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پارلهمانتــار (گوڵســتان ســهعید) :کۆتا
ژنانى بهو رێژهی ه برده پارلهمان »»4

كاردهكــهن بــۆ ئــهوهى بــهردهوام بن ل ه
»»5
خوێندن

ژنــان بۆچی مناڵبــون بە نەشــتەرگەریی
»»10
هەڵدەبژێرن؟

بهپێی دهرئهنجامی راپرسیهك ل ه گهرمیان
ه دهستبهردارى پیشهكهیان نابن
رۆژنامهنوسانى مێین 

◘ نهوژین

دهستبهردارى بن.

راپرسیهكی تایبەت بە رۆژنامهنوسانی
مێینە لە گەرمیان دهریدهخات
زۆرینەیان بههۆی پیشهكهیانهوه
روبهڕوى ناوزڕاندن و ئاستهنگ
بونهتهوه ،بهاڵم بهشێوهیهكى رهها
دڵخۆشن ب ه كارهكهیان و نایانهوێت

یهكــهى رۆژنامهوانــى مافــى مــرۆڤ و
رۆژنامــهى نهوژیــن ،كــ ه دو پــرۆژهى
رۆژنامهوانى ســهر بــ ه (رادیۆی دهنگ)
ن لــ ه گهرمیان ،ل ه ســهروبهندى رۆژى
رۆژنامهگهرى كوردیی دا ،راپرسیهكیان
لهنێو رۆژنامهنوســانى مێین ه لهگهرمیان

ئهنجامدا.
لــه راپرســیهكهدا كــ ه  15رۆژنامهنوس
ل ه رهگهزی مێ بهشــدار بون ،پرسیارى
جیاوازیان روبهڕو كراوهتهوه.
بهپێــی وهاڵمــهكان ،زۆرینــهى ئــهو
رۆژنامهنوســان ه لــ ه دهزگا راگەیاندنــە
حزبیهكانــدا كاردهكــهن ،زۆربهیشــیان
کار لــە دەزگای رادیۆیــی دا دهكــهن و

بهتایبهتى كارى بێژهرى و پێشكهشكارى
ئهنجام دهدهن.
ههروهك ب ه رههایی ههمویان پیشهكهیان
بهدڵــ ه و پێــی ئاســودهن و دهیانهوێت
بهردهوام بن.
لهپاڵ ئــهم پێــدراوه ئیجابیانــه ،وهك
خۆیــان لــ ه راپرســیهكهدا ئاماژهیــان
بــۆ كــردوه ،هــاوكات ئاســتهنگ و

ئالهنگارییشیان روبهڕو دهبێتهوه.
بهشــێوهیهك زۆرینــهى رۆژنامهنوســان
باســیان لهوهكــردوه كهبههــۆی
پیشــهكهیانهوه ههوڵــی ناوزڕانــدن
و لهكهداركردنــى كهســایهتیان
دراوه ،بهشــێوهیهك هەڵبژاردەکانــی
(تاڕادەیــەک) و (زۆر) ،پێكــهوه
ههڵبــژاردهى ٪٦٤ى بهشــدارانه،
لەبەرامبەردا  ٪٣٦رۆژنامەنوسانی مێینە
دەڵێــن هیچ کاتێک روبەڕی ناوزڕاندن و
لەکەدارکردنى كهسایهتى نەبونەتەوە.
لهبارهى ههســتكردن ب ه بونى جیاوازی
رهگهزیــی ل ه كاركــردن دا %47 ،دهڵێن
هیــچ یــان كــهم ههســت ب ه جیــاكاری
دهكــهن ،بهاڵم  %53بــ ه رادهى جیاواز
ههســت ب ه جیــاوازی رهگــهزی دهكهن
لهكارهكانیان.
ل ه راپرسیهكهشــدا كۆمهڵێك دهرهنجام
و راســپارده خراونهتــهڕو ،لهنێــوی دا
ئهوهی ه ك ه هیچكام ل ه رۆژنامهنوســهكان
دهرچــوى بهشــهكانى رۆژنامهوانى نین
لــ ه زانكــۆ و پهیمانــگاكان ،هــهروهك
بهشێكى بهرچاویشیان خولی راهێنانیان
نهبینیوه.
ههروهك راپرسیهك ه داواى ل ه دهزگاكانی
راگەیانــدن كردوه دهرفهتى بهشــداریی
فیعلی بۆ ژنان بڕهخسێنن لە وهرگرتنى
پۆســت و بهرپرســیارێتى ل ه دهزگاكان
دا ،هــهروهك داوای ل ه رێكخراوهكانیش
كردوه پاڵپشــتی رۆژنامهنوسانى مێین ه
بــن لهبهرامبــهر ههڵمهتــى ناوزڕاندن و
لهكهداركردنى كهسایهتیان دا.
لهالپــهڕه ()9ى ئــهم ژمارهیــهى
(نهوژیــن) ،پوختــهى راپرســیهك ه و
وهاڵم و دهرهنجــام و راســپاردهكانى
دهخوێنیتهوه.

«لــە قورئانــدا فەزڵــی پیــاو
نەدراوە بەسەر ژن دا»
◘ نهوژین
بەڕێوبەری گشتى ئەوقاف و
کاروباری ئاینی گەرمیان بە وەکالەت،
جەختدەکاتەوە لەوەی ئاینی ئیسالم
توندوتیژی دژ ب ه ژنان رهد دهكاتهوه،
دهشڵێت :ل ه قورئاندا فهزڵی پیاو
بهسهر ژن دا نهدراوه.
لــە دیدارێکــی رۆژنامــەی (نەوژیــن)
دا كــ ه دهقهكــهى لــ ه الپــهڕه ()3
دا باڵوكراوهتــهوه ،م.ســەباح حاجــی
حەمەســاڵح ،بەڕێوبــەری ئەوقافــی

گەرمیان بە وەکالەت ،ئاماژه بهوهدهكات
ئاینی ئیســام رێگهى بهتوندوتیژی دژ
ب ه ژنان نهداوه ،بهڵكو ئهوانهى وادهڵێن
ئایهتێك ب ه پاساو دێننهوه ك ه دهقهكهى
لێكدانهوهى جیاوازی بۆ دهكرێت.
لهبارهى ئهو بۆچونانهى ئاینی ئیســام
پیاو ب ه پل ه یهك و ژن ب ه پل ه دو ههژمار
دهكات ،بهڕێوبــهرى ئهوقافــی گهرمیان
دهڵێت :بەهیچ شــێوەیەک لــە قورئاندا
فەزڵی کەس نەدراوە بەســەر کەسێکی
تــردا (پیــاو بهســهر ژن دا) ،جگە لەو
کەسەی کە زیاتر بڕوادار و لە خواترسە
لە چاو کەسێکی دیکەدا.

بڕیارێكى حكومهت خهونى كچانى گوندنشین
بات                            »»2
لهبار ده
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راپۆرت

ه خوێندن
كچانى گوند لهبهردهم مهترسیی بێبهشبونن ل 
نەمتوانی خوێندن
تەواو بکەم
گەورەترین داخە
لەسەر دڵم
ماوەتەوە

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
«ك ه چومه قۆناغی ئامادهیی،
لهخوێندن دهریانكردم ،چونك ه
خێزانهكهم رازیی نهبون بۆ خوێندن
بچم ه شار» .چرۆ ،به دهنگێكى
خهمگینهوه ،سهربوردهى دابڕانى ل ه
خوێندن دهگێڕێتهوه.
ئــهو هاوشــانى زۆر كچــى دیكــهى
گوندهكانى گهرمیان ،بههۆكارى نهبونى
خوێندنگهى ئامادهیی و ههروهها ئهوهى
پێشــتر پێی دهوتــرا «ناوهندیی» ،ل ه
خوێندن بێبهش كراون.
كێشــهكهش كاتێك دروســت دهبێت ك ه
حكومهتى ههرێم بڕیاری داوه خوێندنگ ه
ئامادهییــهكان تهنهــا لهنــاو قــهزا و
ناحیهكانــدا ههبێــت ،ئهمــهش دهبێت ه
بارگرانــى بۆ كچان و وایكــردوه زۆرێك

لــ ه خێزانــهكان كچهكانیــان لهخوێندن
دهربكهن.
چــرۆ عومهر 20 ،ســاڵ ،بــۆ (نهوژین)
وتى :بەهــۆی نەبونی قوناغی ئامادەیی
لــە الدێکەمان ،نەمتوانــی خوێندنەکەم
تــەواو بکەم ،ئەمــەش گەورەترین داخە
کە لەسەر دڵم ماوەتەوە.
لــ ه قوتابخانــهى گوندهكانــدا ب ه زۆری
تــا قۆناغی شــهش بنهڕهتــى ههیه ،بۆ
قۆناغهكانــى دیك ه دهبێــت بچن ه الدێی
تــر ،یان ب ه زۆری دهبێــت بچن ه قهزا و
ناحیهكان ،ئهمهش وادهكات خێزانهكان
هــهم ب ه هۆكارى كۆمهاڵیهتى و ههمیش
دارایی ،ئاماده نهبــن كچهكانیان درێژه
بهخوێندن بدهن.
ئەفــراح جەبار 15 ،ســاڵ ،یەکێکی ترە
لــەو کچــ ه گوندنشــینانهى لهخوێنــدن
دابڕێنــراوه ،وتــى :لــە پۆلی شەشــی
بنەڕەتــی دەریان کــردم ،لەبەر ئەوەی

دوای ئــەو قۆناغــە قوتابخانەمان نەبو،
ناچار دەبوین برۆشتینایە شوێنی تر بۆ
خوێندن.
دەشڵێت :ئێستا رۆژانە لە بری خوێندن،
هــاوکاری باوکــم دەکــەم کــە خەریکی
ئاژەڵدارییە.
ئهم حاڵهت ه مهترســی ئهوهى لێدهكرێت
ژمارهیهكــى كهمــی كچانــى گوندهكان
بتوانــن درێژه بهخوێندن بــدهن و ببن ه
خاوهنى بڕوانامهى بااڵ.
عەلــی عەزیــز ،ئەنجومەنــی گونــدى
(عەواڵقــوت) لە گەرمیان ،بۆ (نەوژین)
دەڵێــت« :بەهــۆی نەبونــی قۆناغــی
ئامادەیــی بە شــێکی زۆری کچانمان لە
خوێنــدن دابڕاون ،تەنانــەت تا قۆناغی
حەوتیــان تەواو کردوە ،ئەمەشــمان بە
بەرپرســانی پەروەردە گەیاندوە ،بەاڵم
تا ئێستا هیچ نەکراوە».
بــاس لــەوەش دەکات :ئــەو کچانــەی

کــە قۆناغــی زانکۆیان تــەواو کردوە لە
پەنجەکانــی دەســت تێناپەرن ،ئەمەش
مەترسیدارە.
وادیــاره حكومــهت ئــاگاداری ئــهم
كێشهیهیه ،بهاڵم ئهوهى مایهى تێبینی ه
هیــچ ههنگاوێكــى بۆ چارهســهركردنى
نههاویشتوه.
دارا ئەحمەد سەمین ،بەرێوبەری گشتی
پەروەردەی گەرمیان ،باس لەوە دەکات
داخســتنى ئامادهییهكان ل ه گوندهكان،
بڕیاری حكومهت و وهزارهتى پهروهدهی ه
نهك ئهوان.
دەڵێــت :بهپێــی سیســتهمى خوێندن،
قۆناغــی ئامادەیی تەنها لە ناحیەکان و
سەنتەری شارەکان بونی هەیە.
ئهگهرچــی پــهروهردهى گهرمیــان هیچ
ئامارێکــی لهبهردهســتدا نیــە ل ه بارهى
دابڕانــى كچانی گوند ل ه خوێندن ،بهاڵم
بهوتــهى خۆیان لە چاو ســااڵنی رابردو

حاڵەتەکە کەمی کردوە.
ئهگهر كێشــهك ه ل ه رویهكهوه پهیوهندی
بــ ه الیهنــى كارگێڕیــی و حكومهتــهوه
ههبێــت ،ئهوا بهدیوێكى تردا پهیوهندی
ب ه الیهنى كۆمهاڵیهتییهوه ههیه.
خــەاڵت ســاڵەح ،چاالكی بــوارى ژنان،
ئاماژه بهوهدهكات بهشێك ل ه خێزانهكان
بههــۆی «داخراویــی كۆمهاڵیهتیــهوه«
رێگە نادەن کچەکانیان بچن ل ه ناحی ه و
قهزاكان بخوێنــن ،بهاڵم بۆ كوڕهكانیان
رێگه دهدهن.
دەشڵێت :درێژهنهدانى كچانى گوندهكان
به خوێندن ،بوهته دیارده.
ئــهم دابڕینــهى كچــان لــ ه خوێنــدن،
كاریگهریــی و لێكهوتــهى دهرونــى و
كۆمهاڵیهتی زۆر بهجێدێڵێت.
محەمــەد نەجیب ،توێژەری دەرونی ،بۆ
(نەوژیــن) دەڵێــت« :دابڕانی کچان لە
خوێنــدن ،کاریگەری لەســەر دەرونیان
دەبێــت ،بە جۆرێــک توشــی داروخان
دەبن ،چونکە پێیانوایە لە سەرەتایترین
مافیان بێبەش بون».
وهك بڵێــی جهخــت لــ ه راكــهى
توێــژهره دهرونیهكــ ه بكاتــهوه،
(چــرۆ) بــ ه خهمگینیهوه باســی لهوه
كــرد :بێبهشــكردنى لــ ه خوێنــدن،
بێبهشكردنیشــی بوه لــهو خهونهى ك ه
ههیبوه ،خهونى بون ب ه مامۆستایی.

ه ماڵ دا
چەک ،بهاڵیهك ل 
◘ نهوژین ،سروه كهریم
ل ه گهرمهى باسی مهترسیهكانى
كۆرۆنا ،ئهوكاتهى خهڵكى ل ه
ماڵهكاندا خۆیان كهرهنتینه كردبو،
رۆژى (6ى نیسانى  ،)2020تهرمى
ژنێكى به فیشهك كوژراو دههێنرێت ه
نهخۆشخانهى فریاكهوتنى كهالر .ئهو
ك ه خاوهنى سێ مناڵه ،به وتهى
هاوسهرهكهى ،چهكهكهى ل ه ماڵ
دهرهێناوه و فیشهكى بهخۆیهوه ناوه
و خۆی كوشتوه.
ئهم روداوه بهشێوهى جیاواز ل ه زۆربهى
حاڵهتهكانى كوشتن و خۆكوشتنى ژنان
لــ ه گهرمیان دا دوباره دهبنهوه ،كاتێك
چهك دهبێت ه ئــهو ئامرازهى كۆتایی ب ه
ژیانى ژنان دێنێت.
بونى چهك ل ه ماڵهكاندا ،ئهگهر نهلێێین
دیــارده ،ئــهوا حاڵهتێكــى بهربــاوه،
بهزۆریــش پهیوهســت ه بــ ه تێڕوانینێكى
كۆمهاڵیهتییــهوه ،كــ ه پێیوایــ ه بونــى
چــهك لهماڵ دا پێویســت ه بــۆ بهرگرى
لهخۆكــردن لهكاتى پێویســت دا ،بهاڵم
ئهوه كارهســات ه ك ه كاتێــك ئهم چهك ه
بــۆ ئهنجامدانــى تــاوان لهنــاو خــودی
خێزانهكاندا بهكاردههێنرێت.
وتهبێژی بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی
خێزانى گهرمیان ،جهخت لهوهدهكاتهوه
بونــى ئــهم حاڵهتــه ،مهترســیهكى
ههمیشهییه.
فریــاد هیدایــەت ،بــۆ (نهوژیــن) وتى:
بونى چــهك بهو فراوانی ه لــ ه ماڵهكاندا

کاریگــەری خراپــی هەیــە بەســەر
کۆمەڵگاوە ،بەجۆرێک خێزانەکان چەک
بە پاساوی جۆراوجۆر بەکاردههێنن.
بهپێــی ئامارهكانــى بهڕێوبهرایهتــى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی خێزانى،
ل ه ســاڵی  2018دا دو حاڵهتى كوشتنى
ژنــان ب ه چــهك تۆماركراوه ،بــهاڵم ل ه
 2019دا هیچ حاڵهتێك نهبوه.
هــاوكات بهپێــی داتاكانــى پۆلیســی
گهرمیــان ،ئهمســاڵیش تائێســتا یهك
حاڵهتى كوشــتنى ژنــان ب ه چهك ههی ه
و حاڵهتێكــى تریــش ههی ه ك ه دهوترێت
خۆكوژیه و تائێستا یهكالنهبوهتهوه.
وتهبێژی بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی
خێزانــى گهرمیان ،ئامــاژهى بهوهكرد:
بونى چهك لەزۆربەی ماڵەکاندا هەمیشە
مەترســیە بۆســهر ئاسایشــی گشتی و
ئاســانكاری ه بۆ ئەو تاوانانەی لە رێگهی
چەکــەوە ئەنجامدەدرێــت كــ ه بهوتهى
خۆی ژنکوژی دیارترینیانه.
ئهوهى وایكردوه چــهك بهم بهرباڵویی ه
ههبێــت ،دهســتكهوتنێتى ب ه ئاســانى،
بهشــێوهیهك ل ه قهزایهكى وهكو كهالر،
بازاڕێكى تایبهت ب ه چهكفرۆشیی ههیه.
ســیروان 32 ،ساڵ ،فرۆشــیاری چهك ه
لهو بــازاڕه ،بــاس لــهوهدهكات چهكى
جۆراوجۆر لــ ه بازاڕهكــهدا بونى ههیه،
ئهگهرچــی بهوتهى خــۆی ئهو چهك ب ه
ههمو كهسێك نافرۆشێت.
بەپێــی یاســای عێراقی ژمــارە ()12ى
ســاڵی  1992مــادەی ( ،)٣قەدەغەیە
کەسێک چەکی بێمۆڵەت بەکاربهێنێت و
بهوهۆیهشهوه سزا دهدرێت ب ه بەندکردن

کە لە  7ساڵ زیاتر نەبێت و له  ساڵێك
كهمتــر نهبێت ،ههروهها ب ه پێبژاردنیش
سزا دهدرێت.
بهپێی ئهم یاســایه ،هیچ كهسێك بهبێ
مۆڵهت ،نابێت چهك بهكاربێنێت ،بهاڵم
لهواقیع دا رهوشهك ه جۆرێكى تره.
عەلــی جەمــال ،وتەبێــژی پۆلیســی
گەرمیــان ،دان بهوهدادهنێــت كــ ه ئهم
دیاردهی ه «مهترسیداره«.
وتى :هەبونی چەکی بێمۆڵەت راستەوخۆ
مەترســیە بۆ ژینگەی دەوروبەر ،رۆژانە
ئێمە بازگەمان هەیە و ههر کەســێک بە
بێمۆڵەت چەکــی هەڵگرتبێت ،روبەڕوی
یاسا دەکرێتەوە.
بهپێــی ئامارهكانى پۆلیســی گهرمیان،

لــ ه ســاڵی ( )2019دا ( )88كــهس
دهســتگیركراون ب ههــۆی ه هڵگرتنــى
چ هكی بێمۆڵ هت هوه.
بــهاڵم وادیــاره كێشــهك ه هــهر ئــهو
چهكانــ ه دروســتى ناكــهن كــ ه
بێمۆڵــهت ههڵدهگیرێــن ،بهڵكــو چهك ه
مۆڵهتدارهكانیش ههر كێشهن.
وتهبێژی پۆلیسی گهرمیان ،بۆ (نهوژین)
رونیكردهوه« :کەسانێک کە کارمەندی
حکومەتن خۆیــان هەڵگری چەکن وەک
هێزەکانــى پێشــمەرگە و ناوخۆ کە بۆ
پاراستنى ههرێم و لەسنوری کارەکەیان
رێگەیــان پێــدراوە ،بــەاڵم ههندێكجــار
چەکەکەیــان بەجۆرێکــی دیکــە و بــۆ
کێشــەیەکی تایبــەت بەکارهێنــاوه کە

تاوانی لێکەوتوهتەوە».
ئــهم مهترســیی و كێشــانهى ك ه چهك
دروســتى دهكات ،بــ ه رای چاالكوانێك
واپێویســت دهكات ب ه وردیــی كۆمهڵى
لهبارهوه ئاگادار بكرێتهوه.
لهیال ئهحمــهد ،رۆژنامهنوس و چاالكى
بــواری ژنــان و منــااڵن ،بــۆ (نهوژین)
وتى« :پێویستە حکومەت و دەزگاکانی
راگەیانــدن و رێکخــراوە مەدەنییــهكان
کاری جدیتــر بکەن لهبــارهى گهیاندنى
مهترســیهكانى ئهم دیاردهی ه و ههروهها
خستنهڕوى یاسا و سزاکانی بهكارهێنانى
چــەک و چهكــى بێمۆڵەت ،بــۆ ئهوهى
چیتــر نهبێتــ ه هــۆكارى حاڵهتهكانــى
كوشتن و خۆكوشتن».

3

ئاين

ژمارە ( )41ئایاری 2020

بەڕێوبەری ئەوقافى گەرمیان:

لە قورئاندا فەزڵی پیاو نەدراوە بەسەر ژن دا
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
بەڕێوبەری گشتى ئەوقاف و
کاروباری ئاینی گەرمیان بە وەکالەت،
جەختدەکاتەوە لەوەی کە ئاینی
ئیسالم بە هیچ شێوەیەک رێگە بە
توندوتیژیی نادات بەرامبەر بەژنان،
دەشڵێت :لە هیچ دەقێکی ئاینی
ئیسالمدا نەهاتوە فەزڵی پیاو بدرێت
بەسەر ژن دا.
لــە دیدارێکــی رۆژنامــەی (نەوژین)دا،
م.سەباح حاجی حەمەساڵح ،بەڕێوبەری
ئەوقافی گەرمیان بە وەکالەت ،لەســەر
کۆمەڵێک پرســی تایبــەت بە مافی ژن
و ئــەوهی کــە رۆژانە بە نــاوی ئاینەوە
چەندیــن جۆر توندوتیژی بەرامبەر ژنان
دەکرێت ،دەوســتێت ،هەروەک هەندێک
«هەڵــە تێگەشــتن» لەوبارەیــەوە
دەخاتەڕو.
* زۆرجــار لە وتارەکانی مامۆســتایانی
ئاینی گوێبیســتی ئەو قسەیە دەبین کە
دەڵێــن ئەگەر ژن گوێڕایەڵی مێردەکەی
نەبو ئەوا مێــرد دەتوانێت تەمێی بکات
بەلێــدان ،کەواتــە ئایا لــە قورئاندا بە
ئایــەت ئەمــە باســکراوە؟ یاخــود لــە
فەرمودەکانــی پێغەمبــەری ئیســامدا
ئەمە بە رونی باسکراوە؟
لە هیچ دەقێکی ئاینی ئیسالمدا باس لە
لێدان نەکراوە ،ئەگــەر ژن لەگوێڕایەڵی
مێردەكــەی دەرچــو و یاخی بــو بەبێ
پاســاوی شــەرعی ،ئەوكاتــە خــودای
بااڵدەست بۆ چارەســەری ئەم كێشەیە
چهند قۆناغێكی داناوە.
قۆناغی یەكەم :ئامۆژگاری و رێپیشاندان
بەوەی كە ئامۆژگاری خێزانەكەی بكات
كــە گوێڕایــەڵ بێت و مافــی پیاوەكەی

بدات بەباســكردنی بەڵگــەی قورئان و
ســوننەت ئهویــش بەنەرمونیانــی ،جا
ئەگەر ســودی نەبــو دەچێتــە قۆناغی
دوەم كــە بریتیــە لــە دورلێگرتــن لــە
هاوســهرى لەســەر جێگە و جوت بون،
ئەمــەش كاتێك دروســتە كــە قۆناغی
یەكەم سودی نەبێت ،ئەمەشیان دەكات
بەمەبەســتی ئەوەی بۆ هاوســەرەكەی
دەریبخات كە لێی رازی نیە و پێویستە
دیراســەیەكی حاڵــی خــۆی بــكات،
جائەگەر ئەم دو قۆناغەیش سودی نەبو
ئــەو كاتە قۆناغی ســێیەم بەكاردێنێت
کە رای جیاواز هەیە لەسە ئەم خاڵەیان
کە بەشــێکی زانایــان و مامۆســتایانی
ئاینــی دەڵێــن لــەم قۆناغــەدا وشــەی
«ضرب» بە مانای لێدان هاتوە ،بەاڵم
ئەم وشــەیە لە زمانی عەرەبیدا چەندین
مانای دیکەی هەیە ،یەکێک لەو مانایانە
بەواتای دەســتگرتن و هاوکاربونیەتی،
کە ئێستا رای بەشێك لە زانایان ئەوەیە
کە ئەم تەفسیرە دروستتر بێت ،چونکە
ئیسالم ئاینێکی ئاشتیخوازە و دەیهوێت
بە گفتوگۆ کێشــەکان چارەســەر بکرێن
نەوەک توندوتیژی.

َس ِبي ًال إِ َّن ال َّل َه َك َان َع ِل ّياً َك ِبرياً] النساء.34 :
بۆ تەفسیرەکەشی دەڵێت :پیاوان مافی
بەڕێوەبەرێتیــان بەســەر ژنانەوە هەیە،
دەتوانــن چاودێریــان بكــەن ،ژنانیــش
دەبــێ بە پێی پالن و نەخشــەی ئەوان
رەفتار بكەن تا لەســنوری شەرعدابێت،
ئــەم بەڕێوەبەرێتیــەش بۆیــە دراوە بە
پیاوان ،چونكە خــودا فەزڵی هەندێكی
داون بەســەر هەندێكی تریاندا ،چونكە
جهســتە و الشەیان توندوتۆڵتر و بەهێز
ترە لە ژنان.

* لهمهســهلهى بااڵدهســتى پیاوان یان
فهزڵی پیاو بهسهر ژن ،بۆ ئهوهیان چی
دهڵێن؟
یەکێــک لــەو بەڵگانــەی کە هەمیشــە
بەرامبــەر بــە ژنــان بــە کاردەهێنرێت
و پێیــان دەوترێــت فەزڵی پیــاو دراوە
بەســەرتاندا لــە ئاینی ئیســامدا ،ئەو
ئایەتەیە ك ه دهڵێت[ :ال ِّر َج ُ
ال َق َّوا ُم َ
ون
ُم ع ََل َب ْع ٍض *بەمپێیە بێــت پیاوان فەزڵیان دراوە
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قیامەتدایە.

بەســەر ئافرەت دا ،بــەاڵم کە ئایەتەکە
بەتەوایــی بخوێنینــەوە تەفســیری
زانایان بۆی بەمشــێوەیە کە هەرکاتێک * كهوایــا بۆچــی رێگــرى ناكــهن لهو
پیــاو کاری کــرد و بژێــوی خێزانەکــی مهالیانــهى كــ ه هانــى توندوتیــژی و
دابینکــرد ،ئەوە گــەورەی ماڵە ،ئەگەر بااڵدهســتكردنى پیــاو بهســهر ژنــان
کچێــک کاربــکات و خێزانەکەی بژێنێت دا دهدهن لــ ه رێگــهى وتــار و مینبهره
بەهەمانشــێوە ئــەو کچــە لــەو خێزانە ئاینیهكانهوه؟
دەبێتە گەورەی ماڵ ،بۆیە ئەمە هەم بۆ وەزارەتــی ئەوقــاف لــە تــەواوی
ژنــی ئەو خێزانە و کوڕی ئەو خێزانەش بەڕێوبەرایەتیەکان لیژنەی دروستکردوە
هەر راستە ،بۆیە لێردا دەردەکەوێت کە و خــودی وەزیــر سەرپەرشــتی
بۆ مەبەســت هەندێک کەس تەفســیری گشــتی لیژنەکانــە ،کاری ئــەم لیژنانە
تــەوای ئەو ئایەتــە ناخەنــەڕو ،ئەگینا بەدواداچونــە بــۆ وتارەکان بــۆ ئەوەی
بەهیــچ شــێوەیەک لە قورئانــدا فەزڵی مامۆســتایانی ئاینــی مینبــەرەکان
کــەس نەدراوە بەســەر کەســێکی تردا بــۆ کاری دیکــە بەکارنەهێنــن وەک
«پیاو بهسهر ژن دا» جگە لەو کەسەی دروستکردنی توندوتیژی خێزانی یاخود
کە زیاتر بڕوادار و لە خواترســە لە چاو هــەر جۆرە وتارێکی دیکەی دور لە دین
کەســێکی دیکــەدا ،ئەویــش لــە رۆژی و ئاکارەکانی.

ه ئاینیهكان؟
کچان تاچەند ئازادن لە جێبهجێكردنى ئهرك 
ئەو مافە بە
مرۆڤی كورد
نەدراوە ئاینى
خۆی ههڵبژێرێت

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
شوێنهوارى ئهو برین و لێدانانهى ك ه
بهسهر جهستهى (دیانا)وه دروست
بوبون ،كاڵ بونهتهوه و نهماون،
بهاڵم شوێنهوارهكانى لهسهر ناخ و
دهرونى ،هێشتا ههر زیندو بون .ئهو
ب ه نیگهرانیهوه باسی لهو توندوتیژیان ه
دهكرد كه ب ه پاساوى ئاینهوه
كهسوكارهكهى بهرامبهرى نواندویانه.

بــهردهوام ئهو بابهتانهى پهیوهندیان ب ه
ئاین و بیروبــاوهڕه ئاینیهكانهوه ههیه،
زیاتــر لههــهر بوارێكــى تــر گفتوگۆ و
مشــتومڕ و تهنانهت ناكۆكی و كێشهش
لهنێــوان تاكهكانــدا دروســت دهكات.
لهم ناوهندهشــدا رهوشــهك ه بــۆ كچان
قورســتره ،بهتایبهتى ئهگهر جیاواز بیر
بكهنهوه ،یــان بیانهوێت بهوهى خۆیان
باوهڕیان پێی ههی ه پهیڕهوى ل ه ســروت ه

ئاینیهكان بكهن یان نهیكهن.
ئهم ســهربهخۆیی ه ل ه بیروڕای ئاینی بۆ
كچان بهتایبهتى ،لهالیهن خێزانهكانهوه
بــ ه ئاســانى هــهزم ناكرێــت ،ههربۆی ه
زۆرجــار روبهڕوى توندوتیــژی و بێزران
دهبنهوه.
دیانا ،ناوى خوازراوێكى كچێكى تهمهن
 19ســااڵنه ،باســی لهوهكــرد كــ ه ههر
لهمناڵیــهوه خێزانهكــهى بــ ه ههندێــك
بیروڕای ئاینی گۆشــیان كــردوه ،بهاڵم

كــ ه گهوره بــوه و بهدواداچونى كردوه،
بۆچونــى گــۆڕاوه و زۆر گوێ بهو بنهما
ئاینی و سروتان ه نادات.
ئــهم گوێپێنهدان ه زۆر لهســهر ئهو كچ ه
كهوتوه ،تا گهشــتوهته ئاســتى ئهوهى
بــاوك و براكانــى توندوتیــژی بهرامبهر
ئهنجام بدهن و زۆری لێبدهن و تهنانهت
ل ه ماڵهوهش بهندى بكهن.
ئــهم واقعــ ه نیگهرانیهكــى زۆری الى
(دیانا) دروســتكردوه ،وتى« :من ئەو
ئاینهم دهوێت کــە خۆم بڕوام پێیەتى،
نەک بە زەبرى لێدان بیسەپێنن بەسەرم
دا».
بهپێــی دهق ه یاســاییهكان و بهتایبهتى
ئهوهى ل ه دهســتورى عێراقی دا هاتوه،
ئازادیی ئاینی ل ه مافهكانى هاواڵتیانه.
کۆچەر فایهق ،پارێزەر ،بۆ (نەوژین)ى
رونكردهوه :بەپێی ماددەى  ٢دەستورى
عێراقــى ســاڵى  ،2005ئیســام ئاینــی
رەسمى واڵت ه و هەر ئەویش سەرچاوەى

یاسادانانە ،لەماددەى ٣٧یش دا هاتوە
کە دەبێت گەرەنتى پاراستنى ئاینهكانى
تریش بكرێت کە کەسێک بیەوێت ئاینی
تر هەڵبژێرێت.
بهاڵم ئهم ئازادیی ه ل ه كۆمهڵگهى كوردی
دا بۆ ههردو رهگهز ،زهحمهت و قورسه.
محهمــهد ،ناوى خــوازراوى كوڕێكه ،ك ه
دهســتبهردارى ئاینی خێزانهكهى بوه و
ئاینێكــى تــر پهیــڕهو دهكات ،بهاڵم ل ه
ترســی خێزانهكهى دا ،ئــهو كارهى ب ه
نهێنى كردوه.
وتــى :ماڵەوەمــان قبوڵى ئــەم گۆڕین ه
ناکــەن و دواتر پشــتم لێدەکــەن ،بۆی ه
ب ه نهێنى بیروباوهڕهكهمم هێشتوهتهوه.
بهپێی مادهى 18ى جاڕنامەى گەردونى
مافەکانــى مــرۆڤ ،کەســەکان ئــازادن
لــە هەڵبژاردنــى ئایــن و پیادهكردن و
ئاشــکراکردنى دا ،بــهاڵم هاوشــێوهى
ئهوهى ل ه دهســتوردا هاتوه ،هاواڵتیان
ناتوانن ب ه ئازادیهكى تهواوهوه ئهم ماف ه
پیاده بكهن.
ترســهكانیش تهنها لهســهر ژیــان نیه،
بهڵكــو زۆرجــار بههــۆی ترســ ه لــ ه
لهدهستدانى پێگ ه و رۆڵی كۆمهاڵیهتى.
بههادین فەرەج ،توێژهرى كۆمهاڵیهتى،
لهوبــارهوه بــۆ (نەوژیــن) وتــى:
«لەکومەڵــگاى کــورد دا لــەڕوى
کۆمەاڵیەتیــهوه ئــەو مافــە بــە مرۆڤ
نەدراوە خۆى ئاینى خۆی ههڵبژێرێت».
بەوتــەى ئــەو توێــژەرە ،هاوڕێى خۆى
هەبــوە ئاینێكى ترى هەڵبژاردوە ،بهاڵم
بههۆی ترســانى لــ ه پهرچهكردارهكانى
كۆمــهڵ ،ئــهو كارهى بهنهێنــى
هێشتوهتهوه.
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سیاسهت

ه پارلهمان
کۆتا نەبوایە ژنان بەو رێژەیەنهدهچون 

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
پارلهمانتارێكى كوردستان پێیوای ه
وهكچۆن له پارلهمان و ئهنجومهن ه
ههڵبژێردراوهكاندا سیستهمى كۆتا
بۆ بهشداریی ژنان پهیڕهو دهكرێت،
دهبێت ئاوههاش ل ه دەسەاڵتەکانی تر
و تەنانەت رێكخستن ه حزبییەکانیش
دا پهیڕهو بكرێت .پێیشیوایه دهبێت
حكومهت پالن و پرۆژهى ههبێت بۆ
كاراكردنى بهشداریی سیاسى ژنان.

گوڵســتان ســەعید محهمــهد ،ئهندامى
پارلهمانــى كوردســتان لــ ه لیســتی
بزوتنــهوهى گــۆڕان ،لــ ه دیدارێكــى
(نهوژیــن) دا باس ل ه ئهزمــون و دیدو
بۆچون ه سیاســیهكانى دهكات بهتایبهت
لهبارهى بهشداریی ژنان له كایهكهدا.
ئــهو كــ ه لــە ســاڵی  1961لەگەڕەکی
چوارباخی شاری سلێمانی لەدایک بوە،
بڕوانامەی دیبلۆمى لە کتێبخانە و زانیاری
بەدەســت هێناوە .لــ ه دوای راپهڕینهوه
بۆ ماوهى  6ســاڵ ل ه ریزهكانى یهكێتى
نیشــتمانى كوردســتان كاریكــردوه،

پاشــان روى لــ ه كارى رێكخــراوهی ل ه
بــوارى ژنــان دا كردوه ،هــاوكات وهكو
فهرمانبــهر كاریكردوه .ل ه ســاڵی 2009
و دواى دروســتبونى بزوتنهوهى گۆڕان،
پهیوهندی بهو بزوتنهوهیهوه كردوه و ل ه
خولی پێنجهمى پارلهمانى كوردستانیش
لهسهر لیســتی ههمان بزوتنهوه بوه ب ه
ئهندامى پارلهمان.
گوڵســتان سهعید ،هاوسەرگیری کردوە
و خاوەنــی پێنــج مناڵــە ( 3کــچ و 2
کوڕ) .بەمشێوەیە وەاڵمی پرسیارەکانی
دایەوە.

* ســهرهتا بــا بزانین چــۆن تێكهڵ ب ه
كایهى سیاسهت بویت؟
بەپێویســت و ئەرکــی خۆمــم زانیــوە
وەک تاکێکی ئەم نیشــتمانە بەشــداری
لەکایــەی سیاســیدا بکــەم ،چ لەنــاو
حیــزب یان لەناو رێکخــراو یاخود وەک
چاالکوانێــک بونــی خۆم بســەلمێنم و
هاوشــانی خەڵکانی تــر خەبات بکەم و
تێبکۆشــم لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجی
نیشتمانی و نەتەوایەتی و مرۆڤدۆستی.
* دیارترین ئەو کار و پرۆژانە چین کە
کردبێتت؟
لــە هــەر جێگایــەک کارم کردبێت زۆر
بەدڵسۆزی و لەخۆبوردوییهوه کردومه،
لەچەنــد کارێکدا بەشــداریم کــردوە کە
شانازیان پێوەدەکەم ،لهوانه :ماوەی 15
ساڵ کارم لە رێکخراوی ژناندا کردوە کە
زۆر ماندونەناســانە وزەی خۆم لەپێناو
هۆشــیاری ژنان و پیاوان ســەرفکردوە
و دەیان کــۆڕ و کۆبونەوەم ئەنجامداوە
لەپێنــاو هۆشــیاری کۆمەاڵیەتــی و
چەســپاندنی دادپەروەری و یەکســانی
جێندەری.
لە کتێبخانەشــدا زۆرترین هەوڵمداوە کە
منااڵنی کورد ئاشنای کتێبخانە و سودی
خوێندنەوە بکەم کە ماوەی  20ساڵ لەو
بوارەدا کارم کــردوە ,لەناو بزوتنەوەی
گۆڕانیشدا کام ئەرکەم پێ سپێردرابێت
بە دڵسۆزیەوە ئەنجامم داوە.
* لــە چ کارێــک لــە رابــردودا کردوتە
پەشیمانی؟
هەمــو ئەوکارانــەی کە کردومــن بەدڵ
کردومن ،هەمیشــە ژنێکــی چاالک بوم،
چونکــە بڕوام وایە ژیان مێژوە و تۆ لەو
مێژوە چی تۆمار دەکەیت.
* بێگومــان تێبینــی ئهو الســهنگیهت
كردوه ك ه لهنێوان بهشــداریی نێر و مێ

دا لــ ه كاری سیاســی دا ههیه ،بۆچونى
تــۆ لهبارهى رێژەی بهشــداری ژنان لهو
رهوهوه چۆنە؟
بهشداریی ژنان روی لەزیاد بون نەکردوە،
بــەاڵم بــە بــەراورد بــە ســەرەتاكانی
راپەڕیــن زیاتر بوه .ســهرباری ئهوهش
بەداخەوە رێژەك ه لە ئاســتی پێویســت
دانیــە ،چونکە ئاســتەنگ بۆ ژنان زۆرە
و کەمتــر هــاوکاری ژنــان دەکرێــت بۆ
ئــەوەی بەشــداریی کارا بکەن .پێموای ه
ئەگــەر سیســتهمی کۆتــا نەبوایــە،
ژنــان بــەو رێژەیەش لەنــاو ئەنجومەن ه
هەڵبژێــردراوهكان دا بونیــان نەدەبــو،
ههربۆیــ ه پێویســتە ئهم سیســتهمهش
لەناو ســەرکردایەتی پارتەکان و ئاستی
بــااڵی هەر ســێ دهســهاڵتهكهى ههرێم
دا بچەســپێت ،چونکــە ئەزمونــی ژنان
و بەشــداری کردنیــان ،ئــەو گومانــە
دەڕەوێنێتــەوە کــە بــڕوا بەتواناکانیان
نەکرێت لەکاتێکدا ژنی بەتوانامان زۆرە.
* كهواتــا پێویســتە لــهم روهوه چــی
بکرێــت بۆ ئهوهى ژنــان زیاتر بێنە نێو
كایهى سیاسەتەوە؟
پێویســتە پەیمانــگای نیشــتمانی
پەروەردەکردنــی کادیــران بکرێتەوە تا
ژنــان و کچان بتوانن تیایدا پەروەردەی
سیاســی و ئەکادیمی بکرێن و ســود لە
توانا و خەسڵەتەکانی ژنان وەربگیرێت.
* ئــهوهى پهیوهندیــی بــ ه بهشــداریی
ژنانــی گهرمیانهوه ههبێت بهتایبهتى ل ه
كایهى سیاسی دا ،تا چهند ئاگاداریت و
بۆچونت چیه لهوبارهوه؟
ژنانــی گەرمیــان تاڕادەیەکــی بــاش
ژنــی هەڵکەوتــو و ئــازان و ئەزمونــی
ســەرکەوتویان تۆمارکــردوە ،بــەاڵم
پێویســتە زۆرتر هەوڵ بــدەن و بتوانن
زیاتر بەشداریی بوارهك ه بکەن.

ئهو واڵتانهى ژنان رابهرایەتی دهكهن سهركهوتوتر بون بهسهر كۆرۆنادا
◘ نهوژین
نیوزلهندا ،ئهڵمانیا ،تایوان و نهرویژ،
ئهو چوار واڵتهى ژنان رابهرایهتى
دهكهن ،جیاواز ل ه واڵتانى تر ،رێژهى
گیانلهدهستدان بههۆی ڤایرۆسی
كۆرۆناوه تیایاندا كهمتره.
لهالی ناوهنده میدیاییهكانى جیهان ،ئهو
بابهتــ ه بوهت ه مایهى تێبینی و تهنانهت
دهستخۆشــیش ،كاتێك دهركهوتوه ئهو
واڵتانــهى ژنــان رابهرایهتى دهســهاڵتی
جێبهجێكردنــى دهكــهن تیایانــدا،
ســهركهوتو تــر بــون لــ ه مامهڵهكردن
لهگهڵ ڤایرۆســی كۆرۆنــا (كۆڤید)19-
و ههروهك رێــژهى گیانلهدهســتدانیش
تیایاندا بههۆی ئهو ڤایرۆسهوه كهمتره.
گۆڤــارى (فۆربــس)ى ناســراو ،لــ ه
وتارێكــدا لهوبارهیــهوه وتویهتى« :ئهو
رابهران ه دهشــێت وهكو نمونهى رابهرى
راستهقینه چاویان لێبكرێت».
نوسهران ئاماژهیان بهوهكردوه زۆرینهى
ئهو ســهركردانهى ب ه ســهركهوتویی ل ه
تاقیكردنــهوهى كۆڤیــد 19-تێپهڕیــون ،قهدهغــ ه كــرد .دهرهنجامهكهش ئهوهبو
ژنانن ،ئهگهرچی ژنان تهنها %7ى كۆی ك ه تــا 20ى نیســان ،ئهو واڵتــ ه تهنها
سهركردهكانى جیهان پێكدێنن.
 9حاڵهتــى گیان لهدهســتدانى بههۆی
بهاڵم پرســیارهك ه ئهوهیــه :بۆچی ژنان كۆرۆناوه تێدا تۆماركرا.
زیاتر سهركهوتون لهم بوارهدا؟
ل ه نیوزلهندا ،سهرۆك وهزیران بڕیارێكى
بۆ وهاڵمى ئهم پرسیاره ،چهند هۆكارێك زۆر ئازایان ه و قورســی دا ك ه كهم واڵت
ئاماژهى پێدراوه ،لهوانه:
توانیویانــ ه بهو پهلهیــ ه بیدهن ،ئهویش
 .1وهاڵمدانهوهى خێرا
داخســتنى شوێن ه گشتیهكان بو كاتێك
لهگــهڵ زیادبونــى مهترســیهكانى ژمارهى گیانلهدهســتدانهكان گهیشت ه 6
باڵوبونــهوهى كۆرۆنــا ،ســهرۆك كــهس ،دواى گرتنهبــهرى ئــهو رێكاره
وهزیرانــى ئایســلهندا ،چاوهڕێی هاتنى توندانــهش ،ههتا 20ى نیســان ژمارهى
ڤایرۆسهكهى نهكرد ،بهڵكو ب ه خێرایی و گیان لهدهستدان تهنها  12حاڵهت بو.
لهسهرهتاكانى مانگی كانونى دوهمهوه .2 ،فرهیی
ههڵمهتێكــى بۆ خۆپارێزیــی راگهیاند و بــ ه رای شــارهزایان ،بونــى ژنــان لــ ه
كۆبونــهوه و قهرهباڵهغیی ســنوردار و لوتكهى دهســهاڵتدا ،جۆرێك ل ه فرهیی

و جۆراوجۆرێتــى داوه بــ ه پرۆســهى
دروستكردنى بڕیار ل ه واڵتدا.
د .گیتــا راو گۆپتــا ،بهڕێوبــهرى
یهكێــك ل ه بهرنامهكانى ژنانی ســهر ب ه
نهتهوهیهكگرتــوهكان ،جهخت لهم رای ه
دهكاتهوه .هاوكات دهشڵێت :لهكاتێكدا
سهرۆك ه پیاوهكان زۆرتر بهالی شێوازى
نمایشكردنى هێزى بازو و رهدكردنهوهى
راســتی ه زاســنیتیهكان دا دهچــون،
ســهرۆك ه ژنهكان كراوهتر بون و گوێیان
ل ه ههمو بۆچونهكان دهگرن.
 .3كێشهى سیاسهتى «نێرساالریی»
د .رۆزى كامبــڵ ،بهڕێوبــهرى ناوهندی
جیهانــى رابهرایهتیكردنــى ژنــان لــ ه
زانكۆی لهندهن كۆلیج ،پێیوای ه سهرۆك ه

پیــاوهكان بهتایبهتــى پۆپۆلیســتهكان
«شــعبویه» ،زۆرتر پشتیان ب ه ناردنى
پهیامى ئاسان بهستوه بۆ بهدهستهێنانى
پشــتیوانى ،ئهمهش رۆڵی ل ه شــێوازى
ئیدارهدانیان ل ه قهیرانهكهدا ههبوه.
كهســانى وهكــو ترامــپ لــ ه ئهمریكا و
پۆلســارنۆ لــ ه بهرازیــل كــ ه ســهر ب ه
تهوژمى راســتڕهو و راســتڕهوى توندن،
رۆڵی كهسانێكى نێرساالریان دهدى.
ب ه رای ئهو پرۆفیسیۆره ،تهنها ئهو واڵتان ه
ســهركهوتو نهبون ك ه ژنان رابهرایهتیان
دهكــرد ،بهڵكو لــ ه زۆر واڵتى تریش ك ه
پیاوان رابهرایهتى دهكهن ،ســهركهوتن
بهسهر ڤایرۆســهكهدا تۆماركراوه ،بهاڵم
خاڵی جیاكهرهوهى ئهو واڵتان ه ئهوهبوه

ك ه لهالیهن سهرۆكانێكهوه ك ه بۆچونیان
راســتڕهوانهی ه رابهرایهتــى نهكــراون،
لهنمونهى :كۆریای باشور و یۆنان.
 .4دهركردنى بڕیاری قورس
بــۆ رێگــری كــردن لــ ه باڵوبونــهوهى
ڤایرۆســهكه ،چهنــد بڕیارێكــى قورس
دران ،لهوانــه :راگرتنــى جموجۆڵــى
ئابوریهكان.
ئهم بڕیاران ه كاردهكات ه سهر سیاسیهكان
لــ ه مهودایهكــى نزیكــدا ،بهتایبهتــى
سهركرده پۆپۆلیستهكان ،بهاڵم رابهرانى
ژن لهكاتــى دهركردنى ئــهم بڕیارانهدا،
راســتهوخۆ روبــهڕوى جهماوهرهكهیــان
بونهوه و ههنگاوهكانیان بۆ رونكردنهوه
و هێوریــان كردنــهوه .ئهمــهش وایكرد
پشتیوانى جهماوهر بهدهستبێنن.
ســهرۆك وهزیرانــى نهرویــژ ،بــۆ
كهمكردنــهوهى ئــهو فشــارهى لهســهر
هاواڵتیانــه ،كۆنگــرهى رۆژنامهوانــى
تایبهتــى بــ ه منــااڵن ئهنجــام دهدا ك ه
گهورهكان بۆیــان نهبو ئامادهى بن ،بۆ
ئهوهى دڵنیایی لهناویاندا بچهسپێنێت.
 .5بڕیاردانى باشتر
ژنان %70ى كاركهرانى كهرتى چاودێری
تهندروســتى پێكدێنــن ،بــهاڵم ژمارهى
ژنانى ههڵبژێردراو ل ه سهرۆكایهتى 153
واڵت دا تا ســاڵی  ،2018تهنها  10دان ه
بوه .هــهروهك ژنان تهنهــا چارهكێكى
پارلهمانهكانى جیهان پێكدێنن.
بــهرای (د .گۆپتــا) ،بونــى زیاتــرى
ژنان لــ ه ل ه پێگهكانــى رابهرایهتیكردن
دا ،پرۆســهى دروســتكردنى بڕیــار
بهرهوپێشهوه دهبات.
پێیشــیوای ه كاتێك ژن و پیاو بهشــدار
دهبــن لــ ه رابهرایهتیكــردن دا ،ئهوكات
بڕیــاری دروســتتر دهدرێت ب ه ســودى
ههمو توێژهكانى كۆمهڵگا.
سهرچاوه :بی بی سی عهرهبی
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ه رێگهى شۆفێرییەوە بژێوى خۆى پهیدا دهكات
ل
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
ههمو بهیانیهك (میدیا) بێخهم ه
لهوهى لهكاتى خۆی دا دهگاته دهوام،
چونكه ئهو ئێستا ئۆتۆمبیلێكى ب ه
كرێ گرتوه ك ه رۆژانه دهیباته دهوام
و دهیهێنێتهوه ،ئهوهى زیاتر ئاسودهی
كردوه ،ئهوهیه شۆفێرهكهى هاو
رهگهزی خۆیهتى.
رهنگ ه كچانێك ههبن ســهرهراى ئهوهى
خوێندنیان تهواو كردوه كهچى بێكاربن
و كاریــان دهســت نهكهوتبێــت ،بــهاڵم
(ســوعاد) ئهو رێچكهیهى شــكاندوه و
بوهت ه خاوهن كارى خۆى.
ســوعاد كهریــم ،كچێكــى دانیشــوى
شــارى كــهالره ،ماوهى ســاڵێك ه كارى
شــۆفێریی تاكســى دهكات و ل ه رێگهى
ئۆتۆمبێلهكهیــهوه بژێــوى خــۆى پهیدا
دهكات.
ئــهو لــ ه بــارهى كارهكهیــهوه بــ ه
گهشــبینییهوه دهدوێــت و وهكخــۆى
دهڵێت :زۆر دڵخۆشه ب ه كارهكهى.
ســوعاد ،بۆ (نهوژین) دهڵێت :سهرهتا
ئۆتۆمبێلێكــى بۆ خــۆى كریوه نهك بۆ
كاركردن ،بهاڵم ك ه دهستى ب ه كارهكهى
كردوه تهنها دو كچى گواســتوهتهوه بۆ
سهر كارهكانیان و دواتر كاركهى برهوى
پهیدا كردوه و بهردهوام بوه.
دڵخۆشــى ئهو كهسانهى ك ه هاتوچۆیان
پێــدهكات وایكــردوه كارهكــهى ال
خۆشهویســت بێــت و بــهردهوام بــێ
لهكارهكهى.
ســوعاد ،دهڵێت :پشتیوانى خێزانهكهم

بۆ ئافرهت گرنگ ه
خاوهن كارى خۆى
بێت و بژێوى ژیانى
خۆى دابین بكات

پشتیوانى خێزانهكهم
و هاورێكانم زیاتر
پاڵپشتى كردوم بۆ
بهردهوامبون
و هاورێكانــم زیاتــر پاڵپشــتى كــردوم
بــۆ بهردهوامبون ،ههمیشــ ه ك ه خزم و
كهســهكانم دهبینم پاڵپشــتیم دهكهن و
دهســت خۆشــیم لێدهكــهن ،دڵخۆش و
دڵنیاتر دهبم.
ئهم دڵخۆشی ه لهالی ئهو سهرنشینانهشدا
بهرجهســت ه دهبێــت كــ ه (ســوعاد)
هاموشۆیان پێدهكات.
بههره ،یهكێك ه لــهو كچانهى كارهكانى
لــ ه رێگــهى (ســوعاده)وه كارهكانــى
ئهنجامــدهدات .بــۆ (نهوژیــن) وتــى:

مورتاحــم لهگهڵ ئــهو ،ههر كاتێك بێت
شــهو یــا رۆژ ،بهبێ دودڵــى پهیوهندى
پێوه ئهكهم بۆ ئهوهى كارهكانم ئهنجام
بدهم.
زۆرینهى ئهو كهســانهى ك ه كارهكانیان
ل ه گهڵ (ســوعاد) ئهنجام دهدهن ژنن و
پێیانوایه لهگهڵ ئهو ئاسودهترن.
میدیــا ،كچێكــى فهرمانبــهره و ههمــو
رۆژێك (ســوعاد) دهیگهیهنێته دهوام و
دوای نیوهڕۆش دهیهێنێتهوه ماڵهوه.
بــۆ (نهوژیــن) وتى :ئهوهى (ســوعاد)

دهیــكات كارێكــى گرنگــه ،چونك ه ئهو
تهنها كچه ك ه ئهو كاره دهكات و منیش
لهگهڵ ئهو ئاسودهم.
كارى تهكســى بــ ه تهنهــا نهبوهتــ ه
ســهرچاوهى دارایــی ســوعاد و جگــ ه
لــهو كاره ،كارى درومــان دهكات لــهو
كاتانهى كه ل ه ماڵهوهیه.
لهبــارهى كارى درومانیــهوه ســوعاد،
ئامــاژهى بهوهكــرد ههندێــك كات لــ ه
ماڵهوهیــ ه و بــۆ ئــهوهى كاتهكانــى ب ه
بهتاڵــى نهمێنێتــهوه ،درومانى دهكات،

ئهو كارهشى هاوشانى كارى تهكسیهكهى
كردوهت ه سهرچاوهى بژێوى ژیانى.
ئهو هیواخوازه كچان و ژنان بوێر بن ل ه
دهســتپێكردن ب ه كار و پیشهى تایبهت
ب ه خۆیان ،لهوبارهوه وتى« :چهنده بۆ
پیاوان گرنگ بێت كارى خۆیان ههبێت،
هێندهش بۆ ئافــرهت گرنگ ه ك ه خاوهن
كارى خۆى بێت و بتوانێت بژێوى ژیانى
خۆى دابین بكات».

ه خوێندن
كاردهكهن بۆ ئهوهى بهردهوام بن ل 
◘ نهوژین ،ئاال عادل
ئهو نمرهیهى (نیان) له پۆلی 12
بهدهستیهێنا ،پێی نهدهچوه هیچ
زانكۆ و پهیمانگایهك ،بۆیه دهیهوێت
ل ه ناوهندێكى ئههلی دا درێژه ب ه
خوێندن بدات ،بهاڵم كێشه ئهوهی ه
ناوهندى ئههلی پارهى دهوێت ،بۆی ه
ئهو بۆ ئهوهى بارگرانى بۆ خێزانهكهى
دروست نهكات ،بیری لهوهكردهوه
خۆی ههستێت به دابینكردنى تێچونى
خوێندنهكهى.
لهم چهند ســاڵهى دواییدا بهكاریگهریی
قهیرانــى دارایــی و ههروههــا ئــهو
كرانهوهیــهش لــ ه كۆمهڵــگادا هاتوهت ه
ئــاراوه ،كچان زیاتــر دهرفهتى ئهوهیان
بــۆ رهخســاوه كار بكهن ،بهشــێك لهو
كچانــهى كاردهكــهن ،خوێنــدكارن،
لهرێگهى ئهو كاركردنهوه ،بژێویی ژیان
و تێچونى خوێندنهكهیان دابین دهكهن.
نیان عوسمان 23 ،ساڵ ،نمونهى یهكێك ه
لــهو كچانه .ئاماژهى بهوهكــرد لهپێناو
دابینكردنــى تێچونــى خوێندنهكــهى،
لهئێستاوه دهستى به كاركردن كردوه.
وتــى :ل ه كاتژمێر 8ى بهیانیهوه تاوەکو
كاتژمێــر 4ى پاشــنیوەڕۆ کاردەکــەم،
ئامانجم لەکارکردن تەنها بەردەوامبونمە
لەخوێندن.
نیــان ،ئاماژه بهوهشــدهكات بهوهۆیهى
لههیــچ زانكــۆ و پهیمانگایهكى حكومى
وهرنهگیــراوه ،دهیهوێت لــ ه ناوهندێكى
ئههلــی دا بخوێنێــت و لــ ه رێگــهى
كاركردنــهوه ههوڵــدهدات تێچــوى ئهو
خوێندن ه دابین بكات.
ئهگــهر پێشــتر كچــان بــۆ هــهر كار
و ههنگاوێــك كــ ه بیاننایــ ه پشــتیان
بــ ه خێزانهكانیــان ببهســتایه ،ئێســتا
ههوڵدهدهن پشــت ب ه خۆیان ببهســتن،

بهتایبهتى ك ه رهچاوى دۆخی ناجێگیر و
ههندێكجــار خراپی دارایی خێزانهكانیان
دهكهن.
سێوە محهمهد 20 ،ساڵ ،باسی لهوهكرد
نهیویســتوه ببێت ب ه بارگرانى بۆســهر
شــانى خێزانهكهیــان ،بۆیــ ه لهپێنــاو
دابینكردنــى تێچــوى خوێندنهكهى دا،
دهستى بهكاركردن كردوه.
وتــى :دوســاڵە بەیانی تاوەکــو ئێوارە
بێوەستان کار دەکەم ،بۆئهوهى خهرجی
خوێندنهكهم ل ه پهیمانگایهكى ئههلی دا
بهدهستبێنم.
جوانــ ه ئهكرهم 30 ،ســاڵ ،كچێكى تره
ك ه هــاوكات لهگــهڵ خوێندنهكــهى دا،
كاریش دهكات.
وتــى :ههر ل ه قۆناغی ئامادهییهوه كارم
كردوه ،بهاڵم دواتر وازم ل ه خوێندن هێنا
و بهردهوام بوم ل ه كاركردن .ئێســتاش
پــاش ماوهیــهك دابــڕان ،گهڕاومهتهوه
خوێنــدن لــ ه پهیمانگایهكــى ئههلــی و
رۆژانــهش كاردهكــهم بــۆ دابینكردنــى
خهرجی خۆم و خوێندنهكهم.
بهشــێكى تــر لــ ه كچــان ،بههــۆكارى
خراپی دۆخیــی دارایــی خێزانهكانیان،
لــ ه تهمهنێكــى كهمــهوه ناچــارن كار
بكــهن ،كه ئهمــهش ئهگهرچــی لهگهڵ
رێكهوتننامهكانــى بــوارى پاراســتنى
مناڵــدا یهكناگرنهوه ،بــهاڵم وهكخۆیان
دهیڵێن :ناچاری ئهو كارهى پێكردون.
ش .ا ،ژنێكــى تهمــهن  50ســاڵی
دانیشتوى كهالره ،بهكاریگهریی ئهوهى
دۆخی داراییان خراپ ه و هاوسهرهكهیشی
بههۆی نهخۆشیهوه ناتوانێت كار بكات،
خۆی و كچ ه  15سااڵنهكهى كاردهكهن،
بــۆ ئهوهى هــهم بژێویــی خێزانهكهیان
و ههمیــش تێچونــى خوێندنى كچهكهى
دابین بكهن.
بهپێچهوانــهوه ،ههندێكیش ل ه دایكان و
باوكان ،بۆ مهبهســتى دیك ه كچهكانیان

بێ وەستان کار
دەکەم بۆئهوهى
خهرجی خوێندنهكهم
بهدهستبێنم
دهخهنهبهر كاركردن.
فەرهاد فارس 53 ،ساڵ ،باسی لهوهكرد
كــ ه ویســتویهتى كچهكــهى خاوهنــى
كهســایهتى خۆی بێت و پشــت بهخۆی
ببهســتێت ،بۆیــ ه ئێســتا كاردهكات و
خهرجی خوێندنهكهى دابین دهكات.
وتــى« :کچەکــەم خــۆی خەرجــی
قوتابخانــەی دابین دەکات ،فێرم کردوە
پشــت بە من نەبەســتێت و لەسەر پێی
خۆی بوەستێت».
ئهگــهر كاركردن ماندوبونى جهســتهیی
لێبكهوێتهوه ،ئهوا ئاســودهیی ه دهرونى
و ســوده مهعنهویهكانیشــی لهپــاڵ
ســوده داراییهكانــى ،هانــدهر دهبن بۆ
بهردهوامیی كچان له كاركردن.
ســامان عادل ،توێــژهرى دهرونى ،باس
لهوهدهكات كچان زۆرجار لهكاركردنیان
دا ،روبــهڕوى توانــج و قســهى خهڵكى
دهبنــهوه ،بۆیــ ه دهبێــت لــهو روهوه
ئامادهكاریی دهرونی بكهن و جۆرێك ل ه
هاوسهنگی رابگرن.
وتــى« :جێــی شــانازیە کچــان بتوانن
بگــەن بــەو رادەیــەی بتوانــن پشــت
بەخۆیان ببەســتن و نەبنە بار بەســەر
خێزانەکانیانــەوە ،بــەاڵم دەبێــت
هاوســەنگیەک لەنێــوان کۆمەڵگــە و
ئامانجەکەیدا رابگرێت».
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بنكۆڵكاری

مـنــااڵنـى بێكــهس ...ئـهو بێـدهســهاڵتــانــهى
مێردهكهم پێی
وتم ئهگهر كچ بو
نهگهڕێیتهوه بۆ ماڵ
منیش جێمهێشت

پهناگهیهك نیی ه
بۆ ئهو منااڵنهی
فڕێدهدرێنو خاوهن
پێداویستی تایبهتن

◘ نهوژین ،رۆژان محهمهد رهشید
لهئێوارهیهكی زستاندا( ،محهمهد
ئەرکان)ى تهمهن ( )4سااڵن دواى
ئهوهى سێ رۆژ بهتهنیا لهكهالوهیهكدا
جێهێڵدرابو ،دۆزرایهوه .دیمهن ه
بهئازارهك ه ئهوهبو محهمهد دهستو
قاچ ه شكێندراوهكهى بهتیپو كارتۆن
بهسترابو ،دواى ئهوهى خرابوه ناو
دۆشهكێكهوه ئینجا بهچهند بلۆكێك
دهوره درابو.
ك و باوكــی،
پــاش جیابونــهوهی دایــ 
بهرپرســیارێتی بهخێوكردنی (محهمهد)
كهوتبــوه ئهســتۆى باوكــىو لهماڵــى
باپیــرهى دهمایــهوه ،چیرۆكهكهش ئهو
كات ه رون بوهوه كــ ه خاوهنى كهالوهك ه
بهوشــێوهی ه دۆزیبویــهوه و الیهنــ ه
پهیوهندیدارهكانى ئاگادار كردبوهوه.
چیرۆكــى منااڵنــى فڕێــدراو زۆر و
زهوهنــدن ،بهاڵم مــهرج  نیی ه ههمویان
ههمــان چانســیان ههبێــتو كهســێك
بیاندۆزێتهوهو رزگاریــان بكات ،چونك ه
بهشــێك لهو منااڵن ه زۆربــهى جارهكان
لهنــاو گۆڕســتانو كــهالوه و زبڵدانو
دهرهوهى شارهكان فڕێ دهدرێن ،یاخود
لهنهخۆشــخانهى مناڵبــون و بــهردهم
مزگهوتــهكانو چهنــد جێیهكــى دیك ه
جێدههێڵدرێــن كــ ه بههۆیــهوه ژیانیان
دهكهوێتــ ه مهترســییهوه یــان گیــان
لهدهست دهدهن.
وهكچۆن ژمارهى مناڵ ه فڕێدراوهكان كهم
نین ،بهههمان شــێوه ژمارهیهكى زۆرى
خێــزان ههن كــ ه عهوداڵــى لهدایكبونى
مناڵێكنو ههمو رێگایهك دهگرنهبهر بۆ
ئهوهى كۆرپهیهك لهباوهش بگرن.
لــ ه نۆرینگهیهكی چاندنی مناڵی بلوریی
دا( ،رهنجــه) و (هــاژه) لهههوڵــى
ئــهوهدان ببنــ ه خاوهنــى مناڵێك ،ههر
ههمــان رۆژ ژنێــك ب ه تــكا و پاڕانهوه
لهپزیشكهك ه داوای دهكرد ك ه كۆرپهلهی
ناوســكی كچ ه تهمهن ( )16سااڵنهكهی
بۆ لهبارببات ،ك ه لهدهرهوهی پرۆســهی
هاوسهرگیریی دروستبوه.
بهشــێوهیهكی گشــتی ئــهو منااڵنــهی
كهلهدهرهوهی پرۆســهی هاوسهرگیریی
دروســت دهبن ،دابونهریتی كوردهوارى
قبوڵیــان نــاكات و رهتدهكرێنــهوه،
هــهر لهبــهر ئهمهیــ ه دایــكو باوكــی
مناڵهكــ ه لهخۆیانــی ناگــرنو خۆیــان
لهبهرپرسیارێتی بهخێوكردنی دهدزنهوه،
بۆ ئهوهى توشــی لۆم ه و توان ج و سزای
یاساییو ئاینیو كۆمهاڵیهتی نهبنهوه،
بهمــهش مناڵهكــ ه دهبێتــ ه مناڵێكــى

ســهرهڕای شــكانی دهســتو قاچــی،
توشــی بهدخۆراكیــش هاتوه و كێشــی
جهستهشــی لهچاو تهمهنیــان كهم بوه
و خوێن و ئاســن پرۆتیــن و ڤیتامین و
...هتدى بهپێی پێویســت نهبوه ،جگ ه
لــهوهی كــ ه شــوێنهوارى زۆری برینو
ئهشكهنجهی كۆنو تازه بهجهستهیهوه
دیاره.
بارودۆخــى دهرونــى (محهمــهد) تهواو
شــێواوه و پــاش دۆزینــهوهى بههیــچ
شــێوهیهك نهیدههێشت كهس لێ نزیك
ببێتــهوه و هاواری دهكرد و متمانهی ب ه
كــهس نهبو ك ه هیچ شــتێكی بۆ بكات،
ئهمهش بههۆی ئهو ماوهی ه بو ك ه تیایدا
ئهشكهنجه دراوه.
لهالیهن كۆمهڵگاوه ناو ناتۆره و توانجی
نهشیاو نهخوازراو بهو خێزانان ه دهوترێت
ك ه مناڵ ه بێكهسهكان لهخۆدهگرن ،بهو
هۆیهشــهوه بارودۆخێكی دهرونی خراپ
یان مهترســیدار دروست دهكات لهسهر
الیهنــی دهرونی خێزانــ ه جێگرهوهك ه و
مناڵهكهش.
خهنــده حســێن ،لهســاڵی ()2005
لهمزگهوتێكــدا فڕێدهدرێت ،ئهو پیاوهى
دهیدۆزێتــهوه دهیباتــهوه و لهنــاو
خێزانهكــهى خۆیان گــهورهى دهكاتو
لهخــۆى دهگرن ،بهاڵم ســاڵى ()2019
خهنده كاتێك زانى ك ه ههڵگیراوهتهوه،
گولهیــهك بهســهرى خۆیــهوه دهنێتو
خۆى دهكوژێت.
خهنــده ،تاكــ ه كهســێك بــوه كــ ه ب ه
راســتی بابهتهكــهی نهزانیــوه و ههمو
دهوروبهرهكــهی زانیویانــه ،لهمــاوهی
ئــهو ( )15ساڵهشــدا هیــچ كهســێك
نههاتوه خۆی وهكو خزمو كهســوكارى
راستهقینهی بناسێنێت.
لهكوردســتان بهشێكى دیارى ئهو مناڵ ه
بێكهســانهى كــ ه فڕێدهدرێن ،چانســى
ژیانیان نیی ه و گیان لهدهســت دهدهن.
بهاڵم لــ ه واڵتێكی وهكــو ئهڵمانیادا بۆ
ئــهوهی ئــهو منااڵنــهی كــ ه بێكهســن
و فــڕێ دهدرێــن بههۆیــی خراپــی
نهشــیاویی شــوێنهكهیانهوه ژیانیــان
نهكهوێتــ ه مهترســیهوه یــان نهمــرن،
جێگای تایبهتمهندیان بۆ دهستنیشــان
كــردون لهشــوێن ه گشــتیهكاندا بهناوی

بێكهس.
یاران ،ناوێكی خوازراوی كچێكى تهمهن
( )18ســااڵن ه كــ ه بــ ه «لهشــفرۆش»
ناسراوه .وتى« :ساڵی پار دوگیان بوم
لهیهكێــك لهكڕیارهكانــم ،زۆر ههوڵمــدا
لهباری ببهم بهحهپو ههڵگرتنی شــتی
قورس..هتد ،بهاڵم سودی نهبو ،مناڵهك ه
هــهر دهژیــا ،دوایی بڕیارمــدا ك ه دوای
لهدایكبونی فڕێبدهم ،هــهر كهلهدایكبو
فڕێمداو دوایی لهدهزگا راگهیاندنهكانهوه
ههواڵی دۆزینهوهیم بیست».
بــهاڵم مــهرج نییــ ه ههمــو مناڵێــك
بــهم هۆیــهوه بوبێت ه بێكــهس ،بهڵكو
هــۆكارهكان جۆراوجــۆر و جیــاوازن،
ههندێكجــار تهنیــا بههۆی ئــهوهی ك ه
مناڵهك ه خــاوهن پێداویســتی تایبهته،
لهالیهن خێزانهكهیهوه فڕێدهدرێت.
لهنهخۆشخانهی ئازادی شاری كهركوك،
كۆرپهیهكــى كــچ ك ه خاوهنپێداویســتى
تایبهتــه ،لهالیــهن كهســوكاریهوه
جێهێڵــدراوه و تائێســتاش هیــچ كهس
نههاتــوه وهك دایــكو باوكــى خــۆى
بناسێنێت.
لهههرێمی كوردســتاندا هیچ پهناگهیهك
یاخــود رێكخراوێكی تایبهتمهند نیی ه بۆ
لهخۆگرتنی ئهو منااڵنهی ك ه فڕێدهدرێن
و خــاوهن پێداویســتی تایبهتــن و
لهههمانكاتدا بێكهسن ،سهرهڕای ئهوهی
ك ه مناڵ ه خاوهنپێداویستیی ه تایبهتهكان
پێویســتیان بهخزمهتكردنــى تایبهتو
بهردهوام ههیه.
ســهرنج حهمــ ه ســهعید ،بهڕێوهبــهرى
خانــهی بێسهرپهرشــتانی ســاوایان
لهپارێزگای ســلێمانی ،كــ ه خانهكهیان
سهر بهوهزارهتی كاروباری كۆمهاڵیهتییه،
دهڵێت« :ئێم ه تهنیا ئهو منااڵن ه ل ه خۆ
دهگرین كه لهوپهڕی تهندروستیدان».
بهمپێیهش ئهو منااڵن ه ل ه ههمو مافێكى
ســهرهتایی بێبهش دهبن ،ن ه ناوهندێك
ههیــ ه لهخۆیــان بگرێت ،ن ه دهشــتوانن
بخوێنن.
منااڵنــى خاوهنپێداویســتى تایبــهت
جیاوازتر لهمناڵی «ئاسایی» پێویستیان
بــ ه كارمهندی پســپۆڕ ههی ه ك ه وانهیان
پــێ بڵێتــهوه ،ئهمــهش لهخوێندنگــ ه
حكومیهكانــدا نییــه ،ههروههــا مناڵــ ه
بێكهســهكان لهبهر ئــهوهى كهس نیی ه (.)Babyklappe
بهناویهوه تۆماربكرێتو بهبێ ناســنام ه ئهو جێگهی ه ههمو مهرجێكی سهالمهتی
دهمێننــهوه ،هیــچ خوێندنگهیهكیــش بــۆ مناڵ تێدایــ ه و لهالیهن ئامرازهكانى
فێرخوازێــك وهرناگرێت ك ه ناســنامهی میدیــاوه هۆشــیاری باڵودهكرێتــهوه و
هانی خهڵك دهدهن ك ه ئهگهر نایانهوێت
نهبێت.
ئهو كاتهی (محهمهد ئهركان) دۆزرایهوه مناڵهكهیــان لهخۆبگــرن ئــهوا بیخهن ه
و رهوانهكرا بۆ نهخۆشخانه ،لهئهنجامی ئــهو شــوێن ه تایبهتمهنــدهوه ،بــهاڵم  
پشــكنین ه پزیشــكاندا دهركــهوت كــ ه لهسهرانسهریی ههرێمی كوردستاندا هیچ

شوێنێكى لهو شێوهی ه بونى نیه.
ئــهو مناڵــ ه بێكهســهى فڕێدهدرێــت
ئهگــهر بهزیندویــی بدۆزرێتــهوه ،ئهوه
الیهنــ ه پهیوهندیدارهكانــی لــێ ئاگادار
دهكرێتهوه و ئهوانیش لهالیهن خۆیانهوه
پــهڕاوی لێكۆڵینهوهیی بــۆ دهكهنهوه،
بــهاڵم زۆربهی هــهره زۆریــان ،ههر زو  
ت و ناگــهن ب ه
دۆســیهكانیان دادهخرێــ 
«تاوانبارهكه».
یاسای سزادانی عێراقی ساڵی ()1969
ژماره ( )111مادهی ( )383بڕگهكانى
( ،)2-1باسی لهسزادانی ئهو كهسانهى
كردوه كــ ه مناڵهكانی خۆیان فڕێدهدهن
یــان ژیانیــان دهخهنــ ه مهترســیهوه
و یــان خۆیــان لهسهرپهرشــتیكردنی
دهدزنهوه...هتــد ،یاســاك ه ئهمــهى
بهتــاوان ههژماركردوه ،ئهگهرچی ســزا
یاســاییهكهی پــڕ بهپێســتی تاوانهكــ ه
نییــه ،چونكــ ه كهســى تاوانبــار ســزا
دهدرێــت بهبهندكردن ك ه لهســێ ســاڵ
زیاتر نهبێت یان پێبژاردن ك ه ل ه ههشت
سهد دیارى عێراقى زیاتر نهبێت!
بهاڵم عوسمان شێخ ســدیق ،پارێزهری
راوێــژكار لــهدادگای ســلێمانی ،رهتــی
دهكاتــهوه كــ ه ئــهو یاســایی ه وهكــو
دهقهكــهی جێبهجێبكرێــت ،دهڵێــت:
«لهمــاوهی كاركردنــم لــهدادگادا هیچ
كهســێكم نهبینوه ك ه ســزا درابێت بهو
دهقه یاساییه».
پاش ئــهوهى پۆلیــس مناڵ ه بێكهســ ه
زیندوهكــهی بهدهســت دهگات و
پــهڕاوى لێكۆڵینــهوهى بــۆ دهكاتهوه،
بهپێی رێكارهكان پێویســت ه راستهوخۆ
رهوانهی نزیكترین نهخۆشــخانهی بكات
بــۆ دڵنیابونهوه لهباری تهندروســتیو
ئهگهر نهخۆش بو چارهسهری بۆ بكهن،
ههتا باری تهندروســتی جێگیر دهبێت،
دەمێنێتهوه لهنهخۆشخانه.
ئیمان ،ئهو كچهی ه كه  سهرهڕای ئهوهی
بارودۆخــی تهندروســتی زۆر جێگــره،
ئــهوه ( )4ســاڵ ه لهناو نهخۆشــخانهی
ئازادیی پارێزگایی كهركوك ماوهتهوه و  
لهنێوان ههردو خانهی بێسهرپهرشتانی
ســاوایانی (ســلێمانی و بهغــداد)
ماوەتــەوە ،هیچ لــەو خانانە ل ه خۆیانی
ناگرن و بهرپرسیارێتی بهخێوكردنهكهی
دهخهن ه ئهستۆی یهكتر.
بــهاڵم ئیمــان تاكــ ه مناڵێــك نیی ه ك ه
لهنهخۆشــخانهدا دوای لهدایكبونــی
جێهێڵدرابێــت ،بهڵكــو لهزۆربــهی
نهخۆشــخانهكانی لهدایكبونــی منــااڵن
لهكوردســتاندا ،چهندین مناڵی لێی ه ك ه
تیایاندای ه بۆ ماوهى ههشت بۆ نۆ مانگ
زیاتــر ماونهتــهوه و كهســیش نههاتوه

وهكو كهســوكاری راســتهقینهیان خۆی
بناسێنێت.
لهنــاو یهكێــك لهنهخۆشــخانهكانی
لهدایكبوندا ل ه پارێزگای ههولێر ،دایكێك
دوای زانینی ئهوهى رهگهزی كۆرپ ه تازه
لهدایكبوهكــهى مێیه ،بهجێیدههێڵێتو
پۆلیس لهرێگهی كامێــرای چاودێریهوه
دایــك و باوكــی مناڵهكــ ه دهدۆزنهوه،
بهاڵم رهتی دهكهنهوه لهخۆیانی بگرن.
دایكی ســاواك ه ب ه قوڕگێكی نوساوهوه،
وتــی« :مــن لهماڵــهوه ( )6كچــم
ههیــه ،مێردهكــهم پێــی وتــم ئهگــهر
كــچ بــو نهگهڕێیتــهوه بۆ مــاڵ ،منیش
جێمهێشت».
ئهمهش بههۆی ئهوهی ه ك ه لهكۆمهڵگای
كوردهواریــدا ،زۆربهیجــار خێزانــهكان
رهگهزی نێریان بهالوه پهسهندتره وهك
لهمێ.
ئێســتا وایلێهاتوه ههر ك ه ل ه ســۆراغی
مناڵــ ه جێهێڵــراو یــان دۆزراوهكــهوه
نهپرســرایهوه ،لهالیــهن لیژنهی (مناڵ ه
دۆزراوهكانــهوه) لهنهخۆشــخانه ،بــ ه
بڕیاری دادگا مناڵهك ه دهدهن بهخێزانێك
كــ ه پێشــتر ناوی خۆیان نوســیبێت بۆ
وهرگرتنــی مناڵى بێكهس ،بهبێ ئهوهی
ك ه ئهو مناڵ ه رهوانهی خانهكانی منااڵن
بكهن.
ئــهو خێزانــ ه جێگرهوانــهی كــ ه مناڵ ه
بێكهســهكان لهخــۆ دهگــرن ،ناتوانــن
مناڵهكــ ه بخهنــ ه ســهر نــاوی خۆیان،
چونك ه هیچ یاسایهك نی ه ك ه پشتگیریی
و پشــتیوانیان بێــت بۆ ئهو كاره ،بگره
دهقی یاســایش ههی ه ك ه ناهێڵێت مناڵ ه
بێكهســهكان ببنــ ه خاوهنى ناســنامهى
خۆیــان ،بهمــهش مناڵهك ه هــهر بهبێ
رهچهڵهكی دهمێنێتهوه و بهو هۆیهشهوه
بێبــهش دهبێــت لــ ه كۆمهڵێــك مافــی
مهدهنیو یاســایی و سیاسی .ئهمهش
ئــهو بۆشــایی ه یاســایی ه دهردهخات ك ه
لهمــڕوهوه بونــى ههیــ ه و پێویســتیی
ههمواركردنــى یاســا پهیوهندیــدارهكان
دێنێت ه ئاراوه.
زۆربهی كات هۆكاری نهدۆزینهوهی ئهو
دایكانهی ك ه كۆرپهلهكانیان جێدههێڵن
لهنــاو نهخۆشــخانهی لهدایكبونهكاندا،
دهگهڕێتــهوه بــۆ ئــهوهی كــ ه لهكاتی
پڕكردنــهوهی فۆڕمــی نهخۆشــهكهدا،
زانیاریهكان  لهناسنامهكهوه وهرناگرێن،
بهڵكــو بهزارهكــی لــە دەمــی دایکەکە
وهریدهگرنو دایكهكهش ب ه ههڵ ه پێیان
دهدات بۆ ئــهوهی نهیدۆزنهوه ،بهمهش
ناگهن به «تاوانبارهكه».
ئهگهر مناڵــ ه بێكهســ ه زیندوهك ه ههتا
ئهو قۆناغ ه رۆشت ك ه بهبڕیاری دادگا و
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بــاجى هــهڵــهى بــاوانیــان دهدهن

دادوهر رهوانهی خانهی بێسهرپهرشتانی
ساوایان بكرێت ك ه مناڵی بێسهرپهرشت
ههتا تهمهنى  4ســااڵن لهخــۆ دهگرن،
بهوهۆیهوه مناڵهك ه دهبێت ه بێكهســێكى
بێسهرپهرشــت ،لــهوێ دهمێنێتهوه ،تا
تهمهنى چوار سااڵن.
لهدواى چوار ســاڵیی ئهگــهر كوڕ بێت
دهخرێت ه خانهی بێسهرپهرشتانى كوڕان
و ئهگــهر كــچ بێــت دهخرێتــ ه خانهى
بێسهرپهرشتانى كچان.
لهپــاڵ ئهو منااڵنــهی كــ ه فڕێدهدرێن،
كۆمهڵێك مناڵ ههن ك ه بێسهرپهرشتیارن
و لــهدهرهوهی خانــهكان دهژیــن و
كهسوكاریشیان دیار نییه.
(ســهیران)ی تهمــهن ( )18ســاڵ و
(ئازاد)ی تهمهن ()17ســاڵ ،بێكهسن
و لهههمانكاتــدا بێسهرپ هرشــتن و
لــهدهرهوهی خانــهی بێسهرپهرشــتان
گهورهبون ،بۆ مهبهســتی هاوسهرگیریی
بــهرهو دادگا ههنگاویــان دهنــا،
بهپێكهنینهوه رۆشــتن ه ناودادگا ،بهاڵم
بهگریانهوه دهرچون ،چونك ه دادگا رهتی
كردبوهوه ك ه گرێبهستی هاوسهرگیریان
بۆبكات ،بههۆی نهبونی ناسنامهی باری
شارستانیهوه.
ئهو منااڵنهی ك ه بێكهسن بهپێی یاسایی
عێراقــی ژمــاره ( )3ســاڵی()2016
كهتایبهتــ ه بــه (كارتــی نیشــتمانی
حكومهتــی عێراقــی) ،ناتوانــن ببــن
بهخاوهن ناســنامهی باری شارســتانی،
چونكــ ه كــهس نییــ ه بهناویانــهوه
تۆماربكرێن ،ك ه نهشبون ئهوه كۆمهڵێك
كێش ه دروست دهكات.
ســهیران و ئــازاد پهنایــان بــرد بــۆ
مامۆســتایهكی ئاینــی بــۆ ئــهوهی
هاوســهرگیریهكهیان بــۆ ئهنجامبــدات،
بــهاڵم ئهویــش رهتیكــردهوه مارهیــان
ببڕێــت ،چونك ه نــ ه ناســنامهیان ههبو
نــ ه شایهتیشــیان لهگهڵدابــوه ،دواتــر
بڕیاریاندا ك ه بهیهكهوه بژین ل ه ماڵێكدا،
نهگهشت ه ( )2ساڵ دوانهیهكیان بو.
ك و باوكیانهوه،
بههۆی بێناسنامهیی دای 
مناڵهكانیــش نهیانتوانیی ببن بهخاوهن
ناسنامه .لهساڵی ( )2019مناڵهكانیان
گهشــتونهت ه تهمهنــی ( )8ســاڵی،
ههتاوهكــو ئێســتا نهیانتوانیــوه بچنــ ه
قوتابخانه.
مناڵ ه بێكهسهك ه ئهگهر چوه ناو خانهی
بێسهرپهرشــتان ئهوه لهیهكــهم رۆژیی
دا لهنــاو تۆمارهكانــی (بهڕێوبهرایهتی
كارتــی نیشــتمانی عێراقــی) تۆمــاری
دهكــهن ب ه «لقيــط = بێكهس» ئینجا
ناســنامهیهكی خهیاڵــی (وههمــی) بۆ
دهردهكــهن بــۆ بهڕێكردنــی كاروبــاره
كارگێڕیهكانــی ،چهنــد ساڵێكیشــ ه ل ه
رێگــهی پهیوهندیهكــی كهســیهوه بهم
كاره ههستاون ،ئهگهر نا پێشتر نهبوه،
بــهاڵم ئهمــ ه چارهســهرێكی كاتیــ ه و
ریشهیی نیی ه بۆ كێشهیی بێ ناسنامهیی
مناڵ ه بێكهسهكان.
(م) مناڵێكى خانهى بێسهرپهرشتانه،
دهڵێت« :برینی بێكهســیم ك ه ههمیش ه
لهدڵمایــ ه دهكولێتهوه كاتێك مامۆســتا
لهپــۆل دا ناوهكــهم دهخوێنێتــهوه،
ئهزانــم ئهو نــاوه دروســتكراوه و ناوى
راستهقینهی خۆم نییه».
ئهگهرچــی لهســهر ناســنامهك ه هیــچ
نیشانهیهك یان نوسراوێكی لهسهر نیی ه
ك ه ئاماژه بێت بۆ بێكهســى ئهو مناڵه،
بــهاڵم لهناو تۆمارهكانــدا به «لقیط =
بێكــهس» تۆماریانكــردوه ،بهمــهش
بهپێی یاســا بێبــهش دهبێت لهچهندین
مافی یاسايیو سیاسیو مهدهنی.
(م) لــ ه درێژهیــی قسهكانیشــیدا وتى:
«مــن ســێ جــار بومــ ه بهقوربانــی،
جارێــك كــه خێزانهكهم دهســتبهردارم
بــون ،جارێكــی تر ك ه كۆمهڵــگا قبوڵم
ناكات ،لهالیهكی تریشــهوه بههۆی ئهم
بێكهسیمهوه بێبهشم ل ه زۆر ماف».
لهمیانهی بهدواداچونى ئامادهكاری ئەم
راپۆرتــە ،دهركهوت لهههمــو خانهکانی
بێسهرپهرشــتانی ههرێمی كوردستاندا،
پســپۆڕێكی دهرونناســی
هیــچ
تایبهتمهندیــی منااڵنــى لــێ نییــ ه ك ه
لهڕوی دهرونیهوه ئهو منااڵن ه چارهسهر

بــكات و رایــان بهێنێــتو ئامادهیــان
بــكات بۆ كۆمهڵگا ،بــۆ ئهوهی تاكێكی
تهندروستیان لێ دهربچێت ،چونك ه ئهم
منااڵنــ ه منااڵنێكــی ئاســایی نیــنو ب ه
قوناغێكی قورسدا تێپهڕیون تاگهیشتون
بهوهى ئێستا تیایدا دهژین.
ئــهو منااڵنــهی كــ ه لهخانــهى
بێسهرپهرشــتاندان ،دهبــن بــهدو
بهشهوه :بهشێكیان دهچن ه ناو پرۆژهی
(خێزانــی جێگــرهوه) ئــهم پرۆژهیهش
ئهگهرچی لهالیــهن وهزارهتی كاروباریی
كۆمهاڵیهتیــهوه دهرچوه ،بهاڵم تهنیا ل ه
ســنوری ســلێمانی جێبهجــێ دهكرێت،
لهههریــهك ل ه خانهی بێسهرپهرشــتانى
ههولێــر و دهۆكو كهركــوك نهچوهت ه
بــواری جێبهجێكردنــهوه ،بهبیانــوی
نههاتنی رێنمایی بۆیان!
ئهمــ ه ل ه كاتێكدایــ ه ناردنی رێنمایی بۆ
ههریــهك لــهو خان ه بێسهرپهرشــتانهى
تــری ههرێمــی كوردســتان ،ههمــوى
تهنیــا كاری یــهك رۆژی فهرمانبهرێك ه
لهســهر كۆمپیوتهرێك ،ههتا ئێســتایش
نهیانكردوه!
ئهو بهشــهی تــری مناڵــهكان لهخودی
خانــ ه دهمێننهوه ،بهپێیــی رێنمایهكان
مافــی مانهوهیان دهمێنێــت تا تهمهنی
( )18ســاڵیو دوای ئهوه دهبێت خان ه
جێبهێڵنو چارهنوسیشیان نادیاره.
ههندێكیــان روبــهروى نههامهتــى و

ئهزمونێكى قورسى وهك ئهوهى (ئیمان)
دهبنــهوه .ئــهو كچــهى مناڵــى خانهى
بێسهرپهرشــتانى كچانى ســلێمانى بو،
لهشــهوێكی تاریكدا لهناوهڕاستی شاری
ســلێمانی بهچوار پیاوهوه دهستدرێژى
سێكسییان كرده سهرى.
بهپێــی ئامــاری وهزارهتــی كاروبــاری
كۆمهاڵیهتی ههرێم ،ل ه سااڵنى ()2017
و ( )2018ژمــارهى ئــهو منااڵنــهى
لهخانهى بێسهرپهرشــتان بــون ،بریتى
بــون لــه )450( :منــاڵ ،لهوان ه ()202
منــاڵ لهههولێر و ( )137مناڵ لهدهۆك
و لهســلێمانیش ( )61مناڵــى تهمــهن
چوار بۆ ( )18ساڵ لهگهڵ ( )50مناڵى
تهمهن ( )1رۆژه بۆ ( )4ساڵ.
بــهاڵم ئهمــهى ههیــ ه ئامارێكــى ورد و
تــهواو نییــ ه لهســهر رێــژهى منااڵنــى
بێسهرپهرشــتى ههرێمــى كوردســتان،
چونك ه تهنیــا ئهو منااڵنــ ه تۆماركراون
ك ه براونهت ه خانهكانى بێسهرپهرشتان،
ئهگهرنــا لــهدهرهوهى ئــهو خانانــهش
بهدهیان مناڵ ههن.
لــهدهرهوهى ئامارهكانــى وهزارهتــى
كاروبــارى كۆمهاڵیهتــى چهندیــن مناڵ
هــهن كــ ه لهكاتــی فڕێدانیانــدا مردون
و دۆســیهكانیان لهنــاو تۆمارهكانــی
پۆلیــس ههیــه ،تهرمهكانیشــیان لهناو
ساردكهرهوهكانی پزیشكی دادوهریدایه.
ژمارهیهك مناڵى دیك ه ههن بێكهســنو

لهدهرهوهى خانهكانى بێسهرپهرشــتان
لهشارهكانى ههرێمى كوردستان دهژین.
كۆمهڵێــك مناڵى دیك ه ك ه فڕێدهدرێنو
دهبرێن بۆ نهخۆشــخان ه لهالیهن لیژنهی
(مناڵــی دۆزراوه)ى نهخۆشــخانهی
لهدایكبــون بهبڕیاریــی دادگا و دادوهر،
راســتهوخۆ دهدرێنه ئــهو خێزانهی ك ه
ئــهو منااڵنــ ه دهگرنــ ه خۆیــانو ناوی
خۆیان پێشــتر تۆماركــردوه لهدادگا بۆ
وهرگرتنهكه.
ههروههــا ئهو مناڵ ه بێسهرپهرشــتانهی
كــ ه لهالیهن باندهكانهوه بهكاردههێنرێن
بــۆ :ئیشــكردن ،ســواڵكردن ،دزیــی،
لهشفرۆشی و ...هتد.
لهگهڵ ئــهو مناڵــ ه بێسهرپهرشــتانهى
لهنــاو كامپى ئاوارهكان دهژین لهشــاره
جیاوازهكانــى ههرێمــى كوردســتان.
بێگومان ئهو مناڵ ه زۆر و زهوهندانهشى
كــ ه دایكیــان ئێزدییــه و باوكیشــیان
پیاوانى چهكداری سهر بهداعشن.
بهگشــتی ههریــهك لهدامهزراوهكانــی:
نهخۆشــخانه ،پۆلیــس ،دادگا ،خانهی
بێسهرپهرشــتانو كهمپی ئــاوارهكان..
هتــد ،رایهڵێــك لهنێوانیــان دا نییــ ه
بــۆ ئاڵوگۆڕكردنــی زانیاریــی مناڵــ ه
بێسهرپهرشــتهكان ،هــهر یهكێكیــان
زانیارىو ئامارى جیاوازیان الی ه لهسهر
مناڵی بێسهرپهرشت كه هاتوه بۆیان.
لهگــهڵ ئهوهشــدا هیــچ دامهزراوهیهكی

تایبهتمهنــد نییــه لهسهرانســهری
ههرێمــی كوردســتاندا زانیاریــی ورد
كۆبكات ه لهســهر ژمارهی راســتهقینهی
مناڵ ه بێسهرپهرشــتهكانو ههموشــیان
بهخێوبكات و پهروهردهیان بكات.
ههربۆی ه ههمویان پهرشو باڵوبونهتهوه
و هیچیشیان ناسنامهیان نییه ،ئهمهش
كۆمهڵێــك كێشــ ه دروســت دهكات بۆ
ئێســتا و ئایندهی ههم مناڵهكا ن و ههم
كۆمهڵگهش.
هاوڕێكــهی (ئیمــان) -ئــهو كچــهى
دهســتدرێژى كرایه ســهر -ك ه لهههمان
خانهی ه و لهبهر ههســتیاری كهیســهك ه
نهیویســت نــاوی ئاشــكرابكرێت،
وتــى )5(« :رۆژ بــهر لــهوهى ئیمــان
دهســتدرێژی بكرێتــ ه ســهر ،لهالیــهن
یهكێــك لهكارمهندهكانی خانهی كچانی
بێسهرپهرشــتى ســلێمانی ،دهرگاكــ ه
دهكرێتهوه بۆ ئهوهى ئیمان بڕوات».
خانــهی
كارمهندێكــى
هیــچ
بێسهرپ هرشتانی سلێمانی ،ئامادهنهبون
هیچ جۆره لێدوانێك لهو بارهیهوه بدهن
و ئامــادهكاری راپۆرتیــش نهیتوانــى
لهراســتو دروستى قســهى هاوڕێكهى
(ئیمــان) دڵنیابێــت .ئــهوهش زانراوه
لهالیــهن وهزارهتهوه لیژنــ ه پێكهێنراوه
بــۆ بابهتهكــه ،بــهاڵم لهمیانــهی ئــهم
بهدواداچونــدا دهركــهوت كــ ه (ئیمان)
ت
تاك ه كهســێك نیی ه ك ه مناڵی خانهبێ 
و بوبێت بهقوربانی.
(س) یهكێكــ ه لهو كچانهی ك ه لهههمان
خانهبــوه لهگــهڵ (ئیمان) ،بــهاڵم ئهو
لــ ه خانهكــ ه ههڵهاتــوه .بهدهنگێكــی
لهرزۆكهوه وتی« :ئهزانی (ئیمان) تاك ه
كــهس نیی ه دهریــان كردبێــت؟ ئهگهر
رانهكــهی لهخانه ،خۆیــان دهرتدهكهن،
ئهگهریــش دهرنهچــی ئــهوه ژیانت لێ
دهكهنــ ه دۆزهخ و ههمــو رۆژێــك لێــت
دهدهن».
(س) مناڵهكانــى هاوشــێوهى خــۆى
پێناســاندینو بینیمــان زیاتر ل ه ()20
مناڵ ك ه هێشــتا مافــی مانهوهیان ماوه
لهخانه ،رایانكــردوه یان ههڵهاتون یان
دهركــراون ل ه خانهی بێسهرپهرشــتانى
ســلێمانی ،دواتــر لهالیــهن خێرخواز و
رێكخراوهکانــەوه خانویــان بۆ گیراوه و
تێدا دهژین.
بــهاڵم ئــهم بارودۆخــ ه تهنیــا مناڵــ ه
بێسهرپهرشــتهكانى ســلێمانی نییــه،
بهڵكــو لههــهر یــهك لهپارێزگاكانــى
ههولێرو دهــۆكو كهركوكیش ،دهیان
منــاڵ ههن كــه لهســهر شــهقامهكاندا
كهوتــون و بێسهرپهرشــتن ،خانهكانی
بێسهرپهرشتان لهخۆیانى نهگرتون.
* ئــەم بەدواداچونــە لەالیــەن تــۆڕی
(نیریــج) بــۆ رۆژنامەوانــی بنکۆڵکاری
بەرهەمهاتوە.
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كۆمهڵ

كچان هاوارناكەن
دەترسام الى
دایكم باسى بكەم
بەناچارى بێدەنگ
دەبوم

◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
ههتائێستاش (نیان) ناتوانێت دیمهنى
ئهو كوڕهى دراوسێیان لهبیر بكات،
كاتێك ل ه مناڵی دا گێچهڵی پێكردوه
و ویستویهتى القهى بكات .لهوهش
زیاتر نیگهرانه كه نهیتوانیوه ئهوهى
بهسهر هاتوه بۆ كهسوكارى و دایك و
باوكی بگێڕێتهوه ،چونكه دهیزانى بهر
توڕهییان دهكهوێت.
بەشــێكى بهرچــاوى كچان بهشــێوهى
جیــاواز ئهزمونــى روداوى ناخــۆش و
پڕمهترســی گێچــهڵ و دهســتدرێژیی
سێکسیان كردوه ،زۆرینهى جارهكانیش
بــ ه ناچــاری و لهترســی نهڕوشــانى

«شــهرهف و حهیــای» خۆیــان و
خێزانهكهیان ،بێدهنگیان ههڵبژاردوه.
كچان باس لهوهدهكــهن ،خێزانهكانیان
ئهوهنده هۆشــیارییان نهبوه كه بتوانن
لهكاتى كێشــهى لهو شــێوهیهدا رویان
لێبنێــن و ترســی ئهوهیــان نهبێــت ك ه
توشى كێشهى گهورهتر نابن.
نیان ،ئاماژهى بهوچیرۆك ه كرد ك ه پێش
 10ساڵ و ئهو كاتهى مناڵ بوه ،لهكاتى
یارییكــردن دا كوڕێكى دراوســێیان زۆر
لێی نزیكبوهتــهوه و ماچی كردوه ،ئهم
حاڵهتــی پهالماردانهشــى چهند جارێك
دوبــاره كردوهتــهوه ،ههتــا ئــهوهى ب ه
ناچــارى بــ ه یهكجــارى لــهو جێگایان ه
كشاوهتهوه كه ئهوى لێ بون.
وتی« :دەترسام الى دایكم باسى بكەم،

بەناچارى بێدەنگ دەبوم ،ئێســتاش كە
گــەورە بوم هێشــتا لە بینینــى كوڕان
دەترسم و متمانه ناكهم».
كچــان بــاس لهوهدهكــهن ههندێكجــار
كوڕانێــك ك ه ب ه تهمــهن لهوان گهورهتر
بــون ،بــ ه پاســاوى جیــاواز گێچهڵیان
پێكــردون و بــ ه مهرامــی سێكســی
دهستیان ل ه الشهیان داوه.
دەریــا 26 ،ســاڵ ،ســەربوردەى خۆى
دەگێڕێتــەوە كاتێــك تهمهنــى نزیكهى
 10ســاڵ بــوه ،ئــهوكات لهالیــهن
دهستگێڕێكهوه تهحهڕوشى پێوه كراوه.
وتــى :دەســتگێڕێك كــ ه عهرهبانــهى
دۆندرمهى ههبو دههاتــ ه كۆاڵنهكهمان،
خەڵكێكــى زۆر لــەالى دۆندرمهیــان
دەكڕى ،منیش ك ه دەڕۆشتم مۆتە بكڕم،

پێــى دەوتم بچــۆرە ســەر عەرەبانەكە
ســەیرى بكــە بزانــم چــى رەنگێكت بۆ
تێبكەم ،لهو كاتهشدا دهستى ل ه الشهم
دهدا ،جارێكیان دهســتى ل ه سنگم دا و
دیــار بو چێژی لێدهبینی ،بهاڵم من زۆر
پێی ناڕهحهت بوم.
ئــهم حاڵهتــهدا ل ه یاســادا وهكو تاوان
ههژمار كراوه و ل ه خانهى ئهو تاوانانهی ه
كــ ه ســزاكانیان بــ ه «تونــد» ههژمار
كراوه.
ئەشــواق شــێخ نەجیــب ،پارێــزهر ،بۆ
(نەوژیــن) وتــى :لەیاســاى ســزادانى
عێراقــى ســاڵى  1969لە ماددەى 393
بڕگهى  ١١دا ،باس لەســزاى ئهم تاوان ه
كــراوه و تیایــدا هاتــوه :ئەو كەســەى
دەستدرێژى دەكاتە سەر مناڵ سزاكەى

زیندانی كردنه تا دهگات ه  15ساڵ.
لــ ه پــاڵ ئــهم دهســتدرێژییانهدا،
حاڵهتهكانــى بهركهوتنى كچان و كوڕان
لــ ه تهمهنى مناڵــی دا بونیــان ههی ه و
باڵون ،ههندێك لهم حاڵهتان ه منااڵن ب ه
بــێ ئهوهى ب ه دروســتى بزانــن چی ه و
چۆنه ،پێی ههڵدهستن ،بهاڵم لێكهوتهى
لهســهر دهرونى كچان بهتایبهتى دهبێت
و ههســتى كهسى دهســتدرێژیی بۆسهر
كراویان لهال دهچێنێت.
ب ه رای پســپۆڕێكى دهرونى ،ئەم جۆرە
رەفتارانــە كاریگــەرى لەســەر دەرونى
كچــان دروســت دەكات و لەناخیــان دا
دەبێتە گرێی.
ئامار ســهعدوڵاڵ ،توێژەرى دەرونى ،بۆ
(نهوژین) وتــى :زۆرجار كچان ل ه دواى
دهســتدرێژیی كردنــ ه ســهریان ،خۆیان
دهخۆنــ ه و توشــى تــرس و بارێكــى
دهرونى شێواو دهبن.
ئــهو بهپێویستیشــی دهزانێت دایكان و
باوكان ل ه نزیكهوه ئاگادارى مناڵهكانیان
بــن و ببن ه جێگهى متمانهیان و لهكاتى
بونى حاڵهتــى لهمشــێوهی ه ئاگاداریان
بكهنــهوه ،نــهك بهپێچهوانــهوه لێیانى
بشارنهوه و خۆیان بخۆنهوه.

ژنهكان لە ئامێز بگرن
بۆشایی رۆحیی
سەرگەردانی لە
رۆح و گیانی ژن دا
دەخوڵقێنێت
◘ رێزان حەسەن
لە ئامێزگرتن ،ئەو پەرچەکردارەیە
کە مێیینە لە مناڵیدا لە الیەن دایك
و باوك ،لە گەنجێتیدا لە الیەن دایك
و باوك و براوە ،لە هاوسەرێتیشدا
لەالیەن مێردەوە ،پێویستی پێیەتی،
وەك پێویستی ئاو و هەوا بۆ زیندو
مانەوە لەژیان!
جا ئەگەر تینوێتی ئەم لە باوەش گرتنە
لــە مناڵی ،یان گەنجێتــی ،یان لەدوای
هاوســەرگیری ،نەشکا .بۆشــاییەك لە
رۆحــی ژن دا دروســت دەکات ،کە هیچ
شتێك ناتوانێت پڕی بکاتەوە.
ئينجــا هەر ئەم بۆشــایەیە وا لە مرۆڤ
بهگشتى دەکات بۆ پڕ کردنەوەی بیر لە
ئەنجامدانی هەر جــۆرە کارێك بکاتەوە
بەبــێ ئــەوەی بیری الی دروســتی یان
نادروســتی کارەکە بێت ،چونکە ئهو بە
نــاو ئــاو و ئاگردا دەڕوات بۆ گەیشــتن
بــە ئامێــزی ئارامــی و خۆشەویســتی
راســتەقینە .ئاخــر ژیــری دەرەقــەدی

تەنیایی رۆحەکان نایەت!
ژیــری لــە ئاســت ئــازارە رۆحیەکانــدا
دەستەوهستانە ،ئەگەر نا ،مەحاڵ دەبو
ژنێــك لــە مێــرد و مناڵی یاخــی ببێت
کە شــاڕێگەی ژیانێتــی ،پەنا بۆ کوێرە
رێگاکان بەرێت.
ئەوەتا (فروغ فروغزاد) لە نامەیەکدا بۆ
(پەروێز شاپوری)ى مێردی دەنوسێت:
«حــەزم دەکــرد یەکێــک هەبوایــە بە
دڵنیاییەوە سەرمی بنایەتە سەر سنگی
و زار زار بگریامایــە ،یەکێک هەبوایە بە سەرگەردانیەکی وا لە رۆح و گیانی ژن دا رۆژانــە (کچەکــەت ،خوشــکەکەت ،ژنهكــ ه بــن ،چونکە بە گشــتی نە ئێوە
میهرەبانیەوە ماچــی بکردمایە ،پەروێز دەخوڵقێنێت ،کە مایەی بەخەسارچونی هاوسەرەکەت) بۆ چەند ساتێك لە ئامێز هۆکاری دڵتەنگیەکەین و نە رێگە چارە
بەدبەختی من لەوەدایە کە هیچ شــتێک تەمەنــی ژنهكــه و تێکچونی شــیرازەی بگریــت ،ئەوا گەورەیــی بنوێنن و تەنها دانانەکەشــتان چــارەی ئــەو دڵتەنگیە
ئــەو کاتانەی ژنهكان دڵتەنگ و بێزارن ،دەکات ،بگــرە هەندێكجــار هــەر ئــەم
نیــە رۆحم رازی بــکات ،هەندێکجار بیر خێزانەکەشیەتی.
لــەوە دەکەمــەوە پەنا بەرمــە بەر ئاین بۆیە هەوڵدان بۆ تێگەیشــتن لە ژنهكان لە ئامێزیان بگرن و بەبێ دەنگی گوێیان رێگەچــارە دانانــە ،هــۆکاری ئاڵــۆزی
و لەخۆمدا هێزی باوەڕ دروســت بکەم ،و بەخشــینی ئامێزێکــی ئــارام پێیان ،بۆبگرن ،با قسەکانی ناخیان بەبێ ترس دەرونی و زیاتر خەمباربونی ژنهكانه.
توێژینەوەکانیش ئەوەیان ســەلماندوە،
بەڵکــو لەوێوە ئاســودە بم ،وەلێ چاک مایەی بەختەوەری پیاوان و پاراســتنی و بە رەهایی هەڵبڕێژن.
دەزانم کە ناتوانم خۆ بخەڵەتێنم ،گیانی بەهــا خێزانیــەکان و بەرەوپێشــچونی ئەوەش بزانن لەم حاڵەتانەدا پێویســت لــە ئامێزگرتنــی ژن بــۆ مــاوەی زیاتر
من لە دۆزەخی ســەرگەردانیدا دەسوتێ کۆمەڵگاشــە .ئەگەریــش بەهــۆی نــاکات ئێــوەی پیــاو رێگەچــارە بــۆ لــە  30چرکــە ،دەبێتە هــۆی دەردانی
و مــن نائومێدانــە لە خۆڵەمێشــەکەی پــەروەردەی نادروســتی لــە مێژینەوە ،دڵتەنگی و قســەکانی ژنهك ه بدۆزنەوە ،هۆرمۆنێــک کە یارمەتیــدەرە بۆ ئارامی
رانەهاتوی کەسێکی میانڕەو و ژن دۆست یان لە خەیاڵی خۆتاندا خۆتان تۆمەتبار و دڵنیایــی ژنهكــ ه و متمانەکردنی بەو
رادەمێنم.»...
گومانی تێدا نیە ئەو بۆشــاییە رۆحییە بیت ،یان بە بیانوی جۆراوجۆر ناتوانیت بکــەن بــەوەی هــۆکاری دڵتەنگبونــی پیاوەی لە ئامێزی گرتوە.
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ه كارهكانیان
رۆژنامهنوسانى مێینه ئاسودهن ب 

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
بەپێی ئەنجامەکانی راپرسیەک،
رۆژنامەنوسانی مێنە لە گەرمیان بە
رێژەی  ٪٦٤دەڵێن بەهۆی کاری
رۆژنامەوانیەوە روبەڕوی لەکەدارکردن
و ناوزڕاندن بونەتەوە ،لەروی پێدانی
دەرفەتی بەرپرسیاریەتی بەپێی
وەاڵمەکان مامناوەندە ،بەاڵم لە ئەرزی
واقیعدا هەست بەوەناکرێت رۆڵێکی
یەکسانیان وەک پیاوان پێدرابێت.
راپرســیەکە (یەکــەی رۆژنامەوانــی
مافەکانــی مرۆڤ و رۆژنامــەی نەوژین)
کــە دو پــرۆژەی رادیــۆی (دەنــگ)
ن پێــی ههســتاون ١٥ ،رۆژنامەنــوس
و راگەیانــدکارو فۆتۆگرافــەرى مێینــ ه
لــە گەرمیــان تیایــدا بەشــداربون،
ئهمــهش لهكاتێكدایــ ه ژمــارهى فیعلی
رۆژنامهنوســانى مێین ه لــ ه دهڤهرهكهدا
لهبهردهستدا نیه.
لــ ه راپرســیهكهدا ،بهشــداران لهرێگهى
ههڵبژاردنــى وهاڵمــى پرســیارهكانهوه،
باســیان لهو ئالهنگاریی و ئاســتهنگان ه
كردوه ك ه هاتونهت ه رێگهیان و رهوشــى
كارهكهى خۆشیانیان ههڵسهنگاندوه.
بەشداربوانی راپرسیەکە  ٪٦٧تەمەنیان
لەنێــوان  ١٨بــۆ  ٢٥ســاڵی دایە٪٢٠ ،
تەمەنیــان لە نێــوان  ٢٥بۆ  ٤٠ســاڵی
دایــە ،هەروەهــا ٪١٣ی بەشــداربوان
تەمهنیان سەروی  ٤٠ساڵە.
لە روی ئاســتی خوێندنــەوە ،هەڵگرانی
بڕوانامــەی زانکــۆ و پەیمانــگا ٪٨٧ی
بهشــداربوان پێکدەهێنــن ،هەروەهــا
 ٪٢٢بەشــداربوان هەڵگــری بڕوانامەی
ئامادەین .هــهروهك هیچیان دەرچووی
بەشــی رۆژنامەوانــی لــە پەیمانــگا و
زانکۆکان نین.
لــەروی بــاری خێزانداریشــەوە
٪٧٠بەشــداربوان ســەڵتن ،هــەروەک
٪٣٠یان خێزاندارن.
لــەم راپۆرتــەدا پوختەی راپرســیەکەو
وەاڵم و دەرئەنجــام و راســپاردهكانى
دەخەینەڕو.
وهاڵمى راپرسی
پرســیاری یەکــەم :لــە چ دەزگایــەک
کاردەکەیت؟
بــە پێی وەاڵمەکان بەشــی زۆری ژنانی
راگەیانــدکاری گەرمیــان لــە رادیــۆ
کاردەکــەن بە رێــژەی  ،٪٧٠دوابەدوای
ئــەوە کارکردنــی ژنانــی راگەیاندکار لە
رۆژنامــە و گۆڤار و وێبســایت دێت کە
هەریەکەیان ٪١٥ـە.
پرســیاری دوەم :الیهنــداری دهزگاكهت
چیه؟
دەرئەنجامــی وەاڵمــی ئــەم پرســیارە
دەمانگەیەنێتــە ئــەوەی کــە رێــژەی
بەشــداری ژنانــی راگەیانــدکار لــە
دەزگا حزبیــەکان زۆرتــرە بە بــەراورد

بــە دەزگا ســەربەخۆکان کــە رێــژەی
٪٧٩ـــە ،لەبەرامبەردا  ٪٢١لە دەزگای
ســەربەخۆدا کاردەکــەن .دەکرێت ئەمە
پەیوەندیداربێت بە کەمی ژمارەی دەزگا
سەربەخۆکان.
پرسیاری سێیەم :شێوازى كاركردنت ل ه
دهزگاكهت؟
وەاڵمی زۆرینە ئەوەیە کە بەشــداربوان
بە رێژەی  ٪٦٩کارکردنیان بە شــێوەی
موچــەی مانگانەیــە ،هــاوکات ٪٣١
بەشــداربوانیش بــە شــێوەی پاداشــت
کاردەکەن.
پرسیاری چوارەم :رۆژنامهوانى پیشهى
سهرهكیت ه یاخود كارى دیكهت ههیه؟
لەم پرســیارەدا ئەنجامەکــە بهجۆرێك ه
رێــژەی زۆرینەی ژنانــی راگەیاندکار لە
گەرمیــان کاری راگەیاندکاری پیشــەی
سەرەکیانە بە رێژەی  ،٪٦٠لەبەرامبەردا
٪٤٠يان کاری دیکەیان هەیە.
پرسیاری پێنجەم :ئێستا ل ه چ بوارێكى
رۆژنامهوانى دا كاردهكهیت؟
دەرئەنجامــی پرســیاری پێنجــەم
وابەســتەیە بــەو خاڵــەی کــە تایبەت
بــو بــە کاری رۆژنامەنوســانی مێینە و
بینیمان زۆرینەیان لە رادیۆ کاردەکەن،
بەمهۆیــەش بێژەریی کاری زۆرینەی ژنە
راگەیەندکارەکانــە ،بەشــێوەیەک ٪٣٧
رێژەکەی پێکهێناوە ،دوابەدوای ئەویش
ئامــادەکار و پێشکەشــکاری بەرنامــە
دەبینین کە ٪٢١ـــە ،هــاوکات ژنان لە
کاری پەیامنێــری دەستپێشــخەریەکی
تاڕادەیــەک مامناوەندیــان تۆمارکردوە
کە ٪١٦ـــە .ئەوەی جیگەی سەرنجيشە
کەمتریــن کارى دارشــتنی هــەواڵ
«تحريــر» دەکــەن کــە بۆ ئــەو بوارە
رێژەکە تەنها ٪٥ـە.
پرســیاری شەشــەم :تاچەند دەرفەتت
پێدراوە لە دەزگاکەت بەرپرســیاریەتی
وەربگریت؟
پێدانی دەرفەتی بەرپرســیارەتی بەپێی
ئەنجامی وەاڵمــەکان بێت (تاڕادەیەک)
بە رێژەی  ٪٥١هەڵبژاردەی بەشداربوانە،
هــاوکات هەڵبــژاردەی (کــەم) وەاڵمی
٪٢١ی بەشــداربوانە ،لەگەڵ ئەمەشــدا
٪٢٨یــان دەڵێــن دەرفەتــی زۆریــان
پێدراوە ،بەم ئەنجامەش بێت تاڕادەیەک
دەرفــەت دراوە بە ژنانی راگەیاندکار بۆ
وەرگرتنی بەرپرسیاریەتی.
پرســیاری حەوتەم :هەستت بەوەکردوە
لەکاتــی کارکــردن جیاوازیــت بهرامبهر
كرابێت بههۆی رهگهزهكهتهوه؟
وەاڵمەکانی(تاڕادەیــەک) لەگەڵ (هیچ)
زۆرترین رێژەیە کە هەریەکەیان ٪٤٠ـە،
وەاڵمی «زۆر هەست بە جیاوازی رەگەزی
دەکەن» ٪١٣ـە ،بەاڵم لە خوێندنەوەی
گشــتی و کۆکردنەوەی دەرئەنجامەکان
دەبین زۆرینەیان هەســت بــە جیاوازی
رەگــەزی دەکــەن ،بەشــێوەیەک ئەگەر
وەاڵمەکانــی(زۆر  ،٪١٣تاڕادەیــەک

 ،)٪٤٠پێکــەوە کۆبکەینــەوە ،دەبینین
رێژەی ٪5٣ـە.
پرســیاری هەشــتەم :بەهــۆی کاری
رۆژنامەوانیەوە هەوڵــی لەکەدارکردن و
ناوزڕاندنت دراوە؟
لێــرەدا رۆژنامەنوســانی مێینــە
بەرێژەیەکــی زۆر جەختدەکەنــەوە کــە
روبــەڕوی لــە کەدارکــردن و ناوزڕاندن
بونەتەوە بەهۆی کاری رۆژنامەوانیەوە،
ئەگــەر خوێندنەوەی گشــتی بۆ وەاڵمی
ئــەم پرســیارە بکەیــن هەڵبژاردەکانی
(تاڕادەیــەک  ٪٣٥و زۆر ،)٪٢٩
رێــژەی ٪٦٤ـــە ،لەبەرامبــەردا ٪٣٦
رۆژنامەنوسانی مێینە دەڵێن هیچ کاتێک
روبــەڕی ناوزڕانــدن و لەکەدارکردنــى
كهسایهتى نەبونەتەوە.
پرســیاری نۆیــەم :بەهــۆی کاری
رۆژنامەوانیــەوە روبەڕوی گێچەڵپێکردن
«تحرش» بویتەتەوە؟
لــە وەاڵمــی ئــەم پرســیارەدا
رۆژنامەنوســانی مینــە دەڵێــن :بەڵــێ
روبــەروی گێچەڵپێکــردن بوینەتــەوە،
وەاڵمەکانی(تاڕادەیــەک  ٪٣٥و زۆر
 )٪٢٩پێکــەوە وەاڵمی رێــژەی ٪٦٤ی
رۆژنامەنوســانی مێینەی ه کــە روبەروی
گێچەڵپێکردن بونەتــەوە ،لەبەرامبەردا
٪٣٦ى رۆژنامەنوســانی مێینــە دەڵێن
بەهیچ شێوەیەک روبەڕوی گێچەڵپێکردن
نەبوینەتەوە.
پرسیاری دەیەم :تاچەند ئازادیت لەوەی
کاری رۆژنامەوانی لەســەر هەر بابەتێک
بکەیت کە خۆت دەتەوێت؟
دەرئەنجامــی گشــتی بــۆ وەاڵمــی ئەم
پرســیارە دەگەینــە ئــەو ئەنجامــەی
ژنانــی راگەیانــدکار تاڕادەیــەک ئازادن
لەو بابەتانەی دەیانەوێت کاری لەســەر
بکــەن ،بەاڵم ئەگــەر بەراوردێک بکەین
لە نێوان وەاڵمەکانی(تاڕادەیەک  ٪٥٤و
کەم  )٪١٧کە رێژەكهى پێكهوه دهكات ه
 ،٪٧١لەگــەڵ وەاڵمەکانــی(زۆر  ٪٢٠و
زۆرزۆر  )٪٩کە رێژەكهى پێكهوه دهكات ه
 ،٪٢٩دەبینیــن ئەنجامەکــە الســەنگ
دەبێــت ،بــەوەی تاڕادەیــەک دەرفەتی
ئەوهیــان پێــدراوه بــۆ ئــهو کارەی ك ه
خۆیان دەیانەوێت ئیشی لەسەر بکەن.
پرســیاری یازدەیــەم :دیارتریــن ئــەو
بابەتانەی کە بەالتەوە قورس و تەنانەت
رێگەپێنەدراوە کاری رۆژنامەوانی لەسەر
بکەیت چیە؟
قورســترین بابــەت کــە ژنــە
راگەیاندکارەکانــی گەرمیــان دەڵێــن
ناتوانیــن کاری لەســەربکەین یاخــود
رێگەمــان پینادرێت ،خــۆی دەبینێتەوە
لەو بابەتانەی کە پەیوەســتن بە بواری
ئەمنــی ،بە رێــژەی  ٪٣٩و ســەربازی
بە رێــژەی  .٪٢٨دوابــەدوای ئەوانیش
سیاســی بە رێــژەی  ،٪١٧هــاوکات بە
رێژەیەکی کەمیش کۆمەاڵیەتی بە رێژەی
 ٪١١و ئاینی بە رێژەی  ٪٥دەبینین.

٪١٤ى رۆژنامەنوسانی
مێینە دەڵێن کار
لەسەر بابەتی تایبەت
بە مێینە دەکەن
وەک
دوازدەهــەم:
پرســیاری
رۆژنامەنوسێکی مێینە ئەو بوارەی زیاتر
کاری تێدادەکەیــت خۆی دەبینێتەوە لە
چی؟
رۆژنامەنوســانی مێینــە دهڵێــن زیاتــر
لەسەر بوارە گشــتیەکان کاردەکەن کە
رێژهك ه ٪٤٥ـە.
ئەوەی جێگەی ســەرنجە بەشــداربوانی
راپرســیەکە دەڵێــن هیچ یــەک لە ئێمە
کار لەســەر بابەتــی ئابــوری نــاکات،
هــاوکات ٪١٤ى رۆژنامەنوســانی میینە
دەڵێن زیاتر کار لەســەر بابەتی تایبەت
بــە مێینە دەکــەن و بەرێژەی ٪١٨یش
کار لەسەر بابەتی کۆمەاڵیەتی دەکەن.
پرسیاری ســێزدەهەم :لە ناودەزگاکەدا
گرنگــی بــەو بابەتانــەت دەدرێــت کــە
ئامادەی دەکەیت تایبەت بە پرسەکانی
ژنان؟
بەپێــی وەاڵمــەکان ئــەو بابەتانــەی
پەیوەســتن بــ ه پرســەکانی تایبەت بە
ژن لەالیــەن دەزگاکانی بەشــداربوانەوە
گرنگی پێدەدرێت ،بە رادەیەکی ســەرو
مامناوەند ،کە وەاڵمەکان بەم شێوەیەن:
(تاڕادەیــەک  ،٪٥٠زۆر  ٪٣٦و زۆرزۆر
.)٪14
پرســیار چواردەهــەم :لــە دەزگاکــەت
دا ئازادیــی تــەواوت هەیە لەســەر هەر
بابەتێکــی رۆژنامەوانــی بتەوێــت کار
بکەی؟
ئەگــەر خوێندنەوەیەکــی گشــتی بــۆ
وەاڵمــی ئەم پرســیارە بکەیــن ،دەبین
هەڵبــژاردەی (تاڕادەیــەک  ٪٥٠و کەم
 )٪٧رێــژەی ٪٥٧ى كــۆی وهاڵمــهكان
پێكدێنێــت ،بەاڵم ٪٤٧ى بەشــداربوان
رایانوایــە زۆر ئازادییان پێدراوە لەالیەن
دەزگاکانیانــەوە بــۆ ئــەو بابەتانــەی
کــە دەیانەویــت کاری لەســەر بکــەن.
پرســیاری پازدەهــەم :لەســەر کاری
رۆژنامەوانی روبەڕوی کێشە بویتەتەوە؟
ئەگەر وەاڵمەکەت بەڵێیە ،لەسەر کاری
رۆژنامەوانــی روبــەڕوی چ کێشــەیەک
بویتەتەوە؟
هەڵبــژاردەی «نەخێــر لــە کاری
رۆژنامەوانــی روبــەڕوی کێشــە
نەبومەتــەوە» وەاڵمی زۆرینە بە رێژەی

 ٪٤٣رۆژنام هنوسانی
مێین ه روبەڕوی
کێشە بونەتەوە

 ،٪٥٧هاوکات بە رێژەی  ٪٤٣روبەڕوی
کێشە بونەتەوە .وەکخۆشیان تیشکیان
خســتۆتە ســەر زۆرینــەی کێشــەکان
کۆمەاڵیەتی بون کــە روبەڕویان بۆتەوە
بە رێژەی .٪٨٦
پرســیاری شــازدەهەم :تاچەنــد لــە
روی خێزانیــەوە رێگریــت لێکــراوە بــۆ
کارکرکردن لە بواری رۆژنامەوانی؟
لە وەاڵمــی ئەم پرســیارەدا ئەنجامەکە
پێمان دەڵێت :خێزانەکان هاوکاری ژنان
بون بۆ کاری رۆژنامەوانی ،وەک دەبینن
هەڵبژادەی «هیــچ رێگریەکم لێناکەن»
وەاڵمی ٪٧٨ی بەشــداربوانە ،هەروەک
٪٢٢یان دەڵێن تاڕادەیەک خێزانەکانیان
رێگربون لە کاری رۆژنامەنوسیان.
پرسیاری حەڤدەهەم :تاچەند ئاسودەیت
بە کارەکەت؟
رۆژنامەنوســانی مێینــە لەگەرمیــان بە
تەواوی ئاسودەن بە کارەکەیان ،بهوپێیهى
هەڵبــژاردەی (زۆرزۆر ئاســودەین)
بەرزتریــن رێــژەی لــ ه راپرســیهكهدا
ههیــ ه بــە  .٪٥٢هەڵبژاردەکانی( هیچ،
کــەم و تاڕادەیــەک) ،رێــژەی ســفریان
تۆمارکردوە.
پرسیاری هەژدەهەم :لهماوهى كاركردنت
دا خــول و وۆرکشــۆپی رۆژنامهوانیــت
بینیــوه؟ ئەگــەر خولت بینیــوە ،ئەوا
خولەکان لە ســنوری گەرمیان بون یان
دەرەوەی گەرمیان؟
لــە وەاڵمەکانــدا دەگەینــە ئــەو
دەرئەنجامەی کە ٪٢٠ى رۆژنامەنوسانی
مێینــە لــە گەرمیــان هیــچ خولێکیــان
نەبینــوە کــە رێــژەی کەمینەیــە وەک
ژمارە ،بــەاڵم بــۆ کاری راگەیاندن ئەم
رێژەیــە زۆرە کــە ژنــە راگەیاندکارێــک
هیچ خول و وۆرکشــۆپێکی نەبینیبێت،
هــەروەک لــە وەاڵمــی پرســیاری دوەم
ئەوە دەستگیر دەبێت ئەو ٪٨٠ـــەی کە
خولیان بینیوە ،خولەکانیان بە زۆری لە
سنوری گەرمیان بوە بە رێژەی .٪٥٨
پرسیاری نۆزدەهەم :ئەندامی سەندیکای
رۆژنامەنوسانی کوردستانیت؟
رۆژنامەنوســانی میینــە لــە گەرمیــان
بەرێــژەی  ،٪٩٣لــە ســەندیکای
رۆژنامەنوسان ئەندام نین.
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تەندروستی

ژنان بۆچی مناڵبون بە نەشتەرگەریی هەڵدەبژێرن؟
ل ه ترسی ئازار
ب ه نهشتهرگهری
مناڵم بو

تێچوى
نهشتهرگهری
لەسەر حکومەت
زیاتر دەکەوێت

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
رهنگ ه زۆرێك ل ه ژنان مناڵبون ب ه
رێگهى نهشتهرگهریی ب ه باشتر بزانن
ل ه مناڵبون ب ه رێگهى سروشتى ،بهاڵم
پزیشكان ئهم بۆچون ه رهد دهكهنهوه
و پێیانوای ه رێگ ه دروستهكه ،مناڵبونى
سروشتیه.
لهگــهڵ برهوســهندنى خزمهتگوزارییــ ه
تهندروستیهكان ،ژنان زیاتر ل ه جاران رو
ل ه ئهنجامدانى نهشتهرگهریی دهكهن ل ه
پرۆســهى مناڵبون دا ،سهرباری ئهوهى
وهك پزیشــكان باسی لێوهدهكهن ،ئهم
نهشــتهرگهریی ه زیان و مهترســی زۆری
ههیه.
كهوایــا ژنــان بۆچــی پهنــا بــۆ ئــهم
نهشــتهرگهریی ه دهبهن؟ ئایــا تهنها بۆ

ئهوهى ئازارى ژانى مناڵبون نهچێژن؟ مناڵــی ببێــت ،بهوهۆیهى «لــ ه ئازار و
ژیــان ،ناوى خــوازراوى ژنێكى كهالره ،ژانى مناڵبون ترسام».
كــ ه ب ه نهشــتهرگهریمناڵی بوه ،بهاڵم بهپێی ئامارێكى نهخۆشــخانهى شههید
وهكخۆی وتى :ئهو كارهى ب ه خواســتى شــێرهى نهقیب بۆ ژنــان و مناڵبون ل ه
كهالر ،ل ه ساڵی  2019دا )4490( ،مناڵ
خۆی نهكردوه.
وتى :مناڵم بە رێگهى سروشــتى نهبو ،لــ ه دایكبون ،لهو رێژهیهش ( )1648ب ه
ئیتــر کەوتمــە حاڵەتــی مهترســیهوه نهشتهرگهریی لهدایكبون.
و بــ ه خراپــی توشــی خوێنبهربــون بهگوێرهى بهدواداچونهكانى (نهوژین)،
بــوم و ئهوهندهشــى نهمابــو مناڵهكهم نهشــتهرگهریهكانى لهدایكبونــى مناڵ،
لهناوبچێــت ،بۆی ه پزیشــك بــ ه خێرایی زۆرتــر لــ ه نهخۆشــخان ه ئههلیهكانــدا
دهكرێــت ،چونك ه لهو نهخۆشــخانانهدا
داخلی نهشتهرگهریی كردم.
لهبهرامبــهردا ژنانى دیك ه ههن ك ه بهبێ ژنــان بهخواســتى خۆیــان دهتوانن ب ه
ئــهوهى پێویســت بێــت ،خۆیــان پهنا نهشــتهرگهریی منــاڵ بهێننــه دونیاوه،
بــۆ نهشــتهرگهریی دهبــهن ،بهوهۆیهى لهكاتێكدا ل ه نهخۆشــخان ه حكومیهكان،
پزیشك بڕیار دهدات و ههتا زۆر پێویست
بهوتهى خۆیان ،ئازارى كهمتره.
ڤیان ،ژنێكى دانیشــتوى كهالره ،باسی نهكات ،رێگ ه نادرێت ب ه نهشــتهرگهریی
لهوهكرد بۆ لهدایكبونى مناڵهكهى ،خۆی مناڵ لهدایك بێت.
بڕیــاری داوه ب ه رێگاى نهشــتهرگهریی بهڕێوبــهرى نهخۆشــخانهى شــههید

شــێرهى نهقیب بۆ ژنــان و مناڵبون ل ه
كهالر ،جهختى لهم زانیارییه كردهوه.
د .بەنــاز جەلیــل ،بــۆ (نهوژین) وتى:
لەنەخۆشخانەکەمان تەنها نەشتەرگەری
بۆ ئەو کەســانە دەکەین کە پێویستیان
بە نەشتەرگەریە و بە سروشتی مناڵیان
نابێت ،ئەمەش نەک لە کوردستان ،بگره
لە هەمو واڵتانی جیهان بەو شێوەیەیە.
ئهو پزیشــك ه هۆكارى ئهمهى گرێدایهوه
بهوهى نەشــتەرگەری مەترسی بۆ سەر
ژیانی ژنەکە دروست دەکات.
خــودی ژنانێــك كــ ه ب ه نهشــتهرگهری
مناڵیــان بــوه ،جهخــت لهو قســهیهى
بهڕێوبهرى نهخۆشخانهكه دهكهنهوه.
تابــان ،ژنێكــى دیكــهى دانیشــتوى
گهرمیانــ ه و بــ ه نهشــتهرگهریی مناڵی
بــوه ،لهبــارهى زیانهكانى ئــهم كارهوه
وتــى :راســتە نهشــتهرگهری ئــازارى

كهمتره و ئاسانتره ،بهاڵم ل ه دوای ئهوه
زیانهكانــى دهردهكهوێــت ،مــن بۆخۆم
لهدواى نهشــتهرگهریهكهوه پشــتم زۆر
ئازاری هەیە و سکیشم زۆر گەورەبوە.
ســهرباری ئــهوهش ،نهشــتهرگهری
تێچونى زۆرتره ،ههربۆی ه ل ه نهخۆشخان ه
حكومیهكانیشــدا ئهوه رهچــاو كراوه و
ههتا بوار ههبێــت ،ههوڵ دهدرێت ژنان
ب ه سروشتى مناڵیان ببێت.
د .بهنــاز جهلیــل ،وتــى :تێچــوى
نهشــتهرگهری لەســەر حکومــەت
زیاتــر دەکەوێــت ،بــهاڵم زیانــ ه
تهندروستیهكانیشــی زۆره ،چونك ه ئەو
ژنانەی بە نەشتەرگەری مناڵیان دەبێت
ناتوان مناڵــى زۆر بخهنهوه ،یان جارى
وا ههی ه مهترســی ئــهوه ههی ه لە کاتی
نەشتەرگەریەکەدا مناڵدانیان بتهقێت و
بەناچاری دەبێت دەربهێنرێت.

زیانەکانی خەوتن بە قژی تەڕەوە
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
ئهگهر راهاتوى ب ه قژى تهڕهوه
بخهویت ،یان تائێستا گوێت بهوه
نهداوه ك ه ب ه قژى تهڕهوه دهخهویت
یان نا ،ئهوا دهبێت ب ه راكانت دا
بچیتهوه و بۆ لهمهودوا حسابێكى ورد
بۆ ئهم بابهت ه بكهیت.

خهوتن ب ه قژی
تهڕهوه سهرئێش ه
دروست دهكات

قژ ل ه گرنگترین بهشــ ه جیاكهرهوهكانى
روخســارى ژنانــه ،بهتایبــهت كــ ه
پهیوهندیهكــى راســتهوخۆی ب ه جوانى
و دهركهوتنــهوه ههیــه ،هــهر ئهمــهش
وادهكات ژنــان زۆر گرنگیــی پێبــدهن،
لهو نێوهندهشدا پێویست ه دور بكهونهوه بە قژی تەڕەوە نەخەون.
لــهو رهفتــار و كارانهى كــ ه زیانیی بۆ ئێســتا ئهو پرسیاره دێت ه پێشهوه :ئایا
زیانەکانی خەوتن بە قژی تەڕەوە چیە؟
تهندروستى و سهالمهتى قژ دهبێت.
نوێتریــن توێژینهوهى زانســتى ،ئاماژه پێگهكــ ه بــ ه پشــت بهســتن بــ ه
بــهوهدهكات یهكێــك لــهو رهفتارانــهى توێژینهوهكان ،وهاڵمى ئهم پرســیارهى
كــ ه زیان بــ ه قــژ دهگهیهنێــت و ژنان ل ه چهند خاڵێك دا خستوهتهڕو ،لهوانه:
زۆر حســابی بــۆ ناكــهن ،مهســهلهى  .1روتانــەوەی قژ :کاتێــک قژت تەڕە،
خهوتن ه ب ه قژى تهڕهوه ،ك ه بهپێی ئهو قژەکەت زیاتر ئەگەری لێبونەوەی هەیە.
سهرچاوهیه ،ل ه چهندین ئاست و روهوه  .2تێکئــااڵن :خەوتن بە قــژی تەڕەوە
زیانى بۆ تهندروستى قژى ژنان دهبێت .بەتایبەتیــش بــۆ ئەو کەســانەی قژیان
بەپێــی هەواڵێکی پێگــهى ( Naturalدرێــژە ،دەبێتــە هــۆی تێکئــااڵن و
)newsی بەریتانــی ،خەوتــن بــە ناشرینکردنی قژەکە.
قــژی تــەڕەوە ،زیانــی بۆ تەندروســتی  .3سەرئێشــە :کاتێک دەخەویت ،پلەی
هەیــە و ســەرچاوەی بەشــێکی زۆری گەرمــی جەســتەت بــەرز دەبێتــەوە،
نەخۆشییەکانە ،بۆیە باشتر وایە بەر لە لەکاتێکدا پلەی گەرمی ســەرت بەهۆی
خەوتن ،قژتان وشك بكەنەوە و ھەرگیز تەڕیەکــەوە کەمــە ،ئــەو جیاوازییەش

سەرئێشەی بەهێز دروست دەکات.
 .4خورانــی پێســتەکە :بەهــۆی ئــەو
شــێدارییەی قــژت دروســتی دەکات،
پێســتت هەســتیار دەبێــت و توشــی
خوران دەبێت.
 .5ئــازاری ماســولکەکان :بەهــۆی ئەو
گۆڕانــی پلــەی گەرمایــەوە لە ســەر و
جەســتەدا دروست دهبێت وهك لەخاڵی
ســێ دا باســمان کــرد ،خەوتن بە قژی

تەڕەوە دەبیتە هۆی دروستبونی ئازاری
ماســولکە و ئــهوهى پێــی دهوترێــت
«کۆڵنج كردن».
 .6ژەهراویی بوون :قژی تەڕ ،شــێداری
دەبەخشــێتە ســەرینەكان ،ئەمــەش
كەشــێكی باش دەبێت بۆ گواســتنەوە
و گەشــەكردنی بەكتریــا بــۆ نــاو
سەرینەكانمان ،كە لەوانەیە ببێتە هۆی
دروستبونی هەندێك جۆری نەخۆشی لە

گوێچكە و چاو و دەم و لوت.
 .7کڕێش :بەهۆی شــێداری ســەرت و
کارلێکــی لەگــەڵ خانــە چەورییەکاندا،
کرێشێکی زۆر لە قژتدا دروستدەبێت.
لهم سۆنگهیهوه زانایان رێنمایی دهدهن
بــ ه ژنان ،لــ ه ههرگیز ب ه قــژى تهڕهوه
نهخهون ،بهڵكو رێگ ه دروستهك ه ئهوهی ه
قژ وشك بكرێتهوه ب ه تهواویی و پاشان
بچیت ه سهر نوێنهكهت.
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ژنان كهمتر توشى كۆرۆنا دهبن و زیاتر زیانى لێدهكهن

◘ نهوژین
ئهگهرچی كهمتر له پیاوان توشی
دهبن ،بهاڵم بهپێی راپۆرتێكى
نێودهوڵهتى ،ئهو زیانانهى بههۆی
كۆرۆناوه بهر ژنان دهكهون ،زیاتره ل ه
پیاوان.

بهاڵم لهالیهكى دیكــهوه داتا فهرمیهكان
باس لهوهدهكهن ژنــان زیاتر له پیاوان،
بههۆی ئهم ڤایرۆســه و لێكهوتهكانیهوه،
زیانمهنــد بــون .چــۆن؟ لــه خــوارهوه
رونیدهكهینهوه.

* كهرتى تهندروستى
ژنــان زۆرینــهى كارمهندانــى بــوارى
بهپێی توێژینهوه پزیشكیهكان و ههروهها چاودێــری پزیشــكی و كۆمهاڵیهتــى
داتا فهرمیهكان ،ژنــان كهمتر له پیاوان پێكدێنــن ،ئهمــهش بهپێــی چاودێــری
توشی ڤایرۆســی كۆرۆناى نوێ «كۆڤید %70ى كهرتــه تهندروســتیهكانى جیهان
 »19بــون ،ههروهك ژمارهى قوربانیانی كــه لهالیــهن رێكخــراوى تهندروســتى
ڤایرۆســهكه له ناو پیــاوان دا زیاتره ل ه جیهانیهوه ئهنجامدراوه.
هــهروهك بهپێی ههمان رێكخــراو ،ژنان
ژنان.
بهپێــی توێژینهوهیهكــى ناوهندى چینی بهرێــژهى  %11كهمتر لــه پیاوان كرێ و
بــۆ بهرهنگاربونهوهى نهخۆشــی ،رێژهى موچه وهردهگرن.
مردنــى پیاوان لهناو توشــبوانى كۆرۆنا ،بهكاریگــهری ئــهو رهوشــهى هاتوهتــه
دهگاته  ،%2.8بــهاڵم الی ژنان رێژهكه ئاراوه ،كار و بهرپرسیارێتى ژنانیش زیاتر
دهبێت ،ئهمه ســهرباری ئــهوهى بههۆی
%1.7ـه.
زانایان و شــارهزایانى بوارهكه ،هۆكارى كاركردنیان له ناوهنده تهندروستیهكان،
بایهلۆژی و شێوازى ژیان ب ه هۆكارى ئهم ئهگهرى توشبونیان به ڤایرۆسهكه زیاتر
دهبێت.
جیاوازیه دهزانن.

* داخستنى قوتابخانهكان
بهپێی رێكخراوى یونســكۆ ،زیاتر له 300
ملیۆن فێرخواز له سهرانسهرى جیهان له
هۆڵهكانى خوێندن دابڕاون و لهماڵهوهن،
بههۆی رێكارهكانى خۆپارێزی له كۆرۆنا.
ئهمــهش وادهكات ئهركــی ژنــان
لهمڕوهشــهوه قورس بێت ،چونكه بهشى
زۆری بهرپرســیارێتیهكانى چاودێــری
منااڵنیان له ئهستۆدایه.
ئهم بواره بهتایبهتى بۆ ئهو ژنانهى كه له
كهرتى تهندروستى دا كاردهكهن زیاتره،
چونكــه ئــهوان لهكاتێكــدا مناڵهكانیان
لهماڵهوهیه ،خۆیان لهكاردا دهبن.
* چاودێری بێبهرامبهر
ژنان و كچان بهتایبهتى ،زۆرینهى رههاى
ئهو كهســانه پێكدێنن كه خزمهتگوزاری
چاودێــری بێبهرامبــهر «خۆبهخشــى»
پێشكهش دهكهن.
بهپێــی رێكخــراوى كارى جیهانى ،ژنان
%76.2ى ســهرجهم كاتژمێرهكانــى
خزمهتگــوزاری چاودێــری بێبهرامبهریان

ژنان سێ ئهوهندهى
پیاوان له چاودێری
بێبهرامبهردا
بهشدارن

لهئهســتۆدایه ،واتــا زیاتــر لــه ســێ لهماڵــهوه ،ئهمــهش ئهركی ژنــان زیاتر
ئهوهنــدهى پیــاوان .ئــهم ژمارهیهش ل ه دهكات ،هــهروهك لهالیهكــى تریشــهوه
مهترســی توشبونیشــیان به ڤایرۆسهكه
ناوچهكانى وهكو ئاسیا دهگاته .%80
لهگــهڵ ئــهو فشــاره زۆرهى دهكهوێتــه زیاتر دهكات.
ســهر دهزگا تهندروســتیهكان ،زۆرێــك
لــه كهســهكان بهتایبهتــى ئهوانــهى به
تهمهنن پێویســتیان بــه چاودێریی ههیه سهرچاوه :ئیرۆنیوز

لە مهابادەوە بۆ كهالر

دەربارەی

◘ نهوژین
گۆڕستانى كهالر كۆن دهبێت ه دواین
مهنزڵگاى مهریهمی كچه بچوكى
پێشهوا (قازی محهمهد) سهرۆك
كۆمارى كوردستان «مهاباد».
له گهرمهى باڵوبونهوهى ڤایرۆسی كۆرۆنا
له جیهاندا و له بهروارى (،)2020/3/15
مهریهم قازی ،بچوكترین مناڵی ســهرۆك
كۆمــارى كوردســتان (قــازى محهمهد)
كۆچــی دوایــی كــرد .ئــهو ماوهیهك بو
كه توشــی نهخۆشی شــیرپهنجه بوبو و
ســهرهنجام له نهخۆشخانهیهكى عهمانى
پایتهختى ئوردن ،گیانى سپارد.
مهریــهم بچوكتریــن ئهندامــى خێزانــه
 8خوشــك و براییهكــهى بو ،له ســاڵی
( )1945له مههاباد هاتوهته دونیاوه ،به
شــەش مانگ پێش دامەزراندنی کۆماری
کوردستان.
خوێندنــى قۆناغــی ئامادهیــی هــهر
لــه مههابــاد تــهواو كــردوه .لــه تاران
هاوســهرگیری لهگــهڵ (ســهردار جاف)
دهكات.
ســهردار جاف ،پاش شۆڕشــی كۆماریی
له عێــراق ،به بنهماڵهوه رویان له ئێران
كرد ،لهوێ نزیكی شای ئێران بون ،دواى
روخانى ژێمى شاش گهڕانهوه عێراق.
لهبــارهى چاالكیهكانــى ئــهم خاتونهوه،
زانیارییهكــى ئهوتــۆ لهبهردهســتدا
نیــه( ،نهوژیــن) چهنــد جارێــك كاتــى
دیارییكــرد لهگهڵ كوڕێكى مهریهم قازی
بــۆ ئهنجامدانــى چاوپێكهوتــن ،بــهاڵم

ژنان  %11كهمتر ل ه
پیاوان كرێ و موچه
وهردهگرن

مهریهم بچوكترین
ئهندامى خێزانهكهی
قازی محهمهده

ســهرهنجام نهتوانــرا چاوپێكهوتنهكــه
ئهنجام بدرێت.
له راگهیهنراوى هاوخهمی دهربڕینی كۆچی
دوایی دا ،حزبی دیموكراتى كوردســتانى
ئێــران ئهوهى خســتوهتهڕو كــه مهریهم
قازی زۆر پهرۆشــی حزبهكهیان بوه و له
تیرۆركردنى قاســملۆدا زۆر نیگهران بوه
و ئهوى به «باوك» ناوبردوه.
هاوكات ئاماژهی بهوهشــداوه كه مهریهم
خان لــهو كاتهی خێزانهكهی له شــاری
بهغــدای پایتهخت دهژیان ،هاوكاری ئهو
پێشــمهرگانهى حزبهكهى كــردوه كه له
شــهڕ و پێكدادانــهكان دا بهركهوتبــون
و برینــدار بوبــون و بــۆ چارهســهر لــه
نهخۆشخانه بون.
مهریهم قازی ،لهســهر وهسێتى خۆی له
گۆڕســتانى كهالری كۆن و له تهنیشــت
هاوسهره كۆچكردوهكهیهوه ،له بهروارى
( )2020/4/1بهخاك سپێردرا.

نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگان ه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکەم ژمارەی لە كانونى يهكهمی 2016
دا دەرچوە.
رادیــۆی دەنــگ ،پرۆژەیەکــی میدیایــی
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە بــە پەخشــی رادیۆیەکــی
لۆکاڵــی دەســتی پێکــردوەو پاشــان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنامــەی (نەوژیــن) یەکێکــە لــە
چاالکیەکانــی پــرۆژهى رادیــۆى دهنــگ
بــه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادیــۆی دهنگــهوه بــۆ ئهنجامــدراوهو
زۆرینهیان پێشــتر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07740878153
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

خەسو دیزانی جلەکان دەکات و بوکێش نمایشی دەکات

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
ئهگهر تائێستا واتزانیبێت نێوانى بوك
و خهسو ههر ملمالنێ و پێكدادانه،
ئهوا پاش ئهم راپۆرت ه رات دهگۆڕێت،
چونكه ئهو دوانه دهتوانن نهك پێكهوه
ههڵكهن ،بهڵكو پێكهوهش كارى ناوازه
و جیاواز ئهنجام بدهن.
خێزانێک لە کەالر کارێکی جیاواز و نوێ
برەو پێدەدەن ،ئەوان جلی کوردی کۆن
نوێدەکەنەوە و هەر خۆشــیان نمایشــی
دەکــەن ،بزوێنــهرى ئــهم پرۆســهیهش
بــ ه دیارییكــراوی ،خهســو و بوكێكن،
ك ه خەســو دیزاینى جلــهكان دەکات و
بوکەکەش نمایشی دهكات.
ئــهوان بــاس لهوهدهكــهن ،پاڵنــهرى
ســهرهكیان بــۆ ئــهم كاره ،خولیایانــ ه
بــۆ پاراســتنی رهســهنایهتى و
بهرهوپێشــهوهبردنى دیزاینــی جلــی
كوردیی.
جەمیلــە رەشــید محەمەد ٤٦ ،ســاڵ،
لــە ســاڵی ٢٠٠٣ـــەوە دەســتی داوەتە
نوێکردنی جلوبەرگی کەلەپوری کۆن بە
تێکەڵكردنى لەگەڵ دیزاینی ســەردەمی
نــوێ ،ئــهوهى وایلێكــردوه پــهره بهم
كارهى بدات ،پاراســتنى جلی رهسهنى
ژنانى كورده «من جلوبەرگی رەســەنم
زۆر لــەال جــوان و پەســەندە ،نابێــت
بەهیچ شێوەیەک واز لە کلتوری خۆمان
بهێنین».
ئهم حــهز و خولیایــهى (جهمیله) ،ب ه
ههمانشێوه لهالی (سارا)ش دا ههیه.
ســارا نــەوزاد ،نمایشــکاری کارەکانــی
(جەمیلە رەشید) و هاوکات بوکیشێتى
(هاوسهرى كوڕهكهیهتى) ،نایشارێتەوە
ئــەو باوکــی هــاوکاری بوە بــۆ ئەوەی
خۆشەویســتی رەســەنایەتی جلوبەرگی
کوردی بــە دڵدابچێت ،دواتریش رێگەی
دەکەوێتە ماڵێکی هونەردۆست ،ئهمهش
گرنگیپێدانهكانــى بــۆ ئهم بــواره زیاتر
دهكات.
(ســارا) ئێســتا پێشکەشــکاری کارە
هونەریەکانــە لــە گەرمیــان و کاری
مۆدێلی دەکات.
جەمیلــە رەشــید ،لەســەر بیرۆكــهى
کارەکەیــان بەمشــێویە دوا« :نەتــەوە
بە سێ شت دەناســرێت ،یەکەم :ناوە،
کــە ناوی کوردی لە مناڵ و نەوەکانمان
بنێین ،دوەم :جلوبەرگ و سێیەم :زمانی
قســەکردنە ،هەربۆیــە منیش لە رێگەی

جلوبەرگــی نەتەوەییــهوه پێمخۆشــە و
بە شــانازی دەزانم خزمەتی نهتهوهكهم
بكــهم و نەهێڵــم رەســەنایەتیەکەی
بمرێت».
لەبــارەی هەڵبژاردنــی (ســارا) بــۆ
نمایشکردنی کارەکانی کە لە کۆمەڵگای
گەرمیانــدا تاڕادەیــەک كارێكــى كــهم
پێشــین ه و رێگهپێنــهدراوه( ،جەمیلە)
بەمشــێوەیە وەاڵمــی دایــەوە« :ســارا
جلــی کوردی زۆر لەال جوانە و زۆر کات
ئەیپۆشــێت ،کارەکەشــی بۆناســاندنی
کلتورەکەمانــە بــە نــەوەکان و گەنجی
ســەردەم ،ئهمــهش كارێك ه لــە پێناوی
رەسەنایەتی و زیندو راگرتنى دا».
لــ ه نمایشــی جلوبــهرگ و مۆدێلهكاندا،
زۆرجار (ســارا) لهگهڵ هاوســهرهكهى
دا دهردهكهوێــت ،ئهویــش بهشــداره
لــهو خولیایهى ك ه هاوســهر و دایكی و
ئهندامانى تــری خێزانهكهیان ههیان ه بۆ
برهودان به جلوبهرگی كوردی.
محهمــهد لوقمان ،هاوســهرى (ســارا)،
بــۆ (نەوژین) وتى :خۆم هاوســهرهكهم
هێناوەتــە نــاو بــواری کاری هونەری و
نمایشــکردنەوە ،بەوپێیــەی خــۆم لــە
بواری هونــەر کارم دەکرد و دەکەوتمە
بــەر کامێــراکان و دەردەکەوتــم و
پێشــنیاری چهندیــن کاری هونەریمــان
بۆ هات ،هەربۆیە داوام لە (ســارا) کرد
ببێــت بە پێشکهشــکار لــە یەکێک لەو
بەرنامــە هونەریانــەی گەرمیــان ،دواتر
وردە وردە هــاوکاری بــوم ،هەتــا زیاتر
هەســت بەو پەرپرســیاریەتیە هونەریە
بکا کە لەکاری مۆدێلدا هەیە.
ئەوەی کارەکەی خۆشەویستر کردوە بۆ
ئەم دو هاوســهره ،ئەوەیــە هەردوکیان
هەمان حەزیان هەیــە بۆ کارەکە ،وەک
(ســارا) خۆشــی ئاماژەی بــۆ دەکات،
هاوژینەکەی هاوکارێکی زۆرباشــیەتی و
پشتیوانی تەواوی کارەکانیەتی.
جەمیلە رەشــید ،ماوەی  ٣٠ساڵە کاری
بهرگدوریی دەکات ،باســی لــەو دیزانە
کۆنانــەی جلوبەرگــی ژنانــی گەرمیان
کــرد کە دەیەوێــت ون نەبــن و نەوەی
نــوێ بیپۆشــن و شــانازی پێوەبکــەن
«دهمهوێت جــۆره جیاوازهكانى وهكو:
کرمــەک ،الگیــرە ،ژێــر چەنــە ،پۆیلە،
کۆڵوانە و بازڵفە و ســەرو بەس ،کاڵو،
مشــکی و شــەدە ...و هتد) ك ه پێشتر
ژنــان بهكاریان دههێنا ،بــ ه دیزاینێكى
جوان و نوێوه زیندو بكهمهوه».
جهمیل ه و سارا ،لهم كارهیاندا ئهندامانى

تری خێزانهكهیــان هاوكارییان دهكهن،
بهتایبهتى كچهكانى جهمیله.
«بوکەکانــم و ســێ کچەکــەم زۆر
یارمەتیدەرمن بۆ کاری و دورین و چنین
و رێکخســتنی تەتکە و موروی جلهكان،
هاوسەرەکەشــم کەســێکی هونــەری و
رهســەن دۆســتە و زۆر هاندەرمــە بــۆ
کارەکەم»( .جهمیله) وای وت.
باڵوکردنــەوەی وێنــەی کچــان تاوەکو
ئێســتا بــۆ ناوچەیەکــی وەک گەرمیان
کارێکی نامۆیە بەتایبەت ئەگەر وێنهكان
کاری مۆدێل بێت( ،سارا) نایشارێتهوه
لهم روهوه ئاستهنگیان هاتوهته پێش.
وتــى :لێــرە هیــچ کارێک بــۆ رەگەزی
مێ ســەرەتا بەدەرنەبوە لەوەی قسەی
لەســەر بکرێت ،بــەاڵم کچــان و ژنانی
گەرمیــان دەبێــت خۆیان رچەشــکێنی
بکــەن و پشــتیوانی کارەکانــی یەکتــر
بــن ،بۆئهوهی بتوانین ئــەو ئامانجانهى
کــە خەون و حەزی خۆمانە بەدەســتی
بهێنین.
محهمــهد ،پێیوایــ ه ئــهو كارهیان
دهســتپێكردنى
ئهگهرچــی
ســهخت بــوه ،بــهاڵم دەبێتە
جیــاواز
دەســتپێکێکی
لهگهرمیان.
وتــى :ئێمــە بەڵێنمان
داوە بەردەوامبیــن
پێکەوە لەم کارەدا،
د ە ما نە و ێــت
کا ر ە کە شــما ن
بــە شــێوەیەک
بێــت ئــەو

بیرکردنەوەیە بگۆڕین کە دەرباری کاری
مۆدێلکردنی جلوبەرگ هەیە.
زۆرجار کە باســی خەسو و بوك و دش
دهكرێــت ،وێنایەکی ناشــرینی ملمالنێ
و شــەڕ و رقلێبونەوە پیشــان دەدرێت،
بــەاڵم ئەم خێزانە بە کاری هونەری ئەو
شتانەیان بەالوە ناوە.

(سارا) دەڵێت :بەدەر لە خەسوم ،سێ
خوشکی هاسەرەکەم بۆ من هاودەمێکی
زۆر تایبەتــن کــە کاری دیزاینــەکان
رێکدەخەن و ئامــادەکاری بۆ کارەکەی
من دەکەن ،ئەوان تەواوکەری کارەکانی
منن.

