سواڵكردن..
فێربون یان
ناچاری؟
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ه بێ ژن كوشتن
گهرمیان ،ساڵێك ب 
چاالكوانان :توندوتیژی دهرونى جێگهى توندوتیژی جهستهیی گرتوهتهوه
دواى هاوسهرگیریش
دهگهڕێنهوه خوێندن
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◘ نهوژین
بهڕێوبهرایهتى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی خێزانى لهگهرمیان ئاشكراى
دهكات لهماوهى نێوان ساڵیادی
رۆژى جیهانى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی دژ ب ه ژنان ل ه پارساڵ و
ئهمساڵدا ،هیچ حاڵهتێكى ژن كوشتن
و خۆكوشتنى ژنان ل ه سنوری گهرمیان
دا تۆمار نهكراوه.
25ى نۆڤهمبــهر ،لهالیــهن رێكخــراوى
نهتهوهیهكگرتوهكانــهوه بــ ه رۆژى
جیهانــى بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی
دژ بــ ه ژنان دهستنیشــان كــراوه ،لهم

رۆژهشدا سهرباری چاالكی جۆراوجۆری
پهیوهســت بــ ه توندوتیــژی دژ ب ه ژنان
و بهرهنگاربونــهوهى ،ئامــارى تایبــهت
لهبــارهى حاڵهتهكانى توندوتیژی دژ ب ه
ژنان باڵودهكرێتهوه.
ئهمساڵ بهڕێوبهرایهتى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیــژی خێزانــى و ئافرهتــان
لهگهرمیــان ،ئامارێكــى وردی لهبارهى
حاڵهتهكانــهوه رانهگهیانــد ،بــهاڵم
وهكخۆیــان هێمــاى بــۆ دهكــهن ،هیچ
حاڵهتێكى ژن كوشتن تۆمار نهكراوه.
رائیــد :فریــاد هیدایــهت ،وتهبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى
بهڕێوبهرایهتــى
توندوتیــژى خێزانــى و ئافرهتــان
لهگهرمیــان ،بــ ه (نهوژیــن)ى وت:

ئهمســاڵ هیچ حاڵهتێكى كوشتنى ژنان ك ه بــۆ  10ژنى چاالكوانى بــواری ژنان
رێكیخســتبو ،بهشــداران ئاماژهیــان بۆ
و خۆكوشتنى ژنان تۆمار نهكراوه.
ئامــاژهى بهوهشــكرد حاڵهتهكانــى ئهوه كرد ك ه لهروى حاڵهت ه قورسهكانى
تۆماركردنى ســكااڵى دژ ب ه توندوتیژی توندوتیژی وهكو كوشــتن و خۆكوشتن،
و پێشــێلكاریهكان زیادی كردوه ،بهاڵم گهرمیــان ههنگاوێكــى باش لهمســاڵدا
بــ ه وردی ئامــاژهى ب ه ژمــاره و رێژهى چوهت ه پێشــهوه ،بــهاڵم ل ه بواری تر دا
كێشهى زۆر ههیه.
سكااڵكان نهدا.
الیخۆشــیانهوه چاالكوانانــى بــواری لــهو مێزگردهدا ك ه پوختهكهى لهالپهڕه
مافهكانى ژنان ،جهخت لهوه دهكهنهوه ( 6و )7ى ئهم ژمارهیهدا باڵوكراوهتهوه،
ك ه رهوشــى توندوتیژیهكانى دژ ب ه ژنان ژنانى چاالكوان ئاماژهیان بهوهكردوه ك ه
ل ه ههندێك روهوه لهگهرمیان باشتر بوه ،توندوتیژی دهرونى ،جێگهى توندوتیژی
بهاڵم هێشــتا ئالهنگاریی و پێشێلكاریی جهســتهیی گرتوهتــهوه ،هــهروهك
باسيشــيان لــهو بهرهوپێشــهوهچونان ه
زۆر ماوه.
ته
لهمیانهى مێزگردێكى یهكهى رۆژنامهوانى كــردوه كهل ه ههندێك بــواردا هاتوه 
مافهكانى مرۆڤى سهر ب ه رادیۆی دهنگ ئاراوه ،بهاڵم لهوانيشدا رێگرى ههيه.

«تەنها لەبەرئەوەی
كچین ،ناهێڵن وهرزش
بكهین»
»»5

ئەو کەسانە ئاشکرا دەکرێن کە لە الیەن ژنانەوە
سکااڵی توندوتیژیان لە دژ دەکرێت
◘ نهوژین
چاالكوانان داوا دهكهن هاوشێوهى
باڵوكردنهوهى ئامارى ژمارهى
قوربانیانى توندوتیژی ،ژمارهى ئهو
كهسانهش باڵوبكرێتهوه كه توندوتیژی
بهرامبهر ب ه ژنان دهكهن و یاسا
لێپێچینهوهیان لهگهڵ دا دهكات،
وتهبێژی بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی
خێزانیش دهڵێت :بڕیار لهسهر ئهو
بابهته دراوه.

ڤیــان ســابر ،چاالكی بــواری مافهكانى
ژنــان ،بــ ه (نهوژیــن)ى وت :لــ ه
كۆبونهوهمــان لهگــهڵ بهڕێوبهرایهتــى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی حێزانى
گهرمیــان ،داوامــان كــردوه وهكچــۆن
ئامارى ژمــارهى قوربانیانى توندوتیژی
دژ بــ ه ژنــان باڵودهكرێتــهوه ،ئامــارى
ژمارهى ئهو كهسانهشى ك ه توندوتیژیان
كــردوه و یاســا لێپێچینــهوهى لهگــهڵ
كردون ،باڵوبكرێتهوه.
ئهمهیشــی بهســتهوه بهوهى بۆ ئهوهى
هاواڵتیــان بزانــن تاچهنــد لێپێچینهوه

دهكرێــت و كهیســهكانى توندوتیژی ب ه
ئهنجام دهگهیهنرێن.
لهبهرامبهریشــدا رائیــد :فریــاد
هیدایــەت ،وتەبێــژی بەڕێوبەرایەتــی
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزان و
ئافرەتــان ل ه گهرمیان ،بــە (نەوژین)ی
راگەیاند :لەکۆتا کۆبونەوەی ئەنجومەنی
دادوەریــی بڕیاردراوە بــۆ لەمەودوا ئەو
کەســانەی کــە ســزادەدرێن بــە هــۆی
سکااڵی ژنانەوە لە بەرامبەر توندوتیژی
و پێشــێلکردنی مافەکانیــان ،مانگانــە
لــە دادگاکانــی کەتــن و تێهەڵچونــەوە

ئامارەکانیان بۆ ئێمە بنێردرێت.
وتیشــی« :بەمشــێویە دەتوانین بزانین
مانگانــە چەنــد کــەس لــە ئەنجامــی
ســکااڵکردنی ژنــان ســزادەدرێن و
سزاکانیان بە پێی یاساکان چۆنە».
ســااڵنە بــە پێــی ئامارەکانــی
بەڕێوبەرایەتیەکانــی بهرهنگاربونــهوهى
توندوتیژی خێزانى ،سەدان ژن سکااڵی
جۆربە جۆر تۆمار دهكهن ،بەاڵم تاوەکو
ئێســتا هیچ ئامارێک لە بارەی سزادانی
ئەو کەســانە باڵو نەکراوەتەوە کە ژنان
سکااڵیان لەسەر تۆمار کردون.

«حاشور» چی ه و سود و
زیانى چیه؟
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دواى هاوسهرگیریش دهگهڕێنهوه خوێندن

◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
كه دهوامى ئێواران ل ه زانكۆی گهرمیان
دهستپێدهكات ،لهو كاتهى دهست ه
دهست ه فێرخوازان رو له هۆڵهكانى
وانهوهرگرتن دهكهن ،دیمهنى بونى
ژنانێك كه ب ه روخساریانهوه دیاره
بهتهمهنترن له خوێندكارانى دیكهى
زانكۆ ،سهرنجت رادهكێشێت .ئهوان
ئهو فێرخوازانهن ك ه پاش هاوسهرگیری
و بون ه دایكیش ،خهونى بهدهستهێنانى
بڕوانامهى بااڵتریان وهال نهناوه.
لهگهڵ كردنهوهى بهشــهكانى خوێندنى
ئێــواران ،ژمارهیهكــى بهرچــاو لــ ه
فێرخــوازان و بهتایبهتــى مامۆســتایان
ئهوانــهى بڕوانامــهى بهكالۆریۆســیان
نیــه ،رویان ل ه خوێندنــى زانكۆ كردوه،

لهنێو ئهوانیشــدا رێژهیهكــى بهرچاو ل ه
فهرمانبهران و مامۆســتایانى ژن ههیه،
بهشــێكى بهرچاویشــیان ئهوانــهن كــ ه
هاوسهرگیرییان كردوه.
ئهوان باس لــهوه دهكهن ،ب ه گڕوتین و
پهرۆشیهكى زۆرهوه دوباره گهڕاونهتهوه
هۆڵهكانى خوێندن.
شــەیما عهبدوڵاڵ 41 ،ساڵ ،خوێندکاری
قۆناغــی ســێی زمانــی ئینگلیزییــە و
خاوەنــی  4مناڵــە ،بەهــۆی هەندێــک
بارودۆخەوە دابڕاوە و پاش تهواوكردنى
پهیمانــگا ،جارێكى تر روى ل ه خوێندن
كردوه ئهمجارهیان ل ه زانكۆ.
وتى :ئامانجم لە خوێندن بەدەستهێنانی
بڕوانامەی ماستەر و بون بە مامۆستایە
لە زانکۆ ،لهخوا بهزیاد ئێســتا ئاســتم
زۆر باش ه و ههوڵی بهردهوامیش دهدهم.
بهشــێكى تــر لــهو ژنانــه ،ســهرباری

ئهركــی ماڵ و بهخێوكردنى مناڵ ،كاتى
بهیانیانیش دهوام دهكهن.
ســەیران عەلی 30 ،ســاڵ ،خوێندكارى
كۆلێژی پهروهردهى ئێواران ه ل ه زانكۆی
گهرمیان ،بــاس لهوهدهكات بهیانیان ل ه
فهرمانگ ه دهوامى ههیــ ه و دوانیوهڕوان
دێت بــۆ خوێنــدن ،ئهمــهش وایكردوه
كاتــى زۆر كهم بێــت «بهمهۆیهوه كاتم
زۆر كهمبوهتــهوه ،تهنانــهت جــاری وا
ههیه فریای نانخواردنیش ناكهوم».
ئهو ژنان ه باس لهوهدهكهن پاڵپشــتی و
هاوكارییهكانى هاوســهر و خێزانهكانیان
بهگشــتى وایكردوه كارهكهیان چهندیش
ســهخت بێت ،بهاڵم بتوانن ب ه ئهنجامى
بگهیهنن.
(ســهیران) لهوبارهیــهوه وتــى:
«هاوســەرەکەم پاڵپشــتێکی بــاش و
یارمەتیدهرێكى تهواوم ه لە ئەرکەکانم».

بهدواداچون

هاوسەرەکەم
پاڵپشتێکی باش
و یارمەتیدهرێكى
تهواومه

خەڵکی
دەیانەوێت ساردم
بکەنەوە لە
خوێندن

(تــارا)ش كــ ه تهمهنــى  40ســاڵ ه و
خوێندكارێكــى تــرى ئــهو كۆلێژهیــه،
بــاس لــهوهدهكات ئهگــهر پشــتیوانى
هاوســهرهكهى نهبوایه ،ئــهوا زهحمهت
بو بتوانێتئهم ههنگاوه بنێت «بەهۆی
مناڵەکانمــەوە بەرپرســیارێتی قورســم
لەســەر شانە ،بهاڵم هاوســەرەکەم ئەو
بارەی بۆ سوک کردوم».
خوێندنــى ژنان لهپــاڵ ئهركی كاركردن
و ههروههــا بهخێوكردنــى منــاڵ دا ،وا
بهئاسانى تێنهپهڕیوه.
الوالو مســتهفا 26 ،ســاڵ ،خوێندكارى
بهشــى ئینگلیزی كۆلێژی پــهروهردهى
ئێوارانــ ه لــ ه زانكــۆی گهرمیــان ،باس
لــهوهدهكات هەرچەنــدە کارکــردن و
خوێنــدن و ئەرکــی بەڕێوەبردنــی ماڵ
لــە یەک کاتدا ســەختە ،بەاڵم وهكخۆی
وتــى« :ئەگــەر ئامانجێکــی دیــاری
کــراوت هەبێــت ،گــوێ بــە ماندوێتــی
نادەیــت ،چونکە ئومێد هێــز بە مرۆڤ
دەبەخشێت».
ههندێكجاریــش ئــهو ژنانــ ه لهپــاڵ
گرفتهكانــى تــر ،روبــهڕوى قســهى
دڵشكێنهر و توانج دهبنهوه.
شــهیما ،لهوبــارهوه وتــى :خەڵکی زۆر
قســە دەکــەن و دەیانەوێــت ســاردم
بکەنــەوە لــە خوێنــدن ،بــەاڵم هەرگیز
گــوێ بەو قســان ه نــادهم ،چونك ه وهك

وتراوه «خەڵکی بەرد لە شەمەندەفەری
وەستاو ناگرن».
ل ه دهوامى ئێوارانى کۆلێژی پەروەردەى
زانکۆی گەرمیان کە سێ بەشی تێدایه،
( )85خوێندکار لە رەگەزی مێن)19( ،
لهوان هاوسەرگیریان کردوە.
مامۆســتا و لێپرســراوانى زانكــۆش،
دڵخۆشــن بــهو گرنگیپێدانــهى ك ه ژنان
ههیان ه بۆ خوێندنى زانكۆیی.
ئــااڵ عومــەر ،مامۆســتا لــە زانکــۆی
گەرمیــان ،لهوبــارهوه بــۆ (نهوژیــن)
وتــى« :بەشــداریکردنی ژنــان و کچان
دڵخۆشــکەرە ،هەرمێینەیــەک هەوڵــی
هەرکارێــک بــدات بــۆ گەشــتن بــە
ئابوریەکی ســەربەخۆ لەچوارچێوەیەکی
دیاریکراودا ،من سەپۆرتی ئەکەم».
ئــهوهى مایــهى تێبینیــ ه كــ ه زیاتر ل ه
توێژهكانــى تــر ،ژنانــى خێزانــدار لــ ه
خوێندنهكهیان دا دهكۆشن و چاویان ل ه
بهدهستهێنانى پلهى بهرز تره.
ســاالر مهحمود ،سەرۆکی بەشی زمانی
ئینگلیــزی لــ ه كۆلێــژی پــهروهردهى
ئێوارانــى زانكــۆی گهرمیــان ،جهخــت
لهم قســهی ه دهكات ه و دهڵێت :ئاســتی
فێرخــوازه کچەکانــی زمانــی ئینگلیزی
بااڵیــ ه و ســاڵی پــار یەکەمــی هــەردو
قۆناغەکــە لــە رەگــەزی مــێ بــون و
خێزانداریش بون.

لێپرسراوى هۆبهى دهرونی له نهخۆشخانهى ژنان و مناڵبونى كهالر:

ژنان جیاواز ل ه جاران گرنگیی ب ه الیهنى دهرونیان دهدهن
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
لێپرسراوى هۆبهى دهرونى ل ه
نهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب
بۆ ژنان و مناڵبون له كهالر ،ئاماژه
بهوهدهكات الیهنى دهرونی بۆ ژنان
زۆرگرنگ ه و بهتایبهتى لهكاتى
دوگیانى ،به گهشبینیشهوه باس
لهوهدهكات ئێستا ژنان زیاتر ل ه جاران
گرنگیی بهم الیهنه دهدهن.
ســهیران محهمهد ،لهمیانــهى دیدارێكى
(نهوژیــن) دا ،بــاس لــ ه ئیشــوكارى
هۆبهكهیان دهكات و هاوكات ئهو كێش ه
و گرفت ه دهرونیانهش دهخاتهڕو ك ه ژنان
بهگشتى روبهڕوى دهبنهوه.
* ئیشوكاری هۆبەکەتان چیە؟
ئیشــی ئێمە پێدانی زانیاریە دەربارەی
نەخۆشیە دەرونیەکان و رێنمایی کردنی
ژنانە بۆ ئەوەی لەکاتی بونی حاڵەتێکی
لەو شێوەیە سەردانمان بکەن و راوێژمان
پێ بکەن تاوەکو چارەسەریان بکەین.
* چــۆن هاوکاری ئەو کەســانە دەکەن
کە سەردانتان دەکەن؟
رۆژانــە بەســەر ژورەکانــدا دەگەڕێین و
ســیمینار ئهنجــام دەدەین تا شــێوازی
کارکردنی هۆبەکەیان بۆ رون بکەینەوە،
هەفتانــەش جەلســە بــۆ نەخۆشــەکان
دەکەین ،ماوەی چاکبونــەوە دەکەوێتە
ســەر خــودی ژنەکــە ،رەنگــە بەچەند

مانگێک باش ببێت یاخود ســاڵێک یان
زیاتر بخایەنێت.
*هەمو کەسێک رێگە پێدراوە سەردانی
هۆبەکەتان بکات؟
بهڵی ،ژنان لەهەمو چین و توێژ و ههمو
ئاســت و تهمهنێك دەتوانن سەردانمان
بکهن.
* رێژهى سهردانیكهرانتان چۆنه؟
ســاڵی رابــردو  1359کەس ســەردانی
کردویــن ،رێژەكــهش لەمســاڵدا روی
لەزیاد بون کردوە ،بەاڵم هێشتا ئامارى
كۆتایمان ئاماده نیه.
*دیارتریــن ئــەو کێشــە دەرونیانــەی
روبەڕوی ژنان دەبنەوە چین؟
دیارترینیــان کێشــەی خێزانــی یاخود
کێشــەی کۆمەاڵیەتــی و خەمۆکی دوای
مناڵ بونن ،ئەمانە کار لەســەر دەرونی
ژن دەکــەن و وای لێــدەکات دەرونی نا
ئارام بێت.
* تاچەند بابەتی تەندروســتی دەرونی
لەالی ژنان بایەخی پێدراوە؟
بەهــۆی هۆشــیاربونەوەی کۆمەڵگــە،
لەجــاران زیاتر گرنگی بە تەندروســتی
دەرونــی ژن دەدرێــت ،ئێســتا ژنــان
بەشــێوەیەکی بەرچــاو گرنگــی
بەتەندروســتی خۆیــان دەدەن و
سەردانمان دەکەن.
* تاچەند گرنگە ژنان سەردانتان بکەن
و راوێژتان پێبکەن؟
زۆر زۆر گرنگــە کــە ژنــان ســەردانمان

بکــەن ،لەهەمــوی گرنگتــر ئەوەیــە
متمانەمان پێ بکــەن و دڵنیابن لەوەی
کــە نهێنیــان پارێــزراو دەبێــت ،تاکو
بتوانیــن هاوکاریان بکەیــن و رێنماییان
پێ بدەین.
*قســەیەك هەیە بــەوەی زۆربەی ئەو
ژنانــەی دێنــە الی پزیشــک نەخۆشــی
جەســتەییان نیە ،بەڵکو نەخۆشــی و
کێشەی دەرونیيان هەیە ،رای تۆ چیه؟
ژنــان فشــاریان زۆر لەســەرە ئەمەیش
کاریگەری دەرونيیان لەســەر دروســت
دەکات ،ئهمــهش هــۆکاری زۆری
لەپشــتە ،بەهــۆی کێشــەی خێزانــی و

لێکتێنەگەیشــتنی نێوان ژن و مێرد یان
خراپی الیەنــی مادی و ترس و قەلەقی
و بیرکردنەوەی زۆر ،ئەمانە سەرچاوەی
تێکدانــی دەرونی ژنانن کــە روبەڕویان
دەبێتەوە.
*بــۆ ژنانی دوگیان بایهخدان ب ه الیەنی
دەرونی تاچەند گرنگە؟
ژن لەمــاوەی دوگیانیدا هۆرمۆناتی تێک
دەچێــت ،کاتێک لەڕوی جەســتەییەوە
کێشــەی هەبو ئەمەیش توشی حاڵەتی
دەرونــی دەکات و کار لەســەر دوگیانی
و مناڵەکــەی دەکات ،بۆیــە پێویســتی
یەکەم لە ژنی دوگیاندا چارەسەر کردن

و پاراستنی الیەنی دەرونیەتی.
*مرۆڤ چۆن توشــی نەخۆشی دەرونی
دەبێت؟
هۆکار زۆرە بۆ توشــبون ب ه نهخۆشــی
دهرونى ،رەنگــە زۆرجار بۆماوەیی بێت
یــان ناحاڵــی بون لەنەخۆشــی دەرونی
کەبــەدوای چارەســەردا ناگەڕێن هۆكار
بێــت ،هەروەهــا تــرس و شــەرم کردن
ئەمانــە بەســەر کەســەکەدا زاڵ دەبــن
و چارەســەرکردن پشــتگوێ دەخــەن،
كــ ه ئهمــهش بهداخــهوه ههندێكجــار
سهردهكێشــێت بۆ حاڵهتى نهخوازراوى
وهكو خۆكوشتن.

تايبهت
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سواڵكردن ..فێربون یان ناچاری؟
لهوهدهكات رۆژێك لەكاتى سەردانیكردنى
دو ژنى ســواڵكهر بۆ ماڵەكەى ،بەزەیى
پێداهاتونەتــهوه و بردونیهتــ ه ماڵهوه،
بهاڵم ئهوان فرســهتیان هێناوه و دزیان
لێكردون.
«كاتێــك بــە هــۆش هاتمــەوە هەمــو
ماڵەكەمیــان تێك دابــو ،بڕێك پارەیان
دزى بو ،بەاڵم پۆلیســمان لە روداوەكە
ئــاگادار نەكردەوە ،نەمانویســت خەڵك
بزانێت»( .شهیما) واى وت.
وادیــاره ئــهم حاڵهتــهى ل ه (شــهیما)
قهوماوه ،تهنیا حاڵهت نیه ،چونك ه وهك
وتەبێژى پۆلیســى گەرمیان ئاماژهى بۆ
كرد ،لهمســاڵدا حاڵهتى تری هاوشێوه
ههبوه.
بهناوى سواڵكهریهوه خاوهن ماڵیان
بێهۆش كردوه
عهلــى جەمــال قهدوریــی ،وتەبێــژى
پۆلیسى گەرمیان ،بۆ (نەوژین) ئهوهى
رونكــردهوه ،حاڵهتــى وههــا ههبوه ك ه
سواڵكهرهكان ههستاون ب ه بێهۆشكردنى
خاوهن ماڵهكان و دزیكردن لێیان.
وتــى« :پیــاوان و ژنان لــە ماڵەكان دا
گەڕاون بــە ناوى ســواڵكردنهوه ،بەاڵم
دزیــان كردوە ،بە بەكارهێنانى دەرمانى
بێهۆشكردن و خهواندن ،خاوەن ماڵیان
لە هۆش بردوە و دزى خۆیان كردوە».
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(ئامینە) به چیچكانهوه له كۆتایی
یهكێك له كۆاڵنهكانى ناوبازاڕى شاری
كهالر دانیشتبو ،دهستى بهروى
خهڵكى دا پان كردبویهوه و داواى
دهكرد خێری پێبكهن.
دیمهنــى ئــهم ژنــ ه «ســواڵكهره» ل ه
بازاڕى شــار و شــارۆچهكهكان دا نامۆ
نیه ،بهڵكو بازاڕهكان پڕن لهو كهسانهى
ك ه ب ه سواڵكهر ناودهبرێن ،لهنێویشیاندا
ژنان رێژهیهكى بهرچاو پێكدێنن.
لهبــارهى ئهم كارهوه ،قســهو باس زۆر
دهكرێت ،ههی ه ب ه كهسانى كهمدهست و
ههژار دهیانبینێت ،ههش ه پێیوای ه ههژار
نیــن و ســواڵكردنیان كردوهت ه پیشــه،
بــهاڵم ههتائێســتا ئــهوهى كهمتــر لهم
بارهیهوه قســهى كــردوه ،خودی ژنانى
سواڵكهره.
(نهوژین) ل ه بهدواداچونێكدا بهسهرهاتى
ئهو ژنان ه دهگێڕێتــهوه ك ه لهناو بازاڕى
كــهالر دا كارى ســواڵكردن ئهنجــام
دهدهن.
« 15ساڵه ئهم كاره دهكهم»
ئامینــە ،تەمەنــى  55ســاڵ ه و خەڵكى
ناوچهى شــارەزوره ،هەمــو هەفتەیەك
لەگــەڵ هاورێكانــى دا دێت بــۆ قهزاى
كــەالر و مــااڵن و بازاڕەكانى شــارهك ه
دەگەڕێت بۆ ســواڵكردن و كۆكردنەوەى
پارە.
ئەو بهوتهى خۆی ،ئهم ه  15ســاڵ ه ئهو
كاره دهكات.
ئاماژهى بهوهكرد كــ ه خاوەنى  9مناڵە
( 6كچ و  3كوڕ) ،ل ه ههفتهكهدا جارێك
دەڕواتــەوە بۆ ماڵــەوە ،مناڵەكانى الى
براكــەى دادەنێــت و خۆیشــى لەگــەڵ
هاورێكانــى دا بە پاس دێت بۆ كەالر بۆ
سواڵكردن.
وتــى« :شــەوان دەڕۆم بــۆ خانەقیــن
لەئوتێلى خانەقین دەمێنمەوە ،رۆژانەش
دێم بۆ بازاڕ و دەست بە كاركردن دەكەم
و نزیك شەو دەگەڕێمەوە بۆ ئوتێل».
«رۆژى  15ههزارم دهستدهكهوێت»
سەبارەت بە پیشەكەى فێر بونە یاخود
ناچارى؟ (ئامینە) ب ه راشكاویی وهاڵمى
دایــهوه كــ ه وهكو پیشــهیهك ئهو كاره
دهكات.
لهوبارهوه وتى« :فێرى ئهم ئیش ه بوم،
بــۆ بژێویمان باشــه ،رۆژانــە  15بۆ 20

هەزار دەردەكەم و شوكرى خوا دەكەم،
هەر كاتێك رۆشــتمەوە بۆ ماڵەوە كرێ
خانــو و مەســروفى مناڵەكانم دەكەم و
دەگەڕێمەوە بۆ ئێرە».

لەمســاڵ دا زیــاد لە  10جــار كەلەپچە
كراوەتە دەستم و براوم بۆ زیندان ،لهوێ
وەرەقەمــان پێ پڕ دەكەنەوە بۆ ئەوەى
جارێكــى تر ئەم ئیشــە نەكەین ،دواتر
ئازادمــان دەكەن ،ئێمەش دەگەڕێینەوە
سەر ئیشەكەمان».
بە پێى ئامارى بەرێوەبەرایەتى پۆلیسی
گهرمیان ،ل ه  6مانگى یهكهمى ئهمساڵ
دا ل ه ســنورهكه 7 ،كــهس ب ه تۆمهتى
ســواڵكردن دهســتگیر كــراون ،چــوار
لهوان ه پیاو و سیانیشــیان ژن بون ،ئهم
رێژهیــهش لهچاو ســاڵی پار زیاتر بوه،
لهو ساڵهدا  4سواڵكهر دهستگیر كراون
( 3پیاو و یهك ژن).

«سواڵكردنم ناچاریه»
سوهەیبه ،ژنێكى ترە ك ه ههر له بازاڕی
شــاری كــهالر دا ســواڵ دەكات .ئــهو
تەمەنــى  45ســاڵە و ماوەى  10ســاڵە
ئەم كارە دەكات.
وهكخــۆی هێماى بــۆ كــرد ،بێوهژن ه و
خاوەنــى  3مناڵە .بــۆ (نەوژین) وتى:
«مێردەكــەم مــردوە ،منیــش توانــاى
ئیشــى ترم نیە ،بۆیە ئەم كارە دەكەم،
خەڵكیش هاوكارمانن».
جهختیشــیكردهوه ك ه ناتوانێت واز لهم بهناوى ههژارییهوه خهڵك فریو دهدهن
«پیشهیه« بهێنێت و كارى تر بكات .رای هاواڵتیــان لهبــارهى سروشــتى
كارى ســواڵكهرهكانهوه جیاوازه ،بهاڵم
بهگشــتى لهئێســتادا ئاراســتهك ه بهوه
«پۆلیس بهدوامانهوهیه»
حاڵهتهكانــى گرتــن و راوهدونانــى دهچێــت كــ ه كارهكهیــان وهك پیشــ ه
سواڵكهرهكان ،ل ه حاڵهت ه بهرچاوهكانن ،دهبینن تا وهكو ناچاریهك ،ههش ه باس
ئهوانــهى ئــهو كاره دهكهن بــاس لهوه لــ ه «رهفتــارى خراپــی» ههندێك لهو
دهكهن ب ه بهردهوام دهســتگیر دهكرێن سواڵكهرانه دهكات.
شــەیما ،ژنێكــى دانیشــتوى یەكێــك
لهالیهن پۆلیسهوه.
ســوههیبه ،لهوبــارهوه وتــى« :تەنیــا لــە گەڕەكەكانى شــارى كــەالرە ،باس

پۆلیس :دهستگیریان دهكهین
وتهبێــژی پۆلیســی گهرمیــان ،جهخت
لــهوهش دهكاتــهوه كــه لــ ه ههركــوێ
ســواڵكهرهكان ببینــن دهســتگیریان
دهكهن.
عهلــی جهمــال ،وتــى« :لەهــەر كوێ
ســواڵكەر ببینرێت لەالیەن پۆلیســەوە
دەســتگیر دهكرێــت و دەنێردرێتــەوە
بۆ شــارى خــۆى یــان دور دەخرێنەوە
لــە شــار ،ئهمــهش دواى پڕكردنەوەى
بەلێننامــە ك ه تیایدا بەڵێنــى وازهێنان
بدات لەم ئیشە».
توێژهرێك :ئارامی تێكدهدهن
توێژهرێكــى كۆمهاڵیهتــى رایوای ه بونى
دیاردهى سواڵكردن ،كاریگهریی دهبێت
لهسهر ئارامی كۆمهڵگا.
چۆمان ئەحمەد ،توێژەرى كۆمەاڵیەتى،
بۆ (نەوژین) وتى« :ئەمانە لە مناڵیەوە
فێركراون و بەالیانهوه ئاســاییە دەست
بــۆ خەڵــك رابكێشــن و داواى ســواڵ
بكەن».
وتیشــی :چەندین روداوى دزى كردن و
دەســتدرێژى كردنە سەر خاوەن ماڵ لە
الیەن سواڵكەرەكانەوە روى داوە.

رۆژانە 15
بۆ  20هەزار
دەردەكەم

ئەمانە لە
مناڵیەوە فێرى
سواڵكردن
كراون

شهرع چی دهڵێت؟
زۆرێك ل ه ســواڵكهرهكان ،لهكارهكهیان
دا ســۆزی ئاینــی خهڵكــى دهجوڵێنــن
و هانیــان دهدهن بــۆ ئــهوهى خێریــان
پێبكهن و پارهیان پێبدهن و هاوكاریان
بكهن.
لهبــارهى ئــهوهى شــهرع و بهتایبهتى
ئاینــی ئیســام لهمبارهیــهوه چــۆن
دهدوێت ،م .ئەحمەد وەرتى ،مامۆستاى
ئاینى ،رونكردنهوه بۆ (نهوژین) دهدات.
وتــى« :لــ ه روى ئاینیهوه ســواڵكردن
رێگە پێدراوە ئەگەر پێویست بێت».
زیاتر رونیكــردهوه :ســواڵكردن ئهگەر
بێتو كەسەكە پێویستى پێی بێت ،ئهوا
شتێكى ئاساییە ،بهاڵم نەك بەو جۆرەى
ئێســتا بوە بە دیــاردە و لەناو كۆاڵن و
بــازاڕەكان ئــەوەى پێویســتى پێبێت و
پێویستی پێنەبێت ،سواڵ بكات.
وتیشــى« :ســاڵى  2012پــرۆژە
یاسایەكمان پێشكەش بە پەرلەمان كرد،
تیایــدا داوامان كردبو ئەو ســواڵكەرانە
ئیشێكیان بۆ بدۆزرێتەوە بۆ ئهوهى واز
لەم كارە بهێنن ،بەاڵم یاســاكە پەسەند
نەكرا و فەشەلى هێنا».
سواڵكردن تاوانه
لهیاســا كارپێكراوهكانــى عێــراق و
كوردســتان دا ،ســواڵكردن وهكو تاوان
ههژمار كراوه و سزای بۆ دیارییكراوه.
دلشــاد محهمهد ،پارێزەر ،لهمبارهیهوه
رونكردنــهوهى بۆ (نهوژین) خســتهڕو:
بەپێى یاســاى ژمارە  ،111مادهى 390
و 391ى ســاڵی 1969ى ههمواركــراو،
سزاى بۆ سواڵكردن دیارییكردوه.
ئەو پارێزەرە وتیشــى« :لەمادەى 390
دا هاتــوە ئەگەر ســواڵكەرەكە تەمەنى
ســەرو  18ســاڵ بو و ســواڵكردنەكەى
شــەرعى بو و لــە شــوێنى گونجاو بو،
ســزاكەى یەك مانــگ بهندكردنه ،بەاڵم
ئەگــەر لــە ئەنجامــى ســواڵكردنهكهدا
برینداربــون و پێكان رویدا ســزاكەى 3
مانگ بهند كردنە».
ههرچی مادهى دواتری ئهو یاسایهشــه،
وهكــو پارێــزهر (دڵشــاد محهمــهد)
خستیهڕو ،تیایدا هاتوە ئەگەر سواڵكەر
لەمالێك یاخود دامودەزگایەك ســواڵى
كرد و زیانى گەیاند بە شــوێنەكە ،سزا
دەدرێت بە یەك ساڵ بهند كردن.
ئاماژهى بهوهشكرد ئەگەر سواڵكەرەكە
تەمەنــى لە خوار  18ســاڵ بو ،ئهوا بە
نەوجەوانــان ههژمــار دهكرێــت و ســزا
دەدرێت.
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نهرمین عوسمان فهقێ سهعید:

بهشداری ئافرهتان لهكایهى سیاسی لهگهرمیان كهمی كردوه
◘ نهوژین
ژنه كادیرێكى پێشكهوتوى حزبی
شیوعی ،باس لهوهدهكات ك ه
بهشداریی ژنان لهكارى سیاسی دا
لهگهرمیان پێشتر كارا تر بوه وهك
ئێستا ،پێیشیوایه هۆكارهكهى رێگریی ه
كۆمهاڵیهتى و نێرساالریهكانن.
نەرمین عوسمان فهقێ سهعید ،كادیری
پێشــكهوتوى حزبی شیوعی و ئهندامى
پێشوى محهلی گهرمیانى ههمان حزب،
ل ه دیدارێكى (نهوژین) دا باس ل ه پرسی
بهشداریی ژن لهكارى سیاسی دا دهكات
لهگهرمیان و پێیوای ه بهشــداریی كاراى
ژنــان لــهم بــوارهدا ،كارێكــى گرنگ و
پێویسته.

سياسهت ب ه
بهشداریی ههردو
رهگهز باشتر
ئهنجام دهدرێت

مانایهى ئەگــەر دابونەریتی كۆمەاڵیەتی
و رەگــەزی بەرامبەر رێگــری نەكهن ل ه
هاتن ه پێشــهوهى ئافرهتــان دا ،ئەوا بە
ھیچ شێوەیەك ئافرەتانیش الواز نابن لە
* بەشــداریی ژنــان لــە کاری حزبی و كار و ئهركهكانیان دا.
سیاسی دا لەگەرمیان چۆن دەبینی؟
بهگشــتى بەشــداری ئافرهتان لەبواری * لهگــهڵ ئــهم بهشــدارییهدا ،تاچەند
سیاســی دا بــە ئاســتێكی مامناوەنــد ژنان توانیویانە جێی خۆیان بکەنەوە لە
دەبینــم ،ســااڵنی رابــردو ئاســتى کاری سیاسی دا؟
بهشــداریهك ه باشــتر بــو و زۆر ئافرەت پێموایــ ه تائاســتێكی بــاش ،چونكــ ه
ههبــون ك ه چاالك بون و كاریان دەكرد ئــەو ئافرەتانەی كاری سیاســی دەكەن
لە بواری سیاســی دا لە گەرمیان ،بهاڵم ئەوانــەن كە بە بەردەوامــی لەو كارەدا
ئێســتا ئهو چاالك بونــ ه كەمی كردوە ،جێــی خۆیــان كردوهتــەوە ،وایدهبینــم
ئهمــهش تایبــهت نیــ ه بــ ه حزبێكهوه ،ئافرهتــان لــهم روهوه كهمتهرخهم نین،
بهڵكــو ھەمــو حزبــەكان كاڵ بونەوەی چونكــ ه ئافــرهت ئەگــەر رێگــری لــە
بەردەمــی دا نەبێــت ،دهتوانێــت كارى
رۆڵی ئافرهتانیان پێوە دیارە.
خــۆی بــكات و رۆڵــی ههبێــت و لــهو
* ئــهو الوازیهى ك ه باســت لێوهكرد لە ئهركهیشی دا كهمتهرخهم نابێت.
بەشداریی ژنان دا لە بواری سیاسەت دا
لە گەرمیان ،ل ه رابردو و ئێستاشدا ههر * زۆرجــار لــهم بــوارهدا رهخنــ ه لــ ه
حزبــهكان دهگیرێــت ،واتــا دهوترێــت
ههبوه ،ھۆکارەکەی چیە بە رای تۆ؟
نەخێر من پێموانی ه الوازی ههبوبێت یان ئهوان رۆڵیان الوازه لههێنان ه پێشهوهى
ئــهو بابهت ه الوازی بێــت ،بهڵكو بابهت ه ژنــان دا ،ئایــا رات لهمبارهیهوه چی ه و
گرێدراوه ب ه ههندێك پرسی ترهوه ،بهو بەتایبەت لهناو حزبی ئێوە تا چەند ئەو

ئافــرەت دهكات لــە ھەمــو پایەكانــی
دەرفەت و بوارە رەخسێنراوه؟
بــهرای من پەرەدان بــ ه رۆڵی ئافرەتان حزبی ،بۆ ئــەوەی رێژەی ئافرەت زیاتر
لەناو حزبەكان دا ئێســتا كاڵ بوهتەوە ،بێت لە كاری سیاسی و رێكخراوەیی دا.
چونكــە جاران لەناو كایەی سیاســی و
حزبی دا ،بهشــداریی ئافرهتان زیاتر بو * قســهیهك ههی ه بهوهى ژنان ناتوانن
لەکاری سیاسی دا سەرکەوتو بن ،وەک
لە ئێستا.
ههرچــی پهیوهندیــداره بــ ه حزبهكــهى ئەزمونی خۆت تاچەند پێتوایە گونجاوە
منیشــهوه ،ئــهوا حزبی شــیوعی تاكە ژنان کاری سیاســی بکەن و سەرکەوتو
حزب بوە كە ئافــرەت كاری تێداكردوە بن تیایدا؟
لە شاخ و لە رێكخستنەكانی ناو شاریش ھەر ئافرەتێك حــەز و ئارەزوی بۆ ھەر
دا ،ئێستاش بواری داوە و كار ب ه كۆتای كارێك ھەبێت سەركەوتو دەبێت ،راست ه

كاری سیاســی گرانــە ،بــهاڵم ئافــرەت
تاكێكــە لەم كۆمەڵگایــە و گرنگ ه كاری
سیاســی بــكات ،چونك ه ئــهو كاره ب ه
بهشــداریی ههردو ال واتــا ههردو رهگهز
باشــتر ئهنجــام دهدرێــت ،بۆیــ ه وای
دهبینــم كــ ه نهك ههر گرنگیــی ،بهڵكو
پێویســت ه ئافرەتان كارى سیاسی بكهن
شانبهشــانى پیــاوان ،چونكــە ھەردوال
تەواوكــەری یەكتــرن ،ئێســتا لە ھەمو
بوارەكانــی كاركــردن دا ژن و پیــاو
پێكەوە كار دەكەن.

ژنان ل ه سیاسهتیش دا روبهڕوى توندوتیژی دهبنهوه
◘ نهوژین
ئایا تائێستا زانیوته لهپاڵ جۆره
جیاوازهكانى توندوتیژی دا ،ژنان ل ه
گهرمیان و ههرێمى كوردستان روبهڕوى
جۆرێكى تر له توندوتیژی دهبنهوه ،ك ه
ئهویش توندوتیژیی ه سیاسیه؟
لــ ه ههركام لــهو ژنان ه بپرســیت ك ه ل ه
كایهى سیاسی دا كاردهكهن لهگهرمیان
و كوردســتان لهبارهى ئاســتهنگهكانى
بهردهمیــان لــ ه كاركردنیــان دا لــهو
كایهیــه ،ئهوا بێگومان یهكێك لهو خاڵ ه
گرنــگ و بنهڕهتیانــهى باســی دهكهن،
روبهڕوبوهنــهوهى لێشــاوى هێرشــی
مهعنهویــی و ههوڵدانــ ه بــۆ لێــدان و
ناوزڕاندنیان.
ئــهو ژنانهى لــهم بــوارهدا كاردهكهن،
باس لهوهدهكهن ئــهو وێنا كهلتورییهى
لــ ه كۆمهڵــگادا ل ه بارهى ژنــهوه ههیه،
پهڕیوهتــهوه بۆ ناو سیاســهتیش ،بۆی ه
ئــهوان لهكاتــى كاركردنیــان دا لــهم
بوارهدا ،روبهڕوى ئاســتهنگ دهبنهوه تا
دهگات به توندوتیژی بهرامبهركردنیان.
شیرین شێخ حسێن ،كارگێڕی مهڵبهندى
گهرمیانى یهكێتى نیشتمانى كوردستان،
ل ه دیدارێكى پێشوى (نهوژین) دا ،باس
لــهوهدهكات كۆمهڵگا ب ه چاوێكى كهمتر بهپێی ئاماره فهرمیهكان ،ژنان لهســهر
لــ ه پیــاو ســهیری ژن دهكات ،ئهمهش ئاستى جیهان دا تهنها %5.2ى سهرۆك
هۆكاره بۆ ئهوهى ژنان بهشــى پێویست حكومهتــهكان و %6.6ى ســهرۆكى
نهیهنه ئهم بوارهوه.
واڵتــان و %24ى كــۆى پارلهمانتارانــى
دهڵێــت« :بێگومــان ئاســتهنگى زۆر جیهان پێكدێنن.
ههبــوه ،نهك ههر ل ه نــاو حزب ،بهڵكو ههرچــی ههرێمى كوردســتانه ،رێژهك ه
ل ه ههمو كایهكانى تریش ئاستهنگ ههی ه لهنێــوان ههڵكشــان و داكشــان دایــه،
بهتایبــهت بۆ ژنان ،چونك ه ژنان ب ه پل ه رهنگ ه ئێستا باشترین ساتى ژنان بێت ل ه
دو بینراون و كهم توانا تهماشاكراون» .دهسهاڵت دا ،كاتێك یهكێك ل ه سهرۆكى

لە ماوەی
کارکردنم لە
سیاسەت ،زۆر
دژایەتی کراوم

 3دهســهاڵتهكهى ههرێــم ژنه ،ههروهك
 3وهزیــری ژن لــ ه حكومــهت دا ههیه،
ل ه پارلهمانیش %25ى كورســیهكان بۆ
ژنانن.
بهاڵم لهگهرمیان رێژهك ه ههم سنورداره،
ههم ژنانیش كهمتر هاتونهت ه پێشهوه ل ه
كایهى سیاســی دا ،كهوای ه هۆكارهكهى
چیه؟
بهوتــهى (شــهیما جهمــال كوێخــا)،

ئەندامی دەســتەی کارگێڕی و نوێنەری
ژنــا ن لەمەکــۆی کــەالری بزوتنــەوەی
گۆڕان« ،کۆمەڵگای کوردی بە گشــتی
و ناوچــەی گەرمیان بەتایبەتی هێشــتا
نەگەشــتونەتە ئــەو ئاســتەی کە کاری
سیاسی بۆ ژنان بە رەوا ببینن».
وتــى :بەش بــە حاڵی خۆم لــە ماوەی
کارکردنــم لــە بــواری سیاســەتدا زۆر
دژایەتی کراوم وهەوڵی شــکاندن و دور

خستنەوەم دراوە.
بهوتــهى ئهوانــهى كار لــهو كایهیــهدا
دهكــهن ،زۆرتریــن ئــهو توندوتیژیانهى
ژنان روبهڕوى دهبنهوه لهكارى سیاسی
دا ،بریتییــ ه له :پهنابردن بۆ ناوزڕاندن،
شــكاندنهوهى كهســایهتیان ،بهههنــد
وهرنهگرتنــى رۆڵ و پێگهیــان ،بهكــهم
سهیركردنى تواناكانیان.
شــهیما جهمال كوێخــا ،دهڵێت :ب ه رای
زۆربــەی هەرە زۆری تاکەکان کارکردنی
ژنان لەبــواری سیاســەتدا رێگە پێدراو
نیە.
بهاڵم ئایا ژنــان رازیی بون بهم حوكم ه
«ناههقهى» لهكۆمهڵــگادا بهرامبهریان
دراوه یان دهدرێت؟
شیرین شێخ حسێن ،ب ه جهختكردنهوهوه
دهڵێــت« :دژایهتــى كــردن لــ ه ههمو
شــوێنێك ههیــه ،تهنانــهت لهنــاو
خێزانهكانــى خودى خۆشــمان دژایهتى
كــراوم ،بــهاڵم هــهر بــهردهوام بــوم و
بهردهوامیش دهبم».

فيچهر
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◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
(ئیالف) و هاوڕێكانى دهیانهوێ
وهرزش بكهن ،بهاڵم ئهوان رێگریهكیان
ههیه ،رێگرییهكهش «تهنورهیه»،
رێگهشیان پێ نادرێت ب ه جلی دیكهوه
وهرزش بكهن.
لــ ه بهشــێكى ناوهندهكانــى خوێندن ل ه
گهرمیــان ،جیــاوازى ل ه نێــوان كچان و
كوڕانــدا دهكرێت ،بهشــێوهیهك كچانى
فێرخواز ل ه چهندین مافی ســهرهتاییان
بێبهشكراون .كچانى خوێندكار ئاشكراى
دهكــهن كــ ه لــ ه زۆر روهوه جیاكارییان
لهگهڵــدا دهكرێت و ئهوهى بۆ كوڕان ب ه
ڕهوا دهبینرێت ،بۆ ئهوان وانییه.
ئیــاف گــۆران ،فێرخــوازى یانــزهى
زانستى ل ه ئامادهیى (کوردستانى نوێ)
ل ه قــهزاى كهالر وتى« :ل ه ناوهندهكهى
ئێمــ ه كچان وهرزش ناكــهن ب ه هۆكارى
ئهوهى ك ه تهنورهمان ل ه پێیهو رێگهش
نادهن ب ه جلی دیكهوه وهرزش بكهین».
دهڵێت« :كچهكان داوایان ل ه مامۆستاى
وهرزش كــردوه كــه ئهیانهوێــت یــارى
بكهن ،ئهویش ل ه وهاڵمدا پێى وتون ك ه
بەشــی کارگێریی خوێندنگاکە رێگ ه نادا
وه وهرزش بكهن ،ئهمهش
ب ه جلى دیكه 
بههۆى ئهوهى كه تێكهڵن».
«هــۆکارى بهشــدارینهكردنى كچــان
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوه کــە دەرفەتێکی
وا نەڕەخســاوه کــە کــچ بــە دڵــی
خــۆی بەشــداری لــە کــۆڕو کۆبونەوە
هونەرییەکان یان وەرزشییەکاندا بكات،
هۆکاری هەرە سەرەکیش بۆ خێزانەکان
دەگەڕێتەوە ،چونکە پاڵپشــتی کچەکان

كچان دەرفەتيان
بۆ نەڕەخساوه
بەشداری لە چاالكي ه
وەرزشییەکاندا
بكهن
ناکــەن کاتێــک دەزانــن بەهرەیهکیــان
تێدایە ،تا ئێســتاش خێزانەکان بە پێی
دابونەریتە کۆنــەکان مامەڵە دەکەن».
بێالن لهتیف عهبدوڵاڵ ،فێرخوازى پۆلى
دوانزدە له قهزاى كهالر ،وا دهڵێت.
ههندێك ل ه مامۆســتایانى وهرزش باس
لــهوه دهكهن بۆ ئــهوهى كچان بێبهش
بكرێن ل ه چاالكییه وهرزشییهكان هۆكار
زۆره ،یهكێــك لهوانــ ه زاڵبونــى الیهنى
ئاینییه.
هێمــن خهلیل كاك ه ئهحمهد ،مامۆســتا
و پســپۆرى وهرزش لــ ه قوتابخانــهى
(عیسایی) بنهڕهتى سهر ب ه قهزاى كهالر،
ئاماژهبــهوهدهكات« :هۆكار زۆرن بۆ
ئهوهى رێگ ه نهدهن ك ه كچان بهشــدارى
چاالكى وهرزشــى بكهن ،یهكێك لهوان ه
دین و دابونهریتى كۆمهڵگهیه ،ههروهها
نهبونى مامۆســتاى پســپۆرى وهرزشى
ئافــرهت لــ ه ناوهندهكان ،بەشێکيشــی

لەبەرئەوەیــە كچــان خۆیان بهشــدارى
چاالكییه وهرزشییهكان ناكهن».
ژینگــهى كۆمهڵــگا و هاوتهریــب بونى
لهگــهڵ پرۆگرامهكانــى خوێنــدن یــان
تێكهاڵوبونــى كولتــور و سیســتهمى
پهروهردهیــى ،بــ ه هــۆكارى ســهرهكى
دادهنرێــت لــهو جیاكارییانــهى لــ ه
ناوهندهكانــدا دهكرێــت و شــارهزایانى
پــهروهردهش دهڵێــن قوتابخانــهكان
گرنگى تهنها ب ه خوێندنهكه دهدهن نهك
پهروهرده.

دارا ئهحمهد سهمین ،بهڕێوبهرى گشتى
پهروهردهى گهرمیان ،دهڵێت« :دیدگاى
ئێم ه وای ه ل ه باخچهى ســاوایانهوه ههتا
وهكــو دواقۆناغى خوێندن ههردو رهگهز
تێكهڵبــن و گرنگیــی بــ ه ههردوكیــان
بدرێــت ل ه ههمــو روهكانهوه ،بۆ ئهوهى
پهروهردهیهكى تهندروستتر ههبێت».
دهشــڵێت :ئهگهرچــى زۆرجــار داوامان
لێكــراوه كــ ه ناوهنــدهكان لهیهكتــر
جیابكرێنــهوه ،بــهاڵم ئێمــ ه ئهوهمــان
نهویســتوه ،بهڵكــو ههوڵمانــداوه

پهیوهندییهكــى پتــهو و هاوڕێیهتــى و
خۆشهویســتى لهنێــوان هــهردو رهگهز
دروست بكهین.
(ئیالف) ل ه كاتێكدا باسی حهزى خۆى
و هاوڕێكانى بۆ دهكردین ك ه دهیانهوێت
وهرزش بكــهن ،جهختــى لــهوهش
دهكــردهوه« :لــ ه زۆرینــهى پهیــڕهو و
پرۆگرامهكانــدا وا دانراوه ك ه دهبێت كچ
و كوڕ وهك یهك تهماشــا بكرێن ،بهاڵم
ئــهم رێنماییــ ه تا ئێســتا ل ه بهشــێكى
ناوهندهكانى خوێندن پهیڕهو ناكرێت».

كچى بههرهمهندى زۆر و دهرفهتى كارى كهم

◘ نهوژین ،كۆشش محهمهد
ئهگهرچی (ریما) توانی ل ه ماوهیهكى
كهمدا ببێت ه جێى سهرنجی
راهێنهرهكهى و ئاستێكى باش پیشان
بدات ،بهاڵم ئهمه نهبوه هۆی ئهوهى
رێگهى پێبدرێت ل ه بوارى وهرزشی
لهشجوانى و پهرهپێدانى توانستى
جهستهیی دا كار بكات.
سهرگوزشــتهى ئــهو كچــ ه تهمــهن 29
ســاڵهی ه كــ ه ناوهكــهى خــوازراوه،
هاوشــێوهى چیرۆكــى زۆرێك ل ه كچانى
ههرێمــى كوردســتانه ،كاتێــك بههۆی
نهبونى چانســی كاركردنى یهكســان و
ههروهها رێگریی و ئاستهنگى كۆمهاڵیهتى
و داراییهوه ،رێگهى پهرهدان ب ه توانا و
بههرهكانیان لێدهگیرێت.
ئهگهرچــی رێــژهى كاركردنــى ژنــان
بهرادهیهكى بهرچــاو زیادیكردوه ،بهاڵم
هێشــتا دهرفهتهكان بۆ ئهم رهگهزه ب ه
بــهراورد بــ ه هاوتاكهیان یهكســان نیه،
ئــهوان جگ ه لــ ه كهمــی دهرفهتى كار،
بهندوباوه كۆمهاڵیهتى و كهلتوریهكانیش

دژیانن.
ریمــا ،یهكێكــ ه لــهو نمونانــهى ك ه بۆ
ئــهوهى لــ ه بــازاڕى كاردا جێپێی خۆی
بكاتهوه ،ناڕهحهتى زۆری چهشتوه.
وتى :سهرهتا بۆ دابهزاندنى كێشى لهشم
و بۆ یاریكردن روم ل ه هۆڵێكى وهرزشی
كرد ،بهاڵم لهوێ ئاســتم زۆر باش بو و
ههرزو بوم ه پێشهنگ ،ئهمهش سهرنجی
راهێنهرهكهمى راكێشــا و داواى لێكردم
ببمه راهێنهرى یاریدهدهر.
رێگریــهكان و قســهو قســهڵۆك،
لێنهگهڕاون ئهم كچ ه لهم بوارهدا بچێت ه
پێشهوه وهك ئهوهى ویستویهتى.
بهپێــی ئامــاره فهرمیــهكان ،رێــژهى
بهشداریی ژن ل ه بازاڕى كاردا ل ه ههرێم،
بــهراورد ب ه رهگــهزی نێــر ،زۆر كهمه،
بهشــێوهیهك رێژهكــ ه  12بــۆ %14ى
كۆی دهستى كار تێناپهڕێنێت ،ئهمهش
بهپێی دهستهى گشتى ئاماری ههرێم.
بهوتــهى
نابهرامبهرییــه،
ئــهم
ئابورییناســێك ،لێكهوتهى جۆراوجۆری
ئابوری و كۆمهاڵیهتى دهبێت.
عهلــی ســهركهوت ،ئابوریینــاس لــ ه
ســلێمانی ،پێیواییــ ه تائیســتا الیهنــ ه

پهیوهندیــدارهكان ئاوڕیــی جدیــان لــ ه
ئــهم كهیســ ه نهداوهتــهوه .وتى :كهس
پرســی كاركردنى ژنــان و بونى ئابوری
ســهربهخۆی نهكــردوه بــ ه بابهتێكــى
جیدیــی و گرنگ ،ههر ئهمهش وایكردوه
ژنــان ملكــهچ بكات بــۆ هــهر بڕیارێك
بهسهریاندا بدرێت.
لهبهرامبهریشــدا حكومــهت شــانازی
بهوهوهدهكات ك ه زۆر پرۆژهى ههبوه بۆ
برهودان ب ه كاركردنى گهنجان به ههردو
رهگــهزهوه و رهگــهزی مێینــهش لێــی
سودمهند بون ،یهكێك لهو ههنگاوانهش:
قهرزی بچوكه.
ئارام كهریم ،بهرێوهبهری بهڕێوهبهرایهتی
قــهرزی بچوك لــ ه گهرمیــان ،ئاماژهی
بهوهكــرد لــ ه رێگــهی پــڕۆژهی قهرزی
بچوكهوه تائێستا نزیكهی  7ههزار بێكار
سودمهند بون و پڕۆژهیان ئهنجامداوه و
بونهته خاوهنكاری خۆیان.
ئاماژه بهوهشــدهكات «لــهم رێگهیهوه
توانیمانــ ه دهیان خانم و كچ ســودمهند
بكهیــن و ببن ه خاوهن پیشــ ه و دارایی
سهربهخۆی خۆیان».
ئهگهرچی ههرێمى كوردســتان شــانازی

بهوهوهدهكات ك ه یاسای باشی ههی ه بۆ رێژیــن خالــد ،دهرچــوی پهیمانــگای
پاراستنى یهكسانى و بهرهنگاربونهوهى زانســتهكانی كۆمپیوتــهره ،پــاش
جیــاكاری رهگهزیــی ،بــهاڵم لــ ه بوارى تهواوكردنی خوێندن ،ئۆفیســێكى كارى
دهرفهتى كارى یهكسان دا ،كتێبخانهى فۆتۆكۆپــی و بهڕێكردنــى مامهڵــهى
هاواڵتیانــى دانــاوه و بهوتهى خۆیشــی
یاسایی ههرێم چۆڵ و خاڵیه.
عهبدولســهالم بهرواریــی ،پســپۆڕى سهركهوتو بوه.
كۆمهڵناســی و مامۆســتا لــ ه زانكــۆ ئــهو بــاس لــهوهدهكات ئهگهرچــی ن ه
ســهاڵحهدین ،پێیوایــ ه بونى یاســا زۆر حكومهت و ن ه رێكخراوهكان هاوكاریی و
لــ ه مهســهلهك ه ناگۆڕێــت«ئهگهرچــی دهســتگیرۆییان نهكردوه ،بهاڵم بهههوڵ
یاسایش ههبێت داكۆكی لهمافی ئافرهت و پێداگیریــی خــۆی توانیویهتــى لــهم
بكات ،بهاڵم هێشــتا ناتوانێت روبهڕوی كارهى دا سهركهوتو بێت.
ئهو دابونهریت ه كوردهواریی ه ببێتهوه ك ه رێژین ،هانی كچان دهدات ك ه بهردهوامبن
تائێستاش كاركردنی ئافرهت بهشورهیی ل ه بهدیهێنانــی خهونهكانیان ،وهكخۆی
وتى« :سهربهخۆیی ل ه روی داراییهوه،
یان به نهشیاو دادهنات».
ریمــا ،جهختــى لــهم خاڵــ ه كــردهوه واتــا بهرهنگاربونــهوهی توندوتیژیــی و
و باســی لــ ه ئهزمونــی خــۆی كرد ل ه بهدهستهێنانی مافهكانمان».
كاركــرن دا «رێگری لــ ه ههمو بوارێكدا
زۆره بهتایبــهت رهنگ ه دژایهتی بكرێیت
یان كێشــ ه بۆ كارهكهت دروست بكرێت
* دوای بەشــداریکردنی لــە خولێکــی
بههۆی ئهوهى كچیت».
بــهاڵم وادیــاره ســهرباری ههمــو ئــهو رێكخراوی « »Internewsلەســەر
رێگری ه جۆراوجۆرانه ،كچان كۆڵ نادهن شــێوازی نوســینی راپۆرتی هەستیاری
و دهیانهوێــت جێپهنجــهى خۆیــان لــ ه جێنــدەری و توندوتیژی بەرامبەر ژنان،
ئامادەکار ئەم راپۆرتەی نوسیوه.
بوارهكهدا بهجێبێڵن.

6

مێزگرد

ژمارە ( )36تشرينى دوهمى 2019

 10چاالكوان ههڵســـهنگاندن بۆ دۆخی توندوتــــــیژی

◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
ژنانی چاالکوانی گەرمیان لە
مێزگردێک دا جەخت لە گۆڕانکاریەکی
هەستپێکراو دەکەن لە گەرمیان ل ه
رهوشى كچان و ژنان دا ،بەوەی
توندوتیژیە جەستەییەکان تاڕادهیهكى
بهرچاو كهم بونهتهوه ،بهتایبهتى
ئهو حاڵهتانهى كه به «توندوتیژی
قورس» یان حاڵهتى قورس ههژمار
دهكرێت ،لهگهڵ ئهوهشدا دان
بەوەدا دەنێن کە قەبارە و جۆری
توندوتیژیەکان گۆڕاون.

توندوتیــژی دەرونی ،هەربۆیە ئێســتا
توندوتیژیــە دەرونیــەکان جێگــەی بــە
توندوتیژیــە جەســتەیەکان لەقکردوە.
«ناشــتوانین بڵێــن بەرادەیەکــی زۆر
توندوتیــژی جەســتەیی کەمبوەتــەوە،
لەبــەر ئــەوەی چەندیــن ژنمــان هەیــە
توندوتیــژی بەرامبــەر دەکرێــت ،بەاڵم
سکااڵ تۆمار ناکات ،کەواتە ئێمە ئاماری
راستی ئەم پرسەمان لهبهردهست نیە».
ســنور ئەحمــەد ،چاالکوانــی ژنــان
و ئەندامــی رێکخــراوی ئۆکســفام لــ ه
گهرمیان ،لهبــارهى نەبونی ئاماری ورد
و بێدەنگی ژنان لە بەرامبەر توندوتیژیە
جەستەیەکان کە بەرامبەریان دەکرێت،
هێمــای بەوەکــرد «ھەندێكجــار ژنــان
وا بیردەکەنــەوە کە رەنگــە ئەرکەکانی
خۆیــان بەرانبــەر بــە ھاوســەرەکانیان
لــە نێــو خێزاندا یــان کەســوکاریان بە
باشــی بە ئەنجام نەگەیاندوە ،ههربۆی ه
ھەقــی خۆیانە کە توندوتیژیان بەرانبەر
بکرێــت ،ئەمەش لە ناو ئەو خێزانانە بە
تەمیەکردن ناودەبرێت» .هۆکارەکەشی
وابەستەکرد بە کەمی هۆشیاریەوە.

لەمیانــەی مێزگردێکــی یەکــەی
رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ ل ه رادیۆی
دەنــگ ،بــە بەشــداری  10چاالکوانــی
ژنان ،گفتوگۆیەکــی تایبەت ئەنجام درا
لەســەر قەبارە و رەهەندە جیاوازەکانی
توندوتیــژی دژ بــە ژنــان لە ســنوری
گەرمیان بە گشتی ئهو بەرهوپێشچون و
گۆڕانکارییانــهى لهم روهوه بهدییهاتوه،
ئەمــەش لەکاتێکدایــە لە ســاڵی 2019
و لــە ئامــاری حاڵهتهكانــى  10مانگی
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی دەرونی لە بری توندوتیژی
بەڕێوبەرایەتــی
جەستەیی
توندوتیــژی خێزانــی ،هیــچ حاڵەتێکی
کوشتن و خۆکوشتنی ژنان لە سنورەکە * ئەگــەر توندوتیژی دەرونی شــوێنی
بــە توندوتیژی جەســتەیی لەقکردبێت،
دا تۆمار نەکراوە.
لهخــوارهوه دهقــی ئــهو گفتوگۆیــ ه کەواتــە توندوتیژیــە دەرونیــەکان چین
ئێســتا بەرامبــەر بە ژنــان دەکرێت لە
دهخهینهڕو كه ئهنجامدراوه.
گەرمیان؟
ســنور ئەحمەد ،باســی لەوەکرد ژنێک
توندوتیژی جەستەیی
* ترۆپكی توندوتیژی لەماوەی رابردودا ئەگەر تاوەکو ئێســتا رێگەی پێنەدرێت
لــە گەرمیان کــە بەرامبەر ژنــان دەکرا بەدڵی خۆی لە ماڵەوە بیەوێت سەردانی
توندوتیــژی جەســتەیی بــو کــە خۆی شوێنێک بکات ئەمە راستەوخۆ پێوتنی
دەبینێتەوە لە ھەر جۆرە توندوتیژییەکی نیــە بــەوەی تۆ کەســێکی کامــڵ نیت
فیزیکــی بەرامبەر بە ژنان وەک :لێدان ،پێویستت بەوەیە کەسێکی تر بڕیارت لە
ســوتان و کوشــتن ،بــەاڵم ئامارەکانی بارەوە بدات؟! ژنێک مێردەکەی باســی
ئەمســاڵ ،پێدراوى تازهیان داوه ،ئێوه ژنێــک بــکات بەڕادەیــەک ئەفزەڵیەتی
بدات بەسەریدا و ئەم بە ناشرین و نەزان
چۆنى دهخوێننهوه؟
لەوهاڵمــى ئــهم پرســیارهدا ،چاالکوان بزانێت ،نابێتە هۆی تێکچونی دەرونی؟
و لێپرســراوی لقــی گەرمیانــی یەکێتی ئــەم ژنە کە بــەردەوام ئــەم رەفتارەی
ژنانی کوردستان ئاماژەی بەوەکرد ئەم بەرامبــەر دوبــارە بکرێتــەوە یاخــود
جــۆرە توندوتیژیــە ماوە لــە گەرمیان ،بە تــەاڵق بــەردەوام بترســێنرێت ،ئایا
بــەاڵم تارادەیەکــی بــاش بەهۆی ترس دۆخێکــی دڵەراوکــێ و خۆبەکەمزانینی
لە یاساکانی بەرەنگاربونەی توندوتیژی بۆ دروست نابێت؟
شــوکریە غەفــور ،بەهەمــان شــێوە
خێزانی ،کەم بوهتەوە.
شــوکریە غەفــور عهبدولڕهحمــان ،تەاڵقدان و هێنانــی ژنی دوەم لە الیەن
چاالکــوان و لێپرســراوی لقی گهرمیانى پیاوانەوە بە توندوتیژی دەرونی خستە
یەکێتــی ژنانــی کوردســتان ،جەختــی بەرباس.
لەوەکــردەوە پیــاوان ئێســتا لەبــری هــاوكات ئەندامێکــی رێکخــراوی وادی
توندوتیژی جەســتەیی پەنا دەبەنە بەر ئەڵمانی کە چەندین ساڵە لە گوندەکانی

گەرمیان چاالكن و هۆشیاری لەناو ژنانی
گوندنیشــین باڵودەکەنەوە ،پشتڕاستی
ئەوەی کردەوە.
خــەاڵت ســاڵەح ،وتى :لــە گوندەکانی
گەرمیانیــش توندوتیژیە جەســتەیەکان
پاشەکشەی کردوە و توندوتیژی دەرونی
جێگەی گرتوهتەوە ،لە قســەپێکردن و
وەرنەگرتنــی رای ژنــان و ترســاندنیان
بــە جیابونــەوە دەرکردنــی کچــان لــە
خوێندنگاکان.

چۆن روبەڕو ببینەوە؟
* ئەگەر دیقەتێکی ورد بدەینە ئامارەکان
و بەدوادچونــی چاالکوانــان ،دەبینــن
تێکڕا هاوڕان توندوتیژیە جەســتەیەکان
کاڵبونەوەیەکی بەخۆیــەوە بینیوە ،کە
واتە ئەو پرســیارە دێتە پێشەوە :ئاخۆ
ژنــان چۆن دەتوانن روبەڕی توندوتیژیە
دەرونیەکان ببنەوە؟
ســنور ئەحمەد ،دەڵێــت :ژنان دەتوانن
خــودی خۆیــان کۆتایــی بــەم گرفتانە
بهێنــن کــە دەبێتــە هــۆکاری دانانــى
کاریگــەری نەرێنــی لەســەر دەرونیان،

ئەویــش تاکە چەک بۆیــان گرنگی دانە
بە بون بە خاوەنی ئابوری ســەربەخۆی
خۆیــان کە بەو شــێوەیە ئــەو چەکەى
كۆمهڵــگا کــە بەرهوڕویــان دهكاتــهوه
بــهوهى پێیان دهڵێت «کــێ بەخێوتان
دهکات؟» ،دادەنێت.
کارکردن وەکو بەرەنگاربونەوە
* ئەمە راســتەوخۆ دەمانباتەوە بۆ ئەو
پرســیارەی ژنــان لە گەرمیــان ئەوەی
دەبینرێــت کرانەوەیەکــی تاڕادەیــەک
باشیان هەیە بەوەی ئێستا لە بەشێکی
زۆری شوێنەکانی کارکردن لە دەرەوەی
مــاڵ دەبینرێــن ،ئاخــۆ ئەمــە مانــای
هەنگاونان بۆ کۆتایی هاتنی توندوتیژیە
ئابوریەکان ناگەیەنێت بەرامبەر ژنان؟
ســنور ئەحمــەد ،وەاڵمی ئەم پرســەی
بــەوە دایەوە راســتە ژنان لــە گەرمیان
کرانەوەیەکی باشیان هەبوە بۆکارکردن
لەمســاڵدا ،بەاڵم ئەبێت ئــەوە رونبێت
المــان کە تــا ئەمــڕۆ ژنــان ناتوانن بە
بڕیــاری تاکالیەنــە بچــن کاربکــەن لە
هەربوارێــک کە خواســتی خۆیانه ،بۆیە
ژنان ناتوانن بە بڕیــاری تاکالیەنە بچن
کاربکــەن لــە هەربوارێک کــە دڵخوازی
خۆیان بێــت ،هاوكات بــواری کارکردن
و شــوێنی کار و جوگرافیای کاریشــیان
سنوردارە.
وتیشــی :لەگەڵ ئەوەشدا بەشێکی ئەو
ژنانەی کاردەکەن ناتوانن بە خواســتی
خۆیان داهاتەکانیان بەکاربهێنن.
لە توندوتیژیە ئابوریــەکان لە گەرمیان
نەدانی بەشــە میرات ه بە کچان ،ئهمهش
یەکێکــی دیکەي ه لەو توندوتیژیانەی کە
بەردەوامی هەیە.
شوکریە غەفور ،لە بارەی ئەمەوە وتی:
تاوەکو ئێستا ژنانی گەرمیان توندوتیژی
ئابوریــان بەرامبــەر بەکاردەهێنرێــت،
بــەوەی لــە میــرات بێبــەش دەکرێــن،
لە گەڵ ئەوەشــدا ژنانێک لــە گەرمیان
گەشــتون بــەو قۆناغــەی کــە لەکاتی
بێبەشکردنیان پەنادەبەنە بەر یاسا.
قەبارەی جیاوازیە رەگەزیەکان
* ئەمــە دەمانبەســتێتەوە بــەوەی کە
جیاوازیە رەگەزیــەکان لە ناوخێزانەکان
لە گەرمیان گەشتوە بە چ قۆناغێک؟
خەاڵت ساڵەح ،ئەندامەکەی رێکخراوی
وادی ئەڵمانی ،باسی لەوەکرد :جیاوازیە
رەگەزیەکان تاڕادەیەکی زۆر بە پێی بە
دواداچونی ئێمــە بونی ماوە ،بەتایبەت
لە گوندەکان کە ئێمە لەوێ کاردەکەین.

مێزگرد
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دژ بــه ژنـــان لـــه گـــهرمیان دهكـــهن

دەشنێ ئەحمەد ،چاالکوانى سهربهخۆ،
لەســەر جیاوازیــە رەگەزیــەکان لــە
ناوخێزانــەکان وتــی :تاوەکــو ئێســتا
دەتوانین بڵێــن لەگەرمیان ژنان خودی
خۆیــان کچەکانیــان وەک ئینســانێکی
ئــازاد بەخێوناکــەن ،گرفتەکــە لێرەوە
سەرچاوەی گرتوە.
هێمای بەوەشکرد :بە پێی بەدواداچون
و پێــدراوهكان ،دیاردەکــە لــە ناحیەی
رزگاری بــۆ نمونــە بەبــەراورد بەکەالر
زیاترە.
هــەروەک (ســاهیرە عهبدولــرەزاق)،
لێپرســراوى لقــي گهرميانــى يهكێتــى
ئافرهتانى كوردســتان ،تیشــکی خستە
ســەر ئــەوەی کــە لــە قــەزای کفریش
بەهەمان شــێوە دیاردەکــە زەقە ،ئەمە
بۆ کەالریش هەر راستە.
ســاهیرە ،جیاوازیەکەی بەوە بەستەوە
تاوەکو ئێســتا کچانێــک دێنە الیان کە
خێزانەکانیان پێیان دەڵین لەبەر ئەوەی
تــۆ کچــی دەبێــت نەچیتــە زانکۆکانی
دەرەوەی گەرمیــان و هەر لێرە خوێندن
تــەواو بکەیت ،لــە کاتێکدا بــۆ هەمان
خێــزان بۆ کوڕەکەیان کێشــەیان نەبوە
کــە چۆتــە دەرەوەو خوێندنــی تــەواو
کردوە.
لەگەڵ ئەمەشدا وەک خۆیان دەڵێن :لە
خێزانێک بۆ خێزانێکی دیکە جیاوازیەکە
گۆڕاوە تاڕادەیەک.
لــە کــۆی گفتوگــۆکان دەگهینــە
خاڵــی قســەکردن لەســەر توندوتیژیە
کۆمەاڵیەتیــەکان بەرامبــەر ژنــان لــە
گەرمیــان کــە کــۆی کۆمەڵــگا پێکەوە
دەگرێتــەوە ،بــەوەی چۆن ژنــان قبوڵ
دەکــەن بــەوەی کــە هەیــە و بــەوەی
دەیەوێــت بیــکات .وەک چاالکوانــان
هێمای بۆدەکەن لەم روەوە رەوەشــەکە
گۆڕانــکاری بەخــۆوە بینیــوە ،بــەاڵم
وەکپێویست نیە.
ساهیرە عەبدولرەزاق ،باسی لە تازەترین
نمونە کرد کە ئێســتا لە بەردەســتیان
دایــەو بەدواداچونــی بــۆ دەکــەن ،کە
دایکێــک چــۆن توندوتیــژی بەرامبــەر
کچەکــەی دەکات بەهــۆکاری ئــەوەی
کچەکــەی دەیەوێــت لە هاوســەرەکەی
جیاببێتەوە.
ئەو نمونەیهى (ساهیرە) باسی لێوەکرد،
کچێــک دوای ئــەوەی هاوســەرگیری
دەکات ،دەیەوێــت خۆی کاربکات و ئەو
جلوبەرگەیشــی دەیپۆشێت بە خواستی
خۆی بێت ،بەاڵم هاوســەرەکهی ئەمەی
پــێ قبــوڵ نیــە و بڕیــاری جیابونەوە

دەدات ،دایکی کچــەش بە بەکارهێنانی
توندوتیــژی خێزانی بــەوە کە کچەکەی
بــەوە شــێوەیە قبــوڵ نیــە بەهــۆی
لۆمەکردنــی لەالیــەن خزمانیانــەوە،
روبەڕی کچەکەی دەبێتەوە.
وتیشــی :ئێســتا کچەکەی رۆشــتوە و
دەیەوێت ســەربەخۆ ژیانی خۆی بکات،
ئەمــەش وایکــردوە ئەو خێزانە توشــی
پشــێویەکی زۆر و سەرگەردانی ببنەوە،
دایــک و کچکــەش کەوتونەتە دۆخێکی
زۆر ناجێگیر و شڵەژاوهوه.
بهوتــهى خۆی ،ئەم روداوە دەریدەخات
توندوتیژیە خێزانــی و کۆمەاڵیەتیەکان
لــە چ ئاســتێکی زەقدان لــە ناوچەکە،
بەوەی کچــان و ژنان مافی دیاریكردنى
ئەو جلوبەرگەشــیان نیە کــە دڵخوازی
خۆیانە.
یاسا رۆڵی چی بوە؟
* لێــرە دا دەبێــت هەڵوێســتە بکەین
لەســەر یاســای بەرەنگاربونــەوەی
توندوتیژی خێزانی کە تاچەند کاریگەری
هەبــوە لەســەر کــۆی توندوتیژیــەکان
بەرامبەر ژنان و گرفتەکانی لە کوێدایە؟
خــەاڵت ســاڵەح ،لەســەر یاســاکانی
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی خێزانی
جەختــی لەوەکــردەوە کــە ژنانــی
گوندنشــین تاوەکو ئێســتا شــارەزایان
لێــی نیە ،ئەو چیرۆکی ژنێکی ب ه نمون ه
گێڕایەوە کە هاوســەرەکەی پارێزەرە لە
دادگای گەرمیان و ئاگەداری ئەو یاسایە
نەبوە کە هەیە.
ئەگــەر ژنانــی گوندنشــین شــارەزایان
نەبێــت لە یاســاکانی بەرەنگاربونەوەی
توندوتیژی خێزانی ژنانی شار شارەزان.
ســنور ئەحمەد ،لە بارەی ئەمەوە وتی:
گرنــگ یاســاکە نیــە کە هەیــە ،گرنگ
ئەوەیە ژنان ئەوەندە هۆشیار ببنەوە کە
کاتێــک توندوتیژیــان بەرامبەر کرا پەنا
ببهنە بــەر دادگاکان بــۆ وەرگرتنەوەی
مافەکانیان.
یاســاکانی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
خیزانی ،ئەگەرچی رۆڵێكى باشــی هەیە
وەک چاالکوانانی مافەکانی ژنان باســی
لێوەدەکەن ،بەاڵم لە یاســاکانی تایبەت
بە جیابونــەوەی هاوســەران کۆمەڵیک
گرفت هــهن پێویســتی بە هەڵوێســتە
لەسەر کردنە بۆ هەموارکردنەوەیان.
ئێستا ژنان لە گەرمیان و کوردستانیش
لە تەمەنی ســەرو  40بۆ  50ســاڵی کە
جیادهبنهوه ل ه هاوسهرهكانيان ،دەبینین
لە زۆربەی مافەکانيان بێبەشــدەکرێن و

شــوێنێکی گونجاویان بۆ ژیان دەســت
ناکەوێــت ،بەهۆی ئــەوەی نە خێزانێک
مــاوە بچنــەوە الیــان ،نە لە یاســاکان
حەقی خۆیان وەردەگرن ،بەوەی بتوانن
شــوێنێک بۆخۆیــان دابیــن بکــهن بــۆ
نیشتەجێبون.
بــە وتەی چاالکوانانی بــواری مافەکانی
ژنان ،دەبێت یاســاکانی پهیوهست بهم
بواره ،هەموار بکرێنەوە.
شــوکریە غەفــور ،نمونــەی ژنێکــی
دانیشــتوی کــەالری هێنایــەوە بەوەی
تەمەنــی ســەرو  40ســاڵە و ئێســتا لە
هاســەرەکەی جیابوهتــەوە ،بەهــۆی
ئەوەی براکانــی ئامادەنین بیگرنە خۆ،
ناچار لە ماڵی کەسێک لە ژورێکدا ژیان
دەگوزەرێنێــت و خێرخوازێــك مانگانە
هاوکاری دەکات.
نەبونــی شــوێن بۆ ژیانکــردن بۆ ژنان
لە دوای پرۆســەی جیابونــەوە ،گرفتی
ســەرەکی ســەرجەم ژنانی جیابوەوەیە
بەتایبەت ئەوانــەی بژێویەکی ئەوتۆیان
نیە.
خوێندنەوەیەکی گشتی بۆ
دەرئەنجامەکان
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نەبونــی هیــچ حاڵهتێكــى کوشــتن و
خۆکوشــتنى ژنــان لەمســاڵدا ،بۆخۆی
دەرخەری راستی ئەو هەنگاوە گرنگەیە
کــە پێمان دەڵێــت :چــاوهڕێ دهكرێت
رهوشى ژنان ب ه ئاقارى باشتر دا بڕوات.
رەوشی ژنان
ئــەوە دەرئەنجامــەی پێــی دەگەین لە
کۆی قســە و گفتوگۆکانــی چاالکوانانی
پێویستی بە
ژنــان ،ئەوەیــە رەوشــی ژنــان لهروى
پاڵپشتیی یاسایی
پاشهكشــهى توندوتیژی ه قورسهكانهوه،
ههنگاوێكــى گــهورهى نــاوه ،بــەاڵم لە
ههیه
زۆر روی دیکــەوە هەنگاوەکان الوازن و
پێویســتی بە باڵوکردنەوەی هۆشــیاری
زیاتــر و پاڵپشــتیی یاســایی ههیــ ه بۆ
روبەڕوبونەوەیان.
ئەوەی جێگەی هەڵوهستە لەسەرکردنە
کرانــەوەی ژنانە لــەم قۆناغەدا بە روی چاالکوانان دەڵین ،گرفت و کەموکورتی
کاری ســەربەخۆی خۆیان و کارکردنیان تێدایە و پێویستی بە هەموارکردنەوەیە،
لە بەشــێکی زۆری الیهنەکانی کاردا کە ئەوەش بۆ گەڕاندنەوەی ژیانی شایستە
بۆخــۆی دەتوانرێت بە دەســتکەوتێکی بــۆ ئــەو ژنانــەی کــە جیادەبنــەوە لە
باشــی ژنان بناســرێنرێت ،چونکە وەک هاوســەرەکانیان و ســەرچاوەیەکی
چاالكوانانى مافەکانی ژنان دەڵین :ژنان ئەوتــۆی دارايیــان نیە یاخود شــوێنی
کە بتوانن ئابوری سەربەخۆیان هەبێت ،نیشتەجێبونیان نیە کە ئەمەش یەکێکە
ئیتر ههنگاونان بۆ داهاتو ئاسانتر دهبن .لە هــۆکارەکان کە ژنان قبوڵی چەندین
یاساکانی تایبەت بە مافی ژنان لە کاتی توندوتیــژی جەســتەیی و دەرونــی و
پرۆســەی جیابونەوەی خێزانەکان وەک کۆمەاڵیەتی دهكهن.
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ئهو رهگهزهى یاسا ل ه بیری كردوه!

كۆژانى ئهو مرۆڤانهى ههم نێرن و ههم مێ
بهشــێوهیهك هۆرمۆنــى چ رهگهزێكیان
زاڵ بــو دەتوانن بەو جۆرە رەفتار بکەن
و هاوسهرگیریی بکەن.
م .حهسهن ساڵهح ،باسی ئەوەشی کرد
لە روی میراتەوە هەر رەگەزێکیان ســاغ
بــوە بەســەریانە بەوشــێوازە میراتیان
بەردەکەوێت ،جهختیشیكردهوه «خوای
گــەوەرە بەگوناهی دەزانێت کە قســەی
نەشــیاو بەم کەســانە و بــە هەرجۆرە
مرۆڤێک بکرێت».
گرفتى گهورهى ئهم كهسان ه ئهوهیه ،ك ه
خێزانهكانیان زۆرجــار ناچاریان دهكهن
ئــهو رهگهزه بن كه خۆیان دهیانهوێت و
هیچ ویست و راستیهكى خودی كهسهك ه
قبوڵ ناكهن.
لــهو روهوه (نەســرین) نمونهى ئهوهى
هێنایــهوه كــ ه لــهدواى تهمهنــى 25
ســاڵیهوه خێزانهكهى ویستویان ه بهزۆر
ناچاری بكــهن ژن بهێنێــت ،لهكاتێكدا
وهكخۆی وتــى« :زیاتــر تایبەتمەندیی
کچم هەبوە و تهنانهت دەکەوتمه سوڕی
مانگانەشهوە».
شارهزایان پێیانوای ه ك ه رێگ ه دروستهك ه
ئهوهیــ ه یاســا رێكارهكانــى لهبــارهى
ئــهم رهگــهز و حاڵهتــهوه دابڕێژێــت،
بهشــێوهیهك دۆخی تایبهتیــان رهچاو
بكات.
«دەکرێــت داوابکرێــت کــە یاســایەکی
تایبــەت بــەم کەســانە دەربکرێــت ،بۆ
ئــەوەی بێبــەش نەبن لــە مافی خۆیان
و وەک هــەر تاکێکــی کۆمەڵگە بژین».
(ئەڤین سەرکەوت)ى پارێزهر واى وت.

◘ نهوژین ،هونهر حهمید
(نەسرین) لەدەستپێکی تەمەنی
هەرزەکاری هەستی بەجیاوازی کرد
لە روی جەستەییەوە لەگەڵ خوشک
و براکانی دا ،بەاڵم تا ماوهیهكى
زۆر نەیدەزانی ئهو یەكێكە لەوانەی
لە كۆمەڵگا دا بە «نێرەموك»
ناودەبرێن.
نەســرین ،كهناوى خــوازراوی مرۆڤێكه،
ئێســتا لە ســییەكانی تەمەنی دایە ،بە
شــێوە کــوڕەو بە رەگەز کچــە ،ئەوەی
بــۆ (نهوژیــن) گێڕایەوە كــە لەتەمەنی
مناڵی حەزی لەیاری کچانە دەکرد زیاتر
لــەوەی مەیلــی بۆیاری کوڕانــ ه بڕوات،
لە دەســتپێکی تەمەنی هەرزەکاریشــدا
بەتەواوەتــی ئــەوەی بۆ دەرکــەوت کە
هۆڕمۆنی کچێنی زیاترە.
باســی ئەوەشــی کــرد ،لەتەمەنــی
مناڵییــەوە لــە ماڵــەوە جلوبەرگــی
کوڕانیــان بــۆ کڕیوە ،بەاڵم ئــەم زیاتر
حــەزی لە جلوبەرگــی کچانە بوه ،هەتا
دوای تەمەنی هەرزەکاریی وەک کوڕێک
دەركەوتــوە ،بەاڵم لــەدوای تەمەنی  20کــە ئەمــەش وادەکات خوێندنیــان بــۆ
ســاڵییەوە ئیتر حەزی نەكردوە تێکەڵی تەواو نەکرێت.
کــوڕ بــکات و هاوڕێی کچیشــی نەبوە .نەســرین ،ئامــاژەی بەوە کــرد :بەهۆی
ئهم حاڵهتانه لهمێژهوه لهناو كۆمهڵگادا ئــەوەی ماڵی ئەوان لــە ئاوایی بوە ،تا
بونــى ههیــه ،وهك توێژهرێكى دهرونى پۆلی ()6ی بنەڕەتــی خوێندوە ،دواتر
باســی لێــوهدهكات ،بهردهوامیــش ئهو نەیتوانیوە خوێندن تەواو بکات ،چونکە
لــ ه ئاواییەکیانــدا تهنهــا قوتابخانــهى
كهسانه «دهبن ه قوربانى».
عەبــاس مەحمــود ،توێــژەری دهرونى ،بنهڕهتى «سهرهتایی» ههبوه.
باسی لەوەكرد زۆرجار له قوتابخانەکان ئــهوهى گرفتهكــهى بــۆ ئــهم توێژهى
دا ئــەم جۆرە کەســانە دەبنە قوربانی ،كــ ه زۆرجــار بــ ه «رهگهزی ســێیهم»
چونکــه بەپێی خواســتی خۆیان دەوام ناودهبرێــن ،ئهوهیــ ه كــ ه حاڵهتهكهیان
لــەو قوتابخانانــە ناکــەن کــه خۆیــان ئهگهرچــی لــ ه زۆر زوهوه بونــى ههیه،
حەزیــان لێیەتــی ،بەپێــی شــێوەیان بــهاڵم یاســا هیــچ گرنگیــی و بایهخى
دەخرێنــە قوتابخانەی کچان یان کوڕان پێنــهداوه و وهك ئهوه وای ه ك ه ل ه بیری

كردبن.
ئەڤین ســەرکەوت ،پارێزهر ،باس لەوە
دەکات کە لە یاســای باری کەســێتی و
یاســای مەدەنــی لە عێراق ئــەم جۆرە
کەســانە باس نەکــراون و لەکاتی بونی
کێشــە یــان هــەر روداوێکیــش ،بەپێی
ناســنامەی باری کەســێتیان مامەڵەیان
لەگــەڵ دەکرێــت و «گۆڕینــی رەگــەز
لەدادگاکان بونی نیە و ئەگەریش سکااڵ
بکرێت رەتدەکرێتەوە».
وادیاره شــهرع ل ه یاســا بوێرتره لهسهر
گفتوگۆكــردن لهبارهى ئــهم حاڵهتهوه،
چونكــ ه وهك زانایهكــى ئاینی ئاماژهى
بــۆ دهكات ،ههندێك فهتوا لهبارهیانهوه

لهئارادان.
م .حهسهن ساڵهح ،وتاربێژی مزگهوتى
غهزالــی لــ ه كــهالر ،بــۆ (نهوژیــن)ى
رونكــردهوه :لە شــەریعەتی ئیســامدا
بەو كەســانە دەوترێــت «خنثی» ،ئەو
کەســانە سێ شێوازن ،یەکێكیان هەردو
ئەندامــی زاوزێی هەیە و مەیلی زیاتر بۆ
الی پیاوە ئــەو جۆرەکەی تر مەیلی بۆ
الی ئافرەتــە و جۆری ســێيەم لەنێوان
* دوای بەشــداریکردنی لــە خولێکــی
هەردوکیانە.
باســی لەوەشــكرد زانایانــی ســەردەم رێكخراوی « »Internewsلەســەر
رێگەیان بــەوە داوە کە خۆیان رەگەزی شــێوازی نوســینی راپۆرتی هەستیاری
خۆیــان دیــاری بکــەن لــە رێگــەی جێنــدەری و توندوتیژی بەرامبەر ژنان،
نەشتەرگەریی و رێكارى تری پزیشكیی ،ئامادەکار ئەم راپۆرتەی نوسیوه.

سهرجێیكردنى بهزۆر ،توندوتیژیهكى بێدهنگى لێكراو
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
توندوتیژی( :جهستهیی ،ئابوریی،
دهرونى ،سێكسی) ،رهنگه ههتائێستا
ئهمجۆرانهى توندوتیژیت بیستبێت
یان ئاگات لێ بێت ،بهاڵم جۆرێكى
ترى توندوتیژی له كۆمهڵگادا بونى
ههیه كه بهبێدهنگی ئهنجام دهدرێت،
نه پهنجهى بۆ رادهكێشرێت و ن ه
قوربانیهكانیش لهسهرى دێنه دهنگ.
ســهرجێیكردنى بــهزۆر ،یهكێكــ ه لــهو
جۆرانــهى توندوتیــژی كــ ه دهرههق ب ه
ژنانــى هاوســهردار دهكرێت ،ئــهوان ل ه
بێدهنگى دا روبــهڕوى ئهم توندوتیژیی ه
دهبنــهوه ،ن ه دهتوانن لهبارهیهوه قســ ه
بكــهن و نــ ه ئهگهریــش قســ ه بكــهن
چاوهڕێی ئــهوه دهكــهن خهڵكى لێیان
بگهن.
كرۆكــی ئــهم جــۆره لــ ه توندوتیــژی،
بریتییــ ه لــ ه ناچاركردنى ژنــان لهالیهن
هاوســهرهكانیانهوه ب ه ســهرجێی كردن
و جوتبــون ،ئهگهرچــی بارودۆخــی
تهندروســتى و دهرونیشــیان نهگونجاو
بێت و ئاماده نهبن بۆ ئهم كاره.
لــ ه گــهڕان و پهیجوریمــان دا بــۆ ئهم
حاڵهتــه ،زانیاریــی زۆرمــان دهســت
نهكــهوت ،هــهروهك ژنانیــش ئامــاده
نهبــون لهبارهیهوه قســهمان بۆ بكهن،
ب ه ئاشكراش ههســتمان بهوهدهكرد ك ه
ئهوهى وادهكات قســ ه نهكهن ،شــهرمی
كۆمهاڵیهتیه.
دواى گهڕانێكى زۆر ،ژنێك بهو مهرجهى
هیــچ ئاماژهیهك ب ه نــاو و زانیاریهكانى
نهكرێت ،ئامادهبو قسهمان بۆ بكات.

ئــهو لــ ه ناوهڕاســتى تهمهنــى دایــ ه و
نازناوى (ســارا)مان بــۆ داناوه ،ماوهى
( )7ساڵ ه هاوسهرگیری كردوه.
«هاوســهرهكهم تهنهــا حــهزى خــۆى
بــهالوه گرنگــ ه و بــ ه زۆر ســهرجێیم
لهگهڵ دهكات» .بهم وتان ه دهســتى ب ه
قسهكانى كرد.
ئامــاژهى بهوهكــرد ئــهو بهكۆمهڵێــك
خهونــى خــۆش و رهنگاڵهییــهوه لــ ه
هاوســهرگیریی روانیــوه ،بــهاڵم دواتــر
وادهرنهچــون ،بهڵكــو لــ ه پرۆســهكهدا
ناچــار بــ ه ههندێك كار كــراوه ك ه دڵی
نهیویستوه.
وتــى« :مێردهكــهم ب ه زۆر ســهرجێیم
لهگــهڵ دهكات ،ههرچهنــد ئــارهزوم
لهســهرى نهبێت یان بــۆم نهگونجێت و
تهندروستیم یارمهتیم نهدات ،بهاڵم ئهو
ب ه زۆر پێم دهكات».
باســی لهوهشــكرد بهمهۆیهوه چهندین
جار بوه ب ه شــهڕ و دهنگــ ه دهنگیان و
ههر بهم هۆكارهشــهوه پهالمارى داوه و
لێی داوه.
دهزگا فهرمیــهكان ،لهبــارهى ئــهم
حاڵهتــهوه هیچیــان ل ه ههگبــهدا نیه،
ئــهوان باس لهوهدهكهن ئــهم حاڵهتان ه
ئهگهر ههبن ،ئهوا لهناو خێزانهكاندان و
رێیان ناكهوێت ه الی ئێمه.
فریاد هیدایهت ،وتهبێژى بهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژى خێزانى
لــ ه گهرمیان  ،بــۆ (نهوژیــن) دهڵێت:
حاڵهتهكانــى دهســتدرێژیی سێكســى
لهمســاڵدا كهمیكردوه ،لهگهڵ ئهوهشدا
ئهو ســكااڵیانهى لهســهر دهســتدرێژی
سێكســی ههیه ،هیچیان پهیوهندیان ب ه
سهرجێیكردنى نێوان ژن و مێردهوه نیه

و لــەو بارەیەوە هیچ ســكااڵیەک تۆمار
نەکراوە.
ئهم حاڵهته بهگوێرهى بنهما مافییهكان،
جۆرێكه لــ ه جۆرهكانــى توندوتیژی دژ
بــ ه ژنــان ،ئــهم حاڵهتهش ل ه یاســای
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی خێزانى
دا لــ ه ههرێمــى كوردســتان ،جهختــى
لێكراوهتهوه.
وتهبێژی بهڕێوبهرایهتى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی خێزانى گهرمیان ،وتى« :ب ه
پێى یاســاك ه ههر كهســێك کارێکی لهو
شێوهی ه ئەنجام بدات ئەوا ب ه پێى مادهى
( )7ســزادهدرێت بــ ه بهندكردن ل ه (6
مانگ كهمتر نهبێت و ل ه  3ســاڵ) زیاتر
نهبێــت ،لهگهڵ غهرامهى مــادی ل ه (1
ملیۆن دینارهوه بۆ  5ملیۆن دینار)».

ك ه یاســا لهبارهى ئهم حاڵهتهوه ههیه،
مانــاى وایــ ه حاڵهتهكــهش بونى ههیه،
كهواتــا بۆچــی هیــچ كهســێك ســكااڵ
لهمبارهیهوه تۆمار ناكات؟
سارا ،ئاشــكراى دهكات ئاگادارى ئهوه
نی ه هیچ یاســایهك لهمبارهیهوه ههبێت،
ســهرباری ئهوهش ئاماده نی ه لهوبارهوه
ســكااڵ تۆمار بكات «من تهنانهت لهالی
خێزانهكهى خۆشــم ناتوانم باســی ئهم
حاڵهت ه بكــهم ،چونك ه لۆمهم دهكهن و
من به كهمتهرخهم دهزانن».
لێوار ئیبراهیم ،لێپرســراوی ســەنتەری
راوێژکاریــی خێزانــی لــ ه گهرمیان ،ك ه
سهنتهرهكهیان خێزانهكان بۆ زۆر كێشهى
ناوخۆیــان رویان لێدهكهن ،لهمبارهیهوه
بــاس لــهوهدهكات «خێزانــهكان ئهم ه

بــ ه بابهتێكــى ههســتیار دهزانن و ههر
لهناوخۆیاندا دهمێنێتهوه و نایهێنن ه الی
ئێمه».
ئــهم حاڵهتــ ه و مانهوهى بهوشــێوهیه،
دهبێتــ ه ئــهو خۆرهیــهى كــ ه ناخــی
قوربانیهكــ ه دهخــوات و وای لێدێــت
پرۆســهى هاوســهرگیریی بهگشــتى
لهپێشچاودا ناشرین بێت.
كارزان فوئــاد ،توێــژهری دهرونــى ،بۆ
(نهوژیــن) وتــى« :قوربانیانــى ئــهم
حاڵهتان ه توشــى نهخۆشــى خهمۆكى و
گۆشــهگیریی دهبن و تهنانهت وا دهكات
پهنــا ببهن ه بــهر خۆكۆشــتن ،ئەمەش
زیاتر لەوەوە ســهرچاوه دهگرێت ك ه لە
ترسی قسە و لۆمەی کۆمەڵگا ،تەنانەت
ناتوانن سکااڵش تۆمار بکهن».
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ژن و جوانى..
ههمومان جوانیمان
بهالوه گرنگه،
بهاڵم چ جۆره
جوانیهك؟

◘ ههنار موفتى

بۆ ئهوهى داهاتو پهشیمان نهبی

ئێستا ئهمان ه بۆ مناڵهكهت بكه!
◘ روناك ئهكبهر
مناڵ یەکێکە لەو نیعمەتانەی کەخوای
گەورە بەئێمەی بەخشیوە ،بۆیە
ی
ی دوچار 
یەكێك لەو كارە قورسانە 
ی
دایك و باوك دەبێتەوە پەروەردەكردن 
مناڵەكەیانە ،چونكە ئەركێكە
ی بەزانیاری و لێهاتویی هەیە،
پێویست 
ی
بەپێچەوانەوە كاردانەوەی خراپ 
دەبێت لەسەر مناڵ.

یاريی شێوازێکی
ئاسانی
پەروەردەییە

هەمو دایبابێک پێویســتە پێش ئەوەی
بیرلەهێنانــی منــاڵ بکەنــەوە ،بیــر لە
پەروەردەکردنــی بکەنــەوە ،چونکــە
مناڵ بهبێ پەروەردەیەکی تەندروســت،
دەبێتە هۆی کێشە و ئاژاوەو ناڕەحەتی
بۆ خێزان و کۆمەڵگاکەی.
یەکێک لــە کێشــەکانی پەروەردەکردن
نەبونــی پەیوەندییەکــی دروســت و
هاوڕێیانەیــە لەنێوان دایباب و مناڵ دا.
زۆرجــار ســەرنجی ئەوەمــان داوە ئەم
پەیوەندییە لەبری ئەوەی پەیوەندییەکی
دروستی پڕ خۆشەویســتی و هاوڕێیانە
بێــت ،پەیوەندییەکە زیاتر لە شــێوەی
پەیوەنــدی ئاغا و کۆیلە ،یان ســەردار
و خزمەتــکاره ،کــە ئەمــە یەکێکــە لە
هەڵە کوشــندەکانی پــەروەردەی تاک،
هەر ئەمەش بوهتە هۆی ئەوەی زۆرجار
تاکێــک دروســت بێــت کە هەســت بە
بەرپرســیارێتی نــەکات و تاکێک نەبێت
چاالک و داهێنەر و لە زۆر حاڵەتیشــدا
تاکێکی الدەر و بێ پڕۆژە بێت و لەبری
ئــەوەی وزەیــەک بێــت بــۆ جەســتەی
کۆمەڵگــە ،دەبێتــە بارێــک بەســەر
جەستەی کۆمەڵگەوە.
زۆرێــک لــە دەرونناس و کۆمەڵناســان
هۆکارەکانی الدانی تاک و ئالودەبونیان
بــە مــاددەی هۆشــبەر و کەوتنــە نێو
تــۆڕی تاوانكاریــى و تیرۆریســتییەوە،
دەگەڕێننەوە بۆ نەبونی پەروەردەیەکی
دروست و مامەڵەیەکی نادروستی دایباب
لەگــەڵ منــاڵ دا ،ئــەم ئامۆژگاریانەی
خــوارەوە یارمەتی تــۆی دایک و باوک
دەدات کــە بەشــێوەیەکی باشــتر و
تەندروســت مناڵەکانتــان پــەروەردە
بکەن:
 .1ســۆز و خۆشەویســتییەکی زیاتر بە
مناڵەکانتــان ببەخشــن ،چونکــە ئەمە
گرنگییەکــی زۆری هەیــە .بــۆ ئــەوەی
مناڵەکانتــان هەســت بــە ئاســودەیی
و بــە دڵنیایــی بکــەن ،بــۆ ئــەوەی
جگەرگۆشــەکانتان خۆشەویســتی و
هاوبەستەبونی خێزانییان بۆتان هەبێت.
 .2رۆژانــە کاتێکی دیاریکراوتان هەبێت
کــە بەخۆشــی و شــادی و بە قســەی

مافێکی رەوای
منااڵنە گوزارشت لە
را و بۆچونەکانیان
بکەن

خۆش و بە پێکەنین لەگەڵ مناڵەکاتان
بە ســەربەرن .فێــری هەندێك بەهرە و
شــارەزاییان بکــەن .یاریــش فەرامۆش
مەکەن ،پێویستییەکی گرنگی منااڵنە و
شێوازێکی ئاسانی پەروەردەییە.
 .3مناڵەکانتــان فێربکــەن راســت لــە
هەڵە ،باش لە خراپ جیابکەنەوە .فێری
بەها جوانەکان و بنەما رەوشتییەکانیان
بکــەن ،تــا لــە مناڵییــەوە خویــان
پێوەبگرن.
 .4رێزگرتنــی دوالیی لــە نێوان خێزاندا
زۆر گرنگــە ،پێویســتە هەمو ئەندامانی
خێــزان ،گەورە و بچوک رێز لە یەکتری
بگــرن و روحــی لێبوردەیی باڵبکێشــێ
بەسەریاندا.
 .5مافێکــی رەوای منااڵنــە کــە بــە
ئازادی گوزارشت لە را و بۆچونەکانیان
بکــەن ،بــە تایبەتیــش لــەو بابەتانەی
کــە پەیوەندییان بە خــودی خۆیانەوە
هەیە .پێویســتە دایکان و بــاوکان رێز
لــە راکانیان بگــرن و گوێیانیان لێبگرن
و لێیان تێبگەن و گرنگییان پێبدەن.
 .6پێویســت ئێوەی دایــکان و باوکان
بــە هەڵە وەاڵمی هەڵەکانی مناڵەکانتان
نەدەنــەوە .ئهگــەر هەڵەیــان کــرد،
بواریان بدەنێ بــا بیربکەنەوە و خۆیان
هەڵەکانیان راست بکەنەوە.
 .7دەرەوەی مــاڵ ،یــان كــۆاڵن،
کاریگەریان لەسەر مناڵەکانتان دەبێت،
دەشــێت فشــارێکی زیاتریــش بخەنــە
ســەر ئێوەی دایکان و بــاوکان ،چونکە
لــە ســنوری دەرەوەی مــاڵ وخێــزان،
پەروەردە و رەفتاری جیاواز هەن ،بۆیە
پێویستە بە باشی چاودێرییان بکەن.
 .8پێویســتە ئێــوەی دایــکان و
باوکان ،لــە پەروەردەکردنی دروســتی
مناڵەکانتــان هــاوڕا و هاوپــان و
هاوبڕیــار بــن .پێویستیشــە هەندێــك
یاســای ئاسانی سنورداری خێزانیش بۆ

مناڵەکانتــان دابنێن ،با وا تێنەگەن کە
ئــازادی بەرەاڵییە و بــێ لێپێچینەوەیە.
ناشــبێت لەبــەردەم کەســانی تــردا،
ســزای مناڵەکانتــان بــدەن ،ناشــبێت
زەبــر و توندوتیژی لە گەڵ مناڵەکانتان
بەکاربهێنــن .هــهروهك بــە وشــەی
نەشیاویش هەستیان بریندار مەکەن.
 .9مناڵەکانتــان وا فێربکــەن کــە
راســتییەکان چەنــد رویەکیــان هەیــە.
پێویســتە رێز لە هەمــو رایەک بگیرێت
گەر جیاوازیشبن لەگەڵ راکانیاندا ،مافی
هەر مرۆڤێکە کە بە ئازادی گوزارشت لە
را و سەرنج و بۆچونەکانی خۆی بکات.
 .10هانــدان و ســتایش و پیزانیــن و
پاداشــت و خەاڵتکــردن ،بــە زاری بــن
یا بــە مــاددی ،کاریگەریــی ئەرێنییان
بۆ مناڵەکانتان هەیــە ،کە مناڵەکانتان
کاری بــاش ئەنجــام دەدەن یــا نمرەی
بەرز لــە وانەکانیاندا بەدەســتدەهێنن،
یا رەفتارێكى جوان دەنوێنن ،شــایەنی
ئــەوەن کــە ئاماژەیــان پێبــدەن و
پێزانینتــان بۆیــان هەبێــت و رێزیــان
لێبگرن.
گەلێك شێوازی هاندان و پێزانین هەن،
وەکــو :ماچیــان بکــەن ،چەپڵەیان بۆ
لێبــدەن ،یان بــە وشــەگەلێکی جوانی
وەکــو( :هــەی ئافەرین ،دەســتخۆش،
هەربــژی ،نایابە ،زۆر جوانــە و...هتد)
ستایشــیان بكــهن ،یاخــود خەاڵتێکی
ماددییان پێشکەشبکەن وەکو( :نوقڵ،
یاری ،جلێكى جوان و  ...هتد).
 .11زۆر پێویســتە کە ئێوەی دایکان و
باوکان هەردەم پێشەنگ و نمونەی باش
بن بۆ مناڵەکانتان ،چونکە مناڵەکانتان
بە زۆری چاو لە ئێوە دەکەن و الســایی
کار و رەفتار و هەڵسوکەوت و قسەکانی
ئێوە دەکەنەوە ،ئیتر بە باشی بێت یان
بە خراپی ،وەکو کورد دەڵێت« :گەورە
ئاو دەڕێژێ و بچوک پێی تێدەخات».

جوانی دیاریەکی بە نرخە بۆ هەر
کەسێک ،مایهى هەست کردنە بە
ئاسودەیی و ئارامی .كهسمان نی ه
جوانیمان بهالوه گرنگ نهبێت ،بهاڵم
كام ه و چ جۆره جوانیهك؟
بــۆ ژن ،جوانی بابهتێكــى زۆر گرنگ و
ههستیاریشــه ،هەڵقواڵوە لە ئاشــتی و
ئارامــی و پاکی ناخی مرۆڤ بەگشــتی
و ئافــرەت بــە تایبەتــی و بــڕوا و
باوەڕبەخۆکردنــە بــۆ ئەو جەســتەیەی
کــە پاڕێزگاری لە تەندروســتی و رێکی
دەکەین.
جوانــى ئهگهرچــی بابهتێكــى رێژهییه،
بهاڵم هۆیەکە بــۆ بەردەوامی بەختیاری
هەمــو مرۆڤێــک ،دیــاره پێناســ ه و
پێوانهكانیــش بۆ جوانــى جۆراوجۆر و
جیــاوازن و ناتوانیــن ل ه یهك گۆشــهدا
كورتــی بكهینــهوه ،بــهاڵم ئــهم بابهت ه
بهوپێیــهى گرنگیهكــى زۆری دهبێــت
لــ ه ژیــان دا ،ههربۆیــ ه پەیوەندیهکــی
تاڕادەیــهک راســتەوخۆی هەیــە
بەکێشــەی جۆربەجۆرەکان لە ناو هەمو
کۆمەڵگایەک دا.
پێشــکەوتنی رهوڕهوهى ژیــان و هاتن ه
ئــارای رۆڵــی زیاتــری ژنــان ،ئهوهمان
پێدهڵێــن كــ ه جوانى روخســار بهتهنیا
بهس نیه ،چونك ه ژنى ســهردهم دهبێت
لهپاڵ جوانی روخسار و دهرهوهیشی دا،
ناخ و تێفكرین و بیركردنهوهیشی جوان
بێت ،ئهگهرچــی ل ه دونیادا ههڵمهتێكى
چڕ ههی ه ك ه تهنها تهركیز لهسهر جوانى
روخســار و لهشــوالر دهكاتــهوه ،بهاڵم
ئهمانه بابهتى ساكار و تێپهڕن.
گرنگــ ه لــ ه پــاڵ جوانــى و پێــدراوه
سروشــتیهكانى روخســار و جهستهدا،
ژن هــەوڵ بــدات خۆی رۆشــنبیر بکات
و خاوهنــى خــهون و وره و تێڕوانینــی

بهرز بێت بۆ ژیان ،چونك ه هەمو ئەوانە
بەیهكهوه بهشێکین لە جوانیهكانى ژن.
جوانــى نــاخ و فیكــر ،جیاناکرێنــەوە
لەجوانی روخســار و دیمەنی دەرەوەی،
بۆیە هەمو ئەمانە ل ه هۆكاره گرنگهكانى
بههێزبونى كهسێتى و جوان دهركهوتنى
مرۆڤهكانن.
جوانى تهنیا ئهوه نیە کەوا مرۆڤ غەرقی
ساتێكى تێپهڕی خۆشی بههۆی روخسار
و جەستەیەکی جوانهوه دەکات ،بەڵکو
ژنــى جــوان ئــەو ژنهی ه کــەوا خاوەن
کەســایەتیهکی بەهێز و خوڕەوشــتێکی
بەرزو رویەکی گەشــی پــڕ لە خەندە و
فیكرێكى پڕ و سەرنجڕاکێش بێت.
جوانى روخســار ئهگهر لهتهمهنێكدا زۆر
مایــهى گرنگیپێدان بێــت ،ئهوا دواتر و
كاتێــك مرۆڤ دهچێت ه ناو ســااڵنهوه و
پیری بهرۆكــی پێدهگرێت ،هێدی هێدی
كهمــدهكات و دادهشــكێت ،وهك لــ ه
كوردهواریــی دا دهوترێــت «جوانــى تا
سهر نیه» ،بە دڵنیایەوە هیچ جوانیەک
وەک خــۆی نامێنێــت ،دۆخــی ژیــان و
ئــهو ناڕهحهتــى و ژینگــ ه كۆمهاڵیهتى
و ژیانیــهى كه بهســهر ژنــان دا دێت،
كاریگهری تهواویان ههی ه لهم روهوه.
پــاش تێپهڕینــی ســااڵنیش و كاتێــك
جوانــی روخســار وردهورده چــۆك
دادهدات لهبهرامبــهر چهپۆكــی رۆژگار،
كاتێك پیری لۆچ دهخات ه ئهو پێســتهى
جاران جوان و سفت و ساف بو ،ئهوهى
دهمێنێتهوه ئهوهی ه تاچهند جوانیهكهى
ناخت پاراســتوه؟ تاچهند واتكردوه ل ه
نــاوهوهڕا ،ل ه هــزر و بیركردنــهوهت دا
پارێزگاریی له جوانیهكهت بكهیت؟
بۆی ه كاتێك گرنگیی ب ه جوانى روخسار
و دهرهوهت دهدهی كــ ه بابهتێكــى
تێپهڕى كاتیه ،ئهوهشــت لهبیر بێت ك ه
جوانــى نــاوهوه پشــتگوێ نهخهیت ك ه
گهوههرێكى جاویــد و نهمر و نهبڕاوهى
تۆ و كهسێتى تۆیه.
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«حاشور» چی ه و سود و زیانهكانى چین؟

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل

شارهزایان هۆشداریی لهبارهوه دهدهن.

تادێت شێوازهكانى جوانكاریی بهگشتى
و جوانكاری پێست و روخسار
پهرهدهسێنێت ،ماوهیهكیش ه شێوازێكى
تری جوانكاری برهوى پهیدا كردوه ك ه
ب ه (حاشور) ناودهبرێت ،ئهم شێوازه
ئهگهرچی ژنان پهناى بۆ دهبهن ،بهاڵم

حاشــور بریتیە ل ه پرۆســهى هێڵكاریی
و تۆخكردنــهوهى برۆ ،ئهویش لهرێگهى
دەرزیــهوه دهكرێــت كــ ه بــ ه هێڵێــك
بهســهر برۆدا دهكێشرێت و دواى چهند
جهلســهیهك شــوێنى بــرۆی كهســهك ه
رهنگدار دهكات.

ئهو ژنانهى ئــهم جوانكاریهیان كردوه،
رایان جیاوازه لهبارهى سودهكانى ،ههی ه
پێی باشــ ه و ههشــ ه رایدهگهیهنێت ك ه
مهترسی لهسهر ژیانى دروست كردوه.
مهاباد محهمهد 45 ،ســاڵ ،یهكێك ه لهو
ژنانهى حاشــورى كــردوه .وتى :بێئاگا
بوم لــەو زیانانــەی لەحاشــوردا هەیە،
بەتایبــەت بۆ کەســێکی وەکــو من کە

نەخۆشــی شــەکرەم هەیە ،بەو هۆیەوە
چەندینجار ســەردانی پزیشكم کردوە بۆ
البردنی حاشورەکە.
ئهو پێیوای ه خۆشــبهخت بــوه ،بهوهى
حاشــورهكهى بــ ه یهك چین بــۆ كراوه
و زو كاڵ بوهتــهوه ،دهشــڵێت« :زۆر
پەشــیمانم لەکردنــی و هەرگیــز ئــەو
هەڵەیــە دوبارە ناکەمەوە کەژیانم بخات ه
مهترسیهوه».
پرســیار ئهوهیــه :زیانهكانــى ئــهم
جوانكاریی ه چی ه و چی وادهكات پزیشكان
هۆشداریی بدهن له ئهنجامدانى؟
د .کــەژان عەلــی تۆفیــق ،پزیشــكی
پســپۆری نەخۆشــیەکانی پێســت،
لهمبارهیــهوه دهڵێت« :کردنی حاشــور
لەالیەن پزیشکەکانەوە رێگە پێ نەدراوە
و نابێــت ئهنجام بدرێت ،بەهۆی ئەوەی
زیانی تەندروســتی زۆرە و دەبێتە هۆی
گواســتنەوەی نەخۆشــی و هەوکردنــی
پێســت و هەندێکجــار دروســتبونی
گــرێ ،بــۆ ئەو کەسانەشــی نەخۆشــی
درێژخایەنیــان هەیــە وەک شــەکرە،
دەبێتە هۆی خوێنبەربون».
ئهم وتانــه ،ژنێكیش جهختى لێكردهوه
ك ه خۆی حاشورى كردوه.
ژیان مەحمود 27 ،ســاڵ ،بۆ (نەوژین)
وتى« :دوگیان بوم ،جەلسەی یەکەمی
حاشــورم کرد ،پزیشــکەکان ئاگاداریان
کردمــەوه لەخراپــی حاشــور لەماوەی
دوگیانیــدا ،بەهــۆی ئــەوەی هۆرمۆنی
جەســتە گۆڕانی بەسەردا دێت لەماوەی
دوگیانیدا ،بڕیارم دا وازی لێ بهێنم».
لهبهرامبهریشــدا ژنانــى دیكــ ه ههن ك ه
حاشــوریان كردوه و لێى رازيین و باس
لهوه دهكهن زیانى بۆیان نهبوه.
شنە ئازاد 25 ،ساڵ ،بۆ (نەوژین) وتی:
«بەهــۆی ئەو ناڕێکیەی لەبرۆمدا هەبو،
هەســتم بــە کەموکورتــی و ناتەواویــی
دەکرد لــە روخســارم دا ،ئەمەیش زۆر

تەندروستی

ئهوانهى حاشوريان
كردوه ،رایان
جیاوازه لهبارهى
سودهكانى
بێــزار و ناڕەحەتی کردبوم ،بۆیە بڕیارم
دا حاشور بکەم ،وا دو ساڵ ه كردوم ه تا
ئێستا کاڵ نەبوەتەوە و سودێکی زۆری
پێ بەخشیوم».
حاشــور لە ســەنتەر و ئارایشتگاكان دا
ئهنجام دهدرێت ،بۆ ئهنجامدانیشی چهند
مهرجێــك ههیــه ،دیارترینیــان ئهوهی ه
نابێــت تهمهنى لــ ه خوار  18ســاڵهوه
بێــت و نهخۆشــی درێژخایهنى ههبێت.
ســهرباری ئهمانــهش ،ســهركهوتنى
پرۆسهكه بهنده ب ه جۆری پێستهكهوه.
شەوبۆ کەریم 23 ،ساڵ ،یهكێك ه لهوانهى
لــ ه ســاڵێكدا  4جار حاشــورى كردوه،
بهاڵم هێشــتا لێی رازیــی نی ه «بەهۆی
ئــەوەی پێســتم چــەورە ،رەنگەکــە
نایگرێت و بۆیەکەی لێ دەبێتەوە ،بۆی ه
ئێســتا دەمەوێت چەنــد جارێکی تریش
تاقی بکەمەوە تا پێستم بیگرێت».
د .کەژان ،جهختى ل ه بونى ئهم حاڵهت ه
كــردهوه و وتــى :ژنانێكــى زۆر رومان
لێدهكــهن ك ه حاشــورەکەیان بەدڵ نیە
یــان ئاگادار کراونەتەوە لــە زیانهكانى،
دهیانهوێــت چارەســەریان بکەیــن و بە
لەیزەر الیبدەین.

ئاكامه وێرانكهرهكانى توندوتیژیی لهسهر تهندروستى ژنان
◘ د .محهمهد ئهلعوبهیدی
توندوتیژی دژ ب ه ژنان بهیهكێك ل ه
هۆكاره سهرهكیهكانى برینداربون یان
پهككهوتنى ههمو یان بهشێكى جهست ه
دێته ههژمار ل ه زۆر ناوچهى جیهان
دا ،ئهم ه سهرباری ئهو كاریگهریی
و لێكهوتانهى كه دهیبێت لهسهر
تهندروستى جهستهیی و دهرونى و
سێكسی و مناڵبون دا .توندوتیژی
كاریگهری و دهرهاویشتهى دورمهوداى
دهبێت چ لهسهر ئهو ژنانهى روبهڕوى
دهبنهوه ،یان لهسهر مناڵ و
كۆرپهكانیان.
مــن لێــرهدا جهخــت لــ ه كاریگهرییــ ه
تهندورســتیهكانى توندوتیــژی دژ بــ ه
ژنــان دهكهمــهوه ،چونكــ ه ئێســتا ل ه
جیهانــدا توندوتیژی یهكێك ه ل ه كێشــ ه
تهندروستی ه گهورهكان ،بهشێوهیهك ك ه
ئاماره جیهانیهكان ئامــاژه بهوهدهكهن
%35ى ژنانــى جیهــان روبــهڕوى
توندوتیــژی دهبنهوه لهســهر دهســتى
هاوسهر و هاوژین یان كهسانى تر.
ئــهم حاڵهتــه ،كاریگهریی زۆر بهســهر
الیهنى تهندروســتى ژنانهوه بهجێدێڵیت
و كێشــهى زۆری جهســتهیی و دهرونى
و سێكســی بۆ دروســت دهكات ،لهپاڵ
كارگهریی دانان ل ه تهندروستى مناڵبون
و كۆرپه.
لێــرهدا بــ ه وردیــی ئــهو مهترســی و
كاریگهرییانــ ه بــاس دهكهیــن ،كــ ه
توندوتیــژی لهســهر تهندروســتى ژنان
دروستى دهكات:
 .1دهبێتــه هــۆی دهرهنجامــى كوژهر،
وهكو :كوشتن یان خۆكوشتن.

توندوتيژيى
قوربانيهك ه توشى
چهندين جۆرى
نهخۆشى دهكات
 .2دهبێتــ ه هــۆی برینداریــی .بهپێــی
ئامــارهكان %42ى ئهو ژنانهى روبهڕوى
توندوتیــژی دهبنهوه لهســهر دهســتى
هاوســهر و هاوژینهكانیــان ،توشــى
برینداریی و پێكران دهبنهوه ل ه ئهنجامى
ئهو توندوتیژییهدا.
 .3رهنگــ ه بههــۆی ئــهو توندوتیژیهوه
«بهتایبهتــى توندوتیــژی سێكســی»،
حاڵهتــى دوگیانبونــى نهویســتراو ،یان
لهبارچونــى كۆرپهلــ ه و كێشــهى ترى
پهیوهندیــار بــ ه تهندروســتى ژنانــى
لێبكهوێتــهوه ،هــهروهك رهنگ ه توشــى
ڤایرۆســی ههندێك نهخۆشــی گوازراوه
بێت ،لهنمونهى «ئهیدز».
بهپێی شــیكاریهك ل ه ســاڵی  2013دا،
دهركهوتــوه ئــهو ژنانهى كــ ه روبهڕوى
توندوتیــژی جهســتهیی یان سێكســی
دهبنــهوه ،ئهگــهرى توشــبونیان بــ ه
نهخۆشــی ئهیــدز ئهوهنــده و نیوێــك
زیاتــره لــهو ژنانــ ه روبــهڕوى ئــهم
حاڵهت ه نهبونهتــهوه ،ههروهك ئهگهری
توشبونیان ب ه لهبارچون ،دو ئهوهندهى
ئهو ژنانهی ه كــ ه روبهڕوى توندوتیژیهك ه

نهبونهتهوه.
 .4توندوتیــژی لهكاتــى دوگیانــى دا،
ئهگــهرى لهبارچونى خۆیــی مناڵ ،یان
لهدایكبونى كۆرپهل ه ب ه مردویی ،یاخود
لهدایكبونى كۆرپهل ه ب ه ناتهواوى یاخود
الوازی كێشی كۆرپهله ،زیاتر دهكات.
 .5رهنگ ه ئهم توندوتیژی ه سهربكێشێت
بۆ توشــبونى قوربانیهك ه ب ه نهخۆشــی
و كێشــهى دهرونــى ،وهكو :نهخۆشــی
خهمۆكــی ،ماندوبونــى زۆر ،كهمخهویی
و خراپ خهویی ،ناننهخواردن ،كێشهى
سۆزداریی و خۆكوشتن .ههروهك بهپێی

لێكۆڵینهوهیــهك ،ئهگــهرى توشــبونى  .7رهنگ ه توندوتیژی بهتایبهتى ل ه دهمى
قوربانیانــى توندوتیــژی ب ه نهخۆشــی مناڵــى دا ،رۆڵــی ههبێت لــ ه زیادبونى
خهمۆكی یــان ئالودهبون ب ه خواردنهوه ئهگهرى توشــبون ب ه جگهرهكێشــان و
كحولیــهكان و مــاده هۆشــبهرهكان ،خواردنــهوه كحولیــهكان و گرتنهبــ هرى
رهفتاریــی سێكســی مهترســیدار لــ ه
دوهێنده زیاتره لهوانى تر.
 .6رهنگ ه كاریگهریی تری تهندروســتى قۆناغهكانى دواترى تهمهن دا .ههروهك
لهســهر قوربانیهك ه بهجێبێڵێت ،لهوانه :بهگشتى ئهم توندوتیژی ه كاریگهریهكانى
توشــبون ب ه ژانهســهر ،ئازار ل ه پشــت بهســهر رهفتــارى كهســهك ه پــاش
و ســك ،ناڕێكــى كارى ماســولكهكان ،گهورهبون دهردهكهوێت و دهمێنێتهوه.
ناڕێكــى كارى كۆئهندامــى هــهرس،
كــهم جوڵهیی و تێكچونى تهندروســتى ســهرچاوه :وێبســايتی (أرفع صوتك)،
وهرگێڕانى :نهوژین.
كهسهكه بهگشتى.

ههمهڕهنگ
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مانا و کێشى ئۆنسەى زێڕ

چايی بۆ بهرهنگاربونهوهى
شیرپهنجهى مهمك
◘ نهوژين
زانایانى زانكۆی سانت لویسی ئهمریكی
ئاشكرایان كرد ك ه رهنگ ه چای ببیێت ه
هۆی راوهستاندنى گهشهى ههمو جۆره
شیرپهنجهیهكى مهمك.
زانایان لهمیانــهى توێژینهوهیهكیان دا،
بهدواداچونیــان كــردوه بــۆ كاریگهریی
چــای ســهوز و چــای «ئۆلۆنــگ»
لهســهر شــیرپهنج ه و لــ ه ئاكامــدا
بۆیــان رون بوهتهوه كــ ه پوختهى ئهو
دوچایــ ه دهتوانێــت گهشــهكردنى خان ه
شیرپهنجهییهكانى مهمك رابگرن ،بهاڵم
چای رهش ئهو توانایهى نییه.
ئاماژهبان بهوهشــكردوه كــ ه بەتایبەت

◘ نهوژين،
ئامادەکردنی :ساالر حەسەن

زۆربەى رۆژەکان ئێمە لە کەناڵەکانى
راگەیاندنەوە کاتێک موتابەعەى نرخى
دراو و کانزاکان دەکەین ،بەرگوێمان
دەکەوێت کە نرخى یەک ئۆنسە زێڕ
یان یەک ئۆنسە زیو یان .....هتد ،بە
چای (ئۆلۆنگ) دهتوانێت گهشهى خان ه ئەوەندە دۆالرە ،بەاڵم الى زۆربەمانە
پیــس و شــێرپەنجەییەکان رابگرێــت ،ناڕونە ئاخۆ ئۆنسە چیە؟ کێشى
ئهمــهش ب ه فیعلی ل ه ناوچهى فۆجیانى چەندە؟ ئاخۆ ئۆنسە یەک جۆرە؟
چیــن دهركهوتــوه كــ ه مۆڵگــهى چای
(ئۆلۆنــگ)ه و رێــژهى توشــبون بــ ه لێرەدا هەوڵدەدەم بە کورتى وەاڵمى ئەو
شیرپهنجهى مهمك تیایدا  %36كهمتره پرسیارانە بدەمەوە.
ئۆنســه ،یەکێکە لە پێوانەکانى کێش و
لهچاو ناوچهكانى دیكه.
ئاماژهیان بهوهشكردوه ك ه ئهو كهسانهى بەکاردێت بۆ کۆمەڵێک ماددەى جیاواز و
ئــهو جــۆره چایــ ه دەخۆنــهوه ،رێژهى لە هەمانکاتدا «ئۆقیە»شى پێدەوترێت
توشبونیان ب ه شیرپهنجهى مهمك و زو و هێماکەشى لە بازاڕە نێودەوڵەتیەکاندا
مردنیان  %68كهمتره لهچاو كهســانى «»OZە .
دیكه.
ئۆلۆنگ ،جۆره چایهكــ ه ك ه رهنگهكهى * ئەسڵى وشەى ئۆنسە:
لهنێوان چای سهوز و چای رهش دای ه و ئۆنســە لە بنەڕەتدا وشــەیەکى التینیە
پێشتریش چهند توێژینهوهیهك باسیان و لــە «»Unciaەوە هاتــوە لە زمانى
کۆنــى ئینگلیزیشــدا بــە «»Ynsan
ل ه سود و گرنگیهكهى كردوه.
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ناوبراوە.
ئۆنســە بەکاردێــت بــۆ پێوانەکردنــى
کانزاکان دو جۆر کێشــى ئۆنســە هەیە
لەسەر ئاستى جیهان:
یەکــەم :ئۆنســەى نێودەوڵەتــى کــە
دو جۆر کێشى
کێشــەکەى  31.1034768گرامــە.
ئەوەى کە رۆژانــە بەرگوێمان دەکەوێت
ئۆنسە هەیە
و بەکاردێــت بۆ پێوانەکردنى زێڕ و زیو
لەسەر ئاستى
و پالتیــن و بــە ئۆنســەى نێودەوڵەتى
ناسراوە.
جیهان
دوەم :ئۆنســەى مەلەکى کە کێشەکەى
 28.3495231گرامــە .ئــەم جــۆرە
کێشــەى ئۆنســە زیاتــر بــە ئۆنســەى
مەلەکى ناســراوە و بەزۆرى لە بریتانیا
بەکاردێت ،بەاڵم لەســەر ئاستى جیهان هەمــان کێشــى ئۆنســەى نێودەوڵەتى
هەیە.
جۆرى یەکەمیان باوترە .
لەپــاڵ ئەم دو جــۆرەدا چەند جۆرێکى  .2ئۆنسەى ماریا تیریزا :ئەم جۆرەیان
ترى ئۆنســە هەیە کە لەســەر ئاســتى بەکاردێــت لــە واڵتانــى ئەســیوپیا و
دەوڵەتێــک یــان چەنــد دەوڵەتێکــى ئەریتیریــا و چەنــد دەوڵەتێکــى تــرى
هەرێمى یان پیشــەیەک بەکاردەهێنرێن ئەوروپــى و کێشــەکەى 28.0668
گرامە.
کە بریتین لە:
 .1ئۆنســەى دەرمانخانــەکان «أونصة  .3ئۆنســەى ئیســپانى :لــە بنەڕەتدا
الصيدليــون» :لــە هەمــان کاتــدا بــە لــە ئيســپانیا بەکاردێت و کێشــەکەى
ئۆنســەى کیمیاوییەکانیش ناســراوە و  28.75گرامە.

نەوژین ،هێزە ئەفسوناوییەکەی کچانی گەرمیان

دەربارەی
نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگان ه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکــەم ژمــارەی لــە 2016/12/26
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.

◘ دێكان عهلی*
گومان لەوەدا نییە رۆژ بەدوای رۆژ
کاری رۆژنامەوانی لەبەرەو پێشچونە
و لەئێستا بەدەگمەن نەبێت سەرجەم
شار و شارۆچکەکانی کوردستان
رۆژنامە یاخود گۆڤارێکی تایبەت
بەخۆی هەیە.
رۆژنامەی (نەوژین) لەدەڤەری گەرمیان،
یەکێکــە لــەو رۆژنامانەی کــە لەالیەن
(رادیۆی دەنگ) باڵودەکرێتەوە.
جیــاوازی ئــەم رۆژنامەیــە لەوانــی
تــر لەوەدایــە ،کــە بەشــێکی زۆری
رۆژنامەنوســەکان کچــان و ژنانــی
گەرمیانن ،کە سەرجامیان پاش راهێنان
و ئاشــناکردن بــەکاری رۆژنامەوانــی،
لەوێدا کار دەکەن.

بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
لــەم رۆژنامەیــەدا ئــەوەی جێگــەی
ســەرنجە ،دور کەوتنەوەیــە لە تەقلید،
واتــە کڕوزانــەوە بــۆ دۆخــی ژنــان و
باڵوکردنــەوەی هەســتی نەرێنــی،
بەپێچەوانــەوە ئامــاژە بەتوانــای ژنان
دەکات و پاڵپشــتی ژنــان و کچــان
دەکات لەباشــتر کردنــی دۆخی ژیان و
دۆخی کۆمەاڵیەتــی ،ئەویش لە رێگەی
باڵوکردنەوەی راپۆرت لەسەر پێشکەوتن
و ســەرکەوتنی دۆخــی ژنانی گەرمیان،
هەروەهــا دورکەوتنــەوە لــە هێنــدە
ترســاندنی ژنان و کچان کە هێندە بڵێن
ژن دۆخی خراپە ژن دەچەوسێندرێتەوە،
بەڵکــو بەپێچەوانەوە بەتــەواوی هێزی

باڵوکردنەوەی کەیســەکان ،بــەاڵم هێز
و توانــای ژنان پشــان دەدەن کە چۆن
ســەرکەوتوبون پاش تێپەڕاندنی دۆخی
قورس و گران.
لەکۆتایــدا ئــهوه دهڵێــم كــ ه شــانازی
بــە کچــان و ژنانــی گەرمیــان دەکــەم
بــۆ برەودانیــان بــەکاری رۆژنامەوانی،
بەهیوام هاوڕێ رۆژنامەنوســە کچەکانم
لــە رۆژنامــەی (نەوژین) ســەرکەوتو و
بــەردەوام بن ،تا ببنە نمونەیەکی جوان
و سەرکەوتوی کاری رۆژنامەوانی.

کاریگــەرە لەســەر بەهێزبونــی ژنانــی
گەرمیان.
بەوپێیــەی گەرمیــان هەڵکەوتــەی
جوگرافــی تاڕادەیەک قورســە تا کچان
و ژنــان بتوانــن کاری تێدابکەن ،بەڵکو
بەپێچەوانــەوە لــەم رۆژنامــە هێزێکــی
ئەفســوناوی لەژنــە رۆژنامەنوســەکان
دەبینرێــت ،بەهەمــوان دەڵێــن ئێمەی
ژنانــی گەرمیــان دەتوانین هەمو شــت
بکەین ،هیچ شتێك مهحاڵ نییە.
لــە ناوەڕۆکــی رۆژنامەکــە پــەڕەکان
تایبەتمەنــدی خۆیــان هەیــە و لێــرەدا
کەیسەکانی جێندەری و توندوتیژییەکان * فێرخــوازى بهشــى راگهيانــدن لــ ه
پشــتگوێ نەخــراون ،ســەرەڕای زانكۆى سهاڵحهدين.

تهلهفۆن:
07480207400
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org
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