
ژمارە )36( تشرينى دوه مى 2019
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گه رمیان، ساڵێك به  بێ ژن كوشتن
چاالكوانان: توندوتیژی ده رونى جێگه ى توندوتیژی جه سته یی گرتوه ته وه 

دواى هاوسه رگیریش 
ده گه ڕێنه وه  خوێندن

2»»                  

»حاشور« چیه  و سود و 
زیانى چیه ؟
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سواڵكردن..
فێربون یان 

ناچاری؟

3»»          

◘ نه وژین

به ڕێوبه رایه تى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی خێزانى له گه رمیان ئاشكراى 

ده كات له ماوه ى نێوان ساڵیادی 
رۆژى جیهانى به ره نگاربونه وه ى 

توندوتیژی دژ به  ژنان له  پارساڵ و 
ئه مساڵدا، هیچ حاڵه تێكى ژن كوشتن 

و خۆكوشتنى ژنان له  سنوری گه رمیان 
دا تۆمار نه كراوه .

25ى نۆڤه مبــه ر، له الیــه ن رێكخــراوى 
رۆژى  بــه   نه ته وه یه كگرتوه كانــه وه  
جیهانــى به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژی 
دژ بــه  ژنان ده ستنیشــان كــراوه ، له م 

رۆژه شدا سه رباری چاالكی جۆراوجۆری 
په یوه ســت بــه  توندوتیــژی دژ به  ژنان 
و به ره نگاربونــه وه ى، ئامــارى تایبــه ت 
له بــاره ى حاڵه ته كانى توندوتیژی دژ به  

ژنان باڵوده كرێته وه .
ئه مساڵ به ڕێوبه رایه تى به ره نگاربونه وه ى 
ئافره تــان  و  خێزانــى  توندوتیــژی 
له گه رمیــان، ئامارێكــى وردی له باره ى 
بــه اڵم  رانه گه یانــد،  حاڵه ته كانــه وه  
وه كخۆیــان هێمــاى بــۆ ده كــه ن، هیچ 

حاڵه تێكى ژن كوشتن تۆمار نه كراوه .
وته بێــژی  هیدایــه ت،  فریــاد  رائیــد: 
به ره نگاربونــه وه ى  به ڕێوبه رایه تــى 
ئافره تــان  و  خێزانــى  توندوتیــژى 
وت:  )نه وژیــن(ى  بــه   له گه رمیــان، 

ئه مســاڵ هیچ حاڵه تێكى كوشتنى ژنان 
و خۆكوشتنى ژنان تۆمار نه كراوه .

حاڵه ته كانــى  به وه شــكرد  ئامــاژه ى 
تۆماركردنى ســكااڵى دژ به  توندوتیژی 
و پێشــێلكاریه كان زیادی كردوه ، به اڵم 
بــه  وردی ئامــاژه ى به  ژمــاره  و رێژه ى 

سكااڵكان نه دا.
بــواری  چاالكوانانــى  الیخۆشــیانه وه  
مافه كانى ژنان، جه خت له وه  ده كه نه وه  
كه  ره وشــى توندوتیژیه كانى دژ به  ژنان 
له  هه ندێك روه وه  له گه رمیان باشتر بوه ، 
به اڵم هێشــتا ئاله نگاریی و پێشێلكاریی 

زۆر ماوه .
له میانه ى مێزگردێكى یه كه ى رۆژنامه وانى 
مافه كانى مرۆڤى سه ر به  رادیۆی ده نگ 

كه  بــۆ 10 ژنى چاالكوانى بــواری ژنان 
رێكیخســتبو، به شــداران ئاماژه یــان بۆ 
ئه وه  كرد كه  له روى حاڵه ته  قورسه كانى 
توندوتیژی وه كو كوشــتن و خۆكوشتن، 
گه رمیــان هه نگاوێكــى باش له مســاڵدا 
چوه ته  پێشــه وه ، بــه اڵم له  بواری تر دا 

كێشه ى زۆر هه یه .
لــه و مێزگرده دا كه  پوخته كه ى له الپه ڕه  
)6 و 7(ى ئه م ژماره یه دا باڵوكراوه ته وه ، 
ژنانى چاالكوان ئاماژه یان به وه كردوه  كه  
توندوتیژی ده رونى، جێگه ى توندوتیژی 
هــه روه ك  گرتوه تــه وه،  جه ســته یی 
باسيشــيان لــه و به ره وپێشــه وه چونانه  
كــردوه  كه  له  هه ندێك بــواردا هاتوه ته   

ئاراوه ، به اڵم له وانيشدا رێگرى هه يه .

◘ نه وژین

چاالكوانان داوا ده كه ن هاوشێوه ى 
باڵوكردنه وه ى ئامارى ژماره ى 

قوربانیانى توندوتیژی، ژماره ى ئه و 
كه سانه ش باڵوبكرێته وه  كه  توندوتیژی 

به رامبه ر به  ژنان ده كه ن و یاسا 
لێپێچینه وه یان له گه ڵ دا ده كات، 

وته بێژی به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی 
خێزانیش ده ڵێت: بڕیار له سه ر ئه و 

بابه ته  دراوه .

ڤیــان ســابر، چاالكی بــواری مافه كانى 
لــه   وت:  )نه وژیــن(ى  بــه   ژنــان، 
به ڕێوبه رایه تــى  له گــه ڵ  كۆبونه وه مــان 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی حێزانى 
گه رمیــان، داوامــان كــردوه  وه كچــۆن 
ئامارى ژمــاره ى قوربانیانى توندوتیژی 
دژ بــه  ژنــان باڵوده كرێتــه وه ، ئامــارى 
ژماره ى ئه و كه سانه شى كه  توندوتیژیان 
كــردوه  و یاســا لێپێچینــه وه ى له گــه ڵ 

كردون، باڵوبكرێته وه .
ئه مه یشــی به ســته وه  به وه ى بۆ ئه وه ى 
هاواڵتیــان بزانــن تاچه نــد لێپێچینه وه  

ده كرێــت و كه یســه كانى توندوتیژی به  
ئه  نجام ده گه یه نرێن.

فریــاد  رائیــد:  له به رامبه ریشــدا 
بەڕێوبەرایەتــی  وتەبێــژی  هیدایــەت، 
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزان و 
ئافرەتــان له  گه رمیان، 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 
و  ســزادەدرێن  ژنــان  ســکااڵکردنی 

سزاکانیان بە پێی یاساکان چۆنە«.
ئامارەکانــی  پێــی  بــە  ســااڵنە 
بەڕێوبەرایەتیەکانــی به ره نگاربونــه وه ى 
توندوتیژی خێزانى، سەدان ژن سکااڵی 
جۆربە جۆر تۆمار ده كه ن، بەاڵم تاوەکو 
ئێســتا هیچ ئامارێک لە بارەی سزادانی 
ئەو کەســانە باڵو نەکراوەتەوە کە ژنان 

سکااڵیان لەسەر تۆمار کردون.

»تەنها لەبەرئەوەی 
كچین، ناهێڵن وه رزش 

بكه ین« 
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ئەو کەسانە ئاشکرا دەکرێن کە لە الیەن ژنانەوە
سکااڵی توندوتیژیان لە دژ دەکرێت 
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◘ نه وژین، ئامینه  محه مه د

كه  ده وامى ئێواران له  زانكۆی گه رمیان 
ده ستپێده كات، له و كاته ى ده سته  
ده سته  فێرخوازان رو له  هۆڵه كانى 
وانه وه رگرتن ده كه ن، دیمه نى بونى 
ژنانێك كه  به  روخساریانه وه  دیاره  
به ته مه نترن له  خوێندكارانى دیكه ى 
زانكۆ، سه رنجت راده كێشێت. ئه وان 

ئه و فێرخوازانه ن كه  پاش هاوسه رگیری 
و بونه  دایكیش، خه ونى به ده ستهێنانى 

بڕوانامه ى بااڵتریان وه ال نه ناوه .

له گه ڵ كردنه وه ى به شــه كانى خوێندنى 
لــه   به رچــاو  ژماره یه كــى  ئێــواران، 
فێرخــوازان و به تایبه تــى مامۆســتایان 
به كالۆریۆســیان  بڕوانامــه ى  ئه وانــه ى 
نیــه ، رویان له  خوێندنــى زانكۆ كردوه ، 

له نێو ئه وانیشــدا رێژه یه كــى به رچاو له  
فه رمانبه ران و مامۆســتایانى ژن هه یه ، 
به شــێكى به رچاویشــیان ئه وانــه ن كــه  

هاوسه رگیرییان كردوه .
ئه وان باس لــه وه  ده كه ن، به  گڕوتین و 
په رۆشیه كى زۆره وه  دوباره  گه ڕاونه ته وه  

هۆڵه كانى خوێندن.
شــەیما عه بدوڵاڵ، 41 ساڵ، خوێندکاری 
قۆناغــی ســێی زمانــی ئینگلیزییــە و 
خاوەنــی 4 مناڵــە، بەهــۆی هەندێــک 
بارودۆخەوە دابڕاوە و پاش ته واوكردنى 
په یمانــگا، جارێكى تر روى له  خوێندن 

كردوه  ئه مجاره یان له  زانكۆ.
وتى: ئامانجم لە خوێندن بەدەستهێنانی 
بڕوانامەی ماستەر و بون بە مامۆستایە 
لە زانکۆ، له خوا به زیاد ئێســتا ئاســتم 
زۆر باشه  و هه وڵی به رده وامیش ده ده م.
به شــێكى تــر لــه و ژنانــه ، ســه رباری 

ئه ركــی ماڵ و به خێوكردنى مناڵ، كاتى 
به یانیانیش ده وام ده كه ن.

ســەیران عەلی، 30 ســاڵ، خوێندكارى 
كۆلێژی په روه رده ى ئێوارانه  له  زانكۆی 
گه رمیان، بــاس له وه ده كات به یانیان له  
فه رمانگه  ده وامى هه یــه  و دوانیوه ڕوان 
دێت بــۆ خوێنــدن، ئه مــه ش وایكردوه  
كاتــى زۆر كه م بێــت »به مهۆیه وه  كاتم 
زۆر كه مبوه تــه وه ، ته نانــه ت جــاری وا 

هه یه  فریای نانخواردنیش ناكه وم«.
ئه و ژنانه  باس له وه ده كه ن پاڵپشــتی و 
هاوكارییه كانى هاوســه ر و خێزانه كانیان 
به گشــتى وایكردوه  كاره كه یان چه ندیش 
ســه خت بێت، به اڵم بتوانن به  ئه نجامى 

بگه یه نن.
وتــى:  له وباره یــه وه   )ســه یران( 
و  بــاش  پاڵپشــتێکی  »هاوســەرەکەم 
یارمەتیده رێكى ته واومه  لە ئەرکەکانم«.

◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

لێپرسراوى هۆبه ى ده رونى له  
نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى نه قیب 
بۆ ژنان و مناڵبون له  كه الر، ئاماژه  
به وه ده كات الیه نى ده رونی بۆ ژنان 

زۆرگرنگه  و به تایبه تى له كاتى 
دوگیانى، به  گه شبینیشه وه  باس 

له وه ده كات ئێستا ژنان زیاتر له  جاران 
گرنگیی به م الیه نه  ده ده ن.

ســه یران محه مه د، له میانــه ى دیدارێكى 
لــه  ئیشــوكارى  بــاس  )نه وژیــن( دا، 
هۆبه كه یان ده كات و هاوكات ئه و كێشه  
و گرفته  ده رونیانه ش ده خاته ڕو كه  ژنان 

به گشتى روبه ڕوى ده بنه وه .
* 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 ئه نجــام 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؟

به ڵی، ژنان لەهەمو چین و توێژ و هه مو 
ئاســت و ته مه نێك دەتوانن سەردانمان 

بکه ن.
* رێژه ى سه ردانیكه رانتان چۆنه ؟

ســاڵی رابــردو 1359 کەس ســەردانی 
روی  لەمســاڵدا  رێژەكــه ش  کردویــن، 
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؟ 
کۆمەڵگــە،  هۆشــیاربونەوەی  بەهــۆی 
لەجــاران زیاتر گرنگی بە تەندروســتی 
ژنــان  دەرونــی ژن دەدرێــت، ئێســتا 
گرنگــی  بەرچــاو  بەشــێوەیەکی 
و  دەدەن  خۆیــان  بەتەندروســتی 

سەردانمان دەکەن.
* تاچەند گرنگە ژنان سەردانتان بکەن 

و راوێژتان پێبکەن؟  
زۆر زۆر گرنگــە کــە ژنــان ســەردانمان 

دواى هاوسه رگیریش ده گه ڕێنه وه  خوێندن

لێپرسراوى هۆبه ى ده رونی له  نه خۆشخانه ى ژنان و مناڵبونى كه الر:

ژنان جیاواز له  جاران گرنگیی به  الیه نى ده رونیان ده ده ن

)تــارا(ش كــه  ته مه نــى 40 ســاڵه  و 
خوێندكارێكــى تــرى ئــه و كۆلێژه یــه ، 
بــاس لــه وه ده كات ئه گــه ر پشــتیوانى 
هاوســه ره كه ى نه بوایه ، ئــه وا زه حمه ت 
بو بتوانێت  ئه م هه نگاوه  بنێت »بەهۆی 
مناڵەکانمــەوە بەرپرســیارێتی قورســم 
لەســەر شانە، به اڵم هاوســەرەکەم ئەو 

بارەی بۆ سوک کردوم«.
خوێندنــى ژنان له پــاڵ ئه ركی كاركردن 
و هه روه هــا به خێوكردنــى منــاڵ دا، وا 

به ئاسانى تێنه په ڕیوه .
الوالو مســته فا، 26 ســاڵ، خوێندكارى 
به شــى ئینگلیزی كۆلێژی پــه روه رده ى 
ئێوارانــه  لــه  زانكــۆی گه رمیــان، باس 
و  کارکــردن  هەرچەنــدە  لــه وه ده كات 
خوێنــدن و ئەرکــی بەڕێوەبردنــی ماڵ 
لــە یەک کاتدا ســەختە، بەاڵم وه كخۆی 
دیــاری  ئامانجێکــی  »ئەگــەر  وتــى: 
کــراوت هەبێــت، گــوێ بــە ماندوێتــی 
نادەیــت، چونکە ئومێد هێــز بە مرۆڤ 

دەبەخشێت«.
له پــاڵ  ژنانــه   ئــه و  هه ندێكجاریــش 
قســه ى  روبــه ڕوى  تــر،  گرفته كانــى 

دڵشكێنه ر و توانج ده بنه وه .
شــه یما، له وبــاره وه  وتــى: خەڵکی زۆر 
قســە دەکــەن و دەیانەوێــت ســاردم 
بکەنــەوە لــە خوێنــدن، بــەاڵم هەرگیز 
گــوێ بەو قســانه  نــاده م، چونكه  وه ك 

وتراوه  »خەڵکی بەرد لە شەمەندەفەری 
وەستاو ناگرن«.

له  ده وامى ئێوارانى کۆلێژی پەروەردەى 
زانکۆی گەرمیان کە سێ بەشی تێدایه ، 
)85( خوێندکار لە رەگەزی مێن، )19( 

له وان هاوسەرگیریان کردوە.
زانكــۆش،  لێپرســراوانى  و  مامۆســتا 
دڵخۆشــن بــه و گرنگیپێدانــه ى كه  ژنان 

هه یانه  بۆ خوێندنى زانكۆیی.
ئــااڵ عومــەر، مامۆســتا لــە زانکــۆی 
بــۆ )نه وژیــن(  گەرمیــان، له وبــاره وه  
وتــى: »بەشــداریکردنی ژنــان و کچان 
دڵخۆشــکەرە، هەرمێینەیــەک هەوڵــی 
بــە  گەشــتن  بــۆ  بــدات  هەرکارێــک 
ئابوریەکی ســەربەخۆ لەچوارچێوەیەکی 

دیاریکراودا، من سەپۆرتی ئەکەم«.
ئــه وه ى مایــه ى تێبینیــه  كــه  زیاتر له  
توێژه كانــى تــر، ژنانــى خێزانــدار لــه  
خوێندنه كه یان دا ده كۆشن و چاویان له  

به ده ستهێنانى پله ى به رز تره .
ســاالر مه حمود، سەرۆکی بەشی زمانی 
پــه روه رده ى  كۆلێــژی  لــه   ئینگلیــزی 
ئێوارانــى زانكــۆی گه رمیــان، جه خــت 
له م قســه یه  ده كاته  و ده ڵێت: ئاســتی 
فێرخــوازه  کچەکانــی زمانــی ئینگلیزی 
بااڵیــه  و ســاڵی پــار یەکەمــی هــەردو 
قۆناغەکــە لــە رەگــەزی مــێ بــون و 

خێزانداریش بون.

ئەوەیــە  گرنگتــر  لەهەمــوی  بکــەن، 
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 
زۆری  هــۆکاری  ئه مــه ش  دەکات، 
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 بایه خدان به  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 به  نه خۆشــی 
ده رونى، 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، 
هه ندێكجــار  به داخــه وه   ئه مــه ش  كــه  
سه رده كێشــێت بۆ حاڵه تى نه خوازراوى 

وه كو خۆكوشتن.

هاوسەرەکەم 
پاڵپشتێکی باش 
و یارمەتیده رێكى 

ته واومه

 خەڵکی 
دەیانەوێت ساردم 

بکەنەوە لە 
خوێندن
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

)ئامینە( به  چیچكانه وه  له  كۆتایی 
یه كێك له  كۆاڵنه كانى ناوبازاڕى شاری 

كه الر دانیشتبو، ده ستى به روى 
خه ڵكى دا پان كردبویه وه  و داواى 

ده كرد خێری پێبكه ن.

دیمه نــى ئــه م ژنــه  »ســواڵكه ره « له  
بازاڕى شــار و شــارۆچه كه كان دا نامۆ 
نیه ، به ڵكو بازاڕه كان پڕن له و كه سانه ى 
كه  به  سواڵكه ر ناوده برێن، له نێویشیاندا 

ژنان رێژه یه كى به رچاو پێكدێنن.
له بــاره ى ئه م كاره وه ، قســه و باس زۆر 
ده كرێت، هه یه  به  كه سانى كه مده ست و 
هه ژار ده یانبینێت، هه شه  پێیوایه  هه ژار 
نیــن و ســواڵكردنیان كردوه ته  پیشــه ، 
بــه اڵم هه تائێســتا ئــه وه ى كه متــر له م 
باره یه وه  قســه ى كــردوه ، خودی ژنانى 

سواڵكه ره .
)نه وژین( له  به دواداچونێكدا به سه رهاتى 
ئه و ژنانه  ده گێڕێتــه وه  كه  له ناو بازاڕى 
ئه نجــام  ســواڵكردن  كارى  دا  كــه الر 

ده ده ن.

»15 ساڵه  ئه م كاره  ده كه م«
ئامینــە، تەمەنــى 55 ســاڵه  و خەڵكى 
ناوچه ى شــارەزوره ، هەمــو هەفتەیەك 
لەگــەڵ هاورێكانــى دا دێت بــۆ قه زاى 
كــەالر و مــااڵن و بازاڕەكانى شــاره كه  
دەگەڕێت بۆ ســواڵكردن و كۆكردنەوەى 

پارە.
ئەو به وته ى خۆی، ئه مه  15 ســاڵه  ئه و 

كاره  ده كات.
ئاماژه ى به وه كرد كــه  خاوەنى 9 مناڵە 
)6 كچ و 3 كوڕ(، له  هه فته كه دا 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 15 هه زارم ده ستده كه وێت«
سەبارەت بە پیشەكەى فێر بونە یاخود 
ناچارى؟ )ئامینە( به  راشكاویی وه اڵمى 
دایــه وه  كــه  وه كو پیشــه یه ك ئه و كاره  

ده كات.
له وباره وه  وتى: »فێرى ئه م ئیشه  بوم، 
بــۆ بژێویمان باشــه ، رۆژانــە 15 بۆ 20 

        به دواداچون بۆ پرسی ژنانى »سواڵكه ر« ده كات

سواڵكردن.. فێربون یان ناچاری؟

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

دەگەڕێمەوە بۆ ئێرە«.

»سواڵكردنم ناچاریه «
سوهەیبه ، ژنێكى ترە كه  هه ر له  بازاڕی 
شــاری كــه الر دا ســواڵ دەكات. ئــه و 
تەمەنــى 45 ســاڵە و ماوەى 10 ســاڵە 

ئەم كارە دەكات.
وه كخــۆی هێماى بــۆ كــرد، بێوه ژنه  و 
خاوەنــى 3 مناڵە. بــۆ )نەوژین( وتى: 
»مێردەكــەم مــردوە، منیــش توانــاى 
ئیشــى ترم نیە، بۆیە ئەم كارە دەكەم، 

خەڵكیش هاوكارمانن«.
جه ختیشــیكرده وه  كه  ناتوانێت واز له م 

»پیشه یه » بهێنێت و كارى تر بكات.

»پۆلیس به دوامانه وه یه «
راوه دونانــى  و  گرتــن  حاڵه ته كانــى 
سواڵكه ره كان، له  حاڵه ته  به رچاوه كانن، 
ئه وانــه ى ئــه و كاره  ده كه ن بــاس له وه  
ده كه ن به  به رده وام ده ســتگیر ده كرێن 

له الیه ن پۆلیسه وه .
ســوهه یبه ، له وبــاره وه  وتــى: »تەنیــا 

لەمســاڵ دا زیــاد لە 10 جــار كەلەپچە 
كراوەتە دەستم و براوم بۆ زیندان، له وێ 
وەرەقەمــان پێ پڕ دەكەنەوە بۆ ئەوەى 
جارێكــى تر ئەم ئیشــە نەكەین، دواتر 
ئازادمــان دەكەن، ئێمەش دەگەڕێینەوە 

سەر ئیشەكەمان«.
بە پێى ئامارى بەرێوەبەرایەتى پۆلیسی 
گه رمیان، له  6 مانگى یه كه مى ئه مساڵ 
دا له  ســنوره كه ، 7 كــه س به  تۆمه تى 
ســواڵكردن ده ســتگیر كــراون، چــوار 
له وانه  پیاو و سیانیشــیان ژن بون، ئه م 
رێژه یــه ش له چاو ســاڵی پار زیاتر بوه ، 
له و ساڵه دا 4 سواڵكه ر ده ستگیر كراون 

)3 پیاو و یه ك ژن(.

به ناوى هه ژارییه وه  خه ڵك فریو ده ده ن
سروشــتى  له بــاره ى  هاواڵتیــان  رای 
كارى ســواڵكه ره كانه وه  جیاوازه ، به اڵم 
به گشــتى له ئێســتادا ئاراســته كه  به وه  
ده چێــت كــه  كاره كه یــان وه ك پیشــه  
ده بینن تا وه كو ناچاریه ك، هه شه  باس 
لــه  »ره فتــارى خراپــی« هه ندێك له و 

سواڵكه رانه  ده كات.
یەكێــك  دانیشــتوى  ژنێكــى  شــەیما، 
لــە گەڕەكەكانى شــارى كــەالرە، باس 

له وه ده كات رۆژێك لەكاتى سەردانیكردنى 
دو ژنى ســواڵكه ر بۆ ماڵەكەى، بەزەیى 
پێداهاتونەتــه وه  و بردونیه تــه  ماڵه وه ، 
به اڵم ئه وان فرســه تیان 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«. )شه یما( واى وت.
وادیــاره  ئــه م حاڵه تــه ى له  )شــه یما( 
قه وماوه ، ته نیا حاڵه ت نیه ، چونكه  وه ك 
وتەبێژى پۆلیســى گەرمیان ئاماژه ى بۆ 
كرد، له مســاڵدا حاڵه تى تری هاوشێوه  

هه بوه .

به ناوى سواڵكه ریه وه  خاوه ن ماڵیان 
بێهۆش كردوه 

وتەبێــژى  قه دوریــی،  جەمــال  عه لــى 
پۆلیسى گەرمیان، بۆ )نەوژین( ئه وه ى 
رونكــرده وه ، حاڵه تــى وه هــا هه بوه  كه  
سواڵكه ره كان هه ستاون به  بێهۆشكردنى 

خاوه ن ماڵه كان و دزیكردن لێیان.
وتــى: »پیــاوان و ژنان لــە ماڵەكان دا 
گەڕاون بــە ناوى ســواڵكردنه وه ، بەاڵم 
دزیــان كردوە، بە بەكارهێنانى دەرمانى 
بێهۆشكردن و خه واندن، خاوەن ماڵیان 
لە هۆش بردوە و دزى خۆیان كردوە«.

پۆلیس: ده ستگیریان ده كه ین
وته بێــژی پۆلیســی گه رمیــان، جه خت 
لــه وه ش ده كاتــه وه  كــه  لــه  هه ركــوێ 
ده ســتگیریان  ببینــن  ســواڵكه ره كان 

ده كه ن.
عه لــی جه مــال، وتــى: »لەهــەر كوێ 
ســواڵكەر ببینرێت لەالیەن پۆلیســەوە 
دەنێردرێتــەوە  و  ده كرێــت  دەســتگیر 
بۆ شــارى خــۆى یــان دور دەخرێنەوە 
لــە شــار، ئه مــه ش دواى پڕكردنەوەى 
بەلێننامــە كه  تیایدا بەڵێنــى وازهێنان 

بدات لەم ئیشە«.

توێژه رێك: ئارامی تێكده ده ن
توێژه رێكــى كۆمه اڵیه تــى رایوایه  بونى 
دیارده ى سواڵكردن، كاریگه ریی ده بێت 

له سه ر ئارامی كۆمه ڵگا.
چۆمان ئەحمەد، توێژەرى كۆمەاڵیەتى، 
بۆ )نەوژین( وتى: »ئەمانە لە مناڵیەوە 
فێركراون و بەالیانه وه  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.

شه رع چی ده ڵێت؟
زۆرێك له  ســواڵكه ره كان، له كاره كه یان 
دا ســۆزی ئاینــی خه ڵكــى ده جوڵێنــن 
و هانیــان ده ده ن بــۆ ئــه وه ى خێریــان 
پێبكه ن و پاره یان پێبده ن و هاوكاریان 

بكه ن.
له بــاره ى ئــه وه ى شــه رع و به تایبه تى 
چــۆن  له مباره یــه وه   ئیســام  ئاینــی 
ده دوێت، م. ئەحمەد وەرتى، مامۆستاى 
ئاینى، رونكردنه وه  بۆ )نه وژین( ده دات.
وتــى: »لــه  روى ئاینیه وه  ســواڵكردن 

رێگە پێدراوە ئەگەر پێویست بێت«.
زیاتر رونیكــرده وه : ســواڵكردن ئه گەر 
بێتو كەسەكە پێویستى پێی بێت، ئه وا 
شتێكى ئاساییە، به اڵم نەك بەو جۆرەى 
ئێســتا بوە بە دیــاردە و لەناو كۆاڵن و 
بــازاڕەكان ئــەوەى پێویســتى پێبێت و 

پێویستی پێنەبێت، سواڵ بكات. 
پــرۆژە   2012 »ســاڵى  وتیشــى: 
یاسایەكمان پێشكەش بە پەرلەمان كرد، 
تیایــدا داوامان كردبو ئەو ســواڵكەرانە 
ئیشێكیان بۆ بدۆزرێتەوە بۆ ئه وه ى واز 
لەم كارە بهێنن، بەاڵم یاســاكە پەسەند 

نەكرا و فەشەلى هێنا«. 

سواڵكردن تاوانه 
و  عێــراق  كارپێكراوه كانــى  له یاســا 
كوردســتان دا، ســواڵكردن وه كو تاوان 

هه ژمار كراوه  و سزای بۆ دیارییكراوه .
دلشــاد محه مه د، پارێزەر، له مباره یه وه  
رونكردنــه وه ى بۆ )نه وژین( خســته ڕو: 
بەپێى یاســاى ژمارە 111، ماده ى 390 
و 391ى ســاڵی 1969ى هه مواركــراو، 

سزاى بۆ سواڵكردن دیارییكردوه .
ئەو پارێزەرە وتیشــى: »لەمادەى 390 
دا هاتــوە ئەگەر ســواڵكەرەكە تەمەنى 
ســەرو 18 ســاڵ بو و ســواڵكردنەكەى 
شــەرعى بو و لــە شــوێنى گونجاو بو، 
ســزاكەى یەك مانــگ به ندكردنه ، بەاڵم 
ئەگــەر لــە ئەنجامــى ســواڵكردنه كه دا 
برینداربــون و پێكان رویدا ســزاكەى 3 

مانگ به ند كردنە«.
هه رچی ماده ى دواتری ئه و یاسایه شــه ، 
محه مــه د(  )دڵشــاد  پارێــزه ر  وه كــو 
خستیه ڕو، تیایدا هاتوە ئەگەر سواڵكەر 
لەمالێك یاخود دامودەزگایەك ســواڵى 
كرد و زیانى گەیاند بە شــوێنەكە، سزا 

دەدرێت بە یەك ساڵ به ند كردن.
ئاماژه ى به وه شكرد ئەگەر سواڵكەرەكە 
تەمەنــى لە خوار 18 ســاڵ بو، ئه وا بە 
نەوجەوانــان هه ژمــار ده كرێــت و ســزا 

دەدرێت.

رۆژانە 15 
بۆ 20 هەزار 

دەردەكەم

ئەمانە لە 
مناڵیەوە فێرى 

سواڵكردن 
كراون
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◘ نه وژین

ئایا تائێستا زانیوته  له پاڵ جۆره  
جیاوازه كانى توندوتیژی دا، ژنان له  

گه رمیان و هه رێمى كوردستان روبه ڕوى 
جۆرێكى تر له  توندوتیژی ده بنه وه ، كه  

ئه ویش توندوتیژییه  سیاسیه ؟

لــه  هه ركام لــه و ژنانه  بپرســیت كه  له  
كایه ى سیاسی دا كارده كه ن له گه رمیان 
و كوردســتان له باره ى ئاســته نگه كانى 
لــه و  دا  كاركردنیــان  لــه   به رده میــان 
كایه یــه ، ئه وا بێگومان یه كێك له و خاڵه  
گرنــگ و بنه ڕه تیانــه ى باســی ده كه ن، 
هێرشــی  لێشــاوى  روبه ڕوبوه نــه وه ى 
مه عنه ویــی و هه وڵدانــه  بــۆ لێــدان و 

ناوزڕاندنیان.
ئــه و ژنانه ى لــه م بــواره دا كارده كه ن، 
باس له وه ده كه ن ئــه و وێنا كه لتورییه ى 
لــه  كۆمه ڵــگادا له  باره ى ژنــه وه  هه یه ، 
په ڕیوه تــه وه  بۆ ناو سیاســه تیش، بۆیه  
لــه م  دا  كاركردنیــان  له كاتــى  ئــه وان 
بواره دا، روبه ڕوى ئاســته نگ ده بنه وه  تا 
ده گات به  توندوتیژی به رامبه ركردنیان.

شیرین شێخ حسێن، كارگێڕی مه ڵبه ندى 
گه رمیانى یه كێتى نیشتمانى كوردستان، 
له  دیدارێكى پێشوى )نه وژین( دا، باس 
لــه وه ده كات كۆمه ڵگا به  چاوێكى كه متر 
لــه  پیــاو ســه یری ژن ده كات، ئه مه ش 
هۆكاره  بۆ ئه وه ى ژنان به شــى پێویست 

نه یه نه  ئه م بواره وه .
زۆر  ئاســته نگى  »بێگومــان  ده ڵێــت: 
هه بــوه ، نه ك هه ر له  نــاو حزب، به ڵكو 
له  هه مو كایه كانى تریش ئاسته نگ هه یه  
به تایبــه ت بۆ ژنان، چونكه  ژنان به  پله  
دو بینراون و كه م توانا ته ماشاكراون«.

◘ نه وژین

ژنه  كادیرێكى پێشكه وتوى حزبی 
شیوعی، باس له وه ده كات كه  

به شداریی ژنان له كارى سیاسی دا 
له گه رمیان پێشتر كارا تر بوه  وه ك 

ئێستا، پێیشیوایه  هۆكاره كه ى رێگرییه  
كۆمه اڵیه تى و نێرساالریه كانن.

نەرمین عوسمان فه قێ سه عید، كادیری 
پێشــكه وتوى حزبی شیوعی و ئه ندامى 
پێشوى محه لی گه رمیانى هه مان حزب، 
له  دیدارێكى )نه وژین( دا باس له  پرسی 
به شداریی ژن له كارى سیاسی دا ده كات 
له گه رمیان و پێیوایه  به شــداریی كاراى 
ژنــان لــه م بــواره دا، كارێكــى گرنگ و 

پێویسته .

* بەشــداریی ژنــان لــە کاری حزبی و 
سیاسی دا لەگەرمیان چۆن دەبینی؟

به گشــتى بەشــداری ئافره تان لەبواری 
سیاســی دا بــە ئاســتێكی مامناوەنــد 
ئاســتى  رابــردو  ســااڵنی  دەبینــم، 
به شــداریه كه  باشــتر بــو و زۆر ئافرەت 
هه بــون كه  چاالك بون و كاریان دەكرد 
لە بواری سیاســی دا لە گەرمیان، به اڵم 
ئێســتا ئه و چاالك بونــه  كەمی كردوە، 
ئه مــه ش تایبــه ت نیــه  بــه  حزبێكه وه ، 
به ڵكــو هەمــو حزبــەكان كاڵ بونەوەی 

رۆڵی ئافره تانیان پێوە دیارە.

* ئــه و الوازیه ى كه  باســت لێوه كرد لە 
بەشداریی ژنان دا لە بواری سیاسەت دا 
لە گەرمیان، له  رابردو و ئێستاشدا هه ر 

هه بوه ، هۆکارەکەی چیە بە رای تۆ؟
نەخێر من پێموانیه  الوازی هه بوبێت یان 
ئــه و بابه ته  الوازی بێــت، به ڵكو بابه ته  
گرێدراوه  به  هه ندێك پرسی تره وه ، به و 

نه رمین عوسمان فه قێ سه عید:

بهشداریئافرهتانلهكایهىسیاسیلهگهرمیانكهمیكردوه

ژنانلهسیاسهتیشداروبهڕوىتوندوتیژیدهبنهوه

مانایه ى ئەگــەر دابونەریتی كۆمەاڵیەتی 
و رەگــەزی بەرامبەر رێگــری نەكه ن له  
هاتنه  پێشــه وه ى ئافره تــان دا، ئەوا بە 
هیچ شێوەیەك ئافرەتانیش الواز نابن لە 

كار و ئه ركه كانیان دا.

* له گــه ڵ ئــه م به شــدارییه دا، تاچەند 
ژنان توانیویانە جێی خۆیان بکەنەوە لە 

کاری سیاسی دا؟
بــاش، چونكــه   تائاســتێكی  پێموایــه  
ئــەو ئافرەتانەی كاری سیاســی دەكەن 
ئەوانــەن كە بە بەردەوامــی لەو كارەدا 
جێــی خۆیــان كردوه تــەوە، وایده بینــم 
ئافره تــان لــه م روه وه  كه مته رخه م نین، 
چونكــه   ئافــره ت ئەگــەر رێگــری لــە 
بەردەمــی دا نەبێــت، ده توانێــت كارى 
خــۆی بــكات و رۆڵــی هه بێــت و لــه و 

ئه ركه یشی دا كه مته رخه م نابێت.

* زۆرجــار لــه م بــواره دا ره خنــه  لــه  
حزبــه كان ده گیرێــت، واتــا ده وترێــت 
ئه وان رۆڵیان الوازه  له هێنانه  پێشه وه ى 
ژنــان دا، ئایــا رات له مباره یه وه  چیه  و 
بەتایبەت له ناو حزبی ئێوە تا چەند ئەو 

دەرفەت و بوارە رەخسێنراوه ؟
بــه رای من پەرەدان بــه  رۆڵی ئافرەتان 
لەناو حزبەكان دا ئێســتا كاڵ بوه تەوە، 
چونكــە جاران لەناو كایەی سیاســی و 
حزبی دا، به شــداریی ئافره تان زیاتر بو 

لە ئێستا.
هه رچــی په یوه ندیــداره  بــه  حزبه كــه ى 
منیشــه وه ، ئــه وا حزبی شــیوعی تاكە 
حزب بوە كە ئافــرەت كاری تێداكردوە 
لە شاخ و لە رێكخستنەكانی ناو شاریش 
دا، ئێستاش بواری داوە و كار به  كۆتای 

ئافــرەت ده كات لــە هەمــو پایەكانــی 
حزبی، بۆ ئــەوەی رێژەی ئافرەت زیاتر 
بێت لە كاری سیاسی و رێكخراوەیی دا.

* قســه یه ك هه یه  به وه ى ژنان ناتوانن 
لەکاری سیاسی دا سەرکەوتو بن، وەک 
ئەزمونی خۆت تاچەند پێتوایە گونجاوە 
ژنان کاری سیاســی بکەن و سەرکەوتو 

بن تیایدا؟
هەر ئافرەتێك حــەز و ئارەزوی بۆ هەر 
كارێك هەبێت سەركەوتو دەبێت، راسته  

كاری سیاســی گرانــە، بــه اڵم ئافــرەت 
تاكێكــە لەم كۆمەڵگایــە و گرنگه  كاری 
سیاســی بــكات، چونكه  ئــه و كاره  به  
به شــداریی هه ردو ال واتــا هه ردو ره گه ز 
باشــتر ئه نجــام ده درێــت، بۆیــه  وای 
ده بینــم كــه  نه ك هه ر گرنگیــی، به ڵكو 
پێویســته  ئافرەتان كارى سیاسی بكه ن 
شانبه شــانى پیــاوان، چونكــە هەردوال 
تەواوكــەری یەكتــرن، ئێســتا لە هەمو 
پیــاو  و  ژن  دا  كاركــردن  بوارەكانــی 

پێكەوە كار دەكەن.

به پێی ئاماره  فه رمیه كان، ژنان له ســه ر 
ئاستى جیهان دا ته نها 5.2%ى سه رۆك 
ســه رۆكى  6.6%ى  و  حكومه تــه كان 
واڵتــان و 24%ى كــۆى پارله مانتارانــى 

جیهان پێكدێنن.
هه رچــی هه رێمى كوردســتانه ، رێژه كه  
له نێــوان هه ڵكشــان و داكشــان دایــه ، 
ره نگه  ئێستا باشترین ساتى ژنان بێت له  
ده سه اڵت دا، كاتێك یه كێك له  سه رۆكى 

3 ده ســه اڵته كه ى هه رێــم ژنه ، هه روه ك 
3 وه زیــری ژن لــه  حكومــه ت دا هه یه ، 
له  پارله مانیش 25%ى كورســیه كان بۆ 

ژنانن.
به اڵم له گه رمیان رێژه كه  هه م سنورداره ، 
هه م ژنانیش كه متر هاتونه ته  پێشه وه  له  
كایه ى سیاســی دا، كه وایه  هۆكاره كه ى 

چیه ؟
كوێخــا(،  جه مــال  )شــه یما  به وتــه ى 

ئەندامی دەســتەی کارگێڕی و نوێنەری 
ژنــان  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.
به وتــه ى ئه وانــه ى كار لــه و كایه یــه دا 
ده كــه ن، زۆرتریــن ئــه و توندوتیژیانه ى 
ژنان روبه ڕوى ده بنه وه  له كارى سیاسی 
دا، بریتییــه  له : په نابردن بۆ ناوزڕاندن، 
به هه نــد  كه ســایه تیان،  شــكاندنه وه ى 
وه رنه گرتنــى رۆڵ و پێگه یــان، به كــه م 

سه یركردنى تواناكانیان.
شــه یما جه مال كوێخــا، ده ڵێت: به  رای 
زۆربــەی هەرە زۆری تاکەکان کارکردنی 
ژنان لەبــواری سیاســەتدا رێگە پێدراو 

نیە.
به اڵم ئایا ژنــان رازیی بون به م حوكمه  
»ناهه قه ى« له كۆمه ڵــگادا به رامبه ریان 

دراوه  یان ده درێت؟
شیرین شێخ حسێن، به  جه ختكردنه وه وه  
ده ڵێــت: »دژایه تــى كــردن لــه  هه مو 
له نــاو  ته نانــه ت  هه یــه ،  شــوێنێك 
خێزانه كانــى خودى خۆشــمان دژایه تى 
كــراوم، بــه اڵم هــه ر بــه رده وام بــوم و 

به رده وامیش ده بم«.

لە ماوەی 
کارکردنم لە 

سیاسەت، زۆر 
دژایەتی کراوم

سياسه ت به  
به شداریی هه ردو 
ره گه ز باشتر 
ئه نجام ده درێت
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◘ نه وژین، ئه حمه د حه مید
 

)ئیالف( و هاوڕێكانى ده یانه وێ 
وه رزش بكه ن، به اڵم ئه وان رێگریه كیان 

هه یه ، رێگرییه كه ش »ته نوره یه «، 
رێگه شیان پێ نادرێت به  جلی دیكه وه  

وه رزش بكه ن.

لــه  به شــێكى ناوه نده كانــى خوێندن له  
گه رمیــان، جیــاوازى له  نێــوان كچان و 
كوڕانــدا ده كرێت، به شــێوه یه ك كچانى 
فێرخواز له  چه ندین مافی ســه ره تاییان 
بێبه شكراون. كچانى خوێندكار ئاشكراى 
ده كــه ن كــه  لــه  زۆر روه وه  جیاكارییان 
له گه ڵــدا ده كرێت و ئه وه ى بۆ كوڕان به  

ڕه وا ده بینرێت، بۆ ئه وان وانییه .
یانــزه ى  فێرخــوازى  گــۆران،  ئیــالف 
زانستى له  ئاماده یى )کوردستانى نوێ( 
له  قــه زاى كه الر وتى: »له  ناوه نده كه ى 
ئێمــه  كچان وه رزش ناكــه ن به  هۆكارى 
ئه وه ى كه  ته نوره مان له  پێیه  و رێگه ش 
ناده ن به  جلی دیكه وه  وه رزش بكه ین«.
ده ڵێت: »كچه كان داوایان له  مامۆستاى 
وه رزش كــردوه  كــه  ئه یانه وێــت یــارى 
بكه ن، ئه ویش له  وه اڵمدا پێى وتون كه  
بەشــی کارگێریی خوێندنگاکە رێگه  نادا 
به  جلى دیكه وه   وه رزش بكه ن، ئه مه ش 

به هۆى ئه وه ى كه  تێكه ڵن«.
كچــان  به شــدارینه كردنى  »هــۆکارى 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوه کــە دەرفەتێکی 
دڵــی  بــە  کــچ  کــە  نەڕەخســاوه  وا 
خــۆی بەشــداری لــە کــۆڕو کۆبونەوە 
هونەرییەکان یان وەرزشییەکاندا بكات، 
هۆکاری هەرە سەرەکیش بۆ خێزانەکان 
دەگەڕێتەوە، چونکە پاڵپشــتی کچەکان 

»تەنهالەبەرئەوەیكچین،ناهێڵنوهرزشبكهین«

◘ نه وژین، كۆشش محه مه د

ئه گه رچی )ریما( توانی له  ماوه یه كى 
كه مدا ببێته  جێى سه رنجی 

راهێنه ره كه ى و ئاستێكى باش پیشان 
بدات، به اڵم ئه مه  نه بوه  هۆی ئه وه ى 
رێگه ى پێبدرێت له  بوارى وه رزشی 
له شجوانى و په ره پێدانى توانستى 

جه سته یی دا كار بكات.

سه رگوزشــته ى ئــه و كچــه  ته مــه ن 29 
خــوازراوه ،  ناوه كــه ى  كــه   ســاڵه یه  
هاوشــێوه ى چیرۆكــى زۆرێك له  كچانى 
هه رێمــى كوردســتانه ، كاتێــك به هۆی 
نه بونى چانســی كاركردنى یه كســان و 
هه روه ها رێگریی و ئاسته نگى كۆمه اڵیه تى 
و داراییه وه ، رێگه ى په ره دان به  توانا و 

به هره كانیان لێده گیرێت.
ژنــان  كاركردنــى  رێــژه ى  ئه گه رچــی 
به راده یه كى به رچــاو زیادیكردوه ، به اڵم 
هێشــتا ده رفه ته كان بۆ ئه م ره گه زه  به  
بــه راورد بــه  هاوتاكه یان یه كســان نیه ، 
ئــه وان جگه  لــه  كه مــی دهر فه تى كار، 
به ندوباوه  كۆمه اڵیه تى و كه لتوریه كانیش 

دژیانن.
ریمــا، یه كێكــه  لــه و نمونانــه ى كه  بۆ 
ئــه وه ى لــه  بــازاڕى كاردا جێپێی خۆی 

بكاته وه ، ناڕه حه تى زۆری چه شتوه .
وتى: سه ره تا بۆ دابه زاندنى كێشى له شم 
و بۆ یاریكردن روم له  هۆڵێكى وه رزشی 
كرد، به اڵم له وێ ئاســتم زۆر باش بو و 
هه رزو بومه  پێشه نگ، ئه مه ش سه رنجی 
راهێنه ره كه مى راكێشــا و داواى لێكردم 

ببمه  راهێنه رى یاریده ده ر.
قســه ڵۆك،  قســه و  و  رێگریــه كان 
لێنه گه ڕاون ئه م كچه  له م بواره دا بچێته  

پێشه وه  وه ك ئه وه ى ویستویه تى.
رێــژه ى  فه رمیــه كان،  ئامــاره   به پێــی 
به شداریی ژن له  بازاڕى كاردا له  هه رێم، 
بــه راورد به  ره گــه زی نێــر، زۆر كه مه ، 
14%ى  بــۆ   12 رێژه كــه   به شــێوه یه ك 
كۆی ده ستى كار تێناپه ڕێنێت، ئه مه ش 

به پێی ده سته ى گشتى ئاماری هه رێم.
به وتــه ى  نابه رامبه رییــه ،  ئــه م 
ئابورییناســێك، لێكه وته ى جۆراوجۆری 

ئابوری و كۆمه اڵیه تى ده بێت.
لــه   ئابوریینــاس  ســه ركه وت،  عه لــی 
ســلێمانی، پێیواییــه  تائیســتا الیه نــه  

په یوه ندیــداره كان ئاوڕیــی جدیــان لــه  
ئــه م كه یســه  نه داوه تــه وه . وتى: كه س 
پرســی كاركردنى ژنــان و بونى ئابوری 
ســه ربه خۆی نه كــردوه  بــه  بابه تێكــى 
جیدیــی و گرنگ، هه ر ئه مه ش وایكردوه  
ژنــان ملكــه چ بكات بــۆ هــه ر بڕیارێك 

به سه ریاندا بدرێت.
شــانازی  حكومــه ت  له به رامبه ریشــدا 
به وه وه ده كات كه  زۆر پرۆژه ى هه بوه  بۆ 
بره ودان به  كاركردنى گه نجان به  هه ردو 
ره گــه زه وه  و ره گــه زی مێینــه ش لێــی 
سودمه ند بون، یه كێك له و هه نگاوانه ش: 

قه رزی بچوكه .
ئارام كه ریم، به رێوه به ری به ڕێوه به رایه تی 
قــه رزی بچوك لــه  گه رمیــان، ئاماژه ی 
به وه كــرد لــه  رێگــه ی پــڕۆژه ی قه رزی 
بچوكه وه  تائێستا نزیكه ی 7 هه زار بێكار 
سودمه ند بون و پڕۆژه یان ئه نجامداوه  و 

بونه ته  خاوه نكاری خۆیان.
ئاماژه  به وه شــده كات »لــه م رێگه یه وه  
توانیمانــه  ده یان خانم و كچ ســودمه ند 
بكه یــن و ببنه  خاوه ن پیشــه  و دارایی 

سه ربه خۆی خۆیان«.
ئه گه رچی هه رێمى كوردســتان شــانازی 

به وه وه ده كات كه  یاسای باشی هه یه  بۆ 
پاراستنى یه كسانى و به ره نگاربونه وه ى 
جیــاكاری ره گه زیــی، بــه اڵم لــه  بوارى 
ده رفه تى كارى یه كسان دا، كتێبخانه ى 

یاسایی هه رێم چۆڵ و خاڵیه .
پســپۆڕى  به رواریــی،  عه بدولســه الم 
زانكــۆ  لــه   مامۆســتا  و  كۆمه ڵناســی 
ســه اڵحه دین، پێیوایــه  بونى یاســا زۆر 
لــه  مه ســه له كه  ناگۆڕێــت  »ئه گه رچــی 
یاسایش هه بێت داكۆكی له مافی ئافره ت 
بكات، به اڵم هێشــتا ناتوانێت روبه ڕوی 
ئه و دابونه ریته  كورده وارییه  ببێته وه  كه  
تائێستاش كاركردنی ئافره ت به شوره یی 

یان به  نه شیاو داده نات«.
ریمــا، جه ختــى لــه م خاڵــه  كــرده وه  
و باســی لــه   ئه زمونــی خــۆی كرد له  
كاركــرن دا »رێگری لــه  هه مو بوارێكدا 
زۆره  به تایبــه ت ره نگه  دژایه تی بكرێیت 
یان كێشــه  بۆ كاره كه ت دروست بكرێت 

به هۆی ئه وه ى كچیت«.
بــه اڵم وادیــاره  ســه رباری هه مــو ئــه و 
رێگریه  جۆراوجۆرانه ، كچان كۆڵ ناده ن 
و ده یانه وێــت جێپه نجــه ى خۆیــان لــه  

بواره كه دا به جێبێڵن.

په یمانــگای  ده رچــوی  خالــد،  رێژیــن 
پــاش  كۆمپیوتــه ره ،  زانســته كانی 
ته واوكردنی خوێندن، ئۆفیســێكى كارى 
مامه ڵــه ى  به ڕێكردنــى  و  فۆتۆكۆپــی 
هاواڵتیانــى دانــاوه  و به وته ى خۆیشــی 

سه ركه وتو بوه .
ئــه و بــاس لــه وه ده كات ئه گه رچــی نه  
حكومه ت و نه  رێكخراوه كان هاوكاریی و 
ده ســتگیرۆییان نه كردوه ، به اڵم به هه وڵ 
و پێداگیریــی خــۆی توانیویه تــى لــه م 

كاره ى دا سه ركه وتو بێت.
رێژین، هانی كچان ده دات كه  به رده وامبن 
له  به دیهێنانــی خه ونه كانیان، وه كخۆی 
وتى: »سه ربه خۆیی له  روی داراییه وه ، 
واتــا به ره نگاربونــه وه ی توندوتیژیــی و 

به ده ستهێنانی مافه كانمان«.

* دوای بەشــداریکردنی لــە خولێکــی 
لەســەر   »Internews« رێكخراوی
شــێوازی نوســینی راپۆرتی هەستیاری 
جێنــدەری و توندوتیژی بەرامبەر ژنان، 

ئامادەکار ئەم راپۆرتەی نوسیوه .

ناکــەن کاتێــک دەزانــن بەهرەیه کیــان 
تێدایە، تا ئێســتاش خێزانەکان بە پێی 
دابونەریتە کۆنــەکان مامەڵە دەکەن«. 
بێالن له تیف عه بدوڵاڵ، فێرخوازى پۆلى 

دوانزدە له  قه زاى كه الر، وا ده ڵێت.
هه ندێك له  مامۆســتایانى وه رزش باس 
لــه وه  ده كه ن بۆ ئــه وه ى كچان بێبه ش 
بكرێن له  چاالكییه  وه رزشییه كان هۆكار 
زۆره ، یه كێــك له وانــه  زاڵبونــى الیه نى 

ئاینییه .
هێمــن خه لیل كاكه  ئه حمه د، مامۆســتا 
لــه  قوتابخانــه ى  و پســپۆرى وه رزش 
)عیسایی( بنه ڕه تى سه ر به  قه زاى كه الر، 
ئاماژه  بــه وه  ده كات: »هۆكار زۆرن بۆ 
ئه وه ى رێگه  نه ده ن كه  كچان به شــدارى 
چاالكى وه رزشــى بكه ن، یه كێك له وانه  
دین و دابونه ریتى كۆمه ڵگه یه ، هه روه ها 
نه بونى مامۆســتاى پســپۆرى وه رزشى 
ئافــره ت لــه  ناوه نده كان، بەشێکيشــی 

لەبەرئەوەیــە كچــان خۆیان به شــدارى 
چاالكییه  وه رزشییه كان ناكه ن«.

ژینگــه ى كۆمه ڵــگا و هاوته ریــب بونى 
له گــه ڵ پرۆگرامه كانــى خوێنــدن یــان 
سیســته مى  و  كولتــور  تێكه اڵوبونــى 
په روه رده یــى، بــه  هــۆكارى ســه ره كى 
لــه   جیاكارییانــه ى  لــه و  داده نرێــت 
ناوه نده كانــدا ده كرێــت و شــاره زایانى 
قوتابخانــه كان  ده ڵێــن  پــه روه رده ش 
گرنگى ته نها به  خوێندنه كه  ده ده ن نه ك 

په روه رده .

دارا ئه حمه د سه مین، به ڕێوبه رى گشتى 
په روه رده ى گه رمیان، ده ڵێت: »دیدگاى 
ئێمه  وایه  له  باخچه ى ســاوایانه وه  هه تا 
وه كــو دواقۆناغى خوێندن هه ردو ره گه ز 
تێكه ڵبــن و گرنگیــی بــه  هه ردوكیــان 
بدرێــت له  هه مــو روه كانه وه ، بۆ ئه وه ى 

په روه رده یه كى ته ندروستتر هه بێت«.
ده شــڵێت: ئه گه رچــى زۆرجــار داوامان 
له یه كتــر  ناوه نــده كان  كــه   لێكــراوه  
جیابكرێنــه وه ، بــه اڵم ئێمــه  ئه وه مــان 
هه وڵمانــداوه   به ڵكــو  نه ویســتوه ، 

په یوه ندییه كــى پتــه و و هاوڕێیه تــى و 
خۆشه ویســتى له نێــوان هــه ردو ره گه ز 

دروست بكه ین. 
)ئیالف( له  كاتێكدا باسی حه زى خۆى 
و هاوڕێكانى بۆ ده كردین كه  ده یانه وێت 
لــه وه ش  جه ختــى  بكــه ن،  وه رزش 
ده كــرده وه : »لــه  زۆرینــه ى په یــڕه و و 
پرۆگرامه كانــدا وا دانراوه  كه  ده بێت كچ 
و كوڕ  وه ك یه ك ته ماشــا بكرێن، به اڵم 
ئــه م رێنماییــه  تا ئێســتا له  به شــێكى 
ناوه نده كانى خوێندن په یڕه و ناكرێت«.

كچان دەرفەتيان 
بۆ نەڕەخساوه 

بەشداری لە چاالكيه  
وەرزشییەکاندا 

بكه ن
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◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح

ژنانی چاالکوانی گەرمیان لە 
مێزگردێک دا جەخت لە گۆڕانکاریەکی 

هەستپێکراو دەکەن لە گەرمیان له  
ره وشى كچان و ژنان دا، بەوەی 

توندوتیژیە جەستەییەکان تاڕاده یه كى 
به رچاو كه م بونه ته وه ، به تایبه تى 

ئه و حاڵه تانه ى كه  به  »توندوتیژی 
قورس« یان حاڵه تى قورس هه ژمار 

ده كرێت، له گه ڵ ئه وه شدا دان 
بەوەدا دەنێن کە قەبارە و جۆری 

توندوتیژیەکان گۆڕاون.

یەکــەی  مێزگردێکــی  لەمیانــەی 
رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ له  رادیۆی 
دەنــگ، بــە بەشــداری 10 چاالکوانــی 
ژنان، گفتوگۆیەکــی تایبەت ئەنجام درا 
لەســەر قەبارە و رەهەندە جیاوازەکانی 
توندوتیــژی دژ بــە ژنــان  لە ســنوری 
گەرمیان بە گشتی ئه و بەره وپێشچون و 
گۆڕانکارییانــه ى له م روه وه  به دییهاتوه ، 
ئەمــەش لەکاتێکدایــە لە ســاڵی 2019 
و لــە ئامــاری حاڵه ته كانــى 10 مانگی 
به ره نگاربونــه وه ى  بەڕێوبەرایەتــی 
توندوتیــژی خێزانــی، هیــچ حاڵەتێکی 
کوشتن و خۆکوشتنی ژنان لە سنورەکە 

دا تۆمار نەکراوە.
گفتوگۆیــه   ئــه و  ده قــی  له خــواره وه  

ده خه ینه ڕو كه  ئه نجامدراوه .

 توندوتیژی جەستەیی 
* ترۆپكی توندوتیژی لەماوەی رابردودا 
لــە گەرمیان کــە بەرامبەر ژنــان دەکرا 
توندوتیــژی جەســتەیی بــو کــە خۆی 
دەبینێتەوە لە هەر جۆرە توندوتیژییەکی 
فیزیکــی بەرامبەر بە ژنان وەک: لێدان، 
ســوتان و کوشــتن، بــەاڵم ئامارەکانی 
ئەمســاڵ، پێدراوى تازه یان داوه ، ئێوه  

چۆنى ده خوێننه وه ؟
لەوه اڵمــى ئــه م پرســیاره دا، چاالکوان 
و لێپرســراوی لقــی گەرمیانــی یەکێتی 
ژنانی کوردستان ئاماژەی بەوەکرد ئەم 
جــۆرە توندوتیژیــە ماوە لــە گەرمیان، 
بــەاڵم تارادەیەکــی بــاش بەهۆی ترس 
لە یاساکانی بەرەنگاربونەی توندوتیژی 

خێزانی، کەم بوه تەوە.
عه بدولڕه حمــان،  غەفــور  شــوکریە 
چاالکــوان و لێپرســراوی لقی گه رمیانى 
یەکێتــی ژنانــی کوردســتان، جەختــی 
لەبــری  ئێســتا  پیــاوان  لەوەکــردەوە 
توندوتیژی جەســتەیی پەنا دەبەنە بەر 

10 چاالكوان هه ڵســـه نگاندن بۆ دۆخی توندوتــــــیژی 

توندوتیــژی دەرونی، هەربۆیە  ئێســتا 
توندوتیژیــە دەرونیــەکان جێگــەی بــە 
لەقکردوە.  جەســتەیەکان  توندوتیژیــە 
زۆر  بەرادەیەکــی  بڵێــن  »ناشــتوانین 
توندوتیــژی جەســتەیی کەمبوەتــەوە، 
لەبــەر ئــەوەی چەندیــن ژنمــان هەیــە 
توندوتیــژی بەرامبــەر دەکرێــت، بەاڵم 
سکااڵ تۆمار ناکات، کەواتە ئێمە ئاماری 
راستی ئەم پرسەمان له به رده ست نیە«.
ژنــان  چاالکوانــی  ئەحمــەد،  ســنور 
و ئەندامــی رێکخــراوی ئۆکســفام لــه  
گه رمیان، له بــاره ى نەبونی ئاماری ورد 
و بێدەنگی ژنان لە بەرامبەر توندوتیژیە 
جەستەیەکان کە بەرامبەریان دەکرێت، 
هێمــای بەوەکــرد »هەندێكجــار ژنــان 
وا بیردەکەنــەوە کە رەنگــە ئەرکەکانی 
خۆیــان بەرانبــەر بــە هاوســەرەکانیان 
لــە نێــو خێزاندا یــان کەســوکاریان بە 
باشــی بە ئەنجام نەگەیاندوە، هه ربۆیه  
هەقــی خۆیانە کە توندوتیژیان بەرانبەر 
بکرێــت، ئەمەش لە ناو ئەو خێزانانە بە 
تەمیەکردن ناودەبرێت«. هۆکارەکەشی 

وابەستەکرد بە کەمی هۆشیاریەوە.

توندوتیژی دەرونی لە بری توندوتیژی 
جەستەیی

* ئەگــەر توندوتیژی دەرونی شــوێنی 
بــە توندوتیژی جەســتەیی لەقکردبێت، 
کەواتــە توندوتیژیــە دەرونیــەکان چین 
ئێســتا بەرامبــەر بە ژنــان دەکرێت لە 

گەرمیان؟
ســنور ئەحمەد، باســی لەوەکرد ژنێک 
ئەگەر تاوەکو ئێســتا رێگەی پێنەدرێت 
بەدڵی خۆی لە ماڵەوە بیەوێت سەردانی 
شوێنێک بکات ئەمە راستەوخۆ پێوتنی 
نیــە بــەوەی تۆ کەســێکی کامــڵ نیت 
پێویستت بەوەیە کەسێکی تر بڕیارت لە 
بارەوە بدات؟! ژنێک مێردەکەی باســی 
ژنێــک بــکات بەڕادەیــەک ئەفزەڵیەتی 
بدات بەسەریدا و ئەم بە ناشرین و نەزان 
بزانێت، نابێتە هۆی تێکچونی دەرونی؟ 
ئــەم ژنە کە بــەردەوام ئــەم رەفتارەی 
یاخــود  بکرێتــەوە  دوبــارە  بەرامبــەر 
بە تــەاڵق بــەردەوام بترســێنرێت، ئایا 
دۆخێکــی دڵەراوکــێ و خۆبەکەمزانینی 

بۆ دروست نابێت؟
شــێوە  بەهەمــان  غەفــور،  شــوکریە 
تەاڵقدان و هێنانــی ژنی دوەم لە الیەن 
پیاوانەوە بە توندوتیژی دەرونی خستە 

بەرباس.
هــاوكات ئەندامێکــی رێکخــراوی وادی 
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 گرتوه تەوە، لە قســەپێکردن و 
وەرنەگرتنــی رای ژنــان و ترســاندنیان 
بــە جیابونــەوە دەرکردنــی کچــان لــە 

خوێندنگاکان.

چۆن روبەڕو ببینەوە؟
* ئەگەر دیقەتێکی ورد بدەینە ئامارەکان 
دەبینــن  بەدوادچونــی چاالکوانــان،  و 
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 
كۆمه ڵــگا کــە بەره وڕویــان ده كاتــه وه  
بــه وه ى پێیان ده ڵێت »کــێ بەخێوتان 

ده کات؟«، دادەنێت.

کارکردن وەکو بەرەنگاربونەوە
* ئەمە راســتەوخۆ دەمانباتەوە بۆ ئەو 
پرســیارەی ژنــان لە گەرمیــان ئەوەی 
تاڕادەیــەک  کرانەوەیەکــی  دەبینرێــت 
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 میراته  بە کچان، ئه مه ش 
یەکێکــی دیکەيه  لەو توندوتیژیانەی کە 

بەردەوامی هەیە.
شوکریە غەفور، لە بارەی ئەمەوە وتی: 
تاوەکو ئێستا ژنانی گەرمیان توندوتیژی 
بەکاردەهێنرێــت،  بەرامبــەر  ئابوریــان 
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. 
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دەشنێ ئەحمەد، چاالکوانى سه ربه خۆ، 
لــە  رەگەزیــەکان  جیاوازیــە  لەســەر 
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 پێــدراوه كان، دیاردەکــە لــە ناحیەی 
رزگاری بــۆ نمونــە بەبــەراورد بەکەالر 

زیاترە. 
عه بدولــرەزاق(،  )ســاهیرە  هــەروەک 
لێپرســراوى لقــي گه رميانــى يه كێتــى 
ئافره تانى 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.
دەگه ینــە  گفتوگــۆکان  کــۆی  لــە 
خاڵــی قســەکردن لەســەر توندوتیژیە 
لــە  کۆمەاڵیەتیــەکان بەرامبــەر ژنــان 
گەرمیــان کــە کــۆی کۆمەڵــگا پێکەوە 
دەگرێتــەوە، بــەوەی چۆن ژنــان قبوڵ 
دەکــەن بــەوەی کــە هەیــە و بــەوەی 
چاالکوانــان  وەک  بیــکات.  دەیەوێــت 
هێمای بۆدەکەن لەم روەوە رەوەشــەکە 
بــەاڵم  بینیــوە،  گۆڕانــکاری بەخــۆوە 

وەکپێویست نیە.
ساهیرە عەبدولرەزاق، باسی لە تازەترین 
نمونە کرد کە ئێســتا لە بەردەســتیان 
دایــەو بەدواداچونــی بــۆ دەکــەن، کە 
دایکێــک چــۆن توندوتیــژی بەرامبــەر 
ئــەوەی  بەهــۆکاری  دەکات  کچەکــەی 
کچەکــەی دەیەوێــت لە هاوســەرەکەی 

جیاببێتەوە.
ئەو نمونەیه ى )ساهیرە( باسی لێوەکرد، 
هاوســەرگیری  ئــەوەی  دوای  کچێــک 
دەکات، دەیەوێــت خۆی کاربکات و ئەو 
جلوبەرگەیشــی دەیپۆشێت بە خواستی 
خۆی بێت، بەاڵم هاوســەرەکه ی ئەمەی 
پــێ قبــوڵ نیــە و بڕیــاری جیابونەوە 

دەدات، دایکی کچــەش بە بەکار هێنانی 
توندوتیــژی خێزانی بــەوە کە کچەکەی 
بەهــۆی  نیــە  قبــوڵ  شــێوەیە  بــەوە 
خزمانیانــەوە،  لەالیــەن  لۆمەکردنــی 

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 شڵەژاوه وه .
به وتــه ى 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 
بەرەنگاربونــەوەی  یاســای  لەســەر 
توندوتیژی خێزانی کە تاچەند کاریگەری 
هەبــوە لەســەر کــۆی توندوتیژیــەکان 
بەرامبەر ژنان و گرفتەکانی لە کوێدایە؟
یاســاکانی  لەســەر  ســاڵەح،  خــەاڵت 
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی خێزانی 
ژنانــی  کــە  لەوەکــردەوە  جەختــی 
گوندنشــین تاوەکو ئێســتا شــارەزایان 
لێــی نیە، ئەو چیرۆکی ژنێکی به  نمونه  
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 
ببه نە 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 هــه ن پێویســتی بە هەڵوێســتە 

لەسەر کردنە بۆ هەموارکردنەوەیان.
ئێستا ژنان لە گەرمیان و کوردستانیش 
لە تەمەنی ســەرو 40 بۆ 50 ســاڵی کە 
جیاده بنه وه  له  هاوسه ره كانيان، دەبینین 
لە زۆربەی مافەکانيان بێبەشــدەکرێن و 

دژبــهژنـــانلـــهگـــهرمیاندهكـــهن

شــوێنێکی گونجاویان بۆ ژیان دەســت 
ناکەوێــت، بەهۆی ئــەوەی نە خێزانێک 
مــاوە بچنــەوە الیــان، نە لە یاســاکان 
حەقی خۆیان وەردەگرن، بەوەی بتوانن 
شــوێنێک بۆخۆیــان دابیــن بکــه ن بــۆ 

نیشتەجێبون.
بــە وتەی چاالکوانانی بــواری مافەکانی 
ژنان، دەبێت یاســاکانی په یوه ست به م 

بواره ، هەموار بکرێنەوە.
ژنێکــی  نمونــەی  غەفــور،  شــوکریە 
دانیشــتوی کــەالری هێنایــەوە بەوەی 
تەمەنــی ســەرو 40 ســاڵە و ئێســتا لە 
بەهــۆی  جیابوه تــەوە،  هاســەرەکەی 
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

نەبونــی هیــچ حاڵه تێكــى کوشــتن و 
خۆکوشــتنى ژنــان لەمســاڵدا، بۆخۆی 
دەرخەری راستی ئەو هەنگاوە گرنگەیە 
کــە پێمان دەڵێــت: چــاوه ڕێ ده كرێت 
ره وشى ژنان به  ئاقارى باشتر دا بڕوات.
ئــەوە دەرئەنجامــەی پێــی دەگەین لە 
کۆی قســە و گفتوگۆکانــی چاالکوانانی 
ژنــان، ئەوەیــە رەوشــی ژنــان له روى 
پاشه كشــه ى توندوتیژیه  قورسه كانه وه ، 
هه نگاوێكــى گــه وره ى نــاوه ، بــەاڵم لە 
زۆر روی دیکــەوە هەنگاوەکان الوازن و 
پێویســتی بە باڵوکردنەوەی هۆشــیاری 
زیاتــر و پاڵپشــتیی یاســایی هه یــه  بۆ 

روبەڕوبونەوەیان.
ئەوەی جێگەی هەڵوه ستە لەسەرکردنە 
کرانــەوەی ژنانە لــەم قۆناغەدا بە روی 
کاری ســەربەخۆی خۆیان و کارکردنیان 
لە بەشــێکی زۆری الیه نەکانی کاردا کە 
بۆخــۆی دەتوانرێت بە دەســتکەوتێکی 
باشــی ژنان بناســرێنرێت، چونکە وەک 
چاالكوانانى مافەکانی ژنان دەڵین: ژنان 
کە بتوانن ئابوری سەربەخۆیان هەبێت، 
ئیتر هه نگاونان بۆ داهاتو ئاسانتر ده بن.
یاساکانی تایبەت بە مافی ژنان لە کاتی 
پرۆســەی جیابونەوەی خێزانەکان وەک 

چاالکوانان دەڵین، گرفت و کەموکورتی 
تێدایە و پێویستی بە هەموارکردنەوەیە، 
ئەوەش بۆ گەڕاندنەوەی ژیانی شایستە 
بــۆ ئــەو ژنانــەی کــە جیادەبنــەوە لە 
ســەرچاوەیەکی  و  هاوســەرەکانیان 
ئەوتــۆی دارايیــان نیە یاخود شــوێنی 
نیشتەجێبونیان نیە کە ئەمەش یەکێکە 
لە هــۆکارەکان کە ژنان قبوڵی چەندین 
و  توندوتیــژی جەســتەیی و دەرونــی 

کۆمەاڵیەتی ده كه ن.

 رەوشی ژنان 
پێویستی بە 

پاڵپشتیی یاسایی 
هه یه
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◘ نه وژین، هونه ر حه مید

)نەسرین( لەدەستپێکی تەمەنی 
هەرزەکاری هەستی بەجیاوازی کرد 
لە روی جەستەییەوە لەگەڵ خوشک 

و براکانی دا، بەاڵم تا ماوه یه كى 
زۆر نەیدەزانی ئه و یەكێكە لەوانەی 

لە كۆمەڵگا دا بە »نێرەموك« 
ناودەبرێن.

نەســرین، كه ناوى خــوازراوی مرۆڤێكه ، 
ئێســتا لە ســییەكانی تەمەنی دایە، بە 
شــێوە کــوڕەو بە رەگەز کچــە، ئەوەی 
بــۆ )نه وژیــن( گێڕایەوە كــە لەتەمەنی 
مناڵی حەزی لەیاری کچانە دەکرد زیاتر 
لــەوەی مەیلــی بۆیاری کوڕانــه  بڕوات، 
لە دەســتپێکی تەمەنی هەرزەکاریشــدا 
بەتەواوەتــی ئــەوەی بۆ دەرکــەوت کە 

هۆڕمۆنی کچێنی زیاترە.
لەتەمەنــی  کــرد،  ئەوەشــی  باســی 
جلوبەرگــی  ماڵــەوە  لــە  مناڵییــەوە 
کوڕانیــان بــۆ کڕیوە، بەاڵم ئــەم زیاتر 
حــەزی لە جلوبەرگــی کچانە بوه ، هەتا 
دوای تەمەنی هەرزەکاریی وەک کوڕێک 
دەركەوتــوە، بەاڵم لــەدوای تەمەنی 20 
ســاڵییەوە ئیتر حەزی نەكردوە تێکەڵی 
کــوڕ بــکات و هاوڕێی کچیشــی نەبوە. 
ئه م حاڵه تانه  له مێژه وه  له ناو كۆمه ڵگادا 
بونــى هه یــه ، وه ك توێژه رێكى ده رونى 
باســی لێــوه ده كات، به رده وامیــش ئه و 

كه سانه  »ده بنه  قوربانى«.
عەبــاس مەحمــود، توێــژەری ده رونى، 
باسی لەوەكرد زۆرجار له قوتابخانەکان 
دا ئــەم جۆرە کەســانە دەبنە قوربانی، 
چونکــه بەپێی خواســتی خۆیان دەوام 
لــەو قوتابخانانــە ناکــەن کــه خۆیــان 
بەپێــی شــێوەیان  لێیەتــی،  حەزیــان 
دەخرێنــە قوتابخانەی کچان یان کوڕان 

◘ نه وژین، زریان محه مه د

توندوتیژی: )جه سته یی، ئابوریی، 
ده رونى، سێكسی(، ره نگه  هه تائێستا 

ئه مجۆرانه ى توندوتیژیت بیستبێت 
یان ئاگات لێ بێت، به اڵم جۆرێكى 
ترى توندوتیژی له  كۆمه ڵگادا بونى 

هه یه  كه  به بێده نگی ئه نجام ده درێت، 
نه  په نجه ى بۆ راده كێشرێت و نه  

قوربانیه كانیش له سه رى دێنه  ده نگ.

ســه رجێیكردنى بــه زۆر، یه كێكــه  لــه و 
جۆرانــه ى توندوتیــژی كــه  ده رهه ق به  
ژنانــى هاوســه ردار ده كرێت، ئــه وان له  
بێده نگى دا روبــه ڕوى ئه م توندوتیژییه  
ده بنــه وه ، نه  ده توانن له باره یه وه  قســه  
بكــه ن و نــه  ئه گه ریــش قســه  بكــه ن 
چاوه ڕێی ئــه وه  ده كــه ن خه ڵكى لێیان 

بگه ن.
كرۆكــی ئــه م جــۆره  لــه  توندوتیــژی، 
بریتییــه  لــه  ناچاركردنى ژنــان له الیه ن 
هاوســه ره كانیانه وه  به  ســه رجێی كردن 
بارودۆخــی  ئه گه رچــی  جوتبــون،  و 
ته ندروســتى و ده رونیشــیان نه گونجاو 

بێت و ئاماده  نه بن بۆ ئه م كاره .
لــه  گــه ڕان و په یجوریمــان دا بــۆ ئه م 
ده ســت  زۆرمــان  زانیاریــی  حاڵه تــه ، 
نه كــه وت، هــه روه ك ژنانیــش ئامــاده  
نه بــون له باره یه وه  قســه مان بۆ بكه ن، 
به  ئاشكراش هه ســتمان به وه ده كرد كه  
ئه وه ى واده كات قســه  نه كه ن، شــه رمی 

كۆمه اڵیه تیه .
دواى گه ڕانێكى زۆر، ژنێك به و مه رجه ى 
هیــچ ئاماژه یه ك به  نــاو و زانیاریه كانى 

نه كرێت، ئاماده بو قسه مان بۆ بكات.

ئــه و لــه  ناوه ڕاســتى ته مه نــى دایــه  و 
نازناوى )ســارا(مان بــۆ داناوه ، ماوه ى 

)7( ساڵه  هاوسه رگیری كردوه .
»هاوســه ره كه م ته نهــا حــه زى خــۆى 
بــه الوه  گرنگــه  و بــه  زۆر ســه رجێیم 
له گه ڵ ده كات«. به م وتانه  ده ســتى به  

قسه كانى كرد.
ئامــاژه ى به وه كــرد ئــه و به كۆمه ڵێــك 
لــه   خه ونــى خــۆش و ره نگاڵه ییــه وه  
هاوســه رگیریی روانیــوه ، بــه اڵم دواتــر 
واده رنه چــون، به ڵكــو لــه  پرۆســه كه دا 
ناچــار بــه  هه ندێك كار كــراوه  كه  دڵی 

نه یویستوه .
وتــى: »مێرده كــه م به  زۆر ســه رجێیم 
ئــاره زوم  هه رچه نــد  ده كات،  له گــه ڵ 
له ســه رى نه بێت یان بــۆم نه گونجێت و 
ته ندروستیم یارمه تیم نه دات، به اڵم ئه و 

به  زۆر پێم ده كات«.
باســی له وه شــكرد به مهۆیه وه  چه ندین 
جار بوه  به  شــه ڕ و ده نگــه  ده نگیان و 
هه ر به م هۆكاره شــه وه  په المارى داوه  و 

لێی داوه .
ئــه م  له بــاره ى  فه رمیــه كان،  ده زگا 
حاڵه تــه وه  هیچیــان له  هه گبــه دا نیه ، 
ئــه وان باس له وه ده كه ن ئــه م حاڵه تانه  
ئه گه ر هه بن، ئه وا له ناو خێزانه كاندان و 

رێیان ناكه وێته  الی ئێمه .
فریاد هیدایه ت، وته بێژى به ڕێوبه رایه تى 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژى خێزانى 
لــه  گه رمیان ، بــۆ )نه وژیــن( ده ڵێت: 
سێكســى  ده ســتدرێژیی  حاڵه ته كانــى 
له مســاڵدا كه میكردوه ، له گه ڵ ئه وه شدا 
ئه و ســكااڵیانه ى له ســه ر ده ســتدرێژی 
سێكســی هه یه ، هیچیان په یوه ندیان به  
سه رجێیكردنى نێوان ژن و مێرده وه  نیه 

ئه و ره گه زه ى یاسا له  بیری كردوه !

كۆژانى ئه و مرۆڤانه ى هه م نێرن و هه م مێ

سه رجێیكردنى به زۆر، توندوتیژیه كى بێده نگى لێكراو 

کــە ئەمــەش وادەکات خوێندنیــان بــۆ 
تەواو نەکرێت.

نەســرین، ئامــاژەی بەوە کــرد: بەهۆی 
ئــەوەی ماڵی ئەوان لــە ئاوایی بوە، تا 
پۆلی )6(ی بنەڕەتــی خوێندوە، دواتر 
نەیتوانیوە خوێندن تەواو بکات، چونکە 
لــه  ئاواییەکیانــدا ته نهــا قوتابخانــه ى 

بنه ڕه تى »سه ره تایی« هه بوه .
ئــه وه ى گرفته كــه ى بــۆ ئــه م توێژه ى 
كــه  زۆرجــار بــه  »ره گه زی ســێیه م« 
ناوده برێــن، ئه وه یــه  كــه  حاڵه ته كه یان 
ئه گه رچــی لــه  زۆر زوه وه  بونــى هه یه ، 
بــه اڵم یاســا هیــچ گرنگیــی و بایه خى 
پێنــه داوه  و وه ك ئه وه  وایه  كه  له  بیری 

كردبن.
ئەڤین ســەرکەوت، پارێزه ر، 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  شــه رع له  یاســا بوێرتره  له سه ر 
گفتوگۆكــردن له باره ى ئــه م حاڵه ته وه ، 
چونكــه  وه ك زانایه كــى ئاینی ئاماژه ى 
بــۆ ده كات، هه ندێك فه توا له باره یانه وه  

له ئارادان.
م. حه سه ن ساڵه ح، وتاربێژی مزگه وتى 
غه زالــی لــه  كــه الر، بــۆ )نه وژیــن(ى 
رونكــرده وه : 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 

هەردوکیانە.
باســی لەوەشــكرد زانایانــی ســەردەم 
رێگەیان بــەوە داوە کە خۆیان رەگەزی 
رێگــەی  لــە  بکــەن  دیــاری  خۆیــان 
نەشتەرگەریی و رێكارى تری پزیشكیی، 

به شــێوه یه ك هۆرمۆنــى چ ره گه زێكیان 
زاڵ بــو دەتوانن بەو جۆرە رەفتار بکەن 

و هاوسه رگیریی بکەن.
م. حه سه ن ساڵه ح، باسی ئەوەشی کرد 
لە روی میراتەوە هەر رەگەزێکیان ســاغ 
بــوە بەســەریانە بەوشــێوازە میراتیان 
بەردەکەوێت، جه ختیشیكرده وه  »خوای 
گــەوەرە بەگوناهی دەزانێت کە قســەی 
نەشــیاو بەم کەســانە و بــە هەرجۆرە 

مرۆڤێک بکرێت«.
گرفتى گه وره ى ئه م كه سانه  ئه وه یه ، كه  
خێزانه كانیان زۆرجــار ناچاریان ده كه ن 
ئــه و ره گه زه  بن كه  خۆیان ده یانه وێت و 
هیچ ویست و راستیه كى خودی كه سه كه  

قبوڵ ناكه ن.
لــه و روه وه  )نەســرین( نمونه ى ئه وه ى 
 25 ته مه نــى  لــه دواى  كــه   هێنایــه وه  
ســاڵیه وه  خێزانه كه ى ویستویانه  به زۆر 
ناچاری بكــه ن ژن بهێنێــت، له كاتێكدا 
وه كخۆی وتــى: »زیاتــر تایبەتمەندیی 
کچم هەبوە و ته نانه ت دەکەوتمه سوڕی 

مانگانەشه وە«.
شاره زایان پێیانوایه  كه  رێگه  دروسته كه  
له بــاره ى  رێكاره كانــى  یاســا  ئه وه یــه  
ئــه م ره گــه ز و حاڵه تــه وه  دابڕێژێــت، 
به شــێوه یه ك دۆخی تایبه تیــان ره چاو 

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 پارێزه ر واى وت.

* دوای بەشــداریکردنی لــە خولێکــی 
لەســەر   »Internews« رێكخراوی
شــێوازی نوســینی راپۆرتی هەستیاری 
جێنــدەری و توندوتیژی بەرامبەر ژنان، 

ئامادەکار ئەم راپۆرتەی نوسیوه .

 و  لــەو بارەیەوە هیچ ســكااڵیەک تۆمار 
نەکراوە.

ئه م حاڵه ته  به گوێره ى بنه ما مافییه كان، 
جۆرێكه  لــه  جۆره كانــى توندوتیژی دژ 
بــه  ژنــان، ئــه م حاڵه ته ش له  یاســای 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانى 
دا لــه  هه رێمــى كوردســتان، جه ختــى 

لێكراوه ته وه .
وته بێژی به ڕێوبه رایه تى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی خێزانى گه رمیان، وتى: »به  
پێى یاســاكه  هه ر كه ســێك کارێکی له و 
شێوه یه  ئەنجام بدات ئەوا به  پێى ماده ى 
)7( ســزاده درێت بــه  به ندكردن له  )6 
مانگ كه متر نه بێت و له  3 ســاڵ( زیاتر 
نه بێــت، له گه ڵ غه رامه ى مــادی له  )1 

ملیۆن دیناره وه  بۆ 5 ملیۆن دینار («.

كه  یاســا له باره ى ئه م حاڵه ته وه  هه یه ، 
مانــاى وایــه  حاڵه ته كــه ش بونى هه یه ، 
كه واتــا بۆچــی هیــچ كه ســێك ســكااڵ 

له مباره یه وه  تۆمار ناكات؟
سارا، ئاشــكراى  ده كات ئاگادارى ئه وه  
نیه  هیچ یاســایه ك له مباره یه وه  هه بێت، 
ســه رباری ئه وه ش ئاماده  نیه  له وباره وه  
ســكااڵ تۆمار بكات »من ته نانه ت له الی 
خێزانه كه ى خۆشــم ناتوانم باســی ئه م 
حاڵه ته  بكــه م، چونكه  لۆمه م ده كه ن و 

من به  كه مته رخه م ده زانن«.
لێوار ئیبراهیم، لێپرســراوی ســەنتەری 
راوێژکاریــی خێزانــی لــه  گه رمیان، كه  
سه نته ره كه یان خێزانه كان بۆ زۆر كێشه ى 
ناوخۆیــان رویان لێده كه ن، له مباره یه وه  
بــاس لــه وه ده كات »خێزانــه كان ئه مه  

بــه  بابه تێكــى هه ســتیار ده زانن و هه ر 
له ناوخۆیاندا ده مێنێته وه  و نایهێننه  الی 

ئێمه «.
ئــه م حاڵه تــه  و مانه وه ى به وشــێوه یه ، 
ناخــی  كــه   ئــه و خۆره یــه ى  ده بێتــه  
لێدێــت  وای  و  ده خــوات  قوربانیه كــه  
به گشــتى  هاوســه رگیریی  پرۆســه ى 

له پێشچاودا ناشرین بێت.
كارزان فوئــاد، توێــژه ری ده رونــى، بۆ 
ئــه م  )نه وژیــن( وتــى: »قوربانیانــى 
حاڵه تانه  توشــى نه خۆشــى خه مۆكى و 
گۆشــه گیریی ده بن و ته نانه ت وا ده كات 
په نــا ببه نه  بــه ر خۆكۆشــتن، ئەمەش 
زیاتر لەوەوە ســه رچاوه  ده گرێت كه  لە 
ترسی قسە و لۆمەی کۆمەڵگا، تەنانەت 

ناتوانن سکااڵش تۆمار بکه ن«.
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◘ روناك ئه كبه ر

مناڵ یەکێکە لەو نیعمەتانەی کەخوای 
گەورە بەئێمەی بەخشیوە، بۆیە 

یەكێك لەو كارە قورسانەی  دوچاری  
دایك  و باوك دەبێتەوە پەروەردەكردنی  

مناڵەكەیانە، چونكە ئەركێكە 
پێویستی  بەزانیاری   و لێهاتویی  هەیە، 

بەپێچەوانەوە كاردانەوەی  خراپی  
دەبێت لەسەر مناڵ.

هەمو دایبابێک پێویســتە پێش ئەوەی 
بیرلەهێنانــی منــاڵ بکەنــەوە، بیــر لە 
چونکــە  بکەنــەوە،  پەروەردەکردنــی 
مناڵ به بێ پەروەردەیەکی تەندروســت، 
دەبێتە هۆی کێشە و ئاژاوەو ناڕەحەتی 

بۆ خێزان و کۆمەڵگاکەی.
یەکێک لــە کێشــەکانی پەروەردەکردن 
و  دروســت  پەیوەندییەکــی  نەبونــی 
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 بوه تە 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 
بەســەر  بارێــک  دەبێتــە  کۆمەڵگــە، 

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 
و  باشــتر  بەشــێوەیەکی  کــە  دەدات 
پــەروەردە  مناڵەکانتــان  تەندروســت 

بکەن:
1. ســۆز و خۆشەویســتییەکی زیاتر بە 
مناڵەکانتــان ببەخشــن، چونکــە ئەمە 
گرنگییەکــی زۆری هەیــە. بــۆ ئــەوەی 
مناڵەکانتــان هەســت بــە ئاســودەیی 
ئــەوەی  بــۆ  بکــەن،  دڵنیایــی  بــە  و 
و  خۆشەویســتی  جگەرگۆشــەکانتان 
هاوبەستەبونی خێزانییان بۆتان هەبێت.
2. رۆژانــە کاتێکی دیاریکراوتان هەبێت 
کــە بەخۆشــی و شــادی و بە قســەی 

◘ هه نار موفتى

جوانی دیاریەکی بە نرخە بۆ هەر 
کەسێک، مایه ى هەست کردنە بە 
ئاسودەیی و ئارامی. كه سمان نیه  

جوانیمان به الوه  گرنگ نه بێت، به اڵم 
كامه  و چ جۆره  جوانیه ك؟

بــۆ ژن، جوانی بابه تێكــى زۆر گرنگ و 
هه ستیاریشــه ، هەڵقواڵوە لە ئاشــتی و 
ئارامــی و پاکی ناخی مرۆڤ بەگشــتی 
و  بــڕوا  و  تایبەتــی  بــە  ئافــرەت  و 
باوەڕبەخۆکردنــە بــۆ ئەو جەســتەیەی 
کــە پاڕێزگاری لە تەندروســتی و رێکی 

دەکەین.
جوانــى ئه گه رچــی بابه تێكــى رێژه ییه ، 
به اڵم هۆیەکە بــۆ بەردەوامی بەختیاری 
و  پێناســه   دیــاره   مرۆڤێــک،  هەمــو 
پێوانه كانیــش بۆ جوانــى جۆراوجۆر و 
جیــاوازن و ناتوانیــن له  یه ك گۆشــه دا 
كورتــی بكه ینــه وه ، بــه اڵم ئــه م بابه ته  
ده بێــت  زۆری  گرنگیه كــى  به وپێیــه ى 
لــه  ژیــان دا، هه ربۆیــه  پەیوەندیه کــی 
هەیــە  راســتەوخۆی  تاڕادەیــه ک 
بەکێشــەی جۆربەجۆرەکان لە ناو هەمو 

کۆمەڵگایەک دا.
پێشــکەوتنی ره وڕه وه ى ژیــان و هاتنه  
ئــارای رۆڵــی زیاتــری ژنــان، ئه وه مان 
پێده ڵێــن كــه  جوانى روخســار به ته نیا 
به س نیه ، چونكه  ژنى ســه رده م ده بێت 
له پاڵ جوانی روخسار و ده ره وه یشی دا، 
ناخ و تێفكرین و بیركردنه وه یشی جوان 
بێت، ئه گه رچــی له  دونیادا هه ڵمه تێكى 
چڕ هه یه  كه  ته نها ته ركیز له سه ر جوانى 
روخســار و له شــوالر ده كاتــه وه ، به اڵم 

ئه مانه  بابه تى ساكار و تێپه ڕن.
گرنگــه  لــه  پــاڵ جوانــى و پێــدراوه  
سروشــتیه كانى روخســار و جه سته دا، 
ژن هــەوڵ بــدات خۆی رۆشــنبیر بکات 
و خاوه نــى خــه ون و وره  و تێڕوانینــی 

به رز بێت بۆ ژیان، چونكه  هەمو ئەوانە 
بەیه كه وه  به شێکین لە جوانیه كانى ژن.

جوانــى نــاخ و فیكــر، جیاناکرێنــەوە 
لەجوانی روخســار و دیمەنی دەرەوەی، 
بۆیە هەمو ئەمانە له  هۆكاره  گرنگه كانى 
به هێزبونى كه سێتى و جوان ده ركه وتنى 

مرۆڤه كانن.
جوانى ته نیا ئه وه  نیە کەوا مرۆڤ غەرقی 
ساتێكى تێپه ڕی خۆشی به هۆی روخسار 
و جەستەیەکی جوانه وه  دەکات، بەڵکو 
ژنــى جــوان  ئــەو ژنه یه  کــەوا خاوەن 
کەســایەتیه کی بەهێز و خوڕەوشــتێکی 
بەرزو رویەکی گەشــی پــڕ لە خەندە و 

فیكرێكى پڕ و سەرنجڕاکێش بێت.
جوانى روخســار ئه گه ر له ته مه نێكدا زۆر 
مایــه ى گرنگیپێدان بێــت، ئه وا دواتر و 
كاتێــك مرۆڤ ده چێته  ناو ســااڵنه وه  و 
پیری به رۆكــی پێده گرێت، هێدی هێدی 
لــه   وه ك  داده شــكێت،  و  كه مــده كات 
كورده واریــی دا ده وترێــت »جوانــى تا 
سه ر نیه «، بە دڵنیایەوە هیچ جوانیەک 
وەک خــۆی نامێنێــت، دۆخــی ژیــان و 
ئــه و ناڕه حه تــى و ژینگــه  كۆمه اڵیه تى 
و ژیانیــه ى كه  به ســه ر ژنــان دا دێت، 

كاریگه ری ته واویان هه یه  له م روه وه .
پــاش تێپه ڕینــی ســااڵنیش و كاتێــك 
چــۆك  ورده ورده   روخســار  جوانــی 
داده دات له به رامبــه ر چه پۆكــی رۆژگار، 
كاتێك پیری لۆچ ده خاته  ئه و پێســته ى 
جاران جوان و سفت و ساف بو، ئه وه ى 
ده مێنێته وه  ئه وه یه  تاچه ند جوانیه كه ى 
ناخت پاراســتوه ؟ تاچه ند واتكردوه  له  
نــاوه وه ڕا، له  هــزر و بیركردنــه وه ت دا 

پارێزگاریی له  جوانیه كه ت بكه یت؟
بۆیه  كاتێك گرنگیی به  جوانى روخسار 
بابه تێكــى  كــه   ده ده ی  ده ره وه ت  و 
تێپه ڕى كاتیه ، ئه وه شــت له بیر بێت كه  
جوانــى نــاوه وه  پشــتگوێ نه خه یت كه  
گه وهه رێكى جاویــد و نه مر و نه بڕاوه ى 

تۆ و كه سێتى تۆیه .

بۆئهوهىداهاتوپهشیماننهبی
ئێستائهمانهبۆمناڵهكهتبكه!

ژنوجوانى..

خۆش و بە پێکەنین لەگەڵ مناڵەکاتان 
بە ســەربەرن. فێــری هەندێك بەهرە و 
شــارەزاییان بکــەن. یاریــش فەرامۆش 
مەکەن، پێویستییەکی گرنگی منااڵنە و 

شێوازێکی ئاسانی پەروەردەییە.
3. مناڵەکانتــان فێربکــەن راســت لــە 
هەڵە، باش لە خراپ جیابکەنەوە. فێری 
بەها جوانەکان و بنەما رەوشتییەکانیان 
خویــان  مناڵییــەوە  لــە  تــا  بکــەن، 

پێوەبگرن.
4. رێزگرتنــی دوالیی لــە نێوان خێزاندا 
زۆر گرنگــە، پێویســتە هەمو ئەندامانی 
خێــزان، گەورە و بچوک رێز لە یەکتری 
بگــرن و روحــی لێبوردەیی باڵبکێشــێ 

بەسەریاندا.
بــە  کــە  منااڵنــە  رەوای  مافێکــی   .5
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.
6. پێویســت ئێوەی دایــکان و باوکان 
بــە هەڵە وەاڵمی هەڵەکانی مناڵەکانتان 
کــرد،  هەڵەیــان  ئه گــەر  نەدەنــەوە. 
بواریان بدەنێ بــا بیربکەنەوە و خۆیان 

هەڵەکانیان راست بکەنەوە.
كــۆاڵن،  یــان  مــاڵ،  دەرەوەی   .7
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.
و  دایــکان  ئێــوەی  پێویســتە   .8
باوکان، لــە پەروەردەکردنی دروســتی 
و  هاوپــان  و  هــاوڕا  مناڵەکانتــان 
هاوبڕیــار بــن. پێویستیشــە هەندێــك 
یاســای ئاسانی سنورداری خێزانیش بۆ 

مناڵەکانتــان دابنێن، با وا تێنەگەن کە 
ئــازادی بەرەاڵییە و بــێ لێپێچینەوەیە. 
تــردا،  کەســانی  لەبــەردەم  ناشــبێت 
ســزای مناڵەکانتــان بــدەن، ناشــبێت 
زەبــر و توندوتیژی لە گەڵ مناڵەکانتان 
وشــەی  بــە  هــه روه ك  بەکاربهێنــن. 

نەشیاویش هەستیان بریندار مەکەن.
کــە  فێربکــەن  وا  مناڵەکانتــان   .9
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.
10. هانــدان 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 
و  پێبــدەن  ئاماژەیــان  کــە  ئــەوەن 
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 بكــه ن، یاخــود خەاڵتێکی 
ماددییان پێشکەشبکەن وەکو: )نوقڵ، 

یاری، جلێكى جوان و ... هتد(.
11. زۆر 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«.

هه مومان جوانیمان 
به الوه  گرنگه ، 
به اڵم چ جۆره  

جوانیه ك؟

مافێکی رەوای 
منااڵنە گوزارشت لە 
را و بۆچونەکانیان 

بکەن

 یاريی شێوازێکی 
ئاسانی 

پەروەردەییە
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◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

تادێت شێوازه كانى جوانكاریی به گشتى 
و جوانكاری پێست و روخسار 

په ره ده سێنێت، ماوه یه كیشه  شێوازێكى 
تری جوانكاری بره وى په یدا كردوه  كه  
به  )حاشور( ناوده برێت، ئه م شێوازه  

ئه گه رچی ژنان په ناى بۆ ده به ن، به اڵم 

شاره زایان هۆشداریی له باره وه  ده ده ن.

حاشــور بریتیە له  پرۆســه ى هێڵكاریی 
و تۆخكردنــه وه ى برۆ، ئه ویش له رێگه ى 
دەرزیــه وه  ده كرێــت كــه  بــه  هێڵێــك 
به ســه ر برۆدا ده كێشرێت و دواى چه ند 
جه لســه یه ك شــوێنى بــرۆی كه ســه كه  

ره نگدار ده كات.

ئه و ژنانه ى ئــه م جوانكاریه یان كردوه ، 
رایان جیاوازه  له باره ى سوده كانى، هه یه  
پێی باشــه  و هه شــه  رایده گه یه نێت كه  

مه ترسی له سه ر ژیانى دروست كردوه .
مهاباد محه مه د، 45 ســاڵ، یه كێكه  له و 
ژنانه ى حاشــورى كــردوه . وتى: بێئاگا 
بوم لــەو زیانانــەی لەحاشــوردا هەیە، 
بەتایبــەت بۆ کەســێکی وەکــو من کە 

◘ د. محه مه د ئه لعوبه یدی

توندوتیژی دژ به  ژنان به یه كێك له  
هۆكاره  سه ره كیه كانى برینداربون یان 

په ككه وتنى هه مو یان به شێكى جه سته  
دێته  هه ژمار له  زۆر ناوچه ى جیهان 
دا، ئه مه  سه رباری ئه و كاریگه ریی 
و لێكه وتانه ى كه  ده یبێت له سه ر 

ته ندروستى جه سته یی و ده رونى و 
سێكسی و مناڵبون دا. توندوتیژی 

كاریگه ری و ده رهاویشته ى دورمه وداى 
ده بێت چ له سه ر ئه و ژنانه ى روبه ڕوى 

ده بنه وه ، یان له سه ر مناڵ و 
كۆرپه كانیان.

مــن لێــره دا جه خــت لــه  كاریگه رییــه  
بــه   دژ  توندوتیــژی  ته ندورســتیه كانى 
ژنــان ده كه مــه وه ، چونكــه  ئێســتا له  
جیهانــدا توندوتیژی یه كێكه  له  كێشــه  
ته ندروستیه  گه وره كان، به شێوه یه ك كه  
ئاماره  جیهانیه كان ئامــاژه  به وه ده كه ن 
روبــه ڕوى  جیهــان  ژنانــى  35%ى 
توندوتیــژی ده بنه وه  له ســه ر ده ســتى 

هاوسه ر و هاوژین یان كه سانى تر.
ئــه م حاڵه تــه ، كاریگه ریی زۆر به ســه ر 
الیه نى ته ندروســتى ژنانه وه  به جێدێڵیت 
و كێشــه ى زۆری جه ســته یی و ده رونى 
و سێكســی بۆ دروســت ده كات، له پاڵ 
كارگه ریی دانان له  ته ندروستى مناڵبون 

و كۆرپه .
لێــره دا بــه  وردیــی ئــه و مه ترســی و 
كــه   ده كه یــن،  بــاس  كاریگه رییانــه  
توندوتیــژی له ســه ر ته ندروســتى ژنان 

دروستى ده كات:
1. ده بێتــه  هــۆی ده ره نجامــى كوژه ر، 

وه كو: كوشتن یان خۆكوشتن.

»حاشور« چیه  و سود و زیانه كانى چین ؟ 

ئاكامه  وێرانكه ره كانى توندوتیژیی له سه ر ته ندروستى ژنان

2. ده بێتــه  هــۆی برینداریــی. به پێــی 
ئامــاره كان 42%ى ئه و ژنانه ى روبه ڕوى 
توندوتیــژی ده بنه وه  له ســه ر ده ســتى 
توشــى  هاوژینه كانیــان،  و  هاو ســه ر 
برینداریی و پێكران ده بنه وه  له  ئه نجامى 

ئه و توندوتیژییه دا.
3. ره نگــه  به هــۆی ئــه و توندوتیژیه وه  
»به تایبه تــى توندوتیــژی سێكســی«، 
حاڵه تــى دوگیانبونــى نه ویســتراو، یان 
له بارچونــى كۆرپه لــه  و كێشــه ى ترى 
ژنانــى  ته ندروســتى  بــه   په یوه ندیــار 
لێبكه وێتــه وه ، هــه روه ك ره نگه  توشــى 
ڤایرۆســی هه ندێك نه خۆشــی گوازراوه  

بێت، له نمونه ى »ئه یدز«.
به پێی شــیكاریه ك له  ســاڵی 2013 دا، 
ده ركه وتــوه  ئــه و ژنانه ى كــه  روبه ڕوى 
توندوتیــژی جه ســته یی یان سێكســی 
بــه   توشــبونیان  ئه گــه رى  ده بنــه وه ، 
نه خۆشــی ئه یــدز ئه وه نــده  و نیوێــك 
ئــه م  روبــه ڕوى  ژنانــه   لــه و  زیاتــره  
حاڵه ته  نه بونه تــه وه ، هه روه ك ئه گه ری 
توشبونیان به  له بارچون، دو ئه وه نده ى 
ئه و ژنانه یه  كــه  روبه ڕوى توندوتیژیه كه  

نەخۆشــی شــەکرەم هەیە، بەو هۆیەوە 
چەندینجار ســەردانی پزیشكم کردوە بۆ 

البردنی حاشورەکە.
ئه و پێیوایه  خۆشــبه خت بــوه ، به وه ى 
حاشــوره كه ى بــه  یه ك چین بــۆ كراوه  
و زو كاڵ بوه تــه وه ، ده شــڵێت: »زۆر 
پەشــیمانم لەکردنــی و هەرگیــز  ئــەو 
هەڵەیــە دوبارە ناکەمەوە کەژیانم بخاته  

مه ترسیه وه «.
ئــه م  زیانه كانــى  ئه وه یــه :  پرســیار 
جوانكارییه  چیه  و چی واده كات پزیشكان 

هۆشداریی بده ن له  ئه نجامدانى؟
پزیشــكی  تۆفیــق،  کــەژان عەلــی  د. 
پێســت،  نەخۆشــیەکانی  پســپۆری 
له مباره یــه وه  ده ڵێت: »کردنی حاشــور 
لەالیەن پزیشکەکانەوە رێگە پێ نەدراوە 
و نابێــت ئه نجام بدرێت، بەهۆی ئەوەی 
زیانی تەندروســتی زۆرە و دەبێتە هۆی 
گواســتنەوەی نەخۆشــی و هەوکردنــی 
دروســتبونی  هەندێکجــار  و  پێســت 
گــرێ، بــۆ ئەو کەسانەشــی نەخۆشــی 
شــەکرە،  وەک  هەیــە  درێژخایەنیــان 

دەبێتە هۆی خوێنبەربون«.
ئه م وتانــه ، ژنێكیش جه ختى لێكرده وه  

كه  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«.

له به رامبه ریشــدا ژنانــى دیكــه  هه ن كه  
حاشــوریان كردوه  و لێى رازيین و باس 

له وه  ده كه ن زیانى بۆیان نه بوه .
شنە ئازاد، 25 ساڵ، بۆ )نەوژین( وتی: 
»بەهــۆی ئەو ناڕێکیەی لەبرۆمدا هەبو، 
هەســتم بــە کەموکورتــی و ناتەواویــی 
دەکرد لــە روخســارم دا، ئەمەیش زۆر 

بێــزار و ناڕەحەتی کردبوم، بۆیە بڕیارم 
دا حاشور بکەم، وا دو ساڵه  كردومه  تا 
ئێستا کاڵ نەبوەتەوە و سودێکی زۆری 

پێ بەخشیوم«.
حاشــور لە ســەنتەر و ئارایشتگاكان دا 
ئه نجام ده درێت، بۆ ئه نجامدانیشی چه ند 
مه رجێــك هه یــه ، دیارترینیــان ئه وه یه  
نابێــت ته مه نى لــه  خوار 18 ســاڵه وه  
بێــت و نه خۆشــی درێژخایه نى هه بێت. 
ســه ركه وتنى  ئه مانــه ش،  ســه رباری 
پرۆسه كه  به نده  به  جۆری پێسته كه وه .

شەوبۆ کەریم، 23 ساڵ، یه كێكه  له وانه ى 
لــه  ســاڵێكدا 4 جار حاشــورى كردوه ، 
به اڵم هێشــتا لێی رازیــی نیه  »بەهۆی 
رەنگەکــە  چــەورە،  پێســتم  ئــەوەی 
نایگرێت و بۆیەکەی لێ دەبێتەوە، بۆیه  
ئێســتا دەمەوێت چەنــد جارێکی تریش 

تاقی بکەمەوە تا پێستم بیگرێت«.
د. کەژان، جه ختى له  بونى ئه م حاڵه ته  
كــرده وه  و وتــى: ژنانێكــى زۆر رومان 
لێده كــه ن كه  حاشــورەکەیان بەدڵ نیە 
یــان ئاگادار کراونەتەوە لــە زیانه كانى، 
ده یانه وێــت چارەســەریان بکەیــن و بە 

لەیزەر الیبدەین.

نه بونه ته وه .
4. توندوتیــژی له كاتــى دوگیانــى دا، 
ئه گــه رى له بارچونى خۆیــی مناڵ، یان 
له دایكبونى كۆرپه له  به  مردویی، یاخود 
له دایكبونى كۆرپه له  به  ناته واوى یاخود 

الوازی كێشی كۆرپه له ، زیاتر ده كات.
5. ره نگه  ئه م توندوتیژیه  سه ربكێشێت 
بۆ توشــبونى قوربانیه كه  به  نه خۆشــی 
و كێشــه ى ده رونــى، وه كو: نه خۆشــی 
خه مۆكــی، ماندوبونــى زۆر، كه مخه ویی 
و خراپ خه ویی، ناننه خواردن، كێشه ى 
سۆزداریی و خۆكوشتن. هه روه ك به پێی 

لێكۆڵینه وه یــه ك، ئه گــه رى توشــبونى 
قوربانیانــى توندوتیــژی به  نه خۆشــی 
خه مۆكی یــان ئالوده بون به  خواردنه وه  
هۆشــبه ره كان،  مــاده   و  كحولیــه كان 

دوهێنده  زیاتره  له وانى تر.
6. ره نگه  كاریگه ریی تری ته ندروســتى 
له ســه ر قوربانیه كه  به جێبێڵێت، له وانه : 
توشــبون به  ژانه ســه ر، ئازار له  پشــت 
و ســك، ناڕێكــى كارى ماســولكه كان، 
هــه رس،  كۆئه ندامــى  كارى  ناڕێكــى 
كــه م جوڵه یی و تێكچونى ته ندروســتى 

كه سه كه  به گشتى.

7. ره نگه  توندوتیژی به تایبه تى له  ده مى 
مناڵــى دا، رۆڵــی هه بێت لــه  زیادبونى 
ئه گه رى توشــبون به  جگه ره كێشــان و 
خواردنــه وه  كحولیــه كان و گرتنه بــه ر ى 
لــه   مه ترســیدار  سێكســی  ره فتاریــی 
قۆناغه كانى دواترى ته مه ن دا. هه روه ك 
به گشتى ئه م توندوتیژیه  كاریگه ریه كانى 
پــاش  كه ســه كه   ره فتــارى  به ســه ر 
گه وره بون ده رده كه وێت و ده مێنێته وه .

ســه رچاوه : وێبســايتی )أرفع صوتك(، 
وه رگێڕانى: نه وژین.

ئه وانه ى حاشوريان 
كردوه ، رایان 

جیاوازه  له باره ى 
سوده كانى

توندوتيژيى 
قوربانيه كه  توشى 
چه ندين جۆرى 
نه خۆشى ده كات
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دەربارەی

ســه ربه خۆی  رۆژنامه یه كــى  نه وژیــن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الیــه ن رادیــۆی ده نــگ لــه  گه رمیــان 

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 لــە  ژمــارەی  یەکــەم 

دەرچوە.

رادیــۆی دەنــگ، پرۆژەیەکــی میدیایــی 
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان، لە 
رادیۆیەکــی  پەخشــی  بــە  )2010(ەوە 
پاشــان  پێکــردوەو  دەســتی  لۆکاڵــی 

وێبسایتێکی داناوه .
لــە  یەکێکــە  )نەوژیــن(  رۆژنامــەی 
چاالکیەکانــی پــرۆژه ى رادیــۆى ده نــگ 
بــه  پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ئه نجامــدراوه و  بــۆ  ده نگــه وه   رادیــۆی 
زۆرینه یان پێشــتر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ دێكان عه لی*

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.
لەوانــی  رۆژنامەیــە  ئــەم  جیــاوازی 
زۆری  بەشــێکی  کــە  لەوەدایــە،  تــر 
ژنانــی  و  کچــان  رۆژنامەنوســەکان 
گەرمیانن، کە سەرجامیان پاش راهێنان 
و ئاشــناکردن بــەکاری رۆژنامەوانــی، 

لەوێدا کار دەکەن.

◘ نه وژين،
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 
ئەوەندە دۆالرە، بەاڵم الى زۆربەمانە 

ناڕونە ئاخۆ ئۆنسە چیە؟ کێشى 
چەندە؟ ئاخۆ ئۆنسە یەک جۆرە؟ 

 
لێرەدا هەوڵدەدەم بە کورتى وەاڵمى ئەو 

پرسیارانە بدەمەوە.
ئۆنســه ، یەکێکە لە پێوانەکانى کێش و 
بەکاردێت بۆ کۆمەڵێک ماددەى جیاواز و 
لە هەمانکاتدا »ئۆقیە«شى پێدەوترێت 
و هێماکەشى لە بازاڕە نێودەوڵەتیەکاندا 

»OZ«ە .

* ئەسڵى وشەى ئۆنسە:
ئۆنســە لە بنەڕەتدا وشــەیەکى التینیە 
و لــە »Uncia«ەوە هاتــوە لە زمانى 
 »Ynsan« کۆنــى ئینگلیزیشــدا بــە

ناوبراوە.
بــۆ پێوانەکردنــى  بەکاردێــت  ئۆنســە 
کانزاکان دو جۆر کێشــى ئۆنســە هەیە 

لەسەر ئاستى جیهان:
کــە  نێودەوڵەتــى  ئۆنســەى  یەکــەم: 
گرامــە.    31.1034768 کێشــەکەى 
ئەوەى کە رۆژانــە بەرگوێمان دەکەوێت 
و بەکاردێــت بۆ پێوانەکردنى زێڕ و زیو 
و پالتیــن و بــە ئۆنســەى نێودەوڵەتى 

ناسراوە.
دوەم: ئۆنســەى مەلەکى کە کێشەکەى 
جــۆرە  ئــەم  گرامــە.   28.3495231
کێشــەى ئۆنســە زیاتــر بــە ئۆنســەى 
مەلەکى ناســراوە و بەزۆرى لە بریتانیا 
بەکاردێت، بەاڵم لەســەر ئاستى جیهان 

جۆرى یەکەمیان باوترە .
لەپــاڵ ئەم دو جــۆرەدا چەند جۆرێکى 
ترى ئۆنســە هەیە کە لەســەر ئاســتى 
دەوڵەتێکــى  چەنــد  یــان  دەوڵەتێــک 
هەرێمى یان پیشــەیەک بەکاردەهێنرێن 

کە بریتین لە:
1. ئۆنســەى دەرمانخانــەکان »أونصة 
الصيدليــون«: لــە هەمــان کاتــدا بــە 
ئۆنســەى کیمیاوییەکانیش ناســراوە و 

◘ نه وژين

زانایانى زانكۆی سانت لویسی ئه مریكی 
ئاشكرایان كرد كه  ره نگه  چای ببیێته  

هۆی راوه ستاندنى گه شه ى هه مو جۆره  
شیرپه نجه یه كى مه مك.

 
زانایان له میانــه ى توێژینه وه یه كیان دا، 
به دواداچونیــان كــردوه  بــۆ كاریگه ریی 
»ئۆلۆنــگ«  چــای  و  ســه وز  چــای 
ئاكامــدا  لــه   و  شــیرپه نجه   له ســه ر 
بۆیــان رون بوه ته وه  كــه  پوخته ى ئه و 
دوچایــه  ده توانێــت گه شــه كردنى خانه  
شیرپه نجه ییه كانى مه مك رابگرن، به اڵم 

چای ره ش ئه و توانایه ى نییه .
ئاماژه بان به وه شــكردوه  كــه  بەتایبەت 

چای )ئۆلۆنگ( ده توانێت گه شه ى خانه  
پیــس و شــێرپەنجەییەکان رابگرێــت، 
ئه مــه ش به  فیعلی له  ناوچه ى فۆجیانى 
چیــن ده ركه وتــوه  كــه  مۆڵگــه ى چای 
بــه   )ئۆلۆنــگ(ه  و رێــژه ى توشــبون 
شیرپه نجه ى مه مك تیایدا 36% كه متره  

له چاو ناوچه كانى دیكه .
ئاماژه یان به وه شكردوه  كه  ئه و كه سانه ى 
ئــه و جــۆره  چایــه  دەخۆنــه وه ، رێژه ى 
توشبونیان به  شیرپه نجه ى مه مك و زو 
مردنیان 68% كه متره  له چاو كه ســانى 

دیكه .
ئۆلۆنگ، جۆره  چایه كــه  كه  ره نگه كه ى 
له نێوان چای سه وز و چای ره ش دایه  و 
پێشتریش چه ند توێژینه وه یه ك باسیان 

له  سود و گرنگیه كه ى كردوه .

مانا و کێشى ئۆنسەى زێڕ

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

کاریگــەرە لەســەر بەهێزبونــی ژنانــی 
گەرمیان.

هەڵکەوتــەی  گەرمیــان  بەوپێیــەی 
جوگرافــی تاڕادەیەک قورســە تا کچان 
و ژنــان بتوانــن کاری تێدابکەن، بەڵکو 
بەپێچەوانــەوە لــەم رۆژنامــە هێزێکــی 
رۆژنامەنوســەکان  لەژنــە  ئەفســوناوی 
دەبینرێــت، بەهەمــوان دەڵێــن ئێمەی 
ژنانــی گەرمیــان دەتوانین هەمو شــت 

بکەین، هیچ شتێك مه حاڵ نییە.
پــەڕەکان  رۆژنامەکــە  ناوەڕۆکــی  لــە 
تایبەتمەنــدی خۆیــان هەیــە و لێــرەدا 
کەیسەکانی جێندەری و توندوتیژییەکان 
ســەرەڕای  نەخــراون،  پشــتگوێ 

باڵوکردنەوەی کەیســەکان، بــەاڵم هێز 
و توانــای ژنان پشــان دەدەن کە چۆن 
ســەرکەوتوبون پاش تێپەڕاندنی دۆخی 

قورس و گران.
لەکۆتایــدا ئــه وه  ده ڵێــم كــه  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.

* فێرخــوازى به شــى راگه يانــدن لــه  
زانكۆى سه اڵحه دين.

نەوژین، هێزە ئەفسوناوییەکەی کچانی گەرمیان

هەمــان کێشــى ئۆنســەى نێودەوڵەتى 
هەیە.

2. ئۆنسەى ماریا تیریزا: ئەم جۆرەیان 
بەکاردێــت لــە واڵتانــى ئەســیوپیا و 
ئەریتیریــا و چەنــد دەوڵەتێکــى تــرى 
  28.0668 کێشــەکەى  و  ئەوروپــى 

گرامە.
3. ئۆنســەى ئیســپانى:  لــە بنەڕەتدا 
لــە ئيســپانیا بەکاردێت و کێشــەکەى  

28.75  گرامە.

چايی بۆ به ره نگاربونه وه ى
دو جۆر کێشى شیرپه نجه ى مه مك

ئۆنسە هەیە 
لەسەر ئاستى 

جیهان



توندوتيژيى دژى ژنان له  4 تابلۆ دا

تابلۆى شێوه كار سۆالف

تابلۆى شێوه كار ديالن سه الم

تابلۆى شێوه كار ديالن سه المتابلۆى شێوه كار ئۆشين ئيحسان


