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نوســینگهكانى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی بێ دهسهاڵت دهكرێن
◘ نهوژین
لێپرسراوى نوسینگهى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانى
ل ه كهالر ،رایدهگهیهنێت :دهسهاڵتى
بهدواداچون و لێكۆڵینهوهكردن ل ه
دۆسیهكانى توندوتیژی دژ ب ه ژنان ل ه
دهرهوهى خێزان ،لهوان وهرگیراوهتهوه
و دراون به پۆلیس.
رائید فریاد هیدایهت ،لهمیانهى دیدارێكى
رۆژنامهى (نهوژین) دا ك ه لهم ژمارهیهدا
باڵوكراوهتــهوه ،ئامــاژه بــهوهدهكات
كارى ئــهوان وهكــو نوســینگهكانى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی خێزانیی،
قهتیــس بوهتــهوه لــهو كهیســانهى
پهیوهندیــان بــ ه خێزانهكانــهوه ههیه،
كهیســهكانى ژنانیش تهنیــا لهو كاتهدا
وهردهگرن كــ ه توندوتیژییهك ه خێزانیی
بێــت ،ئهگینا لــ ه دهرهوهى خێزان ههر
توندوتیژی و پێشــێلكاریهك دژ ب ه ژنان
رو بدات ،كهیســهكانیان رهوانهى ئهوان
ناكرێت.
وتــى :بەپێی یاســای بەرەنگاربونەوەی
توندوتیــژی خێزانــی ناتوانیــن ئــەو
کەیســانە ببینیــن کــە تیایــدا ژنان لە
دەرهوەی خێزانەکانیــان روبــەڕوی
دەســتدرێژی و توندوتیــژی دەبنــەوە،
تەنهــا لــە حاڵەتــی فریاکەوتــن نەبێت
یاخود حاڵەتێکی تایبەت ،ئەویش دواتر
دۆســیەکەی رەوانە دەکەین و الی ئێمە
نامێنێتەوە.
ئاماژهى بهوهشــكرد« :تاوەکو کەســی
پلە چواری خێزان ،توندوتیژی بەرامبەر
ئافــرەت بــکات الی ئێمە دۆســیەکەی
دەبینرێت و کاری بۆ دەکرێت».
رائیــد (فریــاد هیدایــهت) كــ ه
هــاوكات وتهبێــژی بهڕێوبهرایهتــى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی خێزانى
گهرمیانیشــه ،پێیوایــ ه واباشــتر بــوه
ئهو كهیســان ه ههر لهالی نوسینگهكانى
توندوتیژیــهوه
بهرهنگاربونــهوهى
وهربگیرایهن و بهدواداچونیان بۆ بكرایه،
چونك ه وهكخــۆی وتى« :کارمەندەکانی

كچان پێشهنگى
ههڵمهتهكانى كۆكردنهوهى
هاوكاریین بۆ رۆژئاوا
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كچان دهربهندیخان
دهكهنه تهختهى شانۆ

ئێمــە پســپۆڕیی تایبەتیــان هەیــە لە پۆلیسەکان لە رەگەزی مێن کە ئەمەش
بەدواداچــون بــۆ کێشــە و گرفتەکانی خاڵێکی گرنگی دیکەی ترە».
ئافرەتــان ،هەروەهــا لێکۆڵــەرەکان و لهالپــهڕه ()3ى ئــهم ژمارهيــهدا

«ئاین رێگهى كاری
سیاسیی ب ه ژنان داوه»
◘ نهوژین
كارگێڕێكى مهڵبهندى چوارى گهرمیانى
یهكگرتوى ئیسالمی كوردستان ئهو
بۆچونان ه رهد دهكاتهوه كه پێیانوای ه
ئاینی ئیسالم سیاسهتكردنى بۆ ژنان
حهرام كردوه.
گواڵڵ ه عهبدولعهزیز پاڕهزانیی ،لهمیانهى
دیدارێكى (نهوژیــن) دا ئاماژه بۆ ئهوه
دهكات ،مێــژوى ئاینــهكان و بهتایبهت
ئیســام پڕه ل ه نمونهى بهشداریی ژنان
ل ه كاری سیاســیی ،لهو سۆنگهیهشهوه
بهپێویســتی دهزانێــت ژنان بهشــداریی
لهكایهى سیاسهت دا بكهن.

دهڵێــت« :خــودای گــەورە هــۆکار و
پاڵپشــتە بــۆ ئــەوەی ژنــان و پیاوانی
موســوڵمان هاوکاربن بــۆ بەڕێوەبردنی
ژیانی رۆژانە ،چونکە ئەمەش بەشــێکە
لەسیاسەت».
ئــهو ئهندامــهى مهڵبهنــدى گهرمیانــى
يهكگرتــوى ئیســامی كوردســتان ،ل ه
دیدارهكــهدا كــ ه لهالپــهڕه ()4ى ئهم
ژمارهیــ ه باڵوكراوهتــهوه ،داكۆكــى لــ ه
بهشــداريى ژنــان ل ه كايهى سياســى دا
دهكات و دهشڵێت« :سیاسەت بەشێکە
لەژیانــی ئەم ســەردەمە ،بۆیــە ژنیش
پێویســتە وەک پیــاو کاری سیاســی
بکات ،چونکە هەمــو پایەکانی ژیان بە
ژن و پیاوەوه بەڕێوەدەچێت».

دیدارهكــهى لێپرســراوى نوســینگهى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانى ل ه
كهالر دهخوێننهوه.
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40%ى ئــهو ژنانهى بهمناڵبون
دهمرن تهمهنیان خوار  18ساڵه
دوگیان ،ئهوانهن كــ ه تهمهنیان لهخوار
◘ نهوژین
 18ســاڵیهوهیه ،ئهم ه سهرباری ئهوهى
لهبارچونــى منااڵنــى ئــهو ژنانهش زۆر
پزیشكێكى پسپۆڕ هۆشداریی دهدات
زیاتره.
له بهشودانى كچان له تهمهنى خوار
 18ساڵ و دهڵێت :رێژهیهكى بهرچاوى لهو راپۆرتهدا چیرۆكى ژنێك باســكراوه
ك ه ل ه تهمهنى  11ساڵی دا بهشودراوه و
ئهوانهى لهكاتى مناڵبوندا دهمرن،
لهماوهى  8ســاڵ دا  8مناڵی لهبارچوه
نهگهیشتونهته تهمهنى یاسایی.
و كۆتاجاریش بهســهر مناڵــهوه گیانى
د .هــودا محیهدین محهمهد ،پزیشــكی لهدهستداوه.
پسپۆڕی نهخۆشیهكانى ژنان و مناڵبون بهوتهى (د .هــودا محیهدین محهمهد)،
و نهزۆكــی لــ ه ســلێمانی ،لــ ه میانهى ژن كــ ه لــ ه خــوار تهمهنی  18ســاڵی
راپۆرتێكــى ئــهم ژمارهیــهى (نهوژین) دایــه ،هێشــتا جهســتهی بهتهواوهتــی
دا كهلــ ه الپــهڕه ( )6باڵوكراوهتهوه ،گهشــهی نهكــردوه ،بۆيــ ه كــ ه دوگيان
جهختدهكاتــهوه ك ه بهپێــی توێژینهوه دهبێت ،مهترســى لهسهر ژيانى خۆى و
زانســتیهكان ()%40ى مردنــی ژنانــى كۆرپهكهيشى دروست دهبێت.

ژنانیش كهڵهشاخ دهكهن
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كچێك دهیهوێت كااڵى توركی بایكۆت بكرێت

راپۆرت

◘ نهوین ،زریان محهمهد
له پاش هێرشهكانى توركیا بۆ سهر
رۆژئاواى كوردستان و ئاوارهبونى
بهشێكى زۆرى هاواڵتیان ،وهكو
بهرپهرچدانهوهیهكى مهدهنیانه بۆ ئهو
داگیركارییه ،ههڵمهتێك له گهرمیانهوه
بۆ بایكۆتكردنى كااڵى توركی دهستى
پێكردوه ،لهنێو ستافی ئهو گروپهى ل ه
پشت ئهم ههڵمهتهوهن كچێك ههیه.
تــهرزه محهمــهد ،تهمهنــى  24ســاڵ ه
و پیشــهى مامۆســتایه ،ئهندامێكــى
كاراى گروپــى بایكۆتكردنــى كااڵ و
شــتومهكى توركیــ ه لــ ه گهرمیــان .ل ه
دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ،بــاس لــ ه
هــۆكارى بهشــدارییكردنى لهم گروپ ه و
ئامانجهكانیان دهكات.
* ئــەم گروپــەی کە راتــان گەیاندوە،
ئامانجتان چیە بە دیاریکراوی؟
ئــەم گروپــەی ئێمــە لــ ه ســهروبهندى
ئــهوه رامــان گهیانــدوه ك ه بە شــێکى
نیشــتمانەکەمان لەجەنگێکــی خراپدای ه
لەگەڵ یەکێــک لەزلهێزتریــن هێزەکانی
جیهان کــە دەوڵەتی تورکیایە ،ئهمهش
وایكرد گروپێكى لهو شێوهی ه رابگهیهنین
و هاواڵتیــان هۆشــیاربكهینهوه و ئــهو
پهیامــ ه بگهیهنیــن كــ ه بەرگــری کردن
لــە نیشــتمان تەنها بە چــەک ناکرێت،
بەڵکــو هەریەکێــک لە ئێمــ ه دەتوانین
بەرگــری بکەین بە رێگایەکــی مەدەنی
و بــێ ئەوەی هیــچ بارگرانیــەک بخەنە
سەرشــانی خۆیــان ،ئەویش لــە رێگای
بایکۆت کردنی کااڵ و شتومەکی تورکی
و ســەردانی نەکردنــی تورکیــا لەالیەن
گەشتیارانەوە.
* چــی وایلێکردی بەتەنها وەک کچێک
بێیتە ئەم گروپەوە؟
بــە ئەرکێکــی ئەخالقــی و مرۆڤایەتــی
و نهتهوایهتیــم زانیــوە كــ ه بهشــدارى
ئــهم گروپ ه بكهم و ئەو کــۆت و بەندە

گرنگ ه ژنان بەشدار
بن لەمجۆرە
کەمپین و کارانه

(تهرزه محهمهد) لهگهڵ هاوڕێكانى له كهمپيني بايكۆتكردنى كااڵ و شمهكى توركى
تێکبشــێنم ك ه پێیانوایــ ه كچان ناتوانن
هیــچ كارێــك بكــهن یــان توانایهكــى
ئهوتۆیان نهبێت تەنها لە ماڵەوە دانیشن
و خۆیــان بێبەش بکــەن لە ئەنجامدانی
کاری رێکخراوەی و سیاسی و نیشتمانی
وهك رهگــهزى بهرامبهر ،بۆی ه بڕیارم دا
بهشداربم لهم گروپهدا.
* چــی پەیامێکــت هەیــە بــۆ ژنانــى
گهرمیــان لە بارەی بەشــداری کردنیان
لەم جۆره گروپ و کەمپینانهدا؟
داوا لەهەمــو ئــەو کەســانە دەکەم کە
رەگەزی مێن ،بەربەستەکان تێکبشكێنن
و بــە شــداری ئەم جــۆرە کارانە ببن و
بونى خۆیان بســهلمێنن وەک مرۆڤێکی
خــاوەن بڕیار ،لەوە تێبگــەن کەئەرکی

مێژوییــان لەســەر شــانه ،هەروەهــا
مافەکانیشیان بە هەوڵ و توانای خۆیان
وەردەگیرێــت نــەک چاوەڕێــی رەگەزی
بەرامبــەر بکــەن داواى مافەکانیــان بۆ
بكهن ،یاخود هەندێــک رێکخراوی ژنان
کــە حیــزب ئاراســتەیان دەکات کە لە
چارەکە ســەدەی رابردودا نەیانتوانیوە
بە الیەنی کەم شااڵوی ژنکوژی لەباشور
کۆتایی پێبنێن.
* بهشــداریكردن لهمجــۆره گروپانــ ه
دەکرێت ببێتە مایەی ئەوەی ژنان زیاتر
لە پرســە سیاسی و نیشــتمانیەکان دا
رۆڵ ببینن؟
بێگومــان نــهك لــ ه سیاســهت ،بهڵكو
پێموایــە ئەمجۆرە کارانــە دەبێتە هۆی

ئــەوهی زیاتــر ژنــان بێنــە ناو پرســە
نیشتمانیهكانیشــەوە ،بــەاڵم رەنگــە
کاتێکــی زۆری بوێت تاوەکــو ئەمجۆرە
چاالکی و هەڵوێســتانە بە تەواوی لەناو
ژنانــدا باڵو ببنــەوە ،چونکە ئەم بابەتە
پێوســتی بە دوبــارە پــەروەردە کردن
هەیە لە فێرگەکان کە رەگەزی مێ وەک
مــرۆڤ خۆی ببینێت و وەک مرۆڤ لێی
بڕوانرێت.
* رۆڵــی کچان و بەشــداریکردنیان لەم
گروپانەدا چەند بە گرنگ دەزانیت؟
بەدڵنیاییــهوە گرنگــ ه کچــان و ژنــان
بەشــدار بــن لەمجــۆرە کەمپیــن و ئهو
کارانهی ك ه لە شــێوەی گروپدا دەکرێت
کاریگــەری خــۆی دەبێــت ،چونکــە

کارەکان مەیدانیــە و دهتوانێــت ئــەو
پەیامەی هەیەتی بهئاسان تر لە ژنان و
کچانی تری بگەیەنێت.
* لــهم گروپــەی کــە هەتانــ ه چــۆن
پەیامەکەتان بەهاواڵتیان دەگەیەنن؟
هەوڵدهدەیــن لــە رێگای ریــکالم کردن
و ســەردانیکردنی مــااڵن و هەروەهــا
لــە رێــگای گفتوگــۆ كردنــى كــراوه و
ســیمینارهوه چ لهگــهڵ هاواڵتیــان چ
لهگــهڵ بازرگانهكانى شــار ،پێیان بڵێن
كــ ه کااڵی تورکــی نەکــڕن و نەیهێنــن
بۆ باشــوری کوردســتان ،بەڵکو پشــت
بەواڵتانی تر ببەستن بۆهێنانی کااڵ.
* پێتانوایــە دروســتبونی ئــەم جۆرە
گروپانە کاریگەری دەبێت لەسەر واڵتان
بە تایبەت توركیا لە روی ئابورییهوه؟
بەڵــێ ،بــە دڵنیاییــهوە کاریگــەری
راســتەوخۆی دەبێــت لەســەر ئابــوری
تورکیــا ،چونکــە قەبــارەی بازرگانیان
لەگــەڵ هەرێــم زۆرە ،هــەر واڵتێکیــش
ئابــوری شکســت بهێنــی ســەرەتای
شکســتی حکومڕانیەکەیەتــی ،لهبــهر
ئــهوهى ســاغ نەبونــەوەی كااڵکان واتا
لەدەست دانی متمانەی بازاڕ ،کە دواجار
دەبێتــە هــۆی داخســتنی کارگەکانیان
یاخــود کەمبونــەوەی بەرهەمیــان و
باڵوبونەوەی بێکاری.

بۆ ئهوهى ل ه یادمان نهچێت :ل ه نوگره سهلمان چی رویدا؟
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
هۆڵێكى پڕ ل ه ژن و مناڵ ل ه بیابانێكى
كاكى ب ه كاكى ،لهنێو ناڵه و شیوهن
و گریان و ل ه ژێر رهحمهتى كهسانێك
كه گهردێك میهرهبانیان له دڵ دا
نهبوه .باسی نوگره سهلمان دهكهین،
ئهو قهاڵیهى ژنانى ئهنفالكراوی تێدا
بهند بو.
لــ ه پرۆســهى ئهنفالــدا كــه ل ه ســاڵی
 1987دهســتى پێكــرد و ســاڵی دواتر
كۆتایــی پێهــات ،بــ ه دهیــان هــهزار
مرۆڤــى كورد لــ ه ناوچــ ه جیاوازهكانى
باشــورى كوردســتانهوه ،روبــهڕوى
ههڵمهتێكى گواستنهوه و كۆكردنهوه ل ه
كۆمهڵگاى زۆرهملێ و پاشــان كوشــتن
و زیندهبهچاڵكــردن بونهوه ،بهشــێكى
بهرچاوى ئهو قوربانیانهش ،ل ه ناوچهى
گهرمیانهوه بون ،ك ه زۆرينهیان ل ه ژن و
مناڵ پێكهاتبون.
ژنانێــك كــ ه لــهو ههڵمهتــ ه رهشــهدا
رزگاریان بوه ،تائێستا و پاش تێپهڕینی
زیاتــر ل ه  30ســاڵ بهســهر تاوانهكهدا،
بــ ه ناســۆر و خهمــهوه ال لــهو رۆژانــ ه
دهكهنهوه.
گەالوێــژ محەمــەد ســدیق 50 ،ســاڵ،
دانیشــتوى ناحیــهى رزگاری ســەر
بــە کەالره ،لەگــەڵ دایکــی و دو برا و
خوشــکێکی دا بــهر شــااڵوى ئهنفــال
كهوتون .باســی ل ه مانهوهیان ل ه نوگره
ســهلمان دهكــرد و وتــى :لــە هۆڵێكى
داخــراودا بویــن ،رۆژانــە ســەعاتێک
دەکراینــە دەرەوە و دەبرایــن بــۆ

هەمو شەوێک
خەو ب ه
مناڵهكانمهوه
دەبینم

ســەحرایەک کە چواردەوری تەلڕێژ کرا
بو ،شەوانە تا بەیانی دهرگای زیندانەکە
داخرا بو ،ئەگەر هەمویشمان بمردینایە
نەیان دەکردەوە.
باســی لهوهش كــرد ژنان ســەرەتا کە
دەستگیر دەكران ،حەپێکیان پێ دەدرا
کــە رێگر بــوه لــە چاالکبونی ســوڕی
مانگانە و دەیوەستاند.
گەالوێژ ،ئەوکات تەمەنی 19ســاڵ بوە،
بــەو تەمەنە کەمەیەوە ئەو هەمو ئازار
و ناخۆشیەی چەشتوە ،وتی« :هەرگیز
ئــەو رۆژە ناخۆشــانە لەبیــر ناکــەم
کــە خــەون و ئاواتــی من و خوشــک و
براکانمی لەناو برد».
نوگــره ســهلمان ،ئــهو شــوێنهى
ئهنفالكراوانــى تێدا ئاخنرابــو ،یهكێك ه
لــ ه كۆنترین بهندینخانهكانى عێراق و ل ه
بیابانێكى پارێزگاى (موسهنا) ل ه نزیك
به سنوری سعودیه دروستكراوه.

لــهو بهندینخانهیــهدا ،ژنــان و منااڵنى
ئهنفالكراو ،جۆرهها ئازارى جهســتهیی
و دهرونــی دهدران و بێبهش دهكران ل ه
خواردن و خواردنهوه.
«ئازاری دەرونی زۆر دەدراین ،مناڵ نان
نەبو بیخوات ،هەموکات مردو ل ه الماندا
بو ،کاتێک ئاومان دەهێنا تا بیخۆینەوە،
(حەجــاج) بەســۆندە لێــی دەداین».
(حەنوشە حسێن) واى دهوت.
ئــهو ژنێكى تهمهن  70ســاڵه ،خەڵکی
گوندی فەتاح ئۆمەری ســەر بە ناحیهى
ســەرقەاڵیە و بــە رەگــەز عەرەبــە،
هاوســهرگیری لەگــەڵ کــوڕە کوردێــک
دا کــردوە و وهك ههمــو دانیشــتوانى

گوندهكهى ،بهر شااڵوى ئهنفال كهوتوه .خێزانهكانیــان لهدهســتداوه ،دواى ئهو
(حەنوشــە) لهپێش ههڵمهتهكه دوگيان ههمو ســاڵهش ،هێشــتا چاو ل ه رێن بۆ
بــوه و لــ ه زيندانــى نوگــره ســهلمان هاتنهوهى رۆڵهكانیان.
مناڵهكهى بوه ،ئهويش ناوی لێ دەنێت زەینەب نادر خدر 98 ،ساڵ ،دانیشتوى
(دیــان) لــ ه ئاماژهیهكــدا بــۆ دیلێتى ناحیهى رزگاریی ســهر بــ ه كهالره14 ،
خۆیــان ،لەبــەر نەبونــی جلوبەرگیــش ئەندامــی خێزانەکــەی لە کــوڕ و کچ و
ناچــار جلی مردوی لەبــەری مناڵەکەی نەوەکانــی ئەنفــال کــراون ،بــەاڵم هەر
چاوەڕێی گەڕانەوەیانه.
كردوه.
وتــی :زۆربەیجار دەیان کرد بەقژمان دا بــۆ (نەوژیــن) وتــی« :لەزینــدان
و جنێویــان پێ ئەداین و ســوکایەتیان مناڵهكانمیان لێ جیا کردمەوە ،ئێســتا
پێ دەکردین ،دواجار پاش هەشت مانگ دڵنیــا نیم ئایا فرۆشــراون یــان ئەنفال
کراون ،بــهاڵم هەمو شــەوێک خەونیان
زیندانیی ،ئازاد کراین.
ژنانى ئهنفــال ئهگهر خۆیــان رزگاریان پێوه دەبینــم ،لەخەونمدا دەگەڕێنەوە
بوبێــت ،ئــهوا بهشــێكى زۆری نێو باوەشم».

توندوتيژى
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لێپرسراوی نوسینگەی بەرەنگاربونەی توندوتیژی خێزانی لە کەالر:
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ناتوانین كهیسی توندوتیژی دژ ب ه ژنان ل ه دهرهوهى خێزان ببینین

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
لێپرسراوی نوسینگەی
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی خێزانی
لەکەالر ئەوە ئاشکرا دەکات ،بەهۆی
کۆمەڵێک کەموکورتی لە یاسای
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی خێزانی
نوسینگەکانی توندوتیژی خێزانی،
ناتوانن ئەو کەیسانەی ژنان ببین کە
لەدەرهوەی خێزانەکانیان روبەڕوی
توندوتیژی و دەستدرێژی دەبنەوە.
رائیــد (فریــاد هیدایەت) ،لێپرســراوی
نوســینگەی بەرەنگاربونەی توندوتیژی
خێزانــی لــە کــەالر و وتەبێــژى
بەرەنگاربونــەی
بهڕێوبهرایهتــى
توندوتیــژی خێزانــی لــ ه گهرمیــان،
لــە دیدارێکــی رۆژنامــەی (نەوژیــن)
دا ،بــاس لــە هــۆکاری گۆڕانــکاری لە
کاری بەڕێوبەرایەتــی و نوســینگەکانی
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی دەکات و
الیەنە نەرێنیەکانــی دەخاتەڕو ،هەر لە
دیدارەکەدا تیشک خراوەتە سەر گۆڕانی
بارودۆخی ژنــان لە گەرمیان بە تایبەت
ئەو الیەنەی کە هیچ حاڵەتێکی کوشتن
و خۆکوشــتنی ژنــان لە ســنورەکە لە
ماوەی نۆ مانگی یەکەمی ئەمساڵ تۆمار
نەکراوە.
* ســەرەتا کــە نوســینگەکانی
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی دەســت
بەکاربــون بەرگــری تەواویان لــە ژنان
دەکــرد ،بــەاڵم دوترێــت ئێســتا کاری
نوســینگەکانی توندوتیژی گۆڕاوە و کار
بۆ خێزان بهگشتى دەکات؟

لە کێشەکانی خێزان؟
بــۆ ئــەم الیەنە گرفــت لە یاســاکەدایە
بــەوهی مــهدام نــاوی ئافــرەت هاتوە،
دەبوایــە کێشــەکانی ئــەو ئافرەتانەش
کــە لــە دەرەوەی خێــزان توندوتیژی و
دەستدێژیان دەکرێتە سەر سکااڵکانیان
لــە بەڕێوبەرایەتیەکانــی ئێمــە
وەربگیریایەن.

لە هەرێمى كوردستان دا ساڵی()٢٠٠٧
کــە ئــەم بەڕێوبەرایەتیانە دروســت بو
کارەکانی بەدوداچون بو بۆ کێشــەکانی
تایبــەت بــە ژنــان ،دواتــر کە یاســای
بەرەنگاربونــەی توندوتیــژی خێزانــی
بەرقەرار بــو نــاوی بەڕێوبەرایەتیەکان
گۆڕا بە بەڕێوبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی
توندوتیــژی دژ بــە ئافرەتــان ،ئەوکات
دەبوایە کارمــان بۆ ئافرەتان بکردایە و
لێکۆڵینەوەمان بۆ کێشەکانیان بکرادیە * ،کەواتــە ئێــوە بەهیــچ شــێوەیەک
بــەاڵم لەبەر ئەوەی بە پێی یاســاکە لە ســکااڵی ئــەو ئافرەتانــە وەرناگرن کە
پارێزگاکان دادگایەکی تایبەت دروســت لــە دەرهوەی خێزانەکانیــان روبــەڕوی
کرا بەکێشەکانی خێزان ،لە گەرمیانیش دەستدرێژی و توندوتیژی دەبنەوە؟
ئــەم دادگایــە هەیــە ،کارەکان دوبارە بــە پێــی یاســای بەرەنگاربونــەوەی
گۆڕانی بەسەردا هات ،بەشێوەیەک ئەو توندوتیــژی خێزانــی نەخێــر ناتوانیــن
دادگانە هاتن بە پێی یاســاکە دەستیان ئەو کەیســانە ببینین ،تەنها لە حاڵەتی
بــە کارکردن کرد ئەو دەســەاڵتەیان لە فریاکەوتــن نەبێــت یاخــود حاڵەتێکی
تایبەت ئەویش دواتر دۆسیەکەی رەوانە
ئێمە وەرگرتەوە.
دەکەین و الی ئێمە نامێنێتەوە.
* نــاوی بەڕێوبەرایەتیەکەتــان
بەرەنگاربونەی توندویژی دژی ئافرەتان * ئەگــەر وایــە ئــەو ئافرەتانــە چۆن
و خێزانە ،بەاڵم دەڵێن کارەکەمان تەنها دەتوانن سکااڵ بکەن و الیەنی پارێزگاری
لە چوارچێوەی خێزانە؟ ئەمە بۆچی؟ کردن لێیان کێیە؟
مەبەست لەم ناوە ئەوەیە ئەو کێشانەی دەبێــت ئــەو ئافرەتانەی لــە دەرەوەی
روبــەڕی خێــزان دەبنــەوە چ پیاو بێت خێــزان توندوتیژیــان روبــەڕو دەبێتــە
یاخــود ئافــرەت ئێمــە کاری لەســەر لــە بنکەکانــی پۆلیــس ســکااڵ بکەن،
ئەکەین ،لەبەر ناوەکەشی بە بەردەوامی ئەگەریــش بێنــە الی ئێمــە ســکااڵ
ئــەو ئافرەتانــەی دێنــە الی ئێمە و لە بکــەن دواجــار دادگا بڕیــار دەدات بــە
دەرهوەی خێــزان توندوتیژیان بەرامبەر رەوانەکردنــی دۆســیەکانیان بۆ دادگای
کــراوە کەپێیــان دەڵێــن کەیســەکەت لێکۆڵینــەوە لەوێشــەوە بــۆ بنکەکانی
لێــرە وەرناگیرێت ئەو پرســیارەدەکەن پۆلیس.
کــە بۆچــی نــاوی ئافــرەت لەگــەڵ
* کاریگەریــە نەرێنیەکانــی ئــەم
بەرێوبەرایەتیەکەتانە؟!
گۆرانکاریانە چیە؟
* کەواتە لێرەدا بۆ ناوی ژن جیاکراوەتە ئەمــە گاریگــەری نەرێنــی زۆری هەیە

یاسای
بەرەنگاربونەوەی
توندوتیژی کۆمەڵێک
کەموکورتی تێدایە

تاوەکو کرانەوەی
کۆمەڵگا زیاتر
بێت سکااڵکردن
زیاتر دەبێت

لەســەر کێشــە و گرفتەکانی ئافرەتان،
چونکــە ئافرەتێــک پێــی خــۆش نیــە
دۆســیەکەی بچێتــە بنکــەی پۆلیس و
دادگای گشــتی ،زۆر جــار بــەم هۆیــە
سکااڵ تۆمار ناکات.

ئافرەتێــک توندوتیــژی بەرامبەر بکرێت
تاوەکو کەســی پلە چەند کەیســەکەی
بەخێزانی دادەنرێت؟
تاوەکــو کەســی پلەی چــواری خێزانی
ئافــرەت توندوتیژی بەرامبەر بکات الی
ئێمە دۆســیەکەی ئەبینرێت و کاری بۆ
دەکرێت ،بۆ پیاویش بە هەمان شێوەیە
کاتێــک ســکااڵیەکی خێزانــی دێننــە
نوسینگەکانمان.

* ئەمــە گەیەنــەری ئەوەنیە یاســاکە
پێویستی بە هەموارکردنەوەیە؟
یاســای بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی
خێزانــی لە ســاڵی  ٢٠١١لــە پەرلەمان
دەرچو ،بــەاڵم کۆمەڵێــک کەموکورتی * بــە پێــی ئەو ئامارانــەی کە باڵوتان
تێدایــە کەجێگــەی ســەرنجە ،لەبــەر کردوهتــەوە شــەش مانگــی یەکەمــی
ئــەوەی ئەگــەر یاســاکە تایبــەت بــە ئەمســاڵ هیــچ حاڵەتێکــی کوشــتن و
خێزان بێت ئەوا نابێت کێشــەکانی ژنان خۆکوشــتنی ژنــان لە گەرمیــان تۆمار
وەربگرێــت ،هەروەهــا ئەگــەر یاســاکە نەکــراوە ،ئەمە ئەو پرســیارە دروســت
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی دژی دەکات کــە هــۆکار گۆڕانــی بارودۆخی
ئافرەتان و خێزانە ،دەبێت دۆســیەکانی ژنانە یاخود تەنها ئامارێکە و رێکەوتە؟
توندوتیژی دژی ئافــرەت لە دەرەوەی لەم بابەتەدا وادەڕاوانین لە کوردســتان
خێزانیــش وەبگریــن ،بۆیــە پێویســتە و بەتایبــەت لــە گەرمیانــدا خەڵــک
گەشــتوهتە ئەو قۆناغەی کە کێشەکانی
گۆڕانکاری لە یاسەکەدا بکرێت.
بــە گفتوگــۆ یاخــود پەنابردنــە بــەر
* هەوڵەکانــی ئێــوە چیــە بــۆ ئەوەی یاســا چارەســەربکات ،هەربۆیە ئەوەی
دوبارە بتوانن وەک هاوکارێک بن بۆ ئەو تێبینیمــان کــردوە ســاڵ بەســاڵ ئەو
ژنانهى کە روبەڕوی توندوتیژی دەبنەوە رێژەیە کەم دەبێتەوە.
لە دەرەوەی خێزانەکانیان؟
داواکاری خۆمانمــان گەیاندوەتە الیەنی * بۆ حاڵەتەکانی سکااڵکردن بەگشتی
پەیوەندیــدار ،هەوڵێکیــش هەیــە بــۆ گۆرانکاریەکان چیمان پێدەڵێن؟
ئەوەی دوبــارە بتوانین ئەو ئافرەتانەی تاوەکــو کرانــەوەی کۆمەڵــگا زیاتربێت
روبەڕوی توندوتیژی لە ناوخێزانەکانیان ســکااڵکردن زیاتــر دەبێــت ،هەربۆیــە
یــان دەرەوەی خێزانەکانیــان دەبنەوە بــە پێــی ئامارەکانی بەردەســتی ئێمە
دۆســیەکانیان بێتــەوە الی ئێمــە بــۆ ســکااڵکان زیــادی کــردوە و جــۆری
ئەوەی بتوانین پاڵپشتێکی باش بین بۆ ســکااڵکانیش گۆڕانی بەســەردا هاتوە،
ئافرەتان ،لەبەر ئــەوەی کارمەندەکانی بــەوەی ئێســتا ئافــرەت هەیــە دێتــە
ئێمــە پســپۆڕی تایبەتیــان هەیــە لــە نوســینگەکانمان لەگەرمیــان ،بۆ نمونە
بەدواداچــون بــۆ کێشــە و گرفتەکانی دەڵێــت :براکانم لە میرات بێ بەشــیان
ئافرەتــان ،هەروەهــا لێکۆڵــەرەکان و کــردوم کە ئەمە لەپێشــوتر ئافرەت بۆ
پۆلیسەکان لە رەگەزی مێن کە ئەمەش ئەم بابەتانە پەنــای نەدەهێنایە دادگا،
ئێســتاش زۆر ئافرەت هەیــە لە میرات
خاڵێکی گرنگی دیکەی ترە.
بێبەش کراوە و ســکااڵش ناکات ،بەاڵم
* لە قسەکانت ئاماژەت بەوەکرد تەنها رۆژ بــە رۆژ ئافرەتــان زیاتــر ئاشــنای
دەتوانــن کار لەو کەیســانەدا بکەن کە مافەکانی خۆیان دەبن و بە سکااڵکردن
لــە چوارچێــوەی خێزاندایــە ،ئەگــەر ناهێڵن مافیان پێشێلبکرێت.
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گواڵڵە عهبدولعهزیز پاڕهزانیی:

پێویستە ژنیش وەک پیاو کاری سیاسی بکات
◘ نهوژین ،شۆخان محهمهدساڵهح
گواڵڵە عهبدولعهزیز پاڕهزانیی،
کارگێڕی مەڵبەندی چواری یەکگرتوی
ئیسالمی كوردستان لەگەرمیان،
پێیوای ه سیاسهتكردن بۆ ژن ل ه
گهرمیاندا سهخته ،سهرباری ئهوهش
ژنان توانیویانە ئەو سەختی و
لەمپەرانە تێپەڕێنن ،رهدیشی دهكاتهوه
ئیسالم مافی كاركردن ل ه بوارى
سیاسهت دا له ژن بسێنێتهوه.
ئــهو مــاوەی  25ســاڵە کاری حیزبــی
دهكات( ،نهوژیــن) بــۆ ئاگاداربــون ل ه
بۆچونهكانــى لهبارهى ژن و سیاســهت،
ئهم دیدارهى لهگهڵ سازدا.
* تاچەند سەختە حزبایەتیكردن بۆ ژن
لە گەرمیان؟
بەحوکمــی ئەوەی گەرمیــان تاڕادەیەک
کلتــوری کۆمەاڵیەتــی ئــەو شــتانەی
عەیبەی زۆریان لەسەرە بەسەریدا زاڵە،
هــهروهك چونكــ ه ناوچەیەکــی پەراوێز
خــراو و دورەدەســته ،بۆ ژنــان عەیبە
بوە بەشــداری سیاســەت بکــەن و رای
خۆیــان هەبێت ،بەاڵم دوای راپەڕین ك ه
حیزبــەکان هاتنــە کایەی سیاســیهوه،
ژنیــش هاتــە پێشــەوە و هەوڵــی دا
بێتــە نــاو کاری سیاســیهوه ،بێگومان
ســەرەتای بۆ ژن سەخت بو ،بەاڵم هەر
کارێــک ســەخت و دژواریش بێت ئەگەر
ئیرادە و ویســتت هەبێت و بەئەنجامەوە
بڕۆیتــە ناویــهوه ،هەمو بەربەســتەکان
دەبڕیت .بەگشتی ژنان لەگەرمیاندا ئەو
قۆناغەیان تێپەڕاندوە.
* پێتوایــە کارکردنــی ژن لــە بــواری
حزبایەتــی دا لە گەرمیان ســەختر بێت
لەچاو ناوچەکانی تر؟

* سیاســەت کردن لەگەرمیاندا قورس
و سەختە ،بەاڵم ژنان خۆیان توانیویانە
ئەو سەختی و لەمپەرانە تێپەڕێنن.
* ژنانــی سیاســی لەگەرمیــان تاچەند
لەئاســتی پێویستدان لەڕوی چهندایهتى
و چۆنایهتیهوه؟
لــە ئاســتی ویســتی مندا نیــە ،رێژەی
ئــەو ئافرەتانە کەمــە کەخۆیان لەکاری
سیاسی دەدەن ،هەڵپەیان نیە و بە کەم
رازین .بهگشتى لەگەرمیاندا ژنان کەمتر
نزیک بهکاری سیاســی دەبــن ،بۆنمونە
لەشــارەکانی تــر ژن دەبێتــە وەزیــر و
بهڕێوبهرى گشــتى و پەرلەمانتار ،بەاڵم
لێرە ئەمــە نابینرێت ،ئهگەر هەشــبێت
زۆر کــەم و دەگمەنــە و بەهــەوڵ و
چاونەترســیی خــۆی بــوە ،لەکاتێکــدا
ژنانی گەرمیــان وەک ژنانی ناوچەکانی
تر رۆشنبیر و تێگەشتون.
* یهكێك ل ه پاساوهكان بۆ كارنهكردنى
ژن ل ه سیاسهت دا ،ئهوهی ه ك ه پێیانوای ه
سیاسەت کاری ژن نیە؟
ئەو کەســانەی وادەڵێن بــە هەڵە لەژن
تێگەشــتون ،چونکــە کاتێــک خــودای
گــەورە ژن و پیــاوی دروســت کردوە،
هەردوکیــان تەواوکــەری ژیانــن ،هیــچ
یەکێکیــان بهبــێ ئــەوی تــر نابێــت و
تــەوەرەی ئــەم ژیانــە بەهەردوکیــان
دەچێتە پێشــەوە .سیاسەتیش بەشێکە
لەژیانــی ئەم ســەردەمە ،بۆیــە ژنیش
پێویســتە وەک پیــاو کاری سیاســی
بــکات ،چونکە هەمــو پایەکانــی ژیان
بەژن و پیاوەوه بەڕێوەدەچێت.
* ههندێك ئاین وەکو بەربەست دەبینن
لــەوەی ژن کار لە کایەی سیاســەت دا
نەکات ،تۆ ئەمە چۆن دەبینی؟
ئەمــەش هەڵەیەکــی زەقــى تــره ،من
خــۆم ئاین هۆکار بوە بــۆ ئەوەی کاری

سیاســی بکەم ،چونکە خــودای گەورە
ون و َْالم ُْؤم َن ُ
ــات بَع ُْض ُه ْم
دەفەرمێت « :و َْالم ُْؤ ِم ُن َ
ْرُوف َويَنْ َوْ نَ ِ َعن ْالم َ
ُنك ِر»،
ْض ۚ َي أ�مُرُ ونَ ِب ْل َمع ِ
ِ
أ�وْ لِيَا ُء بَع ٍ
واتــا ژنان و پیاوان پاڵپشــتن بۆ یەکتر
بۆ ئەوەی شــتە خراپــەکان وهالبنێن و
شتە باشــەکان بهێننە ناو کۆمەڵگەکە.
بۆیــە خودای گەورە هۆکار و پاڵپشــتە
بۆئــەوەی ژنــان و پیاوانی موســوڵمان
هاوکاربن بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی رۆژانە،
چونکە ئەمەش بەشێکە لەسیاسەت.
* واتــا ل ه ئیســام دا رێگــ ه بهم كاره
دراوه؟

لەقورئانی پیرۆزدا باسی ئافرەتانمان بۆ
دهكات وەک (بەلقیس) ،دایکی (عیسا)
و هەروەها باسی (ئاسیا)مان بۆ دەکات
کەچــۆن روبهڕوی فیرعــەون بونەتەوە.
لەسەردەمی پێغەمبەری ئیسالم (د.خ)
لەهــەر کار و غەزایەکدا ئافرەتی لەگەڵ
خــۆی بردوە بۆ ئــەوەی پرس و راوێژی
پــێ بــکات ،وەک ئــەوەی جارێکیــان
(ئوم ســەلەمە)ى لەگــەڵ خۆی برد بۆ
فەتحــی مەککە ،کــە پێغەمبەری خودا
بەخەمبــاری هاتەوە نێــو خێوهتهكهى،
ئــوم ســەلەمە وتــی :چیــە؟ فەرموی:

گوێم لێناگرن ،وتى :هەســتە بڕۆ گوێی
پێمــەدە و واجیباتــەکان بکە ،پاشــان
سەحابیەکان هاتن و دوای کەوتن.
* كاركردن لهناو حزب ه ئیسالمیهكان دا
بۆ ژن چۆنه؟
ئێمــە لەنــاو حیزبێکی ئیســامی داین،
زۆرێــك لــ ه ســەرکردەکانی مەڵبەند و
ئاستە بااڵکان ئافرەتن ،کاتێک کەسێک
بۆ پۆســتێک دیاری دەکەيــن لێهاتویی
دەخوێنینەوە نەک ژن و پیاویی ،جاری
واهەیە ژنەکــە لەپیاوە کاندیدەکە زیاتر
دەنگ دەهێنێت.

پارلهمانتارانى ژن لهگهرمیان :سفر و یهك

◘ نهوژین
سفر و یهك ،ئهو ژمارهیهیه ك ه
ژنانى گهرمیان نهیانتوانیوه ل ه
نوێنهرایهتیكردنیان دا ل ه پارلهمانى
كوردستان دا تێیپهڕێنن.
لهماوهى  27ساڵی كارى پارلهمانتارى دا
ل ه ههرێمى كوردستان ،یهكێك ل ه سیما
دیارهكانــى ئــهم دهزگایه ،ههڵكشــانى
پێبهپێی بهشــداریی ژنان بوه تیای دا،
بهشــێوهیهك ژمارهى پارلهمانتارانى ژن

ل ه پهنجهكانى دهســتهوه ههڵكشاوه بۆ بهكاریگهریی شهڕى ناوخۆوه.
چارهك و پاشان زیاتری پارلهمانهكه .بهگشــتى و وهك زۆر كایــهى تــر،
پارلهمانــى كوردســتان كــ ه ل ه ســاڵی پارلهمانى كوردســتان ل ه دهستپێكى دا
 1992دا دروســتبوه و ئــهوكات نــاوى ژمــارهى پارلهمانتارانــى ژنــى زۆر كهم
ئهنجومهنــى نیشــتمانى كوردســتان -و ســنوردار بوه ،بهاڵم ئــهم رێژهی ه ل ه
عێراق بوه ،تائێستا  5خولی بهخۆیهوه خولهكانى داهاتودا ههڵكشــاوه ،ئهویش
بینیــوه ،خولهكانیــش لــ ه ســااڵنى :بهكاریگهریــی ئهو پهیڕهوه تازهیهى ك ه
( 2013 ،2009 ،2005 ،1992و  )2018بــۆ پارلهمــان و ههڵبژاردنــى پارلهمان
بون .وهك دهبینرێت لهماوهى ســااڵنى پهســهند كران ،بــهوهى رێژه و ژمارهى
 1992بــۆ  2005كــ ه دهكات ه  13ســاڵ ،كورســیهكانى ژنانــى بــ ه %30ى كــۆی
ئــهو پارلهمانــ ه هیــچ ههڵبژاردنێكــى كورسیهكانى پارلهمان جێگیر كرد.
دیكــهى ئهنجــام نهداوهتــهوه ،ئهویش ئــهوهى پهیوهندی ب ه نوێنهرایهتیكردنى

رێژهى
پارلهمانتارانى ژن
پێبهپێزياديان
كردوه

ل ه  5خولی
پارلهمان ،تهنها 3
ژن له گهرمیانهوه
ههڵبژێردراون

ژنانى گهرمیانهوه بێت لهو ئهنجومهنهدا،
ئهوا رێژهك ه ل ه سفر و یهك تێناپهڕێت،
چونك ه ل ه خولهكانى  27ساڵهى تهمهنى
پارلهمان دا ،بهشــداریی ژنانی گهرمیان
یان نهبوه ،یان ب ه یهك پارلهمانتار بوه.
لــه یهكــهم خــول دا ل ه ســاڵی ،1992
بهگشــتى رێــژهى ژنــان كــهم بــوه و
نهگهشــتوهت ه %10ى ئهنجومهنهكه ،لهو
نێوهندهشدا ژمارهى پارلهمانتارانى ژنى
گهرمیان ســفر بوه و هیچ نوێنهرێكیان
نهبــوه ،لــ ه كاتێكــدا ههر لــهو خولهدا
پیاوێــك دهبێت ه ســهرۆكى پارلهمان ك ه
خهڵكى گهرمیانه.
لــ ه خولی دوهم دا ل ه ســاڵی  2005دا،
لهكــۆی زیاتر لــ ه  26پارلهمانتارى ژن،
تهنیــا یــهك دانهیان خهڵكــى گهرمیان
دهبێت.
لــ ه خولی ســێیهم دا ل ه ســاڵی ،2009
ژمارهى پارلهمانتارانى ژن ههڵدهكشــێن
بۆ سهروى  35پارلهمانتار ،بهاڵم رێژهك ه
بــۆ ژنانــى گهرمیــان هــهر وهك خولی
پێشو دهبێت و تهنها یهك نوێنهرى ژنى
ئهو پارلهمان ه گهرمیانى دهبێت.
ههرچــی خولی چوارهمیشــ ه ل ه ســاڵی
 ،2013جارێكى دیك ه ژنانى گهرمیان بێ

نوێنهر دهمێننهوه و لهكۆی زیاتر ل ه 30
پارلهمانتــار ،هیــچ پارلهمانتارێكى ژنى
گهرمیان بونى نابێت.
لهدواین خولیش دا ك ه خولی پێنجهمه،
گهرمیــان یــهك نوێنــهرى ژنــى ههیه،
ئهگهرچــی دو پارلهمانتــاری دیكهشــى
هــهن كــ ه لــ ه ســنورهكهدا هاتونهتــ ه
دونیــاوه ،بهاڵم لهســهر ناوچــهى دیك ه
خۆیان بۆ ئهو ئهنجومهن ه كاندید كردوه.
بهگشــتى وهكــو خســتمانهڕو ،ل ه پێنج
خولــی پارلهمانى كوردســتان دا ،تهنها
 3پارلهمانتــارى ژن لــ ه گهرمیانــهوه
ههڵبژێردراون ،لهكاتێكدا هاوتاكانیان ل ه
پیاوان زۆر زیاتر بوه.
ئهگــهر هــۆكارى ئــهم حاڵهتــ ه نهبونى
كاندیدی بههێزى ژن بێت یاخود نهبونى
پاڵپشــتی و گرنگیپێدانــى پێویســت
لهالیهن حزبهكانهوه ب ه كادیر و كاندیده
ژنهكانى پارلهمانى كوردستان ،هیچ لهو
راســتی ه كــهم ناكاتهوه ك ه بهشــداریی
ژنانى گهرمیانیش لهكایهى سیاســی دا،
ئهگــهر نهڵێین الوازه ،ئهوا النیكهم كارا
نی ه و ئهم بوارهش یهكێك ه لهو بوارانهى
كــ ه پێویســتیی بــ ه كارلهســهر كردنى
جیدیی و بهرههمدار تر ههیه.
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ژنان دهتوانن ههم كار بكهن و ههم دایكایهتى

◘ نهوژین ،ئاال عادل
زۆرجار دهوترێت ئهو ژنانهى كارى
دهرهوه دهكهن ناتوانن ب ه باشی
كارى ماڵ ئهنجامبدهن و الیهنى دوهم
فهرامۆش دهكهن ،بهاڵم ئهو ژنانهى
لهدهرهوه كار دهكهن ،ئهم بۆچونهیان
ئاوهژو كردوهتهوه.
لەئێســتادا ژمارەیەکــی بەرچاو ل ه ژنان
لــە دەرەوەی ماڵ کاردەکــەن کە جگە
لە ســودی مادی مەبەســتێکی دیکەیان
سەلماندنی توانای خۆیانە لە کۆمەڵگادا،
ك ه پێشتر کارکردنی ژن لەدەرەوەی ماڵ
ب ه شەرم و عهیبه ناوبراوه.

بهشــێكى ئــهو ژنانــهى كاردهكــهن،
كاركردنهكهیــان نهبوهت ه رێگر لهبهردهم
ئهوهى مناڵهكانیان ب ه باشــی پهروهرده
بكــهن و گرنگییــان پێبــدهن ،ئهمهش
هانیــداون بــۆ بــهردهوام بــون لهســهر
كارهكهیان.
دەریــا حەیــدەر 32 ،ســاڵ ،پیشــەی
فەرمانبەرە ،باس لهوهدهكات لەکاتژمێر
8ی بەیانیەوە تاوەکو کاتژمێر 2ی پاش
نیــوەڕۆ دەوام دەکات و مناڵەكانیشــى
دەوامی خوێندنگا دەکەن ،تەواوی کاتی
دوای نیوەڕۆ و شەوانى بۆ خێزانهكهى و
كارى ماڵهوه تهرخانكردوه« ،گەرخۆت
بــە ژیرانــە بااڵنســی ھەمــو شــتێك
رابگــری ،لەپــاڵ دەوام کاتیــش ھەیــە

بــۆ خۆشەویســتی دەربڕین بــۆ مناڵ و ناچاریی ه و بوهتــە ھۆی دورکەوتنەوەی
لەمناڵەکانــی و ســاردبونەوەی
ئەنجامدانی کاری ماڵەوه.
لــ ه وهاڵمــى ئــهو پرســیارهى ئایــا خێزانەکهیان.
زۆربــەی ئــەو دایکانــەی لــەدەرەوە جوانــە ئەحمــەد 35 ،ســاڵ ،پیشــهى
کار دەکــەن کەســێک ھەیــە لەماڵــەوە یاریــدەدەری پزیشــکە ،وتــی :رەنگــە
یارمەتیدەریانبێــت لەپــەروەردە کردنی ئیشێکی باشم ھەبێت ،بەاڵم زۆر ئاسودە
مناڵەکەیــدا؟ لەیال عەباس 28 ،ســاڵ ،نیــم ،چونکــە مناڵەکــەم پــەروەردەی
كــ ه پیشــهى مامۆســتایە ،دەڵێــت :دەســتی خۆم نیە و تەواوی رۆژ لەیەک
«راســتە دەوام کــردن ھیالکــی زۆرە ،دورین ،شــەوانیش بــەھۆی ماندوبونەوە
بەاڵم بێخەمم ،چونکە دایکی مێردەکەم ناتوانم بهشى پێویست گرنگیی پێبدهم.
ئهو خۆیشــی ب ه كهمتهرخهم دهزانێت و
مناڵەکەم بۆ دەگرێت».
بهشێك ل ه دایکان پێیانوایە کاتەکانیان دهڵێت :بەھۆی ئیشەکەمەوە نەمتوانیوە
بەباشی رێکخســتوە و کاتیان بۆ دەوام وەک دایکێك گرنگی تهواو بە مناڵەکەم
و خێزان و مناڵیش داناوە ،بهاڵم ههش ه بدەم و کاتی پێبدەم.
پێیوایــ ه كاركردنــى لــەدەرەوە کارێکی بــهاڵم بهشــێكى ئەو ژنانــهى لەدەرەوە
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کار دەکــەن ،توانیویانــ ه لهگــهڵ
هاوسهرهكانیان دا گونجاندنێك دروست
بكــهن ،بهشــێوهیهك بتوانــن كات و
گرنگیی تــهواو ب ه مناڵهكانیــان بدهن،
لهمهشــدا پیــاوان رۆڵــی بهرچاویــان
دهبێت.
سۆران فەرھاد 35 ،ساڵ ،دهڵێت« :خۆم
و خێزانــم مامۆســتاین ،خۆشــبەختانە
دەواممان پێچەوانەی یەکترە ،ئەوکاتەی
ئــەو لەدەوامە من مناڵــەکان پەروەردە
دەکــەم ،کاتێــك خێزانــم دەگەڕێتەوە
ماڵەوە من دەڕۆم ،ھیچ کێشەیەکمان نیە
لەگــەڵ دەوامکردنــی و پەروەردەکردنی
مناڵەکانمان».
لهبهرامبهر ئهم بۆچونانهدا ،پسپۆڕێكى
دهرونیــى پێیوایــ ه ژن و پیــاو دهتوانن
وهك یــهك كار بكــهن و گرنگییــش ب ه
خێزان و مناڵهكانیان بدهن.
ڤیــان یهدوڵــا ،توێــژهرى دهرونى ،بۆ
(نهوژیــن) باس لهوه دهكات ،كاركردنى
ژن لــە دەرەوە فشــارێکی زۆر لەســەر
دەرونــی دروســت دەکات ،بۆی ه لهپاش
كاركردن پێویسته پشو بدات.
رونیدهكاتــهوه« :ژن کــە لــە كار
دەگەڕێتــەوە مانــدوە و پێویســتی بــە
پشــودانە ،چونکە ھیالکــی وا لە مرۆڤ
دەکات تواناكانــى كــهم بێتــهوه ،بهاڵم
ئهگــهر بەجوانی کاتەکان دابەشــکەن،
دەتوانن لەپاڵ ئیشکردن دا دایکایەتیش
بکەن».
(ڤیــان) دژى ئهو بۆچونهی ه ك ه پێیوای ه
ژنــان لهبــهر مناڵهكانیــان واز ل ه كار و
پیشــهى خۆیــان بێنن ،دهڵێــت« :ژن
ھیچی لە پیاو کەمتر نیە ،بۆچی پیاوان
ئەتوانــن كاربکەن و باوکیش بن ،ژنیش
بەھەمان شێوە دەتوانێت ھەم كار بکات
و ھەم دایکایەتی».

ژنان كاركردنیان ل ه كهرتى حكومی پێخۆشتره
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
«ماوەى  15رۆژ لە كۆمپانیایەك كارم
كرد ،بەاڵم كۆمپانیاكە داخرا ،بەو
هۆیە منیش بێكار بوم ،بۆیە بڕیارم
داوه ئەگەرلە كەرتى حكومى نەبێت
چى تر كارنهكەم»( .شیالن) واى
وت.
سەڕەڕاى ئیش كردنیان ل ه ههردو كهرتى
حكومــى و تایبهت دا ،بهاڵم ژنان زۆرتر
كاركردنیــان لــ ه كهرتــى حكومیی یان
گشتى پێخۆشتره ،ئهوهش گرێدهدهنهوه
به كۆمهڵێك هۆكارهوه.
بە پێــى ئامارى بەڕێوەبەرایەتى ئامارى
ســلێمانى ،لە سەر ئاستى هەرێم رێژەى
ئیش كردنى ژنان لە كەرتى تایبەت %8
و نێــر %92ە ،بــەاڵم لە كەرتى حكومى
24%ى فهرمانبهرهكانى ل ه رهگهزی مێن
و %76ی ل ه رهگهزی نێر.
ئەم ئامارە دەیســەلمێنێت ئیشــكردنى
ژنان لە كەرتى حكومى ،چوار ئەوەندەى
كەرتى تایبەت زیاترە.
شــیالن ســابیر 26 ،ســاڵ ،مــاوەى 5
ســاڵە خوێندنــى تــەواو كــردوە ،بەاڵم
دانەمــەزراوە ،بۆیــە هەوڵــى كاركــردن
دەدات لــە كۆمپانیایــەك ،بەاڵم بەهۆى
داخســتى كۆمپانیاكــە ناچاربــو واز لە
ئیشەكەى بهێنێ.
بــۆ (نەوژین) وتى :چیتــر ناڕۆمەوە بۆ
كاركــردن و گــەڕان بــە دواى كار دا ل ه
كهرتى تایبــهت ،چونك ه هیچ مەرجێكى
تیــا نیــە كــە گەرەنتــى دانەخســتنى
شــوێنەكە و ســەالمەتى گیانم بكرێت،
هەوڵ دەدەم لە كەرتى حكومى شوێنێك
بدۆزمەوە ،ئەگەرنا هیچ كارێك ناكەم.
هــۆكار و پاســاوهكانى ئــهم حــهزهى

ژنان لە كەرتى
تایبەت دا گهرەنتى
سەالمەتیان كەمترە

خێزانەكان رێگە بە
كچەكانیان نادەن
لە كهرتى تايبهت
كاربكەن
ژنــان جیاوازه ،ئهگهر (شــیالن) لهبهر
گهرهنتــى بهردهوامیــی كارهكه حهز ب ه
كهرتــى تایبهت نــهكات ،ئــهوا (دانیا)
بههۆكارێكــى تر ئــهو كهرتهى پێ باش
نیه.
دانیــا ،كــ ه نــاوى خــوازراوى كچێكــى
تەمــەن  19ســاڵه ،لــە جێگهیهكــدا
مــاوەى مانگێــك كارى كــردوه ،بــەاڵم
بەهۆى گێچەڵپێكردنــى لەالیەن خاوەن
كارەكەیهوه ،وازى هێنا.
«خــاوەن كارەكەم پێــى دەوتم دەبێت
بە دڵى من جــل لەبەر بكەى ،هەروەها

شــەوان تەلەفۆنــم بــۆ كردیــت دهبێت
جوابــم بدەیتەوە ،خاوەنــكار بەیانى تا
ئێوارە من دەبینێت ئاخۆئیشــى چیە بە
شەو قســەم لەگەڵ بكات؟ بۆی ه بڕیارى
وازهێنانــم لە كارەكــەم هێنا»( .دانیا)
واى وت.
لهگهرمیانــدا كهرتــى تایبهت بــۆ ژنان
تاڕادهیــهك نــوێ و تازهیــه ،مێــژوى
كاركردنــى ژنان ل ه كهرتــى حكومی دا
كۆنتره ،بهاڵم لهم چهند ساڵهى دواییدا
رێــژهى ئهو ژنانــهى رویان لــ ه كهرتى
تایبــهت كــردوه ،ههڵكشــانى بهرچاوى

بهخۆیهوه بینیوه.
لهپاڵ ئــهم زیادكردنهشــدا ،بهاڵم ژنان
پتر كهرتى گشــتى ب ه پهســهند دهزانن
وهك كهرتى تایبهت.
لهمبارهیــهوه بەرپرســى رێكخراوێكــى
ژنــان ،هــۆكارى كەمى ژنــان لە كەرتى
تایبــەت بۆبارودۆخــى كۆمەاڵیەتى و لە
ئەستۆنەگرتنى ســەالمەتى گیانى ژنان
دەگەڕێنێتەوە.
شەیما جەمال،بەرپرسى لیژنهى رزگاریی
كۆمەڵــەى ئافرەتانــى كوردســتان ،بۆ
(نەوژین) وتى« :ژنان لە كەرتى تایبەت

دا گهرەنتــى ســەالمەتیان كەمتــرە ،بۆ
نمونە ئهگهر لە كارگەیەكى پیشەسازى
دا كاربكەن ،ئهگهر توشــی برینداریی و
كێشــهیهك هاتن ،ئهوا كــهس بهرپرس
نابێت لێیان و مافیان نابێت».
شــهیما جهمــال ،هۆكارێكــى تــر بــۆ
بارودۆخى كۆمەاڵیەتــى دەگەڕێنێتەوە:
«زۆرێــك لــە خێزانــەكان رێگــە بــە
كچەكانیــان نــادەن لــە مــۆڵ یــان لە
كارگەیەك كاربكەن ،ئەمەش هۆكارێكى
تــرە لــەوەى ژنــان گرنگى بــە كەرتى
تایبەت نەدەن».
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لە رێگەى فهیسبوكەوە  10هەزار دۆالر لە كچێك دەسهنرێت
ئەو كوڕەم بە
جیاواز دەبینى و
دەموت فێڵم لێ
ناكات
لــهو كچ ه بهدهســتیهێناوه ،ئهو كوڕهى
ك ه دهبــو شاســواری خهونهكانى بێت،
(دیــان) بهجێدێڵێت و دهســتبهرداری
دهبێت ،بهتهنیا لهناو واقوڕمان و شۆكی
ههســتكردن ب ه فریودان و دهستبڕین دا
بهجێی دێڵێت.
ئهم شــۆك ه وادهكات ژیــان و تێڕوانینی
ئــهو كچ ه ســهرتاپا بگۆڕێت و خهمێكى
ههڵكشــانى بهكارهێنانى ئهم تۆڕه ،ك ه بەسەرهاتەكهى و وتى« :دواى ساڵێك گــهوره یهخــهى بگرێــت ،لهالیــهك
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
زۆرجار و بۆ مهرامی تایبهتى كچانى پێ لــە چونــە دەرەوەمان ،رۆژێــك پێيوتم بهوهۆیــهى چهند ســاڵێكى تهمهنى ل ه
ئازیزەكــەم دایكم نەخۆشــە پێویســتم خۆشهویستیهكى درۆینهدا بهفیڕۆ داوه،
لهخشتهدهبرێن.
«لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان متمانەم
دیــان ،نــاوى خــوازراوى كچێكــى  26بــە  2هــهزار دۆالره ،ئهگەر بتوانى بۆم لهالیهكــى تریشــهوه دهســتى بــڕاوه و
بە هیچ كەس نەدەكرد ،نازانم چۆن
ســاڵه ،ك ه نمونهى یهكێك ه لهو كچانهى بهێنیت ئەوا من لە خەم و خەفەت رزگار پارهیهكى زۆری لێوهرگیراوه.
سەرلێشێواو بوم متمانەم بە كوڕێك
ل ه رێگهى ئهو تۆڕهوه لهخشتهبراوه .دەكــەى ،منیش كوێرى خۆشەویســتیە ئهم چیرۆكهى كچ ه گهرمیانیهكه ،بهالی
كرد ،بڕە پارەیەكى زۆرى لێ بردم
ئەو بە خهمباریهوه ،چیرۆكهكهى خۆی درۆینەكانــى ئەو بــوم و بۆ رۆژى دواتر توێژهرێكــى كۆمهاڵیهتیهوه ،نمونهیهكى
و وازى لێهێنام» .دیالن ،ب ه چاوى
باشــ ه بۆ ئــهوهى كچان لــ ه بونیادنانى
بۆ (نهوژین) گێڕایهوه و وتى« :من زۆر پارهكهم پێدا».
فرمێسكهوه وای دهوت.
خۆم دهپاراست و نهدهكهوتم ه ههندێك لێرهوه كاروانى فریودان و لهخشتهبردنى پهیوهندیــه ســۆزداریهكانیان دا لــ ه
ئهو نمونهیهك ه لهو كچانهى ك ه ب ه ناوى داوهوه ،بــهاڵم ئــەم كوڕەم بــە جیاواز ئــهو كچــ ه بــۆ راكێشــانى پارهكانــى رێگهى تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه ،چاوی
خۆشهویســتیهوه و لــ ه رێگــهى تــۆڕه دەبینى و دەموت لەو جۆرە كەسانە نیە دهســتپێدهكات ،تاوای لێدێت لهماوهی لێبكهن.
كهمتر ل ه  2ساڵ دا بڕی  10ههزار دۆالر چۆمان ئەحمەد ،توێژەری کۆمەاڵیەتی،
كۆمهاڵیهتیهكانــهوه لهخشــتهدهبرێن ،فێڵم لێ بكات و جێمبهێڵێت».
بۆ (نەوژین) وتی :ئەم چیرۆکە دەچێتە
تــا دهگات بــهوهى پارهیهكــى زۆری ئــهو كــوڕهى كــ ه لــ ه رێگــهى تــۆڕه لهو كچه وهردهگرێت.
ناســیویهتى( ،دیالن) باســی لهوهكرد كــه ههرجاره چوارچێــوەی هەڵخەڵەتاندن لەژێر ناوی
كۆمهاڵیهتیهكانــهوه
لێبسێندرێت.
حاڵهتهكانــى فریودانــى كچــان لــ ه بهردهوام بوه ل ه قســهكردن لهگهڵی دا ،و بــه بیانــو و پاســاوێك پــارهى لێی خۆشەویســتیی درۆینــەدا ،کاتێــك لە
رێگــهى تــۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانــهوه ،ههتا هۆگری بوه ،پاشــان چهند جارێك ویستوه ،ئهویش چونك ه خۆشیویستوه ،روی دەرونــی و الیەنــی ســۆزداریهوه
کچێک متمانە بە كــوڕان دهكات ،بهاڵم
پارهكهى پێداوه.
باسوخواســێكى گهرمــى ئــهم چهنــد یهكتریان بینیوه و ژوانیان كردوه.
ســاڵهى رابــردوه ،بهتایبهتــى لهگــهڵ (دیالن) بــەردەوام بو لــە باس كردنى بــهاڵم كاتێك ئیتر ئهوهى ویســتویهتى ئــهوان ب ه مهرامی دیك ه ســۆزداریهكهى

ئەم ه چیرۆکى
هەڵخەڵەتاندن ه لەژێر
ناوی خۆشەویستیی
درۆینەدا
لێوهردهگرن.
ئهو توێــژهره باس لــهوهش دهكات ك ه
تــۆڕه كۆمهاڵیهتیــهكان پــڕ بــون لــهو
بهسهرهاتانهى ك ه دهستى كچانیان تێدا
بــڕاوه ،ههربۆی ه هۆشــداریی بــ ه كچان
دهدات كــ ه ورد تــر و بهرپرســیارانهتر
ئــهو تۆڕانــ ه بهكاربهێنــن و لێنهگهڕێن
ههست و ئارهزوهكانیان ،بۆڕ ب ه عهقڵ و
بیركردنهوهیان بدهن.
ب ه دیوهكهى تریشدا ،پۆلیسی گهرمیان
رێنمایی ههی ه بۆ كچان ك ه لهكاتى بونى
كێشــهى پهیوهندیــدار بــهو بوارانهوه،
دهتوانن ســكااڵیان لهال تۆمار بكهن ،ل ه
بری ئهوهى پهنا بۆ رێگهى نهخوازراوى
دیكه ببهن.
مقــهدهم (عهلــى جەمــال) ،وتەبێــژى
پۆلیســى گەرمیــان ،بــە (نەوژیــن)
ى وت :بهپشــت بهســتن بــ ه ســكااڵى
كهســهك ه و لهســهر فهرمانــى دادوهر،
ئێمــ ه دهســت بــ ه گرتنهبــهرى رێكاری
پێویســت دهكهیــن بــۆ دۆزینــهوه و
دهســتگیركردنى ئهو كهسانهى كچان ل ه
خشت ه دهبهن ،تهنانهت ئهگهر كهسهك ه
چوبێت ه دهرهوهى واڵتیشهوه ،ل ه رێگهى
پۆلیســی نێودهوڵهتى (ئینتهرپوڵ)هوه
ههوڵی دهستگیركردنى دهدهین.

كچان پێشهنگى ههڵمهتهكانى كۆكردنهوهى هاوكاریین بۆ رۆژئاوا
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ژمارهیهك كچ لهخۆبوردوان ه سهرقاڵی
رێكخستن و جیاكردنهوهى ئهو
كۆمهكانهن كه لهالیهن هاواڵتیانهوه
بۆیان هێنراوه ،ئهگهرچی ماندوبون ب ه
روخساریانهوه دهبینرێت ،بهاڵم هێشتا
دڵگهرم و مكوڕ لهسهر ئهنجامدانى
كارهكهیان دهردهكهون.
ئهو ژماره كچ و ژنه ،بهشداریی ههڵمهتی
كۆكردنــهوهى خــۆراك و هــاوكاری و
كهلوپهلن بۆ رۆژئاواى كوردســتان ،ك ه
لــ ه دواى هێرشــهكانى توركیا بۆ ســهر
ئــهو پارچهیهى نیشــمان و ئاوارهبونى
ژمارهیهكــى زۆرى هاواڵتیــان ،بــۆ
دهستگرۆییكردنیان ل ه چهند ناوچهیهكى
كوردستان ،كهمپینی تایبهت پێكهێنرا.
ل ه كهمپینهكهى گهرمیان دا ك ه سهنتهرى
چاالكى گهنجانى كهالر پێی ههڵدهستا،
كچــان رۆڵــی بهرچاویان تێیــدا دهگێڕا
و لــ ه ههمو قۆناغهكانــى ههڵمهتهكهدا،
بهشدارێكى كارا بون.
شــههال كهریــم ،ئهندامــى گروپــى
كهمپینــى «ههمومــان رۆژئاوایــن»
لــە کــەالر ،بــۆ (نهوژیــن) بــاس لهوه
دهكات« :ئامانجمــان لــهم كهمپینــ ه
بــۆ هــاوكارى كردنــى ئــهو كوردانــهى
رۆژئــاوا بــو كــ ه توركیــا هێرشــهكانى
دهســتپێكردوه بــۆ ســهریان ،ئێمــهش
وهك بهرپرســیارێتی و هاونهتهوهیيهك
ههستاین ب ه كۆكردنهوهى پێداویستى بۆ
ئاوارهكان».
ئــهو كــ ه كارمهنــدى ســهنتهرى
گهنجانــى كــهالره ،باســی لهوهكــرد
بهشــدارییكردنهكهى بههــۆی ئــهوهوه

كچان ل ه رێگهى
تیمى گهڕۆكهوه
هاوكارییان
كۆدهكردوه
نی ه ك ه كهمپینهك ه ســهنتهرهكهیان پێی
ههڵدهستێت ،بهڵكو وهكخۆی وتى« :ل ه
ههر جێگهیهكى تر بكرای ه ئامادهبوم ك ه
هاوكارییان بكهم».
مێــژوى دور و نزیكــی كــورد ،پــڕه
لــ ه ئاوارهیــی و دهربهدهریــی ،هــهر
ئــهم ئهزمونهشــ ه وای لــ ه ههندێــك ل ه
كچــان كــردوه دڵگهرمتر بهشــداریی ل ه
كهمپنهكهدا بكهن.
ئیمــان محهمــهد ،بهشــدارێكى
كهمپینهكــهى كهالر ،بۆ (نهوژین) وتى:
«خۆشــمان ئاوارهییمــان بینیوه ،بۆی ه
كاتێك ئــهو دیمهنانهى كارهســاتهكهى
رۆژئــاوام بینــی ،بڕیارم دا بهشــداریی
لــهم كهمپینهدا بكهم بــۆ كۆكردنهوهى
پێداویستى بۆ ئاوارهكانى رۆژئاوا».
راكان جیاوازن ل ه بارهى بهشداریكردنى
كچــان و ژنــان لــهو كهمپینانــهى كــ ه
ئهنجــام دهدرێن ب ه گشــتى ل ه گهرمیان
و بهتایبــهت كهمپینــى «ههمومــان
رۆژئاواین».
ل ه بارهى ئهوهى تا چهند كچان و ژنانى
گهرمیان بهشــداربون ل ه كهمپینهكهیان،

(شــههال) وتــى« :بهشــدارى كچان و بهشــداربون لــهم كهمپینــ ه كــ ه بێن و
ژنــان زۆر بــاش بــو لــ ه كهمپینهك ه و هــاوكارى كۆ بكهنهوه ،هۆكارى ئهمهش
تیمــى گهڕۆكیشــمان ههبو كــ ه كچانى بــۆ رێگرى خێزانــهكان لــ ه كچهكانیان
تێــدا بــو هاوكارییــان كۆكردوهتــهوه ،دهگهڕێنمهوه ،ئهگهرچى ئهوانهشــى ك ه
لهگــهڵ ئهوهش گهرموگوڕییهكى زۆریان بهشدار بون ب ه گهرموگوڕییهكى زۆرهوه
ب ه روخســارهوه دیار بو ك ه دهریدهخات پێشــوازییان لــ ه هاواڵتیــان دهكــرد و
گرنگیشه بهشدار و بهردهوام بن».
چهند گیانى هاوكارییان تێدایه».
پێیشیوای ه زۆر گرنگ ه ك ه ب ه بهردهوامى بهپێى ئهو ئامارانهى ل ه بهردهســتدان،
كچــان و ژنــان لهمجــۆره ههڵمــهت و ل ه ماوهى  5رۆژى كهمپینى «ههمومان
رۆژئاوایــن» لــه كــهالر ،بــڕى  41تهن
كارانهدا بهشدار بن.
ب ه پێچهوانــهى (شــههال)وه( ،ئیمان) خــۆراك كۆكراوهتــهوه ســهربارى
تێبینــی و «گلهیــی» ههبــو لهســهر پێداویستیهكانى دیكه.
بهدهمهوههاتنى ژنان بۆ كهمپینهكهیان ،نهبهز حهمید ،سهرپهرشتیارى كهمپینى
هۆكارهكهشــى بهســتهوه بــ ه داخراوى «ههمومان رۆژئاواین» ل ه شارى كهالر،
خێزانهكانــهوه «بهكهمــى ژنان و كچان بــۆ (نهوژین) وتــى :ئــهم كهمپین ه ل ه

الیهن رێكخراوى مناڵپارێزى كوردســتان
و رێكخراوى ســی دى ئــۆ و رێكخراوى
فریادڕهســهوه ئهنجــام درا بۆ ماوهى 5
رۆژ.
دهشــڵێت :لهو ماوهیهشــدا بــڕى ()41
تهن خــۆراك كۆكرانــهوه ،لهگهڵ 1250
بهتانــى 218 ،فــهرش 480 ،دۆشــهك،
 1050دایبــى منــااڵن 3850 ،پارچــ ه
جلوبهرگ و چهندین پێداویستى دیكه.
ســهبارهت ب ه بهشــدارى ژنان و كچانى
كــهالر ل ه كهمپینهكــهدا ،نهبهز حهمید،
باســى لهوهكــرد« :بهشــداریكردنى
كچانیش باش و دڵخۆشكهر بو ،رۆڵیان
ههبــوه و هاوكارێكى باش بون بۆمان و
كارهكانیان ب ه گرنگ ههڵدهسهنگێنین».

رۆشنبيرى

كچان دهربهندیخان دهكهنه تهختهى شانۆ

دهربهندیخان ،شهشــهمین ڤیســتیڤاڵی نمایشــهكانیان لــ ه شــهقام و شــوێن ه
◘ نهوژین
نێودهوڵهتــى شــانۆی شــهقامی گشتیهكانى ئهو شاره نمایش كرد.
دهربهندیخــان بهڕێوهچــو ،ك ه ســااڵن ه ئهوهى جێگاى ســهرنجی بهشداران بو،
شهشهمین ڤیستیڤاڵی نێودهوڵهتى
بهڕێوبهرێتــى رۆشــنبیری و هونــهری بهشــداری بهرچاوى كچانــى ئهكتهر بو
شانۆی شهقامی دهربهندیخان
لــ ه شــانۆگهرییهكان دا ،بهشــێوهیهك
شارهكه ئهنجامی دهدات.
ئهنجامدرا و ژمارهیهكى بهرچاو لە
ل ه ڤیســتیڤاڵی ئهمســاڵدا ل ه  10شاری زۆرینــهى رههاى نمایشــهكان ئهكتهرى
كچانى ئهكتهر له ڤیستیڤاڵهكهدا
ههرێمــى كوردســتان و  8واڵت و كچ رۆڵی تیایدا دهگێڕا.
بهشدار بون.
شــاری دیكــهى دەرەوەی هەرێم گروپ ه هــهروهك  4خهاڵتــی نواندنیــش بــ ه
رۆژانى  22تــا  ،2019/10/24ل ه قهزاى شــانۆییهكان بهشــدارییان كردبــو و كچانــى ئهكتــهر درا ،دوان بۆ بهرههم ه

ناوخۆییــهكان و دوانیــش بــۆ بهرههم ه
بیانیهكان.
ههرچی بهرههم ه ناوخۆییهكانى ههرێمى
كوردســتانه ،ئــهوا خهاڵتــى یهکــهم
باشــترین ئهکتهری کــچ درا ب ه (رۆزانا
فهرهاد) ل ه شــانۆیی (چهند دیمهنێکی
جیاواز) بهرههمى گروپی ههولێر.
خهاڵتــى دوهم باشــترین ئهکتــهری کچ
ل ه بهرههمــى ناوخۆيیش درا ب ه (زریان
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عهولحهکیــم) لــه شــانۆیی (باویلکــه)
بهرههمى گروپی ههڵهبجه.
خهاڵتــى یهکهم باشــترین ئهكتهرى كچ
لــ ه بهرههمــ ه دهرهكیهكانیــش ،درا ب ه
(نهســتهرهن موحهمهدی) ل ه کرماشان-
ئێران.
خهاڵتى دوهم باشترین ئهکتهری کچیش
درا بــ ه (ماریــا جــۆس گوێریــرۆ) لــ ه
ئیسپانیا.

ژنان خهاڵت ه جیهانیهكانى ئهدهبیات دهچننهوه
◘ نهوژین
رهنگه هیچ سهردهمێك وهكو ئێستا
سهردهمى چینینهوهى خهاڵتى كار و
بهرههم و ماندوبونى ژنانى نوسهر و
بهتایبهت ئهدیب نهبێت ،چونك ه چهند
ساڵێك ه ژمارهى ئهو ژنه نوسهرانهى
خهاڵتى بهناوبانگی ئهدهبیی
بهدهستدێنن ،لهبهرزبونهوه دایه.
لــهم مانگهدا خهاڵتى نۆبڵ بۆ ئهدهبیات
راگهیهنــرا ،جیاواز ل ه ســااڵنى پێشــو،
ئهمســاڵ  2خــهاڵت پێشــكهش كــرا،
بهوهۆیهى ســاڵی پار خهاڵتهك ه بههۆی
بونى ئابڕوچونێكى سێكسی ئهندامێكى
لیژنــهى خهاڵتهكهوه پێشــكهش نهكرا،
ههربۆی ه ئهمساڵ براوهكانى خهاڵتهك ه بۆ
ههردو ساڵی  2018و  2019دهستنیشان

كران.
خهاڵتى ســاڵی  2018بهر ژن ه نوسهرى
پۆڵهنــدى (ئۆلگا توكارچــوك) كهوت،
ههرچــی خهاڵتى 2019یه ،ب ه نوســهرى
نهمسایی (پیتهر هاندكه) درا.
(ئۆلــگا توكارچــوك) ،یهكێكــ ه لهناوه
دیارهكانى دونیای رۆمان لهسهر ئاستى
ئهوروپــا و جیهــان ،ئهو پێشــتریش ل ه
ســاڵی ( )2018خهاڵتــى (مان پۆكهر)
ى ئهدهبــی بهدهســتهێناوه لهبهرامبهر
رۆمانهكهى ( )Flightsدا.
نوســینهكانى ئهم نوســهره پۆڵهندییه،
ئاوێزان ه ب ه خهیاڵ ،ئهوهیشی لهبارهیهوه
دهوترێــت ئهوهی ه ك ه بهردهوام دهیهوێت
ســنوره زانراو و ئاشــناكان بســڕێتهوه
و دژ و ناجۆریــهكان لهتــهك یهكــدا كۆ
بكاتهوه.
بهوهرگرتنى ئهم خهاڵت ه لهالیهن (ئۆلگا)

وه ،ژمــارهى ئــهو ژن ه نوســهرانهى ك ه
خهاڵتهكهیان وهرگرتــوه بهرز دهبێتهوه
بۆ  16نوسهر ،ههروهك سێیهم خهاڵتى
ئهو بوارهی ه لهماوهى  7ســاڵی رابردودا
ژنــان بهدهســتى دێنــن ،ئهمــهش ئهو
پێشــڤهچون ه دهردهخــات كــ ه قهڵهم ه
ژنهكان ل ه بوارى ئهدهب دا لهم سااڵنهى
دواییدا بهدهستیان هێناوه.
ئــهم بهرهوپێشــهوهچونه وهنهبێــت
ت ك ه
تهنهــا لهو جیهانــهدا قهتیس بوبێ 
بــ ه «رۆژئــاوا» ناســراوه ،بهڵكو پهلی
كێشاوه بۆ رۆژههاڵت و ئهو ناوچانهیشی
كه به «جیهانى سێ» ناودێر دهكرێن.
بهشــێوهیهك ئهمســاڵ خهاڵتــى (مان
پۆكهر)ى ئهدهبی ك ه یهكێك ه ل ه خهاڵت ه
ناســراو و گرنگهكانى بــوارى ئهدهب و
بهتایبهتــى رۆمان ،ب ه ژن ه رۆماننوســی
عومانى (جوخه ئهلحارسی) درا.

جوخــه ،لهبهرامبــهر رۆمانهكــهى دا
«خانمانــى مانــگ» ئــهو خهاڵتــهى
پێبهخشرا ،رۆمانهكهیشی ل ه ساڵی 2010
ب ه زمانــى عهرهبی نوســیویهتى ،بهاڵم
ئهمســاڵ بۆ زمانى ئینگلیزی وهرگێڕدرا
ل ه حهوت ساڵ
و چوه كێبڕكێی بهدهستهێنانى خهاڵتى
(مان پۆكهر)هوه و سهرهنجام بهدهستى
دا  3ژن خهاڵتى
هێنا.
نۆبڵى ئهدهبييان
چیرۆكــى رۆمانهك ه باس لــ ه واڵتهكهى
نوســهر «سوڵتاننشــینی عومــان»
بردوه
دهكات ،بــ ه مێــژوى ئهو واڵتــهى كهنار
دهریــادا رۆدهچێــت لــ ه ناوهندێــك بۆ
بازرگانییكردن بــ ه كۆیلهوه بۆ واڵتێكى
بهرههمهێنهرى نهوت و ئهو گۆڕانكاریی ه
گــهوره و جیاوازانــهى لــ ه بونیــادی
بهو رۆمانــه ،دهڵێت« :خانمانى مانگ،
كۆمهڵگاكه دا بهوهۆیهوه رودهدات.
سهرۆكى لیژنهى دادوهری خهاڵتى (مان كارێكــى ئهدهبیــ ه كــ ه ل ه یــهك كاتدا
پۆكهر) ،ل ه بارهى پێدانى خهاڵتهكهیان ههست و عهقڵ داگیر دهكات».
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ئاكامی زو به شودانى كچان...

ل ه پاش لهبارچونى  8كۆرپهله ،بهسهر مناڵهوه گیانى سپارد

◘ نهوژین ،رۆژان محەمەد رەشید
لهژورێكی خامۆش دا كه تهنها چرایهك
به كزی دهگڕا( ،رهزیه)ی تهمهن
( )11ساڵ دانیشتوه ،جلێكی كوردی
سورى لهبهردای ه و پارچه پهڕۆیهكی
سپی لهباوهشدایه ،هۆن هۆن فرمێسك
بهچاویا دێتهخوارهوه ،دایك و پوری
به بهردهوامى به گوێیدا دهچرپێنن
و «ئامۆژگاریی» دهكهن بۆ ئهوهى
دهبێت لهم چهند كاتژمێر و رۆژانهى
داهاتودا چی بكات.
ئــهو ههم بــ ه مناڵی و پێنهگهیشــتویی
بهشــو دهدرێت ،ههمیش ل ه بری خوێن
دهدرێــت ،خێزانهكــهى بــۆ كڕینــهوهى
ژیانــى براكــهى ك ه پیاوێكى كوشــتوه،
لهگهڵ خێزانى كوژراوهكهدا رێكدهكهون
بــهوهى (رهزیه)یان بدهنــێ و ئهوانیش
دهستبهردارى كوشتنى كوڕهكهیان بن.
چیرۆكى ئهمجۆره ل ه هاوســهرگیریی ه ل ه
كۆمهڵــگادا نامۆ نیه ،بهاڵم لهئێســتادا
لقێكــى ئــهم هاوســهرگیریی ه زۆر كــهم
بوهتــهوه ،كــ ه ئهویش لهبــری بهخوێن
دانــه ،بهاڵم لقهكهى تر ك ه ب ه شــودانى
كچان ه ل ه تهمهنى مناڵ و پێنهگهیشــتو
دا ،هێشــتا هــهر بونــى ههیــ ه و بگره
برهویشی پهیدا كردوهتهوه.
راپۆرتێكی رێكخراوی یونســێف تایبهت
ب ه پاراســتنى منــااڵن ،ئامــاژهی بهوه
كــردوه كــ ه  12ملیــۆن كــچ لهخــوار
تهمهنی  18ســاڵیدا بهشودراون ،ئهگهر
ههوڵدانهكانیــش بــۆ روبهڕوبونهوهیــی
خێرانهكرێتــهوه ،ئــهوا رێژهكــ ه بــهرز
دهبێتهوه بۆ  150ملیۆن.
پاســاوهكانى ئهم جۆره هاوسهرگیریی ه

جۆراوجۆرن ،زۆرجاریش والێكدهدرێتهوه
ك ه لهبــهر بهرژهوهندی خودی كچهكان،
خێزانهكان ئهم كاره دهكهن.
عهبدولســهالم بهرواریــی ،پســپۆڕی
كۆمهڵزانــى لــ ه زانكــۆی ســهاڵحهدین،
پێیوای ه ئهم پرســ ه لــ ه زۆر كۆمهڵگاى
جیهاندا بونى ههیه.
وتــی« :حاڵهتــی بــهزۆر بهشــودان
حاڵهتێكــی بهربــاوی كۆمهڵگایــی
مرۆڤاییهتییــ ه و كۆمهڵــگای كوردیــش
بهدورنیی ه لێى ،هۆكاره سهرهكیهكهیشی
دهگهڕێتــهوه بــۆ كلتور كــ ه ئهمه لهناو
كلتوری كوردهواریی دا چهسپاوه دهبێت
كچ بهزویی هاوسهرگیریی بكات».
ئهو شارهزایهى كۆمهڵزانى ،هۆكاری ئهم
زو ب ه شــودانهى كچان گرێدهداتهوه بهو
ترســهى ك ه كۆمهڵگا لــ ه «قهیرهبون»
ههیانــه .وتــى :قهیرهیــی بهخاڵێــك
دادهنرێت ل ه كۆمهڵگادا ك ه ناپهســهنده
و زۆرجار توشی تانهو توانج دهبنهوه.
ئــهوهى (رهزیــه)ى ناچــار بــهم
هاوســهرگیری ه كــرد ،نــ ه تــرس بوه ل ه
قهیرهیــی و نــ ه شــونهكردن ،بهڵكــو
توندوتیژی و زهبر و فشاری خێزان بوه
كــ ه ئهوى ب ه بێ ویســتی خۆی داوه ب ه
پیاوێك ك ه  45ساڵ لهخۆی گهورهتره.
عهبدولســهالم بهرواریــی ،پێیوایــ ه
ئهمجــۆره هاوســهرگیریی ه ســهركهوتو
نابێت «هاوســهرگیرییهك سهرهتاكهی
بهزهبرو زهنگ و زۆر و توندوتیژیی بێت،
بهدڵنیاییهوه باشی لێناكهوێتهوه».
یهكێــك لــهو مهترســی ه گهورانــهى
كــ ه شــارهزایان لــ ه رهدكردنــهوهى
هاوســهرگیریی پێشوهخت ه و بهشودانى
كچــان لــ ه تهمهنــى مناڵــی دا جهختى
لێدهكهنــهوه ،ئــهو كێشــ ه گهورانهیــ ه

كهلهســهر تهندروســتى خــودی كچهك ه
دروســتى دهكات ،تــا دهگات بــهوهى
ژیانی لێبسێنێتهوه.
رهزیــه ,ك ه ل ه رێگهى خوشــكهكهیهوه
چیرۆكهكهیمــان
و
ســهربورده
پێگهیشــتهوه ،قوربانیهكــى ئــهو
هاوسهرگیرییهیه.
وهك خوشــهكهكهى باســی لێوهكــرد،
رهزی ه لهماوهى  8ســاڵی هاوسهرگیریی
دا 8 ،جــار مناڵــی لهبــار چــوه ،ههتا
ســهرهنجام ل ه تهمهنی  19ســاڵی دا و
بهسهر ل ه دایكبونى كۆرپهكهیهوه گیانى
سپارد.
ئــهم حاڵهتــ ه ئهگــهر بــۆ خوشــك و
بهشــێك ل ه خێزانهكهى (رهزیه) بوبێت ه
كۆســت و روداوێكــى ناخــۆش ،ئــهوا

بــهالی شــارهزایانهوه دهرهنجامێكــى
چاوهڕوانكــراوى ههمــو پرۆســهیهكى
هاوسهرگیریی پێشوهختهیه.
د .هــودا محیهدین محهمهد ،پزیشــكی
پسپۆڕی نهخۆشیهكانى ژنان و مناڵبون
و نهزۆكی ل ه ســلێمانی ،جهختدهكاتهوه
ك ه بهپێی توێژینهوه زانستیهكان ()%40
ى مردنــی ژنانى دوگیــان ،ئهوانهن ك ه
تهمهنیان لهخوار  18ســاڵیهوهیه ،ئهم ه
سهرباری ئهوهى لهبارچونى منااڵنى ئهو
ژنانهش زۆر زیاتره.
ل ه باســكردنى هۆكارى ئــهم حاڵهتهدا،
ئهو پزیشــك ه رونیدهكاتهوه دایكهك ه ك ه
له خوار تهمهنی  18ساڵی دایه ،هێشتا
جهستهی بهتهواوهتی گهشهی نهكردوه
و نهگهشــتوهته قۆناغــی پێگهیشــتن،

ههربۆیــ ه مناڵهكــهش ك ه لهســكیایهتی
پێویســتی خــۆی لهو جهســته گهشــ ه
نهســهندوه وهرنهگرتــوه ،ســهرهنجام
مناڵێكــی نهبــاكام و گهشهنهســهندوى
لێدهردهچێت ،ئهمهش وادهكات مناڵهك ه
لهبار بچێت.
ئامــاژهى بهوهشــكرد كــ ه لهالیهكــی
تــرهوه رهنگــ ه دایكهك ه بهرگــهی ژانی
مناڵبون نهگرێت ،پرۆســهكهش به گیان
لهدهستدانی دایكهكه كۆتایی پێبێت.
لــهم سۆنگهیهشــهوه و لهپێنــاو
دروســتنهبونى ئــهم مهترســیانه ،ئــهو
پزیشــك ه پســپۆڕهى ژنــان و مناڵبون،
جهختدهكاتــهوه لــهوهى پێویســت ه
بنهڕهتــى تهمهنــى هاوســهرگیریی لــ ه
سهروى  18ساڵهوه بێت.

سوڵحە عەشایەرییەكان بكوژانى ژنان دهپارێزن
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
چیرۆكى ئەو ژنانە زۆرن ك ه كوژراون
و بە سوڵحى عەشایەرى بكوژەكەیان
شاردراونهتهوه و كەیسەكەیان لە
دادگا داخراوە و جارێكى دیكە باس
نەكراونەتەوە.
لەهەرێمى كوردســتان ل ه پرسى ژنان دا
تائێستاش كار بە ئاشتهوایی «سوڵحى»
عەشایەرى دەكرێت ،ئهمهش لەهەندێك
كات دا دهبێت ه هۆی پهردهپۆشــكردنى
تاوانهكــ ه و بهالڕێدابردنــى و دواتریــش
داخستنى كهیسهكان.
وەفــا ،نمونــەى یەكێــك لــەو ژنانەیــە
لەالیەن مێردەكەى هەڵواسراوە لەماڵەوە
و خنكێنــراوە ،بهاڵم دواتر كەیســەكەى
بەنــاوى هەوڵــدان بــۆ خۆكوشــتن
یــهكال كراوهتــهوه ،بههــۆی ســوڵحی
عهشایهریشــهوه كۆتایــی پێدههێنرێت
و هاوســهرهكهى كــ ه تۆمهتبــاره بــ ه
كوشتنى ،دهربازی دهبێت.
ئەشــواق شــێخ نەجیــب ،پارێــزەر،
ســەبارەت بە شــاردنەوەى كەیسەكانى
ژنان بۆ (نەوژیــن) وتى :كەیس هەبوە
ژنەكە خنكاوە یان كوژراوە ،بەپێى ئەو
لێكۆڵینەوانەى لــەدادگاكان دا دەكرێت
و بەدواداچونى بۆ دەكرێت ،دەركەوتوە
ژنەكــە خــۆى ئــەم كارەى نەكــردوە،
بەڵكــو لەالیــەن مێردەكەى یان كەســە
نزیكەكانیهوه كراوە.
وتیشى« :دواتر بە ناوى هەوڵدانى كارى
لەو شــێوەیە بۆ خۆكوشتن و تێكچونى
بــارى دەرونــى كوژراوەكە ،كەیســەكە
گــۆڕدراوە و ســوڵحێكى عەشــایهرى
دەكرێت و چیتر باسیشى ناكرێتەوە».

ئەنجامدانى ســوڵح تاوەكو ئێستا لەناو
كۆمەڵــگاى كــوردى دا بونــى هەیــە و
ســوڵحەكان زیاتر ل ه كهیســهكانى گیان
لهدهستدان بههۆی روداوهكانى هاتوچۆ
و هاوشــێوهكانى دا دهكرێــت ،بــهاڵم
هەندێكجاریــش بۆ شــاردنەوەى بكوژى
ژنانیش پهنا بۆ ئەم كارە دەبرێت.
بەپێــى ئامــارى بەڕێوەبەرایەتــى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژى خێزانى
لە گهرمیان ،ل ه ســاڵی پاردا  2حاڵەتى
كوشتنى ژنان و  3حاڵهتى خۆكوشتنى
ژنان تۆماركراوه ،بهاڵم لهمســاڵ دا هیچ
حاڵهتێكى هاوشــێوه تۆمار نهكراون ل ه
سنورهكهدا.

رێكخراوهكانــى ژنان بــاس لهوهدهكهن،
هەوڵیــان داوە بــۆ كەمكردنــەوەى ئەم
حاڵەتانــە ،بــەاڵم بەپێــى پێویســت
كاردانەوەى نەبوە.
شــوكرییە غەفــور ،بەرپرســى لقــى
گەرمیانى یەكێتى ژنانى كوردستان ،بۆ
(نەوژیــن) دەڵێت :زۆر جــار كۆبونەوە
و ســیمینارمان كردوە بۆ كەمكردنەوەى
ئەو حاڵەتانە و نەشــاردنەوەى بكوژانى
ژنان و هۆشیاریمان داوە.
كــ ه
دهكاتــهوه
جهختیــش
«دیزهبهدهرخۆنهكردنى» كهیســهكانى
توندوتیــژی ،حاڵهتێكــى بهرچــاوه
«كەیســمان هەبــوە دەســتى ژنەكــە

شــكێنراوە و بەنزین كراوە بەسەرى داو
ســوتێنراوە ،كەیســەكەىش داخراوە و
بكوژەكەشى نەگیراوە».
ئهو بهرپرســهى یهكێتــى ژنان ،هێماش
بــهوهدهكات كــ ه ههندێــك بۆشــایی ل ه
یاســاكان دا ههیــه ،وایكــردوه بكوژان
سزاى خۆیان وهرنهگرن «كێشەى ئێمە
ئەوەیە هەتاوەكو ســكااڵ نەكرێت كەس
دەســتگیر ناكرێت ،یاسایەك نییە باس
لە دەســتگیركردنى ئەو كەسانە بكات،
تەنانەت تۆمەتبار خۆى رادەستى دادگا
كردوە دادگاش دەســتگیرى نەكردوە».
(شوكریە) واى وت.
ل ه یاســاى ســزادانى عێراقى ژمارە 111

ى ســاڵى  1969ماددەى  ،248باس لە
ســزاى شــاردنەوەى تاوانــەكان دەكات
و ســزاكەى بــ ه  2ســاڵ بەنــد كــردن
دهستنيشــان كــردوه بۆ هەر كەســێك
سوڵح بكات و تاوانەكان بشارێتەوە.
فریاد هیدایەت ،وتەبێژى بهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژى خێزانى
لەگەرمیــان ،بــۆ (نەوژیــن) دەڵێــت:
«هەر كەیسێكى كوشــتن هاتبێتەالمان
بەپێى یاســا بەدواداچونمان بۆكردوە و
بكوژانمان دەستگیركردوە و سزا دراون،
بەاڵم خزمــى بكوژ یان كوژراو نەیەوێت
ســكااڵ بكات یان ســكااڵكە وەرگرێتەوە
لەدەرەوەى دادگا سوڵح بكات بەرامبەر
پارە یان هەر شتێكى تر ،ئێمە ناتوانین
هیــچ كارێك بكەین و ئــەوە مافى تاكە
كەسییە».
بــ ه رای ئەندامێكــى ئەنجومەنــى بااڵى
كاروبارى خانمانى ههرێمى كوردســتان،
ســوڵحكردن كارێكى خراپ نیه ،ئهگهر
نهبێته هۆی داڵدهدانى بكوژانى ژنان.
پەروین حەســەن ،بۆ (نەوژین) دەڵێت:
ســوڵح كــردن شــتێكى خــراپ نییــە،
ئەوەى كێشــەیە تەداخولكردنى سەرۆك
خێڵەكانــە كــ ه دەبنە هــۆى داڵدەدانى
بكوژانى ژنان و تەســلیم نهكردنهوهیان
بە دادگا.
وتیشــى« :لەهەرێمــى كوردســتان
سوڵحى عەشایەرى زۆر بو بهتایبهت لە
شــوێنە كۆمەاڵیەتییەكان دەكرا ،ئەگەر
مەكتەبــە كۆمەاڵیەتییەكان نەمێنێت كە
چارەســەرى كێشــەكان لەوێ دەكرێت،
ئەوە دەكرێت ســوڵح نامێنێت و یاســا
ســەروەر دەبێــت ،ئێمــەش هەوڵمــان
داوە بۆ كەمكردنەوەى ئەو ســوڵحانە و
نهمانى».

جێندهر
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جێندەر هەمیشە
پەیوەستە بە
هەردو رەگەزەوە

هەوڵی
رێکخراوەکان و
چاالکان سنوردارە

◘ نهوژین
شارهزایهكى «جێندهر» پێیوایه ئهو
پێدراوه خراپهى بهم چهمكه دراوه
لهكۆمهڵگهى كوردیی دا ،پهیوهست ه
بهوهى كهسانى موحافیزكار نوێبونهوه
و ئازادیی و یهكسانى قبوڵ ناكهن،
رهدیشی دهكاتهوه چهمكی جێندهر
هیچ سهروكارێكى لهگهڵ تێكدانى
خێزان و شیبونهوهى دا ههبێت.
لهمیانــهى دیدارێكــى (نهوژیــن) دا،
ســهركهوت جهلیل ،ماســتهر ل ه یاســا
و شــارهزا ل ه بــواری جێندهر ،لهســهر
» و چیهتیهكــهى
چهمكــى «جێنــدهر 
قســه دهكات ،ههروهك وهاڵمى ههندێك
«بۆچونــى ههڵــهش» لهمبارهیــهوه
دهداتهوه.
 .١جێندەر چیە؟ کە دەوترێت جیاکاریی
جێندەریی مەبەست لێی چیە؟
جێنــدەر زاراوەیەکــی زانســتییە،
مەبەســت لێی باســکردنی کێشــەیەکی
کۆمەاڵیەتییــە .جێنــدەر پەیوەندیــی
بەهێزی بە زاراوەیەکی ترەوە هەیە ،کە
ئەویش «سێکس»ە .بەبێ لێکدانی ئەم
دوە ،لەوانەیە تێگەیشتن لێیان هەندێک
قــورس بێــت .مەبەســت لە ســێکس،
خــودی کــردەی ســێکس و پەیوەندیی
سێکسی نێوان هەدو رەگەز نیە ،بەڵکو
لــەم ســیاقەدا کــە دەوترێت ســێکس،
مەبەســت لێــی خەســڵەتە جەســتەیی
یــان بایۆلۆجییەکانــی مرۆڤەکانە .وەک
دەزانین نێر و مێ لە هەندێک خەسڵەتی
جەســتەییدا جیــاوازن و نکۆڵــی لــەوە
ناکرێت ،بەاڵم بۆ جێندەر ،زیاتر مەبەست
لە رەهەندە دەرونی و کۆمەاڵیەتییەکەی
جەســتەیە .مــن وەک تاکێــک ،وەک
مرۆڤێــک ،چــۆن لە جەســتەی خۆم و
وەزیفە جەســتەییەکانی خــۆم دەڕوانم،
چــۆن ســەیری خــۆم دەکــەم .جگــە
لــەوەش ،ئەوانیتر یــان کۆمەڵگە چۆن
ســەیرم دەکەن و چۆن لێــم تێدەگەن.
بۆیــە کە دەڵێین جێندەر ،مەبەســتمان
تێگەیشــتنی خەڵــک و کۆمەڵگەیــە بۆ
ئــەرک و وەزیفــەی هــەردو نێــر و مێ:
کۆمەڵگەیــەک ،کەلتورێــک ،نەریتێــک،
لــە کات و شــوێنێکی دیاریکراودا چۆن
لــە ئــەرک و وەزیفــە ،چۆن لــە مانا و
دەاللەتەکانــی جەســتەی نێــر و مــێ
دەڕوانێــت؟ چــۆن لەوێشــەوە ئەرک و
وەزیفە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانی تر
دابەش دەکرێن؟
لێرەوە دەکرێت بڵێین ،جێندەر هەمیشە
پەیوەســتە بــە هــەردو رەگــەزەوە،
بەبــێ یەکێــک لــە رەگــەزەکان (نێر،
مــێ) پەیوەندییەکــە دروســت نابێت و
پرسەکەش پرسێکی جێندەری نابێت.

 .٢ئایــا ئــەم روانینــە لــە جــۆری
کۆمەاڵیەتی لە گشت کۆمەڵگاکان وەک
یەکــە؟ چونکــە وا دەوترێــت کــە ئەم
چەمکانــە زۆرتــر رۆژاوایــن و ھەربۆیــە
بــۆ ئەوان گونجاون نــەک کۆمەڵگاکانی
لەمەڕ ئێمە؟
وەک واقیــع ،بەڵێ لە هەمو دنیادا و بە
ئێستاشــەوە ،جیاکاریی جێندەری هەیە
و مــاوە ،تەنیــا رێــژە و دەرکەوتەکانی
گــۆڕاوە .لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــدا بــە
چاوی نەوی و ســوک ســەیری هەرکام
لــە رەگەزەکان کــرا لــە پەیوەندیدا بە
رەگەزەکــەی تــرەوە ،لــەوێ جیاکاریی
جێنــدەری هەیە .بــەاڵم وەک واقیعێکی
مێژویی ،ئــەوەی زیاتر زەرەرمەندە لەم
پرســە و لەم پەیوەندی و هەاڵواردنەدا،
ژنانن.
وەک زۆر تێگەیشــتنی تــر کــە لــە
ریشــەدا دەچنەوە ســەر نەریتی فیکری
رۆژئاوایی ،پرســی یەکسانی/جیاکاریی
جێندەریــش هەروایــە ،بــەاڵم ئــەوە
ناگەیەنیــت ،کە ئیتــر فەرامۆش بکرێت
و نەخوێنرێت و نەخوێنرێتەوە و لەسەر
ستایلی پێشوتری بیرکردنەوەی خۆمان،
بەردەوام بین.
هێشــتا جیاکاریی جێنــدەری دژی ژنان
لــە ئەوروپــا و ئەمەریــکاش پرســێکی
گەرمە و باس دەکرێت ،هێشــتا خەبات
بۆ یەکســانی بەردەوامە و بەردەوامیش
دەبێــت ،بــەاڵم بــەراورد بــە رۆژهەاڵت
بەگشــتی و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
بەتایبەت ،ئــەوان هەنگاوی زیاتریان بە
ئاقــاری یەکســانیدا نــاوە و الی کەمی
مافەکانــی هــەردو رەگەزیان مســۆگەر
کــردوە ،بــەاڵم لە رۆژهــەاڵت ،لە پێش
هەمو شتێکیشــەوە بە کاریگەریی ئاین
و نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان ،هێشــتا
ســەرەتای ســەرەتایە و کاری زیاتــر و
خەباتی چڕتری دەوێت.
 .٣لێکدانەوەیەکــی وەھا لــە کۆمەڵــگا
بــرەوی پێــدراوە کە چەمکــی جێندەر
وەکــو «انحــال» و شــیبونەوەی
خێــزان و کۆمەڵ لێکدەداتەوە ،قســەت
لەمبارەیەوە چیە؟
پرســی خێــزان ،پرســێکی ئاڵــۆزە.
ئاڵــۆزە ،چونکــە خۆی لە قــەرەی زۆر
وردە بابەت و پرســی تر دەدات .پرسی
تــاک و تاکگەرایــی ،پرســی کۆمــەڵ و
جڤــات و جڤاتگەرایــی ،پرســی ئازادی
و ســنورەکان ،پرســی چاکە و خراپە.
تاکەکــەس بەبێ کۆمەڵگــە ناژی ،بەاڵم
کۆمەڵگــەش دواجــار لــە کۆمەڵێــک
تاکەکــەس پێکدێــت .بۆیــە هەنــگاوی
جددی یان ئاڵنگاریی سەرەکی ،پێکەوە
گونجاندنــی تاکەکــەس و جڤاتــە ،یان
تــاک و کۆیە .چــۆن کارێکی وا بکرێت،
کە هاوسەنگی و هاوئاهەنگییەکی زیاتر
لەنێــوان ئەو دوەدا بێتە ئــاراوە؟ ئەمە

یەکێک لــە ســەرەکیترین و گەورەترین
پرس و پرسیارەکانی مێژوی مرۆڤە.
هــەر ئایدیۆلۆجیــا و فیکــر و
فەلســەفەیەکیش ،دیــدی جیــاوازی
خــۆی بۆ ئــەم پرســە هەیــە .جێندەر
وەک وتــرا ،پەیوەســتە بــە ئــازادی و
یەکســانییەوە .ئــازادی و یەکســانییش
راســتەوخۆ پەیوەندییــان بــە مانــەوە
یــان هەڵوەشــاندنەوەی خێزانەوە نیە.
پەیوەندییەکــی لۆجیکی لەنێوان ئازادی
و یەکسانی لەالیەک و هەڵوەشانەوە یان
مانەوەی خێــزان لەالیەکی ترەوە ،نیە.
واتە مەرج نیە کەسێک ئازاد و یەکسان
بێــت ،ئیتر خێــزان هەڵوەشــێنێتەوە.
پرســی خێزان پەیوەندیی بە سیستەمە
جیاوازەکانی نێو کۆمەڵگەشــەوە هەیە،
لە ئابوری و سیاسەتەوە تا کەلتور.
بــۆ کۆمەڵگــەی خۆمــان ئەوانــەی ئەو
بانگەشــانە دەکــەن ،زیاتــر کەســانی
موحافیــزکارن ،ئەوانــەن کــە لەگــەڵ
گــۆڕان و گۆڕینی کەلتوریدا نین ،لەگەڵ
نوێبونــەوە و مۆدێرنبونــدا نین ،لەگەڵ
ئایدیــای ئــازادی و یەکســانی و مافــدا
نین .ئەوەی بــاس کراوە گوایە جێندەر
خۆبەخــۆ خێــزان هەڵدەوەشــێنێتەوە،
زیاتر لە فۆبیا دەچێت .درۆ و چاوبەست
و فێڵێکــە لە زۆرینــەی نەخوێندەواری
کۆمەڵگە دەکرێت ،ئەگینا بۆ کەســانی
خوێنــدەوار و ئــاگادار ،قورســە بــاوەڕ
بەو بانگەشــانە بکــەن .تاکەکەس بەها
و کەرامەتــی خۆی هەیــە ،دەبێت مافی

خۆی هەبێت .لە چوارچێوەی قانونیشدا
چۆن ئەو مافــە بەکاردەهێنێت ،دەبێت
بــژارەی خۆی بێــت .ئەمەیە کەســانی
موحافیــزکار لێــی تۆقیون .ئــەوان لەم
خاڵــەدا ناکۆکن ،هەر ئەم خاڵەشــە کە
هاوکات خاڵی الوازیی ئەوانە.
 .٤ئەرکــی رۆشــنبیران و چاالکانــی
ئــەو بــوارە چیە؟ تۆ لــەو بەرەیەی کە
وایدەبینن لەبەرامبــەر ئەو ھەڵمەتانەی
بە گشتی لەسەر پرسەکانی پەیوەندیدار
بــە یەکســانی و مافەکانی ژنــان ھەیە،
داکۆکیەکان وەک پێویست نین؟
وەک بنەما ،پرسی یەکسانی/جیاکاریی
جێندەری ،بەشێکە لە پرسێکی مۆدێرنی
دنیا ،کە ئەویش پرسی مافەکانی مرۆڤە.
مافەکانی ژنان بەشــێکن لە گشــت یان
کۆیەکی گەورەتر ،کە مافەکانی مرۆڤن.
مافەکانــی مرۆڤیش پێش هەر شــتێک،
رویــان لــە دەوڵەتــە .دەبێــت دەوڵەت
وەک سەرەکیترین ئەکتەری ئەم بوارە،
ئەرکی خــۆی راپەڕێنێت؛ دەبێت قانون
و دامودەزگاکانــی بەجۆرێــک هەمــوار
بکاتــەوە ،کــە خزمەت بە چەســپاندنی
زیاتــری مافەکانــی مــرۆڤ و مافەکانی
ژنانیش بکات.
ئــەوەی ونــە لــە عێــراق و هەرێمــی
کوردســتان ،ئــەم ڕیفۆرمــە قانونیەیە.
هەرچەندە من پێشــتر و لە توێژینەوەی
تایبەتــدا باســم کــردوە ،کــە هەرێمی
کوردســتان لــە روی قانونەکانــی
پەیوەندیدار بە پرسی جێندەرییەوە ،لە

پێش عێراقەوەیە .هەوڵی رێکخراوەکان
و چــاالکان ســنووردارە ،بــەاڵم ئــەوان
زیاتر تەرکیزیان لەســەر خەڵکە .باشتر
وایــە تەرکیزیــان لەســەر حکومــەت و
دەوڵەت بێت ،فشــار بۆ ئەوان بهێنن تا
بە قانون و دەزگا فەرمییەکاندا بچنەوە.
تــا کاتێک خــودی دەوڵەت ئەو پرســە
بەهەنــد نەگرێــت ،کارەکــە هێندەی تر
قورس دەبێت.
ئەرکــی چــاالکان و رۆشــنبیران
خوێندنــەوەی زیاتــرە .زۆرێــک لــە
چاالکانــم دیوە ،کــە ئاگایــی تەواویان
بــە رەهەنــدە جیاوازەکانــی یەکســانی
جینــدەری نیــە ،ئاگایــان لــە الیەنــە
فەلســەفی و ئایدیۆلۆجییەکــەی نیــە.
زیاتــر وەک جۆرێک لە کاردانەوە ،وەک
توتی هەندێک رســتەیان ئەزبەر کردوە
و دەیڵێنــەوە .نووســین و وەرگێڕانیان
نیــە ،ڤیدیۆی کاریگەر پۆســت ناکەن،
گروپی فشار دروســت ناکەن ،شەرمنن
و زیاتر خۆیان دەشــارنەوە ،دەترســن،
زیاتــر وەک ئەکتێکی شەخســی و وەک
یاخیبونێکی پاسیڤ سەیری یەکسانیی
جێنــدەری دەکــەن .لەکاتێکــدا ئــەم
پرســە ،پێش هەر شتێکی تر ،پرسێکی
کۆمەاڵیەتییە و پێویســتیی بە فشــار و
کار و ئەکتەری زیاترە کە بهێنرێنە سەر
خەت .بەاڵم ئەوەشــی تا ئیســە کراوە،
جێی دەستخۆشــی و ستایشــە ،شیاوی
پێزانینــە .ناڵێــم هیچ نەکــراوە ،بەاڵم
دەبێت زیاتر بکرێت.
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ژنانیش كهڵهشاخ دهكهن
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئەگەر ههتائێستا واتزانیوه ههر پیاوانن
كهڵهشاخ دهكهن و ههرخۆشیان
كارهكه ئهنجام دهدهن ،ئهوا ههڵهیت،
چونك ه ئێستا ژنانیش كهڵهشاخ دهكهن
و ههر خۆشیان بهو كاره ههڵدهستن.
«کەڵەشــاخ» بریتییــە لــە دەرهێنانی
خوێن لە بەشــی ســەرەوەی پشــت بە
بهكارهێنانــی مولولەکانــی خوێــن لــ ه
رێگــهى كهمۆڵــهى جیــاوازهوه ،ئــهم
كارهش وهكو چارهســهری نهخۆشــی و
ئازارى جهســت ه و ههروهها چاالككردنى
سوڕى خوێن ئهنجام دهدرێت.
بە گشتى دو شێواز هەیە بۆ ئهنجامدانى
كەلەشــاخ ،یەکەمیان بە رێگای کاســە
و ئاگرەوهیــه ،دوەمیشــیان لــە رێگای
پەمپهوه ئەنجام دەدرێت.
لهپێشــودا تهنهــا پیاوان ئــهم كارهیان
دهكرد ،بهاڵم ئێســتا ژنانێك پهیدا بون
ئهم كاره بۆ ژنــان ئهنجام دهدهن ،ئهو
كارهش ههر ل ه مااڵن دا دهكهن.
دەریــا ئەحمەد 29 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
كهالره و ماوەى  5ســاڵە کەڵەشــاخ بۆ
ژنان دەکات.
بــۆ (نەوژیــن) وتى« :ماوەى  5ســاڵە
لەماڵەكــەى خۆم دا كهڵهشــاخ بۆ ژنان
دهكهم ،ئهم كارهش لهرێگهى خولێكهوه
فێر بوم».
لهبــارهى ئهوهى بهكام لــ ه دو رێگاكه،
كهڵهشــاخ بــۆ ژنــان دهكات؟ دەریــا
وتــى :رێــگای یەکەم تەندروســت ترە،
هەرکاتێک ئاگر دەخەیتە ناو کاســەکە،
ئەوا ئۆکســیدی کاربۆن دروست دەکات
و بەمجۆرەش هیچ بەکتریایەک ناتوانێت
بچێتە ژورەوە ،بەاڵم ئەوەی دوەم کە بە
رێگای پەمــپ ئەنجام دەدرێت ناتوانێت
رێگا لە بەکتریا و ڤایرۆس بگرێت.

لەالیەن وەزارەتى
تەندروستیهوه
كهڵهشاخ كردن
قەدەغە كراوە

ئــهو ژنانــهى كارى كهڵهشــاخ كــردن
ئهنجــام دهدهن ،ل ه بهرامبهر كارهكهیان
دا ،بڕێــك پــاره وهردهگــرن ،ئهمــهش
بوهت ه سهرچاوهیهكى داهات بۆیان.
ســێوە محهمــهد 33 ،ســاڵ ،یەكێكــى
تــرە لەو ژنانەى كارى كهڵهشــاخ كردن
ئهنجــام دهدات ،بــۆ (نەوژیــن) وتــى:
ماوەى  2ســاڵە ئــەم كارە دەكەم ،ئەو
كەسانەى كەڵەشاخیان بۆدەكەم ،بۆ دو
كوپ  5هەزار دیناریان لێوهردهگرم.
ئامــاژهى بهوهشــكرد كــ ه ئهنجامدانــى
كارهكــ ه رێوشــوێنى خــۆی ههی ه «ئەو
كەســانەى ســەردانمان دەكەن ،دهبێت

 3کاتژمێــر پێشــتر هیــچ خــواردن و
خواردنەوەیــەک نەخــۆن ،بــۆ ئــەوەی
ســوڕی خوێن چاالک نەبێت و بتوانرێت
خوێنە پیسەکە بێتە دەرەوە»( .سێوه)
وای وت.
پێیشــیوای ه کەڵەشاخ «دەبێتە هۆکاری
کەمکردنــەوە و رێکوپێککردنــی لێدانی
دڵ و کەمکردنــەوەی رێژەی شــەکرە و
دابەزینــی چەوری خوێــن و زیادکردنی
بەرگری جەستە و چهندین سودی تر»،
ئهگهرچی ئهم شــێوازه تائێســتا وهكو
چارهســهرێك ل ه زانســتى پزیشــكی دا
پشتی پێنابهسترێت.

لهبهرامبهریشدا ئەو ژنانهى كەڵەشاخیان
كردوە ،باس لە سودەكانى دەكەن.
خانــم فهتــاح 47 ،ســاڵ ،یەکێکە لەو
کەســانەی کەڵەشــاخی ئەنجامــداوە،
بــۆ (نەوژین) دەڵێت :ماوەی ســاڵێکە
کەڵەشــاخ دەکەم ،ئەوکاتــهى نەخۆش
بوم دەســتم دەتەزی و بەردەوام سەرم
ژانی دەکرد ،لەوەتەی کەڵەشاخ دەکەم
ئــەو نەخۆشــیانەم نەماوە و ســودێکی
باشم لێ بینیوه.
پزیشــكێكى پســپۆڕی ههناویــی ،باس
لهوهدهكات پرۆسهك ه زیانى نیه ،ئهگهر
ب ه شێوازێكى تهندروست بكرێت.

د .محهمــهد مههنــا ،پســپۆرى
نەخۆشــیەكانى هەنــاو لــ ه كــهالر ،بۆ
(نەوژین) وتى :كەڵەشــاخ هەمان كارى
خوێــن وەرگرتنــە ،بــەاڵم لــە رێگــەى
پێســتەوە خوێن وەرگرتن دهكرێت نهك
لەرێگەى دەمارەوە.
وتیشــى« :ئەگەر ئامێر و كهرهستهكان
بەپاكى بەكاربهێنرێن ،هیچ كێشــەیەكى
نیە» ،سهرباری ئهوهش جهختیكردهوه
ئەگــەر کەســێک خوێنــی زۆر بێت ،لە
رێگــەی تاقیگــە پزیشــكیهكانهوه ئەو
خوێنە دەربكات باشترە.
ســهرباری ئهمــهش ،كارى كهڵهشــاخ
كردن ،لهالیهن وهزارهتى تهندروستیهوه
قهدهغهكــراوه ،كهچــى هــهر ئهنجــام
دهدرێت.
د .خاڵــس قــادر ،وتەبێــژى وەزارەتى
تەندروســتى ،بــۆ (نەوژیــن) وتــى:
لەســاڵى 2015ەوە لە الیــەن وەزارەتى
تەندروستیهوه كهڵهشاخ كردن قەدەغە
كراوە و مۆڵەتى پێنەدراوە.
باســى لە هۆكارى قەدەغهكردنهكهشی
كــرد و وتــى« :هاواڵتیــان ســكااڵیان
كــردوە كــە توشــى نەخۆشــى بــون و
بە شــێوازێكى خــراپ و ناتهندروســت
كهڵهشاخیان بۆ كراوه».

کیسی هێلکەدان
دوبارە دروستبونەوەشــی هەیە ،لەژنان
◘ نهوژین،
و کچانیــش دا رودهدات ،بــەاڵم هەندێ
ئامادهكردنى :روناك ئهكبهر
کیســی تر بەزۆری ئەوانەی کەگۆشتن،
بەشێکی زۆری ژنان ئەزمونیان هەیە لە چەندیــن نیشــانەی توند و مەترســیدار
گەڵ کیسی هێلکەدان دا ،بهشێوهیهك بەدوای خۆیدا دەهێنێت.
رەنگە لەژیانیان دا بۆ یەکجاریش
* جۆرەکانی کیسی هێلکەدان
بوبێت ،توشی ئەم حاڵەتە بوبن.
 .1هێلکــە تورەکەیــەک دەوری داوە
لە جهستهى ژنان دا دو هێلکەدان هەیە پێــی دەوترێــت « ، »folliclenهەمو
کــە دەکەونــە ناوچەی حەوز (بەشــی ســوڕێک ئەم تورەکەیە لەگەڵ هێلکەدا
خوارەوەی ســک) ،قەبارەیــان بەقەدەر دەچێتــە دەرەوەی جەســتە و هەندێک
دەنکــە بادەمێک دەبێت و بەمناڵدانەوە کات جــێ دەمێنێت و ناچێت ه دەرەوەی
بەســتراونەتەوە ،ئیشیان بەرهەمهێنانی جەســتە و دەبێتە کیس .پێی دەوترێت
هۆرمۆنی ئیســترۆجین و پرۆجیسترۆنە )Follicle cyst(.
لەگــەڵ هێلکە ،پاشــان دانانــی هێلکە  .2بــەزۆری دوای بەڕەاڵبونــی هێلکــە،
کیســەکە دەتەقێــت و دەتوێتــەوە و
لەکاتی سوڕی مانگانە.
هۆکارێکی رودانی ئەم حاڵەتە (کیســی نامێنێت ،بەاڵم ئەگەر کیسەکە مایەوە،
هێلکــەدان) بەهۆی تێکچونی هۆرمۆنات ئــەوکات زیاتــر گەورە جەبێــت و زیاتر
و بــەرزی هۆرمۆنــی ئەندرۆجینــەوە رو ئاوی تێدا کۆ دەبێتەوە ،کە لەم حاڵەتە
پێــی دەوترێــت (Corpus Luteum
دەدات.
کاتێک شــەکری خوێن بــەرز دەبێتەوە)Cysts ،
جەســتە پێویســتی بەبڕێکــی زیاتــری  .3جۆرێکــی تــری کیســی هێلکــەدان
ئەنســۆلین دەبێت ،کاتێک بڕێکی زیاتر ()cystadenomasلــەدەرەوەی روی
ئەنســۆلین بەرهەم دێــت ،دەبێتە هۆی هێلکەدان دایە و لەوێ دا گەشە دەکات.
زیادبونــی هۆرمۆنــی ئەندرۆجیــن ،ك ه  .4جۆرێکی تــری لەناوەوه و دەرەوەی
هۆرمۆنــی ئەندرۆجینیش زیــاد بەرهەم مناڵــدان دایە و بەهــۆی تورەکەکانەوە
بــە هێلکەدانەوە دەبەســترێتەوە و پێی
دێت هۆکارە بۆ دروست بونی کیس.
کیســی هێلکــەدان چەنــد کیســەیەکی دەوترێت.)endometriomas( :
پــڕن بە ئاو ،هەشــیانە گۆشــتن ،لهناو  .5ئەگــەر ئافرەتەکــە ژمارەیەکــی زۆر
هێلکەدانەکانــدا یــان لەســەر روی تورەکــەی بچوکــی هەبو ،لــەم حاڵهتە
هێلکەدانــەکان دا دروســت دەبــن ،پێــی دەوترێــت « »polycysticکــە
بەشــێوەیەکی گشــتی ئەم کیســانە دو ئەگەر چارەسەر نەکرێت رێگری دەکات
جــۆرن ،بەزۆری ئەوکیســانەی کە ئاون لە مناڵبون.
بێ زیانن ،بە جۆرێك ژنهك ه بە ئەستەم
هەســت بە ئازارەکــەی دەکات ،زۆربەی * نیشانەکانی بونی کیسی هێلکەدان
ئەم کیســانە خۆیان بێ وەرگرتنی هیچ  .1ئازاری حەوز بەتایبەت لەکاتی چونە
چارەسەرێک دیار نامێنن .بەاڵم ئەگەری توالێت.

 .8ئاوسانی سک.
 .9لەکاتی جوتبون دا هەســت بە ئازار
دەکات.
 .10لەهەندێــك حاڵەتــدا رەنگــە ببێتە
هــۆی خەمۆکــی وچەندیــن نیشــانەی
الوەکی تر.

 .2ئازاری ســنگ  ، Brestوەک ئەوەی
لەکاتی دوگیان بون دا رودەدات.
 .3ئــازاری خــوارەوەى پشــت و ران و
الق.
 .4تێکچونی ســوڕی مانگانە ،یان پێش
دەکەوێت یان دوادهكهوێت.
 .5دروستبونی موی زیادەHairsutism
بەتایبەت لە چەناگە و ســنگ ،ئەوەش * چبکەیــن بــۆ ئــەوەی خۆمانــی لێ
بەهــۆی تێکچونــی هۆڕمۆنــەکان و بپارێزین؟
زیادبونــی هۆرمۆنــی Testosteronی  .1وەرزشکردن بەشێوەکی رێکوپێک.
 .2خواردنی شــەکر و چــەوری هۆکارە
نێرینە لە ژنان دا.
 .6زۆر میــز کــردن ،بەتایبــەت ئەگەر و خۆراکــە بۆ کیســەکان ،بۆیە خۆتان
کیســەکە گەورەبێت ،چونکە پەســتان بەدور بگرن لهو خواردنانه.
 .3رۆژانە بەپێ رۆیشــتن بۆ ماوهى نیو
دەخاتە سەر میزڵدان.
 .7هەندێــک کاتیــش دەبێتــە نەزۆکی سەعات.
بەهۆی تێکچونی زۆر لە هۆرمۆنەکان .4 .دابەزاندنی کێشی لەش.

خانمان پێویســتە لەکاتی هەســتکردن
بەهــەر گۆڕانکاریەک لەســوڕی مانگانە
یان دەرکەوتنی ئەو نیشــانانەی کە لەم
بابهتهدا باس کراوە ،سهردانى پزیشكی
پســپۆڕ بكهن و ل ه خۆیانهوه چارهسهر
نهخــۆن و بڕیــار لــ ه نهخۆشــیهكهیان
نهدهن ،چونك ه دیارییكردنى نهخۆشیی
و چارهسهرهكهى ،كارێك ه تهنها پزیشكی
پسپۆڕ دهتوانێت بڕیاری لهبارهوه بدات
و چارهسهرى بۆ دياريى بكات.
هەروەهــا ئەرکی دایکانە کــە چاودێری
کچەکانیــان بکەن بە تایبەت کە کاتێک
دەکەونــە ســوڕی مانگانە و بــەردەوام
لــە هەندێــك الیەنــی تەندروســتییەوە
هۆشــیارییان پێبدرێــت ،بۆ ئــەوەی لە
دواڕۆژدا توشی ئەو حاڵەتە نەبن.

ههمهڕهنگ
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كچان و كوڕان پێكهوه وێن ه لهسهر دیوارى قوتابخانهكان دهكێشن
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد
رێكخراوى وادى ئهڵمانى بههاوكارى
چهند شێوهكارێكى كچ و كوڕ،
ههستاون بهئهنجام دانى چاالكى
وێنهكێشانى جۆراوجۆر لهنێو
قوتابخانهى گوندهكانى گهرمیان،
وێنهكانیش بۆ هاندانى قوتابیان ه
بهمهبهستى راگرتنى پاكوخاوێنى
و پاراستنى ژینگهى دهوروبهر و
قوتابخانهكه و تهندروستیی خودی
خۆیان.
ئيمان نورى ،ئهندامى تیمی رێكخراوى
وادى ئهڵمانى ل ه گهرمیان ،بۆ (نهوژین)
ل ه بارهى كارهكهیانهوه وتى :رێكخراوى
وادى بهحوكمــى ئــهوهى ســهردانى
زۆربهى قوتابخانهكانى ناوشــار و ناحی ه
و گوندهكان دهكات و هۆشــیارى مرۆیی
و یاســایی و ژینگهیــی و پاكوخاوێنــى
باڵودهكاتــهوه ،لهههنگاوێكــدا بــۆ
درێــژهدان بــهو خزمهتگوزارییانه ،ئهم
چاالكیهمان دهستپێكرد.
ئامــاژهى بهوهشــكرد چاالكیهك ه بریتی ه
لــ ه كێشــانى وێنــهى رهنگاورهنگــى
جیاواز ل ه ســهر دیــوار و پۆلهكانى ناو
قوتابخانهكان ،كــ ه وێنهكان ههندێكیان
وێنــهى هونهریــی و جوانكارییــن و
ههندێكــى تریشــیان وێنــهى رێنمایین
بهمهبهستى ئهوهى منااڵن هان بدهن بۆ
پاراســتنى ژینگ ه و پاكوخاوێن راگرتنى ئهنجامــدراوه ،وتــى :خوێندنگهكهمــان هاوڕێیهتــى ,زانســت ,پاكوخاوێنــى ،و بینیمان دیوارى قوتابخانهك ه بهوێنهى منااڵنیان لهبارهوه هۆشیار دهكرێنهوه.
چهندیــن ســاڵ ه دروســتكراوه و هیــچ تهندروستى و پاراستنى ژینگ ه كێشراوه ،جۆراوجــۆر رهنــگ كراوه و مامۆســتا و زیاتر ل ه ههر كهســێك ،منااڵن بهم كاره
خۆیان و ناوهندهكهیان.
وتیشــی :ههرچوار شێوهكار (ههورامان كارێكى هونهرى لهسهر دروستنهكراوه ،خۆشــحاڵیهكى زۆریان لهال دروست بو ،منااڵن ههمــو بهپێكهنین و خۆشــیهوه خۆشحاڵ بون.
جــهالل ،دیارى جیهاد ،بێریڤان محهمهد ئــهوهى رێكخــراوى وادى ب ه هــاوكارى نهك ههر ئهوان ئێمهش دڵخۆش بوین .لــهدهورى یــهك كۆبونهتهوهو ســهیرى كــورده جهبــار ،قوتابی ،وتى :پێشــتر
رهنگــى دیوارهكان ناشــرین بون ،بهاڵم
و محهمهد قاسم) بهم كاره ههستاون .خوبهخشهكانى دروستیان كردوه ،جێی ئــهم خۆشــحاڵیه ،مامۆســتایانیش وێنهكان دهكهن».
پێیشــیوابو ئهم چاالكی ه بۆ قوتابخانهى ئێستا جوان بونهتهوه.
ئــهم كاره لهالیــهن بهڕێوبــهرى دهستخۆشی ه و سودى بهقوتابیهكانمان گوزارشتیان لێدهكرد.
الڤــ ه بههــرۆز ،مامۆســتای یهكێــك ل ه گونــد گرنگی خــۆى ههیــه ،بهوپێیهى كاتێك پرســیارمان ل ه (كورده) كرد ك ه
قوتابخانهكانــهوه پێشــوازیی بــاش و گهیاندوه.
وتیشــی :ئهو بهیانیانهى قوتابیهكانمان قوتابخانــهكان ،بــۆ (نهوژیــن) وتــى :وێنــهكان ئاماژه به پاراســتنىژینگ ه و وێنهكان چــی پێدهڵێــن؟ بهبێ دودڵی
گهرمی لێدهكرێت.
كاروان بهكــر ،بهڕێوبــهرى یهكێــك ل ه هاتنــ ه ژورهوهى قوتابخانهك ه بینیان ب ه «بهڕاســتى دڵــى ههمو كهســێكى نێو راگرتنــى پاكوخاوێنــى و هاوڕێیهتى و وتى« :پێمان ئێژن پاكوخاوێنى راگرین
قوتابخانــهكان كــ ه چاالكیهكــهى تێــدا رهنگــى جیاواز و ســهرنجڕاكێش وێنهى قوتابخانهك ه خۆشــبو كه بهيانى هاتین تهندروستى و هونهر و زانست دهكهن و و ژینگ ه بپارێزین».

ل ه دهستپێكى زستان دا رهچاوى ئهم  8خاڵه بكه
◘ نهوژین
لهگهڵ داهاتنى ههر وهرزێك دا،
كۆمهڵێك رێوشوێن ههیه كه واباش ه
ژنان بیگرنه بهر بۆ ئهوهى پارێزگاریی
له تهندروستى خۆیان و بهتایبهتى
جهسته و پێستیان بكهن.
ســایتی (لهها) لهمبارهیهوه ژمارهیهك
رێنمایی پێشــكهش ب ه ژنــان كردوه بۆ
ئــهوهى بتوانــن پارێزگاریی لــ ه جوانى
روخســار و تهندروستییان بكهن لهگهڵ
پێنان ه ناو وهرزی زستانهوه.
 .1كاتێكى باش ه بۆ وهرگرتنى چارهسهر
بــ ه ڤیتامین .ههندێك كهس ب ه رێنمایی
پزیشــك پێویســتیان بــه خواردنــى
ڤیتامینــهكان ههیــ ه بــۆ پڕكردنــهوهى
كهموكورتیهكانیــان لــ ه پێداویســتیان
بــهو ڤیتامینانــه ،بۆیــ ه دهســتپێكى
زســتان كاتێكى باش ه بۆ دهستكردن ب ه
وهرگرتنى ڤیتامینهكان.
 .2پێســتى روخســار و جهســتهت
پێویســتى بهشــێداركردنهوه ههیــه،
ئهمــهش خاڵێكــ ه بهتایبــهت لهگــهڵ
ساردبونى كهشوههوادا نابێت پشتگوێی
بخهیــت .دهبێت ئــاگاداری ئهوهش بیت
كــ ه ئهگهر پێســتت چــهوره ،خواردنى
چهور كهمبكهرهوه ،بۆ ئهوهى پێســتت
لهمعــی نهبێت و ناشــرین دهربكهوێت،
هــهروهك دهتوانیت كرێمــى تایبهتى بۆ
بهكار بێنیت.
 .3بڕێكى باش ل ه ئاومیوهى سروشتى
و پــڕ لــ ه ڤیتامیــن بخــۆرهوه ،ئهمــ ه
وادهكات ههم جهستهت رێك بێت ،ههم
روخساریشت جوان دهربكهوێت.
 .4ئــاگادارى خــهوت بــه ،ههوڵبده ب ه

رۆژان هبهالی
كهمهوه  2لیتر ئاو
بخۆرهوه

باشیی بخهویت ،چونك ه باشترین هاوڕێی
جهستهیهكى چوست و نهمانى رهشایی
ژێر چاو و رهنگى پهڕیو ،خهوى تهواوه.
 .5بۆ دوربون ل ه ســهرما ،واباش ه ژهمى
گــهرم و شــلهمهنى پێویســت بخۆیت.
هــهروهك ل ه دهرهوهش ئهو جالن ه لهبهر
بك ه ك ه گهرمن و ل ه مادهى باشى وهكو
خوریی دروستكراون.
 .6ههروهك چۆن كرێمى دژه خۆر ههیه،
ئــهوا كرێمى دژه ســهرماش ههیه ،ئهو
كرێمانــه بهپێی پێویســت بهكاربێن ه بۆ
پارێزگارییكردن ل ه پێست و روخسارت.
 .7كێشهیهكى زهقی زستان ،وشكبونى
لێــو و قڵیشــانێتى ،بۆیــ ه لهرێگــهى
بهكارهێنانى كرێم و كهرهستهى تایبهت
ب ه چارهســهرى لێوقڵیشان و وشكبون،
چارهسهرى بكه.
 .8لــ ه زســتان دا كهمتــر ههســت بــ ه
تینوێتــى دهكهیــت ،ههربۆیــ ه كهمتــر
ئاودهخۆیتــهوه ،ئهمــهش بۆ پێســت و
جهســت ه زۆر زیانمهنده ،ههربۆی ه رۆژان ه
بیك ه ب ه بنهما بهالی كهمهوه  2لیتر ئاو
بخۆرهوه لهكاتى جیاجیا دا.

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

كهژاڵ ئهحمهد:

گهرمیان بە ماڵی دوەمی خۆم دەزانم
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
(كهژاڵ ئهحمهد) پێیوای ه پێگهى
ژن ل ه ناو شیعر و ئهدهبیات دا بهوه
دهپێورێت ك ه تاچهند رۆڵیان ههی ه
نهك بهوهى ژمارهیان چهنده ،ئاماژه
بهوهشدهكات بون ب ه شاعیر كارێكى
ئاسان نی ه و قوربانیدانى دهوێت.
کــەژاڵ ئەحمــەد ،لە ســاڵی  1967لە
کەرکــوک لــە دایــک بــوه و لە شــارى
سلێمانی دادهنیشێت و ههر ل ه سلێمانى
خوێندنى تهواو كردوه .ل ه ســهردانێكى
دا بۆ كــهالر ب ه مهبهســتى ئهنجامدانى
كۆڕێكى شــیعری ل ه ســهنتهرى چاالكی
گهنجانــى كــهالر( ،نهوژیــن) دهرفهتى
قۆستهوه و دیدارێكى لهگهڵدا ساز دا.
* تۆ ل ه ژن ه شــاعیره ناســراوهكانیت،
ئهزمونى نوسینت بۆ كهى دهگهڕێتهوه؟
لە ســاڵی 1986هوه دهســتم ب ه شــیعر
نوســین كــردوه و لــە ســاڵى 1987
دەســتم بــە باڵوکردنەوەیــان كرد ،ههر
لهو ساڵهشــدا کۆڕێكی شیعریم سازکرد
و بەشــیعرێک ناســرام ب ه ناوى (لەالی
ئێمە) ،دواتر بە شــیعری (ئافرەتێک بە
چرپــە وتی) زیاتــر دەنگدانەوەم هەبو،
لهگهڵ ئهوهش ســەرەتاى  شــیعرەکانم
شۆڕشگێڕانە بو ،بەاڵم دواتر شیعرەکانم
بــو بــە ژنــان و رەت کردنــەوەی
پیاوساالری.

(بەنــدەری بەرمــۆدا) .دواتر (وتەکانی
وتن)م چاپ كرد ،نهوهســتام دوابهدواى
ئهویــش (ئاوێنــەم شــکاند و قاوەیەک
لەگــەڵ ئــەودا) چــاپ كران .ل ه ســاڵی
( 2014من دەبێت خۆم بســمیل بکەم)
و  دواتر ل ه ساڵى  2019دیوانی (زمانی
باڵنــدەم دەزانــی) چاپ كــرا ،کە کۆی
گشتییان حەوت کۆمەڵە شیعرییە.
* جگــ ه ل ه شــیعر ل ه زۆر بــواری تری
نوســین دا كارت كــردوه ،دهكرێــت
ئاماژهیان پێبكهى؟
جگــ ه لــ ه شــیعر نوســین لــ ه بــوارى
وهرگێڕانیــش كارم كــردوه و كتێبێكــم
ب ه ناوى (ناســنامە بکــوژەکان) ك ه ل ه
عهرهبیــهوه وهرم گێــڕاوه ،ئەویــش لە
ســاڵى   2000چاپ بوە ،دواتر كتێبێكى
تــرم ههیــ ه كــ ه كــۆى كار و چاالكى و
وتارهكانم ه ل ه سهر مهسهلهى ژن ب ه ناوى
(كتێبــى ژن)ه ،لهگهڵ ئهوهش چهندین
كتێبى ترم ههی ه ك ه دواههمینیان ئێستا
ســهرقاڵى چاپ كردنیم ل ه بەڵگەنامەی
مێژویــی پێكهاتوه ئهویش ب ه ناوى (لە
شانشینەوە) کە ئەزمونی سااڵنى خۆم ه
ل ه ئهردهن و لە ناو کوردەکانی ئەردەن
دا.

* دوای ماوەیــەک دابــڕان گەڕایتــەوە
بــۆ شــیعر و چاالکــی ئهدهبیــی ،چــی
گۆڕانکارییەک بە دیی دەکەیت؟
دوای ئــەو ماوەیــەى کــە گەڕاومەتەوە
قۆناغــی وێرانەییــە ،چونكــ ه ئــەو
* باڵوكردنهوهى دیوانهكانت ل ه كهیهوه کۆمەڵگــە مرۆڤایەتیانەی کە بە قۆناغی
دهستی پێكرد؟
هەتاوەکــو دوای راپەڕینیــش
نەمتوانــی دیوانەکانــم چــاپ
بکــەم ،چونکــە رەت
ئەکرایــەوە ،دواتــر لــە
ســاڵی 1999یەکــەم
دیوانــم چــاپ کــرا
بەنــاوی دیوانــی

شــەڕ و قەیرانــی دارایــی و کارەســاتە
ســەردەمیەکان تێئەپــەڕن کــە ئەویش
تەکنەلۆژیایــە ،ئەمــە وێرانەیەکــی
ئەخالقــی و هونــهری و ئەدەبیــه ،لەو
قەیرانەش ئێستا ســەردەمی ریکالمە و
مێژوی کەســەکان قیمەتێکــی نەماوه،
شــاعیری راســتەقینە نەماوە کە جاران
ئەکادیمیانە کاریــان دەکرد ،بۆیە ئێم ه
لــە ناو قەیرانێکــی روناکبیریی داین کە
ئەویش ئهوهی ه خوێندنەوەى کتێب کەم
بوەتەوە.
* پێتوایــە ھێشــتا شــیعر جێــی
گرنگییپێــدان و برەو بێت بەتایبەت الی
گەنجان؟
بەڵــێ هەتاوەکــو ئێســتا شــیعر جێی
بایەخــە لە کوردســتان بــ ه تایبهت ل ه
نــاو گهنجاندا ،ئەوەش لــە کۆڕەکان دا
دهردهكهوێت بــ ه تایبهت ئەوانەی خۆم
سەلمێنەری ئەوەیە.
* خوێنهرى شــیعر ل ه ئێستادا چۆن
دهبینى ل ه چاو سااڵنى رابردو؟
خوێنــەر لە ئێســتا جیاوازە لە
پێشتر ،چونکە پێشتر زیاتر
بــو ،داواکاری زیاتر

بو ،خهڵك زۆر خوێنەوارتر بون ،ئەمەش
وای ئەکرد کە شاعیرەکان زۆرتر بنوسن
و بە بەرپرســیاریەتیەوە بنوسن ،بهاڵم
ئێســتا ههموى دهنوسێت ،بەاڵم هەست
بە بونى ئهو بەرپرسیارێتییه ناکهیت.

ئێستا سەردەمی
ریکالمە و
مێژوی کەسەکان
قیمەتێکی نەماوه

* پێگــەی ژنان بەتایبەتی لە شــیعردا
لە ئێســتادا چۆن دەبینی؟ پێتوایە ھیچ
بەرەوپێشــەوەچونێک بەدیی ھاتوە لەو
روەوە؟
ئــهو ژنانــهى ك ه ههن ل ه ئێســتادا هەر
ژمــارەن ،گرنگ نیە لە هەمو بوارەکاندا
ژمارەکان چهنن ،ئهوهش مانای بەهێزیی
ناگەیەنن ،زۆر جار کەمینەکان باشــترن
و بەهێزتــرن لە زۆرینە ،بۆیە من ئەڵێم
زۆر گرنــگ نیــە ژمارەکە چەنە کە ژنان
بێنە پێش بۆ نوســین ،ئەوە گرنگە چی
:
دەنوســن و بۆچی دەنوســن ،بۆ نمونه
يان مەبن بە
(مەستورەى ئەردەاڵنی) ك ه جێدەستی
شاعیر یان ببن
دیــارە ل ه ئەدەبیاتی کــوردی لەو هەمو
سەردەمانە ،ئهو یەکەم مێژونوسی کورد
بە شاعیری
بوە و یەکەم ژن بوە کە شیعری بۆ پیاو
راستەقینە
نوســیوە ،ئهمهش وایكــرد پەیکەری لە
ســنە و ســلێمانیش بۆ دروست بكرێت،
ئێمــە پێویســتمان بە ژنی لەوشــێوەیە
هەیــە .لەگــەڵ ئەوەش بەشــداری ژنان
باشــە لــە روی ژمــارەوە ،بــەاڵم لــە
کو ر د ســتا نی
خۆ مــا ن هاتمەوە بــە دوای قەڵەمەکانی ژنان دا
گرنگــى بە گەڕام لە هەمو کوردستان و گەرمیانیش
ژنان نادەن لە نێویاندا ،هەڵمســەنگاندن بە هەست
بەتایبــەت لە و بیرکردنەوەیــان و بەپێی ئەزمونەکەی
روی شیعرەوە .خۆشــم ،بۆی ه خۆشــحاڵم بــەو بزاوتەی
گەنجــان و ژنان و کچانــی گەرمیان ك ه
* تــۆ لــە کۆتایــی بون بە نەوەیــەک ئومێدیان لێدەکرێت،
ھەشــتاکان لــە کــەالر ئەگــەر خۆیان ماندو بکەن دەتوانن ببن
فەرمانبــەر بویــت و لــەو بــە جێگرەوەیەکــی قارەمانی نەوەکانی
ژنانەیشــی کــە زۆرجــار بــۆ دوای خۆیان.
چاالکــی ئەدەبــی ھاتــوی بــۆ
گەرمیــان و کــەالر بەتایبەتــی ،را * وەکو شــاعیرێکی بە ئەزمون ،ئەگەر
و شــعورت بەتایبــەت لەســەر ئــەم بتەوێت رێنوێنی کچان بکەی بۆ شــیعر
نوسین ،چیان پێ دەڵێی؟
سەردانەی دواییت چیە؟
هەمیشــە ئێره بــە ماڵــی دوەمی خۆم پێیــان دهڵێم ناتوانی بڵێی بڕیار ئەدەم
دەزانــم ،سهردانیكردنیشــم بــۆ ئێــره ببــم بــە شــاعیر ،بەڵکــو دەبێــت ئەو
وایكرد هەســت بە خۆشــحاڵییەکی زۆر بەهــرە و توانایــەت تیابێت و ئامادەیت
بكــهم ،وایكرد هەســت بــەوە بکهم کە تیابێــت بــۆ قوربانیــدان و ماندوبــون
لەنێــو خەڵکی خۆمدام کە پێشــتریش و خۆپەروەردەکــردن .یــهك رێنمایــی
لێــرە فەرمانبەربــوم .یــادەوەری زۆر دۆســتانە و پڕ لە خۆشەویســتی كچان
جوانم هەیە لە کەالردا لەگەڵ نەوەکانی دەکــەم بۆ ئەوانهى کــە دەیانەوێت ببن
پێشــوی ئێرە کە چەندین هاورێم هەبوە بە شــاعیر ،شاعیربون رێگەیەک نیە بە
لێرە شــەهید بون ،لهوانهش( :محەمەد گوڵ نەخشــابێت ،بهڵكو رێگایەکە پڕە
لــە دڕک و خەنجــەر و گولــە و ئــازار،
پەژار)ی شاعیر و (دکتۆرە زوحا).
دەڕۆیت و خوێنــت لێدەچۆڕێت ،لەگەڵ
* تاچهنــد ئاگاداریــى بزاوتى ئهدهبیت ئەوەش ســەربەرزيی و ســەروەرییەکی
لــ ه گهرمیان و بــ ه تایبهت پێگهى ژنان گەورەشــی تیایە ،یان مەبن بە شــاعیر
یان کە بون ببن بە شاعیری راستەقینە
لهو بزاوتهدا؟
پێشــتر زۆر ئاگادار بوم ،ئێســتاش کە و خۆتان بن و هەستی ژنانەتان هەبێت.

