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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ژنان ل ه كایهى
سیاسى و حزبى
دا خاوهنى بڕیارى
تهواو نین
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()64%ى ژنانى فهرمانبهر لهگهرمیان:
ه كهمتره
ه ئێم 
دهرفهتى پێدانى پۆست ب 
◘ نهوژین
راپرسیهكى یهكهى رۆژنامهوانى
مافهكانى مرۆڤ له رادیۆی دهنگ
ئاشكراى دهكات ك ه زۆرینهى
فهرمانبهرانى ژن ل ه سنورى گهرمیان،
رایانوایه دهرفهتى وهرگرتنى پۆست و
پله فهرمیهكان بۆ ئهوان كهمتره.

 4كچ دهیانهوێت ببن ه
ئاسنگهر

لهو راپرسیهدا ك ه ب ه پاڵپشتی سندوقی
نیشــتمانى بــۆ دیموكراســی ()NED
ئهنجامدراوه ،رای ( )100ژنى فهرمانبهر
ل ه ( )8فهرمانگهى جیاوازى ســنورهك ه
وهرگیــراوه و تیایــدا وهاڵمــى شــهش
پرسیاریان داوهتهوه.
بەپێی راپرسیەکه٪٦٤ ،ژنانی گەرمیان
وایدهبینن چانســی ئهوان بۆ وهرگرتنى
پۆست بهبهراورد به پیاوان كهمتره.
ل ه پرســیارێكى دیكهدا ئــهوه روبهڕوى
بهشــداران كراوهتــهوه كــ ه تاچهنــد
تواناكانــی ئــهوان لــ ه فهرمانگهكانيان
بهههنــد وهردهگیرێــت ،لهوهاڵمــدا ژنان
بە رێــژەی  ٪٤٦رایانوایە کــە توانایان
بــە کەم دەزانرێــت لە الیــەن بەڕێوبەر
و بەرپرســانی بــەش و هۆبەکانــهوه،
هــهروهك  ٪٣٨وایدەبیــن بەڕێوبــەر و
لێپرســراوی بەشــەکان جیاوازی ناکەن
لــە نێــوان توانــای ئەمــان وەک ژن پێــدراوهكان ئامــاژه بهوهدهكهن رێژهى
لەگــەڵ فەرمانبەرانی پیــاو دا ٪15 ،ب ه ئهو ژنانهى پۆســتى بــااڵى حكومییان
نازانــم وهاڵمیــان داوهتــهوه و  ٪1یش لــ ه ســنورهكهدا ههیــه ،زۆر كــهم و
وهاڵمهكهیان ئهوهیــ ه ك ه تواناى پیاوان دیارییكــراوه ،ئهمهش شــۆڕبوهتهوه بۆ
نــاو بــهش و هۆبهكانیــش ،بــۆ ئهوهى
به كهم دهزانن.
رێنــاس ســاڵهح ،رێكخــهرى یهكــهى بزانیــن ژنان تاچهند بهشــداریی فیعلین
رۆژنامهوانــى مافهكانــى مــرۆڤ لــ ه لــ ه بڕیار و پالن و پــرۆژه حكومیهكان
رادیــۆی دهنــگ و سهرپهرشــتیاری دا و تاچهنــد جیاكارییــان لهبهرامبهردا
راپرســیهكه ،لهوبارهوه وتى :ئامارێكى دهكرێت بههۆی الیهنــى رهگهزییانهوه،
ورد لهبارهى ژمــارهى فهرمانبهرانى ژن راپرسیهكمان ئهنجامداوه.
لــ ه گهرمیان دا لهبهردهســت نیه ،بهاڵم رونیشــیكردهوه :بهپشــت بهســتن بــ ه

ل ه دهربهندیخانهوه بۆ
ههڵبژاردهى عێراق
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شــیتهڵی راپرســیهكه ،وایدهبینــن كــ ه خســتوهت ه بهردهم حكومــهت و الیهن ه
بنهمایهكــى یهكســان و عادیالن ه نیه بۆ پهیوهندیــدارهكان ،لهوانهش :پێشــنیاز
پێدانى پۆست و پل ه ب ه ژنانى فهرمانبهرى دهكهیــن فهرمانگهكانــى ســنورهك ه
گهرمیــان ،ئهمــهش نهنگیهكى بهرچاوه رێژهیــهك دیاریی بكهن بۆ پۆســتهكان
لــ ه ئیدارهى ســنورهكه ،بۆی ه دهبێت ل ه لهسهر بنهماى رهگهز ،وهكچۆن «كۆتا»
دهستنیشانكردنى بهڕێوبهرى دهزگاكان و رێــژهى تایبــهت بــ ه ژنــان ههیــ ه ل ه
و دانانى بهرپرسانى بهش و هۆبهكان دا پارلهمان و ئهنجومهن ه ههڵبژێردراوهكان
رهچاوى بااڵنس و هاوســهنگیی رهگهزی دا ،ئــهواش لــ ه حكومــهت دا رهچاوى
ئهم ه بكرێت و كار بهم بنهمای ه بكرێت.
بكرێت.
ئامــاژهى بهوهشــكرد كــ ه ژمارهیــهك ل ه الپهڕه ( )2دا راپۆرتێكى تێروتهسهل
راســپاردهیان ل ه كۆتایی راپرســیهكهدا لهبارهى راپرسیهكهوه دهخوێنیتهوه.

بۆچی هاوسهرگیری نێوان
خزمان خراپه؟
»»8
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كچێك ل ه رزگاریی
«نیڤا مۆده» دهكاتهوه

بەردی زراو ،ئهو
نهخۆشيهى ژنان زۆرتر
توشى دهبن
»»5
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فەرمانبەرانی ژن لە گەرمیان هەست دەکەن پلە دون
◘ نەوژین
بە پێی ئەنجامی راپرسیەکی یەکەی
رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ لە
رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی
نیشتمانی بۆ دیموکراسی «،»NED
٪٦٤ژنانی گەرمیان وایدهبینن ك ه
چانسی ئهوان بۆ وهرگرتنى پۆست
بهبهراورد به پیاوان كهمتره ،هەروها
ژنان جەخت لەوەدەکەنەوە لەالیەن
بەڕێوبەر و بەرپرسانی دەزگاو
بەشەکانی فەرمانگەکان توانای ژنان
بە کەم دەبینرێت.
راپرسیەکە لهرێگهى فۆرمی چاپكراوهوه
بــوه ،بهشــێوهیهك لــ ه راپرســیهكهدا
 100فــۆرم لــ ه ( )5بهڕێوبهرایهتــى
گشتى (گەشتوگوزار ،شــارەوانیەکان،
چاودێریی و گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتی،
کشــتوکاڵ و رۆشــنبیری و هونــەر)
و ( )2بهڕێوبهرایهتــى (چاودێریــی
بازرگانــی و ئاوی دەوروبەری گەرمیان)
و ( )1فەرمانگــە (ژینگــەی گەرمیان)
پڕکراوەتــەوە ،زهمینــهى وهاڵمدانهوهى
نهێنى و بهبێ فشــار بۆ ههمو بهشداران
رهخسێنراوه ب ه هاوكارى دهزگاكانیان.
لــەم راپۆرتەدا پوختەی راپرســیەکە و
وەاڵم و دەرئەنجامــەکان دەخەینــەڕو
و شــیتەڵی کۆتایــی راپرســیەکە
و راسپاردەکانیشــی وەک یەکــەی
رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ لە رادیۆی
دەنگ رایگەیاندوە ،دەخەینەڕو.
دەرئەنجامــی راپرســیەکەش بــەم
شێوەیەيە:
پرســیاری یەکــەم :تاچەنــد هەســت
بــە جیــاکاری رەگەزیــی دەکەیــت لــە
دەزگاکەت دا؟
بــە پێی ئەو وەاڵمانــەی کە دراونەتەوە
دەردەکەوێــت هەڵبــژاردەی «هیــچ»
جیاوازیــەک هەســت پێناکــەن بــە
رێــژەی  ٪٣١وەاڵمــی زۆرینەی ژنانی
فەرمانبەری بەشــداری راپرسیەکە بوە،
لە بەرامبەریشــدا  ٪٢٠ژنان هەست بە
جیاوازیەکی «زۆر زۆر» دەکەن ،لەگەڵ
 ٪١٧ژنــان کــە هەســت بــە جیاوازی
«زۆر» دەکــەن .هــهروهك بــژاردهى
«كــهم»  ٪18ى وهاڵمهكان و بژاردهى
«مامناوهنــد»  ٪14ى وهاڵمهكانیــان
پێكهێناوه.
لــە دەرئەنجامی ئەم خاڵــەدا دەگەینە
ئــەو وەاڵمــەی کــە زۆرینــهى ژنانــى
فهرمانبهر ههســت ب ه بونــى جیاكاریی
رهگهزیــی دهكــهن لــ ه دامودهزگاكانى
ســنورى گهرمیان ،بهشێوهیهك لەکاتی
خوێندنــەوەی گشــتی بــۆ وەاڵمــەکان
ئەگــەر کــۆی جیــاوازی هەســتپێکراو
لــە نێــو دەزگاکانــی حکومــەت پۆلێن
بکەین بە شــێوەی گشتی دەبین رێژەی
هەســتکردن بە جیاوازیــە رەگەزیەکان
 ٪٦٩دەبێــت لــە بەرامبەریشــدا ٪٣١
هەست بە هیچ جیاوازیەک ناکەن.
پرسیاری دوەم :تاچەند پێتوایە ئەگەر
«نێر» بویتایە پۆســت و پلەی زیاترت
لەوەی ئێستا هەتە بۆ دەستەبەر دەبو؟
دەرئەنجامی ئەم پرســیارە هەڵبژاردەی
«زۆرزۆر» تۆپــی راپرســیەکەیە واتــە
رێژەی  ٪٣٠ی ژنانی بەشداربو پێیانوایە
ئەگــەر پیــاو بونایــە پۆســت و پلەی
زیاتریــان دەبو ،لەبەرامبەریشــدا ٪٢٩
ژنانی بەشــداربو ژنبونیــان نەکردوهتە
پێــوەری وەرنەگرتنــی پۆســت و پلەی
بەرزتــر .هــهروهك وهاڵمــى «زۆر» بۆ
پرســیارهك ه  ٪18ه و «كهم»  ٪14ه
و «مامناوهند» .٪9
لە دەرئەنجامی پرسیاری دوەم دەگەین
بــەو وەاڵمــەی کــە ژنانــى فهرمانبــهر
پێیانوایــ ه ئهگهر ل ه رهگــهزی بهرامبهر
بونایه ،ئهوا دهرفهتى وهرگرتنى پۆست
و پلهیــان زیاتــر دهبــو ،بهشــێوهیهك
رێــژەی  ٪٧١ژنــان لەنێــو دەزگاکانی
حکومەت گریمانەیان داناوە بە شێوەی
زۆر و کــەم کــە ئەگــەر لــە رەگــەزی
«نێر» بوبایەن ،ئەوا دەسەاڵتی زیاتر و
پۆستی بااڵتریان دەبو لەوەی کە ئێستا
وەک ژن هەیانە ،لەبەرامبەریشــدا ٪٢٩

وهاڵمى پرسيارى يهكهم
ژنــان وای دەبینن کــە ژن بون نەبوەتە
هۆکاری ئەوەی کە پۆست و پلەی بااڵتر
وەربگرن.
پرســیاری ســێیەم :ئایا رویداوە خۆت
یــان هاوڕێکــەت بەهــۆی ژن بونەوە لە
پۆست و پلەی ئیداری بێبەش کرابن؟
لــە ئەم خاڵــەدا ئــەوە دەرکەوتوە کە
نیــوەی ژنانــی بەشــدار بو بــە رێژەی
 ٪٥٠وەک شەخســی خۆیــان ئەوەیان
بەســەردا نەهاتــوە بێبــەش کرابــن
لــە پۆســت و پلــەی ئیــداری بەهــۆی
ژنبونیانــەوە ،لەبەرامبەریشــدا ٪١٥
بەشــداربوان هەڵبژاردەی «زۆرزۆر»یان
هەڵبژاردوە ،واتا ئەوەیان خســتۆتە رو
کاتێــک داوای پۆســت و پلەی ئیداریان
کــردوە بەهۆی ژنبونەوە بێبەشــکراون.
هــهروهك  ٪14بــ ه «كــهم» و ٪11
بــ ه «مامناوهنــد» و  ٪10ب ه بژاردهى
«زۆر» وهاڵمیانداوهتهوه.
لــە دەرئەنجامی وەاڵمەکانی پرســیاری
ســێیەم دەگەیــن بەو وەاڵمــەی نیوهى
ژنانى بهشــداربو پێیانوایــ ه ك ه بههۆی
ژن بونــهوه ل ه وهرگرتنى پۆســت و پل ه
بێبهشكراون .بهشــێوهیهك ل ه شیتهڵی
وهاڵمــى پرســیاری ســێیهم دا ،لەکاتی
بەراوردکردنی گشــتی دا دەبینین ژنانی
بەشــداربو بــە رێــژەی  ٪٥٠پێیانوایە
رەتکردنەوەیان «هیــچ» پەیوەندی بە
ژن بونیانــەوە نەبــوە ،بــەاڵم بەهەمان
رێژەی  ٪٥٠پێیان وابوە ژن بون «زۆر
زۆر» یاخــود تاڕادەیەکی» مامناوند و
کــەم» هۆکار بوە بۆ رەتکردنەوەیان لە
کاتی داواکردنی پۆست.
پرســیاری چــوارەم :تاچەنــد ژنــان
دەرفەتیان هەیە پۆست و پلەی حکومی
وەربگرن؟
ئــەم پرســیارە بەشــێوەیەکی گشــتی
ئاراســتە کــراوە ،لــە دەرئەنجامەکەیدا
دەبینیــن  ٪٣١ژنــان وەاڵمــی «هیچ»
دەرفەتێکیــان پێنادرێــت هەڵبــژاردوە،
لەگەڵ  ٪١٨کــە پێیانوایە تاڕادەیەکی
«کەم» ژنان دەرفەتیان پێدراوە پۆست
و پلەی حکومی وەربگرن .بە پێچەوانەوە
 ٪٢٠ژنــان رایان جیــاوازە و وایدەبینن
ژنان دەرفەتی «زۆرزۆر»یان پێدراوە بۆ
وەرگرتنی پلەو پۆســت ،ههروهك ٪17
وایدهبینــن دهرفهتپێدانهك ه «زۆر»ه و
 ٪14پێیانوایه «مامناوهند»ه.
دەرئەنجامــی خاڵــی چــوارەم ئــەوە
دەگەیەنێت ژنان بهگشتى وایدهبینن ك ه
كهمتــر دهرفهتى ئهوهیان لهبهردهســت ه
پۆســت و پلــهى حكومیــی وهرگــرن،
لەکاتی خوێندنەوەی گشتی بۆ ئەنجامی
خاڵی چوارهم ل ه راپرسیهكهدا دەبینین
بــە رێــژەی  ٪ ٤٩ژنانــی بەشــداربو
رایانوایە ژنــان «هیچ» یاخود «کەم»
دەرفەتیــان پێدەدرێــت بــۆ وەرگرتنی
پلەو پۆســت ،بەاڵم  ٪٣٧بەشداربوان
پێیانوایــە ژنان دەرفەتــی زۆریان هەیە

بۆ بەشــداری لــە پلەو پۆســتە بااڵکان
ئەمە لە کاتێکدا  ٪١٤بەشــدار بوانیش
پێیانوایــە پێدانی پۆســت و پلە بەژنان
تاڕادەیەکی «مامناوەند»ە.
پرسیاری پێنجەم :لە پێدانی پۆست لە
فەرمانگەکەدا ،چانسی ژنان زیاترە یان
پیاوان؟
ژنانــی بەشــداربو بــۆ وەاڵمــی ئــەم
پرســیارە بە رێــژەی  ٪٦٤هەڵبژاردەی
پیاوانیان دەستنیشــانکردوە و الیانوایە
چانســی پیــاوان لــە ژنــان زیاتــرە لە
فەرمانگەکەیانــدا ،لــە هەمانکاتــدا ٪٥
بەشــداربوان الیانوایــە چانســی ژنــان
زیاترە لــە فەرمانگەکەیانــدا لە پێدانی
پۆســت ٪23 ،پێیانوایــ ه ههردوكیــان
چانســیان ههیــ ه و  ٪8ى بــ ه نازانــم
وهاڵمیان داوهتهوه.
بەشــێوەیەکی گشــتی لــە دەرئەنجامی
ئــەم خاڵــەدا ژنــان وایدهبینــن كــ ه
چانســی ئــهوان بــۆ وهرگرتنى پۆســت
بهبــهراورد ب ه پیاوان كهمتره ،تهنها ٪٥
رایانوایــە لە فەرمانگەکانیاندا چانســی
ژنــان لە پیــاوان زیاترە بــۆ وەرگرتنی
پۆســت ،لە بەرامبــەردا زۆرینەی ژنانی
فەرمانگەکان ،وایدەبینن چانسی پیاوان
زیاترە لە فەرمانگەکەیان بەشــێوەیەک
کــە  ٪٦٤ئەم رایەیان الپەســەند بوە،
لەگەڵ ئەمەشــدا  ٪٢٣بەشــداربوەکان
رایانوابــوە بــۆ ژنــان و پیــاوان هەمان
هەل رەخســاوە بۆ وەرگرتنی پۆست لە
فەرمانگەکەیاندا.
پرســیاری شەشــەم :ئایا بەڕێوبەران و

وهاڵمى پرسیاری سێیەم

بەرپرســانی بەش و هۆبەکان وەک یەک
لــە توانای ژنــان و پیاوانــی فەرمانبەر
دەڕوانن؟
لــەم خاڵــەدا ژنــان بــە رێــژەی ٪٤٦
رایانوایە کــە توانایان بە کەم دەزانرێت
لــە الیەن بەڕێوبەر و بەرپرســانی بەش
و هۆبــەکان ٪٣٨ .وایدەبیــن بەڕێوبەر
و لێپرســراوی بەشــەکان جیــاوازی
ناکــەن لە نێوان توانای ئەمان وەک ژن
لەگــەڵ فەرمانبەرانی پیــاو دا ٪15 ،ب ه
نازانــم وهاڵمیــان داوهتــهوه و  ٪1یش
وهاڵمهكهیان ئهوهیــ ه ك ه تواناى پیاوان
به كهم دهزانن.
دەرئەنجامــی گشــتی بــۆ وهاڵمــى
پرســیاری شهشــهم ،ئهوهی ه ك ه تواناى
ژنــان لهالیهن بهڕێوبهرى و بهرپرســانى
دهزگا و بهشــهكانى بهكــهم دهبینرێت،
بهشــێوهیهك تهنهــا بــە رێــژەی ٪١
رایانوایــە پیــاوان تواناکانیــان کەمتــر
دەبینرێــت لــە الیــەن بەڕێوبــەران و
بەرپرسانی بەشەکانەوە ،لەبەرامبەریشدا
 ٪٤٦پێیانوایە بەڕێوبەر و بەرپرســانی
بــەش و هۆبــەکان توانای ژنــان بەکەم
دەزانن لە فەرمانگەکەیاندا.
باگراوەندی بەشداربوان:
باگراوەنــدی بەشــداربوانی راپرســیەکە
بەمشــێوەیە بــوە ٪٧٨ :تەمەنیان لە
نێــوان  ٢٠بــۆ  ٣٥ســاڵی دایــە٪١٩ ،
بەشــداربوان تەمەنیان  ٣٦بۆ  ٥٠ساڵی
دایە ،هەروەها بەشداربوانی سەرو پەنجا
ساڵ بەرێژەی  ٪٣بەشداربون.
لــە روی ئاســتی خوێندنــەوە هەڵگری

راپرسى

بڕوانامەی دبلۆم ،نیوەی بەشــداربوانی
راپرســیەکەی پێکهێنــاوە ،هەڵگرانــی
بڕوانامەی بەکالۆریۆس  ٪٢٠بەشداربوان
بــون ،هەروەهــا هەڵگرانــی بروانامەی
ئامادەيی و ناوەنديی لەگەڵ ســەرەتایی
بە رێژەی یەکسانی  ٪١٥بەشداربون لە
راپرسیەکەدا.
ئەنجامەی راپرسیەکە چیمان پێدەڵێت؟
بهپشت بهستن ب ه شیتهڵی راپرسیهكه،
وایدهبینــن كــ ه بنهمایهكــى یهكســان
و عادیالنــ ه نیــ ه بــۆ پێدانى پۆســت و
پلــ ه ب ه ژنانــى فهرمانبــهرى گهرمیان،
ئهمهش نهنگیهكى بهرچاوه ل ه ئیدارهى
ســنورهكه ،چونکــە دهبێــت عهقڵیهتى
ئیداریی جیاواز بێت و بهچهند ههنگاوێك
ل ه پێش عهقڵیهتى كۆمهاڵیهتیهوه بێت،
ئەمــە لــە کاتێکدایە دهبێت دهســهاڵت
كار لهســهر دۆخــ ه كۆمهاڵیهتیهكــ ه
بــكات و ههوڵــی بهرهوپێشــهوهبردنى
بــ ه ئاراســتهى باشــتر و چاكســازییدا
بــدات ،كهچــى ههســتدهكهین خــۆی
كهوتوهتــ ه ژێــر كاریگهریــی رهوشــ ه
كۆمهاڵیهتیهكــ ه و شــهرمنان ه لهگــهڵ
دۆزی ژن دا مامهڵــهدهكات و ئــەو بــە
کەم تهماشــاكردنەى بۆ ژنان لەکۆمەڵدا
هەیە ،لهمیش رهنگی داوهتهوه .ئهمهش
خاڵێكــى نهنگ ه و دژه ب ه بنهما جیهانى
و یاسا كارپێكراوهكانى ههرێم.
چــۆن دەتوانیــن لە داهاتــودا ئەنجامی
راپرسیەکە بگۆڕین؟
بــۆ ئەوەی لە داهاتودا هەمان راپرســی
کرایــەوە ســیما و شــێوەیەکی دیکەی
بەشداری ژنان بینین و خوێندنەوەیەکی
دیکــە هەبێــت و بــۆ بەشــداری ژنانی
گەرمیــان لــە فەرمانگــە حکومیەکان و
پێدانــی دەســەاڵت بە ژنان ،پێشــنیاز
دهكهیــن فهرمانگهكانــى ســنورهك ه
رێژهیــهك دیاریی بكهن بۆ پۆســتهكان
لهســهر بنهمــاى رهگــهز ،وهك چــۆن
«كۆتا» و رێژهى تایبهت ب ه ژنان ههی ه ل ه
پارلهمان و ئهنجومهنه ههڵبژێردراوهكان
دا ،ئــهواش لــ ه حكومــهت دا رهچاوى
ئهم ه بكرێت و كار بهم بنهمای ه بكرێت.
وهكــو
دهتوانرێــت
هەروەهــا
دهستپێشــخهرییهك بــۆ هاوســهنگ
كردنهوهى ئهو باره السهنگ ه رهگهزییهى
ل ه پۆســتهكاندا ههیــه ،بكرێت ب ه مهرج
ك ه جێگر یان یاریدهدهرانى بهڕێوبهرانى
ئــهو دامودهزگایانــهى ك ه لــ ه رهگهزی
نێرن ،ل ه رهگهزی مێ بن ،ئهم ه بۆ بهش
و هۆبهكانیش ههر دروسته.
ئــەوەی جێگــەی بایەخپێدانــی زیاترە
کردنەوەی خــول و راهێنانى تایبهت ب ه
دامودهزگاكانە بۆ قوڵكردنهوهى چهمكی
یهكســانی رهگهزیــی و بهرقهراركردنــى
یهكســانى نێــوان ژن و پیاو ،لهمهشــدا
رێكخراوهكانى كۆمهڵى مهدهنى دهتوانن
بهشدار بن.
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چاالكوانــان پشــتگیریی دانانــى ژنێك بۆ جێگری سهرپهرشــتیاری
ئیدارهى گهرمیان دهكهن

لــ ه  6مانگــه ،ب ه چۆڵــی ماوهتهوه ،بۆ
◘ نهوژین
پڕكردنهوهیشــی  3كــهس كاندیــدن ك ه
یهكێك لهوان ه ژنه.
ژمارهیهك له چاالكوانان پێشوازیی
چاالكوانانــى بــوارى مافهكانــى ژنــان،
له خۆكاندیدكردنى ژنێك بۆ پۆستى
بهپێویستی دهزانن ئهو پۆست ه ب ه ژنێك
جێگری سهرپهرشتیاری ئیدارهى
گهرمیان دهكهن ،ئهمهش به ههنگاوێك بدرێت ،ئهوهش لهپێناو راستكردنهوهى
ئهو نایهكسانییهى ك ه وهكخۆیان دهیڵێن
بۆ برهودان به رێژهى ژنان له پۆست ه
ل ه پۆســت ه فهرمیهكانى ســنورهكهدا ل ه
بااڵكان دهزانن.
روى رهگهزییهوه بونى ههیه.
پۆســتى جێگــری سهرپهرشــتیاری شــهیما جهمــال ،چاالكوانــى بــوارى
ئیــدارهى گهرمیان ،بههۆی خانهنشــین مافهكانــى ژنــان ،پێشــوازیی لــ ه
بونــى (عهبدوڵاڵ ئهنوهر) ،ماوهى زیاتر خۆكاندیدكردنــى ژنێك بۆ ئهو پۆســت ه

دهكات ،بهپێویستیشــی زانــی كــ ه ئهم
دهستپێشــخهرییان ه لهالیــهن ژنانــهوه
بهردهوام بن.
وتى :پێویســت ه رێژەی ژنان لە پۆســتە
بااڵکانــدا زیــاد بکرێــت ،چونکــە لــەم
چەنــد ســاڵەی دوایــی دا ههســت بــ ه
پهراوێزخســتنێكى ژنــان دهكهیــن لهو
پۆستانه.
لــ ه پرســی هاتنهپێشــهوهى ژنــان دا،
زۆرجــار بــاس لهوهدهكرێــت ك ه رێگری
و ئاســتهنگ بۆ ژنان دروســت دهكرێت،
ئهمــهش هــۆكاره بــۆ ئــهوهى زۆر

دڵگــهرم نهبــن بۆ داواكردنى پۆســت و
هاتنهپێشــهوهیان لهو پۆست و پالنهى
تیایدان.
شــن ه محهمــهد ،چاالكوانــى بــوارى
مافهكانــى ژنان ،وایدهبینێت پێویســت ه
بهرنامهیهك ههبێت بۆ پشــتگیرییكردن
لــ ه ژنــان و پێشــوازیلێكردنیان لــ ه
وهرگرتنى پۆست و پلهى حكومی دا.
وتــى :بــۆ ئــەوەی ژمــارەی ئافرەتــان
لەپۆســتەکاندا زیاتر بکرێت ،پێویســتە
پێشــوازی لە هاتنەپێشــەوەیان بکرێت
وهاتنەپێشەوەیان بەهەند وەربگیرێت و
دەســت بەڕویاندا نەنرێت و ئاستەنگیان
بۆ دروستنەکرێت.
ئــهو چاالكوانــ ه پێشــیوای ه بونــى ژنان
لهناوهندهكانــى بڕیــار و پۆســت و پل ه
فهرمیهكانــدا گرنگــ ه «نکۆڵــی لــەوە
ناکرێــت جیهــان پێویســتی بەتێڕامانی
ئافرەتانــە لە تــەواوی کایەکانی ژیاندا،
چونکە ئافرەت بە سروشت بونەوەرێکی
ناســک و بەســەلیقەیە ،ناســک لە روی
جەستەوە نا ،بەڵکو لە روی رۆحیەت و
بیرکردنەوەوه».
بــهاڵم پرســیار ئهوهیــه :ئایــا خــودى
ژنــان تاچهنــد ئامادهییــان تێدایــ ه بۆ
هاتنهپێشهوه ل ه بوارى حكومهتداریی و
دهسهاڵت بهڕێوبردن دا؟
(شــن ه محهمــهد) پێیوای ه پێــدراوهكان
ئــهوه پشتڕاســت دهكهنــهوه كــ ه ژنان
بهرادهیهكــى بــاش هاتونهت ه پێشــهوه
«ئهگــەر ســەیرێکی کۆمەڵگەی کوردی
بکەیــن زۆر نەریت گــۆڕاوە ،ئافرەتانى
کوردیــش بەبێ جیاوازی بەشــدارییان
لــە ھەمــو کایەکانــی ژیانــدا کــردوە،
وێڕای ئەو ھەمو ئاســتەنگانەی لەبوارە
جیاوازەکاندا بۆیان دروســت دەکرێت،

توانیویانە شانبەشانی پیاوان لە زۆربەی
بوارەکانی ژیاندا خزمەت بکەن».
لهم روانگهیهشــهوه (شــهیما جهمال)،
بهگرنگــی دهزانێــت پشــتیوانى لــ ه
دهستپێشــخهریی ژنێــك بكرێــت
بــۆ وهرگرتنــى پۆســتى جێگــری
سهرپهرشتیاری ئیدارهى گهرمیان.
وتــى :نەک تهنیــا ل ه پۆســتى جێگری
سەرپەرشــتياری ئیــدارەی گەرمیــان،
بەڵکو پێویستە ژنان لهسهرجهم پۆست
و پلهكانــى دیكــهش رۆڵیان پێبدرێت و
بێنهپێشهوه.
چاالكوانێكى دیكــ ه وایدهبینێت ك ه ئهو
ژنانهى ل ه حكومهت دا بون ل ه گهرمیان،
ئهگهر باشــتریان پێشــكهش نهكردبێت
لــ ه پیــاوان ،خراپتریــان پێشــكهش
نهكردوه ،لهم سۆنگهیهشهوه پشتیوانى
خۆیان بــۆ وهرگرتنى پۆســتی جێگری
س هرپهرشــتیاری ئیــدارهى گهرمیــان
لهالیهن ژنێكهوه دهردهبڕێت.
ڤیان ســابیر ،چاالكی بــواری مافهكانى
ژنــان ،وتــى :ئهزمونــى ژنــان لــ ه
فهرمانگهكانــى گهرمیــان دهریخســتوه
كــ ه ئهدایان ل ه پیاوان باشــتر نهبوبێت
خراپتر نهبوه ،بۆیه هیچ پاســاوێك نی ه
بۆ بێبهشكردنى ژنان ل ه پۆستهكان.
ئــهم داواكارییــهى چاالكوانانــى بواری
مافهكانى ژنان لهگهرمیان ،لهكاتێكدای ه
كهبهپێی داتا فهرمیهكان ،لهكۆی زیاتر
ل ه  70پۆستى بهڕێوبهرى بهڕێوبهرایهتى
گشــتى و فهرمانگهى دیك ه ل ه ســنورى
ئیــدارهى گهرمیان ،تهنهــا كهمتر ل ه 10
پۆستیان لهالیهن ژنانهوه بهڕێوهدهبرێن،
ئهمــهش الســهنگیهكى ئاشــكرا لــ ه
دابهشــكردنى پۆستهكان لهسهر بنهماى
رهگهزیی پیشان دهدات.

«لهبهر جلوبهرگ له هاوسهرهكهم جیابومهوه»
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
ههتا ئێستاش كه (بهناز) دهدوێنیت
لهسهر جیابونهوهكهى ،ناتوانێت ئهو
حهسرهت و خهمه قوڵهى ل ه ناخی
دایه بشارێتهوه ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا
بڕیارهكهى ب ه راست دهزانێت ،پێیوای ه
نهدهكرا لهگهڵ مێردهكهى دا بهردهوام
بێت.
هاوســهران لهســهر زۆر كێشــ ه و زۆر
هــۆكار جیادهبنــهوه ،بــهاڵم ئــهوهى
(بهناز) و هاوسهرهكهى جیاكردوهتهوه،
تاڕادهیهكــى زۆر جیــاوازه لــ ه
هاوشــێوهكانى ،چونك ه ئــهوان بههۆی
نهگونجانیان لهبــارهى ئهو جلوبهرگهى
دهیپۆشێت ،جیابونهتهوه.
رهنگــ ه ل ه رواڵهت دا وابیر بكهینهوه ك ه
جلوبهرگ هی ئهوه نی ه ك ه ببێت ه كێشــ ه
و هاوســهرهكانى لهســهر جیا ببێتهوه،
بهاڵم ئهوانهى ئــهم حاڵهتهیان ئهزمون
كردوه ،رایهكى تریان ههیه.
بەنــاز 34 ،ســاڵ ،لهبــارهى هــۆكارى
جیابونــهوهی لــ ه هاوســهرهكهى ،بــۆ
(نهوژین) وتى« :لەگەڵ هاوسەرەکەمدا
هەرگیــز نەدەگونجایــن لەســەر ئــەو
جلوبەرگەی لەبەرم دەکرد ،بەبەردەوامی
کێشەمان بۆ دروست دەبو ،من ههرچیم
بپۆشــیای ه ئهو ب ه دڵی نهدهبو و بیانوى
دههێنایهوه».
ئهو ژن ه باس لهوهش دهكات ك ه ههرگیز
نهیتوانیــوه بهبــێ دهنگــ ه دهنــگ و ب ه
دڵــی خــۆی جلێك بپۆشــێت «هەرگیز
نەمتوانیــوە جلوبەرگێــک بەدڵــی
خــۆم لەبەر بکــەم ،ئەمەیــش هۆکاری
زۆری كێشــهكانمان بــو تا ســهرهنجام
جیابوینــهوه ،ئهگهرچــی كچێكیشــمان

هاوسهرهكهم لەبەر
قسهى کۆمەڵگا
رێگرى دهكرد ب ه
دڵی خۆم جل بپۆشم

ههبو».
ل ه هاوســهرگیریی دا زۆرجار هاوسهران
كێشــ ه و ناكۆكی دێت ه پێشــیان ،بهاڵم
بــ ه رای ژنێــك واباشــ ه هاوســهران
لهســهرهتاوه لهســهر ئهو بابهتانهى ك ه
دهشــێت كێشهى لێ دروست بێت ،رێك
بكهون.
ئەویــن 28 ،ســاڵ ،خەڵکــی کــەالره،
بــاس لــهوهدهكات هــهر ل ه ســهرهتاى
خوازبێنیــهوه ،لهگــهڵ هاوســهرهكهى
رێككهوتــوه لهســهر ورد و درشــتى
پهیوهندیهكهیــان و لهنێویشــیاندا
جلوبهرگ ،ههربۆی ه تائێســتا لهو روهوه
روبهڕوى كێشه نهبونهتهوه.
ئــهم بۆچونــه ،پارێزهرێكیــش جهختى
لێدهكاتــهوه و پێیوایــ ه پێویســت ه
هاوســهران لێکتێگەیشــتنیان لهنێواندا
ههبێت.
پارێــزەر :زمــکان حەمــە ســاڵەح ،بۆ
(نەوژین) وتی« :پێویســتە ژن و مێرد
لێکتێگەیشــتن و گونجــان لەنێوانیانــدا
هەبێــت ،بــۆ ئــهوهى توشــی ئەمجۆرە

حاڵەتانە نەبنەوە».
جهختیشــیكردهوه كــ ه هیــچ دەقێکــی
یاســایی نییــ ه پهیوهســت بێــت بــ ه
جلوبەرگهوه ،بهڵكو ههر ل ه چوارچێوهى
كێشــ ه و نەگونجانــی ژن و مێــرد دا
دادهنرێت.
وهك ژنان ئاماژهى بۆ دهكهن ،كێشهك ه
ئهوهی ه زۆرێک لەپیاوان بەهۆی قســهى
دهوروبــهر و کۆمەڵگــەوه ،رێگــە بەوان
نادەن ئازاد بن ل ه پۆشــینی جلوبهرگ،
ئهگهرچــی ئــهو جلوبهرگانــهش بهرای
خــودی ژنــان ،زۆر ئاســایین و هیــچ
عهیبهیهكى تێدا نهبوه.
شــنۆ 27 ،ســاڵ ،ژنێكــى دانیشــتوى

كهالره ،بۆ (نەوژیــن) باس لەوەدەکات بوین.
کــە هاوســەرەکەی بەهــۆی ترســی ل ه ئهگــهر كێشــهك ه لــ ه دهرهوه دا
قسهى خهڵكیهوه لهسهر جلوبهرگهكانی ،جلوبــهرگ بێت ،ئهوا لــ ه ناوهوه پاڵنهر
زۆرجار كردویهتى بهكێشه لهگهڵی دا .و ســهرچاوهى تــری ههیــه ،بابهتێكــ ه
وتی« :کە ســەرەتا هاوسەرگیریم کرد ،پهیوهندی ب ه پرسی ئازادیی تاكهكانهوه
هاوســەرەکەم هیــچ کێشــەیەکی نەبــو ههیه ،ئهمهش به بۆچونى توێژهرێك.
لەگەڵ جلوبەرگەکەمدا ،بەاڵم وردەوردە ئاســۆ پیرۆزی ،وتى :یەکێك لەهۆکارە
و بەتێپەڕبونــی کات لەبــەر قســهى سەرەکیەکان بۆ کۆمەڵگە دەگەڕێتەوە،
کۆمەڵگا گۆڕا ،تاوایلێهات رێگهى نهدهدا کۆمەڵگەی خۆمــان تاڕادهیهك داخراوه
و هاوســەر رێ لەخێزانەکــەی دەگرێت
ب ه دڵی خۆم جل بپۆشم».
وتیشی :کە دەچوینە بازاڕ بۆجل کڕین ،کە بەدڵی خــۆی جلوبەرگ لەبەربکات،
دهبــو بهكێشــهمان ،ئــهم كێشــانهش ئەمــەش لهبهرامبهردا لهروى دهرونیهوه
تائێســتا بهردهوامــ ه و تائێســتاش ژنهكــ ه ئــازار دهدات کە بــەزۆر جلێکی
بهمهۆیــهوه چهندینجــار ل ه یــهك زویر بەسەردا بسەپێندرێت.
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نهرمین عوسمان:

ژنان ل ه كایهى سیاسى و حزبى دا خاوهنى بڕیارى تهواو نین
جیاكارى رهگهزیى
بهشێوهیهكى
گشتى ل ه ناو
حزبهكان دا ههیه

بهشداريى
ژنان ئێستا
لهگهڵ رابردو دا
پێشكهوتوتره

نهرمین عوسمان ،ئهندامى
سهركردایهتى یهكێتى نیشتمانى
كوردستان ،وایدهبینێت كه ئێستا
هاتنه پێشهوهى ژنان بۆ كارى سیاسی
باشتره ،پێشیوای ه هێشتا ژنان ل ه
بواری سیاسهت دا خاوهن بڕیاری
تهواو نین و زۆرینهى بڕیارهكان الی
پیاوانه.

ئێســتا ژنــان ل ه ههمو بــوارهكان ههن،
ههروهك بهشدارییان باشتره ،چ ل ه قس ه
كــردن چ لــ ه رادهربڕین ســڵ ناكاتهوه،
ئهمانــ ه ههمــوى خاڵــى گرنگــن ،بهاڵم
ئایا گهشــتوهت ه ئهو ئاســتهى ك ه ژنان
خۆیــان ئارهزوى دهكــهن و تموحیانه؟
نهخێر نهگهشــتوه و وهكپێویســت نیه،
چونك ه ئهمه پرۆســهیهكى دورودرێژه و
وا ب ه ئاسانى نابێت ،ل ه چنینى ئاوریشم
قورس تره.

◘ نهوژین ،زریان محهمهد

نهرمین عوســمان ،یهكێك ه ل ه روخساره
مێین ه دیارهكانى یهكێتى لهماوهى چهند
ساڵی رابردودا ،چ بههۆی كاری حزبیهوه
بوبێــت یــان حكومیــی .لــهم ماوهیهى
رابردودا ل ه شــاری كهالر ســیمینارێكى
بهناونیشــانى (بهشــداریی ژنــان لــ ه
ناوهندى بڕیار و كاریگهری راگهیاندن ل ه
ســهرى) ،ل ه سهنتهرى چاالكی گهنجانى
كــهالر ئهنجام دا( .نهوژیــن) دهرفهتى
قۆســتهوه و دیدارێكى لهبارهى پرســی
بهشــداریی ژنــان ل ه كایهى سیاســی دا
لهگهڵ ئهنجام دا.

* ئایــ ه ژنان دهتوان ل ه نــاو حزبهكان
خاوهنــى بڕیارى خۆیان بن وهك ئهوهى
كه ههن؟
نهخێــر ،ههتاوهكــو ئێســتا ژنــان لــ ه
نــاو كایــهى سیاســى و حزبــى دا
خاوهنــى بڕیارى تهواو نیــن ،ههتاوهكو
ئێســتاش بۆشــاییهك ههیــ ه و یهكێك
لــ ه هۆكارهكانیــش ئهوهیــه كــ ه ژنــان
ژمارهیــان كهمــ ه و وهكپێویســت نیــه،
یهكێكــى تریش ل ه هــۆكارهكان ئهوهی ه
زیاتر دهســهاڵتهكان و بڕیارهكان لهالی
پیاوانهوه بهڕێوه دهبرێن.

* مێــژوى ســهرهتاىتێكــهڵ بونتله * لهگــهڵ ئــهم نهبونى بڕیــارهدا ،ئایا
كاروبــارى سياســى و حزبــى ،بۆ كهى جیــاكارى رهگهزیــى بهرامبــهر ب ه ژنان
بونى ههیه ل ه ناو حزبهكان دا؟
دهگهڕێتهوه؟
من خــۆم ل ه خێزانێكى سیاســیی بوم ،بهڵــێ ،جیــاكارى رهگهزیــى ههیــ ه
ههربۆیــ ه ل ه تهمهنێكــى كهمهوه تێكهڵ بهشــێوهیهكى گشــتى ل ه ناو حزبهكان،
بهم بواره بوم ،بۆ ماوهى ( )50ساڵ ه ل ه ئهگهرچــى لــ ه یهكێتــى نیشــتمانى
تاڕادهیهك كهمتره.
نێو سیاسهت و حزبایهتى دام.
* تاوهكــو ئێســتا چهنــد پۆســتت
وهرگرتــوه لــ ه نێــو حزب و لــ ه كایهى
سیاسى دا بهگشتى؟
چهند پۆستێكى سیاسی و رێكخراوهیی و
حكومیم وهرگرتوه ،لهوانه( :سكرتێرى
یهكێتى ئافرهتان ،بهرپرسیارێتى ژنانى
كۆمكارى عهرهبــى ،نوێنهرى حزبهكهى
خۆم ل ه سۆســیال دیموكراتى جیهانى،
پۆســتى وهزیرى لــ ه ههرێــم و عێراق)
ههمــو ئهو پۆســتانهم ههبوه ل ه ماوهى
كاركردنــم دا جگ ه ل ه چهندین پۆســتى
تــرى رێكخراوهیــی ،ئێســتاش ئهندامى
ســەرکردایەتی یهكێتــى نیشــتیمانی
كوردستانم.

* حكومــهت و الیهنــ ه فهرمیــهكان تا
چهند رۆڵیان ههبوه لهوهى پێگهى ژنان
زیاد بكهن ب ه تایبهت ل ه نێو حزبهكان و
كایهى سیاسیدا؟
بهشــێوهیهكى گشــتى رۆڵیــان ههبوه،
بهاڵم لهو ئاســت ه نهبوه ك ه وهكپێویست
بێــت ،ئهگهرچــى دهورى ئهمجــاره لــ ه
نێو حكومهت باشــتره ك ه ( )3وهزیرى
ژنمان ههی ه و سهرۆكى پهرلهمانیش ههر
ژنه ،ئهم ه جێگهى خۆشــحاڵیه ،چونك ه
یهكهمجاره شتى لهوشێوهیه رودهدات.

* بــهاڵم لهگــهڵ ئهوهشــدا تێبینیــی
ئــهوه ههیــ ه كــ ه ژنــان كهمتــر دهچن ه
پارلهمانــهوه ،هۆكارهكــهى بهالی تۆوه
* بهشــدارى ژنان ل ه كارى سیاســى و چیه؟
ژنــان بــ ه ڕێژهكــهى خۆیــان دهچنــ ه
حزبى له ئێستادا چۆن دهبینى؟
ئهگهر بهراوردێــك بكهین لهگهڵ رابردو پهرلهمــان ئهویــش بهپشــت بهســتن
دا ،ل ه ئێســتادا پێشــكهوتوتره ل ه چاو بــ ه ب ه سیســتهمى كۆتــا ،ئهگهرچى ل ه
رابردو ،ئــهو كات ههمو ئهو ژنانهى ك ه ئێستادا ژنانمان ههی ه به دهنگى خۆیان
لــ ه ناو سیاســهت بــون ( )3ژن بوین ،رۆشــتونهت ه پهرلهمــان ،تهنانــهت وا

پیاوانیشــمان دهنگ ب ه ژنان دهدهن ك ه
بچنه پهرلهمان.
* هاتن ه پێشــهوهى ژنــان بۆ ناو حزب
و سیاسهت له گهرمیان چۆن دهبینى؟
ل ه ســاڵى  2000كــ ه وهزیر بــوم هاتم ه
گهرمیــان ،یهكێــك لــهو كارانــهى كــ ه
كردمــان ئهوهبــو كــ ه دهرفــهت بۆ ئهو
ژنانهى ك ه لــ ه دواى ئهنفال بهجێمابون
بڕهخسێنینهوه .ئهوكات ب ه دهگمهن ژن
ههبو له بوارهكه دا و دهبینرا ،بهاڵم ل ه
ئێستادا باشتره و ل ه ناو ههمو كایهكان
ژنان دهبینرێــن ،ئهگهرچى گهرمیان ل ه
روى كلتــور و دابونهریتهوه داخراوترن،
ئهمــهش وایكــردوه ژنــان كهمتــر بێن ه
پێشهوه ،بهاڵم له ئێستادا باشتره.
* چ ل ه گهرمیان و كوردستان بهگشتى
الیهنــى ئابــورى چ رۆڵێكــى ههبــوه ل ه
هاتن ه پێشــهوهى ژنان دا بهتایبهتى ل ه
كایهى سیاسی دا؟
یهكێك ل ه هۆكاره ســهرهكیهكان الیهنى
ئابورییــ ه كــ ه وایكــردوه ژنــان كهمتر
رۆڵیــان ههبێــت ،بۆی ه پێویســت ه حزب
دهستگیرۆى ژنان بكات ل ه روى مادییهوه
بۆ ئهوهى باشتر بێنه پێشهوه.
* رێكخــراوهكان و چاالكوانــان و
كۆمهڵگــهى مهدهنى رۆڵیــان ههبوه ل ه
بهرزكردنــهوهى پێگهى ژنان ب ه تایبهت
لــ ه هێنانــ ه پێشــهوهیان بۆ ناو
حزب و سیاسهت دا؟
بهشــێوهیهكى گشــتى
بهڵــێ رۆڵیــان ههبوه،
بــهاڵم وهكپێویســت
نیه ،هۆكارى ئهمهش
الیهنــى مادییــ ه ك ه
ئهوانیش كێشهیان
ههی ه لــهو روهوه،
چونكــ ه واقعیهن
ئهبێــت ئــهوان
لــ ه ههفتهیــهك
و چاالكیهكیان
و
ههبێــت
كۆ ڕ ێكــى
تایبــهت بــ ه
ژنــان ئهنجام
بدهن ،كهچى
ئهمــ ه كــهم
بوهتهوه.
* پێتوایــ ه
ئهنجا مد ا نــى

كــۆڕ و ســیمینار لــ ه بــارهى ژنــان و
پرســهكانیانهوه چ كاریگهرى دهبێت ب ه
تایبهت له گهرمیان؟
ئهنجامدانــى كۆڕ و ســیمینار ل ه بارهى
پرسهكانى ژنانهوه سودى خۆى دهبێت،
یهكێك لهوان ه سود له یهكتر وهردهگرن
و وا دهكــهن هــهوڵ بــدهن ژنان خودى
خۆیان بهو ئامانج ه بگهن ك ه دهیانهوێت،
دواتر لــ ه پیاوانــى دهگهیهنێت ك ه ئهم
كۆمهڵگای ه ناتهندروست ه ئهگهر هاوكارى
ژنــان نهبێــت ،چونك ه من لــ ه ئهزمونى
خۆمــهوه ئــهوه دهزانــم ،بۆنمونــ ه من
كاتــى خۆى شــیعرم دهنوســى ،كهچى

نهمدهتوانــى بــاوى بكهمــهوه ،لهبــهر
ئهوهى هاوكارم نهبون و شتێكى عهیب ه
بو ژنان شتى وا بكهن.
* ئایــ ه توندوتیــژى و گێچهڵپێكردنــى
ژنان هۆكاره بۆ ئهوهى نهیهن ه پێشــهوه
بۆ ناو سیاسهت و حیزب؟
بهڵــێ بێگومان ،وهكو ههمو كهســێكى
تر ،چونك ه وایان ل ه ژن روانیوه ك ه تهنها
دهتوانێت ئیشــى ئاســایی رۆژان ه رایى
بــكات نهك گۆڕانگارى دروســت بكات،
كــ ه خۆم روبهڕوى ئهوه بومهوه ،تهقهم
لێكــرا كــ ه خهریك بــو بكوژرێــم تهنها
لهبهر ئــهوهى گۆڕانكاریم ل ه مهنههج دا
كرد ،بهاڵم كۆڵم نهدا و بهردهوام بوم.
* بهشێكى ســیمینارهكهت تایبهت
بــو بــ ه رۆڵــی میدیــا ،پێتوایــ ه
راگهیانــدن رۆڵــى چــی دەبێت ل ه
نیشــاندانى پێگهى ژنان و هێنان ه
پێشهوهیان؟
گهورهتریــن ئــهرك و رۆڵ
لهســهر میدیایــه ،چونكــ ه ههر
میدیایــ ه دهتوانێت گۆڕانكارى ل ه
ئهقڵیهتــى خهڵكدا بكات ،خهڵك
ئێســتا بە زانیاریی خێــرا راهاتوە
و تاقهتــی خوێندنهوهى كتێبى نیه،
ئهمــهش تهنهــا ب ه میدیــا دهكرێت و
رۆڵى گرنگىهەیە بەتایبەت بۆ ژنان.
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 4كچ دهیانهوێت ببنه ئاسنگهر
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئهگهر تائێستا واتزانیوه ههر كوڕانن
دهتوانن سهر ل ه كارى ئاسنگهریی
و پێكهوهلكاندنى ئاسن «لحیم»
دهربكهن ،ئهوا پاش خوێندنهوهى
ئهم راپۆرته ،دهبێت به باوهڕهكهتدا
بچیتهوه!
لــ ه قــهزاى كهالر بــۆ یهكهمجــار چوار
كــچ بهشــداریی لــ ه خولێكــى فێربونى
بنهماكانى ئاســنگهریی دهكهن ،بهمهش
دهبن ه یهكهم وهجبــهى دهرچوى كچان
ك ه دهیانهوێت رو ل ه بوارێك بكهن ك ه ب ه
بوارێكى تهواو نێرانه ناسراوه.
ئەگەرچــى ســااڵنى رابــردو ئهســتهم
بــو كچان بهشــداریی له وههــا خول و
راهێنانێــك دا بكهن ،بهاڵم ل ه ئێســتادا
كچان ســڵ ناكهنهوه و هــهر بههرهیهك
لهخۆیاندا شــك ببهن ،لهرێگهى خول و
راهێنانهوه ههوڵ بۆ پهرهپێدانى دهدهن.
لهم ماوهیهدا كۆتایی ب ه خولێكى پیشهیی
بــۆ فێركردنــى بنهماكانى ئاســنگهریی
و «لهحیــم كــردن» هات ،كــ ه لەالیەن
بەرێوەبەرایەتى كار و راهێنانى پیشەیى
گەرمیــان بــە هــاوكارى رێكخراوهكانى
(قەندیل و )UNFPAیهوه كرابویهوه،
تیایــدا  20كەس بەشــداریان كردبو4 ،
لهوانه كچ بون.
ئەم خولە تایبەتــهى «لەحیم كردن»،
بــ ه شــێوازی تیــۆری و پراكتیكــی بۆ
بهشداران پێشكهش كرا و ل ه كۆتاییشدا
تاقیكردنــهوهى ئاســت بــۆ بهشــداران
ئهنجامدرا و یهكێك ل ه كچانى بهشدار بو
توانى ببێته سێیهم باشترینی خولهكه.
چیمــەن ئیســماعیل 22 ،ســاڵ ،پلەى

ســێیەمى خولهكــهى بهدهســتهێنا،
ســهبارهت بــ ه بهشــدارییكردنى ،بــۆ
(نهوژین) وتى :حەز و خولیام كاركردن
و فێربونــى پیشــهی ه لهنێویشــیاندا
(لهحیمــی) ،هــهر ئهمــهش هانیدام بۆ
بهشداریكردن و سهركهوتن لهم خولهدا.
ئهو كچ ه ئاماژهى بهوهكرد ل ه خولهكهدا
ســودی «باشیان» بینیوه و توانیویان ه
بهباشــی فێری پیشــهك ه و شێوازەكانى
لكاندنى ئاســن و بنهماكانــى ئهم كاره
ببن.
وتیشــى« :راستە پیشــەكە كوڕانەیە و
زیاتــر بۆ كوڕانــە ،بــەاڵم حەزكردنیش

گرنگە ،هەر شــتێك حەزت لێبێت فێرى
دەبیت».
ئەم كچە ســەرەڕاى بهشداریكردنى لهم
خولهدا ،ل ه دوكانێكى دەستڕەنگینی دا
لەناو بازاڕى شــارى كــەالر كاردهكات،
چاویشــی لهوهیــ ه لهداهاتــودا ببێتــ ه
ئاسنگهر.
وتــى :حــەزم لــە كردنــەوەى دوكانــى
ئاســنگهريه ،بــهاڵم بەهــۆى نەبونــى
پاڵپشتى ،نەمتوانیوە ئهو كاره بكهم.
ئــهو پاڵپشــتیهى (چیمــهن) باســی
دهكات ،بهشــدارانى دیكــهش بهتایبهت
كوڕانى بهشــداربو ،جهختى لێدهكهنهوه

و بهپێویست و گرنگی دهزانن.
ئــازاد ئەحمــەد 28 ،ســاڵ ،پلــەى
یەكەمــى لە خولەكە بەدەســت هێناوه،
بــۆ (نەوژین) وتى :شــتى زۆر باش ل ه
خولهكــهدا فێربوم و بونــى ئهم خوالن ه
زۆر گرنگــه ،بهاڵم پێویســت ه پاش ئهم
خوالنهش هاوكاری و پاڵپشــتی ههبێت
بۆ ئهوهى بهشــداران بتوانــن چ لهگهڵ
یهكتر و چ ب ه تاك ،ئهو پیشهیهى فێری
بون پهره پێبدهن و دوكان و شــوێنكار
بكهنهوه.
لهبهرامبهردا بەرێوەبەرى كار و راهێنانى
پیشــەیى گەرمیــان ،جهختیكردهوه ك ه
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ئــهوان ب ه پلهى یهكــهم ههوڵی راهێنان
و فێركردنــى گهنجان دهدهن بۆ پیشــ ه
جیاوازهكان.
كاوە جەبار ،بەرێوەبەرى بەرێوەبەرایەتى
كار و راهێنانى پیشەیى گەرمیان ،وتى:
مەبەســتمان لــە كردنــەوەى خولەكان
فێركردنى گەنجەكانە.
جەختیشــیكردەوە ك ه ئهوان دهیانهوێت
ل ه بواره جیــاوازهكان دا خولی راهێنان
بكهنــهوه بــۆ ئــهوهى بــواری فێربونى
پیش ه بۆ گهنجان زیاتر بكهن.
بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری
پارێزگای ســلێمانی ،ل ه رێژەی كهسانى
ئیشــکەر له ســنورهكهدا و لــە تەمەنی
( )64- 15ساڵی دا ،تهنها  %15یان لە
رەگەزی مێیە و  %85لە رەگەزی نێرە،
لــە کاتێکدا رێژەی %60ی دانیشــتوانی
هەرێم ئامادەن بۆ کارکردن.
رێکخراوهكانى ژنانیش باس لهوهدهكهن
كــ ه ســهرباری ئــهوهى رێــژەی ژنانــی
ئیشــکەر لەئێســتادا بــە بــەراورد بــە
ســاڵەکانی تــر زیــادی کــردوە ،لهگهڵ
ئهوهشــدا پێویســت ه هانــى زیاتری ئهم
ههواڵن ه بدرێت.
شــەیما جەمــال ،بەرپرســی کۆمەڵەی
ئافرەتانــى كوردســتان لــە ناحیــهی
رزگاری ،بــۆ (نەوژیــن) وتــی :ئهگــهر
ســهرنج بدهى پێشوتر ژنان تهنها كاری
بهرگدورییــان دهكرد و ئهویش لهماڵهوه
بو ،بهاڵم ئێســتا زۆر جــۆری جیاوازى
كار دهكــهن و كاركردنیشــیان بردوهت ه
دهرهوه و بۆ بازاڕ و دوكانهكان.
بهپێویستیشی زانی پشتگیریی ل ه ژنان
بكرێت چ ب ه فهراههمكردنى دهســتمای ه
یان ئاسانكاریی كردن بۆیان ،بۆ ئهوهى
پیشهى تایبهت به خۆیان بونیاد بنێن.

كچێك ل ه رزگاریی «نیڤا مۆده» دهكاتهوه
دابنهم.
◘ نەوژین ،چرۆ حەسەن
دواى خۆیــهكال كردنــهوه ،بیرۆكهكــهى
بــۆ خێزانهكهى نمایش دهكات ،دهســت
چهند مانگێكه (نهرمین) دهستى
لهسهر دڵ چاوهڕێی وهاڵمى ئهرێنى ئهوان
داوهت ه پرۆژهیهك كه تهواو لهو
دهبێت ،ئهوانیش خهیاڵهكهى ناشێوێنن
بواره دور و جیاوازه كه پسپۆڕێتى
و بهههمو توانایانهوه پشتگیری دهكهن
تێدا ههیه و خوێندویهتى ،ئهو ل ه
و ســهرهنجام خهیاڵهكــهى دهكات بــ ه
ناحیهكهیاندا ههستاوه به دانانى
راستى.
فرۆشگایهكی جلوبهرگى ژنان ه و ناوی
وتــى :خۆشــبهختانه وا مــاوهى چــوار
لێناوه «نیڤا مۆده».
مانــگ دهبێت دوكانهكــهم داناوه ،ناوم
ل ه ناحیهى رزگاریی دا ،ل ه كۆمهڵگایهك لێناوه «نیڤا مۆده».
دا كــ ه زیاتــر لــ ه هــهر ناوچهیهكى تر ئــهوهى ئــهو كچــهى خۆشــحاڵكردوه،
بــ ه «نهریتیــی» ناودێــر دهكرێــت،
كچێك فرۆشــگایهكى تایبهتی بۆ خۆی
كردوهتهوه ،ههوڵهكانیشی دهچێت ه پاڵ
ههوڵی ئهو مرۆڤانــهى تر ك ه ماوهیهك ه
و ب ه ئامانجــى كرانهوهى زیاتری فهزای
گشتى لهو ناحیهیهدا دهیدهن.
نەرمیــن مەولــود ئەحمــەد 25 ،ســاڵ،
دانیشــتوی ناحیــەی رزگاریی ســهر ب ه
قهزاى كــهالره ،یەکێکە لــەو کچ ه كهم
و دهگمهنانــهى توانیویان ه ببن ه خاوهنى
كار و پــرۆژهى خۆیــان و دوكانێكــى
تایبهت بهخۆیان بكهنهوه.
ئهو رۆژهى ئێم ه سهردانى (نهرمین)مان
كرد ،ل ه دوكانهكهى دا سهرى ل ه مامهڵ ه
نابو ،بههێمنی خهریكی پێشكهشكردنى
جلوبهرگهكان بو ب ه كڕیارهكانى.
پــاش بهڕێكردنیــان ،چیرۆكــى
دهستبهكاربونى لهو دوكانهدا گێڕایهوه،
باســی لهوهكــرد ك ه پــاش تهواوكردنى
بهشــى كشــتوكاڵ ،چاوهڕوانیهكانى بۆ
دامهزراندن چ ل ه كهرتى گشــتى و چ ل ه
كهرتــى تایبهت ،بون ب ه ههڵم ،ههربۆی ه
بڕیــاری داوه چاوهڕێی كــهس نهكات و
خۆی دهستپێشخهریی بكات.
وتــى :لــ ه ماڵهوه بێــزار بــوم ،لهخۆم
رادهبینــی بــۆ كار و هیــچ كارێك نهبو
ئهنجامى بدهم ،بۆی ه زۆر لێكدانهوهم بۆ
كرد و ســهرهنجام بڕیارم دا ئهم دوكان ه

بهدهمهوههاتنــى خهڵكى بــۆ كارهكهى كڕیاریش جهختيان لێكردهوه.
زۆربــاش بوه ،ئــهو لهكاتێكدا چاوهڕێی کــەژاڵ ،یهكێكــ ه لــ ه كڕیارهكانــى
ئهوه بوه روبهڕوى قس ه و توانج ببێتهوه ،فرۆشــگاكهى (نهرمیــن) ،وتــى :زۆرم
كهچى بهپێچهوانهوه خهڵكى ب ه رێزهوه پێخۆشە کە فرۆشــگایەکی ئاوهها لێرە
کراوەتــەوە ،ژنــان دەتوانــن بەبێ هیچ
تهماشاى ههنگاوهكهى دهكهن.
وتــى :ل ه فرۆشــگاكهم دا زۆر كهلوپهل شــەرم و کێشــەیەک پێداویستیەکانی
و جلوبــهرگ و پێداویســتی ژنــان خۆیان بکڕن.
ههیــه ،ژنانیش زۆر ســهردانم دهكهن و ئــهو خۆشــحاڵ بــو بــ ه مامهڵــهى
خۆشــحاڵن ب ه كردنهوهى فرۆشگایهكى خاوهنــى فرۆشــگاكهش «زۆر بەڕێزەوه
هەڵســوکەوتمان لەگەڵ دەکات ،زۆرجار
لهمشێوهیه.
ئهو خۆشــحاڵیهى ژنان كــ ه (نهرمین) کــە جلوبــەرگ دەکڕیــن ئەگــەر دواتر
باســی لێــوهدهكات ،خــودی ژنانــى بەدڵیشمان نەبێت ،بە دڵێکی فراوانهوه

هیوادارم
ژنانيش بتوانن
شانبەشانی
پیاوان کار بکەن

بۆمان دەگۆڕێتەوە».
ئهگــهر پاڵنهرى ههمــو كارێك ب ه پلهى
یهكهم مادیی بێت ،ئهوا بهالی (نهرمین)
هوه ،پاڵنهرهك ه پتر بونیادنانى ئیشێكى
سهربهخۆ بوه.
وتى :رهوشــى داراییمــان لهخوا بهزیاد
باش ه و پێویســتیم ب ه پاره نهبو ،بهاڵم
پێمناخــۆش بــو بێكار دابنیشــم و هیچ
بهرههمــم نهبێــت ،بۆیــ ه ماڵهوهشــمان
بهتایبهتــى باوكــم ،بــ ه سوپاســهوه
پشتیوانم بون بۆ ئهم كاره.
ئــهو ئێســتا بــ ه رادهیــهك پهرۆشــى
كارهكهیهتــى و دڵــی پێخۆشــه ،كــ ه
زۆربهى كاتهكانى رۆژ و شهو لهوێدا كار
دهكات.
ئهم دیدارهی (نهوژین)ى بهههل زانى و
ویستی ئهم پهیام ه وهكو دواین بهش ل ه
قســهكانى بگهیهنێــت« :هیوادارم ژنان
بتوانن شانبەشــانی پیــاوان کار بکەن،
چونکە زۆرجار پیــاوان ناتوانن بەتەنیا
ههمــو بژێــوی دابین بكــهن ،بۆ ژنیش
جێی شــانازی و خۆشحاڵی ه ئهگهر لهم
ئهركــهدا هاوكاری هاوســهرهكهى بێت،
بۆیــ ه دهبێت ژنان تاکو دەتوانن هەوڵی
خۆیــان بــدەن و بەبێ شــەرم و دودڵی
كاربكهن».

6

فيچهر

ژمارە ( )33ئابى 2019

ل ه پێناو بهشودانيان ل ه خوێندن بێ بهش دهكرێن
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
«رایان چهڵهكاندم ل ه خ هونهكهم،
خهیاڵهكهیان لێتێكدام ،خهیاڵی
تهواوكردنی خوێندنم لهگهڵ كۆچی
دایكم لهگۆڕنرا ،له زیندانی باوهژن بوم
ناردمیان بۆ دۆزهخی هاوسهرگیری،
هیوام ژیانێكی ئاسایی بو ،بهاڵم رق و
كینهیان كرده هاودهمی ژیانم» .ئهم ه
وتهى (فریشته)یه كه ل ه دواى مردنى
دایكى له خوێندن بێبهشیانكردوه.
فریشــته ،تهمــهن  14ســاڵ ،نــاوى
خــوازراوى كچێكى یهكێك لهگوندهكانى
سنورى گهرمیانه ،سهبارهت ب ه دابرانى
لهخوێنــدن بــ ه قوڵپى گریانــهوه وتى:
«دایكم لهســهیاره وهرگــهڕا و مرد ،من
و براكــهم بهجێمایــن ،خــزم و خهڵكى
لۆمــهى باوكمیان دهكرد ك ه ژن بهێنێت
و تائێمــهى بــێ دایــك بهخێــو بكات،
بهگهیشــتنى باوهژنم دهرگاى دۆزهخ بۆ
مــن وبراكهم وااڵبو ،باوهژنــم بهبیانو و
بۆڵــ ه كێشــهى بۆم دروســتدهكرد ،بهو
هۆیــهش باوكــم ب ه مــن و براكهمى وت
ئهگهر پێمبكرایه فڕێتانم دهدا».
وتیشــى :خهم لهدواى خــهم و ههژارى
تهنگى ب ه خێزانهكهمان ههڵچنى و منیان
كــرده هۆكارى كێشــهكان و هــهژارى،
لهقوتابخان ه یهكهمى ســهر ناوهندهكهى
خۆمان بوم ،ل ه پۆلى شهشــى بنهڕهتى
ههمــو مامۆســتا و بهڕێوبهرهكــ ه رێزى
زۆریان دهگرتم و خۆشــیان دهویســتم،
ســاڵى پــار باوهژنــم وباوكــم وتیان ل ه
قوتابخان ه دهرت دهكهین نهیان هێشــت
دهوامبكهم ،دواتر ههرچى مامۆستا ههی ه
هاتنــه ماڵ الى باوكم و باوهژنم ،كهچى

رازى نهبــون و لهخوێنــدن بێبهشــبوم،
خهون وهیواكانمیان ل ه گۆڕ نا.
رهنگ ه چیرۆكى (فریشــته) ،نمونهیهك
بێــت لــ ه دهیــان چیرۆكى هاوشــێوه،
كاتێك خێزانهكان زۆر بهســانایی رێگ ه
ل ه خــهون و خولیای كچهكانیان دهگرن
و لێناگهڕێــن خوێنــدن تــهواو بكــهن،
ئهگهرچی تواناشیان زۆر باش بێت.
بــ ه رای توێژهرێكــى دهرونــى ،ئــهم
حاڵهتــ ه دهبێت ه هۆكار بۆ دروســتبونى
چهندین كێش ه و گرێی دیكهى دهرونى.
كارزان فوئــاد ،بــۆ (نهوژیــن) وتــى:
«بهشــێكى زۆر لــ ه كۆمهڵگهى ئێم ه ل ه
هۆشــیاربونهوهى ژن دهترســن ،چونك ه
كرانــهوه و فراوانبونــى بیــرى ژنــان،
یهكســان ه ب ه تێكشــكاندنى دهســهاڵتى
پیاوساالرى ،بۆی ه كلتور و دین ههوڵ بۆ
حهرام كردنى خوێندنى ژنان دهدهن».
وتیشــى :ئــهم جــۆره مامهڵهكردنانــ ه
لهگــهڵ ئافرهت دهبێت ه هۆى توشــبون
بــ ه یــهك دونیــا گرێوگۆڵــى دهرونى و
دیــاردەی هاوســەرگیری پێشــوەختە
تێكشــكاندنى كهســایهتى ئهو كهســه ،بنوسن و بخوێننەوە.
كــ ه زۆر جار دهبێت ه هۆى دروســتبونى وتیشــى« :ئهم ه ل ه كاتێكدا بەپێچەوانە هۆکارێکی دیکەیە بــۆ وازهێنانی کچان
ھانــدەری کوڕەکانیانن بــۆ تەواوکردنی لە خوێندن».
لێكهوتهى خراپ.
الیهنى پهروهرده هیچ ئامارێكى لهبارهى
ئهگهر ئهمــ ه دیوێكــى حاڵهتهك ه بێت ،خوێندن».
ئــهوا دیوێكــى تــری پاڵنــهرى ئابوری بــهدهر لــ ه كهمــى ئاســتى هۆشــیارى دابڕینی كچان ل ه خوێندن ل ه بهردهستدا
و نییــه ،بهرپرســێكى پــهروهردهش
دانهمهزرانــدن
خێزانــهكان،
ههیه ،ئهمهش ب ه رای چاكوانێك.
ژینــۆ خهلیــل ،چاالكــى بــوارى ژنان و هاوســهرگیریى پێشــوهخته ،لــ ه جهختدهكاتهوه ك ه ئــهم حاڵهت ه نهبوه
منــااڵن لــ ه گهرمیــان ،بــۆ (نهوژیــن) هۆكارهكانى دیكــهى دابڕینی كچانن ل ه به دیارده.
دارا ئهحمهد سهمین ،بهڕێوبهرى گشتى
دهڵێت :لەم ســااڵنەی دوایی دا بەھۆی خوێندن.
قەیرانــی داراییــەوە منــااڵن بەگشــتی بهڕێــز عهبــاس ،شــارهزا لــ ه بــوارى پهروهردهى گهرمیــان ،لهوبارهوه وتى:
و کچــان بەتایبەتــی دابڕێنــراون لەبەر پهروهرده ،وتى« :یهكێك لههۆکارەکانی «ئامارێك لهبهردهســتدا نی ه سهبارهت
خوێنــدن ،ئهمهش زیاتر لــ ه گوندهكان دابڕانــی کچــان دەگەڕێتــەوە بــۆ بــ ه دابڕانى كچان لــ ه خوێندن ،چونك ه
رهنگــى داوهتــهوه و خێزانهكانیــان دانەمەزراندنیان لە داهاتودا و پێیانوایە نهبــوه بهدیارده ،ئهوهشــى ههی ه زیاتر
پێیانوایە کچان پێویستیان بەوەرگرتنی خوێندن لە ئێســتا جگــە لەبەفیڕۆدانی ل ه گوندهكانه ،بههۆى ئهوهى لهبهشێكى
بڕوانامە نییە ھەر ئەوەندە بەســە بزانن تەمــەن هیچــی دیکــە نییــە ،هەروەها زۆرى گونــدهكان خوێندنگهى ئامادهیی

نییــه ،بۆی ه خێزانــهكان رێگ ه نادهن ب ه
كچهكانیان بڕۆن ه شوێنێكى تر بخوێن».
لهبهرامبــهردا شــارهزاكهى بــواری
پهروهرده پێیوای ه ئهگــهر حاڵهتهكهش
كــهم بێــت ،بــهاڵم دهبێــت هــهوڵ بۆ
چارهسهر كردنى بدرێت.
بهڕێــز عهباس ،وتى« :بۆ چارهســهرى
ئهم گرفتان ه دەبێــت خوێندنگا رۆڵێکی
چــاالک و گرنگ بگێڕێت ،ههروهها بونى
توێــژەری کۆمەاڵیەتــی زۆر گرنگــە ل ه
ناوهنــدهكان بــۆ ئــهوهى بەڕۆڵی خۆی
هەســتێت و کچــان هوشــیار بکاتــەوە
بــەوەی لــەو تەمەنــەدا هاوســەرگیری
گونجــاو و دروســت نییــە و درێــژه
بهخوێندن بدهن».

«جارى واههبوه دهفتهرێك دۆالرم داوه به نوشتهیهك»
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(سارا) بۆ ئهوهى ئهمجارهیان جیاواز
لههاوسهرگیریهكهى ترى ببێت ه خاوهنى
بهختێكى باش و هاوسهرێكى گونجاو،
پهناى بۆ نوشتهكردن برد ،بەاڵم
نەک ههر هیواكهى سەری نەگرت،
بهڵكو ماوەی ساڵێک لە چاوەڕوانی
دا هێشتیەوە ،ههمو رۆژێك چاوەرێی
روداوێکی لەناکاوی دڵخۆشكهرى دەکرد
کە روینەدا.
ئهگهرچــی بهپێــی ئایــن قهدهغهكراوه
و لــ ه زانستیشــدا جگــ ه لــ ه وههــم و
ئهفســان ه چیتــر نیــه ،بــهاڵم هێشــتا
بازاڕى نوشــتهكردن لهالی ژنان گهرمه،
ژمارهیهكى بهرچاو ل ه ژنان بهمهبهستى
بهجێهێنانــى ئاوات و حهزی جۆراوجۆر،
پهنا بۆ نوشتهكردن دهبهن.
بهشــێك لهوانــه ،دهیانهوێــت لهرێگهى
نوشــتهوه «گرێی بهختیان» بكرێتهوه
و دهرفهتى باشتر بێت ه رێی ژیانیان.
ســارا 30 ،ساڵ ،ناوی خوازراوی ژنێكى
دانیشــتوی شــاری کــەالرە و پیشــەی
فەرمانبەرە ،نمونەی یەکێکە لەو ژنانەی
نوشــتەی کــردوە .بۆ (نەوژیــن) وتی:
بەهــۆی نەگونجانــم لە گــەڵ مێردەکەم
لێی جیابومەوە ،ناڕەحەتی و نەهامەتی
زۆرم دی ،بڕیــارم دا نوشــتە بکــەم
بۆئەوەی بهختم بكرێتهوه.
ئهو ژن ه سەردانی یەکێک لە فاڵچیەکانی
کــەالری کــردوه و بــە بــڕە پارەیــەک
نوشــتهى بــۆ كردوه «دوجار نوشــتەم
کرد ،هەر جارەو  120هەزارم دهدا».
ئهوهى (ســارا) نائومێد دهكات ئهوهی ه
ك ه هــهم پارهكهى رۆشــتوه و ههمیش
ئــهوهى ویســتویهتى بــۆی دهســتگیر
نهبوه ،جگ ه لــهوهش لهروى دهرونیهوه
توشــى ناڕهحهتــى كــردوه بــهوهى
بەردەوام لەژێر فشاری دەرونیدا بوە کە

ئاخۆ ئیشەکەی سەردەگرێت یان نا؟
ئهگهر ئهم ژن ه بۆ ئهوه نوشتهى كردوه
هاوسهرێكى باشــتر لهوهى یهكهمجارى
تــوش ببێت ،ئهوا ژنانــى دیك ه لهكاتى
بونــى ناكۆكــی و لهپێنــاو مانهوهیــان
لهگــهڵ هاوســهرهكانیان ،پهنــا بــۆ
نوشتهكردن دهبهن.
ئەژین 35 ،ســاڵ ،ژنــی ماڵەوەیە ،باس
لــەوە دەکات مێردەکــەی ویســتویهتى
جیاببێتــهوه لێــی ،ئهویش بــۆ ئهوهى
بیگهڕێنێتــهوه ،پهناى بۆ نوشــتهكردن
بــردوه ،بهاڵم ئــهوهى چیرۆكهكهى ئهم
جیــاواز دهكات لهوانى تــر ،ئهوهی ه ك ه
پاش ماوهیهك هاوسهرهكهى هاتوهتهوه
بهشوێنی دا و پێكهاتونهتهوه.

وهك ژنان باســی لێوهدهكهن ،شێوازی
نوشتهكان جیاوازن ،كهسانى نوشتهكهر
ك ه ههندێكجار ب ه ساحیریش ناودهبرێن،
داواى شتى جیاواز دهكهن.
(ئەژین) وتی« :ســاحیرەکە یان داوای
وێنــەی ئەو کەســە دەکات ،یان پارچە
قوماشــێکی کەســەکە ،یاخــود داوای
مەڕێکــی کردوە بە خوێنەکەی نوســین
لەســەر وەرەقەیــهك بــکات ،پاشــان
دوعاکــە لە ناو خۆڵ دا بشــاریتەوە یان
بەخۆتیەوە هەڵيواسی».
نوشــتە تەنیــا بــۆ خۆشەویســت بون
الی کەســی بەرامبــەر بەکارناهێنرێت،
بەڵکــو هەندێکجــار دژی کەســێکیش
بەکاردەهێنرێت.

ئامینــە ،نــاوی خــوازراوی ژنێکــی 50
ســاڵه ،خــۆی بــهوه دهناســینێت كــ ه
بهردهوام نوشته دهكات.
وتــى« :هەندێكجــار دەفتەرێک دۆالرم
داوە بــە نوشــتە ،جارێكیــان دژ بــ ه
خێزانێــك كــردم ،جارێكــى تــر بــۆ
جیابونەوەی براکەم لە براژنم».
ئــهو ك ه ژنێكــى دهوڵهمهنــده ،دهڵێت:
«گرنگ کارەکەم سەر بگرێت ،پارە هیچ
گرنگ نەبوە بە المەوە».
ئــهم كارهى ئــهو ســێ ژنــ ه كردویانه،
بهوتــهى زانایهكــى ئاینی ل ه ئیســامدا
قهدهغهكراوه.
مهال ئهحمهدى شــافيعى،زاناى ئاينى و
ئيمام و پێشنوێژ ،بۆ (نەوژین) دەڵێت:

«ئەو کەسانەی ســەردانی ساحیرەکان
دەکــەن 40 ،رۆژ روژ و نوێژیــان قبــوڵ
نیە»
رونیشــیکردەوە« :تەنیــا ئــەو دوعــا
رێگەپێــدراوە خــۆت بۆ خۆتــی بکەی،
نــەک لــە رێگــەی ســاحیر و مــەال و
فاڵچیەکانەوە داوابکرێت بیکەن».
ئهم كاره ل ه زانســت دا هیچ بنهمایهكى
نیــ ه و هیچ كاریگهرییهكى نی ه و ئهوهى
لهبارهیهوه دهوترێت وههم و ئهفسانهیه.
سامان ســیوەیلی ،شــارهزای دهرونی،
بۆ (نەوژین) وتی« :هیچ شــتێک بونی
نیــە بە ناوی ســیحر و الیەنی رۆحانی،
خەیاڵێکــە و خەڵکــی دەرون نەخــۆش
دوای کەوتون»
نەیشــاردەوە کە بەشێکی زۆری خەڵک
ســەردانی نوشــتهكار و ســاحیرەکان
دەکــەن بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارەی
کە مەبەســتیانە ،بــهاڵم پێیوای ه «ئەو
کەســانە پێویســتە ســەردانی پزیشك
بکەن بۆ وەرگرتنی چارەســەر ،بەهۆی
ئــەو بیرکردنــەوە بیــر و بــاوەڕەوە ك ه
هەیانە».
نوشت ه و جادو بهپێی بنهما یاساییهكان
رێگهپێنهدراوه ،بــهاڵم ئایا لهگهرمیاندا
چیكراوه بۆ رێگهگرتن بهم حاڵهته؟ ئایا
تائێستا لەالیەن پۆلیسەوە هیچ كهسێك
لهســهر ئهم كاره دهستگیركراوه و هیچ
جێگایەک داخراوە؟
وتهبێــژی پۆلیســی گهرمیــان ،عهلــی
جەمال ،لهوهاڵمدا وتى« :تاوەکو ئێستا
یەک ســکااڵ هاتۆتە المان بۆ داخستنی
شــوێنی فاڵچــی ،بــەاڵم لــە ســنوری
هەرێمی کوردســتان نەبوە نەمانتوانیوە
دایخەین».
هــاوكات داواش لههاواڵتیــان دهكات
لهكاتــى بونــى شــوێنى لهوشــێوهیهدا
ئاگاداریــان بكهنهوه ،بۆ ئهوهى رێكارى
یاســایی دژ بــ ه كــهس و شــوێنهك ه
بگرنهبهر.

فيچهر

ل ه دهربهندیخانهوه بۆ ههڵبژاردهى عێراق

◘ نهوژین
خهیاڵ حهمه ،دهبێته یهكهم كچ ه
یاریزانى دهربهندیخان و سنورهكه ك ه
دهتوانێت ل ه ریزی ههڵبژاردهى عێراق
دا له یاری تۆپی بالهدا یاریی بكات.
لهم رۆژانهى رابردودا ههڵبژاردهى بالهى
كچانى عێــراق ،ب ه فهرمی بانگهێشــتى
كچ ه یاریــزان (خهیاڵ حهمه)ى كرد بۆ
ریزهكانى ،لــ ه كاتێكدا ئهو كچ ه ماوهی
چهند ســاڵێك ه ل ه بوارى وهرزش و یاری

بالهدا به تایبهتى چاالكه.
خهیــاڵ حهمــه ،ل ه ســاڵی ( )1996ل ه
شــاری دهربهندیخان هاتوهت ه دونیاوه،
هــهر لهمناڵیــهوه روى لــ ه وهرزش و
بهتايبهت يارىبال ه ناوه.
بهدرێژایــی ســااڵنى وهرزشــكردن و
راهێنانــى ،توانیویهتى پهره بهئاســتى
خۆی بدات و بوه ب ه كاپتنی تیپی بالهى
كچانى یانهى وهرزشی دهربهندیخان.
لهپــاڵ یاریكردنیشــی دا ،ههوڵیــداوه
كــ ه رۆڵــی ههبێــت لــ ه پێگهیاندنــى
كچانــى دیك ه دا و بۆ ئهم مهبهســتهش

فێرگهیهكــى تایبهتــى وهرزشــیان لــ ه
شــارهكهیان كردوهتــهوه و لهرێگهیهوه
راهێنانیــان بــ ه كچــان كــردوه و فێری
بنهماكانى یاری بالهیان كردون ،پاشان
بــۆ ئاســت ه جیاوازهكانــى تیپــی بالهى
كچانى یانهكهیان بهرزیان كردونهتهوه.
ئهو ئاســتهى ك ه ئهم كچ ه وهرزشــكاره
پێشكهشــى دهكات لــ ه یاریكردنــدا،
ســهرنجی راهێنهر و ســتافی تهكنیكی
ههڵبــژاردهى بالــهى كچانــى عێراقــی
راكێشاوه ،ههربۆی ه ل ه سهرهتاى مانگى
ئابهوه بانگهێشتیان كردوه بۆ ئهوهى ل ه
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وهرزشكاری كردوم».
ریزی ههڵبژاردهكهدا یاریی بكات.
(خهیــاڵ) لهو روهوه دڵخۆشــیی خۆی (خهیــاڵ) لــ ه دیدارێكــى پێشــوترى
دهردهبڕێت و ل ه پهیامێك دا سوپاســی (نهوژیــن) دا كــ ه ســاڵی پــار لهگهڵی
پشــتیوانى و هاوكاریــی ههمــو الیــهك دا ئهنجامــى داوه ،بــاس لــ ه گرنگیــی
بهردهوامیــی و پێداگیریی كچان دهكات
دهكات.
دهڵێت« :ســوپاس بۆ خوا بهشــێك ل ه بــۆ بهدهســتهێنانى ئامانجهكانیــان،
وادیــاره هــهر ئــهم بنهمایهشــ ه كــ ه
ئاواتهكانم هاتن ه دی».
ئــهو بهدیارییكــراوى سوپاســی وایكــردوه ئــهو كچــ ه لــ ه قهزایهكــى
راهێنهرهكــهى (بهڕێــز عهلی) دهكات و دورهدهســتهوه ،ســهرنجی بهرپرســانى
بهوه وهســفی دهكات كــ ه «ههمو كات وهرزشــی عێراقیی رابكێشــێت و رهنگ ه
وهك قهاڵیــهك ل ه پشــتم بــوه و فێری بشبێت ه ئهســتێرهیهكى بواری وهرزشی
یــاری بال ه و ههمو ســیفات ه جوانهكانی مێینه ل ه واڵت دا.

ل ه یوتیوبهوه نمایشی كارهكانیان دهكهن
◘ نهوژین ،فاتمه جمعه
بۆ ئهوهى هونهرهكهى ب ه خهڵكى
بناسێنێت( ،كیژان) ل ه بری پهنا بردن ه
بهر رێگه تهقلیدییهكان ،رێگهیهكى
تازهى گرته بهر كه ئهویش (یوتیوب)
ه ،وادیاره رێگه تازهك ه سهركهوتو بوه
و بهوهۆیهوه زۆرێك تهماشاى وێن ه و
نیگاره كێشراوهكانیان كردوه!
یوتیوب ك ه یهكێك ه ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتیی ه
بهرباڵوهكان و تایبهت ه ب ه پهخشــكردنى
ڤیدیــۆ و گرتهى جۆراوجــۆر ،لهو پێگ ه
و ئهپــ ه بهرباڵوانــهى ئینتهرنێتــ ه كــ ه
هاواڵتیــان بــ ه زۆریــی بــهكارى دێنن.
لهنێــو ئهم تــۆڕهدا كهســانێك ههن ك ه
ب ه «یوتیوبهر» ناسراون ،ئهمان ه كهسى
ئاســایین و لــ ه ههژمــارى خۆیانهوه ل ه
تۆڕهكــه ،ڤیدیۆ باڵودهكهنــهوه ،ئهگهر
تهماشــاكهرى ڤیدیۆكانیــش زۆربێــت،
ئــهوا تۆڕهك ه بڕێك پاره بهپێی ژمارهى
بینینهكه دهدات به یوتیوبهرهكه.
لــ ه كوردستانیشــدا زۆر كــهس بون ب ه
«یوتیوبــهر» ،ههندێــك لهوانهش ژنن،
ئهگهرچی ئــ هوان وهكخۆیان ئاماژهى بۆ
دهكهن ،ئامانجهكانیــان كهمتر مادییه،
بهقــهدهر ئــهوهى دهیانهوێــت بابهتــ ه
جۆراوجــۆرهكان ب ه زمانــى كوردیی لهو
تۆڕهدا ،زیاتر بكهن.
كیــژان ســهید گوڵ 22 ،ســاڵ ،كچێكى
نیگاركێشــی دانیشــتوى ســلێمانیه،
یهكێكــ ه لهوانــهى كارى یوتیوبهریــی
دهكات.
وتــى« :زۆر دەمێــک نابێت کــە کاری
یوتیوبهریــی دهکــەم و بهدیارییكراویی
لەســاڵی  2018دا کەناڵــی خۆمــم لهو
تۆڕه دروســتكرد ،ئامانجی سەرەکیشــم
پیشاندانی کارەکانمانە».
كهناڵهكــهى (كیــژان) نــاوى «kizha
»Artه و تیایدا ڤیدیۆی تایبەت بە كاره
نیگاركێشییهكانى باڵودهكاتهوه.

«یوتیــوب گەورەترین و پــڕ بینەرترین
تۆڕی کۆمەاڵیەتیە ،تاکو بتوانی ئەوەی
دەتەوێت بە زۆرترین کەسی بگەیەنیت،
بۆیە منیش هەوڵدەدەم لێرهوه کارەکانم
بە زۆرترین کــەس بگەیەنم»( .كیژان)
وای وت.
بەشــێکی تــر لــەو ژنانــهى خاوەنــی
کەناڵــی خۆیانــن لەیوتیــوب ،لهرێگهى
كهناڵهكهیانــهوه فێركاریــی لهبــواره
جیاوازهكان دا باڵودهكهنهوه.
رازاو ئهمیــن 27 ،ســاڵ ،خانمــ ه
یوتیوبهرێكى كــورده ،كهناڵێكى داناوه
بهنــاوى « »ishy dastو ناوهكهیشــی
بهخۆیهوهیه ،ئیشــی دهســتیی نمایش
دهكات.
«هەستم کرد ڤیدیۆی کەم هەیە لەبواری
چنیندا بەزمانــی کوردی ،بۆیە هەوڵمدا

کەناڵیــک دروســت بکەم لــە یوتیوب و و لهرێگــهى كهناڵ و ههژمارهكانیانهوه،
ڤیدیۆی بەسود باڵوبکەمەوە»( .رازاو) ڤیدیــۆی جۆراوجۆر بۆ ســودی گشــتى
باڵودهكهنهوه.
وای وت.
درێژهى دا «ماوەی دو ســاڵە لە رێگای ســنور ئەحمهد 28 ،ســاڵ ،دانیشتوی
فیرکاریەکانمــەوە خانمــان فێری کاری كــهالره ،كهناڵێكى لــ ه یوتیوب دا ههی ه
دەستی دهکەم ،جگە لە کاری دەستی ،بهنــاوى « ،»snwrytaتیایــدا بنهمــا
ڤیدیــۆی دروســتکردنی خواردنیش باڵو دروستهكانى وهرزشكردن باڵودهكاتهوه.
وتى« :ماوەی  3مانگە ڤیدیۆ لە کەناڵی
دەکەمەوە».
ئاماژە بەوەشــدا كه لــە روی مادییەوە خــۆم لەیوتیوب بــاو دەکەمەوە ،زیاتر
تائێســتا قازانجێکی ئەوتــۆی نەکردوە ئەو ڤیدیۆیانــەی لەکەناڵی تر دەبینم و
«هیچ قازانجێکم نەکــردوە ،هەرچەندە دەزانم ســودی هەیە لەبواری وەرزشی،
بڕێکــی کــەم پــارە هاتوهتــە ســەر لەکەناڵەی خۆم باڵویان دەکەمەوە».
ئەکاونتەکــەم ،بــهاڵم بــەو پێیــەی لە زۆرجــار نەبونــی بینەری بــاش بۆ ئەو
کوردســتان راکیشــانی زەحمەتــە و ڤیدیۆیانــەی کــە بــاوی دەکەنــەوە،
بڕهكهیشی ئهوهنده نیه ،رامنهكێشاوه» .نیگەرانــی بــۆ خاوەنانــى کەناڵــهكان
لهگهرمیانیــش كیژانمــان هــهن كــ ه دروست كردوه.
گرنگیــی بــ ه كاری یوتیوبهریی دهدهن (ســنور) دەڵیــت :زۆرجــار بینــەری

ڤیدیۆی زانیــاری کەمترە لە ڤیدیۆکانی
تــر ،بەاڵم ئەمــە وایلێنەکردوم دەســت
لــەکاری باڵوکردنەوەی ڤیدیۆ هەڵبگرم،
چونکە ئامانجی من بەخشینی زانیارییە
لەبواری وەرزشی دا بۆ ژنان.
ئهم پێداگیری ه لهســهر بــهردهوام بون،
بــ ه رای (كیژان) هۆكارى ســهركهوتن ه
له بوارهكهدا.
ئهو ل ه گوزارشتێك دا ك ه وهك رێنمایی
پێشــكهش ب ه ژنانى دیكهى كرد ،وتى:
«پێــش هەمــو شــتێک دهبێــت ئامانج
و بوارێــك ههڵبژێــرن بــۆ كاركــردن
و مهرجیشــ ه خولیــا و ســهلیقهیان
لهوبــوارهدا ههبێــت ،دواتــر دهبێت زۆر
دڵنیابــن لــەوەی کــە بــەردەوام دەبن،
چونکە بەردەوامبــون هۆکارێکی گرنگە
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەت».
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بۆچی هاوسهرگیری نێوان خزمان خراپه؟
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل
توێژهرێكى كۆمهاڵیهتى باس
لهوهدهكات كه هاوسهرگیری لهنێوان
خزمان زۆرجار سهردهكێشێت بۆ كێش ه
و گرفتى تهندروستى و كۆمهاڵیهتى
و خێزانى ،ههروهك زۆرجار كچان و
كوڕان لهم پرۆسهیهدا دهبن ه قوربانى،
پێشنیازیش دهكات كه رێكخراوهكان
و ناوهنده ئاینیهكان رۆڵ بگێڕن بۆ
كهمكردنهوهى ئهم حاڵهت ه تا ئاستى
كۆتایی پێهێنانى.
هاوســهرگیری نێوان خزمان ،یهكێك ه ل ه
جۆره باڵو و دیارهكانى هاوســهرگیریی
لــ ه كوردســتان دا ،ئــهم حاڵهتــ ه
لهگهرمیانیشدا بهرباڵوه.
پرســیار ئهوهیه :ئــهم خراپیهكانى ئهم
هاوســهرگیریی ه چییــه؟ بۆچــی وهكــو
یهكێك لــهو شــێوازان ه وێنادهكرێت ك ه
لهرێگهیهوه مافی ژنان پێشــێلدهكرێت؟
چــۆن دهتوانین روبهڕوى ئــهم حاڵهت ه
بینهوه؟
چاالكــی بــواری ژنــان و توێــژهرى
كۆمهاڵیهتــى( :ژیــان عهدنــان)
لهمیانــهى دیدارێكــى (نهوژیــن) دا،
وهاڵمى پرســیارهكانى پهیوهندیدار بهم
دیاردهیهوه دهداتهوه.
* سهرهتا بابزانین هاوسهرگیریی نێوان
خزمان چی ه و ئهمجۆره پرۆسهی ه چۆنه؟
ئهم پرۆسهی ه وهك لهناوهكهى دا دیاره،
بریتی ه لــ ه هاوســهرگیریكردنى ئهو كچ
و كوڕانــهى كــ ه خزمى یهكــن (ئامۆزا،
خاڵــۆزا ،پورزا) یــان خزمهكانى تر ك ه
دورترن ،بۆنمونه( :ئامۆزازا و خاڵۆزازا
و ...هتد).
ئهمجۆره هاوســهرگیری ه بــهزۆری لهناو
ئــهو خێزانانــهدا دهكرێــت كــ ه زۆرتــر
تێكــهاڵون لهناوخۆیانــدا ،ئــهم كارهش
وهكــو درێژهپێــدهرى نهریتــ ه كۆنهكان
ئهنجام دهدرێت.

* زیانهكانى ئهم هاوســهرگیری ه چیه؟
ئایــا ئــهم هاوســهرگیریی ه هــهر دیوی
خراپی ههیه؟
وهك ههمو پرۆســهیهكى تر ،ئهم بواره
دیوی باش و خراپیشی ههی ه و لهمهشدا
بهدهســت خــودی تاكــهكان كهوتــوه،
بــهاڵم رهنگــ ه خراپیهكانــى زۆرتر بن و
ئهوهى ئێمهش بینیومان ه ك ه كاریگهری
و لێكهوتــهى خراپی دهبێــت .بۆنمونه:
ئهم پرۆســهی ه لــهروى تهندروســتیهوه
مهترســی زۆرتره ،چونك ه بهپێی بنهما
زانســتییهكان هاوســهرگیریی خزمــان
ئهگــهرى زیاتــر بونــى نهخۆشــی لــ ه
وهچهكانیــان دا زیاتر دهكات ،ههروهك
ههندێــك نهخۆشــی ههیــ ه كــ ه رهنگ ه
لــهم هاوســهرگیرییهدا زیاتــر بــن و
بگوازرێنهوه ،وهكو( :شــهلهل دهماغ و
تاالسیما و مهنگۆلی و ...هتد).
لــه روى كۆمهاڵیهتیشــهوه ،مهســهلهى
دهســتوهردان و تهداخولكــردن لــهم

هاوســهرگیرییهدا زۆر دهبێــت ،واتــا
خێزانهكــه زیاتــر لــه خێزانــى تــر
روبــهڕوى ئهوهدهبێتــهوه تهداخــول ل ه
كاروبارهكانیانیان دا بكرێت ،بهوهۆیهى
زۆر تێكهڵ و نزیك ب ه یهكن.
ههروههــا لهالیهكى تریشــهوه ،زۆرجار
كێشــ ه و مهترســیهكان ل ه بری ئهوهى
چارهســهر بكرێــن لــهم خێزانانــهدا،
ئهوا دادهپۆشــرێن ،ئهویــش بهوهۆیهى
دهوترێــت خــزم و كهســى یهكتریــن
و واباشــ ه قســهنهكهن و باســی ئــهو
كێشــان ه نهكهن ،ئیتر ئهگهر مهسهلهك ه
زوڵمكردنیــش بێــت لــ ه یهكێــك یــان
ل ه هــهردوالی پرۆســهكه ،بــهاڵم لهبهر
عهیبهی كۆمهاڵیهتى دادهپۆشرێت.
هــهروهك یهكێكــى تــر لــ ه خراپتریــن
خاڵهكانى ئهم هاوســهرگیرییه ،ئهوهی ه
كــ ه زۆربهى كات ب ه خواســتى ههردوال
نیــ ه و پرۆســهیهكى ئیجبارییــه ،واتــا
یــان كــچ یــان كــوڕ یــان ههردوالیــان

ناچــار بــهم هاوســهرگیریی ه دهكرێــن،
بــهو واتایــهى ئارهزومهندانــ ه نی ه وهك
هاوسهرگیرییهكانى تر.
* كهوایــا بۆچــی ئهم هاوســهرگیریی ه
ئهنجام دهدرێت؟
زۆر هــۆكار ههیــه ،بــهاڵم زۆرینهیــان
هــۆكارى كۆمهاڵیهتیین ،لهوانه :زۆرجار
خێزانــهكان پێیــان باشــ ه كچهكانیــان
لهگهڵ كهســانى ناسراو و خزمى خۆیان
هاوســهرگیریی بكــهن ،نــهك بدرێــت
به كهســێكى بێگان ه یان نهناســراو ك ه
نهوهك رێزی كچهكهیان نهگرێت.
هۆكارێكــى تــر ئهوهی ه كــه خێزانهكان
پێیانباشــ ه لهناوخۆیاندا گهوره ببنهوه،
ههربۆی ه رێگ ه بهوهنــادهن ل ه دهرهوهى
خۆیان هاوسهرگیری بكرێت.
ههروهها زۆر خێــزان ك ه باری ئابوریان
باشــه ،ل ه میراتیــان دهترســن ،پێیان
باشــ ه نهوهكانیان بدهن بــ ه خزمهكانى
خۆیــان پێیانوایــ ه بهوشــێوهی ه ئــهو

میراتهى بهریان دهكهوێت پارێزراوتره.
* چ نمونهیهكى خراپ یان سلبیتان لهم
حاڵهتانه لهبهردهست دا ههیه؟
زۆر نمونهمــان ههیه ،بــهاڵم نمونهیهك
ك ه لهم ماوهیهدا وهكو كهیسێك هاتبوه
المان ،ئهوهی ه ك ه ژنێك ك ه ب ه ئامۆزاكهى
دراوه ،بــاس لــهوهدهكات ئــهو ههرگیز
نهیتوانیوه وهكو هاوســهرێكى ئاســایی
مامهڵــ ه لهگــهڵ مێردهكــهى دا بكات،
ههتائێستا شهرمی لێدهكات و وهكخۆی
دهڵێــت« :تهبیعهتى ناچێتهســهرى»،
تهنانهت وهك باســی لێوهكرد ناتوانێت
دو قسهى ئاسایی لهگهڵدا بكات.
* هاوســهرگیریی نێــوان خزمــان
تاچهنــد پهیوهســت ه ب ه هاوســهرگیری
پێشوهختهوه؟
یهكێــك لــ ه روكارهكانــى تــرى ئــهم
هاوســهریگرییه ،ئهوهیــ ه كــ ه زۆرجــار
خزمــهكان پێــش ئــهوهى پێبگــهن
بــۆ یهكتــری ماردهبڕێــن و تهنانــهت
هاوســهرگیری نــاو بێشــكهش هــهر
لهمچوارچێوهیهدایــه .ئهگهرچی ئێســتا
ئهم حاڵهتان ه زۆر كهم و ســنوردار بوه،
بهاڵم هێشــتا ههر ماوه ،چونك ه ئێســتا
جیــاواز ل ه جــاران بــواری ههڵبژاردنى
كــچ و كــوڕ زۆر فراوانتر بــوه ،ئهویش
بهوهۆیهى خهڵكى تێكهاڵوى یهكتر بون
و دهرفهتی یهكتر بینینى كچان و كوڕان
زیاتر بوه ،وهك پێشو نی ه ك ه ههر لهناو
یهك خێزاندا پرۆسهكه قهتیس دهما.
* چارهســهر چی ه بۆ ئهوهى رێگ ه بهم
حاڵهت ه بگیرێت؟
پێویســت ه خهڵكى هۆشــیار بكرێنهوه،
هۆشــیاریی بناغــهى ههمــو شــتێكه،
بۆ هۆشــیاریش هــهر ژنان بــهس نین،
بهڵكو پێویســت ه پیاوانیش هۆشــیار بن
بهوهۆیهى زۆرتر پیاوان بڕیار بهدهستن.
هــهروهك ئهركــی رێكخــراوهكان و
رێكخراوهكانــى ژنان و تانانهت مزگهوت
و ناوهنــده ئاینیهكانیشــه ،كــ ه رۆڵیان
ههبێــت لــ ه باڵوكردنهوهى هۆشــیاریی
لهمبارهیهوه.

گێچەڵی ئەلکترۆنی  و شکاندنی شورای بێدەنگی
◘ ئاسۆ وههاب*
زۆرجار وشەیەک زۆر زۆر ئازاری
کەسێک دەدات ،چ جا گرتەیەکی
ڤیدیۆ یان وێنەیەک یان پۆستێکی
لێوانلێو لە وشەی نەشیاو و نەگونجاو،
لەکاتێکدا ئەم بابەتە بارێکی دەرونی
ئاڵۆز دەخوڵقێنێ ،هاوکات بێدەنگی
قوربانیان لەئاست ئەم جۆرە تاوانانە
وا دەکات دەستدرێژیکەران زیاتر پا
راکێشن.
ئــەوەی رۆژانــە بــە هــۆی سروشــتی
کارەکەمەوە دەیبینم و مامەڵەی لەگەڵ
دەکەم ،ناشرینترین جۆری دەستدرێژییە
لەســەر مافی مرۆڤ و مافــی کۆمەڵگە
و ژیانی مرۆڤــەکان ،بەتایبەت رەگەزی
مێنــە ،ناوزڕانــدن لەڕێگــەی وێنەیەکی
دەســتکاریکراو بــە فۆتۆشــۆپ و
باڵوکردنەوەی لەســەر تۆڕی فەیسبوک
یــان تویتەر لوتکــەی بــێ مۆراڵی ئەو
کەسەیە کە ئەنجامی دەدات.
ئــەم بابەتــە لــە هەرێمــی کوردســتان
روداوی تاکــە کەســی تێپەڕانــدوە و
ســوپا ئەلکترۆنییەکانیحیزبەکانیشــی
گرتوەتــەوە ،کاتێــك لــە دۆخــە
سیاسییەکاندا کەسایەتییە سیاسییەکان
بەتایبەت ژنان دەکەنە ئامانجی کارە بێ
مۆڕاڵەکانیان.
گێچەڵی ئەلکترۆنی دیاردەیەکی جیهانییە
و وابەســتەی تەنهــا کلتۆرێــک نییــە،
هاوکات هیچ کۆمەڵگەیەک لێی پارێزراو
نییە ،بەتایبەت لــەو کۆمەڵگایانەی کە

هیچ یاســا و بەربەســتێکی یاســایی و
پەروەردەیەکی دیجیتاڵی دروســت نییە
بۆ روبەڕوبونەوەی ئەم دیاردەیە.
ئەزمونە بیانییەکان ئەوەیان سەلماندوە
کــە تەنها یاســاکان ناتوانن بەربەســت
بــن بــۆ لەناوبردنــی ئــەم دیاردەیــە،
بگــرە پێویســتە هەمــو دامەزراوەکانی
کۆمەڵگــە بەشــدار بــن لــە پرۆســەی
هۆشــیارکردنەوەی کۆمەڵگە لەم دیاردە
قیزەونە کــە لەکۆمەڵگــە داخراوەکانی
هاوشــێوەی کــوردەواری باجەکــەی بە
ژیانی مرۆڤەکان دەدرێت.
لێــرهدا چەنــد راســپاردەیەک بــۆ
روبەڕوبونــەوەی ئــەم دیاردەیــە
دهخهمهڕو:
 .1هوشیارکردنەوەی کۆمەڵگە:
جەختکردنەوە لەسەر هۆشیارکردنەوەی
کۆمەڵگەو جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی
هەمــوان ئاشــنای ئــەم دیاردەیە بن و
مەترســییەکانی بزانــن ،بەتایبەت لەناو
قوتابخانەو خوێندنگــەکان و پەیمانگاو
زانکۆکان.
 .2هەڵسەنگاندن:
هەڵســەنگاندن بكرێــت بــۆ ئاســتی
تەشەنەکردنی دیاردەکە لەناو کۆمەڵگە،
لە رێگەی راپرسییەوە.
 .3تیمی تایبەت:
بونــی تیمــی تایبــەت لــە دامــەزراوە
حکومییــەکان و قوتابخانــە و
خوێندنگەکان و پەیمانگاو زانکۆکان ،بۆ
بەگژداچونەوەی هەر هەوڵێکی گێچەڵی
ئەلکترۆنی.
 .4راهێنان:

راهێنانــی مامۆســتایانی قوتابخانــە و
خوێندنگــەکان و پەیمانــگاو زانکۆکان،
تــا هۆشــیاری لەبــارەی دیاردەکــەوە
باڵوبکەنەوە.
 .5یاسای تایبەت:

دەرکردنی یاســای تایبەت بەم دیاردەیە
و سزادانی ئەوانەی گێچەڵ دەکەن.
 .6دیاریكردنى پێشێلكارهكان:
دیاریکردنی ئــەو کەنااڵنەی کە زۆرترین
رێــژەی گێچەڵــی تیایــدا رودەدات و

هەوڵدان بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک لە
بارەیەوە.
* راهێنــهر لــ ه بــوارى ئاسایشــی
ئینتهرنێتى

تايبهت
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ژنانى ئێزدیی ...ل ه دۆزهخی داعشهوه بۆ دۆزهخی كۆمهڵگا
تائێستاش خهو
ب ه رۆژه رهشهكهى
هاتنى داعشهوه
دهبینم

ئهو ژنانهى گهڕاوهن
و خاوهنی مناڵن ،دو
بژاردهی نەرێنیان
لەبەردەمدایه

◘ لهیال ئهحمهد*
بهنیسبهت (گ)هوه ،روداوهكه وهك
ئهوهی ه دوێنێ رویدا بێت نهك 5
ساڵ پێشتر ،ئهو هێنده شۆك بوه
به گهورهیی تاوانهكه ،سهرباری
دهربازبونیشی ب ه زیندویی لێی ،بهاڵم
دڵخۆش نیه و ناتوانێت ئهو گشت ه
زهبره دهرونیهى بهرى كهوتوه،
بشارێتهوه .ئهو یهكێكه لهو ژن ه
ئێزیدییانهى كه داعش ل ه ساڵی 2014
دا رفاندنى.
بهرهبهیانــى رۆژى 3ى ئابــی ،2014
دانیشــتوان ه ئێزیدییهكــهى شــهنگال و
ناحیــ ه و گوندهكانــى دهوروبــهرى ،ب ه
دهســتپێكی رهشــترین رۆژی ژیانیــان
چاویان كردهوه ،كاتێك چهكدارانى سهر
بــ ه داعــش پهالماریــان دان و زیاتر ل ه
شهش ههزار كهســیان لێ دهستبهسهر
كــردن و ئهوانــى دیكهش ئــاواره بون،
دهستبهســهرهكان یان كــوژران ،یاخود
كران بــ ه كۆیل ه و مامهڵ ه و بازرگانییان
پێوه كرا.
بهپێــی ئــهو ئامارانــهی كــ ه
ســهبارهت
نهتهوهیهكگرتــوهكا ن
بهئێزیدیــهكان باڵویكردوهتهوه،ژمارهی
ئــهوان لهعێراق دا نزیكــهی  505ههزار
كهســن .ســهروى  360ههزار كهســیان
بههــۆی هاتنــى داعشــهوه ئاوارهبون،
ههر ل ه یهكهم رۆژى هاتنى داعشیش دا
ههزار و  293كهسیان شههید بون ،ئهو
منااڵنهشــى ك ه بههۆی ئهو هێرشــانهوه
بێبــاوك بــون 2 ،ههزارو  745كهســن
كــ ه زۆرینهیــان لــ ه گــۆڕی بــ ه كۆمهڵ
دا دهشــاردرانهوه كــ ه تائێســتا تهنهــا
لــ ه شــهنگال  80گــۆڕی بهكۆمهڵى ئهو
قوربانیان ه دۆزراونهتهوه.
ژنــان دیارتریــن قوربانیانى ئــهو تاوان ه
بــون ،ســهرباری كوژرانــى ژمارهیهكى
زۆریان ،بهشێكى زۆرتریشیان هێڵرانهوه
لــ ه ژیــان بــۆ ئــهوهى وهكــو كۆیلهى
سێكســی «ســهبایا» بهكاربهێنرێــن و
كڕین و فرۆشتیان پێوه بكرێت.
ژنانــی ئێزیــدی روبــهروی توندوتیــژی
جهســتهیی ودهرونــی و زارهكــی و
ئهشــكهنجه و دهســتدرێژی سێكســی
بونــهوه ،ههندێكیــان بهپــاره كــڕدران
ولێیانیــش ئازاد كران و بهشــێكیانیش
ههڵهاتن.
ژنــ ه ئێزیدیــهكان دوای رزگاربونیــان
لهدهســتی داعش ،ژیانیان ب ه شپرزهیی
و ناخۆشــیی ماوهتــهوه ،بهتایبهتى ك ه
زۆرینهیــان لــ ه كهمپــهكان دا دهژین و

كهسوكار و خێزانهكانیان لهدهستداوه.
(گ .ب .ك) 33 ،ســاڵ ،یهكێكــ ه لهو
قوربانیانــه ،دهڵێــت :ئــهو ئێوارهیهی
بهخێزانــهوه كهوتین ه دهســتی داعش،
مامــم و كوڕهكانــی بهبهرچاومانــهوه
كــوژران و ماڵی باوكمیــان راپێچ كرد،
لهههمویان دابڕام و زۆر دهترسام لهدیار
نهمانــی خێزانهكــهم ،بهناچــاری هــهر
چاوهڕێی دۆزینهوهیانم دهكرد.
ئــهو ژن ه دوای مانهوهیهكی زۆر لهعێراق
و چاوهڕوانێكــی زۆر لهنهدۆزینــهوهی
ماڵی باوكی و رزگار نهبون ل ه رێكخراوی
داعــش ،بــهزۆر لهگهڵ ههزاران كهســى
تردا راپێچی واڵتی سوریا كراوه.
(گ.ب.ك) دهشــڵێت :پێــش ئــهوهی
بمانبــهن بــۆ ســوریا نائومێدبــوم و
دهترســام لــهو رۆژهی ماڵــی باوكــم
نهبینمهوه و نهمدهزانی چیمان بهســهر
دێــت ،نانیــان پێنهدهدایــن و پێیــان
دهوتین كافــر ،ئهشــكهنج ه و رهفتاری
نهشیاویان بهرانبهر كردین.
(گ) بڕیــاری خــۆ رزگاركردن دهدات،
بــهاڵم ســهرباری چهندیــن هــهوڵ،
ســهركهوتو نابێت .ســهرهنجام پاش 2
ســاڵ و  7مانگ لهچاوهڕوانی ،رزگارى
بو.
ئازارهكانى ئهو ژن ه پاش رزگاربونیشــی
درێــژهى ههی ه «ئهوهی بــوه مۆتهكهی
ژیانم و لهههموی ناخۆشــتر بوو كاتێك
گهڕامهوه بۆ دهۆك نهزانینی چارهنوسی
خێزانهكهم بــو»( .گ) بهخهمگینیهوه
وای وت.
ئــهو ژنــ ه باســی لهوهكرد كــ ه ژیانیان
ههمــوى بوهتــه چاوهڕوانــى هاتنهوهى
كهســوكارهكهیان ،لهالیهكی دیكهشهوه
بههۆی ئهوهى بهسهریاندا هاتوه ،توشی
كێشــهیهكى دهرونــی و خهمۆكــی بون
«تائێســتاش خهو ب ه رۆژه رهشــهكهى
هاتنــى داعشــهوه دهبینــم و مۆتهكــ ه
دهمگرێت».
لهدوایــن راگهیهنــراوی نوســینگهی
رزگاركردنــی رفێنراوانــی ئێزیدی ســهر
بــ ه ئهنجومهنــی وهزیرانــی ههرێمــی
كوردســتان ،توانراوه سێ ههزار و 486
ئێزیدی لهدهستی داعش رزگار بكرێن.
بهپێــی نوســینگهكه ،ژمــارهى ئــهو
ئێزیدیانهی ك ه داعش رفاندونى  6ههزار
و  417كــهس بــون ،لهو رێژهی ه  3ههزا
رو  548یــان له رهگهزی مێ و  2ههزار
و 869یان ل ه رهگهزی نێر بون.
نوسینگهك ه رایگهیاندوه ئهو ئێزیدیانهی
هێشــتا لهدهستی داعش ماون 2 ،ههزار
و  930كهسن و ژمارهی مێینهكان ههزار
و  338كهســ ه و ههزار و  592كهسیش

نێرینهن.
ســهبارهت بهئامــاری رزگاركراوانیــش،
نوســینگهی رزگاركردنــی رفێنراوانــی
ئێزیدیــهكان ،ئــهوهى خســتوهتهڕو ك ه
ژمارهیــان  3هــهزار و  487كهســن،
لهكــۆی گشــتی ئــهو ژمارهی ه هــهزار و
186یان ئافرهتــن و 337یان پیاون و
ههزار و  24كهس مناڵی مێینهن و 940
كهس مناڵی نێرینهن.
یهكێــك لــهو بوارانــهى رێكخراوهكانــى
كۆمهڵــى مهدهنــی چ ناوخۆیــی و
جیهانیــهكان گرنگییان پێــداوه ،دوباره
بونیادنانــهوهى الیهنــى دهرونــی ئــهو
رزگاركراوانهیــ ه بهتایبهتــى ژنــان و
منااڵن ،ك ه روبهڕوى زۆر زهبری دهرونی
و جهستهیی بونهتهوه.
چیمهن رهشید عهبدولعهزیز ،بهڕێوبهری
رێكخــراوی (ژینــدا) لــه دهــۆك ك ه ل ه
كهمپی ئێزیدییهكان دا چاالكن ،ئاماژهى
بهوهكــرد ك ه لهگــهڵ رێكخــراوى وادی
ئهڵمانــى و رێكخــراوى هارتالند ،چهند
ســاڵێك ه ســهنتهرێكیان كردوهتهوه بۆ
ئهو ژن و منااڵنهى ك ه رزگاركراون.
وتــی« :ســهنتهرهكهمان تایبهتــ ه بــ ه
ژن و منااڵنــی خــوار تهمهنــی 18
ســااڵ ن ك ه رزگاربوی دهســتی داعشــن
و بــاری دهرونیان خراپهو پێویســتیان
بههاوكاری و گهڕانهوهیان ه بۆ نێو ژیان،
توانیومانــ ه هاوكاریــی باشــبونی باری
دهرونیان بیــن و بیانگهڕێنینهوه دۆخی
ئاسایی خۆیان».
ئاماژهى بهوهشكرد ئهو ژن ه ئێزیدیانهش
كــ ه رهوشــی تهندروســتی و دهرونیان
زۆر خراپبــوه ،ئاســانكاریان بۆیــان
كــردوه وهكــو دهركردنــی ناســنامهو
راپۆرتی پزیشكی و پاسهپۆرت و دواتر
رهوانهكردنیان بۆ ههندهران.
ئهو كارهســاتهى بهســهر ئێزیدییهكاندا
هاتــوه و ژیانی ئێســتایان لــ ه كهمپ و
ئاوارهیــی دا ،وایكــردوه روبــهڕوى زۆر
كێشــهى تری دهرونــى و ژیانی ببنهوه،
ئهمهش رێكخراوهكانــى هانداوه ك ه كار
لهسهر ئهم بواره بكهن.
شــۆخ محهمــهد ،سهرپهرشــتیاری
پڕۆژهكانــی رێكخراوی وادی ئهڵمانى ل ه
دهۆك ،وتی :لهســاڵی 2014وه تائێستا
لهنێو ئێزیدیهكانین و ئامادهی هاوكاری
و یارمهتیدانــی مــادی و مهعنهویــن و
ههوڵی لهناوبردنی ئهو توندوتیژیانهمان
داوه كه بونى ههبوه.
وتیشــی :زیاتــر لهنێــو خوێندنگهكاندا
تیمــی تایبهتمان بــ ه بهرهنگاربونهوهی
رهفتــاره توندهكانی وهكــو توندوتیژی
دهرونــی و جهســتهیی و زارهكــی

مناڵــهكان لهســهر نــاوی دایكــهكان
تۆمــار بكرێــن ولهناســنامهكانیاندا بــ ه
«موسوڵمان» لهقهڵهم بدرێن ،ئهوهش
الی كۆمهڵگــهی ئێزیــدی رێگهپێــدراو
نییه.
چیمــهن رهشــید ،لهوبــارهوه وتــى:
ئــهو ژنانــهى لهچهكدارانــی داعــش
خاوهنــی مناڵن ،دو بــژاردهی نەرێنیان
لەبەردەمدایــه :رزگاربــون لــ ه دۆزهخی
داعش بهبــێ هێنانــهوهى مناڵهكانیان،
یاخــود مانــهوه لهگــهڵ مناڵهكانیــان
لەسایەی ئەو رێکخراوەدا.
وتیشــی :زۆریــان ب ه ناچاریــی و بهبێ
رهزامهنــدی خۆیــان ،رێگــهی یهكــهم
دهگرنهبــهر و بــۆ نــاو خێزانهكانیــان
دهگهڕێنــهوه ،چونكــ ه خێزانهكانیــان
بهتهنیا وهریان دهگرنــهوهو ئامادهنین
مناڵهكانیان وهربگرنهوه.

دروســتكردوهو چاالكی ئهنجام دهدهین
بــۆ هێوركردنهوهیــان و بههێزكردنــی
پهیوهندی نێوان مامۆســتا و فێرخواز و
خێزانهكان.
ژنانى گهڕاوهى ئێزدیی ،لهسهرهتاوه ب ه
ئاســانی قبوڵ نهدهكران لهالیهن كۆمهڵ
و خێزانهكانهوه ،بهاڵم دواى فهتوایهكى
رێبهرى ئاینییان ،خێزانهكان باوهشیان
بــۆ لهخۆگرتنــى ئــهو ژنان ه كــردهوه،
بــهاڵم هێشــتا بهشــێكى تــر لــ ه ژنان
مــاون ك ه دۆخ و رهوشــیان ب ه مۆلهقی
ماوهتــهوه ،ئهوانیش بریتین لهو ژنانهى
ك ه لهكاتى دهستبهسهربونیان ،مناڵیان
لــ ه چهكدارانى داعش و ئهو پیاوان ه بوه
كه كڕیویانن.
هۆكارى ئهوهى ئــهم حاڵهت ه بهمۆلهقی
ماوهتــهوه ،ئهوهی ه ك ه نهتوانراوه لهروه
ئاینیهكهیهوه یهكالیی بكرێتهوه ،چونك ه
باوكــی مناڵهكان ل ه پیاوانی داعشــن و
ب ه ئاین موســوڵمانن ،ئهمهش وایكردوه * ئەندامــی تیمــی رێکخــراوی وادی
ئهم دۆســیهی ه قورســتر بێت و نهتوانن ئەڵمانی لە گەرمیان
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مناڵدانی سوڕاو چیە؟

ئهوانهى
نهخۆشيهكهيان
ههي ه نابێت
قورسایی هەڵگرن

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
هەندێكجار ژنان و کچان مناڵدانیان
توشی سوڕان دەبێت ،ئهم حاڵهت ه
چۆن رودهدات و چۆن بیناسینهوه؟ بۆ
چارهسهركردنیشی دهبێت چ رێگ ه و
شێوازێك بگیرێته بهر؟
بــۆ قســهكردن لهســهر ئــهم حاڵهته،
(نهوژیــن) دیدارێكــى ســازداوه لهگهڵ
(د .بوشــرا مهرعی جارهڵاڵ) ،پزیشكی
پسپۆڕی ژنان و مناڵبون له كهالر.
* سەرەتا بابزانین «مناڵدانی سوڕاو»
چیە؟
مناڵدانی ســوڕاو (وەرگەڕاو) شێوازێکی

مناڵدانــی ژنانه ،کە شــتێکی ئاســاییە
لەئافرەتانــدا و مناڵــدان بــۆ الی دواوە
دەچێــت لەجیاتــی ئەوەی بۆ پێشــەوە
بێت.
*لــەچ تەمەنێــك زیاتــر ئــهم حاڵهت ه
دەردەکەوێت؟
زیاتر لەســەروی تەمەنی  30ســاڵیەوە
دەردەکەوێت.
* کەسێک مناڵدانی سوڕاوبێت ،هەست
دەکات بە نەخۆشیەکەی؟
بەڵــێ ،هەســت بــە قەبــزی و چونــە
ژورەوەی هەوا بۆناو مناڵدان و ئازار لهو
بهشهى الشهى دا دەکات.
* كهواتــا نیشــانەکانی ئــهم حاڵهتــ ه
چین؟
چهند نیشانهیهكى ههیه ،ك ه دیارترینیان

ئهمانهن:
 .1بێــزاری لەکاتــی ســهرجێی كردن و
جوتبون دا.
 .2بونــى ئازار لەکاتی ســهرجێی كردن
و جوتبون دا.
 .3هەندێكجــار دروســتبونی ئــازار
لەخــوارەوەی پشــت و هەوکردنــی
بۆریەکانی میز.
* هۆکارەکانــی دروســتبونى حاڵهتــى
مناڵدانی سوڕاو چیە؟
چهنــد هۆكارێكــى ههیه ،لــهم خااڵنهدا
كورتى دهكهینهوه:
 .1مناڵبونی سروشتى.
 .2هەڵگرتنی شــتی قــورس بە تایبەت
الی کچان.
 .3راوەستانی سوڕی مانگانە.

 .4شــلبونی مناڵــدان ،زۆرێــك ل ه ژنان
خۆیان مناڵدانیان شلە.
 .5سکپڕی.
 .6روشــان لەشانەکانی مناڵدان بەهۆی
هەوکردنــی حەوز یــان هەوکردنی بۆری
مناڵدان.
* چــۆن ئەم نەخۆشــیە دەستنیشــان
دەکرێت ،واتا چۆن دهزانرێت کەســێک
مناڵدانی سوڕاوە؟
پاش بونى ئهو نیشانانهى باسمان كرد،
ب ه رێگهى پشكنینی (سۆنار)هوه دڵنیا
دهبینهوه ل ه بونى حاڵهتهكه.
* چارەسەری ئەم نەخۆشیە چیە؟
چهند چارهسهرێك ههی ه ك ه ههریهكهیان
ب ه گوێرهى حاڵهتهكان دهگۆڕێن ،لهوانه:
دهتوانرێت نەشــتەرگەری ئهنجام بدرێت

بــۆ جێگیرکردنــی مناڵــدان لەشــوێنی
خــۆی ،یاخود ههندێك چارهســهری تر
بگیرێتهبهر لهكاتێكدا حاڵهتهك ه ســوك
بو.
*كهواتــا ژنــان چــۆن دهتوانن خۆیان
لهم نهخۆشی ه بپارێزن؟ رێنماییت بۆیان
چیه؟
ســێ خاڵ وهكــو رێگــهى خۆپارێزی و
رێنمایی دهخهمهڕو:
 .1داواكارم وهرزش بكــهن ،وهرزش
زۆر بهســوده بــۆ ئــهم نهخۆشــی ه و
رۆڵــی بهرچاوى ههی ه بۆ توشــنهبون و
چاكبونهوهش.
 .2قورســایی بــە هیــچ شــێوەیەک
هەڵنەگــرن ،بهتایبهت ئهوانهى توشــی
نهخۆشــیهك ه بون یان نیشــانهیان تێدا
دهركهوتوه.
 .3لەکاتی دەرکەوتنی ئەو نیشــانانەی
تایبەتــن بــەم نەخۆشــیە ،بــ ه زویــی
ســەردانی پزیشــكی پســپۆڕ بكــهن و
پشــكنینی پێویســت ئهنجام بــدهن بۆ
دڵنیابونــهوه لــ ه بونــى حاڵهتهكــ ه و
ههروههــا چارهســهركردنیان ل ه كاتێكى
زوتر دا.

بەردی زراو...
ئهو نهخۆشيهى ژنان زياتر ل ه پـياوان توشى دهبن
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد

رهنگ ه زۆربهمان ناوى بهردی زراومان
بیستبێت و وهكو نهخۆشیهكى
زانراو پێی ئاشنا بین ،بهاڵم
رهنگه وردهكاریی ئهم نهخۆشی ه و
هۆكارهكانى دروست بونی نهزانین.
بــهردی زراو یهكێكــ ه لــ ه نهخۆشــی ه
بــاوهكان ،بهتایبهتــى لهنــاو ژنانــدا
رێژهكــهى زۆرتره ،لــهم بابهتهوه ههوڵ
دهدهین زانیاریی بنهڕهتیی و پێویســت
لهبارهى ئهم نهخۆشــییهوه بهردهســت
بخهین.
زراو یەکێکــە لــە ئەندامــە گرنگــەکان،
کــە بەهۆی دەردانی رژێنــەکان خۆراک
لە گەدەدا دەتوێنێتــەوە و یارمەتیەکی
بەهێــزی جەســتە دەدات بــۆ ئــەوەی
بەخێرايی لە خۆراکە قورسەکان رزگاری
ببێت و تێکیان بشکێنێت.
ههرچی بهردی زراوه ك ه لهناو تورهكهى
زراو دا دروســت دهبێــت ،ل ه بنهڕهتهوه
بــهرد نیــ ه وهك ئــهو بــهردهى كــ ه ل ه
سروشت دا ههی ه و پێی ئاشناین ،بهڵكو
ئهو ماده ســهرهكیهى كــ ه ئهم بهردهى
لێدروســت دهبێــت ،كۆلیســترۆڵ ه كــ ه
ئهویش ل ه بنهڕهتهوه بریتییه ل ه چهوری
خوێن .بهشــێوهیهك کۆلیسترۆڵ %80ى
پێكهاتــهى بهردهكهیــه%20 ،ى دیكــه،
بەهۆی گۆڕانــی هۆرمۆنات و پێکهاتەی
دیکەوەیە.
نەخۆشی بەردی زراو لە ژنان دا زۆرترە
لە چاو پیاوان ،ئــەوەش بەهۆی زۆریی
رێژەی هۆرمۆنی (ئیسترۆجین) لە ژنان

زۆربەی کات
بەردی زراو هیچ
نیشانەیەکی
نەخۆشی دروست
ناکا
دا ،یــان بەهۆی ئــەو حەپانەوە دەبێت
کــە بــۆ رێگرتــن لــە ســکپڕبونی ژنان
بەکاردێت.
* نیشانەکانى بونى بهردى زراو
زۆربــەی کات بــەردی زراو هیــچ
نیشــانەیەکی نەخۆشــی لــە لەشــی
مرۆڤدا دروســت ناکات ،بەڵکو لە کاتی
پشــکنینی پزیشک بە رێگەی سۆنار بۆ
نەخۆشــیەکی دیكــه ،بــەدی دەکرێت،
بــەاڵم ئەگــەر زراو هــەو بــکات یاخود
بەردەکە دابەزێت ،نەخۆشــەکە هەست
بە ئازار دەکات.

بــۆ نمونــە ئــەو کەســانەی نەخۆشــی
تاالسیمایان هەیە.
 .3پاش نەشــتەرگەری گەدە ،ئەوانەی
گەدەیان بچوک دەکەنەوە.
 .4ئــەو کەســانەی قەڵــەون و ئەوانەی
* هۆکارەکانی دروستبونی بەردی زراو رێژەی کۆلیسترۆڵیان زۆرە.
 .1تێکچونــی هاوســەنگی نێــوان ئــەو  .5بۆ ماوەیی.
پێکهاتانــەی نــاو زراو ،کەمکردنــی  .6بەشێوەیەکی گشتی نەخۆشی بەردی
زراو لــەو کەســانە دروســت دەبێت کە
پێکهاتەکان یاخود زیادکردنی.
 .2ئەو کەسانەی خوێنیان تێکدەشکێت ،تەمەنیان لە سەروی ( )40ساڵیەوەیە.

* چارەسەری بەردی زراو
لــە کۆنــدا دەرمــان بــەکار دەهــات بۆ
چارەســەری بەردی زراو ،کە حەپێکە،
لــە ئێستاشــدا بۆ ئــەو کەســانەی کە
تەمەنیان لە ســەروی  80ســاڵیەوەیە و
بەرگەی نەشتەرگەری ناگرن ،بەکاردێت.
بەاڵم بهگشــتى بــەردی زراو بە رێگەی
نەشــتەرگەری یاخــود نهشــتهرگهریی
ههناوبینــی «ناظــور» چارەســەر
دەکرێت.

* خۆپاراســتن ل ه توشــبون ب ه بهردى
زراو
 .1خۆ دورخســتنەوە لــە خواردنی زۆر
و قەڵەوی.
 .2لەسەرخۆ دابەزاندنی کێش.
 .3خواردنــی زۆری ئاو و شــلەمەنی و
سەوزە و میوە.
 .4کەمکردنــەوەی خواردنی گۆشــت و
چەوری.
 .5وەرزشکردن.

ههمهڕهنگ

ژمارە ( )33ئابى 2019

بۆ جوانكاریت ئهم  6خاڵه پشتگوێ مهخه

◘ نهوژین
ئهگهر ب ه ژمارهش له كۆتایی وهرزی
هاوین نزیك بوبێتینهوه ،بهاڵم ل ه
گهرمیانى الی خۆمان هێشتا كهشوههوا
هاوشێوهى هاوین ه و كهش ههر گهرمه،
گهرمای به تینیش بهوهناسراوه كه ل ه
ههره دژ و جێ مهترسیهكانى پێسته.
بۆیــ ه پێویســت ه لهســهر ژنــان كــهوا
گرنگییهكــى تایبــهت بــ ه پێســتیان
بــدهن و ئهم رێگا و شــێواز و ههاڵنهى
كهلــ ه خــوارهوه ئامــاژهى پێدهكهیــن
و لــ ه وێبســایتی ()rougemagz
وهرمانگرتــوه ،رهچاو بكــهن و ئاگایان
لێی بێت.
 .1بهكارهێنانى دژهخۆر

دژهخۆر لهو بابهت ه بنهڕهتی و گرنگانهی ه
كــ ه پێویســت ه ژنان لــ ه وهرزی هاویندا
بــهكارى بێنــن ،بــۆ ئــهوهى مهترســی
لهسهر روخساریان دوربخهنهوه.
واباشــ ه نیو كاتژمێر پێــش دهرچون و
بهرخۆر كهوتنت ،دژه خۆر ل ه روخسارت
بــدهى ،هــهروهك رهچاوى جــۆری دژه
خۆرهكانیش بكه ،چونك ه ئهوانیش نمره
و شێوازیان ههیه ،ئهگهر مانهوهت لهبهر
خۆر نزیك دهبێتهوه ل ه ساعاتێك ،ئهوا
واباشــ ه دژهخۆری ( )50+بهكاربهێنیت.
لهگــهڵ ئهمهشــدا بهكارهێنانــى كاڵو و
شــهپق ه گرنگ ه بۆ دروستكردنى سێبهر
بۆ روخسار.
لهگهڵ ئهمهشــدا دهبێت ئــهوه بزانن ل ه
كاتهكانــى 10ى بهیانى بۆ 3ى نیوهڕۆ،
كاتهكانــى ترۆپكی گهرمایــه ،بۆی ه لهم
كاتانــهدا واباشــ ه خۆمــان نهدهین ه بهر

خۆر.
خاڵێكــى تر ك ه گرنگ ه رهچــاو بكرێت،
ئهوهیــ ه كــ ه ئــهو كهســانهى كێشــهى
كهمی ڤیتامین ()Dیان ههی ه و پزیشك
رێنماییان دهكات خۆر لێیان بدات ،ئهوا
دژه خۆر بهكارنههێنن.

دژهخۆر لهو بابهت ه
گرنگانهیه ك ه
پێویست ه ژنان
بهكارى بێنن

ڤیتامین سی ل ه
ڤیتامین ه گرنگ
و دۆستهكانى
پێسته

گهرمــهكان دا ،لــ ه پێویســت تریــن
كارهكانه.

و چاوهڕێی پێســتی جوان و تهندروست
بكــهى ،چونك ه ههمــو ژهم و خۆراكێك
كاریگهریهكانى وهكچۆن بهســهر بهشــ ه
جیاوازهكانى جهســتهوه دهردهكهوێت،
ئاواش بهسهر روخسارهوه.
واباشــ ه لــهم وهرزهدا جهختــى زۆر ل ه
خواردنــى ســهوزه و میــوه بكهیتهوه،
ئــهوان بههــۆی پێكهاتهكانیــان و بونى
شلهى پێویســت تیایاندا ،رۆڵی زۆریان
ههی ه لهوهى روخســار و پێست جوان و
رهونهقدار دهربكهون.

 .3نا بۆ سابون
واباشــ ه خۆت ل ه بهركارهێنانى ســابون
بۆ شــتنى دهموچاو و پاككردنهوهى ل ه
ماكیــاژ بهدور بگــری ،چونك ه ســابون
دهبێت ه هۆی وشــككردنهوهى پێست ب ه
رادهیهكى زۆر ،بۆی ه واباش ه پاككرهوهى
دیك ه بهكاربێنیت ك ه گونجاو بێت لهگهڵ
پێستت دا.
 .4ئاو واتا ژیان
هیــچ شــتێك وهك كهمئاویــی و
وشــكبونهوه خراپتر نیی ه بۆ پێســت و
روخســار ،بهوپێیــهش لــ ه هاویندا زیاد
لهههر شــتێك پێویســتیمان بــ ه ئاوه،
بۆی ه گرنگ ه بهشــێوهیهكى بهردهوام ئاو
بخۆینهوه.
دهشــتوانین بۆ ئهوهى ئاوهك ه ســودی
زیاتر بێت ،لیمۆ و پرتهقاڵ و زهنجهفیلی
تێكهڵ بكهین ،خۆ ئهگهر بهردهســتیش
نهبــون ،ئــهوا خودی ئاوهكه بهســ ه بۆ
پاراستنى لهش و پێست ل ه وشكبونهوه.

 .2ئاگات له شێداركردنهوه بێت
شــێداركردنهوهى پێســت لهرێگــهى
ئــهو كهرهســتانهى ك ه شــێداركهرهوهن
«مرطــب» ،یهكێكــ ه لــ ه كاره
پێویستهكان.
باشــترین كاتیش بــۆ شــێداركردنهوه،
ئهوكاتانهیــ ه كهلــ ه گهرمــاو دهردهچین
دواى خۆشتن ،بهشێوهیهك ه پێست نهرم
و ئامــاده دهبێت بۆ ئهو كهرهســتان ه و
 .5خواردنى تهندروست بخۆ
سودیشی زۆر لێدهبینێت.
شــێداربونى پێســت لههاویــن و وهرزه ناكرێــت خواردنى ناتهندروســت بخۆیت

یهكهم ژنه پارلهمانتار له رۆژههاڵتى ناوهڕاست

 .6ڤیتامین سی رزگاركهره
ڤیتامیــن ســی لــ ه ڤیتامینــ ه گرنگ و
دۆســتهكانى پێسته ،بۆی ه خواردنى ئهو
خــۆراك و میوانهى ك ه ئهم ڤیتامینهیان
تێدای ه گرنگه ،ههروهك بهكارهێنانى ئهو
كهرهستانهشى ك ه ل ه پێكهاتهیان دا ئهم
ڤیتامین ه ههیه ،سودی زۆرتره.
بۆی ه لهكاتــى كڕینی كرێم ه جیاوازهكان
بۆ روخســارت ،واباشــ ه ئهوانــ ه بكڕیت
كــهوا ڤیتامیــن ســی لــ ه پێكهاتهیاندا
ههیه ،چونك ه ڤیتامین ســی رۆڵی ههی ه
ل ه بزواندنى مادهى كۆالجین ل ه لهشــدا،
كــ ه ئهمیــش مادهیهكــى بنهڕهتییه ل ه
درهوشــانهوه و رهونهقداركردنى پێست
و روخسار دا.

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

◘ نهوژین
یهكهم كچ بوه كه لهبهر ئهوهى
خوێندنگهى كچان نهبوه ،لهگهڵ
كوڕاندا خوێندویهتى ،ههروهك یهكهم
ژن بوه له واڵتهكهى دا كه لهسهر
كارى سیاسی خراوهته زیندان،
ههروهك یهكهم ژنیش بوه كه بوهت ه
پارلهمانتار ل ه مێژوى واڵتهكهی و
رۆژههاڵتى ناوهڕاستیش دا.
فاتیمــ ه ئهحمــهد ئیبراهیــم ،ژنــ ه
سیاسهتوان و پارلهمانتارى سودانى ،ل ه
بهناوبانگترین ژنانى سیاســی ه ل ه مێژوى
نوێی ئهو واڵت ه و ناوچهكهش دا.
ئــهو لهســاڵی  1932لهدایكبــوه،
بهوهۆیهى لــ ه خێزانێكى خوێندهوارهوه
سهرچاوهى گرتوه ،ههربۆی ه ل ه خوێندن
بێهش نهكراوه ،تهنانهت كاتێك بههۆی
نهبونــى خوێندنگهى تایبهتــهوه كچان
نهیاندهتوانى درێــژه ب ه خوێندن بدهن،
ئــهو لــ ه قوتابخانهى كوڕانــدا بهردهوام
بوه له خوێندن.
هــهر لــ ه قوتابخانهوه تێكــهڵ ب ه كاری
سیاســی و رێكخراوهیــی دهبێــت،
بهشــدارێكى چاالكــی شــۆڕش و
راپهڕینهكانــى ئهو واڵتهى كردوه ،چ دژ
ب ه داگیركهرانى بیانى و چ دژ ب ه دیكتاتۆر
و ســهرۆك ه ناوخۆییــهكان ،لهســهر
ئهمــهش زۆرجــار روبهڕوى ئهشــكهنج ه
و ئــازار و گرتــن و راوهدونان بوهتهوه،
بهشــێوهیهك یهكــهم ژن ه سیاســی بوه
لهو واڵت ه كهل ه ســاڵی ( )1971بههۆی
كاری سیاســییهوه خراوهتــ ه زینــدان و
هاوسهرهكهیشی لهسێداره دراوه.
لهساڵی  1952دا رۆڵی بهرچاو دهبینێت
لهگــهڵ ژمارهیهكى ژنــى دیكهى چاالك
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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
دا و یهكهمیــن یهكێتى تایبهت ب ه ژنان
لهســهر ئاســتى واڵتهكــ ه پێكدههێنن،
ئهمــهش لهپێناو بــرهودان ب ه مافهكانى
ژنان لهو واڵت ه و یهكخســتنى ههوڵهكان
لهو روهوه.
ههر لهو سااڵنهدا پهیوهندی ب ه ریزهكانى
پارتى كۆمۆنیستی ســودانهوه دهكات،
پــاش ماوهیهكى كهم دهبێتــ ه ئهندامى
كۆمیتهى ناوهندیی.
لــ ه كۆمهڵــگا ئیســامیهكان دا زۆرجار
ئاین دهكرێت ه بیانو بۆ چهوســاندنهوهى
ژنان و رێگهنهدان ب ه هاتنه پێشهوهیان،
بــهاڵم (فاتمه) ب ه پشــت بهســتن بهو

خوێندنــهوه و بهدواداچونانــهى كــ ه بۆ
مێــژو كردویهتــى ،رایهكــى پێچهوانهى
ههی ه و وایدهبینێت« :ئیســام ههرگیز
ژنى نهچهوساندوهتهوه ،دژى تێكهڵبونى
ژن و پیــاو نیی ه و دژی هاتن ه دهرهوهى
ژنانیش نییه».
گرنگترین وێســتگهى ژیانــى (فاتیمه)،
ئهو كاتهی ه كهدهبێت ه ئهندامى پارلهمانى
واڵتهكــهى لهســاڵی  ،1964بهمــهش
دهبێتــ ه یهكهم ژن ل ه مێژوى رۆژههاڵتى
ناوهڕاست دا دهچێت ه پارلهمانهوه.
چاالكیهكانــى چ لــ ه روى سیاســی و
چ لــ ه روى رێكخراوهییــهوه بــهردهوام

دهبێــت ههتا ســاڵی  2017كــ ه كۆچی
دوایــی دهكات ،لــهم ماوهیــهدا زیاد ل ه
بهرپرسیارێتیهكى پێسپێردراوه ،لهوانه:
ســكرتێری یهكێتــى ژنانــى دیموكراتی
جیهــان ،هــهروهك چهندیــن كتێبــی
لهبــارهى ژن و سیاســهتهوه نوســیوه،
كــ ه ههندێك لهوان ه گێڕانهوهى ئهزمونى
خۆی بوه.
لهبهرامبهر ئهم كارانهیشی دا( ،فاتیمه)
چهندینجار خهاڵتكراوه ،لهوانه :خهاڵتى
نهتهوهیهكگرتــوهكان بــۆ مافی مرۆڤ،
دكتــۆرای فهخری ل ه زانكۆی كالیفۆرنیا
و خهاڵتى ئیبن روشد بۆ فیكری ئازاد.
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(نهوژین) خهاڵتــى (وهدات) بۆ ئازادیی
رۆژنامهگهریی بهدهستدێنێت
◘ نهوژین
یهكێك ل ه دو خهاڵتهكهى مهراسیمی
سێیهمین خهاڵتى شههیدی
رۆژنامهنوس (وهدات حسێن) بۆ
ئازادیی رۆژنامهگهریی ،دهبهخشرێت ه
رۆژنامهى (نهوژین).
رۆژی 18ى ئاب ،ل ه شــاری ســلێمانى،
مهراســیمی دابهشــكردنى «ســێیهمین
خهاڵتــى (وهدات) بــۆ ئازادیــی
رۆژنامهگهریی» بهڕێوهچو ،ئهمهش دواى
ئــهوهى وهك رێكخهرانى مهراســیمهك ه
ئاشكرایان كرد ،هێزه ئهمنیهكانى سهر
بــ ه پارتــى و یهكێتى رێگهیــان نهداوه
مهراســیمی ســاڵیادی تیرۆركردنى ئهو
رۆژنامهنوســ ه ئهنجــام بدرێت ،ههربۆی ه
بهناچــارى مهراســیمهكهیان بچــوك
كردهوه بۆ بهخشینی خهاڵتى ئهمساڵی
وهدات حسێن بۆ ئازادیی رۆژنامهگهریی
ل ه بینای ئاژانسهكه ل ه سلێمانى.
خهاڵتى ئهم ســاڵ بهخشرای ه دو الیهنى
رۆژنامهوانــى ،یهكهمیــان رۆژنامــهى
(نهوژین) لــ ه گهرمیان ،دهوهمیشــیان
تیمی كهناڵی ( )NRTله بادینان.
لــ ه بــارهى بهخشــینی خهاڵتهكــ ه بــ ه
رۆژنامــهى (نهوژیــن) ،رێكخهرانــى
مهراســیمهك ه ئاماژهیــان بهوهكــرد ك ه
رۆژنامــهى نهوژیــن تاكــ ه رۆژنامــهى
تایبهتمهنــده بــ ه ژنــان لــ ه ســنورى
گهرمیــان و ســهرجهم ســتافهكهى ژنن
و لهخۆبوردوانــ ه كارى رۆژنامهوانیــی
ئهنجام دهدهن ،ههربۆی ه ب ه شایســتهى
پێبهخشینی خهاڵتهكهیان زانیون.
ههر ل ه مهراسیمهكهدا سێیهمین خهاڵتى
(وهدات) بــۆ ئازادیــی رۆژنامهگهریــی
لهالیــهن دایكــی شــههید وهداتــهوه
بهخشــرای ه رۆژنامــهى (نهوژیــن) و
لهالیهن (زریــان محهمهد) رۆژنامهنوس
ل ه رۆژنامهكهوه خهاڵتهك ه وهرگیرا.
وهدات حســێن ،رۆژنامهنوسێكى
گهنجــی بادینــان بــو و
لــ ه ئاژانســى

(رۆژنیــوز) كارى پهیامنێریــی دهكرد،
رۆژى  13مانگــى ئابــی  ،2016ل ه پاش
رفاندنى ل ه شاری دهۆك ،ل ه رێگهیهكى
دهرهكی پــاش ماوهیهك بــ ه كوژراویی
تهرمهكــهى دۆزرایــهوه ك ه ئاســهواری
ئهشــكهنجهى پێوهبــو،
به و تــه ى

كهسوكارهكهیشــی ،لــهو كاتهشــهوه
هیــچ
دۆســیهكهى
تائێســتا
لێكۆڵینهوهیهكــى ئهوتــۆی تێدا ئهنجام
نــهدراوه و هیچێك ل ه بكهرانى تاوانهك ه
ئاشكرا نهكراون.
رۆژنامــهى نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى
تایبهتمهنده ب ه پرســهكانى
ژنان ،رادیۆی
د هنــگ

بــ ه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانى بۆ
دیموكراســی ئهمریكــی ،لــ ه گهرمیــان
مانگان ه باڵویدهكاتهوه و ســهروى ()15
كچــى رۆژنامهنــوس كاری تێدادهكهن،
یهكهم ژمارهى ل ه كانونى یهكهمى 2016
باڵوكرایهوه و تائێستاش ( )33ژمارهى
لێدهرچوه.
رادیۆی دهنــگ ،رادیۆیهكى كۆمهڵگهیی
ئههلی ئازاده ل ه گهرمیان ،لهساڵی 2010
ل ه كهالر ب ه دروشمى «رادیۆیهكى ئازاد
بۆ خزمهتی ئازادیی» دهستى
ب ه پهخش كردوه.

وتارى رۆژنامهى (نهوژين)
له مهراسیمی وهرگرتنى
خهاڵتى شههید وهدات حسێن
ئامادهبوانى بهڕێز ،ههموالیهكتان بهخێر
بێن..
ئهمڕۆ بۆنهیهكى ناخۆشــ ه ك ه ساڵیادی
تیرۆركردنــى رۆژنامهنوســێكى گهنــج
و بوێــر و دڵســۆز و پــڕ لــ ه هیــوا
دهكهینــهوه ،لهوهش ناخۆشــتر ،ســێ
ســاڵ تێدهپهڕێت بهســهر ئهو تاوان ه و
هێشتا ن ه ئهنجامدهرانى ئاشكرا كراون،
نــ ه دۆســیهكهش رێڕهوێكــى یاســایی
دروســت و شایستهى گرتوه .لهسهروى
ههمو ئهمانهشــهوه ناخۆشتر ئهوهی ه ك ه
تهنانهت دهســهاڵت هێنده بێباك ه رێگ ه
بــ ه ئهنجامدانى مهراســیمی ســاڵیادی
تیرۆركردنهكهشــى نــادات ،ئهمــهش
دهریدهخــات دۆخــی رۆژنامهوانــی لــ ه
ههرێمى كوردستان ل ه چ ئاستێك دایه.
ئامادهبوانــى بهڕێــز ،رێكخهرانــى
مهراسیم..
بــۆ ئێمــ ه دهبێتــ ه شــهرهفێكى گهوره
كــ ه خهاڵتــى ئهمســاڵی شــههیدی
رۆژنامهنوس (وهدات حسێن) بدرێت ب ه
رۆژنامهكهمان ،ئهم خهاڵت ه دڵخۆشــمان
دهكات بــهوهى بایهخــى رۆژنامهكــ ه و
ههوڵ و ماندوبونى ستافهكهى  ب ه ههند
وهرگیــراوه ،بهتایبهتى بۆ رۆژنامهیهكى
وهكــو ئێم ه ئــازاد و لــ ه كۆمهڵگایهكى
وهكــو گهرمیان ك ه پڕه لــ ه ئالهنگاریی
سیاسی و كهلتوریی و كۆمهاڵیهتى.
هــهروهك ئهم خهاڵت ه هاندهرمان دهبێت
بۆ ئهوهى ســورتر بین ل ه بهردهوام بون
لــ ه كایــهى رۆژنامهوانى و بــرهودان ب ه
مافهكانــى مــرۆڤ و ژنــان بهتایبهتى،
ههروهك دهشمانخات ه ژێر بهرپرسیارێتى
ئهخالقی و پیشهیی رۆژنامهوانیهوه ،بۆ
ئهوهى چاالكتر لــ ه مهیدانهكهدا رۆڵمان
ههبێت.
جارێكــى تــر سوپاســتان دهكهیــن بۆ
بهخشینی ئهم خهاڵت ه ب ه رۆژنامهكهمان،
ســهری رێز ل ه ئاســت ههمو شههیدانى
ئازادیی و بهتایبهت شههیدانى قهڵهم و
قوربانیانی كهلتوری چهوتى نێرساالریی
دادهنوێنین.
رۆحی (وهدات) شاد بێت.

