ژنانی ئەنفال ...چیرۆكى
قوربانیدان و كۆڵنهدان
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ه گهرمیان سمێڵداره
دهسهاڵت ل 
نێر و مێ دهتوانن ببن ه
هاوڕێ؟
»»3
فۆتۆ :كاوه جاسم /راگهياندنى ئيدارهى گهرميان

كۆبونهوهيهكى بهڕێوبهرى دهزگا حكوميهكانى گهرميان
بهگوێــرهى ئــهو داتایــهى رادیــۆی
◘ نهوژین
دهنــگ له رێگهى ئیــدارهى گهرمیانهوه
دهســتى كهوتوه ،ژمــارهى بهڕێوبهرانى
له پله و پۆسته فهرمیهكاندا
لهگهرمیان ،رێژهى ژنان لهچاو پیاواندا ژن لهگهرمیــان ب ه پۆســتهكانى جێگیر
و وهكالهتــهوه 9 ،بهڕێوبــهره ،تهنهــا
زۆر كهم ه و ژمارهى بهڕێوبهران ل ه
یهكێكیــش لــهوان پۆســتى بهڕێوبهرى
رهگهزی نێر ،شهش ئهوهنده زیاتری
گشــتی ههی ه و ئهوانى دیك ه بهڕێوبهرى
رێژهى ژنانى بهڕێوبهره.
بهڕێوبهرایهتــى یاخــود فهرمانگــ ه و
بهپێــی بهدواداچونهكانــى (نهوژیــن) ،ناحیهن.
دهســهاڵت لهگهرمیاندا سیمایهكى تهواو ههرچــی دهســهاڵتى دادوهریشــه ،ئهوا
نێرانهى ههیه ،بهشــێوهیهك ل ه جومگ ه لهگهرمیانــدا ژمــارهى ئــهو ژنانهى لهم
و پێكهاتهكانــى دهســهاڵت دا بهتایبهت كهرتهدا پۆســتیان ههی ه ل ه ســفر نزیك
حكومهت ،رێژهى ئهو ژنانهى پۆســتیان دهبێتــهوه ،بهشــێوهیهك هیچــكام لــ ه
دادگاكانــى ســنورهك ه لهالیهن دادوهرى
ههی ه زۆر كهم و سنودارن.

ژنهوه بهڕێوهنابرێن.
ئــهم رهوشــهى لهگهرمیــان دا ههیــه،
لــ ه ناوچــ ه جیاوازهكانــى ههرێمــى
كوردســتانیش دا بــ ه شــێوهى جیاواز
بونــى ههیه ،بهتایبهت ئــهوهى تێبینی
كــراوه جگــ ه لــ ه پارلهمان كــ ه ب ه پێی
یاســا مهرجدارى كردوه ههمو خولێكى
%30ى ئهندامهكانى ل ه رهگهزی مێ بن،
لــ ه دهســهاڵتهكانى تــردا (حكومهت و
ئهنجومهنــى دادوهریی) ،رێژهى ژنان ل ه
پۆست ه بااڵكاندا زۆر كهمه ،بهشێوهیهك
ئــهم كابینهیــهى حكومــهت تهنهــا 1
وهزیری ژنى تێدایه.
لهمبارهیــهوه ،د .چۆمــان هــەردی،

مامۆســتای زانکــۆ و بەڕێوەبــەری
ســەنتەری جێنــدەر بۆ گەشــەپێدان لە
زانکۆی ئەمەریکی لە عێراق -ســلێمانی،
داوا دەکات الیەنــە سیاســییەکان رێگە
بدەن کە ژنان لە هەر سێ دەسەاڵتەکهدا
بــە قەبــارەی خۆیــان لــە کۆمەڵــگادا
بەرپرسیارێتیان پێبدرێت.
دهشــڵێت« :لــە پۆســتە ئیداریــی و
حکوميیەکان دا ژنان پشــکێکی کەمیان
بەردەکەوێــت ،لەکاتێکــدا بڕیــاری
()٢٥/١٣ی ئەنجومەنــی ئاسایشــی
نەتەوەیەکگرتــوەکان جەخــت لــەوە
دەکاتەوە کە ژنان دەبێت بەشــداربن لە
حکومڕانی دا».

كچانى گهرمیان دهبنه شاخهوان
»»6

کچێكباشترینی ڤیستیڤاڵێكى
نێودهوڵهتى شانۆیه

چوار کچ خهمى
پهروهردهكردنى مناڵ
دهبهن ه زانكۆ
»»8

«لهكاتی دوگیانیدا غوده
گهورهتر دهبێت»

»»7
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ژنانى ئاواره ل ه كڕيارهوه دهبن هخاوهنكار
◘ نهوژین ،نیگار عومهر
ئهگهر پێشوتر (مكارم) بۆ دورینی
جلوبهرگ روى له بهرگدور كردبێت،
ئهوا ئێستا خۆی ئهو رۆڵه دهگێڕێت،
بهتایبهتى ك ه پاش ئهوهى خولێكى
بهسهركهوتویی بینیوه ،ئامێرێكى
درومانى به دیاری پێبهخشراوه و لهو
رێگهیهوه دهتوانێت كارى درومانى بۆ
خۆی بكات.
ئــهو ژن ه یهكێك ه لــ ه  25ژن ل ه كهمپی
ئاوارهكانــى قۆرهتــو لــ ه گهرمیــان،
كــ ه پێكــهوه بهشــداریی پرۆژهیهكیان
كــردوه كهلهالیــهن رێكخــراوى خهڵــك
بۆ گهشــهپێدان ( )PDOب ه پاڵپشــتی
رێكخراوى ( )TeraTeKئهنجامدراوه.
ناواخنــى ئــهم پرۆژهیــه ،بریتــی بــوه
لــ ه راهێنانــى ژنانى ئــاواره لــ ه بوارى
بهرگدوریــی دا و دواتــر دابینكردنــى
ئامێرێكــى بهرگدوریی بۆیان ،بۆ ئهوهى
بتوانــن كارى بهرگــدوری بكهن و وهكو
سهرچاوهى بژێویی پشتی پێببهستن.
رۆژە حەســەن ،بەڕێوەبــەری پڕۆژەكان
لە رێكخــراوی خەڵك بۆ گەشــەپێدان،
بــۆ (نەوژیــن) وردەکاری پرۆژەکــەی
خســتهڕو :ئــەم پرۆژەیە ل ه ســهرهتاى
ئهمساڵهوه دەســتیپێکردوە و ماوهى 4
مانگ بەردەوام بوە.
ئامــاژهى بهوهشــكرد :بەشــداربوانی
خولەکــە فێــری خەیاتیکــردن كــراون،
لهگــهڵ ئهوهشــدا راهێنانیــان پێكراوه
لهبــارهى چۆنیەتــی بازاڕکردن و دانانی
دوکان و فرۆشــگا بــ ه پشتبەســتن بــە
تواناكانی خۆیان.
«ئامانجــی ســەرەکی پرۆژەکــە

بەرزکردنەوەی توانای ئابوری ژنان بوە،
بۆ ئهوهى پشــت ببەســتن بــە خۆیان،
تاكو بچنــە بــازاڕی کارەوە»( .رۆژە)
وای وت.
وتیشی :ژنان خاوەنی ئابوری سەربەخۆ
بن ،دەتوانن پشت بەخۆیان ببەستن.
وادیــاره ئــهم ههنــگاوه ،لــهالی ژنانى
بهشدار لێكهوتهى ئیجابی ههیه.
ســەعدییە حەســەن عەلــی ،خهڵكــى
ناحیهى (سهعدیه)ى سهر ب ه خانهقین ه
و یەكێكــە لــە بەشــداربوانی خولەکە،
دڵخۆشــی خۆی دهربڕی بــە بونی ئەم
جۆرە خوالنە.

بــۆ (نەوژیــن) وتی« :ئێمە ســودمان
بینیــوە لــەم خولــە ،وایکــردوە ببینە
خــاوەن کاری خۆمان ،چیتر پشــت بە
کەسی تر نەبەستین».
وتیشــی :هاوكات لــەم پرۆژهیهدا فێری
کێبڕکێی بازاڕ بوین.
وهك ژنانى بهشــدار باسی لێوهدهكهن،
گرنگــی پرۆژهكــ ه لهوهدا بــوه ك ه ههم
فێری پیشهیهك كراون ،ههمیش لێوهى
دهبن ه خاوهنكار.
خلود مەحمود ئیبراهیم ،خهڵكى قهزاى
(شــارەبان)ه و بەشــداربویەكی تــری
خولەكەیــە ،بە(نەوژیــن)ی وت :ئێمــە

پێش ئەم خولە ،هیچ جۆرە ئیشــێکمان
نەدەزانــی ،ئێســتا هەم فێــری درومان
بویــن و هــەم دەتوانین ببینــە خاوەن
ئابوری سەربەخۆی خۆمان.
وتیشی :پێشتر ئێمە ژیانێکی سەختمان
بینیــوە ،نەمــان توانیــوە تەنانــەت بۆ
بازاڕکــردن بێینە دەرەوەش ،هەمیشــە
بــاوك و برا جلی بۆ ئێمە هێناوە ،بەاڵم
ئێستا من هەم خەیاتم و هەم فرۆشیار.
ژنانــى بهشــدار چاویــان لهوهیــ ه كــ ه
پــرۆژهى هاوشــێوه بــۆ هاوكاریكردنى
ژنانى دیكهى ئاواره بهردهوام بێت.
مــکارم ســەباح محەمــەد ،خهڵكــى

پارێزگای ســەاڵحەدین و یهكێكى تر ل ه
بهشدارانى خولهكه ،بۆ (نەوژین) وتی:
«هیــوادارم ئەم جۆرە خوالنە بۆ ژنانی
تــری ناو كەمپەكە بكرێنەوە و ئەوانیش
سودمەند بن».
ئهم داوایهمان روبهڕوى (ڤیان سابیر)،
بەڕێــوەری پرۆژهكانــى گەرمیانــی
رێكخــراوی خەڵــك بــۆ گەشــەپێدان
كردهوه.
لــ ه وهاڵمــدا وتــى« :بهدڵنیاییهوه ههر
ههنگاوێكمان لهدهست بێت بۆ خزمهتى
ژنان بهگشتى و ژنانى ئاواره بهتایبهتى،
دهیگرینه بهر».

ژنانی «عهمهلی» و کاریگەرييان لەسەر خێزان
لەسەر نانخواردن
دو سێ جار
هەڵدەستم
کەوچکهکەم
دەشۆم

گرنگیی بــ ه پاكوخاوێنــى و رێكوپێكى
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
خۆیان و ماڵهكهیان دهدهن ،بهڕادهیهك
كــ ه ئهم حاڵهتــ ه ههم خۆیانى توشــى
ئهگهر ههر یهكێك له ئێمه پێش
كێشــهى دهرونــى كــردوه ،هــهم بــۆ
نانخواردن جارێك دهستمان بشۆین،
خێزانهكانیشــیان لێكهوتهى ناخۆشــی
ئهوا (پهروین) دهبێت چهند جارێك
ئهو كاره بكات و ئهم حاڵهتهش رۆژان ه ههیه.
ئــهو حاڵهتــ ه كــه «عهمهلــی» و
دهیان و بگره سهدان جاریش دوباره
«وهسواســی» پێدهوترێــت ،بریتیــە
دهكاتهوه ،هۆكارهكهیشی ئهوهی ه
لەخەیاڵێــک یان وێنەیــەک کەبەتوندی
دڵهڕاوكێی ههیه لهوهى دهستى ب ه
دێتە ناو زەینی کەســی توشبو و زۆری
پاكی نهشۆردبێت.
بــۆ دێنێــت بۆ ئــهوهى کارێــک دوبارە
ئهم حاڵهتــهی (پهروین) ل ه كۆمهڵگادا بکاتــەوە ،خــۆ ئەگــەر کەســەکە ئــەو
پێــی دهوترێــت «عهمهلی بــون» ،ك ه كارەنــەکات ،توشــی بێــزاری دەبێت و
مهبهســت لــهو ژنانهیــ ه لــ ه رادهبهدهر ئارامی لێدەبڕێت.

پەرویــن )47( ،ســاڵ ،بــاس لــ ه
ســهرهتاكانى توشــبونى بــهم حاڵهتــ ه
دهكات و دهڵێــت« :لــەالدێ دەژیــام،
ســەرەتا خــوم گرتبــو بــە گســکدانی
بــەردەرگا ،وردە وردە زیادی کرد ،وازم
لــەوە هێنا و خوم بە دەستشــۆردنهوه
گرت».
ئەو ژنە بەردەوام دەبێت لە باســکردنی
ئازارەکانــی و ئاماژه بهوهدهكات ماوەی
( )10ســاڵە توشــی ئــهو حاڵهت ه بوه،
تاوایلێهاتــوه تەنانــەت بێز لــە مێردی
خۆیشی بكاتهوه.
بە قوڕگێكــی پڕ لە گریانــەوە دهیوت:
«بریا هەمو ئازارێکم هەبوایە بەس ئەم

نەخۆشیەم نەبوایە»
حاڵهتهكانــى دڵهڕاوكــێ و وەسواســی،
تەنیــا دەستشــۆردن نیــە ،بەڵکو لەوە
فراوانترە ،بیرکردنەوەی زۆر لەشــتەکان
و دڵنیانەبــون ،بەشــێکی تــری ئــەم
نەخۆشیەن.
نیان خەلیل )22( ،ســاڵ ،بۆ (نەوژین)
وتــی« :مێردەکــەم دهالكه ،واهەســت
دەکــەم هەمــو شــت مــوی پێوەیــە،
هەندێكجار لەســەر نانخواردن دو ســێ
جار هەڵدەستم کەوچکهکەم دەشۆم».
بــەردەوام بــو وتــی« :لەرێکخســتنی
ماڵــەوە بچوکتریــن شــت کەموکورتــی
هەبێت بەرگە ناگرم دەبێت چاکی بکەم،
تەنانەت کە قاپ دەشۆم یەکسەر وشکی
دەکەمەوە».
حاڵهتهكانــى وهسواســی و عهمهلــی،
بهتهنیــا ژنان روبــهڕوى نابنهوه ،بهڵكو
كچانیش بهههمانشێوه توشى دهبن.
شــادان مهحمــود )18( ،ســاڵ ،بــۆ
(نەوژین) دەڵێــت« :لەخوێندنەکەم دا
وەسواسم ،هەست دەکەم ئەو وەاڵمانەی
نوسیومە هەڵەن».
كێشــهكانى ئــهم حاڵهتــ ه ئهوهیــ ه ك ه
دهبێت ه بارگرانى و كێشــ ه بۆ ئهندامانى
دیكهى خێزان و روبــهڕوى ناڕهحهتیان
دهكاتهوه.
یوســرا کەمــال )18( ،ســاڵ ،دایكــی

بــهم «نهخۆشــیهوه» گیرۆدهیــه ،بــۆ
(نەوژیــن) وتی« :بێزاربوم بە دەســت
هەڵســوکەوتەکانی دایکمهوه ،هەرچەند
هەوڵی لەگەڵ دەدەم بێسودە»
توێژەرێکیش جهخت لهوه دهكاتهوه ئهم
حاڵهتــ ه و كاردانهوهكانــى ،كاریگهریی
قوڵی دهرونى لهســهر كهســى توشــبو
جێدێڵێت.
ناســک وەحید ،توێژەری دهرونى ،وتى:
«کاریگەریەکانــی ئەم ســیفەتە زۆرجار
دورەپەرێــزی دروســتدەکات ،هەســتی
بێــزاری دروســت دەکات لــە ژیانــی
رۆژانەی».
ئــهم نهخۆشــیه ،ئــهوه نیی ه كــ ه هيچ
چارهســهرى نهبێــت ،بهڵكــو بهوتــهى
پزیشــكێك بــ ه دو رێگــ ه چارهســهرى
دهكرێت.
د .هێمن خورشــید ،پزیشــكی پسپۆڕی
نەخۆشــی ه دهرونیهكان ،بــۆ (نەوژین)
دەڵێت« :شــێوازی یەکەم بەکارهێنانی
دەرمانــی دژە خەمۆکیە بەنەخۆشــەکە
دەدرێــت ،ئــەم جــۆرە دەرمانــە کار
لەهاوســەنگی جــۆری گوێــزەرەوەی
دەمــاری وەک (سیرۆتۆســین) دەکات
ك ه کەمبــون یان زۆربونــی دەبێتەهۆی
تێکچونی باری دەرونی».
زیاتر وتى :شــێوازی دوەم چارەســەری
هۆشــی رەوتــاری ( )CVTکــە تیایدا
کەسی توشــبو فێری بەرەنگاربونەوەی
نەخۆشــیەکە و زاڵبــون بەســەریدا
دەکرێت.
ههندێكجــار ژنان وهك هــهر حاڵهتێكى
دهرونى دیكه ،كهســوكارى ئهو ژنانهى
توشــى ئــهم حاڵهتــ ه دهبــن ،پهنا بۆ
نوشته و پیاوانى ئاینی دهبهن.
لهمبــارهوه ،د .هێمن خورشــید ،وتى:
«خوێندنــەوەی قورئــان بــۆ کەســێک
بــاوەڕی پێــی هەبێــت و ئیــش بــە
فەرمایشــتەکانی بکات بێگومــان ئارام
بەخشــە ،بــەاڵم نــەک بۆ چارەســەری
نەخۆشی دەرونی».

كۆمهڵ

ژمارە ( )29نيسانى 2019

شیرخواردن كچ و كوڕ له یهك دهكات
دواى دو ساڵ
بۆم دهركهوت ئهو
كهسهى خۆشم
دهوێت براى
شيريمه

◘ نەوژین ،خۆشبین جەالل
پاش دو ساڵ له پهیوهندی
خۆشهویستی لهگهڵ كوڕێك دا،
(بانه) توشى شۆك دهبێت كاتێك
بۆی دهردهكهوێت ناتوانێت لهگهڵی دا
هاوسهرگیریی بكات ،ئهویش بهوهۆیهى
«برای شیریهتى».
شــیرپێدانى ژنــان به مناڵــی یهكتری،
حاڵهتێكــى بــاوى كۆمهڵگهیــه ،بــهاڵم
كاتێك حاڵهتهك ه وهكو مۆتهكهى لێدێت
بــۆ ههندێــك لــ ه كچــان و كــوڕان ،ك ه
بێئاگان لهم «خوشــك و برایهتییه» و
پهیوهندی خۆشهویســتی لهنێوانیان دا
دروست دهبێت.

بهپێی بنهما شــهرعیهكان ك ه بنهماشن
بــۆ یاســا كارپێكراوهكانــى ههرێــم و
عێراق ،ئهو كچ و كوڕهى شــیری دایكی
یهكتریــان لــ ه مناڵــی دا خواردبێــت،
ناتوانن هاوسهرگیریی بكهن.
ســەردار سەعید ،پێشــنوێژى مزگەوتی
ئەبوبەکری سدیق لهكهالر ،بۆ (نهوژین)
ى رونكردهوه :ئەو منااڵنەی لەشــیرەوە
خوشــک و بــران ،مارەییــان لــ ه یهكتر
نایەت.
وتــی« :ئــەو مناڵــەی کە شــیرەکەی
خواردوە ،دهبێت تهمهنى كهمتر بێت ل ه
 2ساڵ ،ههروهك دەبێت  5جار لە پێنج
کاتی جیاوازدا تێر شیری خواردبێت».
ئهم بنهمــا شــهرعیه ،وهك پارێزهرێك
رونیدهكاتهوه ،بوه ب ه بنهماش بۆ یاسا.

پارێــزەر :زمــکان حەمەســاڵەح ،بــۆ
(نهوژین) وتى :لەیاســای باری کەســی
ژمــارە ()188ی ســاڵی ()1959
ی هەمــوار کــراو ،ل ه چهنــد مادهیهكدا
ئامــاژەی بە شــیرپێدان کــردوە ،وەکو
هۆیەکی هەمیشەیی بۆ پێنەشیاوەکانی
هاوســەرگیری ،واتە دو کەس خوشک و
برای شــیری بن بۆ هەمیشە پێنەشیاون
بەیەک.
ئــهم بنهمای ه رهنگ ه كێشــهیهكى ئهوتۆ
نهبێت بۆ ئهو كــچ و كوڕانهى ئاگادارى
پهیوهندیــی شــیریانن لهگــهڵ یهكتری،
بهاڵم بۆ ئهوانهى بهم پهیوهندی ه نازانن،
دهبێتــ ه شــۆك و حاڵهتێكــى ناخــۆش
بهتایبهتــى كــه دهیانهوێــت پێكــهوه
هاوسهرگیریی بكهن.

بانە 28 ،ســاڵ ،یهكێكــ ه ل ه قوربانیانى
ئــهم حاڵهتــه ،بــۆ (نهوژیــن) وتــى:
«پەیوەنــدی خۆشەویســتیم لەگــەڵ
کوڕێکــی دراوســێماندا هەبــو ،بێئــاگا
لەبونــی پەیوەندیەکــى تــر کــە ئێمەی
پێکــەوە بەســتبوهوه ،کاتێــک بڕیاری
زەواجمان دا ،خێزانەکەمان رازی نەبون،
وتیان ئێوە خوشک و بران لەشیرەوە».
ئهو لەکاتی باسکردنی چیرۆکی ژیانیدا،
نەیتوانــی فرمێســکەکانی بشــارێتەوە،
دەســتی بەگریــان کــرد و بەدەنگێکــی
کزەوە باســی لــە روخانــی خەونەکەی
کرد.
زۆرجار ژنانى خزم و ناسیاوی یهكترى،
شــیر بهمناڵــی یهكتــری دهدهن وهك
پتهوكردنــى رایهڵهى پهیوهندیان ،بهاڵم
كاتێك ئهم حاڵهت ه باس ناكرێت ،ژیانى
كهسانێكى تر دهشێوێنێت.
ژیان 25 ،ساڵ ،خەڵکی کەالرە ،یەکێکی
ترە لە قوربانیانى شیرخواردنى منااڵن.
وتی« :هەمیشــە هەســتم جیاواز بو بۆ
کوڕێکی پورم ،ئەویش هەمان هەســتی
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هەبو بۆم ،بۆیە بڕیاری هاوسهرگیرییمان
دا».
ئهوهشــى وت ســەرەتا بەدایکــى وتوه
و رازی نەبــوه ،وتویهتى ئێوە خوشــک
و برای شــیرین ،بەمناڵی شــیری پورت
خواردوە.
تەنهــا کچان نین کــە بوبێتنە قوربانی،
بەڵکو کوڕانیش توشــی هەمان حاڵەت
بونەتەوە.
عەلی ،ناوی خــوازراوى كوڕێكى تهمهن
 28ســاڵهى دانیشــتوى كــهالره .وتی:
«خۆشەویســتی و گرنگیدانم بە کچێکی
مامــەم ،تادههــات زیاتــر دەبــو ،تــا
وایلێهــات ئاشــقی بوم ،بۆیــە بڕیارم دا
بچمە خوازبێنی».
ئــهو گهنج ه بــاس لــهوهدهكات كاتێك
چوهتــ ه خوازبێنــی ،بــۆی دهركهوتوه
ئامۆزاكهى خوشــكی شــیریهتى ،بهاڵم
بهوهۆیــهى دایــك و باوكی لــ ه ژیان دا
نهمابون ،بهو كارهى نهزانیوه.
ژنان ل ه پێدانى شیر ب ه مناڵی یهكترى،
مهبهســت و هــۆكارى جیاوازیان ههیه،
تهنانهت لهم باسوخواسهشــدا ههندێك
بیروباوهڕی ئهفسانهیش تێكهڵ بون.
مریــەم 48 ،ســاڵ ،دایكــی (ژیــان)
ه كــ ه لــهم چیرۆكــهدا ســهربوردهى
خــۆی گێڕاوهتــهوه .باســی لەهۆکاری
شــیرخواردنەکەی کرد و وتــی« :ژیان
بــە مناڵی پێــی نەدەگــرت ،پێیان وتم
کــە شــیری ئافرەتێکی تری بــدەرێ تا
بتوانێت بکەوێتە سەر قاچ و پێ بگرێت،
بۆیــە منیــش ڕۆژانە ژیانــم دەبردە الی
پوری و شیری پێدهدا».
ئــەو دایك ه پێیوایــ ه گەورەترین هەڵەی
لــ ه ژیانــى دا كــردوه ،بهتایبــهت كــ ه
بوهت ه هۆی ئــهوهى كچهكهى نهتوانێت
هاوســهرگیری لەگەڵ ئەو کەسەدا بکات
کەخۆی دەیەوێت.

نێر و مێ دهتوانن ببن ه هاوڕێ؟
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
ئایا جگه له پهیوهندی خوێن و
خزمایهتى و ههروهها پهیوهندی
خۆشهویستی و هاوسهرێتى ،نێر و
مێ دهتوانن هیچ پهیوهندیهكى تری
هاوڕێیهتى لهنێوانیاندا ههبێت؟
بــهردهوام پهیوهنــدی نێــوان هــهردو
رهگهز ،یهكێك بوه ل ه باســ ه ههســتیار
و ئاڵــۆزهكان ،لهكاتێكدا ئهم پهیوهندی ه
لــ ه رابردودا زۆر كهم و ســنودار بوه ل ه
كۆمهڵگهى كوردهواری دا ،بهاڵم ئێســتا
ههست به كرانهوهیهك دهكرێت.
پرســیارهك ه ئهوهیه :بۆچــی نێر و مێ
هــاوڕێ نهبــن و لهبهرامبهريشــدا چۆن
دهتوانن هاوڕێ بن؟
ئهم پرســیارانهمان روبهڕوى ژمارهیهك
ل ه هاوآلتى ل ه ههردو رهگهز و ل ه شــوێن
و پێگهى جیاواز ل ه گهرمیان دا كردهوه،
وهك چاوهڕوانیــش دهكــرا ،وهاڵمهكان
جیاواز بون.
پەرواز ئەحمەد ،ژنی ماڵهوه ،دانیشتوی
ناحیهى رزگاریه ،پێیوای ه ئهم پهیوهندی
بهستراوه ب ه بیركردنهوهى كهسهكانهوه.
بــۆ (نەوژیــن) وتــی :چــۆن مێردەکەم
پێی ئاســاییە من کوڕێــك هاوڕێم بێت،
بەهەمانشــێوە الی منیش ئاســاییە کە
مێردەکــەم کچێك هاوڕێی بێت ،زۆرجار
دەکەوێتە سەر بیركردنەوەی کەسەکان .کۆمەڵگــە بــەڕوی جیهانــدا ،ئێســتا
وتیشــی« :مــەرج نییــە هەمــو تــا ئاســتێكی زۆر بونــی ئــەم جــۆرە
هاوڕێیەتییــەك بــڕوات بــۆ پەیوەنــدی هاوڕێیەتییە بەئاسایی دادەنرێت.
وتیشــی :هاوسەرم فەرمانبەرە ،هاوڕێی
سۆزداریی و عيالقەی لێبکەوێتەوە».
هاواڵتیــان جهخــت لهوهدهكهنهوه ،ك ه کوڕی هەیــە ،منیش بهههمانشــێوه ل ه
ئێســتا بونــى پهیوهنــدی و هاوڕێیهتى شــوێنى كارهكــهم هاوڕێی كچــم ههیه،
لهنێوان كچان و كوڕان ،باشــتره لهچاو ناكرێــت رێگری لهمجــۆره هاوڕێیهیتیی ه
بكرێت.
جاران.
عەلی رەشــید ،مامۆســتا ،بە (نەوژین) ئهگــهر پێشــوتر ســڵكردنهوهیهك لهم
ی وت :لە پاش گۆڕانکاری و کرانەوەی پهیوهندیــ ه ههبوبێــت ،ئــهوا ئێســتا

دابونەریتەکان
وایکردوە ئەم دو
رەگەزە له یهكتری
دور بن

بهپێچهوانــهوه كار بهوهگهشــتوه كــ ه هاواڵتیهكــى دیكــ ه ههمــو جــۆره
كچان و كوڕان ببن ب ه هاوڕێی زۆر نزیك هاوڕێیهتیهكى نێر و مێ ب ه (ناشهرعی)
دهزانێت.
و دڵسۆزی یهكترى.
دڵنیــا ئهنــوهر ،چاالكــوان ،پێیوایــ ه تۆفیــق محەمــەد ،گوندنشــین ،بــۆ
هاوڕێیهتى كچ و كــوڕ «پەیوەندییەکی (نەوژیــن) وتــی :بەهەمــو شــێوەیەك
جــوان و پیــرۆزە» ،واشــیدهبینێت رەتی دەکەمە چ هاوژینم چ کچم هاوڕێی
هەندێكجار ئــەو هاورێیەتی و رێزگرتنە کوڕیان هەبێت.
لــە نێــوان رەگــەزی بەرانبــەر هەیە لە وتییشی« :چونکە ناشەرعییە و لەنێو
دابونەریتی ئێمەدا ئەم شــتە زۆر عەیبە
نێوان هاوڕەگەزان دا بە دی ناکرێت.
بهپێچهوانهى ئهو ســێ رایهى سهرهوه ،ك ه جگە لە کەســی نزیكی خۆت لەگەڵ

نامەحرەم پەیوەندیت هەبێت».
ب و شهرم ه كۆمهاڵیهتییهی ه
ههر ئهم عهی 
ك ه بــهرای توێژهرێك ،وایكــردوه نێر و
مێ ســڵ لــهوه بكهن ببن بــ ه هاوڕێ و
پهیوهندیان ههبێت.
شاد محەمەد ،توێژەری کۆمەاڵیەتی ،بە
(نەوژیــن)ی وت :هەر لەســەرەتاوە کچ
و کــوڕ لەیــەك جیادەکرێنــەوە ،پێیان
دەوترێــت نابێت نزیکــی یەكتر ببنەوە،
وەك ئــەوەی دوژمنی یەكتــر بن ،بۆیە
لێرەوە دەکرێن بە دوژمنی یەكتر.
پەرواز ،جهخت ل ه قسهكانى توێژهرهك ه
دهكاتــهوه و دهڵێــت« :دابونەریتــە
کۆمەاڵیەتییەکانــی گەرمیــان ،زیاتــر
لەناوچەکانــی تــر ،وایکــردوە ئــەم دو
رەگەزە ل ه یهكتری دور بن و زۆرجاریش
ســڵ لەیەك بکەنەوە ،ئهمهش لەترسی
قسەی نێو کۆمەڵگە».
بۆ چارهسهرى ئهمهش( ،شاد محهمهد)،
پێیوای ه پێویســتە لەســەرەتاوه منااڵن
وا پــەروەردە بکرێــن کــە رهگــهزهكان
تەواوکەری یەکترین و هۆشیار بكرێنەوە
ههتا بەشــێوەیەکی تەندروست و شیاو
مامەڵە بکەن.
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ئهنفال

ژمارە ( )29نيسانى 2019

پاش  31ساڵ ژن ه قوربانیهك دهگهڕێتهوه الی گۆڕه بهكۆمهڵهكان
له گۆڕه ب ه
كۆمهڵهكان دو
كهلهسهرم بینى هى
گهوره و مناڵ بون

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
لهساڵیادی تاوانى ئهنفال دا،
بهدهستپێشخهریی سهرۆكى كۆمارى
عێراق ،ژمارهیهك قوربانى و چاالكوانى
ئهنفال ب ه شاندێك سهردانى شاری
(سهماوه)ی ناوهندى پارێزگاى
(موسهنا)یان كرد ل ه خواروى عێراق،
كه یهكێكه لهو ناوچانهى ژمارهیهكى
زۆر گۆڕی بهكۆمهڵی ئهنفالی تێدایه.

چاالكوان لهو بــوارهدا چاالكه .لهبارهى
سهردانهكهیهوه (نهوژین) ئهم دیدارهى
لهگهڵ سازدا.

* ئهم ســهردانهى تۆ بۆ سهماوه چۆن
بو و لهالیهن كێوه بانگهێشت كراوى؟
ئێم ه لهالیهن سهرۆك كۆمارى عێراقهوه
بانگهێشــت كرایــن ،كــ ه لــ ه  15كهس
پێكهاتبویــن 6 ،كهســمان گهرمیانــى
بویــن ،بــ ه ئامانجــى ســهردان كردنــى
گۆڕهب ه كۆمهڵهكان بانگهێشت كراین ل ه
یهكێك ل ه ئهندامانى ئهو شانده (شازاده شارى سهماوه.
حســێن) بو ،ك ه خــۆی ژنێكى قوربانی * پێشــوازیكردنى خهڵكى عێراق چۆن
ئهنفالــ ه و لهدواى راپهڕینیشــهوه وهكو بو بۆ ئێوه؟

ســهرهتا ك ه رۆشــتین ه ئهوێ ههستێكى
خۆشــم ههبــو ،بهاڵم كــ ه ئهوانهم بینى
ههســتم ب ه ئــازار كــرد و بێتاقهت بوم
نهمانتوانــى خۆمــان رابگریــن تهنانهت
بیانیهكانیش ك ه لهگهڵمان بون دهگریان
ئهوهنده قورس بو بینینى ئهو شتانه.
* ئهم سهردانان ه تاچهند دهكرێت ببێت ه
مایهى ناساندنى دۆسیهى ئهنفال؟
بهڵــێ رۆڵــی ههیه ،ئــهو كهنااڵنهى ك ه
پێشــوازییهكى گهرمیــان لێكردیــن چ لــهوێ بــون لێیــان پرســین بهتایبهت
لهالیــهن گهلــى عێراقیــهوه بێــت چ ل ه ئهوانــهى واڵتانــى تر ك ه بۆچــى وامان
الیــهن پارێــزگارى ســهماوه و نوێنهرى لێكراوه؟ وتمان تهنها لهبهر ئهوهى كورد
نهتــهوه یهكگرتوهكانیشــهوه ك ه لهوێ بویــن ،قوربانیهكان خهڵكى مهدهنی بێ
زیان بون ،ههمو شوان و جوتیار بوین،
ئاماده بون.
ئهگینا هیچى ترمان نهكردبو.
*لهوێ چیت بینى؟
ك ه چوین ه سهر گۆڕه به كۆمهڵهكان دو * ئامــادهى جارێكــى دیكــ ه بڕۆیتهوه
كهلهســهرم بینى هــى گهوره و مناڵیش بــۆ ســهماوه و ســهیركردنى گــۆڕه
بو لهگهڵ ئێسقانى قاچهكان ك ه ئهویش بهكۆمهڵهكان؟
هــى مناڵ بــو ،لهگــهڵ پشــتوێنێك و بهڵــێ ئامــادهم هــهركات و لــ ه هــهر
كراسێكى كوردى ژنان لهگهڵ یهك تاك جێگهیــهك گۆڕى بــ ه كۆمهڵــى لێبێت
گــواره و تاقمێكــى دان لهگهڵ كاڵوێكى بــڕۆم ،چونكــ ه كــ ه ئهوانــهم بینى وام
پیاوانــه .ئهمهش دهرخهرى ئهوه بو ك ه ههســت دهكــرد بــۆ الى زیندویــهك
ئهوان ه كوردبون و كرابون ه ژێر خۆڵهوه .رۆشــتوم ،وهك ئــهوه وابــون ك ه زیندو

بن بۆمان.
* جگ ه ل ه تۆ ژنى دیك ه ل ه شــاندهكهدا
بهشدار بو ل ه گهرمیانهوه؟
ئافرهتێكــى تــرم لهگــهڵ بــو بهنــاوى
(ئامینه) كــ ه ل ه گهرمیانهوه رۆشــتین
لهگهڵ  4پیاو.
* زانیاریمــان بهدهســت گهشــتوه ك ه
پێیــان وتــون مناڵــى كــورد لــ ه كاتى
ئهنفالكردنــدا ماون ل ه عێراقن ،ئهم ه ب ه
خــودى خۆت وتــرا یان بــ ه هاوڕێكانت
وترابو؟
ب ه منیان نهوتبو ،بهڵكو بهو ئافرهتهكانى
تر ك ه لهگهڵمان بو ئهوهیان باس كردبو.
ئهو كهسانهى ك ه لهگهڵیان بون عهرهب
بــون وتبویــان كوڕێك لێرهیــ ه ب ه ناوى
(هیدایــهت) ئێســتا پلهى قــازى ههی ه
لێره ،ئهو ل ه مناڵــ ه ئهنفالكراوهكانهل ه
 ،1988ئــهو كات مناڵى تهمهن  2بۆ 3
ســاڵ بوه و خهڵكــى ئهوێ بردویانن بۆ
خۆیان و كڕیویانه.
* ك ه ئهمهتان بیســت ههڵوێستان چی
بو؟
درهنــگ ئهوهمــان زانــى و لــ ه كاتــى
گهڕانهوهمان دا بو ،بهاڵم داوامان كردوه
بهدواداچون بكرێت بۆ ئهوانهى ك ه ماون
ل ه دواى ئهو كارهساته.
* ئێــوه داواكاریتــان چــی بــو و چ
بهڵێنێكتــان پێدرا لــ ه الیهن حكومهتى
عێراقى و پارێزگارى موسهناوه؟
ئێمــ ه داوامــان كــردوه ئــهو گــۆڕه
بهكۆمهاڵنــ ه ههڵبدرێنــهوه و پارێزگارى
موســهناش بهڵێنــى پێدایــن لهگــهڵ
(دكتۆر بهرههم) ك ه ب ه شایهتى واڵتانى
تــر ههڵبدرێنــهوه و بنێردرێنــهوه بــۆ
شوێنى خۆیان .بڕیاریش بو بمانبهن بۆ
نوگره ســهلمانیش ،بــهاڵم كات نهمابو،
ئهگینــا دهیــان بردیــن ،چونكــ ه زۆرى
نهمابو پێى بگهین.

ژنانی ئەنفال ...چیرۆكى قوربانیدان و كۆڵنهدان
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(ئامینە) ژنێکی ئەنفالە ،سەرباری ئەو
ئازار و نەهامەتیانەی بەسەری هاتوە
لە پرۆسەی ئەنفال دا ،بهاڵم چۆکی
دانەداوە و بەردەوام بوە لەژیان.
نمونهى كهسانى وهكو (ئامینه) ،لهنێو
ژنانى قوربانــی تاوانى ئهنفال دا زۆرن،
بهتایبهتــى ك ه پاش بێسهروشــوێنبونى
هاوســهر و بــاوك و براكانیــان ،ئهركی
ســهرهكیی بهخێوكــردن و بهڕێوبردنــى
خێزانهكانیان كهوتوهته ئهستۆ.
ئامینە ســاڵەح 43 ،ســاڵ ،ل ه پرۆسهى
ئهنفــال دا ماوەی  7مانــگ لە زیندانی
نوگرەســەلمان ماوهتهوه .پاش  31ساڵ
لهو تاوانه ،هێشتا دیمهن ه ترسناكهكانى
ئــهو پرۆســهی ه لهپێش چــاوی دا تهڵخ
نهبــوه ،بهتایبهت دیمهنــى ئهو دایکەی
كــ ه بە مــردوی  3رۆژ مەمکی لە دەمی
مناڵە کۆرپەکەی بو.
ئهو مهرگهســات ه ئهگهرچی تائێســتاش
ئــازارى دهدات ،بــهاڵم نهبــوه هۆكارى
ئــهوهى ئــهم ژنــ ه دهســتبهردارى ژیان
ببێــت ،بهڵكــو توانیویهتــى پــهره
بهتواناكانــى خــۆی بــدات لــ ه بــوارى
درومانى دا و ئێستاش ل ه بهشى درومانى
بهڕێوبهرایهتى راهێنان و بهكارخســتنى
پیشهیی گهرمیان دا راهێنهره.
پرۆســەی ئەنفــال ،لــە ســاڵی 1988
دەستی پیكرد ،ئەم كردەوە بە  8قۆناغ
ئەنجامــدرا ،كەبە پێــی ئامارەكان 182
هەزار مرۆڤى كردوهت ه قوربانی.
ژنانــى دهربازبــوى ئهم پرۆســهیه ،زۆر
دهرفــهت و بواریــان قۆســتوهتهوه بــۆ
ئهوهى بتوانن خۆیانى تێدا بسهلمێنن و
ل ه رێگهيهوه بژێویان دابین بكهن.
ســەبیحە ئهحمــهد 59 ،ســاڵ ،لــ ه
ناحیــهى رزگاریی دادهنیشــێت و پاش

بێسهروشــوێنبونى هاوســهرهكهى لــ ه
پرۆسهى ئهنفال دا ،ئهركی بهخێوكردنى
 5مناڵهكــهى كهوتوهتــ ه ئهســتۆ ،بــۆ
دابینكردنــی بژێویشــیان پشــتى بــ ه
كاركردن ل ه دروستكردنى تهنور و ئیشی
گڵ بهستوه.
وتــی :لەســاالنی هەشــتاکانەوە فێری

دروســتکردنی ئــەو کەرەســتانە بــوم،
ئێســتاش چەندیــن کەرەســتەی وەکو:
(تەنور ،مەقاڵە ،جێگای هیزەی رۆن و
کەنو) لەگەڵ چەندین کەرەستەی دیکە
لە قوڕ دروست دەکەم.
(ســەبیحە) كاتێــك بــۆ ئێمــ ه دهدوا،
دەســتە ماندوەکانــی لەناو قــوڕ دا بو

و بــهدهم شــێالنى قوڕهكــهوه ،باســی
لهوهدهكــرد بــهم كاره توانیويهتــى
مناڵهكانــى پێبگهیهنێــت و چوار كوڕ و
كچــى بون ب ه خێزانــدار و تاك ه كچێكى
ماوه.
جەبار ،یهكێــك له دو كوڕهكهى میمك ه
(سهبیحه) بو ،ب ه تۆنێك ل ه پێزانینهوه

بــۆ (نەوژیــن) وتــى« :دایکــم رەنج و
ماندوبونی زۆری کێشاوە تاوەکو ئێمەی
گەورە کرد».
ئهم پێزانین ه ب ه رۆڵی ژنانى كهســوكار
ئهنفالكــراو ،خاڵێكى دیار و خزمهتێكى
بهرچــاوى ئــهو ژنانهیــه .چاالکوانێکی
بــواری ئەنفــال جەخــت لەســەر ئەوە
دەکاتــەوە کــە ژنــان لە پێشــوتر و لە
ئێســتاش دا كهسانى ئیشكهر و ب ه رۆڵ
بون.
ئاســکە عهلی حەمەئەمیــن ،چاالکوانی
ئەنفال ،بۆ (نەوژین) وتى :ژنانی ئەنفال
رۆڵێكــى زۆریــان ههبوه ،بهاڵم ئێســتا
بەهۆی چونــە ســەرەوەی تەمەنیانەوە
توانای ئیشکردنیان نەماوە.
بــهاڵم پرســیار ئهوهیــه :ئایــا چی بۆ
قوربانیانــی ئەنفال و کەســوکارهكهیان
بهتایبهتى ژنان کراوە؟
جەبــار عومــەر ،بەڕێوەبــەری گشــتى
كاروباری شــەهیدان و ئەنفالكراوهكانی
گەرمیــان ،لــ ه وهاڵمــدا بــۆ (نەوژین)
وتى« :ئەوەی لە دەسەاڵتماندا بێت بۆ
کەســوکاری ئەنفالکــراوەکان کردومانە،
بــە پێــی یاســای مــاف و ئیمتیــازی
کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوەکانی
ژمارە ()9ی ساڵی  ،2007ئەو کەسانەی
وارسیان هەبێت ناویان هەبێت موچەیان
بۆ بڕاوەتەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا وەزارەتی
شــەهیدان و ئەنفالكراوەكان ســەرقاڵی
پێدانــی تایبەتمەندیــە بەو كەســانەی
تاقانەی ئەنفالن».
بهاڵم وادیــاره ئهم موچ ه و ئیمتیازه ل ه
ئاست قوربانیدانى ئهوان دا نیه ،چونك ه
وهك (ئاســك ه عهلــی) ئامــاژهى بۆ دا
«ژنانی ئەنفال بەهۆی ئەو پەســتانەی
لەســەر دەرونیانــە ،خــەم و خەفــەت
پیــری کــردون و نەخۆشــی خســتون،
ئەو پارەیــەی وەری دەگرن دەیدەن بە
نەخۆشخانە و دەرمان».
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تۆڕە کۆمەاڵیەتیيەکان ژنان دهكهن ه خاوهن كار

◘ نەوژین ،فاتمە جمعە
ئهگهر پێشتر (ماریا) بیویستای ه
كهرهسته دروستكراوهكانى بفرۆشێت،
ئهوا یان دهبو دوكانێك دابنێت ،یاخود
لهالی دوكاندارهكانی بازاڕ ساغیان
بكاتهوه ،بهاڵم ئێستا ههر ل ه ماڵهوه
و ل ه رێگهى تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه،
ئهو كاره دهكات.

لهئێســتادا بهشــێكى بهرچــاو ل ه ژنانى
دهســتڕهنگین ،لهرێگــهى تهكنهلۆژیا و
بهتایبهت تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه ،بون
بــ ه خاوهنــى كارى تایبــهت بهخۆیان،
ئــهوان ل ه ماڵهوه كهرهســتهكان ئاماده
دهكهن و لهرێگهى ئهو تۆڕانهوه كڕیاری
بــۆ دهدۆزنــهوه و بهرههمهكهیان ســاغ
دهكهنهوه.
ماریا عەزیز 23 ،ســاڵ ،ماوەی ســاڵ و

نیوێکــە کاری دەســتی و رازاندنــەوەى
ئاهەنگــەکان دەکات و لــە رێگهی تۆڕه
کۆمەاڵیەتیهكانهوه کارەکانی دەخاتەڕو.
«مــن لەدوکانــدا کارناکــەم ،بهڵكــو
لەماڵەوە کارەکانــم دەکەم و لە رێگهی
ئەو پەیجەی کە هەمە خەڵکی لە شوێنی
جیــاوازەوە داوای کارەکانــم ئەکەن».
(ماریا) وای وت.
بهوپێیــهى بهشــێكى زۆری خهڵكــى

دهستڕهنگینێك بهبێ دوكان و فرۆشگا
◘ نهوژین ،نازەنین گۆران
ئهگهرچی دهرچوى بهشى كۆمپیوتهره
و له دهزگایهكى ئهمنی دا فهرمانبهره،
بهاڵم ئهمه واینهكردوه كه نهتوانێت
خولیای بۆ كارى دهستى و درومان
پشتگوێ بخات ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
توانیویهتى پهره بهو بههره و
خولیایهى بدات.

حەزم بۆ کاری
چنین وایلێکردم
کارێكى زۆر بکهم

ســۆالڤ مهحمود 29 ،ســاڵ ،دەرچوی
پەیمانگای کۆمپیوتەرە ،ماوەی  6ساڵە
وەکو یەکــەم کارمەندی ســەربازی ل ه
رهگــهزی مــێ ،لەبەشــی نیشــینگەی
گەرمیان دامەزراوە ،ســهرباری ئهوهش
وهكو خانمێكى دهستڕهنگین كاردهكات.
ئــەو حــهزهى (ســۆالڤ) دەگەڕێتەوە
بۆ ســهردهمى مناڵی ،کە هەمیشــە لەو
قۆناغهدا كاتێك لهگهڵ هاوڕێكانى یاریی
كــردوه ،كارى دهســتى و جلوبهرگــى
بوكهڵهى ئاماده كردوه ،ههر لهوكاتهوه
بڕیــار دهدات و دهڵێــت« :رۆژێک دەبم
بە خەیاتێکی باش».
دواى تێپهڕینــی ســااڵن( ،ســۆالڤ)
توانیویهتى پهره بــهو بههرهیهى خۆی
بــدات و ئێســتاش وایلێهاتــوه ك ه جگ ه
ل ه گهرمیان ،ل ه شــارهكانى دیكهشــهوه
خواســت لهســهر ئهو بهرههمان ه ههبێت
كه دهیانچنێت و دهیاندورێت.
ســەبارەت بەکارەکانیشــی ،وهكخــۆی
ئامــاژهى بــۆ دا ،زیاتــر کاری چنیــن
لەسەر :سنگی مەکسی ،کراس ،هێلهک،
کەواوســەڵتە ،کۆڵوانە ،کاڵو و لەچک،
بەرگــی گۆشــەی قەنەفــە و ســەرمێز
ئاماده دەکات.
ســۆالڤ ،باس لــەوە دەکات حەزی بۆ
کاری چنیــن وایلێکــردوە کــە رۆژانــە
رادەبــەدەر ئەو کارە بــکات ،بهتایبهتى
لــە رۆژانــی بۆنەکانــى وەک جــەژن و
نەورۆزدا.

دەڵێت« :من هەمو ئەو کارانەی دەیکەم
خۆشــم ئەوێن ،حەز و خولیایەکی زۆرم
بــۆ کاری چنیــن هەیە ،بۆیــە زیاتریش
کاری چنینم بۆ دێت».
ئــهو هاوســەرگیری کــردەوە ،بــهاڵم
وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات لهنێوان كار
و دهوام و خێــزان دا« ،هاوســەنگیەکی
باشی» راگرتەوە.
دەڵێت« :من رۆژی تایبەتیشم هەیە کە
کار ناکــەم و تەنهــا لەگــەڵ خێزانەکەم
کاتێکــی خــۆش بەســەر دەبــەم ،بۆیە
توانیومە هاوسەنگی رابگرم».
زۆربەیجــار کەســەکان بــۆ کارکــردن و
ناســاندنى بهرههمهكانیان ،پهنا دەبەنە
بــەر دوکان و فرۆشــگاكان ،بــەاڵم
(ســۆالڤ) واچەند ساڵی دور و درێژە
تەنها لەماڵەکەیدا کاردەکات.
باس لەوەدەکات زۆرجار دەڵێن کارکردن
لەماڵ دا ســودی نیە لەچاو کارکردن لە
دوکان دا ،بــەاڵم پێیوای ه ئەگەر کارەکە
جوان بێت ئهوا شوێن گرنگ نییه.
ئهگهر پێشتر ههر دهم ب ه دهم ناوبانگى
كارهكانــى (ســۆالڤ) رۆشــتبێت ،ئهوا
ئێستا تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان ئهو كارهى
بۆ دهكــهن .ئهو ل ه تــۆڕى كۆمهاڵیهتى
فهیســبوك پهیجێكــى بۆ نمایشــكردنى

ئهگهر ژن بیەوێت
کارێکی باش بکات،
دەتوانێت

كارهكانى داناوه و ههر لهو رێگهیهشهوه
به كڕیارهكانى دهگات.
ســۆالڤ باس لــەوەدەکات کــە هەرگیز
بیــری لەوازهێنــان لــهو پیشــهیهى
نەکردوەتــهوە ،چونکــە وهكخۆی وتى:
«خوم بە چنینهوه گرتەوە».
وتیشی :رۆژانە سهرقاڵی کاری تەرفیهی
بومــە ،بــەاڵم هیچیــان وەک چنیــن
ئاســودەی نەکــردوم ،بۆیە بــە رای من
مرۆڤ ئهگــەر ئــارەزوی لەکارێک ههبو
دەتوانێت بیکات.
هەمیشــە دهوترێت ههمو دهركهوتنێكى
ژنــان ،ســهختى و ناڕهحهتــى ههیــه،
بهتایبهتى ل ه روه كۆمهاڵیهتیهكهیهوه ك ه
زۆرجار ژنانى ئیشكهر روبهڕوى توانج و
تان ه و قســهى دڵشكێن دهبنهوه ،بهاڵم
رهوشــهك ه الی (ســۆالڤ) بهجۆرێكــى
تره.
دەڵێــت :لەســەرەتای دەســتپێکردنم
زۆرێــك لە ژنان پشــتیان گرتوم و قەت
روبەڕوی روداوێکی ناخۆش نەبومەتهوه،
ئهم ه جگ ه لهوهى خێزانەکەم هەمیشــە
وەک قەاڵ لەپشتم بون.
پێشــیوای ه «ئهگهر ژن بیەوێت کارێکی
باش بــکات ،دەتوانێت ،بــهو مهرجهى
ههوڵی پێویستی بۆ بدات».

لهماڵهوه كار
دهكهم و لهرێگهى
ئينتهرنێتهوه
دهيفرۆشم

سودمان وەرگرتوە
لەو گروپانهى کڕین
و فرۆشتنيان تێیدا
دهكرێت

تهكنۆلۆژیــا و بهتایبــهت تــۆڕه
كۆمهاڵیهتیــهكان بهكاردێنــن ،ئهمــ ه
وایكردوه كارى ئهو كچان ه ئاســانتر بێت
بۆ گهیشتن به كڕیارهكانیان.
دڵنیا 26 ،ســاڵ ،لهگهڵ خوشــكهكهى
دا گروپێكــى تایبهتیــان ههی ه و بابەتی
جوانکاریی دەفرۆشن.
وتى« :گروپێکمــان هەیە لەو رێگایهوه
بابەتەکانمان باڵودەکەینەوە ،بەوپێیەی
ئێستا بەشێکی باشی خەڵک تەکنەلۆژیا
بەکاردێنن ،بۆیە بابەتەکان زوتر دەچنە
ناو خەڵکەوە».
بەشــێکی تــر لــە ژنــان ئهمشــێوازه
لهكاركــردن وههــا دهبینــن كــ ه كات و
جێگهیهكى ئهوتۆی ناوێت و دهشــتوانن
ل ه پاڵیشی دا كارى دیك ه بكهن.
بوشــرا 23 ،ســاڵ ،مامۆســتایهكى
دانیشــتوى كــهالره .ل ه پاڵ ئهوهشــدا
كارى دیزایــن و رازاندنــهوهى گــوڵ و
ســهرمێزی ئاههنگهكان ئهنجام دهدات،
بۆ دۆزینهوهى كڕیاریش پشــت ب ه تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان دهبهستێت.
وتى« :ماوەی دو ساڵە کاری رازاندنەوە
مێزی مارەبڕین و دیزانیی گوڵی دەستی

و چەنــد کاریکی تری دەســتی دەکەم،
ســەرەتا ئیشــم بۆ خۆم دەکــرد ،بەاڵم
دواتر لهرێگهى تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه
كارهكانــم نمایــش كــرد و خەڵکی زۆر
داوایــان لێدەکــردم ،منیــش کارەکــەم
گەورەتر کرد».
ئهم رێگ ه و شــێوازه ئهگهر بۆ ههندێك
ل ه ژنان سودی مادیی ههبوبێت و كارى
بۆ دهستخســتبن ،ئهوا بــۆ ژنانى دیك ه
ئاسانكاریهكى باشــ ه و تهنانهت ئیلهام
بهخشیشه.
شــلیك سلێمان 20 ،ساڵ ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژین) وتى« :من ســودم وەرگرتوە
لە بەشــێک لــە گروپەکان کــە خانمان
بەڕێوەی ئەبن».
ئهم كاره هانى (شــلیك) و (شێنێ)ى
هاوڕێی داوه بۆ ئهوهى گروپێكى تایبهت
بــ ه دروســتكردنى شــیرینی لــ ه تۆڕى
كۆمهاڵیهتی فهیسبوك دروستبكهن.
شــێنێ ،لهوبــارهوه وتــى« :ســودمان
وەرگرتــوە لە هەندێک گــروپ کە تێیدا
کڕین و فرۆشــتن ب ه کەلوپەلی جیاواز و
بهرههم و كارى دهستى ژنانهوه دهكرێت،
ئهمهش هاندهرێكى سهرهكیمان بوه».
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ژنێک  5ساڵ ه فرۆشگای قوتابخانهیهك بهڕێوهدهبات

◘ نەوژین ،چرۆ حەسەن
کاتێ ئێمە سەردانی خاتو (گوڵتان)
مان کرد ،لهنێو حانوتهكهى دا
سهرقاڵی بهڕێكردنى داواكارى

فێرخوازهكان بو ،تاوێك لهفهیهكى بۆ
فێرخوازێك ئاماده دهكرد و تاوێكى
تریش شتێكى ب ه فێرخوازێكى تر
دهفرۆشت.

گوڵتــان عەبــاس شــوکور 50 ،ســاڵ،
دانيشــتوی قــەزای کفریــە .ئــەم ژنــ ه
کارێکی تەواو جیاواز دهكات ،ك ه ئهویش
بهڕێوهبردنــى فرۆشــگا و خواردنگــهى
«حانوت» قوتابخانهیهكه.
ئهو ماوهى پێنج ساڵ ه ئهم كاره دهكات
و ب ه دڵخۆشــیی و كارامهییهكى زۆرهوه
كارهكانى ئهنجام دهدات ،ئەمەش بوهت ه
جێگهى پێزانینی فێرخوازهكان.
لهدیدارێكــى رۆژنامــهى (نهوژیــن) دا،
خاتو (گوڵتان) لهسهر كارهكهى قسهى
بۆ كردین.
ئهو لهســهرهتاوه ئاماژهى بهوهدا ك ه ل ه
روى بژێویهوه ههژار و كهمدهســت نین،
بهاڵم ئهو پێی خۆشبوه ل ه ماڵهوه بهبێ
كار دانهنیشــێت ،بهڵكــو ویســتویهتى
لهرێگهى كارێكهوه هاوكاری خێزانهكهى
و بهتایبهت هاوسهرهكهى بكات.
باســی لهوهشــكرد كــ ه ســهرهنجام
لهســهر ئهو بیرۆكهی ه گیرساوهتهوه ك ه
حانوتــى قوتابخانهیهك ب ه كرێ بگرێت،
سهرهنجام وا ( )5ساڵ ئهو كاره دهكات
و ئێســتاش ل ه فرۆشــگاى قوتابخانهى
(فیدراڵ) دا كاردهكات.
ئــهم كاره ههروا ئاســان نییــه ،بهڵكو
ماندوبونــى زۆری ههیــه ،بهتایبهتــى
كــ ه ئــهو خــۆی بهتهنهــا فرۆشــگاك ه
بهڕێوهدهبات.
وتى :ئەم قوتابخانەی ه سێ دەوامی تێدا
دەکرێــت ،بۆیە من رۆژانــە کاتێکی زۆر
کاردەکەم ،لە کاتژمێــری 7ی بەیانەوە
تاوەکــو 5ى ئێوارە ،بەتەنیا خۆم کاری
لێ دەکەم.
ئــهوهى كارى ئــهم خاتونــهى تۆزێــك
سوككردوه ،ئهو هاوكاریی و پشتیوانیهی ه
كه هاوسهرهكهى بۆ كارهكهى ههیهتی.

وتى :هاوسهرهكهم زۆر هاوكارم ه و نهك
رێگــهى لێنهگرتــوم ،بهڵكــو رۆژانهش
سهردانم دهكات و هاوكاریم دهكات.
لهبهرامبهریشــدا هاوســهرهكهى پێیوای ه
كــ ه دهبێــت ههمو پیاوێك پشــتیوان و
هاوكاری ژنهكهى بێت لهكارهكهى دا.
(مام ئهنوهر) هاوســهرى (گوڵتان) ،بۆ
(نهوژین) وتى :من هەمیشــە دڵخۆشم،
چونکــە هاوســەرێکی لێهاتــوم هەیــە،
بــەردەوام هانــم داوە بــۆ ئــەوەی کار
بکات و رۆژانە جارێک یان دوجار دەچم
سەردانی دەکەم بۆ ئەوەی دڵنیا ببمەوە
کە هیچ کێشەیەکی نیە.
بــ ه جهختكردنهوهوه وتیشــی :ژنانیش
هیچیــان کەمتــر نیە لە پیــاوان ،هەمو
کەسێكیش بە کارکردنەوە جوانە.
ئهگهرچــی كارهكــهى (گوڵتــان) كاتى
زۆر دهبــات و ماندوكــهره ،بــهاڵم ئــهو
ئاســودهیه ،هــهروهك نهیهێشــتوه
ئیشــهكهى كار بكاتــ ه ســهر ژیانــى
كۆمهاڵیهتیی.
وتــى :ســەرەڕای ئــەم ماندوبونــە ،بە
کارەكهم زۆر ئاسودەم ،لە هەمان کاتدا
ئــەم کارەم هەرگیز دەســتی ئەوەی لێ
نەگرتــوم كە مــاڵ و مناڵم پشــتگوێی
بخەم ،بهڵكو هەمیشــە کاتی تایبەتم بۆ
ئهوان داناوە.
بهتهنهــا هــهر هاوســهرهكهى نییــ ه
كــ ه بهكارهكــهى دڵخۆشــه ،بهڵكــو
فێرخوازهكانیش بهههمانشێوهن.
لهكاتــى ســهردانی فرۆشــگاكهى دا،
چاومــان بــه فێرخوازێــك كــهوت،
دهستخۆشــی ل ه (گوڵتان) ههبو بهوهى
هــهم خواردن و شــتومهكهكانى باش و
خاوێنن ،ههم مامهڵهیشی نیانه.
وتیشی« :دادە گوڵتان گیانی هاوکاری

سەرەڕای
ماندوبون ،بە
کارەكهم زۆر
ئاسودەم

ئافرەت
بەکارکردن
هێندەی دیکە
جوان دەبێت

هەیە ،هەمیشــە چاوپۆشــی لە قوتابیە
هەژارەکان دەکات».
(گوڵتــان) بــهدهم ئامادهكردنــى
لهفهیهكــهوه بــۆ فێرخوازێــك ،بــ ه
پێداگیرییــهوه قســهى دهكــرد ،وتــى:
«هیــوادارم ئافرەتان هەمویان هاوکاری
هاوســەرەکانیان بکەن ،چونك ه ئافرەت
خۆی چەندە جوانە ،بەکارکردن هێندەی
دیکە جوان دەبێت».

كچانى گهرمیان دهبنه شاخهوان

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
له گهرمیان گروپێك بۆ شاخهوانى و
سهركهوتن بهسهر یاڵ و شاخهكانى
سنورهكهدا وهكو چاالكیهكى وهرزشیی
و ژینگهیی دروست دهبێت ،ك ه
ژمارهیهكى بهرچاو له كچان تیایدا
بهشدارن.
(گروپی شــاخهوانى گهرمیــان) ،ناوى
ئــهو گروپهیــ ه كهلهالیــهن ژمارهیــهك
گهنجــهوه بهمهبهســتى رێكخســتنى
گهشــتى شاخهوانى ل ه سنورى گهرمیان
و بــۆ گهنجانــى دهڤهرهكــ ه پێكهاتوه.
لــهم گروپــهدا ژمارهیهكــى بهرچــاو ل ه
كچان بهشــدارن ،ك ه بــاس لهوهدهكهن

بهشــدارییكردنیان ئاسودهیی دهرونى و بهتایبهت ك ه لهگهڵ هاوڕهگهزى خۆیانن.
ســازگار عهبدولڕهحمــان ،ئهندامێكــى
جهستهیی پێبهخشیون.
شن ه محهمهد ،ئهندامى گروپى شاخهوانى تــرى گروپــى شــاخهوانى گهرمیانــه،
گهرمیــان ،ســهبارهت بــ ه ئهنجامدانــى بــۆ (نهوژیــن) دهلێــت« :ئهنجامدانــى
گهشــتهكانیان بۆ (نهوژین) دوا و وتى :ئــهم گهشــتان ه و دروســتكردنى ئــهم
«دڵخۆشین ب ه دروست بونى ئهم گروپ ه جــۆره گروپانــ ه ههســتێكى تایبهتمان
كــ ه ل ه گهرمیــان گهشــت ئهنجامدهدات پێدهبهخشێت ،چونکە دور ئەکەویتەوه
بــۆ ناوچهكانى ســنورهكه ،ههر خۆمان لە رۆتیناتی ژیان ،بەشــدارانیش لهگهڵ
نیــن ب ه تهنهــا ،بهڵكو لهگــهڵ رهگهزى یهكــدى گیانی هــاوکاری بەتین دەکەن
بهرامبهرى خۆمان ئهم گهشتان ه ئهنجام و توانــای هــەردوالش وەکــو یــەک
دهدهیــن ،ئهمهش وایكردوه جیاوازى ل ه دەردهخات».
نێوانمــان نهمێنێت بــۆ ئهنجامدانى ئهم لەبــارەی چۆنیەتی بەشــداری کچان لە
گروپەکــەدا ،وتــى :ئافرەتانیــش وەکو
جۆره چاالكیانه».
ههندێك ل ه ئهندامانى گروپى شاخهوانى پیــاوان و بگرە زیاتریــش دەتوانن لەم
گهرمیــان باس لــهوه دهكهن ئهم جۆره گەشــتانەدا ســەرکەوتوبن ،لــه روی
گهشــتان ه ئاســودهییان پێدهبهخشــێت دهرونیهوه ئارامتر ئهبیتهوه ،ههروهكبۆ

تهندروستیش باش ه و گیانى هەرەوزیش
زیاتر ئهكات له نێوان ههردو رهگهز.
ســهبارهت بــهو خواردنانى كــ ه لهگهڵ
خۆیانــى دهبــهن بــۆ ئــهو گهشــتانهى
ئهنجامــى دهدهن ل ه ناوچهكه( ،شــنه)
دهشــڵێت« :هــەر ئەندامێــک بەپێــی
خواســتی خــۆی شــت دههێنێــت،
خواردنهكانیش زیاتر ل ه هێلکەی کواڵو
و پەتاتــەی کواڵو پێكهاتــون ،یان ههر
خواردنێكــى تر ك ه لهگهڵ وەرزشــهك ه
بگونجێت و کالۆری لەدەست بدات».
سهرپهرشــتیارى گروپــى شــاخهوانى
گهرمیــان باس لــهوه دهكات ئامانجیان
هێنان ه پێشــهوهى ئافرهتانه بۆ ئاشــنا
بونیان ب ه سروشتى ناوچهكه.
ئهركان ئهكرهم عهزیز ،سهرپهرشتیارى

گروپى شــاخهوانى گهرمیان ،سهبارهت
بــ ه دروســتبونى گروپهكهیــان ،بــۆ
(نهوژیــن) دهڵێت« :ئــهم گروپهى ك ه
دروستمان كردوه ویســتومان ه لهرێگهی
گهشــتهكانیهوه بەشــداران ئاشنا بن ب ه
سروشتى گهرمیان».
وتیشــى :ئهم گروپ ه لــ ه ( )30ئهندامى
ههمیشــهيى پێكهاتــون كــ ه نیوهیــان
ئافرهتــن ،ئهمــ ه مایهى دڵخۆشــی ه ك ه
ئهو ئافرهتان ه بهشــدارن و بهردهوامیش
دهبین لــ ه هێنان ه نــاوهوهى ئافرهت بۆ
ریــزى گروپهكــ ه و جیــاكارى رهگهزى
ناكهیــن ،لهگــهڵ ئــهوهش ئامانجمــان
ئهوهیه گهشتهكانمان تهنها له گهرمیان
دا نهبێــت ،بهڵكــو ناوچهكانــى تــری
كوردستانیش بگرێتهوه.

رۆشنبيرى
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باوکە...
دایکە...
◘ ئاواز نهجم
باوکە...
گەورەبــوم و بەتــەواوی بــڕوام بــەوە
هێنــاوە کە نهێنی ژیانکــردن و تەمەنی
مــرۆڤ ،رەحمەتی ئەم دونیــا واقیعییە
نییە ،بـــەڵکو لە سایەی ســەری دونیا
ئاڵۆز و جەنجاڵەکەی ناوەوەیهتی!
دایکە...
گەورەبــوم و زانســـتم کــە فەنتازیــا
فرۆشــیارە قۆڵبــڕ و فێڵبازەکەیــەو
هەروەخت مرۆ ســەری بەر تاشەبەردی
هەقیقەت بکەوێ و سکڵـــی واقیع چزو
لەهەناوی بـــێنێ ...بەنوقڵی خەونێکی
سور و بڕێک وردەواڵەی ئـــومێد ،هێمن
هێمن ئەیخاڵفێنێ...
گەورەبوم و هێند ئەفامم ،کە هەمیشـــە
تابلۆ و رەنگەکانی ئەو دونیـایە ،رەونەق
و زریوەیەکــی تریان هەس ،بینایی رۆح
هەرگیز تاسوقی لێیان ناشکــێ!
وەلێ بـە ئەستەم تیشکێکیـان لێیـاخی
ئەبێ و بە ئێرەکـانێ دەگات...
دەوەنێکــی هەرزەکاریــان لێئـــەتارێ و
تەشریف دێنێ تاوەکو لێرە پێبگات!
ئەوەنــدەی مــن پێیبزانم تەنــێ هەوری
ئاسمانەکەی بـــەئەم زەمینە ئاشـنایە،
کــە ئەویــش زو زو دێت و لــە رێژگەی
دیدەمانەوە دائـەکات!

◘ نهوژین ،سازان مستهفا
پهیمانگاى هونهرهجوانهكانى كفری
تهواو كردوه و ههر لهوێش بوه ب ه
مامۆستا ،بهشدارى ل ه زیاتر ل ه 10
شانۆگهریی كردوه و له زنجیره دراماى
(گهردهلول)یش دا رۆڵی بینیوه ،ل ه
ڤیستیڤاڵێكى نێودهوڵهتى شانۆی
سهرشهقامیش دا ،وهكو باشترین كچ ه
ئهكتهر دهستنیشان كراوه.
مــژده جەوهــهر ،لهدایكبــوی ،1994
مامۆســتای ه لــ ه بهشــی شــانۆی
پهیمانگای هونهرهجوانهكانی كفری .ل ه
چاوپێکەوتنێکــی رۆژنامــەی (نەوژین)
دا ،باس لهوێســتگهكانى كارى هونهریی
خۆی دهكات.
ئــهو لهســهرهتاكانهوه دهســتى پێكرد
و وتــى :لهســاڵى  2010لــ ه پهیمانگای
هونهرهجوانهكانــی كفــری وهرگیــرام،
لهوكاتهوه بــ ه تهواوى تێكــهڵ بهكارى
هونهریی بوم.
مــژده لــهدوای تهواوكردنــی خوێنــدن،
هــهر لهپهیمانــگا وهكــو ماموســتا لــ ه
بهشــی (شــانۆ) دامــهزراوه ،هــاوكات

بهردهوامیشــ ه لــ ه درێژهدا ن بــ ه كاری
هونهریی خۆی.
بەردەوامیەکانــی ئەم کچــە گەرمیانیە،
وایکــردوە چەندین خەاڵت لــە ناوخۆی
گەرمیان و دهرهوهى دا بهدهستبێنێت.
ئهماژهی بهوهشــدا لهسااڵنی خوێندنى
دا بهشــداری زۆربهی كاره هونهریهكانی
پهیمانگاكهى كردوه «تائێستا بهشداری
 11كاری شــانۆیم كردوه ك ه  3شانۆیان
تایبــهت بــون بــ ه منــااڵن ،ههروههــا
بهشداریم ل ه دراماى (گهردهلول)یش دا
كردوه».
ســەبارەت بەدوایــن کاری ئــەم کچــە
ئەکتــەرە ،وتــی« :لــهم ماوهیــهدا
شــانۆیەكمان بــ ه ناوی (كچــ ه ئازاكه)
نمایشــكرد كــ ه مــن رۆڵــی ســهرهكیم
تێدادهگێڕا ،شــانۆیەكی شــهقامە ،باس
لــ ه كچێك دهكات لهبهر هــەژاری کاری
بۆیەكردنــی پێــاو دهكات و لــ ه ماوەی
کارکردنــی دا روبهڕوی تانــە و توانجی
دهوروبــهر دەبێتــهوه و چهندینجــار
دهستدرێژی دهكرێت ه سهر و سوكایهتی
پێدهكرێــت ،بــهاڵم ئــهو بــهردهوام
دهبێت».
ئهم شانۆیەش تا ئێستا لەچەند شارێک

نمایــش كــراوە ،وهك :كفــری ،كــهالر،
كهركوك ،دواین جاریش ل ه ڤیســتیڤاڵی
شــانۆی شــهقامی نێودهوڵهتی بهغداد
پیشــكهش كــراوه و ئاســتێكى باشــی
ههبوه و بهوهۆیهشهوه (مژده) خهاڵتى
باشترین ئهكتهرى كچی ڤیستیڤاڵهكهى
وهرگرتوه.
بهگشــتى لهگهرمیانــدا رهوشــى شــانۆ
له ههڵكشــان و داكشــان دایــه ،بهوهى
ئاستى پێشكهشكردنى شانۆگهریهكان و
جۆرهكانــى ،ههمیشــه وهك یهك نین و
دهگۆڕێن.
لهمبارهیــهوه (مــژده) وتــى :ئەتوانــم
بڵێم جێی خۆشــحاڵیە شــانۆی كوردی
لــ ه ئاســتێكی باشــدایه ،بههــۆی ئــەو
ڤیســتیڤااڵنهی كــ ه ئهنجــام دهدرێــن
لــ ه زۆربــهى شــار و شــارۆچكهكانی
كوردستان ،ئهمهش جوڵهیهكی باش ه بۆ
بهرهوپێشچونى شانۆ له كوردستان دا.
ســەبارەت بەدەقــى شــانۆگهریهكان،
(مــژده) پێیوایــ ه كــ ه واباشــتره كار
لهســهر دهق ه خۆماڵیهكان بكرێت نهك
بیانیهكان.
لهوبارهوه وتى :بۆ ئهوهی بتوانین زیاتر
ئاوێتــهی خهڵــك بیــن و دهنگوڕهنگی

خهڵــك ل ه شــانۆ دا بهرجهســت ه بكهین
و بتوانین چێژێكی جوان ببهخشــین ب ه
بينهرانى شــانۆ و دهقهكانمان ئاوێنهی
كومهڵگــ ه بێــت و لهنــاو كومهڵــگاوه
ههڵقواڵو بێت.
لــە وهاڵمــى پرســیارێکی (نەوژیــن)
دا ســەبارەت بــەوەی تاوەکــو ئێســتا
توشــی رێگــری و ئاســتەنگ بوەتــەوە
لە الیــەن کۆمەڵگا و خێزانــەوە ،وتى:
«خێزانەکەم پاڵپشــتیان کردوم و هیچ
رێگریــان لێنەکردوم ،پشــتگیری ئهوان
نهبوای ه نهمدهتوانی بگهم بهم ئاســتەی
ئێستا ،خێزان و مامۆستاكانم پاڵپشتی
سهرهكی منن».
وتیشــی :هــەر قســەیەکیش لەالیــەن
کۆمەڵگاوە توشم بوبێت گوێم پێنەداوە،
بۆیــ ه لێــرهوه داوا ل ه کچــان دهكهم کە
هــەر خولیــا و حەزێکیــان هەبێــت بۆ
ئەنجامدانــی کارێــک هەوڵی بــو بدەن،
بەبێ گوێدانە قسەی کۆمەڵگا.
پێشــیوای ه کاتــی ئەوە هاتــوە «کچان
چیتــر كۆتكراوى کۆمەڵــگا نەبن و ئەو
کارەی کەخواســتی خۆیانــی لەســەرە
پێویستە هەوڵی بۆبدەن بۆ ئەوەی پێی
بگەن و بەدەستی بێنن».

خــودا بڵێــی حیکمەتــی ئافەراندنــی
ئــەو دونیـــایە چ بێــت؟ کــە دو باڵــت
پێدەبـەخشێ و شـــەیدای بەرزبونەوەو
فڕینت ئەکات ،تۆوی هیواو بەختەوەرییت
تيائەچێنێ و لەپەنایدا هەردو دەســتت
لەچاڵی هەقیقەت ئەنێژێ!
ئــای چ دەبــو گــەر دەنکــە تــۆوی
خەیاڵێکیان نەزۆک نەبا و تەری بایە؟!
چ دەبــو ئــەم دو دونیایــە ،تەنهــا
دەزویەک ،داوێکـــی سرک و بێگیانیان
لەنێوان بایە؟!
بەر و هێشــوی بەشــی تــل تێگرتنێکی
ئێرەی بکردایە؟!
بااڵی هێندەی تاقی فرۆشگا چکۆلەکەی
نەنکــم بەرزبایــەو ،بــە پێپســکە و
بەدزیەوە پڕ چنگێ لە چەرزاتی جوانیم
لێهەڵگۆزایە؟!
ئەرێ ،گەورەبوم و هێندەم زانـی...
هەر کەزانیم لەپەناییدا رێســی جوانییم
هەڵوەشاوە،
مینای تەمەنم هاڕەی کـرد!
خێرا باوکە وەک تەسریحە و تەوقەکەی
ســەری مناڵیــم ئــەم شکانەشــم بــۆ
چاککەوە!
ئـەتۆ دایکە:
بـــە تەقەڵی ئومێدێــک ،بە تیرەو داوی
نەشئەیەک ،ئەم پینەشمە بـۆ بچنەوە!
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هاوسهرگيریی دهكهن و بهردهوامیش دهبن لهخوێندن

خوێندن

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
ئهگهرچی ساڵێكه هاوسهرگیریی
كردوه ،بهاڵم (تارا) دهستبهردارى
خوێندنهكهى ل ه زانكۆ نهبوه ،ئهوهشى
كه زیاتر هانیداوه بۆ بهردهوام بون،
پشتگیریی هاوسهرهكهیهتى.
زۆرینــهى ئهوانــهى دهخوێنــن ،لهروى
خێزانداریــهوه ســهڵتن و كهســانێكن
كــ ه هاوســهرگیرییان نهكــردوه ،بــهاڵم
بهشێكى دیكهش ل ه فێرخوازان ههن ك ه
سهرباری هاوسهرگیرییش ،بهاڵم هێشتا
بهردهوامن لهخوێندن.
تــارا رەمــەزان ،خوێنــدکاری قۆناغــی
دوەمــی زانکــۆی گهرمیانــە ،مــاوهى
 2ســاڵ ه هاوســهرگیریی كــردوه .بــۆ
(نهوژیــن) وتى :لــە قۆناغــی یەکەمی
زانکــۆ هاوســەرگیریم کــرد ،ســەرەتا
پێموابــو کــە زۆر زەحمەتــە خوێندن و
هاوســەرگیری پێکەوە ،بەاڵم ســوپاس
بــۆ خوا بــە پشــتیوانی هاوســەرەکەم
توانیومە بەسەر ئەو زەحمەتیەدا زاڵبم.
هەندێــک لــە ژنان بــاس لــەوە دەکەن
کە لەدوای هاوســەرگیری ،ئاســتیان لە
خوێندن دا باشتر بوە.
تــارا ،لهوبــارهوه دەڵێــت« :ئاســتی
خوێندنم باشــتر بوە لە پێشتر ،چونکە
ئاسودەم و هاوسەرەکەم لێم تێدەگات».
بەشێک لەو ژنانهى دهخوێنن ،ئاماژه بۆ
ئهوه دهكهن ك ه ئهركی ئهوان قورســه،
ههندێكجار ناچاریان دهكات رازیی بن ب ه
ههندێك بارودۆخی سهخت.
نیان عزەدیــن ،خوێنــدكارى زانكۆی ه و
ماوەی چوار ســاڵە ژیانی هاوسەرگیری
پێکهێناوە ،لــەم بارەیەوە بۆ (نهوژین)
دەڵێــت« :ســەرەتا ئاســتەنگم لەپێش
نەبــو ،بەاڵم چونکــە ماڵــی مێردەکەم
لە زانکــۆوە دور بو ،بۆیە لەماڵی دایک
و باوکــم درێــژەم بــە خوێندنەکەم دا،

ژیانی هاوسەرێتی
و خوێندن
پێكهوه ،الیەنی
ئەرێنی و نەرێنی
هەیە

هاوسهرهكهم
نهيهێشتوه واز ل ه
خوێندن بهێنم

هەرچەنــد دەوروبــەرم کێشــەیان نەبو،
بەاڵم خۆم کەمێک هەســتم بە ناخۆشی
دەکرد».
هاوســهرگیریی بهگشــتى و بهتایبــهت
بــۆ ئهوانــهى ك ه هێشــتا فێرخــوازن و
دهخوێنن ،الیهنى ئیجابی و سلبی ههیه،
بهتایبهت لهروى كاریگهریهكا ن بهســهر
ژیانى ههردو كهسهكهوه.
د.پگا عەلی ،مامۆســتای دەرونناسی لە
زانکــۆی گەرمیان ،لهوبــارهوه دەڵێت:
«ژیانی هاوسەرێتی و خوێندن لە هەمان
کاتــدا ،الیەنی ئەرێنــی و نەرێنی هەیە،
دەکەوێتە ســەر ئەوەی هاوسەرگیریەکە
چــۆن بوبێــت ،ئایــا هــەردو کەســەکە

خوێنــدەوارن یــان هاوســەرگیریەکهیان
کالسیکی سونەتیە؟»
وتیشی :کاریگەریە ئەرێنیەکەی ئەوەیە
ئــەو کچانە ســهرهنجام خوێنــدن تهواو
دهكــهن و دهبنــ ه خــاوهن بڕوانامــه،
کاریگــەری نەرێنیش بهتایبهتى ل ه روى
دهرونیــهوه ههیهتــی بــهوهى زۆرکات
روبــەروی تــرس و دڵەڕاوکــێ دەبنەوە
لەکاتی تاقیکردنەوەکاندا ،چونکە کاتی
زۆریان نابێت بۆ خوێندن.
پرســیار ئهوهیه :ئایا ئهو فێرخوازانهى
هاوسهرگیرییان كردوه ،چۆن توانیویان ه
بهسهر ئهو كۆسپانهدا زاڵ بن؟
نیــان ســەاڵح ،ســهرباری ئــهوهى دو

ســاڵ ه هاوســهرگیریی كردوه و خاوهنى
مناڵێكــه ،بــهاڵم هێشــتا لــ ه قۆناغــی
ئامادهیــی دا دهخوێنێت .وتى« :چەند
جارێک لەبــەر بەخێوکردنــی مناڵەکەم
ویســتومە وازبێنم ،بەاڵم هاوســەرهکەم
نەیهێشــتوە ،وتویەتی دهبێت بەردەوام
بیت لەخوێندن».
رەوا ســاڵەح ،کــە ماوەی چوار ســاڵە
هاوســەرگیری کردوە ،دێتە پاڵ (نیان)
و دەڵێــت :مێردەکــەم زۆر هاوکارم بوە
و ههمــو يارمهتيهكى داوم بۆ ئەوەی لە
خوێندن بەردەوام بم.
رەوا ،درێژە بە قسەکانی دەدات و باس
لەســەرەتای بڕیاردانــی هاوســەرگیری

دەکات «کــە یەکەمجــار داوای لێکردم
رازی نەبــوم ،چونکــە پێم وابــو ژیانی
هاوســەرێتی و خوێندن قورســە ،بەاڵم
دوای مێردەکەم قســەی لەگەڵ کردم و
بهڵێنــى دا هاوکارم دەبێــت و نایەڵێت
سەختی بکەوێتە سەر شانم».
ئهمــهى (رهوا) و هاوســهرهكهى
كردویانــه ،بــه رای (د .پــگا) رێــگا
دروســتهكهیه ،چونكــ ه وایدهبینێت ك ه
پێویستە پێش هاوســەرگیری ،هەردوال
رێکەوتــن لەنێوانیان دا هەبێت لهبارهى
خوێندنهكهیانــهوه ،بــۆ ئــەوەی بتوانن
هاوســەرگیریەکی ســەرکەوتو ئەنجــام
بدەن.

چوار کچ خهمى پهروهردهكردنى مناڵ دهبهن ه زانكۆ
ئامانجمان
پیشاندانی توانای
خوێندکارەکانی
زانکۆکەیه

◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
لەپێناو دەرخستنی توانای زانستی
خوێندکارانی زانکۆ و بە ئامانجی
بێبەشنەبونی زانکۆکەیان له گفتوگۆی
زانستی و ئەکادیمی ،چوار کچە
خوێندکاری زانکۆ وۆرکشۆپێكی
زانستی ئەنجامدەدەن لەژێر ناونیشانی:
«فاکتەرە کاریگەرەکان لەسەر
پهروەردەکردنی مناڵ».
(ســیڤانە غەریــب ،شــێوە محەمــەد،
ئاســیا عەبدوڵاڵ و دڵنیــا بەکر) ،چوار
کچــە خوێنــدکاری زانکــۆی گەرمیــان
و بەشــی باخچــەی ســاوایانن ،کــە

لەچوارچێــوەی وۆرکشــۆپێکی تایبەت پێبدەین».
بــە پەروەردەکردنــی منااڵنــدا چەنــد (ئاسیا عەبدوڵاڵ)ی هاوڕێیشی ،پێیوایە
تەوەرێکــی وەکو (توندوتیــژی خێزان ،ئەمجۆرە ســیمینار و وۆرکشــۆپانە ،بۆ
جیابونــەوە ،کاریگــەری جەنــگ و خوێنــدکاران و زانکۆكهشــیان ،هەلێکی
کاریگەری دەروەزەکردن لەســەر مناڵ) زێڕینە بۆ دەرخســتنی توانای زانســتی
یان گفتوگۆکرد ،وەکو چەند فاکتەرێکی خوێندکاران.
کاریگەر لەسەر پەروەردەکردنی منااڵن .بــۆ (نەوژین) دەڵێــت« :لەم رێگەیەوە
ســیڤانە غەریــب ،خوێنــدکاری بەشــی هەم خوێندکار لەســەر پێشکەشکردنی
باخچــەی ســاوایان /دەوامــی ئێواران ،بابەتی زانســتی و پەروەردەیی رادێت و
لەبــارەی وۆرکشــۆپەکەیانەوە زانیــاری هــەم زانکۆ لەو جــۆرە بابەتانە بێبەش
زیاتــر بــە (نەوژیــن) دەدات و دەڵێت :نابێت».
«ئامانجــی ئێمــە پیشــاندانی توانــای لەبارەی ئــەو ئاســتەنگانانەی هاتوهتە
خوێندکارەکانــی زانکۆکەیــه ،هەروەها پێشــیان لەمــاوەی ئامادەکردنــی
دەمانەوێــت لــەم رێگــەوە گفتوگــۆی ســیمینارەکاندا( ،ســیڤانە) دەڵێــت:
زانســتی و پەروەردەیی لە زانکۆدا پەرە «نەبونی ســەرچاوەی کوردی بەڕادەی

پێویســت یەکێــک بــو لــە ئاســتەنگە
ســەرەکیەکان و ئێمە ناچاربوین هانا بۆ
وەرگێڕان لە ســەرچاوە عەرەبیەکانەوە
ببەین».
ئهو كچ ه خوێنــدكاره ب ه گلهیی ه لهوهى
وهكو پێویســت گرنگیی ب ه بهشهكهیان
نادرێــت «ئێمەی خۆێنــدکاری ئێواران
کتێبخانــە بە رومانــدا ناکرێتەوە ،بۆیە
ئیشــەکەمان ســەختتر بــو وەک لــە
خوێندکارەکانی دەوامی بەیانیان».
بهگشــتى ژمــارهى ئــهو چاالكیــ ه
رۆشــنبیریی و وۆركشــۆپ ه زانستیانهى
ك ه ئهنجام دهدرێن لهالیهن خوێندكارانی
كچهوه ،كهم و سنوردارن ،ههر ئهمهش
پاڵی بهو بهشــهوه ناوه پشــتگیریی ل ه

ئهنجامدانــى وۆركشــۆپی چــوار كچــ ه
خوێندكارهكهیان بكهن.
دەشــتی عەلــی ،مامۆســتای بەشــی
باخچەی ســاوایانی زانکــۆی گەرمیان و
رێکخەری وۆرکشۆپەکە ،لەمبارەیەوە بۆ
(نەوژیــن) وتی« :هەرچەنده ئەو ژمارە
خوێندکارە لە ســاڵی یەکەمی خوێندنی
زانکۆییــدان ،بــەاڵم هەوڵمانــداوە لــە
ئێستاوە بە کار و چاالکییە زانستییەکان
ئاشــناببن و بتوانن لەو بوارەدا ئاســتی
لێهاتوویی خۆیان نمایش بکەن».
ســەبارەت بە هەڵبژاردنی دو خوێندکار
لە دەوامــی بەیانیان و دوان لە دەوامی
ئێــواران بۆ ئەنجامدانی وۆرکشــۆپەکە،
ئــەو دەڵێت« :ئامانج لــەم هەڵبژاردنە
تێکەڵــە ،دروســتکردنی بازنەیەکــی
هاوکاریــە لەنێوان خوێندکارانی دەوامی
بەیانیان و ئێواران».
دەشــتی عەلــی ،ئــەوەش دەخاتــەڕو
کە کچــە خوێندکارەکانیــان «چاالک و
بەتوانان» و زۆربەی ئەرکی رێکخستنی
وۆرکشــۆپەکەیان لــە ئەســتۆی خۆیان
گرتوە.
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«بەرەاڵیەکە هەوری
توانج بۆ ئەستێرەی
بەختی ژینم»
خەڵکی ئیش
کردنی ئافرەت
بەعەیبە و
شەرم دەزانن

لەچک ،قەناعەت یان سەپاندن؟

◘ شۆخان حهمهساڵهح
ئەو کاتەی کچێک ئەگات بەتەمەنێک
کەئیتر کەسێک چی لەخێزان یان
دەرەوەی بێت پێی ئەڵێ لەچک بکە
کە زۆرجار بگرە ئەبێتە ئەمر بۆی،
ئەم کچە لەوکاتەدا یان سەرپێچی
ئەو ئەمرە دەکات یان بەزۆریش بێ
ئەو لەچکە ئەدا بەسەریدا ،بەاڵم
ئەمە بەقەناعەت و ویستی خۆی
نەبوە ،هەربۆیە رۆژێک دێت کە ئەم
پارچە قوماشە البدات کە الی وەک
رزگاربونیەتی لە زینداندانێک یان
گرێیهكى دەرونی ،کەئەمەش وەک
ماف مافیەتی ،چونکە تاکێکە و
بۆی هەیە وەک ئەوهی الی دروستە
خۆی بونیادبنێت و ئەوەی دەیەوێت
لەچوارچێوەی تێگەشتنی خۆیدا
بیکات.
تۆ کە بەخوشکەت یان خێزانت یان بە
کچەکەت ئێژیت گەر لەچک نەدەی بۆت
نیــە لەمــاڵ دەرچی و بــۆت نیە بچیتە
قوتابخانە و بازاڕ و هەر شــوێنێکی تر،
بزانە لە باشیت نیە ،یاخود باشتر بێژین
لــە دینــداری و عاقڵیت نیــە ،بەڵکو لە
نەزانــی و هەڵــە تێگەشــتنت ه لــە دین،
یــان پیســبونی ناختە ،چونکــە مرۆڤ
کــە بیرپیس و کردار بــاش نەبو ،بیری
خراپی بۆ دێت.
تۆ بەمشــێوە تــا ئەوپەڕی ناشــرینی،
دیــن و لەچکــی ال ترســناک دەکەی و
وای لێدەکــەی لەبری ئەوەی بەدڵ و لە
خۆشەویستی دا بیکات ،لەترسی قسەو
شەق و جنێوی تۆ ئەیکا! دەی هیچکات

ئەمــە عاقاڵنــە نیــە کە تــۆ ناتوانی بە
شــێوەیەکی جوان و بە رەفتار و قسەی
شــیرین الی خۆشەویســتی بکەیــت و
رێگــەی بدەی خــۆی هەڵــی بژێرێت و
تاوانباری گەر بە زۆر پێی بکەی.
ئەوپەڕی ناشرینی خۆت و ناخت پیشان
دەدەی ئەو دەمەی ئێژیت ئەوەی لەچکی
نەکــرد بەرەاڵیە! ئەمە رەنگە مێشــکی
تۆیــەک وا بیربکاتەوە هەمو کچێکی بێ
لەچــک بە خراپە بزانی ،مێشــکی تۆیە
کە شــک و گومانت لە هەمو کچێکی بێ
لەچک هەیە!
تەنیا خوای بااڵ دەست توانای بڕیاردانی
کەســەکانی هەیە نــەک تۆیەکی الواز و
بــێ دەســەاڵت کە هەمــو موهیمیەکەت
لەوهدایــە بــە کچێکی بــێ لەچک بێژی
لەدەست دەرچو و چی و چی.
رەنگــە وەک دابونەریتێــک یــان ئێژیت
ئەمرێکــی ئاینیمانــە ئەبێــت بکرێــت،
بەاڵم لەخۆت پرســیوە بــۆ ئەم لەچکە
بکات یان ئەســڵەن ئەم کچه بۆ لەچک
بــکات لەکاتێکــدا تۆ نە خــۆت لەفەهم
و فەلســەفەی لەچــک گەیشــتویت
و نــە توانیوتــە الیەنــە دینەکــەی بــۆ
رون بکەیتــەوە و وا لــەم کچــە بکەیت
کــە بەیەکجــار وەک ئامۆژگاریەکیــش
بێــت بــەس بێت بــۆ ئەوەی ئــەم کچە
بەویستی خۆی بیکات! یان ئەبیتە هۆی
ئەوهی ئەســڵی دینەکەشی لەپێش چاو
بکەوێت .تۆ کە ناتوانیت ئاینهكهى الی
خۆشەویســت بکەیت واشــی لــێ مەکە
رقی لێی بێتهوه!
کــەم نیــن ئــەو کــچ و ژنانــەی کە بە
زۆری خێزانەکانیــان لەچکیــان کردوە،
بەاڵم بەئێستاشــەوە ویستیان لەسەری
نیە .رەنگــە زۆرێک لەچک بکەن ،بەاڵم
لەچکی حەقیقی ئەوەیە بەپێی داواکراو
بێــت نەک نیوە بەنیــوە کەزۆرێک وایە،
ئەمەش رەنگە تەنهــا بۆ دەمکوتکردنی
کۆمەڵگا بێت.
تۆ کاتێک دهتوانیت ئەمر یان ئامۆژگاری
کەسێک بکەیت خۆت پڕ بێت لەحیجاب
چــی لە (نــاخ و کــردارو گوفتارت دا)،
ئــەو کات تاڕادەیەک بۆت هەیە جا چی
(نێر بیت یان مێ) .مرۆڤ بونیادی وایە
هەر شــتەی لێت قەدەغە کرد ،ویســتی
ئەوەی الدروســت ئەکەیت کە هەوڵ بۆ
ئەوە بدات.
هیــچ کات لەچــک نەکردنــی کچێــک
ئامــاژە نیــە بــۆ خراپــی کچێــک یــان
بەپێچەوانەشەوە ،بەاڵم دەکرێت لەگەڵ
لەچکەکــە بگاتــە ئاســتێک لەجوانــی
حەقیقەت.

هیچ کات
پێوەرەکان بۆ
باشی مرۆڤێک
روکەش نیە

لەچک رەنگە لەهەمو ئاینێکدا بەجیاوازی
چۆنیەتیەکــەی هەبێت ،بەاڵم هیچ کات
ئایــن زۆر لەتــاک نــاکات ،بهڵكو داوای
دەکات ،ئەویــش مرۆڤــی ئــازاد کردوە
لەم دنیــا .هەمومان رەنگە المان جوان
نەبێــت مــرۆڤ بێ بــەرگ بێــت ،بەاڵم
ناشــتوانین بەزۆری کەس ناچاربکەین،
ئهگــەر وامــان کرد نە کارێکی باشــمان
کــرد و نــە ئەســڵی خۆمانیش هێشــتا
لەپەیامی ئاینەکەمان نەگەشتوین ،وەک
(ئیســام) قورئــان و فەرمــودە هەیە،
دەی تاک کە قەناعەتی بە داواکاری ئەم
دو ســەرچاوە و بنچینــە بەهێزە نەکرد
بــۆ تــۆ خــۆت دەکەیتە دەمڕاســت کە
لەوانەیە رۆژێکت ئەو بگاتە ئەو بڕوایەی
تەمەنێک «لە هەڵەدا» ژیاوە.
بــەاڵم ئهگەر تۆ هەر بەزۆری پێت کرد،
ئەوا دڵنیابە نە لەچکەکەی بەدڵ کردوە،
نەدینەکەشی الخۆشەویست بوە.
لەچــک پەیامێکــی ئاینی تەندروســتی
مرۆڤی دەرونی و جوانی لەپشــتەوەیە،
بۆیــه ناکرێت بە دوقســەی زبر بەســەر
کەســدا بیســەپێنیت تا نــەگات بەوەی
خۆی مەیلی بۆی هەبێت.
دواجــار هەرشــتە وەک لەچکەکــە بــۆ
هەرتاکێک مــاف و ئازادی خۆیەتی لەم
دنیایەدا ،ئامۆژگارییش ههبونى گرنگه،
بــەاڵم هیــچ کات نابێت بگاتە ئاســتی
زۆركردن و سهپاندن( .حیجاب جیاوازە
لــە لەچک) ،هیــچ کات پێــوەرەکان بۆ
باشی مرۆڤێک روکەش نیە.
وەک تاکێک ئاینی ئیسالم بەشیاوترین و
جوانترین دەبینم بۆ تەواوی مرۆڤایەتی،
ئەرک و داواکارییەکانی بەپێی توانام بە
دڵ بەئەنجــام ئەگەیەنــم ،بەاڵم هەرگیز
ئیســام فێــری نهكــردوم و نــاکات ك ه
ســنوری کەسانی دی ببەزێنم و بێڕێزی
ب ه مرۆڤ بكهم.

◘ شن ه محهمهد
ئێمەش
دەزانین چێشت لێبنێین،
ماڵداری بکەین،
پیاویش بەخێوبکەین...
تەنها ئەگەر ئێوەبهێڵن!
 پرسیارێک بکەم؟! +فەرمو ،بپرسە...
 رازیت بەم ژیانەی ئێستات؟!+ناچارم بەم ژیانەی ئێستام!
 واهەســتناکەیت باجــی ناوبانــگ وکارەکــەت دەدەیت؟! بــەڕای من تەنها
پیشــەی مامۆســتایی بۆ ئافرەت باشە،
نەک رۆژنامەنوسی یان پیشەکانی دیکە.
+نەک هەســت ،بەڵکو دڵنیاشم کەباجی
دەدەم ،بــەاڵم زۆر لــەوە دڵنیاتریشــم
کــە رۆژێک ئیش نەکەم ،ئــەو رۆژە بێ
بێژێویم ،چون نەخێزانێکی دەوڵەمەندم
هەیە نەباوکێکی دەسەاڵتدار ،پێچەوانەی
 17ســاڵ خوێندنــی مــن کەرێــزی لێ
نەگیرا ،رێز لە راکەت دەگرم ،ئەوە رای
خۆتە.
****
 ئــەوە ماڵەوەتــان پێی ناخــۆش نیەلەسەر دوکانیت؟
+نەخێر بۆ پێی ناخۆش بێت؟
ئــەی چــۆن دەبێــت کــچ لەبــازاڕدالەســەردوکان بێــت ،عەیبــە بۆکچ ئەو
ئیشەبکات...
+بۆعەیبــە؟ لەشفرۆشــیم کــردوە؟
ناشــەرعیم کردوە؟ وەرن تۆ و ئەمسالی
تۆ مانگانە موچەیەک بۆ من و ئەمسالی
مــن ببڕنــەوە ،بائێمــەش ناچــار نەبین
لەدەرەوە ئیش بکەین.
*****
 لەئارایشتگا ئیش دەکەیت؟! +بەڵێ....
 ئەی پارەکەی حەرامە چۆن ئەو ئیشەدەکەیت؟!
 +وەرەتــۆ بەپــارەی حەاڵڵ بــم ژیەنە،
بامــن ناچارنەبم بــەو پارەیهی تۆ پێت
وایە حەرامە ،خۆم بژێنم.
*****
ئێمەش دەزانین چێشت لێبنێین،
ماڵداری بکەین،
پیاو و منداڵ بەخێو بکەین،
ئەگەر ئێوە بهێڵن....
جێگــەی داخــە تائێســتەش زۆربــەی

خەڵکــی ئیــش کردنــی ئافرەتيــان
لــەدەرەوە پێ قبوڵنەکــراوە و بەعەیبە
وشــەرمی دەزانن ،رۆژانە بەقسەکانیان
کچانی زەحمەت کێش بریندار دەکەن.
وای دەبینن هەریــەک لەو کچانە پێیان
خۆشــە کاربکــەن و تانــە و توانجــی
کۆمەڵگە بێتەســەریان ،نازانن ناچاری
و بەدبەختــی ناچــاری کــردون رۆژانــە
لەمەیدانــی ژیانــدا مەردانــە لەپێنــاو
ژیانیانــدا دەجەنگن ،شــەوانەش لەتاو
هــق هقــی کچانەیانــدا ســەریناکەی
ژورسەریان تەڕدەبێت.
هەریــەک لــەو کچانــەی لــەدەرەوە
کاردەکــەن گــەر گوێیان بــۆ رابگریت،
چەندیــن چیرۆکی ئازاربەخش لەپشــت
کارکردنیانــەوە هەیــە و چیرۆکــەکان
پاڵنەرن و ناچاریان دەکەن بەکارکردن.
زۆربــەی ئەو کچانــەی کاردەکــەن لەو
کچانــەن کەچەندیــن ســاڵ بەئومێدەوە
خوێندویانــە ،بەوئومێــدەی خوێنــدن
تەواوبکــەن و دابمەزرێــن لەدامــودەزگا
حکومیەکاندا ،کەچی نائومێد کراون.
ئیــدی بەس نیــە ،ماندونەبــون لە پۆز
لێدانتــان بــە پلــە و پۆســتهکانتان و
بەعەیبــە روانین لەکارەکانــی ئەوان و
بەقوربانی کردنیان؟!
بەســە تەگەرە لە رێگــەی ژیانی کاری
و خێزانییانەوە دروست مەکەن .کاتێک
ژیانی خێزانی دروست دەکەن دەرفەتیان
پێبەن تانیشانتانی بدەن کەئەوانیش:
دەتوانن،
چێشت لێبنێن
ماڵداری بکەن....
دەتوانن،
هەموســاڵێک فــەرش و موبلەکانیــان
بگۆڕن....
دەتوانن
رەنگی کاشی چێشتخانەکەیان و رەنگی
کەوانتەرەکەیان سێت کەن....
دەتوانن،
لەبــری قەڵەمەکەیــان ئاڵتــون و زێــڕ
هەڵبگرن.....
ئەوانیش دەتوانن
لەبری قســەی ناوکتێب قسەی کۆاڵنتان
بۆ بگێڕنەوە....
کاتیەتی بەخۆتاندا بچنەوە ،کەم بێن و
بەگوێی ئەم و ئەودا بخوێنن کە کچانی
چەشنی ئێمە ،کچانێکن زەحمەت بتوانن
لە ماڵەوە دابنیشــن بەکەڵکی ماڵداری
نایــەن .دەڵێــن و دەڵێــن و دەڵێن تا
بەهۆی قسە و قسەڵۆکەکانتانەوە خەون
وخەیاڵــە رەنگاوڕەنگەکانیان چەشــنی
بڵقی سەرئاوی لێدێ.
لەیــەک بەیەکــی ئەوکچانــە بپرســن
لەدەرەوەکاردەکــەن ،کام کچیــان هەیە
حەزنــەکات تــا کاتژمێــر دەی بەیانی
لەنێــو جێگــە خەوەکــەی نەمێنێتەوە؟
کام کچیــان هەیــە کەحــەز بەکارکردن
بکات کاتێــک دڵنیابێت ناچارنابێت بۆ
هەزار دینار شەرمەزاری بکێشێت؟!
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«لهكاتی دوگیانیدا غوده گهورهتر دهبێت»

غودهی دهرهقی ،هۆكار و چارهسهرهكان

نهخۆشــیانهی كــ ه توشــی ئــهم رژێن ه
دهبێت ،دهبێت ه هۆی دروســتبونی چهند
حاڵهتێك.

(بــۆردی عهرهبــی) و ههڤاڵــی كۆلێژی
◘ نهوژین ،شهیما عهدنان
نهشــتهرگهری مهلهكــی بهریتانیــا،
بــۆ (نهوژیــن) بــاس لــ ه هۆكارهكانی
غوده ئهو رژێنه شێوه پهپولهییهي ه
توشــبون بهنهخۆشی غوده و چۆنیهتی
كه دهكهوێته بهشی پێشهوهی مل.
ئهم رژێنه هۆرمۆنێك دهردهدات پێی دهستنیشــان كردنــی نهخۆشــیهكه و * گرنگترین هۆكارهكانی كهمی یان زۆر
چاالكی نهخۆشی غودهی دهرهقی چیه؟
چارهسهریهكان دهكات.
دهوترێت (هۆرمۆنی سایرۆكسین) ك ه
چهند هۆكارێكی ههیه ،لهوانه:
دهڕژێته ناو خوێنهوه ،لهناو خوێنیشدا
* ســهرهتا بــا بزانيننهخۆشــی غوده  .1كهمی مادهی یۆد ،بهتایبهت لهناوچ ه
دهست دهگرێت بهسهر زینده
شــاخاویهكاندا مادهی یۆد لهناو خاك و
چهند جۆری ههیه؟
چاالكیهكانی لهش دا ،كهم دهردانی
(غــودهی كــهم چــاالك ،غــودهی زۆر ئاویان زۆر كهمه.
یان زیاد دهردانی هۆرمۆنهكه دهبێت ه
چــاالك «ســام» ،گرێــی غــوده و  .2كهم خواردن یان نهخواردنی ماسی،
هۆی تێكچونی باری ئاسایی لهش.
غــودهی لیمفــاوی) دیارترین جۆرهكانى بهتایبــهت ئهو شــوێنانهی كــ ه دهریاو
پڕۆفیســۆر(د.فاروق حهسهن فهرەج) ،غــودهن .ههریهكهیــان نیشــان ه و روباری كهمتر تێدای ه و راوكردنی ماسی
راوێــژكاری نهشــتهرگهری و دكتــۆرا شــێوازی چارهســهری خۆی ههیه ،ئهو كهمتر دهكرێت.

دهكهن.
نیشــانهكانی غــودهی زۆرچاالكیــش،
بریتین له:
 .1ههڵوهرینی قژ.
 .2گۆڕینــی رهنگــی پێســت و
وشكبونهوهی.
 .3تێكچونی سوڕی مانگانه.
 .4ئهو كهسانهی ئهم نهخۆشیهیان ههی ه
ئــهوه بهشــێوهیهكی بهرچاو پهســتانی
خوێنیان بهرز دهبێتهوه.
 .5بهرزبونی رێژهی شهكرهی خوێن.
 .6بهردهوام ههست كردن ب ه برسێتی.
 .7بهشێوهیهكی بهرچاو كێشی لهشیان
دادهبهزێت.
 .8گۆڕینــی قهبــارهی چــاو و هاتنــ ه
دهرهوهی بۆپێشهوه.

 .3دوگیانی هۆكارێكی دیكهیه ،چونك ه
لهكاتــی دوگیانیــدا فرمانی غــوده زیاد
دهكات و غــوده گهورهتــر دهبێــت لــ ه
قهبارهی ئاسایی خۆی.
 .4پیســبونی ژینگــ ه هۆكارێكــ ه بــۆ
توشبون به نهخۆشی غوده.
 .5ههر ههوكردنێك ل ه لهشــدا دروســت
بێــت كاردهكات ه ســهر غــوده ،چونك ه
بهگری لهشی كهسهك ه الواز دهبێت.
 .6تیشــك بهركهوتن ل ه تهمهنی مناڵی
دا ،كاتێــك مناڵهكــ ه گــهوره دهبێــت،
غودهكه گهوره دهبێت.
 .7خهفهت و دڵهڕاوكێ هۆكارێكی تری
دروستبونی نهخۆشی غودهیه.
 .8مــادهی فلۆراید ك ه ســودێكی زۆری
بۆ ددان و پوك ههیه ،بهاڵم كاری غوده
تێك دهدات.
 .9حــهب و دهرمانــی دڵ ،ههندێكیــان * چــۆن چارهســهری نهخۆشــی غوده
كاریگهری لهسهر تێكچونی غوده ههیه .بكهین یان رێگاكانی خۆپاراستن چیه؟
ئهو كهســانهی ئهم نهخۆشــیهیان ههی ه
* نیشــانهكانی غودهی كــهم چاالك و پێویست ه رۆژان ه وهرزش بكهن ،ههروهها
خواردنی گۆشتی ماسی و دوركهوتنهوه
زۆر چاالك چین؟
نیشــانهكانی غودهی كهم چاالك بریتین ل ه خواردنی ل ه قوتونراو و ســورهوهكراو
یــان دوركهوتنهوه لــهو خواردنانهی ك ه
له:
رێژهی شهكری زۆر تێدایه.
 .1وشكبونهوهی قژ و ههڵوهرینی.
 .2ئــهو خانمانهی ئهم نهخۆشــیهیان پێویستیش ه (كاهو ،كهلهرم ،قهڕنابیت،
ههی ه سوڕی مانگانهیان رێكوپێك نیه .تــور ،شــێلم ،بڕوكلــی و تهڕهتیــزه)
 .3قهبــزی یهكێكــی دیكهیــ ه لــ ه نهخورێــن ،چونك ه كاری غــوده تهمهڵ
دهكات ،بهاڵم بكوڵێنرێن كاریگهریهكهی
نیشانهكانی ئهم نهخۆشیه.
 .4رێــژهی چهوریــهكان ل ه خوێندا بهرز كهمتــر دهبێتــهوه و ئاســاییه بخورێن.
لهبهرامبهریشدا خواردنی ئهو خۆراكانهی
دهبێتهوه.
 .5ئــهو كهســانهی ئهم نهخۆشــیهیان ك ه مادهی ریشاڵی زۆر تێدایه.
ههیــ ه ناتوانــن زۆر وهرزش بكــهن و ههروهها ل ه پاش شوشتنی دهم و ددان،
ئیشــتیهای خواردنیــان نامێنیت ،بهاڵم بــ ه ( )2پــهرداخ ئاو غهڕغــهڕه بكرێت
كێشــی لهشیان زیاد دهكات و بهردهوام بــۆ نههێشــتنهوهی مــادهی فلۆراید ب ه
بهدهســت ئــازاری ئێســكهكانیانهوه ددانهوه.
لهروى دهرونیشــهوه پێویست ه كهسهك ه
دهناڵێنن.
 .6تۆنــی دهنگیان دهگۆڕێــت ،چونك ه دوربكهوێتهوه ل ه خهفهت و دڵهڕاوكێ.
ئهم رژێن ه لهسهر بۆری ههوای قوڕگ ه و هــهروهك لهكاتــی ههســت كــردن بــ ه
ههرگۆڕانكاریــهك ل ه قهبارهیاندا روبدات نیشــانهكانی نهخۆشــیهك ه پێویســت ه
كهســهك ه ســهردانی پزیشــكی پسپۆڕ
دهبێت ه هۆی تێكچونی تۆنی دهنگ.
 .7دروستبونی ئازار ل ه ماسولكهكاندا .بكات بۆ شــیكاری خوێــن و وهرگرتنی
 .8بــهردهوام ههســت بــ ه خهمۆكــی چارهسهر.

لهپێناو تهندروستى مناڵهكهت ئاگات لهم  9خاڵ ه بێت
◘ نهوژین
مناڵ به بهردهوامى پێویستی ب ه
گرنگیپێدان و چاودێریی ههیه،
بهتایبهت لهروى تهندروستیهوه،
بۆ ئهوهى به شێوهیهكى باش
گهشهبكات و ب ه جهسته و دهرونێكى
تهندروستهوه پێبگات.
گۆڤــارى (حیاتــك)ى عهرهبــی ،لــ ه
بابهتێكــدا ئامــاژهى بــ ه  9خــاڵ داوه
ك ه گرنگ ه پــهروهردهكاران لــ ه منااڵندا
رهچــاوى بكــهن ،بهتایبــهت لــهروه
تهندروســتییهكهیهوه .خاڵهكانیــش
ئهمانهن:
 .1زو نوستن
پێویســت ه هــهر ل ه مناڵیــهوه ،تاكهكان
رابهێنرێــن بهوهى لهكاتێكى زوى شــهو
دا بخــهون ،ئهمــهش بههۆی ئهو ســود
و كاریگهرییــ ه باشــانهى ههیهتــى بــۆ
جهسته ،بهتایبهت بۆ تهمهنى مناڵى.
 .2جلوبهرگی گونجاو
پێویســت ه منــاڵ رابهێنرێــت كهبهپێــی
كهشــوههوا و وهرزهكان جلوبــهرگ
بپۆشــێت ،بهشــێوهیهك لــ ه وهرزه
ســاردهكان دا جلــی ئهســتور و لــ ه
گهرمهكان دا جلی تهنك لهبهر بكات.
 .3دانیشتن لهبهردهم شاشه
پێویســت ه لێنهگهڕێیــت مناڵهكــهت بۆ
ماوهیهكــى زۆر بــ ه دیار تهماشــاكردنى
شاشــهوه بهســهر ببــات ،ئیتــر چ
شاشــهى تهلهفزیــۆن بێــت یــان هــی
كۆمپیوتــهر و تابلێت و مۆبایل و ئامێره

ئهلیكترۆنیهكان ،بههــۆی ئهو زیانانهى
ل ه تیشــكی ئهو ئامێرانــهوه بهر چاو و
جهستهى مناڵهكه دهكهوێت.
 .4خواردن له دهرهوهى ماڵ
ههوڵبــده خــواردن لــ ه دهرهوهى مــاڵ
یاخــود لــهو شــوێنانهى كــ ه جێگــهى
متمانــهى تــهواو نیــن ،نهدهیــت بــ ه
مناڵهكــهت ،چونكــ ه ئهمــ ه ئهگــهرى
توشــبونى بهنهخۆشــی زیاتــر دهكات،
سهرباری زیان ه دورمهوداكانى.
 .5جگهرهكێشان
بــۆ ئهو دایــك و باوكانهى كــ ه جگهره
دهكێشــن ،دهبێــت لهكاتــى كێشــانى
جگــهرهدا لهگهڵ مناڵهكانیان دا نهبن و
لێیــان دور بن ،ئهویــش بههۆی ئهوهى
ئــهو دوكهڵــ ه تێكهڵــی ههناســهدانى
مناڵهكانیش دهبێت و زیانى زۆری بۆیان
دهبێت.
 .6ههستیاریی
ههندێك مناڵ جۆرێك ههستیاریی ههی ه
بــۆ ههندێك جــۆری خــواردن و میوه،
وهكــو( :مــۆز ،توفهرهنگــى و مانگۆ)،
زۆرجار ئــهم ههســتیاری ه وهكو پهڵهى
ســهر پێست یان فرمێسك رشتن یاخود
قورســیی ل ه ههناســهدان و یــان كۆك ه
و هاوشــێوهكانى دهردهكهوێــت .بۆیــ ه
پێویست ه ئاگادارى ئهم بواره بن.
 .7رهبۆ و شهكره
ههندێك ل ه منااڵن توشى نهخۆشیهكانى
رهبــۆ و شــهكره دهبــن ،بــۆ ئهمــهش
پێویســت ه دایكان و باوكان چاودێریهكى
تایبهتیان بكــهن ،چاودێریهكهش كورت
نابێتــهوه تهنهــا بــۆ ماڵــهوه ،بهڵكــو

بۆ بكــهن و ئاگایان ل ه تاى مناڵهكهیان
پێویســت ه لــ ه قوتابخانــهش درێــژهى  .8ههاڵمهت
ههبێت بهوپێیهى منااڵن كاتێكى زۆر ل ه ههاڵمــهت یهكێكــ ه لهنهخۆشــی ه بێــت ،خــۆ ئهگهر جۆرهك ه قــورس بو،
كه توشى مناڵ و گهورهش ئــهوا پێویســت ه بیبهن ه نهخۆشــخانه و
قوتابخانــ ه دهبن .بۆ ئهمهش پێویســت ه بهرباڵوهكان 
لهگهڵ ئیدارهى قوتابخان ه و مامۆستایان دهبێت ،كاریگهریهكهشــى بهپێی جۆر و پزیشك بیبینێت.
 .9بهتهنیا جێهێشتنى مناڵ
قســ ه بكــهن و دهرمانــى پێویســت ل ه رادهى نهخۆشیهكه دهگۆڕێت.
قوتابخانهكــهدا دابنێن بــۆ مناڵهكان و ئــهوهى گرنگــ ه بــۆ دایكان و بــاوكان ،ئاگاداربــ ه ك ه مناڵ ب ه تهنیــا لهماڵهوه
هــهروهك ئاگاداریان بكهنهوه بۆ ئهوهى ئهوهیــ ه كــ ه ئــاگادار بــن لــ ه جــۆری بهجێنههێڵیت ،ئهویــش بههۆی ئهوهى
لهكاتى توندبونى حاڵهتهكان دا رهوانهى ههاڵمهتهكه ،بهشێوهیهك ئهگهر ئاسان نهوهكــو كارێك بــكات ببێتــ ه هۆكارى
بو ،ئهوا لهماڵهوه چارهسهرى پێویستی كارهسات و روداوى ناخۆش و دڵتهزێن.
نهخۆشخانهیان بكهن.

ههمهڕهنگ
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لە پۆستە ئیداریی
و حکومییەکان
دا ژنان پشکێکی
کەمیان بەردەکەوێت

◘ نهوژین
جگه له پارلهمانى كوردستان ،هیچ
جومگهیهكى ترى دهسهاڵت له ههرێمى
كوردستان دا نییه ك ه رۆڵ و پێگهى
ئهوتۆی تێدا ب ه ژنان درابێت ،ئهوهى
ل ه پارلهمانیش دا ههیه ،ب ه پشت
بهستن به سیستهمێك كراوه ك ه ناوى
«كۆتا»یه.
لــ ه ههرێمــى كوردســتاندا ،ئهگهرچــی
رێــژهى ژنان زۆرجار وهها وێنا دهكرێت
كــ ه زیاتره لــ ه پیاوانه ،بهاڵم ئهم ه هیچ
كاری لهســهر ئهوه نهكــردوه رۆڵێك ب ه
ژنان بدرێــت بهقهدهر ژمارهكهیان بێت،

بهتایبــهت ل ه دهســهاڵت و ناوهندهكانى
بڕیار دا.
لهههرێمــى كوردســتان دا و لــهو ســێ
دهســهاڵتهى كــ ه ههیــه ،تهنهــا لــ ه
یهكهمینیان دا ك ه دهسهاڵتى یاسادانانه،
ژماره و رێژهى ژنان تاڕادهیهك بهرچاوه،
ئهو دو دهسهاڵتهكهى تر (جێبهجێكردن
و دادوهری) ،رێژهى ژنان تیایدا یان ههر
نیی ه یان زۆر كهمه.
بهپێــی ئــهو یاســایهى كــ ه پارلهمانى
كوردستان دهریكردوه ،پێویست ه %30ى
كورســیهكانى پارلهمان ب ه ژنان بدرێت،
بهپشــت بهستن به سیســتهمێك ك ه ب ه
«كۆتا» ناودهبرێت.
لهمبارهیــهوه ،د .چۆمــان هــەردی،

مامۆســتای زانکــۆ و بەڕێوەبــەری
ســەنتەری جێنــدەر بۆ گەشــەپێدان لە
زانکۆی ئەمەریکی لە عێراق  -سلێمانی،
رەخنــە لە سیســتەمی کۆتــای %٣٠ی
ئەگرێــت بۆ ژنــان و داوا دەکات الیەنە
سیاســییەکان رێگــە بدەن کــە ژنان لە
هەر ســێ دەســەاڵتەکهدا بــە قەبارەی
خۆیــان لە کۆمەڵگادا بەرپرســیارێتیان
پێبدرێت.
د .چۆمــان هەردی ،لــە لێدوانێکیدا بۆ
(دەنگی ئەمەریکا) ،باسی لەوە کرد کە
«لە پۆســتە ئیداریی و حکومییەکان دا
ژنان پشــکێکی کەمیــان بەردەکەوێت،
لەکاتێکدا بڕیاری ()٢٥\١٣ی ئەنجومەنی
ئاسایشــی نەتەوەیەکگرتوەکان جەخت

لەوە دەکاتەوە کە ژنان دەبێت بەشداربن
لە حکومڕانی دا».
ئهگهرچــی پارلهمانــى كوردســتان
ئهوهى بۆ خــۆی دیاریكردوه ك ه %30ى
كورســیهكانى ب ه ژنان بدات ،بهاڵم هیچ
دهزگا و دهسهاڵتێكى ترى بهههمان یاسا
و بنهماوه پابهند نهكردوه ،بهوهۆیهشهوه
لــ ه دهســهاڵتى جێبهجێكــردن دا كــ ه
حكومهتــه ،تهنهــا یــهك وهزیــری ژن
ههیه ،لــ ه ئهنجومهنــى دادوهریش دا و
لهكۆی پێكهاتهكانى دا ،ژمارهى ژنان ل ه
پۆست ه بااڵكان دا ،ل ه پهنجهكانى دهست
تێناپــهڕن .ل ه پۆســتهكانى خوارهوهى
ئهم دو دهسهاڵتهشــدا ،ژمارهى ژنان ل ه
پۆستهكان دا لهكهمی دا ب ه پۆستهكانى

دەربارەی

دارتاشهكهى نواندن

و بهتایبهت ســلێمانى بێنیت و باس ل ه
◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
(بهدیع ه دارتــاش) نهكهى ،چونك ه ئهو
یهكێكــ ه لــ ه دێرینتریــن هونهرمهندانى
ژنێک بەقەد شاخێک بڵند ،پڕ لە
جوانی و لێهاتویی ،مێژویەکی جوان و ئهكادیمی ئهو بواره.
پڕ لە هونەری هەیە ،ئەم ژنەش كهسى (دارتاش) لە ســاڵی  1946لە گەڕەکی
مەڵکەندی شاری سلێمانی هاتۆتە بون،
دیكه نی ه جگه له (بهدیع ه دارتاش).
دەرچوی بەشــی شــانۆی ئەکادیمیای
ناتوانى ناوى هونهرى شانۆ ل ه كوردستان هونەرە جوانەکانی بەغدایە لە ساڵەکانی

پیاوان بهراورد ناكرێت.
د .چۆمــان هــەردی ،دهشــڵێت:
«سیســتەمی کۆتــای  %٣٠زۆر کەمە و
ئەو کەسانەشــی کە پارتە سیاسییەکان
هەڵیان دەبژێرن لەســەر بنەمای توانا و
هۆشیاری جێندەری نییە ،بەڵکو بەهۆی
پەیوەنــدی ئەوانەوەیــە بــە حزبــەوە،
هــەر بۆیــە زۆرجار ناتوانــن داکۆکی لە
مافەکانی ژنان بکەن».
لهئێســتادا حكومهتــى ههرێــم لــ ه
ســهروبهندى پێكهێنانى كابینهى نوێی
دایه ،ههمو چاوهكانیش لهســهر ئهوهی ه
كــ ه لهم كابینهیهدا چ لــ ه روى ژماره و
بهشــداریهوه پێگهى ژنان بهرهوپێشهوه
بچێت ،چ لهروى كاركردنیش بۆ برهودان
بــ ه رۆڵ و مافهكانى ژنان ،بهرنامهیهكى
باشــترى ههبێت لهوهى تائێستا ههبوه
و كراوه.
بەڕێوەبــەری ســەنتەری جێنــدەر بــۆ
گەشــەپێدان لــە زانکــۆی ئەمەریکــی
لــە عێــراق  -ســلێمانی ،پێیوایــ ه لــە
ســەروبەندی پێکهێنانی ئەم کابینەیەی
حکومەتــدا ،وەکــو جارەکانــی رابــردو
الیەنە سیاسییەکان رێگەیان نەداوە کە
ژنان بەپێی پێویســت پۆســتی حکومی
وەرگرن.

یەكێك لەهــۆكارەكان بوە كــە نەچێتە
ناو پرۆسەی هاوســەرگیرییهوه «بەڵێ
بێگومان ھونــەر ھۆکار بو ،بەاڵم ھونەر
بۆشــاییەکی گەورەشــی لە ژیانم دا پڕ
کردەوە».
هەر لەبارەی پەیوەندی سۆزدارییەوە لە
ژیانیدا ،دەڵێت« :ھیچ گەنجێک نییە لە
ژیانیــدا کە تموحی نەبێت لە قۆناغێکی
ژیانیــدا ،منیش وەک خــۆم دەگونجێت
خەڵــک ههبوبێــت تەمەننــای ئــەوەم
کردبێــت کــە بۆ یەک ببیــن ،خەڵکیش
ھەبوە تەمەننای کــردوە کە من بۆ ئەو
ببــم ،ھی واش ھەبــوە پێــی وتوم ،من
وتومــە نــا! خۆشــم نازانــم ھۆکار چی
بــوە؟! کە تەخەڕوجم کــرد ئەوەندەیان
پێوتم تۆ وایت و تۆ وایت غرورێکم توش
بوبو ،خۆشــم ھەســتم بــە جوانی خۆم
نەدەکرد».
ســەبارەت بە نازنــاوی (دارتــاش) كە
كــەی و چــۆن ههڵیگرتــوه ،دەڵێــت:
«وشــەی دارتاشــم لەال زۆر پیرۆزە ،بە
رەحمەت بێت بەڕێوەبەرێکی ئافرەتمان
ھەبو لــە ئامادەیــی کچانی ســلێمانی،
(ســت درەخشــانی شــێخ حەفیــد)،
من نــاوم بەدیعــە عهبدوڵاڵ حەســەنه،
مامۆســتایەکی تریــش نــاوی بەدیعــە
مەحوی بو ،دراوسێمان بو ،ھەردوکمان
جێگری ست درەخشان بوین ،رۆژێکیان
وتی :بەدیعە؟ ھەردوکمان وتمان :بەڵێ!
وتــی :بەدیعە دارتاش تۆ ناڵێم ،بەدیعە
مەحــوی دەڵێــم !.لەوســاوە نازنــاوی
دارتاش بەسەرما بڕا».

.١٩٧٣ -١٩٧٢
بۆ ماوەی  23ساڵ لە پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی شــاری ســلێمانی مامۆســتا
بوە ،چواردە ســاڵیان ســەرۆکی بەشی
شــانۆ بوە .لە ســاڵی  2003بهدواوه لە
بەشی سەرپەرشتیاری پەروەردە دا کار
دەکات.
لهبــارهى چۆنیهتــى خوێندنــى هونهر،
(بەدیعــە) ئامــاژه بــهوهدهكات كــ ه
بهرێكــهوت روى لــهو بــواره كــردوه و
ســهرهتا نهیزانیــوه ئهم كۆلێــژه كارى
چیــه ،بــهاڵم لهرێگــهى (م.ئیبراهیــم
جهالل)هوه بهو بهشه ئاشنا بوه.
ئــهوهش دهگێڕێتــهوه كــ ه هاتوهتهوه،
باوكــی بهوهۆیهى شــیوعی بوه و بیری
كــراوه بــوه ،زۆر پشــتیوانى كارهكهى
كــردوه و پێیوتــوه «دهبیتــ ه دایكــی
میللــهت» ،بهاڵم كهســوكارهكهى تری
تانهیــان لێداوه و پێیان كهمبوه ك ه لهو
بهشــ ه بخوێنێت ،چونك ه ئهوكات ه هونهر
به عهیب ه و سوك تهماشاكراوه.
باس لهوهشدهكات ئهو و كچێكى دیكهى
كریســتیان ،تاكــ ه دو كچى بهشــهكهى
خۆیــان بــون و خوێندكارهكانــى دیك ه
ههموى كوڕ بون.
(بەدیعە دارتاش) بەو تەمەنەوه هێشتا
تەنهایــە و پرۆســەی هاوســەرگیری
ئەنجام نەداوە ،دەربارەی ئەنجامنەدانی
پرۆســەی هاوســەرگیریش دەڵێــت:
«بــاوەڕم بــە قیســمەت و نســیبە ،بە
دەستى خۆم نەبوە ،خۆشم لەو مرۆڤانە
نەبــوم ھەوڵ و ھەڵپــەم بــۆی ھەبێت،
ئەگینــا ئەوەنــدەی من لەگــەڵ پیاواندا
ھاوڕێ بــوم ،لەگــەڵ کچانــدا وا نەبوم،
بەاڵم پەشیمانیش نیم ،ژیانی خۆمم زۆر * سهرچاوه:
 ویکیپیدیاخۆشدەوێت».
ئــەو ئامــاژەش بــەوە دەكات كە هونەر  -چاوپێکەوتنی گروپی گوڵنار

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
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