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ل ه رۆژى جیهانى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ ب ه ژنان

لهگهرمیان توندوتیژی زیادیكردوهو كوشتنى ژنان كهمی كردوه

 231 :2013حاڵهت
 417 :2014حاڵهت
 475 :2015حاڵهت
 239 :2016حاڵهت
 381 :2017حاڵهت
◘ نهوژین
ل ه رۆژى جیهانى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی دژ ب ه ژنان ،ئاماره
فهرمیهكان زیادبونى كۆی رێژهى
توندوتیژی ل ه شهش مانگى یهكهمى
ئهمساڵدا لهگهرمیان ئاشكرا دهكهن،
بهاڵم كوشتن و خۆكوشتنى ژنان
كهمیان كردوه.
بهپێ���ی ئام���اری بهڕێوهبهرایهت���ى

بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژی دژ ب ه
ژن���ان لهگهرمی���ان ،ل ه ش���هش مانگى
یهكهمى ساڵی  2017دا ،هیچ حاڵهتێكى
كوش���تنى ژنان تۆمارنهكراوه ،ئهمهش
بهرهوپێش���هوهچونێكى باش���ه لهچاو
س���ااڵنى راب���ردو ،چونك��� ه ل���ه ههمو
س���اڵهكانى دیكهو له ماوهى ئهو شهش
مانگ���هدا ،بهالی كهم���هوه دو حاڵهتى
كوشتنى ژنان تۆمار كراون ،بهشێوهیهك
ل ه ساڵی  2013دا  3حاڵهت و ل ه 2014
دا  2حاڵهت تۆماركراون ،بهاڵم ل ه 2015

دا بهرزبوهتهوه بۆ  6حاڵهت و ل ه 2016
دا  2حاڵهتى كوشتنى ژنان تۆماركراون
لهو شهش مانگهدا.
ههربهپێ���ی داتاكان���ى بهڕێوهبهرایهتى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ بهژنان،
حاڵهتهكانى خۆكوشتنى ژنان لهگهرمیان
لهمس���اڵدا كهمیانكردوه ،بهوپێیهى 2
حاڵهتى خۆكوش���تن تۆماركراون ،بهاڵم
ساڵی پار  4حاڵهت ههبوه.
لهبهرامب���هر كهمبون���هوهى ج���ۆره
قورس���هكانى توندوتیژی وهكو كوشتن

حاجی خاسه ،ئهو ژنهى  20ساڵ ه
ل ه باوهنور دوكانداره

و خۆكوشتن ،جۆری دیكهى توندوتیژی
له نیوهى یهكهمى ئهمس���اڵدا بهبهراورد
ب ه نیوهى یهكهمى س���اڵی پار زیادیان
ك���ردوه ،بۆ نمونه :خۆس���وتاندن ل ه 1
حاڵهتى س���اڵی پ���ارهوه بۆ  6حاڵهتى
ئهمساڵ زیادی كردوه ،ههروهك سوتانی
ژنان ل ه  4حاڵهتهوه بۆ  6حاڵهت بهرز
بوهتهوه.
دهس���تدرێژی سێكس���یی ،یهكێك���ى
دیك���هى جۆرهكان���ى توندوتی���ژی دژ
ب��� ه ژنان��� ه كهبهپێ���ی بهڕێوهبهرایهتى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ ب ه ژنان
لهگهرمیان زیادیكردوه ،بهش���ێوهیهك
لهنیوهى یهكهمى ئهمساڵ دا  3حاڵهت
تۆمارك���راوه ،لهكاتێكدا پارس���اڵ لهو
ماوهیهدا  2حاڵهت ههبون.
هاوشان لهگهڵ ئهم داتایانهدا ،چاالكوانان
و ئیش���كهرانى بوارى بهرهنگاربونهوهى
توندوتی���ژی دژ به ژنان ،بهپێویس���تی
دهزانن ك��� ه یاس���ای بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی خێزان���ى ههموار بكرێتهوه،
بهشێوهیهك سهرجهم جۆر و تاوانهكانى
دیك��� ه بگرێتهوهو س���زاى قورس���تر بۆ
تاوانباران دهربكات.
لهمیان���هى راپۆرتێكى ئ���هم ژمارهیهى
(نهوژی���ن) دا ك���ه ل��� ه الپ���هڕه ()4
دا باڵوكراوهت���هوه ،عهقی���د :لهمیع��� ه
محهمهد ،بهڕێوهب���هرى بهڕێوهبهرایهتى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژی دژ ب ه
ژن���ان لهگهرمیان ،وتویهت���ى« :ههمو
یاسایەک سەرەتا دادەنرێت کەموکورتی
تێدا دەبێت ،بۆیە پێویس���تە یاس���اکە
هەمواربکرێتەوە بەش���ێوەیەک کەهەمو
جۆرەکان���ی توندوتی���ژی خێزانی تێدا
باس���بکرێت ،چونکە ئەو یاسایە چەند
ساڵێکە دەرچوەو لەوکاتەوەش تا ئێستا
چەندین جۆری تاوانى تر دروستبوە».

مهلهفێکی تایبهت ب ه
رهوشی ژنانی ئاوارهی
دوزخورماتو
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ژنێك ههمو پارهى كهالرى
لهژێر دهسته
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كچانى
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گهرمیان
شانۆ
دهبهنه سهر
شهقامهكان
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بۆچی ژنان زۆرتر پهنا
بۆ نهشتهرگهریی مناڵبون
دهبهن؟
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كاتێك ژنان ناچار دهكرێن شو ب ه «شوبرای» خۆیان بكهنهوه

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ئهو ژنانهى ك ه هاوسهرهكانیان ل ه
دهست دهدهن و خاوهنى مناڵن،
دهكهونه نێوان دو بهرداشهوه،
بهرداشێك ماڵى باوكیان ك ه داواى
كچهكانیان دهكهنهوه بۆئهوهى لهگهڵ
خۆیان بژین ،بهرداشێكى تر ئهوهی ه
ماڵ ه خهزوران داواى مناڵهكانیان
دهكهنهوه ،ئهمهش زۆر جار ژنان
ناچاردهكات شو ب ه براى مێردهكانیان
(شوبراكانیان) بكهنهوه.
ماری���اى تهم���هن ( )30س���اڵ ،ناوى
خ���وازراوى ژنێكى ناوچ���هى گهرمیانه،
ك ه بۆ ماوهى  3س���اڵ ه هاوس���هرهكهى
لهدهستداوه .ب ه ئاه و خهمێكى زۆرهوه
باس له ژیانى خۆى بۆ (نهوژین) دهكات

ك ه چۆن ناچاركراوه ك ه هاوس���هرگیرى
ئهنجامبداتهوه لهگهڵ براى مێردهكهى.
وتى« :ب���ۆ ماوهى ( )9س���اڵ لهگهڵ
هاوسهرهكهم به خۆشى ژیام و بوین ب ه
خاوهنى ( )3مناڵ ،بهاڵم له روداوێك دا
هاوسهرهكهم لهدهستدا».
دهشڵێت :له دهستدانى مێردهكهم بۆ من
س���هخت بو لهوهش سهختر ناچاركردنم
بو ك ه مێرد ب ه ش���وبراى خۆم بكهمهوه
له پێناو مناڵهكانم.
ب���ه ههم���ان ش���ێوهى ماریا ،ئایش���ى
تهم���هن ( )48س���اڵ ك ه دانیش���توى
ناحیهى رزگارى سهر ب ه قهزاى كهالره،
س���هبارهت به ش���وكردنهوهى ب ه براى
مێرده كۆچكردوهكهى قس ه بۆ (نهوژین)
دهكات و دهڵێ���ت« :دواى ( )3س���اڵ
ژی���ان كردن لهگهڵ مێردهكهم ،بهاڵم ب ه
هۆى نهخۆش���یهوه هاوسهرهكهم كۆچى

دواى كردو ( )3مناڵ���ى لهدواى خۆى
بهجێهێشت».
وتیشى« :س���اڵێك تێپهرى بهسهر ل ه
دهستدانى مێردهكهم ماڵى باوكم منیان
هێنایهوه ب���ۆ ماڵى خۆیان ،بهاڵم ماڵى
خهزورم رازى نهب���ون مناڵهكانم لهگهڵ
خ���ۆم بژین بۆی��� ه لێی���ان وهرگرتمهوه
و ئهم���هش ناچ���ارى كردم مێ���رد ب ه
ش���وبراكهى خۆم بكهمهوه ،بۆ ئهوهى
حهسرهتى دورى مناڵهكانم و هاوسهره
كۆچكردوهكهم ژیانم لهناو نهبات».
ئاماژهى بهوهشكرد :راسته له سهرهتادا
ب ه ناچارى هاوسهرگیریم ئهنجامدایهوهو
بۆ من سهخت بو ،بهاڵم لێى پهشیمان
نهب���وم و نیم ،چونك��� ه دواى زیاتر ل ه
( )25س���اڵه بۆ یهكجاریش ناخۆش���ى
نهكهوتوهت���ه نێوانمان���هوه و زۆر زۆر
ئاس���ودهم ژیانێكى زۆر خۆشم ههیه و

بوم به خاوهنى ( )5مناڵیش.
زۆرج���ار بۆ ئهم جۆره نهریت و كارانه،
كۆمهڵ���گا پهنا بۆ دهق و ش���هرعیهت ه
ئاینییهكان دهب���ات ،بهاڵم ئایا ل ه روى
ئاینی���هوه ژنان ناچارن بهوهى ش���و ب ه
برای هاوسهرى كۆچكردویان بكهنهوه؟
مهال مهحمود ،پێش نوێژ و وتار خوێنى
مزگهوت���ى ئیمام���ى عهب���اس لهكهالر،
سهبارهت بهم بابهت ه قسه دهكات.
وتى« :ل ه روى ئاینیهوه هیچ فهرمودهو
س���ورهتێك نی ه كهوا ژن���ان ناچاربكات
مێرد ب ه ش���وبراى خۆی���ان بكهنهوه ل ه
دواى مردن���ى مێردهكانی���ان بۆیه ژنان
ئازادن چ كهسێك ههڵدهبژیرن بۆ ئهوهى
هاوسهرگیرى لهگهڵ بكهن».
وتیش���ى :ئهوهى دهوترێت ل ه ژێر ناوى
ئایندا الیهنه كهلتورى و عهش���ایهریهك ه
بهس���هریدا زاڵه ،ئهگهر نا ژنان ئازادن
له دواى مردنى هاوسهرهكانیانهوه مێرد
بكهنهوه یان نا.
وادی���اره ئ���هم وتهیهى دوای���ی (مهال
مهحم���ود) ،كرۆكى نهریتهكهیه ،چونك ه
وهك���و ههندێ���ك ل���هو ژنان ه باس���یان
لێوهكرد ،ب���ۆ ئهوهى روب���هڕوى تانهو
تهش���هرى كۆمهاڵیهتی���ی نهبنهوه ،ئهو
كارهیان كردوه.
ماریا ،بهدهم ههنس���كى گریانهوه باسى
لهوهش���كرد« :من دهمتوانى له رێگهى
دادگاوه مناڵهكان���م وهربگرم���هوه مێرد
ب ه ش���وبراى خۆم نهكهمهوه و ئهم باره
گران و س���هختهى كه ئێس���تا تێیدام
له ش���ان نهگرم ،بهاڵم بۆ پاراس���تنى
شكۆى خۆم و خێزانهكهم و دوربون ل ه
تانهو تهش���هرى دهوروبهر ،به ناچارى
هاوس���هرگیرى دوهمم ئهنجامدایهوه ،ل ه
كاتێكدا نزیك ه س���اڵیك دهبێت لهگهڵ
ش���وبرایهكهم دهژیم وهك ئ���هوه وای ه
ئێستا مێردهكهمم لهدهست دابێت».
ههڕهشهكردنى خێزانهكان بۆ سهر ژنان
به وهرگرتن���هوهى مناڵهكانیان ل ه دواى

لهدهس���تدانى مێردهكانی���ان ،ناچاریان
دهكات ك��� ه ش���و ب ه ش���وبراى خۆیان
بكهنهوه ئهگهر چى ل ه روى یاس���اییهوه
یاس���ایهك ههی ه ك ه بوار به ژنان دهدات
بۆ وهرگرتنهوهى مناڵهكانیان.
نهش���اد عوم���هر ،پارێ���زهر ،ل���ه روى
یاس���اییهوه ئهمهم���ان زیات���ر بۆ رون
دهكاتهوه «بهپێى یاساى بارى كهسێتى
عێراقى كه ل ه  2015وه ل ه كوردس���تان
كارى پێدهكرێ���ت كهوا م���اف ب ه ژنان
دهدات بۆ وهرگرتنهوهى مناڵهكانیان ل ه
تهمهنى ( 15بۆ  )18ساڵى».
دهش���ڵێت :ب���هاڵم بهه���ۆى داخراوى
كۆمهڵ���گا و ناهۆش���یارى ژن���ان و
كهمتوانایى له دابینكردنى بژێوى ژیانى
خۆی���ان و مناڵهكانیان ئهگهر ب ه ئارهزو
بێت یاخود ب ه ناچارى مێرد به شوبراى
خۆیان دهكهنهوه.
ل���ه روى كۆمهاڵیهتیهوه ئهو ژنانهى ك ه
ب ه ناچ���ارى مێرد ب ه ش���وبراى خۆیان
دهكهن���هوه كاریگ���هرى دهرونى زۆر ل ه
سهریان به جێدههێڵێت.
عهباس گهرمیانى ،توێژهرى كۆمهاڵیهتی،
باس ل��� ه الیهن��� ه كۆمهاڵیهتیهكهى بۆ
(نهوژین) دهكات و دهڵێت« :ئهنجامدانى
ئهو پرۆسهیه دو رهههندى كۆمهاڵیهتى و
دهرونی ههیه ،كۆمهاڵیهتیهكهى ئهوهی ه
كه زۆرجار ژنان توش���ى تانهو تهشهرى
دهوروب���هر ئهبنهوه ب ه هاوس���هرگیرى
كردنیان به شوبراكانیان ،دهرونیهكهشى
ئهوهی ه زۆر جار له كاتێكدا ژنان مردنى
مێردهكانیان ل��� ه بیر نهكردوه ناچاریان
دهكهن ئهو پرۆس���هیه ئهنجام بدهنهوه
ب ه بیانوى داهاتوى مناڵهكانیان ئهمهش
كاریگهرى دهرونى خراپ دهبێت».
وتیشى« :زۆرجاریش كوڕان و پیاوانیش
لهم پرۆسهیهدا دهبنه قوربانی ،چونك ه
كورێكى گهنج وێناى ئهوه ناكات ژیانى
هاوسهرى لهگهڵ كهسێك پێكبهێنێت ك ه
رۆژێك ل ه رۆژان ژنى براكهى بوه».

ئایا كچ و دایك دهشێت ببن ه هاوڕێ؟
◘ نهوژین ،جوان ه جهلیل
هاوڕێیهتی نێوان دایک و کچ
پەیوەندیەکی خوڕسکانەیە بەهۆی
ئەوەی لە روی لێکچونی پێکهاتەی
و جەستەی و ژینگەی دەرونی و
هەست و سۆزدارییەوە لەیەکتر نزیکن،
بەاڵم بەشێکی زۆری دایکان بەهۆی
سەرقاڵیان بەکاروباری ماڵەوە و
زۆرجاریش کاروباری دەرەوە ،ل ه
کچەکانین دابڕاون ئەمەش وا لە کچان
دەکات لەکاتی رودانی هەرکێشەیەک
پەنا بۆ هاورێ یان کەسانی دەرەوەی
خێزانەکانیان ببەن کەنازانرێ ئاخۆ
جێگای متمانەن یاخود نا.
«ب���ڕوام وای���ە هەرکچێ���ک دایک���ی
ببێت���ە نزیکترین هاوڕێی ئ���ەوا ئەبێتە
ش���ازادەیەکی س���ەرکەوتوو لەژیانیدا،
چونکە دایکی کەس���ێکی دنیا دیدەیە و
رۆژانێک خۆی تێپەڕی���وە بەو رێگایەدا
کە ئێستادا کچەکەی هەنگاوی بەسەردا
دەنێت».
ئەم وتەی (س���ایە ئیبراهیم)ی تەمەن
 ٢٢س���اڵە کە خوێندکاری دوا قۆناغی
ئامادەییە.
سایە ،دەڵێت« :راستە بەهۆی خوێندن
و کاری راگەیاندنەوە زۆر دەرفەتی ئەوەم
نەبوە قسەوبەسەرهاتەکانی رۆژانەم بۆ
دایکم باس بکەم ،بەاڵم دایکم هەمیشەو
هەموکات پاڵپش���ت و یارمەتیدەرم بوە
بۆ گەشتن بە خولیاو ئامانجەکانم».
وتیش���ی« :هەر هەنگاوێ���ک لەژیانمدا
بینێ���م پێ���ش هەموو ک���ەس پرس بە
دایک���م دەک���ەم ،چونک���ە دەزانم ئەو
هەرگیز خراپەی منی ن���اوێ ،تەنانەت
لەهەڵبژاردنی جلوبەرگیشدا رای دایکمم
الگرنگە».
لەئێس���تادا بەش���ێکی زۆری دای���کان
جگ���ە لەکاری ماڵەوە س���ەرقالی کاری
دەرەوەش دەب���ن و زۆربەی کاتەکانیان
بەکارکردن���ەوە بەس���ەردەبن و کاتێکی

زۆرجار هاورێکانم
به تانەوه پێم
دەڵێن ئێمە
لەدایکت بۆتۆ
نزیکترین
ئەوتۆیان نامێنێ ب���ۆ گوێگرتن لە رازو
نیازی کچەکانین ،هەربۆیە کچانیش بۆ
هەڵڕشتنی خەمەکانیان و چارەسەرکرنی
کێشەکانیان پەنا دەبەنە بەر کەسانێک
ک���ە هاوتەمەنی خۆیان���ن و ئەزمونێکی
وای���ان نیە لەژیان���دا یاخ���ود زۆرجار
جێگای متمانە نین و دواجار لەجێگەی
چارەسەر کردنی کێشەکە کێشەی تری
بەدواوە دێت.
نەسرین عومهر 48 ،ساڵ ،ژنی ماڵەوە،
بەمش���ێوەیە ب���اس لەپەیوەندی نێوان
دای���ک و کچ ب���ۆ (نەوژی���ن) دەکات و
دەڵێ���ت« :لەس���ەر دایکان پێویس���تە
متمانەیەکی وەها لەدڵ���ی کچەکانیاندا
دروس���ت بکەن کە لەئەگ���ەری رودانی
هەر کێش���ەو گرفتێک دایکیان پەناگەی
یەکەمیان بێت».
وتیشی« :نابێت دایکان لەکاتی رودانی
هەر کێشەیەک توڕە ببن و پەناببەنە بەر
قسەی نەشیاو ،چونکە ئەم کارە دەبێتە
هۆی ئەوەی ت���رس لەدڵی کچەکانیاندا
دروس���ت ببێ���ت و ئەوانیش جارێكیتر
نەتوانن هانا بۆ دایکیان ببەنەوە».
بهشێكى زۆر لهكچان ناوێرن یان شهرم
دهك���هن دایكیان بكهن ب ه هاوبهش���ى
كێش���هو خهمهكانی���ان ،ئهمهش بهرای
توێژهرێكى كۆمهاڵیهتی.

کەن���ار کەمال ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى :س���هرقاڵیهوه ،زۆرج���ار دای���كان لهم
«گرنگ���ی دان ب���ە رازو نیازی کچان و ئهرك ه پهروهردهیی��� ه دوركهوتونهتهوه،
گوێگرتن لەخەمەکانی���ان و گێڕانەوەی س���هرباری ئهوهش جهختدهكاتهوه ك ه
بەس���ەرهات و ئەزمون���ی دای���کان بۆ پێویستە لەس���ەر دایکان گوێگرێکی
کچەکانی���ان هۆکارێک���ی س���ەرەکی ب���اش و لەس���ەرخۆی کچەکانیان بن و
نزی���ک بون���ەوەی کچان���ە لەدایکیان و سانس���ۆرێکی وەها نەخەنە سەریان کە
رەوانەوەی ئەو ترس���ەیە ک���ە زۆربەی ترس لەدڵی کچەکانیاندا بچێنێت».
کچان لەناخیاندایەو لەترسی توڕەبون و هەمو ئەو دایک و کچانەی لەم راپۆرتەدا
قس���ەی دایکیان ناوێرن دایکیان بکەنە دواندمان کۆکن لەسەر ئەوەی پەیوەندی
پتەوی نێ���وان دایک و کچ دەبێتە هۆی
هاورێی یەکەمی ژیانیان».
(کەنار) دەشڵێت« :رونە ئەرکی دایکان ئەوەی کچان زیاتر متمانەیان بەخۆیان
لەپ���اڵ پەروەردەکردن���ی منداڵەکانی هەبێ���ت و فراوانت���ر بیر لەو کێش���انە
بەتایبەت���ر کچەکانی���ان ،هاوەڵیکردن بکەنەوە کەدێتە رێگەی���ان ،بهوهۆیهى
یاخ���ود هاوڕێتیکردنیان���ە ،کە ئەمەش پش���تگیری دایکی���ان هۆکارێکە بۆ ورە
جۆرێک���ە لەجۆرەکانی پ���ەروەردە ك ه بەرزیی���ان بەرامب���ەر ئاس���تەنگەکانی
بهتایبهت بۆ قۆناغ���ی ههرزهكارى زۆر ژیانیان.
بەاڵم هەندێ لەکچان کێش���ەیان ئەوەیە
گرنگه».
ئ���هو توێ���ژهره پێیوای��� ه بهه���ۆی کە دایکیان هیچ کات گوێی بۆ نەگرتون

و متمانەی ئەوەی پێنەداون کە توش���ی
کێش���ەیەک ببن و بتوانن الی دایکیان
باسی بکەن.
ئاس���یا محهمهد 20 ،ساڵ ،خوێندکاری
زانکۆ ،بۆ (نەوژین) وتی« :دایکم هیچ
کات متمانەی ئەوەی پێ نەبەخش���یوم
کە بتوان���م بێ ترس و دودڵی قس���ەو
گرفتەکان���ی خۆم���ی ال ب���اس بکەم،
هەربۆیە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆش���اییە
هەمیشە پشتم بەهاوڕێکانم بەستوە».
باسی لەوەش���کرد «هەمیش���ە ترسی
ئەوەم لەداڵیە لەکاتی پچڕانی پەیوەندی
هاوڕێتی���م نهێنیەکان���م ب���اس بکرێ و
کەس���ایەتیم لەناو هاورێکانمدا بڕوشێ،
چونکە زۆرجار هاورێکانم تانەی ئەوەم
لێدەدەن و پێم دەڵێ���ن ئێمە لەدایکت
بۆت���ۆ نزیکترین ،کە ئەم���ە گەورەترین
ئازاری دەرونیە بۆمن».
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ژنانى ئاوارهى دوزخورماتو ،خهمی ئاوارهیی و حهسرهتی گهڕانهوه

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
كاتێك (سهبری)مان دواند ،لهیهك
كاتدا توڕهیی و نیگهرانى و خهم ل ه
قسهكانى دا رهنگی دهدایهوه ،ئهو
ژنێكى ئاوارهى قهزاى دوزخورماتو
بو ،لهگهڵ خێزان و كهسوكارهكهى
له بهرهبهیانى 16ى ئۆكتۆبهر دا
ئاوارهى ناوچهى گهرمیان بون و
ئێستا لهسنورى ناحیهى (زینانه)
گیرساوهتهوه .بهخهمبارییهوه
وتى 16« :خێزان لە مەکتەبێکین،
بەڕێوبەرهكهشى دەڵێت دەرچن
ئێمەش دەواممان ھەیە ،ئێمهش ھیچ
شوێنێکیشمان نیە بۆی بڕۆین».
سهبری نمونهیهكه لهو ههزاران
دانیشتوهى قهزاى دورزخورماتو،
كاتێك ل ه شهو و رۆژێكدا دهربهدهری
شارهكهیان بون و پهڕاگهندهى شوێن
و دیكهى كوردستان و بهتایبهتى
ناوچهى گهرمیان بون.
ژنانى ئاوارهى خورماتو وهك ل ه قس���هو

نیگای���ان دهردهكهوێ���ت ،ئاوارهبونیان کراب���و دای نەکەندبو لەگەڵ جەس���تە
خ���هم و بارێك���ى قورس���ی بهس���هردا بریندارەک���ەی دا ب���ۆ (نەوژین) وتی:
هێناون ،ئهوان لهماوهى شهو و رۆژێكدا «ئێمە ل���ەدوز دەرکراین وماڵمان وێران
ههمو ئهو ماڵ و ژیانهى چهندین س���اڵ ه ب���و ،خانوەکانمان یان ت���ااڵن دەکرێت
ههوڵیان بۆ داوه ،لهدهس���تیانداوهو ل ه یان دەی تەقێننەوە ،حەش���د ھیچی بۆ
رهوش���ێكى كومهلهمهرگیی دا ل ه گوند نەھێشتوینهتەوە».
و ناحیهو قهزاكانى س���نورى گهرمیان و وتیش���ی« :ئەوان جارێکی تر لەس���ەر
زێدی خۆمان ئەنفالی���ان کردین ،بەاڵم
لهبارێكى خراپی گوزهراندا دهژین.
ههندێ���ك لهوان���ه ،ھێش���تا لەبی���ری ئەمجارە دەس���ەاڵتی ک���وردی ھەبو کە
ئەنفالدابون ،کاتێ لەسەر زێدی خۆیان نەک بەرگریان لێنەکردین ،بهڵكو لەسەر
دەرکران وکەسوکارەکەیان زیندەبەچاڵ سوتان و بەتااڵن بردنی ماڵەکانیشمان
کران ،ئەوان ھەرگیز جارێکی تر بیریان بێدەنگن».
لە ئاوارەی وجێهێش���تنی زێدی خۆیان بهش���ێكى زۆری ئ���هو خێزانان���هى
نەدەک���ردەوە ،ب���ەاڵم ئەمجارەش جگە دوزخورمات���و كه ئاواره ب���ون ،رویان
ل���ەوەی لەزێدی خۆیان دەرکران بەھۆی لهناوچ���هى گهرمی���ان ك���ردوه ،بهپێی
ئامارى الیهن ه فهرمیهكان ،لهم سنورهدا
ئەم روداوانەوە برینداریش بون.
خەول���ە ،یەکێک���ە ل���ەو ئافرەتان���ەی زیات���ر ل ه  6ه���هزار خێزان���ى ئاوارهى
لەشەوی روداوەکەی دوزخورماتو بەھۆی خورمات���و گیرس���اونهتهوه .ئهوانی���ش
شەڕەکەوە بریندار بو .ئەو کە تەمەنی  ٦٣وهك باس���ی دهكهن ب��� ه زۆری لهالیهن
ساڵە لەشااڵوی ئەنفالیشدا ھاوسەرهکەی رێكخراوهكان و خهڵكى خۆبهخش���هوه
لەدەست داوە و کەسوکارێکی زۆریشی هاوكاریی ك���راون ،بهاڵم ئهویش بهپێی
ئەنفال���ە .بەجل���ە رەش���ەکەیەوە ک���ە پێویست نییه.
ل���ەو کات���ەوەی ھاوس���ەرەکەی ئەنفال فاتمه ،ژنێكى ئ���اوارەی خورماتوەو ل ه

رزگاریی دادهنیش���ێت .لهوبارهوه وتى:
«ئێمە سوپاسى خەڵک و رێکخراوەکان
دەکەین ک���ە هاوکاریان كردوین و زۆر
پێداویس���تى و کەلوپەلی ناوماڵیان بۆ
دابین كردوین».
كارمهندێك���ى رێكخراوێ���ك ك��� ه ل��� ه
بهدهم ئ���هو ئاوارانهوه چ���ون ،ئاماژه
بهوهدهكات هاوكاریهكان گش���تیی بون
ب���ۆ ئ���اوارهكان ،بهاڵم چهن���د جۆر و
لقێك���ى هاوكاریهكانیش���یان تایبهت و
تهرخانكردوه بۆ ژنان.
عەباس مهحمود ،كارمهندى رێكخراوى
 CDOبۆ (نهوژی���ن) وتى« :هاوكاری
دیاریكراو و تایبەتمان نیە بۆ ئافرەتان،
تەنه���ا دەتوانی���ن ل ه چەند ئاس���تێكدا
هاوكاری ئافرەتان بكەین».
هاوكات (نی���گار عومەر) ،بەرپرس���ی
نوێنەرایەت���ی گەرمیان���ى رێکخ���راوی
سروش���تی کوردس���تان ك��� ه ئهوانیش
ه���اوكاری ئاوارهكانی���ان ك���ردوه ،بۆ
(نەوژین) وتى« :پێداویستی ئافرەتانمان
ل���ە بیر نەکردوە ،بهش���ێكى بهرچاو ل ه
كۆم���هك و هاوكاریهكانمان جلوبهرگ و
پێداویس���تی ژنان بوهو گوند ب ه گوند
گهڕاوین و پێمان گهیاندون».
ئاوارەبون بۆ ئەو ژنانەی هاوسەریان نیە
زۆر زەحمەتت���ره ،چونكە لهپاڵ خهمی
خۆیان ،دەشبێت خەمی مناڵ و خەمی
پەیداکردنی شوێنێک بۆ نیشتهجێبون و
ژیانیان بخۆن.
نەرمین ،یەکێک لەو ژنانەیە كەخەڵکی
دوزخورمات���وە لەگ���ەڵ ئاوارەبون���ی
دانیش���توانەکەیدا ئەمی���ش لەگەڵ دو
مناڵەکەی ئ���اوارەی ناوچەی گەرمیان
بو .وتى« :هەر رۆژە و لەماڵی یەکێک
لەخزمەکانمان���دام كە لە كەالرو كفرین،
تائێس���تاش نەمتوانی���وە بەتەنها خانو
بگ���رم لەبەر ئ���ەوەی ناتوانم لەگەڵ دو
مناڵ لەخانویەک بەتەنها بژیم وهەروەھا
لەکاتی ئاوارهبونیشمدا نەمتوانیوە هیچ
ش���تێک لەگەڵ خۆم بهێنم بۆیە هێندە
پارەم نەبوە كەبتوانم بۆ خۆم خانویەک

بگرم».
دانیش���توانی دوزخورمات���و لەگ���ەڵ
ئاوارەبونیان بەش���ێکی زۆریشیان خانو
دوکانەکانی���ان وەک خۆیان دەڵێن یان
سوتاوە یان تااڵن دەکرێت.
بەی���ان ،یەکێکی ترە ل���ەو ئافرەتانەی
لەگەڵ ھاوس���ەرو مناڵەکان���ی ئاوارەی
ناحی���ەی رزگاری ب���وە ب���ۆ (نەوژین)
وتی« :چەند رۆژێک دوای ئاوارەبونمان
ھەواڵ���ی ئەوەمان پێ گەیش���ت ماڵمان
تااڵن کراوەو ھەندێ���ک پارەمان بیرچو
لەگەڵ خۆمان بیھێنین ئەوهش براوە».
دەشڵێت« :ئێمە سێ ماڵین لەخانویەکی
کۆندا دەژین ،داواکارم یان لێرە ژیانمان
بۆ دابی���ن بکرێت ی���ان بارودۆخی دوز
باشبکرێت و ئێمەش بگەڕێنەوە».
ههندێ���ك ل��� ه ژن���ەکان کاتێ باس���ی
روداوەکان���ی دوزخورمات���و دەک���ەن،
دهگهڕێن ه دواوهو باسی ئهوهدهكهن ك ه
دانیش���توانى قهزاكهیان بهتایبهتى لهم
سێ ساڵهى رابردودا ،بههۆی ملمالنێی
سیاسیی ،بهردهوام ل ه ترس و دڵهراوكێ
دا ژیاون.
ژی���ان ،یەکێکی ترە ل���ە ژنانى ئاواره،
بۆ (نهوژین) وتى« :ئێمە س���ێ ساڵە
لەنێو ش���ەڕداین لەم قەزایە ،بەردەوام
لە دڵەڕاوکێ بوین ھەمیش���ە چاوەڕیی
باش���بونی بارودۆخەکەم���ان دەک���رد،
ب���ەاڵم نەمانزانی دواجار مانەوە لەماڵی
خۆشماندا بەڕەوا نابینن پێمان».
ئ���هم بارودۆخ��� ه خراپهى ك��� ه (ژیان)
باس���یدهكات ،وای لهههندێك���ى وهكو
(ئهس���تێره) كردوه ك ه بڕی���اری ئهوه
بدهن بۆ ههمیشهیی قهزاكه بهجێبێڵن.
ئهو كه خاوهنى  3مناڵه ،شهوێك پێش
که
روداوهكه له ئێران���هوه گهڕابویهوه 
بۆ چارهسهرى نهخۆشی روی لێکردبو،
ب���هاڵم روداوهكان ناچاریان كرد لهگهڵ
خێزانهکهی دا ههڵبێن بهبێ ئهوهى هیچ
شتێكى ئهوتۆ لهگهڵ خۆیاندا بهێنن.
وتى« :نامەوێت بگەڕێمەوە دوز ،چونکە
ژیان چیتر لەوێ نەماوە».

ژنانى گهرمیان پێشهنگ بون له ههڵمهتهكانى كۆكردنهوهى هاوكاریی بۆ ئاوارهكان
◘ نهوژین ،پەیام لەتیف
بەشدارى كردنى كچان و ژنان
سیمایەکی دیارى ئەو كەمپینانە بو كە
بۆ هاوكارى و كۆمەککردنی ئاوارەکانی
كەرکوک و خورماتو ل ه گەرمیان
پێکهێنرابون ،ئەوان بەخۆبەخشی
و بێ گوێدانە ماندوبون تاكۆتایی
هاتنى کەمپینەکان بەردەوامبون،
هەندێکیشیان خۆیان سەرپەرشتی
كەمپینەکانیان دهكرد.
وهك���و ژنان���ى بهش���دارى كهمپینهكان
باس���یلێوهدهكهن ،ئ���هوهى هانی���داون
ب���ۆ ئ���هم كاره ،ههس���تكردن بوه بهو
رهوش و بارودۆخه سهختهى ك ه ژنانى
ئ���اوارهى تێ���دان ،بۆی���ە هەوڵهكانیان
زۆرتر بهئاراستهى کۆکردنەوەی زیاتری
هاوكاری و پێداویستیەكان بوه بۆ ژنان
و منااڵن.
وەک (سارا مەجید) کە سەرپەرشتیاری
یەکێ���ک لەکەمپین���ەکان ب���و دەڵێت:
«بیرمک���ردەوە ژن���ان لەئاوارەی���ی
و جەنگەکان���دا ،ئاس���ان دەس���تیان
بەپێداویستییە ژنانەکانی خۆیان ناگات
و ئ���ەو هاوکارییان���ەش بۆ ئ���اوارەکان
کۆدەکرێنەوە ،کەمتر بیر لە پێداویستی
ئافرەت دەکرێتەوە تێیدا».
وتیش���ی« :بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ
ماڵی گەنجان���ی ك���ەالر كەمپینێکمان
پێکهێناو ناومان نا (کەمپینی هاوکاری
ماڵی گەنجان ،بۆ پێداویستییە ژنانەکانی،
ژنە ئاوارەکانی دوز وکەرکوک)».
لەبارەى بەشداریکردنی كچانەوە (سارا)
وتى :بەشداریکردنی كچان بەو رێژە زۆرە
و بەو گەرموگوڕیەوە سەرسوڕهێنەربو.
ئەوانەى بەش���داری كەمپین���ەکان بون
لەگەڵ بون���ى خ���ەم بەئاوارەبونی ئەو
هەمو خەڵکە ،تەنها شتێک دڵخۆشیان
ب���كات ،توانیویانە هاوكارى وكۆمەکیان

ماڵ بەماڵ و دوکان
بەدوکان دهگهڕاین
و کۆمەکمان
کۆدهکردهوه
پێشکەش بكەن.
ئاوات ئهحم���هد ،یەکێکە لەو كچانەی
بەش���داری یەکێ���ک لەکەمپینەکان���ی
كردوە ،دەڵێت :من هەست بەدڵخۆشی
و ئاس���ودەیی دەکەم ك���ە لەگەڵ كچ و
كوڕەکانی هاورێم بەشداری ئەم كەمپینە
بوم ،ئێمە هەس���تاین بە کۆکردنەوەی
کۆمەک و هاوکاری ب���ۆ میوانانی دوزو
دەم كەمپینەكەوە كە نزیکەی  15بۆ20
کەرک���وک ،بەتایبەت���ی پێداویس���تى كەمپینێکی چەند رۆژیم الدروستبو».
ئافرەتان ومنااڵن.
رونیشیكردهوه« :ئێمە سێ کچ بوین ك ه كچێک دەبون».
ئهوكارهش���ى ب ه «ئەرکی سەرش���انی رۆژی یەک���ەم کەمپینەکەمان راگەیاند ،وتیش���ی« :ل���ە ئاس���ت ئ���ەو
خ���ۆی» ناوبرد ،چونك���ه پێوای ه هەمو دواتر چەند کوڕو کچێکی تر پەیوەندییان ئەوبەرپرس���یاریەتیە ئەخالقی���ەی كە
تاکێک دهبێت ل���هم بارودۆخهدا هاوكار پێوەکردین و ماندونەناسانە ودڵسۆزانە كەوتۆتە سەرمان ئافرەتانیش بێ بەش
و میوان دۆست بن.
نەب���ون ،بۆیە بە گ���ڕو تێنێكی زۆرە و
خۆیان بۆ کارەکە تەرخانکرد».
هاتنى بەلێش���اوی ئاوارەکان و خراپى وتیشی« :زیاد لەنیوەی ئەو گەنجانەی بێماندو بون كاری���ان دەكرد و توانیان
و ناهەم���واری دۆخی���ان ،وایك���رد هاتنە هاوکاریمان کچ بون ،كە ژمارهیان ھاوكارێكی باش���مان بن ل ه سهركهوتنى
ههڵمهتهكهدا».
چەندین كەمپین ب���ۆ ھاوکاری كردنیان نزیکەی پانزە کچ دەبون».
پێکبهێنرێ���ت ،بانگەوازكردنیش لەتۆڕە ب���هدهر ل���هو كهمپینان���هى ك���ه ژنان ش���ێوازێكى دیك���هى كارى كچ���ان ل ه
كۆمەاڵیەتیەکان هۆکارێکی باش���بو بۆ سهرپهرش���تیان دهك���ردن ،ه���اوكات كهمپین���هكان ،پێكهێنانى تیمی گهڕۆك
بەش���داری كردنى ئەو ژمارە زۆرەی كچ كهمپینی دیك���هش ههبون ك ه گهنجانى ب���و بۆ كۆكردنهوهى هاوكاری و كۆمهك
و كۆکردن���ەوەی هاوكاریەکی زۆریش بۆ ك���وڕ ئهنجامیان دهداو لهگهڵیاندا كچان ل ه ماڵ و دوكان و فرۆشگاكان.
ئاوارەکان.
ئ���اواز نەجم ،لهوب���ارهوه وتى« :ئێمە
رۆڵی چاالك و بهرچاویان دهبینی.
ئاواز نەجم ،سەرپەرشتیاری یەکێکی تر ئاش���تى محەمەد ،یهكێك له رێكخهرانى گروپ���ی گەڕۆکم���ان پێکهێن���ا و ماڵ
لەو کەمپینانە بو كە لە ناحیەی رزگاری كهمپینێك بو ل ه ك���هالر ،بۆ (نهوژین) بەماڵ و دوکان بەدوکان داوای کۆمەک
پێکهێنرابو بۆ ئاوارهكان .وتى« :دواى وت���ى« :ھەر لەس���ەرهتای راگەیاندنی و یارمەتیم���ان دەکرد ،خۆش���بەختانە
ئ���ەوەی ئاوارەیەک���ی زۆری كەرکوک و كەمپینەكەمان���ەوە كۆمەڵێ���ك ك���چ خەڵک���ی ک���ەالر و رزگاری بەدەم���ەوە
دوز روى لەناحیەکەم���ان كرد بیرۆکەی پەیوەندی���ان ك���رد و ھەر زو ھات���ن بە هاتنێکی باش���یان هەبو ،س���هرهنجام

توانیم���ان هاوكارى نزیك���ەی  500ماڵ
بكهین».
ئ���ەم كارهى تیمە گەڕۆک���هكان تەنها
لە کەمپینەکەى ئ���اواز و هاوڕێكانى دا
قهتیس نهبوب���و ،بەڵکو لەکەمپینەکەی
(س���ارا) و هاوڕێكانیش���ی دا بهههمان
رێگا كۆمهكێكى باش كۆكرایهوه.
س���ارا ،لهوبارهوه وتی :دەستەیەک لە
کچی خۆبەخش ،دوکان بە دوکانی بازاڕ
لەگەڵماندا دەگەڕان و داوای هاوکارییان
ل���ە دوکاندارەکانی بازاڕ دەکرد و یەکی
بە باوەش���ێک ش���مەکەوە دەگەڕانەوە
بەرەو چادرگەکە.
سارا ،بهههس���تكردن به ش���انازییهوه
وتى« :ئ���ەو کارەی كچهكان كردویانه،
هیچی لە کاری کچە شەڕڤانەکان کەمتر
نییە ،لە کۆمەڵگایەکدا کە كچان هەزار
خاوەنیان هەیە و کۆڵێک کۆت کراوە بە
دەست و قاچیانەوە».
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دواى  6ساڵ له دهرچونى یاسای بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانی...

كهموكورتیی ل ه بڕگهكان و سستى له جێبهجێكردن دا

◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
یاسای ژمارە 8ی ساڵی2011
کە بەیاسای بەرەنگاربونەوەی
توندوتیژی خێزانی ناسراوە ،سەرەڕای
کەموکورتیەکانی نەتوانراوە وەکخۆی
جێبەجێ بکرێت.
وهك دهوترێ���ت «گرنگ���ی یاس���ا ل���ە
جێبەجێ کردنی دایە» ،ئهم وتهیهش ب ه
تهواوى بهسهر یاسای بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی خێزانی دا جێبهجێ دهبێت،
كهبهوتهى چاالكوان و ئیشكهرانى بوارى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانیی،
ههوڵ���هكان بۆ جێبهجێكردنى یاس���اك ه
الوازن.
عهقی���د :لەمیعە محهم���هد ،بەڕێوبەری
بەڕێوهبەرایەت���ی بەرەنگاربون���ەوهی
توندوتی���ژی دژ بەژن���ان لەگەرمی���ان،
لهب���ارهى ھۆکاری جێبەجێنەکردن���ی
یاساکە وەکخۆی ،دەڵێت« :دیارترین
كێش���هى یاس���اكهمان س���هلماندنى
تاوانهكان���ه ،چونك��� ه ھەم���و تاوانێک
ب���ۆ دادگا پێویس���تی بەس���ەلماندنە،
سەلماندنیش یان دەبێت شایەت ھەبێت
ی���ان بەڵگەی دی���ار یاخود پێویس���تە
راپۆرتی پزیشکی ھەبێت ،بهاڵم زۆرجار
بۆ ئەو کێشانەی لەناو خێزان رودەدات
بەڵگەی پێویس���ت دەستناکەوێت ،بۆیە
ک���ە دۆس���یەکە دەچێت���ە دادگا لەبەر
نەبونی بەڵگە دادەخرێت».
دهركردن���ى یاس���ای بهرهنگاربونهوهى
توندوتی���ژی ،دواى س���ااڵنێك ل ه ههوڵ
و تهق���هال هات لهالی���هن چاالكوانان و
ئازادیخ���وازان و رێكخراوهكان���ى مافی
مرۆڤ و ژنان���هوه ،بهاڵم ئهوهى خهمی

ئێس���تاى ئهوانه ،ئهوهیه ك ه یاس���اك ه
بهباشیی جێبهجێ ناكرێت.
ش���ەیما جەمال ،چاالکی ب���واری ژنان،
بۆ (نهوژین) وتى« :دهرچونى یاس���اى
توندوتی���ژی خێزانی جێگ���ەی ئومێدی
ژن���ان وچاالکوانان ب���و ،چونکە ژنانی
ئاش���نا كرد بەکۆمەڵێك یاس���ا و بڕگە
کە لە بەرژەوەندی ژنان بو کە پێش���تر
نەیاندەزانی».
لەبارەی جێبەجێنەکردنی یاساکەوه ئەو
چاالکوانە دەڵێت« :لەگەڵ هاتنى شەڕی
داعش و قەیرانی دارایی و ساردبونەوەی
بەش���ێکی ئەو رێکخراو و گروپانەی کە
كاریان بۆپێشخستنى ئەم یاسای ه دەکرد،
وایکرد كارى جێبەجێکردنی بەسس���تی
بەڕێوەبچێت» ،الیەن���ی جێبەجێکاری
یاساکەش بەھۆکارێکی تر دەزانێت.
یهكێك لهدیارترین ئهو خااڵنهى كهوهكو
«نهنگی» ل ه یاس���اك ه لێكدهدرێتهوه،
ئهوهی ه ك��� ه حاڵهتهكان���ى توندوتیژی
پهیوهست كردوه بۆ تۆماركردنى سكااڵوه
لهالی���هن قوربانیهكان���هوه ،ك ه زۆرجار
ئهم ههنگاوه ب ه ه���ۆكارى كۆمهاڵیهتی بەرەو چارەس���ەرکردن ب���ڕوات ،بەاڵم
و نهریتی���ی ،پاش���گهزبونهوهى تێ���دا هەندێکجاری���ش ئەم پاش���گەزبونەوانە
دهكرێت.
لەژێر هەڕهشەو فشاردا دەبێت».
لەمیع���ە محمەد ،جهخت���ی لهم حاڵهت ه (ش���ەیما جەمال) پێیوایه هۆكارى ئهم
كردهوهو وتى« :زۆرجار ژنان کە سکااڵ پاش���گهزبونهوانه ،پهیوهندی ههیه ب ه
تۆماردهكهن ،بهه���ۆكارى كۆمهاڵیهتی نهبونى متمانه به یاس���ا «زۆرجار ژنان
دواتر تەنازول دەکهن».
خۆی���ان باوەڕیان بەیاس���ا نی���ە ،بۆیە
ئ���هم حاڵهت���هش ب���هرای پارێزهرێك پش���ت بەالیەنی کۆمەاڵیەتی دەبەستن
«مافی كهسهكانه«.
بۆچارەسەركردنى كێشەکانیان».
ژیال تۆفیق ،ھەرچەندە پاش���گەزبونەوە بەپێی ئەم یاسایە ھەرکەسێک توندوتیژی
لەس���کااڵ بەمافی كەس���ەکان دەزانێت ،خێزان���ی ئەنجام بدات ئەگەر س���کااڵی
ب���هاڵم وهكخ���ۆی وت���ى «هەندێکجار لەسەر تۆماربکرێت ئەوە روبەڕوی سزا
پاش���گەزبونەوە بەبێ هیچ فشارێکە و دەبێتەوە ،بهاڵم پرس���یار ئهوهیه :ئەی
کێش���ەکە چارەس���ەر کراوە یان رەنگە ئەگەر سکااڵ تۆمار نەکرا؟

شەیما جەمال ،چاالکی ژنان ،لهمبارهوه
دەڵێ���ت« :ئێم���ە وەک���و چاالکوانان
چەندجارێ���ک داوای ئەوهمانک���ردوە
لەمەسەلەی کوشتن وخۆکوشتنی ژنان
ئەگەر س���کااڵش نەبێ���ت لێکۆڵینەوە
بکرێت».
یاس���اى بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژی
خێزان���ى ،ب ه یهكێك لهو پرۆژه یاس���ا
نهوعیان ه ههژمار دهكرێت ك ه پارلهمانى
كوردس���تان دهریچوان���دوه ،كهوای���ا
داواكاریی���هكان ب���ۆ ههمواركردنهوهى
یاساكه بۆچییه؟
بهڕێوهبهرایهت���ى
بهڕێوهب���هرى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژی دژ

ب��� ه ژن���ان لهگهرمیان ،وت���ى« :ههمو
یاسایەک سەرەتا دادەنرێت کەموکورتی
تێدا دەبێت ،بۆیە پێویس���تە یاس���اکە
ھەمواربکرێتەوە بەش���ێوەیەک کەھەمو
جۆرەکان���ی توندوتی���ژی خێزانی تێدا
باس���بکرێت ،چونکە ئەو یاسایە چەند
ساڵێکە دەرچوەو لەوکاتەوەش تا ئێستا
چەندین جۆری تاوانى تر دروستبوە».
وتیشی« :ئەگەر بمانەوێت ئەم یاسای ه
باش���تر جێبەجێ بکرێت و توندوتیژی
کەم بێت���ەوە ،دەبێت ئەو س���زایانەی
لەیاس���اکەدا دانراوە ق���ورس بکرێت بۆ
ئەوەی ببێت��� ه ه���ۆكارى كهمبونهوهى
تاوانى توندوتیژی لهناو كۆمهڵدا».

ژنان لهبری چارهسهرى یاسایى رو له چارهسهرى كۆمهاڵیهتیی دهكهن
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
چیرۆكى ئهو ژنان ه زۆرن كاتێك توشی
كێشهى كۆمهاڵیهتی و خێزانى دهبن،
لهبری یاسا و رێكاره یاساییهكان ،پهنا
بۆ سوڵح و رێكهوتنى كۆمهاڵیهتیی
دهبهن ،ك ه زۆرجار بهمهۆیهوه زیانمهند
دهبن.
وهک ژنان باسیلێوهدهکهن ،هۆکارهکانی
پهنا بردنه بهر سوڵح زۆرن ،دیارترینیان
بههۆی عهیبهو شهرمی کۆمهاڵیهتییه.
وهک هاوڕێیهك���ى چیرۆكهك���هى ب���ۆ
(نهوژین) گێڕایهوه( ،س���هیران) ژنێکی
تهمهن  50س���اڵ بوهو خاوهنى  6مناڵ
بوه ،ههمو ژیانى ههر ئهشكهنجهو لێدان
و دڵشكاندن بوه لهالیهن مێردهكهیهوه،
ب���هاڵم ههموجار لهبهر عهیبهو قس���هو
قس���هڵۆك ،نهیتوانی���وه س���كااڵ تۆمار
ب���كات ،كاتێكی���ش كۆتایی ب���ه ژیانى
خۆی هێنا ،خێزانهك���هى و مناڵهكانى
ئامادهنهبون س���كااڵ لهسهر مێردهكهى
تۆماربك���هن ،بهو پاس���اوهى «با لهناو
خهڵك دا ئابڕویان نهچێت».
ئهگهر ههندێك ل ه ژنانى وهكو س���هیران
و خێزانهكهى ،لهبهر شهرم و عهیبهى
كۆمهاڵیهتی���ی پهن���ا بۆ یاس���ا نابهن،
ئ���هوا ژنانێكى تر ههن ك��� ه بێئومێد و
رهشبینن بهرامبهر به یاسا و وایدهبینن
مافهكانیان دهستهبهر ناكات.
ژین���ۆ ،ناوى خ���وازراوى ژنێكى تهمهن
 28س���اڵى گهرمیان���ه ،یازده س���اڵ ه
ل ه هاوس���هرهكهى جیابوهت���هوه و لهو
كاتهوه چاوى ب ه مناڵهكانى نهكهوتوه،
ب���هو هۆیهى مێردهك���هى رێگهی نادات
مناڵهكانى بێنهالى.
وت���ى« :چهندینجار له دادگا س���كااڵم
لهس���هر تۆماركردوه ،بهاڵم هیچیان بۆ
نهكردم ،تهنانهت نهمتوانى مناڵهكانیشم
وهرگرمهوه».
ئهو ژن���ه پێیوای ه له گهرمیان دا «هیچ

ش���تێك نی��� ه بهن���اوى ماف���ى ژنان و
داكۆكیكردن ل ه ژن» ،ئهم قسهیهش���ى
بهوپهڕى دڵتهنگییهوه كرد ،بهتایبهتى
ك��� ه زیات���ر ل��� ه  12س���اڵه مناڵهكانى
نهبینی���وهو بهوت���هى خ���ۆی ئێس���تا
بیانبینێت رهنگه نهیان ناسێتهوه.
پارێزهرێك تاڕادهیهك هاوڕای (ژینۆ)ی ه
لهو رهش���بینییهى كه بۆ یاسا ههیهتی،
هۆكارى ئهمهش دهگێڕێتهوه بۆ رۆتین و
درهنگ یهكالكردنهوهى كهیسهكان.
نهشاد عومهر ،باسى لهوهكرد «كێشهى
ههره س���هرهكى له دۆس���یهكانى ژنان،
بونى رۆتیناتو درێژیى ماوهى س���كااڵ
و داواكان��� ه لهدادگاكان ،بهش���ێوهیهك
س���كااڵیهك تا حوكمى تێدا دهردهچێت
رهنگه ماوهكهى بچێته چهندین س���اڵ،

ئهمهش بۆ ژنان ههم كاتى زۆرى دهوێت عهیب ه ژن بچێت ه دادگا ،تهنانهت ناهێڵن
له ماڵی���ش بچمه دهرهوه ب���ۆ ئهوهى
ههم خهرجى زیاتر».
ل ه دیوێكى ترى ئهم پرس���هدا ،هۆكارى خهڵك نهزانن تۆراوم».
تر ههیه ،یهكێك لهوان ه دهس���توهردانى ئهم حاڵهتهى زههرا باس���یلێوهدهكات،
خێزانهكان���ه ،ك ه زۆرجار به پاس���اوی توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتی���ی ب���ۆ ئ���هو
پاراستنى ئهوهى پێی دهوترێت ناوبانگ تێڕوانینهى دهگێڕێتهوه ك ه كۆمهڵگا بۆ
و شكۆى خێزانیی ،پێیان قورسه بچن ه ژنان ههیهتی.
دادگاو ئ���هو ههم���و ماوهی ه هاموش���ۆ خهاڵت ق���ادر ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى:
«دهنگ ههڵبڕینو ناڕهزایهتی دهربڕین
بكهن.
زههرا ،ناوى خوازراوى ژنێكى  31ساڵى بهرامب���هر پی���اوان ش���تێكى بێ���زراوه
گهرمیانه ،ماوهى س���اڵێك ه مێردهكهى لهچاوی كۆمهڵگادا و بهبێشهرمى سهیر
ل���ه م���اڵ دهریك���ردوهو مناڵهكان���ى دهكرێت».
لێسهندوهتهوه بێئهوهى تهاڵقی دابێت .ب���هاڵم ئایا ك���ه ژن���ان و خێزانهكانیان
وت���ی« :زۆر ههوڵم���داوه بچم ه دادگاو ل���ه كاتى بونى كێش���هدا بێدهنگ دهبن
س���كااڵ ل��� ه مێردهك���هم بك���هم ،بهاڵم و س���كااڵ ناك���هن و پش���ت ل ه یاس���ا
خێزانهك���هم رێگهم پێن���ادهن و دهڵێن دهكهن ،تاچهند گرنتی ههی ه كه لهرێگ ه

ناڕهزایهتی دهربڕین
بهرامبهر پیاوان
لهچاوی كۆمهڵگادا
بهبێشهرمى سهیر
دهكرێت
كۆمهاڵیهتییهك���هوه مافهكانی���ان ب���ۆ
دهستهبهر دهبێت؟
پارێ���زهر (نهش���اد عوم���هر) ،وهاڵم
دهدات���هوهو دهڵێ���ت« :هی���چ كاتێك
دانیش���تن ه كۆمهاڵیهتییهكان ن ه باشترن
لهوهى ل��� ه دادگاكان ههیه و نه دهبن ه
شوێنگرهوهى دادگا ،چونك ه ل ه دادگاكاندا
مافه مادییهكانى ژنان شایهنى گفتوگۆ
نین ،بهاڵم لهو چارهسهره كۆمهاڵیهتیان ه
ههمیشه ژن ناچاركراون تهنازول لهمافى
خۆیان بكهن».
نهش���اد عومهر ،بهپێویستیش���ی زانیی
خێزانهكان لهبری پهنا بردنه بهر رێكاى
سوڵحى كۆمهاڵیهتیی ،لهرێگهى یاساوه
دۆسیهك ه یهكال بكهنهوه ئهگهر كاتیشی
زۆر بوێت ،چونك ه ئ���هو رێگهیه بهرای
خۆی ،دهستبهرى مافهكانى ژنان دهكات
ب ه شێوهیهكى باشتر.
توێ���ژهرى كۆمهاڵیهتی( ،خهاڵت قادر)،
الیخۆیش���یهوه جهخت���ى لهوهك���ردهوه
كه پش���تگیریی نهكردنى ژنان لهالیهن
خێزانهكانیان���هوه ،هۆكارن بۆ زیادبونى
توندوتیژی���هكان و فهوتان���ی م���اف و
تهنان���هت تێكچون���ى بارودۆخى ژیانى
ژنانیش.
* ئهندام���ی تیم���ی رێکخ���راوی وادی
ئهڵمانی له گهرمیان
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رهوشى ژنانى خزمهتگوزاری بیانی لهگهرمیان خراپه

ژنێكى سۆماڵی :ههستدهكهم وهكو كۆیل ه مامهڵهم لهگهڵ دهكرێت
◘ نهوژین ،خهاڵت ساڵهح*
مونا ،ئهگهر به دهمیش نهیوتایه،
ئهوا به قسهو رهفتارییدا ،رادهى
بێزاریی و نیگهرانیت لهو ژیانهى ك ه
ههیهتی دهزانى ،ئهو ك ه خهڵكى
واڵتى سۆماڵه ،ماوهى ساڵ و نیوێکە
لهگهرمیان وهكو خزمهتگوزاری مااڵن
كار دهكات .ئاماژهى بهوهدا نیگهران ه
ل ه زۆری كاتى ئیشكردنى و ئهو
جیاكاریه ئیتنیهى روبهڕوى دهبێتهوه.

تهنها  2جار
حكومهت
سهردانیكردوه،
ئهویش لهالیهن مافی
مرۆڤهوه

ئ���هو ژن���ه ،نمونهیهك ه ل��� ه ژمارهیهكى
زۆرتری ژنى خزمهتگوزار كه له واڵتانى
جیاوازى ئهفریقی و ئاسیاییهوه هاتون و
ل ه گهرمیان گیرساونهتهوه بۆ كاركردن
ل ه مااڵن ،ئهمهش دواى ئهوهى لهماوهى
 10ساڵی رابردودا ژمارهى خزمهتگوزاریی
مااڵن لهو نهتهوان ه له كوردس���تان ،ب ه
رادهیهكى بهرچاو زیادیكرد.
«كارئهك���هم ل��� ه پێن���او تهواوكردنى
خوێندن���ى مناڵهكانم» ،هێ�ل�ا مۆالما،
بهم وتهی ه قس���هكانى دهستپێكرد .ئهو
ك��� ه ژنێكى نیپاڵی تهمهن  43س���اڵه،
هاوس���هرگیریی ك���ردوهو خاوهنى پێنج
مناڵ���ه ،بژێوی���ی خێزانهكهى س���هری
پێههڵگرتوه بۆ گهرمیان.
هێال ،وت���ى« :مێردهكهم ل��� ه ماڵهوه
كار ن���اكات بهڵكو ئاگاى له مناڵهكانه،
لهبهرامبهردا ئهركى بهخێوكردنى ماڵهوه
لهسهر منه».
ئاماژهى بهوهش���كرد نزیكهى  3س���اڵ ه
لهگهرمیانهو بهگش���تى ئاس���وده بو ل ه
كارهكهى .وتى« :خزمهتى دو هاوسهرى
بهتهمهن دهكهم ك ه ههڵسوكهوتیان باش ه
لهگهڵ���م و وهكو ئهندام���ى خێزانهكهى

خۆیان سهیرم دهكهن».
بهاڵم بهپێچهوان���هى (هێال)وه( ،مونا
عهبدوڵاڵ) ،كه كچێكى تری خزمهتگوزاره
لهگهرمیان ،ناخۆش���حاڵه به بارودۆخی
ژیانى.
ئهو كه تهمهنى ( )20س���اڵهو خهڵكى
واڵتى س���ۆماڵه ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:
«ئێم��� ه هاتوین تهنها  8س���هعات كار
بكهی���ن ،بهاڵم ل ه بهر نهبونى ش���وێنى
حهوانهوهو كات بهس���هر بردن ،ناچارم
ل���هو ماڵ���هدا بمێنمهوه ك���هكارى تێدا
دهكهم».
باسیلهوهش���كرد زۆر كاركردن و نهبونى
شوێنى حهوانهوه ،وایكردوه لهو ماڵهدا
قهتیس بێت و ههس���ت ب���كات بهوهى
وهكو كۆیل ه مامهڵهى لهگهڵ دهكرێت.
وتیشی« :ئازادیی و چونه دهرهوهم زۆر
سنورداره ،منیش مرۆڤم زۆر شت ههی ه
پێویس���تمه وهك جوانكاری���ى و چون ه
دهرهوه».
جیاكارییهكى تر ك���ه (مونا) روبهڕوى
دهبێتهوهو هێندهى تر نیگهرانى كردوه،

ئهو تێڕوانینهیه كه كۆمهڵگاى گهرمیان
ههیهتى بۆی بههۆی رهنگی پێستیهوه،
ئهم���هش وادهکات زۆرجار به نیوهڕوان
بڕوات��� ه دهرهوه «ب���ۆ ئ���هوهى كهس
نهمبینێت».
بهپێی ئامارێك���ى بهڕێوهبهرایهتى كار
و راهێنان���ی پیش���هیی گهرمی���ان ،ل ه
س���نورهكهدا ( )30خزمهتگوزاری بیانی
لهالی���ان تۆم���اره،ل���هو رێژهیه ()16
ی���ان لهرهگ���هزی نێ���رن و ( )14یان
ل��� ه رهگهزی مێ���ن .ههندێك ل���هو ژن ه
بیانیانهى هاتونهت���ه گهرمیان ،هاوڕێ
«مراف���ق»ى پیاوهكانیانن ،واتا خۆیان
كاری خزمهتگوزاریی ناكهن.
رهنگ��� ه ئ���هو ش���ێوازى گوزهرانهى ك ه

بهرپرسن له دۆسیهى كرێكارانى بیانی،
ئاماژهى بهوهكرد كه ئهم دۆسیهی ه لهم
ماوهیهدا كهوتوهته الی ئهوان و پێشتر
الیان نهبوه.
عیماد تهوفیق ،رونیكردهوه :لیژنهیهكیان
پێكهێن���اوه كه له 2ئافرهت پێكدێت و
«چهن���د مانگ جارێك س���هردانی ئهو
خزمهتگوزاران���ه دهكهن» ،ك ه دواتر بۆ
(نهوژین) دهرك���هوت ئهو دو ئافرهتهى
ئهندامی لیژنهكهن ،هیچیان پس���پۆڕی
كۆمهاڵیهتیی یان دهرونی یان یاس���ایی
نین.

تیایدان ،زیاتر هاندهر بێت بۆ پهستیی
و بێزاری ژنانى خزمهتگوزار لهگهرمیان،
چونكه ئ���هوان بههۆی ئهوهى زۆربهیان
لهماڵێكدا خزمهتگوزاریی دهكهن و ههر
لهو ماڵهش���دا دهمێننهوه ،ئهوا كاتێكى
ئهوتۆی���ان بۆ خۆی���ان و ژیانى خۆیان
نابێت.
ب���هاڵم ئایا حكومهت لهمب���ارهوه چیی
دهڵێت و هیچ بهدواداچونێكى كردوه؟
هێ�ل�ا ،ئام���اژهى بهوهك���رد لهوهتهى
لهگهرمیان���ه ،تهنها  2ج���ار حكومهت
س���هردانیكردوه ،ئهویش لهالیهن مافی
مرۆڤهوه.
لهبهرامبهریش���دا ،بهڕێوهب���هرى كار * ئهندام���ی تیم���ی رێکخ���راوی وادی
و راهێنان���ى پیش���هیى گهرمی���ان ،ك ه ئهڵمانی له گهرمیان

«بهشێك ل ه پیاوان پێیان عهیبه هاوسهر و خوشكیان كار بكهن»
خزم و دهوروبهرم
قسهى ناشرینیان
پێدهوتم چونك ه كارم
دهكرد

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
بهشێكى زۆرى ژنانى گهرمیان لهو
راستیی ه گهیشتون كه كاركردن بۆ
بهدهستخستنى بژێویی و سهرچاوهى
دارایی ،مافێكى سروشتى و گرنگیی
خۆیانهو دهیانهوێت لهو روهوه بڕۆن ه
پێشهوه ،بهاڵم داخراوى كۆمهڵگا
و زاڵبونى دابونهریتێك ك ه سنورى
ئازادیی ژنان دیاریی دهكات ،بێبهشیان
دهكات له گهیشتن بهو مافهیان.
لهچهند س���اڵی رابردودا ،رێژهى ژنانى
ئیش���كهر لهگهرمی���ان روى ل ه زیادبون
ك���ردوه ،ئهوی���ش بهكاریگهری���ی ئهو
بهرهوپێش���هوهچونهى له هۆش���یاریی

بهڵكو رهفتارى توندیان بهرامبهرم نواند
بهوهۆیهشهوه ناچار بوم وازمهێنا».
ئێستا بهش���ێكى بهرچاو له ژنان ،ئهو
بۆچ���ون و باوهڕهی���ان تێپهڕاندوه ك ه
ئهوان بۆیان نهبێ���ت كار بكهن ،بهڵكو
دابینكردن���ى س���هرچاوهى بژێویی ،ب ه
بهشێك له ئهركی پیاو و ژن وهك یهك
دهزانن ،بهاڵم ههندێ���ك ل ه خێزانهكان
ههمان رایان نییه.
پهیمان )27( ،س���اڵ ،ناوى خوازراوى
كچێكى تری ش���ارى ك���هالره ،باس ل ه
سهختى ژیانیان بههۆى نهبونى داهاتێك
دهكات و دهڵێ���ت« :م���ن كچێكى بێ
كۆمهڵ���گا و ژن���ان دا بهدییهاتوه ،ك ه بو كه كار بكهم و ببم ه خاوهنى داهاتى دایكم و براكانم لێمان جیان و باوكیشم
تێگهیش���تون لهوهى هاوش���انى پیاوان خۆم ،ب���هاڵم خێزانهك���هم رێگربون ل ه بهتهمهن���هو ناتوانێت بژێ���وى ژیانمان
بهردهممدا».
ئهوانیش مافی كاركردنیان ههیه.
دابی���ن ب���كات ،منش بهو هۆی���هوه ل ه
بهاڵم ئ���هم مافه ،ل ه زۆر باردا كۆمهڵگا ئاماژهى بهوهشكرد ك ه پێى دهڵێن نابێت دوكانێكدا كارم دهكرد بۆ دابین كردنى
لێناگهڕێت ژن���ان پیادهى بكهن ،بهڵكو بهردهوام بڕواته بازاڕ و هاتوچۆ بكات ،پێداویستییهكانى رۆژانهمان ،بهاڵم خزم
ئاس���تهنگ و بهربهس���تى بۆ دروس���ت ههروهك ناهێڵن ئهو پارچهو فانیالنهى و دهوروبهرم قسهى ناشرینیان پێدهوتم
دهكات و ب ه پاساویی جیاواز رێگریی ل ه ك ه چنیونى بیانبات ه بازاڕ بیانفرۆشێت ،چونك ه كارم دهكرد ،بهاڵم من گوێم نهدا
ژن���ان دهكرێت بۆ ئهوهى كار بكهن یان بهو پاس���اوهى «لهناو خهڵك ئابرویان و بهردهوام بوم».
دهبهم».
بچنه پێشهوه ل ه كاركردن دا.
وتیش���ى :ك ه براكانم بهمهیان زانى زۆر
شیرین )21( ،س���اڵ ،ناوى خوازراوى ئهو كچ���ه هێماى بۆ كرد ك���ه ئهوهى توڕهبون و رێگری���ان لێكردم ك ه گوای ه
كچێكى یهكێك ل ه گوندهكانى س���هر ب ه وایكردوه خێزانهكهى ئهم ههڵوێس���تهى ل ه ناو خهڵك ئابڕویانم بردوه ،تهنانهت
ش���ارى كهالره ،باس ل��� ه رێگرییهكانى لێ وهرگرن ،تانهو تهش���هرى دهوروبهر رێگهشیان نهدا خوێندن تهواو بكهم.
خێزانهك���هى دهكات ل��� ه كاركردن���ی و و خزمهكانێتى «ئهو تانهو تهش���هران ه پهیم���ان دهشپرس���ێت :ك���ه م���ن ل ه
دهڵێ���ت« :من خوێندنم ت���هواو كرد و هان���ى خێزانهكهمیان ئ���هدا بۆ ئهوهى كۆمهڵگایهكى لهم ش���ێوهیهدام ،چۆن
دهس���تم ب ه كارى رس���تن و چنین كرد واز ل���هو كاره بهێنم ،ههرچهند ههوڵمدا بتوان���م ببم ه خاوهنى داهاتى خۆم و ب ه
تهنه���ا بۆ خێزانهك���هى خۆم ،پێم باش ك ه رێگریان لێبكهم ،بهاڵم بێس���ود بو ،ئازادى بژیم؟

بهش���ێكى زۆرى كچان ب���ۆ ئهوهى ببن
بهخاوهنى داهاتى خۆیان و ناچارى كهس
نهبن بۆ دابینكردنى پێداویس���تیهكانى
ژیانیان ،رو دهكهنه ئهو سهنتهرانهى ك ه
خولى تێدا دهكرێتهوه ،بۆ ئهوهى فێرى
كارێك بب���ن ،بهاڵم لهوێ���ش كۆمهڵگا
ناچاریی���ان دهكهن واز ل���هو خهونهیان
بهێنن كه ب ه دهستیان هێناوه.
بوش���را )37( ،س���اڵ ،ناوى خوازراوى
كچێكى دیكهی ه و دانیش���توى ش���ارى
ك���هالره ،چیرۆكى خۆی بهمش���ێوهی ه
دهگێڕێتهوه «من كچێكم باوكم له ژیاندا
نهم���اوه ،و بێخهرجى و داهاتى خۆمم،
بۆ ئهوهى فێرى كارێك ببم و بتوانم ل ه
رێگهیهوه داهاتێكم ههبێت ك ه پێى بژیم
ماوهیهك بهش���دارى خولێكى درومانیم
كرد ل ه س���هنتهرێك ،ب���هاڵم براكانم و
دهوروبهرم توشى كێشهى زۆریان كردم،
ك���ه گوای ه من كچ���م و دهڕۆم ه دهرهوه
و بههۆى منهوه خهڵك تان ه و تهش���هر
له براكان���م دهدهن و من بوم ب ه عهیب ه
بۆیان».
بوش���را ،به روخس���ارێكى خهماوییهوه
ئهوهش���ى وت :زۆر ههوڵم���دا بگهم ب ه
خهونى خۆم ،بهاڵم ههرهشهیان لێكردم
دهستبهردارى ئهو ئیشهم ببم.
ئهم حاڵهتهى ك ه روب���هڕوى ئهو ژنان ه
بوهت���هوه ،ب���هرای چاالكوانێكى ژنان،
پهیوهندی بهوهوه ههیه كهتائێس���تاش
كۆمهڵگا وا ل ه كارك���ردن دهڕوانێت ك ه
ئیشێكى نێرانهیه.
ژینۆ خهلی���ل ،بۆ (نهوژی���ن) دهڵێت:
«زۆرێك ل ه ژنانى ئێمه ههلى كاركردنیان
بۆ رهخساوه ،بهاڵم بههۆى سڵكردنیان
ل ه كۆمهڵگا و دهوروبهر و نهبونى متمان ه
ب���ه خاوهنكار و دهوروب���هر ،ناتوانن ل ه
دهرهوه كاربكهن».
وتیش���ی« :بهش���ێك له پیاوانى ئێم ه
پێیان عهیب ه ك ه هاوسهر یان خوشكیان
ل ه دهرهوه كار بكهن و پاره پهیدا بكه،
چونك��� ه پێیان وایه پ���اره پهیدا كردن
تهنها كارى پیاوانه».
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ژنێك ههمو پارهى كهالرى لهژێر دهسته
◘ نهوژین ،سازان مستهفا
ماوهى  8ساڵه ،ژنێك له كهالر ل ه
پۆستێكى گرنگ و ههستیاردا خزمهت
دهكات ،كه پۆستى بهڕێوهبهرى
بانكه ،باسلهوهدهكات لهم ماوهیهدا
روبهڕوى زۆر بارودۆخ بوهتهوه ،بهاڵم
توانیویهتى سهركهوتو بێت تیایدا.
زۆری
بهش���ى
لهكاتێك���دا
بهڕێوهبهرایهتییهكانى سنورى گهرمیان
بهدهستى پیاوانهوهیه ،بهاڵم ژمارهیهك
ژن توانیویان��� ه خۆی���ان ل���ه ب���وارى
بهڕێوهبردن دا ببیننهوهو چهند ساڵێك
درێژه به كارهكانیان بدهن و تاڕادهیهكى
باش سهركهوتو بن .بهڕێوهبهرى بانكی
كهالر ،یهكێكه لهو ژنه بهڕێوهبهرانه.
ئاریا ئهنوهر محهمهد ،نزیكهی  8ساڵ ه
بوهته بهڕێوبهری بهڕێوهبهرایهتی بانكی
كهالر ،له دیداریكی (نهوژین) دا ئاماژه
بهو ههواڵنه دهكات كه بۆ پهرهدان بهو
كهرت��� ه داویهتى و دهی���دات ،ههروهك
باس���یش ل ه ئاس���تهنگ و كێش���هكان
دهكات.
ئاری���ا ،بڕوانامهی دبلۆم���ی كارگێڕیی
ههی���ه ،بۆ یهكهمجار له س���اڵی 1999
وهكو فهرمانبهر دهستبهكاربوهو یهكهم
ش���وێنى كاریش���ی قائیمقامیهتى كهالر
بوه .تا ماوهی  3ساڵ بهردهوام بوه لهو
كاره تا ساڵی  2002گواستنهوهی كردوه
بو بانكى كهالر كه تاكه فهرمانبهر بوه
ئیشی راپهڕاندنی كردوه.
وهك ئاماژهى پێدا ،بانكی كهالر لهسهر
دهس���تی ئهو و بهڕێوبهری پیش���ویان
دروس���ت بوه ،تا س���اڵی  2009زۆربهى
بهش و پل ه و پۆس���تهكانی ل ه بانك دا
بهسهركهوتویی تیپهڕاندوه .ههربههۆی
ئهمهش���هوه لهس���اڵی  2007پاڵێوراوه
بو خولی گهش���هپێدان بۆ مهبهس���تی
وهرگرتنی دهس���هاڵتی واژوك���ردن ك ه
پۆستێكى كارگێڕیی دارایی نێو بانكهو
ب ه واژوى «با» ناسراوه.
ئ���هو ك��� ه م���اوهی  8س���اڵه ئهركی
بهڕێوهبردن���ی بهڕێوبهرایهتی���ی بانكى
كهالری وهرگرت���وه ،وەکخۆی ئاماژەی
ب���ۆدا رۆڵی هەبوە لە پەرەدان بە کاری
بانکەکەو هەروەه���ا کردنەوەی بەش و

ههمو شتێك ب ه
ئیرادهی مرۆڤ
كهوتوه چ ئافرهت
بێت یان پیاو
لقی بانکی دیکەی وەکو (بانکی شێروانە
و بانکی کشتوکاڵی و عەقار و هی تر)،
هەروەک لەم ماوەیەشدا چەندین خەاڵت
و رێزلێنانی پێشکەش���کراوە لەبەرامبەر
کارەکانی دا.
ئاریا ،باس���ی لهوه كرد كه بۆ گهیشتن
بهم پۆس���ته ،ههوڵ و كۆشش���ی زۆری
داوهو به ماندوبون���ی خۆی توانیویهتی
خۆی پێبگهیهنێت.
لهبارهى كاركردنى ژنانهوه ك ه ههندێك
ل ه تاكهكانى كۆمهڵگا تێبینییان لهسهر
ههی���هو باس لهوهدهك���هن ژن له كاردا
س���هركهوتو نابێ���ت( ،ئاری���ا) رایهكى
پێچهوانهى ههیه.
ئهو پێیوای ه ژنان دهتوانن شانبهش���انی
پیاوان خزم���هت به كۆمهڵ���گا بكهن،
لهوب���ارهوه دهڵێت« :ئاف���رهت دهبێت
متمان���هی بهخۆی ههبێت و ئیرادهیهكی
وای ههبێت ك ه بتوانێت زاڵ بێت بهسهر
ههم���و ئ���هو گرفتانهی ك��� ه روبهڕوی
دهبێتهوه».
جهختیش���دهكاتهوه ك ه پێویسته ژنان
سڵ لهوهرگرتنی پۆست وبهرپرسیارێتی
نهكهن���هوه لهترس���ی لۆم��� ه و قس���هو
قسهڵۆكی خهڵكى.
رهنگه بۆ ئ���هو ژنانهی كه ل���هدهرهوه
كاردهكهن ،كێش���هی و بارگرانیان توش
بێت بههۆی ئهوهى دهبێت له یهك كاتدا
كارى ماڵ���هوهو كارى دهرهوهش بكهن،
ئهم حاڵهتهش بۆ ئهو ژنان ه قورس���تره
كه ل ه ئیشی دهرهوهدا بهرپرسیارێتی و
پۆستیان ههیه.
لهوبارهیهوه( ،ئاری���ا ئهنوهر) دهڵێت:

«لهههم���و كات و س���اتێك كێش��� ه و دهزگایهك وهردهگرن ،كێشهیان ئهوهی ه
ئاستهنگ روبهڕوم دهبێتهوه ،بهاڵم ئهو ك��� ه لهالی���هن پیاوانهوه ئ���هم كاره ب ه
كێش���انه نابن ه رێگر لهبهردهم كارهكانم قورس وهردهگیرێت.
و ناهێڵم ئهو كێش���انه ببن ه بهربهس���ت لهوب���ارهوه بهڕێوب���هری بانك���ی كهالر
باس���لهوهدهكات فهرمانبهرانی رهگهزی
لهبهردهمم دا».
ئاماژهى بهوهش���كرد ل���هم روهوه ئهوه نێر ل��� ه فهرمانگهكهیان زۆرن و ئهوهى
كۆمهك���ى ك���ردوه ك���ه توانیویهت���ى مای���هى خۆش���حاڵیهتى ك��� ه زۆر باش
هاوس���هنگیهك لهنێوان كارى دهرهوهو لهگهڵیاندا گونجاوه .وتیشی« :ههرگیز
ژیانى تایبهت���ى دا رابگرێت «توانیوم ه بهو شێوهی ه مامهڵهم لهگهڵ دا نهكراوه
هاوسهنگی نێوان ئیشی ماڵهوه و ئیشی ك ه م���ن ئافرهتم و پل���هم كهمتر بێت،
بهڕێوبهرایهتیهكهم بكهم بهش���ێوهیهكی بهڵك���و ههمومان ه���اوكاری یهكترین،
بهبێ ئهوانی���ش ناتوان���م كارهكانم ب ه
باش».
وتیش���ی« :ههمو ئافرهتێك بارودۆخی باش���یی ئهنجام ب���دهم ،چونكه چهپڵ ه
جی���اوازه ،گرن���گ ئهوهی���ه بتوانێ���ت بهیهك دهست لێنادرێت».
هاوس���هنگی دروست بكات و سهركهوتو لهگهڵ شكاندنی نهریتێك و ههڵبژاردنی
بێت ل ه كارهكهى و ئهو بهرپرسیارێتییهى كارێ���ك لهالیهن ئافرهتان���هوه ،زۆرجار
كۆمهڵگا وخێ���زان دهبن���ه گهورهترین
لهسهر شانێتی».
زۆرجار ژن���ان ك ه بهرپرس���یارێتیی ل ه بهربهس���ت و رێگریی لهپێش كارهكان

دا ،ب���هاڵم رهوش���هك ه ل���هالی (ئاریا)
پێچهوانهیه.
وت���ى« :خێ���زان و هاوس���هرهكهم
گهورهتری���ن هاوكارم���ن بهتایبهت���ی
هاوسهرهكهم ،چونك ه پش���تیوانی ئهو
نهبوایه نهمدهتوانی ئهم پۆسته وهربگرم
وخزمهت بكهم».
وتیش���ی« :ههمو ش���تێك به ئیرادهی
مرۆڤ كهوتوه چ ئافرهت بێت یان پیاو،
ئیرادهت ههبێت لهس���هر ئهوهی بتهوێت
ئهنجام���ی بدهیت ،دڵنیاب ه به دهس���تی
دههێنی».
لهگهڵ ئهوهشدا جهختى كردهوه لهسهر
ئهوهى دهبێ���ت ژنان پ���هره بهتواناى
خۆیان بدهن «دهبێت كهسێكی لیهاتو و
زیرهك بیت ل ه بوارهكهت دا ،بۆ ئهوهی
ب ه سهركهوتویی كارهكهت ئهنجام بدهیت
و به ئامانجهكهت بگهى».

حاجی خاسه ،ئهو ژنهى  20ساڵ ه ل ه باوهنور دوكانداره
له ههرێمى كوردستان و بهتایبهت
ناوچهى گهرمیان ،كهم و دیارییكراوه.

حاجی خاسهو هاوسهرهکهی لهپێش دوکانهکهیان
◘ نهوژین ،سەروەت باوەنوری
لەناحیهى باوەنوری سەربەقەزای
کەالر ،ژنێک ماوەی  20ساڵە

لەتەنیشت ماڵەکەی خۆی دوکانێکی
داناوەو تاوەکو ئێستاش بەردەوامە
لەسەر کاری فرۆشیاری ،ئهمهش
لهكاتێكدایه ك ه بونى ژنى كاسبكار

خاسە مەحمود ،ئەو ئافرەتە بەتەمەن و
لێهاتوەی ناحیهى باوەنورە ،کە ل ه چەند
ساڵێک پێش كهوتنى رژێمی بەعسهوه
دوکانی لەناحیهکەدا داناوە.
ئ���ەو ئێس���تا تەمەنی  72س���اڵە بەو
تەمەنەش���ەوە بەردەوام���ە لەس���ەر
پیش���ەکەی .لهدیدارێك���ى رۆژنام���هى
(نهوژین) ،گهڕایهوه سهر سهرهتاكانى
كاركردنى و ئهو ئاس���تهنگ و كێشانهى
روبهڕوى بوهتهوه.
س���هرهتا به جهختكردنهوه ل ه بهردهوام
بون ل���ه كارهكهى و دڵخۆش���یی خۆی
بهو كاره دهس���تیپێكرد ،بهم رس���تهی ه
گوزارش���ی ل��� ه ناخی خۆی ك���رد «تا
دەمرم واز لەپیشەکەم ناهێنم و شانازی
پێوە دەکەم».
سەبارەت بەبیرۆکەی دانانی دوکانەکەى،
وتی« :س���ەرەتا یەکێ���ک لەکوڕەکانم
هەندێک پارەی هەبو ویستى بەو پارەیە
لەنزیک ماڵی خۆمان چایخانەیەک دابنێ،
بەاڵم من نەمهێش���ت و وتم بەو پارەیە
دوکانێک دادەنێن���م ،ئهوهبو كوڕهكهم
رازیی بو».
باسیلهوهشكرد لهسهرهتادا بڕیارهكهى
قورس بوه ،بهاڵم ورده ورده ناسراوهو
سهركهوتنى بهدهستهێناوهو توانیویهتى
ناوبانگێكى ب���اش بۆخۆی پهیدا بكات،
ه���اوكات س���هرچاوهیهكى بژێوی���ی
گونجاویش بۆ خێزانهكهى دابین بكات.
خاسە ،لهساڵی  2010دا حهجی كردوه،

ههربۆی ه ئێس���تا به (حاجی خاس���ه)
بان���گ دهكرێ���ت .ئ���هو ئهگهرچی هیچ
خوێندهوارییهك���ى نییه ،بهاڵم بهردهوام
بایهخ به كهرهستهى دوكانهكهى دهدات
و ناهێڵێت خواردنى بهسهرچو و خراپ
له دوكانهكهیدا ههبێت.
به ش���انازیی و دڵنیایی���هوه لهوبارهوه
دهڵێ���ت« :تاوەک���و ئێس���تا لیژن���ەی
تەندروس���تی دەس���تی بەس���ەر هی���چ
خواردنێک���ی م���اوە بەس���ەرچو
لەدوکانەکەم���دا نەگرت���وە ،لەگ���ەڵ
ئەوەشدا چەندینجار لەالیەن لیژنەكهوە
دەستخۆشیم لێكراوه».
لهپ���اڵ كارك���ردن ل���ه دوكانهكهى دا،
(حاجی خاس���ه) توانیویهتى كاروباری
ماڵهوهش بهباش���ی بهڕێوهببات ،ئێستا
تەنها خۆی و هاوژینەکەی لەس���ەرماڵ
م���اون و ت���ەواوی ک���وڕ و کچەکانی
هاوسەرگیریان کردوە.
ئهو باس لهوهدهكات ك ه هاوس���هرهكهى
زۆر هاوكارێت���ى و بهدڵخۆش���ییهوه
ئهوهدهخات��� ه رو كه بەردەوام وەکو دو
هاوسەری س���ەرکەوتو هاوکاری یەکتر
دەک���ەن لەبەڕێوەبردن���ی ئیش و کاری
دوکانەکەیان دا.
س���هردار ،ی���ەک لەکوڕەکان���ی حاجی
خاس���ه ،بهش���انازییهكى قوڵهوه وتى:
«دایک���م جێگ���ەی ش���انازییە بۆ ئێمە
کەتوانیویەتی بۆ خۆی کاری فرۆشیاری
ب���کات و هاوش���ێوەی پی���اوان هەوڵی
بەدەس���تهێنانی بژێوی ژیان���ی داوە ب ه
سهربهرزی».
بەه���ۆی ئ���ەوەی ک���ە هەندێ���ک

ئامۆژگاریم بۆ ژنان
ئەوەیە هەرگیز
گوێ بەقسەو
توانجی خەڵکی
نەدەن
لەپێداویس���تیەکانی ئافرەت���ان ل���ە
دوکانەکەی���دا دەس���ت دەکەوێت ،بۆیە
رۆژان���ە ئافرەتان���ی ناحیهکە رودەکەنه
دوکانەکەی بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان،
ئهوی���ش ب���هردهوام ههوڵ���دهدات ئهو
بیرۆكهیهیان لهال بچهس���پێنێ ك ه ژنان
دهبێت خاوهنى ئیراده بن.
لهوبارهوه وت���ى« :ئامۆژگاریم بۆ ژنان
ئەوەیە کەهەرگیز گوێ بەقسەو توانجی
خەڵکی نەدەن» ،دهشڵێت« :ئافرەتان
نابێت لەئیشکردندا شەرم بکەن ،چونکە
ئەوانیش وەک���و پیاوان ئازادن و ئەگەر
کارێکی گونجاو هەبێ���ت بۆیان ئەوا با
ئەنجامی بدەن و گوێ بەقسەی خەڵک
نەدەن».
وتیش���ی« :م���ن ق���هت خ���ۆم بهكهم
نهزانیوه ،بهڵكو حس���ابی پیاوم بۆخۆم
کردوە و هەرگیز گوێم بەقسەی خەڵکی
نەداوە».

رۆشنبیری
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كچانى گهرمیان شانۆ دهبهنه سهر شهقامهكان

◘ نهوژین ،ژینۆ سەرتیپ
خاڵێكى جیاكهرهوهى پێنجهمین
ڤیستیڤاڵی شانۆی شهقام ك ه
سهرهتاى ئهم مانگى نۆڤهمبهره
له دهربهندیخان بهڕێوهچو،
بهشدارییكردنى ژمارهیهكى بهرچاوى
كچان بو له نمایشه شانۆییهكان،
ههروهك بهشێكى بهرچاوى
ئامادهبوانیش ل ه رهگهزی مێ بون.
بهبهش���داریی  16گروپی ش���انۆیی ل ه
ش���ارهكانى( :س���لێمانى ،كهرك���وك،
كهالر ،كف���ری ،دهربهندیخ���ان ،رانیه،
كۆی���ه ،ق���هاڵدزێ ،ههڵهبج���ه ،زاخۆ،
چهمچهماڵ و پیرهمهگرون) ،له بهروارى
( )2017/11/3-1پێنجهمین ڤیستیڤاڵی
شانۆی سهرشهقامى دهربهندیخان ،لهو
قهزایه بهڕێوهچو ،ك ه جیاواز له جارانى
پێش���و ،كچان و ژنان رۆڵ و بهشداریی
بهرچاویان تێیدا ههبو.
چاوان محهم���هد ،كچ ه ش���انۆكارێكى
بهشداریی ڤیستیڤاڵهك ه بو و ل ه كهالرهوه
بهشداریی كردبو .باسیلهوهكرد كه زۆر
دڵخۆش��� ه بۆ یهكهمجار بهش���داریی ل ه
ڤیستیڤاڵهكهدا دهكات ،ههروهك بونى
كچانیشی لهم جۆره كاره هونهرییان ه
ب ه گرنگ زانی.
وت���ى« :كچانیش وهك���و كوڕان
مافیان��� ه بهش���داریی لهمجۆره
چاالكیی و ڤیس���تیڤااڵن ه بكهن،
چونكه وادهكات ئهو چاالكی و
بهرههمانه سهركهوتو تر بن و
باشتر بچن ه ناو خهڵكهوه».
ئهگهرچی ل ه س���هرهتاكانى
دروس���تبونى ش���انۆوه
لهگهرمیان بهردهوام یهكێك
لهكێش���ه گهورهكان نهبون
یان كهم���ی ئهكتهرى ژن
بوه ،ب���هاڵم ماوهى چهند
س���اڵێكهو هاوش���ان ب ه
كردنهوهى پهیمانگاكانى
هو نهر هجو ا ن���هكا ن
ل���ه س���نورهكهدا،
ژم���ارهو ج���ۆری
بهش���داریی رهگهزی
م���ێ ل��� ه چاالكیی ه
هونهریی���هكان و
بهتایبهت شانۆ ،روى
له زیاد بون كردوه.
الوالو عهبدولڕهحمان،
كه كچ ه شانۆكارێكى
د هر بهند یخا ن���ه،
جهخت لهم بۆچون ه
دهكاتهوه.
ئهو كه لهگهڵ گروپی
شانۆی دهربهندیخان
بهش���داریی
دا
شانۆیهكى كردبو
بهن���ا و ى
( بخۆ ر ) ،
ئام���اژ ه

بهوهدهكات ك ه رێژهى بهشداریی ژنانى
شانۆكار تادێت رو له زیادبونه.
ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :گرنگە ئافرەت
لە هەموو كارێك���ی هونەری دا هەبێت،
هیوادارم كچ���ان ئەو ك���ۆت و بەندان ه
بش���كێنن كهلهرێگهى بهشدارییكردنیان
دان و بەهرەكان���ی خۆی���ان پیش���انی
خەڵكی بدەن».
له ڤیس���تیڤاڵهكهدا 12 ،كچ ه ئهكتهر ب ه
رۆڵگێڕان ل ه ش���انۆگهریی ه جیاجیاكانى
ش���ار و قهزا جیاوازهكان ،بهشدارییان
كردبو ،ئهمهش وایك���ردوه كه لهچاوى
بینهرانیشهوه وهكو بهرهوپێشهوهچونێك
ههژمار بكرێت.
س���ەردار ئەكرەم ،یهكێك له بینهرانى
نمایش���یهكانى ڤیس���تیڤاڵهك ه بو كهل ه
قهزاى كۆیهوه هاتبوه دهربهندیخان ،بۆ
(نهوژین) وت���ى« :هەروەك چۆن مەل
به باڵێك نافڕێت ،بەهەمان شێوە كاری
هونەری بە بێ ئافرەت ناكرێت».
وری���ا حهس���هن ،ئامادهبویهك���ى تری

ڤیس���تیڤاڵهك ه بو ،ئام���اژەی بەوەکرد
بونى كچان ل ه شانۆ وهونهردا بهگشتى
زۆر پێویست و گرنگه ،چونکە وهكخۆی
وتى« :کچان تەواوکەری هونەرن ،بۆی ه
ئومێدەوارم س���اڵى داهات���و رێژەیەکی
زۆرترى كچان له نمایش ه شانۆییهكاندا
ببینم».
هاوكات (سەردار ئەكرەم) پێیوابو ك ه
بەش���داری كردنی ئافرەت���ان لەمجۆرە
ڤیس���تیڤااڵنە دەریدەخات كە ئاس���تی
رۆشنبیری ئەو ناوچەیە چۆنە.
لهپاڵ ئهم بۆچونهدا ،ژن ه ش���انۆكارێك
وایدهبینێت ك ه تهنها بهش���دارییكردن
بهس نییه ،بهڵكو دهبێت ژنان لهكایهى
هونهردا رۆڵی فیعلیی و بهرجهستهیان
ههبێت.
ش���انازمحهمهد ،ش���انۆكار و ئهندامى
لیژن���ەی دادوەریی ڤیس���تیڤاڵهكه ،بە
(نەوژی���ن)ی وت« :زۆر گرنگە كچان
بەش���داریی ش���انۆی ش���ەقام بكەن و
بەگرنگیەوە لێی بڕوانن و وەكو كار یان
شانۆیەكی الوەکی سەیرى نەکهن».
ئاماژهى بهوهش���دا ك ه شانۆی شهقام
تایبهتمهن���دى خ���ۆی ههی���هو لهگهڵ
بینهردا كارلێ���ك دهكات ،بۆیه گرنگ ه
كچانى ش���انۆكار ئامادهكاریی بۆ ئهوه
بك���هن ك��� ه بەریەککەوتنی���ان لەگەڵ
بینەردا زۆر زیاترە.
لهش���یكاریی ه���ۆی زیادبونى ژمارهى
كچان���ى ش���انۆكار لهگهرمی���ان و
دهوروب���هرى ،ئ���هو ش���انۆكاره
وتى« :هۆكارهك���هى بۆ ئەوە
دەگەڕێت���ەوە كەخەڵك���ی
تاڕادەیەكى باش هۆش���یار
بونهت���هوهو تێگەیش���ون
لەوەی بون و بهشداریی
كچ���ان ل���هكارى
هونهریدا ،بهقهدهر
بهشداریی كوڕان
گرنگه».

نارینێك ل ه رۆژئاواوه
◘ نهوژین
پێمبده:
گوڵێكى ههتیو،
پایزێكى گوناه،
ئاگرێكى بێزار ل ه ئومێد.
پێتدهبهخشم:
دارستانێكى بهرین،
موڵكێك له بههار،
مهشخهڵێك له پهلكهزێڕینه.
ئهم دێڕه شیعرانه ،دهربڕی ناخی ژنێكى
نزیك���ه ،نزیك له خهم و كۆژانى ژنان و
ئ���ازارى میلهتهكهى .ئهو ژنهش (نارین
عومهر)ه.
ژن ه ش���اعیر و لێكۆڵهرى كورد (نارین
عوم���هر) ،ل��� ه دیرَی���ك ل���ه رۆژئاواى
كوردس���تان هاتوهت ه دونیاوه ،بهش���ى
زمان���ى عهرهبی ل ه زانكۆی دیمهش���ق
تهواو كردوه ،سااڵنێك ه بهههردو زمانى
ك���وردی و عهرهبی ،ش���یعر و رۆمان و
لێكۆڵینهوه دهنوسێت ،ئهگهرچی زۆرتر
وهكو شاعیرێك دهركهوتوه.
ناری���ن ل ه دیدارێكى س���ایتی «صحیفه
المثقف» دا ،باس���لهئهزمونى ش���یعریی
خ���ۆی دهكات و ئاماژه بهوهدهكات ههر
لهمناڵیی���هوه چرۆى ش���یعر لهناخی دا
گهشهى كردوه ،ئهمیش هاوشانى حهزی
خۆی بۆ خوێندنهوهو نوسین و گوێگرتن
له مۆزیك و گۆرانى ،كه ئهمهى دواییان
واتا مۆزیك و گۆرانى وایلێكردوه زۆرتر
ح���هز بكات لهنوس���ینهوهى ش���یعریی
گۆرانی ئامێز «لیریك».
ئهو ئێستا خاوهنى سهروى  20دانراوه ل ه
بوارى شیعر و لێكۆڵینهوه ،بهاڵم تائێستا
تهنها دو دانهیان���ى باڵوكردوهتهوه ،ك ه
دو كۆمهڵ ه ش���یعرن یهكێكیان بهزمانى
ك���وردی و ئهوى دیكهش���یان به زمانى
عهرهبی.
لهنێ���و دانراوهكان���ى دا ،چهن���د
لێكۆڵینهوهیهكى كۆمهاڵیهتی و هونهریی
ههن ،لهوانهش لێكۆڵینهوهیهك لهبارهى
دیاردهى قهیرهیی لهكۆمهڵگادا ،ههروهها
لێكۆڵینهوهیهكى دی لهب���ارهى تاوانى
ناموسپارێزی ،لهگهڵ لێكۆڵینهوهیهكى
مێژوی���ی لهبارهى ژنان���ى هونهرمهندى
ك���ورد له س���هدهى نۆزدهههم���هوه تا
ئێستا.
بهوپێی���هى زۆرێ���ك له ش���یعرهكانى
بهش���ێوازى لیریك نوس���یوه ،ههربۆی ه
س���هروى  10هونهرمهن���د تائێس���تا
تێكستهكانیان كردوهت ه گۆرانى ،وهكخۆی
باسی لێوهدهكات بهش���ێكى بهرچاوى
ئهو تێكس���تانه ،رهههندى نیشتمانى و
نهتهوهییان ههیهو پهیوهندیان ب ه بۆن ه
نهتهوهییه كوردیهكانهوه ههی ه لهسهروى
ههمویانهوه نهورۆز.

دهبێت شاعیر
خۆشى و تاڵی
ی
لهگهڵ كۆمهڵگاكه 
دا بهش بكات

بهپێچهوانهى ئهو رایهوه كهوایدهبینێت
ش���اعیر پێویست ه له چوغز و جیهانێكى
تایب���هت بهخۆیدا بخولێت���هوه( ،نارین
عومهر) وایدهبینێت دهبێت ش���اعیر ل ه
كۆمهڵگهكهیهوه نزیك بێت و لهگهڵیاندا
خۆشى و تاڵی بهش بكات ،بهشێوهیهك
خۆی له ئاستێك و میللهت ل ه ئاستێكى
دیك��� ه نهبینێت ،ههر ئ���هم هۆكارهش
ب��� ه ه���ۆی جهماوهریی بونى ش���اعیر
دهزانێت.
لهبارهى ش���یعری كوردی���هوه( ،نارین)
ئاماژه بهوهدهكات كه بهپێی پێویس���ت
ههقی پێن���هدراوه ،بهتایبهتى باس ل ه
رۆژئاوا دهكات ك ه زۆرێك ل ه كوردهكانى
ئهو پارچهی ه زمانى كوردیان بۆ نوسین
و قس���هكردن بهكارنههێن���اوه ،ب���هاڵم
وهكخۆی وتى لهم چهند ساڵهى رابردو
حهزى خهڵكى بۆ بهكارهێنانى زمانهكهو
نوسین ب ه كوردی زیادی كردوه.
ه���اوكات رهخنهو گلهی���ی زۆره لهوهى
بهشی پێویست گرنگیی ب ه هونهرمهندان
نادرێت ،ئهگهرچ���ی خاوهنى هونهرێكى
رهس���هنن و رۆڵیان ههبوه له پاراستنى
كهلتورى كوردی���ی و ژێرخاك نهبونى،
ههر ئ���هم گرنگیپێنهدانهش وایلێكردوه
چهندیین وتار لهوبارهوه بنوسێت.
لهبارهى رهوش���ى ژنانهوه ل ه رۆژئاواى
كوردستان( ،نارین عومهر) ئهوهدهخات ه
رو كه ژنان ئهرك و بهرپرس���یارێتییان
زۆرهو پێویس���تیان به تێكۆش���انى زۆر
ههیه.
ئاماژهى بهوهكرد ك���ه پێش ئازادبونى
ئهو پارچهیهى كوردستان لهساڵی 2011
بهدواوه ،ب���ارودۆخ ب���ۆ چاالكیی ژنان
قورس بوهو ژمارهى چاالكوانانى ژن ل ه
پهنجهكانى دهس���ت پێپهڕیان نهكردوه،
بهاڵم دواتر ژمارهكان بهرهو ههڵكش���ان
چون و بهشداریی ژنان بههێز بوه.
ئهو ژن ه شاعیره پێیوای ه ك ه ژنان ئێستا
پێویس���تیان به تێكۆشانى زیاتر ههیه،
داوادهكات دوربكهونهوه لهخۆپهرستى،
چونك ه كاری زۆر م���اوه ژنان ئهنجامى
بدهن و پێی ههستن.
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ژنان كهمتر ل ه %6ى بهڕێوهبهرى قوتابخانهكانى گهرمیان پێكدێنن

گهرمیان ..مامۆستاى ژنى زۆر و بهڕێوهبهرى ژنی زۆر كهم
بههۆی ئیشوكارى
ماڵهوه مامۆستایانی
ژن بهڕێوهبهریی
ناکهن

لهم ژنانه توانیویان ه پۆستى بهڕێوهبهرى
◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
قوتابخانهكان وهربگرن.
ب ه پێ���ی ئامارێ���ك ك ه (نهوژی���ن) ل ه
ئهگهرچی ژمارهى مامۆستایانى ژن
پ���هروهردهى گهرمیان���هوه دهس���تی
لهگهرمیان ب ه سهدانه ،بهاڵم ب ه
كهوتوه ،ل ه س���نورى ئیدارهى گهرمیان
دهگمهنى ئهو مامۆستایان ه پۆستى
بهڕێوهبهرى قوتابخانهكانیان وهرگرتوه ،دا  340قوتابخان���ه ههیه ،له كۆى ئهم
قوتابخانان��� ه تهنه���ا  20قوتابخانهیان
مامۆستایانیش له ههردو رهگهز
بهرێوبهرهك���هى ژن���ه ،ئ���هم رێژهیهش
هۆكارهكهى دهگهڕێننهوه بۆ ئهوهى
دهكاته كهمتر ل ه .%6
ئهو پۆست ه سهرقاڵیی زۆرهو كهمتر
لهب���ارهى كهمیی رێ���ژهى بهڕێوهبهرى
ژنان خۆیان له قهرهى دهدهن.
ژن���هوه ،روخ���ۆش رهئ���وف)43( ،
ههرچهند ل ه ئێس���تا و رابردوش���دا ل ه س���اڵ ،بهڕێوبهرى ئامادهیى شێروانهى
ناوهندهكان���ى خوێن���دن دا له گهرمیان كچانه لهكهالر ،ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت:
ژمارهیهكى زۆر و بهرچاوى مامۆس���تاى «هۆكارهكهى دهگهڕێت���هوه بۆ ئهوهى
ل���ه رهگهزی م���ێ تێدا بوه ل��� ه بوار و ك ه ژنان لهماڵ���هوهدا ئهركێكى زۆریان
پسپۆڕیی جیاواز ،بهاڵم رێژهیهكى كهم لهسهر شان ه وهكو بهخێوكردنى مناڵ و

ئاراس���تهى ژنان دهكرێت ،بهاڵم بههۆی
كهم���ى كات و ئیش���وكارى ماڵ���هوه و
بهخێوكردنی مناڵهوه ،ئهم داوای ه رهت
دهكهنهوه«.
ئهوهى تائێستا باسكراوه ،ژنان قسهیان
لهب���ارهوه كردوه ،بهاڵم ئایا رای پیاوان
و بهتایب���هت پیاوان���ى بهڕێوهب���هرى
قوتابخانهكان چییه؟
به پێی وت���هى یهكێك ل��� ه بهڕێوبهره
پی���اوهكان ،خێ���زان و كۆمهڵ���گا ب��� ه
یهكێك له هۆكاره سهرهكیهكانى كهمى
بون���ی بهرێوب���هرى ژن دادهنرێ���ت ل ه
ئیشوكارى ماڵهوه».
ئهو بهڕێوهب���هر جهختلهوهدهكاتهوه ك ه قوتابخانهكاندا.
ئهركی بهڕێوهبهرى قوتابخانه ،ئهرك و محهم���هد مهحم���ود ،بهرێوهب���هرى
بهرپرسیارێتیهكى قورس و گرانه ،بۆی ه قوتابخان���هى كان���ى بنهڕهت���ى ،ب���ۆ
زۆرجار ژنان خۆیانى لێدهبوێرن ،ئهویش (نهوژی���ن) وت���ى« :رهگ���هزى مێین ه
بهوهۆیهى ئهركی دیكهى پهروهدهییان فش���ارى زیاترى خێزانیان لهس���هره بۆ
پاراستنیان ل ه الدهرهكانى ناو كۆمهڵگا
لهسهر شانه لهنێو خێزانهكانیان دا.
ئهم خاڵ���ه ،توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتیی ئهم ههڵس���وكهوتهش لهگ���هڵ رهگهزى
ل���ه قوتابخانهكاندا ،جهختی لێكردهوه ،مێین���هدا وا دهكات كهس���ایهتى هێنده
ئام���اژهى بهوهك���رد ك ه زۆرج���ار ژنان به هێزى نهبێت كه بتوانێت رابهرایهتى
بهتایب���هت ك���ه خێزاندار ب���ن ،بههۆی قوتابخانهیهك بكات».
سهرقاڵیهوه ناتوانن ئهم ئهركهش بگرن ه بهاڵم بهڕێوهبهرى قوتابخانهى رهوشتى
كچ���ان ،ئ���هم بۆچونه س���هرلهبهر رهد
ئهستۆ.
ش���هرمین حسام )29( ،ساڵ ،توێژهرى دهكاتهوه.
كۆمهاڵیهت���ی ،بۆ (نهوژی���ن) دهڵێت :روخ���ۆش رهئوف ،وت���ى« :تواناى ژن
«زۆرجار داواكاری ب���ون ب ه بهڕێوهبهر هیچ كهمتر نیه له تواناى پیاو».

لهبهرامب���هر ئ���هم دو بۆچون���هدا،
چاالكوانێك���ى بوارى ژن���ان ،پهروهرده
به كهمتهرخ���هم دهزانێت ،ك ه دهرفهتى
یهكس���ان بۆ ههردو رهگهز ناڕهخسێنن
ب���ۆ ئ���هوهى پۆس���تى بهڕێوهب���هرى
قوتابخانهكان وهربگرن.
پهیمان ئهمی���ن ،چاالكوانى بوارى ژنان
دهڵێت« :س���هربارى زۆرى مامۆستای
ژن ل��� ه ناوهندهكانى خوێن���دن ،بهاڵم
زۆر ب��� ه كهم���ى ژنان وهك���و بهرێوبهر
دهردهكهون».
ئهو ك ه هاوكات خۆیشی مامۆستایه ،ل ه
شیكردنهوهى هۆكارى ئهم حاڵهته وتى:
«هۆكارهك���هى بۆ ئ���هوه دهگهڕێتهوه
كۆمهڵێ���ك ئهرك و بهرپرس���یارێتى ل ه
مامۆستا زیاتره له ناوهندهكانى خوێندندا
بهو پێی���هى كاروبارهكان���ى بهرێوهبهر
زیاتر سهرقاڵى ئهوێت ب ه چونه دهرهوه
و كاروبارى دهرهوهى قوتابخانه«.
لهبهرامب���هر ئهم رهخن���هو تێبینیانهدا،
بهڕێوهب���هرى گش���تى پ���هروهردهى
گهرمیان ،تۆپهك���ه دهخات ه گۆڕهپانى
خودی مامۆستایان.
م .دارا ئهحمهد ،به (نهوژین)ى راگهیاند:
«بهش���داریكردنى مامۆستایانى ئافرهت
له ئی���دارهى قوتابخان���هكان پهیوهندى
ب��� ه خ���ودى مامۆس���تاكانهوه خۆیان
ههیه» .ئهوهش���ى خس���تهڕو« :ئهگهر
ههر مامۆس���تایهك مهرجهكانى تواناى
ئیدارهدان���ى تیابێ���ت ب���ۆ بهڕێوهبهرى
قوتابخانه ،بهبێ جیاوازى رهگهزى ئێم ه
ئهیكهین بهبهڕێوهبهر».
بهڕێوهبهرى گشتى پهروهردهى گهرمیان،
رهدیکردهوه که ئهوان رێگریی بکهن ل ه
دهستبهکاربونی مامۆستایانی ژن وهکو
بهڕێوهبهر.
وتیش���ى« :ئهوه مامۆستایانى ئافرهت
خۆیان���ن ك ه نایانهوێت بێن ه پێش���هوهو
بب���ن ب���ه بهڕێوهبهر ،ن���هك ئێم ه رێژه
دی���اری بكهین بۆ بهڕێوهب���هرى پیاو و
ئافرهت».

ئهزمونی جیاوازی دو كچ ه خوێندكارى گهرمیانى

دو هاوڕێی نزیك  6ساڵه لهخوێندن دا كێبڕكێی یهك دهكهن
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
الی ئێمه بهردهوام بونى ملمالنێ و
كێبڕكێ (منافسه) بهوه ناسراوه ك ه
كارێكى خراپ و نهشیاوه لهنێوان
هاوڕێكاندا ،بهاڵم دو كچ له گهرمیان،
ئهم بۆچونه دهگۆڕن و لهرێگهى
كێبڕكێیهكى شهش ساڵییهوه،
توانیویانه پهره بهئاستى خوێندنى
خۆیان بدهن و دواقۆناغی ئامادهیی،
به پلهیهكى بهرزهوه ببڕن.
(خێاڵن) و (كانی) ،دو كچ ه خوێندكارى
دانیش���توى كهالرن ك ه ئهمس���اڵ پۆلی
12ى ئامادهییان ت���هواو كردوه .ئهوان
لهگهڵ پێنانه نێو پۆلی 7ى بنهڕهتیهوه،
دهس���تدهكهن به كێبڕكێكردنى یهكترى
لهوهى كامیان نمرهى بهرزتر و باش���تر
ل��� ه خوێندن دا بهدهس���ت دێنێت ،ئهم
ملمالنێیهش ب���هردهوام پێدهدهن ههتا
یهكهمیان له كۆلێژی (پزیشكیی گشتی)
و دوهمیش���یان له كۆلێژی (پزیش���كی
ددان) وهردهگیرێت.
خێاڵن عوس���مان محەمەد 17 ،س���اڵ،
له قس���هكردنى بۆ (نهوژین) گهڕایهوه
س���هرهتاكانى یهكتر ناسینیان و وتى:
«م���ن و کانی ل���ە پۆلی شەش���ەوە
یەکترمان ناس���ی و هەر لەو کاتەشەوە
مونافسی یەکتربوینە هە تاپۆلی دوانزە،
لەماوەیەدا هەندێکجار ئەو لە پێش���ەوە
بوە و هەندێکجاریش من».
بهدرێژایی  6ساڵی خوێندنى بنهڕهتى و
ئامادهی���ی ،ئهم دو كچ ه بهردهوام دهبن
ل ه كێبڕكێكردن و ههموس���اڵێكیش ب ه
پلهى بهرز پۆلهكهیان دهبڕن ،تهنانهت

(خێ�ڵ�ان) لەپۆلی نۆه���ەم دا یەکەمی
خوێندگاک���ەى و س���ێیەمی گەرمی���ان
دهبێت.
لهپاڵ كێبڕكێك���ردن دا ،خێاڵن و كانی
ههم���و گرنگییهكی���ان بهخوێندنهكهیان
داوه ،ئامانجیش���یان ئهوهبوه بهرزترین
پل���ه بهدهس���ت بێن���ن و ل��� ه كۆلێژی
پزیشكیی وهربگیرێن.
لهبارهى ش���ێوازى خوێندن و س���هعی
كردنیانهوه ،كانى هەیاس محەمەد17 ،
ساڵ ،بۆ (نهوژین) رونیكردهوه :ههرگیز
ههستیان بهماندو بون نهكردوه.
وتى« :هیچ کات هەستمان بەماندو بون
نەکردوە ،چونکە ه���ەردەم بیرمان الی
خەونەکهمان بوە».
لهبارهى ش���ێوازى خوێندنیش���یانهوه
ئهوهى سهربار كرد كه بەپێی خشتەی
رۆژانە خوێندنیان کردوە و تێكڕا رۆژان ه
نزیک���ەی هەش���ت کاتژمێر س���هعی و
خوێندنى كردوه.
(خێاڵن)یش باسلەوەدەکات کە تەنانەت
لەکاتی چونى بۆ گەشته خێزانیهكانیش
دا کتێبەکان���ی لهگهڵ خۆی���دا بردوهو ئهم ه مایهى سهرسوڕمان بو».
خوێندویهت���ى ،ه���ۆكارى ئهم���هش باسیلهوهش���كرد ك ه بهردهوام پێكهوه
دهگهڕێنێتهوه بۆ ئهوهى «هەردەم بیرم تێكۆشاون و هاوکاری یەکتریان کردوە.
الی خەونەکەم بوە».
وادی���اره ئ���هم تێكۆش���ان و هاوكاری ه
ئهم دو كچ ه راسته وهكو دو كێبڕكێكارى بهدرێژایی شهش ساڵ بهههدهر نهچوه،
یهكدی خوێندویان���ه ،بهاڵم هاوكات دو بهڵكو بهپێچهوانهوه دهرهنجامێكى باشی
هاوڕێی نزیكی یهكتریشن ،ههر ئهمهش ه ههبوهو ههردو خوێندكارهك ه توانیویان ه
وایكردوه ك��� ه تاڕادهی���هك كارهكهیان به پلهیهك���ى باش بگ���هن ،ئهگهرچی
بهالی هاوڕێكانى دیكهیانهوه نامۆ بێت .خهونى (خێ�ڵ�ان) بهدیارییكراوی ئهوه
گۆنا ئیبراهیم ،ک���ە هاورێیەکی ئهو دو نهبوه كه ویستویهتى.
كچهیه ،ب���ۆ (نهوژین) وتى« :خێاڵن و وتى« :راس���تە خەونی من پزیش���کی
کانی جگە لەوەی منافس���ی یەکتربون ،گش���تی بو ،بەاڵم دڵتەنگ نیم کە ناوم
دو هاورێی باش���ی یهكت���ری بون ،بۆی ه لەپزیش���کی ددان هاتەوەو ئەویش لەو

چوارچێوهدایه کە من حەزم لێی بوە»،
ه���ۆكارى ئهم���هش دهگهڕێنێت���هوه بۆ
بایكۆتی مامۆستایان و ههروهها خراپی
ئاستى ههندێك مامۆستاى دیكهیان.
ب���هاڵم (کانی) نەگەیش���تنی (خێاڵن)
بەخەونەکەی ،دهچوێنێ به بهدینههاتنى
خهون���ى ه���ەزاران خوێن���دکاری تر و
هۆكارهكهشى بهتهنها دەگەڕێنێتەوە بۆ
«بایکۆت».
لهگهڵ ئهمهش���دا ئ���هو پلهیهى ك ه ئهم
دو كچ ه خوێندكاره بهدهس���تیانهێناوه،
ب���هالی مامۆس���تاكانیانهوه مای���هى
موفاجهئه نهب���ون ،چونكه ئهوان وهكو

دو كچى زیرهك و بهتوانا ناس���راون ل ه
خوێندنگهكهیان.
ئاکۆ جەوهەر ،کە مامۆس���تایەکی ئەم
دو خوێندکارەی���ە ،دەڵێ���ت( :خێاڵن)
و (كانى) دو خوێندکاری س���ەرکەوتو
ب���ون و لەهەمان کات���دا زۆر خەمخۆری
خوێندنهكهیان بون و بەردەوام هەوڵیان
دەدا کە لە هەمو شت تێبگەن».
سەبارەت بە كێبڕكێكردنیشیان بۆ نمرهى
بهرز( ،م.ئاكۆ) پهسنى كارهكهیانى دا
و وتى« :ئەو جۆرە منافسەیە لەنێوان
خوێندکاراندا لەپێناو نمره و داهاتویەکی
باش ،كارێكى جوان و باشه».
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 25نۆڤهمبهر ،له دۆمینیكانهوه بۆ كوردستان

◘ گوڵباخ حهسهن
 25نۆڤەمبەری ههمو ساڵێك رۆژی
جیهانی بهرهنگاربونهوهی توندوتیژیی ه
دژ ب ه ژنان .دهستنیشانكردنی رۆژی
 25نۆڤەمبەر ب ه رۆژی جیهانی
بهرهنگاربونهوهی توندوتیژی
دژی ژنان ،دهگهڕێتهوه بۆ رۆژی
تیرۆرکردنی(خوشكانی میرابال).
(خوش���كانی میراب���ال) پێكهاتبون ل ه
س���ێ خوشك كه ئۆپۆزسیۆن و چاالكی
سیاس���ی بون ل ه كۆماری (دۆمینیكان)
دژ ب ه سیستهمی حوکمڕانی دیكتاتۆریی
(رافایی���ل تروخیل���و) ك��� ه ئ���هو كات
فهرمان���ڕهوای واڵتهك ه بو .له س���اڵی
 1960بهدڕندانەتری���ن ش���ێوه لهالیهن
پیاوانی رژێمهکەی ناوبراو تیرۆر کران.
(خوش���كانی میرابال) ل ه چوارچێوهی
رێكخراوێكی سیاسی ب ه ناوی (بزوتنهوهی
چواردهی یۆنیۆ) خهباتی سیاسییان دژ
به رژێمی دیكتاتۆری بهڕێوه برد ،بهاڵم
سهرهنجامیان تیرۆكردن بو.
بهاڵم دوای تیرۆرکردنیان ،ئهم خوشكان ه
ناوبانگی���ان زیاتر گهش���ایهوهو بون ب ه
هێمای خهباتكردن بۆ ئازادی و یهكسانی
و كۆتاییهێن���ان ب���ه چهوس���اندنهوهی
ژنان.
نهت���هوه یهكگرت���وهكان ل���ە  17ی
دیسمبەری س���اڵی  1999بڕیاریدا 25ی
نۆڤەمبەر ،واتا رۆژی تیرۆركردنی ئهوان،
وهك رۆژی جیهان���ی بهرهنگاربونهوهی
توندوتیژی دژی ژنان بناسێنێت.
ئەگ���هر ئ���ەم چیرۆکە گ���رێ بدەینەوە
لەگەڵ چیرۆکی قوربانیانی ژنانی کورد
بێگومان کۆمەڵگەی کوردیش دەیان و
سەدان چیرۆکی قوربانی ژنانی هەیە.
ژنان���ی قوربان���ی لە رابرد و ئیس���تادا
ویستویانە روبەڕوی کەلتوری پیاوساالری
ببنەوە.
ئ���هوان لەپێن���او داوا و ماف���ە
س���ەرەتایەکانیان لەهەڵبژاردنی ژیانیان
بەخواس���تی خۆیان ،بونەتە قوربانی،
ئیت���ر چ کوژرا بن ی���ان بێدهنگ کرابن،
یاخود ناچار بەخۆکوشتن کراون.
ئەوهى چیرۆکى ژنانى ئێمە لەچیرۆکی
خوش���کانی (میرابال) جیا دەکاتەوە،
ئهوهی ه ك ه قوربانیەکانی ئێمە هەمیشە

توندوتیژی دژی
ژنان فۆڕمێکی
جیهانی وەرگرتو

قوربانیەکانی ئێمە
هەمیشە ژنانی
ئاسایی بون نەک
چاالکوانان

ژنانی ئاس���ایی بون ن���ەک چاالکوانانی
بواری یەکس���انی خوازی���ی و مافهكانى
ژنان ،لەم���ەوە دەگەینە ئ���ەو واقعەی
کەئێمەی چاالكوانان کەمتر خواس���تی
راس���تەقینەمان هەبوە ب���ۆ قوربانیدان
و گۆڕانکاریی و باش���ترکردنی رەوشی
ژنان.
س���هرباری ئ���هوهش نەم���ان توانیوە
دۆسیهى ئەو هەزاران قوربانیەی ژنان
کە لەم���اوەی رابردودا بونەتە قوربانی،
بهشێوهیهك ئاراس���ت ه بكهین كه كۆی
ژیان و رەوشی ژنانی پێ بگۆڕین.
ئەگهر ئاوڕێ���ک لە تێپەڕبون بەس���ەر
چارەک���ە س���ەدەیەک لەخەباتی ژنانی
یەکس���انیخوازی کۆمەڵگ���ەی کوردیدا
بدەینهوه ،ئ���هوا بۆم���ان روندهبێتهوه
هێش���تا هەنگاوەکانمان بهپێی پێویست
نهنراون ،بهڵكو هەندێکجاریش بۆ دواوە
س���ەرچاوەی گرتوە ،بەوەی هەمیش���ە
هەوڵەکان بێ ئ���اکام و توندوتیژیەکان
لەزیادبوندان.
پرس���یار ئهوهیه :کێ لەمە بەرپرسە و
هۆکارەکان چین؟
بهراى من خراپی ئ���ەدای رێکخراوەکان
و چاالکوان���ان ،خراپ���ی سیس���تەمی
بەڕێوەبردن ،نەبونی هوشیاری ئابوری و
یاسایی گونجاو ،ژینگەو کەلتور ،ئەمانە
ه���ۆکارو رێگە خۆش���کەربون بۆئەوەی
ژن���ان باوەڕیان ب���ە یەکالییکردنەوەی
کێش���ەکانیان ل���ە رێگەی یاس���اییهوە
نەبێ���ت ،وەک هەمیش���ە ی���ان رێگەی
دیوەخانەکانی���ان گرتوەتەب���ەر ب���ۆ
یەکالییکردنەوەی کێش���ەکانیان ،یاخود
پەنایان بۆ خۆکوشتن بردوه.
ئێمە رهنگ ه نهتوانین رەگی توندوتیژی
بهت���هواوی ببڕین ،چونک���ە توندوتیژی
دژی ژنان فۆڕمێکی جیهانی وەرگرتوە،
بەاڵم ش���وێن و کلتور و ئاین و یاس���ا
رۆش���نبیریی و ئاب���وری ،رۆڵ���ی خۆی
بینی���وە لەجیاوازیەکان لەباش و خراپ
و لەش���وێنێکهوه ب���ۆ ش���وێنێکی تر،
کەبەداخەوە هەمیشە کۆمەڵگەی کوردی
ئەم شتانەی س���ەرەوەی تیادا السەنگ
بوەو بەردەوامی���ش تیایدا ئهو بابهتان ه
ب ه دژی ژن شکاوەتەوە.
ناتوانین حاشا لەوەش بکەین کە ئێمەی
ژنانی���ش تەواوک���ەر و ه���اوکاری پیاو
بوینە لە ئەنجامدان و رێگەخۆش���کردن

ب���ۆ توندوتیژی���ەکان ،ب���ەو پێی���ەی
هەمیش���ە دایکان جۆرێک لەپەروەردەی
پشتاو پش���تیان بۆ ماوەتە لەکەلتوری
داس���ەپاوی پیاوس���االریدا و هەوڵ���ی
رۆش���نبیرکردنی وهچهكانی���ان نەداوە،
نەیانتوانیوە پیاوێک پ���ەروەردە بکەن
کە رێز لەژن بگرێ و مافەکانی پێش���ێل
نەکات ،یاخود کچێک دروست بکەن کە
لەبەرامبەر پێشیلکردنی مافەکانیدا بێ
دەنگ نەبێت.
بۆیە زۆری فهراغەکانی وەکو( :نەبونی
ئابوری سەربەخۆ ،رۆشنبیری ،ژینگەی
گونج���او ،یاس���ای گونج���او ،کلتوری
تەندروس���ت ،الی���ەن و پەناگەی لەبار)
لەبەرژەوندی ئەو نەبێت.
ئەو هەمو فەراغە و نەبونی فەزای ئازاد
ژنان���ی ناچار بەگرتنەب���ەری رێگەکانی
(خۆکوش���تن ،بێدەنگ ب���ون و یاخود
تەسلیم بون) بەو واقعەی کە تیایدایە.
فەراه���ەم نەبونی داوا و مافەکانی ژنان
و هەوڵەبێ ئاکامەکان ،کۆی کۆمەڵگاو
سیس���تەم و یاس���ا ،رێکخ���راوەکان،
چاالکوانان بەشداری ،لێى بەرپرسیارن،
تاوانبارو بەش���داری ئەو تاوانانەن لەم
کۆمەڵگەیەدا دەرحەق بە ژن دەکرێت.
کات���ی ئەوە هاتوە الیەن���ی پیوەندیدار
بە پرس���ی توندوتیژی و رێکخراوەکانی
کۆمەڵگەی مەدەنی ،بیر لە رێگەچارەی
ن���وێ و گونجاو و چارەس���ەری کورت
و خێرا بکەنەوە ،وەکچۆن هەمیش���ە بۆ
پێکانی ئامانج ،پێویس���تە کورتترین و
کەمترین رێگە ببڕین بە کەمترین تێچو،
لهپێناو گەیشتن ب ه زۆرترین ئامانج.
لهم روهش���هوه بەبڕوای من پێویس���تە
روح���ی قوربانی���دان و روبەڕوبون���ەوە
لە ناخ���ی تاکەکاندا دروس���ت بکەین،
پێویس���تە لە خێزانەکانەوە دەست پێ
بکەی���ن ،ئهوان س���ەرەکی ترین رێگەن
ک���ە ئەتوانین گۆڕان���كاری باش لەوێوە
دروستبکەین.
هۆش���یاریی ،ئهو پنت و خاڵه گرنگهی ه
ك ه پێویستی ب ه ئیش لهسهركردنى زیاتر
ههیه ،چونكه كه تاک هۆشیار دهبێت،
هی���چ هێز و یاس���ا و کلتورێک ناتوانی
رێگر بێ���ت لە خواس���تهكانى ،لهپێش
ههمو خواستهکانیشهوه بەدەستهێنانی
ئازادی���ی و یەکس���انیی و دورکەوتنەوە
لەتوندوتیژی.

ژنان،
قوربانییە بێ بەرگیرییەکانی جەنگ

◘ ئاسیا حسێن
ژنان ئەو تاكانهى کۆمەڵگان کە هیچ
دەستێکیان لە هەڵگیرساندنی جەنگدا
نیە ،بەاڵم لەماوەی جەنگدا زۆرترین
قوربانی دەدەن و بە (قوربانییە
بێ بەرگیرییەکانی جەنگ) ناسراون.
توندوتیژی دژی ژنان لە ماوەی
جەنگەکاندا دەگاتە لوتکە و رێکخراوە
نێودەوڵەتییەکان هیچ وەاڵمێکیان بۆ
پاراستنی ژنان لە ئاسەوارەکانی جەنگ
پێ نییە.
ژن���ان لەم���اوەی جەنگدا بەش���ێوازی
جۆراوجۆر قوربان���ی دەدەن ،بۆنمونە:
(ئاوارەب���ون ،لەدەس���تدانی م���اڵ،
لەدەستدانی کەسە نزیکەکان ،لێکترازانی
خێزانەکان ،کوش���تنی ژنان لە هێرشە
جیاوازەکانی جەنگدا و بە کۆیلە کردن)،
ب���ەاڵم لەهەمویان باوتر دەس���تدرێژی
سێكس���یه کە بەنزیکەی���ی وەکو چەک
ل���ە جەنگەکان���دا ب���ەکار دەهێنرێت.
دەستدرێژی سێكس���یه ،درێژخایەنترین
و س���ەختترین برین لەس���ەر جەستە و
دەرونی ژنان جێدەهێڵێت.
ئێس���تا چیرۆک���ی ژن���ان و کچ���ان لە
م���اوەی جەنگ���دا زیاتر ب���اس دەکرێن
و جێی س���ەرنجی میدی���ا و رێکخراوە
جیهانییەکان���ن ،ب���ەاڵم ئەم���ە مانای
ئەوە نییە کە چارەس���ەر کرابن یاخود
رێگایەک دیاری کرابێت بۆ پاراس���تنی
ژنان لە ئاسەوارەکانی جەنگ.
هی�ل�اری کلینت���ۆن ،لەب���ارەی ژن و
جەنگەوە دەڵێ���ت« :رەنگە ژمارەیەکی
کەمی ژن���ان لە بەرەکان���ی جەنگدا بە
گولەی دوژمن بکوژرێن ،بەاڵم هێشتاش
قوربان���ی جەنگەکان���ن ،چونکە ئەوان
هاوسەر و کوڕ و برا و باوکیان لەدەست
دەدەن».
لەماوەی جەنگەکان���دا ژنان دەکوژرێن،
برین���دار دەکرێ���ن ،دەس���تدرێژییان
دەکرێتە سەر ،بازرگانی بە ئەندامەکانی
جەس���تەیانەوە دەکرێ���ت و ژمارەیەکی

زۆریش���یان ئ���اوارە دەبن ،دیس���ان لە
ماوەی ئاوارەبونیش���دا ژمارەیەکیان لە
برس���ێتیی و تینوێتییدا گیان لەدەست
دەدەن.
ژنان بینەری گیان لەدەس���تدانی مناڵ
و خزم و کەس���ە نزیکەکانی���ان دەبن،
چەندین شێوازی ئەشکەنجەدان ئەزمون
دەکەن ،بۆی���ە دەبنە خاوەن دەرونێکی
ناجێگیر و ناس���ەالمەت ،ک���ە تەنانەت
دوای کۆتایهاتن���ی جەنگی���ش ناتوانن
بگەڕێنەوە سەر باری دەرونی ئاسایی.
بۆیە قوربانیدانەکانی ژن تەنها لەماوەی
جەنگدا نییە ،بەڵکو دەیان س���اڵ دوای
تەواوبون���ی جەنگیش ،ژن���ان بە روح و
دەرون ئازار دەچێژن.
ئولویە مارتین ،بەڕێوب���ەری کۆمیتەی
خاچی س���ور لە ئێران ،لە وتارێکیدا لە
بارەی کاریگەری جەنگ لەس���ەر ژنان،
دەڵێت« :من لەماوەی ئیش���ەکەمدا لە
نزیک���ەوه بینەری رەن���ج و ئازاری ژنان
بوم لە جەنگەکاندا ،ژنان لەگەڵ ئەوەی
لەبەرەکانی جەنگدا زۆر نابینێرن ،بەاڵم
ئەرکێکی قورس���یان لەسەرش���انە .ئەو
ژنانەی ک���ە مێردەکانیان ل���ە جەنگن
دەبنە بەخێوکەری خێزانەکەیان ،ئەوان
لە چاوەڕوانی هاتن���ەوەی مێردەکانیان
ل���ە جەنگ ،توش���ی دەرونێکی ئاڵۆز و
نائ���ارام دەبن کە ئەم���ەش کاریگەری
راستەوخۆ لەس���ەر جەستە و دەرونیان
بەجێ دەهێڵێت».
هەروەها خانم��� ه هونهرمهند (ئانجیلینا
جولی) ك��� ه وهكو باڵی���ۆزی نیازپاكی
نهتهوهیهكگرت���وهكان كاردهكات ،ل���ەم
بارەی���ەوە دەڵێ���ت« :دەس���تدرێژی
سێکس���ی وەکو چ���ەک و تاکتیکێکی
جەنگی لێهاتوە ،کە لە هەمو جەنگێکدا
دژ بە ژنان ئەنجام دەدرێت».
ئەو ژنانەی کە لەماوەی جەنگدا توشی
توندوتیژی دەبنەوە ،تا چەندین س���اڵ
دوای جەنگیش لەگەڵ دەرونێکی نائارام
و ناجێگیردا دەژین.
ئام���ارەکان ئام���اژە بە زۆری���ی رێژەی
قوربانیدانی ژنان دەکەن لە جەنگەکاندا،
ب���ەاڵم رەنگە هیچ ئامارێ���ک نەتوانێت
ژمارەی راستەقینەی ئەو قوربانییەمان
پیش���ان بدات ،چونکە زۆرێک لە ژنان
بەهۆی باردۆخی کۆمەاڵیەتییەوه ناتوانن
بە ئازادی ب���اس لە ئەمونەکانی خۆیان
لەماوەی جەنگدا بکەن و دەیشارنەوە.
(ئانجیلین���ا جولی) ،لهمبارهوه دەڵێت:
«ک���ە س���ەردانی کەمپ���ەکان دەکەم
کچانێکی زۆر باس لە چیرۆکی خۆیانم بۆ
دەکەن لە ماوەی جەنگدا ،بەدەم گریان
و فرمێسکەوە چیرۆکی ئەو دەستدرێژی
و توندوتیژییان���ەم ب���ۆ دەگێڕنەوە کە
لەم���اوەی جەنگدا چەش���تویانە ،بەاڵم
هەمیشە تکام لێ دەکەن چیرۆکەکانیان
بۆ کەس نەگێڕمەوه».
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بۆچی ژنان زۆرتر پهنا بۆ نهشتهرگهریی مناڵبون دهبهن؟

پزیشكێك :هۆشیارى خهڵك دهربارهى مناڵبونى سروشتى كهمه

پس���پۆڕی ژنان و مناڵب���ون ،د .بهناز لهراب���ردو ئیش و جوڵهى رۆژانهیان زۆر
◘ نهوژین،
جهلیل ،لهبارهى ئهم پرس���هوه وهاڵمى بوه ،بهاڵم ئێستا كهمتره ،بهو واتایهى
شۆخان حهمهساڵح  -سازان مستهفا
پهیوهندی ههیه به كهمى جوڵهو گۆڕانى
(نهوژین) دهداتهوه.
* بۆچ���ی ژن���ان پهن���ا دهبهن��� ه ژیانه.
ساڵ دواى ساڵ ،رێژهى ئهو ژنانهى
بهرنهش���تهرگهریی ،واتا ه���ۆكار چی ه * كهوات���ا دهبێت دای���كان چى بكهن
كه بۆ مناڵبون پهنا بۆ نهشتهرگهریی
رێژهى مناڵبون به نهش���تهرگهرى زۆر ب���ۆ ئ���هوهى كهمت���ر پهنا ببهن���ه بهر
دهبهن ل ه بری رێگا سروشتییهكه،
ئهنجامدانى نهش���تهرگهرى و رێژهكهى
تره لهسااڵنى رابردو؟
زیاتر دهبێت ،بهاڵم ئهم كاره وهكو
بهرای من دو هۆكارى سهرهكیی لهپشت كهم بكرێتهوه؟
شارهزایانى بوارى پزیشكیی ئاماژهى
بهپێی بنهما پزیش���كیی و زانستیهكان،
ئهم حاڵهتهوهیه ،ئهوانیش:
بۆ دهكهن ،الیهنى خراپ و لێكهوتهى
تهندروستی بۆسهر خودى ژنان دهبێت .1 .هۆشیارى خهڵك دهربارهى مناڵبونى دایكیك رۆژان ه جوڵهى زۆر بێت شهو زو
سروش���تى كهمه ،ئهمهش وادهكات ك ه بخهوێت و بهیانى زو ههس���تێت كێشى
پرسیارهكه ئهوهیه :بۆچی ژنان
ژنانى دوگی���ان لهس���هر داواى خۆیان كهم بێت جهس���تهیهكى باش���ى ههبێت
نهشتهرگهری قهیسهرى ل ه مناڵبونى
ل ه نهخۆش���خان ه تایبهتی���هكان مناڵیان كارێكى زۆر ب���كات ،ئهگهرى مناڵبونى
سروشتى به باشتر دهزانن ؟ كهمی
بهسروش���تى زیاتره ب���هو مانایهى ئهم
ببێت.
هۆشیارییه یان تێنهگهیشتن ل ه
 .2پهیوهندى بهج���ۆرى ژیانهوه ههیه ،هۆكارانه یارمهتی���دهدهن كه مناڵهكهى
زیانهكان؟
چونك ه دایكانى ئهمرۆ بهراورد بهژیانى بهش���ێوهیهكى سروشتى باش���تر بێت ه
لهمیان���هى ئ���هم دیداره دا ،پزیش���كی ژنان له رابردوا جوڵهیان كهمتره ،ژنان ژیانهوه.

* باست له ئاستى هۆشیاری ژنان كرد،
ئایا پزیشك دهتوانێن نهخۆش پهشیمان
بكاتهوه له ئهنجامدانى نهشتهرگهرى؟
هۆشیاریى كارێك ه بهتهنها لهسهر پزیشك
نیه ،بهڵكو لهسهر نهخۆشیش خۆیهتى،
وات���ا كارێكى دو دیویی���ه .ئهو دیوهى
پهیوهندی ب ه پزیش���كهوه ههی ه ئهوهی ه
ك ه بۆ نهخۆشهكهى رون بكاتهوه ،رهنگ ه
ههندێكجاریش لێكتێنهگهیشتن روبدات،
بهاڵم لهسهر پزیشكه بۆى رون بكاتهوه
لهبارهى ه���هردو جۆرهك���هى مناڵبون
و رێنمایی پێب���دات ،بڕیارى كۆتاییش
الى نهخ���ۆش دهبێت ك���ه كام لهو دو
جۆره ههڵدهبژێرێت ،لهههندێك حاڵهتدا
پزیش���ك دهتوانێت قهناعهت بهنهخۆش
بكات لهنهشتهرگهرى پهشیمانى بكاتهوه
و كهبهسروشتى مناڵى ببێت ،ههروهك
ههندێكجاری���ش حاڵهتهك ه پزیش���كهك ه
ناچار دهكات كه نهشتهرگهری بكات.
* زۆرج���ار دهبیس���تین لهب���ارهى
ئهوهى تهنان���هت ل ه واڵتانى رۆژئاواش،
نهش���تهرگهریی مناڵبون زۆر پهس���هند
نییهو مناڵبون ب ه سروش���تى ب ه گونجاو
دهزانن ،هۆكارى ئهم���ه چیهو لێكهوت ه
خراپهكانى نهش���تهرگهرى لهسهر دایك
چیه؟
ئهوهى پهیوهن���دی ب ه دایكهوه ههبێت،
ئهوا نهشتهگهرى مناڵبون كێشهى نزیك
و كێش���هى دورى بۆ دروس���ت دهكات،
كێشهى نزیك ئهوهی ه ك ه ئهگهرى ههی ه
دایكهك ه لهكاتى بێهۆش���یی «بنج» دا
گیان لهدهس���تبدات یان توشى حاڵهتی
تری تهندروس���تى ببێ���ت وهكو ئهوهى
ههستیاریی «حساس���یه» بهدهرمانى
بهنجهكه ههبێت ،ههروهها ئهگهرى ههی ه
خوێنبهربون «نزی���ف» روبدات یاخود
ئهگهرى ئ���هوه ههی ه ك ه نهخۆش���هك ه
بهه���ۆش نهیهتهوه ی���ان ئهگهرى ههی ه
جهڵت���هى دهماغ لێی ب���دات ،ههروهها
ئهگهر حاڵهتهكه گهیشت بهوهى رهحمی
ژنهك ه دهربهێنرێت ،ئهوا ئیتر ناتوانێت
مناڵ���ى ببێت بۆ جارێكى تر .لهكێش��� ه
دورهكانیش ئهم دایكه بهوه دهناسرێت
كهنهشتهرگهرى پێشوى ههی ه لهوانهی ه

نهشتهگهرى
مناڵبون كێشهى
نزیك و دور بۆ
دایكهک ه دروست
دهكات
ریخۆڵهكانى بهیهكهوهنوسابن.
* ئ���هى كاریگهریی لهس���هر مناڵ واتا
كۆرپهكه چییه؟
لێكۆڵینهوهكان ئهوهیان دهرخستوه ك ه
مناڵێك پێش ئهوهى دایكى ژان بیگرێت
دهرى بێنیت وهك ئهوهیه پێش وهخت
لهدایك بوبێت ،ئهنجامدانى نهشتهرگهرى
بۆ كۆرپهل ه ل ه ههفتهى  37بۆ  38رێى
پێدراوه ئهنجام بدرێت نهك پێشتر لهوه،
چونكه لێكۆڵین���هوهكان دهرى دهخهن
كه ئ���هو كاته مناڵ تهواو ئامادهیه ك ه
دایك ژان دهیگرێت و بهسروشتى مناڵى
دهبێت ،بهوپێی���هى ههفته یان رۆژانى
كۆتای���ى ئهو كاتهی ه كهمێش���كى مناڵ
تێیدا گهشهدهكات.
ههروهه���ا لێكۆڵین���هوهكان ئام���اژه
بهوهش���دهكهن ك��� ه ئ���هو منااڵن���هى
بهنهشتهرگهرى یان پێش وهخت لهدایك
دهب���ن ،لهگهورهبون���دا ئهگ���هرى ههی ه
توشى شهلهل دهماغ ببن یان كاریگهرى
لهسهرئاستى ژیریان ههبێت.
* ههر ئافرهتێك تا چهند جار دهتوانێت
بهنهشتهرگهرى مناڵى ببێت؟
رێژهیهكى دیارى كراوى نیه ،بهاڵم تاكهم
بێت باشتره ،ئافرهتێك رهنگ ه ههبێت تا
شهش جار مناڵى ببێت بهنهشتهرگهرى،
بهاڵم له روى زانس���تیهوه ئێمه پێمان
باش نیه ،چونكه كێش���هى زۆره وهك
ئهگهرى دهرهێنانى رهحم و خوێنبهربون
و ههروهها برینى میزڵدان و ریخۆڵهكان
زۆر دهكات ،بهاڵم بهسروشتى تا ههشت
مناڵیش كێشهى نیه.

ئهوهی لهبارهی «هاوڕێی خهیاڵیی» مناڵهوه نایزانی
◘ نەوژین
«مناڵهكهم زۆرجار بهتهنیاو لهبهر
خۆیهوه قسهدهكات و دهست
رادهوهشێنێت ،وهك ئهوهى لهگهڵ
كهسێك دا قس ه بكات ،ئهمهش توشى
دڵهراوكێی كردوم لهوهى نهكا توشى
نهخۆشی و حاڵهتێكى دهرونی و
عهقڵی بوبێت».
ئ���هم ت���رس و خهم���هى له س���هرهوه
ئاماژهمان بۆ دا ،حاڵهتێكى دهگمهن و
دانس���قه نیه ،بهڵكو روبهروى زۆر دایك
بوهتهوه ،ئهویش كاتێ���ك مناڵهكانیان
وهه���ا رهفتار دهكهن ك��� ه وهك ئهوهى
لهگهڵ كهسێكدا قسه بكهن ،ك ه ئهمهش
زۆرجار دایكان به رادهیهك دهترسێنێت
ك���ه وابزانن لهگ���هڵ دێ���و و جن یان
بونهوهرێكى ئهفسانهیی قسه دهكهن.
ئ���هم دیارده پێ���ی دهڵێ���ن «هاوڕێی
خهیاڵی���ی» ،ک ه دیاردهیهك���ه مناڵ ل ه
س���هردهمى ساوایی و پاشتردا روبهڕوى
دهبێتهوه ،ئهم دیاردهیهش دیاردهیهكى
دهرونیی���هو ههمو مناڵێ���ك له تهمهنى
 3بۆ  5س���اڵی باوهڕ بهوه دهكات ههر
بوكهڵهیهك ك ه یاری���ی پێدهكات وهكو
كهسێكى تهواو و راستهقینه وهریدهگرێت
و مامهڵهى لهتهكدا دهكات.
بهپێ���ی توێژینهوهیهكى بریتانى ،لهههر
 5من���اڵ دا دانهیهكیان هاوڕێی خهیاڵی
ههیه كه به زۆری لهكاتى یاریكردنهكانى
دا هاوڕێیهتى دهكات ،بهتایبهتى ئهگهر
ئهو مناڵه تهنیا بێت.

لهههر  5مناڵ دا
دانهیهكیان هاوڕێی
خهیاڵی ههیه

توێژهران له شیكردنهوهى هۆكارى ئهم
حاڵهته ،چهند خاڵێكیان دهستنیش���ان
كردوه ،كه ئهمانهن:
 .1ههس���تنهكردنى مناڵ به ئاس���ایش
و ئهم���ان لهنێ���و خێزانهك���هى دا ،یان
ههس���تكردنى به بونى ههڕهشه و فشار لهگهڵ مناڵهكهدا دهمێنێتهوه سهرباری
گهورهبونى تهمهنى ،تاوایلێدێت قورس
لهسهرى لهنێو خێزانهكهى دا.
 .2گرنگینهدانى پێویستی دایك و باوك و گ���ران دهبێت دهس���تبهردارى ببێت،
ئهم���هش وادهكات مناڵهك ه گۆش���هگیر
ب ه مناڵهكه.
 .3پشتگوێخس���تنى مناڵ و ههوڵنهدان ببێ���ت و ق���ورس بێ���ت ب���ۆی لهگهڵ
ب���ۆ تێگهیش���تن لهمناڵهك���هو گفتوگۆ دهوروبهرى دا ههڵبكات.
نهكردن لهگهڵ���ی دا ،چونك ه مناڵ لهم الیهنه باشهکهش���ی ئهوهیه ک ه وادهكات
قۆناغهدا زۆر ههستیار دهبێت بهرامبهر زمانگرتن و قس���هكردنى مناڵهك ه باشتر
بهخێزانهكهى ،بهتایبهت كه سهرچاوهى ببێ���ت ،ههروهها كاته بۆش���هكانى بۆ
پڕدهكات���هوه ،بهتایبهت ئهگهر مناڵهك ه
یهكهمى ئاسایش و ئهمانێتى.
ئ���هم حاڵهت���ه ،له یهك كات���دا الیهنى تهنیا بێت.
خراپهو باشی ههیه ،خراپیهكانى ئهوهی ه سهرباری ئهم سودانهش ،بهاڵم واباش ه
ک ه ههندێكج���ار ئهم ه���اوڕێ خهیاڵی ه دای���كان و باوكان ئاگادارى ئهم حاڵهت ه

بن و ههوڵبدهن پێ به پێ چارهس���هرى بۆ زانینی ئهوهى چی دهوێت لهو هاوڕێ
بك���هن بهتایبهتى بۆ ئهوهى لهو قۆناغ ه خهیاڵی���هى ب���ۆ ئ���هوهى بتوانیت لێی
تهمهنهى كه وتم���ان كۆتایی پێبێت و تێبگهی���ت و له ژیان���ى واقیعی دا بۆی
ب���هردهوام نهبێت بۆ قۆناغهكانى تر .بۆ بهرجهست ه بكهیت.
چارهس���هكردنیش دهبێت رهچاوى ئهم  .4گرنگ��� ه من���اڵ هاوڕێ���ی ههبێت و
ههوڵب���دهى مناڵهك���هت هانب���دهى بۆ
خااڵن ه بكهن:
 .1دای���كان و باوكان بهتایبهت دایكان ،دۆزینهوهى هاوڕێ ،هاورێكانیشی لهروى
رێزى خۆی���ان بۆ ه���اوڕێ خهیاڵیهك ه تهمهن و مهزاج���هوه لێی نزیك بن ،بۆ
ئهوهى ل��� ه ه���اوڕێ خهیاڵیهكهى دور
پیشان بدهن و سوكایهتی پێنهكهن.
 .2ههرگیز پهنا نهبرێت بۆ سهرزهنشت بكهوێتهوه.
كردن و توڕهبون لێی لهكاتى قسهكردنى  .5رێگ��� ه مهده ئهو مناڵهى كه هاوڕێی
خهیاڵی ههیه ،بۆ ماوهیهكى زۆر بهتهنیا
دا لهگهڵ هاوڕێ خهیاڵیهكهى.
 .3قسهكردن لهگهڵ مناڵهكهو ههوڵدان دابنیشێت.

ههمهڕهنگ
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ژنێكى كورد هۆكارى دروستكردنى باخچە هەڵواسراوەکانى بابله
◘ نهوژین
دوای هێرشی (ئاشورییەکان و خێڵی
ساکا) بەسەرکردایەتی (ئاشور
پانیباڵ) هەستان بە کوشتنی
(فرەوەرتیش)ی باوکی(کەیخەسرەو)
کە ئەو کاتە فەرمانڕەوای دەوڵەتی
میدیەکان بون( ،کەیخەسرەو)
سوپایەکی پێکەوەنا لەگەڵ پاشای
بابلیەکان (نەبو خەزر نەسر)
هاوپەیمانییەکیان بەست دژی
ئاشورییەکان بۆ چەسپاندنی ئەم
هاوپەیمانییە.
هەروەک���و لەو س���ەردەمەدا ب���او بوە
ک���ە ژن و ژنخوازی لە نێ���وان خێزانی
فەرمانڕەواکان���دا بکرێ���ت ،هەر بۆ ئەو
مەبەستەش پاشای بابلیەکان داخوازی
ش���ازادە (ئەمیتس)ی لە فەرمانڕەوای
میدییەکان کەیخەسرەو) کرد.
دوای ماوەیەک لە هاوسەرگیریان لەگەڵ
ش���ازاده (ئەمیت���س)ی ک���ورد لەگەڵ
ئیمپرات���ۆری بابل ،ش���ازادە(ئەمیتس)
بێزار بو لە مانەوەی لەوێدا و هەس���تی
بە غەریبی دەکرد ،بۆیە بە پاشای بابلی
وت کە ئەو بی���ری واڵتی خۆی دەکات
و بی���ری چیاکانی کوردس���تان دەکات،
چونک���ە میدییەکان لە زنجیرە چیاکانی
زاگ���رۆس دەژیان بۆیە ئەو ش���ازادەیە
بی���ری س���ەوزایی زنجی���رە چیاکان���ی
دەوڵەتی خۆی دەکرد و نەیدەتوانی لە
بابلی بیابان ئاسا بەردەوام بێت.
ب���ەاڵم پاش���ای باب���ل ل���ە بەرامب���ەر
خۆشەویس���تی بێ پایانی بۆ ش���ازادە
(ئەمیت���س) بڕیاری���دا ک���ە باخچ���ە
هەڵواس���راوەکانی بۆ دروست بکات کە
بە یەکێک لە حەوت سەیروسەمەرەکانی
جیهان دادەنرێت کە بە (باخچەی بابل)
ی���ان (باخچە هەڵواس���راوەکانی بابل)
ناسراوە.
پاش���ای بابل توانی بەگ���ژی بیابانێکی

پاشای بابل لە
خۆشەویستی
ئەمیتس باخچە
هەڵواسراوەکانی بۆ
دروست کرد
وشک و گەرم هەڵس���ێت و بەهەشتێک
بۆ شازادە (ئەمیتس) دروست بکات کە
پ���ڕ بو لە درەخت و گ���وڵ و گوڵزار و
روەک ،بابل ش���ارێکی کۆنە و پاشماوە
و شارستانیەتێکی کۆنی سەر (روباری
فوراتە لە نزیک ش���اری حللەی ئێس���تا
دەکەوێتە خواروی بەغداد)ـەوە بە دوری
 160کلم.
ل���ە کۆندا بابل ن���اوی ب���ە (بابلونیا)
ناودەب���را خاک���ی بابلی نێ���وان هەردو
روبار( ،باخچ���ەی بابل) لە چوار بەش
پێکدێت کە بەشێوەی بازنەیی و بالکۆن
ئاس���ا دروس���ت کرابو ،لەس���ەر چوار
پایەی گەورە راگیرابو بە دیواری گەورە
گ���ەورەی زەبەالح و بەربەس���تی ئاوی
دەورەی دابو ،بۆ ئ���ەوەی دور بێت لە
چاوی تەماح���کاران و نەحەزان ،کە بە
بەرزایی  75پێ بەرز بو ،هەر یەکەیان
دو دەرگای پێوە بو واتە هەشت دەرگا
جوانتری���ن دەرگایان دەرگای عەش���تار
بو.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ کتێبە مێژویەکان
ئ���ەوا ب���ە رون���ی دەردەکەوێ���ت ک���ە
ش���ازادە (ئەمیت���س) کچ���ە کوردێکی
میدی بوەو کچی (کەیخەس���رەو) بوە،
ب���ەاڵم هەندێکیان وای ب���ۆ دەچن کە
(کەیخەسرەو) باپیری بوە.

شازادە ئەمیتس
کچە کوردێکی
میدیی بوەو کچی
کەیخەسرەو بوە

(كەیخەسرەو) کوڕی (فرەوەرتیش) بوە
ئەمیش ک���وڕی (دیاکۆی) فەرمانڕەوای
میدیەکانە ،کەچی فارس���ەکان حاشا لە
ک���ورد بونی (کەیخەس���رەو) دەکەن و
دەڵێن :فارس بوە ،بەاڵم مێژونوس���ی
روس���ی (ئیگ���ۆر دیاک ن���ۆڤ) ئاماژە
بەوە دەکات کە گۆڕی (کەیخەس���رەو)
دەکەوێتە (قزقاپانی ش���اری سلێمانی
لە کوردس���تان) ،کە ئەمەش خۆی لە
خۆیدا بەڵگەیەکی حاش���ا هەڵنەگرە کە
(کەیخەسرەو) کورد بوە.
جگ���ە ل���ەوەش بون���ی (باخچ���ە
هەڵواسراوەکان) گریمانەیەکی دیکەیە،
کە کورد بونی (ئەمیتس) دەسەلمێنێت،
چونک���ە ش���وێنەوارناس و پس���پۆڕ لە
بواری شوێنەوارناسی و نوسەری کتێبی
(نهێنی باخچە هەڵواس���راوەکانی بابل)
دکتۆر (ستێفەنی دالی) لە کتێبەکەیدا هەڵواس���راوەکانی بابل) باب���ل نەبوە ،خەزر نەس���ر) ژی���اوە ،ئەوە پیش���ان
بە ناونیشانی « The Mystery of theبەڵکو نەینەوا (موسڵ)ه که تەنها  350دەدات کە (کۆش���کەکە نزیک نەینەوای
پایتەخت���ی ئاش���ورییەکان) دروس���ت
 ،»Hanging Garden of Babylonمیل لە کوردستانەوە دورە.
باس ل���ەوە دەکات کە (ش���وێنەواری (دال���ی) ل���ە رێگ���ەی نوس���راوێکی ک���راوە ،ل���ەو کۆش���کەدا باخچەیەکی
باخچ���ە هەڵواس���راوەکانی بابل) وەکو پارێ���زراو ل���ە مۆزەخان���ەی بەریتانیا ئێجگار سەرس���وڕهێنەر هەبوە لە روی
ش���وێنەوارەکانی دی نەدۆزراوەت���ەوە ،دەگات بە دەرئەنجام���ی لێکۆڵینەوە و جوگرافیش���ەوە گریمان���ەی کورد بونی
چونک���ە زیاتر لە کوردس���تانەوە نزیکە پشکنینەکانی نوسراوەکە ،کە بە پیتی (ئەمیتس) دەکرێت.
و پێش���وتر ش���وێنی هەڵەی بۆ دەست (بزماری) نوس���راوە باس لە (کۆشکی
مەلی���ک س���ەنحاریبی ئاش���ورییەکان) وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە:
نیشان کراوە.
دهش���ڵێت :ش���وێنی (باخچ���ە دەکات ک���ە س���ەددەیەک پێش (نەبو شاران بەرزنجی

چۆن لە وەرزی زستان ئارایشت بکەین؟

دەربارەی
برۆ رۆڵی گرنگی
هەیە له جوان
دەرخستنی
روخسار

تیشکخستنە سەر پانی برۆکانە و نابێت
بەهیچ شێوەیەک پشتگوێ بخرێت ،برۆ
رۆڵێکی زۆر گرنگی هەیە له ئارایش���تی
دەموچاو و جوان دەرخستنی روخسار،
باشتر وایە رەنگی برۆ لەوەرزی سەرمادا
لە رەنگ���ی پرچ کاڵتر بێ���ت بۆئەوەی
ببیت���ە خاوەنی روخس���ارێکی جوان و
سەرنجراکێش.

◘ نەوژین ،سێوە محەمەد
ئارایشت یەکێکە لە تایبەتمەندییەکانی
ئافرەتان و گرنگیەکی زۆری پێدەدەن،
شێوازی ئارایش���تکردنیش بە پێی کات
و وەرز دەگۆڕێت ،ل���ەم راپۆرتەدا ئەو
خااڵنەت���ان بۆ دەخەینەرو کە گرنگە لە
وەرزی زس���تاندا و لە کاتی ئارایشت دا
رەچاوی بکەین.
 .1سوراوی تۆخ:

وەرزی پایزو زس���تان وەرزی س���وراوی
ت���ۆخ و رەنگدارە ،لەوەرزی س���ەرمادا
خانم���ان دەتوانن بۆ رەنگکردنی لێویان
س���ود لە رەنگە تۆخ���ەکان ببینن وەک
پەمەیی ت���ۆخ یان نارنج���ی ،تەنانەت
رەشیش ئەم رەنگە گەرمانە رەونەق بە
روخسار دەبەخش���ێ و جوانتر پیشانی
دەدات.
 .2برۆ:
گرنگترین ش���ت ل���ە وەرزی زس���تاندا

 .3پرچی لول:
پرچ���ی لول لە هەمو ش���وێن و کات و
وەرزێکدا جوانترین و سەرنجراکێشترینە
بەتایبەت لەوەرزی زستاندا .باشتر وایە
لەم وەرزەی س���اڵدا دور بکەویتەوە لە
خاوکردن���ەوەی پرچ و زیاتر س���ود لە
لولکردن وەربگریت.
لولکردنی پرچ بەشێوەی لولی ورد یان
گەورە یان شێوەی مەوجی و نیوە لول،
جوان و سەرنجڕاکێش���ە و شێوەیەکی
شیکتر بە خانمان دەبەخشێ.
 .4خەتی چاو (رومێل):
لە وەرزە س���اردەکانی ساڵ وەک پایز و
زس���تان ،سود وەرگرتن لە رومێل ،چاو

درێژ و و دیارتر دەردەخات.
لە زس���تاندا پێویس���تە دیقەتێکی زۆر
بخرێتە سەرچاو ،چونکە چاو لە وەرزی
سەرمادا جوانیە هەمیشەییەکەی خۆی
لە دەس���ت دەدات و س���پی و بێ رۆح
دەردەکەوێت ،بۆیە س���ود وەرگرتن لە
رومێلی رەش و پشتەچاوی رەنگ تۆخ و
خەتی چاوی بریقەدار ،حاڵەتێکی جوان
بە چاو دەبەخشێ و گەورەتر و کراوەتر
پیشانی دەدات.
 .5دوشاخە:
یەکێک لە جوانترین شێوە رێکخستنەکانی
پ���رچ ل���ەم وەرزە س���ود وەرگرتنە لە
شێوەی دوشاخی یان پەلککردنی پرچە
بەشێوەی دوشاخی.
ئەم ش���ێوە رێکخس���تنەی پرچ لە نێو
ش���ارەزایانی جوان���کاری ل���ە ئەوروپا
رەواجێکی زۆری هەی���ە ،پێیانوایە ئەم
شێوە رێکخستنە شێوەیەکی کچانەتر بە
روخساری خانمان دەبەخشێت.

نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.
رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
لۆکاڵ����ی دەس����تی پێکردوەو پاش����ان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنام����ەی (نەوژی����ن) یەکێک����ە ل����ە
چاالکیەکان����ی پرۆژهى رادی����ۆى دهنگ
به پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه لە چاالکیەکانی
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
تهلهفۆن:
07480207400

 .6سەررومەت:
بەشێوەیەکی ئاسایی لە وەرزی زستاندا
پێس���ت کاڵتر دەبێتەوە ،بۆیە خانمان
دەتوانن ئەساسی رەنگ تۆختر لەوەرزی
هاوین بەکاربهێنن و سەررومەتی رەنگ
تۆخت���ر وەکو :س���ور و برۆن���زی یان ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
نارنجی ،باشترین رەنگی سەر رومەتە.
gmail.com
هەرچەند لەم وەرزەدا ناتوانرێت رەنگێک
دیاری بکرێ���ت یان رەنگێ���گ لەنێوان
رەنگ���ەکان جیابکرێتەوە ،چونکە هەمو فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
رەنگەکان لەسەر رومەت ئەگەر بەکەمی
بەکاربهێنرێت جوان دەردەکەون.
خاڵێکیت���ری گرن���گ دەبێ���ت خانمان دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
سەرنجی بدەن ئەوەیە نابێت سەررومەتی ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
زۆر بەکاربهێن���ن ،چونک���ە رەونەق���ی
www.radiodang.org
دەموچاویان دەکوژێت.

توندوتیژی...
پێكهوه بهرهنگارى دهبینهوه

ئهو ژنهى ب ه قوڕ شهڕى كهرهست ه و ئامێره نوێیهکان دهكات
◘ نهوژین ،سەردەشت محهمهد
(تهنور ،مهقاڵه ،جێگای هیزەی
رۆن و کەنو) ،ئهم كهرهسته كۆن ه
كوردهوارییانه ،پاش تێپهڕینی ئهو
ههمو ساڵه ،هێشتا ژنانێك ههن
گرنگیی پێدهدهن و دروستى دهكهن،
ئهمهش ل ه الیهك بونى ئهو كهرهستان ه
دهپارێزێت ،لهالیهكى دیكهشهوه بوهت ه
سهرچاوهى بژێویی بۆ ئهو ژنانه.
بههۆی بونى ئهو ههمو كهرهستهو ئامێره
جۆراوج���ۆره نوێیانهى دروس���ت بون،
كهم كهس ههی ه گرنگیی ب ه كهرهستهو
ئامێ���ری دێری���ن و كوردهواریی بدات،
ب���هاڵم ئهم ه بهماناى ئهوه نیی ه ك ه هیچ
كهس���ێكیش نهبێت ،بهڵكو تائێستاش
ژنانێك ماون لهوێنهى (میمك ه سهبیحه)
ك ه گرنگیی ب���هو بواره دهدهن و تهنور
و مهقاڵهو كهرهس���تهى تر ب ه ش���ێوازه
سهرهتاییهكهى دروست دهكهن.
س���ەبیحە ئەحم���ەد محەم���ەد ،ژنێکی
لهدایكبوى س���اڵی 1960هو دانیشتوی
ناحیهى رزگاری سەر بەقەزای کەالرە،
كارى دروس���تكردنى ئ���هو كهرهس���ت ه
كوردهوارییان ه ئهنجام دهدات ،سهرباری
كهمى خواست لهس���هریان ،بهاڵم ههتا
ئێستاش بهردهوام ه ل ه دروستكردنى ئهو
كهرهستانه.
ئ���هم ژن ه ك��� ه خاوهنى پێن���ج مناڵهو
هاوسهرهكهى بهر شااڵوى ئهنفال كهوتوهو
ش���ههید بوه ،لهباسی دهس���تپێكردنى
ئیش���هكهى دا وتى« :من لە س���ااڵنی
هەشتاکانەوە لە خانەوادەکەمەوە فێری
دروس���تکردنی ئەم کەرهس���تانە بوم،
ئێس���تاش چەندین کەرهس���تەی وەکو:
(تەنور ،مەقاڵە ،جێگای هیزەی رۆن و
کەنو) ،لهگهڵ چهندین كهرهستهى دیك ه
ب ه گڵ دروست دهكهم».
ئاماژهى بهوهش���كرد ل���هو كاتهدا ئهم
دهس���تى ب ه دروس���تكردن و فێربونى
دروس���تكردنى ئهم كهرهستان ه كردوه،
ل���هو س���هردهمهدا برهوی���ان زۆر بوهو

هاواڵتیان هێشتا
پارە بەکڕینی ئەم
ئامێرە قوڕانە
دەدەن

ئهم ئامێران ه تام و
لەزەتێکی دیکە بە
خواردن دەدەن

زۆریش بهكاردههاتن ،بهاڵم لهئێس���تادا
برهویان كهم بونهتهوه.
وت���ی« :ئ���ەو س���ەردەمەی ئێمە ئەم
هەمو ئامێر و کەرهستە پێشکەوتوانەی
ئێس���تان نەبون ،بۆیە خەڵکی ژیانێکی
ئێجگار س���ادە و کوردەواریانە دەژیان
و ناچارب���ون ب���ۆ ب���رەودان بەژیان و
گوزەرانی خۆیان پەنا بۆ ئامێرە س���ادە
و س���ەرەتایەکان بەرن کە هەمویان لە
قوڕ دروست دەکران».
ئهگهرچ���ی تهكنهلۆژی���ا و ئامێ���ر و
كهرهستهى نوێ شێوازی ژیانى زۆرینهى
هاواڵتیانى گۆڕیوه ،بهاڵم ههتائێستاش
ههندێ���ك ل ه هاواڵتیان پش���ت ب ه ئامێر
و كهرهس���ت ه كۆنهكان دهبهستن ،وهكو
گهڕانهوهیهك بۆ رابردو.

س���هبیح ه وت���ى« :س���ااڵنێکە بەهۆی
هێنانی ئەم هەمو ئامێر و کەرهستانەوە
هاواڵتی���ان کەمتر بەالی ئ���ەم ئامێرە
قوڕان���ەوە دەچ���ون و خەری���ک ب���و  
لەناودەچون ،بەاڵم ئێستا جارێکی دیکە
خەڵکی مەیلی بهالی بەدەس���ت هێنانی
ئ���ەم ئامێ���رە دێرینان ه چ���وه ،ئهویش
بهوهۆیهى ئەمان���ە مێژویەکی دورودرێژ
دەخەنەوە بیری خەڵک».
ئهوهش���ى س���هربار ك���رد «ئەمە جگە
ل���ەوەی بەکارهێنان���ی ئ���هم ئامێرانه  
ئاس���انترە و ت���ام و لەزەتێک���ی دیکە
بەو خواردنان���ە دەدەن کە بەهۆیانەوە
دروست دەکرێن».
دروستكردنى ئهم ئامێرانه ،بۆ ژنانێكى
وهكو س���هبیحه ،بونهت ه س���هرچاوهی

س���هرهكی بژێویی ،ب���هو پارهیهى لهم
كارهوه دهس���تیان دهكهوێت ،گوزهرانى
خۆیان بهڕێوهدهبهن.
وتى« :ب���ۆ دابینکردنی بژێ���وی ژیانم
پەنام بۆ دروس���ت کردنی ئەم ئامێرانە
بردوە و ماوەی چەند س���اڵێکە بژێوی
ژیانی خۆم و ئەو منااڵنەی کە لەگەڵمدا
ماون لەسەر فرۆش���تنی ئەم ئامێرانەیە
کە رۆژانە خەڵکی دەیانکڕن».
ئاماژهى بهوهكرد ك ه كارهكهى سهختهو
داهاتهكهش���ى ئهوهن���ده نیی���ه ،بهاڵم
سهرباری ئهوهش قایل و دڵخۆش بو.
ئاشکرایش���ی کرد ئەگەرچ���ی ههرێمى
كوردس���تان ل ه قەیران���ی دارایی دایه،
بەاڵم بازاڕی  فرۆشتنی ئامێرەکانی ئهو
وەک���و خۆیان م���اون و وهكخۆی وتى:

«هاواڵتیان هێش���تا پارە بەکڕینی ئەم
ئامێرە قوڕانە دەدەن».
ئ���هو كهرهس���تانهى (س���هبیحه)
دروستیدهكات ،ههریهكهو تایبهتمهندى
و وردهكاری���ی خۆی ههی���ه ،ههروهك
نرخهكانیشیان جیاوازه.
باسیلهوهكرد دروستكردنى كهرهستهكان
بهپێی قهبارهو وردهكارییان دهگۆڕێت،
بۆنمون ه كهرهس���تهیهكى وهكو تهنور،
بهالی كهمهوه رۆژێكى تهواوى پێدهچێت
بۆ دروستكردنى.
بهاڵم ئهگهرچ���ی كارهكهى ماندوكهرهو
وزهو توان���اى زۆری لێخ���هرج دهكات،
بهاڵم دڵخۆش ه بهوهى «ناچاری دهستى
كهس نابم و ب ه سهربهرزیی بژێویی خۆم
و خێزانهكهم دابین دهكهم».

