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كچێك خهمى
رۆشنبیریی ژنانى
گهرمیانى لهكۆڵ
ناوه
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چیرۆكى دهستدرێژى كردن ه سهر كچان و ژنانى
ئاوارهى كامپهكان ل ه گهرمیان ئاشكرادهكات

◘ نهوژین
بهشێك لهكچان و ژنانى نێو كامپى
ئاوارهكانى گهرمیان چیرۆكى
دهستدرێژى كردن ه سهریان لهڕوى
سێكسیهوه لهالیهن پیاوانى نێو
كامپهكانهوه بۆ (نهوژین) ئاشكرا
دهكهن ،باسلهوهشدهكهن سهرباری
ئهوهى زیانێكى زۆری دهرونییان

پێگهیشتوه ،بهاڵم نهدهتوانن الی
كهسوكاریان بیدركێنن و ن ه سكااڵش
تۆمار بكهن.
بهپێ���ی بهدواداچونێك���ى رۆژنامهوانیی
ك ه رۆژنامهنوسان (س���ازان مستهفا و
پهیام لهتیف) پێی ههستاون ،چیرۆكى
روداوى دهس���تدرێژیی سێكسیی بۆسهر
ههندێك ل ه كچ���ان و ژنانى ناو كهمپی

ئاوارهكانیان لهگهرمیان ئاشكرا كردوه،
ئهوهشیان خس���توهته رو كه سهرباری
ئ���هوهى حاڵهتهكه بون���ی ههیه ،بهاڵم
لهبهر ب���اری كۆمهاڵیهتیی یان ترس ل ه
كاردانهوهى كهس���وكارهكانیان ،ناتوانن
س���كااڵ تۆمار بكهن و تاوانبارهكان ب ه
سزا بگهیهنن.
ههر بهپێ���ی راپۆرتهكه كهل���ه الپهڕه
()3ى ئ���هم ژمارهی���هى (نهوژین) دا

كچانى گهرمیان هیچ گۆڕهپانێكیان نیی ه بۆ وهرزشكردن

باڵوكراوهتهوه ،قوربانیانى دهستدرێژیی
سێكسی ل ه كهمپی ئاوارهكان لهگهرمیان،
ه���هم ژن���ی خێزانداری���ان تێدایهو ههم
كچیش ،بهش���ێوهیهك لهالیهن رهگهزی
بهرامب���هرهوه دهس���تدرێژییان كراوهت ه
سهر ك ه ههندێك لهو دهستدرێژییكاران ه
پیاوی خێزاندارن.
ئ���هو ژن و كچان���هى ل���ه راپۆرتهكهدا
چاوپێكهوتنی���ان لهگهڵ���دا ك���راوه،
باس���لهوهدهكهن ك ه پیاوان ههندێكیان
ههڵیانخهڵهتان���دون و دهس���تدرێژییان
كردونهته س���هر ،ههندێكى تریش���یان
بهناوى خزمایهتى و نزیكایهتییهوه لێیان
نزی���ك كهوتونهتهوهو ل��� ه دهرفهتێكدا
دهس���تدرێژییان كردوهت��� ه س���هریان،
ههروهك باسلهوهشدهكهن كه دواى ئهو
حاڵهتانه توشى چهندین كێشهى دیك ه
بون و تاڕادهیهك لهنێو پیاواندا ناویان
زڕێنراوهو كهس���انى دیكهش ویستویان ه
دهستدرێژیان بكهن ه سهر.
ئ���هو ژن و كچانه ،باس���لهوهدهكهن ك ه
بههۆی ئهم روداوانهوه ،توش���ى بارێكى
دهرونى ئاڵۆز ب���ون و بهردهوام خۆیان
دهخۆن���هوه ،گهورهترین خهمیش���یان
ئهوهی��� ه ك���ه ناتوان���ن روداوهك��� ه بۆ
كهس���وكاریان بگێڕن���هوه ،لهترس���ی
روبهڕوبونهوهى كاردانهوهى توندیان.
الیخۆش���یهوه ،بهرپرس���ی رێكخراوێكى
تایبهتمهن���د به ژن���ان كهله كهمپهكانى
ئاواره ل���ه گهرمیان دا چاالكن ،ئاماژه
ب���هوهدهكات كه زۆرینهى ئهو تاوانانهى
دهس���تدرێژییكردنى سێكسی ل ه نهێنیی
دا رودهدهن ،تاوانبارهكان ب ه بێ س���زا
رزگاریان دهبێت ،قوربانیهكانیش لهژێر
باری خهمێك دا دهمێننهوهو ناش���توانن
راستى روداوهكه بگێڕنهوه بۆ كهس.
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چیرۆكى نههامهتى ئهو
ژنانهى مێردهكانیان ل ه
زیندان دایه
»»2

ژن بهژن ،ئهو نهریتهى
كچ دهكات ه قوربانیی بۆ
كوڕ
»»4

ئهوروپا
جێگهیهك بۆ لێكترازانى خێزان ه كوردهكان
»»6

نهشتهرگهریی جوانكاریی
لوت تا چهند زیانی ههی ه
بۆ ژنان؟
»»10
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چیرۆكى نههامهتى ئهو ژنانهى مێردهكانیان ل ه زیندان دایه

راپۆرت

مێردهكانیان بهندی زیندانن و خۆشیان دیلی تێڕوانینی كۆمهڵگا

◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
ئەو ژنانەی ھاوسەرەکانیان لەزیندانە
ھەمیشە ھەستی تهنیایی و بێکەسی
ڕوبەڕوبونەوە لەگەڵ قسەکانی
کۆمەڵگا وایان لێدەکات لەپاڵ تاوانی
ھاوسەرەکانیان ئەمانیش خۆیان
بەتاوانبار بزانن ،لەکاتێکدا تاوانی ئەم
خێزانانە دانیشتنە بەدیار ئازادبونی
ھاوسەرەکانیانەوە.
«لەدوای چونە زیندانی ھاوسەرەکەمەوە
قس���ە ڕەقەکانی کۆمەڵگا بونە زیندانی
من ،بەجۆرێک ھەرگی���ز ناتوانم بەدەم
باسیان بکەم ،کەمرۆڤ ماڵی دەشێوێت
و النەی نامێنێت وکەس���وکار پش���تی
تێدەک���ەن چەند ناخۆش���ە ،لەکاتێکدا
تاوانی من دانیش���تنە بەدیار ئازادبونی
مێردەکەمەوە».
ئەم���ە وت���ەی (فاتیمە)ی���ە کەن���اوی
خوازراوی ژنێکە مێردەکەی لەزیندانە.

بەھۆی دابونهریتی کۆمەڵگاوە ھەمو ئەو
ئافرەتانەی لەم ڕاپۆرتەدا قس���ەیان بۆ
(نەوژین) کردوە ،نەیان ویستوە ناویان
بهێندرێ���ت ،بۆیە ن���اوی خوازراویان بۆ
بەکارھاتوە.
لەدوای چونە زیندانی ھاوس���ەرەکانیان،
ئ���ەوەی بۆ ژن���ەکان ماوەت���ەوە جگە
لەئومێدی ئازادی ھاوس���ەرەکانیان ئەو
قسانەیە کە ئومێدبڕن.
ش���نۆ ،ژنێکی ترە کە ھاوس���ەرەکەی
ماوەی  8س���اڵە لەزیندانەو خاوەنی 2
مناڵە ،ئەو بەدەم ئومێ���دی ئازادبونی
ھاوسەرەکەیەوە وتی« :کاتێک مێردەکەم
بە15س���اڵ حوکمدرا م���ن مامەوە تاکو
چاوەڕوانی ئازادبونی بکەم ،ئەی ئێستا
چۆن چاوەڕوان���ی ناکەم کەحوکمەکەی
کراوە بە دەس���اڵ و تەنھا دوساڵ ماوە
بۆ ئازادبونی؟».
لەبارەی ئەو قس���انەی کە پێی وتراوە
دەڵێت« :قس���ە زۆر وتراوە ،بەاڵم من
ھەرگیز گوێم بۆ نەگرتوە،چونكە ئێستاش

هاوسەرەکەمم زۆر خۆشدەوێت»
كەپیاوێك دەکرێتە زیندانەوە یەکەمین
ش���ت كەبەبیری تاكەکان���ی كۆمەڵگا و
چواردەوری ئەو خێزانەدا دێت ئەوەیە،
كە ئاخۆ چارەنوس���یان چى لێ بهسەر
دێت؟
ئەم���ەش بەب���ڕوای (ه���اوار كەریم)،
توێ���ژەری كومەاڵیەت���ی ،ل���ەو بیرەوە
س���ەرچاوەی گرت���وە «ك���ەژن تواناى
ماڵداری نیەو ھەمیش���ە ئەبێت سەردارو
پیاوێ���ک ھەبێ���ت ئاڕاس���تەی بكات و
دەستی بگرێت وبەڕێوەی ببات».
ئەو توێژەرە زیاتر وتیشى« :بەداخەوە
زۆربەی ئەو بیركردنەوەو پێشداوەریانەی
خەڵکی نێگەتیڤە».
كاتێک کلیلی بەن���دو زیندان لەدەرگای
مێردەکانی���ان دراوە ،ئافرەتەکانی���ش
لەالیەن کۆمەڵ���گاوە کەلەپچە کراوەتە
دەستیان ،چوارچێوە بۆ ژیانیان دیاری
کراوە ،بێ ئاگا لەوەی ئەوانیش رۆژگار
پش���تی تێکردون و رۆژێک بەخۆش���ی

ژیاون ،ئەوان باس لە ژیانی پێش چونە
زیندانی ھاوسەرەکانیان دەکەن.
فاتمە لەو ب���ارەوە وتی« :پێش چونە
زیندان���ی ھاوس���ەرەکەم لەگ���ەڵ دو
منداڵەکەم���ان لەخانوی کرێدا دەژیاین،
ھەرچەن���دە ھەژاربوین ،ب���ەاڵم ژیانمان
خۆش���بو ،كهچى ئێس���تا لەگەڵ ماڵی
خ���ەزورم دەژی���م ،ھەرچەن���دە ئەوان
زۆر باش���ن ،ب���ەاڵم ئەم ژیان���ە بۆمن
سەختە».
(ش���نۆ)ش دەڵێ���ت« :ئێم���ە ژیانمان
زۆرخۆش���بو ،ب���ەاڵم ل���ەدوای چون���ە
زیندانی مێردەکەم ھەموشتێک گۆڕا بۆ
چاوەڕوانی ئازادبون و مانەوە لەژیانێکی
تەنیایی دا».
وتیش���ی« :من لەخانوی خ���ۆم دەژیم
کەنزیکی ماڵی خەزورمە».
لەدوای چونە زیندانی ھاوسەرەکانیشیان،
ئەم ژنانە بەش���ێکیان پەنایان بۆ ماڵی
باوک یان خەزور بردوە.
لەوب���ارەوە (ھاوار کەری���م) توێ���ژەرى
كۆمهاڵیهتى ،وتی« :ژن���ان لەناچاریدا
لەوەها دۆخێکداو لەکۆمەڵگەیەکی وەک
کوردستاندا پەنا دەبەنە بەر ماڵە باوان
یان ماڵی باوکی ھاوس���ەریان ،بەشێک
لەوان بەچاوی بێزاری و مایەی شورەیی
سەیریان دەکەن ،بۆیە ژن لەزیندانێکی
گەورەتردایە کەھیچ جیاوازی نیە لەگەڵ
زیندانی مێردەکەی».
وتیش���ی« :تاوەکو مێردەکانیان ئازاد
دەبن ئەم ژنانە لەژێر فشارێکی دەرونی
سەخت دا ژیان بەڕێ دەکەن».
ل���ەدوای چونە زیندان���ی مێردەکانیان،
ژنان لەالیەن حکومەت���ەوە موچەیەکی
مانگانەی���ان ب���ۆ دابینک���راوە ،ب���ەاڵم
ب���ەھاوکاری
پێویس���تیان
ھەر
م���ادی و س���ەردانکردنیانە لەالی���ەن
کەسوکاریانەوە.
نەرمی���ن ،ناوى خ���وازراوى ژنێکی ترە
كەھاوس���ەرەکەی م���اوەی  10س���اڵە
لەزیندانەو خاوەن���ی  4مناڵە .دەڵێت:
«لەدوای چون���ە زیندانى مێردەکەم من

لەخانوی خۆم بەتەنه���ا دەژیم و بارى
دارایم���ان باش نیە ،ئەو موچەیەش���ی
وەری دەگری���ن لەگەڵ ئ���ەو جارجارە
هاوكاری���ەی ماڵی باوكم ی���ان خەزورم
بەئەس���تەم دەتوانی���ن پێ���ی بژین»،
وتیش���ى« :کەس���وکار وەک پێش���تر
نەماون و كەمتر سەردانمان دەکەن».
(شنۆ)ش وتى« :جگە لەموچەكهمان،
ماڵ���ی باوك و خ���ەزورم زۆرباش���بون
لەگەڵمان ئەوەش���ی ل���ە روی مادییەوە
هاوكاریم���ان ب���كات ماڵ���ی خەزورمەو
نەشیان هێش���توە پێویستمان بەکەسی
تر ھەبێت.
ئەگەرچی ئەمان توشی برینێکی قوڵبون،
بەاڵم زۆرج���ار خودی کۆمەڵگاش خوێ
دەکاتە برینەکەیانهوه ،ئهم ه س���هرباری
ئهوهى خهمێكى گهورهتریان ئهوهیه ك ه
چۆن مامهڵ ه لهگهڵ مناڵهكانیان دا بكهن
كه نازانن بۆچی باوکیان لەزیندانە.
ھەروەک���و (ش���نۆ) دەیگێرێت���ەوە
«کوڕەک���ەم جارێک لەک���ۆاڵن لەگەڵ
یەکێک لەمنداڵە دراوس���ێکانمان شەڕی
کردوە ،پێیان وتوە :تا نەبیتە  20ساڵ
باوکت ھەر لەسجنەو بەرنابێت ،ئەمەش
زۆرکاری تێکردوەو ب���ەو تەمەنە مناڵە
ئازاری داوە».
(فاتیمە)ش ژیانی ل���ەو حاڵەتە بەدەر
نەب���وەو دەڵێ���ت« :زۆرج���ار لەکۆاڵن
دراوسێکانمان قسە بەمناڵەکانم دەڵێن
لەسەر باوکیان ،کەئەزیەتی ئەوان ئەدات
و برینی منیش دەکولێنێتەوە».
ب���ۆ گۆڕین���ی ئ���ەم تێڕوانینان���ەو
کەمکردنەوەی قس���ەی خەڵکی لەسەر
ئەم خێزانانە وگوێ گرتن لەکێشەکانیان،
بەب���ڕوای(ھاوار کەری���م) «دەبێ���ت
حکوم���ەت وسیس���تەمی پ���ەروەردە و
وەزارەتی ئەوقاف و دەزگا رۆش���نبیری
و راگەیاندنەکان بەئەرکی خۆیانی بزانن
ئاوڕێک لەو خێزانانە بدەنەوەو گوێ لە
موعاناتەکانیان بگیرێت و دوربکەونەوه
لەقس���ەی زبرو بریندارکەر لەسەر ئەم
خێزانانە کەمێردەکانیان لەزیندانە».

ژینى الدێ بۆ ژنانى گهرمیان پڕه ل ه گرانیی
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل
زۆربهمان له قۆناغی خوێندنى
سهرهتایی دا ،هۆنراوه بهناوبانگهكهى
(قانع)ی شاعیرمان خوێندوه،
كهدهڵێت« :ژینى الدێ سهیرانه...
گهرچی تۆزێ گرانه» بهاڵم وادیاره
بۆ ژنانى گهرمیان ،ژینی الدێ زۆرتر
گرانییهو كهمتر سهیران و خۆشیی.
لهمیانهى بهدواداچون ه بهردهوامهكانمان
وهكو ئهندامى تیمی رێكخراوى (وادی)
ئهڵمان���ى لهگهرمیان ،لهگ���هڵ ئازار و
كۆژانى ژنانى الدێكاندا روبهڕودهبینهوه
بهش���ێوهیهكى رۆژانه ،بۆیه بهگرنگمان
زانیی خوێنهران له رهوش���ى ژیانى ئهو
ژنان ه ئاگاداربن ،ههربۆیه پوختهى خهم
و گرانیی ژیانی ئهوانمان لهم راپۆرتهدا
كورت كردوهتهوه.
له دواى روخانى ڕژێمى بهعس زۆربهى
گوند نش���ینهكان ئیش���وكارى گوندیان
بهجێهێش���تو رویان له شار كرد ،بهاڵم
ل ه ئێس���تادا بههۆى قهیران���ى دارایىو
كهم���ى ههلى كار ل ه ش���اردا زۆرێك ل ه
خهڵكى ش���ار و ناحیهكان گهڕاونهتهوه
بۆ گوندهكانو ههریهكهو به پیشهیهكهوه
س���هرقاڵن ،ژنانی���ش بهدهرنی���ن ل��� ه
كاركردنو ل ه ئهستۆگرتنى ئهركهكانیان
بۆ پهیداكردنى بژێوى ژیانیان.
ل ه گوندى (دهوره)ى س���هر بهناحیهى
(قۆرهت���و) ،چ���اوم ب��� ه ژنێك���ى 53
س���اڵ كهوت ،ئارهق��� ه لهچكهكهى تهڕ
كردبو ،ل��� ه كێڵگهكهى خهریكى چنینى
بهرههمهكانى ب���و .وتى« :خێزاندارم و
خاوهنى  8مناڵم ،ههمو رۆژێك له چوارى
بهیانى ل���ه خهو ههڵدهس���تم تهوێلهى

ئاژهڵهكان پاكدهكهم���هوه ،خواردنیان
دهدهمێو ش���یرهكهیان دهدۆشم دواتر
دێم���ه كێڵگهو تا نیوهڕۆ خهریكى كارى
ئێرهش دهبم».
ئ���هو دهڵێ���ت« :ه���هر له س���هرهتاى
هاوسهرگیریمهوه ئهمه كارى من بوه ،
ههمو رۆژێك دواى دۆشینى مانگاكانم
دو دهبه ش���یرم دهبردو دهچوم ه شارو
دهمفرۆشت نیوهڕۆش دهگهڕامهوه ماڵ
و چێش���تم لێدهن���ا و كارهكانى ناوماڵم
دهك���رد ،چونك ه مێردهكهم نهخۆش���هو
هی���چ كارێك ناكات ،بۆی���ه خۆم ئیش
دهكهم ب���ۆ پهیداكردن���ى بژێوى ژیانى
خێزانهكهم ،بۆ ئهوهى پێویس���تیان ب ه
كهس نهبێت».
كارى كش���توكاڵ و ئاژهڵ���دارى به الى
ههندێ���ك ژنهوه قورس���ه ،ب���ه تایبهت
ن���هوهى نوێ كه تازه دهچنه نێو ژیانى
هاوس���هرگیریهوه ،ههروهها بهالی ئهو
ژنانهى كه پێش���تر ل ه شار ژیاونو ل ه
ئێستادا ب ه ههر هۆكارێك بێت رویان ل ه
گوندهكان كردوه.
ژنێكى  30س���اڵه ،به پێكهنینهوه وتى:
« ئهرك���ى م���ن تهنه���ا بهخێوكردنى
مناڵهكانم���ه ،بهین���ی خۆم���ان بێ���ت
جارج���ارهش مێردهك���هم ئهركهكان���ى
ماڵهوهم بۆ جێبهجێدهكات ،دهترس���م
ل ه ئ���اژهڵ نزیك ببمهوه چجا بهخێویان
بكهم!».
بهه���ۆى ئ���هو لێش���اوه زۆرهى هاتنى
ئاواره عهرهبهكانهوه  ،بهشێكى زۆریان
رویان له گوندهكان���ى گهرمیان كردوه،
ك ه ئهمهش وایكردوه كهرتى كش���توكاڵ
ب ه ش���ێوهیهكى بهرچاو ببوژێتهوه ،ب ه
جۆرێك ماڵ ه ك���وردهكان زهوییهكانیان
دهدهن ب��� ه خێزان���ه عهرهب���هكان بۆ

ئهوهى كارى كش���توكاڵى لهسهر بكهن ،مێردهك���هى له چ���وارى بهیانییهوه تا
یان دهیانكهن به شوان بۆ بهخێوكردنى ئێواره كارى كشتوكاڵیی دهكات ،وتى:
مهڕومااڵتهكانی���ان ،ههربۆی��� ه ژن��� ه «س���هرهڕاى ئهو هیالكىو ماندوبونهم
عهرهبهكانیش سهرقاڵى كارى كشتوكاڵ ب���ۆ یارمهتیدان���ى مێردهكهم ،هێش���تا
لیم ناڕازییهو ژنیش���ى بهس���هر هێناوم
و ئاژهڵدارین.
زۆرب���هى ژن���ه عهرهب���هكان دهڵێ���ن ب��� ه بیانوى ئ���هوهى ك ه مناڵ���ى كوڕم
مێردهكانی���ان ناچاری���ان دهكهن كارى نابێت».
قورس بكهن ،ل ه كاتێكدا بهشێكى كهم ئ���هو ژن��� ه ب��� ه لهچكهك���هى ئارهقهى
له پی���اوان هاوكاریان دهب���ن له كارى نێوچهوانى س���ڕی و وتى« :له تهمهنى
 14س���اڵى هاوس���هرگیریم كرد ،دواى
كشتوكاڵو ئاژهڵداریدا.
ژن ه عهرهبێكى  45س���اڵ ،ل ه یهكێك ل ه س���ێ س���اڵ كچێكم بو ،مێردهكهم وتى
گوندهكانى گهرمیان ههمو رۆژێك لهگهڵ مادام ك���وڕت نهبوه ژنى دوهم ئههێنم،

كاتێك ژنهكهى هێنا من له كێڵگهكهمان
خهریك���ى چنینى بامی���هو تهماته بوم،
نی���وهڕۆ ك���ه گهڕامهوه بینی���م ژنێكى
هێناوهت ه ماڵ���هوه ،منیش چوم ه ماڵى
باوك���م ،بهاڵم ئ���هوان رازى نهبون لێى
جیاببم���هوه ،بۆیه ناچ���ار بوم بێدهنگ
ببمو به ههموشتێك رازیبم».
بهتهنزیش���هوه ئام���اژهى ب���ه پوچیی
پاس���اوى ژنهێنانهكهى پیاوهكهى كرد
و وت���ى« :دواى س���اڵێك لهگ���هڵ ژن ه
ههوهكهم پێكهوه سكمانكرد ،من كوڕم
بو كهچى ئهو كچى بو!».

راپۆرت
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لهكهمپی ئاوارهكان ل ه گهرمیان دهستدرێژیی دهكرێته سهر ژنان

◘ نەوژین،
سازان مستەفا  -پەیام لەتیف
«بهرهبهیان بو كه مێردهكهم
رۆشتبوه دهرهوه ،پیاوێكى ناسیاومان
ك ه زۆر هاموشۆ و قسهكردنمان
بهیهكهوه ههیه ،هاته خێوهتهكهمهوه،
ئهوهى من چاوهڕێم لێی نهدهكرد
رویدا ،وهكو گورگ پهالماری دام و
دهستدرێژیی كرده سهرم ،ئهو كارى
خۆی تهواو كرد و رۆشت ،منیش
بهدیار ئهتككردنهكهمهوه دانیشتم و
دهستمكرد ب ه گریان ،بهبێ ئهوهى
بتوانم هیچ كاردانهوهیهكم ههبێت».
ئامینه ،ب��� ه دڵپڕیی���هوه چیرۆكهكهى
دهگێڕایهوه ،هێنده به روداوهك ه كاریگهر
بو ،وهك ئهوه بو تۆزێك پێش ئێس���تا
رویدابێ���ت ،بهدڵتهنگییهوه وتى« :من
پێش���تر ئهو پیاوهم بهكهس���ێكى نزیك
و خزم���ى خۆمانم دهزان���ی ،كهچى ئهو
تهماحی لێكردم و دهس���تدرێژیی كرده
سهرم».

ئهوهى ئامین��� ه (كهناوێكى خوازراوه)
باس���ی لێوهكرد ،یهكێك��� ه لهو چیرۆك ه
زۆرانهى دهستدرێژیی كردنه سهر ژنان،
كه دور لهچاوى كۆمهڵگا و خێزانهكان،
لەکەمپ���ی ئ���اوارهكان ل���ه گهرمیان،
رودهدات .ئ���هو ژنانه باس���لهوهدهكهن
ناچ���ار دهكرێن بهوهى رازی���ی بن بهو
دهس���تدرێژییه ،هاوكات ناش���وێرن بۆ
كهسوكارهكهیان باس���یی بكهن یاخود
سكااڵ تۆمار بكهن.
لهدواى هاتنى داعشهوه ،ژمارهیهكى زۆر
خێزانى ناوچهكانى موس���ڵ و ئهنبار و
س���هاڵحهدین و دیاله ،ئاوارهى گهرمیان
بون ،ههندێكیان لهناو شارهكان جێگیر
بون ،ههندێكى تریش���یان ل ه دو كهمپی
ئ���اواره لهگهرمی���ان و دو كهمپی تر ل ه
خانهقین ،جێگیر كران.
ژمارهی���هك ل���ه ژنانى دانیش���توى ئهو
كهمپانه ،پێی���ان له جهرگی خۆیان ناو
و ئهو دهس���تدرێژییانهیان بۆ ژمارهیهك
ل ه چاالكوانان و رێكخراوهكان باسكرد،
كهلهالیهن ههندێك ل ه پیاوانهوه روبهڕوى
دهبنهوه.

س���ەر و وتیان چۆن لەگ���ەڵ ئەو پیاوه
ئەم کارەت ئەنجام داوە ،ئەبێت لەگەڵ
ئێم���ەش ئ���ەم کارەبکەی���ت ،بەاڵم من
تائێستا رێگەم نەداوە».
بهتهنها ژنان نین كهل ه كهمپی ئاوارهكان
ل���ه گهرمی���ان روبهڕوى دهس���تدرێژی
بونهت���هوه ،بهڵك���و كچانی���ش ههن،
ئ���هوهى مایهى تێبینیی ه ك��� ه ئهوانهى
دهس���تدرێژییان دهكهن ه س���هر ،پیاوى
خێزاندارن.
ئەم���ەل ،ن���اوی خ���وازراوی کچێک���ی
تەم���ەن  22س���اڵه ،بەھەمان ش���ێوە
لەیەکێ���ک لەکەمپەکان���ی گەرمی���ان
دەژی ،باس���یلهوهكرد ك��� ه ههژمارێكى
فهیس���بوكى لهس���هر ژماره تهلهفۆنی
ژنێكى دراوسێیان داناوه ،بۆ ئهوهى لهو
رێگهیهوه ،قس���ه لهگهڵ كوڕێكدا بكات
ك ه خۆشی دهوێت.
وتى« :پیاوی ژنهكهى دراوس���ێمان ،ب ه
ئامینە ،ئهو ژنهى لهسهرهوه ئاماژهمان كارهكهى زانیوه ،بۆیه دواتر ئەو پیاوە
ب ه چیرۆكهكهى كرد ،تهمهنى نزیكهى  40چەندینج���ار تەلەفۆنی بۆکردم و نامەی
ساڵه ،نیوهى ئهم تهمهن ه هاوسهریگریی بۆناردم ک���ە ئەگەر نەڕۆم بۆ الی ھەمو
ك���ردوه .بەمج���ۆرە باس���ی چیرۆک���ی نامەکان پیش���انی دایک وباوکم دەدات،
دەستدرێژیکردنە س���ەری بۆ (نەوژین) منیش لەترساندا رۆشتم بۆ الی ،ئەویش
ك���رد «لەگ���ەڵ مێردەکەم ب���ەردەوام پەالم���اری دام و دەس���تدرێژیی کردە
کێشەمان ھەیەو ھەرگیز لەگەڵ یەکتری سەرم».
نەگونجاوی���ن ،منی���ش چەن���د جارێک ئەمەل ،لە روخساریدا ھەست بەخەم و
لەمتمانە بونم بە ناس���یاوێکمان باسی ترس���ێكى قوڵ دەکرێت ،دهیوت« :من
کێش���ەکانی خۆمم بۆکرد ،بەاڵم رۆژێک ئێس���تا ژیانم لەبەر چاوکەوتوە ،چونکە
کە مێردەکەم لەماڵ دەرچو ،ئەو پیاوەی ھەمیش���ە لە دەس���تدرێژیکردنە سەرم
متمان���ەم پێکرد و باس���ی خەمەکانی دەترسم».
خۆم���م بۆکرد ،ھات���ە خێوهتهكهمهوهو بهوهۆیهى بهركهوتن���ى كچان و كوڕان
دەستدرێژی سێکسی کردە سەرم».
له كۆمهڵ���گاى ئ���اوارهكان زۆر كهم و
وتیشی« :پیاوهك ه هەڕەشەی ئەوەشی رێگهپێن���هدراوه ،بۆیه پی���اوان رێگهى
لێک���ردم کە ئەگ���ەر ھاوار بک���ەم یان تریان دۆزیوهتهوه بۆ دهستڕاگهیشتنیان
قس���ەبکەم ،ئەوا لەن���او خەڵک دەڵێم به كچان ،ئاس���انترینى ئهو رێگانهش:
خۆی بانگی کردوم وحەیات ئەبەم».
مۆبایله.
ئامینە ،بەحەس���رەتەوە ب���ەردەوام بو دینا ،ناوی خ���وازراوی کچێکى دیكهى
لەس���ەر گێرانەوەکەی «دواتر ھەر ئهو ئاوارهی تهمهن  22س���ااڵن ه لهكهمپێكى
پیاوه لهالی پیاوی تریش باس���ی من و گهرمیان ،تائێس���تا  2جار دهستدرێژیی
روداوهكهى كردبو ،بۆیە چەند پیاوێکی كراوهت ه سهر.
تریش ویس���تیان دەس���تدرێژیم بکەنە چیرۆکی دهس���تدرێژیكردن ه سهر دینا،

دیسان بەھەڵخەڵەتاندنی لەالیەن ژمارە
مۆبایلێکی نەناس���راو دەستیپێكردوه.
وتی« :پێ���ش  4مانگ ژمارەیەک ھەمو
رۆژێک  4تا  5جار تەلەفونی بۆدەکردم،
من ھەڵم نەدەگ���رت ،دواتر نامەی نارد
و وتی :من کەس���ێکی باشم ودەمەوێت
شتێکت پیشان بدەم ،بەاڵم من ھەر بڕوام
نەکرد ،نامەیەکی تری ھەڕەش���ەئامێزی
بۆناردم کە وێن���ەی منی الیە و ئەگەر
نەڕۆم خراپم بەسەردێنێت».
ئهم ههڕهشانه كاری خۆی كردبو و ئهو
كچهى ناچ���ار كردوه نیوهڕوانێك بڕوات
بۆ خێوهتهكهى ئ���هو پیاوه «پیاوێکی
ش���ێوە ناش���رینی تەم���ەن  ٣٧بۆ ٣٨
سااڵن بو کە نەمدەناسی و نازانم چۆن
ژمارەی موبایلی من���ی البو ،وتم :چی
منت الی���ە خێرا پێم بڵ���ێ؟ بەاڵم ئەو
وتی تا ئەو ش���تەی م���ن دەمەوێت تۆ
پێم نەدەیت من ھیچت پیش���ان نادەم،
لەگەڵ قسەکانیشیدا دەستدرێژی کردە
سەرم».
دین���ا ،ب ه چاوی فرمێس���کاوی باس���ی
ھەوڵی دوەم دەکات بۆ دەستدرێژیکردنە
س���ەری ،وت���ى« :پێ���ش  20رۆژ چوم
بۆ دوکانێکی ش���ت کڕی���ن کە پیاوێکی
بەتەمەنی لەس���ەرەو م���ن وەک باوکم
سەیرم دەکرد ،بەئاسایی ساڵوم لێکردو
رۆش���تمە ژورەوە ،لەو کات���ەدا خاوەن
دوکانەکە ویس���تی دەرگاک���ە دابخات،
منیش ھەستم بەشتێک کرد ،بۆیە چومە
نزیک دەرگاکەو رێگ���ەم لێگرت ،بەاڵم
ئەو پەالماری دام و وتی :ھەموی باسی
تۆدەکات چۆن لەگەڵ پیاوی تر بویت،
ئەبێت لەگەڵ منیش ئەو کارەبکەیت».
گهورهتری���ن خهمى ئ���هو ژن و كچان ه
ئهوهیه ،كه نهدهتوانن س���كااڵ لهس���هر
ئهو دهستدرێژییكارانه تۆمار بكهن ،ن ه
دهشتوانن خهمی دڵیان لهالی كهسوكار
و خێزانی���ان ب���اس بك���هن ،ئهم���هش
ئهوهندهى تر ئازاری داون.
دینا ،وتى« :من ناوێرم قسە بۆ ماڵەوە
بکەم».

ئهو ژنانهى بهبێ بڕوانام ه دهبن ه پزیشكیی چاو!
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ئهگهرچی نه پزیشكهو نهخاوهنى
بڕوانامهو بگره خوێندهوارییهکی
ئهوتۆشه ،بهاڵم (بههیه) كارێك
دهكات ك ه خهڵكانى تر پاش دهیان
ساڵ خوێندن پێی ناگهن ،ئهویش
دهرهێنانى بهرد و مادهى وردى دیكهی ه
لهچاو .ئهو به متمانه بهخۆبونهوه،
باسلهوهدهكات كه ماوهى  30ساڵ ه
ئهم كاره دهكات و هیچ كام لهوانهشى
بێهیوا نهكردوه ك ه بۆ چارهسهر
سهردانى كردون.
تائێس���تا بهشێك ل ه هاواڵتیان كه بهرد
یان ههر پارچهیهك���ى دیكه دهكهوێت ه
چاویانهوه ،لهبری س���هردانى پزیشك،
س���هردانى كهس���انێك دهك���هن كه ب ه
زمان یان دهس���ت ،بهردهكهیان لهچاو
دهردێن���ن ،بهش���ى زۆری ئهوانهى ئهم
كاره دهكهن ،ژنن.
روناك ئیبراهیم 48 ،ساڵ ،ژنى ماڵهوه،
ب���ه متمانهیهك���ى زۆرهوه باس���ى ل��� ه
چۆنیهتى دهرهێنانى ب���هرد له چاو بۆ
(نهوژین) ك���رد و وتى« :بهرد له چاو
دهركردن ش���تێكى نوێ نیه و بهڵكو ل ه
سهردهمى باو باپیرانمانهوه بونى ههی ه
به ئێستاشهوه ،من وهكو خۆم بڕوایهكى
زۆرم پێیهتى».
وتیشى« :من جگ ه ل ه خۆم مناڵهكانیشم
س���هردانكهرێكى بهردهوامى ئهو ژنانهن
ك��� ه كه بهرد ل ه چ���او دهر ئههێنن»،
ههڵوهس���تهیهكى ك���رد و وتیش���ی:
«ئ���هو ژنانهى كه ب ه دهس���ت بهردهك ه
دهردههێن���ن نهك زم���ان ،چونكه زمان
ب���ۆ چاو باش نیه و میكرۆب دروس���ت
دهكات».
لهوهاڵم���ى ئ���هو پرس���یارهى كهبۆچی
س���هردانى پزیش���ك ناكهن له بری ئهو
ژنانه ،روناك وتى« :چارهس���هرهكهى

ئهم كارهم بۆ
بازرگانى نی ه بهڵكو
تهنها بۆ خێره
لهالى دكت���ۆر نیه ،بهڵك���و لهالى ئهو
كهس���انهی ه ك��� ه خ���واى گ���هوره ئهو
بههرهیهى پێداون».
س���هردانیكردنى ئهو ژنانهى ك ه بهرد ل ه
چ���او دهردهكهن تهنه���ا تایبهت نیه ب ه
ژنان ،بهڵك���و ب ه پێچهوانهوه رێژهیهكى
زۆرى پیاوانیش سهردانیان دهكهن.
حهس���هن محهمهد 22 ،س���اڵ ،كه ل ه
رێگ���هى كارهكهیهوه ورده پالس���تیك
دهكهوێت��� ه چاویهوه ،لهبری س���هردانى
پزیش���ك ،س���هردانى ژنێك دهكات ك ه
كارى دهرهێنانى ب���هرد و ورده مادهی ه
لهچاو.
وت���ى« :ل ه كات���ى كاركردنمدا ههندێك
ورده پالس���تیك كهوت��� ه چاوم���هوه و
ههربۆیه س���هردانى دكتۆرى چاوم كرد
دهرمانى تایبهت به چاوى پێدام ،بهاڵم
بۆ ماوهى س���ێ رۆژ ب���هردهوام بوم ل ه
بهكارهێنانى دهرمان���هكان كهچى هیچ
سودێكم لێنهبینى».
وتیشى« :دواتر سهردانى ئهو ئافرهتهم
كرد كه ب���هرد ل ه چ���او دهردههێنێت،
زۆر به ئاس���انى پالستیكهكهى له چاوم
دهرهێن���او ئاس���ودهیی ب��� ه چاوهكانم
بهخشى».
ب���هاڵم ئهم ژنانهى ك ه ب���هرد و مادهى
دیك ه له چ���او دهردههێنن ،چۆن فێری

ئ���هم كاره بون؟ ئایا ئ���هوهى دهیكهن
كارێكى خێرخوازیی ه یان كاسبییه؟
بۆ وهاڵمى ئ���هم پرس���یارانه( ،بههی ه
ئهمی���ن) كۆمهكم���ان دهكات ،ك ه خۆی
یهكێك ه لهو ژنانهى ئهم كاره دهكهن.
وتى« :سهرهتاى كارهكهم دهگهڕێتهوه
بۆ  30س���اڵ پێش ئێستا ك ه یهكێك ل ه
مناڵهكانم ل��� ه كاتى یاریكردندا ورده لم
دهچێت ه چاویهو و توشى ئازارێكى زۆر
دهبێت ،ئ���هو كاتیش بهه���ۆى نهبونى
بنكهى تهندروس���تى ،خ���ۆم ل ه رێگهى
زمانمهوه ههوڵ���ى دهرهێنانیم داو ورده
لمهكهم ل���ه چاوى دهرهێنا ،ئهمهش بو
بههۆى ئهوهى هونهرى دهرهێنانى بهرد
له چاو دهركردن ل���ه رێگهى زمانمهوه
بدۆزمهوه».
بههیه ،به ش���انازییهكى زۆرهوه باسى
لهوهش���كرد« :جگ ه ل ه شارى كهالر ل ه

زۆرب���هى ناوچهكانى ترى كوردس���تان
سهردانم دهكهن و ههركهسێك سهردانى
كردوم دڵخۆشم كردوه».
وتیش���ى« :ل��� ه بهرامبهر ئ���هم كارهم
هیچ بره پارهیهك ل���ه كهس وهرناگرم
و ئهم كارهش���م بۆ بژێوى ژیان نیه»،
بهاڵم نهیش���اردهوه ك ه ههر كهس���ێك
بۆ خ���ۆى بڕه پارهیهك���ى دابنێت ئهوا
نایگهڕێنێتهوه.
ئهو جهختى لهوهش كردهوه ئهم كارهى
ب���ۆ بازرگان���ى نی ه «بهڵك���و تهنها بۆ
خێره».
دهرهێنانى بهرد ل ه چاو بهو ش���ێوهیهی
خستمان ه رو ،ل ه روى زانستیهوه شتێكى
بێبنهمای ه و پس���پۆرانى بوارى چاو ئهم
كاره ب ه ههمو شێوهیهك رهت دهكهنه و
پێیانوایه تهنیا ل ه ناوچه دواكهوتوهكاندا
بونى ههیه.

د.رزگار نهجمهدین ،پزیش���كی پسپۆر
ل ه نهخۆش���یهكان و نهشتهرگهرى چاو،
بۆ (نهوژین) وتى« :له روى زانستی و
پزیش���كییهوه بابهتێك نیه تایبهت بێت
بهم كاره».
وتیش���ى« :ئهم ه تهنها خورافیاته و ل ه
ناوچ���ه دواكهوتوهكان���دا بونى ههی ه ب ه
گهرمیانیشهوه».
ئ���هو پزیش���كه لهمیانهى قس���هكانى
دا ،س���هرنجی خسته س���هر بابهتێكى
دیارییكراو ،ئهوی���ش ئهوهیه« :بۆچى
تهنها ژنان ئ���هم كاره دهكهن و پیاوان
پێی ههڵناستن؟»
ئاماژهى بهوهشكرد« :چهندین نهخۆش
سهردانیكردوین به هۆى ئهوهى سهردانى
ئهو كهسانهیان كردوه ك ه زمان خراوهت ه
چاویان ،بهو هۆیهوه توشى ههاڵوسان و
سوربونهوهى چاوهكانیان هاتبون».
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ژن بهژن ،ئهو نهریتهى كچ دهكات ه قوربانیی بۆ كوڕ
◘ نهوژین ،خهاڵت ساڵهح*
«بهوهۆیهى براكهم دهیویست
هاوسهرگیریی بكات ،من ب ه شودرام،
ئهگهرچی تهمهنم زۆر مناڵ بو و
هی ئهوهنهبوم شو بكهم ،ههربۆی ه
نهمتوانى تا سێ ساڵ مناڵم ببێت,
ئهمهش وایكرد ههرچى قسهو كردارى
ناشرینه بهرامبهرم بكرێت» .ئهم ه
وتهى (بهناز)ه ،یهكێكه ل ه ژنانهى
سنورى گهرمیان ،بۆ دهستهبهركردنى
ژن بۆ براكهى ،ب ه ژن بهژن دراوه ب ه
شو.
ژن بهژن ،ش���ێوازێكى هاوس���هرگیرى
كهلتورییه ،كهله بهرامبهر پێدانى كچێك
ب ه كوڕێك ,خوشكێكى كوڕهكه دهدرێت
ب���ه برایهكى كچهك���هى دیكه ،ئهمهش
زۆرجار كێشهو ئاڵۆزیی لێدهكهوێتهوه،
چونك���ه بهزۆریی كچ���ى دوهم دهكرێت ه
قوربانی���ی لهپێن���او هێنان���ى ژن ب���ۆ
براكهى.
ئهم ج���ۆره لههاوس���هرگیرییدا ،زۆرتر
رهگێكى كهلتوریی ههیه و له رابردودا زۆر
برهوى ههبو ،بهاڵم تائێستاش ناوبهناو
ئهنجام دهدرێت ،ه���هروهك كاریگهریی
ئ���هو هاوس���هرگیرییانهى كهلهرابردودا
بهمش���ێوهیه كراون ،تائێستاش بهسهر
خێزان و كۆمهڵگهو ژن���ان بهتایبهتى،
ماونهتهوه.
بهناز ،ئهو ژنهى لهپێشهكیهكهدا ناومان
هێنا ،یهكێكه لهو ژنانهى ك ه ب ه ژن بهژن
بهشودراوه ،ئهو كه تهمهنى  49ساڵه،
باس���لهوهدهكات ئهو روداوه س���هرتاپا
ژیانى ش���ێواندوهو ئهو ئارامییهى ههمو
ژنێ���ك دهیخوازێت ل ه هاوس���هرگیرییدا
بهدهس���تى بێنێت ،بۆ ئهو نهك بهدیی
نههاتوه ،بهڵكو پێچهوانه بوهتهوه.
لهوبارهوه وتى« :براژنهكهم كێش���هى

ب ه ژنبهژن بۆ
براكهم درام ب ه شو
دواى ههفتهیهك
جیابومهوه

ههبوایه دهبو منیش ماڵم جێبهێشتایه,
ب���ه ئێستاش���هوه قوربان���ى كێش���هو
گرفتهكانى براو براژنهكهمم».
ههرچهنده ئ���هو دیاردهیه له كۆمهڵگاى
كوردیدا روى له كهمبونهوه كردوه ,بهاڵم
هێشتا لهالیهك بنبڕنهكراوه و لهالیهكى
تریش���هوه دهرهاوێش���ت ه خراپهكان���ى
ئهنجامدانى ئهو پرۆسهیه ل ه رابردودا ل ه
ئێس���تادا دهردهكهوێت ،ئهویش بههۆى
دروستبونى كێشهى كۆمهاڵیهتییهوه ل ه
نێوان ههردو خانهوادهكهدا ك ه ژنبهژنى
تێیدا ئهنجام دراوه.
گهورهترین كێش���هى ژن بهژن ئهوهیه،
ك ه جگ��� ه لهوهى رێز ل ه ئی���رادهو رای بهیهكهوه نهگونجان و جیابونهوه ,ماڵى
خوشكى ئهو كوڕه ناگیرێت كهدهیهوێت خهسوم منیان ناردهوه بێ ئهوهى پرس
هاوسهرگیریی بكات ،هاوكات زۆرجاریش ب ه مێردهك���هم بكهن ،چونكه ئهو فیرار
بهه���ۆی نهگونجان���ى خێزانێكیانهوه ،ب���و ،حكومهتى بهع���س زیندانى كردبو
ئهوا كێش���ه دهكهوێت ه نێو خێزانهكهى تاگهڕای���هوه منیان دا ب���ه تهاڵقدان و
تهنها یهك ههفته بهیهكهوه بوین».
دیكهوه.
س���ۆیله ،ژنێك���ى ت���ره ك��� ه قوربانیی بهش���ێكى له چیرۆكى كێش���هكانى ژن
ئهمجۆره هاوسهرگیرییهیه ،بۆ (نهوژین) بهژن تهنیا ل���هوهدا ك���ورت نهبوتهوه
وت���ى« :ب ه ژن بهژن ب���ۆ براكهم درام ,ك ه هاوس���هرهكان جیا ببنهوه بههۆى
ب ه شو دواى ههفتهیهك جیابومهوه ،من كێش���هى بهرامبهرهكانیان���هوه ،بهڵكو
ومێردهكهم زۆر یهكترمان خۆشدهویست ،وهك ل���ه چیرۆكى (س���ۆیله)دا ههیه،
بهاڵم براو براژنم توش���ى كێش��� ه هاتن حاڵهتهكه گهیشتۆت ه تۆمهتبهخشینهوه

س���ای ه بۆ پهرهپێدانى تواناكانى ژنان،
لهوبارهوه رایگهیاند« :ژن بهژن تا ئێستا
له ههرێمى كوردستان بنبڕنهكراوه ,ل ه
ساڵێكدا زیاتر ل ه  10حاڵهت ههیه».
ب ه راى ئهو چاالكوانهى ژنان ،بهشێكى
بهرچاو و دیاری���ی حاڵهتهكه ،لهناوچ ه
دورهدهس���تهكان ئهنجام دهدرێن ،ئهو
ناوچانهى كهزۆرتر كهش���ى عهشایهریی
و نهریتیی بهسهریاندا زاڵه.

و وێرانكردن���ى ژیان���ى كۆمهاڵیهت���ى
خانمان.
ئهم دیارده كۆمهاڵیهتییه ،بهپێی یاسای
بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژی خێزانیی
ههرێمى كوردس���تان ،یاساغ و قهدهغ ه
ك���راوه و ب���ه جۆرێك ل��� ه جۆرهكانى
توندوتیژی دژ ب��� ه ژنان ههژمار كراوه،
سهرباری ئهوهى ئهنجامدانى حاڵهتهك ه
سزاى یاس���ایی ههیه ،بهاڵم تائێستا و
بهوت���هى رێكخراوێ���ك ،حاڵهتهك ه ههر
* ئەندامی تیمی رێکخراوی (وادی) لە
بونى ههیه.
سهیوان رۆس���تهم ،سهرۆكى ڕێكخراوى گەرمیان

قهیرهیی ..مۆتهكهى كچان
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ئهگهرچی تهمهنى تهنها  20ساڵهو
هێشتا رێیهكى دورى لهژیان لهبهردهم
دا ماوه ،بهاڵم ههر لهئێستاوه ئهوه ب ه
گوێی (دهریا) دا دهدرێت ،كه قهیرهیی
خراپهو باش نییه كچ قهیره بێت،
ئهمهش بارێكى دهرونی لهبارهى ئهو
وشهوه لهال دروست كردوه.
ئهو ك ه خوێندكارى زانكۆیه دهڵێت:
«كچان به گشتى له قهیرهبون
دهترسن ،رهنگه بهشێكى زۆریشیان ل ه
واتاى وشهكه ههر تێنهگهن».
قهیرهیی یان قهیره بون ،دهستهواژهیهك ه
ب���ۆ ئ���هو كچان��� ه بهكاردێ���ت كهپاش
بهسهربردنى تهمهنێك ،بهاڵم نهچونهت ه
نێو ژیانى هاوس���هرگیرییهوه .بهگشتى
كۆمهڵگا تیڕوانینێكى پهسهندى نیی ه بۆ
ئهو كچان���ه ،ههربۆی ه ئهم بابهت ه وهكو
مۆتهكهیهكى لێهاتوه بۆ كچان.
دهریا ،ئهو كچهى لهس���هرهتاوه قسهى
بۆ كردین ،باسلهوهدهكات ك ه خێزانهكان
ههر لهمناڵیهوه كچان لهم حاڵهته ئاگادار
دهكهنهوه .وت���ى« :خێزان و كۆمهڵگا
ههرل ه مناڵیهوه ئهوهى به گوێى كچاندا
خوێندوه كه قهیرهبون شتێكى خراپه،
قهیرهبون بهواتاى دۆڕان دهزانن دۆڕان
له گهنجێتى و جوانى و ژیان».
ئهو كچ ه ئام���اژهى بهوهكرد ك ه كچانى
ئێمه ش���هرمن پهروهردهك���راون ،بۆی ه
كاتێ���ك بیانهوێ هاوس���هرگیرى بكهن
شهرم ل ه خێزانهكانیان دهكهن و خۆیان
دهبهس���تن ب ه بریارى خێزانهكانیانهوه.
وت���ى« :زۆرێ���ك ل��� ه كچ���ان ناخیان
كردوه ب ه گۆڕس���تانێك بۆ ئهو بهڵێ و
نهخێرانهى ك ه نهیانكردوه ل ه كۆتایدا ب ه
قهیرهى ماوهتهوه».
بهش���ێكى زۆرى كچ���ان پێی���ان وای ه
ك��� ه قهیرهی���ی ژیانى زۆرب���هى كچانى
ناخۆش كردوه چونكه ئهگهر كچێك تا

تهمهنێكى دیارى كراو نهچێت ه پرۆسهى دیاریك���راوى ههبێ���ت ،بهڵكو مرۆڤ تا باس���یلهوهكرد ك��� ه ب ه ه���ۆى ماڵهوه
هاوسهرگیرییهوه ئهوا روبهروى چهندین تهمهنێكى زیاتر بژیت زیاتر تێدهگات و نهیتوانی���وه خوێن���دن ت���هواو بكات و
پرس���یار و تانهو تهش���هرى دهوروبهر باشتر بیردهكاتهوه و دهتوانێت بناغهى یارمهتیدهرى دایك و براكانى بوه.
وت���ی« :براكان���م ئ���هوهى ویس���تیان
خێزانێك ه سهركهوتو بنیات بنێت».
دهبێتهوه .
ش���یرین ئهكرهم)22( ،ساڵ ،دهرچوى بهشێك لهو هۆكارانهى كهوادهكات ژنان بهدهس���تیان هێن���او ههریهكهیان بون
زانكۆیه و بۆ (نهوژی���ن) دهڵێت« :ب ه زیاتر بترسن له قهیره بون ،ئهوهی ه ك ه بهخاوهنى بروانام���هى خۆیان و ئێمهى
هیچ جۆرێ���ك رهوا نی ه وش���هى قهیره چانسی هاوسهرگیردنێكى دڵخوازانهیان كچهكانی���ش بروانام���هى (قهی���ره)
بدرێت ه پاڵ ئ���هو كچانهى كه دهرفهتى لهال كهمدهكاتهوه ،بهڵكو ههر بهوهۆیهى بونم���ان وهرگرت ل ه الیهن خێزانهكهم و
هاوس���هرگیرییان ب���ۆ نهرهخس���اوه ل ه به قهیره ههژمار نهكرێن و ناو نهبرێن ،كۆمهڵگاوه».
كات���ى گونج���اودا ،بهڵكو ئ���هوه تهنیا هاوس���هرگیرییهك دهك���هن ك���ه دواتر نهس���رین ب ه چاوى پر ل ه فرمێس���كهوه
درێژهى به قسهكانى داو وتى« :كاتێك
كێشهیان بۆ دروست دهكات.
بیركردنهوهى كهلتورێكى ههڵهیه».
وتیش���ى« :پرۆس���هى هاوس���هرگیرى نهس���رین ،ناوى خوازراوى ژنێكى ( )45تهمهنم بو به ()38س���اڵ به زۆركردنى
فرس���هتێكه م���هرج نی��� ه تهمهنێك���ى س���اڵى دانیشتوى كهالره ،بۆ (نهوژین) ماڵهوه ناچار بوم ش���و به پیاوێكى ژن

تهاڵق���دراو بكهم ك ه هی���چ لهگهڵ یهك
نهدهگونجاین س���اڵێك تێپهرى نهكردبو
لهیهك دى جیابوینهوه».
جیاواز ل��� ه هۆكارهكهى (نهس���رین)،
چاالكێكى بوارى ژنان چهند خاڵێكى تر
بههۆكارى قهیرهبونى كچان دهزانێت.
ش���نه محهمهد ،چاالكى بوارى ژنان ،بۆ
(نهوژین) وت���ى« :چهندین هۆكار ههن
وهك :رێگ���رى خێزان���ى و تهواوكردنى
پرۆس���هى خوێندن ،وهس���تان لهسهر
بریارى خێزان ،خۆشهویستى یهك الیهن ه
ل ه ههموشى گرنگتر خراپى بارى ئابورى
و قهیرانى داراییه ،ك ه پێكهێنانی ژیانى
هاوسهرگیری بهش���ێكى زۆرى گهنجانى
ئێمهى پهكخستوه».
بهاڵم پرسیارهكه ئهوهنیه كچان بۆ قهیره
دهبن ،بهڵكو ئهوهی��� ه بۆچی كۆمهڵگا
بهمش���یوه خراپ و ش���هرمهێنهران ه ل ه
قهیره بون دهڕوانێت؟
كارزان فوئاد ،توێ���ژهرى كۆمهاڵیهتى،
بهمش���ێوهی ه وهاڵم دهداتهوه« :ترسى
قهیرهب���ون ترس���ێكه كۆمهڵگ���ه بۆى
دروس���ت كردون به بیانوى ئهوهى ك ه
ئاف���رهت ناتوانێ���ت بژیت گ���هر له ژێر
سێبهرى پیاوێكدا نهبێت».
وتیشى« :كچانى ئێمه له ترسى تانهو
تهشهرى دهوروبهر و چاندنى ئهو ترس ه
گهورهیهى ل ه ژێ���ر ناوى قهیرهبوندا ك ه
ههر له مناڵییهوه ل ه دڵ و دهرونى كچاندا
دروستیان كردوه و ناچاریان كردون ك ه
له تهمهنێكى كهمدا هاوسهرگیرى پێك
بهێنن و بێبهش���یان بكهن لهو خهون و
خولیایانهى ك ه ههیانه».
ب ه ههمان شێوه( ،شیرین)یش دهڵێت:
«كچان بهگشتى و بهتایبهت ئهو كچانهى
ك���ه پێیان دهوترێت قهیره ،پێویس���ت ه
گوێ بهو قس���هو تێڕوانینان��� ه نهدهن،
چونكه زۆرێك ل���هوان خاوهنى توانا و
ش���ارهزایی باش���ن و دهتوانن داهێنان
بكهن و گۆرانكارى ل ه كۆمهڵگادا بكهن
و بگهن ب ه خهون و خولیاكانیان».

کار
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«ژن واتا ژیان نهك ملكهچى و كۆیالیهتى»

تانهو تهشهرى كۆمهڵگا ژنان لهو كارانه بێبهش دهكات که به (پیشهى پیاوان)ه ناسراوه
◘ نهوژین،
زریان محهمهد  -جوان ه جهلیل
ئهگهر چى بهشێكى زۆرى كچان و
ژنان ههنگاوێكى سهرهتاییان ناوه
بۆ بون ب ه خاوهن كار و ئابورى
سهربهخۆى خۆیان ،بهاڵم تاوهكو
ئێستاش ناتوانن دهست بۆ بهشێك
لهو كارانه ببهن كه به پیشهى پیاوان ه
ناسراوه ،ئهمهش بههۆى كهمى
ئاستى رۆشنبیرى و نهریتى كۆنى
كۆمهاڵیهتیهوهیه.

كچان و ژنانى
گهرمیان ههنگاوى
باشیان ناوه بۆئهوهى
ببنه خاوهنى كارى
خۆیان

هاودین ئیبراهیم ،تهمهن ( )24س���اڵ،
كه پیشهى مامۆس���تایه به (نهوژین) ناچاربم كاربكهم ئامادهم س���هیارهكهم
ى وت«:كاركرن���ى ئاف���رهت و ههبونى بفرۆش���م و تهكس���یهكى پێبكرم و ببم
ئابورییهك���ى س���هربهخۆ ه���ۆكاره بۆ ب ه شۆفێرى تهكسى بۆ ئهوهى ناچارى
ئازادى ئافرهت له كۆمهڵگادا ،بهاڵم بیر دهس���تى ك���هس نهبم ب���ۆ دابینكردنى
و بۆچونى تاكى ئێم ه و قسهى دهوروبهر پێداویستیهكانى ژیانم».
هۆكارێك ه ب���ۆ ئهوهى ئافرهت نهتوانێت وتیشى«:راسته روبهروى تانهو تهشهرى
ههمو كارێك بكات».
دهوروبهر دهبینهوه ،و كۆمهڵگاى ئێم ه
وتیش���ى :هیچ كارێك نی ه تایبهت بێت ئافرهت وهك كۆیل��� ه دهبینن ،تهنها بۆ
به پیاوان بهڵكو زۆر ئافرهتمان ههی ه ل ه خزمهتكردن���ى ماڵ و من���داڵ چاوییان
پیاوان ب ه توانات���رن ،تهنها دواكهوتوى لێدهك���هن ،ب���هاڵم دهبێ���ت ه���هوڵ بۆ
هێش���تا نهیان توانیوه وهك پێویس���ت
بهش���ێك ل ه كۆمهڵگا و كهمى ئاس���تى ئامانجهكانمان بدهین».
رۆش���نبیرى تاك و بیركردنهوهى پیاو چاالكوانێكى بوارى ژنان پێى وایه ههمو بێن ه مهیدانى كار و بازار و دهس���ت بۆ
س���االرییه نایهڵێت ژن���ان ههمو جۆره ئافرهتێك دهتوانێت خاوهنى كارى خۆى ئهو كارانه بهرن كه تاوهكو ئیستاش ب ه

بێت وهك ههمو پیاوان ،بهاڵم كۆمهلگا (پیشهى پیاوان)ه ناسراوه».
كارێك بكهن.
كورده بۆچونێك���ى جیاوازترى ههی ه و و ئاس���تى رۆش���نبیرى تاك رێگه بهوه لهیال ئاماژهوى بهوهشكرد :بهشێك لهو
پێی وایه «:پێویس���ته ههمو ئافرهتان نادات ك ه ژنان دهس���ت بۆ ههمو كارێك كچانهش ك ه خوێندنی���ان تهواو كردوه
نهیانتوانیوه كارێك بكهن ك ه كۆمهڵگ ه
ئ���هو ئامانجه یان ئهو كارهى كه خۆیان بهرن.
ئهیانهوێ دهس���تى بۆ ب���هرن ،ژن واتا لهی�ل�ا ئهحم���هد ،چاالكوان���ى ژنان بۆ قبوڵ���ى نی ه ئهگهر چ���ى بێكاریش بن،
(نهوژی���ن) دهڵێت«:كچ���ان و ژنان���ى چونك���ه كاركردن پێویس���تى به چون ه
ژیان نهك ملكهچى و كۆیالیهتى».
ك���ورده ئهحم���هد ،ك��� ه خوێن���دكارى گهرمی���ان تا رادهیهك���ى زۆر ههنگاوى دهرهوه ههیه ،قس ه و قسهڵۆكى كۆمهڵگ ه
پهیمانگایه ،بۆ (نهوژین) دهڵێت«:ئهگهر باشیان ناوه بۆ ئهوهى ببن ب ه خاوهنى واى له خێزان���هكان كردوه ب ه داخراوى
رۆژێك ب���ۆ دابینكردنى بژێ���وى ژیانم داهات و كارى خۆیان لهگهڵ ئهوهش���دا بمێننهوه و رێگ ه ب ه كچ و خێزانهكانیان

تهش���هرى دهوروبهر نهدهن و ههوڵى ب ه
نهدهن ههمو كارێك بكهن.
بهش���ێك له ژنان و كچ���ان پێیان وای ه دهستهێنانى مافهكانى خۆیان بدهن».
س���هرهراى رێگرییهكان���ى خێ���زان و جهختیشیكردهوه:بهش���ێكى زۆرى ژنان
كۆمهڵگه ،بهاڵم ههندێك جار ئافرهتان خۆیان هۆكارى ئهوهن كه داب و نهریتى
خۆش���یان ه���ۆكار و كهمتهرخهمن ل ه كۆمهڵگا به س���هریاندا بس���هپێنرێت،
ئهگهرچ���ى زۆرێك له خێزانهكان بژێوى
بهرامبهر به دهستهێنانى مافهكانیان.
بان ه ئهحمهد ،تهمهن ( )28س���اڵ ،بۆ ژیانی���ان ب���ه زهحمهت دابی���ن دهكهن
(نهوژین) دواو وتى« :ل ه س���هنتهرێكى و ئامادهن دهس���ت ل ه ئ���هم و ئهو پان
تهندروس���تى كارم دهك���رد و خ���اوهن بكهنهوه ،ب���هاڵم ئامادهى ئهوهیان تێدا
كارى خۆم بوم ،سهرهراى ئهو قسانهى نیه رێگ ه ب���ه كچ و خێزانهكانیان بدهن
دهوروبهر ههر بهردهوام بوم له كارهكهم ،ك ه كارێ���ك بكهن بۆ ئ���هوهى پێكهوه
بۆیه پێویس���ت ه ژنان گ���وێ ب ه تان ه و پیداویستیهكانى ژیانیان دابین بكهن».

چوار كچ ل ه رزگاریی ماركێتێك بهڕێوهدهبهن
بەویستی خۆم
و بێهیچ زۆریەک
هاتوم کاردەکەم

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
بەپێچەوانەی ئەو ژنانەی کە لە
فرۆشگاو دوکانی بچوکی خۆیاندا
کاردەکەن ،چوار کچ لە ناحیەی
رزگاری و لە هەرزانە بازاڕێکی گەورەدا
کاردەکەن ،لهدیمهنێكدا كه بینینی ل ه
ناحیهیهكى وهكو رزگاریی ،حاڵهتێكى
نهك كهم ،بگره دهگمهنیشه.
ئ���هو چوار كچ ه ل���ه ماركێتى (هەرزانە
بازاڕی الندی) كاردهكهن ،ك ه ماركێتێك ه
ب���هم دواییان��� ه كراوهت���هوه .ئ���هوان
باس���لهوهدهكهن س���هرباری تێڕوانین ه

كۆمهاڵیهتیی���هكان ،ب���هاڵم توانیویان ه
بهردهوام ب���ن لهكارهكهیان و روبهڕوى
هیچ كێشهیهكى ئهوتۆش نهبونهتهوه.
روقی���ە محهم���هد ،تەمەن  20س���اڵ،
دانیشتوی ناحیەی رزگاری و کارمەندی
(هەرزانە ب���ازاڕی الندی) بۆ (نەوژین)
دەڵێت« :من دوای تەواوکردنی خوێندن
و بەویس���تی خۆم و ب���ێ هیچ زۆریەک
هاتوم لێرە کاردەکەم ،بۆئەوەی بتوانم
بژێوی ژیانی خۆم دابین بکەم و یارمەتی
باوکیشم بدەم».
وتیش���ی« :ماڵەوە زۆر پشگیرم و هیچ
کات رێگ���ر نەبون���ە لەوەی بێ���م لێرە
کاربکەم ،قس���ەی خەڵکی بۆمن گرنگ

نین ،ئەوە گرنگە ک���ە ماڵەوە رێگەیان
پێداوم».
لە ئێستا ژنان بەلێشاو رویان لە زۆربەی
ئەو ش���وێنانە کردووە کە بەپیش���ەی
پی���اوان ناس���راوەو توانیویانە جێگەی
خۆیان بکەنەوە لەو ش���وێنانەدا ،بەاڵم
هەندێكج���ار قس���ەو توانج���ی خەڵکی
هەندێك لەو ژنانەی س���ارد کردوهتەوە،
بەاڵم ئ���ەم کچانەی کەلێرەدا کاردەکەن
بەخۆش���حاڵییەوە لەکارەکەیان ئەڕوانن
و دەڵێ���ن قس���ەی خەڵکی ب���ۆ ئێمە
گرنگ نیەو ئێمە ب���ەردەوام دەبین لەم
کارەمان.
شەرمین مەولود 25 ،ساڵ ،یەکێکی ترە

ل���ەو کچانەی کە ل���ەو هەرزانە بازاڕەدا
کاردەکات ،وت���ی« :دوای تەواو کردنی
خوێندنم ،ماوەیەک کارم نەبو لەماڵەوە
ب���وم ،بەاڵم دواتر بۆماوەی دو مانگ لە
ش���وێنێکی تر کارم ک���رد ،ئەمەش بو
ب���ە بەرچاو رونیەک بۆ م���ن کە بتوانم
بەردەوامبم لەکارکردنم».
دەڵێ���ت« :من هی���ج پێویس���تم بەوە
نی���ە کاربکەم ،چ���ون ل��� ه ماڵەوەمان
ب���اری داراییمان باش���ە ،ب���ەاڵم وەکو
حەزێک و ئ���ەوەی لەماڵەوە نەبم ،بۆیە
کاردەکەم».
ش���ەرمین وەکو هەمو ئەوکچانەی لەوێ
کاردەک���ەن جەخ���ت ل���ەوە دەکاتەوە
کەماڵەوە پش���گیریانەو هانیان دەدەن
کە کاربکەن.
هەرزانە بازاڕی الندی ،لەئێس���تایە تاکە
هەرزان���ە ب���ازاڕە کە چوار ک���چ تێیدا
کاربکات ،کارکردن لەو هەرزانە بازاڕەدا
دو ش���ەفتە (بەیانی���ان و ئێواران) کە
لە کاتژمێر هەش���تى بهیانى بۆ چواری
ئێوارە و چواری ئێوارە بۆ دوانرەی شەو
دەبێت.
ئاس���ۆ عدنان ،سەرپەرشتیاری هەرزانە
بازاڕهك���ه ،بۆ (نەوژی���ن) وتی« :ئێمە
دەبینین گەنجێکی زۆر خوێندنیان تەواو
کردوەو بێکارن ،بۆی���ە بڕیارماندا چوار
ژن لە هەرزان���ە بازاڕەکەماندا هەبێت،

ئەمەش بۆ مەبەس���تی ئەوەی کە هەم
بێ���کار نەب���ن و بتوانن بب���ن بەخاوەن
موچەی خۆیان ،ه���ەم بتوانن بوێریەک
بنوێنن ل���ەو کۆمەڵگە داخ���راوەی کە
لەناوچەکەدا هەیە».
ئاس���ۆ ،دەڵێت« :ئ���ەو موچەیەی کە
پێی���ان دەدرێ���ت بەمانگانەی���ەو هیچ
نەب���ێ پێداویس���تیەکانی خۆیان���ى پێ
پڕدەکەنەوە».
هەندێكج���ار ژنان س���ڵ لهوهدهكهن ك ه
ههندێك ش���وێن ناگونجێ بۆ كاركردنى
ئهوان ،بهاڵم ئایا ئیشکردن لەم هەرزانە
بازاڕەدا گونجاوە بۆ ئەوکچانەی کەلێرە
کاردەکەن؟
ئامین���ە ،تەمەن  27س���اڵ و یەکێکی
ترە لەکارمەندانی هەرزانە بازاڕەکە ،بۆ
(نەوژین) باسلەودەکات «کارکردنی ئێمە
لێرە زۆر باش���ە ،چونك ه سەرپەشتیاری
ئێ���رە زۆر ب���اش تەعامولم���ات لەگەڵ
دەکات».
دەش���ڵێت« :هەندێك ش���وێن شیاوی
ئەوەنی���ە ئاف���رەت تیای���دا کاربکات،
هەروەکو چۆن هەندێك ئافرەت شیاوی
هەندێك ش���وێنی کارک���ردن نیە ،بەاڵم
تاوەک���و ئێس���تە ئێمە روب���ەڕوی هیچ
کێشەیەک نەبوینەتەوەو خۆشحاڵین ک ه
توانیومانە بەتەواوی کارەکانمان ئەنجام
بدەین».
س���ەبارەت بەو کۆمەڵگە داخراوەی کە
لەناوچەی گەرمیان بەگشتی دەبینرێت
و بەتایبەت ناحیەی رزگاری ،قورس نیە
بۆ چ���وار کچ کە لە هەرزانە بازاڕێک دا
کاردەکەن؟
روقیە و هەمو ئەوکچانەی لەوێیدا کاریان
دەک���رد ئەوەیان رونکردهوه کە «هەمو
کارێک س���ەرەتا قورس���ی خۆی هەیە،
بەاڵم دوای تێپەڕبونی کات و قەناعەت
کردن بەخهڵکی کە ئیش���کردن کارێکی
هەڵە نیە ،بۆمان ئاس���ان دەبێت ،هەر
بۆیە هەرکەسێک بەش���ەویش هاتبێتە
ئێ���رە س���ەرەتا توانج���ی داوە ،بەاڵم
لەئێستادا رهوشهكه باشترهو خهڵكیش
به كاركردنمان راهاتوه».
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ئهوروپا جێگهیهك بۆ لێكترازانى خێزان ه كوردهكان

◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
حاڵهتهكانی جیابونهوهی خێزان ه
كوردهكان له ئهوروپا ،هێنده
بهرچاون ،ك ه رهنگهبشێت به دیارده
ناوی بهرین ،بهدهیان خێزانى كورد
توشی لهبهر یهك ههڵوهشاندنهوهو
جیابونهوهى ژن و مێردهكان دهبن،
ههندێكیان یهكتری بههۆكار دهزانن،
ههندێكی تریشیان لۆمهى خۆیان
دهكهن ،چاکوانێکیش باسلهوهدهكات
كه كێش ه كهڵهكهبوهكانى چهند ساڵی
هاوسهرگیرییان ،وادهكات له ههندهران
زوتر لێك جیاببنهوه.
لهدهزگا رۆژنامهوانیهكاندا ،زۆر باس ل ه
حاڵهتهكانى جیابونهوه لهكوردس���تان
دهكرێت ،بهاڵم زۆربهكهمى ئاماژه بهم
حاڵهت ه لهناو كوردان ل ه دهرهوهى واڵت
دهكرێت ،ئهگهرچ���ی رێژهى حاڵهتهك ه
وهك ههستى پێدهكهین ،كهمتر نیی ه ل ه
كوردستان .ههربۆی ه ویستمان لهرێگهى
ئهم راپۆرتهوه ،س���هرنجی ههمو الیهك
بكێش���ین ه سهر ئهم كێش���هیهو لهسهر
زاری خودى ژنان و پیاوان و دواتریش
كهسانى پس���پۆڕهوه ،قسهى لهبارهوه
بكهین.
ژنهكهم فڕێی دام ه سهر جاده!
محهمهد 37 ،س���اڵ ،دواى  17س���اڵ
هاوس���هرگیریی ،ل��� ه هاوس���هرهكهى
جیابوهت���هوه .ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى:
«رۆژێك رۆش���تمهوه ،تهماشا دهكهم
جلوبهرگهكانم ل ه بهر دهرگا بۆم دانرابو،
لهس���هر جانتاك���هم نوس���رابو (چیتر
تۆ ش���ایانی باوكایهت���ی و مێردایهتی
نیت)».
ئ���هو پیاوه ،دان بهوهدا دهنێت كه ئهو
كهمتهرخهم بوه لهبهرامبهر خێزانهكهى،
بهاڵم لهوهش بهگلهییه ك ه هاوسهرهكهى
چانسێكى تری پێنهداوه.
وتى« :ئهگهر راستگۆبم ئهو نوسین ه
ویژدانی منی ب��� ه خهبهر هێنا ،بهاڵم
خێزانهكهم شانس���ێكی تری پێ رهوا
نهبینی���م ،ههم���و ش���تێكی كۆتایی
پێهێنا».
لهبارهى كێشهكانیشانهوه رونیكردهوه:
«كێشهكانی ئێم ه لهوهوه سهرچاوهی

گرتبو ك ه بهههمان بیرۆكهی پیاوهكانی
كوردستان رهفتارم دهكرد و شارهزای
یاساكانی ئێره نهبوم ،باوهڕم بهئازادیی
ژن و مافی خاوهندارێتی كردنی خێزانم
ل���هو پارهیهی ك��� ه مانگان��� ه وهرمان
دهگرت نهبو ،وهك ههر پیاوێك ههوڵم
ئهدا خێزانم بۆ ههر شتێك كه ئهیهوێ
دوابڕیاڕ بهدهس���تی م���ن بێت ،رۆژێك
پێشتر له خێزانم دابو ،بۆ بهیانیهكهی
س���كااڵی تۆمار كردب���و ،بهو بۆنهیهو
لهیهك جیابوینهوه».
ئهوروپا مێردهكهى گۆڕیم
س���نهوبهر ،تهمهن  30س���اڵ ،ژنێكى
جیابوهوهی��� ه ل��� ه هاوس���هرهكهى،
باس���لهوهدهكات ههر كه گهیشتونهت ه
ئهوروپ���ا ،هاوس���هرهكهى بهت���هواوى
ههڵس���وكهوتى گ���ۆڕاوه و خوی دابوه
ههندێك كارى خراپی وهكو (قوماركردن
و زۆر خواردنهوه).
بۆ (نهوژین) ،وت���ى« :كههاتینه ئێره
 %100پێچهوان��� ه بوی���هوه ،خویدابوه
قوماركردن و خواردنهوهی بێ شوماری
مهی ،ئ���ازاری من و مناڵهكانمی دهدا،
منی���ش لێی جیابوم���هوه و ئهوهی ك ه
بهس���هرمنی هێنا له راب���ردودا ،ههمان
شتم بهس���هریدا هێنایهوه و ل ه بینینی
مناڵهكانمان بێبهش���م ك���رد و بههۆی
لێ���دان و ئهشكهنجهش���هوه ل���ه من و
مناڵهكانم ،سكااڵم لهسهر تۆمار كرد و
مافی پهنابهریشی لێوهرگیرایهوه».
ئهو ژنه ب ه رقێكهوه وتى« :سزاكان ب ه
خواس���تی من بون ،چێژ ل ه ئازارهكانی

ئهو ئهبینم ،مرۆڤی خراپ شایانی خراپ
تره».
ئێس���تا س���نهوبهر ژیانی هاوسهرگیری
پێكهێناوهت���هوه و وهكخ���ۆی دهڵێت:
«لهژیانی ئێستام رازیم».
من توندوتیژ بوم و هاوسهرهكهم
ناپاكیی كرد
كاروان 32 ،س���اڵ ،ماوهی ساڵیك ه ل ه
خێزانهك���هی جیابوهتهوه ،س���هرهتای
كێش���هى خێزانهكهیان���ى گهڕان���دهوه
ب���ۆ وهرگرتن���ى یهكهمین ب���ڕه پارهى
«سۆسیال» كه هاوكاریهكى مانگانهی ه
دهدرێته پهنابهران.
وت���ى« :س���هرهتا م���ن ئ���هو پ���ارهم
وهردهگرت ،بهاڵم دواتر هاوهس���هرهكهم
رازی���ی نهبو و بۆی ه پارهك���هم دا بهو،
بهاڵم ئهو زیادهڕۆی���ی دهكرد له خهرج
كردن و بهمهۆیهوه كێشهمان دهبو».
وتیش���ی« :وایلێه���ات هاوس���هرهكهم
ههمیشه بهمنی دهوت دهتوانیت بڕۆیت
و بهجێمان بهێڵیت خۆ ئیره كوردستان
نی ه و پێویس���تیهكانمان ههموی دابین
كراوه».
ئهو پیاوه ،هاوسهرهكهى بهوهتۆمهتبار
دهكات كه ناپاكی���ی لهگهڵ دا كردوهو
لهگ���هڵ پیاوێك���ى ت���ردا پهیوهندی���ی
گرێداوه .وتى« :هاوس���هرم پهیوهندی
لهگهڵ پیاوێكی ك���ورد ههبو ك ه چهند
س���اڵیك لهدهرهوه بو ئهو ئاس���انكاری
و رێگهی پیش���اندهری بو ،ههمان پیاو
ئێستا لهگهڵ خێزانهكهم دهژی».
باسیلهوهش���كرد ك ه رۆژێك مناڵهكهى
بهقس���هی نهكردوهو ئهوی���ش زلهیهكى
لێداوه ،لهبهرامبهریشدا وهكخۆی دهڵێت:
«خێزانهك���هك ئهم���هی بهههلزانیوه و
پۆلیس���ی لێ ئاگادر كردمهوه ،لهدوای
ئ���هو روداوه تاوهكو چوار مانگ خێزان
و مناڵهكانم نهبین���ی ،ههتا خێزانهكهم

ناچارى كردم ك ه بهمهرجی جیابونهوه
لێی ،بتوانم مناڵهكانم ببینم».
ههڵهاتن بهدواى هاوسهردا
سهیران 27 ،ساڵ ،دوای ئهوهی باوك
و دایكی لهژی���ان نامێنن ،الی پورێكی
گهوره ئهبێت ،لهتهمهنی  13س���اڵی دا
بهش���و دهدرێت بهپیاوێك ك ه  10ساڵ
لهخۆی گهورهتره.
باس���یلهوهكرد كه مێردهكهى  10ساڵ ه
ئهوانى لهكوردس���تان لهژێر كۆمهڵێك
قهرز و بارێكى ناخۆش دا بهجێهێشتوهو
خۆی بۆ ئهوروپا كۆچی كردوه ،لهساڵی
 2015بههۆی كردن���هوهی رێگاكانهوه،
ئهوی���ش بڕیاری���داوه بهڕیگ���هی ئ���او
كهههرزانترین رێگ ه بوه ،ژیانی خۆى و
مناڵهكانى بخاته مهترسییهوه لهپێناو
گهیش���تن ب��� ه مێردهك���هى ،وهكخۆی
وت���ى« :چونكه خۆم بێ دایك و باوك
بوم ،نهمویست مناڵهكانیشم بێ باوك
بژین».
باس���یلهوهكرد ه���هر لهس���هرهتاى
گهیشتنیان به هاوسهرهكهى ،روبهڕوى
كیش��� ه بونهتهوه «ههفت���هی یهكهمی
گهیش���تنمان ،لهیهكێك ل���ه كامپهكان
دا ب ه بهرچ���اوی خهڵكهوه له منی دا،
خێرا پۆلیس ئامادهب���و منیان  40رۆژ
ل ه ش���وێنێكی هێش���تهوه لهداڵدهدانی
ژنانی ههڕهش��� ه لێكراوه ،س���هرهڕای
ئهوهش س���كااڵم تۆمار نهكرد ،كهچى
مێردهكهم ههر بهردهوام بو له ئازاردانم
و خهرجكردن���ى ئهو ب���ڕه پارهیهی ك ه
مانگان��� ه پێم���ان دهدرا و دۆڕاندن���ی
لهیانهكان���ی ش���هوان و قۆمار كردن و
خۆشیهكانی خۆیدا».
وتیشی« :دواینجار بهمێردهكهمم وت ك ه
ی���ان ئهبێت من و مناڵهكان ههڵبژێرێت
یان قومار ك���ردن ،ئهوهبو بهمنی وت
م���ن قومارم ل ه ئێوه پێباش���ترهو ،بهو
شێوهی ه لێك جیابوینهوه».
دڵپیسیی...
سارا ،ژنێكى ترى دانیشتوى ئهوروپایه،
كێش���هى خۆی و هۆكارى جیابونهوهى
ل���ه هاوس���هرهكهى بۆ «دڵپیس���یی»
گێڕایهوه.
وت���ى« :مێردهك���هم رێگرب���و لهههمو
ش���تێكم ،له كاركردنم ،ل���ه جلوبهرگ
لهبهركردن���م ،ل ه تێك���هاڵو بونم لهگهڵ
دنیای دهرهوهی ش���وقهكهم ،سهرهتا
زۆر دهیترس���اندم بهكهس���وكارهكهم
و ههرچ���ی ئهو پێیخۆش ب���و ئهبوای ه
گوێڕایهڵی بم».
وتیش���ی« :ب���ۆ ئ���هوهى كارنهكهم و
نهخوێن���م ،ههم���و س���اڵیك مناڵێكی
پێدههێنام ،وایلێهات توش���ی خهمۆكی
بوبوم ،مێردهكهم لهو ش���ێوانهبو ههمو
شتێك بۆ خۆی حهاڵڵ و بۆ من حهرام
كردبو ،باشترین رێگه جیابونهوه بو».
چاالكوانان چی دهڵێن؟
ش���ادیا محهمهد ،یهكێكه ل ه ئهندامانی
رێكخراوی (یادفی���كا) ك ه رێكخراوێكی
ئهڵمانی���ه و ه���اوكاری یاس���ایی
پێشكهش بهژنانی ههڕهشهلێكراو
دهكات ،دهڵیت« :ههس���ت ب ه
پهن���گ خواردنهوهی كێش��� ه
قوڵهكان���ی ژن���ان ئهكرێت،

ك ه دێن ه ئێره و فهزاى یاس���ا و ژینگ ه
كۆمهاڵیهتییهك��� ه ب ه لهبار ئهزانن ،بۆی ه
ههر زو بڕیاری جیابونهوه دهدهن».
وتیش���ی« :پی���اوهكان دهیانهوێ���ت
ههمیشه ژنان گوێڕایهڵی فهرمانهكانیان
بن ،ه���ۆكارى زۆربهی ئهو كێش���انهی
ك ه دهگهنه جیابونهوه س���نوداركردنی
ئازادیهكان���ی ژنه لهالی���هن پیاوانهوه،
ك���ه زۆر جار ژن���ان ئهمهی���ان له ناو
ژینگهیهكى دیموكراسیدا پێههزم ناكرێت
و جیادهبنهوه»
ئاماژهى بهوهش���كرد« :بونی یاسا ك ه
پش���تگیرییهكى زۆری ژن���ان دهكات و
ئهو ههمو ئاسانكارییهى بۆ ژنان كراوه
كهله واڵتانى خۆمان نیمانه ،وادهكات
ژن���ان جۆرێك لهبههێ���زی و باوهڕیان
الدروست بێت».
شادیه ،سهرسوڕمانی خوی لهبهرامبهر
ئهو كێش��� ه زهقانهو ئهو ژماره زۆرهى
كێش���هو لێكجیابونهوهكان نهشاردهوه،
باسیلهوهشكرد رێژهكه ئاسایی نییه.
ئهو وتیشی« :بهپێی بهدواداچونهكان
زۆربهی كێشهكان بههۆی سنورداركردنی
الیهن���ى ئازادی���ی و ههروهه���ا الیهنى
داراییهوهیه لهالیهن پیاوانهوه».
جهختیشیكردهوه« :ئهو هۆكارانهى ك ه
ژن و مێردی كورد ل ه ئهوروپا لهسهری
لێكجیادهبن���هوه ،لهخێزانێكى ئهوروپی
دا زۆر ك���هم بههۆی���هوه جیادهبنهوه،
ئهم���هش بهه���ۆی ژینگ���هو كهلتور و
پهروهرده كۆمهالیهتییهكه».
لهكوێوه كێشهكان چارهسهر بكهین؟
بۆ ئهم راپۆرت���ه ،لێدوانى زیاتر ل ه 10
پی���اوم وهرگرتوه ك ه روبهڕوى كێش��� ه
بونهت���هوه لهگهڵ هاوس���هرهكانیان و
ئهوانهى لێرهدا خراونهته رو ،بهشێكى
كهمى چیرۆكهكان بون.
ئهو پیاوانهى وتوێ���ژم لهگهڵ كردون،
ههمویان جۆرێك لهپهشیمانیان تێدا بو
و ههڵپ���هی دۆزینهوهى رێگهیهكیان بو
بۆ ئ���هوهی خێزانهكانیان بگهڕێننهوه،
ئهم خواس���ت ه چ ل ه قس��� ه كردن و چ
له روخسای شێواویان دا بهدی ئهكرا،
بهڕادهیهك یهكێك ل ه پیاوهكان ئهڵیت:
«ب���ۆ ئهوهی خێزانهكهم رازی بكهم ب ه
گهڕانهوهى ب���ۆالم ،بهڵێنی تاپۆكردنی
ههمو موڵك و ماڵهكهمم پێدا ،بهوهش
رازی نهبو»
ههرچی ئهو ژنانهشی كه بۆ ئامادهكردنی
ئهم راپۆرت��� ه دواندومانن ،پێچهوانهی
ژنان���ی كوردس���تان و پیاوهكانی���ان،
دوای جیابونهوهی���ان ن���هك ههنگاوی
نزیك بونهوهیان نهناوه ب ه ئاراس���تهى
گهڕان���هوه ب���ۆ الی پیاوهكانیان ،بگره
ههندێكیان ناو و ئهدرهس���ى خۆشیان
گۆڕی���وه ،بۆ ئ���هوهى هاوس���هرهكانى
پێشویان نهیاندۆزنهوه.
یهكێك لهو ژنانه ،بهگوزارشتێكى رون،
پێیوت���م« :پیاوهك���هم بهجهس���ته ل ه
ئهوروپا و به عهقڵ لهكوردس���تانه ،ب ه
ههمان عهقڵی كوردستان ههڵسوكهوت
دهكات و ناشیهوێت بگۆڕێت».
وتیش���ی« :نهك پیاوهكهم ناوێتهوه،
بگره حاش���ا لهو چهند ساڵهش ئهكهم
كه له گهڵی بوم».
ئ���هم دو تێڕوانین���ه ،دهمانگهیهنێت��� ه
ئهوهى ك ه ئهبێت هاوس���هرهكان لهیهك
گهیش���تنیان پهرهپێبدهن و ش���ێوهى
ژیانی���ان بگونجێن���ن لهگ���هڵ ژینگهى
یاس���ایی و كۆمهاڵیهتی���ی ئهوروپادا،
ئهگهر نهگونجێن لهگ���هڵ ئهو ژیان ه
ناتوانن درێژه به هاوژینییان بدهن.
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◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
لهنێو ئهو ههمو قهیران ه سیاسى
و ئابوریهى بهرۆكى كوردستانى
گرتوهو كارى كردوهت ه سهر سهرجهم
الیهنهكانى ژیان بهگشتى و كایهى
روشنبیری بهتایبهتى ،بهاڵم كچێك
لهگهرمیان ،لێبڕاوان ه كار ل ه كایهی
روشنبیریدا دهكات و خهمخۆران ه
شانى داوهت ه ژێر پرۆژهى جۆراوجۆر
بۆ بهرزكردنهوهى هۆشیاریی ژنان و
برهودان ب ه ئاستى رۆشنبیریان .ئهو
كچهش( ،نزا محهمهد)ه.
نزا ،لهساڵى  ٢٠٠٦هوه دهستى بهكارى
مهدهنى و رێكخراوهی كردوهو سهرهتاش
لهروژنام���هى (كهن���ار) و پاش���كۆى
(باری���ن) كهتایبهت ب���وه بهئافرهتان،
كارى كردوه.
ئ���هو لهچهندین بوارى رۆش���نبیری و
رۆژنامهوانى دا چاالكیی ههیه ،دیارترین
پ���رۆژهش ك ه خ���ۆی زۆرت���ر جهختى
لێدهكاتهوه ،گروپی مهس���تورهیه ،ك ه
گروپێكى رۆژشنبیریی تایبهت ب ه ژنانهو
ژمارهیهك كچی سنورى گهرمیان بۆ
برهودان به الیهنى رۆش���نبیریی
ژنان ،ماوهى زیاتر ل ه س���ێ
ساڵه دایانمهزراندوه.
وهك له دیدارێكى رۆژنامهى
(نهوژی���ن) دا ئام���اژهى
بۆكرد ،لهس���اڵى ٢٠٠٨هوه
تائیس���تا دهس���تى بهكاره
روش���نبیریهكانى ك���ردوهو
سهرپهرش���تى زۆر كارى
كردوه ،ب���هو ریژهی���هى ك ه
وهكخ���ۆی دهڵێت« :كارهكان
هێنده زۆرن ناتوانم بیانژمێرم،
لهوانهش :دیدارى مهستوره و
پروژهى هۆشیارى تایبهت
بهچۆنیهت���ى مامهڵهكردن
لهگهڵ منااڵن و ههروهها
لهبوارى گهش���هپێدانى
مرۆیش سهرپهرشتى
تیم���ى ماڵ���ى
س���هركهوتن

دهكهم».
بهاڵم ئاماژهى بهوهكرد كه لهنێو ههمو
كارهكانیدا ئهنجامدانى دیدارى مهستوره
بۆ خانمانى نوسهر له گهرمیان ،شتێك ه
ناتوانێت لهبیری بكات.
لهبوارى روش���نبیرى تهندروستیش���دا،
ئهم كچه م���اوهى  ٣س���اڵ ه لهرێگهى
گروپهكهیان���هوه پرۆژهى هوش���یارى
تهندروس���تى تایبهت ب ه ش���یرپهنجهى
مهمك بههاوكارى سهنتهرى هۆشیارى
تهندروستى سلێمانى جێبهجێ دهكات.
لهوب���ارهوه دهڵێ���ت« :پرۆژهكهم���ان
گهیاندوهت��� ه زۆرب���هى قوتابخانهكانى
تایب���هت بهكچان ،ئهم��� ه جگ ه لهوهى
م���اوهى  ٥س���اڵه كار بو رۆش���نبیرى
تهندروس���تى خانم���ان لهك���هالردا
دهكهین».
زۆرینهى كارهكانى نزا ،بهخوبهخش���ى
ئهنجام���ی دهدات .لهوب���ارهوه دهڵێت:
«من حهز ب���هكارى گ���روپ دهكهم و
كچان���ى گروپ���ى مهس���توره هاوكاریم
دهكهن و لهدهرهوهى مهس���تورهش من
ههر بهگروپ كاردهكهم ،چونكه ئێستا
كارى گروپ جێگهى ههر كارێكى ترى
كهسیی گرتوهتهوه ،ههمو كارهكانیش
بهخۆ بهخشى

ئهنجامدهدین».
ئهم ك ه لهئێستادا سهرپهرشتیارى گروپى
مهستورهی ه كهتایبهت بهرۆشنبیركردنى
كچ���ان لهرێگ���هى ئهنجامدانى چاالكى
رۆش���نبیرى جۆراوج���ۆر ،ئهمهش ههر
بهخۆیهوه نهوهس���تاوه ،بهڵكو ههوڵى
بیرفروانكردن���ى چهندی���ن كچى داوه.
دهڵێت« :من ئێستا ههست بهجیاوازى
كچانى مهس���توره دهكهم لهچاو كچانى
تر».
لهبوارى خوێندنیش���دا دهرچوى بهشى
زمان���ى ئینگلیزى زانكۆى س���لێمانیه،
چ���وار زهم���ان دهزانێ���ت (كوردى،
عهرهبى ،ئینگلیزى وفارسى) ،ئێستاش
مامۆستایه لهقوتابخانهیهكى ئههلى.
لهس���هر تێڕوانینى خێ���زان و كۆمهڵگا
ب���ۆ كارهكان���ى( ،نزا محم���هد) وتى:
«خیزانهك���هم زۆر هاوكارم���ن ،چونك ه
جاری واههی ه من ش���هش رۆژ لهماڵهوه
نهبوم ،ئهگ���هر هاوكارى ماڵهوه نهبێت
كاركردن زۆرقورسه».
وتیش���ی« :ئ���هوان رێنیش���اندهر و
سهرمایهیهكى گهورهى منن».
یهكێك له ئاستهنگه گهورهكانى بهردهم
ئهو ژنانهى لهگهرمی���ان دا دهیانهوێت
چاالكی جیاواز پێشكهش بكهن ،رێگرى
كۆمهاڵیهتی و توان���ج و تانهیه( .نزا)
لهوبارهوه دهڵێت« :خهڵك قس���ه زۆر
دهكهن ،ب���هاڵم گرنگ ئهوهیه تۆ بزانى
چى ئهكهى و قهناعهت���ت بهكارهكهى
خوت ههبێت و بزانیت باشه ،ئیتر ئهو
قسانهى خهڵك گرنگ نیه».
ن���زا كهباگراوهندێك���ى ئاین���ی ههیهو
كهس���ێكى پابهنده بهئاینهوه ،پێیوای ه
كهزۆرجار بهههڵ��� ه لێكدانهوه بۆ ئاین
ك���راوهو وهك���و ه���ۆكار و پاس���اوێك
ب���ۆ پێش���ێلكردنى مافهكان���ى ژنان
وێناك���راوه .دهڵێ���ت« :بهه���ۆى
ناشارهزایى ئافرهتى ئێم ه بهرامبهر
دینهك���هى ،بۆیه تائێس���تاش
لهالیهن دهوربهرهوه س���تهمى
ل���ێ دهكرێ���ت ،ئهگینا ئهو
مافانهى لهئاینى ئیس�ل�ام
دانراون وهك خۆى بهژن
نهدراوه».
قهیران���ى دارای���ى
كاریگ���هرى ههب���وه
لهس���هر كهمبونهوى
چاالكى روش���نبیرى
لهههمو بوارهكاندا،
وهك (نزا محهمهد)
و تى  « :كا ی���هى
رۆش���نبیرى ساردهو
ساردتریش بوهتهوه،
ئ���هوهى ك��� ه منیش
توانیوم���ه بهردهوام بم تموحى
تایبهتى خۆم ب���وه ،ئهگینا چهندین
جار دهرفهتى جێهیشتنى ئێرهم بو
چونكه

رهخساوه ،بهاڵم نهڕۆشتوم،
ئێره وێرانهیهو پێویسته كهسانێك
ههب���ن بهكارهكانی���ان ئاوهدانى
بكهنهوه».
جهختیش���یكر د هو ه « :ههمو
دڵخوش���یهكانى م���ن بهه���ۆى
كارهكانمهوهیه»

ئهلیف شهفهق ،رۆماننوسێكى تایبهت
◘ نهوژین
رۆماننوسان ل ه رۆژههاڵتى ناوهڕاست
زۆرن ،له توركیا بهتایبهتى،
كهتیایاندایه گهشتوهت ه ئاستێك ك ه
خهاڵتى (نۆبڵ) بهدهست بێنێت،
بهاڵم لهنێو ئهو ههمو رۆماننوسانهدا،
ژنێك وهك چۆن شهبهق ئاسمان رون
دهكاتهوه ،ئهویش دهالقهیهكى روناكى
ل ه ئاسمانى ئهدهبیات لهم پارچهیهى
گۆی زهوی كردوهتهوه ،ئهویش
(ئهلیف شهفهق)ه.
ش���هفهق ،بهیهكێ���ك لهدیارتری���ن
رۆماننوس���انى توركی���او رۆژههالت���ى
ناوهڕاست ههژمار دهكرێت ،نهك ههر لهم
ناوچهیه ،بهڵكو لهسهر ئاستى جیهانیش
خاوهنى ناوبان���گ و خوێنهرێكى زۆره،
بهش���ێوهیهك بهرههمهكانى بۆ زیاتر ل ه
 30زمانى دونیا وهرگێڕدراون.
ئهم ژنه نوس���هره ،ل ه 25ى ئۆكتۆبهرى
 1971ل���ه ستراس���بۆرگ هاتوهت��� ه
دونیاوه ،باوكى فهیلهس���وفی ناسراوى
توركی���ا (نوری بیلگین)هو دایكیش���ی
ژنه دیپلۆماتكار (ش���هفهق ئاتیمان)ه،
كهله تهمهنى  1س���اڵدا دایك و باوكی
لهیهك جیابونهتهوهو ئهم لهالی دایك و
داپیرهى گهوره بوه ،ههربهمهۆیهشهوه
خۆی بهناوى دایكییهوه ناساندوه.
ئهم ژن ه مناڵی و گهنجیی له نێوان شاره
جیاوازهكان���ى ئهس���تهنبوڵ و عهمان و
مهردید و كۆڵن بهسهر بردوه ،بڕوانامهى
بهكالۆریۆسی ل ه زانس���ت ه سیاسیهكان
ل��� ه توركیا بهدهس���تهێناوهو بڕوانامهى
ماس���تهر له (جێن���دهر و توێژینهوهى
ژنان) و بڕوانامهى دكتۆراش���ی لهسهر
(ئیسالم و ژن و سۆفیگهریی) بهدهست
هێناوه.
نوس���ینهكانى (ئهلیف ش���هفهق) بهوه
جیادهكرێتهوه كهل ه بوارى سۆفیگهرییدا
زۆرت���ر قاڵهو خاوهن���ى باكگراوهندێكى
زۆر دهوڵهمهنده ل���هو بوارهدا ،ئهمهش
هاوكارییك���ردوه ك ه رۆمانه به پێزهكهى
« 40یاس���اكهى عهشق» بنوسێت ،ك ه
ئهم رۆمان��� ه خاوهنى ناوبانگێكى زۆرهو
بۆ دهیان زمانى دونیا وهرگێڕدراوه.
ئهلیف ،ئام���اژه ب���هوهدهكات ،چونك ه
لهنێو خێزانێكدا ژیاوه كه ههمویان ژن
بون و پیاویان لهنێوان���دا نهبوه ،ئهم ه
كۆمهكیك���ردوه بۆ ئ���هوهى ههیمهنهو
بااڵدهستى نێرانهى بهسهرهوه نهبێت و
لهژێر كۆت و بهند دا نهبێت.
دهڵێت« :ژنان باشتر لهپیاوان دهتوانن
چی���رۆك بگێڕنهوه ،بۆیه منیش بههۆی
ئهو دۆخ ه خێزانی���هى كهههمبو و هیچ
قورس���ایی و ههیمهنهیهك���ى نێران���هم
بهس���هرهوه نهبو ،ئهمه ئازادیی پێدام
كهباشتر بنوسم و بكۆڵمهوه».
پرسی ژن و ناموسپارێزیی ،یهكێكه ل ه
باس ه ئاڵۆز و پڕكێشهكانى كۆمهڵگاكان

ژنان باشتر
لهپیاوان دهتوانن
چیرۆك بگێڕنهوه

ئهلیف ،خاوهنى
 12كتێب و
رۆمانه ،ههمویان
ناسراو و گرنگن

بهگش���تى و كۆمهڵ���گاى رۆژههاڵتی���ی
بهتایبهت���ى ،ئهلیف خۆی ل���هم بابهت ه
نهب���واردوه ،بهڵكو ل���ه رۆمانهكانی دا،
به وردیی لهس���هر ئهم كێشهو پرسان ه
وهستاوه.
ئهلیف ش���هفهق ،خاوهن���ى  12كتێب
و رۆمان���ه ،ههموی���ان تاڕادهیهكى زۆر
ناسراو و گرنگن ،یهكێك له رۆمانهكانى
دهستبردن ه بۆ دۆس���یهى كۆمهڵكوژیی
ئهرمهن���هكان ،كهبهمهۆی���هوه روبهڕوى
دادگا كرای���هوهو پاش���ان س���كااڵكهى
لهبهرامبهر كێشرایهوه.
لهئێستادا جگ ه لهنوسینى رۆمان ،وهكو
مامۆستاى زانكۆ له ئهمریكا كاردهكات
و خاوهن���ى دو مناڵهو هاوس���هرهكهى
رۆژنامهنوسه.
ئهلیف ،سهرباری نوس���ینی ئهدهبی و
كاری ئهكادیم���ی ،هاوكات خاوهنى زۆر
وتار و نوس���ینی دیكهی���ه ،بهتایبهتى
زۆر بهرهنگاری���ی ئهو تهوژم��� ه ئاینیی ه
دهبێت���هوه كه خهریك��� ه بهتهواویی باڵ
بهس���هر توركیادا دهكێش���ێت لهپاش
گهورهبونى دهس���هاڵتى (ئهردۆگان) و
پارتهك���هى .ئهو داكۆكی���ی ل ه ئازادیی
و پێكهوهژیان���ى نهت���هوهو پێكهات��� ه
جی���اوازهكان دهكات و بهتوندیی بهگژ
بیرۆكهى ب ه ئاینییكردن���ى كۆمهڵگهدا
دهچێتهوه ،لهمهشدا پشت ئهستوره ب ه
بیروڕای سۆفییه ناسراوهكانى ئیسالم.
لهوب���ارهوه نمونهى وتهیهكى س���ۆفیی
ناس���راو (ئیبن عهرهبی) دێنێتهوه ك ه
دهڵێت« :من دوای ئاینی خۆشهویستى
كهوتوم لهههركوێی���هك بێت ،تهنانهت
ئهگهر الی جوهكانیش بێت».
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كچانى گهرمیان هیچ گۆڕهپانێكیان نیی ه بۆ وهرزشكردن

كچێك :نەبونی گۆڕهپانى كراوه وای کردوە ئێمەى كچان لە وەرزشکردن دا ببڕێین

◘ نهوژین،
سەرگوڵ خهلیل  -ئاال عەزیز
ساز ،كچێكى گهنجى دهرچوى زانكۆی ه
لهگهرمیان ،ئهو بهشى وهرزشی تهواو
كردوه ،بهو هۆیهى ك ه حهزی ل ه
وهرزش كردن بوهو ویستویهتى پهرهى
پێبدات ،بهاڵم لهگهڵ تهواوكردنى
زانكۆ ،لهئێستادا گهورهترین خهمى
ئهو ،نهبونى شوێنى كراوهی ه بۆ
ژنان كهبتوانن وهرزش بكهن،

بهتایبهتى راكردن و بهپێ رۆشتن.
وتى« :نهبونى شوێن ،ئێمهى ل ه
ئاواتهكهمان دابڕیوه».
لهگهرمیان و ق���هزاى كهالر بهتایبهتى،
س���هرباری بون���ى چهندی���ن یاری���گاو
گۆڕهپانى وهرزش���ی ب���ۆ رهگهزی نێر،
بهاڵم ش���وێنێکی ک���راوەی تایبەت بە
ئافرەتان بونى نییه كهبتوانن وهرزشی
تێ���دا بكهن ،ههر ئهمهش��� ه كهبهوتهى
خۆیان بوهتە هۆی دورکەوتنەوەی خانمە

وەرزشوانەکان لەوەرزش و گلەیی ئەوە
دەکەن وەک پێویس���ت ئاوڕ نەدراوتەوە
لە ئافرەتان لەم بوارەدا.
س���از عەبدولرەحمان ،ئ���هو كچهى ك ه
دهرچ���وى بهش���ى وهرزش���ی زانكۆیه،
لەمبارەیەوە بۆ (نەوژین) وتی« :نەبونی
جێگای لەم ش���ێوەیە ب���ۆ ئافرەت وای
ک���ردوە کە ئێم���ە لە وەرزش���کردن دا
ببرێین و سارد ببینەوە».
وتیشی « :ئەگەر شوێنێک هەبوایە بۆ
ئافرەت���ان ،ئەوا زیاتر رویان لە وەرزش

«لهگەرمیان گرنگی بە کچانی وەرزشکار نادرێت»
◘ نەوژین ،بێریڤان محەمەد
لهمناڵییهوه خولیای وهرزش لهناخییدا
بوه ،ئهم خولیایهى پهرهپێداوهو
كاری لهسهر كردوهو تێكۆشاوه،
توانیویهتى لهماوهیهكى كهمدا ببێت ب ه
وهرزشكارێكى دیار و پلهو ئاستێكى
باش بهدهست بێنێت و چهندین خهاڵت
بباتهوه ،لهئێستاشدا بههۆی نهبونى
یانهیهكى ئهوتۆ كه برهو به تواناكانى
بدات ،بهناچارى گهرمیانى جێهێشتوهو
روى ل ه یانهیهكى سلێمانى كردوه.
ئهم پوختهو كورتكراوهى چیرۆكی كچ ه
وهرزشكاریی گهرمیانى( :ساڕێژ)ه.
س���ارێژ فەتحوڵاڵ عەلی ،لەساڵی ١٩٩٤
لە قەزای کەالر هاتوەتە دنیاوە ،ئێستا
لە ری���زی یانەی (س���یروانی نوێ) لە
شاری سلێمانی یاری گۆرەپان و مەیدان
دەکات.
لهبهس���هركردنهوهیهكى رۆژنام���هى
(نهوژین) دا ،لهسهر سهرهتاكانى خۆی
و قۆناغهكانى پ���هرهدان بهتواناكانى و
ههروهها ئێس���تا و داهاتوى وهرزش���ى
ژنان لهگهرمیان ،قسهى كرد.
لهدهس���تپێكدا (س���ارێژ) گهڕایهوه بۆ
سەرەتای چونە نێو دنیای وەرزشیەوە
و وتى« :لە س���اڵی  ٢٠٠٩دەس���تم بە
ی���اری تۆپی پێ کردوە ،ئەو کاتە یاری
تۆپ���ی پێم ک���ردوە تاکە ک���چ بومە لە
ش���اری خانەقین ئ���هو كاره بكهم و ل ه
ری���زی یانهیهكدا و ل ه بوارى تۆپی پێدا
تواناكانى خۆم پیشان بدهم».
ئەم کچە وەرزشوانە ،توانا وهرزشییهكانى
خۆی خستوهت ه قاڵبێكى ئهكادیمییهوهو
هاوشانى یاریكردن ،لهروى خوێندنیشهوه
ل ه بوارى وهرزشدا خۆی بینیوهتهوه.
وت���ى« :لەس���اڵی  2014پەیمان���گای
وەرزش���یم تەواو کردوەو هەر لە هەمان

س���اڵدا چومە یانەی (س���یروانی نوێ)
و لەوێوە دەس���تم بە یاری گۆڕەپان و
مەیدان کرد و ئێستا لە زانکۆ لە بەشی
وهرزش درێژه بهخوێندن دهدهم».
ئەم کچە باس���ی لە س���ەرکەوتنەکانی
خ���ۆی بۆ (نەوژین) ك���رد و وتی« :لە
ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر لە ساڵی
 2016بەش���داریم کرد و لە نێو  5ههزار
کەس توانیم پلەی دوەم بەدەست بهێنم
و لە ساڵی  2017لە ماراسۆنی گەرمیان
پلەى یەکهم بوم».
لهبارهى دهستكهوت و خهاڵتهكانیشیهوه،
(ساڕێژ) ئاماژهى بهوهكرد «دیارترینیان
مەدالی���ای پاڵهوانێتى 2016ى هەولێرە
کە بەدەس���تم هێن���اوە و جگە لەوهش
لەس���ەر ئاستی کوردس���تان و چەندین
جاریش لەس���ەر ئاس���تی عێراق دوەم
و سێیەمى پێش���بڕكێكانى گۆڕهپان و
مهیدان بومه».
زۆرێ���ک لە کچان���ى گهرمی���ان حەز و
ئ���ارەزوی زۆری���ان هەیە ب���ۆ وەرزش،
بەاڵم کۆمەڵگا یا نەبونی شوێنێک وای
کردوە دور بکەونەوە لە وەرزش���كردن،
تائێستاش ئهم بواره ،بوارێكه كه زۆرتر
وهكو قۆرغكراو بۆ كوڕان وێنا كراوه.
بهاڵم (س���اڕێژ) ئ���هوه رهد دهكاتهوهو
بهڵك���و پێیوای��� ه كچانیش هاوش���انى
كوڕان ،دهتوانن لهم بوارهدا سهركهوتو
بن و دهستكهوتیان ههبێت.
لهالیهك���ى دیكهوه ،ب���هردهوام رێگریی ه
خێزانیی و كۆمهاڵیهتییهكان ،وایانكردوه
ك ه كچان كهمتر زاتى ئهوه بكهن رو ل ه
بوارى وهرزش بكهن ،بهوپێیهى زۆرێك
ل ه خێزانهكان رێگ���ه نادهن كچهكانیان
بچن��� ه ب���وارى وهرزش و یاریی بكهن،
ئهگهرچی خاوهن���ى خولیاو تواناش بن
له بوارهكهدا.
بهاڵم ئایا رهوشهك ه لهخێزانى (ساڕێژ)
دا چ���ۆن ب���وهو خێزانهك���هى تاچهند

لە ماراسۆنی
نێودەوڵەتی هەولێر
لە نێو پێنج ههزار
کەس پلەی دوەم
بوم
رێگرییان لێكردوه؟
لهوهاڵم���دا وت���ى« :خێزانەک���ەم زۆر
هاوکاریم دەکەن ،بەتایبەت دایکم ،وای
کردوە بەم رۆژە بگەم».
ئهو ه���اوكات مامۆستاكانیش���ی لهبیر
نهكرد و ئهوهى خس���ته رو كههاوكاریی
و پش���تیوانى ئهوانی���ش بونهته مایهى
ئهوهى ك ه بتوانێت ل ه بوارى وهرزش دا
بهردهوام بێت و بگره پهرهش به كار و
چاالكییهكانى بدات.
هاوكات لهگهڵ رێگرییهكان ،نەبونی یانە
یان بهشى تایبهت به كچان لهیانهكان دا
ل ه سنورى گهرمیان ،وایکردوە ئافرەتان
ئەو حەز و ئارەزوەی بۆ وەرزش هەیانە
لە دەستی بدەن ،یان ئهو پێشكهوتنهى
ك���ه خۆیان دهیانهوێت و لێیان چاوهڕێ
دهكرێت ،بهدیی نههێنن.
سارێژ ،لەمبارەیەوە بۆ (نەوژین) وتى:
«لهگەرمیان گرنگی بە کچانی وەرزشکار
نادرێت ،لهههمو رویهكهوه كهموكورتیی
ههی ه بۆ وهرزشی كچان ،بۆیه داواكارم
س���نورێك بۆ ئ���هو گرنگی���ی پێنهدان ه
دابنرێ���ت و ش���وێن و یاریگاو س���تافی
باش دروس���ت بكرێن و پێكبهێنرێن بۆ
برهودان به وهرزش���ی كچ���ان و كچانى
وهرزشكار».

دەکرد و گرنگ���ی زیاتریان پێ ئەدا بۆ
بەرهوپێشچون لەو بوارەدا».
لهگهرمیاندا ژمارهى كچانى وهرزش���كار
كهم���ه ،ئهگهرچی ناوچهك���ه خاوهنى
چهندین ناوهندى پێگهیاندنى وهرزشییه،
ه���هر ل���ه كۆلێ���ژ و پهیمان���گا ،ئهم ه
سهرباری قۆناغهكانى تری خوێندن ك ه
بهردهوام چاالكیی وهرزش���ییان ههیه،
ب���هاڵم س���هرباری ئ���هوهش ،تهنانهت
دهرچوانى زانكۆش له بهش���ى وهرزش،
بهش���ى پێویس���ت گرنگیی ب ه وهرزش
ن���ادهن بهتایب���هت دواى دهرچونیان.
دهرچویهك ،ئهم حاڵهت ه گرێیدهداتهوه
ب ه نهبونى یاری���گاو گۆڕهپانى كراوهى
وهرزشیی بۆ كچان.
«من لە زانکۆ بوم باش���تر بوم ،بەاڵم
دوای ئهوهى دهرچوم ،هیچ ش���وێنێک
شک نابەم بۆ بەردەوامی لەسەر وەرزش
و بتوانم لە بوارێکی وەرزش���ی خزمەت
بکەم» .ئەمە قس���ەی (سازگار)ه ،بو
کە دوای تەواو کردنی بەش���ی وەرزش
دابراوە لهو بواره.
وتیش���ی« :ب���ە پلەی یەک���ەم نەبونی
ش���وێنێکی تایب���ەت و تاڕادەیەکی���ش
نەبون���ی هۆش���یاری الی خەڵکی ،وای
کردوە ک���ە بواری وەرزش���ى كچان لە
ناوچەکە لە ئاستێکی نزمدا بێت».
بهاڵم پرس���یار ئهوهیه :بۆچى حكومهت
و الیهن��� ه پهیوهندی���دارهكان كارێك بۆ
دروس���تكردنى گۆڕهپ���ان و یاری���گاى
تایبهت ب ه ژنان ناكهن؟
ئهم پرسیارهمان ئاراستهى بهڕێوهبهرى
وهرزش و الوانى كهالر كردهوه.
قەی���س س���ەعدوڵاڵ ،دانى ب���هوهدا نا
كهپێویسته حكومهت لهمبارهوه ههنگاو
بنێت ،بهاڵم ئ���هوكارهى بهگهورهتر ل ه
سنورى دهسهاڵتى خۆیان زانى.
بۆ (نهوژین) وتى« :كردنهوهى شوێنێکی
لەم ش���ێوەیە لەدەسەاڵتی ئێمەدا نیە و
پێویستە حکومەت جێبەجێی بکات».

جهختیش���یكردهوه« :دروس���تکردنی
ش���وێنێکی لەم ش���ێوەیە بۆ ئافرەتان
ئەرکی حکومەتە ،ب���ەاڵم بهداخهوه تا
ئێستا دروستنەکراوە».
لهگهڵ ئ���هوهدا ،بهڕێوهب���هرى وهرزش
و الوانى كهالر ،ئام���اژهى بهوهكرد ك ه
پێویسته كچان خۆشیان بێن ه پێشهوهو
بتوانن پهره بهتوانا وهرزش���ییهكانیان
بدهن و لهسهر هاوكارییكردنى حكومهت
نهوهستن.
لهوبارهوه وتى« :پێویس���تە ئافرەتان
خۆی���ان بێنە پێش���ەوە و داوا بکەن بۆ
ئەوەی داواکانیان جێبەجێ بكرێت».
لهبهرامبهریش���دا ،كچ���ان ئام���اژه
بهوهدهكهن ك��� ه حهز و خولیایان ههی ه
لهب���وارى وهرزش دا ،ب���هاڵم بهوپێیهى
زهمینهیان بۆ نهڕهخساوه ،ناتوانن پهره
به بههرهکانیان بدهن ،دهبێت بهناچاریی
دهستبهردارى ئهو حهزانهیان بن.
نازەنین کەری���م ،خوێندکاری ئامادەییە
و خولیای وەرزشی هەیە ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژین) قسهى كرد و وتى« :من زۆر
حەز بە وەرزش ئەکەم ،بەاڵم شوێنێکی
کراوەی وەک باخچەیەک یان یاریگایەک
نیە کە ئافرەتان بتوانن وەرزش���ی تێدا
بكهن».
ئهوكچ���ه پێیوای ه كه نهبونى ش���وێنى
تایبهت بهوهرزشی ئهوان تهنها كێشهیهك
نییه ،بهڵكو هۆكارێكى سهرهكیش���ه بۆ
پاشهكشهى كچان ل ه وهرزش .دەڵێت:
«ئەم���ە بوەتە هۆکارێک���ی وا کە رێگر
بێت لە بەردەم ئەوەی ئێمەی کچان رو
لە وەرزش بکەن».
بهپشت بهستن بهم هۆكاره( ،نازهنین)
پێیوایه كه ئهم حاڵهته وایكردوه رێژهى
كچانى وهرزش���كار له ناوچهى گهرمیان
كهمتر بێت ب ه بهراورد ب ه ناوچهكانى تر
«هەر لەبەر ئەمەیه كچانى گهرمیان ل ه
بوارى وهرزشدا ژمارهیان كهمهو بهشى
پێویستیش بهرهوپێشهوه نهچن».
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داب و نهریت
حوکمهکانی لەسەر
ژن تا ئەو پەڕی
توند و دڵڕەقانەیە

◘ ئاواز نهجم
کەلتور لەو کۆمەڵە یاسا و رێسایانە
پێکدێت کە کۆمەڵگایەکی مرۆیی بۆ
خۆی دایدەنێت ،جا چ بە مەبەستی
رێکخستنی ژیانی کۆمەاڵیەتی و
ئەخالقی ئەو کۆمەڵگایە بێت ،یان
بەخشینی تایبەتمەندی بێت بەو
کۆمەڵگایە و جوداکردنەوەی لە
کۆمەڵگاکانی تری دەوروبەری.
واتا ئەکرێت بڵێی���ن کەلتور کۆمەڵێک
بنەم���ای گۆڕاوە و ل���ە کۆمەڵگایەکەوە
ب���ۆ کۆمەڵگایەک���ی ت���ر و تەنان���ەت
لەناوچەیەک���ەوە ب���ۆ ناوچەیەک���ی
ت���ری نێو هەن���اوی هەم���ان کۆمەڵگا
دەگۆڕێ���ت و یەکێکە ل���ەو فاکتەرانەی
ک���ە کۆمەڵگایەک���ی پێدەناس���رێت و
تایبەتمەندی پێدەبەخشێت.
تاکەکانی نێو کۆمەڵگاش بە تێپەڕبونی
کات بەو دەس���تور و رێسایانە رادێن و
مومارەسەی دەکەن و ئەبێت بە شتێکی
پیرۆز لەالی���ان ،بەجۆرێک الدان لێیان
بڤەی���ەو هێڵی س���ورە و هەوڵ���دان بۆ
بەزاندنیشی بە لەڕێالچونی ئەخالقی و
کۆمەاڵیەتی تەماشا ئەکرێت.
ئاس���تی پابەندب���ون و گرنگیپێدان بە
کەلتور بەپێ���ی ئەقڵییەت���ی کۆمەڵگا
ئەگۆڕێ���ت؛ بەنمون���ە :ل���ە کۆمەڵ���گا
شارس���تانی و پێگەیش���توەکاندا ت���ا
رادەیەک ئاس���تی پابەندبون بەکەلتور
کاڵبوەت���ەوەو زیات���ر گرنگی بە ئازادی
تاک و خودسەنتەری ئەدرێت ،بەاڵم لە
کۆمەڵگا نەریتی و داخراوەکاندا هەندێک
ج���ار ئەم عورف و رێس���ایانە ئەکەونە
سەروی دەسەاڵتی شەرعی و یاساشەوە
و بڕیار لەس���ەر گشت کایەکانی ژیان و
ژیاری ئەو کۆمەڵگایان���ە ئەدا؛ هەر لە
نەریتی س�ڵ�اوکردنێک تا دەگاتە کۆی
جومگەکانی تری ژیان.
ئەوەش���ی پەیوەن���دی ب���ە کەلت���وری
کوردیی���ەوە هەی���ە ،بەحوکمی ئەوەی
کۆمەڵگای کوردی کۆمەڵگایەکی نەریتی
و داخ���راوە ،مێژوی شارس���تانیەتمان
چەن���د سەدس���اڵێک ئەوالت���ر ناچێ و
دەرگاکانی کرانەوەمان بە روی دونیادا
دێری لەس���ەر ئاوەاڵک���راوە؛ لەو جۆری
دوەمین و کۆمەڵگایەکی زۆر وابەستەو
پابەندی���ن بە نەریت و عورف و عادەتی
کۆمەاڵیەتیمانەوە.
لەگەڵ ئەوەی کۆمەڵێک نەریت و ئادابی
جوان���ی کۆمەاڵیەتیمان هەنە کەمن زۆر
بەداخم ب���ۆ کاڵبونەوەو ف���ەوت بونی

هەندێکیان ،وەلێ حوکمهکانی لەسەر ژن
تا ئەوپەڕی توند و دڵڕەقانەیە ،کەلتورێکە
کە مرۆڤ���ی توندوتی���ژ بەرهەمدێنێ و
هاتوە رەقەمی لەس���ەر ئاس���تی مرۆڤ
بونمان داناوە .کەلتورێکی پیاوساالرەو
پیاوانی خێ���ڵ دایانڕش���توەتەوە و لە
س���ۆنگەی بەرژەوەندییەکانی خۆیانەوە
حوکمیان بەس���ەر زۆرینەی ش���تەکاندا
داوەو (چەندی���ن توێکڵ و قاوغی دینی
و ئەخالقی بەبەرداکردوە تا دەستبردن
بۆی وەک دەس���ت بردن و ش���کاندنی
شکۆی پیرۆزییەک بێت) ،تێیدا ئافرەت
کەرەس���تەیەو وەک موڵ���ک ی���ان هەر
خاوەندارییەتێکی ت���ری پیاو مامەڵەی
لەگەڵ���دا ئەکرێت .هەرلەمنداڵیش���ەوە
زەمینەس���ازی ئەکرێت ب���ۆ بونیادنانی
کەس���ایەتییەکی کۆیل���ە و ملک���ەچ و
چاولەدەس���ت ،مرۆڤێک خاوەنی بڕیاری
خ���ۆی ،مافی خۆی و خودی خۆیش���ی
نییە! شەرم وناموس���ی بنەماڵە ئەوەو
ت���ەوق و کۆتی ش���ەرەفی لەمل نراوە
و جیهان���ی بەرینی ب���ەڕودا داخراوە و
خزێنراوەتە نێو چواردیوار!
م���ن پیاو بەتاک���ە تاوانب���ار نازانم لەم
پرۆس���ەیەدا بەڵک���و پێموایە ژن خۆی
بەش���داربوە ل���ە داڕش���تنەوەی ئ���ەم
کەلتورە ،ئەس���ڵەن بۆ خۆی مامانی بۆ
لەدایکبونی کردوەو پاڵی بە رەوڕەوەی
بەردەوامیپێدان���ی ئەم کلت���ورەوە ناوە
و ملکەچێت���ی و پەراوێزب���ون گ���رێ
دەرونییە گەورەکەی مەیە و نەیهێشتوە
هەرگیز هەڵوێس���تەیەک لەسەر شوێن
و پێگەی خۆم���ان بکەین لەنێو خێزان
و کۆمەڵگامان���دا ،هەرخۆم���ان دێی���ن
دیسانەوە نموزجێکی تری وەک خۆمان
دروس���ت ئەکەینەوەو فەزڵ���ی منداڵە
کوڕەکەمان ئەدەینە س���ەر کچەکانمان
و ب���ەردەوام ئەبین لە رێخۆش���کەری و
ئیدامەدان بەم کەلتورە دژە مرۆڤانەیە!
پەندێک���ی عەرەب���ی هەی���ە کەئەڵێت:
«کەس���ێک خ���ۆی هیچی پ���ێ نەبێت
چاوەڕێی بەخشینی لێناکرێ».
وایدەبینم تا ئافرەت هۆشیار نەکرێتەوەو
فامی ئەوەی نەکات کە ئەویش مرۆڤێکی
کامڵ و خوداک���ردە ،هەرهەنگاوێکی تر
بنرێت بەئاراستەی چارەسەری کەیسی
ژندا ،وەک ئەوە وایە دەس���ت ببەی بۆ
ناوقەدی مارێک و ئەمسەر و ئەوسەریت
لێ مەعلوم نەبێ!
تا پیاویش لەوە حاڵی نەبێ ههتا ژن کە
نیوەی ئەو کۆمەڵگایەیە بەشدارنەبێ لە
کایە جیاجیاکانی ژیاندا ،هیچ چاکسازی
و بەرەوپێشچونێک ناهێتە گۆڕێ.

منااڵنی ئیشکەر

◘ ئاسیا حسێن
ئەم دەستەواژەیە بەو منااڵنە دەوترێت
کە لە خواروی تەمەنی (  18یان
 )16ساڵی ،رۆژانە لە نێو بازاڕ و
کارگەکاندا ئیش دەکەن و بژێوی ژیانی
خێزانەکان دابین دەکەن .لێک ترازانی
خێزانەکان ،جەنگ و ئاوارەبون،
قەیرانە داراییەکان و هەبونی رێژەیەکی
زۆر لە خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت
هۆکارێکن بۆ هەڵکشانی رێژەی منااڵنی
ئیشکەر.
ب���ە درێژایی مێ���ژو منااڵنی ئیش���کەر
بەش���ێکی دانەب���ڕاو بون���ە ل���ە هەمو
کۆمەڵگایەکدا ،بەاڵم دوابەدوای شۆڕشی
پیشەسازی و دەرکەوتنی ڕێکخراوەکانی
تایبەت بە مافی منااڵن ،ئەم دیاردە بو
بە جێی باس و ڕەخنە لێگرتن .لەگەڵ
ئەوەش���دا رێژەی ئەو منااڵنە تا دێت لە
هەڵکشاندایە.
منااڵنی ئیشکەر ،لە قوتابخانە دادەبڕێن
و تەمەنی مناڵی ئەزمون ناکەن .بێبەش
دەبن لەو مافانەی لە هەمو رێکخراوێکی
مافی مرۆڤدا بۆ منااڵن تەرخان دەکرێن،
بەڵک���و راس���تەوخۆ ئاش���نای الیەن���ە
دژوارەکانی ژیان دەبن���ەوە و دەکەونە
مامەڵە و بازرگانی .ئیش���کردنی منااڵن
کاریگەری نەرێنی درێژخایەن دادەنێت
نەک تەنها لەس���ەر الیەنی جەستەیی،
بەڵک���و الیەنی دەرون���ی منااڵنیش لەو
کاریگەرییانە دەرباز نابن.
ب���ە پێ���ی ئامارەکان���ی ڕێکخ���راوەی
جیهان���ی هێزی کار ( ،)ILOس���ااڵنە
 250ملی���ۆن مناڵی  5بۆ  15س���اڵ لە
واڵتە جیاوازەکانی جیهاندا س���ەرقاڵی
ئیش���کردنن ،کە %61ی ئەو منااڵنە لە
کیش���وەری ئاسیا و  %32لە کیشوەری
ئەفریقا و  %7لە کیش���وەری ئەمریکای
التین دەژین.
چەن���د هۆکارێ���ک کاریگەریی���ان هەیە
لەسەر ئەوەی منااڵن بچنە بازاڕ و ئیش
بکەن ،وەکو( :لەدەستدانی بەخێوکەری
خێزان ،قەیرانە ئابوریەکان کە بەس���ەر
واڵتاندا دێ���ن ،جەن���گ و ئاوارەبون و
پەناب���ەری ،یان هەندێک جار منااڵن بۆ
دابینکردنی خەرجی خوێندنەکانیان رو
لە ئیشکردن دەکەن).

ئیشکردنی منااڵن
کاریگەری نەرێنی
دادەنێت لەسەر
الیەنی جەستەیی
دەرونیان

منااڵنی ئیشکەر
لە مەترسی کەمی
سەالمەتی و سەختی
ئیشەکان دەناڵێنن

دیاردەی ئیش���کردنی من���ااڵن تەنها لە
جیهانی س���ێیەمدا بون���ی نییە ،بەڵکو
لە ڕۆژئ���اوا و جیهانی پێشکەوتوش���دا
دەبینێرت و ئامارەکان ڕێژەی هەڵکشاوی
ئ���ەو منااڵنه دەخەن���ە رو .بۆنمونە ،لە
ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا سااڵنە
 500,000من���اڵ ل���ە کێڵگەکاندا ئیش
دەکەن و رێکخراوەکان���ی مافی منااڵن
لەو واڵتە دەسپێشخەریەکی کاریگەریان
نەکردوە بۆ کەمکردنەوەی ئەو رێژەیە.
رێژەیەک���ی زۆری ئەو منااڵنە بریتین لە
مناڵی خێزانە پەناب���ەرەکان بەتایبەت
خێزانەکانی ئەمریکای التین.
منااڵنی ئیشکەر لە ژێر مەترسی کەمی
خ���واردن و س���ەالمەتی و هۆش���یاری،
و س���ەختی ئیش���ەکان دەناڵێنن .ئەو
منااڵن���ە لەالیەن خاوەن ئیش���ەکانەوە
بەکاردەهێنرێن و بەبێ لەبەرچاو گرتنی
ئاس���تی توان���ا و هێز یاخ���ود تەمەن
چەندین ئیشی جۆراوجۆریان پێدەکرێت.
تەنان���ەت هەندێکجار ئ���ەو دەرامەتەی
منااڵن لەم رێگەوە بەدەس���تی دەهێنن
هیچ���ی بۆخۆیان نامێنێت���ەوە و قۆرخ
دەکرێت لەالیەن خاوەن ئیشەکەوه.
زیادبون���ی رێ���ژەی منااڵنی ئیش���کەر
هاوش���انە بە کەمبون���ی ڕێژەی منااڵنی
قوتابخانە ،و دەبێتە هۆکاری راستەوخۆ
ب���ۆ دەرکەوتنی جیاکاری کۆمەاڵیەتی و
چینایەتی .لە ئەنجامیش���دا هەژاری و
نەخوێندەواری رەگ دادەکوتن.

ئیش���کردنی منااڵن ،منااڵن لە خوێندن
و قوتابخان���ە دادەبڕێ���ت و الیەن���ی
وش���یاری منااڵن دادەبەزێنێت ،لەگەڵ
ئەمەش���دا س���ەالمەتی جەس���تەی
منااڵن دەخاتە مەترس���یەوە .بە پێی
ئامارەک���ەی ( ،)ILOتەنها لە ئەمریکا
س���ااڵنە بەالیەنی کەم���ەوە  50مناڵ لە
بەر سەختی ئیش���ەکان گیان لەدەست
دەدەن.
بەرباڵوترین ئەو نەحۆشیانەی کە منااڵن
بەه���ۆی ئیش���کردنەوە توش���ی دەبن،
وەکو( :تێکچونی سیس���تەمی بەرگری
لەش ،لەدەس���تدان یان شکانی ئێسک،
سوتانی پێس���ت ،تەنگەنەفەسی ،سەر
ئێش���ەی درێژ خایەن بەهۆی ئیشکردن
لە کەش���ێکی زۆر گەرم یان س���ارد و
ئەو کاریگەرییانەی لەس���ەر سەالمەتی
ئەندامی بینین و بیس���تنیان دروس���ت
دەبێت).
لە بەندەکانی تایب���ەت بە مافی منااڵن
ئاماژە ب���ەوە دەکرێ���ت دەبێت منااڵن
کاتەکانی���ان لە قوتابخان���ە و ناوەندە
ئەکادیمی و هونەرییەکان ببەنە سەر و
دور بن لە ئیش���کردن یان ڕوبەڕوبونەوە
لهگهڵ الیەن���ە دژوارەکانی ژیان ،بەاڵم
هۆکارە نالەبارە ئابوری و کۆمەاڵیەتیی
و ناوچهی���ی و نەتەوەییەکان بەردەوام
منااڵن دەنێرنە بازاڕەکان و تەندروستی
جەس���تەیی و دەرونی���ان دەکەوێت���ە
مەترسیەوە.
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نهشتهرگهریی جوانكاریی لوت تا چهند زیانی ههی ه بۆ ژنان؟

دیدارێك لهگهڵ پزیشكێكى لوت و قوڕگ و گوێ لهگهرمیان
◘ نەوژین،
سۆزان خەلیل  -رۆژان عەزیز
لهئێستادا ئهنجامدانى نهشتهگهریی
جوانكاریی لوت ،بوه ب ه حاڵهتێكى
تهندروستى باو لهناو ژنان دا
بهگهرمیانیشهوه ،بهاڵم پرسیار
ئهوهیه :ئهم كاره تاچهند ئاساییه؟
ئایا كێشهو لێكهوتهكانى چین؟ چ
كاریگهرییهكى باش و خراپی ههی ه بۆ
سهر تهندروستى ژنان؟
لەم دیدارەدا د.ئارام عوسمان
عەبدولڕەحمان ،پزیشكی راهێنراوی
قوڕگ و لوت و گوێ ،باسی سودو
زیانی نەشتەرگەری جوانکاری لوتمان
بۆ دهكات.
* ئایا دیارترین ئهو نهشتهرگهرییانهى
كه بۆ لوتی ژنان دهكرێت لهگهرمیان
چین؟
زۆرینهی���ان نەخۆش���ی (ههوكردن���ى
گیرفانەکان���ی ل���وت (ألته���اب الجیوب
األنفیە)ی���ان ههیه ،لهگ���هڵ بونى گرێی
دی���وارى ن���او لوت و گۆش���تی زیادەی
لوت.

ئەوانەی گەنج
نین چارهسهرى
كێشهكهیان دهوێت و
جوانكارییان بهالوه
گرنگ نییه
* لەکاتى پالن دانان بۆ نهشتهرگهریی
بۆ ژنان ،پرسیان دەکەن ئایا
جوانکاریشی لەگەڵ بێت یا هەر
چارهسهرى نهخۆشییهكه؟
بەڵێ ،پرسی نەخۆش دەکەین ئایا هەر
چارهسهر بێت یان جوانکاریشی لەگەڵ
بێ���ت ،زۆربەیجار گەنج���ەکان لەهەردو
رەگەز داوادەکەن جوانکاریش���ی لەگەڵ
بێ���ت ،بەاڵم زیاتر ئەوان���ەی گەنج نین
تهنها داوای چارهس���هرى كێش���هكهیان
دهك���هن و جوانكارییان ب���هالوه گرنگ
نییه.

* ریژەی سەردانی نەخۆش لە ژن و
* هۆكارى ئهم حاڵهته چییهو چۆن
مناڵ دەکرێت؟
پیاو چۆنە لهگهرمیان؟
توش دهبن؟
هۆکاری زۆرە ،بهاڵم دیارترینیان لهرێ ئەتوانی���ن بڵێین رێژەکەی یەکس���انە ،ئهگەر لوتی بش���کێت و هەناسەی توند
الدان واتا «أنح���راف»ى دیواری لوته ،بهپێ���ی ه���هر پزیش���كێكیش رێژهك ه بێت و کاریگەری لەسەر ژیانی هەبێت،
ئەوکات نەشتەرگەری بۆ دەکرێت.
دهگۆڕێت.
لهگهڵ گیرانى کونی لوت.
* بهاڵم ئایا ئهو نەشتەرگەریانهى
ژنان دهیكهن ،لەبەر نەخۆشییه یان بۆ
جوانکارییە؟
نەش���تەرگەری لوت جۆری زۆره ،وهكو:
گۆش���تی زی���ادە ،گیرفانهكان���ى لوت،
جوانكاریی ،و ...هتد .بهوپێیهش بێت
ههندێكیان ب���ۆ جوانكارییهو ههندێكى
تریان بۆ الیهنى تهندروستییه.

* بۆچی دهڵێن ل ه  18ساڵ بەسەرەوە
* تەمەنی دیاریکراو بۆ نەشتەرگەری
نەشتەرگەری بۆ دەکرێت؟
هەیە یا لەچ کاتێك رێگە پێدراوە؟
تەمەنی نەشتەرگەری زیاتر لەنێوان ( -20ئ���ەوەش هەی���ە ،چونک���ە هێش���تا
 )30س���اڵە ،ئهنجامدانى نهشتهرگهریی ئێس���قانی لوتی لەگەشەدایەو بەتەواوی
لوت بۆ من���اڵ زۆر کەم و س���نورداره یەکینەگرتوە ،ئهو ئێس���قانانه لە نزیک
لەروی تەندروستیەوە ،زۆرجاریش لە 18تهمهن���ى  21س���اڵی ئینجا گەش���ەی
تەواودەبێت بەتەواویی.
ساڵ بەرەو سەرەوە دەبێت.
* لهچ کاتێک دا نەشتەرگەری بۆ

* نەشتەرگەری جوانكاریی چەند کاتی

پێویستە تاچاک دەبنەوە؟
دوای  3رۆژ فتیلەک���ە ل���ە لوتی���ان
الدەبەین و دوای  5رۆژ پالس���تیکی ناو
لوت الدەبرێت وهەت���ا  1مانگ یا زیاتر
پێویستە ئاگای لێبێت لەکاتی نوستن و
دەموچاو شوش���تن ئازاری لوتی نەدات
تا ئیسقانەکان بەتەواوی یەکدەگرن ،بە
تەواوی  3مانگ بۆ  6مانگ ئازاری لوت
دەمێنێتەوە ،چونکە لەکاتی جوانکاریدا
دیواری لوت دەڕوخێنین و دوبارە بنیاتی
دەنێینەوە.
* تاچەند ئەوانەی نەشتەرگەری
دەکەن رازین یان رەخنەیان هەیەو

پەشیمان دهبن؟
ب���ەزۆری ،نزیك���هى %60ی���ان رازین،
بەاڵم هەندێکیش���یان دوات���ر دێنهوهو
جوانكاریهكهی���ان ب���ه دڵ نییه و داواى
گۆڕانكاریی دهكهن.
* ئایا نهشتهرگهریی جوانكاریی لوت
لەروی تەندروستیەوە زیانی هەیە؟
تەنیا کاریگەری دهرمانى س���ڕكردنهك ه
«بنج»مهترسیداره بۆ سهر نهخۆش وهك
ههمو نهش���تهرگهریهك ،ههندێكجاریش
دواى نهش���تهرگهرییهكه روداوى دیك ه
رودهدات وهكو خوێن بهربون و ههوكردن
و ئهوانهش چارهسهریان ههیه.

گرنگیی رێکخستنی خەوی مناڵی تازە لە دایک بو
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
هەمو مناڵێک کە تازە لەدایک دەبێت
پێویستی بەگرنگیهکی زیاترە لەوەی
کەدەگاتە تەمەنێکی دیاریکراو لەروی
خواردن وپاک کردنەوە ،لەهەموی
گرنگتریش خەوتن .هەمو دایکێکیش
ئارەزو دەکات مناڵەکەی بەپێ
پێویست بتوانێ بخەوێت بۆ چەند
کاتژمێرێک بەبێ گریان .پرسیار
ئەوەیە دایکان چۆن بتوانن خەوی
مناڵەکانیان رێک بخەن؟
زۆربەی ئەو منااڵن���ەی کەتازە لەدایک
دەبن هەس���ت بەخەوت���ن و ماندوبون
دەکەن وهەڵناس���ن ،تەنه���ا ئەو کاتانە
نەبێت کەپێویس���تییان بەشتێکە ،بەاڵم
کێشەی هەمو دایکێک ئەوەیە کە خەوی
مناڵەکانی���ان ناگونج���ێ لەگەڵ خەو و
کاری خۆیان.
پێویس���تە هەمو دایکێک بزانێ هۆکاری
س���ەرەکی ب���ۆ خهبهر بون���هوهى مناڵ
لەخەو ،هەس���تكردنه به بەبرس���ێتی،
چونک���ە مناڵ���ی ت���ازە لەدای���ک ب���و
خ���اوەن گەدەیەکی بچوک���ەو ناتوانرێ
بەشێوەیەکی زیاد شیری بدرێتێ و ئەو
بڕە شیرەی کە پێى دەدرێت زو دەست
بەهەرس���كردنى دەکات ،بۆیە پێویستە مناڵ بەکارنەهێنین تا زانیاری تەواومان  .1پێویس���تە هەلێک بەمناڵ بدرێت بۆ گۆرین���ی دایبی مناڵەکە و خوێندنەوەی
دو کاتژمێر جارێ���ک بەالیەنی کەمەوە لەسەری نەبێت ،بۆ ئەوەی هیچ زیانێک ئەوەی خۆی بخەوێت ،ئەویش لەرێگای چیرۆکێک ب���ۆی ئەمیش وادەکات مناڵ
شیری بدرێتێ.
بەر من���اڵ نەکەوێ���ت لەرێگ���ەی ئەو راكشانى لهس���ەر جێگا و هێشتنەوەی هەست بکات ئەم کارانە بۆ خەوتنێتی.
ههروهه���ا نابێت زەنگ (منبە) بۆ مناڵ ئامۆژگاریانەی کە کەس���انی دەوروبەر تاوەکو دەخەوێت ،بەب���ێ راژاندنەوەى
تەنانەت ئەگ���ەر گریاش جێی بهێڵە بۆ  .3گرنگ���ی دان بەتێرکردنی مناڵ پێش
دابنرێ بهمهبهستى لهخهو ههستاندنى ،دەیڵێن.
خەوتن و گرنگ���ی دان بەگەرمی ژوری
ماوەیەکی کاتی وخۆی دەخەوێت.
چونک���ە ل���ەو تەمەنە نابێ���ت مناڵ بە
خەوتن���ی لەکاتی س���ەرمادا ،ههروهها
ویس���تی خۆمان بخەوێنین یان لەخەوی * ئامۆژگاری بۆ پارێزگاریی ل ه مناڵی
 .2ئامادەکردنی بۆ خەوتن وادەکات زوتر جیاکردنەوەی خواردنی ش���ەو و رۆژ بۆ
بکەی���ن ،بەپێچەوان���ە پێویس���تە باش تازە لەدایک بو
بخەوێت ،هەستە بەتێرکردنی مناڵەکە و ئەوەی مناڵ هەست بە جیاوازی ئەو دو
ئاگاداری خەوتنی ببین وهیچ شتێک بۆ

مناڵی تازە لەدایکبو
گەدەی بچوکەو
ناتوانرێ بەشێوەیەکی
زیاد شیری بدرێتێ

نابێت زەنگ (منبە)
بۆ مناڵ دابنرێ
بهمهبهستى لهخهو
ههستاندنى

کاتە بکات.
 .4ئەگەر مناڵ بەشێوەیەکی هێمن بەدەم
خەوهوه گریا ،لێگەرێ پێویس���ت ناکات
نزیکی ببیت���ەوە ،چونکە خۆی بێدەنگ
دەبێ���ت و دەخەوێت ،بەاڵم ئەگەر مناڵ
بەخەبەر بو و دەستی بەگریان کرد ئەوە
پێویستە بزانی ئەو مناڵە برسییەتی و
هەستی بە تێربون نهكردوه.

ههمهڕهنگ
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لەیال قاسم
بە مردنم هەزاران
کورد وشیار دەبنەوە
گیانم فیدای ڕێی
ڕزگاری کوردستان
دەکەم

◘ نهوژین ،شاران بهرزنجى
یەکێک لەو خاتونانەی کە شایستەی
باسکردن بو ،وە پڕاو پڕ بو لە بوێری
و چاونەترسی و کوردپەروەری ،لەیال
قاسمە ،بەپێی ئەو نوسینانەی کە

ن���اوی باوکی (قاس���م حەس���ەن) بو،
کرێ���کاری پااڵوگەی نەوتی ئەلوەند بو،
دوای ئەوەی کە لە ساڵی  1971باوکی
لەیال خانەنش���ین بو ،ماڵیان گواستەوە
بۆ بەغداد.
لە س���اڵی  1958دەس���تی بە خوێندن
کردوە ،قۆناغی سەرەتای و دواناوەندی
ل���ە خانەقین تەواو کردوە ،لە س���اڵی
 1971لە بەغداد لە بەشی کۆمەڵناسی
لە کۆلێژی ئاداب وەردەگیرێت.
لەیال هەر لە تەمەنی منداڵیەوە هەژاری
و نەداری چەش���تبو ،لەالی���ەن زوڵم و
زۆرداری ڕژێم���ی بەعس لەس���ەر گەلی
کورد بیری ئازادیخوازانە تێکۆش���ان و
خەبات لە الی لەیال دروست بو.
لەس���اڵی  1970پەیوەندی ب���ە بزاڤی
سیاسی نەتەوەکەیەوە کرد ،لە ڕێگەی
(سەالم قاسمی) برا گەورەیەوە ،لە ناو
ڕیزەکانی یەکێتی قوتابیانی کوردستان
خەبات و تێکۆشانی بەڕێوە دەبرد.
لەیال قاس���م لە ناو قوتابیە کوردەکانی
زانکۆی بەغداد ڕۆڵێکی کاریگەری هەبو
باس لەم خاتونە دەکات لە ساڵی
لە وش���یار کردنەوەو ڕێکخستنیان ،لە
 1952ئەم خاتونە تێکۆشەرە لە
گوندی بامیلی سەر بە شاری خانەقین ،کاتێکدا دەوترا ژن ناتوانێت شانبەشانی
پیاوان بێت لە شار و شاخ و دێهاتەکاندا
لە خێزانێکی هەژار و نیشتیمانپەروەر
خەبات بکات.
چاوی بە دونیا هەڵهێناوه.
لەیال قاسم لەگەڵ یەکێک لە هاوڕێکانی

چەند ڕێگایەکی ئاسان بۆلێکرنەوەی بۆیەی پرچ
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
لە ئێستادا خانمان بۆ گۆڕانکاریکردن
و جوانتر دەرخستنی پرچيان  ،پەنا
بۆ بۆیە کردنی دەبەن ،بەدەیەها جۆر
و ڕەنگ پرچیان بۆیە دەکەن ،ئەوەی
بۆتە گرفت چۆنێتی البردنی ئەو
ڕەنگانەیە کە خانمان بەهیچ شێوەیەک
لە دەرەنجامەکەی ڕازی نین.
ئەگەر تۆش لەو دەستە خانمانەی دوای
بۆی���ە کردنی پرچت ب���ەردەوام لەپێش
ئاوینە بەخۆت ئەڵێیت بۆ ئەم هەڵەیەم
ک���رد؟! بۆ ئەم ڕەنگەم هەڵبژارد؟! یان
بۆیەی هەڵبژێردراوی پرچهكهت لەگەڵ
پێس���ت و ژینگەک���ەت گونج���او نییە،
البردنیش���ی کارێک���ی زۆر س���ەخت و
گران نیی���ە ،دهتوانی لەماڵەوە بەچەند
ڕێگایەکی سادە بۆیەی قژەکەت کاڵترو
کاڵتر بکەیت���ەوە ،بە بێ ئەوەی پرچت
بسوتێت و زیانی زۆری بەربکەویت.
1ـ قەس���رکردن (:ش���ۆردن بەبلۆندەرو
ئۆکسجین):
البردنی ڕەنگی پرچ���ی ڕەش لە هەمو
ڕەنگەکانی تر قورسترو پڕزەحمەتترە،
ئ���ەم ڕێگەی���ە زیاتر ب���ۆ پرچی ڕەش
بەکاردەهێنرێ���ت و دەتوانرێ���ت 1بۆ 2
دەرەجە پرچهکه کاڵتر بکاتەوە،
ئەم ڕێگەی���ە پێویس���تی بەکارامەی و
لێزانی خانم هەیە ،دەبێت زۆر بەخێرایی
ئەنج���ام بدریت بۆ ئەوەی زیانی زۆر بە
قژەکە نەگەیەنیت .
بۆ ئەنجام دان���ی ئەم ڕێگەیە دهتوانرێ
ه���اراوەی بلۆندەرەکە بکرێتە قاپێکەوە
و دواتر ئۆکس���جینەکە بکەیت بەسەریا
جوان تێکەڵ بکرێت و دواتر بەهاوکاری
فڵچەی���ەک بدریت لە پ���رچ ،بۆماوەی
( )40-30خولەک پێوەی بمێنێت دواتر

بەئاوی سارد بشۆردرێت .
2ـ ئاوی گەرم:
هەمو بۆیەیەک دوای 15بۆ  20جارشۆردن
کاڵ دەبێتەوە ،ئهو بۆیانەی کە خانمان
بۆ ڕەنگکردنی پرچیان بەکاری دەهێنن،
ماوەی مانەوەی ڕەنگەکەی نوسراوە کە
بەچەند جار شۆردن کاڵ دەبێتەوە ،بۆیە
ئەگەر دەتانەوێت ڕەنگی پرچهكهتان زو
کاڵ بێتەوە بەئاوی زۆر گەرم بیش���ۆن،
دواتر ئەتوانن کرێمی نەرم کەرەوەی بۆ
بەکاربێنن بۆ ئەوەی تاڵەکانی توش���ی

شکانەوە نەبێت .
3ـ زەیتی گەرم کراو:
دوای ش���ۆردنی پرچ بەئ���اوی گەرم و
ش���امپۆی تایبەتی خ���ۆت یەکێک لەم
زەیتانە( ،زەیتی زەیتون ،زەیتی بادەم
ی���ان زەیتی گوێزی هین���دی تایبەت ب ه
پرچ) دوات���ر زەیتەکە لەفڕنی مایکرۆدا،
تۆزێ���ک گەرم بکرێت پێس���تی س���ەرو
قژەک���ەی پێ چەور بکریت لەش���ێوەی
ش���ێالنێکی نەرم ،پاش���ان خاولییەکی
گەرم کراو لەقژەکە بپێچریت بۆ ماوەی

خۆی کە ناوی (جەواد هەمەوەندی) بو
کە بەیەکەوە خەبات و چاالکیان دەکرد،
زۆر یەکتری���ان خۆشدەویس���ت گەرچی
لەیال خوێندکاری زانکۆ بوو ،جەوادیش
کرێ���کاری یەکێک لە کارگەکانی بەغداد
بو ،خۆشەویس���تییەکی بێ س���نور لە
نێوانیاندا هەبو.
لەی�ل�ا هەر لە ڕێگەی (جەواد)یش���ەوە
ماوەیەک لە باش���ووری کوردستان چوە
ن���او ڕیزەکان���ی پێش���مەرگەوە ،لەیالو
جەواد هەردوکیان هاوبیر بون لە پێناو
س���ەرکەوتنی دۆزی گەلەکەیاندا ،لەیال
بە خەبات و تێکۆش���ان سەلماندی کە
ژنانیش شانبەش���انی پی���اوان خەبات
و تێکۆش���ان بک���ەن لە پێن���او ئازادی
گەلەکەیاندا.
ل���ە س���اڵی  1974لەی�ل�ا و ج���ەواد
لێکۆڵینەوەیەک���ی زانس���تیان لەس���ەر
کۆمەڵگ���ەی ک���ورد ئەنجامداب���و ،ل���ە
دەرفەتێ���ک دەگ���ەڕان تاوەک���و باڵوی
بکەن���ەوە ب���ەاڵم بەه���ۆی تێکچون���ی
گفتوگۆکانی نێوان سەرکردایەتی کورد
و ڕژێمی عێراق و دەس���ت پێکردنەوەی
شەڕ و پاش���انیش گرتنی لەیال قاسم و
جەواد و هاوڕێکانی تریان ،دەستنوسی
لێکۆڵینەوەکەیان لەالیەن سیخوڕەکانی
حکومەتی عێراقەوە لە ناودرا.
لە  28/٤/1974لەیال قاسم و چوار لە
هاوڕێکانی بەناوی (جەواد هەمەوەندی،
نەریمان فواد مەس���تی ،حەسەن حەمە
ڕەشید ،ئازاد سلێمان میران) دەستگیر
کران،
لە زۆربەی ڕۆژنام���ە و تەلەفزیۆنەکاندا
باس کران و بە گێرەشێوێن و تیرۆریست
ناوبران.
لەگەڵ ئەو هەمو ئازار و ئەشکەنجەیەدا
بچوکترین کردەوەش���یان لەسەر ئاشکرا
نەبو.
لەیال کچێکی چاو نەترس و ئازا بو ،لە
کاتی لێکۆڵینەوەدا بە ڕژێمی بەعس���ی
وتبو« ،من لە مردن ناترسم بە مردنی

من ه���ەزاران کورد لە خ���ەوی نەزانی
وش���یار دەبنەوە زۆر سەربەرزم و گیانم
فیدای ڕێی ڕزگاری کوردستان دەکەم»
دوای دو هەفت���ە لە گرتنی���ان بڕیاری
لەسێدارە دانیان بۆ دەرچو.
ل���ە کاتژمێ���ر  7ی س���ەرلەبەیانی
 12/۵/1974لەیال قاس���م و هەر چوار
هاوڕێکەی لەسێدارە دران.
(سەالم قاسمی) برایشی ماوەیەک دوای
س���ێدارەدانی لەیالی خوش���کی کوژرا
هەر لە بەغدا لەالیەن بەعس���یەکانەوە،
لەسێدارەدانی لەیال بە کوردوستاندا باڵو
ب���وەوەو هەندێک ل���ە چاپەمەنییەکانی
ئەوسایی جیهان هەواڵی لەسێدارەدانی
لەیالیان وەک لەسێدارەدانی یەکەم ژن
لە مێژوی سیاسی عێراقدا باڵوکردۆتەوە،
بێگومان بە مردن���ی لەیال وای کرد کە
ه���ەزاران ک���ورد ڕو لە ش���اخ بکەن بۆ
بەرگریک���ردن لە نەتەوەکەی���ان ،دوای
لەیال قاسم هەزاران خێزانی کورد ناوی
لەیالیان لە کچەکانیان دەنا.
لەیال قاس���م بو بە چیرۆک و داس���تان،
ش���اعیران (جگ���ەر خوێ���ن و هێمن)
شیعریان لەسەر نوسی.
جارێکی���ان بنەماڵەک���ەی ئەچ���ن ب���ۆ
سەردانی لەیال لە بەندیخانە ،بە دڵێکی
خۆش���ەوە پێیانی ووتبوو ئەمجارە کە
هاتنەوە دوو شتم بۆ بهێنن:
یەکەم :جلە کوردیە نوێیەکەم،
دووەم :مقەستێک
ک���ە پرس���یاری ل���ێ دەک���ەن ئەڵێن
بۆچیتە؟
ب���ە پێکەنین���ەوە ئەڵێت ک���ە هێناتان
پێت���ان دەڵێم،کە س���ەردانی دەکەن و
مقەستەکەی پێ دەدەن ،کەمێک لە قژی
دەبڕێ���ت و دەیدات ب���ە دایکی ،دەڵێت
«ئەوە ی���ادگاری بێت الی خۆت هەڵی
بگرە جلە کوردیەکەیش���م ب���ۆ ئەوەیە
دوای چەند ڕۆژێکی تر دەگەمە کاروانی
شەهیدان و بەو جلە کوردیانەوە دەبمە
بوکی کوردستان».

دەربارەی
كاتژمێرێك پێوەی بمێنیتەوەو پاش���ان
بشۆردرێت .
نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
4ـ حەبی (ڤیتامین:)C
چەند پارچە حەبێک لەگەڵ ئاوا تێکەڵ تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
بکرێت تا گیراوەیەک دروس���ت دەبێت لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
پاش���ان ئەو گیراوەیە لە پێس���تی سەر باڵودهكرێتهوه.
دەدرێ���ت ،ئ���ەو گیراوەی���ە دەبێت بە رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
ئەندازەیەک بێت هەمو پێس���تی س���ەر س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
داپۆشێ و 30خولەک پێوەی بێت دواتر ()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
لۆکاڵ����ی دەس����تی پێکردوەو پاش����ان
بەئاوی گەرم بشۆردریت .
ئەم ڕێگەیە دەبێت بەش���ێوەیەکی ڕێک وێبسایتێکی داناوه.
وپێک ئەنجام بدریت دوای (8ـ )10جار رۆژنام����ەی (نەوژی����ن) یەکێک����ە ل����ە
بەکارهێن���ان پرچهك���ه دو پلە لەوەی چاالکیەکان����ی پرۆژهى رادی����ۆى دهنگ
به پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ
پێشوتر کاڵ تردەکاتەوە.
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
5ـ ئاوی لیمۆ:
ی���ەک لیمۆ ل���ە ناوەڕاس���تەوە بکە بە رۆژنامەی نەوژین یەکێکه لە چاالکیەکانی
دووکەرت���ەوە ،ئ���اوی لەتێک���ی بگرەو پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
پێس���تی س���ەری بەنەرمی پێ بشێلە سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
وریابن زۆر بە نینۆک نەیروشێنن چونکە رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
دەبێتە هۆی بریندارب���ون و قرچاندنی كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
پێستی سەر بەپارچەکەیتری پرچی پێ لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
ماس���اج بکە بابۆ ماوەی یەک كاتژمێر زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
پێوەی بمێنیتەوەو ،دواتر بە ئاوی گەرم نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
بشۆردریت.
تهلهفۆن:
6ـ تایت:
07480207400
ڕەنگە جیاواز و غەریب بێتە پێش چاو،
بەاڵم ڕاستە !
ئەگەر نیو کەوچک تایت لەگەڵ شامپۆ ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
تێکەڵ بکرێت و بۆ پرچ بەکاربهێنرێت،
gmail.com
بەدڵنیایەوە زۆر بەخێرایی بۆیەیی پرچ
کاڵ دەکاتەوە ،ئەگەر جگە لەش���امپۆی
ئاس���ایی لەگەڵ ش���امپۆی دژە البەری فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
بۆیە تێکەڵ بکری���ت ئهوا زۆر بەخێرای
کاریگەری لەسەر کاڵکردنەوەی ڕەنگی
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
پرچهك ه دەبێت.
ئەوەتان بیر نەچێت ئەم ڕێگەیە نابیت ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
بەبەردەوای بەکاربهینرێت چونکە زیانی
www.radiodang.org
زۆری بۆ پرچ دەبێت.

ماڵێك خانمانى دهربهندیخان كۆ دهكاتهوه
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
كۆمهڵێك ئافرهت ل ه شارى
دهربهندیخان كچان و ژنانى ئهو
شاره له ماڵێكدا كۆدهكهنهوه ك ه
سهرجهم پێداویستیهكانیانى تێدای ه
و لهم رێگهیهشهوه چهند ئافرهتێك
بوهنهته خاوهن كارى خۆیان و ل ه
رێگهى كردنهوهى خولی جۆراوجۆرهوه
پهره به تواناكانى ئافرهتانى دیكهش
دهدهن.
ماڵى خانمان ل ه دهربهندیخان پرۆژهیهك ه
ل ه كۆمهڵێ كارى جی���اواز پێكدێت ك ه
سهرجهمیان ئافرهت بهڕێوهى دهبات.
تریف ه ئیبراهیم ،سهرپهرش���تیارى ماڵى
خانمان لهم بارهیهوه ب ه (نهوژین)ى وت:
«ژمارهیهكى زۆرى ئافرهتان سهردانمان
دهك���هن و توانیومان ه ئاس���انكارییهكى
باش بۆ ئهو ئافرهتان ه بكهین ك ه حهزى
كاركردنیان ههی��� ه و دهیانهوێت فێرى
كاربن و كاربكهن».
وتیش���ى« :ئامانجم ئهوهبوه بتوانم ل ه
رێگ���هى ئ���هم پرۆژهی���هوه توانای ئهو
ئافرهتان��� ه ب��� ه دهرخهم ك ه تا ئێس���تا
ى كۆمهڵگاوه
به ه���ۆى تان ه و تهش���هر 
نهیانتوانیوه بههرهكانیان پیشان بدهن،
ههروهك ئافرهتانیش بتوانن ببن ه خاوهن
داهاتى خۆیان».
تریف��� ه ئهوهش���ى وت«:جگ��� ه لهوهى
ك��� ه ئافرهت���ان ب���ۆ دهس���كهوتنى
پێداویستییهكانیان سهردانمان دهكهن،
توانیومان��� ه ل ه رێگهى كردنهوهى خولی

پێویست ه
ئافرهنانیش بێن ه
ناو كۆمهڵگاوه و
تواناكانى خۆیان
بسهلمێنن

جۆراوجۆرهوه سهرنجى ئافرهتان بۆ الی
خۆمان رابكێش���ین ،بۆ ئهوهى ئهوانیش
پهره به تواناكانیان بدهن».
ماڵ���ى خانمانى دهربهندیخان ههش���ت
بهش���ى جی���اوازى ههی��� ه (دورم���ان،
جلوبهرگى ئافرهتان ،جلوبهرگى منااڵن،
جوانكارى ئافرهتان ،ئارایشتگا ،بالهى
ئهوروپی ،كارى دهس���تى ،دهرمانخانه)
ه���هر بۆی ه ئ���هم ماڵ ه بوهت��� ه هۆكارى
ئ���هوهى چهندین ئاف���رهت ببن ه خاوهن ل ه ب���ارهى ئ���هوهى تا چ���هن رێگریی تا رادهیهك ئهو دۆخهى تێپهڕاندوه ك ه ب ه كارهكهم».
كارى خۆیان.
هاتوهت ه ب���هردهم كاركردنیهوه كۆچهر پێشتر ل ه كۆمهڵگادا ب ه عهیب ه دهبینرا ،ئ���هو ل ه گهڵ ئهوهى كارى فرۆش���تتنى
كۆچهر حهم ه یهكێك ه لهو ئافرهتانهى ل ه ئام���اژهى بهوهكرد«:ئهوهى گرنگ بێت و ئێس���تا ئافرهتان ل ه دهست كهوتنى جلوبهرگى ئافرهتان دهكات ،و پهره ب ه
تواناكانى دهدات ك ه كارى دهس���تییه،
رێگهى ماڵ���ى خانمانهوه بوهت ه خاوهن ماڵهوهی���ه ،ماڵ���هوهش ب ه ش���ێویهكى كاردا ركابهرى پیاوان دهكهن.
كارى خۆى بۆ (نهوژین) دهڵێت«:له م ئاسایی ل ه كاركردنم دهڕوانن و چ كاتێك ئینتس���ار س���ابر یهكێك���ی دیكهی��� ه ئهو ئافرهتانهش���ى ك ه حهزیان ب ه كارى
ماوانهى دوایدا ب ه ش���ێوهیهكى بهرچاو پێویس���تم بوبێ هاوكاریی���ان كردوم ،ل���هو ئافرهتان���هى ل ه ماڵ���ى خانماندا دهستى ههی ه سهردانى دهكهن و فێرى
خواس���تى ئافرهتان بۆ كاركردن زیادى ئهمهش هۆكارێك��� ه ك ه بتوانم درێژه ب ه كاردهكات بۆ (نهوژی���ن) وتى «:ماڵى كارى دهس���تیان دهكات ،ئهو ئاماژهى
خانم���ان دهرفهتێكى باش بو بۆ ئهوهى بهوهكرد«:گرنگ��� ه ئاف���رهت كار بكات
ك���ردوه و پێویس���ت ه ئافرهنانیش بێن ه كارهكهم بدهم».
ن���او كۆمهڵ���گاوه و تواناكان���ى خۆیان كاركردنى ئافرهتان لهم ماوانهى دوایدا ببم��� ه خ���اوهن كارى خ���ۆم و ئابورى و كارى خ���ۆى ههبێت ب��� ه تایبهت ئهو
بسهلمێنن».
بهش���ێوهیهكى بهرچاو زیادى كردوه و سهربهخۆى خۆمم ههبێ و زۆر دڵخۆشم ئافرهتانهى خۆیان بههرهمهندن».

كچى بههێز كۆمهڵگای بههێز دروست دهكات
( )11ئۆكتۆبهر لهالیهن رێكخراوى
نهتهوهیهكگرتوهكانهوه ب ه رۆژى
جیهانى كچان دهستنیشان كراوه،
دیارییكردنى ئهم رۆژهش بۆ
ئهوهیه به دیارییكراویی جهخت ل ه
پێویستیی گرنگیدان به كچان ل ه
كۆمهڵگادا بكرێتهوه.
مهبهستێكى دیكهى دیارییكردنى
رۆژێكى جیهانى بۆ كچان،
بهرهنگاربونهوهى جیاوازیكردن ه
لهگهڵیان لهسهر بنهماى
رهگهز ،ههروهها پێویستیی
گرنگییپێدانیان ل ه روه
جیاوازهكانى ژیانهوهو دابینكردنى
مافهكانیان له بواره جیاوازهكانى
وهكو :ئاسایش ،كۆمهاڵیهتیی،
خوێندن ،ئازادیی و ...هتد.
پیرۆزه له كچانى كوردستان...

()11ى ئۆكتۆبهر  ..رۆژى جیهانى كچان

