رێنواز ،تەمەنێکی
کەم و ئەزمونێکی
زۆر
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بهشودانى كچانى خوار تهمهن  18ساڵ لهگهرمیان رو ل ه زیادبونه

گهرمیان ،ب ه (نهوژین)ى وت« :لهگهڵ
◘ نهوژین
ئاژانس���ی سویسریی دا دهس���تمان ب ه
پرۆژهیهك كردوه بۆ هۆشیاركردنهوهى
رێكخراو و الیهنه فهرمییهكان
كۆمهڵ لهبارهى مهترسیهكانى بهشودانى
جهختلهوهدهكهنهوه كه له گهرمیان
كچان له تهمهنێكى مناڵ دا».
رێژهى بهشودانى كچان ل ه خوار
وتیش���ی« :بهپێ���ی بهدواداچ���ون و
تهمهنى یاسایی ( 18ساڵ) رو ل ه
زانیارییهكانم���ان ،رێ���ژهى حاڵهتهك��� ه
زیادبونه ،ئهمهش چهندین لێكهوتهى
خراپی كۆمهاڵیهتیی و خێزانیی ههیه .لهگهرمیان���دا روى لهزیادب���ون كردوهو
ئهمهش مهترسییداره».
ڤیان س���ابر ،بهڕێوهب���هرى پرۆژهكانى مهترسیهکانیشی بهوشێوهی ه رونکردهوه
رێكخ���راوى خهڵك بۆ گهش���هپێدان ل ه که «لهروى تهندروستییهوه ئهو كچان ه

تواناى هاوس���هرگیرییان نییهو ههروهك
ل���هروى كۆمهاڵیهتیی و خێزانیش���هوه
بهخراپ دهش���كێتهوه سهریان ،چونك ه
ئامادهو س���از نین بۆ ئهو فش���ارانهى
كهبهه���ۆی هاوس���هرگیرییهوه دێت��� ه
سهریان».
ه���اوكات بهپێی راپۆرتێك���ى رۆژنامهى
(نهوژی���ن) كه له الپ���هڕه ()3ى ئهم
ژمارهی���هدا باڵوكراوهتهوه ،بهش���ێكى
بهرچاو لهو هاوسهرانهى كهلهیهكتری جیا
دهبنهوه ،ئهو كهسانهن كهلهتهمهنێكى

كهمدا هاوسهرگیرییان كردوه.
پارێزهر (لوئهى سهلیم) ،قهیرانى دارایى
به هۆكارێكى زۆرى كێش���هكانى نێوان
هاوس���هران دادهنێت بهتایبهت ئهوانهى
تهمهنیان كهمه ،لهوبارهوه وتى« :ئێمه
زۆر كهیس���مان الیه كه زۆرجار ئافرهت
داواى ماڵ���ى جیاى ك���ردوه كه ههقى
یاسایى و ش���هرعیى خۆیهتى ،بهاڵم به
هۆى خراپیی ب���ارى ئابورى مێردهكهى
ئهم دهرفهتهى بۆ نهڕهخساوه ،ئهمهش
وایك���ردوه كێش���هكان گهورهتر ببن و
جیابونهوهشى بهدواى خۆیدا هێناوه».
هاوكات (نزا محهمهد) ،چاالكوانى ژنان،
تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان ب��� ه هۆكارێكى
ت���ر دهزانێ���ت و لهوب���ارهوه وتى« :نا
هۆش���یاریى هاوسهران س���هبارهت ب ه
بهكارهێنانى ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان،
یهكێك��� ه له هۆكاره س���هرهكییهكان بۆ
جیابونهوه ل���هو تهمهن ه كهم���هدا ،ك ه
ئهكرێت ب ه پێچهوانهوه بهكاربهێنرێت بۆ
پتهوكردنى ئهو پهیوهندیه».
ه���اوكات ئی���دارهى گهرمی���ان ل��� ه
راگهیهنراوێكدا كهلهس���هر وێبس���ایتی
خ���ۆی باڵویكردوهت���هوه ،جهخ���ت ل ه
زیادبون���ى حاڵهتهكانى زو بهش���ودانى
كچان لهگهرمیان دهكات.
بهپێ���ی ههواڵهك���ه ،سهرپهرش���تیاری
ئی���دارهى گهرمی���ان ،س���هاڵح كوێخا،
لهدی���داری لهگ���هڵ ژمارهی���هك ل��� ه
زانایان���ى ئاینی ،وتویهت���ى« :بهپێی
بهدواداچون���ی رێكخراوهكان ژمارهیهكی
زۆر كهی���س ههبوه كه هاوس���هرگیری
ل ه تهمهن���ی نایاس���ایی ئهنحامدراوه و
زۆربهشیان جیابونهوهی بهدوادا هاتوه
و ههندێكجاریش كێش���هی كۆمهاڵیهتی
لێكهوتۆتهوه بهتایبهت ئهو كهیسان ه ل ه
خانهقین و جهلهوال تۆماركراون».

چیرۆكى سهركهوتنى ژنانى ئیشكهر ل ه گهرمیان             
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ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
دا كچان لهژێر ناوى
خوازراودا خۆیان حهشار
دهدهن
»»2

ژنانى كفری ل ه مهلهوانگه
و هۆڵی وهرزشیی
بێبهشن
»»3

میمک ه سێوه ...ژنه شوانهكهى كهالر                          
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پزیشکێکی چاو :ژنانی
گهرمیان زیاتر لهپیاوان
سهردانمان دهکهن
»»10
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ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان دا كچان لهژێر ناوى خوازراودا خۆیان حهشار دهدهن
ناچارم بهبێ
پرسی ماڵهوه و
بەناوی خوازراوەوە
فەیسبوک
بەکاربێنم

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
کچان بەشێکی زۆر لە بەکارهێنەرانی
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پێکدەهێنن،
بەاڵم ژمارهیهكى كهمیان ب ه
ناوى ئاشكراى خۆیانهوه لهم
تۆڕهدا دهردهكهون ،ئهمهش
لهالیهك پهیوهندیی ههیه ب ه باری
كۆمهاڵیهتییانهوه ،لهالیهكى تریشهوه
ب ه مهسهلهى گێچهڵپێكردنیان لهالیهن
كوڕانهوه.
فەیس���بوك و ت���ۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
لەئێس���تادا وهكو تهونێكى لێهاتوه ك ه
ب���ه دهورى دونیادا درابێ���ت ،ژمارهى
بهكارهێنهرانیان گهیشتوهته ملیارهها،
لهنێو ئهم ژماره زۆرهشدا ل ه كوردستان
و گهرمیانی���ش ژم���ارهى بهكارهێنهران

تادێت بۆ سهرهوه دهكشێت ،بهچهشنێك
كهم تاكى گهنج ههی ه خاوهنى ههژمارى
خۆی نهبێت.
ئهوهى لهگهرمیان و لهنێو بهكارهێنهرانى
تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكاندا بهدیی دهكرێت،
خۆحهشاردانى كچان ه لهژێر ناوى دیكهى
جی���اواز لهناوى راس���تهقینهى خۆیان.
بهش���ێوهیهك زۆرینهى بهكارهێنهرانى
كچ ،ناوى ئاشكراو راستهقینهى خۆیان
ناخهن ه س���هر ههژمارهكهی���ان ،بهڵكو
پهنا بۆ ناوى خ���وازراو یان ناوى دیك ه
دهب���هن ،یاخود نازناو ب���ۆ ناوهكانیان
س���هربار دهكهن ك ه ئهمهش تاڕادهیهك
«دهیانشارێتهوه».
هۆكارهكان���ى ئ���هم حاڵهت���ه چیی���ه؟
بۆچ���ى كچان ن���اوى خۆیان ل��� ه تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان ئاشكرا ناكهن؟ ترس ه
ی���ان رێگریی ،یاخ���ود ب���ۆ ئازادبونى

زیاتره؟
ئهم راپۆرته لهسهر زارى خودى كچان و
كهسانى شارهزاوه ،بهدواداچون بۆ ئهم
پرسه دهكات.
س���هرهتا (کەوس���ەر)ی تەمەن بیست
س���اڵ ،ک���ە ن���اوی خ���ۆی گۆڕی���وە
لەفەیس���بوک ،ب���ۆ (نەوژی���ن) وتی:
«پێش���تر ههژمارهكهم بەناوی خۆمەوە
بو ،بەاڵم بەه���ۆکاری ئەوەی کە کوڕە
هاوپۆلەکان���م زۆر مەس���جیان ئەنارد و
ئەمەش بو ب���ە هۆی بێزار کردنم ،بۆیە
ناچار بوم فەیس���بوکەکەم ناوی خۆمی
لێنەنوسم».
وتیش���ی« :من پێش���وتر ههژمارهكهم
ناوی خۆم و وێنەی خۆمی لەس���ەر بو،
بەاڵم دواکەوتویی بەش���ێک لە کوڕانی
کۆمەڵگەکەم کە قس���ەو توانجیان ئەدا،
بۆیە ناچار بوم کە ناوی خۆم و وێنەی

خۆم بەیەکجاری البەم».
زۆرین���ەی ئەو کچانهی ک���ە (نەوژین)
دواندن���ی ،باس���لەوە دەک���ەن بههۆی
دهركهوتنیان ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
بهن���او و وێنهى خۆیان���هوه ،خەڵکیی
کێشەیان بۆ دروست دهكردن و قسەى
نابەجێیان پێوتون و توانجیان لێداون،
ئهم���هش وایكردوه بۆنمونه كهس���ێكى
وهك���و (كهوس���هر) ناچار بێ���ت ناوی
خ���وازراو بۆههژمارهكهى دابنێت ،بهاڵم
هەندێکى دیكه لەکچانیش لەبەرئەوەی
ماڵەوەیان پێی���ان نهزانن ،ناوی خۆیان
لهسهر ههژمارهكانیان دانانەن.
ئاسودە ،کچێکی ترەو تەمەن  17ساڵە،
لهوبارهوه دهڵێت« :زۆرجار بەماڵەوەم
وت ک���ە حەز دەکەم وەک���و هاورێکانم
فەیس���بوکم هەبێت ،بەاڵم ماڵەوە رازی
نەب���ون ،بۆیە ناچار بوم بهبێ پرس���ی
ئەوان و بەناوی خوازراوەوە فەیس���بوک
بەکاربێنم».
دەش���ڵێت« :هۆکاری ئەوەی کە کچان
ناوی خ���وازراو دادەن���ەن ،دەگەڕێتەوە
ب���ۆ ئەوەی کە ماڵ���ەوە رێگرن ئەمەش
بهه���ۆی نزمى ئاس���تى رۆش���نبیریی
خێزانهكانهوهیه».
توێژەرێك���ى کۆمەاڵیەتی ،جەخت لەوە
دەکات���ەوە کە کەمی رۆش���نبیری الی

خێزانهكان و کۆمەڵگ���ە بونەتە هۆکار
لەب���ەردەم ئەوەی کچ���ان خۆیان لهژێر
ناوى خوازراودا بشارنهوه ،جگە لەوەش
جیاوازی رهگهزیی وادەکات كچان لەڕوی
کۆمەاڵیەتیەوە هەست بە کەمی بکەن و
نەبنە خاوەنی شوناسی خۆیان.
کەنار کەمال ،توێ���ژەری کۆمەاڵیەتی،
ب���ۆ (نەوژین) وت���ی« :بونی جیاوازیی
جێندەریی جا لەناو خێزان دا بێت یا ل ه
کۆمەڵگ���ە ،وادەکات مافی بەکارهێنانی
کاراى تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان بەپیاوان
ببەخشێت و خانمان به ترس و دودڵیهوه
بەکاری بهێنن ئهمهش بۆ خۆپارێزیان لە
روبەڕوبونەوەی کێشە».
دەش���ڵێت« :ئ���هم حاڵهت��� ه ل���ەڕوی
کۆمەاڵیەتیەوە کاریگەری سلبی دەبێت
لەس���ەر خودی ئافرەت ک���ە ناتوانێت
وەک تاکێک���ى خاوەن ش���وناس تۆڕه
كۆمهاڵیهتیی���هكان بەکاربهێنێت ،ئهم ه
جگ��� ه ل���هوهى وێناى كۆمهڵ���گاش ب ه
كۆمهڵگایهكى پیاوس���االرانەی توندوتیژ
پیش���ان دەدات لەبەرامبەر داپۆشین و
شاردنەوەی رەگەزی مێ».
ئهگ���هر بهش���ێكى بهرچاو ل��� ه كچان
هۆكارى دانهنانى ناوى خۆیان بۆ رێگری
و لێكهوت���هى كۆمهاڵیهتی���ی بگێڕنهوه،
ئهوا بهش���ێكى تری���ان هۆكارهكهى بۆ
ئهوه دهگێڕنهوه كه «ناوهكانیان خۆش
نییه».
كچێكى تهمهن ( )25ساڵ ك ه ناوى الی
(نهوژین) پارێزراوه ،ئاماژهى بهوهكرد
كه ناوى خ���ۆی پێخۆش نیی���ه ،بۆی ه
كه ههژمارێكى بۆخۆی دورس���تكردوه،
حهزیكردوه بهناوێكى ترهوه دایبنێت ك ه
خۆى پێى خۆشە.
ئهو كچه ،وتى« :هی���وادارم دایکان و
باوکان لەکاتی ناونانى مناڵەکانیاندا بیر
لەوە بکەنەوە کە لەکاتی گەورە بونیان
دا مناڵەکانیاندا هەس���ت بە ناخۆشی و
كهموكورتیهك لە ناوەکەیاندا نەکەن».

توانج و قسهی خهڵکی لهههمو شتێک زیاتر خهمباریان دهکات

ئافرهت ه كورت ه بااڵكانی گهرمیان رهخنهیان ههیه
◘ نهوژین،
سازان مستهفا  -پهیام جهمال
ئهگهر كچان بۆ دهرچونه دهرهوهیان
لهماڵهوه خۆیان ئاماده بكهن لهروى
جلوبهرگ و ئارایشتهوه ،ئهوا (شلێر)
دهبێت ئامادهكارییهكى تریش بكات،
ئهویش بیستن و روبهڕوبونهوهى
قسهو توانج و تانهى خهڵكه .ئهو ك ه
خاوهن پێداویستی تایبهتهو كورت ه
بااڵیه ،بهنیگهرانییهوه باسلهوهدهكات
كه كۆمهڵگا زۆر روبهڕویان دهبێتهوهو
ستهمیان بهرامبهر دهكات.
ش���لێر عهبدولكهری���م ،نمونهى چهندین
كچ���ى ناوچهى گهرمیان ه ك��� ه خاوهنى
پێداویس���تیی تایبهت���ن و كورته بااڵن،
ئهمان بههۆی ئهو دۆخ ه تهندروس���تیی
و جهستهییهى تێیدان ،لهبری هاوكاریی
و بهدهمهوههات���ن ،كهچ���ى روب���هڕوى
سهرزهنش���ت و توانج و تانهى خهڵكى
دهبنهوه ،وهك ئهوهى خۆیان بهرپرس
بن لهو جهستهو ژیانهى كه ههیانه.
كورتهبااڵكان ،بهشێكن لهو كهسانهى كه
ب هخاوهن پێداویس���تیی تایبهت ههژمار
دهكرێ���ن ،ئهوان بهه���ۆكارى بۆماوهیی
یان كێشهیهك له پێكهاتهى جهستهیی
و جینیی و هۆرمۆنیان دا ،جهس���تهیان
وهك���و مرۆڤى ئاس���ایی نیی���ه ،بهڵكو
بااڵیان كورت���هو ههروهها ههندێك پهل
و بهشى جهستهیان لهوانى تر درێژ یان
كورت تر یان گهورهتر یاخود بچوکترن،
بهجیاوازی جۆر و حاڵهتهكان.
لهگهرمیان���دا ژمارهیهك كورته بااڵ ههن
كه بهشێكى بهرچاویان ل ه رهگهزی مێن،
ئهوان وهك بۆ (نهوژین) باس���یان لێوه
كرد ،بههۆی بارودۆخى جهس���تهییهوه،
روبهروى سهختیهكى زۆر دهبنهوه.

ش���لێر عهبدولكهری���م ،ئ���هو كچ���هى
لهس���هرهتادا ناومان هێنا ،تهمهنى 37
س���اڵه ،ئاماژهى بهوهكرد كه خهمێكى
گهورهى ئهوان بریتیی ه له قسهو توانجی
كۆمهڵگا .وت���ى« :توانجی زۆرمان لێ
دهدرێ���ت ،ئیتر چ لهبازاڕ بم یان دكتۆر
تهنانهت ل ه كۆاڵنهكهی خۆشمان قسه و
توانجیان لێداوم».
ئهو كچه وتیشی« :جاران زور خهفهتم
ب ه قس���هی خهڵك ئهخوارد و دڵتهنگ
دهبوم ،بهاڵم ئێس���تا هی���چ گرنگی بهو
قسانه نادهم ،چونكه تێگهیشتم لهوهی
خهڵك قس ه لهسهر ههمو شتێك ئهكات
تهنانهت لهسهر مردوی ناو گوڕیش».
س���هربارى ئ���هم تێروانین��� ه خراپهى
كۆمهڵ���گا ،بهاڵم ئافرهتان���ى كورتهبااڵ
لهگهرمی���ان ،دهستهوهس���تان نهماون
و خۆی���ان تهس���لیمی ئ���هو تێڕوانین ه
نهكردوه ،بهڵكو بهش���ێكیان توانیویان ه
خوێندن تهواو بكهن.
الوێ���ن نهجم ،كچێكى كورت��� ه بااڵی ه و
تهمهنی  25ساڵه ،كورت ه بااڵیی رێگری
لێنهكردوه دهس���تبهردارى خهونهكانى
بێت ،بهڵكو توانیویهتى بهش���ى كارهبا کۆبونهوهیهکی کۆمهڵهی کورتهبااڵکانی کوردستان
ل ه ئامادهیی پیشهیی تهواو بكات.
(الوێن)یش وهك���و هاورێیانی دیكهى كێشهیان ،بڕینی موچهكانیان و خراپی چاالكیهكانیان وهكو پێش���وتر نهمێنێت
و سس���ت بێت .وتى« :پێش قهیرانی
ههمان كێش���هی لهگهڵ قسهو توانجی دۆخى ئابورییانه.
كۆمهڵگادا ههیه ،لهوبارهوه وتى« :رۆژ رێبوار حس���ێن فهرهاد ،س���هرۆكی لقی دارایی چاالكی زۆرمان ههبو ،بهتایبهتى
نهبوه گوێم ل ه قس���هی خهڵك نهبێت ،گهرمیان���ى كۆمهڵ���هى كورتهبااڵكانی لهروى كۆكردنهوهى ئهندامان و بهیهك
ئهبێ���ت ههر ك���هدهرچوی���ن لهماڵهوه كوردستان ،بۆ (نهوژین) وتى« :كێش ه ناساندنیان ،بهاڵم لهئێستادا چاالكیمان
خۆمان بۆ قسهی خهڵك ئاماده بكهین ،وموعانات���ی كورتهبااڵكان له ئێس���تادا زۆر كهم بوهتهوه و ئهوهشى كه ههمان ه
بهاڵم ئێمه گوێ بهقسهی ئهوان نادهین نهبونی موچهی ه ك ه پێش���تر  150ههزار بهه���اوكاری ههندێ���ك ل���ه كۆمپانیاو
ههرچهن���ده ههندێكج���ار قس���هی زور دین���ار بوه ،ب���هاڵم بهه���ۆی قهیرانی خێرخوازان دهیكهین».
داراییهوه كهمكراوهت���هوه بۆ  90ههزار چ كێش���هى جهس���تهیی و موعانات���ى
ناخۆشیش دهبیستین».
بهپێی ئاماری لقی گهرمیانى كۆمهڵهى دین���ار ،كه ئهمهش بهگش���تی بهش���ی قسهوقس���هڵۆكى خهڵكى و چ كێش���هو
قهیران���ى دارایی ،واینهك���ردوه كه ئهو
كورتهبااڵكانی كوردستان ،ل ه سنورهكهدا تهواوی پێداویستیهكانمان ناكات».
نزیك���هی  150كورتهبااڵ ههیه .بهوتهى باسیلهوهش���كرد ك��� ه قهیران���ى دارایی توێ���ژه دهس���تبهدارى ژیانی���ان ب���ن،
س���هرۆكى لقهك���هش ،گهورهتری���ن رۆڵی لهوهش���دا بینیوه ك��� ه لقهكهیان بهڵك���و ههندێك ل���هو ئافرهتان ه ژیانى

هاوسهرگیرییان پێكهێناوه.
نهرمی���ن عهباس 38 ،س���اڵ ،ژنێكى
دیك���هى كورتهبااڵیه ،ماوهی  4س���اڵ ه
هاوس���هرگیریی كردوهو هاوسهرهكهشى
خاوهن پێداویستیی تایبهته.
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :بهداخ���هوه
نهمتوانى درێژه بهخوێندنهكهم بدهم و
وازم لێهێنا ،بهاڵم سهرباری ئهوهش زۆر
هیواو ئ���ارهزوم ههی ه كه یهكێك لهوان ه
ئیشی دهستییه ،كهخوازیارم بتوانم ئهو
پیشهیه فێر ببم و وهكو سهرچاوهیهكى
بژێوی���ی بۆ خۆم و خێزانهكهم س���ودی
لێ ببینم».

راپۆرت
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زو هاوسهرگیریی دهكهن و زوش لهیهك جیادهبنهوه

پارێزهرێك :رێژهى جیابونهوهى ئهو هاوسهرانهى تهمهنیان كهمه زیادیكردوه

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
بهشێك ل ه پارێزهر و چاالكوانان
لهگهرمیان ئاماژه بهوهدهكهن ك ه
رێژهى جیابونهوهى ئهو هاوسهرانهى
تهمهنیان كهمه ،روى له زیادبون
كردوه ،بهشێك لههۆكارهكانیش
بۆ ئهوهدهگێڕنهوه كه ئهو كهسان ه
پێش ئهوهى بهتهواوی پێبگهن،
هاوسهرگیرییان كردوه.
ئهگهچ���ی هیچ ئام���ار و داتایهكى ورد
نیی���ه كه پشتڕاس���تی ئ���هوه بكاتهوه
زۆرتری���ن حاڵهتهكان���ى جیابون���هوهى
هاوسهران ئهوانهن كهلهتهمهنێكى كهمدا
هاوسهرگیرییان كردوه ،بهاڵم ئاماژهكان
بۆ ئهوه دهچن ك ه زۆرێك لهو هاوسهران ه
كهمتر بهرگ���هى فش���اری خێزانداریی
دهگرن ،ههربۆی ه كێشهكانیشیان زۆرتر
دهبێت ،كه س���هرهنجام ب ه جیابونهوه
كۆتاییان پێدێت.

ئ���ارهزو ،ن���اوى ژنێكى تهم���هن ()20
س���اڵى دانیش���توى گهرمیانه ،ماوهى
زیاتر له ( )2س���اڵه ل ه هاوس���هرهكهى
جیابوهتهوه .بۆ (نهوژین ) وتى« :من
تهمهنم  16س���اڵ بو ژیانى هاوس���هریم
پێكهێنا به ویس���تى خ���ۆم ،بهاڵم ئهوه
بۆ ماوهى دو س���اڵه ل ه هاوس���هرهكهم
جیابومهتهوه ،هۆكارى جیابونهوهكهشم
نهبونى متمانهبو ل���ه نێوانمادا ،چونك ه
مێردهك���هم ههركێش���هیهكمان ههبوای ه
پهیوهندى ب ه ماڵى خ���هزورم دهكرد و
منى شهرمهزار دهكرد».
وتیش���ى« :ئهو ماوهی���هى كه لهگهڵى
ب���وم زۆر ههوڵم ئ���هدا تێیبگهیهنم ك ه
ژن و مێ���رد ئهبێت متمان���هى تهواویان
بهیهك ههبێت بۆ ئهوهى بتوانن باس���ى
تهواوى كێش���هكانى ژیانی���ان بكهن و
پێكهوه چارهسهرى بكهن ،بهاڵم سودى
نهب���و ،ههرئهم���هش وایك���رد ك ه لێى
جیاببمهوه».
جیابونهوهى هاوسهران ل ه ههرتهمهنێكدا

بێ���ت هۆكارى تایبهت ب��� ه خۆى ههیه،
لهههموش���یان دیارتر دهس���توهردانى
خێزانهكان و كهس���ى سێیهمه له نێوان
هاوسهران دا.
بینای���ی ،ن���اوی خ���وازراوی ژنێك���ى
دیكهی تهمهن  22س���ااڵنه ،ك ه ئهویش
لههاوس���هرهكهى جیابوهت���هوه ،ب���ۆ
(نهوژین) باس���ى جیابونهوهى خۆی ل ه
هاوس���هرهكهى كرد و وت���ى« :من ل ه
تهمهنێكى كهمدا لهالیهن خێزانهكهمهوه
بهشودرام ،سهرهڕاى ئهوهى ك ه مێردهكهم
زۆر غی���رهى دهكرد وات ه (دڵپیس) بو،
لهگهڵ ئ���هوهش ههمو ش���تێكم قهبوڵ
دهكرد ،بهاڵم دهستوهردانى خهسوم ل ه
ژیانى هاوسهرێتیمان ،وایلێكردم ك ه لێى
جیاببمهوه ،له كاتێكدا مناڵێكى تهمهن
 2سااڵنیش���م لێى ههبو ك��� ه بهناچاری
بهجێمهێشت».
دهش���ڵێت« :پ���اش ماوهی���هك
لهجیابونهوهم���ان ،مێردهك���هم ژنێكى
دیكهى هێنا ،سهرهڕاى ئهمهش پهشیمان

بوه و داوایلێك���ردم بگهڕێمهوه بۆالى،
منیش بههۆى مناڵهكهمهوه قهبوڵمكرد
بگهرێم���هوه ،بهاڵم ب���هو مهرجهى ژنى
دوهمى تهاڵق بدات».
بینای���ى ،ب��� ه حهس���رهتێكى زۆرهوه
بۆ كۆرپ��� ه لهدهس���تچوهكهى ئاماژهى
بهوهكرد« :نه ئ���هو ژنى دوهمى تهاڵق
دا و نهمنی���ش كۆرپهكهمم بهدهس���ت
هێنایهوه».
ل ه ش���رۆڤهكردنى هۆكارى بهرزبونهوهى
رێ���ژهى جیابون���هوهى ئهو كهس���انهى
لهتهمهنێك���ى كهمدا هاوس���هرگیرییان
كردوه ،پارێزهرێ���ك باس له كۆمهڵێك
خاڵ و تێبینیی دهكات.
لوئهى س���هلیم ،ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت:
«ل��� ه ئێس���تادا قهیران���ى دارای���ى ب ه
هۆكارێك���ى زۆرى كێش���هكانى نێ���وان
هاوس���هران دادهنرێت ،چونك ه ئێمه زۆر
كهیس���مان الی���ه كه زۆر ج���ار ئافرهت
داواى ماڵ���ى جیاى ك���ردوه ك ه ههقى
یاسایى و ش���هرعیى خۆیهتى ،بهاڵم ب ه
هۆى خراپیی ب���ارى ئابورى مێردهكهى
ئهم دهرفهتهى بۆ نهڕهخساوه ،ئهمهش
وایك���ردوه كێش���هكان گهورهتر ببن و
جیابونهوهشى بهدواى خۆیدا هێناوه».
لهبهرامبهریشدا چاالكوانێكى ژنان جگ ه
ل ه قهیرانى دارایى ،تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
ب ه هۆكارێکی جیابونهوهى هاوس���هران
دهزانێت لهتهمهنێكى كهم دا.
ن���زا محهمهد ،ب���ۆ (نهوژین) وتى« :نا
هۆش���یاریى هاوسهران س���هبارهت ب ه
بهكارهێنانى ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان،
یهكێك��� ه له هۆكاره س���هرهكییهكان بۆ
جیابونهوه ل���هو تهمهن ه كهم���هدا ،ك ه
ئهكرێت ب ه پێچهوانهوه بهكاربهێنرێت بۆ
پتهوكردنى ئهو پهیوهندیه».
بهههم���ان ش���ێوهى ئ���هو چاالكوانه،
لوئهى س���هلیم ،جهختیكردهوه« :تۆڕه
كۆمهاڵیهتیی���هكان هۆكارێك���ى ت���رى
لێكدابڕان���ى خێزانهكان���ه لهیهكت���رى،

ل���هوهش گرنگتر بوهت��� ه هۆكارێك بۆ
جیابونهوهى هاوسهران ،ئهمهش بههۆى
نهبونى وشیارى یاسایی و كۆمهاڵیهتیى
له بهكارهێنانیدا».
هاوكات (ن���زا محهم���هد)ى چاالكوان،
لهباس���كردنى هۆكارهكانیش���دا ،دراما
تهلهفزیۆنهكانى سهربار كرد «ئهو دراما
زۆرانهى كه بهبێ سانس���ۆر له كهناڵ ه
كوردیهكان پهخش���دهكرێن ،هۆكارێكى
ترن ،چونك ه خێزانى ئێم ه ل ه قهیراندای ه
و ههر رۆژهو خشتێك ل ه شكۆى خێزان
الدهبرێ���ت ،بۆیه زۆرج���ار دراماكانیش
ه���ۆكارى روخاندن���ى ئ���هو كۆش���كى
شكۆیهن».
بهاڵم توێژهرێك ،رایهكى جیاوازى ههی ه
لهوهى ئهو چاالكوان و پارێزهره باسیان
لێوهك���رد ،ئ���هو پێیوای��� ه لهبنهچهوه
بهشێكى زۆری كچان و كوڕان ئاماده و
ساز نین بۆ ئهم پرۆسهیهو لهتهمهنێكى
كهمدا هاوسهرگیریی دهكهن بهبێ ئهوهى
فشارهكانى ئهم پرۆسهیه تێبگهن.
ئاس���ۆ خهلیل ،توێ���ژهرى دهرونى ،بۆ
(نهوژی���ن) دهڵێ���ت« :زۆرجار گهنجان
هاوس���هرگیریى به رێگ ه چ���اره دهزانن
بۆ گهیش���تنیان ب ه خولیاكانیان ،بهاڵم
كاتێ���ك دهچن���ه ناو ئهو پرۆس���هیه و
بهرپرسیارێتى كهسێكى ترى دهكهوێت ه
ئهس���تۆیان ،دهبینن شتهكان بهوجۆره
نیی ه كه وێنایان بۆ كردوه»
وتیش���ی« :ئهمهش وادهكات توش���ى
نائومێ���دى زۆر بب���ن ل���هو خهیاڵ���هی
کردویانه ،که وادهکات کێش���ه دروست
ببێ���ت و کهڵهکهبون���ی کێش���هکانیش
سهردهكێشێت بۆ لێكجیابونهوه».
رونیش���یكردهوه« :گرنگ���ه گهنج���ان
لهتهمهنێك���ى كهم���دا هاوس���هریگریی
نهكهن ،چونك ه زۆرێ���ك لهو گهنجانهى
لهو تهمهنهدا هاوس���هرگیرییان كردوهو
دواتر جیابونهتهوه ،توشى داڕوخانێكى
زۆرى دهرونى بونهتهوه».

ژنانى كفری له مهلهوانگهو هۆڵی وهرزشیی بێبهشن
◘ نهوژین ،ئهشرهف ئهحمهد
ئهگهرچی ماوهیهكه كردنهوهى
مهلهوانگهو هۆڵهكانى لهشجوانى
و وهرزشیی تایبهت ب ه ژنان ل ه
كوردستان و گهرمیان برهوى پهیدا
كردوه ،بهاڵم هێشتا له قهزاى كفری،
هیچ هۆڵێكى گشتى و تایبهت نیی ه
كه ژنان بتوانن وهرزشی تێدا بكهن،
چاالكوانان لهوبارهوه رهخنهیان
ههیه ،خاوهنكارهكانیش نهكردنهوهى
هۆڵی لهوشێوهی ه بۆ زۆریی تێچون
دهگێڕنهوه.
كفری ،یهكێك���ه ل ه دێرینترین قهزاكانى
عێراق و كوردس���تان ،س���هرباری ههمو
ئ���هو تێبینییانهى ژن���ان و چاالكوانان
ههیانه لهبارهى رهوشى ژنان و نهبونى
خزمهتگوزاری���ی و پ���رۆژهى تهرفیهی
و رۆش���نبیریی بۆی���ان ،بهتایبهتی���ش
رهخنهیان لهوه ههیه كه هیچ مهلهوانگهو
هۆڵێكى وهرزش���ی تایبهت بهوان بونى
نییه ،ئهمهش لهكاتێكدای ه ك ه له قهزاى
كهالرى هاوش���انى قهزاكهیان ،چهندین
ه���ۆڵ و ناوهندى حكومیی و تایبهت بۆ
وهرزشی ژنان كراونهتهوه.
س���اره حوسین 29 ،س���اڵ ،چاالكوانى
ژنانه ،ئاماژهى بهوهكرد ئهوان بهردهوام
داواكاریی���ان ك���ردوه ب���ۆ كردنهوهى
مهلهوانگ���ه و هۆڵێك���ى لهش���جوانى
تایبهت ب ه خانمان ،بهاڵم تاوهكو ئێستا
داواكارییهكهیان جێبهجێ نهكراوه.
وتیش���ی« :داوكارین ل���ه حكومهت و
الیهنه پهیوهندی���دارهكان ههوڵى جدى
بدهن تاوهكو چیتر ه���هر داوا نهكهین،
چونكه ئێمهش وهك���و ههمو ئافرهتان
و كچانى ش���ارهكانى تر مافی ئهوهمان
ههی ه سود له پرۆژه و شوێنى تهرفیهیی
و وهرزشیی ببینین».

وهكو ئافرهتانى
شارهكانى تر مافی
سود ببینینمان
ههیه له پرۆژهی
وهرزشیی
دهالل س���همین 26 ،س���اڵ ،چاالكوانى
بوارى ژنان ه ل ه كف���ری ،هاوڕای ه لهگهڵ
بۆچونهكانى (س���اره) و پێیوایه ئهوان
وهكو ژنانى كفری غهدریان لێدهكرێت.
بۆ (نهوژین) وتى« :ئێمهى ئافرهتانى
قهزای كفرى بهردهوام بێبهش بوین ه ل ه
زۆر بوار ،پێویسته حكومهت الیهنهكان
ئاوڕى زیاتر ل ه ژنان و كچانى شارهكهمان
بدهنهوه ،چونك ه ئێمهش مافمان ههیه،
بهاڵم بهداخهوه پشتگوێ خراوین».
لهبارهى ئهو ههواڵن���هى كهچاالكوانان تایبهت���هوه ،پ���رۆژهى مهلهوانگهیهكی
داویانه بۆ كردن���هوهى ناوهند و هۆڵى داخراو له بوارى جێبهجێكردندایه ،ئیتر
وهرزشی و مهلهوانگهى تایبهت بهخۆیان ،لهدهستى وهبهرهێنهرهكهدایه ك ه بۆ چ
(دهالل) وتى« :ئێمه ب���هردوام داواى رهگهزێك تهرخانى دهكات ،ئایا تایبهت
كردنهوهى مهلهوانگه و هۆڵى لهشجوانى دهبێت بۆ پیاوان یاخ���ود ئافرهتانیش
ئافرهتان دهكهین ،چونكه قهزای كفرى دهگرێتهوه».
زۆر دوره دهس���ت ه و بهمهۆیهشهوه زۆر سهرۆكى ش���ارهوانى ،ئهوهشى وت ك ه
پشگوێ خراوه».
ئ���هوان لهحاڵهتى بون���ى پرۆژهیهك بۆ
لهبهرامبهر ئهم داواكاریهى ژنانى كفری ،كردنهوهى ناوهن���د و هۆڵ و مهلهوانگ ه
سهرۆكى ش���ارهوانى باسلهوهدهكات ك ه ب���ۆ ژن���ان لهالی���هن س���هرمایهدار و
نهخۆی���ان هیچی���ان پێدهكرێت ،نه لهو خاوهنكارهكانهوه ،ئامادهن ئاسانكاریی
بڕوایهش���دای ه كهرتى تایبهتیش كارێك بۆ بكهن و زهوی بۆ تهرخان بكهن.
بهاڵم لهالیهكی دیكهوه بهرپرسێك ئاماژه
بكات.
وهس���فی عومهر ،ب���ۆ (نهوژین) وتى :بهوهدهكات ك ه پرۆژهیهكى هاوش���ێوهى
«ئێم��� ه بهه���ۆی قهیران���ى داراییهوه حكومی���ی ههبوه بۆ ژن���ان ،كهبههۆی
ناتوانین هیچ پرۆژهیهك ئهنجام بدهین ،قهیرانى داراییهوه تهواو نهكرا.
ب���هاڵم لهئێس���تاداو لهرێگ���هى كهرتى هی���وا محهمهد حهس���هن ،بهرێوهبهرى

ناوهن���دى وهرزش و الوان���ى كفرى ،بۆ
(نهوژی���ن) وتى« :له كاتى س���هردانى
جێگرى سهرۆكى حكومهت داواكاریهكمان
ئاراس���تهى كرد بۆ دابینكردنى ئامێرى
وهرزشی بۆ كردنهوهى هۆڵى لهشجوانى
ئافرهتان ،خۆشبهختانه داوكاریهكانمان
جێبهجێ كران و ل ه ماوهیهكى نزیك دا
هۆڵی تایبهتى وهرزشی بۆ ژنانى كفری
دهكهینهوه».
س���هبارهت به كردنهوهى مهلهوانگهش،
بهڕێوهبهرهكهى وهرزش و الوانى كفری
ئاماژهى بهوهكرد داواكاریان زۆر كردوه،
بهاڵم قهیرانى دارای���ی ههمو كارهكانى
وهستاندوه.
بهدهر لهههوڵ��� ه حكومیهكان كهوادیاره
بههۆی قهیرانى داراییهوه پهكیان كهوتوه،
لهكفری دا لهالیهن كهرتی تایبهتیشهوه

ئاوڕێك ل ه ژنان نهدراوهتهوه ،ئهگهرچی
چهندین هۆڵی وهرزش���یی ب���ۆ پیاوان
ههیه ،بهاڵم هیچ هۆڵێكیان ئاماده نین
بهش���ێكى كاتهكانیان تهرخان بكهن بۆ
ژنان.
ئاسۆ عوسمان ،خاوهنى هۆڵى لهشجوانى
گهنجان���ى كف���ری ،ئام���اژهى بهوهكرد
كردنهوهى هۆڵێ���ك بهتایبهت بۆ ژنان
كارێكى قورس���ه« ،چونك ه ئامێرهكانى
لهشجوانى ژنان جیاوازه لههی پیاوان و
تێچونى زۆری دهوێت ،ئهمه جگ ه لهوهى
پێویستی بهراهێنهره».
وتیش���ی« :زۆر ل��� ه ئافرهت���ان و
رێكخراوهكانیان هاتوم بۆالم داوایانكردوه
هۆڵێكى تایبهتی���ان بۆ بكهمهوه ،بهاڵم
ناتوانم ئ���هو كاره بكهم بههۆی ئهوهى
تێچونى زۆره».
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چیرۆكى سهركهوتنى ژنانى ئیشكهر ل ه گهرمیان

◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد *
چهند ساڵێكه رێژهى ژنانى ئیشكهر
لهگهرمیان رو له زیادبونه ،سهرباری
ئاستهنگ و رێگرییه كۆمهاڵیهتییهكان،
ژنان توانیویانه پهره بهو تواناو
بههرهیه بدهن ك ه ههیانهو ل ه مهیدانى
ئیشكردندا بیخهنهگهڕ ،وهك ژنانى
ئیشكهر باسی لێوهدهكهن ئهمهش
لهالیهك ئاسودهیی بۆ خۆیان
دروستكردوه ،لهالیهكى دیكهشهوه
بوه ب ه سهرچاوهیهكى بژێویی باش بۆ
خۆیان و خێزانهكانیان.
لهوهت���هى قهیرانى دارایی روی لهههرێم
كردوه ،ئهوهى تێبینیی دهكرێت ئهوهی ه
رێ���ژهى كاركردن���ى ژنان زیات���ر بوه،
بهش���ێوهیهك ژنان لهتهك ئیش���وكارى
ماڵ���هوه ،دهیانهوێ���ت بهش���ێك ل���هو
قورسایی ه داراییه كهمبكهنهوه كهبههۆی
بارودۆخى ئابورییهوه لهسهریانه ،ئهوان
لهرێگهى ئیش���كردنیانهوه ،توانیویان ه
ببنه پاڵپشت و سهرچاوهیهكى بژێویی
باش بۆ خێزان و هاوسهرهكانیان.
لهمیان���هى ئ���هم راپۆرت���هوه ،ه���هوڵ
دهدهین ئاش���ناتان بكهین ب ه چیرۆكى
دهس���تپێكردنى كارى چهن���د ژنێك و
ههروهها ئهو ههنگاوانهى گرتویانهتهبهر
بۆ سهركهوتنیان ل ه كارهكهیان.
لهگرفتى دهرونییهوه بۆ خاوهنكاریی
ش���هرمین محهمهد ،ژنێكى خاوهنكاری
دانیش���توى گهرمیانه ،ئهندامى یهكێك
بو لهو خێزانانهى ك ه قهیران و كێشهى
دارایی و الوازی باری ئابوریی ،وایلێكردبو
كه توش���ى خهمۆكى و چهندین گرفتى
دهرونیی بكات.
بهاڵم ئهم ژنه ،رۆژێك بڕیار دهدات ،چیتر
بهردهوام نهبێت له خهمخواردن ،بهڵكو
ئهو وزهیهى ك ه ههیهتى ،ل ه ئهنجامدانى
پرۆژهیهك���دا بهكاربهێن���ێ كهبههۆیهوه
رهوشى ژیانیان بهرهو باشتر بڕوات.
وهك خۆی ب���ۆ (نهوژین) ئاماژهى پێدا
«بیرم لهكاركردن كردهوهو بهمێردهكهمم
وت دوكانداریی دهكهم ،سهرهتا قهبوڵى
نهكردو وتى ت���ۆ گهنج و جوانى ئابڕوم
ئهچێ���ت و لهناو خهڵ���ك روبهڕوى زۆر
كێش���هو گرفت بومهوه ،بهاڵم سوربوم
لهسهر كاركردن تامێردهكهمم رازیكردو
ماوهى چهند مانگێك���ه لهناو ماڵهكهى

خۆم���دا دوكانێك���م كردوهت���هوه ب���ۆ م���رۆڤ كاتێك س���ور دهبێت لهس���هر ژێر ب���اری كاركردن و ل���هو رێگهیهوه
فرۆشتنى كراسى ژنان و منااڵن و شتى بڕیارێك ،ئهوا ئاس���تهنگهكانیش ئهگهر بژێویی خێزانهكهى دابین بكات.
زۆری���ش بن ،بهاڵم چۆك���ی پێدانادهن ،ش���یالن ئیبراهیم ،كچێكى خاوهنكارى
ههمهجۆر».
وتیش���ی« :بهه���ۆی ئ���هم كارهوه ،ل ه بهڵكو وادهكات س���ور تر بێت لهس���هر خهڵك���ى گهرمیانه ،ئام���اژهى بهوهكرد
قهیران و نهخۆش دهرونى و كێش���هى بهدیهێنان���ى ئ���هو ئامان���ج و بڕیارهى .ك ه ماوهى س���اڵێكه دهستى بهكاركردن
ئاب���ورى رزگارم بو ،ئێس���تا ههم خۆم ههربۆی���ه (كهژاڵ)ی���ش رێگری���هكان كردوهو ئێستاش خۆشحاڵ و ئاسودهی ه
خۆش���حاڵم و ه���هم مێردهكهمیش زۆر ساردی ناكهنهوه و ل ه تهقهالی ناخهن ،بهكارهكهى.
بهڵكو بهپێچهوانهوه ئهو بهش���داری ل ه وتى« :ئێم ه خێزانێكى گهورهین و كهس
دڵخۆشهو یارمهتیدهرمه».
ش���هرمین ،ب ه ش���انازییهكهوه رێنمایی خول���ی فێربونى درومان دهكات و فێری نیی ه بژێویمان دابین بكات ،نهمدهتوانى
لهترسی قس���هو بوختانى خهڵك بڕۆم ه
ژنانى كرد «داواكارم ل ه ژنان هۆشیار بنهماكانى ئهو پیشهیه دهبێت.
بن و نهترسن لهكاركردن ،چونكه ئهگهر باس���یلهوهكرد كه «ههندێك لهپیاوان دهرهوه و كار بك���هم ،بهوهۆی���هوه
چاو لهم���ن بكهن ك ه م���ن یهكێكم لهو مهبهس���تیان ه ژن ناهۆش���یار بێ���ت و كێشهمان زۆر بو».
ژنانهى كهپێش���تر توش���ى كێشهى زۆر سهركوتى كهن ،ئهگینا خولی درومان و ش���یالن ،وهكخۆی ئام���اژهى بۆ دهكات
ك���ه پێی ل ه جهرگی خۆی ناوهو بڕیاری
ببوم ،بهاڵم ئێستا باشم و كێشهم كهم ه كاركردن چ خراپیهكى ههیه؟».
و دهرونم ئاس���ودهیهو یارمهتى خۆم و ئاماژهى دا ههربۆی��� ه ئهو توانیویهتى داوه بهرگهى توانج و قس���هى خهڵكیی
بڕوا به هاوس���هرهكهى بێنێت و رازیی بگرێ���ت ،چونك���ه بهنیس���بهت ئهوهوه
خێزانهكهشم دهدهم».
جهختیش���یكردهوه« :ئ���هو س���نورهم بكات ب���هوهى ئهو هون���هرهى فێربوه خێزانهكهى گرنگ تر بوه بهالیهوه ههتا
ش���كاندوه كهئێژن ژن ناتوانێت لهسهر پهرهى پێب���دات و دهس���تبداته كارى قسهى خهڵكى.
وت���ی« :ئێمه لهماڵ���هوه باوكم كۆچی
بهرگدورى.
پێی خۆى بوهستێت».
كهژاڵ ،ب ه شانازییهكهوه وتى« :ئهوان دوای���ی كردوهو دایكیش���م نهخۆش���یی
ب���هردهوام بون لهقس���هی ناش���رین و ههیه ،خوش���كێكى بێوهژنمان لهگهڵ ه
ئهو ژنهى رێگریی خێزانیی چۆكی
توندوتیژى و س���وكایهتى ،بهاڵم منیش كه هاوسهرهكهى كۆچی دوایی كردوهو
پێدانهدا
كهژاڵ رهشید ،ژنیكى دیكهى خاوهنكاره س���ور بوم لهس���هر بڕیارهكهم و كۆڵم خ���ۆی و مناڵهكانى لهگ���هڵ ئێمهن و
لهگهرمیان .گهیشتنى بهو ئامانجهى ك ه نهدا ،ئێستا بهرگدورم و خاوهنى پیشهو ماڵ��� ه خهزورانى رێگ ه نادهن كار بكات،
ههیبوه ئاسان نهبوه ،بهڵكو رێگرییهكى داهات���م ،دوكانێكى تایب���هت بهخۆمم بۆی���ه بڕیارم دا من ئ���هو ئهرك ه بگرم ه
زۆری لێك���راوهو ئاس���تهنگی زۆری بۆ كردوهت���هوهو بژێ���وی ژیانم���ان دابین ئهستۆ».
باس���یلهوهكرد ك��� ه س���هرهتا ب ه ترس
دهكهم».
دروست كراوه.
ئ���هو چیرۆكى خ���ۆی بهمش���ێوهی ه بۆ ئاماژهى بهوهدا چونكه ئهو لهسهر ههق و دڵهراوهك���ێ و بهناچ���ارى دهس���تى
(نهوژی���ن) گێڕایهوه« :م���ن خاوهنى بوه ،ههربۆی ه لهكۆتاییدا ئهو سهركهوتو بهكاركردن كردوه ،بهاڵم ئێستا دڵخۆش
مناڵ���م ،بهه���ۆی قهیران���ى داراییهوه بوهو توانیویهتى ن���هك بهتهنیا حهز و و ئاس���ودهیه ب���هكار و داهاتهك���هى.
كێش���هى دابینكردنى بژێ���وى ژیانمان خولیای خۆی جێبهج���ێ بكات ،بهڵكو وهكخۆی وتى« :خۆزگ ه دهخوازم زو تر
بهرۆكی گرتبوین ،بیرم لهوهكردهوه ك ه بڕواش ب ه كهس���وكارى هاوسهرهكهشى دهستم بهكاركردن بكردایه».
رێگهچارهیهك بۆ دهربازبون لهم حاڵهى بێنێت كه ئهوان ههڵهن لهو تێڕوانینهى
ئهو كچهى شوێنى باوك و برای
كه ههیان ه بۆ ژن.
تێیدام بدۆزمهوه».
گرتوهتهوه
كهژاڵ ،بی���ر لهوهدهكات���هوه ك ه ببێت ه وت���ى« :ئ���هوان تێگهیش���تن ل���هوهى
پیش���هوهر و لهرێگ���هى پیش���هكهیهوه كهئاف���رهت ئابڕوبهر نیی���ه وهكخۆیان دوا چی���رۆك و گێڕان���هوه ،هی كچێكى
خێزانهك���هى لهو دۆخ���ه دارایی ه خراپ ه باس���یان لێوهدهك���رد ،بهڵكو ئافرهت دیكهی ه بهن���اوى (ژی���ان) ،كچێك ك ه
رزگار ب���كات كهتیایهت���ى ،ب���ۆ ئ���هم دهتوانێ���ت بژێ���وى دابی���ن ب���كات و ش���وێنى باوك و براى ب���ۆ خێزانهكهى
مهبهستهش دهیهوێت بهشداریی خولی مافی خۆیهت���ی ئازادان��� ه كار بكات و پڕكردوهتهوه ،لهرێگهى ئهو ئیشوكارانهى
فێربونى درومان ب���كات و دواتر ببێت ه بژێت ،ئێس���تا ئهوان متمانهیان پێمهو كه دهیكات.
رێگهیانداوه هاوسهر و كچهكانیان بێن ه بۆ (نهوژین) وتى« :من و خوشكهكانم
بهرگدور.
لهگهڵ دایكمان دا دهژین ،نهباوكم ههیهو
بهاڵم ئ���هم خولیایه ،ب ه ئاس���انى بۆی ناو خول و فێرى كاركردن بن».
نهبرا ،بۆی��� ه دابینكردنى بژێوییمان زۆر
نایهته دی ،چونك ه لهالیهن كهسوكاری
قورس و ناڕهحهت بو».
كچه ئیشكهرهكه
هاوسهرهكهیهوه رێگریی زۆری لێكراوه.
وهكخۆی وتى« :كهسوكارى مێردهكهم ئهگهر ئ���هو دو نمونهیهى لهپێش���تردا ئام���اژهى دا ك ه دایك���ی بهكارگوزاریی
بههۆی الیهنى ئاینیی و كۆمهاڵیهتییهوه ،ئاماژهم���ان پێدا باس ل��� ه تێكهڵبونى بژێویان���ى پهیداك���ردوه ،ئهوی���ش
رێگری���ان لێدهك���ردم كار بكهن و هانى ئهو ژنانه ب���كات بهكاركردن كهخاوهنى بهشێوهیهكى «مهمرهو مهژى».
مێردهكهمی���ان دهدا رێگرییم لێبكات و خێزان���ن ،ئهوا ئهم نمونهی���ه جیاوازه ،ژیان ،باسیلهوهكرد ك ه سهرباری ئهوهى
نههێڵێت لهماڵ بێمه دهر و س���هرپۆش چونك��� ه لێ���رهدا س���هربوردهى كچێك بژێویی���ان خراپ بوهو جگ���ه ل ه موچ ه
دهگێڕینهوه ك ه توانیویهتى ش���انبدات ه كهمهكهى دایك���ی ،داهات���ى دیكهیان
بهسهردا بدهم».

نهب���وه ،ب���هاڵم پێی ش���هرم ب���وه ك ه
كاربكهن ،ئهویش لهبهر قس���هو توانجی
خهڵكى.
بهاڵم ئ���هم كچ ه بڕی���ار دهدات كه ئهو
قسهو باره كۆمهاڵیهتییه نهیترسێنێت،
بهڵكو بهپێچهوان���هوه كارێك بكات ك ه
ههمو ئهوانهى كاركردنى ژنان ب ه عهیب ه
دهزانن ،را بگۆڕن .ههربۆی ه بڕیار دهدات
و دهست بهكاركردن دهكات.
ژی���ان ،باس���یلهوهكرد« :بڕیارم���دا
یارمهتی���دهرى دایك���ه كارگ���وزاره
نهخۆشهكهم بم و گوێ بهقسهى خهڵك
ن���هدهم ،ههربۆی ه هاتم ه ب���ازاڕ و بوم ه
بهرگدور ،خۆشبهختان ه ئێستا خاوهنى
پیشهو داهاتى خۆمم».
كاركردنى ژنانى گهرمیان ل ه كهرتى
تایبهت بهرهو كوێ؟
بهپێی ئ���هو بهدواداچونانهى من لهگهڵ
هاوكارانم ل��� ه تیمى رێكخ���راوى وادی
لهگهرمیان ئهنجاممان داوه ،ئهوهمان بۆ
دهركهوتوه ك ه لهئێستادا ژنانى گهرمیان
چ لهناو ش���ار بێت ی���ان الدێ ،ههوڵى
بون بهخاوهنى پیشهى تایبهتى خۆیان
دهدهن.
ههربهپێی بهدواداچونهکانمان ،بهشێکی
زۆری ههوڵ���ی کارکردن���ی ژن���ان بهو
ئامانجهی��� ه ک���ه ببن ه خ���اوهن داهاتى
خۆی���ان و بژێوى ژیانی���ان دابین بكهن
و گوزهرانێك���ى باش���تر ب���ۆ خۆیان و
خێزانهكانیان دهستهبهر بكهن.
دهرفهت���ى كاركردنى ژنان لهش���ارهكان
رهنگ ه باش���تر بێت ،ئهمی���ش بههۆی
بونی زهمینهی کاری زۆرتر و فرۆشگا و
دوکان و شوێنکاری زیاتر.
ه���اوکات هۆکارێکی تریش بۆ باش���یی
دهرفهتی ئیش بۆ ژنان ل ه ش���ارهکان،
دهگهڕێتهوه ب���ۆ بونی خول و ناوهند و
ش���وێنی پێگهیاندن و فێرکردنی پیش ه
بۆ ژن���ان ،بهاڵم ل ه گون���دهكان دا ئهو
دهرفهته كهمتره ،ه���هر بۆی ه بیرۆكهى
فێربون���ى كار و داواكارى بۆ كردنهوهى
خولهكانى فێربونى پیشهكان لهالدێكان
خواستێكى زۆرى ژنان ه لهرێكخراوهكان
و الیهنهكانى تر تابتوانن ئهو ئاواتانهى
ههیانه له ژیانێكى باشتر و گوزهرانێكى
شهرهفمهندانه ،بهدهستى بێنن.
* ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
لهگهرمیان
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ژنانى ئاواره ل ه گهرمیان دهست بهكاركردن دهكهن
◘ نهوژین،
پهیام لهتیف  -سازان مستهفا
كاتێك (سهبیحه) بهناچارى و لهبهر
بارودۆخى ئهمنی شارهكهى خۆی
بهجێهێشت ،ل ه سنورى گهرمیان و
قهزاى كهالر گیرسانهوه ،بهاڵم زۆری
نهبرد بۆ ئهوهى به ژیان لهم ناوچهی ه
رابێت ،بهڵكو توانى لهماوهیهكى كهمدا
بگهڕێتهوه سهر ئهو پیشهیهى كهل ه
زێدی خۆیدا ئهنجامی دهدا كه پیشهى
ئارایشت و جوانكاریی ژنانه.
لهگهڵ هاتنى شهپۆلی ئاوارهى عهرهب
بۆ س���نورى گهرمیان ل ه س���ااڵنى دواى
توندوتیژی تائیفی و بهتایبهت له س���ێ
س���اڵی راب���ردوى دواى هاتنى داعش،
بهش���ێكى بهرچ���او ل���هو ئاواران��� ه بۆ
پهیداكردن���ى بژێویی ژیانی���ان ،تێكهڵ
بهكار و كاس���بی بون لهو ش���وێنانهى
كۆچیان بۆ كردوه ،لهنێویشیاندا ژنان.
ژنانی ئ���اواره بهتایبهت ئهوانهى ك ه ل ه
زێدی خۆیان خاوهنى پیش���ه بون ،لێره
جارێك���ى دیك ه دهس���تیان بهكاركردن
كردوهتهوهو پهرهیان پێداوهتهوه.
س���ەبیحە ئیبراھیم ،ك ه خەڵکی شاری
(روم���ادی) رۆژئ���اواى عێراقه ،یهكێك ه
لهو ژنانهى كه نزیكهى  5ساڵه ئاوارهى
گهرمیان بون و بۆ  4س���اڵ دهچێت لە
کەالر ئارایشتگای داناوە.
ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :من ل���ەزوهوە
خەریک���ی ئ���ەم کارەم ،دواى هاتنمان
بۆ گهرمی���ان ،جارێكى دیك ه دهس���تم
بهم كاره ك���ردهوه لهپێناو دابینكردنى
بژێویمان».
وتیش���ی« :ئێس���تا بەھۆی گەورەبونی
تەمەنم���ەوە ھەندێكج���ار بیرلەوازھێنان
دەکەم���ەوە ،ب���ەاڵم ب���ەھۆی ئ���ەوەی
کەمدەرامەتی���ن و لەخان���وی کرێداین
وھاوسەرهکەش���م زۆربەی کات بێکارە،
بۆیە دەبێت بەردەوام کاربکەم».
ئهگهر (سهبیحه) بۆ پیشهكهى دوكان

خەڵکی ئێرە زۆر
باشن لەگەڵم دا
و وەکو خێزانی
خۆمانیان لێهاتوە

و ش���وێنكاری تایبهت���ى دانابێت ،ئهوا
ژنانى دیكهى ئاواره ههن كه كارهكانیان
لهماڵهكانى خۆیاندا دهكهن.
جین���ان عەبد 37 ،س���اڵ ،یهكێك ه لهو
ژنانه .ئهو كه خەڵکی قهزاى (فەلوجە)
ی���ە ،ھاوس���ەرگیری ک���ردوەو خاوەنی
 6مناڵە ،لهئێس���تادا ل��� ه قهزاى كهالر
گیرس���اونهتهوه و بهپیشهى بهرگدورى
(خهیاتى)یهوه سهرقاڵه.
وت���ى« :کاتێک ماڵم���ان لەفەلوجە بو
خەیاتیم تەنها بۆ خۆمان دەکرد ،بەاڵم
دوای ئاوارەبونم���ان وھاتن���م بۆ ئێرە،
خەیاتی بۆ خەڵکی دەکەم».
وتیش���ی« :تاڕادەیەک کارەکەم باشەو
خەڵکی س���ەردانم دەکەن و لەگەڵ ئەو
کارەی ھاوس���ەرەکەم ئەنجامی دەدات
توانیومان���ە ھەرچۆنێ���ک بێ���ت ژیانی
خۆمانی پێ دابین بکەین».
کاتێک پرسیاری ئەوەمان لە (جینان)
کرد ئایا دەتوانێت جلی کوردی بدورێت؟
ئ���ەو بەپێکەنین���ەوە وەاڵم���ی دایەوە:
«بەڵی فێربوم و ئێس���تا زۆر بەباش���ی
دەزانم جلی کوردی بدورم».
بهش���ێكى تر ل���هو ژن���ه ئاوارانهى ك ه
لهگهرمیان دهس���تیان ب���هكار كردوه،
باس���لهجیاوازی ش���ێوازی ئیشكردنیان
لهوێ و لێره دهكهن.

فاتمە ،ناوی خوازراوی یەکێکی ترە لەو
ژنانەی کە کاری ئارایش���تگا دەکات و
خەڵکی پارێزگاى دیالەیە.
ب���ۆ (نهوژین) وتى« :لەوێ من لەماڵدا
کارمدەکرد ،بەاڵم لێ���رە دەبێت دوکان
دابنێ���ت و مۆڵەتت ھەبێ���ت بۆ ئەوەی
کاربکەیت ،ههروهها لهروى نرخیش���هوه
جیاوازی���ی زۆره ،بۆنمون ه من لە دیالە
ق���ژم مێش دەکرد ب���ە  50تا  60ھەزار
دین���ار ،بەاڵم لێرە ب���ە  15تا  20ھەزار
دینارە».
ھەمو ئ���ەو ژنان���ەی ئێم���ە لێدوانمان
لێوەرگرت���ن ،باس���ی باش���ی مامەڵەی
خەڵکی دەکەن لەگەڵیانداو تاڕادەیەکی
زۆر لهههڵسوكهوت و مامهڵهى هاواڵتیان
رازی بون.
وەک (س���ەبیحە) وت���ی« :ههرچەندە
کاری ئێ���رەم لەڕوی داھات���ەوە ناگات

بەوەی کە لە زێدی خۆم دهمكرد ،بەاڵم
خەڵکی ئێرە زۆرباشەو موشتەریەکانیشم
لەکارەکانی من رازین».
(فاتم���ە)ش دەڵێ���ت« :خەڵکی ئێرە
زۆر باش���ن لەگەڵ���م دا و وەکو خێزانی
خۆمانیان لێهاتوە».
س���ەبارەت به رێوش���وێن ه یاس���ایی و
كارگێڕیی���هكان بۆ رێگ���هدان ب ه ژنانى
ئاواره بۆ كاركردن و دانانى ش���وێنكار،
عومەر محهمهد ،سەرۆکی لقی گەرمیانی
س���ەندیکاکانی کرێکاران و پیشهوهرانى
کوردس���تان ،بۆ(نەوژین) وتی« :بەبێ
جیاوازی مۆڵەت بەژنان دراوە کەداوایان
بۆ کارکردن پێشکەش کردبێت».
وتیشی« :لەبارەی ئەو ژنانەی ئاوارەن
و لە نەت���ەوەی عەرەب���ن ،ئەگەر لێرە
نیش���تەجێ بن ومۆڵەتی ئاسایش���یان
ههبێت ،ئەوا لەسەندیکا مۆڵەتی کاریان

پێ دەدرێت».
جگ��� ه لهو ژنانهى ك ه له ناو ش���ارهكان
نیش���تهجێن ،ژنان���ى ئ���اوارهى نێ���و
كهمپهكانی���ش لهس���نورى گهرمی���ان
ههندێكیان دهس���تیان ب���هكار كردوه،
ئهوی���ش دواى ئ���هوهى ل��� ه رێگ���هى
رێكخراوهكان���هوه خول���ی راهێنان���ى
پیشهییان بۆ كراوهتهوه.
ڤی���ان س���ابیر ،رێكخ���هرى پرۆژهكانى
رێكخ���راوى خهڵ���ك بۆ گهش���هپێدان،
ك��� ه چهند خولێك���ى راهێنانی فێربونى
پیشهیان بۆ ژنانى ئاواره ل ه كهمپهكان
كردوهت���هوه لهبابهت���ى (بهرگ���دورى،
ئارایش���تگا و ئیش���ی دهس���ت)،
باسلهوهدهكات كه ههر پاش ئهو خوالن ه
ههندێك له ژنان دهس���تیان بهكاركردن
كردوه لهنێو خێ���وهت و كابینهكانیانی
خۆیان دا.

لەدەربەندیخان دو هاوسهر كارگهیهكى دروستكردنى نان دهكهنهوه

◘ نهوژین ،دڵشاد سهید عهلی
لهدهربهندیخان نانهواخانهیهك
كراوهتهوه و سهرجهم كارمهندهكانی
ئافرهتن و بهشێوازی كوردهواریی نان
دروست دهكهن ،خاوهنی كارگهك ه
دو هاوسهرن ك ه زۆر دڵخۆشن
بهپرۆژهكهیان و دهڵێن :ئێمه یهكهمین
كهس بوین كارگهیهكی لهم شێوه
دابمهزرێنین.

(كارگهى نانهواخان���هی كوردهواریی) ،ههوڵ و ماندوبونێكی زۆر ،پرۆژهكهیان
ناوی ئهو كارگهیهی��� ه كه بۆیهكهمجاره س���هركهوتودهبێت و ل��� ه ئێستاش���دا
لهقهزای دهربهندیخان دهكرێتهوه ،تێدا ناوبانگێك���ی تایبهتی���ان ب���ۆ خۆی���ان
چهند جۆرێك نانی كوردهواریی دروست دهستهبهر كردوه.
دهكهن ك ه لهئێستادا به كهمى دروست ئ���هو ژن ومێ���رده جگه ل ه س���ودبینی
خۆیان ،ل��� ه كارگهكهیان���دا توانیویان ه
دهكرێن.
رێزان و مهحمود ،هاوس���هرى یهكترن و ههلی كار بۆ  12ئافرهتی تری سنورهك ه
له ش���ارۆچكهی دهربهندیخان بیرۆكهى بڕهخسێنن.
كارگهیهكی دروستكردنی نانی خۆماڵی رێ���زان ،كهخاوهن���ی بیرۆكهكهی���ه،
كوردهواریی دێت بهخهیاڵیاندا و دوای مهحمودی هاوس���هرى رۆژان ه هاوكاریی

دهكات ل��� ه كارگهك���ه ،ب���ۆ (نهوژین)
وت���ی« :زۆرڵخۆش���م ب��� ه پرۆژهكهم و
ههوڵی بهرهوپێش���بردنی زیاتری دهدهم
و رۆژبهرۆژ داواكاری لهس���هر ئهو نانهی
دروستی دهكهین زیاد دهبێت».
ئاماژهی بهوهش���كرد ك ه ئ���هوان جۆره
نانێك دروس���ت دهكهن ك ه لهئێس���تادا
دروس���تكردنی ل��� ه نانهواخانهكانی تر
دهگمهن��� ه و تهنه���ا ئهوان ل��� ه قهزاك ه
دروس���تی دهكهن و خواس���تێكی زۆری
لهسهر ههیه.
باسیلهوهشكرد ئهو نانهی دروستیدهكهن
نان���ی خۆماڵین و پێكدێ���ت له( :نانی
س���اجی كوردهواریی ،نانی ساجی جۆ،
كهالنه ،ناو س���اجی ،نانی تیری و ...
هتد) .وتیشی« :خهڵكی زۆر داواكاری
لهسهر بهرههمهكانمان ههی ه و ئهوهنده
كارهك���ه غهریب بوهت���هوه خهڵك دێت
بوالمان ئهڵێت ئهو نانهمان پیشان بده
كهدروستی دهكهن بزان چۆن نانێكه».
ئ���هو كارگهی��� ه وهكو دو هاوس���هرهك ه
باس���یدهكهن ،س���هرهتا ب���ه ههوڵێكى
س���نوردار دهس���تى پێك���رد ،ب���هاڵم
ئێس���تا كارهكهی���ان گهش���هى كردوهو
ه���هم بهرههمی���ان زیاد ك���ردوه ههم
ستافهكهشیان.
مهحم���ود ،ك���ه ه���اوكارو هاوس���هری
رێزانه ل��� ه بهڕێوهبردن���ی نانهواخانهی
كوردهواریی ،بۆ (نهوژین) وتی« :ئێم ه
یهكهمین كهس بوین ل��� ه دهربهندیخان
كارگهیهك���ى لهمش���ێوهیهمان دان���ا،
ب���هدوای ئێم���هدا خهڵكیت���ر چاوی���ان
لهئێمه كرد و نانهواخانهی هاوشێوهیان
دروستكردوه».
وتیش���ی« :رۆژان ه  2ب���ۆ  3ههزار نان
دروس���ت دهكهی���ن و داواكاریهكی زۆر
لهسهر نانهكهمان ههیه».

زۆرجار ژنان بههۆكارى عهیب و ش���هرم
و ههروهها لهترس���ی قسهو قسهڵۆكى
كۆمهڵ���گا ،خۆی���ان ب���هدور دهگ���رن
لهكاركردن ،ئهو توانایهى ههیان ه لهناخی
خۆیاندا دهمرێنن.
ب���هاڵم (رێ���زان) ئ���هو بیرۆكهی ه رهد
دهكاتهوهو پێیوایه كه كاركردن تهنها بۆ
پیاوان نیه ،بهڵكو پێویست ه ئافرهتانیش
بێنه دهرهوهو هاوش���انی پیاوان دهست
ب���ه كار بكهن و متمانهی���ان ب ه خۆیان
بێت و پشت به توانایخۆیان ببهستن.
وتیشی« :دهبێت ژنان نهترسن ،چونک ه
كاركردن هیچ عهیب نیی ه وهك رهواجی
پێدهدرێت لهكۆمهڵگادا».
ئ���هو پهیوهندی��� ه ب���اش و هاوكاری��� ه
ت���هواوهى لهنێوان ئهو دو هاوس���هرهدا
ههیه ،بوهت ه هۆیهك ك���ه پرۆژهكهیان
زیاتر س���هر بگرێت و گهشهى زیاتریش
به كارهكانیان بدهن.
رێ���زان ،باس���ی لهوهك���رد ك��� ه ئ���هو
كارگهیهی دروستیان كردوه ب ه هاوكاری
هاوس���هرهكهی ب���وه و ل ه ئێستاش���دا
رۆژان ه هاوسهرهكهی هاوكارییان دهكات
لهبهڕێوهبردنی كارگهكه و دهستخۆشی
لههاوسهرهكهی كرد ك ه ههمیش ه هاوكار
و پاڵپشتیهتی.
رهنگ���ه ئ���هم هاوكاری���هى كهلهنێوان
دو هاوس���هرهكهدا ههی���ه ،وایك���ردوه
ناوبانگ���ى كارگهكه بچێت��� ه دهرهوهى
دهربهندیخانیش.
مهحم���ود ،لهوبارهوه وت���ى« :جگه ل ه
خهڵك���ى دهربهندیخان ،خۆش���بهختان ه
ناوبانگى كارگهكهمان باش رۆش���توه و
تهنانهت خهڵكانێك���ى زۆر لهدهرهوهی
دهربهندیخانیش���هوه سهردانمان دهكهن
و نانم���ان لێدهك���ڕن و لهگ���هڵ خۆیان
دهیبهنهوه».
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سێوه ...ژنه شوانهكهى كهالر
لەماڵی باوکمەوە
هەتا ئێستاش
هەر خەریکی
شوانیم

◘ نهوژین ،جوان ه جهلیل
میمکە سێوە ،هاوشێوەی ناوەکەی
خاوەن دڵێکی گەنجەو پڕیەتی
لەتواناو هیوا ،بێ گوێدانە گەرمای
تاقەت پڕوکێنی ئەم مانگەی هاوین
بەدرێژایی رۆژ خەریکی لەوەڕاندنی
ئەژەڵەکانیەتی .ئهو لهئێستادا
سهرقاڵی پیشهیهكه كه كهمجار
ژنان ئهنجامی دهدهن ،ك ه ئهویش
شوانكارهییه.
س���ێوه عەزیز ،که به (میمکە س���ێوە)
ناسراوه ،دانیش���توی گەڕەکی کەالری
کۆنە ل��� ه قهزاى ك���هالر ،لەئێس���تادا
بەتەنیا دەژی ،ئ���ەو بەهۆی ئەوەی کە

هی���چ خوێندەوارییەکی نی���ە و بەوتەی
خۆی ش���ارەزای خوێندنەوە و نوس���ین
و بەرواری لەدایکبون و هاوس���ەرگیری
ومردنی هاوسەرەکەی نیە ،بەاڵم بەپێی
لێکدان���ەوەی خۆی و ئەو روداوانەی کە
لە کوردس���تاندا رویان داوە ،لەدایکبوی
س���اڵی  1943ی یەکێک لەگوندەکانی
ناوچەی گەرمیانە.
لەس���ەردانێکی (نەوژی���ن) دا بۆ ماڵی
میمکە س���ێوە و خس���تنەڕوی ژیان و
گوزەرانی و چۆنێتی کارکردنی رۆژانەی
بەپێکەنین���ەوە بەمج���ۆرە بۆم���ان دوا
و وت���ی« :ه���ەر وەبۆنەی قس���ەکانمۆ
نەمگرن من کێش���ەم نیە گش���تیتان بۆ
باسەکەم».
ئەو بەهۆی نەزانینی ساڵ و بەروارەوە،

سەرگوزەشتەکانی ژیانی بە (کارەساتی
ئەنف���ال و ش���ەری ئێ���ران و عێراق و
روخان���ی رژێمی بەع���س و .....هتد)
دەبەس���تێتەوە ،هەربۆیە بەمش���ێوەیە
درێژەی بەقسەکردن دا و وتی« :نازانم
ساڵی چەن بو ،بەاڵم چوار پێنج ساڵێ
پێش ئەنفال هاتینە کەالر و تائیسە هەر
لەی���رە ئەژین ،لەماڵ���ی باوکمەوە هەتا
ئێس���تاش من هەر خەریکی ش���وانیم و
هیچ کارێکی ترم نەکردوە».
میمکە سێوە باسی لەهاوسەرگیریەکەی
کرد و وتی« :دڵنی���ا نیم بەاڵم وابزانم
تەمەن���م نزیک���ی  20س���اڵ بو ش���وم
ک���رد بەپیاوێک و  7مناڵ���م لێ هەیە،
پیاوەکەیش���م ه���ەر وەک خ���ۆم هیچ
کاریت���ری نەک���ردوە جگە لەش���وانی و

لەوەڕاندنی ئاژەڵ».
ئەگەرچی پیشەی ش���وانی تاڕادەیەک
بە پیش���ەیەکی پیاوانە ناسراوە ،بەاڵم
میمکە سێوە توانیویەتی وەکو پیاوێک
کارى ش���وانی ب���کات و تا ئێس���تەش
بەردەوامبێ���ت س���هرباری هەڵکش���انى
تەمەنی.
ئ���ەو بە دڵخۆش���یەکی زۆرەوە باس���ی
لەکارەکەی ک���رد و وتى« :جاران وابو
خەڵک هەموی خەریک���ی مەڕ و مااڵت
و ش���وانی بوە ،ئ���ەو مااڵنەیش کە زۆر
دەوڵەم���ەن ب���ون هەر م���ەڕو مااڵتیان
هەب���وە و بەخێوی���ان ک���ردوە چونکە
کارێکی خۆش بو بۆمان و ئاسودەبوین
بەو ژیان و بەوکارە هەرچەنده کارێکی
ئاسان نیە».

میمکە س���ێوە زیاتر قس���ەی کرد «تا
کاتی مردنی پیاوەکەم پیشەی شوانیم
وەک کارێ رۆژانەو ئاس���ایی بوە ،بەس
ئیس���ە مناڵەکانم ژنیان هێناوەو شویان
کردوە و بەتەنیا ئەژیم بۆیە ئیس���ە بۆ
دابینکردن���ی بژێ���وی رۆژانەمە ،چونکە
هی���چ موچەیەکم نیە بێوەژنانەکەش���م
بڕاوە».
وتیشی« :زس���تانان بەهۆی سەرماوە
ناتوانم زۆر ئاژەڵەکان بوەمۆ دەرۆ ،بەاڵم
مانگەکانیتر و رۆژانیتر لە  ٦بەیانیەوە
لەماڵ دەرەچم تا بانگی ئێوارە».
میمکە س���ێوە ،لەئێستا دا لەخانویەکی
تایبهت بهخۆی بەتەنیا و نزیک لەکوڕەزا
و کچەزاکانی دەژی.
ئەو خاوەنی هەشت سەر ئاژەڵە و رۆژانە
رێگەیەکی زۆر دەبڕێت بۆ دەرەوەی شار
بهمهبهس���تى لەوەڕاندن���ی ئاژەڵەکانی.
هەرچەند لەئێستادا بەخێوکردنی ئاژەڵ
لەش���اردا قەدەغەکراوە ،ب���ەاڵم میمکە
(س���ێوە) بە پێکەنین���ەوە وتی« :گەر
ئاشایس���یش بمگرێ من ه���ەر واز لەم
ش���وانیە نای���ەرم و بەردەوامم ،چونکە
ههم نانى هالهسهر و ههمیش زۆر حهزم
هالێی و ئاسودهم پێی».

ژنانى گهرمیان دهبن ه پارێزهر

بەرپرسی ژورى پارێزەرانی كەالر :لەئەدائی سەرجەم پارێزەرانی ژن رازیم
◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
كارى پارێزەرى كە پێشتر بەکارێکی
پیاوانە ناسرابو كەمتر ژنان كە
دەرچوی بەشی یاساش بون
ئەم كارەیان دەکرد ،ئەمەش بۆ
قورسى و كێشەو گرفتەکانی ئەو
كارە دەگەڕێتەوە ،بەاڵم لەئێستاداو
لەگەرمیان كۆمەڵێک ژن دەستیان
داوەتە كارى پارێزەری و بەشێکیشیان
چەند ساڵێکە خەریکی ئەم كارەن.

پارێزەر لەگەڵ
ترسا هەرگیز
سەرکەوتو نابێت

كاركردن لەهەمو كەیس���ێکدا قورس���ەو
بەھەم���و پارێزەرێ���ک ناكرێ���ت ،بەاڵم
بەش���ێک لەو ژن���ە پارێزەران���ە بەبێ
بەھۆی كارەکەمەوە
گوێدانە هیچ كیشەو ئاستەنگێک كارى
خۆیان دەکەن.
توشى هیچ
س���ەیران حەبی���ب ،یەکێک���ە لەو ژنە
هەڕەشەو كێشەیەک
پارێزەرانەو ماوەی  6ساڵە كاردەکات،
وتى« :من هەمو جۆرە كەیس���ێک وەک
نەبومەتەوە
پارێزهر وەردەگرم و بەھۆی كارەکەمەوە
توشى هیچ كێشەیەک نەبوم».
ب���ەھار عەل���ی ،یەکێک���ی ت���رە ل���ەو
ژن���ە پارێزەران���ە و ماوەی دو س���اڵە
كاردەکات.
دەڵێ���ت« :هەم���و ج���ۆرە كەیس���ێک لەکۆى  73پارێزەر لەژوری پارێزەرانی
وەردەگرم تەنها لەداوای جنایات نەبێت ،ك���ەالر18 ،یان ژن���ن و زۆربەیان كارى
چونكە دەسەاڵتەکەم ھێشتا راھێنراوە ،پارێزەری دەکەن.
لەبەرئەوەی بەپێی یاساى پارێزەرایەتى (لوئەی س���ەلیم) بەرپرس���ی پێشوى
ئەو پارێزەرەی دەس���ەاڵتەکەی راھێنراو ژورى پارێزەرانی ك���ەالر ،بۆ (نەوژین)
بێ���ت ناتوانێت بەتەنه���ا داواى جنایات وتى« :پارێزەرە ژنەکان س���ەرجەم ئەو
كەیس���انەی وەری دەگرن بەپێی تواناو
وەربگرێت».
وتیش���ى« :ل���ەم كات���ەدا دەتوانی���ن زانی���ارى تایب���ەت بەخۆی���ان دەتوانن
لەگ���ەڵ پارێزەرێکی كارا داواى جنایات چارەسەری تەواوی بكەن ،لەوحاڵەتەش
دەس���ەاڵتی وەرگرتنی ئەو دۆسیانەیان
وەربگرین».
رونیش���یکردەو« :بەھۆی كارەکەمەوە نیە ئەوا بەھاوکاری لەگەڵ پارێزەرێکی
توش���ى هی���چ هەڕەش���ەو كێش���ەیەک راوێژکار یان كارا ،كێشەکان وەردەگرن
و چارەسەری دەکەن».
نەبومەتەوە».

لهبارهى ئاس���تى ژنانى پارێزهریشهوه،
(لوئ���هى س���هلیم) وت���ى« :م���ن لە
ئەدائ���ی س���ەرجەم پارێ���زەران رازیم
وهیچ كێش���ەیەکیان نی���ە لەوەرگرتنی
دۆسیەکاندا».
بۆ ئ���ەو ژنانەی کێش���ەیان ھەیە بونی
پارێزەرێک���ی ژن وادەکات زیاتر بتوانن
کێشەکانیان و ئەو قسانەی لە دڵیاندایە
باس���ی بکەن ،بۆ ئەمەش بەش���ێکیان
لەکاتی کێشە پەنا بۆ پارێزەرە ژنەکان
دەبەن.
یەکێ���ك لەو ئافرەتانەش كە كێش���ەی
لەگەڵ هاوسەرەکەی هەبوەو پەنای بۆ

پارێزەرێک���ی ژن ب���ردوە ،بۆ (نهوژین)
وتى« :م���ن بۆی���ە پارێزەرێک���ی ژنم
هەڵب���ژاردوە چونكە دەتوانم بەباش���ی
كێش���ەو گرفتەکانی خۆمی پێ بڵێم و
هەروەھا ئەویش بەباشی لەمن تێدەگات
و گوێم بۆ دەگرێت».
سەیرانى پارێزەریش دەڵێت« :من زیاتر
كار لەکەیس���ی ژنان دەک���ەم ،ههوڵی
سهرهكیشم بۆ ئهوه بوه حەقی ژنەکان
وەربگ���رم و نەھێڵ���م مافەکانیان زەوت
بكرێت».
لەبارەی ئەوەی بەش���ێک لەژنان بەھۆی
ترس لەکارەکەو ئەو کێشانەی روبەڕوی

دەبن���ەوە کاری پارێ���زەری ناک���ەن،
(سەیران حەبیب) دەڵێت« :ئەم کارە
پێویس���ت بەترس ناکات وئێستا خەڵک
ھۆشیاربونەتەوە ،ئەمە سەردەمی کۆن
نی���ە ،بهڵکو ئێس���تا تێڕوانینی خەڵک
گۆڕاوە».
جهختیشیكردهوه «کاری پارێزەری ھیچ
پێویست بەترس ناکات».
(ب���ەھار عەل���ی)ش ،ب���ه متمان��� ه
بهخۆبونێكهوه وتی« :ئەو ئافرەتانەی
کە بەھۆی ترس���ەوە ناتوانن کاربکەن،
پێی���ان دەڵێ���م پارێزەر لەگەڵ ترس���ا
هەرگیز سەرکەوتو نابێت».

رۆشنبیری
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رێنواز ،تەمەنێکی کەم و ئەزمونێکی زۆر

ژنه نوسهرهكهى دۆستى كورد

◘ نهوژین

◘ نهوژین ،سهرگوڵ خهلیل
سەرەڕای تەمەنە کەمەکەی ،بەاڵم
(رێنواز) وەک کچە شێوەکارێكى
چاالك دهركهوتوهو تا ئێستا
بەشداریی چەندین پێشانگای کردوە
نەک تەنها لە گەرمیان ،بەڵکو لە
شارەکانی دەرەوەی گەرمیانیش.
لهچهن���د س���اڵی راب���ردودا و لهگهڵ
كردن���هوهى پهیمان���گاى هونهری���ى و
سهنتهرى جیاوازی تایبهت ب ه پهرهدان
ب��� ه تواناكان���ى گهنجان له س���نورى
گهرمیان ،رێژهى كچانى هونهرمهندیش
روى ل ه زیاد بون كردوه ،بهش���ێك لهو
كچان ه سهرباری كهمی تهمهنیان ،بهاڵم
توانیویان ه بهزویی تێكهڵ بهو بواره بن
و پ���هره ب ه توانا هونهریهكانیان بدهن،
یهكێك ل���هو كچانهش( ،رێنواز نامیق)
ه.
رێنواز ،تەمەنی  ١٩ساڵە و لەدایکبوی
ش���اری کەالرە ،س���ەرەتاکانی هاتنە
نێو دنی���ای هون���ەری دەگەڕێتەوە بۆ
قۆناغەکان���ی خوێندن���ى بنەڕەتی کە
س���ااڵنە لە چاالکی���ە هونەریەکان
(شێوەکاری و شانۆ) بەشداریی
کردوه.
وهك ل���ه دیدارێكى (نهوژین)
دا ئام���اژهى بۆ كرد ،خولیاو
ئ���ارەزوی ب���ۆ هون���ەری
ش���ێوەکاری زیات���ر بوە و
بەوەوە نەوەستا کە تەنها
س���ااڵنە بەش���داری ل���ە
چاالکی���ە هونەریەکانى
قوتابخانهك���هى بكات،
بۆی���ه ل���ەدەرەوەی
قوتابخان���ە دەس���تى
كارك���ردن
ب��� ه
ك���ردوه لهرێگ���هى
بهش���د ا ر ییكر د ن
ل���ه خولهكان���ى
پێگهیا ند ن���ى
هونهریی.
وتی« :بۆ ئهو
مەبەس���تەش
س���ەنتەرى
چا ال ک���ی
گە نجا نى
كهال ر م
ب���ە

گونج���او زانی و لەوێوە توانیم پەرە بە
ئاست و توانای فێربونی خۆم بدەم لە
هونەری شێوەکاریدا».
یهكێ���ك ل ه ه���ۆكاره س���هرهكیهكانى
كهمی بهش���داریی كچ���ان لهگهرمیان
ل��� ه كاری هونهریی وهك ش���ارهزایان
باسیلێوهدهكهن ،ئهو رێگریانهیه ك ه ل ه
خێزانهكاندا روب���هڕوى دهبنهوه ،بهاڵم
لهالی (رێنواز) رهوشهكه نهك ههروهها
نهبوه ،بهڵكو پێچهوانه بوه.
ئ���هو باس ل���ە خێزانەک���ەی دەکات و
دەڵێت« :من لە نێ���و دنیای هونەردا
ژیاوم ،چونکە باوکم خۆی پەیکەرتاشهو
دایکیش���م دەس���تڕەنگینیەکی جوان و
بەس���ەلیقەی هەبوە لە کاری دەستیدا،
بۆیە ئەوان رێنیشاندەری سەرەکی من
بون لە بەردەوام بون و باشتر بونم لە
کاری هونەری».
رێن���واز ،گهڕای���هوه سهرباس���ی كاره
س���هرهتاییهكانى و ههنگاوهكان���ى
كارى دهس���تپێكى و وتى« :یەکەمین
پێشانگام بە ئاس���تێکی سەرکهوتو لە
س���اڵی  2014کردهوه
کە لە سەنتەری
چا ال ک���ی
گە نجا نی
کە ال ر

لەژێ���ر ناونیش���انی (تابلۆکانی بەر لە
خەزان) كردمهوه ،لەهەمان س���اڵدا لە
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری لە
بەشی ش���ێوەکاری وەرگیرام و لەوێوە
جارێکی تر حەز و ئارەزوی من بۆ کاری
ش���ێوەکاری زیاتر بو ،ئەمساڵ قۆناغی
پێنجهمم لە بەشی وێنەکێشان».
کچە ش���ێوەکارەکە لەو سااڵنەی کاری
کردوە بە تابلۆ رەنگینەکانی بەشداری
چەندی���ن پێش���انگای کردوە لەس���ەر
ئاس���تی کوردس���تان کە دیارترینیان
جگ ه لهكهالر ،ش���ارهكانى (سلێمانی،
دەربەندیخان و کۆیە)یە.
بهردهوام یهكێك لهكێش��� ه گهورهكانى
هونهر ل ه كوردستان بهگشتى ئهوهبوه
ك���ه زۆر بهكهمى دهبێته س���هرچاوهى
بژێویی بۆ هونهرمهند ،بۆیه هونهرمهند
ناچاره بۆ بژێویی خۆی و بهردهوامبون
لهكارهكان���ى دا ،كاری دیك���ه بكات.
وادیاره چارهنوسی (رێنواز)یش وهكو
هونهرمهندان���ى دیكهی��� ه ل���هو روهوه،
چونك ه ئهو لهپ���اڵ كارى هونهریی ،لە
یەکێک لە بازارەکانی ش���اری کەالر دا
كاردهكات.
لەبارەی کارەکەیەوە بۆ (نەوژین) وتی:
«ئەم کارەم نەبوەت���ە رێگر لەبەردەم
کاری هونەریمدا ،بەڵکو زیاتر هانی داوم
بۆ بەردەوام بون لە کاری هونەری».
حاڵهتێكى دڵخۆش���كهرى كایهى هونهر
لهگهرمیان ئهوهی ه ك��� ه رۆژ دواى رۆژ
ژم���ارهى كچانى هونهرمهند تیایدا زیاد
دهكات ،لهوبارهوه (رێنواز) دڵخۆشیی
خۆی دهردهبڕێت.
وتى« :هەم���و ئەمانە دڵخۆش���یەکی
ت���ەواوی بە م���ن بەخش���یوە لەماوەی
ئەمسااڵنەی کارکردنم لە کاری هونەری
بەتایب���ەت ئەم س���ااڵنەی کۆتایی کە
ژمارەیەکی بەچاوی ئافرەت تێکەڵ بە
کاری هونەری بون و تا دێت ژمارەیان
زیاتر دەبێت ،ئەمەش مایەی دڵخۆشیە
کە ژنانیش شانبەشانی پیاوان دەتوانن
بەشدار بن لە کارە هونەریەکان».
وتیش���ی« :دەمەوێت منیش ش���وێن
پەنجەی خۆم لە هونەری ش���ێوەکاریدا
بنەخشێنم ،ئهویش لە رێگەی هەبونی
خوێن���دکاری تایب���ەت ب���ە خۆم و
بەش���داری کردن���ی پێش���انگاکان
لەس���ەر ئاستی هەرێم و دەرەوەی
هەرێمیش».
جهخت���ى لهوهش���كردهوه كچان
بۆ ئ���هوهى پ���هره بهتواناكانى
خۆیان ب���دهن ،پێویس���تییان
به خۆماندوكردن و كۆش���ش و
قوربانیدان ههیه.
لهوبارهوه وتى« :هیچ ش���تێک
بهبێ ماندوبونێکی
زۆر ،ئەنجامێکی
زۆر باش���ی
نا بێ���ت ،
بۆی���ە هەمو
سەرکهوتنێک
پێو یس���تی
ب���ە رهن���ج و
فیداکاریە».

ئهگهر بڕیاربێت ریزبهندیهك بۆ
باشترین نوسهرانى ژنى عهرهب
بكرێت ل ه مێژودا ،ئهوا بێگومان
(ئهحالم مستهغانمی) دهكهوێت ه
سهروى لیستهكهوه ،ئهویش بههۆی
ئهو كاریگهریی و داهێنانه بهرچاوهى
ك ه ل ه ئهدهب و بهتایبهتى رۆمان دا
كردویهتى.
ئهگهرچی زۆرینهى نوس���هره دیارهكانى
جیهان و عهرهبی���ش له رهگهزی نێرن،
بهاڵم ژمارهیهك قهڵهمى ژن ،توانیویان ه
لهو مهیدان���هدا بهتوانایی و كاریگهریی
خۆیان بس���هلمێنن ،ئهحالم یهكێكه لهو
ژنانه ،كهتائێس���تاش رۆمانهكانى وهكو
شاكار ل ه ئهدهبی عهرهبی لێی دهڕوانرێت
و چهندین خهاڵتى بهدهس���تهێناوهو ل ه
ریزبهندى پڕ فرۆشترین رۆمانهكانیشه.
ئهم ژن ه نوس���هره ،بهزۆریی ب ه رۆمانى
(یادگهى جهس���ته = ذاكره الجس���د)
ناسراوه ،كهكاتى خۆی وهكو بومهلهرزه
دونی���ای ئهدهبی عهرهب���ی لهراندهوهو
تائێستاش وهكو یهكێك ل ه باشترین 100
رۆمانهكانى ع���هرهب ههژمار دهكرێت.
بهدواى ئهم رۆمانهشداو وهكو تهواوكاری
چیرۆكهك���ه ،دو رۆمان���ى دیكهى باڵو
ك���ردهوه بهناوهكانى (فوضى حواس =
پش���ێویی ههس���تهكان) و (عابر سریر
= رێبواری نوێنگه) ،ك ه ههرس���ێكیان
پێكهوه به سیانه «ثالثیه» ناودهبرێن،
هاوش���ێوهى س���یانیی ه بهناوبانگهكهى
رۆماننوسی ناس���راوى میسر (نهجیب
مهحفوز).
بهگهڕان���هوه بۆ س���هرهتاكان ،ئهم ژن ه
نوس���هره لهس���اڵی  1947له جهزائیر
لهدایكبوه ،بۆماوهیهك پێشكهش���كاری
بهرنامهیهكى ش���یعریی بوه ل ه رادیۆی
واڵتهكهى ك ه جهماوهرێكى زۆری ههبوه،
پاشان گهشتى فهرهنسای كردوهو لهوێ
دهس���تى بهخوێندن كردوهو بڕوانامهى
دكتۆرای ل��� ه بوارى كۆمهڵناس���یی ل ه
زانكۆی (سۆربۆن) بهدهست هێناوه.
ئهم ژن ه نوس���هره ،پێش باڵوبونهوهى
رۆمانهكهى (یادگهى جهس���ته) ،چهند
كتێبێك���ى دیكهى ش���یعریی و ئهدهبی
باڵوكردبویهوه ،بهاڵم هیچیان بهقهد ئهو
رۆمان ه نهیان ناساند ،چونك ه ئهو رۆمان ه
چ لهروى تهكنیكی گێڕانهوهو چ له روى
پهیام و ناوهڕۆكیش���هوه ،رۆمانێكى پڕ

خۆشحاڵیی خۆی
به باڵوكردنهوهى
رۆمانهكهى ب ه
كوردیی دهردهبڕێت

و ج���وان و داهێنانێكى ناوازه بو ،ههر
ئهمهش��� ه وایكرد كه بۆ چهندین زومان
وهربگێڕدرێت و پاشانیش كرا به زنجیره
تهلهفزیۆنییهك.
شاعیری ناسراوى عهرهب ،نزار قهبانى،
لهب���ارهى رۆمانهكانى (ئهح�ل�ام)هوه
دهڵێ���ت« :رۆمانهكانیان گێژیان كردم،
ئهمه لهكاتێكدای ه ك��� ه رۆمان زۆر كهم
گێژم دهكات».
ئهم ژن ه نوس���هره ،بهوه ناس���راوه ك ه
نوس���هرێكى دۆس���ت و نزیك ه ل ه دۆزى
كوردهوه ،ههربۆی ه بۆن���هو یادهكانیش
لهدهس���ت نادات بۆ پیرۆزبایی كردن ل ه
گهلی كوردستان.
له نامهیهكى پیرۆزبایی دا بهبۆنهى جهژنى
ن���هورۆزى س���اڵی 2714ى كوردیهوه،
نوس���یویهتى« :بهبۆن���هى جهژن���ى
ن���هورۆزهوه ،گهرمتری���ن پیرۆزباییاتان
لێدهكهم ،بهوهیوای ئهم ژن ه بێته مایهى
زیاترى گهشانهوهتان».
ئهح�ل�ام مس���تهغانمی ،ل���ه نامهیهكدا
ب���ۆ وهرگێڕی رۆمانهك���هى بۆ كوردیی
(حهمهس���اڵهح حهم��� ه ئهمی���ن)،
خۆش���حاڵیی بێپایان���ى خ���ۆی ب��� ه
باڵوكردن���هوهى رۆمانهك���هى به زمانى
كوردی���ی دهردهبڕێت و ب��� ه یهكێك ل ه
س���اته خۆش و كاریگهرهكان وهس���فی
دهكات.
لهئێس���تادا ئهم ژن ه لهنێوان شارهكانى
دوب���هى و بهی���روت ژی���ان دهكات و
بهنوس���ینی بابهت و رۆمان و شیعرهوه
س���هرقاڵه ،چونكه ئهو ئهگهرچی زۆرتر
وهكو رۆمانن���وس ناوبانگى دهركردوه،
ب���هاڵم خاوهن���ى چهندی���ن تێكس���تی
ش���یعرییهو ه���هروهك خۆیش���ی وهكو
شاعیرێك دهناسێت.
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ژنان له میرات بێبهش دهكرێن

◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
بەھۆی كلتورو بەعەیبە زانینى
كۆمەڵگاوە بەشێکی زۆری ژنان
لەکاتی بێبەشکردنیان لەمیراتی سكااڵ
تۆمارناکەن ،لەکاتێکدا میراتى حەقێکی
شەرعی و یاسایى ژنانە و لەکاتی
دابەشکردنیدا دەبێت بەرکەوتەی
خۆیان پێ بدرێت.
ل���ەدوای مردن���ى باوك بەپێی ش���ەرع
ویاس���ا میرات���ى لەنێ���وان مناڵەکانیدا
دابەشدەکرێت ،بەاڵم بێبەشکردنی ژنان
ل���ە میراتى دیاردەیەک���ی باوەو خودى
ژنانیش بەزۆری لەکاتی بێبەشکردنیان
بێدەنگ دەبن.
(لەوالو) یەکێکە لەو ژنانەی لەمیراتی
بێبەش���کراوە .لەوبارەوە بۆ (نەوژین)
وتى« :ل���ەدوای مردنى ب���اوك ودایكم
براك���ەم ئەو موڵکان���ەی باوكم لەدوای

خۆی بەجێیھێش���ت هەم���وی بۆخۆی
ب���رد بەبێ ئەوەی هیچ بەش���ێکی ئێمە
بدات».
ل���ە رابردودا بەب���ێ گوێدانە ئەوەی ژن
حەقی خۆیەت���ی میراتى پێ بدرێت لەو
ماف���ە بێبەش���کراوە هەندێکجار خودى
دایك هۆکاری ئەم بێبەشکردنەبوە.
حەس���یبە ،كەباوکی ماوەی  10س���اڵە
كۆچی دواى ك���ردوەو موڵکێکی زۆری
لەدوای خ���ۆی جێھێش���توە ،دەڵێت:
«ل���ەدوای نەمانی باوك���م ،دایكم ھەمو
میراتێک���ەی دابەکوڕەکان���ی و ئێمەی
ل���ەو مافە بێبەش���کرد ،ئێمەش بەھۆی
ئەوەی نەم���ان ئەتوانی قس���ە لەگەڵ
دایك و براكانم���ان نەکەین بێدەنگیمان
هەڵبژارد»
هەرچەندە ژمارەیەکی زۆر لەژنان بەھەر
بیانویەک بێت لەمیراتی بێبەش���كراون،
ب���ەاڵم لە بە دواداچونێکی (نەوژین) لە
ناو دادگای باری کەس���ێتی ودادگاكانى

لێکۆڵینەوەی کەالر ،بۆمان دەرکەوت کە
ژمارەی ئەو ژنانەی لە میراتی سکااڵیان
کردوە ل���ە پەنجەکانی دەس���ت تێپەر
ناکەن و ھیچ ژنێکم���ان دەس نەکەوت
لەسەر میراتی س���کااڵی کردبێت،بەاڵم
ئەوەمان بۆ رون بوەو کە بەشێک ژنان
لە دادگاکان���ی مەدەنی داوا دەکەنەوەو
ل���ەو رێگەی���ەوە داوای بەش���ی خۆیان
دەکەن و رێگا نادەن کە بێبەش بکرێن،
ئەمەش بۆ خۆی جۆرێکە لەسکااڵ لە بێ
بەشکردنی میراتی.
نمون���ەی ئەم جۆر داوای���ەش (چرۆ و
سروە)ن ،کە ناوی خوازراوی دوخوشکن
بۆ ئ���ەوەی لەمیراتی بێب���ەش نەکرێن
پەنایان بۆ دادگای مەدەنی بردوە.
(چرۆ) بەمج���ۆرە چیرۆکی خۆیانی بۆ
(نەوژی���ن) باس���کرد« :دوای ئ���ەوەی
باپیرم کۆچی دوایکرد زەویەکی لە دوای
خۆی بەجێھێشت ،براکانم زۆر ھەوڵیان
دا زەویەکە بفرۆشن بەبێ ئەوەی بەشی

ئێم���ەی لێبدەن ،بەاڵم ب���ەھۆی ئەوەی
زەویەک���ە تاپۆ بو بۆی���ە ھەرچەندیان
کرد نەیانتوان���ی بەبێ رەزامەندی ئێمە
بیفرۆش���ن ونەش���یان دەویست بەشی
ئێمەی لێب���دەن ،بۆیە ئێمەش پەنامان
ب���ردە ب���ەر دادگا دوای تەواوکردن���ی
رێوش���وێنە یاس���ایەکان زەویەک���ە
بەڕەزامەن���دی ئێمە فرۆش���را ،ئێمەش
بەپێی ئەوەی لە یاس���ادا دانراوە بەشی
خۆمانمان لە زەویەکە وەرگرت».
ب���ەاڵم هەم���و ژنانى ت���ر ناتوانن وەک
ئەم دوخوش���كە داوا پێش���کەش بكەن
یا سكااڵ بکەن لەس���ەر بێبەشکردنیان
لەمیراتی ب���ەھۆی ئەوکلتورەی كە زاڵە
بەسەریاندا.
لەبارەی س���كااڵ تۆمارکردنەوە لەس���ەر
براكەی( ،ل���ەوالو) دەڵێت« :من لەبەر
موڵک و ماڵ ئامادە نیم س���كااڵ لەسەر
براك���ەم تۆماربک���ەم ،چونك���ە خەڵک
قس���ەدەکەن دەڵێن لەبەر پارە شكاتى
لەبراک���ەی ك���ردوە ،هەرچەن���دە م���ن
لەوكاتەدا پێویستم بەپارە هەبوە ،بەاڵم
هەر سكااڵم نەکردوە».
لەبارەی س���كااڵ تۆمارنەکردنی ژنان و
كچانەوە ،پارێزەر (نەشاد عومەر) ،بۆ
(نهوژین) وتى« :بەهیچ جۆرێک یاس���ا
ژنی بێ بەش���نەکردوە ل���ە میرات جگە
ل���ەو دەقەی کە کچ نیوەی کوڕ دەبات،
ئەوەی لە دەرەوەی دادگاکان دەوترێت
ئەوەی���ە کە کچان و ژنان خۆیان نایەنە
دادگا و خۆی���ان ب���ە ه���ۆی بارودۆخی
کۆمەڵگاوە ئامادە نین سکااڵ بکەن».
وتیش���ی« :ش���تێک نییە لە دادگا یان
فەرمانگەکان���ی تر کە ئاس���انکاری بۆ
بێبەش���کردنی ژن و کچ ب���کات ،بەڵکو
ئ���ەوەی هەیە کە کچ خ���ۆی ناتوانێت
سکااڵ بکات یان ڕەزامەند دەبێت بەوەی
بەش���ی نەدرێت و ئەمەش نابێت بڵێت
یاس���ا مافی پێ ن���ەدام ئەکرێت بڵێت
کۆمەڵگە نەیهێش���ت داوای مافی خۆم
بکەم».
زۆرجاربەش���ێکی زۆر لەو موڵکانەی لە
دوای کەسی کۆچکردوەو بەجێ دەمێنێت
تاپۆ نییەو یان بۆ نمونە ئۆتۆمبێلەو بە
ناوی کەسی کۆچکردوە نییە.

پارێزەر(نەشاد عومەر) لەمبارەوە وتى:
«ئەمە کێش���ەیەکی ئیدارى و یاسایەو
بە یاسا رێکنەخراوە ،بۆیە زۆرجار و لە
واقعدا رویداوە پی���اوان و کوڕان دەچن
ل���ە دەرەوەی دادگا ئ���ەم مااڵنە بە بێ
رەزامەندی کچ یان ژن دەفرۆش���ن و بۆ
ئەو کڕین و فرۆشتنەش پەنا نابەنە بەر
فەرمانگە رەس���میەکان و لەم روەوه ژن
و کچ ب���ێ بەش دەبن ،چونکە ئەو ماڵ
و موڵک���ە ب���ە دەس پیاوەوەیە ،بەاڵم
ل���ەم حاڵەتەش ژن و ک���چ گەر خۆیان
بیانەوێ���ت دەتوان���ن پەن���ا ببەنە بەر
دادگاکان و سکااڵ بکەن».
نەبون���ی ھۆش���یاری ئاین���ی الی ژنان
ونەزانینی ئەوەی میرات حەقی شەرعی
خۆیانە وای کردوە پی���اوان زیاتر ژنان
بێبەش بکەن.
مامۆس���تا س���ەباح محهمهد ،پێشنوێژو
وتارخوێ���ن ،لەم بارەوە ب���ۆ (نەوژین)
دەڵێ���ت« :داواکارم ژن���ان ھۆش���یار
ببنەوەو لەکاتی بێبەشکردنیان لەمیراتی
بەو پێیەی حەقی شەرعی خۆیانە ،بۆیە
دەتوانن سکااڵ بکەن».
ھەروەھا وتیشی« :ئەو کەسانەی حەقی
ژنان دەخۆن گوناهب���ار دەبن ،چونکە
ژنانی���ش وەک پیاوان پێوس���تیان بەو
میراتیە ھەیە».
لەبارەى ئەوەی ئایە لەھەمو حاڵەتەکاندا
كچ نیوەی كوڕی بەردەکەوێت؟
م.س���ەباح وتى« :لەھەمو حاڵەتەکاندا
كچ نیوەی كوڕی بەرناکەوێت ،لەھەندێ
حاڵەت���دا وەک یەکی���ان بەردەکەوێت
بەھی���چ جۆرێک دین حەق���ی ئافرەتی
نەخواردوە».
هەندێکی تر لەژنان بەویس���تی خۆیان
دهس���تبهرداری ئهو بهشه میراتیی ه بون
ک���ه بهری���ان کهوتوه و لهب���هر یهکێک
ل ه ئهندامانی خێزانهکهیان ئهو بهش��� ه
میراتهیان وهرنهگرتوه.
وەک (ئاس���كە) وتى« :بەھۆی ئەوەی
ئێمە یەکێک لەبراکان���م ھەژاربوە بۆیە
ئەو خانوەی ماڵی باوكمان كەمابو ئێمە
لەحەقی خۆمان دام���ان بەو برایەمان،
چونكە هەمومان هاوسەرگیریمان كردبو
پێویستمان پێی نەبو».

مێردهكهى ناپاكیی لهگهڵ كردوهو كهچى ئهم سهرگهردان بوه
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
لهمیانهى بهدواداچون و كارى
رۆژانهماندا لهرێگهى تیمهكانمانهوه،
گوێبیستی زۆر چیرۆك و بهسهرهاتى
زوڵم و ستهم بهرامبهر به ژنان دهبین،
دهمهوێت ههندێك لهو چیرۆكان ه بۆ
ئێوه بگوازمهوه ،نهك بۆ ئهوهى
ئێوهش لهگهڵ ئێمهدا خهم بخۆن،
بهڵكو بۆ ئهوهى رادهى ئهو ستهم و
زوڵمه بزانن كهلهكۆمهڵگهدا بهرامبهر
ب ه ژنان دهكرێت.
ئ���هو چیرۆك���هى ئهمج���اره باس���یی
دهكهین ،هی ژنێك ه ك ه لهسهر ناپاكیی
«خیان���هت» ،ژیانى تێكچوه .كهدهڵێم
ناپاكی���ی وانهزانن ك��� ه ژنهكه ناپاكیی
كردبێ���ت ،بهڵك���و بهپێچهوان���هوه،
مێردهكهى ناپاكیی كردوهو كهچى ئهم
بوهت ه قوربانی.
چیرۆكى (نهس���رین) ،لێرهبهدوا لهسهر
زاری خ���ۆی دهگێڕین���هوه بهههندێ���ك
دهس���تكاریی بۆ پاراستنى نهێنى ناو و
كهیسهكهى.
ئ���هم ژن���ه دانیش���توى گهرمیان���ه،
هاوس���هرگیریی ك���ردوهو خاوهنى ()3
مناڵه ،لهقاتى س���هرهوهى ماڵی باوكی
پیاوهكهى ژیاون .سهرهتاى مهرگهساتى
ژیانى بهمشێوهی ه دهگێڕێتهوه «رۆژێك
مێردهك���هم هاتهوه ماڵو تهلهفۆنهكهى
بهگوێوه بو ههر قس���هى دهكرد ،منیش
وت���م ئهوه لهگ���هڵ كێ قس���هدهكهى؟
وتى :لهگهڵ خۆشهویس���تهكهم قس��� ه
دهكهم وهره با رهس���مێكت بگرمو بۆى
بنێرم پێیخۆش��� ه بتبینێت .منیش وتم
باش���ه تۆ ب���ۆ واز لهم كاران���ه ناهێنى

خاوهنى س���ێ مناڵى تا كهى ب ه خۆتدا
ناچیتهوه؟».
بهردهوام بو لهسهر گێڕانهوهكهى «ئیتر
بو ب ه دهنگ ه دهنگمانو مێردهكهم كهوت ه
لێدانم و به شهقو زل ه ههمو گیانمى شین
و مۆر ك���ردهوهو پڕ دهمو لوتم ببو ل ه
خوێن ،مناڵهكانیشم دهیانبینى باوكیان
له م���ن دهدات هاتو هاواریان نابوهوه،
كاتێك خهس���وم گوێى له دهنگمان بو
هاتهسهرهوهو لهبری س���هركۆنهكردنى
كوڕهك���هى ،كهچ���ى ههرچی قس���هى
ناشرین ههبو بهدهمی دا هات بهرامبهر
به من ،به مێردهكهشمى وت ئهمه كهى
ژن��� ه چهندینجار پێت بڵێم تهاڵقى بده،
دهبێت ئهمجاره تهاڵقى بدهى».
باس���لهوهدهكات ه���هر ل ه س���هرهتاوه
خهسوى رازى نهبوه هاوسهرگیرى لهگهڵ
كوڕهكهى دا بكات ،چونكه ویستویهتى
خزمێكى خۆی بۆ بهێنێت.
وتیش���ى :ماوهى چوار ساڵ ه مێردهكهم
پهیوهن���دى لهگهڵ خزمێك���ى دا ههیه ،گێڕانهوهى چیرۆكهكهى و باسیلهوهكرد
دایكیش���ى ئاگادارى ئهم پهیوهندیهیهو لهپ���اش ئ���هو روداوهوه پیاوهك���هى
دهریك���ردوه لهماڵ و مناڵهكانى الیخۆی
هیچ ناڵێت.
باسیلهوهش���كرد مێردهك���هى ههرچى گلداوهت���هوه ،ئهویش باوك���ی لهژیاندا
ئیش���ى دهك���رد ههم���و پارهكان���ى نهماوهو دایكیش���ی نهخۆشه ،سهرباری
دهدای���ه كارتى مۆبای���لو دهینارد بۆ ئهوهى چهند برایهكیش���ی ههیه ،كهچى
«خۆشهویس���تهكهى» ،ههت���ا پارهى لێیان نهپرسیوهتهوهو بهناچارى ئێستا
پێنهدهم���ا دواتر دهچو لهدوكانهكان ب ه لهماڵی خزمێكێتى.
قهرز دهیكڕى و خ���اوهن قهرز دههات ه ئهوهشى وت كه ماڵی خزمهكهى رازیی
نهبون بهوهى مناڵهكانى لهگهڵ دا بێت،
سهر ماڵیان بۆ پاره.
وتیش���ی« :مناڵهكانم ل ه برسا دهگریان بۆی ه ئێستا بهناچارى مناڵهكانی لهالی
پ���ارهم پێنهدهبو ش���تێكیان بۆ بكڕم ،مێردهكهی جێهێشتوه.
كاتێك دهچوم بۆ ماڵى نهنكم ههرجارێك ب ه قوڵپى گریانهوه وتى« :ش���هوو ڕۆژ
نهنك���م پێنج ههزارى دهدامێو ش���تم ل ه دوری مناڵهكانم خهو له چاوم حهرام ه
ئێستا نازانم چى دهكهن؟ چى دهخۆن؟
بۆیان دهكڕى».
نهس���رینی بێچ���اره ب���هردهوام بو ل ه كهى دهخ���هون؟ وا خهریكه دڵم پارچ ه

دایكه نهخۆش���هكهمو براكانم بوم ،ك ه
پارچه دهبێت له دورییان».
وتیش���ی« :جارج���اره ب���ه دزى هاوس���هرگیریم كرد وتم ئۆخهى ئیتر ل ه
خزمهكهمان���هوه دهچ���م مناڵهكانم ل ه ماڵى خۆمو لهگهڵ مێردم دهحهسێمهوه،
ماڵى دراوسێكهمان دهبینم ،چونكه ئهو بهاڵم  10رۆژى نهخایاند مێردهكهم بو ب ه
ناهێڵێت تهنانهت بچم ه دادگاو س���كااڵ دڕنده ،ئێستاش تهاڵقدراوم و مناڵهكانم
تۆماربك���هم ،چونك���ه دهڵێ���ت عهیب ه لێدورخراوهت���هوهو وهك���و بهندیی وام
نابێت كهس بزانێت تهاڵقدراوى تهنانهت لهنێو دیوارهكانى خانویهكدا».
ناهێڵێ���ت بچمه ب���هر دهرگاش ههر ل ه بهخهمبارییهكى قوڵهوه وتی« :باش��� ه
پێ���م ناڵێ���ى ئهم ه چ ج���ۆره ژیانێكه؟
ماڵهوه وهكو بهندكراوێك وام».
ئ���هو ژن���ه ،ب���ه گریان���هوه كۆتای���ی ههمیش ه دهڵێم خۆزگ ه ههرچیهك دهبوم
چیرۆكهكهى بهمشێوهی ه هۆنیهوه «ههر بهس ژن نهبومای���ه ،چونك ه لهم واڵت ه
ل ه كاتى ل ه دایكبونمهوه تاوهكو ئێستا تاكه ش���تێك بێبایهخ بێتو حسابى بۆ
هیچ خۆش���یهكم ل ه ژیان نهبینیوه ،بێ نهكرێت ژنه».
دای���كو باوك له ژێ���ر چهپۆكى براكانم
گهورهبوم ،ههر ل ه مناڵییهوه تا كاتێك * ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
هاوسهرگیریم كرد شهو و رۆژ خزمهتكارى لهگهرمیان
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گیروگرفتەکانی ژنان ل ه گهرمیاندا
پێویستە ژنان
بخزێنرێنە ناو ئەو
کارانەی کە تایبەت
کراون بە پیاوان

◘ جوان ه جهلیل
کێشە و گیروگرفتەکانی ژنان تایبەت
نیە بە ناوچە و سنورێکی جوگرافی
دیاریی کراوەوە ،لەدوای نەمان
و توانەوەی کۆمەڵگەی سروشتی
(دایک -ژن) بەشێوەیەکی گشتی
کێشەو گرفتەکانی ژنان هاتۆتە بون و
هەتاوەکو ئەمرۆش بەردەوامی هەبوەو
بەچەندین شیوازی جۆراوجۆر ژنان
چەوسێنراونەتەوەو ئازادییان بەرتەسک
کراوەتەوە.
لەهەرێم���ی کوردس���تان و گەرمی���ان
بەتایبەت���ی ئ���ەو گرفتان���ە بەڕون���ی
هەس���تی پێدەکرێت ،ئەگەرچی بەشیک
لەژن���ان لەنێو کایە سیاس���ی و ئابوری
و کۆمەاڵیەتیەکان���دا دەبین���رێ ،بەاڵم
بەه���ۆی ئ���ەو دابونەریت و ئ���ەو فکرە
باوکساالری و نێرس���االرییەی کەبەنێو
س���ەرجەم پایەکان���ی ژیان���ی ژنان���دا
باڵوبۆت���ەوە ،نەتوانراوە وەکپێویس���ت
پێگەو کارکردنی ژنان پەرەی پێ بدرێت
یاخود ریگەخۆشکەربێ بۆ کاڵکردنەوەی
گرفتەکانی ژنانی ناوچەکە.
گرفتەکان���ی ژن���ان لەگەرمی���ان زۆرن،
ئەگەرچی بەشێکی پەیوەستە بەخودی
ژنان خۆیانەوە کەبێ ئیرادەو کەم توانا
کراون لەپێناو هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی
گرفتەکانی���ان ،بەاڵم بەش���ێکی زیاتری
بەن���دە ب���ە وش���یارکردنەوهی زیاتری
ناوچەک���ە بۆناس���ینی خ���ودی خۆیان
و هاوکاریکردن���ی یەکت���ر لەپێن���او
کەمکردنەوەی کێش���ەکانیان و هەوڵدان
بۆ نەهێشتنی جیاوازی رەگەزی.
ل���ەو کێش���انەش( :کوش���تنی ئازادی
ژن ،هاوس���ەرگیری پێ���ش  ١٨س���اڵ
کەئەنجام���ی زۆرینەی���ان جیابونەوەیە،
بەزۆر بەش���ودانی کچ���ان ،رێگەنەدان
بەکارک���ردن ،زۆربونی ری���ژەی کچانی
قەیرەو روبەروبونەوەی تانەو تەش���ەری
کۆمەڵگا ،دەرکردن���ی کچان لەخوێندن
بەه���ۆی هاوس���ەرگیرییەوە ،نەبون���ی
کافێ یاخ���ود قاوەخانەیەک���ی تایبەت
بەژنان ،نەبون یاخود کەمی دوکانداری
ژن ،نەبون���ی جێگەیەک���ی وەرزش���ی
تایب���ەت بەژنان وەک مەلەوانگەو هۆڵی
لەشجوانی و یاریەکانی دیکە ،رێگەنەدان
بەخوێندنی کچان و درێژەدان بەخوێندن
لەشار و شارۆچکەکانی تر...هتد).
ئەمانەو چەندین کێش���ەو ئاریشەی تر
روب���ەڕوی ژنانی گەرمی���ان بوهتەوە و

جگە لەپەروەردەکردن���ی کچان و ژنان
بەش���ێوەیەکی ناتەندروس���ت ،نەبونی
ئابوریەکی سەربەخۆ و کێشەو ملمالنێی
سیاس���ی و خراپ���ی دۆخ���ی ئابوری و
زۆربونی کێشە کۆمەاڵیەتیەکان بەهۆی
ئ���ەو بارودۆخ���ە ناهەم���وارەی ناوخۆ،
ئەم���ەش وایک���ردوە کەمتمانەکردن بە
رێکخراو و کۆڕو کۆبونەوەکانی تایبەت
بەژنان بکەوێتە ژێر پرسیارەوە.
چارەس���ەرکردنی بەش���ێک لەو کێشانە
پەیوەس���تە بەالیەن���ی پەروەردەی���ی
لەخوێندن���گا و زانکۆکان���دا ،تازیات���ر
گرنگی بەالیەن���ی پەروەردەیی و فکری
بدرێت لەنێو کتێب و وانەکانی خوێندنگا
 .1زۆرلێكردن لههاوسهرگیریی.
ئەوەن���ده تاکەکان���ی کۆمەڵگەش زیاتر ◘ پارێزهر :ژیال تۆفیق
 .2هاوس���هرگیری ژنب���هژن و من���اڵ
وشیار دەبنەوە.
بهشودان.
لەگەڵ ئەوەش���دا خراپی باری ئابوریی ،ههمومان بیستومان ه و رهنگ ه
 .3بهشودان لهجیاتی خوێن.
رێژەی تاوان���ە کۆمەاڵیەتیەکانی زیاتر كۆكبین لهسهریشی كه دهوترێت ل ه
زۆ.
ه
ب
ردانی
ه
ستلێكب
ه
د
.4
ک���ردوە ،بۆیە متمان���ەی خێزانەکانیش ئاشتی ماڵهوه بۆ ئاشتی كومهڵگا،
توندوتیژی
 .5پچڕاندنی پهیوهندیی كۆمهاڵیهتی.
کەمتر بوهتەوە بەدەوروبەرو کۆمەڵگاو یان لهخێزانێكی سهركهوتو بۆ
خێزانی لهزۆربهی
 .6مێ���رد بهزۆر خێزانی خ���ۆی ناچار
هەوڵ دەدەن کچەکانی���ان لەتەمەنێکی كۆمهڵگایهكی سهركهوتو ،بهاڵم
بكات كاری بهدڕهوشتی بكات.
کەمدا بەش���و بدەن ،ئەم���ەش دواجار بونی كێشه لهخێزاندا و چۆنیهتی
كۆمهڵگاكاندا ب ه
 .7خهتهنهكردنی مێینه.
کێشەی زیاتر بەدوای خۆیدا دەهێنێت .چارهسهركردنی جێگهی باسكردن ه
رێژهی جیاواز بونی
 .8ناچاركردن���ی تاكهكان���ی خێزان بۆ
لەس���ەر حکومەتی���ش ئ���ەوە دەڵێ���م كه بهتێگهیشتن و قسهكردن
ناچاری
ه
ب
یا
رێتی
ه
رمانب
ه
ف
ه

ل
وازهێنان
توندوتیژی.
کەپێویس���تە ئاوڕێ���ک لەگ���وزەران و چارهسهربكرێت نهك به
ههیه
واز لهكارهكهی بێنێت .
ژیان���ی هاواڵتی���ان بدات���ەوە بۆئەوەی
چیتر هەژاری نەبێت���ە مۆتەکەی ژیانی توندوتی���ژی خێزانی یهكێكه لهو دیارده  .9ناچاركردن���ی من���اڵ ب���ۆ كاركردن
تاکەکان���ی کۆمەڵگا .هەروەها لەس���ەر ه���هره كۆنانهی ك ه لهگ���هڵ پهیدابونی وسواڵكردن و وازهێنان لهخوێندن.
وەزارەتی رۆشنبیری و وەرزش و الوان یهكهم خێزان لهسهر روی زهوی دروست  .10خۆكوشتن له ئهنجامی توندوتیژی
یاساى ژماره 8ى ساڵی 2011ى تایبهت
پێویس���تە کەگرنگی زیات���ر بەخول و بوه ،ئهم راس���تیهش لهبهسهرهاتی دو خێزانی.
دەورەی هاوین���ان بدەن و ئاس���انکاری كوڕهك���هی (ئ���ادهم) دا دهردهكهویت .11 ،لهبارب���ردن ل ه ئهنجامی توندوتیژی ب ه بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژی ،ههر
بهتهنی���ا دادگاو وهزارهت���ى ناوخ���ۆی
زیاتربکەن بۆ ئەو کچ و ژنانە بۆئەوەی كاتیك قابی���ل براكهی (وات���ا هابیل) خێزانی.
 .12لێدانی تاكهكانی خێزان ومناڵهكان نهخس���توهت ه بهردهم بهرپرس���یارێتى
زیاتر رو لەبوارە جیاجیاکان و بوارەکانی دهكوژێت.
مامهڵهك���ردن لهگ���هڵ كهیس���هكانى
توندوتی���ژی خێزان���ی لهزۆرب���هی بهههر بیانویهك بێت.
وەرزش بکەن.
س���ەنتەر و ناوهنده ناحکومیهکانیش ،كۆمهڵگاكاندا ب ه رێ���ژهی جیاواز بونی  .13س���وكایهتی ك���ردن و جنێودان و توندوتیژی ،بهڵك���و ههندێك وهزارهتی
لەگەڵ کردن���ەوەی خول���ی خەیاتی و ههی���ه ،تهنانهت له كۆمهڵگایهكیش���دا جنێ���ودان بهكهس���وكار و نیش���اندانی دیكهش���ى دهستنیش���انكردوه ب���ۆ
دوروم���ان ک���ە زیاتر ئ���ەو کارانە ژنان رێژهك���ه جی���اوازه ل��� ه جێگای���هك بۆ بهك���هم س���هیركردنی وئازاردان���ی مامهڵهك���ردن لهگهڵ ئهو دۆس���یهیانه،
پەیوەس���ت دەکا بەماڵ���ەوە ،هاوکات جێگایهك���ی تر .لهبابهت���ی توندوتیژی وئهنجامدان���ی پاڵهپهس���تۆی دهرونی بهتایبهتى قوربانیهكان���ى حاڵهتهكانى
پێویستە گرنگی زیاتر بە خولە جیاوازەکان خێزانی دا كاتیش رۆڵی ههیه ،ههندێك لهس���هرى و پێش���ێلكردنی مافهكانی و توندوتی���ژی .بۆنمون���ه وهزارهت���ی
كاروكاروب���اری كۆمهاڵیهت���ی دهبێ���ت
بدهن ژنان و کچانیش بخزێنرێنە ناو ئەو حاڵهت���ی توندوتیژی بهپێی كات كهمی بهزۆر سهرجێیكردنی هاوسهر.
کارانەی کە لەکۆمەڵگادا تایبەت کراون كردوه ی���ان نهماوه بههۆی وش���یاری ئهم جۆرانهى توندوتیژیی كهباسكراون ،س���هنتهرهكانی حهوانهوهی قوربانیانی
بە پیاوان وەک (شۆفێری ،نانەواخانە ،ئهندامان���ى خێ���زان و كۆمهڵگا ،وهك :جگ ه لهوهى كهس���ى قوربانى دهتوانێت توندوتیژی خێزانی ئاماده بكات ،ههروهها
سكااڵیان لهبارهوه تۆمار بكات ،هاوكات ههندێك���ى تر ل��� ه قوربانی���هكان تۆڕی
سەرتاش���خانە رێس���تورانت و کافێ و ژنبهژن و گهوره بهبچوك.
بهگش���تى هۆكارى توندوتی���ژی كهمی یاس���اك ه رێگهش���ى داوه كه كهس���انى پاراستنی كۆمهاڵیهتی دهیانگرێتهوه ك ه
کافتریا و  ...هتد).
لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە بایەخی زیاتر ئاس���تی وش���یاری تاكهكانی خێزان و دیكهش ب ه ههواڵ���دان ب ه دادگا یان ب ه ئهو دهزگایهش ههر س���هر به وهزارهتى
ب���ە پەروەردەی خێزان���ی بدرێت و ئەو الیهن���ى ئاب���وری و ئاینی���ه ،ههروهك داواكاری گش���تى و پۆلی���س ،ل ه بونى كار و كاروب���ارى كۆمهاڵیهتیی���ه .ئهم ه
بۆچونە نێرساالرییەی کە هەیە گۆڕانی ژینگهى كۆمهاڵیهتییش رۆڵی ههی ه كهوا دۆسیهو حاڵهتى توندوتیژی ئاگاداریان جگهل���هوهى ك���ه دهبێ���ت وهزارهت���ی
بكاتهوه ،ه���هروهك ئهو كهسانهش���ى تهندروس���تی ب��� ه ههماههنگ���ی لهگهڵ
بەس���ەردا بێ .بۆئەوەی چیتر کچان و دهكات ههندێك كهس توندوتیژ بن.
ژنانی ئێمە نەبنە قوربانی دابونەریت و لهكوردس���تان ب���ۆ بهرهنگاربون���هوهى كهلهبوارى تهندروس���تى و پ���هروهرده وهزارهتی كار و كاروباری كۆمهاڵیهتی،
کۆمەڵگایەکی دیموکرات و یەکس���ان و توندوتی���ژی خێزانیی ،یاس���ای ژماره و بنك��� ه فهرمی���هكان فهرمانب���هرن و چاودیری تهندروستی شیاندنهوه «أعاده
ئازاد ،بۆ س���ەرجەم چی���ن و توێژەکان 8ی س���اڵی  2011لهالی���هن پارلهمانى كاردهك���هن ،بهههمانش���ێوه لهكات���ى تأهی���ل»ى زهرهرمهن���دی توندوتیژی
كوردس���تانهوه دهرك���راوه .كهل���هم بهدیكردن���ى حاڵهتێك���ى توندوتیژی ،خێزانی بكات.
فەراهەم بکرێت.
یاس���ایهدا ،سنور و جۆر و شێوازهكانى دهتوان���ن دادگاو پۆلی���س و داواكاری لهب���ارهى س���زادانى كهس���انێكهوه ك ه
لهدادگا تاوانبار دهردهچن بهئهنجامدانى
توندوتی���ژی و ههروهه���ا س���زاو باجی گشتیی ئاگادار بكهنهوه.
ئهنجامدانى توندوتیژیی رون كراوهتهوه .لهروى رێكاری دادگاییكردنیشهوه ،وهك توندوتی���ژی خێزانى ،ئهوا یاس���اكه ب ه
ل���هم وتارهدا ،ه���هوڵ دهدهین ههندێك یاس���اكه ئاماژهى پێ���داوه ،دادگایهكى دهق دهڵێت« :ههركهسێك توندوتیژی
بنهماو خاڵى گرنگى یاس���اك ه بخهینهرو تایبهتمهند بۆ دۆس���یهكانى توندوتیژی خێزانی ئهنجام بدات سزادهدرێت بهگرتن
خێزان���ى پێكدێ���ت بهپێ���ی یاس���ای لهش���هش مانگ كهمت���ر نهبێت و ل ه 3
و شیبكهینهوه.
ل ه مادهی یهكهم بهشی 3ى یاساكهدا ،دهسهاڵتى دادوهرى ههرێمى كوردستان ،ساڵ زیاتر نهبێت و ب ه بژاردن (غرامه)
توندوتیژی خێزانى وهها پێناس ه دهكات ژماره  ،37ساڵی  ،2007كارى دادگاك ه ل��� ه یهك ملیۆن دین���ار كهمتر نهبێت و
«توندوتی���ژی خێزان���ی ههموكردارێك بریتیی��� ه لهدادبینیكردن���ى س���هرجهم له پێنج ملیۆن دینار زیاتر نهبێت ،یان
ی���ان وتهی���هك یان ههڕهش���هكردن ك ه ئهو دۆس���یهیانهى كهدهچن���ه خانهى بهیهكیك لهو دو سزایه».
لهس���هر بنچینهی ج���ۆری كۆمهاڵیهتی توندوتیژیی خێزانییهوه وهك لهخاڵهكانى جگه ل ه سزادانیش ،یاساكه بوارێكى بۆ
لهچوارچێ���وهی پهیوهندیه خێزانیهكان س���هرهوه رونكراوهت���هوه .ه���هروهك ئاشتبونهوهو ئاشتهوایی هێشتوهتهوه،
كهبنی���ات ن���راوه لهس���هربنچینهی دانیشتنهكانى دادگاك ه بهشێوهى نهێنى بهش���ێوهیهك دادگا الیهنهكانی س���كااڵ
هاوسهرگیری وخزمایهتی تاكو پله چوار بهڕێوهدهچێ���ت .بۆ كارى لێكۆڵینهوهى لهو كێش���انهی دهكرێت ئاشتبونهوهی
و ئهوهی بهیاس���ا خراوهت ه پاڵ خێزان دادییش ل ه دۆسیهكانى توندوتیژی ،ئهوا تێدا بكرێت رهوانهی لیژنهیهك بكات ك ه
ك ه دهش���ێت زی���ان بگهیهنێ���ت لهروی وهزارهت���ى ناوخ���ۆ بهڕێوهبهرایهتیهكى پێكدههێنرێن لهشارهزایان و تایبهتمهندان
جهس���تهیی و سێكس���ی و دهرون���ی و تایبهت ب���هم بواره دهكات���هوه ،كارى بۆچاككردن���هوهو و ئاش���تبونهوهی
بهڕێوهبهرایهتیهك��� ه هاوش���ێوهى دادگا نێوانیان ،پێش رهوانهكردنی كێش���هك ه
داماڵینی ماف و ئازادیهكان» .
له مادهی دواترى ئهم بهش���هدا ،جۆری تایبهتمهندهكه ،بریتییه ل ه بهدواداچون بۆ دادگای تایبهتمهند ،بهمهرجێك ئهم
توندوتیژییهكان بهمشێوهیهى الیخوارهوه و لێكۆڵینهوه ل ه كهیسهكانى توندوتیژی ههن���گاوه كارنهكات ه س���هر رێكارهكانی
پاراستن كه لهم یاسایهدا هاتوه.
لهژێر فهرمان و ئاگاداریی دادوهر دا.
رونكراوهتهوه:

خوێندنهوهیهک بۆ
یاسای بهرهنگاربونهوهی توندوتیژی خێزانی
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پزیشکێکی چاو :ژنانی گهرمیان زیاتر لهپیاوان سهردانمان دهکهن
◘ نهوژین ،سۆزان خهلیل
لهمیانهى ئهم دیدارهدا ،د .کاوە
محەمهد مەولود ،پزیشکی راهێنراو
و شارەزا لە نەشتەرگەری و
نەخۆشیەکانی چاو ،باسلهدیارترین
كێش ه و نهخۆشیهكانى پهیوهندیدار
به چاو دهكات و لهو روهوه رێنمایی و
تێبینیی پێویست دهخات ه رو.

کەم خەوتن زیانی
بۆ چاو هەیە و
کێشەی بۆ دروست
دەکات

* ئایا تیشکی خۆر هۆکارە بۆ دابەزینی
چاو؟
بەڵێ تیشکێک هەیە لەگەڵ تیشکی تر
کەناسراوه بە تیشکی سەرو وەنەوشەیی
ئەو تیش���کە زەرەر ئ���ەدات لە (چاو ،خواردنی تەندروس���ت بخۆی���ت و دور
ئاوێنەی چ���او و گلێنەی چاو) زۆربەی بکەویتەوە لە تیشکی راستەوخۆی سەر و
جاریش ت���ۆڕی چاو دەگرێتەوە ئەمەش کەمکردنەوەی ئامێرە ئەلیکترۆنیەکان.
ئەبێتە ه���ۆکاری دابەزینی چاو چەندین * ئایا بەکارهێنانی چاویلکه هۆکارە بۆ
کێشەمان بۆ دروست ئەبێت و چەندین پاراستنی چاو و ئایا بە چاویلکه کردن
نەخۆش���ی هەیە کە لە تەمەنی پیریدا چاو توشی دابەزین دەبێت؟
دەردەکەوێت .
نەخێ���ر چاویلکەی تەندروس���تی هیچ
* ئایا بەزی���اد دابەزینی چاو دەبێتە زیانێک���ی نیەو باش���ترە ،بەاڵم کزبونی
ه���ۆی کوێربون یان هیچ حاڵەتێکی لەو چاو ڕاناگرێت ،بهڵکو باش پێی ئەبینێت
شێوەیە روی داوە؟
ئەگەر ئ���ەو چاویلکەی ب���ۆی دانرابێت
دابەزینی چاو دو ج���ۆری هەیە یاخود فلتەری تێبخرێت باشترە و چاوی زیاتر
نەخۆشیە یاخود الیەنێکی فیسیۆلۆجیە ،ئەپارێزێت.
ئەگ���ەر نەخۆش���ی بێ���ت ئەبێتە هۆی * زۆر س���ەیرکردنی شاش���هی ئامێرە
کوێربون���ی چاو و ئەگور فیس���یۆلۆجی ئەلیکترۆنی���ەکان دەبێتە هۆی دابەزینی
بێت ئەبێت���ە هۆی ڕوتانەوەی س���ەر ،چاو؟
نەخۆش���یەکمان هەی���ە پێ���ی ئەڵێین ئەمە بابەتێکە لەژێ���ر لێکۆڵینەوەدایە،
«دەردەڕێوی» ئهم���هش ئەبێتە هۆی بەاڵم وەک���و ئ���ەوەی بینیومانە بەڵێ
روتانەوەی سەر ئەوەش هەر ڕوتانەوەیە ه���ۆکارە بۆ دابەزینی چاو بەتایبەتی لە
چاویش بەو ش���ێوەیە وای���ە ،هەندێک گەنجان دا.
نەخۆشیمان هەیە وەک گلێنەی قۆقزی * ئایا س���ەیرکردنی شاش���هی ئامێرە
و سس���تبونی چ���او و هەڵئاوس���انی ئەلیکترۆنی���ەکان لەش���وێنی روناک بۆ
س���ەنتەری بینینی چاو و یاخود ئاوی ش���وێنی تاریک جیاوازی هەیە بۆ زیاد
سپی ئەگەر ئەم نەخۆشیانە چارەسەر دابەزینی چاو؟
نەکرێت ئەبێتە هۆی کوێربونی چاو .
بەڵ���ێ ،ئ���ەوەش ئەبێت ئەو کەس���ەی
* ئایا پێویس���تە چی بکەین بۆ ئەوەی بهکاری ئەهێنێت ئەبێت نیو مەتر بۆ 30
چاومان بە پارێزراوی بمێنێتەوەو توشی سانتیم لێی دوربێت و ئەبێت لە شوێنی
دابەزینی چاو نەبێت؟
رون���اک بێت و ب���ۆ ماوەیەکی کەمبێت
هۆکار زۆرە ب���ۆ ئەوەی خۆت بپارێزێ ،بەالی کەمەوەپ���اش  10خولهک ئەبێت
ب���ەاڵم گرنگترین هۆکارەکان ئەوەیە کە ئیسراحەت بە چاویبدات و سەیری دور

بکات و س���ەیری ئەم�ل�او ئەوالی خۆی
بکات ،ئەگ���ەر ش���وێنەکە تاریک بێت
زیانی بۆ چاو هەیە .
* ئای���ا هیچ ش���تیک هەی���ە ڕۆژانە بە
شێوەیەکی پێویس���ت بتوانیت بەکاری
بهێنێ���ت بۆ ئەوەی چاومان بە باش���ی
بمێنێتەوە؟
رۆژانە خواردنی تەندروست و خۆپاراستن
لە تیشکی سەرو وەنەوشەیی ،باشترین
رێوشوێنن بۆ پاراستنی چاو.
* ئایا تێپەڕ بون���ی تەمەن هۆکارە بۆ
دابەزینی چاو؟
بەڵێ بەهۆی تەمەنەوە چەندین کێشەمان
بۆ دروس���ت ئەبێت وەک ئاوی سپی و
سس���تبونی دەماری چاو و سس���تبونی
تۆڕی چاو.
* ئەو ش���تانە چین ک���ە خۆمانی لێ
بەدور بگری���ن بۆ ئ���ەوەی چاومان بە
باشی بمێنێتەوە؟
خواردن���ی تەندروس���ت ،ب���ۆ نمون���ە:
بادەمەکان و هەروەها میوەکان بەگشتی
لەگەڵ ئەوەش���دا ش���لیک و خەس ئەم
خواردنان���ە هەموی بەس���ودە بۆ چاو،
وەرزش و باش خەوتن ئهمانهش رۆڵیان

ههیه ،ههروهه���ا تابتوانین خۆمان دور
بگرین لە تیشکی راستەوخۆی خۆر.
* زۆر خەوتن هیچ کاریگەری لەس���ەر
چاو هەیە؟
زۆر خەوت���ن هیچ زیانێک���ی نیە ،بەاڵم
کەم خەوتن زیانی هەیە و کێش���ەت بۆ
دروست دەکات.
* ئەگەر ب���ۆ ماوەیەکی زۆر لە ماڵەوه
بین هیچ تیشکی خۆر بەرمان نەکەوێت
تا چەند زیانی هەیە؟
ئەگەر ب���ۆ ماوەیەکی زۆر ل���ە ماڵەوە
بیت کێش���ەت بۆ دروست ئەکات وەکو
کەمبونی رێژەی ڤیتامین ( ،)Dوەک لە
لێکۆڵینەوەکاندا بۆمان دەرکەوتوە ئەو
منااڵنەی چاویان ک���زە رێژەی ڤیتامین
( )Dیان کەمە.
* ئایا دابەزین���ی چاو بە پلەی یەکەم
لە چ ئاس���تی تەمەنێکدا رودەدات؟ یان
پەیوەندی بە ئاستی تەمەنەوە هەیە؟
پەیوەندی بە ئاس���تی تەمەنەوە نییە،
ب���ەاڵم بەپێ���ی تەمەن���ەکان دابەزینی
چاومان هەیە لە مناڵدا ئەس���تیگماتیز
لە گەنجدا نهقسمان زۆر هەیە واتە دور
بینین لە بەتەمەنەکانیشدا کەم بینینمان

هەیە ،واتا شێوازەکەی دەگۆڕێت چونکە
تایبەت نیە بە تەمەنەوە.
* ئایا خێل بونی چاو هیچ چارەسەرێکی
هەی���ە ی���ان ب���ە چاویلک ه چارەس���ەر
ئەکرێت؟
خێل بونی چ���او هۆکاری زۆرە هەندێک
جۆر هەیە چاوی کزە ئاس���تی بینینی
کەمە ئەمەیان چاویلکەی بۆ بکرێت باش
ئەبینێت ،بەاڵم هەندێکی خوار کەوتە بۆ
ناوەوە چوە بۆ دەرەوە چوە ئەوکاتە بە
نەشتەرگەری چاک ئەبێت.
* ئێوه رۆژان ه زیاتر ئافرەتان سەردان
دەکەن یاخود پیاوان؟
زیات���ر ئافرەتان س���هردان دەکەن ،بە
حوکمی ئ���ەوەی ئافرەتان زیاتر گرنگی
بە خۆیان دەدەن.
* ئامۆژگاری���ت چیە ب���ۆ ئافرەتان بۆ
پاراس���تنی چاویان بهتایبهت ئهوانهی
کێشهیان له چاویان دا ههیه؟
ئامۆژگاری���م ئەوەیە ک���ه لهکاتی بونی
ههر کێش���هیهکدا ئافرەتان نابێت گوێی
پێن���هدهن ،بهڵک���و دهبێت ب���ه زویی
سەردانی پزیشک بکەن ،چونکە ئەگەر
سەردان نەکەن بۆ خۆیان زیانی هەیە.

نهخۆشیی دڵ  ...نهخۆشیه مهترسیدارهكهى ژنان
◘ نهوژین
ئایادهزانیت ژنان سێ ئهوهندهى
توشبون به شێرپهنجهى مهمك ،زیاتر
روبهڕوى مردن بههۆی نهخۆشی دڵ
دهبنهوه؟
بهپێی توێژینهوهوه زانستیهكان،
رێژهى توشبونى ژنان بهنهخۆشیهكانى
دڵ بهشێوازه جیاوازهكانییهوه ،زیاتره
لهزۆر نهخۆشی دیكه ،بهتایبهتى
ژنان پاش پێنانه ناو قۆناغی پچڕانى
سوڕى مانگانهیان ،زیاتر روبهڕوى ئهم
نهخۆشیی و حاڵهته دهبنهوه.

رێژهى توشبونى
ژنان بهنهخۆشى
دڵ ،زیاتره لهزۆر
نهخۆشی دیكه

ببهس���تیت ك ه تهندروس���تن ،بهتایبهت
ههوڵی كهمكردن���هوهى خواردنى خوێ
بده ،بهش���ێوهیهك ل��� ه رۆژێك دا ل ه 6
گرام زیاتر نهخۆیت.
لهپاڵ كهمكردنهوهى خ���وێ ،خواردن ه
چهورهكان و چهوریی بهگش���تى ،كهم
بكهرهوه ،چونكه ئهویش هاوشانى خوێ
مهترس���یدارهو لههۆكاره سهرهكیهكانى
توشبونه به نهخۆشیهكانى دڵ.

لێ���رهدا چهند زانیارییهكى پێویس���ت و
گرنگ دهخهین ه رو ،ك ه ژنان لهرێگهیانهوه
دهتوانن بهر به مهترسیهكانى نهخۆشیی
دڵ بگرن.
 .1پشكنین بۆ كۆلیسترۆڵ و فشاری
خوێنت بكه
ئهگهر تهمهنت لهسهروى  40ساڵهوهیه،
ئهوا راوێژ لهگهڵ پزیش���كهكهت دا بك ه
بۆ ئهنجامدانى پش���كنینی پزیش���كیی
لهب���ارهى ئ���هوهى تاچهند مهترس���یی
نهخۆشیهكانى دڵت لهسهره ،بهتایبهتى
گرنگه پش���كنینی بۆ فش���اری خوێنت دهكات كه بینهى.
و ههروهها رێژهى كۆلیس���ترۆڵى خوێن
(واتا چهوری زیانبهخش���ى ناو خوێن)  .2وهرزشكردنى بهردهوام
لهك���ۆی چ���وار ژن ،تهنه���ا یهكێكیان
بكهیت.
ئهگ���هر رێ���ژهى فش���اری خوێنت یان وهرزش ئهنجام دهدات ب���ۆ دوربون ل ه
كۆلیس���ترۆڵی خوێن���ت زی���اد ب���و ل ه توش���بون ب ه نهخۆش���یهكانى دڵ ،ك ه
رێ���ژه ئاس���اییهكه ،ئهوا مهترس���ییت ئهمهش مهترسیداره.
لهس���هر دروس���ت دهكات بۆ توشبونى بۆی���ه ههوڵبده ب��� ه بهردهوامى و رێكی
نهخۆش���یهكانى دڵ ،ئهمهش به راوێژی وهرزش بكهی���ت ،بهتایبهت���ى ه���هردو
پزیشك پێویس���ت ب ه چهند ههنگاوێك وهرزشی :مهلهوانى و رێكردن.

پێویست ه لهس���هر ههمو ژنێك ،ههفتان ه بهمهۆیهشهوه زۆرتر روبهڕوى كێشهكانى
 150خول���هك (دو كاتژمێ���ر و نی���و) ،پهیوهندیدار ب ه دڵ دهبیتهوه ،لهوێنهى
بهالی كهم���هوه وهرزش ئهنجام بدات ،زیادبونى فشاری خوێن و بهرزبونهوهى
بهتایبهتى وهرزشی (ئایرۆبیك) وهكو :رێژهى كۆڵیس���ترۆڵ ،ك���ه ئهم دوهش
ئهگهرى توشبونت به نهخۆشیهكانى دڵ
رێكردنى خێراو و لێخوڕینی پاسكیل.
زیاتر دهكهن.
 .3كێشت دابهزێنه
لهكۆی ههر  10ژنێك 6 ،دانهیان كێشان  .4خواردنت بگۆڕه
زیاده یاخود قهڵهون ،ئهمهش وادهكات ه���هوڵ ب���ده گۆڕانكاریی ل ه ش���ێوازى
ئهم زۆر كێشییه ،فشار بخاته سهر دڵت ،خواردنت دا بكهیت و پشت بهو خۆراكان ه

 .5ماندو بونى كهمبكهرهوه
بهپێ���ی توێژینهوهیهكى زانس���تى ،زۆر
مان���دو ب���ون هۆكارێك���ى كاریگهره بۆ
توشبون ب ه نهخۆش���یهكانى دڵ .بۆی ه
ئهگ���هر پێتوای���ه زۆر ماندویت یان زۆر
مان���دو دهبیت ،ئهوا پێویس���ت ه پش���و
بدهیت و خۆت فێریی ئهوه بكهیت چۆن
پشو وهربگریت.
رێگاكانى پشو وهرگرتن و كهمكردنهوهى
ماندوێتى زۆرن ،بهاڵم بۆ دڵنیایی زیاتر،
دهتوانى راوێژ ب ه پزیش���كێكى پس���پۆڕ
بكهیت.

ههمهڕهنگ
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«کچناسی» ...
بوارێکی نوێ بۆ ئاشنابون به کێشهکانی کچان

◘ ئاسیا حسێن
کچناسیی ،بریتیە لە بوارێکی
ئەکادیمی بۆ شیکردنەوەی هەمو ئەو
باسانەی پەیوەندییان بە کچەوە هەیە.
زانیارییەکانی ئەم بوارە راستەوخۆ لە
جیهانبینی و فیکر و هۆشی کچانەوە
وەردەگیرێن و دواتر بەوردی شیکار
دەکرێن لەالیەن کەسانی پسپۆڕەوە.
ئەم بوارە بە شێوەیەکی رەسمی لە
دوای ساڵی  1990دەرکەوت ،سەرەتا
بەشێک بو لە بواری ژنناسی.
پسپۆرانی بواری کچناسیی تەنها تەمەنی
هەرزەکاری و الوێتی ناخەنە بەر باس و
لێکۆڵینەوە ،بەڵکو سەرنجی ئەو الیەنە
کۆمەاڵیەت���ی و کلتورییان���ەش دەدەن
ک���ە کاریگەرییان هەیە لەس���ەر کچان.
توێژەرەکانی بواری کچناس���یی سەرەتا
لە چەند بوارێکی تریشدا توێژینەوەیان
کردوه ،وەکو بوارەکانی(:کۆمەڵناسی،
دەرونناسی ،پەروەردە ،مێژو ،ئەدەبیات
و بوارەکان���ی تایبەت ب���ە پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتیەکان).
هەروەها راستەوخۆ لەگەل خودی کچاندا
کار دەکەن بۆ کۆکردنهوهو دەستکەوتنی
زانیاری و داتا لەسەر بارودۆخی ژیانیان
و کاریگەریی کۆمەڵگا لەس���ەر ئەوان،
یاخ���ود کاریگەریی ئ���ەوان لە کۆمەڵگا
دا.
ئەم بوارە لەدوای س���اڵی 1990ەوە بە
گشتی پەرەی پێدرا و گەشەی سەند لە
ئەنجامی زیادبونی گفتوگۆ و توێژینەوە

تایب���هت و جیاواز ،ه���اوکات بو لەگەڵ
گەشەکردنی چەند بوارێکی تری تایبەت
ب���ە کچان ،وەک���و :بەش���داری کردنی
کچان ل���ە راگەیاندنەکاندا یان لە بواری
فاشیۆن ،هاوکاتیش بو لەگەڵ گەشەی
بزوتن���ەوەی فێمێنیس���تی و کێش���ەی
رەگەزەکان.
لە ساڵی 2001دا ،چەند توێژەرێکی وەکو
Claudia MItchell , Jacqueline

لەس���ەر بەش���داری پێکردنی کچان لە راس���تەقینەکانی خۆیان دەش���ارنەوە
بوارە زانس���تیەکانی وەک���و بیرکاری و لە م���اوەی پەیوەندیەکانیاندا .بەمەش
تەکنەلۆژیا .پێش ئەمەش ئەم باس���ە رادێن لەسەر شاردنەوەی هەستەکانیان
جێی س���ەرنجی توێژەرانی بزوتنەوەی تا کۆتایی تەمەن.
فێمێنیس���تی بوە ،لەس���ااڵنی 1970دا پاشان یەکێتی ژنانی زانکۆکانی ئەمریکا
ئەوەیان خستەڕو کە جیاوازییەکی زۆر راپۆرتێک���ی باڵوک���ردەوە س���ەبارەت
هەیە لەنێوان س���ود وەرگرتن لە تونای بە( :کاریگ���ەری ئەزمون���ە دەرونی و
کچان و کوڕان لە بوارە زانس���تییەکان کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر کچان) ،ئەمەش
بو بە یەکەمی���ن راپۆرتی نێو دەوڵەتی
دا.
 Angelبۆ دروس���تکردنی پەیوەن���دی لە نێوان Reid-Walsh, Jackie Mitchell,
McRobbie,
Meda
 Chesney - Lind, Christineدەرونی کچان و ئەزمونەکانیان لەماوەی  ،Jack Krikتوانیان بە سەرکەوتویی
 Griffinبەش���ێک بون لەو توێژەرانەی خوێندن���ی قوتابخان���ەدا .دواب���ەدوای بوارێکی تایبەت ب���ە کچان بکەنەوە بە
س���ەرنجی کەمی باس و لێکۆڵینەوەیان ئەمان���ە چەند راپ���ۆرت ولێکۆڵینەوە و ن���اوی( :داواکاری���ی و داهاتوی کچی
دەدا لەس���ەر کچ و بواری کچناس���یی .توێژینەوەیەکی پچڕ پچڕ ،لەسەر بواری مۆدێرنە) .پاشان گۆڤارێکیان دامەزراند
لەس���ەرەتای س���اڵی 1990دا ،زانکۆی کچناس���یی ئەنجام���درا و ل���ە کوتاییدا بەناوی (کچناسیی ،گۆڤارێکی تایبەت
 Harvardپرۆژەیەک���ی راگەیان���د بۆ لە س���اڵی  ،1990بواری کچناس���یی بە بە کچان).
لێکۆڵین���ەوە لە (ب���اری دەرونی کچان شێوەیەکی رەسمی راگەیەنرا و پسپۆڕان س���ەرهەڵدان و گەشەس���ەندنی بواری
و پەیوەندیەکانی���ان ل���ە کۆمەڵگادا) .لێکۆڵینەوەکانیان س���ەبارەت بە کچان کچناس���یی توانی پێناس���ەی کچ بکات
وەکو بەش���ێکی کاریگ���ەر لە کۆمەڵگا،
ل���ەم پرۆژەیەدا ئ���ەوە خرایە بەر باس چڕ تر کردەوە.
کە کچان���ی الو هەس���ت و بیرکردنەوە گەشەسهندنی کچناسیی وهکو بوارێکی جیاواز لە ژنان ،چونکە جیاوازی بەرچاو

نهێنییە شاراوەکانی خانمانی جوان پۆش چییە؟!
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
هەموومان هاورێ و هاوپیشەو دۆست و
کەسانێکمان لە دەورووبەردا هەیە  ،کە
مۆدهی رۆژ یان دوا مۆدیلى پۆشاک
دەپۆشن ،بە دڵنیایەوە هەمومان ئەو
پرسیارەمان ال دروست دهبێت :ئایا
راز ونهێنی جوان پۆشی ئهم دەستە
کەسانە چییە؟ یان نهێنی ڕوخسارە
سەرنجڕاکێشەكانیان چییە؟
دیارە ئەم دەستە کەسە جوان پۆشانە
کۆمەڵێ���ک نەریتی تایب���ەت بە خۆیان
هەیە ،بە دڵنیای���ەوە ئەم نەریتانەش
هۆکاری جوان پۆشییانه.
لە رێگەی ئ���ەم ڕاپۆرتەوە ئاش���ناتان
دهكهین بهو نهریت و نهێنییانه.
 .1بە قیاس و ئهندازەی خۆیان پۆشاک
دهپۆشن
یەکێک لە گرنگتری���ن بنهماكانى جوان
پۆش���ی کە زۆرێك لە شارەزایانی جوان
پۆش���ی ئاماژەیان پێکردوە  ،پۆشینی
پۆشاکە بە ئەندازە و قیاسی کەسەکان
خۆیان.
ئهم دهستە کەسە جوان پۆشانە هەمیشە
بە ئەندازەو قیاس���ی خۆیان پۆش���اک
دهپۆش���ن ،دیارە پۆشاکی شل و شۆڵ
یان زۆر تەس���ک هەرگیز بەو شیوازەی
کە مەبەس���تانە کەش���خەتان ناكات و
شێوازێکی جوانتان پێ نابەخشێت.
 .2دهزانن چیان دهوێت
یەکێک لە هەڵە باوەکانی خانمان ئەوەیە
کە بە تەئکیدی نازانن چییان دەوێت و

بەدوای چییەوەن! ل���ە ئەنجامدا جۆرە
پۆشاکێک و جوانکارییەک هەڵدهبژێرن
هیچ تەنسیقێكیان لهنێواندا نییه.
خانمانی ج���وان پۆش بەش���ێوەیهکی
گش���تی لەس���ەریەک ش���ێواز پۆشاک
رێكدهخ���هن و دڵنیان کە ش���ێوهیهكى
جوانیان پێ دهبەخشێت .

 .3هەمیشە ش���ێوازی تایبەتی خۆیان
هەیە
هەوڵبدەن هەمیشە بە متمانە بەخۆبونی
تەواوەوە ش���ێواز و ستایلی جلوبهرگى
تایبەت���ی خۆتان دابڕێ���ژن ،هیچ کات
ب���ەدوای تەقلیدکردن���ەوەی کەس���انی
دەوروبەرتان مەبن.

هەیە لە نێوان ئ���ەو دو گروپە لە روی
کۆمەاڵیەتی و دەرونییەوە.
لە ماوەی سەرهەڵدان و گەشەسەندنیدا،
ب���واری کچناس���یی لەالی���ەن چەن���د
توێژەرێکەوە رەخنەی لێگیراوە ،بۆنمونە
رەخنەی ئەوەی کە کێشه و ئاڵۆزییەکانی
کچان بەردەوام لە گۆڕاندان بۆیە دەبێت
رۆژ ب���ە رۆژ دات���ا و زانیاریەکانی ئەو
بوارە نوێبکرێنەوە یان رەخنەی ئەوەی
کە ئەو بەشە تەنها گرنگی بە کچەکانی
رۆژئ���اوا دەدات و کچێک لە بەش���ێکی
تری جیهانەوە ناتوانێت لێی تێ بگات و
ئومێدێکی پێی هەبێت.
لەگ���ەڵ ئەمەش���دا بوارەکە ب���ەردەوام
لەگەشەس���ەندن دای���ە و توانیویەت���ی
چەندین گروپ و بزوتنەوەی تایبەت بە
کچان بنی���ات بنێت و پەرەیان پێبدات،
بەئامانج���ی رونکردن���ەوەی هەمو ئەو
بوارانەی پەیوەندییان بە الیەنی دەرونی
و کۆمەاڵیەتی کچانەوە هەیە.

دەربارەی
 .4پۆش���اكهكانیان لە گەڵ کەشوهەوا
دهگونجێنن
ئەو پۆش���اکەی کە دەیپۆش���ن ،دهبێت
لەگ���ەڵ كهش���وهەوا گونج���او بێت ،بۆ
ئهوهى لەبەر دیدی کەسانی دەوروبەرتان
نهبن ه مای��� ه گاڵتەجاڕیی ،ئهمە یەکێکە
ل���ە بنهماكان���ى جوان پۆش���ی ،لەو
روەوه هەرگی���ز ل���ە هاوینان���دا جل���ی
ئهس���تورو خوریی و نایلۆنیی مەپۆشن،
بهپێچهوانهش���هوه لە زستان دا بەدوای
جل���ی درێژ و تەنک���ەوە مەبن ،چونکە
گاڵتەجاڕانە دەرئەک���ەون ،بۆیە بەپێی
کات و وەرزەکان بپۆش���ن ب���ۆ ئەوەی
شیک دەرکەون.
 .5دەزانن چ کاتێک پێاڵوی پاژنە بهرز
لهپێدهكهن
هەڵبژاردن���ی پێ�ڵ�اوی پاژنەب���هرز یان
جوت���ێ کال���ە تایبەتمەندێت���ی هەیە و
بەستراوەتەوە ب ه كات و شوێنهوه.
دیارە لەپ���ێ کردنی پێاڵوی پاژنە بهرز
ێ
ب���ۆ ش���وێنی کار و هەڵبژاردنی جوت 
کالە ب���ۆ ئاهەنگ و دەرچونی تایبەتی،
شتێکی جوان نابێت.
 .6کاتێکی ب���اش بە خۆیان دەدەن بۆ
ئامادەكردن
لە کات���ی خۆ ئامادەکردن بۆ ئاههنگ و
دەرچون و یان هەر بۆنەیەکی تایبەتیnawzhinnewspaper@gmail.com ،
یەک رۆژ پێشتر جلی گونجاو و تایبەت فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
بۆ ئهو بۆنهیه ئاماده دهكهن.
ب���ەم کارەش دوور دهبێت لە دڵهراوكێ
و ش���ڵەژان و ئارامی���ی ت���ەواوی پ���ێ دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
دهبەخش���ێت و لە کاتی گونجاو ئامادە ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org
دەبێت.
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
ئیمهیڵ:

کچه هونهرمهندێکی کفری
خهونی بون به ئهستێرهی ههیه

(ژینۆ) له دیمهنێکی درامای (سهراب) دا
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
ژینۆ گهنجێكى دانشتوى قهزایی كفریی ه
و دهیهوێت ئهو خهونهى ل ه مناڵیهوه
ههیهتى بهدیی بێنێت و ببێته یهكێك
له ئهستێرهكانى هونهرى شانۆ و
نواندن.
ژینۆ ،نۆزده بههارى تهمهنى بهرێكردوه
و ل ه مناڵیهوه خولیای كارى نواندن
بوه و تا ئێستاش بهردهوامه.
ژینۆ س���هرتیپ ،خوێن���دكارى قۆناغى
چوارهمى بهش���ى شانۆی ه ل ه پهیمانگای
هون���هره جوانهكانى كفری ،تا ئێس���تا
بهش���دارى چهندی���ن كارى ش���انۆى
كردوه دواین كاریش���ى بهشدریكردن ه ل ه
درامایهكدا.
ئ���هو ل ه ب���ارهى ه���ۆكارى ههڵبژاردنى
بهشى شانۆ و خولیای بۆ كارى هونهرى
دهڵێ���ت« :ههر ل ه منداڵی���هوه خولیام
كارى نواندن بوه و س���هرهرایی ئهوهى
ل ه پۆلی ن���ۆى بنهرتى نم���رهى بهرزم
بهدهست هێنا بهاڵم هونهره جوانهكان و
خولیاكهم بهگرنگتر زانى و لهوێ درێژهم
به خوێندندا».
س���هربارى ههبونى ئاستهنگ ل ه بهردهم
كارهكهی���دا وهك خ���ۆى دهڵێت كۆَڵى
نهداوه و بهردهوام��� ه ل ه بهرزكردنهوهى
تواناكانى و ئهنجامدانى نمایشهكانى.
ژینۆ ب���اس لهوه دهكات« :تا ئێس���تا
بهش���دارى پێنج كارى ش���انۆیم كردوه
ك��� ه دواین كارى ش���انۆیم ش���انۆیهكى
مۆنۆدراماب���و ل ه رۆژى جیهانى ش���انۆ
نمایش���م كرد ،ئهو كارهش ل ه نواندن و
دهرهێنانى خۆمبو».
ئهو ك ه ب ه گهشبینیهكى زۆرهوه قسهى بۆ
نهوژین دهكرد و باسى سهركهوتنهكانى

خۆى دهك���رد ئاماژهى ب���هوهش كرد:
«ك ه دهمهوێت ئهو ماوهیهى ل ه خوێندن
ماوم ه پلهى یهكهم بهدهست بهێنم وهكو
سااڵنى پێشوم».
درامایی «س���هراب» ئهو درامایهی ه ك ه
ژین���ۆ رێگایهك���ى دورى ب���ۆ دهبرێ تا
وهكو بهشدارى تێدا بكات و رۆڵى تێدا
ببینێت.
ل ه نێو درامایی سهرابدا ك ه باسى كێش ه
كۆمهاڵیهتی���هكان دهكات ژین���ۆ رۆڵى
كچێ���ك دهبینێت ك ه كورێك خۆش���ى
دهوێت و ب ه هۆى ئهوهى ناگونجێن ژینۆ
رۆژی هاوسهرگیریان دوادهخات تاوهكو
له كۆتاییدا جیادهبنهوه».
دراماك ه ل ه سلێمانى كارى دهرهێنانى بۆ
كراوه و وێنهگرتنى تهواو بوه و ئێس���تا
كارى مۆنتاژى ب���ۆ دهكرێت و بهمزوان ه
باڵودهبێتهوه.
ئ���هو ك ه ئومێدێكى زۆر ل ه قس���هكانیدا
ههس���تى پێدهكرا باسى لهوه دهكرد ك ه
ش���انۆ خولیای ئ���هوه و دهڵێت« :ئهو
كاتانهى س���هرقاڵى كاره شانۆییهكانم
دهبم زیاتر دهرونم ئارام دهبێتهوه».
ههرچهنده ههندێك جار كۆمهڵگا دهبێت ه
رێگر ل��� ه بهدیهێنانى خهون و خولیایی
تاكهكان���ى كۆمهڵ���گا ب���هاڵم الی ژینۆ
پێچهوانهی ه و كۆمهڵگا نهیتوانیوه رێگ ه
له به دیهێنانى خهونهكانى بگرێت.
ژینۆى ش���انۆكار دهش���ڵێت« :ماڵهوه
نهبونهت��� ه رێگر لهب���هردهم كارهكانم و
براك���هم هاندهرێكى باش���مه ،ئهمهش
یهكێك��� ه ل��� ه ه���ۆكاره گرنگهكان���ى
سهركهوتنم».
جهختیش���دهكاتهوه« :گرنگ���ى ب���هو
رێگریان��� ه ن���ادهم ك��� ه كۆمهڵ���گا بۆم
دهخوڵقێنێ و خهیاڵهكانم لهگهڵ هونهر
ئاوێزان دهكهم».

خهنه ،ئهو ماده جوانکارییهی کۆن نابێت
◘ نهوژین ،دیالن ئهكرهم
خهنه یهكێكه لهو ناوانهى زۆربهى
كچان ئاشنان به ناوهكهى و بۆ
جوانكردنى پرچیان ب ه كاری دێنن،
ههرچهنده بهردهوام مادهى نوێ بۆ
بههێزكردن و جوانكردنى پرچ بهرههم
دێت بهاڵم خهن ه گرنگى خۆى ل ه
دهست نهداوه.
خهن��� ه چهند جۆرێكى ههی ه و زۆرینهى
ئ���هو كچ و ژنانهى خهن ه ب ه كاردههێنن
بێ س���هردانى دكتۆر و ب���ێ رێنمایی
پزیشک بهكاری دههێنن.
رێژاو محهمهد ،كهتهمهنى ( )٤٢ساڵه،
ب���ۆ (نهوژین) وتى« :م���اوهى ()١٣
ساڵ ه خهن ه بهكاردێنم سودى زۆری بۆم
ههبوه ،پرچم به هێزتر و پڕتره».
رێژاو ،وتیش���ی« :ههفت���هى جارێك
خهن���ه بهكاردَین���م و هی���چ ترس���م
لهبهكارهێنان���ى نیه ،بهه���ۆى خهنهوه
قژهكهم تهندروسته».
خهن ه جگ ه لهوهى بۆ جوانكردنى پرچ و
بههێزكردنى بهكاردههێنرێت ،ئافرهتان
بۆ جوانكاریش بهكارى دههێنن.
یهكێكى دیك ه لهو كچانهى بۆ (نهوژین)  
دوا ،چێلهر عوس���مان٢١ ،س���اڵه ،ئهو
دهڵێت« :زۆر گرنگى ب ه پرچم دهدهم
و بهردهوام خهن��� ه بۆ پرچ ه درێژهكهم
بهكاردههێنم».
چێلهر ،باس���لهوهدهكات «كهمتر ل ه
س���اڵێك ه خهن ه بهكار دههێنم و
تا ئێس���تا سودى زۆرى ههبوه
و زۆر ئاس���ودهم ك ه خهن ه
بهكاردههێنم».
ئهو وتیش���ى« :پێش���تر
بۆی���هم ب���ۆ پرچ���م
بهكاردههێن���ا و دایك
و خوشكانم خهنهیان
بهكاری���ان دههێن���ا و
دوات���ر منیش خهنهم
بهكارهێناو بهراورد ب ه
بۆیهك ه پرچم جوانتر
و باشتر بوه».
ل���هو
یهكێ���ك
گرفتان���هى كچان
و ژن���ان ل��� ه
بهكا ر هێنا ن���ى
خهنهدا توش���یان
دهبێ���ت ئهوهی ه ك ه
دوات���ر ب ه ئاس���انى
ناتوان���ن رهنگ���ى
پرچیان بگۆڕن.
محهمهد ئهمین ،خاوهنى
یهكێك ل���هو دوكانانهی ه ك ه
كارى فرۆش���تنى خهن ه دهكات
(عهتار) ب��� ه (نهوژی���ن)ى وت:
«ماوهیهك ه گهنجان بهش���ێوهیهكى
بهرچاو رویان ل ه بهكارهێنانى خهن ه
ك���ردوه ،وهك ئ���هو گهنجان ه خۆیان

( )١٣ساڵ ه
خهنه بهكاردێنم
سودى زۆری بۆ
پرچم ههبوه
دهڵێن چارهس���هرى پرچى زۆرینهیانى
كردوه».
محهم���هد ك ه نۆزده س���اڵ ه س���هرقاڵى
ئهو كارهی ه دهڵێ���ت« :خهنهى خۆمان
داواى زۆرى لهسهره ،چونك ه ب ه تهواوى
سروش���تیه ،بهاڵم ئهوهى پێی دهوترێ
(ئیماراتى  -سعودى) بڕێكى زۆر مادهى
كیمیاى تێدای ه ك ه زیانیكی زور ب ه پرچ
دهگهیهنێت».
زۆرینهى كچان و ژنان بهبێ س���هردانى
دكتۆر و بێ رێنمایی تهندروستی ،خهن ه
ب��� ه كاردههێنن و جیاوازى پێس���ت و
ههس���تیارى پێستیش ل ه ههندێك كاتدا
وابكات ل ه برى سود زیانى ههبێت.
د.ئهی���اد فوئ���اد ،پزیش���كى پس���پۆر
ل ه نهخۆش���یهكان پێس���ت ل��� ه بارهى

خهنهى کوردیی ب ه
تهواوى سروشتیه
و داواى زۆرى
لهسهره
بهكارهێنانى خهنهوه بۆ (نهوژین) وتى:
«ههرچهنده پێش پێش���كهوتنى زانست
خهن ه وهك چارهس���هر ب���ۆ كۆَمهڵێك
نهخۆش���ى پێس���ت ب ه كارهاتوه بهاڵم
خهن��� ه ل ه الیهن���ى پزیش���كیهوه وهك
چارهسهر بهكارناهێنرێت».
وتیش���ی « :ئهوهى ك��� ه پێی دهوترێ
خهن���هى ك���وردى  ت���ا ئێس���تا وهكو
حاڵهتێ���ك نههاتوهت ه الم���ان ك ه زیانى
ههبوبێ ،بهاڵم ههر جۆرێكى دیكهى گهر
مادهى كیمیایی تێدا بێت زیانى ههی ه و
حاڵهتى لهو جۆرهشمان ههیه».
ئ���هو پزیش���ك ه ئاماژهى بهوهش���كرد:
«باش���تر وای��� ه و بۆ ئ���هوهی زیان ب ه
پرچیان ن���هگات ،پێ���ش بهكارهێنانى
سهردانى كهسانى پسپۆر بكرێت».

