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توندوتیژی دژ ب ه ژنان لهگهرمیان زیادی کردوهو کوشتنی ژنان کهمیکردوه
چاالکوانێک :قهیرانى دارایى رۆڵێكى كاریگهرى ههبوه له زیادبونی كێشهیخێزانی
كرانهوهى
ئافرهت ب ه روی
دونیا هۆكارێکی
تری زیادبونی
توندوتیژیه

ب���و ،عهقی���دى یاس���اى (لهمیع��� ه پێنچ هێنده زیادى كردوه واته س���اڵى
◘ نهوژین،
محهمهد) بهرێوهب���هرى بهرێوهبهرایهتى پ���ار تهنها ( )1حاڵهت تۆم���ار كرابو،
زریان محهمهد  -جوان ه جهلیل
بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژى دژ ب ه ب���هاڵم ئهمس���ا ڵ تاوهكو ئێس���تا ()6
ژنان له گهرمیان ئامارهكانى سهرهتاى حاڵهت تۆمار كراوه ئهمهش له چاو پار
ب ه پێى ئامارهكانى بهرێوهبهرایهتى
ئهمساڵى بهم ش���ێوهی ه راگهیاند« :ب ه ( )5حاڵهت زیادى كردوه».
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژى دژ
پێى ئامارهكان له ماوهى شهش مانگى وتیشى :راست ه حاڵهتهكانى توندوتیژى
ب ه ژنان له گهرمیان ،له ماوهى
یهكهمى ئهمساڵدا ب ه بهراورد به ساڵى به ههمو جۆرهكانیهوه بهراورد به ساڵى
شهش مانگى سهرهتاى ئهمساڵدا ب ه
راب���ردو رێ���ژهى توندوتی���ژى به ههمو راب���ردو زی���ادى كردوه ،ب���هاڵم ئهوهى
بهراورد ب ه ساڵى رابردو ،حاڵهتهكانى
توندوتیژى بهههمو جۆرهكانیهوه زیادى جۆرهكانیهوه زیادى كردوه ،تهنها ئهوهى مایهى خۆشحاڵیه ئهوهی ه لهسهر ئاستى
ماییهى دڵخۆش���یه ئهویش ئهوهیه هیچ بهرێوهبهرایهتیهكانى ههرێمى كوردستان
كردوه ،ئهگهر چى لهسهر ئاستى
كوردستان كهمترین حاڵهتى توندوتیژى حاڵهتێكى كوشتنى ژنان تۆمار نهكراوه ،ل ه ماوهى ئهم ش���هش مانگهدا كهمترین
سهبارهت به خۆ كوشتنى ژنانیش ( )2حاڵهتى توندوتیژى ل ه سنورى ئیدارهى
به گشتى ل ه گهرمیان تۆماركراوه.
حاڵهت تۆمار ك���راوه ،ئهمهش له چاو گهرمیان تۆماركراوه.
ل���ه كۆنگرهیهك���ى رۆژنامهوانی���دا ك ه س���اڵى پار ( )2حاڵهت كهمى كردوه ،ل���ه ئێس���تادا قهیران���ى دارای���ی بارى
رۆژنام���هى (نهوژی���ن) تێی���دا ئاماده ههروهها حاڵهتى خۆس���وتاندنى ژنانش سهرشانى خێزانهكانى قورستركردوه ب ه

تایبهت پیاوان ،چونك ه بهرپرس���یارێتى
بهخێوكردن���ى خێ���زان ل���ه ئهس���تۆى
پیاواندای���ه ،ل���ه كاتى نهبون���ى كار و
پارهش���دا کێش���هو گرفتى خێزانهكان
زیاد دهكات باجدهرى س���هرهكیش ژنان
دهبێت ،چونكه لهکاتی ئهو کێش���انهدا
زۆرتر روب���هروى توندوتی���ژى دهبنهوه
ل���ه الیهن پیاوهكانیان���هوه ل ه بهرامبهر
داواكارییهكانیان.
كارزان فوئاد ،توێژهرى كۆمهاڵیهتى ل ه
بارهى زیاد بونى حاڵهتهكانى توندوتیژى
دژ ب���ه ژنان ب���ۆ (نهوژی���ن) دهڵێت:
«بێگوم���ان ل ه دونیاى س���هرمایهداریدا
ئابورى سهربهخۆ كۆڵهكهى ئازادى ههر
كهسێك ه ب ه تایبهت ئافرهت ،بۆی ه نهبونى
سهرمای ه و ئابورى سهربهخۆش هۆكارى
كۆیلهبون و ژێردهستهییه ،ئهمهش ئهو
دهردهیه ك ه زۆربهى ئافرهتانى كورد ب ه
دهستیهوه دهناڵێنن ،ههر بهو هۆیهشهوه
روبهروى توندوتیژى دهبنهوه».
چاالكوانێك���ى بوارى ژنانی���ش پێیوای ه
قهیران���ى دارای���ى هۆكارى س���هرهكى
بهرزبونهوهى توندوتیژییهكانه.
ش���هیما جهمال ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:

«قهیران���ى دارایى لهم چهند س���اڵهى
دوای���دا رۆڵێكى كاریگ���هرى ههبوه ل ه
دروس���تكردنى كێش���هو گرف���ت له نێو
خێزانهكاندا و زۆر جیابونهوهشى بهدواى
خۆیدا هێناوه».
ئهو چاالكوانهى ژنان ئهوهشى خستهرو:
گهرمی���ان ناوچهیهكه ك���ه ههلى كارى
بۆ ژن���ان زۆر نی ه و زۆرب���هى ژنانیش
ئابورییهكى سهربهخۆیان نیه ،ئهمهش
وادهكات پیاوان وهك پێویست نهتوانن
ربۆیه
بژێوى ماڵ و مناڵ دابین بکهن ،هه 
زۆرب���هى حاڵهتهكانى توندوتیژى رو ل ه
ههڵكشان بكهن».
ل ه وهاڵمى پرس���یارێک دا سهبارهت ب ه
ههڵكش���انى حاڵهتهكانى توندوتیژى ل ه
ماوهى شهش مانگى سهرهتاى ئهمساڵدا
بۆ چى دهگهڕێتهوه؟
عهقید لهمیع��� ه محهمهد ،ل���ه وهاڵمدا
ئاماژهى بهوهكرد :زۆربهى كهیسهكانى
توندوتیژى هۆكارى ئابورى ل ه پشتهوهى
ب���وه ئهگهرچ���ى حاڵهت���ى دهرونى و
كۆمهاڵیهتیشى تێدا بوه.
جگه ل���ه قهیرانى دارای���ی ك ه هۆكارى
بهرزبون���هوهى زۆرب���هى حاڵهتهكان���ى
توندوتیژیی���ه ،بهاڵم ب ه راى توێژهرێكى
كۆمهاڵیهتى كرانهوهى ئافرهت ب ه دونیاى
دهرهوه یهكێك���ى تره ل���ه هۆكارهكانى
توندوتیژى بهرامبهر به ئافرهتان.
كارزان ،دهڵێ���ت :كرانهوهى ئافرهت ل ه
رێگهى ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه بێت
یاخ���ود ل ه رێگهى تیڤی���هكان وایكردوه
زیاتر چاوكراوهبن ب ه مافهكانى خۆیان،
ههر ئهمهش جهنگ دروس���ت دهكات ل ه
نێ���و خێزانهكان و س���هر ههڵدهدات بۆ
حاڵهتهكانى توندوتیژى ،چونكه ئازادى
قوربانى دهوێت ب ه تایبهت ئهگهر بتهوێت
ل ه پیاوێكى رۆژههاڵتى وهریبگریت.

گهرمیان :حكومهتیش بۆ وهرزش و لهشجوانى ژنان دێته سهر خهت
◘ نهوژین ،شۆخان حهمهساڵح
ئهگهرچى لهگهرمیاندا زۆرینهى ئهو
هۆاڵنهى وهرزش و لهشجوانى ژنان
كه ههن سهر به كهرتى تایبهتن ،بهاڵم
لهم ماوهیهى رابردوشدا حكومهتیش
بۆ ئهم بواره هاتوهت ه سهر هێڵ،
ناوهندێكى سهر به وهزارهتى
رۆشنبیریی ،هۆڵێكى تایبهتى بۆ
وهرزشى ژنان لهكهالر تهرخانكردوه،
ك ه خواست لهسهر هۆڵهكه تادێت
زیاتر دهبێت.
ناوهن���دى وهرزش و الوان���ى ك���هالر،
ناوهندێكى وهرزشیی سهر ب ه وهزارهتى
رۆش���نبیرییه ،لهم ماوهی���هى رابردودا
هۆڵێكى تایبهتى كردوهتهوه بۆ وهرزش
و یاری لهش���جوانى ژنان ،ك��� ه رۆژان ه
ژمارهیهك ل ه ژنان وهرزشی تیادا ئهنجام
دهدهن ،لهبهرامبهر پێدانى بڕێك پاره.
الوێن نهج���م ،یهكێكه ل ه س���هردانكهر
و بهش���دارانى هۆڵه وهرزش���ییهكه ،بۆ
(نهوژی���ن) وت���ى« :لههاتنم ب���ۆ ئێره
سودێكى زۆرم وهرگرتوه ،لهروى وهرزش
و جهستهییهوه سودمهند بوم و ئهمهش
ب ه باشیی بهسهرمدا شكاوهتهوه».
ئهگهرچى س���هردانكردنى ئ���هم جۆره
ش���وێنانه لهرابردودا لهالی���هن ژنانهوه
كارێكى دهگمهن بوه بههۆی قس��� ه و
تێڕوانینی كۆمهڵگا ،بهاڵم له ئێس���تادا
كردنهوهى ئهمجۆره ش���وێنانهو راهێنان
بهفێرخ���وازان زیات���ر ب���وه ،بهجۆرێك
زۆرێ���ك لهگهڕهكهكانى ش���ارى كهالردا
بونیان ههیه.
ئارهزو محهمهد ،كهتوێژهرى كۆمهاڵیهتی ه
و ل��� ه  32س���اڵهى تهمهنیایهت���ى ،ب ه
روخسارێكى ئارامهوه دواى تهواوكردنى
راهێنان��� ه وهرزش���ییهكانى بۆمان دواو
وتى« :من ماوهى پازده رۆژه سهردانى
ئێرهدهكهم لهبهرئهوهى راهێنانى زۆرباش

دهكهین س���ودێكى باشم لێوهرگرتوه بۆ
كهمكردنهوهى كێشم».
ئهو كچه ،كردنهوهى هۆڵی لهمشێوهی ه
لهش���ارى كهالردا ب ه پێویست و گرنگ
دهزانێت ،ئاماژهى بهوهش���كرد ك ه زۆر
رازین ل���هو راهێنانهى كه لهم ناوهندهدا
ئهنجامى دهدهن.
ئهگ���هر بۆ زۆرێك لهوكهس���انهى رو ل ه
هۆڵهكانى وهرزشیی و لهشجوانى دهكهن،
س���هردانكردنهكهیان بۆ بهدهستهێنانى
لهشێكى وهرزشیی و رێك و دور لهكێشى
زیاد بێت ،ئهوا بۆ ژنه بهشداربو (یوسرا
محهمهد) سودێكى تریشی ههیه.
ئهو ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :جگ ه لهو
س���ودانهى كهباس���كران ب���ۆ الیهن���ى
جهستهیى ،ئهوا بۆ الیهنهنى دهرونیشمان
راهێنان و وهرزشكردنمان لێره سودێكى
زۆرى ههبوه».
ئهو ژنانهى س���هردانى هۆڵی وهرزشیی
ئافرهتان���ى ناوهن���دى وهرزش و الوانى
كهالر دهك���هن ،ئهگهرچ���ی زۆرینهیان
دانیش���توى كهالرن ،بهاڵم تیاشیاندای ه
كه له شوێنی دیكهوه دێن.
راهێن���هرى هۆڵهكه ،ش���ادان ئهحمهد،
ئهوهى ب���ۆ (نهوژین) رونك���ردهوه ك ه
ئهو ئافرهتان���هى س���هردانیان دهكهن
لهش���ارى كهالرو ناحیهى رزگاریهوهن،
زۆرینهش���یان یان ژنى ماڵهوهن ،یاخود
فهرمانبهرن.
وتیش���ی« :بهه���ۆى ئ���هو ئارامیهیى
كهدهس���تهبهركراوه ،زۆر لهوكهسانهى
دێن ه ئێره ههست بهئاسودهیى و هێمنى
دهكهن و تاڕادهیهكى زۆر خۆش���حاڵ و
رازیین ب ه خزمهتگوزاریهكانمان».
س���هبارهت بهج���ۆرى ئ���هو راهێنانهى
ئهنجام���ى دهدهن( ،ش���ادان ئهحمهد)
وتى« :ئێمه راهێنانهكانمان لهكاتژمێر
 3بۆ 5ى ئێوارهیهو زۆرێك لهوهرزشهكان
ئهنجام دهدهین ،كهههندێك له رۆژهكان
دهگات��� ه  15ج���ۆر وهرزش» .ئاماژهى

بهوهش���كرد ك ه زۆرێك لهبهش���داربوان «أش���تراك»یان لێوهردهگیرێ���ت ،ل��� ه
زیاتر بۆ بهدهس���تهێنانى لهشێكى رێك هۆڵهكهى ناوهندى وهرزش���ی كهالریش
س���هردانیان دهكهن ،ههربۆی���ه زۆرتر بهههمانش���ێوهیه ،ب���هاڵم ئای���ا چۆن ه
وهرزش و یاریی لهش���جوانى (رشاقه) هۆڵێك���ى حكومیی پاره ل ه بهش���داران
وهردهگرێت؟
خواستى لهسهره.
سهبارهت ب ه جۆرى ئامێرهكانیان كهبۆ شادان ئهحمهد ،لهوهاڵمدا وتى« :ساڵى
راهێنانهكان ب���هكارى دێنن ،راهێنهرى رابردو وهكو خۆبهخشێك لێره راهێنان ه
هۆڵهك���ه نهیش���اردهوه ك��� ه رهنگ��� ه وهرزش���یهكانم بهئافرهتان كردوه بهبێ
ئامێرهكانیان زۆر پێشكهوتو و نوێ نهبێت هیچ بهرامبهرێك ،بهاڵم لهمس���اڵدا بڕه
«رهنگ ه ههمو ئ���هو ئامێرانهمان نهبێت پارهیهك���ى زۆر رهمزى ل���ه فێرخوازان
كهلههۆڵهكانى دیكهدا بهكاردههێنرێن ،وهردهگرین كهئهویش تهنها بۆ من ه وهك
بهاڵم بهپێ���ى توانا ههوڵى خۆمان داوه راهێنهر نهك بۆ ناوهندهكه».
بۆ ئهوهى س���ودێكى باش ببهخشین ب ه جهختیشیكردهوه «ئامانجى ئێمه مادیی
نییه ،بهڵكو خزمهتكردن و كۆكردنهوهى
بهشداربوان».
ئهو ژنانهى سهردانى هۆڵ ه تایبهتهكانى ئافرهتانه لهوهها شوێنێكدا به ئامانجى
وهرزش���ی دهكهن ،مانگان��� ه پارهیهكى سود پێگهیاندنیان».
دیارییك���راو وهك���و كرێی بهش���داریی ه���اوكات بهڕێوهب���هرى ناوهندهك���ه،

جهختلهوهدهكات���هوه ك��� ه كۆمهڵی���ك
پ�ل�ان و پرۆژهیان ههی ه بۆ پهرهدان ب ه
وهرزش���ی ژنان ل��� ه دهڤهرهكه ،كه ئهم
هۆڵه یهكێكه لهو ههنگاوانه.
قهی���س س���هعدوڵاڵ ،ب���ۆ (نهوژی���ن)
وت���ى« :ئێم��� ه كۆمهڵێ���ك پالنم���ان
داناوه گرنگترینی���ان پهرهدانه بهتوانا
وهرزشیهكانى ژنان ،چونكه الى زۆرێك
بهتایب���هت ل ه رهگهزى مێ وا تهماش���ا
دهك���هن ك��� ه ناوهندهكهم���ان تهنها بۆ
رهگهزی نێره ،كه ئهمهش ههڵهیه».
وتیشى« :ئێمه لهسنورێكى جوگرافیاى
داین كهدهتوانی���ن بڵێین كچان و ژنان
بێبهریی كراون لهزۆر ش���ت ،بۆیه ئێم ه
لهرێگ���هى كارهكانمان و لهنێویش���یاندا
ئهم هۆڵه ،دهمانهوێت گرنگیی به ژنان
و وهرزشیی ژنان بدهین».

خوێندن
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ههندێكجار بههۆی الیهنى داراییهو ههندێكجار بههۆی قسهوقسهڵۆكى خهڵكى

رێگریی ل ه خوێندنی کچانی خاوهن پێداویستیی تایبهت دهکرێت

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
زۆرێک لەو کچانەی کەخاوەن
پێداویستی تایبەتن ،ناتوانن درێژە
بەخوێندنیان بدەن ،هۆکاری ئەمەش
خانەوادەکەیانن کە بونەتە رێگر
لەبەردەم درێژەدان بە خوێندنی ئەو
کچانە ،رێگری لەو کچانە وایکردوە
توشی ئازاری دەرونی ببن.
س���وهام ،کچێکی خاوەن پێداویس���تی
تایبەتى تەمەن  20ساڵە و دانیشتووی
ناحی���ەی رزگاریی���ە لهگهرمی���ان .بۆ
(نەوژین) وتی« :من هەردو قاچم تەواو
نین و ناتوانم لەس���ەر قاچەکانی خۆم
بوەس���تم ،بۆیە دایک���م زۆری لێکردم و
لەقوتابخانە دەری کردم».
دەشڵێت« :تا پۆلی شەشی سەرەتایم

خوێندوە و هەمو س���اڵێک ئاستی زۆر
باش���ەم هەب���و ،بەاڵم بەه���ۆی ئەوەی
خ���اوەن پێداویس���تیم نەمتوانی درێژە
بەخوێندنەکەم بدەم».
خهم و ئ���ازاری ئەو کچان���ەی خاوەن
پێداویس���تی تایبەت���ن و لەخوێن���دن
دابڕاون ،هێندە گەورەیە ك ه وهكخۆیان
دهیڵێ���ن بەهیچ وش���ە و دڵدانەوەیەک
الناچێت.
سۆلین ،کچێکی تری خاوەن پێداویستیەو
تەمەنی 18ساڵە .بۆ (نەوژین) چیرۆکی
خ���ۆی گێڕای���ەوە «م���ن ک���ە خاوەن
پێداویستی تایبەتم و لەسەر عارەبانەم
ناتوان���م بەقاچەکانم بڕۆم ،ئەمەش بوە
هۆکار کە دایکم نەتوانێت خزمەتم بکات
و هەمو رۆژێک هاتوچۆم پێبکات ،بۆیە
ناچاربو بێبەشم بکات لەخوێندن».
وتیش���ی« :م���ن ک���ە پۆل���ی  9بوم،

قوتابخانەکەمان نزیک بو لەماڵمانەوە،
بەاڵم ل���ەدوای دەرچون���م لەپۆلی نۆ،
رێگەی قوتابخانەم دور ئەبویەوە ،بۆیە
ئەمەش بۆمن زەحمەت بو».
رێگری���ی و نەخوێندن���ی ئ���ەو کچانەی
خاوەن پێداویس���تی تایبەت���ن لەالیەن
خێزاکەیان���ەوە ،ه���ۆکاری جۆراوجۆری
هەی���ە ،دیارتری���ن هۆکاری���ش الیهنى
داراییه ،ک���ە وایکردوە ئ���ەو خێزانانە
ناچ���ار بکات مناڵەکانی���ان لە خوێندن
بێبەش بکەن.
ئ���اوات ،دایک���ی كچێك���ى خ���اوهن
پێداویس���تیی تایبهته .ب���ۆ (نەوژین)
باس���لەوە دەکات کە بۆچ���ی کچەکەی
لە خوێندن بێبەش کردوە «هیچ دایک
و باوکێ���ک حەز بەوەن���اکات رۆڵەکەی
خەفەتبار بێ���ت ،بەاڵم من کە کچەکەم
خاوەن پێداویستییە و پێویستی بەوەیە

هاتوچ���ۆی پێبک���ەم ،ئەم���ەش بۆ من
زەحمەت بوە».
دەشڵێت« :باری ئابوریمان زۆر خراپەو
توان���ای ئەوەمان نیە کرێی پاس���ی بۆ
دابی���ن بکەی���ن ،رێگ���ەی قوتابخانەش
لەماڵی ئێم���ەوە دورە ،بۆیە ناچاربوین
کە لە خوێندن بێبەشی بکەین».
کاتێک ک���ە كچێك رێگرییەکی بەرامبەر
دەکرێت توشی خەمێکی گەورە دەبێت،
چ جاى ئهو كچه خاوەن پێداویس���تیی
تایبهت بێت.
ئاخۆ کاردانەوەکان بۆ س���ەر دەرونیان
چییه؟
ئاس���ۆ خەلیل ،توێ���ژەری دەرونی ،بۆ
(نەوژین) وتی« :رەنگە ئەو کاریگەرییە
خراپهى بەرامبەر مێینەیەکی جهس���ت ه
تەندروس���ت لە ئەنجامی کارێکی ناڕەوا
ل���هالی دروس���ت ببێ���ت ،لهبهرامب���هر
مێینەیەکی خاوەن پێداویس���تی تایبەت
چەند قات ببێتەوە ،چونکە لەو کاتەدا
ئەو مێینەیەی کەخاوەن پێداویس���تیە
هەست بە کەلێن دەکات».
وتیشی« :سەرباری نەبونی ئەندامێکی
جەستەی و هەوڵدانیشی زیاد لەکەسی
ئاساییە ،جا ئەگەر بێت لەالیەن باوک یان
دای���ک یاخود هەر مرۆڤێکی دەوروبەری
ڕێگ���ەی لێبکرێت لەحەزی خوێندن یان
هەر خولیایەکی ت���ر ،ئەوە بەیەکجاری
ڕەنگ���ە لەکۆمەڵگە داببڕێ���ت ،ئەوکات
ئافرەتێکی گۆش���ەگیر و دورەپەرێز لە
هەرکارێکی جوان دەردەچێت».
بەپیی ئامارێکی بەڕێوبەرایەتی گش���تی
چاودێری و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی
گەرمی���ان  2528مێین���ەی خ���اوەن
پێداویس���تی تایب���ەت لەگەرمیان بونی
هەیە ،لەک���ەالر  1588لە کفری 615و
لەخانەقینی���ش  325مێین���ەی خاوەن
پێداویستی تایبەت هەن.
لەهەمو واڵتانی دنیادا خاوەن پێداویستی

تایبەت گرنگی تایبەتی���ان پێدەدرێت،
بەوەی لهروى داراییهوه هاوكاریی باش
دهكرێن و ل��� ه قوتابخانهو ناوهندهكانى
خوێندنی���ش ئاس���انكاریی زۆری���ان بۆ
كراوه ،بۆ ئهوهى دانهبڕێن ،بهاڵم ههمو
ئهو ئیمتیاز و رێزه ،ل ه كوردس���تان دا
پێچهوانهیه.
سۆزان ،کچێکی تری خاوەن پێداویستی
تایبەت���ە ك��� ه تەمەنی  22س���اڵه .بۆ
(نەوژی���ن) دەڵێ���ت« :ئهگ���ەر ئێمە
قوتابخانەیەک���ی تایب���ەت بەخۆمانمان
هەبوای���ە ،دەمانتوانی ئێم���ەش درێژە
بەخوێندنەکەمان بدەین»
بهخهمگینیش���هوه وت���ى« :زۆرینەمان
خ���اوەن نمرەیەک���ی ب���ەرز بوی���ن لە
قوتابخان���ە ،ب���ەاڵم چ س���ودی هەی���ە
کە نەمانتوان���ی درێ���ژە بەخوێندنمان
بدەین؟»
جگە ل���ەوەی ماڵەوە رێگرن ،قس���ە و
قس���هڵۆكی خەڵکیش بوهت���ه هۆکاری
ئ���ەوەی ماڵەوەیان هان ب���دەن کە ئەو
کچانە بێبەش بکەن لە خوێندن .کەمی
هۆش���یاریی و تێنەگەشتنی خەڵکی لەو
کچان���ە وایکردوە خانەوادەی ئەو کچانە
بەقسەی خەڵکی بێنە قەناعەت و ببنە
ڕێگر لەبەردەم درێ���ژەدان بەخوێندنی
کچهكانیان.
سۆزان ،ئاماژە بەوە دەکات «زۆر جار
گوێم لەوە بوە کاتێک دایکم بردومیەتی
ب���ۆ قوتابخانە ،وتویانە ئەمە چیەتی لە
خوێندن؟ قسەو قس���ەڵۆکی خەڵکیش
بوە یەکێک لەو هۆکارانەی کەدایکم بڕیار
بدات دهبێت واز لەخوێندن بێنم».
(س���وهام)یش باس���لەوەدەکات «ئێمە
کەخاوەن پێداویستین ،بەدەستی خۆمان
نیە ،ئێمەش حەزمان دەکرد وەکو هەر
مرۆڤێک���ی تری ئاس���ایی بوینایە ،بۆی ه
بەچاوێکی تر و به كهم س���ەیرکردنمان،
ئازارمان دەدات».

كچانى گهرمیان رو ل ه فێربونى زمانی بیانیی دهکهن
◘ نهوژین ،پهیام جهمال
لهگهرمیان ژمارهى ئهو سهنتهرانهى
خولی فێربون و پهرهپێدانى زمان ه
بیانییهكان دهكهنهوه ،تادێت رو ل ه
زیادبونه ،بهشێكى بهرچاوى ئهو
كهسانهشى بهشداریی لهو خوالنهدا
دهكهن ،كچانن ،بهشێوهیهك رێژهیهكى
زۆر ل ه ژنان خویان داوهته فێربونى
زمان بهتایبهتى زمانى ئینگلیزیی.
س���هنا س���هاڵح ،كچێكى دانیش���توى
ك���هالره ،دو ههفتهی���ه ل���ه یهكێك ل ه
س���هنتهرهكانى فێربونى زم���ان چوهت ه
خول���ى فێربونى زمان���ى ئینگلیزییهوه.
بۆ (نهوژین) باسیلهوهكرد ك ه فێربونى
زمان���ى ئینگلیزی���ی بوهت���ه ئاواتێكى
گهورهى ،ههربۆی��� ه دهیهوێت لهرێگهى
بهش���داریكردنى لهم خولهدا ،پهره بهو
خولیاو ئاواتهى بدات.
وت���ى« :بهش���دارییكردنم لهم خوله بۆ
ئهوهی���ه فێ���رى زمان���ى ئینگلیزى بم،
چونك��� ه ئامانجم فێربون���ى زمانهكهیه،
ههربۆیه ئهم سهنتهرهم ههڵبژاردوه بۆ
ئهوهى بهشێوهیهكى رێكوپێك ئهو كاره
ئهنجام بدهم».
جگ ه ل ه خولیاو ئارهزو ،ههندێكى دیك ه
لهو كچان���هى بهش���داریی لهخولهكاندا
دهكهن ،وهكو بهش���ێك ل ه پێداویستی
خوێندن و قوتابخان ه ئهو كاره دهكهن،
ههیان���ه ب���ۆ خوێندن���ى ماس���تهر ل ه
پهیمانگاو ناوهنده ئههلیهكان سهرقاڵی
بههێزكردنى زمانه ،ههش���یان ه هێش���تا
قوتاب���ی قۆناغ���ی ئامادهیی���ن ،بهاڵم
چاوی���ان لهوهی ه لهئێس���تاوه بناغهیهك
بۆخۆیان دابنێن.
ئهس���ما كهری���م ،كچ��� ه خوێندكارێكى
ئامادهییه كه لهیهكێك ل ه پهیمانگاكانى
فێربون���ى زمان بینیم���ان ،ئهو ناوى ل ه

بهشێكى بهشداری
ژنان له خولهکانی
زمان پهیوهندی
بهههلی كارهوه
ههیه
كۆرس���ی فێربونى زمانى ئینگلیزیی دا
نوسیبو.
بۆ (نهوژین) باسیلهوهكرد ك ه بۆ الیهنى
خوێندنى قوتابخانهكهى ،هاتوه بۆ ئهم
خولهو دهیهوێت خۆی بههێز بكات.
وت���ى« :بههۆى ئ���هوهى لهقوتابخانهم
دهمهوێت ئاس���تم ل ه زمانى ئینگلیزیی
باش بێت بۆ داهاتو ،بۆیه هاتوم بۆ ئهم
خوله ،ئهم ه سهرباری ئهوهى خۆم ههر
حهزم لهوهی ه فێری ئهم زمانه بم».
ئهو كچه باسیلهوهشكرد خهونى ئهوهی ه ل���ه كچان پێكدێ���ت .وتیش���ی« :ئهو
زمانهك ه بهڕادهیهك فێربێت كهبتوانێت رێژهی���هش نیوهی���ان ب���ۆ بههێزكردنى
گفتوگۆی پێب���كات «بۆ ئهوهى رۆژێك خوێندنى قوتابخانهیهو نیوهكهى تریش
كهسێكى بێگان ه هات ه شارهكهم ،بتوانم بۆ فێربونى زمان».
ب��� ه زمانى ئینگلیزیی لهگهڵی دا قس��� ه مامۆس���تایهكیش ك���ه ل���ه خولهكانى
بكهم و رابگۆڕمهوه».
پهیمان���گا و ناوهن���ده ئههلیهكان���دا
بهاڵم ئایا بهرپرس���انى س���هنتهرهكانى وانهدهڵێتهوه ،جهختى ل ه زانیارییهكانى
فێربون���ى زم���ان تاچهند ل ه ئاس���تى سهرپهرشتیارهكه كردهوه ،بهوهى كچان
بهش���داریی ژنان رازیین؟ ئایا ژنان بۆ بهشدارێكى چاالكی خولهكانن.
فێربونى زمان بهش���داریی له خولهكانى م .ئازاد ن���وری ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
فێرب���ون دا دهكهن یان بۆ بههێزكردنى «سهروى نیوهى بهشداران كچانن ،ئهوان
الیهنى خوێندنى قوتابخانهو زانكۆ؟
به لێش���او و به حهم���اس و گڕوتینهوه
ئاریان مهحمود ،سهرپهرشتیاری یهكێك بهش���داریی خولهكان���ى فێربونى زمان
لهو س���هنتهرانهی ه كهخولی بههێزكردن دهكهن».
و فێركردنى زمان���ه بیانییهكان لهكهالر ئهو مامۆستای ه ئاماژهى دا كهس هرباری
دهكهنهوه .بۆ (نهوژین) باس���یلهوهكرد زمان���ى ئینگلیزی���ی ،كچ���ان و ژن���ان
ك ه نی���وه زیاتری ههم���و خولهكانیان بهشداری خولی زمانهكانى تریش دهكهن

بهتایبهتى عهرهبی ،بهاڵم فێربونى زمانى ئینگلیزیی قسهیان لهگهڵ بكهن».
ئینگلیزیی لهپێشهوهى ههمو زمانهكانى بهشێكى تر ل ه كچانى بهشدار لهخولهكان،
تره لهروى زۆریی ژمارهى بهش���دارانى ح���هز و پێویس���تیی تێك���هڵ دهكهن،
لهالی���هك بهالیان���هوه گرنگ���ه زمانهك ه
كچهوه.
پرس���یار ئهوهیه :ئایا بۆچی بهتایبهتى فێر بن ،لهالیهكى تریش���هوه دهیانهوێت
لهم چهن���د س���اڵهى دوایی���دا حهز و لهرێگهی ئهم خوالنهوه نمرهى باش ل ه
خولی���ای كچانى گهرمی���ان بۆ فێربونى خوێندن بهدهست بێنن.
چیم���هن ،كچ��� ه خوێندكارێك���ى پۆلی
زمان زیادییكردوه؟
م.ئازاد نوری ،وهاڵمدهداتهوه و دهڵێت12 :ى ئامادهیی ه ك ه بهش���داریی لهخولی
«پێموایه بهش���ێكى پهیوهندی بهههلی فێربونى زمان���ى ئینگلیزیی دا كردوه،
كارهوه ههی���ه ،چونكه ئێس���تا زانینی باس���یلهوهكرد ك��� ه ئ���هو دهیهوێ���ت
زمان هۆكارێكى باش ه بۆ دهستكهوتنى فێ���ری زمانى ئینگلی���زی بێت ،كهئهم
ههل���ی كار بهتایبهتى زمانى ئینگلیزیی فێربون���هش بۆ بهدهس���تهێنانى نمرهى
و عهرهبی ،سهرباری ئهوهش ههندێكی باش لهخوێندنهكهى دا رۆڵی دهبێت.
تریان وهكو خولیا دهیانهوبێت زمان فێر وهكخ���ۆی وتى« :من بتوان���م زمانهكه
بن و بهتایبهت ئهوانهى كهس���وكاریان فێربم ،ئهوا كیش���هیهك ل��� ه پرۆگرامى
ل���هدهرهوهى واڵت���ه ،پێیانخۆش���ه ب ه خوێندنیشم دا نامێنێت».
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جەنگاوەرانی خوا یان بازرگانانی سێکس؟!

ژنانى ئێزدیی چیرۆكی مهرگهساتهكهیان بهدهستى داعش بۆ (نهوژین) دهگێڕنهوه
◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
حهال ،نههله ،دو ژنى كوردی ئێزدین،
ئهگهر وردهكاریی ژیانی ههریهكهیان
ههندێك جیاوازى تێدابێت ،ئهوا لهو
مهرگهسات و كۆستهى بهس هریاندا
هاتوه ،هاوشێوهن .ئهوان لهالیهن
چهكدارانى داعشهوه پاش داگیركردنى
ناوچهكهیان دهكرێن به كۆیلهو
جۆرهها دهستدرێژیی و پێشێلكارییان
بهرامبهر دهكرێت ،كه بۆ گێڕانهوهیان
رهنگ ه زمانیش دهرهقهت نهیهت.
لهبهیانیهك���ى رۆژى 3ى ئابی س���اڵی
 ،2014چهكدارانى داعش ههڵیانكوتای ه
سهر قهزاى شهنگال و بهدیارییكراویی
ئ���هو گوندان���هى ك ه ئێزدیی���ن ،لهوێ
ژمارهیهك���ى زۆری���ان ل��� ه هاواڵتی���ان
بهتایبهت���ى له رهگهزی نێر كوش���ت،
هێندهى تریشیان له ژن و مناڵ به دیل
گرت و پاش���ان وهكو كۆیلهو كهنیزهك
مامهڵهیان لهگهڵ كردن.
ل���هم راپۆرتهدا س���هربوردهو چیرۆكى
بهكۆیلهكردن���ى ژمارهیهك ل���هو ژنان ه
دهگێڕین���هوه ك��� ه ب���هر ئهو ش���ااڵوه
كهوتون.
حهال ،تازهترین قوربانیی رزگاربو
حهال ،تازهتری���ن ژن ه رزگاربوی ئێزدی ه
ك ه ل���ه 2014/8/3لهالیهن چهكدارانی
تیرۆرس���تی داعشهوه دهستگیركراوه و
ل ه  2017/7/1رزگاری دهبێت.
تهواوی خێزان ه  10كهس���یهكهی حهال
دهكهونه دهس���ت تیرۆرستانی داعش،
لهكات���ی داگیركردن���ی گوندهكهی���ان
(تهلقهس���هب) ب ه بهرچاوی خۆی و دو
خوش���ك ه  3ساڵ و چوارساڵه كهیهوه،
باوك و دایكی دهدرێنه بهر دهستڕێژی
گولهو شههید دهكرێن ،بهبیانوی ئهوهی
ك ه داواكهی داعش بۆ موسڵمان بونیان
رهد كردوهتهوه.
ح���هال ،تا س���اتی جیاكردنهوهش���یان
ئاگاداری س���ێ خوش���كهكهی دهبێت،
ئ���هو كات���هی دهس���ت به پرۆس���هی
جیاكردنهوهیان دهكهن ،دو خوش���ك ه
بچوكهكهی ك ه باوهشیان له حهال دابو،
چهك���دارهكان بهش���ێوهیهكی دڕندان ه
دهس���تی ئ���هو دوو منداڵ���ه لهیهقهی
خوشكهكهیان دهكهنهو لهگهڵ خۆیانی
دهبهن.
له كات���ی كۆمهڵكوژیهكهی داعش ل ه
گوندی (تهلقهس���هب) براكهی حهال ك ه
كهتهمهن���ی ئهو كات ه  19س���اڵ بوه،
دهكهوێت ه ژێر الشهی مردوهكان و دوای
ئهوهی داعش شوێنی كۆمهڵكوژیهكه ب ه
جێدێڵێت براكهی حهال ههڵدێت و خۆی
دهگهیهنێته ژێر دهسهاڵتی پێشمهرگه.
دوای ماوهیهك ل��� ه رزگاربونی ههوڵی
گ���هڕان و ب���ه دواداچ���ون دهدات بۆ
دۆزینهوهى خوش���كهكانی و لهرێگهی
تهلهفۆن���هوه ههواڵی ههردو خوش���ك ه
بچوكهكهی دهزانێ���ت ،دواتر دهكهوێت ه
س���هودا لهگهڵ ئ���هو ماڵ���هى ههردو
خوش���كهكهیانى كڕیوهو ب���ه بڕی 20
ه���هزار دۆالرى ئهمریك���ی ( 2دهفتهر)
خوشكهكانی رادهست دهكهنهوه.
بهاڵم (حهال) هی���چ ههواڵێكی نابێت،
تا پڕۆس���هی ئازادكردنهوهی موس���ڵ
ل ه  2017/7/1خ���ۆی رزگار دهكات و
دهگهڕێتهوه الی براو دو خوشكهكهى،
دوای ئازادبونیش���ی بهی���هك ههفته،
خوشكیكی تریش���ی ك ه تهمهنی
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بهههمانشێوه رزگاری دهبێت.
حهال ،دهی���ان جار له لێ���واری مهرگ
گهڕاوهتهوه .لهوب���ارهوه بۆ (نهوژین)
وتى« :ئ���هو كاتهی داعش گهیش���ت ه
ناوچهك ه ههمو ش���ڵهژاین ،ماڵ ب ه ماڵ
دهگهڕان و خهڵك ه كهیان كۆدهكردنهوهو
دوای كۆكردنهوهمان پیاو و ژنهكانیان
جیا ك���ردهوه ،ب���ه بهرچ���اوی ژن و
مناڵهكان���هوه پیاوهكانی���ان دایه بهر
دهس���تڕێژی گوله و ههمویان كوشتن،
دوات���ر كچهكانیان جیا ك���ردوه بهپێی
تهمهن ،ئهوانهى س���هروی ههشت ساڵ
تا نزیكهی  30ساڵ بون پێكهوه بران،
ژن ه بهتهمهنهكان و مناڵهكانیش پێكهوه
بران».
حهال ،دێت ه سهرباسی ئهو مهرگهساتانهى
بهسهرخۆی دا هاتون و دهڵێت« :لهو
ماوهیهی الی داع���ش بوم زیاتر له دو
س���اڵی الی چهكدارێكى داعش مامهوه
ك ه ناوی (ئهبوعهبدوڵاڵ) بو ،پیاوێكی
سعودی تهمهن سهروی چل ساڵ بو،
چهند جارێك ل��� ه كارهبای داوم و نان
و ئاوی لێ گرتومهت���هوهو توندوتیژی
جهس���تهیی و دهرونی زۆری بهرامبهر
نواندم».
وتیش���ی« :من���اڵ و خێزانهك���هی
(ئهبوعهبدوڵاڵ) له سعودی ه بون ،دوای
ئهوهی چو بۆجهنگ دهرگای لهس���هرم
قوفڵ كرد ،توانیم قوفڵهك ه بش���كێنم و
ههڵبێم ،ل ه خانویهك مامهوه له نێوانی
جهنگ���ی هێزه عێراقیهكان و هێزهكانی
داعش ب���و .بههۆی كردن��� ه ئهنجامی
ئ���هو خانوهی منی تیا مامهوه ،بریندار
بوم ،ماوهى  20س���هعات ب ه برینداریی
مام���هوه ،دوات���ر هێ���زه عێراقیهكان
گازیان بهكارهێنا و ههناسهو چاوهكانم
بهس���هختى بهركهوت���ن و زیانی���ان
پێگهیشت ،ههرچۆنێك بو توانیم هاوار
بكهم و خۆم بگهیهنمه ژێر دهسهاڵتی
هێزه عێراقیهكان و ئهوانیش راستهوخۆ
گواستمیانهوه بۆ دهۆك و لهوێوه ب ه
خێزانهكهم شادبومهوه».
نههله ..دهزگیرانداره رفێنراوهكه
نههله ،كچێكى تهمهن  21ساڵی
ئێزیدییه ،كهداعش دهستگیری
دهكات ئهوكات دهزگیراندار بوه،
دهزگیرانهكهى توانیویهتى خۆی
رزگاری بكات ،بهاڵم ئهم ئهو كات ه
لهگهڵ ماڵی باوكیدا دهستگیر
دهكرێن و دواتر دهكرێن ه
كۆیله .لهو ماوهی ه
دا چوار جار

فرۆش���راوه ،بهوپێی���هى كچێكى جوان
ب���وه ،داعش نرخی  10ه���هزار دۆالری
لهس���هر دان���اوهو لهالی���هن پیاوێكی
سورییهوه كڕاوه.
وهكخۆی ب���ۆ (نهوژی���ن)ى گێڕایهوه،
یهكێك لهو پیاوانهی كه «كڕیویهتى»
كوڕه كوردێكی داعشی خهڵكی ههڵهبج ه
ب���وه .لهوبارهوه دهڵێ���ت« :لهههموی
زیات���ر پی���اوه كوردهك��� ه ئازاری���دام،
جارجار گوێم لێئهبو بهكوردی سۆرانی
پهیوهندی بهخهڵكهوه ئهكرد و قسهی
ئهكرد».
دواینج���ار ئ���هم ژن���ه دهكهوێته الی
پیاوێك كهن���اوى (ئهبوجهعفهر)ه ،ك ه
دو ژنی دیکهی ههبوه .لهم پیاوه سكى
پڕب���وه و دواتر لهو س���كهى كوڕێكى
بوه .كهس���وكارى (نههله) لهبهرامبهر
 5ه���هزار دۆالر ،توانیویان ه كچهكهیان
ل ه (ئهبوجهعف���هر) وهربگرنهوه ،بهاڵم
ئام���اده نهب���ون هیچ پارهی���هك بدهن
بۆ گێڕان���هوهى مناڵ��� ه  7مانگیهكهى
ك��� ه داواى  3ه���هزار دۆالری كردوه بۆ
پێدانهوهى.
جهنگاوهرانى خوا ،یان بازرگانانى
سێكس؟
بهپێ���ى ووتهكانی (ح���هال و نههله) و
ئهو كچ و ژنانهی ك ه پێش���تر كراون ب ه
كهنیزهك و لهئێس���تادا رزگاریان بوه،
«چهك���داران و ئهمیره كانی داعش ل ه
ههمو شتێك زیاتر ههڵپهی بردنی ژ ن
و كچهكان و س���ێكس ب���ون» ،كچانی
س���هروی ههش���ت س���اڵ تا تهمهنی
س���هروی پهنجا س���اڵیش ك���راون ب ه
كهنیزهك و وهكو كۆیلهی سێكس���ی ب ه
كاریان دههێنان ،به شێوهیهك زۆر جار
دهبوه ش���هڕیان له سهر «كچه مناڵ و
جوانهكان».
وهك ئاماژهیان پێدا ،ئهو داعش���یانهی
ك ه تهمهنیان س���هروی چل س���اڵ بو
زۆربهی���ان خاوهن���ی زیاتر ل��� ه دو تا
سێ هاوس���هر بون ،كاریان
بریتیی بو لهوهى پاش
دهس���تدرێژیكردنه
س���هریان،

ئهو كچان ه ب ه كهس���انى تر بفرۆشنهوه
لهبهرامبهر بڕه پارهیهك ،ئهمهش���یان
وهك���و بازرگانیی���هك لێكردب���و .ل��� ه
ناوچهیهك���دا ك��� ه ب���ه س���هرزهمینی
حوكمك���ردن ب���و بهن���اوى خ���واوه،
بێبایهختری���ن ش���تێك ل���هالی ئ���هو
چهكداران ه كه بایهخترین دروستكراوى
خوایه ،م���رۆڤ بو .ئهوان وهكو ئاژهڵ
كڕین و فرۆشتنیان به كچانهوه كردوه،
بهشێوهیهك كچ ههبوه ك ه فرۆشراوه ب ه
 10ههزار دۆالر.
وهك (ح���هال) ئاماژهى بۆك���رد ،ئهم
«بازرگانیه» لهم كۆتاییهدا وایلێهاتوه
لهبهرامبهر خۆراك و پێداویس���تییهكى
كهم ،ژنانى ئێزدیی كڕین و فرۆش���یان
پێوهكراوه ،ه���هروهك كچه «جوان و
مناڵهكان» ئهبران ه دهرهوهی عێراق بۆ
سوریاو واڵته عهرهبی ه كانى تر.
نههله ،ب ه حوكمی ئ���هوهی ماوهیهكی
زۆر الی چهكدارێكى داعش ماوهتهوهو
مناڵی لێیبوه ،ئاگاداری زۆرترین روداو
بوه .بۆ (نهوژی���ن)ى گێڕایهوه« :زۆر
حاڵهت و روداوى ناخۆش و س���هیر و
ل���ه عهقڵ بهدهرم بینیوه ،وهكو بردنی
دو خوشك پێكهوهو دهستدرێژی كردن ه
سهر ههردوكیان».
(سوها)ش ،ك ه رزگاربویهكى تری ئهو
مهرگهساتهیه ،باس���یلهوهكرد كاتێك
داعش دهس���تگیریكردوه سك پڕبوه،
كهچ���ى ئهو پی���اوهى ك��� ه كڕیویهتى
س���هرباری س���كپڕبونى و ب ه بهرچاوى
چوار مناڵهكهى دیكهیهوه ،دهستدرێژیی
كردوهت ه سهر.
دهستدرێژیی یان لهكارهبا دان
ك���چ و ژنانی قوربانی ژێر دهس���هاڵتی
داع���ش وهك دهیگێڕن���هوه ،لهالی���هن
داعشهكانهوه تهنها دهوری سێكس و
كاركردن و خزمهتكردنیان پێبینراوه،
لهكاتى بهرپهرچدانهوهى ههر داوایهك،
یاخود جاری ئهوتۆش ههبوه كهههر ل ه
خۆڕا ،ئهشكهنج ه دراون و توندوتیژییان
بهرامبهر كراوه.
ئ���هو ژنان���هى دواندم���ان ،باس���یان
لهوهكرد داعشییهكان چهندین شێوازی
ئهش���كهنجهدان و تۆڵهكردنهوهیان بۆ
ئهو كچ و ژنان���ه داناوه ك ه گوێڕایهڵی
فهرمانهكانی���ان ناب���ن ،یهكێكى وهك
(ح���هال) ،لهبهرئ���هوهی رێگری كردوه
ل���هوهی دهس���تدرێژی بكرێته س���هر،
كارهباى لێدراوه.
خ���هاڵت ،رزگاربویهكى تری دهس���تى
داعشه ،وتى« :من لهبهر ئهوهی ههوڵی
راكردنم دا ،مناڵ ه چوارسااڵنهكهیان ب ه
بهرچاومهوه كوشت».
بهفرین ،ك ه ئهویش رزگاربویهكى ترى
دهس���تى داعشه ،باس���یلهوهكرد ك ه
لهژورێك بهندیان ك���ردوه ،تهنها
ئ���هو كاتانه بۆی ههب���وه بێت ه
دهرهوه كه پێویستی بهسهرئاو
بوبێت.
(لهی�ل�ا)ش كهقوربانیهك���ى
ت���ره ،دهڵێت« :ل��� ه پێناوی
ئهوهی خ���واردن بۆ مناڵهكانم
پهیدابك���هم و نههێڵم بمرن ل ه
برس و تینوێت���ی دا ،ئهبوای ه
بهههمو ش���ێوهیهک گوێڕایهڵی
ههم���و فهرمانهكانی ئهو پیاوه
عهرهبه موسڵییه بم ،كه جگ ه
لهمن خاوهنی سێ ژنی تریش
بو».

سكپڕبون له داعشیهكان..
لهنێ���و قوربانی���هكان دا ،چهندین ژن
ههن كه ل��� ه میان���هی مانهوهیاندا ،ل ه
چهكدارانى داعش دوگیان بون.
نههله ،كهلهس���هرهوه چیرۆكهكهیمان
خس���ته رو ،باس���لهوهدهكات دواى
رزگاربونى ،خێزانهك���هى ئامادهنهبون
مناڵهكهى كهله پیاوێكى داعشیی بوه،
وهربگرن���هوه ،بهناچاری ئهویش رازیی
بوه بهو بڕیاره.
دهڵێت« :جێهێش���تنی مناڵهكهم لهو
كات���هدا وهك ئهوه واب���و كه لهتێك ل ه
جهرگم بهدهس���تی خ���ۆم ببڕم و فرێی
بدهم ،بهاڵم ناچار بوم و خواستى خۆم
نهبو».
وتیش���ی« :ئێس���تا گهڕاومهتهوه الی
مێردهكهم و ژیانی ئاسایی دهژیم ،بهاڵم
ههمیشه بیرم الی كوڕهكهمهو شهو نی ه
نهیهت ه خهوم».
زوه���ره ،قوربانیهك���ى  18س���اڵه ،بۆ
(نهوژین) باس���یلهوهكرد ههر ههستی
بهوهكردوه سكپڕه ،چهندینجار ههوڵی
داوه بۆئ���هوهی مناڵهكهی لهبار ببات،
دواین جار كه بێ هیوابوه ل ه لهبارچونی
كۆرپهلهك���هی ،ههوڵی خۆكوش���تنى
داوه ،ب���هاڵم خۆی دهرب���ازی دهبێت و
كۆرپهلهكهى لهب���ار دهچێت .وهكخۆی
ئاماژهى دا ك���ه هاوڕێیهكى ههبوه ك ه
زانیویهتى سكپڕه ،خۆی كوشتوه.
چاالكوانێكى كهیس���ی ژنانى ئێزدییش
گێڕایهوه ،كچ ههبوه ك��� ه گهڕاوهتهوه
سكپڕبوه ،كهسوكارهكهی مناڵهكهیان
پێ ل ه بار بردوه.
تێڕوانینى كۆمهڵگا بۆ ژنانى قوربانیی
كهس���وكاری ژن���ان و كچان���ی ئێزیدی
یاخود كۆمهڵگ���هی ئێزیدی ،چۆن لهو
كچ و ژنان��� ه دهڕوانن ك���ه الی داعش
گهڕاونهتهوه؟
ئهو پرس���یارانهمان ئاراس���تهى چهند
قوربانیهك ك���رد( .بهفرین) ،لهوهاڵمدا
وت���ى« :دوای هاتن���هوهم الی داعش
ههست ئهكهم زیاتر گرنگیم پێئهدرێت،
خێزانهكهم بۆ رزگار كردنی من قهرزیان
كردوه ،هیچ سوكایهتیهكم نهبینوه».
یهكێك لهو كچانهی ك ه كار ل ه كهیسی
ژنانى ئێزیدیی دا دهكات ،بۆ (نهوژین)
رونیكردهوه« :س���هرهتا كهس���وكاری
قوربانیهكان پێیان قورس بو ك ه كچ و
ژنهكانیان دێنهوه ،چهند حاڵهتێك ههبو
كه كهسوكارهكانیان پێشوازی باشیان
له كچ ه رزگاربوهكانیان نهكردوه».
ئاماژهی بهوهشکرد ک ه دوای دهركردنی
بهیاننامهیهك لهالیهن رابهرى ئێزیدیهكان
(بابا شێخ) رهوشهکه گۆڕاوه.
لهوبارهوه وتی(« :بابهش���ێخ) ئهو كچ
و ژنانهی كه ئهگهڕێنهوه لهژێر دهستی
داع���ش پیرۆزك���رد ،بهم���هش بارهك ه
پێچهوان ه بویهوه و له ئێستادا بهباشیی
پێشوازیان لێ دهكرێت».
بهاڵم یهكێك لهو کچ ه قوربانیانهی ك ه
سێ مانگ پێش هاتنی داعش مارهكراوه
ل���ه خزمێكی���ان ،س���هرباری ئ���هوهى
توانیویهت���ى ههواڵ بدات بهخێزانهكهى
ك ه ماوه ،كهچى پاش ئهم ههواڵدانهش
دهزگیرانهكهی چاوهڕوان���ی نهكردوهو
ژنى دیكهى هێناوه.
ئهو كچه بهخهمگینییهكى قوڵهوه وتى:
«كههاتم���هوهو بیس���تم دهزگیرانهكهم
ژن���ى هێن���اوه ،بهتهواوی���ی تاس���ام،
خۆزگهم ب ه مردن خواست» .وتیشی:
«دهزگیرانهك���هم پێیوتم م���ن ئاماده
نی���م لهگهڵ تۆ بژیم ،تۆیهك س���اڵێك ه
الی داع���ش
ماویتهتهوه و
د هستدرێژیت
كر ا و هت���ه
سهر».

مناڵ
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گهرمیان ...ههم دایهنگاى كهمهو ههم فێرخوازى دایهنگاش
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
دایهنگاكان ك ه جێگهی پهروهردهكردنی
سهرهتایی مندااڵن و ئاشناكردنیان ه
به دهوروبهرو كۆمهڵگه ،بهاڵم
وهك سهرجهم كایهكانى دیكه،
دایهنگاكانیش قهیرانى دارایی كارى
كردوهت ه سهر كارهكانیان و وایكردوه
بونى ئهو رێژه كهمهى دایهنگاش بهس
بێت بۆ ناوچهیهكى فراوانى وهكو
گهرمیان.

پێش قهیرانی
دارایی دایهنگاکان
ژمارهیان کهم
بو ،بهاڵم ئێستا
زۆره

ژی���ان محهمهد س���هعید ،تهمهن ()31
ساڵ ،پیش���هى مامۆستایه و دانیشتوى فهرمانبهرهو خاوهنى مناڵێكه ،سهبارهت
قهزاى كهالره ،س���هبارهت ب ه كاریگهرى ب ه بونى دایهنگاكان قس ه بۆ (نهوژین)
قهیران���ى دارایی له س���هر دایهنگاكان دهكات و دهڵێ���ت« :ب���ه هۆى قهیرانى
ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت« :دروس���تبونی دارایی و كهمى موچهكهمهوه كه ناتوانم
قهیران���ى دارایی و پاش���هكهوتى موچ ه بژێ���وى ژیانمانى پێدابی���ن بكهم ،بۆی ه
بهس���هر مامۆس���تایان و فهرمانب���هران ناچارم بهخێوكردنى مناڵهكهم به دایكم
وایكردوه ك��� ه نهتوانی���ن مناڵهكانمان بسپێرم».
ببهینه دایهنگا ،ئهمهش وایكردوه ژیان وتیشى :ههرچهند ئاسودهم كه مناڵهكهم
و گوزهرانى مامۆستایان و فهرمانبهران لهالى دایكم ب ه جێدههێڵم ،بهاڵم به هۆى
زۆر قورس بێت ل ه روى پهروهردهكردنى ب ه تهمهنى دایكم و نهخۆش���ییهوه زۆر
نیگهران دهب���م بۆی ه ناچارم ههندێكجار
مناڵهكانیان».
وتیش���ى :ب��� ه زۆرى ئ���هو منااڵن ه ك ه مناڵهكهم لهگهڵ خۆمدا ببهم بۆ س���هر
دهبرێن ه دایهنگاكان مناڵى مامۆستایان كار.
و فهرمانبهرانن ،بهاڵم من ماڵى خهزورم گهرمی���ان ب ه ههر دو ق���هزاى (كهالر و
هاوكارێك���ى زۆر باش���من و مناڵهكانم كفرى) و ب ه ناحییهى (رزگارى)شهوه،
ل���هالى ئ���هوان دادهنێم ،بۆی���ه بون و خاوهن سێ دایهنگهى حكومین ،ئهگهر
نهبون���ى دایهنگا هی���چ كاریگهرییهكى چى بونى س���ێ دایهنگ ه بۆ ناوچهیهكى
وهك گهرمیان كهمه ،بهاڵم له ئیس���تادا
ئهوتۆى لهسهرم نابێت.
ئاماژهى بهوهش���كرد :ئهگهر هاوكارى قهیران���ى دارایی ئهو دایهنگانهش���ى ب ه
ئهوان نهبوای ه ئ���هوا منیش وهكو ههمو چۆڵى هێشتوهتهوه.
مامۆس���تایانى دیك��� ه ناچ���ار دهب���وم دهرون عوم���هر ،بهرێوهبهرى گش���تى
س���هرهڕاى قهیرانى دارای���ی مناڵهكانم چاودێرى و گهش���هپێدانى كۆمهاڵیهتى
ببهم��� ه دایهنگا ،چونك ه هاوس���هرهكهم گهرمیان ،لهمبارهیهوه قسه بۆ (نهوژین)
بهههمان ش���ێوهى خۆم ل���ه دهرهوهى دهكات« :راس���ت ه پێش قهیرانى دارایی
شار خهریكى كاركردنه بۆ دابین كردنى بونى ئهم رێژهیهى دایهنگا بۆ گهرمیان
ك���هم بوه و ل��� ه پالنمان���دا ههبوه ك ه
بژێوى ژیانمان.
ب���ه ههمان ش���ێوهى ژیان( ،دەش���تی دایهنگ���هى دیكه بۆ كهالر و خانهقین و
حهس���هن)ى تهم���هن ()29س���اڵ ك ه پێباز بنیات بنێین ،بهاڵم له ئێس���تادا

چونک���ه دهبێت��� ه ه���ۆى كهمبونهوهى

قهیران���ى دارای���ی ههم���و كارهكانمانى دایهنگاكان بۆ ماوهیهك ل ه سۆزى دایك
و باوكی���ان دادهبڕێن ،ئهمهش وادهكات گۆش���هگیریى و نهمان���ى ش���هرمنى،
پهكخستوه».
وتیش���ى :ئهگهر چى به بڕیارى وهزیرى ئهو منااڵن ه گۆشهگیر بن و كۆمهاڵیهتیى ههروهها فێربونى بهها كۆمهاڵیهتیهكان
كار و كاروب���ارى كۆمهاڵیهتى ل ه ( )20%نهب���ن و ههس���ت ب ه الوازى كهس���ێتى كه ئهركێكى سهرهكى پهروهردهى نوێی ه
ل ه جیهانى ئهمرۆدا».
ى نرخهكانی���ان ك���هم كردوهت���هوه ،خۆیان بکهن.
بهاڵم هێش���تا گوزهرانى مامۆس���تایان ب���هاڵم ب��� ه پێچهوان���هى بۆچونهكانى ئاماژهی بهوهش���دا ک��� ه دایهنگا مناڵ
و فهرمانب���هران لهو ئاس���تهدا نین ك ه ژیان���هوه( ،ههژار فهقێ س���لێمان) ك ه ئاماده دهكات ب���ۆ قۆناغهكانى دواترى
مامۆس���تاى راهێن���ان و راهێن���هره ل ه پ���هروهرده و فێرك���ردن وهك باخچهى
مناڵهكانیان بنێرنه دایهنگا.
سهبارهت ب ه بردنى منااڵن بۆ دایهنگاكان ،پهیمانگاى گهش���هپێدانى پهروهردهیى ساوایان و قوتابخانه.
دای���كان و باوكان بۆچون���ى جیاوازیان گهرمی���ان ،بهمج���ۆره باس ل��� ه الیهن ه وتیشى :ب ه پێچهوانهوه نهبونى دایهنگا
ههیه ،بهشێوهیهك ههندێكیان پێیانوای ه ئیجابیهكانى دایهن���گاكان بۆ (نهوژین) و تاككردن���هوهى مناڵ ل��� ه یهك ماڵ و
ئهو منااڵن ه گۆشهگیر دهبن و كهسێكى دهكات« :الیهن��� ه باش���هكانى دایهنگا یهك دو كهس���دا ،ئ���هو ههلومهرجانهى
زیاتره و كاریگهریى ئهرێنیان لهس���هر سهرهوهى بۆ ناڕهخس���ێت ك ه ئاماژهم
كۆمهاڵیهتى نابن.
ژی���ان ،پێیوای���ه بردن���ى من���ااڵن بۆ من���ااڵن ههی ه لهو قۆناغ ه ههس���تیاره ،پێدا.

ئايا پەروەردەکردنی مناڵ پرۆسەیەکی تایبەتە بەژنان!؟
لەکۆمەڵگای
کوردەواری دا
پەروەردەکردنی
مناڵ یەك الیەنەیە

بەبیان���وی کارو دوری لە ماڵەوە خۆیان
◘ ناز عهلی
لەم بەرپرس���یارێتیە دەکشێننە دواوە،
رۆچ���ون بەژیانی ه���ەر کۆمەڵگایەکدا
پەروەردەکردنی مناڵ و بەشێوەیەکی
وچەندی���ن پێکهاتەی خێزان���ی جیاواز
دروست گرنگترین و لە پێشترین
دەبینین کە لەسەر چەندین پرەنسیپی
ئەرکی هەمو دایك و باوکێکە دوای
جیاواز هاتونەتە بون( :ئاینی ،نەژادی،
هێنانە دنیای مناڵ ،مناڵیش کە
کلتوری.)...
پێکهاتویەکی بایۆلۆژی دایك و
دروست بونی خێزانیش بۆ بەپێویستبونی
باوکیشە بێگومان هەدوکیان بەهەمان
م���رۆڤ ب���ە ژیانێک���ی کۆمەاڵیەت���ی
ئاست بەرپرسیارن لە بەرامبەرى.
ئەگەڕێتەوە ک���ە مێژویەکی دورودرێژی
هەرچەندە هەندێكجار بەتایبەتی پیاوان هەی���ە و بونیادی خێزانی���ش گرنگە چ

بۆت���اك و چ بۆ کۆمەڵ���گا ،لەکاتێکدا
کۆمەڵگا بەبونی خێزانی خاوەن ئینتیما
بەبەها کۆمەاڵیەتی���ەکان پێگەی خۆی
دەپارێزێ���ت و تاکیش متمان���ە و هێز
لەخێزان���ەوە وەردەگرێ���ت و هەروەها
شوێنیکیشە بۆ دڵنیای و ئارامی.
لهالیهك���ى دیكهش���هوه ،پ���ەروەردە
کاریگەری تەواوی لەس���ەرتاك دەبێت و
بونیادی هزری خێزان لە تەواوی ژیانیدا
ڕەنگ دەداتەوە.
پەروەردەچەندی���ن جۆر لەخۆ دەگرێت:

(پ���ەروەردەی ئ���ارام ،پ���ەروەردەی
توندوتیژ ،پەروەردەی بەناز ،پەروەردەی
دەمارگیری و  ...هتد)
لەکۆمەڵگای کوردەوریش���دا هەمو ئەم
جۆرە پەروەردەکردنانە بەدی دەکرێت،
لهگهڵ جورێکی تر لەپەروەردە ك ه ئهویش
«پەروەردەکردنی یەك الیەنەیە».
مهبهس���تم ل���هم دهس���تهواژهیه ،ئهو
خێزانانەیە کە پەروەردە تایبەت بە دایك
دەبێت و بڕیاڕ و چارەنوس���ی مناڵیش
تایب���ەت بە ب���اوك دەبێ���ت ،لێرەوەیە
کە مناڵ دایك وەك س���ەرچاوەی سۆز
وهەس���ت دەبینێ���ت و باوکی���ش وەك
کەسێکی خۆسەپێن و ئەگەرچی بڕیاری
باوک ل���ە بەرژەوەن���دی مناڵیش بێت،
ب���ەاڵم مناڵ زۆر بەکەمی هەس���ت بەم
شتانە دەکات.
ئ���ەو باوکان���ەش ک���ە بەمەبەس���تی
دابونەری���ت و کار و هەربیانویەک���ی تر
و هاوسۆزی نەکردن لەگەڵ مناڵ خۆی
ل���ە پەروەردە بێ ب���ەری دەکات و ئەم
پرۆسەیە ئاراستەی دایك دەکرێت.
دایکی���ش لەچوارچێ���وەی ماڵ���دا ژیان

بگوزەرێنێت و ش���ارەزایی لە ژیانی نێو
کۆمەڵ���گا الوازبێ���ت و هەندێكجاریش
بەهۆی فشار و ماندوبونەوە توندوتیژیی
بەرامبەر مناڵ بەکاردەهێنرێت.
مناڵیش لەکاتی چونە نێوکۆمەڵگا کە
له چونە قوتابخانەوە دەست پێدەکات،
ئامادەس���از نەکرا و ترسی لەشتی بێ
بنەما بنبڕنەکرا ،هەمیشە هەست بەترس
و شەرم دەکات ،ئهمهش حاڵهتێكه لە
زۆرین���ەی منااڵندا بەدی دەکرێت و هیچ
بنەمایەکی لۆژیکی تیا بەدی ناکرێت.
ئەمەش دوبارە پێویستی بەچاندنی بڕوا
بەخۆب���ون و دورخس���تنەوەی مناڵە لە
هەڵچونە نێگەتیڤ���ەکان ،دیارە ئەمەش
کات و ئەرکێک���ی زۆری دەوێ ،كهچى
وهك دهبینین ل ه كۆمهڵ���گادا تەنانەت
کار بۆ ئەمەش ناکرێت.
من���ااڵن چ لەم���اڵ و چ لەقوتابخانەو چ
لەفێرگەی تایبەتیش دا بن ،پرۆس���ەی
خۆ دروستکردنەوە لهبری ئهوهى دایك
و باوك و پهروهردهكارانیان لهئهستۆی
بگرن ،كهچى جێ���ی ئەهێڵن بۆ خودى
مناڵ خۆی.
مناڵی���ش کەنازانێت خۆ دروس���تکردن
چی���ە و بەئەرکیش���ی نازانێت و لەگەڵ
گەورەبونیدا هیچ بەرەو پێشچونێک بۆ
ئەمە ناکات و سەرچاوەی کێشەکانیش
نازانێت.
نمونەی ئەم جۆرە پەروەردە لەکۆمەڵگای
خۆماندا بەزۆری دیارە کەتاکی رەشبین
چ بەخێزان چ ب���ە کۆمەڵگا چ بە ژیان
دەبینین.
پەروەردەکردنی مناڵ ئەرکی دایک نی ه
بهتهنیا ،بهڵکو ئهرک���ی دایک و باوک ه
پێکهوه ،ب���ۆ ئهوهی هەردو ال تاکێکی
گەشبین هیچ نەبێت بە خێزان دروست
بکەن.
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تاك ه ژنه بهڕێوهبهرى گشتى لهگهرمیان
◘ نهوژین ،سهرگوڵ خهلیل
لهنێو ئهو ههمو بهڕێوهبهر گشتیهى
لهگهرمیاندا ههیه ،تهنها یهكێك
لهوان ه ژنه ،ئهو ژنهش سەرەڕای ئەو
کێشانەی لەماوەی خوێندن و کارکردن
دا هاتونەتە رێی ،بەاڵم کۆڵی نەداوە و
بەردەوامە لەسەر کارکردن.
ش���ادیە حس���ێن عەباس ،تەمەن ()٤٠
س���اڵ ،لە قەزای کەالر لەدایک بوەو لە
س���اڵی  2001بەشی زانس���تی خاکى لە
کۆلێژی كش���توكاڵی زانکۆی سلێمانی
تەواو کردوە و دواى خوێندنى زانكۆیی،
وەک ئەندازیاری کشتوکاڵی لە وێستگەی
باخی کەالر دامەزراوە.
ئ���ەم ئافرەت���ە ماوهى دو س���اڵه و لە
(28ى ئایاری  )2015دەس���تبەکار بوە
لە پۆستی بەرێوبەری گشتی کشتوکاڵی
گەرمی���ان و تائێس���تا بهردهوام���ه .ل ه
دیدارێكى رۆژنامهى (نهوژین) دا ،باس
ل ه ههندێك وێستگهى ژیانى تایبهتیی و
پیشهیی خۆی دهكات.
سهرهتا له پۆستهكهیهوه دهستى پێكرد
و وتى« :پۆس���تی بەرێوبەری گش���تی
كشتوكاڵ یەکێکە لە پۆستە قورسەکانی
س���نورەکەمان بە حوکمی ئەوەی ئێمە
لەگەڵ جوتی���اران دا روبەرو دەبینەوە
و ئهوانیش تا ئێس���تا زۆر هۆشیار نین
لهبارهى یهكس���انیی رهگهزییهوه ،بۆیە
ئەوە یەکێکە لە گرفتەکان».
بە دەم پێکەنینە شادی بەخشیەکەیەوە،
گهڕایهوه سهردهمی خوێندكاریی خۆی
و باس���ی قۆناغەکانی خوێندنی کرد و
دەیوت «وەک هەر مناڵێکی کوردستان
لە قەیران لەنێوان س���ااڵنی نەوەدەکان،
ژیان و خوێندنم ب ه ناڕهحهتى و سهختی
گوزهراند ،ههر بههۆی الیهنى ئابورییهوه
( )٢س���اڵی خوێندنم لەدەس���ت داوە،
بەاڵم خۆش���بەختانە کەس���وکارم زۆر

لەدوای
بەجێهێشتنی
پۆستەکەم،
نامهوێت لهكاركردن
داببڕێم
هاوکارم بونە و هانیانداوم بهردهوام بم
لە خوێندن».
ئهگهرچ���ی ژم���ارهى فهرمانب���هرى ژن
لهگهرمیان���دا كهم نیی���ه ،بهاڵم ئهوهى
تێبینیی دهكرێت كهمترینیان پۆس���ت
و پل���هى كارگێڕی���ی ب���ااڵ وهردهگرن،
ئهم پۆس���تهى ك ه (ش���ادی ه حس���ێن)
وهریگرت���وه ،یهكهمج���اره ژنێ���ك ل ه
گهرمیان وهریدهگرێت.
پرس���یار ئهوهیه :چۆن ئهم پۆس���تهى
وهرگرت و پاڵپشتییهكانى چیی بون؟
شادی ه لهوهاڵمدا وتى« :لەماوەی پێشودا
هەڵس���وڕاوێکی بزوتنهوهى گۆڕان بوم،
پاش ئهوهى له رێكهوتنى دابهشكردنى شادیه حس���ێن ،لهباس���كردنى پرۆژه كشتوكاڵی بو ،داوای ئەوەمان کردوە کە
پۆستهكانى سنورى سلێمانى و گهرمیان و پالنهكان���ى دا ،ئ���هوهى خس���ت ه رو گوندێکی کش���توکاڵی بکرێتەوە چونکە
پۆس���تی بەرێوبەری گشتی كشتوكاڵی ك ه قهیرانى دارای���ی كۆتایی ب ه زۆرێك زەوی و ئاومان لەبەدەس���تدایە ،ئەگەر
گهرمی���ان ب���ەر بزوتنهوهكهمان كهوت ،لهو خهونانهى هێناوه ك ه ویس���تویهتى بێت و ئەو پرۆژەی���ە جێبەجێ بکرێت،
منیش ل ه خۆمم رابینی بۆ وهرگرتنى ئهو ل��� ه رێگهى پۆس���تهكهیهوه بۆ برهودان ئ���ەوا دەرچوانی زانک���ۆ و پەیمانگاکان
پۆسته ،ههربۆی ه سیڤیم پێشكهشكرد و ب��� ه كهرت���ى كش���توكاڵیی لهگهرمیان و ئەندازیارانی کش���توکاڵی و ئامادەییە
جێبهجێ���ی بكات ،س���هرباری ئهوهش کشتوکاڵیەکان بەشدار دەبن كهبهشێكى
خۆشبهختانه قبوڵكرام».
چیرۆكى وهرگرتنى پۆست و پله بۆ مرۆڤ بێهیوا نهب���وهو ئومێدهواره كه بتوانێت زۆری���ان لهرهگ���هزی مێن ،ب���ەاڵم ئەو
پرۆژەیە چونکە پ���ارەی زۆری دهوێت،
ل���هوهدا كۆتایی نایات ك ه پۆس���تهكهى بهدییان بێنێت.
وهرگرت ،بهڵك���و بهپێچهوانهوه لهوێوه ئ���هو نمونهى پرۆژهیهكى كش���توكاڵیی بۆیە تائێستا ههر بیرۆكهیه».
دهس���تپێدهكات ،بهرپرس���یارێتى و هێنایهوه ك���ه ویس���تویهتى بهتایبهت ش���ادیە ،ب���ۆ (نەوژی���ن) بیرۆكهیهكى
ئ���هرك و جێبهجێكردنى بهرنامهى نوێ بۆ ژنان له س���نورهك ه جێبهجێی بكات دیكهى خۆی رون دهكاتهوه .بیرۆكهك ه
و داهێنهران���ه ،ههم���و ئهمان���ه دهبن ه «یهكێك لهو پرۆژانهى ئێمە ویس���تمان ئهوهیه ه���هر دەرچویەکی زانکۆ یاخود
ئهنجامى بدهین دروس���تكردنى گوندی پەیمانگا كش���توكاڵیهكان ،پارچەیەک
ئالهنگاریی بۆی.

زەوی پ���ێ بدرێت و ه���اوکاری بکرێت
ب���ۆ ئ���هوهى بیچێنێت ب���ه بهروبومى
كشتوكاڵیی «لهم كارهش دا وادهكهین
لهالی���هك دهرچوهكانم���ان بێكار نهبن،
لهالیهكى دیكهشهوه پهره ب ه بهرههمی
كشتوكاڵیی بدهین».
بهگش���تى ئەو بەرێوبەران���ەی کە دواى
ماوهیهك پۆس���تەکانیان بهجێدێڵن ،واز
لەکارکردن دێنن و دهیانهوێت خانەنشین
بن ،بەاڵم (شادیە) بهپێچهوانهوه دەڵێت:
«لەدوای بەجێهێش���تنی پۆس���تەکەم،
نامهوێ���ت لهكارك���ردن داببڕێم ،بهڵكو
زیاتر حەزم لەوەیە لە بواری کشتوکاڵدا
برەو بە زانستەکەم بدەم».

دو كچ لهگهرمیان دهبنه پێشكهشكاری ههواڵی وهرزشیی

◘ نهوژین ،جوان ه جهلیل
دونیای وهرزشی بهوه ناسراوه ك ه
دونیایهكى «نێرانهیه» ،بهتایبهتى
راگهیاندنى وهرزشیی ،كه كهم ژن
ههی ه خۆی له قهرهى ئهو بواره بدات،
بهاڵم دو كچى گهرمیانیی بهناوى
(سایه) و (دڵنیا) ،بڕیاریان داوه
ریسك لهو بوارهدا بكهن ،ئهوه ماوهى
زیاتر ل ه ساڵێكه بون ب ه ئامادهكار
و بێژهرى ههواڵه وهرزشییهكان ل ه
رادیۆی گهرمیانى سهر به یهكگرتوى
ئیسالمیی كوردستان.
س���ایه حهمی���د ،تهمهن ( )25س���اڵ،
دانیش���توى (گردهگۆزینه)ى س���هر ب ه
قهزاى كهالره ،رۆژانه دێت ه نێو ش���ار و
له رادیۆى گهرمیانى سهر ب ه یهكگرتوى

ئیسالمى كارى راگهیاندن دهكات.
سای ه به دڵخۆشیهكى زۆرهوه باسى ل ه
چۆنیهت���ى هاتنه نێو دونیاى راگهیاندن
بۆ (نهوژین) کرد و وتی« :س���هرهتاى
دهس���ت پێكردنم ل��� ه كارى راگهیاندن
دهگهڕێت���هوه بۆ س���اڵى  ،2008بهاڵم
بهه���ۆى خوێندنهوه دابڕام تا س���اڵى
2014و یهكهم كارى راگهیاندنیش���م ههر
ل ه رادیۆى دهنگى گهرمیانهوه دهس���ت
پێكرد و تاوهكو ئێستاش بهردهوامم».
وتیشى :راسته من بهش���ى راگهیاندنم
تهواو نهكردوه ،بهاڵم حهز و خولیایهكى
زۆرم ههبوه بۆ راگهیاندن ،س���هرهتاش
به كارى پهیامنێرى دهس���تم پێكرد بۆ
رادیۆى گهرمیان.
به ههمان شێوهى سایه ،دڵنیا ئهنوهر،
تهمهن ( )24ساڵ ،كه دانیشتوى شارى
كهالره ،ل��� ه رادیۆى دهنگ���ى گهرمیان

كارى بێژهرى دهكات و بێژهرى ههواڵى
وهرزشیه.
دڵنیا ،ب ه ئاسودهیهكى زۆرهوه باسى ل ه
چۆنیهتى هاتن ه نێو دونیاى راگهیاندنى
بۆ (نهوژین) ك���رد و دهڵێت« :من بۆ
م���اوهى ( )7مانگ��� ه كارى راگهیاندن
دهكهم ،یهكهم وێس���تگهى ئاشنا بونم
ی
ب���ه كارى راگهیان���دن رادی���ۆى دهنگ 
گهرمیانه».
دهش���ڵێت :راست ه من بهش���ى كوردیم
ت���هواو كردوه ،بهاڵم ه���هر له مناڵیهوه
ح���هز و خولی���ام ب���ۆ كارى راگهیاندن
ههب���وه بهتایبهت له بوارى وهرزش���ى،
بههاوكارى خێزانهكهش���م هاتومهته نێو
بوارهكهوه.
س���ای ه و دڵنی���ا ،كه رادی���ۆى دهنگى
گهرمیان كۆى كردونهتهوه ،ماوهى چهند
مانگێك��� ه ب ه جیا خهریكى كاركردنن ل ه
بوارى ههواڵه وهرزشیهكاندا.
سایه ،وهكخۆى دهڵێت« :پێشكهشكردنى
ههواڵى وهرزشى بۆ من چاوهروان نهكراو
بو ،چونك ه رۆژێكیان بههۆى سهرقاڵى
و كارى زۆرهوه ل���ه رادیۆ خوێندنهوهى
ههواڵه وهرزشیهكانیان بهمن سپارد».
وتیشى :راسته بۆ من مایهى سهرسورمان
بو كه ههواڵى وهرزشى پێشكهش بكهم،
بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ب ه خۆشحاڵیهكى
زۆرهوه رۆش���تم ه ستۆدیۆ و به پهخشى
راس���تهوخۆ ههواڵ��� ه وهرزش���یهكانم
پێش���كهش ك���رد ،دواى ت���هواو بونى
ههواڵهكان بهرێوهبهرهكهم پێى وتم ئیتر
ههواڵ ه وهرزش���یهكان تایبهته ب ه تۆ ل ه
م���اوهى ئهو رۆژانهى كه دهوام دهكهى،
چونك��� ه ئهداو دهنگى ت���ۆ گونجاوه بۆ
ههواڵى وهرزشى.
بهاڵم جیاواز له س���ایه ،رۆشتنى دڵنیا
بۆ نێو دونیاى وهرزش س���وتفه نهبوه،
بهڵكو ب���ه حهز و ئارهزوى خۆى بوه و
ههر خۆشى ئهو بوارهى ههڵبژاردوه ك ه
كارى بێژهرى ههواڵى وهرزشى بكات ل ه
رادیۆى دهنگى گهرمیان.

ل ه وهاڵم���ی پرس���یارێكى (نهوژین) و ریاڵ مهدریدم و ل ه ههڵبژاردهكانیش دا
زۆربهى خهڵكدا ك ه ئاراس���تهى س���ای ه هاندهرى بهرازیلم».
و دڵنیا كراوه ،ك��� ه ئایه ئهوان ل ه پاڵ سهبارهت بهوهی له دهست گهیشتنیان
ههڵبژاردنى پیش���هى بێ���ژهرى ههواڵ ه ب ه ههواڵ ه وهرزشیهكان تا چهند توشى
وهرزش���ییهكاندا ،هی���چ راهێنانێك���ى زهحمهت دهبن( ،س���ایه) و (دڵنیا) بۆ
(نهوژین) دهڵێ���ن :زۆربهى ههواڵهكان
وهرزشى ئهنجامدهدهن؟
س���ایه ب ه پێكهنینهوه دهڵێت« :نهخێر ههر ل ه س���ایتهكانهوه وهریان دهگرین،
تاوهكو ئێستا هیچ چاالكیهكى وهرزشیم بهاڵم زۆرێك ل��� ه ههواڵهكان گۆرانكارى
ئهنجام نهداوه ،لهگهڵ ئهوهش س���هیرى تێ���دا دهكهین ،چونكه ج���ارى وا ههی ه
یاریی ه جیهانی���هكان دهكهم و هاندهرى ههواڵێ���ك ب���ه چهند ش���ێوازێکی جیا
یانهى بهرش���هلۆنهم ،ل��� ه مۆندیالیش باڵودهبێتهوه».
سای ه و دڵنیا ،به دڵخۆشى و ئاسودهییهكى
هاندهرى ئهرجهنتینم».
بهاڵم (دڵنیا) ب���ه پێچهوانهوه دهڵێت :زۆرهوه باس���یان لهوهشكرد :كه دهست
«بهڵێ وهرزش ئهنجام دهدهم و زۆریش خۆشى و ستایش���ێكى زۆریان بۆ دێت
حهزم ل ه چاالكیه وهرزشیهكان ه و ئهم ه لهالیهن هاواڵتیانهوه بۆی ه ئهمهش وا ل ه
ح���هزى مناڵی���ى من ه لهگ���هڵ ئهوهش ئهم���ان دهكات ك ه ههوڵ���ى زیاتر بدهن
س���هیرى تهواوى یاریی ه جیهانیهكانیش وهك ئ���هوهى بیر لهوه بكهنهوه واز لهو
دهكهم» ،وتیش���ى« :هاندهرى یانهى پیشهیه بهێنن.
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كچانى گهرمیان دهبن ه دهف ژهن

یهكهم ژنه نوسهرى
براوهى خهاڵتى پۆكهر
◘ نهوژین
◘ نهوژین ،سوزان خهلیل
ریزێك گهنج ل ه هۆڵی راهێنانى
موزیكی سهنتهرى چاالكى گهنجانى
كهالر وهستاون ،دهفهكانیان ب ه
ههردو دهستیان گرتوهو ئامادهیان
كردوه بۆ ژهنین .پاش (یهك دو
سێ)ى مامۆستاكهیان ،ناڵهیان لهو
دهفانهوه ههستاند كه بهدهستیانهوه
گرتبو ،دهنگی دهستیان بهپێی
ئیقاعی ئاوازهكه بهرز دهبویهوهو نزم
دهبویهوه .لهنێو ئهو ریزهدا ،چهند
كچێك وهستابون ،هاوشانى كوڕهكانى
هاوڕێیان ،بهكارامهییهوه دهفهكانیان
رادهژهنى و ئاوازی بهجۆشیان
پێدهردهكرد.
ئ���هم دیمهنه ،ئهگهرچ���ی دیمهنێك ه ك ه
بینینی لهگهرمیاندا كهمتر پێی راهاتوین
و زۆرت���ر وهكو خهونه ،بهاڵم كۆمهڵێك
كچ لهرێگهى سهنتهرى چاالكى گهنجانى
ك���هالرهوه ،ئهم خهونهی���ان گۆڕیوه به
راس���تى .ئهوان رۆژان ه لهو سهنتهرهدا،
مهشق و راهێنانى فێربونى ئامێری دهف
دهكهن.
دهف ،ئامێرێك���ى ئیقاعیی ناس���راوه،
بهیهكێك لهو ئامێره موزیكیان ه ههژمار
دهكرێ���ت ك ه ك���ورد ل���هدێرزهمانهوه
بهكاریهێناوه ،تهنانهت بۆچونێكى وهها
ههی��� ه كه كۆنتری���ن ئامێریی خۆماڵیی
كوردیی بێت.
ههتائێستا بهزۆری كوڕان ئهم ئامێرهیان
ژهنیوه ،كهم كچم���ان بینیوه بیانهوێت
ئهم ئامێره فێر بن و بیژهنن ،ئهگهرچی
ل���ه پارچهكانى دیكهى كوردس���تان و
بهتایبهتى رۆژههاڵت ،ژمارهى ژهنیارانى
دهف ل��� ه رهگهزی مێ ،زۆر و زهوهنده،
بهاڵم ل ه باشور و بهتایبهت لهگهرمیان،
ئهم حاڵهت ه زۆر كهم و دانسقهیه.
لهگ���هڵ دروس���تبونى بهش���ى موزیك
لهس���هنتهرى گهنج���ان و دانان���ى
مامۆس���تایهكى پسپۆڕ ل ه ژهنینی دهف
و تهپڵ دا ،فێرخوازان و ئارهزومهندانى

فێربونى ئهم ئامێرهش رو له زیاد بونه،
لهنێویش���یان دا كچان .ئێس���تا رۆژان ه
چهندین كچ لهو بهشه ،راهێنانى ژهنینی
دهف دهكهن.
شەیما عەبدولکەریم 26 ،ساڵ ،یهكێك ه
له فێرخوازانى كۆرسی فێربونى دهف.
ب ه (نەوژین)ی وت« :هاتنی من بۆ ئەم
بەش���ه بە حەزی خۆم بوە ،چونك ه زۆر
حهزم له ژهنینی دهفهو دهمهوێت تیایدا
كارامه بم» .وتیشی« :ماڵهوهشمان ك ه
رادهى حهزهكهمی���ان بۆ فێربونى دهف
زانی���ی ،رێگرییان لێنهك���ردم و بهڵكو
هاوكارمن بۆ ئ���هوهى رۆژان ه بێم پرۆڤ ه
و راهێنان بكهم».
ش���هیما ،تاك��� ه كچ نیی ه كهبهش���داری
خولهكان���ى فێربون���ى ئامێ���ری دهف
دهكات ،بهڵكو بهوت���هى (توانا نهقی)
ك ه مامۆستاى ئهو بهشهی ه لهسهنتهرى
گهنجانى كهالر ،ژمارهى بهشدارانى كچ
ل ه كۆرسهكانیاندا ،لهزیادبونى بهردهوام
دایه.
توان���ا ،ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :کچان
تابێت زیاتر رو لە بەشهكهمان و بهش ه
هونهریهكان بهگش���تى دهك���هن ،تهنها
لەم���اوەی ئەمس���اڵدا زیاتر ل���ە  10کچ
بەشداری خولهكانمان بون ،كهبهشێكى
بهرچاوى ئ���هوان ل ه ئامێ���ری دهف دا
گیرساونهتهوه».
هاوكات (نەبەز حەمی���د) ،بەڕێوبەری
س���ەنتەری چاالک���ی گەنجان���ی کەالر،
جهختى ل���هو زانیارییان ه ك���ردهوهو بە
(نەوژین)ی راگەیان���د« :بە رێژەیەکی
بەرچاو کچان بەش���داریی لە خولەکاندا
دەکەن بهتایب���هت خوله هونهرییهكان،
بههەمان شێوەش لە کارو چاالکیەکانی
سهنتهر و بهتایبهت چاالكی ه هونهرییهكان
دا ،کچان رۆڵ و بهش���دارییهكى باشیان
هەیە».
جگه لهو خوالنهى ك ه سهنتهرى ناوبراو
دهیكات���هوه ،هاوكات خول���ی دیكهش
لهالی���هن ناوهنده ئههلی���هكان لهبوارى
موزی���ك دا دهكرێنهوه ،ب���هاڵم رهنگ ه
س���هنتهرى گهنجان تاكه ش���وێن بێت

ك ه فێرخوازانى فێ���ری ژهنینی ئامێری
«دهف» بكات.
راهێنهرى بهش���ى موزیكی سهنتهرهكه،
ئام���اژهى بهوهك���رد ك ه ن���هك بهتهنها
خولى راهێنان دهكهن���هوه ،بهڵكو ئهو
فێرخوازانهشى كه ئاستیان باش بێت،
له تیپ���ی موزیك���ی س���هنتهرهكهیاندا
جێدهكهنهوه.
لهوب���ارهوه دهڵێ���ت« :لهس���ەرەتای
دامەزراندنی سەنتەرەوە گروپی موزیکی
سەنتەر دامەزراوە و ماوەی پینج ساڵیش
دەبیت گروپی دەفی سەنتەر دامەزراوە،
ئەندامەکانیش لەو گەنجانە پێکهاتون کە
س���ودمەندی بەشی میوزیکن و چەندین
بەرهەمی ناوازەیان پێشکەش کردوە لە
چەندین بۆنەو شوێنی جیاواز دا».
ب���هردهوام یهكێك له ه���هره دیارترین
هۆكارهكان���ى خۆدورگرتن���ى كچ���ان
لهبهشداریی كاری هونهریی لهگهرمیان،
بریتی���ی ب���وه لهرێگریهكان���ى خێزان.
خێزانهكانتائێستاش بهچاوێكى جیاواز
و كهم���هوه س���هیری هون���هر دهكهن و
لێناگهڕێ���ن كچهكانیان ئهگ���هر خولیاو
بههرهیهكیش���یان لهو ب���وارهدا ههبێت،
پهرهى پێبدهن.
بهاڵم لهبهرامبهر ئهم بۆچونهدا ،خێزانى
ئهوت���ۆش ههن ك��� ه ن���هك رێگریی ل ه
كچهكانیان ناك���هن ،بهڵكو هاوكارییان
دهكهن بۆ فێربونى موزیك.
هێڤ���ی ،كهبهش���دارێكى دیكهى خولی
فێربون���ى ئامێری دهف ه له س���هنتهرى
گهنجان ،بۆ (نهوژین) وتى« :سەرباری
ئەم بارە کۆمەاڵیەتیەى كه لهكۆمهڵگادا
ههی���ه ،ب���ەاڵم من وەکو خ���ۆم رێگریم
لێنەکراوە لەالیەن خێزانەکەمەوە ،بهڵكو
دهرفهتیان پێداوم».
وتیش���ی« :هاتوم بۆ فێربونى ئامێری
دهف ،هی���چ بەربەس���تێك نەهاتوەتە
رێگ���هم و هەت���ا بتوانم هەوڵ���ی زیاتر
دەدەم بۆ فێربونى ئامێرهكهو گهشهدان
بهتواناكانى خۆم ،داواش لهكچان دهكهم
ئەو بەربەستانە بشكێنن كهدێنه رێگهیان
و بێنە نیو دونیای هونەرەوە».

خهاڵتى پۆكهر بۆ رۆمانى عهرهبی،
ناودارترین خهاڵتى سااڵنهیه ك ه
دهبهخشرێت ه رۆماننوسانى عهرهب،
زۆرینهى براوهكانى ئهم خهاڵت ه
پیاوانن ،بهاڵم ئهمه واینهكردوه ژنان
بێبهش بن ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
سااڵنه ئامادهییهكى باشیان ههیه ل ه
بۆنهكهدا ،شهش ساڵ پێشتریش ،ژن ه
نوسهرێكى سعودیی ،توانى خهاڵتهك ه
بهدهست بێنێت.
رهجا عالیم ،ژن ه نوس���هر و رۆماننوسی
عهرهبستانى س���عودیه ،لهساڵی 2011
دا لهالی���هن لیژنهى خهاڵتى پۆكهرهوه،
خهاڵت���ى ئ���هو س���اڵهى بههاوبهش���ى
رۆماننوس���ی مهغریب���ی (محهم���هد
ئهلئهشعهری) پێشكهشكرا ،بهمهش بوه
یهكهمین ژن ه رۆمانن���وس ك ه لهوهتهى
خهاڵتهك ه لهس���اڵی ()2008هوه دابهش
دهكرێت ،بتوانێت ببێته براوهى.
عالی���م ،باس���یلهوهكرد ك��� ه بردنهوهى
خهاڵتهك ه بۆ ئهو مایهى خۆشحاڵیی بوه،
چونك ه دهرخهرى ئهوهیه كه ژنانیش ل ه
كۆمهڵ���گاى رۆژههاڵت���ى و عهرهبی دا،
خۆیان بهدهستهوه نهداوه ،بهڵكو كارى
ئهفراندن و داهێنان دهكهن.
ئ���هو رۆمانهى ك ه (رهجا)ی لهس���هر
خهاڵتك���را ،ناوى (كۆت���ى كۆتر -طوق
الحمام)ه.
سهرزهمین و شانۆی چیرۆكی رۆمانهکهی
رهجا ل ه شاری (مهككه)ى زێدی خۆی
رودهدات .پێیوای ه خۆش���بهخت ه كهلهو
پارچه زهویه «پیرۆزه» چاوی بهژیان
ههڵهێناوهو گهوره ب���وه ،بهردهوامیش
ئهو ش���اره ل��� ه رۆمانهكان���ى دا رهنگ
دهداتهوه.
رهجا ،لهوبارهوه دهڵێت« :من ههمیش ه
دانیش���توانى مهكك ه بهو كۆتره دهزانم
ك���ه ب���هدهورى كاب���هدا دهخولێتهوه،
مرۆڤهكانی���ش ب���هو كۆت��� ه دهزانم ك ه
بهدهوریانهوهن».
گیڕانهوهى چیرۆك���ى رۆمانهكهى رهجا
عالی���م ،زۆرت���ر گهڕانهوهی ه بۆ ش���ارى
مهككهى كۆن و بهسهرهاتهكانى.
ئهو باس لهوهدهكات كه نوسینهكانى بۆ
ئهوه نیه بهرهنگارى رهوتى توندڕهویی
و سهلهفیی ببێتهوه وهك باسدهكرێت،
بهڵكو ئهو دهڵێت كهدهنوسێت لهناخهوه
دهنوس���ێت و خۆی پابهندى ئهوجۆره
بیركردنهوان���ه ن���اكات و ناکهوێته ژێر
کاریگهریی ئ هو بیرانه.
ههروهك ئاماژه بهوهش���دهكات راس���ت ه
كه مهككه ش���انۆی زۆرینهى چیرۆك و
رۆمانهكانێتى ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ك ه
ب���اس ل ه پرس و خهمێك دهكات ،وهكو
پرس���ێكى گهردونیی و گش���تى باسی
دهكات نهك ناوچهیی.
ئهم ژنه لهخێزانێكى خوێندهوار هاتوهت ه
دونیاوه ،ك ه رهگی سۆفیگهریی تیایاندا
زاڵه ،نوسینهكانى خۆیشی بهههمانشێوه
زاڵبون���ى ئهم بی���رهى پێ���وه دیاره،
باس���لهوهدهكات باپی���رهى یهكێك بوه
له سۆفی ه ناس���راوهكان و ههر ئهویش
نازن���اوى «عالی���م»ى ههڵگرتوه بهو
ئامانجهى بهدواى زانس���ت و زانیارییدا

خوێنهری
رۆمانهکانم ئهوانهن
ک ه گرنگیی ب ه
ناوهوهى مرۆڤ
دهدهن
بكهوێت.
رهخنهگ���ران باس���لهوهدهكهن ك��� ه
نوسینهكانى (رهجا عالیم) ،بهتایبهتى
رۆمان���ى (كۆتى كۆتر) ،بۆكهس���انێك
نوسراون كهدهس���تهبژێر «نخبه» بن،
بهاڵم ئهو ئهم بۆچونه بهوش���ێوهی ه رهد
دهكاتهوه ،بهڵكو پێیوای ه نوسینهكانى
ههم���و ك���هس نایخوێنێت���هوه ،بهڵكو
گروپێك���ى دیارییك���راو لهخوێن���هران
بهدوای���هوهن ك ه گرنگیی ب���ه رۆچون ه
ناخ���ی خ���ود و ههڵكۆڵین���ى ناوهوهى
مرۆڤ دهدهن.
رهج���ا ،لهس���اڵی  1956ل���ه مهكك��� ه
لهدایكب���وه ،بهكالۆریۆس���ی له ئهدهبی
ئینگلی���زی ه���هر ل��� ه عهرهبس���تانى
س���عودی ه بهدهس���تهێناوه .س���هرهتاى
تێكهڵبونى لهگهڵ دونیای نوس���ین دا،
دهگهڕێتهوه بۆ رۆژنامهوانى ،كاتێك ل ه
رۆژنامهى «الریاض» دا نوس���ینهكانى
باڵوكردوهت���هوه ،پاش���ان دهس���تى بۆ
ب���وارى نوس���ینی رۆمان و ش���انۆنام ه
بردوهو تائێس���تا بهدهیان بهرههمى لهو
بوارانهدا ههیه.
رهج���ا ،خوش���كێكى ههی���ه بهناوى
«ش���ادیه» ،ك���ه هونهرمهندێك���ى
ش���ێوهكاری ناس���راوهو پێكهوه وهكو
دوانهیهكى درهوشاوهى ئاسمانى ئهدهبی
و هونهریی سعودیه بهدیاركهوتون.
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یاساش نهیتوانى رێ ل ه فرهژنى پیاوان بگرێت

◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
وادیاره قهدهغهكردن و
بهرتهسككردنهوهى فرهژنى بهپێی
یاسا له ههرێمى كوردستان ،پیاوانى
لههێنانى زیاد ل ه ژنێك رانهگرتوه،
بهڵكو رێگهو شێوازى جیاوازیان
دۆزیوهتهوه بۆ تێپهڕاندنى ئهو
یاسایانه ،دیارترین ئهو رێگایانهش
پهنا بردنه بهر دادگاكانى ناوچ ه
دابڕێنراوهكان یان دهرهوهى ههرێمه.
بهف���راو ،ن���اوى خ���وازراوى ئافرهتێك ه
ك ه مێردهكهى لهیهكێ���ك لهدادگاكانى
دهرهوهى ههرێم ژنى بهس���هردا هێناوه،
ئهو كهدانیشتوى ناحیهى رزگاری سهر
بهكهالره ،خاوهنى  ٣مناڵه .بهم جۆره
چیرۆكى خۆى بۆ (نهوژین) باس���كرد:
«مێردهكهم مامهڵهى لهگهڵم تا دههات
خراپ دهبو ،كهمتریش دههات ه ماڵهوه،
واى لێه���ات مهسروفیش���مان ن���هكات.
دواى ماوهیهك بۆم دهركهوت ژنى ترى

ئهوی���ش بهههم���ان ش���ێوه مێردهكهى
هیناوه».
رونیشیكردهوه :كه زانیم مێردهكهم بێ لهیهكێك لهداگاكانى دهرهوهى ههرێم ژنى
ئاگادارى و پرسى من ژنى ترى هێناوه ،بهس���هردا هێناوه .دهڵێت« :مێردهكهم
ب���هردهوام دهی���وت م���ن دهمهوێت ژن
سكااڵم لهسهر تۆماركرد.
بهش���یكى تر لهژنان لهكات���ى هێنانى بێنم ،منیش ههمیش���ه ناڕهزامهند بوم،
ژن���ى دوهم لهالی���هن مێردهكانیانهوه ،ب���هاڵم دواجار كه بڕیاری���دا ژن بێنێت
بهناچارى رهزامهند ب���ون و دواتر ههر م���ن هیچم پێ نهك���را و بۆ ئهوهى ههر
بهجیابونهوه لههاوسهرهكانیان كوتایى لهو ژیانهى خۆم بهردهوام بم رازى بوم
ب���هم كاره ،هاوسهرهكهش���م لهیهكێك
بهژیانى هاوسهرگیریان هاتوه.
وهك (بهف���راو) وت���ى« :م���ن داواى ل��� ه دادگاكان���ى دهرهوهى ههرێم ژنى
جیابون���هوه ناكهم ،چونك��� ه من مناڵم بهسهرم هێنا ،بهاڵم پاش ماوهیهك ك ه
ههی���هو دهمهوێت لهماڵهكهى خۆم بژیم لهیهك ماڵ دهژیاین بهردهوام كیشهمان
ومێردهكهم مامهڵهى لهگهڵم باش���بیت ههبو لهگهڵ هاوس���هرهكهم و ژنهكهى،
بۆی ه هاوس���هرهكهم ل ه م���ن جیابوهوهو
ومهسروفم بكات».
لوئ���هى س���هلیم ،پارێ���زهر ،جهخ���ت ئێس���تاش من لهگهڵ مناڵهكانم لهماڵى
لهوهدهكاتهوه لهحاڵهت���ى هێنانى ژنى باوكم دهژیم».
دوهم دا ،پیاو مهس���روفى ژنى یهكهمى بهش���ێك لهو ژنانهى ك���ه مێردهكانیان
نهكرد ئهوا لهو حاڵهت ه دا ژن دهتوانێت ژنیان بهسهر دا دههێنن دواى ماوهیهك
سكااڵ تۆمار بكات« ،چونك ه پیاو ههر كه مێردهكهكانیان بهخراپى مامهڵهیان
لهگهڵدا دهكهن ئهمانیش بهناچارى پهنا
دهبێت نهفهقهى ژنهكهى بدات».
س���ارا ،ناوى خوازراوى ژنێكى تره ك ه بۆ دادگا دهبهن و سكااڵ دهكهن ،بهاڵم
تهمهنى  ٣٠س���اڵ ه و خاوهنى  ٢مناڵه .ئایا سكااڵى ئهم ژنان ه هیچ ئهنجامێكى

دهبێت؟
لهوبارهوه (لوئهى سهلیم) وتى« :ئهو
ژنهى مێردهكهى لهدهرهوهى دادگاكانى
ههرێم ژنى بهس���هر هاتوه كاتێك لێره
س���كااڵ دهكات هیچ شتێكى واى دهست
ناكهوێت ،مهگهر داواى جیابونهوه بكات
ب���هوهى نهیزانیوه هاوس���هرهكهى ژنى
هێناوه».
مهرجهكانى هێنانى ژنى دوهم ل ه یاسای
باری شارس���تانى كارپێكراو ل ه ههرێمى
كوردس���تان دا وهك (لوئهى س���هلیم)
رونیك���ردهوه ،بریتییه لهوهى كهدهبێت
چهند مهرجێكى تیا جێبهجێ بكرێت.
مهرج���هکان بریتی���ن ل���ه« :دهبێ���ت
رهزامهندى دادوهرى لهسهربێت ،ژنهك ه
نهخوشیهكى ههبێت رێگرى لهپرۆسهى
هاوس���هرگیریى بكات ی���ان نهزۆك بێت
ئهم���هش بهپێ���ى راپۆرتى پزیش���كى
بس���هلمێندرێت ،تواناى دارایى باشبێت
و دهبێ���ت بهبهڵگ���هوه بیس���هلمێنێت،
بهڵێننامهى دهس���تنوس بدات ه دادهوهر
بهوهى عهدالهت بێت لهنیوانیان لهروى
مادى و مهعنهوییهوه».
ئهو پارێ���زهره رونیش���یكردوه :ههمو
ئ���هم مهرجانهش ب��� ه مهرجێكى ترهوه
گرێدراوه ك ه لهخوارهوهى گرێبهس���تى
هاوسهرگیریى ژنهك ه مهرجى دانهنابێت
بۆ پیاوهك ه كهژنى بهسهردا نههێنێت.
لهدواى ئهم مهرجانهش ئهگهر پیاوهك ه
ژن���ى هێنا ،ب���هاڵم ئهگهر ژن���ى یهكهم
س���كااڵى لهس���هر تۆماركرد ،وهك ئهو
پارێ���زهره وت���ى« :ئهو پی���اوه حوكم
دهدرێت لهش���هش مانگ تا س���اڵێك و
بهغهرامهكردنى  10ملیۆن دینار».
رونیش���یكردوه« :ئ���هم ئاس���تهنگان ه
رێگرى بۆ ئهو پیاوان ه دروس���تنهكردوه
ك���ه دهیانهوێت ژن بێنن ،چونك ه ئهوان
پهنا ب���ۆ دادگاكان���ى دهرهوهى ههرێم
دهبهن ،بۆیه دهكرێت بڵێم ئهم حاڵهت ه
پێچهوان ه بوهتهوه ،چونكه ئێستا پیاوان
لهدهرهوهى دادگاكانى ههرێم بهئاسانى
ژن دێنن».
هێنانى ژنى دوهم جگه لهحهز و ئارهزوى
پیاوان ،زۆرجار وهكو چاولهچاوبڕكێ و
السایكردنهوهیهك دهبینرێت.

س���ۆیبه ،ژنیک���ى تەمەن  ٤٠س���اڵه،
لهگ���هڵ مێردهكهى دا س���ااڵنێکی زۆرە
هاوسەرگیریان کردووەو خاوەنی مناڵێکی
 ٩س���ااڵنن .وتى« :كاتێك هێنانى ژنى
دوهم ل���هدهرهوهى دادگاكانى ههرێم بو
ب ه دیارده ،حهزو ویس���تى ژنهێنان چوه
مێشكى مێردهكهمهوه ،منیش روشتمهوه
ماڵ���ى باوك���م ،لەم کات���ەدا مێردهكهم
رۆش���تنى منى بە بیانو زانى و لە دادگا
داوای جیابوونەوەى لێكردم».
وتیش���ی« :ب���هاڵم م���ن جیابوونەوەم
نهدهویست و نهشمدهویست ژنم بەسەردا
بێت ،بۆی���ه لهرێگ���هى پارێزەرێکهوه
داوامك���رد هەوڵ���ی ئ���ەوەم ب���ۆ بدات
مێردهكهم پهشیمان بێتەوە لە ژنهێنان
ن���ەک کارم بۆ بکات ب���ۆ جیابوونەوە،
ئهویش قسەى لەگەڵ مێردەکەم كرد و
ئاگاداری كردهوه کە هێنانی ژنی دوەم
پێچەوانەی یاسایە».
وتیش���ى« :پاش ماوهیهك سەرەنجام
هاوسهرهكهم پەشیمان بوهوه لە داواکەی
و داواکەی كشاندهوه ،منیش گهڕامهوه،
ئێس���تاش س���اڵێك تێپهڕیوه پێکەوە
دەژین و لەم ماوەیەدا هاوسهرهكهم هیچ
کات باسی ژنهێنانی نەکردوهتەوە».
بهش���ێكى ه���ۆكارى زیادبونى هێنانى
ژنى دوهم ،بۆ هاتنى بهلێش���اوى ئاواره
عهرهب���هكان دهگهڕێتهوه ك ه لهئهنجامى
ئ���هو ش���هڕ و ناخۆش���یانهى روبهروى
دهبنهوه رو له كوردستان و لهنێویشیاندا
گهرمیان دهكهن.
پارێزهر :لوئهى سهلیم ،ئهم زانیاریهى
جهخت لێكردهوهو وتى« :ئهم حاڵهت ه
وایكردوه خهڵكێكى زۆر رو لێره بكهن و
بهشێكیان بێ كهسوكار و دهستنهڕون،
یان ئهو كچانهى دهگهنه تهمهنێك پێیان
دهڵێن قهیره یان گهوره كچ یان ئهوانهى
بێوهژنن و مێردهكانیان لهئهنجامى شهڕ
دا كوژراون».
وتیش���ی« :لهم كاتهشدا ئهو پیاوانهى
ژن دههێنن ئ���هم حاڵهتان ه دهقۆزنهوهو
ب���ڕه پارهیهكى كهمتر خهرج دهكهن ل ه
هاوس���هرگیریی كردن لهگهڵ ئهو ژنانه،
بۆی���ه ئهمهش هۆكارێكى ترى زیادبونى
رێژهى فرهژنییه».

پاش جیابونهوه پیاوان موڵك و ماڵیان بهناوى كهسى ترهوه دهكهن بۆ ئهوهى ب ه هاوسهرهكانیانى نهدهن
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
ئەو ژنانەی کە جیادەبنەوە
لەهاوسەرەکانیان ،زۆرینەی مافە
داراییهكانیان لێزەوتدەکرێت
لەالیەن هاوسەرەکانیانەوە ،ئەمەش
بەشاردنەوەی ماڵ و موڵکیان ،هەندێک
لەو ژنانەش لەبەرامبەر لەدەستنەدانی
مناڵەکانیان واز لەسەرجەم مافەکانیان
دێنن.
س���ەرگوڵ ،ناوی خ���وازراوی ژنێکى 20
س���اڵە و لەمێردەک���ەی جیابۆتەوە ،بۆ
(نەوژی���ن) دەڵی���ت« :دواى تەاڵقدانم
بەشێوەی تەاڵقی دەرەکی هاوسەرەکەم
س���ەرجەم ماڵ و موڵکی بەناوی کەسی
ت���رەوە کردب���و ،بۆ بێبەش���کردنم لەو
مافانەی کە دەمکەوێت»
س���ەرگوڵ ،که دانیش���توی گەرمیانه،
ئەوە روندەکاتەوە «من و هاوسەرەکەم
پەیوەندیم���ان هەب���و ،دوای ئ���ەوەی
ش���وم پێکرد بەپێچەوانەی کچی ترەوە
هاوسەرەکەم هاتە سەر خانو ماڵی من،
کە لە باوانەوە بۆم مابوەوە».
وتیشی« :دوای ئەوەی ئاگادار کرامەوە
ل���ەدادگاوە کە ت���ەاڵق دراوم ،بەاڵم من
هەر ئومیدم هەبو ک���ە مێردەکەم دڵی
نەرمبێ���ت و بگەڕێت���ەوە الم ،ب���ەاڵم
بەپێچەوان���ەی بیرکردن���ەوەی من لەو
ماوەیەدا مێردەکەم هەمو ماڵ و موڵکی
خستبوە سەر کەسی تر».
جیابونەوەی ئ���ەو ژنان���ەی کەمافیان
دەخورێ���ت ،ل���ەڕوی کۆمەاڵیەت���ی و
دەرونیەوە کاریگ���ەری نەرێنی دەبێت،
ئەو کاریگەریانەش وا لەو ژنانە دەکەن
کە دورەپەرێزبن و کەسێکی کۆمەاڵیەتی

نەب���ن .وەک���و توێ���ژەری کۆمەاڵیەتی
جەخت���ی لەس���ەر دەکات���ەوە کە ئەو
حاڵەتانە کاریگەری خراپی دەبێت.
هەندێک لەو ژنان���ەش ئەو بارودۆخەی
کەل���ەدوای جیابون���ەوە تیایدان بەوەی
کە لەماڵی باوک یاخود برا دەمێننەوەو
قس���ەو قس���ەڵۆکی خەڵکی و نەبونی
موچەی���ەک وکارێکی تایبەت بۆهەندێك
لەوان ،وادەکات بارودۆخ و ژیانکردنیان
تاڕادهیەک قورس بێت.
ڤیان یەدوڵاڵ ،توێ���ژەری کۆمەاڵیەتی،
ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێ���ت« :قس���ەو
قس���ەڵۆکی خەڵکی وتوانج و بەچاوێکی
تر س���ەیرکردن ئ���ەو ژنان���ە وادەکات
کەهەندێكجار ئەو ژنانە توشی حاڵەتی
دەرونی ببن ،لەکۆتایشدا دو رێگە هەیە
هەندێکی���ان بەناچاری ش���ودەکەنەوەو
هەندێکی تریش���یان لەس���ەر قاچەکانی
خۆیان دەوەستن و بەهێز دەبن».
هەندێكج���ار ژن���ان ناچ���ار دەب���ن
هاوسەرگیری بکەن ،دوای ماوەیەکیش
بەجیابونەوە پەیوەندی هاوس���ەرێتیان
بەکۆتادێ���ت ،هەندێ���ک ل���ەو ژنانەش
بۆئەوەی مناڵەکانیان لێوەرنەگیرێتەوە
واز لەسەرجەم مافەکانیان دێنن.
نەرمین ،ژنێکی ترە کە لەهاوسەرەکەی
جیابوهتەوە ،ب���ۆ (نەوژین) وتی«:من
تەمەنم  21س���اڵ بو ش���وم کرد ،لەبەر
ئەو دۆخەی ماڵ���ی باوکمی تیایدا بون
ناچار بوم ش���و بەو کوڕە بکەم کە 30
ساڵ لەخۆم گەورەتر بو ،دوای دو منداڵ
هاوسەرەکەم لێم جیابویەوە».
دەش���ڵێت« :کاتێک داوام تۆمارکرد بۆ
وەرگرتنەوەی مافەکانم ،هاوس���ەرەکەم
هەڵس���ا ب���ە تۆمارکردن���ی داوا ب���ۆ
وەرگرتنەوەی مناڵەکانم ،بۆیە ناچاربوم

واز لەسەرجەم مافەکانم بێنم لەبەرامبەر
مناڵەکانم».
ئهوهى تائێستا باسمان كرد ،روه دارایی
و كۆمهاڵیهتییهکه بو ،بهاڵم ئایا لهروی
یاساییەوە ئەم حاڵەتانە چۆنن؟
پارێزەر (یاس���ین ئەنوەر) بۆ (نەوژین)
رونیکردەوە «سەبارەت بەو حاڵەتانەی
کە دروس���ت دەبن ل���ەدواى تەاڵقدانی
ئافرەت یا جیابونەوە لە رێگەی دادگاوە
و وەرگرتنی بڕیار سەبارەت بەمافەکانی
ئافرەتەک���ە ،لەکات���ی جێبەجێکردنی
ناوەڕۆکی بڕیارەکاندا ئەگەر ئافرەتەکە
بۆی دەرکەوت کە پیاوەکە هەس���تاوە
بەش���اردنەوە یاخود بەناوکردنی موڵک
وماڵی بۆناوی کەسێکی تر بەمەبەستی
بێبەش���کردنی ئهو ،بۆیە بەپێی یاسای
شارستانی بەرکار ،ئافرەتەکە دەتوانێت

لەڕێگ���ەی دادگای بەرای���ی تان���ە لەو
مامەاڵنەی پیاوەکە بدات».
وتیش���ی« :ئەو تانەی���ەش بەوەدەبێت
ک���ە بەهەڵوەش���اندنەوەی لەڕێگ���ەی
(الدع��وی الص��وری) بەس���ەلماندنی
ئەوەی کە ئەم کردارە بۆبێبەش���کردن
یاخود وەرنەگرتنەوەی مافی ئافرەتەکە
بوە بەیەکجار ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا
س���ەلماندن و وەرگرتنی بڕیاری کۆتایی
لەم جۆره داوایەدا قورس���ە و سەرەڕاى
ئ���ەوەی ماوەیەک���ی زۆری پێویس���تە،
بۆیە هەمیش���ە لەم حاڵەتانەدا الیەنی
زەرەرمەند و قوربانیی ،ئافرەتەکەیە».
ههندێك ل���هو ژنان ه دڵتهنگن بهوهى ك ه
لههاوسهرگیریی كردنیان دا ،نهیانهێشتوه
ببن به بار بهسهر مێردهكانیانهوه ،بهاڵم
ل��� ه جیابونهوهیان���دا ،مێردهكانیان ئهو

خاڵهیان رهچاو نهكردوه.
ش���یالن ،کەتاقان���ەی باوکێت���ی و
لەتەمەن���ی حەڤ���دە س���اڵیدا چوەتە
ژیانی هاوس���ەرێتیەوە ،یهكێكه ل ه ژن ه
جیاب���وهكان .بۆ (نەوژی���ن) بەم جۆرە
چیرۆک���ی ژیانی باس���دەکات «کاتیک
ش���وم بەو کوڕە کرد تەنها ئەڵقەیەکی
بۆک���ردم ،تەنانەت باوک���م خانویەکى
بەک���رێ گرتب���و بۆمان» .دەش���ڵێت:
«س���ەرەڕای ئەو هەمو شتەی کە بۆم
کردب���و ،پەیوەن���دی هاوس���ەرگیرمان
لەدوای دوساڵ پێکەوەبون هاوسەرەکەم
لەدادگا داوای جیابونەوە لەسەر تۆمار
کردبوم ،کاتێکی���ش داوام تۆمارکرد بۆ
وەرگرتنەوەی مافەکانم ،هاوس���ەرەکەم
هەم���و ماڵ و موڵکی خس���تبوە س���ەر
کەسی تر».
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مافی فێرکردنی ئافرەتان
گەشەکردنی ئاستی
خوێندەواری ژنان،
دەستکەوتێکە بۆ
واڵتەکەشیان

هەڵوەشانەوەى
خێزان ه
كوردهكان لە
ئەوروپا
◘ گوڵباخ حهسهن
حاڵهتهكانى جیابونهوهى خێزانه
كوردهكانله ئهوروپا ،هێنده زیاد
بون ك ه رهنگ ه بشێت به دیارده
ناوی بهرین ،بهاڵم ئهوهى كه لهم
نێوهندهدا بونى نییه ،گرنگییپێدانى
راگهیاندنهكان و ههروهها بهدواداچونى
زانستییه بۆ ئهم حاڵهته.
من لهمیان���هى بهدواداچون و گهڕانم بۆ
ئهم پرس���ه ،بهكۆمهڵێك دهرئهنجام و
هۆكار گهش���توم ،ك ه وهكو شیكارییهك
ههندێكیان لێ���رهدا دهخهمه رو ،بهاڵم
بهدورودرێ���ژی ل���ه ژمارهكانى داهاتوى
دا ههوڵ���دهدهم وهك���و بهدواداچون���ى
رۆژنامهوانیی لهسهریان بوهستم.
بهگشتى ئەگهر بنکۆڵکاریەك بکەین بۆ
هەمو ئەو جیابونەوانەی کە لە دەرەوەى
كوردس���تان و لهنێو خێزان ه كوردهكان
روی���ان داوە ی���ان رو دهدهن ،دەگەینە
ئ���ەو دەرئەنجامەی کە ژن���ان زۆربەیان
نەبون���ی داهاتی س���ەربەخۆ و رێگریە
کۆمەاڵیەتییهكان ،هانیان دهدات درێژە
بە مانەوه لەگەڵ هاوسهرهكانیان نهدهن
و هەرکات هەلیان بۆ رەخسا دەست لەو
ژیانە هەڵگرن.
لهئهوروپا بهپێچهوانهى كوردستانهوه،
پرۆسهى جیابونهوه بۆ ژنان ئاسانترهو
یاساكان نهرمیی نواندنى زیاتری تیای ه
بۆ ژن���ان ،لهم نێوهندهش���دا پیاوەکان
بە پلهى ی���ەك و دوات���ر مناڵەکانیش
زەرهرمەندی سهرهکی جیابونەوەن.
ه���ۆکاری جیابونەوەی هاوس���ەرەکان
زۆرن ،ب���ەاڵم ئ���ەوەی رێژەیەکی زۆری
بەرکەوت���وە ،ئەوەیە ژنان دوای ئەوەی
هەس���ت بە دڵنیایی ئاب���وری دەکەن،
بەقس���ەی خۆیان نایانەوێ���ت درێژه بە
ژیانی ناچاریان بدەن.
رێکخراوی (یادفی���کا) کە رێکخراوێکی
تایب���ەت ب���ە داکۆکی کردن ل���ە ژنانی
هەڕەشەلێکراو ،یەکێک لە ئەندامهکانی
ئ���هوهى پێوت���م ك ه «پ���ارهو داهات»
هۆكارى زۆرێك لهو كێش���انهیه ،ئهویش
پهیوهندیی ب���ه عهقڵیهتى كۆمهاڵیهتیی
پیاوهوه ههیه به پلهى یهكهم.
بهپێ���ی لێكدان���هوهى ئ���هو چاالكوانه،
لێرهدان ژنان ك��� ه كار دهكهن و دهبن ه
خاوهن پاره ،پیاوهكانیان ب ه عهقڵیهتى
ژیان���ى كوردس���تانهوه دهیانهوێ���ت
دهستبهسهر پارهو داهاتهكهیاندا بگرن
و خۆیان تهحهكوم ب ه خهرجكردنییهوه
بكهن ،ژنانی���ش كه تاڕادهیهك راهاتون
ب��� ه ژیان���ى كۆمهڵگ���هى ئهوروپا ،ئهم
كارهیان پێقبوڵ نییه ،بۆیه كێشهكانیان
بهرهو زیاتربون دهچێت.
بهگش���تى ه���ۆكارهكان زۆرن ،ب���هاڵم
جهوههریتری���ن هۆكاریان ب���هرای من،
«دو ههوا كهوتن���ه» ،واتا خێزانهكان
دهیانهوێ���ت ژیانیان ل��� ه ئهوروپا بێت،
ب���هاڵم عهقڵ و الیهن���ى كۆمهاڵیهتییان
هی كوردس���تان بێت ،ك ه ئهم دوانهش
بهیهك���دا دهدهن ،س���هرهنجام كێش��� ه
خێزانی���هكان گهورهت���ر دهكهنهوه ،تا
دهگات به جیابونهوه.

◘ ئاسیا حسێن
«مافی فێرکردنی ئافرەتان» بریتییە
لە هەمو ئەو باس و گفتوگۆ ئاڵۆزانەی
کە پەیوەندییان بە بواری فێرکردنی
مێینەوە هەیە ،بەتایبەت (خوێندنی
بنەڕەتی ،خوێندنی ناوەندی و
ئامادەیی ،هەروەها فێرکردنی مێینە لە
بواری سەالمەتی جەستە و دەرون).
دەکرێت پەیوەندی بە وشیاریی
ئاینیشەوە هەبێت.
ئهم پرس��� ه یەکێک بو لە سەرەکیترین
ئەو مافانەی کە بزوتنەوەی فێمێنیستی
جەختی لەس���ەر کردەوە و لە ماوەی
س���ەرهەڵدانیدا توانی تا ئاستێکی بەرز
کێشە و بەربەست و کەموکورتییەکانی
ب���ەردەم فێرکردنی ئافرەتان دەس���ت
نیش���ان بکات .هەرچەندە بزوتنەوەکە
توانی ماف���ی فێرکردن ب���ۆ زۆرێک لە
ئافرەتانی دونیا دەستەبەر بکات ،بەاڵم
هێشتاش ئەو مافە لە هەندێک لە واڵتانی
جیهاندا بونی نییە .لەگەڵ ئەوەشدا لە
بەش���ێکی جیهان( ،بەتایبەت رۆژئاوا)،
ئافرەتان توانیویانە ئاستی سەرکەوتنی
زیاتر بەدەست بهێنن ،وەک لە پیاوان.
بۆنمون���ە ،لە ویالیەت���ە یەکگرتوەکانی
ئەمری���کادا ل���ە س���اڵی ،2006/2005
ئافرەت���ان ب���ە ڕێ���ژەی  %62خاوەن
بڕوانامەی ئاس���تی بنەڕەتی بون%58 ،
خاوەن بڕوانام���ەی بەکالۆریۆس%60 ،
خاوەن بڕوانامەی ماستەر و رێژەی %50

خاوەن بڕوانامەی دکتۆرا بون.
لە ئێستادا مافی فێرکردن بۆ ئافرەتانی
خاوەن پێداویستی تایبەت لە پەرەسەندن
دایە )Giusi Spangnol( .لە ساڵی
 2011دا ،بو ب���ە یەکەمین ژنی خاوەن
پێداویستی تایبەت لە ئەوروپا کە توانی
ببێتە خ���اوەن بڕوانامەی زانکۆ .ناوبراو
ل���ە زانک���ۆی ()Palermoی ئیتاڵی
بڕوانامەکەی بەدەستهێنا.
گەش���ەکردنی ئاستی خوێندەواری ژنان
کاریگەریەکی بەرچاوی هەبوە لەس���ەر
الیەنەکانی س���ەالمەتی جەس���تەیی و
دەرونی���ی و هەروەها الیەن���ی ئابوری،
ئەمەش نەک تەنها دەس���تکەوتێک بوە
ب���ۆ ئافرەت���ان ،بەڵکو دەس���کەوتێکە
بۆ واڵتەکەش���یان .ه���ەروەک چۆن لە
ئامارەکان���دا دەردەکەوێ���ت ،رێ���ژەی
س���ەالمەتی دەرون���ی و جەس���تەیی
ئ���ەو منااڵنەی ک���ە دایکی���ان تەنانەت
خوێنەواریەکی سەرەتایی هەیە ،زیاترە
لەو منااڵنەی کە دایکێکی نەخوێنەواریان
هەیە .لە هەندێک لە واڵتەکانی جیهاندا
 %50ی کچان ئامادەی خوێندنی ناوەندی
و بااڵ نابن .بەاڵم لێکۆڵینەوەکان دەڵێن
هەر س���اڵێکی خوێن���دن دەتوانێت بە
ڕێژەی  %15دەس���تکەوتی ژیانی کچان
بەرز بکاتەوە.
بەرزبونەوەی ئاستی وشیاری ئافرەتان،
کواڵێت���ی ژیان���ی مناڵەکانیش���یان
بەرزدەکاتەوە .چونکە ژنان زیاتر پارە
تەرخان دەکەن بۆ خێزان و بەتایبەتیش
مناڵەکانیان ،بەاڵم هێشتاش بەربەست

ماوە لەڕێگای خوێندن و پەروەردەکردنی
ئافرەتان .لە هەن���دێ واڵتی ئەفریقیا،
وەک���و ( ،)Burkina Fasoژن���ان و
کچان هێش���تاش مافی خوێندنیان نییە
لە قوتابخانەکاندا.
فێرکردنی ئافرەت���ان تەنها یارمەتیدەر
نەبوە ب���ۆ بەدەس���تهێنانی بڕوانامە و
دۆزینەوەی ئیش���ێک ،بەڵک���و یارمەتی
ئافرەتانی داوە بۆ وشیاربونەوە لەبارەی
مافەکانی خۆی���ان و داواکردنیان .بۆیە
هەمیش���ە ل���ە بزوتن���ەوەی تایبەت بە
ماف���ی ئافرەتاندا مافی فێرکردن یەکەم

بابەت بوە ،دەکرێت خوێندنی ئافرەتان
بکرێ���ت بە هۆکاری ب���ە گژداچونەوەی
توندوتیژییەکان.
ئێس���تا و لەس���ەر ئاس���تی جیهان ،بە
گوێرەی ئامارە فهرمیی و نافهرمییهكان،
ماف���ی پەروەردە و فێرکردن بۆ زۆربەی
ئافرەتان���ی دونیا رەخس���اوە و رۆژ بە
رۆژ ژمارەی ئافرەتان���ی خوێندەوار رو
ل���ە زیادبونە .ه���ەروەک چۆن لە هەمو
بوارێکی زانستی و وێژەیی و هونەرییدا،
ژمارەیەکی بەرچ���اوی ئافرەتان خاوەن
بڕوانامەی بەرزن.

«خەنەبەندان» ...نامەیەکی پەمەیی
دونیایە!
ئ���ەو لەالی���ەک کوان���وی گەرموگوڕی
خۆشەویس���تی دایەو باب���ە جێئەهێڵێ
و لەالیەکیش تەمایەتی جڵەوی گش���ت
خ���ەون و خولیاکان���ی بداتەدەس���ت
مێرخاس���ێک ،ت���ا نەختێ���ک بلەزت���ر
بیگەیەنێت���ە الی پەرژینی پڕ لە گوڵ و
گوڵزاری ئەوین و خۆزگەکانی...
دوا گرێی هەڤژیان و پێکەوەیی لە تەونی

◘ئاواز نەجم
خەنەبەندان :لەکوردەواریی خۆمانداو
لە رۆژنامەی رۆژە پڕ لەشەرم و
خۆڵەمێشییەکانی ژنی کورددا ،رۆژێکی
تەواو خانمانەو پڕلەدەنگ و زریوەو
جوانییە!
لەدوتوێی پەرتوک و فەرهەنگی پیاوانەی
م���ەدا؛ پەڕەیەکی ناس���ک و بەنازەو،
رەنگڕێژ ب���ە خەن���ەو گواڵوپەرژێنە بە
مێخەک!
ئ���ەوێ رۆژ گش���ت ژنەدنیادیدەو و کچ
و کاڵ وپاکی���زەکان جەم ئەبن و گوێل
گوێل نزای ئاسودەیی و ژیان ئەڕژێننە
کۆش���ی بوکەخان و پریاسکەی زەرد
وسوری پڕ لەئومێدی بۆ ئەئاخنن!
بوکەخانی���ش؛ رومەتی ل���ە خەنەکەی
نێو لەپی دەس���تی س���ورتر و دڵیشی
لەئاوێنەک���ەی بەردەس���تی ناس���کتر؛
رێک لەو پاس���ارییە پەشۆکاوە ئەچێ
پەلەق���اژەی هەڵفڕی���ن ئ���ەکات و ل���ە
بەربەستی فڕینیشی ئەسڵەمێتەوە!
لەم حەناسەدا بوکێ دودڵترین مەخلوقی

ژیانی ماڵەباب دەدات و لە نۆوە دەبێتە
تان و پۆی ژیان و گوزەرێکی تر!
وەلێ ه���ەرزو و لەوکاتەدا بە هەلهەلەی
کچە عازەبێکی بزێو رائەچڵەکێ و بزەو
خەندەی پ���ڕ لە هەزارویەک رازی خۆی
ئامێتەی خوانی پڕ لە س���ەداو تریقەی
ئەوانی تر ئەکات!
وای چ مەجلیسێکی پڕ لە نازو ناسکیی
و جوانییە!

چ کۆڕێکی ئاڵو وااڵو پڕ لە رەنگە؛
رێک ئەڵێی ئاهەنگی ڕەنگەکانە!
ئاهەنگی اللەو شەوبۆ و گوڵەخانە!
پەیامە پەمەییەکانی پشت خەنەبەندان
زۆر گەورەت���ر و پڕمانات���رن لە خودی
بۆنەک���ە و خانمان���ی ک���ورد دەمێکە
ویستویانەو ئەیانەوێ بێژن:
ئێمە ئارایشتی ژیانیین
دژی ئاگرو سوتانیین!
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دروستبونی کیس له هێلکهدان ،هۆکار و چارهسهرهکان

دیدار لهگهڵ (د.النه هیدایهت) ،پزیشکی پسپۆر لەنەخوشیهکانی ژنان و مناڵبون و نەزۆکی

◘ نهوژین ،دونیا رهحیم
لەمیانەی ئەم دیدارەدا ،د.النە
هیدایەت زەنگەنە ،پزیشکی پسپۆر
لەنەخوشیهکانی ژنان و مناڵبون و
نەزۆکی ،لەبارەی نهخۆشی دروستبونى
كیس لهسهر هێلكهدانى ژنان وهكو
حاڵهتێكى پزیشكیی باو ،قس ه بۆ
(نهوژین) دهكات.
* سهرهتا با بهو پرسیاره دهستپێبكهین،
دروستبونى كیس ه لهسهر هێلكهدان یان
ئهوهى پێیدهوترێت «تکیس»چییە؟
كیسهى س���هر هێلكهدان ،نەخۆشیهکی
بەرب�ڵ�اوى ئافرەتان��� ه دا کەزۆرب���ەی
خانمان توش���ی ئەبن ،خۆی بهگش���تى
هەمو مانگیک لەس���وڕی مانگانهدا یەک
هێلكه دروست دەبێت ئەو هێلكه دەبێت
بە سوڕی مانگانە یان دەبێت بەمناڵ،
لە كیسهى هێلكهدان دا هێلكه دروست
نابێت ،بهڵك���و وردە هێلك ه دروس���ت
دەبن ،ه���ەر هێلكهدانێک 10هێلكهی تیا
دەبێت قهب���ارهى ئەوهێلکانە دەبێت لە
10ملیمهتر زۆرتر بێت ،بەاڵم له كیسهى
هێلكهدان دا ،قهبارهكهى لە  10ملیمهتر
کەمت���رە ،بەاڵم ژمارهكهى لە  10هێلك ه
زیاترە.
* كهواتا شێوازهكانى ناسینهوهى ئهم
حاڵهت ه چییهو چۆنه؟ واتا چۆن بزانین
كیسهى هێلكهدانمان هەیە؟
لهرێگ���هى تێكچونى س���وڕى مانگانهوه
دهزانی���ن ،چونك ه لهكات���ى بونى ئهم
كیس���هدا ئاف���رهت لەس���اڵەکە  3جار
س���وڕی مانگانەی بۆ دێت یان  2مانگ
ی���ان  3مان���گ س���وڕی مانگانەیان بۆ
نای���هت .خ���ۆی ل ه بنهڕهت دا س���وڕی
مانگانەی ئاسایی دەبێت ئافرهت لە 20
رۆژ جارێك یان  30رۆژ جارێك س���وڕی

ئەم نەخوشیە
هەندێكجار دەبێتە
هۆی لەبارچونی
مناڵ
مانگانە بشوات ،بهاڵم ئهوان هەندێکجار
لە س���اڵەکە  2جار س���وڕی مانگانەیان
بۆدێت .ئهم ه جگه لهوهى نەخۆش���ەك ه
خۆیشی هەس���ت ئەکات ،چونکە شکڵ
و ش���ێوهى دەگۆڕێت و قەڵەو دەبێت و
م���وی دەموچاوی زیاد ئەبێت ،ههروهها
قژی ئەڕوتێتەوە و کەم دەکات و زیپکە
دروست دەکات.
ههروهها بۆ دڵنیایی زیاتر ،ئێمە سۆنەر
بۆ نەخۆشەکە دەکەین و لهو رێگهیهوه
بون���ى كی���س و ههروهه���ا هێلكهكان
دهبینین.
* کیس���ەی هێلكهدان لەکوێ گەش���ە
دەکات؟
هێلك���هدان هەمو مانگی���ک هێلكهیەک
دروس���ت دەکات ك ه نابێ���ت بەهێلكه،
چونک���ە گ���ەورە نابێت ت���ا تەمەنێک
ئەڕوات وئەوەس���تێت .دوای ئەوە پڕی
هێلك���ه ئەبێت پێی دەڵین وردە هێلكه،
ئ���ەو هێلکانە گەورە نابن و ئەمێننەوە،
بهم���هش هێلكهدان پڕی هێلكهی بچوک
دەبێت ك ه گەورە نەبونە.
* ئەو ئافرەتانەی کە کێشەی كیسهى
هێلكهدانیان هەیە هی���چ ئازارێکیان بۆ

بهگشتى هۆکاری ئەم نەخوشیە تائیستا
دروست دەبێت کەهەستی پێ بکەن؟
بەڵی ئازاریان ئەبێت بەهۆی ههوكردنهوه دیار نیە ،بهو پێیهى هەندێكجار دەبێتە
«ألته���اب» ،واتا حاڵهتهكه ئاس���ایی هۆی لەبارچونی مناڵ ،ههروهها هەندێک
نییه ،چونك ه هەندێكج���ار بهو هۆیهوه لەنەخۆشەکان بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە
ژنان مناڵیان نابێ���ت یان دهبێت ه هۆی هێلكهی نیە بۆ ئەوەی ببێتە مناڵ چونکە
هەمو هێلكهكانى مردوهو پێنهگهیشتون،
لەبارچونی مناڵیان.
* کیش���ەی كیس���هى هێلك���هدان بە بۆی��� ه دهبێ���ت چارهس���هر و دهرمان
وهرگرتنى چارەسەر و دهرمان نامێنێت وهربگرێت بۆ ئەوەی هێلەکەکەی گەورە
یان بەبێ چارەسەر؟ ئەگەر چارەسهرکرا بێت ،هەندێكجارى تریش ئەو چارهسهر
و دهرمانان��� ه كارى لێناكهن و واناكهن
چەند مانگ دەخایەنێت؟
چارەس���ەری تەواوی نیە ئەگەر سوڕی هێلكهكانى تهندروس���ت ببن���هوه ،بۆی ه
مانگانەی تێکچو ئەبێت رێكی بخات ،بۆ ئهوكات دەبێت مناڵی بلوری دانێت.
نمونه ئهگ���هر ژنهكه قەڵەو بێت دەبێت * ئافرەت���ان چۆن خۆی���ان بپارێزن بۆ
خ���ۆی الواز بكاتهوه ،ئەگەر موی زیادە ئەوەی توشی ئەم نەخوشیە نەبن؟
لە دەموچاوی دەربچێت ئەوە هۆرمۆنی خۆپاراستن لەو نەخۆشیە زۆر ئاسانە،
نێرینهى ب���ەرزە ئەبێت ئ���هو هۆرمۆن ه ئافرهت بۆ ئەوهی خۆی بپارێزێت سەیری
ئاوێنە بکات بۆ زانینی ههر گۆڕانكاریهك
كهمبكاتهوه.

لهشێوهو روخس���اری ،ههروهها سەیری
كێش���ی خۆی بکات هەم���و مانگێک بۆ
زانینی ههر زیادكردنێكى نائاسایی ،واتا
دهبێت خۆی پش���تگوێ نەخات ،بهڵكو
گرنگیی بهخۆی و بهجهس���تهى بدات.
ههروهها لهروى خۆراكیش���هوه دهبێت
گرنگی���ی بهخۆی بدات ،بۆنمون ه دەبێت
دور بێت لە خواردنی ش���رینی ،دوربێت
ل���ە خواردنى ئهو خۆراكان���هى مادهى
(کاربۆهی���درات) تیایدا ب���هرزه وهكو
(برنج ،نانی سپی ،کێك و هی تر).
ههروهها دهبێت رۆژان ه ماوهى سهعاتێك
ی���ان زیاتر رێ ب���كات ،ئهگهر وهرزش
بكات باشتره ،لهس���هروى ئهمانهشهوه
ئهگهرهات���و ئافرهتێ���ك لە  2مانگ بۆ
 3مانگ سوڕی مانگانەى بۆنهیات ،ئهوا
دەبێت سەردانی پزیشك بكات.

پێنج ئامۆژگارى تهندروستیی بۆ ژنانى ئیشكهر
◘ نهوژین
ئهگهر دهوام و كاركردنت لهدهرهوهى
ماڵ زۆر بێت یان كهم ،بێزاركهر بێت
یان دڵخۆشكهر ،هیچ لهوه ناگۆڕێت ك ه
ههندێك رێنمایی تهندروستى ههیه ك ه
دهبێت رهچاوى بكهیت و پشتگوێی
نهخهیت.

جوڵهو وهرزشكردن،
یارمهتییت دهدات
بۆ پاراستنى وزهو
تهركیز

ئهم رێنمای���ی و زانیارییانه كه گۆڤارى
«الزهره» باڵویكردونهتهوه ،بهپێویستی
دهزانێ���ت ك��� ه ههمو ژنێكى ئیش���كهر
رهچاوى بكات.
 .1كاتێك تهرخان بك ه بۆ جوڵه
ئهگ���هر لهكاتى ئیش���كردن دا بێت یان
دواى ئهوه ،دهبێت جوڵهت زۆر و بهپێی
پێویس���ت بێت ،چونك ه ئهگهر وانهبێت،
ئهوا زیانى زۆری تهندروستى دهكهیت.
جوڵهو وهرزشكردن ،یارمهتییت دهدات
بۆ پاراس���تنى ئهو وزهو تهركیزهى ك ه
لهكاتى ئیشدا پێویستته ،ههروهك ئهو
فشارانهشت لهس���هر كهمدهكاتهوه ك ه
بههۆی ئیشوكارهوه توشی دهبیت.
واباش���تره بۆ ئهوهى وهرزشكردن وهكو
بۆنهیهك���ى كۆمهاڵیهتی���ی لێبێت ،ئهوا
له وهرزش���كردن و جوڵهدا ،هاوڕێكانت
بهش���داریی پێبكهیت ،ئهم��� ه لهالیهك
پهیوهندی���ت بههێ���ز دهكات ،لهالیهكى نهكهیت لهنانخواردن ،ههروهها پێستت
دیكهوه س���ودى تهندروستیی دهبێت بۆ پاك و تهڕ رادهگرێت ،ئهم ه س���هرباری
بهپ���اك و خ���او هێش���تنهوهى ق���ژ و
جهستهو گیانت.
نینۆكهكانت.
 .2بهبهردهوامى ئاو بخۆرهوه
ئهگهردهتهوێ���ت كارێك���ى ئاس���ان و ئاو خواردن بهتایبهت س���ودێكى زۆری
گرن���گ بكهى بۆ جهس���تهت ،ئهوا هیچ ههی���ه بۆ رێگرییكردن ل ه دروس���تبونى
ش���تێك نادۆزیت���هوه بهبایهخت���ر بێت ههوا له سكدا ،كه ئهم حاڵهت ه زۆرجار
ل ه ئاوخواردنهوهى ب���هردهوام .چونك ه كێش���ه بۆ ئهنجامدانى چاالكی وهرزشی
سودهكانى ئاوخواردنهوه زۆر و لهژماره خانمان دروست دهكات.
نههات���ون ،ك ه دیارترینی���ان بهتایبهت بۆی��� ه ئهوه بك���هره بنهمایهكى نهگۆڕ،
ئ���هوهى پهیوهندی���ی ب ه ئیش���وكارهوه ك��� ه رۆژانهو بهش���ێوهیهكى ب���هردهوام
ههبێت ،ئهوهی ه ك ه وادهكات زیادهڕۆیی لهس���هر كارهكهت ،ئاو به بڕی پێویست

بخۆیتهوه.
 .3ژهم ه خواردنهكانت با كهم و س���وك
بن
ههرگیز لهكاتى كاركردن دا كارێك مهك ه
ك ه خۆت زۆر به برس���ێتى بهێڵیتهوه بۆ
ئ���هوهى خۆت بۆ خواردنى ژهمێكى زۆر
و چهور دابن���هى ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
ههوڵ بده شتێكى س���وك بخۆی پێش
ماوهى نانخواردن ،چونك ه ئهم خواردن ه
سوك ه وادهكات رێژهى شهكر لهخوێنت
دا بههاوس���هنگی بمێنێت���هوهو بهمهش
ههست ب ه برسێتیهكى زۆر ناكهیت ،لهم

رێگهیهش���هوه ناچار نابیت ك ه لهكاتى
پش���وى نانخ���واردن دا ،خواردنێك���ى
زۆر و ناتهندروس���ت بخۆی ك ه بهزیانى
جهستهت بشكێتهوه.
 .4پشوى كورت وهربگره
زۆر گرنگه كاتى ئیشكردنت بهسهریهكهوه
نهبێ���ت ،بهڵكو لهنێوان س���هعاتهكانى
كاركردنت دا پشو دان ههبێت.
ئهم پشودان ه كهههندێكجار زۆر كورتهو
تهنه���ا بریتیی��� ه لهههس���تان لهس���هر
كورسیهكهت یان دهرچون له ژورهكهت
و رێك���ردن بۆ ماوهیهكى ك���هم ،رۆڵی

زۆری دهبێت بۆ سافكردنى هزر و بیرت،
ههروهك تواناو وزهش���ت نوێدهكاتهوه،
ئهم��� ه س���هرباری ئ���هوهى گۆڕین���ی
رۆتینێكیش���ه كهس���ودى دهرونیش���ی
دهبێت.
جگ���ه لهم���هش ،پش���وى ك���ورت یان
گۆڕینی ش���وێنى كار ،رۆڵی دهبێت ل ه
چاالككردنى س���وڕی خوێن و ههروهها
بهبهرز هێشتنهوهى ئاس���تى ئاگایی و
داهێنانت.
 .5خۆت خواردنهكانت ئاماده بكه
واباشتره ك ه ئهو خۆراكهى وهكو ژهمى
س���هرهكیی یان خواردن���ى نیوهڕوانت
دهیخۆیت لهشوێنى كارهكهت دا ،خۆت
ههس���تى بهئامادهكردن���ى ،بهتایبهتى
ك ه ئ���هوكات ناچار نابی���ت خواردنێكى
ناتهندروس���ت بخ���ۆی كه ب��� ه زۆریی
خواردنى خێراو س���هفهرییه ك ه پڕه ل ه
چهورى و شهكر و زیانهكانى بێشومارن
بۆسهر تهندروستى مرۆڤ.
بۆی ه واگونجاوه لهگهڵ هاوڕێ ژنهكانت،
رۆژانه بهیهك���هوه رێكبكهون و خواردن
ئاماده بكهن ،ئهم خواردنانهش س���وده
تهندروس���تییهكانى زۆرهو قازانج���ى بۆ
جهستهش زۆرتره.

ههمهڕهنگ
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ژنانى كورد شهڕى داعشیان بردهوه ،بهاڵم شهڕى مافهكانیان ماوه
د.چۆمان ههردی :تێكۆشان بۆ یهكسانیی تهنها ئیشی ژنان نییه

◘ نهوژین
ئهگهرچی ژنانى كورد توانیان شهڕى
بهرهى داعش ببنهوه ،بهاڵم هێشتا
نهیانتوانیوه له بهرهى بهدهستهێنانى
ماف ه مهدهنیهكانیان دا لهناوخۆی
ههرێم ،سهركهوتو بن ،ئهمه پوختهى
راپۆرتێكى كهناڵێكى ئهمریكییه ل ه
شرۆڤهكردنى رهوشى ژنانى ههرێم.
س���ایتی كهناڵی «الح���ره»ى ئهمریكی
كهبهزمانى عهرهبی پهخشى بهرنامهكانى
دهكات ،راپۆرتێكى لهبارهى ژنانى كورد
ل ه ههرێمى كوردس���تان باڵوكردوهتهوه.
تیای���دا ئاماژهى بهوهك���ردوه ك ه پاش
تێپهڕینی چارهك ه س���هدهیهك بهس���هر
ئهو دهس���هاڵت ه خۆماڵی���هى كهبههۆی
راپهڕینی ساڵی 1991هوه لهم ههرێمهدا
دروس���ت بوه ،بهاڵم هێشتا چاالكوانانى

ژنان پێیانوای ه ك ه بهو مافان ه نهگهشتون
كهل ه بڕیار و بهڵێننام ه نێودهوڵهتیهكاندا
ههن.
س���ایتهك ه راوبۆچون���ى دو چاالكوانى
دیاری ك���وردی وهگرتوه ،ك ه یهكێكیان
(د.چۆم���ان ههردى)ی���ه ،تیای���دا
باس���یلهوهكردوه ك ه س���هرباری رۆڵی
بهرچ���اوى ژنان ل ه ب���وارى كۆمهڵگهیی
و رۆش���نبیریی و ههروهها داخل بونیان
بهبوارى سیاسیی و پارلهمانیی و تهنانهت
سهربازییش له نمونهى بهرهنگاربونهوهى
داعش ،بهاڵم تائێس���تاش گیرۆدهى زۆر
نهریت و چوارچێوهى دواكهوتون ،ك ه ل ه
دێرزهمانهوه كهڵهكه بوه.
ئهو چاالكوانه ،باس لهو باڵكێش���انهى
پی���اوان دهكات بهس���هر ههمو جومگ ه
گرنگهكان���ى بڕی���ار ل���ه كۆمهڵگ���هى
كوردس���تان دا ،ك ه ئهمهش بوهت ه هۆی
رێگرییكردن لهبهرهوپێشهوهچونى ژنان

مامۆس���تای زمان���ى ئینگلیزی���ی ،ل��� ه
و بهدهستهێنانى مافهكانیان.
د.چۆم���ان ه���هردی ،توێ���ژهری بوارى وانهكانیدا زۆرج���ار بابهتى پهیوهندیدار
پرس���هكانى ژنانه ،س���هرۆكى بهش���ى ب ه ستهمكردن لهسهر بنهماى رهگهزیی
زمان���ى ئینگلیزیی ه له زانكۆی ئهمریكی بۆ فێرخوازهكانى پێش���كهش دهكات،
له س���لێمانى -عێراق ،كچى ش���اعیری ه���هروهك بهرهن���گارى ئ���هو تێڕوانین ه
ناس���راوى كورد (ئهحمهد ههردی)ی ه و باوهى كۆمهڵ���گا دهبێتهوه ك ه بۆ ژن و
خۆیش���ی رێچكهى باوكی لههۆنینهوهى تواناى ژن ههیه ،ئهمه سهرباری ئهوهى
شیعر گرتوه ،چهند دیوانێكى ب ه زمانى رۆش���نایی دهخات ه سهر ئهو تاریكییهى
ئینگلیزی���ی ههیهو براوهى چهند خهاڵت كه ل ه زمان و نهریت ه كۆمهاڵیهتیهكان دا
و رێزلێنانێكى جیهانیش���ه لهسهر كاره بهرامبهر ب ه ژنان بونی ههیه.
چۆم���ان ههردی ،دهڵێت« :س���هرباری
ئهدهبییهكانى.
دهڵێت« :تێكۆش���ان ب���ۆ بهدیهێنانى ئهوهى كۆمهڵگا ژنان و پیاوانى دابهش
یهكس���انى لهنێوان ژن و پیاو ،سهبر و ك���ردوه بۆ دو ب���هره ،ب���هرهى پیاوان
ئارامی دهوێت» .دهش���ڵێت« :باوهڕهم كهپێیوای ه كهس���انى عهقاڵنین و بهرهى
ب��� ه فێرك���ردن و خوێن���دن ههی���ه ،ژن���ان كه وایدهبینێ���ت زۆرتر عاتیفی و
ههرئهمهش��� ه وایلێكردم دواى  26ساڵ س���ۆزدارن ،ب���هاڵم ه���هردو رهگهزهك ه
له ژیان ل���هدهرهوهى واڵت ،بگهڕێمهوه ههڵگ���رى چهندی���ن تایبهتمهن���دى و
خاسیهتن».
بۆ واڵتهكهم».
ئهو چاالكوان ه باسلهوهشدهكات كهوهكو چۆم���ان ،بۆ پشتراس���تكردنهوهى ئهم

ئایشە شان «ئایشە شانا»

پۆلیسی تورک
تەنگیان پێ
هەڵدەچنى بۆ ئهوهی
بە کوردی گۆرانی
نەڵێت

◘ نهوژین ،شاران بەرزنجی
كهناوی هونهر و ژنانى هونهرمهند
دێنین ،بمانهوێت یان نا ،یهكێك
لهو ناوانهى كه بهزویی دێت ه بیر و
خهیاڵمان« ،ئایشه شان»ه .ئهم
خانمه ل ه سهردهمێكدا كه هونهر
لهالی پیاوانیش بهوشێوهی ه جێگهى
پهسهند نهبوه ،دێت ه بوارى گۆرانی و
موزیكهوهو بۆ ههتاههتایه جێدهستى
خۆی لهو مهیدانهدا بهجێدێڵێت.
لهمیانهى ئهم بابهتهوه ،ههوڵ دهدهین
ههڵوهس���تهیهك لهسهر چهند الیهنێكى
ژیانى ئهم هونهرمهن���ده بكهین ،ژنێك
ك ه ههم���و بهربهس���تهكانى كۆمهڵگهى
ش���كاندوهو توانیویهتى ئهو بههرهیهى
لهن���اخ و دهنگیی دا ههیهت���ى ،بیخات ه
بهرگوێ���ی خهڵكی���ی ،ئهگهرچ���ی ئهم
كارهش���ى ههروا ئاس���ان نهبوه ،بهڵكو
لهپێناوی دا سهختیهكى زۆری بینیوه.
ئ���ەم خاتونە کوردە ل���ە بنەماڵەیەکی
دیندار و دەنگبێژە کە لە س���اڵی 1938
لە ش���اری «ئامەد» دیاربەکر چاوی بە
دونیا هەڵهێناوە ،بنەماڵەی ئایشەشان
بنەماڵەیەکی دیار و ناسراوی ئەو کاتە
بون ل���ە دەڤەرەکەی خۆی���ان ،دایکی
ناوی حاجی خانم بو ،باوکیش���ی ناوی
عوسمان مەولود بو کە لە هۆزی جەبری
جیبران بوە.
ئایشەش���ان کە ناس���راو بو بە «ئایشە
شانا» لە تەمەنێکی زۆر بچوکدا باوکی

دەمرێت و بەبێ باوک گەورە دەبێت.
ئەم خاتونە لە س���اڵی  1963دەس���ت
دەکات ب���ەکاری هون���ەری ،هەرچەندە
براکان���ی رازی نابن لە س���ەرەتادا ،تا
وایلێدێت ئایشە شان دور بکەوێتەوە لە

کەسە ئازیزەکانی و ژیانێکی پڕ ئازار و
ناخۆشی هەبێت.
ئەم خاتونە لە تەمەنی بیس���ت ساڵیدا
هاوسەرگیری دەکات ،دەنگۆی ئەوەش
هەیە کە هاوس���ەرگیریەکەی سەرکەوتو

نەب���وە و ب���ەرەو عەنتاب رۆیش���توە،
پاش���ان بەرەو ئەس���تەمبوڵ رۆیشتوە،
بەاڵم پۆلیسی تورک لە هەمو شوێنێک
تەنگ���ی پێهەڵدەچنن و بێزاری دەکەن
و بەرەنگاری دەبنەوە تەنها لەبەرئەوەی
گۆرانی ب���ە کوردی نەڵێ���ت لە ناوچە
کوردییەکاندا ،بەاڵم ئەم هەر بەردەوام
ب���وە بۆیە زۆر ج���ار ئازارێک���ی زۆری
دەچەش���ت بە دەست دەسەاڵتدارەکانی
تورک���ەوە ،تا وای لێ دێت لە س���اڵی
 1972بەرەو ئەڵمانیا و هۆڵەندا بڕوات
و ل���ەوێ درێژە ب���ەکارە هونەرییەکانی
بدات.
یەکێک ل���ەو هۆکارانەی کە وای کردوە
ئەم خاتونە کە تاوەکو ئێس���تا دەنگی
بەزیندویی بمێنێتەوە لە ناو کوردا ،ئەوە
بو لە س���اڵی  1978هات بۆ باش���وری
کوردس���تان و لە رادیۆی کوردی بەغدا
گۆرانی وتوە.
تا س���اڵی  1997بەهۆی نەخۆشییەکی
کوش���ندە لە ش���اری ئەزمیر بەتەواوی
چاوی لێکناو رۆشتە ریزی نەمرانەوە.

قس���انهى ،نمون���هى ئهوهدێنێت���هوه
كهلهكاتێك���دا ژن ههی��� ه پێش���مهرگهو
شهڕڤانه ،بهاڵم پیاو ههی ه خیانهتكاره،
ههروهك لهكاتێك���دا پیاوانى میهرهبان
ههن ،ژنانى دڵڕهقیش بونیان ههیه.
ئهو چاالكوان ه پێش���یوایه كه تێكۆشان
بۆ بهدیهێنانى یهكسانى رهگهزیی ،كات
و ئارامى دهوێت ،ئهویش پێویس���تی ب ه
تێگهیشتن لهو ئاڵۆزیی و سهختی ه ههی ه
كه لهنێ���و سیس���تهمى كۆمهاڵیهتى دا
بونى ههیه.
ب ه راى (چۆمان ههردی) ،مهترسیدارترین
جۆری س���تهم و داپڵۆسین بهرامبهر ب ه
ژنان ،جۆرێك ه ك ه بهئاس���انی نابینرێت،
بهڵك���و ش���اراوهیه ،مهبهس���تى ل���هم
دهربڕینهش ئهو داپڵۆس���ینهی ه كهخۆی
ل ه دوتوێ���ی زمان و كهلتور و نهریت دا
حهشارداوه.
ئاماژه بهوهشدهكات ك ه جۆرێكى تر ل ه
ستهم و داپڵۆسینهكان ئاشكراو دیارن
«وهك���و توندوتیژی دژ ب ه ژنان ،یاخود
كهمی رێ���ژهى نوێنهرایهتیكردنى ژن ل ه
ناو سیاس���هت و حكومهت و بوارهكانى
تر دا».
چۆمان ههردی ،ژن���ان بێبهریی ناكات
لهو خهتا و تاوانهى كهلهم نایهكسانی و
جیاوازیهى بهرامبهر به خودى ژنان بونى
ههیه ،بهڵكو پێیوایه «ههندێكجار ژنان
ههمان ئهو بیرۆكهو روانینهیان ههیه ك ه
كهسانى داپڵۆسێنهریان ههیانه ،جاری
وا ههی���ه ژنان خۆی���ان دهبنه بریكاری
سیستهمى پیاو ساالریی و كار بۆ ئهوه
دهكهن ژنان���ى تریش بخهن ه ژێر ركێفی
ئهم سیستهمهوه».
س���هرباری ئ���هوهش ،پێیوای���ه ك��� ه
تێكۆشان بۆ بهدهستهێنانى یهكسانى و
مافهكانى ژنان ،كاری ژنان نیه به تهنیا،
بهڵك���و وهكخۆی وت���ى« :كارى ههمو
تاكهكانه ،ئهوانهى ب ه بهرپرسیارێتیهوه
كاردهكهن و گرنگی���ی ب ه دادپهروهریی
دهدهن ،بهتایبهت بۆ كهس���انى خاوهن
دهسهاڵت».
ئاماژه بهوهش���دهكات ك ه ئیش���ی ئهو
وهكو مامۆس���تای زانكۆ ،هاوكاریكردنى
گهنجانه له ههردو رهگ���هز ،بۆ بینینى
ئهم پرسانهو بهرهنگاربونهوهیان.
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كچێك ناخى خۆى و خهمی شارهكهى به وێن ه پیشان دهدات
وێنەکێش لە رێی
وێنەوه هەستەکانی
دەردەبڕێت و
تابلۆکانیش ناخی
ھونەرمەندن

◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
سارا كچێكى دانیشتوى قهزای
دهربهندیخان ه و بیست بههارى تهمهنى
بهڕێكردوه و ل ه رێگهى هونهری
وێنهکێشانهوه دهیهوێ خزمهتى
شارهكهى بكات.

ئهو ل��� ه مناڵی���هوه خولی���ای هونهرى
وێنهکێش���ان بوه و دهیهوێت س هرنجى
هاوشاریانى دیكهى و ب ه تایبهت كچان
بهرهو هونهرهكهى خۆى رابكێشێت.
(س���ارا س���هردار)ى ش���ێوهكار باسى
كارهكانى بۆ (نهوژین) دهكات و دهڵێت:
«ل���ە مناڵیهوه ب ه تایبهت���ی لەقۆناغی
سەرەتاییەوە س���ەرقاڵی وێنەکێشانم،

ح���ەزو ئـارەزویەک���ی زۆرم ھەی��� ه بۆ
وێنەکێشان».
هون���هرى وێنهكێش���ان دنیایهك��� ه ك ه
هونهرمهند «ش���ێوهكار» ئ���هو دنیای ه
دهخوڵقێنێت و خۆى و ئهوانهش���ى ل ه
دهوروبهرین چێژى لێدهبینن.
سارا سهردار ،خوێندكارى کۆلێژی هونهره
جوانهکان ه له بهشی شێوهکاری له زانكۆى

س���لێمانی و لهگهڵ خوێندنهكهش���یدا
رۆژان ه وان ه ب ه فێرخوازهكانى دهڵێتهوه
و فێ���رى هونهرهكانى وێنهكێش���انیان
دهكات« :لهگ���هڵ خوێندنهكهم���دا
بەردەوام لە رێكخراوە مەدەنیەکاندا وانە
دەڵێمەوە».
سارای ش���ێوهكار ،ل ه بارهى سهرهتای
كارى هونهریهوه ب���ۆ (نهوژین) ئهوهى
وت« :ش���تێکی تایب���ەت نەب���وە لەو
تەمەنە بچوکەمدا س���ەرنجم راکێشێت،
بەڵکو ھونەر لە مندا بونی ھەبوەو دەبو
نیشانی بدەم و ئـەو بەھرەیە بەرەوپێش
ببەم».
ئهو ب ه دهم نهخش���اندنى وێنهكانیهوه
و ب��� ه گهش���بینیهكى زۆرهوه ك��� ه
تهواوى روخس���ارى داپۆش���یبو وهاڵمى
پرسیارهكانى (نهوژین)ى دهدایهوه.
باس���لهوهدهكات ك ه شێوهكارى الی ئهو

حهزه لهگهڵ ئهوهش���دا دهتوانێت وهكو
پیشهیهك سودى لێببینێ .
خێزان بهش���ێكى گرنگ ه ل ه سهركهوتنى
(س���ارا) ل ه كارهكان���ى و دهڵێت «تا
رادەیەک���ی  زۆر هاوکاری���م دهك���هن و
پاڵپشتی هەمیشەیی منن».
ئ���هو بهردهوام��� ه ل ه بهرهوپێش���بردنى
هونهرهك���هی و ه���هر ل ه مناڵی���هوه ل ه
پێشانگاكانى قوتابخانهكهیدا بهشدارى
ك���ردوه و دواتری���ش بهش���دارى زۆر
پێش���هنگای كردوه و ك��� ه یهکێک لهو
پێشهنگایانه تایبهت بون ب ه خۆى.
س���ارا ،كهم���ى بهش���دارى كچ���ان ل ه
پێش���انگاكانى و ههوڵدانی���ان ب���ۆ
فێربونى هونهرى ش���ێوهكارى بۆ ئهوه
دهگهڕێنێت���هوه ك ه گرنگ���ى ئهوتۆ ب ه
شێوهكارى نهدراوه «بەحوکمی ئـەوەی
لە شارەکەم شێوەکاریی گەشەسەندنی
کەمی ب���ە خۆیەوە دی���وە یاخود بڵێم
بایەخی پێنەدراوە ،هۆکارەکەش���ی بۆ
ئـ���ەوە دەگەرێتەوە هونەر بە رادەیەکى
زۆر فەرامۆشکراوە».
ش دهخات ه
هونهر الی (سارا) چێژه ،ئهوه 
رو ك ه هونهر باس ناكرێت «ھونەر باس
ناکرێ���ت بەڵکو چێژی ل���ێ دەبینرێ،
وێنەکێ���ش ل���ە رێ���ی وێنەکێش���انهوه
هەس���تەکانی دەردەبڕێ���ت تابلۆکانیش
رەنگپێدەرەوی ناخی هونەرمەندن».
ئهوهش باس���دهكات ك ه ش���ار بهشێكى
گرنگ��� ه ل��� ه دهركهوتنى كهس���هكان و
پاڵپشتێكى باش ه بۆ ئهوهى بههرهمهند
بههرهكانى بهرهوپێش بهرێت.

دۆینه ،خواردنه پهسهندهكهى كوردهواریی
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
یهكێك لهو خواردنانهى ك ه
لهكوردهوارییدا و بهتایبهت لهگهرمیان
دا ناسراوه( ،دۆینه)یه .ئهم خواردن ه
ژنان لهدێرزهمانهوه ئامادهى دهكهن
و تائێستاش ههر برهوى ههیهو
خهڵكێكى بهرچاو دهیخۆن ،ئهگهرچی
بهالی نهوهى نوێوه هێنده جێگهى
پهسهند نییه.
دۆین��� ه چ���ۆن دروس���ت دهكرێ���ت و
ههنگاوهكانى ئامادهكردنى چین؟ چۆن
دهكرێت بهچێش���ت و ب ه چ ش���ێوهیهك
دهتوانرێت لێبنرێت؟
لهسهرزارى چهند ژنێكهوه ،ههوڵدهدهین
دۆینهو ش���ێوازى دروستكردن و لێنانى
بزانی���ن و ههروهه���ا رای نهوهى نوێش
بهرامب���هر ئ���هم خواردن��� ه بزانین ،ك ه
تاڕادهیهك���ى زۆر وهك���و دیارترین ئهو
خواردن ه كوردهوارییان��� ه لێكدهدرێتهوه
ك ه ژنانى ك���ورد ل ه کۆنهوه تائێس���تا
ئامادهیان كردوه.
زهین���هب محهم���هد ،یهكێك��� ه ل���هو
ئافرهتانهى كهتهمهنێكى كردوهو زۆربهى
ساڵهكانیش دۆین ه دهكات .بۆ (نهوژین)
وتى« :پێشتر ك ه ل ه الدێ دهژیاین ههمو
س���اڵێك دۆینهمان دهكرد ،بهاڵم ئێستا
كهمتر دۆین ه دهكهین ،هۆكارهكهیش���ى
ئهوهی ه چونك ه پێشتر ل ه الدێ دهژیاین
و م���هڕ و م���ااڵت و دۆی خۆمان ههبو،
بهاڵم ئێستا لهش���ار دهژین و ناتوانین
ههمو ساڵێك دۆین ه بكهین».
ئاماژهى بهوهش���كرد :دۆین ه ل ه گهنم و
دۆ دروس���تدهكرێت ،دروستكردنیش���ی
ب��� ه چهند قۆناغێك دهبێ���ت ،بۆ دۆین ه
گهنمى تازه بێت باش���تره وات ه گهنمى
ئهو ساڵهى دروێن ه بێت.
فاتم��� ه مهحم���ود ،یهكێكى ت���ره لهو
ژنانهى ك ه ش���ارهزایى لهدروستكردنى
دۆین���هدا ههیه ،بۆ (نهوژین) وردهكارى
دروس���تكردنى دۆین���هى رونك���ردهوه
«گهنمهك ه پاكدهكهین ودهیشۆرینهوه،
پاش���ان لهس���هر ئاگرێ���ك كهب���هدار
دهمانك���ردهوه گهنمهكهمان لهدهرهوهى
ماڵ دهكواڵند ،بهاڵم ئێستا زیاتر لهماڵداو
لهسهر ئاگرى غاز گهنمهك ه دهكوڵێنین،
دواتر وشكى دهكهینهوه .ئینجا گهنمهك ه
دهبرێت بو ئاش و دهكرێت بهس���اوهرى
دۆینه ،دۆكهشى دهترشێنرێت و خوێى

تێدهكرێت وب ه (دۆى دۆینه) ناس���راوه ،دۆینهك��� ه بهت���هڕى چهن���د رۆژێك لهم
دوات���ر ههردوكیان تێك���هڵ دهكهین و چاڵ ه دهمای���هوهو پیاوان دهچون ه ناوى
بۆ ش���ێالنى ،بهاڵم ئێستا لهبهر ئهوهى
دهكرێت به (تهڕه دۆینه)».
وتیش���ی« :لهكاتى ت���هڕه دۆینهیی دا بهبڕێكى كهم دۆین ه دهكرێت ،بۆی ه ههر
دهتوانرێت بو ئهوهى تام وبۆنى خوشتر لهسهتڵدا دادهنرێت.
بێت (قهسقهوان «قهزوان» ،ههزویله( ،زهین���هب) ،رایوای��� ه ك��� ه دۆین���هى
پوڵنه ،ش���وته ،رازیان ه و رهش���كه)ى چ���اڵ خۆش���تره ،هۆكارهكهش���ى بۆ
تێبكرێت ،ئهمهش بهئارهزوى كهسهكانهو ئهوهگهڕان���دهوه «چونك��� ه زچ���كاوى
زیاتر لهرابردودا ئهم شتانهیان تێكردوه ،دۆكهى ههڵدهمژى و دۆینهكهى بهترشى
دههێاڵیهوه».
ئێستا كهمتر تێى دهكرێت».
لهئیستاشدا ههرچهنده دۆین ه دهكرێت ،لهكاتى كردنى دۆین ه دا وهكو نهریتێكى
بهاڵم بهش���ێك لهو جۆران��� ه نهماوه ك ه لێهات���وه كهتائێس���تاش ئ���هو نهریت ه
پێش���تر ك���راون ،لهنمون���هى (دۆین ه بهردهوام���ه ،ئهویش ئهوهی��� ه زۆربهى
ماڵ���هكان بهش���ى یهكت���ر دهنێ���رن و
چاڵ).
وهك (میمك��� ه فاتمه) باس���یلێوهكرد ،تامى دۆین���هى یهكتر دهكهن ،ههروهك
ج���اران لهب���هر ئ���هوهى بهبڕێكى زۆر س���یمایهكى ترى دۆین ه دروس���تكردن
دۆینهیان دهك���رد ،بۆی ه دۆین ه دهكرای ه ئهوهی ه ك ه كارێك���ى ههرهوهزییهو ژنان
چاڵهوه ك ه به«چاڵ ه دۆینه» ناسراوه ،و پیاوانى خێزان ه جیاوازهكان بهشداریی
چاڵ���ى دۆینهی���ان ههڵدهكهند و ئاویان ل ه دروستكردن و ئامادهكردنى دا دهكهن
تێدهك���رد و دواتر قوڕێكى خهس���تیان پێكهوه.
دهگرتهوه بۆ چاڵهك ه لێیان دهدا ،ئهمجا زهین���هب محهمهد ،لهوب���ارهوه دهڵێت:
ئاردیان لهقوڕهك ه دهدا بۆ ئهوهى لهكاتى «لهكاتى دۆین ه دروستكردن دا زۆرجار
تێكردن���ى دۆینهكهدا ق���وڕاو نهداتهوه ،یارمهت���ى یهكترم���ان داوه ،بهتایبهتى

لهكاتى نانهوهى دۆینهك ه بۆ وشككردن،
كچ و ژنى ئاوایى لهدهورى كۆدهبونهوهو
لهس���هربان وش���كمان دهك���ردهوه».
رونیش���یكردهوه «بهاڵم ئێستا چونك ه
دۆین ه بهبڕێكى كهمتر دهكرێت و ههندێك
لهماڵهكان وهك جارانیش ههمو ساڵێك
دۆین ه ناكهن ،بۆی ه ئهو ههرهوهزیی ه زۆر
نهماوه».
دۆین��� ه ل��� ه دو قۆن���اغ دا دهخورێت:
تهڕی���ى و وش���كیی .تهڕی���ی ،قۆناغی
پێش وشككردنهوهیه ،كهههندێك كهس
ه���هر لهو كاتهدا دهیخ���ۆن و بهزۆریش
بهچایهوه دهخورێت ،بهاڵم چونك ه زۆر
بهرگهى مانهوه ناگرێت ،بۆی ه پێویست ه
وشك بكرێتهوه كهقۆناغی دوهمێتى ك ه
ب ه «دۆین ه نانهوه» ناودهبرێت ،ئهویش
ئهوهی��� ه دۆینهك��� ه ب ه دهس���ت تۆپهڵ
تۆپهڵى تهنك دهكرێت و لهس���هر چیخ
وش���ك دهكرێتهوه ،ههندێ���ك جاریش
لهسهر گیای پوڵن ه دهنرایهوه بۆ ئهوهى
بۆنى خۆش بێت.
دۆینهى وشككراوه ،بهوشكى لهزستاناندا
دهكرێ���ت بهش���ۆربا ك ه به «ش���ۆربا

دۆینه» یان «دۆینهوا» ناسراوهو زیاتر
لهبهیانیانى ساردى زستاندا لهگهڵ رۆنى
كوردیى دهخورێت ،یاخود دهكرێت ه ئاو
و لهگهڵ چایی دهخورێت.
زهین���هب ،وتى« :پیش���تر ب���ۆ میوان
لهباتى میوهو ئهو خواردنانهى ئێس���تا
ههیه ،دۆینهم���ان بو دهكردهن ه ئاو یان
لهگهڵ چایی بۆمان دادهنان».
ههندێك كهس حهز دهكهن دۆینهیان زۆر
ترش���بێت ،بۆ ئهمهش دۆیهكى خهست
وخوێ���دارى ب���ۆ دادهنێ���ن و بهتهڕیش
زۆرت���ر دهیهێڵنهوه ،بهپێچهوانهش���هوه
ههندێكى تر حهزی���ان لهدۆینهى ترش
نیه ،بۆی ه كهمتر دۆكهى خهست دهكهن
و كهمتریش دهیهێڵنهوه.
ئهم خواردن ه لهراب���ردودا بهتایبهتى بۆ
وهرزی زستان ،لهگهڵ چهندین خواردنى
ت���ر وش���ك كراوهت���هوهو ههڵگیراوهو
ئێس���تاش س���هرهڕاى بونى ئهو ههمو
خواردنه ،بهاڵم ل ه الدێكاندا ههر دۆین ه
دهكهن وهك پێویستى خۆیان ههڵیدهگرن
و لهگهڵ ئهو كهس���انهى كارى ش���وانى
دهكهن لهزستاناندا بهوشكى دهینێرن.
جاران ئهوانهش���ى كاروانی���ان لهنیوان
دێهاتهكان���دا بكردای��� ه دۆینهیان لهگهڵ
خۆی���ان دهبرد ،ئهوانهش���ى دهچون بو
سهفهرى حهج ئهگهر حهزیان لێبكردای ه
دۆینهیان لهگهڵ خۆیان دهبرد.
الى زۆربهى كهس ه بهتهمهنهكان دۆین ه
یهكیك ه لهخواردن ه خۆش و باش���هكان  ،
ههمیش��� ه هان���ى گهنجهكانیش دهدهن
بۆ خواردن���ى دۆینه ،بهاڵم زۆربهى ئهو
كهسانهى ئیس���تا لهتهمهنى گهنجیدان،
شارهزایى ئهوتویان لهسهر دۆین ه نی ه و
ههندێك تهنها ناویان بیستوه.
(چرۆ مهجید) ،كهخوێندكارى زانكۆیه،
لهب���ارهى دۆین���هوه دهڵێت«:ناوی���م
بیستوه ،بهاڵم حهزی لێناكهم ،ههربۆی ه
ناشزانم لهچی پێكدێت».
بهپێچهوانهوه بهش���ێكى ت���ر لهگهنجان
هاوش���ێوهى كهس���انى بهتهمهن حهز
لهخواردنى دۆین ه دهكهن( .كهوس���هر
عهلى) ،ك ه ئهویش خوێندكارى زانكۆیه،
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى :م���ن زۆر حهز
لهخواردن���ى دۆین ه دهك���هم بهتایبهتى
بهتهڕى لهگهڵ چ���ای دا ،لهماڵى ئێم ه
ههمو ساڵێك دۆینه دهكرێت».
وتیشی«:چونك ه خواردنێكى كوردهواریه،
بۆی ه پێویست ه وهك كلتورێك بپارێزرێت
و گرنگى پێبدرێت».

