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هۆكارى زۆرینهى سكااڵكانى توندوتیژی ئهمساڵى گهرمیان ئابوریین
◘ نەوژین
بهرپرسێكى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی دژی ژنان لهگهرمیان ئاماژه
بهوهدهكات كه الیهنى ئابوریی،
هۆكارى زۆرێك لهحاڵهتهكانى سكااڵ و
توندوتیژییه خێزانیهكانیهكانن.
مالزم (عادل حهمهساڵهح) ،لێپرسراوى
هۆبەی بەڕێوبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی
توندوتی���ژی دژی ژن���ان ل���ە ناحیەی
رزگاری س���هر ب��� ه ك���هالر ،لهمیانهى
دیدارێكى رۆژنامهى (نهوژین) دا ،ئاماژه
بهوهدهكات كه لهنێو ئهو هۆكارانهى ل ه
كهیسهكانى توندوتیژی و سكااڵى كێش ه
خێزانیهكانى ئهمساڵ تێبینییان كردوه،
الیهنى ئابوری دیارترین هۆكاره.
تابلۆیهکی شێوهکار (یوسرا عهلی) بۆ بهرهنگاربونهوهی توندوتیژی دژ به ژنان
وتیش���ی« :کێش���ەی ئاب���وری و
کۆمەاڵیەتی هۆکاری س���ەرەکی سكااڵ نزیک���ەی  36س���کااڵى توندوتی���ژی و دارای���ی و لێكهوتهكان���ى ،رۆڵی ههبوه مانگی یهکهمی س���هرهتای ئهمس���اڵ،
ل ه پهرهسهندنى كێش��� ه خێزانیهكان و بهبهراورد ب ه ش���هش مانگ���ی یهکهمی
و توندوتیژیهكانن ،بەتایبەت کێش���ەی كێشهى خێزانییان لهال تۆمار کراوه.
ساڵی رابردو ،رێژهی تۆمارکردنی سکااڵ
ئاب���وری ،لهمس���اڵدا دروس���تبون و پێشتریش بهڕێوهبهرى بهڕێوهبهرایهتى توندوتیژییهكان.
قوڵبون���هوهى قهیران���ى دارای���ی زیاتر بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ ب ه ژنان هاوکات بهرێوهبهری نوس���ینگهی کفری لهالیهن ژنانهوه روی ل ه زیادبون کردوه،
لهگهرمیان ،لهمیعه محهمهد ،ئهوهى ب ه بهرهنگاربون���هوهی توندوتی���ژی دژ ب ه ههرچهن���ده توندوتیژیی ه قورس���هکانی
هۆکاری سکااڵکان بوه».
ئاماژهى بهوهشكردوه ئەمساڵ تائێستا رۆژنام���هى (نهوژین) وتبو ،كه قهیرانى ژن���ان ئام���اژهی بهوهکرد ،له ش���هش وهکو کوشتن و سوتان کهمیکردوه.

بۆچی ژنان سهربهههوێ
شو دهكهن؟
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«زیاتر ل ه  6ههزار ژنى شۆفێر لهگهرمیان
ههیهو سهدیان لهسهر شهقام نین»
◘ نهوژین
بهپێی ئامارهكانى هاتوچۆی گهرمیان،
تائێستا زیاتر ل ه  6ههزار ژن ل ه
سنورهكهدا ،مۆڵهتى شۆفێرییان
وهرگرتوه ،رۆژنامهنوسێكیش ئاماژه
بهوهدهكات رێژهى شۆفێری ژن بهراورد
بهو ژنانهى مۆڵهتى شۆفێریان ههیه،
زۆر كهمه.
ل���ە ئامارێک���ی بەش���ی مۆڵەت���ی
بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچ���ۆی ئیدارەی
گەرمی���ان كهوێن���هى الی (نهوژین)ه،
هات���وە« :ل���ە ماوەی ش���ەش مانگی
س���ەرەتای ئەمس���اڵدا  97ژن بون بە
خاوەنی مۆڵەتی شۆفێری ،لەو رێژەیەدا
 94ئافرەت مۆڵەتی شۆفێری لە جۆری
تایبەتیان وەرگرتوە و تەنها ( )3س���ێ

ژن بونەتە خاوەنی مۆڵەتی گشتی».
ئامارەک���ە ئ���هوهى رونكردوهتهوه ،لە
س���ەرهتای دروس���تبونی بەشی مۆڵەت
لە بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچۆی ئیدارەی
گەرمیان���هوه تاك���و س���هرهتاى مانگى
تهم���وزى  )6490( ،2017ژن مۆڵەتی
شۆفێریان وەرگرتوە لە جۆری تایبەت،
هاوكات ( )72ژنیش مۆڵەتی گشتییان
وهرگرتوه.
الیخۆش���یهوه رۆژنامهن���وس (پهیمان
ئهمین) ،رهخنه لهوهدهگرێت ك ه راست ه
ژمارهى ئهو ژنانهى لهگهرمیان مۆڵهتى
ش���ۆفێرییان ههی ه زۆرن ،بهاڵم ژمارهى
شۆفێری ژن زۆر كهمه.
لهوبارهوه دهڵێ���ت« :ئهگهرچی 6490
ژن لەگەرمیان مۆڵەتی شوفیریان ههیه،
ب���هاڵم  90دانهی���ان رۆژان���ە نابینرێت
لەسەر جادە ئۆتۆمبیل لێبخوڕن».
◘ نهوژین

بهڕێوهبهره ژنهكهى
كارهباى كفری :ژن نابێت
ترس ل ه ناخى دا ههبێت

لهگهرمیان رێژهى لهدایكبونى
مناڵی كوڕ زیاتره ل ه كچ
رێژهى لهدایكبونى مناڵ ل ه رهگهزی
نێر لهماوهى  4ساڵی رابردودا
لهگهرمیان زیاتره بهراورد ب ه رهگهزی
مێ ،ئهمهش مهترسی السهنگبونى
رهگهزی لهناوچهكه دێنێتهكایهوه.
بهپێی ئ���هو ئامارانهى ك���ه (نهوژین)
لهرێگ���هى تهندروس���تى گهرمیان���هوه
بهدهس���تى كهوتوه ،لهسنورى گهرمیان
داو لهماوهى  4س���اڵی رابردودا ،رێژهى
لهدایكبون���ى من���ااڵن له رهگ���هزی نێر
زیاتره له مێ ،ئهمهش رهنگ ه بۆ ئایندهو
لهروى هاوسهنگیی رهگهزییهوه ،كێش ه
بۆ كۆمهڵگا دروست بكات.
بهپێی ئام���ارهكان ،لهماوهى س���ااڵنى
 2013ب���ۆ  25905 ،2016مناڵ لهههردو
رهگ���هز لهدایكبون ،لهو رێژهی ه 13433
من���اڵ لهرهگهزی نێر و  12472مناڵ ل ه
رهگهزی مێن ،كه رهگ���هزی نێر زیاتره
لهمێ ب ه  961مناڵ.
ههربهپێ���ی ئ���هو ئامارانه ،ل���هو چوار
س���اڵهدا ،جگ ه ل ه س���اڵی  ،2016ئهو
سێ ساڵهكهى دیك ه رێژهى لهدایكبونى

من���ااڵن ل ه رهگ���هزی نێر زیات���ر بوه،
ئهمهش ئهگهرى مهترسی ل ه هاوسهنگیی
رهگهزی بۆ داهاتو دێنێته ئاراوه.
بهوتهى پزیش���كێك كهنهیویست ئاماژه
بهن���اوى بدرێت ،زۆرین���هى خێزانهكان
ئ���ارهزوى مناڵى نێر دهكهن ك ه ئهمهش
ب���ۆ باكگراوهن���ده كۆمهاڵیهتییهك��� ه
دهگهڕێت���هوه ،ههربۆی ه تهقهالکانیان بۆ
ئهوهی ه مناڵی كوڕیان ببێت.
لهب���ارهى مهترس���ی الس���هنگبونى
رهگ���هزی لهداهات���و دا ،ئهو پزیش���ك ه
باس���یلهوهكرد ك ه بێگومان الس���هنگیی
رهگهزی بابهتێكى ههستیاره ،لهئێستادا
كێش���هیهكى گهورهی بۆ واڵتێكى وهكو
(چین) دروس���تكردوه ،بۆی��� ه دهبێت
لێرهش بهههند وهربگیرێت.
س���هرباری ئهوهش وت���ى« :بهوپێیهى
رهگ���هزی نێ���ر زیات���ر لهمێ توش���ى
روداوى جۆراوجۆردهبێت���هوه ك ه مردنى
لێدهكهوێتهوه ،بۆی ه رهنگ ه مهترسییهكى
ئهوتۆ دروست نهكات».
ئام���اژهى دا ئ���هو بیانویانهى پێش���تر
ههبون بۆ پهسهند دانى كوڕان ب ه كچان
ئێستا الواز بون ،چونكه كچانیش وهكو
كوڕان رۆڵیان ههیه لهكۆمهڵگا.
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د .بهناز جهلیل :تهمهن
رۆڵی ههیه ل ه شێوازى
مناڵبونى دروستى ژنان
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چیرۆكى ئهو ژنانهى هاوسهرهكانیان بهجێیان دێڵن و لێیان جیانابنهوه
◘ نەوژین ،ژینۆ عهلی
جیهان ،کە ژنێکى دانیشتوى
گهرمیانه ،ماوەی دو ساڵە مێردەکەى
خۆى و دو مناڵەکەی بەجێهێشتوە،
بێ ئەوەی لەڕێگەی یاساییەوە لێى
جیاببێتهوه ،ئهم ه سهرباری ئهوهى
لهروى بژێوییهوه هاوكاریهكى ئهوتۆیان
ناكات.ئەو دەڵێت« :جگە لەوەی
دەزانم مێردەکەم لەسلێمانییەو ژنێکی
دیکەی هێناوە ،ئیتر هیچ هەواڵێکی
تری نازانم».
چیرۆكى جیه���ان ،یهكێك ه لهو چهندین
چیرۆك���هى ك ه دهرخهرى ئ���هو ژیانهن
بهشێكى ژنان پێوهى گیرۆدهن ،ئهوان
بههۆكارى جیاواز هاوسهرهكانیان لێیان
دابڕاون و بهجێیان هێشتون ،لهدۆخێكدا
ماونهتهوه كهنهجیابونهتهوهو ن ه ئومێدى
گهڕانهوهى مێردهكانیشیان ههیه.
ئهو ژنانه لهیهك كاتدا گیرۆدهى ئهوهن
كهل���هروى یاس���اییهوه ناتوانن مافێكى
ئهوتۆ بهدهس���ت بێنن ،ههروهك لهروى
ژیانیش���هوه بون به بار بهس���هر خێزان
و كهس���وكاریانهوه ،نیگهرانیشن لهوهى
یاسا هیچیان بۆناكات.
جیه���ان ،ك��� ه تهمهنى  27س���اڵه ،ل ه
باسكردنى چیرۆكى خۆی بۆ (نهوژین)،
بهنیگهرانیهوه وتى« :چەند جارێک بۆ
ئەوەی لەمێردەکەم جیاببمەوە سەردانی
دەزگا پیوەندیدارەکان���م کردوە ،بهاڵم
هیچم بۆ نەکراوە».
هەندێك ل���ەو ژنانەی کە هاوژینەکانیان
بەجێیان دەهێڵن ،پەنا دەبەنە بەر ماڵی
باوکی���ان ،بەاڵم کەمدەرامەتی و خراپی
باری ئاب���وری ماڵهباوانی���ش وادەکات
بەخێوکردن���ی منداڵەکانی���ان کارێکی
قورس بێت.
لەوبارەوە (جیهان) وتی« :ماڵی باوکم
باری ئابوریان باشنیەو لە ئەستۆ گرتن

وبەخێوکردن���ی دو منداڵەکەم بۆ ئەوان
زۆر قورس���ە،س���ەرباری ئ���ەوەش نە
مێردەکەم و نەکەسوکارەکەی ھاوکاریم
ناکەن».
وەردە ،ژنێک���ی ترە کە مێردەکەی ژنی
بەس���ەر هێن���اوەو بەجێیهێش���توه .بۆ
(نەوژین) وتى« :دوای ئەوەی پیاوەکەم
دەچێت���ە دەرەوەی واڵت ،نزیک���ەی 5
س���اڵە هیچ پهیوەندیەکی لەگەڵ من و
مناڵەکان���م نەماوە ،ل���ە رێگەی دایکی
مێردەکەمەوە س���ێ مانگ جارێک 250
هەزار دینارمان بۆ ئەنێرێت».
وتیش���ی« :هەوڵ���ی جیابون���ەوەم
لەمێردەک���ەم داوە ،مێردەکەم تەنها بە
دەمی و لە رێگەی کەس���وکارەکەیەوە
هەواڵی جیابون���ەوەی بۆ ناردوم ،دوای
ئ���ەوەی پەیوەندیم ک���ردوە بە الیەنی
پەیوەندی���دارەوە بۆ بەڕەس���می کردنی
جیابونەوەک���ە ،ب���ەاڵم ئ���ەوان داوای
بەڵگەو پەڵپ و بیانوی زۆریان هەبوەو
بەحوکمی ئ���ەوەی مێردەکەش���م هیچ
ئاس���ان کاری بۆ نەکردوم ،پاشەکشەم
کردوە لەداواکەم».
خراپ���ی باری ئابوریی و نەبونی موچەو
کارێک���ی دیاریکراو ،بوەتە هۆی ئەوەی
زۆرینەی ئەو ژنانە بەناچاری مناڵەکانیان
بەخێو بکەن( .وەردە) بەم جۆرە باس
ل���ەو قورس���اییە دەکات كهكهوتوهت��� ه
س���هر ژیانى «هیچ ژنێک ناتوانێت لەم
رۆژگارە ئهرک���ی بەخێوکردنی مناڵ لە
غیابی مێرد و نەبونی سەرچاوەی داریی
لەئەس���تۆ بگرێت ،ناچ���ار نەبم نەخێر
ناتوانم».
باسیلەوەش کرد «بۆ پەیداکردنی بژێوی
مناڵەکانم کرێکاری مااڵنیشم کردوە».
ل���ەڕوی یاس���اییەوە دوای ئەوەی مێرد
ژنەکەی بەجێ ئەهێڵێت ،ژن دەتوانێت
دوای ساڵێک لە مێردەکەی جیاببێتەوە،
بهومهرجهی دهس���تبهرداری بهش���ێک
لهمافه داراییهکانی بێت.

ب���ۆ رونکردن���ەوەی تەواو لەس���ەر ئەم
بابەت���ە ،پارێزەر (نەش���اد عومەر) بۆ
(نەوژین) دوا «لە ش���ەرع و لە یاسادا
پیاو بۆی هەیە بە گوێگرتنی دو شایەت
ژنەکەی خۆت تهاڵق ب���دات ،بەاڵم ئەو
مافە ژن نیەتی ،واتە ژن ناتوانێت پیاو
تهاڵق بدات ،بەاڵم وەکو مەرجێکی رەوا
یاس���ا و ش���ەرع رێگری لەوە ناکەن کە
مەرجی بەدەس���تبونی ت���هاڵق لە الیەن
ژنەوە دابنرێت لە گرێبەستی هاوسەری،
واتە ژن و پیاو لە (عقد زواج) دەتوانن
ئەو خاڵە بنوسن کە تهاڵقیش بەدەست
ژن بێت».
وتیشی« :بە پێی یاسای باری کەسێتى
ب���ەرکار لە هەرێم ،دوای ئ���ەوەی پیاو
ژنەکەی بۆ س���اڵێک بەجێهێش���ت ،ژن
دەتوانی���ت ل���ە دادگا داوای جیابونەوە
ب���کات ،بەاڵم لێرەدا ئ���ەو مافانەی ژن
بەدەس���تی دەهێنێت بە ق���ەدەر ئەوە

نیە کە لە ئەنجامی تهاڵق بە دەس���تی
بێنێت».
بەهۆی رۆتین���ى دادگاوه ،زۆرجار ژنان
بێئومێد دهبن لهوهى یاس���ا مافیان بۆ
بسێنێت ،بهاڵم بهپێچهوانهوه ههندێكى
دیكهیان كۆڵی���ان نهداوهو مافی خۆیان
بهدهستهێناوه.
ش���یرین ،ژنێك���ى تهم���هن تەمەن 18
س���اڵه ،یهكێكى دیكهیه ل���هو ژنانهى
هاوژینەکەی بەجێی هێشتوه و ئێستاش
لێی جیابوهتەوە .بەمجۆرە بۆ (نەوژین)
دوا «من کە ماوەی س���اڵێک بو لەگەڵ
هاوژینەک���ەم دا بوم ،ب���ەاڵم دواتر ئەو
لەکاتی لێشاوی چونە دەرەوەی گەنجان
دا ئەویش رۆش���ت بێئەوەی من ئاگادار
بم».
ش���یرین ،ب���ە پێچەوان���ەی (وەردە)و
(جیهان)ەوە توانیویەتی لە مێردەکەی
جیابێت���ەوە ،لەبەرامبەر لەدەس���تدانی

زۆرین���ەی مافەکان���ی دا .بەمج���ۆرە
باس���ی کرد «دوای ئ���ەوەی مێردەکەم
چوە دەرەوەو منی بەجێهێش���ت منیش
لەڕێگەی دادگا و دەس���تبەرداربونم لە
کۆمەڵێک ماف ،توانیم جیا ببمەوە».
پەنا بردن���ە بەر خێزان���ی مێردەکەی،
دورەپەرێ���زی و رەچاونەکردن���ی باری
ئاب���وری ئ���ەو ژنانە لەالی���ەن خێزانی
مێردەکانیان���ەوە و یارمەتی نەدانیان،
ل ه کێشە س���هختهكانى ئهو ژنانهی ه ك ه
مێردهكانی���ان لهالیان نی���ن و بهجێیان
هێشتون.
وەردە ،لەوبارهوه وت���ى« :لە چەندین
رێگ���ەوە هەوڵ���م داوە مێردەک���ەم یان
کەس���وکاری مێردەک���ەم رازیبکەم بۆ
ل���ە ئەس���تۆ گرت���ن و ب���ە خێوکردنی
مناڵەکانم ،کەچی ئ���ەوان بێبەزەییانە
ئەڵی���ن مناڵەکانت پ���ێ بەخێو ناکرێت
بیان خەرە سەرشەقام».

«شیروایی» ،ئهو نهریتهى بهرهو كاڵبونهوه دهچێت

توێژهرێك :شیربایی ههستى ئهوه لهالی كچان دروست دهدات كه فرۆشراون
شیرباییهکهم
لهالیهن باوكمهوه
درا ب ه ژن بۆ
براكهم

◘ نهوژین،
زریان محهمهد  -جوان ه جهلیل
شیربایى «شیروایی» نهریتێكى
كوردهوارییه و له دێر زهمانهوه بونى
ههبوه ،كاتێك كچێك به شو دهدرێت
له بهرامبهردا برێك پاره دهدرێت
به خێزانى كچهكه ،ئهم نهریت ه
وههالێكدهدرایهوه كه بهشێوهیهك
لهشێوهكان بهكااڵكردنى ژنانه ،ههربۆی ه
سهركۆنهیهكى زۆر كرا ههتا لهئێستا دا
بهتهواوى كاڵ بوهتهوه.
مهی���اس كهریم ،دانیش���توى گوندێكى
س���هر ب ه ق���هزاى كهالره ك��� ه زیاتر ل ه
بیس���ت س���اڵ ه ژیانى هاوس���هرى پێك

وتارخوێنى مزگهوتى ئهبو بهكرى سدیق
لهكهالر ،س���هبارهت ب ه بردنى شیربایى
كچان لهالی���هن باوان���هوه بهمجۆره بۆ
(نهوژی���ن) قس���هدهكات و دهڵێ���ت:
«ئافرهت ل��� ه ئاینى ئیس�ل�امدا نرخ و
بههاى خۆى ههیه كاتێك كه ئافرهتێك
بهش���و دهدرێت پێویس���ته لهالیهن ئهو
كهسهوه ههق و مافى پێبدرێت ك ه شوى
هێناوه ،بهمش���ێوهی ه باس ل ه چۆنیهتى بۆ براكهى قس��� ه بۆ (نهوژین) دهكات پێ���دهكات ،ئهویش خۆى له ش���یروایدا
هاوس���هرگیرى و ش���یرباییهكهى ب���ۆ و دهڵێت« :ئهو بره پارهیهى ك ه وهكو دهبینێتهوه ك ه له ئێستادا كاڵبوهتهوه
(نهوژین) دهكات و دهڵێت« :سهرهتاى ش���یربایى پێم���درا لهالی���هن باوكمهوه و بونى نهماوه».
هاوس���هرگیرییهكهم ژن به ژن دهستی كرا به دوبهش���هوه بهشێكى بۆ خۆم و وتیش���ى« :ئهو شیرباییهى كه دهدرێت
به كچان تهنانهت بۆ هاوژینى خۆش���ى
پێكرد ،بهاڵم دواتر براكهم پهش���یمان بهشهكهیترى دا ب ه ژن بۆ براكهم».
وتیشى« :پێدانى ئهو بره پارهیه بۆ ژن حهرامه كه بیبات چ جا لهالیهن باوانهوه
بوه لهو كچهى بۆى دانرابو».
وتیش���ى« :ئ���هو پارهیی���هى ك ه وهك هێنانى براكهم به ئارهزوى خۆم نهبوه و ببرێ���ت ،بۆیه بردنى ئهو بڕه پارهی ه ب ه
ش���یربایى ب���ۆم دانراب���و ل���ه كات���ى باوكم بڕیارى لهسهردا ،منیش نهمتوانى ههمو جۆرێك حهرام ه و س���زاى توندى
قیامهتى بۆ دانراوه».
هاوس���هرگیریهكهم دام ب���ه براكهم بۆ ل ه قسهى دهربچم».
هێنان���ى ژنێكى دیكه ،ب���هاڵم ئهو بۆى ل ه روى ئاینی���هوه وهك زانایهكى ئاینی ئام���اژهى بهوهش���كرد« :ئێم��� ه وهكو
گهڕاندمهوه به هۆى ئهوهى ك ه ئهو بره ئاماژهى بۆكرد ،بردنى پارهى شیربایی مامۆس���تایانى ئاین���ى ل��� ه راب���ردودا
ك���چ ل ه الیهن باوكهوه یاخود بۆ هێنانى چهندینجار ل��� ه وتارهكانماندا خهڵكمان
پارهیه ههق ب ه منه».
جی���اواز له خاتو مهیاس( ،پهخش���ان ژن ب���ۆ ب���را بهكاربهێنرێت ی���ان ههر وش���یار كردوهت���هوه ،ب���هاڵم خهڵكى
عهل���ى) ك ه زیات���ر له چوارده س���اڵ ه هۆكارێك���ى دیك ه نادروس���ت ه و بهههمو ئ���هو وش���یاركردنهوهیان ب��� ه ههن���د
وهرنهدهگرت».
ژیانى هاوبهشى پێكهێناوه بهشێك لهو شێوهیهك رهتى دهكهنهوه.
ش���یرباییهى كه پێیدراوه دراوه ب ه ژن مهال س���هردار باش���كى ،پێ���ش نوێژ و ل ه روى یاساییهوه یاسایهك نی ه تایبهت

بێت ب ه ش���یربایی ،ئهوهش���ى ك ه ههی ه
تهنها یۆ مارهییه چونكه شیربایی تهنها
نهریتێكى كوردهوارییه و وهك دیارى ب ه
كچى بهشو دراو دهدرێت.
پاریزهر (ئاریان عوس���مان) قس���ه بۆ
(نهوژین) دهكات و دهڵێت« :یاسایهك
نی���ه تایبهت بێت به ش���یربایى ،تهنها
یاسایهك ههیه ئهویش بۆ مارهییه».
وتیشى« :ب ه پێى ئهحكامهكانى مادهى
( )19ل ه برگهى ( )2ل ه یاساى ()155
ى ساڵى  1959ى ههمواركراوى یاساى
بارى كهسێتیدا هاتوه ئهم یاسای ه تهنها
بۆ مارهییه ،بۆیه هیچ یاسایهك نی ه بۆ
شیربایى».
لهگهڵ ئهوهش���دا ههندێك ل��� ه ژنان ب ه
شتێكى ئاسایى دهزانن ك ه شیرباییهكهیان
بدرێت ب ه ژن بۆ براكهیان.
باخان فهتاح ،یهكێكه لهو ئافرهتانهى ك ه
شیرباییهكهى دراوه به ژن بۆ براكهى،
ب���ۆ (نهوژین) قس���ه دهكات و دهڵێت:
«من ب ه ئارهزوى خۆم ئهو بڕه پارهیهم
دا ب��� ه براكهم تاوهك���و ژنى پێبهێنیت،
ه���هر بۆی ه براكهم ل���ه دواى ئهوهى ك ه
ژن���ى هێنا و ب���ارى دارایی باش بو ئهو
بڕه پارهیهى بۆ گهڕاندمهوه».
له روى كۆمهاڵیهتیش���هوه ،بردنى مافى
ه���هر كچێك ل���ه كاتى هاوس���هرگیرى
لێكهوتهى كۆمهاڵیهت���ی بهدواى خۆیدا
هێناوه .
توێژهرى كۆمهاڵیهتى (سادق ئهحمهد)
ب���ۆ (نهوژی���ن) باس ل���هوه دهکات ک ه
ههندێکج���ار کچ بهمهۆیهوه ههس���ت ب ه
س���تهم دهکات و دهڵێ���ت« :بێگومان
بردنى شیربایی لهالیهنى باوانى كچانهوه
كاریگهرى دهرونى خراپ بهجێدههێڵێت
و ئ���هو كچهش ههمیش���ه ل���ه بارێكى
دهرونى قورس���دا دهبێت ،بۆیه ههست
بهوه دهكات كه فرۆشراوه».

راپۆرت
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قهیرانی دارایی کچانی گوندهکانی گهرمیان ناچار دهکات واز لهخوێندن بێنن
له ههر ()100
خوێندكارى دابڕاو
لهخوێندن)70( ،
خوێندكاریان كچن

◘ نهوژین،
ئاراس زۆراب – گوڵباخ حهسهن
بههۆى نهبونى خوێندنگاى ئامادهیى
له گوندهكانى دهڤهرى گهرمیان،
بهشێكى زۆر له خوێندكاران ل ه
پرۆسهى خوێندن دابڕاون ،زۆربهشیان
ئهو خوێندكاره كچانهن كه تواناى
هاتوچۆكردنی شار و شارۆچكهكان نی ه
بۆ درێژهدان بهخوێندن.
بهش���ێكى زۆرى گوندهكان���ى گهرمیان
و دهوروب���هرى ،خوێندنگاى بنهڕهتیان
تێدای��� ه ك���ه له پۆل���ى یهكهم���هوه تا
پۆلى س���ێیهمى بنهڕهت���ى دهگرێتهوه،
ب���هاڵم كهمن ژمارهى ئ���ه گوندانهى ك ه
خوێندنگاى ئامادهییان تێدایه.

لهپاڵ وازهێنانى كچ���ان دا لهخوێندن،
بهش���ێكى زۆرى كوڕانی���ش ل ه خوێندن
دابڕاون بهاڵم رێ���ژهى وازهێنانى كچان
زیاتره.
بهوتهی بهڕێوهبهری گشتی پهروهردهی
گهرمیان ،له ه���هر ( )100خوێندكارى
دابڕاو لهخوێن���دن )70( ،خوێندكاریان
كچن.
خوێندكاران���ى گوندنیش���ین دواى رۆژانه رێگهیهكى دورم ببڕیای ه بۆ ئهوهى بهش���ێك ل���هو خوێن���دكاره كوڕانهى
ت���هواو كردن���ى قۆناغ���ى بنهڕهتى بۆ ب���هردهوام بومایه لهخوێن���دن ،چونك ه لهخوێن���دن دوركهوتونهت���هوه بون ب ه
بهردهوام���ى دان بهخوێن���دن ،ناچارن گون���دهكان خوێندنگاى ئامادهییان تێدا چهكدار یان رۆژانه كار دهكهن ،ههروهك
رو ل ه شاروش���ارۆچكهكان بكهن و بهم نیه ،ئهمهش بۆ من قورس و ئهس���تهم بهشێكى تر له كچانى دابڕاو لهخوێندنیش
چونهت ه ژیانى هاوسهریهوه.
هۆیهش���هوه بهش���ێك لهخوێن���دكاران بو».
بهتایبهت كچ���ان لهخوێندن دادهبڕێن ،ئ���هو کچه ت���ا پۆل���ى  10ى ئامادهیى محهم���هد عهزی���ز ( 14س���اڵ) ،ك��� ه
ئهمهش بههۆى گرفتى هاتوچۆكردن و خوێن���دوه و دواتر و بهناچ���ارى وازى دهس���تنهرۆیى ناچ���ارى ك���ردوه واز
دهس���تنهڕۆیی و ههندێكجاریش بههۆی لهخوێندن هێناوه ،هێشتا شوێنهوارى لهخوێندن بهێنێ���ت و بهعهرهبانهكهى
ئازارهكانى دور كهوتنهوه ل ه خوێندنگا بهقاڵ���ى بكات ب���ۆ پهیداكردنى بژێوى
كلتورى كۆمهاڵیهتییهوه.
ژیانى.
رازه محهمهد  ،كچهخوێندكارێكى گوندى بهروخساریهوه مابو.
(سهوزباڵغ)ى سهربه قهزاى خانهقین ه رازه ،باس���یلهوهكرد دابڕانى لهخوێندن محهمهد ،دهڵێت« :وازم لهخوێندن هێنا
و ماوهى دو س���اڵه لهخوێندن دابڕاوه ،بوه هۆى بێ ئومێدبونى لهگهیش���تن ب ه بۆ ئیشكردن».
ئ���هو كه رهنگ���ى ههڵبزركاب���و ،بهدهم
بههۆى نهبونى خوێندنگاى ئامادهییهوه ئاواتهكانى.
لهگوندهكهیان ،بهاڵم هێش���تا خهون ب ه وتى« :خهونم بهوهوه دهبینى بڕوانامهى هاوارك���ردن و بانگكردن���ى كڕیارانهوه،
گهڕان���هوه بۆ نێ���و هۆڵهكانى خوێندن ماستهر لهیاس���ا بهدهست بهێنم ،بهاڵم درێ���ژهى بهقس���هكانیداو رونیكردهوه
ئهگهر رۆژێك كار نهكات بهخێزانهكهیهوه
خهونهكهم لهباربرا».
دهبینێت.
رازه ،ب���ه (نهوژی���ن)ى وت« :دهبوای ه بهپێى وتهى بهرپرس���انى پهروهردهیى ،دی���اره ،چونك ه تهنها ئ���هو كاریان بۆ

دهكات و بژێویان بۆ پهیدا دهكات.
بهش���ێك لهو خوێندكارانهى ل ه خوێندن
داب���ڕاون ،پهیوهن���دى ب ه داخس���تنى
خوێندنگاكانی���ان و توان���ا نهبونیانهوه
ههبوه بۆ بهردهوامى دان بهپرۆس���هى
خوێندن ،لهكاتێكدا زۆربهیان لهماڵهوهن
و بێكارن.
بهب���ڕواى (م.ئ���ارام محهم���هد) ى
یاری���دهدهرى بهرێوهب���هرى ئامادهی���ى
گردهگۆزینه ،زۆربهى ئهو خوێندكارانهى
واز ل���ه خوێندن دههێن���ن هۆكارهكهى
خراپى بارى داراییانه.
بۆ (نهوژی���ن) وتی« :بهش���ێكى ترى
كچ���ان بههۆى ئهو كلت���ورهى كۆمهڵگا
بهسهریدا س���هپاندونى له خوێندن دور
دهكهون���هوه ،چونك���ه ماڵهوهیان رازى
ناب���ن لهجێگهیهكهوه ب���ۆ جێگهیهكى
ت���ر بیاننێ���رن ب���ۆ بهردهوام���ى دان
بهخوێندن».
بهپێ���ى ئامارێك كهدهس���ت (نهوژین)
كهوت���وه ،تهنها ل ه كۆى  10خوێندنگاى
س���نورى گون���د و ناحیهكانى س���هرب ه
ئی���دارهى گهرمی���ان 93 ،خوێندكار ل ه
خوێندن دابڕاون ك��� ه  49خوێندكاریان
كچ و  44خوێندكارهكهى تریان كوڕن.
بهرێوهبهرى گشتی پهروهردهى گهرمیان،
نهیش���اردهوه كه ه���ۆكارى وازهێنانى
بهشێك لهخوێندكاران لهخوێندن گرفتى
هاتوچۆكردنه.
م .دارا ئهحم���هد ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«گوندهكان تهنها خوێندنگاى بنهڕهتیان
تێدای���ه ،بۆی ه بهش���ێك لهخوێندكاران
لهكاتى ت���هواو كردنى ئهو قۆناغهدا واز
دههێنن».
وتیشى« :جگ ه لهم هۆکارانه ،هۆكارى
كۆمهاڵیهتی���ش ههیه ،زۆرج���ار دایكان
و ب���اوكان لهژینگهیهك���ى وا گهورهبون
كه پێیان باش نی��� ه مناڵ ه كچهكانیان
بخوێنن».

بۆچی ژنان سهربهههوێ شو دهكهن؟
◘ نەوژین ،ژینۆ عهلی
بهردهوام كهباس له فرهژنى دهكرێت،
پرسیارێك دهكرێت :كه فرهژنى
خراپه ،ژنان بۆچی پێی رازیی دهبن؟
ئهگهر خێزان دهشێوێنێت بۆچى
ژنان بهشداری تێدا دهكهن ،یاخود
بهكورتیی :بۆچی ژنان سهربهههوێ
شو دهكهن؟
رهنگ��� ه هۆكار و پاس���او زۆربن بۆ ئهم
حاڵهت���ه ،بهاڵم بۆ وهاڵم دهس���تكهوتن
لهمب���ارهوه ،هیچ كهس بهق���هدهر ئهو
ژنان��� ه كۆمهكم���ان ناكهن ك��� ه خۆیان
س���هربهههوێ شویان كردوه ،بۆ ئهوهی
بنهمای کێشهکه تێبگهین.
س���ێوە ،ژنێکى دانیش���توى گهرمیانه،
شوی بە پیاوێک کردوە کە ژنی دیكهی
هەبوە .بەمجۆرە ب���ۆ (نەوژین) وتی:
«بەهۆى ئەوەى ژن ب���ە ژنم پێكراوه،
من بەبێ ویس���تى خوم و لهبەر خاترى
براك���ەم دراوم بەپیاوێ���ك كەژنى ترى
هەب���وە ،لهكاتێكدا هیچ ئ���ارەزوم لەو
هاوسهرگیرییه نەبوە».
وتیش���ی« :م���ن لەتەمەنی ٣٠س���اڵى
هاوس���ەرگیریم ك���ردوەو خاوەنی پێنج
مناڵ���م ،لەو كات���ەوەش مێردەکەم زۆر
لهگەڵ���م خراپ بوەو ئیس���تاش لەبەر
خات���رى ك���وڕە گەورەك���ەی دەیەوێت
تهاڵقم بدات».
ئهو ژن ه باس���لهوهدهكات كهس���هرباری
ئ���هوهش هاوس���هرهكهى نهیتوانی���وه
دادپ���هروهر بێت لهنێوان ئهو و ژنهكهى
دیكهى دا «ئێس���تا لهگ���ەڵ مناڵەكانم
لهخان���وى خۆم���ان بەتەنه���ا و بهبێ
هاوس���هرهكهم دەژیم ،چەند س���اڵێك
ئهبێت هیچ سهردانى نەکردوین».
ئهگهر (سێوه) بهناچارى سهربهههوێ
ش���وى كردبێت ،بهاڵم چیرۆكهك ه لهالی
(نهسرین) ك ه ئهویش ههر سهربهههوێ
ش���وى ك���ردوه ،جی���اوازه ،بهڵكو ئهو

زۆرجار ئافرهت
ناچار دەکرێت
یان ناچار دهبێت
سهربهههوێ شو
بکات
بهخواستى خۆی ئهو كارهى كردوه.
نەس���رین ،ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :من
لەگەڵ ئەو پیاوەی کە ئێستە هاوسەرمە
پەیوەندی خۆشەویس���تیمان هەبو ،ئەو
پەیوەندییەش بوە هۆکار بۆ ئەوەی من
شوی پێبکەم»
باسیلەوەشکرد «ئێستا لەگەڵ مێردەکەم
و ژنی یەکەمی مێردەکەم دا دەژیم ،هیچ
کێش���ەیەکمان نیەو بگرە دڵخۆشیشین
پێک���ەوە ،چونکە لەس���ەر بنەمای رێز
و خۆشەویس���تی ئەم هاوس���ەرگیرییە
کراوە».
ب���هاڵم ئایا ههس���ت بهوهن���اكات مافی
ژنێكى دیكهى پێش���ێل كردوهو چوهت ه
نێو خێزانێك���هوه كه لهبنهڕهتهوه بهبێ
ئهو دروست بوه؟
(نهس���رین) وهاڵمێكى ئهوتۆی پێنهبو
جگه له جهختكردنهوه لهوهى «ئێستا
ههموم���ان خۆش���حاڵین و كێش���همان
نییه».
چیرۆکی ئهو ژنانهی سهربهههوێ شویان
ک���ردوه ،جیاوازن ،ههروهک پاس���او و
هۆکارهکانیش جیاوازن.
ئهگهر (سێوه) بهناچارى سهربهههوێ
بهشودرابێت و (نهس���رین) بهخواستى
خۆی ئ���هوكارهى كردبێت ،ئهوا (لهیال)
ش ههیه ك ه هۆكار و پاساوى تری ههی ه

بۆ ئهوهى هاوس���هرهكهى لهگهڵ ژنێكى
دیكهدا بهش بكات.
لەی�ل�ا ،كههاوش���ێوهى ئ���هو دو ژنهى
دیك���ه س���هربهههوێ ش���وى ك���ردوه،
ئام���اژهى بهوهكرد كهبهه���ۆی نهداریی
خێزانهكهیانهوه ،ناچار بوه سهربهههوێ
شو بكات.
وت���ى« :بەه���ۆى ئەوەی ماڵ���ى باوكم
بارى دارییان باش نەبوە و دو خوشكى
تریش���م هەبوەو نەبونی سەرچاوەیەکی
دارایی و کارنەکردنی باوکم ،وایکرد شو
بەپیاوێک بکەم کە ژنی هەبێت».
وهک ئهو ژنه هێمای بۆکرد ،س���هرباری
ئهوانهش ههڵکشانی تهمهنی هۆکارێکی
تر بوه بۆ ئهوهی س���هربهههوێ ش���و
بکات.
وت���ی« :تەمەنم  ٣٠س���اڵى تێپەڕاندبو

بۆیە ئامادەبوم بەویس���تی خۆم ساڵێك ئهو توێژهره بهشێکی تر له هۆکارهکانی
پێش ئێستا هاوسەرگیرى بكەم لەگەڵ ئهم دیاردهیهی گرێدایهوه بهو پێگهیهی
پیاوێك كە ژنى تریشى هەیە ،لەماوەی که ژن ل ه کۆمهڵدا ههیهتی و ئهو ب ه پل ه
ئەمساڵیش���دا هیچ كێش���ەیەکم لەگەڵ دو ههژمارکردنهی ک ه بۆ ژنان ههیه.
وت���ی« :ل���ە کۆمەڵگای ک���وردی دا و
هاوسەرەکەم نەبوە».
(نەبون���ی رۆش���نبیری الی ئافرەتان ،بەتایب���ەت ل���ە خێزان���ە داخراوەکاندا،
زۆرلێک���ەری ،کلت���ورو دابونەری���ت ،ئافرەت مافی بڕیاردانی نیە ،بۆیە زۆرجار
هەندێكجار ئاین و خراپی باری ئابوریی) ،ناچار دەکرێت بەو پرۆسەیە» ،ههروهك
لهم هۆكارانهن كهبهڕاى توێژهرێك وا ل ه ئام���اژهى بهوهش���كرد «هەندێكج���ار
هەژاری���ی و گەورەبونی تەمەن و بونی
ژنان دهكهن سهربهههوێ شو بكهن.
کارزان فوئ���اد ،توێ���ژەری دهرون���ى ،کۆمەڵێک مناڵی زۆر لەیەک خانەوادەدا،
رونكردنهوهى زیات���ری بۆ (نەوژین) دا بوەتە ه���ۆکار کە کچان پەنا بەرنە بەر
«خراپی باری ئابوریی و نەبونی داهاتی ش���وکردن بە پیاوێک کەژن���ی دوەمی
س���ەربەخۆ و الوازی ئاستی رۆشنبیریی هەبێت».
و مەعریف���ى الی ئافرەت���ان ،ئەمان���ە کارزان ،ئەوەش���ی وت« :ترس لهقەیرە
هۆکارێکی جیدی و س���ەرەکین بۆ ئەو بون ،هۆکارێکی ت���رە کە کچان رو لەو
پرۆسەیە بکەن».
جۆرە هاوسهرگیرییه».
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كچانى پهرستارى خۆبهخش فریای نهخۆشهكانى گهرمیان دهكهون
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئهگهرچی كارى خۆبهخشى لهزۆر
شوێنى جیهاندا بهرباڵوه ،كهچى
لهكوردستان و گهرمیان ،سنورى
ئهم كارانه دیارییكراوه ،بهاڵم ئهوهى
مایهى خۆشحاڵییه ك ه ژمارهیهك كچ ه
پهرستار ،بهخۆبهخشی دهستیان بهكار
كردوه ،لهكهرتێك دا كه زیاد لهههمو
بوارهكانى تر ،گرنگ و بهسوده بۆ
هاواڵتیان و نزیكه ل ه ژیانیانهوه.
لهئێستاداو له نهخۆشخانهكانى سنورى
گهرمیان و بهتایبهت له نهخۆش���خانهى
فریاكهوتنى ش���ههید ه���هژار لهكهالر،
ژمارهی���هك پهرس���تار لهرهگ���هزی مێ
بهش���ێوهیهكى خۆبهخشان ه دهستبهكار
ب���ون و رۆژان��� ه خزم���هت بهنهخۆش و
هاواڵتیان دهكهن.
نی���ان عوس���مان ،كچه پهرس���تارێكى
خۆبهخش���هو م���اوهى دوس���اڵ ه ل��� ه
نهخوش���خانهى ش���ههید ههژار دهوام
دهكات .بۆ (نهوژین) وتى« :خۆبهخشى
كارێكى پیرۆزهو ل��� ه زۆربهى واڵتان دا
باوه ،ههربۆیه ئێمهش بهگرنگمان زانی
ل���هو ب���وارهدا كار بكهین» .وتیش���ی:
«جگ��� ه لهوهش لهروى كهس���ییهوه بۆ
خۆمان س���ودمهند ت���ره ،چونك ه ئێم ه
كارى خۆبهخشى دهكهین بۆ پێگهیاندنى
خۆم���ان و زیات���ر ش���ارهزابونمان
لهكارهكهمان».
گۆنا نهریمان ،ك ه دانیش���توى ناحیهى
رزگاری��� ه و پهرس���تارێكى دیك���هى
خۆبهخشه ،دهڵێت« :من خۆم ئامادهى
كارى خۆبهخش���یم تیدایهو حهزدهكهم
ئهو زانستهى فێرى بوم بیرم نهچێتهوه،
بۆی ه لهرێگهى كارى خۆبهخشییهوه لێی
دانهب���ڕوام و بگره پهرهش���م پێداوه و
زیاتر شارهزا بوم».
ئهو كهسانهى كارى خۆبهخشى دهكهن
ههست بهدڵخۆشى و ئاسودهیى دهكهن

كهدهتوانن یارمهتى كهسانێك بدهن ك ه
پێویستیان بهیارمهتییه.
وهك (لهی�ل�ا لوقم���ان) ،پهرس���تارى
خۆبهخش لهنهخۆشخانهى فریاكهوتنى
كهالر وت���ى« :مایهى ئاس���ودهیی ه بۆ
ئێم ه كه بتوانین بهتایبهتى لهم قهیران ه
داراییهدا یارمهتى نهخوشهكان بدهین»،
(نیان عوس���مان)یش دهڵێت« :ههست
ب ه ئاسودهیى دهكهین ،چونك ه لهدڵهوه
یارمهتى نهخۆشهكان دهدهین».
تهنها لهنهخوشخانهى فریاكهوتنى شههید
ههژار ٣٧ ،پهرهستارى خۆبهخش ههیه،
لهو رێژهیهش١٥كهسیان ئافرهتن.
كهرتى تهندروستى لهكوردستان بهگشتى
و لهگهرمی���ان بهتایبهت���ى كهرتێك���ى
پهراوێزخ���راوه ،بهاڵم خۆبهخش���هكان
تاڕادهی���هك توانیویان���ه روڵیان ههبێت
لهپڕكردن���هوهى بۆش���ایی كهمی���ی
كادیری تهندروس���تى و چارهسهركردنى
نهخۆشهكان.
ههڵگ���ورد محهمهد ،جێگرى بهڕێوبهرى
نهخوشخانهى فریاكهوتنى شههید ههژار،
لهوبارهوه ب���ۆ (نهوژین) وتى« :لهبهر
كهمى می�ل�اك لهنهخوش���خانهكهماندا،
پهرس���تارانى خۆبهخ���ش توانیویان��� ه
كێشهى كهمیی كارمهندمان تاڕادهیهك
بۆ چارهسهر بكهن».
(نیان عوس���مان)یش وت���ى« :زۆربهى
كارمهندهكان���ى هۆڵ���ی فریاكهوتن���ى
نهخۆش���خانهكه خۆبهخش���ن ،ئهگ���هر
رۆژێك دهوام نهكهین بۆش���ایی دروست
دهبێت و لێپێچینهوهمان لهگهڵ دهكرێت
وهك كارمهندهكانده رهسمیهكان».
زۆرێك له پهرهس���تاره خۆبهخشهكان،
ماوهى زیاتر ل ه دو س���اڵ ه بهخۆبهخشى
لهنهخوش���خانهكاندا دهوام دهك���هن
وتائیس���تا جگه لهبڕه پارهیهكى رهمزى
كه مانگانه وهرى دهگرن ،هیچ شتیكى
ئهوتویان بۆ نهكراوه.
لهوب���ارهوه (نی���ان عوس���مان) وتى:
«ههرچهن���ده زۆر بهڵێنم���ان پێدراوه

ههندێك هانمان
دهدهن بهردهوام
بین ،ههندێكى تریش
نائومێدمان دهكهن
ب���ۆ ئ���هوهى دابمهزرێین ی���ان بكرێین
بهگرێبهست ،بهاڵم تائێستا هیچ شتێكى
ئهوتۆمان بۆ نهكراوه» .وتیشى« :ئهو
بڕه پارهی���هى پێمان دهدرێ���ت ،تهنها
بهشى هاتوچۆى خۆمان دهكات».
(لهیال)ش جهختى لهقسهكانى هاوڕێكهى
كردهوهو باسیلهوهكرد كهپاش ماوهیهكى
زۆر لهكارى خۆبهخش���ى ،ههق ه رێز ل ه
ماندوبونیان بگیرێت.
الیخۆش���یهوه ،جێگ���ری بهڕێوهب���هرى
نهخۆشخانهى فریاكهوتنى شههید ههژار
لهكهالر ،وتى« :وهزیرى تهندروس���تى
بهڵێن���ى دامهزراندن���ى پهرهس���تاره
خۆبهخش���هكانى پێداوی���ن و ئێم���هش
ناوهكانمان ب���هرز كردوهت���هوه ،بهاڵم
تائیستا دانهمهزراون».
دهش���ڵێت« :لهكات���ى هاتن���ى پارهى
هان���دان ،ههوڵمانداوه بڕێك پارهیان بۆ
تهرخ���ان بكهین ،ئهم���هش ب ه فهرمانى
وهزیری تهندروستی بوه».
بهو پێیهى كارى خۆبهخشى تاڕادهیهك
بهكارێكى نوێ دادهنرێت ،بۆی ه زۆرجار تاك���هى بهخۆبهخش���ى كاردهكهن؟»
خۆبهخشهكان توشى ئاستهنگ و قسهى جهختیش���یكردهوه «بهاڵم من ههرگیز
بیرۆكهى وازهێنانم نیه».
كهسانهى دهوروبهر دهبنهوه.
نی���ان عوس���مان ،وت���ى« :ههندێ���ك (گۆن���ا نهریمان)ی���ش ،دهڵێت« :زۆر
كهس هانم���ان دهدهن ب���هردهوام بین كهس لهگرنگى كارهكهى ئێمه تێدهگهن
لهس���هر كارهكهم���ان ،ههندێكى تریش بهتایبهت���ى نهخۆش���هكان كاتێ���ك
توش���ى نائومێدیمان دهكهن و دهڵێن :چارهس���هریان بۆ دهكهین» .وتیش���ى:

«كومهڵ���گاى ئێم ه هی���چ بههانهیهكى
پێویس���ت نی ه ب���ۆ قس���هكردن ،ئهوان
ههمیشه قسهدهكهن ،بهاڵم ئهم ه ماناى
ئهوه نیه ئێم ه بههۆى ئهوانهوه واز لهو
كاره بێنی���ن ك ه خۆمان ههم حهزى لێ
دهكهین و ههم ب ه گرنگ و پیرۆزیش���ی
دهزانین».

لێپرسراوى هۆبهی بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ به ژنان له ناحیهى رزگاری:

ژنانی گوندەکان بەڕێژەیەکی کەم تر سکااڵ لهبارهی توندوتیژییهوه تۆمار دهکهن

بەڵێ كردنهوهى هۆبهكه زۆر پێویس���ت
◘ نەوژین ،ژینۆ عهلی
ب���و ،بهڵك���و ئەبوایە پێش���تر لەگەڵ
کردن���ەوە فەرمانکەکان���ی ت���ردا ئەم
لە ساڵی  2014هۆبەی بەڕێوبەرایەتی
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژی ژنان هۆبهیهش کرابایەتەوە ،چونکە ناحیەکە
فراوانە لەڕوی ژمارەی دانیش���توانەوە و
لە ناحیەی رزگاری سهر به قهزاى
كهالر کراوەتەوە ،لهدیدارێكى (نهوژین) پێویس���تی ب ه دهزگای���هك ههیه گرنگی
به پرس���ی توندوتی���ژی خێزانى و ژنان
دا ،لێپرسراوى هۆبهكه (عادل
حهمهساڵهح) ،باسلهوهدهكات سەرەڕای بدات.
* زیات���ر چ جۆرە کێش���ەیەک رو لەم
کەموکورتییەکان ،بەاڵم ئەم هۆبەیە
هۆبهیه دەکات و بهزۆری پێشوازیی ل ه
توانیویەتی چەندین کێشەی ژنان و
چ جۆره كهیسێك دهكهن؟
خێزان چارەسەر بکات.
هەرچەن���دە ن���اوی فەرمانگەکەم���ان
* سێ س���اڵ ه ئهم هۆبهی ه كراوهتهوه ،بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژی دژ
بهڕای ئێوه کردنەوەی تاچهند پێویست بەژنانە ،بەاڵم زیاتر کێش���ەی خێزانی و
هاوس���ەران رو لە ئێمە دەکات ،ئێمهش
بو بۆ ناحیەکە؟

بهپێی توانا كار لهو كهیسانهى دیكهش
دهكهین .هەرچەندە ژنانیش زیاتر سکااڵ
لهالی ئێم ه تۆمار دەکەن ،بەاڵم لهگهڵ
ئهوهشدا س���كااڵى ههندێك لهپیاوانمان
وهرگرت���وه كه بهرامبهر ب��� ه ژنهكانیان
سكااڵیان ههبوه.
* بهاڵم هیچ حاڵهتێك ههبوه ك ه پیاوان
س���كااڵیان كردبێت ل���هوهى ژنهكانیان
توندوتیژیان بهرامبهریان كردبێت؟
نەخێ���ر ،هی���چ حاڵەتێک���ی وا نەبوە،
لەوانەیە لە ش���وێنەکانی تر رویدابێت،
بەاڵم تاوەکو ئێس���تا الی ئێم ه حاڵهتى
وا تۆمار نهكراوه.
* ب���ەو پێی���ەی ناحی���ەی ڕزگاری
پەیوەندییەکی کۆمەاڵیەتی و خزمایەتی

لەنێوان دانیش���توانهكهى دا هەیە ،ئایا
تاچهند کەسەکان ترسی ئەوەیان هەیە
کهدێن سکااڵتانال تۆمار ئەکەن؟
بەڵ���ێ ،زۆر ج���ار کەس���ەکان کەدێن
س���کااڵ تۆمار دەکەن ترسیان هەیە لە
کەسوکارو خێزانەکانیان ،بەهۆی ئهوهى
نهوهك بیان بینن و باس���یان بکەن کە
ئەمان س���کااڵیان کردوە ،ب���ەاڵم ئێمە
بەش���ێوازێکی گونجاو مامەڵە دەکەین و
نابینە هۆی ئەوەی ئاڵۆزی بۆ کەسەکە
دروس���ت بکەین ،بهڵكو بهپلهى یهكهم
هەوڵ���ی چارەس���ەرکردنی کێش���ەکە
دەدەین.
* ئای���ا ئێ���وە هەمو کێش���ەکان بەوە
چارەس���ەر دەکەن کە کەسەکان سکااڵ
تۆمار بكهن؟
نەخێر ،لە ش���ەش مانگی یەکەمی ئەم
س���اڵدا نریکەی  25کەیسمان پەشیمان
کردوهت���ەوە لەوەی کە س���کااڵ بکەن،
بەحوکم���ی ئ���ەوەی خۆم توێ���ژەرم و
توانیومە قس���ە لەگەڵ کەسەکاندا بکەم
و الیەنی بەرامبەری کێش���ەکەش بانگ
بک���ەم و بۆم دەرکەوت���وە کە زۆر جار
هۆکاری کێشەکان تەنها چەند قسەیەکن
کە کەسى سكااڵكارى بێتاقەت کردوە،
بۆیە توانیومانە بەبێ س���کااڵ کێشەکە
چارەسەر بکەین.
* خەڵک���ی گون���دەکان دەورب���ەری
ناحیەکەش س���هردانتان دهكهن یاخود
لهالتان سکااڵ تۆمار دەکەن؟
بەڵێ دەکرێت ،ب���ەاڵم بەڕێژەیەکی زۆر
کەم.
* ه���ۆکاری س���کااڵکان زیات���ر چین؟
بهتایبهتى لهم ماوهیهى رابردودا؟
کێشەی ئابوری و کۆمەاڵیەتی هۆکاری
س���ەرەکین ،بەتایبەت کێشەی ئابوری،
لهمساڵدا دروس���تبون و قوڵبونهوهى

قهیرانى دارایی زیاتر هۆکاری سکااڵکان
بوه.
* ئەمس���اڵ تاوەکو ئێستا چەند سکااڵ
تۆمار کراوە؟
ئەمساڵ تائێس���تا نزیکەی  36سکااڵ
تۆمار کراون.
* ئ���هوهى پهیوهن���دی ههبێ���ت ب��� ه
هۆبهكهتانهوه ،ئایا کەموکورتییەکانتان
چین؟
سەرەتا ئەم هۆبهیە بەکەموکورتییەکی
زۆرەوە کرایەوە ،لەڕوی شوێن و نەبونی
کارمەندەوە کەتەنها لەیەک ژوری بینای
فەرمانگەی ناحییەی ڕزکاری پێکهاتبو،
بەاڵم ئیس���تا فەرمانگەک���ە توانیویەتی
س���ێ ژورمان بۆ دابین بکات ،هەروەها
لەئیستادا پێنج کارمەندمان هەیە.
* بهوهۆیهى بینای تایبەتتان بەخۆتان
نیە ،ئهم ه وای نەکردوە نهێنی كهیس و
كهسهكان پارێزراو نەبێت؟
بەه���ۆی ئەوەی ل���ەم بیناییەدا س���ێ
فەرمانگ���ەی تیایە ،لەوانەیە هەندێكجار
کێشەکان رۆش���تبێتە دەرەوەو کەسی
ت���ر پێ���ی زانیبێت ،بەاڵم گ���ەر بینای
تایبەت بەخۆمان هەبێت ئەوا دهتوانین
بەشێوەیەکی باشتر گوێ بۆ کەسەکان
رابگرین و كێشهكانیان چارهسهر بكهین
و نهێنیشیان بپارێزین.
* ئهگەر کێش���ەکان دوای کاتی دەوام
روب���دات ئێوە چۆن مامهڵ���هى لهگهڵدا
دهكهن؟
راسته روداو و کێشەكان کاتیان بۆنییه،
بەاڵم ئێمە زیاتر ئەتوانین لەکاتی دەوام
دا کێش���ەکان ببینین و چارەس���ەریان
بکەین ،ئهوهش دەگەڕێتەوە بۆ نەبونی
شوێنی تایبەت ،بەاڵم هەندێكجار خۆم
س���ەردانی ماڵ���ی خاوەن کێش���ەکەم
کردوەو ههوڵی چارهسهركردنمان داوه.

مناڵ
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«مهرج نیه ئ���هو منااڵنهى كاردهكهن
خێزانهكانیان ههژار بێت»

باوكێك :بههۆی گرانی نرخی یاریگاكانهوه مناڵهكهم دێنم بۆ ئێره

چوپ ،یاریهک مهترسی بۆ منااڵنى گهرمیان دروست كردوه

◘ نهوژین
لهگهڵ هاتنى وهرزى هاوین ،یهكێك
لهدیارترین ئهو دیاردانهى برهو
دهسێنن ،كاركردنى منااڵنن ،ئهم ه
بێلهوهى له وهرزهكانى تریشدا رێژهى
مناڵی ئیشكهر ههر بونى ههیه،
بهرپرسی رێكخراوێكى داكۆكیكار
لهمنااڵنیش باسلهوهدهكات ههندێك
خێزان راهاتون بهوهى مناڵهكانیان
بنێرنه بهركار ،ئهگینا پێویستیان
بهكارى مناڵهكانیان نییه.
كاركردن���ى منااڵن ،یهكێك���ه ل ه دیارده
بهرچاوهكان���ى وهرزی هاوین ،ئهگهرچی
ئهم دیاردهیه له وهرزهكانى دیكهش���دا
بونى ههیه ،بهاڵم بهوپێیهى لهم وهرزهدا
پشوى قوتابخانهكانه ،بۆیه رێژهى ئهو
منااڵنهى دهخرێنه بهر كاركردن ،زیاتر
دهبێت.
(شیرین مهحمود) ،بهرپرسی ئۆفیسی
گهرمیان���ى النهى منااڵنى كوردس���تان،
كهوهكخۆی���ان دهڵێ���ن رێكخراوێكن بۆ
داكۆكیك���ردن ل ه مافهكان���ى منااڵن ،ل ه
دیدارێک���ی (رادیۆی دهنگ) دا ئاماژهی
بهوهکرد رێژهى كاركردنى منااڵن لهدواى
داهاتنى قهیران���ى داراییهوه زیاتر بوه،
ئهگهرچ���ی ئامارێك���ى ورد لهوبارهیهوه
لهبهردهستدا نییه.
وتى« :قهیرانى دارایی كاریگهرى لهسهر
خێزان���هكان دروس���تكردوه ،زۆرێكیان
ناتوان���ن بژێوی ژیانی���ان پهیدا بكهن،
ئهمهش كاردهكات ه سهر الیهنى دهرونى
و گوزهران���ى من���ااڵن بهتایبهت كاتێك
خێزانهكان ناتوانن داوا و خواستهكانیان
جێبهجێ بكهن».
ئاماژهى بهوهش���كرد« :هیچ ئامارێكى
ورد لهب���ارهى رێژهو ژم���ارهى منااڵنى
ئیشكهر لهگهرمیان بونى نییه ،چونكه
لهراب���ردودا روپێویهك ك���راوه لهالیهن
وهزارهتى كاروب���اری كۆمهاڵیهتییهوه،
بهاڵم روپێویهكه گهرمیانى نهگرتوهتهوه
ئهگهرچ���ی زۆر داوام���ان ك���ردوه
لهگهرمیانیش ئهنجام بدرێت».
ئ���هوهى ل ه ه���ۆكارى كاركردنى منااڵن
دا تائێس���تا دهزانرێ���ت ،ئهوهی��� ه ك ه
لهبهر ناچ���ارى و بههۆی خراپی دۆخى
دارای���ی خێزانهكانیانهوه ،منااڵن ناچار
بهكاركردن دهبن.
شیرین مهحمود ،لهوبارهوه وتى« :مهرج
نی��� ه ههمو ئ���هو منااڵن���هى كاردهكهن
لهخێزانى ههژار و كهمدهست بن ،چونك ه
ههندێكجار خێزانهكان بهپاساوى ئهوهى
مناڵهكانی���ان تهمهڵ نهب���ن ،دهیانێرن ه
بهركار».
بهپێ���ی جاڕنامهى مافهكان���ى مرۆڤ،
كاركردن���ى منااڵن بهههمو ش���ێوهیهك
رێگهپێن���هدراوه ،بهڵك���و بهتاوانی���ش
ههژمار دهكرێت ،حكومهتیش بهرپرس ه

ههندێكجار مناڵ
بهوهۆیه كاردهكات
كهس نیه بژێویان
دابین بكات

هیچ ئامارێكى
ورد نیی ه لهبارهى
ژمارهى منااڵنى
ئیشكهر لهگهرمیان

لهدابینكردن���ى ژی���ان و بژێوی���ی ب���ۆ
منااڵن.
ش���یرین مهحمود ،ئاماژهى بهوهكرد ك ه
منااڵن لهتهمهنى  16س���اڵیهوه بخرێن ه
بهر كار ،بهاڵم بهو مهرجهى بۆ بژێویی
نهبێت بهڵكو ب���ۆ فێربون بێت و لهژێر
چاودێری خێزانهكانیش دا بێت.
لهئێس���تادا ژمارهی���هک رێکخ���راوی
پهیوهندیدار به منااڵنهوه بونیان ههیه،
بهاڵم رهخن ه ل���هو رێکخراوان ه دهگیرێت
که نهیانتوانیوه هیچی ئهوتۆ بۆ منااڵن
بک���هن و کارێک بکهن من���ااڵن ب ه ماف ه
بنهڕهتییهکانیان بگهن.
لهوهاڵم���ی ئ���هم رهخنانهدا ،ش���یرین
مهحمود ،ئام���اژهى بهوهكرد« :ئهركی
حكومهت���ه رێگ���رى لهكاركردنى منااڵن
ب���كات ،ههروهه���ا بژێوییان ب���ۆ دابین
ب���كات چ بۆ خێزان چ ب���ۆ مناڵهكه بۆ
ئهوهى ناچار نهب���ن كار بكهن ،چونك ه
ههندێكجار مناڵ بهوهۆیه كاردهكات ك ه
رهنگ ه كهس���ێك نهبێ���ت بژێویان دابین
بكات و ناچار به ئیشكردن ببێت».
پهیوهندی���دار ب���ه رهوش���ی منااڵن���ی
گهرمیانهوه ،پرس���یار ئهوهیه :رهوشی
منااڵن له چ ئاستێک دایه؟
بهرپرس���ی ئۆفیس���ی گهرمیانى النهى
منااڵن ،لهمب���ارهوه ،وت���ى« :بههۆی
قهیرانى داراییهوه رهوشى ژیانى منااڵن
هیچ ب���اش نهبو ،ئهم���هش بهتایبهتى
كاریگ���هرى زۆر ههب���و لهس���هر الیهنى
دهرونى منااڵن».

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ماوهى چهند مانگێك ه دانانى چوپى
یارى منااڵن له گهرمیان بوه ب ه
دیارده ،ئهم یاریانهش ئهگهرچی دڵی
منااڵنى خۆشكردوه بههۆی ئاسانى
بهردهست بونیان ،بهاڵم هاوكات
بههۆی ئهوهى لهروى سهالمهتییهوه
گونجاو نین ،مهترسی بۆسهر ژیانى
منااڵن دروست دهكات.
باران محهمهد ،ك��� ه خاوهنى دو مناڵى
تهمهن ( 4بۆ  )6سااڵنه ،سهبارهت ب ه
دانانى یارى چوپی منااڵن ،بۆ (نهوژین)
دهڵێ���ت« :ل���ه ئێس���تادا دانانى ئهم
چوپانه ك���ه ههواى تێدهكرێت و منااڵن
یارى لهسهر دهكهن زۆر زیادى كردوه و
مهترسیهكى زۆریشى بۆ منااڵن دروست
كردوه».
وتیشى« :من وهك و باوكێك له كاتێكدا
ئهم ج���ۆره یارییه مهترس���ى ههیه بۆ
مناڵهكانم  ،بهاڵم ناچارم ك ه مناڵهكهم
ب��� ه هۆى نهبون���ى داراییهك���ى باش و
جێگهیهكى پێویست بۆ یاریكردن ببهم ه
الى ئهو چوپانه».
ئام���اژهى بهوهش���كرد« :ئهگ���هر چى
پاركێك���ى یاریكردن���ى گونج���او ههی ه
لهم ش���ارهدا ،ئهویش به پاره دهچیت ه
ژورهوه و ل ه بهرامبهر بهكارهێنانى ههر
یارییهكیشدا پاره وهردهگیرێت ،رهنگ ه
ئهمهش هۆكاربێت بۆ من و كهسانیتریش
ك ه ناچاربین رو لهو یارییانه بكهین ك ه
له دهرهوهى پاركهكاندان و گهڕۆكن».
حهز و ئارهزوى مناڵ جیاوازه و ههمیش ه
ئهی���هوێ لهو دونیای���هدا بژى كه خۆى
ئهیهوێ���ت ،بێئاگا له باش���ى و خراپى
ئهو جێگهیهى ك ه ی���ارى تێدا دهكات،
ههربۆیه زۆربهیان بهش���هوقهوه رو لهم
یاریه چوپانه دهكهن.
رۆژان جهلی���ل ،كه تهمهنى  10س���اڵه،
رۆژان���ه لهگ���هڵ هاوڕێكانى س���هردانى
ئ���هو چوپ��� ه دهكات كه م���اوهى چهند
مانگێك ه ل���ه نزیك ماڵهكهیان دانراوه و
به دڵخۆش���یهكى زۆرهوه دهڵێت« :من
ههمو ش���هوێك لهگهڵ هاورێكهم دهڕۆم
ل���هوێ یارى دهك���هم و مناڵێكى زۆرى
لێیه».
كاروان ،ك��� ه له س���وچێكى یاریهكهوه
ب ه دیار یاریكردنى رۆژانى خوش���كیهوه
وهستابو ،بهم جۆره باسلهمهترسیهكانى
ئ���هم چوپ���ه ب���ۆ (نهوژی���ن) دهكات
«ههرچهنده ئهم چوپ ه مهترس���ى ههی ه
و پهرژینى س���هالمهتى ب���ۆ دانهنراوه و
له ههمانكاتدا الیهنى تهندروس���تى ئهو
ئهو منااڵنه پش���تگوێ خراوه ك ه رۆژان ه
مناڵێك���ى زۆر س���هردانى دهك���هن بێ
ئهوهى ئ���هو چوپان ه پ���اك بكرێنهوه،
ب���هاڵم بههۆى نهبونى پاركى گهنجاو بۆ

منااڵن ناچارم ههمو شهوێك خوشكهكهم
بهێنمه ئێره».
مهترسى دانانى ئهم چوپانه له زۆربهى
گهرهك و ش���هقامهكانى ش���اردا ،زیاتر
ل���هوه رهنگى دایهوه ك ه ل���ه ماوهكانى
رابردودا بوه هۆى گیان ل ه دهس���تدانى
دو مناڵ و برینداربونى سیانى دیكه.
ع���ادل عهل���ى ،خاوهنى یهكێ���ك لهو
چوپانهی��� ه ك ه ماوهى چهن���د مانگێك ه
داین���اوه ،وت���ى« :من ب���ه ئیجازهى
ش���ارهوانى ئهم چوپهم داناوه ،راست ه
مهبهست لێى بازرگانیه و ل ه بهرامبهردا
پ���اره وهردهگ���رم له ههمان كاتیش���دا
س���هالمهتى منااڵنم ل ه بهرچاو گرتوه و
پشتێنى س���هالمهتیم بۆ دروستكردبو،
بهاڵم قایمقام به بیانوى تێكدانى سیماى
شار پشتێنهكهى البرد».
ل���ه بهرامبهریش���دا ،قایمقامى قهزاى
كهالر ،ش���ههاب ئهحمهد ،بۆ (نهوژین)
وت���ى« :ئێم ه وهك قایمقامیهتى ش���ار
لهگهڵ دانانى ئهم چوپانهدا نین ،بهاڵم
بههۆى بونى گرێبهست ل ه نێوان خاوهن
چوپ���هكان و ش���ارهوانیدا ب���ۆ ماوهى
س���اڵیك ناتوانین هیچ شتێك بكهین ل ه
ئێستادا».
تهواوبون���ى
«دواى
وتیش���ى:
گرێبهس���تهكانیان ،بههیچ جۆرێك رێگ ه
نادهی���ن جارێكى تر ئهم یاریه دابنهوه،
چونك ه بوهته هۆى تێكدانى سیماى شار
و كارهس���اتى دڵتهزێنى به دوای خۆیدا

هێناوه».
باران محهمهد ،هاوڕابو لهوهى چوپهكان
مهترسی كهوتنهوهى روداوى دڵتهزێنیان
لێدهكرێ���ت ،وتى« :پێویس���ت ه الیهنى
بهرپرس ل���هم ش���ارهدا چاودێرى ئهم
ج���ۆره یارییان���ه بكات و س���یاجى بۆ
بكرێت و زۆر به باشى توندوتۆڵ بكرێت
بۆ ئهوهى كارهساتى وهك ئهوهى رویدا،
دوباره نهبێتهوه».
الیخۆشیهوه ،ئهكرهم ساڵهح ،سهرۆكى
ش���ارهوانى كهالر ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«ئهركى ئێم ه تهنها پێدانى ش���وێن ه بۆ
ئهو كهس���انهى ك ه خ���اوهن پرۆژهن ب ه
خاوهن چوپهكانیشهوه ،لهگهڵ ئهوهشدا
شارهوانى قهزاى كهالر بهرپرس نیه ل ه
سهالمهتى گیانى هاواڵتیان».
وتیشى« :داواكاریمان بۆ بهشى یاسایى
شارهوانیهكان بهرز كردوهتهوه و تاوهكو
بهڵێننامه ل ه خاوهن چوپهكان وهرگرن،
بۆ ئهوهى سهالمهتى گیانى ئهو منااڵن ه
بپارێ���زن كهس���هردانیان دهك���هن بۆ
یارییك���ردن لهگهڵ پاراس���تنى ژینگهى
شوێنهكهش».
ئام���اژهى بهوهش���كرد« :چوپهكان ب ه
ش���ێوازێكى پ���هرت و باڵو ناوش���اریان
داگی���ر كردب���و و دیمهنی ناوش���اریان
تێکدابو ،ههربۆی���ه ئێمهش ناچاربوین
بۆ رێكخس���تنهوهیان ،ئهم��� ه بكهین ب ه
پرۆژهیهك و گرێبهستیان لهگهڵ بكهین
بۆ ماوهى ساڵێك».
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ژنێک دەبێتە باوک بۆ مناڵەکانی خۆی و پزیشک بۆ منااڵنی خەڵکی
◘ نهوژین ،پەیام جەمال
سهرباری تهمهن ه زۆرهکهی ،بهاڵم
لەگەڵ سەختییەکانی ژیان شەڕدەکات،
بەدرێژایی  ٥٠ساڵ وەک پزیشکێکی
کوردەواریی خەریکی چارەسەرکردنی
سەختییەکانی ئەوانیدی بوە.
مەلیحە ساڵح حهمە ساڵح٧٠ ،
ساڵ تەمەنیەتی ٧٠ .ساڵی پڕ لە
سەرفرازیی و ماندوێتیی لەپێناو
مناڵەکانی و خەڵکیدا گوزهراندوه.
لهكوردهواریی و بهتایبهت له رابردودا،
ژمارهیهك ژن ههبون كهكاری پزیشكیی
كوردهواریی���ان دهكرد ،ك���ه لهرێگهى
دهرمانى تایبهت و گیراوهى خۆكردهوه،
چارهس���هرى نهخۆش���یهكانیان دهكرد،
بهتایبهت���ى ژنان و من���ااڵن ،ئهگهرچی
ل���هروى زانس���تیی پزیش���كییهوه ئهو
چارهس���هرانه بهت���هواوى پشتراس���ت
نهكراونهت���هوه ،ب���هاڵم خهڵكێكى زۆر
باوهڕی���ان پێی ههبوهو ههیه ،بهتایبهت
له رابردودا زۆر پشتى پێبهستراوه.
خات���و مهلیح���ه ،یهكێكه ل���هو ژنانهى
گهرمیان ك���ه لهو بوارهدا كارى كردوه.
ئەو ئێستا هەرچەندە بەهۆی بەسااڵچون
و نەخۆشکەوتنەوە توانای هەندێک لەو
کارانەی نەماوە کە پێشوتر کردویەتی،
بەاڵم هێش���تا دەتوانێت چارەس���ەری
کوردهواریی ههندێک له نەخۆشیهکانی
منااڵن بکات.
نەوژین ،مەلیحە خانی بهس���هر کردوهو
ئهوی���ش حیکایەت���ی ژیان���ی خۆی بۆ

گێڕاین���ەوە .باس���یلهوهکرد :کە ماوەی
 20س���اڵە بهتەنی���ا دەژێ���ت ،لەپاش
مردنی هاوژینەکەیەوە خۆی مناڵەکانی
بەخێوکردوە و هەم بوە بە دایک و هەم
بوە بە باوک بۆ مناڵەکانی.
مەلیحە جگە ل���ەوەی مناڵەکانی خۆی
بەخێوک���ردوە ،بوە ب���ە دایک بۆ چەند
مناڵێک���ی تر ،تەنانەت ئ���ەو منااڵنەی
پێگەیاندوە و تاوەکو ئەوەی کە بتوانن
بژێوی ژیانی خۆیان دابینبکەن.
ئاس���تەنگی ژیان و بوێری و ئازایەتیی
خات���و مەلیح���ە وای ک���ردوە ک ه هیچ
ئیشێک بە زەحمەت نەبینێت ،هەربۆیە
زۆرێک لهو ئیشوکاس���بیانهی کردوه کە
لە کۆمەڵگادا کاری پیاوانە بونە.
ئام���اژهی دا که جەڕاحێک���ی بەتوانایە
و توان���ای دەس���ت و قاچ و پەراس���و
گرتن���ەوەی هەیە ،دهڵێت« :کەم کەس
لە ش���ارەکانی کوردس���تان هەبێت من
چارەس���ەرم بۆنەکردبێ���ت» .ههروهک
مامان���ی یەکێکی تر بو ل���ە کارەکانی
کەوهکخۆی هێم���ای بۆکرد «بەهەزاران
ج���ار مامانیم ک���ردوە و ناوکی منااڵنم
بڕیوەتەوە».
جگە لە کاری پزیش���کی کوردهواریی،
خاتو مەلیحە زێڕفرۆش���تن ،قەس���ابی ،خات���و مهلیح���ە ،بیریش���دێنێتەوە:
دروس���تکردنی دەرمانی کوردەواریی و «سەرپەرش���تیی زۆرینەی ئەو پرس���ە
کاری کشتوکاڵیش���ی کردوە ،تهنانهت و ش���اییانەم ک���ردوە کە ل���ە گەرمیان
ب���ۆ بژێویی ژیانی خ���ۆی و مناڵەکانی ،کراون».
پەنا دەباتە ب���ەر کارگوزاریی «کاتێک ئ���هو دهرمانان���هى كهلهالی���هن ئ���هو
توان���ای کارکردنم نەمابو ،بۆیە ببوم بە كهس���انهوه ئامادهدهكرێ���ت ك���ه ب��� ه
کارگوزاری قوتابخانە و ماوەی ش���انزە پزیشكی گیایی یان ئهعشاب ناودهبرێن،
ساڵ کارم لە قوتابخانە کردوە».
جیاواز و جۆراوجۆرن ،بهش���ی زۆریان

خۆك���رده ،ههر گیای���هك لهگهڵ گیاى
دیكهو گیراوهى دیكه تێكهڵ دهكرێن و
بهش���ێوهى تایبهت ئاماده دهكرێن یان
دهگیرێنهوهو بۆ جۆرێك له نهخۆش���ی
بهكاردهبرێن.
خات���و مهلیحە باس���ی ل���ەوەش کرد:
«ئێستا بە بۆنەی تێپەڕبونی تەمەنمەوە
ناوی ئ���ەو دەرمانانەم لەبیرچۆتەوە کە

دروس���تمدەکردن ،بەاڵم بە شێوەی ئەو
دەرمانانە دەیانناسمەوە و دەزانم بۆچی
بەکاردێن».
بە باوهڕبهخۆبونێکی زۆریشهوه دەڵێت:
«بەقەد توکی سەرم مناڵم چارەسەر و
تیمار ک���ردوە و هیچ کام لەو منااڵنەش
ک ه ب���ۆالم هێن���راون بەبێ چارەس���ەر
نەگەڕاونەتەوە».

بهڕێوهبهره ژنهكهى كارهباى كفری :ژن نابێت ترس ل ه ناخى دا ههبێت

له ئاستهنگ و كێشهكان دهكات.
◘ نهوژین ،ئهشرهف ئهحمهد
ئهش���واق ،بڕوانام���هى ئهندازیاریی ل ه
کارهب���ا دا ههیه ،ل ه س���اڵی  2003وه
لهكهرتێكدا ك ه زۆرینهى پۆستهكانى
وهك���و فهرمانب���هر ل ه كارهب���ای كفری
قۆرغكراوه بۆ پیاوان ،ژنێك لهكفری
دامهزراوه ،پاش گۆڕینی فهرمانگهكهیان
توانیویهتى ئهو دهق ه بشكێنێت و
ب���ۆ بهڕێوهبهرایهت���ى ،ئ���هو م���اوهى
ماوهى ساڵێكه ببێته بهڕێوهبهرى
نزیكهى س���اڵێك ه ئهركی بهڕێوهبردنى
فهرمانگهیهك ،كهیهكێكه له دیارترین
پێ���دراوه.
فهرمانگ ه خزمهتگوزاریهكان و زۆرترین بهڕێوهبهرایهتییهك���هى
باس���یلهوهكرد ب ه ه���هوڵ و ماندوبونى
كێشهى روبهرو دهبێتهوه ،ئهویش
خۆى توانیویهتى خ���ۆی پێبگهیهنێت،
كهرتى كارهبایه.
ههر ل ه یهكهم ساتى دامهزراندنیشیهوه،
ئهش���واق ئیبراهی���م محهم���هد ،نزیك ههس���تی ئهوهى ههبوه ك��� ه خۆى ب ه
س���اڵێك ه بوهت���ه بهرێوهب���هرى قهرزاى خاك و نیش���تیمان و شارهكهى
بهرێوهبهرایهتى دابهش���كردنى كارهبای زانی���وه و ویس���تویهتى لهرێگ���هى
كف���ری ،لهکاتێک���دا ژم���ارهی ژنان���ی كارهكهی���هوه ،بهش���ێك ل���هو ئهرك و
بهڕێوهبهر له سنوری ئیدارهی گهرمیان قهرزهى لهس���هر شانیهتى بهرامبهریان،
دا زۆر ک���هم و دیارییکراون ،بهتایبهت بیداتهوه.
ل���هو ک���هرت و فهرمانگان���هی ک ه ب ه ئ���هو پێیوای��� ه شانبهش���انى پی���اوان
دهتوانێ���ت خزمهت ب���ه كۆمهڵگا بكات
«خزمهتگوزاریهکان» ناودهبرێن.
ئهو لهدیدارێكى (نهوژین) دا ئاماژه بهو و دهڵێت« :پێموانی��� ه ئافرهت دهبێت
ههواڵنه دهدات كه بۆ پهرهدان بهو كهرت بهردهوام ترسی ل ه ئیش ههبێت ،چونك ه
و فهرمانگهی ه دهیدات ،ههروهك باسیش ئافرهت لهو كاتهوه كه ههست ب ه بونى

خ���ۆی دهكات ،نابێ���ت ترس له ناخى
ههبێت ،چونكه ترسهكان وا دهكان سهر
نهكهوێت ل ه ژیان».
بهپێچهوان���هوه ئ���هو خانم��� ه رایوای ه
ئافرهت���ان ئهبێت متمان���هى تهواویان
ب���ه خۆیان ههبێت وس���ڵ له وهرگرتنى
پۆس���ت و بهرپرس���یارێتى نهكهن���هوه
لهترسی لۆمهو قسهو قسهڵۆكی خهڵكى.
لهوبارهوه دهڵێت« :جاریوا ههبوه خۆم
تاكه ئافرهت بوم ه له نێو ش���هش پیاو
پرۆژهییهكهم���ان بردوهت���ه رێوه ،بهاڵم
س���هربهرزانه پرۆژهكهمان ئهنجامداوهو
توانیوم ه خزمهت بكهم».
رهنگ���ه بۆ ئ���هو ژنانهى كهل���هدهرهوه
كاردهكهن كێشهو بارگرانیان توش بێت
لهبهرامبهر راگرتنى هاوس���هنگى ئیشی
دهرهوهو ئیش���ی ماڵ���هوه ،ئ���هم حاڵ ه
بۆ ئهو ژنان ه قورس���تره ك ه له ئیش���ی
دهرهوهدا بهرپرس���یارێتى و پۆس���تیان
ههیه .ئایا (ئهش���واق ئیبراهیم) ،چۆن
توانیویهتى هاوسهنگى لهنێوان ئهم دو
ئهركهدا رابگرێت؟

خۆم ب ه
«بهڕێوهبهر» نازانم،
بهڵکو خۆم ب ه
«سهركرده» دهزانم

بهرنامهى من وای ه
رۆژێكى نوێ ئهبێت
ب ه فیعلی نوێ بێت
بۆ خزمهتكردن

وتى« :لهگهڵ ئیش���وكارهكانى ماڵهوه
باش���م ،چونك��� ه بهرنامهى م���ن وای ه
رۆژێكى نوێ ئهبێت به فیعلی نوێ بێت
بۆ خزمهتك���ردن ،منیش بهههلى ئهزانم
خزم���هت بكهم ،چونك ه لهوانهی ه ماوهك
بێت م���ن بتوانم كاربكهم ،دواتر تاقهتم
نهمێنێت یاخود نهتوانم».
بهردهوام ئ���هو ئافرهتان���هى لهدهرهوه
كاردهك���هن و بهتایب���هت پۆس���ت و
بهرپرس���یارێتییان ههی���ه ،گهورهترین
خهمی���ان روبهروبون���هوهى ئاس���تهنگ
و كێش���هیه ،لهوب���ارهوه بهڕێوهب���هره
ژنهك���هى دابهش���كردنى كارهباى كفری
دهڵێت« :له ههمو كات و س���اتێك
رۆژانه كێش ه روم تێدهكات ،بهاڵم ئهو
كێشانه نابن ه رێگر له كارهكانم ،ناهێڵم
ئهو كێشانه ببنه بهربهرست لهبهرامبهر
ئیشهكانم».
ئاماژهى بهوهش���كرد ك��� ه ئهو خۆی ب ه
«بهڕێوهبهر» نازانێت بهقهدهر ئهوهى
خ���ۆی ب���ه «س���هركرده» دهزانێت،
ب���ۆ رونكردن���هوهى جی���اوازى ئهم دو
دهس���تهواژهیهش ئ���هوه دهڵێ���ت ك ه
«كارى ئ���هو تهنه���ا فهرمانكردن نیه،
بهڵكو بهپلهى یهك سهركردایهتیكردنى
فهرمانبهرهكانێت���ى ب���ۆ باش���تكردنى
خزمهتگوزاریهكان».
بهڕێوهبهرایهت���ی
بهڕێوهب���هری
دابهش���کردنی کارهب���ای کف���ری ،باس
لهوهشدهكات فهرمانبهرانى رهگهزی نێر
ل ه فهرمانگهكهیان زۆر كۆك و گونجاون
لهگهڵ���ی دا و ههرگی���ز بهوش���ێوهی ه

مامهڵهى لهگهڵ نهكراوه ك ه چونكه ئهو
ژنه ،بڕی���ار و فهرمانهكانى بهجۆرێكى
دیكه لێوهربگرن .دهشڵێت« :بهبێ ئهو
پیاوه ه���اوڕێ فهرمانبهرانهمان ،ناتوانم
كارهكانم ئهنجامب���دهم ،چونكه چهپڵ ه
بهیهك دهست لێنادرێت».
ئهشواق ئیبراهیم ،ئاماژه بهوهشدهكات
ك ه سهرباری ئاستهنگ و قهیرانى دارایی
و كهمكردنهوهى موچهى فهرمانبهران،
ب���هاڵم ئهو لێبڕاوانه رۆژان ه ئیش���هكانى
خ���ۆی رادهپهڕێنێ���ت «ل���هم قهیرانى
داراییه دا من وهكو خۆم له ههفتهك ه دا
 5رۆژ دهوامم كردوه ،لهگهڵ ئهوهش���دا
من دو رۆژ پش���وهكهى خۆم دهرچونم
ههبوه بۆس���هر پرۆژهكان بهمهبهستى
چاودێرییكردنیان و دڵنیابونهوه له باش
بهڕێوهچونیان».
ل ه گهڵ شكاندنى نهریتێك و ههڵبژاردنى
كارێك له الی���هن ئافرهتانهوه ،زۆرجار
كۆمهڵ���گا و خێزان دهبن��� ه گهورهترین
بهربهس���ت و رێگرو ل ه پێش كارهكان،
بهاڵم (ئهشواق) بهپێچهوانهوه دهڵێت:
«خێ���زان و ماڵهوهم���ان گهورهتری���ن
پش���تیوان و هاوكارم���ن ،بهتایبهت���ى
هاوسهرهكهم ،چونك ه پشتیوانى ئهوان
نهبوایه نهمدهتوانى ئهم پۆسته وهربگرم
و خزمهت بكهم».
هیواش���ی خواس���ت ك���ه «خێزانهكان
هۆش���یارییان ههبێ���ت و رێگهب���دهن
ئافرهتانی���ش ش���ان بهش���انى پیاوان
خزمهت بكهن ،نهك به چاوێكى كهمتر
سهیر بكرێن».

رۆشنبیری
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ژنه پێشمهرگهیهكى شاعیر...
به هۆى دهربهدهرى
و ئهنفالهوه ،زۆربهى
شیعرهكانم لهناو
چون

◘ نهوژین ،جوان ه جهلیل
ههر لهمناڵیهوه تێكهڵ ب ه شیعر و
ئهدهبیات بوه ،لهتهمهنێكیش دا ك ه
سهرهتاى گهنجێتى دهست پێدهكات،
دهستبهردارى ههمو خۆشیهكانى
ژیانى بوه و هاوسهرگیری لهگهڵ
پێشمهرگهیهكدا كردوهو روى لهشاخ
كردوهو خۆیشی بوهته پێشمهرگه.
سهختیهكانى ژیان لهزۆر شت
بێبهشیان كردوه ،بهاڵم ل ه شیعر
نوسین نا ،بهڵكو تائێستاش
بهپهرۆشییهوه خامهدهگرێته دهست و
شیعر دهنوسێتهوه.
نهم���ام عهبدوڵاڵ ،له دایكبوى س���اڵى
()1971ى گوندێك���ى س���هر ب ه قهزاى
كهالره ،لهرابردودا پێشمهرگهى شاخ و
ئێستاش ژنى ماڵهوهیه ،ههر لهمناڵیهوه
خولیای شیعر نوسین تیایدا چهكهرهى
كردوهو تائێس���تاش بهردهوامه ،دیوان ه
شیعرێكیش���ی باڵوكردوهت���هوهو كار ل ه
دیوانى دوهمی دا دهكات.
له سهردانێكى (نهوژین)دا بۆ ماڵى ئهم

خاتون ه ش���اعیره سهرگوزهشتهى ژیانى
خ���ۆى بهم ش���ێوهی ه گێرایهوه «من ل ه
خێزانێكى پێشمهرگهدا لهدایك بوم ،ل ه
تهمهنی ( )14س���اڵى ژیانى هاوسهریم
لهگهڵ پێش���مهرگهیهكدا پێكهێناو ئیتر
لهوكاتهوه رێرهوى ژیانى خۆم و نوسینى
شیعریشم گۆڕا».
ئ���هو باس���ى لهوهش���كرد« :بهه���ۆى
بهرپرس���یارێتى خێ���زان و هاوس���هره
پێش���مهرگهكهمهوه له پۆل���ى دوهمى
ناوهندییهوه دهستبهردارى خوێندنهكهم
ب���وم و ههرل���هو تهمهن ه كهمهش���دا بۆ
پاڵپش���تى هاوس���هرهكهم روم ل ه شاخ
كردو بۆ ماوهى زیاتر له چوار س���اڵ ل ه
شاخ مامهوه».
خات���و (نهم���ام) ،به ئاس���ودهییهكى
زۆرهوه باسیلهوهش���كرد ك ه سهرهڕاى
ئهوهى هاوس���هرهكهى چهن���د جارێك
پێیوتوه ژیانى پێش���مهرگایهتى سهخت
و ناههم���واره ئای ه ت���ۆ دهتوانى لهگهڵ
ئهو ژیان ه رابێت كه هێشتا لهسهرهتاى
بههارى تهمهنت داى؟ منیش لهوهاڵمدا
پێیوتوه« :راس���ت ه من خۆشهویس���تى
تۆم زۆر بهالوه گرنگه ،لهگهڵ ئهوهشدا

خۆشهویستى خاك و نیشتمانیش بۆ من
بههاى خۆى ههیه ،ل ه ههموشی گرنگتر
ك���ه بتوانم له رێگهى ت���ۆوه تێكهڵ ب ه
ژیانى ش���اخ بب���م ،ئهم ه ش���انازییهكى
گهورهی ه بۆ من».
وتیشى« :لهماوهى ئهو چهند ساڵهى ك ه
له شاخ بوم بهرپرسیارێتیهكم له ئهستۆ
گ���رت ،ئهوی���ش ئهوه بو چارهس���هرى
سهرهتایم بۆ ئهو پێش���مهرگان ه دهكرد
كه برین���دار دهبون ،لهگهڵ ئهوهش���دا
خزمهتى خهڵكى الدێیهكش���م دهكرد ل ه
روى تهندروس���تییهوه ،چۆنیهت���ى فێر
بونى ئهم كارهشم ل ه رێگهى براكهمهوه
بو كه (یاریدهدهرى پزیشك) بو».
سهبارهت به نوسینى شیعر و سهرهتاى
دهس���تپێكردنى ،خات���و (نهم���ام) بۆ
(نهوژین) دهڵێت« :سهرهتاى نوسینى
شیعرم دهگهڕێتهوه بۆ سهردهمى مناڵیم
و ل��� ه قۆناغ���ى خوێندنى س���هرهتایم،
ئهم���هش دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهى براكهم
ههمیش���ه كتێب و دیوانى ش���اعیرانى
كوردى دههێنایهوه منیش دهمخوێندهوه،
ئهم���هش وایك���رد كه ح���هز و خولیاى
شیعرم لهال گهاڵل ه ببێت و پێنوسهكهم
ههڵبگرم و دهس���ت به نوس���ینى شیعر
بكهم بهتایبهت شیعرى نیشتمانى».
ئهو ب ه پێكهنینهوه باس���ى لهوهشكرد:
«ئ���هو ش���یعرانهى ك���ه ل���هو تهمهن ه
كهمهدا دهمنوس���یهوه خێزانهكهم هیچ
ل���هو بڕوایهدا نهبون كه ئهوه ههس���تى
مناڵێكى تهمهن ههش���ت س���ااڵن بێت،
بهاڵم مامۆس���تاكانم ههمیش���ه هانیان
ئهدام كه بنوس���م و بهردهوام بم ،ههر
بهو هۆیهشهوه بهشدارى چاالكییهكانى
قوتابخانهیان پێدهكردم».
له پرس���یارێكى رۆژنامهى (نهوژین)دا،
س���هبارهت بهوهى لهو تهمهن ه مناڵیهوه
كه دهس���تى به نوسینى ش���یعر كردوه
و تاوهكو ئێس���تاش بهردهوامه ،بۆچى
تهنها یهك دیوانى ههیه؟
خاتو نهمام وتى« :راس���ت ه من شیعرى
زۆر زۆرم نوس���یوهتهوه ،بهاڵم ب ه هۆى
دهربهدهرى و كاولكارى و ئهنفالهوه ك ه
چهندین جار ماڵوێران و دهربهدهر بوین،
بهو هۆیهش���هوه زۆربهى شیعرهكانم ل ه
ناو چون».
ئهم ژنه شاعیره باسى له دیوانهكهشى
دهكات و دهڵێ���ت« :س���اڵى 2009
دیوانى ش���یعریهكهمم له چ���اپ دا ب ه
ناوى (پهیك���ى خهمهكانى ئێوهم) ،بۆ
ئهم دیوانهش���م هاورێم (ساڵهح ههالج)
یارمهتیدهرێكى باشى من بو وهك یهكهم
ئهزمونم ،لهگهڵ ئهوهشدا هاوسهرهكهم
و مناڵهكانم هاوكارێكى باش���م بون ل ه
كۆكردن���هو و نوس���ینى ش���عرهكانم ل ه
ماڵهوه دا».
وتیش���ى« :ئهم دیوان���هم ژمارهیهكى
كهمم ل���ێ چاپ كرد ،بۆی ه وهكو یهكهم
كتێبم نهگهیشتوه به ههمو كتێبخان ه و
شیعر دۆستان ،بهاڵم سهرباری ئهوهش
ب ه خۆشحاڵیهوه پێش���وازییهكى باشى
لێكرا ،ههر بۆی ه بریارمدا دیوانى دوهمم
ك ه ئێس���تا ل���ه چاپدای���ه ،ژمارهیهكى
زیات���رى لێ چاپ بكهم بۆ ئهوهى بگات
به ههمو كتێبخانهكان».
ئاماژهى بهوهشكرد :لهگهڵ ئهوهشدا ل ه
پالندام چیرۆك بنوسمهوه و ب ه چیرۆكى
ژیانى خۆم دهست پێبكهم .
ئهو وتیش���ى« :باڵوكردنهوهى شیعرو
دیوانم تهنها حهز و خولیاى خۆمه ،بهاڵم
ههر مرۆڤیك كاتێك ب��� ه ماندوبونێكى
زۆرهوه كارێ���ك ئهنج���ام دهدات،
دهستخۆشی و رای بهرامبهر دڵخۆشیى
و متمانهیهكى زیاترى پێدهبهخشێت».

ژن ه ئهكتهرێكى كورد..
لهدراماوه بۆ باڵیۆزى نهتهوهیهكگرتوهكان
◘ نهوژین
ئهگهرچی دراماى سوریی بهزمانى
عهرهبی پهخش دهكرێت ،بهاڵم
بهشێك له ئهكتهره ناسراوهكانى،
بهنهتهوه كوردن ،رهنگه دیارترینی ئهو
ئهكتهرانهش« ،مونا واسف» بێت .ئهو
كه ب ه «دایكه میهرهبانهكهى دراماى
سوریی» ناوبانگى دهركردوه ،لهماوهى
پهنجا ساڵی مێژوى دراماى ئهو
واڵته ،وهكو روخسارێكى دیار و گرنگ
دهركهوتوه ،سهرباری ئهوهى بههۆی
ئهم كاریگهرییهوه ،كراوه ب ه باڵیۆزی
نیازپاكیی نهتهوهیهكگرتوهكان .لهم
راپۆرتهدا ئاماژه بهبهشێك ل ه ژیان و
كارهكانى دهدهین.
مونا واسف ،ناوى تهواوى (مونا جلیمران
مستهفا واس���ف)ه ،لهباوكێكى كورد و
دایكێكى مهسیحی ل ه سوریا لهدایكبوه.
لهسهرهتا ى پهنجاكانى سهدهى رابردو
وهكو نمایشكاری جلوبهرگ دهستبهكار
بوه ،پاشان پهیوهندى به چهند تیپێكى
شانۆییهوه كردوهو وهكو ئهكتهر لهسهر
تهختهى شانۆ بهدیار كهوتوه.
پاش جێگی���ر بونى پێیهكانى لهدونیای
نواندنى زیندوی س���هر تهختهى شانۆ،
ههنگاو بۆ جیهانى تهلهفزیۆن و سینهما
دهنێ���ت ،لهس���اڵى  1961بهش���داریی
لهیهك���هم كارى تهلهفزیۆنى دا دهكات
بهناوى «لهدایكبونى س���ێبهر = میالد
الضل» .بهدواى ئهوهش���دا بهش���داری
لهچهندی���ن دراماو فیلمی س���ینهمایی
دهكات له س���وریاو لوبنان و ورده ورده
ناوبانگى زیاتر دهبێت.
خاڵی زۆر جیاكهرهوه لهمێژوى هونهریی
ئهم خانم ه ئهكتهره ،بهشدارییكردنێتى

له فیلمی سینهمایی «الرساله» ب ه رۆڵی
«هیند بنت عهتهبه» ،كهوهكو یهكێك
ل ه باش���ترین بهش���دارییكردنهكانى ل ه
مێژوى هونهریی خۆی ههژمار دهكرێت،
رهنگ ه بهش���ێكى پهیوهندیشی بهوهوه
ههبێت كه فیلمهك��� ه دهنگدانهوهیهكى
زۆری لهناو خهڵكى دا ههبوهو بهباشیی
پێشوازیی لێكراوه.
لهژیانى هونهریی خۆیدا ،مونا واس���ف،
بهشداریی ل ه زیاتر ل ه  100كارى هونهریی
دراماو شانۆ و فیلمی سینهمایی دا كردوه،
كارهكانی���ش لهنێ���وان رۆڵ���ی تراژیدی
و جی���دی و كۆمیدی دا ب���ون ،ئهوهى
مایهى تێبینی رهخنهگرانیش��� ه ئهوهی ه
ك ه بۆ ههر یهكێك لهو رۆاڵنهو سهرباری
جیاوازییان ،توانیویهتى سهركهوتو بێت
و بهباش���یی و س���هركهوتویی رۆڵهك ه
بهرجهست ه بكات.
كهناڵ���ی س���كای نی���وز ئهلعهرهبی���ه،
لهراپۆرتێكیدا ئام���اژهى بهو ئهكتهران ه
كردوه كهوهكو پایهى دراماى س���وریی
ناس���راون بهاڵم لهبنهڕهت���هوه كوردن،
ناوى (مونا واس���ف) ل ه س���هرهوى ئهو
لیستهوهیه.
ئهو ك ه بهنازناوى «دایك ه میهرهبانهكهى
دراماى س���وریی» ناسراوه بههۆی ئهو
رۆاڵنهى دایك له دراماكان نواندویهتى،
چهندین خهاڵت���ى رێزلێنان و دیاریی و
نازناوى پێبهخشراوه ،لهنێویاندا خهاڵتى
بااڵى سوریا.
ههروهه���ا لهس���اڵی  2002داو لهالیهن
بانكیمۆن���ى س���كرتێری گش���تى
نهتهوهیهكگرتوهكانهوه ،وهكو باڵیۆزی
نهتهوهیهكگرت���وهكان
نیازپاكی���ی
دیارییك���را ،ئهم���هش لهبهرامب���هر ئهو
كارانهى بۆ كۆمهڵگا كردویهتى لهرێگهى
پرۆژه هونهرییهكانییهوه.
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چیرۆكى  22ساڵ ستهمكردن ل ه كچێكى گهرمیان

◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
بهبێ ئهوهى بهخۆی بزانێت ،لهباوهشى
دایكی دهرهێنراوهو دراوه ب ه ژنێكى
دیكه ،لهواڵتی خۆیهوه بۆ ههندهران
گوازراوهتهوه ،لهههستى باوك و دایك
و كهسوكار بێبهشكراوه ،ئاینهكهى
پێگۆڕدراوهو بهوهۆیهوه سوكایهتى
پێكراوه ،نهك ههرئهوهش بهڵكو
روبهڕوى ئهشكهنجهو ئازارێكى زرۆیش
كراوهتهوه .ئهمه پوختهى چیرۆكى
كچێكى دانیشتوى گهرمیانه ،كهلێرهدا
بۆتان دهگێڕینهوه.
ئهو كچ ه كهتهمهنى  22ساڵهو ناوهكهى
الی نهوژین پارێزراوه ،سهرهتاى چیرۆك
و دهستپێكی كارهس���ات ه یهك لهدواى
یهكهكانى ژیانى ،بهمشێوهی ه گێڕایهوه:
«ئێمه ل ه واڵتى نهرویژ دهژیاین لهگهڵ

ب���اوك و دایك���م و براوخوش���كانم دا،
دهمزانى كهمامهڵهى خێزانهكهم لهگهڵ
من و برایهكم دا خراپه ،بهاڵم نهمدهزانى
كههۆكارهكهى چیه».
وتیش���ی« :رۆژێك لهدهرگایانداو باوكم
باوهشی پێكردم و زۆر ماچیكردم ،كوڕێكى
بااڵ بچوكى ئهسمهرى لهگهڵ بو ،وتى:
ئهم ه كوڕى مامت ه لهكوردس���تانهوه بۆ
الى تۆ هاتوه رێزیبگره ئهم ه هاوسهرى
ئاین���دهى تۆی���ه! زۆر توڕهبوم لهباوكم
پێم وت :بۆ ئهتهوێت ش���وی پێبكهم؟
وت���ى :ئامۆزات���هو حهقدارته ،بهاڵم من
رهتمكردهوه و بهمهۆیهوه كێش ه كهوت ه
نێو خێزانهكهمان���هوهو ماوهیهكى زۆرم
بهشهڕ و كێش���ه بهڕێكرد سودى نهبو،
باوكم توڕه بو زۆری لێدام».
ئهو كچ��� ه باس���لهوهدهكات ههس���تى
بهگرێیهكى دهرونى كردوه ،چونكه دایك
و باوكیان جیاوازیان دهكرد لهنێوان ئهو

و برایهك���ى و باقی خوش���ك و براكانى
دیكهى .وتى« :لهبهر خۆمهوه وتوم ه
ئهگهر من و براكهم ل���هم خێزانهین بۆ
ئاههنگ���ى رۆژى لهدایكب���ون ب���ۆ ئێم ه
ناكهن و ناهێڵن بڕۆینه هیچ ش���وێنێك
لهگهڵیان؟»
ههوڵهكانى ئهو خێزان ه بۆ بهشودانى ب ه
ئامۆزایهكى بهردهوام بو ،وتى« :دواى
ماوهی���هك باوك���م و دایكم بهقس���هى
خۆش و ن���هرم و نیانیهوه فریویاندام و
هێنامیانهوه بۆ كوردستان ،لهسلێمانى
چوار مانگ لهخانویهك بهندیان كردم و
بهردهرگام نهدهبینى و توندوتیژى زۆریان
بهرامبهرم نواند و بهقسه ناخۆشهكانیان
ئازاریاندام ،دهیان وت ئهبێت سهرپۆش
بكهیت ،نینۆكهكانت بگرى و نوێژ بكهى،
تۆ كاكهیى كافرى وهك دایكت و ئهبێت
پهیڕهوی ئاینهكهمان بكهیت».
باسلهوهشكرد لهكاتێكدا بۆ كوڕهمامێكى

حیزب���ی بهع���س ك���وژراوه ،ئهمانیش
ماوهی���هك الی دایك���ی ب���ون ،ب���هاڵم
مامهكانى فشاریان كردوهو كێشهیان بۆ
دایكی دروستكردوهو قسهى نهشیاویان
پێوتوه،ههت���ا س���هرهنجام ئهمانی���ان
لێوهرگرتوهو هێناویانن بۆ كوردس���تان.
دواتر دایكى ش���ویكردوهتهوه ،مامێكى
بچوكى ك��� ه لهنهرویژ ژی���اوه ،خۆی و
براكهى لهگهڵ خۆیدا بردوه بۆ ئهو واڵتهو
بهمناڵی خۆی لهقهڵهمى داون».
ئهو كچه ئاماژهى دا كه پاش ماوهیهك
توانیویهتى لهرێگهى س���كایپهوه ،دایك
و خاڵۆكان���ی ببینێ���ت و قس���هبكهن
پێكهوه و داوایانك���ردوه بگهڕێتهوه بۆ
كوردس���تان .ئهوهبو براك���هى لهنهرویژ
بهجێهێش���توهو بۆ س���ۆراخی ئهسڵ و
بنهواى خۆی هاتوهتهوه كوردس���تان.
وتى :كهگهڕام���هوه ئهبینم خاڵۆكانم و
خێزانهكانیان جلى جوان و ئامادهكاریان
بۆم كردوه و بهرخیان لهبهر پێم س���هر
بڕی و ئاههنگیان گێڕا ،نهمدهزانى بگرێم
یان پێبكهنم؟ نهڕۆش���تمه ماڵهوه داوام
لهخاڵۆم كرد مهرجهكهم بۆ بهێنێته دى
و بمبات���هوه بۆ ماڵى داپیرم واتا دایكى
دایكهكهى نهرویژم تادڵنیابم دایكهكهى
ئهوێم دایكم نیهو ئهمیش داپیرم نییه،
رۆشتم ه الى ههمان شتیى خزمهكانمى
وت».
ئهو كچ���ه باس���یلهوهكرد ,ماوهى 22
ساڵى تهمهنى ههمو جۆره ئهشكهنجهو
ناس���ۆرێكى بینیوه ،بهبێ ئهوهى هیچ
تاوانێكى ههبوبێت ،ئاماژه بهوهدهكات ك ه
ئهو باجهى ئهو داویهتى ،باجی عهقڵی
كۆنهخوازیی كۆمهاڵیهتی���ی و ئاینییه.
خۆی و براكهى ههمو چهرمهسهریهكیان
بینیوه لهسهر تاوانێك كه نهیانكردوه.
وتیشی« :دواى ئاشكرابونى راستیهكان،
من و خاڵۆكانم ههڕهشهمان ل ه مامهكانم
كرد كهچیتر كێشهم بۆ دروست نهكهن،
ئێستا دهڕۆمهوه نهرویژ و براكهم لهگهڵ
خۆم دههێنمهوه ههتا به دایكم ئاش���نا
ببێتهوه».

دانراوه بهشو بدرێت ،بهاڵم كوڕه مامێكى
ت���رى ههس���تاوهتهوهو داواى ك���ردوه
بهم بدرێت ،كه ب���هوهش رازیی نهبوهو
لهس���هر ئهمهش هێندهى تر لێیانداوهو
ئهش���كهنجهیان ك���ردوه .ههت���ا پهناى
بۆ خۆكوش���تن بردوهو نهیانهێش���توه،
س���هرهنجام رازیی ب���ون بگهڕێتهوه بۆ
نهرویژ.
بهاڵم گهڕانهوه بۆ نهرویژ ،كێش���هكانى
ئ���هو كچهى ن���هك چارهس���هر نهكرد،
بهڵكو گهورهت���رى كرد .وتى« :دوباره
كێشهكان دهس���تیان پێكردهوه ،باوكم
توندوتیژى بهرانبهرم دهكرد دایكم هانى
باوكم���ى دهدا ،ژیانى خ���ۆم و براكهم
وهك دۆزهخ���ى لێهاتبو لهدو خێزان و
دو واڵت ش���وێنمان نهدهبوهوه ،مام و
خێزانهكانیان دهی���ان وت ئهبێت ئاینى
ئێمه پهیڕهو بكهیت و لێیاندام».
باسی ئهو رۆژهش���ى كرد كه كراونهت ه
دهرهوه «رۆژێك باوكم ش���هڕی لهگهڵم
كردو پێ���ی وتم :من و هاوس���هرهكهم
دای���ك و باوكت نین و م���ن مامتم ،تۆ
وهك دایك ه كاكهی���ى كافرهكهتى بڕۆن ه
دهرهوه ،خ���ۆم و براكهمى لهماڵ كرده
دهرهوه ،دو ك���هڕهت گهڕامهوه بهگریان
و پاڕانهوه دهرگاكهی���ان لێنهكردمهوه،
دایكم وتى :بڕۆ ئهگهرنا پۆلیس���ت لێ
ئاگادار دهكهم���هوه .ناچار بهبێ پارهو
هی���چ ش���تێك رۆش���تین ،نهگهڕامهوه،
یهك س���اڵ خۆمم دهش���اردهوه نهوهك
كهسێك بمناسێت چونك ه زۆر دهترسام
و ش���هرمم دهكرد ،ناچاربوم كار بكهم،
براك���هم خهریكى خوێندن بو ،الى كچ ه
هاوڕێكانم لهناو شوقهیهك و براكهمیش
لهن���او ش���وقهكهیهك ژیانم���ان بهڕێ
دهكرد».
ئهو كچ��� ه باسلهوهش���دهكات ك ه دواى
ماوهیهك لهرێگهى ماڵپهڕى فهیسبوكهوه،
خزمێكى دایك���ی دۆزیوهتهوه ل ه واڵتى
سوید كه دواتر سهردانى كردوه ،لهوێ
ههمو شتێكى بۆ رون بوهتهوه.
پوختهى ژیانى ئهم كچ ه وهك خزمهكهى
گێڕاویهتیهوه ئهمهیه« :ئهم كچ ه دایكى
كاكهیی بوهو باوكى موسوڵمانى شیع ه * ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
مهزه���هب ،باوكى لهبهغدا بهدهس���تى لهگهرمیان

لهناو بێشكهدا دهدرێت ب ه پیاوێك  30ساڵ لهخۆی گهورهتر
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل *
ئهگهر بڕیاربێت نازناوێك ب ه بااڵى
چیرۆكى میمكه فاتمهدا ببڕین ،ئهوه
بێشك «كارهسات» باشترین نازناو و
ناونیشانه ،چونكه ئهوهى بهسهر ئهو
ژنهدا هاتوهو ئهو ستهمهى بهرامبهرى
كراوه ،ژیانى بۆ ههمیشه كردوه ب ه
دۆزهخێك كهنهتوانێت لێی قوتار
بێت .ژنێك لهسهر بێشك ه «النك»
دهدرێت بهپیاوێك ك ه ئامۆزاى خۆیهتى
و  30ساڵ لهخۆی گهورهترهو خاوهن
پێداویستی تایبهت ه «كهمئهندام»،
كهچى روبهڕوى چهندین جۆری تر ل ه
ئهشكهنجهو ستهم دهبێتهوه.
ك ه ئێم���ه میمك ه (فاتمه)م���ان بینی،
ل ه گوندێك���ى گهرمیان نیش���تهجێبو،
ب ه ناس���ۆر و خهمێكى زۆرهوه ،باس���ی
چیرۆكهكهى ب���ۆ دامهزراندین و كهوت ه
گێڕانهوهى.
وت���ى« :لهدایكب���وم لهن���او بێش���ك ه
لهئامۆزایهك���ى  33س���اڵهم ماره كرام،
ب ه چوار ساڵ لهدواى لهدایكبونم دایكم
مرد ،لهگهڵ تاقه براكهم بێناز كهوتین،
باوكم ژنى دوهمى هێنا».
فاتم���ه ،ب���ه حهس���رهتهوه چیرۆك��� ه
خهمگینهك���هى درێژهپێدا «بوم ب ه 12
ساڵ لێرهوه نههامهتیهكانم دهستیپێكرد،
رۆژێ���ك باوهژنم وتى ئهمش���هو مارهت
دهب���ڕن ،زۆر دهترس���ام وامدهزان���ى
پارچهی���هك لهلهش���م دهب���ڕن ،خێ���را
لهپشقلدانهكهمان (شوێنى كۆكردنهوهى
پشقلی ئاژهڵ) خۆم شاردهوه».
وتیشی« :بێ ئهوهى رهزامهندیم وهرگرن

ههمو كارێكى هاوسهرگیریهكهیان تهواو
كرد لهكاتێكدا من ههر ل ه پش���قلدانهك ه
دا خۆم حهش���ار داب���و ،دواى ئهوهى
میوان���هكان چونهوه باوهژنم وتى وهره
دهرهوه میوانهكان رۆشتنهوه ،وتم :خۆ
هیچ لهش���میان نهبڕى! باوهژنم داى ل ه
قاق���اى پێكهنین و وتى باوكو براكهت
تۆیان مارهكردوه لهئامۆزاكهت».
فاتم���ه ،ئ���هو س���اتهى ك���ه ههواڵی
بهش���ودانى پێدراوه بهمش���ێوهیه بۆ
گێڕاین���هوه «كهئهو ههواڵهم بیس���ت
ئاوات���م بهمهرگ خواس���ت ،دهس���تم
بهگری���انو پاڕانهوه ك���رد لهبهردهم
باوكو براكهم و وتم ش���وى پێناكهم
تهمهنى گهورهیهو كهمئهندامه ،بهاڵم
ئهوان ههڕهش���هى كوشتنیان لێكردم
ئهگهر رازى نهب���م بهئامۆزاكهم ئهوا
دهمكوژن».
ئهگهرچی س���ااڵنێكى زۆر ل ه تهمهنى
تێپهڕی���وه ،ب���هاڵم تائێس���تا فاتم ه
نهیتوانی���وه لهناخ���ی خۆی���دا ل ه
باوك���ی خۆش���بێت و «گهردنى
ئازاد بكات» ،چونك ه وهكخۆی
ئاماژهى بۆك���رد ،ههمو ژیانى
بهه���ۆی بڕیارهكان���ى باوكی،
بوهت���ه «كۆڵێ���ك خ���هم و
خهفهت».
لهباسی ژیانى هاوسهرگیریی،
فاتم��� ه وت���ى« :ههم���و
رۆژێك مێردهكهم قسهى
ناش���رینى پێدهوت���م و
لێیدهدام ،تا لهلێدانم
ماندو دهب���و ئینجا
شوبراكانم دهستیان
دهك���رده لێدان���م،

ئهوهن���ده من���اڵ ب���وم دهترس���ام الى
مێردهكهم بخهوم دهچوم لهنێوان ههردو
دش���هكهم (خوش���كى مێرد) دهخهوتم
دواتر مێردهكهم دههات بهزۆر دهمیبرده
ژورهكهى خۆى».
پ���وره فاتم���هى مناڵ وخ���هم پڕ لهدڵ
نهیدهزانى لهكوێوه باس���ی تاوانهكانى
ماڵه باوان���ى خۆى و مێردهكهی بكات،
وتى« :رۆژێك مێردهكهمو ش���وبراكانم
زۆریان لێ���دام چومهوه ماڵ���ى باوكم،
باوكم كهزانى ت���ۆراوم لهبری دڵنهوایی
كهچى لێیدامو لێم توڕهبو ،وتى( :تۆ

دهتهوێت ش���هرهفم بش���كێنى ،چۆن
دهبێ���ت ژن لهمێردهك���هى بتۆرێ���ت؟
لهب���هر ت���ۆ قابیل ه حاش���ا لهبرازاكانم
بك���هم؟) ههرچهن���ده باوهژنم ههوڵى
دهدا رایگرێتو لێم نهدات سودى نهبو،
بهمێردهكهم���ى وت وهره بیب���هرهوه،
مێردهكهشم لهگهڵ ش���وبراكانم هاتن
ههر لهماڵ���ى باوكمهوه تاماڵى خۆیان
ب ه قژ رایانكێشامو بردمیانهوه».
كارهس���ات و ناخۆش���یهكانى ژیانى
میمك ه فاتم ه بهردهوام بو ،وتی« :تا
چوار س���اڵ مناڵم نهبو ماڵى خهسوم
قسهیان پێدهوتم و دهیان وت لهگهڵ
مێردهكهت ناخهوى بۆی ه مناڵت نابێت،
رۆژێك بردمیانه الى دكتۆر بۆ ئهوهى
مناڵم ببێت دكتۆرهكه وتى ئهمه زۆر
مناڵ���هو مناڵدانى من���اڵ ههڵناگرێت
بۆی ه جارێ ناتوانێت مناڵى ببێت».
ئهو باسیلهوهشكرد كهدواى چوار ساڵ
بوم بهخاوهن كچێك ،زۆر دڵخۆشبوم
وت���م لهوانهیه ئیتر باش���بن لهگهڵم،
چونك ه ئهوان بهردهوام داواى مناڵیان
لێدهك���ردم «بهاڵم ئ���هم مناڵهش
نهیتوانى ئهو زوڵم و س���تهمان ه
راگ���رێ كهبهرانبهرم دهیانكرد،
دوات���ر بوم بهخاوهنى  3كچ و
 4كوڕ ،كهچى ژیانه تاڵهكهم
ههر بهردهوام بو».
فاتمه ،گێڕایهوه كهئێستا
مێردهك���هم نهخۆش���هو
لهس���هر جێگای���ه ئیتر
لهلێدانم كهوت ،پێموت:
«ئهگ���هر بش���مرى
ه���هر لێت دهترس���م
بهالى قهبرهكهش���تدا

تێپهڕم».
ئهم حاڵهتهى بهس���هر (میمكه فاتمه)
دا هات���وه ،لهرابردودا یهكێ���ك بو ل ه
شێوازه باوهكانى هاوسهرگیریی ،بهاڵم
ئهوهى مایهى خۆشحاڵی ه كه لهئێستادا
و بهپێی دهقی ههموار كراوى یاس���ای
بارى شارس���تانى كارپێكراوى ههرێمى
كوردستان و یاسای بهرهنگاربونهوهى
توندوتی���ژی خێزانی���ی ،ئ���هم حاڵهت ه
قهدهغهكراوه.
لهوب���ارهوه مافپهروهر :ق���ادر ژهوان،
دهڵێ���ت« :لەیاس���ای باری کەس���ی
ههموارکراوی س���اڵی ٢٠٠٨ی ههرێمی
کوردس���تان لەبەش���ی چوارەم خاڵی
()٥٥ی م���ادەی( )١٠ل���ە مەرجەکانی
تۆمارکردنی گرێبەس���تی ھاوسەرگیریدا
ھات���وە( :ههر کەس���ێک گرێبەس���تی
هاوسەرگیری لەدەرەوەی دادگا ئەنجامدا
ئەوا سزاکەی لە ملیۆنێک دینار کەمتر
نیە و لە س���ێ ملی���ۆن دیناریش زیاتر
نیە) ئەمە ئەو واتایە دەبەخش���ێت کە
دەبێ ه���هردو هاوس���هرهک ه لەدادگا و
لەبەردەمی دادوەر رێکارە یاساییەکانی
هاوسهرگیری ئەنجامبدەن».
دهشڵێت :ش���ێوازهكانى هاوسهرگیریی
ك ه ل��� ه كوردهواریی دا ك���راوه وهكو:
(ژن ب���ەژن ،گ���ەورە بەگچکە ،بنەتۆ،
بەزۆر بەشودان ،مارەبڕینی کچ لە سەر
بێش���کە...ھتد) ،ههمو ئەوانە هۆکاری
س���ەرەکی س���هرههڵدانی ئاڵۆزییەکان
و س���ەرگەردانیی و لەبەری���ەک
ههڵوهشاندنەوەی خێزانن.
* ئەندامی تیم���ی رێکخراوی وادی لە
گەرمیان
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ئهگهر پهروهرده
نهگۆڕین ،عهقڵیهتى
پیاوساالریى كۆتایى
نایات

◘ گوڵباخ حهسهن
ژنان چیتر ئەبێ ئاڕاستەی کارکردنیان
لەو قاڵبە رزگار بکەن ،ك ه کەی قهیران
و ناچاری ژیان تهنگى پێههڵچنین،
ئیتر ئەوان دەست بە ئیش و کارکردن
بكهن.
ژن���ان پێویس���تە بی���ر لەوەبکەن���ەوە
کەکارکردن زەروریەت���ی ژیانەو دەبێت
پشت بەداهات و تواناى خۆیان ببهستن
نەک لەبەر ئەوەی ئێستا قهیرانی داراییەو
کارکردن بەڕهوا ببینن ،کە بارودۆخەکە
ئاس���ایی بوەوە ئیت���ر ئەوانیش بێخەم
لێیدانیشین ،چاوەڕوانی پیاو یان برا بن
بیانژێنیت.
ئەگ���هر گوزەرێ���ک ب���ە مێ���ژوی ئەو
قهیرانانە بکەین کەبەس���ەر گەلی کوردا
هاتون لە نێویش���یاندا بە دیاری کراوی
قهیرانی س���ااڵنی نەوەدەکان ،ئەوهمان
بۆ دهردهكهوێت ك ه ئاس���تى بهشداریی
و كاركردن���ى ژنان ل���هو دهمهدا چاالك
بو ،بهش���ێوهیهك ژنان ئەگهر لەدەرەوە
کاریان نەکردایە لەماڵەوە لەڕێگەی کاری

دەستی و بەخێوکردنی ئاژەڵ و پەلەوەر
داهاتیان بۆ خۆیان مس���ۆگەر دەکرد و
هێزی کاری ژنان لە ئاستێکی بااڵدا بو،
بەڕادەیەک کەم ژن هەبو ئەرکی بژێوی
خێزانەکەی لەئەس���تۆی خۆی نەگرێت
بهو بهرههمه خۆماڵیانهى كهدروس���تى
دهكرد و دهبوه مای���هى كهمكردنهوهى
فشارى دارایی لهسهر خێزانهكهى.
بەاڵم هەمو ئ���ەم كارانهى ژنان كردیان
وهكو كارێكى س���هرهكى ی���ان حهز و
توانایهك س���هیر نهك���را ،بهڵكو وهكو
لەناچاری���دا بوبێ���ت ئاوا ب���و ،بۆچى؟
چونک���ە ژنان یان خ���ود پیاوانیش ئەو
حقیقەتەیان لەخۆیاندا دروست نەکردبو
کەئەوانیش وەک پیاوان واجبە کاربکەن
و خاوەن���ی داهاتی خۆیان بن ،هەڵبەتە
ژنان خۆیان نەیانویس���توە یان رێگهیان
پێن���هدراوه ،بۆیە بینیم���ان لە دوای
ئاس���ایی بونەوەی دۆخەکەو باشبونى
رهوش���ى دارایی هاواڵتی���ان و زیادبونی
پارە ،هەم���و ئەو ژنانە دەس���تیان لە

کارەکانی���ان هەڵگرت و خەونی بون بە
خاوەن���ی داهاتی س���ەربەخۆی خۆیان
لەبارب���رد .جارێكى تر زۆرینهى ژنان ل ه
كهسانێكى چاالك و بهرههمهێنهر ،بون
ب ه تاكێكى قوژبنى بێ چاالكیی ماڵهوهو
«مشە خۆر».
بهڕادهیهك ل���ەدواى س���اڵی  2003وه
ئ���ەو ژنانەی کاری���ان لەکەرتی تایبەت
و کش���توکاڵ و ئاژەڵداری���دا دەکرد ،لە
پەنجەی دەست تێنهدهپهڕین ،وایلێهات
ژنانی الدێکانیش دەستیان لەکارەکانیان
هەڵگرت.
لەسەردانێکم دا بۆ یەکێک لە گوندەکانی
گەرمیان ،ژنێک بەش���ەرمەوە پێیوتم:
«م���ن مان���گا بەخێو ئەک���ەم ،هاوڕێ
ژنەکان���ی الدێکەمان گاڵتەم پێ ئەکەن
ئەڵێ���ن چی���ت داوە ل���ە بەخێوکردنی
ئاژەڵ؟ کەی مۆدیلی بەخێوکردنی ئاژەڵ
ماوە؟» بەکورت���ی و پوختی کارکردن
بوب���و بەعیبە بۆ ژنان ،ب���ەاڵم لەدوای
س���اڵی  2014و س���هرههڵدانى قهیرانى

مهستورهی ئهردهاڵنیى شهرعزان
◘ شاران بهرزنجی
ئهوهى تائێستا لهبارهى (مهستوره
ئهردهاڵنیى)هوه زانیومانه ،ئهوهی ه
كهمێژونوسه ،بهاڵم لهراستى دا
بهرههمى ئهم ژنه زیاتر بوه ل ه
نوسینهوهى مێژو و خزمهتهكانیشی
ههر له یهك بواردا كورت
نهكردوهتهوه ،بهڵكو ههوڵی داوه لهزۆر
بواردا رچهشكێنى بكات .لهم بابهتهدا،
ههوڵدهدهین پوختهیهك لهژیانى ئهم
خانمه بخهینه پێشچاو ،كه به یهكێك
لهناودارترین ژنانى كورد ل ه سهردهمى
كۆن ههژمار دهكرێت.
ناوی تهواوی (ماه شهرهف خانمی کچی
ئهولحهسهن بهگی ساداتی سنهیه) ٬ل ه
ساڵی  1805له شاری سنهی رۆژههاڵتی
کوردستان له دایک بوه.
لهتهمهنی چوار ساڵیدا باوکی دهیخات ه
بهر خوێندن ههر به مناڵی فێری زمانی
فارسی و عهرهبی و زانسته شهرعیهکان
دهبێت له باوکیهوه ،زمانی کوردیشی ب ه
باشی دهزانی.
نازن���اوی (مهس���توره)ی ب���ۆ خ���ۆی
ههڵبژاردوه بهپاڵپشتی باوکی و ههوڵ و
تواناکانی خۆی دهبێت ه کچێکی ناودار٬
فێرخ���وازان بۆ فێربونی زانس���ت روی
لێدهنێن.
مهس���توره ،خۆی وتویهتی بهرێکهوت
کهوتوهت��� ه ن���او بنهماڵ���هی می���ری
ئهردهاڵن ،بۆ چارهس���هرکردنی کێشهی
نێوان بنهماڵ���هی ئهردهاڵن و بنهماڵهی
مهستوره ،بهو شێوهیه دهبێت ه هاوسهری
(خهس���رهوخان) ئ���هو کات���ه تهمهنی
(مهستوره) بیست ساڵ دهبێت و تهمهنی
(خهسرهوخان)یش بیست و یهک ساڵ
ب���وه ،ب���هاڵم (خهس���رهوخان) ژنێکی
دیکهی ههبو ب ه ناوی (حوس���ن جیهان
بانو کچی فهتح عهلی شای قاجار) بو٬
وات ه هاوسهری یهکهمی(خهسرهوخان)

بو (مهستوره)یش بو ب ه ژنی دوهمی.
نهدهبو مهس���تورهی زاناو شاعیر وهک
ژنێکی کۆیلهو به خوێندا دراو پێ بنێت ه
ناو بنهماڵهی ئهردهاڵنهوه ،بهڵکو دهبو
گۆڕانکاری دروست بکا ،لێکۆڵهران ئهم
ش���یعرهی بهو بهرهنگاری���ه دهزانن ک ه
کردویهتی :
ههروهکو شیرین منیش نازدارم
نازانم بۆچی ل ه ژین بێزارم
ئهگهر من شیرین ٬تۆیش کهیخهسرهو
بیت
ئهبێ ههتا کهی بدهی ئازارم
ههر بۆی ه کاریگهری لهسهر دهسهاڵتی
(خهس���رهوخان) ب���هدهر دهکهوێ���ت،
ل���هو ماوهی���هدا خهڵک���ی زۆر ل��� ه
فهرمانڕهوایهتیهک���هی رازی
دهب���ن( ،خهس���رهوخان)
یش دهرفهت���ی زیاتری
ب���ۆ دهڕهخس���ێنێت بۆ
بهرهوپێش���چونی و
دانیش���تنی ئهدهب���ی
ب���ۆ رێکدهخس���ت،
ئیزن���ی ئ���هدا لهگهڵ
ت���ردا
ش���اعیرانی
پهیوهندی ببهس���تێت و
له مهجلیسهکاندا شیعر
بخوێنێتهوه ،تا وای لێهات رۆژ

ل ه دوای رۆژ پهیوهندی خۆشهویس���تی
لهگهڵ (خهس���رهوخان)دا زیاتر دهبو،
وهک���و خۆشهویس���تیهکی خۆڕس���ک
ماوهی ئهم هاوسهرگیرییه تهنها شهش
س���اڵی خایاند ،بههۆی نهخۆش���یهوه
(خهس���رهوخان) کۆچ���ی دوایی کرد،
لهدهس���تدانی (خهس���رهوخان) ل��� ه
شیعرهکانی(مهس���توره)دا رهن���گ
دهداتهوه ،دوای ئهو بههار بهشێوهیهکی
که دهبینێت ،دهڵێت:
خهسرهو وههارهن خهسرهو وههارهن
کۆر بام جهدیدهی فهسڵی وههارهن
مهوسم جلوس گوڵ و گوڵزارهن
وادهی تهماشای سهیرو شکارهن
ههروهك چهندین شیعری الواندنهوهی
دیكهى بۆ (خهس���رهوخان)
هۆنیوهتهوه.
مهس���توره ،له س���ێ
ب���واردا بهرههم���ی
ههی��� ه (ئاین و مێژو
و ش���یعر) ،جگ��� ه
لهوان���هش خاوهنی
بیس���ت ه���هزار
بهیتی ش���یعریه.
دیوان��� ه فارس���ی و
دیوان���ه کوردییهکهی

دارایی���هوه ،بارهک���ە پێچەوانە بویەوە،
ئێس���تا بەپێ���ى ئام���ارو راپۆرتەکان،
ژنانێکی زۆر دەستیان داوەتە کارکردن
و پش���ت بە داهاتی خۆیان دەبەستن ◘ ،پهیام لهتیف
ئەم���ە لەالی���ەک مای���ەی دڵخۆش���یەو
الیەکیش دەبێت بپرس���ین :ئایا ئەگهر توندوتیژى بهرامبهر بهژنان،
بارو دۆخەکە ئاسایی بویەوە ،بەهەمان دیاردهیهكى باوی كۆمهڵگایه،
دەردی چەند س���اڵی رابردو ،ئەمانیش ئامارهكانیش ناوهناوه لهسهر ئهم
دەس���ت لەکارەکانیان هەڵدەگرن یاخود دیاردهی ه باڵو دهبنهوه ،بهاڵم ئهوهى
دهبێت بپرسین لهبارهیهوه ئهوهیه:
نەخێر؟
ئەگ���هر ژنان خۆیان هۆش���یار نەکەن و هۆكارى ئهم دیاردهیه چییه؟
هەوڵ���ی باوەڕ بەخۆبون و پشتبەس���ت
بەخۆیان ل���ە ناخی خۆیاندا دروس���ت بێگومان ئاماژه ب ه زۆر هۆكار دهكرێت،
نەکەن ،ئەوا هەر زو کاروانی کارکردنیان بهاڵم ئ���هوهى من دهمهوێ���ت جهختى
رێگەکەی ل���ێ پێچەوان���ە دەبێتەوە و لێبكهمهوه ئهوهیه ك ه هۆكارى سهرهكى
ئ���هم دیاردهی���ه ،خ���ودى كۆمهڵگا و
ئاڕاستەکەی بۆ ماڵەوە دەگۆڕێت.
بۆی���ە هەت���ا درهن���گ نەب���وە ،ئەبێت پهروهردهى كۆمهاڵیهتییه.
جواڵنهوهیهكى رێكخراو دروس���ت ببێت بهومانایهى ئهم دیاردهی ه تیایدا پیاوانیش
بۆئەوەی ئەم هەلە بقۆزێتەوەو باوەڕو ك��� ه ئهنجام���ى دهدهن ،ههتاڕادهیهكى
هێ���زی بەردەوامی و رەوایەتی کارکردن زۆر ئهوانی���ش قوربانین ،چونك ه ئهوان
واگۆشكراون و راهێنراون ،كه سهردارن
لە مێشکی ژناندا جێگیربکات.
و ژنانیش بهردهستهو كۆیله!
كۆمهڵگا بهگش���تى بهو ئاراس���تهیهدا
دهچێت كه پهسنى كوڕ و رهگهزی نێر
دهدات ،ههمیشه مێ وهكو بونهوهرێكى
كهمتر و كهم بایهختر تهماش���ا كراوه.
كاتێك ماڵێك خاڵ���ی دهبێت ل ه مناڵی
بهههردو شێوهزاری ههورامی و سۆرانی كوڕ چ���ۆن لێكدهدرێتهوه؟ بهاڵم ئهگهر
خاڵی بێت لهمناڵی كچ ههر بهههمانشێوه
نوسیوه.
ئهم ژن ه ل ه تهمهنی خۆیدا دو کتێبخانهی لێكدهدرێتهوه؟
دهوڵهمهندی (قادری و ئهردهاڵنیهکانی) ل��� ه خێ���زان دا ،ن���هك ه���هر ب���اوك،
لهبهردهست بوه ،ک ه سودێکی گهورهی تهنان���هت دایكیش ئهوهن��� ه فهزڵی كوڕ
ل ه ش���اعیرانی پێش س���هردهمی خۆی دهدات بهس���هر ك���چ دا ،بهپێچهوانهوه
وهرگرتوه .شیعرهکانیش���ی کهوتونهت ه یهكسانییهك راناگرێت.
نێ���وان دو لوتک���هی ههرهب���هرزی ب���هو واتای���هى خێ���زان بهه���هردو
ش���یعری کوردییهوه ،ک��� ه ناوبانگیان رهگهزهكهی���هوه قهناعهتى ك���ردوه ب ه
له (میرنش���ینی باب���ان و ئهردهاڵن و الوازیی ژن و بههێزى پیاو ،ب ه سهرداریی
پیاو و بهردهس���تهیی ژن ،به پلهیهكیی
موکریان) بوه.
یهكێ���ك ل���هو كارانهى كه مهس���توره پیاو و پل ه دویی ژن.
كردویهت���ى ،دهس���تبردن ب���وه ب���ۆ زۆرن ئ���هو ژنان���هى كهتائێس���تاش
نوس���ینی كتێبێك لهبارهى شهرعهوه ،وش���هى (زهعیفه) بهرامب���هر یهكترى
بهش���ێوهیهك كتێبهكهى نوس���یوه ك ه بهكاردههێنن ،ب���هو رادهیهى كهپیاوان
دهریدهخات ژنێك���ى زانا بوه له بوارى بهكارى دێنن ،ئهمهش دهرخهرى ئهوهی ه
كه له نهس���تى كۆمهاڵیهتیی گشتى دا،
ئاینی ئیسالم دا.
ش���هرعیات ،كهن���اوى كتێبهك���هى ئهو بیره چهوت و ناڕاست ه چهسپیوه.
مهس���تورهیه ،له ڕۆژگارێک���دا باس ل ه كهوات���ا خێ���زان وهكو ك���ۆ ،كۆمهڵگا
بنهماکانی ئای���ن دهکات ک ه نهک ژنان بهگشتى ،لهو جیاوازیی و نایهكسیانیی ه
بهڵکو پیاوانی���ش عهوداڵی وهاڵمهکان بهرپرسیاره ،ئهم عهقڵیهت ه نێرساالریی ه
بهرادهی���هك چهس���پاوه ك��� ه ژنانیش
بون.
ئ���هم کتێبه باس ل ه ئهس���ڵ و فهرعی باوهڕی���ان پێك���ردوهو الی���ان ب���وه ب ه
ئاین���ی ئیس�ل�ام دهکات ،ل��� ه پاک و حهقیقهت.
خاوێنیهوه تاوهکو جیهاد و ش���ۆردنی بهو واتایهی ئهو ئهفس���انهیهى ناونراوه
مردو .لهگهڵ خوێندنهوهی ئهم کتێبهدا «بههێ���زى پی���او و زهعیفیهیی ژن»،
ههست دهکهیت ک ه ئهم ه کهسێکی زۆر ژنانی���ش باوهڕیان پێك���ردوه ،ئهمهش
شارهزا له ئاین نوسیویهتی ،له ههندێک بهه���ۆی ئ���هو پ���هروهرده كهلتوریهى
كهلهس���هرى راهاتوی���ن ،وات���ا خێزان
بواریشدا فهتوای داوه.
پاش ئهم ههوڵه ،مهستوره له تهمهنی و کۆمهڵ���گا ک���چ و ک���وڕی وهکو یهک
 42س���اڵیدا دهستی کردوه به نوسینی گ���ۆش کردوه به سهردهس���تهبونی نێر
مێژوی ئهردهاڵن ،كارهكهشى بۆ ئاسان و ژێردهس���تهبونی م���ێ ،ب���ه پل ه یهک
بوه بهوپێیهى خۆی لهناو بهشێك لهو ههژمارکردنی کوڕان و پله دویی کچان.
روداوانهدا بوه.
بۆی���ه ئهرك���ی ههمومان���ه ،ژنان پێش
مهس���توره ،پ���اش لهناوچون���ى پیاوان ،ئهم باره الره راست بكهینهوه،
دهسهاڵتهكهى (رهزا قوڵی خان)ى زڕ ئهم عهقڵیهت ه چهوت ه بگۆڕین.
کوڕی ،لهگهڵ نزیکهی ههزار کهسێک ئهم���هش ب��� ه گۆڕین���ی تێڕوانی���ن و
لهبنهماڵهكهى بهرهو س���لێمانی کۆچ پهروهردهم���ان ،ئیت���ر چ پ���هروهردهى
دهکهن .له س���اڵی  1847لهوشاره كۆمهڵگهیی ی���ان خێزانى بێت ،یاخود
کۆچی دوای���ی دهکات و ل ه گردی پ���هروهردهى قوتابخان���هو ناوهندهكانى
سهیوان دهنێژرێت.
دیكه.
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د.بهناز جهلیل :تهمهن رۆڵی ههیه ل ه شێوازى مناڵبونى دروستى ژنان
◘ نهوژین،
شۆخان حهمهساڵح  -سازان مستهفا
پزیشكێكى پسپۆڕى ژنان باسل ه
پرۆسهى لهدایكبونى مناڵ و ئهو
تایبهتمهندیانه دهكات كهلهكاتى هاتن ه
دونیای دا ل ه روى پزیشیكهوه ههیهتى،
ههروهك هۆكارى پهنا بردنه بهر
نهشتهررگهری لهبری رێگاى سروشتى
رون دهكاتهوهو باسلهوهدهكات
جگه ل ه حاڵهتى تایبهتى ،رێگه ب ه
نهشتهرگهریی مناڵبون نادرێت.
هێنانه دونیای مناڵ ،یهكێكه لهو كارانهى
ك ه ت���اڕادهى ب ه پیرۆز كردن تهماش���ا
دهكرێ���ت ،بهاڵم ئهم پرۆس���هی ه لهروى
تهندروس���تییهوه چهندین تایبهتمهندی
و كێش���هو وردهكاریی ههیه ،بهتایبهتى
لهنێ���و ژنانى گهرمیاندا تاڕادهیهكى زۆر
هۆش���یاریی لهب���ارهى وردهكاری ئهم
پرۆسهیهوه كهمه.
لهمیان���هى دیدارێ���ك دا ،ههوڵدهدهین
لهبارهى پرۆس���هى مناڵب���ون و ههردو
رێگاك���هى مناڵب���ون (سروش���تیى و
نهش���تهرگهریی) قس���هبكهین ،بۆ ئهم
مهبهس���تهش ،دیدارمان سازداوه لهگهڵ
(د .بهناز جهلیل) ،پزیش���كی پسپۆڕی
ژنان و مناڵبون.

ئافرهتانێك مناڵیان
نابێت هی ئهوهی ه
هێلكهدان یان
مناڵدانیان دروست
نهبوه
لهكهسێكى ترهوه له رهحمى ئافرهتێكى
تر دادهنرێت یاخود دهیچێنن.

* بهگش���تى دو رێگا ههی���ه بۆ هاتن ه
دونیای مناڵ ،ئهوانیش رێگهى سروشتیی
و ئهوهكهى تریش نهشتهرگهرییه ،ئێوه
لهبارهى ئهم دو رێگهیهوه چی دهڵێن؟
گهر لهروى زانس���تیهوه ب���اس بكرێت
ئهوا مناڵبون بهسروش���تى باش���تره ل ه
نهش���تهرگهرى ،ئهو بیانوانهى كهدهبن ه
ه���ۆكارى مناڵب���ون بهنهش���تهرگهرى
زۆركهم���ن و لهوهزارهتى تهندروس���تى نهش���تهرگهریی؟ واتا پزیش���كان ل ه چ بهنهش���تهرگهرى كوتوپڕههیه ،بهنمون ه
عێ���راق و ههرێمى كوردس���تان دیارى كاتێكدا بڕیار دهدهن مناڵ ب ه سروشتیی ئافرهتێك مناڵى دهبێت كێشهى نهبێت
ئهوا دهخرێته مناڵبونى سروشتیهوه تا
كراون .ئهو كهسانهى كهل ه نهخۆشخان ه لهدایك بێت یان به نهشتهرگهریی؟
حكومی���هكان دا نهش���تهرگهرییان ئهو بڕی���ارهى كهدهدرێ���ت دهچێته دو كۆتاج���ار دواى ههوڵدانێكى تهواوهتى
* گرنگترین پرس���یارێك كهدێت ه ئاراوه بۆدهكرێت ئهوا دهبێت ئهو هۆكارانهیان بابهتهوه ،بابهتى یهكهم( :نهشتهرگهرى تائهو كاتهى ناتوانێت مناڵهكهى ببێت
ئهوهیه ك ه ئایا ههمو ئافرهتێك دهتوانێت تێدابێ���ت ،ئهگ���هر دایكێك ئ���ارهزوى س���ارده) ،بۆ نمون��� ه ل���هم حاڵهتهدا ئ���هوا دهگوازرێت���هوه ب���ۆ ئهنجامدانى
مناڵی ببێت و ههروهها لهههمو كاتێكدا كرد بهنهش���تهرگهرى مناڵى ببێت ئهوا ئ���هو دایكانهى دو یان س���ێ یان چوار نهش���تهرگهرى كوتوپ���ڕ كهئهم���هش
دهتوانێت مناڵی ببێت؟
بهخواس���تى خ���ۆی نیی���ه ،بهڵكو ب ه نهشتهرگهریان كردوه یان ئهو دایكانهى دهكهوێته سهر پزیشكى ئێشكگرى ئهو
مناڵبون لهئافرهتێكدا دروست دهبێت ك ه بڕیاری پزیش���كان و ب��� ه رهچاوكردنى مناڵی���ان بهبلورى ب���وه ماوهیهكى زۆر رۆژه .
مناڵدان و هێلكهدانى كێش���هى نهبێت ،حاڵهكهیهت���ى ،ئهگهریش ههر س���وربو ئهو كێش���انهیان ههی���ه ،ئهوانه دهبێت
ئافرهتانێ���ك كهناتوان���ن مناڵیان ببێت لهس���هر ئهنجامدانى نهشتهرگهری ،ئهوا لهالیهن لیژنهى نهخۆشخانهوه ببینرێت *ئای���ا تهمهنى دایك هی���چ كاریگهرى
هۆكهى ئهوهی ه هێلكهدان یان مناڵدانیان دهبێ���ت لهنهخۆش���خان ه تایبهتی���هكان ل��� ه جارێك ی���ان زیات���ر لهتهمهنێكى ههی��� ه بۆ پرۆس���هى مناڵ ب���ون؟ واتا
ب���ۆ دروس���ت نهبوه ل���ه بونی���ادهوه ،ئهنجامى بدات.
دیارى ك���راو لهدواى بڕی���ارى لیژنهك ه پش���ت ب ه تهمهنى دایكهك ه دهبهسترێت
له دیاریكردنى ئهو رێگهیهى مناڵهكهى
ههرچهن���ده ئێس���تا رێگ��� ه چ���ارهى * ئ���هو ه���ۆكار و بیانوان��� ه چیی��� ه نهشتهرگهریان بۆ دهكرێت.
زانس���تى ههیه بهشێوهى هێنانى هێلك ه كهباستكرد بۆ لهدایكبونى مناڵ بهرێگهى دوهم :ئهوان���هى كهپێویس���تى پێ لهدایك دهبێت یان لهدایكبونى مناڵ

بهشێوهیهكى دروست؟
تهمهن تاڕادهیهك رۆڵی ههی ه لهدایكبونى
مناڵ بهش���ێوهى دروست و تهندروست،
وات���ا بۆنمونه ئهگهر دایكێك با تهمهنى
چل ساڵ بێت كه نۆ مانگى خۆى تهواو
كردبێت ولهپشكنینهكاندا هیچ كێشهى
نهبێت دهتوانێت مناڵهكهى بهسروشتى
بێت��� ه دونیاوه ئهگهر هیچ كێش���هیهكى
ت���رى لهگ���هڵ نهبێ���ت ،ههندێكجاریش
كۆمهڵێك هۆكار كۆدهبنهوه لهدایكێكدا
بۆ بڕی���اردان لهنهش���تهرگهرى ،ئهگهر
ئافرهتێ���ك تهمهن���ى ب���هرهو گهورهیی
ب���ڕوات ،لهوانهی ه ههندێ���ك كاریگهرى
ههبێت لهس���هر ماوهى س���كپڕیهكهى
جگهلهماوهى مناڵبونهكهى.

ئهو وهرزشانهى دهبێت دواى مناڵبون ژنان بیكهن
◘ نهوژین
لهپاش مناڵبون وهرزشكردن بهسوده
بۆ الیهنی جهستهیی و دهرونیی
دایكهكه بهتایبهت لهرۆژهكانی یهكهمی
پاش مناڵبونی ،ئهمهش لهپێناو
بههێزكردنی ماسولكهكانی سك و
توندكردنهوهی ناو قهد .بۆ ئهوهى
فشارێكى زۆریش نهیهت ه سهریان ،ژنان
دهتوانن لهپاش مناڵبون دهست بكهن
بهوهرزشكردنێكی مامناوهند.
بهگش���تى پێویس���ت ه ئهو وهرزشانهى
ژنان دهیكهن ،یهكهمج���ار دهبێت ههر
وهرزش���ێك پێنج جار دوباره بكرێتهوه
رۆژی دو ج���ار ،دوات���ر بهپێ���ی توانا
دهتوانرێت زیاتر بكرێت.
بو ئ���هو دایكانهی دهیانهوێت كێش���ی
خۆیان دابهزێنن شیری سروشتی دهدهن
به كۆرپهكانیان ئهم وهرزش���انه بكهن
هیچ كار ناكاته سهر شیردان ،ههروهها
دهبێت���ه هۆی زوتر دابهزاندنی كێش���ی
لهش���یان وهك دهزانین دایكان بههۆی
مناڵ و كاروبارى م���اڵ كاتیان كهم ه و
ناتوان���ن وهرزش ئهنجام بدهن دهتوانن
بهس كۆرپهكانیان بگرنه ئامێزو پیاس ه
بكهن.
بهاڵم ئهو كهس���انهی به نهشتهرگهری
مناڵی���ان دهبێت لهژێر رێنمای كهس���ی
پس���پۆڕن ،وهرزشی س���ك ناكهن تا ٤
ههفت ه پاش مناڵب���ون ،بهڵكو دهتوانن رۆژی دوای مناڵبونهوه ئهنجام بدرێت.
پیاس��� ه بكهن سودی زوری لێ دهبینن .بهوشێوهیهی ل ه وێنهی ژماره  ١دا دیاره
ئهگهر هاتو دایكان ههستیان ب ه ئازاری دایكهكه لهسهر پش���ت پاڵ بكهوێت و
زۆر كرد ل ه كاتی وهرزش كردن ،دهبێت ئهژنۆی چهماوه بێت ،دهس���تی لهسهر
بوهستن له وهرزشكردن و پشو بدهن .س���كی بێت ،بهلوت دهس���ت بكات ب ه
بهگش���تى ئهو وهرزشانهى كه پێویست ه ههناسه دان لهگهڵ ههناسهدان قهفهزهی
س���نگی جێگیر بكات و س���كی فراوان
ژنان دواى مناڵبون بیكهن ،ئهمانهن:
 .1ههناسهدان بهسك :ئهم ه یهكێك ه ل ه بكات و ههناس���ه وهربگرێت ،پاش���ان
وهرزش ه سادهكان ،دهتوانرێت ل ه یهكهم ماسولكهكانی س���كی كرژ بكاتهوهو ب ه

وهرزشكردن بهسوده
بۆ بههێزكردنی
ماسولكهكانی سك و
توندكردنهوهی
ناو قهد

كهمهری ب ه جێگری بمێنێتهوه.
 .4لولكردنی قاچ و ئهژنۆ :ئهم ه باشترین
وهرزشه بو توندكردنهوهی كهمهر وهك
له وێنهی ژماره  ٤دا دیاره ،دایكهكه پاڵ
بكهوێت لهسهر پشت و ئهژنۆی چهماوه
بێت بهیهكهوهی بنوس���ێنێت ،دهستی
درێژ بێت بهرهو دهرهوهی لهشی خۆی،
ش���ان و س���هری جێگیر بكات ،پاشان
ه���هردو ئهژنۆی بهیهك���هوه بجوڵێنێت
بهالی راس���ت و چهپی ت���ا ئهژنۆی بهر
تهختایهك ه دهكهوێت.
 .5وهرزشكردن بهسنگ :ئهمه باشترین
وهرزش��� ه بۆ بههێزكردنی ماسولكهكانی
س���نگ وهك ل ه وێنهی ژم���اره  ٥دیاره
بهرز بكاتهوه.
دهم ههناسه بداتهوه.
دایكهك���ه لهس���هر پش���ت پاڵبكهوێت،
 .2بهرزكردنهوهی س���هر :ئهم وهرزش ه  .3بهرزكردنهوهی شان و سهر :لهگهڵ ئهژن���ۆی چهم���اوه بێت دهس���تی درێژ
دهتوانرێ���ت چهند رۆژێك پاش مناڵبون بهرزكردنهوهی س���هر دهتوانرێت شان و كردبێت بهرهو دهرهوهی لهش���ی خۆی،
ئهنج���ام بدرێت وهك ل��� ه وێنهی ژماره دهس���ت بهرز بكرێتهوه وهك له وێنهی ههردو دهس���تی بنوس���ێنێت لهس���هرو
 ٢دا دی���اره ،دایكهك ه لهس���هر پش���ت ژم���اره  ٣دا دی���اره ،بهههمان ش���ێوه ئاستی سنگی ههتاوهكو ماسولكهكانی
پ���اڵ بكهوێت و ئهژن���ۆی چهماوه بێت دایكهكه لهسهر پش���ت پاڵ بكهوێت و س���نگی كرژ ببێت ،چهن���د چركهیهك
و دهس���تی درێژ كردبێت بهرهو لهشی ئهژن���ۆی چهماوه بێت و دهس���تی درێژ بوهستێت بهم شێوهیه ،پاشان دهستی
خۆی ،به قوڵی دهست بكات به ههناس ه بێت بهرهو لهش���ی خۆی ،سهر و شانی لهیهك جیا بكاتهوهو وهرزشهك ه دوباره
دان ،پاشان لهگهڵ ههناسهدانهوه سهر بهرز بكاتهوه تا دهگات ه ئاس���تی پشتی بكاتهوه.

ههمهڕهنگ
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بۆچی رهوشى ژنانى كوردستان باشتره ل ه واڵتانى عهرهبی؟

◘ نهوژین
كوردستانى عێراق وهكو نمونهیهك
ل ه رۆژههاڵتى ناوهڕاست دا تهماشا
دهكرێت لهروى تێكهڵبون و
بهشدارى ژنان له كایهى سیاسیی
دا ،بهشێوهیهك كهله پارلهمان دا
رێژهیان دهگات ه  .%30ئهمهش لهرێگهى
تێكۆشانێكى سهختهوه بهدهستیان
هێناوه تاگهشتون بهم ئاسته،
سهرباری ئهوهش هێشتا روبهروى
ئاستهنگ و كێشه دهبنهوه.
ژمارهى ژنان ل ه پارلهمانى كوردستان
دا
لهپارلهمانى كوردستاندا پشت به بنهماى
«كۆتا» دهبهس���ترێت بۆ ژن���ان ،واتا
رێژهى %30ى كورسیهكان تهرخانكراون
بۆ ژنان .ئهم رێژهیهش لهرێگهى یاساوه
لهساڵی  2009دا چهسپێنرا لهكاتێكدا ل ه
خولی پێش���وى پارلهماندا رێژهك ه %25
ب���و .لهدواین ههڵبژاردنى پارلهمانى دا،
ژنانى كوردس���تان توانیان  34كورسی
پارلهمانیى بهدهس���ت بێنن لهكۆی 111
كورسی.
ژنانى ههڵبژێردراو ،هۆكارى سهركهوتنیان
ب���ۆ كۆمهڵێ���ك فاكت���هر دهگێڕنهوه،
لهوانهش :فش���اری كۆمهڵی مهدهنى بۆ
چهسپاندنى مافهكانى ژنان ،تێڕوانینی
سهركردهكانى كورد بۆ ژنان كهپێیانوای ه

هاوشانى پیاوان روبهروى ستهمى رژێمى
(سهدام حس���ێن) بونهتهوه ،ههروهها
بهش���ێك لههۆكارهكانی���ش پهیوهندی
ههی ه ب���ه بهرزكردن���هوهى پێوهرهكانى
كاری سیاس���یی لهالیهن دهسهاڵتدارانى
ههرێمهوه بۆ ئهوهى ببن ه جێ سهرهنجی
واڵتانى رۆژئاواو قهناعهتیان پێبێنن ك ه
كوردس���تان ئامادهیه بۆ ئهوهى ببێت ه
واڵتێكى سهربهخۆ.
چۆن كار به سیستهمى كۆتا دهكرێت؟
ژنانى پاڵی���وراو لهرێگهى ئهو دهنگهى
كه دهنگ���دهر لهیهك كاتدا ب ه لیس���ت
و پاڵیوراوهك���هى دهی���دات ،دهگ���هن
ب��� ه پارلهمان ،ئهگهری���ش ژمارهى ژن ه
كاندیده دهرچوهكان نهگهش���ت ه %30ى
ك���ۆی ئهندامانى پارلهم���ان ،ئهوا پهنا
بۆ سیس���تهمى كۆتا دهبرێت بهپش���ت
بهس���تن بهو دهنگ���هى ك ه لیس���تهك ه
بهدهس���تى هێن���اوه ،ههربۆی ه حزب و
قهوارهكان راهاتون كه ل ه ئامادهكردنى
لیس���تهكانیاندا رهچ���اوى ئ���هوه بكهن
كه لهبهرامبهر ه���هر دو كاندیدی پیاو،
كاندیدێكى ژنیش دابنێن.
لهدواین ههڵبژاردن دا 13 ،ژن به دهنگى
خۆیان گهیشتن ه پارلهمان ،ئهوانى دیك ه
لهرێگهى سیس���تهمى كۆتاوه كورسیی
پارلهمانییان بهدهستهێنا.
بهراوردى ژن له كایهى سیاسییدا ل ه
ههرێم و رۆژههاڵتى ناوهڕاست
ئهگ���هر رێ���ژهى بهش���داریی ژن���ان

گەنجترین کچە براوهی نۆبڵ
◘ نهوژین
ئامادهکردنی :ئاسیا حسێن
(مەاللە یوسفزی) ،چاالکوانێکی
پاکستانیە لە بواری خوێندن و
فێرکاری ئافرەتاندا .لەساتەوەختی
هێرشەکانی تاڵیبان بۆ سەر پاکستان،
مەاللە بە شێوازێکی سەیر رزگاری بو
لە مردن و پاش ئەوەی کە چیرۆکی
ژیانی خۆی نوسیەوە بۆ کەناڵی
 ،BBCلەساڵ  2014دا خەاڵتی
نۆبڵی ئاشتی پێ بەخشرا.
(مەاللە) ،لەدایکبوی س���اڵی ()1997
ی زاینییە لە ناوچەی (وادی سوات)ی
باکوری پاکستان .باوکی مەاللە(ضیاء
الدی���ن یوس���فزی) سیاس���ەتمەدار و
ش���اعیرێکی بەناوبانگە و دامەزرێنەری
چەن���د قوتابخانەیەک���ە ل���ە ناوچەکە.
مەاللە لەسەر دەستی باوکی قۆناغەکانی
خوێندنی بڕیوە ،پاشان بۆ درێژە دان بە
خوێندن روی لە بەریتانیا کرد .ئێس���تا
مەاللە لە بواری (فەلس���ەفە و زانستە
سیاس���یەکان) درێژە ب���ە خوێندنەکەی
دەدات.
یەکەمین چاالکی مەاللە رەخنەگرتن بو
لە بزوتنەوە هێرش���بەرەکانی تاڵیبان،
دەی���وت« :تاڵیب���ان چ���ۆن دەتوانێت
م���ن بێب���ەش ب���کات لە خوێن���دن کە
س���ەرەکییترین ماف���ی خۆم���ە؟» ئەم
قس���ەی مەاللە بو بە س���ەردێڕی هەمو
رۆژنامەکانی ناوچەکە.
ل���ە س���اڵی ( )2009دا( ،مەالل���ە)

بانگهێشتی کەناڵی BBCکرا و لەوێدا
باس���ی لە حاڵ و گوزەرانی پاکس���تان
ک���رد لە ژێ���ر هێرش���ەکانی تاڵیباندا،
چۆن قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن
دەس���وتێنن و منداڵەکان���ی ئەو ناوچە
بێب���ەش دەبن لە خوێندن .لە س���اڵی
()2012دا ،دوای بەردەوامبون���ی ل���ە
دژایەتییکردن���ی بزوتنەوەکانی تاڵیبان،
لەکاتی گەڕانەوەی لە قوتابخانه (مەاللە)
بەر هێرشی چەکدارەکانی تالیبان کەوت
و برینێکی زۆریان لەسەری بە جێهێشت.
لەو هێرش���ەدا (مەاللە) گوێی ڕاستی
لەدەست دا و بەش���ێک لە دەمارەکانی
مێشکی بەتەواوەتی لەکار وەستا .پاش
ئەوەی لە بەڕیتانیا نەشتەرگەری بۆ کرا
دوبارە سەالمەتی بەدەست هێنایەوە.
زۆری نەخایاند کە مەاللە وەکو (سومبولی
ئاش���تی و پاراس���تنی مافی ئافرەتان
بەتایبەت ماف���ی درێژەدان بە خوێندن)
ناسرا .لەساڵی ()2013دا بانگهێشت کرا
بۆ کۆشکی سپی ،بەمەش ناوبانگێکی
جیهانی بەدەستهێنا .هەر لەو ساڵەدا و
لە ئەمریکا ( ،مهاللە) یەکەمین وتاری
جیهانی خۆی پێشکەشکرد سەبارەت بە
(ماف���ی خوێندن و فێربونی ئافرەتان)،
بەمەش بو بە جێگای س���ەرنجی میدیا
ئەوروپی و ئەمریکییەکان.
لەس���اڵی ()2013دا ،یەکەمی���ن کتێبی
(مەالل���ە) چاپ بو لە ژێر ناونیش���انی
(م���ن مەاللەم) ،ک���ە تێی���دا باس لە
یادەوەریەکان���ی ژیانی خ���ۆی دەکات.
کتێبەکەی (مەاللە) هەر لە ساڵی چاپ
بونیدا  287هەزار دانهی لێ فرۆشرا.

لهكایهى سیاس���یی دا له كوردس���تان
بهراورد بكهین ب���ه ناوچهى رۆژههاڵتى
ناوهڕاس���ت ،دهبینین كه رهوشهكه ل ه
كورس���تان باش���تره ،چونك ه لهساڵی
 2013دا رێژهى بهشداریی ژنان بهتێكڕا
له ناوچهى رۆژههاڵتى ناوهڕاست%16 ،
بو .لهنێو ههمو واڵتانی ئهم ناوچهیهش،
تهنه���ا (جهزائی���ر) توانیویهتى پێش
ههرێمى كوردس���تان بكهوێت ل ه زۆری
رێژهى بهشداریی ژنان ،چونك ه رێژهك ه
ل���هو واڵت ه  %32ب���وه ،ئهویش بههۆی
سیس���تهمى كۆتاوه ك ه لهو واڵتهش���دا
گیراوهته بهر.
ب���ۆ رێككردن���هوهو هاوس���هنگكردنى
بهش���داری ژنان ،زۆرێك ل���هو واڵتانى
عهرهبیی پهنایان بۆ سیس���تهمى كۆتا
بردوه ،لهوانه( :تونس ،لیبیا و عێراق)،
ئهمیش بهو ئامانجهى رێژهى بهشداریی
ژن���ان لهكایهى سیاس���یی بگهیهنن ب ه
.%25
بهبێ سیس���تهمى كۆتا ،باشترین رێژه
كه لهناو ئهو واڵتانهدا ژنان بهدهستیان
هێنابێت ،ل ه (س���وریا) ب���وه كهرێژهى
بهشداریهكه گهیشتوهت ه  ،%12لهكاتێكدا
ل ه (لوبنان)ى دراوسێی دا لهكۆی 128
كورسی پارلهمانیى ،ژنان توانییان تهنها
ب ه  4دانهیان بگهن.
ژنانى كوردستان چۆن بهم ئاست ه
گهیشتن؟
لێرهدا و بۆ وهاڵمدانهوهى ئهم پرسیاره،

س���هرهنجام توانیمان ئهو س���هختیان ه
تێپهڕێنین».
(پهروا)ش ئاماژهى بهوهكرد كه ژمارهى
ژنانى پارلهمانتار ل ه لیسته جیاوازهكان
زۆر بون كاتێك رهدیانكردهوه دهنگ ب ه
كابینهى حكومهت بدهن بهوهۆیهى ك ه
تهنها یهك ژنه وهزی���ری لهخۆ گرتبو،
ئهگهرچ���ی حزبهكهى خ���ۆی (گۆڕان)
لهگهڵ كابینهكهدا بو ،بهاڵم «من دهنگم
پێ نهدا».
رای پیاوان چییه؟
پ���هروا ،دهڵێ���ت« :زۆرین���هى پیاوان
رایانوای ه كه لهپارلهماندا ش���وێنێك نی ه
بۆ ئێمه ،پێش���یانوایه كهئێمه گونجاو
نین بۆ كارى پارلهمانیى».
ب���هاڵم كاتێ���ك پرس���یارمان لهبارهى
بهش���داریی ژنان لهكارى پارلهمانیی ل ه
(رێبین)ى  24س���اڵ كرد ك ه پیش���هى
ئهندازی���اره ،وهه���ا وهاڵم���ى دای���هوه
ك��� ه «ههندێك ل��� ه ژنان بۆ ئ���هوكاره
دهس���تنادهن چونك ه عاتیفی���ن ،بهاڵم
ههندێكى تریشیان گونجاون».
بهاڵم شۆفێرى تهكسیهكى پهنجا ساڵه،
پێیوابو كه ژنان ههمان تواناى پیاوانیان
ههی���ه ،تهنها ئهوه خهمی بو كه «ئهى
كێ گرنگیی بهمناڵهكان بدات؟».
سان ساراڤان ،چاالكوانى رێكخراوهكانى
داكۆكی له ژنان ،بۆچونێكى رهشبینانهى
ههیه لهبارهى ئهم پرسهوه .ئهو دهڵێت:
«لهكوردستان دا ژنان بۆ ئهوهى بچن ه
كایهى سیاس���ییهوه هی���چ بژاردهیهكى
دیكهیان نیه جگه لهوهى ببن به پیاو،
ئهوان هیچ نین جگ ه ل ه لهیس���تۆكهیهك
ك ه ب ه ئاسانى یارییان پێبكرێت ،چونك ه
ل ه كۆمهڵگاكهماندا نرخی مرۆڤ بهگشتى
زۆر كهمه بهتایبهت ژنان».
وتیشی« :چاوهڕێی گۆڕانكاریهكى ئهوتۆ
ناكهم ،ههتا ئهو تێڕوانینه بهردهوام بێت
ك��� ه وا ل ه ژنان دهڕوانێت كه یان دهبن ه
مایهى ش���انازیی بۆ خێزانهكانیان ،یان
ئهوهیه دهبن ه مایهى شهرم و عار».

پشت ب ه ئهزمون و سهربوردهى سێ ژن ه
پارلهمانتار ل ه س���ێ لیست و قهوارهى
جیاواز دهبهستین.
سهرباری لهدایكبونى ل ه گوندێكى بچوك
و لهنێو خێزانێكى جوتیاری گوندنشین،
بهاڵم (رێواز فایهق حسێن) توانى بگات
ب ه پۆستى پارلهمانتارى ،ئهمهش دواى
ئهوهى تێك���هڵ ب���هكارى رێكخراوهیی
خوێندكاریی ب���و و دواتریش چوه نێو
كاری تایبهتمهند ب��� ه ژنانهوه لهرێگهى
یهكێت���ى نیش���تمانى كوردس���تانهوه.
(رێواز) پێش پارلهمانتاریی ،مامۆستاى
زانكۆ بوه لهبهش���ى یاسا ،پاش ئهوهى
هاوس���هرهكهى كه پارلهمانتاری خولی
پێشو بوه ،هانیداوه بۆ بهشدارییكردن
لهكێبڕكێ���ی ههڵبژاردن و خۆپااڵوتن بۆ
پارلهمان ،ئهوهبو بهدهنگی خۆی و بهبێ
كۆتا ،توانی ببێت ه پارلهمانتار.
ب���هاڵم هاوڕێكهى (رێواز) ل ه لیس���تی
پارت���ى دموكرات���ى كوردس���تان (ڤااڵ
فهری���د ئیبراهی���م) ،توان���ى لهرێگهى
سیستهمى كۆتاوه ببێت به پارلهمانتار.
ئهو ك ه دكتۆرای له یاس���ای تاوانكاریی
نێودهوڵهتیی دا ههیه ،باس���لهوهدهكات
كه حزبهك���هى داواى لێكردوه خۆی بۆ
پارلهم���ان كاندید ب���كات ،بههۆی ئهو
ئهزمون و بڕوانامهیهكى كهههیهتى.
ههرچ���ی (پ���هروا عهل���ی حهمه)ی���ه،
لهخێزانێكى ئاس���ایی دا پێگهیش���توهو
خاوهنى ئهزمونێكى ئهكادیمی باش���ه،
ئهمهش وایكرد ك ه دهنگدهرهكان دهنگی
خۆیان���ى پێبدهن و لهس���هر لیس���تی
(بزوتنهوهى گۆڕان) بگات به پارلهمانى
كوردستان.
ئهو ئاستهنگان ه چین روبهرویان
بوهتهوه؟
رێ���واز ،لهوبارهوه دهڵێ���ت« :ههندێك
له ناس���یاوهكانمان ب ه باوكمیان دهوت
چۆن رێگ ه ب ه چونه دهرهوهى كچهكهت
دهدهی���ن و چ���ۆن دههێڵ���ی لهس���هر
تهلهفزی���ۆن دهركهوێت؟» بهاڵم باوكی
گوێی بهو قسانه نهداوه.
(ڤ���ااڵ)ش دهڵێ���ت« :ل��� ه كات���ى ئامادهكردنى:
ههڵمهتهكانى بانگهشهدا بۆمان سهخت دلڤین دارمنسی – كۆنستانس دیلوار
بو كهبڕۆین ه دهرهوهو لهگهڵ كهس���انى سهرچاوه:
نهن���اس دا گفتوگ���ۆ بكهی���ن ،ب���هاڵم www.raseef22.com

دەربارەی
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.
2017/7/12
مهالله لهگهڵ چهند کچه ئاوارهیهک له یاریگایهکی ههولێر
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
لە هەڵوێس���تە گرنگەکان���ی (مەاللە) ،بهێنێت کە بەرزترینیان خەاڵتی (نۆبڵی تهلهفۆن:
وەاڵمدان���ەوەی بڕیارەکەی س���ەرۆکی ئاش���تی) بو لە ساڵی  .2014پاشان بە 07480207400
ئەمریکا (دۆناڵد ترەمپ) بو دژ بە هاتنی گەنجترین براوەی خەاڵتی نۆبڵ ناوبانگی ئیمهیڵ:
مس���وڵمانەکان بۆ ئەمری���کا( .مەاللە) دەرکرد .لە ساڵی ()2017دا( ،مەاللە) nawzhinnewspaper@gmail.com
لەبارەی ئەو بڕیارەوە وتی« :ئەم بڕیارە لەگەڵ رێکخ���راوە جیاوازەکانی والیەتە فهیسبوك:
پڕه ل���ە رق و دوژمنایەتیی ،دوابەدوای یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەنێرێتە دەرەوەnawzhinnewspaper ،
ئ���ەم بڕیارە ژم���ارەی تیرۆرس���تهکانی بۆ هاندان���ی ئافرەتان بۆ باڵوکردنەوەی
ئاش���تی و هاندان���ی ئافرەتان بۆ درێژە دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئەمریکا زیاد دەکات ،نەک کەم».
(مەالل���ە) لە تەمەنێک���ی کەمدا توانی دان بە خوێندن .ههفتهی پێش���وش بۆ ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org
چەندی���ن خەاڵت���ی جیهانی بەدەس���ت ئهم مهبهست ه سهردانی ههولێری کرد.
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ژن لهكهالر ههفتهبازاڕێك بهڕێوهدهبهن

◘ نهوژین ،دونیا رهحیم
ههمو ئهو دوكان و فرۆشگایانهى
له گهرمیاندا ههن ،بهزۆرینهى
رهها پیاوان بهڕێوهى دهبهن ،بهاڵم
ههفتهبازاڕێك بهپێچهوانهوه ستافهكهى
ل ه رهگهزی مێن و بهشێوهیهكى باش
كاروبارهكانى رایی دهكهن و دهیبهن ه
پێشهوه.
لهگهڕهك���ى ئاوارهكانى ش���ارى كهالر،
چهند مانگێك��� ه ههفتهبازاڕێك تایبهت
ب ه فرۆش���تنى كهلوپهل و كوتاڵی ژنان
كراوهت���هوه ،بهن���اوى «ههفتهبازاڕى
خانم���ان» .ئ���هم فرۆش���گای ه لهالیهن
پیاوێكهوه خاوهندارێتى دهكرێت ،بهاڵم
كاروبارى بردنهرێوهى لهالیهن  4ژنهوه
جێبهجێ دهكرێت.
س���ارا 21 ،س���اڵ ،یهكێك ه لهو كچانهى
ل��� ه ههفتهب���ازاڕه دا كاردهكات .ب���ۆ
(نهوژی���ن) وت���ى« :م���ن خویندکاری
زانک���ۆم ،ههربۆی���هو ب���ۆ دابینكردنى
خهرج���ی خوێن���دن و گوزهرانى خۆم،
لهم ههفتهبازاڕه دا دهس���تبهكار بون،
ئێستا رۆژان ه لێرهدا كاردهكهم و زۆریش
بهكارهكهم ئاسودهم».
ئاماژهى بهوهش���كرد «پیش���تر کاری
دیکەم ک���ردوە ،بهاڵم چهن���د مانگێك ه
لێره دهس���تبهكار بوم ،ئەو موچەیهش
ک���ە لەکارکردنەک���ەم وەری دهگ���رم،
پێداویستی ژیانم دابین دەکات».
بهگش���تى ئ���هو ژنان���هى كهل��� ه
ههفتهبازاڕهكهدا كاردهكهن ،ئاسودهیی
خۆی���ان بهكارهكهی���ان دهردهب���ڕن،
ئاماژه بهوهش���دهكهن ك ه سهردانكهران
و كڕیارانی���ش بهههمانش���ێوه بهبونى
شوێنێكى وهها ئاسودهن.
ئیم���ان عەل���ی ،كارمهندێك���ى دیكهى
ههفتهبازاڕهكهیه ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«ئاس���ودهم لهكاركردن���م ،چونك ه ئهو
موچهیهى لهپای ئیشكردنمان وهریدهگرین

گوزهرانمانى پێ دابین دهكهین ،ئهوهش
زیاتر خۆشحاڵمان دهكات ئهوهی ه ژنانیش
ك ه س���هردانمان دهكهن ،بهههمانشێوه
خۆشحاڵن ك ه چهند ژنێك فرۆشگایهك
بهڕێوهدهبهن».
ل���هم ههفتهبازاڕهدا ،ب���هزۆری كوتاڵ و
ههندێك جلوبهرگى ئافرهتان دهفرۆشرێت،
خاوهنهكهشى باسلهوهدهكات ك ه ئهگهر
بۆی���ان بگونجێت دهیانهوێ���ت پرۆژهك ه
پهره پێبدهن.
شێرزاد عیماد ،خاوهنى ههفتهبازاڕهكه،
ب��� ه (نهوژی���ن)ى وت« :ئاف���رەت زۆر
بەکەمی لەگەرمیان دا کاردەکەن ،بۆیە
بریارمان دا ههفتهبازاڕێك بكهینهوه ك ه
تەنها ئافرەتان كارى تێدا بكهن ،ئهمهش
كاردان���هوهى باش���ی لێكهوتوهت���هوهو
بهگشتى ئهوانهى س���هردانمان دهكهن
زۆر دهستخۆشیمان لێدهكهن».
ئام���اژهى بهوهش���كرد «ئەمانەوێ���ت
پرۆژەکەمان گەورەت���ر بکەین لهداهاتو
دا».
بهش���ێكى بهرچاو لهو ژنانهى سهردانى
ئهم ههفتهبازاڕه دهك���هن ،لهنهتهوهى
عهرهبن ،بۆ ئهم مهبهس���تهش خانمێك
دانراوه ك��� ه بهعهرهبی قس��� ه بكات و
خواس���تى كڕیارانى عهرهب راپهڕێنێت،
ئهو خانمهش (وهزیره مستهفا)یه.
وهزیره ،بۆ (نهوژین) وتى« :خەڵكێك
کەس���ەردانی ئێمە دەکەن زۆر مورتاحن
کە ئەبین���ن ئێمە ئافرەتی���ن لەگەڵیان
مامەڵە ئەکەین و دەس���ت خۆش���یمان
لێدەکەن».
ئ���هو ژن��� ه س���هرباری كارك���ردن ل��� ه
ههفتهبازاڕهكهدا ،هاوكات ههندێكجاریش
كاری دروم���ان «خهیات���ى» ب���ۆ ژنان
رادهپهڕێنێ���ت .وت���ى« :هەندێك جار
کڕیارەکان قوماش لێ���رە دەکڕن و من
بۆیان ئەدورم».
ئ���هو خاڵهى لهكاركردن���ى ژنان دا زۆر
مایهى نیگهرانى و ترسه ،قسهو توانجی
خهڵكه ،ههرئهمهش��� ه وایك���ردوه ژنان

كهمت���ر رو لهكاركردن لهكهرتى تایبهت
بكهن یان سڵ لهو بواره بكهنهوه ،بهاڵم
كرێكاران���ى ههفتهب���ازاڕى «خانمان»
بهتێك���ڕا بڕیاریان���داوه چارهنوس���ی
ئیش���كردن و گوزهرانى خۆیان ،نهدهن ه
دهست قسهو قسهڵۆكى خهڵكییهوه.
لهوب���ارهوه (وهزیره) وتى« :هەرچەند
ناتوانی���ن گ���وێ بەقس���ەی خەڵك���ی
نەدەین ،بەاڵم بڕیارمانداوه ك ه نههێڵین
ئهو قسهوقس���هڵۆكان ه كار بكهن ه سهر

ژیانم���ان ،بهش���ێوهیهک ک��� ه وابکهن
لهكاركردن س���اردمان بكهنهوه یاخود
واز لهکارکردن بێنین».
ههندێكجاریش ههر لهترس���ی قس���هى
خهڵكى ،خێزانهكان رێگ ه ب ه كچهكانیان
نادهن كار بكهن ،بهاڵم وهك كرێكارانى
ههفتهبازاڕهك��� ه ئاماژهی���ان ب���ۆ كرد،
بهپێچهوانهوه خێزانهكانیان پشتگیرییان
دهكهن.
ئیمان ،لهوبارهوه وتى« :هیچ کەسێک

لەخێزانەک���ەم نەبونەت ه رێگر لەبەردەم
کارکردنم ،بهڵكو بهپێچهوانهوه پشتیان
گرتوم و هاوكاریان كردوم».
(س���ارا)ش وت���ى« :خێزانهک���ەم و
هاوڕێکان���م هانی���ان داوم ب���ۆ ئەوەی
ب���ەردەوام بم و لەس���ەرپێیهکانی خۆم
بوەستم».
وتیش���ی« :ئومێدیش���م ههی ه ك ه پاش
تهواوكردن���ى خوێندن���ى زانك���ۆ ،ببم
بهخاوهنى كارى سهربهخۆی خۆم».

كچ ه یاریزانهكهى دهربهندیخان
خهیاڵ ،پێیوای ه هاتن ه پێشهوهی كچان
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
بۆ چاالكی ه وهرزشیهكان زیادی كردوه و
ئاماژه بهوه دهدات« :کچان زیاتر چاو
خهیاڵ ،كچێكی دانیشتوی قهزای
کراوە بون و زیاتر ل ه س���ااڵنی پێش���و
دهربهندیخانهو یهكێكه لهو كچانهی
وهرزش دهكهن و گرنگی ب ه خولیاكانیان
توانیویهتی پهره بهتواناكانی بدات و
دهدهن».
ل ه رێگهی وهرزشهوه ببێته ناوێك ل ه
خهی���اڵ ،لهگ���هڵ ئ���هوهی س���هرقاڵی
ناوه ناسراوهكانی شارهكهی.
وهرزش���كردنه ،خوێندكاری دوا قۆناغی
ئ���هو یاریزانی تۆپی بالهی��� ه و زیاتر ل ه ئامادهییه ،باس لهوهشدهكات توانیویهتى
چوار ساڵ ه یاری بۆ یانهی دهربهندیخان هاوس���هنگیهك لهنێ���وان خوێن���دن و
دهكات و ب���هردهوام یهكێك��� ه ل���هو وهرزش دا بێنێت ه ئاراوه «وەرزش هیچ
یاریزانانهی راهێنهر و هاندهرانی یانهك ه
به گهشبینیهوه ل ه ئاستی دهروانن.
خهی���اڵ حهم���ه ،تهم���هن  ٢٠س���اڵ،
دهستپێک و س���هرهتای تێکهڵبونی ب ه
جیهان���ی وهرزش و پهرهدان ب ه توانا و
حهزهکانی لهو ب���وارهدا ،بۆ رۆژنامهی
(نهوژین) گێڕایهوه.
وتی« :لە مناڵییەوە سهرقاڵی وەرزشم
بە گشتی بەاڵم بۆ  4ساڵ ئەچێت یاری
بالە ئەکەم ،لەگەڵ یاری بالەش���دا یاری
لهشجوانى (فیتنس) دەکەم» .
ئهو ب���اس ل���هو پش���تگیریی ه دهكات
كهلهالی���هن خێزانهكهیهوه بۆی دهكرێت
كهوایك���ردوه لهپش���ت ئهو ئاس���ت و
س���هركهوتنانهوه بن كهپێی گهیش���توه
«خێزانەک���ەم رۆڵێکی گەورەیان هەبوە
لە  س���ەرکەوتنەکان و  لە گەشتن بەم
ئاستەم هەمیشە هاوکارم بون».
ل��� ه راب���ردودا وهرزش���كردنی كچان و
بهش���داریان ل ه چاالكیهك ه وهرزشیهكان
دا ئهگ���هر ئهس���تهم نهبوبێ���ت ئ���هوا
بهالنیکهم���هوه ق���ورس و زهحمهت بو،
بهاڵم ل ه ئێستادا كچان بهشداری كارایان
ههی ه ل ه چاالكی ه جیاوازهكاندا ،بهتایبهت
ل ه س���نورى گهرمیان و دهوروبهرى ،ك ه
كچان���ى یاریزانى باش و ئاس���ت بهرز
خۆیان پێگهیاندوه.

رێگرییەکی دروستنهکردوه ل ه
کارەکانی ژیانم ،بەڵکو زیاتر
ئاسودەی کردوم و هۆکارێک
بوە بۆ ئەوەی زیاتر متمانەم
هەبێت بە خۆم لە هەر کارێک
بمەوێت ئەنجامی بدەم».
ب��� ه ه���ۆی ئاس���ت ه
بهرزهكهی���هوه ،چهندینجار
یان���هكان ههوڵی���ان داوه،
گرێبهستی لهگهڵ ئیمزا بكهن
و سود ل ه تواناكانی وهربگرن،

یانهكان بۆندیان
پێشکەش کردوم،
بەاڵم بە باشم زانیوە
خزمەتی شارەکەم
بکەم
بهاڵم خهیاڵ رهتی كردوهتهوه یانهكهی
ب ه جێ بهێڵێ ،ل���هم بارهیهوه دهڵێت:
«یانهكان بۆندیان پێش���کەش کردوم،
ب���ەاڵم خۆم بە باش���م زانیوە خزمەتی
ش���ارەکەم بکەم و  ل���ە یانەکەی خۆم
دا بمێنمەوە ،ل���ە داهاتوش پالنی ترم
هەیە».
ئهوكچ��� ه وهرزش���كاره ،گهش���بین ه ب ه
بهشداری كچان ل ه كای ه جیاوازهكاندا و
دهڵێت « :بە پێی روانینی من ،کچان
گرنگییەکی زۆر بە وەرزش دەدەن  جا
چ لە یاری بالە بێت یاخود لەشجوانی و
تۆپی پێ و یاریهكانی دیكهش».
ب ه هۆی قهیرانی داراییهوه تارادهیهك
سس���تی ب��� ه زۆرب���هی چاالكی��� ه
وهرزش���یهكانهوه دیاره ب ه تایبهتی
وهرزش���ی كچ���ان ،بهش���ێوهیهک
خهریک��� ه کار دهکات��� ه س���هر ئهو
بهرهوپێش���هوچونهی کهلهم���اوهی
چهند ساڵی رابردودا کچان ل ه بواری
وهرزش دا بهدییانهێناوه.
لهوبارهوه (خهی���اڵ) دهڵێت« :تاکە
گرف���ت ئەوەی���ە  خول���ەکان زۆر کەم
دەکرێنەوە ،ئەوەش کاریگەریی لەسەر
یاریزانان دروست دەکات».

