شیرین،
ژنێك دهستبهردارى
خوێنى فهرهادهكهى
نابێت
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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

دهیان كچى الدێكانى گهرمیان واز لهخوێندن دێنن
◘ نهوژین
دهیان خوێندكارى الدێكانى سنورى
گهرمیان ،بهكاریگهرى قهیرانى دارایی
و نهبونى قوتابخانه ،واز لهخوێندن
دێنن ،بهڕێوهبهرى پهروهردهى
گهرمیانیش دهڵێت%70« :ى ئهو
خوێندكارانه كچن».
بهپێ���ی بهدواداچونێك���ى رۆژنام���هى
(نهوژی���ن) ،لهم���اوهى ئهمس���اڵدا ،لە
کۆی  10قوتابخانەی گوندو ناحیەکانی
ئیدارەی گەرمیان 93 ،خوێندکار وازیان
لەخوێندن هێناوە ک���ە ()49یان کچ و
()44یان کوڕ بون.
وهزارهتى پهروهرده بۆ ئهمساڵ بڕیاری
دا خوێندنگاى گوندهكان تێكهڵ بكات،
بۆ ئهمهش خوێندكارى قوتابخانهى چهند
گوندێك ل���ه قوتابخانهی یهك گوندیان
كۆدهكرێن���هوه و دهبێ���ت خوێندكارى
گوندهكانى تر رۆژان���ه هاتوچۆ بكهن،
ك ه ئهمهش تێچونى زۆر دهخات ه س���هر
خێزان���هكان ،ئهمه س���هرباری قهیرانی
دارایی ،ههروهه���ا ههندێك قوتابخانهى
دیك���ه ،تهنه���ا ت���ا پۆلی  6ی���ان 9ى
بنهڕهتییان تێدایه ،خوێندكاران ئهگهر
بیانهوێ بهردهوام بن لهخوێندنهكهیان،
دهبێ���ت رو ل��� ه قوتابخان���هى گوندى
دیك ه یان قهزاو ناحی���هكان بكهن ،ك ه
ئهمهش تێچون و مهترسیش���ی زۆرتره،
بۆی��� ه زۆرێ���ك لهخێزان���هكان رێگه ب ه
مناڵهكانی���ان ن���ادهن خوێن���دن تهواو

بۆچى ژنان وێنهى خۆیان
ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
باڵوناكهنهوه؟
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بكهن و ل���ه قوتابخانه دهریان دهكهن،
بهتایبهت كچهكانیان.
بهڕێوهب���هرى گش���تى پ���هروهردهى
گهرمیان ،م.دارا ئهحمهد ،ب ه رۆژنامهى
(نهوژی���ن)ى وت« :رێ���ژهى وازهێنانى
كچان ل ه كوڕان زیات���ره لهناوهندهكانى

خوێندن بهگش���تى و ئهوانهى الدێكان
بهتایبهتى».
وتیش���ی« :له كاتى وازهێنانى ()100
خوێن���دكار ،ب���هالی كهم���هوه ()70
خوێندكاریان كچه».
الیخۆش���یهوه ،م .ئ���ارام محهم���هد،

یاری���دەری بهڕێوهب���هرى ئامادەی���ی
(گردەگۆزینە) ،بۆ رۆژنامهى (نهوژین)
وت���ی «:خوێندکارێکی زۆر لە خوێندن
دادەبڕی���ن ،ه���ۆكارى س���هرهكی ئهو
دابڕان���هش بەه���ۆی خراپ���ی ب���اری
داراییەوەیە بەتایبەت کچەکان».

گهرمیان 21 :حاڵهتى دهستدرێژی
سێكسی بۆسهر ژنان ل ه  2ساڵ دا
◘ نهوژین
تهنها لهماوهى  2ساڵدا لهگهرمیان،
( )21حاڵهتى دهستدرێژی سێكسی
بۆسهر ژنان تۆماركراوه.
بهپێی ئامارێكى فهرمیی بهڕێوهبهرایهتى
گشتى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ
ب ه ژنان كه لەمیانەی کۆنفرانس���ێک دا
تۆڕی رێکخراوەکان���ی ژنان لە ھەرێمی
کوردس���تان خس���تیان ه رو ،ئاماژه ب ه
توندوتیژییهكان���ى دژ ب ه ژنان لهماوهى
س���ااڵنى  2015و  2016ك���راوه ،تیایدا
رێژهى توندوتی���ژی بهرامبهر ب ه ژنانى
گهرميانیش خراوهت ه رو.
بهپێ���ی ئهو ئام���اره ،لهگهرمیان و لهو
دو س���اڵهدا 21 ،حاڵهتى دهس���تدرێژی

سێكس���ی دژ ب��� ه ژن���ان تۆماركراوه،
بهش���ێوهیهك لهس���اڵی  2015دا 16
حاڵهت تۆماركراوه ،بهاڵم س���اڵی 2016
رێژهكه دابهزیوه بۆ  5حاڵهت.
ههربهپێی ئ���هو ئاماره ،كۆی حاڵهت و
سكااڵ و توندوتیژیهكان لهو دو ساڵهدا
لهگهرمیان ،س���هروى ههزارو پێنجسهد
حاڵهت بوه.
پێشتریش بهڕێوهبهرى بهڕێوهبهرایهتى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژی دژ ب ه
ژن���ان لهگهرمیان ،عهقیدی یاس���ایی:
لهمیعه محهمهد ،ئ���هوهى به رۆژنامهى
(نهوژی���ن) وتب���و كه لهس���اڵی 2015
دا رێ���ژهى حاڵهتهكانى دهس���تدرێژى
سێكسی چهندین هێندهى ساڵی پێشوتر
زیادیكردبو ،بهاڵم لهساڵی رابردو رێژهك ه
دابهزیوه.

كارگهیهكى نان ژنانى
ئیشكهرى رزگاریی
كۆدهكاتهوه
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لەگەرمیان پیاوان کچی مناڵ دەکەن ه
ژنی دوەم و سێیەمیان
تێچونى داراییش���هوه داواكاریهكى زۆر
◘ نهوژین
ناخهنه سهر پیاوان ،ئهم ه جگ ه لهوهى
لهروى مارهبڕین لهدادگاكانى دهرهوهى
رێكخراوێك ئاشكراى دهكات بهشێكى
بهرچاو لهو پیاوانهى گهرمیان ك ه ژنى ههرێم كارهكه ئاسانتره».
ئهو چاالكوانه ،ئهوهش���ى خستهرو ك ه
دوهم و سێیهم دێنن ،خراپی رهوشى
ههندێك ل���هو پیاوان ه پ���اش ماوهیهك
ئاوارهكان دهقۆزنهوه بۆ خواستنى
لهخواستنى كچانى ئاواره ،وازیان لێدێنن
كچى مناڵ لێیان.
یان دهیانگهڕێننهوه ب���ۆ خێزانهكانیان
ڤیان سابیر ،سهرپهرشتیاری پرۆژهكانى بهبیان���وى جۆراوج���ۆر .وتیش���ی:
(رێكخراوى خهڵك بۆ گهشهپێدان) ك ه ل ه «پیاوان بێدهربهس���تن ل���ه ناردنهوهى
بوارى ئاوارهكان دا لهگهرمیان چاالكن ،هاوسهرهكانیان ،چونكه لهروى یاسایی
ل ه لێدوانی ب���ۆ (نهوژین) لهبارهی ئهم و داراییهوه ش���تێكى ئهوتۆیان لهسهر
حاڵهتهوه ،وتی« :کۆمهڵێک هۆکار ههن ناكهوێت».
بۆ ئ���هم کارهی پیاوان ،لهوانه :بههۆی ئام���اژهى دا« :حاڵ���ی ح���از ئێم ه 3
خراپ���ی رهوش���ى داراییان���هوه خێزان ه كهیسمان لهبهردهست ه ك ه پیاوان پاش
ئ���اوارهكان كچهكانی���ان لهتهمهنێك���ى خواس���تنى كچانى ئاواره ،ئێستا وازیان
مناڵ دا بهشو دهدهن ،ههروهك لهروى لێیان هێناوه ک ه ههندێکیان دوگیانن».

دو كچ ه شێوهكار زیاتر ل ه
 10پێشانگاى تایبهتیان
كردوهتهوه
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راپۆرت
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«تا تەمەنم بەرەو سەرەوە هەڵکشێت ،خەمەکانم زیاتر کەڵەکە دەبن»

چیرۆکی ئەو کچانەی کە باوکیان رێگەیان پێنادات بچنە نێو ژیانی هاوسەرگیریەوە

◘ نەوژین ،هونەر حەمید
هەرچەندە باوکی رێگرە لە بەردەم
چونی بۆ نێو ژیانی هاوسەرگیری،
بەاڵم شۆخانی ( 32ساڵ) هەمیشە
نزای سەالمەتی بۆ باوکی دەکات،
چونکە تەنها ئەویان هەیە بۆ ئەوەی
بژێوی ژیانیان بۆ پەیدا بکات.
ش���ۆخان ،ن���اوی خ���وازراوی کچێکی
دانیش���توی قەزای کەالرە ،یەکێکە لەو
دەیان «قوربانی»یەی کە رێگریەکانی
باوک���ی ل���ە چون���ی ب���ۆ نێ���و ژیانی
هاوسەرگیری ،خەریکە بەرەو قەیرەیی
دەیبات.
شۆخان کە رەشبینی و نائومێدی باڵی
بەس���ەر روخساریدا کێش���ابو ،ئاماژەی
بەوەک���رد زیاتر لە دە ک���ەس چونەتە
خوازبێنی و هەوڵیانداوە ژیانی هاوسەری
لەگەڵ پێکبهێنن ،بەاڵم باوکی رێگری لە
شو کردنی کردوە «باوکم دەڵێت ئێوەم

بە بەدبەختی گەورە کردوە ،رێگە نادەم
شو بکەن».
ش���ۆخان کە کچ���ی ماڵەوەی���ە ،تەنها
خەم بۆ داهاتوی خۆی ناخوات ،بەڵکو
هەمیش���ە بی���ر لە داهاتوی ئ���ەو پێنج
خوشکەش���ی دەکاتەوە کە سەرجەمیان
تەمەنیان لەسەروی هەژدە ساڵیەوەیە.
وتی« :باوکم رێگەی ن���ەداوە هیچکام
لە خوشکانی تریش���م ژیانی هاوسەری
پێکبهێنن».
هەرچەندە ئامارێکی ورد لەبارەی ژمارەی
ئەو کچانە لەبەردەستدا نیە کە باوکیان
رێگربوە لەبەردەم چونیان بۆ نێو ژیانی
هاوس���ەری ،بەاڵم زۆری ژمارەی کچانی
قەیرە ل���ەو قەزاو ناحیان���ەی کە دورە
دەستن ،ئاماژەن بۆ بەردەوام بونی ئەو
دیاردەیە.
زۆربەی ئەو باوکانەی رێگرن لەبەردەم
ش���و کردنی کچەکانیان���دا ،ئەوانەن کە
نەخوێندەوارن و هێش���تا بیرکردنەوەی
خێڵەکی بەس���ەریاندا زاڵە و شو کردنی

کچەکانیان بە»عەیبە»دەزانن.
عەباس مەحمود ،سەرۆکی لقی گەرمیانی
کۆمەڵەی کۆمەڵناس���ان و دەرونناسانی
کوردس���تان ،ئاماژەی بەوەکرد رێگری
ک���ردن لە ش���و کردنی کچ���ان گرفتی
کۆمەاڵیەتی و دەرون���ی لێدەکەوێتەوە
«زۆرب���ەی ئەو کچانەی ش���و ناکەن و
قەیرە دەبن ،دواتر توش���ی خەمۆکی و
گۆشەگیری دەبن».
س���ەرۆکی لق���ی گەرمیان���ی کۆمەڵەی
کۆمەڵناسان و دەرونناسانی کوردستان،
باس���یلەوەکرد «ه���ۆکاری کلت���وری و
کۆمەاڵیەت���ی پاڵنەری ئەو باوکانەن کە
رێگە نادەن کچەکانیان شو بکەن».
بەپێی یاس���ای باری کەسێتی عێراقی،
هەر کچێ���ک تەمەنی بگاتە  18س���اڵ
مافی پێکهێنانی ژیانی هاوس���ەرگیری
هەیە لەگ���ەڵ هەر کورێک���دا کە خۆی
بیەوێت .
زۆربەی ئەو کچانەی باوک و کەسوکاریان
رێگ���رن لەب���ەردەم ش���وکردنیان ،بۆ

البردنی لەمپەرەکانی بەردەم چونە نێو
ژیانی هاوسەریان پەنایان بۆ دادگاکانی
کوردس���تان نەب���ردوە ،لەکاتێک���دا لە
رێگەی یاس���اوە دەتوانن کەسوکاریان
ناچار بک���ەن بۆ البردن���ی رێگریەکانی
بەردەمیان.
عەقی���د لەمیعە محەم���ەد ،بەرێوەبەری
بەرێوەبەرایەت���ی بەرەنگاربون���ەوەی
توندوتی���ژی دژی ژن���ان لەگەرمی���ان،
رونیک���ردەوە ئ���ەو باوکان���ەی رێگرن
لەبەردەم شوکردنی کچەکانیان لە روی
یاساییەوە تاوانبارن ،ئەگەر کچەکانیان
سکااڵیان لەسەر تۆمار بکەن «بەداخەوە
ژمارەی ئەو کچانە زۆر کەمن کە بۆ ئەو
مەبەستە پەنا دەبەنە بەر دادگا».
بەرێوەبەرایەت���ی
بەرێوەب���ەری
بەرەنگاربون���ەوەی توندوتی���ژی دژی
ژنان لەگەرمیان ،ئاماژەی بەوەش���کرد
لەحاڵەتی پێویس���ت دا و بەپێی یاسا،
کچ بێ ئامادەبونی باوک و کەس���وکاری
ل���ەدادگا م���ارە دەبردرێ���ت «ئەگ���ەر
حاڵەتەکە پێویس���ت و جیاواز نەبێت،
مارە برینی کچ پێویس���تی بەرەزامەندی
کەسوکاریەتی».
رێگری کردن���ی باوک و کەس���وکار لە
شوکردنی کچان ،دەچێتە چوارچێوەی
توندوتیژی���ەوە بەرانبەر ب���ە ژنان و لە
یاسای ژمارە ( )11ی ساڵی  2011دا کە
تایبەتە بە بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
ئاماژەی پێدراوە.
شۆخان ،هەرچەندە رێگریەکانی باوکی
لە چون���ە نێو ژیانی هاوس���ەری ژیانی
ال تاڵ کردوە ،بەاڵم بەهیچ ش���ێوەیەک
ئامادە نیە س���ەنگەری یاس���ا لەباوکی
بگرێ���ت .وت���ی« :باوکم���م زۆر خۆش
دەوێ و هەمیش���ە نزای س���ەالمەتی بۆ
دەک���ەم ،چونکە باوکم هەمو ش���تێکی
ب���ۆ دابینکردوین و رۆژێ���ک کار نەکات
پێمانەوە دیارە».
بەپێ���ی وتەی ش���ۆخان ،باوکی دڵیان
ناشکێنێت و چیان بوێت بۆیان جێبەجێ
دەکات ،بەاڵم لەمەس���ەلەی شوکردنیان
دا زۆر توندە و قسەی چەندین هاورێی
نزیکی خۆی شکاندوە ،کەداوایانلێکردوە
رێگە بەکچەکانی بدات بۆ ئەوەی ش���و

بکەن.
رێگ���ری کردن لە ش���و کردنی کچان و
توندوتیژی نواندن بەرانبەریان ،رەگێکی
قوڵ���ی هەیە و ب���ۆ س���ەردەمی پێش
پێغەمب���ەری ئیس�ل�ام دەگەرێتەوە ،کە
کچان لەالیەن باوک و کەس���وکاریانەوە
و ب���ۆ ئەوەی بە ش���و نەدرێ���ن زیندە
بەچاڵکراون.
م���ەال ئیدریس ژاڵەی���ی ،کارگێری لقی
گەرمیانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسالم،
ئەوەی خستەڕو لە روی ئاینیەوە باوک
ناتوانێ���ت رێگ���ر بێت لەبەردەم ش���و
کردن���ی کچ دا «هەر باوکێک رێگر بێت
لەبەردەم شو کردنی کچەکەیدا ،تاوانبار
دەبێت».
رونیش���یکردەوە ئ���ەو باوکانەی رێگرن
لەبەردەم شوکردنی کچەکانیاندا رۆڵیان
هەی���ە لە باڵو بونەوەی «فەس���اد»دا.
وتی« :پێغەمب���ەر فەرمانی کردوە کچ
کە باڵغ بو دەبێت بدرێتە شو».
مەحمود حەمید کە پورزای ش���ۆخانە،
باس���یلەوەکرد خزم و کەس���وکارەکەی
هەوڵێکی زۆریان لەگەڵ باوکی شۆخان
داوە بۆ ئەوەی کچەکانی بەش���و بدات،
بەاڵم ئ���ەو بەهی���چ ش���ێوەیەک رازی
نەبوە.
مەحم���ود ،وت���ی« :تەنان���ەت خاڵی
ش���ۆخان لەدادگا سکااڵی لەسەر باوکی
تۆمارکردوە و هەفتەی���ەک لەزیندان دا
بوە ،بەاڵم سەرباری ئەوەش رازی نەبوە
بەشو کردنی کچەکانی و دواتر بەناچاری
ئازاد کراوە».
رێگ���ری کردن���ی ب���اوکان لەچونە نێو
ژیانی هاوسەری ،کچان لە خەونەکانیان
بێبەش دەکات و بەش���ێک لەو کچانەش
ژیانیان بە گۆش���ەگیری و دورەپەرێزی
و هەندێکجار بەخۆ کوش���تنیش کۆتایی
دێت
ش���ۆخان جەم���ال  ،ک���ە فرمێس���ک
لەچاوەکانی قەتی���س مابو .وتی« :تا
تەمەنم بەرەو س���ەرەوە هەڵکش���ێت،
خەمەکان���م زیات���ر کەڵەک���ە دەبن»،
وتیش���ی« :پێکهێنانی ژیانی هاوسەری
و بون بەدایک گەورەترین ئاواتمە ،بەاڵم
وا بڕوات ئاواتەکەم دەبەمە ژێر گڵ».

ترسه یان شهرم یاخود نهبونی بوێریی؟

بۆچى ژنان وێنهى خۆیان ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان باڵوناكهنهوه؟
◘ نهوژین ،جوان ه جهلیل
ئهگهرچی بهشێكى زۆر له كچان تۆڕه
كۆمهالیهتییهكان بهكاردێنن ،بهاڵم
ههتائێستا ناتوانن به ئازادیی ئهو
كاره بكهن ،بهڵكو بهپێچهوانهوه لهبهر
ترس له بهكارهێنانى لهالیهن كهسانى
دیكهوه ،ناتوانن وێنهكانى خۆیان ب ه
ئازادیی له تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان دا
باڵوبكهنهوه.
زریان سهرحهد ،تهمهن ( )22ساڵ ،ك ه
خوێندكارى زانكۆیه ،سهبارهت به دانانى
وێنهى خۆى له تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان،
ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت« :بههیچ جۆرێك
ئاماده نیم وێنهى خۆم یاخود خێزانهكهم
ل ه ( )Facebookدابنێم».
وتیشى« :ئهگهرچى هاوسهرهكهم رازیی ه
وێنهكانم باڵوبكهمهوه ،بهاڵم ل ه ترس���ى
بردنى وێن ه و بهكارهێنانى بۆ مهبهستى
تر ،تائێس���تا بیرم ل���ه باڵوكردنهوهى
وێنهكانم نهكردوهتهوه».
ت���ۆڕى كۆمهاڵیهتى «فهیس���بووك»،
ب��� ه یهكێك ل���ه بهرفراوانتری���ن تۆڕى
كۆمهاڵیهتى دادهنرێت له كوردس���تان،
تادێت ژمارهى بهكارهێنانى زیاد دهكات،
تاكێكى زۆرى ب ه خۆیهوه سهرقاڵ كردوه
بهتایبهت كچان ،بهاڵم سهرباری ئهمهش
بهشێك له كچان جورئهتى ئهوه ناكهن
وێنهو ناوى راستى خۆیان بهكاربهێنن.
س���ێبهر س���اڵهح )21( ،س���اڵ ،ك��� ه
خوێن���دكارى دوا قۆناغ���ى زانك���ۆى
گهرمیانه ،بۆ (نهوژی���ن) دهڵێت« :ب ه

بۆچون���ى خ���ۆم و خێزانهك���هم دانانى
وێنهكانم ئاساییه بهاڵم وهك ههمیش ه ل ه
ترسى هاككردنى ئهكاونتهكهم و بردنى
وێنهكانم و خراپ بهكارهێنانى ،باڵویان
ناكهمهوه».
وهك (س���ێبهر) ئاماژهى پێدا :ترسى
سهرهكى كچان ل ه بهكارنههێنانى ناوى
خۆیان و وێنهكانیان ،ترس���ێك ه لهوهى
كه نهبادا لهالیهن كهس���انى دیكهوه و
بۆ فشارخستنه س���هریان ،وێنهكانیان
بهكاربهێنرێت ،ئهم���هش وایلێكردون ل ه
برى وێنهى خۆی���ان ،وێنهى ئهكتهر و
كهس��� ه بیانیه ناودارهكان بهكاربهێنن،
وهك چۆن ئهو ههمان شتى كردوه.
بهپێچهوانهوهى ئ���هم كچانهوه ،كچانى
دیكه ههن كه باوهڕى تهواویان بهخۆیان
ههی���هو وێنهكانی���ان باڵودهكهن���هوهو
لێناگهڕێ���ن ترس و دڵهڕاوك���ێ ،وایان
لێبكات ل���ه چێژبینی���ن لهبهكارهێنانى
تهواوهتى ئهو تۆڕانه بێبهشیان بكات.
كهن���ار حس���ێن ،تهمهن ( )23س���اڵ،
نزیكهى ( )4س���اڵه تۆڕى كۆمهاڵیهتى
بهكاردههێنێت ،بۆ (نهوژین) وتى« :من
زۆر ئاسایی ه بهالمهوه ك ه وێنهى خۆم و
خێزانهكهم ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان باڵو
بكهمهوه بهتایبهت فهیس���بوك ،بهڵكو
باڵویشم كردوهتهوه».
وتیش���ى« :تاوهك���و ئێس���تا بههۆى
دانانى وێنهكانمهوه توشى هیچ كێشهو
گرفتێك نهبومهتهوه ،بهالش���مهوه زۆر
ئاس���اییه كهوا كچان وێنهكانى خۆیان
باڵوبكهنهوه ،بۆ ئهوهى چیتر ئهم ترس ه
نهمێنێ لهناو كچاندا».

ب���هراى توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتی���ی،
ئهم پرس���ه گرێدراوه ب���هو تێڕوانینهى
كهتائێس���تا لهبارهى ژنان له كۆمهڵگادا
بونى ههیهو وایكردوه نهتوانن بهش���ى
پێویس���ت ئازاد ب���ن ل��� ه پیادهكردنى
مافهكانیان.
بهك���ر محهم���هد ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:
«تاكى كۆمهڵگهى ئێمه تاوهكو ئێستا
نهگهش���توهته ئهو ئاست ه رۆشنبیرییهى
ك ه كچان بتوانن به ئ���ازادى وێنهكانى
خۆیان باڵو بكهنهوه».

وتیش���ى« :زۆرینهى كچان���ى ئێم ه ل ه
ترس���ى ئ���هوهى ك���ه كهس���ێك داواى
هاورێیهت���ى لێب���كات و قهبوڵى نهكات
وێنهكانیان ببرێت و بهكاربهێنرێت ،بۆی ه
ناوێرن وێنهكانیان دابنێنن».
رۆژنامهنوس���ێكیش لهكۆمێن���ت دان
لهبارهى ئهم پرسهوه ،پێیوای ه تێڕوانینی
كۆمهڵ���گا بۆ رهگهزی مێ ،تێڕوانینێكى
سێكسییه نهك مرۆیی.
ش���ن ه محهمهد ،كهه���اوكات چاالكوانى
مهدهنیش���ه ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى:

«بهداخهوه تائێس���تا و لهم سهردهمى
جیهانگی���رى و تهكنهلۆژیای���هدا و
بهكارهێنانى تۆرى كۆمهاڵیهتى لهالیهن
كچان���هوه ،تێڕوانینى تاك���ى كورد بۆ
ئهو كچان���هو بۆ یهكت���ر ،تێروانینێكى
سێكسییه نهك مرۆڤ بون ،تێروانینێكى
ژن و پیاوانهی ه نهك ژیان دۆستى نهك
مرۆڤانهو جهخ���ت كردنهوه لهوهى ههم
ژن و ههم پیاو مرۆڤن و یهكسانن».
وتیش���ی« :باج���ى ئ���هم تێڕوانینهش
بهزۆرى ئافرهتان داوییانهو دهیدهن».
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كاتێك جیاوازى هۆز و پلهى كۆمهاڵیهتیی ،كچان ل ه گهیشتن ب ه دڵخوازهكانیان بێبهش دهكات
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
پاش چهندین ساڵ لهخۆشهویستیی،
(سهناریا) نهیتوانى بهو كوڕه بگات
كه دڵخوازیی بو ،ئهویش پاش
ئهوهى لهالیهن باوكییهوه رهدكرایهوه
هاوسهرگیریی لهگهڵ ئهو كوڕهدا
بكات ،هۆكارهكهشى ئهوهبوه ك ه
باوكی پێیوابوه ئهو كوڕهو خێزانهكهى
«لهئاستى ئێمهدا نین!».
سهناریا ،وتى« :باوكم پێیوتوم دهزانم
تۆ ئهو كوڕهت به دڵهو خۆشتدهوێت
و كهسێكى باشه ،بهاڵم چونكه ئهوان
له عهشیرهتێكى بهناوبانگ نین و ل ه
ئاستى ئێمهدا نین ،ئهگهر تۆ شو بهو
كوڕه بكهى ئهوا حهیاى من دهبهى».
چیرۆكى س���هناریا ،یهكێك���ه له دهیان
چیرۆكهكان���ى رێگهگرتن ل��� ه كچان بۆ
ئهوهى ب ه خواستى خۆیان هاوسهرگیریی
بك���هن .ئهگهرچ���ی باس���لهوهدهكرێت
تاڕادهیهكى باش بهرهوپێشهوهچون ل ه
مافهكان���ى ژنان بهدهس���تهاتوه ،بهاڵم
لهبهرامب���هردا كچانى دیك���هو زۆر ههن
ك���ه یهكێك ل ه گرنگترین و س���ادهترین
مافهكان���ی ژیانیان لهالی���هن خێزانهوه
لێدهستێنرێت.
ههندێ���ك لهخێزان���هكان ،بهه���ۆكارى
جی���اوازى پل���هى كۆمهاڵیهتیی یاخود
ئابوری���ی و ی���ان جی���اوازی ش���وێن و
ناوچهو هۆز و بنهماڵه ،رێگریی دهكهن
كچهكانیان ش���و ب���هو كوڕانه بكهن ك ه
دڵخوازی خۆیانن.
س���هناریا ،كهناوى خ���وازراوى كچێكى
تهمهن ( )29س���اڵه ،لهدرێ���ژهدان ب ه
چیرۆكهك���هى ب���ۆ (نهوژی���ن) ،وتى:
«لهدواى گریانێكى زۆر و تكاكارییهكى
زۆرى خ���ۆم و خێزانهكهش���م بۆ باوكم
ب���ۆ ئ���هوهى رازى بێت ب���ه دڵخوازى
خۆم بگ���هم ،ب���هاڵم باوكم ب���ه ههمو
ش���ێوهیهك رهتى دهكردهوه و بهههمان
شێوهى جارهكانى پێشو ئهوهى دوباره
دهكردهوه كه بنهماڵهى ئهوان له ئاستى
ئێمهدا نیین».

كێش���ه كۆمهاڵیهتییهكانیش هاوشێوهى
جیاوازی ئاس���ت و پلهى كۆمهاڵیهتیی،
ههندێكج���ار هۆكارن بۆ ئ���هوهى كچان
نهگهن بهخهونى هاوسهرگیرییان لهگهڵ
ئهو كوڕانهى خۆشیان دهوێت.
ش���انیا ،ناوى خوازراوى كچێكى دیكهى
دانیش���توى گهرمیانه ،بهحهسرهتێكى
زۆرهوه باسى لهدهستدانى دڵخوازهكهى
ب���ۆ (نهوژین) كرد «ب���ۆ ماوهى ()13
س���اڵ كهسێكم خۆشویس���ت و بڕیارى
ئهوهم���ان دا ك���ه بۆ یهك بی���ن ،بهاڵم
بههۆى كێش���هى كۆمهاڵیهتى رابردوى
نێ���وان خێزانهكانمان ،هی���واى پێكهوه
بونمان بۆ ههمیش ه ل ه دڵماندا ناشت».
وتیش���ى« :رق و كین���هى راب���ردوى
خێزانهك���هم بۆ ئ���هو خانهوادهی ه رۆڵی
سهرهكى ههبو ل ه دیاریكردنى چارهنوس
و داهاتوى من ،ئهمهش بوه هۆى ئهوهى
من بۆ ههمیش��� ه ئهو كوڕه لهدهس���ت
بدهم».
بهخهمبارییهكى قوڵیشهوه وتى« :ئهو

هیوای���هى ك���ه چهندین س���اڵه ههوڵى
بۆ ئهدهین ،بۆ ههمیش��� ه وهك گوڵێك
ههڵوهرى و ههرگیزاوههرگیز نایهتهوه،
چونك ه ئهو ژیانى هاوبهش���ى پێكهێنا و
منیش له حهسرهتى چاوهڕوانى ژیان دا
ماومهتهوه».
ئهگهر (سهناریا) و (ش���انیا) لهالیهن
باوك و خێزانیانهوه رێگرییان لێكرابێت
بۆ هاوس���هرگیریی ،ئ���هوا كچانى دیك ه
ههن ك ه نهك باوك و دایك و برا ،بهڵكو
خزم ه پله دو و س���ێیهكانیان رێگر بون
لهوهى ب ه دڵخوازی خۆیان بگهن.
بهرێوهبهرى بهرێوهبهرایهتى توندوتیژى
دژ به ژنان له گهرمیان ،عهقید (لهمیع ه
محهم���هد) ،ب���ۆ (نهوژی���ن) دهڵێ���ت:
«رێگرى كردنى كچ���ان بۆ ههڵبژاردنى
دڵخوازى خۆی���ان تهنیا ل ه چوارچێوهى
خێزانهكانى خۆیان نهماوهتهوه ،بهڵكو
ههندێكجار لهالی���هن خزمانى پل ه دو و
پله س���ێهوه رێگرى دهكرێت ،ئهمجۆره
دۆسێیهش لهالى ئێمه بونى ههیه».

وتیش���ى« :س���هبارهت ب���هم حاڵهت ه
ئامارێك���ى وردمان لهبهردهس���تدا نیه،
چونكه زۆرب���هى كچان به هۆى الوازیی
ئاس���تى وشیارى و ترسهوه ،ئهم دۆخ ه
قهب���وڵ دهك���هن و نایهن��� ه الى ئێمه،
زۆربهى حاڵهتهكانی���ش بهداخراوى ل ه
نێوان خێزانهكان خۆیاندا چارهس���هرى
دهكهن».
زۆرێك ل��� ه دایكان و باوكان پاس���اوى
ئاین���ى دههێنن���هوه لهرێگریی كردن ل ه
بهشودانى كچهكانیان ،ئهویش ب ه بیانوى
ئهوهى كه مافیان ههیه ل ه دیاریكردنى
چارهنوسى كچهكانیان ،بهاڵم زانایهكى
ئاینی ،ئهم پاساوه رهت دهكاتهوه.
س���هالم مهجید ،مامۆستاى ئاینیی ،بۆ
(نهوژین) دهڵێت« :له ئاینی ئیسالمدا
ئ���هوه هاتوه نهك دایك و باوك ،بهڵكو
هیچ كهس���ێك مافى ئ���هوهى نی ه كهوا
رێگرى ل���ه كچێك بكات بۆ ههڵبژاردنى
هاوبهشى ژیانى ،بهمهرجێك پێگهیشتو
بێت».

وتیش���ى« :له قورئانى پیرۆزدا هاتوه
ههركهسێك زوڵم له كچێك بكات جێگاى
دۆزهخ دهبێت».
هاوشێوهى ئهوهى له شهرع دا هاتوه ،ل ه
یاسای باری شارستانییش دا كه پرسی
هاوسهرگیریی رێكخستوه ،رێگرییكردن
له كچان ب���ۆ دیارییكردنى هاوبهش���ى
ژیانیان ،ب ه سهرپێچیی ههژمار كراوه.
پارێزهر (شااڵو حهمید) ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژی���ن) دهڵێت« :ب ه پێى ئهحكامى
م���اددهى ( )9برگ���هى ( )1نابێ���ت
هی���چ خزمێك یان كهس���ێكى دیكه یان
خزمهكانى تر رێگرى ل ه هاوس���هرگیرى
كچ ی���ان كوڕ بك���هن ئهگهر ش���یاوى
هاوس���هرگیرى بن و تهمهنى یاساییان
تێپهڕاندبێت».
وتیش���ى« :ل ه روى یاساییهوه له ماده
()9ى برگهى ( ،)2دو جۆر سزا دیارى
ك���راوه بۆ ئهوانهى رێگری���ی دهكهن ل ه
هاوسهرگیریی ,یهكهمیان :ههر كهسێك
له خزم��� ه نزیكهكان واته پل ه یهك بێت
ئهگهر سهرپێچى ئهحكامهكانى برگهى
( )1ى ماددهى ( )9بكهن ئهوا سزاكهى
زیندانیكردنه بۆ ماوهیهك له ( )2ساڵ
كهمت���ر نهبێ���ت و ل ه ( )5س���اڵ زیاتر
نهبێت .دوهمیان :ئهگهر سهرپێچیكهرى
ئ���هم حاڵهت ه له پلهی���هك نهبون ،ئهوا
س���زاكهى زیندان���ى ك���ردن دهبێت بۆ
ماوهیهك كه له ( )3ساڵ كهمتر نهبێت
و ل ه ( )10ساڵ زیاتر نهبێت».
بهاڵم وادی���اره ههندێك له باوان ،تهنها
ئهو یاساو رێس���ایان ه رهچاو دهكهن ك ه
خۆیان دایانڕشتوه.
س���هناریا ،ئ���هو كچهى رێگهن���هدرا ب ه
خۆشهویستهكهى بگات ،بهخهمبارییهوه
باس���یلهوهكرد كه باوكى لهدواى رازیی
نهبون ب ه هاوسهگیریی لهگهڵ ئهو كوڕه،
كوڕی دیكهش هاتونهت��� ه خوازبێنیی،
بهاڵم بهوانیش رازیی نهبوه.
ئام���اژهی دا پاساوهكهش���ى ب���ۆ رهد
كردنهوهى یهكێك لهو كوڕان ه ئهوه بوه
ك���ه «خهڵكى ناوچ���هى خۆمان نین و
شێوازی قسهكردنیان وهكو هی خۆمان
نییه!»

بۆچی كچان لههاوڕێیهتیكردنى كوڕان سڵ دهكهنهوه؟
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
كچان و كوڕان ،لهیهك كۆمهڵگادا
دهژین ،پێكهوه لهدایك دهبن و
پێكهوهش گهوره دهبن ،ههر پێكهوهش
دهخوێنن و دواتر دادهمهزرێن ،ئهم
ههمو پێكهوهبونه ،كهچى هێشتا
دیوارێكى كهلتوریی له نێوان
پهیوهندیهكانى ئهم دو رهگهزهدا بونى
ههیه ،ئهگهرچی ههندێك له كچان
و كوڕان ههوڵیان بۆ روخاندنى ئهم
دیواره داوه ،بهاڵم توێژهرێك پێیوای ه
بێمتمانهیی وایكردوه ئهم دیواره
ئهستور تر بێت.
هاوڕێیهت���ى كردن���ى كچ���ان و كوڕان،
حاڵ���هت و دیاردهیهك���ى ب���اوه ،بهاڵم
ئ���هوهى مایهى تێبینیی��� ه لهكۆمهڵگاى
گهرمیاندا ،تائێس���تا وهك���و حاڵهتێكى
ئاسایی و پهیوهندیهكى تهندروست لهم
هاوڕێیهت���ی و لێكنزیكبونهوهى كچان و
كوڕان نهڕوانراوه.
ئای���ا ه���ۆكارهكان چی���ن؟ رێگ���رى و
بهربهس���تى خێزان���ى و كۆمهاڵیهتیین؟
یاخود نهبونى نیهتى پاك و تهندروست
لهم پهیوهندیهدا ،یاخود شهرم و ترس
و عهیبه؟
ئهم راپۆرته ههوڵدهدات لهزاری كچان و
كوڕانهوه ،شهنوكهوی ئهم پرس ه بكات.
س���هرهتا (زریان محهمهد) ك ه كچێكى
خوێن���دكارى پهیمانگای��� ه لهكهالر ،بۆ
(نەوژین) وت���ی« :هاوڕێیەتی نەکردنی
کردنی کوڕان لەالیەن کچانەوە بۆ ئەوە
دەگەڕێتەو کە ه���ەر لەمناڵیەوە فێری
ئەوە کراوین کە دور بین لە کوڕان».
وتیش���ی« :داخ���راوی کۆمەڵگ���ەو
قبوڵنەکردنی هاوڕێیەتی نێوان کچان و

کوڕان ،هۆکارى ئهم حاڵهتهیه».
لهپاڵ ئهم هۆكارهشدا ،بهراى (زریان)
هۆكارى دیك���هش ههیه كه كوڕان لێی
بهرپرس���ن و وایكردوه كچان س���ڵ ل ه
هاوڕێیهتییان بكهن.
وتى« :بینینی چەندین حاڵەتی نەشیاو
کەلەالیەن کوڕان���ەوە بەرامبەر بەکچان
دەکرێ���ت ،ئەمەش بوهت���ە هۆیەک ك ه
كچان سڵ بكهنهوهو لههاوڕێیهتیكردنى
كوڕان دورکەونەوە».
رۆژان س���دیق ،ك ه كچ ه خوێندكارێكى
دیكهی ه لهكهالر ،ه���ۆكارهكان ههر لهو
دو ب���وارهدا قهتیس ناكات ك ه (زریان)
ئاماژهى بۆ كرد ،بهڵكو پێیوای ه هۆكارى
خێزانی و ئاینیش رۆڵیان ههیه.
بۆ (نهوژین) وتى« :نەبونی هۆشیاری
الی خێزان���ەکان بوهت���ە هۆکارگەلێک
بۆئ���ەوەی کچان بترس���ن ل���ەو جۆرە
پهیوەندیانە ،چونکە خێزان بەرپرس���ە
ل���ەوەی کچ���ان لەگ���ەڵ ک���ێ و چۆن
هاوڕێیەتی ئەکەن ،ئەمەش لهو روهوه
کە خێ���زان هۆش���یاری بەکچهكانیان
بدەن».
لهب���ارهى الیهن��� ه
ئاینیهكهیشهوه،
ئهو كچ ه وتى:
«زۆرج���ار
بهپاساویی
ئا ین���ی ،
جیا كا ر ی
ل��� ه نێوان
كچ���ان و
ك���و ڕ ا ن
دهكرێ���ت
بهپاساوى

حهرامب���ون و نهش���یاوییهوه ،رێگه ب ه
نزیكبون���هوه نادرێت لهنێ���وان ئهم دو
رهگهزه».
ب���هاڵم ئایا ئ���هم تێڕوانینهى ك ه كچان
ههیانه ،الی كوڕانیش بهههمانشێوهن؟
هۆكارهكان لهدی���دی كوڕانهوه ههمان
ئهو هۆكارانهن كه كچان باسیان كرد؟
ئاری���ان فاتیح ،كوڕێك���ى خوێندكارى
زانكۆیه ،بۆ (نەوژین) وتی« :لهئێستادا
بهتایبهتى لەزانک���ۆ و پەیمانگاکان دا
زیات���ر لەجاران ه���ەردو رەگەز بەڕوی
یەک���دا کراوەترن ،بەاڵم دیس���انەوەش
دابونەریت و چاودێ���ری کردنی مێینە
لەالی���ەن خێزانەکانیانەوە ،رۆڵی خۆی
دەبینێت لە پهیوهندیهكهدا».
ئهو كوڕه ناههقی كچانى نهگرت ئهگهر
سڵ ل ه هاوڕێیهتیكردنى كوڕان بكهنهوه،
بهوپێی���هى زۆر ك���چ لهب���هر ئهم

پهیوهندی���ه روبهروى توانج و قس���هو
قس���هڵۆك بونهتهوه ،بهاڵم س���هرباری
ئهمهش پێیوایه ك ه دروستكردنى متمان ه
لهنێوان كچان و كوڕاندا ،پهیوهندیهك ه
ئاسایی و بگره توندوتۆڵیش دهكات.
نهكچان خهتابارن كه هاوڕێیهتى كوڕان
ناكهن نه كوڕانی���ش ،بهڵكو كۆمهڵگا
خهتاباره .ئهم ه كرۆكی بۆچونى (هاوار
کەریم) مامۆس���تای زانکۆ و پس���پۆڕی
بوارى دهرونییه.
ئهو بۆ (نەوژین) وتی« :لەبەر ئەوەی
کلتوری کۆمەڵ���گای کوردی کلتورێکی
دواکەوتوەو تەداخولي لەژیانی مرۆڤەکان
ھەیە ،بۆیە کچان سڵدەکەنەوە لەوەی
ھاوڕێیەتی کوڕان بکەن».
ئام���اژهى دا كه بههۆی ئهم كلتورهوه،
كوڕان كهبیانهوێت هاوسهرگریی بكهن،
تهنانهت بون���ى هاوڕێیهتی ئهو كچهى
دهیانهوێ���ت بچن��� ه خوازبێن���ی لهگهڵ
كوڕاندا ،ههندێكجار ب ه نهنگیی دهزانن!
وتیش���ی« :ب���ەاڵم ب���ەڕای م���ن ئەم
پەیوەندی���ە ئاس���ایەو
زۆرب���اش و
گر نگیش���ە ،
کچا نی���ش
لە کو ڕ ا ن
ز یا ت���ر
بڕوایان
ب���ە

پەیوەن���دی ھاوڕێیەتی نێ���وان ههردو
رهگهز ھەیە».
لهئێس���تاداو بههۆی پهرهسهندنى تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان «سۆس���یال میدیا»،
دهرفهتى ناسینی كچان و كوڕان و بون
بههاوڕێی یهكدی ،زیاتر و فراوانتر بوه،
بهاڵم ئای���ا لێكهوتهى ئهم ه چی بوه ل ه
ئهرزی واقیع دا لهس���هر پهیوهندیهكانى
ئهم دو رهگهزه؟
ب���هرای (رۆژان س���دیق)ى خوێندكارى
زانكۆ ،رۆڵی سۆس���یاڵ میدیا نهرێنیی ه
و ت���ا ڕادەی���ەک بەرپرس���یاره لەم بێ
متمانەییەى ههیه.
وتى« :ئهو كێش���انهى بهه���ۆی تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان دروستبون و ئهو خراپ
بهكارهێنانهى ك ه رویان داوه ،هێندهى
تر بێمتمانهیی لهنێوان ئهو دو رهگهزهی
زیاد كردوه».
ههندێكجار كچان ل���ه هاوڕێیهتیكردنى
كوڕان دور دهكهنهوه ،هۆكارى ئهمهش
ئهوهی ه كهنهوهكو لێكدانهوهى دیك ه بۆ
ئهم پهیوهندی و هاوڕێیهتیی ه بكرێت.
بهاڵم (زریان محهم���هد)ى خوێندكارى
پهیمانگا ،رایوای ه ك ه ئهم ترس��� ه كچان
و كوڕان هێندهى تر لێك دوردهخاتهوه،
بهڵك���و بهپێچهوان���هوه دهبێت ئهم دو
رهگ���هزه لهی���هك نزیك ب���ن و لهیهك
تێبگهن ب���ۆ ئهوهى نهكهون���ه ههڵهوه
بهرامبهر ب ه یهكتری.
وتیشی« :لەئێستادا کە من خوێندکارم
پێویس���تم بەوە هەیە ک���ە هاوڕێیەتی
کوڕان بکەم ،هەندێكجار ئەو ترس���ەی
کە کچان هەیانە دەگەڕێتەوە بۆهەندێك
شت ،یەکێك لەوانە بێمتمانەی خۆیانە،
چونك ه ئهگەر کچان متمانەیان ب ه خۆیان
هەبێت ئەتوانن وا لەکوڕان بکەن کەهیچ
کات هەڵەیان بەرامبەر نەکەن».
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خهتهنهكردن كۆتایی ب ه ژیانى كچێكى  6سااڵن هێنا

ب���ه دایك بۆ من رزگاربونم بو ل ه ئاگری
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
ئهو دۆزهخهی ك ه دهوروبهر دروس���تیان
كردب���و بهبیانوی ئ���هوهی كهمن چیتر
زۆرمان بیستوهو زۆریشمان وتوه
مناڵ���م نابێت و دهبێت ت���هاڵق بدرێم،
لهبارهى مهترسیی و زیانهكانى
لهدوای  7ساڵی هاوسهرگیریم».
خهتهنهكردنى كهنیشكهكان ،بهاڵم
وتیش���ی« :شیالن كهنیش���كه گهورهم
ئهوهى لێرهدا دهیگێڕینهوه ،ن ه
تهمهن���ی ب���و ب ه  6س���اڵ ،چ���وه بهر
قسهى ئێمهیهو ن ه رای چاالكوانانى
خوێندن ،زۆر دڵخۆش���بو بهجلوبهرگ و
ژنان ،بهڵكو چیرۆكی راستهقینهى
دهفتهر و كتێبهكانى قوتابخانهی ،بهاڵم
كهنیشكێكی مناڵه ،كه بههۆی
دڵخۆش���یهكهی جهههنمێك���ی ب ه دواوه
خهتهنهكردنهوه گیانى لهدهستداوه.
بو گڕی ئاگرهكهی ههم���و خێزانهكهی
ئ���هو ژن��� ه كهن���اوى الی (نهوژی���ن) سوتاند».
پارێ���زراوه ،بهچ���اوی پڕفرمێس���كهوه دوای  3مانگ له خوێندن ،بهیانیانێكى
چیرۆكی ئ���هو خهتهنهكردنهى ك ه بوه ههینی ،یهكێك به توندی له دهرگاكهیدا
هۆی گیانلهدهس���تدانى كهنیشكهكهی ،زۆر ترس���ام ل���هوهی ش���تێكی خراپ
رویدابێ���ت ،كهكردم���هوه مێردهكهم بو
بهم شێوهیه گێڕایهوه:
وتى « :دوای  7س���اڵ هاوسهرگیری ،لهگهڵ كهسوكارى دا .دوای باسكردنێكی
بهدوعا و پاڕانهوهو چارهسهری دكتۆر ،زۆر ل���ه س���ونهت و ح���هاڵڵ و حهرام،
بوم��� ه خاوهنی  2كهنیش���ك و كوڕێك ،خهسوم پێیوتم« :چاوهڕیی چیدهكهیت
زۆر دڵخ���ۆش بوم ك ه ب���وم ب ه دایك و بۆ (شیالن) خهتهن ه ناكهیت؟ تهمهنی
به هیوای خۆم گهیش���تم ،چونكه بون گهورهبوه تۆكهی دایكی؟» وتیش���ی:

ئهگ���هر ناتوانی خهتهن���هی بكهی خۆم
دهیبهم وخهتهنهی دهكهم.
وتیش���ی« :منی���ش دوات���ر بیرۆكهی
خهتهنهكرنی شیالنم كهوت ه مێشكهوه،
زۆر بیرمك���ردهوه چۆن ئهبێت ش���یالن
سونهت نهكهم ،گوناهبار ئهبم خهتهنهی
نهكهم و وهكو دایكیك ههستم به تاوان
دهكرد .تاك���و رۆژێك بڕیاری كۆتایمداو
خهتهن���هی بك���هم ،پرس���یارم دهكردو
دهگ���هڕام تاك���و مامانێ���ك بدۆزمهوهو
خهتهنهی بكهم».
ب���هردهوام ب���و لهگێڕانهوهكهى و وتى:
«رۆژێ���ك ژنێكی هاوڕێم بینی و پێموت
مامانێكم ب���ۆ بدۆزێتهوه ،ئهویش وتی:
داپیرم خهتهنه بۆ كهنیشكهكان دهكات،
خۆمی���ش ئ���هو خهتهنهی ب���ۆ كردوم.
لهگهڵ هاورێكهم رێككهوتین ،ك ه رۆژیك
پێكهوه بڕۆین ه ماڵی داپیری و خهتهنهی
كهنیشكهكهم بكهین .زۆر دڵخۆش بوم
بهوهی كهی ئهو رۆژه دێت (ش���یالن)
سونهت بكهم».

دۆزهخم لهخۆم وااڵ كرد ،كهتا ئێستاش
بهگڕی ئاگرهكهی دهسوتێم».
ئهو ژنه هیواخواز بو ئهو كاره ههڵهیهى
ئهو پێی ههس���تاوه ،هیچ دایكێك بیری
لێنهكاتهوه.
خهتهنهكردنى مێینه ،واتا بڕینی بهشێك
ی���ان ههمو كۆئهندامی زاوزێی دهرهوهی
مێینه بهبێ هیچ هۆكارێكى نهخۆشیانه،
پاس���اوی ئهم كارهش ئهوهی ه كه گوایا
«س���ونهتهو كچ پاك دهكاتهوهو نان و
ئاوی دهستی حهاڵڵ دهبێت».
بهاڵم زانای ئاینی ناس���راو (مس���تهفا
زهڵمی) ،كه یهكێك��� ه ل ه بهناوبانگترین
زانا ئاینیهكانى كوردس���تان ،كتێبێكى
لهس���هر خراپیی ئهم حاڵهت���ه داناوهو
بهههم���و ش���ێوهیهك رهدی دهكاتهوه
خهتهنهكردنى كچان كارێكى ش���هرعیی
بێت ،چونك ه بهوتهى خۆی هیچ دهقێك
نی ه ك ه ئ���هم كاره حهاڵڵ بكات ،بهڵكو
بهپێچهوان���هوهو بهو هۆی���هى كه زیانى
ب���ۆ كچان ههی���ه ،ب ه «حهرام»یش���ی
دهزانێت.
ه���اوكات دكت���ۆر (لوئهى خ���هدام)،
پسپۆڕی نهخۆش���یهكانى ژنان ،پێوای ه
خهتهنهك���ردن تاوانێكى پزیش���كییه،
چونك���ه بهوتهى خۆی ههم���و بیانو و
هۆكارهكان ب���ۆ ئهنجامدانى ئهم كاره،
نازانستی و ههڕهمهكین.
ئهو دهڵێت« :ئهو بهش���هى كۆئهندامى
زاوزێ ك���ه ل��� ه خهتهنهك���ردن دا
دهبڕدرێت ،ن ه پیس���هو نه پاش���ماوهى
میزی ل���ێ كۆدهبێتهوه ههت���ا بوترێت
ب��� ه خهتهنهكردن پ���اك دهكرێتهوه».
دهشڵێت« :كاتێك شوێنێك پیس بێت،
ئهوا ب ه ئاو و سابون دهشۆردرێت و پاك
دهكرێتهوه ،نهك ببڕدرێت!»
وتیش���ی« :ئهم كاره هیچ سودێكى نی ه
بۆ كچان ،بهڵكو بهپێچهوانهوه توش���ى
خوێنبهرب���ون و بری���ن دروس���تبون و
ئازار و تهنانهت مهترس���ی مردنیشیان
دهكاتهوه».

وتیش���ی« :كاتێ���ك ئ���هو رۆژه هات
(شیالن) خهتهن ه بكهم ،ههستم دهكرد
رۆژێك���ی جیاوازه ل��� ه رۆژهكانی تر و
بهپیرۆزم دهزانی ،بههیچ كهسێكیش���م
نهوت كه كهنیش���كهم خهتهن ه دهكهم،
جلهكانی (ش���یالن)م گ���ۆڕی و ناردم
ب���ۆ قوتابخانه ،نهمزان���ی چۆن كاتهك ه
گهیشت تاكو بیبهم بۆالی مامانهكه ،بێ
ئاگابوم لهوهی ،ك ه ئهم ه دواین خۆشی
منه و كۆتایی تهمهنی شیالنه!»
بهردهوام بو و وتى« :بهپهله رۆش���تم
ش���یالنم ل��� ه قوتابخان���ه هێنای���هوه،
دهموچاوی گهش���اببوه و خۆش���حاڵبو
بهبینین���ى من ،كه هێنام���هوه نهیزانی
بۆكوێی دهبهم ،پێموت دهتبهم بۆ ماڵی
پورت ب���ۆ الی كهنیش���كهكانیان یاری
بكهیت ،ههر ب���ه جلهكانی قوتابخانهوه
رۆیش���تین ب���ۆ الی مامانهك���ه ،كاتێك
گهیش���تین ه ماڵی مامانهك ه ژنێكی زۆر
توڕه و پیر بو ،ئاژهڵیشی بهخێودهكرد.
ه���هر لهخانوی ئاژهڵهكان���دا ك ه له گڵ
دروس���تكرابو دهنگی ه���اوار و گریانی
كهنیشك ه مناڵهكان دههات خهتهنهیانی
دهكرد ،كهنیش���كهم زۆر ترسا وگریا و
پاڕایهوه خهتهنهی نهكهم ،نائومێد بوم
و ترس���ام بهبینینی توڕهی���ی مامانهك ه
و ئ���هو ژورهی كه كهنیش���كهكانی تێدا
خهتهن ه دهكرد ،دواتر كاتێك ش���یالنی
خهتهن ه كرد توشی خوێنبهربونێكی زۆر
بو .مامانهك ه پێی وتم« :كهنیش���كهت
بب ه لهسهر ئهرزهكه چاڵێكی بۆ ههڵكهن ه
تاخوێنهك���هی بهمن���اوه باڵونهبێتهوه
وكهنیش���كهكهتیش لهس���هر خۆڵهك��� ه
دان���ێ و خوێ���ن بهربونهكهش���ی چاك
دهبێتهوه ،ئهم كاران ه هیچ سودی نهبو
ش���یالن بورایهوه ،بهپهل���ه گهیاندمان ه
نهخۆش���خانه ،ب���هاڵم وهك دكتۆرهك ه
پێیوتم :پێش گهیاندنی بهنهخۆشخانه،
(شیالن) گیانی سپاردوهو مردوه!»
ئ���هو ژنه ب ه گریانهوه وتى « :بهمردنی
كهنیش���كهكهم كێشهوگرفتی زۆر كهوت ه
نێ���وان م���ن و مێردهك���هم ،زۆرج���ار
سهرزهنش���تی خ���ۆم دهك���هم ،چونك ه * ئهندامى تیمی رێكخراوى وادی
بهتاوانی خهتهنهكردنی شیالن دهرگای لهگهرمیان

«كچان تهنها بۆیان ههی ه تا پۆلی  7بخوێنن!»

چیرۆكی كچێكى مناڵ ك ه لهقوتابخان ه دهرهێنراو ویسترا ب ه شو بدرێت
◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
سهرباری پێداگیریی خودی كچان،
بهاڵم تائێستاش ههندێك ل ه
باوكان بهعهقڵیهتى كۆنهخوازیی
و داخراوییهوه له خوێندنى كچان
دهڕوانن ،بهشێوهیهك پاش
تهواوكردنى ئهو قۆناغهى كه پێشتر
ب ه «سهرهتایی» ناسرا بو ،كچهكانیان
له خوێندن دهردهكهن و رێگهنادهن
بهردهوام بن.
ئهم حاڵهته لهگهرمی���ان دا چهندینجار
ئاگام���ان لێی بوهو بیس���تومانه ،بهاڵم
حاڵهتێك بهتایبهتى سهرهنجی راكێشام
و لهنزیك���هوه ئهو كچ ه مناڵهم بینی ك ه
دهویس���ترا ل ه قوتابخانه دهربهێنرێت و
بهو مناڵییه بهشو بدرێت .چیرۆكهكهى
ئهو كچه ،لهنێو ئهم راپۆرتهدا دهخهین ه
پێش چاوی ئێوه.
ئهو كچ ه كه تهمهنى  15س���اڵهو ناوى
الی (نهوژی���ن) پارێزراوه ،س���هرهتاى
كێشهو كۆژانهكانى بهمشێوهیه باسكرد:
«م���ن كچی خێزانێكم ك��� ه جگه ل ه من
 2ك���چ و  3كوڕیان ههیه ،ههمو هۆكار
و بنهماى ش���هڕ و ئاژاوهى نێو ماڵمان،
باوكم بو».
وتیشی« :بهیانیان له شهڕ وههرای دایك
و باوكم خهبهرم دهبویهوه ،ش���هوانیش
بهخهمی ئهوهی باوكم بهێڵێت س���بهى
بچمه قوتابخانه چاوم لێك دهنا».
لهباس���كردنى باوك���ی دا ،ئ���هو كچ��� ه
وتى« :باوك���م پیاوێك ه كهخۆی زۆر ب ه
دیندار دهزانێت و بهردهوام هاموش���ۆی

مزگهوت دهكات و قورئان دهخوێنێت،
بهوهۆیهشهوه ل ه ناو خهڵك دا زۆر رێزی
لێدهگیرێت و ب ه (پیاوه موسڵمانهكه)
ناوبانگی دهركردوه».
ئهم پی���اوه كهلهناو خهڵ���ك دا وهكو
فریش���ت ه ناسراوه ،لهناو خێزانهكهى دا
وهك���و مۆتهكهى لێهاتوه ،بهتایبهت بۆ
هاوسهر و كچهكانى.
وتى« :باوكم له گهڵ دایكم و مناڵهكانى
بهتایب���هت كچهكانى زۆر خراپ بو و
چهندینجار لێ���ی دهداین ،ئهو
دهیویس���ت ئێم���هى كچهكان
بههیچ شێوهیهك نهخوێنین،
ه���هر زو لهتهمهنی مناڵی دا
ههردو خوشكهكهمی بهشودا
و نهیهێشت بخوێنن».
ئهو كچ���ه بهخهمبارییهوه
درێ���ژهى بهچیرۆكهك���هى
دا و ئام���اژهى بهوهك���رد
«كێشهكهی خۆی و دایكم
ههربهردهوام بو ،ههمیش��� ه
لهگهڵ دایكم بۆڵهو ش���هڕ و
ههراى بو ،زۆربهى جار لهدایكمى
دهدا».
لهب���ارهى ه���ۆكارى ئ���هو كێش��� ه و
شهڕانهش���هوه ،وتى« :كێشه كهیان
لهوهوه س���هرچاوهی گرتبو كه بهزۆر
دایكمی خواست بو ،ههربۆی ه پێكهوه
نهیاندهكرا و پێش سێ ساڵ گهیشتن ه
ت���هاڵق و بری���اری جیابونهوهیان دا،
بهاڵم باوكم منی الی خۆی هێشتهوهو
ههڕهش���هی ئ���هوهی لێك���ردم ئهگهر
بچمهالی دایكم دهمكوژێت».
وتیش���ی« :م���ن و براكانمى الی خۆی

هێشتهوه و ژنی هێنا ،باوهژنهكهشم زۆر
خراپ بو ،رۆژان ه ههمو كاری ماڵهكهی
به من دهكرد ،ك ه باوكیش���م دههاتهوه
باوكمی لێ هان���دهدام و ئهویش زۆری
لێ���دهدام ،چهندینجار ش���وێنی لێدان
بهسهر جهستهمهوه دهمایهوه».
وتیشی« :باوكم تادههات ههڵسوكهوتی
ل ه گهڵم خراپت���ر دهبو ،براكانم ل ه من
باش���تر بون ،ئهوان چونك ه كوڕ بون،
زیات���ر خۆش���ی ئهویس���تن و لێ���ی
نهدهدان ،بهپێچهوان���هی كچهكان
هان���ی كوڕهكانی دهدا بۆ ئهوهی
بخوێنن».
وتیش���ی« :بهبیانوی ئهوهی
پارهی نهب���و نهیدهبردین ب ۆ
الی پزیش���ك ،چهندینج���ار
مامۆس���تاكان باوكمی���ان
ئاگادار دهكردهوه ،بهاڵم بێ
سود بو».
ئهو كچ ه ئهوهش���ى خس���ت ه
رو ك���ه كاتێ���ك دهرچوه بۆ
پۆلی حهوت ،باوكی خوێندنى
ل���ێ قهدهغهك���ردوه ،وتویهت���ى:
«بهس ه كچ نابێ زۆر بخوێنێت ،دهبێ
شوبكهی».
باسیلهوهش���كرد كه باوكی ب ه تهمابوه
لهتهمهنى  13س���اڵی بهشوى بدات ب ه
كابرای���هك نزیكهی  20س���اڵ لهخۆى
گهورهت���ر ب���وه ،وهكخ���ۆی گێڕایهوه
«پیاوێكی ریش درێ���ژ بو ،باوكم وتی
من ت���ۆم داوه بهم پیاوه ،منیش بهم ه
رازی نهبوم».
لهكاردانهوهى رازیی نهبونى بهم كاره،
باوكى ههس���تاوه ب ه ئ���ازاردان و بهند

باوکم بهپێچهوانهی
كچهكان ،هانی
كوڕهكانی دهدا بۆ
ئهوهی بخوێنن
كردنى ،وتى« :بهندی كردم ل ه ژورێك
دا ،ك���هس نهیدهوێرا له ترس���ی باوكم
ئاویش���م بداتێ ،زۆر ههوڵى خۆكوشتنم
داوه ،بهاڵم بۆم نهچوهته س���هر ،ههتا
رۆژێ���ك توانیم ل ه م���اڵ ههڵبێم و خۆم
بگهیهنم��� ه ماڵى باپیرم كه دایكم لهوێ
دهژیا».
باسیلهوهشكرد سهرباری ئهوهى باوكی
هاتوهت���ه س���هر ماڵی باپی���ری ،بهاڵم
دایك���ی رازی نهبوه بیداتهوهو ههرچۆن
بوه پارێزگارى لێكردوه.
وتیش���ی« :لهئێس���تادا الی دایكم���م،
گهڕاومهتهوه بۆ خوێندن و لهپۆلی 9ى
بنهڕهتیم ،باوكم هیچ خهرجییم ناكێشێت
ههرناڵێ���ى كچی ئهوم ،ماڵی باپیرمیش
باری ئابوریان خراپه ،ههرچۆنبێت ههر
باشتره لهوهی الی باوكم بوم».
ئهو كچه بهخهمگینییهوه وتى« :ئێستا
تاكه خهمی من ئهوهی��� ه باوكم نهیهت ه
سهر رێگهكهم ،زۆر جار سێبهرهكهم لێ
ئهبێت ه باوكم و رادهچڵهكێم».
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ئارایشتگای زۆر و جوانکاریی کەم

ژنانی گەرمیان رەخنەیان لە «زۆریی و بۆریی» ئارایشتگاکان هەیە
ئارایش���تگاکانیش جهخت���ى لێكردهوه.
ئهو ژن ه كه نەیویس���ت ناوی بهێنرێت،
ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :دەبێ���ت ئەو
کەسەی ئاریش���تگا دادەنێت شارەزایی
تەواوی لەجۆرەکانی ماکیاژ و چۆنیەتی
جوانکردنی خانمان هەبێت».
وتیش���ی« :لەئێس���تادا هەندێك کەس
نەك تەنه���ا ش���ارەزاییان نییە ،بەڵکو
ئارایش���تگایان داناوە بۆ خۆ فێرکردن و
بەنرخێکی هەرزان تر کاردەکەن».
لهبهرامبهریش���دا ،سهندیكای كرێكاران،
رایدهگهیهنێ���ت ك���ه مۆڵهت���ى دانانى
ئارایش���تگا لهخۆیان���هوه بهههمو كهس
نادهن.
عومەر محەمەد ،سەرۆکی لقی گەرمیانی
س���هندیکاى کرێکاران و پیش���هوهرانى
کوردس���تان ،بۆ (نهوژین) وتى« :ئێمە
پشتگیری هەمو کەسێکمان نەکردوە بۆ
دانانی ئارایش���تگا ،بەڵکو زۆر کەسیش
هات���وە و مەرجەکان���ی تێدانەب���وە و
پشتگیریمان نەکردوە».
وتیش���ی« :هەرکەس���ێک س���کااڵی لە
ئارایشتگاکان هەیە دەتوانێت سەردانمان ◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
بکات و ئێم���ەش ئەنداممان لە لیژنەی
چاودێری ئارایشتگاکان هەیە و خاوەن لهناحیهى رزگاری سهر به كهالر،
ئارایش���تگاکان بان���گ دەکەین و ئەگەر كارگهیهكى تایبهت ب ه دروستكردنى
بزانین خاوەن س���کااڵ لهسهر ههق ه ئەوا نان دهكرێتهوه ،كارگهكه ئهگهرچی
لێکۆڵینەوە لەگەڵ خاوەن ئارایشتگاکان لهالیهن چهند پیاوێكهوه خاوهندارێتی
دەکەین و سزای دەدەین».
دهكرێت ،بهاڵم كرێكارهكانى ژنن،
راش���یگەیاند« :خەڵک هەیە سەردانی ههر ئهوانیشن توانیویانه پهره ب ه
ئێم���هى ک���ردوەو س���کااڵی لەخاوەن ئیشوكارى كارگهكه بدهن و بهرهو
ئارایش���تگاکان تۆم���ار ک���ردوەو پێشهوهى بهرن.
بهدواداچونیشمان بۆ كردوه».
بهپێ���ی ئهو ئام���ارەی لهالی بهش���ى ئهگهر پێشتر لهماڵ و بۆ خێزانهكانیان
چاودێری���ی تهندروس���تى تۆماركراوه ،نانیان دروست كردبێت ،ئهوا لهئێستادا
رێژهى ئارایش���تگاكان زیات���ره لهوهى ژنان پیش���هى دروستكردنى نان دهبهن ه
الی س���هندیكا تۆمارك���راوه .ئامارەکە دهرهوهى م���اڵ ،ئ���هوان لهرێگ���هى
دەریدەخات لەگەرمیان دا  69ئارایشتگا كاركردنیان لهو كارگه تایبهتانهى ك ه بۆ
هەیە.
دروس���تكردنى نان دامهزراون ،لهالیهك
حەسەن محهمەد ،لێپرسراوی بەشهكه ،پ���هره بهو پیش���هی ه دهدهن ،لهالیهكى
بۆ (نهوژین) وت���ى« :گومانمان هەیە دیكهشهوه وهكو سهرچاوهیهكى بژێویی
چەند ئارایش���گایەك لەچەند شوێنێکی بۆ ژیانى خۆیان و خێزانهكانیان سودی
تری کەالر هەبێت ،بەاڵم بەهۆی قەیرانی لێدهبینن.
دارای���ی و دابی���ن نەکردن���ی ئۆتۆمبێل کارگەی نانی خۆماڵی ،ناوی کارگەكهى
ب���ۆ تیمەکانم���ان لەوانەی���ە ناون���وس ناحی���ەی رزگاریی���ه ،كهس���هرجهم
نەکرابن».
كرێكارهكان���ى لهرهگ���هزی مێ���ن .لهم
مهرجهكان���ی قایمقامیەت���ی ک���ەالر بۆ كارگهیهدا چهند جۆرێكى جیاوازى نان
كردنهوهى ئارایش���تگا ،بریتییە لەوهی :دروست دهكرێت و دواتر له بازاڕهكان دا
«دەبێ���ت ئ���ەو کەس���ەی ئارایش���تگا به هاواڵتیان دهفرۆشرێت.
دادەنێت کورد بێت و دانیش���توی کەالر فاتمە عهزیز ،یهكێك لهو ژن ه كرێكارانهى
بێت و موچە خۆر نەبێ و ئەو شوێنەی كارگهك���ه ،بۆ (نهوژی���ن) وتى« :ئێم ه
کاری لێ دەکات تەجاوز نەبێت»
کۆمەڵێك ژنین كه هەمومان ناس���یاوی
ههروهها لهروى تهندروستییشهوه چهند یەکین و لێرهدا پێكهوه كاردهكهین».
مهرجێک دانراوه ،لهوانه( :دهبێت شیاو وتیش���ی« :پێش���تر ئێم��� ه هەمومان
و پاك بێت) ،لەگ���ەڵ چەند مەرجێکی بێکاربوین و كارێك���ى ئهوتۆمان نهبو،
تری پیشەیی.
بهاڵم ك ه ئهم كارگهیه كرایهوه ،دهستمان
بهكاركردن كرد».
ئهو ژنانهى لهكارگهى نانى خۆماڵی دا
كاردهك���هن ،ئاماژه بهوهدهكهن كه ئهم
كارهیان دهروازیهكى باش بوه بۆ ئهوهى
بتوانن ژیانیان باشتر بهڕێوهبهرن.
ئەفتاو حەمەنەجی���ب ،كرێكارێكى تری
کارگەكهیه ،ب���ۆ (نەوژین) وتی« :من
لەهاوژینەک���ەم جیابومەتەوە بۆیە پێم
خۆش���بوە کە خۆم بژێوی ژیانم دابین
بکەم و هیج ئەركێکم بۆ سەر ماڵەوەمان
نەبێت ،بۆیە بڕی���ارم دا کەبێمە ئێرەو
کاربکەم».
وتیش���ی«:من لێ���رە نان���ی س���اجی
ئەک���ەم و موش���تەریهکانیش زۆر رازین
لەکارەکەمان».
ئهگهرچی ل��� ه كارگهكهدا چهند جۆرێك
نان دروس���ت دهكرێت ،بهاڵم كهرهست ه
بهكارهاتوهكانى س���هرهتایی و سادهن،
ئهم���هش ئهگهرچی كار دهكاته س���هر
ئاس���تى بهرههم���ى كارگهك���ه ،بهاڵم
هاوكات واش���یكردوه ك ه ژنانى كرێكار
ههس���ت به نامۆیی نهكهن ،چونك ه ئهم
كار و پیش���هیه ،پێشتر ئهنجامیانداوهو
پێیئاشنان.
فاتمه ،لهوبارهوه وتى« :کەرەستەکانمان
سەرەتاین ،بەاڵم بەپێی توانای خۆمان
کاردەکەی���ن بۆئ���ەوەی رەزامەن���دی
كڕیارهكانمان بەدەست بێنین».

كارگهیهكى نان ژنانى ئیشكهرى رزگاریی
كۆدهكاتهوه

◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئهو جوانكاریهى (رێژین) پالنى بۆ
دانابو بۆی ئهنجام بدرێت ل ه رۆژى
ئاههنگى هاوسهرگیرییهكهى دا ك ه
ل ه گرنگترین رۆژهكانى تهمهنى
مرۆڤهكانه ،نهك ههروهها دهرنهچو،
بهڵكو بهپێچهوانهوه بوه .باسیلهوهكرد
كه بهشێوهیهك ئارایشتكراوه ك ه زۆر
ناشرین و نالهبار دهربكهوێت ،ئهمهش
دڵتهنگ و نیگهرانى كردوه.
(رێژی���ن) نمون���هى چهندی���ن ئافرهتى
دانیشتوى گهرمیان و كهالرن ،كه گلهیی
و رهخنهیهكى زۆریان ههی ه ل ه ههندێك
ل ه ئارایشتگا و سهنتهرهكانى جوانكاریی
ژنان له سنورهكه .باس لهوهدهكهن ك ه
زۆرێك له ژنانى ئارایشتكهر وهكپێویست
شارهزاییان لهس���هر پیشهو كارهكهیان
نیی���ه ،ئهمهش ب��� ه زیانى ئ���هو ژنان ه
دهگهڕێتهوه كهسهردانیان دهكهن.
گوڵزار ،یەکێکە لەو ئافرەتانەی سەردانی
ئارایشتگای کردوە بۆ رەنگکردنی قژی،
بۆ (نهوژین) وتى« :لەجیاتی رەنگکردن
هەمو قژیان سوتاندم!».
دەش���ڵێت« :زۆرجار ئێم���ەی ئافرەت
سەرمان لێدەش���ێوێت نازانین سەردانی
کام ئارایش���تگا بکەین ،چونکە ئێس���تا
زۆربەی ئەو کەس���انەی ئارایش���تگایان
ههیه شارەزایەکی ئەوتۆیان نییە».

زۆرین���ەی ئ���ەو ژنان���هى گلەیی���ان
ل��� ه ئارایش���تگاكان ههی���ه ،باس���ی
«ناش���ارەزایی» ههندێك لەو کەسانە
دەک���ەن ک���ە ئارایش���تگایان دان���اوەو
دهڵێن«:ئێم���ە داوای ش���تێک دەکەین
و ئارایش���تگاکان لەب���ەر ناش���ارەزایی
بەش���ێوەیەکی تر داواکانمان جێبەجێ
دەکەن».
س���ەنا ،ئافرەتێكى دیكهى دانیش���توى
كهالره ،ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :چەند
جارێ���ك س���ەردانی ئارایش���تگام کرد
ب���ۆ چاککردن���ی ب���رۆم و بڕینی قژم و
جارێکیش بۆ رەنگکردنی قژم ،بەاڵم لە
هی���چ جارێکدا ئەوەی ب���ۆم کرا بە دڵم
نەبوە».
بەپێی ئاماری لق���ی گەرمیانی یەکێتی
س���ندیکای کرێکارانی کوردستان ،تهنها
له س���نورى کەالر دا 50 ،ئارایش���تگاى
ژنان بونى هەیە ،ئهمهش بهرای ههندێك
ل��� ه ژن���ان و تهنانهت خ���ودى خاوهنى
ئارایشتگاكانیش «زۆری و بۆریه».
ریژین ،لهوب���ارهوه وتى« :نهك ههر ل ه
رۆژى ئاههنگى هاوسهرگیرییهكهم باش
ئارایشت نهكرام ،بهڵكو لەدوای ئەوەش
هەمو دەمو چاوم بوبو ب ه زیپکە!».
وتیش���ی« :دهبێت پێ���وهر ههبێت بۆ
رێكخس���تنى كارى ئارایش���تگاكان و
رێگ���ه نهدرێت ههمو كهس ئارایش���تگا
بكاتهوه».
ئ���هم قس���هیه،خاوەن���ی یەکێ���ك لە

کارکردنمان رێگر
نەبوە لەبەردەم
پەیوەندیە
کۆمەاڵیەتیەکان دا
محهمهد لوقمان ،خاوەنی کارگەی نانی
خۆماڵی ،لهبارهى بیرۆكهى كارهكهیانهوه
وتی« :س���ەرەتا من س���وپەرمارکێتم
هەبو ،بەاڵم لەگەڵ باوکم بڕیارمان دا کە
ئەم ش���وێنە بکرێت بەنانەوا ،ئێستاش
خۆش���حاڵم کە ئیشهكهمان سهركهوتوه
و توانیوم���ە کارێک بکەم ئافرەتان لێرە
بتوانن بە ئاسودهیی کار بکەن».
لهبارهى كاتژمێرهكانى كاركردنیشهوه،
(محهمهد) وت���ى« :كارك���ردن به دو
شهفته :بهیانیان و ئێواران ،بهیانیان لە
سەعات شەشی بەیانی تاوهكو دوانزەی
نیوەڕۆیهو ئێوارانیش لە یەکی نیوەڕۆوە
دهستپێدهكات تاوەکو چواری ئێوارە».
چهند س���اڵێك ه رێژهى كاركردنى ژنان
ل��� ه گهرمیان روى ل���ه زیادبون كردوه،
بهتایبهتى لهگهڵ دروستبونى شوێنكار
و كارگهو كردنهوهى ب���ازاڕ و ماركێتى
نوێ.
بهوت���هى س���هرۆكى لقی س���هندیكای
كرێكاران و پیش���هوهرانى كوردستان،
رێژهى كاركردن���ى ژنان لهگهرمیان رۆژ
دواى رۆژ رو له زیادبونه.
عوم���هر محهمهد ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«ئهگهر حكومهت پاڵپش���تییان بكات،
ئ���هوا بهدڵنیاییهوه رێژهك��� ه زۆرتریش
دهبێت».
ئ���هو ژنانهى لهكارگ���هى نانى خۆماڵی
كاردهكهن ،باسلهوهدهكهن كه ئهگهرچی
كارهكهیان ماندوكهره ،بهاڵم دڵخۆش و
ئاسودهن به دهرهنجامهكان.
ئەفتاو حەمەنەجی���ب ،لهوبارهوه وتى:
«هەرچەن���د کات���ی کارکردنمان زۆرە،
بەاڵم رێگر نەب���وە لەبەردەم پەیوەندیە
کۆمەاڵیەتیەکان» .وتیشی« :دڵخۆشم
ک���ە دهتوانم كاربك���هم و ئهوهش زیاتر
دڵخۆشم دهكات كهماڵهوهمان پشتیوان
و هاوكارمن».
هاوكات( ،فاتمه عهزیز) وتى« :ئەمکارە
چەندێك ماندوکەرە ،بەاڵم دڵخۆشین کە
ئەتوانین کاربکەین و داهاتێکی بچوکمان
هەبێت بۆ خۆمان و خێزانهكهمان».
لهگ���هڵ گهشهس���هندنى كارى نانكردن
و كردن���هوهى چهن���د كارگهی���هك ل ه
شارهكانى سلێمانى و ههولێر ،لهسنورى
گهرمیانیش دا ماوهیهكه لهچهند شوێنێك
كارگهى دروس���تكردنى نان كراوهتهوه،
ئهوهى ئهو كارگانهش جیادهكاتهوه ل ه
ئیش���وكارهكانى تر ئهوهی ه كه زۆرینهى
ستافهكانیان ل ه ژنان پێكدێت.
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شیرین،
ژنێك دهستبهردارى خوێنى فهرهادهكهى نابێت
كاوهم لهرێگهى
قهڵهمهوه ناسى
ههر لهرێگهى
قهڵهمیشهوه ل ه
دهستمدا
گیانى لهدهست دا».
وتیشى« :ههر بههۆى ئهو شااڵوهوه
خێزانهكهم پهرتهوازه بوین ،من ل ه دایكم
و خوشكهكهى ترم دابرام ،دایكیشم
دواى چهند ساڵێك له پرۆسهى ئهنفال
هاوسهرگیرى دوهمى ئهنجام دایهوه،
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
منیش ك ه تهمهنم كهمتر ل ه ساڵێك بو
پورم گرتمی ه خۆى ك ه ئهویش ههمو
زۆربهمان (شیرین) بهوه دهناسین
كهس و كارى ئهنفال ببون».
كه هاوسهرى شههیدی قهڵهم (كاوه
ئاماژهى بهوهشكرد« :بههۆى ئهوهى ك ه
گهرمیانى)یه ،بهاڵم رهنگ ه زۆربهمان
ل ه تهمهنیكى كهمدا له خێزانهكهم دابرا
وردهكاریی ژیانى ئهم ژنه نهزانین،
بوم ،ئهگهر رۆژێك ئهوانم ل ه جێگهیهكدا
كه پڕه ل ه چهرمهسهریی بهجێماوێكى بینیبا ههرگیز نهمدهزانى كه دایكمه،
ئهنفال كهنهیهێشتوه تاڵیهكان چۆكی
كاتێ ك ه دایكى خۆمم بینیهوه ئهوكات
پێدابدات و لهژیانى بخات ،بهڵكو
تهمهنم ( )10ساڵ بو كه پۆلى سێیهمى
خۆیشی وهكو رۆژنامهنوس و نوسهر
سهرهتاى بوم».
كارى كردوهو ههر لهو رێگهیهشهوه
خاتو شیرین به ئارامى و خۆڕاگرییهكى
(كاوه)ى هاوسهرى ناسیوه.
زۆرهوه بۆ (نهوژین) باس لهوه دهكات:
«پورم به هۆى ئهوهى ك ه خێزانهكهى
شیرین ،كه تهمهنى ( )29ساڵه ،بهم ل ه دهستدابو ،بونى منى به ئهوانهوه
تهمهنه كهمهوه توشى چهندین نههامهتى بهستهوه ،بۆیه له پێناو دابینكردنى
و سهختى ژیان بوه ،كه دواههمینیان ژیانیكى شایستهو ئارام بۆ من چهندین
ل ه دهستدانى هاوسهرهكهیهتى ل ه كارى ئهنجامدا ،ل ه كاتى خۆیدا منى
دواى چهند مانگێك ل ه هاوسهرگیرى ،خسته بهر خوێندن و به سهربهرزى
سهرهڕاى ههمو ئهمانه ،هیچ شتێك خوێندنهكهمم تهواو كرد ،لهگهڵ
چۆكى پێدانهداوه.
ئهوهشدا پورم لهوهتهى فامم كردهوه
شیرین ئهمین لهدایك بوى گوندێكى ئهوهى پێوتم كهوا من دایكى تۆ نیم
سهرب ه ناحییهى رزگارییه ل ه قهزاى بۆی ه له برى ئهوهى ب ه دایكه بانگى
كهالر نیشتهجێیه ،بههۆى شااڵوى بكهم ههر ب ه پورێ بانگم دهكرد».
ئهنفالهوه باوكى ل ه دهست دهدات ،وتیشى :لهپاڵ خوێندنهكهمدا كارى
بۆ ماوهى ( )6مانگ ل ه نوگره رێكخراوهى و رۆژنامهوانیشم ئهنجامدا.
سهلمان دهمێننهوه لهكهڵ دایكى و دو شیرینى كاوه گهرمیانى كه ناو به ناو
خوشكهكهیدا دواتر ئازاد دهكرێن ،بهاڵم نوسین و شیعرى ل ه گۆڤار و رۆژنامهكاندا
شیرین له خێزانهكهى دادهبرێت.
باڵودهكردهوه ،ئهو نوسین و شیعر و
ل ه سهردانێكى (نهوژین)دا بۆماڵى خاتو راپۆرتانهى رهنگدانهوهى سهرهكى
(شرین) ،بهمشێوهی ه سهرگوزهشتهى ژیانى خۆى بو ،ل ه رێگهى نوسینى
ژیانى خۆى گێڕایهوه« :لهدواى ئهو هۆنراوهیهی ك ه بۆ خۆى و باوكى
پرۆسهى ئهنفال باوكم و بهشێكى نوسیویهتى بۆ یادى ئهنفال كهسێك
زۆرى كهس و كارهكهمم لهدهستدا و دهناسێت بهناوى (كاوه گهرمیانى) ك ه
خوشكێكیشم بههۆى روداوى هاتوچۆوه ئێستا سیمبوڵى شههیدانی قهڵهمه.

له دواى ههمو ئهو نههامهتیانهى ك ه ل ه
رابردودا چهشتویهتى هاتن و ناسینى
كاوه بۆ شیرین دهبێت ه سهرهتاى
ژیانیكى نوێ ،شیرین له ریگهى نوسین
و ل ه بهروارێكى جواندا ل ه 2012-12-12
بڕیارى هاوسهرگیرى دهدات لهگهڵ كاوه
گهرمیانى.
بهاڵم ههر وهكو شیرین ئاماژهى پێكرد:
«دهستى رهشى تاریك پهرهستان
نهیانهێشت ،مۆمى ساڵێكى ئهویندارى و
هاوسهرگیریان دابگیرسێنن ،یهك ههفت ه
پێش یادى هاوسهرگیرییهكهیان (كاوه)
ى هاوسهریان شههید كردو دوبارهو بۆ
ههمیش ه ژیانى شیرینیان خزانده نێو
تاریكى و خهمى رۆژگارهوه».
خاتو شیرین به تاسهوه وتى« :من
له رێگهى قهڵهمهوه كاوهم ناسى ههر
ل ه رێگهى قهڵهمیشهوه له دهستمدا،
ههرچهنده من كارى رۆژنامهوانى
پیشهیهكى سهرهكى من نهبوه ،بهاڵم
ئهگهر رۆژیك دیسان قهڵهمم ههڵگرتهوه
ئهوه ئهمهوێ وهك قهڵهمهكهى كاوه
ههڵى بگرمهوه».
به قورگى پڕ ل ه گریانهوه ئهوهشى وت:
«قسهیهكى كاوهى هاوسهرم ههیه ك ه
ههرگیزاو هەرگیز بیرم ناچێتهوه ،ئهویش
ئهوهی ه دواى كۆتاى هاتنى وهرزى
هاوین ههڵگرتنى موبهریدهى ماڵهوه
پێى وتم شیرین ئهوا گهرماى هاوین
تهواو بو رهنگه دۆزهخیش هێندهى
ئهم ژیانهى ئێم ه گهرم بێت ،منیش
پێم وت خوا گهورهی ه رهنگه بۆ هاوینى
داهاتو گوزهرانمان باشتر ببێت ،بهاڵم
پێش ئهوهى هاوین بێتهوه كاوهیان بۆ
ههمیشه ل ه من وهرگرتهوه».
ل ه دواى ( )17رۆژ له شههیدبونى كاوه
گهرمیانى ،شیرین كاوهیهكى تر دێت ه
ژیانیهوه ئهویش (ئامهده).
«دایكى ئامهد» به ئاهێكى قوڵهوه
درێژهى ب ه قسهكانیداو وتى« :ههمو
داهاتوم و ژیانیشم بۆ ئامهده جگه ل ه
ئامهد هیچ شتێك گرنگ نیه بۆم ههر
بههۆى ئامهدیشهوه بهسهر ههمو بهر
بهستێك زاڵ دهبم».
وتیشى« :ههروهك چۆن خۆم ل ه
وێنهشدا باوكى خۆمم نهدیوه ،بهاڵم
ئامهد جیاوازتر له خۆم باوكى ل ه وێنهدا
بینیوه و بهبێ ئهوهى بزانێ باوكیهتى و
له دهستیشى داوه».
ئاماژهى بهوهشكرد« :ههمیش ه
گهورهترین ترس و پرسیارى ژیانم بۆ
ئاماد ئهوهیه كه گهوره بو چۆن و
چى پێبڵم گهر بڵێت باوكم كێیهو ل ه
كوێیه؟!»

تاك ه ژن ه فرۆشیارهكهى كهرهستهى مۆبایل
لهكهالر ،کاسبیهکهیان پێ رهوا نهبینی!
◘ نهوژین ،جوان ه جهلیل
لهو گهرما تاقهت پروكێنهى ك ه
خهریك ه باڵ بهسهر گهرمیان دا
دهكێشێت و له یهكێك ل ه شهقام ه
قهرهباڵخهكانى بازارى كهالردا،
سهرهڕاى زۆرى تهمهنى و كۆمهڵێك
نهخۆشى ،پوره نهرمین لهگهڵ یهكێك
له نهوهكانیدا ،بۆ ماوهى ( )2ساڵ ه
لهسهر عهرهبانهیهكى گهڕۆك ،خهریكى
فرۆشتنى پێداویستیهكانى مۆبایل ه بۆ
دابینكردنى بژێوى ژیانیان.
بهكاریگهرى قهیرانى دارایی ،ژمارهیهكى
زۆر ل ه ژنان رویان له كار و پیشهى
جیاواز كردوه ،ئهوان لێناگهڕێن قهیرانى
دارایی خۆیان و مناڵهكانیان برسیی
بكات ،بهڵكو خۆنهویستان ه دهستیان ب ه
كاركردن كردوه و لهم رێگهیهوه بژێویی
خۆیان و خێزانهكهیان پهیدا دهكهن.
پوره نهرمین ،نمونهیهكى ئهو ژنانهیه.
(نهرمین مهحمود)ى تهمهن ()57
ساڵ ،دانیشتوى قهزاى كهالره ،رۆژان ه
ل ه دواى تهواو كردنى كارى ماڵهوهى،
دێت ه ناوبازاڕ و ل ه دواى نیوهڕۆ تاوهكو
ئێواره كاردهكات بۆ دابینكردنى بژێوى
ژیانى خۆى و نهوهكانى.
پوره نهرمین باس ل ه نههامهتیهكانى
ژیانى خۆى بۆ (نهوژین) دهكات
و دهڵێت« :ماوهى ( )25ساڵ ه
هاوسهرهكهمم له دهست داوه)9( ،
مناڵى ل ه دواى خۆى به جێهێشت ك ه
( )3كوڕ و ( )6كچن ،بۆ ئهوهى ئهوان
گهوره بكهم چهندین كارم ئهنجام دا».
وتیشى« :ل ه دواى له دهستدانى
هاوسهرهكهم جگ ه لهم كارهى ك ه ئێستا
دهیكهم چهندین كارى دیكهم ئهنجامدا
ل ه وانه( :كارگوزارى ،نۆكاو فرۆشتن و
شیرینى فرۆشتن) بۆ ئهوهى منداڵهكانم
ب ه خێو بكهم».
پوره (نهرمین) ،ب ه دهم فرۆشتنى
كهلوپهلهكانیهوه قسهى بۆ (نهوژین)
دهكردو ب ه دهستهكانى ئاماژهى بهوه
دهكرد :ك ه ئهوان ب ه هۆى ب ه پێشمهرگ ه
بونى كوڕهكهیانهوه بۆ ماوهى زیاتر ل ه
( )40ساڵ له شارى بهغداد ژیاون،
ل ه دواى روخانى رژێمى بهعسهوه
دهگهڕێنهوه كوردستان و ل ه شارى كهالر
و له خانویهكى كرێدا جێگیر دهبن.
دهڵێت« :ل ه شهڕى نێوان ئێران و
عێراقدا ب ه هۆى تهقاندنى تۆپهوه ل ه
الیهن واڵتى ئێرانهوه ،كورهكهم ب ه
هۆى ترسهوه توشى نهخۆشى دهرونى
دهبێت ،دواتر بههۆى ئهوهى ك ه خۆم
رۆشتمه بهغداد بۆ وهرگرتنى خۆراك تا
هاتمهوه ل ه ماڵ دهڕوات ه دهرهوه بههۆى
باران و سهرماوه گیانى لهدهستدا ل ه
دواى ( )32ساڵ لهخزمهت كردنی».
وتیشى« :دوان له كچهكانم مێردهكانیان

دواى لهدهستدانى
هاوسهرهكهم بۆ
ژیاندنی مناڵهکانم
چهندین كارم
ئهنجامداوه
ل ه دهست دهدهن و خۆیان و مناڵهكانیان
كه ( )10منداڵن دهكهوێت ه ئهستۆى من
و ئێستاش من بهم تهمهنهوه خهریكى
كاركردنم بۆ ئهوهى ئهوان گهوره بكهم
و خوێندنهكانیان تهواو بكهن».
پوره نهرمین ،سهرهڕاى بهخێوكردنى
نهوهكانى و كچهكانى ،بهخێوكردنى
براكهى و مناڵهكانى دهكهوێته ئهستۆى،
بههۆى لهدهستدانى خێزانهكهى وات ه
(براژنهكهى).
وتیشى« :براكهم بههۆى ئهوهى
فیشهكێك له مێشكى ماوهتهوه توشى
(كهمئهندامیی) بوه ،تواناى كاركردنى
نیهو تهنها موچهیهكى ( )200ههزارى
ههیه ئهویش دهدات به كرێ خانو،
بۆیه بهخێوكردنى ئهوانیشم له ئهستۆ
دایه»
پوره نهرمین ،باسى لهوهشكرد یهكێكى
تر ل ه كوڕهكانم بههۆى ئاگر كهوتنهوه ل ه
ماڵهكهیاندا خێزانهكهى و دو منداڵهكهى
ل ه دهست دهدات و بهو هۆیهشهوه توشى
نهخۆشى دهرونى دهبێت ،ههروهک لهبهر
نهبونی و ههژاریی ،تاقه کچهکهشی ک ه
ماوهتهوه و هاوسهرگیرى نهكردوه،
بنێرێته الى یهكێك له كچهكانى كه ل ه
(عهماره) نیشتهجێیه.
پوره نهرمین ،سهربارى ئهوهى كرێچی ه
و بهخێوكردنى ئهو خێزانه گهورهیهى
ل ه ئهستۆ دایه ،تاوهكو ئێستاش هیچ
موچهیهكى نیهو كرێى چوار مانگى
خانوش قهرزاره .ئهو باسى لهوهشكرد
زیاتر له ( )1ملیۆن دینار قهرزارى
دوكانى خواردن و سهوزهیه و لهالیهن
ههندێك كهس و خێرخوازهوه هاوكارى
دهكرێت.
ههفتهی رابردو ،لیژن ه ئهمنیهکان
بڕیاریان دا وهستانی عهرهبان ه لهبازاڕی
کهالر قهدهغ ه بکهن ،ئهم بڕیاره پوره
(نهرمین)یشی گرتهوه و لهو تاک ه
سهرچاوه بژێویهشیان کرد ،ئێستا
لهسهر شۆستهکان کهرهستهکانی داناوه
بۆ فرۆشتن.
بهخهمگینییهوه وتی« :دابینكردنى
خهرجى و مهسرهفى خێزانێكى ()18
كهسى بهچى و چۆن دهكرێت؟!»
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دو كچ ه شێوهكار ل ه کفری زیاتر ل ه  10پێشانگاى تایبهتیان كردوهتهوه
◘ نهوژین ،ئهشرف ئهحمهد
لهكۆمهڵگایهك دا كه «بهنێرساالر»
ناسراوه و لهكایهیهكدا ك ه ژمارهى
ژنانى تێدا كهم و دیارییكراوه ،دو كچ
توانیویانه وهكو دو شێوهكاری كارا
دهربكهون و لهماوهى چهند ساڵێكى
كهمدا ،بهشداریی ل ه سهروى 35
پێشانگاى تایبهت و هاوبهش دا بكهن.
ه���هردو نیگاركێش (دیالن س���هالم) و
(ش���ێوه حس���ێن) ،دهرچوى پهیمانگا
هونهرهجوانهكانن ،بۆ ماوهى  7س���اڵ ه
خهریك���ى كارى هونهری���ن ل���ه قهزای
كفرى ،پێكهوه تائێس���تا  10پێشهنگای
تایبهتیان ههیه لهگهڵ  25پێش���هنگاى
هاوبهش له قهزاكه و دهرهوهى قهزاكه.
وهكخۆیان باس���یلێوهدهكهن دهیانهوێت
نههامهتییهكان���ى ئافرهتى كورد بخهن ه
سهر تابلۆكانیان.
دیالن سهالم 24 ،س���اڵ ،بۆ (نهوژین)
وت���ى« :ئهمهوێ���ت ل���ه رێگ���هى
تابلۆكانمان���هوه ئهوه بگهیهنین ئافرهت
هیچ جیاوازییهكى نی��� ه لهگهڵ پیاوان،
ئێمهش دهتوانین كاربكهین شان بهشانى
پیاوان ،بۆی ه با بهس بێت جیاوازیكردن
له نێوان ئافرهت و پیاو».
شێوه حسێن 24 ،ساڵ ،باسلهوهدهكات
ك���ه ئهگهرچی بهراورد به پیاوان كهمتر
پش���تگیریی كچانى هونهرمهند دهكرێن،
بهاڵم ئ���هوان توانیویانه بهردهوام بن و
پهره بهكارهكانیان بدهن .بۆ (نهوژین) ب���هاڵم ماوهیهكهو بهش���داریی ژنان لهو «پێش���وتر هون���هرى ش���ێوهكارى زۆر نهریتهكانى بههۆكاری سستى و الوازیی
وتى« :ل��� ه روى هون���هرهوه كهمترین بوارهدا روى لهههڵكش���ان كردوهتهوه ،پشتگوێى خرا بو ،بهاڵم ئێستا پێچهوان ه بهش���داری ژن���ان لهكای���هى هونهریی
پش���تگریمان ههیه ،چونك���ه پێیانوای ه بهتایب���هت ل ه قهزاى كف���ری گروپێكى بوهتهوه ،چونكه وهكو دهبینرێت هونهر ههژمار دهكرێت ،ب���هاڵم هاوكات ههوڵ
ئێم ه ئافرهتی���ن نابێت رۆڵمان ههبێ ل ه ش���ێوهكاری تایبهت ب ه كچان پێكهاتوه جوڵهییهكى باشی به خۆوه بینیوه» .و پشتگیرییش ههیه بۆ ژنان بۆ ئهوهى
كۆمهڵگ ه و لهبری ئهوهى بهچاوی مرۆڤ كه بهردهوام چاالك���ی هونهریی جیاواز (ش���ێوه)ش وهك جهختكردنهوه لهرای بهردهوام بن لهكاره هونهرییهكانیان.
هاوڕێك���هى ،وتى« :ب��� ه بۆچونى من (دی�ل�ان) و (ش���ێوه) ،تاڕادهیهك ل ه
بونهوه س���هیر بكرێین كهچى بهچاوى ئهنجام دهدهن.
ئهو دو كچه هونهرمهنده ،جهخت لهوه چاالكى و جوڵهى هونهر لهالی ئافرهتان دهس���تى كۆمهڵگهى دهوروبهریان رازین
ئافرهت بون سهیردهكرێین».
لهرابردودا بهش���داریی ژن���ان لهكایهى دهكهنهوه ك ه لهئێستادا بهشداریی ژنان ل���ه گهرمی���ان ،زۆر زیاتر ب���وه لهچاو «تاڕادهیهكى باش كۆمهڵگ ه و دهوروبهر
هاوكارمانن ،راسته ههمو كۆمهڵگا نییه،
هونهریی لهگهرمیان بهگش���تى و كفری ل���هكارى هونهریی ل��� ه دهڤهرهك ه روى شارهكانى ترى كوردستان».
بهتایبهت ،لهئاستى پێویست دا نهبوه ،ل ه ههڵكش���ان ك���ردوه( .دیالن) وتى :لهگ���هڵ ئ���هوهى زۆرج���ار كۆمهڵ���گاو بهاڵم كۆمهڵێك هاوكارى جدیمان ههی ه

له كارهكانمان بهتایبهتى ماڵهوهمان».
دیالن ،لهوبارهوه وتى« :خێزانهكانمان
رۆڵی���ان زۆرب���وه ت���ا بتوانی���ن كاره
ئهنجامبدهی���ن،
هونهرییهكانم���ان
هاوكارییهكانیان وایكردوه ئێمه ئهم ماوه
زۆره بهردهوامبین لهكارهكانمان».
(شێوه)ش وتى« :هیواموای ه كۆمهڵگ ه
رۆش���نبیرتر بێ���ت ل���ه ئاس���ت كاره
هونهرییهكان ،چونك ه كۆمهڵگهى ئێم ه
زۆرى ماوه له تابل���ۆ و ناخى ئافرهتى
كورد تێبگات».
ئهو دو ش���ێوهكاره ،باس���یان لهوهكرد
كهتائێستا زۆرتر بهشدارییان لهپێشانگا
تایبهت و گشتیهكانى كچانى شێوهكاردا
ك���ردوه و لهگهڵ پیاوان���ى هونهرمهند
چاالكی هاوبهش���یان نهبوه .بۆ ئهمهش
وتیان« :بیرمان لێكردوهتهوه ل ه ئاینده
دا لهگهڵ پی���اوان كارى هاوبهش���مان
ههبێت».
لهب���ارهى ج���ۆری كار و تابل���ۆ
هونهریهكانیانهوه ،ئهو دو نیگاركێش��� ه
باس���لهوهدهكهن ههردوكیان به قیاسى
جیاواز و رهنگى جیاواز تابلۆ دهكێشن،
زۆرینهى تابلۆكانیشیان جهختكردنهوهی ه
له پیشاندانى كێشهو كۆژانهكانى ژنان.
لهوب���ارهوه (دیالن) وت���ى« :ئێمه ب ه
ههمو ج���ۆره قیاس���ێك كار دهكهین و
زۆربهى رهنگهكان بهكاردێنین».
وتیش���ی« :لهروی رهنگهوه ،بهتایبهتى
حهزمان ل���ه تێكهڵكردنى رهنگهكانه ل ه
تابلۆكانمان دا».
شێوه ،لهسهر ههمان بابهت وتى« :ل ه
تابلۆكانمان ئافرهت گهورهترین كهس��� ه
ك ه رهنگ���ى دابێتهوه ،چونكه پێمانوای ه
دهبێت كۆمهڵگ ه به چاوێكى جیاوازترهوه
بڕوانێته ئافرهتان و كارهكانیان».
وتیشی« :كاركردنى ئێمه و بهردهوامبون
و سوربونمان ،بهشێكى پهیوهندی بهو
پرس���یارهوه ههیه :ك��� ه بۆچى بۆ پیاو
ههمو كارێك ئاس���ایی بێ���ت ،بهاڵم بۆ
ئافرهتان قهدهغه بێت؟».

پۆلێک ژنه نوسهرى تایبهت له رۆژههاڵتى ناوهڕاست
◘ نهوژین

لهئێس���تادا ل ه ئهمریكا نیش���تهجێیهو
كارى وانهبێ���ژی لهب���وارى نوس���ینی
داهێنانكاری���ی بۆ منااڵنى ئ���هو ئاواره
ع���هرهب و رۆژههاڵتیان ه دهكات كه لهو
واڵته دهخوێنن.

سهرباری ئهو رێگریی و
كهنارخستنانهى لهكۆمهڵگهى
رۆژههاڵتى بهگشتى بهرامبهر ب ه ژنان
كراوهو دهكرێت ،بهاڵم ئهمه واینهكردوه
سهمهر یهزبهك
ك ه رێگریی له ئهفراندنهكانیان بكات
لهس���اڵی  2011دا بهدیارییكراویی ،ژن ه
بهتهواوهتیی ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
رۆژنامهن���وس و چاالكوانى س���وریی،
ژنانێكى زۆر ههن كه توانیویانه لهو
بوارانهى كه بههرهمهندن،پهره بهئاست س���همهر یهزبهك ،بوه ناوێك���ى دیار،
ئهوی���ش پ���اش ئ���هوهى بهپێچهوانهى
و بههرهكانیان بدهن.
خێزان���ه عهلهویهكهی���هوه ،دژی رژێمى
لهم بابهت���هدا 8 ،ل���ه دیارترین ژنانى (بهشار ئهسهد) وهستایهوهو پشتیوانى
نوس���هره ل��� ه رۆژههاڵتى ناوهڕاس���ت له شۆڕشی سوریا كرد ،ئهمهش ناچارى
دهخهین��� ه پێ���ش چاوى ئێ���وه بهپێی كرد ك��� ه واڵتهكهى بهجێبێڵێت و رو ل ه
فهرهنس���ا بكات ،پاش���تریش كتێبێكى
پۆڵینێكى پێگهى «مۆنیتهر».
لهب���ارهى بۆچون و یاداش���تهكانى ئهو
قۆناغهى نوسیهوه.
رهنده جهرار
نوس���هرى فهڵهس���تینی – ئهمریكی ،ههوڵهكانى نوس���ینی ئهم ژنه نوسهره
رهنده جهرار ،یهكێك ه لهناوه دیارهكانى بۆپێش���تر دهگهڕێت���هوه ،ب���هاڵم ئهو
نوسهرانى تاراوگه ،زۆرینهى بابهتهكانى گرنگییهى پێنهدراوه ،بهتایبهتى لهساڵی
گوزارش���ته لهو هاواڵتی���ه عهرهبانهى  2007دا رۆمانێكى باڵوكردهوه كهتیایدا
كهكێش���هى شوناس���یان ههیه بههۆی باس لهدۆخی س���وریای پێش ش���ۆڕش
كۆچكردنیان و ژیانیان لهواڵتانى دیكه .دهكات و پێش���بینی كردوه ش���ۆڕش و
لهس���اڵی  2009رۆمان���ى «نهخش���هى راپهڕین ل ه سوریا سهرههڵبدات.
خان���و»ى باڵوك���ردهوه ك ه ب���اس ل ه
چیرۆكى كچێكى گهنج���ى پهڕاگهندهى سۆفیا ئهلمهرییه
نێوان واڵتانى ئهمریكاو كوهیت و میسر ژنه نوسهر و هونهرمهند و سینهماكارى
دهكات و چیرۆكهك���هش پێش���وازیهكى قهتهری-ئهمریك���ی ،ل���ه لیس���تی ئهو
نوس���هرانهدایه كه گرنگیی ب ه پرس���ی
باشی لێوهكرا لهالیهن خوێنهرانهوه.

«ش���وناس» دهدهن بۆ ئهو مرۆڤانهى
ك ه له دو ش���وێن و ژینگ���هى جیاوازی
كهلت���وری ژی���اون .ئ���هو لهباوكێك���ى
قهتهریی ب���هدو و دایكێك���ى ئهمریكی
لهواشنتۆن هاتۆته دونیاوه .ناوبانگیشی
وهكو نوسهر بههۆی ئهو یاداشتانهوه بو
ك ه باڵویكردونهتهوه لهم چوارچێوهیهدا
بهن���اوى «ئهو كچ���هى كهوت ه س���هر
ههسارهى زهوی».
كتێبهكهشى باس���ی ئهو بهریهككهوتن
و كێشمهكێشه كهلتورییهیه كهلهنێوان
ژینگهیهك���ى وهكو كهنداو دا بونى ههی ه
لهنێوان ئاراس���تهیهك ك���ه پێداگیریی
دهكات لهپاراس���تنى دابونهریت���هكان
كهچ���اوی
ئاراس���تهیهكیش
و
لهبهرهوپێشهوهچونه.
بهدریه ئهلبهشر
مێژوى نوس���ینی ئ���هم ژن ه نوس���هره
س���عودی ه دێرینه ،بهاڵم لهساڵی 2014
ناوبانگى زیاترى پهیداكرد پاش ئهوهى
رۆمانهكهى « غرامیات شارع األعشى»
بۆ لیستی باشترین رۆمانه عهرهبیهكان
لهو ساڵهدا پاڵێورا.
چیرۆك���ى نوس���ین و رۆمانهكان���ى
بهدری���ه ،بهزۆریی تیشكخستنهس���هر
ئهو تێكۆش���ان و ههواڵنهی��� ه كه ژنانى
سعودیه بۆ دهستخستنى ماف و ئازادی ه
كهس���ییهكانیان دهیدهن ،لهس���هر ئهم
نوس���ینانهش روب���هروى زۆر هێرش و

فهتواى له ئاین دهرچون كراوهتهوه.

ئێس���تا له ئهمری���كا دهژێ���ت و دواین
رۆمانیش���ی تایبهته بهباس���كردنى ئهو
ئازاران���ه كه كهس���انى كۆچبهرى وهكو
ئهو له تاراوگه دا توشی دهبن.

ئهحالم موستهغانمی
ئهحالم ب ه بهناوبانگترین رۆماننوس���ی
عهرهب���ی لهجیهاندا ناودهبرێت ،ئهویش
پاش زنجیرهی���هك رۆمان���ى بهپێز ك ه ئهلیف شهفهق
ناو و ناوبانگێك���ى زۆری پێدا .رۆمانى ژن ه نوس���هری تورك (ئهلیف شهفهق)،
«ذاكره الجس���د» لهس���اڵی  1998دا یهكێكه ل ه بهناوبانگترین نوسهرانى ژن
خهاڵتى (نهجیب مهحفوز)ى بۆ ئهدهب ل ه رۆژه���هاڵت ،ك ه رۆمانهكانى بۆ زیاتر
ل ه  30زمان وهرگێڕدراون.
پێبهخشرا.
ئهم نوس���هره ب ه رۆمان ه س���یانییهكهى ئهم ژنه نوسینهكانى پشت بهو ئهزمون
بهناوبانگ���ه ك��� ه چیرۆكى ش���ۆڕش و و گهڕان ه دهبهستێت لهژیانى داو لهنێوان
توندڕهویی و خۆشهویستیی و شكست و ش���اره جیاوازهكانى (ئهنقهره ،كۆڵن،
ههستانهوهو پهیوهندی ه كۆمهاڵیهتییهكان عهم���ان و بۆس���تن) دا ئهنجامی���داوه،
ههروهك پشتیش بهو زانیاریی و لێهاتوی ه
و زۆر پرسی دیكه لهخۆدهگرێت.
دهبهس���تێت كهلهبوارى سۆفیگهریی و
مێژوى عوسمانى دا ههیهتى.
میرال ئهلتهحاوی
ژن���ه نوس���هرى میس���ریی (می���رال ئهلیف شهفهق بهوهناسراوه كه باوهڕ و
ئهلتهح���اوی) ،زۆرینهى نوس���ینهكانى راكانى بهشێوهیهكى راستوڕهوان دهڵێت
دهگهڕێت���هوه بۆ ئهو جوگرافیایهى پێی بهبێ گوێدانه كاردانهوهكان.
دهڵێن «دهلتا نیل» ئهو شوێنهى كهلێی
لهدایكبوهو پێگهیشتوه .بهزۆریش ئازار نیدا خوریی
و كۆژانهكانى ژنانى ئهو ناوچهیهو میسر یهك���هم ژن���ه ش���اعیرى عهرهب���ی-
بهگشتى ل ه رۆمانهكانى دا دهخات ه رو .ئسیرائیلیی ه ك ه شیعرهكانى دهخرێنه ناو
لهسهرهتاوه پهیوهندیی لهگهڵ رێكخراوى پرۆگرامهكانى خوێندنى ئیسرائیلهوه.
«ئیخوان موسلیمین» دا ههبوهو رۆڵیان خوری���ی ،ل���ه فهڵهس���تین لهدایكبوهو
لهباڵوكردنهوهى نوسینهكانى دا ههبوه ،مامۆس���تاى زانکۆی���هو خاوهن���ی 7
بهاڵم دواتر لێی���ان جیابوهتهوه بههۆی كۆمهڵه ش���یعره كهزۆرینهیان بهزمانى
ئهو رهخنانهى ههیبوه له تیڕوانینان بۆ عهرهبی نوسیوهو دواتر بۆ زمانى دیك ه
وهرگێڕدراون.
ژنان و مافهكانیان.
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هاوسهرگیرییكردن ،كچانى خوێندكار روبهروى ئاستهنگ و دهستبهرداربون ل ه خوێندنیان دهكاتهوه
خوێندنهكهى لهسهر گران كردوم».
◘ نهوژین ،شاناز جاف
ئهم���هى (س���ارا) ئام���اژهى پێك���رد،
خوێندنگایهكی���ش
بهڕێوهب���هرى
ئهگهرچی (سارا) له تهمهن و ل ه
جهختى لێدهكاتهوه ،باس���لهوهدهكات
قۆناغی خوێندنیش دا هاوشانى
هاوسهرگیرییكردنى كچانى خوێندكارى
هاوڕێكانێتى ،بهاڵم وهكو ئهوان
ئامادهیی بهتایبهت ،زیانهكانى زیاتره.
دهرفهتى نییه بۆ خوێندن و ب ه
ش���یالن رهحمان قاس���م ،بەرێوەبەری
زهحمهتێكى زۆرهوه دهتوانێت
خوێندنگ���ەی رەوش���تی کچ���ان
بخوێنێت ،هۆكارهكهشى وهكخۆی
دهیڵێت ،هی ئهوهی ه كه هاوسهرگیریی لەش���اری ک���ەالر ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:
«هاوس���هرگیرییكردنى کچ���ان ل���هم
كردوه.
قۆناغ���هى خوێندن دا كاریگهری خراپی
ئهو كه تهمهنى  18س���اڵهو پۆلی 12ى دهبێت لهسهر ئاس���تى خوێندكارهكه،
ئامادهییه ،س���اڵێك ه چوهته نێو ژیانى بهتایبهت���ى وادهكات ل���ه خوێندنهكهى
هاوس���هرێتییهوه ئهگهرچ���ی هێش���تا داببڕێت».
خوێن���دكاره ،ئهم���هش وایك���ردوه ك ه وتیش���ی« :زۆرج���ار بهه���ۆی ژیان���ى
روبهروى ئاس���تهنگ و زهحمهتێكى زۆر هاوس���هرێتیهوه ئ���هو خوێندكاران��� ه
دادهبڕێ���ن بۆ ماوهیهك ل��� ه خوێندن و
ببێتهوه له تهواوكردنى خوێندن دا.
لهگهرمیان دا و سهرباری كهمى تهمهن دهوام ،لهكاتێكدا خوێندن پرۆسهیهكى
و س���هرقاڵبونیان بهخوێندنهوه ،بهاڵم بهیهك���هوه گرێ���دراوهو داب���ڕان لێ���ی
بهش���ێك ل ه كچانى خوێن���دكار دهچن ه خوێندكار توش���ى گرف���ت و ناڕهحهتى
نێو پرۆس���هى هاوسهرگیرییهوهو «شو دهكات».
دهكهن» .ئهوان س���هرباری پێكهێنانى بهگش���تى ئهو مامۆس���تایه هێماى ب ه
هاوس���هرگیریی ،بهاڵم دهس���تبهردارى الوازی���ی ئاس���تى ئ���هو خوێندكاران��� ه
خوێندنهكهی���ان نهب���ون و درێ���ژهى ك���رد ك��� ه هاوس���هرگیرییان ك���ردوهو
پێ���دهدهن ،ئهگهرچی ئهم��� ه روبهروى باسلهوهدهكات بههۆی سهرقاڵبونیان ب ه
ژیانى هاوس���هرێتى و مێرد و مناڵهوه،
ئاستهنگ و ناڕهحهتییان دهكاتهوه.
س���ارا كهریم ،لهوب���ارهوه بۆ (نهوژین) كهمت���ر كاتی���ان دهبێت ب���ۆ خوێندن
وتى« :خۆم راموایه تهمهنێكى گونجاوه و بهرهوپێش���هوهچون ل��� ه خوێندن دا
ك ه هاوس���هرگیرییم تێدا كردوه ،بهاڵم «بۆی���ه داوا دهكهم كچان لهم تهمهنهدا
كێش���هك ه ئهوهی ه كه زهحمهتێكى زۆر تهركیزی���ان لهس���هر خوێندن بێت نهك
دهبینم لهخوێندنهك���هم ،چونكه وهكو هاوسهرگیریی».
پێش���تر به ئاس���انیی ناتوانم بخوێنم و قسهى ئهم مامۆس���تایه ،خوێندكارێك
ك��� ه هاوس���هرگریی ك���ردوه ،جهختى
كاتى زۆرم بۆ ئهو مهبهسته نییه».
وتیشی« :كه كچ بوم دهرفهتى خوێندنم لێدهكاتهوهو پشتیوانى دهكات.
زۆر ب���و ،بهاڵم ئێس���تا ئهرك���ی ماڵ و دهرون ئهحمهد ،خوێندكارى پۆلی 12ى
هاوسهرگیرییم لهسهر شانه و سهرقاڵییم ئامادهیی ك ه  3س���اڵ ه هاوس���هرگیریی
زۆر تر بوه ،بۆیه ئهم ه تاڕادهیهكى زۆر كردوهو خاوهنى مناڵێكه ،بۆ (نهوژین)

وتی« :من له ئهزمون���ى خۆمهوه بۆم خوێندكارانى دیكه و ناتوانن بهباش���یی
دهركهوتوه ك ه هی���چ باش نییه كچانى بهرهوپێشهوهبچن.
خوێن���دكار لهم تهمهن ه هاوس���هرگیریی هەیفا س���ەاڵحەدین ،توێژهرى دهرونى،
بكهن ،چونك ه فریای هیچ ناكهون و ب ه ب���ه (نهوژی���ن)ى وت« :خوێندكارانى
هاوس���هردار ،ئهركی خێزانیان زیاترهو
زهحمهت دهتوانن بخوێنن».
وتیش���ی« :من بۆ خ���ۆم كهدهچمهوه كاتی���ان كهمت���ر ،ئهم���هش وادهكات
ماڵهوه ،كاتێكى زۆرم بۆ ماڵ و هاوسهر بهباش���یی نهتوانن بخوێنن و خۆیان بۆ
و مناڵهكهم دهبێ���ت و كاتێكى ئهوتۆم ئهم پرۆسهیه ئاماده بكهن».
لهبهردهس���ت دا نابێت بۆ خوێندنهكهم ،وتیش���ی« :بههۆی فش���ارى خێزان و
تهنانهت بههۆی س���هرقاڵیهوه زۆرجار ههندێكجار كێش���ه كۆمهاڵیهتییهكان و
ناتوانم ه���هر بچمهوه ب���ۆ خوێندنگهو ماندوبون���ى زۆر و ههروهها دوگیانى و
ئام���اده ناب���م ،ك��� ه ئهمان��� ه ههموى كێشهى جهستهیی ،بۆی ه بیر و زاكیرهى
ئهو خوێندكاران ه پهرتهو ناتوانن بیریان
كاریگهریی لهسهرم ههیه».
س���هرباری كهمی كات و س���هرقاڵبون بۆ خوێندن به باش���یی ك���ۆ بكهنهوهو
ب���ه ژیان���ى خێزانیی���هوه ،توێژهرێكى تیایدا سهركهوتو بن».
دهرون���ى پێیوای���ه ك��� ه خوێندكارانى (م.ش���یالن رهحمان)ی���ش ،ئام���اژهى
خێزان���دار ،بیریان پهرتهوازه تره لهچاو بهوهك���رد كه بههۆی ئهم فش���ارانهوه،

زۆرجار ئهو خوێندكاران ه دهس���تبهدارى
خوێندن دهبن.
وت���ی« :زۆرج���ار ئ���هو خوێندكاران ه
بههۆی ئهوهى هاوسهرگیرییان كردوه،
خوێندنهكهیان بهالوهكی سهیر دهكهن و
بۆیه ناچار دهستبهدارى خوێندنهكهیان
دهبن و وازی لێدێنن».
(س���ارا)ش جهخت���ى ل���ه قس���هكانى
مامۆستاكهى كردهوه.
باسیلهوهش���كرد ك���ه ئهگهرچ���ی
هاوسهرهكهى زۆر پش���تگیریی دهكات
ل ه خوێندنهكهى دا ،بهاڵم خودى خۆی
زۆر ههس���ت ب ه فش���ار دهكات بههۆی
س���هرقاڵیی ژیانى خێزانیی���هوه ،بۆی ه
به پێداگیرییهوه ئ���هوهى دوپاتكردهوه
«ش���وکردن لهم قۆناغ���هدا هیچ باش
نییه».

كچانی گەرمیان قۆرغكردنى کوڕان بۆ خوێندنی وهرزش تێكدهشكێنن
بهخواستى خۆم
رۆشتومهته بهشى
وهرزش وماڵهوه هیچ
رێگریان لێنهكردوم

◘ نهوژین،
پهیام لهتیف  -هێڤی کهریم
(چاوان) ل ه زوهوه ئارهزوى بوارى
وهرزشی ههبو و دهیویست لهم بوارهدا
پسپۆڕیی وهربگرێت ،بۆیه كاتێك
پێداگیریی كرد ل ه بڕیاری ئهوهى ل ه
بوارى وهرزش دا بخوێنێت ،تاڕادهیهكى
زۆر دهوروبهرهكهى پێیان سهیر بوه،
بهاڵم هیچ رێگریان لێنهكرد و لێگهڕان
لهو بهشهدا درێژه بهخوێندن بدات،
ئهویش توانى پهره بهئاستى خۆی
بدات و ببێته وهرزشكارێكى باش.
چ���اوان عهل���ی ،ئێس���تا یهكێك���ه ل ه
خوێندكارانى بهشى وهرزش له كۆلێژی
پهروهردهى بنهڕهت ل ه زانكۆی گهرمیان،
سهرباری سهركهوتویی له خوێندن دا،
ل���هكارى پراكتیكی���ش دا بهردهوامهو

توانیویهت���ى لهیاریهكان���ى گۆڕهپان و
مهیدان چهند پاڵهوانێتیهك بباتهوه.
چ���اوان ،نمونهیهك���ه ل���هو كچان���هى
كهلهم���اوهى چهند س���اڵی راب���ردودا
بهحهماس و گهرموگوڕییهوه لهگهرمیان
و كوردس���تان ،رویان ل ه بوارى وهرزش
كردوه ،ئهگهرچی ئهم بواره زۆرتر وهكو
بوارێكى «نێرانه» ناسراوه.
كچان س���هرهڕاى بهربهستى كومهڵگاو
كهمى پش���تیوانیی ،بهاڵم حهزى ئهوان
ب���ۆ وهرزش وایكردوه ب��� ه ژمارهیهكى
زۆر رو له بهشهكانى خوێندنى وهرزش
بكهن.
(چاوان عهلى) ك ه لهقۆناغی س���ێیهمى
خوێندنى زانكۆی���ی دایه ،بۆ (نهوژین)
وتى« :من بهخواس���تى خۆم هاتوم بۆ
بهش���ى وهرزش و ماڵهوه هیچ رێگریان
لێنهكردوم».
وتیش���ى« :لهیارى گۆڕهپ���ان ومهیدان

دا س���اڵێك لهسهر ئاس���تى كوردستان
یهكهم بوم ،لهداهاتوشدا دهمهوێت ببم ه
یاریزانێكى باشى گۆڕهپان و مهیدان».
ئهژین محهمهد ،یهكێكیتره لهو كچانهى
بهخواس���تى خ���ۆى و بهپش���تگیرى
خێزانهك���هى هاتوهته بهش���ى وهرزش.
ئهو كه دانیش���توى ناحیهى رزگارییه،
دهڵێت« :من لهوان ه پراكتیكیهكان زۆر
باش���م و دو ساڵیش ل ه ماراسۆنى زانكۆ
بهش���داریمكردوهو ساڵێك یهكهم بوم و
ساڵى دواتریش دوهم بوم».
باسیلهوهش���كرد پێش هاتن��� ه زانكۆ،
پێش���ینهى كاركردنى لهبوارى وهرزش
ههب���وه «پێ���ش زانك���ۆ لهچاالك���ى
قوتابخانهكان بهشداریمكردوه و ساڵێك
پاڵهوانى گۆڕهپان ومهیدان بوم».
ئهگهرچی (چاوان) و (ئهژین) لهبوارى
كرداریی «پراكتیكیی» ئاستیان باشهو
چهندین پاڵهوانێتیش���ییان بردوهتهوه،

بهاڵم بهش���ێكى تر و بهرچاوى كچانى
بهشى وهرزش ،زۆرتر ل ه بوارى تیۆریی
دا خۆی���ان هیالك دهكهن و ئاس���تیان
باشتره.
باخ���ان فایهق ،یهكێكه لهو كچانهى ك ه
زۆرتر ل���ه وان��� ه تیرۆرییهكانى وهرزش
خۆی بهباش���تر دهزانێت .بۆ (نهوژین)
وتى« :لهوان ه پراكتیكیهكاندا ئاس���تم
مامناوهن���ده ،ب���هاڵم دهمهوێ���ت پهره
بهتواناكان���ى خ���ۆم ب���دهم و لهبوارى
پراكتیكیش بهرهوپێشهوه بچم ،چونك ه
بهالم���هوه گرنگه لهخوێن���دن لهبوارى
وهرزش بهردهوامبم».
كوڕان���ى هاوپۆلی كچان���ى خوێندكاری
بهشى وهرزش ،لهبارهى ئاستى هاوڕێ
كچهكانیان���هوه باس���لهوهدهكهن ك��� ه
ئاستهكان جیاوازن.
پهیوهند فهتحوڵاڵ ،خوێندكارێكى بهشى
وهرزش ه ل ه كۆلێژی پهروهردهى بنهڕهت
له زانك���ۆی گهرمیان ،وت���ى« :كچان
بهگشتى لهوانه پراكتیكیهكاندا ئاستیان
باش���ه ،ههندێك كچیش ههن ئاستیان
زۆر باشه».
ل ه ساڵی ()2007هوه بهشى وهرزش ل ه
كۆلێژی پهروهردهى بنهڕهت ل ه زانكۆی
گهرمیان دامهزراوه ،لهئیستاشدا لهكۆى
 201خوێندكار لهههمو قوناغهكان57 ،
خوێندكارى كچن.
د.حهیدهر باوهخان ئهحمهد ،س���هروكى
بهش���هكه ،بۆ (نهوژین) وتى« :كچان

بهگشتى ئاستیان مامناوهندهو ههندێك
لهكچانیش ههن ئاس���تیان باشهو كچى
ئاست زۆر باشیش ههیه».
لهب���ارهى پێوهرهكان���ى وهرگرتن���ى
خوێندكاران���هوه( ،د.حهی���دهر) وتى:
«پێوهرهكان���ى وهرگرتن���ى كچ���ان
جیاوازه لهگهڵ كوڕان ،س���ااڵن ه رێژهى
%30ى كورس���یهكانمان ب���ۆ كچ���ان
تهرخانكراوه».
مامۆس���تایهكى بهش���هكهش ،پێیوای ه
كهلهههندێ���ك بواردا ،ئاس���تى كچانى
خوێن���دكار ل ه هی ه���اوڕێ كوڕهكانیان
باشتره.
هۆش���یار عومهر ،ماموس���تا له بهشى
وهرزش ل ه كۆلێژی پهروهردهى بنهڕهت،
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :لهیارییهكانى
(جیمالس���تیك و یاریهكانى دهس���ت)،
كچان ئاستیان زۆر باشه».
س���هرباری ئهوهش پێیوای ه ك ه بهشێك
ل���ه كچ���ان نهیانتوانی���وه ئاس���تیان
پهرهپێب���دهن ،ب���ۆ ئهم���هش «الیهنى
كۆمهاڵیهتى وخێزانى و نهبونى پاڵپشت
لهدهروهى كۆلێ���ژ» بههۆكار دهزانێت،
چونك ه بهوتهى ئهو مامۆستایه «ئهگهر
كچان���ى خوێن���دكارى ب���وارى وهرزش
پاڵپش���تییان ههبێت ،ئهوا وهرزشكاری
زۆر باشیان لێدروست دهبێت».
س���هرباری نهبونى پاڵپش���ت ،هاوكات
زۆرجار كچانى وهرزشكار و خوێندكارى
وهرزش ،روبهڕوى توانج و تانه دهبنهوه،
بهتایبهت ل ه مهس���هلهى پۆشینی جلی
تایبهتى وهرزشیی.
وهك (چاوان) ئاماژهى بۆكرد« :زۆرجار
بههۆی جل ه وهرزش���ییهكانمانهوه گوێم
لهتوانجى كهس���انى تر ب���وه ،بهاڵم من
ئهو قس���ان ه ههرگیز كاریان لێنهكردوم،
بگره بڕوام بهخۆم زیاتر بوه».
(ئهژی���ن محهمهد)یش ،لهوبارهوه وتى:
«خهڵك بۆ ههمو شتێك قسهى ههیه،
بهاڵم ئێمه نابێت گوێ بهقسهى خهڵك
بدهین ،جوانترین وهاڵمیش بۆ قس���هى
خهڵكى ئهوهیه بهجوانى ههڵس���وكهوت
بكهین و واز ل ه بهدیهێنانى خهونهكانمان
نههێنین».
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بهختهوهریى ژن

◘ پارێزهر :ژیال تۆفیق
بهختهوهریی پلهو پایهیهكه،
كهههمومان وهكو مرۆڤ خهونمان ه
پێی بگهین ،ههوڵ و كار و جوڵ ه
بهردهوامهكانمان ،بۆ ئهوهیه بتوانین
بهختهوهرى بۆ خۆمان و خێزان و
دهوروبهرمان دابین بكهین.
رهنگ ه زیادهڕۆیی نهبێت ،كه بڵیم ژنان
زیاتر لهپی���اوان خهمى بهختهوهرییانه،
ب���هاڵم ههموم���ان لهس���هرنجدان
لهدایكانمانهوه ئهوه تێگهیشتوین ك ه ژنان
چهند بهتهنگ بهختهوهریی خۆیانهوهن،
ئهوهندهو زیاتریش بهتهنگ بهختهوهری
مناڵ و خێزان و نهوهكانیانهوهن.
بهاڵم پرس���یاره گرنگهكه ئهوهیه :ئایا
بهختهوهری بهچیی بهدیدێت؟ ئایا ژنان
چهند دهتوانن بهختهوهر بن؟
با پرس���یارهكه ههڵبگێڕینهوهو بڵێین:
ژنان بۆچى بهختهوهر نابن؟ چ بنهمایهك

بكرێتهوه ،ن���ه كهموكورتیش بنوێنێت
پێویسته بۆ بهختهوهربونى ژن؟
م���ن لێ���رهدا دو بنهم���ا دهخهم ه رو ،له ئهركهكهكانى دا ،بێگومان بهش���ێكى
كهپێموای ه بنهماى سهرهكی و پێویستی زۆری مافی���ش لهرێگ���هى ئ���هرك و
ههوڵدانهوه بهدهست دێت.
بهختهوهربونى ژنانن.
ب���ۆ ئ���هوهى ژن بهخت���هوهر بێ���ت و
ژیانێكى دروس���ت بژێت ،پێویستی ب ه  .2ژن و ئازادی
پهروهردهیهكى باش و رۆش���نبیرییهكى ئێم ه كهناوى ئازادی���ی دێنین بۆ ژنان،
باش و تێگهیشتنى فراوان ههی ه لهههمو یهكس���هر بیری ههندێك ل���ه خهڵك بۆ
رویهكهوه ،بهتایبهت ئهوانهی پهیوهندیان «بهرهاڵیی» دهچێت ،لهكاتێكدا ئهم دو
چهمكه ،ئاس���مان و رێسمان نێوانیانهو
ب ه ماف و ئازادیی كهسییهوه ههیه.
كهس���انى رۆش���نبیر دهزانن كه چهند
جی���اوازن لهیهكت���ری و تهنانهت چهند
 .1ژن و ماف
ل ه ئێس���تادا بابهتی مافی ئافرهت زۆر ناكۆكیش���ن بهیهكتری ،چونكه ئازادیی
باس���ی لێوهدهكرێت وگرنگی پێدهدرێت كۆمهڵێك مافی بنهڕهتى و س���هرهكیی
كه ئهمهش جێگای دهستخۆشیه ،بهاڵم مرۆڤ���ه ،كهلهگهڵی���دا لهدایكدهبێت و
دهبێت ئهوهش���مان لهیاد بێت ههمیش ه بهپێی گهشهكردنى تهمهنیشی ،ئهویش
لهبهرامبهر ب ه ماف دا بوارێكى تر ههی ه گهشهدهكات.
ههمومان ئهوه دهزانین كه ئازادی رهها
كهپێی دهوترێت «ئهرك».
بۆیه دهبێت ئافرهت بااڵنس���ێك لهنێوان یان ئازادیهك كهس���نورى نهبێت ،بونى
ئ���هم دو بوارهدا رابگرێت ،ن ه لێبگهڕێت نیی���ه ،ئهویش لهبهر ئهوهى رهنگه ئهم
مافی پێش���ێل بكرێ���ت و لهمافی كهم بێسنورییه ،ئازادی كهسێكى تر پێشێل

بكات ،ك ه ئهمهش خۆی لهخۆیدا دژه ب ه
چهمكی «ئازادیی».
ئ���هوهى ك ه بۆ ژنان گرنگهو بهش���ێكى
بهرچاو له بهختهوهریی���ان پێكدێنێت،
ئهوهیه كهوهكو مرۆڤ و هاوشانى رهگهزی
نێر ،پیادهى ئازادی���ه بنهڕهتییهكانیان
بكهن ،ل ه بوارهكانى :خوێندن ،رێزگرتن
لهمافهكانیان و پاراستنیان ،كاركردن،
دهربڕینی بیروڕا ،ههڵبژاردنى هاوبهشى
ژیان و ...هتد).
ههمیش���ه كهباس���ی ئ���ازادی دهكهین،
راس���تهوخۆ پ���رس و باس���ی «ئاین»
دێت���ه ئاراوه ،ههندێ���ك پێیانوای ه ئهوه
ئاین ه ك ه ئازادیهكانى ژنانى سنوردار و
پێشێلكردوه.
ب���هاڵم م���ن راموایه ك ه ئای���ن بۆخۆی
پهیامێك���ى ئاس���مانیی و خوایی��� ه بۆ
باش���تركردن و رێكخستنهوهى ژیانمان،
نهك بۆ چهوس���اندنهوهو پێشێلكردنى
مافهكانم���ان ،ب���هاڵم ئ���هوهى ههی��� ه
كهبهداخ���هوه ههندێك ك���هس بهناوى
ئاینهوه مافهكانى ژنان پێشێل دهكهن،
ههندێكى دیكهش ئاین دهكهن ه پاساو بۆ
پێشێلكردنى مافهكانى ژنان.
بۆیه دهبێت لهم خاڵهدا ،بیركردنهوهیهكى
قوڵت���ر بكهین و باش���تر لهس���هر هۆ و
هۆكارهكان بوهستین.
پێموایه ئهگ���هر ژن ماف و ئازادیهكانى
وهكو پێویست بهدهستهێناو بهرجهست ه
ب���و ،ئ���هوكات دهبێت��� ه ئ���هوهى پێی
دهوترێ���ت «ژنى بهخت���هوهر» ،بهاڵم
ههموشمان دهزانین گهیشتن بهم ئاست
و پلهی��� ه ههروهها ئاس���ان نی ه ك ه من
باس���م كردوه ،بهڵكو رێگاك ه پڕ ههوراز
و نشێوه ،بۆیه ئهوهى گرنگه بۆ ژنان و
بۆ بهختهوهر بونى ژنان ،ئهم ئامانجان ه
لهژیانى خۆیان دیاریی بكهن و ههوڵ بۆ
جێبهجێكردنى بدهن.
دهبێت ژن���ان خۆیان یهك���هم هۆكارى
بهختهوهربون���ی خۆیان بن ،بۆ ئهمهش
زیاتر لهههر ش���تێك ،پێویس���تیان ب ه
«باوهڕبهخۆبون» ههیه.

تا چەند ئافرەتان توانیویانە رۆڵیان هەبێت لەبواری نوسین و وەرگێڕاندا؟
◘ رۆژان سدیق
ئهگەر سەیری بوارێکی فراوانی وەک
نوسین و وەرگێڕان بکەین دەبینین
سەرتاپای جیهانی گرتۆتەوە ،تەنانەت
تێکڕای پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی و
سیاسی و بازرگانی و ....هتد بەهۆی
ئەم دو الیەنەوە بەردەوامییان هەبوە.
نوسینیش پێش قۆناغی وەرگێڕانە واتا
هەتا نوسین نەبێ وەرگێڕان نایەتە
ئاراوە.
ئ���ەوەی مەبەس���تمە زیات���ر ئەوەی���ە،
ئای���ا ئافرەتانی ئێمە (ک���ورد) تاچەند
توانیویانە رۆڵییان هەبێ لەبوارێکی لەم
جۆرە فراوانەدا؟ ئەگ���ەر رۆڵیان هەیە
چۆنە ؟ ئەگەر نییە بۆچی نییە ؟
نوس���ین ش���تێک نییە م���رۆڤ لەگەڵ
لەدایکبونیی���ەوە لەگەڵیدابێت و پێوەی
نوسابێت ،یان شتێک نییە مرۆڤی پێوە
مەحک���وم کرابێت ،بەاڵم لەهەمان کاتدا
نە قەدەغەیە کە هی���چ ئافرەتێک زاتی
ئەوەی هەبێت دەس���تی بۆ درێژبکات و
خۆی پێبگەیەنێت ،نەئەوەندەش ئاسانە
کە بەب���ێ وردبون���ەوە و خوێندنەوەی
پێش���وەخت و ئەزمونی پێویست پێی
بگەیت ،چونکە نوس���ین وەک (ئۆرهان
پامۆک) دەڵ���ێ « :تۆڵەکردنەوەیە لەو
ژیان���ەی کە م���رۆڤ نەیتوانی���وە تیایا
بژی».
ئەم قس���ەیە رونە کە هیچ مرۆڤێک بە
تەواوی ئەو ژیانە ن���اژی کە دەیەوێت،
بەتایبەت رەگ���ەزی مێینە و بەتایبەتتر
لەم کۆمەڵگای کوردیی���ەدا که تاوەکو
ئێستاش بەشێکی زۆری کۆسپ و کۆت و
بەندو یاسا و دابونەریتە کۆمەاڵیەتییەکان
نەشکێنراون و هێشتا کارییان پێدەکەین
و بەس���ەر یەکتریدا دەیسەپێنین ،ئەم
الیەنە زۆر قورس کەوتوەتەوە لەس���ەر

رەگ���ەزی مێینە بەحوکمی ئەوەی زیاتر
چاوییان لەس���ەرە و وهكخۆیان دهیڵێن
«شەرەفی بنەماڵەو هۆزو تیرەن» ،لهم
سۆنگهیهش���هوه «لەکەداربونی» هەر
مێیینەی���ەک لە خێ���زان و بنەماڵەیەک
به «ئابڕوچون و لەکەداربونی خێزان و
بنەماڵە» ههژمار دهكهن!
لێ���رەدا م���ن جەخت لەس���ەر الیەنێک
دەکەمەوە کە ئەویش نوس���ینە ،نوسین
خ���ۆی لەخۆیدا دەردو ئ���ازارە ،بۆچی
ئافرەتان���ی ئێمە هەتاوەکو ئێس���تاش
بەڕێژەیەک���ی ک���ەم نەبێ���ت خزمەتی
خۆیانیان نەکردوە لەم بوارەدا؟
راس���تە ناوبەناو لێرەو لەوێ نوس���ەری
مێیەنەمان هەیە ،بەاڵم بەو شێوەیە نییە
کە رێگا کردنەوە بێت بۆ هاتنە ناوەوەی
ئافرەتان���ی دیکەش بۆئەوەی لە رێگەی
نوسینەوە پەیام و ئامانج و ئازارەکانیان
بگەیەنن ،وەرگێڕانیش ئەگەر لەنوسین
گرنگتر نەبێ���ت ئ���ەوا کەمتریش نییە
بەتایبەت ئەگەر ئەم وەرگێڕانە لەس���ەر

دەستی رەگەزی مێینە بێت.
پێموای ه لهپاڵ ههوڵهكانى رێكخراوهكانى
ژن���ان و خهمخۆران���ى ئهم ب���واره بۆ
كۆتایی هێنان ب��� ه توندوتیژی رهگهزی
و یهكس���انى ماف ،پێویسته ههوڵیش
بدهی���ن لهم دو ب���وارهدا (نوس���ین و
وهرگێڕان) دهس���تگرۆیی ژنان بكهین و
پهره بهتواناكانیان بدهین.
چەند ج���وان دەبێت ئهگ���ەر ئافرەتان
سروش���تە مێیین���ەکان و جوانیی���ە
مێییەن���ەکان لەس���ەر زاری خۆی���ان
دەرببڕن؟
ج���ا ئەم بوارە تەنها ش���یعر ناگرێتەوە
وەک چۆن لەئێس���تادا زیاتر شیعر بوە
بە پەیامی گەیان���دن لەهەمو بوارێکدا،
بەڵکو پێویستە شان بەشانی شیعریش
 ،گرنگ���ی بە الیەنەکان���ی دیکەی وەک
 ،توێژین���ەوەو لێکۆڵین���ەوەو رۆمان و
چیرۆک و ....هتد بدرێت.
جوانتر لەم���ەش ئەوەیە ڕۆڵیان هەبێت
لەب���واری وەرگێڕاندا ،جا ئەم وەرگێڕانە

ناساندنی بەرهەمەکانی جیهان بێت بە
ئێرە ،یاخ���ود بەپێچەوان���ەوە ،چونك ه
وهرگێڕان هونهرێك��� ه ك ه ل ه گرنگیی دا
هیچی لەنوسین کەمتر نییە.
لهگهڵ ئهوهش���دا من ناڵێم ئێستا کاتی
ئەوە هاتوە کە ئافرەتان بنوسن ،چونکە
نوس���ین کاتی ناوێت لەه���ەر تەمەن و
زەمەنێکدا بتەوێت دەتوانیت بنوسیت،
جا ئەوەی زوتر دەنوس���ێت پەیامێکی
زیاتری گەیاندوە.
نوسین و وەرگێڕان هیچ کات پەیوەندی
بە دواکەوتویی وپێشکەوتویی کۆمەڵگاوە
نییه ،راستە بەربەس���ت هەن لەڕێگای
ئافرەت���ان لەبوارەکان���ی دیکە ،بەاڵم
کەس ناتوانێت دەستەکانت ببەستێتەوە
بۆ ئەوەی نەتوانیت بنوس���یت ،یاخود
کەس چاوەکان و گوێیەکانی نەگرتویت
بۆئەوەی ش���ارەزای زمانەکانی دیکەی
جیه���ان بی���ت بەتایبەتی���ش زمان���ە
س���تاندارەکان ،کە دواتر زۆر گرنگن بۆ
بوارێکی فراوانی وەک بواری وەرگێڕان.
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خوێنى ژنان ل ه چاوهڕوانى
یاساو عهدالهت دا

◘ گوڵباخ حهسهن
لەماوەی ئەمساڵ دا ،لەکوردستان
چەندین ژن کوژراون یاخود ناچار
بەخۆکوشتن کراون ،كه النیکهم ل ه
سنوری گهرمیان و خانهقین ،كوشتنى
كچێک که تائێستا نهزانراوه کێیهو
ناوی چیه ،دواههمینیانه.
ئهم روداوان ه زۆرینهیان ل ه یهك دهچن،
رهنگ��� ه ل��� ه وردهكارییدا جی���اواز بن،
بهاڵم له جهوههر و ناوهڕۆكدا ههمویان
هاوبهشن لهوهى قوربانیهك ه ویستویهكى
تۆزێك لهو مافانه پهیڕهو بكات كه وهك
مرۆڤ ههیهتى ،بهاڵم چونكه كۆمهڵگ ه
تائێس���تاش ژن ب��� ه م���رۆڤ نازانێت و
لهباش���ترین حاڵ���دا ب ه نی���وه مرۆڤى
دهبینێ���ت ،ههربۆی ه بهریهك دهكهون و
ئهو تاوان و كارهساتانهش رودهدهن ك ه
رویانداوه.
ئهگهر من ههڵهبم و دڵرهقان ه بڕیار بدهم،
ئهى بۆچى ئێوه نمونهى بهسزاگهیاندنى
موستهههق وشایس���تهى بكوژانى ژنانم
پێناڵێن؟
چهند بكوژ بهقهد تاوانهكهى سزا دراوه؟
چهندیان ههڵهاتون و دهستگیر نهكراون؟
ئهى چهندیان له دیوهخانه عهشایهریی
و پیاو ساالرییهكان سوڵحیان بۆكراوه؟
یان با بپرس���ین :ئامارەکانی کوشتن و
خۆکوشتنی ژنان س���ااڵنە لەکوردستان
لەبەرزبون���ەوەدان؟ بێگوم���ان بەڵ���ی.
ب���هاڵم ئای���ا لهبهرامب���هردا ئام���اری
دەس���تگیرکراوەکانی ئەوکەسانەی ژن
دەکوژن یان ھۆکارو پاڵنەرن بۆ کوشتن
و خۆشكوش���تنی ژن���ان ،بەرامبەرن بە
ژمارەی کوژراوەکان���ی ژنان؟ بێگومان
نەخێر!
ئهگ���هر رههایانه حوك���م نهدهین ،ئهوا
ئهبێ���ت دان ب���هوهدا بنێی���ن كه چەند
حاڵەتێکى بهسزاگهیاندنى بکوژانى ژنان
ههبون ،بهاڵم ئەوانیش یان کەس���انی
دەستنەڕۆیش���تو و ب���ێ دەس���ەاڵتن،
ی���ان ھەژارن و نەیان توانی���وە بهپاره
خوێنهكان له س���وڵحی عش���ایەری دا
بكڕنهوه ،یان کەسێکی حیزبیان لەپشت
نەبوە بۆ ئازاد کردنیان!
کەواتە لهكاتێك���دا ههمومان دڵمان ب ه
یاس���ا خۆش���ه بۆ ئهوهى بمانپارێزێ و
مافمان وهربگرێتهوه ،كهچى خودى یاسا
خۆی كۆڵ���هوارهو نەیتوانیوە ئهو رۆڵ ه
بگێڕێت كه پێویس���ت ه لهم مهسهالنهدا
بیبینێت.
من دهپرسم« :ژمارهی ئهو دۆسییانهی
ژنان که یهکالکراونهتهوه چهندن؟
توانراوه ماف بۆ ژنان بگێڕدرێتهوه؟
ئ���هو رێوش���وێنانهی گیراوهنهتهب���هر
لهدۆس���یهکانی ژنان ،تاچهن���د دادوهر
بون؟»
ئای���ا لهوهتهی پهرلهمان و دهس���هاڵتی
ئێم ه بیری لهمافهکانی ژنان کردوهتهوه،
تاچهن���د توانیویهت���ی ئ���هو مافان��� ه
بهرهوپێشهوه بهرێت؟
خۆ راس���ت ه ئێمه یاسای باش و نوێمان
ههی���ه ،بهاڵم ك���ه جێبهج���ێ نهكرێن
بهكهڵك���ى چ���ی دێن؟ ك ه یاس���ا بڕیار
دهرب���كات و دهس���هاڵتى جێبهجێكردن
حیس���ابی بۆ نهكات و خهمى نهخوات،
دهبێت دڵمان ب ه چی خۆشبێت؟
چی ل ه یاسایهك بكهین ل ه كۆمهڵگهیهكدا
ك ه لهسهر ههمو شت ناكۆك بێت ،بهاڵم
لهسهر ب ه نزم و كهم سهیر كردنى ژنان
دا كۆكه؟
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بهڕێوهبهرى سهنتهرى ددان لهكهالر:
ژنان زیاتر ل ه پیاوان توشى نهخۆشیهكانى ددان دهبن
◘ نهوژین،
سهرگوڵ خهلیل – سوزان خهلیل

بەش���ێک و چارەس���ەری خۆی هەیە بە
گوێرەی سەرچاوەی ئازارەکەی.

لهمیانهى ئهم دیدارهدا ،د .ئەرکان
محەمەد ئەمین ،پزیشکی نەشتەرگەری
دەم و ددان و بەڕێوبەری سەنتەری
ددان لە کەالر ،لهبارهى كێشهكانى
ددان لهالی ژنان بهتایبهتى ،زانیاریی و
رونكردنهوهى پێویست دهدات.

ئێوە زیـاتر بە دەرمان چارەس���ـەریان
بۆ دەکەین یان بە هەڵکێش���ان یاخود
شتی تر؟
وەک وت���م بە گوێ���رەی ئازارەکە ئەبێ
کێش���ەی دەم و ددان���ی ئ���ەو کەس���ە
بزانین چی���ە دواتر هەندێ���ک هەندێک
نەخـۆشی هەیە تەنـها بە چارەسەرێکی
سروش���تى چارەسەری بۆ دەکرێت واتە
بەدەرمانێکی کەم ی���ان بە دەرمانێکی
ئاسایی چارەسەر دەکرێت و هەندێکیشی
پێویس���تی بە کلینکی پزیش���کی ددان
هەی���ە چ لە نەخۆش���خانە بێت یان لە
دهرهوه بێت.

ئەو ئافرەتانەی کە س���ەردانتان دەکەن
ت���ا چەنـ���د بایەخ ب���ە دەم و ددانیان
ئەدەن؟
بەش���ێوەیەکی گش���تی نەک تەنها ئەو
کهس���انهی س���ەردنمان ئەکەن بۆ الی
پزیش���کی ددان زۆربەی���ان ئافرهت���ن،
ئەتوانین بڵێین ئاف���رەت دو ئەوەندەی
پیاو س���ەردنمان ئەک���ەن چونکە ئەمە
راپۆرت���ی جیهانیە ک���ە ئەڵێت ئافرەت
دو ئەوەندەی پیاو س���ەردانی پزیشکی
ددان ئەکەن و گرنگی بە دەم و ددانیان
ئەدەن .

رۆژان���ە چەن ج���ار ددان بش���ۆردرێ
باشە؟
رۆژانە بەش���ێوەیەکی گشتی پێویستە
لـ���ەدوای زۆربەی ژەمە س���ەرەکیەکان
ددان بش���ۆردرێ ،ب���ەاڵم ئەتوانرێت دو
جار لەش���ەو رۆژێکدا ددان بشۆردرێ و
ئهو ئافرهتانهى سەردانتان دەکەن ئێوە هۆکارێکی زۆر باشە بۆ پارێزگاری کردن
لە دەم و ددان.
تا چەند هـاوکاریان دەکەن؟
ئێمە بەگوێرەی ئەو چارەس���ەرانەی کە
ناوەکی ددانەکە گۆڕاوەو لەوانەیە سپی و ههویرهكهى ب���ۆ دیاری بکات چونکە هەیە؟
ئەیکەین بە گوێرەی شوێنی چارەسەرەکە ددان شۆردن (ش���ۆردنی الی پزیشک) نەبێت و زۆربەی کەس���یش ددانی سپی ئێس���تا ج���ۆری زۆرمان هەی���ە و هەر هیـچ زیانێکی نیە ،چونکە چارەسەرێکی
یارمەت���ی تــەواوی ئافرەت���ان ئەدەین ئەمە تا چەند زیانی هەیە؟
نیە و رەنگی له زەرد بۆ رەساس���یەکی جورێکیش بۆ حاڵەتێک بەکار ئەهێنرێت گرنگی دەم و ددانە و بۆ ددان رێککردن
بەکاردێت ،بێگومان ئەگەر پزیش���کێکی
بەحوکم���ی ئەوەی کە ئـافرەت لەوانەیە بێگومان پزیش���ک ددان شۆردن بۆ هەر زۆر کاڵ دەس���ت پێ���دەکات ئەگ���ەر و سودی خۆی هەیە.
پسپۆر لە بوارەکـەدا بیکات و سودێکی
کۆمەڵێ ئیلتیزاماتی زیاتری کۆمەاڵیەتی کەس���ێک بکات ئەبێ جۆری ددانی ئەو کەسەکە حەز بکات جوانکاری بۆ بکات
و ئیش���ــی دەرەوەی هەبێت بۆیە ئێمە کەسە یان حاڵەتی ئەو نەخۆشیە دیاری ئەتوانێ الی پزیشک جوانکاری بۆ بکات هەندێک ئافرەت جوان���کاری بۆ دەم و زۆر باش���ی بۆ نـەخۆش���ەکە دەبێت و
چ ل���ە کلینکی تایب���ەت و چ لە کەرتی بکات ئەگ���ەر حاڵەتەکە بە پێویس���ت و سپی بکاتەوە بەم شێوەیەش دەتوانێ ددانی���ان ئەکەن ئەمە ت���ا چەند زیانی ئەنجامێکی جوان و باشیشی دەبێت.
هەیە؟
گش���تیدا هاوکاریان دهکهی���ن و کاری بزانێت و پێویس���ت بکات و بشۆردرێت سودێكى زۆری لێ ببینێت.
زیانی نیە تەنه���ا هەندێ زیانی الوەکی
پێویستیان بۆ دهکهین.
جوانـکاری هی���چ زیانێکی گەورەی نیە تێل بۆ م���اوەی چەنێک بەکار بهێنرێت
هەی���ە ،ب���ەاڵم زۆر زۆر کەمە ئـەتوانین چ جۆرە فڵچە و ههویرێك بەکار بهێنرێت بە پێچهوانهوه ئەتوانین بڵێین ئافـرەت باشە؟
زیات���ر مورت���اح ئەبێ���ت و س���ود لەو بەگوێرەی جۆری چارەس���ەرەکەیە ک ه
ئێوەی پزیش���ك رێنمایتان چیە بۆ ئـەو بڵێی���ن س���ـودەکانی دە ئەوەندەی���ە باشە؟
ئافرەتانەی توشی ئازاری ددان دەبن؟ بەگوێرەی زیانەکەی .
فڵچە و ههویر ئێس���تا جۆری زۆر زۆرە ،جوانکاریە ئەبینێ لەڕوی کومەاڵیەتی و ل���ە چەند مانگەوە دەس���ت پێ دەکات
ئ���ازاری ددان هـۆکـ���اری زۆر زۆرە،
ب���ۆ زیاتر لە س���ـاڵێک و ت���ا نزیکەی
ئێس���تا کۆمپانیاکانی تەندروستی دەم قسەکردن و دەرکەوتنیشەوە.
دو س���اڵیش ئەک���رێ بمێنێتەوە ،بەاڵم
ئێس���تا هۆکارەکەی بە گوێرەی تەمەنی هەندێ ددان هەیە زەردە کە ئەیش���ۆین و ددان فڵچ���ە و ههوی���ر بەرهەم دێنن،
ئافرەتەک���ە و ب���اری فیس���یۆلۆجی هەر بە زەردی ئەمێنێتەوە بۆچی؟
ب���ەاڵم ئەگەر ه���ەر حاڵەتێ���ک ئەکرێ تائێستاش تێل «تەل» بەکاردەهێنرێت بەگوێ���رەی ج���ۆری حاڵەتەکە لهالیهن
ئافـرەتەک���ە جیاوازە ،ئێم���ە بۆیە هەر ئەوە رەنگی ددانەکە گۆڕاوە واتە رەنگی پزیش���کی ددان بیبینێت و جۆری فڵچە ب���ۆ ددان رێککردنەوە ،ئەمە چ زیانێکی پزیشكهوه دیاری دەکرێت.

شهكرهى دوگیانیی
◘ نهوژین
شهكره یهكێكه لهدیارترین نهخۆشی ه
درێژخایهنهكان ،كه ل ه سهرانسهرى
جیهاندا بهرباڵوییهكى زۆری ههیه.
ههتائێستاش داتاو ئامارهكان لهبارهى
ئهوهى كام رهگهز زۆرتر توشى
ئهم نهخۆشیه دهبن ،جیاوازن و
یهكالكهرهوه نیین.
ئهوهى لێرهدا باسی دهكهین ،جۆرێكى
تایبهت ه لهنهخۆشی ش���هكره ،جۆرێك
ك���ه زۆرت���ری لهناو ژن���ان و بهتایبهت
ژنان���ى دوگیان بهدیار دهكهوێت ،كه ب ه

(شهكرهى دوگیانیی)ش ناودهبرێت.
د.نهدیم جهڕاح ،پزیش���كی پس���پۆڕی
شهكره ،لهمیانهى ئهم بابهتهوه زانیاریی
لهبارهى چیهتى نهخۆشیهكهو هۆكار و
كاریگهرییهكانیهوه دهدات.

دهردهكهون.
ش���ێوازهكانى دیارییكردن���ى ئ���هم
نهخۆش���یهش بهبهراورد ب ه جۆرهكانى
ترى ش���هكره دهگۆڕێ���ت ،چونكه ئهو
ژمارانهى ك ه بۆ جۆرهكانى ترى شهكره
دان���راوه ،ل���هم جۆرهی���ان دا كهمتره،
ههربۆیه و بۆ دیارییكردنى نهخۆشیهكه،
پێویستییت ب ه پزیشكیی شارهزا ههیه.

شهكرهى دوگیانى چییه؟
جۆرێكى س���هرهكی نهخۆشی شهكرهی ه
ك ه بۆ یهكهمجار لهكاتى دوگیانبونى ژنان
دا دهردهكهوێت و ههستى پێدهكرێت .هۆكارهكانى توشبون
بهمانایهكى تر ،دهش���ێت ژنهكه پێشتر تائێس���تا نهخۆشی ش���هكره بهگشتى
ش���هكرهى ههبوبێت ،كهچى ههس���تى هۆكارهكانى بهتهواوى رون نهكراوهتهوه،
پێنهكردبێ���ت ،ب���هاڵم پ���اش دوگیان بهاڵم یهكێك لههۆكاره س���هرهكیهكان
بونى ،كاریگهریی و لێكهوتهكانى زیاتر الیهنى بۆماوهییه كه نهخۆشیهك ه لهناو

خێزان���دا ههبوبێت ،لهمجۆرهیانیش���دا
بهههمانشێوهیه.
ههروهه���ا خراپ���ی جۆری خ���واردن و
وهرزش���نهكردن و قهڵهویی ،ئهمانهش
ل ه هۆكاره گش���تییهكانى توشبونن بهم
نهخۆشیه.
بهنیس���بهت (ش���هكرهى دوگیانی���ی)
شهوه ،بهههمانش���ێوه ئهم هۆكارانهى
لهس���هرهوهى ئاماژهى پێكرا ههیهتى،
بهتایبهت���ى الیهن���ی بۆماوهیی زۆر رۆڵ
دهگێڕێ���ت ،بۆی���ه ژن���ان لهكاتى بونى
حاڵهتى نهخۆش���ی شهكره لهناو خێزان
و بنهماڵ���هو كهس���وكاریان دا ،دهبێت
ئاگادار بن لهوهى ئهگهرى توش���بونیان
بهم نهخۆشی ه زۆرتره ،ههربۆیه پێویست
بهوهدهكات زۆرتر و رێكتر پش���كنینی
تهندروس���تى و ش���هكره بهتایبهت���ى
ئهنجام بدهن ،ههوهها باشتریش خۆیان
بپارێزن.
ئاماژهكانى توشبون
 .1بۆماوهی���ی و بونى نهخۆش���یهكه ل ه
خێزان و بنهماڵهدا ،وادهكات ئاماژهكانى
توشبون بهم نهخۆش���ی ه زیاتر و رونتر
بكات.
 .2ئهگهر ژن پێشتر مناڵی الش ه قورس
و قهڵهوی بوبێت ،ئهوا دهگونجێت ئهم ه
ئاماژهیهك بێت بۆ توشبونى بهمجۆرهى
شهكره.
 .3دهركهوتن���ى بون���ى رێژهیهكى زۆر
ئاو لهناو مناڵ���دان دا ،رهنگه ئاماژه و
دهرخهرى توشبونى ژنه دوگیانهكه بێت
بهم نهخۆشیه.
كاریگهرییهكان
نهخۆشی شهكرهى دوگیانیی ،چهندین
كاریگهریی راستهوخۆ و الوهكی بۆسهر

شێوازهكانى
دیارییكردنى ئهم
نهخۆشیه جیاوازه
ل ه جۆرهكانى ترى
شهكره
تهندروستى ژنى دوگیان دهبێت ،لێرهدا
گرنگترینییان دهخهین ه رو:
 .1بهرزكردنهوهى فش���ارى خوێنى ژنى
دوگیان.
 .2گهورهت���ر بون���ى كێش و الش���هى
كۆرپه.
 .3مناڵبونى زهحمهت و ناڕهحهت.
پشكنینه پێشوهختهكان
پێویس���ت ه ژنان لهكات���ى دوگییانى دا،
پش���كنینی پێویس���ت ئهنج���ام بدهن،
بهتایبهتى پشكنینی سۆنار ،بۆ ئهوهى
ئهگهر الشهو قهبارهى كۆرپهل ه گهورهتر
بو ،ئهوا پش���كنینی دیك ه ئهنجام بدهن
بۆ زانینی رێژهو ئاستى شهكرهیان.
ههروهها پێویسته ههمو مرۆڤێك و ژنان
بهتایبهتى ،ناوهناو پش���كنینی شهكره
ئهنجام بدهن ،بۆ ئهوهى دڵنیابن لهوهى
توشى ئهو نهخۆشیه نهبون .بهتایبهتى
ژنان كهپێویس���ته لهپێش دوگیان بون
خۆیان ئاماده بكهن بۆ ئهم پرۆس���هیهو
پشكنینی پێویستى تهندروستى ئهنجام
بدهن ،ب ه ئامانجى دور بون لهكاریگهریی
و لێكهوتهى ئهم نهخۆشییه.

هەمەڕەنگ
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شهش ژن ه ناودارهكهى بوارى تهكنۆلۆژیاى زانیاریی
◘ نهوژین
ئامادهكردنى :ئاسیا حسێن
ئهگهرچی زۆرینهى داهێنهرانى بوارى
تهكنۆلۆژیا ل ه رهگهزی نێرن ،بهاڵم
ئهمه واینهكردوه ك ه ژنان لهو بوارهدا
داببڕێن یاخود جێبمێنن ،بهڵكو
بهپێچهوانهوه بهشێك له كۆمپانیا
گهورهكانى بوارى تهكنۆلۆژیاى
ئای تی ،ههندێك له پێگهو شوێن ه
گرنگهكانیان لهالیهن ژنانهوه
رابهرایهتى دهكرێت.
ل���هم لیس���تهدا ،باس ل ه دهس���تكهوت
و داهێنان���ى  6ژن دهكهی���ن ك���ه ل��� ه
بهناوبانگترینهكانى بوارى تهكنۆلۆژیای
زانیاریین له جیهان دا.
 .1سوزان وجیسکی :بەڕێوبەری گشتی
کۆمپانی���ای یوتیوب���ە (،)youtube
کە لە س���اڵى  1999پەیوەس���ت بو بە
کۆمپانیای گۆگڵ���ەوە .بۆیە زۆرجار لە
ریکالمەکانی کۆمپانی���ای گۆگڵدا ناوی
وجیسکی دەبیستین.
س���وزان وجیس���کی لە س���اڵی 2016
نازناوی س���ێیەمین ژنە بەتوانای بواری

تەکنەلۆژیای پێدراوە و لەس���اڵی  2014کومپانی���ای( )HTCی���ە و خاوەن���ى
بەیەکێک ل���ە دەوڵەمەندترین ژنەکانی رابردویەک���ی زێڕینە ل���ە بەرهەمهێنانی
ئامێ���ری ئەلیکترۆنی���دا .رۆڵێک���ی
جیهان هەڵبژێردرا.
بەرچاویش���ی هەبوە ل���ە دامەزراندنی
 .2شریل سندبیرگ :بەڕێوبەری بەشی ژمارەیەک لە کۆمپانیا جیهانییەکان ،کە
جێبەجێ���کاری کۆمپانیای فیس���بوکە .لە بەرهەمهێنان���ی ئامێرى ئەلیکترۆنیدا
یەکەمین ژن بو کە پەیوەندی بە بەشی کار دەکەن.
بەڕێوبەرایەتی کۆمپانیای فیس���بوکەوە
ک���رد ،بۆیە بە س���ەرچاوەی زۆرێک لە  .5می���ک وایتم���هن :بەڕێوب���ەری
داهێنان و پرۆگرامە س���ەرکەوتوەکانی کۆمپانی���ای( )HPیە ب���ۆ ماوەی چوار
کۆمپانیای فیس���بوک دادەنرێت .شریل ساڵ .لە پێش ئەمەشدا یەکێک بوە لەو
س���ندبیرگ ل���ە س���اڵی  2014دا ،ب���ە ژنانەی کە سەرمایەیەکی زۆری خستبوە
(بەتواناترین ژن لە بواری تەکنەلۆژیا) خزم���ەت کۆمپانیاک���ەوە .وایتمهن لە
ساڵی  2014دا بەیەکێک لە بەتواناترین ◘ نهوژین
دا هەڵبژێردرا.
ئامادهكردنى :شاران بهرزنجی
ژنەکانی بواری تەکنەلۆژیا ناسرا.
 .3ماریسا مایر :ماریساى تەمەن چل
سااڵن ،بەڕێوبەری گش���تی کۆمپانیای  .6ئورس���وال برنز :بەڕێوبەری بەش���ی عادیل ه خان ،ئهگهر دیارترین ناوى
یاه���و ( )Yahooی���ە .یەکێک بو لەو بەڕێوەبردنی کۆپانی���ای ()Xerotـە .ژنانى سهدهى بیستی كوردستان
ژنان���ەی کە ناوی لە لیس���تی (هەژدە یەکەمین ژنی (ئەمریک���ی  -ئەفریقی) نهبێت ،ئهوا بهدڵنیاییهوه یهكێك ه
ژنە دەوڵەمەندەکەی جیهان) دا ،هەبو .ب���و پەیوەن���دی ک���رد ب���ە کۆمپانیای لهگرنگترین ناو و كهسایهتییهكانى
هەروەه���ا یەکێک���ە ل���ە گەنجترین ئەو ( )Fortuneک���ە بازرگان���ی لەگ���ەڵ ئهو چهرخه ،ئهویش بههۆی ئهو رۆڵ
ژنانەی کە لەبواری تەکنەلۆژیادا چاالکن س���ەدان کۆمپانی���ای ئەمریکی دەکات .و كارگهرییهى ههیبوه ،بهشێوهیهك
و لەس���اڵی 2015دا ب���ە بەتواناترینیان هەروەها ناسراوترین ژنە لە بواری کڕین ژنێك بوه زۆر پێش زهمهنى خۆی
و فرۆشتنی هەندێک ئامێری ئەلیکترۆنی كهوتوه ،بههۆی ئهو كارانهى
هەڵبژێردرا.
وەک���و ئامێ���ری چ���اپ و پرێنت���ەر و كه ئهنجامیداوهو ئهو رۆڵهى ك ه
بینیویهتى.
 .4ش���یر وان���ک :بەڕێوبەری گش���تی فۆتۆکۆپی.

عادیل ه خانم ،ژنێكى پێش زهمهن كهوتو

عادیل���ه خات���ون له ش���اری س���نهی
کوردس���تانی ئێ���ران چاوی ب���ه دونیا
ههڵهێناوه .یهکێک بوه له خاتونهکانی
بنهماڵهی ساحێبقڕان.
ئهم خاتون ه هاوسهرى (عوسمان بهگی
جافی کوڕی موحومهد پاش���ای جافه)
ک ه دانیشتوی ههڵهبج ه بوه و له ههمان
کاتیش���دا قایمقامی ئهو شارهش بوه،
(عادیل��� ه خاتون) بهه���ۆی زیرهکی و
لێهاتوییهک���هی توانیویهتی پاڵپش���تی
مێردهک���هی بێ���ت ل���ه بهڕێوهبردن���ی
کاروبارهکانییدا.
(عادیل���ه خات���ون) بهناڕاس���تهوخۆ
بهڕێوهبهرایهتی له دهستی خۆیدا بوه،
ههروهها دهس���هاڵتی ب���ااڵی ههبوه ل ه
دروستکردنی رۆحی تهبایی و برایهتی ل ه
نێوان تاکهکانی هۆز و عهشیرهتهکهیدا
ک ه عهش���یرهتی جاف ب���و ،ئهوانی به
ه���ۆکاری مان���هوهی دهس���هاڵتی خۆی
دهزانی له ناوچهکهدا.
زیرهکی و لێهاتویی (عادیله) بهجۆرێک

ئهو ژنهى ویستی ببێت ه دیزاینهرى جلوبهرگ و داعش ژیانى شێواند
◘ نهوژین
خهونى سهرهكیی ژیانى «ئیسالم
میتات» ،ئهوهبو ك ه رۆژێك ل ه رۆژان
ببێته دیزاینهری بوارى جلوبهرگى
ئافرهتان ،بهاڵم ئهو كارهى داعش
بهسهری هێنا ،وایلێكرد تاك ه شتێك
بیری لێبكاتهوه ،رزگاربون بێت
بهسهالمهتى.
ئ���هم ژن ه تهمهن  23س���اڵه بهرهگهزی
مهغریبی���ه ،ش���وى بهپیاوێكى بریتانى
بهرهگهزی ئهفغانى كردوه ،پیاوهكهش
دواى ماوهی���هك پێكهوهب���ون ب���هرهو
س���وریاو ژێر دهستى داعش���ی بردوهو
لهوێ بوه ب ه چهكدار.
ئیسالم ،لهش���اری قامیشلۆی رۆژئاواى
كوردستان گیرساوهتهوه ،پاش ئهوهى
توان���ى ههڵبێت له دهس���ت چهكدارانى
داعش ،لهدیدارێك دا چیرۆكى خۆی بۆ
ئاژانسی ههواڵی فهرهنسا گێڕاوهتهوه.
ئیسالم ،دهڵێت« :من حهزم لهخوێندنى
دیزاین و نهخشهس���ازیی جلوبهرگ بو،
ههر ئهمهش هۆكارى ش���وكردنم بو ب ه
هاوسهره بریتانی ه ب ه ئهسڵ ئهفغانیهكهم
كهناوى (خهلیل ئهحمهد) بو كه لهرێگهى
ئینتهرنێتهوه یهكمان ناسیوه ل ه ساڵی
 .»2014ئهو پێیوابو كههاوس���هرهكهى
یارمهتی���دهرى دهبێت ب���ۆ بهدیهێنانى
خهونهكهى ،ب���هاڵم بهپێچهوانهوه ههمو
خ���هون و ژیان���ى وێران ك���رد ،كاتێك
پهلكێشى ژێر دهستى داعشی كرد.
باس���لهوهدهكات پاش ش���وكردنى بهو
پیاوه ،گواس���تویانهتهوه بۆ دوبهى ك ه

هاوس���هرهكهى ل���هوێ كاری دهكرد و
دواتریش بۆ ماوهى  2مانگ گهڕاونهتهوه
ب���ۆ ئهفغانس���تان .وتیش���ی« :پاش
هاوس���هرگیرییمان بهتهواوى ههستم ب ه
گۆڕانى رهفتارى هاوس���هرهكهم كردوه،
بهش���ێوهیهك بوهته كهسێك كهپێشتر
ئهوهنهبوه كهناسیبوم ،چونك ه زۆر توند
بو لهگهڵم دا بهتایبهتى لهروى جلوبهرگ
و پۆشاكهوه».
ئیسالم میتات ،باسلهوهدهكات رۆژێكیان
هاوس���هرهكهى وتویهتى گهشت دهكهن
بۆ ئهستهنبوڵ و لهوێشهوه بۆ لهندهن،
ههربۆیه داواى لێكردوه جلی رهنگاوڕهنگ
و كهشخ ه لهبهر بكات و ئارایشت بكات،
چونك ه ئهم كاره دهبێته هۆی ئهوهى ل ه
فڕۆكهخان ه زو بهڕێبكرێن و دوانهخرێن،
ئهمهش دڵی ئ���هو ژنه مهغریبیه خۆش دهیڵێت :هیچ چارهیهكى تری نهبوه.
دهكات ،چونك ه جگ ه لهوهى دهگهڕێنهوه ئهو ژنه دهیگێڕێتهوه ك ه هاوسهرهكهى
ئهوروپا ،هاوكات پۆش���ینی جلوبهرگى بۆماوهى مانگێك چوه بۆ س���هربازگهو
مهشقی بینیوه ،پاش���ان پهیوهندی ب ه
ئاڵووااڵ ل ه حهزه لهمێژینهییهكانێتى.
ههردو هاوس���هرهكه پاش گهش���تنیان جهبههى «كۆبانێ»وه كردوه لهوكاتهدا
بۆ ئهس���تنبوڵ ،بهرهو لهندهن نهچون كه ئهو دوگیان بوه ،مانگێكى نهبردوهو
وهك ئیس�ل�ام چاوهڕێی دهكرد ،بهڵكو ههواڵ���ی كوژران���ى هاوس���هرهكهیان
چ���ون بهرهو (غ���ازی عهنتاب)ى نزیك پێگهیاندوه ،دواى ئهم ه گواستویهتییهوه
ب ه سنورى سوریا و لهوێشهوه چونهت ه ب���ۆالی خێزانى براى مێردهكهى كه ئهو
سوریا ،ئهم گهشتهش دوای ههفتهیهك لهكاتى ش���هڕهكانى تكری���ت له عێراق
ه���ات ل���ه راگهیاندن���ى «دهوڵهت���ى كوژراوه.
پ���اش كوژران���ى هاوس���هر و ب���رای
خیالفهت» لهالیهن داعشهوه.
ئیس�ل�ام ،باس���لهوهدهكات زۆرجار ل ه هاوس���هرهكهى( ،ئیس�ل�ام) خراوهت��� ه
هاوس���هرهكهى پرس���یوه بۆچى ژیانت ش���وێنێك كهبه «خانهى میوانداریی»
تێكدام؟ ب���هاڵم ئهو ههموكات وتویهتى ناودهبرێت كهبریتیی ه ل ه ماڵێكى گهوره
كهدهبێ���ت گوێڕایهڵی قس���هكانى بێت ،ل ه شارى «منبج»ل ه سوریاو ئهو ژنان ه
ئهمیش ناچار بوه بهو بارودۆخ ه رازیی لهخۆدهگرێت كه مێردهكانیان چهكداری
بێ���ت كهتیایدا ب���وه ،چونكه وهكخۆی داعش بون و كوژراون .لهوێ بۆ ماوهى

ب���وه که بتوانێت ل��� ه ماوهیهکی کهمدا
ئهو ئیش���وکارانهى هاوسهرهكهى پێی
ههڵدهس���تا ئهنجام ب���دات و کاروباری
ناوچهی شارهزور و عهشیرهتی جاف ل ه
ژێر دهسهاڵتی خۆی دا بهڕێوهببات.
كاریگهری عادیلهخان بهشێوهیهك بوه
ك ه بهبێ پرس و راوێژی (عادیل ه خانم)
هی���چ کارێکی میریی جێبهجێ نهدهکرا،
ههم���و گیروگرفتێکی ناوخ���ۆ دهخرای ه
بهردهس���تی ئهو( ،عادیل��� ه خانم)یش
بهش���ێوهیهکی دادوهران���ه یهکالی���ی
دهک���ردهوه ،ههر بۆ ئهو مهبهس���تهش
بهندیخانهیهکی تایبهتی دروست کردبو،
ت���ا کارهکانی زیاتر تۆکمهیی بهخۆیهوه
ببینێت.
(مێجهرس���ۆن) ک��� ه كاربهدهس���تێكى
ئینگلی���ز بو ل ه پ���اش جهنگى جیهانى
دوهم روى ل ه كوردستان و بهدیارییكراوی
س���نورى س���لێمانى ك���رد ،ماوهیهکی
زۆر ل��� ه دیوهخانی (عادیل��� ه خانم)دا
ژیاوه ،بهت���هواوی (عادیله خانم)ی ل ه
کتێبهکانیدا ههڵس���هنگاندوه و دهڵێت:
«عادیله خانم ئافرهتێکی زۆر ب ه تواناو
لێهاتو بوه ،ب���ه رێکوپێکی و دادوهران ه
بهڕێوهبهرایهتی ش���ارهزور و ناوچهکهی
دهکرد».
(عادیل ه خانم) ههر له ههڵهبج ه بازاڕێک
و قوتابخانهیهک و س���ێ ماڵی گهوره و
مزگهوتێکیش���ی دروس���ت کرد ب ه ناوی
(مزگهوت���ی خانم) که ب ه ناوی خۆیهوه
دروستکرابو.
ئهم خاتونه ل ه ساڵی  ١٩٢٤که تهمهنی
 ٦٥ساڵ بو ،بهتهواوی ماڵئاوایی کرد و
له گۆڕس���تانی (عهبابهیلێ)ى نزیك ب ه
ههڵهبج ه تهرمهكهى نێژراوه.

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.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی
پ����رۆژهى رادی����ۆى دهنگ به پاڵپش����تی
س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی
( )NEDئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه لە چاالکیەکانی
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
تهلهفۆن:
07480207400
ئیمهیڵ:

 4مانگ لهگهڵ ژمارهیهكى زۆر له ژنانى
بێ���وهژن كهوتو ماوهتهوه كه زۆرینهیان
روس���ی و ئۆزبهكی بون و ههموش���یان
مهشقی سهربازییان پێكرابو.
ئیسالم لهبارودۆخێكى سهخت دا ژیاوه،
پاش كوژرانى هاوسهرهكهى دوجارى تر
بهش���و دراوه ،جارێك به ئهفغانیهك و
جارێكى تر به هیندییهك كه ههردوكیان
چهك���داری داعش بون ،ل ه یهكێكیان دا
كچێكى بوه ناوى لێناوه «ماریا».
ئ���هو ژن��� ه رۆژێ���ك بهی���اوهری ژنێكى
ئێزدیی ك ه ئهمیرێك���ى داعش كردبوى nawzhinnewspaper@gmail.com
به ژن���ى خ���ۆی ،ههڵدێ���ن و دهتوانن فهیسبوك:
بگهن به قامیش���لۆ ،ئێس���تا لهو شاره nawzhinnewspaper
لهژێر دهس���هاڵتى هێزه كوردیهكاندایه.
بهگریان���هوه وت���ى« :نازان���م چی ل ه دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ژیانم بكهن ،ب���هاڵم مناڵهكانم تاوانیان ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
چییه؟!»
www.radiodang.org

گروپێك ئافرهت ب ه ئیشی دهستیی كهلهپورى كوردهواریی زیندو دهكهنهوه
◘ نهوژین ،سازان مستهفا
چهند ئافرهتێك خهمی كلتور و كارى
دهستیی كهلهپوری كۆیكردونهتهوه،
ئهوان ههڵدهستن ب ه دروستكردنى
كارى دهستیی و له پێشانگاى تایبهت
دا ل ه سهرجهم ناوچهكانى كوردستان
دهیخهن ه رو ،ههفتهى رابردوش ل ه
كهالر پێشانگایهكى كارى دهستییان
كردهوه كه پێشوازییهكى زۆری لێكرا.
(كۆمهڵ���هی دهس���تڕهنگینى كولتوری
كوردس���تان) ،ناوی ئ���هو گروپهیه  ك ه
ماوهی چهن���د مانگێك ه دروس���تبووه،
ژمارهی���هك ل ه كچ���ان كهب���هزۆری ل ه
سلێمانی نیش���تهجێن ،ههس���تاون ب ه
پێكهێنانى .ئهوان كارى دهستى جیاواز
بهتایبهت���ى كهلهپ���وری كوردهواری���ی
ئهنجام دهدهن و لهپێش���انگادا نمایشی
دهكهن بۆ هاواڵتیان.
بهیان رهشید س���دیق ،سهرپهرشتياری
گروپهك���ه ،باس ل���هوه دهكات كهبونی
بۆش���اییهك لهكاری ئیش���ی دهس���تی
ئافرهت���ان ،وای لێكردون ئ���هم گروپ ه
دروست بكهن.
ئهو ب���ۆ (نهوژین) وتی« :ههس���تمان
بهوهك���رد ئافرهت���ی زۆرم���ان ههی��� ه
دهستڕهنگین بێت ،بهاڵم بههۆی نهبونی
جێ���گا ی���ان الیهنێك ك ه پاڵپش���تییان
بكات ،كاری دهستی ناكهن ،بۆی ه لهگهڵ
هاوڕێكانم دا ئهم گروپهمان پێكهێنا».
ئاماژهى بهوهشكرد سهرهتای گروپهك ه
تهنها ( )20كچ بوه ،بهاڵم ئێستا ژمارهى
ئهندامهكانى بهرزبوهتهوه بۆ س���هروى
( )30ئهن���دام ،ههم���و ئهندامهكانیش
ل��� ه گهزر م���ێ نین ،بهڵك���و پیاوانیش
لهگهڵیاندا هاوبهشن.
م���اوهى چهن���د س���اڵێكه ،خولی���ای
ئافرهتان���ى كورد بۆ گهڕان���هوه بهالى
بابهتى جوانكاری���ی كهلهپوری كوردیی
زیاد بوه ،كارى دهس���تى و جلوبهرگى

كوردی���ی و بابهتى ئارایش���ت و بۆنى
كوردهواریی مێخهك و س���مڵ و هی تر،
برهویان پهیداكردوه ،ئهمهش وایكردوه
گ���روپ و چاالك���ی تایبهتی���ش بۆ ئهم
بابهتانه ،رو له برهو بكهن.
ئهژی���ن ئ���اراس ،ئهندامێك���ى دیكهى
گروپهكهی���ه ،باس���یلهوهكرد كچ���ان و
ژنانی كورد بهگشتی حهزیان لهو بابهت ه
كهلهپوریان ه ههی���ه ،بهتایبهتى لهكاتى
بۆنهو ئاههنگهكان دا.
ب���هڕاى ئ���هو كچ���ه ،لهكۆمهڵگایهكدا
كههێش���تا پێش���ێلكاری زۆر دهكرێ���ت
بهرامب���هر ب��� ه مافهكانى ژن���ان ،بونى
گروپێك���ى وهه���ا پێویس���ت و گرنگه،
چونك��� ه وهكخ���ۆی وت���ى« :بونى ئهم
گروپ��� ه وهاڵمدان���هوهو تهحهدای���هك
دهبێت ك ه ژنان دهستهوهستان نابن ل ه
بهدهستهێنانی مافهكانیان و ئهنجامدانی
ئهو كارانهی ك ه حهزی لێدهكهن».
ئهم گروپه ،لهرێگ���هى ئهندامهكانیهوه
ههڵدهستێت ب ه دروستكردنى كهرهستهى
دهستیی ل ه بابهتى جوانكاری و ئارایشتى
ژن���ان ،لهگهڵ ههندێك ئیكسس���واراتى
دیك��� ه كهدهتوانرێت وهك���و جوانكاریی
ب���ۆ م���ااڵن بهكاربهێنرێ���ت ،دواتر ئهم
بهرههمان ه دهفرۆش���نهوه ،چ لهرێگهى
فرۆش���یارهكانهوه یاخ���ود لهمیان���هى
نمایشكردنیان له پێشانگاكانیان دا.
ئهژین ،ئاماژهى بهوهكرد كاری دهستی
بهپێ���ی وهرزهكان دهگۆڕێ���ت و ه���هر
كهرهس���ت ه جوانانهیان دروس���تكردوهو
وهرزێك بابهتێك برهو و رهواجی ههی ه و ش���وێن وجێگاكان���ی ترى كوردس���تان كوردهواری دهدهین».
ئهم گروپه ،ههفتهى رابردو ل ه پهیمانگاى س���یمایهكى ج���وان و س���هرنجراكێش
خهڵك دهیكڕێت .وتى« :ئیشی وهرزی دهتوانن ببنه ئهندام».
زس���تان زیاتر چنینه ،ل ه وهرزهكانی تر وهك���و ههم���و كارێكى دیك��� ه ك ه ژنان تهكنیكی كهالر ،نمایشێكیان بۆ ههندێك دهبهخشێت».
وهكو هاوین و بههاران ،ئیش���ی مێخهك دهیكهن ،خهمێكى گهورهی ئهم گروپ ه ل ه بهرههمهكانیان كرد ،ك ه دهستخۆشی (باخان نامیق)یش ك ه میوانێكى دیكهى
پێشهنگاك ه بو ،وتى« :من بۆخۆم زۆر
و متومێرو و ئیكسس���واراتی سهر جلی ئهوهی ه ك��� ه ه���هوڵ و كارهكهیان نهك ئامادهبوانى لێكهوتهوه.
كوردیی وهكو میر و تاجی سهر وپشتوێن زۆرج���ار بهههند وهرناگیرێ���ت ،بهڵكو میعاد س���هالم ،خوێندكاری پهیمانگاى حهزم لهم هونهرى ئیش���ی دهستییان ه
تهكنیكی كهالر و میوانی پیش���انگاكه ،ههیهو پێشانگاك ه زۆر سهرنجی راكێشام،
روبهروى تانهو توانجیش دهبنهوه.
و ملوانكه ،برهویان ههیه».
ئهم گروپ ه سهرپهرش���تیارانى بهزۆری ئهژی���ن ،لهوب���ارهوه وت���ى« :زۆر جار سهرسامی خۆی بهكارهكانى ئهو گروپ ه هاوكات زۆریش حهزم لێی ه فێری كاری
ل ه س���لێمانین ،بهاڵم وهكخۆیان دهیڵێن توانجمان لێدراوه ،بهاڵم بهقسهو گفتوگۆ دهربڕی .بۆ (نهوژین) وتى« :بهڕاستی دهس���تی بم ،ب���هاڵم جێگایهكی وا نیی ه
كردن ئ���هو كهس���انهمان تێگهیاندوه ،ئ ه كهرهس���تانهى نمایش���یان كرد زۆر ل ه ك���هالر دا ك ه بتوانی���ت تیایدا فێری
گروپه تایبهت نییه بهو شاره.
سهرپهرش���تیاری گروپهكه ،لهوبارهوه چونك��� ه ئهم ه كارێكی س���هربهرزانهیهو تایبهت و جوان���ن بهالمهوه ،چونك ه ل ه دروس���تكردنی مێخهك و پشتوێن چنین
وتى « :كچانی دهس���تڕهنگین ل ه ههمو شانازیی ه ك ه ئێم ه گرنگی ب ه كهلهپورى كۆمهڵێك ش���تی س���ادهى رۆژان ه ئهو و هونهرهكانى دیك ه بیت».

بۆیهكهمجار ل ه گهرمیان ژنان كارگهیهكى شیرهمهنى بهڕێوهدهبن
ئافرهتان
گونجاوترن
بۆ كارهكان و
دهستڕهنگین ترن

◘ نهوژین ،سازی ئهسمهر
لهشارى كهالر كارگهیهكى
بهرههمهێنانى شیرهمهنى و ئایسكرێم
كراوهتهوه ،زۆرینهى كارمهندهكانى
ژنن ،بهشێكى زۆری ئهو ژنانهش
خاوهنى بڕوانامهن ،بههۆی بێهیوابون
له دامهزراندن رویان لهكهرتى تایبهت
كردوه.
رهنگ ه تا چهند ساڵی رابردو لهگهرمیاندا،
بونى ژن���ان لهكارگهو ش���وێنكارهكانى
كهرت���ى تایب���هت ،حاڵهتێك���ى زۆر
تایب���هت و دهگمهن بوبێ���ت ،بهاڵم لهم
ماوهیهى راب���ردودا كاركردنى ژنان لهو
كهرتهدا برهوى سهندوه ،ژنێكى زۆر بۆ
راییكردنى بژێوی ژی���ان و پهرهدان ب ه
ژیان و خواس���ت و تواناكانیان ،وزهى

خۆیان لهكارك���ردن لهكهرتى تایبهت دا
بهكاردێنن.
كارگهى ماس���ت و ئایس���كرێمى چیاو،
یهكێك ه لهو كارگانهى ك ه ژمارهیهكى زۆر
كارمهندى ژنى لهخۆگرتوه ،بهشێوهیهك
زۆرین���هى كارمهندهكانى ل��� ه رهگهزی
مێ پێكدێ���ن ،بهڕێوهبهرى كارگهكهش،
پهس���نى چاالكیی و لێهاتوى كارمهنده
ژنهكانیان دهدات.
بی�ل�ال محهم���هد عهل���ی ،بهڕێوبهری
كومپانیای چیاو بۆ دروستكردنی ماست
وئایسكرێم ،بۆ (نهوژین) وتى« :ژمارهی
كارمهندهكانی كارگهك ه نزیكهی ()170
كرێكاره ،نزیك���هی  ( )90یان ئافرهت
دهبن».
وتیش���ی« :كارگهك ه ماوهی س���اڵێك ه
دام���هزراوه و زیاتر كرێكارى ئافرهتمان
وهرگرت���وه ،لهب���هر ئ���هوه پێمانوای ه

ئافرهت���ان گونجاوترن ب���ۆ كارهكان و
ههروهها دهستڕهنگین ترن».
ئهو ئافرهتانهى لهكارگهكهدا كاردهكهن،
دڵخۆش���ن ب ه بون���ى پرۆژهیهكى وهها
ك ه ئهوان بتوان���ن تواناى خۆیانى تێدا
بهگهڕ بخهن و كارى تێدا بكهن و ببێت ه
سهرچاوهى بژێوییان.
تارا مهحمود ،یهكێك ه لهكچانى كارمهندى
كارگهك���ه ،بۆ (نهوژی���ن) وتى« :ئهم
كارگهی ه ههلێكی باش���ی رهخساندوه بۆ
ئهو كچانهی ك ه لهماڵ���هوهن و خاوهن
بڕوانام ه نین ،بۆ ئهوهى بتوانن ئیشبكهن
و سهرچاوهى بژێویی پهیدا بكهن».
وتیشی« :س���هرباری ئهوهش ئافرهتى
دیك��� ه ههی��� ه ك��� ه بڕوانام���هى ههیهو
لهكارگهك��� ه كارمهنده ،ب���هاڵم بههۆی
ئهوهى دهرفهت���ى دامهزراندنیان نهبوه
ل��� ه كهرتى گش���تى و حكومی���ی ،لێره

دهستیان بهكار كردوه».
یوس���را تۆفی���ق ،یهكێك���ى دیكهی ه ل ه
كارمهندهكانى كارگهكه ،دهرچوی بهشی
ژمێریاریهو ماوهی ( )4ساڵ ه خویندنی
تهواو كردوه ،ئێستا وهكو سهرپهشتیار
لهسهر هۆڵی ش���یرهمهنی كارگهك ه كار
دهكات .ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى« :ماوهی
( )11مانگ��� ه لێره كاردهك���هم ،رۆژان ه
نزیك��� ه ( )8كاتژمێ���ر ئی���ش دهكهم،
ئیش���ی ئێمهش لێ���ره بهرههمهێنان و
بهرگتێگرتن���ى بهرههمهكان و خس���تن ه
كارتۆن���ه» .ئاماژهى دا ك ه دڵخۆش��� ه
بهكارهكهى كهلهرێگهیهوه بژێوی خۆی
پهیدا دهكات.
وتیش���ی« :زۆربهی كرێكارهكانی ئێره
خاوهن بڕوانامهی جیاوازن ،بهو هۆیهى
حكومهت ههلی بۆمان نهڕهخس���اندوه،
رومان لهم كارگهیه كردوه».
كارگهك��� ه
بهرپرس���انى
وهك
باس���یلێوهدهكهن ،دڵخۆش و رازین ب ه
ئاستى كاركردنى ئافرهتانى كارمهندیان،
پێیانوای��� ه توانیویان��� ه بهباش���یی
ئهركهكانیان جێبهجێ بكهن.
نامی���ق ئهحم���هد ،سهرپهرش���تیاری
كارمهندهكان���ى كارگ���هى چی���او،
ب��� ه (نهوژی���ن)ى وت« :زۆرین���هی
كارمهندهكانی كارگهك ه ئافرهتن ،ئهوهی

ئهم كارگهی ه جیائهكاتهوه ل ه كارگهكانی
تر ئهوهی ه دهرفهتێکی باشتری داوه ب ه
ئافرهتان».
وتیش���ی« :هی���چ جیاوازی���هك نی ه ل ه
ئیشكردنی كچان وكوڕان دا ،بگره كچان
دهس���تڕهنگین ترن و زیاتریش خۆیان
ماندو دهكهن».
بیالل محهمهد ،بهڕێوهبهرى كۆمپانیاكه،
ههم���ان رای ههی���هو پێیوای��� ه «ب���ۆ
ئیش���كردنى كارگهكهی���ان ئافرهت���ان
گونجاوترن  و كێشهیهكى ئهوتۆیان نیی ه
له جێبهجێكردنى ئهركهكانیان دا».
لهم ماوهیهى رابردودا ،رهخن ه ل ه كارگهك ه
گیرا لهروى پێدانى ماف ب ه كرێكارهكانى
و زۆری س���هعاتهكانى كاركردن ،بهاڵم
بهڕێوهبهرى كارگهك ه رونیدهكاتهوه ك ه
ههمو كارمهندهكانیان پێش���تر ل ه ئهرك
و كات و كار و موچهكانی���ان ئاگادارن
و گرێبهس���تیان لهگهڵ دا ئهنجامدراوه.
وتیش���ی« :كاتژمێرهكانى كاركردن 8
كاتژمێ���رهو بۆئافرهتانی���ش بهزۆری ل ه
بهش���ی بهیانیان كار دهكهن لهكاتژمێر
( )8بهیان���ی تاوهك���و ( )4ئێ���واره،
شێوازی موچهكانیشان جێگیره ،بهاڵم
ههر كارمهندێك زیاتر كار بكات موچهی
زیاتر وهردهگرێت وهكو پاداش���تێك بۆ
ماندوبونی».
رهنگ��� ه دیارتری���ن كێش���هى ژن���ان
لهكاركردنیان ل ه كهرت���ى تایبهت ،ئهو
توانج و قسان ه بێت كهلهالیهن بهشێكى
كۆمهڵ���گاوه روبهڕوی���ان دهكرێت���هوه،
كهئهم���هش ههندێكج���ار دڵخواردی���ان
دهكات ،ب���هاڵم كچان���ى كارمهن���دى
كارگهك���ه ،بهپێچهوانهوه گوێنادهن بهو
وتانه.
تارا ،لهوب���ارهوه وتى« :بتهوێت یان نا
ههر روبهڕوى قس���هو توانج دهبیتهوه،
بهاڵم نابێت گوێ بهو قس���ان ه بدهین و
حیس���ابیان بۆ بكهی���ن ،چونك ه دهبێت
بزانیت ك ه تۆ ب���ۆ خۆت ئیش دهكهیت
نهك بۆ ئهوان».

