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ژنانی ئەنفال ،بە جەستە ماون و بە رۆح کوژراون
◘ نهوژین
دواى تێپهڕینی  29ساڵ بهسهر تاوانى
ئهنفال دا ،تائێستا كۆژان و ئازارى
قوربانیانى دهربازبوى ئهو تاوانهو
بهتایبهت ژنان بهردهوامه ،وەكخۆیان
باسیلێوهدهكهن «سەبوریان نایەت».
بهپێ���ی بهدواداچونێك���ى (نهوژی���ن)،
زۆرینهى ژنانى قوربانى ئهنفال ،لهپاش
ئ���هو تاوان���هوه نهیانتوانی���وه ژیانێكى
ئاس���ایی بژی���ن ،بهڵك���و ههندێكی���ان
روبهروى نهخۆش���ی و گرێ���ی دهرونى
بونهت���هوه ،ئهمه س���هرباری لێكهوت ه
جهس���تهیی و تهندروس���تیهكانى ئ���هو
پرۆسهیه لهسهریان.
لهوب���ارهوه (فاتمە عهلی) ،کەس���وکار
ئەنفالک���راو ،بۆ (نەوژین) وتی« :دوای
بیس���تنی ئ���ەوەی ک���ە باوک���م لەگەڵ
خاڵۆم و مام���م دا زیندەبەچاڵکراون و
ئەنفالکراون ،توشی نەخۆشی بوم».
چوارێکدا
وتیشی« :لەگەڵ هەر چواردەی
کەسوکارێکی ئەنفال لە گۆڕستانی دێبنە
ئێمە برینمان زیاتر خوێنی لێئەچۆڕێ و
سەبوریمان هەرگیزاو هەرگیز نایەت» .لهرێگهى  8قۆناغهوه ك ه ههر قۆناغێك
ش���ااڵوی ئەنفال کە رژێم���ی بەعس بۆ ناوچهیهكى كوردستانى گرتهوه.
قڕكردنى گهل���ی كوردس���تان پیادهى گهورهتری���ن و پ���ڕ قوربانیتری���ن
ك���رد ،لهنێ���وان س���ااڵنى  1987ب���ۆ قۆناغهكانیش ،قۆناغی س���ێ بو كهب ه
 1988ئام���ادهكارى بۆكراو جێبهجێكرا «ئهنفالی س���ێ» ناس���راوه و ناوچەی

لهكفری دو هاوسهر
پێكهوه نانهواخانهیهك
بهڕێوهدهبهن
»» 5
فۆتۆ :دلێر عەبدلرەحمان
گەرمیانی گرتبوەوە.
لەم قۆناغەدا نزیکەی ( )80 - 70هەزار
کوردی تێدا بێس���ەرو شوێن کرا ،ههمو
گوندهكانى س���نورى ش���ااڵوهك ه خاپور
كران و چۆڵكران ل ه دانیش���توانهكهى،

س���هروهتى باخدارى و كشتوكاڵییشیان
لهناو بران.
لهالپهڕهى ( )2دا دۆسیهیهكى تایبهت
به تاوانى ئهنفال دهخوێننهوه.

«ژنانى ئاوارهى گهرمیان توندوتیژیان بهرامبهر
دهكرێت و سكااڵ تۆمار نهكهن»
◘ نهوژین
رێكخراوێك ئاشكراى دهكات ژنانى
ئاواره لهگهرمیان توندوتیژییان
بهرامبهر دهكرێت ،بهاڵم سكااڵ
تۆمار ناكهن ،ئهویش بههۆی الیهنى
كهلتورییهوه.
رێكخ���راوى هاریكاری یاس���ایی ژنان،
لهچوارچێوهى پرۆژهى چاودێرییكردن و
جێبهجێكردنى یاسای بهرهنگاربونهوهى
توندوتی���ژی خێزان���ی كه بهپاڵپش���تی
س���ندوقی نیش���تمانى بۆ دیموكراسی
ئهمریك���ی  NEDئهنجام���ی دهدهن،
راپۆرتێكى باڵوكردوهتهوه كهبهش���ێك
ل ه دات���او زانیاریهكان���ى پهیوهندیداره
بهگهرمیانهوه.
لهراپۆرتهك���هدا و لهب���ارهى پرس���ی
توندوتیژییهوه راپرس���یهكى بهگش���تى
ئهنجامداوهو ئاش���كراى كردوه زۆرینهى
جۆری توندوتیژی���هكان كهبهرامبهر ب ه
ژنان دهكرێن ل ه كوردستان ،توندوتیژی
دهرونیین ،واتا قسهو جێنێو و سوكایهتى
وتن ب ه ژنان.

لهب���ارهى ئاوارهكان���ى س���نورى
گهرمیانیش���هوه ،راپۆرتهك ه ئاش���كراى
ك���ردوه كهلهم���اوهى س���اڵی رابردودا
( )40حاڵهت���ى توندوتیژی دژ به ژنان
تۆماركراوه .ئهوهشی وتوه ژنان كێشهو
گیروگرفتی كۆمهاڵیهتییان ههیه ،بهاڵم
كهمتر پهنا بۆ سكااڵ تۆماركردن دهبهن،
ئهمهش دهگهڕێنێتهوه بۆ ئهوهى "لهناو
كهلتوری ئهوان دا س���كااڵكردن لهسهر
یهك شتێكى ئهستهم و نهشازه".
هاوكات سهرپهرشتیاری رێكخراوێك ك ه
كار بۆ ژنانى ئاوارهى گهرمیان دهكهن،
جهخت لهو زانیاریانه دهكاتهوه.
ڤیان سابیر ،سهرپهرشتیاری پرۆژهكانى
رێكخراوى خهڵك بۆ گهش���هپێدان ،ب ه
(نهوژین)ى وت« :لهكهلتورى بهشێكى
زۆر ل���هو ئاواران���هى لهدهڤهرهك���هن و
تهنان���هت ل��� ه هاواڵتیان���ى كۆمهڵگهى
خۆشماندا ،لێپێچینهوهو سزادانى ژنان
و ئهش���كهنجهدانیان بهشتێكى ئاسایی
سهیر دهكرێت».
وتیش���ی« :زۆرێك لهو ژنانه پێیانوای ه
كهماف���ی پی���اوه لههاوس���هرى خۆی
◘ نهوژین
بدات!»

خانهقین ،ناوهندى
هونهریی زۆر و كچانى
هونهرمهندی كهم
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ژنانى گهرمیان كهرتى تایبهت دهبوژێننهوه
رێژهى ژنانى ئیشكهر لهگهرمیان رو ل ه
زیادبونهو رۆژ دواى رۆژ ژمارهى ژنانى
ئیشكهر بهتایبهتى له كهرتى تایبهت
دا ،زیاد دهكات.

بهپێ���ی بهدواداچونێك���ى رۆژنام���هى
(نهوژین) ،لهكاتێكدا لهرابردودا زۆرترین
پیش���هكانى ژن���ان لهكهرت���ى گش���تى
"حكومى" دا خ���ۆی بینیوهتهوه ،بهاڵم
لهگهڵ راوهستانى پرۆسهى دامهزراندنى
حكومی و سهرههڵدانى قهیرانى دارایی،
رێژهى روكردنى ژنان بۆ كهرتى تایبهت
بهشێوهیهكى بهرچاو زیادیكردوه.
بهوتهى (عومهر محهمهد) ،س���هرۆكى
لقی گهرمیانى س���هندیكاكانى كرێكاران
و پیشهوهرانى كوردس���تان ،لهئێستادا

زیات���ر ل ه  180كرێكار و پیش���هوهر ل ه
رهگ���هزی مێ لهالیان تۆماركراون ،ئهم ه
سهرباری ئهوهى ژمارهیهكى زۆرتر ههن
كه خۆیان تۆمار نهكردوه.
ئاماژهى بهوهش���كرد" :رێژهى روكردنى
ژنان ب���ۆ كهرتى تایب���هت لهگهرمیان،
بوهت ه حاڵهتێك���ى بهرچاو و رۆژ دواى
رۆژ رێژهكهش زیاد دهكات".
باسیلهوهش���كرد "داوای���ان لهحكومهت
ك���ردوه هاوش���ێوهى واڵت���ى دیك���ه،
هاوكارییان بكهن بۆ ئهوهى ئاسانكاریی
و پاڵپش���تیی مادی���ی ژن���ان بكرێ���ت
بهمهبهس���تى ئهنجامدان و دامهزراندنى
پ���رۆژهى بازرگان���ى و ئابوریی ،بهاڵم
بهدهمیانهوه نههاتون".
لهالپهڕهى ( )5دا زانیاریی زیاتر لهبارهى
برهوس���هندنى كاركردنى ژنانى گهرمیان
لهكهرتى تایبهت دا دهخوێننهوه.

دۆسیەیەکی تایبەت بە
بەزۆر بەشودان
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ئهو ژن ه گهرمیانیهى سهدامى دادگایی كرد

◘ نهوژین،
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
ئهگهرچی تهمهنى  64ساڵ بو ،بهاڵم
هێشتا ب ه بوێریی و شانازییهوه ژیان
دهكات و ئهو سهربوردهو رۆژان ه
دهگێڕێتهوه كه پڕن لهناخۆشیی
و تاڵی .ئهو بهمناڵی بهخێوكردنى
خێزانێكى دهكهوێت ه ئهستۆ ،پاشان
كوردایهتى دهیخاته كونجی زیندانهوه،
ههربههۆی كوردایهتیشهوه بهر شااڵوى
ئهنفال دهكهوێت و هاوژینهكهى
لهدهست دهدات.
ش���ازاده حسێن ،ناس���راو ب ه (شازه)،
یهكێك ل���هو ژنان���هى لهدادگاییكردنى
(سهدام حس���ێن)ى دیكتاتۆری عێراق
دا بهش���دار بو ،س���هربوردهى ژیانى بۆ
(نهوژین) دهگێڕێتهوه.
ئ���هو دانیش���توى ناحی���هى رزگارى
سهربهقهزاى كهالره ،سهرهڕاى نهخۆشى
و زۆرى تهمهنى و ئ���هو نههامهتیانهى

ك ه بهس���هریدا هاتوه ،هیچ نائومێدیهك
ل ه روخساریدا نهدهبینراو ب ه پێداگیریی
و س���هربهرزییهوه چیرۆكى ژیانى خۆى
قۆناغ ب ه قۆناغ باسكرد.
وت���ى« :ل��� ه س���هرهتاكانى تهمهن���ى
ههرزهكاریمدا كه دهكاته ( )13س���اڵ،
بههۆى مردنى دایكم���هوه بهخێوكردنى
خوشك و براكانم كهوتن ه ئهستۆى من و
ئیتر ژیانى گهنجێتى خۆمم له بیركرد ل ه
پێناو داهاتوى خوشك و براكانمدا».
وهك خۆى دهڵێت« :دو خوشكم كهل ه
خۆم گهورهتر ب���ون دواى ماوهیهك ل ه
مردنى دایكم ژیانى هاوس���هرییان پێك
هێن���ا ،تهنها خۆم و س���ێ خوش���ك و
برایهك���م ماینهوه ،براك���هم ل ه تهمهنى
( )18س���اڵیدا بههۆى رژێمى بهعسهوه
روى ل ه شاخ كردو بو ب ه پێشمهرگه و ل ه
تهمهنى ( )25ساڵیدا شههید كرا».
باس���ى ل���هوهش ك���رد« :بهه���ۆى ب ه
پێش���مهرگهبونى براكهمهوه له س���الى
 1980خۆم و باوكم و خوشكه بچوكهكهم
ك ه ئهو كات تهمهنى ( )13س���اڵ بو ب ه

جانتا و جلوبهرگى مهكتهبهوه دهستگیر
كرای���ن و بردمانی���ان ب���ۆ بهندیخانهى
بهعقوبه».
وتیشى« :خوش���كه بچوكهكهم بههۆى
گریان���ى زۆر و كهم���ى تهمهنهكهیهوه
ئازاد كرا ،بهاڵم خ���ۆم و باوكم تاوهكو
ساڵى  1982له ژێر فشارى جهستهیى و
دهرونى بهندیخانهدا ماینهوه و ل ه دواى
ش���ههیدكردنى براكهمهوه ئازاد كراین،
ب���هاڵم بهه���ۆى ههواڵى ش���ههیدبونى
براكهم���هوه باوكم ههر ل��� ه بهندیخانهدا
بیناى چاوهكانى لهدهست دا ،سهرهڕاى
ئ���هوهى ئ���ازاد كرای���ن ل��� ه دواى ل ه
دهس���تدانى براكهم ،بهاڵم ههمو جارێك
بانگیان دهكردین بۆ لێپێچینهوه ،چونك ه
ههمومان به خێزانێكى پێش���مهرگ ه ل ه
قهڵهم درابوین».
(ش���ازه) ،درێژهى ب��� ه چیرۆكى ژیانى
خ���ۆى و خێزانهك���هى داو وت���ى« :ل ه
دواى ئ���ازاد كردنم���ان تاوهكو س���اڵى
 1984ههرس���ێ خوشكهكهى ترم ژیانى
هاوس���هرییان پێكهین���ا و تهنها خۆم و

باوكم ماینهوه ،له دواى دو ساڵ خۆشم
ژیانى هاوسهریم پێك هێنا ،ههروهها ل ه
س���اڵى  1987به هۆى روخانى بهشێك
ل���ه گوندهكانى نزیك ق���هزاى كفرى و
گواستنهوهى ماڵهكان ،باوكم ل ه رێگهدا
گیان���ى له دهس���ت دا ،ب���هاڵم بههۆى
ئهوهى ك ه خێزانێكى پێش���مهرگ ه بوین
نهماندهتوانى له باوك���م نزیك ببینهوه
بۆی ه ه���هر لهوێ خهڵكهك ه باوكمیان ب ه
خاك سپارد ب ه بێ بونى پرسه».
وتیش���ى« :له س���اڵى  1988ب ه هۆى
شااڵوى ئهنفالهوه مێردهكهم ل ه دهست
داو كچێكى تهمهن ( )10مانگى ل ه دواى
خۆى بهجێهێشت».
دهش���ڵێت« :حكومهتى ب ه عس بۆ ههر
ماڵیك ك ه بهر شااڵوى ئهنفال كهوتبێت
پارچهی���هك زهوى پێدای���ن ،منیش ب ه
فرۆش���تنى زێڕهكانم ل���هو پارچ ه زهوی ه
خانویهك���ى دو ژوریم بۆ خ���ۆم و كچ ه
تاقانهكهم دروست كرد ،بۆ دابینكردنى
بژێوى ژیانیشمان مهكینهیهكى خهیاتیم
كڕى و دهستم ب ه كارى درومان كرد».
باسى لهوهشكرد« :بهر ل ه راپهرینهكهى
س���اڵى  1991لهگ���هڵ كۆمهڵێ���ك ل ه
هاورێكانمان كۆبونهوهیهكمان ئهنجامدا
ب���ۆ چۆنیهت���ى بهش���داریكردنمان ل ه
راپهرینهكهدا ،پێش���م راگهیاندن ئهگهر
لهم راپهڕینهدا س���هرنهكهوین ئهوا من
ئام���ادهم خۆم له ناو بب���هم بۆ ئهوهى
جارێكى ت���ر نهگەڕێم���هوه بهندیخانه،
چونك ه ئ���ازار و مهینهت���ى بهندیخانهم
چهشتوه».
(ش���ازه) باس ل���ه دواى ڕاپهرینهكهى
س���اڵى  1991بۆ (نهوژی���ن) دهكات و
دهڵێت« :له ناحییهى رزگارى كۆمیتهى
ژنانم���ان دامهزراند و له س���اڵى 1994
تاوهكو  1996ئهندامى كۆمیت ه بوم و ل ه
ساڵى  1997بوم ب ه بهرپرسی كۆمیتهى
ژنانى رزگارى».
وهك خۆى دهیڵێت ل ه ماوهى كاركردنیدا
چهندین خولی (تهندروستى و وشیارى
و كاركردنی���ان) ب���ۆ ژنان���ى ناحییهى
رزگارى و دهوروب���هرى كردوهت���هوه،
ههروهها پهیوهندی���ان لهگهڵ رێكخراوه

خێرخوازییهكاندا ههبوه بۆ یارمهتیدانى
ژنان لهسهرجهم بوارهكاندا.
ئهو باس���ى لهوهشكرد« :تاوهكو ساڵى
 2010ه���هر ل���ه كۆمیتهى ژن���ان بوم،
بهاڵم بههۆى نهخۆش���یهوه نوسراوێكم
ئاراستهى دهس���تهى كۆمیتهكهم كردو
پێم راگهیاندن ك ه كهس���ێكى بهتواناتر
بخهن��� ه جێگهك���هم ،لهگهڵ ئهوهش���دا
ههتا لهژیانداب���م ههر بهردهوام دهبم ل ه
هاوكارى كردنى ژنان».
خاتو ش���ازه جگه ل ه پێش���مهرگایهتى
و كارى رێكخ���راوهى و ژنان بهش���دارى
كارى هونهریش���ى ك���ردوه ،ل ه س���اڵى
 2009بهش���دارى فیلمێكى دیكۆمێنتارى
كردوه ب ه ناوى (ك���وڕى بابل) بهتهنها
و بۆماوهى چهندی���ن مانگ ل ه زۆربهى
پارێزگاكانى عێراقدا ماوهتهوه بۆ تهواو
كردنى فیلمهكهى ،جگ ه لهوهش بهشدارى
چهندین كورت ه فیلم و فیستیڤاڵى كردوه
ل ه كوردستان.
ههروهها ل���ه نێوان س���ااڵنى  2008بۆ
 2011له سهر تواناى خۆى و پاڵپشتى
رێكخ���راوى (ه���اوكارى ئهلمانى)3 ،
جار س���هردانى واڵتى ئهڵمانیاى كردوه
بۆ ناس���اندنى كهیسى ئهنفال بهتایبهت
كهیس���ى ژن���ان ك ه لهو ش���ااڵوهدا چى
بهسهر ژناندا هاتوه.
یهكێ���ك لهوێس���تگه گرنگهكان���ى
ژیانى ش���ازه ،بهش���داریكردنى بوه ل ه
دادگاییكردن���ى (س���هدام حس���ێن)ى
دیكتاتۆری عێراق .ئهو وهكو یهكهم ژن ه
گهرمیانى لهگهڵ دو هاورێیدا ل ه س���اڵى
 2007بهشدارى دادگاى كردنى (سهدام
حس���ێن)ى كردوه ل ه ش���ارى بهغداد و
ش���ایهتیدانى خۆیان لهسهر تێوهگالنى
ئهو دیكتات���ۆرهو رژێمهكهى لهئهنفال و
قهتڵوعامكردنى ههزاران هاواڵتى كورد
خستوهت ه رو.
ل���ه ئێس���تادا (ش���ازه) لهگ���هڵ كچ ه
تاقانهكهى و نهوهكانیدا ژیانى ئاس���ایى
خ���ۆى بهرێ���دهكات .ئ���ەو ل���ه دواى
لهدهستدانى هاوسهرهكهى ،جاریكى تر
ژیانى هاوس���هرى پێك نههێناوهتهوه و
هەر لە رزگاری ژیان دەگوزەرێنێت.

ژنانی ئەنفال :لەگەڵ هەر چواردەی چوارێکدا ئێمە برینمان زیاتر خوێنی لێئەچۆڕێ
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
ههرك ه پرسیاری ئهنفالمان لێكرد،
راستهوخۆ دهستى ب ه گریان كرد.
بهحهسرهتهوه دهستى به گێڕانهوهى
چیرۆكى كوڕه شههیدبوهكهى كرد،
كوڕێك ئهگهرچی لهگهڵ ئهوان دا
و لهسهروبهندى ئهنفال دا ههمویان
پێكهوه راگوێزراون ،بهاڵم دواتر
ئهو كوڕهو مناڵهكانى له گۆڕه
بهكۆمهڵهكاندا زیندهبهچاڵ كران.

لەو کاتەوەی باوکم
ئەنفالکراوە بەزۆری
شەوان دێتە خەونم

خهدیجه ع���ارف ،ب���ۆ (نەوژین) وتی :گەرمیانی گرتب���وەوەو درێژترین ماوەی
«کوڕێک���م و چوار مناڵی ئەنفالکراون ،هەبو ،بهوهى لە7ی نیس���انەوە تاوەکو
ئ���ەو دوای ماوەی���ەک لە نەبیس���تنی  20نیسانی 1988ی خایاند.
هەواڵ���ی ،دوات���ر خهب���هرى ئەوەمان لەم قۆناغەدا نزیکەی ( )80 - 70هەزار
پێگەشت کە لەگەڵ خێزان و مناڵەکانی کوردی تێدا بێس���ەرو شوێن کرا ،ههمو
گوندهكانى س���نورى ش���ااڵوهك ه خاپور
زیندەبەچاڵکراون».
ئهگهرچی زیاتر ل ه چارهك ه س���هدهیهك كران و چۆڵكران ل ه دانیش���توانهكهى،
بهسهر كاتى تاوانهكهدا تێپهڕیوه ،بهاڵم س���هروهتى باخدارى و كشتوكاڵییشیان
ههتا ئێستاش كهسوكارى قوربانیانى ئهو لهناو بران.
تاوانه ،ك ه س���هربوردهو وردهكاریهكانى تائێستاش بۆ کەس���وکاری قوربانیانی
ئهنفال دێت ه بیریان ،خۆیان پێڕاناگیرێت ئەنفال ،وهكچۆن برینێك كهسارێژ بونى
نهبێت ،ب���ه دهس���تلێدانێك ئهگهرچی
و دهست به گریان دهكهن.
ش���ااڵوی ئەنف���ال کەلەالی���ەن رژێمی س���وكیش بێت ،دوب���اره خوێنی لهبهر
بەعس���ەوە دەرهەق ب���ە میللهتى کورد بڕوات���هوه ،ئهنف���ال بهوش���ێوهی ه بوه
کراوە ،هەش���ت قۆناغ و شەش ناوچەی بهبرین لهههست و نهستى ئەوان دا ،کە
جی���اوازی گرت���ەوە .هەرقۆناغێ���ک بهناوهێنانى دوباره ئازار دهچێژنهوه.
لەناوچەیەک ئەنجامدراوە ،ناوچەکانیش خەدیج���ە ،ئ���هو ژن���هى كوڕهك���هى و
بریتیی ب���ون له( :دۆڵ���ی جافایەتی ،نهوهكان���ى له ئهنفالدا ش���ههید كراون،
قەرەداغ ،گەرمیان ،حەوزی زێی بچوک ،بەچ���اوی فرمێس���کاوییەوە كهوت��� ه
دۆڵی نێوچیاکانی شەقاڵوەو رەواندوز ،گێڕانهوهى حیكایهتهكه.
وت���ی« :ئ���ەو کات���ەی ئێم���ە ل���ە
بادینان).
گهورهتری���ن و پ���ڕ قوربانیتری���ن (نوگرەس���ەلمان) بوی���ن دوای پێن���ج
قۆناغهكانی���ش ،قۆناغی س���ێ بو كهب ه مان���گ لەوێ ماین���ەوە ،گەڕاین بەدوای
«ئهنفالی سێ» ناس���راوه كه ناوچەی کوڕە ونبوەکەماندا ،بەاڵم دەرئەنجامی

دو ئافرەتی کەسوکاری ئەنفال وێنەی قوربانیەکانیان لەباوەش گرتوە
گەڕانەکەمان دڵخۆش���کەر نەبو ،بەڵکو
ببو بەهۆی ئەوەی جەرگم لەتلەت ببێ و
برینم هێندە قوڵ ببو کە هەرگیز ساڕێژ
نەبێ».
وتیش���ی« :ه���هر لهوێ بیس���تمان ك ه
ل���ه بیابان���هكان دا لهگ���هڵ مناڵهكانى
زیندهبهچاڵ كراون».
خەمی (خەدیجە عارف) هێندە گەورەیە
ک���ە هەت���ا ئێس���تاش مناڵەکانی تری
ئەبینێ فرمێس���ک بەچاویا دێتە خوارێ
و هاوار دەکات «خودایە س���ەبوری ئەم
دڵەم بدە».

خێزان و کەسوکاری ئەنفالکراوان هەتا
ئێس���تاش ئەوەیان لەبیرنەچوهتەوە کە
ئهنفال چ كۆس���تێكى بهسهردا هێنان.
ئ���هوان ئهگ���هر ش���ههید نهكرابێت���ن،
ئ���هوا ل���هروى دهرونیی���هوه بهتهواوى
تێكش���كێنراون ،تهنان���هت ههندێكیان
توشی نەخۆشی دەرونی بون.
فاتمە عهلی ،کەس���وکار ئەنفالکراو ،بۆ
(نەوژین) وتی« :دوای بیستنی ئەوەی
ک���ە باوکم لەگ���ەڵ خاڵ���ۆم و مامم دا
زیندەبەچاڵکراون و ئەنفالکراون ،توشی
نەخۆشی بوم».

فۆتۆ :دلێر عەبدلرەحمان
وتیش���ی« :لەدەس���تدانی کەسی ئازیز
برینێک���ە هێن���دە قوڵە م���رۆڤ بەزۆر
ئەتوان���ێ خۆڕاگرب���ێ ،جاب���گا بەوەی
کە بەش���ێک لە رۆحیەتت ب���ەزۆری و
بەزیندویەتی لەخاک نرابێ».
وتیش���ی« :ل���ەو کات���ەوەی باوک���م
ئەنفالکراوە توش���ی نەخۆش���ی بومەو
بەزۆری باوکم ش���ەوان دێت���ە خەونم،
لەگەڵ هەر شانزەی سێیەک و چواردەی
چوارێکدا ئێمە برینم���ان زیاتر خوێنی
لێئەچ���ۆڕێ و س���ەبوریمان هەرگی���زاو
هەرگیز نایەت».

راپۆرت
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تاوانێك ل ه بێدهنگی و نهێنى دا...

چیرۆكى ئهو كچانهى لهالیهن كهسوكاریانهوه دهستدرێژییان دهكرێت ه سهر

◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
دەستدرێژیكردنە سەركچان لە الیەن
كهسوكاری خۆیانهوه ،ههتا ئێستا
بهوهناسراوه ك ه حاڵهتن و ناوهناو
بێدهنگیان لهبارهوه دهشكێنرێت،
بهاڵم بهشێكى زۆری ئهم تاوانهى
كهدهكرێت ههر له نهێنى و بێدهنگی
دا دهمێننهوه ،كچانى قوربانی لهترسی
تاوانبار یان دابونهریتی كۆمهاڵیهتی و
یاخود لۆمهى كۆمهڵگه ،دهنگ لهئاست
ئهم تاوانه بهرز ناكهنهوهو لهدڵی
خۆیاندا دهیهێڵنهوه ،ئهمهش وادهكات
تاوانباران دهرباز ببن ،قوربانیهكانیش
لهروى دهرونی و كهسێتیهوه
تێكبشكێن.

هەموو ئەو
نەهامەتیانەم توش
بوه ،کەچی یاساش
هاوكارم نەبو

ئەوەی من بینیم
هەرچی پیاوی دنیا
هەیە لەبەر چاوی
خستوم

لهمیانهى ئ���هم راپۆرتهوه ،چهند نمون ه
و چیرۆكێكى ئ���هم تاوان ه دهگێڕینهوه،
كهبێگومان بهالی زۆرمانهوه چیرۆكهكان
توش���ى ش���ۆك و سهرس���وڕمان و
دڵتهنگیمان دهكهن.
كاتێك باوك دهبێته دڕنده!
چیا ،ناوى خوازراوى ژنێكی تهمهن 25
س���اڵە .بەمناڵی تا تەمەنی  11س���اڵی
الی نەنك���ی ژیاوهو دوای ئەوەی نەنكی
كۆچ���ی دوای ك���ردوه ،هاتوهتهوه الی
دایك و باوكی.
ئهو بهمش���ێوهیه باسی ل ه چیرۆكهكهى
خۆی كرد:
«باوكم زۆر سهیر خۆشەویستی و گرنگی
بەمن دەدا ،ماچى دهكردم و لەباوهشی
دهگرت���م و هەندێ���ك هەڵس���وكەوتی
س���هیری دەنواند! من لەمەبەستی ئەو
نەدەگەیش���تم ،بێ ئاگاب���وم لەوەی كە
دەیەوێت دەستدرێژیم بكاتە سەر.
باوكم منی وا تێ گەیاندبو كە ش���تێكی
ئاس���اییەو هەم���وو ب���اوك و كچەكان
وان ،كێش���هكه ئهوهبو دایكم نەخۆشی
دەروون���ی هەبو چەند جارێك بەیەكەوە
دەیبینی���ن زۆر لەالی ئاس���ایی بو ،بەو
ش���ێوەیە بەردەوام بو ،لە دایكم زیاتر
لەگەڵم بو.
ئ���هم حاڵهت ه وایكرد براكهش���م چاو ل ه
باوكم بكات ،ئهویش گێچهڵی پێدهگرتم
و دهیوت چۆن بۆ باوكم ئاساییه دهبێت
رێگ���هش بهمن بدهى سێكس���ت لهگهڵ
بكهم.
لەتەمەن���ی چ���واردە س���اڵی كوڕێكم
ناسی دراوس���ێمان بو خۆشیدەویستم.
حاڵەتەكەی خۆمم بۆباس���كرد رێنمایی
ك���ردم ب���ڕۆم س���كااڵ بك���ەم .منیش
بهیانیەكی زو سكااڵم كرد و كێشەكەی
خۆمم بۆ باسكردن ،ههواڵهى سەنتەری
داڵدەدان و رێكخراوێك كرام .ههركهسم
دهبین���ی رێنمای ئەوەی���ان دەكردم كە
كێش���ەكە ببڕدرێتەوه ،چونكە هەم لە
روی كۆمەاڵیەتیەوە كێش���ەیەو هەمیش
بۆ داهاتوم باش نابێت .دواتر لەشێڵتەر
مام���ەوە تاپیاوێكی���ان ب���ۆ دۆزیمەوەو
لەویان مارەكردم كە تەمەنی  20س���اڵ
لەمن گەورە تربو .بەو حاڵەشەوە باوكم
وازی لێنەدەهێن���ام ،چەندینجار ئەهاتە
سەرم و قسەی ناش���رین و سوكایەتی
پێدەكردم ،ئەیویس���ت واز لەمێردەكەم
بهێنم و بڕۆم���ەوە الی ئەوان .وایلێهات
مێردەكەمیش منی نەویس���ت ،دوای دو
مناڵ دەریكردم ،لەو كاتەوە تائێستا من
دەربەدەرم و ههر رۆژهو لهشوێنێكم».
چی���ا ،ئ���هوهى وت« :هەم���وو ئ���ەو
نەهامەتیانەى ل ه ژیانماندا توش���م بوه،
لەو كاتەوە دەس���تیان پێكرد كەباوكم
دەس���تدرێژی كردە س���ەرم و یاساش
هاوكار نەبو بۆ بە بەسزا گهیاندنی».
دهش���ڵێت« :هەمیش���ە ئەو پرسیارە
بێ وەاڵمە لەمێش���كم دای���ە :بۆ باوكم
دەس���تگیرنەكرا؟ بۆچی كەس���انی ناو
یاس���اش لەگ���ەڵ لێخۆش���بونی باوكم
بون؟!»

لەدەس���تدانی باوكی���ان ،مامی ئەركی
سەرپەرش���تیكردن و بە خێوكردنیانی
لەئەس���تۆ گرت���وه .چیرۆكى ئ���ازار و
كارهس���اتى ئ���هو ،لهو رۆژهدا دهس���ت
پێ���دهكات ك���ه كاتێك دایك���ی لەماڵ
دهرچ���وهو مامی ئەم���ەى بەهەلزانیوهو
ههوڵی دهستدرێژیكردنهسهرى داوه.
چیرۆكهكهى بهمشێوهی ه درێژهپێدا:
«قوف���ڵ كردن���ی دەرگاكەو ش���ێواوی
دەموچاوی مامم بۆمن زۆر مایەی پرس
بو ،لەوە ش���ۆك تر هاتنە پێش���ەوەو
پەالماردانم بو وهك گورگی برسی .منیش
بهههمو هێ���ز و توانامەوە هاوارم كردو
بەرگریم كرد ،نەمهێش���ت ئەنجامەكەی
بپێكێت ،هیچ نەوەستام تاخۆمم گەیاندە
الی دایكم و هەمو ش���تێكم بۆ باسكرد.
راس���تەوخۆ پیوەندیم���ان بەالیەن���ی
پیوەندی���دارەوە ك���رد ،لیژنەیەكی���ان
دروس���ت كرد ،بهاڵم لەبەر دڵی دایكم و
قسەی خەڵك بەناچاری و بەمەرج لێى
خۆش بوم».
ئهوین وت���ى« :ئێس���تا متمانە بەهیچ
پیاوێك ناكەم ،دیمەنەكان و وێنەی ئەو
لەحزەیەى مامم پهالمارى دام ،هەمیشە
لەپێ���ش چاوم���ن ،دایم��� ه ئەڵیم ئاخۆ
چەند كچی تر هەبێ و بهو ش���ێوەی من
دەس���تدرێژی كرابێتە سهری و لەترسا
بێدەنگی نواندبێت و وەك من جورئەتی
نەبێ���ت و تاوانەك���ەی پەردەپ���ۆش
كردبێت؟!»

ئ���هو ژن ه ههروهها وتى« :كهس���وكارم
هەڕەش���ەی ئەوەم لێدەكەن كە ئەگهر
لێ���ى خۆش نهب���م حاش���ام لێدەكەن،
ئێس���تا من نازانم چۆن قەراری لێخۆش
بون بۆ كەسێك بدەم كە بێبەزەیانەو لە
ماڵی خۆم دەس���تدرێژی كردوەتە سەر
مناڵێك؟»
وتیش���ی« :دواى ئهو روداوە تەنانهت
ناهێڵم مێردەكەمیش كچەكەم لەباوهش
بگرێت ،بههۆی ئەوەی من بینیم هەرچی
پی���اوی دنیا هەیە لەبەر چاوم كەوتون،
زریكەی كچەكەم و ئەو شەوەم هەرگیز
بیرناچێتەوە».

ئیتر بەو ش���ێوەیە بەردەوام لەژێر ترس
و هەڕەش���ەی كوش���تن ئ���ەوەی بەمن
دەكرد ،چوار ساڵ بەوشێوەیە بەردەوام
دەستدرێژی دەكردە سەرم ،بەوشێوەیە
نهفسیهتى تێكدابوم و و ئیدمانى كردبوم
و نهمدهتوانى بهس���هر خۆم دا زاڵ ببم،
خەڵكی تریش فێرم بون.
لەتەمەنی  15ساڵی و دوای چوار ساڵ،
پورم بەمەی زانی كەمێردەكەی لەگەڵ
منە ،دەریكردم و ئازاری زۆریدام ،دواتر
هەرخ���ۆێ پیاوێكی پی���رو كەمئەندامی
بۆ دۆزیمهوهو منی بەش���ودا .دوای سێ
مناڵ مێردەكەم زۆر ئازاریدەدام ،جارێك
بەفیشەك قاچی شكاندم ،دواجار دەری
كردم و كەوتمە سەر جادە».
نهس���رین ،دهڵێت« :بەخۆم ئەڵیم چی
دهبو ئهگهر وهك���و منااڵنى تر دایك و
باوكم���م ههبوای���ه و نەكەوتمایەتە بەر
نهفسی پیس���ی پیاوێكی دڕندە و ئەم
شێوە ژیانەم نەبوایە؟!»
دهش���ڵێت« :ئێس���تا زۆر دڵ���م الی
مناڵهكانم���ه ،دایم���ه ئهڵێ���م م���ن بێ
دایكی ئاواى بهس���هرهێنام ،ئهى ئهبێت
مناڵهكانم چ ئایندهی���هك چاوهڕوانیان
بكات؟!»

مێردی پورم ،ژیانى وێران كردم
نەسرین 35 ،ساڵ ،قوربانیهكى دیكهى
دهس���تدرێژییكردنه ،ك���ه ئ���هم لهالی
مێردی پوریهوه دهس���تدرێژى كراوهت ه
س���هر ،روداوێ���ك كه س���هراپاى ژیانى
وێران كردوهو چارهنوس���ى بۆ ههمیش ه
سوتاندوه.
چیرۆكهكهى بهمش���ێوهی ه بۆ (نهوژین)
گێڕایهوه:
«دوای مردنی دایك و باوكم ،لەتەمەنی
 9ساڵییەوە پورم ئەركی بەخێوكردنی
منی گرتە ئەستۆ كهماڵیان لهالدێ بو،
ئیتر منیش وهك���و دایك و باوكی خۆم براكهم بو به دێوهزمهى ژیانم
ش���ێوە ،ن���اوى خ���وازراوى مناڵێك���ى
سهیری پورم و مێردەكەیم دەكرد.
تەمەنم  12ساڵ بو ،هەرگیز ئەو رۆژەم تەمەن  13س���اڵه ،بهههڵس���وكهوت و
بیڕناچێ���ت الی ئاژەڵەكان بوم ،مێردی گۆشهگیرییهكهیهوه ،دیاره ك ه خاوهنى
پورهك���ەم كهتهمهنى  50س���اڵ دهبو ،گرێیهكى دهرونى قوڵه .چیرۆكى خۆی
هات بۆالم و هەردوكمان بە تەنیابوین .بهمشێوهی ه بۆ گێڕامهوه:
دهستدرێژی بۆسهر كچێكى تهمهن 4
پێیوت���م :وەرە پش���تم بش���ێلە .هەر «براك���ەم زۆر نزیك���م ئەكەوت���ەوەو
سااڵن!
س���وهام ،ژنێك���ی تەم���ەن  29س���اڵ ئەوەن���دەم زانی هەردو دەس���تی توند هەڵس���وكەوتی زۆر س���هیر بو لهگهڵم،
ب���و .لەیەكێ���ك ل���ە نوس���ینگەكانى گرتم و رایكێش���ام و دەستدرێژی كردە هەرگیز پێش���وتر ئەم هەڵس���وكەوتەم
لەو نەبینیبو ،بۆی ه ئهم ه ترس���ی لهالم
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی ،سەرقاڵی سەرم.
بەدواداچ���ون ب���و بۆ ئهو س���كااڵیەی
لەبەرامبەر دەستدرێژی كردنە سەر كچە
تەمەن چوار سااڵنەكەی لهالیهن مێردی
خوش���كەكەی كەتەمەنی  30س���اڵ بو،
تۆماریكردبو.
ئهو چیرۆكهكهى بهمشێوهیه گێڕایهوه:
«خوشكهكەم و مێردەكەم میوانمان بون،
ئێمە س���ەرقاڵی كاركردن بوین نزیكەی
كاتژمێر11ى ش���ەو بو كچەكەم خەوی
لێكەوتب���و ،كاتێك چومە ژورەوە بینیم
مێردی خوشكهكەم پیجامەی كچەكەمی
داكاندوەو خهریكی تەحروشكردنە پێی،
ئهو دیمەنهم بینی حەپەسام و لەهۆش
خۆم چ���وم ،دواى ئهوهش ماڵ و هەمو
ش���تێكم لەبەرچ���او كەوت وكچكەش���م
ترس���اوەو بەردەوام رائەچڵەكێت .دوای
س���كااڵكردنیش كێشەی كۆمەاڵیەتیم بۆ
دروستبوەو كەسوكارەكەم زۆرم لێدەكەن
ئهمجارهیان مام دهبێته دڕنده
لێى خۆش���بم و ئازادی بكەم ،بەاڵم من
ئەوی���ن ،تەمەن���ی  17س���اڵه ،دوای هێشتا سورم لەسەر سكااڵكەم».

دروس���تكردبو ،ب���ه ش���ێوهیهك وهك
مۆتهكهى لێهاتبو و ش���هوانهش دههات ه
خهوم.
هەموو ئهم قسهوباس���انهم ب���ۆ دایكم
گێڕای���هوه بهئومێ���دى هاوكاریك���ن و
چارهس���هركردنى كێشهكهم ،كهچى ئهو
توند بەدەستی كێشای بەدەمم داو تفی
لێ كردم و نەیهێش���ت قس���هكانم تەواو
بكەم!»
با یهكهم ههنگاو لهخۆمانهوه دهست
پێبكهین
كێش���هى دهستدرێژى كهس���انى نزیك،
رهنگ��� ه ب���هو زهقیی���ه بون���ى نهبێت،
بهشێكیشی پهیوهندی بهوهوه ههیه ك ه
كێش���هكان زۆرتر بهنهێنى دهمێننهوه،
بهاڵم ئهوهى پێویس���ت ه ئهنجامى بدهین
ئهوهیه ك���ه بهههمومان���هوه روبهروى
ئ���ەم حاڵەتە بوهس���تینهوه ،بۆ ئهوهى
خوشك و مناڵ و كهسهكانمان ،ژیانیان
ب���هدهردى ئهو قوربانیان���ه نهچێت ك ه
چیرۆكهكانیانمان لهسهرهوه گێڕایهوه.
منیش الی خۆم���هوه ،یهكهم ههنگاوی
كرداریم نا!
یهكهم ههنگاوی كرداریش���م ناس���اندنى
(ش���ێوه) بو به توێژهرێك���ى دهرونی
دڵسۆز ،بۆ ئهوهى ئێمهى رۆژنامهنوس
ههر رۆڵی خستنهروى كێشهكان نهبینین
و بهش���ێك بین لهبهرگرتن بهم تاوانهى
كهدهكرێت .توێژهرهكهش خۆشبهختان ه
دایكی بانگهێش���تكردبو و لهكێش���هك ه
ئ���اگادارى كردب���وهوهو چارهس���هریان
كردوه .ئێس���تا (ش���ێوه) تاڕادهیهك
دهرون���ى ئارامه ،بهاڵم هێش���تا ترس و
دڵهراوك���ێ ل���هوهى بهس���هری هاتوه،
بهتهواوى لهدهرونى دا نهڕهویوهتهوه.
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جاران جەستەیان سوتا بو ،ئێستا روح و دەرونیان

راپۆرت

ئەو کچانەی بەشێکی جەستەیان سوتاوە ژیانی سەخت دەگوزەرێنن
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
(گواڵن) ،کەبەشێک لە روخساری
سوتاوە ،هەم ئازاری جەستەيی و هەم
دەرونی ئەچێژێ ،هەندێكجار هێندە
جاڕس ئەبێت ،دەڵێت« :بریا هەر ئەو
کاتەى بەشێک لەجەستەم سوتا ،هەمو
جەستەم سوتابایە».
گواڵن )23( ،ساڵ ،بۆ (نەوژین) وتی:
«لەکات���ی دروس���تکردنی خواردنا بو،
لەپ���ڕ غازەکەمان تەقیەوەو بەش���ێک
لەجەستەمی سوتاند».
ئ���ەو وتیش���ی« :هەرچەن���د دەرمانم
بەکارهێن���ا بۆئ���ەوەی س���وتاوییەکە
بەجەس���تەمەوە نەمێنێ ،بەاڵم سودی
نەبو ،هەرئ���ەوەش بوهت���ە رێگریهكى
گهوره لهبهردهم ژیانم دا».
زۆرین���هى ئ���هو كچان���هى ك ه توش���ى
حاڵهتهكان���ى س���وتان دهب���ن ،دواى
روداوهك��� ه روب���هروى ژیانێكى ناخۆش
و ناس���هقامگیر دهبنهوه .ئهوان ئهگهر
بهخۆسوتاندن بێت یان به سوتان بێت،
جهستهو روخس���اریان توشى شێواویی
دهبێت ،ئهم���هش وادهكات نهتوانن ب ه
ئاسایی ژیان بكهن.
ئ���هوان ئهگهرچی دهربازی���ان ل ه ئازاره
جهس���تهییهكان ب���وه ،ب���هاڵم بههۆی
لێكهوتهو ش���وێنى برین و سوتاویهكهى
سهر جهستهیان ،ناتوانن وهكو كهسانى
دیك ه ژیان بك���هن ،بهڵكو ئهم ه دهبێت ه
گرێیهك ل ه ژیانیان دا.
گواڵن ،ئهو كچهى كه غازى پێدا تهقیهوهو
بهش���ێكى جهس���تهى س���وتا ،لەکاتی

گێڕان���ەوەی چیرۆکی س���وتاوییەکەیدا،
وهك ئ���هوهى دهس���تكاری برینێك���ى
س���ارێژنهبو بكهى ،ئ���ازار دایدهگرت و
دهستى بهگریان دهكرد.
بهدهم گریان و ههڵڕشتنی فرمێسکهوه،
ئاماژەی بەوەکرد «لەئێس���تادا ئازاری
جەس���تەم نیە ،بەاڵم دەرون���م هێندە
نامورتاح���ە ک���ە دەڵێم بری���ا ئەو کات
تەواوی جەستەم سوتابا و لەم ئازارەی
ئیستە دەربازم بوایه».
ئهو كچانهى ك��� ه روبهروى ئهم حاڵهت ه
دهبن���هوه ،ههندێكی���ان ناچ���ار دهبن
دهس���تبهردارى ژیانى ئاسایی و خهون
و خولیاكانیان ب���ن و لهكونجى ماڵهوه
بخزێن.
محهمهد ئیبراهیم ،توێژهرى كۆمهاڵیهتی،
بۆ (نهوژین) وتى« :ئ���ەو ئافرەتانەی
کە بەهۆی روداوێکەوە یان س���وتانەوە
روخس���ارییان تێکچوە ،توشی بارێکی
دەرونی ئاڵۆز دەبن و هەست بەکەمی و
شەرم دەکەن و ئەگەری دورە پەرێزی و
دورکەوتنەوەیان لە کۆمەڵ زیاترە».
(دەرون) ،کچێک���ی ترە و بەش���ێک لە
روخساری س���وتاوە .لهوبارهوه دهڵێت:
«من تەمەنم ش���انزە سااڵن بو کاتێک باس���لهوهدهكهن ك ه هەندێكجار خەڵکی ناتوانم».
توشی ئەم س���وتاوییە بوم ،هەندێكجار توانج���ی ئەوەیان لێ���دهدهن کە بۆچی بهوتهى محهم���هد ئیبراهیم-ى توێژهرى
منااڵن لێم دەترسێن و کەئەمبینن هاوار هاوس���هرگيریی ناكهن ،بێ ئاگا لهوهى كۆمهاڵیهت���ی ،بهش���ێكى زۆری خهم و
ئەکەن ،ئەمەش بۆ من زۆر ناخۆش���ە ،كه بههۆی س���وتاویی جهس���تهیانهوه تهركیزی ژیانى ئهو كچانهى ك ه توش���ى
سوتان هاتون ،دهبێته ئهوهى چۆن ئهو
بۆیە بەکەمی دەچمە دەرەوەو تەنانەت ناتوانن ئهو كاره بكهن.
وازم لەخۆێندنیش هێناوە».
دەرون ،ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێت« :من جێ سوتاوی ه چاك بكهنهوه.
یهكێ���ك لهگهورهتری���ن ئهو كێش���هو کەبەشێک ل ه روخسارم سوتاوە ناتوانم وت���ی« :ئ���هو كچان ه هەس���تی متمانە
خهمان���هى ك ه روب���هروى ئ���هم كچان ه بەهیچ جۆرێک دایبپۆش���م ،ئەوانەی کە بەخۆبونیان ک���ەم دەبێتەوە و زۆرترین
دهبێتهوه ،ئهوهی ه ك���ه قورس و گران ه بەشێک لە جەستەیان سوتاوە ئەتوانن بیرکردنەوەکانی���ان ل���ە جوانترکردنی
بۆی���ان ژیان���ى هاوس���هری پێكبهێنن .بە جلێك دایپۆش���ن ،بهاڵم من ئەوەش روخساریان دەبەنەس���ەر ،لە پرۆسەی

هاسەرگیریش���دا رەنگە توش���ی گرفت
ببنەوە».
ئهم وتهیه( ،گواڵن)یش جهختیلێكردهوه
و وتى« :هەندێكجار ئارەزو دهكهم جلێک
بپۆش���م ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی جەستەم
سوتاوە ،ناتوانم لهبهری بكهم ،ئەمەش
توش���ی بێئومێدی���م دەکات و خۆزگ���ە
دەخوازم کە وەکو هەرمرۆڤێکی ئاسایی
بمتوانیبایە هەمو ئەو جالنە لەبەر بکهم
کە ئارەزوم لێیانە».

زۆرینهیان تاك ه سهرچاوهى ژیانیان موچه كهمهكهیان بوه

حكومهت بێوهژن و ههتیوباران نانبڕاو دهكات
لەگەڵ بڕینی
موچهكهم
ژیانمان بەقورسی
بەڕێوەدەچێت

بێوەژنانی گەرمیان لە چاوەڕوانی وەرگرتنی موچەکانیان
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئەگەر نەمانی ھاوسەرەکانیان
خەمێکی گەورە بێت یان جیابونەوە
لەھاوسەرەکانیان بەشێکی
کێشەکانیانی چارەسەرکردبێت ،ئەوە
بڕینی موچەکانیان لەروی مادییەوە
ھێندەی تر ژیانی بێوەژنەکانی
سەختکردوە.
ئهوان پیش���تر دو مان���گ جارێك 300
ههزاریان وهردهگرت ،بهاڵم ماوەی ساڵ
ونیوێكه ھیچ موچەیەکیان پێنادرێت.
بەش���ێک ل���ەوان دوای کۆچ���ی دوای
ھاوس���ەرەکانیان خەم���ی بەخێوکردنی
منداڵەکانی���ان بو بەوەی پێویس���تیان
بەکەس نەبێت ،بەاڵم ئێستا وەکخۆیان
دەڵێن ئەوان پێویستیان بەمنداڵەکانیانە
سەرەڕای ئەوەی ھاوسەرگیریان کردوە.

زوھرە نيزامەدین )55( ،س���اڵ ،ماوەی
دە س���اڵە ھاوس���ەرەکەی لەدەستداوە.
ئ���هو دانیش���توی ناحی���ەی رزگاریەو
خاوەنی ش���ەش مناڵە ،ئێس���تا لەگەڵ
س���ێ لەمنداڵەکان���ی دەژی .وت���ى:
«ل���ەدوای بڕینی موچەکەم دابینکردنی
بژێ���وی ژیانمان قورس���بوە ،کوڕەکانم
کەھاوس���ەرگیریان ک���ردوە یارمەتیمان
دەدەن بۆئ���ەوەی ژیانم���ان لەئێس���تا
قورستر نەبێت».
بهپێی ئامارى بەڕێوەبەرایەتی گش���تى
چاودێرى و گهش���ەپێدانی كۆمهاڵیهتى
گهرمی���ان ،ل���ه س���نورهكهدا ()3457
بێ���وهژن ههی���ه .گەورەترین کێش���ەی
بێوەژنەکان لەدوای بڕینی موچەکانیان
خراپی دۆخە ئابوریەکەیانە کە خۆشیان
ناتوانن ھیچ کارێک بکەن.
حەلیمە رهشید )62( ،ساڵ ،لەگەڵ دو
کچی ل ه ش���ارهدێى گردەگۆزینەی کەالر

ژیان بەس���ەردەبات .وتى« :جگە لەو لەگەڵ ماڵی باوکی دەژێت .بۆ (نهوژین)
موچەیە ھیچ داھاتێکی ترم نەبو ،لەگەڵ وتى :بڕینی موچەکەم کاریگەری زۆری
بڕینی موچهكهش���م ژیانمان بەقورسی ھەب���وە لەس���ەر ژیانم ،چونک���ە ھیچ
بەڕێوەدەچێت ،ئێستاش باری ئابوریمان موچەیەکی ترمان نیە ،بەھۆی تەمەنەوە
باش نی ه و خۆش���م توان���ای كاركردنم باوکم ئێستا ھیچ کارێک ناکات.
وتیشی« :باری ئابوریمان باش نیە ئەو
نیه».
لهس���اڵى ()2013هوه هیچ مامهڵهیهكى موچەیە بۆ من زۆر باش���بو ،دەمتوانی
چاودێرى خێزان لە گەرمیان وهرنهگیراوه پێداویس���تیەکانی خۆم���ی پێدابی���ن
كه كهسێك بتوانێت سودمهندبێت ،ئیتر بکەم».
بێوهژنان بن یان ه���هر توێژێكى تر ك ه لهبهرامب���هر ئهم ههم���و داواو رهخنهو
تۆڕی پاراس���تنى كۆمهاڵیهتى و خێزان گلهییهى توێژى بێوهژنان ،بهڕێوهبهرى
گش���تى چاودێ���ری و گهش���هپێدانى
دهیانگرێتهوه.
بەش���ێک لەو بێوەژنانە جیابونەتەوەو كۆمهاڵیهتی گهرمیان ،ئاماژه بهوهدهكات
لەگەڵ ماڵ���ی باوکیان دەژی���ن ،بڕینی كهتائێس���تا نازانرێت كهى و چۆن ئهو
موچهكانی���ان وایك���ردوه ببنه بارگرانى موچانه دهدرێنهوه.
بهس���هر ئهوانهوه ،ئهمهش ههس���تێكى دهرون عوم���هر ،ب��� ه (نهوژین)ى وت:
«لهئێس���تادا كڵێش���هى فۆرمێ���ك
ناخۆشی بۆ دروست كردون.
(ھ  .ک) )40( ،س���اڵ ،م���اوەی ( )12لهوهزارهتى كاروبارى كومهاڵیهتى بهراوێژ
س���اڵە لەھاوس���ەرەکەی جیابوەتەوە و لهگهڵ بانكى نێودهوڵهتى ئامادهكراوه،

س���هبارهت ب��� ه پش���تگیریكردنى
ئهوكهس���انهى كهس���ودمهندن لهبهشى
چاودێ���رى خێ���زان كهبێوهژنهكانی���ش
دهگرێت���هوه ،لهبارهى زانینى ئاس���تى
بژێوی وئاستی سەرچاوەکانی ژیانیان،
ل���هدواى دیاريكردنى ئاس���تى بژیویان
بڕیار لهس���هر بهردهوامبون یان بڕینى
موچهكانیان دهدرێت».
سهبارهت بهوهى سیستهمى بایۆمهتری
ك ه بێوهژنانی���ش دهگرێتهوه( ،دهرون
عومهر) وت���ى« :بیوهژنهكانیش وهكو
ههمو فهرمانبهران روپێوی بایۆمهتریان
ب���ۆ دهكرێت بۆ ئهوهى بزانرێت موچهى
تریان ههیه یان نا ،چونكه ههركهسێك
لهچاودێرى خێزان سودمهندبێت نابێت
موچهى ترى ههبێت».
بەشێکی تر لەو بێوەژنانەی جیابونەتەوە
مناڵی���ان ھەیەو لەگ���ەڵ ماڵی باوکیان
دەژین دوای بڕین���ی موچەکانیان ژیان
بۆئەوان دو ھێندە س���ەختبوە ،چونکە
خۆیان ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکانیان
گرتوهتە ئەستۆ.
یەکێ���ک لەوبێوەژنانەی کەناوەکەی الی
(نەوژین) پارێزراوه ،خاوەنی ٣منداڵەو
لەگ���ەڵ ماڵی باوکی دەژێ���ت .دەڵێت:
«دوای جیابون���ەوەم لەھاوس���ەرەکەم،
خ���ۆم مناڵەکانم بەخێودەک���ەم ،بەاڵم
ئێستا ناتوانم وەکپێویست ئەو شتانەی
داوای دەک���ەن بۆی���ان جێبەجێ بکەم،
ئەمەش ئازارم دەدات».
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لهكفری دو هاوسهر پێكهوه نانهواخانهیهك بهڕێوهدهبهن

(سهمهد ئهمین) و (رووناك محهمهد) لە کاتی کارکردندا
◘ نهوژین ،ئهشرهف ئهحمهد
ئیشكردنى پیاوان لهشوێنكارهكاندا
دیمهنێكى ئاسایی و دوبارهیه ،رهنگ ه
تاڕادهیهك ژنانیشمان لهشوێنكارهكاندا
بینیبێت ،بهاڵم دیمهنى دو هاوسهر
كه پێكهوه ل ه شوێنكارێك دا كاربكهن
لهگهرمیان ،دهگمهن و كهم بینراوه.
دو هاوسهر لهقهزاى كفری ،توانیویان ه
ئهم كۆته بشكێنن و پێكهوه ماوهى
نزیكهى  9ساڵه ،دوكانێكى نانهوایی
«نانهواخانه» بهڕێوهدهبهن و بژێویی
خێزانهكهیان پهیدا دهكهن.

(سهمهد ئهمین) و (رووناك محهمهد)،
دو هاوسهرى دانیشتوى قهزاى كفرین.
ئهوان ك ه بڕیاریانداوه هاوبهش���ى ژیانى
یهك ب���ن ،ل ه ماڵ���هوهو دهرهوهش���ى
دا ،ئ���هو بڕیارهی���ان پهی���ڕهو كردوه.
رۆژان��� ه بهیهك���هوه نانهواخانهیهك ل ه
گهڕهكى «ئەوبەری» ش���اره دێرینهك ه
بهرێوهدهبهن .وهكخۆیان دهیڵێن :ئێمه
پێك���هوه و ب���ۆ یارمهتى دان���ى یهكتر
كاردهكهین.
سهمهد ،كه تهمهنى  62ساڵه ،لهوبارهوه
ب���ۆ (نهوژین) وتى« :پێویس���تی ژیان
و ئهرك���ی باوكایهت���ى و دایكایهت���ى،

وایلهئێمهكردوه كه دهس���ت بدهین ه ئهم
پیش���هیه ،لهم رێگهیهوه لهخوا بهزیاد
دهتوانین بژێوی خۆمان پهیدا بكهین».
وتیشی« :ب ه رهنجى شانى خۆمان نان
دهردهكهین و ئامادهنیمان دهست لهم و
لهو پان بكهینهوه ،ئهمه ئیشى شهرهف ه
دهیكهین ،لهخوا بهزیادبێت ئیشهكهین و
حاڵمان باشه».
(روناك)یش ،هاوبۆچونى هاوسهرهكهى
ب���و بهوهى س���هربهرزن ب���هم كارهیان
و پێك���هوه دهتوان���ن بژێ���وی ژیان���ى
خێزانهكهیان پهیدا بكهن ،كه ل ه خۆیان
و شهش مناڵ پێكدێت.

ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى « :بژیویم���ان
لهس���هر ئهم كارهیه ،ههرچهنده زۆریش
هی�ل�اك دهبی���ن ،ب���هاڵم مورتاحین و
رۆژان���هش چهندم���ان دهس���تبكهوێت
سوپاسگوزارین».
ئیش���كردنى ئ���هم دو هاوس���هره ل��� ه
نانهواخانهكهیان���دا ،ب���ههاوبهش���ى و
هاوكارییه ،ئهوان لهنێوان خۆیاندا ئهرك
و كارهكانیان دابهش كردوه.
س���همهد ،لهوبارهوه وتى« :هاوس���هرم
زۆرت���ر كارى ههویر گرتن���هوهو گونك
ك���ردن ئهنجام دهدات ،منیش پێوهدانى
به تهنورهك���هو ئاگاداربون ل ه برژاندنى
و ههروهها فرۆش���تنى ب��� ه كڕیارهكان
ل��� ه ئهس���تۆمه» .وهكخۆیش���ی وتى:
«پێكهوه به باشیی كارهكهمان ئهنجام
دهدهین».
زۆرێك لهپیاوان بهتایبهتى ئهوانهى ك ه
ب ه «ن���هوهى كۆن» ههژم���ار دهكرێن،
كاركردنى ژنانیان بهالوه پهس���هند نیه،
ب���هاڵم ئاخۆ چی وایكردوه (س���همهد)
پێچهوانهى نهوهكهى بیر بكاتهوه؟
لهوهاڵم���دا دهڵێت« :پی���او لهگهڵ ژن
ئهبێ���ت ج���ۆره رێكهوتنێك���ى ههبێت،
چونكه چهپڵ ه بهیهك دهست لێ نادرێت
ئهگ���هر بمانهوێت ب ه خۆش���گوزهرانى
بژین».
یهكێك لهو خااڵنهى ك ه ئهو دو هاوسهره
نیگ���هران دهكات ،توانج���ى خهڵكى و
دهستوهردانیان ه له ژیانیان ،بهتایبهتى
كه زۆرجار تانهی���ان لێدهدهن و پێیان
دهڵێن دهستبهردارى ئیشهكهتان بن.
(س���همهد) لهوبارهوه وت���ى« :خهڵك
تان ه و تهش���هر دهدهن ،بهاڵم من گوێم
ل��� ه خهڵ���ك نیه ،م���ن بهش���هرهفم ب ه
ئیش���هكهم»( .روناك)ی���ش جهخت ل ه
قسهكانى دهكاتهوه و دهڵێت« :خهڵك
زۆر قس��� ه دهكهن و تهداخولى ژیانمان
دهكهن دهڵێن بهس��� ه و وازبێره پشتت
ش���كا و هیالكیت ،منی���ش ل ه وهاڵمدا
دهڵی���م ئهى چى بكهی���ن و چۆن بژین

ئهگهر ئ���هم كاره نهكهین؟» .ئاماژهى
دا ههندێكجاری���ش بهم پهن���ده كوردی ه
وهاڵمی���ان دهداتهوه «دهس���تى ماندو
لهسهر سكى تێره».
ئیش���هكهى (س���همهد و روناك) ،نهك
ه���هر لهكف���ری ،بهڵك���و ل���ه گهرمیان
بهگش���تى ،هاوش���ێوهى كهمه ،چونك ه
ئهگهرچ���ی زۆر ژن و زۆر پی���او ه���هن
كاردهكهن ،بهاڵم كهمیانه بهیهكهوهن ل ه
ئیش���هكهیاندا ،بهتایبهتى بۆ كردنهوهى
نانهواخانهیهك.
عومهر محهمهد ،سهرۆكى لقی گهرمیانى
س���هندیكاكانى كرێكاران و پیشهوهرانى
كوردستان ،بۆ (نهوژین) جهختى لهوه
كردهوه ك ه حاڵهتى كاركردنى هاوسهران
بهیهكهوه لهگهرمیان زۆر كهمه ،بهڵكو
زۆرتر به تهنهاو جیاواز كاردهكهن.
وتیش���ی« :زۆر ههڵمان���داوه ك��� ه كار
ئاسانى بكهین بۆ ژنان و كچان كه وهكو
واڵتانى دونیا ژنان شانبهش���انى پیاوان
كاربكهن ،ب���هاڵم لهس���نورى گهرمیان
الیهنه كۆمهاڵیهتییهك ه رێگره».
بهاڵم ئهو دو هاوس���هره ،بهپێچهوانهى
نهریتی باوهوه 9 ،ساڵ زیاتره پێكهوهو
ل���ه نانهواخانهكهیان���دا كاردهك���هن،
چاویش���یان لهوهی��� ه كهبتوانن پهرهى
زیاتر ب ه ئیش���هكهیان بدهن و بیكهن ب ه
كارگهیهك.
لهوب���ارهوه (روناك) وت���ى« :بیرمان
لهكردن���هوهى كارگهی���هك كردوهتهوه،
ك��� ه ه���اوكات فڕنیش بێت ب���ۆ كارى
ههویر بهگش���تى ،بهاڵم كێشهى شوێن
و ههروهها كێش���هى داراییشمان ههیه،
بۆی ه ئهگهر رێكخراو یان الیهنێك ههبێت
بتوانێ���ت هاوكارییمان بكات ،ئهوا ئێم ه
دهتوانین كارهكانمان فراوانتر بكهین».
جهخت���ى لهوهش���كردوه «م���ەرج نیە
ئافرەت هەر کاری ماڵەوە بکات ،بەڵکو
دهبێت ئافرهتان س���هربهزان ه كاربكهن
و دهس���ت رهنگین بن ،تابتوانن ماڵ و
مناڵیان بژێنن بهسهربهرزى».

لهئیشكردن دا ژنانى گهرمیان خهریكه جێ ب ه پیاوان لێژ دهكهن!
◘ نهوژین ،سازان مستهفا
ئهگهر چی زۆرینهی ئهو كاسبكار و
فرۆشیار و دوكاندار و پیشهوهرانهی
كه لهبازاڕهكانی كوردستان و گهرمیان
بهتایبهتی دا ههن ل ه رهگهزی نێرن،
بهاڵم لهماوهی ئهم سااڵنهى دوایی دا
ژمارهی ئافرهتانى ئیشكهر لهكهرتی
تایبهت دا بهتایبهت لهگهرمیان دا روی
لهزیاد بون كردوه.
لهدوای���ن ههوڵ���ی بهش���داریی ژنان ل ه
كهرتی تایب���هت دا ،ماركێتێك بهناوى
(س���ۆران) ك ه ماوهى چەن���د مانگێك ه
ل��� ه ك���هالر دا كراوهت���هوهو یهكێك ه ل ه
بازاڕه قهرهباڵهغهكانى ش���ار ،زۆرینهى
كارمهندهكانى ئافرهتن ،بهرپرسانیشی
ئاماژه بهوهدهكهن ئهم كاره بازاڕهكهى
بههێزتر كردوه.
لهپ���اڵ ئهوهى زۆرب���هى كارمهندهكانى
بازاڕهك��� ه كچن ،هاوكات زۆرینهش���یان
خ���اوهن بڕوانامهن ،ئ���هوان بێهیوابون
ل ه كهرتى گش���تى و حكومیی ،بێهیواى
نهكردون ل ه كاركردن ،بهڵكو ئهمجارهیان
ل��� ه كهرتى تایب���هت دهس���تیان بهكار
كردوه.
جیالن مهجید ،یهكێك ل ه كارمهندهكانى
بازاڕهك���ه ،بۆ (نهوژین) وتى« :بههۆی
قهیرانهوه دامهزراندن ل ه كهرتی گشتی
نهم���اوه ،بۆی ه روم لهم ب���ازاره كردوه
نزیك���هی  2مانگ���ه لێ���ره كاردهكهم و
كارهكهم زۆر پێخوشه«.
سهرپهرش���تیاری (ب���ازاڕی س���ۆران)
یش ،ش���یروان ئهحمهد ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژین) وت���ی« :ئهوهی ئهم بازاڕهى
جیاكردوهتهوه له بازارهكانی ئهم شاردا
ئهوهی ه كه فرس���هتێكی باش���تری داوه
به ئافرهتان���ی ناوچهكه بهتایبهتی ئهو
كچان���هی ك ه خ���اوهن بڕوانامهن ،بهاڵم

حساب بۆ قسهو
توان ج بكهین ،ئهوا
ناتوانین خهون و
ئاواتهكانمان بهدی
بێنین
لهكهرتی گشتی دانامهزراون ،بۆئهوهى
لێرهدا دهست بهكار بكهن».
ههندێ���ك ل���هو كچان���هش تائێس���تا
خوێندكارن و لهپاڵ خوێندنهكهیان ،لهم
بازاڕهدا كاردهكهن.
تاڤگ ه عوم���هر ،یهكێك ه لهو كارمهندان ه
كه خوێندكاری قۆناغی چوارى زانكۆیه.
ئ���هو بۆ (نهوژین) وت���ی« :من ماوهی کچێک لەکاتی کارکردندا لە مارکێتێکی کەالر
مانگێك ه لێره كاردهكهم و زۆرم پێخۆش ه
ك ه له بازاڕێكی وا ئیشدهكهم ،سهرهڕای پێدابین بكهن و توزێكیش ههناس ه بدهن كاشێرهكانمان كه ههستیارترین جێگای ه (جیالن)یش وت���ى« :بهو كچان ه ئهڵێم
ئ���هوهی خوێندكارى زانك���ۆم و رۆژان ه و ه���هر لهماڵهوه و لهنێ���وان ئهو چوار لهبازارهكهدا ،به دهستی كچهكانهوهیه ،ك��� ه لهترس���ی قس��� ه و توانجی خهڵك
تائێس���تاش ماوهی چەند مانگێكه ئهم ناتوانن كار بكهن ،نابێت شهرم بكهن،
بهخوێندنهوه سهرقاڵم ،بهاڵم پێمخوش ه دیواره دا نهبن».
داهاتێكی خۆمم ههبێت وپش���ت بهخۆم ب���هو پێی���هی كۆمهڵگ���هی ك���وردی ،بازاڕه كراوهت���هوه ،ئهو كچانهی لێرهن چونك ه ئهوانیش وهكو پیاوان ئازادن و
ببهس���تم و ه���اوكات وئهزمونێكی���ش بهكومهڵگهیهكى پیاو ساالریی ناسراوه ،نهك ههر لهسهر ئاس���تی ئیداره وهكو ئهگهر كارێكى گونج���او ههبێت بۆیان،
بۆی���ه كاركردنی كچان له ب���ازاڕ دا ب ه دهسته خوشكیك كاردهكهن ،بهڵكو بۆ ئهوا با ئهنجامی بدهن و گوێ ب ه قسهی
لهكاركردن بهدهستبێنم».
ئهم ب���ازاڕه جگه ل���هوهی ههلی كارى پیش���هیهكی پیاوانه ههژمار دهكرێت و پێشخستنی بازاڕهكهش بهجدیهوه ههوڵ خهڵك نهدهن».
(ش���یروان ئهحمهد)ی���ش جهخ���ت
ب���ۆ دهرچوان���ی زانك���ۆ وپهیمانگاكان زۆر بهكهم���ی ژنان خۆی���ان ل ه قهرهی دهدهن».
رهخس���اندوه ،بهههمان ش���ێوه ههلی دهدهن ،ب���هاڵم ئهوهى مایهى تێبینی و ب���هاڵم یهكێك ل���هو ئاس���تهنگانهى ك ه لهوهدهكات���هوه كهیهكێ���ك ل ه ترس��� ه
خۆشحاڵیه ئهم شاره خهریكه ههنگاوێك ژنان لهكات���ى ئیش���كردن دا روبهروى ههمیشهییهكانى كچان لهكاركردن ،ترس ه
كاری ب ه ژنانی ماڵهوهش داوه.
دیمهن عهلی ،یهكێك ه لهو ئافرهتانه ،بۆ دهنێت ب���هوهی ژنانیش بێن��� ه كهرتى دهبن���هوه ،ئهو تێڕوانینهیه ك ه كۆمهڵگا لهتوانج و قسهو قسهڵۆك «من زۆربهی
بهرامبهریان پیش���انى دهدات ،یان ئهو كات ب ه كچهكان���م وتوه خۆتان خۆتان
(نهوژین) وتى« :راس���ت ه ههمو كارێك تایبهتهوهو ئیشى تێدا بكهن.
ماندوبونی خ���ۆی ههیه و منیش ماندو ش���یروان ئهحم���هد ،سهرپهرش���تاری توانج و قسانهیه ك ه روبهروى دهبنهوه .بن و گوێ به قس���هی ك���هس مهدهن،
دهبم ،س���هرهڕای ئهوهش زۆر خۆشحاڵ بازاڕهكه ،ئاماژهى بهوهكرد ك ه لهمیانهى لهوب���ارهوه (تاڤگ���ه) وت���ى« :نابێت خوش���بهختان ه تاوهكو ئێستاش توشی
و س���هربهرزم بهكارهك���هم ،هی���وادارم كاركردنیان دا تێبینیی ئهوهیان كردوه حسابێك بۆ ئهو قسهو توانجانه بكهین ،هی���چ ج���ۆره كیش���هیهك نهبونهتهوه،
ههم���و ئافرهتێك ههوڵ بدات كارێكی وا هی���چ جیاوازی���هك نیی��� ه لهكاركردنى چونكه ئهگهر وابێت ئهوا ناتوانین خهون بهڵكو زۆرێكیش لهپیاوان دهستخۆشیان
لێكردون».
بدۆزێتهوه تاوهكو بژێوی ژیانی خۆیان كچان و ك���وڕان .وتیش���ی« :تهنانهت و ئاواتهكانمان بهدی بێنین».
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باڵوێزهكهی خانهقین
◘ نهوژین ،ئومێد زهنگهنه
كچه كوردێكی دانیشتوی قهزای
خانهقین كههاوكات چاالكوانێكی
مهدهنیشه ،لهالیهن رێكخراوی دیداری
باڵوێزانی ئاشتی بۆ كاری چاكهو
گهشهپێدان ،بهباڵوێزی ئاشتی دیاری
دهكرێت.
زهین���هب ئهركهوازی ،ئهو كچ ه كوردهی
ش���اری خانهقین��� ه ك���هوهك باڵوێزی
ئاش���تی پارێ���زگای دیال��� ه لهالی���هن
رێكخراوی دیداری باڵوێزانی ئاش���تی بۆ
كاری چاكهو گهشهپێدان كه نوسینگهی
رێكخراوهكه لهشاری بهغدای پایتهختی
عێراقه ،دیاری دهكرێت.
لهلێدوانێكی تایبهتیش���دا بۆ (نهوژین)،
(زهین���هب ئهرك���هوازی) دهڵێ���ت:
«بهبڕیارێك���ی فهرم���ی رێكخ���راوی
دی���داری باڵوێزان���ی ئاش���تی بوكاری
چاكهوگهشهپێدان وهك باڵوێزی ئاشتی
پارێزگای دیالهدهستنیشانكراوم».
زهین���هب وهك خۆی دهڵێت ش���انازی
ب���هوهدهكات كهوهك ئافرهتێكی كوردی
خانهقین لهالیهن رێكخراوێكی عێراقیهوه
بهباڵوێزی ئاشتی ههڵبژێردراوه.
لهدرێ���ژهی لێدوانهكهی���دا زهین���هب
ئهرك���هوازی ،لەبارەی ئەزمونی خۆیەوە
دهڵێ���ت« :چهندی���ن س���اڵه وهك
چاالكوانێك���ی كۆمهڵ���گای مهدهنی و
بهتایبهت مافهكانی مرۆڤ كاردهكهم و
هاوكات ساڵی رابردوش وهك راوێژكاری
رۆش���نبیری پارێزگای دیاله دهستیشان
ك���رام و لهئێستاش���دا چهندین گروپی
خۆبهخشم ههیه».

ئاماژهى دا ئهمانج���ی ئهو رێكخراوهش
لهدهستنیشانكردنی باڵوێزهكانی ئهوهی ه
كهئهو كهسه بتوانێت كهسی سهركرده
بنی���ات بنێ���ت وهۆش���یاری چاالك���ی
خۆبهخشی و هاوبهشی باڵوبكاتهوه.
وتیش���ی« :پێدانی نازناوی باڵوێزیش
بهئاس���انی بهههمو كهس���ێك نادرێت،
چونك���هئهو كهس���هی ك��� ه نازناوهك ه
وهردهگرێت دهبێت چهند ساڵێك پێشتر
لهبواری كۆمهڵ���گای مهدهنیدا خزمهتی
كردبێت و ههڵس���هنگاندن بۆكارهكانی
دهكرێت».
لهب���ارهی ئهو گروپ و رێكخراوانهش���ی
كهلهئێس���تادا وهك خ���ۆی دهڵێ���ت
سهرپهرشتیان دهكات ،زهینهب دهڵێت:
«بهخۆشحاڵیهوه لهئێس���تادا لهشاری
خانهقین سهرپهرش���تی چهندین گروپ
دهك���هم لهنمون���هی ئ���هو گروپانهش
فۆتۆگراف���ی و خانمان���ی ش���ێوهكار و
گروپی ئاشتی ه كه لهم گروپهدا نزیكهی
 ٢٥كچ وكوڕ تێیدا بهش���دارن ،ههڵبهت ه
لهم قهیرانی دارایی و سیاسیهش���دا كه
گهنج بڕوای بهكاری خۆبهخشی ههبێت،
هێنده ئاسان نییه».
لهبارهی ئامانجی داهاتویهوه ،ئهركهوازی
دهڵێت« :هی���وادارم بتوانم لهداهاتودا
زیاترخزم���هت به گۆمهڵگا و میلهتهكهم
بكهم».
سهبارهت بهو رێكخراوهشی كهزهینهبی
وهك باڵوێ���زی ئاش���تی دهستنیش���ان
ك���ردوه ،دهڵێ���ت« :رێكخراوێك���ی
ناحكومی��� ه و ب���ارهگای س���هرهكی
لهویالیهتهیهكگرتوهكان���ی ئهمریكایه و
نوسینگهشی لهشاری بهغدایه و لهالیهن
 ٧٥واڵتی جیهانهوه بهفهرمی متمانهی

لهشاری خانهقین
سهرپهرشتی
چهندین گروپی
خۆبەخشی دهكهم
پێكراوه».
زهین���هب ،ب���اس ل���ه ه���ۆكاری
دهستنیشانكردنی خۆی دهكات لهالیهن
رێكخراوهكهوهو دهڵێ���ت« :ماوهیهكی
زۆره لهالی���هن خهڵكان���ی دهرهوه
چاودێ���ری كار و چاالكیهكانم دهكرێت
دوای ههڵس���هنگاندنی كارهكانیش���م
لهالیهن رێكخراوهك���هوه وهك باڵوێزی
ئاشتی بۆ ساڵی  ٢٠١٧دهستنیشانكرام
ك ه لهچوارچێوهی كارهكانمدا لهسااڵنی
رابردودا بهبێ جیاوازی رهگهز و نهتهوه
و تهمهن خزمهتم كردوه».
لهكۆتای���ی وتهكانی���دا (زهین���هب
ئهرك���هوازی) دهڵێ���ت« :بهه���ۆی ئهو
كاروچاالكیانهشی كهمن لهشاری بهغدا
ئهنجامم داوه لهالی���هن پهرلهمانتارێكی
عێراقی���هوه ل���ه كڵێس���ای س���ابیئهى
مهندائی���هكان خهاڵتك���رام و ئهم���هش
هاندهرێك���ه بۆئ���هوهى زیات���ر خزمهت
بكهم وهك ئافرهتێكی كورد و خهڵكانی
دیكهش هاوشان لهگهڵ ئێمهدا خزمهت
بكهن».

ژنێكى گهرمیانى مزگهوتێك لهسهر داهاتى خۆی دروست دهكات
◘ نهوژین ،پهیام جهمال
ئهگهرچی زۆرێك پێیانوابوه ك ه ژنێكى
وهكو ئهو ناتوانێت بژێویی خۆیشی
پهیدا بكات ،كهچى ئهو نهك توانی
ب ه سهربهرزان ه ژیان بكات ،بهڵكو ئهو
ئاواتهشى بهدیی هێنا ك ه دروستكردنى
مزگهوتێك بو بۆ گوندهكهیان.
ئاس���كه عەبدوڵاڵ ،ئهو ژن ه گهرمیانیهى
كهلهسهر ئهرك و تێچونى خۆی ،توانى
مزگهوتێك لهگوندى (سهنگهرى سهرو)
س���هر به ناحیهى قۆرهت���وى ناوچهى
گهرمیان دروست بكات.
ئ���هو توانیویهتى لهرێگ���هى كاركردن و
كاسبییهوه ،س���هرباری بژێویی ژیانى،
پارهیهكى زیادهش���ى دهست بكهوێت و

لهگهڵ ههڵكشانى تهمهن ،ئهم پارهیهى خێزانهكهى ماوهتهوه ،بهاڵم ئاسكهخان زۆره ،كه ئهمهش وایكردوه ل ه كارهكهى
بۆ دروس���تكردنى ئ���هو مزگهوت ه خهرج ئاس���تهنگهكانى ژیان كۆڵیان پێنهداوه دا سهركهوتوى بكات.
و وهك���و ئافرهتێك���ى بوێ���ر بهس���هر دهڵێت« :وهكو كرێكارێك سهرپهرشتى
كردوه ،كه ئاواتێكى لهمێژینهى بوه.
ل ه ب���ارهى كارهكانى دروس���ت كردنى ئاس���تهنگهكاندا زاڵ ب���وەو توان���ى كارهكهم دهكرد و سوپاس بۆ خوا توانیم
بهسهركهوتویى تهواوى بكهم».
مزگهوتهكهوه ،دهڵێت« :ههر له زوهوه خهونهكهشى بهدى بێنێت.
ئاوات���م ئهوه ب���وه بتوان���م مزگهوتێك دهڵێت« :ههندێك كهس لهس���هرهتاوه ئهو مزگهوتهى ئاس���كهخان دروس���تی
دروست بكهم كه ببێته خێرێكى دونیایی پێیان دهوتم ناتوانى خۆت بژێنی ،بهاڵم كردوه (مزگهوتى س���هنگهرى سهرو)،
من كۆڵم نهداو بهردهوام بون ،سوپاس لهس���هر روبهرى ( )280مهتر دروست
بۆ خۆم و كهسوكاریشم».
باسیلهوهش���كرد كه ئ���هم كارهى دواى بۆ خوا به س���هربهرزى ژی���ام و توانیم كراوه و ماوهى دو ساڵ كاری تێداكراوه
تاوهكو كارهكانى به كۆتا گهیش���توه و
چهندین مانگ كاركردن ،خۆش���بهختان ه ئاواتهكهشم ب ه دی بێنم».
بهدییهات���وه .وتیش���ی« :زۆرب���هى ئاس���كه ،نمونهى یهكێك���ه لهو ئافرهت تێچوى مزگهوتهك���هش نزیكهى حهفتا
تێچونهكهى لهسهر خۆم بوه ،بهشێكیش س���هركهوتوانهى وێڕای دهست خستنى ههزار دۆالر بوه.
له پێداویستیهكانى مزگهوتهكه ل ه الیهن بژێوى ژیانى ،توانى ئاواتهكهى خۆشى ئاس���كهخان ،رۆژان���ه ب��� ه بهخێوكردن
خێرخوازان���هوه و دابی���ن ك���راوه و دو ب ه دیبێنێت .ئهو ههرچهنده له تهمهنی و كرین و فرۆش���تنى م���هڕ و مااڵتهوه
ئهندازیاریش به خۆبهخشى سهرپهرشتى الوێتیدا نیه ،بهاڵم هێز و توانای هیچى س���هرقاڵهو لهم رێگهیهوه بژێوى ژیانى
ل��� ه الو كهمت���ر نیه ،لهگهڵ ئهوهش���دا پهی���دا دهكات ،ههر لهو رێگهیهش���هوه
كارهكانیان كردوه».
ههرچهن���ده خ���ۆى ب��� ه تهنه���ا ل��� ه خاوهنى بڕوابهخۆبون و گهشبینییهكى پارهى ب���ۆ دروس���تكردنى مزگهوتهك ه

كۆكردوهتهوه.
ئهو دهڵێ���ت« :زۆر جار ك��� ه دهڕۆم ه
مهیدانى ئاژهڵفرۆش���ان ،خهڵكى پیێان
س���هیره و قس ه دهكهن ،بهاڵم من بڕوام
بهخۆم���ه و گوێ ب ه قسهوقس���هڵۆكى
خهڵكى نادهم».
بهاڵم لهبری قسهو قسهڵۆك و رهخنهو
توانج ،ئاس���ك ه خان ك��� ه مزگهوتهكهى
دروستكردوه ،روبهروى دهستخۆشییهكى
زۆر بوهتهوه.
ئ���هو بهخۆش���حاڵییهوه س���هبارهت ب ه
دروس���تكردنى مزگهوتهكه و ب ه دهمهوه
هاتنى خهڵكى ب���ۆ پرۆژهكهى دهدوێت
و دهڵێ���ت« :خهڵكێك���ى زۆر له كاتى
كردن���هوهى مزگهوتهك���ه ئامادهبون و
دهستخۆشیهكى زۆریان لێكردم ،ئهمهش
منى هێندهى دیكه خۆشحاڵ كرد».

رۆشنبیری
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ئهو ژن ه نوسهرانهى ب ه ناوى پیاوهوه
نوسیویانه

خانهقین ،ناوهندى هونهریی زۆر و كچانى
هونهرمهندی كهم
◘ نهوژین ،سۆما جاف
سهرهڕای بونى پهیمانگایهكى هونهره
جوانهكان ل ه شارى خانهقین و بونى
چهند ناوهندێكى پێگهیاندن و راهێنانى
هونهری وچهندین هونهرمهندی كچی
به توانا ،بهاڵم بهشداریكردنى كچان
ل ه كاری هونهری به تایبهت هونهری
شێوهكاری وهك پێویست نیه.
ه���ۆكارهكان چی���ن؟ ئای���ا گرنگییدان
به هونهرى كچان كهم���ه و دهرفهتیان
پێنادرێ���ت؟ كۆمهڵ���گا قبوڵ���ی بونى
هونهرمهندى كچ ناكات یان كچان خۆیان
سستن؟ پهیمانگاكان تهنها روكهشن یان
دهتوانن هونهرمهند دروست بكهن؟
ل���هم راپۆرت���هدا كچان���ى هونهرمهندى
خانهقین و مامۆس���تایانى هونهر ،وهاڵم
دهدهنهوه.
س���والف محهمهد ،كچ ه شێوه كارێكى
دانیشتوى ش���ارى خانهقینه و لهبارهی
كهم���ى بهش���داریكردنى كچ���ان ل��� ه
ب���واری هون���هر ،به (نهوژی���ن)ى وت:
«بهش���داریكردنی كچان���ی ش���ێوهكار
له ب���واری هونهردا لهش���اری خانهقین
لهئاستیكی باشدا نیه ،ههڵبهت رێگری
بونى ههیه ،یان بهشێوهیهكى تر ئێستا
واڵت له دۆخێك���ى قهیراناویدایه و ئهو
دۆخهش ههم���و بوارهكانى گرتوهتهوهو
وایكردوه مرۆڤهكان ئهوهندهى خهریكى
مهشغوڵیهتى ژیان بن كهمتر رو لهو بواره
بكهن كه تێدا پسپۆرییان ههیه».
بهاڵم (ت���اژان فهخرهدین) ،كه كچێكى
شێوهكاری شارى خانهقینه و بهشداری
لهچهندین كارى ش���ێوهكاری هاوبهش و
تاك دا كردوه ،هۆكارهكان دابهش دهكات
بهس���هر چهند بهش���ێك دا ،لهوانهش:
كلتورى ،كۆمهاڵیهتی و خوێندن.

ئێم ه ئهگهر
بمانهوێت كارێك
بكهین ،هیچمان ل ه
پیاوان كهمتر نیه

ئ���هو بۆ (نهوژین) وت���ى« :ههندێكجار
كچان ح���هز دهكهن كار بك���هن ،بهاڵم
خێزانهكانیان رێگایان پێنادهن».
تاژان ،ئاماژهى بهوهشدا ،هۆكاری رێگا
پێنهدان���ى كچان دهگهڕێت���هوه بۆ ئهو
كلتور و دابونهریتهى كه پێشوتر خهڵكى
ترساندوه ،ههروهها «عهیبه»ش رۆڵی
ههبوه لهوهى كه كچ زۆر بوێریی نهكات
بۆ پهرهدان ب���ه بههرهكانى هاتوچۆى
دهرهوهى ماڵ بكات.
ب���هاڵم (س���ۆالف) ،هۆكارێك���ى تری
كاریگهری بهش���داریی نهكردنى كچانى
خانهقین ل ه كایهى هونهریی ،بۆ الیهنى
كۆمهاڵیهت���ی و دارای���ی دهگێڕێت���هوه.
«هۆكارێكى تری كهمی بهشداریكردنى
كچ���ان دهگهڕێتهوه بۆ ئ���هوهى ئهگهر
كچێك بیهوێت كار بكات قورسه ئهگهر
ماڵهوهیان ه���اوكاری نهك���هن ،لهروى
ئابورییهوه ی���ان له روى هاتوچۆكردنى
بۆ درهوهى ماڵ».
ئ���هوهى زیات���ر بابهتهك���هى زهق
كردوهت���هوه ،ئهوهی��� ه ك��� ه ئهگهرچی
لهخانهقین دا پهیمانگایهكى تایبهت ب ه
هونهرهجوانهكان بونى ههیه ،بهاڵم ئهم ه
واینهكردوه كه بهشداریی كچان لهكایهى

كچان دوای
تەواوکردنی خوێندن
لهبواری هونهر حهز
ناكهن كار بكهن

هونهردا بهش���ی پێویست بهرهوپێشهوه
ببات.
ت���اژان ،هۆكارى ئهم��� ه دهگێڕێتهوه بۆ
سس���تى خودى كچان «بهداخهوه ئهو
كچانهى كه لهبواری هونهردا دهخوێنن
دواى تهواوكردن���ى خوێندنهكهیان حهز
ناكهن كار بكهن ،چونك ه خوێندنهكهیان
ل ه بنهڕهتهوه تهنها بۆ بهدهس���تهێنانی
بروانامه بوه».
(سۆالف)یش رایوایه ك ه كچان زۆرجار
هون���هر وهكو بابهتێك���ى گرنگ ههژمار
ناك���هن و بهش���تێكى الوهك���ى دهزانن
«بهداخ���هوه كچ���ان خۆیانی���ش كهم
تهرخ���هم بون له بهرهوپێش���هوهچونى
هونهرهكهیان ،بهش���ێك لهو خوێندكاره
كچان���هى دواى ئ���هوهى خوێندن تهواو
دهك���هن ،ئهوهندهى بیر له ئیش���ی تر
دهكهنهوه بیر ل ه پس���پۆریهكهى خۆیان
ناكهنهوه».
مامۆس���تایهكى پهیمان���گاى هون���هره
جوانهكانى خانهقینیش ،هاوڕای ه لهگهڵ
ئهو دو كچه شێوهكاره.
ماجد ش���الیار ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى:
«ئ���هو خوێندكاران���هى لهو بهش���ان ه
وهردهگیرێن ،خۆیان حهزیان پێی نیه،
تهنها ئامانجیان تهواوكردنى خوێندن و
وهرگرتنى بڕوانامهیه».
شالیار ،ئهوهشی وت« :كێشهی كهمی
بهشداریی كچان لهكایهى هونهردا تهنها
له خانهقین نیه ،بهڵكو له ههمو الیهك
بونى ههیه ،بهاڵم ئهوهى زیاتر تیشكى
خستوهت ه سهر ش���ارهكهى ئێمه ،بونى
ناوهندێكى هونهریی وهك پهیمانگایه».
ئ���هو مامۆس���تایهى پهیمان���گاى
هونهرهجوانهكان���ى خانهق���ی ،ئاماژهى
بهوهك���رد كهئ���هوان وهك پس���پۆڕان
و هونهرمهن���دان ب���هردهوام ههوڵ���ی
پێگهیاندن���ى كچان���ی هونهرمهندی���ان
داوه ،بهاڵم پێش���یوایه ك ه دهبێت كچان
خۆش���یان خهمی ئ���هم بابهته بخۆن و
كاراتر بێن ه مهیدانهكهو دهس���ت بدهن ه
كارى هونهریی.
(س���ۆالف محهمهد)یش ،هاوڕای ه لهگهڵ
مامۆس���تاكهى ل���ەوەی دەبێ���ت کچان
خۆش���یان هەوڵبدەن و بێن���ە مەیدانی
کاری هونەرییەوە.
دهڵێت« :هیوادارم كچان زیاتر بایهخ ب ه
بههرهكهى خۆی���ان بدهن ،چونك ه ئێم ه
ئهگهر بمانهوێت كارێك بكهین ،هیچمان
له پیاوان كهمتر نیه».

◘ نهوژین
لهمێژوى ئهدهبی جیهانى دا ،ههندێك
له نوسهرانى ژن ههن كه بههۆی
بارودۆخى كۆمهاڵیهتییهوه ،لهبری
ناوى راستهقینهى خۆیان ،ناوى
پیاوانیان بهكارهێناوه .بهشێك لهوان ه
كارهكانیان بهو مهبهسته كردوه ،ك ه
ئهگهر خوێنهران بیانزانیبایه نوسهرانى
دهقهكان ژنن ،ئهوا گرنگیهكى
ئهوتۆیان پێنهدهدا .بهشێكى تریشیان
بهوهۆیه ئهوكارهیان كردوه ،بۆ ئهوهى
خۆیان بسهلمێنن.
بهراى ژنه نوس���هرى ئینگلیزی ناسراو
(ڤێرجین���ا وۆڵ���ف) ،ئهم مهس���هلهی ه
لهوهوه س���هرى ههڵ���داوه لهكۆمهڵگ ه
پیاوساالریهكان دا ،هیچ دهستكهوتێكى
ژنان بهههند وهرنهگیراوه ،بۆیه ژنانیش
ناچ���ار بون خۆی���ان لهپش���ت ناوێكى
پیاوانهوه بش���ارنهوهو پهره و گهش ه ب ه
تواناكانیان بدهن.
لێرهدا لیس���تێك بهناوى دیارترین ئهو
نوس���هره ژنانه دهخهین ه رو ،ك ه ناوی
پیاوانیان لهخۆیان ناوه.
لویزا مای ئهلكۆت
لویزا ئهلكۆت ،بهیهكێك لهبهناوبانگترین
نوسهرانى سهدهى  19ههژمار دهكرێت.
س���هرهتاى كارى ئهدهب���ی ،بهن���اوى
(ئهى .ئێم .بارن���هرد)هوه بابهتهكانى
باڵودهك���ردهوه ،بۆ ئ���هوهى خۆی دور
بگرێ���ت ل ه پهرچهك���ردارى كۆمهڵگهى
ئهمریك���ی لهو س���هردهمهدا ك���ه زۆر
موحافیزكاران ه بو بهرامبهر ب ه بهشداریی
ئهدهبیی ژنان.
ئهلك���ۆت لهنوس���ینهكانى دا ،ئ���ازار و
كۆژانهكان���ى ژن���ان و منااڵنى پیش���ان
دهدا ،پاش ماوهی���هك لهبهركارهێنانى
ناوى (بارنهرد) ،بهرههمهكانى دواترى
بهناوى خۆیهوه باڵو كردهوه.

چارلۆت برۆنتى
رۆمانن���وس و ش���اعیری ئینگلیزی���ی
(چارل���ۆت برۆنت���ى) ،نوس���هرى
رۆمان���ى (جین ئایی���هر) كهیهكێكه ل ه
بهناوبانگتری���ن رۆمانهكانى مێژو ،لهژێر
ناوى (كیۆر بی���ڵ) خۆی مهاڵس دابو،
ئهویش بهوهۆیهى كه پێیوابو لهرێگهى
ئهم ناوهوه دهتوانێت كارهكانى باش���تر
پێش بخات.
رۆمانهك���هى برۆنتى ،پاش���تر بهناوى
ئهسڵی خۆیهوه باڵوكرایهوهو تائێستاشدا
وهك���و رۆمانێکى گرن���گ و بهناوبانگ
دهخوێنرێنهوه.
ئیمیلی برۆنتی
نوسهرى رۆمانى بهناوبانگ (بهرزایهكانى
ویزهرنیگ) ،بهناوى راستهقینهى خۆیهوه
رۆمانهكهى باڵو نهكردهوه ،بهڵكو ناوێكى
پیاوانهى بۆ دیاریی كردبو ،ك ه (ئهلیس
بهیڵ) بو .وهكخ���ۆی ئاماژهى بۆكردوه
بۆیه ناوێك���ى پیاوانهى ههڵبژاردوه ،بۆ
ئ���هوهى بهه���ۆی رهگهزهكهیهوه كهس
الیهنگیریی بۆ رۆمانهكهى نهكات.
پ���اش كۆچ���ی دوایی ،خوش���كهكهى
جارێكى دیك ه ب ه رۆمانهكهى دا چوهوهو
بهناوى راس���تهقینهى (ئیمیلی برۆنتى)
باڵوی كردهوه ،لهئێستاشدا بهیهكێك ل ه
دیارترین رۆمانهكانى ئهدهبی كالسیكی
ئینگلیزیی ههژمار دهكرێت.
ئهمانتین ئورۆر لوسێل دوپین
ئهم ژن ه نوسهره فهرهنسیه ،لهژێر ناوى
(ج���ۆرج س���اند) ،بهرههمهكانى خۆی
باڵودهكردهوه .ئهو ك ه كچی خێزانێكى
ئهریس���تۆكراتى خانهدانى فهرهنس���یی
بو ،لهپاڵ نوس���ینی ئهدهب���ی ،وتار و
شیكاری سیاسی و رهخنهیی دهنوسی و
ههروهك چاالكوانێكى دیاری بزوتنهوهى
ژنانیش بو .ئهگهرچی بهناوى پیاوانهوه
دهینوسی ،بهاڵم لهالیهن بهشێكى زۆری
خوێنهرانهوه ناسراو و ئاشكرا بو.
نیلی هارپهر لی
ژنه نوسهرى ئهمریكی ،ل ه باڵوكردنهوهى
تاك���ه رۆمانهكهى دا ،تهنها نازناوهكهى
دانابو و ناوى یهكهمى خۆی نهنوسیبو،
بۆ ئهوهى بهگرنگیهوه وهربگیرێت.
رۆمانهكهى نیلیی( ،كه باڵندهیهكى كێویی
دهكوژیت) ،تایبهت ه بهتیشكخستنهسهر
پرس���ی رهگهزپهرس���تی ،كهدوات���ر
بهیهكێك له باشترین و سهركهوتو ترین
رۆمانهكان���ى ئهمریكا دهستنیش���انكراو
بهمهۆیهش���هوه خهاڵتى «پۆلیتهرز»ى
پێبهخشرا.

ماری ئان ئیڤانس
رۆماننوس���ى ئینگلیزی���ی (م���ارى ئان
ئیڤانس) ،بهیهكێك ل���ه بهناوبانگترین
نوسهرانى «چاخی ڤیكتۆری» ههژمار
دهكرێ���ت .ئهو بهناوى (جۆرج ئیلیۆت)
هوه هاته ناو كایهى ئهدهبهوه ،بۆ ئهوهى
نوسینهكانى بهههند وهربگیرێت.
پ���اش باڵوكردنهوهى رۆمان���ى (ئادهم
بید) لهساڵی  ،1859ناوبانگێكى زۆری
پهیداك���رد و دهستخۆش���یهكى زۆری
بۆ ه���ات ،ههربۆی ه ئهویش ناس���نامهى
راس���تهقینهى خۆی ئاشكرا كرد ،بهاڵم
دواى ئ���هوهش له باڵوكردن���هوهى كاره
ئهدهبیهكان���ى دا ،ههرن���اوى (ج���ۆرج سهرچاوه:
 http://inkitab.me
ئیلیۆت)ى بهكاردههێنا.
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هێشتا لهگهرمیان كچان بهزۆر بهشو دهدرێن
بەفشاری مامم درام
بە ئامۆزاکەم ،تەنها
 9مانگ هاوسەر
بوین و جیابوینەوە

◘ نهوژین،
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
ئهگهرچی ژمارهى حاڵهتهكانى ب ه
زۆر بهشودانى كچان لهگهرمیان
وهكو پێشوتر بهو زهقی و زۆریی ه
نهماوهتهوه ،بهاڵم هێشتا دیاردهك ه
بنبڕ نهكراوهو ماوه ،هێشتا
خێزانگهلێك ههن كه یهكێك ل ه
سهرهتاییتریین و گرنگترین مافهكانى
مرۆڤ كهدیارییكردنى هاوبهشى ژیانه،
به كچان رهوا نابینن و بهخواستى
خۆیان بهشویان دهدهن.
بهگوێرهى ئهو بهدواداچونهى (نهوژین)
كردویهتى ،هۆكارى ئهم حاڵهته جیاواز
و جۆراوج���ۆره ،ههندێك���ى پهیوهندی
به مهس���هلهى خزمایهتیی و بهشودانى
كچانهوه ههی ه ب ه كهسانى خزمى خۆیان،
ههندێكى دیكهشیان هۆكارى ئابوریی و
دارایی ههیه ،بهاڵم سهرهكیترین هۆكار
ئهوهی ه كههێشتا عهقڵیهت و تێڕوانینی
بهشێك لهخێزانهكان لهو ئاست و رادهی ه
دایه ،كه لێناگهڕێن كچهكانیان به دڵی

ل���ه ماوهى تهنها دو مانگى س���هرهتاى
خۆیان هاوبهشى ژیان ههڵبژێرن.
میدیا محهمهد )20( ،س���اڵ ،ك ه كهمتر ئهمساڵهوه ( )1حاڵهت تۆمار كراوه.
له ساڵێك ژیانى هاوسهرى پێكهێناوه ،عهقی���د لهمیع ه محهم���هد ،بهڕێوهبهرى
یهكێك��� ه ل ه نمونهى ئهو كچانهى كه ب ه بهڕێوهبهرایهت���ى بهرهنگاربون���هوهى
زۆر به شودراوه .ئهو بۆ (نهوژین) دواو توندوتیژى خێزانى ل ه گهرمیان ،ئاماژه
وتى« :به هۆى فش���ارى خێزانهكهم و بهوهدهكات ك ه رهنگه رێژهى حاڵهتهكان
ب ه تایبهت ههڕهشهكانى ماممهوه ناچار زۆر لهوه زیاتر بن ك ه تۆماركراون.
بوم بڕیارى هاوس���هرگیرى بدهم لهگهڵ ئهو بۆ (نهوژین) دهڵێت« :ئهو ئامارانهى
كورى مامم كه بههیچ شێوهیهك خۆشم له بهردهست دان ئامارێكى دهقیق نین
و رێژهك��� ه ل���هوه زیات���ره ،چونكه ئهو
نهدهویست».
وتیشى« :بههۆى نهبونى خۆشهویستیم كچانهى كه ل ه الی���هن خێزانهكانیانهوه
ب���ۆى ،بۆم���اوهى ( )9مان���گ لهگهڵى بهزۆر ب ه شو دهدرێن جورئهتى ئهوهیان
بوم ،دوات���ر گهڕامهوه ماڵ���ى باوكم و نی ه سكااڵ لهس���هر خێزانهكانیان تۆمار
بڕیارى جیابونهوهم دا ،له ئێستاش���دا بكهن ،بۆی ه به ناچارى ئهو هاوسهرگیری ه
بۆ ماوهى ( )4مانگ ه ل ه هاوس���هرهكهم قبوڵ دهكهن».
لهمیع ه محهمهد ،ئهوهى خس���تهرو ك ه
جیابومهتهوه».
ئام���ارهكان ئهوهدهخهن���ه رو ك��� ه خراپی ئهم جۆره له هاوسهرگیریی ئهوهی ه
حاڵهتهكان���ى بهزۆر بهش���ودانى كچان ك ه ئهگهرى لهبهریهك ههڵوهشاندنهوهى
ل ه س���اڵی رابردودا ،زیات���ر ل ه روداو و زیات���ره تاوهكو بهردهوام بونى «ئهگهر
ئهو هاوسهرگیریهش بهردهوامى ههبێت،
حاڵهتهكانى دیكه زیادیكردوه.
بهپێ���ى ئامارهكان���ى بهڕێوهبهرایهتى ئهوا له دروست بونى بچوكترین كێشهو
بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژى خێزانى گرف���ت ئهگ���هرى جیابونهوه دروس���ت
ل ه گهرمیان ،بۆ س���اڵى ( )2016شهش دهبێت».
حاڵهتى بهزۆر به شودان ههبوه ،بهاڵم جهختیشیكردهوه« :بهزۆر ب ه شودانى

كچ���ان جۆرێك���ه ل���ه توندوتی���ژى ك ه
بهرامبهر به كچان ئهنجام دهدرێت».
بهاڵم ئهگهر ئهم كاره توندوتیژییه ،ئهوا
یاس���ا چ رێوش���وێنێك دژ بهو حاڵهت ه
دهگرێته بهر و چ���ۆن بهدواداچونى بۆ
دهكات؟
پارێزهر (دانا ئهحم���هد) ،وهاڵمى ئهم
پرسیارهى (نهوژین) دهداتهوه.
وتى« :بهپێى یاس���اى ژم���اره ()8ى
س���اڵى ()2011ى توندوتیژى خێزانى،
یاس���ا دو جۆر س���زاى بۆ ئهو كهسان ه
دیارى كردوه ك ه ئهو جۆره پرۆس���هی ه
ئهنج���ام دهدهن :یهكهمی���ان ل���ه روى
مادییهوه س���زاى ( )1ملیۆن دینار بۆ
( )5ملیۆن دین���ار دهبێت ،دوهمیان ل ه
روى سزاى بهند كردنهوه دهبێت ل ه ()6
مانگ كهمتر نهبێت و ل ه ( )3ساڵ زیاتر
نهبێت».
كاریگهریهكانى بهزۆر ب ه شودانى كچان
س���هرهڕاى ئهوهى كه دهبێت ه هۆى بهرز
بون���هوهى رێ���ژهى ت���هاڵق و تێكچونى
ش���یرازهى نێوان خێزانهكان ،كاریگهرى
دهرونى خراپیش لهس���هر ئ���هو كچان ه
بهجێدههێڵێت ك ه ب ه زۆر ب ه شو دهدرێن
و ل��� ه دواى جیابونهوهی���ان ناتوانن ب ه
ئاسانى هاوس���هرگیرى ئهنجام بدهنهوه
و دهبنه جێی تانهو تهش���هرى كۆمهڵگا

و دهوروبهری���ان ،ئهم���هش بهرونى ل ه
روخسار و وتهكانى (میدیا)وه دهبینرا.
ئ���هو ك ه ب���هزۆر به ك���وڕه مامى خۆی
بهش���ودرابو ،باسیلهوهكرد پاش ئهوهى
نهیتوانی���وه لهگ���هڵ هاوس���هرهكهیدا
درێژه ب ه ژی���ان بدات لێی جیابوهتهوه،
بهاڵم ئێس���تا لهبهردهم قسهوقسهڵۆكی
كۆمهڵگادایه.
عهقید لهمیع ه محهمهد ،ئاماژهى بهوهكرد
ك ه بهپێی ئ���هو حاڵهتانهى كههاتوهت ه
بهردهس���تیان ،ئهوهیان الرون و یهكال
بوهتهوه ك ه ئهمجۆره لههاوس���هرگیریی
و ناچاركردن���ى كچ���ان ب ه ش���وكردن،
جگ ه ل��� ه تێكچونى ش���یرازهى خێزان
و گهورهتربون���ى كێش���هى خێزانهكان
و تێكچون���ى ش���یرازهیان ،چاوهڕێ���ی
دهرهنجامى باش ناكرێت.
بهشێك له كهسوكارى كچان بهتایبهتى
پیاوان ،لهبهشودانى كچهكانیان بهویستی
خ���ودى خۆیان ن���هك كچهكهیان ،ئاین
دهكهن ه پاساو ،بهوهى ك ه شهرع رێگهى
داوه باوك چارهنوس���ی هاوسهرگیریی
كچ���ى خۆی دیاریی ب���كات ،بهوپێیهى
باوك و «ولی امر»ێتى.
ب���هاڵم زانایهكى ئاینی ،ئ���هم بۆچون ه
بهتهواوى رهد هدهكاتهوه.
م���هال ئیدریس ژاڵهی���ى ،وتهبێژى لقی
گهرمیان���ى یهكێت���ى زانایان���ى ئایینى
ئیس�ل�امی كوردس���تان ،بۆ (نهوژین)
وت���ى« :بهزۆر بهش���ودانى كچان دژى
ئهو ئایهت���ه پیرۆزهی ه ك ه خواى گهوره
دهفهرموێت كه پێویس���ت ه رێز له بهنى
ئ���ادهم واته(مرۆڤ) بگیرێت ب ه تایبهت
ئافرهتان».
وتهبێژى لقی گهرمیانى یهكێتى زانایانى
ئایین���ى ئیس�ل�امی كوردس���تان ،ب��� ه
ههمان ش���ێوهى عهقید لهمیعه ،ب ه زۆر
بهشودانى كچان به توندوتیژى و تاوان
دهزانێ���ت ،داوا ل ه خێزانهكانیش دهكات
كه ئهو جۆره تاوان ه رابگرن بهرامبهر ب ه
كچهكانیان.

«پاش دو ساڵ لهبهشودانم ئینجا كهوتم ه سوڕى مانگانهوه»

چیرۆكى ئهو ژنهى ل ه  10ساڵی دا ب ه شو درا
◘ نهوژین
ئامادهكردنى :لهیال ئهحمهد  -تیمی
رێكخراوى وادى له گهرمیان
ئهم چیرۆكهى دهیگێڕینهوه ،چیرۆكی
ژنێكى بهتهمهنى گهرمیانه ،ك ه ژن
بونى بناغهى ههمو ئهو ناخۆشی و
ئازارانهیه كه توشی بوه .مرۆڤێك
چونكه كچ بوه ل ه بری رێز ب ه چاوى
كینهو سوكهوه سهیر كراوه ،ههر
ئهمهش وایكردوه له تهمهنى  10سااڵن
داو پێش پێگهیشتن ،بهشوبدرێت
بهپیاوێكى بهتهمهن.
چیرۆكى دای ه «حهالو» ،لهسهر زاری
خۆیهوه دهبیستین.
ئ���هو بهدهم گریانهوه ،ب���ۆی گێڕاینهوه
كە « 7خۆشك» بونە ،خزم و خەڵكی
گوندەكەی���ان لۆمەی دایكی���ان كردوە
كەهەر كەنیش���ك دەهێنێت���ە دونیاوە،
بەلەدایكبونی هەش���تەم كەنیش���ك كە
حهالو ب���وە ،دەرگای دۆزەخ بۆ دایكی
وااڵبوە بەدەس���ت تانەی دەوروبەرەوە،
بۆی���ە ئهم���ى فڕێداوەو  7رۆژ ش���یری
پێنەداوە.
كێش���ەی نێوان دایك و باوكی زۆربوەو
باوكی وتویەتی« :ئهگ���ەر پێم بكرایە
ێ و فڕێیدەیت ،بهڵكو
نەك شیری نەدەیت 
لەشوشەیەك هەڵم دەگرت تا هەتاهەتایە
جوان���ی كەنیش���كەكەمم هەڵبگرتایە،
تادایكی رازیكردوە بەخێوی بكات».
خەم ل���ەدوای خەم و ه���ەژاری تەنگی
بەخێزانی خاوەن  8كەنیش���ك و تەنها
كوڕەك���ە هەڵچنیوە ،بۆیە كەنیش���كە
گەورەكەی���ان داوە بەش���و بەپیاوێكی
پیری خاوەن كەنیش���ك و كوڕی تەمەن
گ���ەورە لەالدێیەكی تر ك���ە لەالنەیەكی
گڵ���ی بچوك پڕ لەكێش���ەو خەم ژیانی

بەڕێكردوە.
میمك���ە ح���هالو ،كەپی���ری تەنگ���ی
پێهەڵچنیوە ،گێڕای���ەوە« :نازانم چۆن
ئاهی س���ینەم هەڵڕێژم ،نازانم لەكوێوە
دەس���ت پێبكەم و لەكوێوە كۆتایی پێ
بێنم» .وت���ی« :خەریكی پەچا ماڵین
بوم بەپەلە خڕمی���ان بڕی تاگرتمیان و
خەتەنەی���ان كردم ،دو ش���ەو و دو رۆژ
لەتاو ئازار و خوێنبەربون لەسەر جێگا
بوم ،چەشتنی تاڵی خەتەنەم قەت بیرم
ناچێت ،لەتەمەنی مناڵی و س���ەرەتای
پێگەیش���تنم س���زاو ئازاری زۆرم بینی
لەبەر ئەوەی كەنیشك بوم».
دای���ە ح���هالو ،ب���ە هەناس���ەیەكی
س���اردو بە گ���ەروی پڕ ل���ە گریانەوە
ب���اس لەدەس���تپێكردنی مەین���ەت و

نەهامەتییەكان���ی لەتەمەنی  10س���اڵی
تائێستای خۆى دەكات و ئێژێت« :لەبەر
دەرگای ماڵمان لەگەڵ هاوڕێكانم یاریم
دەك���رد ،ئەبینم كوێخ���ای گوندەكەمان
لەگ���ەڵ مام���ە عهبدوڵاڵی پی���ر ،دورە
پەرێز نیگامان دەك���ەن بەكوێخای وت
ئەو كەنیشكە بااڵبەرزو جوانە كەنیشكی
كێی���ە؟ پێی وت خۆش���كی باوەژنتانە
گەر ئەتەوێ���ت دەڕۆمە خوازبێنی بۆت،
پی���رە پیاو وت���ی نایدەن پێ���م مناڵە،
كوێخا وتبوی دو كیلۆ چای بۆیان بێنە
خوازبێنیەكەی لەسەر من .ئیتر ئهوهبو
لە مێردهكهم مارە بڕام.
ئ���هو باس���یلهوهكرد ك��� ه ماره ب���ڕاوه
ئەوەندە مناڵبوه كهفامی نهبوه لهبارهى
هاوس���هرگیریی و ب��� ه مێردهكهى وتوه

«كاكە»! وتیش���ی« :كەدەچومە سەر
كانی كەنیش���كەكان دەیان وت لەپیاوە
پیرەكە مارە كرای���ت پێیانم دەوت درۆ
مەكەن ئ���ەو كاكەمە من ب���ۆ ئەو نابم
كەچی مارەش بڕابوم! «
باسیلهوهش���كرد «براكەم ن���اڕازی بو
بەو کارەو ش���ەڕی دونیای كرد لەسەرم
ویستى شكاتی باوكم بكات نەمدەن بەو
پیاوە پیرە ،نەیانهێشت».
وتیش���ی« :ژیانم لەنێو لەپی دەس���تی
دایك و باوكم بو وێرانیان كرد ،مردم و
بەهەڵە ژیام ،دوای دو ساڵ هاوسەرگیری
ئینجا كەوتمە سوڕی مانگانە ،ئەوەندە
ترس���ام چومە الی خەسوم وتم شتێكم
بەسەر هاتوەو هۆشیاریكردمەوە».
ئ���هم زوبهش���ودان و كام���ڵ نهبون���ه،

كێشهى زۆری بۆ حهالو دروست كردوه،
بهوهۆیهوه  4مناڵى ب���وهو بهكۆرپهیی
مردون!
دهش���ڵێت« :دوای مردوەكان���م بوم���ە
خاوەنی  4كەنیشك و  4كوڕ».
میمكە حهالو ،كەتوڕەو سور هەڵگەڕابو
لەداخی قوڵی لەمێژینەی خۆی هەر ئاخ
و ئۆخی بو ،وت���ی« :هەژاری و خەمی
ماڵی باوكم هێشتا وەك خەمی رۆژگاری
الی مێردەك���ەم كاری لێنەك���ردوم،
كەسێك نەبو بەپش���ت و پەنام ،لەنێو
ژورێكی گڵی كۆن لەخانویەكی گەورەو
چەندین خێزانی شوبراو ئامۆزاو خزمی
تێدابو هەمویان كێشەیان منى  10ساڵ
بو كەنازانم خواردن ئامادەكەم و مناڵە
لەدایكبوەكانم دەمرن و نازانم مێردداری
بك���ەم ،چەندین ج���ار تۆرام بێس���ود
بو دەمی���ان ناردەوە ب���ۆ دۆزەخەكەی
مێردم».
ب���اس ل���هو رۆژهش دهكات كهبوهت��� ه
خاڵێ جیاك���هرهوه لهژیانى دا «رۆژێك
زۆر گریام و توڕەبوم س���وێندم خوارد
چیتر رێگە نەدەم وەك مناڵێك گاڵتەم
پێ بكەن و بەرەنگاری هەمو كێش���ەو
گرفتێك ببمەوەو ژیانێكی س���ەر كەوتو
بۆ مناڵەكانم فەراهەم بكەم».
دەش���یوت« :ئێس���تا پیربومەو ناتوانم
مێردەكەم نەخۆش���ەو لەس���ەر جێگایە
خزمەتی ئەكەم».
بهتاسهوه وتى« :لهمناڵهكانم دا ،مناڵی
خۆمم بیر دەكەوتەوە كەدایكم خۆش���ی
نەویس���تم بۆ ئەوەی ل���ە کۆڵی خۆیم
بکات���ەوە ب���ەو مناڵییە دامیان بەش���و
بەو پیاوە گەورەی���ە ،بۆی ه مناڵهكانمم
زۆر خۆشهویس���ت و گرنگیم پێیان دا،
ئێستا هەمویان لەس���ەر ژیانی خۆیانن
و خوێندنی���ان تەواوك���ردوەو حاڵی���ان
باشە».

وتار
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ژن و یاسا  ...دەستکەوتی زۆر و ئاواتی زۆر تر

◘ ژیال تۆفیق
پێشێلكردنی مافی ئافرهت ل ه
كوردستان دا جیاوازه له پێشێلكردنی
مافی ئافرهتی واڵتانی تر ،چونك ه
ئافرهتى كورد لهالیهك لهرێگهی
دابونهریهتهوه مافی پێشێل كراوه،
لهالیهكیش وهكو مرۆڤ مافی پێشێل
كراوه.
وردهكاری پێش���ێلكارییهكانى مافهكانى
ژنان زۆرن و زۆریشی لهبارهوه وتراوه،
بۆی���ه من نامهوێت ئهو قس���ان ه دوباره
بكهمهوه ،بهڵكو ئ���هوهى من دهمهوێ
ئاماژهى بۆ بكهم ئهوهیه ك ه كاریگهرترین
رێگا بۆ فهراههمكردنی مافی ئافرهت ئهو
یاس���ایانهی ه كه له رێگای پهرلهمانهوه
دهردهكرێ���ت ،چونكه ئهم���ه وادهكات
زهمینهیهكى یاسایی بخوڵقێت و لهروى
یاس���ایی و دهستوریهوه مافهكانى ژنان
بونی���ان ههبێت ،ئ���هوكات دهمێنێتهوه
سهر جێبهجێكردنیان.
لهههرێمى كوردس���تان ،ئهوهى مایهى
خۆش���حاڵیی ه ئهوهی��� ه ك ه ل���هم چهند
س���ااڵنهى رابردودا مافهكان���ى ژنان ل ه

یاس���ادا بهرهوپێش���هوهچونى باش���ی
بهخۆیهوه بینیوهو به ههوڵ و فش���ارى
كهسانى ئازادیخواز و چاالكوانانى ژنان
و كۆمهڵ���ى مهدهن���ی و رێكخراوهكان،
توانراوه چهند بڕیار و بڕگهیهكى یاسایی
لهبارهى پرسهكانى ژنانهوه بدرێت ،ك ه
ئهمهش بهش���ێكى بهرچاو ل ه مافهكانى
ژنان بهدیی دێنێت.
لهخوارهوه ،ئام���اژه دهكهم بهدیارترین
ئ���هو گۆڕانكارییانهى ل ه یاس���او بڕگ ه
یاس���اییهكان دا لهب���ارهى مافهكان���ى
ژنانهوه لهههرێمى كوردستان كراون ،ك ه
ههندێك لهو ههنگاوان ه گۆڕانكارییكردنه،
ههندێك���ى دیكهیان ههموارى یاس���ا و
ههندێكى تر دهرچواندنى یاساو ههندێكى
تریش راگرتن یان لهكارخس���تنى چهند
یاسایهكن ك ه دژن ب ه مافهكانى ژنان.
یهكهم :یاس���ای ژماره ()7ی س���اڵی
 ،2001ك ه دهقهك ه بریتیه له( :ئافرهت
بهدهردهكرێت لهحوكمهكانی برگه ()1
لهم���ادهی ( )41ل ه یاس���ای س���زادانی
عیراق���ی ژم���اره  111س���الی 1969
ههموارك���راو) .ئ���هم یاس���ای ه لهبڕگ ه
( )1ماده ( )41رێگ���هى داوه ب ه پیاو
ههس���تێت به «تهمبێكردن���ی ژنهكهی

له چوارچێوهى ئهو س���نورهی شهرع و
یاساو دابونهریت بریاری لێداوه».
دوهم :یاس���ای ژماره  8س���اڵی .2001
ئهگهر پیاو ژنهكهی تهاڵق دا و بۆ دادگا
رون بوهوه ك ه پیاوهكه به س���تهمكردن
ژنهكهی ت���هاڵق داوه و له ئهنجامی ئهو
تهاڵقدان���هش ژنهك���ه زیانمهن���د بوه،
دادگا لهس���هر داوای ژنهكه بریاردهدات
مێردهكه ههستێت ب ه قهرهبوكردنهوهى
ژنهكه بهش���ێوهیهك لهگهڵ باری دارایی
و گوزهران و پلهی ستهمهك ه بگونجێت
و پێكهوه دهخهمڵێندرێت ،بهاڵم دهبێت
بڕی قهرهبوهكه ل���ه بژێویهكهى كهمتر
نهبێ���ت و م���اوهى قهرهبوهكهش له دو
س���اڵ كهمتر نهبێت و ل ه  3ساڵ زیاتر
نهبێت ،س���هرهڕای ماف ه چهسپاوهكانی
دیكهی ژنهكه.
سێیهم :یاس���ای لێبوردنی ژماره ()4
ی س���اڵی  .2007ل���ه م���ادهی ()7
له یاس���اكه ئ���هو تاوانباران���هی دیاری
كردوه كه ئهم لیبوردن��� ه نایانگرێتهوه
و لهنێویش���یاندا ئ���هو كهس���ان ه ههی ه
كهتۆمهتبارن بهكوشتنى ژنان بهبیانوى
ش���هرهف پارێزى .وهك ك��� ه له ههردو
بڕگهی (10و )11ل��� ه مادهكهدا هاتوه،

لێب���وردن ئهنجامدهرانى ئ���هم تاوانان ه
ناگرێتهوه« :دهس���تریژی سیكس���ی،
نێرب���ازی ،داوێنپیس���ی (زینا) لهگهڵ
پێنهش���یاوهكان و كوش���تن بهبههانهی
پاڵنهری ئابڕو (غسل عار)».
كهوات ه لیبوردنهك ه ئهو كهس���ان ه بهدهر
دهكات ك���ه بهن���اوى ناموس���هوه ژنان
دهكوژن.
چ���وارهم :راگرتن���ی یاس���ای ژم���اره
()189ی س���اڵی ( )1980ك ه دهڵێت:
(رێگهپێ���دان به هاوس���هرگیری لهگهڵ
ژنی دوهم بهب���ێ مۆڵهتی دادگا ئهگهر
هاتو بێ���وهژن بێت) .ئهم یاس���ای ه ل ه
ههرێمی كوردستان راگیرا بهپێی یاسای
ژماره ()10ی ساڵی .2001
پێنجهم :بهپێ یاسای راژهی شارستانی
ژماره ()24ی س���اڵی ( )1960ههموار
ك���راو ،مۆڵهتی دایكایهت���ی دهدرێت ب ه
فهرمانب���هری ئافرهت بۆ چاودێریكردنی
مناڵهكهی بۆ ماوهی ساڵێك ( 6مانگ
ب ه موچ���هی ت���هواو و  6مانگ ب ه نیو
موچ���ه) ،بهاڵم ل ه كوردس���تان كار بهو
بڕگهی���ه ناكرێت لهو یاس���ای ه و بهپێی
یاس���ای ژماره ()23ی ساڵی  2003ل ه
ههرێمی كوردس���تان (ئهو ئافرهتهی ل ه
مۆڵهتی مناڵبون ی���ان دایكایهتی بێت
به درێژای���ی ماوهی مۆڵهتهكهى موچهو
دهرماڵهی تهواوی پێدهدرێت).
ئهمان��� ه نمونهیهكن لهو دهس���تكهوت ه
بهدیهاتوان���هى ل ه مافهكان���ى ئافرهتان
ل���ه ههرێم���ى كوردس���تان بهدیهاتون،
ئهگهرچ���ی وهك دهوترێ���ت عیبرهت���ى
یاسا لهجێبهجێكردنى دایه ،بهاڵم بونى
زهمینهى یاس���اییش بهشێكى گرنگ ه ل ه
چهسپاندنى مافهكانى ئافرهتان.
بون���ی ئەم بەرەوپێش���ەوەچونانەش لە
رەوش���ی مافەکانی ئافرەتان لە یاسادا،
ئەگەرچی دڵخۆش���کەرە ،بەاڵم دەبێت
هاندەریش بێت بۆ زیاتر چەس���پاندنی
مافەکانی ئافرەت���ان و بەرقەرارکردنی
عەدالەت و یەکسانی رەگەزیی.

وهرزش بۆ ژنان پێویستیی ه یان كات كوشتن؟

◘ فاتمه ئهحمهد
راهێنهرى وهرزشى ژنان
دیارە وەرزش بەتەنیا پێویستیەکی
فسیۆلۆژی نیە بەڵکو چەندین سوودی
دەرونیشی هەیە لەوانە متمانەو باوەڕ
بەخۆبون لەالی کەسی وەرزشکار
دروست ئەبێت بەوەی لەشوالرێکی
تەندروست و جوانی هەبێت.
وەرزش جیهانێک���ی ف���راوان و تایبەت
بەخ���ۆی هەیە و دەیان ج���ۆر وەرزش
بوونی���ان هەیە ،ئێمە لێرەدا لە س���ەر
وەرزش���ی تایب���ەت بە تەندرس���تی و
لەش���جوانی ئەدوێین کە پێویس���تیەکی
رۆژانەن .ئەم جۆرە وەرزش���ە دیارە لە
واڵتانی رۆژئ���اوا رەگی کلتوری هەیە و
زۆرینەی خەڵکی رۆژانە وەرزش ئەنجام
دەدەن بەبەراورد بەس���ەرقاڵی و کاری
رۆژانە چ���االک و لەهەمانکاتدا ئارامیان

پێ دەبەخشێت و لەکەشێکی دەروونی
باشتردا کارەکان رایی دەبێت.
خاڵێکی تر کە جێگەی سەرنجە خەڵکی
لێ���رە وەرزش بە جۆرێک لە ماندو بون
دەزانن ،بەاڵم وەرزش هەم مرۆڤ چاالک
دەکات و هەم ئارامیش (یۆگا) بە مرۆڤ
دەبەخشێت .واتا جۆرێتی وەرزشە ئەو
ئەنجامانە دەستەبەر دەکات کە فێرخواز
پێویستی پێیەتی.
لێ���رەدا دوو پرس���یار دێن���ە پێش ئایا
بەکلتور بوونی وەرزش پێویس���تە؟ ئایا
ژنان بەتایبەت ل���ە گەرمیان ڕێگەیان
پێ���دراوە وەرزش ئەنجام بدەن بە پێی
رێنمای کەسانی ش���ارەزا لە دەرەوەی
ماڵ یان هۆڵی تایبەت؟
بێگومان بەکلتوربونی وەرزش پێویستیە،
مرۆڤ بە هەمانشێوەی خواردن و خەوتن
و پێویستیەکانی تری رۆژانە ،پێویستی
بەوەرزشێکی بەرنامە بۆ دارێژراو هەیە
بۆ بەتەندروس���ت و چ���االک مانەوەی

خود ،چونکە کۆمەڵگەی پێش���کەوتو و
رۆشنبیر پێویس���تی بەکەسانی چاالک
هەیە.
هەرچی سەبارەت بە پرسیاری دوەمیش
هەیە بەداخەوە رێژەی بەش���داریکردنی
ژنان لە وەرزش���ی تایب���ەت بەخود زۆر
ك���هم و الوازه ،دیارە بەش���ێکی بۆ بە
پێویست نەزانینێتی لەالیەن خانمانەوە
و بەش���ێکی تریش���ی رێگەپێنەدان���ی
ژنانە لەالی���ەن خێزانەوە بێگومان هۆی
ئەمەش بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە وەرزش
تایبەت ب���ە پیاوان س���ەیر دەکرێت و
وەک ش���تێکی نامۆ بە ژنان و ئەمەش
پەیوەندییەکی ریشەی و راستەوخۆی بە
کلت���ورەوە هەیە .هەر دیاردەیەکی نوێ
لەکۆمەڵگای دواکەوتودا پێویس���تی بە
قوربانی و ماوەیەکی زۆرە تابەشێکی لە
چەمکی کلتور پێ ڕەوا ببینرێت.
ل���ە میانەی گفتوگۆکانماندا لەگەڵ ژنان
گەیش���تینە ئەو ئەنجامەی کە زۆربەیان

رێگریان لێدەکرێت یان بەهۆی قس���ەی
دەوروبەرەوە کە بەش���تێکی ناپێویستی
دائەنێی���ن و چەندین ه���ۆی نەریتی تر
کە رێگرن لە پێش ژنان وهیچ خاڵێکی
لۆژیکیان تیا بەدی ناکرێت.
لێرەدا پرس���یارێکی ت���ر دێتە بون ئایا
ئەگەر ژنان لە وەرزش داببرێن کۆمەڵگا
دواکەوتو دەبێت؟
بێگوم���ان ئەم���ە وەاڵمێک���ی رێژەییە،
بەاڵم هەر دابڕانێک و داتاش���ینی مرۆڤ
لە پێویس���تیەکانی ژیانی مرۆڤ بەرەو
داڕوخان���ی هزری و فس���یۆلۆژی دەبات
بەتایب���ەت ک���ە وەرزش پەیوەندییەکی
راستەوخۆ و گشتگیری لە گەڵ سروشتی
مرۆڤدا هەی���ە ،هەروەها خانمانیش کە
هەندێ ئەرکی ق���ورس و ماندوکەریان
لەسەر شانە چ بەهۆی کاری ماڵ یاخوە
دەرەوە ،پێویستیان بەوزەی پۆزەتیڤ
و هزرێک���ی چ���االک و دەرونێکی ئارام
هەیە.
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ل ه گهرمیانهوه
بۆ شهنگال

◘ گوڵباخ حهسهن
چهند لهیهك دهچن تاوانهكان ،چهند
هاوشێوهن قوربانیهكان و چهندیش
وهكو یهكن تاوانباران! كات و
جوگرافیا ،ناتوانن ئهو لێكچونان ه
بسڕنهوه كهلهنێوان جینۆسایدی ئهنفال
و جینۆسایدی ئێزیدییان دا ههیه.
كه لهمیانى بهدواداچونێك بۆ كهیس���ی
كچان���ى یهخس���یركراوى ئێزیدیی الی
داعش چاوم بهژمارهیهك لهو قوربانیان ه
كهوت كهل���ه تونى مهرگ و ل ه مۆڵگهى
رهشى تیرۆرستانى داعش گهڕابونهوه،
له چیرۆكهكانیان دا هاوشێوهییم ئهبینی
لهگهڵ ئهوانهى ئهنفال.
(س���ارا) کچە ئێزدیەک ب���و کە داعش
بهكۆیلهى گرتب���و ،بهدرێژایی مانهوهى
لهالیان دەستدرێژی کرابوه سهرى ،خۆی
دهربازی بو ،بهاڵم تائێستا چارەنوسی
س���ەرجەم ئهندامان���ی خێزانەک���ەی
نادیارە.
بەدەم هەنس���کی گریانەوە وتی :ئهوان
ئێمەی���ان ک���ردە قوربان���ی ،نەیاتوانی
بەرگریم���ان ل���ێ بکەن و رادەس���تیان
کردین ت���ا ئەو دڕندانه القەمان بکەن و
دەس���تدرێژیمان بکەنە س���ەر و کڕین و
فرۆشتنمان پێوه بكهن.
وتى :ئەو کاتانەی داعشەکان پەالماریان
دەدام ،لەدڵ���ی خۆم���ەوە ئەموت ئهبێ
ئێس���تا بهرپ���رس و فهرمانڕهواكانمان
لهكوێ بن؟ ئهبێت چی بكهن و ههستیان
چی بێت كهئێمهیان ب���هو دهرده برد؟
تۆ بڵێی زریکەی من ویژدانی س���ەرانی
کوردی بەخەبەر بهێنیت؟!
وتیشی :ئێمهیان دا بهدهمى گورگهوهو
خۆشیان دهستبهردانى ژیانى رهفاهیهتى
خۆیان نهبون .ئهوان بۆ رزگارکردنیشمان
نەیان توانی بڕێک پارە کە دەکاتە بایی
دانیش���تنی خواردنەوەیەکی شەوانەیان
ب���دهن و ئێمەی پ���ێ رزگاربکەن ،ههتا
كهس���وكارهكانمان بەس���واڵ و ساقەو
هاوکاری رزگاریان كردین.
كه چیرۆكى (س���ارا)م بیست ،یهكسهر
به بیر گهڕامهوه بۆ چهند ساڵێك لهوهو
پێش و ش���وێنێكى دورتر لهش���هنگال،
گهڕامهوه بۆ گهرمیان و قس���هى شێره
ژنێكى رزگاربوى ئهنفال كهچهند ساڵێك
پێش ئهوه بۆی كردبوم.
ئهو وتى :بهرپرسهكان چیان پێنهكردین؟
لهبری چاكهو پاداشت دانهوه هیچ نهما
بۆ سوككردنمان نهیكهن.
وتى :بی���رم ناچێت ك��� ه ئێم ه ههرچی
سەرو ماڵمان ههیه رۆیشتبو و ههمومان
چهندین خۆشهویس���تمان لهدهستدابو،
پاش���انیش برس���ی و ب���ێ كۆم���هك و
ه���اوكاری دانیش���تبوین ،كهچى ئهوان
بهچ���اوى تهماعهوه تێمانیان دهڕوانى و
ههوڵی ئیستغاللكردنیان دهداین.
وتیشی :کاتیک ئەوان ل ه شاخ برسیبون،
ئێم���ه ژیان���ی خۆمانم���ان ئەخس���تە
مەترس���یەوە بۆ ئەوەی ئەوان برس���ی
نەبن و لەش���ۆڕش بەردەوامبن ،كهچى
ك���ه دهوران گۆڕا ،برس���یبونی ئێمەیان
قۆس���تەوەو وەک دڕن���دە پەالم���اری
ش���ەرفمانیاندا ،ئهو شهرهفهى كه نهك
هی ئێم���ه ،بهڵكو هی ههمو میلهت بو،
ش���هرهفێك بهعس نهیتوانى لهكهدارى
بكات!
رهنگه وتنى ئهم دێڕان ه قورس و سهخت
بن ،چونك ه هەمیش���ە حهقیقەتەکان لە
پێن���او الیەنگیریدا لەناو ب���راون ،بەاڵم
پێموای��� ه بۆ مێژو ئەبێ ش���تەکان وەک
خۆیان بنوسرێنهوه!
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«كێشهى هۆرمۆنى ژنان فره هۆكارهو پهیوهندى به یهك هۆكارهوه نییه»
◘ نهوژین،
سوزان خهلیل  -سهرگوڵ خهلیل
بهشێك ل ه ژنان كێشهیان ل ه هۆرمۆن
دا بۆ دروست دهبێت ،كه ئهمهش
سهردهكێشێت بۆ دهرچونى موى زیاده
له لهش و روخساریان كه لهگهڵی دا
كێشهى دهرونيان بۆ دروست دهكات.
لهم دیدارهدا ،د .دلێر رهزا
عهبدولكهریم ،پسپۆری نەخۆشیەکانی
پێست و جوانکاری و نەشتەرگەری
پێست و چارەسەر کردن بە لیزەر،
زانیاریی زیاترمان پێدهدات لهبارهى
ئهو كێشهیهوه.
هۆرمۆن چیە؟
هۆرم���ۆن مادەیەک���ی پرۆتینی���ە باڵو
دەبێتەوە بەس���ەر ئەندامەکانی لەش���دا
لە رێگەی خوێنەوە بۆ جێبەجێ کردنی
فرمانێکی تایبەت وەک هەڵگری نامەیەک
بۆ مەبەستێک.
هۆرمۆن چەند جۆرە؟
جۆرەکانی هۆرمۆن بەگشتی بریتین لە
هۆرمۆنی رژێنی ژێر مێشک و هۆرمونی
رژێنی دەرەقی و هۆرمۆنی رژێنی سەر
گورچیل���ە و هۆرمۆنی رژێنی هێلکەدان
ل���ە ئافرەتان و هۆرمۆنی رژێنی گون لە
پیاوان.
هەریەک ل���ەم رژێنانە هۆرمۆنی تایبەت
دەردەدەن و دەڕژێن���ە ناو خوێنەوە بۆ
رێکخس���تنی فرمانێک���ی تایبەت بەهەر
یەکەیان هەڵبەتە تێکچونی هەریەک لەم
هۆرمۆنانە دەرکەوتنی نیش���انە گەلێکی
تایبەتی نەخۆشیەک.
بۆچی رو دەدات؟
هۆرمۆن بەڕێژەیەکی ئاس���ایی لە لەشدا
پێویستە بۆ رێکخستی فرمانەکانی لەش
هەڵبەتە رو نادات بەڵکو پێویستە هەبێت
هەر کاتێک ئ���ەم رێژەیە تێک چو واتە
کەم یان زیادی ک���رد ئەو کاتە دەبێتە
هۆی تێکچونی دەرئەنجامەکەش���ی واتە

البرنی موی زیادە
بە گوێزان یان
مەکینە باشترە لە
هەڵکێشان

تێکچونی فرمانی لەش.
چ هۆرمۆنێ���ک دەبێتە هۆی دەرکەوتنی
موی زیادە لە ئافرەتاندا؟
تێکچونی هۆرمۆنی نێرینە تیستێستیرۆن
و  DHEA_Sکە لەالیەن رژێنی س���ەر
گورچیلەوە دەردەرێت ،ل���ە ئافرەتاندا
رژێنی هێلکەدانی ئافرەتان  LHو FSH
دەبێتە هۆی دەرکەوتنی موی زیادە لە
دەم���و چاو لەش���ی ئافرەتاندا هەڵبەتە لەپێش���ودا ك���هم ئافرەت توش���ی ئەم
ئەمە تەنیا هۆکار نی���ە بۆ دەرکەوتنی نەخۆش���یە دهب���ون ،بەاڵم لەئێس���تادا
موی زیادە لە ئافرەتاندا.
ژمارەی توشبوان هەستدەکرێت زۆرترە،
ئەمە هۆکاری چیە ؟
چ���ی دەبێت���ە ه���ۆی تێکچون���ی ئەم شتێک هەیە پێی ئەوترێت الیڤ ستایل
هۆرمۆنە؟
واتە جۆری ژیان ،رەنگە خەڵکی جاران
تێکچون���ی هۆرم���ۆن ب���ە تەواوەت���ی الیڤ س���تایلیان تەندروس���ت تر بوبێت
هۆکارەک���ەی نەزان���راوە کەچی رۆڵێک لە خەڵکی ئێس���تا ،جوڵە و وەرزش و
دەبینێت ،هەروەها هۆکاری تری دەرەکی خواردنی تەندروس���ت و قەڵەو نەبون و
رۆڵ دەبینێت لەوانە قەڵەوی و فشاری کەمی فش���اری دەرونی خەڵکی پێشو
دەرونی و دەرمان و نەخۆش���ی کیسی هۆکارێک بون بۆ کەمتر توش بون بەم
هێلکەدان ،بهمانایهك���ى تر هۆکارێکی حاڵەتە ،هەڵبەتە داتایەکی وردیش���مان
رونی نیە زۆربەی جار.
لەبەردەستدا نیە بۆ پشتراستکردنەوەی
ئەم قس���ەیە .هۆکارێکی ت���ری ئەوەیە
ئایا خواردن کاریگەری لەس���ەری هەیە خەڵکی زیاتر لە خەڵکی جاران گرنگی
ب���ۆ نمونە هەندێک دەڵێ���ن بەخواردنی ئەدەن بەجوانی و بەدوای چارەس���ەردا
چەوری ،موی زیادە لەس���ەر روخسارم ئەگەڕێن ئێستاش پزیشک و سەنتەری
دەرکەوتوە؟
تایبەت بۆ چارەسەر کردنی ئەم حاڵەتە
خ���واردن کاریگەری راس���تەوخۆی نیە ئاسانتر دەست دەکەوێت.
مەگ���ەر ناڕاس���تەوخۆ ،نمونە خواردنی
زۆری چەوری و ش���یرینی بۆ توش بون
بەقەڵەوی ئەم���ەش هۆکارێکە بۆ تێک
چونی هۆرمۆن و نەخۆشی کیسی هێلکە
دان.

ئەم نەخۆشیە چارەس���ەری هەیە واتە
جگە لە لیزەر کردن بە هیچ شتێکی تر
چارەسەر ئەکرێ؟
سەرەتا پێویستە بە دوای هۆکارەکەیدا
بگەڕێی واتە لە رێی زانیاری تەواو لەسەر
مێژوی نەخۆشیەکە و پشکنینی تیشک
و سۆنارەوە هۆکارەکەی دیاری بکرێت،
لەکات���ی دۆزینەوەی ه���ەر تێکچونێک
ل���ە هۆرمۆن ی���ان هەر نەخۆش���یەکدا
پێویستە چارس���ەر بکرێت بەدەرمان و
وەرزش و کەمکردنەوەی کێش���ی لەش
و چارەس���ەر کردن���ی تێکچون���ی باری
دەرونی نەحۆشیەکە و دڵنەوای کردنی
نەخۆش���ەکە و لەگەڵ هەمو ئەمانەشدا
لیزەر چارەس���ەرێکی باشە بۆ البردنی
موە زیادەکان.
هەندێک ل��� ه ژنان دەڵێ���ن حەپی دژه
س���كپڕی «من���ع»م ب���ەکار هێناوە و
هۆرمۆن���م تێکچ���وە ،ئای���ا ئەمە هیچ
کاریگەریەکی لەسەر هەیە؟
حەپ���ی مەنع بۆ خ���ۆی هۆرمۆنە بۆیە
ئەبێت���ە ه���ۆی تێکچون���ی هۆرمۆن و
هۆکارێک���ە بۆ دەرکوتنی موی زیادە لە
لەشی ئافرەتاندا.

ئایا بە هەڵکێشانی ئەو موانەی بەهۆی
هۆرمۆنەوە دروست بوە زیاد ئەکات یان
هەر وەکوخۆی ئەمێنێتەوە؟
البرن���ی موی زی���ادە بە گوێ���زان یان
مەکینەی س���فری ریش تاشین باشترە
لە الب���ردن بە رێگەی هەڵکێش���ان یان
الب���ردن بە ڕێگەی ش���یلە .لێ���رەدا بە
فرس���ەتی دەزانم ئ���ەو بۆچونە هەڵەیە
پشتراست بکەمەوە کە دەڵێن بەالبردنی
م���و بە گوێ���زان یان بە م���وس ئەبێتە
هۆی ئەس���تور بون و رەق بونی مو کە
لەراستیدا ئەم بۆچونە هیچ بنەمایەکی
زانستی نیە و راست نیە.
ئێوە رێنمایتان چیە بۆ ئەو ئافرەتانەی
توشی ئەم نەخوشیە بون؟
دور بكەون���ەوە لە فش���اری دەرونی و
هەوڵی باش���تر کردن���ی دەرونی خۆیان
بدەن و وەرزش بکەن و کێشی لەشیان
کەم بکەنەوە .هەروەها لەکاتی حاڵەتی
نەخۆش���ی و کێش���ەی تەندروس���تی
دا س���ەردانی پزیش���کی پس���پۆری
نەخۆش���یەکان بکەن بۆ دیاری کردنی
هۆکاری نەخۆشیەکە و چارەسەر کردنی
بە رێگەیەکی زانستی.

ههزاران ژن و یهك پزیشك
ئافرهتانی كفری كێشهی كهمی پزیشكی نهخۆشیهكانى ژنان و مناڵبونیان ههیه
لهكاتیسهردانی
نهخۆشخانەک ە
پزیشكی تیدانیی ه و
چارهسهری پێویستی
نیە

◘ نهوژین ،ئومێد زهنگهنه
نهخۆشخانهی شههید خالید گهرمیانی
كێشهی كهمی پزیشكی پسپۆڕی
تایبهت بهئافرهتانی ههی ه و ئافرهتانی
كفریش بهناچاری بۆ وهرگرتنی
چارهسهری پێویست لهو نهخۆشیانهى
پهیوهندیان ب ه ئافرهتان و مناڵبونهوه
ههیه ،سهردانى قهزاى كهالر دهكهن.
نهخۆش���خانهی شههید خالید گهرمیانی
لهكفری ،ئهو نهخۆشخانهیهیه كه تهنها
یهك پزیشكی ئافرهتی تێدای ه و بهوتهی
ئافرهتانی سنورهكهش بهشی ئافرهتان
و مناڵبون لهنهخۆش���انهكهدا خزمهتی
وهكپێویست نییه.
نوخشهعوس���مان ،ك���هیهكێك��� ه ل���ه
كارمهندانی بهشی ئافرهتان و مناڵبون
لهنهخۆش���خانهكه ،ب���ۆ (نهوژی���ن)

وت���ى« :نهبون���ی پزیش���كی تایبهت
بهنهخۆش���یهكانی ئافرهتان و پزیشكی
نهشتهرگهری سهرچاوهی كێشهكانمانه،
ههم���و ههوڵێكیش���مان داوه بۆ ئهوهی
بتوانین باشترین خزمهت بهو ئافرهتان ه
رۆژانه سهردانمان دهكهن».

بكهین ك ه
نوخش���ه ،درێژه بهوتهكان���ی دهدات و
دهڵێت« :لهروی كهرهسته و شوێنهوه
تاڕادهی���هك بهگوێرهی نهخۆش���خانهك ه
كێشهیهكی ئهوتۆمان نییه ،ههوڵیشمان
داوه بۆ چارهسهركردنی گرفتهكان ،بۆی ه
ههر ئافرهتێك بۆمناڵبون س���هردانمان
بكات مهترس���ی لهس���هر ژیانی نهبێت
لهس���هر بهرپرس���یارێتی خ���ۆی كاری
پێویستی بۆ ئهنجام دهدهین».
ش���هیما محهمهد ،ژنێكى قهزاى كفریهو
ب���ۆ وهرگرتنی چارهس���هر س���هردانی
نهخۆش���خانهكهی كردوه .بۆ (نهوژین)
باس���ى لهو كێش���هو گرفتانه كرد ك ه

لهنهخۆشخانهكهدا توشی دهبن «لهكاتی
پێویستدا كهسهردانی ئهم نهخۆشخانهی ه
دهكهین پزیشكی تیدانییه و خزمهتهكانی
وهكپێویس���ت نیی ه و وهكپێویس���تیش
چارهسهر وهرناگرین».
وتیش���ی« :لێره نهخۆش راناگیرێت و
رهوانهی نهخۆشخانهی شههید شێرهی
نهقیب دهكرێت له كهالر».
بهڕێوب���هری
لهبهرامبهریش���دا،
نهخۆش���خانهی شههید خالید گهرمیانی
لهكفری ،هێمن محهمهد رۆستهم ،دانى
به بون���ى كێش��� ه و كهموكورتی دا نا
ل���هو بوارهى پهیوهندی ههی ه به ژنان و
مناڵبونهوه.
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :ن���هك تهنها
پزیش���ك بهڵك���و بهش���ی ئافرهتان و
مناڵبون���ی نهخۆش���خانهكهمان له روی
كارمهندیشهوه كێشهى ههیه،تهنها یهك
پزیشكی ئافرهتانمان لهنهخۆشخانهكهدا

ههی��� ه كهئهمهش بهش���ی پێویس���تی
نهخۆشخانەكهناكات بهتایبهت كهبههۆی
قهیرانى داراییهوه دهوامى پزیشكانیش
كهمی كردوه».
بهڕێوب���هری نهخۆش���خانهكه ئاماژهبه
پێویستی دروستكردنی نهخۆشخانهیهكی
تایبهت بهئافرهت���ان ومناڵبون دهكات
لهكف���ری و دهڵێت« :زیاتر كێش���هكان
ل���هدوای دهوام���ی ئاس���ایی دهبێ���ت،
چونك ه لهدهوامی بهیانیاندا پزیش���كی
راوێ���ژكاری ههیه ،بهاڵم لهدوای دهوامی
ئاس���ایی ئهو ئافرهتانهی كهپێویستیان
بهنهشتهرگهری یاخود چارهسهری دیك ه
ههیه ،پزیشكی پێویست نیه بیانبینێت
و پێویس���تمان ب���هنهخۆش���خانهیهكی
تایبهتمهند بهبواری ئافرهتان ومناڵبون
ههی ه هاوشێوهی نهخۆشخانهی شههید
ش���ێرهی نهقیب لهكهالر ،كهلهئێستادا
نهخۆش رهوانهی ئهوێ دهكهین».
س���هبارهت بهههوڵهكانی���ان ب���ۆ
چارهس���هركردنی كێشهكان ،بهڕێوبهری

نهخۆش���خانهی شههید خالید گهرمیانی
وتى« :داوامان ك���ردوه له بهڕێوبهری
گشتی تهندروستی گهرمیان ههركاتێك
ك ه پزیش���كی پس���پۆڕ لهههر بوارێكدا
دام���هزرا ب���ۆ نهخۆش���خانهكهمانی
بنێرێت».
سارا ،كهناوى خوازراوى ژنێكى دیكهى
سهردانكهرى نهخۆشخانهكهیه ،ئاماژهى
بهوهكرد كه نهخۆشخانهى شههید خالید
گهرمیانى نهك ههر بهشى ژنان ،بهڵكو
ههمو بهشهكانى تریشی ،خزمهتگوزاری
و پزیشكیان وهكو پێویست نییه.
وتیشی « :ئێمه بهناچاری بۆ وهرگرتنی
چارهس���هر دهبێ���ت س���هردانی كلینك ه
پزیشكیهكان بكهین ،لهم بارودۆخهشدا
كهقهیران���ی دارایی���ه ههم���و ك���هس
وهكپێویست ناتوانێت سهردانی كلینكی
پزیشكی بكات».
الیخۆش���یهوه ،د.س���یروان محهم���هد
جهمال ،بهڕێوبهری گشتی تهندروستی
گهرمیان ،س���هبارهت بهم پرسه وتی:
«نهخۆشخانهی شههید خالید گهرمیانی
ههمیشهههوڵمانداوه پزیشكی پسپۆڕی
بۆدابین بكهین ،بهاڵم بههۆی دواكهوتنی
دامهزراندنی پزیش���كهوه تاوهكو ئێستا
نهمانتوانیوه پزیشك بۆ هیچ جێگایهك
دابین بكهین».
ئام���اژهى بهدامهزراندنی پزیش���كانیش
كرد و وتى« :لهئیس���تادا بهبهبریارێكی
ئهنجومهنی وهزیران ههندێك پزیشكمان
بۆدامهزراوه ،چهند پزیش���كێكیش لهم
پزیش���كانهی ك���ه دادهمهزرێن رهوانهی
نهخۆشخانهی كفری دهكهین بهئامانجی
چارهسهركردنی گرفتهك ه و پڕکردنەوەی
ئەو بۆشاییەی کە لەو بوارەدا هەیە».

هەمەڕەنگ
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جوانه  ..ل ه خۆشترین شاری ئهوروپاوە بۆ جهنگان دژى داعش
◘ نهوژین
كۆپنهاگن ،پایتهختى واڵتى دانیمارك،
بهیهكێك ل ه خۆشگوزهرانترین
شارهكانى ئهوروپا و جیهان ههژمار
دهكرێت .بهاڵم كچێكى خوێندكارى
گهنجى ئهم شاره ،بڕیار دهدات
ژیانى رهفاهیهت بهجێبێڵێت و رو
لهكوردستان بكات ،ئهویش بهئامانجى
بون ب ه چهكدار و شهڕكردن لهدژى
رێكخراوى «داعش».
لهكۆتاییهكانى س���اڵی  2014دا ،جوان ه
پااڵن���ى ،س���هرقاڵی درێ���ژهدان بو ب ه
خوێندنى خۆی ل ه پایتهختى واڵتهكهى
دانیمارك ،ب���هاڵم كاتێك گوێبیس���تی
ئ���هو ت���اوان و كوش���ت و ب���ڕه بو ك ه
چهكدارانى «داعش» دژ به ژن و مناڵ
و هاواڵتیانى س���ڤیلی عێراق و س���وریا
دهیكهن ،وازى له ههمو شت هێناو روهو
عێراق بۆ جهنگان لهدژى ئهو رێكخراوه
تیرۆرستیه كهوتهرێ.
جوان���هى تهم���هن ( )23س���اڵ ،پاش
بهجێهێش���تنى گۆپنهاگن ،پهیوهندی ب ه
یهكهكانى پاراس���تنى گهلی كوردستان
ل ه رۆژئ���اواى كوردس���تان و هێزهكانى
پێشمهرگ ه ل ه باش���ورى كوردستانهوه
كردوه.
بهاڵم ئهوهى چ���اوهڕهوان نهكراو بو بۆ
ئهو ،دهرهنجامى كارهكهى لهواڵتهكهى
خۆی بهپێچهوان���هوه كهوتهوه ،چونك ه
پاش تهواوكردن���ى ئهركی بهرگریكردن
ل ه داع���ش و بهرهنگاربونهوهى ،لهكاتى
گهڕان���هوهى دا وهكو «تیرۆریس���ت»
مامهڵ���هى لهتهكدا ك���راوه ،بهوهۆیهى

سهفهرى بۆ ههریهكه له عێراق و سوریا
كردوه ك��� ه جهنگێكى گ���هورهى تیادا
بهڕێوهدهچێت دژ به داعش.
جوان ه پااڵن���ى ،له دی���دارى دا لهگهڵ
رۆژنام���هى «می���رۆر»ى بهریتان���ى،
سهرس���وڕمانى خ���ۆی پیش���اندەدات
لهمامهڵهك���ردن لهگهڵ���ی دا وهك���و
«تیرۆریس���ت» لهكاتێك���دا ئ���هو دژى
تیرۆرستان جهنگاوهو تهنانهت بهوتهى
خۆی  100چهكدارى داعشیشی كوشتوه
و هاوكاریهكى زۆری ئهو ژن و منااڵنهى
ك���ردوه كهداعش كردبون���ى بهكۆیلهى
سێكسی.
ئهوهشى وت كه جگه لهكارى چهكدارى
و بهرهنگاربون���هوهى چهكداری���ی،
هاوكاریهك���ى زۆری ژنانیش���ی كردوهو
فێری شێوازى خۆپارێزى و بهرگریكردن
لهخودى كردون.
جوان���ه ،باس���ی لهوهكرد ه���هر پاش
گهڕان���هوهى ب���ۆ واڵتهك���هى خ���ۆی
(دانیمارك) لهساڵی  2015دا ،روبهروى
دادگا كراوهت���هوه بهتۆمهت���ى جهنگان
و بهش���داریكردن ل��� ه كارى چهكدارى
لهدهرهوهى واڵت ،ب���هاڵم پارێزهرهكهى
(جوان���ه) ئ���هم تۆمهت���ه ب���ۆ كچێك
كهبهرهنگارى داع���ش بوبێتهوهو دژیان
پۆلی���س نام���هى ئاگاداركردنهوهیان بۆ
جهنگابێت ،به «ش���هرم و ئابڕوچون» گۆش كراوه».
ئهم كچه ش���هڕڤانه ،ل ه س���اڵی  1993ناردوه ك ه پاسپۆرتهكهیان لهكارخستوهو
وهسف دهكات.
جوان���ه ،ئام���اژه ب���هوهدهكات ك ه ئهو له ش���ارى رومادى خۆرئ���اواى عێراق و ناتوانێت چیتر بۆ دهرهوهى واڵت گهشت
كاتێ���ك بڕیاری داوه ببێت ه ش���هڕڤان و لهكهمپی كوردانى ئاوارهى رۆژههاڵت ل ه بكات ،ئهمهش وایك���ردوه كهنهتوانێت
پێش���مهرگه و دژ به داعش بجهنگێت« ،ئهلتاش» لهدایكبوه ،بهاڵم لهتهمهنى جارێك���ى دیك���ه پهیوهندی ب��� ه هێزه
بهوهۆی ه بوه كهویس���تویهتى «داكۆكی  3ساڵی دا خێزانهكهیان ههمویان بهرهو كوردی���هكان بكاتهوه بۆ جهنگان دژ ب ه
داع���ش ،بۆی ه جارێكى ت���ر گهڕاوهتهوه
له مافهكانى ژنان و دیموكراسی بكات ،دانیمارك كۆچیان كردوه.
ههروهك داكۆكی لهو بههایانهش بكات جوان��� ه ب���اس ل���هوهدهكات كهپ���اش س���هر خوێندنهكهى لهبهشى فهلسهفهو
كهوهك���و كچه دانیماركیهك لهس���هرى گهیش���تنهوهى بهدانیمارك به سێ رۆژ ،زانستى سیاسی.
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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
 ٢٠١٠ەوە بە پەخشی رادیۆیەکی لۆکاڵی
دەس����تی پێکردوەو پاشان 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 یەکێکە 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:
nawzhinnewspaper@gmail.com

فهیسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

%20ى هاوسهرگیریهكان لهعێراق به تهاڵق كۆتایی پێدێت
◘ نهوژین
 625ههزار حاڵهتى جیابونهوه،
لهماوهى سااڵنى  2003ههتاوهكو
كۆتایی  2016لهعێراق تۆماركراوه،
ئهمهش بهپێی ئامارێكى دهسهاڵتى
دادوهرى عێراقی ،بهغداى پایتهختیش
لهپێش ههمو شارهكانى دیكهوه دێت
ل ه زۆری رێژهى جیابونهوه.
بهپێی راپۆرتێكى پێگهى «رادیۆ سهوا»
لهئینتهرنێت %20 ،ههمو پرۆس���هیهكى
هاوس���هرگیریی لهعێراق ،ب ه جیابونهوه
كۆتایی دێت ،ئهم���هش ژمارهیهكى زۆر
و مهترس���یداره لهكۆمهڵگهی عێراقی دا
ك ه ژنان تائێستا خاوهن مافی تهواوهتى
خۆیان نین بهتایبهتى ژنانى جیابوهوه.
راپۆرتهك��� ه ئاماژه بهوهدهكات ،مانگان ه
لهنێ���وان  4500ب���ۆ  4900حاڵهت���ى
جیابونهوهو تهاڵقی هاوسهران له عێراق
دا تۆمار دهكرێت.
ههنا ئ���هدوهر ،س���كرتێری رێكخراوى
«أم���ل»ى عێراق���ی ،پێیوای���ه كهل ه
پرۆسهى جیابونهوهدا ژنان زهرهرمهندى
یهكهمن «چونكه ژنى عێراقی تائێس���تا «شهرعیهكان» یان الی پیاوانى ئاینی
خاوهنى سهربهخۆیی ئابوریی نیه ،بۆی ه كۆتایی ب ه گرێبهس���تى هاوسهرگیرییان
جیابون���هوه دهیخاته ژێر گوش���ارێكى دههێنن ،ئهم���هش بۆ ئهوهى بهر بگرن
زۆرهوه ئهمه سهرباری ئهو گوشارانهى بهه���هر ههوڵێكى ئاش���تهوایی ،چونك ه
كهبههۆی بهكهم سهیركردنى بێوهژن و دادگاكان پێش بڕیاردان له جیابونهوهى
ژنانى جیابوهوه لهسهریانه».
هاوس���هران ،دهیاننێ���رن ب���ۆ ناوهندى
ههمان مهترسی ،مامۆستاى كۆمهڵناسی تایبهتمهند ب ه چارهس���هركردنى كێش ه
ل���ه زانكۆی بهغ���دا ،فهوزی���ه عهتیه ،خێزانیهكان و ئاش���تهوایی ،بۆ ئهوهى
ئام���اژهى پێ���دهكات ،بهتایبهت���ى ك ه ئهگهر كرا پێكبێنهوه.
بیروباوهڕى خێل و هۆزگهری لهبهرامبهر ههربهپێی ئامارهكه ،ماوهى هاوسهرێتى
بیروباوهڕی شارستانی و مهدهنیدا لهم زۆرین���هى ئهوان���هى جیابونهت���هوه ل ه
ماوانهى راب���ردودا لهعێراق بهرادهیهكى پێنج س���اڵ تێپهڕى نهكردوه ،ههروهك
زۆر گهش���هی ك���ردوهو ههژمونى پهیدا هاوس���هرگیریی پێش���وهخت و زوش،
كردوه.
هۆكارێكى تری جیابونهوهكانه.
ههنا ئ���هدوهر ،ئام���اژهى بهوهكرد ك ه
هۆكارهكان جیاوازن
زوبهش���ودان یهكێك��� ه لهه���ۆكارهكان،
چونك���ه چهندین حاڵهتى جیابونهوه ل ه
راپۆرتهك��� ه ئ���هوهى خس���توهتهرو ك ه دادگادا ههب���وه كه س���اڵی لهدایكبونى
%70ى حاڵهتهكان���ى جیابون���هوه ،هاوسهرهكان  1999یان  2001بون!
ل���هدهرهوهى دادگاكان بهڕێوهدهچ���ن ،ه���اوكات فهوزی��� ه عهتی���ه ،ئام���اژه
بهش���ێوهیهك ه���هردوال لهنوس���ینگ ه بهوهدهكات ئهو هاوسهرانه بههۆی كهم

دهكرێ���ت ،لهم حاڵهتهش���دا یاس���ا دو
بژاردهى لهبهردهم ژنان داناوه ،بژاردهى
یهكهم ئهوهیه ك ه جیایان دهكاتهوهو ماف
و داواكاریه مادیهكانى بۆ وهردهگرێتهوه
ئهگهر ژنهك��� ه روبهروى توندوتیژی یان
زیانگهیاندن بوبێتهوه یان هاوسهرهكهى
بهندكرابێت یاخود پهیوهندى ب ه گروپ ه
تیرۆرستیهكانهوه كردبێت.
ب���ژاردهى دوهمی���ش ئهوهی��� ه كه پێی
دهوترێ���ت «خلع» وات���ا كاتێك ژنهك ه
لهماف���ی خۆی خ���ۆش دهبێت و هیچی
لهمێردهك���هى ناوێ���ت لهبهرامب���هر
جیابونهوهى.
یاسا یان نەریتەکانی خێڵ
بهڕاى (ههنا ئهدوهر)« ،یاسای عێراقی
بهبهراورد بهیاسای واڵتى دیكهى عهرهبی
پێشكهوتوه» ،بهاڵم كێشهكه لهوهدای ه
كهزۆرج���ار بهه���ۆكارى كۆمهاڵیهتى و
عهش���ایهرى ،چاو ل���ه جێبهجێكردنى
یاس���اكان دهنوقێنرێ���ت ،بهتایبهت���ى
ئهوانهى پهیوهندی به مافهكانى ژنانهوه
ههبێت.
ههروهك باسیلهوهش���كرد ك ه پرۆسهى
جیابونهوه لهدادگا ،كاتێكى زۆر دهبات
و هاوس���هرهكان لهچاوهڕوانیهكی زۆردا
دههێڵێتهوه ،ئهمهش بۆ خاو كاركردنى
دادگان دهگێڕێتهوه.
پێشیوایه ئهگهر دادگا مافی ژن بسێنێت
یان ن���ا ،ئ���هوا لهجیابون���هوهدا ژنان
بهپلهى یهك���هم زیانمهندن ،بههۆی ئهو
تێڕوانینهى لهكۆمهڵ دا ههیه بۆیان.
سهرسوڕمانى خۆیشی پیشاندا كه «ژنان
لهعێراق دا توانیوان ه بگهنه پلهى بهرزى
وهك���و دادوهر و وهزیر و پارلهمانتار ك ه
چارهنوس���ی میلهتیان بهدهس���تهوهیه،
كهچى كهدێنه ناو خێزانهكانیان ناتوانن
بڕی���ار ل���ە چارهنوس���ى خێزانهكهى و
تهنانهت بڕیار ل ه چارهنوس���ى خۆی و
ئازادیهكانیشی بدات».

تهمهن���ى و ئهزمونهوه ،هیچ ش���تێكى بۆ بهكارهێنانى تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان،
ئهوتۆ لهبارهى ژیان و قورس���یهكانیهوه وایكردوه ببێته هۆیهك بۆ جیابونهوهى
نازانن ،بۆی ه زۆرج���ار روهو جیابونهوه هاوسهران.
دهچن ،ئهمهش دهگهڕێنێتهوه بۆ خراپی ههن���ا ئ���هدوهر ،پێیوای��� ه ك��� ه تۆڕه
رهوشى ئابورى زۆرێك لهخێزانهكان ك ه كۆمهاڵیهتی���هكان كاریگهریان زۆر زیاتر
بۆ رزگاربونیان له ژیاندنى كچهكانیان ،بوه لهپرۆس���هكانى جیابونهوه ،چونك ه
وهكخۆی وت���ى« :جاری واههبوه لهبهر
بهشویان دهدهن.
پۆستێكى فهیسبوك دو هاوسهر لهیهك
جیابونهتهوه!»
فهیسبوك!
ئام���اژهى بهوهش���كرد كهزۆرجار ژنان
راپۆرتهكان���ى دهس���هاڵتى داوهرى ،دهبن ه قوربانى ئامرازهكانى تهكنۆلۆژیا،
ئام���اژه به كۆمهڵێك ه���ۆكارى جیاواز ئهویش كاتێك نامهیهك یان مهسجێكى
دهكات كهدهبن���ه بنهما بۆ جیابونهوهى ههڵهیان بۆ دێ���ت ،لهالی خێزانهكانیان
هاوس���هران ،لهوانهش :خراپی رهوشى خ���راپ لێكدهدرێت���هوهو ئهمهش نهك
ئاب���وری ،نهگونجان���ى كهلتوریی نێوان جیابونهوه ،بهڵكو ههندێكجار كوشتنی
هاوس���هران ،كۆچ و ئاواره بون ،لهگهڵ ژنانیشی لێدهكهوێتهوه.
هۆكارێكى تر كهبهم تازان ه دهركهوتوه،
كاتێك ژنان داواى جیابونهوه دهكهن
ئهویش« :تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكانه»!
فهوزی ه عهتیه ،مامۆستاى كۆمهڵناسیی
لهزانكۆی بهغ���دا ،ئام���اژهى بهوهكرد ئامارهكان ئام���اژه بهوهدهكهن %70ى سەرچاوە:
كهنهبونى هۆشیاری ئهوتۆ لهالی تاكهكان داواكاری جیابون���هوه ،لهالیهن ژنانهو ه www.alhurra.com

ژنێك دهبێته دیپلۆماتكارى
بوارى زانستیی نێوان ههرێم و ئێران
◘ نهوژین ،دلێر عهبدولڕهحمان
بۆیهكهمجار ژنێك دهبێته دیپلۆماتكارى
بوارى زانستیی نێوان ههرێمى
كوردستان و كۆمارى ئیسالمى ئێران و
له یهكهمین دیمانهى رۆژنامهوانیشیدا
بۆ (نهوژین) رایدهگهیهنێت زانكۆكانى
واڵتانى دراوسێ به شێوهیهكى
بهرفراوان دهیانهوێ ههماههنگى لهگهڵ
زانكۆكانى ههرێمدا بكهن و بۆئهو
مهبهستهش لێره بهدواوه دهبێت ههمو
پهیوهندییهكى زانستی نێوان زانكۆكانى
ههرێم و واڵتى ئێران ل ه رێگهى منهوه
ئهنجامبدرێت.

شاجوانى كوردستان بۆ (نهوژین):
دهمهوێت هاوكاربم بۆ بهجینۆساید ناساندنى ئهنفال
◘ نهوژین
شاجوانى كوردستان بۆ ساڵى ، 2017
له مهراسیمى ساڵیادى تاوانى ئهنفال
دا لهگوندى دێبنهى ناحیهى رزگارى
بهشدارى كرد و رایگهیاند« :ئامانجى
له بهشدارى كردن له مهراسیمهكهدا
هاوخهمى گهیاندنه بهكهسوكارى
ئهنفالكراوهكان».
رۆژى ههین����ى  2017/4/14لهس����هر
مهزارى ئهنفالك����راوهكان لهگوندى دێبنه
ب����ه ئامادهبونى بهرپرس����انى حیزبى و
حكومى و كهس����وكارى ئهنفالكراوهكان،
بیست و نۆیهمین ساڵیادى تاوانى ئهنفال
بهرێوهچو.
كهسوكارى ئهنفالكراوهكان لهمساڵدا زیاتر
جهختیان لهسهر بهجینۆساید ناساندنى
تاوانى ئهنف����ال دهكردهوه ،ش����اجوانى

كوردستانیش كه بۆ یهكهمجاره بهشدارى
مهراسیمى كهس����وكارى ئهنفالكراوهكانى
ك����رد بهڵێنى دا بۆ ئهو مهبهس����ته كار
بكات.
ژالیا س����یروان ،ش����اجوانى كوردستان،
لهلێدوانێكدا بۆ (نهوژین) وتى« :ئامانجم
لهبهشدارى كردن له مهراسیمى ساڵیادى
تاوانى ئهنفال ،هاوخهم����ى گهیاندنه به
كهسوكارى ئهنفالكراوهكان».
وتیشى« :دهمهوێت هاوكارى كهسوكارى
ئهنفالكراوهكان و الیهنه پهیوهندیدارهكان
بم بۆ بهجینۆس����اید ناس����اندنى تاوانى
ئهنفال».
(ژالیا س����یروان)ى (تهمهن  20س����اڵ)،
خهڵكى شارى س����لێمانیه و خوێندكارى
بهشى ژمێریارییه ،ش����هوى  7ى  10ى
س����اڵى رابردو لهنێ����و  11كچى ركابهردا
بهشاجوانى كوردستان ههڵبژێردرا.
س����ااڵنه و  لهمهراس����یمى ههڵبژاردن����ى

ش����اجوانى كوردس����تان دا ،ئهو كچانهى
خۆی����ان بۆ ش����اجوان ههڵدهبژێرن جگه
ل����ه جوانى رواڵهت و جهس����ته ،هاوكات
پرس����یاریان لهب����ارهى پرۆژهكانیانهوه
ب����ۆ خزمهتكردن����ى چی����ن و توێژهكانى
كۆمهڵگاش ئاراس����ته دهكرێت و بهوتهى
رێكخهرانى مهراس����یمەکە ،ئ����هم الیهنه
بایهخى زۆرى پێدهدرێت.
ژالیا س����یروان ،لهكاتى س����هردانهكهیدا
ب����ۆ ناحیهى رزگاریى باس����یلهوهكرد كه
پ����ڕۆژهى ب����ۆ خزمهتكردن����ى گهنجانى
ناوچهك����ه ئاماده ك����ردوه ،بهبێ ئهوهى
ئاماژه به ناوهڕۆك����ى پڕۆژهكان و كاتى
جێبهجێ كردنیان بدات.
ژالی����ا ،ب����ه (نهوژی����ن)ى وت« :لهگهڵ
كۆمهڵێك گهنجى ك����هالردا رێككهوتوین
لهس����هر ئهنجامدانى پ����رۆژه لهگهرمیان
ب����ۆ خزمهتكردن����ى كهس����وكارى
ئهنفالكراوهكان».

د .نهزاك����هت حس����ێن حهمهس����هعید،
پرۆفیس����ۆرى یاری����دهدهر ل����ه زانكۆى
س����لێمانى ب����ه (نهوژی����ن)ى راگهیاند:
«پێش چهند مانگێك لهالیهن وهزارهتى
خوێندن����ى ب����ااڵ و توێژنهوهى زانس����تى
حكومهتى ههرێمى كوردستانهوه ،وهكو
نوێنهرى وهزارهتى ناوبراو بۆ ههماههنگى
پهیوهندیی����ه زانس����تییهكانى نێ����وان
زانكۆكانى ههرێمى كوردس����تان و واڵتى
ئێران دهستنیش����ان كرام و ناوهڕاس����تى كرد ،وهزیرى ئهو وهزارهتهش دیراسهى
ههفتهى رابردو دهستبهكاربوم».
كردبو لهگهڵ زانكۆى س����لێمانیدا قسهى
وتیشی« :یهكهمینجاره ئهم نوێنهرایهتییه كردبو ههموان به باش����یان زانیبو ،ئیتر
لهنێوان ههردوالدا دهكرێتهوه و وهزارهتى بڕیارى داب����و من ئهرك����ى نوێنهرایهتى
خوێندن����ى بااڵ و توێژینهوهى زانس����تی ،نێوان ههردو واڵت بۆ كاروبارى زانس����تی
پێشتر بهش����ی پهیوهندییهكانى ههبوه ،له ئهستۆ بگرم».
پێ����ش ماوهیهك وهزیرى خوێندنى بااڵ و دكت����ۆره نهزاكهت ئهوهش����ى وت« :له
توێژنهوهى زانستی سهردانى واڵتى ئێرانى ئێس����تادا كوردس����تان ب����هڕوى واڵتانى
كردوه و ههس����تیكردوه بێ بهرنامهییهك دهوروب����هردا كراوهت����هوه و بهتایب����هت
له رێكخستنى پهیوهندییه زانستییهكانى زانكۆكان����ى ئێ����ران ل����هم دهڤ����هرهدا
نێ����وان ه����هردوالدا ههیه و ش����پرزهیی بهشێوهیهكى بهرفراوان پرۆژهى هاوبهش
پێوهدی����اره بۆیه باس����ی لهوهكردوه كه لهگ����هڵ زانكۆكان����ى ههرێم����دا ئهنجام
پێویس����ته ئهم پهیوهندییه زانس����تییهى دهدهن».
نێوان ههردوال رێكبخرێت».
ههروهها وتى« :ههر زانكۆیهك دهیهوێت
رونیش����یكردهوه« :زانكۆیهك����ى ئێرانى ههماههنگى لهگ����هڵ زانكۆكانى ههرێمدا
هاتب����ون ب����ۆ زانك����ۆى س����لێمانى بۆ بكات یان كۆنفرانس ببهس����تێت دهبێت
ههماههنگ����ى نێوان ههردوال و بهس����تنى پرۆژهكهى پێشكهشی من بكات ،منیش
كۆنفران����س ،منی����ش ل����ه رێگ����هى ئهو ئاراس����تهى وهزارهت����ى خوێندنى بااڵ و
پهیوهندیی����هى لهگهڵ ئهو زانكۆیهدا بۆم توێژینهوهى زانستی حكومهتى ههرێمى
دروس����ت بو ،ههس����تمكرد ههر رۆژه و كوردستانى دهكهم تا هەڵسەنگاندنی بۆ
زانكۆیهك دێته زانكۆى س����لێمانى ،بۆیه بکرێت كه ئایا ئهو ههماههنگییه یان ئهو
پرۆژهیهكم نوسی و پێشكهشی وهزارهتى كۆنفرانسه بهكهڵكى ههرێم دێت یان نا،
خوێندن����ى بااڵ و توێژینهوهى زانس����تیم بۆئهوهى بڕیارى لهبارهوه بدرێت».

فهیم كۆچهرى  ..سیمبوڵی ژنانى ئهنفال
◘ نهوژین،
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
(فههیم ه حهمهئهمین) ناسراو ب ه
(فهیمه كۆچهرى) ئهو ژنهى ك ه
زیندانهكانى حكومهتى دیكتاتۆرى
بهعسى بینیوهو ههمو كهسوكارهكهى
ل ه شااڵوى ئهنفالدا له دهست دهدات،
له ئێستاشدا له كونجى خانویهكى
نیمچ ه روخاو بۆ ماوهى ( )28ساڵ ه
به تهنها ژیان بهسهر دهبات .ئهو
وهكو یهكێك ل ه سیما و سیمبوڵهكانى
تاوانى ئهنفال لهكوردستان
دهناسرێتهوه.
حاجى فهیمى تهمهن ( )63س����اڵ ،ل ه
ناحییهى رزگارى س����هر به قهزاى كهالر
دادهنیش����ێت ،سهرگوزهشتهى خۆى بۆ
(نهوژین) دهگێرێت����هوهو دهڵێت« :من
وهك����و ژنیك تهواوى ژیانم له ش����اخ به
س����هر بردوه ،ش����ان به ش����انى پیاوان
پێش����مهرگایهتیم ك����ردوه ،ئێستاش����ى
لهگهڵ بێت به ههمان گڕوتینى جارانهوه
ئام����ادهم بهم تهمهنهوه دیس����ان چهك
ههڵگ����رم و دژى داگیركهران����ى خاكى
كوردستان بجهنگم».
وتیشى« :بههۆى پێشمهرگه بونمانهوه
ههمو خێزانهكهم ههڕهش����هى حكومهتى
بهعس����مان له س����هر بو ،ب����هاڵم زۆرى
نهخایاند ئهوه بو له س����اڵى  1987له
ناوچ����هى (ملهس����وره)ى گهرمیان كه
ب����ه پایتهختى ئهنفال ناس����راوه ،ههمو

خێزانهك����هم ئهنفال ك����ران كه له دایكم
باوك����م و( )3براو ()1خوش����ك و ()9
برازام پێكهاتبون  برایهكیشم شههید بو
بۆ دواجار خۆم به تهنها مامهوه».
حاج����ى فهیم ،باس����ى ل����هوهش كرد:
«ل����ه دواى له دهس����تدانى خێزانهكهم
بهیهكجارى بڕیارى ئهوهم دا كه تهواوى
ژیانم له پێش����مهرگایهتى بهسهر ببهم،
بهو هۆیهش����هوه ژیانى هاوسهریم پێك
نههێنا».
وتیشى« :به هۆى ئهوهى كه پێشمهرگه
ب����وم چهندین جار له الی����هن  ( فازل
موختارهوه) ئهدرام به دهستهوه ،وهك
خ����ۆى دهڵێ����ت« :ئیس����تا  1ملیۆن
دیناریان بۆ بڕیوت����هوه ئهگهرچی
كهس����ێكى وهك من����ى ئ����هدا
بهدهستهوه».
فهیم����ه كۆچ����هرى ،درێژهى
ب����ه قس����هكانى داو ب����ۆ
(نهوژین) وتى« :بهشدارى
راپهڕینهك����هى س����اڵى
 1991ك����ردوه وهك و
پێش����مهرگهیهك ،ب����هو
هۆیهش����هوه بۆ ماوهى
س����ێ جار رامكردوه
ب����ۆ واڵتى ئێ����ران،
ههرجارهو بۆ ماوهى
چهندین مانگ لهوێ
ماومهت����هوه ،ب����ۆ
دواج����ار گهڕامهوه
كوردس����تان و ل����ه
ناحیی����هى رزگارى

جێگیربوم».
وتیشى« :له دواى گهڕانهوهم بۆ
كوردس����تان بهه����ۆى ئهوهى

پێش����مهرگه بوم ( )3جار
زیندان����ى ك����راوم له الیهن
حكومهت����ى بهعس����هوه،
ههرجارهو به هاوكارى
ههری����هك له (عومەر
یون����س) موختارى
ناحی����هى رزگارى
(حهم����ه
و
نههی����ه) و
(شێخ عهتاى
تا ڵهبا ن����ى )
رزگار كرام».
حاجى فهیم،
بهوتهى خۆی،
()50
ژیان����ى
پێش����مهرگهى ل����ه
سهردهمى رژێمى بهعسدا
رزگار كردوه.
فهیم����ه كۆچهرى ،س����هرهڕاى
ئهو ههمو خهباتهى كه له رابردو
ههیبوه ،لهگ����هڵ ئهوهى تهواوى
خێزانهكهى له ش����ااڵوى ئهنفالدا
لهس����تدهدات ،دواى راپهڕی����ن
تێكهڵ بهكارى سیاسیی و حزبی
بوهو ب����ۆ ماوهی����هك كارگێڕى
كۆمیتهى رێكخس����تنى رزگاری
یهكێتى نیشتمانیی بوه.
س����هرباری ئهم����هش ،ل����هزۆر
چاالكی پهیوهندیدار به ئهنفال
و جینۆسایدى گهلی كوردستان
دا رۆڵی ههب����وه ،ئهو نمونهى
داكۆكیك����ردن ل����ه دۆس����یهى

ناوى چهندین
مهالم الیه كه
دهستیان ههبوه
له كهیسى
ئهنفالدا
(حاكم هاوژی����ن) دێنێت����هوهو دهڵێت:
«بۆ پش����تیوانى كردنى (حاكم هاوژین)
رۆش����تمه مهكتهبی رێكخس����تن تاوهكو
ه����اوكارى بكهن ل����ه دهس����تگیركردنى
موستهش����ارهكان ،ب����هاڵم هیچی����ان بۆ
نهكردین».
وتیشى« :داوا دهكهم ئهو موستهشارانه
دهستگیر بكرێن و  بهسزا بگهیهنرێن»،
وهكخ����ۆى دهیڵێ����ت« :ن����اوى چهندین
مهالشم الیه كه له عێراق ئیمزایان كردوه
دهستیان ههبوه ل ه كهیسى ئهنفالدا».
حاجى فهیم ،له ئێس����تادا له خانویهكى
هاوشێوهى كهالوهدا ژیان به سهردهبات،
لهوبارهوه دهڵێت« :ئێستا لهم خانوهدا
ئاس����ودهم كه ژیانم تێیدا دهگوزهرێنم،
ئهگهر باس����ى خانو بك����هم من چهندین
خانوم ههیه ،خانویهكیشم وهرمگرتوه و
داومه به ماڵێك����ى ههتیو تاوهكو تیایدا
بژین».

