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كچانى گهرمیان
دهگهڕێنهوه سهر
تهختهى شانۆ
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«هێنانی ژنی دوەم لە گەرمیان لە هەمو شتێک ئاسانترە»
◘ نهوژین
پارێزهرێك ئاشكراى دهكات ئهو یاساو
رێكارانهى كه بۆ رێگهنهدان ب ه فرهژنى
لهئارادان ،كهموكورتیی و كێشهیان
تێدایه ،ئهمهش وایكردوه هێنانى ژنى
دوهم ببێت ه كارێكى زۆر ئاسان.
نهش���اد عومهر ،پارێزهر له گهرمیان،
لهمیان���هى وتارێك���دا ك��� ه تایبهت بۆ
(نهوژین)ى نوسیوه ،دهڵێت« :پرۆسەی
فرەژن���ی و هێنانی ژنی دوەم ئهگەر لە
هەرێم رێژەکەی زی���ادی کردبێت ،ئەوا
لە ناوچەی گەرمیاندا پرۆسەکە بوە بە
دیاردەیەکی زۆر بهرباڵو و ئاشکرا».
دهشڵێت« :رهنگه لهناوچهكانى دیك ه
ئهنجامدان���ى گرێبەس���تی هێنانی ژنی
دوەم و زیاتریش ههندێك زەحمەت بێت
ب���ۆ پیاوان ،ب���هاڵم لهگهرمیان لەهەمو
شتێک ئاس���انترە و هیچ زەحمەتێکی
تێدا نییە».
بهپێ���ی ئامارێك���ى بهڕێوهبهرایهت���ى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژیی خێزانیی
لهگهرمیان ،رێژهى حاڵهتهكانى هێنانى
ژنى دوهم لهس���اڵی رابردودا بهڕێژهى
 %2زیادیكردوه.
بهوت���هى عهقید (لهمیع���ه محهمهد)،
بهڕێوهبهرایهت���ى
بهڕێوهب���هرى

قۆناغەکانی

بهرهنگاربونهوهى توندوتیژیی خێزانیی
لهگهرمی���ان ك ه بۆ (نهوژین) قس���هى
كردوه ،هاتنى ئاوارهكان بۆ دهڤهرهك ه
رێژهى فرهژنى زیادكردوه ،بهو هۆیهى
خێزان ه ئاوارهكان فرهژنى تائێس���تاش
حاڵهتێكى ئاس���اییه لهالیان و رێگهى
پێدهدهن.
ئهو پارێ���زهره ئاماژهى بهوهكردوه ك ه
پیاوان ب���ۆ هێنانى ژنى دوهم رو ل ه
دادگاكانى ناوچ��� ه دابڕێنراوهكان
دهكهن كه س���هر ب ه حكومهتى
عێراقی���ن و ل���ه گهرمیان���هوه
نزیكن ،لهوێ ب ه ئاس���انى ژنى
دوهم و زیاتر م���اره دهبڕن،
بهبێ ئهوهى ل ه یاس���اكهى
ههرێمى كوردستان باسێكى
لهم مهسهله كردبێت.
وتیشی« :یاساكهى ههرێم
مهرجدارى ك���ردوه كهپیاو
لهكاتى ئهنجامدانى فرهژنى
تهنها هاوسهرهكهى دهتوانێت
س���كااڵى لهس���هر بكات ،ئهم
كارهش هێندهى تر بهدواداچونى
یاس���ایی دژ بهو پیاوان ه قورس
كردوه».

كچانى كاكهیی ..
قوربانیی بیروباوهڕی
ئاینیی و پلهبهنديى
كۆمهاڵیهتیین
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له الپهڕه ( )9وتارهكهى پارێزهر
(نهشاد عومهر) دهخوێنیتهوه.

ى مارس

◘ نهوژین
8ى مارس وهكو كورتكراوهى رۆژى
جیهانى ژنان دهستنیشانكراوه،
لهم بهرواره ژنان لهسهرانسهرى
جیهان ئاههنگ دهگێڕن و باس
لهو دهستكهوتانه دهكهن كه لهروه
جیاوازهكانى ژیان بهدهستیان هێناوه.
لێرەدا پێنج قۆناغی مێژویی و گرنگی
ئەم رۆژە دەخەینە رو.
بۆیهكهمجار و بهفهرمیی ،ئهم رۆژه وهكو
بۆنهیهكى تایبهتى ژنان دهستنیشانكرا،
ئهویش كاتێك ل���ه كۆنگرهى یهكهمى
یهكێتى ژنان���ى دیموكراتی جیهانى ل ه
پاریس له س���اڵی  1945بڕیار لهوه درا
ئهو بهرواره وهك���و رۆژێكى تایبهت ب ه
ژنان بناسرێت.
دیارییكردن���ى ئ���هم رۆژه ،رهگێك���ى
مێژوی���ی دورت���ری ههی���هو پهیوهندی
ههی ه بهو بزوتن���هوه ناڕهزایهتیهى ك ه
پێش سهدهى بیس���ت ژنانى ویالیهت ه
یهكگرتوهكان���ى ئهمری���كا دهس���تیان
پێكرد.
ئ���ەم رۆژە رەگەکەی ل���ە ئەمریکایەو
دواتر لەگ���ەڵ پەرەس���ەندنی خەباتی
بزوتنەوەکانی ژنان ،بۆ هەمو ناوچەکانی
گۆی زەوی دەکشێت.
لهس���اڵى  1856بهه���هزاران ژن رژان ه
سهر شهقامهكانى ش���ارى (نیویۆرك)
ى ئهمریكا ،بۆدهربڕینی ناڕهزایهتییان
لهبارهى بارودۆخ���ى خراپى ژیانیان و
بهتایبهت ئیش���كردنیان ،بهوهى ناچار
دهك���ران به كاركردن���ى زۆر و قورس،
ئهمهش بهرپرسانى ناچار كرد چاوێك
بهو مهسهلهیهدا بخشێننهوه.
دوات���ر و لهس���اڵی  ،1908بهههزاران
ژن���ى كاركهر ل ه كارگهكانى رس���تن دا
جارێكى دیكه هاتن ه سهر شهقام ،بهاڵم
ئهمجارهیان نانێك و چهپكێك گوڵیان

ههڵگرتبو و ههر بهم بۆنهیهشهوه ناوى
بزوتنهوهكهی���ان نا «ن���ان و گوڵ».
خۆپیشاندانهكهى ئهم بزوتنهوهی ه داواى
كهمكردنهوهى كاتژمێرهكانى كاركردن
و قهدهغهكردنى ئیشپێكردنى منااڵن و
دهستبهركردنى مافی ژنانى دهكرد.
ه���ەروەک یەکێک���ی ت���ر ل���ە داوا
س���ەرەکیەەکانیان ئەوەب���و ک���ە ژنان
هاوتای پیاوان مافی بەشدارییان هەبێت
لە هەڵبژاردنە گشتییەکان دا و بتوانن
دەنگ بدەن.
ئ���هم بزوتنهوهی���ه بوه دهس���تپێكى
بزوتنهوهیهكى بهرفراوانتر و كاریگهرترى
ژنان بهتایبهت كه ژنانێكى زۆر ل ه چینی
ناوهند هاتن ه پاڵ بزوتنهوهكهو پێكهوه
داواى دهس���تبهركردنى مافه سیاسی و
مهدهنیهكانیان و یهكسانییان دهكرد.
ئیتر دواى ئهو ساڵ ه ئهو رۆژه لهالی ژنانى
ئهمریكا وهكو رۆژێك بۆ جهختكردنهوه
له مافهكانى ژنان ناسراو ههمو ساڵێك
لهو بهروارهدا خۆپیشاندان و رێپێوانى
جهماوهریی ژنان بهڕێوه دهچو.
بهاڵم پهس���هندكردنى ئهم رۆژه وهكو
بۆنهیهك���ى جیهان���ى بهش���ێوهیهكى
فهرمیی ،دواكهوت ههتا ساڵی ،1977
كه تیای���دا نهتهوهیهكگرتوهكان داواى
ل ه واڵتانى ئهندامى كرد بهوهى رۆژێك
دیاری���ی بك���هن لهس���اڵدا وهكو رۆژى
ژنان ،زۆرینهى واڵتان 8ى مارس���یان
دهستنیشان كرد.
هەربۆی ه بهكۆی دهنگی واڵتانی ئەندام
ل���هو س���اڵهدا 8ى م���ارس لهالیهن
نهتهوهیهكگرتوهكان���هوه ب��� ه
رۆژى جیهان���ى ژن���ان
دهستنیشان و پهسهند
ك���را ،هەربۆیە زۆربەی
واڵت���ان ئ���ەو رۆژەیان
وەک���و بۆنەیەک���ی
فەرمی بۆ ژنان دان
پێدا ناوە.
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منااڵنى سهر
زبڵدانهكان
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بۆ وازهێنان لهمارهیی ڤیدیۆی هاوسهرهكانیان دهگرن و ههڕهشهى باڵوكردنهوهى دهكهن

◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
ئهوهى كه ههرگیز (چیمهن) بیری
لێنهكردبویهوه ،ئهوهبوه ك ه رۆژێك
لهالیهن هاوسهرهكهیهوه ك ه هاوبهشى
ژیان و باوكی مناڵهكانێتى ،لهكاتى
سهرجێیكردندا بهدزیهوه كامێرا دابنێت
و وێنهى بگرێت ،لهوهش شۆك تر
ئهوهیه كه ههڕهشهى باڵوكردنهوهى
ڤیدیۆكان بكات ئهگهر ئهم به داواكانى
رازیی نهبێت.
ئهو ك���ه ژنێكى تهمهن ( )30س���اڵه،
پ���اش زنجیرهی���هك كێش���هو ش���هڕى
خێزانى ،پیاوهكهى داواى جیابونهوهى
لێدهكات ،ب���هاڵم نایهوێت مارهییهكهى
بدات ،ههربۆی��� ه پهنا ب���ۆ وێنهگرتنى
دهبات و ههڕهشهى باڵوكردنهوهى وێنهو
ڤیدیۆكانی���ش دهكات ئهگهر ئهم داوای
مارهیی بكات.
لهس���هرهتادا كه گوێبیس���تی چیرۆكى

بیرم بەالی ئەوە دا نەچو کە مێردەکەم
بۆ مەرامی خراپ بەکاری بهێنێت ،بۆی ه
رازیی ب���وم بهداواك���هى ،كهچى دواتر
زانیم بۆ مهبهستى دیكه وێنهو ڤیدیۆی
گرتوم».
وتیشی« :هاوس���هرهكهم لەپڕ لەگەڵم
گۆڕاو ناچ���اری کردم رازیبم بەوهى ژنم
بەس���هردا بهێنێت و منیش رازیی بوم،
ههر دواى رازیی بونیش���م هەڕەش���ەی
باڵوکردنەوەی ڤیدیۆكانى لێکردم ئەگەر
داوای جیابون���ەوە نەک���ەم ،منیش بە
ناچاری و لەترسی کێشەی کۆمەاڵیەتی
ب���ێ دەنگی���م هەڵب���ژارد و لەبەرامبەر
سڕینەوەی گرتە ڤیدیۆییەکان لەهەموو
مافە یاساییهکانم خۆش بوم».
وتیش���ی« :دواج���ار ب���ۆم دەرکەوت
مێردەکەم رێگەی بۆ دانراوە و بۆ ئەوەی
من بێبەش���ببم لە موڵک و سامانهكهى،
ئەو کارەی لەگەڵکردووم».
ئهو ژنانهى ئ���هم كارهیان لهبهرامبهردا
ك���راوه ،لهپێن���او ئ���هوهى لهالیهن���ى
مهعنهوییهوه تێكنهش���كێن و ناوبانگی
خێزانهكانی���ان خراپ نهبێ���ت ،چونهت ه
ژێرباری خواس���ت و داواى مێردهكانیان
بهجیابون���هوه بهبێ هی���چ بهرامبهر و
مافێ���ك .بهاڵم ژنانێك���ى دیكهش ههن
ك ه جی���اواز لهو دو حاڵهتهى پێش���و،
مامهڵهیان لهگهڵ ئهم حاڵهتهدا كردوه.
نەس���رین ،بە پێچەوان���ەی (چیمەن) و
(سهوسهن)هوه توانیویەتی بەهاوکاری
دادگا ل���ەو داوه رزگاری بێ���ت ك��� ه
مێردهكهى بۆی ناوهتهوه.
ئ���هو ب���ۆ (نهوژی���ن) باس���یلهوهكرد
دوای ئ���ەوەی ت���ۆراوە لەماڵ���ی باوکی
ب���وە لەرێگ���ەی ژمارەیەک���ەوە ئاگادار
کراوەتەوە کە گرت���ەی ڤیدیۆیی هەیەو
بۆ باڵونهكردنهوهى داوای بڕە پارەیەکی
لێک���راوە ،ب���هاڵم دوای لێکۆڵێن���ەوە
دەردەکەوێت ک���ە مێردەکەی خۆی بوە
كهتهلهفۆنى كردوهو ئهو س���یناریۆیهى

(چیمهن) بوم ،توشی سهرسوڕمان بوم ئهو ژن ه ئاماژهى بهوهكرد كه بهناچاریی
و پێموابو حاڵهتێكى تاك و بارودۆخێكى و بۆ پاراس���تنى ن���او و ئابڕوى خۆی و
ش���از و تایبهته ،بهاڵم كه بهدواداچونى خێزانهكهى ،بۆیه رازیی بوه ب ه مهرجی
زیات���رم كرد ،ئهوهم ب���ۆ رونبویهوه ك ه هاوس���هرهكهى و دەس���تی لەهەم���وو
ژمارهیهك���ى زۆرتر له ژن���ان روبهروى مافهكانى هەڵگرتوە.
چیم���ەن ،دواین قوربان���ی ئهمجۆره ل ه
ههمان بارودۆخ كراونهتهوه.
ئهو ژنانه باسلهوهدهكهن كه بههۆكارى تهڵهكهبازیی نیە ،بهڵكو چەندین کەسی
دهس���تبهرداربون بهبێ هیچ بهرامبهر و هاوشێوەی هەن کە هەمویان بەمشێوەیە
مارهییهك ،پیاوهكانیان پهنایان بۆ ئهم لەترس���ی کۆمەڵ���گاو ئابڕوچونی���ان
دەستیان لەمافەكانى خۆیان هەڵگرتەوە
كاره قێزهونه بردوه.
(چیم���هن) ك ه ناوى ئ���هو و ههمو ئهو و به جیابونهوه رازیی بون.
ژنان���هى دیك ه ك ه وهك���و قوربانی لهم سەوسەن ،یهكێكى دیكهی ه ل ه قوربانیانى
راپۆرت���هدا هات���ون خوازراون ،باس���ی ئ���هم حاڵهت���ه .ئ���هو چیرۆك���ى خۆی
لهوهك���رد دوای چون���ەوەی ب���ۆ ماڵی بهمشێوهیه بۆ (نهوژین) دهگێڕێتهوه:
باوکی مێردەک���ەی رازیدەکات بۆئەوەی «بەه���ۆێ ئەوەی مناڵم نەبو مێردەکەم
بگەڕێتەوە الی ،بهاڵم دوای س���ێ شەو ب���ەردەوام هەڕەش���ەی جیابون���ەوەی
دیس���ان لهماڵ دەری کردووەو ئهمجاره لێدەکردم ،ماوەیەک لەگەڵم زۆر باش بو
پێیوتوه كه گرتەی ڤیدیۆیی لێ گرتوه بەشێوەیەک هەرگیز ئەو هەڵسوکەوتەم
و هەڕەش���ەی باڵوکردن���ەوەی دەکات ل���ێ نەبینی بو ،چەن���د جارێک لەکاتی
ئەگر بیەوێت داوای مافی جیابونەوەی س���هرجێیكردن دا داوای وێنەگرت���ن و
گرتەی ڤیدیۆیی لێکردم ،منیش هەرگیز
بکات.

دان���اوه ،بۆی���ه ئهویش س���كااڵى لهدژ
تۆمارك���ردوهو س���زای تاوانەکەی خۆی
وەرگرتوە.
بهاڵم ههمو كات ژن���ان ناتوانن ئهوهى
نهسرین كردویهتى ،ئهوانیش پێیههستن،
چونك ه زۆرێكیان پێیان باشتره بێبهش
بن له ماف ه مادیهكانیان ،بهاڵم ناوبانگی
خۆی���ان و خێزانهكانی���ان لهدهس���ت
نهدهن.
بهوتهى چاالكوانێكى بوارى ژنان ،ههمو
كات ژنان���ى قوربانى لهبی���ری ئهوهدان
لهروى مهعنهویی و كهرامهتهوه پارێزراو
ب���ن ،ه���هر ئهمهش��� ه وادهكات زۆرجار
ناههقی و زوڵمیان بهرامبهر بكرێت یان
قبوڵی بكهن.
ڤیان سابر ،سهرپهرشتیاری پرۆژهكانى
رێكخ���راوى خهڵ���ك بۆ گهش���هپێدان
لهگهرمیان كهلهبوارى ژنان دا چاالكن،
ئاماژه بهوهدهكات ك ه زۆرحاڵهت هاتوهت ه
بهردهستیان كه ئهگهر ژنهكان سكااڵیان
تۆماربكردایه ،پیاوهكان روبهروى س���زا
دهبون���هوه ،بهاڵم لهترس���ی «زڕاندنى
ئاب���ڕو و ناوبانگی���ان» ،بێدهنگیی���ان
ههڵبژاردوه.
وتیش���ی« :م���رۆڤ زۆرج���ار س���هرى
دهسوڕێت لهبهرامبهر قێزهونی رهفتارى
ههندێ���ك لهپیاوان ،كه ب���ۆ پێنهدانى
مافێكى مادیی هاوسهرهكانیان ،بیر ل ه
ش���ێواز و رێگاى وهها خراپ و چهپهڵ
دهكهنهوه ،ك ه مرۆڤ بهبیستنى توشى
شۆك دهبێت».
ئهو چاالكوان���ه ،وتیش���ی« :ههندێك
لهپی���اوان ب���اس لهوهدهك���هن ك��� ه
هاوسهرهكانیان شهرهف و ناموسیانن،
ئهمه چ ج���ۆره وههمێكه ك ه ژن کاروە
بە ش���هرهف و کەرامەتی پیاو ،كاتێك
پیاوانێك ههبن ئامادهبن تا ئهو رادهی ه
بڕۆن كه مشتێ پارهیان له باڵوكردنهوهى
وێن���هى روتى هاوس���هرهكانیان بهالوه
گرنگتر بێت؟!»

ئارهزوه یان ناچاریی یاخود چاولێكهریی؟

نیقاب روخساری هەندێک لە ئافرەتانی گهرمیان دادەپۆشێت
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
(كوێستان) زۆركات كه بهالی دوكان
و فرۆشگاكانى كهمالیات و جوانكاریی
ژنان دا تێدهپهڕێت ،لهدڵهوه ئارهزوی
پۆشینی ههندێك لهو جلوبهرگان ه
دهكات ،ئومێدهوار بو كه بیتوانای ه
بیانپۆشێت ،بهاڵم ئهو بارودۆخ ه
ژیانییهى كهتیایهتى و ئهو روبهندهى
كه داویهتى بهسهر روخساری دا،
ناچارى دهكات تهنها یهك جۆر
جلوبهرگ لهبهر بكات.
كوێس���تان ،لهگهڵ هاوسهرگیرییكردنى
دا ،مێردهكهى ناچارى كردوه كه روبهند
«نیقاب» بدات بهس���هر دهموچاوی داو
دهستبهردارى ئهو جالن ه بێت ك ه پێشتر
لهبهرى كردون.
ئهم ژنه نمون���هى چهندین ژنى دیكهی ه
كهلهماوهكان���ى رابردودا ژمارهیان لهنێو
كۆمهڵگ���هدا زیادی ك���ردوه ،لهكاتێكدا
دیمهنى ژنى روبهن���د پۆش ،دیمهنێكى
تارادهی���هك نامۆی���هو لهكۆمهڵگ���هى
كوردهواری���ی دا بهتایب���هت ل��� ه كۆتا
چارهكى س���هدهى بیس���ت تا ئێس���تا،
نمونهى كهم بوه.
ژنانێ���ك لهگهرمیان رویان لهپۆش���ینی
روبهند ك���ردوه ،بهتایبهتی���ش لهگهڵ
پهرهس���هندنى تهوژم��� ه ئاینیی��� ه
تون���دڕهوهكان و گروپ ه داخ���راوهكان،
پۆش���ینی روبهندی���ش ل���هزۆر جێگاى
جیاوازى وهكوه بازاڕ و زانكۆ و شوێن ه
گشتیهكانیشدا دهبینرێت.
ههندێك ل���ه ژنان باس���لهوهدهكهن ك ه
بهخواستى خۆیان روبهندیان نهكردوه،
بهڵكو بۆ رازییكردنى هاوسهرهكانیانه.
كوێس���تان ،یهكێكه ل���هو ژنانه .ئهو بۆ
(نهوژی���ن) وتى« :من خ���ۆم ئارەزوی
ئەوەم نیە ئەمجۆرە نیقابە بکەم ،بەاڵم

هاوڕێیەکم نیقابی
دەکرد ،بۆیە
منیش چومە سەر
رای ئەو
کە زەواجم کرد و هاوژینەکەم سەلەفیە،
داواى ك���رد كه بیكهم ،منیش ناچاربوم
بەقسەی بکەم».
ئهو باسیلهوهشكرد ئهگهر پابهند نهبێت
ب���هم مهرجهى هاوس���هرهكهیهوه ،ئهوا
هاوسهرهكهى تهاڵقی دهدات «لەوانەیە
بێتە هۆی جیابونەوەشمان ،بۆیە بڕیارم
داوە کە بەقسەی ئەو بکەم و ئەم جۆرە
نیقابە بکەم».
بهاڵم بهپێچهوانهى ئهو ژنهوه( ،سارا)
ژنێك���ى دیكهی ه كه روبهن���دى كردوه،
باس���لهوهدهكات كه بهخواس���تى خۆی
ئهوكارهى كردوه.
بۆ (نهوژین) وتى« :من هیچ کەس���ێک
زۆری لێنەکردوم کە نیقاب بكهم ،بەاڵم
خۆم ویستم لەسەری بوەو بەردەوامیش
ئەبم».
وتیشی« :ئارەزومە هەمو کچان نیقاب و
ئەم جۆره جالنەى من لەبەر بکەن».
ئهگهرچی نیقاب بۆ كۆمهڵگاى كوردیی
تاڕادهیهك���ى زۆر نامۆی���هو دیاردهیهك ه
پێشینهى كهمه ،بهاڵم لهواڵتانى دیكهى
ئیسالمییدا ،بهتایبهت لهو كۆمهڵگایانهى
ك ه ب ه موحافیزكار ناسراون ،دیاردهیهكى
ئاسایی و باڵوه ،تهنانهت لهو ناوچانهى
عێراقیش ك���ه ب ه توندوتیژی���ی ئاینی

ناس���راون ،ئ���هم دیاردهی���ه لهمێژهوه
تائێستا بونى ههبوهو ههیه.
پرس���یارهك ه ئهوهی��� ه ئایا ئ���هم كاره
نهریته یان ش���هرع؟ ئایا كارێك ه رهگی
ئاینیی ههی ه یان پهیوهندی بهكهلتوری
عهرهبهوه ههیه؟
بۆ وهاڵمى ئهم پرسیاره ،جاسم كهالری،
ئیمام و پێشنوێژی مزگهوتى (عهبدولقادر
گهیالنی) لهكهالر دهدوێنین.
ئهو ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :لەئاینی
ئیس�ل�امدا کردنی روبهن���د بۆ ئافرەتان
س���ونەتە و هەندێك لەزانایانیش دەڵێن
فەرزە».
ئ���هو زانا ئاینییه نهیش���اردهوه كه ئهم
جۆره كار و جلوبهرگانه ،بهپلهى یهكهم
ب ه كۆمهڵگاكه كهوتوه .لهوبارهوه وتى:
« پۆش���ینی ئ���ەو ج���ۆرە جلوبەرگانە

لەکۆمەڵگەیەک���ەوە بۆکۆمەڵکەیەکی تر
دەگۆڕێت».
لهنێو ههمو جلوبهرگ ه ئیسالمیهكان دا،
زیاتر ل ه ههر جۆرێكیان ،نیقاب لهس���هر
ئاس���تى واڵتانى رۆژئاوا ،باسوخواسى
خستوهتهوه ،تاگهیشتوهت ه ئهو ئاستهى
كهلهههندێك ل���هو واڵتان ه دا قهدهغهى
بكهن.
م.جاسم كهالری ،لهگهڵ قهدهغهكردنى
ئهمجۆره له پۆشاك نیه ،بهڵكو پێیوای ه
ئهبێ���ت ئازادی���ی بهكهس���هكان بدرێت
ب���ۆ كردنى یان نا .لهوب���ارهوه دهڵێت:
«نیق���اب لەکۆمەڵگای کوردیدا بەکەمی
دەبینرێت ،بەاڵم ئازادییش دراوە پێیان،
چۆن ئازادی دراوە بە کچان کە س���فور
بن».
ئهگهر بۆ ههندێك ل ه ژنان كردنى روبهند

ناچاری���ی بێ���ت و بۆ ههندێك���ى دیك ه
بهخواستى خۆیان بێت ،ئهوا بۆ ههندێكى
دیك��� ه مهس���هلهكه الس���اییكردنهوهو
چاولێكردنى دهوروبهره.
گواڵڵ���ه ،كچێكى روبهند پۆش���ه ،ئهو
یهكێكه لهوانهى ك ه بههۆی چاولێكردنهوه
بڕیاری روبهند پۆشینی داوه.
ئهو ب���ۆ (نهوژین) وتى« :س���ەرەتای
دەرکەوتنم وانەبوم ،ب���ەاڵم هاوڕێیەکم
ئەم جالن���ەی لەبەردەکرد ،بۆیە منیش
چومە س���ەر رای ئەو و منیش ئێس���تا
روبهند دهكهم و بااڵپۆشم».
دانی بهوهش���دا نا ك���ه روبهند و نیقاب
ك���ردن ب���هالی خهڵكیی���هوه كارێكى
نامۆیه و مایەی سەرسوڕمانیان ە «بۆی ه
هەندێكجار توش���ی کۆمێن���ت وتوانجی
خەڵکی دەبینەوە».

راپۆرت
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«پێیانباشه قهیره بن ،بهاڵم شو بهكهسانى دهرهوهى خۆیان نهكهن»

كچانى كاكهیی  ..قوربانیی بیروباوهڕی ئاینیی و پلهبهنديى كۆمهاڵیهتیین
◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
زۆربهى كات هاوسهرگیری بهوه
دهناسرێت ك ه جگه لهوهى بهیهك
گهیشتنى دو مرۆڤه ،هاوكات
دروستكردنى دۆستایهتییشه لهنێوان
دو بنهماڵهو دو خێزان ،بهاڵم بۆ
(ل.ھ) ،هاوسهرگیرییهكهى نهك
نهبوه هۆی پتهوكردنى پهیوهندی
بنهماڵهى خۆی و هاوسهرهكهى،
بهڵكو دهرهنجامهكهى وا كهوتهوه ك ه
بنهماڵهكهى «حاشاى لێبكهن» و
قسهى لهگهڵ نهكهن.
ئهو ژنێكى تهمهن ( )30ساڵی كاكهییه،
ش���وی ب ه كوڕێكى موسوڵمان كردوه،
ئهمهش كارێك��� ه بهپێ���ی بیروباوهڕه
ئاینییهكهی���ان ،وهكو ت���اوان ههژمار
دهكرێ���ت ،ههربۆی ه لهس���هر ئهو كاره
توشى چهندین كێشه بوهتهوه.
كاكهییهكان ،پێكهاتهیهكى ناس���راو و
لهمێژین���هى كوردس���تان و گهرمیانن
بهتایب���هت ،ئ���هوان لهوهت���هى مێژو
نوسراوهتهوه لهم دهڤهرهدا ،نیشتهجێن.
ئهگهرچ���ی ل��� ه زۆر رو و زۆر ب���واردا
تێكهڵى موسوڵمانان بون ،بهاڵم لهروى
هاوسهرگیریی و «ژن و ژنخوازییهوه»،
پارێزگارییان له تێكهڵبون كردوه.
بۆچ���ون زۆره لهب���ارهى بنهماكان���ى
كاكهییهوه ،ههیه ب ه ئاین ناوى دهبات
و ههیه ب ه ئاینزا ،ههیه به موسوڵمانیان
دادهنێت ههی ه به زهردهشتى ،ههی ه ب ه
لقێك ل��� ه لقهكانى ش���یعه غواڵتهكان
وهسفیان دهكات و ههشه ب ه ئاینزایهكى
س���هربهخۆى ئیس�ل�امیی .بهوهۆیهى
بیروب���اوهڕى كاكهی���ی داخ���راوه ب���ۆ
كهس���انى غهیره خۆیان ،بۆیه تائێستا
چیهتى ئهم بیروباوهڕه بهتهواوى رون
نهبوهتهوه.
ئهوهى لهروى پلهبهندى كۆمهاڵیهتییهوه
ل���هو بیروباوهڕهدا ئاش���كرایه ،ئهوهی ه
ك ه ئ���هوان لهنێو خۆیاندا س���ێ پلهى
كۆمهاڵیهتیی���ان ههی���ه( :مرید ،پیر و
دەلیل) ،كهلهناو خهڵكى دا به (سهید،
باوهو عهوام) ناودهبرێن.
هاوس���هرگیریی لهنێوان ئ���هم پالنهدا
زۆر كهم���هو لهههندێ���ك باریش���دا
قهدهغهی���ه ،س���هید و ب���اوه لهنێوان
خۆیاندا هاوس���هرگریی دهكهن ،بهاڵم
لهگهڵ چین���ی خ���وارهوهدا نایكهن و
رێگهپێنهدراوه ،ههروهك هاوسهرگیریی
لهدهرهوهى خۆشیان و لهگهڵ ئاینهكانى
دیك ه كارێكى قهدهغهیه.
ئهگهرچ���ی ههندێ���ك حاڵ���هت ههبون
ك���ه كوڕى كاكهیی كچی موس���وڵمانى
هێناوه ،بهاڵم بهپێچهوانهوه شوكردنى
كچ���ى كاكهیی ب ه كوڕى موس���وڵمان،
زۆر كهم و دهگمهنه ،چونكه ئهم كاره
ژن و خێزانهك���هى روبهروى «نهفرهتى
كۆمهاڵیهتی» دهكاتهوه.
(ل.ھ) ،ئ���هو ژن���هى لهس���هرهوهى
ئاماژهمان ب ه چیرۆكهكهى كرد ،ژیانی
پێکهێناوە لە گەڵ کوڕێکی موس���ڵمان
و خاوەن���ی کچێکە .باس���یلهوهكرد ك ه
ماوهى  ٤س���اڵە هاوسهرگیریی کردوەو
ههر لهس���هرهتاوه تائێس���تا ،روبهروى

كێش ه و ئاستهنگ بوهتهوه.
ئ���هو ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :ك��� ه
هاوس���هرگیرییم كرد ،جگ���ه له باوكم،
خێزانهك���هم الریی���ان نهب���و ،ب���هاڵم
بنهماڵهكهم حاش���ایان لێكردم و قسهم
لهگهڵ ناكهن».
وتیشی« :لەدوای ھاوس���ەرگیریکردنم
لەگەڵ کەس���ێکی غهیره کاکەیی یەک
کەس���وکاری کاکەیم پیوەندیان لەگەڵم
نەم���اوە ،جگ���ە لەخێزانەک���ەی خۆم
ھەموو دەرگاکانی ھاتوچۆکردنم لەگەڵ
داخراوە».
بهخهمباریش���هوه ئهوهى وت ك ه قسەو
قەسەڵۆکى بۆههڵدهبهستن و تهنانهت
کاتێکیش لهرێوبانهكاندا دهیبینن ساڵوى
لێناکەن و روی خۆیانى لێوهردهگێڕن.
كچان���ى كاكهی���ی ،ههر لهس���هرهتاوه
بهوهرادههێنرێ���ن ك���ه ب���وارى
هاوسهرگیرییان سنوردار و دیارییكراوه،
ئهوان جگ ه ل ه ئاین و پلهى كۆمهاڵیهتی
خۆی���ان ،ناتوانن لهگهڵ كهس���انى تر
ئهگهر دڵخوازیشیان بێت ،هاوسهرگیریی
بكهن ،بهمهۆیهشهوه زۆرێكیان روبهروى
قهیره بون دهبنهوه.
(ر) ،كچێك���ى كاكهی���ی تهمهن ()40
سااڵنه .باسلهوهدهكات ئاینی کاکەیش
وەک هەردینێک���ی ت���ر کۆمەڵێ���ک
رێس���او یاس���ای ھەی���ە بەتایبەت بۆ
ئاف���رەت قورس���ەو «بەناچاریش ئێمە
قەبوڵمانکردوە».
دهش���ڵێت« :رێس���اكان تاڕادەیەک بۆ
کوڕان���ی کاکەیی ئاس���انترە ،بەاڵم بۆ
ئافرەت زۆر س���ەختە ،من دهبێت یان
ژیانی ھاوس���ەرگیری لەگەڵ خزمەکان
و دەوروبەرەک���ەی خ���ۆم پێكبێنم یان
ئەبێت چاوەڕوانی رەحمەتی کەس���ێک
بکەم کە لە هەمان تەبەقەی دینی خۆم
بێته خوازبێنیم».
بهراى ئهو كچه ،ئهم بارودۆخه وایكردوه
لههاوسهرگیریی دا كچان زۆرتر روبهروى
ئاستهنگ ببنهوه ههتا كوڕان «ئەمەیە
وایک���ردوە کچانی کاکەیی ژمارەیەکیان
لە پرۆسەی ھاوس���ەرگیری بێبەشبن و
بەکچێتی بمێننەوە ،لهبهرامبهریش���دا
کوڕانی کاکەیی کام کچە جوان و ناسک
و مناڵ���ە دەیخ���وازن و گەورەکانیش
دەمێننەوە».
سهرباری ههمو ئهم لێكهوتانهش لهسهر
كچانى كاكهیی ،ب���هاڵم پیاوانى ئاینی
یان ئهوانهى پێی���ان دهوترێت گهورهو
دهمس���پی ،جهختلهوهدهكهن���هوه ك ه
كچهكانیان بۆیان نیی ه هاوس���هرگیریی
لهدهرهوهى خۆیان بكهن.
س���هید حهیدەر دەروێشی ،كهسایهتی
ئاین���ی كاكهیی ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«رابهرانم���ان رێنمایی���ان داوە غهیری
تایف���ەی خۆم���ان هاوس���ەرگیری
نەکەین».
وتیشی« :ئافرەتی کاکەیی مافی نیی ه
هاوسەرگیری لهگهڵ غهیری دینی خۆی
بكات».
لهب���ارهى س���زاى ئ���هو كچان���هوه ك ه
هاوسهرگیری لهگهڵ كهس���انى غهیره
دینیان دهكهن( ،م���ازن) ك ه كوڕێكى
كاكهییه ،باس���یلهوهكرد ك���ه 
ههندێكجار سزاكان

کچان و کوڕانی کاکەیی لە یەکێک لە سروتە ئاینییەکانیان دا مۆزیک دەژەنن
گهشتونهته كوشتن!
ئ���هو بۆ (نهوژین) وت���ى« :لەرابردودا
س���زاى ئ���هو كچانهى هاوس���هرگیریی
لهگهڵ غهیره دینیان دهكهن ،کوش���تن
بو ،بهاڵم ئێس���تا ئەو حاڵهته نهماوهو
بهڵكو س���زاكان بوهت ه سڕکردنی رۆڵی
کۆمەاڵیەت���ی و بهركهوتن���ى نەفرەتی
کۆمەڵ���گای کاکەیی ولهپاڵ نانى ناو و
ناتۆره».
بهاڵم (باوه حهمید رهش���ید) ،یهكێك
له كهس���ایهتیی ه دیارهكان���ى كاكهیی
لهكوردس���تان و گهرمیان ،بۆچونێكى
ت���ری ههیهو پێیوانی ه س���زاكان هێنده
قورس بن.
وتى« :ئهگهر كهسێك كارێكی وابكات
ئ���هوه ئێم ه پێم���ان خۆش���نیهو ئهو
كهسهمان خۆش���ناوێت ك ه وایكردوهو
دهست خۆشی لێناكهین».
وتیش���ی« :لهناو كلتورهك���هى ئێمهدا
ئاف���رهت سهرپش���كه ل��� ه ههڵبژاردنی
هاوبهش���ى ژیان���ی خ���ۆی ،بۆنمون��� ه
هاوس���هرگیری بهش���ێوهیهكی گشتی
لهنێوان چینی سهید و باوهدا ئهكرێت،
ب���هاڵم ئێم ه چینێكی ترم���ان ههی ه ك ه
چینی ئاس���اییه یان چین���ی خوارهوه
بۆیان نیه لهگهل س���هید و باوه زهواج
بكهن».
ب���اوه حهمی���د ،ئاماژهى بهوهش���كرد
سهبارى ئهو رێس���ایانه ،بهاڵم رویداوه
لهنێوان باوه و چینی ئاس���ایدا زهواج
كراوه ،بهاڵم ئهوه ل��� ه گهرمیان نهبوه
بهڵكو لهناوچهكانى ههولێر و كهركوك
دا بوه.
ئهوهش���ى وت ك���ه ب���هالی
ئهوان���هوه پهس���هنده
لهنا و خۆ یا ن���د ا
ها و س���هر گیر یی
بك���هن «ئێم ه
ئافر هتم���ان

نادهین ب���ه خهڵك���ی دهرهوهی ئاینی
كاكهیی ،ئهگهر ئ���هوهش روبدات ئهوه
بهالمان���هوه پهس���هند نی���ه ،نههیان
لێناكهین ،بهاڵم پێش���مان خۆشنی ه و
پشتگیری ناكهین».
ئهم س���نورداركردنه له یهكێك ل ه ماف ه
گرن���گ و بنهڕهتیهكان���ى ژیانى مرۆڤ
ك ه هاوسهرگیریی و دهستنیشانكردنى
هاوسهره بهدڵی خۆت ،وایكردوه لهنێو
نهوهى نوێ���ی كاكهییهكان ،جۆرێك ل ه
ناڕهزایهتى و نیگهرانى دروس���ت بێت،
ئ���هوان ئهم بنهمایه رهد دهكهنهوه یان
پێی���ان باش نییه ك��� ه نهتوانن بهدڵی
خۆیان هاوسهرگیریی بكهن.
م���ازن ،نیگهرانى ل���ه رێس���او بنهما
ئاینییهكانی���ان دهرب���ڕی لهب���ارهى
هاوسهرگیرییهوه .وتى « :ناڕەزایەتیەکی
زۆرم ھەیە لهو سنورانەی بۆم دانراوە
لەبەردەم زەواج کردندا».
لهیال سهلیمی ،كه كچ ه رۆژنامهوانێكى
كاكهییه ،نیگهران��� ه لهكۆتوبهندهكانى
هاوس���هرگیریی كچ���ان ل���هالی
بیروباوهڕهكهی���ان .بۆ (نهوژین) وتى:
«بونى تهبهقهو چین���ی كۆمهاڵیهتی،
كچانى ئێمهیان كردوهته قوربانی ،ئێستا
لهنێو ه���هر خێزانێكی كاكهیی چهندین
كچ ماونهتهوهو بون ب ه قوربانى كلتورى
فیكری سهقهت ،ئهمهش خهسارهتێكى
گهورهی���هو دهبێ���ت ههنگاوێ���ك ب���ۆ
چارهسهركردنى ههڵبگیرێت».
ب���هاڵم لهبهرامب���هردا ئهگ���هر كچانى
كاكهی���ی بێبهش���كرابن
لهوهى بهخواستى
خۆی���ان و

لهدهرهوهى بیروب���اوهڕه ئاینییهكهیان
هاوسهرگیریی بكهن ،كوڕانێكیش ههن
كهبههۆی ئهوهى كاكهیین ،لهدهرهوهى
بیروباوهڕهك���هى خۆی���ان رێگهنهدراوه
هاوس���هرگیریی بك���هن و ب���ه كچانى
دڵخوازیان بگهن.
ئاراس زۆراب ،كوڕێكى رۆژنامهنوسیی
كاكهییه .باسلهوهدهكات ك ه پهیوهندی
س���ۆزدارى لهگهڵ كچ���ى غهیره ئاینی
خۆی ههبوه ،ب���هاڵم بههۆی جیاوازی
ئاینییهوه رازی نهبون هاوس���هرگیریی
لهگهڵ دا بكات.
ئاراس پێش���یوایه ك ه راس���ته رێگریی
دهكرێ���ت ل���هوهى كچان���ى كاكهی���ی
ش���و بهكهس���انى غهیره بكهن ،بهاڵم
پێش���وای ه ئهم حاڵهتهش پهیوهس���ت ه
ب ه ئاس���تى هۆش���یاریی و رۆشنبیریی
خێزانهكانیشهوه.
(لهیال سهلیمی)ش ،هاوڕایه لهگهڵ ئهم
بۆچونهو باسلهوهدهكات كه ئهو بابهت ه
پهیوهندی ب��� ه خ���ودى خێزانهكانهوه
ههیه ،بهاڵم پێش���یوایه ههمو ئاینهكان
ناههقی بهرامبهر به كچان دهكهن «ئهو
ناههقیهى ل���ه نێو كاكهیی دا بهرامبهر
به كچان دهكرێ���ت لهنێو ئاینهكانى تر
زیاتر بهرچاو دهكهوێت».
س���هربارى ئهمان���هش ،ب���هاڵم بههۆی
ئ���هوهى بهرنهفرهت و حاش���الێكردنى
بنهماڵ���هو بیروباوهڕهكهی���ان نهكهون،
كچان���ى كاكهیی كهمت���ر دهوێرن ئهم
بنهمایه بش���كێنن و ش���و بهكهس���انى
دهرهوهى بیروباوهڕهكهیان بكهن.
(ل.ھ) ،لهوبارهوه وتى« :ئەگهر کچێک
بیەوێ ئەوکلتورە بش���کێنێت زەحمەت
ئەکێشیت وهكو ئهوهى من بینیم ،بهاڵ م
بینینی ئهو زهحمهت و كێشانه ،هێشتا
لهوه باش���تره كه بەخواستی ئەوان و
بهنابهدڵى و ناچارى شو بكهیت».
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بەشێک لە خێزانەکان ناهێڵن کچەکانیان لە دەرەوەی شار بخوێنن
رێگریکردن لە
کچان دەبێتە هۆی
لەناوبردنی حەز و
خولیاكانیان

ل���ه ش���ارێكى ت���رى دهرهوهى كهالر و
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
زانكۆیهك���ى ت���رى دهرهوهى گهرمیان
بخوێنن ،ئهو حهزانهى لهبوارى خوێندن
لهو ماوهیهدا كهلهئامادهیی
دا ههیانبوه ،بهدیی نههاتوهو بهناچارى
خوێندویهتى( ،رێزان) ئهوهى
رویان ل��� ه كۆلێژ و بوارى تری خوێندن
ویستوهو حهزی لێبوه ئهوهبوه
كردوه.
كهبتوانێت نمرهیهكى باش بهدهست
ژمارهی���هك ل ه كچان���ى گهرمیان ،پاش
بێنێت و لهو كۆلێژه درێژه بهخوێندن
تهواوكردنى خوێندنى ئامادهیی ،بههۆی
بدات كهدهیهوێت ،بهاڵم ئهگهرچی
زاڵبونى ئهو كلتورهى كهتائێستاش ژنان
نمرهى پێویستی بۆ خوێندن لهو
بهالواز دهبینێت ،رێگ��� ه بهمناڵهكانیان
كۆڵێژه بهدهستهێنا ،كهچى رێگریی ه
نادهن ل ه ش���ارهكانى دهرهوهى ناوچهى
خێزانیهكان ،خهون و ئاواتهكهیان
خۆیان درێژه بهخوێندنى زانكۆیی بدهن،
پوچهڵ كردهوه.
بهڵكو ناچاریان دهكهن دهس���تبهردارى
ئ���هو نمونهیهكه لهو كچانهى ك ه بههۆی ئهو حهزهیان ببن و لهكۆلێژ و بوارێكى
رێگ���ری خێزانهكانیان ل���هوهى نابێت تر لهناوچهكهى خۆیان بخوێنن.

رێژان ،كهناوى خ���وازراوى كچێكه ،بۆ
(نەوژین) وتی« :ئارەزوی من ئەوەبوە
بچم���ە ئەو بەش���ەی کەچەندین س���اڵ
هەوڵم ب���ۆ دا ،خۆش���بەختانە لەپۆلی
دوانزە دا نمرەیەکی بەرزم بەدەستهێنا،
بەاڵم ماڵەوە بونە رێگر لەبەردەم ئەوەی
کەمن بچم ئهو بهشه بخوێنم ،چونكه لە
زانکۆی سلێمانی بو».
وتیش���ی« :ک���ە ماڵ���ەوە رێگرب���ون،
ناچارب���وم ئەوبەش���ەی کەن���اوم لێی
هاتبوەوە دایبەزێنم بۆ زانکۆی گەرمیان
و بۆبەش���ێک کەخۆم هی���چ ئارەزویەکم
لێی نهبو».
رێگ���ری و کۆس���پەکانی خێ���زان ل��� ه
خهونهكانى كچان بهگشتى و خوێندنیان

بهدڵی خۆی���ان بهتایبهتى ،دهبێتەهۆی
کەمکردن���ەوەی داهێن���ان ،چونکە ئەو
کچانە كاتێك ناچ���ار دهكرێن له بهش
و بوارێك���دا بخوێنن ك ه خۆیان بهدڵیان
نیه ،حهوس���هڵهو ئارهزویان بهگش���تى
سس���ت دهبێت ،ئهمهش كار له ئاستى
داهێنانیان دهكات.
کەریم مەدحەت ،ماستەر لە دهرونناسی،
لهوب���ارهوه بۆ(نەوژین) وتی« :رێگری
و کۆس���پەکان لەبەردەم کچان دەبێتە
هۆی لەناوبردنی ح���ەز و خولیاكانیان،
کە بەه���ەوڵ وماندوبون���ى خۆیان ئەو
نمرەیهیان هێناوەو ناتوانن لەو بەش���ە
بخوێنن کە ئارەزویانە ،ئەمەش دەبێتە
هۆی لەناوبردنی ئەو داهێنانەی کە ئەو
کچانە لەمێشکیاندایە».
ئهو شارهزایهى دهرونزانی ،زیاتر ئاماژهى
بهمهترس���یهكانى ئ���هم حاڵهت ه كرد و
باس���یلهوهكرد لهروى دهرونییهوه ئهم
كاره ههندێكجار كچان تێكدهش���كێنێت
و رهنگ ه س���هر بكێشێت بۆ دروستبونى
گرێ و نهخۆشیی دهرونى.
لەپاڵ کلتورو دابونەریت و ئەو رێگریانەی
کە بونەتە بەربەس���ت لەبەردەم کچانى

کۆمەڵگەی ک���وردی دا ،هۆکارى تریش
هەن كه خێزان���هكان بههۆیهوه رێگری
لهكچهكانی���ان دهك���هن ل��� ه دهرهوهى
شارهكان بخوێنن ،لەو هۆکارانەش باری
دارایی وئابورییانه.
روخۆش ،كه ناوی خ���وازراوی کچێکى
خوێن���دكاره ،ئهوی���ش بهههمانش���ێوه
رێگریی لێكراوه له دهرهوهى شار و لهو
بهش���هى خۆی ویس���تویهتى بخوێنێت.
بۆ (نهوژین) وت���ى« :من جگە لەوەی
کە ماڵەوەمان ئاس���تی رۆش���نبیری و
هۆش���یاریان کەم بو ،لەپاڵ ئەوەش���دا
باری دارایمان هی ئەوەنەبو کەمن بچمە
زانکۆی سلێمانی بخوێنم ،بۆیە ناچاربوم
كۆلێژهكهم دابەزێنم و لێرە بخوێنم».
س���هرباری الیهنى مادی ،بهاڵم هێشتا
بهش���ێكى زۆری رێگری���هكان ،رهگ���ی
كهلتوری���ی ی���ان رۆش���نبیرییان ههیه،
بهتایب���هت لهو خێزانانهى ك ه ئاس���تى
تێگهیش���تنیان الوازتره .ئهو خێزانان ه
تائێس���تا كچان بهالیانهوه جێگهى ئهو
متمانهی��� ه نین ك ه بتوان���ن بهتهنیا بۆ
شارێكى تر بیان نێرن بۆ خوێندن.
كهریم مهدح���هت ،پێیوایه ئهم كاره بۆ
ههڵه لێكدان���هوهى كۆمهڵگ ه ل ه ئاین و
خراپی دابونهریتهكان دهگهڕێتهوه.
ئهو وتى« :بەهەڵەتێگەیشتن ل ه ئاین و
کۆمەڵگەو دابونەریت و کەمی هوشیاری
لەن���او کۆمەڵگ���ە ،ه���ۆکارن بۆئەوەی
جی���اوازی بکرێت لەنێوان کچان وکوڕان
وهەروەها بەکەم سەیرکردنی کچان».
جهختیش���یكردهوه ك ه ئ���هم تێڕوانین ه
كۆمهاڵیهتییه ههڵ���هو ناتهواوه ،چونك ه
وهكخۆی وت���ى« :هەندێكجار ئەو توانا
و زیرەکیی���ەی لەکچان دا بونی هەیەو
بەدی���ی دەکرێت ،لەالی کوڕان دا بەدی
ناکرێت».

له پرۆگرام دا ههیهو له واقیع دا نییه

كچانى خوێندكار لهوانهى وهرزش بێبهش دهبن
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئهگهرچی وهكو پێداویستییهكى
جهستهیی گرنگ ناسێنراوه ،سهرباری
ئهوهى وانهى ل ه پرۆگرامهكانى خوێندن
بۆ دیارییكراوه ،كهچى لهناوهندهكانى
خوێندن دا لهگهرمیان گرنگییهكى
ئهوتۆ به وهرزش نادرێت ،بهتایبهت
بۆ كچان ،بهڵكو زۆر بهكهمى كچان
ل ه ناوهندهكانى خوێندن وهرزشیان
پێدهكرێت.
هۆكارهكان چین؟ كێ كهمتهرخهمه لهم
پرس���ه؟ بۆچى وهرزش ئ���هو بایهخهى
نیی���ه؟ كچان خۆیان گ���وێ بهم وانهی ه
نادهن یان مامۆستایان هانیان نادهن؟
كچانى خوێندكار و مامۆس���تایان ،لهم
راپۆرت���هدا بۆچونهكانی خۆیان دهخهن ه
رو.
نهریته دواكهوتوهكانى كۆمهڵگه
س���هرگوڵ خهلیل ،كچ ه خوێندكارێكى
ئامادهیی���ه ،باس���لهوهدهكات ك��� ه
«كۆمهڵگ���هى ئێم���ه كومهڵگهیهك���ى
داخ���راوه بهڕوى ئاف���رهت دا ،ئهگهرنا
ههم���و كچێك حهزى ل���هوهرزش ههی ه ئاماژەی دا ل���ە قوتابخانە تێکەاڵوەکان س���هرباری ههم���و كێش���هو گرنگی���ی
پێنهدان و ئاستهنگیهك ،بهاڵم كچانێك
وح���هزدهكات بهپراكتیك���ى ئهنجام���ى بەوشێوەیە نیە.
ب���دات ،بهاڵم بههۆى ئ���هوهى كچ وكوڕ
ههن ك���ه ئ���هم وانهیهی���ان ال گرنگهو
نهبونى جلى وهرزشى
لهقوتابخانهكاندا تێكهڵن ومامۆستاكان گ���ۆران محهمهد ،ماموس���تاى وهرزش بهش���داریی تێدا دهكهن لهروى كرداریی
زیاتر گرنگى بهكوڕان دهدهن ،وایكردوه لهقوتابخانهى كوردۆ قاس���مى بنهڕهتى «پراكتیكییهوه».
بهتهواوى له وهرزش دوربكهوینهوه ».لهكهالر ،لهبارهى ئهم پرسهوه دهڵێت :سۆزیار مهریوان ،خوێندكارى بنهڕهتى،
خوێندنگەکان جیاوازییان هەیە
« زۆرج���ار لهماڵهوه رێگ���رى دهكرێت لهوب���ارهوه وتى« :من ههم���و كاتێك
شهیما ئهحمهد ،خوێندكارى ئامادهیی ،لهكچان كهجلى وهرزشى لهگهڵ خۆیان وهرزش دهك���هم و زۆر ح���هز به وانهى
بۆچونى وایه كه لهم وانهیهدا جیاوازی بهێن���ن بههۆى دابونهریت���هوه ،ئهمهش وهرزش دهك���هم و ب��� ه پراكتیكی���ش
هەیە لەنێوان خوێندنگەکانی تایبەت بە وادهكات نهتوانن بهشدار بن لهو وانهیهو ئهنجام���ى دهدهم ،لهپۆلهك���هى ئێم��� ه
کچان و خوێندنگە تێکەاڵوەکان.
وهرزش بكهن ،چونكه وهرزش به جلی ههمو كچهكان وهك من بهشدارن ،بهاڵم
لهپولهكانى تر ههندێك كچ ههیه دهڵێن
ئهو بۆ (نهوژین) وتى« :لهقوتابخانهكانى تایبهتهوه دهكرێت».
كچاندا مامۆس���تا قوتابى ناچاردهكات
وهرزش ناكهین».
سوربون لهسهر وهرزشكردن
بایكۆت و گرنگیی نهدان
كهب���ه پراكتیك���ى وهرزش ئهنجامبدات ههندێ���ك لهكچانیش ح���هز ل ه وهرزش
ودهبێ���ت ههمو كچێكیش ئامادهبێت ك ه دهك���هن وبهپراكتیكی���ش ئهنجام���ى بایكوتى ماموستایان وایكردوه زورجار
وهرزش بكات».
وان���هى وهرزش لهالیهن مامۆس���تاكانى
دهدهن.

ترهوه پ���ڕ بكریتهوه ب���ۆ تهواوكردنى
پرۆگرامى خوێندن .وهك (س���هرگوڵ)
وتى« :ماوهى دو س���اڵ ه ب ه نهزهریش
وانهى وهرزش ناخۆینرێت».
سهربارى ئهوهش ،ئهو كچه خوێندكاره
وهال نان���ى ئ���هم وانهی���ه ،بهش���ێكى
ب���ۆ كهمتهرخهم���ى مامۆس���تاكان
دهگهڕێنێتهوه .وتى« :ماموس���تاكانى
وهرزش هی���چ گرنگى بهكچ���ان نادهن،
ئیم ه چهندین ج���ار داوامانكردوه ك ه ل ه
چاالكى قوتابخانهكاندا بهشدارى بكهین
وهك گوڕهپان و مهیدان و باله و تۆپی
پێ ،بهاڵم داواكانمان پشتگوێخراوه».
بهاڵم (م.گ���ۆران محهم���هد) ،دهڵێت:
«ئهگهر گرنگى نهدانێكیش ههبێت ئهوه
خودى كچان خۆیان ه���ۆكارن ،چونك ه

لە وەرزش دا
مامۆستاكان زیاتر
گرنگى بهكوڕان
دهدهن
بڕواناك���هم ئهگ���هر كچان ح���هز بكهن
بهش���داربن مامۆستایان پش���تگوێیان
بخهن».

کار
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قهیرانی دارایی ژنانى له سهردانى ئارایشتگاكان خستوه
◘ نهوژین
سهرگوڵ خهلیل – ئاال عهزیز
قهیرانى دارایى لهپاڵ كاریگهرى
دروستكردن لهسهر تهواوى الیهنهكانى
ژیان له ههرێمى كوردستان
كاریگهریشى لهسهر ئارایشتگاكانى
ئافرهتان هەبوە ،بهپێى وتهى خاوهنى
ئارایشتگایهك سهردانیكردنیان لهچاو
جاراندا زۆر كهمیكردوه .
دایك���ى ئ���ارى ،خاوهنى ئارایش���تگاى
ئاریا لهكهالر ك ه یهكێك ه ل ه ئارایش���تگا
كۆنهكانى قهزاكه ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«ئهگهرچ���ى ئێم ه ل��� ه زۆر كۆنهوه ل ه
ش���ارهكه ناسراوین و كهس���انێكى زۆر
دهمانناسن و سهردانمان دهكهن ،بهاڵم
ئێستا سهردانیكردن لهچاو پێش قهیران
زۆر كهمیكردوه».
ئ���هو وتیش���ى « :بهجۆرێ���ك رێژهك ه
كهمیك���ردوه ك���ه ئهتوانی���ن بڵێی���ن
جی���اوازى نێوان س���ااڵنى پێش قهیران
و لهقهیراندا لهس���هدا  70سهردانیكردن
كهمیكردوه».
س���هبارهت بهوهى ئهوان تاوهكو چهند
هاوكارى هاواڵتیان دهكهن له قهیراندا،
دایك���ى ئاری وتى« :ه���اوكاری خهڵك
زۆر دهكهین بهتایبهت بۆ كهس���وكارى
پێشمهرگه».
قهیرانى دارایى و كهمى سهردانیكردن

بۆالیان ،واى لهخاوهنى ئارایش���تگاكان
كردوه ك ه نرخى ئارایشت و بابهتهكانى
جوانكاریی لهچاو پێشودا كهمبكهنهوه،
ههروهك دایكى ئارى نهیش���اردهوه ك ه
ئهوان نرخهكانیان زۆر كهمكردوهتهوه.
بهپێى ئهو ئامارانهى دهزگا فهرمیهكان
ل ه ههرێمى كوردس���تان باڵویدهكهنهوه
هاوسهرگیریكردن له ههرێمى كوردستان
بهش���ێوهیهكى بهرچ���او كهمیكردوه و
ئهم���هش بهپل���هى ی���هك بهپێى وتهى
خاوهن���ى ئارایش���تگاكانى ئافرهت���ان
كاریگهرى كردوهت ه س���هر كارى ئهوان،
هاوكات دواكهوتنى موچهى فهرمانبهران
كاریگ���هرى ههب���وه لهس���هردانیكردنى
ئهو كهس���انهى ك��� ه فهرمانب���هرن بۆ
ئارایشتگاكان .
پهروی���ن عهلى ،مامۆس���تایهكى قهزاى
كهالره ،ئهو بۆ (نهوژین) وتى« :بهجیاواز
ل ه پێشو له ئێس���تادا بههۆى نههاتنى
موچهوه سهردانیكردنم بۆ ئارایشتگاكان
كهمكردوهتهوه ،بهجۆرێك كهچهند مانگ
جارێك سهردان دهكهم».
جگ��� ه ل��� ه فهرمانبهرانى ئاف���رهت ك ه
خاوهنى داهاتى سهربهخۆى خۆیانن كهم
دهچن ه ئارایشتگاكان ،ژنانى ماڵهوهش
رێژهى س���هردانى ئارایشتگاكانیان كهم
كردوهتهوه.
نهجیبه ئهحمهد ،ئافرهتێكى ماڵهوهیه،
بۆ نهوژین باس���ى لهوهك���رد« :ئهگهر
پێش���تر  15رۆژ جارێ���ك چوبێتم��� ه

ئارایش���تگاكان ،ئێستا دو مانگ جارێك
یان زیاتر ناچم».
ئهوهش���ى وت« :پێش���تر لهكات���ى
ئاههنگ���هكان و كاته ئاس���اییهكانیش
ئهچوم بۆ ئارایش���تگا ،بهاڵم ئێستا بۆ
ئاههنگهكانی���ش زۆر بهكهمى ئهتوانین
بچین��� ه ئارایش���تگاو لهماڵ���هوه كارى
ئارایشت بۆخۆمان دهكهین».
بهپێ���ى ئامارێ���ك ل ه س���نورى قهزاى
كهالرو ناحیهكان���ى دهوروبهرى ،زیاتر
ل ه  50ئارایش���تگاى ئافرهت���ان بونیان
ههیه ،ئهگهرچى قهیرانى دارایى ههیهو
كاریش���یان كهمیكردوه ،ب���هاڵم بهپێى
وت���هى بهرپرس���ێك ئهم���ه كاریگهرى
نهكردوهته سهر كهمكردنهوهى ژمارهى
ئارایش���تگاكان ،بهڵك���و زیادیش���یان
كردوه.
عومهر محهمهد ،سهرۆكى لقى گهرمیانى
س���هندیكاكانى كرێكاران و پیشهوهرانى
كوردس���تان ،به (نهوژین)ى راگهیاند:
«چهندین كهس ههن داواى كردنهوهى
ئارایشتگا دهكهن ،بهاڵم بههۆى ئهوهى
كاریگهرى نهكاته س���هر ئارایشتگاكانى
تر بۆی ه پێدانى مۆڵهتمان راگرتوه».
یهكێك لهو الیهنهنان���هى ك ه چاودێرى
نرخى ئارایش���تگاكان دهكات ،چاودێرى
بازرگان���ى گهرمیان���ه .بهپێ���ى وتهى
بهڕێوهبهرهك���هى ،ئ���هوان ل���ه رێگهى
لیژنهكانیان���هوه بهدواداچون���ى وردیان
لهسهر كارى ئارایشتگاكان و نرخهكانیان

ههیه.
حیكمهت ئهحمهد ،بهڕێوهبهرى چاودێرى
بازرگان���ى گهرمیان ،ب��� ه (نهوژین)ى
راگهیان���د« :ئێمه لیژنهیهكى تایبهتمان
ههی ه بۆ ئارایش���تگاكان و نرخهكانیان
و نابێ���ت نرخهكانیان زۆربێت و لهكاتى

بونى بهرزى نرخدا سزایان ئهدهین».
باسیلهوهشكرد« :لهپاڵ چاودێریكردنى
نرخهكان���دا چاودێرى ئهو كهرهس���تهو
م���ادده جوانكاریان���هش دهكهی���ن ك ه
ب���هكارى دههێن���ن بهتایب���هت كات���ى
بهسهرچونهكهى».

بۆ یهكهمجار لهگهرمیان ..چێشتخانهیهكى كوردهواریی ب ه ستافێكى ژنهوه دەکرێتەوە

◘ نهوژین ،سازان مستهفا
ئهگهر چی دانانی چیشتخانه وهكو
پیشهیهكی پیاوانه لهكۆمهڵگهی ئێمهدا
سهیر كراوه ،بهاڵم ژمارهیهك ئافرهت
له كهالر ئهم تێڕوانین و نهریت ه
دهگۆڕن وپێكهوه چێشتخانهیهكی
كوردهواری دادهنێن.
(چیشتخانهی كوردهواری سیتی ئای)،
ناوی ئهو چیش���تخانهی ه ك ه تایبهت ه ب ه
دروستكردنی چێشتی كوردهواری .لهم
چیش���تخانهی ه دا رۆژان��� ه زیاتر ل ه 12
جۆر خواردنى كوردهواریی بهدهس���تى
خانمان دروس���ت دهكرێت و پێشكهشى
میوانهكان دهكرێت.
دهریا عهزیز ،بهڕێوهبهرى چێشتخانهی
كوردهواریی س���یتی ئای ،بۆ (نهوژین)
ئام���اژهى بهوهك���رد ك ه ئ���هوان وهكو
كۆمهڵێ���ك لهژن���ان وكچان���ی ناوچهی
گهرمیان بهه���اوكاری چهند هاوڕێیهك،
بیرۆك���هی ئهوهی���ان الدروس���ت بو ك ه
چێشتخانهیهكی كوردهواری لهگهرمییان
بونی ههبێت ك ه ژنان وبهڕێوهى ببهن.
وتیش���ی« :خۆش���بهختانه ل ه بهروارى
(  )2016/12/25چێش���تخانهكهمان ب ه
فهرمی كرایهوه بهروی میوانان و ماوهی
زیاتر ل ه ( )3مانگه بهردهوامه».
بهوت���هى دهریا ،س���هرجهم كارمهند و
ستافی چێشتخانهكهیان ل ه چێشتلێنهر

و گارس���ۆن وكاپتن���هكان ،ژنن و ههر
ئهوانی���ش كارهكان���ى چێش���تخانهك ه
بهڕێوهدهبهن.
ئهگهرچی ژنان چێشتلێنهرێكى كارامهن،
بهاڵم س���نورى چێش���تلێنانهكهیان ل ه
مهتبهخ���ی ماڵ���هوه نهگواس���تۆتهوه
ب���ۆ مهتبهخی بازاڕ ،بۆی���ه كردنهوهى
چێش���تخانهیهك ك ه ژن���ان كارى تێدا
بك���هن بهتایبهتى لهگهرمی���ان ،تازهو
تاڕادهیهكیش نامۆیه.
لهمبارهی���هوه (دهری���ا عهزیز) دهڵێت:
«راست ه ژنان ئهزمونێكی زوریان ههی ه ل ه
كاری بهڕێوبردنی مهتبهخ ودروستكردنی
چێشت ،بهاڵم دروستكردنی چێشت بۆ
چێشتخانهیهكی گشتى كه رۆژانه دهیان
ج���ۆر كهس و تهبیعهتی جی���اواز دێن ه
میوانداریمان ،پێشتر نهكراوهو كارێكى
ئاسانیش نییه».
دهریا ب ه شانازیهكهوه ئاماژهى بهوهكرد
ك��� ه س���هرهتا روب���هروى گرفت���ى زۆر
بونهتهوهو كارهكهیان قورس بوه ،بهاڵم
لهماوهیهكى كهمدا توانیویانه گرفتهكان
تێبپهڕێنن.
ئهو ههستى ش���انازیهى لهالی دهریادا
ههبو ،ل���هالی زۆرینهى ئهو س���تافهى
چێشتخانهكهش���دا رهنگ���ی دابوی���هوه
كهبینیمانن.
ژیان وهیس مراد )45( ،ساڵ ،یهكێك ه
له چیش���تلێنهرهكانی چیشتخانهكه .بۆ
(نهوژی���ن) وتى« :م���اوهى دو مانگ ه

لێ���ره كاردهكهم ،كات���ى كاركردنم ل ه
( )7بهیانیهوه دهس���تپێدهكات تاوهكو
( )7ش���هو ،رۆژی واههی ه ( )15جۆر
خواردنی كوردهواری یان زیاتر دروست
دهكهم».
وتیش���ی« :راس���ته ماندو ئهبم ،بهاڵم
دهستخۆش���ی میوان���هكان و خهڵكی
دهوروب���هرم ئ���هو ماندوێتی���هم بی���ر
دهباتهوه ،ئهم ه س���هرهڕای ئهوهى زۆر
خۆش���حاڵم به كارهكهم و س���هربهرزم
ك ه به رهنجی ش���انی خۆم بژێوی ژیانم
پهیدا دهكهم».
بهردهوام ژنان كهدهیانهوێت ل ه دهرهوه
كاربك���هن ،روبهروى توانج و تێڕوانینی
كۆمهڵ دهبنهوه ،بهاڵم ئهو ئافرهتانهى
له چێش���تخانهكهدا دهس���تیان بهكار
كردوه ،باس���لهوهدهكهن ك���ه رێگهیان
نهداوه قسهو قسهڵۆك تێكیان بشكێنێ
و ساردیان بكاتهوه.
دهریا عهزیز ،بهڕێوهبهرى چێشتخانهى
كوردهواریی س���یتی ئ���ای ،لهوبارهوه
وتى« :خهڵك بۆ ههمو كارێك ئهنجامی
بدهیت قسه وتوانجت لێدهدات ،ئیمهش
تا گ���وێ به قس���هی خهڵ���ك بدهین
سهرجهم خهون و ئارهزوكانمان له گۆڕ
دهنێین».
وتیش���ی« :رێگری بۆ كاركردنى
ژنان ههیه ،ب���هاڵم ئهگهر ژنان
بتوانن خۆیان بسهلمێنن ،بروا
ناكهم رێگریەكانیش هێنده
كاریگهر بن».
(ژیان)یش ،وتى« :ئافرهت
زور ههی ه حهز دهكات ئیش
بكات ،بهاڵم ل ه ترسی قس ه
و توانجی خهڵ���ك ناوێرن
بێنه مهیدانی كاركردنهوه،
یهكێ���ك لهوان���ه خۆم
ب���وم كهدهردهچوم بۆ
كارهكهم قس���هی زۆرم
هات��� ه س���هر ،بهاڵم
توانیم بهس���هر ئهو
ئاس���تهنگانهدا زاڵبم
و دهوروبهرهكهش���م
د ڵنیا بكهم���هو ه،
ههر بۆ ی���ه

ئێستا دهستخۆشیم لێدهكهن».
ههندێك ل ه كارمهندهكانی چێشتخانهكه،
كهس���انى خاوهن بڕوانام���هو دهرچوى
زانك���ۆ و پهیمانگان .یهكێ���ك لهوانه،
(ئیڤان سهرتیپ)ه.
ئهو ك���ه خاوهنى بڕوانام���هی دبلۆمی
ژمێریاریه ،دهڵێت« :ماوهی دو س���اڵ ه
خوێندن���م ت���هواو كردوه ،ب���هاڵم هیچ
دامهزراندنێك نی ه ل ه حوكمهت دا ،بۆی ه
رومان لهكهرتى تایبهت كردوه».
وتیش���ی« :ماوهی س���ێ مانگه لێره
وهكو كاپتن كار دهكهم ،ئیشهكهم زۆر
بهدڵه و ئاس���ودهم پێی ،چونكه ههمو
كارمهندهكانی ئێره ئافرهتن».
لهبارهى ههڵوێست و مامهڵهى خهڵكى
بهتایبهت سهردانكهرانهوه ،ئیڤان وتى:
«ههڵسوكهوتی كهسانی دهوروبهرمان
زۆر باش���ه و دهستخۆشییهكی زۆرمان
بۆ دێت ،ئهمهش جێگای دڵخوش���ییهو
هانم���ان دهدات زیات���ر گرنگ���ی ب��� ه
كارهكانم���ان بدەی���ن و
بهردهوام بین».

ههرچهن���ده چیش���تخانهك ه ماوهیهكی
كهم��� ه كراوهتهوه ،ب���هاڵم ناوبانگێكی
باشی لهناوچهك ه دهركردوه ،زۆرێكیش
ل ه كچان سهردانى دهكهن.
زری���ان پش���توان ،ك��� ه خوێن���دكاری
پهیمانگای���ه ،ناوهن���او س���هردانى
چێش���تخانهك ه دهكات .ب���ۆ (نهوژین)
وت���ى« :زۆرم پێخوش���ه ك���ه ههم���و
كارمهندهكان���ی ئێ���ره ئافرهتن ،هیچ
جیاوازیهكیش نابینم له ئیشی گارسۆنی
ی���ان چیش���تلێنهری ئافرهت و پیاو،
بگره پێموای���ه ئافرهتان س���هركهوتو
ترن ،ئهوهتا ئهم چێشتخانهی ه كه ژنان
بهڕێوهى دهبهن خواردنى خۆش و پاك ه
و كهشهكهشى خۆش و گونجاوه».
بهڕێوهبهرى چێشتخانهكهش وتی« :تا
دێت رێژهی میوان و س���هردانكهرانمان
ل ه زیادبووندایه و له ههمو تهمهنهكان چ
گهنجان چ خێزاندارهكان و فهرمانبهر و
كاسب و خوێندكار،
س���هردانمان
دهكهن».
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دو هاوسهری پێشمهرگه
دواى برینداربونم
و لهدهستدانى
دهستێكم ،زوهره
ههمیش ه هاوكارمه

◘ نهوژین
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
پێكهوه لهبهرزاییهكانى گوبهیبهى
رۆژئاواى كهركوكهوه چاودێرى
ناوچهكانى ژێر دهسهاڵتى داعش
و جموجۆڵى چهكدارهكانى ئهو
رێكخراوهیان دهكرد ،تهنها خهمى ئهو
دو هاوسهره پاراستنى سهنگهرهكانى
پێشمهرگه بو له هێرشى لهناكاوى
داعش.
(ههڵۆ رهمشتى) و (زوهره ههورامى)،
ئهو دو پێش���مهرگهیهى پارتى ئازادى
كوردستانن ،ك ه چهند ساڵێك لهمهوبهر
له نێو سهنگهرهكاندا بریارى پێكهێنانى

ژیان���ى هاوس���هریان دا و ه���هر لهنێو
سهنگهرهكانیش���دا ژیانێك���ى ئاس���ایى
پێكهوه بهسهر دهبهن.
ههڵۆ و زوه���ره ههردوكیان فهرماندهى
س���هربازین لهریزى هێزهكان���ى پارتى
ئازادى دا ،زۆرجار پێكهوه بهش���دارى
ش���هڕهكانیان كردوه ،ب ه تایبهت ك ه ل ه
هێرشهكهى ساڵى رابردوى پێشمهرگهدا
بۆ س���هر گوندى گوبهیب���هى رۆژئاواى
كهركوك ،ههڵۆ بههۆى تهقینهوهى بۆمبى
چێنراوهوه دهستێكى لهدهستداوه.
درهنگانێكى ئێ���واره ههڵۆ و زوهره ك ه
جلى س���هربازیان لهبهرداب���و  ،پێكهوه
بهدوربی���ن چاودێ���رى چهكدارهكان���ى
داعش���یان دهك���رد ،زوه���ره ب���هدهم
ههڵكردنى دوربینهوه بۆ (نهوژین) دواو،

وتى« :ژیانى ش���اخ و پێشمهرگایهتیم
زۆر له ژیانى ش���ار ال خۆشتره ،چونك ه
خهمى من پاراستنى خاكى كوردستان ه
له هێرشى داگیركهران».
گ���هر لهرابردودا كچ���ان و ژنان خۆیان
لهبهش���دارى كردنى ش���هڕ بواردبێت و
لێى ترس���ا بن ،ئهوا بهش���دارى كردنى
ش���هڕ لهالیهن ژنان���هوه لهریزى حیزب ه
كوردیهكاندا بهتایبهت لهچهند س���اڵى
راب���ردودا ،س���یحرى ش���هڕى الى ژنان
بهتاڵكردهوه.
هێزهكان���ى پارتى ئازادى كوردس���تان
ك��� ه هێزێك���ى ئۆپۆزس���یۆنى ئێرانین،
بهشداریان لهشهڕى دژ بهداعش كردوه
و لهئێس���تادا هێزهكانی���ان لهباش���یك
و رۆژئ���اواى كهرك���وك جێگیركردوه،

ك��� ه كچان و ژن���ان ژمارهیهكى بهرچاو
لههێزهكانیان پێكدههێنن.
دوا ش���ههیدى ژن ل���ه ریزهكانى پارتى
ئ���ازادى دا ،ش���ههید بون���ى كچ��� ه
پێشمهرگهیهك بو ،كهدواى برینداربونى
ل���هرۆژى  2/26ب��� ه هاوهن���ى داع���ش
لهباش���یك و مانهوهى بۆ ماوهى چهند
كاتژمێرێك گیانى لهدهستدا.
(زوهره ههورامى) ك ه وهكو فهرماندهیهكى
س���هربازى دهردهكهوت و سهرپهرشتى
پێشمهرگ ه ژنهكانى حیزبهكهى دهكرد،
باس���یلهوهكرد ل ه زۆربهى ش���هڕهكاندا
لهگ���هڵ ههڵ���ۆى هاوس���هریدا پێكهوه
بهشدارن بهتایبهت لهكاتى هێرشهكانى
ئهم دوایی���هدا بۆ س���هر چهكدارهكانى
داعش .وتى« :زۆرجار ههڵۆ لهدهستهى

هێرش بردنه ،منیش لهو دهستهیهم ك ه
ب���هدواى ههڵۆدا هێرش دهكهینه س���هر
ئامانج ه بۆ دیاریكراوهكانمان».
ههڵۆى هاوس���هرى زوهره كه شارهزاى
ب���وارى پوچهڵكردن���هوهى بۆمب���ى
چێنراویش���ه ،س���اڵى رابردودا لهكاتى
كۆنترۆڵكردن���هوهى گون���دى گوبهیبهى
رۆژئ���اواى كهركوك���دا بۆمبێ���ك پێیدا
تهقیهوه و دهستێكى لهدهستدا.
زوه���ره وت���ى« :ئ���هو رۆژهى ههڵ���ۆ
بریندارب���و ،من ل ه پرس���ه بوم ،كاتێك
ههواڵ���ى برینداربون���ى ههڵۆم بیس���ت
ئۆقرهم لێبڕاو خۆم گهیانده الى».
ههڵۆ و زوهره جیاواز لهو هاوس���هرانهى
ك���ه لهش���ار و ش���ارۆچكهكاندا ژی���ان
بهس���هر دهبهن و ههمیشه بیریان الى
بهخێوكردنى ماڵ و مناڵه ،ئهوان ههمیش ه
بیریان الى پاراس���تنى سهنگهرهكان و
بهرپهرچدانهوهى هێرشهكانى داعشه.
ئ���هو دو هاوس���هره لهنێ���و خانویهكى
س���ادهى بهچینكۆ سهر داپۆشراوى نێو
س���هنگهرهكاندا ژیان بهس���هر دهبهن،
ههمیش��� ه پابهندن ب���ه جێبهجێكردنى
رێو ش���وێنى سهربازى و پێكهوه ئهرك ه
سهربازیهكانیان رادهپهرێنن.
ههڵ���ۆ رهمش���تى ،وت���ى« :دواى
برینداربونم و لهدهس���تدانى دهستێكم،
زوهره ههمیش ه هاوكارم ه ل ه ئیشوكارى
ماڵ���هوه و جێبهجێكردن���ى ئهرك��� ه
سهربازیهكانیشمدا».

تاك ه ئافرهته بهڕێوهبهرهكهى كفری
◘ نهوژین ،ئومێد زهنگهنه
لهكهرتێكدا كهسهرجهم ئهوانهى تیایدا
بهرپرس و دهسترۆیشتون ل ه رهگهزی
نێرن ،ئافرهتێك بهتهنیا توانیویهتى
جێگاى خۆی بكاتهوه ،ئهو ماوهى
سێ ساڵ و نیوه وهكو بهڕێوهبهرى
بهڕێوهبهرایهتى گەشتوگوزاری كفری
كاردهكات و بهردهوامه له ئهركهكهى.
حهمدی ه مهنسور ،تاك ه ئافرهته لهنێو
ههمو سلكی بەڕێوەبەرانی حكومیی دا
له قهزاى كفری ،باس لهئهزمونى خۆی
و بهرهوپێشهوهچونهكانى دهكات.
سهرهتا لهخۆناسندنیهوه دهستپێدهكات
و دهڵێت« :ناوم حهمدی ه مهنس���وره،
دانیش���توی قهزای كفریم و خاوهنی دو
بڕوانامهم لهبواری ئهندازیاری كشتوكاڵی
و دبلۆم له دهرمانسازی».
لهب���ارهی ئهو رێگریان���هی كه لهماوهی
كاركردندا روب���هڕوی بوهتهوه ،حەمدی ه
دهڵێ���ت« :بێگومان توش���ی چهندین
كێش���هوگرفت بومهت���هوه ب���هو پێیهی
بهش���ێك لهكۆمهڵ���گا و فهرمانگهكان
توانای قبوڵكردنی ئهو واقیعهیان نهبوە
ك���هئافرهتێ���ك ببێت ب���ه بهڕێوبهری
بهڕێوهبهرایهتیهك بهتایبهت لهش���اری
كفریدا كهتا ڕادهیهكی زۆر گۆمهڵگایهكی
ت
داخراوی ههیه ،ب���هاڵم دهبێت ئافره 
لهبارودۆخێكی وههادا خۆی بسهلمێنێت
س���هرهتا ب���ۆ خێزانهك���هی دوات���ر بۆ
كۆمهڵگاكهی ئینج���ا بۆ ئهو دهزگایهی
كاری تێدادهكات بهوهی تاچهند بهتوانا
و باوهڕپێكراوه».
جهختیشیكردهوه« :ئافرهت ههرچهنده
كهس���ایهتی بههێز بێت ومتمانهپێكراو

بێ���ت ،ئهوهن���ده زیات���ر دهتوانێت رێز
بۆخۆی و ئافرهتانی دیكهشدروستبكات
و گهیهن���هری پهیامی جی���اواز نهبونی
ئافرهتان و پیاوان بێت و رێگاخۆشكهر
بێ���ت بۆئافرهتانی دیك���هش كه بتوانن
هاوشێوهی ئهو بهرهوپێشهوه بچن».
لهبارهی گرنگی���ی كاركردنی ئافرهتان
هاوش���ێوهی پی���اوان ل��� ه دهرهوه و
تێكهڵ بون ب���هكار و هاتن ه دهرهوهیان
ل ه چوارگۆش���هی داخ���راوی كۆمهڵگا،
حهمدی���ه ،دهڵێت« :كهس���ایهتی ئهو
كهس���ه رۆڵ دهبینێت بهوهی تاچهند ب ه
ئاگاییهوه روبهڕوی ئهو كێشهو گرفتانه
دهبێت���هوه كهدێنه رێگاى» .وتیش���ی:
«خۆش���بهختان ه زۆرێك لهفهرمانگهكان
ه���اوكارم بون���ه لهكاروبارهكان���م دا
بهتایبهت كاتێك ك��� ه دهبینن كارهكانم
بهبێ كهموكورتی ئهنجام دهدهم».
یهكێ���ك لهو خااڵنهى ك��� ه ئهم ئافرهت ه
بهڕێوهب���هره بهگرنگی���ی دهزانێ���ت بۆ حهمدیه مهنسور ،لهبارهی رێگریهكانی ئاف���رهت ب���وه دهرمانخانهی لهش���اری بهههم���و جیهان بناس���ێنین ،ههروهها
ئافرهت���ان ،بههێزكردنى الیهنى خودیی خێزانهكهی���هوه دهدوێ���ت و دهڵێ���ت :كف���ری دا كردوهت���هوه و ئێس���تاش توانیومان ه ماس���تهر پالنی گهشتیاری
و زانین���ی توان���ا تایبهتیهكانى خوده« .خێزانهكهم نهك ه���هر رێگرم نهبون ،دهرمانخانهكهی ئهو تاك ه دهرمانخانهی ه كف���ری پێ���ش ماس���تهر پالن���ی ههمو
لهوبارهوه دهڵێت« :پێویس���ته ئافرهت بهڵكو خۆش���بهختان ه زۆرهاوكارم بونه كهزیات���ر تایب���هت بێ���ت بهئافرهتان و گهرمی���ان ئامادهبكهی���ن و لهههوڵ���ی
پێ���ش ئهوهیل��� ه خێزانێك���ی داخراو و پش���تیوانی تهواوی كاروبارهكانم بون هاوكات تاك ه دهرمانخانهش��� ه نهك ههر ئهوهداین كه خزمهتگ���وزاری بۆ ناوچ ه
لهكۆمهڵگایهكی داخ���راو بێته دهرهوه ،ب���هوهی ك ه متمان���هی تهواویان به من لهسنوری قهزای كفری ،بهڵكو لهتهواوی گهش���تیاریهكانی كف���ری دابین بكهین
دهبێت كار لهس���هر خۆی بكات بهوهی ههبوه ،بهدڵنیایش���هوه ئ���هو متمانهی ه گهرمیانیش���دا ك��� ه ئافرهتێك بهڕێوهی بێگومان ههمو ئهمان���هش ب ه هاوكاری
و پاڵپش���تی س���تافهكهم و فهرمانگ��� ه
دهبێت بزانێت تاچهن���د توانای ههی ه و دهس���تی ههم���و ئافرهتێ���ك ناكهوێت ،ببات.
ش���ایهنی ئهو جێگایهی ه ك ه كاری تێدا بۆیه ههمیش ه شانازی بهخێزانهكهمهوه لهبارهی ئهو پرۆژه و كار و چاالكیانهی پهیوهندیدارهكانی دیكهبوه».
ك ه لهماوهی كاركردنیدا وهك بهڕێوبهری حهمدیه ،وهك ئافرهتیكی خاوەن ئهزمون
دهكات ،ههروهكدهبێت كاربكات لهسهر دهكهم».
هۆشیاری و رۆشنبیری خۆی و پاراستنی پێش دهستبهكاربونی وهك بهڕێوبهری گهش���توگوزاری كفری ههوڵ���ی بۆداوه لهكاركردنی دهرهوهدا ،پهیامێك بهگوێی
كهس���ایهتی خۆی» .بههۆشیاریشهوه گهش���توگوزاری كف���ری( ،حهمدی���ه) و بهئهنجام���ی گهیان���دوه( ،حەمدیه) ئافرهت���ان دا دهدات و دهڵێ���ت« :تكا
ئاماژه بهوهدهدات ك ه «ههندێك نهریت بهرپرسی یهكێك لهبهشهكانی كارگهی وتی« :لهم���اوهی رابردودا هەوڵمانداوە لهئافرهتان دهك���هم لهكۆمهڵگادا وهك
ههی��� ه كهنابێ���ت ببهزێنرێ���ت ،چونك ه دروس���تكردنی دهرم���ان بوه لهش���اری گهش���توگوزاری كف���ری بهناوچهكان���ی كهسایهتیهكی بههێز و كاریگهر خۆیان
چهندین رێگای دیك ه ههیه ك ه دهتوانیت (س���امهڕا) ،لهئێستاشدا لهشاری كفری دهوروب���هر و كۆمپانیا گهش���تیاریهكان ببینن نهك ب���هو تێڕوانینهى كۆمهڵ بۆ
بهجوانی و بهسهربهرزیهوه خۆتى لێوه خاوهن���ی دهرمانخانهیهك���ی تایب���هت بناسێنین و له رێگای كۆمپانیاكانیشهوه ئافرهت دروس���تى كردوه بهوهى خۆیان
بهخۆیهتی كهوهك خۆی دهڵێت یهكهم كف���ری وهك ناوچهیهكی گهش���تیاری بهالواز سەیرکەن».
بسهلمێنیت».

رۆشنبیری
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شكسپیری ئهدهبی سۆمهری ...

یهكهمین ژن ه نوسهر له مێژودا

◘ نهوژین
پێتان سهیر نهبێت كاتێك بزانن
یهكهمین ژنه نوسهر كهمێژو ناسیبێتى،
لهم شوێن و اڵتهدا بوه كه ئێمهى
ئێستا تیایدا دهژین ،ئهو بهو
بهیت ه شیعری و سروده ئاینییانهى
كهنوسیهیهتى ،ناوى وهكو یهكهمین
نوسهر لهسهر بهردى مێژو ههڵكۆڵیوه.

كچانى گهرمیان دهگهڕێنهوه سهر تهختهى شانۆ
◘ نهوژین
سهرگوڵ خهلیل – بێریڤان محهمهد
ئهگهرچی ژمارهى ئهو ژنانهى ل ه
بوارى شانۆ دا لهگهرمیان كار دهكهن
كهم و سنوردارن ،بهاڵم سهرباری
ئهوهش ژنانێك ههن كه لهخۆبوردوان ه
لهو مهیدانهدا كاردهكهن ،بهڕێوهبهرى
رۆشنبیری گهرمیانیش ،بهشداریی
ژنان له شانۆدا بهكاریگهر دهزانێت.
ش���انۆ ،یهكێك���ه ل��� ه دێرینترین ئهو
ش���ێوازانهى هون���هر ك��� ه لهگهرمیان
دا كارى لهس���هر ك���راوه ،ب���هاڵم ههر
لهكۆنهوه تائێس���تا یهكێك ل ه دیارترین
كێشهكانى شانۆ ،كهمی بهشداری ژنان
بوه تیایدا.
پێش���تر و لهرابردودا ،زۆرجار بۆ رۆڵی
كاراكتهرى ژنان له شانۆكاندا ،بههۆی
نهبون���ى ژنى ئهكت���هرهوه ،ناچار ئهو
رۆڵهش ههر به پیاوان دهدرا ،ئێس���تا
ئهگهرچی بهوشێوهیهى ئێستا نهماوه،
بهاڵم هێش���تا بهش���داریی ژنان زۆر و
بهرفراوان نیه.
ش���ەیما مەحمود ،یهكێك���ه لهكچانى
ش���انۆكارى گهرمیان ك ه ماوهى چهند
ساڵێكهو هاوش���ان لهگهڵ خوێندنى ل ه
پهیمان���گاى هونهرهجوان���هكان ،چون ه
س���هر تهختهى شانۆی ئهزمون كردوه.
ب���ۆ (نهوژین) وت :وت���ی« :كاركردن
لهش���انۆ دا بەتایبەت لەگەرمیان زۆر
داخراوە بەروی ئافرەتاندا و كارێكى
زەحمەتە».
ئهو كچه پێیوای ه كه بهشێك ل ه
هۆكارهكانى بهشداریینهكردنى
كچان لهش���انۆ دا ،بۆ بونى
رێگ���رى كۆمهاڵیهتی���ی
و الیهن���ى كلتوری���ی
دهگهڕێتهوه .ئهم بۆچون ه
دهرهێنهرێكیش جهختى
لێدهكاتهوه.
عوم���ەر عهبدوڵ�ڵ�ا،
و
بەڕێوب���ەر
دەرهێن���ەری گروپی
شانۆی ئەستێرەکان،
ب���ە (نەوژین)ی وت:
«کلتور و کۆمەڵگای
ئەم ناوچەیە وایکردوە
ئافرەت���ان کەمتر بێنە
دنیای شانۆوەو بەشی
شانۆ هەڵبژێرن».
ئاماژهى بهوهش���كرد:
لهئێس���تادا دهرفهتى
كاركردن ل ه شانۆدا
بۆ كچان زیاترهو
ئهوانیش دهتوانن
پهرهى زیاتر ب ه
كار هكانی���ان
بدهن.
وتیش���ی:
« کچا ن

هەستیان باشترە لەکوڕان و زوتر هەست
بە شتەکان ئەکەن ،بۆیە ئەتوانن باشتر
لەس���ەر تهختهى ش���انۆ بەرجەستەی
رۆڵەکانیان بکەن».
ئهگهرچی ل��� ه دهڤهرهكهدا له بری یهك
پهیمانگا ،دو پهیمانگاى هونهرهجوانهكان
ههیه لهكفری و خانهقین ،كهچى هێشتا
بونى ئهكتهرى ژن بهش���ى پێویس���ت
لهدهڤهرهكه بهرهوپێشهوه نهچوه.
ب���هراى كچێك���ى ش���انۆكار ،هۆكارى
ئهمهش بۆ ئهوهدهگهڕێتهوه ك ه زۆرێك
لهو كچان���هى دهچن ه ئهو پهیمانگایانه،
بڕوانامهی���ان الگرنگت���ره ههتاوهك���و
كاركردن له هونهر.
ناس���ك ه محهمهد ،كچ ه ش���انۆكارێكى
كهالره ،بۆ (نهوژی���ن) وتى« :کچان و
ژنان لە گەرمیاندا بەشێوەیەکی زۆر کەم
رو لەبوارەکانی شانۆ ئەکەن و هەندێکیان
تەنها بۆ بەدەستهێنانی بڕوانام ه دهچن ه
پەیمانگا و كۆلێژ و خوێندنى ئهكادیمی
تهواو دهكهن».
ههمیش��� ه كاركردنى ژنان ل���ه هونهردا
لهگهرمی���ان و بهتایبهت ش���انۆ ،وهكو

كارێكى مهترس���یدار وێناك���راوه ،ههر
ئهمهش ه وایكردوه كچان كهمتر جورئهتى
بهشدارییكردن بكهن لهو كایهیهدا.
ب���هاڵم ئ���هو كچان���هى كهلهش���انۆ دا
كاردهكهن ،بهپێچهوانهوه باسلهوهدهكهن
كه ئهگهر كچ���ان متمانهیان بهخۆیان
ههبێت ،ئهوا سهركهوتو دهبن.
ش���هیما مهحمود ،لهوب���ارهوه نمونهى
خ���ۆی هێنایهوه كهتائێس���تا روبهروى
هیچ گرفتێك نهبوهتهوه «من لەماوەی
کارکردنم���دا روبەروی هیچ کێش���ە و
گیروگرفتێک نەبومەتەوە و خێزانەکەشم
زۆر هاوکار و پاڵپشتم بون».
(ناس���کە)ش ئاماژهى بهوهكرد« :من
بەش���ێوەیەکی ئەکادیم���ی نەچومەتە
نێو بوارەک���ەوە ،بهڵكو بهحهزى خۆم
دهس���تم بهكار كردوهو هاوسهرهكهشم
زۆر هاوكار و پشتیوانمه».
بهڕێوهىبهرى گش���تى رۆش���نبیری و
هون���هری گهرمیانیش باس���لهوهدهكات
ك ه س���هرباری بهش���دارییهكان ،بهاڵم
بهش���داریی ژنان له هونهردا ،لهئاست
خواستى ئهواندا نییه.
ئاکۆ یوسف (ئاکۆ هۆرێنی) ،بەڕێوبەری
گشتى رۆشنبیری و هونەری گەرمیان،
بۆ (نەوژین) وتی« :بەشداری ژنان لە
چاالکی ش���انۆدا بون���ی هەیە و مایەی
خۆش���حاڵیە ،ب���ەاڵم بەب���ەراورد بە
پیاوان ژنی شانۆکارمان کەمەو لە
ئاستی تموحی ئێمەدا نییە».
ئهو بهڕێوهبهره ،پێیوایه پرسهك ه
پێویس���تی بە گڕوتینی نوێتر
و زیات���ر هەیە ل���ە الیەن ژنان
خۆیانەوە ب���ە پلەی یەکەم و
هەروەها لەالیەن دامودەزگا و
گروپە پەیوەندیدارەکانەوە.
وتیش���ی« :پێویستە کاری
زیات���ر بکرێ���ت ب���ۆ هاتنە
مەیدانی ژن���ان لە کایەی
هون���ەری بەگش���تی و
ش���انۆ بەتایبەت���ی،
م���ن دڵنی���ام ژنان
و کچان���ی خاوەن
بەهرەو بەتوانامان
ب���ەاڵم
زۆرە،
ه���ۆکار و واقیعە
کۆمەاڵیەت���ی و
کلتورە باوەکانمان
کاریگەریان هەبوە
ب���ۆ رێگریک���ردن
ل���ە دەرخس���تی
ئ���ەو بەه���رەو
توانایانە».
( ش���هیما ) ش ،
ب���ه پێداگیریی���هوه
دهی���وت« :ئێم���ە
نابێ گوێ بۆ قس���ەو
قسەڵۆک بگرین ،بهڵكو
دهبێت سوربین لەسەر
کارکردن ب���ۆ پهرهدان
بهتوان���او بهدیهێنان���ى
ئامانجەکانمان».

ئهنخیدوان���ا ،ئ���هو ژن��� ه نوس���هرهى
شارس���تانیهتى واڵتى نێ���وان دو روبار
«میزۆپۆتامیا»یه ك��� ه وهكو یهكهمین
ژن���ى نوس���هر لهمێژودا ن���اوى هاتوه،
ههندێكیش به «شكسپیری سۆمهری»
ناویان بردوه.
ئهم ژنه ،كچى پاشاى ئهكهدی سهرجۆن
بوه ،بهاڵم جیاوازى لهوانى تر ئهوهبوه
ك ه خولیاو توانایهكى باشی بۆ نوسین و
هۆنینهوهى شیعر و قوڵبونهوه لهبابهت ه
ئاینییهكان���ى ئهو س���هردهمهدا ههبوهو
بهپلهی���هك گهیش���توه ك��� ه بهگوێرهى
بیروب���اوهڕی ئهوكات ،نزیك بوه لهوهى
ببێت به «خواوهند».
ئهنخیدوانا ،لهس���هروبهندى بابلیی كۆن
و س���ااڵنى  2250-2285پێ���ش زای���ن
ژی���اوه ،بهوهۆیهى خاوهن���ى كاریزماو
كهسێتییهكى تایبهت بوه ،بۆیه لهالیهن
باوكیشییهوه گرنگیی زیاتری پێدراوهو
كراوه به كاهینی گرنگترین پهرستگاى
سۆمهریهكان ل ه ئۆر ،ئهگهرچی ههندێكى
دیك ه بهگومانن لهوهى كچى س���هرجۆن
بێت ،بهڵك���و پێیانوایه كه بههۆی ئهو
كارێزمای���هوه ،س���هرجۆن كردویهت���ى
بهكاهین.
لهمیانى كنهوپشكنینه شوێنهواریهكان
دا ،توان���راوه س���هدان پارچ��� ه ل��� ه
دهس���تنوس و نوس���راوهكانى ئهم ژن ه
نوسهره بدۆزرێتهوه ،كه دواى پشكنینی
و لیكۆڵینهوهیهك���ى زۆری توێ���ژهران،
گهیش���تن ه ئ���هو باوهڕهى ك���ه ئهو ژن ه
یهكهم ژنى نوسهره لهمێژودا.
ویلیام ولفگانك ،پرۆفیسیۆری پسپۆڕ ل ه
ئهدهبی ئاشوری و بابلی ل ه زانكۆی یال،
باسلهوهدهكات كهزۆرێك ل ه نوسهرهكانى
ئهو س���هردهمه ،تهنها نوس���هرهوه بون
نهك نوس���هر ،بهو واتایهى كه نوسینى
ئاین���ی و بابهت���ى دیكهی���ان لهس���هر
تهختەو تابلۆی قۆڕ نوسیوهتهوه ،بهاڵم
(ئهنخیدوانا) لهوان ه بوه كهخۆی ش���تى
داهێناوهو نوسیوه.
ئهو پرۆفیس���یۆره ،پاش خوێندنهوهى
بهرههمهكان���ى ،نازناوى «شكس���پیری

ئهدهبی سۆمهری» بهم ژن ه نوسهره داوه،
ئهویش بههۆی جۆری نوس���ینهكهیهوه،
كهبهرای ئهو بههۆی بهپێزییهوه ،ههتا
دواى س���هدان ساڵیش وهكو سهرچاوهو
بابهتى گرنگ خوێندراوهتهوه.
ئاماژهى بهوهش���كردوه كه نوسینهكانى
ئهو ژن ه بریتیی بوه ل ه هۆنراوهو سرودی
ئاینی و وێرد و چیرۆك و دهقی الهوتى
و مێژویی.
ئهنخیدوانا ،توانیویهتى بۆماوهى زیاتر
ل ه  40س���اڵ وهكو كاهینێكى ژنى بااڵ،
پارێزگارى له رۆڵ ه كاریگهرهكهى بكات
و لهكاركردن و نوس���ین نهوهستاوه تا
كۆچی دوایی ل ه سهردهمى (نرام سین)
ى برازاى دا.
ئهگهرچ���ی زیاتر ل��� ه  100پارچ ه قوڕى
نوس���ینی دۆزراوهتهوه ،بهاڵم تائێستا
گ���ۆڕی (ئهنخیدوان���ا) دی���ار نیی���هو
نهدۆزراوهت���هوه .توێژهرێكیش پێیوای ه
رهنگ��� ه گفتوگۆ و مش���تومڕ لهبارهی
خۆی و نوسینهكانیهوه بهردهوام بێت،
هاوش���ێوهى ئهو مش���تومڕهى لهسهر
(شكسپیر) دهكرێت.
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منااڵنى سهر زبڵدانهكان

لهسهر پاشماوهى خهڵكى بژێوی خێزانهكانیان پهیدا دهكهن

یاس���ر حهمید ،تهمهنى  8س���اڵ بو،
◘ نهوژین ،ئهیاد محهمهد
كاتێك باوكى كۆچى دوایى كرد ،سهختى
(یاسر) ب ه نێو زبڵ و خۆڵ و خاشاكدا ژیان خۆش���یهكانى مناڵى لێس���هندهوه
و به پهیدا كردنى بژێویهوه س���هرقاڵى
دهسوڕایهوه و بهدهم وهشاندنى
كرد ،ئهو راكهراك ه و دهس���تنهرۆیى بهو
تێلهكهى دهستیهوه ،بهوردى دیقهتى
تهمهنه كهمهوه بهش���ێوهیهك ماندوى
دهدا و بهدواى فافۆن و كهرهستهى
فرێدراودا دهگهڕا تا بیفرۆشێت و ژهم ه كردب���و ،تارمایى ماندوێتى روخس���ارى
داپۆشیبو.
خۆراكێكى بۆ خوشك و براكانى پێ
(یاس���ر) بهدهم كۆكردن���هوهى قوتوه
بكڕێت.
بیبس���یهوه بۆ (نهوژی���ن) دواو  ،وتى:
(یاس���ر) ك���وڕه گ���هورهى خێزانێكى «باوكم بهه���ۆى لێدانى دهرزى ههڵهوه
دهس���تنهڕۆ و دهس���تكورتى ئ���اوارهى جێى هێشتین ،لهو كاتهوه من كاردهكهم
جهلهوالی ه و ئێس���تا لهخانویهكى كرێى و دایك و دو براو خوش���كه بچوكهكهم
ناحیهى رزگاری دا ژیان بهسهر دهبات ،بهخێو دهكهم».
ك ه رۆژان ه  12كاتژمێر بهنێو زبڵ و خۆڵ كۆنترۆڵكردنى ناحیهى جهلهوال لهالیهن
و خاشاكدا دهسورێتهوه ،لهو رێگهیهوه داعش و ئاوارهبونى دانیش���توانهكهى،
ك���رێ خانو و بژێوى دو براو خوش���ك ه هێندهى تر بارى سهرش���انى یاس���رى
قورس���تر كرد ،ب��� ه تایبهت لهس���هرى
بچوكهكهى پهیدا دهكات.

پێویس���ت ب���و مانگان ه دوس���هد ههزار
دیناری���ش بۆ كرێى ئ���هو خانوه پهیدا
بكات ك ه دواى ئاوارهبون تێیچوه.
یاس���ر رۆژانه له كاتژمێ���ر  6ى بهیانى
لهماڵ دهردهچێت و رو دهكاته پش���ت
گون���دى دێبنه ،ئ���هو جێگهی���هى ك ه
ئۆتۆمبێلهكانى شارهوانى بۆ فرێدانى زبڵ
و خۆڵ و خاشاك رویلێدهكهن ،تا ()6
ى ئێواره بهنێو ئهو زبڵهدا دهسوڕێتهوه
و قوتوه كۆنه و ش���تى فرێدراوى مااڵن
كۆدهكاتهوه.
یاس���ر ،ئاماژهى بهوهشكرد ئهو قوتوه
كۆن ه و فافۆن و ش���ته بهكارهاتوانهى
لهنێ���و زبڵ���دا دهیاندۆزێت���هوه ،دهمهو
ئێ���واره بهماتۆر س���كیل دهیانبات بۆ
فرۆشتن .وتى« :رۆژان ه  5بۆ  10ههزار
دینار پهیدا دهكهم ،لهو پارهیه خۆراك
و پێداویستى دهكڕم و دهچمهوه بۆ الى

دایك و دو براو خوشك ه مناڵهكهم».
لهیاس���اى عێراقى دا خ���واروى تهمهن
 18س���اڵ ب���ه من���اڵ ههژمار ك���راوه،
بهپێى یاس���ا كاركردنى قورس به مناڵ
سهرپێچیه ،بهاڵم خراپى دۆخى ئابورى
خێزان���هكان ههزاران مناڵ���ى فرێداوهت ه
س���هر ش���هقامهكان و جێبهجێكردن���ى
یاساكانیشى راگرتوه.
ئ���هو زبڵ و خ���ۆڵ و خاش���اك ه بۆگهن
كردوهى ك��� ه رۆژانه یاس���ر و چهندین
مناڵ���ى ت���ر كاتهكانیانى تێدا بهس���هر
دهب���هن ،نهك تهنها كاریگهرى دهرونى،
بهڵكو زیان به الیهنى تهندروس���تى ئهو
منااڵنهش دهگهیهنێت.
لهیال ئهحمهد ،ئهندامى تیمى رێكخراوى
وادى ئهڵمان���ى ب���ۆ بهدواداچون���ى
كێشهكانى ژنان و منااڵن ،ب ه (نهوژین)ى
وت« :زۆربهى ئهو منااڵنهى كاردهكهن

ئهوانهن ك ه باوكی���ان لهژیان دا نهماوه
یاخود نهخۆشن».
وتیشى« :دهستكورتى و دهستنهرۆیى
هۆكارى كاركردنى منااڵنه».
بهپێى راپۆرت���ى س���ااڵنهى رێكخراوه
نێودهوڵهتیهكانی���ش ،عێراق بهههرێمى
كوردس���تانهوه یهكێك ه لهو واڵتانهى ك ه
تێیاندا توندوتی���ژى بهرانبهر ب ه منااڵن
ئهنج���ام دهدرێت ،ه���ەروەک منااڵنیش
کاری���ان پێدەکرێ���ت ک���ە هەندێکجار
کارەکان قورس���ن و ل���ە توانای ئەوان
زیاترە.
خهبات رهشید ،بهرێوهبهرى نوسینگهى
ماف���ى مرۆڤى گهرمیان ،ب���ه (نهوژین)
ى وت« :رێ���ژهى كارك���ردن بهمنااڵن
لهگهرمیان لهههڵكش���اندای ه و ئهمساڵ
بهراورد بهس���ااڵنى رابردو ،ژمارهى ئهو
منااڵنه زیادیكردوه ك ه كار دهكهن».

چۆن رێگری ل ه درۆكردنى مناڵهكانمان بكهین؟
◘ نهوژین
زۆرێك له خێزانهكان روبهڕوى حاڵهتى
درۆكردنى مناڵهكانیان دهبنهوه،
ئهمهش كێشهیهك ه كهدهبێت ههر
بهزویی ههنگاو بۆ چارهسهركردنى
بنرێت ،بۆ ئهوهى مناڵهك ه پێی
رانهیهت و خوى پێوهنهگرێت و
لهگهڵ تهمهنى دا ههڵنهكشێت
و پهرهبسێنێت ،كه لێكهوتهو
كاریگهریی خراپ و وێرانكهری دهبێت
بۆسهر دهرون و كهسایهتى مناڵ و
خێزانهكهشى.
پێش ئهوهى بپرس���ین چ���ۆن؟ ئهبێت
بپرس���ین بۆ؟ واتا پێش ئهوهى باس���ی
چارهس���هر بكهین ،ئهبێت باسی هۆكار
بكهین .بۆچی من���ااڵن درۆ دهكهن یان
پهنا بۆ درۆكردن دهبهن؟
ل���هم خااڵنهدا كۆی وهاڵم���هكان كورت
دهكهینهوه:
 .1زۆرین���هى جار درۆك���ردن لهمنااڵن و بیدات ه پاڵ یهكێكى تر ،كه رهنگه ئهو پێنادرێت و ئیهم���ال دهكرێت ،پهنا بۆ
درۆكردن دهبات بۆ ئهوهى س���هرنجیان
بهتایبهت خوار  5س���ااڵن ،پهیوهندیی دان ه پاڵه بۆتۆڵهكردنهوه بێت.
ههی ه ب ه بهپیت���ی خهیاڵی مناڵهكهوه .4 ،رهنگه السایی دایك و باوكی یان ئهو رابكێشێت.
هۆكارهكان���ى درۆك���ردن ه���هركام لهم
كهوادهكات زۆرجار ئ���هوهى لهخهیاڵی كهسانه بكاتهوه كه لێوهى نزیكن.
دایه لهگهڵ واقیع دا لێی تێكهڵ ببێت .5 .رهنگه لهترس���ی سزادان منااڵن پهنا خااڵنه بن ،ئ���هوا دهبێت دایك و باوك
 .2رهنگ���ه من���اڵ بهه���ۆی ههس���ت ب���ۆ درۆك���ردن ببهن ،چونك���ه لهكاتى بهزویی ههوڵی چارهسهر كردنى بدهن و
بهكهموكورتی���ی ك���ردن ی���ان ب���ۆ تۆمهتباركردن و ترس���ان له س���زاكان ،ههنگاوهكانى دورخستنهوهى مناڵهكهیان
بهدهس���تهێنانى ههندێك شت ،پهنا بۆ ههوڵدهدات ش���تگهلێك دروس���ت بكات له درۆكردن دهس���تپێبكهن .باش���ترین
بۆئ���هوهى لهرێگهیانهوه خۆی بپارێزێت ههنگاوهكانیش ،لهم خااڵنهى خوارهوه
درۆكردن ببات.
كورت دهكهینهوه:
 .3رهنگ���ه ههندێكج���ار درۆك���ردن بۆ له سزادان.
تۆڵهكردنهوه بێت ،ئهویش كاتێك مناڵ  .6ههندێكج���ار مناڵ كاتێ���ك لهالیهن  .1دایك و باوك دهبێت ببن ه رابهرێكى
دهیهوێت تۆمهتێك لهسهر خۆی البدات دایك و باوكهوه بهشی پێویست گرنگیی ب���اش ب���ۆ مناڵهكانیان و خۆی���ان ل ه

چونك ه ههریهكه لهو هۆكارانه ،شێوازی
مامهڵهكردنى تایبهت و گونجاوى خۆی
ههیه.
 .3ئ���هو منااڵن���هى كهخهیاڵیان فراوان
و بهپیت���ه ،پێویس���ت ه دای���ك و باوك
بهتایبهت���ى دای���ك ،بهش���دار بێت ل ه
وێناكردن���ى خهیاڵهكان���ى و لهوبارهوه
قس���هى لهگهڵ بكات ،ئهمهش وادهكات
مناڵ دوربكهوێتهوه ل ه بهكارهێنانى ئهو
خهیااڵتانه بۆ درۆكردن.
 .4دهبێ���ت دای���كان و ب���اوكان
بۆچارهس���هركردنى ئهم حاڵهته ،بههیچ
ش���ێوهیهك بیر ل ه لێدان و توندوتیژی
نهكهنهوه ،چونك ه ئ���هم كاره وادهكات
مناڵهك ه ههڵوێستێكى نهرێنى وهربگرێت
و درۆكردن له نهستی دا بههێز دهكات.
بهڵكو دهبێت بهپێچهوانهوهو بهقس���هى
خ���ۆش هانى منااڵن بدهن بۆ راس���تیی
وت���ن و دوركهوتن���هوه ل��� ه درۆكردن و
پاداش���تكردنى من���ااڵن لهكات���ى وتنى
راستی دا.
 .5ههندێكجار پێویس���ت دهكات منااڵن
لهسهر درۆكردنیان س���زا بدرێن ،بهاڵم
س���زاكان دهبێت پهروهدهی���ی بن ،واتا
یاریی یان ش���تێكى دڵخ���وازی خۆیان
لێ قهدهغ ه بكرێ���ت ،بۆئهوهى جارێكى
دیك ه بی���ر ل��� ه درۆك���ردن نهكهنهوه،
بهپێچهوانهش���هوه دهتوانرێ���ت لهكاتى
وتنى راس���تیی دا خ���هاڵت بكرێن وهك
لهخاڵی پێشودا ئاماژهمان بۆ كرد.

درۆك���ردن ب���هدور بگ���رن ،بۆئ���هوهى
مناڵهكانیان چاویان لێنهكهن .بۆنمون ه
جاری واههیه تهلهفۆن بۆ دایك و باوك
دێت ك ه لهماڵن ،بهاڵم دهڵێن لهماڵ نین
و ل��� ه دهرهوهین ،ك ه من���اڵ ئهم درۆی ه
دهبیس���تێت ،ئهوی���ش درۆكردنى لهال
ئاسایی دهبێتهوه.
 .2دهبێ���ت بپرس���ین و بزانین مناڵ بۆ
درۆ دهكات؟ هۆكارهك���هى چییه؟ واتا
كام لهو شهش هۆكارهیه ك ه ئاماژهمان
پێ���دا؟ بهدیارییكردن���ى هۆكارهكهى ،سهرچاوه:
چارهسهرهكهش���ى ئاس���ان دهبێ���تblogspot.com.raisingchildren123 ،

وتار

ژمارە( )4چوارشەممە 2017/3/8

یاساکەی هەرێم لە دژی فرەژنی هیچی پێنەکرا!

◘ پارێزەر :نەشاد عومەر
پرۆسەی فرەژنی و هێنانی ژنی دوەم
ئهگەر لە هەرێم رێژەکەی زیادی
کردبێت ،ئەوا لە ناوچەی گەرمیاندا
پرۆسەکە بوە بە دیاردەیەکی زۆر
بهرباڵو و ئاشکرا ،ئهگەر ئهنجامدانى
گرێبەستی هێنانی ژنی دوەم و
زیاتریش لە ناوچەکانی تری هەرێمەوە
زەحمەت بێت بۆ پیاوان تا بگەنە
دادگاکانی دەرهوەی ئیدارەی هەرێم،
ئەوا بۆ پیاوانی ئەم ناوچەیە لە هەمو
شتێک ئاسانترە و هیچ زەحمەتێکی
تێدا نییە .رێژەی زۆری ئاوارەکان و
هاتنی خێزانە عەرەبەکان بۆ ناوچەکەو
بونی کچان و بێوەژنانێکی زۆر تێیانداو
و ئەو داواکاریە زۆر کەمەی کە
ئافرەتانی عەرەب هەیانە لە پیاوان
و لێخۆشبونیان لە هەمو مافە دارایی
و مادیەکانیان لە پیاوان ،پرۆسەکەی
هێندەی تر زیاد و ئاسان کردوە.
پرۆسەی هێنانی ژنی دوەم لە دادگاکانی
دەروەی دەسەاڵتی ئەنجومەنی دادوەری
هەرێم ،بە چەند شێوازێک ڕێگەپێدراوە،
بەش���ێوەیەک ک���ە دەکرێت ل���ە ههرێم
و ل���ە دەرەوەی دادگا کەس���ێک ژن���ی
دوەم بهێنێ���ت و بە ئام���ادە کردنی دو
ش���ایەت لە یەکێک لە دادگاکانی باشور
گرێبەستەکەی بکاتە یاسایی و لە رێگەی
داوای (هاوس���ەرگیری دەرەکی)ی���ەوە
خ���ۆی لە هەمو ت���رس و دڵەڕاوکێیەک
رزگار بکات کە بێگومان ئەمە لە رێگەی
بریکاریشەوە دەبێت ،یان دەکرێت وەکو
هەر گرێبەس���تێکی تری ئاس���ایی لەو
دادگایانە گرێبەستەکەی ئەنجامبدات و
تەنه���ا ئەو چەند مەرجەی تێدا بێت کە
یاس���ای عێراقی دایناوە ئەتوانێت ژنی
دوەم و زیاتر بهێنیت.

مەرجەکانی���ش بون���ی پێویس���تییە بۆ
ژن���ی دوەم و بەدیهێنان���ی عەدالەتە لە
نێوانیان���دا ،گەرچی لێرەولەوێ هەوڵ و
هەڵوێستی دژ ئەنرێت لەم دیاردەیە و وا
پیشان ئەدرێت دیاردەیەکی نەویستراوە،
ب���ەاڵم ل���ە بەرئ���ەوەی دیاردەک���ە لە
پرۆس���ەیەکی تەواو یاسایی و شەرعیدا
ئەنجام دەدرێت ئ���ەوا هیچ لەو هەواڵنە
ن���ەک نەبونەت���ە ه���ۆی کەمبونەوەی
دیاردەکە ،بگرە بهریان ب ه زیادبونیشی
نهگرتوه.
ئەو هەموارەی کە پەرلەمانی کوردستان
کردی ل��� ه یاس���ادا ب���ۆ رێگەگرتن لە
فرەژنی ،زۆر شتی بە ناڕونی هێشتەوەو
ب���ە ئاش���كرا چەند پ���رس و بابەتێکی
ی���هكال و دیاریی نەک���ردوه ،ئیتر ئهم
كاره بهمەبەست بێت یان لە پێناو زیاد
نەکردنی چەند بڕگهیهك بێت .ههموارهك ه
دهبو کۆمەڵێك شتی دیاری بکردایە ،بۆ
نمونە( :هەموارەکە بە هیچ شێوەیەک
ئاماژە ب���ەوە ناکات کە ئای���ا پیاوانی
نیش���تەجێی ههمیشەیی «دائم» هەرێم
ئەتوانن لە دادگاکانی باشور گرێبەستی
هاوسەرگیری بکەن یان نا؟ هەموارەکە
هی���چ کات توانا و هێ���زی ئەوەی نییە
کە دادگاکانی سەر بە عێراق جێبەجێی
بکەن! هەموارەکە بە هیچ ش���ێوەیەک
ن���اوی گرێبەس���تی هاوس���ەرگیری لە
ب���ەردەم دادگاکانی عێراق دا نەهێناوە!
هەموارەکە بە هیچ ش���ێوەیەک باس���ی
ئەوەی نەک���ردوە کە ئەو پیاوانەی ژنی
دوەم ئەهێن���ن و ئ���ەو ژن���ی دوەمە بە
رەگەزنامەو بە ش���وێنی نیش���تەجێبون
خەڵک���ی ناوچەکانی باش���وری عێراقە،
چ���ۆن مامەڵەیان لە گ���ەڵ ئەکرێت؟)
ئەمانەو چەندین نمونەی تر کە ئێس���تا
س���ەریان هەڵداوەو هەموارەکەی ههرێم
لە بەردەمیاندا دەستەوهستانە و جێگای
ئەو نمونانەی تێدا نابێتەوە.

بۆ تێگەش���تن لە چۆنیهتی ئەنجامدانی
پرۆسەکە و هەڵوێستی یاسا و دادگا لەم
روەوە بە کورتی چوارچێوە یاسایەکانی
ئەم پرۆسەیە دەخەمەرو .
سەرەتا ئێمە یاس���ای لێبوردنی گشتی
ژمارە ( )2ی ساڵی ( )2012مان هەیە،
کە سەرۆکایەتی هەرێم دەریکردوەو بە
پێی ئەم یاسایە هەرکەسێک ژنی دوەمی
تا ئەو ب���ەروارە هێنابێت ،ئەوا بێ هیچ
سزاو غەرامەیەک پێویس���تە دادگاکان
لێی خۆش بن و هەتا ئەگەر س���كااڵش
کرابێ���ت لەو کات���ەدا ،ئەوا ل���ە کاتی
حوکمداندا پێویس���تە هەمو رێوشوێنە
یاس���ایەکان لە دژی تۆمەتبار رابگیرێت
و دۆس���یەکەی بە یەکجاری دادەخرێت،
ب���ۆ ئەوەش چەندین بڕیاری دادگا هەیە
هەرچی دوای ئەو بەروارەیە ئەوا دیسان
دادگاکانی هەرێم شتێکی ئەوتۆیان پێ
ناکرێت بۆ کەسی قوربانی ،چۆن؟
دەبێت ئەوە بزانین کە هێنانی ژنی دوەم
و فرەژنی لە چوارچێوەی ئەو تاوانانەیە
کە بە تاوانەکانی مافی کەسی دائەنرێن
بە پێی یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی
سزایی «اصول المحاكمات الجنائیه» و
بە پێی مادەی ()3ی یاساکە تەنها ئەو
ژنەی کە ژنی بەسەردا هێنراوە دەتوانێت
سكااڵ بکات و بەهیچ شێوەیەک داواکاری
گش���تی و هی���چ کەس���ێکی ت���ر مافی
جواڵندنی س���كااڵ و هەواڵ دانیان نییەو
ماوەی سكااڵش تەنها  ٣مانگە ،دوای ٣
مانگ ژن ناتوانێت س���كااڵ تۆمار بکات.
کە الی هەموان رونە سکااڵ تۆمارکردن
لە دژی پیاو لە الیەن ژنەکەی خۆیەوە
شتێکی تاڕادەی ئەس���تەمە و کەم ژن
هەی���ە لە کۆمەڵ���گای لەم ش���ێوەیەدا
بتوانێت ل���ە دژی پیاوەکەی خۆی پەنا
ببات���ە بەر دادگا ،ب���ۆ ئەمەش چەندین
نمون���ەی زیندو هەیە ک���ە چەندین ژن
گەرچ���ی ناڕازیب���ون و بە ت���ەواوی بە

ه���ۆی ژنی دوەمەوە بونەت���ە قوربانی،
بەاڵم نەیانتوانیوە س���کااڵ بکەن .دەبو
یاسادانەری هەرێم ئەم دۆخەی ژنانی لە
بەرچاو بگرتایە و دەشکرێت ئەو مادەیە
هەموار بکرێتهوه.
هەروەها ئهگەر گریمانەی ئەوەش بکەین
ژن پەنا دەباتە بەر دادگاکان و س���كااڵ
تۆمار دەکات ،یەکەم ش���ت ئەوەیە کە
هێنانی ژنی دوەم بە پێی یاس���ای باری
کەسێتی عێراقی پرۆسەیەکی یاساییەو
سزا و لێپێچینهوهكانى یاساکەی عێراق
زۆر سوکه و ش���ایەنی باسکردن نییە،
چونکە ئەو مەرجانەی یاس���اکە دایناوە
هەمو پیاوێک ئەتوانێت لە بەردەم دادوەر
بە خۆی رەوا ببینێت و واپیش���ان بدات
کە مەرجەکانی تێدایە ،کە س���ەرەنجام
دادوەر گرێبەس���تەکەی ب���ۆ ئەنج���ام
دەدات .هەڵبەت هەر ئەمەیە وا دەکات
پیاوانی دانیشتوی ههرێم پەنا ببەنە بەر
دادگاکان���ی دەرەوەی ههرێم چونکە بە
پێی دەستوری عێراقی هەر هاواڵتیەکی
ههرێم بە هاواڵت���ی عێراقی دادەنرێت و
یاسای باری کەس���ێتی عێراقی بەسەر
هاواڵتیانی هەرێمیشدا جێبەجێ دەبێت
و بەو شێوەیەش لەو دادگایانە پیاوانی
دانیش���توی ههرێم دەتوانن س���ودمەند
بن لەو فرەژنییەی کە یاس���ای عێراقی
رێگەی پێیداوە.
ل���ە بەر ئەوە هەر کەس���ێک ژنی دوەم
بهێنێ���ت بە پێ���ی یاس���او دادگاکانی
دەرەوەی ئی���دارەی هەرێم ئەوا کارێکی
یاس���ایی کردوەو هیچ لێپرسینەوەیەکی
لهگهڵ ناکرێت ،بەاڵم ئهگەر ژنی یەکەم
سكااڵی لە دادگاکانی هەرێم تۆمار کرد
بەوەی کە یاسای باری کەسێتی ههرێم
لە هەمواری یاسای ژمارە ( )15ی ساڵی
( )2008دا فرەژن���ی تارادهیهك���ى زۆر
قەدەغە کردوەو تەنها بە چەند مەرجێک
نەبێت کە بێگومان مەرجەکان زۆر توندن
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و لەس���ەروی هەمویەوە رەزامەندی ژنی
یەکەمە ،بەاڵم بەشی دوەمی هەموارەکە
بە ت���ەواوی بوهتە جێ���گای گفتوگۆ و
بە ت���ەواوی لە الیەن بەش���ێکی زۆری
خەڵکەوە رەت دەکرێتەوە ،کە سزاکەی
دیاری کردوەو دەڵێت« :هەرکەس���ێک
پێچەوان���ەی مەرجەکانی یاس���اکە ژنی
تری هێنا ئەوا س���زا دەدرێت بە حەبس
کردن لە نێوان  ٦مانگ بۆ س���اڵێک و
غەرامەیەکی  ١٠ملیۆنی».
بێگومان ئهگ���ەر هاتو دادگاکانی هەرێم
کاریان لەس���ەر سكااڵی فرەژنی کردو و
بڕیاریان دا کە گرێبەستی هاوسەرگیری
لە دادگاکانی باش���ور نایاس���اییە «کە
ئەم���ەش زۆر زەحمەت���ە ،چونکە جگە
ل���ەوەی پێچەوانەی دەس���تورە و لەبەر
ئ���ەوەش ک���ە هەموارەک���ەی هەرێم بە
شێوەیەکی زۆر گش���تی و کرچوکاڵ و
ناوردبینی ک���راوە و لە هەم���ان کاتدا
گفتوگۆی زۆری یاسایی هەڵدەگرێت»،
دوای ڕێوش���وێنیکی زۆر و کاتێک���ی
درێژخای���ەن ئهگ���ەر ه���ەر دادگایەکی
هەرێم سزای کەس���ی تۆمەتباریدا ئەوا
سزاکەی  ٦مانگ زیندانی و برێک پارە
غەرامەیە ،کە بێگومان بە پێی ئەزمونی
کارکردن���ی دادگاکان���ی لێکۆڵین���ەوەو
کەتن لە دادگاکان���ی گەرمیان ،قۆناغی
کۆتایی هاتنی هەر سكااڵیەکی فرەژنی
ماوەیەک���ی زۆر دەخایەنێت کە دەگاتە
زیات���ر لە س���اڵێک ،ئهم���هش بە هیچ
شێوەیەک هیچ سودێکی بۆ قوربانی ناو
ئەم سكااڵیانە نابێت.
بە کورتی ئهگەر دادگاکانی ههرێم بڕیاری
ئەو سزایەیاندا ئەوا لە پرۆسەیەکی تەواو
زەحمەت���دا داویانە ،چونکە س���زادانی
کەس���ێک کە ب���ە پێی یاس���او دادگای
فەرمی عێراقی گرێبەستی ئەنجامدابێت،
پرۆس���ەیەکی زۆر زەحمەتە و رەنگە لە
الیەن یاس���او دادگاکان���ی عێراقەوە بە
تەواوی بە نایاس���ایی دابنرێت ،هۆکاری
ئەم���ەش ئ���ەو ئاڵۆزییەى سیس���تەمى
یاس���ایی و ئیداریی و دەستورییەیە کە
لهنێوان هەرێم و عێراق دروست بوە.
ئەمە جگە لهوهى لە بەرپرسیارێتیەکان بە
پلەیەکی تر لە ئەستۆی ئەو دادگایانەیە
ک���ە ئ���هو پرۆس���انهیان تێ���دا ئهنجام
دهدرێ���ت ،بهتایبهتى بهرپرس���یارێتى
دادگاكان���ى باش���ور ك ه روب���هروى ئهو
تۆمهت���ه دهبنهوه ه���اوکاری فراوانبون
و زیادبون���ى فرەژنی دهك���هن یان نا؟
ههروهك بەرپرس���یارێتیەکی تریشی لە
ئەستۆی دادگاکانی هەرێمە کە ئایا چۆن
دەچن بە پیری سكااڵکانی فرەژنییەوە؟
ئهم ه جگهلهوهى سكااڵنەکردنی خودی
ژنانی���ش ،هۆكارێك���ى تره ب���ۆ ئهوهى
كهیسهكانى فرهژنى بهئهنجام نهگهن!

تێڕوانینێكى ههڵ ه بۆ گهرمیان!
نێر س���االره ،ئهوهش���ى بۆت ه قوربانیى
س���هرهكى ئ���هم ژینگهی ه ژنان���ن ،وات ه
ژنك���وژى و توندوتی���ژى تهنها تایبهت
نیه به یهك ناوچه ،باش���ترین نمونهش
بۆ ئ���هوه بون���ى دهیان ژن���ى چاالكى
گهرمیانی���ه ،كه له رابردو ئێستاش���دا
لهبوارهكانى سیاس���ى ،رۆژنامهنوسى،
كارى مهدهن���ى و كایهى رۆش���نبیری و
هونهردا ،لهسهر ئاستى كوردستان دیار
و دهركهوت���و خ���اوهن رۆڵ و پێگهن،
خ���ۆ دواجار ئهم ژنانهش لهههناوى ئهم
ناوچهیهدا گهوره بون و پێگهیش���تون،
ك ه زۆرینه وهك ناوچهیهكى ژنكوژ لێى
دهڕوانن.
ئامارهكان دهریدهخهن سااڵنه دهیان ژن
◘ شهرمین عهلى
له كوردس���تاندا ب ه پاساوى بێ بنهماو
بهناوى شهرهف پارێزییهوه دهكوژرێن،
ههرك ه ناوى گهرمیان دههێنرێت،
یاخ���ود ناچار به خۆكوش���تن دهكرێن،
ڵكى
زهنیهتى زۆرینهى ئهوانهى خه
ئیتر بۆ دهبێت فۆرمى ژنكوژى و كارى
رهواجدان پێى ،هیچى ترى لێ بهرههم
ژن
الى
دهرهوهى ئهم ناوچهیهن ،بۆ
نامرۆڤانه ب ه بااڵى گهرمیان ببڕرێت.
كوشتن و خهتهنهو توندوتیژى دهچێت .دروس���تكردنى ئهم ج���ۆره تێڕوانینهو نایهت ،دهكرێت لهبرى ئهوه كار لهسهر
دیاریكردن���ى جوگرافیایهكى دیاریكراو دهس���تكهوت و س���هركهوتنهكانى ئهو
كۆمهڵگهى كوردى به گهرمیانیش���هوه ،وهك ش���وێنێكى دژه ژن ،جگ���ه ل��� ه ژنانه بكرێت ،ك ه لهم ناوچهیهیهدا بون
كۆمهڵگهیهك���ى داخ���راو ،كلتورخواز و زهقكردن���هوهى كلت���ورى ژنك���وژى و به سهرمهش���ق و رچك ه ش���كێن ،نهك

زهقكردنهوهى حاڵهت���ه نهخوازراوهكان
وهك دیاردهو كلتور.
ئهوهش���ى ئێس���تا ب ه رونى له گهرمیان
دهبینرێت ،كلتورو نهریت و بهربهس���ت ه
باوهكانى بهردهم ژنان ،ب ه ههوڵى خۆیان

و كهسانى ئازادیخواز ل ه كاڵبونهوهدان،
زۆر زیاتر له رابردو ژنان و كچانى گهنج
هاتونهت���ه مهیدانى كاركردن ،كهله زۆر
ب���واردا بون و ئامادهگ���ى ئهوان زیاتره
له پیاو.
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منااڵنى ئۆتیزم لهگهرمیان ..حكومهت پشتی تێكردون و سهنتهرى ئههلی دهیانگرێتهخۆ
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
(محهمهد) لەسەر مێزی دانیشتنەکە
دانیشتبو ،یاری بەو یاریانە دەکرد
کە لەپێشی دا بو ،بەدەم یاریکردنەوە
جارجار دەیوت« :ئاو »...کە تاکە
وشەیە فێری بوە .ئهو دڵخۆشی
بەروخسارییەوە دیار بو ،بەدەم
بزەیەکەوە یاری ئەکرد و هەندێكجار
بەدەستە بچوکەکانی چەپڵەی بۆ
هاوڕێ کچەکەی لێئەدا .ئهو دوان ه
ههردوكیان نهخۆشی (ئۆتیزم)یان
ههبو ،لهنێو (سهنتهرى ئایدا) بون،
كهسهنتهرێكى ئههلییهو بهم دواییان ه
بۆ منااڵنى نهخۆشی ئۆتیزم لە
گەرمیان كراوهتهوه.

بونی سەنتەرێکی
وا یارمەتیدەرە هەم
بۆ منااڵن و هەم بۆ
خانەوادەی منااڵنی
توشبو

س���ەعید کەریم ،بەڕێوبەری سەنتەری
ئایدا بۆنەخۆشی ئۆتیزم ،بۆ (نەوژین)
وتی« :من کەمناڵەکەم توشی نەخۆشی
ئۆتی���زم كهبهعهرهبی پێ���ی دهوترێت ئۆتیزم بو بۆیە بڕیارم دا س���ەنتەرێکی
«التوحد» ،نهخۆشیهكه ك ه لهمێشكى وابکهین���هوه ،چونکە ك���ۆژان و ئازارى
مناڵ دا دروس���ت دهبێ���ت و بههۆیهوه ئ���ەو خێزانانە دەزانم ک���ە مناڵەکانیان
پهیوهندی گرێدان لهگهڵ دهروبهردا گران توشبوی نەخۆشی ئۆتیزمن ،بۆیە ئێرە
دهكات ،چونك��� ه پارچ���ه جیاوازهكانى بە باشترین شوێن دەزانم کە مناڵەکان
مێشك ناتوانن بهیهكهوه كار بكهن.
سودمەندبن لێی».
دیارترین خاڵی جیاكهرهوهى نهخۆشیهك ه وتیش���ی « :م���اوەی هەش���ت مانگە «تێگەیاندن���ی مناڵەک���ەم زۆر قورس
ئهوهیه كه كهس���ى توش���بو ناتوانێت س���ەنتەرەکەمان مۆڵەت���ی پێنەدرابو ،بو ،بۆیه پێویس���ت بو ك ه سهنتهرێكى
پهیوهندیهكى ئاس���ایی لهگهڵ دهوروبهر بەاڵم مانگى شوبات بەفەرمی مۆڵەتمان لهمشێوهیه بكرێتهوه».
بنیات بنێت و زۆربهى كات گۆشهگیرهو وەرگرتوەو كردمانهوه».
باسیلهوهش���كرد ك ه ل��� ه چهند رۆژێكى
له دونیای تایبهتى خۆیهتى.
ههندێك ل��� ه هاواڵتیان نهخۆش���هكانى هێنان���ى مناڵهكهى بۆ ئهم س���هنتهره،
لەسنوری گەرمیان  106مناڵی توشبوی ئۆتی���زم به «ش���ێت» دهزان���ن ،بهاڵم ههس���تى بهبهرهوپێشهوهچونى كردوه
نەخۆش���ی ئۆتیزم هەیە ،بهاڵم بههۆی بهوتهى س���هعید كهریم «لەراس���تی دا «لەوەت���ەی هێناومەتە ئەم س���ەنتەرە
ئ���هوهى ئ���هم منااڵن��� ه مامهڵهك���ردن وانیەو ئەو منداڵە ئهگەر چارەس���ەری هەس���ت ئەکەم بەرەوباش���بون ئەچێت
لهگهڵیان���دا تایبهت���ه ،بۆی ه پێویس���ت ت���ەواوی ب���ۆ بکرێت ب���اش دەبێتەوەو و لەحاڵەت���ی خراپبون���ی جاران���ی
ب ه بونى س���هنتهر و ناوهن���دى تایبهت تاڕادهیهكى زۆر وهكو مناڵێکی ئاسایی تاڕادەیەک باش���بوە ،بونی سەنتەرێکی
دهكات.
لێدێت».
وا یارمەتی���دەرە ه���ەم من���ااڵن وهەم
لهئێستاش���دا پاش ئ���هوهى حكومهت مامهڵهكردن لهگهڵ منااڵنى توش���بوى خانەوادەی منااڵنی توشبو».
نهیتوان���ى هی���چ ب���ۆ توش���بوانى ئهم ئۆتیزم ،كارێكى س���هخت و گرانه ،ههر دەشتی حەسەن ،توێژەری کۆمەاڵیەتی
نهخۆش���یه بكات ،رێكخ���راوى (ئایدا) ئهمهش ه دایكان و باوكان نهتوانن بهشى و مامۆستای سەنتەری ئایدا بۆ منااڵنى
كهتایبهته به چاودێریی منااڵنى ئۆتیزم ،پێویس���ت مامهڵهى تهندروست لهگهڵ ئۆتیزم ،بۆ(نەوژین) وتی « :پێگەیاندن
س���هنتهرێكى تایبهتى لە ش���اری کەالر مناڵه نهخۆشهكانیان بكهن.
و تێگەیاندنی مناڵەکان تاڕادەیەکی زۆر
كردوهتهوهو منااڵنى نهخۆش���ی ئۆتیزم گ���واڵن رەش���ید ،دایک���ی مناڵێک���ی قورسە ،چونکە قس���ەناکەن کەئەمەش
لهخۆ دهگرێت.
توش���بوى ئۆتیزمه ،بۆ (نهوژین) وتی :بۆئێمە زۆر قورس دەبێت».

وتیشی« :مناڵی واهەیە بەمانگێک فێری
وشەیەک ئەبێت ،هەشمانە بە دو مانگ
تا شەش مانگ فێری وشەیەک ئەبێت،
ئهم���هش دهریدهخات ك���ه كارهكهمان
چهند سهخته»
ئهو سهنتهره بۆ بهڕێوهبردنى كارهكانى،
مانگان���ه بڕێ���ك پاره ل ه كهس���وكارى
مناڵهكان وهردهگرێت ،ئهگهرچی بهوتهى
بهڕێوهب���هرى س���هنتهرهكه پارهكهش
ش���تێكى ئهوتۆ نیهو ب���ۆ بهڕێوهبردنى
خهرجیهكانى سهنتهرهكهیه.
ه���اوكات دهش���تى حهس���هن ،وهك���و
توێژهرێك ئاماژهى بهوهكرد ك ه «ئهوان
راس���تە موچەیەک وەردەگ���رن ،بەاڵم
ئامانجی س���ەرەکیان هیوا بەخشینە ب ه
دایک و باوک���ی مناڵەکان و فێرکردن و
پێگەیاندنی مناڵەکانە».
(گواڵن رەشید)یش ،ئاماژهى بهوهكرد

ك ه لێ���رە بڕە پارەیەک ئ���ەدەن ،بهاڵم
وهكخۆی وت���ى« :خوازیارین حکومەت
هاوکارمان بێت ،چونک���ە باری دارایی
زۆربەی ئەو خێزانانە خراپە».
بهاڵم ئایا حكومهت چی پێدهكرێت؟
دەرون عوم���ەر ،بەڕێوب���ەری گش���تی
چاودێری و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی
گەرمی���ان ،ب���ۆ (نەوژی���ن) وت���ی:
«پش���گیریکردن و هاوکاریکردنی ئەم
سەنتەرانە پێویستە ،ئێمەش هاوکار و
پشتگیریانین».
وتیشی« :ئێس���تە هەوڵدەین لەشاری
خانەقین وکفریش س���ەنتەری وا بونی
هەب���ێ ،چونکە هەندێ���ك لەخێزانەکان
پارەی کرێ پاس و هاتوچۆکردنیان نیە
بۆ ئ���ەوەی مناڵەکانیان بهێنن بۆ ئێرە،
بۆیە پێویستە لەو ناوچانەش سەنتەری
وابکرێتەوە».

بهرباڵوترین و دیارترین نهخۆشیهكانى ژنان

◘ نەوژین
جهستهى مرۆڤ بهگشتى توشى
چهندین كێشهى تهندروستى و
نهخۆشی دهبێتهوه ،بهاڵم ههندێك
لهنهخۆشیی و كێشهكان زیاترن لهوانى
تر ،بهتایبهتى لهالی ژنان.
كهوای���ا بابپرس���ین :س���هرچاوهى
نهخۆشیهكانى ژنان چین؟ چین زۆرترین
و بهرباڵوتری���ن نهخۆش���ی و كێش��� ه
تهندروس���تیهكانى ژنان؟ چۆن دهكرێت
خۆمانى لێ بپارێزین؟
د.رهفقا بوحهبیب ،پزیش���كی پسپۆڕی
نهخۆش���یهكانى ژن���ان و مناڵب���ون و
نهشتهرگهریی هاناوبینیی ،وهاڵمى ئهم
پرسیارانه دهداتهوه.

بهكتریا و  Trichomonasisن).
بهگوێرهى كۆمهڵهى گش���تى ئهمریكی
ب���ۆ نهخۆش���یهكانى ژن���ان ،ههوكردن ه
بهكتیریی���هكان ،بهرباڵوتری���ن ج���ۆری
نهخۆش���یی و ههوركردنن ،كه هاوكات
ئاس���انترین ج���ۆری ههوكردنیش���ن و
هۆكارهكهشى بونى بهكتریایهكه كهخۆی
له بنهڕهتهوه له مناڵدان دا ههیه ،بهاڵم
بههۆی گۆڕانكاریهكهوه له جهست ه یان
خواردنى ههندێك ئهنتى بایۆتیك ،یان
كهمبون���هوهى بهرگرى ل���هش و یاخود
ههندێكجار رهچاونهكردنى پاكوخاوێنى
پێویس���ت ،بهزویی گهشهدهكهن و زیاد
دهكهن و ههوكردنى لێدهكهوێتهوه.
بهاڵم بهوتهى (د.رهفقا بوحهبیب) ،ل ه
رۆژههاڵت���ى ناوهڕاس���ت دا بهرباڵوترین
ج���ۆری ههوكردن���هكان ،كهڕوهكان���ن،
بهتایبهت لهج���ۆری «.»Candida
بهوت���هى ئهم پزیش���كه ،ئ���هم جۆره
ههوكردن��� ه ههم���و ژنێ���ك دهگرێتهوه
لهمناڵی بچوكهوه بۆ ژنانێك پاش نهمانى
سوڕى مانگانهشیان ،هۆكارى سهرهكی
ئ���هو باس���لهوهدهكات ك���ه الیهن���ی هیچ جۆره نهخۆشیی و كێشهو گرێیهك ،توشبونیش رودانى گۆڕانكاریی هۆرمۆنی ه
پزیشكیی ژنان بهگشتى دابهش دهبێت چونك ه زانین و دهستنیش���انكردنى ههر لهجهس���ته ،یان خواردنى دهرمانى دژه
بهس���هر دو ك���هرت دا :دوگیان بون و كێشهو نهخۆشیهك لهكاتێكى زو دا ،ئهوا زینده «ئهنتى بایۆتیك»ه.
نهخۆش���یهكانى ژنان .ئهوهى یهكهمیان دهرفهتى زو رزگاربونیش زیاتر دهكات ،ههرچی جۆری س���ێیهمى ههوكردنهكان ه
قۆناغێكى سروشتییهو ههمو ژنێك یان بهپێچهوانهشهوه دواخستن نهخۆشیهك ه ك���ه پێ���ی دهوترێ���ت «بارازی���ت
زۆربهی���ان دهیبینن ،بهاڵم ئهوهى دوهم گهورهتر و سهختتر دهكات.
ئ���هوا
،»Trichomonasis
ههوكردنهكانى ژنان
كهنهخۆشیهكانه ،مهرج نیه ههمو ژنێك
بهوتهى (د.رهفق���ا بوحهبیب) دهبێت ه
توش���ى بێت ،بهڵكو ئهگهر ئامادهكاری ههوكردنهكانى ژنان «إلتهابات نسائیه» هۆی دروس���تبونى سوتانهوهو خوران و
پێویست و گونجاو بكرێت ،ئهوا زۆرینهى وهك (د.رهفق���ا بوحهبی���ب) ئاماژهى دهردانى شلهو دهردراوی رون و لینج.
ژنان ئهتوانن خۆیانى لێبپارێزن.
پێدا ،دابهش دهبێت بهس���هر دو بهش لهبارهى ئهو نهخۆشیانهش���ى كهتوشى
ئهو پزیشك ه ئاماژه بهوهدهكات كه ژنان دا .بهش���ى یهكهم ئهو نهخۆش���یانهی ه بهش���ى س���هرهوهى مناڵدان دهبن ،ئهو
بهترسهوه له سهردانى پزیشك دهڕوانن كهتوشى بهشى سهرهوهى مناڵدانى ژن پزیش���كه رونیدهكات���هوه كهههندێكجار
و تهنها لهكاتى بونى كێش���هو نهخۆشی دهبێت وهكو (ملی مناڵدان و رێڕهوهكان ئهو نهخۆش���یانه گوازراوهن و لهرێگهى
دا سهردانى دهكهن ،لهكاتێكدا واباشتره و هێلك���هدان) ،بهش���ى دوهمی���ش ئهو سهرجێیكردن و پهیوهندی سێكسییهوه
بهشێوهیهكى خولیی «دوری» سهردانى نهخۆشیانهیه ك ه توشى بهشى ژێرهوهى دروس���ت دهبن ،ههندێكجاریش بههۆی
پزیشك بكرێت و پشكنینى گشتى ئهنجام مناڵدان دهبێت كه بههۆی سێ هۆكارهوه ههوكردنى میوزهڕۆوه توش دهبن بههۆی
بدات ،بهتایبهت بۆ دڵنیابون لهنهبونى ژنان توشى دهبن ،كهئهوانیش( :كهڕو ،بهكتری���ای « »E- Coliلهدهرهچهى

مناڵ���دان دا ،ئهمی���ش لهوردهكاریی���دا
هۆكارى الوهكى و جیاوازى ههیه ،وهكو
بهكارهێنانى شێوازى خراپ له شۆردنى
ناوچهكه ،یاخود گیردانى میز یان بهشى
پێویس���ت ئاو نهخواردن���هوه ،تهنانهت
ههندێكجاریش بههۆی نهخۆش���یهكانى
گورچیل���هو بونى ب���هردى گورچیلهوه
مناڵدان توشى ئهو نهخۆشیه دهبێت.
چارهسهر چییه؟
ئ���هو پزیش���كه باس���لهوهدهكات ههر
نهخۆش���ییهو ه���هر نهخۆش���ێكیش
تایبهتمهندى خۆیان ههیهو لهكهس���ێك
بۆ یهكێكى تر دهگۆڕێت ،بهاڵم بهگشتى
ههندێك بنهما ههی ه كهبهرهچاوكردنى،
بارى گرانى س���هر ژنان س���وكتر دهبن،
لهپێش ههموش���یانهوه پاك���و تهمیزی
راگرتن و خۆپاراستنن.
ل���هو خااڵنهى كه (د.رهفقا بوحهبیب)
پێش���نیازی دهكات كهوهكو خۆپارێزى
پێویسته بگیرێت ه بهر ،ئهوهی ه كهلهكاتى
بهكارهێنانى دهرمانهكانى ئهنتی بایۆتیك
بۆماوهیهك���ى زۆر لهالی���هن ژنان���هوه،
ئهوا دهبێت دهرمانێك بۆ پاراس���تن ل ه
ههوكردنیش بهكاربهێنرێت بهمهبهستى
الدانى مهترس���ی و كاریگهری ئهو دژه
زیندان ه لهسهر مناڵدانى ژنان .ههروهها
راهێنانى كچان ههر لهتهمهنێكى زوهوه
بهوهى پێویسته شێوازى خۆپاكڕاگرتن
بهت���هواوى جێبهجێبك���هن بهتایبهتى
بهش���ێوهیهك بێ���ت لهپێش���هوه بهرهو
دواوه خۆیان بش���ۆن و پاك بكهنهوه.
ه���هروهك بۆناوچ ه ههس���تیارهكان ن ه
س���ابونى تیژ بهكاربهێنرێت ،ن ه خاولی
و وشككهرهوهى كهسانى دیكه ،چونك ه
مهترس���ی گواس���تنهوهى نهخۆش���ی
لێدهكرێت ،بهڵكو پێویسته ههر كهسهو
خاولی و پاككرهوهى تایبهت به ناوچ ه
ههس���تیارهكانى خ���ۆی ههبێ���ت و هی
کەسی تر بەکارنەهێنێ.

وەرزش

ژمارە( )4چوارشەممە 2017/3/8
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منااڵن لە قەفەسی هاوسەرگیریی دا...

 10واڵت رێگە بە بهشودانی کچانی مناڵ دەدەن
 16س���اڵییهوه بهپێی یاس���ا ،رێگهى
هاوسهرگیرییان پێدراوه.

6

سعودی ه
شانشینی سعودیه ،هیچ یاسایهكى نیی ه
كه تهمهن���ى كچانى بۆ هاوس���هرگیری
دیاریی كردبێت ،بهڵكو ههندێك له زانا
ئاینییهكانیان فهتواى ئهوهیان داوه ك ه
كچان لهتهمهنى  10ساڵییهوه دهتوانرێت
بهشو بدرێن.

7

سۆماڵ
هی���چ تهمهنێ���ك بۆ ش���وكردنى كچان
دیاریی نهكراوه .راپۆرتى س���هنتهرهك ه
ئاماژه ب���هوهدهكات ك ه  %45ژنانى ئهم
واڵته ،لهخوار تهمهنى  18س���اڵییهوه
هاوس���هریگرییان پێكراوه %8 ،لهخوار
تهمهنى  15ساڵییهوه بهشو دراون.
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بهاڵم بۆ كوڕان  17ساڵه.

ناوچه دورهدهست و الدێنشینهكان دا،
گوێ بهم یاس���ایان ه نادرێت و كچان ل ه
تهمهنێكى مناڵ دا بهشو دهدرێن.
ئهمهش لیس���تێك ه بهناوى ئهو  10واڵت ه لوبنان
عهرهبییهى ك ه رێگ ه به هاوس���هرگیریی لهم واڵتهدا یاس���ا رێگ���هى داوه كچان
لهتهمهنى  17ساڵییهوه هاوسهرگیریی
كچانى مناڵ دهدهن:
بكهن ،بهاڵم بۆ ك���وڕان تهمهنهك ه 18
ساڵه.

سوریا
كهمترین تهمهن بۆ هاوسهرگیریی كچان
 17ساڵهو بۆ كوڕانیش  18ساڵ.

لهنێو واڵتانى جیهان دا ،بهدیارییكراویی
◘ نەوژین
واڵتان���ى عهرهب���ی ،لهپێش���هنگى ئهو
واڵتانهن ك ه كچانى مناڵى تێدا بهش���و
راپۆرتێك ك ه سهنتهرى لێكۆڵینهوهى
سودان
دهدرێن و هاوسهرگیرییان پێدهكرێت.
ئهمریكی دهریكردوه ،ئاماژه ب ه
یاس���اى ئهم واڵت ه كهمتری���ن تهمهنى
بهپێ���ی توێژینهوهك���هى س���هنتهرى
 10واڵتى عهرهبی دهكات كهبهپێی
كچانى بۆ هاوس���هرگیریی ،ب ه  10ساڵ
یاساكانیان ،رێگه به بهشودانى كچانى لێكۆڵین���هوهى ئهمریك���ی ك ه پش���تی
دیاریی كردوه.
بهو زانیارییان ه بهس���توه ك ه وهزارهتى
مناڵ لهخوار تهمهنى  18ساڵهوه
دهرهوهى ئهمری���كا كۆیكردونهت���هوه،
دهدهن.
یاس���ای زۆرینهى واڵتانى عهرهبی رێگ ه
یهمهن
هاوس���هرگیریی پێش���وهخت ،ی���ان زو ب���هم كاره دهدات ،ئهگهرچی ههندێكى بهحرهین
یاس���ا هیچ بنهمایهكى لهبارهى تهمهنى
بهشودانى كچان ،پرۆسهیهك ه لهزۆرێك ل ه تریشیان تهمهنى هاوسهرگیرییان ب ه  18یاس���اكانى ئ���هم شانش���ینه ،كهمترین عێراق
واڵته دواكهوتوهكان دا ئهنجام دهدرێت ،ساڵ بۆ س���هرهوه دیاریی كردوه ،بهاڵم تهمهنى هاوسهرگیریی بۆ كچانى ب ه  15كهمتری���ن تهمهنى هاوس���هرگیریی بۆ كچان بۆ هاوسهرگیریی دیاریی نهكردوه،
ئهمهش كارێك ه بهپێی بنهماكانى مافی س���هرباری ئهوهش لهبارودۆخى تایبهت س���اڵ و بۆ كۆڕان ب ه  18س���اڵ دیاریی كچان له كۆمارى عێراق  15ساڵه ،بهاڵم بهاڵم بهشودانى كچانى مناڵ دیاردهیهكى
بهومهرج���هى رهزامهندى دایك و باوكی زۆر بهرباڵوى ئهم واڵتهیه ،بهشێوهیهك
مرۆڤى جیهانى رێگهپێنهدراوه ،چونك ه دا رێگ ه ب ه ش���وكردنى كچانى خوار ئهو كردوه.
كچان لهتهمهنى  8س���اڵییهوه بهش���و
لهسهر بێت.
م���رۆڤ تا دهگاته تهمهنى  18س���اڵی ،تهمهن���هش دهدهن ،ئهمهش ههندێكجار
دهدرێن.
ب��� ه مناڵ ههژم���ار دهكرێ���ت و دهبێت ب ه پاساویی «قازانجى» كچهكه.
ماف ه یاس���ایی و مرۆییهكانى دهستبهر راپۆرتهك��� ه ئام���اژه ب���هوهدهكات ،لهو كوهیت
بكرێ���ت و نهخرێت��� ه ژێ���ر بارگران���ى واڵتان ه كه تهمهنى هاوسهرگیری كراوهت ه بهپێی یاس���اكانى ئهم واڵته ،كهمترین قهتهر
س���هروى  18س���اڵ ،بهاڵم لهزۆرێك ل ه تهمهنى هاوسهگیری بۆ كچان  15ساڵه ،لهم واڵت ه بچوك���هدا ،كچان له تهمهنى سەرچاوە :سایتی رادیۆ سەوا
هاوسهرگیرییهوه.
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◘ نهوژین
شیری دایک خۆراکی تەواوە بۆ
کۆرپەکەی .زیاتر لە  ٤٠٠جۆر ماددەی
خۆراکیی تێدایە لەگەڵ هۆرمۆن و
پێکهاتەی تر ،کە بەرگری دەکەن دژی
توشبونی کۆرپە بە نەخۆشی کە لە
شیری قوتودا نین.
بۆ ماوەی چەند پێویس���تە شیری دایک
بدرێت بە کۆرپە؟
باشترە کۆرپە ،لە ماوەی شەش مانگی
یەکەمی تەمەنیدا تەنها ش���یری دایکی
بخ���وات .دواتریش کە دەس���تی کرد بە
خواردن���ی خۆراکی رۆژانەی کەس���انی
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هەمو شتێک لەبارەی گرنگی شیری دایک و سودەکانی

پێگەشتو ،پێویستە ش���یری دایکیشی
ب���ەردەوام بێت هەتاکو کۆتایی س���اڵی
یەکەمی تەمەنی .بەم شێوەیە بەرگریی
لەشی کۆرپەکەت پارێزراوتر دەبێت.
س���ودەکانی ش���یری دای���ک چین بۆ
کۆرپە؟
* شیری دایک دژە تەنەکانی تێدایە کە
بەکتریا و ڤایرۆس لەناودەبەن.
* مەترس���یی توش���بونی کۆرپ���ە بە
نەخۆش���یی رەب���ۆ و هەس���تیاری کەم
دەکاتەوە.
* مەترس���یی کێش���ی زی���اد ک���ەم
دەکاتەوە.
* پەیوەندی���ی نێوان دای���ک و کۆرپە
بەهێز دەکات.
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سودەکانی شیردانی سروشتی چین بۆ
دایکەکە؟
* لەش���ی دایکەکە لە کاتی ش���یردانی
سروش���تیدا کالۆریی زیاد دەسوتێنێت.
ب���ەم ش���ێوەیە هان���دەر دەبێ���ت بۆ
دابەزاندنی کێشی زیادی دەستکەوتو لە
کاتی سکپڕییەکەدا.
* خوێنبەربونی منداڵدان کەم دەکاتەوە
دوای منداڵبون.
* مەترس���یی توشبونی ش���ێرپەنجەی
مەم���ک و هێلکەدان ک���ەم دەکاتەوە لە
دایکەکەدا.
چۆن بزانم منداڵەکەم بە ش���یری خۆم
تێردەخوات یاخود نەخێر؟
ئەمانەی خوارەوە چەند نیش���انەیەکی
وەرگرتنی کۆرپەیە بە خۆراکی تەواو و
پێویست:
* مەمک���ەکان نەرمت���ر دەب���ن دوای
ش���یردان ،چونک���ە کۆرپە بەش���ێکی
شیرەکەی خواردۆتەوە.
* دوای ش���یرپێدانەکە کۆرپە هێواش
دەبێتەوە و دەخەوێت.
* کۆرپە کێشی بە شێوەیەی سروشتی
زیاد دەکات.
* ل���ە چەند رۆژی س���ەرەتای تەمەنی
کۆرپەدا ،لەوانەی���ە یەک یان دو دایبی
تەڕب���کات ،چونکە کۆرپ���ە لە مەمکی
دایکیەوە لە جیاتی ش���یر ش���لەیەکی
زەردی خەس���ت دەخ���وات پێدەوترێت
 Colostrumک���ە زۆر بەس���ودە
و نابێ���ت ف���ڕێ بدرێت .کە ش���یر لە
مەمکەکان دروس���تبو ،کۆرپ���ە رۆژانە
شەش بۆ هەشت دایبی تەڕ دەکات.
* لە مانگ���ی یەکەمی تەمەنیدا کۆرپە ئ���ا :کەرت���ی تەندروس���تیی رێکخراوی
پیس���اییەکەی زەردە و رۆژانە النی کەم هۆرایزن ریلیف

دەربارەی

سێ جار پیسایی دەکات.
جیاوازییەکانی نێوان ش���یری دایک و
شیری قوتو چین؟
* مەمکی دایک لە چەند رۆژی یەکەمی نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
ش���یردان دا ش���لەیەکی زەردی خەست تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
دەردەکات ک���ە زۆر دەوڵەمەن���دە ب���ە لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
دژەتەنەکان و بەرگریی لەشی کۆرپە دژ باڵودهكرێتهوه.
بە نەخۆشی بەهێزدەکات .ئەم ماددەیە رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
لە شیری قوتودا نییە.
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
* م���اددەی پڕۆتی���ن و چ���ەوری و  ٢٠١٠ەوە بە پەخشی رادیۆیەکی لۆکاڵی
کاربۆهایدراتی شیری دایک بە ئاسانتر دەس����تی پێکردوەو پاشان وێبسایتێکی
ل���ە کۆئەندام���ی هەرس���ی کۆرپ���ەدا داناوه.
هەڵدەمژرێ���ت ،هەرچەن���دە بڕەکان���ی رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی
کەمترە بە بەراورد بە شیری قوتو.
پ����رۆژهى رادی����ۆى دهنگ به پاڵپش����تی
ئەو خۆراکانەى شیری دایک زیاد و كهم س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی
دەکەن؟
( )NEDئەمریکی.
هەندێ���ک خۆراک هەن کە بڕی ش���یری رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی
دایک زیاد دەکەن و هانی شیردان دەدەن پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
وەکو( :ش���ۆفان ،ماس���یی سەلەمۆن ،سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
سپێناخ ،گێزەر ،برنجی قاوەیی ،قەیسی رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
و بادەم).
كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
ه���هروهك ههندێ���ك خۆراكى دیكهش لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
ههن ك���ه بهپێچهوانهوه ش���یری دایك زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
كهم دهك���هن و دهبێت دایك لێیان دور نهكردوه.
بكهوێتهوه .ئهوانیش:
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
 .1ق���اوە و چا ،چونکە ماددەی کافیین تهلهفۆن:
دەچێتە شیرەکەوە.
07480207400
 .2پیاز و سیر و خۆراکی تون ،چونکە ئیمهیڵ:
تامی شیر تێک دەدەن.
nawzhinnewspaper@gmail.com
 .3خوردنەوە کحولییەکان.
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
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كچێك خانهقین رهنگ دهكات
خهڵكى خانهقین
ناسنامهى
(هونهرمهندى ئهڵوهن)
یان پێبهخشیم

◘ نهوژین ،سۆما جاف
تاژان فهخرهدین ،كچه شێوهكارێكى
دانیشتوى قهزاى خانهقینه و ل ه
ههوڵیكدا بۆ جوانى بهخشین ب ه
سیماى شارهكهى لهگهڵ یهكێتى الوانى
دیموكراتی له كوردستانى عێراق،
پرۆژهیهكى بۆ رهنگكردنى ههندێك
دیوارى ئهنجامداوه.

ل ه بارهى پ���رۆژهى جوانكارییهكهیهوه،
(تاژان) ب���ۆ (نهوژین) وتى« :پرۆژهى
جوانكارى بۆ شوێن ه گشتیهكانى خانهقین
ب ه ههماههنگى لهگهڵ رێكخراوى یهكێتى
الوان ئهنجاممدا ،ههڵبهت ئهوان خاوهنى
بیرۆكهى پرۆژهك ه بون و وا رێككهوتین
ك ه ئهوان كهرهس���ت ه دابین بكهن و من
وێنه بكێشم لهس���هر ئهو دیوارانهى ك ه
خۆیان دهست نیشانیان دهكرد».

تاژان فهخرهدین ،ئهوهشی وت  « :كهئهم
ئیشهم تهواو كرد به سوپاسهوه خهڵكى
خانهقی���ن ناس���نامهى (هونهرمهندى
ئهڵوهن)یان پێبهخش���یم ك ه به راستى
ئ���هو نازناوه بۆ من جێگاى ش���انازیهو
هاندهرێك��� ه ك ه ل ه داهاتو دا كارى لهوه
جوانتر بكهم بۆ شارهكهم».
باسیلهوهشكرد كه دهستى ب ه كاركردن
كردوه لهو پرۆژهیه ،خوێندكارى قۆناغى

چ���وارى پهیمان���گاى هونهرهجوانهكان
بوهو ئ���هو بیرۆكهیهى ه���هر لهخهیاڵدا
بوه كه لهس���هر دیوار نهخش بكێشێت،
بهاڵم دواتر (ئهمیر خانهقینى) لهرێگهى
یهكێتى الوانهوه پێشنیازی كرد پێكهوه
ئهو پرۆژهیه ئهنجام بدهن.
وتیش���ی« :لهس���هرتاوه (م.س���یروان
ن���هورۆز) زۆر یارمهتیدام و پێكهوه ئهو
كارهم���ان دهكرد ،بهاڵم بهداخهوه دواى
چهند رۆژێك بارى تهندروستى تێكچو،
ئیتر خۆم به تهنها تهواوم كرد».
«هونهرمهن���دی ئهڵ���وهن» ل ه درێژهى
باس���كردنى كاركردن���ى ل���هم پ���رۆژه
جوانكارییه ئاماژهى بهوهشدا ،ئهم كاره
بۆ كچ ئاس���ان نیی��� ه كاتیك كه كچێك
لهسهر شهقام وێنهدهكێشێت كهسانێكى
زۆر دهبینێ���ت ك���ه توان���ج دهدهن،
ب���هاڵم لهگهڵ ئ���هوهش كهس���انى زۆر
دهستخۆشییان لێكردوه و ئهمهش بون
بههاندهرى كه كارهكهى بهش���ێوهیهكى
ج���وان ئهنجام بدات «لهو كهس���انهش

كه زۆر هاندهرم ب���ون :خانهوادهكهم و
بهتایبهتى خوشكهكهم».
ت���اژان ،لهب���ارهى بهكارهێنان���ى
جۆری كهرهس���تهو بۆی���هكان له پرۆژه
جوانكارییهكهیدا ،ئهوهى خستهڕو ئهو
شوینانهى كاری تێدا كردون كۆن بون،
ههربۆی ه پێویس���تی كردوه ههمو جۆره
بۆیهیهكى تێدابهكاربهێنرێت .وتیش���ی:
«ل ه دو ش���وێنى ش���ارهك ه من نهخشم
كێش���اوه یهكێكیان ل ه بازاڕى س���هراى
ك ه وێنهك ه بریتى بو ل ه دیمهنى جوانى
لهناوهڕاس���تى بازاڕى كۆنى شارهكهش
ك ه ئهو ب���ازاڕه به ش���وێنێكى مێژوى
دادهنرێ���ت ل ه خانهقین لهس���هر چهند
دیوارێك نهخشم كێشاوه كه درێژیهكهى
لهنێوان  4بۆ 5م دهبێت و بهرزیهكهشى
3م ب���و ،ههروهه���ا ئ���هوى تری���ان ل ه
پلهكانهى نهخوش���خانهى هیوایه لهبهر
ئهوهى ئهو ش���وێنه تاكو بڵێت سیماى
ئهو ناوچهیهى ناش���رین كردبو و ماوهى
ئیشكردنیش���م ل���هو پرۆژهی ه  12بۆ 13
رۆژى خایاند».
ت���اژان ،باسیلهوهش���كرد ك��� ه ئهم��� ه
یهك���هم ئهزمونى ئهو بوه لهكێش���انى
وێن ه لهس���هر دیوار «ئهوه یهكهم جارم
بو ك ه وێن ه لهس���هر دیوار بكێشم ،زۆر
قورس بو بهالمهوه بهتایبهت كه دهستم
به پرۆژهكه ك���رد مانگى حوزهیران بو
و كهش���وههوا زۆر گهرم بو و ههروهها
تاقیكردنهوهش���م ههبو ،بۆی ه ماوهیهك
دابڕام ،پاش���ان بۆ دوهمجار دهستم ب ه
كار كردن كردهوه لهبهر ئهوهى باوهڕم
بهخ���ۆم ههبو ك��� ه دهتوانم ئ���هو كاره
بهجوانترین شێوه ئهنجام بدهم».

ژنانى گهرمیان دهبنه مهلهوان
نهوژین،
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
ژمارهیهكى بهرچاو ل ه ئافرهتان،
له تهمهن و ئاستى خوێندن و
پیشهیی جیاواز ،حهوزێكی مهلهكردن
كۆیكردبونهوه .ئهوان ههریهكهو
لهجێگهو گهڕهكێكى جیاوازهو هاتبون
و سهرقاڵی مهلهكردن بون ،لهدیمهنێك
دا رادهى ئهو بهرهوپێشهوهچون ه
پیشان دهدات ك ه ژنانى گهرمیان ل ه
خواست و ئارهزوهكانیاندا بهدییان
هێناوه.

رێژهیەکی زۆری ژنان
لهتهمهن و پیش ه
جیاوازهكا ن دەستیان
بە مەلەوانی
کردوە

لهئێستادا و رۆژانه ،ژمارهیهكى بهرچاو
ل��� ه ژنانى كهالر ،بۆ مهلهك���ردن رو ل ه
مهلهوانگهى سپۆرت س���هنتهر دهكهن،
ئ���هوان خۆش���حاڵن ب���هم ههنگاوهیان
و بهڕێوهب���هر و سهرپهرش���تیارانى
مهلهوانگهك���هش ،ب���اس ل���ه زیادبونى
رێژهى سهردانیكهرانیان دهكهن.
بهه���ار رهحیم )33( ،س���اڵ ،جگ ه ل ه
پیشهى مامۆستایی ،خوێندكارى بهشى
وهرزشه له زانكۆى گهرمیان ،باس لهوه
دهكات هاتنى بۆ ئهم مهلهوانگهیه بۆ دو
هۆكار دهگهڕێتهوه.
رونیكردهوه« :ه���ۆكارى یهكهم :حهزو
خولیام بۆ مهلهوانى وایكردوه سهردانى
ئێره بكهم و ل ه پاڵ ئهمهشدا بیرۆكهى
ئهوهم ههیه ل ه رێگهى ئهم سهنتهرهوه
بب���م ب ه راهێن���هرى مهلهوانى .هۆكارى
دوهمی���ش یهكێك ل��� ه وانهكانى زانكۆم
وانهى مهلهوانیه بۆی���ه ئهمه وایكردوه
سهردانى ئێره بكهم».
وتیشى« :سهرهڕاى پیشهى مامۆستایم
و س���هرقاڵم ب��� ه خوێندن���هوه ،بهاڵم
ح���هز و خولیام ب���ۆ فێربونى مهلهوانى
وایكردوه ك ه ههفتهى جارێك سهردانى
مهلهوانگهى سپۆرت سهنتهر بكهم».
بهاڵم جیاوازتر ل ه بههار ،روناك ئیبراهیم،

( )40س���اڵ ،بۆ (نهوژین) وتى« :من
بهه���ۆى نهخۆش���ى فهقهرات���هوه بۆ
نزیكهى ساڵێك ه سهردانى ئێره دهكهم
و س���وپاس بۆ خوا سودێكى زۆر باشم
لێبینیوه».
وتیش���ى« :زۆر سوپاسى راهێنهرهكهم
دهك���هم ،ك��� ه ب���ه ههمو ش���ێوهیهك
هاوكاریمان دهكات و فێرمان دهكات».
ئهگهرچ���ى كردن���هوهى مهلهوانگ���هى
سپۆرت سهنتهرى تایبهت ب ه ئافرهتان
ل���ه گهرمیان ش���تێكى ن���وێ نیی ه و
نزیكهى ( )3س���اڵه كراوهتهوه ،بهاڵم
به هۆى نهبونى ئاس���تى وش���یارى و
زاڵبون���ى كلتورهوه رێژهى س���هردانى
كردن���ى س���نوردار بوه ،ب���هاڵم بههار
ب���ه پێچهوانهوه رچهش���كێنى كردوهو
دهستبهردارى حهزو خولیاى مهلهوانى
نهب���وه ،وهك خ���ۆى دهڵێ���ت« :زۆر
سوپاسى خانهوادهكهم و هاوسهرهكهم
دهكهم ك ه زۆر هاوكارم بون».
مهلهوانگ���هى س���پۆرت س���هنتهر ،ل ه
ب���هروارى  2014/5/20ب���ۆ ه���هردو
بهش���ى ئافرهت���ان و پی���اوان
كراوهتهوه ،ئ���هم مهلهوانگهی ه
زی���اد ل���ه ( )25كارمهن���دو

( )4راهێن���هر لهخۆدهگرێت و یهكێك
ل ه راهێن���هرهكان ئافرهتهو تایبهت ه ب ه
بهشى ئافرهتان ،تاوهكو ئێستاش ()40
خوێن���دكارى ئافرهتیان پێگهیاندوه ل ه
بوارى مهلهوانیدا.
س���یڤان س���هروهت ،راهێنهرى بهشى
ئافرهت���ان ل��� ه مهلهوانگهى س���پۆرت
وتى:
س���هنتهر بۆ (نهوژین)
« بۆ ماوهى ()2
س���اڵ ه راهێنهرم
لێره ,فێركردنى
ئهو كهس���انهى
كه سهردانمان
دهكهن كارێكى

قورس���هو ماندوبونى دهوێت ،بهاڵم من
ئاسودهم لهگهڵ كارهكهم و ئهوانهشى
كه راهێنانیان پێدهكهم».
وتیشى« :جگ ه لهوانهى ك ه بۆ فێربون
و بههۆى نهخۆشیهوه سهردانم دهكهن،
چهند خوێندكارێكى منداڵیش���م ههی ه
ك ه ل ه خوار تهمهنى ( )12ساڵیهوهن،
فێركردن���ى ئ���هوان بۆ من ئاس���انترو
چێژبهخشتره ،چونك ه ئهوان ناترسن و
وزهیهكى زیاتریان ههی ه بۆ فێربون».
س���یڤان وهك خ���ۆى دهڵێ���ت« :من
زۆر ئاس���ودهم به كارهك���هم و تاوهكو
ئێستا هیچ ئاس���تهنگ و بهربهستێكى
وهه���ام نههاتوهت��� ه پێ���ش تاوهك���و
پهش���یمانم بكاتهوه ل ه
پیش���هكهم ،لهگهڵ
ئهوهش پاڵپشتى

هۆكارێك���ى

ت���رى

خێزانهك���هم
سهركهوتنمه».
محهم���هد ئهحم���ەد ،بهڕێوهب���هرى
مهلهوانگ���هى س���پۆرت س���هنتهر ،ب ه
(نهوژی���ن)ى راگهیاند« :لهس���هرهتاى
كردن���هوهى ئهم س���هنتهره بهش���ێكى
كهمى ئافرهتان س���هردانیان دهكردین،
ئهوانهشى ك ه دههاتن به هۆى نهخۆشى
فهقهراتهوه دههاتن».
وتیشى« :بهخۆشحاڵییهوه ل ه ئێستادا
رێژهك ه زیادى كردوهو له تهمهن و پیش ه
جیاوازهكانهوه سهردانمان دهكهن».
ئاماژهى بهوهشدا« :جگه ل ه شارى كهالر،
له قهزاو ناحیهكانى تری گەرمیانیشەوە
سهردانى ئهم مهلهوانگهیه دهكهن».

