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گهرمیانیهكان ژنان ههڵنابژێرن!

نهوژین

لهگهرمیاندا تائێستا هیچ كاندیدێكى
ژن له ههڵبژاردنه گشتیهكانى
كوردستان و عێراق بهلیستی نیمچ ه
كراوه سهركهوتنى بهدهستنههێناوه،
ئهو ژنانهشى بون بهنوێنهرى
ههڵبژێردراو ،لهرێگهى لیستی داخراوى
ههڵبژاردنهوه بون.
بهپێ���ی بهدواداچونێك���ى رۆژنام���هى
(نهوژین) ،لهدواى ساڵی 2003هوە لهو
ههڵبژاردن���ه جیاوازانهى بۆ ئهنجومهنى
نوێنهرانى عێراق و پارلهمانى كوردستان
و ئهنجومهن���ى پارێ���زگاى س���لێمانى
ك���راوه ،تهنه���ا  4ژن س���هركهوتون و
بون بهنوێنهر ،كه س���یانیان بهدهنگی
راستهوخۆ ههڵنهبژێردراون.
لهههڵبژاردنى پارلهمانى كوردس���تان بۆ
ساڵی ( ،)2005گواڵڵه عهزیز «گواڵڵهى
گهرمی���ان» وهكو پارلهمانتار لهس���هر
بهش���ى یهكێتى له لیس���تی هاوبهشى ژنێک لەکاتی دەنگداندا
یهكێتى نیش���تمانى كوردستان و پارتى
دیموكراتی كوردس���تان ههڵبژێردرا ،ك ه كوردس���تان( ،پهیام ئهحمهد) یهكێك و ئهنجومهن���ى پارێزگاى س���لێمانى دا «هێش���تا بهش���ێكى زۆرى خهڵ���ك
ئهوكات ش���ێوازی ههڵبژاردن داخراو بو ل��� ه كاندیدهكان���ى س���نورى گهرمیان ،بهدهست بێنێت ،تهنها (ئهشواق جاف) وابیردهكهنهوه كایهى سیاس���ى و بون
و دهنگدهر دهنگى به لیس���ت دهدا نهك لهسهر لیستی بزوتنهوهى گۆڕان بو ب ه نهبێت ك ه لهلیستی پارتى بۆ ههڵبژاردنى ب ه نوێنهرى خهڵك پێویس���تى به شهڕه
پارلهمانتار ،كهبهههمانش���ێوه شێوازی ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق كاندید بو بۆك���س و هێزى بازوه ن���هك كارامهیى
كاندید.
لهههمان ساڵ و لهههڵبژاردنى ئهنجومهنى دهنگدان ل���هو ههڵبژاردنهش دا داخراو و س���هركهوتنى بهدهستهێنا ،ئهگهرچی كاندیدهكان ،ئهو تایبهتمهندییهش تهنها
ناوبراو لهدایكبوى قهزاى كفرییه ،بهاڵم ل ه پیاودا دهبیننهوه ،بۆی ه دهنگ به ژن
پارێزگاى سلێمانى( ،شههال فهیزوڵاڵ) ،بو.
لهس���هر لیس���تی یهكێتى نیش���تمانى لهوه ب���هدواوهو لهوكاتهوهى ش���ێوازى له مێژهوه له دهڤهرهك ه نیشتهجێ نیه .نادهن».
كوردس���تان و وهكو نوێنهرى ناوچهى دهنگدان و ههڵبژاردن كراوه ب ه لیستی رۆژنامهنوسێكیش پێیوایه هۆكارى ئهم ه وتیش���ی« :ئهوهى جێى داخ ه ئهوهی ه
گهرمیان بو به ئهندامى ئهنجومهن ،ك ه نیمچهك���راوه ،تاوهك���و ئێس���تا هی���چ بۆ عهقڵیهتى كۆمهڵگ ه دهگهڕێتهوه ك ه ك ه زۆرینهى دهنگدهران ل ه كوردستاندا
ههڵبژاردن لهو ساڵهش���دا بهههمانشێوه پاڵێوراوێكى ژن لهگهرمیان ،نهیتوانیوه نوێنهرایهتییكردن به كارێك نازانێت بۆ ژن���ن ،واته ئهگهر تهنها ژنیش دهنگ ب ه
كاندی���ده ژنهكان بدات ،ئ���هوا زۆرینهى
سهركهوتن ل ه ههڵبژاردنهكانى ئهنجومهنى ژنان دهستبدات.
بهلیستی داخراو بهڕێوهچو.
لهههڵبژاردن���ى  2009ى پارلهمان���ى نوێنهرانى عێراق و پارلهمانى كوردستان ش���هرمین عهلی ،ب���ه (نهوژین)ى وت :كاندیده دهرچوهكان ژن دهبن».

«هۆشیاری لهالی
ژنانى گوندنشین
لهگهرمیان زۆر
الوازه»

«ژنان زۆرترینی قوربانیهكانین»

خراپ بهكارهێنانى مۆبایل لهگهرمیان له ههڵكشاندایه

نهوژین
چاالکوانێکی رێکخراوەکانی ژنان
لە گەرمیان ،رایدهگهیهنێت ئاستى
هۆشیاری لهالی ژنانى گوندنشین
لهگهرمیان زۆر الوازهو پێویستیان به
پرۆژهى هۆشیاریی ههیه بهتایبهتى له
روى تهندروستیهوه.
گوڵب����اخ حهس����هن ،چاالکوانی ژنان له
گهرمیان ،به (نهوژین)ى وت« :پێش����تر
رێكخراوهكان زۆر چاالك بون له سنورهكهو
خزمهتى ژنانیان دهكرد ،بهاڵم ئێستا ئهو
چاالكییانەیان كهم بوهتهوه».
ئهو چاالكوانه ،ئام����اژهى دا كه لهههمو
بوارهكاندا ژنانى گوندنیش����ین بهگشتى
هۆش����یارییان الوازه ،بهتایبهت لهبوارى
تهندروس����تى دا ك����ه زۆر بنهم����اى
تهندروستیی س����هرهكیی و ئاسان ههیه
كهدهبێت ههمو مرۆڤێك پهیڕهوى لێبكات
و بیزانێت ،بهاڵم لهوێ پهیڕهو ناكرێت.
وتیشی»:سهربارى الیهنى تهندروستى،
ل����ه روه كۆمهاڵیهتییهكهش����هوه زۆرجار
ژنانى گوندنش����ین بێدادیی خۆیان لهوه
دهردهبڕن كه تهنانهت كهس شك نابهن
پرس����هكانى خۆیان����ی لهگ����هڵ تاوتوێ
بكهن ،ئهمه س����هربارى ئهوهى كه ئهوان
پێویستییان به كۆرس و راهێنانى زیاتر
ههیه».

ت����اوان و كارى نایاس����ایی لهرێگ����هى
نهوژین
مۆبای����ل و تهلهفۆن و ئینتهرنێت و تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان .لهگهڵ پهرهس����هندنى
له سنورى ئیدارهى گهرمیان
ئهم خزمهتگوزارییانه له كۆمهڵگادا ،ئهو
حاڵهتهكانى خراپ بهكارهێنانى
تاوان و سهرپێچییانهى كه لهرێگهیانهوه
ئامێرهكانى پهیوهندیكردن بهتایبهت
دهكرێت ،زیادیان كردوه.
موبایل روى له زیادبون كردووه
بهوتهى رائیدی مافپهروهر :عهلى جهمال،
پۆلسیش دهڵێت لهساڵی پار دا 115
وتهبێژى پۆلیسى گهرمیان »:لە ماوەی
حاڵهت تۆماركراوه ،چاالكوانێكیش
باسلهوهدهكات كه زۆرجار لهم رێگهیهوه س����اڵی  2016دا ل����ه س����نورى ئیدارهى
گهرمی����ان )115( ،حاڵەت����ی خ����راپ
ژنان لهخشته دهبرێن.
بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن
خ����راپ بهكارهێنان����ى ئامێرهكان����ى تۆمارکراون كه ( )899کەس لەسەرئەم
پهیوهندیك����ردن ،بریتییه له ئهنجامدانى حاڵەتانە دەستگیرکراون».

رونیشیكردهوه :ئهم حاڵهتانه سهرپێچی
و تاوانى جۆراوجۆرن و به ئامێری جیاواز
ئهنجام دراون.
س����هبارهت ب����ه زیادبون����ى حاڵهتهكانى
س����هرپێچیی و تاوان بههۆی ئامێرهكانى
پهیوهندیكردن����هوه ،وتهبێژی پۆلیس����ی
گهرمی����ان ،جهخت����ى ل����ه زیادبونی����ان
كردهوه.
رائی����د عهلی جهم����ال ،رونیك����ردهوه:
«بەبەراورد به ساڵی پێشتر ،حاڵەتەکانی
خ����راپ بەکارهێنان����ی ئامێرهكان����ى
پهیوهندیكردن زیادیان كردوه ،چونكه له
كاتێكدا له ساڵی  2016دا  115حاڵهت
تۆماركراون ،ل����ه  2015دا ژمارهكه 88
حاڵهت بوه«.
ئهم زیادبون����هى تاوانهكانى پهیوهندیدار
ب����ه ئامێرهكان����ى پهیوهندیكردن����هوه،
چاالكوانانی����ش جهخت����ی لێدهكهنهوه،
بهتایبهتى لهتۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان ،كه
ههندێكجار دهكرێته هۆكارێك بۆ لهخشته
بردنى كچان.
چاالكوانێك كه لهبهر ههستیاری بابهته
داواى ك����رد ن����اوى باڵونهكرێت����هوه ،به
(نهوژین)ى وت« :تائێستا سێ حاڵهتمان
هاتوهته بهردهس����ت كه كوڕان لهرێگهى
تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان����هوه پهیوهندیان
لهگ����هڵ كچ����ان داناوهو دوات����ر ههر لهو
رێگهیهوه توشى گرفتیان كردون».
لهژم����ارهى داهات����ودا( ،نهوژی����ن)
بهدواداچونێك����ى تایب����هت لهمبارهیهوه
باڵودهكاتهوه.
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ژنانى شههیدانى دهستى داعش  ..قوربانیدان و خۆڕاگریی
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
شهڕى دژ به داعش (شیرین)ى لهو
خهونانه بێبهش كرد كه بهنیاز بو پاش
هاوسهرگیری به دیان بێنێت ،ئهویش
پاش نزیكهى ساڵێك له هاوسهرگیریان
هاوژینهكهى شههیدكرا.
شیرین ( 22ساڵ) كه ناوى خوازراوى
ژنه شههیدێكى دانیشتوى ناحیهى
رزگاری سهر به قهزای كهالره ،یهكێكه
لهو دهیان ژنهى كه شهڕى داعش له
هاوژینهكهى دایبڕیون.
ئهو بهدهم ههنس����كى گریانهوه باس����ى
هاوژینهكهى بۆ(نهوژین) دهكات و دهڵێت:
«دوای ئ����ەوەی رۆژی ()2015/9/9
هەواڵ����ی ش����ەهیدبونی هاوژینەک����ەم
پێگهیش����ت توشی شۆک بوم ،سەرەڕای
ئەوەی ب����اوەڕم بە هەواڵەك����ه نهكرد و
چەندین جار تەلەفۆن����م بۆ هاوژینەکەم
كرد ،بەاڵم وەاڵمى نادایەوە».
ش����یرین ،ك����ه خهمى له دهس����ت دانى
هاوژینهكهى به روخس����ارییهوه دیار بو
باسیلهوهش كرد« :لەكاتى شەهیدبونی
هاوژینەک����ەم دوگیانبوم ،دوای ماوەیەک
خودا كوڕێكى پێبهخشین کە هاوژینەکەم
ئاواتی ئەوەب����و کوڕەکەم����ان ببینێت،
بەداخ����ەوە ق����ەدەر نەیهێش����ت چاوی
بەکوڕەکەمان بکەوێت».
بەپێی ئامارێكى بەڕێوبەرایەتی شەهیدان
وئەنفالکراوان����ی گەرمی����ان ل����ه ماوهى
روبهروبونهوهكانى هێزهكانى پێشمهرگه
لهگ����هڵ تیرۆرس����تانى داع����ش ()140
پێش����مهرگه ك����ه دانیش����توى گهرمیانن
شههیدبون.
مهریهم ،ههرچهنده له بههارى تهمهنیدایه،
بهاڵم دو ساڵ لهمهو بهر مهولودى مێردى
له سهنگهرى بهرگریدا شههید كرا .وهك
خۆى دهڵێت« :ئێس����تا ب����ه ئومێدهوه
مناڵهكانى پهروهرده دهكات».
مهریهم عهلی ( 25ساڵ) ،باسى ژیانى بۆ
(نهوژین) دهكات و دهڵێت »:ههرچهنده
دوای ش����ههید بون����ی مهول����ود دهرگای
خۆش����هبهختیم داخراو باری دهرونی من

												
ژنە شەهیدێک
و منداڵهكانیش تێكچ����وهو ژیانمان بوه
بهدۆزهخ ،ب����هاڵم ناچاری����ن تهحهمولی
بكهین».
مهریهم ،كه بهرویهكی زهرد ههڵگهراوهو
قسهى دهكرد زیاتر دواو وتی« :زۆرجار
خهڵكانێ����ك پێ����م دهڵێ����ن جارێكی تر
هاوس����هرگیری بكهرهوه ،ب����هاڵم ئهوان
ئاگایان له دڵی من نیه ،من خۆم یهكالی
كردوهت����هوه بۆ ژیاندن����ی یادگاریهكانی
مهولود تامردن».
ئهو باس����ی رهوش����ی ژیان����ی دهكات و
دهڵێت« :من لهخان����وی خۆمدا دهژیم،
ب����هاڵم كاریگهری قهیرانمان ههرلهس����هر
ههبوه ،لهگهڵ ئهوهش����دا حاڵمان باشه،

ئێمه تهنها به موچهكهی مهولود دهژین
هیچ كهسێك هاوكاریمان ناكات».
ههرچهنده م����اوهى زیاتر له دو س����اڵه
هێزى پێش����مهرگه له روبهروبونهوهدایه
له گهڵ تیرۆرس����تانى (داعش) تاوهكو
ئێس����تا حكومهت����ى ههرێم هی����چ پرۆژه
ی����ا خ����ود هاوكارییهكى بۆ ش����ههیدانى
روبهروبون����هوهى دژ ب����ه داعش ئهنجام
نهداوه .
خۆراسان ساڵح (39ساڵ) ،به(نهوژین)ى
راگهیاند« :دوای شەهیدبونی هاوژینەکەم
کەماوەی دوساڵە شەهیدبوە ،ژیان بەرەو
سەختی زۆرم ئەبات ،بەخێو کردنی چوار
منداڵ کارێکی قورسە ،وەلێ كۆڵ نادهم

بۆ بەجوان����ی بەخێوکردنی منداڵەکانم و
باش پەروەردەکردنیان».
به ه����ۆى قهیران����ى دارای����ی و نهبونى
س����هرچاوهیهكى دیك����هى داهاتهوه و به
خێوكردنى چوار منداڵ (خۆراسان) بارى
دارای����ی باش نی����ه و وهك خۆى دهڵێت
حکوم����ەت والیەن����ە پەیوەندی����دارەکان
ه����اوکاری نەبونە ،جگ����ە لەوموچەیەی
کە وەری ئەگرێت هیچ کەس����ێک بژێوی
ژیانیان بۆدابین ناکات.
سهرهڕای ئهو نارهحهتى و نههامهتیانهى
پاش شههیدبونى هاوژینهكهى هاتوهته
رێگهى ،خۆراسان شانازى به شههیدبونى
هاوژینهكهیهوه دهكات.

فۆتۆ :عوسمان میروەیسی
به پێی ئهو ئامارانهى له الیهن وهزارهتى
پێش����مهرگهوه باڵوكراونهتهوه له شهرى
دژ به داعش دا زیاتر له ههزار پێشمهرگه
شههید بون ،ئهمهش بوهته هۆى كۆست
و تێكچون����ى ژیان و ش����یرازهى چهندین
خێزان.
ش����یرین ،ك����ه ئێس����تا لهگ����هڵ ماڵ����ى
باوك����ى دهژی ،باس����لەوەدەکات رۆژانە
بەبەخێوکردنی کۆرپەکەیەوە س����ەرقاڵ
دەکات .دهڵێت« :خهمەکانم تاڕادەیەک
ک����ەم ئەکاتەوە ،هەندێج����ار بەڕادەیەک
بی����ری هاوژینەکەم ئەکهم کە بەس����ەر
كۆرهكهمهوه ئەگریم هەتا ناخم ئاسودە
نەبێت ژیر نابمەوە».

كەمپی شێرەوەن ،ژنانی چاالک و دەرفەتی کەم

وێنە :بەشداری ژنانی شێرەوەن لە چاالکیەکی هۆشیارکردنەوەدا
◘ نەوژین،
زریان محەمەد  -جوانە جەلیل
ژنانی گوندی شێرەوەنی سەربە
قـەزای خــانەقین ،هەرچەندە كلتور
لە قاڵبی داون و رێگای كاركردنی
لێگرتون ،بەاڵم ئەوان لە كونجی
ماڵەكانیشیاندا دەستەوەستان نەبون
و ســەرقاڵی كاری درومانی و دەست
رەنگینین.

گون���دی ش���ێرەوەنی س���ەربە ق���ەزای
خانەقین ،لە دوای روخانی رژێمی بەعس
لەس���اڵی  ،2003كۆمەڵێك خانوی تێدا
دروست كرا بۆ ئەو كوردانەی رۆژهەاڵت
كەپێشتر دانیشتوی كەمپی (التاش)ی
سەربە رومادی نیشتەجێبون.
ئامینەی تەمەن ( )47س���اڵ ،كە ژنی
ماڵەوەی���ە ،باس ل���ەوە دەكات «ئێمە
بۆم���اوەی ( )14س���اڵە ل���ەم كەمپەدا
دەژی���ن وبەهۆی زاڵبون���ی كلتور و داب

ونەریتەوە ناتوانین هەمو كارێك بكەین،
تەنها دەتوانین كاری دەس���تڕەنگینی و
درومانی بكەین».
بەهەمان ش���ێوەی پورە ئامینە(،بەناز)
( )29س���اڵ كە بۆ ماوەی ( )3س���اڵە
هاوس���ەرگیری ك���ردوە ،دەڵێت« :لەم
كەمپ���ەی ئێمەدا ،ژن���ان ناتوانن بڕۆنە
دەرەوەو هەمو جۆرە كارێك ئەنجام بدە،
تا ئێس���تاش هیچ الیەن و رێكخراوێكی
ژنان س���ەردانی نەكردوین بۆ خس���تنە

سەركاری ژنان لێرەدا»
وتیش���ی« :ئەگەرچی چەن ئافرەتێكی
كەم كەلە پەنجەكانی دەس���ت تێناپەرن
ب���ۆ كارك���ردن دەڕۆش���تنە دەرەوەی
كەمپەكە ،بەاڵم روبەڕوی ئاس���تەنگ و
تانەو تەشەری دەوروبەردەبونەوە».
دانیش���توانی گون���دی ش���ێرەوەن،
س���ەرباری خراپی بارودۆخ���ی ژیان و
گوزەرانی���ان گوندەكەش���یان ل���ەڕوی
خزمەتگوزارییەوە بەپێی پێویست ئاوڕی

لێنەدراوەتەوە ،ئەو بنكە تەندروستیەی
كەتێیدایە لەئاستی پێویستدا نیە و ئەو
كتێبخانەش���ی كە تێیدابو بۆ ماوەیەكی
زۆرە داخ���راوە ،لەگەڵ ئەوەش���دا هیچ
شوێنیكی ش���یاوی تێدا نیە تا گەنجان
روی لێبك���ەن بەتایب���ەت ئافرەت���ان،
هەربۆی���ە كچان و ژنانیش���یان زۆربەی
كاتەكانییان لەماڵەوە بەسەر دەبەن.
س���ارا ،كە خوێن���دكاری پۆل���ی ()12
ئامادەی���ی ی���ە ،ب���اس ل���ەوە دەكات
«بەهۆی نەبونی قوتابخانە لە شێرەوەن
ب���ۆ پۆلەكۆتاییەكان وات���ە( ئامادەیی)
ناچاری���ن ب���ۆ تەواوكردن���ی خوێن���دن
رێگەیەك���ی دور ببڕین بۆ ش���اری كەالر
یاخود خانەقین».
وتیشی« :لەگەڵ ئەوەشدا كرێیەكی زۆر
دەدەین بۆ هاتوچۆ ،سەرەڕای بارگرانی
مادی و ماندوبونم���ان هیچ ئومێدیكمان
بەخوێن���دن نی���ە ،چونك���ە ل���ەدوای
تەواوكردن���ی خوێندنمان هیچ كاریكمان
بۆ ناكرێت ،بەهۆی نەبونی ناس���نامەی
عێراقی ،ئەوانەش���مان كە ناس���نامەیان
بۆ دەركراوە لە ئێس���تادا ناسنامەكەیان
كاری پێناكرێت واتە(راگیراوە)».
ژنانی شێرەوەن ،سەرباری ئەو گرفتانەی
ك���ە بەهۆی ئاوارەیی���ەوە دوچاری بون،
باشوری كوردستان «هەرێمی كوردستان»
بە نیشتمانی خۆیان دەزانن و ئامادەنین
بگەڕێنەوە زێ���دی خۆیان «رۆژهەاڵت»،
بەئومێ���دەوە چاو لەداهات���وی خۆیان و
خێزانەكانیان دەكەن.

دیدار
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بهڕێوهبهرى نوسینگهى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانیی ل ه كفری:

ئێم ه رۆڵی گهورهنهكردنهوهى كێشهكان دهبینین نهك هاندهر بۆ گهورهكردنى

توندوتیژى دژى ژنان دیاردهیهكى جیهانیه
◘ نهوژین ،ئهشرهف ئهحمهد
لهمیانهى ئهم دیدارهدا كه پێشتر ل ه
رادیۆی دهنگهوه باڵوكراوهتهوه ،نهقیب
فریاد هیدایهت ،بهڕێوهبهرى نوسینگهى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانیی
ل ه كفری ،باس ل ه شێواز و چۆنیهتى
ئیشهكانیان دهكات ،ههروهك ئاماژه
بهوهشدهكات كه ئهوان تایبهتمهندن ب ه
بهدواداچونى كێشه خێزانیهكان نهك
تهنها كێشهى ژنان بهتهنیا نابینن.
* سروش���تى كاركردن���ى ئێوه چۆنه و
ئایا ئێوه زۆرتر بهدواداچون بۆ چ جۆره
كێشهیهك دهكهن؟
ئ���هو كێش���انهى رودهكهن���ه الی ئێم ه
زۆرترینیان كێش���هى خێزانین ،كێشهى
خێزانیش دهبێت بهشێوهیهك ئاراستهى
بكهی���ن ك��� ه باش���ترین چارهس���هر بۆ
كهسهكان بێت ،واتا وهكو دۆسیهیهكی

نهقیب فریاد هیدایهت
ئاسایی نیه ،چونك ه دهبێت بهشێوهیهك
بێت ك���ه نهبێت ه ه���ۆی پهرتهوازبونى
خێزانهكان.
بهگشتى لهكاركردنى ئێمهدا دو ئاراست ه
هەیە ،یهكێكیان ئهوهی ه كهس���ێك دێت
س���كااڵ تۆمار دهكات و لهروى یاساییهو
بهپشت بهس���تن بهبنهما یاساییهكان،
س���كااڵ ل���هو كهس���ه وهردهگیرێ���ت و
لێكۆڵین���هوهى تێدا دهكرێت و پاش���ان
دهخرێته بهردهس���ت بهڕێ���ز دادوهرى
تایبهتمهند.
ئاراس���تهى دوهمی���ش تایبهت���ه ب���هو
كهسانهى ك ه نایانهوێت سكااڵ «شكوى»
تۆماربكهن ،بهڵكو كێشهیهكى خێزانیی
ههی���هو دهیهوێت ئێم ه هاوكاریی بكهین
ل ه چارهسهركردنى دا.
* ئهوهى پهیوهندیدار بێت ب ه ئاراستهى
یهكهم���هوه ،بهگش���تى رادهى س���كااڵ
تۆماركردن له چ ئاستێك دایه؟
ئ���هوهى تێبینییك���راوه ل��� ه ش���هش

مانگى یهكهمى س���اڵی رابردو ،رێژهى
تۆماركردنى س���كااڵكان زیادیان كردوه.
هاواڵتیان لهكێش ه خێزانیهكان دا زۆرتر
پهنایان بۆ تۆماركردنى س���كااڵ بردوە.
بهپێی ئامارێكیش لهو ماوهیهدا نزیكهى
 80دۆس���یهمان هاتۆت ه بهردهس���ت ك ه
س���كااڵ تۆماركردن بون .لهساڵی 2016
دا نزیكهى  %88كێشهكان تۆماركردنى
سكااڵ بوه ،وهك( :رێگرى لهشوكردن،
دهستێوهردانى خێزانى ،ههڕهشهكردن،
بێزاركردن ب��� ه مۆبایل ،بێبهش���كردن
له خوێن���دن ،بێبهش���كردن ل ه میرات،
بێبهشكردن ل ه ئیشكردن و  ...هتد).
* زۆرت���ر هۆكارى ئهم كێش���ان ه چین
وهك ئێوه تێبینیتان كردبێت؟
هۆكارى ئهمانه بهزۆری دهگهڕێتهوه بۆ
كهمی هۆشیاریی ،چ ل ه ئاستى یاسا چ
لهئاستىمافی كهسی بهرامبهر.
* ئهى س���هبارهت ب ه ئاراستهى دوهم؟
ئێوه چ���ی بۆ ئ���هو كهس���ان ه دهكهن

كهنایانهوێت سكااڵ تۆمار بكهن؟
ئهو كهسانهى ك ه نایهوێت سكااڵ تۆمار
بكهن و بهڵك���و دهیانهوێت هاوكارییان
بكهین بۆ چارهسهركردنى كێشهكهیان،
ئێم ه له نوسینگهكهماندا هۆبهمان ههیه،
هۆب���هى خزمهتگوزاریی و یاس���ایی و
دهرونى ،لهوێ توێژهرمان ههیهو قسهى
لهگهڵ دهكهن و لهبارهى كێش���هكهیهوه
پرسیاری لێدهكهن .توێژهرهكه جگه لهو
كهس���ه بانگی ئهو كهسهش دهكات ك ه
ئهم كهسه كێش���هى لهگهڵی دا ههیه،
ههوڵدهدرێت كێش���هكهیان چارهس���هر
بكرێت و پرۆسهكهش وهكو ئاشتهوایی
لێدهكرێ���ت .دواتری���ش بهدواداچ���ون
دهكهی���ن بۆ ئ���هوهى بزانین كێش���هك ه
سهری ههڵنهداوهتهوه.
* ئێوه تهنها كێش���هكانى پهیوهندیدار
ب ه ژنان وهردهگرن؟
نهخێ���ر ،ئێم��� ه ههم���و كێش���هیهكى
پهیوهندی���دار ب ه توندوتی���ژی خێزانى

وهردهگری���ن ،توندوتی���ژی خێزانی���ش
بهتهنیا كێشهكانى ئافرهتان نییه ،بهڵكو
زۆرجار كێشهمان بۆ هاتوه لهنێوان براو
ب���را ،یان باوك و ب���راو بهپێچهوانهوه،
واتا چهمكی كێشهى خێزانیی گهورهتره
لهوەى تەنها كێشهكانى ژنان بێت.
* بهگش���تى رادهى چارهس���هركردنى
كێش���هكان لهالی ئێوه چۆنه؟ چهندێك
لهو كێش���انه چارهس���هركراون كه دێن ه
بهردهستان؟
ئێم ه لهكاتى لێكۆڵینهوهكان زۆرتر رۆڵی
چارهس���هركردن و گهورهنهكردن���هوهى
كێش���هكان دهبینین ن���هك هاندهر بین
كهكێش���هكان گهورهتر ببن .دهمانهوێت
ئاش���تهواییهك لهنێ���وان الیهنهكان���ى
كێش���هكه دروس���ت بكهی���ن ،ب���ۆ ئهم
مهبهس���تهش لیژنهیهك���ى ئاش���تهوایی
تایبهتمهند به كێش ه خێزانیهكان ههیه.
* ئهم لیژنهی ه كاری چییهو ئهندامهكانى
كێن؟
لیژنهى ئاش���تهوایی له نوێنهرى دادگاو
پارێزهران و یهكێتى زانایان و توێژهرانى
نوسینگهكهمان پێكدێت ،ئهم نوێنهران ه
لهگهڵ الیهنهكانى سكااڵكه دادهنیشن بۆ
چارهسهركردنى كێشهكان پێش ئهوهى
پهڕاوهك���ه بنێرێ بۆ الی بهڕێز دادوهر.
ههوڵی چارهس���هركردن و دروستكردنى
ئاشتهوایی لهنێوانى الیهنهكان دهدهن،
زۆرجار بهرههمى باش���ى بوه ،لهنیوهى
یهكهمى ساڵی رابردو نزیكهى  10دۆسی ه
نێردراون بۆ لیژنهك ه  8یان چارهس���هر
ب���وهو دوانیان چارهس���هر نهبوه ،واتا
رێژهى چارهسهر  %80بوه.
* واتا ههمو كهیسێك ب ه فیلتهرى ئهم
لیژنهیهدا تێدهپهڕێت؟
زۆرجاری���ش پێ���ش ئ���هوهى كهیس و
كێش���هكان بنێردرێت بۆ ئ���هو لیژنهیه،
خۆم���ان توێژهرمان ههی ه ك��� ه لهگهڵ
الیهنى كێشهكان كۆدهبێتهوهو قسهیان
لهگهڵ دهكات و ههوڵی چارهسهركردنى
كێشهكان دهدهین.

گروپی ئافتاب ..تابلۆ دروست دهكهن و پارهكهى بۆ كارى خێرخوازیی بهكاردێنن
◘ نهوژین ،سازان مستهفا
ئارێز بهرزان حهسهن ،تهمهن 21ساڵ،
دهرچوى زانكوی گهشهپێدانی مرۆییه
لهبهشی زمانی ئیگلیزی .لهگهڵ
ژمارهیهك كچ و كوڕى دیكه ،گروپێكیان
بۆ كارى خێرخوازیی پێكهێناوه بهناوى
«گروپی ئافتاب» .ئهم گروپه ،كارى
جۆراوجۆری خۆبهخشی و یارمهتیدانى
كهسانێك كهپێویستییان بههاوكارییه،
ئهنجام دهدهن.
یهكێك له دیارترین شێوازهكانى
كاركردنیان ،دروستكردنى تابلۆی
شێوهكارییه ،كهدواتر دهیفرۆشنهوهو به
پارهكهى پرۆژهى خێرخوازیی ئهنجام
دهدهن.
نهوژین ،بۆ تیشكخستنه سهر كارو
چاالكیهكانى خۆی و گروپهكهى،
لهنزیكهوه دواندی.
* ماوهی چهنده گروپهكهت داناوه؟
گروپهكهم����ان م����اوهی س����اڵ ونیوێك���� ه
دامهزراوه ،گروپێكی خوبهخش����ه لهگهڵ
هاورێیهك����م دامانمهزران����دوه ،لهرێ����گای
چاالكی هون����هری یان ههر چاالكیهكی تر
بێت ئیش����ی خۆی دهكات وپارهی خۆی
پهیدا ئهكات لهرێگ����هی ئهو چاالكیانهوه
كه ئهیكهین وپارهكهشی ههموی بو كاری
خێرخوازیی ویارمهتیدانی كهسانى تره.
* چ����ۆن بیرۆك����هی دروس����تكردنى ئهم
گروپهت لهال گهاڵڵه بو؟
س����هرهتا خۆم بهتهنه����ا یارمهتی خهڵكم
ئهدا ،ب����هاڵم دواتر دركم ب����هوه كرد كه
بهتهنه����ا ناتوان����م ئ����هوهى دهمهوێت له
یارمهتیدان����ى خهڵك بهدی����ی بێنم ،بۆیه
لهگهڵ هاورێكهم دا بیرمان لهوه كردهوه
كه بیكهین به گروپێك����ی خێرخوازیی و
كارهكانى زیاتر پهرهپێبدهین.
* گروپهكه لهچهند ك����هس پیكهاتوه و

ئارێز بهرزان كچێكى گهرمیانیی له كارى خۆبهخشى
مهرجی ئهندام بون لهگروپهكه چیه؟
گروپهكهمان پیكهات����وه له ( )20ئهندام
ههردو رهگهزی تیای����ه ههمو ئهندامهكان
بهحهز و ئارهزوی خوی����ان هاتونهته ناو
گروپهكهوه ،تهنه����ا مهرجیش ئهوهیه كه
چاالك بن و روحیهتی یارمهتیدانیان تێدا
بێت.
* تا ئیس����تا چهن����د چاالكیتان كردوه و
لهكوێ؟
گروپهكهمان بهخوش����حاڵییهوه تائێستا
چهندی����ن چاالكی ئهنج����ام داوه لهوانه:
(وهرگرتنى كتێبی لهدهزگاى غهزهلنوس
و فروش����تنی و بهكارهێنانى پارهكهشی
ب����و كاری خێرخوازیی����ی ،س����هردانی
نهخوش����خانهی هیوا و بهسهربردنی كات
بهوێنهكێشان و چیرۆك خوێندنهوه لهگهڵ
نهخۆش����هكان بهتایبهت منااڵن ،چاندنی
( )200نهمام بو یادكرنهوهی شههیدهكانی
ههڵەبجە له مۆنۆمێنتى ههڵهبجه ،بردنی

جلی زستانه بۆ منااڵنى ئاواره ل ه كهمپی
باریكه ،یادكردنهوهی رۆژی ئااڵ).
* بۆچ����ی تا ئێس����تا چاالكیتان لهكهالر
نهك����ردوه ههرچهن����ده ت����و كچێك����ی
گهرمیانیت؟
تا ئێس����تا چاالكیمان له ك����هالر نهبوه،
لهب����هر ئ����هوهی ئهندامی كهمم����ان ههبو
وخویندنهكهشم له س����لێمانی بوه ،بهاڵم
له داهاتو دا پروژهی باش����مان ئهبێت بۆ
كهالر.
* ئ����اوات ومهبهس����تی ت����ۆ چی����ه ل����ه
دامەزراندنی ئەم گروپهدا؟
ئاواتی م����ن ئهوهیه یارمهت����ی زۆرترین
خهڵك بدهم ،چهن����د لهتوانام دابێت یان
ب����ۆم بكرێت یارمهتی ئ����هو خهڵكانه بدم
كه له دهوروبەرمانن ،لهبهر ئهوهی ئێستا
ئهگهر سهیری كوردستان به گشتى بكهیت
ل����هو بازنهیهی كه خۆم����ان تیایدا ئهژین
خهڵكێكی زۆر پێوستی بهیارمهتیه ،ئیتر

م����هرج نیه یارمهتیهكه ههر ماددیی بێت،
بهڵكو خهڵكى وا ههیه بهخهندهیهك ئهو
رۆژهى ههمو دهبێته دڵخۆشیی.
* كێ الیهنی مادی گروپهكهی له ئهستو
گرتوه؟ واته ئ����هو خهرجییانهى وكه بۆ
چاالكی����هكان ئهیك����هن كی لهئهس����تۆی
دهگرێت؟
لهگهڵ هاورێیهكم رێكخهری گروپهكهین،
واته ههر خومان بهڕێوهى ئهبهین و ههمو
خهرجی����هكان له ئهس����تۆ دهگرین ،ئیتر
لهرێگای چاالكی هون����هری بێت یان ههر
ههرچاالكییهكی تر ،ئهو بڕه پارهیه پهیدا
ئهكهین.
* تێڕوانینی خهڵ����ك چونه بۆ ئێوه تا
ئێستا رێگریتان بۆ دروست بوه؟
ئێمه دایم����ه لهب����هردهم دو تهوژمداین،
تهوژمێ����ك دژی تۆی����هو تهوژمێكیش له
پش����تته ،ئهبێ گوێ بهوان����ه نهدهیت كه
دژى تۆ یان كارهكەتن ،بهاڵم ئهبێ گوێ

ب����ۆ رهخن����هى بونیاتنهر بگری����ت كه بۆ
باشكردنی گروپهكهت یان ههر كارێك كه
ئهنجامی ئهدهیت لێتدهگیرێ.
* ئهگهر الیهنیكی حكومی یان رێكخراوێك
یارمهتی و پشتگیریتان بكات باشتر نیه
بۆتان؟
بهڵێ حهز بهوه دهكهم كهسێك یارمهتیمان
بدات بهتایبهتی ئهگهر رێكخراو بێت زۆر
ئاساییه ،بهاڵم وهكو الیهنێكی حزبی یان
الیهنێك پهیوس����ت بێت به ش����وینێكهوه
نهخێ����ر ،چونك����ه ئهگ����هر حزب����ی بیت
ئهبێت به ریكالم بۆ ئ����هو حزبه ،ئهگینا
خۆش����حاڵین ههر الیهنێكى ت����ر بتوانێت
دهستی یارمهتیمان بو راكێشێت.
* رهنگه زۆرێك بپرس����ن كه ههتا كهى
ئهتهوێ یان ئهتوانى بهردهوام بی لهكارى
خۆبهخشى؟
من بهمكارهم ئاس����ودهم ،بهوهخۆشحاڵم
كه خۆبهخش����انه كار بكهم و پاداش����تى
كهسم ناوێت.
* كارى خۆبهخش����ى لهنێ����و زانك����ۆ و
خوێندكارانى زانكۆ چۆن دهبینی؟
ئهتوانم بڵێ����م ماوهیهكه ل����ه زانكوكان
دهس����تیان كردوه به كاری خۆبهخش����ی
لهالی����هن چهند گروپێك ی����ان كومهڵێك
گهن����ج و ئهو بوارهش گۆڕانكارییهكی زۆر
باشی بهسهرداهاتوه كه گهنجی زۆر رو له
كاری خۆبهخشی دهكهن ،ئهوهش مایهى
دڵخۆشییه.
* ئهتهوێ����ت لهداهات����ودا چی بكهیت بو
گروپهكهت؟
پالن����ی زۆرم ههیه ئهگ����هر تهمهن رێگا
بدات ،یهكێك لهوانه ئهمهوێت له داهاتودا
ئ����هو تابلۆیانهی كهتا ئێس����تا دروس����تم
كردون بیان فروشم وههمو پارهكهشی بو
كاری خێرخوازی و خوبهخشی گروپهكه
بهكاریبینم .تائیستاش له دو پیشهنگای
وێنهكێش����ان له زانكوكهمان بهش����داریم
كردوه و تابلوكانم كڕیاری ههبوه .
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خاوهن پێداویستی تایبهتن و مامۆستان و نهوهى نوێ پهروهرده دهكهن

چیرۆكی سەرکەوتنی ژنانى خاوهن پێداویستی تایبهت

كچانى ناحیهى رزگارى بێ پشتیوانن

◘ نهوژین – پهیام لهتیف

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی

بۆ زۆربهى ئهو كچ و ژنانهى خاوهن
پێداویستی تایبهتن ،بونى ئهم كێشهیه
وایكردوه دهستبهردارى زۆر هیواو
ئاواتیان بن ،لهپێش ههموشیانهوه
خوێندن و بون به مامۆستاو كاركردن
له كهرتى پهروهرده ،بهاڵم ئهم واقیعه،
بهسهر (هێرۆ عهبدوڵاڵ) دا نهسهپاوه.

نهبونى ناوهندى فێركاریی و راهێنان،
گرفتى بۆ كچانى ناحیهى رزگارى
دروست كردوه ،ئهوان بۆ پهرهدان ب ه
خولیاو تواناكانیان ،هیچ شوێنێك شك
نابهن روى لێبكهن ،ههر ئهمهش ب ه
هۆكارى كهم دهركهوتنیان دهزانن.

هێ����رۆى تەم����ەن  40س����اڵ ،ئهگهرچی
خاوهن پێداویستی تایبهته ،بهاڵم ئهوه
واینهك����ردوه كۆتایی ب����ه ژیانى بهێنێت
و چۆك داب����دات ،بهڵكو بهپێچهوانهوه،
نهیهێش����توه ئهو كێش����هیه وای لێبكات
دهستبهردارى خهون و خولیاكانى ببێت،
ههربۆیه بهس����هركهوتویی قۆناغهكانى
خوێندنى تهواو كرد و ئێستا مامۆستای
زمانى ئینگلیزییه.
چیرۆك����ی هێرۆ ،چیرۆكى ئهو مرۆڤانهن
كه ههڵگژان به ش����اخی ئومێد و ئاوات
دا ،بۆیان قورس و س����هخته ،چیرۆكى
ئهو ژنانهی����ه ك����ه لهكۆمهڵگایهكدا كه
حیسابی پله دویان بۆ دهكرێت ،كهچى
س����هرباری ئهوهش بهشێكى جهستهیان
لهدهس����تداوهو خ����اوهن پێداویس����تی
تایبهتن.
بەپێی ئاماری بەڕێوهبەرایەتی گش����تی
چاودێری و گەش����ە پێدانی کۆمەاڵیەتی
گەرمیان ،لە س����نورەکە2528 ،خاوەن
پێداویس����تی تایبەت ل����ە رەگەزی مێ
هەن .لەکەالر  1588خاوەن پێداویستی
تایبهت و لە کفری  615و لە خانەقینیش
325خاوەن پێداویستی تایبەت.
لهو رێژهیه تهنها  79كهسیان به فهرمی،
له كهرتى گشتى دا كاردهكهن ،لە کەالر
 69كهس و لە خانەقین  10كهس.
رهنگه كاركردن بهگشتى بۆ ئهو خاوهن
پێداویس����تییانه سهخت بێت ،بهتایبهت
له كهرتى پ����هروهردهو فێركردن ،بهاڵم
بهش����ێك لهم ژنانه ،توانیویانه بهسهر
كۆسپه جهستهیی و كۆمهڵگهییهكانیاندا
زاڵ بن و هاوش����ێوهى ئ����هو ژنانهى كه
جهستهیان تهواو و بێكێشهیه ،له كهرتى
پهروهرده و هونهردا نهك ههر خزمهت،
بهڵكو ئهفراندنیش بكهن.
ئەفراح ئیبراهیم ،نمونهیهكى ئهو ژنانهیه،
نمونهیهكى زۆر تایبهت و سهركهوتو.
ئەفراح ،تەمەنى  37س����اڵه ،ناتوانێت
بەقاچەکان����ی خ����ۆی بڕوات و لەس����ەر
عەرەبانەیە ،بهاڵم لەس����اڵی()2000ەوە
فەرمانبەرە لەباخچەی ساوایانی کازیوە
لهك����هالر ،جگ����ه ل����هوهش وێنەکێش و
دەستڕەنگینێکی بەتوانایە ،ئۆتۆمبیلیشی
ههیهو خۆیشی لێی دهخوڕێت.
ئهو دهڵێ����ت« :هەمو کارەکانی ڕۆژانەم
خۆم ئەنجامی ئەدەم و کەمئەندامی رێگر
نەبوە لەبەردەم کارەکانمدا» ،وتیشی:
«بەشێک لە کچانی خاوەن پێداویسـتی
تایبەت خۆشیان کەمتەرخەمن وقسەی
کۆمەڵگا کاریان لێ دەکات».
ئهفراح ،تائێستا  5پێشانگاى شێوهكاریی
تایبهت به خۆی كردوهتهوهو بهشداریی
ل����ه  7پێش����انگاى هاوبهش����دا كردوه،
بههۆی كارهكانیشیهوه چهندین خهاڵتى
رێزلێنانى پێبهخشراوه ،كهدواهەمینیان
«خەاڵتی ژنی سەرکەوتو» بو.
ههم����و ئهو خاوهن پێداویس����تیانهى له
رهگهزی مێ له س����نورى گهرمیان ئێمه
دواندمانن ،جهختیان له سهختى بارودۆخ
و حاڵهكهی����ان دهك����ردهوه ،بهتایبهتى
لهروه كۆمهاڵیهتییهكهوه.
هێ����رۆ عهبدوڵ��ڵ�ا ،ئام����اژهى بهوهكرد:
«کچانی خاوەن پێداویستی تایبەت زۆر
جار ئەبنە قوربانی قسەی خەڵک».
ئهفراح-یش ههمان ههڵوێس����تى نواند:
« کاتێک کەسێکی خاوەن پێداویستی
تایبەت س����ەردانی ش����وێنێکی گش����تی
دەکات خەڵکی بەجۆرێک سەیردەکەن،
هەندێ����ک بەچاوی بەزەی����ی و هەندێک
قسەی بریندارکەر دەکەن».

مامۆستا و چەند کچە خوێندکارێکی خاوەن پێداویستی تایبەت

خێزانەکان رێگری
لە کچە خاوەن
پێداویستیەکانیان
دەکەن

هەندێک قسە ئازاری
داوم ،بەاڵم بۆ یەک
رۆژیش کۆڵی پێ
نەداوم

لهبهرامبهر ئهم ههڵوێس����تانهدا ،ئهوان
پش����تیان به ش����كۆی ناخ����ی خۆیان و
پش����تیوانى خێ����زان و دهوروبهرهكهیان
بهستوه.
ههش����یانه بهپێچهوان����هوه ،لهالی����هن
خێزانهكانیان����هوه رێگریان لێدهكرێت و
بههۆی رهوشى جهس����تهیانهوه ،رێیان
پێنادرێت خولیاكانیان پهره پێبدهن.
هێ����رۆ ،لهوب����ارهوه وت����ى« :زۆربەی
خێزان����ەکان رێگ����ری لە کچ����ە خاوەن
پێداویس����تیەکانیان دەک����ەن و وەک و
کەسێکی ئاس����ایی مامەڵەیان لەگەڵ دا
ناکەن».
بهاڵم لهو ژنه خاوهن پێداویس����تیانهى
گهرمی����ان ك����ه كاردهكهن ،ههش����یانه
هاوس����هرگیریی كردوهو هاوسهرهكهشى
خاوهن پێداویستی تایبهته.
زەین����ەب محەمەد ،تەمەن  32س����اڵ،
یهكێكه ل����هو ژنانه .ئ����هو خوێندنى له
پەیمانگای هیوای نابیستان لەسلێمانی
ت����ەواو ک����ردوە و ماوەی چوار س����اڵە
بەخۆبەخش����ی لە قوتابخانەی (وانۆ)ی
نابیستان لهكهالر وانە دەڵێتەوە.
زهینهب ،هاوسەرگیری کردوەو خاوەنی

کچێک����ە ،هاوسەرەکەش����ی بەهەم����ان
شێوە نابیس����تەو لەو قوتابخانەیە وانە
دەڵێتەوە.
ئهو ب����ه زمان����ى ئاماژه ك����ه زمانێكى
بهكارهاتوى نێوان نابیس����تهكانه ،ژیانى
خۆی بۆ ئێمه رون دهكردهوهو هاوكارێكى
ئاماژهكانى بۆ دهگۆڕین بۆ قسه.
وت����ى« :هەرچەن����د ب����اری ئابوریمان
وەکوپێویست نییە و له خانوی کرێداین
و هاوس����ەرەکەم بۆ دابینکردنی بژێویان
کاری تر دەکات ،بەاڵم هەمیش����ە حەز
دەکەی����ن وانە بەو مندااڵنە بڵێینەوە کە
نابیستن».
ئ����هم بارودۆخه س����هختهو ئ����هم كهمی
هاوكاریی و دهس����تگرۆییه ،واینهكردوه
ئهو مرۆڤانه له ژیان سارد بكاتهوه.
هێرۆ وتى« :من  18ساڵە لەسەر کاری
مامۆس����تایهتى خۆم بەردەوامم ،ڕاستە
هەندێک قس����ە ئ����ازاری داوم ،بەاڵم بۆ
یەک رۆژیش کۆڵی پێ نەداوم».
ئهفراح-یش ،بهپێداگیرییهوه وتى« :من
بەعەرەبانەک����ەم بەهێواش����ی بەڕێگای
خۆم����دا ئەڕۆم چونکە دەزانم رێگای من
رێگایەکی راستە بۆ ژیانی من».

ناوهن���د و س���هنتهرهكانى گهنج���ان،
هەندێكج���ار هۆکارێک���ی گرنگ���ن ب���ۆ
پەرەس���ەندن و فێرکردن و برەودان بە
ئ���ەو خولیایانەی گەنجان ههیانه ،بهاڵم
تاوهكو ئێستا ناحیهى رزگارى سهر ب ه
كهالر ،شوێنێكى ئهوتۆى نیه كه كچان
بتوانن پهره به تواناكانیان بدهن.
هەدی���ە محهم���هد ،كچێكى دانش���توى
ناحیهى رزگاری ه و خوێندکاری زانکۆی ه
ب���ۆ (نهوژین) وتی« :هیچ ش���وێنێکی
وابونی نیە لەناحی���ەی ڕزگاری تاوەکو
گەنج���ان و بەتایبەت کچان س���ەردانی
بکەن ،ئەمەش هۆکارێکە بۆئەوەی ئەو
خولیایانەی لەمێش���ک وناخماندا هەیە
بەدوای نەکەوین و واز لەو هیوایانەمان
بێنین».
ئاماژەی بەوەش���کرد« :جگ���ە لەوەی
ش���وێنێکی گش���تی بون���ی نیە،کلتورو
داب ونەریت هۆکارێکی خراپن بۆس���ەر
کچان بەتایبەت ،کەبۆتە ڕێگر لەبەردەم
بەشداری کردنی کچان و ژنان».
ههدیه ،دهشڵێت« :لە ناحیهى ڕزگاری
تەنها یەک ش���وێن بونی هەیە تاکچان
بۆی بچن ئەویش کتێبخانەی گش���تیە،
ئ���ەوەش تەنها ج���ار جار س���ەردانی
ئەک���ەن بۆ مەبەس���تی هێنانی کتێب و
زانیاری».
ژن���ان و کچ���ان هەرچەن���د دابونەریت
وکۆمەڵگ���ە بۆت���ە رێگ���ر لەب���ەردەم
خولیاکانی���ان ،ب���ەاڵم وهك ههندێكیان
دانى پێدادهنێن ،ههندێكجار خۆش���یان
كهمتهرخهمن.
سۆزان جەمال ،خوێندکاری پەیمانگا ،ب ه
(نهوژین)ى راگهیاند« :هەر لەمنداڵیەوە
ئارەزوی ئەوەم ئەکرد ببم بە میوزیکژهن
و بەش���داری بک���ەم لەو کۆرس���انەی
کەئەکرێتەوە ب���ۆ فێربونی ئامێرەکانی
میوزیک ،بەاڵم هیچ شوێنێکی وانیە لە
رزگاری کە خولێکی وابکرێتەوە تاوەکو
کچان سودمەند بن لێی».
سۆزان ،ئاماژەی بەوەشکرد« :کە کچان
خۆیان هەوڵنادەن ببن بە نهریت شکێن
و ڕێگەیەک بدۆزنەوە بۆ بەشداریکردنیان
ل ه چاالكی ه جۆراوجۆرهكان».
بهش���ێك ل ه كچان رهخنهى ئ���هوه ل ه
سهنتهر و ش���وێن ه گشتیهكانى ناحیهى
رزگارى دهگ���رن ك��� ه وهكو پێویس���ت
خزمهتیان ب ه گهنج���ان و ب ه تایبهتیش
كچان نهكردوە.
مهحم���ود س���اڵح ،بەڕێوب���ەری ماڵی
گەنجان���ی رزگاری ،ب��� ه (نهوژی���ن)ى
راگهیان���د« :ماڵی گەنجان���ی ڕزگاری
له س���اڵى ()2007هوه دام���ەزراوە ،و
مەڵبەندێکی گشتی بوە بۆ چاالکیەکان
وشوێنێکی گشتی بوە بۆ بەشداریکردنی
گەنجان ،ئیتر چ کچان بێ یا کوڕان».
وتیش���ی« :ماڵ���ی گەنج���ان ماڵێکە و

کلتور و دابونەریت
رێگرن لەبەردەم
بەشداری کردنی
کچان

دەرگای کراوەی���ە بۆکچ���ان ،هەروەها
کچان تاڕادەیەکی باش س���ەردانی ئەو
ش���وێنە ئەکەن بەتایبەت لەکاتی بونی
چاالکیەکدا».
بەڕێوبەری ماڵی گەنجان باسی لەوەش
کرد« :ل ه ئێس���تادا بەه���ۆی قەیرانی
داراییەوە چاالکیەکانیان».
به هۆى نهبونى ش���وێنێ دیكهوه کچان
زۆر جار س���ەردانی کتێبخانەی گشتی
ناحیهى رزگارى دهك���هن و بهرێوبهرى
كتێبخانهكهش دهڵێ���ت« :کتێبخانەی
گش���تی ش���وێنێکی گش���تیە بۆ کوڕان
و کچ���ان ،کچانی���ش تاڕادەیەکی باش
سەردانی کتێبخانە دەکەن».
ئهگهرچی بهش���ى پێویس���ت ناوهند و
پ���رۆژه نی ه ك ه كچانى ناحیهكه خۆیانى
تێدا بدۆزنهوه ،بهاڵم سهربارى ئهوهش
جموج���ۆڵ و چاالك���ی لهنێ���و كچانى
ناحیهكهدا رس���كاوه ،رهنگ��� ه دیارترین
بهڵگ���هش ،ئ���هو بهش���داریی ه باش و
بهرچ���اوه بێ���ت ك ه كچان ل��� ه خول و
كۆرسهكانى راهێناندا ههیانه.
ئاس���ۆ فوئاد ،بهڕێوهبهرى كتێبخانهى
گش���تى رزگاری ،ب���ه (نهوژین)ى وت:
«چەندی���ن خولم���ان کردۆت���ەوە ب���ۆ
فێربونی ژنان وکچ���ان ،وەکو( :خولی
فێربون���ی دروم���ان ،خول���ی فێربونی
زمان���ی ئینگلیزی) ،جگه لهوهش خولی
هاوبهشى كوڕان و كچانمان كردوهتهوه
كه کچانیش هاوشانی کوڕان بەشداریی
تێدادەکەن و رۆڵیان ل���ەو چاالکیانەدا
زۆرباش���ه ،دواترین چاالكیش خولێکی
شێوەکاری بو ك ه ()40%بهشداربوان کچ
بون».

کار

ژنان نانكردن له ماڵهوه دهبهن ه نێو كارگه
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لهكهالر نانهواخانهیهك دهكرێتهوهو سهرجهم كارمهندهكانى ژنن

◘ نهوژین ،رۆژان عهزیز
لەقەزای کەالر نانەواخانەیەک
کراوەتەوە کەهەمو کارمەندەکانی
ئافرەتن و بەشێوازێکی کوردەواری
نان دروستدەکەن ،خاوهنى كارگهكه
پرۆژهكه به سهركهوتو وهسف دهكات،
ژنانی كرێكاری كارگهكهش خۆشحاڵن
به پیشهكهیان.

سەربەرزم بە رەنجی
شانی خۆم بژێوی
ژیانم پەیدا دەکەم

نانەواخانەی کوردەواری هەورامان ،ناوى
ئهو كارگهیهیه كه تایبهته بهدروستكردنى
پیشهوهرانی کوردس���تان ،بۆ (نهوژین)
نان بهشێوازى خۆماڵیی .لەم کارگەیەدا
رایوگهیاند« :رێژەی کرێکارانی ئافرەت
(نانی خۆماڵی هەورامی ،تەنوری ،کەالنە
بۆ کاری پیش���ەیی زۆر زی���ادی کردوە
و کولیچ���ە) و هەندێک خواردهمهنى تر،
لە چاو سااڵنی پێش���و ،ئێمهش بەپێی
دروست دەکرێن.
ئەو دەس���ەاڵتانەی هەمان���ە دەتوانین
دلێ���ر مهجی���د حهمی���د ،خاوەن���ی
پێشنیار بکەین و داوا بکەین لە کارگە و
نانەواخانەك���ه ،ب���ه (نهوژی���ن)ى وت:
شوێنکارەکان کە جێگای ئەم ئافرەتانە
بیرۆکەی دانانى ئ���هم كارگهیهم كاتێك ژنێک لەکاتی نانکردن دا
بکەنەوە تا لەالیان کار بکەن».
لهالم دروس���ت بو كه چەند کارگەیەکی
هاوش���ێوهم لە هەڵهبجەی ش���ەهید دا لهروی مادیی و ژیانهوه ،دهستكهوتێكیان (نهوژی���ن) دەڵیت« :م���اوەی نزیکەی زیاترە».
لهب���ارهى هاوكاریكردن���ى كرێكاران���ى
بینی ،بۆیه بڕیارمان���دا ئهو ئهزمونهش بۆخۆیان و خێزانهكانیان ههبێت.
پێن���ج مانگە لێرە کار دەکەم ،راس���تە وادیاره ژنانى كرێكار ،رازین بهو شێوازه ژن لهكات���ى روداو و كێش���هكاندا ،ئهو
کوب���را محهمهد ،یهكێك ل���ه كرێكارانى هەمو کارێ���ک ماندو بونی خۆی هەیە و لهدابهشكردنى كار لهكارگهكه.
بهرپرس���ه وت���ى« :لەه���ەر حاڵەتێکی
لێرهدا دوباره بكهینهوه».
ئهو ئاماژه بهوهدهكات كه لهس���هرهتاوه كارگهك���ه ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى« :من ئێمەش ماندو ئەبین ،سەرەڕای ئەوە زۆر پەروین حهسهن ،یەکێکە لە كرێكارهكان ،رودانی برینداربون ئێمە دەتوانین بەپێی
گرهوێك���ى زۆر ك���راوه لهس���هر ئهوهى ماوەی س���ێ مانگە لێ���رە کار دەکەم ،خۆشحاڵین بەکارەکەمان ،ئەو موچەیەش ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى « :كارهكانمان دەس���ەاڵتی خۆمان و لەس���ەر داهاتی
پرۆژهكهیان شكس���ت دێنێت و رهواجی بەهۆی نەبونی و هەژارییەوە هاتوم لێرە لێرە دەستم دەکەوێت بەشم دەکات ».بهباش���یی بهڕێوهدهچێت و كارگهكهش خۆم���ان هاوکارییان بکەی���ن ،بەاڵم ئەو
نابێت ،بهاڵم گوێیان بهو قس���انه نهداو کار دەکەم ،لەگەڵ ئەوەش���دا خۆشحاڵ ش���ێوازی كاركردنى ژنان له كارگهكهدا ،بوهت���ه مای���هى دابینكردن���ى بژێویی کەس���انەی لە کەرتی تایبەتن و گرەنتی
و س���ەربەرزم کە بە رەنجی شانی خۆم پش���ت به ب���ڕى بهره���هم و كاتى كار ئێمهش».
ک���راون ئ���ەوا حکوم���ەت موچەیان بۆ
خۆشبهختانه تیایدا سهركهوتو بون.
دهبهستێت.
دلێ���ر مهجی���د ،ئام���اژهى بهوهكرد كه بژێوی ژیانم پەیدا دەکەم».
بەپێی ئەو ئامارەی ل���ە لقی گهرمیانى ئەبڕێتەوە و خانەنشینیان دەکات».
س���هرجهم كرێكاران���ى كارگهكهى ژنن ،ئهم ههستى سهربهرزیی و خۆشحاڵییه ،دلێر مهجی���د ،خاوهن���ى كارگهى نانى س���ەندیکای کرێکاران���ەوە وەرگیراوە ،لهب���ارهى زامنكردنى ماف���ی كرێكارانى
ئهم���هش بهوتهى خ���ۆی «گەورەترین لهزۆرێك ل���هو ژنانهدا رهنگیی داوهتهوه ك���وردهواری ههورام���ان ،لهوب���ارهوه نزیک���ەی ( )18٠کرێ���کاری ئافرەت لە ژنیش���هوه( ،عومهر محهمهد) ئاماژهى
دەستکەوتە کەتوانیومانە ئەم ئافرەتانە كهلهكارگهى نانى كوردهواری ههورامان رونیكردهوه« :ئەو ئافرەتانەی لێرەن بە س���نوری قەزای کەالر و دەوروبەری دا بهوهكرد كه بهگش���تى لەهەر حاڵەتێک
لێرە کۆبکەینەوە و بژێوی ژیانیان پەیدا دا بینیم���ان و دیدارم���ان لهگهڵ س���از دو بەش کاردەک���ەن ،کاتی کارکردنیان هەیە ،ئ���هم رێژهیهش رۆژ دواى رۆژ رو ئەگ���ەر كرێكارێ���ك ناهەق���ی بەرامبەر
لە 6ى بەیانی بۆ 5ی ئێوارەیە ،شێوازی له زیادبونه.
كردن.
بکرێت ،ئهوا دهتوانێت لهالیان س���كاال
بکەن».
ژنانى كرێكار ،ئهگهرچ���ی ماندوێتییان عائیش���ە قارەم���ان ،یەکێک���ى ترە لەو موچەكانیشان پەیوەستە بە کارکردنیان ،عومهر محهمهد ،سەرۆکی لقی گەرمیانی تۆمار ب���كات ،ئهوانیش بهدواداچون بۆ
زیاتر دهبێت ،بهاڵم دڵخۆشن كهوا دهتوانن ئافرەتانەی لهكارگهكهدا كاردهكهن .بۆ ه���ەر ئافرەتێک زیاتر کار بکات موچەی یەکێت���ی س���ەندیکاکانی کرێ���کاران و سكااڵكهى دهكهن.

ژنان لە گهرمیان کارکردن دەکەنە نەریت
◘ نهوژین ،كوێستان حهسهن
لە ئێستادا لە کەالر ژمارەیەکی
بەرچاو ئافرەت لەهەمو بوارەکاندا
کاردەکەن و خاوەن کاری خۆیانن،
رێژەی داوا کردنی ئافرەت بۆ کارکردن
لە ئەمساڵدا زیادی کردوە ئەمەش
بە وتەی لقی گەرمیانی سندیکای
کرێکارانی کوردستان.

س���وهەیلە عەل���ی (هاوژی���ن خەیات)،
بهرگدورێك���ى ناس���راوه بەتایبەتی لە
دورین���ی جل���ی کوردی .ئ���هو خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردس���تانە و ماوەی پێنج
ساڵە لە کەالر دەژی و دوکانی خەیاتی
هەیە .ئێستاش ماوەی  3مانگە دوکانی
بهرگدوری لە تهالری (هاوچەرخ)ى ناو
بازاڕى شارى كهالر داناوە.
سوهەیلە ،هاوسەرگیری کردوەو خاوەن
دو مناڵە ،دەڵێت « :هاوس���ەرەکەم و
کچە گەورەکەم هاوکاری زۆریان کردوم
لە کاروباری ماڵەوە».
وتیش���ی « :خەیاتی ح���ەز و خولیای
منەو سەرچاوەیەکیشە بۆ دابین کردنی
بژێوی ژیانم».
رونیشی کردەوە« :موشتەری تایبەتی
خۆمم هەیە ک���ەزۆر لەکارەکانم رازین،
بۆی��� ه قەیران���ی دارای���ی زۆر کاری لێ

بەهۆی قەیرانی داراییەوە رێژەیەکی زۆر
ل���ە ئافرەت رو ل���ە کارکردن دەکەن بۆ
باش���کردنی گوزەرانی���ان و دابینکردنی
بژێوی ژیانیان.
گەرچی نیش���انەکانی پیری بەڕونی لە
روخساریدا دەرکەوتون ،بەاڵم تا ئێستا
بەردەوامە لە کارکردن.
پوره مهلیعه  ،تەمەنی گەش���توەتە 80
ساڵ و ماوەی  25س���اڵە لەناو بازاڕی
لەنگ���ەی ک���ەالر خەریکی فرۆش���تنی
كهرهستهى کوردەواریە وەک(:مێخەک
کارکردن حەز
و خەنە ...هتد).
ئهو باس���ی قورس���ی ژیان���ی دەکات و
و خولیای منەو
دەڵێ���ت« :بەه���ۆی کەم دەس���تی و
نەداریەوە ب���ەردەوام کاردەکەم چونکە
سەرچاوەیەکیشە بۆ
ئەم���ە تاکە س���ەرچاوەی دابین کردنی
دابین کردنی بژێوی                                      
بژێوی ژیانمە».
وتیشی « :ئێستا ناتوانێت وەکو پێشو
     ژیانم
ش���تەکانی بفرۆش���ێت بەهۆی قەیرانی
داراییەوە».
وەکو خۆش���ی دەڵێت« :هەڵسوکەوتی
کەس���انی دەوروب���ەری زۆر ب���اش بوە نەکردوم».
ب���ەو پێی���ەی کە تاک���ە ئافرەت���ە لەو
لەگەڵی».
هەمیشە ژنان ئارەزوی ئەوە دەکەن کە ب���ازاڕەدا ،هاوژین ح���ەز دەکات ژنانی
خۆی���ان بتوانن کاربکەن و بژێوی ژیانی تری���ش کاربکەن و لەهەم���و بوارەکاندا
خۆی���ان دابین بکەن و پێویس���تیان بە خاوەن���ی داهاتی خۆیانبن .وتیش���ی:
«دەمەوێت لەداهاتودا کارەکانم فراوان
کەسانی دەوروبەر نەبێت.

بکەم و ژنانی تریش کە شارەزاییان لە
بهرگدوری هەیە بێنمە ناو کارەکانم ».
دەش���ڵێت« :مامەڵ���ەی دوکان���دارە
دراوسێکانم زۆر باش بوە لەگەڵم».
زۆرینەی ژنانی خ���اوەن کار دەڵێن کە
خێزانەکانیان پاڵپشتیان لێ کردون.
ئەمی���رە تۆفیق ،کە یەکێکە لەو ژنانەی
ماوەی س���اڵ و نیوێکە دوکانی داناوە،
دەڵێت« :هاوسەرەکەم پاڵپشتم بوە بۆ
ئەوەی کار بکەم».
ئەمی���رە ،تەمەنی  23س���اڵەو خاوەن
 2مناڵ���ە و دوکانەکیش���ی تایبەتە بە
جوانکاری خانمان.
دەڵێت:هەم���و کڕیارەکان���م ئافرەتن و
مامەڵەیان زۆر باشە پێکەوە.
وتیش���ی« :قەیرانی دارایی کاریگەری
هەبوە لەس���ەر کەمبون���ەوەی ژمارەی
ئەو کەس���انەی س���ەردانی دوکانەکەم
دەکەن».
بەپێی ئاماری لقی گەرمیانی سندیکای
کرێکارانی کوردستان ئەمساڵ ژمارەیەکی
زۆر داوای کارکردنیان کردوە بەتایبەت
ئافرەتانی موچە خۆر.
عومەر محەمەد ،سەرۆکی لقی گەرمیانی
یەکێت���ی س���ندیکاكانى كرێ���كاران و
پیش���هوهرانى کوردس���تان دەڵێ���ت:
«ژمارەی دوکاندارە ژنەکان دیاری کراو
نییە ،بەاڵم ئەمساڵ ژنان بەلێشاو داوای ژنێک لەکاتی کاری درومان دا
مۆڵەتی کارکردنیان کردوە».
بونى ئهم ژماره فرۆشیار و پیشهوهرهى
ناتوان���ێ ئەرکی ماڵ بەباش���ی بەڕێوە
ژنانی���ش ،بۆچون���ى جی���اوازى لهالی و خراپ.
پیاوانى پیشهوهر دروست كردوه ،ههی ه رونیدهكات���هوه « :ئەگەر کڕیار ئافرەت ببات ،ئەمەش ڕەنگە ببێتە کێشە».
بهههنگاوێكى باشى دهزانێت ،ههش ه ب ه ب���ێ ئەوە هیچ کێش���ە نابێت ئەوە هیچ بهاڵم محەمەد ،ئهویش بهههمانش���ێوه
کێشە نابێت چونکە هەمو ئەو شتانەی دوكان���داره ل ه بازاڕى ك���هالر ،دەڵێت:
خراپ.
زی���رەک محەم���ەد ،کە دوکان���دارە ل ه بیەوێ دەیکڕێ و هەروەها باشتر لەیەک «زۆر ئاساییە بەالمەوە ئافرەت دوکانی
بازاڕى ك���هالر ،دەڵێت بون���ی ئافرەت دەگەن ،بەاڵم الیەنە خراپەکەی ئەوەیە هاوش���ێوەی پی���او هەبێ���ت ،چونک���ە
وەک و دوکان���دار دوالیەنی هەیە :باش کە ئەو ئافرەتە لەماڵ دور ئەکەوێتەوەو ئافرەتیش دەتوانێت کار بکات».
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لە كهالری كۆن ژنێک  13ساڵە دوکان بەڕێوەدەبات
كاركردنهكهم هیچ
رێگریهكى بۆ
دروست نهكردوم

خاتو سروە لە دوکانەکەیدا
◘ نهوژین ،شۆخان حهمهساڵح
ئهگهر بهكۆاڵنه بهیهكداچوهكانى
گهڕهكى كهالرى كۆن دا بۆ دوكانى
خاتو (سروه) بگهڕێیت ئهوا ب ه
ئاسانى دهیدۆزیتهوه ،چونك ه ناوێكى
ناسراوهو بهردهوام دهرگاى دوكانهكهى
كراوهیه كهوهك ماركێتێكى بچوك
پڕیهتى لهپێداویستهكانى رۆژانهو
پێداویستى ئافرهتانهو بهمتمان ه
بهخۆبونێكەوە بۆماوهى زیاد لهسیازده
ساڵه پێشوازى ل ه كڕیارهكانى دهكات.

سروه لهناس���اندنى خۆیداو قسهكردن بازرگان���ى ههب���وه بهوپێی���هى باوكم
لهسهر كارهكهى به رویهكى خۆشهوه ك ه دوكانى ههبوه ،بهاڵم من بۆ خۆم ش���تم
بڕوابهخۆبینێكى زۆرى تێدا دهبینرێتك دروستدهكردو برایهكم بۆى دهفرۆشتم،
ب���هدهم بهڕێكردن���ى كڕیارهكانى لهنێو بهاڵم لهدهستپێكى كاركردنمدا بهتایبهت
دوكانهكهى كهلهتهنیش���ت ماڵهكهیهتى عهباى ژنانم دروست دهكردو دهمبرد بۆ
كاتێك قس���هت بۆ دهكا بهم ش���ێوهی ه كڕیارهكان».
لهچیرۆك���ى دهس���پێكردنى كارهكهى و وتیش���ی« :دواى ئهوهى هاوسهرگیریم
دۆخى ژیانى تایبهتى دواو وتى« :ناوم كرد بارى ئابوریمان باش نهبو تهنانهت
(س���روه قاس���م محهمهد)ه لهدایكبوی ناوماڵهشمان بهش���ێوهى ئاسایى نهبو،
س���اڵى 1973م .خێزاندارم و خاوهنى بهاڵم هیچ كات نهمهێشتوه هاوسهرهكهم
پێنج منداڵم ،ه���هر لهمنداڵیهوه حهزو خهم بخوات».
خولی���ام ل��� ه كارى فرۆش���تن و كارى ئهو هێشتا ئهوهى لهبیرماوه كهبهنایلۆن

و گوێنی راخهرى دروس���ت كردوه لهم
سااڵنهى دوایدا دهست بهردارى بوون.
س���روه زیاتر ئهدوێت و دهڵێت« :ئهو
كاتهى ك ه هاوسهرگیریم كرد دوكانێكى
س���ادهم دان���او دواترلهس���هر داواكارى
خهڵكى ش���تى زیات���رم هێنا تاوهكو بو
ب ه دوكانێكى گهوره و ناوى دهركرد»،
ئێستاش وهكخۆی وتى لهههمو شوینێكى
«ئاواییهوه» دێن بۆ دوكانهكهى.
دهربارهى رێگری یان پاڵپش���تى كردنى
هاوسهرهكهیشى ،وتى« :هاوسهرهكهم
زۆر هاوكارم���هو زۆرب���هى خهڵكی���ش
دهس���ت خۆش���یان لێك���ردوم تهنانهت
ئهو دوكانانهش دهستخۆش���یان دهكرد
كهمن كهلوپهلى ئافرهتانم الدههێنان و
پێان باشبو ك ه ژن كهلوپهلى ئافرهتان
بفرۆش���ێت ،ههرئهوهش��� ه بوهت ه هۆى
ئ���هوهى كهههم���وان متانهیهكى زۆریان
پێم ههبێت».
وتیشى« :كهمن ئهو كهسانهى كه رهخن ه

فیچەر

دهگ���رن و كاركردنهكهم هیچ رێگریهكى
بۆ دروس���ت نهكردوم وههرچهنده خۆم
زۆر ح���هز بهكارهك���هم دهك���هم ،بهاڵم
خێزانهكهم یارمهتیدهرمن و بههاوكارى
ئهوان توانیومه هاوسهنگى لهنێوان كارى
دوكاندارى و كارى ماڵهوهو بهخێوكردنى
منداڵهكانم و پهیوهندی ه كۆمهاڵیهتیهكانم
راگرم».
ئام���اژهى بهوهش ك���رد ئهوكاتهى ئهو
دوكانى داناوه هیچ جۆره دوكانێكى لهو
جۆره نهبو لهگهڕهكهكهى ئهوان ك ه زیاد
لهس���یازده ساڵه ئهم دوكاندارى ئهكات
و ههر ئهوهش هۆكارى ناس���راویهتى ل ه
گهڕهكهكهیدا.
وادیاره قهیرانى دارایى كاریگهرى ههبوه
لهسهر كار و دوكانهكهى سروهخانیش،
لهوب���ارهوه وت���ى« :قهیران���ى درایى
زۆر كاریگ���هرى ههب���وه لهس���هر كارى
دوكانداریم ،خهڵك ههی ه پێداویس���تى و
كهلوپهل بهقهرزدهبات» ،بهاڵم بههۆى
دڵفراوانى سروهخانهوه دوكانهكهى ههر
وهك خۆیهت���ى و كڕی���اران بهردهوامن
لهمامهڵه كردن لهگهڵى.
وهك خۆى دهڵێ���ت« :خهڵك فهقیرهو
پارهى نیهو دهبێ���ت هاوكاریان بكهین،
قهرزى واههیهچهن���د مانگێكه چاوهڕێم
كهبۆم بگهڕێننهوه ،خهڵك نهخۆش���ى
ههیهو دهبێت یارمهتى بدهیت».
وتیشى« :كهس���انێكیش ههن دێن بۆ
پرس���یاركردن ل ه چۆنێتى دانانى دوكان
و بهڕێوهبردنى و هانى زۆر كهسم داوهبۆ
ئهم كاره.
رێنمای���ی ئ���هو كهس���انهش دهكات و
دهڵێت« :دهبێت ئارامبگرن و مهزاجێكى
ساردیان ههبێت ،ههندێك جار خهڵكى
توڕهیهو دهبێت بههێمنى ههڵس���وكهوت
بكهیت».

لە داعش هەڵهات بەاڵم سوپای عێراق هاوسەر و مناڵەکانی کوشت
چیرۆکی ژنێکی ئاوارە لە کەمپێکی گەرمیان
◘ نهوژین،
زریان محهمهد  -جوان ه جهلیل
دایكى ئیدریسى تهمهن ()40
ساڵ ،دومانگ بهر له ئێستا لهگهڵ
هاوسهرهكهى و پێنچ منداڵهكهى دا،
ههوڵى ههڵهاتنى دا بهرهو ناوچهى
(خازر) ،بهوپێیهى گوندهكهیان لهنزیك
موسڵ ببوه گۆڕهپانى شهڕى نێوان
داعش و سوپاى عێراق ،بهاڵم ل ه رێگا
ئۆتۆمبێلهكهیان كهوته بهر بۆردومانى
فڕۆك ه جهنگییهكانى عێراق.
دایك���ى ئیدری���س ،ب���هدهم گریان و
ههڵڕشتنى فرمێس���كهوه بۆ رۆژنامهى
(نهوژی���ن) دواو وت���ى« :كاتێ���ك ل ه
گوندهكهم���ان بوی���ن داعش هێرش���ى
كردهسهر س���وپاى عێراق و گوندهكهى
ئێم���هش ب���وه گۆڕهپان���ى ش���هڕێكى
گهوره».
بهوت���هى دایكى ئیدری���س ،هێزهكانى
س���وپاى عێراق و چهكدارهكانى داعش
ههردوالی���ان جلى س���هربازى زهردیان
لهب���هردا بو ،بۆی��� ه نهم���ان توانیوه
لهیهكترییان جیا بكهینهوه ،تهنها دهمان
بینى جل زهرد لهبهرهكان ل ه یهكترییان
دهكوش���ت ،هیچ له بارودۆخهك ه حاڵى
نهدهبوین.
به هۆى گهرم بونى شهڕى نێوان داعش
و س���وپاى عێراق ،دایك���ى ئیدریس و
هاوس���هرهكهى و منداڵهكان���ى لهگهڵ
خهڵك���ى گوندهكهیاندا ،بهش���ێكیان ب ه
پیادهو بهش���هكهى تریان به ئۆتۆمبێلى
بارههڵگ���ر ههڵهات���ون ب���هرهو ناوچ ه
ئارامهكان.
خێزان��� ه ههڵهاتوهكان لهپاڵ مهترس���ى
پهالماردانیی���ان لهالی���هن داعش���هوه
ترسیشیان ههبوه لهوهى لهالیهن تانك

بههۆى بۆردومانی
هێزه عێراقییهكانهوه،
هاوسهرهكهم و دو
كوڕم كوژران

و فڕۆكه عێراقیهكانهوه بكرێنه ئامانج.
وهك���و دایك���ى ئدری���س ئام���اژهى
بۆك���رد ،كاتێ���ك چونهته نێ���و ناوچ ه
قهدهغهكراوهكان���ى داعش و س���وپاى
عێراقهوه ،ههوڵیان داوه سوپاى عێراق
تێبگهیهن���ن لهوهى ك ه ئ���هوان ئاوارهن
و بهه���ۆى ش���هڕهوه م���اڵ و حاڵیان
بهجێهێشتوه له ترسى ئهوهى بۆردومان
نهكرێن.
دایكى ئیدریس ،وتیشى« :بهاڵم ههرچى
داد و بێدادمان كرد بێس���ود بولهالیهن
س���وپاى عێراق���هوه بۆمب���اران كراین،
بههۆى بۆردوم���ان كردنم���ان لهالیهن
تانك و فڕۆك ه عێراقییهكانهوه ،لهڕێگاو
لهكاتى ههڵهاتنماندا ،هاوس���هرهكهم و
دو كوڕم كوژران».
دایكى ئیدریس ،لهكاتى باس كردنى ئهو
كۆست ه گهورهى كهبهسهر خێزانهكهیدا

دایكى ئیدریس وێنەی هاوسەر و مناڵە کوژراوەکانی بەدەستەوە گرتوە
هات���وه ،داى له قوڵپ���ى گریان و وتى :دایك���ى ئیدریس ،دواى بڕینى س���هدان تهنگى پێههڵچنیبون ،بهاڵم ههمیش��� ه
«كاتێك فڕۆك��� ه بۆردومانى كردین ل ه كیلۆمهت���ر دواج���ار گهیش���توهت ه نێو بیریان لهالى دایكى ئیدریس بو.
پڕێكا دهنگێكى گ���هوره هات و كاتێك خاك���ى ههرێم و ل��� ه ئێس���تادا لهگهڵ وهلی���د فهلوجهیى ،كه لهكهرهڤانهیهكى
بهه���ۆش هاتم���هوه بینیم پاش���ماوهى كچ ه گهورهك���هى و دومنداڵى تریدا ل ه تهنیشت ماڵى دایكى ئیدریس نیشتهجێ
جهستهى هاوسهرهكهم و منداڵهكانم ل ه نێ���و كهرهڤانهیهكى پێن���چ مهتریدا ل ه ببو ،ب ه نهوژینى وت« :دایكى ئیدریس
كهمپی ئ���اوارهكان لهگهرمی���ان ،ژیان و منداڵهكان���ى ل ه ژی���ان و گوزهرانێكى
ئامیزدا بوه».
سهختدان و كهس نیه كاریان بۆ بكات
ئهو وتیش���ى« :ههرگیز ئهو س���اتانهم دهگوزهرێنن.
لهبی���ر ناچێت���هوهو كهالش���هى گهرمى ئهو لهپاڵ خهمخواردنى بۆ لهدهستدانى و بیانژێنێ».
ئازیزانم ب ه پارچهپارچهبوى ل ه ئامێزمدا هاوسهر و دو منداڵهكهى خهمى بهخێو وتیش���ى« :دایكى ئیدریس ب ه دهس���ت
كردنى منداڵهكان���ى ترى بو ،بهتایبهت منداڵ��� ه بچوكهكانیهوه گی���رۆده بوه،
بون».
ههڵهاتن���ى دایك���ى ئیدری���س و ك ه گیرۆدهى دهستى ههژارى و سهختى ئهگهر حکومەت یان الیەن و رێكخراوێك
هەبێت یاخ���ود خێرخوازێ���ك لەخۆی
دوركهوتنهوهى لهگۆڕهپانى جهنگ نهك ژیان و گوزهرانى بو.
تهنها خۆش���بهختى لێ نهكهوتوهتهوه ،ل ه دهوروبهرى كهرهڤانهكهى ماڵى دایكی راببینێ و مانگان ه بڕێك پارهیان بۆدابین
بهڵكو خۆى و خانهوادهكهى خستوهت ه ئیدریس ژمارهیهك خێزانى ترى خهڵكی ب���كات ،چونكه ئهوان خێزانێكى بچوكن
نێ���و بارودۆخێكهوه ك��� ه دهرچون لێى (موسڵ و فهلوجه) ههبون ،ههرچهنده وخهرجی���ان كهم���هو دهتوان���ن بژێوى
ئهوان خۆشیان سهختى ژیانى ئاوارهیى ژیانیان بهڕێوه ببهن».
ئهستهمه.
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◘ نهوژین ،پهیام لهتیف

مهاباد حەسەن مەال عوسمان،
ئەو ئافرەتەیە لهكاتێكدا دهست
بهوهرگێڕانى كتیب دهكات ،لەگەرمیان
ژمارهى ژنى نوسهر و وهرگێڕ،
له پهنجهكانى یهك دهستیش
تێنهدهپهڕى ،بهاڵم ئهو بهتواناى
خۆى وبهپشتگیرى خێزانهكهى ،توانى
سهركهوتوبێت لهو كارهى دهستى
داوهتێ و بهرههمهكانیشی تائێستا 10
كتێبه.

مههاباد ،لهس���الى ( )2008وه دهستى
ب���هكارى وهرگێ���ڕان ك���ردوه( ،ژن���ى
نمونهیى) یهك���هم كتیبى وهرگێڕاویهتى
ك���ه لهس���اڵى ( )2009لهچاپ���دراوه و
( )2013دوبار چاپكراوتهوه.
ئهو زۆر بهلهس���هرخۆیى بڕیار لهس���هر
ئەو کتێبان���ە دەدات کە وەریدەگێڕێت،
كاتێكی���ش دهس���ت بهوهرگێ���ران
دهكات چهندی���ن س���هعات كاردهكات
تاوەكو كتێبهكانى بهباش���ترین ش���ێوه
بخاته بهردهس���تى خوێن���هران ،ههمو
كتێبهكانیش���ى لهزمان���ى فارس���یهوه
وهرگێڕاوه.
(پروگرام���ى ئامانجه مهزنهكان ،رۆژێك
 365دوباره نهكهینهوه ،لهشهپولهوه تا
لوتكه ،كاتێك تۆ دهگۆڕێیت جیهانیش
دهگۆڕێت ،پێویستیهكانى مرۆڤى ئهمڕۆ،
دهروازهى بهدیهێنان���ى خهون���هكان)،
ناونیشانى ئهو كتێبانهن كه وهریگێڕاون
و چاپ���ی ك���ردون .ههندیك���ى تریش
لهكتیبهكانى لهژیر چاپدایه.
ناوهڕۆك���ى كتێبهكانى مههاباد ،بابهتى
كومهاڵیهت���ى ودهرونین وكتێبێكیش���ى
لهب���وارى تهنزدای���ە .ب���هالى (مهاباد
حهسهن)وه جوانترین و خوشهویستترین

ژمارە( )2یەکشەممە 2017/1/22

کتێبی وەرگێڕاوە

كتی���ب ك���ه وهریگێڕابێ���ت «دهردى
بێش���عوریى» ب���وه .دهڵێ���ت «:ئهم
كتیب��� ه بهت���هواوى باس���ى كۆمهڵگاى
ئهمرۆى خۆماندهكات ،باسى بیشعوریى
كۆمهاڵیهت���ى وسیاس���ى و راگهیاندن و
پەروەردە دهكات».
س���هربارى وهرگێ���ڕان ،ئ���هو ئافرهت ه
وهرگێڕه ،خاوهنى ههوڵی نوسینیش���ه،
لهئێستادا کتێبێکی ئامادەکراوی ههی ه
كه خۆی نوسیویهتى بەناوی (مۆدیلى
بهئهمرۆیی���ى ب���ون یان پیش���یلكردنى
بههاكان).
لهب���ارهى ئ���هم كتێب���هوه دهڵێ���ت:
«ئ���هم كتێب ه لهروانگهى دهرونناس���ى
وكومهڵناسى وئاینى ئیسالمهوه شرۆڤهى
مۆدێل وجلوبهرگى تاكهكان وئارایش���ت
دهكات بهتایبهت���ى خانم���ان وگهنجان
وكۆكراوهى ش���هش س���اڵ كاركردنمه،
كه ههم���و كارهكان���ى تهواوبوه ،بهاڵم
بهه���وى قهیرانى دارایى لهگهڵ ههندێك
لهكتێب ه وهرگێڕاوهكانى تر دا چاپكردنى
دواكهوتوه».
لهب���ارهى كهم���ی ژم���ارهى بونى ژنى
نوسهر لهكوردستان بهگشتى و گهرمیان
بهتایبهتى ،مهاباد حهس���هن ،دهڵێت:
«ژنى نوس���هر ههیهو پیشتریش ههبو،
بهاڵم بههوى ئهوهى ژینگهیان بۆ لهبار
نهبوه کەمیان بەردەوام بون و زۆربەیان
وازیانهێناوه».
ئ���هوهش دهڵێ���ت :تاك���و ئێس���تا
وهكپێویس���ت بڕوا بهتوان���اى ئافرهت
نهكراوه ،ئهمهش بهش���ێكى بۆ خودى
ئافرهت خ���ۆى دهگهڕێت���هوه ،چونك ه
خۆمان كهمتهرخهمین ههوڵمان نهداوه
وهك پێویست جێگاى خومان بكهینهوه
و «تاكو تهرای���ن» و وهكو ئافرهتیش
كارهكانمان درهنگ تر چاپ دهبێت.
كاتیك دێیته سهرباس���ى بیدهنگیهكهى
لهوهرگێڕان ونوس���ینى كتیبهكانى ،ئهو

دهڵێ���ت« :دو الیهنى ههی���ه ،یهكهم:
دهبێ���ت كار مروڤ بناس���ێت نهك من
ش���تهكان زهقكهمهوه ،ئهگ���هر كارێك
س���هنگ وقورس���ى ههبێ���ت خهڵ���ك
خۆى ب���هدواى خاوهنهك���هى دهگهڕێت
باخوێن���هر خۆى بڕیاربدات ك ه من چۆن
كارمكردوه».
الیهنى دوهمیش ب ه رای ئهو ،دهگهڕێتهوه
بۆ نهبونى دهزگاى جاپ لهگهرمیان.
وت���ى« :م���ن ح���هز دهك���هم دهزگاى
چاپ لهش���ارهكهى خ���ۆم ههبێت ولێره
كتێبهكان���م چاپ بكهم ،ب���هاڵم جارى
واههی��� ه كتیبهكانم دواى ماوەیەکی زۆر
دهگاته ئێ���ره لهكاتیكدا م���ن لهههمو
شارهكانى تر كتێبى خۆم دهبینم»
مهاباد خێزانهكهى زۆر پشتگیریانكردوه
لهكارى وهرگێڕان ونوس���ین .وهكخوى
دهڵێت« :وهرگێڕان زور قورسهو كاتێكى
زۆرى دهوێت و پێویس���تى بهكهشێكى
هێمن و لهس���هرخۆیه ،ماڵ���هوەش زۆر
هاوكارى منیان كردوهو ئهو كهش���هیان
بۆ رهخساندوم وبهردهوامیش پاڵپشتیم
دهكهن لهكارهكانمدا».
س���هربارى ئ���هو بهره���هم و كاران���ه،
مهاب���اد حهس���هن ،تاكو ئێس���تا خۆى
بهنوس���هرێكى باش نازانێت هیوای وای ه
«لهداهات���ودا ببمه نوس���هرێكى باش
و ب���ەو پەڕی توانام���ەوە خزمهت بهژن
والیهنى پهروهردهیى و رۆش���نبیرى ئهم
كۆمهڵگای��� ه بكهم ،چونك��� ه پهروهرده
لهكۆمهڵگاى ئێم ه زۆر الوازه و زۆربەی
کێشەو گرفتەکانمان نەبونی پەروەردەی
تەندروستە».
مههاباد ،لهساڵی 2010زانکۆی سلێمانی
بەشی کۆمەڵناسی تەواوکردوه ،ئێستاش
توێ���ژهرى كومهاڵیهتی���ه لهقوتابخانهى
گهالوێژى ئێواران .وهكخۆیشی دهڵێت:
«حهزدهك���هم ههرلهوبوارهدا بروانامهى
ماستهرو دكتورا بهدهستبهێنم».

مهاباد حەسەن

كاتێك ئافرهتێك
دهیهوێت خۆى
بسهلمێنێت روبەروی
چەندین ئاستەنگ
دەبێتەوە
بەشێک لە بەرهەمەکانی وەرگێڕ
جگه ل��� ه وهرگێڕان و نوس���ین ،ماوهى ههر لهماڵ���هوه بێ���ت وبێدهنگ بێت و
چهندین ساڵیش لهبوارى ئافرهتان كارى حهقیشى بخورێت و هیچ نهڵێت».
كردوه لهس���هنتهرى بهرهنگاربونهوهى جهختیشدهكاتهوه« :بهاڵم خۆشبهختان ه
توندوتیژى دژ ب ه رهگهزی مێین ه لهكهالر ئێس���تا ئافرهتى چاوكراوهم���ان ههیه،
كهس���هر به رێكخراوى  PDOبوه ،لهو ههرچهنده كاتێ���ك ئافرهتێك دهیهوێت
روهش���هوه چهندین كوڕو سیمینارى ل ه خۆى بس���هلمێنێت روب���ەروی چەندین
لەمپەر و ئاستەنگ دەبێتەوە».
گهرمیان پێشكهشكردوه.
مههاب���اد ،لهبارهى توان���او مافی ژنان دهش���ڵێت« :دەخوازم ئ���هو پیاوانهى
و رێگریك���ردن لێی���ان ب���ۆ كاركردن و پهروهردهى دهس���تى ئافرهتن مروڤان ه
بهرهوپێشهوهچون ،وتى« :لهكومهڵگهى بیربكهنهوه نهك پیاوانه ،كاتى خۆى ئهو
ئێم���هدا كلتور بهس���هر دین ویاس���او عهقڵیهتهى دایك وداپیرەمان ئێمهیان پێ
ویژدانهوه زاڵه ،تائێس���تا الى زۆرینهى پهروهردهكرد ،عهقڵیهتیهكى پیاوانهبو
ئهم كۆمهڵگای���ه ئافرهتى باش ئهوهی ه لهمێشكێكى ژنانهوه دەردەچو».

دوێنێ و ئهمڕۆ و ههمیش ه لهگهڵ فروغ...
◘ نوسینی:جهلیل دوستخواه
◘ وهرگێڕانى:مهدى كهریمی
وتویان��� ه ك���ه ش���یعر ئامادهبوییهكى
بهردهوامه ،ههروهها ش���اعیریش وهك
ش���یعرهكهى ههڵگرى ههمان سیفهته،
لهبهر ئهوه كهوات ه فروغ دوێنێ و ئهمڕۆ
و بۆههمیش��� ه لهگهڵماندای��� ه و زیندوه
لهناوماندا ،چونكه ل ه ئێس���تادا بههۆى
زۆربونى توندوتیژى بهرامبهر ئافرهتان
و رهوش���ی نالهب���ارى ژیانیان ههس���ت
بهوهدهكهین ك ه فروغ شیعرهكانى بۆ ئهم
س���هردهم ه دهگونجێت و واههستهكهین
ئێستا لهناوماندایه و ئهو شیعرانهى بۆ
ئێستا نوس���ییوه ،فروغ لهتهمهنى 32
س���اڵى خۆیدا توانى ل ه بوارى شیعردا
س���هدهیهك پێ���ش خ���ۆى بكهوێت و
هاورێكانى بهجێبهێڵێ���ت و له جیهانى
دواى خۆیدا بژى ،فروغ یهكهمین دیوانى
ش���یعرى خۆى ل ه س���اڵى 1954دا باڵو
كردهوه بهناوى (دیل).
ئ���هم دیوانهى بوه ه���ۆى ئهوهى لهالن
مهالكان���ى ش���ارى ش���یرازهوه فتواى
كوشتنى بۆدهربكرێت ،ئهمهش لهكاتێكدا
تهمهنى ل ه بیس���ت س���اڵ تێپهرنهبوبو،
ب���هدواى ئهودا ل���ه س���ااڵنى  1956و
 1957دو دیوان���ى ترى ب�ڵ�او كردهوه
بهناوهكانى (دیوار) و ( یاخى) ،بهاڵم
دواى باڵوكردن���هوهى دیوانى چوارهمى
بهن���اوى ( لهدای���ك بونێكی ت���ر) بوه
مایهى س���هرههڵدانى ش���ێوازێكى نوێ
ل���ه ش���یعرى فارس���یدا و دهركهوتنى
ش���اعیرێكى دهگمهن ب ه شیعرى نوێوه
توانى تهكانێك بهشیعرى فارسی بدات
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و ببێته سهرمهش���قى نوسینی شێوازى
شیعرى نوێ لهسهردهمى خۆیدا.
فروغ بوه یهك���هم ئافرهت كه بتوانێت
كاریگهرى بهرچاوى لهس���هر ئهدهبیاتى
واڵتهكهى خۆى ههبێت و ببێت ه نمونهش
ب���ۆ ئافرهتان كهتوانای���ان ئهگهر زیاتر
نهبێت كهمتر نیی ه ل ه پیاوان ،لهسهردهمى
منداڵیش���یدا بهردهوام رهفتارى سهیرو
سهمهرهى دهكرد ،وهك رۆیشتن بهسهر
دی���واردا بهچاوى داخ���راوهوه ههروهها
ش���هركردنى لهكۆاڵن لهگهڵ كورهكاندا
وزۆر رهفتارى س���هیر و سهمهرهى تر
تا بهههموانى بسهلمێنێت كه كچ هیچی
كهمت���ر نیی ه ل ه كوڕهكان چونك ه باوكى
ف���روغ زیاتر گرنگ���ى بهكورهكانى دەدا
وهك كچهكانى.
ئهگ���هر گوزهرێك ب ه دیوان���ى لهدایك
بونێك���ى ترى فروغ���دا و دیوانى دواى
ئهویش بكهین بهن���اوى ( باوەڕبهێنین
بهس���هرهتاى وهرزێكى سارد) دهتوانین
بڵێین فروغ ناس���نامهى ژنى رۆشنبیر و
ههڵبژێردراوى ژنان���ى ئێرانه و یهكێك ه
لهپای��� ه پتهوهكان���ى ش���یعرى ئێران و
شاعیرى هاوچهرخى ئێران .ئهمڕۆكهش
ك ه فروغ ب��� ه باغ ه ههمیش��� ه بههاریی
شیعرهكانى ل ه ناو دڵى ئێمهدا جێگهى
خ���ۆى كردوهت���هوه ،ئامادهبون���ى ئهو
باشتر و ئاش���كراتر ههست پێدهكهین،
چونكه له شیعرهكانیدا ههمیشه ههست
بهزیندوى خ���ۆى و راس���تێتى ئازارى
ژنانى ئهم ناوچهی ه و ئێران بهتایبهتیتر
دهكهین.
فروغ ،دهڵێت (ئهگهر عهش���ق عهشق
بێ���ت كات ش���تێكى بێمانای���ه) ،بۆی ه

منی���ش دهڵێ���م ئهگهر ش���یعر ش���یعر
بێت كات ش���تێكى بێمانای���ه ،فروغ ل ه
ژورێكى بچوكدا بهتهنیا دانهدهنیش���ت
و ئهژنۆكان���ى ل���ه ب���اوهش نهدهگرت،
یان بۆ ئ���ازار و غهمهگهورهكانى چۆكى
دان���هدهدا و الى الیى نهدهوت ،بهڵكو
بهس���هر ترس و رێگرییهكانى بهردهمیدا
سهردهكهوت و بهشوێن تروسكاییهكدا
دهگهڕا تا بتوانێت چراى تاریكی نێوان
تاكهكان���ى پێههڵب���كات و رزگاری���ان
بكات ،ئهو وێراى نهگهیش���تنى به هیوا
و ئاواتهكان���ى ،بهاڵم ب���هردهوام لهگهڵ
تاك���هكان و هاوهڵهكانیدا له جوڵهدابو
و ههوڵ���ى دهدا رێگرى ب���هردهم ژنان
ههڵبگرێ���ت و گۆش���هگیركردنیان
نههێلێت ،تێكهڵ���ى كۆمهڵگهیان بكات
و بیانكاتهوه بههاوتاى پیاوهكان ،وهك
خۆى له شیعرێكدا دهڵێت ،ههوڵدهدات
پهیوهندى ل ه نێ���وان درهخت و ئاگر و
ئاودا دروست بكات.
ئ���هو دهس���تهكانى خۆى ل���ه باخچهدا
دهڕواند تا زهویی ه وش���كهكانیش بكات ه
زهوییهك���ى بهرههم هێ���ن ،مرۆڤهكانى
ئاگادار دهكردهوه كهدڵ نهبهس���تن ب ه
گۆماوێكى بچوك و له دهریا قوڵهكان و
پر تۆفانهكاندا بهدواى مرواریدا بگهرێن،
ئهوه فروغ ه كه پهردهى تاریكی و لێڵى
الدهبات و رۆشنایى بۆ ژیان دهگێرێتهوه،
ئهوه فروغ��� ه رێگه ئاس���ان دهكات بۆ
ژنان���ى دواى خۆى تا دانهنیش���ن و ل ه
تهواوى بوارهكانى ژیاندا ئهسپی خۆیان
تاوبدهن و سود لهبههرهكانیان وهربگرن.
* س���هرچاوه :كتێبی كهسێك ك ه وهك
هیچ كهس نییه.

فـــــروغ فـــــروغ زاد
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شهش مامۆستا هیوا بۆ منااڵنى نابیست لەگهرمیان دەگێڕنەوە
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئەگەر نەتوانن ببیستن و قسەبکەن،
بەاڵم بەئاماژە زۆرباش دەتوانن
تێبگەن ،منااڵنی نابیست لهگهرمیان،
ئێستا چرایەکیان ھەیە ،بۆفێربون و
خوێندن.
لەس���اڵی 2012ەوە قوتابخانەی وانۆی
نابیستان لەکەالر دامەزراوە کە منااڵنی
نابیس���ت دەتوان���ن تێی���دا وەکو ھەر
مناڵێکی ئاسایی فێری خوێندن ونوسین
ببن .ئێستاش سهربارى ئهوهى لەبینای
بەڕێوبەرایەتی چاودێری وگەشەپێدانی
کۆمەاڵیەت���ی گەرمیان ش���وێنیان بۆ
دابینکراوە ،بهاڵم تائێس���تاش نهبوت ه
قوتابخانهیهك���ى فهرمی���ی و لهالیهن
وهزارهت���ى پ���هروهردهوه دان���ى پێدا
نهنراوه.
(رەحیم کەریم) ،بەڕێوبەری قوتابخانەی
وانۆی نابیس���تان ،بۆ (نهوژین) وتى:
«لەالیەن حکومەت���ەوە ھیچ ھاوکاری
نەکراوین ،تەنه���ا لەالیەن خێرخوازانی
کەالرەوە ھاوکاری کراوین».
وتیش���ی« :کەموکورتیم���ان ھەیە لە
دابینکردن���ی ھەندێ���ک کتێبی تایبەت
بەنابیس���تان ،بۆی���ه داواکاری���ن ئەم
قوتابخانەی���ە بکرێت���ە قوتابخانەیەکی
فهرم���ی وبخرێت���ە س���ەر وەزارەت���ی
کاروباری کۆمەاڵیەتی».
لەم قوتابخانەیەدا ،ش���ەش مامۆس���تا
بەخۆبەخشی وانەدەڵێنەوە( .شۆخان
ئەحم���ەد) پێنج س���اڵە مامۆس���تایە
ل���ەم قوتابخانەی���ەو بەخۆبەخش���ی
وانەدەڵێت���ەوە ،ب���ە (نەوژین)ی وت:
«داواکارم ماندوبونمان لەبەرچاوبگیرێت،
بکرێنە گرێبەست یان تەعینی رەسمی
وموچەمان بۆ دابینبکرێت ».لەبارەی
ئاس���تی تێگەیش���تنی قوتابی���ەکان
وقورسی وانەوتنەوە پێیان ،م.شۆخان

دەرس وتنهوه بەو
منااڵنە زۆر قورسە،
چونکە تەنها
بەئاماژە تێدەگەن

وت���ی« :دەرس وتنهوه ب���ەو منااڵنە
زۆر قورس���ە ،چونکە تەنها دەتوانرێت
بەئاماژە تێبگەیەنرێن ،بەاڵم ئاس���تی
تێگەیش���تنی قوتابیەکان زۆرباش���ەو
ئێمەش راھاتوین لەگەڵیاندا».
زمانی ئام���اژە زمانێک���ی بەکارھاتوی
نێوان نابیستانە کەھەمو کەس ناتوانێت
فێری ببێت ،بەاڵم مامۆس���تاکانی ئەم
قوتابخانەیە چۆن فێربون؟
م.رەحیم ،وتی« :ھەمو مامۆستاکانی
ئەم قوتابخانەیە کەس���وکاری نابیستن
بۆیە توانیویانە ئ���ەم زمانە فێرببن و
تەنها یەک ج���ار راھێنانیان وەرگرتوە
لەس���ەر چۆنیەت���ی وانەوتن���ەوە بەو
منااڵنە».
ل���ەم قوتابخانەی���ەدا  51قوتابی ھەیە
کە  19یان کچن ،لە شوێنهكانى وهكو
وەکو(کف���ری ،خانەقی���ن و رزگاری)
قوتابی نابیست دێن و لەم قوتابخانەیە
دەخوێنن.
نوھا سەفەر 18 ،ساڵ ،یەکێکە لەقوتابیە
زیرەکەکانی ئ���ەم قوتابخانەیە ،وتی:

مامۆستایەکی نابیست لەکاتی وانە وتنەوە بۆ خوێندکارەکانی
«لێرە فێری وانەکانی کوردی ،بیرکاری دەخوێنن ،دەڵێت« :زۆر پێمخۆش���ە قوتابخانەیەکی فەرم���ی و نەخراوەتە
وئینگلیزی بوم» ،داوا لەخێزانەکانیش کەمنداڵەکانم دەخوێن���ن وحەزدەکەم س���ەر وەزارەت���ی کار و کاروب���اری
دەکات منداڵە نابیس���تەکانیان بنێرنە وەک ھەرمناڵێک���ی ئاس���ایی خوێندن کۆمەاڵیەت���ی و مامۆس���تاکانی ھی���چ
بەرخوێندن چونکە لەماڵەوە فێری ھیچ تەواوبکەن ،ب���ەاڵم دابینکردنی کرێی موچەیەکی���ان بۆدابیننەکراوە؟ دەرون
سەیارەی چوار مناڵ بەڕاستی قورسەو عومەر ،بەڕێوبەری گش���تی چاودێری
نابن و بێزاردەبن.
توانا عومەر ،یەکێکی تر لەقوتابیەکانی بەزەحمەت پێمان دابیندەکرێت ،بۆیە و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی گەرمیان،
ئ���ەم قوتابخانەی���ە ،س���ەبارەت ب���ە داواکارم لەحکومەت کرێ س���ەیارەی به(نهوژین)ى وت« :ئێمە نوسراومان
ئاڕاس���تەی وەزارەت کردوە بۆئەوەی
ھەڵس���وکەوتی مامۆستاکان لەگەڵیاندا منداڵەکان دابین بکات».
دەڵێ���ت :زۆرب���اش لە مامۆس���تاکان (م.رەحیم)یش وتی« :چەندین قوتابی مامۆستا خۆبەخش���ەکانی قوتابخانەی
تێدەگەم ،ئەوان زۆربەجوانی مامەڵەمان بەھۆی ئ���ەوەی کەس���وکاریان توانای وان���ۆ بکرێنە گرێبەس���ت و موچەیان
دابینکردن���ی کرێ س���ەیارەیان نەبوە بۆدابینبکرێ���ت ،ئەوکات���ە دەتوانرێت
لەگەڵدا دەکەن.
کەسوکاری منداڵەکانیش لەگەڵ ئەوەی وازیان لەخوێندن ھێن���اوە ،بەتایبەتی قوتابخانەکە بکرێتە بەشێک لەپەیکەری
دڵخۆش���ن کەمنداڵەکانیان دەخوێنن ،ئەو قوتابیان���ەی لەدەرەوەی کەالربون ئیداری بەڕێوبەرایەتیەکەمان».
بەپێی ئاماری بەڕێوبەرایەتی گش���تی
وەکو کفری و رزگاری».
بەاڵم داواکاریان ھەیە.
جەمیلە س���رود ،دایک���ی دو کچ و دو لەب���ارەی ئەوەی بۆچ���ی قوتابخانەی چاودێری و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی
کوڕی نابیس���تە کە ل���ەم قوتابخانەیە وان���ۆی نابیس���تان نەکراوەت���ە گەرمیان  750نابیست تۆمارە لەالیان.

لەپێناوی پارەدا منااڵنی ئاوارە بەکاردەهێنرێن

ئهو منااڵنهى ك ه
له كهالر كاردهكهن
ههمویان عهرهبن

مناڵێکی ئاوارە لەکاتی کارکردن دا
لهگهرمی���ان ،دهش���ڵێت« :بهش���ێكى ى وت« :رۆژان و ش���هوان ژمارهیهكى
◘ نهوژین
خێزان���هكان ئهو منااڵن��� ه بهكاردێنن بۆ زۆر منداڵ لهسهر ش���هقامهكانى كهالر
سهرقاڵى فرۆشتنى كلێنسن ك ه تهواوى
بهرپرسێكى مافی مرۆڤ ئاماژه ب ه بونى پاره پهیدا كردن».
حاڵهتهكان���ى بازرگانیك���ردن ب ه منااڵن خهبات رهشید ،بهڕێوهبهرى نوسینگهى ئهو منااڵنه عهرهبن».
و بهكارهێنانی���ان ب���ۆ كاركردن دهكات مافى مرۆڤ لە گهرمیان ،ب ه (نهوژین) وتیشى« :یهكێك لهو بازرگانیانهى ك ه

ل ه ئێس���تادا ب ه مرۆڤهوه دهكرێت بریتى
ی ه ل ه بهكارهێنانى منااڵن بۆ مهبهستى
كلێنس فرۆشتن ل ه ترافیك الیتهكان ك ه
لهالیهن ههندێك خهڵ���ك و كۆمپانیاوه
بهكاردههێنرێن بۆ كلێنس فرۆشتن».
ئ���هو بهڕێوهب���هرەى ماف���ی م���رۆڤ،
تیشكیخس���ت ه سهر ئهوهى ك ه ئهو كاره
مهترس���یی و لێكهوت���هى كۆمهاڵیهتیی
زۆری دهبێت چ بۆس���هر ئهو منااڵنهو چ
بۆسهر كۆمهڵگا.
لهوبارهوه وتى «:ئێم��� ه بهدواداچونى
وردمان ب���ۆ ژیانى ئ���هو مناڵ ه كلێنس
فرۆش���ان ه كردوه و ل��� ه راپۆرتهكانمان
ئاماژهم���ان بهوهدا ك��� ه كاركردنى ئهو
منااڵن ه خهتهرێك ه لهس���هر كۆمهڵگهى

ك���وردى و كاردانهوهى دهبێت لهس���هر
مناڵى خۆمانیش».
بهپێی بنهماكانى مافی مرۆڤ ،مناڵ تا
تهواوكردنى تهمهنی یاس���ایی خۆی ك ه
 18س���اڵه ،نابێت كاربكات و حكومهت
و خێزانهكان ناچاركراون ب ه دابینكردنى
بژێوی���ی من���ااڵن ،بهاڵم ئ���هم بنهمای ه
ههرگیز ل ه عێراق و كوردس���تان پشتی
پێنهبهستراوه.
ئهگهرچی بههۆی باشبونى دۆخى ژیانهوه
لهچهند س���اڵی راب���ردودا حاڵهتهكانى
ئیش���كردنى منااڵن ل ه گهرمیان كهمتر
بوبوهوه ،بهاڵم قهیرانى دارایی جارێكى
تر منااڵنى گهڕاندهوه سهر كار.
جگ��� ه ل ه منااڵنى كورد ،بهش���ێكى زۆر
لهو منااڵنهش كهلهگ���هڵ خێزانهكانیان
ئاوارهى ههرێمى كوردس���تان و ناوچهى
گهرمیان بون لهدواى شهڕى داعشهوه،
كاردهكهن و ئیش���ی دهس���تگێڕی لهناو
بازاڕهكاندا دهكهن ،زۆرینهش���یان كاری
فرۆش���تنى كلینس ل ه ترافیك الیتهكانى
قهزاى كهالر ئهنجام دهدهن.
ئ���هو منااڵن���هى ل ه ترافی���ك الیتهكانى
ك���هالر كلێنس دهفرۆش���ن تهمهنیان ل ه
نێوان  5تا  15ساڵدایهوهو بهپێى وتهى
بهڕێوهبهرى مافى مرۆڤیش ئهم منااڵن ه
نابێت كاریان پێبكرێت بهپێى جاڕنامهى
مافهكانى مرۆڤ .
بهڕێوهب���هرى مافى مرۆڤ���ى گهرمیان
جهختیك���ردهوه «ئ���هو منااڵن���هى ك ه
ل ه كهالر كاردهك���هن ههمویان عهرهبن
و ب��� ه جۆرێ���ك ل ه ج���ۆرهكان باوكیان
لهدهس���تداوه (بێ باوك���ن) و لهالیهن
مام و باپیرو كهس��� ه نزیكهكانیانهوه بۆ
كاركردن بهكاردههێنرێن».

وتار

ژمارە( )2یەکشەممە 2017/1/22

9

نهێنى كهیسهكانى دادگا ناپارێزرێن
زۆرێك لهوانهى ك ه
كهیسیان له دادگایه،
سكااڵ لهوه دهكهن ك ه
كهیسهكانیان ب ه نهێنى
ناهێڵدرێتهوه
◘ گوڵباخ حهسهن

ئافرەت و شوناس
سەرەڕای زۆربونی
ڕێکخراوەکانی ژنان ،رۆژ
لە دوای رۆژ ،ژمارەی
خۆکوژی ئافرەت زیاتر 		
دەبێت
◘ سارا مهجید
پرسی شوناس ،بەدرێژایی مێژو،
دانەبڕاو نەبوە لە مرۆڤایەتی.
هەمیشەش ڕەگەز و چینە ژێر دەست
و مافخوراوەکانی وەک (ئافرەت،
کرێکار ،جوتیار) کێشەی ناسنامەیان
هەبوە .چونکە بەرکەوتەی یەکەمی
جەنگ و کلتور و دواکەوتویی
کۆمەڵگاکانن و ئەمەش نەیهێشتوە چاو
و گوێیان بکرێتەوە و ئاشنا ببن بە
مافەکانی خۆیان.
هەم���و ئەو توێژینەوان���ەش بە درێژایی
میژو ،بۆ گەڕانەوەی ماف کراوە بۆ ئەو
چینە قوربانییانە ،بە ئاکام نەگەیشتوە.
چونکە تویژینەوەکان نەگەڕاونەتەوە بۆ
کێشەی ناسنامە و بڕێک جاریش درکیان
پێ نەکردوە.بە نمون���ە :لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و کوردستاندا ،چەندین ساڵە
سەرەڕای زۆرتربونی ژمارەی فیمینێست
و ڕێکخراوەکان���ی ژن���ان و چاالکوانانی
ب���واری مافەکان���ی م���رۆڤ و زۆربونی
ژمارەی ئافرەتان���ی خوێندەوار ،ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ ،ژم���ارەی خۆک���وژی ئافرەت
زیاتر دەبێ���ت و ئازارەکانی ئافرەت لە
هەڵکشاندایە.
ئەم���ەش دەگەڕێت���ەوە بۆ کێش���ەی
شوناس(ناسنامە) .کە لەالیەن کۆمەڵگا
و کلتورەوە ،لە ئافرەت س���ەندراوەتەوە
و نە ئافرەت خ���ۆی درکی بەوە کردوە
و ن���ە چاالکوانەکانی ب���واری مافەکانی
ژنانیش .هەر بۆیە هەمیشە ئەو گلەییە
دەبیس���تین ،ک���ە ڕێکخراوەکانی ژنان
نەیانتوانیوە لە ئازاری ژن کەم بکەنەوە
و خۆیان بونەتە کێشە بۆ ژن.
ئەم قسەیە ڕاس���تە .چونکە ئەوکاتەی
نەتوانرێت ،پەنجە بخرێتە س���ەر برینی
س���ەرەکی ،هەر چارەس���ەرێک ئاکامی
خراپت���ری لێدەکەوێت���ەوە .ه���ەر لەم
سۆنگەیەش���ەوەیە ،دەتوانی���ن بڵێی���ن
بەشێکی زۆری فینینێست و چاالکوانانی

بواری مافەکانی ژن���ان ،مەعریفی نین،
چونک���ە هێش���تا درکیان بە کێش���ەی
شوناس نەکردوە.
هەر خۆپیش���اندان و دەنگ هەڵبڕین و
ناڕەزایەتییەک لە کاتی کوشتنی ژنێکدا،
هیچ لە ئازارەکانی ژنان کەم ناکاتەوە،
ب���ە بێ گەڕان���ەوە بۆ ئ���ەو باکگراوەند
و ئایدیایان���ەی ،زەمینەس���ازن ب���ۆ
چەوساندنەوەی ژنان و خەستکردنەوەی
خوێنیان.
هەر کلتور و پیاوساالری و مامۆستایەکی
ئاین���ی ،کە بەش���دارن لە کوش���تن و
ئازاردانی ژناندا ،بە سەرزەنشتکردنیان،
دەستیان لەو خوێنە سورە ناشۆن.
ئەوەی دەکرێت کاری لەس���ەر بکرێت،
گەڕانەوەی���ە بۆ خ���ودی ئافرەت خۆی
و کارکردن لەسەر هۆش���یارکردنەوەی
ئاف���رەت و ناس���اندنی خ���ودی خۆی،
بەخ���ۆی .چونکە ئەو دەمەی ئافرەتێک
بتوانێت خ���ۆی بناس���ێت ،ئیتر خۆی
دەزانێ���ت چۆن مامەڵە لەگ���ەڵ برینی
خۆی���دا دەکات و پێویس���تی ب���ە هیچ
فیمینێس���ت و رێکخراوێک���ی ژن���ان و
سەرزەنشت کردنی پیاو و کلتور نابێت.
کە سەرزەنشتەکە تەنیا سەنگەرلێگرتنی
پیاو و ژنی لەیەکتر لێدێتە بەرهەم و ڕق
دروست دەکات.
کاتێ���ک ژنێکی خوێن���دکاری زانکۆ بە
من���ی وت“ :گەر کچم ببێ���ت ،دڵی لێ
پی���س دەک���ەم و ڕێگەن���ادەم ب���ڕوات
بۆ ماڵ���ی هاوڕێکەی ”.ئەمە کێش���ەی
شوناس(ناس���نامە)یە .چونک���ە ت���ۆ
دەتەوێت ،خۆپیش���اندان بکەیت ،دژی
کلتور و پیاوس���االرییەک و بپرسیت بۆ
مافی ئافرەتەکەی���ان زەوت کردوە؟ لە
کاتێکدا ئافرەتەکە نەک هێش���تا خۆی
باوەڕی بە مافی خۆی نییە ،بگرە ئاشنا
نیی���ە بە مافەکانی خ���ۆی ،کە چین و
کامان���ەن .کە لێ���رەدا ،ئاش���نانەبونی
ئافرەتەک���ە ب���ا م���اف و ناس���نامەی

ئەوەی دەکرێت
کاری لەسەر بکرێت،
گەڕانەوەیە بۆ خودی
ئافرەت خۆی و
هـۆشیارکردنەوەیەتی
خۆی ،دەبێتە بەش���ێکی س���ەرەکی لە
درێژکردن���ەوەی پیاوس���االری و ئ���ەو
کلتورەی لەس���ەر بنەم���ای پلە دویی و
چەوساندنەوەی ئافرەت دروست بوە.
کاتێ���ک س���ەرنج دەدەم ،زۆرینەی ژن
و کچ���ە خوێندەوارەکانی کورد ،خۆیان
ش���انازی بەوەوە دەکەن ،کە لە قسەی
ب���اوک و برا دەرناچ���ن .ئەمە بەڵگەیە
لەسەر کێشەی شوناس لەالی ژنی کورد،
بە خوێن���دەوار و نەخوێندەوارەوە .هەر
لە ژن و کچەکانەوە ڕۆژانە دەبیس���تین
 « :کچەک���ەم زۆر گوێڕایەڵە ،قەت لە
قس���ەی باوکی دەرناچێ���ت « ».کچە
ڕەفیقەکەم زۆر بە ڕەوشتە ،حەزدەکەم
بیهێنم بۆ براکەم ،چونکە زۆر بێدەنگە
و براکانی زۆر لە دەستی ڕازین« ».من
ک���ە لەگەڵ باوک���م و براکانمدا بڕۆم بۆ
بازاڕ ،یان چێش���تخانەیەک .هەتا پیاو
لەگەڵم���دا بێت لە کاتی ش���ت کڕیندا،
قەت دەست ناکەم بە گیرفانمدا چونکە
عەیبە بۆ سومعەتی باوکم ،یان براکەم
کە لەگەڵمدایە».
ئەمان���ەو چەندی���ن دەس���تەواژەی تر،
ئاماژەن بۆ ئەوەی ژنە خوێندەوارەکانی
ئێم���ە ،باوەڕیان ب���ە پلەدویی خۆیان
هێن���اوە و خۆیان ئاش���نانین بە ماف
و بون���ی خۆی���ان .بۆی���ە دەبی���ت بۆ
کەمکردن���ەوەی ئازاری ژن���ان ،بەر لە
ڕوکردنە پیاوان ،لە هۆش���یارکردنەوەی
ژنان خۆیان و ئاشناکردنیان بە ماف و
ناسنامەی خۆیانەوە دەست پێبکرێت.
ئ���ەوکات خۆیان دەزان چ���ۆن مامەڵە
لەگ���ەڵ برینی خۆیاندا بکەن و هەر لەم
س���ۆنگەیەوە ،گەر ب���ون بەدایک ،ئیتر
خۆیان لەس���ەر دەس���تی پەروەردەی
خۆیان و ئاشنابون بە ناسنامەی خۆیان،
پیاوی تەندروست پێشکەش بە کۆمەڵگا
دەک���ەن .پیاوێ���ک کە دوس���بەی ،نە
توندوتیژ بێت بەرامبەر بە خوشکەکەی
و نە بە پلەدو لە ژنەکەی بڕوانێت.

یهكێك لهبنهما چهسپاوهكانى
لێكۆڵینهوه له دۆسیهكانى دادگا،
بهنهێنى بونه ،واتا پاراستنى
وردهكارى كهیسهكهو نهدركاندنى
لهالیهن ئهو كهسانهى كه دادوهر
سهرپشكیان دهكات بۆ لێكۆڵینهوه.
الیەنی پیوەندی دار حشایان نەکردوە لە
وەی کە زۆر جار نھێنی کەیسەکان باڵو
دەکرێتەوە وە دەڵین کەسانی نفس نزم
ئەو کارە دەکەن وەبەپێ مادەیاس���ایی
سزادانی عێراقی ٤٣٧ی ژمارە١١١ساڵی
١٩٦٩ھەرکەس���ێک بەھۆی پیشەکەیەوە
زانیاریەک باڵوبکاتەوەس���زای بەندکردن
بۆ ماوەیەک کەم تر نەبێت لەس���اڵێک
و زایات���ر نەبێ���ت لەدووس���اڵ ی���ان
خرامەدەیکرێتەوە.
بهاڵم ئهوهى مایهى تێبینییه لهگهرمیان،
پابهند نهبونه بهم پرنس���یپهوه لهاليەن
بهشێكى بهرچاو لهو کەسانەی کە وەکو
الیەنی فەرمی ئاگاداری کێشەکە دەبن.
رۆژانە لێرەو لەوێ لەش���وێن ه گش���تی
و تایبەتی���ەکان گوێمان ل���ە وەدەبێت
ک���ە کەیس���ەکان بەتایبەتی کەیس��� ه
ههس���تیاره کۆمەاڵیەتیەکان زوتر باڵو
دەبێتەوە ،بەشێوەیەک وتەی سکااڵکار
ی���ان تۆمەتبار کە وت���ەی لێوەرگیراوە
لەدەم���ی خەڵک���ی ئاس���ایی و الیەنی
پیوەندیدار دەبیستیتەوە بەتایبەتی تر
ئەو کەس���انەی کە خۆیان لەو ش���وێنە
پیوەندیداران���ەدا کار دەک���ەن ،وەک:
پۆلیس و دادگا و ئاس���ایش و ش���وێنە
تایبەتمەندهكانى لێکۆڵینەوهى یاسایی.
زۆر جار بەگاڵتەجارییهوە ئەوکەیس���انە
باس دەکرێ���ن ،بەش���ێوەیەک زۆربەی
کەیسەکان ھێشتا لەژێر لێکۆڵینەوەداک،
ب���ەاڵم کەس���انی ئاس���ایی زانی���اری
ئەوتۆیان لەس���ەر ئەو کەیس���انە ھەیە
کەس���ی س���کااڵکار بۆخۆیش���ی ئ���ەو
ش���تانە نازانیت ،یان زۆر جار ھەندێک
لەکارمەندانی کەھیچ پیوەندیەکیان بە
لێکۆڵینەوە نیە لەرێگ���ەی فزوڵیەت و
پرسیار کردن و گوێگرتن لەکەیسەکان،
نھێنی کەیس���ەکان ل���ەزاری ئەوانەوە

باڵو دەبێتەوە.باس���دەکریتەوە دەبێتە
گاڵت���ە ئامێزی دەم���ی خەڵک و ھەموو
نھینیەکان ئاش���کرا دەبن دواتر دادگا
ناتوانێت بەگات بەڕاس���تیەکان بەھۆی
زانین���ی تۆمەت بار بەلگەکان دەس���ت
بەجێ بەڵگە تاوانیەکان لەناودوبات .
تازەترین روداویش ،دۆس���یهى کچێکى
تەم���ەن  ١٩س���ااڵنه ،كه س���کااڵی لە
کەسێک کردوە و یستویەتی کەیسەکەی
بەنھێن���ی و بێ ئ���اگاداری خێزانەکەی
بێت ،وهكخۆی بۆی گێڕامهوه ،ھێش���تا
نەگەیش���تەوەتە ماڵ���ەوە خێزانەکەی
ئاگادار کراوەتەوە ،ئەمەش کێشەی بۆ
کچە دو بەرامبەر زیاد کردوە.
ئ���هم حاڵهته لهزۆری كهیس���ی دیكهدا
ههی���ه ،زۆرێك لهوانهى ك ه كهیس���یان
له دادگایه ،س���كااڵ ل���هوه دهكهن ك ه
كهیسهكانیان به نهێنى ناهێڵرێتهوه.
له راپرسیهك دا کە سهنتهرى «وهال»
دا ئەنجامی داوە لەگەڵ ئەو کەس���انەی
کە س���کااڵکارن یان تۆمەتبارن ،لەکۆی
 ٥٠بهش���داربوى راپرس���یهكه ،راپرسی
 ٣٥کەس���یان دەڵین لێکۆڵینەوەکەمان
بەشێوەی نھێنی نەبوە!
جگه ل���هوهى ههندێك لهو كهس���انهى
كهبهشدارن له لێكۆڵینهوه ،بهشداردشن
ل ه دزه پێكردنى زانیارییهكان ،هاوكات
ئ���هو رێوش���وێنانهش دهگیرێته بهر بۆ
پاراس���تنى نهێنى كهیسهكان ،به الواز
دهبینم .بۆنمونه ،لەژوری ئاش���تەوایی
دادگای ک���هالر ،كهدهبێت ش���وێنێكى
پارێ���زراو بێ���ت و تایبهتمهندى كهس
و كهیس���هكانى تی���ا بپارێزرێت ،بهاڵم
ب���هو پێیهى ش���وێنهك ه هێنده بچوك و
نهشیاوه ،وتهى كهسهكان له دهرهوهى
ژورهك ه زۆر ب ه رونى دهبیسترێتهوه!
بۆیه ئهوهى پێویس���ت ه لهالیهن دهزگاى
دادوهریی���هوه بكرێ���ت ،توندتر كردنى
رێوش���وێنهكانى پاراس���تنى نهێن���ى
دۆس���یهكانه ،ك ه ئهمهیان نهك لهروى
یاس���اییهوه ،بهڵكو ل���هروى ئهخالقی
پیش���هییهوه ،یهكێكه ل��� ه بنهما ههره
گرنگهكان���ى ههر پیش���هیهك ،چ جاى
پیشهیهك كه پهیوهندى راستهوخۆی ب ه
كهرامهتى مرۆڤهكانهوه ههبێت.
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گهرمیان :رێژهى لهدایكبونى مناڵی كوڕ زۆرتره ل ه مناڵی كچ
◘ نهوژین
بهگوێرهى ئامارهكانى تهندروستى،
لهگهرمیان تێكڕا رێژهى لهدایكبونى
منااڵنى كوڕ لهماوهى چوار ساڵى
رابردودا ،زیاتره له تێكڕا لهدایكبونى
منااڵنى كچ.
بهپێ���ی ئهو ئامارانهى كه لهبهردهس���ت
(نهوژین) دان ،لهماوهى س���ااڵنى 2013
ههت���ا  ،2016رێژهى لهدایكبونى منااڵنى
كوڕ بریتیی بوه ل���ه ( 13ههزارو )433
مناڵ ،لهبهرامبهریشدا رێژهى لهدایكبونى
منااڵنى ك���چ ( 12ههزار و  ) 472مناڵ
بون.
ههربهپێی ئامارهكه ،لهم چوار س���اڵهدا،
جگه لهساڵی  ،2016سێ ساڵهكهى دیكه
رێژهى لهدایكبونى مناڵی كوڕ زیاتر بوه
لههی كچ بهجیاوازیهكى زۆر.
بهپێی ئهو ئاماره ،لهماوهى ساڵى 2013
دا 6 ،ه���هزار و 150مناأل لهدایكبون .لهو
رێژهیه 3 ،ههزار و  185له رهگهزی نێره،
 2ههزار و  296له رهگهزی مێیه.
ل���هو رێژه لهدایكبون���ه 2 ،ههزار و 796
مناڵ به نهشتهرگهری لهدایكبون ،ئهوانى
دیكه به سروشتى .ههروهها  51مناڵ به
مردوى لهدایكبون یان لهبارچون.

زۆرتری���ن لهدایكبون���ى من���ااڵن ل���هم
چوارس���اڵهدا ،لهس���اڵی  2014دا بوه، ،
كه  7ه���هزار و  983مناڵ لهدایكبون.
ل���هو رێژهیه 4 ،ههزار و  186له رهگهزی
نێ���ر بو و  3ه���هزار و  797له رهگهزی
م���ێ ب���ون .ل���هو رێ���ژه لهدایكبونه3 ،
ه���هزار و  342من���اڵ به نهش���تهرگهری
لهدایكبون ،ئهوانى دیكه به سروش���تى.
ههروهه���ا  71مناڵ به مردوى لهدایكبون
یان لهبارچ���ون .ههروهها ( )116مناڵی
دوانهش لهدایكبون.
ئ���هو ئاماره كهلهالی���هن بهڕێوهبهرایهتى
گش���تى تهندروس���تى گهرمیان���هوه به
(نهوژین) دراوه ،بۆ ساڵی  2015ئهوهى
ئاش���كرا كردوه كه  7ههزار و  202مناڵ
لهدایكبون .لهو رێژهیه 3 ،ههزار و 633
ل���ه رهگهزی نێره 3 ،ه���هزار و  569له
رهگهزی مێیه.
س���اڵی  ،2016تاكه ساله كهلهدایكبونى
منااڵنى كچى زۆرتره لهكوڕ ،بهشێوهیهك
لهوس���اڵهدا  5ه���هزار و  239من���اڵ
لهدایكبون .لهو رێژهیه 2 ،ههزار و  429له
رهگهزی نێره 2 ،ههزار و  810له رهگهزی
مێیه .لهو رێژه لهدایكبونه ،ههزار و 574
مناڵ به نهشتهرگهری لهدایكبون ،ئهوانى
دیكه به سروشتى .ههروهها  25مناڵ به
مردوى لهدایكبون یان لهبارچون.

کوڕ
کچ

د .بنار سەردار ،پزیشکی راهێنراو لە نەخۆشییەکانی پێست:

ههندێك لهنهخۆشیهكانى پێست هۆكارهكهى بۆماوهییه
زیپكه:
نهخۆش���یهکی پێس���تیه ،ب��� ه ه���ۆی
گۆڕان���کاری ل��� ه چهروری��� ه رژێنهکانی
پێستهوه دروست دهبێت ،لهوانهش ه ب ه
هۆی ههوکردنهوه روبدات.
زیپک���ه زۆر ل��� ه تهمهن���ی ههرزهکاریدا
دروستدهبێت ،ک ه توشی زیاتر ل ه %85
ههرزهکاران دهبێت.

دیارترین
نەخۆشییەکانی
پێست

ئهكزیمیا:
جۆرێك��� ه لهجۆرهكان���ى ههوكردن���ى
چینهكان���ى روی س���هرهوهى پێس���ت،
وادهكات ئهو بهش���هى پێست روبهروى
وش���كبونهوهى ب���هردهوام و پهڵ��� ه و
سوربونهوه بێت و شوێنى نهخۆشیهكهش
بهبهردهوامی بخورێت.

وشکەبیرۆ:
ئەم نەخۆش���ییە زیاتر تایبهته به منااڵن
و نەخۆش���ییەکى پێس���تیی هاوبەش���ی
نێوان م���رۆڤ و ئاژەڵ���ە و دهگوازرێتهوه
كه ش���وێنەوار لەسەر روخس���ارى منااڵن
جێدێڵێت.

◘ نهوژین ،سوزان خهلیل
پێست و نهخۆشیهكانى ،یهكێكن
لهو بواره تهندروستى و پزیشكیانهى
كهبهالی ژنانهوه گرنگییهى زۆری
ههیه .ئهم گرنگییپێدانهش وایكردوه
كه بهردهوام ژنان خهمیان بێت و
بیانهوێت لهبارهى نهخۆشیهكانى
پێست و چارهسهرهكانییهوه بزانن،
ههروهك پهنا بۆ زۆر چارهسهرى
دیكهش بهرن كه ههندێكجار
لێكهوتهى خراپیشی لێبكهوێتهوه
لەسەرتەندروستییان.

بۆیه لەدەرەوە دەیکڕن.
* ئەو نەخۆش���انەی سەردان دەکەن
زیاتر لە چ رەگەزێکن؟
زیات���ر ئاف���رەت و من���اڵ س���ەردان
دەکەن.

* بهگشتى چەند جۆر نەخۆشی پێست
بونى هەیە یان ج���ۆره بهرباڵوهكانى
نهخۆشیهكانى پێست چیین؟
نەخۆش���ییە پێس���تییەکان بەگشتی
زۆرن ،بەاڵم ئەوەی زۆر دیار و بەرباڵو
بێ���ت نەخۆش���ی( :زیپک���ە و پەڵە،
ئێکزیما ،وش���کە بیرۆک���ە هی مناڵە)
ئهم نهخۆش���ییانه ب���هزۆری بهرباڵون
لهمیانهى دیدارێكدا ،خاتونى پزیشكی کەلەخوارەوە رونیان دەکەینەوە.
راهێنراوى نهخۆشیهكانى پێست( :د.
بنار سەردار محهمهد) ههندێك زانیاریی ◄ زیپكه:
لهبارهى نهخۆشیه بهرباڵوهكانى پێست نهخۆش���یهکی پێس���تیه ،ب���ه هۆی
گۆڕان���کاری له چهروری���ه رژێنهکانی
و هۆكارهكانى رون دهكاتهوه.
پێستهوه دروس���ت دهبێت ،لهوانهشه
* هۆکارەکانی نەخۆشی پیست چین به هۆی ههوکردنهوه روبدات.
و چ����ی دەبێت����ە هۆی ت����وش بون بە زیپک���ه زۆر له تهمهن���ی ههرزهکاریدا
دروس���تدهبێت ،که توش���ی زیاتر له
نەخۆشیەکانی پێست؟
هەرکۆمەڵ����ە نەخۆش����ییەك هۆکاری  %85ه���هرزهکاران دهبێ���ت ،زۆربهی
خۆی هەیە ،نەخۆشیمان هەیە هۆکاری جار بهردهوام دهبێت له تهمهنی پاش
ههوكردن����ه «ألتهابات» ج����ا بەهۆی ههرزهکاریشدا.
بەکتریا بێت ی����ان ڤایرۆس .بۆنمونە :زیپک���ه زۆربهی جار ل���ه دهم و چاو
زیپکە ،نەخۆش����ییەکە کەهۆکارەکەی و س���هروی م���ل بهدی���ار دهک���هون،
چ����ەوری پێس����تە بەه����ۆی زیادبونی بهاڵم لهوانهیه له س���نگ و پش���ت و
رێ����ژەی چەوری ئهوا ئ����هو چهوریه له شانهکانیش دروست ببن.
سهر پێست بهدیار دهردهكهوێت.
* ئای���ا بۆماوەیی کاریگ���ەری هەیە ◄ ئهكزیمیا :
جۆرێك���ه لهجۆرهكان���ى ههوكردن���ى
لەسەر نەخۆشییەکانی پێست؟
بەڵێ ،لەکۆمەلێك نەخۆش���ی پێست چینهكانى روی س���هرهوهى پێس���ت،
بۆماوەی���ی کاریگ���ەری زۆری هەی���ە وادهكات ئ���هو بهش���هى پێس���ت
لەس���ەر نەخۆش���ەکە .ههندێكجاریش روب���هروى وش���كبونهوهى بهردهوام و
نهخۆشیهكان هۆكارى دیكهى ههیه .پهڵه و س���وربونهوه بێت و ش���وێنى
نهخۆشیهكهش بهبهردهوامی بخورێت.
* ههندێك لهو ژنانهى كهنهخۆش���یی
پێس���تیان ههیه گلهی���ی ئهوهدهكهن ◄ وشکەبیرۆ:
ك���ه دهرمانهكانیان له نهخۆش���خانه ئەم نەخۆشییە زیاتر تایبهته به منااڵن
دهس���تناكهوێت و دهبێت ل���هدهرهوه و نەخۆشییەکى پێس���تیی هاوبەشی
نێوان مرۆڤ و ئاژەڵە و دهگوازرێتهوه
بیكڕن ،هۆی چیه؟
دەرمانەکان لەنەخۆشخانە هەیە ،بەاڵم كه شوێنەوار لەسەر روخسارى منااڵن
هەندێکی دەستناکەوێت لهنهخۆشخانه جێدێڵێت.
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یاریزانى گۆڕهپان و مهیدان (هاوژین مهحمود):
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بههۆی نهبونى راهێنهرهوه گهرمیانم بهجێهێشت

◘ نهوژین ،بێریڤان محهمهد
ئهگهرچی رێگریی و ئاستهنگى زۆری
هاتوهته پێش ،ئهگهرچی بههۆی
نهبونى راهێنهرهوه بهشی پێویست
راهێنانى پێنهكراوه ،بهاڵم (هاوژین)
توانیویهتى وهكو كچێكى وهرزشكار
له گهرمیانهوه خۆی پێبگهیهنێت و
ئێستا بۆ یانهیهكى شاری سلێمانى
یاریی بكات له یاریهكانى گۆڕهپان و
مهیدان ،لهو روهشهوه خاوهنى چهندین
دهستكهوت و نازناوه.
هاوژی����ن مهحمود ،له س����اڵی  1994ل ه
قهزاى كهالر هاتوهت����ه دونیاوه ،لهدواى
س����اڵی 2008هوه ه����هر ل����ه تهمهنێكى
زهوهوه تێكهڵ به ب����وارى وهرزش بوهو
دهس����تى به یاریكردن ك����ردوه ،رهنگه
هۆكارى ئهمهش ئهو حهز و خولیا زۆره
بێت كه بۆ وهرزش ههیبوه.
هاوژین مهحمود
ئهو س����هرباری كهمی دهرفهت بۆ كچانى
وهرزشكار و نهبونى زهمینهیهكى لهبار ،لهری����زی یانهى ش����ێروانه یاریی كردوه ،له پاڵهوانێتیهكاندا یارییكردوهو خاوهنى
ب����هاڵم توانیویهت����ى تواناكان����ى خۆی لهئێس����تادا بۆ تیپی كچانى گۆڕهپان و دهس����تكهوتى باش بوه ،لهوانه :دوجار
پهرهپێب����دات ،لهوچوارچێوهیهش����داو مهیدانى یانهى (سیروانى نوێ) له شارى بهدهستهێنانى پلهى دوهم له پاڵهوانێتى
یانهكان����ى عێ����راق لهئاس����تى كچان بۆ
لهماوهیهك����ى كهم����دا توانیویهت����ى سلێمانى یاریی دهكات.
بهرهوپێش����هوهچونێكى ب����اش له ژیانی لهژیان����ى وهرزش����یی خۆیدا ،ئ����هم كچه گۆڕهپ����ان و مهیدان لهس����ااڵنى  2015و
وهرزش����كاره خاوهنى چهندی����ن نازناو و  ،2016ههروهه����ا بهدهس����تهێنانى پلهى
وهرزشی خۆیدا بهدیی بێنێت.
هاوژی����ن ،پ����اش ئ����هوهى لهگهرمی����ان پاڵهوانێتییه ،چ لهس����هر ئاستى عێراق ،دوهم له پاڵهوانێتیهكانى یانهكانى باكور،
بناغهكان����ى ژیان����ى وهرزش����ی داناوهو چ لهس����هر ئاستى كوردستان ،له زۆرێك لهگهڵ بهدهس����تهێنانى پلهى پێنجهم له

ئهوكاتهى لهبیرچونهوه دهبێت ه نیعمهت!

◘ ن :کیوان شاهبداغی
◘ لهفارسیهوه :عهلى كهریم
ساكهكهیمان بهستهوه ،بڕیاربو
ئهویش وێنهى خاتونه پیرهكانى دى
بگوێزرێتهوه بۆ خانهى ساڵمهندان .له
نێو ساكهكهیدا قورئانێك ،كهمێك نان
و رۆن ،كشمیش و شیرینى ههبون.
دواتر لهسهرخۆیی وتى:
 +دایهگی���ان م���ن ك���ه ش���تێكى زۆر
ناخۆم ،لهوێش له س���وچێكدا بۆخۆم
بهتهنهایی دادهنیشم .ئهى ناكرێت الى
ت���ۆ بمێنهوه ،واى كه دڵم بۆ نهوهكانم
تهنگ دهبێت!
 دایهگی���ان درهن���گ وهخت���ه ،رووپۆشهكهیشت ئامادهیه ،چاوهڕوانتن!
 +كێ چاوهڕوانمه ،ئهوانهى كه ههرگیز
منیان نهبینیوه؟ ب���هردهوام بوو :ئاخ

رۆڵهگیان م���رۆڤ لهوێندهرێ ش���ێت
دهبێت! خ���ۆ من لێ���ره كارم بهكارى
كهسهوه نیه .دهكرێت لهمهودوا ههرگیز
قسان نهكهم؟ ئێستا دهتوانم لێره الى
تۆ بمێنهوه؟
 ئ���اى دایك���ه گیان تۆ نهخۆش���ىئهلزهایم���هرت گرت���ووه ،وا خهریك���ه
ههموو شتهكانت بیردهچێتهوه!
 +واى ڕۆڵهگیان ئهو نهخۆشیهى كه من
گرتوومه و ناوێكى قورس���ى ههیه ،پێم
قبوڵه ،ئهى تۆچ���ى ڕۆڵه گیان؟ ئهى
تۆ بۆ ههموو ش���تهكانت بیرچووهتهوه
كچهكهم؟
خهجاڵهتى سهرتاپا دهرونمى ههژاند،
ڕاس���تى فهرم���وو ،ههمو س���اوایى و
نهوجهوان���ى و س���هرتاپاى عیش���ق و
خۆشهویس���تم فهرامۆش ك���ردوو ،كه
ئهمهش بهش���ێك بوو له ناس���نامه و
بنهچه و بوونم ،ڕاستى فهرمو ،من ههمو
ش���تێكیم بیر چوبوهوه! دهس���تبهجێ

من كه ئهونهخۆشیهم
نیه ،بهاڵم ئاخ
ههندێكجار ئهلزهایمهر
چ نیعمهتێكه!

تێلێكم كرد بۆ خانهى س���اڵمهندان و
ئاگادارم كردنهوه كه ئێمه جارێك بهنیاز
نی���ن بێین .ئیتر لهوكات���هدا نهمتوانى
سهرهنجى بزهى سهر لێوى چۆچولۆچ
و نیگا میهرهبانهكانى دایكهكهم بدهم.
دووباره جانتاكهیم ك���ردوهوه ،ههموو
خواردهمهن���ی و ش���یرینیهكانى نێ���و
جانتاكهیم بهتاڵكردهوه.

مهراسۆنى ههولێرى نێودهوڵهتى.
لهبارهى جێهێشتنى گهرمیان و روكردن ه
یانهیهكى ش����اری س����لێمانى ،ئهو كچه
وهرزش����كاره ئاماژهى دا ك����ه دهرفهتى
پێگهیاندنى كچانى وهرزشكار لهگهرمیان
كهمت����ره ،بهتایبهت����ى بهه����ۆی نهبونى
راهێن����هرهوه .وت����ی« :ه����ۆكارى چونم
ب����ۆ یانهى س����یروانى ن����وێ بههۆی بێ

راهێنهریی بو لهگهرمیان».
ئهگهرچ����ی زۆرج����ار كچان����ى گهرمیان
لهتهمهنێك����ى مناڵ دا تێكهڵ به وهرزش
دهبن ،بهاڵم زۆرینهیان نه بهردهوام دهبن
و نه دهش����توانن بهرهوپێش����هوهبچن و
دهس����تكهوت و نازناوى ئهوتۆ بهدهست
بێنن.
بهاڵم هاوژین هۆكارى بهرهوپێشهوهچونى
خۆی ،بۆ ئهو پاڵپش����تییه دهگێڕێتهوه
كهلهخێزان و هاوڕێكانیهوه لێیكراوه.
لهوب����ارهوه دهڵێ����ت« :ماڵهوهمان زۆر
ه����اوكارم ب����ون ،بهتایبهت����ى باوك����م و
بهبهردهوامی هانیان دهدام و پشتیوانییان
دهك����رد ،لهگ����هڵ ههندێ����ك هاوڕێم دا
بهتایبهت هاوڕێم بهختیار نهجمهدین».
باسیلهوهش����كرد كهلهگهرمیان����دا كچانى
وهرزش����كاری زۆر باش ه����هن ،و لهناو
كچان����ى تازهپێگهیش����تودا تواناى باش
دروس����ت دهبن ،بهاڵم بهه����ۆی گرنگیی
پێن����هدان و نهرهخس����اندنى دهرفهت و
زهمینه بۆی����ان ،زۆرجار ئ����هو تواناینه
لهدهست دهچن.
لهوبارهوه دهڵێت« :داوا له بهرپرسانى
گهرمیان دهكهم كه پش����تیوانى كچانى
وهرزش����كار بكهن و ئاس����انكارییان بۆ
بك����هن ،تاوهكو ئێم����هش بتوانین وهكو
كچان����ى ش����ارهكانى دیك����ه بهش����داری
لهپاڵهوانێتیهكان����دا بكهی����ن و ئهنجامى
باش بهدهست بێنین».

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.
س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی
( )NEDدامهزراوهیهك����ی ئهمهریك����ی
قازانجنهویستی تایبهته به گهشهپێدانو
پاڵپشتیكردنی دامهزراوه دیموكراتییهكان
لهههمو جیهاندا ،كهلهالیهن كۆنگریس����ی
ئهمهریكییهوه س����ااڵنه بودجهی تایبهتی
بۆدیاریدهكرێت.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
 +پێ���ى وتم بخۆ دایهگی���ان ماندوو كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
بوویت ئهوهن���ده جانتاكهت كردهوه و لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
بهس���تتهوه .منی���ش دهس���ت ه چرچ و زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
لۆچاویهكهیم ماچ كرد و پێم وت:
نهكردوه.
 دایهگیان بمبهخشه ،گهردنم ئازاكه،گوێیمهدهرێ.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
پاش���ان فرمێس���كهكانى بهچمكێك���ى
سهرپۆشهكهى سڕیهوه و وتى:
تهلهفۆن:
07480207400
 +له چى ببورم دایه گیان من كه هیچم
لهبیر نی���ه! ههمویم لهبیر دهچێت ،تۆ ئیمهیڵ:
وتت نهخۆش���ى چیم گرتووه؟ ئهلnawzhinnewspaper@gmail.com ....
چى؟ ئهم دكتۆرانه چ جۆره ناوێك بۆ
نهخۆشهكانیان دادهتاشن!
فهیسبوك:
نیگاى
ه

ل
متوانى
 ئیتر دواى ئهوه نهnawzhinnewspaper
پاكى و فرمێسكهكانى و پرچهسپیهكهى
بن���واڕم .ه���هر لهوكاتهدا بهدهس���ته
لهرزانهكان���ى پرچى كچهكهمى ش���انه دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
دهكرد و له ژێر لێوهكانیهوه وتى:
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
ئاخ
اڵم
«من كه ئهو نهخۆشیهم نیه ،به
www.radiodang.org
ههندێكجار ئهلزهایمهر چ نیعمهتێكه!»

پێنج راستیی لهبارهى (هیالری كلینتۆن)هوه
هیالری كلینتۆن ،ئێستا یهكێك ه
لهدیارترین ژنه سیاسییهكانى ئهمریكا،
ئهو رهگهرچی ههمو پێشبینییهكان
بهو ئاراستی ه بن كه بیێته یهكهمین
ژن ه سهرۆك لهمێژوى ئهمریكادا ،بهاڵم
لهههڵبژاردن دا ب ه دۆناڵد ترامپی
ركابهرى دۆڕا.
لهم راپۆرتهدا ك ه سایتی بی بی سی
عهرهبی ئامادهى كردوه ،تیشكی
خستوهت ه سهر پێنج راستیی لهبارهى
ژیانى ئهم خانم ه سیاسهتوانهوه.

ب��� ه باش���ترین ئهلبوم���ى
ن���ا میوزیك���ی ،ئهویش
لهبهرامب���هر نوس���خهى
دهنگی���ی كتێبهك���هى
« It Takes a
 ، »Villageك��� ه
خ���ۆی دهیخوێنێتهوه،
لهو كتێبهش���دا ب���اس ل ه
فێركردنى مناڵ و باشكردنى
ژیانیان دهكات.
هیالری چهندین كتێبی دیكهشى
ههی��� ه كهیهكێكیان س���هربوردهى
ژیانێتى بهناوى «مێژوى زیندو».

◘ نهوژین

« .1ههمیش��� ه تهڕ» ،ناوه نهێنیهكهى
هیالری:
كاتێك ل ه كۆش���كى كۆم���ارى دا بوه
دهمێك ك ه بیلی هاوس���هرى سهرۆكى
ئهمری���كا ب���وه ،ن���اوه نهێنیهك���هى
«  »Evergreenب���وه كهبهمان���اى
ههمیش ه تهڕ و ههمیش ه سهوز و گهنج
دێت .بیل كلینتۆنیش ناوه نهێنیهكهى
«ههڵۆ» بوه.

 .3یهكهمی���ن خانمى یهك���هم ك ه بۆ
پۆستى سیاسی خۆی ههڵدهبژێرێت:
هیالریی دهبێت ه یهكهمین ژنى سهرۆك
كۆمارهكان���ى ئهمریكا ،ك��� ه ل ه بوارى
سیاس���یی دا كاردهكات .س���اڵی 2000
خۆی ب���ۆ پۆس���تی ئهنجومهنى پیران
ل��� ه ویالیهتى نیوی���ۆرك كاندید كرد و
براوه ب���و .لهس���اڵی  2006دا دوباره
ههڵبژێردرایهوه.

 .2براوهى خهالتێكى ئهڵمانیه:
لهس���اڵی  ،1997هی�ل�اری خهاڵتێكى
ئهڵمان���ى بردهوه ك ه خهالتهك ه تایبهت ه

 .4رودهام یان كلینتۆن؟
كاتێك هیالریی شوى ب ه بیل كلینتۆن
كرد ،نازناوهكهى نهخس���ت ه سهر ناوى

مێردهكهى ،بهڵكو ههر ب ه ناوى پێشوى
خۆیهوه ك ه «رۆدهام» بو مایهوه ،واتا
ل ه بری ئهوهى ب ه هیالری كلینتۆن بانگ
بكرێت ،ب ه هیالری رۆدهام بانگ دهكرا.
بهاڵم دواى ئهوهى بیڵی هاوس���هرى بو
ب ه سهرۆكى ئهمریكا ،نازناوهكهى ئهوى
ب���ۆ ناوهكهى خۆی زیاد ك���رد و بهاڵم
رۆدهامهكهى ههر هێشتهوه ،واتا بو به:
«هیالری رۆدهام كلینتۆن».

ژن ه بۆیاخچیهكى
 60ساڵ ه دهبێت ه
خوێندكارى زانكۆ

 .5بیس���ت س���اڵ ه ئۆتۆمبیل���ی
لێنهخوڕیوه:
لهمیان���هى كۆنگرهیهك���ى رابیت���هى
بازرگانان���ى ئهۆتۆمبیل ل ه نیوئۆرلیانز،
هیالری رایگهیاند ك ه لهساڵی  1996هوه
تائێستا ئۆتۆمبیلی لێنهخوڕیوه.
وتیشی :دهزگاى ئیس���تخباراتى نهێنى
كارى ش���ۆفێری بۆ دهك���هن ،بۆی ه ئهو
دهستبهدارى ئهو كاره بوه.

لهكفری یهكهمین گروپی كچانى شێوهكار لهدایكدهبێت
◘ نهوژین
ئهم ژنه میسریه كهلهوێنهكهدا دیاره،
تهمهنى  60ساڵهو ماوهى  16ساڵهو
پاش مردنى هاوسهرهكهى ،كارى
بۆیاخكردنى پێاڵو ئهنجام دهدات.
ئهم بارودۆخه واینهكردوه رایبگرێت
له بهدیهێنانى خهونهكانى ،بهڵكو بهم
رهوش و تهمهنهوه ،گهڕاوهتهوه زانكۆ
و دهیهوێت خوێندن تهواو بكات.

بەشێک لەئەندامانی گروپی کیژانی شێوەکاری لەکفری
◘ نهوژین ،ئهشرهف ئهحمهد
ژمارهیهك كچه هونهرمهندى شێوهكار
لهشارى كفری ،لهكارێكى بێپێشینهدا،
ههستاون ب ه دروستكردنى گروپێكى
شێوهكاریی تایبهت ب ه ژنان ،ئهندامانى
گروپهكه باسلهوهدهكهن كه ئهم
ئهگروپ ه رۆڵی دهبێت بۆ دۆزینهوهى
توانا هونهرییهكانى كچان ،ههستدهكهن
كاركردن ب ه گروپ بهرهوپێشهوهچونى
كارهكانیان ئاسانتر دهكات.
گروپ���ی كیژانى ش���ێوهكار ل��� ه كفری،
ناوى ئهو گروپهی��� ه ك ه ماوهى نزیكهى
ساڵێكه ،ژمارهیهك لهكیژانى هونهرمهند
لهسنورى قهزاى كفری سهر ب ه ئیدارهى
گهرمیان ،ههستاون بهردوستكردنى .لهم
ماوه كهم���هدا ،توانیویهتى خۆی وهكو
گروپێكی جیدیی هونهریی بسهلمێنێت.
گواڵڵ ه حهمید ،سهرۆكى گروپهكه ،باس
لهوهدهكات كهبونى بۆشاییهك لهكارى
هونهریی بۆ ژن���ان ،پاڵی پێوهناون بۆ
دهستكردن بهم ههنگاوه.
ئهو ب���ۆ (نهوژین) وتى« :ههس���تمان
ب ه بۆش���ایهكى زۆر دهك���رد ل ه هونهرى
ش���ێوهكارى تایبهت ب��� ه خانمان ،بۆی ه

بهباش���مان زانى گروپێك���ى تایبهت ب ه
خانمان بكهینهوه«.
ئاماژهى بهوهش���كرد« :گروپى كیژانی
شێوهكار ل ه كفرى تایبهت ه ب ه خانمان بۆ
ئهوهى ل ه رێگهى ئهم گروپهوه بتوانین
تواناى شاراوهى هونهریی لهنێو كچانى
قهزاكه ببینینهوه».
س���هرۆكى گروپ���ی كیژانى ش���ێوهكار
لهكفری ،دەشڵێت :ئهم گروپ ه دهیهوێت
ئ���هو كچانهى پهیمانگا ت���هواو دهكهن،
دانهبڕێن ل���هكارى هونهریی و لهرێگهى
ئ���هم گروپهوه درێژه ب��� ه هونهرهكهیان
بدهن.
كچانێكی���ش ك ه دهرچ���وى پهیمانگاى
هونهرهجوانهكان���ن ،بونى ئ���هم گروپ ه
بهگرن���گ دهزان���ن و پێیانوای��� ه رۆڵی
باشیی دهبێت بۆ ئهوهى كچانى دهرچو
بهردهوام بن لهسهر كارى هونهریی.
دیالن سهالم ،ك ه ئهندامى گروپهكهیهو
دهرچوى پهیمانگای هونهرهجوانهكانه،
به( نهوژین)ى وت« :بونى ئهم گروپ ه
زۆرگرنگه ،چونك ه وایكردوه بتوانم پهره
ب ه هونهرهك���هم بدهم و ب���هردهوام بم
لهكارهكانم دا».
ئهو كچ ه نمونهى ئ���هوهى هێناوهتهوه
ك ه لهرێگ���هى گروپهكهوه بهش���داریی
ل��� ه پێش���انگایهكى بهرفراواندا كردوه،

كهتوانیویهتى لهپێشانگاكهوه بههرهكانى
خۆی بخات ه رو ،ههروهك تابلۆكانیش���ی
ببیێت ه جێگهى س���هرنجی بینهران و 7
تابلۆشی بفرۆشێت.
یوسرا عهلی ،كچێكى تری ئهندامى گروپی
كچانى شێوهكاره لهكفری ،باسیلهوهكرد
ئ���هم گروپ ه رۆڵێكى باش���ی ههبوه بۆ
پهرهدانى زیاتر بهكارهكانیان.
یوسرا ،وتى « :ئهم گروپ ه بوه هوكارێك
ك ه من بتوانم پهره ب ه هونهرهكهم بدهم
و كارى جدى بكهم بۆ هونهرهكهم و واز
ل ه هونهر نههێنم و ههمیش��� ه ههوڵ بو
ئهوه بدهم ئهو حهز و ئاره زوهى ههم ه
له ناخمدا نهمرێت».
ئهو كچ ه ش���ێوهكاره ،باس لهوهدهكات
لهكۆمهڵگای���هك دا ك��� ه توندوتیژی و
پێش���ێلكارییهكى زۆر بهرامبهر ب ه ژنان
دهكرێت و مافهكانیان پێشێل دهكرێت و
ئاستهنگ و رێگرییان بۆ دروستدهكرێت،
بونى گروپی لهمشێوهی ه وهاڵمێكى گرنگ ه
ك ه ژنان دهستهوهستان نابن و بهردهوام
دهبن بۆ بهدهستهێنانى مافهكانیان.
یوس���را ،وتى« :ئاشكرای ه پێشێلكردنى
م���اف و توندوتیژیهك���ی زۆر بهرامبهر
ئافرهت���ان دهكرێ���ت ،ل ه رێگ���هى ئهم
گروپهوه و ب ه تابل���ۆ و هونهر ،وهاڵمى
ئهو پێشێلكاریانه دهدهینهوه».

ئهم گروپه ،ئهگهرچی لهناونیشانهكهى
دا وشهى شێوهكاریی ههیه ،بهاڵم تهنها
خۆی لهكارى شێوهكاری كهمهبهست لێی
كێشانى وێنهو تابلۆیه ،قهتیس نهكردوه،
بهڵكو جێگهى بۆ ههندێك جۆرى هونهر
و ئیشی دهستیی كردوهتهوه.
گواڵڵهحهمید ،ك ه سهرۆكى گروپهكهیه،
وت���ى«  :ئهم گروپ��� ه تهنها دهرچوانى
پهیمانگا و كچانى شێوهكار لهخۆناگرێت،
بهڵكو ئ���هو خانمانهى توانایان ههی ه ل ه
بوارى دهس���تیدا یاخود ههر توانایهكى
خوڕس���كیان ههی ه ل��� ه كارى هونهرى
شێوهكاریى دهتوانن ببنه ئهندام».
گواڵڵه ،ئاماژهى بهوهشكرد ك ه گروپهك ه
ئهگهرچ���ی ناوى كفری ی���ه ،بهاڵم تهنا
تایب���هت نی ه بهكچانى ش���ارهكهیانهوه،
بهڵكو كچانى ش���ێوهكار ل ه ش���وێن و
جێگهكانى ت���ری گهرمیانیش دهتوانن
ببنه ئهندامیان.
دهرب���از مهجید ،ك ه سهرپهرش���تیارى
گش���تى ه���هردو گروپى ش���ێوهكارانى
گهل���هرى كف���رى و گروپ���ى كیژان���ى
ش���ێوهكاره ل ه كفرى ،ئام���اژهى دا ك ه
ئامانج���ی ئ���هوان ل��� ه پێكهێنانى ئهم
گروپان��� ه ئهوهی ه كفرى ببێت ه ناوهندێك
ههمو توانا هونهریهكانى گهرمیانى تێدا
كۆبكرێتهوهو پهرهی پێبدرێت.

پێگهى «الیوم الس���ابع»ى میس���ری،
راپۆرتێك���ى لهب���ارهى ئ���هو ژن��� ه
باڵوكردوهتهوه كهب ه «ام حسن = دایكی
حهسهن» ناسراوهو دهڵێت« :یهكێك ه
لهبهناوبانگترین بۆیاخچیهكانى ش���ارى
ئهمبابه له پارێزگاى جیزهى میسر».
باسلهوهش���دهكات ك ه ئهم ژن ه خاوهنى
بڕوانامهى دبلۆمی ل ه بازرگانى دا ههی ه
و ئێس���تاش ل ه زانك���ۆی «حهلهوان»
بوهت ه خوێندكار لهبهشى خزمهتگوزاریی
كۆمهاڵیهتیى.
دایکی حەس���ەن یەکێکە لەو ژنانەی کە
واقیع نەیانتوانی���وە چۆکی پێدابدەن و
خۆیان بدەنە دەست رۆژگار.
دایكی حهس���هن ،دهڵێ���ت« :ههرگیز
بهبیرمدا نههاتوه ببم ه بۆیاخچی پێاڵو،
بهاڵم بارودۆخ وایخواس���ت ،ئێس���تا من
ش���هرمهزار نیم بهم پیش���هیهم ،بهڵكو
كاس���بیهكى حهاڵڵهو لهرێگهیهوه پێنج
مناڵهكهم بهخێو دهكهم».
جهختیش���د هكا تهو ه « :منا ڵهكا نم
گرنگترین ش���تن لهژیانمدا ،بۆی ه دهبێت
ئیش بكهم بۆ ئهوهى بهخێویان بكهم و
پێیان بگهیهنم».
دایك���ی حهس���هن باس���یلهوهكردوه
ب���هردهوام خهونى ئهوهبوه ك ه خوێندن
ت���هواو بكات ،ب���هاڵم بهه���ۆی ئهوهى
مناڵهكان���ى بچوك بون ،نهیتوانیوه ئهو
خهون���هى بهیدبێنێت ،ئێس���تاش پاش
گهورهبونیان ،ن���اوى خۆی تۆماركردوه
ل ه زانكۆ.
ئاشكراشیدهكات كهخهونهكانى لێرهدا
كۆتاییان پێنههات���وه ،بهڵكو دهیهوێت
پ���اش تهواوكردن���ى خوێن���دن ببێت ه
پارلهمانت���ار بۆ ئ���هوهى «داكۆكی ل ه
ههژاران» بكات .دهشڵێت: :خهونهكان
ههرچهند قهبارهی���ان گهره بێت ،بهاڵم
بهدیهاتنیان مهحاڵ نیه».

