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بهپێیدهرئهنجامیراپرسیهك لهگهرمیان
رۆژنامه نوسانى مێینه  ده ستبه ردارى پیشه كه یان نابن

پارله مانتــار )گوڵســتان ســه عید(: کۆتا 
ژنانى به و رێژه یه  برده  پارله مان    ««4

كارده كــه ن بــۆ ئــه وه ى بــه رده وام بن له  
خوێندن                         ««5               

ژنــان بۆچی مناڵبــون بە نەشــتەرگەریی 
هەڵدەبژێرن؟                     ««10            

◘ نه وژین

راپرسیه كی تایبەت بە رۆژنامه نوسانی 
مێینە لە گەرمیان ده ریده خات 

زۆرینەیان به هۆی پیشه كه یانه وه  
روبه ڕوى ناوزڕاندن و ئاسته نگ 

بونه ته وه ، به اڵم به شێوه یه كى ره ها 
دڵخۆشن به  كاره كه یان و نایانه وێت 

ده ستبه ردارى بن.

یه كــه ى رۆژنامه وانــى مافــى مــرۆڤ و 
رۆژنامــه ى نه وژیــن، كــه  دو پــرۆژه ى 
رۆژنامه وانى ســه ر بــه  )رادیۆی ده نگ(
ن لــه  گه رمیان، له  ســه روبه ندى رۆژى 
رۆژنامه گه رى كوردیی دا، راپرسیه كیان 
له نێو رۆژنامه نوســانى مێینه  له گه رمیان 

ئه نجامدا.
لــه  راپرســیه كه دا كــه  15 رۆژنامه نوس 
له  ره گه زی مێ به شــدار بون، پرسیارى 

جیاوازیان روبه ڕو كراوه ته وه .
ئــه و  زۆرینــه ى  وه اڵمــه كان،  به پێــی 
رۆژنامه نوســانه  لــه  ده زگا راگەیاندنــە 
حزبیه كانــدا كارده كــه ن، زۆربه یشــیان 
کار لــە دەزگای رادیۆیــی دا ده كــه ن و 

به تایبه تى كارى بێژه رى و پێشكه شكارى 
ئه نجام ده ده ن.

هه روه ك به  ره هایی هه مویان پیشه كه یان 
به دڵــه  و پێــی ئاســوده ن و ده یانه وێت 

به رده وام بن.
له پاڵ ئــه م پێــدراوه  ئیجابیانــه ، وه ك 
لــه  راپرســیه كه دا ئاماژه یــان  خۆیــان 
و  ئاســته نگ  كــردوه،  هــاوكات  بــۆ 

◘ نه وژین

بەڕێوبەری گشتى ئەوقاف و 
کاروباری ئاینی گەرمیان بە وەکالەت، 
جەختدەکاتەوە لەوەی ئاینی ئیسالم 

توندوتیژی دژ به  ژنان ره د ده كاته وه ، 
ده شڵێت: له  قورئاندا فه زڵی پیاو 

به سه ر ژن دا نه دراوه .

)نەوژیــن( رۆژنامــەی  دیدارێکــی  لــە 
)3( الپــه ڕه   لــه   ده قه كــه ى  كــه   دا 
م.ســەباح حاجــی  باڵوكراوه تــه وه ،  دا 
ئەوقافــی  بەڕێوبــەری  حەمەســاڵح، 

گەرمیان بە وەکالەت، ئاماژه  به وه ده كات 
ئاینی ئیســالم رێگه ى به توندوتیژی دژ 
به  ژنان نه داوه ، به ڵكو ئه وانه ى واده ڵێن 
ئایه تێك به  پاساو دێننه وه  كه  ده قه كه ى 

لێكدانه وه ى جیاوازی بۆ ده كرێت.
له باره ى ئه و بۆچونانه ى ئاینی ئیســالم 
پیاو به  پله  یه ك و ژن به  پله  دو هه ژمار 
ده كات، به ڕێوبــه رى ئه وقافــی گه رمیان 
ده ڵێت: بەهیچ شــێوەیەک لــە قورئاندا 
فەزڵی کەس نەدراوە بەســەر کەسێکی 
تــردا )پیــاو به ســه ر ژن دا(، جگە لەو 
کەسەی کە زیاتر بڕوادار و لە خواترسە 

لە چاو کەسێکی دیکەدا.

پیــاو فەزڵــی قورئانــدا »لــە
نەدراوەبەسەرژندا«

بڕیارێكىحكومهتخهونىكچانىگوندنشین
لهباردهبات ««2

بنكۆڵكارییه ك 
له باره ى منااڵنى 

بێكه س     ««6            

ئاله نگارییشیان روبه ڕو ده بێته وه .
به شــێوه یه ك زۆرینــه ى رۆژنامه نوســان 
كه به هــۆی  له وه كــردوه   باســیان 
ناوزڕانــدن  هه وڵــی  پیشــه كه یانه وه  
كه ســایه تیان  له كه داركردنــى  و 
هەڵبژاردەکانــی  به شــێوه یه ك  دراوه ، 
پێكــه وه   )زۆر(،  و  )تاڕادەیــەک( 
به شــدارانه ،  ٦4٪ى  هه ڵبــژارده ى 
لەبەرامبەردا 3٦٪ رۆژنامەنوسانی مێینە 
دەڵێــن هیچ کاتێک روبەڕی ناوزڕاندن و 

لەکەدارکردنى كه سایه تى نەبونەتەوە.
له باره ى هه ســتكردن به  بونى جیاوازی 
ره گه زیــی له  كاركــردن دا، 47٪ ده ڵێن 
هیــچ یــان كــه م هه ســت به  جیــاكاری 
ده كــه ن، به اڵم 53٪ بــه  راده ى جیاواز 
هه ســت به  جیــاوازی ره گــه زی ده كه ن 

له كاره كانیان.
له  راپرسیه كه شــدا كۆمه ڵێك ده ره نجام 
و راســپارده  خراونه تــه ڕو، له نێــوی دا 
ئه وه یه  كه  هیچكام له  رۆژنامه نوســه كان 
ده رچــوى به شــه كانى رۆژنامه وانى نین 
لــه  زانكــۆ و په یمانــگاكان، هــه روه ك 
به شێكى به رچاویشیان خولی راهێنانیان 

نه بینیوه .
هه روه ك راپرسیه كه  داواى له  ده زگاكانی 
راگەیانــدن كردوه  ده رفه تى به شــداریی 
فیعلی بۆ ژنان بڕه خسێنن لە وه رگرتنى 
پۆســت و به رپرســیارێتى له  ده زگاكان 
دا، هــه روه ك داوای له  رێكخراوه كانیش 
كردوه  پاڵپشــتی رۆژنامه نوسانى مێینه  
بــن له به رامبــه ر هه ڵمه تــى ناوزڕاندن و 

له كه داركردنى كه سایه تیان دا.
ژماره یــه ى  ئــه م  )9(ى  له الپــه ڕه  
و  راپرســیه كه   پوختــه ى  )نه وژیــن(، 
راســپارده كانى  و  ده ره نجــام  و  وه اڵم 

ده خوێنیته وه .



راپۆرت

◘ نهوژین،زریانمحهمهد

»كهچومهقۆناغیئامادهیی،
لهخوێندندهریانكردم،چونكه

خێزانهكهمرازیینهبونبۆخوێندن
بچمهشار«.چرۆ،بهدهنگێكى

خهمگینهوه،سهربوردهىدابڕانىله
خوێندندهگێڕێتهوه.

دیكــهى كچــى زۆر هاوشــانى ئــهو
گوندهكانىگهرمیان،بههۆكارىنهبونى
خوێندنگهىئامادهییوههروههائهوهى
پێشــترپێیدهوتــرا»ناوهندیی«،له

خوێندنبێبهشكراون.
كێشــهكهشكاتێكدروســتدهبێتكه
حكومهتىههرێمبڕیاریداوهخوێندنگه
و قــهزا لهنــاو تهنهــا ئامادهییــهكان
ناحیهكانــداههبێــت،ئهمــهشدهبێته
بارگرانــىبۆكچانووایكــردوهزۆرێك

لــهخێزانــهكانكچهكانیــانلهخوێندن
دهربكهن.

چــرۆعومهر،20ســاڵ،بــۆ)نهوژین(
وتى:بەهــۆینەبونیقوناغیئامادەیی
لــەالدێکەمان،نەمتوانــیخوێندنەکەم
تــەواوبکەم،ئەمــەشگەورەترینداخە

کەلەسەردڵمماوەتەوە.
لــهقوتابخانــهىگوندهكانــدابهزۆری
تــاقۆناغیشــهشبنهڕهتــىههیه،بۆ
قۆناغهكانــىدیكهدهبێــتبچنهالدێی
تــر،یانبهزۆریدهبێــتبچنهقهزاو
ناحیهكان،ئهمهشوادهكاتخێزانهكان
هــهمبههۆكارىكۆمهاڵیهتىوههمیش
دارایی،ئامادهنهبــنكچهكانیاندرێژه

بهخوێندنبدهن.
ئەفــراحجەبار،15ســاڵ،یەکێکیترە
لــەوکچــهگوندنشــینانهىلهخوێنــدن
دابڕێنــراوه،وتــى:لــەپۆلیشەشــی
بنەڕەتــیدەریانکــردم،لەبەرئەوەی

دوایئــەوقۆناغــەقوتابخانەماننەبو،
ناچاردەبوینبرۆشتینایەشوێنیتربۆ

خوێندن.
دەشڵێت:ئێستارۆژانەلەبریخوێندن،
هــاوکاریباوکــمدەکــەمکــەخەریکی

ئاژەڵدارییە.
ئهمحاڵهتهمهترســیئهوهىلێدهكرێت
ژمارهیهكــىكهمــیكچانــىگوندهكان
بتوانــندرێژهبهخوێندنبــدهنوببنه

خاوهنىبڕوانامهىبااڵ.
گونــدى ئەنجومەنــی عەزیــز، عەلــی
)عەواڵقــوت(لەگەرمیان،بۆ)نەوژین(
دەڵێــت:»بەهــۆینەبونــیقۆناغــی
ئامادەیــیبەشــێکیزۆریکچانمانلە
خوێنــدندابڕاون،تەنانــەتتاقۆناغی
حەوتیــانتەواوکردوە،ئەمەشــمانبە
بەرپرســانیپەروەردەگەیاندوە،بەاڵم

تائێستاهیچنەکراوە«.
بــاسلــەوەشدەکات:ئــەوکچانــەی

کــەقۆناغــیزانکۆیانتــەواوکردوەلە
پەنجەکانــیدەســتتێناپەرن،ئەمەش

مەترسیدارە.
ئــهم ئــاگاداری حكومــهت وادیــاره
كێشهیهیه،بهاڵمئهوهىمایهىتێبینیه
هیــچههنگاوێكــىبۆچارهســهركردنى

نههاویشتوه.
دارائەحمەدسەمین،بەرێوبەریگشتی
پەروەردەیگەرمیان،باسلەوەدەکات
داخســتنىئامادهییهكانلهگوندهكان،
بڕیاریحكومهتووهزارهتىپهروهدهیه

نهكئهوان.
دەڵێــت:بهپێــیسیســتهمىخوێندن،
قۆناغــیئامادەییتەنهالەناحیەکانو

سەنتەریشارەکانبونیهەیە.
ئهگهرچــیپــهروهردهىگهرمیــانهیچ
ئامارێکــیلهبهردهســتدانیــەلهبارهى
دابڕانــىكچانیگوندلهخوێندن،بهاڵم
بهوتــهىخۆیانلەچاوســااڵنیرابردو

كچانى گوند له به رده م مه ترسیی بێبه شبونن له  خوێندن
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حاڵەتەکەکەمیکردوە.
ئهگهركێشــهكهلهرویهكهوهپهیوهندی
بــهالیهنــىكارگێڕیــیوحكومهتــهوه
ههبێــت،ئهوابهدیوێكىترداپهیوهندی

بهالیهنىكۆمهاڵیهتییهوهههیه.
خــەاڵتســاڵەح،چاالكیبــوارىژنان،
ئاماژهبهوهدهكاتبهشێكلهخێزانهكان
بههــۆی»داخراویــیكۆمهاڵیهتیــهوه»
رێگەنادەنکچەکانیانبچنلهناحیهو
قهزاكانبخوێنــن،بهاڵمبۆكوڕهكانیان

رێگهدهدهن.
دەشڵێت:درێژهنهدانىكچانىگوندهكان

بهخوێندن،بوهتهدیارده.
ئــهمدابڕینــهىكچــانلــهخوێنــدن،
و دهرونــى لێكهوتــهى و كاریگهریــی

كۆمهاڵیهتیزۆربهجێدێڵێت.
محەمــەدنەجیب،توێژەریدەرونی،بۆ
)نەوژیــن(دەڵێــت:»دابڕانیکچانلە
خوێنــدن،کاریگەریلەســەردەرونیان
دەبێــت،بەجۆرێــکتوشــیداروخان
دەبن،چونکەپێیانوایەلەسەرەتایترین

مافیانبێبەشبون«.
راكــهى لــه جهخــت بڵێــی وهك
بكاتــهوه، دهرونیهكــه توێــژهره
)چــرۆ(بــهخهمگینیهوهباســیلهوه
خوێنــدن، لــه بێبهشــكردنى كــرد:
بێبهشكردنیشــیبوهلــهوخهونهىكه
ههیبوه،خهونىبونبهمامۆستایی.

چەک، به اڵیه ك له  ماڵ دا
◘ نهوژین،سروهكهریم

لهگهرمهىباسیمهترسیهكانى
كۆرۆنا،ئهوكاتهىخهڵكىله

ماڵهكانداخۆیانكهرهنتینهكردبو،
رۆژى)6ىنیسانى2020(،تهرمى
ژنێكىبهفیشهككوژراودههێنرێته
نهخۆشخانهىفریاكهوتنىكهالر.ئهو

كهخاوهنىسێمناڵه،بهوتهى
هاوسهرهكهى،چهكهكهىلهماڵ

دهرهێناوهوفیشهكىبهخۆیهوهناوه
وخۆیكوشتوه.

ئهمروداوهبهشێوهىجیاوازلهزۆربهى
حاڵهتهكانىكوشتنوخۆكوشتنىژنان
لــهگهرمیاندادوبارهدهبنهوه،كاتێك
چهكدهبێتهئــهوئامرازهىكۆتاییبه

ژیانىژناندێنێت.
بونىچهكلهماڵهكاندا،ئهگهرنهلێێین
دیــارده،ئــهواحاڵهتێكــىبهربــاوه،
بهزۆریــشپهیوهســتهبــهتێڕوانینێكى
كۆمهاڵیهتییــهوه،كــهپێیوایــهبونــى
چــهكلهماڵداپێویســتهبــۆبهرگرى
لهخۆكــردنلهكاتىپێویســتدا،بهاڵم
ئهوهكارهســاتهكهكاتێــكئهمچهكه
بــۆئهنجامدانــىتــاوانلهنــاوخــودی

خێزانهكاندابهكاردههێنرێت.
وتهبێژیبهرهنگاربونــهوهىتوندوتیژی
خێزانىگهرمیان،جهختلهوهدهكاتهوه
مهترســیهكى حاڵهتــه، ئــهم بونــى

ههمیشهییه.
فریــادهیدایــەت،بــۆ)نهوژیــن(وتى:
بونىچــهكبهوفراوانیهلــهماڵهكاندا

بەســەر هەیــە خراپــی کاریگــەری
کۆمەڵگاوە،بەجۆرێکخێزانەکانچەک

بەپاساویجۆراوجۆربەکاردههێنن.
بهڕێوبهرایهتــى ئامارهكانــى بهپێــی
توندوتیژیخێزانى، بهرهنگاربونــهوهى
لهســاڵی2018دادوحاڵهتىكوشتنى
ژنــانبهچــهكتۆماركراوه،بــهاڵمله

2019داهیچحاڵهتێكنهبوه.
پۆلیســی داتاكانــى بهپێــی هــاوكات
گهرمیــان،ئهمســاڵیشتائێســتایهك
حاڵهتىكوشــتنىژنــانبهچهكههیه
وحاڵهتێكــىتریــشههیهكهدهوترێت
خۆكوژیهوتائێستایهكالنهبوهتهوه.

وتهبێژیبهرهنگاربونــهوهىتوندوتیژی
خێزانــىگهرمیان،ئامــاژهىبهوهكرد:
بونىچهكلەزۆربەیماڵەکانداهەمیشە
مەترســیەبۆســهرئاسایشــیگشتیو
ئاســانكاریهبۆئەوتاوانانەیلەرێگهی
چەکــەوەئەنجامدەدرێــتكــهبهوتهى

خۆیژنکوژیدیارترینیانه.
ئهوهىوایكردوهچــهكبهمبهرباوییه
ههبێــت،دهســتكهوتنێتىبهئاســانى،
بهشــێوهیهكلهقهزایهكىوهكوكهالر،
بازاڕێكىتایبهتبهچهكفرۆشییههیه.
ســیروان،32ساڵ،فرۆشــیاریچهكه
لهوبــازاڕه،بــاسلــهوهدهكاتچهكى
جۆراوجۆرلــهبازاڕهكــهدابونىههیه،
ئهگهرچــیبهوتهىخــۆیئهوچهكبه

ههموكهسێكنافرۆشێت.
بەپێــییاســایعێراقیژمــارە)12(ى
ســاڵی1992مــادەی)3(،قەدەغەیە
کەسێکچەکیبێمۆڵەتبەکاربهێنێتو
بهوهۆیهشهوهسزادهدرێتبهبەندکردن

کەلە7ساڵزیاترنەبێتولهساڵێك
كهمتــرنهبێت،ههروههابهپێبژاردنیش

سزادهدرێت.
بهپێیئهمیاســایه،هیچكهسێكبهبێ
مۆڵهت،نابێتچهكبهكاربێنێت،بهاڵم

لهواقیعدارهوشهكهجۆرێكىتره.
پۆلیســی وتەبێــژی جەمــال، عەلــی
گەرمیــان،دانبهوهدادهنێــتكــهئهم

دیاردهیه»مهترسیداره».
وتى:هەبونیچەکیبێمۆڵەتراستەوخۆ
مەترســیەبۆژینگەیدەوروبەر،رۆژانە
ئێمەبازگەمانهەیەوههرکەســێکبە
بێمۆڵەتچەکــیهەڵگرتبێت،روبەڕوی

یاسادەکرێتەوە.
بهپێــیئامارهكانىپۆلیســیگهرمیان،

لــهســاڵی)2019(دا)88(كــهس
دهســتگیركراونبههــۆیههڵگرتنــى

چهكیبێمۆڵهتهوه.
ئــهو هــهر كێشــهكه وادیــاره بــهاڵم
كــه ناكــهن دروســتى چهكانــه
بێمۆڵــهتههڵدهگیرێــن،بهڵكــوچهكه

مۆڵهتدارهكانیشههركێشهن.
وتهبێژیپۆلیسیگهرمیان،بۆ)نهوژین(
رونیكردهوه:»کەسانێککەکارمەندی
حکومەتنخۆیــانهەڵگریچەکنوەک
هێزەکانــىپێشــمەرگەوناوخۆکەبۆ
پاراستنىههرێمولەسنوریکارەکەیان
رێگەیــانپێــدراوە،بــەاڵمههندێكجــار
چەکەکەیــانبەجۆرێکــیدیکــەوبــۆ
کێشــەیەکیتایبــەتبەکارهێنــاوهکە

تاوانیلێکەوتوهتەوە«.
ئــهممهترســییوكێشــانهىكهچهك
دروســتىدهكات،بــهرایچاالكوانێك
واپێویســتدهكاتبهوردیــیكۆمهڵى

لهبارهوهئاگاداربكرێتهوه.
لهیالئهحمــهد،رۆژنامهنوسوچاالكى
بــواریژنــانومنــااڵن،بــۆ)نهوژین(
وتى:»پێویستەحکومەتودەزگاکانی
راگەیانــدنورێکخــراوەمەدەنییــهكان
کاریجدیتــربکەنلهبــارهىگهیاندنى
مهترســیهكانىئهمدیاردهیهوههروهها
خستنهڕوىیاساوسزاکانیبهكارهێنانى
چــەکوچهكــىبێمۆڵەت،بــۆئهوهى
چیتــرنهبێتــههــۆكارىحاڵهتهكانــى

كوشتنوخۆكوشتن«.

نەمتوانیخوێندن
تەواوبکەم

گەورەترینداخە
لەسەردڵم
ماوەتەوە



ئاين

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

بەڕێوبەری گشتى ئەوقاف و 
کاروباری ئاینی گەرمیان بە وەکالەت، 

جەختدەکاتەوە لەوەی کە ئاینی 
ئیسالم بە هیچ شێوەیەک رێگە بە 
توندوتیژیی نادات بەرامبەر بەژنان، 

دەشڵێت: لە هیچ دەقێکی ئاینی 
ئیسالمدا نەهاتوە فەزڵی پیاو بدرێت 

بەسەر ژن دا.

لــە دیدارێکــی رۆژنامــەی )نەوژین(دا، 
م.سەباح حاجی حەمەساڵح، بەڕێوبەری 
ئەوقافی گەرمیان بە وەکالەت، لەســەر 
کۆمەڵێک پرســی تایبــەت بە مافی ژن 
و ئــەوه ی کــە رۆژانە بە نــاوی ئاینەوە 
چەندیــن جۆر توندوتیژی بەرامبەر ژنان 
دەکرێت، دەوســتێت، هەروەک هەندێک 
لەوبارەیــەوە  تێگەشــتن«  »هەڵــە 

دەخاتەڕو.

* زۆرجــار لە وتارەکانی مامۆســتایانی 
ئاینی گوێبیســتی ئەو قسەیە دەبین کە 
دەڵێــن ئەگەر ژن گوێڕایەڵی مێردەکەی 
نەبو ئەوا مێــرد دەتوانێت تەمێی بکات 
بەلێــدان، کەواتــە ئایا لــە قورئاندا بە 
ئایــەت ئەمــە باســکراوە؟ یاخــود لــە 
ئیســالمدا  پێغەمبــەری  فەرمودەکانــی 

ئەمە بە رونی باسکراوە؟
لە هیچ دەقێکی ئاینی ئیسالمدا باس لە 
لێدان نەکراوە، ئەگــەر ژن لەگوێڕایەڵی 
مێردەكــەی دەرچــو و یاخی بــو بەبێ 
پاســاوی شــەرعی، ئەوكاتــە خــودای 
بااڵدەست بۆ چارەســەری ئەم كێشەیە 

چه ند قۆناغێكی داناوە.
قۆناغی یەكەم: ئامۆژگاری و رێپیشاندان 
بەوەی كە ئامۆژگاری خێزانەكەی بكات 
كــە گوێڕایــەڵ بێت و مافــی پیاوەكەی 

بدات بەباســكردنی بەڵگــەی قورئان و 
ســوننەت ئه ویــش بەنەرمونیانــی، جا 
ئەگەر ســودی نەبــو دەچێتــە قۆناغی 
دوەم كــە بریتیــە لــە دورلێگرتــن لــە 
هاوســه رى لەســەر جێگە و جوت بون، 
ئەمــەش كاتێك دروســتە كــە قۆناغی 
یەكەم سودی نەبێت، ئەمەشیان دەكات 
بەمەبەســتی ئەوەی بۆ هاوســەرەكەی 
دەریبخات كە لێی رازی نیە و پێویستە 
بــكات،  خــۆی  حاڵــی  دیراســەیەكی 
جائەگەر ئەم دو قۆناغەیش سودی نەبو 
ئــەو كاتە قۆناغی ســێیەم بەكاردێنێت 
کە رای جیاواز هەیە لەسە ئەم خاڵەیان 
کە بەشــێکی زانایــان و مامۆســتایانی 
ئاینــی دەڵێــن لــەم قۆناغــەدا وشــەی 
»ضرب« بە مانای لێدان هاتوە، بەاڵم 
ئەم وشــەیە لە زمانی عەرەبیدا چەندین 
مانای دیکەی هەیە، یەکێک لەو مانایانە 
بەواتای دەســتگرتن و هاوکاربونیەتی، 
کە ئێستا رای بەشێك لە زانایان ئەوەیە 
کە ئەم تەفسیرە دروستتر بێت، چونکە 
ئیسالم ئاینێکی ئاشتیخوازە و دەیه وێت 
بە گفتوگۆ کێشــەکان چارەســەر بکرێن 

نەوەک توندوتیژی.

* له مه ســه له ى بااڵده ســتى پیاوان یان 
فه زڵی پیاو به سه ر ژن، بۆ ئه وه یان چی 

ده ڵێن؟
یەکێــک لــەو بەڵگانــەی کە هەمیشــە 
بەرامبــەر بــە ژنــان بــە کاردەهێنرێت 
و پێیــان دەوترێــت فەزڵی پیــاو دراوە 
بەســەرتاندا لــە ئاینی ئیســالمدا، ئەو 
اُموَن  ئایەتەیە كه  ده ڵێت: ]الرَِّجاُل َقوَّ
َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَل َبْعٍض  َعَل النَِّساِء ِبَا َفضَّ
الَِحاُت َقاِنَتاٌت  َوِبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم َفالصَّ
َحاِفَظاٌت لِْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَُّه َوالالَِّت َتَخاُفوَن 
ُنُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِف اْلَمَضاِجِع 
ُبوُهنَّ َفإِْن أََطْعَنُكْم َفال َتْبُغــوا َعَلْيِهنَّ  َواْضِ

بەڕێوبەری ئەوقافى گەرمیان:

لە قورئاندا فەزڵی پیاو نەدراوە بەسەر ژن دا
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َسِبياًل إِنَّ اللََّه َكاَن َعِلّياً َكِبرياً[ النساء: 34.
بۆ تەفسیرەکەشی دەڵێت: پیاوان مافی 
بەڕێوەبەرێتیــان بەســەر ژنانەوە هەیە، 
دەتوانــن چاودێریــان بكــەن، ژنانیــش 
دەبــێ بە پێی پالن و نەخشــەی ئەوان 
رەفتار بكەن تا لەســنوری شەرعدابێت، 
ئــەم بەڕێوەبەرێتیــەش بۆیــە دراوە بە 
پیاوان، چونكە خــودا فەزڵی هەندێكی 
داون بەســەر هەندێكی تریاندا، چونكە 
جه ســتە و الشەیان توندوتۆڵتر و بەهێز 

ترە لە ژنان.

 *بەمپێیە بێــت پیاوان فەزڵیان دراوە 
بەســەر ژنانــدا؟ کەواتە ژن بــە پلە دو 

دادەنرێت لە ئاینی ئیسالمدا؟
ئەم ئایەتە ماناکــەی تەواو ناکەن بۆیە 
وادەردەکەوێــت فەزڵــی پیــاو درابێــت 

بەســەر ئافرەت دا، بــەاڵم کە ئایەتەکە 
تەفســیری  بخوێنینــەوە  بەتەوایــی 
زانایان بۆی بەمشــێوەیە کە هەرکاتێک 
پیــاو کاری کــرد و بژێــوی خێزانەکــی 
دابینکــرد، ئەوە گــەورەی ماڵە، ئەگەر 
کچێــک کاربــکات و خێزانەکەی بژێنێت 
بەهەمانشــێوە ئــەو کچــە لــەو خێزانە 
دەبێتە گەورەی ماڵ، بۆیە ئەمە هەم بۆ 
ژنــی ئەو خێزانە و کوڕی ئەو خێزانەش 
هەر راستە، بۆیە لێردا دەردەکەوێت کە 
بۆ مەبەســت هەندێک کەس تەفســیری 
تــەوای ئەو ئایەتــە ناخەنــەڕو، ئەگینا 
بەهیــچ شــێوەیەک لە قورئانــدا فەزڵی 
کــەس نەدراوە بەســەر کەســێکی تردا 
»پیاو به سه ر ژن دا« جگە لەو کەسەی 
کە زیاتر بڕوادار و لە خواترســە لە چاو 
کەســێکی دیکــەدا، ئەویــش لــە رۆژی 

قیامەتدایە.

* كه وایــا بۆچــی رێگــرى ناكــه ن له و 
توندوتیــژی و  هانــى  كــه   مه الیانــه ى 
ژنــان  به ســه ر  پیــاو  بااڵده ســتكردنى 
دا ده ده ن لــه  رێگــه ى وتــار و مینبه ره  

ئاینیه كانه وه ؟
تــەواوی  لــە  ئەوقــاف  وەزارەتــی 
بەڕێوبەرایەتیەکان لیژنەی دروستکردوە 
سەرپەرشــتی  وەزیــر  خــودی  و 
گشــتی لیژنەکانــە، کاری ئــەم لیژنانە 
بەدواداچونــە بــۆ وتارەکان بــۆ ئەوەی 
مینبــەرەکان  ئاینــی  مامۆســتایانی 
وەک  بەکارنەهێنــن  دیکــە  کاری  بــۆ 
دروستکردنی توندوتیژی خێزانی یاخود 
هــەر جۆرە وتارێکی دیکەی دور لە دین 

و ئاکارەکانی.

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

شوێنه وارى ئه و برین و لێدانانه ى كه  
به سه ر جه سته ى )دیانا(وه  دروست 

بوبون، كاڵ بونه ته وه  و نه ماون، 
به اڵم شوێنه واره كانى له سه ر ناخ و 

ده رونى، هێشتا هه ر زیندو بون. ئه و 
به  نیگه رانیه وه  باسی له و توندوتیژیانه  

ده كرد كه  به  پاساوى ئاینه وه  
كه سوكاره كه ى به رامبه رى نواندویانه .

بــه رده وام ئه و بابه تانه ى په یوه ندیان به  
ئاین و بیروبــاوه ڕه  ئاینیه كانه وه  هه یه ، 
زیاتــر له هــه ر بوارێكــى تــر گفتوگۆ و 
مشــتومڕ و ته نانه ت ناكۆكی و كێشه ش 
ده كات.  دروســت  تاكه كانــدا  له نێــوان 
له م ناوه نده شــدا ره وشــه كه  بــۆ كچان 
قورســتره ، به تایبه تى ئه گه ر جیاواز بیر 
بكه نه وه ، یــان بیانه وێت به وه ى خۆیان 
باوه ڕیان پێی هه یه  په یڕه وى له  ســروته  

ئاینیه كان بكه ن یان نه یكه ن.
ئه م ســه ربه خۆییه  له  بیروڕای ئاینی بۆ 
كچان به تایبه تى، له الیه ن خێزانه كانه وه  
بــه  ئاســانى هــه زم ناكرێــت، هه ربۆیه  
زۆرجــار روبه ڕوى توندوتیــژی و بێزران 

ده بنه وه .
دیانا، ناوى خوازراوێكى كچێكى ته مه ن 
19 ســااڵنه ، باســی له وه كــرد كــه  هه ر 
له مناڵیــه وه  خێزانه كــه ى بــه  هه ندێــك 
بیروڕای ئاینی گۆشــیان كــردوه ، به اڵم 

کچان تاچەند ئازادن لە جێبه جێكردنى ئه ركه  ئاینیه كان؟

كــه  گه وره  بــوه  و به دواداچونى كردوه ، 
بۆچونــى گــۆڕاوه  و زۆر گوێ به و بنه ما 

ئاینی و سروتانه  نادات.
ئــه م گوێپێنه دانه  زۆر له ســه ر ئه و كچه  
كه وتوه ، تا گه شــتوه ته  ئاســتى ئه وه ى 
بــاوك و براكانــى توندوتیــژی به رامبه ر 
ئه نجام بده ن و زۆری لێبده ن و ته نانه ت 

له  ماڵه وه ش به ندى بكه ن.
الى  زۆری  نیگه رانیه كــى  واقعــه   ئــه م 
)دیانا( دروســتكردوه ، وتى: »من ئەو 
ئاینه م ده وێت کــە خۆم بڕوام پێیەتى، 
نەک بە زەبرى لێدان بیسەپێنن بەسەرم 

دا«.
به پێــی ده قه  یاســاییه كان و به تایبه تى 
ئه وه ى له  ده ســتورى عێراقی دا هاتوه ، 

ئازادیی ئاینی له  مافه كانى هاواڵتیانه .
کۆچەر فایه ق، پارێزەر، بۆ )نەوژین(ى 
رونكرده وه : بەپێی ماددەى 2 دەستورى 
عێراقــى ســاڵى 2005، ئیســالم ئاینــی 
رەسمى واڵته  و هەر ئەویش سەرچاوەى 

یاسادانانە، لەماددەى ٣٧یش دا هاتوە 
کە دەبێت گەرەنتى پاراستنى ئاینه كانى 
تریش بكرێت کە کەسێک بیەوێت ئاینی 

تر هەڵبژێرێت. 
به اڵم ئه م ئازادییه  له  كۆمه ڵگه ى كوردی 
دا بۆ هه ردو ره گه ز، زه حمه ت و قورسه .
محه مــه د، ناوى خــوازراوى كوڕێكه ، كه  
ده ســتبه ردارى ئاینی خێزانه كه ى بوه  و 
ئاینێكــى تــر په یــڕه و ده كات، به اڵم له  
ترســی خێزانه كه ى دا، ئــه و كاره ى به  

نهێنى كردوه .
وتــى: ماڵەوەمــان قبوڵى ئــەم گۆڕینه  
ناکــەن و دواتر پشــتم لێدەکــەن، بۆیه  
به  نهێنى بیروباوه ڕه كه مم هێشتوه ته وه .
به پێی ماده ى 18ى جاڕنامەى گەردونى 
مافەکانــى مــرۆڤ، کەســەکان ئــازادن 
لــە هەڵبژاردنــى ئایــن و پیاده كردن و 
هاوشــێوه ى  بــه اڵم  دا،  ئاشــکراکردنى 
ئه وه ى له  ده ســتوردا هاتوه ، هاواڵتیان 
ناتوانن به  ئازادیه كى ته واوه وه  ئه م مافه  

پیاده  بكه ن.
ترســه كانیش ته نها له ســه ر ژیــان نیه ، 
لــه   ترســه   به هــۆی  زۆرجــار  به ڵكــو 
له ده ستدانى پێگه  و رۆڵی كۆمه اڵیه تى.

به هادین فەرەج، توێژه رى كۆمه اڵیه تى، 
وتــى:  )نەوژیــن(  بــۆ  له وبــاره وه  
لــەڕوى  دا  کــورد  »لەکومەڵــگاى 
کۆمەاڵیەتیــه وه  ئــەو مافــە بــە مرۆڤ 
نەدراوە خۆى ئاینى خۆی هه ڵبژێرێت«.
بەوتــەى ئــەو توێــژەرە، هاوڕێى خۆى 
هەبــوە ئاینێكى ترى هەڵبژاردوە، به اڵم 
به هۆی ترســانى لــه  په رچه كرداره كانى 
به نهێنــى  كاره ى  ئــه و  كۆمــه ڵ، 

هێشتوه ته وه .

ئەو مافە بە 
مرۆڤی كورد 
نەدراوە ئاینى 
خۆی هه ڵبژێرێت



سیاسهت

◘ نهوژین

نیوزلهندا،ئهڵمانیا،تایوانونهرویژ،
ئهوچوارواڵتهىژنانرابهرایهتى

دهكهن،جیاوازلهواڵتانىتر،رێژهى
گیانلهدهستدانبههۆیڤایرۆسی

كۆرۆناوهتیایانداكهمتره.

لهالیناوهندهمیدیاییهكانىجیهان،ئهو
بابهتــهبوهتهمایهىتێبینیوتهنانهت
دهستخۆشــیش،كاتێكدهركهوتوهئهو
واڵتانــهىژنــانرابهرایهتىدهســهاڵتی
تیایانــدا، دهكــهن جێبهجێكردنــى
ســهركهوتوتــربــونلــهمامهڵهكردن
لهگهڵڤایرۆســیكۆرۆنــا)كۆڤید-19(
وههروهكرێــژهىگیانلهدهســتدانیش
تیایاندابههۆیئهوڤایرۆسهوهكهمتره.
لــه ناســراو، )فۆربــس(ى گۆڤــارى
وتارێكــدالهوبارهیــهوهوتویهتى:»ئهو
رابهرانهدهشــێتوهكونمونهىرابهرى

راستهقینهچاویانلێبكرێت«.
نوسهرانئاماژهیانبهوهكردوهزۆرینهى
ئهوســهركردانهىبهســهركهوتوییله
تاقیكردنــهوهىكۆڤیــد-19تێپهڕیــون،
ژنانن،ئهگهرچیژنانتهنها7%ىكۆی

سهركردهكانىجیهانپێكدێنن.
بهاڵمپرســیارهكهئهوهیــه:بۆچیژنان

زیاترسهركهوتونلهمبوارهدا؟
بۆوهاڵمىئهمپرسیاره،چهندهۆكارێك

ئاماژهىپێدراوه،لهوانه:
1.وهاڵمدانهوهىخێرا

مهترســیهكانى زیادبونــى لهگــهڵ
ســهرۆك كۆرۆنــا، باڵوبونــهوهى
وهزیرانــىئایســلهندا،چاوهڕێیهاتنى
ڤایرۆسهكهىنهكرد،بهڵكوبهخێراییو
لهسهرهتاكانىمانگیكانونىدوهمهوه،
ههڵمهتێكــىبۆخۆپارێزیــیراگهیاندو
كۆبونــهوهوقهرهباڵهغییســنوردارو

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

پارلهمانتارێكىكوردستانپێیوایه
وهكچۆنلهپارلهمانوئهنجومهنه
ههڵبژێردراوهكانداسیستهمىكۆتا
بۆبهشدارییژنانپهیڕهودهكرێت،
دهبێتئاوههاشلهدەسەاڵتەکانیتر
وتەنانەترێكخستنهحزبییەکانیش
داپهیڕهوبكرێت.پێیشیوایهدهبێت
حكومهتپالنوپرۆژهىههبێتبۆ
كاراكردنىبهشدارییسیاسىژنان.

گوڵســتانســەعیدمحهمــهد،ئهندامى
لیســتی لــه كوردســتان پارلهمانــى
دیدارێكــى لــه گــۆڕان، بزوتنــهوهى
)نهوژیــن(داباسلهئهزمــونودیدو
بۆچونهسیاســیهكانىدهكاتبهتایبهت
لهبارهىبهشدارییژنانلهكایهكهدا.

ئــهوكــهلــەســاڵی1961لەگەڕەکی
چوارباخیشاریسلێمانیلەدایکبوە،
بڕوانامەیدیبلۆمىلەکتێبخانەوزانیاری
بەدەســتهێناوە.لــهدوایراپهڕینهوه
بۆماوهى6ســاڵلهریزهكانىیهكێتى
كاریكــردوه، كوردســتان نیشــتمانى

پاشــانروىلــهكارىرێكخــراوهیله
بــوارىژنــانداكردوه،هــاوكاتوهكو
فهرمانبــهركاریكردوه.لهســاڵی2009
ودواىدروســتبونىبزوتنهوهىگۆڕان،
پهیوهندیبهوبزوتنهوهیهوهكردوهوله
خولیپێنجهمىپارلهمانىكوردستانیش
لهسهرلیســتیههمانبزوتنهوهبوهبه

ئهندامىپارلهمان.
گوڵســتانسهعید،هاوسەرگیریکردوە
وخاوەنــیپێنــجمناڵــە)3کــچو2
کوڕ(.بەمشێوەیەوەاڵمیپرسیارەکانی

دایەوە.

پارلهمانتار)گوڵستانسهعید(:
کۆتانەبوایەژنانبەورێژەیەنهدهچونهپارلهمان

ئهوواڵتانهىژنانرابهرایەتیدهكهنسهركهوتوتربونبهسهركۆرۆنادا
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*ســهرهتابــابزانینچــۆنتێكهڵبه
كایهىسیاسهتبویت؟

بەپێویســتوئەرکــیخۆمــمزانیــوە
وەکتاکێکیئەمنیشــتمانەبەشــداری
لەکایــەیسیاســیدابکــەم،چلەنــاو
حیــزبیانلەناورێکخــراویاخودوەک
چاالکوانێــکبونــیخۆمبســەلمێنمو
هاوشــانیخەڵکانیتــرخەباتبکەمو
تێبکۆشــملەپێناوبەدیهێنانیئامانجی
نیشتمانیونەتەوایەتیومرۆڤدۆستی.
*دیارترینئەوکاروپرۆژانەچینکە

کردبێتت؟
لــەهــەرجێگایــەککارمکردبێتزۆر
بەدڵسۆزیولەخۆبوردوییهوهکردومه،
لەچەنــدکارێکدابەشــداریمکــردوەکە
شانازیانپێوەدەکەم،لهوانه:ماوەی15
ساڵکارملەرێکخراویژنانداکردوەکە
زۆرماندونەناســانەوزەیخۆملەپێناو
هۆشــیاریژنانوپیاوانســەرفکردوە
ودەیانکــۆڕوکۆبونەوەمئەنجامداوە
و کۆمەاڵیەتــی هۆشــیاری لەپێنــاو
چەســپاندنیدادپەروەریویەکســانی

جێندەری.
لەکتێبخانەشــدازۆرترینهەوڵمداوەکە
منااڵنیکوردئاشنایکتێبخانەوسودی
خوێندنەوەبکەمکەماوەی20ساڵلەو
بوارەداکارمکــردوە,لەناوبزوتنەوەی
گۆڕانیشداکامئەرکەمپێسپێردرابێت

بەدڵسۆزیەوەئەنجاممداوە.
*لــەچکارێــکلــەرابــردوداکردوتە

پەشیمانی؟
هەمــوئەوکارانــەیکەکردومــنبەدڵ
کردومن،هەمیشــەژنێکــیچاالکبوم،
چونکــەبڕواموایەژیانمێژوەوتۆلەو

مێژوەچیتۆماردەکەیت.
*بێگومــانتێبینــیئهوالســهنگیهت
كردوهكهلهنێوانبهشــداریینێرومێ

دالــهكاریسیاســیداههیه،بۆچونى
تــۆلهبارهىرێژەیبهشــداریژنانلهو

رهوهوهچۆنە؟
بهشدارییژنانرویلەزیادبوننەکردوە،
بــەاڵمبــەبــەراوردبــەســەرەتاكانی
راپەڕیــنزیاتربوه.ســهرباریئهوهش
بەداخەوەرێژەكهلەئاســتیپێویســت
دانیــە،چونکەئاســتەنگبۆژنانزۆرە
وکەمتــرهــاوکاریژنــاندەکرێــتبۆ
ئــەوەیبەشــدارییکارابکەن.پێموایه
نەبوایــە، کۆتــا سیســتهمی ئەگــەر
ژنــانبــەورێژەیەشلەنــاوئەنجومەنه
هەڵبژێــردراوهكاندابونیــاننەدەبــو،
ههربۆیــهپێویســتەئهمسیســتهمهش
لەناوســەرکردایەتیپارتەکانوئاستی
بــااڵیهەرســێدهســهاڵتهكهىههرێم
دابچەســپێت،چونکــەئەزمونــیژنان
وبەشــداریکردنیــان،ئــەوگومانــە
دەڕەوێنێتــەوەکــەبــڕوابەتواناکانیان
نەکرێتلەکاتێکداژنیبەتوانامانزۆرە.
*كهواتــاپێویســتەلــهمروهوهچــی
بکرێــتبۆئهوهىژنــانزیاتربێنەنێو

كایهىسیاسەتەوە؟
نیشــتمانی پەیمانــگای پێویســتە
پەروەردەکردنــیکادیــرانبکرێتەوەتا
ژنــانوکچانبتواننتیایداپەروەردەی
سیاســیوئەکادیمیبکرێنوســودلە
تواناوخەسڵەتەکانیژنانوەربگیرێت.
*ئــهوهىپهیوهندیــیبــهبهشــداریی
ژنانــیگهرمیانهوهههبێتبهتایبهتىله
كایهىسیاسیدا،تاچهندئاگاداریتو

بۆچونتچیهلهوبارهوه؟
بــاش تاڕادەیەکــی گەرمیــان ژنانــی
ژنــیهەڵکەوتــووئــازانوئەزمونــی
بــەاڵم تۆمارکــردوە، ســەرکەوتویان
پێویســتەزۆرترهەوڵبــدەنوبتوانن

زیاتربەشدارییبوارهكهبکەن.

قهدهغــهكــرد.دهرهنجامهكهشئهوهبو
كهتــا20ىنیســان،ئهوواڵتــهتهنها
9حاڵهتــىگیانلهدهســتدانىبههۆی

كۆرۆناوهتێداتۆماركرا.
لهنیوزلهندا،سهرۆكوهزیرانبڕیارێكى
زۆرئازایانهوقورســیداكهكهمواڵت
توانیویانــهبهوپهلهیــهبیدهن،ئهویش
داخســتنىشوێنهگشتیهكانبوكاتێك
ژمارهىگیانلهدهســتدانهكانگهیشته6
كــهس،دواىگرتنهبــهرىئــهورێكاره
توندانــهش،ههتا20ىنیســانژمارهى
گیانلهدهستدانتهنها12حاڵهتبو.

2.فرهیی
بــهرایشــارهزایان،بونــىژنــانلــه
لوتكهىدهســهاڵتدا،جۆرێكلهفرهیی

پرۆســهى بــه داوه جۆراوجۆرێتــى و
دروستكردنىبڕیارلهواڵتدا.

بهڕێوبــهرى گۆپتــا، راو گیتــا د.
یهكێــكلهبهرنامهكانىژنانیســهربه
نهتهوهیهكگرتــوهكان،جهختلهمرایه
دهكاتهوه.هاوكاتدهشڵێت:لهكاتێكدا
سهرۆكهپیاوهكانزۆرتربهالیشێوازى
نمایشكردنىهێزىبازوورهدكردنهوهى
دهچــون، دا زاســنیتیهكان راســتیه
ســهرۆكهژنهكانكراوهتربونوگوێیان

لهههموبۆچونهكاندهگرن.
3.كێشهىسیاسهتى»نێرساالریی«

د.رۆزىكامبــڵ،بهڕێوبــهرىناوهندی
لــه ژنــان رابهرایهتیكردنــى جیهانــى
زانكۆیلهندهنكۆلیج،پێیوایهسهرۆكه

پیــاوهكانبهتایبهتــىپۆپۆلیســتهكان
»شــعبویه«،زۆرترپشتیانبهناردنى
پهیامىئاسانبهستوهبۆبهدهستهێنانى
پشــتیوانى،ئهمهشرۆڵیلهشــێوازى

ئیدارهدانیانلهقهیرانهكهداههبوه.
كهســانىوهكــوترامــپلــهئهمریكاو
پۆلســارنۆلــهبهرازیــلكــهســهربه
تهوژمىراســتڕهووراســتڕهوىتوندن،

رۆڵیكهسانێكىنێرساالریاندهدى.
بهرایئهوپرۆفیسیۆره،تهنهائهوواڵتانه
ســهركهوتونهبونكهژنانرابهرایهتیان
دهكــرد،بهڵكولــهزۆرواڵتىتریشكه
پیاوانرابهرایهتىدهكهن،ســهركهوتن
بهسهرڤایرۆســهكهداتۆماركراوه،بهاڵم
خاڵیجیاكهرهوهىئهوواڵتانهئهوهبوه

كهلهالیهنسهرۆكانێكهوهكهبۆچونیان
نهكــراون، رابهرایهتــى راســتڕهوانهیه

لهنمونهى:كۆریایباشورویۆنان.
4.دهركردنىبڕیاریقورس

بــۆرێگــریكــردنلــهباڵوبونــهوهى
ڤایرۆســهكه،چهنــدبڕیارێكــىقورس
جموجۆڵــى راگرتنــى لهوانــه: دران،

ئابوریهكان.
ئهمبڕیارانهكاردهكاتهسهرسیاسیهكان
بهتایبهتــى نزیكــدا، مهودایهكــى لــه
سهركردهپۆپۆلیستهكان،بهاڵمرابهرانى
ژنلهكاتــىدهركردنىئــهمبڕیارانهدا،
راســتهوخۆروبــهڕوىجهماوهرهكهیــان
بونهوهوههنگاوهكانیانبۆرونكردنهوه
وهێوریــانكردنــهوه.ئهمــهشوایكرد

پشتیوانىجهماوهربهدهستبێنن.
بــۆ نهرویــژ، وهزیرانــى ســهرۆك
كهمكردنــهوهىئــهوفشــارهىلهســهر
رۆژنامهوانــى كۆنگــرهى هاواڵتیانــه،
تایبهتــىبــهمنــااڵنئهنجــامدهداكه
گهورهكانبۆیــاننهبوئامادهىبن،بۆ
ئهوهىدڵنیاییلهناویاندابچهسپێنێت.

5.بڕیاردانىباشتر
ژنان70%ىكاركهرانىكهرتىچاودێری
تهندروســتىپێكدێنــن،بــهاڵمژمارهى
ژنانىههڵبژێردراولهسهرۆكایهتى153
واڵتداتاســاڵی2018،تهنها10دانه
بوه.هــهروهكژنانتهنهــاچارهكێكى

پارلهمانهكانىجیهانپێكدێنن.
زیاتــرى بونــى بــهرای)د.گۆپتــا(،
ژنانلــهلهپێگهكانــىرابهرایهتیكردن
بڕیــار دروســتكردنى پرۆســهى دا،

بهرهوپێشهوهدهبات.
پێیشــیوایهكاتێكژنوپیاوبهشــدار
دهبــنلــهرابهرایهتیكــردندا،ئهوكات
بڕیــاریدروســتتردهدرێتبهســودى

ههموتوێژهكانىكۆمهڵگا.
سهرچاوه:بیبیسیعهرهبی
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كارده كه ن بۆ ئه وه ى به رده وام بن له  خوێندن
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هه مو به یانیه ك )میدیا( بێخه مه  
له وه ى له كاتى خۆی دا ده گاته  ده وام، 

چونكه  ئه و ئێستا ئۆتۆمبیلێكى به  
كرێ گرتوه  كه  رۆژانه  ده یباته  ده وام 

و ده یهێنێته وه ، ئه وه ى زیاتر ئاسوده ی 
كردوه ، ئه وه یه  شۆفێره كه ى هاو 

ره گه زی خۆیه تى.

ره نگه  كچانێك هه بن ســه ره راى ئه وه ى 
خوێندنیان ته واو كردوه  كه چى بێكاربن 
و كاریــان ده ســت نه كه وتبێــت، بــه اڵم 
)ســوعاد( ئه و رێچكه یه ى شــكاندوه  و 

بوه ته  خاوه ن كارى خۆى.
دانیشــوى  كچێكــى  كه ریــم،  ســوعاد 
شــارى كــه الره ، ماوه ى ســاڵێكه  كارى 
شــۆفێریی تاكســى ده كات و له  رێگه ى 
ئۆتۆمبێله كه یــه وه  بژێــوى خــۆى په یدا 

ده كات.
بــه   كاره كه یــه وه   بــاره ى  لــه   ئــه و 
وه كخــۆى  و  ده دوێــت  گه شــبینییه وه  

ده ڵێت: زۆر دڵخۆشه  به  كاره كه ى.
ســوعاد، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: سه ره تا 
ئۆتۆمبێلێكــى بۆ خــۆى كریوه  نه ك بۆ 
كاركردن، به اڵم كه  ده ستى به  كاره كه ى 
كردوه  ته نها دو كچى گواســتوه ته وه  بۆ 
سه ر كاره كانیان و دواتر كاركه ى بره وى 

په یدا كردوه  و به رده وام بوه .
دڵخۆشــى ئه و كه سانه ى كه  هاتوچۆیان 
ال  كاره كــه ى  وایكــردوه   پێــده كات 
بــێ  بــه رده وام  و  بێــت  خۆشه ویســت 

له كاره كه ى.
ســوعاد، ده ڵێت: پشتیوانى خێزانه كه م 

له  رێگه ى شۆفێرییەوە بژێوى خۆى په یدا ده كات

و هاورێكانــم زیاتــر پاڵپشــتى كــردوم 
بــۆ به رده وامبون، هه میشــه  كه  خزم و 
كه ســه كانم ده بینم پاڵپشــتیم ده كه ن و 
ده ســت خۆشــیم لێده كــه ن، دڵخۆش و 

دڵنیاتر ده بم.
ئه م دڵخۆشیه  له الی ئه و سه رنشینانه شدا 
)ســوعاد(  كــه   ده بێــت  به رجه ســته  

هاموشۆیان پێده كات.
به هره ، یه كێكه  لــه و كچانه ى كاره كانى 
لــه  رێگــه ى )ســوعاده( وه  كاره كانــى 
بــۆ )نه وژیــن( وتــى:  ئه نجامــده دات. 

مورتاحــم له گه ڵ ئــه و، هه ر كاتێك بێت 
شــه و یــا رۆژ، به بێ دودڵــى په یوه ندى 
پێوه  ئه كه م بۆ ئه وه ى كاره كانم ئه نجام 

بده م.
زۆرینه ى ئه و كه ســانه ى كه  كاره كانیان 
له  گه ڵ )ســوعاد( ئه نجام ده ده ن ژنن و 

پێیانوایه  له گه ڵ ئه و ئاسوده ترن.
میدیــا، كچێكــى فه رمانبــه ره  و هه مــو 
رۆژێك )ســوعاد( ده یگه یه نێته  ده وام و 

دوای نیوه ڕۆش ده یهێنێته وه  ماڵه وه .
بــۆ )نه وژیــن( وتى: ئه وه ى )ســوعاد( 

ده یــكات كارێكــى گرنگــه ، چونكه  ئه و 
ته نها كچه  كه  ئه و كاره  ده كات و منیش 

له گه ڵ ئه و ئاسوده م.
نه بوه تــه   ته نهــا  بــه   ته كســى  كارى 
ســه رچاوه ى دارایــی ســوعاد و جگــه  
لــه و كاره ،  كارى درومــان ده كات لــه و 

كاتانه ى كه  له  ماڵه وه یه  .
درومانیــه وه  ســوعاد،  كارى  له بــاره ى 
ئامــاژه ى به وه كــرد هه ندێــك كات لــه  
ماڵه وه یــه  و بــۆ ئــه وه ى كاته كانــى به  
به تاڵــى نه مێنێتــه وه ، درومانى ده كات، 
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ئه و نمره یه ى )نیان( له  پۆلی 12 
به ده ستیهێنا، پێی نه ده چوه  هیچ 

زانكۆ و په یمانگایه ك، بۆیه  ده یه وێت 
له  ناوه ندێكى ئه هلی دا درێژه  به  

خوێندن بدات، به اڵم كێشه  ئه وه یه  
ناوه ندى ئه هلی پاره ى ده وێت، بۆیه  

ئه و بۆ ئه وه ى بارگرانى بۆ خێزانه كه ى 
دروست نه كات، بیری له وه كرده وه  

خۆی هه ستێت به  دابینكردنى تێچونى 
خوێندنه كه ى.

له م چه ند ســاڵه ى دواییدا به كاریگه ریی 
ئــه و  هه روه هــا  و  دارایــی  قه یرانــى 
كرانه وه یــه ش لــه  كۆمه ڵــگادا هاتوه ته  
ئــاراوه ، كچان زیاتــر ده رفه تى ئه وه یان 
بــۆ ره خســاوه  كار بكه ن، به شــێك له و 
خوێنــدكارن،  كارده كــه ن،  كچانــه ى 
له رێگه ى ئه و كاركردنه وه ، بژێویی ژیان 
و تێچونى خوێندنه كه یان دابین ده كه ن.
نیان عوسمان، 23 ساڵ، نمونه ى یه كێكه  
لــه و كچانه . ئاماژه ى به وه كــرد له پێناو 
خوێندنه كــه ى،  تێچونــى  دابینكردنــى 
له ئێستاوه  ده ستى به  كاركردن كردوه .

وتــى: له  كاتژمێر 8ى به یانیه وه  تاوەکو 
كاتژمێــر 4ى پاشــنیوەڕۆ کاردەکــەم، 
ئامانجم لەکارکردن تەنها بەردەوامبونمە 

لەخوێندن.
نیــان، ئاماژه  به وه شــده كات به وهۆیه ى 
له هیــچ زانكــۆ و په یمانگایه كى حكومى 
وه رنه گیــراوه ، ده یه وێت لــه  ناوه ندێكى 
رێگــه ى  لــه   و  بخوێنێــت  دا  ئه هلــی 
كاركردنــه وه  هه وڵــده دات تێچــوى ئه و 

خوێندنه  دابین بكات.
ئه گــه ر پێشــتر كچــان بــۆ هــه ر كار 
بیاننایــه  پشــتیان  كــه   و هه نگاوێــك 
بــه  خێزانه كانیــان ببه ســتایه ، ئێســتا 
هه وڵده ده ن پشــت به  خۆیان ببه ســتن، 

به تایبه تى كه  ره چاوى دۆخی ناجێگیر و 
هه ندێكجــار خراپی دارایی خێزانه كانیان 

ده كه ن.
سێوە محه مه د، 20 ساڵ، باسی له وه كرد 
نه یویســتوه  ببێت به  بارگرانى بۆســه ر 
بۆیــه  له پێنــاو  شــانى خێزانه كه یــان، 
دابینكردنــى تێچــوى خوێندنه كه ى دا، 

ده ستى به كاركردن كردوه .
وتــى: دوســاڵە بەیانی تاوەکــو ئێوارە 
بێوەستان کار دەکەم، بۆئه وه ى خه رجی 
خوێندنه كه م له  په یمانگایه كى ئه هلی دا 

به ده ستبێنم.
جوانــه  ئه كره م، 30 ســاڵ، كچێكى تره  
كه  هــاوكات له گــه ڵ خوێندنه كــه ى دا، 

كاریش ده كات.
وتــى: هه ر له  قۆناغی ئاماده ییه وه  كارم 
كردوه ، به اڵم دواتر وازم له  خوێندن هێنا 
و به رده وام بوم له  كاركردن. ئێســتاش 
پــاش ماوه یــه ك دابــڕان، گه ڕاومه ته وه  
خوێنــدن لــه  په یمانگایه كــى ئه هلــی و 
رۆژانــه ش كارده كــه م بــۆ دابینكردنــى 

خه رجی خۆم و خوێندنه كه م.
به شــێكى تــر لــه  كچــان، به هــۆكارى 
خراپی دۆخیــی دارایــی خێزانه كانیان، 
لــه  ته مه نێكــى كه مــه وه  ناچــارن كار 
بكــه ن، كه  ئه مــه ش ئه گه رچــی له گه ڵ 
پاراســتنى  بــوارى  رێكه وتننامه كانــى 
مناڵــدا یه كناگرنه وه ، بــه اڵم وه كخۆیان 
ده یڵێن: ناچاری ئه و كاره ى پێكردون.

ســاڵی   50 ته مــه ن  ژنێكــى  ا،  ش. 
دانیشتوى كه الره ، به كاریگه ریی ئه وه ى 
دۆخی داراییان خراپه  و هاوسه ره كه یشی 
به هۆی نه خۆشیه وه  ناتوانێت كار بكات، 
خۆی و كچه  15 سااڵنه كه ى كارده كه ن، 
بــۆ ئه وه ى هــه م بژێویــی خێزانه كه یان 
و هه میــش تێچونــى خوێندنى كچه كه ى 

دابین بكه ن.
به پێچه وانــه وه ، هه ندێكیش له  دایكان و 
باوكان، بۆ مه به ســتى دیكه  كچه كانیان 

ئه و كاره شى هاوشانى كارى ته كسیه كه ى 
كردوه ته  سه رچاوه ى بژێوى ژیانى.

ئه و هیواخوازه  كچان و ژنان بوێر بن له  
ده ســتپێكردن به  كار و پیشه ى تایبه ت 
به  خۆیان، له وباره وه  وتى: »چه نده  بۆ 
پیاوان گرنگ بێت كارى خۆیان هه بێت، 
هێنده ش بۆ ئافــره ت گرنگه  كه  خاوه ن 
كارى خۆى بێت و بتوانێت بژێوى ژیانى 

خۆى دابین بكات«.

ده خه نه به ر كاركردن.
فەرهاد فارس، 53 ساڵ، باسی له وه كرد 
خاوه نــى  كچه كــه ى  ویســتویه تى  كــه  
كه ســایه تى خۆی بێت و پشــت به خۆی 
ببه ســتێت، بۆیــه  ئێســتا كارده كات و 

خه رجی خوێندنه كه ى دابین ده كات.
خەرجــی  خــۆی  »کچەکــەم  وتــى: 
قوتابخانــەی دابین دەکات، فێرم کردوە 
پشــت بە من نەبەســتێت و لەسەر پێی 

خۆی بوەستێت«.
ئه گــه ر كاركردن ماندوبونى جه ســته یی 
لێبكه وێته وه ، ئه وا ئاســوده ییه  ده رونى 
له پــاڵ  مه عنه ویه كانیشــی  ســوده   و 
ســوده  داراییه كانــى، هانــده ر ده بن بۆ 

به رده وامیی كچان له  كاركردن.
ســامان عادل، توێــژه رى ده رونى، باس 
له وه ده كات كچان زۆرجار له كاركردنیان 
دا، روبــه ڕوى توانــج و قســه ى خه ڵكى 
روه وه   لــه و  ده بێــت  بۆیــه   ده بنــه وه ، 
ئاماده كاریی ده رونی بكه ن و جۆرێك له  

هاوسه نگی رابگرن.
وتــى: »جێــی شــانازیە کچــان بتوانن 
بگــەن بــەو رادەیــەی بتوانــن پشــت 
بەخۆیان ببەســتن و نەبنە بار بەســەر 
دەبێــت  بــەاڵم  خێزانەکانیانــەوە، 
و  کۆمەڵگــە  لەنێــوان  هاوســەنگیەک 

ئامانجەکەیدا رابگرێت«.

بۆ ئافره ت گرنگه  
خاوه ن كارى خۆى 
بێت و بژێوى ژیانى 
خۆى دابین بكات

پشتیوانى خێزانه كه م 
و هاورێكانم زیاتر 
پاڵپشتى كردوم بۆ 

به رده وامبون

بێ وەستان کار 
دەکەم بۆئه وه ى 

خه رجی خوێندنه كه م 
به ده ستبێنم



بنكۆڵكاری

◘ نهوژین،رۆژانمحهمهدرهشید

لهئێوارهیهكیزستاندا،)محهمهد
ئەرکان(ىتهمهن)4(سااڵندواى

ئهوهىسێرۆژبهتهنیالهكهالوهیهكدا
جێهێڵدرابو،دۆزرایهوه.دیمهنه

بهئازارهكهئهوهبومحهمهددهستو
قاچهشكێندراوهكهىبهتیپوكارتۆن
بهسترابو،دواىئهوهىخرابوهناو
دۆشهكێكهوهئینجابهچهندبلۆكێك

دهورهدرابو.

پــاشجیابونــهوهیدایــكوباوكــی،
بهرپرســیارێتیبهخێوكردنی)محهمهد(
كهوتبــوهئهســتۆىباوكــىولهماڵــى
باپیــرهىدهمایــهوه،چیرۆكهكهشئهو
كاتهرونبوهوهكــهخاوهنىكهالوهكه
الیهنــه و دۆزیبویــهوه بهوشــێوهیه

پهیوهندیدارهكانىئاگاداركردبوهوه.
و زۆر فڕێــدراو منااڵنــى چیرۆكــى
زهوهنــدن،بهاڵممــهرجنییهههمویان
ههمــانچانســیانههبێــتوكهســێك
بیاندۆزێتهوهورزگاریــانبكات،چونكه
بهشــێكلهومنااڵنهزۆربــهىجارهكان
لهنــاوگۆڕســتانوكــهالوهوزبڵدانو
دهرهوهىشارهكانفڕێدهدرێن،یاخود
بــهردهم لهنهخۆشــخانهىمناڵبــونو
مزگهوتــهكانوچهنــدجێیهكــىدیكه
جێدههێڵدرێــنكــهبههۆیــهوهژیانیان
گیــان یــان مهترســییهوه دهكهوێتــه

لهدهستدهدهن.
وهكچۆنژمارهىمناڵهفڕێدراوهكانكهم
نین،بهههمانشــێوهژمارهیهكىزۆرى
خێــزانههنكــهعهوداڵــىلهدایكبونى
مناڵێكنوههمورێگایهكدهگرنهبهربۆ

ئهوهىكۆرپهیهكلهباوهشبگرن.
لــهنۆرینگهیهكیچاندنیمناڵیبلوریی
لهههوڵــى )هــاژه( و )رهنجــه( دا،
ئــهوهدانببنــهخاوهنــىمناڵێك،ههر
ههمــانرۆژژنێــكبهتــكاوپاڕانهوه
لهپزیشكهكهداوایدهكردكهكۆرپهلهی
ناوســكیكچهتهمهن)16(سااڵنهكهی
بۆلهبارببات،كهلهدهرهوهیپرۆســهی

هاوسهرگیرییدروستبوه.
بهشــێوهیهكیگشــتیئــهومنااڵنــهی
هاوسهرگیریی پرۆســهی كهلهدهرهوهی
دروســتدهبن،دابونهریتیكوردهوارى
رهتدهكرێنــهوه، و نــاكات قبوڵیــان
هــهرلهبــهرئهمهیــهدایــكوباوكــی
مناڵهكــهلهخۆیانــیناگــرنوخۆیــان
لهبهرپرسیارێتیبهخێوكردنیدهدزنهوه،
بۆئهوهىتوشــیلۆمهوتوانجوسزای
یاساییوئاینیوكۆمهاڵیهتینهبنهوه،
مناڵێكــى دهبێتــه مناڵهكــه بهمــهش

بێكهس.
یاران،ناوێكیخوازراویكچێكىتهمهن
)18(ســااڵنهكــهبــه»لهشــفرۆش«
ناسراوه.وتى:»ساڵیپاردوگیانبوم
لهیهكێــكلهكڕیارهكانــم،زۆرههوڵمــدا
لهباریببهمبهحهپوههڵگرتنیشــتی
قورس..هتد،بهاڵمسودینهبو،مناڵهكه
هــهردهژیــا،دواییبڕیارمــداكهدوای
لهدایكبونیفڕێبدهم،هــهركهلهدایكبو
فڕێمداودواییلهدهزگاراگهیاندنهكانهوه

ههواڵیدۆزینهوهیمبیست«.
مناڵێــك ههمــو نییــه مــهرج بــهاڵم
بــهمهۆیــهوهبوبێتهبێكــهس،بهڵكو
جیــاوازن، جۆراوجــۆرو هــۆكارهكان
ههندێكجــارتهنیــابههۆیئــهوهیكه
مناڵهكهخــاوهنپێداویســتیتایبهته،

لهالیهنخێزانهكهیهوهفڕێدهدرێت.
لهنهخۆشخانهیئازادیشاریكهركوك،
كۆرپهیهكــىكــچكهخاوهنپێداویســتى
كهســوكاریهوه لهالیــهن تایبهتــه،
جێهێڵــدراوهوتائێســتاشهیــچكهس
نههاتــوهوهكدایــكوباوكــىخــۆى

بناسێنێت.
لهههرێمیكوردســتانداهیچپهناگهیهك
یاخــودرێكخراوێكیتایبهتمهندنییهبۆ
لهخۆگرتنیئهومنااڵنهیكهفڕێدهدرێن
تایبهتــنو پێداویســتی خــاوهن و
لهههمانكاتدابێكهسن،سهرهڕایئهوهی
كهمناڵهخاوهنپێداویستییهتایبهتهكان
پێویســتیانبهخزمهتكردنــىتایبهتو

بهردهوامههیه.
ســهرنجحهمــهســهعید،بهڕێوهبــهرى
ســاوایان بێسهرپهرشــتانی خانــهی
لهپارێزگایســلێمانی،كــهخانهكهیان
سهربهوهزارهتیكاروباریكۆمهاڵیهتییه،
دهڵێت:»ئێمهتهنیائهومنااڵنهلهخۆ
دهگرینكهلهوپهڕیتهندروستیدان«.

بهمپێیهشئهومنااڵنهلهههمومافێكى
ســهرهتاییبێبهشدهبن،نهناوهندێك
ههیــهلهخۆیــانبگرێت،نهدهشــتوانن

بخوێنن.
تایبــهت خاوهنپێداویســتى منااڵنــى
جیاوازترلهمناڵی»ئاسایی«پێویستیان
بــهكارمهندیپســپۆڕههیهكهوانهیان
پــێبڵێتــهوه،ئهمــهشلهخوێندنگــه
حكومیهكانــدانییــه،ههروههــامناڵــه
بێكهســهكانلهبهرئــهوهىكهسنییه
بهناویهوهتۆماربكرێتوبهبێناســنامه
خوێندنگهیهكیــش هیــچ دهمێننــهوه،
فێرخوازێــكوهرناگرێتكهناســنامهی

نهبێت.
ئهوكاتهی)محهمهدئهركان(دۆزرایهوه
ورهوانهكرابۆنهخۆشخانه،لهئهنجامی
پشــكنینهپزیشــكاندادهركــهوتكــه

ســهرهڕایشــكانیدهســتوقاچــی،
توشــیبهدخۆراكیــشهاتوهوكێشــی
جهستهشــیلهچاوتهمهنیــانكهمبوه
وخوێنوئاســنپرۆتیــنوڤیتامینو
...هتدىبهپێیپێویســتنهبوه،جگه
لــهوهیكــهشــوێنهوارىزۆریبرینو
ئهشكهنجهیكۆنوتازهبهجهستهیهوه

دیاره.
بارودۆخــىدهرونــى)محهمــهد(تهواو
شــێواوهوپــاشدۆزینــهوهىبههیــچ
شــێوهیهكنهیدههێشتكهسلێنزیك
ببێتــهوهوهاواریدهكردومتمانهیبه
كــهسنهبوكههیچشــتێكیبۆبكات،
ئهمهشبههۆیئهوماوهیهبوكهتیایدا

ئهشكهنجهدراوه.
لهالیهنكۆمهڵگاوهناوناتۆرهوتوانجی
نهشیاونهخوازراوبهوخێزانانهدهوترێت
كهمناڵهبێكهسهكانلهخۆدهگرن،بهو
هۆیهشــهوهبارودۆخێكیدهرونیخراپ
یانمهترســیداردروستدهكاتلهسهر
الیهنــیدهرونیخێزانــهجێگرهوهكهو

مناڵهكهش.
)2005( لهســاڵی حســێن، خهنــده
لهمزگهوتێكــدافڕێدهدرێت،ئهوپیاوهى
لهنــاو و دهیباتــهوه دهیدۆزێتــهوه
خێزانهكــهىخۆیانگــهورهىدهكاتو
لهخــۆىدهگرن،بهاڵمســاڵى)2019(
خهندهكاتێكزانىكهههڵگیراوهتهوه،
گولهیــهكبهســهرىخۆیــهوهدهنێتو

خۆىدهكوژێت.
خهنــده،تاكــهكهســێكبــوهكــهبه
راســتیبابهتهكــهینهزانیــوهوههمو
لهمــاوهی زانیویانــه، دهوروبهرهكــهی
ئــهو)15(ساڵهشــداهیــچكهســێك
نههاتوهخۆیوهكوخزموكهســوكارى

راستهقینهیبناسێنێت.
لهكوردســتانبهشێكىدیارىئهومناڵه
بێكهســانهىكــهفڕێدهدرێن،چانســى
ژیانیاننییهوگیانلهدهســتدهدهن.
بهاڵملــهواڵتێكیوهكــوئهڵمانیادابۆ
ئــهوهیئــهومنااڵنــهیكــهبێكهســن
خراپــی بههۆیــی دهدرێــن فــڕێ و
ژیانیــان شــوێنهكهیانهوه نهشــیاویی
نهكهوێتــهمهترســیهوهیــاننهمــرن،
جێگایتایبهتمهندیانبۆدهستنیشــان
كــردونلهشــوێنهگشــتیهكاندابهناوی

.)Babyklappe(
ئهوجێگهیهههمومهرجێكیسهالمهتی
بــۆمناڵتێدایــهولهالیهنئامرازهكانى
میدیــاوههۆشــیاریباڵودهكرێتــهوهو
هانیخهڵكدهدهنكهئهگهرنایانهوێت
مناڵهكهیــانلهخۆبگــرنئــهوابیخهنه
بــهاڵم تایبهتمهنــدهوه، شــوێنه ئــهو
لهسهرانسهرییههرێمیكوردستانداهیچ

شوێنێكىلهوشێوهیهبونىنیه.
فڕێدهدرێــت بێكهســهى مناڵــه ئــهو
ئهگــهربهزیندویــیبدۆزرێتــهوه،ئهوه
الیهنــهپهیوهندیدارهكانــیلــێئاگادار
دهكرێتهوهوئهوانیشلهالیهنخۆیانهوه
پــهڕاویلێكۆڵینهوهییبــۆدهكهنهوه،
بــهاڵمزۆربهیهــهرهزۆریــان،ههرزو
دۆســیهكانیاندادهخرێــتوناگــهنبه

»تاوانبارهكه«.
یاسایسزادانیعێراقیساڵی)1969(
ژماره)111(مادهی)383(بڕگهكانى
)1-2(،باسیلهسزادانیئهوكهسانهى
كردوهكــهمناڵهكانیخۆیانفڕێدهدهن
مهترســیهوه دهخهنــه ژیانیــان یــان
لهسهرپهرشــتیكردنی خۆیــان یــان و
ئهمــهى یاســاكه دهدزنهوه...هتــد،
بهتــاوانههژماركردوه،ئهگهرچیســزا
یاســاییهكهیپــڕبهپێســتیتاوانهكــه
نییــه،چونكــهكهســىتاوانبــارســزا
دهدرێــتبهبهندكردنكهلهســێســاڵ
زیاترنهبێتیانپێبژاردنكهلهههشت

سهددیارىعێراقىزیاترنهبێت!
بهاڵمعوسمانشێخســدیق،پارێزهری
راوێــژكارلــهدادگایســلێمانی،رهتــی
دهكاتــهوهكــهئــهویاســاییهوهكــو
دهڵێــت: جێبهجێبكرێــت، دهقهكــهی
»لهمــاوهیكاركردنــملــهدادگاداهیچ
كهســێكمنهبینوهكهســزادرابێتبهو

دهقهیاساییه«.
پاشئــهوهىپۆلیــسمناڵهبێكهســه
و دهگات بهدهســت زیندوهكــهی
پــهڕاوىلێكۆڵینــهوهىبــۆدهكاتهوه،
بهپێیرێكارهكانپێویســتهراستهوخۆ
رهوانهینزیكتریننهخۆشــخانهیبكات
بــۆدڵنیابونهوهلهباریتهندروســتیو
ئهگهرنهخۆشبوچارهسهریبۆبكهن،
ههتاباریتهندروســتیجێگیردهبێت،

دەمێنێتهوهلهنهخۆشخانه.
ئیمان،ئهوكچهیهكهسهرهڕایئهوهی
بارودۆخــیتهندروســتیزۆرجێگــره،
ئــهوه)4(ســاڵهلهناونهخۆشــخانهی
ئازادییپارێزگاییكهركوكماوهتهوهو
لهنێوانههردوخانهیبێسهرپهرشتانی
بهغــداد( و )ســلێمانی ســاوایانی
ماوەتــەوە،هیچلــەوخانانەلهخۆیانی
ناگرنوبهرپرسیارێتیبهخێوكردنهكهی

دهخهنهئهستۆییهكتر.
بــهاڵمئیمــانتاكــهمناڵێــكنییهكه
لهدایكبونــی دوای لهنهخۆشــخانهدا
لهزۆربــهی بهڵكــو جێهێڵدرابێــت،
نهخۆشــخانهكانیلهدایكبونــیمنــااڵن
لهكوردســتاندا،چهندینمناڵیلێیهكه
تیایاندایهبۆماوهىههشتبۆنۆمانگ
زیاتــرماونهتــهوهوكهســیشنههاتوه

وهكوكهســوكاریراســتهقینهیانخۆی
بناسێنێت.

لهنهخۆشــخانهكانی یهكێــك لهنــاو
لهدایكبوندالهپارێزگایههولێر،دایكێك
دوایزانینیئهوهىرهگهزیكۆرپهتازه
لهدایكبوهكــهىمێیه،بهجێیدههێڵێتو
پۆلیسلهرێگهیكامێــرایچاودێریهوه
دایــكوباوكــیمناڵهكــهدهدۆزنهوه،
بهاڵمرهتیدهكهنهوهلهخۆیانیبگرن.
دایكیســاواكهبهقوڕگێكینوساوهوه،
كچــم )6( لهماڵــهوه »مــن وتــی:
ههیــه،مێردهكــهمپێــیوتــمئهگــهر
كــچبــونهگهڕێیتــهوهبۆمــاڵ،منیش

جێمهێشت«.
ئهمهشبههۆیئهوهیهكهلهكۆمهڵگای
خێزانــهكان زۆربهیجــار كوردهواریــدا،
رهگهزینێریانبهالوهپهسهندترهوهك

لهمێ.
ئێســتاوایلێهاتوهههركهلهســۆراغی
دۆزراوهكــهوه یــان جێهێڵــراو مناڵــه
نهپرســرایهوه،لهالیــهنلیژنهی)مناڵه
بــه لهنهخۆشــخانه، دۆزراوهكانــهوه(
بڕیاریدادگامناڵهكهدهدهنبهخێزانێك
كــهپێشــترناویخۆیاننوســیبێتبۆ
وهرگرتنــیمناڵىبێكهس،بهبێئهوهی
كهئهومناڵهرهوانهیخانهكانیمنااڵن

بكهن.
ئــهوخێزانــهجێگرهوانــهیكــهمناڵه
بێكهســهكانلهخــۆدهگــرن،ناتوانــن
مناڵهكــهبخهنــهســهرنــاویخۆیان،
چونكههیچیاسایهكنیهكهپشتگیریی
وپشــتیوانیانبێــتبۆئهوكاره،بگره
دهقییاســایشههیهكهناهێڵێتمناڵه
بێكهســهكانببنــهخاوهنىناســنامهى
خۆیــان،بهمــهشمناڵهكههــهربهبێ
رهچهڵهكیدهمێنێتهوهوبهوهۆیهشهوه
بێبــهشدهبێــتلــهكۆمهڵێــكمافــی
مهدهنیویاســاییوسیاسی.ئهمهش
ئــهوبۆشــاییهیاســاییهدهردهخاتكه
لهمــڕوهوهبونــىههیــهوپێویســتیی
ههمواركردنــىیاســاپهیوهندیــدارهكان

دێنێتهئاراوه.
زۆربهیكاتهۆكارینهدۆزینهوهیئهو
دایكانهیكهكۆرپهلهكانیانجێدههێڵن
لهنــاونهخۆشــخانهیلهدایكبونهكاندا،
دهگهڕێتــهوهبــۆئــهوهیكــهلهكاتی
نهخۆشــهكهدا، فۆڕمــی پڕكردنــهوهی
زانیاریهكانلهناسنامهكهوهوهرناگرێن،
بهڵكــوبهزارهكــیلــەدەمــیدایکەکە
وهریدهگرنودایكهكهشبهههڵهپێیان
دهداتبۆئــهوهینهیدۆزنهوه،بهمهش

ناگهنبه»تاوانبارهكه«.
ئهگهرمناڵــهبێكهســهزیندوهكهههتا
ئهوقۆناغهرۆشتكهبهبڕیاریدادگاو

مـنــااڵنـىبێكــهس...ئـهوبێـدهســهاڵتــانــهى
6ژمارە)41(ئایاری2020

مێردهكهمپێی
وتمئهگهركچبو
نهگهڕێیتهوهبۆماڵ
منیشجێمهێشت

پهناگهیهكنییه
بۆئهومنااڵنهی
فڕێدهدرێنوخاوهن
پێداویستیتایبهتن
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دادوه ر ره وانه ی خانه ی بێسه رپه رشتانی 
ساوایان بكرێت كه  مناڵی بێسه رپه رشت 
هه تا ته مه نى 4 ســااڵن له خــۆ ده گرن، 
به وهۆیه وه  مناڵه كه  ده بێته  بێكه ســێكى 
بێسه رپه رشــت، لــه وێ ده مێنێته وه ، تا 

ته مه نى چوار سااڵن.
له دواى چوار ســاڵیی ئه گــه ر كوڕ بێت 
ده خرێته  خانه ی بێسه رپه رشتانى كوڕان 
 و ئه گــه ر كــچ بێــت ده خرێتــه  خانه ى 

بێسه رپه رشتانى كچان.
له پــاڵ ئه و منااڵنــه ی كــه  فڕێده درێن، 
كۆمه ڵێك مناڵ هه ن كه  بێسه رپه رشتیارن 
ده ژیــن  و  خانــه كان  لــه ده ره وه ی  و 

كه سوكاریشیان دیار نییه .
ســاڵ  و   )18( ته مــه ن  )ســه یران(ی 
)ئازاد(ی ته مه ن )17(ســاڵ، بێكه سن 
بێسه رپه ر شــتن  و  له هه مانكاتــدا   و 
بێسه رپه رشــتان  خانــه ی  لــه ده ره وه ی 
گه وره بون، بۆ مه به ســتی هاوسه رگیریی 
ده نــا،  هه نگاویــان  دادگا  بــه ره و 
به پێكه نینه وه  رۆشــتنه  ناودادگا، به اڵم 
به گریانه وه  ده رچون، چونكه  دادگا ره تی 
كردبوه وه  كه  گرێبه ستی هاوسه رگیریان 
بۆبكات، به هۆی نه بونی ناسنامه ی باری 

شارستانیه وه .
ئه و منااڵنه ی كه  بێكه سن به پێی یاسایی 
ســاڵی)2016(   )3( ژمــاره   عێراقــی 
نیشــتمانی  )كارتــی  بــه   كه تایبه تــه  
ببــن  ناتوانــن  عێراقــی(،  حكومه تــی 
به خاوه ن ناســنامه ی باری شارســتانی، 
به ناویانــه وه   نییــه   كــه س  چونكــه  
تۆماربكرێن، كه  نه شبون ئه وه  كۆمه ڵێك 

كێشه  دروست ده كات.
بــۆ  بــرد  په نایــان  ئــازاد  ســه یران  و 
ئــه وه ی  بــۆ  ئاینــی  مامۆســتایه كی 
هاوســه رگیریه كه یان بــۆ ئه نجامبــدات، 
بــه اڵم ئه ویــش ره تیكــرده وه  ماره یــان 
ببڕێــت، چونكه  نــه  ناســنامه یان هه بو 
نــه  شایه تیشــیان له گه ڵدابــوه ، دواتــر 
بڕیاریاندا كه  به یه كه وه  بژین له  ماڵێكدا، 

نه گه شته  )2( ساڵ دوانه یه كیان بو.
به هۆی بێناسنامه یی دایك  و باوكیانه وه ، 
مناڵه كانیــش نه یانتوانیی ببن به خاوه ن 
ناسنامه . له ساڵی )2019( مناڵه كانیان 
ســاڵی،   )8( ته مه نــی  گه شــتونه ته  
هه تاوه كــو ئێســتا نه یانتوانیــوه  بچنــه  

قوتابخانه .
مناڵه  بێكه سه كه  ئه گه ر چوه  ناو خانه ی 
بێسه رپه رشــتان ئه وه  له یه كــه م رۆژیی 
دا له نــاو تۆماره كانــی )به ڕێوبه رایه تی 
كارتــی نیشــتمانی عێراقــی( تۆمــاری 
ده كــه ن به  »لقيــط = بێكه س« ئینجا 
ناســنامه یه كی خه یاڵــی )وه همــی( بۆ 
ده رده كــه ن بــۆ به ڕێكردنــی كاروبــاره  
كارگێڕیه كانــی، چه نــد ساڵێكیشــه  له  
رێگــه ی په یوه ندیه كــی كه ســیه وه  به م 
كاره  هه ستاون، ئه گه ر نا پێشتر نه بوه ،  
بــه اڵم ئه مــه  چاره ســه رێكی كاتیــه  و 
ریشه یی نییه  بۆ كێشه یی بێ ناسنامه یی 

مناڵه  بێكه سه كان.
)م(  مناڵێكى خانه ى بێسه رپه رشتانه ، 
ده ڵێت: »برینی بێكه ســیم كه  هه میشه   
له دڵمایــه  ده كولێته وه  كاتێك مامۆســتا 
ده خوێنێتــه وه ،  ناوه كــه م  دا  له پــۆل 
ئه زانــم ئه و نــاوه  دروســتكراوه  و ناوى 

راسته قینه ی خۆم نییه «.
هیــچ  ناســنامه كه   له ســه ر  ئه گه رچــی 
نیشانه یه ك یان نوسراوێكی له سه ر نییه  
كه  ئاماژه  بێت بۆ بێكه ســى ئه و مناڵه ، 
بــه اڵم له ناو تۆماره كانــدا به  »لقيط = 
به مــه ش  تۆماریانكــردوه ،  بێكــه س« 
به پێی یاســا بێبــه ش ده بێت له چه ندین 

مافی یاسايی  و سیاسی  و مه ده نی.
)م( لــه  درێژه یــی قسه كانیشــیدا وتى: 
»مــن ســێ جــار بومــه  به قوربانــی، 
جارێــك كــه  خێزانه كه م ده ســتبه ردارم 
بــون، جارێكــی تر كه  كۆمه ڵــگا قبوڵم 
ناكات، له الیه كی تریشــه وه  به هۆی ئه م 

بێكه سیمه وه  بێبه شم له  زۆر ماف«.
له میانه ی به دواداچونى ئاماده كاری ئەم 
راپۆرتــە، ده ركه وت له هه مــو خانه کانی 
بێسه رپه رشــتانی هه رێمی كوردستاندا، 
ده رونناســی  پســپۆڕێكی  هیــچ  
تایبه تمه ندیــی منااڵنــى لــێ نییــه  كه  
له ڕوی ده رونیه وه  ئه و منااڵنه  چاره سه ر 

بــكات و رایــان بهێنێــت  و ئاماده یــان 
بــكات بۆ كۆمه ڵگا، بــۆ ئه وه ی تاكێكی 
ته ندروستیان لێ ده ربچێت، چونكه  ئه م 
منااڵنــه  منااڵنێكــی ئاســایی نیــن  و به  
قوناغێكی قورسدا تێپه ڕیون تاگه یشتون 

به وه ى ئێستا تیایدا ده ژین.
له خانــه ى  كــه   منااڵنــه ی  ئــه و 
بــه دو  ده بــن  بێسه رپه رشــتاندان، 
به شه وه : به شێكیان ده چنه  ناو پرۆژه ی 
)خێزانــی جێگــره وه ( ئــه م پرۆژه یه ش 
ئه گه رچی له الیــه ن وه زاره تی كاروباریی 
كۆمه اڵیه تیــه وه  ده رچوه ، به اڵم ته نیا له  
ســنوری ســلێمانی جێبه جــێ ده كرێت، 
له هه ریــه ك له  خانه ی بێسه رپه رشــتانى 
هه ولێــر و دهۆك  و كه ركــوك نه چوه ته  
به بیانــوی  جێبه جێكردنــه وه ،  بــواری 

نه هاتنی رێنمایی بۆیان!
ئه مــه  له  كاتێكدایــه  ناردنی رێنمایی بۆ 
هه ریــه ك لــه  و خانه  بێسه رپه رشــتانه ى 
هه مــوى  كوردســتان،  هه رێمــی  تــری 
ته نیــا كاری یــه ك رۆژی فه رمانبه رێكه  
له ســه ر كۆمپیوته رێك، هه تا ئێســتایش 

نه یانكردوه !
ئه و به شــه ی تــری مناڵــه كان له خودی 
خانــه  ده مێننه وه ، به پێیــی رێنمایه كان 
مافــی مانه وه یان ده مێنێــت تا ته مه نی 
)18( ســاڵی  و دوای ئه وه  ده بێت خانه  

جێبهێڵن  و چاره نوسیشیان نادیاره .
نه هامه تــى  و  روبــه روى  هه ندێكیــان 

ئه زمونێكى قورسى وه ك ئه وه ى )ئیمان( 
ده بنــه وه . ئــه و كچــه ى مناڵــى خانه ى 
بێسه رپه رشــتانى كچانى ســلێمانى بو، 
له شــه وێكی تاریكدا له ناوه ڕاستی شاری 
ســلێمانی به چوار پیاوه وه  ده ستدرێژى 

سێكسییان كرده  سه رى.
به پێــی ئامــاری وه زاره تــی كاروبــاری 
كۆمه اڵیه تی هه رێم، له  سااڵنى )2017(
منااڵنــه ى  ئــه و  ژمــاره ى   )2018( و 
له خانه ى بێسه رپه رشــتان بــون، بریتى 
بــون لــه : )450( منــاڵ، له وانه  )202( 
منــاڵ له هه ولێر و )137( مناڵ له دهۆك 
 و له ســلێمانیش )61( مناڵــى ته مــه ن 
چوار بۆ )18( ساڵ له گه ڵ )50( مناڵى 

ته مه ن )1( رۆژه  بۆ )4( ساڵ.
بــه اڵم ئه مــه ى هه یــه  ئامارێكــى ورد و 
تــه واو نییــه  له ســه ر رێــژه ى منااڵنــى 
بێسه رپه رشــتى هه رێمــى كوردســتان، 
چونكه  ته نیــا ئه و منااڵنــه  تۆماركراون 
كه  براونه ته  خانه كانى بێسه رپه رشتان، 
ئه گه رنــا لــه ده ره وه ى ئــه و خانانــه ش 

به ده یان مناڵ هه ن.
وه زاره تــى  ئاماره كانــى  لــه ده ره وه ى 
كاروبــارى كۆمه اڵیه تــى چه ندیــن مناڵ 
هــه ن كــه  له كاتــی فڕێدانیانــدا مردون 
تۆماره كانــی  له نــاو  دۆســیه كانیان   و 
پۆلیــس هه یــه ، ته رمه كانیشــیان له ناو 
ساردكه ره وه كانی پزیشكی دادوه ریدایه .

ژماره یه ك مناڵى دیكه  هه ن بێكه ســن  و 

بێسه رپه رشــتان  خانه كانى  له ده ره وه ى 
له شاره كانى هه رێمى كوردستان ده ژین.

كۆمه ڵێــك مناڵى دیكه  كه  فڕێده درێن  و 
ده برێن بۆ نه خۆشــخانه  له الیه ن لیژنه ی 
نه خۆشــخانه ی  دۆزراوه (ى  )مناڵــی 
له دایكبــون به بڕیاریــی دادگا و دادوه ر، 
راســته وخۆ ده درێنه  ئــه و خێزانه ی كه  
ئــه و منااڵنــه  ده گرنــه  خۆیــان  و ناوی 
خۆیان پێشــتر تۆماركــردوه  له دادگا بۆ 

وه رگرتنه كه .
هه روه هــا ئه و مناڵه  بێسه رپه رشــتانه ی 
كــه  له الیه ن بانده كانه وه  به كارده هێنرێن 
بــۆ: ئیشــكردن، ســواڵكردن، دزیــی، 

له شفرۆشی و... هتد.
له گه ڵ ئــه و مناڵــه  بێسه رپه رشــتانه ى 
له نــاو كامپى ئاواره كان ده ژین له شــاره  
كوردســتان.  هه رێمــى  جیاوازه كانــى 
بێگومان ئه و مناڵه  زۆر و زه وه ندانه شى 
كــه  دایكیــان ئێزدییــه  و باوكیشــیان 

پیاوانى چه كداری سه ر به داعشن.
به گشــتی هه ریــه ك له دامه زراوه كانــی: 
نه خۆشــخانه ، پۆلیــس، دادگا، خانه ی 
بێسه رپه رشــتان  و كه مپی ئــاواره كان..
نییــه   دا  له نێوانیــان  رایه ڵێــك  هتــد، 
مناڵــه   زانیاریــی  ئاڵوگۆڕكردنــی  بــۆ 
یه كێكیــان  هــه ر  بێسه رپه رشــته كان، 
زانیارى  و ئامارى جیاوازیان الیه  له سه ر 

مناڵی بێسه رپه رشت كه  هاتوه  بۆیان.
له گــه ڵ ئه وه شــدا هیــچ دامه زراوه یه كی 

له سه رانســه ری  نییــه   تایبه تمه نــد 
ورد  زانیاریــی  كوردســتاندا  هه رێمــی 
كۆبكاته  له ســه ر ژماره ی راســته قینه ی 
مناڵه  بێسه رپه رشــته كان  و هه موشــیان 

به خێوبكات و په روه رده یان بكات.
هه ربۆیه  هه مویان په رش  و باڵوبونه ته وه 
 و هیچیشیان ناسنامه یان نییه ، ئه مه ش 
كۆمه ڵێــك كێشــه  دروســت ده كات بۆ 
ئێســتا و ئاینده ی هه م مناڵه كان  و هه م 

كۆمه ڵگه ش.
كچــه ى  -ئــه و  )ئیمــان(  هاوڕێكــه ی 
ده ســتدرێژى كرایه  ســه ر- كه  له هه مان 
خانه یه  و له به ر هه ســتیاری كه یســه كه  
ئاشــكرابكرێت،  نــاوی  نه یویســت 
وتــى: »)5( رۆژ بــه ر لــه وه ى ئیمــان 
ده ســتدرێژی بكرێتــه  ســه ر، له الیــه ن 
یه كێــك له كارمه نده كانی خانه ی كچانی 
ده رگاكــه   ســلێمانی،  بێسه رپه رشــتى 

ده كرێته وه  بۆ ئه وه ى ئیمان بڕوات«.
خانــه ی  كارمه ندێكــى  هیــچ 
بێسه رپه ر شتانی سلێمانی، ئاماده نه بون 
هیچ جۆره  لێدوانێك له و باره یه وه  بده ن 
نه یتوانــى  راپۆرتیــش  ئامــاده كاری   و 
له راســت  و دروستى قســه ى هاوڕێكه ى 
)ئیمــان( دڵنیابێــت. ئــه وه ش زانراوه  
له الیــه ن وه زاره ته وه  لیژنــه  پێكهێنراوه  
بــۆ بابه ته كــه ، بــه اڵم له میانــه ی ئــه م 
به دواداچونــدا ده ركــه وت كــه  )ئیمان( 
تاكه  كه ســێك نییه  كه  مناڵی خانه بێت  

و بوبێت به قوربانی.
)س( یه كێكــه  له و كچانه ی كه  له هه مان 
خانه بــوه  له گــه ڵ )ئیمان(، بــه اڵم ئه و 
لــه  خانه كــه  هه ڵهاتــوه . به ده نگێكــی 
له رزۆكه وه  وتی: »ئه زانی )ئیمان( تاكه  
كــه س نییه  ده ریــان كردبێــت؟ ئه گه ر 
رانه كــه ی له خانه ، خۆیــان ده رتده كه ن، 
ئه گه ریــش ده رنه چــی ئــه وه  ژیانت لێ 
ده كه نــه  دۆزه خ و هه مــو رۆژێــك لێــت 

ده ده ن«.
خــۆى  هاوشــێوه ى  مناڵه كانــى  )س( 
پێناســاندین  و بینیمــان زیاتر له  )20( 
مناڵ كه  هێشــتا مافــی مانه وه یان ماوه  
له خانه ، رایانكــردوه  یان هه ڵهاتون یان 
ده ركــراون له  خانه ی بێسه رپه رشــتانى 
ســلێمانی، دواتــر له الیــه ن خێرخواز و 
رێكخراوه کانــەوه  خانویــان بۆ گیراوه  و 

تێدا ده ژین.
بــه اڵم ئــه م بارودۆخــه  ته نیــا مناڵــه  
نییــه ،  ســلێمانی  بێسه رپه رشــته كانى 
له پارێزگاكانــى  یــه ك  له هــه ر  به ڵكــو 
هه ولێر  و دهــۆك  و كه ركوكیش، ده یان 
منــاڵ هه ن كــه  له ســه ر شــه قامه كاندا 
كه وتــون  و بێسه رپه رشــتن، خانه كانی 

بێسه رپه رشتان له خۆیانى نه گرتون.

* ئــەم بەدواداچونــە لەالیــەن تــۆڕی 
)نیریــج( بــۆ رۆژنامەوانــی بنکۆڵکاری 

بەرهەمهاتوە.

بــاجىهــهڵــهىبــاوانیــاندهدهن



كۆمهڵ

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

هه تائێستاش )نیان( ناتوانێت دیمه نى 
ئه و كوڕه ى دراوسێیان له بیر بكات، 

كاتێك له  مناڵی دا گێچه ڵی پێكردوه  
و ویستویه تى القه ى بكات. له وه ش 

زیاتر نیگه رانه  كه  نه یتوانیوه  ئه وه ى 
به سه ر هاتوه  بۆ كه سوكارى و دایك و 
باوكی بگێڕێته وه ، چونكه  ده یزانى به ر 

توڕه ییان ده كه وێت.

بەشــێكى به رچــاوى كچان به شــێوه ى 
جیــاواز ئه زمونــى روداوى ناخــۆش و 
ده ســتدرێژیی  و  گێچــه ڵ  پڕمه ترســی 
سێکسیان كردوه ، زۆرینه ى جاره كانیش 
نه ڕوشــانى  له ترســی  و  ناچــاری  بــه  

و  خۆیــان  حه یــای«  و  »شــه ره ف 
خێزانه كه یان، بێده نگیان هه ڵبژاردوه .

كچان باس له وه ده كــه ن، خێزانه كانیان 
ئه وه نده  هۆشــیارییان نه بوه  كه  بتوانن 
له كاتى كێشــه ى له و شــێوه یه دا رویان 
لێبنێــن و ترســی ئه وه یــان نه بێــت كه  

توشى كێشه ى گه وره تر نابن.
نیان، ئاماژه ى به وچیرۆكه  كرد كه  پێش 
10 ساڵ و ئه و كاته ى مناڵ بوه ، له كاتى 
یارییكــردن دا كوڕێكى دراوســێیان زۆر 
لێی نزیكبوه تــه وه  و ماچی كردوه ، ئه م 
حاڵه تــی په الماردانه شــى چه ند جارێك 
دوبــاره  كردوه تــه وه ، هه تــا ئــه وه ى به  
ناچــارى بــه  یه كجــارى لــه و جێگایانه  

كشاوه ته وه  كه  ئه وى لێ بون.
وتی: »دەترسام الى دایكم باسى بكەم، 

بەناچارى بێدەنگ دەبوم، ئێســتاش كە 
گــەورە بوم هێشــتا لە بینینــى كوڕان 

دەترسم و متمانه  ناكه م«.
كچــان بــاس له وه ده كــه ن هه ندێكجــار 
كوڕانێــك كه  به  ته مــه ن له وان گه وره تر 
بــون، بــه  پاســاوى جیــاواز گێچه ڵیان 
سێكســی  مه رامــی  بــه   و  پێكــردون 

ده ستیان له  الشه یان داوه .
دەریــا، 26 ســاڵ، ســەربوردەى خۆى 
دەگێڕێتــەوە كاتێــك ته مه نــى نزیكه ى 
له الیــه ن  ئــه وكات  بــوه ،  ســاڵ   10
ده ستگێڕێكه وه  ته حه ڕوشى پێوه  كراوه .
كــه  عه ره بانــه ى  وتــى: دەســتگێڕێك 
دۆندرمه ى هه بو ده هاتــه  كۆاڵنه كه مان، 
دۆندرمه یــان  لــەالى  زۆر  خەڵكێكــى 
دەكڕى، منیش كه  دەڕۆشتم مۆتە بكڕم، 

پێــى دەوتم بچــۆرە ســەر عەرەبانەكە 
ســەیرى بكــە بزانــم چــى رەنگێكت بۆ 
تێبكەم، له و كاته شدا ده ستى له  الشه م 
ده دا، جارێكیان ده ســتى له  سنگم دا و 
دیــار بو چێژی لێده بینی، به اڵم من زۆر 

پێی ناڕه حه ت بوم.
ئــه م حاڵه تــه دا له  یاســادا وه كو تاوان 
هه ژمار كراوه  و له  خانه ى ئه و تاوانانه یه  
كــه  ســزاكانیان بــه  »تونــد« هه ژمار 

كراوه .
ئەشــواق شــێخ نەجیــب، پارێــزه ر، بۆ 
)نەوژیــن( وتــى: لەیاســاى ســزادانى 
عێراقــى ســاڵى 1969 لە ماددەى 393 
بڕگه ى 11 دا، باس لەســزاى ئه م تاوانه  
كــراوه  و تیایــدا هاتــوه : ئەو كەســەى 
دەستدرێژى دەكاتە سەر مناڵ سزاكەى 

◘ رێزان حەسەن

لە ئامێزگرتن، ئەو پەرچەکردارەیە 
کە مێیینە لە مناڵیدا لە الیەن دایك 
و باوك، لە گەنجێتیدا لە الیەن دایك 

و باوك و براوە، لە هاوسەرێتیشدا 
لەالیەن مێردەوە، پێویستی پێیەتی، 
وەك پێویستی ئاو و هەوا بۆ زیندو 

مانەوە لەژیان!

جا ئەگەر تینوێتی ئەم لە باوەش گرتنە 
لــە مناڵی، یان گەنجێتــی، یان لەدوای 
هاوســەرگیری، نەشکا. بۆشــاییەك لە 
رۆحــی ژن دا دروســت دەکات، کە هیچ 

شتێك ناتوانێت پڕی بکاتەوە.
ئينجــا هەر ئەم بۆشــایەیە وا لە مرۆڤ 
به گشتى دەکات بۆ پڕ کردنەوەی بیر لە 
ئەنجامدانی هەر جــۆرە کارێك بکاتەوە 
بەبــێ ئــەوەی بیری الی دروســتی یان 
نادروســتی کارەکە بێت، چونکە ئه و بە 
نــاو ئــاو و ئاگردا دەڕوات بۆ گەیشــتن 
بــە ئامێــزی ئارامــی و خۆشەویســتی 
راســتەقینە. ئاخــر ژیــری دەرەقــەدی 

كچان هاوارناكەن

ژنه كان لە ئامێز بگرن

8ژمارە )41( ئایاری 2020

زیندانی كردنه  تا ده گاته  15 ساڵ.
ده ســتدرێژییانه دا،  ئــه م  پــاڵ  لــه  
حاڵه ته كانــى به ركه وتنى كچان و كوڕان 
لــه  ته مه نى مناڵــی دا بونیــان هه یه  و 
باڵون، هه ندێك له م حاڵه تانه  منااڵن به  
بــێ ئه وه ى به  دروســتى بزانــن چیه  و 
چۆنه ، پێی هه ڵده ستن، به اڵم لێكه وته ى 
له ســه ر ده رونى كچان به تایبه تى ده بێت 
و هه ســتى كه سى ده ســتدرێژیی بۆسه ر 

كراویان له ال ده چێنێت.
به  رای پســپۆڕێكى ده رونى، ئەم جۆرە 
رەفتارانــە كاریگــەرى لەســەر دەرونى 
كچــان دروســت دەكات و لەناخیــان دا 

دەبێتە گرێی.
ئامار ســه عدوڵاڵ، توێژەرى دەرونى، بۆ 
)نه وژین( وتــى: زۆرجار كچان له  دواى 
ده ســتدرێژیی كردنــه  ســه ریان، خۆیان 
ده خۆنــه  و توشــى تــرس و بارێكــى 

ده رونى شێواو ده بن.
ئــه و به پێویستیشــی ده زانێت دایكان و 
باوكان له  نزیكه وه  ئاگادارى مناڵه كانیان 
بــن و ببنه  جێگه ى متمانه یان و له كاتى 
بونى حاڵه تــى له مشــێوه یه  ئاگاداریان 
بكه نــه وه ، نــه ك به پێچه وانــه وه  لێیانى 

بشارنه وه  و خۆیان بخۆنه وه .

تەنیایی رۆحەکان نایەت!
ژیــری لــە ئاســت ئــازارە رۆحیەکانــدا 
دەستەوه ستانە، ئەگەر نا، مەحاڵ دەبو 
ژنێــك لــە مێــرد و مناڵی یاخــی ببێت 
کە شــاڕێگەی ژیانێتــی، پەنا بۆ کوێرە 

رێگاکان بەرێت.
ئەوەتا )فروغ فروغزاد( لە نامەیەکدا بۆ 
)پەروێز شاپوری(ى مێردی دەنوسێت: 
»حــەزم دەکــرد یەکێــک هەبوایــە بە 
دڵنیاییەوە سەرمی بنایەتە سەر سنگی 
و زار زار بگریامایــە، یەکێک هەبوایە بە 
میهرەبانیەوە ماچــی بکردمایە، پەروێز 
بەدبەختی من لەوەدایە کە هیچ شــتێک 
نیــە رۆحم رازی بــکات، هەندێکجار بیر 
لــەوە دەکەمــەوە پەنا بەرمــە بەر ئاین 
و لەخۆمدا هێزی باوەڕ دروســت بکەم، 
بەڵکــو لەوێوە ئاســودە بم، وەلێ چاک 
دەزانم کە ناتوانم خۆ بخەڵەتێنم، گیانی 
من لە دۆزەخی ســەرگەردانیدا دەسوتێ 
و مــن نائومێدانــە لە خۆڵەمێشــەکەی 

رادەمێنم...«.
گومانی تێدا نیە ئەو بۆشــاییە رۆحییە 

سەرگەردانیەکی وا لە رۆح و گیانی ژن دا 
دەخوڵقێنێت، کە مایەی بەخەسارچونی 
تەمەنــی ژنه كــه  و تێکچونی شــیرازەی 

خێزانەکەشیەتی.
بۆیە هەوڵدان بۆ تێگەیشــتن لە ژنه كان 
و بەخشــینی ئامێزێکــی ئــارام پێیان، 
مایەی بەختەوەری پیاوان و پاراســتنی 
بەهــا خێزانیــەکان و بەرەوپێشــچونی 
بەهــۆی  ئەگەریــش  کۆمەڵگاشــە. 
پــەروەردەی نادروســتی لــە مێژینەوە، 
رانەهاتوی کەسێکی میانڕەو و ژن دۆست 
بیت، یان بە بیانوی جۆراوجۆر ناتوانیت 

خوشــکەکەت،  )کچەکــەت،  رۆژانــە 
هاوسەرەکەت( بۆ چەند ساتێك لە ئامێز 
بگریــت، ئەوا گەورەیــی بنوێنن و تەنها 
ئــەو کاتانەی ژنه كان دڵتەنگ و بێزارن، 
لە ئامێزیان بگرن و بەبێ دەنگی گوێیان 
بۆبگرن، با قسەکانی ناخیان بەبێ ترس 

و بە رەهایی هەڵبڕێژن.
ئەوەش بزانن لەم حاڵەتانەدا پێویســت 
نــاکات ئێــوەی پیــاو رێگەچــارە بــۆ 
دڵتەنگی و قســەکانی ژنه كه  بدۆزنەوە، 
یان لە خەیاڵی خۆتاندا خۆتان تۆمەتبار 
بکــەن بــەوەی هــۆکاری دڵتەنگبونــی 

ژنه كــه  بــن، چونکە بە گشــتی نە ئێوە 
هۆکاری دڵتەنگیەکەین و نە رێگە چارە 
دانانەکەشــتان چــارەی ئــەو دڵتەنگیە 
دەکات، بگــرە هەندێكجــار هــەر ئــەم 
رێگەچــارە دانانــە، هــۆکاری ئاڵــۆزی 

دەرونی و زیاتر خەمباربونی ژنه كانه .
ئەوەیان ســەلماندوە،  توێژینەوەکانیش 
لــە ئامێزگرتنــی ژن بــۆ مــاوەی زیاتر 
لــە 30 چرکــە، دەبێتە هــۆی دەردانی 
هۆرمۆنێــک کە یارمەتیــدەرە بۆ ئارامی 
و دڵنیایــی ژنه كــه  و متمانەکردنی بەو 

پیاوەی لە ئامێزی گرتوە.

بۆشایی رۆحیی 
سەرگەردانی لە 

رۆح و گیانی ژن دا 
دەخوڵقێنێت

دەترسام الى 
دایكم باسى بكەم 
بەناچارى بێدەنگ 

دەبوم
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◘ نه وژین، رێناس ساڵح

بەپێی ئەنجامەکانی راپرسیەک، 
رۆژنامەنوسانی مێنە لە گەرمیان بە 

رێژەی ٦4٪ دەڵێن بەهۆی کاری 
رۆژنامەوانیەوە روبەڕوی لەکەدارکردن 
و ناوزڕاندن بونەتەوە، لەروی پێدانی 

دەرفەتی بەرپرسیاریەتی بەپێی 
وەاڵمەکان مامناوەندە، بەاڵم لە ئەرزی 

واقیعدا هەست بەوەناکرێت رۆڵێکی 
یەکسانیان وەک پیاوان پێدرابێت.

رۆژنامەوانــی  )یەکــەی  راپرســیەکە 
مافەکانــی مرۆڤ و رۆژنامــەی نەوژین( 
)دەنــگ( رادیــۆی  پــرۆژەی  دو  کــە 
ن پێــی هه ســتاون، 1٥ رۆژنامەنــوس 
و راگەیانــدکارو فۆتۆگرافــەرى مێینــه  
بەشــداربون،  تیایــدا  گەرمیــان  لــە 
ئه مــه ش له كاتێكدایــه  ژمــاره ى فیعلی 
رۆژنامه نوســانى مێینه  لــه  ده ڤه ره كه دا 

له به رده ستدا نیه .
لــه  راپرســیه كه دا، به شــداران له رێگه ى 
هه ڵبژاردنــى وه اڵمــى پرســیاره كانه وه ، 
باســیان له و ئاله نگاریی و ئاســته نگانه  
كردوه  كه  هاتونه ته  رێگه یان و ره وشــى 

كاره كه ى خۆشیانیان هه ڵسه نگاندوه .
بەشداربوانی راپرسیەکە ٦٧٪ تەمەنیان 
لەنێــوان 1٨ بــۆ 2٥ ســاڵی دایە، ٪20 
تەمەنیــان لە نێــوان 2٥ بۆ 40 ســاڵی 
بەشــداربوان  1٣٪ی  هەروەهــا  دایــە، 

تەمه نیان سەروی 40 ساڵە.
لە روی ئاســتی خوێندنــەوە، هەڵگرانی 
بڕوانامــەی زانکــۆ و پەیمانــگا ٨٧٪ی 
هەروەهــا  پێکدەهێنــن،  به شــداربوان 
22٪ بەشــداربوان هەڵگــری بڕوانامەی 
ئامادەین. هــه روه ك هیچیان دەرچووی 
بەشــی رۆژنامەوانــی لــە پەیمانــگا و 

زانکۆکان نین.
خێزانداریشــەوە  بــاری  لــەروی 
هــەروەک  ســەڵتن،  ٧0٪بەشــداربوان 

٣0٪یان خێزاندارن.
لــەم راپۆرتــەدا پوختەی راپرســیەکەو 
راســپارده كانى  و  دەرئەنجــام  و  وەاڵم 

دەخەینەڕو.
 وه اڵمى راپرسی

پرســیاری یەکــەم: لــە چ دەزگایــەک 
کاردەکەیت؟

بــە پێی وەاڵمەکان بەشــی زۆری ژنانی 
رادیــۆ  لــە  گەرمیــان  راگەیانــدکاری 
کاردەکــەن بە رێــژەی ٧0٪، دوابەدوای 
ئــەوە کارکردنــی ژنانــی راگەیاندکار لە 
رۆژنامــە و گۆڤار و وێبســایت دێت کە 

هەریەکەیان 1٥٪ـە.
پرســیاری دوەم: الیه نــداری ده زگاكه ت 

چیه ؟
دەرئەنجامــی وەاڵمــی ئــەم پرســیارە 
رێــژەی  کــە  ئــەوەی  دەمانگەیەنێتــە 
لــە  راگەیانــدکار  ژنانــی  بەشــداری 
دەزگا حزبیــەکان زۆرتــرە بە بــەراورد 

بــە دەزگا ســەربەخۆکان کــە رێــژەی 
٧٩٪ـــە، لەبەرامبەردا 21٪ لە دەزگای 
ســەربەخۆدا کاردەکــەن. دەکرێت ئەمە 
پەیوەندیداربێت بە کەمی ژمارەی دەزگا 

سەربەخۆکان.
پرسیاری سێیەم: شێوازى كاركردنت له  

ده زگاكه ت؟
وەاڵمی زۆرینە ئەوەیە کە بەشــداربوان 
بە رێژەی ٦٩٪ کارکردنیان بە شــێوەی 
 ٪٣1 هــاوکات  مانگانەیــە،  موچــەی 
بەشــداربوانیش بــە شــێوەی پاداشــت 

کاردەکەن.
پرسیاری چوارەم: رۆژنامه وانى پیشه ى 

سه ره كیته  یاخود كارى دیكه ت هه یه ؟
لەم پرســیارەدا ئەنجامەکــە به جۆرێكه  
رێــژەی زۆرینەی ژنانــی راگەیاندکار لە 
گەرمیــان کاری راگەیاندکاری پیشــەی 
سەرەکیانە بە رێژەی ٦0٪، لەبەرامبەردا 

40٪يان کاری دیکەیان هەیە.
پرسیاری پێنجەم: ئێستا له  چ بوارێكى 

رۆژنامه وانى دا كارده كه یت؟
پێنجــەم  پرســیاری  دەرئەنجامــی 
وابەســتەیە بــەو خاڵــەی کــە تایبەت 
بــو بــە کاری رۆژنامەنوســانی مێینە و 
بینیمان زۆرینەیان لە رادیۆ کاردەکەن، 
بەمهۆیــەش بێژەریی کاری زۆرینەی ژنە 
راگەیەندکارەکانــە، بەشــێوەیەک ٣٧٪ 
رێژەکەی پێکهێناوە، دوابەدوای ئەویش 
ئامــادەکار و پێشکەشــکاری بەرنامــە 
دەبینین کە 21٪ـــە، هــاوکات ژنان لە 
دەستپێشــخەریەکی  پەیامنێــری  کاری 
تۆمارکردوە  مامناوەندیــان  تاڕادەیــەک 
کە 1٦٪ـــە. ئەوەی جیگەی سەرنجيشە 
هــەواڵ  دارشــتنی  کارى  کەمتریــن 
»تحريــر« دەکــەن کــە بۆ ئــەو بوارە 

رێژەکە تەنها ٥٪ـە.
پرســیاری شەشــەم: تاچەند دەرفەتت 
پێدراوە لە دەزگاکەت بەرپرســیاریەتی 

وەربگریت؟
پێدانی دەرفەتی بەرپرســیارەتی بەپێی 
ئەنجامی وەاڵمــەکان بێت )تاڕادەیەک( 
بە رێژەی ٥1٪ هەڵبژاردەی بەشداربوانە، 
هــاوکات هەڵبــژاردەی )کــەم( وەاڵمی 
21٪ی بەشــداربوانە، لەگەڵ ئەمەشــدا 
زۆریــان  دەرفەتــی  دەڵێــن  2٨٪یــان 
پێدراوە، بەم ئەنجامەش بێت تاڕادەیەک 
دەرفــەت دراوە بە ژنانی راگەیاندکار بۆ 

وەرگرتنی بەرپرسیاریەتی.
پرســیاری حەوتەم: هەستت بەوەکردوە 
لەکاتــی کارکــردن جیاوازیــت به رامبه ر 

كرابێت به هۆی ره گه زه كه ته وه ؟
وەاڵمەکانی)تاڕادەیــەک( لەگەڵ )هیچ( 
زۆرترین رێژەیە کە هەریەکەیان 40٪ـە، 
وەاڵمی »زۆر هەست بە جیاوازی رەگەزی 
دەکەن« 1٣٪ـە، بەاڵم لە خوێندنەوەی 
گشــتی و کۆکردنەوەی دەرئەنجامەکان 
دەبین زۆرینەیان هەســت بــە جیاوازی 
رەگــەزی دەکــەن، بەشــێوەیەک ئەگەر 
تاڕادەیــەک   ،٪1٣ وەاڵمەکانــی)زۆر 

40٪(، پێکــەوە کۆبکەینــەوە، دەبینین 
رێژەی ٥٣٪ـە.

کاری  بەهــۆی  هەشــتەم:  پرســیاری 
رۆژنامەوانیەوە هەوڵــی لەکەدارکردن و 

ناوزڕاندنت دراوە؟
مێینــە  رۆژنامەنوســانی  لێــرەدا 
بەرێژەیەکــی زۆر جەختدەکەنــەوە کــە 
روبــەڕوی لــە کەدارکــردن و ناوزڕاندن 
بونەتەوە بەهۆی کاری رۆژنامەوانیەوە، 
ئەگــەر خوێندنەوەی گشــتی بۆ وەاڵمی 
ئــەم پرســیارە بکەیــن هەڵبژاردەکانی 
 ،)٪2٩ زۆر  و    ٪٣٥ )تاڕادەیــەک 
 ٪٣٦ لەبەرامبــەردا  ٦4٪ـــە،  رێــژەی 
رۆژنامەنوسانی مێینە دەڵێن هیچ کاتێک 
لەکەدارکردنــى  و  ناوزڕانــدن  روبــەڕی 

كه سایه تى نەبونەتەوە.
کاری  بەهــۆی  نۆیــەم:  پرســیاری 
رۆژنامەوانیــەوە روبەڕوی گێچەڵپێکردن 

»تحرش« بویتەتەوە؟
پرســیارەدا  ئــەم  وەاڵمــی  لــە 
رۆژنامەنوســانی مینــە دەڵێــن: بەڵــێ 
بوینەتــەوە،  گێچەڵپێکــردن  روبــەروی 
زۆر  و   ٪٣٥ وەاڵمەکانی)تاڕادەیــەک 
2٩٪( پێکــەوە وەاڵمی رێــژەی ٦4٪ی 
رۆژنامەنوســانی مێینەیه  کــە روبەروی 
لەبەرامبەردا  بونەتــەوە،  گێچەڵپێکردن 
٣٦٪ى رۆژنامەنوســانی مێینــە دەڵێن 
بەهیچ شێوەیەک روبەڕوی گێچەڵپێکردن 

نەبوینەتەوە.
پرسیاری دەیەم: تاچەند ئازادیت لەوەی 
کاری رۆژنامەوانی لەســەر هەر بابەتێک 

بکەیت کە خۆت دەتەوێت؟
دەرئەنجامــی گشــتی بــۆ وەاڵمــی ئەم 
ئەنجامــەی  ئــەو  دەگەینــە  پرســیارە 
ژنانــی راگەیانــدکار تاڕادەیــەک ئازادن 
لەو بابەتانەی دەیانەوێت کاری لەســەر 
بکــەن، بەاڵم ئەگــەر بەراوردێک بکەین 
لە نێوان وەاڵمەکانی)تاڕادەیەک ٥4٪ و 
کەم 1٧٪( کە رێژەكه ى پێكه وه  ده كاته  
٧1٪، لەگــەڵ وەاڵمەکانــی)زۆر 20٪ و 
زۆرزۆر ٩٪( کە رێژەكه ى پێكه وه  ده كاته  
2٩٪، دەبینیــن ئەنجامەکــە الســەنگ 
دەبێــت، بــەوەی تاڕادەیــەک دەرفەتی 
ئەوه یــان پێــدراوه  بــۆ ئــه و کارەی كه  
خۆیان دەیانەوێت ئیشی لەسەر بکەن.

پرســیاری یازدەیــەم: دیارتریــن ئــەو 
بابەتانەی کە بەالتەوە قورس و تەنانەت 
رێگەپێنەدراوە کاری رۆژنامەوانی لەسەر 

بکەیت چیە؟
ژنــە  کــە  بابــەت  قورســترین 
دەڵێــن  گەرمیــان  راگەیاندکارەکانــی 
یاخــود  لەســەربکەین  کاری  ناتوانیــن 
رێگەمــان پینادرێت، خــۆی دەبینێتەوە 
لەو بابەتانەی کە پەیوەســتن بە بواری 
ئەمنــی، بە رێــژەی ٣٩٪ و ســەربازی 
بە رێــژەی 2٨٪. دوابــەدوای ئەوانیش 
سیاســی بە رێــژەی 1٧٪، هــاوکات بە 
رێژەیەکی کەمیش کۆمەاڵیەتی بە رێژەی 

11٪ و ئاینی بە رێژەی ٥٪ دەبینین.

وەک  دوازدەهــەم:  پرســیاری 
رۆژنامەنوسێکی مێینە ئەو بوارەی زیاتر 
کاری تێدادەکەیــت خۆی دەبینێتەوە لە 

چی؟
رۆژنامەنوســانی مێینــە ده ڵێــن زیاتــر 
لەسەر بوارە گشــتیەکان کاردەکەن کە 

رێژه كه  4٥٪ـە.
ئەوەی جێگەی ســەرنجە بەشــداربوانی 
راپرســیەکە دەڵێــن هیچ یــەک لە ئێمە 
کار لەســەر بابەتــی ئابــوری نــاکات، 
هــاوکات 14٪ى رۆژنامەنوســانی میینە 
دەڵێن زیاتر کار لەســەر بابەتی تایبەت 
بــە مێینە دەکــەن و بەرێژەی 1٨٪یش 
کار لەسەر بابەتی کۆمەاڵیەتی دەکەن.

پرسیاری ســێزدەهەم: لە ناودەزگاکەدا 
گرنگــی بــەو بابەتانــەت دەدرێــت کــە 
ئامادەی دەکەیت تایبەت بە پرسەکانی 

ژنان؟
بابەتانــەی  ئــەو  وەاڵمــەکان  بەپێــی 
پەیوەســتن بــه  پرســەکانی تایبەت بە 
ژن لەالیــەن دەزگاکانی بەشــداربوانەوە 
گرنگی پێدەدرێت، بە رادەیەکی ســەرو 
مامناوەند، کە وەاڵمەکان بەم شێوەیەن: 
)تاڕادەیــەک ٥0٪، زۆر ٣٦٪ و زۆرزۆر 

.)٪14
پرســیار چواردەهــەم: لــە دەزگاکــەت 
دا ئازادیــی تــەواوت هەیە لەســەر هەر 
کار  بتەوێــت  رۆژنامەوانــی  بابەتێکــی 

بکەی؟
بــۆ  گشــتی  خوێندنەوەیەکــی  ئەگــەر 
وەاڵمــی ئەم پرســیارە بکەیــن، دەبین 
هەڵبــژاردەی )تاڕادەیــەک ٥0٪ و کەم 
٧٪( رێــژەی ٥٧٪ى كــۆی وه اڵمــه كان 
پێكدێنێــت، بەاڵم 4٧٪ى بەشــداربوان 
رایانوایــە زۆر ئازادییان پێدراوە لەالیەن 
بابەتانــەی  ئــەو  بــۆ  دەزگاکانیانــەوە 
کــە دەیانەویــت کاری لەســەر بکــەن. 
کاری  لەســەر  پازدەهــەم:  پرســیاری 
رۆژنامەوانی روبەڕوی کێشە بویتەتەوە؟ 
ئەگەر وەاڵمەکەت بەڵێیە، لەسەر کاری 
کێشــەیەک  روبــەڕوی چ  رۆژنامەوانــی 

بویتەتەوە؟
کاری  لــە  »نەخێــر  هەڵبــژاردەی 
کێشــە  روبــەڕوی  رۆژنامەوانــی 
نەبومەتــەوە« وەاڵمی زۆرینە بە رێژەی 

٥٧٪، هاوکات بە رێژەی 4٣٪ روبەڕوی 
کێشە بونەتەوە. وەکخۆشیان تیشکیان 
خســتۆتە ســەر زۆرینــەی کێشــەکان 
کۆمەاڵیەتی بون کــە روبەڕویان بۆتەوە 

بە رێژەی ٨٦٪.
لــە  تاچەنــد  شــازدەهەم:  پرســیاری 
روی خێزانیــەوە رێگریــت لێکــراوە بــۆ 

کارکرکردن لە بواری رۆژنامەوانی؟
لە وەاڵمــی ئەم پرســیارەدا ئەنجامەکە 
پێمان دەڵێت: خێزانەکان هاوکاری ژنان 
بون بۆ کاری رۆژنامەوانی، وەک دەبینن 
هەڵبژادەی »هیــچ رێگریەکم لێناکەن« 
وەاڵمی ٧٨٪ی بەشــداربوانە، هەروەک 
22٪یان دەڵێن تاڕادەیەک خێزانەکانیان 

رێگربون لە کاری رۆژنامەنوسیان.
پرسیاری حەڤدەهەم: تاچەند ئاسودەیت 

بە کارەکەت؟
رۆژنامەنوســانی مێینــە لەگەرمیــان بە 
تەواوی ئاسودەن بە کارەکەیان، به وپێیه ى 
ئاســودەین(  )زۆرزۆر  هەڵبــژاردەی 
راپرســیه كه دا  لــه   رێــژەی  بەرزتریــن 
هه یــه  بــە ٥2٪. هەڵبژاردەکانی) هیچ، 
کــەم و تاڕادەیــەک(، رێــژەی ســفریان 

تۆمارکردوە.
پرسیاری هەژدەهەم: له ماوه ى كاركردنت 
دا خــول و وۆرکشــۆپی رۆژنامه وانیــت 
بینیــوه ؟ ئەگــەر خولت بینیــوە، ئەوا 
خولەکان لە ســنوری گەرمیان بون یان 

دەرەوەی گەرمیان؟
ئــەو  دەگەینــە  وەاڵمەکانــدا  لــە 
دەرئەنجامەی کە 20٪ى رۆژنامەنوسانی 
مێینــە لــە گەرمیــان هیــچ خولێکیــان 
نەبینــوە کــە رێــژەی کەمینەیــە وەک 
ژمارە، بــەاڵم بــۆ کاری راگەیاندن ئەم 
رێژەیــە زۆرە کــە ژنــە راگەیاندکارێــک 
هیچ خول و وۆرکشــۆپێکی نەبینیبێت، 
هــەروەک لــە وەاڵمــی پرســیاری دوەم 
ئەوە دەستگیر دەبێت ئەو ٨0٪ـــەی کە 
خولیان بینیوە، خولەکانیان بە زۆری لە 

سنوری گەرمیان بوە بە رێژەی ٥٨٪.
پرسیاری نۆزدەهەم: ئەندامی سەندیکای 

رۆژنامەنوسانی کوردستانیت؟
رۆژنامەنوســانی میینــە لــە گەرمیــان 
ســەندیکای  لــە   ،٪٩٣ بەرێــژەی 

رۆژنامەنوسان ئەندام نین.

14٪ى رۆژنامەنوسانی 
مێینە دەڵێن کار 

لەسەر بابەتی تایبەت 
بە مێینە دەکەن

 4٣٪ رۆژنامه نوسانی 
مێینه  روبەڕوی 
کێشە بونەتەوە



تەندروستی

◘ نهوژین،هاوژینمههدی

رهنگهزۆرێكلهژنانمناڵبونبه
رێگهىنهشتهرگهرییبهباشتربزانن
لهمناڵبونبهرێگهىسروشتى،بهاڵم
پزیشكانئهمبۆچونهرهددهكهنهوه
وپێیانوایهرێگهدروستهكه،مناڵبونى

سروشتیه.

لهگــهڵبرهوســهندنىخزمهتگوزارییــه
تهندروستیهكان،ژنانزیاترلهجارانرو
لهئهنجامدانىنهشتهرگهرییدهكهنله
پرۆســهىمناڵبوندا،سهرباریئهوهى
وهكپزیشــكانباسیلێوهدهكهن،ئهم
نهشــتهرگهرییهزیانومهترســیزۆری

ههیه.
كهوایــاژنــانبۆچــیپهنــابــۆئــهم
نهشــتهرگهرییهدهبهن؟ئایــاتهنهابۆ

ئهوهىئازارىژانىمناڵبوننهچێژن؟
ژیــان،ناوىخــوازراوىژنێكىكهالره،
كــهبهنهشــتهرگهریمناڵیبوه،بهاڵم
وهكخۆیوتى:ئهوكارهىبهخواســتى

خۆینهكردوه.
وتى:مناڵمبەرێگهىسروشــتىنهبو،
مهترســیهوه کەوتمــەحاڵەتــی ئیتــر
خوێنبهربــون توشــی خراپــی بــه و
بــوموئهوهندهشــىنهمابــومناڵهكهم
لهناوبچێــت،بۆیهپزیشــكبــهخێرایی

داخلینهشتهرگهرییكردم.
لهبهرامبــهرداژنانىدیكهههنكهبهبێ
ئــهوهىپێویســتبێــت،خۆیــانپهنا
بــۆنهشــتهرگهرییدهبــهن،بهوهۆیهى

بهوتهىخۆیان،ئازارىكهمتره.
ڤیان،ژنێكىدانیشــتوىكهالره،باسی
لهوهكردبۆلهدایكبونىمناڵهكهى،خۆی
بڕیــاریداوهبهرێگاىنهشــتهرگهریی

مناڵــیببێــت،بهوهۆیهى»لــهئازارو
ژانىمناڵبونترسام«.

بهپێیئامارێكىنهخۆشــخانهىشههید
شــێرهىنهقیببۆژنــانومناڵبونله
كهالر،لهساڵی2019دا،)4490(مناڵ
لــهدایكبون،لهورێژهیهش)1648(به

نهشتهرگهرییلهدایكبون.
)نهوژین(، بهدواداچونهكانى بهگوێرهى
نهشــتهرگهریهكانىلهدایكبونــىمناڵ،
لــهنهخۆشــخانهئههلیهكانــدا زۆرتــر
دهكرێــت،چونكهلهونهخۆشــخانانهدا
ژنــانبهخواســتىخۆیــاندهتواننبه
نهشــتهرگهرییمنــاڵبهێننــهدونیاوه،
لهكاتێكدالهنهخۆشــخانهحكومیهكان،
پزیشكبڕیاردهداتوههتازۆرپێویست
نهكات،رێگهنادرێتبهنهشــتهرگهریی

مناڵلهدایكبێت.
شــههید نهخۆشــخانهى بهڕێوبــهرى

شــێرهىنهقیببۆژنــانومناڵبونله
كهالر،جهختىلهمزانیارییهكردهوه.

د.بەنــازجەلیــل،بــۆ)نهوژین(وتى:
لەنەخۆشخانەکەمانتەنهانەشتەرگەری
بۆئەوکەســانەدەکەینکەپێویستیان
بەنەشتەرگەریەوبەسروشتیمناڵیان
نابێت،ئەمەشنەکلەکوردستان،بگره
لەهەموواڵتانیجیهانبەوشێوەیەیە.
ئهوپزیشــكههۆكارىئهمهىگرێدایهوه
بهوهىنەشــتەرگەریمەترسیبۆسەر

ژیانیژنەکەدروستدەکات.
خــودیژنانێــككــهبهنهشــتهرگهری
مناڵیــانبــوه،جهخــتلهوقســهیهى
بهڕێوبهرىنهخۆشخانهكهدهكهنهوه.

دانیشــتوى دیكــهى ژنێكــى تابــان،
گهرمیانــهوبــهنهشــتهرگهرییمناڵی
بــوه،لهبــارهىزیانهكانىئــهمكارهوه
ئــازارى نهشــتهرگهری راســتە وتــى:

كهمترهوئاسانتره،بهاڵملهدوایئهوه
زیانهكانــىدهردهكهوێــت،مــنبۆخۆم
لهدواىنهشــتهرگهریهكهوهپشــتمزۆر
ئازاریهەیەوسکیشمزۆرگەورەبوە.

نهشــتهرگهری ئــهوهش، ســهرباری
تێچونىزۆرتره،ههربۆیهلهنهخۆشخانه
حكومیهكانیشــدائهوهرهچــاوكراوهو
ههتابوارههبێــت،ههوڵدهدرێتژنان

بهسروشتىمناڵیانببێت.
تێچــوى وتــى: جهلیــل، بهنــاز د.
حکومــەت لەســەر نهشــتهرگهری
زیانــه بــهاڵم دەکەوێــت، زیاتــر
تهندروستیهكانیشــیزۆره،چونكهئەو
ژنانەیبەنەشتەرگەریمناڵیاندەبێت
ناتوانمناڵــىزۆربخهنهوه،یانجارى
واههیهمهترســیئــهوهههیهلەکاتی
نەشتەرگەریەکەدامناڵدانیانبتهقێتو

بەناچاریدەبێتدەربهێنرێت.

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى:ئامینهمحهمهد

ئهگهرراهاتوىبهقژىتهڕهوه
بخهویت،یانتائێستاگوێتبهوه

نهداوهكهبهقژىتهڕهوهدهخهویت
یاننا،ئهوادهبێتبهراكانتدا

بچیتهوهوبۆلهمهودواحسابێكىورد
بۆئهمبابهتهبكهیت.

قژلهگرنگترینبهشــهجیاكهرهوهكانى
كــه بهتایبــهت ژنانــه، روخســارى
پهیوهندیهكــىراســتهوخۆیبهجوانى
ودهركهوتنــهوهههیــه،هــهرئهمــهش
وادهكاتژنــانزۆرگرنگیــیپێبــدهن،
لهونێوهندهشداپێویستهدوربكهونهوه
لــهورهفتــاروكارانهىكــهزیانییبۆ

تهندروستىوسهالمهتىقژدهبێت.
نوێتریــنتوێژینهوهىزانســتى،ئاماژه
بــهوهدهكاتیهكێــكلــهورهفتارانــهى
كــهزیانبــهقــژدهگهیهنێــتوژنان
زۆرحســابیبــۆناكــهن،مهســهلهى
خهوتنهبهقژىتهڕهوه،كهبهپێیئهو
سهرچاوهیه،لهچهندینئاستوروهوه
زیانىبۆتهندروستىقژىژناندهبێت.
Natural(بەپێــیهەواڵێکیپێگــهى
بــە خەوتــن بەریتانــی، news(ی
قــژیتــەڕەوە،زیانــیبۆتەندروســتی
هەیــەوســەرچاوەیبەشــێکیزۆری
نەخۆشییەکانە،بۆیەباشتروایەبەرلە
خەوتن،قژتانوشكبكەنەوەوهەرگیز

ژنان بۆچی مناڵبون بە نەشتەرگەریی هەڵدەبژێرن؟

زیانەکانی خەوتن بە قژی تەڕەوە

بەقژیتەڕەوەنەخەون.
ئێســتائهوپرسیارهدێتهپێشهوه:ئایا
زیانەکانیخەوتنبەقژیتەڕەوەچیە؟
بــه بهســتن پشــت بــه پێگهكــه
توێژینهوهكان،وهاڵمىئهمپرســیارهى
لهچهندخاڵێكداخستوهتهڕو،لهوانه:
1.روتانــەوەیقژ:کاتێــکقژتتەڕە،
قژەکەتزیاترئەگەریلێبونەوەیهەیە.
2.تێکئــااڵن:خەوتنبەقــژیتەڕەوە
بەتایبەتیــشبــۆئەوکەســانەیقژیان
و تێکئــااڵن هــۆی دەبێتــە درێــژە،

ناشرینکردنیقژەکە.
3.سەرئێشــە:کاتێکدەخەویت،پلەی
دەبێتــەوە، بــەرز گەرمــیجەســتەت
لەکاتێکداپلەیگەرمیســەرتبەهۆی
تەڕیەکــەوەکەمــە،ئــەوجیاوازییەش
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سەرئێشەیبەهێزدروستدەکات.
4.خورانــیپێســتەکە:بەهــۆیئــەو
دەکات، دروســتی قــژت شــێدارییەی
پێســتتهەســتیاردەبێــتوتوشــی

خوراندەبێت.
5.ئــازاریماســولکەکان:بەهــۆیئەو
گۆڕانــیپلــەیگەرمایــەوەلەســەرو
جەســتەدادروستدهبێتوهكلەخاڵی
ســێداباســمانکــرد،خەوتنبەقژی

تەڕەوەدەبیتەهۆیدروستبونیئازاری
ئــهوهىپێــیدهوترێــت ماســولکەو

»کۆڵنجكردن«.
6.ژەهراوییبوون:قژیتەڕ،شــێداری
ئەمــەش ســەرینەكان، دەبەخشــێتە
كەشــێكیباشدەبێتبۆگواســتنەوە
نــاو بــۆ بەكتریــا گەشــەكردنی و
سەرینەكانمان،كەلەوانەیەببێتەهۆی
دروستبونیهەندێكجۆرینەخۆشیلە

گوێچكەوچاوودەمولوت.
7.کڕێش:بەهۆیشــێداریســەرتو
کارلێکــیلەگــەڵخانــەچەورییەکاندا،
کرێشێکیزۆرلەقژتدادروستدەبێت.

لهمسۆنگهیهوهزانایانرێنماییدهدهن
بــهژنان،لــهههرگیزبهقــژىتهڕهوه
نهخهون،بهڵكورێگهدروستهكهئهوهیه
قژوشكبكرێتهوهبهتهواوییوپاشان

بچیتهسهرنوێنهكهت.

لهترسیئازار
بهنهشتهرگهری

مناڵمبو

تێچوى
نهشتهرگهری
لەسەرحکومەت
زیاتردەکەوێت

خهوتنبهقژی
تهڕهوهسهرئێشه
دروستدهكات



ههمهڕهنگ

دەربارەی

ســه ربه خۆی  رۆژنامه یه كــى  نه وژیــن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الیــه ن رادیــۆی ده نــگ لــه  گه رمیــان 

باڵوده كرێته وه .
یەکەم ژمارەی لە كانونى يه كه می 2016 

دا دەرچوە.

رادیــۆی دەنــگ، پرۆژەیەکــی میدیایــی 
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان، لە 
رادیۆیەکــی  پەخشــی  بــە  )2010(ەوە 
پاشــان  پێکــردوەو  دەســتی  لۆکاڵــی 

وێبسایتێکی داناوه .
لــە  یەکێکــە  )نەوژیــن(  رۆژنامــەی 
چاالکیەکانــی پــرۆژه ى رادیــۆى ده نــگ 
بــه  پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ئه نجامــدراوه و  بــۆ  ده نگــه وه   رادیــۆی 
زۆرینه یان پێشــتر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 
ته له فۆن:

07740878153
ئیمه یڵ:

nawzhinnewspaper@
gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین

ئه گه رچی كه متر له  پیاوان توشی 
ده بن، به اڵم به پێی راپۆرتێكى 

نێوده وڵه تى، ئه و زیانانه ى به هۆی 
كۆرۆناوه  به ر ژنان ده كه ون، زیاتره  له  

پیاوان.

به پێی توێژینه وه  پزیشكیه كان و هه روه ها 
داتا فه رمیه كان، ژنــان كه متر له  پیاوان 
توشی ڤایرۆســی كۆرۆناى نوێ »كۆڤید 
19« بــون، هه روه ك ژماره ى قوربانیانی 
ڤایرۆســه كه  له  ناو پیــاوان دا زیاتره  له  

ژنان.
به پێــی توێژینه وه یه كــى ناوه ندى چینی 
بــۆ به ره نگاربونه وه ى نه خۆشــی، رێژه ى 
مردنــى پیاوان له ناو توشــبوانى كۆرۆنا، 
ده گاته  2.8%، بــه اڵم الی ژنان رێژه كه  

1.7%ـه .
زانایان و شــاره زایانى بواره كه ، هۆكارى 
بایه لۆژی و شێوازى ژیان به  هۆكارى ئه م 

جیاوازیه  ده زانن.

به اڵم له الیه كى دیكــه وه  داتا فه رمیه كان 
باس له وه ده كه ن ژنــان زیاتر له  پیاوان، 
به هۆی ئه م ڤایرۆســه  و لێكه وته كانیه وه ، 
زیانمه نــد بــون. چــۆن؟ لــه  خــواره وه  

رونیده كه ینه وه .

* كه رتى ته ندروستى
بــوارى  كارمه ندانــى  زۆرینــه ى  ژنــان 
كۆمه اڵیه تــى  و  پزیشــكی  چاودێــری 
پێكدێنــن، ئه مــه ش به پێــی چاودێــری 
70%ى كه رتــه  ته ندروســتیه كانى جیهان 
ته ندروســتى  رێكخــراوى  له الیــه ن  كــه  

جیهانیه وه  ئه نجامدراوه .
هــه روه ك به پێی هه مان رێكخــراو، ژنان 
به رێــژه ى 11% كه متر لــه  پیاوان كرێ و 

موچه  وه رده گرن.
به كاریگــه ری ئــه و ره وشــه ى هاتوه تــه  
ئاراوه ، كار و به رپرسیارێتى ژنانیش زیاتر 
ده بێت، ئه مه  ســه رباری ئــه وه ى به هۆی 
كاركردنیان له  ناوه نده  ته ندروستیه كان، 
ئه گه رى توشبونیان به  ڤایرۆسه كه  زیاتر 

ده بێت.

* داخستنى قوتابخانه كان
به پێی رێكخراوى یونســكۆ، زیاتر له  300 
ملیۆن فێرخواز له  سه رانسه رى جیهان له  
هۆڵه كانى خوێندن دابڕاون و له ماڵه وه ن، 
به هۆی رێكاره كانى خۆپارێزی له  كۆرۆنا.
ژنــان  ئه ركــی  واده كات  ئه مــه ش 
له مڕوه شــه وه  قورس بێت، چونكه  به شى 
چاودێــری  به رپرســیارێتیه كانى  زۆری 

منااڵنیان له  ئه ستۆدایه .
ئه م بواره  به تایبه تى بۆ ئه و ژنانه ى كه  له  
كه رتى ته ندروستى دا كارده كه ن زیاتره ، 
چونكــه  ئــه وان له كاتێكــدا مناڵه كانیان 

له ماڵه وه یه ، خۆیان له كاردا ده بن.

* چاودێری بێبه رامبه ر
ژنان و كچان به تایبه تى، زۆرینه ى ره هاى 
ئه و كه ســانه  پێكدێنن كه  خزمه تگوزاری 
چاودێــری بێبه رامبــه ر »خۆبه خشــى« 

پێشكه ش ده كه ن.
به پێــی رێكخــراوى كارى جیهانى، ژنان 
كاتژمێره كانــى  ســه رجه م  76.2%ى 
خزمه تگــوزاری چاودێــری بێبه رامبه ریان 

ژنانكهمترتوشىكۆرۆنادهبنوزیاترزیانىلێدهكهن
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ســێ  لــه   زیاتــر  واتــا  له ئه ســتۆدایه ، 
ئه وه نــده ى پیــاوان. ئــه م ژماره یه ش له  

ناوچه كانى وه كو ئاسیا ده گاته  %80. 
له گــه ڵ ئــه و فشــاره  زۆره ى ده كه وێتــه  
ســه ر ده زگا ته ندروســتیه كان، زۆرێــك 
لــه  كه ســه كان به تایبه تــى ئه وانــه ى به  
ته مه نن پێویســتیان بــه  چاودێریی هه یه  

له ماڵــه وه ، ئه مــه ش ئه ركی ژنــان زیاتر 
ده كات، هــه روه ك له الیه كــى تریشــه وه  
مه ترســی توشبونیشــیان به  ڤایرۆسه كه  

زیاتر ده كات.

سه رچاوه : ئیرۆنیوز

◘ نه وژین

گۆڕستانى كه الر كۆن ده بێته  دواین 
مه نزڵگاى مه ریه می كچه  بچوكى 
پێشه وا )قازی محه مه د( سه رۆك 

كۆمارى كوردستان »مهاباد«.

له  گه رمه ى باڵوبونه وه ى ڤایرۆسی كۆرۆنا 
له  جیهاندا و له  به روارى )2020/3/15(، 
مه ریه م قازی، بچوكترین مناڵی ســه رۆك 
كۆمــارى كوردســتان )قــازى محه مه د( 
كۆچــی دوایــی كــرد. ئــه و ماوه یه ك بو 
كه  توشــی نه خۆشی شــیرپه نجه  بوبو و 
ســه ره نجام له  نه خۆشخانه یه كى عه مانى 

پایته ختى ئوردن، گیانى سپارد.
ئه ندامــى خێزانــه   بچوكتریــن  مه ریــه م 
8 خوشــك و براییه كــه ى بو، له  ســاڵی 
)1945( له  مه هاباد هاتوه ته  دونیاوه ، به   
شــەش مانگ پێش دامەزراندنی کۆماری 

کوردستان.
هــه ر  ئاماده یــی  قۆناغــی  خوێندنــى 
لــه  مه هابــاد تــه واو كــردوه . لــه  تاران 
هاوســه رگیری له گــه ڵ )ســه ردار جاف( 

ده كات.
ســه ردار جاف، پاش شۆڕشــی كۆماریی 
له  عێــراق، به  بنه ماڵه وه  رویان له  ئێران 
كرد، له وێ نزیكی شای ئێران بون، دواى 

روخانى ژێمى شاش گه ڕانه وه  عێراق.
له بــاره ى چاالكیه كانــى ئــه م خاتونه وه ، 
له به رده ســتدا  ئه وتــۆ  زانیارییه كــى 
نیــه ، )نه وژیــن( چه نــد جارێــك كاتــى 
دیارییكــرد له گه ڵ كوڕێكى مه ریه م قازی 
بــۆ ئه نجامدانــى چاوپێكه وتــن، بــه اڵم 

چاوپێكه وتنه كــه   نه توانــرا  ســه ره نجام 
ئه نجام بدرێت.

له  راگه یه نراوى هاوخه می ده ربڕینی كۆچی 
دوایی دا، حزبی دیموكراتى كوردســتانى 
ئێــران ئه وه ى خســتوه ته ڕو كــه  مه ریه م 
قازی زۆر په رۆشــی حزبه كه یان بوه  و له  
تیرۆركردنى قاســملۆدا زۆر نیگه ران بوه  

و ئه وى به  »باوك« ناوبردوه .
هاوكات ئاماژه ی به وه شــداوه  كه  مه ریه م 
خان لــه و كاته ی خێزانه كه ی له  شــاری 
به غــدای پایته خت ده ژیان، هاوكاری ئه و 
پێشــمه رگانه ى حزبه كه ى كــردوه  كه  له  
شــه ڕ و پێكدادانــه كان دا به ركه وتبــون 
و برینــدار بوبــون و بــۆ چاره ســه ر لــه  

نه خۆشخانه  بون.
مه ریه م قازی، له ســه ر وه سێتى خۆی له  
گۆڕســتانى كه الری كۆن و له  ته نیشــت 
هاوسه ره  كۆچكردوه كه یه وه ، له  به روارى 

)2020/4/1( به خاك سپێردرا.

مه ریه م بچوكترین 
ئه ندامى خێزانه كه ی 

قازی محه مه ده   

ژنان سێ ئه وه نده ى 
پیاوان له  چاودێری 

بێبه رامبه ردا 
به شدارن

ژنان 11% كه متر له  
پیاوان كرێ و موچه  

وه رده گرن



◘ نه وژین، رێناس ساڵح

ئه گه ر تائێستا واتزانیبێت نێوانى بوك 
و خه سو هه ر ملمالنێ و پێكدادانه ، 

ئه وا پاش ئه م راپۆرته  رات ده گۆڕێت، 
چونكه  ئه و دوانه  ده توانن نه ك پێكه وه  
هه ڵكه ن، به ڵكو پێكه وه ش كارى ناوازه  

و جیاواز ئه نجام بده ن.

خێزانێک لە کەالر کارێکی جیاواز و نوێ 
برەو پێدەدەن، ئەوان جلی کوردی کۆن 
نوێدەکەنەوە و هەر خۆشــیان نمایشــی 
دەکــەن، بزوێنــه رى ئــه م پرۆســه یه ش 
بــه  دیارییكــراوی، خه ســو و بوكێكن، 
كه  خەســو دیزاینى جلــه كان دەکات و 

بوکەکەش نمایشی ده كات.
پاڵنــه رى  له وه ده كــه ن،  بــاس  ئــه وان 
ســه ره كیان بــۆ ئــه م كاره ، خولیایانــه  
و  ره ســه نایه تى  پاراســتنی  بــۆ 
جلــی  دیزاینــی  به ره وپێشــه وه بردنى 

كوردیی.
جەمیلــە رەشــید محەمەد، ٤٦ ســاڵ، 
لــە ســاڵی ٢٠٠٣ـــەوە دەســتی داوەتە 
نوێکردنی جلوبەرگی کەلەپوری کۆن بە 
تێکەڵكردنى لەگەڵ دیزاینی ســەردەمی 
نــوێ، ئــه وه ى وایلێكــردوه  پــه ره  به م 
كاره ى بدات، پاراســتنى جلی ره سه نى 
ژنانى كورده  »من جلوبەرگی رەســەنم 
زۆر لــەال جــوان و پەســەندە، نابێــت 
بەهیچ شێوەیەک واز لە کلتوری خۆمان 

بهێنین«.
ئه م حــه ز و خولیایــه ى )جه میله (، به  

هه مانشێوه  له الی )سارا(ش دا هه یه .
ســارا نــەوزاد، نمایشــکاری کارەکانــی 
)جەمیلە رەشید( و هاوکات بوکیشێتى 
)هاوسه رى كوڕه كه یه تى(، نایشارێتەوە 
ئــەو باوکــی هــاوکاری بوە بــۆ ئەوەی 
خۆشەویســتی رەســەنایەتی جلوبەرگی 
کوردی بــە دڵدابچێت، دواتریش رێگەی 
دەکەوێتە ماڵێکی هونەردۆست، ئه مه ش 
گرنگیپێدانه كانــى بــۆ ئه م بــواره  زیاتر 

ده كات.
کارە  پێشکەشــکاری  ئێســتا  )ســارا( 
کاری  و  گەرمیــان  لــە  هونەریەکانــە 

مۆدێلی دەکات.
بیرۆكــه ى  لەســەر  رەشــید،  جەمیلــە 
کارەکەیــان بەمشــێویە دوا: »نەتــەوە 
بە سێ شت دەناســرێت، یەکەم: ناوە، 
کــە ناوی کوردی لە مناڵ و نەوەکانمان 
بنێین، دوەم: جلوبەرگ و سێیەم: زمانی 
قســەکردنە، هەربۆیــە منیش لە رێگەی 

جلوبەرگــی نەتەوەییــه وه  پێمخۆشــە و 
بە شــانازی دەزانم خزمەتی نه ته وه كه م 
رەســەنایەتیەکەی  نەهێڵــم  و  بكــه م 

بمرێت«.
بــۆ  )ســارا(  هەڵبژاردنــی  لەبــارەی 
نمایشکردنی کارەکانی کە لە کۆمەڵگای 
گەرمیانــدا تاڕادەیــەک كارێكــى كــه م 
پێشــینه  و رێگه پێنــه دراوه ، )جەمیلە( 
بەمشــێوەیە وەاڵمــی دایــەوە: »ســارا 
جلــی کوردی زۆر لەال جوانە و زۆر کات 
ئەیپۆشــێت، کارەکەشــی بۆناســاندنی 
کلتورەکەمانــە بــە نــەوەکان و گەنجی 
ســەردەم، ئه مــه ش كارێكه  لــە پێناوی 

رەسەنایەتی و زیندو راگرتنى دا«.
لــه  نمایشــی جلوبــه رگ و مۆدێله كاندا، 
زۆرجار )ســارا( له گه ڵ هاوســه ره كه ى 
به شــداره   ئه ویــش  ده رده كه وێــت،  دا 
لــه و خولیایه ى كه  هاوســه ر و دایكی و 
ئه ندامانى تــری خێزانه كه یان هه یانه  بۆ 

بره ودان به  جلوبه رگی كوردی.
محه مــه د لوقمان، هاوســه رى )ســارا(، 
بــۆ )نەوژین( وتى: خۆم هاوســه ره كه م 
هێناوەتــە نــاو بــواری کاری هونەری و 
نمایشــکردنەوە، بەوپێیــەی خــۆم لــە 
بواری هونــەر کارم دەکرد و دەکەوتمە 
و  دەردەکەوتــم  و  کامێــراکان  بــەر 
پێشــنیاری چه ندیــن کاری هونەریمــان 
بۆ هات، هەربۆیە داوام لە )ســارا( کرد 
ببێــت بە پێشکه شــکار لــە یەکێک لەو 
بەرنامــە هونەریانــەی گەرمیــان، دواتر 
وردە وردە هــاوکاری بــوم، هەتــا زیاتر 
هەســت بەو پەرپرســیاریەتیە هونەریە 

بکا کە لەکاری مۆدێلدا هەیە.
ئەوەی کارەکەی خۆشەویستر کردوە بۆ 
ئەم دو هاوســه ره ، ئەوەیــە هەردوکیان 
هەمان حەزیان هەیــە بۆ کارەکە، وەک 
)ســارا( خۆشــی ئاماژەی بــۆ دەکات، 
هاوژینەکەی هاوکارێکی زۆرباشــیەتی و 

پشتیوانی تەواوی کارەکانیەتی.
جەمیلە رەشــید، ماوەی ٣٠ ساڵە کاری 
به رگدوریی دەکات، باســی لــەو دیزانە 
کۆنانــەی جلوبەرگــی ژنانــی گەرمیان 
کــرد کە دەیەوێــت ون نەبــن و نەوەی 
نــوێ بیپۆشــن و شــانازی پێوەبکــەن 
»ده مه وێت جــۆره  جیاوازه كانى وه كو: 
کرمــەک، الگیــرە، ژێــر چەنــە، پۆیلە، 
کۆڵوانە و بازڵفە و ســەرو بەس، کاڵو، 
مشــکی و شــەدە... و هتد( كه  پێشتر 
ژنــان به كاریان ده هێنا، بــه  دیزاینێكى 

جوان و نوێوه  زیندو بكه مه وه «.
جه میله  و سارا، له م كاره یاندا ئه ندامانى 

خەسو دیزانی جلەکان دەکات و بوکێش نمایشی دەکات

تری خێزانه كه یــان هاوكارییان ده كه ن، 
به تایبه تى كچه كانى جه میله .

زۆر  کچەکــەم  ســێ  و  »بوکەکانــم 
یارمەتیدەرمن بۆ کاری و دورین و چنین 
و رێکخســتنی تەتکە و موروی جله كان، 
هاوسەرەکەشــم کەســێکی هونــەری و 
ره ســەن دۆســتە و زۆر هاندەرمــە بــۆ 

کارەکەم«. )جه میله ( وای وت.
باڵوکردنــەوەی وێنــەی کچــان تاوەکو 
ئێســتا بــۆ ناوچەیەکــی وەک گەرمیان 
کارێکی نامۆیە بەتایبەت ئەگەر وێنه كان 
کاری مۆدێل بێت، )سارا( نایشارێته وه  
له م روه وه  ئاسته نگیان هاتوه ته  پێش.

وتــى: لێــرە هیــچ کارێک بــۆ رەگەزی 
مێ ســەرەتا بەدەرنەبوە لەوەی قسەی 
لەســەر بکرێت، بــەاڵم کچــان و ژنانی 
گەرمیــان دەبێــت خۆیان رچەشــکێنی 
بکــەن و پشــتیوانی کارەکانــی یەکتــر 
بــن، بۆئه وه ی بتوانین ئــەو ئامانجانه ى 
کــە خەون و حەزی خۆمانە بەدەســتی 

بهێنین.
محه مــه د، پێیوایــه  ئــه و كاره یان 
ده ســتپێكردنى  ئه گه رچــی 

ســه خت بــوه ، بــه اڵم دەبێتە 
جیــاواز  دەســتپێکێکی 

له گه رمیان.
بەڵێنمان  ئێمــە  وتــى: 
بەردەوامبیــن  داوە 
پێکەوە لەم کارەدا، 
ێــت  و نە ما ە د
ن  شــما کە ە ر کا
بــە شــێوەیەک 
ئــەو  بێــت 

بیرکردنەوەیە بگۆڕین کە دەرباری کاری 
مۆدێلکردنی جلوبەرگ هەیە.

زۆرجار کە باســی خەسو و بوك و دش 
ده كرێــت، وێنایەکی ناشــرینی ملمالنێ 
و شــەڕ و رقلێبونەوە پیشــان دەدرێت، 
بــەاڵم ئەم خێزانە بە کاری هونەری ئەو 

شتانەیان بەالوە ناوە.

)سارا( دەڵێت: بەدەر لە خەسوم، سێ 
خوشکی هاسەرەکەم بۆ من هاودەمێکی 
دیزاینــەکان  کاری  کــە  تایبەتــن  زۆر 
رێکدەخەن و ئامــادەکاری بۆ کارەکەی 
من دەکەن، ئەوان تەواوکەری کارەکانی 

منن.


