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مه له فێکی تایبه ت به  
ره وشی ژنانی ئاواره ی 

دوزخورماتو
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ژنێك هه مو پاره ى كه الرى 
له ژێر ده سته 
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بۆچی ژنان زۆرتر په نا 
بۆ نه شته رگه ریی مناڵبون 

ده به ن؟
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له  رۆژى جیهانى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
لهگهرمیانتوندوتیژیزیادیكردوهوكوشتنىژنانكهمیكردوه

◘ نه وژین

له  رۆژى جیهانى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی دژ به  ژنان، ئاماره  

فه رمیه كان زیادبونى كۆی رێژه ى 
توندوتیژی له  شه ش مانگى یه كه مى 
ئه مساڵدا له گه رمیان ئاشكرا ده كه ن، 

به اڵم كوشتن و خۆكوشتنى ژنان 
كه میان كردوه .

به ڕێوه به رایه ت���ى  ئام���اری  به پێ���ی 

به ره نگاربون���ه وه ى توندوتی���ژی دژ به  
ژن���ان له گه رمی���ان، له  ش���ه ش مانگى 
یه كه مى ساڵی 2017 دا، هیچ حاڵه تێكى 
كوش���تنى ژنان تۆمار  نه كراوه ، ئه مه ش 
له چاو  باش���ه   به ره وپێش���ه وه چونێكى 
س���ااڵنى راب���ردو، چونك���ه  ل���ه  هه مو 
س���اڵه كانى دیكه و له  ماوه ى ئه و شه ش 
مانگ���ه دا، به الی كه م���ه وه  دو حاڵه تى 
كوشتنى ژنان تۆمار كراون، به شێوه یه ك 
له  ساڵی 2013 دا 3 حاڵه ت و له  2014 
دا 2 حاڵه ت تۆماركراون، به اڵم له  2015 

دا به رزبوه ته وه  بۆ 6 حاڵه ت و له  2016 
دا 2 حاڵه تى كوشتنى ژنان تۆماركراون 

له و شه ش مانگه دا.
هه ربه پێ���ی داتاكان���ى به ڕێوه به رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به ژنان، 
حاڵه ته كانى خۆكوشتنى ژنان له گه رمیان 
 2 به وپێیه ى  كه میانكردوه ،  له مس���اڵدا 
حاڵه تى خۆكوش���تن تۆماركراون، به اڵم 

ساڵی پار 4 حاڵه ت هه بوه .
ج���ۆره   كه مبون���ه وه ى  له به رامب���ه ر 
قورس���ه كانى توندوتیژی وه كو كوشتن 

و خۆكوشتن، جۆری دیكه ى توندوتیژی 
له  نیوه ى یه كه مى ئه مس���اڵدا به به راورد 
به  نیوه ى یه كه مى س���اڵی پار زیادیان 
ك���ردوه ، بۆ نمونه : خۆس���وتاندن له  1 
حاڵه تى س���اڵی پ���اره وه  بۆ 6 حاڵه تى 
ئه مساڵ زیادی كردوه ، هه روه ك سوتانی 
ژنان له  4 حاڵه ته وه  بۆ 6 حاڵه ت به رز 

بوه ته وه .
یه كێك���ى  سێكس���یی،  ده س���تدرێژی 
دیك���ه ى جۆره كان���ى توندوتی���ژی دژ 
ب���ه  ژنان���ه  كه به پێ���ی به ڕێوه به رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
به ش���ێوه یه ك  زیادیكردوه ،  له گه رمیان 
له نیوه ى یه كه مى ئه مساڵ دا 3 حاڵه ت 
له و  پارس���اڵ  له كاتێكدا  تۆمارك���راوه ، 

ماوه یه دا 2 حاڵه ت هه بون.
هاوشان له گه ڵ ئه م داتایانه دا، چاالكوانان 
و ئیش���كه رانى بوارى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتی���ژی دژ به  ژنان، به پێویس���تی 
ده زانن ك���ه  یاس���ای به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی خێزان���ى هه موار بكرێته وه ، 
به شێوه یه ك سه رجه م جۆر و تاوانه كانى 
دیك���ه  بگرێته وه و س���زاى قورس���تر بۆ 

تاوانباران ده ربكات.
له میان���ه ى راپۆرتێكى ئ���ه م ژماره یه ى 
)نه وژی���ن( دا ك���ه  ل���ه  الپ���ه ڕه  )4( 
دا باڵوكراوه ت���ه وه ، عه قی���د: له میع���ه  
محه مه د، به ڕێوه ب���ه رى به ڕێوه به رایه تى 
به ره نگاربون���ه وه ى توندوتی���ژی دژ به  
ژن���ان له گه رمیان، وتویه ت���ى: »هه مو 
یاسایەک سەرەتا دادەنرێت کەموکورتی 
تێدا دەبێت، بۆیە پێویس���تە یاس���اکە 
هەمواربکرێتەوە بەش���ێوەیەک کەهەمو 
جۆرەکان���ی توندوتی���ژی خێزانی تێدا 
باس���بکرێت، چونکە ئەو یاسایە چەند 
ساڵێکە دەرچوەو لەوکاتەوەش تا ئێستا 
چەندین جۆری تاوانى تر دروستبوە«.

حاجیخاسه،ئهوژنهى20ساڵه
لهباوهنوردوكانداره
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ره وشى ژنانى 
خزمه تگوزاری بیانی 

له گه رمیان خراپه 
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2013: 231 حاڵه ت
2014: 417 حاڵه ت
2015: 475 حاڵه ت
2016: 239 حاڵه ت
2017: 381 حاڵه ت

كچانى
گهرمیان
شانۆ

دهبهنهسهر
شهقامهكان
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◘ نه وژین، جوانه  جه لیل

هاوڕێیه تی نێوان دایک و کچ 
پەیوەندیەکی خوڕسکانەیە بەهۆی 
ئەوەی لە روی لێکچونی پێکهاتەی 
و جەستەی و ژینگەی دەرونی و 

هەست و سۆزدارییەوە لەیەکتر نزیکن، 
بەاڵم بەشێکی زۆری دایکان بەهۆی 

سەرقاڵیان بەکاروباری ماڵەوە و 
زۆرجاریش کاروباری دەرەوە،  له  

کچەکانین دابڕاون ئەمەش وا  لە کچان 
دەکات لەکاتی رودانی هەرکێشەیەک 

پەنا بۆ هاورێ یان کەسانی دەرەوەی 
خێزانەکانیان ببەن کەنازانرێ ئاخۆ 

جێگای متمانەن یاخود نا.

دایک���ی  هەرکچێ���ک  وای���ە  »ب���ڕوام 
ببێت���ە نزیکترین هاوڕێی ئ���ەوا ئەبێتە 
لەژیانیدا،  س���ەرکەوتوو  ش���ازادەیەکی 
چونکە دایکی کەس���ێکی دنیا دیدەیە و 
رۆژانێک خۆی تێپەڕی���وە بەو رێگایەدا 
کە ئێستادا کچەکەی هەنگاوی بەسەردا 

دەنێت«.
ئەم وتەی )س���ایە ئیبراهیم(ی تەمەن 
22 س���اڵە کە  خوێندکاری دوا قۆناغی 

ئامادەییە.
سایە، دەڵێت: »راستە بەهۆی خوێندن 
و کاری راگەیاندنەوە زۆر دەرفەتی ئەوەم  
نەبوە قسەوبەسەرهاتەکانی رۆژانەم بۆ 
دایکم باس بکەم، بەاڵم دایکم هەمیشەو 
هەموکات پاڵپش���ت و یارمەتیدەرم بوە 

بۆ گەشتن بە خولیاو ئامانجەکانم«.
وتیش���ی: »هەر هەنگاوێ���ک لەژیانمدا 
بینێ���م پێ���ش هەموو ک���ەس پرس بە 
دایک���م دەک���ەم، چونک���ە دەزانم ئەو 
هەرگیز خراپەی منی ن���اوێ، تەنانەت 
لەهەڵبژاردنی جلوبەرگیشدا رای دایکمم 

الگرنگە«.
لەئێس���تادا بەش���ێکی زۆری دای���کان 
جگ���ە لەکاری ماڵەوە س���ەرقالی کاری 
دەرەوەش دەب���ن و زۆربەی کاتەکانیان 
بەکارکردن���ەوە بەس���ەردەبن و کاتێکی 

ئایا كچ و دایك ده شێت ببنه  هاوڕێ؟

ئەوتۆیان نامێنێ ب���ۆ گوێگرتن لە رازو 
نیازی کچەکانین، هەربۆیە کچانیش بۆ 
هەڵڕشتنی خەمەکانیان و چارەسەرکرنی 
کێشەکانیان پەنا دەبەنە بەر کەسانێک 
ک���ە هاوتەمەنی خۆیان���ن و ئەزمونێکی 
وای���ان نیە لەژیان���دا یاخ���ود زۆرجار 
جێگای متمانە نین و دواجار لەجێگەی 
چارەسەر کردنی کێشەکە کێشەی تری 

بەدواوە دێت.
نەسرین عومه ر، 48 ساڵ، ژنی ماڵەوە، 
بەمش���ێوەیە ب���اس لەپەیوەندی نێوان 
دای���ک و کچ ب���ۆ )نەوژی���ن( دەکات و 
دەڵێ���ت: »لەس���ەر دایکان پێویس���تە 
لەدڵ���ی کچەکانیاندا  وەها  متمانەیەکی 
دروس���ت بکەن کە لەئەگ���ەری رودانی 
هەر کێش���ەو گرفتێک دایکیان پەناگەی 

یەکەمیان بێت«.
وتیشی: »نابێت دایکان لەکاتی رودانی 
هەر کێشەیەک  توڕە ببن و پەناببەنە بەر  
قسەی نەشیاو، چونکە ئەم کارە دەبێتە 
هۆی ئەوەی ت���رس لەدڵی کچەکانیاندا 
دروس���ت ببێ���ت و  ئەوانیش جارێكیتر 

نەتوانن هانا بۆ دایکیان ببەنەوە«.
به شێكى زۆر له كچان ناوێرن یان شه رم 
ده ك���ه ن دایكیان بكه ن به  هاوبه ش���ى 
كێش���ه و خه مه كانی���ان، ئه مه ش به رای 

توێژه رێكى كۆمه اڵیه تی.

کەن���ار کەمال، ب���ۆ )نه وژی���ن( وتى:  
»گرنگ���ی دان ب���ە رازو نیازی کچان و 
گوێگرتن لەخەمەکانی���ان و گێڕانەوەی 
بەس���ەرهات و ئەزمون���ی دای���کان بۆ 
س���ەرەکی  هۆکارێک���ی  کچەکانی���ان 
نزی���ک بون���ەوەی کچان���ە لەدایکیان و 
رەوانەوەی ئەو ترس���ەیە ک���ە زۆربەی 
کچان لەناخیاندایەو لەترسی توڕەبون و 
قس���ەی دایکیان ناوێرن دایکیان بکەنە 

هاورێی یەکەمی ژیانیان«.
)کەنار( دەشڵێت: »رونە ئەرکی دایکان 
منداڵەکانی  پەروەردەکردن���ی  لەپ���اڵ 
هاوەڵیکردن  کچەکانی���ان،  بەتایبەت���ر 
یاخ���ود هاوڕێتیکردنیان���ە، کە ئەمەش 
جۆرێک���ە لەجۆرەکانی پ���ەروەردە كه  
به تایبه ت بۆ قۆناغ���ی هه رزه كارى زۆر 

گرنگه«.
به ه���ۆی  پێیوای���ه   توێ���ژه ره   ئ���ه و 

س���ه رقاڵیه وه ، زۆرج���ار دای���كان له م 
ئه ركه  په روه رده یی���ه  دوركه وتونه ته وه ، 
س���ه رباری ئه وه ش جه ختده كاته وه  كه  
پێویستە لەس���ەر دایکان   گوێگرێکی 
ب���اش و لەس���ەرخۆی کچەکانیان بن و 
سانس���ۆرێکی وەها نەخەنە سەریان کە 

ترس لەدڵی کچەکانیاندا بچێنێت«.
هەمو ئەو دایک و کچانەی لەم راپۆرتەدا 
دواندمان کۆکن لەسەر ئەوەی پەیوەندی 
پتەوی نێ���وان دایک و کچ دەبێتە هۆی 
ئەوەی کچان زیاتر متمانەیان بەخۆیان 
هەبێ���ت و فراوانت���ر بیر لەو کێش���انە 
بکەنەوە کەدێتە رێگەی���ان، به وهۆیه ى 
پش���تگیری دایکی���ان هۆکارێکە بۆ ورە 
بەرزیی���ان بەرامب���ەر ئاس���تەنگەکانی 

ژیانیان.
بەاڵم هەندێ لەکچان کێش���ەیان ئەوەیە 
کە دایکیان هیچ کات گوێی بۆ نەگرتون 

و متمانەی ئەوەی پێنەداون کە توش���ی 
کێش���ەیەک ببن و بتوانن الی دایکیان 

باسی بکەن.
ئاس���یا محه مه د، 20 ساڵ،  خوێندکاری 
زانکۆ، بۆ )نەوژین( وتی: »دایکم هیچ 
کات متمانەی ئەوەی پێ نەبەخش���یوم 
کە بتوان���م بێ ترس و دودڵی قس���ەو 
گرفتەکان���ی خۆم���ی ال ب���اس بکەم، 
هەربۆیە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆش���اییە 
هەمیشە پشتم بەهاوڕێکانم بەستوە«.

ترسی  لەوەش���کرد »هەمیش���ە  باسی 
ئەوەم لەداڵیە لەکاتی پچڕانی پەیوەندی 
هاوڕێتی���م نهێنیەکان���م ب���اس بکرێ و 
کەس���ایەتیم لەناو هاورێکانمدا بڕوشێ، 
چونکە زۆرجار هاورێکانم تانەی ئەوەم 
لێدەدەن و پێم دەڵێ���ن ئێمە لەدایکت 
بۆت���ۆ نزیکترین، کە ئەم���ە گەورەترین 

ئازاری دەرونیە بۆمن«.

زۆرجار هاورێکانم 
به  تانەوه  پێم 
دەڵێن ئێمە 
لەدایکت بۆتۆ 

نزیکترین

◘ نه وژین، زریان محه مه د

ئه و ژنانه ى كه  هاوسه ره كانیان له  
ده ست ده ده ن و خاوه نى مناڵن، 
ده كه ونه  نێوان دو به رداشه وه ، 

به رداشێك ماڵى باوكیان كه  داواى 
كچه كانیان ده كه نه وه  بۆئه وه ى له گه ڵ 
خۆیان بژین، به رداشێكى تر ئه وه یه  

ماڵه  خه زوران داواى مناڵه كانیان 
ده كه نه وه ، ئه مه ش زۆر جار ژنان 

ناچارده كات شو به  براى مێرده كانیان 
)شوبراكانیان( بكه نه وه .

ماری���اى ته م���ه ن )30( س���اڵ، ناوى 
خ���وازراوى ژنێكى ناوچ���ه ى گه رمیانه ، 
كه  بۆ ماوه ى 3 س���اڵه  هاوس���ه ره كه ى 
له ده ستداوه . به  ئاه و خه مێكى زۆره وه  
باس له  ژیانى خۆى بۆ )نه وژین( ده كات 

كه  چۆن ناچاركراوه  كه  هاوس���ه رگیرى 
ئه نجامبداته وه  له گه ڵ براى مێرده كه ى.

وتى: »ب���ۆ ماوه ى )9( س���اڵ له گه ڵ 
هاوسه ره كه م به  خۆشى ژیام و بوین به  
خاوه نى )3( مناڵ، به اڵم له  روداوێك دا 

هاوسه ره كه م له ده ستدا«.
ده شڵێت: له  ده ستدانى مێرده كه م بۆ من 
س���ه خت بو له وه ش سه ختر ناچاركردنم 
بو كه  مێرد به  ش���وبراى خۆم بكه مه وه  

له  پێناو مناڵه كانم.
ب���ه  هه م���ان ش���ێوه ى ماریا، ئایش���ى 
ته م���ه ن )48( س���اڵ كه  دانیش���توى 
ناحیه ى رزگارى سه ر به  قه زاى كه الره ، 
س���ه باره ت به  ش���وكردنه وه ى به  براى 
مێرده  كۆچكردوه كه ى قسه  بۆ )نه وژین( 
ده كات و ده ڵێ���ت: »دواى )3( س���اڵ 
ژی���ان كردن له گه ڵ مێرده كه م، به اڵم به  
هۆى نه خۆش���یه وه  هاوسه ره كه م كۆچى 

دواى كردو )3( مناڵ���ى له دواى خۆى 
به جێهێشت«.

وتیشى: »س���اڵێك تێپه رى به سه ر له  
ده ستدانى مێرده كه م ماڵى باوكم منیان 
هێنایه وه  ب���ۆ ماڵى خۆیان، به اڵم ماڵى 
خه زورم رازى نه ب���ون مناڵه كانم له گه ڵ 
خ���ۆم بژین بۆی���ه  لێی���ان وه رگرتمه وه  
و ئه م���ه ش ناچ���ارى كردم مێ���رد به  
ش���وبراكه ى خۆم بكه مه وه ، بۆ ئه وه ى 
حه سره تى دورى مناڵه كانم و هاوسه ره  

كۆچكردوه كه م ژیانم له ناو نه بات«.
ئاماژه ى به وه شكرد: راسته  له  سه ره تادا 
به  ناچارى هاوسه رگیریم ئه نجامدایه وه و 
بۆ من سه خت بو، به اڵم لێى په شیمان 
نه ب���وم و نیم، چونك���ه  دواى زیاتر له  
)25( س���اڵه  بۆ یه كجاریش ناخۆش���ى 
نه كه وتوه ت���ه  نێوانمان���ه وه  و زۆر زۆر 
ئاس���وده م ژیانێكى زۆر خۆشم هه یه  و 

كاتێك ژنان ناچار ده كرێن شو به  »شوبرای« خۆیان بكه نه وه 
بوم به  خاوه نى )5( مناڵیش.

زۆرج���ار بۆ ئه م جۆره  نه ریت و كارانه ، 
كۆمه ڵ���گا په نا بۆ ده ق و ش���ه رعیه ته  
ئاینییه كان ده ب���ات، به اڵم ئایا له  روى 
ئاینی���ه وه  ژنان ناچارن به وه ى ش���و به  
برای هاوسه رى كۆچكردویان بكه نه وه ؟

مه ال مه حمود، پێش نوێژ و وتار خوێنى 
مزگه وت���ى ئیمام���ى عه ب���اس له كه الر، 

سه باره ت به م بابه ته  قسه ده كات.
وتى: »له  روى ئاینیه وه  هیچ فه رموده و 
س���وره تێك نیه  كه وا ژن���ان ناچاربكات 
مێرد به  ش���وبراى خۆی���ان بكه نه وه  له  
دواى مردن���ى مێرده كانی���ان بۆیه  ژنان 
ئازادن چ كه سێك هه ڵده بژیرن بۆ ئه وه ى 

هاوسه رگیرى له گه ڵ بكه ن«.
وتیش���ى: ئه وه ى ده وترێت له  ژێر ناوى 
ئایندا الیه نه  كه لتورى و عه ش���ایه ریه كه  
به س���ه ریدا زاڵه ، ئه گه ر نا ژنان ئازادن 
له  دواى مردنى هاوسه ره كانیانه وه  مێرد 

بكه نه وه  یان نا.
وادی���اره  ئ���ه م وته یه ى دوای���ی )مه ال 
مه حم���ود(، كرۆكى نه ریته كه یه ، چونكه  
وه ك���و هه ندێ���ك ل���ه و ژنانه  باس���یان 
لێوه كرد، ب���ۆ ئه وه ى روب���ه ڕوى تانه و 
ته ش���ه رى كۆمه اڵیه تی���ی نه بنه وه ، ئه و 

كاره یان كردوه .
ماریا، به ده م هه نس���كى گریانه وه  باسى 
له وه ش���كرد: »من ده متوانى له  رێگه ى 
دادگاوه  مناڵه كان���م وه ربگرم���ه وه  مێرد 
به  ش���وبراى خۆم نه كه مه وه  و ئه م باره  
گران و س���ه خته ى كه  ئێس���تا تێیدام 
له  ش���ان نه گرم، به اڵم بۆ پاراس���تنى 
شكۆى خۆم و خێزانه كه م و دوربون له  
تانه و ته ش���ه رى ده وروبه ر، به  ناچارى 
هاوس���ه رگیرى دوه مم ئه نجامدایه وه ، له  
كاتێكدا نزیكه  س���اڵیك ده بێت له گه ڵ 
ئ���ه وه  وایه   ش���وبرایه كه م ده ژیم وه ك 

ئێستا مێرده كه مم له ده ست دابێت«.
هه ڕه شه كردنى خێزانه كان بۆ سه ر ژنان 
به  وه رگرتن���ه وه ى مناڵه كانیان له  دواى 

له ده س���تدانى مێرده كانی���ان، ناچاریان 
ده كات ك���ه  ش���و به  ش���وبراى خۆیان 
بكه نه وه  ئه گه ر چى له  روى یاس���اییه وه  
یاس���ایه ك هه یه  كه  بوار به  ژنان ده دات 

بۆ وه رگرتنه وه ى مناڵه كانیان.
نه ش���اد عوم���ه ر، پارێ���زه ر، ل���ه  روى 
یاس���اییه وه  ئه مه م���ان زیات���ر بۆ رون 
ده كاته وه  »به پێى یاساى بارى كه سێتى 
عێراقى كه  له  2015 وه  له  كوردس���تان 
كارى پێده كرێ���ت كه وا م���اف به  ژنان 
ده دات بۆ وه رگرتنه وه ى مناڵه كانیان له  

ته مه نى )15 بۆ 18( ساڵى«.
داخراوى  به ه���ۆى  ب���ه اڵم  ده ش���ڵێت: 
و  ژن���ان  ناهۆش���یارى  و  كۆمه ڵ���گا 
كه متوانایى له  دابینكردنى بژێوى ژیانى 
خۆی���ان و مناڵه كانیان ئه گه ر به  ئاره زو 
بێت یاخود به  ناچارى مێرد به  شوبراى 

خۆیان ده كه نه وه .
ل���ه  روى كۆمه اڵیه تیه وه  ئه و ژنانه ى كه  
به  ناچ���ارى مێرد به  ش���وبراى خۆیان 
ده كه ن���ه وه  كاریگ���ه رى ده رونى زۆر له  

سه ریان به  جێده هێڵێت .
عه باس گه رمیانى، توێژه رى كۆمه اڵیه تی، 
باس ل���ه  الیه ن���ه  كۆمه اڵیه تیه كه ى بۆ 
)نه وژین( ده كات و ده ڵێت: »ئه نجامدانى 
ئه و پرۆسه یه  دو ره هه ندى كۆمه اڵیه تى و 
ده رونی هه یه ، كۆمه اڵیه تیه كه ى ئه وه یه  
كه  زۆرجار ژنان توش���ى تانه و ته شه رى 
ده وروب���ه ر ئه بنه وه  به  هاوس���ه رگیرى 
كردنیان به  شوبراكانیان، ده رونیه كه شى 
ئه وه یه  زۆر جار له  كاتێكدا ژنان مردنى 
مێرده كانیان ل���ه  بیر نه كردوه  ناچاریان 
ده كه ن ئه و پرۆس���ه یه  ئه نجام بده نه وه  
به  بیانوى داهاتوى مناڵه كانیان ئه مه ش 

كاریگه رى ده رونى خراپ ده بێت«.
وتیشى: »زۆرجاریش كوڕان و پیاوانیش 
له م پرۆسه یه دا ده بنه  قوربانی، چونكه  
كورێكى گه نج وێناى ئه وه  ناكات ژیانى 
هاوسه رى له گه ڵ كه سێك پێكبهێنێت كه  

رۆژێك له  رۆژان ژنى براكه ى بوه «.
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◘ نه وژین، پەیام لەتیف

بەشدارى كردنى كچان و ژنان 
سیمایەکی دیارى ئەو كەمپینانە بو كە 
بۆ هاوكارى و كۆمەککردنی ئاوارەکانی 

كەرکوک و خورماتو له  گەرمیان 
پێکهێنرابون، ئەوان بەخۆبەخشی 
و بێ گوێدانە ماندوبون تاكۆتایی 
هاتنى کەمپینەکان بەردەوامبون، 
هەندێکیشیان خۆیان سەرپەرشتی 

كەمپینەکانیان ده كرد.

وه ك���و ژنان���ى به ش���دارى كه مپینه كان 
باس���یلێوه ده كه ن، ئ���ه وه ى هانی���داون 
ب���ۆ ئ���ه م كاره ، هه س���تكردن بوه  به و 
ره وش و بارودۆخه  سه خته ى كه  ژنانى 
ئ���اواره ى تێ���دان، بۆی���ە هەوڵه كانیان 
زۆرتر به ئاراسته ى کۆکردنەوەی زیاتری 
هاوكاری و پێداویستیەكان بوه  بۆ ژنان 

و منااڵن.
وەک )سارا مەجید( کە سەرپەرشتیاری 
یەکێ���ک لەکەمپین���ەکان ب���و دەڵێت: 
لەئاوارەی���ی  ژن���ان  »بیرمک���ردەوە 
دەس���تیان  ئاس���ان  جەنگەکان���دا،  و 
بەپێداویستییە ژنانەکانی خۆیان ناگات 
و ئ���ەو هاوکارییان���ەش بۆ ئ���اوارەکان 
کۆدەکرێنەوە، کەمتر بیر لە پێداویستی 

ئافرەت دەکرێتەوە تێیدا«. 
 وتیش���ی: »بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ 
كەمپینێکمان  ك���ەالر  گەنجان���ی  ماڵی 
پێکهێناو ناومان نا )کەمپینی هاوکاری 
ماڵی گەنجان، بۆ پێداویستییە ژنانەکانی، 

ژنە ئاوارەکانی دوز وکەرکوک(«.
  لەبارەى بەشداریکردنی كچانەوە )سارا( 
وتى: بەشداریکردنی كچان بەو رێژە زۆرە 
و بەو گەرموگوڕیەوە سەرسوڕهێنەربو.

ئەوانەى بەش���داری كەمپین���ەکان بون 
لەگەڵ بون���ى خ���ەم بەئاوارەبونی ئەو 
هەمو خەڵکە، تەنها شتێک دڵخۆشیان 
ب���كات، توانیویانە هاوكارى وكۆمەکیان 

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

كاتێك )سه بری(مان دواند، له یه ك 
كاتدا توڕه یی و نیگه رانى و خه م له  
قسه كانى دا ره نگی ده دایه وه ، ئه و 
ژنێكى ئاواره ى قه زاى دوزخورماتو 
بو، له گه ڵ خێزان و كه سوكاره كه ى 

له  به ره به یانى 16ى ئۆكتۆبه ر دا 
ئاواره ى ناوچه ى گه رمیان بون و 

ئێستا له سنورى ناحیه ى )زینانه ( 
گیرساوه ته وه . به خه مبارییه وه  

وتى: »16 خێزان لە مەکتەبێکین، 
بەڕێوبەره كه شى دەڵێت دەرچن 

ئێمەش دەواممان هەیە، ئێمه ش هیچ 
شوێنێکیشمان نیە بۆی بڕۆین«.
سه بری نمونه یه كه  له و هه زاران 

دانیشتوه ى قه زاى دورزخورماتو، 
كاتێك له  شه و و رۆژێكدا ده ربه ده ری 
شاره كه یان بون و په ڕاگه نده ى شوێن 

و دیكه ى كوردستان و به تایبه تى 
ناوچه ى گه رمیان بون.

ژنانى ئاواره ى خورماتو وه ك له  قس���ه و 

نیگای���ان ده رده كه وێ���ت، ئاواره بونیان 
خ���ه م و بارێك���ى قورس���ی به س���ه ردا 
هێناون، ئه وان له ماوه ى شه و و رۆژێكدا 
هه مو ئه و ماڵ و ژیانه ى چه ندین س���اڵه  
هه وڵیان بۆ داوه ، له ده س���تیانداوه و له  
ره وش���ێكى كومه له مه رگیی دا له  گوند 
و ناحیه و قه زاكانى س���نورى گه رمیان و 

له بارێكى خراپی گوزه راندا ده ژین.
لەبی���ری  له وان���ه ، هێش���تا  هه ندێ���ك 
ئەنفالدابون، کاتێ لەسەر زێدی خۆیان 
زیندەبەچاڵ  وکەسوکارەکەیان  دەرکران 
کران، ئەوان هەرگیز جارێکی تر بیریان 
لە  ئاوارەی وجێهێش���تنی زێدی خۆیان 
نەدەک���ردەوە، ب���ەاڵم ئەمجارەش جگە 
ل���ەوەی لەزێدی خۆیان دەرکران بەهۆی 

ئەم روداوانەوە برینداریش بون.
خەول���ە، یەکێک���ە ل���ەو ئافرەتان���ەی 
لەشەوی روداوەکەی دوزخورماتو بەهۆی 
شەڕەکەوە بریندار بو. ئەو کە تەمەنی 6٣ 
ساڵە لەشااڵوی ئەنفالیشدا هاوسەره کەی 
لەدەست داوە و کەسوکارێکی زۆریشی 
ئەنفال���ە. بەجل���ە رەش���ەکەیەوە ک���ە 
ل���ەو کات���ەوەی هاوس���ەرەکەی ئەنفال 

کراب���و دای نەکەندبو لەگەڵ جەس���تە 
بریندارەک���ەی دا ب���ۆ )نەوژین( وتی: 
»ئێمە ل���ەدوز دەرکراین وماڵمان وێران 
ب���و، خانوەکانمان یان ت���ااڵن دەکرێت 
یان دەی تەقێننەوە، حەش���د هیچی بۆ 

نەهێشتوینه تەوە«.
وتیش���ی: »ئەوان جارێکی تر لەس���ەر 
زێدی خۆمان ئەنفالی���ان کردین، بەاڵم 
ئەمجارە دەس���ەاڵتی ک���وردی هەبو کە 
نەک بەرگریان لێنەکردین، به ڵكو لەسەر 
سوتان و بەتااڵن بردنی ماڵەکانیشمان 

بێدەنگن«.
خێزانان���ه ى  ئ���ه و  زۆری  به ش���ێكى 
دوزخورمات���و كه  ئاواره  ب���ون، رویان 
له ناوچ���ه ى گه رمی���ان ك���ردوه ، به پێی 
ئامارى الیه نه  فه رمیه كان، له م سنوره دا 
زیات���ر له  6 ه���ه زار خێزان���ى ئاواره ى 
خورمات���و گیرس���اونه ته وه . ئه وانی���ش 
وه ك باس���ی ده كه ن ب���ه  زۆری له الیه ن 
رێكخراوه كان و خه ڵكى خۆبه خش���ه وه  
هاوكاریی ك���راون، به اڵم ئه ویش به پێی 

پێویست نییه .
فاتمه ، ژنێكى ئ���اوارەی خورماتوەو له  

ژنانىئاوارهىدوزخورماتو،خهمیئاوارهییوحهسرهتیگهڕانهوه

ژنانىگهرمیانپێشهنگبونلهههڵمهتهكانىكۆكردنهوهىهاوكارییبۆئاوارهكان

رزگاریی داده نیش���ێت. له وباره وه  وتى: 
»ئێمە سوپاسى خەڵک و رێکخراوەکان 
دەکەین ک���ە هاوکاریان  كردوین و زۆر 
پێداویس���تى و کەلوپەلی ناوماڵیان بۆ 

دابین كردوین«.
ل���ه   ك���ه   رێكخراوێ���ك  كارمه ندێك���ى 
به ده م ئ���ه و ئاوارانه وه  چ���ون، ئاماژه  
به وه ده كات هاوكاریه كان گش���تیی بون 
ب���ۆ ئ���اواره كان، به اڵم چه ن���د جۆر و 
لقێك���ى هاوكاریه كانیش���یان تایبه ت و 

ته رخانكردوه  بۆ ژنان.
عەباس  مه حمود، كارمه ندى رێكخراوى  
CDO بۆ )نه وژی���ن( وتى: »هاوكاری 
دیاریكراو و تایبەتمان نیە بۆ ئافرەتان، 
تەنه���ا دەتوانی���ن له  چەند ئاس���تێكدا 

هاوكاری ئافرەتان بكەین«.
بەرپرس���ی  هاوكات )نی���گار عومەر(، 
رێکخ���راوی  گەرمیان���ى  نوێنەرایەت���ی 
سروش���تی کوردس���تان ك���ه  ئه وانیش 
ه���اوكاری ئاواره كانی���ان ك���ردوه ، بۆ 
)نەوژین( وتى: »پێداویستی ئافرەتانمان 
ل���ە بیر نەکردوە، به ش���ێكى به رچاو له  
كۆم���ه ك و هاوكاریه كانمان جلوبه رگ و 
پێداویس���تی ژنان بوه  و گوند به  گوند 

گه ڕاوین و پێمان گه یاندون«.
ئاوارەبون بۆ ئەو ژنانەی هاوسەریان نیە 
زۆر زەحمەتت���ره ، چونكە له پاڵ خه می 
خۆیان، دەشبێت خەمی مناڵ و خەمی 
پەیداکردنی شوێنێک بۆ نیشته جێبون و 

ژیانیان بخۆن.
نەرمین، یەکێک لەو ژنانەیە كەخەڵکی 
ئاوارەبون���ی  لەگ���ەڵ  دوزخورمات���وە 
دو  لەگەڵ  ئەمی���ش  دانیش���توانەکەیدا 
گەرمیان  ناوچەی  ئ���اوارەی  مناڵەکەی 
بو. وتى: »هەر رۆژە و لەماڵی یەکێک 
لەخزمەکانمان���دام كە لە كەالرو كفرین، 
تائێس���تاش نەمتوانی���وە بەتەنها خانو 
بگ���رم لەبەر ئ���ەوەی ناتوانم لەگەڵ دو 
مناڵ لەخانویەک بەتەنها بژیم وهەروەها 
لەکاتی ئاواره بونیشمدا نەمتوانیوە هیچ 
ش���تێک لەگەڵ خۆم بهێنم بۆیە هێندە 
پارەم نەبوە كەبتوانم بۆ خۆم خانویەک 

بگرم«.
لەگ���ەڵ  دوزخورمات���و  دانیش���توانی 
ئاوارەبونیان بەش���ێکی زۆریشیان خانو 
دوکانەکانی���ان وەک خۆیان دەڵێن یان 

سوتاوە یان تااڵن دەکرێت.
بەی���ان، یەکێکی ترە ل���ەو ئافرەتانەی 
لەگەڵ هاوس���ەرو مناڵەکان���ی ئاوارەی 
ناحی���ەی رزگاری ب���وە ب���ۆ )نەوژین( 
وتی: »چەند رۆژێک دوای ئاوارەبونمان 
هەواڵ���ی ئەوەمان پێ گەیش���ت ماڵمان 
تااڵن کراوەو هەندێ���ک پارەمان بیرچو 
لەگەڵ خۆمان بیهێنین ئەوه ش براوە«. 
دەشڵێت: »ئێمە سێ ماڵین لەخانویەکی 
کۆندا دەژین، داواکارم یان لێرە ژیانمان 
بۆ دابی���ن بکرێت ی���ان بارودۆخی دوز 

باشبکرێت و ئێمەش بگەڕێنەوە«.
هه ندێ���ك ل���ه  ژن���ەکان کاتێ باس���ی 
دەک���ەن،  دوزخورمات���و  روداوەکان���ی 
ده گه ڕێنه  دواوه و باسی ئه وه ده كه ن كه  
دانیش���توانى قه زاكه یان به تایبه تى له م 
سێ ساڵه ى رابردودا، به هۆی ملمالنێی 
سیاسیی، به رده وام له  ترس و دڵه راوكێ 

دا ژیاون.
ژی���ان، یەکێکی ترە ل���ە ژنانى ئاواره ، 
بۆ )نه وژین( وتى: »ئێمە س���ێ ساڵە 
لەنێو ش���ەڕداین لەم قەزایە، بەردەوام 
لە دڵەڕاوکێ بوین هەمیش���ە چاوەڕیی 
باش���بونی بارودۆخەکەم���ان دەک���رد، 
ب���ەاڵم نەمانزانی دواجار مانەوە لەماڵی 

خۆشماندا بەڕەوا نابینن پێمان«.
ئ���ه م بارودۆخ���ه  خراپه ى ك���ه  )ژیان( 
وه كو  له هه ندێك���ى  وای  باس���یده كات، 
)ئه س���تێره ( كردوه  كه  بڕی���اری ئه وه  
بده ن بۆ هه میشه یی قه زاكه  به جێبێڵن.

ئه و كه  خاوه نى ٣ مناڵه ، شه وێك پێش 
روداوه كه  له  ئێران���ه وه گه ڕابویه وه  که   
بۆ چاره سه رى نه خۆشی روی لێکردبو، 
ب���ه اڵم روداوه كان ناچاریان كرد له گه ڵ 
خێزانه که ی دا هه ڵبێن به بێ ئه وه ى هیچ 

شتێكى ئه وتۆ له گه ڵ خۆیاندا بهێنن.
وتى: »نامەوێت بگەڕێمەوە دوز، چونکە 

ژیان چیتر لەوێ نەماوە«.

پێشکەش بكەن.
ئاوات  ئه حم���ه د، یەکێکە لەو كچانەی 
لەکەمپینەکان���ی  یەکێ���ک  بەش���داری 
كردوە، دەڵێت: من هەست بەدڵخۆشی 
و ئاس���ودەیی دەکەم ك���ە لەگەڵ كچ و 
كوڕەکانی هاورێم بەشداری ئەم كەمپینە 
بوم، ئێمە هەس���تاین بە کۆکردنەوەی 
کۆمەک و هاوکاری ب���ۆ میوانانی دوزو 
پێداویس���تى  بەتایبەت���ی  کەرک���وک، 

ئافرەتان ومنااڵن.
به  »ئەرکی سەرش���انی  ئه وكاره ش���ى 
خ���ۆی« ناوبرد، چونك���ه  پێوایه  هەمو 
تاکێک ده بێت ل���ه م بارودۆخه دا هاوكار 

و میوان دۆست بن.
هاتنى بەلێش���اوی ئاوارەکان و خراپى 
وایك���رد  دۆخی���ان،  ناهەم���واری  و 
چەندین كەمپین ب���ۆ هاوکاری كردنیان 
پێکبهێنرێ���ت، بانگەوازكردنیش لەتۆڕە 
بۆ  باش���بو  كۆمەاڵیەتیەکان هۆکارێکی 
بەش���داری كردنى ئەو ژمارە زۆرەی كچ 
و كۆکردن���ەوەی هاوكاریەکی زۆریش بۆ 

ئاوارەکان.
ئاواز نەجم، سەرپەرشتیاری یەکێکی تر 
لەو کەمپینانە بو كە لە ناحیەی رزگاری 
پێکهێنرابو بۆ ئاواره كان. وتى: »دواى 
ئ���ەوەی ئاوارەیەک���ی زۆری كەرکوک و 
دوز روى لەناحیەکەم���ان كرد بیرۆکەی 

كەمپینێکی چەند رۆژیم الدروستبو«.
رونیشیكرده وه : » ئێمە سێ کچ بوین كه  
رۆژی یەک���ەم کەمپینەکەمان راگەیاند، 
دواتر چەند کوڕو کچێکی تر پەیوەندییان 
پێوەکردین و ماندونەناسانە ودڵسۆزانە 

خۆیان بۆ کارەکە تەرخانکرد«.
وتیشی: »زیاد لەنیوەی ئەو گەنجانەی 
هاتنە هاوکاریمان کچ بون، كە ژماره یان 

نزیکەی پانزە کچ دەبون«.
 ب���ه ده ر ل���ه و كه مپینان���ه ى ك���ه  ژنان 
ه���اوكات  ده ك���ردن،  سه رپه رش���تیان 
كه مپینی دیك���ه ش هه بون كه  گه نجانى 
ك���وڕ ئه نجامیان ده داو له گه ڵیاندا كچان 

رۆڵی چاالك و به رچاویان ده بینی.
ئاش���تى محەمەد، یه كێك له  رێكخه رانى 
كه مپینێك بو له  ك���ه الر، بۆ )نه وژین( 
وت���ى: »هەر لەس���ەره تای راگەیاندنی 
ك���چ  كۆمەڵێ���ك  كەمپینەكەمان���ەوە 
پەیوەندی���ان ك���رد و هەر زو هات���ن بە 

دەم كەمپینەكەوە كە نزیکەی 15 بۆ20  
كچێک دەبون«.

ئ���ەو  ئاس���ت  »ل���ە  وتیش���ی: 
كە  ئەخالقی���ەی  ئەوبەرپرس���یاریەتیە 
كەوتۆتە سەرمان ئافرەتانیش بێ بەش 
نەب���ون، بۆیە بە گ���ڕو تێنێكی زۆرە و 
بێماندو بون كاری���ان دەكرد و توانیان 
هاوكارێكی باش���مان بن له  سه ركه وتنى 

هه ڵمه ته كه دا«.
ش���ێوازێكى دیك���ه ى كارى كچ���ان له  
كه مپین���ه كان، پێكهێنانى تیمی گه ڕۆك 
ب���و بۆ كۆكردنه وه ى هاوكاری و كۆمه ك 

له  ماڵ و دوكان و فرۆشگاكان.
ئ���اواز نەجم، له وب���اره وه  وتى: »ئێمە 
 گروپ���ی گەڕۆکم���ان پێکهێن���ا و ماڵ 
بەماڵ و دوکان بەدوکان داوای کۆمەک 
و یارمەتیم���ان دەکرد، خۆش���بەختانە 
خەڵک���ی ک���ەالر و رزگاری بەدەم���ەوە 
س���ه ره نجام  هەبو،  باش���یان  هاتنێکی 

توانیم���ان هاوكارى نزیك���ەی 500 ماڵ 
بكه ین«.

 ئ���ەم كاره ى تیمە گەڕۆک���ه كان تەنها 
لە کەمپینەکەى ئ���اواز و هاوڕێكانى دا 
قه تیس نه بوب���و، بەڵکو لەکەمپینەکەی 
)س���ارا( و هاوڕێكانیش���ی دا به هه مان 

رێگا كۆمه كێكى باش كۆكرایه وه .
س���ارا، له وباره وه  وتی: دەستەیەک لە 
کچی خۆبەخش، دوکان بە دوکانی بازاڕ 
لەگەڵماندا دەگەڕان و داوای هاوکارییان 
ل���ە دوکاندارەکانی بازاڕ دەکرد و یەکی 
بە باوەش���ێک ش���مەکەوە دەگەڕانەوە 

بەرەو چادرگەکە.
 سارا، به هه س���تكردن به  ش���انازییه وه  
وتى: »ئ���ەو کارەی كچه كان كردویانه ، 
هیچی لە کاری کچە شەڕڤانەکان کەمتر 
نییە، لە کۆمەڵگایەکدا کە كچان هەزار 
خاوەنیان هەیە و کۆڵێک کۆت کراوە بە 

دەست و قاچیانەوە«.

ماڵ بەماڵ و دوکان 
بەدوکان ده گه ڕاین 

و  کۆمەکمان 
کۆده کرده وه 
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دواى 6 ساڵ له  ده رچونى یاسای به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانی...
كه موكورتیی له  بڕگه كان و سستى له  جێبه جێكردن دا

◘ نەوژین، پەیام لەتیف

یاسای ژمارە 8ی ساڵی2011 
کە بەیاسای بەرەنگاربونەوەی 

توندوتیژی خێزانی ناسراوە، سەرەڕای 
کەموکورتیەکانی نەتوانراوە وەکخۆی 

جێبەجێ بکرێت.

وه ك ده وترێ���ت »گرنگ���ی یاس���ا ل���ە 
جێبەجێ کردنی دایە«، ئه م وته یه ش به  
ته واوى به سه ر یاسای به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی خێزانی دا جێبه جێ ده بێت، 
كه به وته ى چاالكوان و ئیشكه رانى بوارى 
خێزانیی،  توندوتیژی  به ره نگاربونه وه ى 
هه وڵ���ه كان بۆ جێبه جێكردنى یاس���اكه  

الوازن.
عه قی���د: لەمیعە محه م���ه د، بەڕێوبەری 
بەرەنگاربون���ەوه ی  بەڕێوه بەرایەت���ی 
توندوتی���ژی دژ بەژن���ان لەگەرمی���ان، 
جێبەجێنەکردن���ی  هۆکاری  له ب���اره ى 
یاساکە وەکخۆی،  دەڵێت: »دیارترین 
س���ه لماندنى  یاس���اكه مان  كێش���ه ى 
تاوانه كان���ه ، چونك���ه  هەم���و تاوانێک 
ب���ۆ دادگا پێویس���تی بەس���ەلماندنە، 
سەلماندنیش یان دەبێت شایەت هەبێت 
ی���ان بەڵگەی دی���ار یاخود پێویس���تە 
راپۆرتی پزیشکی هەبێت، به اڵم زۆرجار 
بۆ ئەو کێشانەی لەناو خێزان رودەدات 
بەڵگەی پێویس���ت دەستناکەوێت، بۆیە 
ک���ە دۆس���یەکە دەچێت���ە دادگا لەبەر 

نەبونی بەڵگە دادەخرێت«.
ده ركردن���ى یاس���ای به ره نگاربونه وه ى 
توندوتی���ژی، دواى س���ااڵنێك له  هه وڵ 
و ته ق���ه ال هات له الی���ه ن چاالكوانان و 
ئازادیخ���وازان و رێكخراوه كان���ى مافی 
مرۆڤ و ژنان���ه وه ، به اڵم ئه وه ى خه می 

ئێس���تاى ئه وانه ، ئه وه یه  كه  یاس���اكه  
به باشیی جێبه جێ ناكرێت.

ش���ەیما جەمال، چاالکی ب���واری ژنان، 
بۆ )نه وژین( وتى: »ده رچونى یاس���اى 
توندوتی���ژی خێزانی جێگ���ەی ئومێدی 
ژن���ان وچاالکوانان ب���و، چونکە ژنانی 
ئاش���نا كرد بەکۆمەڵێك یاس���ا و بڕگە 
کە لە بەرژەوەندی ژنان بو کە پێش���تر 

نەیاندەزانی«.
لەبارەی جێبەجێنەکردنی یاساکەوه  ئەو 
چاالکوانە دەڵێت: »لەگەڵ هاتنى شەڕی 
داعش و قەیرانی دارایی و ساردبونەوەی 
بەش���ێکی ئەو رێکخراو و گروپانەی کە 
كاریان بۆپێشخستنى ئەم یاسایه  دەکرد، 
وایکرد كارى جێبەجێکردنی بەسس���تی 
جێبەجێکاری  الیەن���ی  بەڕێوەبچێت«، 

یاساکەش بەهۆکارێکی تر دەزانێت.
یه كێك له دیارترین ئه و خااڵنه ى كه وه كو 
لێكده درێته وه ،  یاس���اكه   له   »نه نگی« 
توندوتیژی  ك���ه  حاڵه ته كان���ى  ئه وه یه  
په یوه ست كردوه  بۆ تۆماركردنى سكااڵوه  
له الی���ه ن قوربانیه كان���ه وه ، كه  زۆرجار 
ئه م هه نگاوه  به  ه���ۆكارى كۆمه اڵیه تی 
و نه ریتی���ی،  پاش���گه زبونه وه ى تێ���دا 

ده كرێت.
لەمیع���ە محمەد، جه خت���ی له م حاڵه ته  
كرده وه و وتى: »زۆرجار ژنان کە سکااڵ 
كۆمه اڵیه تی  به ه���ۆكارى  تۆمارده كه ن، 

دواتر تەنازول دەکه ن«.
ئ���ه م حاڵه ت���ه ش ب���ه  رای پارێزه رێك 

»مافی كه سه كانه ».
ژیال تۆفیق، هەرچەندە پاش���گەزبونەوە 
لەس���کااڵ بەمافی كەس���ەکان دەزانێت، 
ب���ه اڵم وه كخ���ۆی وت���ى »هەندێکجار 
پاش���گەزبونەوە بەبێ هیچ فشارێکە و 
کێش���ەکە چارەس���ەر کراوە یان رەنگە 

◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل*

چیرۆكى ئه و ژنانه  زۆرن كاتێك توشی 
كێشه ى كۆمه اڵیه تی و خێزانى ده بن، 

له بری یاسا و رێكاره  یاساییه كان، په نا 
بۆ سوڵح و رێكه وتنى كۆمه اڵیه تیی 

ده به ن، كه  زۆرجار به مهۆیه وه  زیانمه ند 
ده بن.

وه ک ژنان باسیلێوه ده که ن، هۆکاره کانی 
په نا بردنه  به ر سوڵح زۆرن، دیارترینیان 

به هۆی عه یبه و شه رمی کۆمه اڵیه تییه .
وه ک هاوڕێیه ك���ى  چیرۆكه ك���ه ى ب���ۆ 
)نه وژین( گێڕایه وه ، )س���ه یران( ژنێکی 
ته مه ن 50 س���اڵ بوه و خاوه نى 6 مناڵ 
بوه ، هه مو ژیانى هه ر ئه شكه نجه و لێدان 
و دڵشكاندن بوه  له الیه ن مێرده كه یه وه ، 
ب���ه اڵم هه موجار له به ر عه یبه و قس���ه و 
قس���ه ڵۆك، نه یتوانی���وه  س���كااڵ تۆمار 
ب���كات، كاتێكی���ش كۆتایی ب���ه  ژیانى 
خۆی هێنا، خێزانه ك���ه ى  و مناڵه كانى 
ئاماده نه بون س���كااڵ له سه ر مێرده كه ى 
تۆماربك���ه ن، به و پاس���اوه ى »با له ناو 

خه ڵك دا ئابڕویان نه چێت«.
ئه گه ر هه ندێك له  ژنانى وه كو س���ه یران 
و خێزانه كه ى، له به ر  شه رم و عه یبه ى 
كۆمه اڵیه تی���ی په ن���ا بۆ یاس���ا نابه ن، 
ئ���ه وا ژنانێكى تر هه ن ك���ه  بێئومێد و 
ره شبینن به رامبه ر به  یاسا و وایده بینن 

مافه كانیان ده سته به ر ناكات.
ژین���ۆ، ناوى خ���وازراوى ژنێكى ته مه ن 
28 س���اڵى گه رمیان���ه ، یازده  س���اڵه  
له  هاوس���ه ره كه ى جیابوه ت���ه وه  و له و 
كاته وه  چاوى به  مناڵه كانى نه كه وتوه ، 
ب���ه و هۆیه ى مێرده ك���ه ى رێگه ی نادات 

مناڵه كانى بێنه الى.
وت���ى: »چه ندینجار له  دادگا س���كااڵم 
له س���ه ر تۆماركردوه ، به اڵم هیچیان بۆ 
نه كردم، ته نانه ت نه متوانى مناڵه كانیشم 

وه رگرمه وه «.
ئه و ژن���ه  پێیوایه  له  گه رمیان دا »هیچ 

ژنان له بری چاره سه رى یاسایى رو له  چاره سه رى كۆمه اڵیه تیی ده كه ن

بەاڵم  ب���ڕوات،  بەرەو چارەس���ەرکردن 
هەندێکجاری���ش ئەم پاش���گەزبونەوانە 

لەژێر هەڕه شەو فشاردا دەبێت«.
)ش���ەیما جەمال( پێیوایه  هۆكارى ئه م 
به   هه یه   په یوه ندی  پاش���گه زبونه وانه ، 
نه بونى متمانه  به  یاس���ا »زۆرجار ژنان 
خۆی���ان باوەڕیان بەیاس���ا نی���ە، بۆیە 
پش���ت بەالیەنی کۆمەاڵیەتی دەبەستن 

بۆچارەسەركردنى كێشەکانیان«.
بەپێی ئەم یاسایە هەرکەسێک توندوتیژی 
خێزان���ی ئەنجام بدات ئەگەر س���کااڵی 
لەسەر تۆماربکرێت ئەوە روبەڕوی سزا 
دەبێتەوە، به اڵم پرس���یار ئه وه یه : ئەی 

ئەگەر سکااڵ تۆمار نەکرا؟

شەیما جەمال، چاالکی ژنان، له مباره وه  
وەک���و چاالکوانان  دەڵێ���ت: »ئێم���ە 
ئەوه مانک���ردوە  داوای  چەندجارێ���ک 
ژنان  وخۆکوشتنی  کوشتن  لەمەسەلەی 
لێکۆڵینەوە  نەبێ���ت  س���کااڵش  ئەگەر 

بکرێت«.
یاس���اى به ره نگاربون���ه وه ى توندوتیژی 
خێزان���ى، به  یه كێك له و پرۆژه  یاس���ا 
نه وعیانه  هه ژمار ده كرێت كه  پارله مانى 
كه وای���ا  ده ریچوان���دوه ،  كوردس���تان 
هه مواركردنه وه ى  ب���ۆ  داواكاریی���ه كان 

یاساكه  بۆچییه ؟
به ڕێوه به رایه ت���ى  به ڕێوه ب���ه رى 
دژ  توندوتی���ژی  به ره نگاربون���ه وه ى 

ب���ه  ژن���ان له گه رمیان، وت���ى: »هه مو 
یاسایەک سەرەتا دادەنرێت کەموکورتی 
تێدا دەبێت، بۆیە پێویس���تە یاس���اکە 
کەهەمو  بەش���ێوەیەک  هەمواربکرێتەوە 
جۆرەکان���ی توندوتی���ژی خێزانی تێدا 
باس���بکرێت، چونکە ئەو یاسایە چەند 
ساڵێکە دەرچوەو لەوکاتەوەش تا ئێستا 
چەندین جۆری تاوانى تر دروستبوە«.

وتیشی: »ئەگەر بمانەوێت ئەم یاسایه  
باش���تر جێبەجێ بکرێت و توندوتیژی 
کەم بێت���ەوە، دەبێت ئەو س���زایانەی 
لەیاس���اکەدا دانراوە ق���ورس بکرێت بۆ 
ئەوەی ببێت���ه  ه���ۆكارى كه مبونه وه ى 

تاوانى توندوتیژی له ناو كۆمه ڵدا«.

ش���تێك نی���ه  به ن���اوى ماف���ى ژنان  و 
داكۆكیكردن له  ژن«، ئه م قسه یه ش���ى 
به تایبه تى  كرد،  دڵته نگییه وه   به وپه ڕى 
ك���ه  زیات���ر ل���ه  12 س���اڵه  مناڵه كانى 
نه بینی���وه و به وت���ه ى خ���ۆی ئێس���تا 

بیانبینێت ره نگه  نه یان ناسێته وه .
پارێزه رێك تاڕاده یه ك هاوڕای )ژینۆ(یه  
له و ره ش���بینییه ى كه  بۆ یاسا هه یه تی، 
هۆكارى ئه مه ش ده گێڕێته وه  بۆ رۆتین و 

دره نگ یه كالكردنه وه ى كه یسه كان.
نه شاد عومه ر، باسى له وه كرد »كێشه ى 
هه ره  س���ه ره كى له  دۆس���یه كانى ژنان، 
بونى رۆتینات  و درێژیى ماوه ى س���كااڵ 
 و داواكان���ه  له دادگاكان، به ش���ێوه یه ك 
س���كااڵیه ك تا حوكمى تێدا ده رده چێت 
ره نگه  ماوه كه ى بچێته  چه ندین س���اڵ، 

ئه مه ش بۆ ژنان هه م كاتى زۆرى ده وێت 
هه م خه رجى زیاتر«.

له  دیوێكى ترى ئه م پرس���ه دا، هۆكارى 
تر هه یه ، یه كێك له وانه  ده س���توه ردانى 
خێزانه كان���ه ، كه  زۆرجار به  پاس���اوی 
پاراستنى ئه وه ى پێی ده وترێت ناوبانگ 
و شكۆى خێزانیی، پێیان قورسه  بچنه  
دادگاو ئ���ه و هه م���و ماوه یه  هاموش���ۆ 

بكه ن.
زه هرا، ناوى خوازراوى ژنێكى 31 ساڵى 
گه رمیانه ، ماوه ى س���اڵێكه  مێرده كه ى 
مناڵه كان���ى  ده ریك���ردوه  و  م���اڵ  ل���ه  
لێسه ندوه ته وه  بێئه وه ى ته اڵقی دابێت.

وت���ی: »زۆر هه وڵم���داوه  بچمه  دادگا و 
س���كااڵ ل���ه  مێرده ك���ه م بك���ه م، به اڵم 
خێزانه ك���ه م رێگه م پێن���اده ن و ده ڵێن 

عه یبه  ژن بچێته  دادگا، ته نانه ت ناهێڵن 
له  ماڵی���ش بچمه  ده ره وه  ب���ۆ ئه وه ى 

خه ڵك نه زانن تۆراوم«.
ئه م حاڵه ته ى زه هرا باس���یلێوه ده كات، 
توێژه رێك���ى كۆمه اڵیه تی���ی ب���ۆ ئ���ه و 
تێڕوانینه ى ده گێڕێته وه  كه  كۆمه ڵگا بۆ 

ژنان هه یه تی.
ب���ۆ )نه وژی���ن( وتى:  خه اڵت ق���ادر، 
»ده نگ هه ڵبڕین  و ناڕه زایه تی ده ربڕین 
به رامب���ه ر پی���اوان ش���تێكى بێ���زراوه  
له چاوی كۆمه ڵگادا و به بێشه رمى سه یر 

ده كرێت«.
ب���ه اڵم ئایا ك���ه  ژن���ان و خێزانه كانیان 
ل���ه  كاتى بونى كێش���ه دا بێده نگ ده بن 
و س���كااڵ ناك���ه ن و پش���ت له  یاس���ا 
ده كه ن، تاچه ند گرنتی هه یه  كه  له رێگه  

ب���ۆ  مافه كانی���ان  كۆمه اڵیه تییه ك���ه وه  
ده سته به ر ده بێت؟

وه اڵم  عوم���ه ر(،  )نه ش���اد  پارێ���زه ر 
ده دات���ه وه و ده ڵێ���ت: »هی���چ كاتێك 
دانیش���تنه  كۆمه اڵیه تییه كان نه  باشترن 
له وه ى ل���ه  دادگاكان هه یه  و نه  ده بنه  
شوێنگره وه ى دادگا، چونكه  له  دادگاكاندا 
مافه  مادییه كانى ژنان شایه نى گفتوگۆ 
نین، به اڵم له و چاره سه ره  كۆمه اڵیه تیانه  
هه میشه  ژن ناچاركراون ته نازول له مافى 

خۆیان بكه ن«.
نه ش���اد عومه ر، به پێویستیش���ی زانیی 
خێزانه كان له بری په نا بردنه  به ر رێكاى 
سوڵحى كۆمه اڵیه تیی، له رێگه ى یاساوه  
دۆسیه كه  یه كال بكه نه وه  ئه گه ر كاتیشی 
زۆر بوێت، چونكه  ئ���ه و رێگه یه  به رای 
خۆی، ده ستبه رى مافه كانى ژنان ده كات 

به  شێوه یه كى باشتر. 
توێ���ژه رى كۆمه اڵیه تی، )خه اڵت قادر(، 
الیخۆیش���یه وه  جه خت���ى له وه ك���رده وه  
كه  پش���تگیریی نه كردنى ژنان له الیه ن 
خێزانه كانیان���ه وه ، هۆكارن بۆ زیادبونى 
توندوتیژی���ه كان و فه وتان���ی م���اف و 
ته نان���ه ت تێكچون���ى بارودۆخى ژیانى 

ژنانیش.

* ئه ندام���ی تیم���ی رێکخ���راوی وادی 
ئه ڵمانی له  گه رمیان

ناڕه زایه تی ده ربڕین 
به رامبه ر پیاوان 

له چاوی كۆمه ڵگادا  
به بێشه رمى سه یر 

ده كرێت
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به شێكى زۆرى ژنانى گه رمیان له و 
راستییه  گه یشتون كه  كاركردن بۆ 

به ده ستخستنى بژێویی و سه رچاوه ى 
دارایی، مافێكى سروشتى و گرنگیی 
خۆیانه و ده یانه وێت له و روه وه  بڕۆنه  

پێشه وه ، به اڵم داخراوى كۆمه ڵگا 
و زاڵبونى دابونه ریتێك كه  سنورى 

ئازادیی ژنان دیاریی ده كات، بێبه شیان 
ده كات له  گه یشتن به و مافه یان.

له چه ند س���اڵی رابردودا، رێژه ى ژنانى 
ئیش���كه ر له گه رمی���ان روى له  زیادبون 
ك���ردوه ، ئه وی���ش به كاریگه ری���ی ئه و 
هۆش���یاریی  له   به ره وپێش���ه وه چونه ى 

كۆمه ڵ���گا و ژن���ان دا به دییهاتوه ، كه  
تێگه یش���تون له وه ى هاوش���انى پیاوان 

ئه وانیش مافی كاركردنیان هه یه .
به اڵم ئ���ه م مافه ، له  زۆر باردا كۆمه ڵگا 
لێناگه ڕێت ژن���ان پیاده ى بكه ن، به ڵكو 
ئاس���ته نگ و به ربه س���تى بۆ دروس���ت 
ده كات و به  پاساویی جیاواز رێگریی له  
ژن���ان ده كرێت بۆ ئه وه ى كار بكه ن یان 

بچنه  پێشه وه  له  كاركردن دا.
شیرین، )21( س���اڵ، ناوى خوازراوى 
كچێكى یه كێك له  گونده كانى س���ه ر به  
ش���ارى كه الره ، باس ل���ه  رێگرییه كانى 
خێزانه ك���ه ى ده كات ل���ه  كاركردن���ی و 
ده ڵێ���ت: »من خوێندنم ت���ه واو كرد و 
ده س���تم به  كارى رس���تن و چنین كرد 
ته نه���ا بۆ خێزانه ك���ه ى خۆم، پێم باش 

بو كه  كار بكه م و ببمه  خاوه نى داهاتى 
خۆم، ب���ه اڵم خێزانه ك���ه م رێگربون له  

به رده ممدا«.
ئاماژه ى به وه شكرد كه  پێى ده ڵێن نابێت 
به رده وام بڕواته  بازاڕ و هاتوچۆ بكات، 
هه روه ك ناهێڵن ئه و پارچه و فانیالنه ى 
كه  چنیونى بیانباته  بازاڕ بیانفرۆشێت، 
به و پاس���اوه ى »له ناو خه ڵك ئابرویان 

ده به م«.
ئه و كچ���ه  هێماى بۆ كرد ك���ه  ئه وه ى 
وایكردوه  خێزانه كه ى ئه م هه ڵوێس���ته ى 
لێ وه رگرن، تانه و ته ش���ه رى ده وروبه ر 
و خزمه كانێتى »ئه و تانه و ته ش���ه رانه  
هان���ى خێزانه كه میان ئ���ه دا بۆ ئه وه ى 
واز ل���ه و كاره  بهێنم، هه رچه ند هه وڵمدا 
كه  رێگریان لێبكه م، به اڵم بێس���ود بو، 

رهوشىژنانىخزمهتگوزاریبیانیلهگهرمیانخراپه
ژنێكى سۆماڵی: هه ستده كه م وه كو كۆیله  مامه ڵه م له گه ڵ ده كرێت

◘ نه وژین، خه اڵت ساڵه ح*

مونا، ئه گه ر به  ده میش نه یوتایه ، 
ئه وا به  قسه و ره فتارییدا، راده ى 

بێزاریی و نیگه رانیت له و ژیانه ى كه  
هه یه تی ده زانى، ئه و كه  خه ڵكى 

واڵتى سۆماڵه ، ماوه ى ساڵ و نیوێکە 
له گه رمیان وه كو خزمه تگوزاری مااڵن 
كار ده كات. ئاماژه ى به وه دا نیگه رانه  

له  زۆری كاتى ئیشكردنى و ئه و 
جیاكاریه  ئیتنیه ى روبه ڕوى ده بێته وه .

ئ���ه و ژن���ه ، نمونه یه كه  ل���ه  ژماره یه كى 
زۆرتری ژنى خزمه تگوزار كه  له  واڵتانى 
جیاوازى ئه فریقی و ئاسیاییه وه  هاتون و 
له  گه رمیان گیرساونه ته وه  بۆ كاركردن 
له  مااڵن، ئه مه ش دواى ئه وه ى له ماوه ى 
10 ساڵی رابردودا ژماره ى خزمه تگوزاریی 
مااڵن له و نه ته وانه  له  كوردس���تان، به  

راده یه كى به رچاو زیادیكرد.
»كارئه ك���ه م ل���ه  پێن���او ته واوكردنى 
خوێندن���ى مناڵه كانم«، هێ���ال مۆالما، 
به م وته یه  قس���ه كانى ده ستپێكرد. ئه و 
ك���ه  ژنێكى نیپاڵی ته مه ن 43 س���اڵه ، 
هاوس���ه رگیریی ك���ردوه و خاوه نى پێنج 
مناڵ���ه ، بژێوی���ی خێزانه كه ى س���ه ری 

پێهه ڵگرتوه  بۆ گه رمیان.
ل���ه  ماڵه وه   هێال، وت���ى: »مێرده كه م 
كار ن���اكات به ڵكو ئاگاى له  مناڵه كانه ، 
له به رامبه ردا ئه ركى به خێوكردنى ماڵه وه  

له سه ر منه «.
ئاماژه ى به وه ش���كرد نزیكه ى 3 س���اڵه  
له گه رمیانه و به گش���تى ئاس���وده  بو له  
كاره كه ى. وتى:  »خزمه تى دو هاوسه رى  
به ته مه ن ده كه م كه  هه ڵسوكه وتیان باشه  
له گه ڵ���م و وه كو ئه ندام���ى خێزانه كه ى 

به ڵكو ره فتارى توندیان به رامبه رم نواند 
به وهۆیه شه وه  ناچار بوم وازمهێنا«.

ئێستا به ش���ێكى به رچاو له  ژنان، ئه و 
بۆچ���ون و باوه ڕه ی���ان تێپه ڕاندوه  كه  
ئه وان بۆیان نه بێ���ت كار بكه ن، به ڵكو 
دابینكردن���ى س���ه رچاوه ى بژێویی، به  
به شێك له  ئه ركی پیاو و ژن وه ك یه ك 
ده زانن، به اڵم هه ندێ���ك له  خێزانه كان 

هه مان رایان نییه .
په یمان، )27( س���اڵ، ناوى خوازراوى 
كچێكى تری ش���ارى ك���ه الره ، باس له  
سه ختى ژیانیان به هۆى نه بونى داهاتێك 
ده كات و ده ڵێ���ت: »م���ن كچێكى بێ 
دایكم و براكانم لێمان جیان و باوكیشم 
به ته مه ن���ه و ناتوانێت بژێ���وى ژیانمان 
دابی���ن ب���كات، منش به و هۆی���ه وه  له  
دوكانێكدا كارم ده كرد بۆ دابین كردنى 
پێداویستییه كانى رۆژانه مان، به اڵم خزم 
و ده وروبه رم قسه ى ناشرینیان پێده وتم 
چونكه  كارم ده كرد، به اڵم من گوێم نه دا 

و به رده وام بوم«.
وتیش���ى: كه  براكانم به مه یان زانى زۆر 
توڕه بون و رێگری���ان لێكردم كه  گوایه  
له  ناو خه ڵك ئابڕویانم بردوه ، ته نانه ت 

رێگه شیان نه دا خوێندن ته واو بكه م.
په یم���ان ده شپرس���ێت: ك���ه  م���ن له  
چۆن  ش���ێوه یه دام،  له م  كۆمه ڵگایه كى 
بتوان���م ببمه  خاوه نى داهاتى خۆم و به  

ئازادى بژیم؟

»بهشێكلهپیاوانپێیانعهیبههاوسهروخوشكیانكاربكهن«

خۆیان سه یرم ده كه ن«.
به پێچه وان���ه ى )هێال(وه ، )مونا  به اڵم 
عه بدوڵاڵ(، كه  كچێكى تری خزمه تگوزاره  
له گه رمیان، ناخۆش���حاڵه  به  بارودۆخی 

ژیانى.
ئه و كه  ته مه نى )20( س���اڵه و خه ڵكى 
واڵتى س���ۆماڵه ، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»ئێم���ه  هاتوین ته نها 8 س���ه عات كار 
بكه ی���ن، به اڵم له  به ر نه بونى ش���وێنى 
حه وانه وه و كات به س���ه ر بردن، ناچارم 
ل���ه و ماڵ���ه دا بمێنمه وه  ك���ه كارى تێدا 

ده كه م«.
باسیله وه ش���كرد زۆر كاركردن و نه بونى 
شوێنى حه وانه وه ، وایكردوه  له و ماڵه دا 
قه تیس بێت و هه س���ت ب���كات به وه ى 

وه كو كۆیله  مامه ڵه ى له گه ڵ ده كرێت.
وتیشی: »ئازادیی و چونه  ده ره وه م زۆر 
سنورداره ، منیش مرۆڤم زۆر شت هه یه  
پێویس���تمه  وه ك جوانكاری���ى و چونه  

ده ره وه «.
جیاكارییه كى تر ك���ه  )مونا( روبه ڕوى 
ده بێته وه و هێنده ى تر نیگه رانى كردوه ، 

ئه و تێڕوانینه یه  كه  كۆمه ڵگاى گه رمیان 
هه یه تى بۆی به هۆی ره نگی پێستیه وه، 
ئه م���ه ش واده کات زۆرجار به  نیوه ڕوان 
بڕوات���ه  ده ره وه  »ب���ۆ ئ���ه وه ى كه س 

نه مبینێت«.
كار  به ڕێوه به رایه تى  ئامارێك���ى  به پێی 
و راهێنان���ی پیش���ه یی گه رمی���ان، له  
س���نوره كه دا )30( خزمه تگوزاری بیانی 
له الی���ان تۆم���اره ،  ل���ه و رێژه یه  )16(
ی���ان له ره گ���ه زی نێ���رن و )14( یان 
ل���ه  ره گه زی مێ���ن. هه ندێك ل���ه و ژنه  
بیانیانه ى هاتونه ت���ه  گه رمیان، هاوڕێ 
»مراف���ق«ى پیاوه كانیانن، واتا خۆیان 

كاری خزمه تگوزاریی ناكه ن.
ره نگ���ه  ئ���ه و ش���ێوازى گوزه رانه ى كه  

تیایدان، زیاتر هانده ر بێت بۆ په ستیی 
و بێزاری ژنانى خزمه تگوزار له گه رمیان، 
چونكه  ئ���ه وان به هۆی ئه وه ى زۆربه یان 
له ماڵێكدا خزمه تگوزاریی ده كه ن و هه ر 
له و ماڵه ش���دا ده مێننه وه ، ئه وا كاتێكى 
ئه وتۆی���ان بۆ خۆی���ان و ژیانى خۆیان 

نابێت.
ب���ه اڵم ئایا حكومه ت له مب���اره وه  چیی 

ده ڵێت و هیچ به دواداچونێكى كردوه ؟
هێ���ال، ئام���اژه ى به وه ك���رد له وه ته ى 
له گه رمیان���ه ، ته نها 2 ج���ار حكومه ت 
س���ه ردانیكردوه ، ئه ویش له الیه ن مافی 

مرۆڤه وه .
كار  به ڕێوه ب���ه رى  له به رامبه ریش���دا، 
و راهێنان���ى پیش���ه یى گه رمی���ان، كه  

به رپرسن له  دۆسیه ى كرێكارانى بیانی، 
ئاماژه ى به وه كرد كه  ئه م دۆسیه یه  له م 
ماوه یه دا كه وتوه ته  الی ئه وان و پێشتر 

الیان نه بوه .
عیماد ته وفیق، رونیكرده وه : لیژنه یه كیان 
پێكهێن���اوه  كه  له  2 ئافره ت پێكدێت و 
»چه ن���د مانگ جارێك س���ه ردانی ئه و 
خزمه تگوزاران���ه  ده كه ن«، كه  دواتر بۆ 
)نه وژین( ده رك���ه وت ئه و دو ئافره ته ى 
ئه ندامی لیژنه كه ن، هیچیان پس���پۆڕی 
كۆمه اڵیه تیی یان ده رونی یان یاس���ایی 

نین.

* ئه ندام���ی تیم���ی رێکخ���راوی وادی 
ئه ڵمانی له  گه رمیان

ته نها 2 جار 
حكومه ت 

سه ردانیكردوه ، 
ئه ویش له الیه ن مافی 

مرۆڤه وه

به ش���ێكى زۆرى كچان ب���ۆ ئه وه ى ببن 
به خاوه نى داهاتى خۆیان و ناچارى كه س 
نه بن بۆ دابینكردنى پێداویس���تیه كانى 
ژیانیان، رو ده كه نه  ئه و سه نته رانه ى كه  
خولى تێدا ده كرێته وه ، بۆ ئه وه ى فێرى 
كارێك بب���ن، به اڵم له وێ���ش كۆمه ڵگا 
ناچاریی���ان ده كه ن واز ل���ه و خه ونه یان 

بهێنن كه  به  ده ستیان هێناوه .
بوش���را، )37( س���اڵ، ناوى خوازراوى 
كچێكى دیكه یه  و دانیش���توى ش���ارى 
به مش���ێوه یه   ك���ه الره ، چیرۆكى خۆی 
ده گێڕێته وه  »من كچێكم باوكم له  ژیاندا 
نه م���اوه ، و بێخه رجى و داهاتى خۆمم، 
بۆ ئه وه ى فێرى كارێك ببم و بتوانم له  
رێگه یه وه  داهاتێكم هه بێت كه  پێى بژیم 
ماوه یه ك به ش���دارى خولێكى درومانیم 
كرد له  س���ه نته رێك، ب���ه اڵم براكانم و 
ده وروبه رم توشى كێشه ى زۆریان كردم، 
ك���ه  گوایه  من كچ���م و ده ڕۆمه  ده ره وه  
و به هۆى منه وه  خه ڵك تانه  و ته ش���ه ر 
له  براكان���م ده ده ن و من بوم به  عه یبه  

بۆیان«.
بوش���را، به  روخس���ارێكى خه ماوییه وه  
ئه وه ش���ى وت: زۆر هه وڵم���دا بگه م به  
خه ونى خۆم، به اڵم هه ره شه یان لێكردم 

ده ستبه ردارى ئه و ئیشه م ببم.
ئه م حاڵه ته ى كه  روب���ه ڕوى ئه و ژنانه  
بوه ت���ه وه ، ب���ه رای چاالكوانێكى ژنان، 
په یوه ندی به وه وه  هه یه  كه تائێس���تاش 
كۆمه ڵگا وا له  كارك���ردن ده ڕوانێت كه  

ئیشێكى نێرانه یه .
ژینۆ خه لی���ل، بۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: 
»زۆرێك له  ژنانى ئێمه  هه لى كاركردنیان 
بۆ ره خساوه ، به اڵم به هۆى سڵكردنیان 
له  كۆمه ڵگا و ده وروبه ر و نه بونى متمانه  
ب���ه  خاوه نكار و ده وروب���ه ر، ناتوانن له  

ده ره وه  كاربكه ن«.
وتیش���ی: »به ش���ێك له  پیاوانى ئێمه  
پێیان عه یبه  كه  هاوسه ر یان خوشكیان 
له  ده ره وه  كار بكه ن و پاره  په یدا بكه ، 
چونك���ه  پێیان وایه  پ���اره  په یدا كردن 

ته نها كارى پیاوانه «.

خزم و ده وروبه رم 
قسه ى ناشرینیان 

پێده وتم چونكه  كارم 
ده كرد
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◘ نه وژین، سەروەت باوەنوری

لەناحیه ى باوەنوری سەربەقەزای 
کەالر، ژنێک ماوەی 20 ساڵە 

لەتەنیشت ماڵەکەی خۆی دوکانێکی 
داناوەو تاوەکو ئێستاش بەردەوامە 
لەسەر کاری فرۆشیاری، ئه مه ش 

له كاتێكدایه  كه  بونى ژنى كاسبكار 

◘ نه وژین، سازان مسته فا

ماوه ى 8 ساڵه ، ژنێك له  كه الر له  
پۆستێكى گرنگ و هه ستیاردا خزمه ت 

ده كات، كه  پۆستى به ڕێوه به رى 
بانكه ، باسله وه ده كات له م ماوه یه دا 

روبه ڕوى زۆر بارودۆخ بوه ته وه ، به اڵم 
توانیویه تى سه ركه وتو بێت تیایدا.

زۆری  به ش���ى  له كاتێك���دا 
گه رمیان  سنورى  به ڕێوه به رایه تییه كانى 
به ده ستى پیاوانه وه یه ، به اڵم ژماره یه ك 
ژن توانیویان���ه  خۆی���ان ل���ه  ب���وارى 
به ڕێوه بردن دا ببیننه وه و چه ند ساڵێك 
درێژه  به  كاره كانیان بده ن و تاڕاده یه كى 
باش سه ركه وتو بن. به ڕێوه به رى بانكی 

كه الر، یه كێكه  له و ژنه  به ڕێوه به رانه .
ئاریا ئه نوه ر محه مه د، نزیكه ی 8 ساڵه  
بوه ته  به ڕێوبه ری به ڕێوه به رایه تی  بانكی 
كه الر، له  دیداریكی )نه وژین( دا ئاماژه  
به و هه واڵنه  ده كات كه  بۆ په ره دان به و 
كه رت���ه   داویه تى و ده ی���دات، هه روه ك 
باس���یش له  ئاس���ته نگ و كێش���ه كان 

ده كات.
ئاری���ا، بڕوانامه ی  دبلۆم���ی كارگێڕیی 
هه ی���ه ، بۆ یه كه مجار له  س���اڵی 1999 
وه كو فه رمانبه ر ده ستبه كاربوه و یه كه م 
ش���وێنى كاریش���ی قائیمقامیه تى كه الر 
بوه . تا ماوه ی 3 ساڵ به رده وام بوه  له و 
كاره  تا ساڵی 2002 گواستنه وه ی كردوه  
بو بانكى كه الر كه  تاكه  فه رمانبه ر بوه  

ئیشی راپه ڕاندنی كردوه .
وه ك ئاماژه ى پێدا، بانكی كه الر له سه ر 
ده س���تی ئه و و به ڕێوبه ری پیش���ویان 
دروس���ت بوه ، تا س���اڵی 2009 زۆربه ى 
به ش و پله  و پۆس���ته كانی له  بانك دا 
هه ربه هۆی  تیپه ڕاندوه .  به سه ركه وتویی 
ئه مه ش���ه وه  له س���اڵی 2007 پاڵێوراوه  
بو خولی گه ش���ه پێدان بۆ مه به س���تی 
كه   واژوك���ردن  ده س���ه اڵتی  وه رگرتنی 
پۆستێكى كارگێڕیی دارایی نێو بانكه و 

به  واژوى »با« ناسراوه . 
ئ���ه و ك���ه  م���اوه ی 8 س���اڵه  ئه ركی 
به ڕێوه بردن���ی به ڕێوبه رایه تی���ی بانكى 
ئاماژەی  كه الری وه رگرت���وه ، وەکخۆی 
ب���ۆدا رۆڵی هەبوە لە پەرەدان بە کاری 
بانکەکەو هەروەه���ا کردنەوەی بەش و 

ژنێكههموپارهىكهالرىلهژێردهسته

حاجیخاسه،ئهوژنهى20ساڵهلهباوهنوردوكانداره

لقی بانکی دیکەی وەکو )بانکی شێروانە 
و بانکی کشتوکاڵی و عەقار و هی تر(، 
هەروەک لەم ماوەیەشدا چەندین خەاڵت 
و رێزلێنانی پێشکەش���کراوە لەبەرامبەر 

کارەکانی دا.
ئاریا، باس���ی له وه  كرد كه  بۆ گه یشتن 
به م پۆس���ته ، هه وڵ و كۆشش���ی زۆری 
داوه و به  ماندوبون���ی خۆی توانیویه تی 

خۆی پێبگه یه نێت.
له باره ى كاركردنى ژنانه وه  كه  هه ندێك 
له  تاكه كانى كۆمه ڵگا تێبینییان له سه ر 
هه ی���ه و باس له وه ده ك���ه ن ژن له  كاردا 
س���ه ركه وتو نابێ���ت، )ئاری���ا( رایه كى 

پێچه وانه ى هه یه .
ئه و پێیوایه  ژنان ده توانن شانبه ش���انی 
پیاوان خزم���ه ت به  كۆمه ڵ���گا بكه ن، 
له وب���اره وه  ده ڵێت: »ئاف���ره ت ده بێت 
متمان���ه ی به خۆی هه بێت و ئیراده یه كی 
وای هه بێت كه  بتوانێت زاڵ بێت به سه ر 
هه م���و ئ���ه و گرفتانه ی ك���ه  روبه ڕوی 

ده بێته وه «.
ژنان  جه ختیش���ده كاته وه  كه  پێویسته  
سڵ له وه رگرتنی پۆست وبه رپرسیارێتی 
نه كه ن���ه وه  له ترس���ی لۆم���ه  و قس���ه و 

قسه ڵۆكی خه ڵكى.
ره نگه  بۆ ئ���ه و ژنانه ی كه  ل���ه ده ره وه  
كارده كه ن، كێش���ه ی و بارگرانیان توش 
بێت به هۆی ئه وه ى ده بێت له  یه ك كاتدا 
كارى ماڵ���ه وه و كارى ده ره وه ش بكه ن، 
ئه م حاڵه ته ش بۆ ئه و ژنانه  قورس���تره  
كه  له  ئیشی ده ره وه دا به رپرسیارێتی و 

پۆستیان هه یه .
له وباره یه وه ، )ئاری���ا ئه نوه ر( ده ڵێت: 

له  هه رێمى كوردستان و به تایبه ت 
ناوچه ى گه رمیان، كه م و دیارییكراوه .

خاسە مەحمود، ئەو ئافرەتە بەتەمەن و 
لێهاتوەی ناحیه ى باوەنورە، کە له  چەند 
ساڵێک پێش كه وتنى رژێمی بەعسه وه  

دوکانی لەناحیه کەدا داناوە.
ئ���ەو ئێس���تا تەمەنی 72 س���اڵە بەو 
لەس���ەر  بەردەوام���ە  تەمەنەش���ەوە 
پیش���ەکەی. له دیدارێك���ى رۆژنام���ه ى 
سه ره تاكانى  سه ر  گه ڕایه وه   )نه وژین(، 
كاركردنى و ئه و ئاس���ته نگ و كێشانه ى 

روبه ڕوى بوه ته وه .
س���ه ره تا به  جه ختكردنه وه  له  به رده وام 
بون ل���ه  كاره كه ى و دڵخۆش���یی خۆی 
به و كاره  ده س���تیپێكرد، به م رس���ته یه  
گوزارش���ی ل���ه  ناخی خۆی ك���رد »تا 
دەمرم واز لەپیشەکەم ناهێنم و شانازی 

پێوە دەکەم«.
سەبارەت بەبیرۆکەی دانانی دوکانەکەى، 
وتی: »س���ەرەتا یەکێ���ک لەکوڕەکانم 
هەندێک پارەی هەبو ویستى بەو پارەیە 
لەنزیک ماڵی خۆمان چایخانەیەک دابنێ، 
بەاڵم من نەمهێش���ت و وتم بەو پارەیە 
كوڕه كه م  ئه وه بو  دادەنێن���م،  دوکانێک 

رازیی بو«.
بڕیاره كه ى  له سه ره تادا  باسیله وه شكرد 
قورس بوه ، به اڵم ورده  ورده  ناسراوه و 
سه ركه وتنى به ده ستهێناوه و توانیویه تى 
ناوبانگێكى ب���اش بۆخۆی په یدا بكات، 
بژێوی���ی  س���ه رچاوه یه كى  ه���اوكات 
گونجاویش بۆ خێزانه كه ى دابین بكات.

خاسە، له ساڵی 2010 دا حه جی كردوه ، 

هه ربۆیه  ئێس���تا به  )حاجی خاس���ه ( 
بان���گ ده كرێ���ت. ئ���ه و ئه گه رچی هیچ 
خوێنده وارییه ك���ى نییه ، به اڵم به رده وام 
بایه خ به  كه ره سته ى دوكانه كه ى ده دات 
و ناهێڵێت خواردنى به سه رچو و خراپ 

له  دوكانه كه یدا هه بێت.
به  ش���انازیی و دڵنیایی���ه وه  له وباره وه  
ده ڵێ���ت: »تاوەک���و ئێس���تا لیژن���ەی 
تەندروس���تی دەس���تی بەس���ەر هی���چ 
بەس���ەرچو  م���اوە  خواردنێک���ی 
لەگ���ەڵ  نەگرت���وە،  لەدوکانەکەم���دا 
لیژنەكه وە  ئەوەشدا چەندینجار لەالیەن 

دەستخۆشیم لێكراوه «.
له پ���اڵ كارك���ردن ل���ه  دوكانه كه ى دا، 
)حاجی خاس���ه(  توانیویه تى كاروباری 
ماڵه وه ش به باش���ی به ڕێوه ببات، ئێستا 
تەنها خۆی و هاوژینەکەی لەس���ەرماڵ 
م���اون و  ت���ەواوی ک���وڕ و کچەکانی 

هاوسەرگیریان کردوە.
ئه و باس له وه ده كات كه  هاوس���ه ره كه ى 
به دڵخۆش���ییه وه   و  هاوكارێت���ى  زۆر 
ئه وه ده خات���ه  رو كه  بەردەوام وەکو دو 
یەکتر  هاوکاری  هاوسەری س���ەرکەوتو 
دەک���ەن لەبەڕێوەبردن���ی ئیش و کاری 

دوکانەکەیان دا.
س���ه ردار، ی���ەک لەکوڕەکان���ی حاجی 
خاس���ه ، به ش���انازییه كى قوڵه وه  وتى: 
»دایک���م جێگ���ەی ش���انازییە بۆ ئێمە 
کەتوانیویەتی بۆ خۆی کاری فرۆشیاری 
ب���کات و هاوش���ێوەی پی���اوان هەوڵی 
بەدەس���تهێنانی بژێوی ژیان���ی داوە به  

سه ربه رزی«.
هەندێ���ک  ک���ە  ئ���ەوەی  بەه���ۆی 

»له هه م���و كات و س���اتێك كێش���ه  و 
ئاسته نگ روبه ڕوم ده بێته وه ، به اڵم ئه و 
كێش���انه  نابنه  رێگر له به رده م كاره كانم 
و ناهێڵم ئه و كێش���انه  ببنه  به ربه س���ت 

له به رده مم دا«.
ئاماژه ى به وه ش���كرد ل���ه م روه وه  ئه وه  
كۆمه ك���ى ك���ردوه  ك���ه  توانیویه ت���ى 
هاوس���ه نگیه ك له نێوان كارى ده ره وه و 
ژیانى تایبه ت���ى دا رابگرێت »توانیومه  
هاوسه نگی نێوان ئیشی ماڵه وه  و ئیشی 
به ڕێوبه رایه تیه كه م بكه م به ش���ێوه یه كی 

باش«.
وتیش���ی: »هه مو ئافره تێك بارودۆخی 
جی���اوازه ، گرن���گ ئه وه ی���ه  بتوانێ���ت 
هاوس���ه نگی دروست بكات و سه ركه وتو 
بێت له  كاره كه ى و ئه و به رپرسیارێتییه ى 

له سه ر شانێتی«.
زۆرجار ژن���ان كه  به رپرس���یارێتیی له  

ده زگایه ك وه رده گرن، كێشه یان ئه وه یه  
ك���ه  له الی���ه ن پیاوانه وه  ئ���ه م كاره  به  

قورس وه رده گیرێت.
له وب���اره وه  به ڕێوب���ه ری بانك���ی كه الر 
باس���له وه ده كات فه رمانبه رانی ره گه زی 
نێر ل���ه  فه رمانگه كه یان زۆرن و ئه وه ى 
مای���ه ى خۆش���حاڵیه تى ك���ه  زۆر باش 
له گه ڵیاندا گونجاوه . وتیشی: »هه رگیز 
به و شێوه یه  مامه ڵه م له گه ڵ دا نه كراوه  
كه  م���ن ئافره تم و پل���ه م كه متر بێت، 
به ڵك���و هه مومان ه���اوكاری یه كترین، 
به بێ ئه وانی���ش ناتوان���م كاره كانم به  
باش���یی ئه نجام ب���ده م، چونكه  چه پڵه  

به یه ك ده ست لێنادرێت«.
له گه ڵ شكاندنی نه ریتێك و هه ڵبژاردنی 
كارێ���ك له الیه ن ئافره تان���ه وه ، زۆرجار 
كۆمه ڵگا وخێ���زان ده بن���ه  گه وره ترین 
به ربه س���ت و رێگریی له پێش كاره كان 

دا، ب���ه اڵم ره وش���ه كه  ل���ه الی )ئاریا( 
پێچه وانه یه .

هاوس���ه ره كه م  و  »خێ���زان  وت���ى: 
به تایبه ت���ی  هاوكارم���ن  گه وره تری���ن 
ئه و  پش���تیوانی  چونكه   هاوسه ره كه م، 
نه بوایه  نه مده توانی ئه م پۆسته  وه ربگرم 

وخزمه ت بكه م«.
وتیش���ی: »هه مو ش���تێك به  ئیراده ی 
مرۆڤ كه وتوه  چ ئافره ت بێت یان پیاو، 
ئیراده ت هه بێت له س���ه ر ئه وه ی بته وێت 
ئه نجام���ی بده یت، دڵنیابه  به  ده س���تی 

ده هێنی«.
له گه ڵ ئه وه شدا جه ختى كرده وه  له سه ر 
ئه وه ى ده بێ���ت ژنان پ���ه ره  به تواناى 
خۆیان بده ن »ده بێت كه سێكی لیهاتو و 
زیره ك بیت له  بواره كه ت دا، بۆ ئه وه ی 
به  سه ركه وتویی كاره كه ت ئه نجام بده یت 

و به  ئامانجه كه ت بگه ى«.

ل���ە  ئافرەت���ان  لەپێداویس���تیەکانی 
دوکانەکەی���دا دەس���ت دەکەوێت، بۆیە 
رۆژان���ە ئافرەتان���ی ناحیه کە رودەکەنه 
دوکانەکەی بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان، 
ئه وی���ش ب���ه رده وام هه وڵ���ده دات ئه و 
بیرۆكه یه یان له ال بچه س���پێنێ كه  ژنان 

ده بێت خاوه نى ئیراده  بن.
له وباره وه  وت���ى: »ئامۆژگاریم بۆ ژنان 
ئەوەیە کەهەرگیز گوێ بەقسەو توانجی 
خەڵکی نەدەن«، ده شڵێت: »ئافرەتان 
نابێت لەئیشکردندا شەرم بکەن، چونکە 
ئەوانیش وەک���و پیاوان ئازادن و ئەگەر 
کارێکی گونجاو هەبێ���ت بۆیان ئەوا با 
ئەنجامی بدەن و گوێ بەقسەی خەڵک 

نەدەن«.
وتیش���ی: »م���ن ق���ه ت خ���ۆم به كه م 
نه زانیوه ، به ڵكو حس���ابی پیاوم بۆخۆم 
کردوە و هەرگیز گوێم بەقسەی خەڵکی 

نەداوە«.

حاجی خاسه و هاوسه ره که ی له پێش دوکانه که یان

هه مو شتێك به  
ئیراده ی مرۆڤ 

كه وتوه  چ ئافره ت 
بێت یان پیاو

ئامۆژگاریم بۆ ژنان 
ئەوەیە هەرگیز 
گوێ بەقسەو 
توانجی خەڵکی 

نەدەن
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◘ نه وژین

پێمبده :
گوڵێكى هه تیو،
پایزێكى گوناه،

ئاگرێكى بێزار له  ئومێد.
پێتده به خشم:

دارستانێكى به رین،
موڵكێك له  به هار،

مه شخه ڵێك له  په لكه زێڕینه .

ئه م دێڕه  شیعرانه ، ده ربڕی ناخی ژنێكى 
نزیك���ه ، نزیك له  خه م و كۆژانى ژنان و 
ئ���ازارى میله ته كه ى. ئه و ژنه ش )نارین 

عومه ر(ه .
ژنه  ش���اعیر و لێكۆڵه رى كورد )نارین 
ی���ك ل���ه  رۆژئاواى  عوم���ه ر(،  ل���ه  دیرَ
كوردس���تان هاتوه ته  دونیاوه ، به ش���ى 
زمان���ى عه ره بی له  زانكۆی دیمه ش���ق 
ته واو كردوه ، سااڵنێكه  به هه ردو زمانى 
ك���وردی و عه ره بی، ش���یعر و رۆمان و 
لێكۆڵینه وه  ده نوسێت، ئه گه رچی زۆرتر 

وه كو شاعیرێك ده ركه وتوه .
ناری���ن له  دیدارێكى س���ایتی »صحیفه  
المثقف« دا، باس���له ئه زمونى ش���یعریی 
خ���ۆی ده كات و ئاماژه  به وه ده كات هه ر 
له مناڵیی���ه وه  چرۆى ش���یعر له ناخی دا 
گه شه ى كردوه ، ئه میش هاوشانى حه زی 
خۆی بۆ خوێندنه وه و نوسین و گوێگرتن 
له  مۆزیك و گۆرانى، كه  ئه مه ى دواییان 
واتا مۆزیك و گۆرانى وایلێكردوه  زۆرتر 
ح���ه ز بكات له نوس���ینه وه ى ش���یعریی 

گۆرانی ئامێز »لیریك«.
ئه و ئێستا خاوه نى سه روى 20 دانراوه  له  
بوارى شیعر و لێكۆڵینه وه ، به اڵم تائێستا 
ته نها دو دانه یان���ى باڵوكردوه ته وه ، كه  
دو كۆمه ڵه  ش���یعرن یه كێكیان به زمانى 
ك���وردی و ئه وى دیكه ش���یان به  زمانى 

عه ره بی.
چه ن���د  دا،  دانراوه كان���ى  له نێ���و 
لێكۆڵینه وه یه كى كۆمه اڵیه تی و هونه ریی 
هه ن، له وانه ش لێكۆڵینه وه یه ك له باره ى 
دیارده ى قه یره یی له كۆمه ڵگادا، هه روه ها 
تاوانى  له ب���اره ى  دی  لێكۆڵینه وه یه كى 
لێكۆڵینه وه یه كى  له گه ڵ  ناموسپارێزی، 
مێژوی���ی له باره ى ژنان���ى هونه رمه ندى 
ك���ورد له  س���ه ده ى نۆزده هه م���ه وه  تا 

ئێستا.
ش���یعره كانى  له   زۆرێ���ك  به وپێی���ه ى 
به ش���ێوازى لیریك نوس���یوه ، هه ربۆیه  
تائێس���تا  هونه رمه ن���د   10 س���ه روى 
تێكسته كانیان كردوه ته  گۆرانى، وه كخۆی 
به رچاوى  به ش���ێكى  لێوه ده كات  باسی 
ئه و تێكس���تانه ، ره هه ندى نیشتمانى و 
نه ته وه ییان هه یه و په یوه ندیان به  بۆنه  
نه ته وه ییه  كوردیه كانه وه  هه یه  له سه روى 

هه مویانه وه  نه ورۆز.

كچانىگهرمیانشانۆدهبهنهسهرشهقامهكان

نارینێكلهرۆژئاواوه

◘ نه وژین، ژینۆ سەرتیپ

خاڵێكى جیاكه ره وه ى پێنجه مین 
ڤیستیڤاڵی شانۆی شه قام كه  

سه ره تاى ئه م مانگى نۆڤه مبه ره  
له  ده ربه ندیخان به ڕێوه چو، 

به شدارییكردنى ژماره یه كى به رچاوى 
كچان بو له  نمایشه  شانۆییه كان، 

هه روه ك به شێكى به رچاوى 
ئاماده بوانیش له  ره گه زی مێ بون.

به به ش���داریی 16 گروپی ش���انۆیی له  
ش���اره كانى: )س���لێمانى، كه رك���وك، 
كه الر، كف���ری، ده ربه ندیخ���ان، رانیه ، 
كۆی���ه ، ق���ه اڵدزێ، هه ڵه بج���ه ، زاخۆ، 
چه مچه ماڵ و پیره مه گرون(، له  به روارى 
)1-2017/11/3( پێنجه مین ڤیستیڤاڵی 
شانۆی سه رشه قامى ده ربه ندیخان، له و 
قه زایه  به ڕێوه چو، كه  جیاواز له  جارانى 
پێش���و، كچان و ژنان رۆڵ و به شداریی 

به رچاویان تێیدا هه بو.
چاوان محه م���ه د، كچه  ش���انۆكارێكى 
به شداریی ڤیستیڤاڵه كه  بو و له  كه الره وه  
به شداریی كردبو. باسیله وه كرد كه  زۆر 
دڵخۆش���ه  بۆ یه كه مجار به ش���داریی له  
ڤیستیڤاڵه كه دا ده كات، هه روه ك بونى 
كچانیشی له م جۆره  كاره  هونه رییانه  

به  گرنگ زانی.
كوڕان  وه ك���و  »كچانیش  وت���ى: 
له مجۆره   به ش���داریی  مافیان���ه  
چاالكیی و ڤیس���تیڤااڵنه  بكه ن، 
چونكه  واده كات ئه و چاالكی و 
به رهه مانه  سه ركه وتو تر بن و 

باشتر بچنه  ناو خه ڵكه وه «.
ئه گه رچی له  س���ه ره تاكانى 
ش���انۆوه   دروس���تبونى 
له گه رمیان به رده وام یه كێك 
له كێش���ه  گه وره كان نه بون 
ژن  ئه كته رى  كه م���ی  یان 
بوه ، ب���ه اڵم ماوه ى چه ند 
س���اڵێكه و هاوش���ان به  
كردنه وه ى په یمانگاكانى 

ن  ن���ه كا ا ه جو نه ر هو
س���نوره كه دا،  ل���ه  
ج���ۆری  ژم���اره و 
ره گه زی  به ش���داریی 
چاالكییه   ل���ه   م���ێ 
و  هونه ریی���ه كان 
به تایبه ت شانۆ، روى 
له  زیاد بون كردوه .

الوالو عه بدولڕه حمان، 
كه  كچه  شانۆكارێكى 
ن���ه ،  یخا به ند ه ر د

بۆچونه   له م  جه خت 
ده كاته وه .

ئه و كه  له گه ڵ گروپی 
ده ربه ندیخان  شانۆی 
به ش���داریی  دا 

كردبو  شانۆیه كى 
ى  و به ن���ا
 ، ) ر بخۆ (
ئام���اژه  

به وه ده كات كه  رێژه ى به شداریی ژنانى 
شانۆكار تادێت رو له  زیادبونه .

ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »گرنگە ئافرەت 
لە هەموو كارێك���ی هونەری دا هەبێت، 
هیوادارم كچ���ان ئەو ك���ۆت و بەندانه  
بش���كێنن كه له رێگه ى به شدارییكردنیان 
دان و بەهرەكان���ی خۆی���ان پیش���انی 

خەڵكی بدەن«.
له  ڤیس���تیڤاڵه كه دا، 12 كچه  ئه كته ر به  
رۆڵگێڕان له  ش���انۆگه رییه  جیاجیاكانى 
ش���ار و قه زا جیاوازه كان، به شدارییان 
كردبو، ئه مه ش وایك���ردوه  كه  له چاوى 
بینه رانیشه وه  وه كو به ره وپێشه وه چونێك 

هه ژمار بكرێت.
س���ەردار ئەكرەم، یه كێك له  بینه رانى 
نمایش���یه كانى ڤیس���تیڤاڵه كه  بو كه له  
قه زاى كۆیه وه  هاتبوه  ده ربه ندیخان، بۆ 
)نه وژین( وت���ى: »هەروەك چۆن مەل 
به باڵێك نافڕێت، بەهەمان شێوە كاری 

هونەری بە بێ ئافرەت ناكرێت«.
وری���ا حه س���ه ن، ئاماده بویه ك���ى تری 

ڤیس���تیڤاڵه كه  بو، ئام���اژەی بەوەکرد 
بونى كچان له  شانۆ وهونه ردا به گشتى 
زۆر پێویست و گرنگه ، چونکە وه كخۆی 
وتى: »کچان تەواوکەری هونەرن، بۆیه  
ئومێدەوارم س���اڵى داهات���و رێژەیەکی 
زۆرترى كچان له  نمایشه  شانۆییه كاندا 

ببینم«.
هاوكات )سەردار ئەكرەم( پێیوابو كه  
بەش���داری كردنی ئافرەت���ان لەمجۆرە 
ڤیس���تیڤااڵنە دەریدەخات كە ئاس���تی 

رۆشنبیری ئەو ناوچەیە چۆنە.
له پاڵ ئه م بۆچونه دا، ژنه  ش���انۆكارێك 
به ش���دارییكردن  ته نها  كه   وایده بینێت 
به س نییه ، به ڵكو ده بێت ژنان له كایه ى 
هونه ردا رۆڵی فیعلیی و به رجه سته یان 

هه بێت.
ش���انازمحه مه د، ش���انۆكار و ئه ندامى 
لیژن���ەی دادوەریی ڤیس���تیڤاڵه كه ، بە 
)نەوژی���ن(ی وت: »زۆر گرنگە كچان 
بەش���داریی ش���انۆی ش���ەقام بكەن و 
بەگرنگیەوە لێی بڕوانن و وەكو كار یان 

شانۆیەكی الوەکی سەیرى نەکه ن«.
ئاماژه ى به وه ش���دا كه  شانۆی شه قام 
تایبه تمه ن���دى خ���ۆی هه ی���ه  و له گه ڵ 
بینه ردا كارلێ���ك ده كات، بۆیه  گرنگه  
كچانى ش���انۆكار ئاماده كاریی بۆ ئه وه  
بك���ه ن ك���ه  بەریەککەوتنی���ان لەگەڵ 

بینەردا زۆر زیاترە.
له ش���یكاریی ه���ۆی زیادبونى ژماره ى 
كچان���ى ش���انۆكار له گه رمی���ان و 
ش���انۆكاره   ئ���ه و  ده وروب���ه رى، 
ئەوە  بۆ  »هۆكاره ك���ه ى  وتى: 
كەخەڵك���ی  دەگەڕێت���ەوە 
هۆش���یار  باش  تاڕادەیەكى 
بونه ت���ه وه و تێگەیش���ون 
لەوەی بون و به شداریی 
ل���ه كارى  كچ���ان 
هونه ریدا، به قه ده ر 
به شداریی كوڕان 

گرنگه «.

به پێچه وانه ى ئه و رایه وه  كه وایده بینێت 
ش���اعیر پێویسته  له  چوغز و جیهانێكى 
تایب���ه ت به خۆیدا بخولێت���ه وه ، )نارین 
عومه ر( وایده بینێت ده بێت ش���اعیر له  
كۆمه ڵگه كه یه وه  نزیك بێت و له گه ڵیاندا 
خۆشى و تاڵی به ش بكات، به شێوه یه ك 
خۆی له  ئاستێك و میلله ت له  ئاستێكى 
دیك���ه  نه بینێت، هه ر ئ���ه م هۆكاره ش 
ب���ه  ه���ۆی جه ماوه ریی بونى ش���اعیر 

ده زانێت.
له باره ى ش���یعری كوردی���ه وه ، )نارین( 
ئاماژه  به وه ده كات كه  به پێی پێویس���ت 
هه قی پێن���ه دراوه ، به تایبه تى باس له  
رۆژئاوا ده كات كه  زۆرێك له  كورده كانى 
ئه و پارچه یه  زمانى كوردیان بۆ نوسین 
و قس���ه كردن به كارنه هێن���اوه ، ب���ه اڵم 
وه كخۆی وتى له م چه ند ساڵه ى رابردو 
حه زى خه ڵكى بۆ به كارهێنانى زمانه كه و 

نوسین به  كوردی زیادی كردوه .
ه���اوكات ره خنه و گله ی���ی زۆره  له وه ى 
به شی پێویست گرنگیی به  هونه رمه ندان 
نادرێت، ئه گه رچ���ی خاوه نى هونه رێكى 
ره س���ه نن و رۆڵیان هه بوه  له  پاراستنى 
كه لتورى كوردی���ی و ژێرخاك نه بونى، 
هه ر ئ���ه م گرنگیپێنه دانه ش وایلێكردوه  

چه ندیین وتار له وباره وه  بنوسێت.
له باره ى ره وش���ى ژنانه وه  له  رۆژئاواى 
كوردستان، )نارین عومه ر( ئه وه ده خاته  
رو كه  ژنان ئه رك و به رپرس���یارێتییان 
زۆره و پێویس���تیان به  تێكۆش���انى زۆر 

هه یه . 
ئاماژه ى به وه كرد ك���ه  پێش ئازادبونى 
ئه و پارچه یه ى كوردستان له ساڵی 2011 
به دواوه ، ب���ارودۆخ ب���ۆ چاالكیی ژنان 
قورس بوه و ژماره ى چاالكوانانى ژن له  
په نجه كانى ده س���ت پێپه ڕیان نه كردوه ، 
به اڵم دواتر ژماره كان به ره و هه ڵكش���ان 

چون و به شداریی ژنان به هێز بوه .
ئه و ژنه  شاعیره  پێیوایه  كه  ژنان ئێستا 
پێویس���تیان به  تێكۆشانى زیاتر هه یه ، 
له خۆپه رستى،  دوربكه ونه وه   داواده كات 
چونكه  كاری زۆر م���اوه  ژنان ئه نجامى 

بده ن و پێی هه ستن.

ده بێت شاعیر  
خۆشى و تاڵی 

له گه ڵ كۆمه ڵگا كه ی  
دا به ش بكات
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ئه زمونی جیاوازی دو كچه  خوێندكارى گه رمیانى
دوهاوڕێینزیك6ساڵهلهخوێندنداكێبڕكێییهكدهكهن

◘ نه وژین، نازه نین گۆران

الی ئێمه  به رده وام بونى ملمالنێ و 
كێبڕكێ )منافسه ( به وه  ناسراوه  كه  

كارێكى خراپ و نه شیاوه  له نێوان 
هاوڕێكاندا، به اڵم دو كچ له  گه رمیان، 

ئه م بۆچونه  ده گۆڕن و له رێگه ى 
كێبڕكێیه كى شه ش ساڵییه وه ، 

توانیویانه  په ره  به ئاستى خوێندنى 
خۆیان بده ن و دواقۆناغی ئاماده یی، 

به  پله یه كى به رزه وه  ببڕن.

)خێاڵن( و )كانی(، دو كچه  خوێندكارى 
دانیش���توى كه الرن كه  ئه مس���اڵ پۆلی 
12ى ئاماده ییان ت���ه واو كردوه . ئه وان 
له گه ڵ پێنانه  نێو پۆلی 7ى بنه ڕه تیه وه ، 
ده س���تده كه ن به  كێبڕكێكردنى یه كترى 
له وه ى كامیان نمره ى به رزتر و باش���تر 
ل���ه  خوێندن دا به ده س���ت دێنێت، ئه م 
ب���ه رده وام پێده ده ن هه تا  ملمالنێیه ش 
یه كه میان له  كۆلێژی )پزیشكیی گشتی( 
و دوه میش���یان له  كۆلێژی )پزیش���كی 

ددان( وه رده گیرێت.
خێاڵن عوس���مان محەمەد، 17 س���اڵ، 
له  قس���ه كردنى بۆ )نه وژین( گه ڕایه وه  
س���ه ره تاكانى یه كتر ناسینیان و وتى: 
»م���ن و کانی  ل���ە پۆلی شەش���ەوە  
یەکترمان ناس���ی و هەر لەو کاتەشەوە 
مونافسی یەکتربوینە هە تاپۆلی دوانزە، 
لەماوەیەدا هەندێکجار ئەو لە پێش���ەوە 

بوە و هەندێکجاریش من«.
به درێژایی 6 ساڵی خوێندنى بنه ڕه تى و 
ئاماده ی���ی، ئه م دو كچه  به رده وام ده بن 
له  كێبڕكێكردن و هه موس���اڵێكیش به  
پله ى به رز پۆله كه یان ده بڕن، ته نانه ت 

)خێ���اڵن(  لەپۆلی نۆه���ەم دا یەکەمی 
خوێندگاک���ەى و س���ێیەمی گەرمی���ان 

ده بێت.
له پاڵ كێبڕكێك���ردن دا، خێاڵن و كانی 
هه م���و گرنگییه كی���ان به خوێندنه كه یان 
داوه ، ئامانجیش���یان ئه وه بوه  به رزترین 
پل���ه  به ده س���ت بێن���ن و ل���ه  كۆلێژی 

پزیشكیی وه ربگیرێن.
له باره ى ش���ێوازى خوێندن و س���ه عی 
كردنیانه وه ، كانى هەیاس محەمەد، 17 
ساڵ، بۆ )نه وژین( رونیكرده وه : هه رگیز 

هه ستیان به ماندو بون نه كردوه .
وتى: »هیچ کات هەستمان بەماندو بون 
نەکردوە، چونکە ه���ەردەم بیرمان الی 

خەونەکه مان بوە«.
خوێندنیش���یانه وه   ش���ێوازى  له باره ى 
ئه وه ى سه ربار كرد كه  بەپێی خشتەی 
رۆژانە خوێندنیان کردوە و تێكڕا رۆژانه  
نزیک���ەی هەش���ت کاتژمێر س���ه عی و 

خوێندنى كردوه .
)خێاڵن(یش باسلەوەدەکات کە تەنانەت 
لەکاتی چونى بۆ گەشته  خێزانیه كانیش 
دا کتێبەکان���ی له گه ڵ خۆی���دا بردوه و 
ئه م���ه ش  ه���ۆكارى  خوێندویه ت���ى، 
ده گه ڕێنێته وه  بۆ ئه وه ى »هەردەم بیرم 

الی خەونەکەم بوە«.
ئه م دو كچه  راسته  وه كو دو كێبڕكێكارى 
یه كدی خوێندویان���ه ، به اڵم هاوكات دو 
هاوڕێی نزیكی یه كتریشن، هه ر ئه مه شه  
وایكردوه  ك���ه  تاڕاده ی���ه ك كاره كه یان 
به الی هاوڕێكانى دیكه یانه وه  نامۆ بێت.

گۆنا ئیبراهیم، ک���ە هاورێیەکی ئه و دو 
كچه یه ، ب���ۆ )نه وژین( وتى: »خێاڵن و 
کانی جگە لەوەی منافس���ی یەکتربون، 
دو هاورێی باش���ی یه كت���ری بون، بۆیه  

ئه مه  مایه ى سه رسوڕمان بو«.
پێكه وه   به رده وام  كه   باسیله وه ش���كرد 
تێكۆشاون و هاوکاری یەکتریان کردوە.

وادی���اره  ئ���ه م تێكۆش���ان و هاوكاریه  
به درێژایی شه ش ساڵ به هه ده ر نه چوه ، 
به ڵكو به پێچه وانه وه  ده ره نجامێكى باشی 
هه بوه و هه ردو خوێندكاره كه  توانیویانه  
به  پله یه ك���ى باش بگ���ه ن، ئه گه رچی 
خه ونى )خێ���اڵن( به دیارییكراوی ئه وه  

نه بوه  كه  ویستویه تى.
وتى: »راس���تە خەونی من پزیش���کی 
گش���تی بو، بەاڵم دڵتەنگ نیم کە ناوم 
لەپزیش���کی ددان هاتەوەو ئەویش لەو 

چوارچێوه دایه  کە من حەزم لێی بوە«، 
ه���ۆكارى ئه م���ه ش ده گه ڕێنێت���ه وه  بۆ 
بایكۆتی مامۆستایان و هه روه ها خراپی 

ئاستى هه ندێك مامۆستاى دیكه یان.
ب���ه اڵم )کانی( نەگەیش���تنی )خێاڵن( 
بەخەونەکەی، ده چوێنێ به  به دینه هاتنى 
خه ون���ى ه���ەزاران خوێن���دکاری تر و 
هۆكاره كه شى به ته نها دەگەڕێنێتەوە بۆ 

»بایکۆت«.
له گه ڵ ئه مه ش���دا ئ���ه و پله یه ى كه  ئه م 
دو كچه  خوێندكاره  به ده س���تیانهێناوه ، 
مای���ه ى  مامۆس���تاكانیانه وه   ب���ه الی 
موفاجه ئه  نه ب���ون، چونكه  ئه وان وه كو 

دو كچى زیره ك و به توانا ناس���راون له  
خوێندنگه كه یان.

ئاکۆ جەوهەر، کە مامۆس���تایەکی ئەم 
دو خوێندکارەی���ە، دەڵێ���ت: )خێاڵن( 
و )كانى(  دو خوێندکاری س���ەرکەوتو 
ب���ون و لەهەمان کات���دا زۆر خەمخۆری 
خوێندنه كه یان بون و بەردەوام هەوڵیان 

دەدا کە لە هەمو شت تێبگەن«.
سەبارەت بە كێبڕكێكردنیشیان بۆ نمره ى 
به رز، )م.ئاكۆ( په سنى كاره كه یانى دا 
و وتى: »ئەو جۆرە منافسەیە لەنێوان 
خوێندکاراندا لەپێناو نمره  و داهاتویەکی 

باش، كارێكى جوان و باشه «.

◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

ئه گه رچی ژماره ى مامۆستایانى ژن 
له گه رمیان به  سه دانه ، به اڵم به  

ده گمه نى ئه و مامۆستایانه  پۆستى 
به ڕێوه به رى قوتابخانه كانیان وه رگرتوه ، 

مامۆستایانیش له  هه ردو ره گه ز 
هۆكاره كه ى ده گه ڕێننه وه  بۆ ئه وه ى 
ئه و پۆسته  سه رقاڵیی زۆره و كه متر 

ژنان خۆیان له  قه ره ى ده ده ن.

هه رچه ند له  ئێس���تا و رابردوش���دا له  
ناوه نده كان���ى خوێن���دن دا له  گه رمیان 
ژماره یه كى زۆر و به رچاوى مامۆس���تاى 
ل���ه  ره گه زی م���ێ تێدا بوه ل���ه  بوار و 
پسپۆڕیی جیاواز ، به اڵم رێژه یه كى كه م 

له م ژنانه  توانیویانه  پۆستى به ڕێوه به رى 
قوتابخانه كان وه ربگرن.

به  پێ���ی ئامارێ���ك كه  )نه وژی���ن( له  
ده س���تی  گه رمیان���ه وه   پ���ه روه رده ى 
كه وتوه ، له  س���نورى ئیداره ى گه رمیان 
دا 340 قوتابخان���ه  هه یه ، له  كۆى ئه م 
قوتابخانه یان   20 ته نه���ا  قوتابخانان���ه  
به رێوبه ره ك���ه ى ژن���ه ، ئ���ه م رێژه یه ش 

ده كاته  كه متر له  %6.
له ب���اره ى كه میی رێ���ژه ى به ڕێوه به رى 
 )43( ره ئ���وف،  روخ���ۆش  ژن���ه وه ، 
س���اڵ، به ڕێوبه رى ئاماده یى شێروانه ى 
كچانه  له كه الر، ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
بۆ ئه وه ى  »هۆكاره كه ى ده گه ڕێت���ه وه  
كه  ژنان له ماڵ���ه وه دا ئه ركێكى زۆریان 
له سه ر شانه  وه كو به خێوكردنى مناڵ و 

ئیشوكارى ماڵه وه «.
ئه و به ڕێوه ب���ه ر جه ختله وه ده كاته وه  كه  
ئه ركی به ڕێوه به رى قوتابخانه ، ئه رك و 
به رپرسیارێتیه كى قورس و گرانه ، بۆیه  
زۆرجار ژنان خۆیانى لێده بوێرن، ئه ویش 
په روه ده ییان  دیكه ى  ئه ركی  به وهۆیه ى 

له سه ر شانه  له نێو خێزانه كانیان دا.
ئه م خاڵ���ه ، توێژه رێك���ى كۆمه اڵیه تیی 
ل���ه  قوتابخانه كاندا، جه ختی لێكرده وه ، 
ئام���اژه ى به وه ك���رد كه  زۆرج���ار ژنان 
به تایب���ه ت ك���ه  خێزاندار ب���ن، به هۆی 
سه رقاڵیه وه  ناتوانن ئه م ئه ركه ش بگرنه  

ئه ستۆ.
ش���ه رمین حسام، )29( ساڵ، توێژه رى 
ده ڵێت:  بۆ )نه وژی���ن(  كۆمه اڵیه ت���ی، 
»زۆرجار داواكاری ب���ون به  به ڕێوه به ر 

ژنان كه متر له  6%ى به ڕێوه به رى قوتابخانه كانى گه رمیان پێكدێنن
گهرمیان..مامۆستاىژنىزۆروبهڕێوهبهرىژنیزۆركهم

ئاراس���ته ى ژنان ده كرێت، به اڵم به هۆی 
كه م���ى كات و ئیش���وكارى ماڵ���ه وه  و 
به خێوكردنی مناڵه وه ، ئه م داوایه  ره ت 

ده كه نه وه ».
ئه وه ى تائێستا باسكراوه ، ژنان قسه یان 
له ب���اره وه  كردوه ، به اڵم ئایا رای پیاوان 
به ڕێوه ب���ه رى  پیاوان���ى  به تایب���ه ت  و 

قوتابخانه كان چییه ؟
به  پێی وت���ه ى یه كێك ل���ه  به ڕێوبه ره  
پی���اوه كان، خێ���زان و كۆمه ڵ���گا ب���ه  
یه كێك له  هۆكاره  سه ره كیه كانى كه مى 
بون���ی به رێوب���ه رى ژن داده نرێ���ت له  

قوتابخانه كاندا.
به رێوه ب���ه رى  مه حم���ود،  محه م���ه د 
ب���ۆ  قوتابخان���ه ى كان���ى بنه ڕه ت���ى، 
)نه وژی���ن( وت���ى: »ره گ���ه زى مێینه  
فش���ارى زیاترى خێزانیان له س���ه ره  بۆ 
پاراستنیان له  الده ره كانى ناو كۆمه ڵگا 
ئه م هه ڵس���وكه وته ش له گ���ه ڵ ره گه زى 
مێین���ه دا وا ده كات كه س���ایه تى هێنده  
به  هێزى نه بێت كه  بتوانێت رابه رایه تى 

قوتابخانه یه ك بكات«.
به اڵم به ڕێوه به رى قوتابخانه ى ره وشتى 
كچ���ان، ئ���ه م بۆچونه  س���ه رله به ر ره د 

ده كاته وه . 
روخ���ۆش ره ئوف، وت���ى: »تواناى ژن 

هیچ كه متر نیه  له  تواناى پیاو«.

بۆچون���ه دا،  دو   ئ���ه م  له به رامب���ه ر 
چاالكوانێك���ى بوارى ژن���ان، په روه رده  
به  كه مته رخ���ه م ده زانێت، كه  ده رفه تى 
یه كس���ان بۆ هه ردو ره گه ز ناڕه خسێنن 
ئ���ه وه ى پۆس���تى به ڕێوه ب���ه رى  ب���ۆ 

قوتابخانه كان وه ربگرن.
په یمان ئه می���ن، چاالكوانى بوارى ژنان 
ده ڵێت: »س���ه ربارى زۆرى مامۆستای 
ژن ل���ه  ناوه نده كانى خوێن���دن، به اڵم 
زۆر ب���ه  كه م���ى ژنان وه ك���و به رێوبه ر 

ده رده كه ون«.
ئه و كه  هاوكات خۆیشی مامۆستایه ، له  
شیكردنه وه ى هۆكارى ئه م حاڵه ته  وتى: 
»هۆكاره ك���ه ى بۆ ئ���ه وه  ده گه ڕێته وه  
كۆمه ڵێ���ك ئه رك و به رپرس���یارێتى له  
مامۆستا زیاتره  له  ناوه نده كانى خوێندندا 
به و پێی���ه ى كاروباره كان���ى به رێوه به ر 
زیاتر سه رقاڵى ئه وێت به  چونه  ده ره وه  

و كاروبارى ده ره وه ى قوتابخانه ».
له به رامب���ه ر ئه م ره خن���ه و تێبینیانه دا، 
پ���ه روه رده ى  گش���تى  به ڕێوه ب���ه رى 
گۆڕه پانى  ده خاته   تۆپه ك���ه   گه رمیان، 

خودی مامۆستایان.
م. دارا ئه حمه د، به  )نه وژین(ى راگه یاند: 
»به ش���داریكردنى مامۆستایانى ئافره ت 
له  ئی���داره ى قوتابخان���ه كان په یوه ندى 
ب���ه  خ���ودى مامۆس���تاكانه وه  خۆیان 
هه یه«. ئه وه ش���ى خس���ته ڕو: »ئه گه ر 
هه ر مامۆس���تایه ك مه رجه كانى تواناى 
ئیداره دا ن���ى تیابێ���ت ب���ۆ به ڕێوه به رى 
قوتابخانه ، به بێ جیاوازى ره گه زى ئێمه  

ئه یكه ین به  به ڕێوه به ر«.
به ڕێوه به رى گشتى په روه رده ى گه رمیان، 
ره دیکرده وه  که  ئه وان رێگریی بکه ن له  
ده ستبه کاربونی مامۆستایانی ژن وه کو 

به ڕێوه به ر.
وتیش���ى: »ئه وه  مامۆستایانى ئافره ت 
خۆیان���ن كه  نایانه وێت بێنه  پێش���ه وه و 
بب���ن ب���ه  به ڕێوه به ر، ن���ه ك ئێمه  رێژه  
دی���اری بكه ین بۆ به ڕێوه ب���ه رى پیاو و 

ئافره ت«.

به هۆی ئیشوكارى 
ماڵه وه  مامۆستایانی 
ژن به ڕێوه به ریی 

ناکه ن
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◘ گوڵباخ حه سه ن

25 نۆڤەمبەری هه مو ساڵێك رۆژی 
جیهانی به ره نگاربونه وه ی توندوتیژییه  
دژ به  ژنان. ده ستنیشانكردنی رۆژی 

25 نۆڤەمبەر به  رۆژی جیهانی 
به ره نگاربونه وه ی توندوتیژی 

دژی ژنان، ده گه ڕێته وه  بۆ رۆژی 
تیرۆرکردنی)خوشكانی میرابال(.

)خوش���كانی میراب���ال( پێكهاتبون له  
س���ێ خوشك كه  ئۆپۆزسیۆن و چاالكی 
سیاس���ی بون له  كۆماری )دۆمینیكان( 
دژ به  سیسته می حوکمڕانی دیكتاتۆریی 
)رافایی���ل تروخیل���و( ك���ه  ئ���ه و كات 
فه رمان���ڕه وای واڵته كه  بو. له  س���اڵی 
1960 به دڕندانەتری���ن ش���ێوه  له الیه ن 
پیاوانی رژێمه کەی ناوبراو تیرۆر کران.

)خوش���كانی میرابال( له  چوارچێوه ی 
رێكخراوێكی سیاسی به  ناوی )بزوتنه وه ی 
چوارده ی یۆنیۆ( خه باتی سیاسییان دژ 
به  رژێمی دیكتاتۆری به ڕێوه  برد، به اڵم 

سه ره نجامیان تیرۆكردن بو.
به اڵم دوای تیرۆرکردنیان، ئه م خوشكانه  
ناوبانگی���ان زیاتر گه ش���ایه وه و بون به  
هێمای خه باتكردن بۆ ئازادی و یه كسانی 
و كۆتاییهێن���ان ب���ه  چه وس���اندنه وه ی 

ژنان. 
ی   17 ل���ە  یه كگرت���وه كان  نه ت���ه وه  
دیسمبەری  س���اڵی 1999 بڕیاریدا 25ی 
نۆڤەمبەر، واتا رۆژی تیرۆركردنی ئه وان، 
وه ك رۆژی جیهان���ی به ره نگاربونه وه ی 

توندوتیژی دژی ژنان بناسێنێت.
ئەگ���ه ر ئ���ەم چیرۆکە گ���رێ بدەینەوە 
لەگەڵ چیرۆکی قوربانیانی ژنانی کورد 
بێگومان  کۆمەڵگەی کوردیش دەیان و 

سەدان چیرۆکی قوربانی ژنانی هەیە.
ژنان���ی قوربان���ی لە رابرد و ئیس���تادا 
ویستویانە روبەڕوی کەلتوری پیاوساالری 

ببنەوە. 
ماف���ە  و  داوا  لەپێن���او  ئ���ه وان 
س���ەرەتایەکانیان لەهەڵبژاردنی ژیانیان 
قوربانی،  بونەتە  خۆیان،  بەخواس���تی 
ئیت���ر چ کوژرا بن ی���ان بێده نگ کرابن، 

یاخود ناچار بەخۆکوشتن کراون.
ئەوه ى چیرۆکى ژنانى ئێمە لەچیرۆکی 
خوش���کانی )میرابال( جیا دەکاتەوە، 
ئه وه یه  كه  قوربانیەکانی ئێمە هەمیشە 

25 نۆڤه مبه ر، له  دۆمینیكانه وه  بۆ كوردستان

ژنانی ئاس���ایی بون ن���ەک چاالکوانانی 
بواری یەکس���انی خوازی���ی و مافه كانى 
ژنان، لەم���ەوە دەگەینە ئ���ەو واقعەی 
کەئێمەی چاالكوانان کەمتر خواس���تی 
راس���تەقینەمان هەبوە ب���ۆ قوربانیدان 
و گۆڕانکاریی و باش���ترکردنی رەوشی 

ژنان.
توانیوە  نەم���ان  ئ���ه وه ش  س���ه رباری 
دۆسیه ى ئەو هەزاران  قوربانیەی ژنان 
کە لەم���اوەی رابردودا بونەتە قوربانی، 
به شێوه یه ك ئاراس���ته  بكه ین كه  كۆی 

ژیان و رەوشی ژنانی پێ بگۆڕین.
ئەگه ر ئاوڕێ���ک لە تێپەڕبون بەس���ەر 
چارەک���ە س���ەدەیەک لەخەباتی ژنانی  
یەکس���انیخوازی  کۆمەڵگ���ەی کوردیدا 
بۆم���ان رونده بێته وه     ئ���ه وا  بدەینه وه ، 
هێش���تا هەنگاوەکانمان به پێی پێویست 
نه نراون، به ڵكو هەندێکجاریش بۆ دواوە 
س���ەرچاوەی گرتوە، بەوەی هەمیش���ە 
هەوڵەکان بێ ئ���اکام و توندوتیژیەکان 

لەزیادبوندان.
پرس���یار ئه وه یه : کێ لەمە بەرپرسە و 

هۆکارەکان چین؟
به راى من خراپی ئ���ەدای رێکخراوەکان 
و چاالکوان���ان، خراپ���ی سیس���تەمی 
بەڕێوەبردن، نەبونی هوشیاری ئابوری و 
یاسایی گونجاو، ژینگەو  کەلتور، ئەمانە 
ه���ۆکارو رێگە خۆش���کەربون بۆئەوەی 
ژن���ان باوەڕیان ب���ە یەکالییکردنەوەی 
کێش���ەکانیان ل���ە رێگەی یاس���اییه وە 
نەبێ���ت، وەک هەمیش���ە ی���ان رێگەی 
ب���ۆ  گرتوەتەب���ەر  دیوەخانەکانی���ان 
یەکالییکردنەوەی کێش���ەکانیان، یاخود 

پەنایان بۆ خۆکوشتن بردوه .
ئێمە ره نگه  نه توانین رەگی توندوتیژی 
به ت���ه واوی ببڕین، چونک���ە توندوتیژی 
دژی ژنان فۆڕمێکی جیهانی وەرگرتوە، 
بەاڵم ش���وێن و کلتور و ئاین و یاس���ا 
رۆش���نبیریی و ئاب���وری، رۆڵ���ی خۆی 
بینی���وە لەجیاوازیەکان لەباش و خراپ 
و لەش���وێنێکه وه  ب���ۆ ش���وێنێکی تر، 
کەبەداخەوە هەمیشە کۆمەڵگەی کوردی 
ئەم شتانەی س���ەرەوەی تیادا السەنگ 
بوەو بەردەوامی���ش تیایدا ئه و بابه تانه  

به  دژی ژن شکاوەتەوە.
ناتوانین حاشا لەوەش بکەین کە ئێمەی 
ژنانی���ش تەواوک���ەر و ه���اوکاری پیاو 
بوینە لە ئەنجامدان و رێگەخۆش���کردن 

پێی���ەی  ب���ەو  توندوتیژی���ەکان،  ب���ۆ 
هەمیش���ە دایکان جۆرێک لەپەروەردەی 
پشتاو پش���تیان بۆ ماوەتە لەکەلتوری 
داس���ەپاوی پیاوس���االریدا و هەوڵ���ی 
رۆش���نبیرکردنی وه چه كانی���ان نەداوە، 
پ���ەروەردە بکەن  نەیانتوانیوە پیاوێک 
کە رێز لەژن بگرێ و مافەکانی پێش���ێل 
نەکات، یاخود کچێک دروست بکەن کە 
بێ  مافەکانیدا  پێشیلکردنی  لەبەرامبەر 

دەنگ نەبێت.
بۆیە زۆری فه راغەکانی وەکو: )نەبونی 
ئابوری سەربەخۆ، رۆشنبیری، ژینگەی 
یاس���ای گونج���او، کلتوری  گونج���او، 
تەندروس���ت، الی���ەن و پەناگەی لەبار( 

لەبەرژەوندی ئەو نەبێت.
ئەو هەمو فەراغە و نەبونی فەزای ئازاد 
ژنان���ی ناچار بەگرتنەب���ەری رێگەکانی 
)خۆکوش���تن، بێدەنگ ب���ون و یاخود 
تەسلیم بون( بەو واقعەی کە تیایدایە.

فەراه���ەم نەبونی داوا و مافەکانی ژنان 
و هەوڵەبێ ئاکامەکان، کۆی کۆمەڵگاو 
رێکخ���راوەکان،  یاس���ا،  و  سیس���تەم 
چاالکوانان بەشداری، لێى بەرپرسیارن، 
تاوانبارو بەش���داری ئەو تاوانانەن لەم 
کۆمەڵگەیەدا دەرحەق بە ژن دەکرێت.

کات���ی ئەوە هاتوە الیەن���ی پیوەندیدار 
بە پرس���ی توندوتیژی و رێکخراوەکانی 
کۆمەڵگەی مەدەنی، بیر لە رێگەچارەی 
ن���وێ و گونجاو و چارەس���ەری  کورت 
و خێرا بکەنەوە، وەکچۆن هەمیش���ە بۆ 
پێکانی ئامانج، پێویس���تە کورتترین و 
کەمترین رێگە ببڕین بە کەمترین تێچو، 

له پێناو گەیشتن به  زۆرترین  ئامانج.
له م روه ش���ه وه  بەبڕوای من پێویس���تە 
روح���ی قوربانی���دان و روبەڕوبون���ەوە 
لە ناخ���ی تاکەکاندا دروس���ت بکەین، 
پێویس���تە لە خێزانەکانەوە دەست پێ 
بکەی���ن، ئه وان س���ەرەکی ترین رێگەن 
ک���ە ئەتوانین گۆڕان���كاری باش لەوێوە 

دروستبکەین.
هۆش���یاریی، ئه و پنت و خاڵه  گرنگه یه  
كه  پێویستی به  ئیش له سه ركردنى زیاتر 
هه یه ، چونكه  كه  تاک هۆشیار ده بێت، 
هی���چ هێز و یاس���ا و کلتورێک ناتوانی 
رێگر بێ���ت لە خواس���ته كانى، له پێش 
بەدەستهێنانی  خواسته کانیشه وه   هه مو 
ئازادی���ی و یەکس���انیی و دورکەوتنەوە 

لەتوندوتیژی.

◘ ئاسیا حسێن

ژنان ئەو تاكانه ى کۆمەڵگان کە هیچ 
دەستێکیان لە هەڵگیرساندنی جەنگدا 
نیە، بەاڵم لەماوەی جەنگدا زۆرترین 

قوربانی دەدەن و بە )قوربانییە 
بێ بەرگیرییەکانی جەنگ( ناسراون. 

توندوتیژی دژی ژنان لە ماوەی 
جەنگەکاندا دەگاتە لوتکە و رێکخراوە 
نێودەوڵەتییەکان هیچ وەاڵمێکیان بۆ 

پاراستنی ژنان لە ئاسەوارەکانی جەنگ 
پێ نییە.

ژن���ان لەم���اوەی جەنگدا بەش���ێوازی 
جۆراوجۆر قوربان���ی دەدەن، بۆنمونە: 
م���اڵ،  لەدەس���تدانی  )ئاوارەب���ون، 
لەدەستدانی کەسە نزیکەکان، لێکترازانی 
خێزانەکان، کوش���تنی ژنان لە هێرشە 
جیاوازەکانی جەنگدا و بە کۆیلە کردن(، 
ب���ەاڵم لەهەمویان باوتر دەس���تدرێژی 
سێكس���یه  کە بەنزیکەی���ی وەکو چەک 
ب���ەکار دەهێنرێت.  ل���ە جەنگەکان���دا 
دەستدرێژی سێكس���یه ، درێژخایەنترین 
و س���ەختترین برین لەس���ەر جەستە و 

دەرونی ژنان جێدەهێڵێت. 
ئێس���تا چیرۆک���ی ژن���ان و کچ���ان لە 
م���اوەی جەنگ���دا زیاتر ب���اس دەکرێن 
و جێی س���ەرنجی میدی���ا و رێکخراوە 
مانای  ئەم���ە  ب���ەاڵم  جیهانییەکان���ن، 
ئەوە نییە کە چارەس���ەر کرابن یاخود 
رێگایەک دیاری کرابێت بۆ پاراس���تنی 

ژنان لە ئاسەوارەکانی جەنگ.
و  ژن  لەب���ارەی  کلینت���ۆن،  هی���الری 
جەنگەوە دەڵێ���ت: »رەنگە ژمارەیەکی 
کەمی ژن���ان لە بەرەکان���ی جەنگدا بە 
گولەی دوژمن بکوژرێن، بەاڵم هێشتاش 
قوربان���ی جەنگەکان���ن، چونکە ئەوان 
هاوسەر و کوڕ و برا و باوکیان لەدەست 

دەدەن«.
لەماوەی جەنگەکان���دا ژنان دەکوژرێن، 
دەس���تدرێژییان  دەکرێ���ن،  برین���دار 
دەکرێتە سەر، بازرگانی بە ئەندامەکانی 
جەس���تەیانەوە دەکرێ���ت و ژمارەیەکی 

ژنان،
قوربانییە بێ بەرگیرییەکانی جەنگ

زۆریش���یان ئ���اوارە دەبن، دیس���ان لە 
ماوەی ئاوارەبونیش���دا ژمارەیەکیان لە 
برس���ێتیی و تینوێتییدا گیان لەدەست 

دەدەن. 
ژنان بینەری گیان لەدەس���تدانی مناڵ 
و خزم و کەس���ە نزیکەکانی���ان دەبن، 
چەندین شێوازی ئەشکەنجەدان ئەزمون 
دەکەن، بۆی���ە دەبنە خاوەن دەرونێکی 
ناجێگیر و ناس���ەالمەت، ک���ە تەنانەت 
دوای کۆتایهاتن���ی جەنگی���ش ناتوانن 
بگەڕێنەوە سەر باری دەرونی ئاسایی. 
بۆیە قوربانیدانەکانی ژن تەنها لەماوەی 
جەنگدا نییە، بەڵکو دەیان س���اڵ دوای 
تەواوبون���ی جەنگیش، ژن���ان بە روح و 

دەرون ئازار دەچێژن. 
کۆمیتەی  بەڕێوب���ەری  مارتین،  ئولویە 
خاچی س���ور لە ئێران، لە وتارێکیدا لە 
بارەی کاریگەری جەنگ لەس���ەر ژنان، 
دەڵێت: »من لەماوەی ئیش���ەکەمدا لە 
نزیک���ەوه بینەری رەن���ج و ئازاری ژنان 
بوم لە جەنگەکاندا، ژنان لەگەڵ ئەوەی 
لەبەرەکانی جەنگدا زۆر نابینێرن، بەاڵم 
ئەرکێکی قورس���یان لەسەرش���انە. ئەو 
ل���ە جەنگن  ژنانەی ک���ە مێردەکانیان 
دەبنە بەخێوکەری خێزانەکەیان، ئەوان 
لە چاوەڕوانی هاتن���ەوەی مێردەکانیان 
ل���ە جەنگ، توش���ی دەرونێکی ئاڵۆز و 
نائ���ارام دەبن کە ئەم���ەش کاریگەری 
راستەوخۆ لەس���ەر جەستە و دەرونیان 

بەجێ دەهێڵێت«.
هەروەها خانم���ه  هونه رمه ند )ئانجیلینا 
جولی( ك���ه  وه كو باڵی���ۆزی نیازپاكی 
نه ته وه یه كگرت���وه كان كارده كات، ل���ەم 
»دەس���تدرێژی  دەڵێ���ت:  بارەی���ەوە 
سێکس���ی وەکو چ���ەک و تاکتیکێکی 
جەنگی لێهاتوە، کە لە هەمو جەنگێکدا 

دژ بە ژنان ئەنجام دەدرێت«. 
ئەو ژنانەی کە لەماوەی جەنگدا توشی 
توندوتیژی دەبنەوە، تا چەندین س���اڵ 
دوای جەنگیش لەگەڵ دەرونێکی نائارام 

و ناجێگیردا دەژین.
ئام���ارەکان ئام���اژە بە زۆری���ی رێژەی 
قوربانیدانی ژنان دەکەن لە جەنگەکاندا، 
ب���ەاڵم رەنگە هیچ ئامارێ���ک نەتوانێت 
ژمارەی راستەقینەی ئەو قوربانییەمان 
پیش���ان بدات، چونکە زۆرێک لە ژنان 
بەهۆی باردۆخی کۆمەاڵیەتییەوه ناتوانن 
بە ئازادی ب���اس لە ئەمونەکانی خۆیان 
لەماوەی جەنگدا بکەن و دەیشارنەوە. 

)ئانجیلین���ا جولی(، له مباره وه  دەڵێت: 
کەمپ���ەکان دەکەم  »ک���ە س���ەردانی 
کچانێکی زۆر باس لە چیرۆکی خۆیانم بۆ 
دەکەن لە ماوەی جەنگدا، بەدەم گریان 
و فرمێسکەوە چیرۆکی ئەو دەستدرێژی 
و توندوتیژییان���ەم ب���ۆ دەگێڕنەوە کە 
لەم���اوەی جەنگدا چەش���تویانە، بەاڵم 
هەمیشە تکام لێ دەکەن چیرۆکەکانیان 

بۆ کەس نەگێڕمەوه«.

توندوتیژی دژی 
ژنان فۆڕمێکی 
جیهانی وەرگرتو

قوربانیەکانی ئێمە 
هەمیشە ژنانی 

ئاسایی بون نەک 
چاالکوانان
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◘ نه وژین،
شۆخان حه مه ساڵح - سازان مسته فا

 
ساڵ دواى ساڵ، رێژه ى ئه و ژنانه ى 

كه  بۆ مناڵبون په نا بۆ نه شته رگه ریی 
ده به ن له  بری رێگا سروشتییه كه ، 
زیاتر ده بێت، به اڵم ئه م كاره  وه كو 

شاره زایانى بوارى پزیشكیی ئاماژه ى 
بۆ ده كه ن، الیه نى خراپ و لێكه وته ى 
ته ندروستی بۆسه ر خودى ژنان ده بێت.

پرسیاره كه  ئه وه یه : بۆچی ژنان 
نه شته رگه ری قه یسه رى له  مناڵبونى 
سروشتى به  باشتر ده زانن ؟ كه می 

هۆشیارییه  یان تێنه گه یشتن له  
زیانه كان؟

له میان���ه ى ئ���ه م دیداره  دا، پزیش���كی 

پس���پۆڕی ژنان و مناڵب���ون، د. به ناز 
جه لیل، له باره ى ئه م پرس���ه وه  وه اڵمى 

)نه وژین( ده داته وه .
ده به ن���ه   په ن���ا  ژن���ان  بۆچ���ی   *
چیه   ه���ۆكار  واتا  به رنه ش���ته رگه ریی، 
رێژه ى مناڵبون به  نه ش���ته رگه رى زۆر 

تره  له سااڵنى رابردو؟ 
به رای من دو هۆكارى سه ره كیی له پشت 

ئه م حاڵه ته وه یه ، ئه وانیش:
1.  هۆشیارى خه ڵك ده رباره ى مناڵبونى 
سروش���تى كه مه، ئه مه ش واده كات كه  
ژنانى دوگی���ان له س���ه ر داواى خۆیان 
له  نه خۆش���خانه  تایبه تی���ه كان مناڵیان 

ببێت.
2. په یوه ندى به ج���ۆرى ژیانه وه  هه یه ، 
چونكه  دایكانى ئه مرۆ به راورد به ژیانى 
ژنان له  رابردوا جوڵه یان كه متره ، ژنان 

له راب���ردو ئیش و جوڵه ى رۆژانه یان زۆر 
بوه ، به اڵم ئێستا كه متره ، به و واتایه ى 
په یوه ندی هه یه  به  كه مى جوڵه و گۆڕانى 

ژیانه . 
* كه وات���ا ده بێت دای���كان چى بكه ن 
ب���ۆ ئ���ه وه ى كه مت���ر په نا ببه ن���ه  به ر 
ئه نجامدانى نه ش���ته رگه رى و رێژه كه ى 

كه م بكرێته وه ؟
به پێی بنه ما پزیش���كیی و زانستیه كان، 
دایكیك رۆژانه  جوڵه ى زۆر بێت شه و زو 
بخه وێت و به یانى زو هه س���تێت كێشى 
كه م بێت جه س���ته یه كى باش���ى هه بێت 
كارێكى زۆر ب���كات، ئه گه رى مناڵبونى 
به سروش���تى زیاتره  ب���ه و مانایه ى ئه م 
هۆكارانه  یارمه تی���ده ده ن كه  مناڵه كه ى 
به ش���ێوه یه كى سروشتى باش���تر بێته  

ژیانه وه .

◘ نەوژین
 

»مناڵه كه م زۆرجار به ته نیاو له به ر 
خۆیه وه  قسه ده كات و ده ست 

راده وه شێنێت، وه ك ئه وه ى له گه ڵ 
كه سێك دا قسه  بكات، ئه مه ش توشى 
دڵه راوكێی كردوم له وه ى نه كا توشى 

نه خۆشی و حاڵه تێكى ده رونی و 
عه قڵی بوبێت«.

ئ���ه م ت���رس و خه م���ه ى له  س���ه ره وه  
ئاماژه مان بۆ دا، حاڵه تێكى ده گمه ن و 
دانس���قه  نیه ، به ڵكو روبه روى زۆر دایك 
بوه ته وه ، ئه ویش كاتێ���ك مناڵه كانیان 
وه ه���ا ره فتار ده كه ن ك���ه  وه ك ئه وه ى 
له گه ڵ كه سێكدا قسه  بكه ن، كه  ئه مه ش 
زۆرجار دایكان به  راده یه ك ده ترسێنێت 
ك���ه  وابزانن له گ���ه ڵ دێ���و و جن یان 

بونه وه رێكى ئه فسانه یی قسه  ده كه ن.
ئ���ه م دیارده  پێ���ی ده ڵێ���ن »هاوڕێی 
خه یاڵی���ی«، که  دیارده یه ك���ه  مناڵ له  
س���ه رده مى ساوایی و پاشتردا روبه ڕوى 
ده بێته وه ، ئه م دیارده یه ش دیارده یه كى 
ده رونیی���ه و هه مو مناڵێ���ك له  ته مه نى 
3 بۆ 5 س���اڵی باوه ڕ به وه  ده كات هه ر 
بوكه ڵه یه ك كه  یاری���ی پێده كات وه كو 
كه سێكى ته واو و راسته قینه  وه ریده گرێت 

و مامه ڵه ى له ته كدا ده كات.
به پێ���ی توێژینه وه یه كى بریتانى، له هه ر 
5 من���اڵ دا دانه یه كیان هاوڕێی خه یاڵی 
هه یه  كه  به  زۆری له كاتى یاریكردنه كانى 
دا هاوڕێیه تى ده كات، به تایبه تى ئه گه ر 

ئه و مناڵه  ته نیا بێت.

بۆچیژنانزۆرترپهنابۆنهشتهرگهرییمناڵبوندهبهن؟
پزیشكێك: هۆشیارى خه ڵك ده رباره ى مناڵبونى سروشتى كه مه 

* باست له  ئاستى هۆشیاری ژنان كرد، 
ئایا پزیشك ده توانێن نه خۆش په شیمان 

بكاته وه  له  ئه نجامدانى نه شته رگه رى؟
هۆشیاریى كارێكه  به ته نها له سه ر پزیشك 
نیه ، به ڵكو له سه ر نه خۆشیش خۆیه تى، 
وات���ا كارێكى دو دیویی���ه . ئه و دیوه ى 
په یوه ندی به  پزیش���كه وه  هه یه  ئه وه یه  
كه  بۆ نه خۆشه كه ى رون بكاته وه ، ره نگه  
هه ندێكجاریش لێكتێنه گه یشتن روبدات، 
به اڵم له سه ر پزیشكه  بۆى رون بكاته وه  
له باره ى ه���ه ردو جۆره ك���ه ى مناڵبون 
و رێنمایی پێب���دات، بڕیارى كۆتاییش 
الى نه خ���ۆش ده بێت ك���ه  كام له و دو 
جۆره  هه ڵده بژێرێت، له هه ندێك حاڵه تدا 
پزیش���ك ده توانێت قه ناعه ت به نه خۆش 
بكات له نه شته رگه رى په شیمانى بكاته وه  
و كه به سروشتى مناڵى ببێت، هه روه ك 
هه ندێكجاری���ش حاڵه ته كه  پزیش���كه كه  

ناچار ده كات كه  نه شته رگه ری بكات.
له ب���اره ى  ده بیس���تین  زۆرج���ار    *
ئه وه ى ته نان���ه ت له  واڵتانى رۆژئاواش، 
نه ش���ته رگه ریی مناڵبون زۆر په س���ه ند 
نییه و مناڵبون به  سروش���تى به  گونجاو 
ده زانن، هۆكارى ئه م���ه  چیه و لێكه وته  
خراپه كانى نه ش���ته رگه رى له سه ر دایك 

چیه ؟
ئه وه ى په یوه ن���دی به  دایكه وه  هه بێت، 
ئه وا نه شته گه رى مناڵبون كێشه ى نزیك 
و كێش���ه ى دورى بۆ دروس���ت ده كات، 
كێشه ى نزیك ئه وه یه  كه  ئه گه رى هه یه  
دایكه كه  له كاتى بێهۆش���یی »بنج« دا 
گیان له ده س���تبدات یان توشى حاڵه تی 
تری ته ندروس���تى ببێ���ت وه كو ئه وه ى 
به ده رمانى  »حساس���یه «  هه ستیاریی 
به نجه كه  هه بێت، هه روه ها ئه گه رى هه یه  
خوێنبه ربون »نزی���ف« روبدات یاخود 
ئه گه رى ئ���ه وه  هه یه  كه  نه خۆش���ه كه  
به ه���ۆش نه یه ته وه  ی���ان ئه گه رى هه یه  
جه ڵت���ه ى ده ماغ لێی ب���دات، هه روه ها 
ئه گه ر حاڵه ته كه  گه یشت به وه ى ره حمی 
ژنه كه  ده ربهێنرێت، ئه وا ئیتر ناتوانێت 
مناڵ���ى ببێت بۆ جارێكى تر. له كێش���ه  
دوره كانیش ئه م دایكه  به وه  ده ناسرێت 
له وانه یه   هه یه   پێشوى  كه نه شته رگه رى 

توێژه ران له  شیكردنه وه ى هۆكارى ئه م 
حاڵه ته ، چه ند خاڵێكیان ده ستنیش���ان 

كردوه ، كه  ئه مانه ن:
1. هه س���تنه كردنى مناڵ به  ئاس���ایش 
و ئه م���ان له نێ���و خێزانه ك���ه ى دا، یان 
هه س���تكردنى به  بونى هه ڕه شه  و فشار 

له سه رى له نێو خێزانه كه ى دا.
2. گرنگینه دانى پێویستی دایك و باوك 

به  مناڵه كه .
3. پشتگوێخس���تنى مناڵ و هه وڵنه دان 
ب���ۆ تێگه یش���تن له مناڵه ك���ه و گفتوگۆ 
نه كردن له گه ڵ���ی دا، چونكه  مناڵ له م 
قۆناغه دا زۆر هه ستیار ده بێت به رامبه ر 
به خێزانه كه ى، به تایبه ت كه  سه رچاوه ى 

یه كه مى ئاسایش و ئه مانێتى.
ئ���ه م حاڵه ت���ه ، له  یه ك كات���دا الیه نى 
خراپه و باشی هه یه ، خراپیه كانى ئه وه یه  
که  هه ندێكج���ار ئه م ه���اوڕێ خه یاڵیه  

ئهوهیلهبارهی»هاوڕێیخهیاڵیی«مناڵهوهنایزانی

ریخۆڵه كانى به یه كه وه نوسابن.
* ئ���ه ى كاریگه ریی له س���ه ر مناڵ واتا 

كۆرپه كه  چییه ؟
لێكۆڵینه وه كان ئه وه یان ده رخستوه   كه  
مناڵێك پێش ئه وه ى دایكى ژان بیگرێت 
ده رى بێنیت وه ك ئه وه یه  پێش وه خت  
له دایك بوبێت، ئه نجامدانى نه شته رگه رى 
بۆ كۆرپه له  له  هه فته ى  37 بۆ 38 رێى 
پێدراوه  ئه نجام بدرێت نه ك پێشتر له وه ،  
چونكه  لێكۆڵین���ه وه كان ده رى ده خه ن 
كه  ئ���ه و كاته  مناڵ  ته واو ئاماده یه  كه  
دایك ژان ده یگرێت و به سروشتى مناڵى 
ده بێت، به وپێی���ه ى هه فته  یان رۆژانى 
كۆتای���ى ئه و كاته یه  كه مێش���كى مناڵ 

تێیدا گه شه ده كات.
ئام���اژه   لێكۆڵین���ه وه كان  هه روه ه���ا 
ئ���ه و منااڵن���ه ى  ك���ه   به وه ش���ده كه ن 
به نه شته رگه رى یان پێش وه خت له دایك 
ده ب���ن، له گه وره بون���دا ئه گ���ه رى هه یه  
توشى شه له ل ده ماغ ببن یان كاریگه رى 

له سه رئاستى ژیریان هه بێت.
* هه ر ئافره تێك تا چه ند جار ده توانێت 

به نه شته رگه رى مناڵى ببێت؟  
رێژه یه كى دیارى كراوى نیه ، به اڵم تاكه م 
بێت باشتره ، ئافره تێك ره نگه  هه بێت تا 
شه ش جار مناڵى ببێت به نه شته رگه رى، 
به اڵم له  روى زانس���تیه وه  ئێمه  پێمان 
باش نیه ، چونكه  كێش���ه ى زۆره  وه ك 
ئه گه رى ده رهێنانى ره حم و خوێنبه ربون 
و هه روه ها برینى میزڵدان و ریخۆڵه كان 
زۆر ده كات، به اڵم به سروشتى تا هه شت 

مناڵیش كێشه ى نیه .

له گه ڵ مناڵه كه دا ده مێنێته وه  سه رباری 
قورس  تاوایلێدێت  ته مه نى،  گه وره بونى 
و گ���ران ده بێت ده س���تبه ردارى ببێت، 
ئه م���ه ش واده كات مناڵه كه  گۆش���ه گیر 
ببێ���ت و ق���ورس بێ���ت ب���ۆی له گه ڵ 

ده وروبه رى دا هه ڵبكات.
الیه نه  باشه که ش���ی ئه وه یه  که  واده كات 
زمانگرتن و قس���ه كردنى مناڵه كه  باشتر 
ببێ���ت، هه روه ها كاته  بۆش���ه كانى بۆ 
پڕده كات���ه وه ، به تایبه ت ئه گه ر مناڵه كه  

ته نیا بێت.
سه رباری ئه م سودانه ش، به اڵم واباشه  
دای���كان و باوكان ئاگادارى ئه م حاڵه ته  

بن و هه وڵبده ن پێ به  پێ چاره س���ه رى 
بك���ه ن به تایبه تى بۆ ئه وه ى له و قۆناغه  
ته مه نه ى كه  وتم���ان كۆتایی پێبێت و 
ب���ه رده وام نه بێت بۆ قۆناغه كانى تر. بۆ 
چاره س���ه كردنیش ده بێت ره چاوى ئه م 

خااڵنه  بكه ن:
1. دای���كان و باوكان به تایبه ت دایكان، 
رێزى خۆی���ان بۆ ه���اوڕێ خه یاڵیه كه  

پیشان بده ن و سوكایه تی پێنه كه ن.
2. هه رگیز په نا نه برێت بۆ سه رزه نشت 
كردن و توڕه بون لێی له كاتى قسه كردنى 

دا له گه ڵ هاوڕێ خه یاڵیه كه ى.
3. قسه كردن له گه ڵ مناڵه كه و هه وڵدان 

بۆ زانینی ئه وه ى چی ده وێت له و هاوڕێ 
خه یاڵی���ه ى ب���ۆ ئ���ه وه ى بتوانیت لێی 
تێبگه ی���ت و له  ژیان���ى واقیعی دا بۆی 

به رجه سته  بكه یت.
4. گرنگ���ه  من���اڵ هاوڕێ���ی هه بێت و 
هه وڵب���ده ى مناڵه ك���ه ت هانب���ده ى بۆ 
دۆزینه وه ى هاوڕێ، هاورێكانیشی له روى 
ته مه ن و مه زاج���ه وه  لێی نزیك بن، بۆ 
ئه وه ى ل���ه  ه���اوڕێ خه یاڵیه كه ى دور 

بكه وێته وه .
5. رێگ���ه  مه ده  ئه و مناڵه ى كه  هاوڕێی 
خه یاڵی هه یه ، بۆ ماوه یه كى زۆر به ته نیا 

دابنیشێت.

 نه شته گه رى 
مناڵبون كێشه ى 
نزیك و دور بۆ 
دایكه که  دروست 

ده كات

 له هه ر 5 مناڵ دا 
دانه یه كیان هاوڕێی 

خه یاڵی هه یه
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س����ه ربه خۆی  رۆژنامه یه ك����ى  نه وژی����ن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الی����ه ن رادی����ۆی ده نگ ل����ه  گه رمیان 

باڵوده كرێته وه .
میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
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بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه :

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین

دوای هێرشی )ئاشورییەکان و خێڵی 
ساکا( بەسەرکردایەتی )ئاشور 
پانیباڵ( هەستان بە کوشتنی 

)فرەوەرتیش(ی باوکی)کەیخەسرەو( 
کە ئەو کاتە فەرمانڕەوای دەوڵەتی 
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ش���ازادە )ئەمیتس(ی لە فەرمانڕەوای 

میدییەکان کەیخەسرەو( کرد.
دوای ماوەیەک لە هاوسەرگیریان لەگەڵ 
ش���ازاده )ئەمیت���س(ی ک���ورد لەگەڵ 
ئیمپرات���ۆری بابل، ش���ازادە)ئەمیتس( 
بێزار بو لە مانەوەی لەوێدا و هەس���تی 
بە غەریبی دەکرد، بۆیە بە پاشای بابلی 
وت کە ئەو بی���ری واڵتی خۆی دەکات 
و بی���ری چیاکانی کوردس���تان دەکات، 
چونک���ە میدییەکان لە زنجیرە چیاکانی 
زاگ���رۆس دەژیان  بۆیە ئەو ش���ازادەیە 
بی���ری س���ەوزایی زنجی���رە چیاکان���ی 
دەوڵەتی خۆی دەکرد و نەیدەتوانی لە 

بابلی بیابان ئاسا بەردەوام بێت.
ب���ەاڵم پاش���ای باب���ل ل���ە بەرامب���ەر 
خۆشەویس���تی بێ پایانی بۆ ش���ازادە 
باخچ���ە  ک���ە  بڕیاری���دا  )ئەمیت���س( 
هەڵواس���راوەکانی بۆ دروست بکات کە 
بە یەکێک لە حەوت سەیروسەمەرەکانی 
جیهان دادەنرێت کە بە )باخچەی بابل( 
ی���ان )باخچە هەڵواس���راوەکانی بابل( 

ناسراوە.
پاش���ای بابل توانی بەگ���ژی بیابانێکی 

◘ نەوژین، سێوە محەمەد

تایبەتمەندییەکانی  لە  ئارایشت یەکێکە 
ئافرەتان و گرنگیەکی زۆری پێدەدەن، 
شێوازی ئارایش���تکردنیش بە پێی کات 
و وەرز دەگۆڕێت، ل���ەم راپۆرتەدا ئەو 
خااڵنەت���ان بۆ دەخەینەرو کە گرنگە لە 
وەرزی زس���تاندا و لە کاتی ئارایشت دا 

رەچاوی بکەین.

1. سوراوی تۆخ:

 وەرزی پایزو زس���تان وەرزی س���وراوی 
ت���ۆخ و رەنگدارە، لەوەرزی س���ەرمادا 
خانم���ان دەتوانن بۆ رەنگکردنی لێویان 
س���ود لە رەنگە تۆخ���ەکان ببینن وەک 
پەمەیی ت���ۆخ یان نارنج���ی، تەنانەت 
رەشیش ئەم رەنگە گەرمانە رەونەق بە 
روخسار دەبەخش���ێ و جوانتر پیشانی 

دەدات.

2. برۆ:
گرنگترین ش���ت ل���ە وەرزی زس���تاندا 

ژنێكىكوردهۆكارىدروستكردنىباخچەهەڵواسراوەکانىبابله

تیشکخستنە سەر پانی برۆکانە و نابێت 
بەهیچ شێوەیەک پشتگوێ بخرێت، برۆ 
رۆڵێکی زۆر گرنگی هەیە له ئارایش���تی 
دەموچاو و جوان دەرخستنی روخسار، 
باشتر وایە رەنگی برۆ لەوەرزی سەرمادا 
لە رەنگ���ی پرچ کاڵتر بێ���ت بۆئەوەی  
ببیت���ە خاوەنی روخس���ارێکی جوان و 

سەرنجراکێش.

3. پرچی لول:
پرچ���ی لول لە هەمو ش���وێن و کات و 
وەرزێکدا جوانترین و سەرنجراکێشترینە 
بەتایبەت لەوەرزی زستاندا. باشتر وایە 
لەم وەرزەی س���اڵدا دور بکەویتەوە لە 
خاوکردن���ەوەی پرچ و زیاتر س���ود لە 

لولکردن وەربگریت.
لولکردنی پرچ بەشێوەی لولی ورد یان 
گەورە یان شێوەی مەوجی و نیوە لول، 
جوان و سەرنجڕاکێش���ە و  شێوەیەکی 

شیکتر بە خانمان دەبەخشێ.

4. خەتی چاو )رومێل(:
لە وەرزە س���اردەکانی ساڵ وەک پایز و 
زس���تان، سود وەرگرتن لە رومێل، چاو 

درێژ و و دیارتر دەردەخات.
لە زس���تاندا پێویس���تە دیقەتێکی زۆر 
بخرێتە سەرچاو، چونکە چاو لە وەرزی 
هەمیشەییەکەی خۆی  سەرمادا جوانیە 
لە دەس���ت دەدات و س���پی و بێ رۆح 
دەردەکەوێت، بۆیە س���ود وەرگرتن لە 
رومێلی رەش و پشتەچاوی رەنگ تۆخ و 
خەتی چاوی بریقەدار، حاڵەتێکی جوان 
بە چاو دەبەخشێ و گەورەتر و کراوەتر 

پیشانی دەدات.

5. دوشاخە:
یەکێک لە جوانترین شێوە رێکخستنەکانی 
پ���رچ ل���ەم وەرزە س���ود وەرگرتنە لە 
شێوەی دوشاخی یان پەلککردنی پرچە 

بەشێوەی دوشاخی.
ئەم ش���ێوە رێکخس���تنەی پرچ لە نێو 
ش���ارەزایانی جوان���کاری ل���ە ئەوروپا 
رەواجێکی زۆری هەی���ە، پێیانوایە ئەم 
شێوە رێکخستنە شێوەیەکی کچانەتر بە 

روخساری خانمان دەبەخشێت.

6. سەررومەت:
بەشێوەیەکی ئاسایی لە وەرزی زستاندا 
پێس���ت کاڵتر دەبێتەوە، بۆیە  خانمان 
دەتوانن ئەساسی رەنگ تۆختر لەوەرزی 
هاوین بەکاربهێنن و سەررومەتی رەنگ  
تۆخت���ر وەکو: س���ور و برۆن���زی یان 
نارنجی، باشترین رەنگی سەر رومەتە.

هەرچەند لەم وەرزەدا ناتوانرێت رەنگێک 
دیاری بکرێ���ت یان رەنگێ���گ لەنێوان 
رەنگ���ەکان جیابکرێتەوە، چونکە هەمو 
رەنگەکان لەسەر رومەت ئەگەر بەکەمی 

بەکاربهێنرێت جوان دەردەکەون.
خاڵێکیت���ری گرن���گ دەبێ���ت خانمان 
سەرنجی بدەن ئەوەیە نابێت سەررومەتی 
زۆر بەکاربهێن���ن، چونک���ە رەونەق���ی 

دەموچاویان دەکوژێت.

 چۆنلەوەرزیزستانئارایشتبکەین؟

وشک و گەرم هەڵس���ێت و بەهەشتێک 
بۆ شازادە )ئەمیتس( دروست بکات کە 
پ���ڕ بو لە درەخت و گ���وڵ و گوڵزار و 
روەک، بابل ش���ارێکی کۆنە و پاشماوە 
و شارستانیەتێکی کۆنی سەر )روباری 
فوراتە لە نزیک ش���اری حللەی ئێس���تا 
دەکەوێتە خواروی بەغداد(�ەوە بە دوری 

160 کلم.
ل���ە کۆندا بابل ن���اوی ب���ە )بابلونیا( 
ناودەب���را خاک���ی بابلی نێ���وان هەردو 
روبار، )باخچ���ەی بابل( لە چوار بەش 
پێکدێت کە بەشێوەی بازنەیی و بالکۆن 
ئاس���ا دروس���ت کرابو، لەس���ەر چوار 
پایەی گەورە راگیرابو بە دیواری گەورە 
گ���ەورەی زەبەالح و بەربەس���تی ئاوی 
دەورەی دابو، بۆ ئ���ەوەی دور بێت لە 
چاوی تەماح���کاران و نەحەزان، کە بە 
بەرزایی 75 پێ بەرز بو، هەر یەکەیان 
دو دەرگای پێوە بو واتە هەشت دەرگا 
جوانتری���ن دەرگایان دەرگای عەش���تار 

بو.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ کتێبە مێژویەکان 
ئ���ەوا ب���ە رون���ی دەردەکەوێ���ت ک���ە 
ش���ازادە )ئەمیت���س( کچ���ە کوردێکی 
میدی بوەو کچی )کەیخەس���رەو( بوە، 
ب���ەاڵم هەندێکیان وای ب���ۆ دەچن کە 

)کەیخەسرەو( باپیری بوە.

)كەیخەسرەو( کوڕی )فرەوەرتیش( بوە 
ئەمیش ک���وڕی )دیاکۆی( فەرمانڕەوای 
میدیەکانە، کەچی فارس���ەکان حاشا لە 
ک���ورد بونی )کەیخەس���رەو( دەکەن و 
دەڵێن: فارس بوە، بەاڵم مێژونوس���ی 
روس���ی )ئیگ���ۆر دیاک ن���ۆڤ( ئاماژە 
بەوە دەکات کە گۆڕی )کەیخەس���رەو( 
دەکەوێتە )قزقاپانی ش���اری سلێمانی 
لە کوردس���تان(،  کە ئەمەش خۆی لە 
خۆیدا بەڵگەیەکی حاش���ا هەڵنەگرە کە 

)کەیخەسرەو( کورد بوە.
)باخچ���ە  بون���ی  ل���ەوەش  جگ���ە 
دیکەیە،  گریمانەیەکی  هەڵواسراوەکان( 
کە کورد بونی )ئەمیتس( دەسەلمێنێت، 
چونک���ە ش���وێنەوارناس و پس���پۆڕ لە 
بواری شوێنەوارناسی و نوسەری کتێبی 
)نهێنی باخچە هەڵواس���راوەکانی بابل( 
دکتۆر )ستێفەنی دالی( لە کتێبەکەیدا 
 The Mystery of the« بە ناونیشانی
 ،»Hanging Garden of Babylon
باس ل���ەوە دەکات کە )ش���وێنەواری 
باخچ���ە هەڵواس���راوەکانی بابل( وەکو 
ش���وێنەوارەکانی دی نەدۆزراوەت���ەوە، 
چونک���ە زیاتر لە کوردس���تانەوە نزیکە 
و پێش���وتر ش���وێنی هەڵەی بۆ دەست 

نیشان کراوە.
)باخچ���ە  ش���وێنی  ده ش���ڵێت: 

هەڵواس���راوەکانی بابل( باب���ل نەبوە، 
بەڵکو نەینەوا  )موسڵ(ه  که  تەنها 350 

میل لە کوردستانەوە دورە.
نوس���راوێکی  رێگ���ەی  ل���ە  )دال���ی( 
پارێ���زراو ل���ە مۆزەخان���ەی بەریتانیا 
دەگات بە دەرئەنجام���ی لێکۆڵینەوە و 
پشکنینەکانی نوسراوەکە، کە بە پیتی 
)بزماری( نوس���راوە باس لە )کۆشکی 
مەلی���ک س���ەنحاریبی ئاش���ورییەکان( 
دەکات ک���ە س���ەددەیەک پێش )نەبو 

خەزر نەس���ر( ژی���اوە، ئەوە پیش���ان 
دەدات کە )کۆش���کەکە نزیک نەینەوای 
پایتەخت���ی ئاش���ورییەکان( دروس���ت 
ک���راوە، ل���ەو کۆش���کەدا باخچەیەکی 
ئێجگار سەرس���وڕهێنەر هەبوە لە روی 
جوگرافیش���ەوە گریمان���ەی کورد بونی 

)ئەمیتس( دەکرێت.

وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە:
شاران بەرزنجی

برۆ رۆڵی گرنگی 
هەیە له جوان 
دەرخستنی 

روخسار

پاشای بابل لە 
خۆشەویستی

ئەمیتس باخچە 
هەڵواسراوەکانی بۆ 

دروست کرد

شازادە ئەمیتس 
کچە کوردێکی 

میدیی بوەو کچی 
کەیخەسرەو بوە



ئهوژنهىبهقوڕشهڕىكهرهستهوئامێرهنوێیهکاندهكات
◘ نهوژین،سەردەشتمحهمهد

)تهنور،مهقاڵه،جێگایهیزەی
رۆنوکەنو(،ئهمكهرهستهكۆنه
كوردهوارییانه،پاشتێپهڕینیئهو
ههموساڵه،هێشتاژنانێكههن

گرنگییپێدهدهنودروستىدهكهن،
ئهمهشلهالیهكبونىئهوكهرهستانه
دهپارێزێت،لهالیهكىدیكهشهوهبوهته

سهرچاوهىبژێوییبۆئهوژنانه.

بههۆیبونىئهوههموكهرهستهوئامێره
جۆراوج���ۆرهنوێیانهىدروس���تبون،
كهمكهسههیهگرنگییبهكهرهستهو
ئامێ���ریدێری���نوكوردهوارییبدات،
ب���هاڵمئهمهبهماناىئهوهنییهكههیچ
كهس���ێكیشنهبێت،بهڵكوتائێستاش
ژنانێكماونلهوێنهى)میمكهسهبیحه(
كهگرنگییب���هوبوارهدهدهنوتهنور
ومهقاڵهوكهرهس���تهىتربهش���ێوازه

سهرهتاییهكهىدروستدهكهن.
س���ەبیحەئەحم���ەدمحەم���ەد،ژنێکی
دانیشتوی لهدایكبوىس���اڵی1960هو
ناحیهىرزگاریسەربەقەزایکەالرە،
كارىدروس���تكردنىئ���هوكهرهس���ته
كوردهوارییانهئهنجامدهدات،سهرباری
كهمىخواستلهس���هریان،بهاڵمههتا
ئێستاشبهردهوامهلهدروستكردنىئهو

كهرهستانه.
ئ���همژنهك���هخاوهنىپێن���جمناڵهو
هاوسهرهكهىبهرشااڵوىئهنفالكهوتوهو
ش���ههیدبوه،لهباسیدهس���تپێكردنى
ئیش���هكهىداوتى:»منلەس���ااڵنی
هەشتاکانەوەلەخانەوادەکەمەوەفێری
بوم، ئەمکەرهس���تانە دروس���تکردنی
ئێس���تاشچەندینکەرهس���تەیوەکو:
)تەنور،مەقاڵە،جێگایهیزەیرۆنو
کەنو(،لهگهڵچهندینكهرهستهىدیكه

بهگڵدروستدهكهم«.
ئاماژهىبهوهش���كردل���هوكاتهدائهم
دهس���تىبهدروس���تكردنوفێربونى
دروس���تكردنىئهمكهرهستانهكردوه،
ل���هوس���هردهمهدابرهوی���انزۆربوهو

زۆریشبهكاردههاتن،بهاڵملهئێس���تادا
برهویانكهمبونهتهوه.

وت���ی:»ئ���ەوس���ەردەمەیئێمەئەم
هەموئامێروکەرهستەپێشکەوتوانەی
ئێس���تاننەبون،بۆیەخەڵکیژیانێکی
ئێجگارس���ادەوکوردەواریانەدەژیان
وناچارب���ونب���ۆب���رەودانبەژیانو
گوزەرانیخۆیانپەنابۆئامێرەس���ادە
وس���ەرەتایەکانبەرنکەهەمویانلە

قوڕدروستدەکران«.
و ئامێ���ر و تهكنهلۆژی���ا ئهگهرچ���ی
كهرهستهىنوێشێوازیژیانىزۆرینهى
هاواڵتیانىگۆڕیوه،بهاڵمههتائێستاش
ههندێ���كلههاواڵتیانپش���تبهئامێر
وكهرهس���تهكۆنهكاندهبهستن،وهكو

گهڕانهوهیهكبۆرابردو.

س���هبیحهوت���ى:»س���ااڵنێکەبەهۆی
هێنانیئەمهەموئامێروکەرهستانەوە
هاواڵتی���انکەمتربەالیئ���ەمئامێرە
قوڕان���ەوەدەچ���ونوخەری���کب���و
لەناودەچون،بەاڵمئێستاجارێکیدیکە
خەڵکیمەیلیبهالیبەدەس���تهێنانی
ئ���ەمئامێ���رەدێرینانهچ���وه،ئهویش
بهوهۆیهىئەمان���ەمێژویەکیدورودرێژ

دەخەنەوەبیریخەڵک«.
ئهوهش���ىس���هربارك���رد»ئەمەجگە
ئ���همئامێرانه ل���ەوەیبەکارهێنان���ی
ئاس���انترەوت���امولەزەتێک���یدیکە
بەوخواردنان���ەدەدەنکەبەهۆیانەوە

دروستدەکرێن«.
دروستكردنىئهمئامێرانه،بۆژنانێكى
بونهتهس���هرچاوهی وهكوس���هبیحه،

س���هرهكیبژێویی،ب���هوپارهیهىلهم
كارهوهدهس���تیاندهكهوێت،گوزهرانى

خۆیانبهڕێوهدهبهن.
وتى:»ب���ۆدابینکردنیبژێ���ویژیانم
پەنامبۆدروس���تکردنیئەمئامێرانە
بردوەوماوەیچەندس���اڵێکەبژێوی
ژیانیخۆموئەومنااڵنەیکەلەگەڵمدا
ماونلەسەرفرۆش���تنیئەمئامێرانەیە

کەرۆژانەخەڵکیدەیانکڕن«.
ئاماژهىبهوهكردكهكارهكهىسهختهو
داهاتهكهش���ىئهوهن���دهنیی���ه،بهاڵم
سهرباریئهوهشقایلودڵخۆشبو.

ئاشکرایش���یکردئەگەرچ���یههرێمى
كوردس���تانلهقەیران���یداراییدایه،
بەاڵمبازاڕیفرۆشتنیئامێرەکانیئهو
وەک���وخۆیانم���اونووهكخۆیوتى:

»هاواڵتیانهێش���تاپارەبەکڕینیئەم
ئامێرەقوڕانەدەدەن«.

)س���هبیحه( كهرهس���تانهى ئ���هو
تایبهتمهندى ههریهكهو دروستیدهكات،
ووردهكاری���یخۆیههی���ه،ههروهك

نرخهكانیشیانجیاوازه.
باسیلهوهكرددروستكردنىكهرهستهكان
بهپێیقهبارهووردهكارییاندهگۆڕێت،
تهنور، وهكو كهرهس���تهیهكى بۆنمونه
بهالیكهمهوهرۆژێكىتهواوىپێدهچێت

بۆدروستكردنى.
بهاڵمئهگهرچ���یكارهكهىماندوكهرهو
وزهوتوان���اىزۆریلێخ���هرجدهكات،
بهاڵمدڵخۆشهبهوهى»ناچاریدهستى
كهسنابموبهسهربهرزییبژێوییخۆم

وخێزانهكهمدابیندهكهم«.

توندوتیژی...
پێكهوهبهرهنگارىدهبینهوه

هاواڵتیانهێشتا
پارەبەکڕینیئەم
ئامێرەقوڕانە

دەدەن

ئهمئامێرانهتامو
لەزەتێکیدیکەبە
خواردندەدەن


