زیوت دهوێت؟
پهیوهندی ب ه
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بهرێژهى  %100له بهشى وێژهیی و  %71له بهشى زانستى

یەکەمەکانى ئامادەیی لە گەرمیان کچن
◘ نهوژین
پاش راگهیاندنى دهرهنجامى
تاقیكردنهوهكانى خولی یهكهمى پۆلی
12ى ئامادهیی ،دهركهوت كچان ب ه
رێژهیهكى زۆر بهرچاو ،ریزبهندى
یهكهمهكانیان لهسهر ئاستى گهرمیان
گرتوه ،بهشێوهیهك یهكهمى ههردو
بهشهكه كچن.
بهپێــی بهدواداچونێكــى (نهوژیــن)،
لەســەر ئاســتی گەرمیان بــۆ هەریەکە
لە بەشــەکانی زانستی و وێژەیی ،کچان
لــ ه ریزبهنــدى یهكهمــن ،بهشــێوهیهك
لەســەر ئاستی زانستی ،فێرخواز (نیگا
محەمــەد مهحمــود) لــە قوتابخانــەی
ئامادەیــی پێباز ،بــە کۆنمرەی ()٦٩٨
پلەی یەکەمی لەســەر ئاستی ناوچهك ه
و دوەمــی لەســەر ئاســتی کوردســتان
بهدهستهێناوه.
لــە ســەر ئاســتی وێژەیــش ،فێرخواز
(کوردە فههــاد عهبدوڵال) لە ئامادهیی
سۆالف ،بە کۆنمرەی ( )670توانیویەتی
پلەی یەکەمى گهرمیان بەدەستبهێنێت.
هــاوكات بەڕێوبەرایەتــی گشــتی
پــەروەردەی گەرمیان ،نــاوی فێرخوازه
یەکەمەکانــی سەرئاســتی گەرمیانــی
باڵوکردوەتهوە ،تێیدا لە بهشــى وێژەیی
دا لــە کــۆی  ١٥فێرخــوازى یەکــەم،
سەرجەمیان لەرەگەزی مێن ،ك ه دهكات ه
 32فێرخوازیان کچ بــون ،لەبەرامبەردا الیخۆشــیهوه (نهوژین) لــهم ژمارهیهى باسى ل ه ههوڵ و كۆششهكانى كردوه ل ه لــهوهدهكات بهبــێ كردنــهوهى هیــچ
رێژهى .٪١٠٠
خولێكى بههێزكردن و تهنها ب ه خوێندن
هــاوکات لەســەر ئاســتی بهشــى  13فێرخوازیان کوڕ بون ،بهمشێوهیهش دا ،دیدارێكــى لهگــهڵ فێرخــواز (نیگا بهدهستهێنانى ئهو نمرهیه.
زانســتییش ،لە کــۆی  45خوێندکار لە رێژهى كچان ل ه یهكهمهكانى ئهو بهشــ ه محەمەد مهحمود) ،یهكهمى گهرمیان ل ه نیــگا ،ل ه راپۆرتێكــدا كهل ه الپهڕه ( )4لهماڵــهوه ،توانیویهتــى ئــهو نمرهیــ ه
بهشــى زانســتى ئهنجامداوه ،ك ه تیایدا ى ئــهم ژمارهیــهدا باڵوكراوهتهوه ،باس بهدهست بێنێت.
دە یەکەمەکەی ســەر ئاستی گەرمیان ،له گهرمیان٪71 ،ـه.

بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی :ناتوانین
ههمو كهیسێكى ژنان وهربگرین
◘ نهوژین
كارهكانى نوسینگهكانى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانى
بهو فراوانیهى پێشوتر نامێنێت،
بهشێوهیهك ئێستا تهنها ئهو كهیسان ه
وهردهگرێت كه تایبهته به كێش ه
خێزانیهكانهوه.
رائیــد :فریــاد هیدایــهت ،وتهبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى
بهڕێوبهرایهتــى
توندوتیــژى خێزانــى گهرمیــان ،بــۆ
رادیــۆى دهنــگ وتــى« :بــ ه بڕیــارى
دادگاى لێكۆڵینهوهى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیــژى خێزانــى ،هــهر كهیــس و
كێشــهیهك لــ ه چوارچێــوهى خێــزان

نهبێت ،ل ه نوســینگهكان وهرناگیرێت و
دهچێته الى پۆلیس».
ئهمــهش لهكاتێكدایــ ه پێشــتر ژنــان
بــۆ توندوتیژیــی و تاوانهكانــى دیكــ ه
كــ ه بهرامبهریــان دهكــرا ،رویــان لــ ه
بهڕێوبهرایهتیهكانــى بهرهنگاربونــهوهى
توندوتیژی خێزانى دهكرد و دۆسیهكهیان
لێكۆڵینهوهى تێدا دهكرا ،بهاڵم ئێســتا
ئــهو ژنانــ ه دهبێــت بچنــ ه پۆلیــس و
لــهوێ دۆســیهكهیان لێكۆڵینهوهى تێدا
دهكرێت.
رائید :فریاد هیدایهت ،رونیشــیكردهوه:
بهرهنگاربونــهوهى
نوســینگهكانی
توندوتیــژی خێزانــى ،ئێســتا تهنهــا
ئــهو دۆســیان ه وەردەگرن ك ه كێشــهى
توندوتیژی ناو خێزانهكانن.

ژنان شار پاکدەکەنەوە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا
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راپۆرت

ه پزیشكان شیری قوتو بۆ کۆمپانیاکان ساغ دەکەنەوە
ههندێك ل 
◘ نهوژین ،سروه كهریم
كاتێك (ههودا) سهردانى پزیشكێكى
پسپۆڕی منااڵنى كرد بۆ دڵنیابونهوه
ل ه دۆخی تهندروستى مناڵهكهى،
توشى سهرسوڕمان بو كه پزیشكهك ه
پێشنیازی بۆ كرد ل ه بری شیری
خۆی ،شیری قوتوى پێبدات ،ئهمهش
لهكاتێكدایه ل ه چهندین شوێندا ئهوهى
خوێندوهتهوه ك ه ههرگیز شیری قوتو
نابێته شوێنگرهوهى شیری دایك.
بهشــێك ل ه دایــكان لــ ه گهرمیان باس
لهوهدهكــهن ،ههندێــك لــ ه پزیشــكان
پێشنیازی ئهوهیان بۆ كردون ك ه شیری
قوتو بدهن بــ ه مناڵهكانیان ،لهكاتێكدا
زانست و بهتایبهتیش زانستى پزیشكیی
پێچهوانهكهى دهڵێت.
ئــهو دایكان ه گومانیان ههی ه و پێیانوای ه
ئــهو پزیشــكان ه «بازرگانیانــه» بیــر
دهكهنهوه كاتێك ههنگاوێكى هاوشــێوه
دهنێن.
هــەودا محهمــهد ،دایکــی مناڵێکــە،
بــۆ (نهوژیــن) وتــى :بــۆ دڵنیابونەوە
لــە تەندروســتی مناڵەکــەم ســەردانی
پزیشکم کرد ،لهوێ توشى سهرسوڕمان
بــوم كاتێــك پزیشــکەکە پێشــنیاری
بەکارهێنانی شیری قوتوی بۆ کردم.
وتیشــی« :بەهیچ جۆرێــک هانی نەدام
کــە شــیری خــۆم بــدەم بەمناڵەکەم،
تەنانــەت باســی چەنــد زیانێکــی كرد
كــ ه بــ ه قســهى خــۆی شــیری دایــک
ههیهتى ،لهبهرامبهریشــدا باسی سودە
بێکۆتاییەکانــی شــیری قوتــوی کرد و
ناونیشانی شوێنی فرۆشتنی شیرەکەشی
پێدام!».
بەپێــی زۆرینــهى رههــاى ئــەو
لێکۆڵینەوانــەی تاکــو ئەمــڕۆ لە بوارى
پزیشــکی دا ئهنجامــدراون ،جەخــت
لــ ه پێویســتی پێدانی شــیری دایک بە
منــاڵ كراوهتــهوه ،بهشــێوهیهك نــهك
هــهر ب ه گرنگ ،بهڵكو ب ه پێویستیشــی
دهزانن دایكان شــیری دهستكرد نهكهن ه

پزیشکەکە هانی
نەدام شیری خۆم
بدەم بەمناڵەکەم

پێیوتــوە شــیری قوتــو بەکاربهێنــە،
جێگرهوهى شیری خۆیان بۆ منااڵن.
بــهاڵم ئــهم رێنمایــی و رێكارانه ،ههمو ئهمــهش لهكاتێكــدا هیــچ گرفتێــک
جار لهالیان دایكانهوه جێبهجێ ناكرێن ،لەشیرهكهى خۆیدا نهبوه.
بهڵكــو ههندێكیــان پهنــا بــۆ شــیری وتى :ئهم قســهی ه بو ب ه هۆکارى ئهوهى
دروســتكراو «صناعــی» دهبــهن كــ ه ب ه متمانەم بە پزیشک کەم بێتەوە ،چونك ه
ههســتم كرد دهیهوێت شــیرێكم لهسهر
شیری قوتو ناسراوه.
ئــهوهى دۆخهكــهش هێندهى تــر ئاڵۆز ســاغ بكاتــهوه ك ه دیاره خــۆی لهگهڵ
دهكات ،ئهوهی ه ك ه ئێســتا هاوشــێوهى كۆمپانیایهك رێككهوتوه بۆ فرۆشتنى.
ههندێــك لــ ه دایــكان ،ههندێــك لــ ه لهكاتێكــدا رێكخــراوى تهندروســتى
پزیشكانیش هانى بهكارهێنانى ئهوجۆره جیهانى ،وهكو مهرجهعی بااڵى پزیشكی
لــ ه جیهــان ،جهخــت دهكاتــهوه لــ ه
شیره دهستكرده دهدهن.
هاوناز ئهحمهد ،دایكی مناڵێكه ،باســی پێویستیی پێدانى شیری دایك ب ه ساوا،
لهوهكرد جارێك ك ه ســهردانى پزیشكی بهاڵم ههندێك ل ه پزیشكان بههۆكارى تر
كــردوه بــۆ زانینی دۆخی تهندروســتى ك ه رهنگ ه ســودی تایبهتى بێت ،دهبن ه
مناڵــ ه یــهك ســاڵێكهى ،پزیشــکەکە بانگهشــهكار بۆ ســاغكردنهوهى شیری

دهستكرد.
پزیشكێكى منااڵن جهخت لهوهدهكاتهوه
ك ه ئهم بواره فهوزایهكى زۆری تێدایه.
د .ســۆران محهمهد ،پزیشكی پسپۆڕی
منــااڵن ،وتــى :بەهــۆی نەبونــی هیــچ
رێگری و و سانســۆرێک ،زیاتر لە ()50
جــۆری شــیری قوتو لە کوردســتان دا
بەگشــتی لەبەردەســتن ،بــەاڵم لەواڵتە
پێشــکەوتوەکاندا رێژهك ه زۆر کەمترە و
لەچەند جۆرێک زیاتر نین.
بهپێی زانیاریەکانی (نەوژین) ،ههندێك
ل ه كۆمپانیاكانى دروســتكردنى شــیری
قوتــو ،لهگهڵ پزیشــكهكان رێكدهكهون
بۆ ئهوهى شیرهكانیان بۆ ساغ بكهنهوه،
بــهاڵم الیهنــى فهرمیــی بێئاگایی خۆی

لهمه دهردهبڕێت.
رهحیــم عهبدوڵــا كاكــه ،لێپرســراوى
هۆبــهى چاودێــری نۆرینگــهكان لــ ه
تهندروســتى گهرمیــان ،بــۆ (نهوژین)
ئاماژهى بهوهكرد تائێســتا سكااڵى هیچ
هاواڵتیهكى بهدهســت نهگهیشــتوه ك ه
باس لهم حاڵهت ه بكات.
وتیشــی :دهرگامــان كراوهیــ ه بــۆ ههر
ســكااڵیهك ،بهدواداچونــى پێویســت و
یاسایی لهبارهیهوه دهكهین.
هاوكات (د .سۆران محهمهد) ،لهوبارهوه
وتــى :وەک خــودی خۆم تاکو ئێســتا
هیــچ رێکەوتنێکم لەگــەڵ کۆمپانیاکان
نەکردوە ،هەمیشــە هانــی دایکانم داوە
شــیری خۆیــان بدەن بــە مناڵەکانیان،
چونکە شــیرپێدان تەندروستی دایکیش
دەپارێزێت.
ئهو دو دایكهى لهم راپۆرتهدا قســهیان
بــۆ (نهوژین) كرد ،جهختیانكردهوه ك ه
پابهندى قســهكانى پزیشــكهكان نهبون
و بهردهوامــن ل ه پێدانى شــیری خۆیان
ب ه مناڵهكانیان ،بهاڵم پرســیار ئهوهیه:
ئاخۆ دهبێت چهند دایكی تر بهمشێوهی ه
رهفتاریان كردبێت؟
هــهودا ،جهختى لــهم قســهی ه كردهوه
و وتــى« :ئاخــۆ دەبێــت چەند دایک و
منــاڵ بوبێتنــ ه قوربانــی پەیوەنــدی و
رێککەوتنی پزیشک و کۆمپانیاکان؟».

پاركێك ژنانى سهرقهاڵ كۆدهكاتهوه

◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد
لهوهتهى كۆرۆنا داهاتوه ،ههمو رۆژێك
(بێخاڵ) و هاوڕێكانى ،رو ل ه پاركى
ناحیهكهیان دهكهن ،لهوێ ب ه كۆمهڵ
وهرزش دهكهن ،له دیمهنێكدا ك ه
بونى لهناوهندى قهزاكانی گهرمیانیشدا
دهگمهنه ،چ جای ناحیهیهك.

ژنانى ناحیهى ســهرقهاڵ ،بهمهبهســتى
وهرزشــكردن و هێوركردنهوهى دهرون و
كهمكردنهوهى ئهو فشارهى لهسهریانه،
رۆژان ه ل ه تاك ه پاركهكهى ناحیهكهیاندا،
دهســت ب ه وهرزشــكردن دهكهن .ئهوان
بــاس لهوهدهكهن ل ه ســهرهتاوه بۆیان
قــورس بــوه و رێگرییان ههبــوه ،بهاڵم
ئێســتا دۆخهكــ ه باشــتر بــوه و تادێت

ژمارهشیان زیاد دهكات.
بێخــاڵ ئیبراهیــم 47 ،ســاڵ ،ژنــى
ماڵهوهیه ،وتى :لهم چهند مانگ ه كۆرۆنا
بــارى تهندروســتیم تێكچو و پزیشــك
پێمیــوت دهبێــت وهرزش بكهم ،منیش
نهمدهتوانــى  ،چونكهخاوهنــى مناڵم و
هیچ هۆڵێكى وهرزشــیش نهبو بۆ ژنان،
بۆیــ ه لهگــهڵ ژمارهیــهك ژنــى هاوڕێم

بڕیارمانــدا بچین ه نێو پاركى ناحیهك ه و
دهستمان ب ه وهرزش كردن كرد.
ناحیــهى ســهرقهاڵ ،ســهر بــ ه قــهزاى
كفرییه ،لهســهر شاڕێی نێوان قهزاكانى
كهالر و كفری دایه ،ل ه ناحیهكهدا تهنها
یــهك پارك ههیــه ،ئهویش پیــاوان ب ه
زۆری تیایدا كۆدهبنهوه.
بێخــاڵ ،ئامــاژهى بهوهكرد« :ســهرهتا
كۆمهڵێــك گرفتمــان بــۆ دروســت بو،
خهڵــك لۆمــهى دهكردیــن و دهیانــوت
عهیبــه ،گهنجانــى نێــو پاركهكــهش
رێگهیــان نهدهدا ك ه گوایــ ه پارك تهنها
شــوێنى ئهوانــه ،بهاڵم كۆڵمــان نهدا و
لهگــهڵ گهنجــهكان گفتوگۆمــان كرد و
رازی بون و وتیان تائێوه وهرزشهكهتان
تهواو دهكهن ئێمه نایهینه ئێره«.
ژنان ســهرهتا ب ه رۆژ و دواتر ب ه شهوان
بۆ وهرزش كردن چهند سهعاتێك دهچن ه
پاركهكــه ،بــهاڵم بهوهۆیــهى پاركهك ه
خزمهتگوزاریی كهمــه ،بۆی ه كارهكهیان
ههروا ئاسان نیه.
نهشــمیل ئیبراهیــم 40 ،ســاڵ ،بــۆ
(نهوژین) وتى :پاركهك ه خزمهتگوزاری
كهمــه ،گڵۆپ و روناككــهرهوهى نی ه بۆ
شــهوان ،ههروهها پوش و پهاڵشی زۆر
تیایه ،ئهمهش ترســی بونى خشــۆك و
مێرو زیاتر دهكات.
وهكخۆشــیان باســی دهكهن ،داواكاری
چاككردنــى خزمهتگــوزاری پاركهكهیان
گهیاندوهت ه بهرپرســان ،بــهاڵم بههۆی
نهبونى بودجهى پێویســتهوه ئهو كاره
نهكراوه.
ئهگهرچــی زۆرێك لــ ه بهشــدارانى ئهو

سهرهتا خهڵك
لۆمهى دهكردین و
دهیانوت عهیبه

وهرزشــ ه ب ه كۆمهڵ ه ژنن ،بــهاڵم دواتر
ژمارهیهكــى بهرچــاو كچیــش تێكــهڵ
بــ ه گروپهك ه بــون ،بــاس لهوهدهكهن،
رهوشهك ه بۆ ئهوان قورستر بوه.
شــیالن محهمهد 22 ،ساڵ ،وتى :وهكو
كچێك قورســبو بۆم بێم ه پارك وهرزش
بكهم ،چونك ه الى ئێم ه تائێستا ئافرهت
نهچوهتــ ه دهرهوه ،بهاڵم ههرچۆن بێت
توانیم ماڵهوهمان رازیی بكهم ،ئێستاش
كــ ه هاتوم ســودێكى زۆرم بینیوه و 7
كیلۆ لهشم دابهزیوه.
ئێســتا رۆژانــ ه ســهروى  60ژن و كچ،
ل ه پاركهكهى ناحیهى ســهرقهاڵ وهرزش
دهكهن ،بــۆ ههنگاوى داهاتوش چاویان
لهوهیــ ه كــ ه بتوانــن هاوســهر و بــرا و
كهســوكاریان لهگهڵ خۆیانــدا بهێنن و
پێكهوه وهرزش بكهن.
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ه جێی هێشت
ه خوێنساردیی ب 
ه گهرمیان و ب 
ه خوێنگهرمی هات 
ب
الیهنه فهرمیهكان
ئاماده نین لهسهر
وردهكاریتاوانەک ە
هیچ بدركێنن

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
لە پێناو عەشق و خۆشەویستی هاتەوە
گەرمیان ،بەاڵم بە خوێنساردیەوە
تیایدا کوژراو ،بە گۆڕێکی
بێناونیشانیش ئەسپەردە کرا.
رهنگ ه ئهم بڕگهیه ،باشترین وهسف بێت
بۆ روداوى كوشــتنى كچێك ل ه سنوری
نێوان كهالر و دهربهندیخان ،دۆسیهیهك
ك ه الیهن ه فهرمیــهكان جگ ه ل ه ههندێك
هێڵی گشــتى ،ئاماده نین رونكردنهوهى
زیاتری لهبارهوه بدهن.
لە بهروارى ( ،)2020/7/25تهرمی ژنێك
پاش كوشــتنى ل ه نزیــك دهربهندیخان
و لــ ه ســنورى نێــوان ئــهو قهزایــ ه و
ناحیــهى شــێخ تهویلی ســهر به كهالر
فڕێدرا ،ئەگەرچی خێزان و بنەماڵەکەی

دەســتیان لە کوشــتنیدا نەبو ،بەاڵم بە
بێ ماڵئاوایی بۆ هەمیشە بهجێیانهێشت
و دەزگا ئەمنیــەکان و شــارەوانی لــە
گۆڕســتانى بێناونیشــانەکانی سلێمانی
بەخاکیان سپارد.
ئاسایشــی گەرمیــان ك ه ئــهو الیهنهی ه
لێكۆڵینــهوهى لــهو دۆســیهدا كــرد و
ئهنجامدهرهكــهى ئاشــكرا كــرد ،لهبەر
هەستیاری بابەتەکە ئامادە نیە زانیاری
لەسەر روداوەکە بدات و چیرۆکی پشت
کوشتنی قوربانیەکە ئاشکرا بکات.
لــ ه ژمــارهى پێشــوى (نهوژیــن) دا،
عوسمان محەمەد ،بەڕێوبەری ئاسایشی
دەربەندیخان ،لە لێدوانێکیدا ئاشــكراى
كردبــو ك ه ئەو ژنە ناســنامەی ئاشــکرا
نیــە و بەپێــی زانیاریەکانیــان خەڵکی
دەربەندیخــان نیــە و دوای کوشــتنی،
تەرمەکەی لەو شوێنە فڕێدراوە.

دوابــەدوای ئەوە ،خۆشەویســتیەکەیان
پــەل دەهاوێژێت بــۆ رفاندنی کچەکە و
ئازاردانى و دواتر کوشتنی بە شێوەیەکی
دڕندانە و فرێدانــی تەرمەکەی لە نزیک
قــەزای دەربەندیخــان ،كــ ه تائێســتا
هۆكارى ئهم گۆڕانكاریی ه مهترســیدار و
قێزهونه ،رون نهبوهتهوه.
هــەر لە کاتــی دۆزینــەوەی تەرمی ئەم
ژنــە کــوژراوە ،بەڕێوبــەری ئاسایشــی
زۆری نهخایاند ههتا هێزهكانى ئاسایش دانیشتوی گەڕەکی باوەشاسواری قەزای دەربەندیخان بــە (نەوژین)ی راگەیاند:
توانیــان قوربانیهكــ ه بناســنهوه و کفریە.
«چەند کەسێک وەک خێزانی کوژراوەکە
بكوژهكهى دهســتگیر بكهن ،ئاماژهیان لە کاتی لێکۆڵینەوەشــدا ،تۆمەتبارەکە خۆیــان ناســاندوە» ،بــەاڵم دواتــر کە
بــهوهداوه بكوژهك ه دانیشــتوى كفری و دانی بە ئەنجامدانی تاوانەکەدا ناوە و بە ناســنامەی ژنــە کوژاروەکە ئاشــکرابو،
قوربانیهكهش دانیشتوى سلێمانیە.
پێی مادەی ( )406لە یاســای سزادانی خێزانەکــەی ئامــادەی وەرگرتنــەوەی
بــە پێــی راگەیهنراوێكــى ئاسایشــی عێراقی راگیراوە ،تــا ئامادەکردنی ئەم تەرمەکەی نەبون.
گهرمیــان لــ ه بــهروارى ( )2020/7/29راپۆرتە بکوژەکە دۆسیەکەی لە دادگایە کەســوکارەکەی ك ه پێشتر رازیی نهبون
كــ ه ئاشــكراكردنى ناســنامهى قوربانى و دادوەر بڕیــاری کۆتایــی لــە بــارەی بــ ه هاوســهرگیرییكردنى کچەکەیــان،
و بكوژهكهیــان راگهیانــدوه ،ئاماژهیان سزاکەیەوە نەداوە.
ئامــادهش نابــن خۆیــان بینێــژن و
بهوهكــردوه قوربانیەکە نــاوی(خ ح ر) الیهنــ ه فهرمیــهكان ئاماده نین لهســهر رێوڕەســمی ماتەمینــی بــۆ بگێــڕن.
ـــ ه و لەدایکبــوی ســاڵی ()1996ـــ ه وردهكاری و هــۆكارى ئــهو تاوانــ ه هیچ بەمهۆیەشــەوە تیمێــک لــە پزیشــکی
و ماوەیەکــە لــە گەرمیانــەوە چونەتــە بدركێنن ،بــهاڵم بەپێی ئەو زانیاریانەی دادوەریەوە تەرمەکەی دەبەنە گۆڕستانی
سلێمانی و لە گەڕەکی کەنەسورەی ئەو دەســت (نەوژین) کەوتەوە ،کوژراوەکە «بێناونیشــانەکان» لــە ســلێمانی ك ه
شارە نیشــتەجێبون ،پاش لێکۆڵینەوە پەیوەنــدی خۆشەویســتی لــە گــەڵ تایبهتــ ه بــ ه كهســانى نهناســراو یــان
و پێداچونــەوە بە کامێــرای چاودێریی بکوژەکــەدا هەبــوە ،دوای ئەوەی چەند ئهوانــهى خێزانهكانیــان ئامــاده نیــن
دا ،توانیویانە بکوژەکەشی بناسنەوە و جارێک بکوژەکــەی دەچێتە خوازبێنی ،بیاننێژن ،لەوێ بەبێ ئامادەبونی خێزان
دەستگیری بکەن کە کوڕێک بوە بەناوی بــەاڵم ماڵەوەیــان رازی نابــن بــە و کەســوکار و هاوڕێکانی ،ئەسپەردەی
(ه ق ر) لەدایکبوی ساڵی ()1995ـە و هاوسەرگیری نێوانیان.
خاکی دەکەن.

زله ل ه بری ئامۆژگارى...

كچێك :هەرگیز لێدانە خراپهكانى دایکمم بیرناچێت
نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
شیرین ،لەگەڵ مێردەکەى دانیشتبو،
باسى مناڵى خۆى دەکرد کە چۆن
دایکى بێڕەحمانە لێیداوه لهبهر
ههڵهیهك .بەمجۆرە دەستى بە
گێڕانەوەى بەسەرهاتهكهى كرد:
«نەمویست دایکم خەبەر بکەمەوە،
بەاڵم له ئهنجامدا ئەو لەبرى پاداشت
و تێگەیاندنم ،هەمو گیانمى به لێدان
شین کردەوە».
ژیانــى زۆرینــهى كچانــى كۆمهڵگــهى
خۆمــان ،پڕه لــ ه چیرۆكــى توندوتیژی
بهرامبهریان ،بهشێك لهو توندوتیژیانهش
لهالیهن دایكانــهوه ئهنجام دهدرێن ،ك ه
وا وێناكــراوه ئــهوان نــهرم و نیان ترن
بهراورد ب ه باوكان.
ئهگهرچی ســااڵن تێدهپهڕێت و شوێنى
برینــهكان كاڵ دهبنهوه و نامێنن ،بهاڵم
شــوێنهوارهكانى لــ ه دهرونیانــدا هــهر
تازهیه.
(شــیرین)ی تەمــەن  ٢٩ســاڵ ،ئــهو
لێدانهى بیرناچێت ك ه  21ســاڵ پێشتر
دایكی بهرامبهرى ئهنجامیداوه.
وتى :دایکم خەوى لێکەوتبو ،نەمویست
خەبەرى بکەمەوە ،بۆیە رۆشــتم بۆماڵى
هاوڕێکەم كه  5کۆاڵن نێوانمان بو ،یارى
زۆر خۆشمان کرد ،کاتم بیرچویەوە ،کە
هاتمەوە ماڵەوە دایکم نەک تهنها قســ ه
و ســوكایهتى ،بەڵکو زۆریشــى لێدام و
تهنانــهت ب ه شــانهكهى دهســتى ههمو
گیانمى شین كردهوه.

دایکان کاتێک مناڵەکانیان هەڵە دەکەن،
لەبــرى ئامۆژگاریکردن و تێگەیاندنیان،
بە شــێوازێکى توند لێیان دەدەن ،ئهم ه
سهرباری هەڕەشەى تۆقێنهر.
دیانا 20 ،ســاڵ ،باس لە بەسەرهاتێکى
خــۆى دەکات «تەمەنــم  ٧ســاڵ بــو
درۆیەکــم لەگــەڵ دایکــم کــرد ،لەبڕى
تێگەیاندنــم کــە درۆ نەکــەم ،بەلێــدان
تێىگەیاندنم ،هەر بەوەشهوە نەوەستا،
بەڵکو وتى دەتدەمە دەســتى باوکتەوە
بتکوژێــت ،ئەوەندەى تر ترس دایگرتم،
لەترسا خەوم لێنهدهکەوت».
ئــەم جــۆرە توندوتیژی ه هــهر بهرامبهر
بــ ه كچان نهكراوه ،بهڵكــو بهرامبهر ب ه
كوڕانیش ئهنجام دراوه.
ئاریان 22 ،ساڵ ،باسی لهوهكرد باوکی
پاسکیلێکى هەبوه ،رۆژێك دەستکاری
كــردوه و زنجیرهكــهى خــراپ کــردوه،
كاتێــك دایكــی پێیزانیوه ،ههڕهشــهى
ئــهوهى لێكــردوه ك ه دهیدات ه دهســتى
باوكی بۆ ئهوهى بیكوژێت.
ئهو كــوڕه بهشــهرمهوه ئــهو دیمهنهى
بهیــاد دههێنایــهوه كاتێــك دایكــی
ههڕهشهكهى لێكردوه ،ئهویش ل ه ترسدا
میزی بهخۆیدا كردوه.
ئهمجۆره ههڵســوكهوت و رهفتارانه ،بۆ
وهكو رقێك لــ ه ناخیاندا دهمێنێتهوه و چــۆن لێــت دەدام؟» دایکیشــى بــە
ئێســتا و ئاینــدهى مناڵهكانیش دهبن ه دەرونیان جێبهێڵن».
وتیشــی :هەمو مناڵێــک هەڵە دەکات ،تێكهڵ ب ه دهرون و كهسایهتیان دهبێت .بزەیەکــەوە وەاڵمــى دەداتــەوە :ئاخــر
گرێ و كێشهى دهرونى.
ئامار ســهعدوڵاڵ ،توێژەرى دەرونى ،بۆ ئــەوەى گرنگە دایک و باوک بزانن چۆن ئــهم بۆچونــه( ،شــیرین) جهختــى مناڵێکــى بزێو بویت ،بەبێ پرســى من
(نهوژیــن) وتى« :دهبێت دایک و باوک ئامۆژگارییان بکەن ،چونك ه مناڵ تاوەکو لێكــردهوه و ئامــاژهى بهوهكــرد لەماڵ دور دەکەوتیتەوە.
ئامــۆژگارى مناڵ بكهن و بەشــێوازێکی لێــى بدرێت ،زیاتر چاونەترس دەبێت و تاوەکــو ئێســتاش لێدانەکانــى دایکــى «هەرگیــز ئەو لێدانــە خراپانەى دایکم
دروست تێیان بگەیەنن ،نەک ب ه لێدان و ســهرهنجامیش مناڵێكى السار و بێگوێ بیرنەچوەتەوە ،هــەرکات لەگەڵ دایکى لەبیــر ناچێــت» ،ئەمــە کۆتا قســهى
هەڕەشە سزایان بدهن و برینێک لەسەر دهبێت ،ئهمــ ه جگ ه لهوهى ئهو لێدانان ه دادەنیشــێت پێى دەڵێت« :دایە بیرتە (شیرین) بو.
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فيچەر

ه خهونهكهم
یهكهمهكهى گهرمیان :گهشتم ب 
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
«سوپاس بۆ خوا بە خەونەکەم
گەشتم» .بهم دهربڕینه( ،نیگا)
گوزارشتى لهو سهركەوتنه كرد ك ه
بهدهستى هێناوه ،سهركهوتنێك ك ه
شهو و رۆژى بۆ ل ه یهكداوه.
نیــگا محەمــەد مهحمــود 18 ،ســاڵ،
دانیشــتوی ناحیەی باوەنورى ســهر ب ه
كهالره ،توانى لەســەر ئاستی گەرمیان
پلەی یەکەمی قۆناغی دوانزەی زانستی
بــۆ ســاڵی خوێندنــى 2020 _2019
بەدەستبێنێت.
ئــهو ل ه راپۆرتێكى (نهوژین) دا ،قســ ه
لهســهر ســهركهوتنهكهى و هیــوا و
خواستهكانى دهكات.
لە بارەی ئەو نمرەیەى بەدەســتیهێناوە
لە قۆناغی دوانــزەی ئامادەیی( ،نیگا)
وتــی« :یەکێــک لــە هۆکارەکانــی
ســەرکەوتنم لەم قۆناغەدا خێزانەکەم و
دواتر مامۆســتاكانم بون ك ه هاوکارێکی
باشبون بۆ ئێمە».
باس لهوهشــدهكات خهونى ل ه مێژینهى
ئــهوه بوه كــ ه بتوانێت بچێتــ ه كۆلێژی
پزیشــكیی .دهڵێت« :خەونی من ئەوە
بو بگەم بــە قۆناغی دوانزەی ئامادەیی
و ئــەو نمرەیــە بێنــم کە پێویســتە بۆ
ئەو بەشــەی چەندین ســاڵە هەوڵی بۆ
دەدەم کە ئەویش پزیشــکیە ،بۆئهوهى
بارودۆخــی ژیانــی خــۆم و خێزانەکەم
باشتر بکەم».
ئێســتا ئهو تهنهــا ههنگاوێــك دوره ل ه
وهرگیرانى لهو بهشــ ه دڵخوازهى خۆی،
بهوهۆیهشــى ك ه نمرهكهى ()٦٩٨ـــه،
بۆیــ ه ترســێكى نیــ ه لــ ه وهرگیرانى ل ه
كۆلێژی پزیشكی.
دهربــارهى ئهوهى چۆن توانیویهتى ئهم
نمرهی ه بهدهســتبێنێت و چــی كردوه؟
ئهو تهنها ب ه یهك وش ه وهاڵمى داینهوه:
كۆشش.
باســی لهوهكــرد رۆژان ه بــهالی كهمهوه
 8ســهعاتى تــهواو خوێندویهتــى و
كۆششــی كــردوه .ئــهم ژمارهیــ ه لــ ه

رۆژانى تاقیكردنهوهدا سهربار بوهتهوه،
بهشــێوهیهك لهو رۆژانهدا  15ســهعات
كۆششی كردوه.
زۆر جار باس لــەوە دەکرێت یەکێک لە
رێگاکان بۆ بەدەستهێنانی نمرەی بەرز،
کردنــەوەی خولــی تایبەتــە ،بۆی ه ئهو
پرســیارهمان ل ه (نیــگا) كرد ك ه چهند
خولی تایبهتى كردوهتهوه؟
وهاڵمهكهى توشی سهرسوڕمانى كردین،
چونك ه هیچ خولێكى نهكردبویهوه!
وتــى« :بەدەســتهێنانی نمــرە
بەکردنــەوەی خولــی تایبــەت نیە ،من
خولم نەکردوەتەوە ،پشتم بە کتێبەکانم
دەبەســت لەگــەڵ ئــەو مەلزەمانــەی
کــە پێویســت بــو کڕیبــوم ،لەگــەڵ
مامۆســتاكانم رۆژانە وانــەم دەخوێند،
چونکە سەرکەوتن لەم قۆناغە پێویستی
بە خوێندنی بەردەوام هەیە».
ئــهم دهســتكهوتهى (نیــگا) وهكخۆی
باســی لێــوهدهكات ،ب ه بێ پشــتیوانى
و هاوكاریــی خێزانهكــهى بهدهســت
نهدههــات .لهوبارهوه وتــى :خێزانەکەم
هــۆکاری ســەرکەوتنی مــن بــون ،لــە
کاتی تاقیکردنەوەکانی وزاری کەشێکی
ئارامیــان بــۆ رەخســاندم ،چ لــە روی
خوێنــدن و خەوتن و نانخواردنیشــەوە،
تەنانــەت زۆر شــتیان لــە بــەر خاتری
مــن کەم کردبــوەوه ،بۆیــە هەمو کات
سوپاسگوزاری ئەوانم.
ئهگهر ئێســتا كهســێك ههبێت دڵشــاد
و سهربهزتر بهم ســهركهوتنهى (نیگا)
جگــ ه لهخــۆی ،بێشــك دایكیهتى .ئهو
جهخــت لهوهدهكاتــهوه بــۆ ههمیشــ ه
پشتیوانى كچهكهیان دهبن له خوێندن.
نەسرین عەباس ،دایکی نیگا ،سەبارەت
بە سەرکەوتنی کچەکەی بە دڵخۆشیەکی
زۆرەوە باســی لەوەکرد« :زۆر دڵخۆشم
کە کچــەم ئەو نمرەیــهی هێناوە ،ئەوە
خەونــی من بو کە رۆژێک لەم ئاســتەدا
بیبینم».
وتيشى :هەر بەشێک و ل ه ههر شوێنێك قســهكانى دا بۆ (نهوژین) ،بیری لهالی
بێــت کە ئــەو بیەوێت ،ئــەوە دەبێت و فێرخوازانــى دیك ه بو ،ههربۆی ه رێنمایی
كــردن بهوهى بهردهوام بن ل ه كۆشــش
هاوکاری تەواوی دەبین.
ئــهو كچــ ه باوهنوریــه ،لــ ه كۆتایــی كردن و پشت ب ه تواناى خۆیان ببهستن

وزاری لــە کتێــب دەردەهێنرێــت ،بۆیە
و لهگهڵ وانهكانیاندا بڕۆن.
وتى :ســەرکەوتن لەم قۆناغەدا پشــت کردنەوەی خولی تایبەت و بەکارهێنانی
بەســتنە بە کتێــب و وانەکانــی رۆژانە مەلزهمە ،هۆكار نیە بۆ بهدهســتهێنانی
لەگەڵ مامۆســتایان ،چونکە پرســیاری نمرە».

مافناسێكى وهرزشكار
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
ههتا ئهو كاتهى بۆ دابهزاندنى كێشی
لهشى پهناى بۆ وهرزشكردن نهبرد،
نهیزانى وهرزش ئهو سوده زۆرهى
بۆ مرۆڤ ههیه ،ئهمهش هانیدا ك ه
ئهزمونى خۆی لهو روهوه بگوێزێتهوه
بۆ ژنانى دیكهى ناحیهكهى و هۆڵێكى
تایبهتى وهرزشییان بۆ بكاتهوه.
لهناحیــهى رزگاریــی ســهر بــ ه كهالر،
ژنێــك هۆڵێكى تایبهتى وهرزشــكردنى
كردوهتــهوه ،رۆژان ه ژنانــى ناحیهك ه بۆ
وهرزشكردن روی لێدهكهن.
شــەیدا ئەکرهم 28 ،ســاڵ ،دانیشتوى
ناحیــهى رزگاری ،ئهگهرچــی دهرچوى
بهشــى یاســای ه و مافناســه ،بــهاڵم
بههــرهى ئهو ل ه بوارى وهرزش دا زیاتر
دهركهوتــوه و ئهمــهش هانیــداوه بــۆ
كردنهوهى هۆڵێكى وهرزشی.
ل ه دیدارێكى (نهوژین) دا باسی لهوهكرد
ل ه دواى مناڵبونیهوه كێشــی لهشى زۆر
زیادیكــردوه ،ئهمهش خهمباری كردوه،
ههربۆیــ ه روى لــ ه وهرزشــكردن ناوه و
توانیویهتى رێكى بۆ جهســت ه و ئارامی
بۆ دهرونى بگێڕێتهوه.
پاش ئهم ئهزمون ه سهركهوتوه ،ئهم ژن ه
بیــری دهچێت بۆ ئهوهى خۆی هۆڵێكى
وهرزشــیی بكاتــهوه و ژنانــى ناحیهك ه
سودی لێببینن و وهرزشی تێدا بكهن.
وتى« :لــ ه کردنەوەی هۆڵەکە روبەڕوی
دژواریەکــی زۆر بومەوە ،بەهۆی ئەوەی

ل ه کردنەوەی
هۆڵەکە روبەڕوی
دژواریەکی زۆر
بومەوە

ئامانجەکەم
گەورەتر بو ،بۆیە
هەمو هەوڵێکم
دەدا

پارەیەکــی گونجــاوم لــ ه بهردهســتدا
نهبو ،بــهاڵم ئامانجەکــەم گەورەتر بو،
بۆیــە هەمو هەوڵێکــم دەدا و ماوەی دو
ســاڵ کارم بــۆ کــرد بۆ ئــەوەی  بەبێ
پشتبەســتن بە کــەس هۆڵێکی تایبەت
بکەمەوە کەخۆم بەڕێوەی ببەم».
بــهردهوام ئهوهى ژنان لهكاتى كاركردن
دا لێــی دهترســن ،ئهو رهخن ه و قســ ه
دڵســاردكهرانهی ه كــ ه ئاراســتهیان
دهكرێــت( ،شــهیدا)ش بهشــى خــۆی
روبهڕوى ئهو قسانه بوهتهوه.
«پێیــان دهوتــم ئهم كاره ســهركهوتو
نابێت و داهاتى نابێت ،بهاڵم من ســور
بوم لهســهر كارهكــهم و بهپشــتیوانى
هاوسهر و خێزانهكهم سهركهوتو بوم».
ئێســتا رۆژان ه چهندین ژنى ناحیهك ه بۆ
وهرزشــكردن رو ل ه هۆڵهكهى (شهیدا)
دهكهن ،ئهوان باس لهوه دهكهن سودی
زۆریان له هۆڵهكه بینیوه.

شــوکریە جومعــە 45 ،ســاڵ،
سهردانكهرێكى هۆڵهكهیه ،وتى :جەڵتە
لێیــدام و حاڵــم خــراپ بــو ،پزیشــك
وەرزشی بۆ نوسیم ،دوای هاتنم بۆ ئهم
هۆڵه ،هەستم بە باشتر بون كردوە.
ژنێكى تر ك ه سهردانى هۆڵهك ه دهكات،
بــاس لــهوهدهكات ئــهوهى وایكــردوه
ســهردانى هۆڵهك ه بكهن ب ه بهردهوامى،
ئهو كهشه خێزانیهی ه ك ه ههیهتى.
ناسکە ئیبراهیم 46 ،ساڵ ،وتى« :لێرە
هەمومان وەک خێزانێکین».
ئــهم هۆڵ ه ل ه ناحیهیهكدا كراوهتهوه ك ه
وهك دهوترێــت كهشــێكى كۆمهاڵیهتى
پارێــزگار بهســهریدا زاڵــ ه و كهمتــر
ژنــان دهرفهتــى دهرچــون و وهرزش و
پیادهكردنى ئارهزوهكانیان ههیه.
شــهیدا ،بهپێچهوانــهوه پێیوایــ ه
«گۆڕانــکاری زۆر بــاش لــهو روهوه
هاتوهت ه ئاراوه».
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ه كار
ژنان پاككردنهوهى مااڵن دهكهن 
◘ نهوژین ،ئاال عادل
ههركاتێك ماڵێك پێویستیان ب ه
پاككردنهوه یان رێكخستنهوه
ههبێت و داواى بكهن( ،سوهام) ل ه
كاتێكى گونجاودا دهگات ه سهرى و
كارهكهیان بۆ ئهنجام دهدات .ئهو
یهكێكه لهو ژنانهى ك ه خزمهتگوزاریی
پاككردنهوهى مااڵن ئهنجام دەدەن.
لــهم ســااڵنهى دواییــدا ،ژنــان جگ ه ل ه
كارى ئۆفیــس و كۆمپانیــا و شــوێن ه
بازرگانیــهكان ،ههریهكــ ه و بهگوێــرهى
ئاســت و توانــاى خۆی ،دهســتیان ب ه
بونیادنانــى ههندێك كار و پیشــ ه ناوه،
كــ ه ل ه رێگهیهوه بژێویی ژیانى خۆیان و
خێزانهكانیان دابین دهكهن ،یهكێك لهو
كارانهش :پاككردنهوهى مااڵنه.
كارهكانــى ئهو ژنان ه بریتی ه ل ه شــۆردن
و پاككردنــهوهى ماڵــهكان بهگشــتى،
یــان پاككردنــهوهى كهرهســت ه و
بهشــێكى دیارییكراوى ماڵهكان ،ك ه بۆ
ههریهكهیان نرخی جیاواز ههیه.
ئهو ژنانهى لهم بوارهدا كاردهكهن ،باس
لهوهدهكــهن بهپێی جــۆری كارهكهیان،
پارهیــهك وهكو ههقدهســت ل ه خاوهنى
ئــهو مااڵنــ ه وهردهگــرن كــ ه پاكیــان
دهكهنهوه.
ســوهام کەریــم 40 ،ســاڵ ،مــاوهى 5
ساڵ ه كارى پاككردنهوهى مااڵن دهكات.
باســی لهوهكرد زۆرتر لهكاتى بۆنهكاندا
ماڵــهكان پێویســتیان بــهوان دهبێت و
ئهوانیش كارهكانیان بۆ ئهنجام دهدهن.
لهبــارهى نرخــی كارهكانیانــهوه وتــى:
هەرکەس بیەوێت ماڵ پاک بکاتەوە ،من
بۆی دەکەم ،بەگوێرەی گەورە و بچوکی

بەدڵسۆزیەوە
ئیشەکە دەکەم
وەک ئەوەى بۆ
ماڵی خۆم بیکەم

ماڵەکە پارەی لێوەردەگرم.
بهشــێك لهو ژنانهى ئــهم كاره دهكهن،
ئاماژه بهوهدهكهن كه بهوهۆیهى كارهك ه
هی خۆیان ه و خۆیان پێی ههڵدهســتن،
بۆیه ئاسودهترن له ئهنجامدانى.
نەســرین شــکور 46 ،ســاڵ ،وتــى:
بههــۆی ئــهوهى  5مناڵــم ههیــه ،بۆی ه
بۆمناكرێت ب ه بهردهوامى ل ه دوكان یان
كۆمپانیایهك كار بكهم ،ئهم كاره بۆ من
له ههموى باشتره.
بهاڵم ئهم ســهربهخۆ بونــ ه مانای ئهوه
ناگهیهنێت كارهك ه كێشــ ه و ئاستهنگیی
تێدا نهبێــت ،بهڵكو بهپێچهوانهوه وهك
ههندێــك ل ه ژنان باســی دهكهن ،جاری
وا ههی ه لهگهڵ خاوهن ماڵهكاندا توشــى خاوەن ماڵەکان وا هەڵسوکەوتت لەگەڵ ســارا محهمهد 28 ،ساڵ ،بۆ (نهوژین) ل ه كارهكانیان رازین.
ناكۆكی دهبن.
دەکهن وەک بڵێــى خێرت پێدەکهن ك ه وتــى :لەزۆربەی ئەو مااڵنەی ســەردانم پەیمان فایــەق ،یەکێکە لەو ژنانهى ك ه
کــردوە زۆر رێزیــان لێگرتوم و تهنانهت بۆ پاككردنهوهى ماڵهوهیان پشــتى بهو
حەنیفــە فایــەق 40 ،ســاڵ ،كارى پارەت پێدەدهن».
پاككردنهوهى مااڵن ئهنجام دهدات ،وتى :لهبهرامبهریشــدا ژنانێكــى دیك ه ك ه لهم لــە کارکردنم دا هەندێک کات هاوکاریان ژنان ه بهســتوه ،وتى :كارهكانیان جوان
و رێكوپێكــه ،بۆ خۆمیــش رێزێكى زۆر
«زۆر بەدڵســۆزیەوە ئیشــەکانم دەکەم بوارهدا كاردهكهن ،باس لهوهدهكهن ك ه کردوم.
واهەســتدەکەم بۆ ماڵــی خۆم کارەکانم دهڕۆن ه مااڵن ،وا ههست دهكهن ل ه ماڵی بهگشــتیش ئــهو مااڵنهى كــ ه بۆ كارى لهو ژنان ه دهگرم ك ه كاردهكهن و بژێوی
پاككردنهوه پهنایان بۆ ئهو ژنان ه بردوه ،ژیانیان دابین دهكهن.
دەکــەم ،ســەرەڕای ئــەوە هەندێــک لە خۆیانن.

ه بكه
ه (سێدرا)و 
زیوت دهوێت؟ پهیوهندی ب 

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
پاش دهرچونى ل ه زانكۆ ،چهند
پیشەیەکى وهكو :كارى دهستى،
رازاندنهوه و جوانكاری «أكسسوارات»
ئهنجامداوه ،ئێستاش كارێكى
جیاواز دهكات ،ئهویش فرۆشتنى
پارچهى جۆراوجۆری زیوه ل ه رێگهى
ئۆنالینهوه.
ئهوهى لێرهدا باســی دهكهین ،چیرۆكى
(سێدرا)یه ،كچ ه زیوفرۆشهكهى كهالر،
كــ ه نــهك هــهر لــ ه شــارهكهى خــۆی
دا ،بهڵكــو پارچــهى زیــو بــۆ شــار و

شارۆچكهكانى دیكهش دهگهیهنێت.
ســێدرا ئەمیــر 24 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
كــهالره ،بــاس لــهوه دهكات پــاش
تهواوكردنى زانكــۆ ،رازیی نهبوه ب ه بێ
كار و بهرهــهم لــ ه ماڵهوه دابنیشــێت،
بهڵكو دهســتى ب ه ههندێك كارى بچوك
كردوه و دواتر برهوى پێداون.
وتى :زۆر حەزم لە کارکردن بو ،ویستم
لەســەر پێی خۆم بوەستم ،بۆی ه دەستم
بــە کارکــردن کرد ،ســەرەتا ب ه چنینی
ملوانك ه و پاشــان برهوم پێدا و دهستم
ب ه چنینی ســنگ ه مهكســی و كاڵوزهڕه
و هێلهكــى جلــی كــوردی و پاشــان
رازاندنهوهى بۆن ه و ئاههنگهكان كرد.

تــۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان ئــهو رێگای ه بوه وتی :لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە
كــ ه هاوكارێكــى باشــی ئــهم كچ ه بون دەســتم کــرد بــە فرۆشــتنی ملوانکــە
بــۆ بــرهودان بــ ه كارهكانــى ،زۆربــهى و پارچــهى تــری جوانــكاری زیــو،
بهرههمهكانــى لــهو رێگهیــهوه ســاغ پێشوازیهكى باشــی لێكرا و تائێستاش
بهردهوامم.
كردوهتهوه.
ئهو خاوەنی ســێ خوشک و سێ برایە ،ئــهو هــهر بهرههمێكى ههبێــت ل ه تۆڕه
ئهوهیشــی كارهكــهى بۆ ئاســان كردوه كۆمهاڵیهتیــهكان نمایشــی دهكات،
ئهوهیــ ه كــۆی خێزانهكــهى پاڵشــت و لهوێشــهوه كڕیــاران داواى دهكــهن و
ئهویش دهیگهیهنێت ه دهســتیان .ئێستا
هاوكارێكى باشی ئهون.
پاش ماوهیهك كاركردن له بواری كارى نهك هــهر ل ه كهالر ،بهڵكــو كڕیاری ل ه
دهســتى( ،ســێدرا) بڕیار دهدات رو ل ه ناوچهكانى دیكهش ههیه.
بوارێكــى تــر بكات ،ئهویش فرۆشــتنى وادیاره بهرههم و نرخ و كارهكانیشی ب ه
ئۆنالینــه ،بهتایبهتیــش فرۆشــتنى كۆی گشــتى ،جێی رهزامهندى ئهوانهن
پارچهى جوانكاریی ل ه زیو دروستكراو .كه بهرههمیان لێكڕیوه.

چــرۆ محەمــەد 23 ،ســاڵ ،كڕیارێكــى
بهرههمهكانــى (ســێدرا)یه ،وتــى:
«لەکارەکانــی زۆر رازیــم ،زۆریــش
دڵخۆشــم بــەوەی کچێــک لــە کــەالردا
بتوانێت لەســەر پێی خۆی بوەستێت و
کار بکات».
كــ ه پرســیاری ئهوهمــان ل ه (ســێدرا)
كرد :چی رێنمایی و قسهیهكى ههی ه بۆ
كچانــى دیك ه ك ه وهكو ئهو دهســتبهكار
بكهن؟ وتى« :داواكارم ل ه كچان دەست
بــە کارێــک بكــهن كــ ه دهزانــن تیایدا
بههرهیان ههیه ،با ب ه پارەیەکی کەمیش
بێت ،گرنگ ئەوەیە کە دهستپێبكهیت و
بتوانیت لەسەر پێی خۆت بوەستیت».
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تایبەت

برینى پشت دهرگا داخراوهكان ...یاساكان
◘ نهوژین ،رۆژان محهمهد رهشید
لهمزگهوتێكی بێدهنگو كشوماتدا،
تهرمی (محهمهد)ى چوار سااڵن لهناو
تابوتێكدا دانراوه و ئاماده كراوه بۆ
ناشتن ،سهرهداوێكى بچوك بهس
بو بۆ ئهوهى پهرده لهسهر راستى
چیرۆكهك ه ههڵبماڵێت.
ئهو رۆژنامهنوســهى ئهم بهدواداچونهى
ئامادهكردوه ،كاتێك كفنهكهى (محهمهد)
ى لێكــردهوه ،بینى شــوێنهوارى لێدان
و برین بهجهســتهیهوه دیــاره ،ئهمهش
تــهواو گومانــى خســت ه ســهر چۆنێتى
مردنى مناڵهكه ،پاش ئاگاداركردنهوهى
الیهنــ ه پهیوهندیدارهكانیــش ،لهرێــى
پشكنین ه پزیشكییهكانهوه دهركهوت ك ه
(محهمهد) بهمردنێكى ئاسایی نهمردوه،
بهڵكو كوژراوه.
محهمــهد ،یهكێكــ ه لــ ه قوربانیــ ه
زۆروزهوهندهكانــى توندوتیــژی ،ئــهو
رهفتــارهى كــ ه وهكو خــۆره ،دهرون و
كهســایهتى و جهستهى منااڵن دهخوات
و روبهڕوى چارهنوسێكى تهمومژاویی و
خراپیان دهكاتهوه.
راپۆرتێكــی رێكخــراوی یونســێف كــ ه
لــ ه ســاڵی ( )2018باڵوكراوهتــهوه،
دهریدهخــات ()%80ى منااڵنــى عێراق
توندوتیژیــان بهرامبــهر ئهنجامدهدرێت.
ل ه ناســاندنى توندوتیژییش بهرامبهر ب ه
منااڵن دهڵێت :ههر رهفتار و گوفتارێك ه
كــ ه ببێت ه هــۆی زیانگهیانــدن ب ه مناڵ
چ لــ ه روى جهســتهییهوه بێــت یاخود
دهرونى.
لهسهرانســهری ههرێمــی كوردســتانی
عێراقیشــدا ،هیــچ داتــاو ئامارێكی ورد
بهردهست نیی ه لهسهر رێژهی تهواوهتی
ئــهو منااڵنهی ك ه تهمهنیان لهنێوان (1
رۆژه بــۆ   18ســاڵ) دایــ ه و روبهڕوی
توندوتیــژی دهبنــهوه لهالیــهن خودی
خێزانهكانیانهوه.
بــهاڵم لهمیانهی ئــهو بهدواداچونهی ك ه
رۆژنامهنوســهكهى رێكخراویــی (نریج)
ئهنجامیداوه لهماوهی ( )3ساڵو نیودا
لهسهر دۆسێى (توندوتیژیی بهرامبهر ب ه
منااڵن لهنێو خێزانهكانیان دا) دهســتی
گهیشتوه ب ه ( )700چیرۆكی توندوتیژی
كه لهبهشی ئهرشیفی دا پارێزراوه.
ئــهم تاوانانهش دهمێك دهگوزهرێن ،ك ه
هیچ یاســاییهكی تایبهتمهند ســهبارهت
ب ه «پاراســتنی مافهكانی مناڵ» بونى
نییــه ،ههرچهنــده وهكو رهشنوســیش
پێشكهشی پهرلهمانی كوردستان كراوه،
بهاڵم لهناو رهفهكانــی پهرلهماندا تهنها
وهكو مهرهكهبی سهر كاغهز ماوهتهوه و
تۆزی لهسهر نیشتوه و نهكراوه بهیاسا.
(ن) باوهژنی (محهمهد)ه ،پاش ئهوهى
دهســتگیركرا ،راســتهوخۆ دانى بهوهدا
نــا كــ ه لهكاتــى شوشــتنى (محهمهد)
دا جامێكــى كێشــاوه بهســهریدا و
بوراوهتهوه ،دواى ئهوهش ك ه بردویهتى
بــۆ نهخۆشــخان ه لــهوێ ههرچهنــده
بههــۆش خۆى هاتوهتــهوه ،بهاڵم دواى
رشــانهوه گیانــى ســپاردوه .ئهمــهش
لهروی پزیشكیهوه نیشانهیهكى رون ه بۆ
خوێنبهربونی ناوهكی (نزیف داخلی).
بهڕێوبهرایهتــی
ئهگهرچــی
بهرهنگاربونهوهیــی توندوتیژیــی دژی
ئافرهت/خێــزان لهزۆربــهی هــهره
زۆری شــار و شــارۆچكهكانی ههرێمــی
كوردستاندا نوسینگهی ههی هو تایبهت ه
ب ه توندوتیژی ه خێزانییهكانو تاوانلێكراو
دهتوانێت ســكااڵی یاســایی تۆماربكات
لهتۆمهتبارهكه ،بــهاڵم ئهم ه دهرمانێك ه
تیمــاری ئهو دهردی توندوتیژیان ه ناكات
كــ ه بهرامبهر بــ ه منــاڵ ئهنجامدهدرێت
لهنــاو خــودی خێزانهكانــدا ،چونكــ ه
زۆربهی كات مناڵ ئهو بوێریو ئاگایی و
توانایهی نیی ه ك ه خۆیی بچێتو ســكااڵ
تۆماربكات دژى ئهو ئهندامهی خێزانهی
كــ ه توندتیژیی بهرامبهر ئهنجامداوه یان
ئهنجامى دهدات.
ئهمــ ه هۆكارى ســهرهكیی ه ك ه وادهكات

توندوتیژیهكــ ه بــۆ ماوهیهكــى زۆر
دورودرێژ بهبێدهنگیو نهێنی بمێنێتهوه،
بهمــهش یان ژیانی مناڵهك ه بهتهواوهتی
دهكهوێت ه مهترسیهوه ،یاخود دهمرێت.
یوســف ،یهكێك بــو ل ه ئــهو منااڵنهی
كــ ه بــۆ مــاوهی دو مانگ بهبــێ جلو
هیــچ راخهرێــك بهزنجیر ل ه حهوشــهی
ماڵهكهیانــدا بهســترابوەوە ،رۆژانــ ه
ئهشــكهنجهی زۆر دهدرا ،بهشــێوهیهك
كــ ه شــوێنهوارى بریــن بهســهرتاپای
جهســتهیهوه دیــاره ،لــهو ماوهیــهدا
خواردنــی تهواوی رۆژهكهی (یوســف)
تهنیــا كهمێــك نانو ماســت بوه ،ههر
بهمهۆیهشــهوه كێشی ئهو مناڵ ه تهمهن
( )10ســااڵن ه تهنیــا ( )9كیلــۆ بــو،
لهكاتێكــدا بهپێی پێوهره تهندروســتی ه
جیهانییــهكان مناڵێكی ئاســایی ئهگهر
تهمهنی ( )10ســاڵ بێت ،دهبێت كێشی
لهنێوان ( 31بۆ  )32كیلۆدا بێت.
یوســف ،لهگێڕانهوهكهیدا بهمشــێوهی ه
باســی لهسهرگوزشتهی ژیانی خۆیكرد:
«داكم ئهمنی خۆش ناوێتو ك ه لهكنی
بوم ژیانم زۆر ناخۆش بو ،بهدارماسحهی
لێ دهدامو لــێ نهدهگهڕا بڕۆم ه ژورێ،
بێ عاریم بكردبای ه و نهكردبای ه ئهو ههر
لێیــدهدامو خوشــكو براكانم ئهمنیان
دهدیو هیچیان نهدهگوت ،ئهمن جلكم
لهبهر نهبو ،بهشــهوان گهلێك دهترسام
و زۆرجاران میزم دهكرد بهخۆما ،نهیان
دهناردم لۆ مهكتهبــێو ئهو زنجیرهیان
لهپێ كردبومو ئهمنیان بهســتبوهوه و
بێزیان لێ دهكردمهوه و نهدههاتن ه كنم،
زڕ بابیشم لهدهوامێ بو ئهمنی دهدهدی
كه دههاتهوه هیچی نهدهكرد».
ئهمهى بهسهر لهش و دهرونى (یوسف)
دا هاتوه ،ب ه رای پزیشــكێك ،شــتێكى
چاوهڕوانكــراو بــوه ،چونك ه ههمیشــ ه
جهســت ه و دهرونى ئهوان جیاواز دهبێت
ل ه مناڵی ئاسایی.
د .ســۆران محهمهد غهریب ،پســپۆڕی
ههناو و رۆماتیزم لهشــاری ســلێمانی،
لهباســكردنى لێكهوت ه تهندروستیهكانى
توندوتیژی بهرامبهر ب ه منااڵن 11 ،جۆر
نهخۆشی و حاڵهتى جهستهیی و دهرونى
ژمارد ك ه پێیوای ه لێكهوتهكانیش زیاترن

لهو ژمارهیه ،لهوانه :تێكدانى رژێنهكانى،
توشبونى تۆقین و راچڵهكان ،بورانهوه،
درهنــگ زمان گرتن ،میز بهخۆدا كردن،
دڵهڕاوكێ و خهمۆكى ،كهسایهتى الواز،
گۆشــهگیریی ،ئیفلیجــی و پهككهوتنى
ئهندامهكانــى و ...تــادهگات بــ ه گیان
لهدهستدان.
لــ ه روى كــردار و تواناى عهقڵیشــهوه،
پزیشــكێكى پسپۆڕی مێشــك و دهمار،
زیان ه زۆر و زهوهندهكانى توندوتیژی دژ
به مناڵ دهخاتهڕو.
د .خهتاب محهمــهد بابان ،وتى« :ئهو
منااڵنــ ه لهئاســتێكى زۆر نزمى زیرهكی
دان ،چونكــ ه ئــهو كــردار و رهفتــاره
توندوتیژانهیــهى كــ ه بهرامبهریــان
دهكرێت ,پانتاییهكی زۆری بیركردن ه و
بیر و هۆش و ســهرنجیان داگیر دهكات
و ههمیشــ ه بیــری لێدهكهنهوه ،ئهمهش
وادهكات كــ ه زیــرهك نهبــن و ئاســتی
زیرهكی مێشكیان الواز بێت».
نیوه شهوی وهرزی زستان بو( ،كارزان)
ی تهمــهن ( )6ســاڵ ،لــهدهرهوهی
ماڵهكــهی خۆیــان لهپشــت دهرگاكهوه
وهســتابو ،بهپێــى بــێ پێــاو هــهردو
دهســتى لهســهر ســنگى تونــد كردبو،
لهدرزى دهرگاكــهوه بهگریانهوه هاوارى
دهكــرد «تخــوا دایــ ه بــاوه ،دهرگاك ه
بكهنهوه زۆر سهرمام ه و ئهترسم».
ئێســتا (كارزان) تهمهنــی ( )9ســاڵ ه
و هێشــتا ئهوانــهی بیرنهچوهتــهوه ك ه
بهرامبــهری كــراوه ،دهڵێــت« :باوكمم
خۆش ناوێت».
رهنگ ه (یوســف)و (كارزان) ب ه بهخت
بوبن ،چونك ه لهالیهن دراوســێكهیانهوه
هــهواڵ درا بهالیهنــ ه پهیوهندیدارهكان،
مهرج نیی ه ههمو مناڵێك چانسی ئهوهی
ههبێت كهسێك رزگاری بكات.
ئاكار ،ناوێكی خوازراوی ئهو كوڕهی ه ك ه
ســهرتاپای جهستهی پڕه لهشوێنهوارى
ئهشــكهنجهدانی كــۆن و تــازه،
بهقوڵپی گریانــهوه دهیگێڕایهوه :دوای
جیابونــهوهی دایك و باوكــم ،كهوتین ه
ژێــر دهســتی باوهژنهكــهم ،ئهوه ســێ
ســاڵ ه ههمو خهڵكی گونــدی گۆپتهپ ه
گوێیان لهدهنگی هاوار و قیژهی ئێمهی ه

بهدهســت باوهژنهكهمــهوه ،ئاســهواری
برینهكهشــیان دهبینی ،بــهاڵم واخۆیان
پیشــان دهدا كــ ه نهیانبینیوه و نازانن،
ه
ئهو كاتــهی داوای یارمهتیمان بكردبای 
نەخۆشخانەکان
ئهیانــوت قهیچێكــ ه بــاوكو دایكتانــ ه
راپۆرت لەبارەى
وانهبێت پهروهرده نابیت.
ه

لــ
ه

نیــ
ســێك
بــهاڵم ئــهو تاكــ ه كه
توندوتیژیەکانەوە
ماڵهكــهدا توندوتیژیــی بهرامبــهر
نانوسن
كرابێــت ،بهڵكــو دو خوشــكهكهی تری
شوێنهوارى ئهشكهنجهدان بهسهرتاپای
جهستهیانهوه دیاره و تهنانهت خوشك ه
گهورهكــهی چــاوی لهدهســت داوه و
زمانیشیان بڕیوه.
زۆربــهی كات ههمــو دهوروبــهری ئــهو
مناڵــهی كــ ه توندوتیژیــی بهرامبــهر
بهكاردههێنرێت لهالیهن خێزانهكهیهوه،
ئــاگاداری بارودۆخــی مناڵهكهن ،بهاڵم
داكم ئهمنی خۆش
هیچ الیهنێكــی پهیوهندیداریی لێئاگادار
ناكهنــهوهو بههانای مناڵهكهوه
ناچنموو ناوێت ،بهدارماسحهی
رزگاری ناكــهن لهتوندوتیژیهكــه ،هه
لێى دهدام
جارێكیــش ئــهو منااڵنهی كــ ه ژیانیان
كهوتوهتــ ه مهترســیهوه یــان مــردون،
بههۆكاریــی توندوتیژیــی خێزانیی تاك ه
مناڵێــك نیــن لهماڵهكــهدا توندوتیژیان
بهرامبهر كرابێت.
ئهحمهد ســاالر ،ئهو كوڕهیــ ه ك ه دوای
مردنــی دایكــی ،خۆیو خوشــكهكهی (شــهیما)دا بێــت پهیوهندیی كردوه ب ه
دهكهونــ ه ژێردهســتی باوهژنهكــهی« ،هێڵی فریاكهوتنی منااڵن  ،»116بهاڵم
پــاش ههاڵتنــی لهمــاڵو رێكردنــی بۆ وهاڵمی پهیوهندیهكهیان نهداوهتهوه.
مــاوهی زیاتر ل ه ( )2رۆژ ،ســهرهنجام لهمیانهی ئــهم بهدواداچونهدا دهركهوت
لهتــاو ئــازاری جهســت هو برســیهتی ،كــ ه «هێڵی فریاكهوتنــی منااڵن   »116
لهنــاو كهالوهیهكــدا بهخهیاڵــی  دایك ه تهنیــا لهرۆژانــی یهكشــهممان تاوهكــو
پێنجشــهممان لهكاتژمێــر ()8:00ى
مردوهكهیهوه ،چاوى لهیهك ناوه.
ســاڵێك پێــش ئــهوهی (ئهحمــهد) بهیانــى تاوهكــو ()5:00ى دوانیــوهڕۆ
لهماڵــهوه رابكات ،ههمــان بارودۆخیش وهاڵمــی پهیوهندیــهكان دهدهنــهوه،
لهدوای ئهو كاتهوه هێڵهك ه دادهخرێت،
بهسهر خوشكهكهی هاتبو.
ئهوانهى توندوتیژییان بهرامبهر دهكرێت ،ههرچهنــده بۆ ئهوهی ك ه ( )24كاتژمێر
نــهك هــهر زۆرجار خزمو كهســوكار و كارابكرێــت هێڵهك ه تهنیا پێویســتی ب ه
دهرودراوسێ بههانایانهوه نایهن ،بهڵكو دو فهرمانبهر ههیه.
خۆیشــیان بهئاسانى دهســتیان ناگات ئهوهی ســهیره ئهوهی ه ك ه بهشــێك لهو
منااڵنــهی توندوتیژیان بهرامبهر ئهنجام
بهالیهنه پهیوهندیدارهكان.
هاوڕێكــهی (شــهیما)ی تهمــهن ( )17دهدرێــت دهبرێنــ ه نهخۆشــخانهكان،
ســاڵ ،ئهو كچهى ك ه لهالیهن براكهیهوه پزیشــك و كارمهندانی نهخۆشخانەکا ن
( )7گولهی پێوهنراوه ،باســی لهوهكرد راپۆرت نانوسنو الیهن ه پهیوهندیدارهكان
كــ ه پێــش ئهوهی ئــهو روداوه بهســهر ئاگادار ناكهنهوه.
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(محهمــهد)ی تهمــهن ( )4ســاڵ،
یهكێكــ ه لــهو نمونانهی كــ ه ههرچهنده
براوهتــ ه نهخۆشــخانه ،بــهاڵم بهبــێ
ئاگاداركردنهوهی الیهن ه پهیوهندیدارهكان
لهبونی حاڵهتێكی گوماناویی ،تهرمهكهى
رادهســتی خانهوادهكهی كــراوه ،بهاڵم
لهالیهن رۆژنامهوانی ئهم بهدواداچونهوه
راستی بابهت ه ئاشكرا كرا.
خوشــك ه تهمــهن ( )3ســااڵنهكهی
(محهمهد)یش ،شــوێنهواری گازگرتنو
برین...هتــد بهجهســتهیهوه دیاره ،ك ه
لهتاو برسیهتیو ئهشكهنجهكاندا بههیچ
شــێوهیهك نهیدهتوانى چــاو بكاتهوهو
تهنیا بهزۆر دهیتوانى كهمێك بنوزێنێت.
لهبنكــهی پۆلیســی كهركوكــدا باوكــی
(م) خهریكــی تهواوكردنــی رێكارهكان ه
بۆ ئــهوهی بهكهفالــهت ئــازاد بكرێت،
هــۆكارى دهســتگیركردنهكهى ئــهوه

بــوه كــ ه ئێــوارهى پێشــوتر بهكێبــڵ
لــ ه (م)ى داوه لهبــهر ئــهوهی درهنگ
لهیارییكردن گهڕاوهتهوه ،ئهوكاتهشــى
كــ ه بهدهم رێگاوهبو دهگهڕایهوه بۆ ماڵ
بهزهردهخهنهیهكــهوه ،وتی« :من كاتی
خۆی باوكم لهوه خراپتر لێ داوم ،مناڵ
بهشهقو بۆكسو تێههڵدان نهبێت خۆ
تێنــاگات لهقســه ،ئهوهم بۆیــ ه كرد بۆ
ئهوهی پهروهردهی بكهم».
ئهم ه تهنهــا بیركردنــهوهی باوكی (م)
نییــ ه بــه تهنیــا ،بهگشــتی خێزانهكان
پێیانوای ه كــه بهكارهێنانی توندوتیژیی
بهرامبــهر بــ ه منــاڵ ئامرازێكــ ه بــۆ
پهروهردهكــردن ،ئهمــ ه جگــ ه لــهوهی
بهشێكی دهگهڕێتهوه بۆ كلتور ك ه نهوه
بــۆ نهوهیهكــی تــر ئــهم بیركردنهوهی ه
گواســتراوهتهوه ،بهشــێكی تریشــی
پهیوهندی ههی ه بــهوهی ك ه خێزانهكان

بهگشــتی هۆشــیاریی تهواوهتیان نیی ه
ســهبارهت بهخراپی الیهنی بهكارهێنانی
توندوتیژیی بهرامبهر ب ه مناڵ.
ئــهو كاتــهی كــ ه دایكــی (م) بــردی
بۆنهخۆشخان ه بۆتیماركردنی برینهكانی،
پۆلیــس بهتهكنیكێــك باوكیــان هێنا و
دهستگیریانكرد ،ئهگهر نا زۆربهی ههره
زۆری ئــهو منااڵنــهی كــ ه توندوتیژیان
بهرامبهر ئهنجامدهدرێت ،كهیســهكانیان
ناهێنرێتــ ه دادگا ،بهڵكو بهنهێنی لهناو
خێزانهكهیاندا دههێڵدرێنهوه.
بینایــی هاوژیــن ،ئــهو كچــ ه تهمــهن
( )7ســاڵهی ه كه لهنــاو قوتابخانهكهدا
جیاوازتــر لهههمــو مناڵهكانــی تــر
لهســوچێكدا بهبێدهنگــى دانیشــتوه
و تێكهڵــى مناڵهكانــى تــر نهدهبــو،
لهكاتــی نزیكبونهوه و لــێ وردبونهوه،
شــوێنهوارى داغكــردن بهدهســتیهوه

دهبینرێــت ،كاتێك رۆژنامهنوســى ئهم
بهدواداچونــ ه لــ ه (بــاوان)ى تهمــهن
( )10ســااڵنى براى (بینایی) كۆڵییهوه
كــ ه لهههمــان قوتابخانــ ه بــو ،بینــى
شــوێنهواری داغكردنیش بهجهســتهیی
ئهویشهوه دیاربو.
دایكــی بینایــی لهدادگایــ ه و كۆتــا
لــه
دانیشــتنیهتی بــۆ جیابونهوهیــی 
مێردهكــهی بههۆی ئــهو توندوتیژیانهی
كــ ه بهرامبــهر بهمناڵهكانــی دهیــكات،
ســهبارهت بهداخكردنــی مناڵهكانــی
وتی« :من دایكیانــم ،ئاین ئهو حهقهم
پــێ ئهدات ك ه لێیان بــدهم ئهگهر نوێژ
نهكــهن ،زۆر الساریشــن بهلێدان نهبێت
بێدهنگ نابن».
وادیــارە ئــەو دایکــە بــە تەنیــا نیــە،
ئەوەتــا مەالیەکیــش پشــتگیریی لــە
بیرکردنەوەکەی دەکات.
ســهالم حهسهن ،پێشــنوێژ و وتابێژ ل ه
مزگهوتی ســهردار جاف لهقهزای كهالر،
ئامــاژهی بهوهكــرد كــ ه خێــزان مافی
ئهوهی ههیــ ه لهمناڵ بدات ئهگهر نوێژ
نهكات.
وتــى« :پێغهمبــهر (صلــى اللــه علیه
و ســلم) دهفهرمــوێ( :مــروا أوالدكــم
بالصــاة لســبع واضربوهم عليها لعشــر
وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع) .واتا:
«بهمناڵهكانتــان بڵێن لهتهمهنى حهوت
ساڵیدا نوێژ بكهن ،لهسهر نوێژ نهكردن
لهتهمهنى ده ساڵیدا لێیان بدهن».
لهبهرامبــهردا زانایهكى دیكــهى ئاینی،
ئــهوه رهد دهكاتــهوه دایــك و باوك ب ه
بیانوى ئاینهوه ،مناڵهكانیان داغ بكهن.
فاتیــح مــهال رهســوڵ شارســتێنی,
وتاربێژى مزگهوتی رێگای بهههشــت ل ه
ههولێــر ,وتى« :هــهر دایك و باوكێك
بــ ه ههر بیانویهك مناڵهكهی داغ بكات،
ئهوه ئهركی دایك و باوكایهتی لهســهر
شان نامێنێت».
پرســیاری ســهرهكی ئهوهیــه :بۆچــی
خێزانــهكان توندوتیژیــی دژ بــ ه
مناڵهكانیــان بهكاردێنــن؟ بۆچــی هیچ
جێگرهوهیهكیان نی ه جگ ه ل ه توندوتیژی
و لێدان؟
پسپۆڕێكى بوارى دهرونى ،ل ه وهاڵمى ئهم
پرســیارهدا ،دهچێت ه سهر رهخنهكردنى
خێزانهكان ،بهوهى شكستیان هێناوه ل ه
پهروهردهكردنى مناڵ دا.
خانم رهحیــم لهتیف ,وتى :ئێم ه وهكو
كۆمهڵــگای كوردیی شكســتمان هێناوه
ل ه پرۆســهی پهروهردهكردنــی مناڵ ل ه
ناوخێزانهكاندا ,چونك ه دایك و باوك ل ه
توانایانــدا نیی ه ب ه ئهركی راســتهقینهی
خۆیان ههســتن ك ه ئهویش دایكایهتی و
باوكایهتی كردن ه بۆ مناڵهكهیان.

زۆر السارن
بهلێدان نهبێت
بێدهنگ نابن

ئهو پێیشیوای ه لهم نێوهندهدا خێزانهكان
لهبری چارهســهر ،پهنا بــۆ توندوتیژی
دهبــهن كــ ه بــ ه وتــهى خۆی ،بــوه ب ه
كهلتور «توندوتیژی لهالی ئێم ه بوه ب ه
كلتور ،حاڵــهت و دیاردهی تێپهڕاندوه،
روبهڕوبونــهوهی كلتوریــش یاخیبونــ ه
و توشــی روبهڕوبونــهوهی كۆمهڵــگات
دهكاتهوه».
رهنگ ه ههر ئــهم پهنابردن ه كۆمهاڵیهتی ه
بــۆ توندوتیژی ،هۆكار بێــت بۆ ئهوهى
شــارهزایهكى بــوارى كۆمهڵناســی،
تاكــی كورد بــ ه «تاكێكــى توندوتیژ»
بناسێنێت.
عهبدولسهالم بهرواری ،پسپۆڕ ل ه بواری
كۆمهڵناســی ل ه زانكۆی سهاڵحهدین ل ه
ههولێــر ،لهوبــارهوه دهڵێــت :باوكێك
لــ ه مناڵهكــهی دهدات بــ ه مهبهســتی
پهروهردهكــردن ،كچهكــهی دهكوژێــت
بهنــاوی پاككردنــهوهی شــهرهف ,لــ ه
ژنهكــهی دهدات یان هاوكاری ناكات ب ه
نــاوی پیاوهتــی ،كهوات ه ههمــو ئهمان ه
و زیاتــر وادهكات تاكــی ئێمــ ه تاكێكی
توندوتیژكاری لێدروست ببێت.
توندوتیــژی بهرامبــهر بــ ه منــااڵن،
ئهڵقهیهكــ ه لــ ه زنجیرهكــى درێژتــرى
توندوتیــژی خێزانى ،كــ ه بهپێی پلهى
كۆمهاڵیهتى و تهمهن له نێو خێزانهكاندا
درێژ دهبنهوه.
ســارا ،ناوی خوازراوی ئــهو كچهی ه ك ه
لهخانــهی بێسهرپهرشــتانی ســلێمانی ه
لهگــهڵ چــوار خوشــكو بــراى تری،
باســی لهوهكرد كــ ه «باوكــم دهیدا ل ه
دایكم ،دایكیشــم بهردهبــوه گیانى من،
منیش دهســتم دهكرد بهلێدانی خوشك ه
بچوكهكــهم ،ئهویش لهدوایی لێدانهكهی
من بهردهبوه گیانی براكهم».
* ئــەم بەدواداچونــە لەالیــەن تــۆڕی
(نیریــج) بــۆ رۆژنامەوانــی بنکۆڵکاری
بەرهەمهاتوە.
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کۆرۆنا

ژنان شار پاکدەکەنەوە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
لە کار و پێشهاتەکانی ئەم دوایانەدا
ژنانی گەرمیان گەشتونەتەوە ئەو
قۆناغەی بۆ کارە جۆر بە جۆرەکان
هاوشانی رەگەزی بەرامبەریان لە
مەیدان بن ،ئەوان نایانەوێت چیدیکە
لە ژێر ناونیشانەکانی «ئەم کارە بۆ
ژن نابێت ،ژنان توانای ئەم کارەیان
نیە ،ژن دەبێت لە ماڵەوەبێت....
هتد» ،توانا و مافەکانیان قەتیس
بکرێت.

لە گەرمیان پرۆژەیەک بۆ پاکژکردنەوەی کۆرۆنا لە گەرمیان تەشــەنەی ســەند،
خــودی و روبەڕوبونــەوەی ڤایرۆســی بیرمــان لە کارێک کــردەوە کە بتوانین
کۆرۆنا دهســتیپێكردوه ،كــ ه ل ه رێگهى روبــەڕوی ببینــەوە ،ئهوهبــو ئــهم
تیمی تایبهت و ب ه مادهى پاكژكهرهوه ،پرۆژهیهمان راگهیاند.
مــااڵن دهرمانڕێــژ دهكــهن و پاكــژى لــە بــارەی بەشــداریپێکردنی ژنــان
لــەم پرۆژەیــەدا ،ئامــاژەی بەوەکــرد:
دهكهنهوه.
سهرپهرشــتیاری پرۆژهكــ ه بــاس بەشــداریپێکردنیان لــە ســۆنگەی
لــهوهدهكات ،نزیكــهى  30كــهس لــ ه باوەڕبونمــان بو بە توانای ئەوان ،جگە
پرۆژهكــهدا كاردهكــهن ،ســێیهكیان ل ه لەوەش بۆ پرۆژەیەکی وا کە تایبەتە بە
پاکژکردنــەوە ،رەنگە ژنان تێیدا كارام ه
رهگهزی مێن.
عومەر نەجــم ،لهبارهى بیرۆكهكهیانهوه تر بن.
بــۆ (نەوژیــن) وتى :کاتێک ڤایرۆســی پێدهچێت ئهو متمانهیهى ب ه ژنان دراوه

بەشدارییپێکردنى
ژنان لەم پرۆژەیە
باوەڕبونمانە بە
تواناکانیان

رۆژانە
بەخۆشەویستیەکی
زۆرەوە کارەکانم
ئەنجام دەدەم

بــهوهى كارامهتــر و جیــدی تــر بن ل ه
كارهكانیان ،ب ه زای ه نهڕۆشتبێت ،چونك ه
وهك خــودی ژنان باســی لێوهدهكهن،
توانیویان ه بهشــداریی كارایان ههبێت ل ه
برهودان به كارهكه.
لهیال حەمەڕەشــید ،یەکێک ه لەو ژنانەی
ل ه پرۆژهكهدا ب ه یاوهرى هاوســهرهكهى
کاردەکات .بــاس لــهوهدهكات لــ ه پاڵ
ئهوهى كار و پیشهیه ،بهاڵم پرۆژهكهیان
بە پیــرۆز دەزانێت ،ئهمــهش وایكردوه
لێبڕاوان ه كارى تێدا بكات.
ئــەم پرۆژەیــە خــۆی لــە دو بــەش
دەبینێتــەوە ،بەشــێکی پێکدێــت لــ ه
دامەزراندنی کارگەیەکــی بەرھەمهێنانی
پاکژکــەرەوەی خــودی کــە تایبەت ه بە
شــوێنە گشــتییەکان ،بــۆ ئــەوەی ئەو
کەســانەی دەچنە ئەو شــوێنانە خۆیان
پاكژ «تعقیم» بکــەن و نەبنە هۆکاری
گواســتنەوەی ڤایرۆســەکە ،بەشــێکی
تریشــی دروســتکردنی تیمێکی گەڕۆکە
بــۆ پاکژکردنــهوهى مــااڵن بەدەرمانــی
پاکژکەرەوە.
ئهگهرچــی كارهك ه ههم ماندوبونى زۆره
و ههمیش مهترسی و ریسك ،بهاڵم ژنان
به باوهڕبهخۆبونهوه تێكهاڵوى بون.
رەنا ســاالر ،هەڵگری بڕوانامەی دبلۆم ه
ل ه کارگێڕی کار دا و یهكێك ه لهو كچانهى
سێیهكى ســتافی پرۆژهك ه پێكدێنن .لە
بــارەی کارەکەیەوە هێمای بۆ ئەوەکرد:

رۆژانــە بەخۆشەویســتیەکی زۆرەوە
کارەکانــم ئەنجــام دەدەم ،هەربۆیــە
هەست بە هیچ ماندوبونێک ناکەم.
رەنا ،رایەکەی جیاوازی هەیە دەربارەی
تێڕوانینی کۆمەڵگا بۆ کارکردنی رەگەزی
مــێ ،دەڵێت« :تاوەکو ئێســتا چەندین
کارم کــردوە ،بە بەڵگەوە دەیســەلمێنم
کــە هیچــکات کۆمەڵگــە رێگرنەبــوە
لەکارەکانــم ،بــۆ کارکردنــی کچــان و
ژنان دەبێت خۆیان ئەو بەربەســتەی لە
هزریان دروستبوە بیشکێنن».
جگــ ه لــ ه رێگریهكانــى كۆمهڵگــ ه و
دابونهریــت ،ژنــان زۆرجــار دایکایەتی
دەبەســتنەوە بە هۆکاری کارنەکردنیان
و بە رێگری دادەنێن ،بەاڵم لەم پرۆژهى
پاكژكردنــهوهدا ،ژنانێــك بهشــدارن ك ه
دایكیشن.
لهیــا ،ئەرکــی دایکایەتیشــی لــە
ئەســتۆدایە ،بــەاڵم مناڵەکــەی بەرێگر
نازانێت بۆ ئەوەی کارنەکات.
ئەو پێیوای ه دهبێت ژنان باوهڕبهخۆبونیان
زیاتر بكهن و ههوڵبدهن پشت ب ه خۆیان
ببهســتن ،لهو روهوه دهڵێت :هەمیشــە
کەســێک نیە تۆ بگرێتــە خۆی ،دەبێت
نەبیتە بار بەسەر کەسەوە.
داوا لــە دایک و باوکانیش دەکات نەبنە
ریگــر لەبەردەم کارکردنــی کچەکانیان،
چونکــە وهكخــۆی وتــى« :ئەوانیــش
تاسەر نامێنن بۆیان».

كۆرۆنا دایکان لە باوهشگرتنی مناڵەکانیان بێبەش دەکات
◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
خەمی دوری و لە باوەش نهگرتنی
مناڵەکانیان ،ئەوەندەیتر بارودۆخی
ئەو دایکانەی کە توشی ڤایرۆسی
کۆرۆنا بون ،سەختر کردوە ،ئهوان
باس لهوهدهكهن بهقهدهر نهخۆشیهكه،
ئازارى داون.
لــهو شــهپۆلهى ڤایرۆســی كۆرۆنــا ك ه
گهرمیانى گرتــهوه ،ژمارهیهكى بهرچاو
ل ه ژنان توشــبون ،ئهگهرچی وهزارهتى
تهندروســتى ئامارێكــى وردی لهبارهى
ژمارهى ژن ه توشبوهكان نهخستوهتهڕو.
بهشــێك لــهو ژنانــهى كــ ه توشــبون،
دایــك بون ،ئهمهش چ بــۆ خۆیان و چ
بۆ خێزانهكانیشــان ،دۆخێكى ناخۆشی
هێنابوی ه ئاراوه.
شــەیدا جەمــال ،نمونــەی یەکێکە لەو
دایکانەی کە توشی کۆرۆنا بوە .ئهو ك ه
خاوەنــی دو مناڵە ،بــۆ (نهوژین) وتى:
ســەرەتا زۆر ناخۆش بو كە زانیم توش
بومە ،چونكە ئەركی ماڵ و مناڵم لەسەر
بــو ،دوای ئەوە هەوڵمدا لە ژورێک خۆم
كەرەنتینە بكەم.
ئــهو بــاس لــهوهش دهكات ئهگهرچــی
لەگــەڵ منــاڵ و هاوســهرهكهى دا لــە
یــەك ماڵ بــون ،بــەاڵم ژوری ئهو جیا
بــوه و نهیتوانیــوه مناڵهكانــى وهكــو
جــاران ببینێت و ل ه باوهشــیان بگرێت،
ئهمــهش زۆر ئــازارى داوه «زۆر زۆر
بیریانم ئەکرد ،بهڕادهیهك ئاگام ل ه الی
نهخۆشــیهكهم نهدهما و دهستم دهكرده

هێندە بیرى
مناڵەکانمم دەکرد
ئاگاملە نهخۆشیهكهم
نهدهما
گریان».
كۆژانــى ههندێــك لــ ه دایكانى توشــبو
ســهختتره لهوانــى تر ،چونكــ ه ئهوان
بونهتــ ه هــۆی توشــبونى مناڵهكانیان،
بههۆكارێك ك ه بهدهستى خۆیان نهبوه.
دایکی محهمهد ،توشــبویەکی کۆرۆنایە،
باســی لهوهكــرد پــاش توشــبونى
بــ ه نهخۆشــیهكه ،نهیتوانیــوه خــۆی
كهرهنتینــ ه بكات ،چونكــ ه خانوهكهیان
بچوك بوه و ژورى تایبهتى نهبوه ،بۆی ه
لهگهڵ مناڵ و هاوســهرهكهى دا پێكهوه
بون.
باس لهوهشــدهكات بهوهۆیهوه مناڵێكى
توشى نهخۆشــیهك ه بوه ،ئهگهرچی ب ه
سهالمهت لێی رزگار بون ،بهاڵم ئهوكات
زۆر ئازارى داوه.
تێكهڵبونی كهســى توشبو ب ه ڤایرۆسى
كۆرۆنا لهگهڵ كهسانى دی ،ل ه دیارترین
ئــهو هۆكارانهیــ ه كــ ه نهخۆشــیهكهى

پێدهگوێزرێتــهوه ،ههربۆیــ ه خــۆ
جیاكردنــهوه باشــترین رێــكاره چ بــۆ
خــودی كهســ ه توشــبوهك ه و چ بــۆ
دهوروبهرهكهیشی.
چاالك محێدین ،شــارهزاى تهندروســتى
و ماســتهر ل ه شــیكارى ترشی ناوهكى،
ئامــاژه بــهوهدهكات لە یەک یان ســێ
رۆژ پێش دەرکەوتنی نیشــانە تاکو ئەو
رۆژەی کەسی توشبو نیشانەی هەبێت،
ڤایرۆســهك ه تواناى گواستنەوەی هەیە

بۆ کەسێکی تر.
وتیشــی :ئەوانــەی کــە بــە ســوکی و
مامناوەنــد نهخۆشــیهكهیان گرتــوه،
پێویســتە لە پێنــچ تــا دە رۆژ تێکەڵ
بە خەڵک نەبن ،ئەوانەشــی بە قورسی
گرتویان ه پێویستە تا بیست رۆژ تێکەڵی
خەڵکى نەبن.
ئهگهرچــی وهك دایــكان ئاماژهیــان بۆ
كــرد ئهم خــۆ جیاكردنهوهی ه بۆیان زۆر
ســهخته ،بهاڵم چارهسهری لهم ه باشتر

نی ه بۆ خۆپارێزی .ب ه رای شــارهزایهكى
دهرونیــش ،پێویســت ه دایــكان ل ه روى
دهرونیهوه خۆیان بههێز بكهن.
د.پــگاە عهلــی مــەردان ،مامۆســتاى
دهرونزانــى لــ ه زانكــۆی گهرمیــان ،بۆ
(نهوژیــن) وتــى :پێویســت ه دایكان ك ه
توشــى نهخۆشــیهك ه دهبن پشــو بدهن
و ههوڵبــدهن ئارام بــن و خهم نهخۆن،
خۆشــیان لەو شــتانە دووربخهنهوه کە
زیاتر دەبنە هۆی دڵهڕاوكێیان.
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ه بهر هاوسهرگیریی پێشوهخته؟
بۆچی پهنا دهبرێت 
قەیرانی دارایی
پاڵنهره بۆ رودانى
ئەم هاوسەرگیرییە

حاڵهتهكانى ئهم جۆره هاوســهرگیریی ه رۆشنبیرییان نییه دهربارهى پرۆسهكه،
◘ ژینۆ خهلیل
ههربۆیــ ه بهبــێ بیركردنهوه پرۆســهك ه
زیادیان كردوه.
لــهم وتــارهدا ههوڵدهدهیــن لهســهر ئهنجــام دهدهن ،ناتوانــن كارهكانیــان
رەنگە سادەترین پێناسە بۆ
هــۆكارهكان بوهســتین و وهاڵمــى ئــهو رێكبخهن و ئهرك و مافى خۆیان نازانن.
هاوسهرگیرى پێشوهخته ئەوەبێت
پرســیاره بدهینهوه :بۆچــی خێزانهكان  .2نهبونــى داهاتێكــى ســهربهخۆ.
کە بریتیه ل ه پێكهێنانى پرۆسەی
پهنا بۆ ئهمجۆره هاوسهرگیریی ه دهبهن .لهكۆمهڵگــهى ئێمــهدا زۆربــهى كچــان
هاوسهرگیریی لهالیهن دو كهسهوه
كۆمهڵێــك هۆكار هەیە بۆ ســهرههڵدان بێــكارن و خاوهنى داهاتى ســهربهخۆى
كه ههردوكیان یان یهكێكیان تهمهنى
یان ههڵكشــانى رێژهى ئهم پرۆسەیە ل ه خۆیان نین ،ههربۆیــ ه دهبێت چاوهڕێى
پێگهیشتنیان تێنهپهڕاندبێت.
دهستى باوك و برایان بن تامهسرهفیان
كۆمهڵگادا ،لهوانه:
ئــهم هاوســهرگیریی ه ل ه دێــر زهمانهوه  .1كهمى هۆشیارى كۆمهڵگ ه دهربارهى بكێشێت.
تائێســتا بــ ه شــێوهى جیــاواز لــ ه زیانهكانى هاوســهرگیرى پێشــوهخته .لهكاتێكــدا خێزانــهكان نهتوانــن
كۆمهڵگاكهمانــدا بونى ههیه ،بهتایبهتى بهتایبــهت ئــهو كچانهى هاوســهرگیرى پێداویســتییهكانیان دابیــن بكــهن،
لهم ماوهیهى دواییدا ب ه كۆمهڵێك هۆكار ،پێشــوهخت ه دهكــهن هۆشــیارى و پهنــا دهبهنــ ه بــهر هاوســهرگیرى بــۆ

پڕكردنهوهى پێداویستییهكان ئهگهرچى
نهگهشتونهته قۆناغى كامڵبون.
 .3جێبهجێنهكردنــى یاســا وهكخــۆى
هــۆكاره بــۆ زیادبونــى هاوســهرگیرى
پێشــوهخته .ههرچهنــده ئامانجــى
یاســا دیاریكردنــى ئــهرك و مافــى
هاواڵتیان ه و ســهپاندنى سزای ه بۆكهسى
سهرپێچیكار ،بهاڵم چاوپۆشى و الوازى
لهجێبهجێكردنى سزاكاندا ههیه.
ههروهها تاكهكانى كۆمهڵگه هۆشیارییان
كهم ه یان بێئاگان لهدهرچونى یاساكان،
ههربۆی ه لهدهرهوهى دادگا یان لهناوچ ه
جێناكۆكهكان هاوسهرگیرى پێشوهخت ه
ئهنجام دهدرێت.
 .4ههبونــى توندوتیژییــهكان لهنــاو
خێزانــدا بهتایبــهت بهرامبــهر بهكچان.
ئهمــهش هــۆكاره بۆئــهوهى كچــان
لهتهمهنێكــى مناڵی دا پهنــا ببهن ه بهر
هاوسهرگیرى بۆ ئهوهى لهخێزانهكانیان
و لهو باره باوكساالریی ه رابكهن.
زۆربهى كچان ئهم ه ب ه رێگهچاره دادهنێن
بۆ بهدهستهێنانى ئازادى و خۆشبهختى،
ئهگهرچــى بههــۆى تێنهگهیشــتنیان
لهپرۆســهك ه ئاســتهنگێهكى زۆر دێتــ ه
رێگهیان.

 .5لهكۆمهڵگهى ئێمهدا بهزۆرى پیاوان
ئــارهزوى ئــهوه دهكهن هاوســهرگیرى
لهگهڵ كچانى كهم تهمهن دا بكهن ،بۆی ه
كچان ترســیان لهههڵكشــانى تهمهنیان
ههیه ،پێیانوای ه كهتهمهنیان ههڵكشــا
ناتوانــن هاوســهرێكى گونجاو ههڵبژێن،
ههربۆیــ ه هاوســهرگیرى پێشــوهخت ه
دهكــهن ،چونكــ ه هاوســهرگیرى
پێشوهخت ه الى كوڕان كهمتره ،هەربۆیە
کچــان لــەو تەمەنــەدا توشــی چەنەها
نەخۆشی دەرونی و جەستەیی دەبنەوەو
بەوهۆیــەوە لەکاتــی دوگیانیــدا کچانی
خوار تەمەنی  18ســاڵ گیان لەدەســت
دەدەن.
 .6قەیرانــی دارایــی وخراپــى دۆخــى
ئاسایشــى واڵت و ژیــان لهئاوارهیــدا،
پاڵنــهره بۆ ئهوهى خێزانــهكان ههر ب ه
مناڵى كچهكانیان بدهن ب ه شو ،چونك ه
لــهو بارودۆخــهدا توانــاى بهخێوكردنى
مناڵهكانیان نییه.
 .7ئایــن و كهلتــور و دابونهریــت.
لێكدانــهوهى شــیاویی تهمهنــى
هاوســهرگیریی كچــان لــهروى ئاینهوه
زۆرو زهوهنــده ،بهگشــتیش ئــهو رایــ ه
زاڵــه كــ ه كچــان لــهدواى باڵــغ بون و
پێگهیشتنى جهستهیی و دهستپێكردنى
ســوڕى مانگانــهوه ،دهتوانرێت بهشــو
بدرێــن ،ئهمهش وهكو بیانو و هۆكارێك
بینــراوه بــۆ پهنا بردن ه بهر بهشــودانى
كچان لهتهمهنێكى مناڵیدا.
ئــهو هۆكارانــ ه خۆیــان لهناوكرۆكــی
خۆیانــدا ،چارهسهریشــیان ههڵگرتوه،
بــهو مانایــەى ئهگــهر دهســهاڵت و
الیهنــ ه پهیوهندیــدارهكان كار بكــهن
بۆ وشــككردنى ئــهو ســهرچاوانهى ك ه
دهبنــ ه هــۆكارى ئــهم حاڵهتــه ،ئــهوا
هاوســهرگیریی پێشوهخت ه و بهشودانى
كچان لهتهمهنێكى مناڵ دا ،تاڕادهیهكى
زۆر كهم دهكات.

برینە شاراوەکەی ژنان
◘ رێزان حەسەن
سێكس یهكێكه له بنهما گرنگ و
پێویستهكانى پەیوەندی هاوسەرگیری،
لە پاڵ خۆشەویستی و رێزگرتنەوە،
سێکس لهو فاکتەرانهیە کە بەردەوامی
بە پەیوەندی هاوسەرگیری و
بەختەوەری نێوان هاوسەران دەدات.
زیادهڕۆیــی نیــ ه كــ ه بڵێین پێویســتە
هاوســهران ئەوەندە بــە پاکی و رێزەوە
بڕۆنــە ئــەم پرۆســەیەوە ،وەک ئەوەی
بڕۆنە شوێنێکی موقەدەس بۆ پەرستش،
چونكــ ه کاتێــک مرۆڤــەکان دەڕۆنە ناو
پرۆســەی ســێکس کردنەوە ،ئــهوا لهو
كاتــهدا دەبنــە ئامرازێــک بە دەســتی
خــوداوە بۆ دروســتکردنی ئینســانێکی
دیکە.
هەڵبەتــە ئەگەر ورد بینەوە و ســەرنج
بدەیــن ،ئــەم پەیوەندیە بــەدەر لەوەی
تاکــە رێگایــە بــۆ دروســتکردنی مناڵ
و خســتنهوهى وهچــه و لهوێشــهوه
بهردهوامیــدان بــ ه مرۆڤایەتــی،
پێویســتیەکی بونیــادی کەســیی
مرۆڤەکانــە ،هاوکات هــۆکاری راگرتنی
هاوســەنگی نێــو خێزان و چارەســەری
بهشێك ل ه کێشەکانی نێوان هاوسەرانە.
ئەمــە ئەگــەر بە شــێوازێکی دروســت
داخوازی بکرێت و ئەنجام بدرێت.
ژنانــی کۆمەڵگای ئێمە بــەو پەروەردە
نادروستەی لە مێژە لەسەری راهێنراون،
هەتا ئێســتاش بڕوایان وایــە داننان بە
حەزەکانیانــدا و دەستپێشــخەری بــۆ
ســێکس و وەاڵمدانــەوەی مێردەکانیان
لــە مومارەســەکردنی ئــەم کــردارە و
چێژوەرگرتنــدا ،مایــەی شــەرمەزاری و

کارێکی نەگونجاو و ناپەسەندە!
پیاوەکانیــش لــە زۆربەی کاتــدا بەبێ
ئارامی و بە هەڵەشەیی لە هاوژینەکانیان
دەڕۆنــە پێــش بــۆ مومارەســەکردنی
ئــەم پەیوەندیــە و بەتاڵکردنــەوەی
حەزەکانیــان ،بــە بــێ رەچاوکردنــی
رەوشــی دەرونــی یــان تەندروســتی
ژنەکانیــان ،کە ئەمە سێکســی بە زۆرە
و دەڕواتە چوارچێوەی دەستدرێژیەوە.
ئەوەی بارودۆخەکەش قورستر دەکات،
ژنــان ناتوانــن لــە دژی مێردەکانیــان

بوەســتنەوە لەم بابەتەدا .ناشیانەوێت
یــان ناوێرن ئەم باسوخواســە الی هیچ
کــەس و الیەنێک بکەن تــا هەوڵێک بۆ
چارەســەرکردنی بدرێــت ،بۆ هەمیشــە
بــە نهێنــی و بــە چارەســەرنەکراوی
دەیهێڵنــەوە .لە ئەنجامدا گرێی دەرونی
الی ژنــان دروســتدەکات و دەبێتــە
هۆکارێــک بۆ بێزاربونی ژنان لە کرداری
سێکس و نزیکبونەوەی مێردەکانیان.
کاتێــک ئــەم بێــزاری و ســاردبونەش
کەوتــە نێــو پەیوەنــدی سێکســی دو

هاوسەرەوە ،دەبێتە مایەی کاڵبونەوەی
خۆشەویســتی و دروســتبونی ئاژاوە و
لەیەکتێنەگەشتن ،تا دەگات بە بێڕێزی
نوانــدن لە ئاســت یەکتــردا و لەقبونی
بناغەی خێزان.
ســەیر لەوەدایــە زۆربــەی کات
هاوســەرەکان بێئاگان لەوەی ساردبونی
پەیوەندییــە سێکســیەکەیان هــۆکاری
تێکچونــی هاوســەنگی خێزانی و بەرەو
کۆتا رۆشتنی هاوسەر بونیانە!
چونکە قســەنەکردن لەسەر گیروگرفتە

سێکســیەکان بــاوەڕی نەگــۆڕی ژنانە.
مێردەکانشــیان دەستپێشــخەر نابن بۆ
دروســتکردنی پەیوەندیەکــی سێکســی
دروست ،لە ســەر بنەمای گفتوگۆکردن
و لەیەکتێگەیشتن.
ســەرئەنجام پرســیارەکان لــە مــەڕ
پەیوەندیــە سێکســیەکان بــێ وەاڵم
دەمێننــەوە و دەبــن بــە مۆتەکــەی
تێکدانی خێزانەکان لە بری بەهێزکردنی
خۆشەویســتی و پتەوکردنــی بناغــەی
خێزان!
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تەندروستی

چی لهبارهى هۆرمۆنى (پرۆالکتین)هوه دهزانى؟

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
(پرۆالکتین) هۆرمۆنێکی پیپتیدییە
و لەالیەن پلی پێشەوەی ژێر
مێشکەڕژێنەوە دەردەدرێت لەژێر
کاریگەری هۆرمۆنی دەرپەڕاندنی
ژێرالنکدا .زیاد و كهمى ئهم هۆرمۆنه،
كێشهى جیاواز بۆ مرۆڤ دروست
دهكات ،بهتایبهتى ژنان.
لــە بــارەی گرنگــی و كێشــهكانى ئهم
هۆرمۆنهوه( ،نەوژین) دیدارێکی لەگەڵ
د .ئاالن مستەفا ،پزیشکی گشتی ،ساز
کردوه.

٭ ئهرك و فهرمانی هۆرمۆنی پرۆالکتین
چیە؟
ئهركــی ئــەم هۆرمۆنــە بەرهەمهێنانــی
شــیر و پێگەیاندنــی مەمک ه لــە ژناندا
بەشێوەیەکی گشتی.
٭پێویســتە رێژەی ئــەم هۆرمۆنە چۆن
بێت له لهش دا؟
پێویستە ئەم هۆرمۆنە لە کچاندا یاخود
ئــەو ژنانــەی نەبونەتە دایــک ههروهها
لــە پیاوانیشــدا نزم بێت ،بــەاڵم لەبەر
ھەندێــك ھۆکار ئــەم ھۆرمۆنە رێژەکەی
بەرزدەبێتــەوە چ لە ژنان دا بێت یان لە
پیاواندا ،کە ئێستا بەشێوەیەکی بەرچاو

کچــان و ژنانی نەبــو بەدایک ،دوچاری
ئەم کێشە دەبنەوە.
*چــۆن بزانیت رێــژەی ئــەم ھۆرمۆنە
بەرزە لە خوێن؟ یان نیشانەکانی بەرزی
ئەم ھۆرمۆنە لە ژنان دا چیە؟
بهگشــتى چهند نیشــانهیهكى ههیه ،ك ه
دهتوانیــن دیارترینیــان لــهم خااڵنــهدا
كورت بكهینهوه:
 .1تێکچونی ماوەی ســوڕی مانگانە کە
ئەم نیشانەی ه زۆر باوە.
 .2نەمانی سوڕی مانگانە پێش تەمەنی
 ٤٠ســاڵی ،واتــە پێشــکەوتنی تەمەنی
بێئومێدی.

پێویستە ئەم
هۆرمۆنە لە کچان و
ژنانى نەبو بە دایک
نزم بێت

لە کاتی ھەستکردن
بەنیشانەکان ،دەبێت
سەردانی پزیشک
بکرێت

 .3نەزۆکی ،بهشــێوهیهك ئــەو ژنانهى
رێژەی ھۆرمۆنەکەیان زۆر بەرزە ناتوانن
دوگیان ببن.
 .4ئازاری مەمک.
 .5بونــی شــیر لە مهمــك دا لهکاتێکدا
كهسهك ه دوگیان نیە و تهنانهت نەشبوە
به دایک.

 .4بەکارھێنانی حەپی فشاری خوێن.
 .5فشاری دەرونی.
 .6تێکچونی کاتی خەو.
 .7بەکارھێنانــی حەپــی ســكپڕنهبون
«منع».
 .8تەمەنی بێئومێدی ،واتا ئهو ژنانەی
دەگەنــە تەمەنــی وەســتانی ســوڕی
مانگانە ،بهشــێوهیهكى ئاســايی رێژەی
ھۆرمۆنەکە لە خوێنیاندا بەرزە.

* نیشانهكانى ئهم كێشهی ه ل ه رهگهزی
نێر دا چۆنه؟
ئهوانیــش چهنــد نیشــانهیهكى دیــاری
ههیه ،لهوانه:
 .1گەورەبونی مەمک.
 .2کەمبونەوەی ئارەزوی سێکسی.
 .3کەمبونەوەی مووی لەش.
 .4بونی کێم و جەراعەت لە مەمک دا.

* ئهو ههنگاوانهى ك ه پێویست ه لەکاتی
دەرکەوتنی نیشــانەکانی ئهم حاڵهتهدا
بنرێن چین؟
لــە کاتــی ھەســتکردن بەنیشــانەکان،
پێویســت ه ســەردانی پزیشــکی پسپۆڕ
بکرێــت ،هــهروهك ئهگــهر پشــكنینی
ویســت ئهوا پێویســتە  3بۆ  4کاتژمێر
* ھۆکارەکانی بەرزی ئەم ھۆرمۆنە چین پاش كاتى لەخەوھەســتان پشکنینەکە
و چی وادهكات رێژهكهى بهرز ببێتهوه؟ ئەنجامبدرێت ،چونکە رێژەی ھۆرمۆنەکە
بهههمانشــێوه چهندین هــۆكارى ههیه ،لە بەیانیاندا بەرزە.
بــهاڵم وهك ئاشــكرا كــراوه ،دیارترینی
ئــهو هۆكارانــ ه بریتیــن لــهم حاڵهت و * چارەسەری ئهم حاڵهت ه چیە؟
چارەســەرهكهى جیاوازه و پهیوهســت ه
نهخۆشیانهى الیخوارهوه:
بــ ه جــۆر و ئاســتى نهخۆشــیهك ه و
 .1نەخۆشی جگەر.
هۆكارهكانیــهوه ،ههربۆیــ ه پزیشــك ب ه
 .2نەخۆشی گورچیلە.
 .3بونــی لــو لــە ناوچــەی بەرپــرس پشــت بهســتن ب ه پشــكنین و ههروهها
لەدەردانــی ھۆرمۆنی شــیر ناســراو بە بەپێــی ھۆکاری بــەرزی ھۆرمۆنەکــە،
چارهسهرهكه دەستنیشان دەکات.
«ژێرمێشکەڕژێن».

ه الی ژنان
جهڵتهى دڵ ل 
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
نۆرەی دڵ (جەڵتە) یەكێکە
لەنەخۆشیەكانی دڵ و كاتێك رودەدات
كە رێگەی چونی خوێن بۆ دڵ
دەگیرێت ،ئەوەش بەهۆی مەینی خوێن
یان زیان لێكەوتنی ماسولكە دەبێت
لەئەنجامی رەقبونی خوێنبەر یان
دیواری خوێنبەرەكان.
كاتێــك خوێنبەرەكانــی بەشــێوەیەكی
كاتــی گرژدەبــن و چونــی خوێن بۆ دڵ
كەم دەبێتــەوە ،ئەگەری رودانی نۆرەی
دڵ دەبێت.
خۆسێ لویس ،پزیشكی شارەزای بواری
نەخۆشــیەكانی سنگ و هەناو ،دەڵێت:
رەنگە كاتێك ژنێك بەهۆی ئازاری سنگ
دەچێتــە نهخۆشــخانه ،پێــى بوترێــت
نیگــەران مەبــە و ژیانی ئاســایی خۆت
بەڕێبكــە ،كەچی پزیشــكان دەزانن كە
بەر لە وەســتانی ســوڕی مانگانە ،ژنان
چــوار هێنــدەی پیاوان زیاتر مەترســی
توشــبونیان بە نۆرەی دڵ هەیە و دوای
وەســتانى ســوڕى مانگان ه هاوتا دەبێت
لەگەڵ پیاو.
بەپێی توێژینەوەكان كە لەسەر زیاتر لە
ملیۆنێك كەس كراوە ،دەركەوتوە ژنانى
خوار تەمەنی  55ساڵى لەوانەی توشی
نۆرەی دڵ بون بەبێ دروستبونی ئازاری
ســنگ ،زیاتر ئەگەری مردنیان هەیە بە
بــەراورد بە پیاوان لــە هەمان تەمەندا،
ئەوەش بەپێی دامەزراوەی ئیسپانیا بۆ

هەندێك نیشانەی
باو هەیە بۆ
دەستنیشانكردنی
نۆرەی دڵ
نەخۆشی دڵ.
(دكتــۆر پالزا) ،لــەو بــارەوە دەڵێت:
هەندێــك لــ ه ژنــان بــەر لە توشــبون
بــە نــۆرەی دڵ چەنــد نیشــانەیەكیان
تێــدا دەردەكەوێــت ،لەوانــە :ئــازار لە
سنگ ،هەناســەتەنگی ،ســەخڵەتبون،
سەرســوڕان ،هێڵنــج ،ئارەقكــردن و
رەنگــە ئــازاری ســنگیان بــەرەو قۆڵی
چەپ و مل و شــەویالك درێژ بێتەوە بە
هاوشێوەی بەركەوتنی بۆكسێكی بەهێز
و هەندێكجاریــش وەك لێدانــی بزمار لە
ژێر سنگیان وەسفی دەكەن.
بــەاڵم توێژینەوەكە دەریشیخســتوه كە
%43ی ژنان ئەو نیشانانەیان لێ بەدیار
ناكەوێــت ،ئــەوەش ب ه هــۆكارى مردنی
زۆرێــك لــە ژنان بە نەخۆشــی دڵ لێك
دەداتــەوە كــە رەنگە ئەگەر ســەردانی
نەخۆشخانەكانیشــیان كردبێــت ،بەاڵم
بەهــۆی دەرنەكەوتنــی ئەو نیشــانانەی
ســەرەوە وەكپێویست مامەڵەیان لەگەڵ

ئەو نیشــانانە وەك ئاگەداركردنەوەیەك
بۆ داخرانی خوێنبەرەكان دهردهكهون.

نەكرابێت.
ئــەو پزیشــكە دەشــڵێت :هەندێــك
نیشــانەی بــاو هەیە كــە دەتوانرێت لە
رێگەیەوە بۆ دەستنیشــانكردنی نۆرەی چــۆن دەتوانــی كۆنترۆڵی نــۆرهى دڵ
دڵ لــە ژنــان دا یاریــدەر بێــت ،وەك :بكەیت؟
هەستكردن بە ماندوبون ،ههناسەتەنگی ،بەرزی رێژەی كۆلیســترۆڵى زیانبەخش
پاڵەپەســتۆی ژێرەوەی سنگ و سەروی و بەرزی پاڵەپەســتۆی خوێن ،هۆكاری
ســك ،ئازاری پشت و شــان ،كێشە لە سەرەكی و مەترســیدارن و هەریەك لە
كۆئەندامی هەرس و ماسولكە ،خەمۆكی قەڵەوی و كەم جواڵنەوە و سیســتهمی
و نیگەرانــی ،كــە لە راســتیدا لە چەند خواردنی ناتەندروست و فەرامۆشكردنی
هەفتــەی بــەر لە توشــبونی نۆرەی دڵ چاودێریكردنی نەخۆشی شەكرە ،هەمو

ئەوانــە رێژەی ترســناكی نهخۆشــیهك ه
زیاد دەكەن.
بۆیــە كلیلــی خۆپاراســتن لــ ه نــۆرهى
دڵ ،بریتییــە لە گۆڕینی شــێوازی ژیان
كە مانــای پەیڕەوكردنی سیســتهمێكی
تەندروســت دێــت ،وەک :ئەنجامدانــی
وەرزش بــۆ مــاوەی نیــو ســهعاتی
رۆژانە ،دوركەوتنەوە لە جگەرەكێشان،
كۆنترۆڵكردنــی پاڵەپەســتۆی خوێن و
كۆلیســترۆڵ و ئاستی شــەكرە ،لهگهڵ
دوركەوتنەوە لە خواردنەوەی كحولی.
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شیردان به ساوا له كاتى كۆرۆنادا

◘ نهوژین
شیرپێدانى سروشتى ل ه گرنگترین
ئهو ههنگاوانهیه كه پێویسته دایكان
ئهنجامى بدهن بۆ كۆرپهكانیان،
بهشێوهیهك له سەعاتێك دواى هاتن ه
دونیای مناڵهكهوه ،دهبێت دایك شیری
خۆی ب ه مناڵهكهى بدات و ئهم كارهش
ههتا تهمهنى  6مانگى بهردهوام بێت
و جگه ل ه شیری دایك پێویست ناكات
هیچ خۆراكێكى دیكهى پێبدرێت.
باڵوبونهوهى كۆرۆنا ،بوه به ئاستهنگێكى
گــهوره بۆ ئــهم كاره ،بهتایبهتى بۆ ئهو
دایكانــهى كه توشــبوى كۆرۆنا بون یان
گومان دهكرێت توشــبوى ڤایرۆسهكه بن
و نیشانهیان ههیه.
بهگشــتى بۆچونه زانســتیهكان لهبارهى

ئهوهى دایكانى توشــبو یان گومانلێكراو
شــیر بــدهن بــه مناڵهكانیــان یــان نا،
جۆراوجۆره ،ههیه پێیوایه كه دهتوانێت
ئــهو كاره بــكات و ههشــه پێیوایــه بۆ
ماوهیهك ئهو كاره رابگرێت.
بهاڵم ههندێك له توێژینهوه زانستیهكان
و ئهو زانیاریانهى رێكخراوى تهندروستى
جیهانــى باڵویــان دهكاتــهوه ،بــاس
لهوهدهكهن كه كۆرۆنا له رێگهى شیرهوه
بــۆ منــاڵ ناگوێزرێتــهوه ،بۆیــه دایكان
تهنانهت ئهگهر توشــبوى ڤایرۆسهكهش
بــن ،دهتوانــن شــیر بــه مناڵهكانیــان
بــدهن ،بــهاڵم به گرتنهبــهرى رێگهكانى
خۆپارێزى .ئهوهى ترس ه له گواستنهوهى
ڤایرۆســهكه ،ئهوهیه لــه رێگهى پژمه و
كۆكــهوه بچنــه دهم و لوتــی مناڵهكه و
بۆی بگوازرێتهوه.
به رای شــارهزایان و ههروهها رێكخراوى

تهندروســتى جیهانیــش ،بهوپێیــهى
شــیرپێدانى سروشــتى گرنگتریــن كارى
دایكــه بــۆ مناڵهكــهى و ناتوانرێــت
غهیری ئهو شــیره پشت به شیری دیكه
ببهســترێت ،بۆیــه دایكهكــه دهتوانێــت
شــیرهكهى خۆی بدات به مناڵهكهى ،به
گرتنهبهرى ئهم سێ رێگایه:
 .1خۆی راســتهوخۆ شــیر به مناڵهكهى
بــدات ،بــهاڵم رێــكارى خۆپارێــزی
بگرێتهبــهر ،لهوانه :پۆشــینی دهمامك،
ششتنى دهســتهكانى به باشى به ئاو و
ســابون یان مادهى كحــول له  40چركه
كهمتر نهبێت ،نهپژمینه ســهر روخساری
مناڵ ،ههروهها پاككردنهوه و شــۆردنى
ســنگى لهكاتێكــدا دایكهكــه پژمیبێــت
بهسهری دا.
 .2دایكهكه له رێگهى ئامێری تایبهتهوه
شیر له مهمكهكانى بگوشێت و له شوشه

زیاتــر بو لهو ماوهیه ،ئهوا دهتوانرێت ل ه
ســاردكهرهوه دا ههڵبگیرێــت بۆ ماوهى
 4رۆژ ،بــهاڵم واباشــه لــه مــاوهى 48
كاتژمێــردا بهكاربهێنرێت ،ههتا زوتریش
بهكاربهێنرێت باشتره.
هــهروهك رێكخراوهكــه داواش دهكات
شــیرهكه بــه پــهرداخ یان بــه كهوچك
یاخــود بــه ســرنج «شــرینقه« بدرێته
مناڵهكه نهك به مهكه شــیری الستیكی
«مهمهشــیر» ،چونكــه مناڵهكــه هــهم
لــه روى پاكوخاوێنى و تهندروســتیهوه
مهترســی ههیــه ،ههمیــش بهوهۆیــهى
مناڵهكــه دهمی به گرتنــى گۆی مهمكى
دایكی راهاتوه ،به گۆی دیكه رانههاتوه
و ئاسان شیرهكهى بۆ قوتناچێت.
 .3شــیرپێدانى لهالیهن ژنێكى دیكهوه،
كــه ئهمــهش دهكهوێتــه ســهر بــاری
كهلتوریــی و كۆمهاڵیهتــى خێزانــهكان،
بۆ ئهم كارهش دهبێــت ههمو رێكارێكى
خۆپارێزی و پاكوخاوێنى ئهنجام بدرێت.
ئهگهر هیچكام لهم سێ رێگایه بهردهست
نهبــو و نهتوانــرا ئهنجــام بدرێت ،ئینجا
رێگهدهدرێــت شــیری دروســتكراو
«صناعــی» واتــا شــیری وشــك و قوتو
بــۆ مناڵهكه بهكاربهێنرێت ،چونكه وهك
ههمــو توێژینهوهكان ئاماژهیان بۆ داوه،
ههرگیز شــیری دروستكراو ناتوانێت ئهو
ســودهى شــیری سروشــتی ههبێــت كه
زیاتــر لــه  3ملیــۆن مــاده و پێكهاتهى
جیاواز لهخۆ دهگرێت.
لهكاتى پێدانى شــیری دروستكراویشدا،
دهبێــت ههمو رێگاكانــى پاكوخاوێنى له
ئامادهكردنــى شــیرهكهدا بگیرێتهبــهر،
ههوهك پێشــنیازیش دهكرێت به پهرداخ
یان كهوچك یاخود ســهرنج «شرینقه»
شــیرهكه بــه مناڵهكــه بدرێــت ،بــهو
دوهۆكارهى له سهرهوه باسمان كرد.

و پهرداخــى تایبهتى بــكات ،ئهمهش ب ه
گرتنهبــهرى ئــهم رێكارانــه :شــۆردنى
دهستهكانى به سابون یان مادهى كحول
بــۆ ماوهیهك له  40چركه كهمتر نهبێت،
ههروهها شۆردن و پاككردنهوهى سنگی
ئهگــهر گومانــى بهركهوتنــى تنۆكــهى
پژمهی ههبێت ،شــۆردن و پاككردنهوهى
ئــهو ئامێــرهى مهمكــی دایكهكــهى پێ
دهگوشــرێت زۆر به باشــی لهگــهڵ ئهو
پــهرداخ یان شوشــهیهى كه شــیرهكهى
تێــدا ههڵدهگیرێت ،نهپژمینــى دایكهكه
بهسهر شیره گوشراوهكه.
واباشه شیرهكه لهالیهن كهسێك كه هیچ
گومانێكى نهخۆشــیهكهى نهبێت ،بدرێت
به مناڵهكه .ئهگهر لهماوهى  4كاتژمێردا
شــیرهكه درایــه مناڵهكــه ،ئاســاییه له
ژورێكــدا بهێڵرێتهوه كه پلهى گهرمى له ئامادهكردنــى :تهندروســتى گهرمیــان/
 25پلــه زیاتر نهبێت ،ئهگــهر مانهوهكه خۆپاراستنى تهندروستى

چۆن ببم بە ژنێکی بەهێز؟

دەربارەی

نەوژین،
وهرگێڕانى :نازەنین گۆران

نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگان ه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکەم ژمارەی لە كانونى يهكهمی 2016
دا دەرچوە.

بههێزبون و سهركهوتن بهسهر
ئاستهنگیهكاندا ،خهونى ههمو ژنێكه،
بهاڵم پرسیار ئهوهیه :چۆن ئهو كاره
بكهین؟
لهمیانــهى ئــهم بابهتــهدا ،ههندێــك ل ه
بنهماكانى ژنى بههێزتان بۆ دهخهینهڕو.
حەزی بەرەوپێشچون
جیاوازی ژنی بەهێز ئەوەیە کەهەمیشــە
دەیەوێــت بەشــێوەیەکی تــازە و
بەرەوپێشــچو دەربکەوێــت ،ئەمــەش
بەهەوڵدانــی بەرەدەوامــی بــۆ هەندێک
هەنگاوی تازە و بچوک تاگەیشــتنی بەو
خاڵەی خۆی دەیەوێت ،تەنانەت ئـــەگەر
هەنگاوەکانــی خاویــش بــن ،هەتاوەکو
دەتوانێت لەرێگەیەوە بگات به پێگهیهكى
باش بۆ ئەوەی بەرەوپێشــەوە بچێت و راستگۆیی
ژن هێــزی زیاتــر دەبێــت لەرێگــەی
ژیانی بگۆڕێت.
راســتگۆییەوە ،چونکــە ژنــان راســتگۆ
و روون دەردەکــەون لــە پەیوەنــدی و
هەڵسوکەوتی باش لەگەڵ خۆیدا
ژنان روبەڕوی چەندین بەربەست دەبنەوە هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ کەســانی تر و
لەالیــەن کۆمەڵــگاوە ،بۆیــە پێویســتە ئازاری هەســتی هیچ کەس نادەن ،جگە
بەجوانــی هەڵســوکەوت بکــەن لەگــەڵ لەوانەش گرنگی بەهەســتی بەرامبەریش
خۆیانــدا ،بۆ ئــەوەی بتوانــن رووبەڕوی دەدەن و یارمەتــی کەســانی تر دەدەن
ئــەو بەربەســتانە ببنەوە ،کــە ئەمەش لەرێگەی پێدانی چارەسەر و رای خۆیان.
وایلێــدەکات زیاتر خۆی بناســێت ،جگە
لەوانە ئەو ژنــە وایلێدێت زیاتر متمانەی خوێندنەوە
بــە رای خــۆی و بڕیارەکانــی ههبێــت ،خوێندنــەوە و وهرگرتنــى زانیــاری تازە
ئەمــەش لەگــەڵ کاتدا زیاتــر متمانەیان بەبەردەوامــی ،دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی
کەســایەتی ژن ،ئەمــەش لەبــەر ئەوەی
بەخۆیان دهبێت.
ئەو ژنه ئامادەباشی دەکات بۆ ئەو خاڵە

بەهێزە ناوەکیانەی کە لەخۆیدا هەبون و
پێشتر پشتگوێی خستبون.
ئەمــە لەکاتێکدا خوێندنەوە دەبێتە هۆی
زیادکردنی هیوای ناوەکی و ناسینەوەی،
ئەمــەش دەبێتــە هۆی بەرەوپێشــچونی
کەســایەتی بەشــێوەیەکی ئەرێنــی و وا
دەکات بەپێى کات زیاتر بەهێز بێت.

بەهرە کەسییەکان
یەکێکی تر لە رێگاکانی زیـادکردنی هێزی
ژن بریتیە لە بەرەوپێشچون و نوێبونەوە
لە کەسایەتی ،ئەمە لەرێگەی نیشاندانی
بەهــرە کەســییەکانی کەیارمەتی دەدات
بــۆ پەیوەندیکــردن لەگــەڵ خەڵکیدا و
لەکۆتاییــدا یارمەتــى دەدات بۆ گۆڕینی
ژیانی عەمەلی و تایبەتی ،لەنمونەی ئەو
بەهرانەی کە پێویستە لە ژنان دا هەبێت
بــۆ بنیاتنانی پەیوەندیەکی کۆمەاڵیەتی،
یــان بەهرەی رازیکردنــی خەڵکی یاخود
بەهرەی گوێگرتن.

بەرەوپێشچونى متمانە بەخۆبون
یەکێکی تر لەرێگاکانی زیادکردنی هێزی
ناوەکــی ژن ،لەرێگەی بەرەوپێشــچونی
متمانــە بەخۆبونــه ،ئەمــەش لەرێگەی
بیرکردنەوەیەکــی ئەرێنــی لەســەر رای
خەڵکــی و کارکــردن لەســەر بنهمــاى
سەرچاوە :سایتی (موضوع)
گەشبینی.

رادیــۆی دەنــگ ،پرۆژەیەکــی میدیایــی
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە بــە پەخشــی رادیۆیەکــی
لۆکاڵــی دەســتی پێکــردوەو پاشــان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنامــەی (نەوژیــن) یەکێکــە لــە
چاالکیەکانــی پــرۆژهى رادیــۆى دهنــگ
بــه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادیــۆی دهنگــهوه بــۆ ئهنجامــدراوهو
زۆرینهیان پێشــتر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07740878153
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

ناشرینیەکانى کۆمەڵگا دەخاتەڕو لەپێناو چارەسەرکردنیان دا

ه دیدارێكى (نهوژین) دا
براوهى خهاڵتى شههید ویدات ل 

◘ نهوژین
خهاڵتى ئهمساڵی شههیدی قهڵهم
ویدات حسێن بۆ ئازادى رۆژنامهوانى،
ب ه دو رۆژنامهنوس درا ،كه یهكێك
لهوان ژن ه رۆژنامهنوسێكی گهرمیانیه.
ههوراز ئهحمهد ،ئهو ژن ه رۆژنامهنوســ ه
بو ك ه یهكێك ل ه دو خهاڵتهكهى شههیدی
قهڵــهم ویــدات حســێنى بهركــهوت،
خهاڵتــى دوهمیــش بــۆ رۆژنامهنــوس
(قارهمان شوكری) بو ك ه بههۆی كارى
رۆژنامهوانیهوه چهند مانگێك ه ل ه دهۆك
راگیراوه و له زیندان دایه.
دهستنیشــانكردنى ئهو دو رۆژنامهنوس ه
وهك رێكخهرانــى خهاڵتهكــ ه ئاماژهیان
پێداوه ،لهبهر ئهو ههوڵ و كۆشش ه بوه
ك ه له ژیانى پیشــهیی خۆیاندا ل ه بوارى
رۆژنامهوانــى و ئازادیــی رۆژنامهوانیــی
پێیههســتاون ،جگ ه ل ه روبهڕوبونهوهیان
و ئاســتهنگ و پێشــێلكارییكردن
بهرامبهریان له الیهن دهسهاڵتهوه.
لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ،هــهوراز
ئهحمهد ،تیشــك دهخات ه سهر بهشێك
لــ ه ئهزمونى كاركردنى خۆی و تێڕوانین
و بۆچونــى بــۆ پیشــهى رۆژنامهوانــى
لهگهڵ خوێنهراندا بهش دهكات.
ئهو ژنه تهمهن  32ســاڵیه ،ل ه شــاری
كــهالر لهدایكبــوه ،هــهر لــ ه كهالریش
دهســتى بــ ه كارى رۆژنامهوانى كردوه،
پاشــان روی ل ه ســلێمانى كردوه و لهو
شــاره درێــژهى بهكاركــردن داوه .لــ ه
بــواری رۆژنامهوانــى بینراو و بیســتراو
و خوێنــراو و ئیلیكترۆنیــش دا كاری
كــردوه ،ئێســتاش لــ ه دهزگاى (تۆڕی
ههواڵی سلێمانى  )SNNرۆژنامهوانە.

دهســتپێكى كارهكان بــۆ (هــهوراز)
قــورس بوه ،چونكــ ه وهكخۆی ئاماژهى
بــۆ دهكات «زۆر كــهس ئهوهیــان پــێ
قبوڵ نهبو ژنێك ل ه شاشــ ه دهربكهوێت
و بچێت ه بهرهكانى شــهڕ و شانبهشــانى
پیاو كار بكات ،وایان ههست دهكرد ژن
ناتوانێت ئهو كاره بكات».
بهاڵم ئــهم توانیویهتى بــ ه بهردهوامیی
و پێداگیرییــهوه ،ههمــو ئــهو خــراپ
بیركردنهوان ه وهالوه بنێت و بیسهلمێنێت
كه ژنانیش دهتوانن ،لهمهشــدا خێزان و
بهتایبهت هاوسهرهكهى پشتیوانى بون.
ئاســتهنگیهكانى بهردهم كاركردنى ئهم
ژن ه رۆژنامهنوســ ه تهنها لهدهســتپێكى
كاركردنى دا كــورت نهبوهتهوه ،بهڵكو
بهربهســتهكان بهشــێوازى تــر دوبــاره
بونهتــهوه ،دواترینیــان لێدانــى بــوه
لهالیهن مهفرهزهیهكى ئاسایش ل ه كاتى
روماڵــی خۆپیشــاندانێك ل ه ســلێمانى
و پاشــان رێگریكــردن لێی بــۆ روماڵی
نوێژى ههینی ل ه مزگهوتێكى سلێمانى.
بــهاڵم وهكخــۆی ئامــاژهى بــۆ دهكات،
نهیهێشــتوه رێگریــهكان بیوهســتێنن
«تاوهكــو ئێســتاش ههوڵــى ئــهوه
دهدهن رێگریــم لێبكــهن و بهربهســتم
بۆ دروســتدهكهن ب ه قســهى نهشیاو و
توانج ،یان ب ه ههوڵدان بۆ لهكهداركردنى
كهسایهتیم ،بهاڵم من ب ه كارى جیاواز و
جوان وهاڵمیان دهدهمهوه».
ئــهم ئاســتهنگیهى (هــهوراز) باســی
لێــوهدهكات ،یهكێك ه لــ ه دیارترین ئهو
كێشــانهى ك ه زۆرینهى ژنــان روبهڕوى
دهبنــهوه كاتێك دهیانهوێت كار بكهن و
ل ه بوارێكدا توانا و وزهیان بهگهڕ بخهن.
هــهوراز ،پێیوایــ ه ســهرباری ئــهو
ئاســتهنگیانهش ،بــهاڵم ژنــان بــ ه

دهرهنجامى كارهكانیان توانیویان ه ئهوه
بســهلمێنن كــ ه ئهوان توانایــان هیچ ل ه
پیــاوان كهمتر نیه ،دهڵێت :ئهو كارهى
پیاوێــك دهیــكات بهههمــان شــێوهش
ژنیــش دهتوانێت ئهنجامــى بدات ،بۆی ه
كاتێــك ژن كار دهكات و خاوهنــى
ئابورى ســهربهخۆى خۆیهتى ،ئهو كات
رهنگ ه زۆربهى كێشــهكانى نێو خێزان و
دواتریش كۆمهڵگا چارهسهر ببێت.
رهنگــ ه رۆژنامهوانــى بــهالی ههندێــك
كهســهوه پیش ه و كار بێت ،بهاڵم بهالی
(هــهوراز)هوه ،پهیام و باوهڕیشــه.
ئهو ئامــاژه بــهوهدهكات لهرێگهى
كاركردنیهوه دهیهوێت دیوه جوان
و ناشــرینهكانى ژیانــى كۆمهڵگا
پیشان بدات.
لهوبــارهوه دهڵێــت :دهمهوێــت
لــ ه رێــگای كارهكهمــهوه دیــوه
ناشــیرینهكانی كۆمهڵگــ ه نیشــان
بــدهم ل ه پێنــاو چارهســهركردنیان و
دواجاریــش خزمهتكردنی مرۆڤایهتی،
ههروههــا لهالیهكــى تریشــهوه و لــ ه
نێــو ئهو ههمــو جهنجاڵیــهى ژیاندا،
بــ ه ئهركى خۆمى دهزانــم جوانیهكان
بدۆزمهوه و پیشانیان بدهم.
یهكێــك لــهو جوانیانــهى ك ه لەســەر
ئاســتى پیشــەیی و کەســیش مایهى
دڵخۆشــی (ههوراز)ه ،هاتنهپێشهوهى
ژنانه له كایه جیاوازهكان دا.
لهوبــارهوه و ب ه تۆنێك ل ه شــانازییهوه
دهڵێــت« :ســهرهڕاى ئاســتهنگیهكان
دڵخۆشــم لــ ه ئێســتا دهبینم ژنــان ل ه
بــوارى جیاجیا كار دهكهن ،پێویســت ه
ئهو ژنان ه متمانهیــان ب ه خۆیان ههبێت
و ئهو كارهى دهیكهن ههوڵى زیاترى بۆ
بدهن و برهوى پێ بدهن».

