لهكــهالرهوه شــیرینی
واڵتانى دیك ه دروســت
دهكات
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ژنانى پهستار ل ه سهنگهرى روبهڕوبونهوهى
»»3
كۆرۆنا دا

لۆنا دڵشــاد 15 ،ســاڵ لەگەڵ نوسین و
»»7
وەرگێڕان

ئهختــهر بــ ه دواى كچــ ه خزمهكــهی دا
»»9
دهگهڕێت!

بەرپرسی مەڵبەندی گهرمیانى یەکگرتوى ئیسالمی كوردستان:

ه مەڵبەندەکەمان %35ـه
رێژهى ژنان ل 

◘ نهوژین
بهرپرسی مهڵبهندى گهرمیانى
یهكگرتوى ئیسالمی كوردستان

رایدهگهیهنێت :بهپێی پهیڕهوى
ناوخۆی حزب نابێت رێژهى ژنان ل ه
ئۆرگانهكان  %30كهمتر بێت ،بهاڵم
لهگهرمیان %35ـه.

بورهان موزەفەر ،بەرپرســی مەڵبەندی
چواری یەکگرتوى ئیســامی كوردستان
لهگهرمیــان ،لــ ه میانــهى دیدارێكــى
(نهوژیــن) دا ،بــاس لــ ه پێگــەی ژن

دەکات لەو حزبەدا بهگشــتى و گەرمیان
بهتایبهتى ،پێیشــیوای ه بهبێ بهشداریی
ژن هیچ كایهیهك بهرهوپێشهوهناچێت.
ئامــاژهى بهوهدا :لــە پەیڕەوی ناوخۆی

یەکگرتوی ئیســامی دەبێت بەشــداری
ژنــان لــە ئۆرگانەکانــدا رێــژەی ٪٣٠
کەمتــر نەبێــت ،هاوکات لــە مەڵبەند و
لقەکانیشدا بەههمان شێوەیە.
ئهوهشیخســتهڕو كــ ه ئــهم رێژهیــ ه ل ه
ئۆرگانهكانــى گهرمیانیان دا زیاتره «لە
مەڵبەنــدی یەکگرتو ل ه گەرمیان رێژەکە
ســەری  ٪٣٥کەئەمــەش بە ئاســتێکی
باش دادەنرێت».
یهكگرتوی ئیسالمی كوردستان لهساڵی
 1994دامــهزراوه ،هەر لەوساڵەشــدا لە
گەرمیــان مەڵبەندی کــردهوە و ژنان ل ه
رێكخستنهكانیان بەشداربون ،بەرپرسی
مەڵبەندی چوار جەختدەکاتەوە ئێســتا
بەشداریی ژنان زۆر کاراترە.
لهبارهى ئهو رۆڵ و دهســتكهوتهى ژنان
ل ه ریزهكانى ئهو حزبهدا و بهتایبهتى ل ه
سنورهكهدا بهدهستیانهێناوه ،بەرپرسی
مەڵبەنــدی چــواری یەکگرتــو ،وتــى:
کۆمەڵێک کار و دەستکەوتی ژنان لەناو
یەکگرتو بۆ ئێمە جێگەی فەخرن ،وەک:
پەروەدەکردن ،راهێنەرایەتیکردن.
تێبینیــەک هەیەلەبــارەى ئــەوەى
بهشداریی ژنان ل ه كایهى حزبی دا زۆرتر
رواڵهتین وەک لەوەى بەشــداریی فیعلی
بــن( ،بورهــان موزهفــهر) لــە وەاڵمى
ئــەم تێبینیەدا وتــى :الی ئێمە دانانی
لێپرســراوی ئۆرگانــەکان و بەشــەکان
لەســەر بنەمــای جێنــدەرە بــۆ ئەوەی
بەرپرســیاریەتیەکان لە الیەن پیاوانەوە
قۆرغ نەکرێت.
ئــهو دیــدارهى بهرپرســی مهڵبهنــدى
چواری یهكگرتوى ئیســامی كوردستان
لــ ه گهرمیــان ،لــ ه الپــهڕه ()4ى ئهم
ژمارهیهى (نهوژین) دهخوێننهوه.

ژنه كوژراوهكهى نێوان کەالر -دهربهندیخان ناسنامەى نەناسراوەتەوە
◘ نهوژین
تەرمی ئەو ژنەی بە کوژراوی لە سەر
رێگای کەالر  -سلێمانی دۆزرایەوە،
تاوهکو ئیستا لە پزیشکی دادوەری
ماوەتەوە ،بە وتەی بەڕێوەبەری
ئاسایشی دەربەندیخانیش :هۆکاری
کوشتنەکەی دیار نیە و چەند
کەسێکیش وەک کەسوکاری ئەو ژنە
خۆیان ناساندوە.
رێكهوتى ( )2020/7/26لە سەر رێگای
کەالر  -سلێمانی و نزیک بە ناحیەی شێخ
تەویل ،تەرمی ژنێک دۆزرایەوە ،بەهۆی
نەبونــی ناســنامەوە نەناســراوەتەوە،
بە گوێــرەی لێکۆڵینەوەکانی پزیشــکی
دادوەریــش تەمەنی لەنێــوان  ٢٥بۆ ٣٠
ساڵی دایە.

عوسمان محەمەد ،بەڕێوبەری ئاسایشی
دەربەندیخــان ،لــە لێدوانێکیــدا بــۆ
(نەوژیــن) جەختــی لەوەکــردەوە :بــە
پێــی زانیاریەکانیــان ئەو ژنــە خەڵکی
دەربەندیخان نیە ،بەاڵم دوای کوشــتنی
تەرمەکــەی لــەو شــوێنەى نزیــک
دەربەندیخان فڕێدراوە.
بەڕێوبــەری ئاسایشــی دەربەندیخــان،
ئاماژەى بەوەشکرد :بەپێی لێکۆڵینەوە
سەرەتاییەکان گومان دەکرێت ژنەکە بە
چــەک کوژرابێت ،بەاڵم تاوەکو ئێســتا
لــە قۆناغی لێکۆڵینــەوەدان و رون نیە
بکەرانی کێن و روداوەکە چۆن بوە.
ئەم دۆســیەیە بۆ لێکۆڵینەوە دراوە بە
ئاسایشــی قەزای دەربەندیخان کە سەر
بە ئاسایشی گەرمیانە.
لــە بــارەی ئاشــکرابونی ناســنامهی
کوژراوەکــەوه ،بەڕێوبــەری ئاسایشــی

دەربەندیخان هێمای بەوەکرد« :بەهۆی
ئــەوەی هیچ ناســنامەیەکی پــێ نییە،

نەتوانراوە ناســنامەی ئــەو ژنە بزانرێت
و بناســرێتەوە وبزانرێــت کێیــە ،بەاڵم

چەند کەســێک وەک کەسوکاری خۆیان
ناساندوە».
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تایبەت

خانمانی تەندروستکار بۆ چارەسەرى توشبوان دەچنە مااڵن

تەندروستیە لە گەرمیان،ئەوان لە رۆژە
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
ســەختەکانی باڵوبونــەوەی ڤایرۆســی
کۆرۆنا ،دەبنە فریادڕەســى هاواڵتیان و
»پەیوەندیەکەم لە سەرۆک
رێــگای نێوانقــەزا و ناحیەکان دەبڕن
تیمەکەمەوە بۆ هات ،پێی وتم:
و دەگەنــە گــەڕەک و کۆاڵنــەکان و لە
حاڵەتێک هاتۆتەپێش تەنها تۆش
دەتوانین ئەم کارە بکەیت ،ناونیشانی دەرگای ژورە داخراوەکانــی توشــبوانی
کۆرۆنــا دەدەن و هیوایــان بهبــهردا
ماڵێکی پێمدا ،لەگەڵ هاوکارەکانم
دێننهوه و پێیان دەڵێن :ئێوە بەهێزترن
تیمێکمان دروستکردوبەرەو ماڵەکە
لە کۆرۆنا.
کەوتینە رێ ،کە چومە ژورەوە
دوای ئەوەی کۆرۆنا بە شــێوەیەکی چڕ
پیاوێکی بهتهمهن لە سەرجێگەیەک
لــە گەرمیــان باڵوبویــەوە ،ئامارەکانی
پاڵکەوتبو،ئامێری ئۆکسجین بەسەر
توشــبون لــە هەڵکشــاندابو ،وەک
دەم و لوتیەوە دانرابو ،دهستبهجێ
ئهوهى پێویست بو بۆهاوكارییكردنى راگــری پەیمانــگای تەکنیكــی ئاماژەی
پێدا ،هەســتیان بە بۆشــایی کردوە لە
ئهنجاممان دا.»
خزمەتگوزاریــە تەندروســتیەکان ،دوای
ئەمــە چیرۆکــی رۆژانــەی خانمــە ئەوەی لەگەڵ لێپرسراوی بەشی تاقیگەی
تەندروستکارەکانی خۆبەخشی تیمێکی کۆرۆنا لەگەرمیان شەنوکەوی بیرۆکەی

تیمی گهڕۆك «تیم مۆبایل»یان کردوە،
بڕیاریان داوە هەستن بەمکارە.
د.چیــا محەمــەد ،راگــرى پەیمانــگای
تەکنیکی کەالر ،باسی لەوەکرد تیمەکە
لــە  15شــارەزایبــوارە جیاجیاکانــی
تەندروســتی پێکهاتــون کــە خــۆی لە
مامۆستا و خوێندکارانی دەرچوی بەشە
پزیشــکیەکانی پەیمانگەکە دەبینێتەوە
کە حەوتیان لە رەگەزی مێ ن.
پەخشــان لەتیف ،پەرســتاری زانکۆ و
مامۆستا لە پەیمانگای تەکنیکی کەالر،
باســی لــە چۆنیەتــیپەیوەندیکردنــی
بــە تیمەکــەوە بــۆ (نەوژیــن) کــرد و
وتــی« :پــاش تاوتوێكردنــى بیرۆكهى
بهشــدارییكردنم لــهم پرۆژهیــ ه لهگــهڵ
ماڵهوهمان ،پشتیوانیهكى زۆریان كردم،
تەنانــەت ئەورۆژانەشــی کە پشــومان

دهبێــت ،باوکــم پێــم دەڵێــت بریــا تۆ
بڕۆیەوە ســەرکارەکە بــۆ ئەوەی لەگەڵ
نەخۆشەکان بیت.»
ژنان و کچانی بەشداری بوی ئەم گروپە
خۆبەخشــە ،دەیانهوێت ئــەو پەیامەش
بگەیەنــن بەکۆمەڵگە کــە رەگەزی مێ
دەبێــت هاوشــانی رەگــەزی بەرامبەری
کاربــکات و لــە چاالکیــە مەیدانــی و
گرنگەکانی پەیوەست بە کۆمەڵگا رۆڵی
ت.
هەبێ 
رەیان ئومێد ،پەرســتارێکی تیمەکەیە،
ئەو لە ناحیــەی رزگاریەوە بەیانیان بە
هاوەڵیهاوســەرەکەی کە هاوپیشــەی
خۆیەتــی ،وەک خیزانێــک دێنــە
سەرکارەکەیا ن.
باس لــەوەدەکات« :دەبێت خێزانەکان
ئیتر ئەو بیرکردنەوە وازلێبهێنن کە ژنان

و کچــان نابێتکاربکەن یان بەشــداری
ئەم جــۆرە چاالکیانە بــن ،چونکە ئەم
تیمە ســەلماندی کە پێکەوە بە هێزترو
جوانتر دەتوانین روبەڕوی ســەختیەکان
ببینەوە.»
رۆژانــە دوای ئــەوەی پشــکنینەکان
لــە تاقیگــەی کۆرۆنــا ئەنجامەکانــی
دەردەچن ،لیستی زانیاریئەو کەسانەی
کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن دەنێردرێت بۆ
تیمەکــەی پەیمانــگای تەکنیکی کەالر،
لێــرەوە پەیوەنــدی بــە توشــبوانەوە
دەکرێت و رێنمای پێویستیان پێدەدرێت
و پرســیاریان لە بارەیئهو نیشانانهى
نەخۆشــیەکەوه لێ دەکرێــت ك ه لێیان
دەرکەوتوە.
سیامەند ســلێمان ،ســەرۆکی تیمەکە،
باســی لەوەکــرد ئەگــەر نەخۆشــەکە
داوابــکات ســەردانی بکەیــنیــان ئەو
نیشــانانەی کە باســیکردوە پێویســتی
بەوە بوە ببينرێت تیمێک بۆ سەردانیان
دەنێری ن.
دەڵێــت :بــۆ تیمەکانیــش بااڵنســی
جێندەریمان پاراســتوە ،هیچ تیمێک بە
بێ بونی هەردو رەگەزدەرناچن.
لــە گەرمیــان پێشــوازیەکی بەرچاو لە
کاری ئــەم تیمە کرا کە بەخۆبەخشــی
و بــۆ پارێــزگاری و پێدانــی رێنمــای
و هــاوکاری نەخۆشــەکان كاردهكــهن،
ئهمــهش هێنــدهى تــر هانــى داون بۆ
بهردهوامبو ن.
رەیــان ئومێد ،چیرۆكى ژنێكى توشــبو
دهگێڕێیتــهوه كــ ه  3رۆژ بــو هیــچ
نانــى نهخواردبــو ،بــهاڵمدواى ئهوهى
ســهردانیان كردوه و رێنماییان پێداون،
دواتر خێزانهكه پهیوهندیان پێوهكردون
ووتویانــ ه خۆشــبهختان ه دەســتی بــە
وه.
خواردن كردوهته 
رەیان ،بە دڵخۆشــیەوە وتــی :ئەوکاتە
بەو قسەیە ئەوەندە تاسابوم ،لە خۆشیا
نەمزانــیماندوبونەکەی ئــەو رۆژەم بۆ
ت!
کوێ رۆش 

كۆرۆنا كێشهى دهرونى و كۆمهاڵیهتى زیاتر كردوه

ژنێك:كۆرۆنامان لێبوە بە ئهژدیها
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد
ههمو خهم و داڵغهیهكى (ئایشه) ،بوه
بهوهى چۆن دایكی لهم پهتایهى ك ه
روى ل ه جیهانكردوه ،توش نهبێت
و دهربازی ببێت .ئهو ك ه خۆی و
خوشكێكى و دایكی پێكهوهدهژین،
دهترسێت ئهم پهتایه دایكی لێبسێنێت
كه به «سایهى سهرى» خێزانهكهیانى
دهزانێت.
ئهم دۆخهى (ئایشــه)ى تێكهوتوه ،ب ه
شــێوه و باری جیــاواز ،لهالی ژنانى تر
دوبارهبوهتهوه ،ههمویشی هۆكارهكهى
پهتــاى كۆرۆنایه ،ك ه زیاد ل ه كێشــ ه و
گــرێ وئاژاوهیهكى لــ ه دهرونى تاك و
نێو ماڵهكان دا دروست كردوه.
بهوپێیــهى كــ ه واباڵوبوهتــهوه ئــهم
ڤایرۆســ ه بكوژى مرۆڤ ه بهتهمهنهكانه،
بۆی ه زیــاد لهههركهســێك ،ئهم توێژه
روبهڕوى فۆبیا و ترس بونهتهوه.
ئایش ه محهمهد 43 ،ساڵ ،ژنى ماڵهوهیه.
ب ه خهمگینیهوه باسی لهوهكرد ئهوان دو
خوشكى تهمهن گهورهن لهگهڵ دایكیان
دهژیــن ،كــ ه دایكیــان چهند ســاڵێك ه
جهڵته لێیداوه ولهسهر جێگهیه.
وتى« :دهڵێن ڤایرۆسهك ه بۆ بهسااڵچو
خراپــه ،زۆر دهترســم بیگرێــت ،ئــهو
ههرچهنــدهزمانــى قســهكردن و پێــی
رێكردنى نیه ،بهاڵم سێبهرى سهرى من
و خوشكهكهمه».
هاتنى ئهم پهتایه ،هیچ شــتێكى وهكو
خۆی نههێشــتهوه ،بهتایبهتى ل ه بوارى

كار دا،بهشێوهیهك ك ه ژمارهیهكى زۆر
لــه كرێكاران بێــكار بــون و زۆرێك ل ه
خێزانهكان بێبژێویی كهوتن ،بهتایبهتى
ئهو خێزانانهى داهاتیان سنورداره.
شــهیما 35 ،ســاڵ ،بــاس لــهوهدهكات
بههــۆی كۆرۆنــاوه ،هاوســهرهكهى ك ه
كرێكاریــیدهكات ،لــهم پێنــج مانگهى
رابــردودا زۆر كــهم كاریكردوه ،ئهمهش
وایكــردوه بــهردهوامكێشــهى داراییان
ههبێت.
وتى :ئێســتا چهنــد رۆژ جارێك كارێك
دهكات و ل ه ترســی توشــبونى ناوێریت
زۆر بڕواتــ ه دهرهوه و كار بــكات و
بهركهوتــهى لهگــهڵ خهڵــك ههبێــت،
ئهمــهش وایكردوه وهزعیداراییمان زۆر
خــراپ بێــت بهتایبهتى كــ ه  3مناڵمان
ههیه.
ئــهو باس لــهوهدهكات كــه بههۆی ئهم
رهوشهوه ،زۆرجار لهگهڵ هاوسهرهكهى
دا بــ هشــهڕ دێن و كێشــهیان لهنێواندا
رودهدات.
ئــهم كێشــ ه داراییــ ه بــۆ زۆرێــك لــ ه
خێزانهكان شۆڕ بوهتهوه ،لهنێویشی دا
ئهو خێزانانهىك ه پشتیان ب ه كشتوكاڵ
بهستوه.
گهالوێــژ مهحمــود 42 ،ســاڵ ،باســی
لهوهدهكــرد خێزانێكــى  5كهســین
و بژێوییــان لهســهر كشــتوكاڵ و
ئاژهڵدارییــه ،بهاڵم بههۆی ئهم دۆخهوه
بهرههمهكانیــان ئهمســاڵ ئهوهنــده
قیمهتى نهكردوه.
لهپــاڵ ئهم لێكهوتــ ه داراییهدا ،هاوكات
تــرس لــ ه توشــبون بــ ه ڤایرۆســهكه،

ئهوهنــدهى ترنیگهرانى كردون و ژیانى
تێكداون.
وتــى« :بهڕاســتى بــارى دهرونیم زۆر
خراپــ ه و شــڵهژاوم ،ژیانــم لێتێكچوه،
ئهوهنده لهسهركۆرۆنا دهبیستین لێمان
بوه بهئهژدیها».
لێكهوتــ ه و دهرهاویشــتهكانى كۆرۆنــا،
بهتایبهتى لهســهر ئــهو ژنان ه زیاتر بوه
ك ه دایكن وخێزان بهڕێوهدهبهن.
نیگار ئیســماعیل 39 ،ســاڵ ،توشبوى
كۆرۆنایــ ه و خاوهنــى  5مناڵــه ،بــاس
لــهوهدهكات لــهوكاتــهوهى توشــبوه،
ئارامیی خێزانهكهى تێكچوه «مێردهكهم
بــ ه دهمامك و دهستكێشــهوهلهبهردهم

دهرگاك ه نان و چارهسهرم بۆ دههێنێت،
كچم نیــ ه جێگهم بگرێتــهوه ،بۆی ه زۆر
پهرێشــانى خێزانهكهمم ،نهخۆشیهكهى
خۆیشم لهالوه بوهستێ».
ئهگهرچــی خێزانــهكان ب ه قورســیی و
كێشــ ه و گرفتهوه رۆژهكانى سهردهمى
كۆرۆنا دهگوزهرێنن ،شارهزایهك ئاماژه
بۆ ئهوه دهكات ك ه پێویســت ه بههێز بن
و چ نهخۆشــیهك ه و چ لێكهوتــ ه و چ
فۆبیاكانیشی ،نهیانبهزێنن.
رۆشــنا فهقــێ ســلێمان ،رێنماییكارى
دهرونى ،بۆ (نهوژین) وتى :سهرههڵدانى
ڤایرۆســیكۆرۆنا بهم لهناكاوی ه و بهبێ
زانیــارى پزیشــكى و دهرونــى ئهوتــۆ،

خهڵكى تۆقاند و دڵهڕاوكێی دروستكرد،
سهرباری بون ه هۆكارى خراپبونى دۆخی
دارایی و پهیوهندیخێزانی.
باسی لهوهشكرد بهشێك ل ه كهناڵهكانى
راگهیاندن و سۆســیال میدیا و ههروهها
شــهڕیسیاســی ،رۆڵی ههبوه ل ه زیاتر
باڵوبونهوهى تــرس و فۆبیا و تێكچونى
متمانه و باوهڕىهاواڵتیان.
ســهرباری ئــهوهش پێیوایــ ه ك ه دهبێت
خێزانــهكان چاویان لــ ه تێپهڕاندنى ئهم
دۆخــ ه بێت،ئهویــش بــ ه ئارامگرتن و
هێوربونــهوه ،لهگــهڵ پهیڕهوكردنــى
تهواوهتى رێنمایی و رێكارهتهنروســتی ه
خۆپارێزیهكان.
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ژنانى توشبو چۆن كۆرۆنایان تێپهڕاند؟
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
»زۆر سەخت بو بۆم کە توشی کۆرۆنا
بوم ،لەبەر ئەوەی دو مناڵی بچوکم
هەبو ،لهپاڵ خهمى نهخۆشیهكهم،
خهمی ئهوانیشم ههبو» .ئەمە وتەی
(ئاوات)ە کە توشبویهكى كۆرۆنای ه
لهكهالر.
بهپێــی ئامارهكانــى وهزارهتــى
تهندروســتى ،ژمارهى توشبوانى كۆرۆنا
لهگهرمیــان تا (25ى تهموز) ،ســهروى
( )2100كهس بــوه ،ئهگهرچی ژمارهى
ژنــان لهم ژمارەیە بــه وردیی نازانرێت،
بهاڵم ب ه نزیككراوهیی نیوهى توشــبوان
دهبێت.
ژنانــى توشــبو بــاس لهوهدهكــهن،
توشــبونیان بۆ كۆرۆنا چاوهڕوان نهكراو
بوه.
ئــاوات ئەحمەد ٢٩ ،ســاڵ ،دانیشــتوی
شــاری کەالرە ،ســەبارەت بە چۆنیەتی
توشــبونی بــە ڤایرۆســی کۆرۆنــا بــۆ
(نەوژین) باس لەوە دەکات« :سەرەڕای
ئــەوەی کــە زۆر خــۆم دەپاراســت،
بەاڵم هەر توشــی کۆرۆنا بــوم ،لەگەڵ
دەرکەوتنی یەکەم نیشــانە راســتەوخۆ
پەیوەندیــم بە پزیشــكهوه کرد ،چونکە
زۆر دەترسام».
وتیشــی :زۆر ســەخت بو بۆ من ،لەبەر
ئەوەی دو مناڵم هەیە بچوکن و ترســام
ئەوانیش توش ببن.
بهشــێك ل ه ژنان بــاس لهوهدهكهن ك ه
بههۆی توشبونیان ب ه كۆرۆنا ،لهكاروبار
و ژیانى ئاساییان دابڕاون.
بانــە محەمــەد ٣٠ ،ســاڵ ،دانیشــتوی

شــاری کــەالرە ،لــە بــارەی چۆنیەتی
توشــبونی  بــە کۆرۆنــا بــۆ (نەوژین)
دەڵێت« :کە هەستم کرد توشی کۆرۆنا
بوم لــە ماڵەوە مامــەوە ،ئەگەرچی بە
 ١٢رۆژ چاک بومەوە ،بهاڵم وا  29رۆژه
نهچوهمهتــهوه دوكانهكــهم بــۆ ئەوەی
کەسى تر توش نەكهم».
بەشــێک لــە ژنان بەبــێ ئــەوەی هیچ
پشکنینێکی تایبەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا
بکــەن خۆیان لــە ماڵەکانیان کەرەنتین
کردوە.
تەمین مەحمود ٦٣ ،ســاڵ ،دانیشــتوی

شــاری کــەالرە و بــۆ (نەوژیــن) وتی:
«هیچ پشــكنینێكم نەکردوە بۆ ئەوەی
کە بزانم توشی کۆرۆنا بوم یان نا ،بەاڵم
بەردەوام گوێم لە پزیشــکان دەگرت کە
نیشــانەکانی چیبون ،بۆیە کە هەســتم
کــرد ئەو نیشــانانەش لە مــن دا هەیە،
زانیم کــە توش بوم و خــۆم کەرەنتین
کرد لە ماڵــەوە بۆ ماوە  ٢٥رۆژ تێکەڵ
بە کەس نەبوم».
یەکێــک لــە رێگــە چــارەکان بــۆ
روبەڕوبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەپێی
وتەی پزیشکان پشــودانە ،لەوبارەیەوە

(بانــە) دەڵێــت« :زۆربــەی کاتەکانــم
بە پشــو بەســەردەبرد و لــە ناو جێگە
دەمامەوە ،لەگەڵ ئەوەش سەیری تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکانــم دەکرد و یاریم دەکرد
بــە مۆبایل ،ئەمەش وایکرد بە کەمترین
ماوە تێی پەڕێنم».
بــەردەوام پزیشــکان هۆشــداریدەدەن
لەوەی کە توشبوانی کۆرۆنا نابێت بەبێ
وەرگرتنــی رێنمــای پزیشــکی دەرمان
بەکاربهێنــن ،پرســیار لێــرەدا ئەوەیــە
ئــەو ژنانــى توشــبو چ دەرمانێکیــان
بەکارهێناوە؟

ئــاوات ،هێمای بۆ ئەوە کــرد :لە کاتی
توشــبونم ،بەپێــی رێنمایــی پزیشــک
دەرمانــم بەکاردەهێنــا ،بەجۆرێــک
حەپی پاراســیتامۆڵم بۆ سەرئێشــەکەم
بەکاردەهێنــا لەگــەڵ ڤیتامیــن ســی،
لەگەڵ خواردنى میوەی زۆر و شلەمهنی
و ئاو خواردنەوەی زۆر.
بەشــێکی توشــبوانیش و لهنێویشیاندا
ژنــان ،پەنایــان بردوەتە بــەر دەرمانی
سروشتی و گیایی.
تەمین ،وتى« :مێخەک و شــیرم تێکەڵ
دەکرد و وەک چارەسەر بەکارمدههێنان،
راستە تۆزێک قورس بو لەسەر گەدەم،
بەاڵم سودی هەبو».
لــە بەرامبــەر ئەمەشــدا ،پزیشــكێكى
پســپۆڕ ئاماژه بهوهدهكات ك ه پێویست ه
توشبوان خۆیان ل ه بهكارهێنانى دهرمان
و چارهســهرى پستڕاســتنهكراوه بهدور
بگرن.
د .حسین نوری ،پسپۆری نەخۆشیەکانی
هەنــاوی لە گەرمیان ،دەڵێت« :تاوەکو
ئێستا لە هیچ واڵتێکی جیهانی ڤاکسینی
تایبــەت بە کۆرنــا نەدۆزراوەتــەوە کە
چارەسەری توشــبوانی پێبکرێت ،بەاڵم
لە هەرێمــی کوردســتان هەندێك گیای
سروشــتی بەکاردەهێنــرا یەکێک لەوانە
(مێخــەک) بــو ،لە کاتێکــدا ئەمە هیچ
زانستیانە نیە».
هێمــای بــۆ ئەوەش کــرد :ئــەوەی کە
پێویستە بەکاربهێنرێت لهكاتى توشبونى
ســوك و ئاســایی دا ،ڤیتامینەکانــە
لەگــەڵ حەپــی پاراســیتامۆڵ کە هیچ
زیانێکــی نیە ،لەگەڵ ســەوزە و میوە و
شلەمەنیەکان ،بۆ ئەوەی بەرگری لەشت
بەهێز بێت.

ه سهنگهرى روبهڕوبونهوهى كۆرۆنا دا
ژنانى پهرستار ل 
کچانى کارمەند
دڵسۆزانە
کارەکانیان دەکەن

◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
ئهگهرچی كارهكهى مهترسی و
سهركێشی تێدای ه و خۆیشی كار
و دهوامى ترى ههیه ،بهاڵم (چیا)
خۆبهخشانه لهو ناوهندهدا دهوام
دهكات ،ك ه ب ه سهنگهرى یهكهمى
روبهڕوبونهوهى كۆرۆنا لهگهرمیان
ههژمار دهكرێت.
ئهو ســهنگهرهى كــ ه ناومانهێنا ،هیچی
دیكــ ه نی ه جگ ه ل ه نهخۆشــخانهى قهاڵ،
ئــهو نهخۆشــخانهیهى ك ه نهخۆشــانى
كۆرۆناى تێدا جێگیر كراوه.
لــهو نهخۆشــخانهیهدا ،ژمارهیــهك
فهرمانبــهر و كارمهنــد رۆژانــ ه دهوام
دهكــهن و بــ ه هانــاى نهخۆشــهكانهوه
دهچن ،لهناو ئهوان دا بهشــێكى بهرچاو

لــ ه كچــان هــهن ،بهتایبهتــى كچانــى
پهرستار.
ئهوان باس لهوه دهكهن ،سهرباری ههمو
مهترســیهك ،دڵخۆشــن بهكاركردن لهو
ناوهنده ،چونك ه بههاناى كهســانێكهوه
دهچن ك ه رهنگ ه ئهوان دوا هانایان بن.
چیــا محهمــهد ،یەکێکــە لــە کارمەندە
خۆبەخشەکانی نەخۆشخانەی قەاڵ ،وتى:
جگە لەوەی لە نەخۆشخانەیەکی ئەهلی
دەوام دەکــەم ،بەاڵم خۆشەویســتیم بۆ
کارەکەم و گیانی هــاوکاری ،وایلێکردم
لێرە خۆبەخشانە هاوکاری نەخۆشەکان
بکەم.
ئهو پهرســتاره ك ه قسهى بۆ (نهوژین)
دهكــرد ،نهیتوانى ههســتى شــانازیی و
خۆشــحاڵیی خۆی بشــارێتهوه لهبارهى
ئهو كارهیــهوه ك ه دهیكات ،وتى« :زۆر
ئاســودهم کاتێک یارمەتی نەخۆشەکان

دەدەم و ئازاریان کەم دەکەمەوە».
نهخۆشخانهى قهاڵ ك ه تایبهت كراوه ب ه
كۆرۆنا ،لهالیهن ژمارهیهك خێرخوازهوه
دروســت كــراوه ،بهوپێیــهى تائێســتا
بهشــێك ه لــ ه نهخۆشــخانهى گشــتى
كهالر و بــ ه فهرمیی نهخۆشــخانهیهكى
سهربهخۆ نیه ،بۆی ه لهم دو مانگهى ك ه
كراوهتهوه ،ب ه وهجبهى جیاواز كارمهند
و ستافی خۆبهخش و گرێبهست كاریان
تێدا كردوه.
ئاواز ناسیح ،کارمەندێکی گرێبەستە لە
نەخۆشــخانەی قەاڵ ،ئاماژه بهوهدهكات
ئهركیان ل ه نهخۆشــخانهكهدا قورســه،
بهوپێیهى شهڕى ژیان و مهرگ دهكهن،
هــهروهك كهمیــی یــان نهبونــى ئامێر
و چارهســهرهكانیش ،ئهركــی ئــهوان
قورستر دهكات.
»ئەگەرچی ههندێكجار کێشــەی کەمی

کارمەند و ئامێری هەناسەدان و هەندێک
جۆری دەرمانمان هەیە ،بەاڵم ئەوەی لە
دەســتمان بێت و لە بەردەستدا بێت بۆ
نەخۆشــەکان دەیکەیــن»( .ئاواز) واى
وت.
كاركــردن لــ ه نهخۆشــخانهى تایبــهت
بــ ه كۆرۆنا لــ ه كاتێكدا ههمــو خهڵكى
خهمی ســهرهكیان بوه ب ه خۆپاراســتن
لــهو نهخۆشــیه ،كارێكــى قــورس و
پــڕ مهترســیه .بــۆ دوربــون لــ ه هــهر
مهترســیهكیش ،پهرســتارهكان ناچارن
جلوبهرگــى تایبهتــى بپۆشــن ،ك ه ئهو
جلوبهرگانــ ه بــۆ ئــهم كهشــ ه گهرمهى
هاوینی گهرمیان ،پڕوكێنهره.
باخان ناسح ،كارمهند ل ه نهخۆشخانهى
قهاڵ ،بۆ (نهوژین) وتى :ئەو جالنەی کە
بۆ خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لەبەری
دەکەیــن زۆر گەرمە و تــەواو هیالکمان

دەکات ،هەروەهــا ئــەو دەرمانانەی بۆ
پاكژكردنهوهى خۆمــان بەکاری دێنین،
زۆرجار توشــی هەســتیاریمان دەکات،
ئهمــ ه ســهرباری كێشــهى پێنهدانــى
موچهكانمان.
بهدهر لهوهش پهرستاران گلهییان لهوه
ههیــ ه ههندێكجاریش روبهڕوى قســهى
ناخۆش دهبنهوه.
(چیــا) وتــى :ههندێكجــار لەگــەڵ
هاوپیشــەکانم دوچاری قسەی ناخۆشی
یاوهرى نەخۆشــەکان دەبینــەوە ،بەاڵم
ئێمــە لێیــان ناگریــن و رەچــاوی باری
دەرونیان دەکەین.
ئــهو ئهركــهى كچانــى پهرســتار لــ ه
نهخۆشــخانهكهدا دهیگێــڕن ،بــهالی
بهڕێوبــهرى نهخۆشــخانهكهوه مایــهى
پێزانین ه.
د .هــاوار وشــیار ،بەڕێوەبــەری
نەخۆشــخانەی گشــتى كهالر و قهاڵ ،بۆ
(نهوژین) وتى :زۆربەی کارمەندەکانمان
پابهنــدن بــە کارەکەیــان و دڵســۆزانە
ئەرکەکانیــان جێبەجــێ دەکــەن ،لــە
نێویشیدا خانمانی پەرستار کە بەشێکی
زۆریان گرێبەســت و خۆبەخشن و شان
بە شانی کارمەند و پزیشك ه پیاوەکانى
نەخۆشــخانەکە بــەڕوی کۆرۆنــادا
وەستاونەتەوە.
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سياسەت

بەرپرسی مەڵبەندی چواری یەکگرتوى ئیسالمی كوردستان:

سەرجەم ژنە کادیرەکانمان بە هەقی خۆیان پۆستیان پێدراوە
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
رێژەی بەشداری ژنان لەمەڵبەندی
یەکگرتو بە بەراورد بەناوچەکانی دیکە
زۆرترینە ،بەرپرسی مەڵبەندهكهش
دەڵێت« :بەبێ بەشداری راستەقینەی
ژن هیچ کارێک سەرکەوتو نابێت»،
ئهمهش لهكاتێكدای ه دوای  ٢٦ساڵ  
و هەشت کۆنگرە تاوەکو ئێستا هیچ
ژنێک نەبوە بە بەرپرسی مەڵبەندێكى
ئهو حزبه.
رۆژنامــەوەی (نەوژین) لــە دیدارێک دا
لەگەڵ(بورهــان موزەفەر) ،بەرپرســی
مەڵبەندی چواری یەکگرتوى ئیســامی
كوردســتان ،گفتوگۆ لەسەر پێگەی ژن
دەکات لــەو حزبەدا لــە گەرمیان ،تێیدا
تیشــک دەخاتە ســەر رۆڵ و کاریگەری
بەشــداری ژن لــە حزبــدا و تێروانینــی
ئیسالم بۆ ئەو بەشداریکردنە کە زۆرجار
دەوترێت دین رێگرە لە بەشداری ژن لە
کایە جیاوازەکان.
لە پەیڕەوی ناوخۆی یەکگرتوی ئیسالمی
دەبێت بەشــداری ژنان لە ئۆرگانەکاندا
رێــژەی  ٪٣٠کەمتر نەبێــت هاوکات لە
مەڵبەندو لقەکانیشدا بەههمان شێوەیە.
بورهــان موزەفــەر ،لەبــارەی رێــژەی
بەشداریکردنی ژن لە مەڵبەندی گەرمیان
ئاماژەی بەوەکرد کە بەشــداریکردنەکە
ســەروی ئــەو رێژەیە کە لــە پەیڕەوی
ناوخــۆی حزب هەیــە «لــە مەڵبەندی
یەکگرتــو لــە گەرمیان رێژەکە ســەری
 ٪٣٥کەئەمــەش بــە ئاســتێکی بــاش
دادەنرێت».
ئــەوەی کــە گرنگــە بــەالی بەرپرســی
مەڵبەنــدی یەکگرتو ،ئەوەیە ســەرجەم
ژنانــی مەڵبەنــد ئەوانەی کە ئێســتا لە
ئۆرگانەکانن ،بەحەقی خۆیان هاتونەتە
پێشەوە و بە کۆتا نەهاتون.
لهبهرامبــهردا گرفتێک کە لەبەشــداری
ژناندا لە حزبەکان هەســتی پێدەکرێت،
ئەوەیــە بەژمــارە و رواڵەت بەشــدارن،

بەاڵم بە فیعلی بەشداریەکەیان نابینرێت
و کەمترین لێپرسراوێتیان پێدەدرێت.
بورهان موزەفەر ،باسی لەوەکرد دانانی
لێپرســراوی ئۆرگانــەکان و بەشــەکان
لەســەر بنەمــای جێنــدەرە بــۆ ئەوەی
بەرپرســیاریەتیەکان لە الیەن پیاوانەوە
قــۆرغ نەکرێــت «بۆنمونــە یەکێــک لە
دیارتریــن بەشــەکانی نــاو مەڵبەنــدی
یەکگرتــو پەروەدەیە کــە کارگێڕەکەی
ژنــە ،هەروەهــا بەشــی بانگــەواز ژن
ئیدارەی دەدات».
ئەمەش دەبەســتێتەوە بــە تێڕوانینێک
و دەڵێــت« :پێمانوایە بەشــداریکردنی
ئافــرەت لە هەمــو کایەکانــی کۆمەڵگا
زەروریــەت و پێویســتیەکی ژیانــە،
کۆمەڵگەیــەک بیەوێــت پێــش بکەوێت
دەبێت تواناکانی ئافــرەت بەکاربهێنێت
و رۆڵ بدات بە ژن».
لهبارهى ئهو رۆڵ و دهســتكهوتهى ژنان
لــ ه ریزهكانى ئهو حزبــهدا و بهتایبهتى
لــ ه ســنورهكهدا بهدهســتیانهێناوه،
بەرپرســی مەڵبەندی چــواری یەکگرتو
شــانازی بــە کۆمەڵێــک دەســتکەوتی
ژنانــی یەکگرتــوەوە دەکات و دەڵێت:
«کۆمەڵێــک کار و دەســتکەوتی ژنــان
لەناو یەکگرتو بۆ ئێمە جێگەی فەخرن،
وەک :پەروەدەکردن ،راهێنەرایەتیکردن،
بەشــداریی کارایان لــە داکۆکیکردن لە
مافەکانــی ئافرەت ،هۆشــیارکردنەوەی
ئافرەت لە بەرامبەر ماف و ئەرکەکانیان،
بەشداریان لە گردبونەوە و خۆپیشاندان
کە زۆرجــار رەونەقێکــی جوانیان داوە
بەخۆپیشاندانەکان».
لەکاتــی ســەردانی شــاندە حزبیەکانی
گەرمیــان بــۆ الی یەکتــر و کۆبونــەوە
گرنگەکانیان ،کەمترین ژن دەبینرێت.
لە بارەی ئەمەوە بەرپرســی مەڵبەندی
گهرمیانى یەکگرتوی ئیســامی ،هێمای
بەوەکرد« :خوێندنەوەمان بۆ شاندەکان
جیاوازە ،بۆنمونە ئەو حزبەی سەردانی
دەکەیــن ژن بەشــدارە تێیــدا یــان نا،
بــەاڵم هەندێکجار ئەو خوشــکەی کە لە

یەکگرتوە خۆی بــە هۆکارێک ناتوانێت
بەشداربێت لەگەڵمان».
وتیشــی :بــەاڵم بــۆ ســەردانی دەزگا
حکومیــەکان جیــاوازە ،بیــرم نایــەت
رۆشــتبین و ژنمــان لە گــەڵ نەبوبێت،
چونکە زۆر بە گرنگمان زانیوە.
یهكگرتوی ئیسالمی كوردستان لهساڵی
 1994دامــهزراوه ،هەر لەوساڵەشــدا لە
گەرمیــان مەڵبەندی کــردهوە و ژنان ل ه
رێكخستنهكانیان بەشداربون ،بەرپرسی
مەڵبەندی چوار جەختدەکاتەوە ئێســتا
بەشداریی ژنان زۆر کاراترە.
ســهرباری ئهوهش یەکگرتــو دوای ٢٦
ساڵ و بەستنی  ٨کۆنگرە تاوەکو ئێستا
هیچ ژن نەبوە بە بەرپرسی مەڵبەندێك.
بورهان موزەفەر ،وەاڵمی ئەم پرسیارەی
وابەســتەکرد بەوەی کە نەبوەتە عادەت

کــە ژن ببێتــە بەرپرســی مەڵبەنــد
ئەگینــا هیــچ رێگریــەک لەبەردەمیاندا
نیــە ،لەگەڵ ئەوەشــدا چەند خاڵێك ب ه
هــۆكار دهزانێــت «بەرپرســی مەڵبەند
ئەرکی قورســە لەبەر ئەوەی پەیوەندی
کۆمەاڵیەتــی هەیــە ،لەگــەڵ پەیوەندی
سیاســی و ئۆرگانــی ،کەرەنگــە ژن بە
ئاســانی نەتوانێت هەستێت بەو کارانە،
ئەگینا لە پەیڕەوی ناوخۆ هیچ رێگریەک
نیــە کــە ژن خــۆی بپاڵێوێــت بــۆ ئەو
پۆستەو بیگرێتە ئەستۆ».
زۆرجــار کــە بــاس لــە بەشــداری ژن
دەکرێت لە کایە جیــاوازەکان دەوترێت
دین و کۆمەڵگە رێگرن ،پرسیار ئهوهی ه
یەکگرتــوى ئیســامییش كــ ه حزبێکی
ئاینییه ،تاچهند هاوڕای ئهم بۆچونهیه؟
بورهــان موزەفــەر ،دهڵێــت :ئێمــە زو

ئەوەمان تێپەڕاندوە کە ژن دەبێت بونی
خۆی بســەلمێنێت ،دەرگامان بەتەواوی
کراوەیــە ،ئافرەت بۆی هەیە بەشــداری
بکات ،بــەاڵم بە پێی کۆمەڵیک بنەمای
دینــی وەک جلوبەرگ و هەڵســوکەوتی
رێزدارانە.
لە کۆتایدا (نەوژین) ئەوە دەپرســێت:
(بورهــان موزەفەر) ك ه بوه بەرپرســی
مەڵبەنــدى گهرمیانــى یهكگرتــو ،چ
گۆڕانکاریەکــی کــرد لە روى بەشــداری
ژنانــهوه؟ لهوهاڵمــدا وتــی« :رەنگــە
شــتێکی جیــاوازم نەکردبێــت ،چونکە
ئەوەی کە پێویست بوە بە بڕوای من لە
ماوەی رابردودا کراوە ،بەدڵنیاییشــەوە
هەرچی لەدەسەاڵتی مندا هەبێت بتوانم
بۆ بەرەوپێشــچونی ژن بیکەم لە حزب،
بێگومان دەیکەم».

لیستە «چەپەکان»ى کوردستان کەمترین پارلەمانتارى ژنیان هەیە

◘ نهوژین
بهپێی شیكاریی ژمارهى پارلهمانتارانى
فراكسیۆنهكانى خولی پێنجهمى
پارلهمانى كوردستان ،دهردهكهوێت
لیستی یهكگرتوى ئیسالمی و
پێكهاتهى توركمانى ،زۆرترین ژن ه
پارلهمانتار ل ه ریزهكانیان دایه،

ههروهك ئهو الیهنانهش كه بیرباوهڕیان
ب ه چهپ و سۆسیالیستی ههژمار
دهكرێت ،كهمترین.
پارلهمانــى كوردســتان لــ ه 111
پارلهمانتــار پێكهاتــوه ،بهپێــی یاســا
كارپێكراوهكان و بهپێی سیستهمێك ك ه
ب ه (كۆتــا) ناودهبرێــت ،دهبێت رێژهى

%30ى كورســیهكان بهر ژنــان بكهون،
بهوپێیــهش ئێســتا لــ ه كۆی ئــهو 111
پارلهمانتــاره 34 ،پارلهمانتاریــان ژنن،
ك ه رێژهكه دهكات ه (.)%30.6
بهگوێــرهى ئــهو بهدواداچونــهى
(نهوژیــن) ئهنجامیداوه ،ژمــارهى ژنان
لــ ه ناو فراكســیۆنهكاندا جیاوازه ،بهاڵم
بهگشــتى لــ ه خــوار نیــوهى ژمــارهى

پارلهمانتارهكانهوهیه.
زۆرتریــن پارلهمانتــارى ژن ب ه بهروارود
بــ ه كورســی فراكســیۆنهكان ،لــهالی
ههریهك ه ل ه لیستی یهكگرتوى ئیسالمی
و پێكهاتــهى توركمان ه كــ ه ههریهك ه و
( )5كورسیان ههی ه و لهو كورسیانهش
دوانیان بهر ژنــان كهوتون ،بهوپێیهش
رێژهكه لهالی ئهوان ()%40ـه.
ئهگهرچــی توركمانــهكان لــ ه چــوار
فراكسیۆنى جیاوازى پارلهمانى پێكدێن،
بهاڵم بهگشــتى لــ ه چوارچێوهیهى ئهو
كۆتایهدان ك ه ل ه پارلهمانى كوردســتان
بۆ پێكهاتهكان ههیه.
لهبــارهى ئهو لیستانهشــى ك ه كهمترین
رێــژهى ژنیــان تێدایــ ه بــ ه بــهروارد
بــ ه لیســتهكانى دیكــهى پارلەمانــى
کوردســتان ،ئهوا لیســتى ئازادیی سهر
ب ه حزبی شــیوعی و لیســتی سهردهمى
سهر ب ه سۆسیالیست و پارتى كرێكاران
و یهكێتــى نهتهوهیی ،ژنیــان تێدا نیه،
بهوپێیــهى هــهر لیســت ه و تهنهــا یهك
كورســیان ههیــه ،ئــهو كورســیانهش
لهالیهن پیاوانهوه گیراون.
هــاوكات لهنێو ئهو لیستانهشــى دا ك ه
پارلهمانتارى ژنیــان ههیه ،ههریهك ه ل ه
كۆمهڵی ئیسالمی و یهكێتى نیشتمانى،
ل ه خوارهوهى لیســتی زۆرترین نوێنهر و
پارلهمانتاری ژنن.
كۆمهڵی ئیســامی ك ه ( )7كورســی ل ه
پارلهمانــى كوردســتان دا ههیــه)2( ،
لهو كورســیانهى بهر ژنان كهوتون ،ك ه

رێژهكهى دهكات ه (.)%28.5
ههرچــی یهكێتــى نیشتمانیشــه)21( ،
كورســی لــ ه پارلهمــان دا ههی ه و ()6
لــهو كورســیان ه بــهر ژنــان كهوتــون،
كــ ه رێژهكــهى بهههمانشــێوه دهكاتــ ه
(.)%28.5
زۆرتریــن ژن ل ه نێو فراكســیۆنهكان دا،
لــ ه ریزی فراكســیۆنى پارتى دیموكرات
دایــ ه كــ ه ( )14ژنن ،بــهاڵم ئهگهر ئهم
رێژهی ه دابهش بكهیــن ب ه كۆی ژمارهى
كورســیهكانى ئهو حزب ه لــ ه پارلهمانى
كوردســتان كــ ه ( )45كورســیه ،ئهوا
رێژهكه دهبێت ه (.)%31.1
خولی پێنجهمى پارلهمانى كوردســتان،
جیاواز ل ه خولهكانى پێشو ،بۆیهكهمجار
ژنــان بون ب ه ســهرۆكى ،بهشــێوهیهك
كاتێــك پارلهمــان بهشــێوهیهكى كاتى
دهســتبهكار بو ،پارتــى دیموكرات (د.
ڤاال فهرید)ى وهكو ســهرۆكى پارلهمان
بهشێوهیهكى كاتى دهستنیشان كرد.
دواى رێكهوتنــى الیهن ه سیاســیهكان و
بهشكردنى پۆســتهكانى دهسهاڵتهكانى
یاســادان و جێبهجێكــردن ،یهكێتــى
نیشتمانى پۆستى ســهرۆكى پارلهمانى
بهركــهوت و پۆســتهكهش درا بــ ه (د.
رێواز فایهق).
هــاوكات هــهر لــ ه ســهرۆكایهتى
پارلهمانیــش دا ژنێكــى تریش ههی ه ك ه
پۆستى سكرتێری ســهرۆكایهتى ههیه،
ك ه ئهویش (مونا نهبی قههوهجی)ی ه ل ه
پێكهاتهى توركمان.

كار
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كاركردن ،ئهو مافهى ژنان دهستبهردارى نابن

و كــورتببوایهتهوه ،ئهوا ئێســتا ژنان
◘ نهوژین ،سروه كهریم
ئــهو دهقهیــان شــكاندوه و لــ ه كهرتى
تایبهتیشدا برهویان ب هبهشدارییهكانیان
سهرۆكى لقی گهرمیانى سهندیكاى
داوه.
كرێكاران باس لهوه دهكات
پاش تهواوكردنى خوێندن ،دهرفهتێكى
كاركردنى ژنان ل هسنورى گهرمیاندا
كاركردنــى ئهوتــۆ لــ ه كهرتــى حكومى
بهرهوپێشهوهچونى بهرچاوى
دا بــۆ (دیــان) نهڕهخســا ،ئهمــهش
بهخۆیهوه بینیوه ،چاالكوانێكیش
ئاماژهبهوهدهكات رێگریهكانى بهردهم وایكــرد ماوهیــهك بێــكار بێــت ،بهاڵم
دواتــر بڕیــاری دا توانا وكاتى خۆی ل ه
كاركردنى ژنان كاڵ بونهتهوه.
بێــكاری دا بهههدهر نــهدات ،بۆی ه روى
ئهگــهر پێشــتر كاركردنــى ژنــان لــ ه لــ ه بونیادنانى پرۆژهیــهك كردهوه،ك ه
كهرتى گشــتى «حكومــى» دا قهتیس وائێستا بهرههمهكهى دهچنێتهوه.

دیــان كامــەران 22 ،ســاڵ ،لهگــهڵ
هاوڕێیهكــى دا فرۆشــگایەکی بچوکــی
جلوبهرگــی خانمــانبەڕێــوە دەبــات.
ئهگهرچــی پرۆژهكهیــان لهســهرهتای ه
و هێشــتا «بچوكــه» ،بهاڵم دڵخۆشــن
بهوهى دهستیان پێكردوه.
وتــى :دڵخۆشــین كــ ه توانیومان ه كارى
خۆمــان بخهینــ ه ســهرپێ و بههیــوای
رۆژێــکشــوێنێکی تایبــەت و گەورەتر
بەڕێوە ببەین.
ئــهم هیوایــ ه رهنگــ ه تــا پێــش چهند
ساڵێك ،ل ه خهونهوه نزیكتر بوای ه ههتا

راستى ،بهاڵمئێستا رهوشهك ه گۆڕاوه و
ژنان ب ه ئاســتێكى باش توانیویان ه برهو
بــ ه كاركردنیــان بدهن.ئهم راســتیهش
بهرپرسی سهندیكای كرێكارانى گهرمیان
جهختى لێدهكاتهوه.
عومەر محهمهد ،سەرۆکی لقی گەرمیانی
ســەندیکای کرێکاران و پیشهوهران ،بۆ
(نهوژین) وتى :ئێســتا جیاوازیەکی زۆر
ههیــ ه لــ ه بابهتــى كاركردنى ژنــان دا،
پێشــوتر کارکردنــی ژنــان زۆر کەم و
ســنوردار بو و تەنها لە هەندێك شوێنی
تایبــەت ب ه ژنــان کاریان دەکرد ،بەاڵم
ئێستا رێژەی ســااڵنەی کارکردنی ژنان
لەزیادبوندایە.
ئاماژهى بهوهشــكرد :پێش ساڵی 2015
بهشــداریی ژنان لــ ه كار و پیشــهكاندا
نهدهگهشــت ه ،%30بهاڵم بهوتهى خۆی
ئێســتا رێژهك ه لــ ه  %50نزیك دهبێتهوه
بهتایبهتى لهههندێكبواردا وهكو كارگ ه
و كۆمپانیاكان.
كاركــردن كــ ه یهكێكــ ه لــ ه مافــ ه
بنهڕهتیهكانــى مــرۆڤ ،هــۆكاره بــۆ
گهشهســهندنى ئابوریــی ،بهتایبهتــى
كاركردنــى ژنان بــ ه یهكێك لــ ه پێوهر
و ئاماژهكانــى گهشــهى ئابــوری
لێكدهدرێتهوه.
کۆڕبەنــدی ئابــوری جیهانی (داڤۆس)،
راپۆرتی ســااڵنەی تایبەتی هەیە لەسەر
بەرەوپێشــچونی ژنان لەبواری ئابوریدا،
تیایــدا ئــەوە پشتڕاســت دەکاتەوە ك ه
کارکردنــیژن هۆکارێکــی بەهێــزە بــۆ
پێشخستنی ئابوری جیهان.
بهشــێك لــ ه ژنــان بهپێچهوانــهى
پێشــوترهوه ك ه پــاش هاوســهرگیریی

دهســتبهردارى كاركــردن دهبــون،
بهردهوامن له كارهكانیان.
ئەژیــن ئەحمــەد 23 ،ســاڵ ،باســی
ئەزمونی کارکردنی خۆی دەکات کەچۆن
بێ گوێدانەهەر گرفتێک بەردەوامم بوە
بــۆ ئــەوەی هەنگاوێکی نــوێ بۆ ژیانی
خۆی بنێت.
وتــى :تهنانــهت دواى ئهوهشــى كــ ه
هاوســهرگیرییم كــرد ،بهردهوامــم لــ ه
كاركردن و ئێســتاشرۆژانە کاری خۆم
دەکەم.
ئــهم بهشــدارییهى ژنان لــ ه كاركردن،
چاالكوانێكى بواری ژنان وهكو بازدانێكى
دهبینێتك ه لهماوهیهكى كهمدا رویداوه.
هــەودا محەمــەد ،بــۆ (نهوژیــن) وتى:
سەرەتا کارکردنی ژنان وەک کێشەیەکی
باویکۆمەڵگا بو ،رۆژانە چەندین کهیس
هەبــون کە تیایدا رێگرى له ژنان دەکرا
ئیشــیخۆیان بکەن و خاوەنی ئابوری
سەربەخۆی خۆیان بن ،بەاڵم ئێستا ئەو
کەیسانە رو لەكهمبونهوهن.
وتیشــی :پێــش  2015بهوپێیهى دۆخی
ئابــوری خێزانــهكان باش بــون ،كهمتر
دهرفهتیــانب ه كچان دهدا بۆ كاركردن،
بــهاڵم دواتر و بهتایبهتــى بهكاریگهریی
قهیرانــى دارایی ونهبونــى دامهزراندن،
رهوشهك ه گۆڕا و وایكرد كچان بهشداریی
كارا بكهن له كهرتىتایبهتیشدا.
ئــهو چاالكوانــ ه هێماى بهوهشــكرد ك ه
ســهرباری لێكهوت ه خراپهكانى قهیرانى
دارایی،بهاڵم وهكخۆی ئاماژهى پێكرد،
ئهو سودهیشی ههبوه ك ه دهرفهتى ژنان
بۆ كاركردنبڕهخســێت و رێگریهكانیان
لهو روهوه كهم ببێتهوه.

ه شیرینی واڵتانى دیكه دروست دهكات
لهكهالرهو 
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
(ژوان) خەونی ئەوە بو قاوەخانەیەکی
تایبەت بە ژنان لە شارەکەی خۆی
بکاتەوە ،بەاڵم ئەو دەرفەتی بۆ
نەرەخسا ،ئەو بێهیوا نەبو لە
تواناکانی و مانگەکانی کەرەنتینەی
بە دەرفەتزانی و دەستیکردوە بە
دروستکردنی جۆرە جیاوازەکانی
شیرینی واڵتانی دیکە ،لە
بەرنامەشیدایە کارەکەی لە ئۆنالینەوە
بکاتە کارێکی پیشەیی و شوێنێک بۆ
کارەکەی دیاری بکات.
ژوان جەالل ،لە ســاڵی  ١٩٨٩لە کەالر
لــە دایکبــوە ،پیشــەی فەرمانبــەرە لە
زانکــۆی گەرمیان .مــاوەی چوار مانگە
و لەســەرهتای کەرەنتینەکــردن بەهۆی
رێکارەکانــی روبەڕوبونــەوەی کۆرۆنــا،
ئــەو نەیویســت کاتەکانــی بە ئاســانی
بــە بێبەرهــەم بــڕوات ،دەســتدەداتە
دروستکردنی شیرینی جیاواز و تایبەتی
واڵتانی دیکە و ڤیدیۆی فێرکاریەکانیشی

لــە رێگــەی هەژمــارە تایبەتەکانــی
فەیسبوک و ئینیستاگرام باڵودەکاتەوە.
ژوان ،بەمشــێوەیە باســی بیرۆکــەی
کارەکەی بۆ (نەوژین) کرد :لەبەرئەوەی
زۆربــەی شــیرینیەکانی تر لــە کافێ و
شوێنە گشتییەکان هەیە ،بۆیە بڕیارم دا
جۆرە شیرینیەکی تایبەت دروستبکەم و
خەڵکی شارەکەمى پێ ئاشنا بکەم.
ئــهو شــیرینی ه كــ ه بــ ه «معمــول بــە
ســمیدە» واتا (خۆماڵــی) ناودهبرێت،
بە چوار تامی جیاواز دروســت ئەکرێت:
فستق ،گوێز ،خورما و میوە .ئەم جۆرە
شــیرینە ئێســتا بۆتە لۆگۆی کارەکەی
ژوان.
«معمــول» مێژوەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ
ســەردەمی کــۆن کــە دەکاتــە نزیکەی
( )5000ســاڵ پێــش ئێســتا لەواڵتــە
عەرەبیــەکان بەتایبەتــی لــە میســر و
ئــوردن و لوبنــان و ســعودیە تاوەکــو
ئێســتا بەردەوامە و بە گۆڕانکاری نوێ
و شــێوەی جیاوازەوە دروست دەکرێت،
گرنگیەکــی تایبەتی هەیــە لە بۆنەکاندا
بەتایبەت لە بۆنەکانی جەژندا.

لەگەڵ ئەمەشدا چەندین جۆری شیرینی
واڵتی دیکەی وەک :ئیتاڵیا ،هیندستان
و واڵتانی عەرەبی دروست دەکات ،بەاڵم
بــە کۆمەڵێک گۆڕانکاری و هەندێک لەو
پێداویستیانەی شیرینیەکان لێرە دەست
ناکەوێت بۆیە جێگیرەوەیان بۆ دادەنێت
لە بــارەی هاوکاریکردنی خێزانەکەی بۆ
کارەکەی ،بەدڵخۆشیەوە باسی پاڵپشتی
ئەوانــی کــرد و وتــی« :خێزانەکــەم
هــاوکاری یەکەمــی مــن بــون ،هاوکات
بۆ کڕینی پێدوایســتی و بە بازاڕکردنی
کارەکەشــم هاوکارمــن و هەندێکجــار
بــۆ دروســتکردنی شــیرینیەکانیش
یارمەتیدەرێکی باشی منن».
لەگەڵ ئەمانەشدا پچرانی کارەبا بۆ ژوان
گرفتە و بەرنامەی کارەکانی تێکەدەدات
«لەبــەر ئــەوەی فــڕن بەکاردەهێنم،
نەبونی کارەبای نیشــتمانی هەندێكجار
ئاستەنگم بۆ دروست دهكات».
ئــەوەی بۆتــە مایەی دڵخۆشــی بۆ ئەم
خانمــە ،کارکردنــی ژنانــی دیکەیــە لە
بوارە جیــاوازەکان ،دەڵێــت :بەبینینی
ئەوان زۆر دڵخۆشــم .هاوكات پشتگیری

خێزانەکانیــش بەهــۆکاری یەکەمــی
ســەرکەوتنی ژنــان دەزانێــت ،بۆیــە
داوادەکات خێزانــەکان ببنــە هــاوکاری
کچەکانیــان بــۆ ئــەوەی بگــەن بــە
ئامانجەکانیان.
ئــەوەی خەونی ئــەم ژوان بــوە دانانی
قاوەخانــە و کافێیەکــی تایبــەت بــە
خانمــان بوە لە کەالر ،بــەاڵم وەکخۆی

دەڵێت :دەرفەت رێگــەی بەوە نەداوە،
بۆیــە ئێســتا لــە هەوڵدایە شــوێنێکی
تایبەت بە شیرینی دابنێت.
ئــەو شــیرینیانەی کە ئێســتا (ژوان)
دروســتی دەکات ،لــە رێگــەی
ئۆنالیــن و مۆڵەکانــەوە دەیفرۆشــێت،
شیرینیهكانیش بریتین ل ه دهیان جۆری
جیاواز خۆش و بهتام.
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فیچهر

دیزاینەرە دەستڕەنگینەکەی کەالر
◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
لهبوارى دیزاین و جوانكاریی بۆن ه و
ئاههنگهكان دا لهگهرمیان( ،ئهسما)
ناوێكى ناسراوه ،ك ه ب ه سەلیقە
و وردی لە کارەکەیدا وایکردوە
داواکارییەکی زۆر لهسهر بهرههم و
کارەکانی هەبن.
ئەســما ئەحمــەد ،کچێکی دانیشــتوی
کەالرە و ماوەی  2ســاڵە دەســتیکردوە
بــە کاری دیكۆری ئاههنــگ و بۆنهكانى
هاوســهرگیریی و دروســتکردنی بابهتى
جوانكاریی وهكو :تاج و گوڵ و...هتد.
(ئەســما) لەبــارەی کارەکەیــەوە بــە
گەشــبینیەوە بــۆ (نەوژین) دوا و وتى:
دوای ئــەوەی خوێندنــم تەواوکــرد،
چەندینجــار هەوڵــم داوە كارێكــم
دهســتبكهوێت ،ســیڤیم ئەبــرد بۆ هەر

شــوێنێك ســودی نەبو ،بەهۆی نەبونی ئهگهرچی سەرەتا كارهك ه بۆ من قورس
دامەزراندنیــش لــە كهرتــى حكومى دا بــوە ،چونکە ههندێك ل ه هاوپیشــەکانم
بێ هیــوا بوم ل ه دامهزرانــدن ،هەربۆیە بهربهرهكانێیان دهكردم.
بهاڵم ئهو نهوهســتاوه ،چونك ه وهكخۆی
بڕیارمدا خۆم كارێك بكهم.
ئهو سهرهتا ب ه كارى دهستى و درومان ،وتــى« :هــەر کەس بــە دڵســۆزییهوه
دهســتى ب ه كار كردوه ،ئهم پیشهیهش مکــوڕ بێت لەســەر ئامانجەکــەی ،هیچ
لــ ه رێگــهى بهرگدورێكــهوه فێربوه ب ه دژایەتیەک نایوەستێنێت».
نــاوی (گەالوێــژ) ،دواتــر پــهره بــهم ئــهم مكوڕبون ه وایكردوه لــ ه ماوهیهكى
دهستڕهنگینی ه دهدات و بەشداری چەند كهمــدا خواســتێكى زۆر لهســهر
پێشــانگایەکى كــردوه و وهكخۆیشــی بهرههمهكانى پهیدا ببێت.
دهڵێت« :ئێســتا لە قۆناغێکی باشــی (ئهســما) ئامــاژهى بهوهكــرد :ئێســتا
کارەکانــم داواکارییەکــی زۆریــان هەیە
ئیشەکەمدام».
ئــهم بهرهوپێشــهوهچونهى (ئهســما) و جگــە لــە شــارەکانی کوردســتان لە
هــهروا ئاســان بهدیی نهدههــات ئهگهر دەرەوەش داواکاری هەیە ،بەاڵم بەهۆی
پاڵپشــتی خێزانهكهى نهبوایه ،هاوكات داواکاری زۆری ناو شار ناتوانم گەیاندن
نیگهرانیش ه ل ه ركابهریی ههندێك كهس بکەم بۆ شــارەکانی تــر و فریا ناکەوم،
هەربۆیە دەمەوێت شوێنێکی تایبەت بە
بۆی.
وتــى :پشــتگیری خێزانەکەم و خەڵکی ئیشــەکەم بکەمــەوە و هەلی کاریش بۆ
وایکــرد مــن بەردەوامبــم و نەوەســتم ،چەند خانمێک بڕهخسێنم.

كارهكانــى ئــهم خانمــه ،بریتیــ ه لــ ه
دروستكردنى ههندێك جۆری جلوبهرگى
كوردیی ب ه دیزاینــی جیاوازهوه ،لهگهڵ
رازاندنــهوهى كــهژاوه بــۆ ئاههنگهكانى
مارهبڕین و هاوســهرگیریی ب ه دیزانین و
نهخشی نوێ و تایبهتهوه.
بهرههمهكانیشــی لهالیــهن ئهوانــهى
بینیویانــ ه و كڕیویانــه ،مایــهى
دهستخۆشیه.
سروشت جەمال ،یەکێکە لە كڕیارهكانى
بهرههمهكانى (ئەسما) ،وتى :لە رێگەی
پەیجەکەیەوە ئاشنای کارەکانی بوم ،بۆ
ئاهەنگی مارەبڕینەکەم هەمو شــتەکانم
الی ئــهو برد و ئــەو رۆژەی بۆ تایبەتتر
کــردم ،چونکــە ئیشــەکانی زۆر نوێ و
تایبەتن.
ئــهم دڵخۆشــبونهى كڕیــارهكان،
هاندهرێكى سهرهكی كچ ه دیزاينهرهكهى
كــهالره ،بــۆ ئــهوهى بــرهوى زیاتر ب ه

كارهكهى بدات.
وتى :ئامانجی سەرەکی من الیەنی مادی
نیە ب ه تهنیا ،بەڵکو حەزم لە کارەکەیە
و دەمەوێت سودێکیش بە دەوروبەرەکەم
بگەیەنم ،ئەوکاتە دڵخۆش و ئاســودەم
کە كڕیارهكانم ئیشەکەمیان بە دڵ بێت،
زۆرجاریــش خانم هەبــوە الیەنی دارایی
باش نەبوە هاوکاریم کردوە و داشکاندنم
بۆ کردوە.
ئێســتا كــ ه بهكاریگهریــی باڵوبونهوهى
پهتاى كۆرۆنا زۆر شتى دونیا وهكخۆیان
نهماون ،ئایا رهوشــهك ه لهالی (ئهسما)
و پیشهكهى چۆنه؟
لــە وەاڵم دا وتــی :داواکاری لەســەر
دیزایــن و دیکۆرەکانــم کــەم بوهتەوە،
چونکە خەڵک بەهۆی کۆرۆناوە ئێســتا
كهمتــر ئاهەنــگ و کۆبونــەوە دهكهن،
بــەاڵم ســهرباری ئــهوهش هێشــتا ههر
داواكاریی لهسهر بهرههمهكانم ههیه.

سەرجەم دەرچوانی بەشێک لە زانکۆی گەرمیان کچن
بهشهكهى ئێم ه لە
هەمو بەشەکانی تر
ئاکتیڤ تر بو

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
«ئەوەی کە هەمومان کچ بوین
وایکردبو پشت بە توانای خۆمان
ببەستین»« ،مایەی شانازییە بۆ من
كە لەو بەشەیا خوێندنم تەواوكردوە».

جیــاواز لــە بەشــەکانی تــر ســەرجەم
ئەو فێرخوازانهى لەم بەشــە دەســتیان
کردوە بە خوێندن ،کچ بون ،ئەمەش بە
یەکەم بەش لە زانکۆی گەرمیان ههژمار
دهكرێت کە فێرخوازهكانى ههموى کچن.
ســەبارەت بــە هــۆکاری کردنــەوەی
بەشــهكه ،د.کریــم ئهحمەد ،ســهرۆكى
بهشــى باخچــهى ســاوایان لــ ه زانكۆی
گهرمیــان ،بۆ (نەوژین) وتی« :بەشــی
باخچەی ســاوایان لەســەر بنەمای ئەو
بۆچونــە کرایــەوە کــە پێویســتیەکی
ناوچەکەیــە ،چونکــە دەرچوی بەشــی
باخچەمان نییــە کە هەڵگری بڕوانامەی
بەکالۆریۆس بێت».
لــهم رۆژانهدا ئهم بهشــ ه یهكــهم پۆلی
ئەمە وتەی بەشێک ل ه فێرخوازانى
دهرچــوى خــۆی کــە ژمارەیــان ٦٤
کۆتا قۆناغی بەشی باخچەی ساوایانی فێرخــواز بو  ،پێگهیاند .ژمارهیهك لهو
زانکۆی گەرمیان بون.
دهرچوانه ،باس ل ه ئهزمونى خۆیان لهو
بهشهدا دهكهن.
ئهم بهشــه ،لە ســاڵی خوێندنى  -2016زریــان عهبدوڵــا ،یەکێکــە لــە
 2017لە زانکــۆی گەرمیان کراوەتەوە ،دهرچوهكانى بەشــی باخچەی ساوایانی

زانکــۆی گەرمیان ،بــۆ (نەوژین) وتی:
«بهشــێكى بــاش و ســهركهوتو بــو،
دهمانتوانى بەشداری چاالکیەکان بکەین
و هەوڵبدەیــن بەبــێ ئەوەی پشــت بە
کەسی تر ببەستین».
وهك زۆر بهشــى دیكه ،فێرخوازانى ئهم
بهشــهش روبــهروى كۆمهڵێــك توانج و
قســ ه بونهتهوه ك ه زۆرینهیان باســیان
لهوهدهكــرد بهشــهكهیان گرنــگ نی ه و
ئهوه ناهێنێت تیایدا بخوێنرێت.
ســۆالف قابیل ،دهرچویهكى بهشــهكه،
وتــى :هەرچەنــدە بەشــێكی گرنگە بۆ
كۆمەڵگاكەمان ،بەاڵم زۆربەیجار توشی
قســە و رەخنە دەبوینەوە لە خەڵكانی
ئاســاییەوە تاكــو خوێنــدكاری زانكۆ،
لەســەر ئەوەی كە بەشەكەمان بەشێكی
باش نیە و مناڵ ئەوە ناهێنێ چوار ساڵ
خوێندن و كۆششی بۆ بكەی!
«زۆر جــار گاڵتەیــان پــێ دەکردیــن
ئەیانوت مامۆستای بەبەکان»( .پرژه)
كه دهرچویهكى تره ،وای وت.
بــهاڵم وادهردهكهوێــت كــ ه ئــهو كچان ه
لێنهگــهڕاون ئهم توانج و ســوكایهتیان ه
ســاردیان بكاتــهوه ،بهڵكــو ســهرباری
بهردهوامبــون لــ ه خوێنــدن ،چاالكــی
و بهشــداریی تــری كارایــان ههبــوه ل ه
چاالكیهكانى زانكۆ دا.
(پرژه) وتى :بهشــهكهى ئێم ه لە هەمو
بەشەکانی تر ئاکتیڤ تر بو.
بهشــێك لــهو دهرچوانــه ،كارابونــى
بهشــهكهیان گرێدهدهنــهوه بــ ه
مامۆستاكانیان.
رۆشــنا نەجــم ،وتــى« :ئــەوەی کــە
هەمومــان کچ بوین وایکردبو پشــت بە
توانای خۆمان ببەستین بۆ هەر کارێک،

جگهلهوهش مامۆستاکانیشمان باشترین
پاڵپشــتمان بون ،هــاوکار و رێنوێنێکی
بێوێنە بون».
ئهگهر كهســانێك ههبن پشــتگیریی ل ه
بیرۆكــهى تــاك رهگهزیــی بهشــهكانى
خوێندن بكهن ،ئهوا كهسانى دیك ه ههن
ك ه بونى تاك رهگهزی بهخاڵێكى سلبی
دهزانــن لهوهى ل ه بانــهڕۆژدا نێر و مێ
نهتوانن پهیوهندیهكى سروشتیی بونیاد
بنێن.
زریان ،دان بهوهدا دهنێت ك ه بهوهۆیهى
بهشــهكهیان ب ه تهواوى كــچ بون ،بۆی ه
تاڕادەیــەک ڕێگر بوە لــە هاوڕێیەتی و
تێکەڵ بونیان لەگەڵ کوڕان.
لهبهرامبــهردا (رۆشــنا) وای نابینێــت
و دهڵێــت« :خــۆ بڕیار نییــە تەنیا لە
نــاو زانکــۆ و لە هۆڵەکانــی خوێندن دا
ئێمە کــوڕان بناســین ،هەمومــان کوڕ
لــە نــاو خێزانمــان هەیــە و لــە ژیانی
دەوروبەرمــان رەگــەزی نێرینــە هــەن،
ئیتر بۆچی ئێمە ناسینی کوڕان و بونی
هەر پەیوەندییەکــی مرۆییانە لەگەڵیان
پەیوەســتبکەین بەو چەنــد کاتژمێرەی
دەوام؟».
لهگهڵ ئهوهشدا ك ه ئهم ئهزمون ه تاك و
ئاوارتهیــه ،كهچى ههندێك ل ه دهرچوان
پێیانبــاش نی ه بهمشــێوهی ه بــهردهوام
بێت.
ســۆالف ،رایوای ه ك ه پێویســت ه بهشهك ه
خوێنــدكاری كوڕیشــی تێدابێــت،
بهوهۆیــهى ئهم بــواره تایبــهت نهبێت
بۆ یــهك رهگهز «بۆ ئــەوەی منااڵنیش
لەسەرەتای ژیانیاندا بتوانن پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكانیــان لەگــەڵ هــەردو
رەگەزی مامۆستادا ببەستن».
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◘ نەوژین ،دیمەن ئیسماعیل
له خێزانێكى تایبهتى ئهدهبیی دا
هاتوهته بون ،ل ه مناڵیهوه و ب ه
بهرههمى ئهدهبیی منااڵن ،دهستى
به نوسین كردوه و پاشان ههنگاو
به ههنگاو بهردهوام بوه و برهوى ب ه
كار و بهرههمهكانى داوه ،تاگهشتوه
بهوهى ئێستا وهكو قهڵهمێكى دیاریی
ژنان ل ه بواری نوسین و وهرگێڕاندا
دهربكهوێت.

لۆنــا دڵشــاد محهمهد ،كچى شــههیده
شــاعیری ناســراو (دڵشــاد مهریوانى)
و ژنــ ه چیرۆكنــوس (شیرن.ك)ـــه.
تەمەنى  ٣١ســاڵ ه و دانیشــتوى شارى
ســلێمانییە ،بڕوانامــەى بەكالۆریۆســى
لەزمان و ئەدەبى ئینگلیزی و ماستهرى
لــە نوســینى ئەدەبى دا ههیه .ئێســتا
مامۆســتایە لە بەشى ئینگلیزى زانكۆى
سلێمانى .ل ه دیدارێكى (نهوژین) دا ئاوڕ
ل ه بهشــێك ل ه ئهزمــون و بۆچونهكانى
دهدهینهوه.
ئهو باس لهوهدهكات ل ه ههشت ساڵیهوه

ب ه نوسینی تێكســتى ئهدهبیی منااڵن،
دهســتى داوهتــ ه نوســین ،پاشــان ل ه
تهمهنى شــانزە ساڵیەوە روى ل ه بوارى
وەرگێــڕان نــاوه ،دو ســاڵ دواتــر بــ ه
ئینگلیزیــی چیرۆكى دهنوســی و باڵوی
دهكردهوه.
لهگهڵ ههڵكشــانى تهمهنى دا ،بههره و
ویســت و توانایشی ههڵكشــاوه ،لهپاڵ
كارى وهرگێــڕان دا كــ ه ژمارهیــهك
رۆمانــى وهكــو( :كوشــتنى باڵنــدەى
الســاییكەرەوە ،تەنیــا یــەك رۆژى تر،
کاتپێو)ى لێكهوتوهتهوه ،نوسینی وتار

و تێكســتى دیکەى ئهدهبیشی ئهزمون
كردوه.
لەوەاڵمــى پرســیارێكى (نەوژیــن) دا
لهبــارهى ئهوهى تاچهند ژنانى نوســەر
توانیویانە خۆیان بســەلمێنن؟ ئەو ژنە
نوســەرە وتى :ئــەوەى ئێمــەى تێداین
ئەنجامى ئەو هەوڵ و قوربانیانەى ژنانى
نوســەرى پێــش ئێمەن كــە توانیویانە
خۆیــان بســەلمێنن و جێ بــۆ ئەوانەى
دواى خۆیان خۆش بكەن كە بە متمانە
و بوێریەكــى زیاترەوە بێنــە بوارەكە و
ئازادانەتر خۆیان دەربڕن.
ئــەو نمونــەى ژنە نوســەرانى ســااڵنى
دواى راپەڕیــن دەهێنێتەوە «ئەو ژنانە
رۆڵێكــى گرنگیــان هەبــوە لــە دانانى
بناغەیهك بۆ ئەدەبى ژن لە كوردستان،
بــەاڵم لەوكاتەوە تاوەكو ئێســتا بەپێى
پێویست نوسەرانى ژنى كورد گەشەیان
نەكردوە».
ب ه رای (لۆنا دڵشــاد) ،بهشــێك لە ژنە
نوســەرەكان تەنیا ئامانجیان خۆنواندن
بــوە «الیــان گرنگ بــوە دەربكەون لە
رێــى دروســتكردنى كارێكى شــۆكەوە،
هەشــبوە بــۆ وەرگرتنــى رەزامەنــدى
خەڵك یان الیەنێك نوسینەكانى لەگەڵ
نەریــت و كۆتوبەنــدەكان دا گونجاندوە
و ناســنامەى ژنانەى خۆیــان كردوهت ه
قوربانى بۆ رازیكردنى دڵى خەڵك».
ئهگهر كارى نوســینی ئهدهبی ریسك و
لێكهوتهى بۆ ژنان ههبێت ،ئهوا ب ه رای
(لۆنا) لێكهوتهكانى كارى وهرگێڕانیش
لهو روهوه كهمتر نین.
وتى« :هەندێكجار نوسینێكم چەندینجار
داڕشتۆتەوە بۆئەوەى توانجم لێنەدرێت،
چونكــە بــۆ پیاوێــك بە قســەى حەق
وەربگیرێــت ،ئهوا بۆ من ب ه بێئســلوبى
و بێڕێزیــی لێكدهدرێتهوه ،هەزاران جار
پێیــان وتــوم تــۆ نوســەر و وەرگێڕ و
مامۆســتاى زانكۆیت ،ئەو قســانەت لێ
ناوەشــێتەوە ،ئیتــر چۆن ژنان گەشــە
بكەن؟»
وادیاره ئهو تێڕوانینهى ك ه ل ه كۆمهڵگادا

باوه و ژنان زۆرتر وهك جهست ه دهبینن
نهك توانا و كهســایهتى ،شــۆڕبوهتهوه
بــۆ بــواره ئهدهبیهكهش ،بهشــێوهیهك
ئاســت و تواناى ژنانێك ك ه لهو بوارهدا
كاردهكهن ،نادیده دهگیرێت.
لۆنــا دڵشــاد ،لهوبــارهوه دهڵێــت:
ئەگەرچى وهك ژنێك ســەركەوتو بیت،
هەمیشــە خەڵــك وا بڕیــاردەدات لــە
رێگەى جەســتەتەوە ئهو سهركهوتنهت
بــە دەســتهێناوە ،نــەك بــە هــەوڵ و
تێكۆشانى خۆت.
ئهم كۆژانانهى ژن ل ه كۆمهڵگادا ،پاڵیان
بــ ه (لۆنا)وه ناوه ك ه زۆرتر ل ه نوســین
و وهرگێڕانهكانــى دا گرنگیی بهو پرس
و بابهتان ه بدات ك ه پهیوهستن ب ه ژن و
مافهكانیهوه.
ئهمــهش تهنانــهت لــهو خۆشویســتن
و سهرســامبونى بــ ه نوسهرانیشــدا
دەردهكهوێــت ،ئهوهتــا دهڵێــت:
«بەنوســینەكانى :غــادە ســەممان،
ئەحــام موســتەغانمى و شــەهرەزاد
سەرســامم ،لەبەر ئەوەى بەبێ دەمامك
و بێ مەبەستى شاراوە دەنوسن».
دوایــن بهرههمــى ئــهم ژنــ ه نوســهر و
وهرگێــڕه كــ ه یهكهم كتێبی نوســراوی
خۆیهتى ،ســاڵی رابردو بــ ه ناوى (من
ئەمــەم) باڵوكرایەوە ،ك ه ل ه لەكۆمەڵێك
نوســین و وتار و چیرۆك و پەخشــانى
ئەدەبــى و چەنــد دەقێكــى شــیعرى
پێكهاتوە .كۆتایی ههمان ســاڵ بههۆی
زۆری خواســت لهســهری ،كتێبهك ه بۆ
جارى دوهم چاپكرایهوه.
ئهو كارى نوسین و وهرگێڕان ب ه عهشق
و پهیــام دهزانێــت نــهك پیشــه ،بۆی ه
كاتێك پرسیارمان لێكرد ك ه چی دهڵێت
بهو كچانــهى حهزیان لهم بــواره ههی ه
و دهیانهوێــت دهســتبهكاربن تیایــدا؟
وتــى« :پێیان دەڵێم خۆتان بن و وەك
خۆتان بنوسن ،بە عەشقەوە بەردەوامى
بەكارى نوسین بدەن ،چاوتان لە ئامانج
و ناوبانگ نەبێت ،چێژ لە خودى نوسین
ببینن».

ه گۆرانى
كۆژانى كاكهییهكان دهكات 
◘ نهوژین
لهیهكهم دهستپێشخهریی لهوشێوهیهدا،
كچه گۆرانیبێژێكى كاكهیی ،كۆژانى
كاكهییهكان بهدهست تیرۆر و
له ریشهههڵكهندنیان ل ه شوێنى
نیشتهجێبونی خۆیان ،دهكات ه گۆرانى.
روبــار رهشــید كاكهیــی ،ئــهو كچــ ه
گۆرانیبێژهیــ ه كــ ه ههســتاوه بــ ه
باڵوكردنهوهى گۆرانیهك لهبارهى كۆژان
و ئــازارى كاكهییــهكان لــ ه كوشــتن و
تیــرۆر و ههوڵــدان بــۆ دهركردنیان ل ه
ناوچهكهیان ،گۆرانیهكهیشی ب ه زاراوهى
ماچــۆ «ههورامــی» وتوه كــ ه زاراوهى
قســهكردنى كاكهییــهكان و ئهنجامدانى
سروته ئاینیهكانیانه.
ئهم گۆرانی ه ب ه كلیپێك باڵوكرایهوه ،ك ه
بهشێوازێكى درامیی تایبهت دهرهێنانى
بــۆ كــراوه و گرتــهى زیندوی شــیوهن
و شــهپۆڕی ئــهو خێزانــ ه كاكهییانهى
تێكهڵكراوه ك ه رۆڵ ه و كهسهكانیان بهر
هێرشی تیرۆر كهوتون.
كاكهییهكان ك ه ل ه دێرینترین پێكهاتهى
ئاینیــی كوردســتانن ،بیروبۆچونى زۆر
لهســهر بنهمــاى ئاینهكهیــان ههیــه،
بهتایبهتــى كــ ه خۆیــان نایانهوێــت
هیچــی لهبــارهوه بدركێنــن و ب ه نهێنی
هێشــتویانهتهوه .ئهوان لــ ه رۆژههاڵتى
كوردستان بهزۆری ل ه سنورى كرماشان
و ئیــام و ل ه باشــوریش ل ه كهركوك و
خانهقی و ههڵهبج ه جێگیرن.
بهشــێك لهو خاكهى كــ ه ئهوانى تێدان
ل ه باشــورى كوردســتان ،بــ ه ناوچهى

«جێناكــۆك» ناودێر دهكرێت ل ه نێوان
ههرێــم و بهغــدا دا ،ئهمــ ه جگ ه لهوهى
گروپــ ه تیرۆرســتییه توندڕهوهكانیــش
لهو ســنورانهدا بونیان ههیــه ،ئهمهش
وایكــردوه ناوهنــاو هێرش بۆســهر ئهو

پێكهاتهی ه ئهنجام بدرێت و زیانى گیانى تیرۆریســتی و تێكدهرانــ ه بونهوه ،ههر
لــ ه كوشــتن و دهغڵــودان ســوتاندن،
و مادییان لێبكهوێتهوه.
لــهم ماوهیــهى رابــردودا لــ ه ناوچــ ه ك ه بــهرای خۆیان بــۆ ئهوهی ه ناوچهك ه
جیاوازهكانــى داقــوق و خانهقــی ،بهجێبێڵن كه شوێنى باوباپیرانیانه.
كاكهییــهكان روبــهڕوى زۆر كــردهوهى ئــهم هێرشــان ه بــون بــ ه ههوێنــى

گۆرانیهكهى (روبار) .وهكخۆی ئاماژهى
بــۆ دهكات گۆرانیهكهى گوزراشــت ه لەو
نەهامەتی و کارەســتانەى بهســهریاندا
هاتوه.
ئهم دهستپێشخهریهى (روبار كاكهیی)،
دهبێت ه یهكــهم بهرههمــى هونهریی ك ه
كچێكى كاكهیی لهســهر كۆژانهكانى ئهو
پێكهاتــه ئاینی ه لە هەرێمى کوردســتان
بهرههمی بهێنێت.
ئهوهیشــی ئهم بهرههم ه جیادهكاتهوه،
ئهوهیــ ه كــ ه ســهرجهمى ئهوانــهى
بهشداربون ل ه دروستكردنى گۆرانیهكهدا،
كاكهییــن ،بهشــێوهیهك ئاوازهكــهى
فۆلكلــۆری كاكهییه و تێكستهكهیشــی
لهالیهن (یاســر عادل كاكهیی) نوسراوه
و ژهنیاره موزیكیهكانیش ســهرجهمیان
كاكهیین.
گۆرانیهكــهى (روبــار كاكهیــی) ،لــهم
رۆژانهى رابــردودا كلیپهكهى باڵوبویهوه
و پێشــوازیهكى باشی لێكرا و بینهرێكى
زۆری ههبو.
وهكخۆیــى ئامــاژهى بــۆ دهكات،
ویســتیویهتى لــهم رێگهیــهوه تیشــك
بخاتــ ه ســهر ئــازار و نههامهتیهكانــى
كاكهییهكان ،ئهو پێكهاتهیهى سااڵنێكى
دور و درێــژه ل ه كوردســتاندا دهژێت و
ئێســتا لهالیهن گروپ ه تیرۆرستیهكانهوه
ههڕهش ه و مهترسیان لهسهره.
بهگشــتى كلیپ و گۆرانیهك ه خهمگین و
ئازاربهخشــن ،بهاڵم لــهالی وهرگرانهوه
بــ ه دهستخۆشــیی پێشــوازیی لێكراوه،
بــهوهى بتوانرێــت ئــازارى كاكهییهكان
جگــ ه ل ه نوســین و وته ،بــ ه هونهریش
بخرێتهڕو.
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ه بیری بكهن
ه خوێندن ،ئهو ئازارهى ژنان ناتوانن ل 
دهركردن ل 
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
ههمو ئاواتى (شیرین) ئهوهبو،
بتوانێت درێژه بهخوێندنهكهى بدات
و ل ه بهشێك له بوارى پزیشكی
دا بڕوانام ه بهدهست بێنێت ،بهاڵم
خێزانهكهى لێنهگهڕان ئهو ئاواتهى
بهدیی بێت و له خوێندن بێبهشیان
كرد .ئهو ئێستا ئهگهرچی دهین ساڵ
بهسهر ئهو روداوهدا تێپهڕیوه ،بهاڵم
ههمو كات ب ه حهسرهتهوه باسی
دهكات.
بهكاریگهریــی دۆخــی كۆمهاڵیهتــى و
داخراوى لــ ه بیركردنهوهى خێزانهكاندا،
بهشــێكى بهرچاوى ژنــان ل ه خوێندن و
بهردهوامبــون ل ه خوێندن و تهواوكردنى
خوێندنــى بااڵ بێبــهش كــراون .ئهوان
تائێستاش ب ه ناسۆرهوه باس لهو روداوه
دهكــهن و پێیانوای ه كه غهدرێكى گهوره
بــوه بهرامبهر ب ه ژیان و چارهنوســیان
كراوه.
شــیرین حەسەن 43 ،ســاڵ ،دانیشتوى
كهالره ،ل ه دواى قۆناغی ســهرهتایی ل ه
خوێنــدن دهركــراوه .باس لــهوهدهكات
ههمو كات خهم دایدهگرێت كاتێك بیری
ئهو روداوهى دهكهوێتهوه و ب ه ســتهمى
دهزانێت.
وتــى :ههمــو ئاواتــم ئهوهبــو ببــم ب ه
پزیشك یان پهرستار و چارهى خهڵكى
بكهم ،بهاڵم بهداخهوه رێگهیان پێم نهدا
خوێندن تهواو بكهم.
رهنگــ ه بــ ه بــهراورد بــ ه ژنانــى دیكه،
(شــیرین) خۆشــبهخت بوبێــت كــ ه
لێگــهڕاون چهنــد پۆلێكــى قوتابخانــ ه
بخوێنێت و فێری خوێندنهوه و نوســین
بێــت ،چونكــ ه ژنانــى دیكــ ه هــهن ك ه
ئهوهشیان پێ رهوا نهبینراوه.
خــاوەر عەزیــز 55 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
كهالر ،بۆ (نهوژین) وتى :زۆر خەم لەوە

دەخــۆم کە نەخوێندەوارم و نەمتوانیوە
فێری خوێندهواریی ببم.
بــ ه خهمگینیــهوه وتى« :زۆر هەســت
بەکەمــی خــۆم دەکــەم ،خۆزگــە ژیان
دوبارە بوایەتەوە و بمخوێندایە».
ئهم ههســت ب ه ستهم و خهمه ،ب ه رای
توێژهرێكــى كۆمهاڵیهتــى ،كاریگهریــی
لهسهر ژیان و دهرونى ئهو ژنان ه دروست
دهكات.
خەاڵت ســاڵەح ،توێژەری کۆمەاڵیەتی،
بــۆ (نەوژیــن) وتی :نەخوێنــدەواری و
بێبهشــكردن لــ ه خوێنــدن ،کاریگەری
گــەورە لەســەر دەرونی ژنان دروســت
دەکات و ههندێكجــار دەبێتــە هــۆی
دروســتبونی حاڵەتەکانى گۆشەگیری و
خەمۆکی.
گرفتــى نهخوێنــدن و تهواونهكردنــى
خوێندن ،لهوهدا زیاتر چڕ دهبێتهوه ك ه

ئهو كهســه بهشى پێویســت هۆشیاریی
نابێت ،ئهمهش وادهكات كاربكات ه ســهر
جــۆری ژیانى خۆی و خێزان و تهنانهت
كۆمهڵگاكهیشی.
خــهاڵت ســاڵح ،دهڵێــت« :ژنانــی
نەخوێنــدەوار هۆشــیاریەکی ئهوتۆیــان
نابێت بەهۆی کەمی ئاســتیان لەزانست
و زانیاریدا ،ئهمــهش وادهكات تهنانهت
زانیاریی پێویستیشــیان لهسهر ئهرك و
مافی خۆیشیان نهبێت».
رهنگــ ه زیاتــر لهههر كهســێك ،خودى
ئهو ژنان ه ههســت بــ ه كهمی زانیاریی و
رۆشنبیریی بكهن ،ههربۆی ه ئێستا زیاتر
ل ه ههر كهســێك جهخت لهوه دهكهنهوه
ك ه پێویســت ه كچان درێــژه ب ه خوێندن
بدهن.
خاتــون عەلــی 51 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
رزگاری ،وتــى :داوا لــ ه کچــان دەکەم

بخوێنن ،لەخوێندنیش بەردەوام بن ههتا
داهاتویەکیــان هەبێــت ،بــا وەکو ئێمە
نەبــن کە حــەز و خولیامان لــە رابردو
بەجێما.
بهپێچهوانــهوه ژنانــى دیكــهش ههبون
ك ه ســهرباری بونى ئاستهنگ و كێشهى
جۆراوجۆر و دابــڕان ل ه خوێندن ،بهاڵم
دوباره گهڕاونهتهوه و لێنهگهڕاون خهون
و ژیانیان كۆتایی پێبێت.
ههیفا مهجید 39 ،ســاڵ ،مامۆستایهكى
دانیشتوى كهالره .باس لهوهدهكات ئهو
له سهردهمێكدا خوێندویهتى ك ه زۆرێك
ل ه كچــهكان لــ ه خوێنــدن دهردهكران،
بهاڵم چونكه سور بوه لهسهر خوێندن،
خێزانهكهیشــی پاڵپشــتیان كــردوه و
سهرهنجام توانیویهتى ههمو قۆناغهكانى
خوێندن تهواو بكات.
بۆ قهرهبوكردنهوهى ئهو ژن و پیاوانهى

بههــهر هۆكارێك ل ه خوێنــدن دابڕاون،
وهزارهتــى پــهروهرده خزمهتگوزاریــی
خوێندنى خێرا یان خوێندنى نائاســایی
كردوهتهوه ،ك ه بهشــێك ل ه ژنان رویان
لــهو ناوهندانــ ه كــردوه بــۆ درێــژهدان
بهخوێندن.
دارا ئەحمەد سەمین ،بەڕێوبەری گشتی
پەروەردەی گەرمیان ،بۆ (نەوژین) وتى:
وەکــو قەرەبویەک بۆ ئــەو ئافرەتانەی
کە لــە رابــردودا دابــڕاون یــان رێگاى
خوێندنیان پێنهدرابو ،ئێســتا خوێندنى
خێرا یان خوێندنی نائاسایمان هەیە بۆ
گەورەســااڵن چ ئافرەت بێت یان پیاو،
دەتوانن لەوێــدا درێــژە بەخوێندەواری
بدەن.
لەگەرمیــان  4بنکــەی خوێندنی خێرا و
خوێندنی نائاســایی هــەن ،کە  202ژن
تیایدا دهخوێنن.

ئایا ژن دوژمنى ژنه؟
ههڵهیە کە ژنان
ههوڵدهدهن بۆ ئهوهى
له دیدی پیاوانهوه
باشترین بن

خهاڵت ساڵح 31،ساڵ ،باس لهوهدهكات
◘ نەوژین ،نازەنین گۆران 
كه ههندێكجار جۆرێك ل ه دژایهتى ههی ه
لهنێــوان ژنــان ،بــهاڵم حاڵهتهكــ ه بــ ه
«كهس ب ه قهدهر ژن دوژمنى ژن
«دوژمنایهتى» نابینێت.
نیه» ،ئهم دهستهواژهیه وهكو
وتــى :بەتایبــەت لــەکار دا هەندێكجار
وتهیهكى باو لهناو كۆمهڵگادا
بهكاردههێنرێت ،بهاڵم پرسیار ئهوهیه :ژنــان ل ه بری ئاســانكاریی ،كۆســپ بۆ
تاچهند ئهم قسهی ه راسته؟ ئهى ژنان یهكتری دروست دهكهن.
ئــهم ژنــ ه نیگهران ه لــهوهى ههندێك ل ه
لهبارهیهوه چی دهڵێن؟
ژنــان ب ه كهم ل ه تواناى خۆیان دهڕوانن
ژنان لهبارهى ئهم پرســهوه دابهش بون و لــه بهرچــاوى رهگــهزی بهرامبهر ب ه
بهسهر دو بهرهدا ،بهشێكیان پشتیوانى كهمتــر خۆیــان دهبینــن ،لهكاتێكــدا
لهم بۆچون ه دهكهن ،بهشێكى دیكهشیان وهكخۆی ئاماژهى بۆ كرد« :هیچمان ل ه
پیاو كهمتر نیه».
رهدی دهكهنهوه.

ههندێكــى دیكــ ه لــ ه ژنــان بابهتهكــ ه
گرێدهدهنــهوه بــ ه پرســی بهغیلی ،ك ه
زۆرجــار ژنێــك كاتێــك لــ ه بوارێكــدا
ســهركهوتو دهبێت یــان دهردهكهوێت،
بهغیلی پێدهبرێت لهناو هاوڕهگهزهكانى
دا.
مژدە دڵشاد 26 ،ساڵ ،وتى :بهداخهوه
ههندێكجــار بهغیلیهك ه دهگاته ئاســتى
داتاشینی تۆمهت و ههڵبهستنى قسهى
ناڕاست.
لهبهرامبــهر ئهم بۆچونانــهدا ،بۆچونی
دیكــ ه هــهن كــ ه پێیانوایــ ه مرۆڤهكان
بهگشتى ل ه كێبڕكێدان بۆ پێشكهشكردنى

باشــتر و بابهتهكهش تهنها تایبهت نی ه
ب ه رهگهزی مێوه.
ئیمــان ئەحمــەد 27 ،ســاڵ ،دهڵێــت:
هەرگیــز بەبێ هــۆ دژایەتــی ژنێکی تر
ناکــەم ،بــەاڵم ئهگــهر ببینــم لەســەر
بنەمایهكى ناپیشــهیی و ناڕاست ژنێكى
ناشــارەزا لەکارێک دادەمەزرێت ،رهخنە
دەگرم ،ئهمــهش بهماناى دژایهتیكردنى
ژن بۆ ژن نی ه.
ئهگهر كهســانێك بابهت ه بــ ه بهغیلی و
ئیرهیی بردن لێكبدهنهوه ،ئهوا كهسانى
دیك ه ههن گرێی دهدهنهوه ب ه سروشتى
ژنانــهوه كــ ه بــهردهوام دهیانهوێــت
باشترین بن.
دیالن ئهكرهم 26 ،ســاڵ ،بۆ (نهوژین)
وتى :ژن دوژمنــی ژن نیە ،بەڵکو ژنان
لــە ئەنجامــی بەراوردکاریەکی رەگەزی
دەیانەوێت باشــترین بن ،بەاڵم نەک لە
ئاســتی مرۆڤایەتی ،بەڵکو لەئاســتێکی
جێندەری.
ئهو پێیشــیوای ه هۆكارى ئهم حاڵهتهش
خــودی پیاوان ه «ژنــان ههوڵدهدهن بۆ
ئهوهى له دیدی پیاوانهوه باشترین بن،
بهاڵم ئهم ه ههڵهیه ،چونك ه دەبێت ژنان

هەوڵ بدەن باشــترینی خۆیان بن ،نەک
باشترین بن بۆ پیاوان».
ئهگــهر ئــهم بابهتــ ه لهنــاو خهڵكــى و
بهتایبــهت لهنــاو ژنانــدا لێكدانــهوهى
جیاوازى ههبێت ،ئهوا ل ه روه زانســتیی ه
دهرونیهكهیهوه ،هۆكار و پاڵنهرى زۆری
ههی ه.
عهبــاس مهحمــود ،توێــژهرى دهرونى،
بــۆ (نهوژیــن) وتــى :هەندێــک هۆکار
هــەن وادەکــهن ژن رقــی لــە ژن بێت،
ئــەو هۆکارانــەش پەیوەســتن بــە
باكگراوەندی کەلتوری ،دەرونی ،یاخود
کۆمەاڵیەتیهوه.
پێیشــیوای ه ئــهم رق و ملمالنێیــ ه
غهریزهیــهك نی ه لهگــهڵ لهدایكبوندا ل ه
لــهش و پێكهاتــهى ژنــان دا ههبێــت،
بهڵكو بــ ه گوێــرهى دۆخ و حاڵهتهكان
لهالی ههندێكیان دروست دهبن.
عهباس مهحمود ،ئاماژه بهوهشــدهكات
ههندێكجــار حاڵهتــهكان پاڵنــهرى
ســۆزداریی (عاتفی)یان ههی ه و ژن لهو
كاتهدا ههست دهكات لهالیهن كهسێكى
تــرهوه مــاف یــان خۆشهویســتی یان
شــتێك ك ه ئــهم حهزی لێیهتــى زهوت
دهكرێــت .هــهروهك رهنگــ ه هــۆكارى
تهندروستیشی ههبێت وهكو خهمۆكى و
مناڵبــون و دڵهڕاوكــێ و بونى حاڵهتى
دیكهى دهرونى.
وهك ئــهو توێژهره هێمــاى بۆ دهكات،
خــودی خێزانهكانیش رۆڵیــان ههی ه ل ه
دروســتبونى ئهم ههســت ه لهالی ژنان.
وتــى« :ئێمە هەمیشــە ژنمان ســەرکز
کــردوە ،هەمیشــە لەناوخێزانــەکان
ســەرکوتمان کــردوە ،نەمانهێشــتوە
دەنگێکــی زواڵڵ بێــت ،رێگەمــان پــێ
نــەداون کێبڕکێی ئازادی تایبەتی خۆی
بکات».
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خۆشەویستی یان خاوەندارێتی؟!
◘ رێزان حەسەن
ژن بەسروشت کائینێکی بەسۆزە
و حەزکردنی بۆ خۆشویستراویی
و گرنگیپێدان لە بونیادی کەسی
ئەودایە .ئەوان بەگشتی تامەزرۆی
ئەوەن خۆشەویستترین بن الی
هەموان و هاوسەریان بەتایبەتی .ئەمە
ویستێکی سروشتییە و هیچ جێگای
عەیب وعار نیە .بەاڵم ژنی وشیار
رێگە نادات ئەم حەزە سروشتیە
بەسەریدا زاڵ بێت ،چونکە ئەگەر ئەم
الیەنە سۆزداریە بەباشی نەناسرێت و
هاوسەنگی رانەگیرێت ،سەردەکێشێت
بۆ زۆر کاری هەڵە و پێچەوانەی سۆز
و خۆشەویستی .جا هەمیشە بەهەڵە
بەکارهێنان و هەڵە تێگەیشتنی هەستە
سۆزداریەکان ،هۆکاری لەیەکنەگەیشتن
و لێکدابڕانی دڵەکان و تێکدانی
شیرازەی خێزانیش بوە.
خۆشویســتن ،هەســتێکی خۆڕســک و
الئیرادییە ،کە دڵی مرۆڤەکان بەگشــتی
(نێر و مێ) داگیر دەکات .خۆشەویستی
راســتەقینە ،لە دڵدا جێگیر دەبێ و لە
کردار و گوفتاردا رەنگ دەداتەوە.
کەوایــە لێیگەڕێ ئەو خۆشەویســتیەی
لە دڵتدایە بەسروشــتی خۆی نەشــونما
بکات و خۆ بنوێنێت .کاتێک بەڕاســتی
و لەناخــی دڵــەوە کەســێکت خــۆش
دەوێت ،پێویست بە هەوڵی کرداری یان
گوفتاری تۆ ناکات بۆ تێگەیاندنی کەسی
بەرامبەر ،ئــەو خۆی تێدەگات ،دڵەکان
خۆیان بەیەک دەگــەن و خاوەنەکانیان
لــەو پەیوەندیە بە ئــاگا دێنن .چ جای
ئــەو کەســە باوکی منداڵ و هاوبەشــی
ژیانیشت بێت.

مــن کەلێــرەدا ســەرنجم لەســەر
خۆشویســتنی ژنانە بــۆ مێردەکانیان،
ئەمەوێــت ئــەوە بڵێم :ئەگــەر تۆی ژن
پێتوایە ئیرەیی لە مێردەکەت ،چاودێری
کردنــی مێردەکــەت ،پەرچەکــردار
و خاوەندارێتیکردنــی مێردەکــەت،
خۆشەویســتی تــۆ بــۆ مێردەکــەت
ئەســەلمێنێت و چاوەڕوانیشــیت
مێردەکــەت لەوە تێبــگات ،دڵنیابە زۆر
لە هەڵەدایت!
ئــێ خۆ منیــش ژنــم و لەو هەســت و
سۆزە بەباشی تێدەگەم .تەنانەت ئەگەر
هەرچــی خۆشەویســتی دونیایە لە دڵی
پیاوێکــدا کۆببێتــەوە بــۆ من ،هێشــتا
حەزم لە زیاترە!
بەاڵم ئەگەر تێبفکریــن و بیربکەینەوە،
تێدەگەیــن ئەمــە پێچەوانــەی عەقڵ و
ئاوەزە ،پێویســتە مرۆڤ بەگشتی و ژن
بەتایبەتــی ،لە پێش هەمو کەســێکەوە
خۆی خۆش بوێت.
مــرۆڤ کە خــۆی خۆشویســت ،گرنگی
بە خــودی خۆی دەدات و هەمیشــە لە
هەوڵــی جوانکردنی خۆیدایــە لە روی:
(دەرونــی ،بیرکردنــەوە ،جەســتەیی،
کردار و گوفتاری)ەوە .یانی کار بۆ بەرز
کردنەوەی ئاستی زانیاری و پێگەیاندنی
خــودی خــۆی دەکات .کــە لەئەنجامدا
خودی خۆی دەناسێت .بڕوا و متمانەی
بەخــۆی و هێزی خۆشەویستیەکەشــی
دەبێت .تاکێکی تێگەشتو و کامڵ دەبێت
بــۆ خۆی و کومەڵگا .عەشقەکەشــی لە
جێــی خۆیدایــە و بەسروشــتی خــۆی
پێــدەگات و بــە دروســتیش دەگات بە
هاوسهرهكهى.
تــۆ تاقیبکــەوە ،کاتێــک قســەیەک لە
دڵــەوە دێت ،دەگات بــەدڵ .ئیتر چۆن
دەکرێت خۆشەویستییەک بەو گەورەیی

خۆشویستن هەستێکی
خۆڕسک و الئیرادییە
دڵی مرۆڤەکان
بەگشتی داگیر دەکات
و پیرۆزیــەوە لــە دڵەوە بێــت و نەگات
بەدڵ؟!
کەوایە لەبری ئەوەی لە خۆشەویســتی
مێردەکەتــدا رۆچیت و خۆت ون بکەیت
و هەمیشــە لەترسی لەدەســتدانی دڵی
مێردەکەتدا بژیت ،پێویســتە خۆت بیت
و لەپێشدا خۆتت خۆش بوێت ،ئەوکات
مێردەکەشــت بۆ هەمیشــە هــی تۆیە و
لەخۆشەویستی تۆدا دەبێت.
ژن تا دەست لەخاوەندارێتیکردنی پیاو
هەڵنەگرێت ،ناتوانێت خۆی بدۆزێتەوە،
تــا خۆیشــی نەدۆزێتــەوە ،ناتوانێــت
پێبگات و وشــیار بێت .نکۆڵی لەوەش
ناکرێــت کــە ژن خاڵــی وەرچەرخانی
کۆمەڵگایــە و تــا ژن وشــیار نەبێت
کۆمەڵگاش بەرەوپێش ناچێت!
مێردەکەت بەخۆشەویستی خۆت
بزانە ،نەک
بەموڵک و
بەندەی
خۆت.
لەپێشدا
عاشق
بەخۆت بە!

ه خزمهكهی دا دهگهڕێت!
ه دواى كچ 
ئهختهر ب 

◘ سارا مهجید

لەتەنیشتی دانیشتم.

ھەر کە لەدەرگاکە رۆشتمە ژورەوە و
ساڵوێکم لێ کردن ،ئەو بە شەقەوق
و پێکەنینێکی زۆرەوە ،وەک ئەو
پێکەنینە پڕ لە لەرز و نائاساییەی
کە دوای دۆزینەوەی ھیوایەکی
لەدەستچو مرۆڤ دەخاتە دۆخی
بورانەوە ،لەبەر پێم ھەستا و دەستی
گرتم .دەستی گرتم و وتی« :بەخوا
لەالم دادەنیشیت ،تۆش ھەروەک
کچەکانمی»!

دەســتی کردە قســەکردن« :کە ھاتیتە
ژورەوە ،یەکســەر ناســیتمەوە .ئەوسا
دایکت زۆر دەھات بۆ ماڵمان!».
من کە دەســتی راســتم لە نێــو ھەردو
دەســتە ســارد و چرچولۆچەکەیدا بو،
لەقســەکانی حەپەســابوم و دڵنیابــوم
لــەوەی نــە مــن و نــە دایکیشــم قەت
ئــەو ژنەمــان نەبینیــوە و نایناســین.
دواتر تێگەیشــتم کە ئــەم ژنە زاکیرەی
لەدەســتداوە و منی لێبوە بە یەکێک لە

کچە خزمەکانی!
زۆر بــە دڵخۆشــی و تامەزرۆییــەوە
قســەی بۆ دەکردم .ئەو ژنە تامەزرۆیە
(ئەختەر) بو .ئەختەر ،ناوی خوازراوی
ژنێکــی بەتەمەنە ،کە لە (ماڵی حاجی
ئــاھوی خێرخــوازی بــۆ لەخۆگرتنــی
بەسااڵچوان) لە گەرمیان دەمێنێتەوە.
کــە لێم پرســی دایەگیان بــۆ لێرەیت؟
کــچ و کــوڕت ھەن؟ بــەدەم دو قەترە
فرمێســکەوە کە لەچاوەکانیــدا گیریان
خواردبــو و دودڵ بــون لەوەی بەســەر
رومەتە شاگەشــکەکەیدا بێنە خوارەوە،

نەمویست رێگە بگرم
لەو ماچانەی ،کە
تامەزرۆیی ئەو بون
بۆ کچەکەی

ئایا ئەختەر ئەمشەو
لە خانەکەدا بۆ من
دەگەڕێت؟

یاخــود ھەر لــە چاوەکانیــدا بمێننەوە،
وتی « :کوڕەکەم شەھید بو لە»......
دوای وشەی شەھید بو ،چەند وشەیەکی
تری تێکەڵوپێکەڵ کرد ،وەک( :بەغداد،
داعــش ،جەنگ ،خانەقین و شــەڕەکەی
ھیــن) ،بــەاڵم بــەھۆی لەدەســتدانی
زاکیرەیــەوە نەیدەزانی لە کوێ شــەھید
بوە.
ئەختــەر خەڵکــی خانەقینــە و دو کچە
مێردکردوەکەی چوار مانگ بەرلەئێستا،
دەیهێنــن بــۆ ماڵــی حاجــی ئــاھوی
خێرخــوازی لــە کــەالر ،کــە تایبەتــە
بەلەخۆگرتنی بەسااڵچوان و منااڵنی بێ
سەرپەرشت.
ئەختــەر زوزو دەیــوت« :دانیشــە بــا
کولیچەت بۆ دروست بکەم».
سەرپەرشــتیارانی ماڵــی حاجــی ئاھو
گێڕایانەوە :ئەم ژنە کولیچە دروستکردن
یەکێکــە لەباســە ســەرەکییەکانی ،بەو
پێیــەی دەگێڕنەوە کاتــی خۆی ژنێکی
خانەدان بوە.
من وام مەزەندە کرد بە بینینی من ،ئەو
رۆژانەی بیرکەوتبێتەوە کە کولیچەی بۆ
کچەکانی دروستکردوە.
کــە ھەســتام بەجێــی بھێڵــم،

بەخۆشییەکی زۆرەوە لە دەموچاویدا کە
ھەرگیز مەزەندە ناکرێت ،دیســان وتی:
«بەخوا ھەر ھاتیتە ژورەوە ناسیتمەوە.
دایکــت جاران زۆر ســەری لێمان دەدا،
سەالمی لێبکە».
دەســتە لەرزیوەکەی دەســتە راســتم،
لەنێــو دودەســتە چرچولۆچەکــەی
دەرھێنــا .بــەزۆر دەســتی ماچکــردم.
دواتــر ســەری ماچکردم ،ئینجا شــانم.
نەمویســت رێگە بگرم لەو ماچانەی ،کە
دڵنیابــوم لــەوەی تامەزرۆیــی ئەون بۆ
کچە ونبوەکەی ،کچە خزمەکەی ،کە من
بوم لەزاکیرەی شێواوی ئەودا.
رەنگــە دەســتبەردان و ھەســتانی من،
ئامــاژەی دواین مــاچ و دواین ئومێد بن
لــە الی ئەو ،ھەر بۆیە نەیدەویســت لێم
ببێتەوە.
یەکترمان بەجێهێشت.
ئێســتا کە ئــەم چیرۆکــە دەگێڕمەوە،
بیرلەوە دەکەمەوە :ئایا ئەختەر ئەمشەو
لە خانەکــەدا بۆ من دەگەڕێت و خەوی
لێناکەوێت؟
بــەاڵم تاکە ھیوایــەک کە ھەمە ئەمەیە:
رەنگــە زاکیــرە شــێواوەکەی ئەختەر،
ئەمشەو منی لە بیر بەرێتەوە.
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مناڵى بلورى ..دواهیوای ژنان بۆ بون به دایك
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(ئیمان) دهیویست وهك ههر ژنێكى تر
ببێته خاوهن مناڵ ،بهاڵم بونى كێش ه
له پیتاندنى هێلك ه و دروستبونى
كۆرپهله لهناو مناڵدانى دا ،لێنهگهڕا
ئهو خهونهى بهدیی بێنێت ،بۆی ه روی
لهو شێوازه كرد كه به «بلوریی»
ناسراوه و لهو رێگهیهوه بو ب ه خاوهنى
مناڵێك.
بەشــێك لە هاوســەران بههۆی كێشهى
بایهلۆژیی و بونیادیی ل ه جهســتهیاندا،
بێبهش دهبن بهوهى ل ه رێگهى ئاســایی
و سروشــتیهوه ببنــ ه خــاوهن منــاڵ،
ههربۆیــ ه رو ل ه ســهنتهرهكانى چاندنى
منــاڵ دهكــهن كــ ه بــ ه مناڵــی بلوریی
ناسراون.
ژنان بــاس لهوهدهكهن ،ئهو پرۆســهی ه
لــ ه روى كات و ئهنجامــدان و ههروهها
تێچونیشهوه ،وردهكاریی زۆری ههیه.
ئیمــان 32 ،ســاڵ ،دواى  5ســاڵ
چاوەڕوانــى ،نهیتوانى ببێــت ب ه دایك.
وتى« :زۆر چاوەڕێم كرد بە سروشــتى
مناڵــم ببێت ،بــەاڵم نەمبــو ،بۆی ه روم
لــە ســەنتەرێكى چاندنــى منــاڵ كــرد
لــە ســلێمانى ،تێچــوى مناڵبونەكــەم
بەهەمویەوە گهیشت ه  9ههزار دۆالر».
دانانــى مناڵــى بلــورى لــ ه روه
زانســتیهكهیهوه ،بریتیــە لــە پیتاندنى
هێلكە و تۆو لەدەرەوەى لەشــى دایك،
پاشــان گهڕاندنهوهى ئهم هێلك ه و تۆوه
پیتێنــراوه بۆ نــاو مناڵدانــى دایكەكە.
لەكاتــى ئــەم پڕۆســەیەدا  ٢٠تۆو و ٢٠
هێلكــە وەردەگیرێــت ،بەبەكارهێنانــى
ئامێرى تایبــەت پیتاندنیان بۆ دەكرێت
و دەگەڕێنرێنــەوە بــۆ مناڵــدان .ئــەم
چاندنــەش بــۆ ئــهو كەســان ه ئهنجــام
دهدرێــت ك ه ب ه سروشــتیی ناتوانن ئهو
كاره ئهنجام بدهن ،رێژەى ســەركەوتنى

زۆر چاوەڕێم كرد
بە سروشتى مناڵم
ببێت ،بەاڵم نەمبو

تەمەن كاریگەرى هەیە
لەسەر سهركەوتنى
دروستبونى مناڵەكە

پرۆسهكهش لهنێوان  40بۆ %50ـه.
بهشێك لهو ژنانهى ك ه پهنا بۆ ئهمجۆره
ل ه دروســتكردنى منــاڵ دهبهن ،بههۆی
ههڵكشانى تهمهنهوه روبهڕوى بونهتهوه،
بــهاڵم بهشــێكى تریشــیان گهنجــن و
ب ه سروشــتى خۆیــان یان هاوســهریان
كێشهیان ههیه ل ه دروستكردنى مناڵدا.
سروه ٣٠ ،ساڵ ،یەكێكى ترە لەو ژنانى
چاندنى مناڵی كردوە ،وتى« :مناڵەكەم
تەمەنى  ٦ســاڵە بە رێگەى بلورى هات ه
دونیاوه ،ســوپاس بۆ خوا تەندروســتى
زۆر باشــە ،بەو رێگایــ ه نەبوای ه تاوەكو
ئێستا دایكایەتیم نەدەدى».
مناڵى بلورى لــە روى تێچونەوە پارهى

زۆرى دەوێــت ،بەپێى بەدواداچونەكانى
(نەوژین) لە ســەنتەرەكانى تایبەت بە
مناڵــی بلوری ،نرخى دانانى مناڵ بەبێ
رەگــەز دەگاتە بە تا  2500دۆالر ،بەاڵم
بــە دیاریكردنى رەگەزەوە ههزار دۆالری
تری بۆ سهربار دهبێت.
ئهم پرۆســهیهش گرنتیكراو نی ه و ههمو
جارێك سهرناگرێت.
هاونــاز 39 ،ســاڵ ،مــاوەى  ١٥ســاڵە
هاوســەرگیرى كردوە و رێگــەى مناڵى
بلــورى تاقیكردوەتــهوه ،بــۆ (نەوژین)
وتــى :لەســەنتەرێكى چاندنى بلورى لە
هەولێــر مناڵم دانــا ،نزیكهى دهفتهرێك
دۆالر لهســهرم كهوت ،بــهاڵم مناڵهكهم

بە  5مانگیی ل ه سكمدا لهبارچو.
بــ ه رای پزیشــكێكى ناســراوى ئــهو
بــواره ،زۆر هــۆكار هــهن ل ه پرۆســهى
ســهرگرتنى دروســتبونى مناڵی بلوریی
ب ه سهركهوتویی.
د .ئامانــج رەحیــم ،پســپۆڕى ژنــان و
مناڵبون ،بۆ (نەوژیــن) وتى« :تەمەن
بە پلەی یەکەم كاریگەرى هەیە لەســەر
سهركەوتنى دروستبونى مناڵەكە».
وتیشــی :ئامــۆژگارى نەخۆشــەكان
دەكەیــن كــ ه دواى پرۆســهك ه بڕۆنەوە
سەر كار و ژیانى ئاساییان ،بەاڵم دواى
 ١٥رۆژ پشــکنینیان بــۆ دەكەین بزانین
مناڵەكە دروست بوە یاخود نا.

ســهرباری روكردنى ژمارهیهكى بهرچاو
ل ه هاوســهران لهمجۆره مناڵبونه ،بهاڵم
بهشــێكى تریــان بــ ه هــۆكارى ئاینی،
دودڵن ل ه ئهنجامدانى ،زانایهكى ئاینیش
بۆچونی شەرع لەوبارەوە دەخاتەڕو.
محەمــەد مهحمود ،مامۆســتاى ئاینى،
بــۆ (نەوژین) وتى :مناڵى بلورى لەڕوى
شــەرعەوە رێگەپێــدراوە بــەو مەرجەى
تــۆوى باوكەكە و هێلكــەى دایكەكە لە
خۆیــان بێــت و لــەدەرەوە بپیتێنرێن و
بگەڕێنرێنەوە بۆ رەحمى دایكەكە ،بەاڵم
ئەگــەر تۆوهكــ ه لە پیاوێكــى تر بێت و
بپیتێنرێــت لهگــهڵ هێلكــهى دایكهكه،
رێگەپێنەدراوە.

گرێی چەوریی مەمک چییە؟
بهگشتى ئەم گرێی
چەوریانە ئازاریان
نییە

هەردو مەمــک دا گرێیەکی چەوری یان
زیاتر هەبێت.

چاودیریکردنــی گرێیەکەیــە بۆئــەوەی
بزانیــت کــە قەبارەیان گــەورە دەبێت
یاخود نــە ،یان زەرع دەکریت بۆئەوەی
سروشــتی گرێیەکــە بزانیــن ،یــان بــە
نەشتەرگەری الدەبرێت.

* چ کاتێک سەردانی پزیشک بکەیت بۆ
ئەم حاڵەتانە؟
 .1ئەگەر هەستت بە گرێیەکی نوێ کرد
لە مەمکتدا.
 .2هــەر گۆڕانکارییەکــی دیکــە کــە لە
مەمکتدا هەستت پێکرد.
 .3گرێیــەک کە پێشــتر پشــکنینت بۆ
کردوە و ئێســتا گەورە بوە یان گۆڕاوە
بە شــتێکی دیکە ،یــان وا دەردەکەوێت
کە شــتێک بێــت جیاواز بێــت لە گرێ
چەورییەکانی ژێر پێستی مەمک.

کە شــێوەیەکی رێکی هەیە .بهگشــتى
◘ نهوژین،
ئــەم گرێــی چەوریانــە ئازاریــان نییە.
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
لەوانەیە وەک هەڵماتێک لە ژێر پێستی
مەمکتــدا هەســتی پێبکەیــت کــە بــە
گرێی (لو) مەمک بریتیە لە زیادە
ئاسانی دەجوڵێت لە کاتی پشکینیندا.
گەشەی خانەکانی ناو مەمک ،ئهویش
دو جۆرە :گرێی شێرپەنجەیی و گرێی ئەم گرێ چەورییانە قەبارەیان جیاوازە،
بهگشــتیش زۆر بچوکــن و قەبارەیــان * نیشانەکانی گرێی چەوری مەمک
سادە .ههرچی گرێ سادهكهیه پێشی
 ١یــان  ٢ســانتیمەتر دەبێــت و زۆر  .1گرێییەکــی خــڕە وە بــە ئاشــکرا * جیاوازی نێوان گرێی شێرپەنجەیی و
دەوترێت (گرێی چەوری مەمک) ،ك ه
گرێی چەوری
بەدەگمــەن قەبارەیان لە  ٥ســانتیمەتر دەبینرێت ،دەوروبەرەکەی نەرمە.
گرێیەکی بەرجەستهیە کە بە زۆری
 .1گرێی شــێرپەنجەیی خێراتر گەشــە
زیاتــر دهکات .دەکرێت خۆیــان گەورە  .2بە ئاسانی دەجوڵێت.
لە ئافرەتانی تەمەن نێوان  ١٥بۆ ٣٥
ببــن یان لەنــاو بچن بە بێ چارەســەر  .3هەندێکجــار گرێیەکــی تونــدە یــان دەكات ،ئەگەرچی گرێی شێرپەنجەییش
ساڵیدا دەردەکەوێت.
هەیە گەشەی سستە ،بەاڵم ئەوەی باڵو
وەرگرتــن .گــرێ چەورییــەکان یەکێکن الستییکییە.
دەبێتەوە گەشەی خێرایە.
گرێی چــەوری مەمک لەوانەیە گرێیەکی لــە باوترین گــرێ پاکەکانــی مەمک لە  .4بێ ئازارن.
جێگیر و نەرم و الستیکی یان رەق بێت ژنانى گەنجدا .چارەســەری ئەم گرێیانە  .5دەشــێت لــە مەمکێکیانــدا یــان لە  .2گرێــی شــێرپەنجەیی دەتوانێــت

دەوروبەری داگیر بكات و هەوڵی گەیشتن
بــە تەواوی لەش دەدات و توانای بڕینی
پــەردەی شــانە توشــنەبوەكانی هەیە،
بەاڵم گرێی چەوری تەشەنە ناکات.
 .3گرێــی پیــس دەتوانێت لــە رێگەی
خوێــن و لیمفــەوە باڵو ببێتــەوە ،بهاڵم
گرێ یان لوی ئاسایی تەنیا لەو ناوچەی
لێیەتی بونی هەیە.
 .٤گرێــی چــەوری دەتوانرێــت لــە
رێگــەی نەشــتەرگەرییەوە البدرێــت
و دوای البردنیشــی كەمتــر ئەگــەری
دروستبونەوەی هەیە و ئەگەر هاتەوەش
لە هەمان شــوێن دەبێــت ،كەچی گرێی
شــێرپەنجەیی كــە بــاو دەبێتــەوە،
بەالبردنیشــی ئەگــەری هاتنــەوە یــان
دروستبونی لە شوێنی تر هەیە.
 .٥لەژێــر وردبیــن دەتوانرێــت
لێــك جیابكرێنــەوە بــەوەی خانــە
شــێرپەنجەییەكان كرۆمۆســۆم و ترشی
ناوكــی نائاســاییان هەیــە و ئەوەش وا
دەكات ناوكــی خانــە گەورەتر و رەنگ
تێرتــر بێــت و شــێوەی خانەكانیــش
جیاوازن لەگەڵ ئاسایی.
 .٦هەندێــك گرێی چەوری چەند جۆرە
هۆڕمۆنێــك دەردەدەن ،بــەاڵم گرێــی
شــێرپەنجەیی چەنــد جــۆرە مادەیەك
دەردەدات كە كاریگەری نەرێنیان هەیە
وەك ماندوكردن و دابەزینی كێش.
 .7چارەســەری گرێــی چــەوری بــە
نەشــتەرگەری دهبێت ،هەندێكیشی كە
زیانــی نییە وازی لێ دەهێنرێت و خۆی
نامێنێت ،لهكاتێكدا گرێی شێرپەنجەیی
پێویســتی بــە چارەســەری كیمیایی و
تیشــكی هەیە بۆ نەهێشــتنی و رێگرتن
لە باڵوبونەوەی.
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چۆن کەسێکی سەرکەوتو دەبیت؟
◘شنە تۆفیق
بۆ ئەوەی کەسێکی سەرکەوتو بیت،
هەمیشە کەسێکی ئامانجداربە و
نەخشە و پالنت هەبێت لە ژیان،
ئامانجەکانت دیاری بکە و هەوڵبدە
هیوا و ئامانجەکانت گەورەبن ،چونکە
خوا بەهرە و توانای بێ سنوری بە
مرۆڤ بەخشیوە ،کەواتە تۆ دەتوانی
کاری گەورە ئەنجام بدەیت ،بەاڵم بۆ
ئەوە ،دهبێت ئیرادەیەکی بەهێز لە
کەسایەتی خۆتدا دروست بکەیت و
پاشان دەستپێبکەیت.

بۆ گۆڕانکاری لە
ژیانت ،کەڵک لە
دەرفەتەکان وەربگرە

ناخی خۆت نزیکترین کەسە لێتەوە ،بۆیە
پێش ههر شــتێك ههوڵبده خۆت بناسە
و بزانە وزەی پێویســتت لە چ رویەکەوە
هەیــە و پــەرەی پــێ بــدە بۆ ئــەوەی
سەرچاوەکەی دەوڵەمەندتر بکەی.
گرنگ نییە مرۆڤ لە چ بوارێکدا زیرەکە،
ئەگەر بە کردەوەکانی نەتوانێت بچوکترین
گۆڕانکاری لە ژیاندا پێکبێنێت.
لــە نێــوان زانینــی بەتــاڵ و زانیــن لە
بەرێوەبردنــدا جیاوازیەکــی زۆر ھەیــە،
مەعریفــە و زیرەکــی بــێ کــردەوە،
ھەردوکیان بێ نرخن بەم سادەییە.
رێگەچارە چیە؟
ســەرکەوتن لە بڕیارداندا بــۆ ژیانکردن،
توانــەوەی خــۆت لــە کەوتنــە دوای
ئامانجەکانــت خــۆی شــاردوەتەوە،
ھەربۆیــە بڕیــار بــدەن دەســت بــەکار
بــن ،ناتوانــن شــتێک کــە بەدروســت
ھەڵتاننەسەنگاندوە کۆنترۆڵ بکەن ،ئەو
شــتەی کە ھەڵیدەســەنگێنیت داھاتوت
دیاری دەکات.
ئەگــەر نمونەی دروســت تاوتوێ نەکەن
لەھەمبــەر ئەو دەرفەتانــەی بۆتان دێتە
پێــش ،کوێــر دەبــن ،دەبێــت شــتێک
ھەڵســەنگێنن کە راســتەوخۆ بەئامانجی
سەرەتای ئێوە پەیوەندیدارن ،رێگەچارە

سەرکەوتنی
راستەقینە لەوەدایە
باوەڕت بە خۆت
هەبێت

و شێوازی شیاویش ئەوەیە بزانن ئامانجی
سەرەکیتان چییە؟ دواتر راستەوخۆ ئەو
شــتانەی کە لە گەیشــتن بەو ئامانجەدا
بەشدارن ،ھەڵسەنگێنن.
کاتێک دەتوانین بەو ئامانجانە بگەین کە
بۆخۆمان دیاریکردوە ،بێ ھیوا و دڵسارد
دەبینــەوە و ناتوانین بەرەو روی کێشــە
نوێیەکان بینەوە یــان تەنانەت ناتوانین
ئەو کارەی دەســتمان پێکردوە تەواوی
بکەین.
ھۆی دواکەوتنــی زۆر لــە کارەکان،

دڵەڕاوکــێ و قەلەقــی تونــدن ،رێگــە
چــارەش بۆ ئەمە ئەوەیــە بزانین دنیای
راستەقینە ھیچ پاداشتێک بە ئارامنەگران
نــادات ،بەڵکــو ئەوانە پاداشــت دەکات
کــە کارەکانیــان بەو پــەڕی لێهاتویی و
باوەڕبەخۆبونەوە بەرێوە دەبەن.
کەوابــو بڕیــار بــدەن ،چونکــە مــرۆڤ
ھەســت بــە ئاســودەیی نەکات ھەســت
بــە ئامادەبونیش نــاکات ،رێگەچارە بۆ
ئەمــەش ئەوەیە مرۆڤ لــە ژیاندا چەند
دەرفەتێکــی جۆراوجــۆر و نــاوازە دێتە

رێی.
ئەگــەر تۆ دەتەوێت لە ژیاندا گۆڕانکاری
ئەرێنــی بکەیت ،دەبێت لــەو دەرفەتانە
کەڵک وەربگریت.
دەبێت مرۆڤ لەژیاندا شتێک ھەڵبژێرێت
کە بۆی شــیاوە و تاقیبکاتــەوە ،ئەگەر
بەکەڵک نەھات شــتێکی تــر ھەڵبژێرە و
پێشــکەوە ،هەرگیز مەترســە لە کۆسپ
و تەگــەرەکان ،چونکــە هەرکاتێــک تۆ
بڕیارتــدا و دەســتت بەکار کــرد ،خۆی
لەخۆیدا مانای ئەوەیە تۆ لەهەمو کۆسپ

چۆنیەتی پاراستنى مناڵ لەدەستدرێژی

◘ نهوژین،
وهرگێڕانى :نازهنین گۆران
زۆربەی باوکان و دایکان کێشەی
ئەوەیان لەال دروست ئەبێت
کەمناڵەکانیان لەالیەن هاورێی وکەسە
نزیکەکانیان لێان دەدرێت ،ناکرێت لەو
باردۆخانە بڵێن بەمناڵەکە پێویستە
تۆش لەو کەسە بدەیت کە لێت
دەدات ،بەڵکو دەبێت مناڵەکانیان
لەسەر داوای لێبوردن رابهێنن ،بەاڵم
بەشێوەیەک نەبێت کە هەر کارێکی
بەرامبەر کرا قبوڵی بکات و داوای
لێبوردن بکات.

بــۆ ئەمــە یەکــەم کار کەپێویســتە
بیکەن ئەوەیــە ،کەمناڵەکانیان لەســەر
متمانەبەخۆبون رابهێنن و بەشــێوەیەکی
بــاش بیــر لەخۆیــان بکەنــەوە ،چونکە
ئەگەر متمانەیان بەخۆیان نەبو ،وادەکات
کەبــەردەوام ئەوەی شــەڕی لەگەڵ کرد
ئەویش شــەڕ بکات ،تەنها بەشەڕ کردن
دەتوانێت پارێزگاری لەخۆی بکات.
* چۆنیەتــی فێرکردنــی منــاڵ بــۆ
پارێزگاریکردن لەخۆی
یەکەم کار کەپێویستە فێری مناڵى بکەن
بــۆ پارێزگاریکردن لەخۆی ،پەروەردەی
خێزانیــە کــەوادەکات متمانــەی بەخۆی

هەســت بە پارێزراوی بکات و تۆ لەگەڵ
ئەویــت و بەجێیناهێڵیــت و یارمەتــی
پێویستی پێشکەش دەکەیت.
وایلێبکە ئەو هەست بکات کە تۆ متمانەت
پێی هەیە ،دەتوانێت خۆی چارەســەری
کێشەی خۆی بکات ،بەاڵم هەرگیز نازی
زیاد لە پێویست مەبەخشە بەمناڵەکەت.
کێشــەنابێت ئەگــەر مناڵەکــەت فێــری
هەندێــک یــاری بەرگریکــردن لەخــۆی
بکەیت ،بۆنمونە (کاراتێ یان تایکواندۆ)،
چونکە ئــەوە وادەکات متمانەی بەخۆی
بێت و کەســایەتی بەهێزبکات .ههروهك
واشــدهكات کەســانی تریــش بەچــاوی
هێزەوە سەیری بکەن.
هانیبدە لەســەر ئەوەی بــەردەوام هەمو
شــتێکت بۆ باس بکات ،تەنانەت ئەگەر
خــۆی دیــوه الوازەکەش بێــت ،چونکە
ئەگەر ئەو کارانــەی بەرامبەری دەکرێت
بیشــارێتەوە ،ئــەوە زیاتریــش دەبێت و
ئهوكات چارەسەری گرانتردەبێت.
هەوڵبدە لە شــوێنەکراوەکان بمێنێتەوە،
چونکــە ئــەوە وادەکات توانــای گفتوگۆ
وتێگەیشتنی هەبێت.
منــاڵ فێری ئــەوە نەکەن کە کەســێک
لێدا ئەویش لەو کەســە بداتهوه ،چونکە
وادەکات دوژمنی زۆر بێت ،لەم باردۆخە
ناتوانیت رێگــری لێ بکەی ،چونکە وای
لێدێت رێزی هیچ یاسایەک ناگرێت.
بۆیــە فێــری متمانەبەخۆبونی بکەن ،بۆ
ئەوەی بتوانیت بەو متمانەیهوه نەهێڵیت
کەس دەستدرێژی بکاتەسەری.
ههوڵبدهن هاورێ بن بۆ مناڵەکانتان ،بۆ
ئەوەی هیچتان لێنەشارنەوه.

بێــت و پارێزگاری لەخۆی بــکات .بۆیە
پێویســتە ماڵەکەت هەمیشــە ئارام بێت
و گفتوگۆ بکرێت و راوبۆچون بگۆڕنەوە،
لەگــەڵ ئەوەشــدا پێویســتە دایــک
وبــاوک هانی مناڵەکانیان بدەن لەســەر
دروســتکردنی هاورێیەتی ،چونکە ئەگەر
مناڵەکــەت هاورێــی نەبێــت و تێکەڵــی
جیهانی دەرەوە نەبێت ،رەنگە نەتوانێت
پەیوەندیەکی باش دروستبکات و توانای
تێگەیشتن و گفتوگۆکردنی نەبێت.
* هەندێک ئامۆژگاری بۆ دایکان
تــوڕە مەبە لەمناڵەکــەت ئەگەر لەالیەن
یەکێــک لەهاورێیەکانیهوه لێیدرا ،بەڵکو
لێی تێبگــە بزانە چی رویداوە؟ وایلێبکە سهرچاوه :سایتی (موضوع)

و تەگەرەکان بەهێزتری ،هەمیشە گەشە
بــە خــۆت بــدە و هەوڵبــدە بــۆ ئەوەی
دەســتی کاریگەرتهەبێ لە گۆڕانکاریی
ژیــان و پێشــەنگ بــی لــە داهێنــان و
تازەگەریدا.
پشــت بەخۆت ببەســتە و بڕوای تەواوت
بــە ســەرکەوتنی خۆت هەبێــت ،چونکە
سەرکەوتنی راســتەقینە لەوەدایە خۆت
بــاوەڕی تــەواوت بەســەرکەوتنی خۆت
هەبێــت و وەك مرۆڤێکــی هۆشــیار و
تێگەیشتو بژی.
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