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ئەو ژنە شاعیرهى
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ژنانی گهرمیان

ئهزمونی ژن ه پهرستارێكی توشبوی كۆرۆنا
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ژنــان ()1.6%ی هێزە ئەمنیەکانى
گهرمیان پێکدەهێنن
◘ نهوژین
رێژهى بهشداریی ژنان له هێزه
ئهمنیهكان دا لهگهرمیان به بهراورد
به پیاوانزۆر كهمه و دهگات ه ،%1.6
چاالكوانیش گرێی دهدهنهوه ب ه
وه.
هۆكارىكۆمهاڵیهتیه 
بهپێــی بهدواداچونێكــى بنكۆڵــكاری
(نهوژیــن) ،رێــژهى رۆڵگێــڕان و بونى
ژنان لــ ههێزه ئهمینهكان دا لهگهرمیان
زۆر كــهم و ســنورداره ،بهشــێوهیهك
نــاگات ب ه ،%2هــهروهك لە کۆی چوار
بەڕێوبەرایەتــی ئەمنــی لــە گەرمیــان
ژنــان بــ ه رادهى جیــاواز بهشــدارن.
زۆرترین بهشــدارییان ل ه بەڕێوبەرایەتی
بەرەنگاربونــەوەیتوندوتیژی خێزانی و
دایه.
ژنانه ،ك ه  ٣٧ژن لە ريزهكانی 
فریاد هیدایەت ،وتەبێژی بەڕێوبەرایەتی
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزانی و
ژنانی گەرمیان ،لەبــارەی ئەو رێژەیەی
لــە ناو هێزەکانیان دا هەیە وتى« :ئەم
رێژەیە ئێستا هەیە لە گەرمیان زۆرباشە
بەبەراورد بە ناوچەکانی دیکە.»
بەشــداریەکە لە بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی
گەرمیان ب ه ژماره بریتیی ه ل ه ( )٣١ژن،
لــهو رێژهی ه ههمویان پۆلیســن و تهنیا
كارهكانیــان مەیدانی نیــه ،بهڵكو كارى
ی.
یــەک ژن پلەی عەمیــدی مافپەروەرە و دەکەننەوەک مەیدان 
ییه .وەک وتەبێــژی هاتوچــۆی گەرمیــان ئیداری دەکە ن.
لێپرسراوی بەشی پۆلیسی کۆمەڵگه 
هــاوکات ژنــان کەبەشــدار لــەم دەزگا ئامــاژەی بــۆ دەکات کە ئەو  ٩ژنهى لە ئــهم رهوشــ ه لــه زۆربــهى دهزگاكانى
ئەمنیانە بەشــی زۆریــان کاری ئیداری ریزەکانی هاتوچۆى گەرمیان کاردەکەن ،تریشــدا ههی ه و بهشــداریی ژنان زۆرتر

لــ ه كاروبــاره كارگێڕیهكانــدا كــورت
وه.
كراوهته 
بــە پێــی ئــەو زانیاریانــەی دەســت
(نەوژیــن) کەوتــون ،کەمتریــن رێژەی

بەشــداریژنان لە ریزەکانی ئاسایشــی
ژنه.
گەرمیانە کە تهنها  ٦
دەقی ئەو راپۆرتە لە الپەڕە ()3ی ئەم
ژمارەیەی (نەوژین) دا دەخوێننەو ە.

گهرمیان 5 :ژن ب ه كۆرۆنا
گیانیان لهدهستداوه
◘ نهوژین
ژمارهی گیان لهدهستدان بههۆی
كۆرۆنا تا ئێوارهی  2020/6/27بریتی ه
ل ه  12حاڵهت ،پێنج حاڵهتیانژنن.

متمانەکردن بە ژنانی پارێزەر زیادیکردوە »»6

بهپێی ئامارهكانی وهزارهتی تهندروستی،
ل ه پاش باڵوبونهوهی ڤایرۆسی كۆرۆناوه
لهگهرمیان تا بهرواری 12 ،2020/6/27
كــهس گیانیان لهدهســتداوه ك ه  7پیاو
و  5ژنن.
ئامارهكــ ه دهریدهخات یهكــهم هاواڵتی
كــهل ه گهرمیان بههۆی كۆرۆناوه گیانی
لهدهســتدا ژنێــك بــو ،دوا ژنیــش ك ه
بهههمان ڤایرۆس گیانی لهدهستداوه ل ه

رێكهوتی  2020/6/27بوه.
هاوكات بهپێــی ئامارهكانــی وهزارهتی
تهندروســتی ،ژمــارهی توشــبوانی
ڤایرۆسی كۆرۆنا لهگهرمیان تا ئێوارهی
 )658( 2020/6/27كهس بون.
هــاوكات وهزارهتهك ه رونی نهكردوهتهوه
لــهو رێژهی ه چهندی لــ ه رهگهزی نێره و
چهندی ل ه رهگهزی مێیه.
لهســهر ئاســتی ههرێمی كوردستانیش
كۆی توشــبوانی ڤایرۆسی كۆرۆنا ههتا
رێكهوتــى  2020/6/27گهیشــتوهت ه
( )5533هاواڵتــی و كــۆی گیــان
لهدهســتدانیش بــهو ڤایرۆســ ه ()180
حاڵهته ،هــاوكات كــۆی چاكبونهوهش
گهیشتوهت ه ( )1634حاڵهت.
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ئهو ژنانهى رو له شهڵتهرهكان دهكهن روبهڕوى بێزران دهبنهوه
◘ نهوژین ،سروه كهریم
بەهۆی نائاشنایی ونامۆیی بابەتهكهوه،
بهشێك لهو ژنانهى بۆ پاراستنى
ژیانیان و چارهس هركردنى كێشهكانیان
رو ل ه ماڵی داڵدهدانى ژنان دهكهن،
ل ه دواى گهڕانهوهیان توشى بێزران و
كێشهى دیكه دهبنهوه.
ماڵــی داڵدهدانى ژنانى ههڕهشــهلێكراو
كــ ه ب ه (شــهڵتهر) ناودهبرێــت ،ل ه زۆر
شــار و پارێزگاى ههرێم دا بونى ههیه،
بــۆ لهخۆگرتنــى ئهو ژنانــهى روبهڕوى
مهترســیی یان ههڕهش ه دهبنهوه لهسهر
ژیانیان.
ئهو ژنانهى رو ل ه شهڵتهرهكان دهكهن،
بــاس لــهوه دهكــهن كــ ه ســهرباری
چارهســهركردنى كێشــهكانیان ،بــهاڵم
رهفتــارى خێزانهكانیــان بهرامبهریــان
گۆڕاوه.
ئاوێــزه ،نــاوى خــوازراوى ژنێكــى
گهرمیانه ،بەهۆی کێشەیەکی خێزانیهوه
پەنــای بۆ شــەڵتەر بــردە و ( )١٠رۆژ
لەوێدا ماوهتهوه.
وتــى :پــاش ئــهو ماوهیــ ه کێشــەکەم
چارەســەر کــرا و گهڕامــهوه ماڵــهوه،
ئهمــهش مایــهى دڵخۆشــیم بــو ،بهاڵم كاروبــاری كۆمهاڵیهتیه ،ئهو ژنانهشــى
ئــهوهى نیگهرانــى كــردم ،ئهوهبــو ك ه روی لێدهكــهن ل ه رێگهى بهڕێوبهرایهتى
پــاش گهڕانهوهم ههڵســوكهوتى ماڵهوه بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی دژ بــ ه
و تهنانهت دهوروبهریش لهگهڵمدا گۆڕا. ژنان و ب ه فهرمان و ئاگاداریی دادوهرى
بــاس لــهوهدهكات كــ ه خێزانهكــهى تایبــهت بــ ه دۆســیهكانى توندوتیژی،
پێیانوایــ ه ئهو توشــی عهیبهى كردون ،دهنێردرێن.
لهكاتێكــدا ئــهوهى ئــهو كردویهتــى بۆ رائیــد :فریــاد هیدایــهت ،وتهبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى
چارهســهركردنى كێشهكهى و پاراستنى بەڕێوبەرایەتــی
ژیانى بوه.
توندوتیژی خێزانى و ژنان ل ه گهرمیان،
لــ ه گهرمیانــدا شــهڵتهرێكى كاتیــی ئامــاژهى بهوهكــرد ژمــارهى ناردنــى
داڵدهدانــى ژنــان ههیه ،ك ه بــۆ ماوهى كهیســهكانى ژنان بۆ شــهڵتهر لەساڵی
( )72كاتژمێــر ژنانێــك لهخۆدهگرێــت ()٢٠١٨دا ( )33حاڵــەت بــوه و
كــ ه ههڕهشــهیان لهســهر بێــت .ئــهو لــە()2019دا ( )٢٧حاڵــەت و له پێنج
شــهڵتهره ســهر بــ ه وهزارهتــى كار و مانگی سەرەتای ()٢٠٢٠دا ( )٧حاڵەت

(تعهد) پاراســتنی ژیانــی ژنهكهش ب ه
بوه.
ئــهو ژنانــهى رو لــ ه شــهڵتهر دهكهن ،كهسوكارهكهى پڕدهكرێتهوه.
بهگوێــرهى چهنــد رێكارێكــى یاســایی كێشــهى بهشــێك لهو ژنان ه ئهوهی ه ك ه
و كارگێڕیــی و پــاش چارهســهركردنى پاش گهڕانهوهیان بۆ ناو خێزانهكانیان،
كێشــهكهی و بهڵێندانى كهسوكارهكهى توشــی ههڵوێســتى خــراپ و هێرش و
بــ ه پاراســتنى ،ئــهوكات بــه فهرمانى بێزران دهبن.
دادوهر و رهزامهندى خودی ژنهكه ،رێگ ه شــنه ،ناوى خــوازراوى كچێكى تهمهن
( )20ســااڵنه .پــاش گهڕانــهوهى لــ ه
دهدرێت بچێتهوه ناو خێزانهكهى.
رائیــد :فریــاد هیدایــهت ،ئامــاژهى شــهڵتهرهوه ،رهفتــارى خێزانهكــهى
بهوهكــرد :ئهگــهر دادگا دڵنیابێــت لە بهرامبهرى خراپتر بوه.
نەبونی مەترســی لەســەر ژیانی ژنهكه ،بــ ه خهمباریهوه وتــى :خێزانەکەم وەک
ئــەوکات داواکــەی قبــوڵ دەکات بــۆ بەشــێک لەخۆیان لێم ناڕوانن و حسابی
جێهێشــتنى شــهڵتهر و گهڕانــهوهى بۆ مرۆڤێکــی خراپم بۆ دهكــهن ،ب ه رقهوه
نــاو خێزانهكهى ،هــهروهك بهڵێننامهى رهفتارم لهگهڵ دهكهن ،ئهمهش توشــی

ئازارێكى زۆری دهرونیی كردوم.
ئهم حاڵهتهى ك ه ئهو كچهى تێكهوتوه،
حاڵهتێكــى بهرباڵوه ،ئهمــهش بهوتهى
چاالكوانێك.
ڤیان سابیر ،چاالکوانی مافهكانى ژنان،
بــۆ (نەوژین) وتــى :بەپێی ئەو حاڵەت
و کەیســانەی ئێمە لێیان ئاگادار بوین،
ژنــان دوای گەڕانەوەیــان روبــەڕوی دو
حاڵهت بونەتەوە ،یان توشــی کێشــەی
زیاتــر بــون تــاڕادەی (کوشــتن) ،یان
قبوڵکــراون و گەڕێندراونەتــەوە نێــو
خێزانەکانیان.
باس لهوهشــدهكات بەگشــتی  کۆمەڵگا
رێگا نادات ژن بەو جۆرە ســەربەخۆییە
رەفتــار بــکات ،ههربۆیــ ه ژنانیــش
زۆرینهیــان بێدەنگی هەڵدەبژێرن و پەنا
بۆ هیچ رێکخراو و ناوەند و شــەڵتەرێک
نابەن ،بۆئەوەی توشی بێزران و قسەی
کومەڵگا نەبنهوه.
نهك ههر بۆ ئهو ژنانهى رو ل ه شــهڵتهر
دهكــهن ،بهڵكــو كۆمهڵــگا قســهش
لهســهر ئــهو كهســانهش دهكات ك ه ل ه
شهڵتهرهكاندا كاردهكهن.
شــلێر عومــهر ،بەڕێوبــەری ماڵــی
داڵدهدانــى ژنانــى ههڕهشــهلێكراوى
گهرمیان ،باس لهوهدهكات لهســهرهتاى
دهســتبهكاربونی دا ،خەڵکانێکی نزیکی
پێیان وتوه باشــترە لــەوێ کار نەکات،
ئەمــەش بەهــۆی ئــەو داخراویــەی ل ه
بیركردنهوهیان دا ههیان ه.
وتیشی :بهالی كۆمهڵهوه نەشیاوه ژنێك
داوای مافــی خۆی بــکات ،چ بگاتە ئەو
ئاستەی ماوەیەک لەماڵ دابڕێت و رو ل ه
پهناگــ ه بكات ،بەاڵم ســهرباری ئهوهش
ئێمە هەمیشــە هەوڵی جدی دەدەین بۆ
کارکردن لەسەر کەیسی ئهوانهى رومان
لێدهكــهن و هەوڵــی یەکخســتنەوە و
چارەســەركردنى كێشهكانیان دهدهین و
دواى رۆشتنیشیان لهالی ئێمه ،ئاگامان
لێیان دهبێت.

خهرجیی ،كێشه قورسهكهى هاوسهران
نابێت ژن و پیاو
فشار بخهن ه
سەر یهكتری

◘ نهوژین ،ئاال عادل
ئهگهرچی دو ساڵ یهكیان خۆش
ویست ،كهچى نهیانتوانى  6مانگ
لهگهڵ یهكدا بژین ،ئهویش بههۆی ئهو
جیاوازییهى له بیروبۆچونیاندا ههبو
لهبارهى خهرجیهكانیان و شێوازى
بهڕێوهبردنى.
خهرجیــی و چۆنیهتــى خهرجكردنــى
داهاتى خێزان و رهزیلی و دهستباڵویی،
لهكێشــه دیارهكانى هاوســهرهكانن ،ك ه

ئهگــهر ب ه وریاییــهوه مامهڵهى لهگهڵدا
نهكرێــت ،سهردهكێشــێت بۆ كێشــهى
گهورهتر كه تادهگات به جیابونهوه.
بــهڕای ئــهو هاوســهرانهى ئهزمونــى
ئــهم كێشــهیهیان كردوه ،بهشــێكى بۆ
چاولێكهرىدهگهڕێتهوه.
حســێن 25 ،ســاڵ ،ماوهى ســاڵێك ه ل ه
هاوســهرهكهى جیابوهتــهوه ،ئهگهرچی
دو ساڵ خۆشهویستی یهك بون و تهنها
 6مانگ هاوســهرگیرییهكهیان بهردهوام
بو.
وتــى :بــەھۆی ئــەوەی مانگانەکــەم

کەم بو بەشــی ئــەوەی نەدەکرد ھەمو
پێداویســتیەکانی جێبەجێبکــەم ،بۆیە  
جیابوینەوە ،چونك ه هاوسهرهكهم داواى
شتى زۆری دهكرد و ھەمیشە ئەیوت من
لەخەڵک کەمترم ھەیە و بەوە رازی نەبو
کە ھەمانبو.
لهبهرامبــهردا ژنان رایانوایــ ه ك ه ئهوان
وهك ههمو مرۆڤێك دهیانهوێت ژیانێكى
خۆش و باش بژین ،داواكاریهكانیشــیان
لهو سۆنگهوهی ه.
رێژیــن 24 ،ســاڵ ،بــاس لــهوهدهكات
ماوهى دو ســاڵ ه لهگهڵ هاوســهرهكهى

دا كێشــ ه و ناكۆكیــان ههیــ ه لهبارهى
خهرجیی و داهاتهوه.
ئــهو پێیشــیوای ه كــ ه مافــی خۆیهتــى
داواكاری ههبێــت و بیهوێــت ژیانێكــى
خۆشــی ههبێت ،بهاڵم زۆرجــار پیاوان
ئهمــ ه دهكهن ه بیانو و ژنى پێ تۆمهتبار
دهكهن.
بنهڕهتى كێشــهك ه بۆ لێكتێنهگهیشتنى
هــهردو هاوســهرهك ه دهگهڕێتــهوه ،ك ه
دهگات بهوهى ههر یهكهیان ئهوى دیك ه
تۆمهتبــار بكات ،ئهگینــا نمونهى زۆرى
ژنــان و پیــاوان هــهن كه لــ ه دۆخێكى
دارایــی ئاساییشــدا ژیانێكــى خــۆش
دهگوزهرێنن.
ســۆالف 27 ،ســاڵ ،باس لــهوهدهكات
كــ ه داهاتى مانگانهى خێزانهكهیان 350
هــهزار دینــاره ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشــدا
كــ ه دو مناڵیان ههیــه ،ژیانێكى خۆش
دهژین.
وتى :خۆشبەختانە نە من و نەمێردەکەم
دەستباڵو نین و ھەردوکمان ھاوکارین تا
داهاتهكهمان بەشی تەواوی مانگەکەمان
بــکات و لــهو روهوه تێگهیشــتنێكى

تهواومان ههی ه.
هــهر ئــهم تێگهیشــتنهی ه كهوایكــردوه
(ســۆالف) وا ههســت بــكات ئــهو 8
ســاڵهى كه هاوســهرگیرییان كردوه8 ،
رۆژه.
پیاوێكیــش جهخــت لهوهدهكاتــهوه
پێویســت ه ژن و پیــاو لهیهك تێبگهن و
بهپێی داهاتیان خهرجییان ههبێت.
شوان 52 ،ساڵ 24 ،ساڵە هاوسهرگیری
كردوه ،وتى :ھێشتا خانوی خۆمم نی ه و
كرێكارم ،بەپێی توانا پێداویســتیەکانی
هاوســهر و خێزانهكــهم جێبەجێکردوە،
لەھەمانکاتیشــدا هاوســهرهكهم وازی
لــە زۆرێک لەو شــتانە ھێنــاوە کە دڵی
ئــارەزوی کردوە لهبــهر راگرتنى دۆخی
داراییمان ب ه باشى.
پرســی چۆنیهتــى بهڕێوهبردنى الیهنى
دارایــی خێــزان ،لــ ه پرســ ه گرنــگ و
ههســتیارهكانه ،بــۆ ئهمهش پێویســت
دهكات هاوسهران ب ه ئاگاییهوه مامهڵهى
لهگهڵدا بكهن.
نەرمیــن حســێن ،توێــژهرى دهرونــى،
ئامــاژهى بهوهكــرد پێویســت ه پێــش
هاوسهرگیری و لهكاتى هاوسهرگیرییش
دا ،ژن و پیــاو تێگهیشــتنى تهواویــان
ههبێت لــهروى چۆنیهتــى بهڕێوهبردنى
باری داراییان.
جهختیشــیكردهوه :نابێــت ژن و پیــاو
فشــار بخهنــ ه ســەر یهكتــری ،بەڵکــو
دەبێت هاوکاری یهكتر بن.
ئهو توێژهره ئاماژهى بهوهشــكرد ئێستا
زۆرێك ل ه ژنان بهشدارن ل ه دابینكردنى
بژێویــی خێزانهكانیــان ،بۆیــ ه دهبێــت
ههردوكیــان بــ ه بهرپرســیارێتى و دور
لهكێشــهوه ،دۆخــی داراییــان ببهن ب ه
رێوه.
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گەرمیان :ژنان دەزگا ئەمنیەکانیان چۆڵکردوە بۆ پیاوان

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
لە گەرمیان ژنان بە رێژەی %1.6
بەشدارن لە ریزی هێزە ئەمنیەکان دا،
چاالکوانێکیژنان بونی ئەم ئامارە
دەبەستێتەوە بەو تێڕوانینەی کۆمەڵگا
کە دەڵێن« :ژن ناسکە ونابێت
مامەڵە لەگەڵ چەک بکات» ،سەرۆکی
لیژنەی ناوخۆ و ئاسایش لە پەرلەمانی
کوردستانیش دەڵێت« :ناکرێت
ئەم داتایە بە ئاسانی وەربگرین،
دەبێت کاری جدیلەسەربکرێت بۆ
بەرزکردنەوەی رێژەکە».
ئهگهرچــی ژنان ب ه رادهیهكى بهرچاو ل ه
كهرتى حكومى دا لهگهرمیان بهشدارن و
لهم چهندساڵهى رابردوشدا بهشدارییان
ل ه كهرتى تایبهت دا بهرهوپێشهوهچوه،
بهاڵم بهشــدارییان ل هبــوارى ئهمنی دا
زۆر كهم و سنورداره.
ئهم ســنوردارییهش وهك خودی ژنان و
چاودێــران هێماى بۆ دهكــهن ،هۆكار و
پاڵنهرىجۆاروجۆری ههیه.
ژمارەی ژنان لە هێزە ئەمنیەکانى
گەرمیان
لە کــۆی چــوار بەڕێوبەرایەتــی ئەمنی
لــە گەرمیــان ژنــان بــ ه رادهى جیاواز
بهشدارن.
زۆرترین بهشــدارییان ل ه بەڕێوبەرایەتی
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزانی و
ژنانه ،ك ه ٣٧ژن لە رێزهكانی دایه.
فریاد هیدایەت ،وتەبێژی بەڕێوبەرایەتی
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزانی و
ژنانیگەرمیان ،لەبارەی ئەو رێژەیەی لە
ناو هێزەکانیان دا هەیە وتى« :هەمیشە
وتومــە گرنــگرێژە نیــە ،گرنگ چاالک
بونــە ،وەک ژمــارە ئەم رێژەیە ئێســتا
هەیە لە گەرمیان زۆرباشەبەبەراورد بە
ناوچەکانی دیکە».

بەشــداریەکە لە بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی
گەرمیان ب ه ژماره بریتیی ه ل ه ( )٣١ژن،
لــهو رێژهی هههمویان پۆلیســن و تهنیا
یــەک ژن پلەی عەمیــدی مافپەروەرە و
لێپرسراوی بەشی پۆلیسیکۆمەڵگهییه.
عهلــی جەمــال قــهدوری ،وتەبێــژی
پۆلیســی گەرمیان ،لەبارەی بەشــداری
ژنــان لــە هێزەکانیانــدابــۆ (نەوژین)
وتــی« :ئــەوەی هەیــە()٪١ى هێزەکە
پێکدەهێنــن کە ئەمــەش رێژەیەکی زۆر
کەمە».
هــاوکات ژنــان کەبەشــدار لــەم دەزگا
ئەمنیانە بەشــی زۆریــان کاری ئیداری
دەکەن نەوەکمەیدانی.
وەک وتەبێــژی هاتوچــۆی گەرمیــان
ئامــاژەی بــۆ دەکات کە ئەو  ٩ژنهى لە
ریزەکانیهاتوچۆى گەرمیان کاردەکەن،
كارهكانیــان مەیدانی نیــه ،بهڵكو كارى
ئیداری دەکەن.
ئــهم رهوشــ ه لــه زۆربــهى دهزگاكانى
تریشــدا ههی ه و بهشــداریی ژنان زۆرتر
لــ ه كاروبــاره كارگێڕیهكانــدا كــورت
كراوهتهوه.
بــە پێــی ئــەو زانیاریانــەی دەســت
(نەوژیــن) کەوتــون ،کەمتریــن رێژەی
بەشــداری ژنان لەریزەکانی ئاسایشــی
گەرمیانە کە تهنها  ٦ژنه.
هۆکارەکانی کەمی رێژەی ژنان لە هێزە
ئەمنیەکان
وەاڵمەکان بۆ پرســیاری هۆكارى كهمی
بهشــداریی ژنــان ل ه هێــزه ئهمنیهكان،
تاڕادەیــەک چونیەکــە ،چ لەالیــەن
چاالکوانانــی مافەکانــی ژنــان ،یاخود
بەرپرسانی هێزە ئەمنیەکانهوه.
شــەیما جەمــال ،چاالکوانــی مافەکانی
ژنان ،ئەمە دەبەستێتەوە بە دو هۆکار،
دەڵێــت:کلتوری ئێرە نەگەشــتوە بەو
ئاســتەی ئاســایی بێــت ژن لە ســلکی
ئهمنــی و ســەربازی کاربــکاتو رۆڵی
هەبێــت ،تاوەکــو ئێســتا ئەو قســە و

رایــە باوە كــ ه دهڵێت« :ژن ناســکە و
نابێــت کار ومامەڵەی لــە گەڵ چەکدا
هەبێت!».
هۆکاری دوەمیشــی گرێدایــەوە بە ژنان
خۆیــان کە پێیانوایە ناتوانن لەو کارەدا
بــەردەوام بــن،چونکــە بەوهۆیەی کە
ئەگــەر بڕۆنە ناوەندە ئەمنیەکان خۆیان
و خێزانیــان روبەڕوی توانــجدەبنەوە.
ب ه پێویستیشــی دهزانێت هەم کۆمەڵگا
هۆشــیاربێتەوە و هــەم ژنــان لــەوە
بەهێزتربنتوانج بیانڕوخێنێت.
رای وتەبێــژی پۆلیســی گەرمیــان
لهمبارهیهوه جیــاوازە ،ئهو وایدهبینێت
لە پێشوتردا عهیبەبوە ژنان بەشداربن
لــە ریزەکانی پۆلیس بۆیــە رێژەکە بەو
شــێوەیەیه ،بــەاڵم ئێســتاتاڕادەیــەک
گــۆڕاوە و وردەوردە ژنــان دیواری ئەو
جۆرە بیرکردنەوەیان روخاندوه.
کەواتــە کرانەوەکــە وەک وتەبێــژی
پۆلیســی گەرمیــان دەیڵێت ،لــە کوێدا
هەســتى پێكــراوه؟ «لــەســاڵی ٢٠١٠
کــە دەرگای بەشــداری لەنێو هێزەکانی
پۆلیــس کرایەوە ئــەم ژمارەیە هاتوەتە
نێــو ریزەکانــی پۆلیســەوە کە پێشــتر
نەبــون ،واتە ئەم رێژەیەی هەیە نوێیە،
بۆیە پێشــبینیئەکەین دەرفەت هەبێت
رێژەکە بەرزدەبێتەوە»( .عهلی جەمال)
وای وت.
گرنگی بونی ژنان لە ریزی هێزە
ئەمنیەکان
لێپرســراوی بەشی پۆلیسی کۆمەڵگەیی
لــە بەڕێوبەرایەتی پۆلیســی گەرمیان،
لەســەر ئەوخاڵە وەستا کە «بەشداری
ژنان گرنــگ و پێویســتە ،بهتایبهت ل ه
بهشهكهى ئهوان.
عەمیــدی مافپــەروەر :لەمیعە محەمەد،
لێپرســراوی بەشی پۆلیسی کۆمەڵگەیی
لــە بەڕێوبەرایەتی پۆلیســی گەرمیان،
هــاوکات تاکــە ئەفســەری مێینهیــە لە
بەڕێوبەرایەتیهكهىدا ،باســی لەوەکرد

لە بەشــهكهیان دا هیچ پۆلیســێکی ژن
نیــە ،کــە ئەمــەش وەکخــۆی دەڵێت:
«گرفتێکی گەورەیە ،چونکە دەبێت ژن
پێکهێنەری نیوەی ئەو بەشەبێت ،بەاڵم
لێرەوانیە».
چاالكوانانــى ژنانیش بــ ه پێداگیرییهوه
باســی گرنگی ژنان دەکەن لە سێکتەرە
ئەمنیەکان دا.
شــهیما جەمــال ،بەرپرســی کۆمەڵەی
ئافرەتانــى كوردســتان لــ ه رزگارى،
ئامــاژەی بــە چەندنمونەیــەک کرد کە
ژنان کێشــەیان هەبوە کــە پێیانوتراوە
لە فاڵن بنکە یاخود فاڵن شــوێنسکااڵ
بکە ،پرســیویەتی ئەگەر پیــاوە ناچم،
واتــە نەبونی ژن یان بونیــان بەو رێژە
کەمــە بــەتــەواوی کاریگــەری نەرێنی
جێهێشتوە بەسەر کەیسەکانی ژنان لەو
دەزگایانە.
چی کراوە بۆ هاتنە پێشەوەی ژنان لە
هێزە ئەمنیەکان دا؟
ئەگــەر کلتور و دابونهریت رێگر بێت لە
بەشداری ژنان لە ریزى هێزە ئەمنیەکان،
کەواتەئەو پرسیارە دێتە پێشەوە :ئایا
هیچ هەوڵێک هەیە بۆ هاتنە پێشــەوەی
ژنان لەممەیدانەدا؟
عهلی جەمال قهدوری ،دهڵێت« :ماوەی
 ٨ســاڵ دەبێــت دامەزراندن وەســتاوە
لــە ریزەکانــیپۆلیس ،بــەاڵم لەماوەی
رابــردودا رێژەیەکی باشــمان بــۆ ژنان
دیــاری کردبو بۆ ئەوەی بەشــداربن و
بێنــە ریزەکانی پۆلیــس ،كهچى خۆیان
نەهاتن».
باســی لەوەشکرد :هەوڵی تەواو دەدەن
لــە کاتی کردنــەوەی خولێکــی دیکەی
وەرگرتنیپۆلیســدا رێژەیەکی زۆری بۆ
ژنــان دابنێــن ،چونکە وهكخــۆی وتى:
«ئێســتا ژنان جیاوازتــرن وئاگەدارین
کە دەیانەوێت بەشدار بن».
هــاوکات وتەبێــژی بەڕێوبەرایەتــی
هاتوچــۆی گەرمیــان دەڵێــت :ئێمــە

زۆرمان پێخۆشــە ژنان ئەوقۆناغە ببڕن
و بەرێــژەی بەرچاو لەنــاو دەزگاکەمان
بەشدار بن.
کارزان مەجیــد ،وتیشــی« :ژنان نەک
تهنهــا وهك کارمەندی ئاســایی ،بهڵكو
پێویســتمان بــەئەفســەری ئافرەتە لە
ریزەکانی هاتوچۆ دا».
لهبهرامبــهردا ئــهم بابهتــ ه زۆرتر وهك
هیــوا و خواســتن ماوهتهوه و ههوڵێكى
جیدیی ب هئاقارى بهشداریی پێكردنیان
نیه.
شــەیما جەمــال ،دەڵێــت« :هیــچ
هەنگاوێکــی فیعلــی نەنــراوە بــۆ ئــەم
بابەتــە ،ئەگــەر لێرەولــەوێ شــتێک
وترابێت ،تەنها بەزارەکی بوە».
لەبــارەی ئەوەشــی دەتوانرێــت چــۆن
رێژەکە بەرزبکرێتەوە؟ جەختی کردەوە
کــە دەبێت ژنانخۆیــان بە پلەی یەک
دەستپێشــخەربن ،هــهروهك ژنانــی ناو
حزبــە سیاســیەکان و رێکخــراوەکان
دەبێت بە فیعلی رۆڵی خۆیان بگێڕن بۆ
بەرزکردنەوەی رێژەی ژنان لە دامەزراوە
ئەمنی وئاسایشیەکان دا.
رێژەی بەشداریی رەگەزی مێ بەرامبەر
بە نێر
ئەگــەر بەراوردێکــی گشــتی بکەیــن،
دەبینیــن لــ ه گهرمیــان دا پیــاوان
پێکهێنــەری زیاتــر لــە ٪٩٨،٤هێــزە
ئەمنیەکانــن ،لە بەرامبــەردا ژنان تەنها
 ٪ ١،٦هێزە ئەمنیەکانیان پێکهێناوە.

پالنی پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەم
پرسە چیە؟
ســەرۆکی لیژنەی ناوخۆ و ئاســایش و
ئەنجومەنــە خۆجێیەکان لــە پەرلەمانی
کوردســتان،ئاماژە بەوەدەکات بەجدی
کار لەســەر ئەو پرســەدەکەن ،چونکە
وایدەبیــن بەشــداری ژنــانگرنگیەکــی
پێویستە لە هێزە ئەمنیەکان دا.
شــاخهوان رهئــوف ،بــۆ (نهوژیــن)
وتــى« :ناکرێــت ئــەو داتاییــەی لە لە
راپۆرتەکەدا پێیگەشتون هەروا ئاسان
ببینرێــت ،هەربۆیە کاری جدی لەســەر
دەکەین».
جەختیشــی کــردەوە :ئــەم پرســە بە
گرنگیەکی زۆرەوە لێی دەڕوانن و لەگەڵ
ئەندامانــی لیژنەکەیــان کاری لەســەر
دەکەن.
هاوكات ئهو پارلهمانتاره ئهو بۆچونهش
رهد دهكاتــهوه بــهوهى ژنــان ل ه دهزگا
ئهمنیــهكان داكاریــان تهنها رایكردن و
بینینی كهیسی ژنان بێت به تهنیا.
وتــی« :مــن دەمەوێــت ژن وەک
ئەفســەرێک یان هــەر پلەیەکی دیکەی
ئەمنــی کارەکەیببینرێت ،نەوەک وەک
ژنێک و کار بەتەنیا بۆ ژنان بکات».
وتیشــی چاوەڕێنــی رێکخراوەکانــی
کۆمەڵگــەی مەدەنــی و ژنــان و مافــی
مرۆڤــن داواکاری وراپۆرتی تایبەت لەو
بارەیەوە بخەنە بەردەســتیان ،بۆئەوەی
پێکەوە هەنگاوەکانیان درێژەپێبدەن و
بگەنە ئەنجام.
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تهكنۆلۆژیا

کچانی «هاکكراو» چیرۆكهكانیان دهگێڕنهوه
«كوڕێك بهناوى هاوڕێیهتیهوه دهستى بهسهر ئهكاوهنتهكهم دا گرت»

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
ژیان ،به نیگهرانیهوه چیرۆكهكهى
دهگێڕایهوه« :هاوڕێكانم تهلهفۆنیان
بۆ كردم و سهرزهنشتیان كردم كه 
بهنامهى فهیسبوك وێنه و ڤیدیۆی
ناشرینیان بۆ دهنێرم ،لهكاتێكدا
له خهت نهبوم ،نهمزانی بو كه 
ههژمارهكهم هاك كراوه».
چیرۆكــى ئــهم كچــه ،هاوشــێوهى
چیرۆكــى كچانێكــى زۆرتــرن كــه لــه 
تــۆڕه  كۆمهاڵیهتیهكانــدا روبــهڕوى
دهستبهســهراگرتنى ههژمــار و
زانیارییهكانیان دهبنهوه ،له پرۆسهیهك
دا كه به «هاككردن» ناسراوه.
هــاک ،هــەر هەوڵێکــی تەکنیکیــە
کــە کەســێک (هاككهر=هاکــهرز)
پێیهەڵدەســتێت بۆ دەستکاریکردن یان
دەســتگرتن بە سەر سیســتەم یان تۆڕ
یاخــود ههژمار و ئامێری كهســێك یان
دهزگایــهك ،لــه رێگــهی كهلێنێــك كه 
لهسیســتهمی خۆپاراســتنی تایبهت به 
ئامانجهكه دا ههیه.
بەشــێک لە کچان دەبنــە قوربانی ئهم
پرۆسهیه ،ئهمهش زۆر لهسهر كهسایهتى
و ناوبانــگ و تهنانــهت ههندێكجاریــش
ژیانیان دهكهوێت.
ژیان ،ناوى خوازراوى كچێكى دانیشتوى
گهرمیانــه  و روبــهڕوى (هاككــردن)
بوهتهوه .بۆ (نهوژین) وتى :لەخەت بوم،
کەلەخــەت دەرچوم لەالیــەن هاوڕێکانم
تهلهفۆنــم بۆهــات و به سهرزهنشــتهوه 
وتیــان لە ئەکاونتەکەی تــۆوە ڤیدیۆ و
وێنەی نهشــیاو و ناشــرینمان بۆهاتوە،
منیــش ئەوەنــە حەپەســام نەمئەزانی  
چی بكهم.
وهكخــۆی گوزارشــتى لێــدهكات ،ئــهو
حاڵهتــهى تێیكهوتــوه ،زۆر ناخــۆش و
مایهى شــهرمهزاری و ئیحراجبون بوه،
بۆیــه ئهمــهش وایلێكــردوه كه ئێســتا
وریایانهتــر مامهڵه لهگــهڵ ئهو تۆڕانهدا

وێنهی هاوڕێكهمیان
برد و داوای پارهیان
لێكرد بۆ سڕینهوهی

بكات.
ههندێكــی تــر لــهو كچانــهى بونهتــه 
قوربانى ئهم پرۆسهیه ،باس لهوهدهكهن
متمانهى كوێرانهیان هۆكار بوه.
ســارا ،كچــه خوێندكارێكى دانیشــتوى
كــهالره و روبهڕوى هاككــردن بوهتهوه.
وتــى« :کورێکم لە فەیســبوک ناســی
و ماوەیەكــى زۆر هــاوڕێ بویــن ،هــەر
شــتێکم نەزانیایە یارمەتی دەدام ،دواتر
هەرچیم پێبوتایە بــۆ یارمەتی ،دەیوت
ئەکاونتەکــەت بــدە خــۆم بــۆت چاك
دهكهم ،سەرەتا نەم ئەدا ،بهاڵم شتهکەی
لێقــورس دەکردم یــان زیاتر لێی خراپ
ئهکردم و دەســکاری بەرنامەی هەڵەی
پــێ ئەکــردم ،ئیتر منیش بــه ناچارى
ژماره نهێنى ئهكاوهنتهكهم پێدا ،كهچى
ئهو ژماره نهێنیهكهى گۆڕى و دهســتى
بهسهر ئهكاوهنتهكهمدا گرت».
وهك (ســارا) دهیگێڕێتــهوه ،لــه 
ئهكاوهنتهكهیــهوه  پۆســتى نابهجێــی
كردوه و نامهى بۆ هاوڕێكانى ناردوه.
بهشــێكى زۆری هــۆكارى ئــهم
دهستبهســهراگرتنانه لهوهوه سهرچاوه 
دهگرێــت ،كــه كچــان هۆشــیارییهكى
ئهوتۆیان لهســهر شــێوازى پاراســتنى
ههژمارهكانیان نیه( .ژیان) و (ســارا)
جهختیــان لهوهكــردهوه كــه شــتێكى
ئهوتۆیان نهزانیوه لهوبارهوه.

بــهاڵم كچێكــى تــر بــاس لــهوهدهكات
كــه نازانێــت چــۆن دهســت بهســهر
ههژمارهكــهى دا گیــراوه بهبــێ ئهوهى
ههڵهیهكى ئهوتۆی كردبێت.
ماهــا ،كچێكــى دانیشــتوى كــهالره،
بــاس لــهوهدهكات رۆژێــك لــه پڕێكدا
ههژمارهكــهى لهدهســت دهرهێنــراوه،
ئهگهرچــی وهكخــۆی وتــى« :شــتى
خراپیان پێنهكردوه».
بهربــاوى ئــهم حاڵهتانــه ،بــه  رای
شــارهزایهك وا پێویســت دهكات كچان
وردتر كار لهســهر الیهنى خۆپارێزى له 
تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكاندا بكهن.
ئاســۆ وههــاب ،شــارهزا له ئاسایشــی
ئینتهرنێتى ،رێنمایی كچانى كرد بهوهى
بۆ خۆپاراســتن ،ئهم چهند خاڵه بگرنه 
بــهر« :کلیــک لەســەر هیــچ لینکێــک
نەکــەن .هیچ فایلێک یــان بەرنامەیەک
لەســەر ماڵپــەڕی متمانەپێکراوی خۆی

نەبێت دامەگرن .وشــە نهێنیەکانتان بۆ شێوهیهكى رون و دهستنیشانكراوى نیه،
کــەس ئاشــکرا مەکەن .وایفای گشــتی بهاڵم بهگشــتى به پێشێلكردنى یاسا و
بــەکار مەهێنــن .پەیوەنــدی لەگــەڵ تاوان ههژمار دهكرێت و لهوروهوه سزای
بۆ دانراوه.
کەسانى نامۆ دروست مەکەن».
هەندێــک لەهاککــەران ئامانجیان تەنیا پارێــزەر :زمــکان حەمــە ســاڵەح ،بۆ
ئــەوە نییــە کە نــاوی کەســێک خراپ (نهوژیــن) رونیكــردهوه« :هیــچ دەقە
بکەن ،بەڵکو ئهو كاره بۆ پاره دهكهن .یاســایەکی تایبەت بە هاکكــردن نییە،
دیانە ،ناوێکی خــوازراوى كچێكه ،باس بەڵکــو دەتوانرێــت لــە چوارچێــوەی
لهو روداوه دهكات كه بهسهر هاوڕێكهى ماددەی ( )٢لە یاســای قەدەغەکردنی
دا هاتــوه «هاوڕێکەم لینێکی بۆ هاتوە خــراپ بەکارهێنانــی ئامێرەکانــی
و ئەویــش نەیزانیــوە کردویەتیهوە ،لە پەیوەندیکردن دا دابنرێت ،لهو یاسایهدا
رێگــەی ئــەو لینکەوە هەمــو زانیاری و ســزای بــۆ ئــهو كهســانه دانــاوه كــه 
وێنەکانی کەوتوهتە دەستی هاکكەرەکە ئامێرهكانــى پهیوهندیكــردن بــه خراپ
و هەڕەشــەی باڵوکردنــەوەی لێی کردە بهكاردههێنن ،ئهویش به زیندانیكردنیان
کەئەگــەر ئــەو بڕە پــارەی کــە داوای لە شەش مانگ کەمتر نەبێت و لە پێنج
کردوە پێی نــەدا ،هەرچەندە هاوڕێکەم ســاڵ زیاتر نەبێــت ،یــان غەرامەكردن
ئــەو بڕە پارەی پێــداوە ،بەاڵم هەندێک لــە ملیۆنێــک دینار کەمتــر نەبێت و لە
پێنــج ملیۆن زیاتر نەبێــت ،یان بهو دو
لە وێنەکانی باڵوکردهوە».
ئهم كارهى كه دهكرێت ،له روى یاساوه  سزایە».

گێچەڵی سێكسی لەسەر ئینتەرنێت چییە؟
◘ ئاسۆ وەهاب*
رەنگە دەگمەن بن ئەوانەی كە رۆژانە
نامەیان پێناگات لە رێگەی تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكانەوە تیایدا نێرەر
نوسیویەتی( :ئەكرێت یەكتر بناسین؟)
یان(من سەرسامم بە تۆ!) (بەڕاستی
تۆ جوانی!) ئەمە بۆ خۆی سوكترین
شێوەكانی گێچەڵن لەسەر تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان.

لەگــەڵ برەوســەندنی تەكنەلۆژیــا
و كەناڵەكانــی پهیوەنــدی و تــۆڕە
كۆمەاڵیهتییــەكان ،ئــەم مەســەلەیە
دەبێتــە دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتــی و
چەمكــی گێچەڵــی سێكســی لەســەر
ئینتەرنێت ســەرهەڵدەدات ،كە بریتییە
لــە ناردنــیكۆمێنت و نامــە و وێنە و
ڤیدیــۆی نەگونجــاو لەرێگــەی تــۆڕە
كۆمەاڵیەتییــەكانیــان ئیمێــڵ یان له 
رێگهی مۆبایلــەوە (ئیدی بە نامە بێت
یان بەتەلەفۆنكردن).
گێچەڵــی سێكســی ،بریتییە لــە :هەر
قســەیەك یــان رەفتارێكی نەخــوازراو  
كەسروشــت یان ئاماژەیەكی سێكســی
راســتەوخۆ یان ناڕاســتەوخۆی هەیە و
ئەتكــی بیســتن و بینیــن و جەســتە و
تایبەتمەندی و هەســتی تــاك دەكات،
ئەمەواتلێدەكات هەســت بە نائارامی و
هەڕەشە و ترس ،یان هەست بەبێڕێزی
و سەرزەنشتكردن و ئەتككردن بكهیت.
یەكێك لە كۆنترین شــێوەكانی گێچەڵی

زانیاری لەبارەی
خۆت لەگەڵ كەسانی
نهناسراو مەگۆڕەوە

سێكســی پەیوەنــدی تەلەفۆنییــە،
ئــەو كەســەی گێچەڵیــی دەكات بــە
مەبەســت یــان بێمەبەســت تەلەفــۆن
بــۆ پەیوەندیكــردن بــە نێچیرەكانــی
بەكاردەهێنێــت ،هەندێكجــار ژمارەكــە
دەناســێتهی چ كەسێكە و هەندێكجار
هەڕەمەكــی ژمــارە لێــدەدات ،زۆربەی
كاتەكانــی كێچەڵــكار لــە درەنگانێكى 
شــەو تەلەفــۆن دەكات و بە مەبەســت
دەنگی گرتــە ڤیدیۆییە سێكســییەكان
دەداتە گوێی نێچیرەكەی یان بە دەنگی
خۆی ئاماژەی سێكســی  دەداتە گوێی
نێچیرەكەی.
شــێوەیەكی تــری گێچەڵیــی ،ناردنــی
وێنــە و ڤیدیــۆ و لینكــی ماڵپــەڕە
روتەكانــە (پــۆڕن) لەرێگــەی تــۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكانــەوە ،بــۆ نمونــە:
فەیســبوك و تویتــەرو ئەوانی تر .یان
هاككــردن یان دزینی ئەكاونتی تایبەتی

نێچیرەكە وبردنی وێنە و پرنت سكرینی
نامە تایبەتەكانــی و دواتر بەكارهێنانی
لــە گێچەڵــی سێكســی .هەندێكجــار
گێچەڵــكار هەڕەشــەی  باڵوكردنــەوەی
وێنــە ونامــەكان دەكات و نێچیرەكەی
دەستەمۆ دەكات تا توشی الدانی بكات.
گرنگترین شت بۆ ئەوەی توشی گێچەڵیی
نەبیــت ،ئەوەیە هۆشــیاری خۆتبەرز
بكەیتــەوە لەبەكارهێنانــی ئینتەرنێت و
تۆڕه كۆمهاڵیهتییــهكان،رەزامەند مەبە
لەســەر وهگرتنی هاوڕێیهتی كەســانێك

هــەر كات توشــی ئــەم كێشــەیە بویت
بەڵگەكان مەســڕەوە و خێزانەكەت لێی
ئاگادار بكەرەوە.
بــە هیچ شــێوەیەك وەاڵم مــەدەرەوە،
تەنانــەت ئەگــەر سەرزەنشــتی
گێچەڵكاریش بكەیت ،چونكە وەاڵمدانەوە
دەروازەی گفتوگۆ دەكاتەوەودەرئەنجام
دەكەویتە هەڵەوە.

نایانناســیت بەتایبــەتلەســەر تــۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان.
بە هیچ شــێوەیەك زانیاری كەسیت یان
وێنــە و گرتــەی تایبەتی خۆت لەســەر
ئینتەرنێت باڵو مەكــەرەوە كە لەوانەیە
بۆ گێچەڵیی پێكردن بەكار بهێنرێت.
زانیــاری لەبارەی خــۆت و خێزانەكەت
لەگــەڵ كەســانێك مەگــۆڕەوە كــە
نایانناسیت.
وێنــەی تایبەتــی خۆت كــە جلوبەرگی * راهێنــهر لــه  بــوارى ئاسایشــی
ماڵەوەت لەبەره لەگەڵ كەسمەگۆڕەوە. ئینتهرنێتى
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لە گەرمیان دەستبەرداربون لە مناڵ سەرهەڵدەدات
رێكخراوێك :منااڵن هەم کاردەکەن و هەم توندوتیژیشیان بەرامبەر دەکرێت
منــاڵ دەبێت تەمەنی ســەرو  ١٦ســاڵ
بێت ئــەوکات دەتوانێت کاربکات ،بەاڵم
دەبێت ئهو كاتهش کارەکەی سوک بێت
و تەنها بۆ فێربونی بێت .لە کوردستان
نەبونــی بیمەی کۆمەاڵیەتــی بۆ منااڵن
بە هۆکاری ســەرەکی مانەوەی منااڵنی
ئیشــکەر دادەنرێت لــەو بارودۆخەی کە
تێیدان.

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
بەڕێوبەری رێکخراوی النەی منااڵن
لەگەرمیان ،هۆشداری دەدات لەوەی
منااڵن لە سنورەکە کاری زۆر قورسیان
پێدەکرێت و روبەڕوی سوکایەتی
پێکردن دەبنەوە ،هاوکات جەخت
لە زیادبونى توندوتیژی خێزانی
دەکاتەوە بەرامبەر مناڵ ،ئەمەو باسی
دەرکەوتنی حاڵەتی دەستبەرداربونی
دایکان و باوکانیش دەکات لە
مناڵەکانیان.
لــە دیدارێکــی یهكــهى رۆژنامهوانــى
مافهكانــى مــرۆڤ ل ه رادیــۆی دەنگ دا
لــ ه ســهروبهندى رۆژى جیهانى منااڵن،
شــیرین مهحمود ،بەڕێوبەری رێکخراوی
النەی منااڵن ل ه گهرمیان ،تیشکیخست ه

ســهر رەوشــی منااڵن لــە روی ماف و
کار و ئــەو توندوتیژیانــەی بەرامبەریان
دەکرێت.
كاركردنى قورس ب ه منااڵن
کارکردنی مناڵ یەکێکە لەو پرسانەی کە
دوای چەندین ساڵ لە دەرکردنی یاسای
تایبەت و دروستبونی چەندین رێکخراو
بۆ رێگریکردن لێــی ،كهچى بەردەوامی
هەیە .ئهمــهش لهكاتێكدای ه ك ه ئامارى
فهرمــی لهبارهى قهبــارهى حاڵهتهكهوه
بونى نیه.
شــیرین مەحمود ،هێماى بــۆ ئهوهكرد:
لە تەواوی کوردســتان ئامــاری منااڵنی
ئیشکەر کۆکراوەتە بەتەنها لە گەرمیان
نەبێت .وتی« :ئێمە چەند جارێک داوی
کۆکردنــەوەی ئامارمان کردوە ،بەاڵم بە
بیانــوی نەبونی بودجەوه وەزارەتی کار

رەزامەندی نەداوە».
لهگهڵ ئهوهشدا هێماى بۆ ئهوه كرد ك ه
بهپێــى بهدواداچونهكانیــان دهركهوتوه
تەمەنی منااڵنی ئیشــکەر لــە گەرمیان
زۆر کەمە ،بەشــێوەیەک مناڵی ئیشکەر
هەیــە تەمهنــی  ٨یــان  10ســاڵە ،ئەو
کارانەشی دهیکەن کاری قورسن ،وەک:
(کارکــردن لــە ناوچەی پیشەســازی،
حەماڵــی ،پاکكردنــەوەی جامــی
ئۆتۆمبێلی سەرشەقامەکان و فرۆشتنی
ئاو و کلینكس) ،لەگەڵ ئەوەشدا ماوەی
کارکردنەکەیــان زۆرە كــ ه ههندێكجــار
دهگات ه  12سهعات ل ه رۆژێك دا.
لەســەر ئــەم خاڵــە زیاتــر دوا و وتی:
بەپێــی بەدواداچونەکانمــان ئەو منااڵنە
زۆرجــار روبــەڕوی قســەی ناشــرین و
سوکایەتی پێکردن دەبنەوە.
بەپێــی جارنامــەی مافەکانــی منااڵن،

وتیشی :جاری واهەبوە باوک لە شوێنە
گشــتیەکان توندوتیژی بەرامبەر مناڵی
کردوە ،هاواڵتی پەیوەندی بە پۆلیسەوە
کردوە باوکەکە دەستبەسەر کراوە.
کەواتــە منــااڵن ئەگــەر توندوتیژیــان
بەرامبــەر کرا هیــچ پەناگەیەک هەیە لە
گەرمیان پەنای بۆ ببەن؟
لە وەاڵمدا وتــی :گرفتەکە ئەوەیە مناڵ
کــە توندوتیــژی بەرامبــەر دەکرێت لە
ماڵەوە بەنــد دەکرێت ،مەگەر دەرفەتی
بۆ هەڵکەوێت بتوانێت داوای مافی خۆی
بکات.

پهروهردهیهكى نادروست
بهڕێوبــهرى النهى منــااڵن ل ه گهرمیان،
دایکان و باوکان بە کەمتەرخەم دەبینێت
لــە پەروەردەکردنــی مناڵەکانیــان.
دیاردهى دهستههڵگرتن ل ه منااڵن
تیشکدەخاتە سەر ئەوەى بەشێوەیەکی
بەرچاو خۆیــان لــە پەروەردەکردنێكى لەبەردەوامــی گفتوگۆکەدا تیشــکخرایە
ســەر کێشــەیەکی نــوێ کــە بەرۆکــی
تەندروست بواردوە.
دەڵێــت :لەکاتێکــدا مافــی مناڵــە کە منااڵنی گرتوە ،ئەویش دەستهەڵگرتنی
پەروەردەیەکی تەندروست بکرێت ،بەاڵم دایــک و باوکە لە منــاڵ لەگەڵ فڕێدانی
لێــرە دەبینیــن دایک و بــاوک ئەوەندە مناڵ.
گرنگــی بــە بابەتــی تەرفیهــی دەدهن بهرپرســهكهى النــهى منــااڵن لــ ه
بــۆ مناڵهكانیــان ،ئهوهنــده گرنگی بە گهرمیــان ،باســی لە چەنــد حاڵەتێکی
بابەتی پەروەردەیی نادهن ،بهشێوهیهك دەســتهەڵگرتنی لــە منــاڵ کــرد لــە
تابلێتێــک بەمناڵەکەیــان دەدەن بەبێ گەرمیان ،کە ئێســتا مناڵەکان لە ماڵی
هیچ رێوشوێنێكى پهروهردهیی ،بەمەش بێسهرپهرشتانى (حاجی ئاهو) ل ه كهالر
لهخۆگیراون ،بهاڵم ب ه وردى ئاماژهى ب ه
ئەو مناڵە داهاتویەکی باشی نابێت.
ئامار و داتایهك لهوبارهیهوه نهدا.
لەگەڵ دەرکەوتنی حاڵەتی نەگرتنەخۆی
توندوتیژی بهردهوامه
لــە جاڕنامــەی مافەکانــی منــااڵن منــاڵ لەالیــەن دایــک و بــاوک دوای
بڕگەیەکی تایبەتە بە مافی پاراســتن لە جیابونــەوە ،یان فرێدانی مناڵی ســاوا،
توندوتیژی ،بەاڵم رۆژانە لەســەر شەقام بــەاڵم لەگەرمیان هیــچ ئامادەکاریهكى
و بــازاڕ و شــوێنە گشــتیەکان و لە ناو قهرمی نەکراوە بۆ تەرخانکردنی شــوێن
خێزانەکانیــش دا منــااڵن توندوتیژیــان بۆ ئەو منااڵنە.
بەرامبــەر دەکرێــت لەالیــەن دایــک و بــە وتەی (شــیرین مەحمــود) ،ئەوە
باوک یاخود کەســانی دیکەی خیزان و ئەرکی حکومەت ه شــوێن و پێداویســتی
بــۆ ئــەو منااڵنــە دابین بــکات ،كهچى
دەوروبەریان.
شــیرین مهحمــود ،جەختــی کــردەوە لهگهرمیــان خێرخوازێــك لهرێگــهى
توندوتیــژی بەرامبــەر منــاڵ لــە دروستكردنى ئهو ماڵهوه «ماڵی حاجی
ئاهو» ئهو ئهركهى گرتوهت ه ئهستۆ.
ناوخێزانەکان لە ئاستێکی بەرزدایە.

چۆنيەتی چارەسەرکردنی ئیرەیی لەالیەن منااڵن
◘ نەوژین،
وهرگێڕانى :نازەنین گۆران
ئیرهیی یهكێكه ل ه خهسڵهتهكانى
مرۆڤ كهله ههمو قۆناغێكدا بهشێوهى
جیاواز بونى ههیه ،بهاڵم لهم بابهتهدا
ههوڵدهدهین وهاڵمى ئهوه بزانین ك ه
ئیرهیی الی منااڵن چۆن ه و چۆن
چارهسهر دهكرێت؟

بەراوردی
مناڵەکەت بە
مناڵێکی تر مهكه

* پێناسەی ئیرەیی لەالیەن منااڵن
دیاردەیەکــی دەرونــی کارلێکــراوە ،کە
مناڵ هەســتی پێــدەکات و بەپێی توانا
دەیشارێتەوە ،بۆ ئەوەی خۆی هەمیشە
بەباشی دەربکەوێت.
دەتوانیــن پێناســەیەکی تــری ئیرەیی
بکەین لەالیەن منــااڵن ،کە دیاردەیەکە
توڕەیــی و هەڵچــون و عینــادی منــاڵ
کۆدەکاتــەوە بەیەکــەوە ،بــەاڵم لەگەڵ
ئەوەشــدا ناکرێــت بــە دیاردەیەکی زۆر
خراپی بزانین ،بەڵکو شــتێکی ئاساییە
کە لەالیەن منااڵن دروستدەبێت لەکاتی
پەروەردەکردنیانــدا و چارەســەریش
دەبێت.
پێویستە دایک و باوک لەو کاتانەدا بزانن
چۆن رەفتار لەگەڵ مناڵەکانیان دەکەن
بەمێشــکێکی ئارامەوە ،بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکەت کەئەویش دوورخستنەوەی
خراپیەکانــی ئیرەییە ،چونکــە ئێرەیی
ئەگەر لــە حاڵەتێکی ئاســایی دەرچو،
ئەوا دەبێتە نەخۆشیەکی زۆر کە لەگەڵ
ئەو مناڵە گەورە دەبێت.

تەنانــەت برا و خوشــکێکی خۆی بێت،
ئەوە وایلێدەکات بیر لەئیرەیی بکاتەوە.
کەســایەتی الواز و دروســتنەکردنی
متمانــە بەخۆیــان لەالیــەن منــاڵ ،وا
دەکات ئیرەیی بەکەسێکی تر ببات.
ههروههــا کەموکوڕیــی جەســتەیی وا
دەکات مناڵ هەســت بــە ئیرەیی بکات
بەرامبەر مناڵێکی تر.
لێــدان لە مناڵەکــەت کاتێک ئیرەیی بە
براکــەی دەبــات ،وادەکات ئیرەیەکــەی
زیاتــر بێــت و رق لەدڵ بێــت بەرامبەر
براکەی.
ســتایش نهكردنى مناڵێکــی تر لەپێش
مناڵەکەی خۆت ،چونکە وادەکات زیاتر
ئیرەیی بکات.

* رێگاکانی دەربرینی ئیرەیی
هاوار کــردن و توڕەیی .بەشــێوەیەکی
بەردەوام هەڵدەستێ بە لێدانی مناڵێکی
تر بەبێ هۆ.
* هۆکارەکانی ئیرەیی منااڵن
بەراوردکردنــی مناڵەکەت بــە مناڵێکی دهرکەوتنی رەفتاری عینادى .وایلێدێت
تر ،ئەگــەر خزم بێت یــان هاورێی یان ئیتــر بــەدوای رەفتارەکانــی خــۆی

دەڕوات و شــەڕ دەکات لەســەر هەموو
شــتێك ،تەنانــەت لهســهر خــواردن و
خواردنەوەکانیش.
* چارەســەرکردنی ئیرەیــی لەالیــەن
منااڵن
 .1ستایشــكردنى مناڵەکــەت لەهەمــو
شــوێنێك ،ئیتــر ئەگــەر ماڵەکەی بێت
یان لەقوتابخانە یان لەناو هاورێیەکانی،
وادهكات متمانــ ه بهخۆبونــى تێــدا
بچێنرێت.
 .2هەرلەمناڵێــەوە لەســەر بەخشــین
وخۆشەویســتی کەســانی دەوروبــەر و

بــکات ،بۆ نموونــە :کاتێک دیاریەک بۆ
مناڵە بچوکەکەت دەهێنیت بیدە دەستی
مناڵە گەورەکەت پێ ببەخشێت.
 .5هاندانــی منــاڵ لەســەر هەوڵدان بۆ
ســەرکەوتن و ئامانج لە ژیان بۆ ئەوەی
کارێک و ئامانجێکی هەبێت کەخۆی پێ
سەرقاڵ بکات.
 .6ئەگەر مناڵەکەت هەر کەموکوڕیەکی
هەبێت بەتایبەت جەســتەیی ،پێویستە
زیاتــر گرنگــی پێ بــدەی ،بــۆ ئەوەی
هەست بەکەمی خۆی نەکات.

دەســتدرێژی نەکردنــ ه ســەر مافەکانی
کەسانی تر پەروەردەی بکەی.
 .3ئهگــهر خاوهنــى چهنــد مناڵێكــى،
دهبێت وەک یــەک پهروهردهیان بكهیت
و خۆشهویستی بەیەکسانی لەنێوانیاندا
دهرببڕیت و بهبێ هۆ كهسێكیان ستایش
نهكهى لهپێش چاوى ئهوهكهى تریان.
 .4لەکاتــی لەدایکبونــی مناڵــی بچوک
پێویســتە دایــک و باوک زیاتــر گرنگی
بەمناڵــە گەورەکــە بــدەن ،وایلێبکــەن
هەســت بــەوە بــکات هێشــتا ئــەو بۆ
دایــک و باوکــی گرنگــە .هەندێک رێگا
بەکاربهێنرێت کە وابکات کەمتر ئیرەیی سهرچاوه :سايتى (موضوع)
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فیچهر

متمانەکردن بە ژنانی پارێزەر زیادیکردوە

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
كاتێك (هیوا) دۆسیهیهكى ههبو ل ه
دادگا و پێویستی به پارێزهر بو ،ل ه
بری پارێزهره پیاوهكان ،پێشكهش
ب ه ژنه پارێزهرێكى كرد ،چونكه وهك
بهدواداچونى كردبو ،ئهو پارێزهره
لێهاتوه لهو بوارهدا و دهتوانێت
دۆسیهكهى ب ه باشی بگهیهنێت ه
ئهنجام.
ئهمــهى ل ه دۆســیهى (هیــوا)دا رویدا،

پێــش چهند ســاڵێك حاڵهتێكــى كهم
و دهگمــهن بــو ،ئــهو كات نــ ه ژمارهى
پارێــزهران لــ ه رهگــهزی مــێ ئهوهنده
زۆر بو ،نــ ه ئهوهنــدهش بوبون ه مایهى
متمانــهى ئهوانــهى كاریان بــ ه پارێزهر
دهكــهوت ،بــهاڵم بهپێی پێــدراوهكان،
ئێستا دۆخهك ه جیاوازه.
ئێســتا ژنانــى پارێــزهر كێبڕكێیهكــى
بههێــز دهكهن بــۆ ســهلماندنى توانا و
لێهاتوییان ،ئهوان توانیویان ه لهگهرمیان
ب ه هێز و گوڕهوه بێن ه ناو ئهم بوارهوه.
چرۆ عومەر ،پارێزهر ،باس لەوه دهكات

ب ه جیاوازیهكى زۆرهوه ئێستا هاواڵتیان
رو لهوان وهكو ژنانى پارێزهر دهكهن بۆ
كاركردن لهسهر كهیسهكانیان.
وتــى :جیاوازیەکی ئەوتۆ نیە لەنێو ئەو
کەیســانەی کــە پێشکەشــمان دەکەن،
زۆرێــک لــە پیاوانیــش گرنگــی بــەوە
نــادەن کــە کەیســەکانیان پارێزەرێکی
پیــاو بەڕێــوەی ببات یــان پارێزەرێکی
ژن ،بهڵكــو گرنگی ب ه توانا و لێهاتویی
دهدهن.
ئهو ك ه هاوشانى براكهى كاری پارێزهرى
دهكات ،ب ه باوهڕبونێكى قوڵهوه دهڵێت:

متمانەی تەواوم
بەسەرکەوتنی خۆم
هەیە لە پیشەکەمدا

ژنانى پارێزهر
روبهڕوى مهترسیش
دهبنهوه

«متمانەی تەواوم بەســەرکەوتنی خۆم
هەیە لە پیشەکەمدا».
ئهم خاڵه ،هاواڵتیانیش ل ه رهگهزی نێر
جهختى لێدهكهنهوه.
هیــوا عومەر 38 ،ســاڵ  ،بۆ (نەوژین)
وتــی :هیچ جیاوازیەک لە تواناى پیاو و
ژن دا نی ه و هیچ بنەمایەکی یاسایی نیە
کە ئهم جیاوازی ه بســهلمێنێت ،بۆی ه من
خۆم متمانهم پێیانه.
بهپێــی ئامارێك ك ه ل ه ژورى پارێزهرانى
كــهالرهوه دهســتمان كهوتــوه ،لــ ه
دهڤهرهكــهدا  100پارێــزهر هــهن ،لــهو
رێژهیــهش  32پارێزەریان لــ ه رهگهزی
مێن.
ســهرباری زیادبونى ژمارهى پارێزهرانى
ژن ،بــهاڵم خۆیــان وایدهبینــن كــ ه
كارهكهیــان قورســایی و تهنانــهت
مهترسیشی تێدایه.
ئەشــواق شــێخ نەجیب ،مــاوەی پێنج
ســاڵە كارى پارێــزەری دهكات ،بــاس
لهوهدهكات هێشــتا كهســانێك ههن ب ه
كهمتر ل ه تواناى ژنانى پارێزهر دهڕوانن.
ئامــاژهى بهوهشــكرد :بهگشــتى ژنانى
پارێزهر جگ ه ل ه مهترسی و لێكهوتهكانى
كارهكهیان ،روبهڕوى مهترسی ناوزڕاندن
و شــكاندنى كهســایهتیش دهبنــهوه

بهتایبهتى لهالیهن ئهو كهسانهى ك ه دژ
به بریگرتهى ئهوانن.
ســهرباری ئهم ریســك و مهترســیانه،
بهاڵم وادیاره ژنــان مكوڕن لهم بوارهى
كــ ه زۆرتر بــ ه بوارێكــى پیاوانــهى پڕ
كێشــمهكێش ناســراوه ،جێگهى خۆیان
بكهنــهوه و بونــى خۆیان بســهلمێنن،
ههر ئهمهش ه وایكردوه پێ بهپێ متمان ه
كردن پێیان ل ه ههڵكشاندابێت.
ســکااڵ ســەباح ،پارێــزهر ،جەخــت
لەقســەکانی هاوتاكانــى دەکاتــەوە و
دهڵێــت :بەهــۆی هۆشــیاربونەوە و
بەرەوپێشــچونی بیركردنهوهى کۆمەڵگا
لهبارهى رۆڵی ژنــهوه ،متمانهمان زیاتر
پهیدا كردوه.
ئامــاژهى بهوهشــكرد متمانهكــ ه تهنها
لــهالی ژنــان چــڕ نهبوهتــهوه ،بهڵكــو
پیاوانیش بۆ بهڕێوهبردنى كهیسهكانیان
ئــهوان دهكهن بــ ه پارێزهریان «رێژەی
ئهو پیاوانهش کە کەیســمان پێشکەش
دەکەن رو لەزیاد بونە».
پێیشــیوای ه ئهوهى وایكردوه ئهم دۆخ ه
بێت ه ئاراوه ،بهشــێكى زۆری بۆ تواناى
خودی ژن ه پارێزهرهكان دهگهڕێتهوه ك ه
وهكخــۆی وتى« :توانیومانە بەهێزیی و
بەهرەمەندیی خۆمان بسەلمێنین».

کچان و کوڕانی زانکۆی گەرمیان کۆمەڵگە هۆشیار دهكهنهوه
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
 11كچ و كوڕى فێرخواز ل ه زانكۆی
گهرمیان ،گروپێك بۆ ئهنجامدانى
چاالكی كۆمهڵگهیی و هۆشیاریی
دادهمهزرێنن ،لهو رێگهیهوه چهندین
چاالكی جیاواز ئهنجام دهدهن ب ه
ئامانجى سودگهیاندن ب ه كۆمهڵ،
زۆرینهى ئهندامانى گروپهكهش كچانن.
دهســتهیهك لــ ه فێرخوازانــى بهشــى
دهرونناسی زانكۆی گهرمیان ك ه ل ه  9كچ
و  2كوڕ پێكدێن ،گروپێكی هۆشــیاریی
و كۆمهڵگهییان دروستكردوه .لە ماوەی
رابــردودا چەندین چاالکی جۆراوجۆریان
ئەنجــام داوە ،دواهەمینیشــیان
بهرههمهێنانــى ڤیدیۆیەکــی هۆشــیاری
بو لەســەر ڤایرۆسی کۆرۆنا ك ه لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکان باڵویان كردهوه.
ئــهوان بــاس لهوهدهكــهن هۆشــیاریی
كۆمهڵگــ ه بهرپرســیارێتى ههموانــه،
بۆی ه بهبێ گوێدان ه رێگریهكان ،شــانیان
داوهت ه ژێر ئهو ئهركه.
خەندە ئیسماعیل 20 ،ساڵ ،ئهندامێكى
گروپهكهیــه ،جەخــت لەوەدەکاتــەوە
دهبێت ژنان هاوشــانى پیــاوان ،رۆڵیان
ل ه چاالكیهكاندا ههبێت.
وتــى :ژنــان دەبێــت وەکو پیــاوان لە
ھەمــو چاالکیــە مەیدانیــەکان لەســەر
پــرس و پێشــهاتە جۆربەجۆرەکان رۆڵ
و کاریگەریان بنوێنن.
بهاڵم وادیاره ئهم ههوڵدان ه بۆ كاراكردنى
رۆڵی ژنان لهكۆمهڵگادا ،ههروا ئاســان
نهبــوه ،بهڵكــو رێگــری كۆمهاڵیهتیــان
لهپێشدا ههبوه.
ئاسیا فازڵ 21 ،ساڵ ،باس لەوەدەکات
کۆمەڵگا دهرفهتى ئهوه ب ه كچان نادات

بههرهكانى خۆیان دهرخهن .وتى« :کە
کارێــک دەکەیــن توانجمان لێــدەدەن و
چەندین رێگریمان بۆ دروست دەکەن».
ســهرباری رێگریــهكان ،ئــەم کۆمەڵــە
فێرخــوازهی زانکــۆی گەرمیــان كــ ه
دانیشــتوی ناوچــە جیاوازەکانــی
کوردســتانن ،بهبــێ گوێدانــ ه جیاكاری ه
رهگهزیــی و ناوچهییــهكان ،خهمــی
هۆشــیاریی كۆمهڵــگا هانــى داون بــۆ
دهســتپێكردن و بهردهوامبــون لــهو
كارهیان.
رێــکار ئــاراس 20 ،ســاڵ ،دانیشــتوی  
قهزاى هەڵەبجەی شەهیدە و ئهندامێكى
گروپهكهیــه ،بــاس لــهوهدهكات
گروپهكهیان لهو سۆنگهیهوه دهستبهكار
بوه ك ه ئەرکە لەسەر خوێندکاری زانکۆ
رۆڵــی کاریگەری هەبێت لەســەر الیەنی
زانستی و مەعریفی کۆمەڵگا.
هێمــن شــێرکۆ 22 ،ســاڵ ،دانیشــتوی
ناحیەی رزگاری/كهالر ،باس لهوهدهكات
ئهم گروپ ه بۆ ئهوهی ه ئهو «كهموكورتى
و كوشــتنى تواناى خوێنــدكاره»ى ك ه
وهكخــۆی ئاماژهى بۆ دهكات ل ه زانكۆدا
ههیه ،نههێڵێت و فێرخوازان رۆڵی باش
ل ه كۆمهڵگهدا بهرجهست ه بكهن.
خهنــده ،بــاس لــهوهدهكات پاڵنهرێكى
دیكهیــان بــۆ چاالكــی و كارهكانیــان،
بهرپهرچدانهوهى ئــهو «نەخوێندەواری
» ك ه بهوتهى خۆی
و چــاالک نەبونهیــه 
لە زانکۆدا خەریکە لە حاڵەتەوە دەبێت
بە دیاردە.
کارەکانی ئەم گروپە خۆی دەبینێتەوە لە
ئهنجامدانى چاالكی ل ه بوارى پەرەپێدانی
مرۆیــی و دەرونزانی ،لهمڕوهوه چەندین
سیمینار و چاالکی جۆراوجۆریان لە ناو
زانکۆ ئەنجام داوە ،هاوكات ســەردانیان
بۆ ماڵی بێسهرپهرشتان و بهسااڵچوانى

دهبێت ژنان هاوشانى
پیاوان ،رۆڵیان ل ه
چاالكیهكاندا ههبێت

گهرمیان رێكخستوه و سودمهندانى ئهو
ماڵهیان بهسهركردوهتهوه.
لــهم ماوهیهى دوایــی دا و بهكاریگهریی
باڵوبونــهوهى كۆرۆنا ،گروپهك ه چاالكی ه
مهیدانیهكانــى وهســتاوه ،لهبــری ئهوه
رویان كردوهتــ ه ئهنجامدانى چاالكی ل ه
تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان دا.
سارا کامەران ،ئهندامێكى ترى گروپهكه،
بــۆ (نهوژیــن) وتــى :بههــۆی ئــەوەی
بەگشــتی خەڵک دوچاری بارودۆخێکی
شڵەژانی دەرونی بوە بههۆی كۆرۆناوه،
بۆیە ویســتمان لــەروی تەندروســتی و
دەرونیــەوە هۆشــیاریان بکەینــەوە کە
چۆن مامەڵە دەکەن لەگەڵ بارودۆخێکی
لــەم شــێوەیە ،ههربۆیــ ه ههســتاین ب ه
بهرههمهێنانى ئهو ڤیدیۆیه.
ئــهم گروپــ ه پــرۆژه و پالنــی چاالكی
دیكهى زۆریــان ههیه ،یهكێك لهوانهش
وهك (هێمن شــێرکۆ) هێمــاى بۆ كرد،
ئهنجامدانــى توێژینــهوهى دهرونــی و
گهیاندنــى دهرهنجامهكهیهتــى بهالیهن ه
پهیوهندیدارهكان.
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ه لهگهرمیان
كۆژانى ژنانى توشبوى شیرپهنج 
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ژنانی توشبو بە نەخۆشی شیرپهنجه
له گهرمیان باس لەوەدەکەن سەرباری
ئەوەی کە باری تەندروستیان باش
نیە ،توشی گرێی دەرونیش بون بە
هۆی ئەو ئاسەتەنگانەی کە روبەڕویان
دەبێتهوه بهتایبهتى له نهبونى
چارهسهر ل ه ناوچهكهیان.

 21رۆژ جارێک
دەبێت سەردانی
سلێمانی بکەم

شــیرپەنجە بریتیــە لــە گەشــەکردن و
دابەشــبوونێکى نائاســایی خانەکانــى
لەش ،ئهمهش لهوهوه سهرچاوه دهگرێت
كهههمــو خانهیهك ســوڕى دروســتبون
و مردنــى ههیــه ،واتــا خانهیهكى تازه
لهجێی خانهیهكى مردو دروست دهبێت،
بهاڵم كاتێك تێكچونێكى جیناتیكی لهم
پرۆســهیهدا رودهدات ،تێكچون دروست
دهكات و ئهو تێكچونهش دهبێت ه وهرهم
و به شیرپهنجه ناودهبرێت.
لــهم ســااڵنهى دوایدا رێژهى توشــبون
بــ ه نهخۆشــی ه شــیرپهنجهییهكان لــ ه
ههرێمــى كوردســتان زۆر زیادیــان كرد
ب ه گهرمیانیشــهوه ،ئهگهرچی ئامارێكى
ورد لهبــارهی توشــبوانى گهرمیانــهوه
لهبهردهســتدا نیــه ،بــهو هۆیــهى
نهخۆشــهكان ل ه تهندروســتى گهرمیان
تۆمــار ناكرێن و دهچن ه شــارهكانى تر
بۆ چارهسهر.
قورسیی نهخۆشــیهك ه و زۆری رێكار و
هاتوچۆی پزیشك ،بوهت ه مایهى ئهوهى
توشــبوهكانى ههســت ب ه ماندوبونێكى
زۆر بكهن.
حەپسە محەمەد 50 ،ساڵ ،ژنی ماڵەوەیە
و دانیشتوی شاری کەالرە ،توشبویهكى
شــیرپهنجهیه .بــە روخســارێکی پڕ لە
بێزارییــەوە ســەبارەت بــە ماندوێتــی
نهخۆشــیهكهى بــۆ (نەوژیــن) دوا و
وتی :سەرباری ئەوەی کە نەخۆشیەکی
قورسم هەیە و هێزی لەبەر بڕیوم ،بەاڵم

تهنانــهت بــاس لــهوهدهكات نهخــۆش
ههبوه لهگهرمیانهوه هاتوه بۆ سلێمانى
و پارهى گهڕانهوهى پێ نهبوه و ل ه ناو
نهخۆشخانهك ه بۆی كۆكراوهتهوه.
حەپســە-ش وتــى :ئەگەر ســەنتەرێک
هەبوایــە لێــرە کــە چاودێــری
تەندروســتیمانی بکردایــە ،زۆر بــاش
ئەبو ،چونکە هەم ماندوێتی کەمتر دەبو
هەم تێچونى کەمتری دەویست.
ئهگــهر ئهم ژنانه خۆیان دۆخیان خراپ
بێت ،ئهوا ئهم ههمو سهردان و ئهو دۆخ ه
داراییــهى بههــۆی نهخۆشــیهكهیانهوه
دێته ئاراوه ،دۆخیان خراپتر دهكات.
هێــرۆ حەســەن ،توێــژەری دەرونــی،
ســەبارەت بــە حاڵەتی دەرونــی ژنانی
توشــبوى شــیرپهنجه بــۆ (نەوژیــن)
وتی« :مــرۆڤ کە نەخــۆش دەکەوێت
باری دەرونیشی گۆڕانی بەسەردا دێت،
چونکــە دەرون و جەســتە پەیوەندیان
بەیەکەوە هەیــە ،بەتێکچونی یەکێکیان
ئەویتریشــیان تێــک دەچێــت ،بۆیــە
بــاری دەرونــی ئــەو ئافرەتانــەی کــە
شــیرپهنجهیان هەیــە بەدڵنیاییەوە زۆر
نائــارام دەبێــت ،بەتایبــەت ئەوانــەی
گەرمیان کە ب ه ناچارى چەندین کاتژمێر
رێگە دەبڕن بۆ پشکنینێک».

هێنــدەی ئەوە بیزاری نەکــردوم کە بە
بەردەوامــی دەبێــت بچمە ســلێمانی بۆ
پشکنینێک یان وەرگرتنی دەرمانێک.
ئــهوهى دۆخــی ئهم ژنانــهى قورس تر
كــردوه ،ئهوهیــ ه بــۆ ههر چارهســهر و
راوێژێــك دهبێت بچن ه شــارهكانى دیك ه
و بهتایبهتــى ســلێمانى ،بهوهۆیــهى ل ه
ئیــدارهى گهرمیــان دا هیــچ ناوهندێكى
پزیشــكی تایبــهت ب ه شــیرپهنج ه بونى
نیه.
تابــان محەمەد 40 ،ســاڵ ،دانیشــتوی
شــاری کــەالرە و فهرمانبــهره ،بــۆ
(نەوژین) وتى 21« :رۆژ جارێک دەبێت
من ســەردانی سلێمانی بکەم بۆ ئەوەی

دەرمانەکانــم وەربگــرم و پشــکنینی
بەردەوامــی نەخۆشــیەکەم بکــەن کــە
تاوەکــو ئیســتا  ٢٥دەرزی کیمیایــم
بەکارهێناوە لەگەڵ یەک جار تیشک».
ئــهم بهردهوام هاتوچۆكردنه ،ئهو ژنهى
مانــدو كــردوه ،بهتایبهتــى ههمو كات
دهبێت مناڵهكانى ل ه ماڵی كهســوكاری
بهجێبهێڵیت بهوپێیــهى جاری وا ههی ه
چارهسهرهكهى شهوى بهسهردا دێت.
ســاڵی  2018راگهیهنــرا ك ه ب ه فهرمانى
جێگــری ســهرۆكى حكومهتــى ههرێم،
ســهنتهرێكى پشــكنینی شــیرپهنجهى
مهمــك بۆ ژنانى گهرمیــان دهكرێتهوه،
بــهاڵم رۆژ و ههفتــ ه و مانــگ و ســاڵ

تێدهپهڕێت ،بهبــێ ئهوهى ئهو پرۆژهی ه
یهك ههنگاو چوبێته پێشهوه.
(نهوژیــن) بۆ بهدواداچونى ئهم پرســ ه
چهند جارێــك پهیوهندی ب ه بهڕێوبهرى
گشــتى تهندروســتى گهرمیانــهوه كرد،
بــهاڵم ههمــو جــارهكان پهیوهندیهكهى
بێوهاڵم بو.
ژنــان بــاس لهوهدهكــهن ،ئهگــهر ئهم
ســهنتهره بكرێتــهوه ،بهشــێكى زۆری
كێشــهكانیان چارهســهر دهبێــت و
فشارهكانی سهریان كهمدهبێتهوه.
تابــان ،هێمــای بۆ ئەوەكــرد هاتوچۆی
بهردهوامــى شــاران لــ ه روى داراییهوه
زۆر دهكهوێــت لهســهر نهخۆشــهكان،

ئەو ژنە شاعیرهى بهسهر شیرپهنجهدا سهركهوت
كاتــهدا داواى رێنمایی و بهرچاوڕونى ل ه باڕۆکە

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ههتا ئێستاش ئهو دیمهنهى وهكو
مۆتهكه دێت ه پێش چاو ،كاتێك
پزیشكهك ه پێی وت توشی شیرپهنج ه
بویت .پهشۆكانى هاوسهر و مناڵهكانى
به ههواڵهك ه و ئهو خهمهى لهسهر دڵی
ئهوان و خۆی دا دروستى كرد ،بیری
ناچنهوه ،بهاڵم ئهوهى زیاتر ل ه ههر
شتێك جێی شانازیهتى ،زاڵبونى بوه
بهسهر ئهو نهخۆشیهدا.

ســەروین عومــەر مەولــود دەروێــش ،سهردانى پزیشــك دهكات بۆ پشكنینی
ناســراو بە (ســەروین دەروێــش) 45 ،مهمكی ،دواتر بۆی دهردهكهوێت توشى
ســاڵ ،دانیشــتوى شــارى هەولێــرە و شــیرپهنج ه بوه .ئهم روداوه ئهگهرچی
خاوەنى چوار مناڵە .بڕوانامهى دبلۆمی زۆری ل ه ئهو و كهسایهتیهكهى گۆڕیوه،
پزیشــكی ههیه .ل ه ههرزهكاریهوه شیعر بهاڵم بههێزتریشی كردوه.
دهنوســێت ،ل ه پــاڵ ئهویشــدا چەندین «ئــەو ڕۆژەى ئەنجامــى پشــكنینەكەم
وتــارى لــە رۆژنامــە و گۆڤــارەكان دا پۆزەتیڤ بینى ،هەمو دنیا روخا بەسەرم
دا» .سهروین ،بهمشێوهی ه گوزارشت ل ه
باڵوكردوهتەوە.
ئــهو یهكێك ه لــ ه نمونهترین ئهو ژنانهى ساتى دهستنیشانكردنى نهخۆشیهكهى
توانیویانه بهسهر شیرپهنجهدا زاڵ بن .دهكات ،بهاڵم ئــهوهش لهبیر ناكات ك ه
ســهروین ،پــاش ههندێــك گومــان ،دهســتبهردارى ئومێــد نهبوه و ههر لهو

پزیشكهك ه كردوه بۆ ئهوهی چاكبێتهوه
و زاڵبێت بهسهر نهخۆشیهكهدا.
ئەم ژنە شــاعیرە گرێیەك لە مەمكێكى
دروست بو ،بهوهۆیهوه بڕاوهتهوه.
هــهروهك چارهســهرى كیمیایشــی
وهرگرتوه ،بهوهۆیــهوه ب ه ناچارى قژی
لهدهستداوه.
بــهاڵم ئــهو نهخۆشــیهكهى بــ ه عهیب ه
نهزانى ،پێی شــهرم نهبوه ك ه واقعێكى
پزیشــكیی بشــارێتهوه ،بۆیــ ه وهكــو
پیشــادانى بههێزیی خۆی و ســوربونى
لهســهر بهزاندنى نهخۆشــیهكه ،وێنهى
خــۆی بــه قــژی تاشــراوهوه لــ ه تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان باڵوكردهوه.
ئهو بههۆی چارهسهرهوه ،ماوەى هەشت
مانگ لە نەخۆشخانە مایەوە ،بهاڵم ئهم
كاتهى ب ه فیڕۆ نهداوه و كتێبێكى زۆرى
خوێندوەتــهوە .ئهوهنهبێــت كــ ه ئــهم
ماوهیهى ب ه ئاسانى تێپهڕاندبێت ،بهڵكو
ئازارى زۆری ههبوه ،بهاڵم نهیهێشــتوه
ئازارهكان چۆكی پێ دابدهن.
سهروین ،باس لهوهدهكات ئهو ئهزمون ه
ئــهوی زۆر بههێــز كــردوه ،ههربۆیــ ه
ئهزمونهكــهى خــۆی لهگــهڵ ژنانــى
تــردا بهشــداری پێدهكاتــو پاشــان ل ه
رێكخراوێك بۆ هاوكاریكردنى توشبوانى
شــیرپهنج ه كاردهكات ،ب ه توشبوانیش
دهڵێت« :هەرگیز كــۆڵ نەدەن ،بتوانن
روبــەڕوى هەر ئاســتەنگێك ببنەوە كە
دێتە رێیان».
لــ ه ســهروبهندى چارهســهر وهرگرتنى
دا( ،ســهروین دهروێــش) شــیعرێكى
تایبــهت بــهو دۆخهى خۆی نوســی ك ه
دهنگدانهوهیهكــى زۆر ههبــو ،پێیخۆش
بو شــیعرهكهى ب ه خوێنهرانى (نهوژین)
بگهیهنێت.

لە هیندستان...
(قــژە ڕەش و درێــژە قەترانیەکــەی) کــرد بــە
قوربانی...
من لە کوردستان بە پارەیەکی زۆر کڕیمەوە
هــەروەک ەئوەی خەونــی کەســێکی تــرم
لەائســمانی ائرەزوەکانیــدا ڕفاندبێــت
بەدیاریەوە
گریام...
هــەروەک ەئوەی شــێرپەنجە جوانــی و
خەیاڵەکانمــی لــە قوتــوی خەونەکانــم
هەڵپچڕی بێت
گریام...
بیر لەو ژنە هیندیە دەکەمەوە و دەپرسم:
ائخۆ (قژێکی رەش و درێژی قەترانی)
بەرامبەر چەند ژەمە خۆراکە؟
ائخــۆ دەبــێ ەئو ژنــە بزانــێ مــن و ەئو کڕیــار
و فرۆشیار
بۆ گیرابونی نزاکانمان لە چاوەڕوانین؟
لەپەرستگای (تریۆباتی)
لەگــەڵ ەئوەی لــە پەرســتگاکان زۆر شــت
بزر دەبن
ژنێک نەزرەکەی خۆی بەجێهێنا
ھاوکات نزاکانی من لەمزگەوتەکەی نزیک
ماڵمان ون بون!
باڕۆکەکەم دەخەمە سەرم
ھــەروەک ســەماکەرێکی ۆئدیســی حــەزم
دەچێتە سەما
بە شەمەندەفەری خەیاڵ
سەفەرێک بۆ مۆمبای دەکەم
لەوێوە بۆ نیودەلھی و تاج محەل
باڕۆکەکە الدەبەم
خەونەکانم بەو ژنەم ناگەیەنن
کە نازانم بۆ چەند ژەمە خۆراک
قژە رەش و درێژە قەترانیەکەی
کرد بە قوربانی!
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کتێبێــک برینەکانی ژن دەکاتە
قردێلەی قژی!

ه
خهاڵتێكى تایبهت ب 
ژنانى نوسهر

◘ رێزان حەسەن
هەندێكجار کتێبێکی شیعریی بچوک،
ئەندازەی رۆمانێکی چوارسەد پەڕەیی
پەیامی پێیە و رودا و پێشهاتەکانی
کۆمەڵگا ئاوێزان بە فەنتازیای نوسەر
لە وێنەی شیعریدا بەیان دەکات.
رەنگە هەر ئەمەش سیحری بەردەوام
بون و مانەوەی شیعر بێت.

نوسەر کە دێتە گۆ
بۆ ژن ،بە رێز و
شکۆوە دەدوێت

(مۆزەخانەی رەش) ،کتێبێکی شــیعری
قەبارە مامناوەندە ،لەنوسینی (پەروێز
هوما) ،نمونەی ئەم جۆرە کتێبانەیە .ئهم
كتێب ه لە چەندین بابەتی جیا دەدوێت و
لە چاوی الوێکی ژیرەوە سەرنجی بابەتە دوێنێ کچێکی گەڕەکەکەمان،
تراژیــدی و خەمگینەکانــی کۆمەڵــگا کەوتە سەرە مەرگ..
دەدات .ئەمــا ئەوەی ئــەم کتێبەی بەر من دەمزانی یەک تۆز خۆشەویستی،
ســەرنجی ئێمــە خســتوە ،هاتنە گۆی لە جیاتی ۆئکسجین.
نوســەرە لەمەڕ ژنهوە ،کــە پانتاییەکی یەک باوەشی میهرەبانی،
لە جیاتی ،دەرزی.
گەورەی کتێبەکەی داگیرکردوە.
نوســەر کــە دێتە گۆ بــۆ ژن ،بە رێز و یەک تۆز ائزادی،
شــکۆوە دەدوێت و پەنجە لە سەر دانە لە جیاتی ائو.
دانەی برینەکانــی مێینەیەک دادەنێت .ەئوی دەژیاندەوە،
دژ بــە یاســا چەوتەکانــی کۆمەڵــگا وەلێ کەسێک نەبو پێی بدات!
دەوەســتێتەوە و نەفرەت لە نێرساالری
دەکات .بــە دیــار ئازارەکانــی ژنــهوه نوسەری الو ،لە پەیامێکی هاوسۆزی بۆ
رادەمێنێــت تا لە جوانی ژن و مامەڵەی رەگەزی مێیینەش دەڵێت« :هەناسەت
نەشــیاوی کۆمەڵگا ،وێنە شــیعریەکانی پــڕە لــە موحیبەتی بەســەرچو» .لەم
دێــڕە کورت و پڕمانایــەدا دەیەوێت ژن
بونیاد بنێت.
بــەو راســتیە ئاشــنا بکات کــە پیاوان
بەگشــتی ناتوانن بە ئەندازەی تێربونی
ائزیزم ،وەرە با دور لەم جەنجاڵیە،
رۆحی ئافرەتێک ســۆز وخۆشەویســتی
لەگەڵ باوەشێکدا،
ببەخشن .ئەمە لە کاتێکدا زۆربەی کات
پڕ بەڕۆحت ،عەشقت پـێ بدەم.
خۆشەویســتی پیاوان لە کات و شوێنی
...
خۆیدا نایەت .هەروەک (بەختیار عەلی)
عاشقتم،
دەڵێت :خۆشەویستی درەنگ وەختیش
ەئی شاجوانی دەستبەسەر!
لە بەزەییەوە نزیکترە.
فیداتبم،
لــە دوتوێــی (مۆزەخانــەی رەش)دا،
ەئی شەونمی کۆاڵنی دڕکەکان!
تیشــکخراوەتە ســەر ئــەوەی لەمــڕۆدا
بۆت بمرم،
ژنــان هەوڵیان داوە بۆ وشــیار بونەوە،
ەئی بەهاری ەئتک کراو.
بــە دروســتکردنی دەســتە و رێکخــراو
نوســەر لــە نوســینی ئەم شــیعرانەدا ،ویســتویانە رێگە لە مافخوران و بێبەها
بــەو کردنــی لــە مێژینەیــان بگــرن .ئەمــا
پەیامێــک
ناڕاســتەوخۆ
هاوڕەگەزانەشــی دەدات ،کــە پێیانوایە هەنــگاوی دروســت بۆ وشــیاربونەوەی
بۆ ژن دەنوســن .پێیــان رادەگەیەنێت :ژنان ،خۆ رۆشــنبیرکردن و پێگەیاندنی
شەرم بتانگرێت و بەخۆتاندا بچنەوە کە خودێتی تاکی ژن ه تا بتوانن رێز و بەها
چیدی سەرنجی دانە دانەی ئەندامەکانی و مافەکانی خۆیان بزانن و بپارێزن.
جەســتەی ئافرەتێک بدەن ،ئافرەت بە
کااڵی بەتاڵکردنەوەی حەزەکانتان ببینن شــێرپەنجەیەک بە ناو دەمارەکانی منیشدا
و وشــە حەزاویەکانتانی بۆ بخەنە سەر دێت و دەچێت،
ناوی پیاوەتیە!
کاغەز و ناویشی لێ بنێن «شیعر»!

شاعير شانی داوەتە
ژێرباری گوناهی
هاوڕەگەزەکانی

ەئم نەخۆشییە لە باوکمەوە بۆم ماوەتەوە،
باوکیشــم لــە باوانیــەوە و ەئوانیــش لــە
پێشــتر ،تــا دەگەینــەوە ســەر رەچەڵەکــی
ەئنکیدۆ.
نــەک هــەر مــن زۆربــەی تاکــەکان ەئم
نەخۆشیەیان هەیە
تۆش هەتە هاوڕێ!
نەخۆشخانەی فێمینیزم،
بــۆ چارەســەری ەئم شــێر پەنجەیــە کار
ەئکات،
وەلێ دەرمانی لێ بڕاوە!
مــن نازانــم چــۆن ئەتوانــم پێناســەی
شــیعرەکانی الوێــک بکەم لــە کاتێکدا
پیاوێــك لــە تەمەنــی باوکــی ئەودایە
و بــە هەمــو عەقڵیەتــی ئەدیبانــەی
خــۆی ،لــە نوســینەکانیدا ئافرەتــی
بەســەرکردوهتەوە ،جارێــک ئەندامــی
زاوزێی بە فســتق دەچوێنێت و جارێک
بــە پەپولــە! جارێکیش گلەیــی لەخوا
دەکات کە بۆچــی دو ئەندامی نێرینەی
پــێ نــەداون! وەک بڵێــی بە نیــازە لە
گــەڵ مار و دوپشــکی ناو گۆڕەکەشــیا
جوتبێت!
کەچــی ئــەو بــەو تەمەنــە کەمەیــەوە
درکــی بە هەمو ئــەو ئازارانە کردوە لە
ســەرەتای مرۆڤایەتیــەوە مێینەیــەک
بــە دەســت نێرینــەوە چەشــتویەتی و
لــە وێنــەی تاوانبارێکی رەنــگ زەرد و
شــەرمەزاردا شــانی داوەتــە ژێربــاری
گوناهــی هاوڕەگەزەکانــی و نێرینەبونی
خۆی و ســەری رێز و لێبوردنخوازی بۆ
ئافرەت نەوی کردوە و دەڵێت:

تا بۆنی ژن لەسەر زەوی قڕ نەکراوە،
با لێرە بفڕم.

◘ نهوژین
لهدهستپێشخهریهكد بهمهبهستى
برهودان ب ه نوسینی ژنان له بواره
ئهدهبیهكاندا ،خهاڵتێكى ئهدهبیی
سااڵنه له ئهمریكا و كهنهدا راگهیهنرا
تایبهت ب ه ژنان ،بڕى خهاڵتهكهش 113
ههزار دۆالری ئهمریكی دهبێت.
ژمارهیــهك ل ه ژن ه نوســهرهكانى ئهو دو
واڵته ،بهخشــینی خهاڵتێكى سااڵنهیان
بهنــاوى (كارول شیڵدز)ـــهوه راگهیاند
ك ه ل ه ساڵی 2022ـهوه ب ه ژنانى نوسهر
دهدرێت.
ئهو خهاڵت ه لهالیهن ژمارهیهك نوسهرى
ناســراوى ئهو دو واڵتــهوه دامهزرێنراوه
كــ ه ههندێــك لــهوان بــراوهى چهندین
خهاڵتى جیهانیــن ،لهنمونهى :مارگرێت
ئاتود ،جودی پیكۆ و جین سمایڵی.
ژنــ ه نوســهر :ســوزان ســوان ،یهكێك
لــ ه دامهزرێنهرانى پــرۆژهى خهاڵتهكه،
رایگهیانــد :خهاڵتهكهیــان بــ ه تــهواوى
تهرخانــ ه بــۆ ژنــان و ههر جــاره و ب ه
ژنــ ه ئهدیبێــك دهدرێــت ،لهپێنــاو
بهرهنگاربونــهوهى ئــهو جیاكاریــ ه
رهگهزیــهى كــ ه بهوتــهى خــۆی لــ ه
بهخشینی خهاڵته ئهدهبیهكاندا ههیه.
ئاماژهى بهوهشــكرد ژمــارهى بهرههمى
ژنانى نوسهر هاوتای ه ب ه هی پیاوان لهو
دو واڵتهدا ،كهچى پیاوان زیاتر ل ه ژنانى
نوسهر خهاڵت دهكرێن.
ئهم ههنگاوهى ئهو دو واڵتهى كیشوهرى
ئهمریــكا باكــور ،هاوشــێوهى چهندین
واڵتى دیكهی ه ك ه خهاڵتى ئهدهبی تایبهت
ب ه ژنانیــان ههیه ،لــ ه نمونهى خهاڵتى
ژنان بــۆ خهیاڵی ئهدهبی لــ ه بریتانیا،
خهاڵتى ستیالی ئهدهبی ل ه ئوسترالیا و
خهاڵتى «بریكس فیمینا»ى فهرهنسی،
ك ه ســهرجهم ئــهم خهاڵتان ه تایبهتن ب ه
ژنانى نوسهر.
ئهم خهاڵتــ ه ئهمریكی-كهنهدیه ،بهناوى
نوســهرى ناســراوى ئهمریكــی (كارول
شیڵدز)ـــهوه نراوه ،ك ه ژن ه نوسهرێكى
ئهمریكی/كهنــهدی بــو و لــ ه ســاڵی
 1995خهاڵتــى پۆلیتــزهرى ئهدهبیــی
بهدهســتهێنا لهبهرامبــهر رۆمانهكهى دا

خهاڵتهك ه بۆ
بهرهنگاربونهوهى
ی رهگهزی هل ه
جیاكار 
خهاڵته ئهدهبیهكاندا
(بیــرهوهری بــهرد) ك ه باس لــ ه ژیانى
رۆژانهى ژنێك دهكات .ئهم ژن ه نوسهره
بــهوه بهناوبانگ ه گرنگیی زۆرى ب ه ژنان
و پرســهكانیان داوه لــ ه نوســینهكان و
ژیانــى رۆژانهیشــی دا ،بهشــێوهیهك
لــ ه گفتوگۆیهكدا لــ ه زانكــۆی هارڤارد
ئاماژه بهوهدهكات ك ه نوســین لهبارهى
ژنــهوه لــهالی ئــهو وهكــو جۆرێــك ل ه
«رزگابون»ـ ه ك ه ب ه ژنانى دهبهخشێت
پاش چهندین دهیه له پهراوێزخستن.
خهاڵتهكــ ه چهنــد لق و بهشــێك لهخۆ
دهگرێــت ،جگــ ه له خهاڵتــى دارایی بۆ
بــراوهى ســهرهكی خهاڵتهكــه ،هاوكات
براوهك ه ژن ه نوسهرێكى تازهدهركهوتوش
ل ه روى ئهدهبیهوه دهگرێتهخۆ بۆ ماوهى
ساڵێك.
ههروهك بهخشینێك ب ه ژن ه نوسهرێك ل ه
كۆمهڵگهى كۆچبهر و پهناههندهكانیش
دهبهخشرێت.
ههروهك ئهو پێنج ژن ه نوسهرهى ك ه بۆ
لیســتی كورتكراوهى براوهى خهاڵتهك ه
دهستنیشــان دهكرێــن ،مانهوهیهكــی
كاتییان ل ه یهكێك ل ه زانكۆكانى ئهمریكا
و كهنهدا بۆ ســازدهكرێت بهمهبهســتى
بهشــدارییپێكردنى بۆچــون و بیــر و
خهیاڵهكانیان لهگهڵ فێرخوازان دا.
ســوان ،هیــوای خواســت ئــهم خهاڵت ه
ببێتــ ه جۆرێــك لــ ه «داننانــی مێژویی
بــهردهوام» بــ ه دهســتكهوتى ژنانــى
نوســهرى ئهمریكی ،ههروهك بشــبێت ه
هۆی زیادبونى فرۆشى كتێبهكانى ژنانى
نوسهر.
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(پاریا) دهستپێشخهرییهكی رۆژنامهوانیژنانی گهرمیان
سهرنوسهری رۆژنامهكه :لە روی کۆمەاڵیەتی و پیشەییەوە ئاستەنگمان زۆر بو
◘ نهوژین
ساڵی  2007پاشكۆیهكی رۆژنامهوانی
بهناوی (پاریا) دهرچو كه ل ه ههوڵ ه
سهرهتاییهكانی رۆژنامهوانی ژنان بون
ل ه گهرمیان.ئهگهرچی ئهم ههوڵ ه
پاشكۆی رۆژنامهى (گهرمیانى ئهمڕۆ)
بو ،بهاڵم وهكو دهستپێشخهرییهكی
تایبهتی ژنان ل ه بواری رۆژنامهوانی
نوسراو ل ه ناوچهكهدا دێت ه ههژمار.

دەگێڕایەوە.
چوارەم :حەزم دەکرد ھاوشانی پیاوان،
ژنانێــک ھەبــن رۆژنامەیــەک دەربکەن
تایبەت بێت بەدەنگی خۆیان و بۆ مێژو
بمێنێتەوە لە بواری رۆژنامەگەریدا.

ببەســتێت .چونکە ئەو سیســتەمانە بە
پلەی یــەک ،لەخزمەتی پیــاودان .ھەر
ئەم پشتبەستنە دوبارەیەی ژن بەپیاو،
میدیای ژنــان کۆتایی پێدێنێت .چونکە
ئەو سیســتەمانە پیاویان بەشــێوەیەک
پــەروەردە کــردوە ،کــە تائێســتاش
بەئەقڵــی خێڵەکــی لەبــارەی ژنــەوە
دەڕوانێــت .خۆبــەوە نییە پیاو ئێســتا
رێگری ناکات ژن ئەنــدام پارلەمان یان
شــۆفێر بێت ،کــۆی گرفتەکــە ئەوەیە،
ئەوانەی دەرگای پارلەمان یان شۆفێری
بۆ ژن وااڵ دەکەن ،تائێستاش باوەڕیان
وایە ژن دەبێت بەو ئاراســتەیەی ئەوان
پێیان راستە لێبخوڕێت و بەو چەشنەی
ئــەوان دەیانەوێت ئەندامــی پەرلەمانی
فاڵن حزب بێت.
ھەربۆیــە لێــرەوە میدیــای ژنــان
لەنێو ئــەم سیســتەمەدا دەبێت بە
ســوتو .چونکە بۆ ئــهوهى ژنێک
رۆژنامەیەک چاپ بکات ،ناچارە
النیکەم لە روی ماددییەوە پشت
بەپیاوێــک ،یــان دەزگایــەک
رونیشــە
ببەســتێت.
زۆرینــەی ئــەو دەزگا و
ناوەنــدە رۆشــنبیرانەی
کــە ژنێــک بیەوێــت
بــۆ دروســتکردنی
مید یا یە کــی
ژنــان پشــتی
پێببە ســتێت ،
خــودی ئــەو
د ە ز گا یا نــە
د ە کە و نــە
نــاو ھەمان

* تاچهنــد رۆژنامهكــ ه رۆڵــی
ههبو لــ ه پێگهیاندنى

بهمهبهســتى گفتوگۆكــردن لهبارهى
هێڵــ ه گشــتیهكانى كاركردنــى
رۆژنامهكــ ه و ئامانجهكانى ،ههروهها
ئــهو رۆڵ و كاریگهرییــهى لهم بوارهدا
گێڕاویهتــى و ههیبــوه( ،نهوژیــن)
دیدارێكــى لهگــهڵ( :ســارا مهجیــد)،
سهرنوســهرى رۆژنامــهى (پاریــا)
ئهنجامداوه.
* كــێ رۆژنامهى (پاریــا)ى دهردهكرد
و چهندێــك بــهردهوام بــو؟ ئایــا هێڵ ه
گشتیهكانى كارى رۆژنامهك ه چی بون؟
(پاریــا) ســاڵی  2007بــەردەوام بــو
و  5ژمــارەی لــێ دەرچــو .خاوەنــی
ئیمتیازەکــەی رۆژنامــەی (گەرمیانــی
ئەمــڕۆ) بو و پاشــکۆی ئــهو رۆژنامەی ه
بــو كــ ه رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆ بو.
سەرپەرشتیار و سەرنوسەری رۆژنامەکە
خۆم بوم .دەستەی نوسینی رۆژنامەکە
بەگشتی ھەریەکە لە( :نەسرین جەبار،
ھێرۆ محهمــەد ،ئەژین ئەحمەد و ئیمان
جەبــار) بــون( .ســامان مەجیــد) و
(کاروان مەجیــد) ك ه برامن ،دیزاینهر و
تایپێستى رۆژنامهكه بون.
لــ ه روى كاركردنیشــهوه تــەواو
ســەربەخۆبوین و دەســەاڵتی سیستەم
و ئایدیــای رۆژنامەکە لهالی خۆمان بو،
تهنانهت رەنگــە بگەڕێیت رۆژنامەیەکی
ژنانــی ئــاوا ســەربەخۆ لەکوردســتاندا
ئاســان دەســتت نەکەوێــت .لــهوهش
گرنگتر رۆژنامهك ه ئەقڵێکی تەواو ژنانە  
دەیبــرد بەڕێوە ،کەتەنیــا ژن خۆی لە
رۆژنامەکەدا بڕیاری دەدا چی بڵێ و چی
بنوسێت ،ئهمهش ب ه ماناى ژنساالری و
دژایەتیکردنی پیاو نهبو.
* ئامانج لــ ه دهركردنى رۆژنامهك ه چی
بو و توانى چهنــد لهو ئامانجان ه بهدیی
بێنێت؟
ئامانجی دەرکردنی رۆژنامەکە ،ل ه چهند
خاڵێكدا خۆی دهبینیــهوه .یەکەم :من
کــە دەمنوســی دەنگی ژنــان و ئازاری
ژنانم دەگەیاند .دەمویســت لەشوێنێک
نوســینەکان باڵوبکەمــەوە رێــک بە بێ
سانسۆر دەنگ و ئازاری ژن بگەیهنێت.
ئەمــەم لــەو رۆژنامانــەدا نەدەبینی کە
لەکوردســتاندا دەردەچــون .دەمــوت
چــۆن دەبێــت نوســینەکانم بنێــرم بۆ
رۆژنامەگەلێک ،کە خاوەنەکانیان ھێشتا
کێشــەی تێگەیشــتنیان ھەیە لە دۆخی
ژن و پرســی ژن! بۆیــە بڕیارمــدا خۆم
رۆژنامەیەک دەربکەم ،تەواو ســەربەخۆ
بێــت و ئــازاری ژن بــە روتوقوتی وەک
خۆی نیشاندەم.
دوەم :دەمویســت تواناکانــی خــۆم
پێبگەیهنم و خۆم ئیشــیان لەسەر بکەم
و نەبــم بەبەکارھێنــراوی ھیــچ کەس و
الیەنێک.
سێیەم :دەمویست پەرە بەتواناکانی ئەو
کچانە بدەم ،کە ماڵێکیان شک نەدەبرد
تێیــدا بنوســن و ھاواری تێدابکــەن.
(پاریــا) بــو بە ماڵی ئــەو کچانەی کە
بەنــاوی خــوازراوەوە ،چیرۆکی ھەوڵی
خۆســوتاندن و خیانەتی  ھاوسەرگیری
و بــەزۆر بەشــودانی خۆیانیــان تێــدا
دەگێڕایەوە .کە تا ئێستاش دەستنوسی
ئــەو چیرۆکانــەم الماوە ،کــە تەنانەت
تێیاندایــە لەدەربەندیخان و شــارەکانی
تریشــەوە چیرۆکــی تراژیــدی خۆیــان

رۆژنامهنــوس ل ه
رهگهزی مێینه؟
تــا چ رادهیــهك
كا ر یگهر یهكا نــى
دواى نهمانى خۆیشی
لــهم روهوه بــهردهوام
بو؟
ئهگەرچــی ماوەیەکــی
کەم بــەردەوام بــو ،بەاڵم
ھەر ئەوکاتــەش و بــۆ
دوای خۆیشــی( ،پاریــا)
کاریگــەری ھەبــو لەپێگەیاندنی
رۆژنامەنوســی مێینە .ئێســتا کە
چەندین کچ لە بواری رۆژنامەگەری
و راگەیاندن و هونهردا ئیشدەکەن لە
گەرمیان ،ئەمە لە خۆڕا نەگەشتوینەتە
ئــەم کرانەوەیــە .ئەمــە بەرھەمــی ئەو
رچەشــکێنیەیە کە پێشــتر (پاریا) یان
ھەر دامەزراوە و رۆژنامە و کارێکی تری
تایبەت بە ژنان کردویانە لە گەرمیاندا.
کــە بە ئارامی و بــە نەرمی بوەتە ھۆی
گۆڕینــی ئەقڵ و دنیابینی ئەو نەوەیە و
دایکان و باوکان.
* ئهو ئاستهنگانهى ل ه پێش رۆژنامهك ه
بــون ،بهتایبهتى لــ ه روه كۆمهاڵیهتى و
پیشهییهكهوه چی و چۆن بون؟
لــە روی کۆمەاڵیەتــی و پیشــەییەوە
ئاســتەنگ زۆربو لەبەردەم ئیشــەکەدا،
چونکە ئێمە باسی  13ساڵ پێش ئێستا
دەکەین کە ھەم کچ دۆخێکی داخراوتری
ھەبو لــە روی کۆمەاڵیەتییەوە ،ههمیش
لــە روە پیشــەییەکەوە دۆخەکە قورس
بو.
ئهو كاتهى دهســتمان بهم پرۆژهی ه كرد
من خوێنــدکاری ئامادەیی بوم ،لە روی
کۆمەاڵیەتییــەوە ھێشــتا خێزانەکــەم و
کۆمەڵگاکەم چاویان لەسەر ئەوە بو کە
ئەو تەمەنە زۆرناسکە و دەبێت چاودێریم
بکــەن .دەبێــت چەند بــە زەحمەت بۆ
راپۆرتێــک دەرچوبێتــم و چەند رێگری
و ترس و لــەرزم ھەبوبێت؟! ئهگهرچی
براكانــم (ســامان و كاروان) زۆر لــهم
ههنــگاوهدا هاوكارییــان كــردم ،بــەاڵم
ئەمە بــەس نەبو بۆ ئەوەی بڵێم من بە
پشتگیرییەکی تەواو و بێ ھیچ گرفتێک
(پاریا)م دەرکرد.
(پاریــا) جگــە لــە رۆژنامەگــەری،
دیوێکــی ئەخالقیشــی وەردەگرت  ،کە
تهنهــا چیرۆكى ژنانمــان نهدهگێڕایهوه،
بەڵکــو تاکۆتایی چیرۆکەکانیشــیان لە
رێی ســەنتەرەکانی دژبەتوندوتیژییەوە
یارمەتی ئهو كهسانهمان دهدا.

و دۆستهكان كارهكانمان رایی دهكرد.
ئەمەی ئێســتا دەیگێڕمەوە ،ھەم گریان
زۆرجــار بۆ ئامادهكردنــى راپۆرت خۆم و ھەم چێــژم دەداتــێ .تــۆ نــاوی بنێ
ل ه خوێندنگ ه دهدزیهوه ،ئهمهش توشی ئاستەنگی کۆمەاڵیەتی ،من ناوی دەنێم
كێشــهى دهكردم .ئەوکاتانــەش کە بۆ شۆڕش.
راپــۆرت دەچومــە شــوێنێک ،چونکــە
زۆرجــار پارەی کرێ ســەیارەم پێنەبو * ،یهكێــك لــ ه دیارتریــن كێشــهكانى
ھێندە خێرا رێمدەکرد ،بۆ ئەوەی لەگەڵ میدیــا لهگهرمیــان ،بــهردهوام نهبونه،
تەواوبونی کاتی دەوامــدا راپۆرتەکەش ئهمــ ه بهتایبهتــى بــۆ ئــهو میدیایانهى
تەواو ببێت و بگەمە ماڵ ،قاچم توشــی كــ ه تایبهتمهندن ب ه ژنــان باڵو تره ،ب ه
ئازار دەبو .من ھەر بەجلی رەش و سپی رای تــۆ بۆچــی میدیای ژنــان ناتوانێت
مەکتەبەوە دەچوم.
بــهردهوام بێــت؟ بۆنمونــ ه (پاریا) بۆ
ئــەو کچانــەی ھێنابونمە پاریــا و خۆم نهیتوانى بهردوام بێت؟
راپۆرتەکــەم لەگەڵیانــدا ئامادە دەکرد ،ژن لەنێو سیســتەمی ئابوری و سیاسی
زۆرجــار دەچوم دایــک و باوکیانم رازی و کۆمەاڵیەتــی و کلتــوری ئەم واڵتەدا،
دەکــرد تا رێگەیان بدەن ،بڕێک جاریش بــە دۆخێکی ســەختدا تێپــەڕ دەبێت.
بەنــاوی بازاڕکردن و دەرســخوێندنەوە ھەر میدیایەکــی ژنانیــش پێویســتی
دەچومە شــوێنیانداو پێکــەوە دەچوین بــە تەندروســتی و ھاوســەنگی ئــەم
راپۆرتێکمان ئامادە دەکرد .یان بههۆی سیســتەمانە ھەیە .لەبەر ناھاوســەنگی
رێگریهكانــهوه زۆرجــار بهناچــاری بــ ه و نادادپەروەری ئەم سیســتەمانە  ،ژن
تهلهفــۆن راپۆرتهكانمــان ئاماده دهكرد ئاســان ناتوانێت تا کۆتایی دەزگایەکی
كــ ه ئهویش تێچــوى خۆی ههبــو ،یان میدیایــی تایبەت بەژنان درێژە پێبدات.
پێویســتمان بــ ه ئینتهرنێــت دهبــو و بۆیە دیســان ژن ناچــارە ،بۆ درێژەدان
ئینتهرنێتمان نهبو و ناچار لهالی هاوڕێ بــە میدیــای ژنــان ،پشــت بــە پیــاو

ئــەو سیســتەمانەوە کــە ئیش لەســەر
بچوکردنــەوەی ژن دەکــەن .ســەرەڕای
ئەمانــەش نمونــەی پیاوی باشیشــمان
ھەن کە ژن و میدیای ژنان ڕێزلێدەگرن،
بەاڵم کەمن.
بۆ وەاڵمی پرسیارەکەشت کە بۆ (پاریا)
نەمــا ،گرێــی دەدەم بــەم بابەتــەوە  .
نەمانــی پاریــا پەیوەنــدی بە کێشــەی
ماددییەوە ھەبو .سهرباری ئهوهش (م.
الوان ئهحمــهد و م .ســاڵح میروهیس)
سهرنوســهر و بهڕێوبــهرى نوســینی
رۆژنامهكــه ،جوانترین نمونەیەکم لێیان
بینــی لە رێزگرتنــی تەواوەتی لەتوانای
ژن ،رەنگــە لەکوردســتاندا زۆر کــەم
بوبێــت ،چونکــە زۆرینــەی ناوەنــدە
ئیعالمی و سیاســییەکان لەکوردستاندا،
تــا ئەوکاتە رێــزی ژن دەگرن ،کەبینەر
و خوێنــەر و پارەی پێ کۆدەکەنەوە بۆ
دەزگاکەیان ،ھەر کە ئیشیان پێی نەما،
ئیتــر بیریان دەچێتەوە ئەمە ژنێک بوە
و ئیشی کردون.
ســهرباری ههمــو شــتێك ،ئەمجــۆرە
شــکۆیانەی چەشــنی (پاریــا) و
(نەوژین) ،پرشــنگێکن ئهگەر خۆشیان
بوەســتن ،دەبن بــە روناکییەکی زێڕین
بــۆ دروســتبونی دەیەھا میدیــای ئازای
تــری ژنــان لــە ئاینــدەدا .میدیاگەلێک
کە دەبن بە شــۆڕش و ئەو سیســتەمە
ناشــرینە لەنگ دەکــەن ،کە بە الری لە
ژن دەڕوانێت.
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تەندروستی

(روناك) چۆن بهسهر كۆرۆنادا سهركهوت؟
◘ نهوژین
ههر ل ه سهرهتاى دهستپێكردنى
ههڵمهتهكانى خۆپارێزی كۆرۆناوه،
(روناك) كهم تا زۆر بهشداریی ل ه
جێبهجێكردنیان دا كردوه ،بهتایبهت
ئهوهى پهیوهندی ب ه فهرمانگهكهیهوه
بێت ،ههرگیز باوهڕی نهكردوه ئهو
ڤایرۆسهى ك ه بهرهنگارى دهبێتهوه،
توشى خۆیشی دهبێت.
روناك سهاڵحهدین 40 ،ساڵ ،دبلۆمی ل ه
تهندروستى گشتى دا ههی ه و فهرمانبهره
ل ه هۆبــهى نهخۆشــ ه گــوازراوهكان ل ه
بهڕێوبهرایهتى خۆپاراستنى تهندروستى
گهرمیــان ،یهكێكــ ه لهو كهســانهى ك ه
توشــى ڤایرۆســی كۆرۆناى نوێ بوه و
توانیویهتــى بهســهریدا زاڵ بێت و تێی
پهڕێنێت.
لهبارهى ئهوهى چۆن توشی ڤایرۆسهك ه
بــوه ،ئامــاژهى بهوهكــرد كــ ه ئــهوان
لهگهڵ كاركردنیان ل ه هۆبهى نهخۆشی ه
گــوازراوهكان ،هــاوكات لــ ه مــهرزی
پهروێزخانیــش دهوام دهكــهن ،لــهوێ
لــ ه پــاڵ كارى دیكــه ،سهرپهرشــتی
پرۆسهى رشتنى دهرمانى پاكژكهرهوهی
كردوه ب ه ئۆتۆمبیلــ ه بارههڵگرهكان بۆ
پاككردنهوهیان ل ه ڤایرۆسی جۆراوجۆر.
گومان دهكات لهوێوه توشى نهخۆشیهك ه
بوبێت ،بهتایبهتى ك ه ژمارهیهكى تریش
ل ه هاوكارانى ههر لهوێ توشبون.
چهنــد نیشــانهیهك لــ ه (رونــاك) دا
دهردهكهون ك ه ئاماژهن بۆ نهخۆشیهكه،
ئهگهرچی وهكخــۆی ئاماژهى بۆ دهكات
نیشــانهكان وهڕســكهر نهبــون ،بــهاڵم
بههۆی ترس ل ه توشبونى دو مناڵهكهى،
پشــكنینی ئهنجامــداوه و دهركهوتــوه
پۆزهتیڤه.
ئهگهرچــی ئامارێكى ورد لهبهردهســتدا
نیــه ،بهوپێیــهى ههمو رۆژێــك رێژهى

توشــبوان لــ ه ههرێــم و گهرمیــان
زیــاد دهكات ،بــهاڵم تــا بــهروارى
( ،)2020/6/25ژمــارهى توشــبوان
لهگهرمیــان ( )547كــهس بــوه بهپێی
ئامارهكانى وهزارهتى تهندروستى.
لهبــارهى ههســتی خــۆی كاتێــك بۆی
دهركهوتوه توشــبوه( ،روناك) باســی
لهوهكــرد زۆر نیگــهران بــوه ،بــهاڵم
چاوهڕوانكراویش بوه ،ئهوهیشــی بوهت ه
مایهى دڵدانهوهى ،سهالمهتى هاوسهر و
مناڵهكانى بوه.
ئهو ژن ه پــاش دهرچونى دهرهنجامهكه،
خــۆی لــ ه ژورێكــى ماڵهكهیانــدا
لهكــهالر كهرهنتینــ ه دهكات ،تێكهڵــی
خێزانهكــهى نابێــت و ههمــو رێنمایی ه
تهندروســتییهكان بــ ه باشــی جێبهجێ
دهكات .نانــى تهندروســت دهخــوات و
ئاو و شــلهمهنى پێویســت دهخواتهوه،
ههندێــك دهرمانی كــهم بهكاردههێنێت
ك ه زۆرتــر ڤیتامینهكان بون و دهرمانى
دیكهى بهكارنههێناوه.
ئــهو بــاس لــهوهدهكات ههســتێكى
زۆر ناخــۆش بــوه كــ ه بهناچــاری لــ ه
ژورێكــى ماڵهكــهى دا خــۆی قهتیــس
بــكات و تهنانــهت نهتوانێت بهرخوردی
لهگــهڵ مناڵهكانیشــی دا ههبێت ،بهاڵم
نهیهێشــتوه ئهم خهم ه بێهیوای بكات و
پابهند بوه بــ ه رێنماییهكان و لهماوهى
كهمتــر ل ه  2ههفتــهدا توانیویهتى چاك
ببێتهوه.
لهم ماوهیهشدا هاوسهرهكهى هاوكارێكى
زۆری بوه و بهكارى ئهو و مناڵهكانیشدا
راگهشــتوه و نهیهێشــتوه كهلێنێــك
دروست ببێت.
بهپێــی رێنماییهكانــى رێكخــراوى
تهندروســتى جیهانــى ،یهكێــك لــهو
بوارانــهى كار لــ ه ســهر نهخــۆش
بهگشــتى دهكات و بهتایبهتــى ئهوانهى
كۆرۆنــا ،الیهنــى دهرونیــه ،ئێســتاش
دهستهواژهگهلی تازه لهمڕوهوه داهاتون

پابهندى
رێنماییهكان بن و
خۆتان له تۆقین
بهدور بگرن
كــ ه ئاماژهن بۆ تۆقین و ترســی زۆر ل ه
توشــبون بهم ڤایرۆسه ،ك ه ئاكامى ئهم
ترس و تۆقین ه زۆر خراپ دهشكێتهوه.
وهك ئــهو ژن ه فهرمانبــهره ئاماژهى بۆ
دهكات ،دڵهڕاوكێ و قهلهقی لهو شــتان ه
بوه كــ ه ناڕهحهتى كــردوه ،بهتایبهتى
لهگــهڵ زیادبونــى ههر توشــبویهكى تر
رهوشــهكهش هێنــدهى تــر لــهالی ئهو
ناخۆش و قورس بوه .لهم نێوهندهشــدا  
ههواڵی مهرگی هاوڕێیهكیان پێگهیاندوه
كــ ه پێكهوه ل ه فهرمانگ ه كاریان كردوه،
ئهویــش بهههمان ڤایرۆس توشــبو بو،
ئــهم ههواڵ ه زۆر ناڕهحــهت و خهمباری
كردوه.
بــهاڵم وهكخــۆی هێمــاى بــۆ دهكات،
لێنهگهڕاوه بیره ســلبیهكان بهســهریدا
زاڵ بــن و بهئومێد بــوه بۆ تێپهڕاندنى،
سوپاســگوزارى خــوا و هاوســهر و
مناڵهكانى و ههمو ئهو كهسانهی ه رێنمایی
و هاوكاریــی و پرســیاریان لهبارهیــهوه
كــردوه و بههــۆكارى تێپهڕاندنــى ئــهم
نهخۆشیهیان دهزانێت.
(رونــاك) رێنمایــی هــهر توشــبویهكی
كۆرۆنــا دهكات ،كــ ه پابهنــدى تهواوى
رێنماییهكان بــن و ههوڵیش بدهن ئارام
بــن و خۆیــان ل ه تــرس و تۆقین بهدور
بگــرن «بهوشــێوهی ه دهتوانــن بهســهر
نهخۆشیهكهدا زاڵ بن».

تامێسکەی کۆئەندامى زاوزێ
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :دیمەن ئیسماعیل
تامێسکە ،یەکێکە لە نهخۆشی ه
ڤایرۆسیە درمەکان کە نزیکەى ٢٠٠
ساڵێک دەبێت ناسراوە ،بەاڵم لەم
سااڵنەى دوایی دا ناوێکى تازەى لێنرا
چوە ناو کتێبە زانستیەکانەوە.

تامێسکە لە
کەسێکەوە بۆ
کەسێکى تر
دەگوازرێتەوه

ئهم ڤایرۆس ه سەر بە خێزانى هێرپسە و

دو جــۆرى هەیە ،یەکەمیانherpes :
 ،1 simplex virus typeئــەم

جۆرەیان زیاتر تامێسکى چاو و مێشکى
لێدهكهوێتــهوه دەکات .جۆرى دوەمیان
herpes simplex virus
 ،2 typeئــەم جۆرەیــان توشــى
کۆئەندامــى زاوزێ دەبێــت .لە ویالیهت ه
یەکگرتوەکانــى ئهمریكا دا ٥٠% ،خەڵک
لــە دەم دا تامێســکە دەردەکــەن .لــە
 ١٥.٥%لــە تەمەنى ( )٤٩-١٤ســاڵى دا  
لەجۆرى دوەم واتە لە کۆئەندامى زاوزێ
توش دەبن.
نیشــانەکانى ئەم نەخۆشییە بریتی ه له:
دروســت بونى کێم ،خــوران و کزانەوە،
ئــازار ،گەورەبونى گرێکە ،ئازار لەکاتى
میزکــردن کاتێک لــە کۆئەندامى زاوزێ
دروســت دەبێــت ،بەرزبونــەوەى پلەى
گەرمى (تا) ،هەســت کردن بە ناساغى
بــارى تەندروســتى ،ســوربونەوە و
«تۆقڵەکردن» لەسەر پێست.
هــۆکارى تــوش بــون بەم نەخۆشــییە
جیــاوازه ،لهوانــه :شــڵهژانى زۆر،
بهركهوتنــى زۆری هەتاو ،زۆرى ســوڕى
مانگانــە ،ههندێكجاریش پاش هەاڵمەت

دروست دەبێت.
تامێســکە نەخۆشــیەکى گوازراوەیــە
لەکەســێکەوە بــۆ کەســێکى تــر
دەگوازرێتــەوە لە رێــگاى (ماچ کردن،
دەســت لێــدان لــە شــوێنى برینەکــە،
جوتبون و ســهرجێیی كردن) .لەوانەیە
لە دایکــەوە بۆ کۆرپەلــە بگوازرێتەوە،
بۆیــ ه ئەگــەر کەســەکە دوگیــان بــو،
پێویستە پزیشــكی لێ ئاگادار بکاتەوە
و پشکنینی خوێن بکرێت و چارەسەرى

هەردوکیان بکرێت.
ئەگــەر ژنهكــ ه پێشــتر تــوش بوبێــت
و لــە ســەرەتاى دوگیانــى دا دیســان
توش بوبێتهوه ،ئەوا مەترســى نییە بۆ
کۆرپەلــە ،چونکــە جەســتەى دایکەکە
زو دژەکــەى دروســت دەکات و لە رێى
وێاڵشــەوە دەگوازرێتەوە بــۆ کۆرپەلە،
بۆیــە لەکاتى لــە دایکبونــى کۆرپەلەدا
مناڵەکــەش دژەکــەى وەرگرتــوە.
بهاڵم بهگشــتى واباشــ ه لهكاتــى بونى

حاڵهتهكهدا سهردانى پزیشك بكرێت بۆ
دڵنیابونهوه.
چارهســهرهكانى ئهم حاڵهته ،ههندێكى
خۆپارێزیــن و ههندێكــى تریــش
چارهســهرى پزیشــكی و سروشــتین.
لــهو روهوه جێبهجێكردنــى ئهم خااڵن ه
پێویست و باشه:
 .1لەکاتى توشــبونى ســهرهتایی ،ئهوا
رەگــەزى بەرامبەر بــۆ جوتبون کۆندۆم
بەکاربهێنێت.

 .٢ئەگەر نیشــانەکان دەرکەوتن نابێت
جوتبون بکرێت.
 .3نابێــت ماچ بکات ئەگــەر لە دەم دا
بو.
 .٤لەنــاو حەوزێکى پڕ لە ئاو و کەف و
خوێ ،رۆژانە  ٢٠خولهك دانیشێت.
 .5دەستى بەرنەکەوێت.
 .6نابێت بە توندى ببەسترێتەوە.
 .7ئــەو بڵقــەى دروســت بــوە بەهیچ
جۆرێک مەیتەقێنە یان کونى مەکە.
چارەســەرى تامێسکە لەڕێى دەرمانەوە
دەبێــت زۆرجــار پزیشــكهكان دەرمانى
( )acyclovirبەکاردەهێنــن بــۆ
رێگرى لە تەشــەنەکردنى نەخۆشیەکەو
و
ئــازارەکان
کەمکردنــەوەى
نیشــانەکان ،بهاڵم ئــهم دهرمان ه و هیچ
دهرمانێكــى تر ،بهبێ راوێژى پزیشــك
بهكارمههێنه ،چونك ه بهپێی حاڵهتهكان
چارهسهرهكانیش دهگۆڕێن.
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گفتوگۆیهك لهبارهى رهوشى رۆژنامهوانى مێینه لهگهرمیان
دهبێت برەو بە
ئاستی بەشداریی
رۆژنامەوانانی مێینە
بدرێت

◘ نهوژین
ژمارهیهك رۆژنامهنوس و نوێنهرى
سهندیكای رۆژنامهنوسانى كوردستان،
خوێندنهوه بۆ دهرهنجامى راپرسیهكى
رادیۆی دهنگ دهكهن كه ل ه بارهى
رهوشى رۆژنامهوانى مێینه لهگهرمیان
ئهنجامى دابو.
لــه ســهروبهندى رۆژى رۆژنامهوانــى
كوردیی( ،رۆژنامهى نهوژین) و (یهكهى
رۆژنامهوانــى مافهكانــى مــرۆڤ) كه دو
پــرۆژهى رادیۆی دهنگن ،راپرســیهكیان
لهنێو رۆژنامهنوســانى مێینــه ئهنجامدا،
بهمهبهســتى تیشكخستنهســهر ئــهو
ئاستهنگ و ئالهنگاریانهى دێته پێشیان.
لــه راپرســیهكهدا كــه  15رۆژنامهنوس
له رهگهزی مێ بهشــدار بــون زۆرینهیان
باس لهوهدهكهن بههۆی پیشــهكهیانهوه

روبهڕوى ناوزڕاندن و ئاستهنگ بونهتهوه،
بــهاڵم بهشــێوهیهكى رهها دڵخۆشــن ب ه
كارهكهیــان و نایانهوێت دهســتبهردارى
بن.
زۆرینهى رۆژنامهنوســان لەو راپرســیەدا
باســیان لهوهكــردوه كهبههــۆی
پیشــهكهیانهوه ههوڵــی ناوزڕانــدن و
لهكهداركردنــى كهســایهتیان دراوه،
بهشێوهیهك هەڵبژاردەکانی (تاڕادەیەک)
و (زۆر) ،پێكــهوه ههڵبــژاردهى
٪٦٤ى بهشــدارانه ،لەبەرامبــەردا ٪٣٦
رۆژنامەنوسانی مێینە دەڵێن هیچ کاتێک
روبــەڕی ناوزڕانــدن و لەکەدارکردنــى
كهسایهتى نەبونەتەوە.
ههروهك راپرسیهكه داواى له دهزگاكانی
راگەیانــدن كــردوه دهرفهتى بهشــداریی
فیعلی بۆ ژنان بڕهخســێنن لە وهرگرتنى
پۆســت و بهرپرســیارێتى لــه دهزگاكان
دا ،هــهروهك داوای لــه رێكخراوهكانیش

كردوه پاڵپشــتی رۆژنامهنوســانى مێین ه
بــن لهبهرامبــهر ههڵمهتــى ناوزڕاندن و
لهكهداركردنى كهسایهتیان دا.
بهمهبهســتى گفتوگــۆی زیاتــر لهبارهى
دهرهنجامــى ئــهو راپرســیهوه ،رۆژى
 ،2020/5/14گفتوگۆیــهك لــه هۆڵــی
رادیــۆی دهنگ بهڕێوهچو ،به بهشــداری
رۆژنامهنوســان( :شــنه محهمهد ،لهیال
ئهحمــهد ،نیــگار عومــهر و پهرژیــن
كامــهران) ،ههروههــا (دلێــر كهریم) به
نوێنهرایهتــى نوســینگهى گهرمیانــى
سهندیكاى رۆژنامهنوسانى كوردستان.
لــهو گفتوگۆیــهدا ،بــاس لــه دیارتریــن
ئــهو دهرهنجامانــه كــرا كه راپرســیهكه
خســتویهتیهڕو ،بهتایبهتى ســێ تهوهر،
یهكهمیــان :كهمــی ژنــان لــه پۆســته
جیاوازهكانــى دهزگا راگهیاندنــهكان و
زۆر دهرنهكهوتنیــان لــهو روهوه .دوهم:
جیــاكاری رهگهزیــی و رۆڵــی لــه كــهم

هاتنهپێشــهوهى ژنــان لــه دهزگاكان.
سێیهمیش :رێوشوێنهكانى مامهڵهكردنى
رۆژنامهنوســان لهكاتى هاتنهپێشــهوهى
كێشــهكان و رۆڵــی ســهندیكای
رۆژنامهنوسان لهوبارهیهوه.
بەپێی راپرسیەکەی (رۆژنامهى نهوژین)
و (یهكــهى رۆژنامهوانــى مافهكانــى
مــرۆڤ) ،لهبارهى ههســتكردن به بونى
جیــاوازی رهگهزیــی لــه كاركــردن دا،
%47ی رۆژنامەوانانــی مێینە لە گەرمیان
دهڵێن هیچ یان كهم ههست به جیاكاری
دهكــهن ،بــهاڵم  %53بــه رادهى جیاواز
ههســت بــه جیــاوازی رهگــهزی دهكهن
لهكارهكانیان.
لــە ژێــر رۆشــنایی ئــەم دەرەنجامەدا،
لــه گفتوگۆكــهدا باس لهوهكرا بهشــێك
لــهو كێشــه و ئالهنگاریانــه پهیوهندیی
ههیــه بــه عهقڵیهتــى پیاوســاالریی و
پێنهدانــى دهرفهتــى ئهوتۆ بــه ژنان له

چۆنیهتى چارەسەرکردنی درۆ الی هەرزەکاران
◘ نەوژین،
وهرگێڕانى :نازەنین گۆران

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

درۆكردن وهكو دیاردهیهكى نهشیاوی
كۆمهاڵیهتى ،لهالی مرۆڤ دا له ههمو
قۆناغهكانى تهمهن دا بونى ههیه،
ههریهك ه لهو قۆناغانهش ،هۆكار
و پاڵنهرى خۆی ههیه ،وهكچۆن
چارهسهری خۆیشی ههیه.
لهم بابهتهدا ئهوه روندهكهینهوه كه چۆن
مامهڵه لهگهڵ درۆی كهســانى ههرزهكار
دا بكرێت و كۆتایی پێبهێنرێت.
* رۆڵی دایک وباوک
پێویســتە دایکان و باوکان ســنورێک بۆ
درۆکردنی هــەرزەکاران دابنێن ،ئەمەش
لەرێگــەی دیاریکردنی هــۆکاری درۆکە و
چارەســەرکردنی بە زوترین کات ،لهگهڵ
پێدانــی هــەل بــۆ ســەرکەوتن لەپرۆژە چارەســەری درۆ بکهن لەمناڵەکەیان دا،
جیاوازەکان ،چونکە وادەکات كهســهكه پێویستە بیبهن بۆ الی کەسێکی شارەزا
کە بکەوێتە گفتوگۆ لەگەڵی دا و بتوانیت
متمانەی بەخۆی هەبێت.
پێویســتە دایک و باوک هەمیشە لەسەر قەناعەتی پێبکات لەسەر درۆ نهكردن.
باشــیەکانی راســتگۆیی و خراپیەکانــی
درۆ لەگفتوگۆدابــن لەگــەڵ مناڵــە * ئامۆژگاری بۆ چارەسەرکردنی درۆ
هەرزەکارەکانیان ،بۆ ئەوەی بزانن ئەگەر  .1پاپەندبــون بــە وتنی راســتیەکان و
هەر شــتێک رویدا پێویســتە راستگۆبن ،دورکەوتنەوە لە درۆ.
فێریــان بکــەن کەبێدەنگــی و ئارامی و  .2پێزانینــی نرخــی راســتگویی و
رونکردنەوەی سزاکانی درۆکردن.
راستگۆیی کێشەکان چارەسەردەکەن.
 .3قبوڵنەکردنــی بیانو بۆ درۆکردنەکە،
چونکــە درۆکــردن هەڵســوکەوتێکی
* رۆڵی پیشەیی بۆ چارەسەرکردنی
قبوڵکراو نیە.
درۆ الی ههرزهكار
ئەگــەر هاتو دایــک و بــاوک نەیانتوانی  .4راهێنانــی منــااڵن لەدوربــون لــە

سهرجهم كایهكان بهگشتى ،بهشێكیشی
پهیوهنــدی ههیه به رۆتینــی كاركردنى
دهزگاكان و ههوڵنهدانیــان بــۆ برهودان
بــه الیهنى راگرتنى بااڵنســی جێندهری،
ههروهك بهشــێكى تریشــیان پهیوهندی
بهخودی پیشهى رۆژنامهوانیهوه ههیه له
دهڤهرهكه كه به باشــی پێنهگهیشــتوه،
لهگــهڵ ئهوهشــدا بهشــێكى پهیوهنــدی
بــه هــۆكارى خودییــهوه ههیــه لــهالی
رۆژنامهنوسانى مێینه.
هــهروهك لــه گفتوگۆكــهدا تاوتوێــی
ئهوهشــكرا چۆن بتوانرێت بهشــداریی و
كارایــی ژنــان له بــوارى رۆژنامهوانى دا
زیاتر بكرێت؟
لهمڕوهوه بەشــداران هەریەکە و بۆچونی
خــۆی خســتەڕو ،لــە نێو بۆچــون و را
پێشنیازکراوەکانیش دا ،دهستپێشخهریی
رێكخــراو و ســهندیكا و الیهنــه
بهرپرســهكان به بــواری رۆژنامهوانی بۆ
دهزگا راگهیاندنهكان لهبارهى گرنگییدان
به پرســی راگرتنى بااڵنســی رهگهزیی و
نهكردنــى جیاكاریــی رهگهزیی به گرنگ
زانرا.
هــاوكات جەختکرایــەوە لــە پێویســتی
ئهنجامدانــى چاالكى دیكهى هۆشــیاری
و ههڵســهنگاندن ،لهنمونهى :كردنهوهى
خول ،ئهنجامدانى راهێنان و وۆرکشۆپ،
بەمەبەستی برەودان بە ئاستی بەشداریی
و رۆڵگێڕانــی رۆژنامەوانانــی مێینــە لە
بواری رۆژنامەوانی دا چ لەســەر ئاســتی
گەرمیان و چ لەسەر ئاستی هەرێمیش.

 .8دوربــون لە هەڕەشــە ،واتــا ناکرێت
لەبــەر ئــەوەی مناڵــە هەرزەکارەکــەت
درۆیەکــی کــرد و بــۆی باســکردی ،تۆ
هەڕەشەی لێ بکەی.
 .9هەندێــک لەهــەرزەکاران درۆ دەکەن
بــۆ بەدەســتهێنانی گرنگیپێدانــى
دەوروبەریــان ،بــۆ ئەوەش هەڵدەســتن
بەدروســتکردنی چیرۆکی خەیاڵی ،بۆیە
پێویســتە دایک وباوک خۆشەویستیەکی
زۆر ببەخشــن بەمناڵەکانیــان ،جونکــە
ئــەوکات ناتوانــن بەئاســانی درۆیــان
لەگەڵدا بکەن.

درۆکــردن ،یاخــود کــە درۆکەیــان کرد
پێویستە داوای لێبوردن بکەن.
 .5بەکارهێنانــی رەفتاری ئــارام لەگەڵ
ئــەو کەســانەی درۆ دەکــەن ،واتــا
بەشــێوەیەک رەفتارنەکــەی کەبترســن
لەوەی راســتیەکان بڵێــن و ناچاربن درۆ
بکەن.
 .6کارکــردن لەســەر سوپاســکردنی
مناڵەکەت کاتێک راستی دەڵێت.
 .7ســزانەدانی هــەرزەکاران کاتێــک
کارێکــی هەڵە دەکەن ،پێویســتە لەبری
سزاکە هەوڵبدەیت چارەسەری کێشەکەی
بکــەی ،بۆ ئەوەی جارێکــی تر متمانەت
سهرچاوه :سایتی (موضوع)
پێبکات و راستیەکانت بۆ باس بکات.

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

له باشترینی ڤیستیڤاڵی كهركوكهوه بۆ دراماى (بهختهباران)

بــ ه وهرگرتنــى خهاڵتى باشــترین كچ ه
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ئهكتهر ل ه شــانۆى (كــێ باوكمه؟) بۆ
ژمارهى ئهو كچانهى لهگهرمیاندا كارى (نەوژیــن) دوا و وتــی« :ئەو خەاڵتەی
کــە بــە دەســتمهێنا وەک کچــە
هونهری دهكهن ،بهرچاون ،بهاڵم
ئەکتەرێــک ،ئیشــێکی
رهنگ ه كهسیان ب ه قهدهر (ژینۆ)
شــانۆی شــەقام
بهشداریی و چاالكی و دهركهوتنیان
بــو کــە یەکەم
نهبوبێت ،ئهو له یهك كاتدا ل ه
ئیشــی دوای
شانۆ و شانۆی سهرشهقام و كورت ه
تەواوبونــم
فیلم و دراماكانیشدا رۆڵ دهگیڕێت،
خهاڵتكردنهكانیشی پیشانى دهدات
ئاستى له چ قۆناغێك دای ه.
ژینۆ سەرتیپ )23( ،ساڵ ،ل ه دایكبوى
قەزای کفری ه و ههر لهو شــارهش بهشى
شــانۆی پهیمانــگاى هونهرهجوانهكانى
تــهواو كــردوه ،پاشــان بــه خێزانهوه
رویان ل ه شاری سلێمانى كردوه و لهوێ
گیرساونهتهوه.
ئــهو لهكاتى پهیمانگا و دواتریشــی دا،
لــهو كاتــهى ل ه گهرمیان ژیــاون یان ل ه
ســلێمانى ،بهشــدارێكى چاالكــی كاره
هونهرییهكان بوه.
لــە میانی بەشــداربونی لــە پێنجەمین
فێســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی شــانۆی
شەقام لە كەركوك ،بە رۆڵ بینینی
لــە شــانۆیی (كــێ باوكمــە؟)،
خەاڵتــی باشــترین كچــە
ئەكتەرى فیســتیڤاڵهكهى
بەدەستهێنا.
ئهو بە دڵخۆشــیەکی
زۆرەوە سهبارهت

بو لــە پەیمانــگا ،كاتێــك دهرهێنهرى
شــانۆك ه پێــى راگهیاندنــم كارێكى لهو
شــێوهیان ههیه ،پێمخۆش بو ئەو رۆڵە
وەربگرم».
وتیشــى :ئــهو شــانۆی ه باس
لــە ئــازار و خەمەکانــی
کچێکی ئێزیدی دەکات
و چیرۆكێكــى
كاریگهر و بههێزه،
ههربۆیــ ه كــ ه
بهشــداریمان كرد
لــە فیســتیڤاڵی
نێو د ە و ڵە تــی
شانۆی شەقامی
کەرکوک/خولی
حسێن میسری،
خۆ شــبە ختا نە
توانیــم پلــەی
یەکەمى باشترین
ئهكتــهر
كچــ ه
بەدەستبهێنم.
ل ه وهاڵمى ئهو پرسیارهى

 خێزانهكهم
هۆكارى سهرهكى
سهركهوتنهكانى
منن
كــ ه ههســتی بــ ه چــى كــردوه كاتێك
لهنێــو ئهو ههمو ئهكتهر و بهشــداربوه
دا بانگ كراوهت ه ســهر شــانۆ و خهاڵتى
یهكهمبونى پێبهخشراوه؟
ژینۆ ،ب ه روخســارێكى پــڕ ل ه خهندهوه
وتــى :هەســتێکی زۆر تایبەتم هەبو کە
توانیــم لە نێــو ئەو هەمو تیپهى شــار
و تهنانــهت واڵتانــى دهرهوهش دا کــە
بەشــداربون لــ ه فیســتیڤاڵهكه ،پلــەی
یەکــەم بەدەســت بهێنــم ،تهنانــهت
هەستێکە هەرگیز بۆم پێناسە ناکرێت،
چونكــ ه ماندوبونى چهند ســاڵهم بهدى
كرد.
بهردهوام بو و وتــى« :کاتێک لیژنەکە
لەســەر شــانۆ وتیان خەاڵتی باشــترین
ئهكتهرى کچ بەخشرایە (ژینۆ) ،ئەوکات
هەستم بەوه كرد هەوڵ و ماندوبونەکانم
بــە زایــە نەچوە ،لهگهڵ ئهوهشــدا ئهم
شــانۆی ه دەرگایەکــی گــەورەی بــۆ من
کــردەوە کــە بتوانــم بەشــداری کاری
گەورەتر بکەم» .
كردنــهوهى دهرگا بــ ه روى بهشــداری
ئــهم كچــ ه ئهكتــهره ،لهكاتێكدای ه ك ه
بهشــداریی كچــان لــهكارى هونهریدا
تائێســتاش لــ ه كوردســتاندا زۆر
ئاســتهنگى دێتــ ه پێــش ،بهتایبهت
لــ ه ناوچهیهكــى وهكــو گهرمیــان،
دوانمونهش لهمبارهیهوه ئهو ههاڵی ه
بو ك ه بههۆی شــانۆگهرى (وهرن
ببین ب ه سهگ) له وهرزی شانۆیی
گهرمیان لهمساڵدا دروست بو و
زانایانى ئاینی دژى وهستانهوه.
ژینــۆ ،وایدهبینێــت ئــهو
روبهڕوبونهوانــ ه وادهكات ئهوان
مكوڕتر بن له ئهنجامدانى كارى
هونــهری .لهوبــارهوه دهڵێت:
«ئــهو بهریهككهوتنانهى ك ه
رو دهدهن بــ ه بهردهوامــى
لهســهر شــانۆ ،نــهك منى
ســاردنهكردوهتهوه ،بهڵكو
ســورتر و سهرسهختترى
كــردوم ك ه ل ه بوارهكهى

ی
ك ه بومه براوه 
خهاڵتی یهكهم هەستم
كرد هەوڵەکانم بە
زایە نەچوە

خــۆم زیاتــر هــهوڵ بدهم و باشــتریش
بهرهوپێشهوه بچم.
پێیشــیوای ه ئــهوهى گرنگ ه بــۆ كچانى
هونهرمهند لهمڕوهوه ،ل ه پاڵ باوهڕبونى
قوڵ و مكوڕبون لهسهر هونهر و پهیام و
كارى هونهریی ،هاوكات بونى پاڵپشتیی ه
بهتایبهت لهالی خێزانهكانهوه.
لهبارهى ئامادهگیی ئهو پاڵپشتیی ه لهالی
ئهو( ،ژینۆ ســهرتیپ) وتى :خێزانهكهم
هــۆكارى ســهرهكى ســهركهوتنهكانى
منــن ،نهك تهنهــا ل ه ئێســتادا ،بهڵكو
لــ ه رابردوشــدا هــهر وا بــون ،چونكــ ه
ئهگــهر پاڵپشــتى خێزانهكــهت نهبێــت
لهم كۆمهڵگهى ئێمــهدا ب ه زهحمهت ب ه
ئامانجهكانت دهگهیت.
دوایــن بهشــداریی (ژینۆ) ،لــ ه دراماى
(بهختــ ه بــاران)دا خــۆی بهرجهســت ه
دهكات ،كــ ه ئهمــهش یهكهم جــار نی ه
بهشــداریی لــ ه زنجیره درامــادا بكات و
ئهزمونى بهشداریی پێشتری ههی ه.
لهوبارهشــهوه بــاس لــهوهدهكات كــ ه
بهشدارییكردن لهم درامایهدا ئهزمونێكى
پــڕ و جیــاواز بــوه و دهخوازێــت لــ ه
داهاتودا پهرهى پێبدات.
ههندێــك وایدهبینــن چون ه پێشــهوه و
دهركهوتــن بۆ كچان ئاســانتره وهك ل ه
كــوڕان ،بــهاڵم ب ه رای (ژینــۆ) بههۆی
رێگــره كۆمهاڵیهتیهكانــهوه بارهكــ ه بۆ
كچــان ســهختتره ،لهگــهڵ ئهوهشــدا
پێویســت ب ه ههوڵدانى بهردهوام دهكات
و پێیوای ه «هیچ شتێك ب ه بێ ههوڵدان
بهدهست نایات».
ئــهو دوا پهیامــی خۆی ئاراســتهى ئهو
كچانــ ه كرد كــ ه خاوهنــى خولیایهكن،
وتــى« :رێنمایــم  بۆ ئــهو كچانهى كه  
دەیانەوێــت ئەو خولیایەى کە هەیانە لە
هەر بوارێک دا بێت بە دەســتی بهێنن،
پێویســتە  3شــت بکــەن ،ئەوانیــش:
هەوڵدان ،بــڕوا بەخۆبون و گوێ نەدان ه
بە قســەی خەڵکی ،ئەگەر ئەوەیان کرد
دڵنیابن سەرکەوتو دەبن ،وهك چۆن من
ئهوهم كردوه».

