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دو هاوسهر كتێبخانه بۆ قوتابخانهكان
»»3
دروست دهكهن

باوكێك :هیچ هۆكارێك نی ه بۆ رێگرتن لە
»»5
كاركردنى كچهكهت

بۆچی ژنان كهمتر توشى كۆرۆنا دهبن؟
»»11

ه سهگ) لهنێوان یار و نهیاردا
شانۆگهری (وهرن ببین ب 
دهرهێنهری شانۆگهریهكه :شانۆكهى ئێم ه سوكایهتی ه یان جنێوی ههندێك مهال؟
یهكێتی زانایان :کێشەمان لەگەڵ شانۆگهریهكهی ه نهك بەشداریكردنى ژنان ل ه شانۆدا

◘ نهوژین
پاش ئهو ههاڵیهى شانۆگهرى (وهرن
ببین ب ه سهگ) له كهالر دروستى كرد،
دهرهێنهرى شانۆگهرییهكه داكۆكی
ل ه كارهكهیان دهكات و ئهو تۆمهتان ه
رهد دهكاتهوه كه سوكایهتیان كردبێت
بهتایبهتى به ئاینی ئیسالم ،سهرۆكى
لقی گهرمیانى یهكێتى زانایانى ئاینی
ئیسالمیش جهخت دهكاتهوه ئهوان
كێشهیان لهگهڵ سوكایهتی پێكردنیان

ههیه ل ه شانۆكه نهك بهشداریی ژنان
تیای دا.
شانۆگهرى (وهرن ببین ب ه سهگ) ،وهك
یهكــهم كار و دهســتپێكى چاالكیهكانى
وهرزی شــانۆیی گهرمیــان لــ ه بهروارى
22ى ئهم مانگ ه ل ه بهردهم هۆڵی هونهر
لــه كــهالر نمایش كــرا ،رۆژێــك دواتر
كاردانهوهیهكــى زۆری دروســت كــرد و
ب ه ســوكایهتیكردن ب ه ئاینی ئیســام و
پیرۆزییه ئاینیهكان تۆمهتبار كرا.

ئــهم تۆمهتباركردنــ ه سهریكێشــا بــۆ كاردانهوهكانى دهكهن.
ههڵمــهت و هێرشــێكى فــراوان لــ ه عومهر عهبدوڵاڵ ،دهرهێنهرى شانۆگهری
تــۆڕه كۆمهاڵیهتیــهكان دژ ب ه كاســتى (وهرن ببیــن بــ ه ســهگ) ،داكۆكی ل ه
شــانۆییهكه ،لــ ه ئهرزی واقعیشــدا لقی كارهكهیان دهكات و رهدیشی دهكاتهوه
گهرمیانــى یهكێتــى زانایانــى ئاینــی سوكایهتی به ئاینی ئیسالم كردبێت.
ئیســامی كوردستان ،ســكااڵیان لهالی وتى :هەر کەسێک شــانۆکەی بینیبێت
دهزانێت سوکایەتی بە مەال نەکراوە.
داواكاری گشتى گهرمیان تۆمار كرد.
ل ه دیدارێكدا لهگهڵ (نهوژین) ،ههریهك ه دهشڵێت :هەندێک مەال هەیە و قسەمان
ل ه دهرهێنهرى شانۆگهریهك ه و سهرۆكى لەســەر کردوە کە لەشوێنەکان و گرتە
لقــی گهرمیانى یهكێتــى زانایانى ئاینی ڤیدۆیەکانیــان کە هەیە چــۆن ئیهانەی
ئیسالمیی قس ه لهبارهى شانۆگهریهك ه و ژنان دەکــەن و خراپەکاری بەرامبەر بە

ژنان ()%50ی ستافی رادیۆكانى گهرمیان پێكدێنن
ئامــادهى بــون ،لهســهر دیارتریــن
◘ نهوژین
كێشــ ه و ئاســتهنگهكان و ههروههــا
بهرهوپێشــهوهچونهكانى كارى رادیــۆی
بهپێی راپۆرتێكى یهكهى رۆژنامهوانى
له سنورهكه وهستاوه.
مافهكانى مرۆڤ له رادیۆی دهنگ،
لــ ه بهشــێكى ئــهو راپۆرتــهدا ،ئاماژه
رێژهى بهشداریی ژنان له وێستگ ه
بــ ه رۆڵی ژنان لــ ه دهزگا رادیۆییهكانى
رادیۆییهكانى سنورهكه بهرادهیهكى
ســنورهك ه دراوه ،بهشــێوهیهك وهك
بهرچاو زیادیی كردوه و ()%50ى
هێمــاى بۆكــراوه ،رێــژهى بهشــداریی
تێپهڕاندوه.
ژنــان لهو دهزگایانهدا زۆر زیادیكردوه و
ئهو راپۆرت ه ك ه ب ه بۆنهى رۆژى جیهانى ()%50ى تێپهڕاندوه.
رادیــۆوه ئامادهكــراوه و نوێنهرى ســێ پوختــهى راپۆرتهكــ ه ل ه الپــهڕه ()11
رادیــۆی كۆمهڵگهیی ناوچــهى گهرمیان دهخوێنیتهوه.

ژنان دەکهن.
لهبــارهى تۆمهتباركردنیــان بــ ه
ســوكایهتیكردن بــ ه ئاینــی ئیســام،
ئامــاژه بــهوهدهكات ك ه بههــۆی بانگی
عهســرهوه و وهك رێزگرتنێــك ل ه ئاین
شانۆگهریهكهیان راگرتوه ،دهشپرسێت:
«شــانۆكهى ئێمــ ه ســوكایهتی ه یــان
جنێوی ههندێك مهال؟».
لهبهرامبهریشــدا (م .حهمهئهمیــن
كهالریــی) ،ســهرۆكى لقــی گهرمیانــى
یهكێتــى زانایانــى ئاینــی ئیســامی
كوردســتان ،رهخنــهى تونــد لــ ه
شــانۆگهریهك ه دهگرێــت و دهڵێــت:
«هەندێــک منــاڵ الســایی (قوبــادی
جەلی زادە)یــان کردوەتەوە و جوێن بە
مەالیانی ئاینی ئەدەن».
ئــهو نیگهرانــ ه لــ ه شــانۆگهریهك ه لهو
رهوهوه كهسوكایهتى به ئهوان كردوه،
لهوهاڵمى ئهو قسهیهشی ك ه دهرهێنهرى
شــانۆگهریهك ه دهیڵێــت بــهوهى
مهبهســتیان ههندێك مهالی ه نهك ههمو
مــهالكان( ،م .حهمهئهمیــن كهالریــی)
دهڵێت« :خۆزگە لە شــانۆکە بیانوتایە
چەند مەالیەک یان دو مەال».
لهوهاڵمــى ئــهو پرســیارهى كــ ه ئهوان
دژ بــهو شــانۆیهن یاخــود دژ بــه ههر
شانۆگهریهك ك ه ژنان تیایدا بهشدار بن،
سهرۆكى لقی گهرمیانى یهكێتى زانایان،
دهڵێت« :ئێمە کێشــەمان لەگەڵ ئەوە
نیە کە ژنان بەشداربن لە شانۆگەریدا».
لــ ه الپهڕهكانــى ( 6و )7ی ئــهم
ژمارهیــهدا دهقی ئــهو دو دیداره لهگهڵ
دهرهێنهرى شــانۆگهریهكه وســهرۆكى
لقــی گهرمیانى یهكێتــى زانایانى ئاینی
ئیسالمی كوردستان دهخوێننهوه.
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دیدار

مامۆستایەکی زانکۆی گەرمیان براوهی خهاڵتێكی جیهانیه

« Mental health in conflictدەرونناسی بو ،هەر لەو تەمەنە بڕیارمدا
◘ نهوژین ،هاوژین مههدى
 »settingsبــو کە پێشــتر لە گۆڤاری دەرونناســی تەواو بکەم ،دایک و باوک
بەناوبانگــی جیهانــی « »Lancetبون بــە پاڵپشــتی ســەرەکیم ،ئهوهبو
د .پگا عهلی مەردان ،کە ماوەی
باڵوکراواتەوە.
بەکالۆریــۆس و ماســتەرم لــە زانكۆی
حەوت ساڵە لە بەشی دەرونناسی
(نهوژیــن) لهبــارهى خهاڵتهكــ ه و قهزوین ل ه تاران تهواو كرد ،دكتۆراشــم
زانکۆی گەرمیان مامۆستایە ،توانی
وردهكاریهكانــى ،دیدارێكــى لهگهڵــدا ل ه زانکۆ ســاینس ئاندڕیسرێچ لە ئەهواز
لەسەر ئاستی هەرێم پلەی یەکەمی
«پەڕە نایابەکان» بەدەست بهێنێ کە سازكردوه.
تهواوكــرد کە ئەویــش لقێکە لە زانکۆی
تاران.
لەالیەن رێكخراوی کیساین دابەشکراوە.
* ســهرهتا بــا بزانین چۆن بو بەشــی * ماوەی چەند ساڵە مامۆستایت و لەچ
ئــهو پهیپــهرهى كــ ه (د .پــگا عهلی) دەرونناسیت هەڵبژارد؟
زانکۆیەک وانەت وتوهتهوه؟
پێشكهشــی كردبــو ،بهناونیشــانى :لــە تەمەنی پانــزە ســاڵیەوە حەزم لە لە ســاڵی ()2010وە دەســتم کردوە بە

تائێستا  20پهیپهر
پێشكهشكراوه و
من یهكهم ژنم ئهم
خهاڵت ه ببهمهوه

ئەم خەاڵتانە زۆر
گرنگن ،هەستدەکەی
کۆمەڵگا رێز لە
ماندوبونەکانت
دەگرێت

كارى مامۆستایی ،ســهرهتای كاركردنم  
لە زانکــۆی (پەیام نورى ســەرپێڵ) و
پاشــان  (پەیام نوری خوڕهمشــار) بو
ك ه ماوەی ســێ ســاڵ لهوێ مامۆســتا
بوم ،لە ()2013شەوە هاتومەتە زانکۆی
گەرمیان و مامۆستام.
* ئــەو پەیپــەرەى كــ ه بههۆیــهوه
خهاڵتكراى باس لەچی دەکات؟
رێكخــراوای تەندروســتی جیهانــی
« »WHOسااڵنە رێژەی باڵوبونەوەی
نەخۆشیەکان باڵودەکاتەوە ،یەکێک لەو
نەخۆشیانەش نەخۆشی دەرونی بو لەو
واڵتانەی کە شــەڕ و پێکــدادان تێیاندا
زۆرە لــە چــاو واڵتانی تــردا ،لەکۆتای
پەیپەرەکە چەند خاڵێکیان دەستنیشان
کردبــو بــۆ چارەســەری نەخۆشــیە
دەرونیــەکان ،منیش چەنــد تێبینیەکم
دا لەســەر چارەســەرهکە بــهوهى چون
ئێمە لە روی ئاســتی رۆشنبیرییهوه زۆر
لەواڵتانی تر جیاوازین ،بۆیە پێشنیاری
چارەســەری تــرم کرد و بــە پەیپەرێک
پێشکەشــی رێكخــراوای «»WHOم
کرد و ئەوانیشم وەاڵمیان دامەوە کە بە
توێژینەوەیەک پێشــنیارەکانم بخەمەڕو،
ئــەو وتوێــژە لــە نێــوان رێخكــراوی
« »WHOکــە رێخراوێکــی ناســراوى
جیهانیــە و منیــش مامۆســتایەکم لــە
زانکۆیەکی بچوک و واڵتێکی بچوک ،زۆر
گرنگ بو بەالی کۆمەڵی ئەکادیمیەوە.
* تا ئێســتا هیچ ژنێك توانیویەتی ئەم
خەاڵتە بەدەستبهێنێت؟
تــا ئێســتا  20پەیپــەر ئــەو خەاڵتــەی

بردوهتــەوە ،هیــچ ژنێكــى تیــا نەبوە،
زۆر دڵخۆشــم کەتوانیومــە یەکــەم ژن
بــم ئــەم خەاڵتە وەربگرم .مــن کە ئەو
پێشــنیارانەم کــرد بۆ ئــەو توێژینەوە
ئامانجم ئەوە بو کە ژنێك ئەو خەاڵتانە
بباتەوە نەک لە بەر خۆم و پەیپەرەکە.
* جگــە لــەم خەاڵتــە ،خەاڵتــی ترت
بەدەست هێناوە؟
پێشــتر خەاڵتــی باشــترین توێــژەری
زانکۆی گەرمیانم وەرگرتوە.
* تاچەنــد بەخشــینی ئــەم خەاڵتانــە
دڵخۆشــت دەکات و وادەکات بــەردەوام
بیت؟
بەڕاســتی ئــەم خەاڵتانــە زۆر گرنگــن،
چونکــە هەســتدەکەی کۆمەڵــگا رێــز
لە هــەوڵ و ماندوبونەکانــت دەگرێت و
هانــت دەدات و پاڵپشــتیت دەکات بــۆ
ئەوەی زیاتــر ئیش بکەیت ،لەو رۆژەوە
خوێندکارانێکــی زۆر بەتایبەتیش كچان
دێنــە الم و ئێــژن حەز دەکەیــن ببینە
توێژەر ،ئەمەش هەســتێکی زۆر خۆشە
زۆریشم بەالوە گرنگە.
* پڕۆژەو کاری داهاتوت چی دەبێت؟
ئــەم پەیپــەرەی کــە مــن باڵوکــردەوە
بەشێکی بچوک بو لە پڕۆژەیەکی گەورە
کە ئێســتا خەریکین ب ه تیمێك ئیشــی
تێدا دەکەین کە پێکهاتوە لە (م.نازدار
قــودرەت) لــە زانکۆی گەرمیان و ســێ
مامۆســتای تر لــە زانکۆكانــی ئەمریکا
و دو ئەنــدام لــە رێكخــراوی   ADD
ئەمریکی کە ههرخۆیان پاڵپشتیی مادی
پڕۆژەکە دەکەن.

ه خهتهنهكردنى مێینه
گهرمیان خاڵیی دهبێت ل 
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ئهندامێكى رێكخراوى وادى ئهڵمانى
ئاشكراى دهكات ناوچهى گهرمیان
بوهت ه ناوچهیهكى خاڵیی ل ه
خهتهنهكردنى مێینه ،بهوپێیهى ساڵی
رابردو هیچ حاڵهتێكى خهتهنهكردنى
كچان تۆمار نهكراوه.
لهیال ئهحمهد ،ئهندامى تیمی رێكخراوى
وادى ئهڵمانــى ل ه گهرمیان ،لهدیدارێكى
(نهوژیــن) دا ب ه بۆنــهى رۆژى جیهانى
بهرهنگاربونــهوهى شــێواندنى ئهندامى
زاوزێــی مێینــ ه كــ ه هاوكاتــ ه بــ ه 6ى
شــوبات ،تیشكیخســت ه ســهر پرســی
خهتهنهكردنى مێینه له دهڤهرهكهدا.
* ئامارهكان چیمان پێدهڵێن ل ه بارهى
خهتهنهكردنى مێینهوه ،ئایا گهرمیان تا
چهند خاڵیه ل ه حاڵهتهكه؟
بهپێــى ئــهو ئامارانــهى كــ ه ههیــ ه و
بهدواداچونمان بۆ كــردوه ،ل ه گهرمیان
لــ ه ســاڵى  2010خهتهنهكردنــى مێین ه
 81.2%بوه ،بهجۆرێك ل ه 50%ى كچانى
خــوار تهمهن  20ســااڵن خهتهنهكراون  ،
ل ه ساڵى   2017دا  2241حاڵهت ههبوه
و ل ه ســاڵى  2018كهم بوهتهوه بۆ 29
حاڵهتــى خهتهنهكــردن لــ ه گهرمیــان،
لــ ه ســاڵى  2019هیچ حاڵهتێــك تۆمار
نهكــراوه و ناوچهكــ ه خاڵیــى بــوه ل ه

خهتهنهكردن ،ئهم بــ ه دواداچونهش ل ه
رێگهى سیمینارهكانمانهوه بوه.
* داتاكانتان چۆن وهرگرتوه؟
ئــهو داتانهى ك ه وهرمان گرتون ل ه كۆڕ
و ســیمینارهكانى رێكخــراوى وادى كــ ه
ئهنجامى دهدا بۆ هۆشیاركردنهوهى ژنان
و پیاوانیش راستهوخۆ وهرمان دهگرت و
پرسیارمان كردوه ك ه كێ خهتهن ه كراوه
و كێ نهیكردوه.
* ئــهو تهمهنانــهى ك ه وهرگیــراوه لهو
راپرســیهى ك ه كردوتان ه ل ه نێوان چهند
دایه؟
لــ ه ســااڵنى رابــردوى كهمپینهكهماندا
ههمو تهمهنــ ه جیاوازهكانمان وهرگرتوه
ئــهوهى كــ ه خهتهنــ ه كراوه ،بــهاڵم ل ه
ســاڵى  2019ل ه تهمهنى  1رۆژه بۆ 25
ســاڵ وهرگیــراوه ،چونك ه ئــهو تهمهن ه
ئهگهرى زیاترى ههبو بۆ خهتهن ه كردن.
* بهپێــى بهدواداچونهكانى ئێوه ،هیچ
حاڵهتى گیان لهدهستدان ههبوه بههۆی
خهتهنهكردنهوه؟
بــ ه پێى ئــهو بهدواداچونــهى ك ه ئێم ه
كردومانــ ه ل ه گهرمیــان  2حاڵهت ههی ه
كــ ه بههــۆی خهتهنهكردنــهوه گیانیان
لهدهستداوه ل ه ماوهى ئهو  15ساڵهدا.
* ل ه ســااڵنى پێشتر ئهم خهتهنهكردن ه
ب ه ناوى ئاینهوه كراوه ،ئایا تاچهند ئهم
بۆچونه گۆڕاوه؟
 15ســاڵ پێش ئێســتا زانایانــى ئاینى
و ئــهو هاواڵتیانــهى كــ ه دهچوینــ ه

الیــان بهرهنــگارى ئێمــ ه دهبونــهوه و
بهریهككهوتن دروست دهبو لهنێوانمان،
چونكــ ه بێئاگابــون لــ ه زیانهكانــى
خهتهنهكردن و دهیانوت سونهته ،بهاڵم
ئێمــ ه كۆڵمــان نــهدا و بــهردهوام بوین
ك ه دهبێــت ب ه ئامانجــى خۆمان بگهین
و گهشتین ،ئێســتا مامۆستایانى ئاینی
گهشتون بهو قهناعهت ه ك ه ئهم ه سونهت
نیــ ه و زیانى ههیه ،بۆی ه زۆر هاوكارمان
بون.
* هۆشــیارى خهڵــك چۆنــ ه و لــ ه
چ ئاســتێكدای ه بــۆ روبهروبونــهوهى
خهتهنهكردنى مێینه؟
ل ه ســااڵنى رابردو راست ه هاواڵتیان هیچ
هۆشیاریهكیان نهبوه چ ل ه روى ئاینی چ
ل ه روى زیانهكا ن و یاساكهشــهوه ،بهاڵم
ل ه ئێســتادا هاواڵتیان هۆشیارى زۆریان
ههیــ ه و هاتونهتــ ه ئــهو قهناعهتهى ك ه
نابێت خهتهنهكردن ههبێت و بكرێت.
* یاســا رۆڵی چىبوه ل ه نههێشــتنى
خهتهنهكردنى مێینه؟
بێگومــان یاســاش رۆڵــی خــۆى ههبو
بــ ه تایبــهت یاســاى ژمــاره ههشــتى لــ ه بكهرانى خهتهنهكردنى مێین ه ســزا لــ ه كوێی ه و چــۆن دهكرێت ،كهســهك ه
ترساوه و پێى نهوتوین.
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژى خێزانى درابێت؟
كــ ه ل ه مــادهى 2ى بڕگــهى حهوتى ك ه تاوهكو ئێســتا نهبوه كهســێك ســزاى * ئایــا بهدواچونهكانتــان لــهم بوارهدا
باس لــ ه خهتهنهكردنى مێین ه دهكات و یاســاى وهربگرێت ،چونك ه شاراوه بوه بهردهوام دهبێت؟
ب ه پێى یاساكهش سزا ههی ه بۆ بكهرانى و ب ه شــاراوهیى كــراوه ل ه ترســى ئهو بهڵــێ بــهردهوام دهبیــن لــ ه
یاسایهى ك ه ههبوه ،ئهگهرچى پێیانیش بهدواداچونهكانمــان ،راســت ه ل ه ســاڵى
ئهو كاره.
* ئــهوهى ئاگاداربــن و بهدواداچونتان راگهیاندویــن ك ه ههی ه و ب ه شــاراوهیى  2019هیــچ حاڵهتێك نهبــوه ،بهاڵم ب ه
كردبێت تاوهكو ئێســتا كهسێك ههبوه ئهكرێت ،ك ه داوامان كردوه پێمان بڵێن ماناى ئهوه نایهت بنهبڕ كرابێت.
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ه بۆ قوتابخانهكان دروست دهكهن
دو هاوسهر كتێبخان 
◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
دو هاوسەر لە ناحیەی رزگاری خەمی
رۆشبیرکردنی منااڵنی گەرمیان دەبێتە
پاڵنەریان بۆ هەنگاونان و دەستبردن
بۆ بیرۆکەیەکی جیاواز کە ئەوەش
دروستکردنی کتێبخانەی تایبەتە بە
قوتابخانەکان لە سنوری گەرمیان.
پــەری ســاڵح و عهلــی عوســمان ،دو
هاوســەری دانیشــتوی ناحیەی رزگاری
ســهر ب ه قهزاى كهالرن ،کە هەســتاون
بــەم پرۆژهیــه ،هــاوکات قوتابخانــەی
(برایەتــی) لــە ناحیــەی رزگاری
یەکــەم قوتابخانــە بو لــە گەرمیان کە
کتێبخانەیان تێدا کردەوە.
پــەری ســاڵەح ،بــەم شــیوەیە باســی
چۆنیەتی پاڵپشــتی خــۆی بۆ بیرۆکەی
هاسەرەکەی  بۆ (نەوژین) گێڕایەوە.
«سەرهتا کە عهلى داوای هاوسەرگیری
لەمن کرد و رەزامەند بوم ،بیرۆکەیەکی
خۆی بۆ باســکردم کە هــەر لە قۆناغی
خوێندنــی زانکۆیــەوە پالنی بــۆ داناوە
ئەویــش دانانــی دەخیلەیــەک بــۆ
دروستکردنی کتێبخانە لە قوتابخانەکان
بــو ،منیــش بــەوە زۆر خۆشــحاڵ
بــوم بڕیارمــدا بەشــێک لــە خەرجــی
هاوســەرگیریەکەمان بخەمە پرۆژەکەی
ئەوەوە».
وتیشــی« :خێزانەکەمان سەرهتا وتیان
ئەمە قورسە بۆ ئێوە ،بەاڵم ئێستا ئەوان
زۆر دڵخۆشن بەوەی پێی گهیشتوین.
کەواتــە چی وای لە (عهلى) کردوە ئەم

بیرۆکــەی بە مێشــکدا بێــت و ئەوهندە
تامەزۆربێــت کــە بیرۆکەکــەی بکات بە
راســتی؟  «هەمیشە کە بیرم لە ژیانی
ئێســتای منااڵنــی ناوچەکــە دەکردەوە
کــە بــەردەوام کاتەکانیــان بــە یاریــە
ئەلیکترۆنیــەکان و بە خۆســەرقاڵکردن
بەکۆمەڵێک شت کە هیچ دەرئەنجامێکی
نابێت بهسهردهبهن ،ئهم ه وای لێدەکردم

بیربکەمــەوە شــتێک کــە لەتوانای من
بێــت بیکەم بۆ ئەوان ،ئەمەش کە بیرم
لێکــردەوە بڕیارمــدا پالنــی بــۆ دابنێم
بــۆ ئــەوەی بتوانم جێبەجێــی بکەم».
(عهلی) وای وت.
ئامــاژهى بهوهشــكرد :هاوســەرەکەی
پاڵپشتیەکی باشی بوه تاوەکو بتوانێت
پرۆژهكهى جێبەجێی بکات.

لەبــارەی بەردەوامیــان و چۆنیەتــی
پالنەکانیان بــۆ کردنەوەی کتێبخانە لە
قوتابخانەکانی دیکەی سنورەکە ،عهلى
حســێن ،وتی« :بڕیارمانداوە بەردەوام
بیــن ئەوەندەی بتوانین ســااڵنە بەپێی
توانــا کتێبخانــە بــۆ قوتابخانەکانــی
گەرمیان دەکەینەوە».
ئــەوان ئێســتا تەنهــا نیــن ،چەنــد

هاورێیەکــی عهلى ســەرنجی کارەکەیان
داوە ئێســتا دەســتیان کــردوە بەپالن
دانــان بــۆ پاڵپشــتی کردنــی بیرۆکەی
ئــەم دو هاوســەرە ،بــەاڵم وەکخۆیــان
دەڵێــن هیــچ رێکخراوێکــی ناحکومی و
دەزگایەکی حکومی هاوکاری نەکردون.
لەگــەڵ ئەوەشــدا (پــەری) دەڵیــت:
«پێشــەنگای کتێــب لــە ســلێمانی
هاوکارێکــی باشــی ئێمــە بــو ،بایــی
 ٥٠هــەزار کتێبــی بــۆ کردینــە دیاری،
لەگەڵ چەند کەســێک کە خۆبەخشــانە
هاوکاریان کردین لە نۆژەنکردنەوەی ئەو
ژورەی لە قوتابخانەی برایەتی دیاریمان
کرد بۆ کتێبخانە.
ئامارێکــی ورد نیــە لەســەر کتێبخانــە
لــە قوتابخانەکانــی گەرمیــان ،وەک
بەڕێوبەری گشتی پەروەردەی گەرمیان
ئامــاژەی پێــدەکات «ئامارێکــی وردم
لەبەردەست نیە لەسەر ئەو قوتابخانانەی
کــە کتێبخانەیان هەیە ،بەاڵم بەشــێکی
زۆر لــە قوتابخانــە ئامادەیەکانمــان
کتێبخانەیان هەیە».
م .دارا ئهحمهد سهمین ،هاوکات باسی
لەوەشــکرد قوتابخانــە بنەڕەتیــەکان
ژمارەیەکی کەمیــان کتێبخانەیان هەیە
کــە ئەمــەش کاریگــەری هەیە لەســەر
ئاستی رۆشنبیرکردنی خوێندکاران.
لەبــارەی دەستپێشــخەری ئــەم دو
هاسەرەوە ،بهڕێوهرى گشتى پهروهردهى
گهرمیــان وتــى« :ئەمــەی کردویانــە
یەکێکە لە جوانیەکانی جیهان ،کارێکی
زۆر پیرۆزیــان کــردوە کــە پێگەیاندنی
نەوەیەکی بەداوەیە».

نوشتەی ئەلیکترۆنیش پەیدا بوە

كارتی یهكێك لهو نوشتهكاران ه كه له تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان دا باڵوكراوهتهوه
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ههندێك لهنوشتهنوس و فاڵگرهوهكان
لهرێگهی تۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانهوه
كڕیار بۆ خۆیان رادهكێشن و
ههندێكجاریش ئهو كڕیارانه ل ه واڵتانی
ئهوروپاوه داوا له نوشتهنوس و
فاڵگرهوهكان دهكهن كاریان بۆ بكهن
و وهكخۆیان دهیڵێن «مرازی دڵیان
حاسڵ بكهن».
نوشــتهكردن كــ ه دیاردهیهكــى دێرینه،
مرۆڤــهكان لهكاتــى بونى خواســت یان
كێشهى دیارییكراودا ،پهناى بۆ دهبهن.
جاران ك ه دهچون ه الی نوشتهنوســهكان
بۆ شار و جێگهى دور و جیاواز ،ئێستا
تهكنۆلۆژیــا دهستگهیشــتنى ئهوانى ب ه

نوشتهنوسهكان ئاسانكردوه.
كاروان 26 ،ســاڵ ،دهرچــوی زانكــۆ،
بــاس لــهوهدهكات لــ ه رێگــهى تــۆڕی
فهیسبوكهوه نوشتهچیهكى دۆزیوهتهوه
و نوشتهى بۆ كردوه.
وتــى« :لەگــەڵ كچێك یهكترمــان زۆر
خۆش دهویســت ،بهاڵم ماڵهوهیان رازی
نهدهبون ،بۆی ه پهنام برده الی شێخێك
ل ه فهیســبوك و كێشــهكهم پــێ وت و
دوعای بۆ نوسیم و دام ب ه كچهكه ،پاش
چوار مانگ ماڵهوهیان رازی بون».
بهاڵم ههمو جار نوشتهكان كارى خۆیان
ناكــهن وهك لــ ه چیرۆكــى (كاروان) دا
ههیه.
ژالیــا ،ژنــی ماڵهوهیــه ،گلهیــی لــ ه
رهفتارى هاوسهرهكهی ههیه ،ل ه رێگهی
فهیســبوكهوه پهنای بۆ نوشتهنوســێك

بــردوه بــۆ چاككردنى رهفتــارى ،دوای
وهرگرتنــی پارهیهكــی زۆر وهك خــۆی
دهڵێــت تــا ئێســتا كێشــهكهی وهكــو
خۆیهتی.
وتــی« :لــه رێگــهی فهیســبوكهوه
نوشتهنوســێكم ناســی و كێشهكهم پێ
وت ،بــهاڵم ئــهو درۆی لهگــهڵ كردم و
پارهیهكی زۆری لێ ســهندم ،ســهرباری
ئــهوهش وتى پارهى ترم بۆ نهنێریت ب ه
تهاڵقدانت دهدهم».
ئهم حاڵهتهى ك ه (ژالیا) ئاماژهى پێدا،
لهگهڵ زۆر ژنى تریشدا دوباره بوهتهوه.
ژیــان 25 ،ســاڵ ،فهرمانبــهر ،وتــى:
«لــە رێــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانــهوه
نوشتەنوســێکم دۆزیــەوە و داوام لێکرد
نوشتەم بۆبکات بۆ ئەوەی هاوسەرگیری
بکەم ،داوای  25هەزاری لێکردم ،منیش

ب ه پاره یان
بااڵنسى مۆبایل
نوشته دهكهم

لهرێگهی
فهیسبوكهوه
نوشتهنوسێكم ناسی

کارتێکــی  25هەزاریــی مۆبایلم بۆنارد،
كهچــی دواتــر جوابیشــی نەدامــەوە و
پارەکەشی خواردم».
ئهوانهى ك ه نوشــت ه دهكهن ،كهســانى
ناســراو نیــن و زۆرتر نازنــاو بۆ خۆیان
ههڵدهبژێــرن ،ههندێــك لهوانهش ژنن.
(نهوژین) توانى دوان لهو ژنان ه بدوێنێت
كــ ه نوشــت ه دهكهن و ل ه رێگــهى تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوه كڕیار دهدۆزنهوه.
دایکــی ژیــان 49 ،ســاڵ ،دانیشــتوی
قــهزاى دەربەندیخانە ،بــەوتهی خۆی
مــاوهی  9ســاڵ ه كاری نوشتهنوســین
دهكات .بــۆ (نەوژیــن) وتــی« :ل ه ناو
تــۆڕه كۆمهاڵیهتییــهكان و بــهتایبهت
فهیســبوك ،مشــتهریی باشــم ههیــ ه
و زۆربــهی ئهوانــهی كێشــهیان ههیــ ه
نامــهم بــۆ دهنێــرن و منیش قســهیان
لهگــهڵ دهكهم كــ ه ژن و كچن و كوڕ و
پیاویشیان تێدایه ،مشتهریی واش ههی ه
ل ه ئهوروپاوه داوای نوشته دهكات».
وتیشــی« :ب ه پاره یان بااڵنسى مۆبایل
داوای ههقــی خــۆم دهكــهم و لــ ه 100
دۆالرهوه تــا  600دۆالر بۆ نوشــتهیهك
وهردهگرم».
نوشــتهكهرهكان فێــری بهبازاڕكــردن و
ریكالمكــردن بۆ خۆیان بــون ،ئهوان ل ه
پهیجهكانــى خۆیانــهوه نمایشــی كار و
نوشــتهكانیان دهكهن ،لهو رێگهیهشهوه
خهڵكێكى زۆرتر رویان تێدهكات.
لهیــا ،ژنێكى دانیشــتوى گهرمیان ه ك ه

كارى نوشتهكردن ئهنجام دهدات ،وتی:
«لهبهر ئهوهی بهشــێكی نوشتهكانم ب ه
وێن ه لهتۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان مشتهریی
زۆر نامهم بۆ دهنێرن و داوای چارهسهر
و نوشتهم لێ دهكهن».
ئامــاژهى بهوهشــكرد زۆرینــهى ئــهو
داوایانــهى دێنــ ه الی ،پهیوهنــدی بــ ه
كێشــهى ســۆزداریی و هاوسهرگیریی و
خێزانیهوه ههیه.
بهاڵم ب ه رای شــارهزایهكى كۆمهاڵیهتى،
پارچــ ه كاغهزێــك كــ ه نــاوى لێنــراوه
نوشــته ،ناتوانێت چارهنوســی مرۆڤێك
باش بكات.
چۆمان محەمەد ،توێژهرى كۆمهاڵیهتى،
وتى :نوشــت ه و فاڵ كارێكی بێ بنهما ن
و دور ن ل ه راســتی و زانســتهوه ،ك ه به
داخهوه ئهمجۆره كاره شــۆڕبوهتهوه بۆ
ناو تۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانیش.
باس لهوهشدهكات زۆرینهى ئهو كهسان ه
«قۆڵبــڕ» و «ســاختهچین» و درۆ
لهگهڵ خهڵكى دا دهكهن.
مامۆســتایهكی ئایینیش ئــەو كارانە ب ه
ناڕهوا و حهرام و ناشهرعی ناو دهبات.
م .ئەحمــەد وەرتێ ،بۆ (نەوژین) وتی:
«بڕوابون و نزیكبونهوه ل ه نوشــتهنوس
و فاڵچییــهكان حهرام ه و ناشــهرعی ه ل ه
روانگــهی ئاینی ئیســامهوه ،ئهو كاره
ههڵخهڵهتاندنــی بهرانبــهره و ئامانجی
ئــهو كـــهسان ه فێڵكــردن و قۆڵبڕین و
پارهخواردنه».
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سياسهت

ژنانی گهرمیان :ئێمهش دهتوانین بهڕێوبهرى سهركهوتو بین
◘ نهوژین
ئهگهرچی ژمارهیان له پهنجهى
دهستهكان تێناپهڕێت ،بهاڵم ژنانى
بهڕێوبهرى فهرمانگ ه حكومیهكان
لهگهرمیان ،جهخت دهكهنهوه ك ه
ئهوانیش دهتوانن هاوشانى پیاوان ،ل ه
ترۆپكی فهرمانگهكاندا بن و بهڕێوهیان
ببهن.
لهگهرمیانــدا ژمــارهى بهڕێوبهرانــى ژن
لــه دهزگا فهرمیهكانــدا كهمــه ،لهگهڵ
ئهوهشــدا ژنــان بــاس لهوهدهكــهن ك ه
توانیویانــ ه بــ ه باشــی ئهركهكهیــان
رابپهڕێنــن و ههســت بــهوه نهكهن ك ه
بههــۆی الیهنى رهگهزییانــهوه ،ناتوانن
بهشى پێویست كارا بن.
شــادیە حســێن عهباس ،مــاوەی چوار
ســاڵ ه بەڕێوەبەری گشــتى کشــتوکاڵی
گەرمیانە ،باس لهوهدهكات ل ه ئهزمونى
كارى خۆیهوه فێر بوه ك ه رهگهز پێوان ه
نیه بۆ توانا.
وتــى :لــ ه خۆمــم رابینــی ك ه پۆســتى
بهڕێوبهرى گشــتى كشتوكاڵی گهرمیان
وهربگــرم ،وا ئــهم ماوهیــ ه تیایــدا
بهردهوامم.
ئهگهرچــی ئهو بوارهى (شــادیه) كارى
تێــدا دهكات قــورس و پــڕ ئالهنگاریه،
بــهاڵم وهكخــۆی ئامــاژهى بــۆ دا ،بــ ه
پشــتیوانى هــاوكاران و خێزانهكــهى،
توانیویهتى سهركهوتو بێت.
ئــهوهى ل ه بهشــداریی ژنانــى گهرمیان
ل ه پۆســت ه حكومیــهكان دا دهبینرێت،
ئهوهیــه ك ه روكهشــان ه نی ه بــهوهى ل ه
دهزگاى كــهم چاالكیــی و كهم گرنگیی
دا بــن ،بهڵكــو بهپێچهوانهوه ژنان بون
بــ ه بهڕێوبهر لهههندێك فهرمانگهدا ،ك ه
ئهرك و كاریان زۆره.

دەبێت ژنان
متمانەیان بەخۆیان
هەبێت

ئاریا ئەنوەر ،ماوهى  10ساڵ ه بهڕێوبهرى
بانكــی كهالره ،كــ ه یهكێك ه لــ ه دهزگا
ههستیارهكان.
باس لهوهدهكات لهم ماوهیهدا روبهڕوى
زۆر ئاستهنگ و رێگریی بوهتهوه ،بهاڵم
توانیویهتــى بهســهریاندا زاڵ بێــت و
تێیانپهڕێنێت.
ئــهم بهشــدارییهى ژنان هــهر ل ه قهزاى
كــهالر دا نهماوهتــهوه ،بهڵكــو لــ ه
قــهزاى كفریــش بهههمانشــێوه ژنــان
رۆڵیــان ههبوه و لهرابردو و ئێستاشــدا
فهرمانگهكانــى بانك و گهشــتوگوزار و
كارهبایان بهڕێوهبردوه.
ئهشــواق ئیبراهیم ،بهڕێوبهرى كارهبای
كفری ،باس لــهوهدهكات لهكارهكهى دا تیایاندای ه لــ ه بهڕێوبهرى ناحیهوه ههتا
گرنگیی ب ه توانا داوه نهك رهگهز ،بۆی ه دهگات به بهڕێوبهرى گشتى.
بهرپرســێكى ئــهو ئیدارهیــهش ،بــاس
خۆی ب ه سهركهوتو دهزانێت.
وتیشــی :جــاری واهەبــوە خــۆم تاکە لــهوهدهكات كــ ه تواناكانــى ژنانــى
ئافــرەت بومــە لەنێــو شــەش پیــاودا بهڕێوبهر ،بهكهمتر ل ه هی پیاوان نازانن.
پڕۆژەیەکمــان جێبهجــێ كــردوه و هەڤاڵ ئیبراهیــم ،بهڕێوبهرى راگهیاندن
سهربهرزانە پڕۆژەکەمان ئەنجام داوە .و پهیوهندیهكانى ئیدارەی گەرمیان ،ب ه
بەپێــی ئامــاری ئیــدارەی گهرمیــان( ،نهوژیــن)ى وت :بە پێی هێز و توانای
نزیكهى  10پۆســت لهنێو ســهروى  70کەســەکان لە ئیشکردن دا لەو پۆستانە
پۆســتى حكومییدا لهگهرمیان ،لهالیهن دادەنرێن.
ژنانــهوه بهڕێوهدهبرێــن ،ئهوانیــش وتیشی :ژن یاخود پیاو بەپێی پۆست و

تواناکانیان دهخرێن ه بهر بهرپرسیارێتى.
پێیشــیوای ه «ژنەکان ئەگەر توانایان لە
پیاوان زیاتر نەبێت کەمتر نیە».
ژنانــى بهڕێوبهر ئامــاژه بهوهدهكهن ك ه
جگــ ه ل ه ئهركی پۆســتهكهیان و ئهركی
خێزان و الیهنى كۆمهاڵیهتییش ،زۆرجار
ئهركی پیشهیی دیكهشیان له ئهستۆی ه
و توانیویان ه سهركهوتو بن تیایاندا.
د .بەنــاز جهلیــل ،بەڕێوەبــەری
نەخۆشــخانەی شەهید شــێرەی نەقیب
بــۆ ژنان و مناڵبون لــ ه كهالر ،ئاماژهى

بهوهكــرد كــ ه ماوەی نزیكهى  6ســاڵە
بەڕێوەبــەرى ئــهو نهخۆشــخانهیهیه،
ســەرەڕای ئەرکــی بەڕێوەبــەری ،كارى
پزیشكیش ئهنجام دهدات.
ئــهو پێیوایــ ه ژنانیــش هاوشــێوهى
پیــاوان دهتوانــن بهرپرســیارێتى
فهرمانگــ ه حكومیــهكان وهرگــرن ،بــۆ
ئهمــهش رێنمایــی ژنــان دهكات ك ه ل ه
ئاستهنگهكان نهترسن و سڵ نهكهنهوه،
وتى« :دەبێت ژنان متمانەیان بەخۆیان
هەبێت و روبەروی کێشەکان ببنەوە».

چۆن لە سیستەمی هاوسەرۆكایەتی گەیشتون؟

◘ ھاوڕێ جەبار محەمەد
سیستەمی هاوسەرۆكایەتی؛ بۆ
هاوسەنگی و یەكسانی ژنانە هاوشانی
پیاوان لە بڕیار و بەڕێوەبردندا،
نەك بۆ هاودەسەاڵتیی نێوان دو
دەسەاڵتخواز.
هاوسەرۆكەكان ،ژن و پیاوێكن ،لەوانەی
باش لە دیموكراســی تێگەیشــتون و لە
زیهندا ئاوێتەی بونە ،ئاشــقی دەسەاڵت
نیــن ،بەڵكو لــە پێنــاوی ئامانجەكانی
یەكســانی و عەدالــەت و مافەكان ،بەو
ئەركــی رێبەرایەتیكردنــە ،رازیدەبــن و

دەیگرنە ئەستۆی خۆیان.
هاوســەرۆكایەتی لە هەمو پێكهاتەكانی
هەیكەلــی حزبــدا و تەنانــەت لە هەمو
پۆســتەكانی حزب بە دەســتیان دێنێت
لــە حكومــەت و پەرلەمــان و ،...
دەبێت هەمان سیســتەمی بەڕێوەبردنی
هاوســەرۆكایەتی جێگیربــكات و
پێكبێنێت.
سیســتەمی هاوســەرۆكایەتیی ،مۆدێلی
سیســتەمێكی بەڕێوەبردنــە ،لــە
ژێــر رۆشــنایی و پەرســپەكتیفی بــە
پراكتیككردنی كۆڵەكەكانی دیموكراسی
پیادەدەكرێــت ،نــەك بــۆ رێككەوتن لە
ســەر مانــەوەی ئەقڵیەتی قۆرخكاری و

بەرژەوەندیخوازی.
ئــەو مۆدێلــەی رێبەراتیكردنــە،
ئاڵتەرناتیڤی هەمو شێوازەكانی دیكەی
بەڕێوەبردنی وەك :ئاغایەتی ،تاكڕەوی،
عەسكەرتاریە.
سیســتەمێكە هەمــو چەمكەكانــی
بەڕێوەبردنــی قۆناخەكانی :كۆیالیەتی،
دەرەبەگایەتی ،سەرمایەداری و تەنانەت
چەپی كالســیكیش تێدەپەڕێنێت ،نەك
بۆ بۆیاخكردنی كۆنە كورسیەكی رەش،
بە سپی یان رەنگێكی دیكە.
ئــەو سیســتەمە ،مۆدێلێــك نییە ،كێ
دڵــی بخوازێــت ،وەك روكــەش خــۆی
پێدابپۆشــێت و وەك ئامرازێكــی

چەواشەش بەكاریبێنێت ،بەڵكو زەمینە
رەخســان و پێگەیشــتنی زهنییەتێكی
پێویســتە ،كــە قۆناخەكانی شــێوازی
رێبەرایەتی پێشــخۆی شــیكردۆتەوە و
سیستەمێكە وەك پێنگاڤ و تەكانێكی
پرۆسەی دیموكراسی ،تا ببێتە وەاڵمێك
بۆ گۆڕانكاری لە كۆی بوار و جومگەكانی
سیاسەت و تەواوی ژیانی كۆمەڵگەدا.
ئەمــە پرســیارێكە و ســەركردایەتی
«ی.ن.ك» دەبێــت لەخۆی بكات :ئایا
بەر لەوەی سیســتەمی هاوسەرۆكایەتی
راگەیەنێــت ،ئامادەكاریــی بــۆ كردوە؟
زەمینــەی بابەتیــی و خۆیــی بــۆ
رەخســاندوە؟ قۆناخەكانــی دیكــەی
هەڵسەنگاندوە و تێپەراندوە؟ زەمینەی
فیكریــی بــۆ ئامادەكــردوە؟ كادیــر و
الیەنگرانی بەو سیستەمە ئاشناكردوە؟
لە رێگەی كۆرس و حەلقەی رۆشنبیری
و پەروەردەییــهوه ،نــاوەڕۆك و
زەرورەت و پرەنســیپەكانی ئەم مۆدێلی
هاوســەرۆكایەتییەی بــە زنجیــرە ،لــە
ســەرەوە تــا خــوارەوەی هەیكەلــی
رێكخستنەكان ،ناساندوە؟
لــە هەمــوی گرنگتــر خەباتــی ژنانــی
یەكێتی ،بەو ئاستە گەیشتوە پێشبڕكێ
لەگــەڵ پیــاودا بــكات؟ پێگــەی ژن،
تەواوكــەری ئەو سیســتەمەیە ،چونكە
نیــوەی ســیتەمەكە تــەواودەكات و
نیــوەی بەڕێوەبــردن لــەو سیســتەمی
ســەرۆكایەتییەدا ،مــاف و ئەركی ژنان
خۆیانە.
ئایا خەبات و تێكۆشــینی ئازادی ژن لە
نێــو خودی حزبدا ،لــە روی چەندایەتی
و چۆنایەتییــەوە لە هەمو جومگەكانی:
رێكخســتن ،سیاســی ،ســەربازی،

دبلۆماســی ،لــە نێــو ســەركردایەتی،
مەكتەبــەكان ،مەڵبەندەكان ،تا دەگاتە
كۆمیتە و شــانەكان «ئەگــەر هەبن»،
بەو ئاســتە گەیشــتوە لە روی ژمارە و
كاریگەرییهوه ،لە توانای بەڕێوەبردندا،
خــۆی لــە قــەرەی كاریگــەری و
دەسەاڵتەكانی پیاو بدات لە نێو حزب؟
ئایــا تێكۆشــینی ژن لە نێــو یەكێتیدا،
بوهتــە خاوەنــی ئایدیۆلۆژیــای ئازادی
ژن؟ ئەو تێكۆشــینەی ژنان ،توانیویانە
نــەك تەنیا خۆیــان ،بەڵكــو كۆمەڵگە
هۆشــیاربكاتەوە و بــكات بــە هێزێكی
رێكخراو و خاوەن رۆڵ؟
هەروەهــا باســكەكانی رێكخســتنی:
گەنجــان ،رێكخــراوە دیموكراتییــەكان،
دەزگا مەدەنی و راگەیاندن و ســەندیكا
پیشــەییەكان و  ....هتد ،سەربەخۆیی
بڕیاردانیــان هەیە؟ ئازادن لە رادەربڕین
و هەڵوێســت وەرگرتن ،ئەو دەرفەتەیان
بۆ رەخســێندراوە بــەو مەودایە ببڕن و
ببن بــە خاوەنی ئیرادەی ســەربەخۆی
خۆیــان؟ ئــەی توانیویەتــی زیهنیەتی
پیاوســاالرێتی لە بیركردنەوە و كرداری
پیاودا الوازبكات.
هــەر حــزب ،رێكخــراو ،دەزگایــەك،
فەرامۆشــی رۆڵــی ژنان بــە تایبەتی و
گەنجــان بــكات ،ناتوانێت سیســتەمی
هاوسەرۆكایەتی پەیڕەو بكات ،نا ئەگەر
هەوڵبدات دو پیاو بكات بە هاوســەرۆك
و گوێ بە یاســا و چەمكی راستەقینەی
سیستەمی هاوسەرۆكایەتی نەدات ،ئەوا
لەوەگەڕێ خۆخەڵەتاندنێكی زەقە و هیچ
مۆركێكــی ئەو سیســتەمەی پێوەنییە،
تەنانەت داهاتوی حزبەكەیشــی دەخاتە
مەترسییەوە.
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ه بۆ رێگرتن لە كاركردنى كچهكهت
باوكێك :هیچ هۆكارێك نی 
◘ نهوژین ،ئاال عادل
پێشتر ئەو ژنانهى لەدەرەوەی ماڵ
کاریان دەکرد ،ژمارهیان زۆر كهم و
سنوردار بون ،بەاڵم ئێستا وایلێهاتوه
كهم شوێن و جێگاى كار ههیه ،زیاد
ل ه ژنێكى تێدا نهبینی.
لــهم چهنــد ســاڵهى دواییــدا ،رێــژهى
كاركردنى ژنان ل ه گهرمیان بهرادهیهكى
بهرچاو پهرهى سهندوه ،بهتایبهتى ژنان
تێكــهڵ ب ه بــازاڕى كارى تایبهت بون و
هاوشانى پیاوان بون و كارامهیی خۆیان
پیشانداوه.
ژنانى ئیشــكهر بــاس لهوهدهكهن ،ئهو
رێگریهى پێشــتر ههبوه ل ه كاركردنیان
دا ،ئێســتا ههســت بــ ه كاڵبونــهوهی
دهكهن.
ســۆالف عومەر 22 ،ساڵ ،ل ه دوكانێكى
كهالر دا كار دهكات ،بۆ (نەوژین) باسی
لــ ه ســهربوردهى كارهكهى خــۆی كرد
«مــن خوێندنم تەواو کــرد و حەزمكرد
ئهو توانایهى ههمــ ه بیخهم ه كارێكهوه،
بۆی ه بڕیارمدا لهم دوكانهدا كاربكهم».
ئهو كچ ه ب ه تۆنێك ل ه خۆشــحاڵییهوه،
باســی لهوهكــرد كــ ه هیــچ ئاســتهنگ
و رێگریهكــى نههاتوهتــ ه پێــش و
خێزانهكهى پاڵپشتی بون ل ه بڕیارهكهى
دا «خێزانەکــەم رێزیان لــە بڕیارەکەم
گرت و رێگەیان پێدام کار بکەم».
ئــهوهى دۆخهكــهى بــ ه بهرژهوهنــدی
كاركردنى ژنان شــكاندوهتهوه ،ئهوهی ه
كــ ه نێرینهكانــى خێزانــهكان (بــاوك
و بــرا) ،گۆڕانكاریهكــى زۆر بهســهر
تێڕوانینیاندا هاتــوه لهبارهى كاركردنى
كچ و خوشكهكانیانهوه ،ئێستا دهرفهتى
زیاتریان بۆ كاركردن دهدهنێ.

بۆ کارکردن
دەبێت جیاوازی
نەکەین لە نێوان
رەگەزەکان

زانیــار عومــەر 26 ،ســاڵ ،بــاس لهوه
دهكات كــ ه خێزانهكــهى بــ ه تێكــڕا
پشــتگیریی خوشــكهكهى بــون لــهو
پرۆژهى كاره كه دهستى داوهتێ.
وتــى« :خوشــکهكهم بەڕێوبــەری
دایهنگەیەکی ئەهلیە و پێشتر لە چەندین
رێکخراو و شــوێنی تر کاری کردوە ،من
و خێزانەکەشم زۆر هاوکاریمان کردوە تا
گەشتە شوێنێکی گونجاو».
دیمهنهك ه بهو شێوهیهش رهنگین نییه،
بهڵكــو ســهرباری ئــهم پشــتگیریی و

هاندانانهش ،كهچى هێشــتا ئاســتهنگ
ههن ،هێشتا ژمارهى ئهو كهسان ه زۆرن
ك ه كاركردن بۆ ژنان ب ه رهوا نابینن.
ســیما ،ناوى خــوازراوى كچێكى تهمهن
 26ساڵه ،باس لهوهدهكات ك ه خۆی زۆر
حهزی ل ه كاركردنــه ،بهاڵم خێزانهكهى
رێگهى پێنادهن.
«خێزانەکەم لەسەر ئەو بیرکردنەوەیەن
کــە کــچ دەبێــت لەماڵــەوە بــێ نــەک
دەرەوە»( ،ســیما) بــ ه ســیمایهكى
خهمبارهوه وای وت.

ئــهم رایــه( ،ئهحمــهد عوســمان)یش
پشتگیریی دهكات.
ئــهو كــ ه پیاوێكــى تهمهن  35ســاڵه،
وتــى« :زوڵمە کچ بە بەدبەختی گەورە
بكهیــت و دواى بهێڵــی ب ه كهیفی خۆی
كار بكات».
بهاڵم باوكێكى تر بهرپهرچی ئهم بۆچون ه
دهداتــهوه و پێیوایــ ه ئــهوهى وادهكات
كچــان ل ه كاركــردن بێبــهش بكرێن ك ه
مافی خۆیانه ،تهنها دڵپیسییه.
حســێن لوقمــان 50 ،ســاڵ ،وتــى:

«هیــچ هۆكارێــك نیە واتلێبــکات رێگر
بــی لەبــەردەم کچەکــهت دا ،پێموایــە
رێگــری بۆ دڵپیســی و نهبونــى متمانە
دەگەڕێتەوە».
(زانیار)یــش جهخــت لــهم بۆچونــ ه
دهكاتــهوه و دهڵێت« :دەبێت جیاوازی
نەکەیــن لــە نێــوان رەگــەزەکان بــۆ
کارکردن».
بــهرای توێژهرێكــى دهرونــی ،كاركردن
نــهك تهنهــا لــ ه روى مادیــهوه ،بهڵكو
لــهروى دیكهى ژیانییشــهوه كهڵكى بۆ
ژنان دهبێت.
نــورى محهمــهد 47 ،ســاڵ ،توێــژهرى
دهرونــى ،بــۆ (نهوژین) وتــى :دەبێت
ژن ئــازاد بکرێــت بــۆ هەرکارێــك كــ ه
حەزی لێیەتی ،بــەاڵم هاوكاری بیت ل ه
پیشاندانى رێگەی راست و هەڵە.
جهختیش دهكاتهوه ك ه ژنیش وهك پیاو
پێویســتی ب ه كاره ،كاركردنیش سودی
زۆری بۆ دهبێت «كاركردن رۆڵی دهبێت
لهوهى ژنانیش تێكهڵ ب ه چاالكیهكان بن
و ســهرهنجام کۆمەڵگایەکی چاوکراوەتر
و رۆشنبیر دهخوڵقێنین».

چیتر زێر ماڵى سپى نیە بۆ رۆژى رەش

بدایهتــهوه ،دهیاندا بــ ه زێڕ ،بهوهۆیهى «بەهــۆى بەرزى نرخى دۆالرەوە ،دۆالر
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
خۆیــان بهو ماڵ ه ســپیهیان دهزانى ك ه دەكــرم ،گەر بێتو ئێســتا زێڕ بكڕم ،ل ه
بۆ رۆژى رهش فریایان دهكهوێت ،بهاڵم فرۆشتنهوهی دا زیان دەكەم».
«بڕى  60مسقاڵ زێڕم هەیە،
قهیرانى دارایی و لهگهڵیشــیدا دابهزینی تەنیــا ژنــان ســودیان لــە كڕینــى زێر
دەمویست لەم سااڵنەدا زێڕی زیاتر
وەرنەگرتبو ،بەڵكوســەرمایەدارەكانیش
نرخی زێڕ ،ئهو بۆچونهى ال گۆڕیون.
بكڕم ،بەاڵم هەستم كرد كە دواتر
زیانى لێدەكەم بە فرۆشتن بێت یاخود ئێســتا ژنان كهمتر ل ه جاران پشــت ب ه بهههمانشێوه سودیان لێوەرگرتوە.
زێڕ دهبهســتن وهكو ســامانێكى مۆڵ و ســاڵح ،یەكێكــە لــەو هاواڵتیانــەى لە
بە كڕین ،بەو هۆیەوە وازم هێنا».
بــازاڕى كڕیــن و فرۆشــتنى ئوتۆمبێــل
كهوتو.
ئەمە وتەى (سیما)یە ك ه ژنێكى
ســیما 39 ،ســاڵ ،كــە هاوســهرهكهى دا كاردەكات ،بــۆ (نەوژیــن) وتــى:
دانیشتوى گەرمیانە.
بازرگانــه ،رونیكــردەوە لــە ئێســتادا «لەماوەی چوار ســاڵی رابــردودا زێڕم
پێشــتر ژنان ههركاتێك پارهیهكیان گل لــە بــرى كڕینــى زێــر ،دۆالر دەكڕێــت پاشــهكەوت كرد و پــارهم دهدا ب ه زێڕ،

هاواڵتیان وەك
سااڵنی پێشو رو
ناكەنە كڕینی زێڕ

ئێستا خەڵكی
زێڕەكانیان
دەكەنە پارە

بهاڵم لە ئێســتادا دەســتبەرداری بوم،
چونكــ ه ماوهیهك پێش ئێســتا بە بڕی
 45هەزار دۆالر زێڕم كڕیو پاشەكەوتم
كــرد ،بــەاڵم كاتێك ویســتم زەوییەكی
پێبكڕم ،زێڕهكەم لە بازاڕ ســاخ كردەوە
و  1500دۆالر زیانم بەركەوت».
زهڕەنگەرێك ئهوه پشتڕاســت دهكاتهوه
كــ ه ئێســتا وهك جــاران ،خهڵكى زێڕ
پاشهكهوت ناكهن.
دارا حاجــى ئەحمــەد ،خاوەنــی
زهڕهنگەری دارا لە شــارى كەالر ،وتى:
هاواڵتیان وەك سااڵنی پێشو رو ناكەنە
كڕینــی زێڕ ،ئەو پارەیەی ههیانه ل ه كار
و پرۆژهى تر ب ه گهڕى دهخهن ،ژنانیش
كەمتــر زێــڕ دەكڕن و ئەویــش تەنیا لە
رۆژى هاوسەرگیریى دا.
وتیشــى« :پیاوانیــش ســااڵنى پێشــو
لــە بۆرســە دا زێڕیــان دادەنــا و كڕین
و فرۆشــتنیان پێوەدەكــرد ،بــەراورد
بەســااڵنی رابــردو  %20بازاڕمان كەمی
كردوە».
بههــۆی ترســیان لــە دۆخــی ئابوری،
ئێســتا هاواڵتیان ئەوەیان پێباشــە کە

پارهكهیان ب ه موڵك و بازرگانى تر بدهن
وهك ل ه زێڕ.
ئــاراس فوئــاد ،یاریدەدەرى ســەرۆكی
زهڕهنگهرانی ســلێمانی ،بــۆ (نەوژین)
وتــى« :پێشــتر هاواڵتیــان و كەســە
نــاودارەكان كڕیــن و فرۆشــتنیان بــ ه
زێڕهوه دهكرد و ب ه یهكجار  500بۆ 600
كیلۆ زێڕیان دهكڕى و لەبازاڕى بۆرسەدا
دایان دەنا و دەیان فرۆشتەوە ،لەكاتێك
دا زێڕ بەرزو نزمى دەكرد».
وتیشــی« :ئێســتا خەڵكی زێڕەكانیان
دەكەنــە پارە و گومانیــان لە هەڵگرتی
زێڕ هەیە لە ماڵەكانیاندا».
لهگــهڵ ئهوهشــدا شــارهزایهكى ئابوری
ئاماژه بهوهدهكات كه ئهگهرچی زێڕكڕین
كهمی كردبێت ،بهاڵم كۆتایی نایات.
نەبەرد كەریم ،شارەزاى بوارى ئابورى،
وتی :زێڕ بازرگانیهكى جیهانی ه و برهوى
خــۆی ههیــ ه و بــازاڕی خۆیشــی هــەر
دەمێنێــت ،بهاڵم رهنگ ه ئێســتا بههۆی
گهمارۆی واڵتانــى دهوروبهرهوه ،برهوى
دراوی دۆالر زیاتــر بهســود بێــت ،بۆی ه
هاواڵتیان پهنایان بۆ بردوه.
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تایبهت

عومەر عەبدوڵاڵ ،دهرهێنهرى شانۆگهرى (وهرن ببین ب ه سهگ):
ه یان فهتوا و جنێوی ههندێك مهال؟
ه سوكایهتی 
شانۆكهى ئێم 

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
دهرهێنهرى شانۆگهرى (وهرن ببین
ب ه سهگ) ،جهخت لهوهدهكاتهوه ك ه
شانۆگهریهكهیان هیچ سوكایهتیهكى
تێدا نهبوه ب ه تێكڕاى مامۆستایانى
ئاینی وهك دهوترێت ،بهڵكو
وهاڵمدانهوه بوه بۆ ههندێك مهال ك ه ب ه
ئاشكرا سوكایهتى ب ه ژنان دهكهن.
لهمیانــهى چاالكیهكانى وهرزی شــانۆی
گهرمیــان كــ ه لــ ه رۆژانــى  22و 23ى
ئــهم مانگــ ه لــ ه كــهالر بهڕێوهچــو،
یهكــهم نمایشــی شــانۆیی وهرزهك ه ك ه
شانۆیهكى سهرشــهقام بو بهناونیشانى
(وهرن ببیــن بــ ه ســهگ) دهنگدانــهوه
و ههاڵیهكــى زۆری دروســتكرد و بــ ه
ســوكایهتیكردن بــ ه ئاینــی ئیســام
لێكدرایــهوه و بهوهۆیهشــهوه زانایانــى
ئاینی ب ه بهیاننام ه و سكااڵ تۆماركردن،
ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانیشــدا بهشــێك
ل ه هاواڵتیان ،هێرشــێكى توندیان كرده
سهر شانۆگهریهكه.
دهرهێنــهرى شــانۆگهریهك ه (عومــهر
عهبدوڵاڵ) ،باس لهوهدهكات روى ئهوان
لــ ه ههندێــك مهال بــوه ك ه ســوكایهتى
بــ ه ژنان دهكهن ،هــاوكات داكۆكی لهم
كارهى خۆیشان دهكات.
لهمیانــهى دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ك ه
دهقهكــهى لهخــوارهوه دهخوێننــهوه،
دهرهێنهرى شــانۆگهری (وهرن ببین ب ه
ســهگ) ،باس لهوهدهكات ئهم ههڵمهت
و هێرشــ ه ســاردیان ناكاتهوه ل ه كارى
هونهریــی و داكۆكیكردن لــ ه مافهكانى
ژنــان و هێنانــ ه پێشــهوهى ژنــان لــ ه
هونهردا.
* ئێــوە وەک باســتان کــردوه ئــەو
شانۆیەتان بۆ داکۆکی لە ژنان بوە ،چی
وایکرد کە وا داکۆکی لە ژنان بکەن؟
ئەو شانۆیە لە دەقێکی شیعری وەرگیراوە
و ئەو نەهامهتى و دەردەســەریانە باس
دهكات کــە هەر رۆژە و بــە جۆرێک بە
تاکێــک یان کومەڵگەی کوردی دەکرێت
و ئێمەش خستمانە سەر تەختەی شانۆ.
ئهو دهستدرێژیانهمان بهرجهستهكرد ك ه
بهرامبهر ب ه كۆمهڵگ ه بهگشــتى و ژنان
بــ ه تایبهتــى دهكرێــت و کاردانــەوەی

لە بانگی عەسردا
شانۆگەریەکەمان
راگرت بە خاتری
خەڵکانی دیندار
خراپی لێدەکەوێتەوە.
* واتــا هــۆكارى ئهوهى كــ ه ئێوه ئەم
شــانۆیەتان ئەنجام داوە ،رەنگدانەوەی
ئــەو کردەوانە بێت ك ه بەرامبەر بە ژنان
دەکرێــت لەالیەن ههندێك لــ ه مەالیان،
واتا پاڵنهرى سهرهكیتان ئهمه بوه؟
ئیشــەکان رون و دیــار بــوە ،هەندێــک
مــەال هەیە و قســەمان لەســەر کردوە  
کە لەشــوێنەکان و گرتــە ڤیدۆیەکانیان
کە هەیە چــۆن ئیهانەی ژنان دەکەن و
خراپــەکاری بەرامبەر بــە ژنان دەکهن،
یهكێــك لــهو مهالیانــ ه زۆر بــە رونــی
بــاس لەوە دەکات کە هەر کەســێک لە
پەیمانــگاى هونهرهجوانــهكان بخوێنێت
لەشفرۆش و چی و چیە ،هەر کەسێکیش
خــۆی بداتە پاڵ ئەوانــە هیچیان کەمتر
نیە لەوان.
* زانایانــى ئاینــی رایانوایــ ه كــ ه
ســوکایەتی بە هەمو مەالكان کراوە لەم  
شــانۆیەدا نەک ئەوانــەی کە وهك ئێوه
دهیڵێــن «جنێو فرۆشــن» و جنێو بە
ژنان دەدەن؟
ســوکایەتی بــە مەالی ئاینــی نەکراوە،
هەر کەســێک شــانۆکەی بینیبێت و لە
گرتــە ڤیدۆیەکانیش دا ههیــه ،ئێم ه لە
کاتی بانگی عەسردا شــانۆگەریەکەمان
راگرتــوە بــە خاتــری ئــەو خەڵکانەی
دیندارن.
* پێتوایــە شــانۆكهتان بهوشــێوه
ســوكایهتى تێدابوبێــت و بهوشــێوهی ه
مهترسیدار بوبێت بۆســهر كۆمهڵگا ك ه
وهك باس دهكرێت؟

ئهم كاران ه ن ه
ئێم ه و ن ه كچان
سارد ناكاتهوه

نهخێــر ،ئایــا شــانۆکەی ئێمــ ه
مەترســیدارترە یان فەتوا و سوکایەتی
هەندێك مەال بە مرۆڤ و ژنان؟
بێگومان ئەو سوکایەتیانەی کە مەالکان
بە ژنانی دەکەن مەترسیدارترە وەک لە
شانۆکەی ئێمە ،چونکە ئەوەی ئێمە بۆ
داکۆکیکردن بوە لە ژنان ،نەک ئەوانەی
ههندێك ل ه مەالیان دەیکەن.
* ئەو هەاڵیهى پاش شــانۆگهریهكهتان
دروســت بــوە ،ئایــا ئێوەی پەشــیمان
کردوەتەوە لە پشــتگیری دۆزی ژنان و
بەشداری ژنان لە شانۆدا؟
بــە پێچەوانەوە وایکــرد هەنگاوی زیاتر
بنێــم و زیاتــر و كاراتر لــە دۆزی ژنان
ئیــش بکــەم و خزمــەت بــە ژنــان و
كۆمهڵگــ ه بکــەم و داکۆکــی زیاتــر  لە
ژنانی واڵتەکەم و جیهانیش بکەم.
* هیــچ خوێندنهوهیهكتان ههی ه بۆ ئهو
ههڵمهتــهى پاش نمایشــی شــانۆیهك ه
دژتان كرا ،بهتایبهتى لهوهى پهیوهندی
ههبێت ب ه بهشــداریی كچان ل ه هونهر و
شانۆدا ل ه گهرمیان؟
شانۆکەی ئێمە سێ کارەکتەری گهنجى
تێدایــە و بــە هەندێــك خەڵــک هــەزم
ناکرێــت كــ ه ئــهو كاراكتــهره جوانان ه
بهو بوێری ه نمایشــی سهرشهقام بكهن،
ئهمــهش وایکــرد کە هێرشــێکی ناڕەوا
بکەنە ســەر ئێمە .باشە ئەوان کە باس
لە پیرۆزییەکان دەکەن ،ئەو هەمو جنێو
و قســانەی کە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان
دا بهرامبــهر ب ه ئێمــ ه دهكرا ك ه لە هیچ
یاســا و رێســایەکدا جێــی نابێتــەوە و

جوانیش نیە ،ئەوانە چی؟!
* ههندێــك خهمــی ئهوهیانــ ه ك ه ئهم
ههڵمــهت و ههاڵیهى رویــدا ،هونهرمهند
و شانۆكاران لهكارى هونهریی سارد
بكاتهوه و بهتایبهتى كچانیش
ههڵوهســت ه بكــهن ،تۆ رات
چیه؟
ئەگەر ئێمە ســارد بینەوە
بەڵــێ گاریگــەری هەیــە،
بــەاڵم مــن بهپێچهوانهوه
وایدهبینــم ك ه ئەمە وایکرد
ئێمــە زیاتر هەنگاو بنێن و
بچینە پێشــهوه ،بێگومانم
ئــهم كاران ه نــ ه ئێم ه و ن ه
كچان سارد ناكاتهوه.
* ئێــوە پێتــان وایە
کــە کچــان بــەو
شــێوەیەی کــە
هاتونەتــە پێش
بەردەوام بن؟
لــەو بڕوایــەم
و
ســورتر

جەسورتر بن و زیاتر بێنە پێشەوە.
* كهوایــا لــە شــانۆکانی داهاتوتان دا
كــ ه بتانهوێــت بهرههمی بهێنــن ،كچان
بەشداری پێ دەکەن؟
ئەوە شــتێک نیە کە وازمان
لێهێنابێــت ،بهڵكــو ئەو
دەقەی کە هەڵیدەبژێرین
و رۆڵی ژنــى تێدابێت،
بەڵــێ بێگومــان زیاتر
ئەیانهێنمــە پێشــەوە
بۆ ئــەوەی رۆڵی ژنان
و کارەکتەری ژنان لە
کۆمەڵگــەی کوردیــدا
پاراوتــر و جوانتــر
بێت.

7

تایبهت

ژمارە ( )39شوباتی 2020

م .حهمهئهمین كهالریی ،سهرۆكى لقی گهرمیانى یهكێتى زانایانى ئاینی:

ه شانۆگهریی دا نیه
کێشەمان لەگەڵ بەشداریكردنى ژنان ل 

◘ نهوژین ،زریان محهمهد

نەخێر ،بەو شێوەیە نیە ،جاری وا هەیە
پیاویش بێ ئەقــڵ دەبێت ،دەبوایە ئەو
ئافرەتــەی کــە رۆڵەکــەی بینیوە بیری
لــەوە کردبایەتــەوە کە نەدەبــو وەری
بگرێت.

کــە ســوکایەتی بــە ژنان بــکات ،نەک
ئــەوەش بە هیچ دینێکی دیکەش ،بەاڵم
رێگەش نادەین سوکایەتیمان پێ بکرێت
و دژی ئەو مەالیانەشــین کە سوکایەتی
بــە ژنان بکەن ئەگــەر وابێت بە خودی
خۆمانی دەکەین.

سهرۆكى لقی گهرمیانى یهكێتى
زانایانى ئاینی ئیسالم رونكردنهوهى
ستافی شانۆیی (وهرن ببین ب ه سهگ)
ب ه دروست نازانن لهبارهى ئهوهى تهنها
قسهیان ب ه چهند مهالیهك كردوه نهك * ســتافی شــانۆکە دەڵێن مەبەستمان
لــە هەمو مەالیەک نیە ،بەڵکو تەنها دو * هیــچ کات هەبــوە وەک یهكێتــى
ههمو مهالكان ،ئاماژه بهوهش دهكات
ك ه ئهوان دژ بهو «سوكایهتیهن» كهل ه مەالن کە الی هەموان ناســراون ،کەوایە زانایانــى ئاینی لێپێچینەوە لەو مەالیان ه
بکهن کە سوکایەتی بە ژنان دەکەن؟
شانۆگهرییهكه پێیان كراوه ،نهك دژى ئێوە لە چی توڕەن؟
خۆزگــە لــە شــانۆکە بیانوتایــە چەند ئێمە دهسهاڵتى ئەوەمان نیە لێپێچینەوە
بهشداریی ژنان بن له شانۆگهریی دا.
مەالیــەک یــان دو مــەال ،بــهاڵم ئەوان بکەین ،بەڵکو داواشمان ل ه ههندێك مهال
م .مهال حهمهئهمین كهالریی ،ســهرۆكى ســوکایەتیان بە هەمــو مەالیانی ئاینی كردوه و بانگمان كردون بۆ سكرتاریهتى
لقــی گهرمیان و ئهندامى ســكرتاریهتى کــردوە و دەبوایــە بیانوتایــە هەندێک یهكێتــى زانایــان و ههندێكیشــیان
بهدهممانــهوه نههاتــون ،حکومەتیــش
یهكێتــى زانایانــى ئاینــی ئیســامی مەال.
هاوکارمــان نیە ،لەگــەڵ ئەوەش پێمان
كوردســتان ،ل ه دیدارێكــى (نهوژین) دا
قســ ه لهســهر ناڕهزایهتیهكانــى خۆیان * واتــە ئێوە پاڵپشــتی ئــەو مەالیانە وتوە کە قسە دەکەی بەناوی مەالیانەوە
ل ه شــانۆگهرى (وهرن ببین ب ه ســهگ) ناکــەن کــە بەو شــێوە جنێو بــە ژنان دەڕوات ئێمەشی پێ ناشرین دەبین.
دهكات كــ ه رۆژى 22ى شــوباتى  2020دەدەن؟
ل ه كهالر نمایــش كرا و ههاڵیهكى زۆری ئێمە پاڵپشــتی لە هیچ مەالیەک ناکەین * لە دوای رەخنەکانی ئێوە ،سوکایەتی
دروست كرد.
مــهال حهمهئهمیــن كهالریــی ،بــاس
لــهوهدهكات ك ه ئهوان پشــتگیریی لهو
مهالیانــهش ناكــهن ك ه ســوكایهتى ب ه
ژنان دهكهن و دهشــڵێت پێیانوتون ك ه
ئهم رهفتارانهیان ئهوانیش «ناشــرین»
دهكات.
* مامۆستا ،ئایا ئێوە دژی شانۆگەرین و
بە تایبەتی بەشداری ژنان لە شانۆگەری،
یاخود تەنها ئەو شانۆگەرییە؟
ئێمە کێشەمان لەگەڵ ئەوە نیە کە ژنان
بەشــداربن لە شــانۆگەریدا ،دەمانەوێت
مافیان هەبێت ،کەسیش وەک ئێمە حەز
نــاکات ،بەڵکــو هەندێک مناڵ الســایی
(قوبــادی جەلی زادە)یان کردوەتەوە و
جوێن بە مەالیانی ئاینی ئەدەن.
* واتــە ئێــوە دژی ئەوە نیــن ژنان لە
شانۆگەریدا رۆڵ ببینن؟
هەرگیــز ئێمــە دژی ئەوە نیــن ،ئاینی
ئیســام ئەو ئاین ه نیە کە مافی خەڵک
وەربگرێتــەوە ،بەاڵم ئــهوان نەیانزانیوە
ئەدای شــتەکان بکــەن و بێ ئەقڵ بوە
ئەو ژنەی کە رۆڵەکەی گێڕاوە.
* كهواتــا ئێــوە ژنــان بــە بــێ ئەقڵ
دەزانن؟

زۆر بــەو ئەکتەرانــە کــرا و تەنانــەت
هەڕەشــەیان لێکــردون بــە تایبــەت
کچەکان ،ئایە ئێوە لەگەڵ ئەمەدان؟
ئێمە لەگەڵ ئەوە نین کە جنێوی ناشرین
بدەن بە خەڵک و بە هەمو مەالیانیشمان
وتوە کە جنێو نەدەن ،زیاتر لە شەست
مەال بویــن ك ه كۆبوینــهوه و بهیهكهوه
ســهردانى داواكارى گشــتیمان كــرد و
ســكااڵمان تۆمــار كــرد .جگــ ه لهوهش
تهنانــهت هاواڵتی ئاســاییش هاتوە کە
ویســتویان ه هەنگاوێك بنێن ،بهاڵم ئێم ه
نەمانهێشــتوە و وتمانە قســە بە مەالی
ئاینــی کــراوە نــەک بە ئێــوە ،بۆیە بە
هیــچ شــێوەیەک لەگەڵ ئــەوە نین کە
سوکایەتی بکرێت.
* واتە ئێوە لەگەڵ ئەوەش نین کە هیچ
کات ســوکایەتی و توندوتیژی بەرامبەر
بە ژنان بکرێت؟
نەخێر ،هەرگیز ئێمە لەگەڵ ئەوە نەبوین

پاڵپشتی لە هیچ
مەالیەک ناکەین کە
سوکایەتی بە ژنان
بکات

داواکاری خۆمان
ئاراستەی الیەنە
پەیوەندیدارەکان
کردوە بۆ ئەم کێشەیە
کە ســوکایەتی یان توندوتیژی بەرامبەر
بە ژنان بکرێت ،هەر کەســێکیش بیکات
وەک ئەوە وایــە کە بەرامبەر بە خودی
خۆم کرابێت.
* هیچ هەوڵێک هەبوە بۆ ئەوەی لەگەڵ
دەرهێنەر و ستافی شانۆ کۆببنەوە و بە
لەیەک تێگەشتن مەســەلەکە چارەسەر
بکرێت؟
نەخێر ،تاوەکو ئێســتا شــتی وا نەبوە،
بەڵکــو ئێمــە وەک مەالیانــی ئاینــی
داواکاری خۆمــان ئاراســتەی الیەنــە
پەیوەندیدارەکان کردوە بۆ ئەم کێشەیە،
هەمومــان ئەوەمــان دەوێت کــە بێن و
داوای لێبــوردن لــە هەمو موســڵمانان
بکەن نەک به تهنیا لە ئێمە.
* ئێوه دهستپێشــخهریتان نهكردوه بۆ
دانیشتن و لێكتێگهیشتن؟
ئێمــ ه چــۆن دهستپێشــخهریی بكهین؟
ئهوان سوكایهتیان ب ه مهالكان كردوه ل ه
شــانۆگهریهكهیان دا ،چۆن دهبێت ئێم ه
بچین ه الیان و دهبێت ئهوان بێن ه المان.
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مناڵ

ه سهریان دەگێڕنەوە
منااڵن چیرۆكى دەستدرێژى كردن 
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئهلیف ،كه پیتی یهكهمى مناڵێكه،
لەالیەن باوكى هاوڕێكەیهوه بێبەزەییانە
دەستدرێژى سێكسی دەكرێتە
سەرى ،سهرباری زیانه تهندروستى و
جهستهییهكان ،توشى دۆخێكى خراپی
دهرونیش دهبێت.
حاڵهتهكانــى دهســتدرێژی سێكســی
بۆســهر منااڵن ،لهو حاڵهتانهن ك ه وهك
بــاس دهكرێت ،كهمتــر رادهگهیهنرێن و
باڵودهكرێنــهوه ،بهاڵم ئــهم حاڵهت ه ل ه
پهنــاى كۆمهڵــدا بونى ههی ه نــاوه ناو
باســی حاڵهتێــك یــان روداوێــك دێت ه
ئاراوه.
قوربانیانــى ئهم جــۆره تاوانه ،بههۆی
روداوهكهوه زهبرێكى زۆری جهســتهیی
و دهرونیان بهر دهكهوێت.
ئهلیــف ،ئــهو مناڵــهى لــ ه ســهرهتاى
راپۆرتهكهدا ئاماژهى پێكراوه ،مناڵێكى
تهمــهن ( )8ســااڵنه ،وهك دایكی بۆی
گێڕاینــهوه ،رۆژێــك كاتژمێرێك درەنگ
تر لــە قوتابخانە گهڕاوهتــهوه ماڵەوە،
دەموچاوى پەشــۆكاو و ترساو دیار بوه
و شۆكێكى گەورەى پێوە بینراوه.
وتى :دواتر بۆی گێڕاینهوه ك ه كاتێك لە
قوتابخانە گەڕاوهتهوه ،هاوڕێكەم باوكى
هاتوه بە شــوێنى دا بیباتهوه ،ئهمیشی
ههڵگرتــوه و وتویهتــى پێكــهوه یاریی
بكهن لهگهڵ كچهكهم دا.
وتیشی :كاتێك رۆشتونهت ه ماڵهوهیان،
هاوڕێی كچهكهم رۆشتوه بۆ الی دایكی،
باوكیشــی لهوكاتهدا فرسهتى هێناوه و
دهســتدرێژیی كردوهت ه سهر كچهكهى و
القهى كردوه.
ئــهو دیمهنــ ه لهپێــش چــاوی (دایكی

ئهلیــف) الناچێت ،كاتێــك گهڕاوهتهوه
ماڵهوهیان ،بهشێوهیهك پاش پشكنینی
دهركهوتوه گیانى هەمو ســوربوهتهوه و
ســنگى شــوێن دەســتى پێوە دیار بوه
و جلەكانــى خوێنى پێوە بوه ،پاشــان
بهرهو نهخۆشخانهیان بردوه.
«دواى لێكۆڵینەوە و پشكنین دەركەوت
ئەو پیاوە لە دواوە دەستدرێژى بەزۆرى
كردۆتــە ســەرى و ئــازارى داوە ،بۆی ه
ســكااڵمان لە دادگا كردوە بۆ ســزادانى
ئــەو تۆمەتبارە»( .دایكى ئهلیف) واى
وت.
ههندێكجار كچان لهتهمهنى ههرزهكارییدا
لهخشــتهدهبرێن و لهالیــهن كوڕانــهوه

دهستدرێژیی دهكرێت ه سهریان.
ئیمان ،ناوى خــوازراوى كچێكى تهمهن
( )17سااڵنه ،باس لهوهدهكات دو ساڵ
پێشــتر و ئهوكاتهى تهمهنى  15سااڵن
بوه ،لهالیهن هاوڕێكهی و دو هاوڕێیهوه،
دهستدرێژیی كراوهت ه سهر.
وتــى :لەماڵەوە لەگەڵ دایك و باوكم بو
بە شەڕم ،هانام بۆ هاورێ كوڕەكەم برد
بچم لــە توندوتیژى ســكااڵ تۆماربكەم،
پەیوەندیم پێوهكرد و هات بهدوامدا.
وتیشــى« :هاوڕێ كوڕەكــەم بردمى بۆ
دور لە شار ،دو برادەرى ترى چاوهڕێیان
دەكرد ،بە ههرسێكیانهوه دهستدرێژیان
كرده ســهرم و ئەوەى ویســتیان پێیان

كردم و بردمیانەوە بۆ ماڵەوە».
حاڵهتهكانــى دەســتدرێژى سێكســی
تهنهــا لهبهرامبــهر كچانــى منــاڵ دا
ئهنجام نادرێــن ،بهڵكو كوڕانى مناڵیش
بهههمانشــێوه روبــهڕوى ئــهم تاوانــ ه
دهبنهوه.
ئاریــان 9 ،ســاڵ ،لەالیــەن هاوڕێیهكى
گهورهتریهوه دەستدرێژى كراوهت ه سهر.
وهك دایكــی بۆی گێڕاینهوه ،هاوڕێكهى
لهگــهڵ دو كــوڕى تــردا ،ئاریان-یــان
ههڵخهڵهتاندوه و بردویان ه بۆ شوێنێكى
دور و لــهوێ دهســتدرێژیان كردوهتــ ه
سهر.
خێزانهكهى ئهم كوڕه ل ه دادگا سكااڵیان

تۆمــار كــردوه و چاوهڕێــی ســزادانى
ئهنجامدهرانى تاوانهكهن.
رهنگ ه خێزانى ئاریان لهو خێزان ه كهمان ه
بــن ك ه ســكااڵیان لهســهر ئــهم بابهت ه
تۆمــار كردوه ،چونك ه وهك بهرپرســان
ئامــاژهى بۆ دهكــهن ،زۆربهى جار ئهم
تاوانانه به نهێنى دهمێننهوه.
محهمهد گومەشینى ،وتەبێژى دەستەى
مافــى مرۆڤــى ههرێمى كوردســتان ،بۆ
(نهوژیــن) وتــى :دەســتدرێژى كــردن
زۆرە ،بــەاڵم بە نهێنــى دەمێنێتەوە لە
ترســى باس كردن لــە ناوخەڵك و ئەو
كەلتورەى كورد پابەندە پێوەى.
وتیشــى« :بەهــۆى نەزڕاندنــى نــاو و
ناوبانگ ،بەشــێكى زۆرى ئهم كهیسان ه
بــە نهێنى دەمێنێتــەوە و باس ناكرێت،
بــە كەمــى ســكااڵ دێتە المــان و كارى
لەسەر دەكەین».
ئهگهرچی ئهم تاوان ه ل ه یاسادا سزایهكى
توندى بۆ دانراوه ،بهاڵم وهك زۆر تاوانى
تر ل ه كۆمهڵگادا بونى ههیه.
كۆچــەر فایــهق ،پارێــزەر لــە دادگاى
كەالر ،بۆ (نەوژین) وتى :بەپێى یاساى
ســزادانى عێراقــى ســاڵی  ،1969لــە
مــادەى  393ژمــاره  11دا دهڵێت :ئەو
كەسەى دەستدرێژى دەكاتە سەر مناڵ،
سزاكەى زیندانە بۆ ماوهیهك ك ه دهگات ه
هەمیشەیی بەپێی جۆری تاوانەکە.
ســهرباری ئهمــهش ،بــهاڵم زۆرجــار
كهیســهكانى دهستدرێژی بۆسهر منااڵن
پهردهپۆش دهكرێن.
چۆمــان ئەحمــەد ،توێــژەرى دەرونى،
بۆ (نەوژیــن) وتى :منااڵن بەشــێكیان
روبهڕوى دهستدرێژی یان دهستلێدان و
«تحرش» دهبنهوه ،بــەاڵم ناوێرن یان
ناتوانن باسی بكهن و لە باسكردنى سڵ
دهكهنهوه.

ه ئاین؟
منااڵن چۆن ئاشنا بكرێن ب 

توێژهرێك :لهبری سهپاندن دەبێت منااڵن فێری ناساندنی ئاین بكرێن
دەبێت سەرەتا منااڵن
فێری هەڵسوکەوتە
دروستهكان بکرێن لە
رێگەی ئاینهوه

منااڵن ئاشــنا بكرێن بــ ه ئهرك و بنهما
◘ نهوژین ،سروه كهریم
ئاینیهكان و پێیان جێبهجێ بكرێت.
ئاکام ،باوکی چەند مناڵێکە ،پێیباشــە
بهو هۆكارهى زۆرینهى خێزانهكان
پابهندیی ئاینیان ههیه ،بۆی ه زۆربهیان کــە منااڵن لەتەمەنێکی كهمهوه ئاشــنا
له تهمهنێكى كهمهوه منااڵن ناچار ب ه بکرێن ب ه ئاین.
وتى« :بۆ ئەوەی تێگەیشتنیان ئاسانتر
پهیڕهوكردن له ئاین دهكهن ،ئهمهش
بێــت و فێری ئەوە بکرێن کە گرنگی بە
بۆچونی جیاوازى دروستكردوه.
ئایــن بدەن وەک پایهیهكى ســەرەکی و
بهشــێكى بهرچاوى خێزانــهكان ،لهگهڵ گرنگی ژیان».
ئــهوهدان هــهر لــه تهمهنێكــى كهمهوه بهپێچهوانهوه ههی ه پێیوای ه ك ه مناڵ ل ه

ئاســتێكدا نی ه كه بتوانێت ب ه ئاســانى
بنهماكانــى ئاین ههزم بكات و رهفتارى
خراپــی خێزانهكانیــش لــهم روهوه،
وادهكات لێكهوتهكان خراپ بن.
هاونــاز 26 ،ســاڵ ،ئهزمونــى خــۆی
لهمبارهیــهوه گێڕایهوه «خودی خۆم لە
تەمەنێکی بچوکــدا روبەڕوی زۆرلێكردن
بومــهوه و بهنــاوى ئاینــهوه لهچكیــان
بهسهردا ســهپاندم ،ئهمهش وایكرد ك ه
ههســت ب ه زوڵم بكهم بهتایبهتى ك ه ب ه

زۆر پێمكــرا نهك بهوهى تێبگهیهنرێم و
قهناعهتم پێبكرێت».
ئهو پێیشیوایه بە گشتی واباشه منااڵن
تا پێدهگەن لــهم بابهتان ه بهدور بخرێن
و زیاتــر گرنگیی بــ ه پتهوكردنى الیهنى
دهرونیان بدرێت.
بــهرای دایكێكیــش ،راهێنانــى مناڵ ب ه
بیری توندڕهوى ئاینی مهترســی لهسهر
دوارۆژی خــودى مناڵهكــ ه دروســت
دهكات.
زارا ،دایكــی مناڵێكــ ه لهكــهالر ،وتــى:
بههۆی ئهوهى هاوسهر و ماڵ ه خهزورانم
لــ ه بابهتــ ه ئاینیــهكان توند بــون ،زۆر
ههســت ب ه توندڕهوی مناڵهكهم دهكهم
لــهو روهوه ،بهشــێوهیهك جیاوازیهكى
زۆری ههی ه لهگهڵ هاوتهمهنهكانى خۆی
دا.
زۆربهیجار خێزانهكان مناڵهكانیان ناچار
دهكهن بۆ ئهنجامدانى سروت ه ئاینیهكان،
بهبــێ رهچاوكردنــى ئــهوهى مناڵهكان
تواناى وهرگرتنى ئهو ســروتانهیان نی ه
و لێی تێناگهن.

لهیــا ئهحمهد ،چاالكی بــوارى ژنان و
منااڵن ،پێیوای ه تاکى كۆمهڵگاى كوردی
بە گشــتی ،لە تەمەنــی مناڵیەوە تاکو
پێگەشتن ،مافی هەڵبژاردنی ئاینی نیە.
ئهو پێیباشــ ه خێزانهكان زۆرتر گرنگیی
بــ ه الیهنــ ه پهروهردهییهكــ ه بــدهن،
بهوپێیــهى لهگهڵ ههڵكشــانى تهمهندا
تاكهكان خۆیــان رێچكهى ئاینی خۆیان
دهدۆزنهوه و بڕیاری لێدهدهن.
ســهپاندنى بۆچونــى ئاینــی بهســهر
مناڵدا ،مهترســی ئــهوهى لێدهكرێت ك ه
لێكهوتــهى خــراپ و پێچهوانهى ههبێت
بهســهر خودى تاكهكــه ،ئهمه جگ ه ل ه
كاریگهریی ه دهرونییهكان.
عهبــاس مهحمــود ،توێــژەری دهرونى،
بــۆ (نهوژین) وتى« :ئایــن رەهەندێکە
بــۆ پێکەوەژیــان و دەبێت منااڵن فێری
ناساندنی ئاین بکرێن نەک سەپاندن».
پێیشــیوای ه دهبێت خێــزان و قوتابخان ه
لــهم بــوارهدا رۆڵیان ههبێــت «ئەرکی
خێــزان و سیســتەمی پەروەردەیــە ك ه
رەچــاوی الیەنــی ســایکۆلۆژی منــااڵن
بكهن لهو روهوه».
زانایهكــى ئاینیــش رایوای ه كــ ه دهبێت
منــااڵن پلهبهپلــ ه و بهپێــی توانــاى
تێگهیشــتنیان ،بابهت ه ئاینیهكانیان پێ
ئاشنا بكرێت.
م .ئیدریس ژاڵهیی ،مامۆســتاى ئاینی،
دهڵێــت« :ئاینــەکان بــۆ خزمەتکردنی
مرۆڤەکان هاتون ،بۆیە دەبێت ســەرەتا
فێری ئەو هەڵسوکەوتە دروستانە بکرێن
لــە رێگــەی ئاینهوه و گرنگــی بە ئاکار
و رەفتارگەلێکــی ســەرەتای بدرێــت،
بــۆ ئەوەی بــە دورر بن لــە توندڕەوی،
بەمجۆرە دهتوانین تاکێکی بە رەوشــت
و دور له توندڕهویی دروست بكهین».

9

كۆمهڵ

ژمارە ( )39شوباتی 2020

ه ههرزهكارهكانیان نادهن
دایكان و باوكان گرنگیی به كچ 
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
سیڤانە ،زۆرینهى رۆژهكان ب ه
خهمباریهوه و لەناو حهوشهى
قوتابخانهكهى دا خهیاڵ دهكات ،لهدڵی
خۆیدا دهڵێت «بریا دایک و باوکێکى
باشم هەبوایە و گرنگیان پێم بدایە».
ئهو ك ه كچێكى ههرزهكارى تهمهن
( )15سااڵنه ،نیگهرانه لهوهى دایك و
باوكی ،زیاتر ل ه مناڵهكانیان ،گرنگیی
ب ه خۆیان و كاروبارهكانى خۆیان
دهدهن.

دایک و باوکم
تەنانەت کە
نەخۆش دەکەوم
زۆر ناپرسن چیتە

هــەرزەکارى تەمەنێکــە كــ ه پێویســتە
دایــکان و بــاوکان تیایــدا گرنگــى
تایبــهت بــە مناڵەکانیان بــدەن ،بەاڵم
زۆرێــک لــە منــااڵن ئــەو گرنگییەیــان
پێنادرێت ،توێژەرانى کۆمەاڵیەتیش ئەم
پشتگوێخســتنە بە مەترسیەکى گهوره
دادەنێن.
ســیڤانە ،كــ ه فێرخــوازى پۆلــى 9ى
بنەڕەتییــە ،بۆ (نەوژین) دەڵێت :دایک
و باوکــم زۆر نازم هەڵناگــرن ،تەنانەت
کە نەخۆش دەکەوم زۆر ناپرســن چیتە
و کێشەت چیە؟
ئــهو باس لهوهش دهكات ك ه ئهم «كهم
ســۆزیهى» خێزانهكــهى ،وای لێكردوه
ههندێكجار بیهوێت لهرێگهى پهیوهندیی
ســۆزداریهوه لهگهڵ كــوڕان ،قهرهبوى
بكاتهوه.
مامۆستایان بۆچونیان وای ه ئهم كێشهى
گوێپێنهدانــه بــ ه رادهیهكــى بهرچاو ل ه
خێزانهكاندا بونیان ههیه.
دڵنیا محهمهد ،مامۆســتا ،دەڵێت :زۆر
جار دەبیستین و گوێ لە کێشەى کچان
و کــوڕان دەگریــن لــ ه ناوهندهكهمــان،
كــ ه بــاس لهوهدهكهن لەالیــەن ماڵەوە
پشتگوێخراون.
وتیشــى :هــەرزەکارى تهمهنێكــى زۆر
ههســتیاره ،بهتایبهتــى كچــان لــهم
تهمهنــهدا پێویســتیان بــ ه گرنگیپێدان
ههیه.

گرنگیپێنهدانى پێویســت لهم تهمهنهدا،
وا لــ ه كچــان دهكات كــه ههســت بــ ه
بۆشاییهكى روحی و دهرونى بكهن.
رێــزان 20 ،ســاڵ ،خوێنــدکارى زانکۆ،
یادهوهریهكانــى خــۆی لــهم تهمهنــهدا
ههڵدهداتــهوه و بــاس لــهوه دهكات ك ه
گرنگییپێنهدانــى خێزانهكهیــان پێــی،
چهنــد ئــازارى داوه و تهنانهت ســهری
كێشاوه بۆ روداوى مهترسیدار.
وتــی :لە تەمەنى  15ســاڵى و ترۆپكی
ههرزهكاریــم ،ماڵهوهمــان گرنگییان ب ه
دۆخــم نــهدهدا ،بهڵكــو بهپێچهوانــهوه
وهكو دوژمن مامهڵهیان لهگهڵ دهكردم،
ئهمــهش وایكــرد كــ ه هــهوڵ بــدهم ل ه
رێگهى پهیوهندی سۆزداریهوه قهرهبوى
بكهمهوه.
ئــهو باس لهوهشــدهكات لــهو تهمهنهدا
هێنــده بارودۆخی دهرونــى خراپ بوه،
كــ ه پهناى بۆ خۆكوشــتن بردوه ،بهاڵم
دواتر توانیویهتى ههســتێتهوه و دهست
ب ه ژیان بكاتهوه.
توێژەرانــى کۆمەاڵیەتیش خودى دایکان
و باوکان ب ه بەرپرســیارى سەرەکى لهم
گرنگیپێنهدانه دەزانن.
مەریوان حسێن ،توێژەرى کۆمەاڵیەتى،
بــۆ (نەوژیــن) دەڵێــت :تەمەنــى
هــەرزەکارى تەمەنێکــى ههســتیاره،
دەبێت بــە وریایى ئــاگادارى مناڵ بین

لــەو تەمەنەدا ،چونكــ ه ئهگەر گرنگیان بتوانــن کێشــەکانیان بۆ بــاس بکەن و
ئهوانیش چارەسەرى بۆ بدۆزنەوە.
پێنەدرێت توشى هەڵە دەبن.
وتیشــى :لــ ه نهبونــى گرنگیپێــدان و چاالكوانانیــش بــاس لهوهدهكــهن كــ ه
زۆربونــى ئامرازهكانــى تەکنەلۆژیــا و ههوڵی خۆیانیان لهو روهوه داوه ،بهاڵم
راگەیانــدن ،ئــهو ههرزهكارانــ ه رهنگــ ه وهكخۆیــان ئاماژهى بۆ دهكــهن بهپێی
ههنــگاوى ئهوتۆ بنێن ك ه دواتر ب ه زیان پێویست نیه.
ســەمیرە محهمهد ،چاالکوانى مەدەنى،
بۆ خۆیان بشكێتهوه.
ئهگهر دایكان و باوكان بهشــى پێویست بــۆ (نەوژیــن) دەڵێــت :زۆرجــار
گرنگیــی ب ه هــهرزهكاران نــهدهن ،ئهى ســیمینارەکانمان بردوەتە ناوەندەکانى
دهزگا پهروهردهییهكان و رێكخراوهكانى خوێندن کــە ئەم قۆناغە دەیانگرێتەوە،
كۆمهڵــی مهدهنــی لــهو روهوه چیــان خوێندکارمــان ئــاگادار کردوهتــەوە لە
هەســتیارى تەمەنەکەیان و خۆپاراستن
كردوه؟
ئهم پرســیارهمان ئاراســتهى (مەریوان لە ههڵه.
حســێن) كــرد ،لهوهاڵمدا وتــى :کەرتى وتیشــى :زۆرێــک لــە چاالکیەکانمــان
پــەروەردە گرنگــى زۆرى بــە توێژەرى ئەگەرچــى لــە بوارى ژنــان بێت ،بهاڵم
کۆمەاڵیەتى نەداوە بۆ ئەوەى فێرخوازان لهناو باســهكاندا ئاماژهمــان ب ه قۆناغى

ههرزهكاریــى بهتایبهتــى كــردوه،
چونکە خێزانى کــوردى ناخوێنێتەوە و
پێویستیان ب ه پێدانى هۆشیاری ه لهسهر
ئهو قۆناغه.
رێــزان ،وهكــو كچێــك كــ ه ئهزمونــى
ئــهم تهمهنهى كــردوه ،جهخت ل ه رای
ئــهو چاالكوانــ ه دهكاتــهوه و پێیوایــ ه
خێزانــهكان دهبێت زیاتر ل ه ههركاتێك،
لهم تهمهنهدا گرنگیی ب ه مناڵهكانیان و
بهتایبهتى كچهكانیان بدهن.
«تەمەنــى کچــان بهتایبهتــى لــە
ههرزهكاریــی دا زۆر هەســتیار و
گرنگیشــە ،ئهگهر دایكان و باوكان لهم
تهمهنــهدا گرنگیی باش بــ ه كچهكانیان
بدهن ،هەرگیز توشــى شکست نایەن».
(رێزان) وای وت.

مەیلی دەستدرێژی بۆ سەر ژنان

◘ رێزان حەسەن
بە شێوەیەکی گشتی دەستبردن بۆ
هەر شتێك لەالیەن کەسێکەوە کە
خاوەنی ئەو شتە نەبێت ،دهچێت ه
چوارچێوەی دەستدرێژییەوە ،بەاڵم
مەیلی دەستدرێژی واتا ئارەزوکردنی
بە دەستهێنانی ئەو شتەی کە موڵکی
کەسی خاوەن ویستی بەدەستهێنەر
نیە .واتا مەرج نیە ئەوەی مەیلی
دەکات دەستی بۆ بردبێت ،بەاڵم
ئارەزو دەکات دەستی بۆ ببات.
ژنــان وەک قوربانییەکــی هەمیشــەیی
لــە ســەرجەم کایــە و روداوە
جۆربەجۆرەکانــدا ،لــەم ئافاتــی
دەســتدێژییەش دیارتریــن قوربانیــن،
بەاڵم وەنەبێت ئەم مەیلی دەستدرێژییە

تەنها لە دەســتدرێژی سێکســیدا کورت
بکرێتەوە ،بەڵکو دەســتدرێژی لە هەمو
شــتێکدا خۆی دهبینێتەوە .نمونەی ئەو
خاتونەم الیە ،کە بیرۆکەی دامەزراندنی
ناوەندێکی رۆشــنبیری بۆ پیاوێك عەرز
دەکات ،بــەو هیوایەی ئــەم پیاوەی کە
ناســراوی چەندەها ساڵەی ئەم خاتونە
و خانەوادەکەیەتی هاوکار و دەستگیری
بێت تا بیرۆکەکەی بخرێتە سەر عەرزی
واقیــع ،بەاڵم کاتێک ئــەم پیاوە لەگەڵ
عەرزکردنــی بیرۆکەکــە بــۆ جەماوەر،
خــۆی دەکاتــە خاوەنــی بیرۆکــەی
دامەزراندنی ناوەندەکە ،بەبێ ناوهێنانی
خــاوەن بیرۆکــەی راســتەقینە کە هى
ژنێکە! ئەمە خودی دەستدرێژی کردنە،
نەک تەنها بۆ بیرۆکەیەک ،بەڵکو مەیلی
دەســتدرێژی کردنــە بــۆ خودێتی ژن و
هەوڵێکە بۆ رێگری کردن لە دروستبونی
ژنان لە ناو کۆمەڵگادا.
ئەمە تەنها نمونەیەکی بچوکە بۆ مەیلی
دەســتدرێژی بۆ ســەر ژنــان ،بۆ هەمو
کایەکانــی تریــش هەر راســتە و دەیان کە کەســی قوربانــی پێدەزانێت و درك لەوپەڕی گەشەدایە ،هەر بۆیە پێویستە بەرهنگاربونــەوەی ئــەم جــۆرە حاڵەت
و ســەدان نمونــەی زیندومــان هەیــە ،بــەو هەواڵنــە دەکات کــە دەدرێــت تا ئاراســتە بکرێــت .بــەاڵم باســکردن لە و دیاردانــە ،ســەرەتا خێــزان ،پاشــان
کە بەپێویســتی نازانیــن نمونەی زیاتر دەســتدرێژی بکرێتە ســەر ،لە زۆربەی ســێکس بــۆ الوان ،بە ناوی هۆشــیاری خوێندنگــە و دواتریــش کۆمەڵــگا
حاڵەتەکانــدا توشــی گرفــت و گــرێ و سێکســییەوە ،دەبێت زۆر بە ئاگاییەوە بەگشــتی ،ئەرکــی پەروەردەیەکــی
بخەینە بەرباس.
بــەاڵم دیارتریــن و خراپتریــن جــۆری نەخۆشــیی دەرونی دەکات ،زۆرجاریش بکرێــت و نەشــێوێنرێت .ئــەم کایەیــە دروست و پێگەیاندنێکی بە ئاگایانەیان
دەســتدرێژی و مەیلــی دەســتدرێژی ســەر دەکێشــێت بــۆ خۆســوتاندن و ئەگــەر بەشــێوەیەکی تەندروســت الی لە ئەستۆدایە.
الوان بە گشــتی و گەنجــان بە تایبەتی بەداخــەوە لــە کۆمەڵــگای کــوردی بە
بۆ ســەر ژنان ،دەســتدرێژی سێکســیە خۆکوشتن.
کــە کاریگەری زۆر نەرێنــی و روخێنەر هــەروەک چــۆن خــواردن و خەوتــن رۆڵــی خۆی نەبینێــت ،گرفتی گەورەی گشــتی ،لەپەروەردەیەکــی نادروســت
بەســەر قوربانیــەوە بەجێدەهێڵێت .لە پێویســتی بونی مرۆڤن ،بەهەمان شێوە لێدەکەوێتــەوە .کە مەیلی دەســتدرێژی دایــن ،بۆیە کارکــردن بــۆ پێگەیاندنی
کاتێکــدا مەرج نیە دەســتدرێژییەکە بە ســێکس بەشــێکە لە بونیادی کەسی و و دەســتدرێژی کــردن بۆ ســەر ژنان و خــود و هۆشــیاربونەوەی ژنــان ،خاڵی
وەرچەرخانــی کۆمەڵگایە بەرەو باشــتر
کرداری ئەنجام بدرێت ،تەنها لە سنوری پێکهاتــەی مرۆڤ ،لە روی زانســتیەوە منااڵن لە دیارترینی ئەو گرفتانەن.
مەیلی دەســتدرێژیدا دەمێنێتەوە .بەاڵم الی الوان ،ئــەم بەشــە زۆر چاالکــە و جــا بــۆ پاراســتنی کۆمەڵــگا و بون.
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تەندروستی

ه پیاوان توشى تەزین
پزیشكێكى پسپۆڕ :ژنان زیاتر ل 
و سڕبونى پهلهكان دهبن
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
پزیشكێكى پسپۆڕ ئاماژه بهوهدهكات
ك ه ژنان زیاتر له پیاوان توشی
حاڵهتى تهزین دهبن له ئهندامهكانى
جهستهیان ،هۆكارهكهیشی گرێدهداتهوه
ب ه زۆر خۆماندوكردنیانهوه.
تەزیــن ،بریتیــە لــە :هــەر هۆكارێكــى
ناسروشــتى لە لەشــدا كــ ه ببێتە هۆى
ســڕبونى بهش و پارچهیهكى جهســته،
ئــهم حاڵهتهش بهپێی جۆر و چهشــنى
جیاواز ل ه ژناندا بونى ههیه.
لــە دیدارێــك دا لەگــەڵ (د .ســیروان
محهمــهد جهمال) پزیشــكی پســپۆڕى
نەشــتەرگەرى جومگــە و ئێســك و
شــكاوى ،بــاس لــە هۆكارەكانــى ئهم
حاڵهت ه و چارەسەرەكانى دەكات.
* ســەرەتا با بزانین لە روى زانستیەوە
تەزین چیە؟
بریتیــە لە هەســتێكى نائاســایى كە لە
هــەر شــوێنێكى لــەش دا رودەدات،
زیاتریــش لە دەســتەكان و قاچەكان و
باسك و ران بەدى دەكرێت.
* زیاتر لە چ تەمەنێك تەزین رودەدات؟
زیاتــر لــە تەمەنى ( 25بۆ  )45ســاڵى
دەردەكەوێت.
* پیاوان زیاتر توش دەبن یان ژنان؟
لە ژنان دا زیاتر دەردەكەوێت.
* هۆكارهكهى چیه؟
بەهــۆى زۆر جــواڵن و ئیشــكردن و
هیالكبونى قاچ و دەستەكان.
*نیشانەكانى چین؟
چهند نیشانهیهكى ههیه ،لهوانه :هەست
كردن بە ماندوبونى زۆر ،هەســت كردن
بە ئازارى شــانەكان ،ئازارى جومگەكان
بەتایبــەت لــە شــەوان دا و بهوهۆیهوه
خەبەرى دەبێتەوە.
*هۆكارەكانى چین؟

هۆكارەكانیشــى زۆرن ،لەوانــە:
چەمانەوەى جومگەكان لە كاتى نوستن
یــان كاتى ئاســایى كــە دەبێتــە هۆى
نەگەشــتنى خوێــن بــۆ دەســت و پێ.
گەورەیــى تەمەن لە پیاو یان ژن ،بهاڵم
ل ه ژن دا لە كاتى سكپرى رودەدات یان
لە كاتى ترس دا هەناسەى خێرا دەبێت.
دروستبونى پاڵەپەستۆ لەسەر بڕبڕەكانى
مل یان لەســەر دەمارەكانى دەســت و
پێ .نەخۆشیهكانى( :رۆماتیزم ،غودە،
كەم ئۆكســجین ،تێكچونى هاوسەنگى و
رێژەى كالیســیۆم ،نەخۆشــى شەكرە،
ســەوەفان ،برینداربونــى دەمــار لە مل
دا ،نەخۆشى شــەكرە ،جەڵتەى مێشك
و...هتد) .نان كردن و خۆماندوكردن بە
تایبەت لە ژنان دا .نەخۆشــى سەوەفان
كــ ه به زۆری لە ســەروى  50ســاڵیهوه

دروست دەبێت.
* چۆن خۆمان بپارێزین؟
ل ه دواى تهمهنى  30ســاڵ بە سەرەوە،
باشــتروایە جوڵەیــان كــەم بكەنەوە و
كێشــیان دابەزێنن .ههروههــا ئهوانهى
نەخۆشــى شــەكرە و ســەوەفانیان
ههیــه ،دهبێــت ئــاگادارى خۆیــان بــن
و باشــتر خۆیــان بپارێــزن .كاتێكیش
پزیشــك بڕیــارى نەشــتەرگەرى دا بــۆ
ئەو كەسانەى توشى نەخۆشیەكە بون،
پشتگوێى نەخەن.
* چ كاتێك پێویستە سەردانى پزیشك
بكەین؟
هــەر كاتێــك هەســت بــە ســڕبونێكى
بەردەوام و بە بێ وەستان كرا ،پێویستە
سەردانى پزیشك بكرێت.
لەنەخۆشــەكان
هەندێــك
*

نەشــتەرگەریان كردوە بۆ رزگاربون لەم
حاڵهته ،كهچى دواى ماوەیەك دیســان
دروست دەبێتەوە ،هۆكار چییە؟
هــۆكارى نەكردنــى پشــكنینەكانە بــە
لهكاتی سڕبونى
وردى لەالیــەن پزیشــكهوه ،هەندێكجار
بــێ بڕیاردانــى پزیشــك نەخۆشــەكە
بەردەوام ،پێویستە
نەشتەرگەرى دەكات.
سەردانى پزیشك
* ئەگــەر نەشــتەرگەریەكە ســەرى
نەگرت ،دەتوانرێت دیسان نەشتەرگەرى
بكرێت
بكرێتەوە؟
بەڵــێ ،ئەگــەر هۆكارەكــەى بەباشــى
دیارى كرابێت دەتوانێت نەشــتەرگەرى
بكاتەوە.
* ئەگەر كەســێك نەشــتەرگەرى كرد ،دەســت بەكاربهێنێــت .ههروهها نابێت
زۆر مانــدوى بــكات و ئــهو دهرمــان و
ئامۆژگارى چی دەكەیت؟
نابێــت شــوێنى نهشــتهرگهریهك ه تــەڕ چارهسهرانهى ك ه پزیشك بۆی نوسیوه،
بكات و دهبێت تا ماوەیەك دەستكێشى لە كاتى خۆى بەكاربهێنێت.

فۆلیک ئەسید چیە و بۆچی بەکاردێت؟
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
فۆلیك ئهسید ،یهكێكه لهو چارهسهر
و دهرمانانهى كه بهتایبهت ژنانى
دوگیان پێی ئاشنان ،ئهویش بههۆی
ئهو سودهى كه بۆیان ههیهتى ل ه كاتى
دوگیانیهكهیان دا.

به سەالمەتترین
دەرمان دادەنرێت
بۆ خانمی دوگیان

فۆلیک ئەسید دەرمانێکی روەکییە و لە
رێگەی روەکەکان دەســتمان دەکەوێت.
لە ســاڵی  1930بۆ یەکەمجار دۆزرایەوە
و بەکارهێنانی رونکرایەوە .
فۆلیک ئەسید ( )Folic acidڤیتامینی
جــۆری بیــە (( )Bڤیتامین بی  ،)9لە
چەند جۆرێکــی خواردندا دەردەکەوێت،
وەکــو :خواردنــە ســەوزە تۆخــەکان،
پرتەقــاڵ ،دانەوێڵــە ،پاقلەمەنــی و
گۆشتی مانگا.
هەندێک جۆری نان و خواردنی بەیانیان
و سریالک کە بەرهەم دەهێنرێن ،فۆلیک
ئەســیدی تێدایــە .هــەر بۆیە ســەیری
بەرگەکــەی بکــە پیتــی ( )Fلەســەر
نوسراوە و بەوهدا دەیناسیتەوە.
* بەکارهێنانهكانى
دەرمانێکە بەکاردێت بۆ ئەو نەخۆشانەی وەربگرین :بە رێگەی دەم یان لە رێگەی
کەمخوێنــن لەگــەڵ ژنانــى دوگیــان لە دەرزی بۆ ماسولکە و دەمار.
ســەرەتای سێ مانگی سکپڕیدا .فۆلیک
ئەســید وەکــو ڤیتامینهكان بەشــداریی * فۆلیك ئهسید و دوگیانى
دەکات لــە دروســتبون و دابەشــبونی رهنگــه ههندێــك كهس بپرســن :بۆچی
خانەکانــی لــەش و بەشــدارە لــە هەمو خانمێکی دوگیان پێویستە فۆلیک
ئەسید وەربگرێت؟
دروستکردنی .DNA
دەتوانیــن لەدو رێگەوه فۆلیک ئەســید فۆلیــک ئەســید وەک باشــترین و

مهترســیهكانى بونــى كهموكورتــى لــ ه
كۆرپهلهدا.

ســەالمەتترین دەرمــان دادەنرێــت بــۆ
خانمــی دوگیــان و پێویســتە بــەر لــە
دوگیان بون و لەکاتی سکپڕیدا لەالیەن
خانمی دوگیانەوە بەکاربهێنرێت.
پێویســتە هەر خانمێکــی دوگیان لەژێر
چاودێری پزیشکی پســپۆڕدا ،بڕی 400
مایکــرۆ گرام فۆلیک ئەســید بخوات لە
رۆژێکــدا و باشتریشــە رۆژانــە قاپێــک

دانەوێڵــە پاش وەرگرتنی حەبی فۆلیک
ئەسید بخوات.
بە گشــتی کەموکــوڕی گەشــەی مناڵ
لەگــەڵ  3بــۆ  4هەفتــەی یەکەمــی
ســکپڕیدا رودەدات ،بۆیــە زۆر گرنگــە
فۆلیــک ئەســید ســێ مانــگ پێــش
ســکپڕی یان لە ســەرەتای ســکپڕیەوە
وەربگیرێت ،بهمهبهستى كهمكردنهوهى

* سودەکانی فۆلیک ئەسید
 .1رێگری کردن لە ناتەواو دروســتبونی
دڕکە پەتک.
 .2رێگری کردن لە ناتەواوی دروستبونی
زۆربەی بەشهکانی مێشک.
 .3هەروەها بەسودە لە رێگری کردن لە
ئەگەری لەبارچونی کۆرپەلە و ناتەواوی
لێو و مەاڵشو.
 .4رێگــری دەکات لــە مناڵبونــی
پێشوەخته.
 .5رێگــری دەکات لەوەی مناڵەکەت بە
کێشــی کەم لە رێژەی پێویست لەدایک
بێت.
 .6رێگری دەکات لە توشبونی دایک بە
نەخۆشی دڵ لە ماوەی دوگیانیدا.
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ژنان نیوهى ستافی رادیۆكانى گهرمیان پێكدێنن

◘ نهوژین
الیهنێكى گهش و بهرهوپێشهوهچونێكى
دیاری رادیۆ لهگهرمیان ئهوهیه،
ك ه ژمارهى ژنان لهم بوارهدا زۆر
پێشكهوتوه ،بهشێوهیهك بهشدارییان
()%50ى دهزگاكانی تێپهڕاندوه .ئهم ه
ئهو دهرهنجامهیه ك ه راپۆرتێكى یهكهى
رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤ ل ه رادیۆی
دهنگ ،پێی گهیشتوه.
یهكهكه لــه ســهروبهندى رۆژى جیهانى
رادیــۆ دا كــه رێكهوتــى 13ى شــوباتى
ههمو ســاڵێكه ،گفتوگۆیهكى كراوهى بۆ
نوێنهرى ســێ لــه رادیــۆ ناوخۆییهكانى
گهرمیــان ئهنجامداوه ،بــۆ تاوتوێكردنى
ئاســتهنگهكانى بــهردهم كارى رادیۆیــی
لهگهرمیــان و دهستنیشــانكردنى ئــهو
بهرهوپێشهوهچونانهیشی كه رویانداوه.
لــه گفتوگۆكهدا كه دواتــر ناوهڕۆكهكهى
كــراوه بــه راپۆرتێكــى ئامادهكــراو و

ئاراســتهى الیهنه جیــاوازهكان دهكرێت،
ههریهكــه لە :عادل حســێن :بەڕێوبەری
دەنگی یەکگرتو/رادیۆی گەرمیان (سەر
بە یەکگرتوی ئیسالمی) ،بەرهەم شەهاب:
بەڕێوبەری رادیۆی کازیوە (رادیۆی لقی
گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردســتان)
و زریان محمەد :ئەندامی دەستە رادیۆی
دەنگ (ئەهلی) ،بەشدار بون.
بهشــداران بهتێروتهســهلی لهســهر
كێشــهكانى رادیۆ لهگهرمیان وهستاون،
ئهم خااڵنهشیان وهكو دیارترین كێشهكان
دهستنیشان كردوه:
ا .مامەڵەنەکردن بە یاسای
رۆژنامەگەری لە دادگاکان لە گەڵ
رۆژنامەنوسان
لە ماوەکانی رابردودا چەندین رۆژنامەنوس
لەســەر کاری میدیایی بە یاســایی دیکە
مامەڵەیــان لە گەڵدا کراوە لە دادگاکان،
تازەترینیــان راگرتنی بەڕێوبەری رادیۆی
دەنگ بو کە بە پێی یاســایی ســزادانی
عێراقــی راگیرا ،لە کاتێکدا دۆســیەکەی

پەیوەندیدار بو بە بابەتێکی هەواڵییەوە.
ب .پێنەدانی زانیاری
هەرچەنــدە لــە هەرێمــی کوردســتاندا
یاســای مافــی بەدەســتهێنانی زانیاریی
لەالیەن پەرلەمانەوە لە ســاڵی ٢٠١٣ەوە
دەرچوە و تیایــدا مافی پێدانی زانیاریی
بەڕۆژنامەنووسان دەستەبەرکراوە ،بەاڵم
بەڕێوبەرانی رادیۆكانى گەرمیان نیگەرانن
لە پێنەدانی زانیاری لە الیەن دەزگاکانی
حکومەتەوە لە ژێر ناوی جیاجیا.
ت .ئاستەنگی دارایی
ئاســتەنگی دارایــی بــۆ دەزگاکانــی
راگەیانــدن بەگشــتی لــە گەرمیــان
تاڕادەیــەک چون یەکن ،بەاڵم بۆ میدیای
ئــازاد ئاســتەنگەکان چەنــد بەرامبــەر
دەبنەوە.
رۆڵی ژنان له رادیۆكان دا
لــه بهشــێكى تــرى گفتوگۆكــهدا،
تیشكخراوهتهســهر رۆڵــی ژنان له دهزگا
رادیۆییهكانــدا ،تیایدا هاتــوه« :یەکێک
لەو جیاوازیانــەی لە رادیۆکانی گەرمیان

دەبینرێت لە ئێســتادا شــکاندنی رێژەی
بەشــداری کچــان و ژنانە ،لــە کۆی ئەو
ســێ دەزگایــەی رادیــۆ کــە بەشــداری
مێزگردەکەبــون رێــژەی  ٪٥٠بــەرەو
سەرەوە کچان و ژنان تیدا بەشدارن».
رونیكردوهتــهوه :رادیــۆی دەنگ رێژەی
نیوەی کارمەندەکانی لە رەگەزی مێیەوە
لەگەڵ ئەوەشــدا رۆژنامەی (نەوژین) کە
پڕۆژەیەکی رادیۆکەیە ستافێکی لە کچان
و ژنان بەڕێوەی دەبەن .ئەمە بۆ رادیۆی
دەنگــی یەکگرتــوش هەر راســتە ،عادل
حســێن وتی« :کچــان و ژنان پایهیهكی
بەهێــزی دەزگاکەمانــن بەشــیوەیەکی
کــۆی نیــوەی کارمەندەکانــی دەزگاکــە
پێکدەهێنن کە  ٧ئافرەتن .بەهەمانشێوە
لــە رادیۆی کازیوە ،ســتافێکی کچ و ژن
دەورێکی کاریگەریان هەیە لە رادیۆکە.
یهكــهى رۆژنامهوانــى مافهكانى مرۆڤ،
یهكێكــه لــه پرۆژهكانى رادیــۆی دهنگ
لــه گهرمیان ،كه گرنگیی به پرســهكانى
مافــی مــرۆڤ دهدات لــه میدیــا دا و

بۆچی ژنان كهمتر توشى كۆرۆنا دهبن؟

◘ نهوژین
لێكۆڵینهوهیهكى ناوهندێكى زانستى
دهریدهخات ژنان كهمتر له پیاوان
ڤایرۆسی كۆرۆناى نوێ كاریان
تێدهكات و رێژهى مردنیش بههۆی ئهم
ڤایرۆسهوه لهالی ژنان كهمتره وهك ل ه
پیاوان.
له لێكۆڵینهوهكهدا كه ناوهندى چینی بۆ
بهرهنگاربونهوهى نهخۆشیهكان ئامادهى
كــردوه ،دهریخســتوه ژمــارهى مردوانى
ڤایرۆســی كۆرۆنــاى نوێ لــهالی پیاوان
%2.8ـه ،بهاڵم الی ژنان %1.7ـه.
توێژهران ئاماژه بهوهدهكهن كه بهرگریی

جهســتهى ژنــان لهبهرامبــهر كۆرۆنــا
سهركهوتو تره وهك هی پیاوان.
لێكۆڵینهوهكــه كه پشــتی بهســتوه به
شــیتهڵكردنى داتــاى نهخۆشــیهكانى
كۆرۆنــای نــوێ له شــاری وهانى چینی
كه جهرگهى باڵوبونهوهى ڤایرۆسهكهیه،
ئاماژهى بهوهكردوه پیاوانى پێگهیشتو و
بهتهمهن ،زیاتر مهترســی ڤایرۆسهكهیان
لهسهر بهدیار دهكهوێت.
بهپێــی لێكۆڵینهوهكــه ،دو جۆری تری
ڤایرۆسی كۆرۆنا كه پێشتر دۆزراونهتهوه،
ئهوانیــش رێــژهی پیاوان زیاتــر له ژنان
بههۆیانهوه گیانیان لهدهستداوه.
داتاكانى پهتاى ئهنفلۆنزاى ساڵی ،1918
ئهوه پشتڕاســت دهكهنــهوه كه ژمارهى

دهشــڵێت :ئــهم بههێزیهى سیســتهمى
بهرگــرى ههمــو كات باش نیــه ،چونك ه
لێكهوتــهى تــری دهبێت ،بهشــێوهیهك
هێرشدهكات ه سهر شانهكان و ههوكردنى
جومگــه و جــۆری تــری نهخۆشــی
لێدهكهوێتهوه.
هــهروهك توێــژهران باســیان لــهوهش
كــردوه كه بونى هۆرمۆنى ئهســترۆجین
لــهالی ژنــان وایكردوه بهرگریــان بههێز
بكات ،ئهمه جگه لــهوهى ژنان ههڵگرى
كرۆمۆســۆمى ()Xن ،كــه ههڵگــرى
جیناتى پهیوهسته به بهرگریهوه.
جگــه له هۆكاره بایهلۆژیــهكان ،هۆكاره
رهفتارییهكانیــش رۆڵیــان ههیــه لهوهى
ژنان كهمتر توشی ڤایرۆسی كۆرۆنا بن.
توێــژهران هێمایــان بهوهكــردوه كــه
گهورهتریــن رێــژهى جگهرهكێشــهكانى
جیهــان له چینه ،بهشــێوهیهك نزیكهى
نیوهى پیاوانى ئهو واڵته جگهرهكێشــن،
بــهاڵم تهنهــا %2ى ژنانــی چیــن
جگهرهدهكێشن.
ههروهك پیاوانى ئهو واڵته زیاتر له ژنان،
نهخۆشیهكانى شــهكره و فشارى خوێن
تیایاندا بونى ههیه ،ئهم نهخۆشــیانهش
ئهگهرى توشبون به كۆرۆنا زیاد دهكات.
هــهروهك لــهروى خۆپارێزیشــهوه،
لێكۆڵینهوهكــه هێمــاى بهوهكــردوه كه
پیاوان تهنانــهت ئهوانهشــى كهلهبوارى
تهندروستى دا كاردهكهن ،كهمتر گرنگیی
به دهستشــۆردن و بهكارهێنانى ســابون
دهدهن به بهراورد به ژنان.

گیان لهدهستدانى پیاوان زیاتر بوه.
توێــژهران پێیانوایــه چهندیــن هۆكارى
بایهلــۆژی و رهفتاریی هــهن كه رۆڵیان
ههیه له كاریگهربونى ههریهكه له پیاوان
و ژنان بهم ڤایرۆسانه.
ســهبرا كالین ،توێژهر لــه زانكۆی جۆنز
هۆپكنــز بلومبێــرگ بــۆ تهندروســتى
گشــتى ،باس لــهوهدهكات بهرگری ژنان
بۆ ڤایرۆسهكان باشتره وهك له پیاوان.
هــاوكات (جانین كالیتــۆن) ،بهڕێوبهرى
نوســینگهى توێژینــهوهى تهندروســتى
ژنــان ،باس لهوهدهكات شــتێك ههیه له
سیســتهمى بهرگــرى ژنــان دا وادهكات
باشــتر بن لــه پیــاوان و وهاڵمدانهوهیان
سهرچاوه :رۆژنامهى نیۆرك تایمز
بههێزتر بێت.

کچان و ژنان
پایهیهكی بەهێزی
دەزگاکەمانن

هــاوكات بهشــێكى كارهكانیشــی بریتی ه
لــه ئهنجامدانــى وۆركشــۆپ و خــول و
گفتوگۆ بۆ پهرهدان بهكارى رۆژنامهوانى
پیشهیی و ههروهها ئامادهكردنى راپۆرت
و ئهنجامدانى راپرســی بۆ خســتنهڕوى
كێشــهجیاوازهكانى پهیوهســت به مافی
مرۆڤ و ئازادییهكان له سنورى گهرمیان.

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

راهێنهرى تیپی كچانى یانهى شێروانه:

كهس دهستخۆشیی سهركهوتنهكانى لێنهكردین

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
راهێنهرى تیپی گۆڕهپان و مهیدانى
كچانى یانهى وهرزشی شێروانه ،باس
لهوهدهكات ئاستى تیپهكهیان لهدواین
پاڵهوانێتى وهرزشی دا زۆر باش بوه و
پلهى بهرزیان بهدهستهێناوه ،رهخنهش
له رێكخراو و سهنتهرهكان دهگرێت
بهوهى پاڵپشتیان نین و بهدهمیانهوه
نایهن.
تیپی گۆڕهپان و مهیدانى یانهى وهرزشی
شــێروانه لــه گهرمیان ،لــە پاڵهوانیهتى
گۆڕەپان و مەیدانی یانەکانی کوردستان
بهشــدارییكرد و توانــى پلــەی دوەم
بەدەست بێنێت.
بــهم بۆنهیــهوه (نهوژیــن) دیدارێكــى
لهگــهڵ راهێنــهرى تیپهكــه (م .بههــار
رهحیــم) ســازداوه لهبــارهى چۆنیهتــى
بهشــداریكردنیان و ئاســتى تیپهكــه
بهگشــتى و داواكارى و رهخنــه و
تێبینیهكانیان.
* چــۆن بــو بەشــداریتان کــرد لــەم
پاڵەوانیەتیەی کوردستان؟
پێشــتر ئــاگادار کراینەوە کــە لە مانگی
یانــزەى  2019پاڵەوانێتــی گۆڕەپــان و
مەیدانــی کورســتان ئەنجــام دەدرێــت،
ئێمەش بەشــداریمان کرد ،مانگێک پێش
دەســتپێکردنی ،ئامادەکاریمان دەســت
پێکرد ،به خۆشــحاڵیهوه توانیمان پلەی
دوەم بە دەست بهێنین.

* چەند کچ لە کەالرەوە بەشدار بون لەو و مەیــدان وەســتابو لەالیــەن یەکێتــی
گۆڕەپــان و مەیدانــەوە ،لــە دوای ئــهو
پاڵەوانیەتیەدا؟
 13کچ بەشداربون لەم پاڵەوانیەتیەدا .حــەوت ســاڵەش ئەمــە یەکەمجــارە كه
چاالكیمان ههبێت.
* یاریەکان چۆن بــون ،تەنها گۆڕەپان
زۆربەی یاریزانە
هیچ سەنتەر
و مەیــدان بو یــان چ یارییهكى ترى تێدا * ئایه شوێنی گونجاو هەبو بۆ مەشق و
کچەکانمان
و رێکخراوێک
راهێنانی وەرزشوانان؟
ئهنجام درا؟
و

هەبــو
گونجاومــان
شــوێنی
بەڵــێ،
ى
ه
چوارچێو
ه

ل
و
بون
جیاواز
یارییــەکان
پلەی باشیان
نابینم لە کەالر
یاریهكانــى گۆڕەپان و مەیــدان دا بون ،سوپاســی یانەی شیروانەش دەکەین کە
بەدەستهێنا
کە هاوکاربن
بهگشــتى  20جــۆر یــاری لەخۆگرتبــو ،توانیمــان گۆڕەپانەکەیــان بەکاربهێنین،
بــە جۆرێک یــارى ( 100مەتــری و  200لەگەڵ ئەوەش ئامادهكاری پێویستیان بۆ
مەتری و  400مەتری) ،لهگهڵ یارییهكانى كردین و پێداویســتیهكانیان بۆ فهراههم
(پۆســتە و قورســایی و یــەک بــازی و كردین ،ئەمەش وایکــرد بەردەوامبین لە
راکردنــی ماوە کورت و ماوە درێژ)یشــى مەشق کردن.
* بهگشــتى کچــان لــە چ یارییــهك دا
چۆن بو؟
تیابو.
* هیــچ پاڵەوانیەتیەکــی تــر هەیــە ئاســتی بەشــداریکردنمان زۆر بــاش بو ئاستیان باشتره؟
* بەکۆی گشــتی کچانى یانەی شێروانە بەمنزیکانە بەشداربن وەک تیپی گۆڕهپان و زۆربــەی یاریزانــە کچەکانمــان پلــەی یاریزانــە کچەکانــی یانــەی شــێروانە لە
دوەمیان بەدەســتهێنا ســەرەڕای کەمی هەمــو یارییەکان ئاســت و توانایان زۆر
و مهیدانى كچانى یانەی شێروانە؟
توانیان چەند خاڵ بهدهست بهێنن؟
ئەوەی مایەی خۆشــحاڵی بو ئەوە بو کە تاوەکو ئێســتا هیچ پاڵەوانیەتیەک نیە ،تەمەنیــان کــە هەندێکیــان یەکەمجاربو بــاش بو بەتایبەت لە راکردن و راكردنى
بــۆ یەکەمجارە لە دوای حەوت ســاڵ کە ئەگــەر هەبێت بــە دڵنیایەوە بەشــداری بەشــداری پاڵەوانێتیهكــى لەو شــێوەیە ماوهدرێژ و هەڵدانەکاندا.
بکەن.
پێشتر پلەی سێیەمم بۆیان بهدهستهێنا ،دەکەین.
* رۆڵی سەنتەر و رێکخراوەکان چییه له
دوبــارە توانیمــان پلــەی دوەم بــە
دەســتبهێنین لە کۆی دوانزە یانە ،کۆی * ژمارەی بەشداربوانتان وهك یاریزانانى * رێــژەی یاریزانــە کچــەکان رویان له هاوكارییكردنتان؟
ســەنتەری چی و رێکخــراوی چی؟! من
خاڵەکانیشمان  100خاڵ بو ،جیاوازیمان كچ جێگیرە یان کچی دیکەش دهتوانێت زیادبون كردوه؟
بەڵــێ ،رێژەکــە زیــاد بوە ،ســەرەتا  10هیچ سەنتەر و رێکخراوێک نابینم لە کەالر
تەنها  25خاڵ بو لەگەڵ ئەو یانەیهی کە بێتە تیپهكهتانهوه؟
پلەی یەکەمی بەدەســت هێنا كه ئهویش لــه ئێســتادا هــەر ئــەم  13کچــە یاریزان بون ئێستا بون بە  12یاریزان .کــە هاوکاربن و رۆڵیان هەبێت ،تەنانەت
کە پلەی دوەممان هێنا هیچ ســەنتەر و
یاریزانهمان هەیە کە ئەمان وەک ئاستی
یانهى پێشمهرگه بو.
تازەپێگەشــتوان بەشــدارییان كرد ،واتا * دەکرێــت چــی بکرێت بــۆ زیاتربونی رێکخراوێک دەستخۆشی لێنەکردوین یان
* بۆچی لە ماوەی حەوت ســاڵى رابردو ئاستی  2002بە ســەرەوە ،ئاستی خوار رێژەی كچانى وهرزشكار له تیپهكهتان؟ خەاڵتێکیان وەک هاندان پێشــکەش بەو
دەکرێت هاوکاری مادی بکرێن بۆ ئەوەی کچانــە نەکــردوە ،ئیتر نازانــم بونیان چ
تریشمان هەیە.
هیچ چاالکیەکتان نەبوه؟
ســودێکی هەیــە لەم شــارەدا! ئایە ئەم
بەردەوام بن و ئاستیان باشتر ببێت.
هیــچ چاالكیهكمــان نهبو لــه ماوهى ئهو
کچانە خەڵکی ئەم شارە نین؟!
ســااڵنهدا ،چونکــە پاڵەوانێتی گۆڕەپان * بهگشــتی ئاســتی بهشــدارییكردنتان

