جیهان...
ئهزمونى تهوارێكی
سهركهوتو
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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ه
«زۆرینەی توشبوەکانى نهخۆشی 
دهرونیهكان لهگهرمیان ژنن»

◘ نهوژین
پزیشكێكى دهرونى ئاشكراى دهكات
لهگهرمیاندا زیاتر ل ه پیاوان ،ژنان
روبهڕوى توشبون به نهخۆشی ه
دهرونیهكان دهبنهوه ،ئاشكرایشی

دەرونیــەکان لــ ه گهرمیــان ،ئامــاژه
دهكات «خەمۆکی گەورە» باوترین
بهوهدهكات دیارترین نەخۆشــی دەرونی
جۆری نهخۆشیه دهرونیهكانى
لــە جيهانــدا (خەمۆکــی گەورە)یــە،
سنورهكهیه.
لــ ه گهرمیانیــش دا بهههمانشــێوه ئهم
لهمیانــهى دیدارێكى (نهوژیــن) دا ،د .نهخۆشــی ه ل ه پلــهى یهكهمــدا دێت ل ه
ھێمن خورشــید ،پســپۆڕی نەخۆشــیە زۆری توشــبواندا ،لهنێویشــی دا ژنان،

هــۆكارى ئهمهش گرێدهداتــهوه بهوهى
«ژن کائینێکــی عاتیفیــە و زەبــری
دەرونــی زیاتر و زوتر کاریگەری دەبێت
لە سەری ،ھەروەھا تێکچونی ھۆرمۆنات
و بابەتــی مناڵبــون رۆڵــی ســەرەکیان
ھەیــە» ،جگــ ه لــهوهش هــۆكارى
كهشــوههوا ب ه ههند دهزانێت بهتایبهتى
بهرزی پلهكانى گهرما.
د .هێمن خورشــید ،باس لهوهشدهكات
بهشــێكى زۆری نهخۆشی ه دهرونیهكانى
ژنان لــ ه گهرمیان ،رهگــی كۆمهاڵیهتى
و كهلتورییــان ههیــه ،لهوبــارهوه
دهڵێــت« :ژن لەم ناوچەیەدا کائینێکی
ســەربەخۆ نیە ،جلوبەرگــی ،رەفتاری،
چونــە دەرەوەی ،پیشــەی ،تاڕادەیەک
ھەڵبژاردنی ھاوســەر و ھەندێك لە مافە
ســەرەتایەکانی ھێشــتا لەژێر کۆنترۆڵى
خێزان و دەوروبەرەکەی دایە».
ههروهك ئهوهش دهخاتهڕو ك ه خهمۆكی
بهگشــتى یهكێك ه ل ه حاڵهت ه دیارهكانى
نێــو ژنانى گهرمیان ئهوانهى نهخۆشــی
و گرفتــی دهرونیــان ههیه ،دهشــڵێت:
«ژن بەدرێژایــی رۆژەکە لــە ماڵدایە و
بــە تەنهــا دەمێنێتــەوە ،ژینگەکــە بۆ
دەستەبەرکردنی پێداویستیە روحیەکانی
ئــەو کائینــە عاتیفیــە لەبــار نابێــت و
بەمەش توشی خەمۆکی دەبێت».
ل ه الپــهڕه ( )10دهقی دیدارهكهى (د.
هێمن خورشید) دهخوێننهوه.

یهكهى رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤ:

ئهو دهزگایهى بهڕێوبهرهكهى پیاو بێت ،دهبێت جێگرهكهى ژن بێت
◘ نهوژین
راپۆرتێكى یهكهى رۆژنامهوانى
مافهكانى مرۆڤ له رادیۆی دهنگ،
داوادهكات بكرێت ب ه مهرج بهوهى ههر
دهزگایهك بهڕێوهبهرهكهى پیاو بو،
جێگرهكهى ژن بێت.

لــهو راپۆرتــهدا بــ ه پشــت بهســتن ب ه رهگهزی نێرن ،ل ه رهگهزی مێ بن ،ئهم ه رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤ ل ه رادیۆی
راپرســیهك كه لهنێــو فهرمانبهرانى ژن بۆ بهش و هۆبهكانیش ههر دروسته» .دهنــگ ،ژنانــی بەشــداربو بــە رێــژەی
دا له گهرميان ئهنجامدراوه،داوایكردوه :بهپێی ئامارێكــى ئیدارهى گهرمیان ،ل ه  %67پێیانوایــ ه بــۆ پێدانی پۆســت لە
«دهتوانرێت وهكو دهستپێشخهرییهك بۆ كــۆی نزیكــهى  77پۆســتى فهرمی ل ه فەرمانگەکەدا ،چانسی پیاوان زیاتره ل ه
هاوســهنگ كردنهوهى ئهو باره السهنگ ه سنورهكهدا ،تهنها  11دانهیان بهدهست ژنان.
رهگهزییهى ل ه پۆستهكاندا ههیه ،بكرێت ژنانــهوهن و ئهوانــى دیكهیــان پیــاوان
لــ ه الپــهڕه ( )4راپۆرتێك لــهو بارهوه
بــ ه مهرج ك ه جێگــر یــان یاریدهدرێتى بهڕێوهى دهبهن.
بهڕێوبهرانى ئهو دامودهزگایانهى ك ه ل ه بهپێــی ئــهو راپرســیهى یهكــهى دهخوێننهوه.

كچانى گهرمیان ل ه
رێكخراوه فێرخوازیهكان
دا چاالكن
»»3

ئهو دایك و باوكانهى
خانهى بهسااڵچوان بو ب ه
ماڵیان
»»6

« 42ژنكوژ» لە زیندانەكانى هەرێم دان
◘ نهوژین
لە زیندانەكانی هەرێمدا  42كەس
بە تۆمەتی كوشتنی ژنان بەندن،
بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژیی دژ
بەژنانی هەرێمیش ،لە ساڵی 2018
زیاتر لە هەزار پیاو بە تۆمەتی
توندوتیژی دژ بە ژنان دەستگیر
كراون.
بەپێــی راپۆرتێكــى ئــهم ژمارهیــهى
رۆژنامــهى (نهوژیــن) كــ ه لــ ه الپــهڕه
( )2دا باڵوكراوهتهوه ،ل ه ســاڵى 2018
چارەنوســى تۆمەتبــار و تاوانبارانــى
دۆســیهكانى كوشــتنى ژنان لــ ه ههرێم
بهمجۆره بــون 26 :راگیراو 4 ،هەاڵتو،
 1دەســتگیر نەكــراو 14 ،بكــوژى ژنان

نەناســراونهتهوه 1 ،بكوژیــش نادیارە،
كە كۆى گشــتی تاوانهكان دهكاته()46
حاڵهت.
ژمــارهى دەســتگیركراوەكانى ئــهو
تاوانانه 26 ،كهسن 20 ،بكوژى ژنان لهو
ساڵهدا ،تائێســتا بە دەستگیرنەكراوى
ماونەتەوە.
بەپێى ئامارى ســاڵى  ،2018لە هەولێر
 13ژن ،لە ســلێمانى  15ژن ،لە دهۆك
 15ژن ،لــە گەرمیــان  2ژن كــوژراون،
بــەاڵم بە پێى ئامارى  6مانگى ســاڵى
 ،2019لــە گەرمیــان هیــچ حاڵەتێكــى
ژنكوژى تۆمارنەكراوە.
ئــارى رەفیــق ،جێگــرى بەرێوەبــەرى
گشــتى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژى دژ
بــە ژنان لە وهزارهتــى ناوخۆی ههرێم،
بــۆ (نەوژین) وتــى« :ئەو كەســانەى
لــە زیندانن و ژنیان كوشــتوە ،هەموى

ژن ه خهیاتێكى شێوهكار

لەسەر شەرەف نیە ،بەڵكو لەسەر قومار میرات و حاڵەتى توڕەیى و هی دیكهن،
و زەوى و خوێن و شــەڕى دوژمندارى و هەندێكیشیان پیالن بۆ دانراو بون».
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هاوسەرگیری بە زۆر و ستەم لە نێو خێزان دا

توندوتيژى

ژنێك :زاواكهمان  20ساڵ لهخۆم گهورهتر بو ،بهاڵم ناچاریان كردم شوی پێبكهم
◘ نهوژین،
کوێستان عهبدولڕهحمان رەسوڵ*
ههمو هیوا و ئاواتى (شادى) ئهوه
بو كه بتوانێت بهسهركهوتویی
قۆناغی ئامادهیی تهواو بكات و ل ه
زانكۆ دا درێژه به خوێندنهكهى
بدات ،بهاڵم ئهوهى ئهو ههرگیز بیری
بهالیدا نهچوبو ،ئهوهبو دهستى پێ
لهخوێندنهكهى ههڵبگیرێت و ب ه
شو بدرێت ،به كێیش؟ ب ه مێردی
خوشكهكهى!
کاتێک ژنێــک هاوســەرەکەی دەمرێت،
کەســانی نزیکی ئەو ژنە بە مەبەســتی
دڵنەوایــی لــە دەوری کۆدەبنــەو ەو
هاوخەمــی بــۆ دەردەبــڕن ،بــەاڵم هەر
لەگــەڵ تەواوبونی رۆژانی پرســە ،بڕیار
لەسەر ژیان و دواڕۆژی ئەو ژنە دەدرێت
لە الیــەن خێزانەکەیــەوە و هەندێکجار
ناچار دەکرێت هاوسەرگیری لەگەڵ برای
مێردەکــەی بکاتــەوە ،بە هەمانشــێوە
کــە پیاوێــک هاوســەرەکەی دەمرێــت
و مناڵــی هەبێــت ،داوا لــە خوشــکی
ژنەکــەی دەکرێت هاوســەرگیری لەگەڵ
ئەو پیاوەدا بکاتەوە ،لهم نێوهندهشــدا
ئــهوهى دهبێتــ ه قوربانــى ،ئــهو ژن و
پیــاوهن كــ ه بــ ه زۆر هاوســهرگیرییان
پێدهكرێت.
شــادی ،نــاوى خــوازراوى یەکێکــە لە
قوربانیانــی ئەم جۆرە هاوســەرگیرییە،
بەمشێوەیە باس لە ژیانی خۆی دەکات:
«کاتێک تەمەنم گەیشــتە ( )19ســاڵ،
بــە نیــازی ئەنجامدانــی تاقیکردنەوەی
پۆلی ()12ی ئامادەیی بوم بە ئومێدی
گەیشتنم بە قۆناغی زانکۆ ،بەاڵم بەهۆی
ئەوەی خوشــکێکم کۆچی دوایی کرد و
( )5مناڵی لە دوای خۆی بەجێهێشــت،
لــە نــاو خێزانەکەمــان بڕیاریانــدا کــە
هاوسەرگیری لەگەڵ مێردی خوشکەکەم
بکەمەوە بە مەبەســتی ئــەوەی کە ئەو
منااڵنە نەکەونە بەردەستی دایکێکی تر
و دواڕۆژیان نەفەوتێت».

ئهو ژن ه بــاس لهوه دهكات بڕیارهكه بۆ
ئــهو زۆر قورس بوه ،چونکــە ئامانجی
گرنگتــرى هەبوه لە ژیــان ،جگهلهوهش
بۆی گــران بــوه هاوســهرگیری لهگهڵ
پیاوێكــدا بــكات كــ ه هاوســهرى
خوشــكهكهى بــوه و زۆریــش تهمهنــى
لهخۆی گهورهتر بوه.
كارهســاتهكانى ژیانى (شــادی) لێرهوه
دهســتپێدهكهن ،بههــۆی نهگونجانــى
سروشت و كهســایهتیان ب ه كاریگهریی
تهمــهن ،بــهردهوام كێشــهى لهگــهڵ
هاوســهرهكهى دا ههبوه ،ئهمهش پاڵی
پێوهنــاوه زیــاد لــ ه جارێــك پهنــا بۆ
خۆكوشتن ببات.
«ئــەو ماوەیــەی ژیانــم زۆر قورس بو،
بەردەوام ژیانێکی ناخۆشم هەبو لەگەڵ
هاوســەرەکەمدا و دڵــی لێــم پیس بو،
بــە زۆر دههاتــ ه الم و دەســتدرێژی
سێكســی دهكرده سهرم»( .شادى) ب ه
روخسارێكى خاڵی ل ه شادیهوه وای وت.
چهرمهســهرى ئهم ژن ه بهردهوام دهبێت
ههتــا ئهو كاتهى هاوســهرهكهى كۆچی
دوایــی دهكات ،لهوكاتــ ه بــهدواوه ئهم
ژنــ ه جارێكى تــر رهنگڕێژیی بــۆ ژیانى
دهكاتــهوه و لهپــاڵ پهروهردهكردنــى
مناڵهكانــى دا ،دهســت بــ ه خوێنــدن
دهكاتــهوه و زانكــۆ تــهواو دهكات و
ئێستاش كاردهكات.
چیرۆكــى هاوشــێوهى ژیانــى ئــهم ژن ه
لــه كۆمهڵــگادا زۆره ،لهبهرامبهریشــدا
چیرۆكى هاوشێوهش لهنێو پیاوانیش دا
بونیــان ههیه ،بهتایبهتــى لهو دهمانهى
ك ه شــهڕ و كوشتار زۆرتر بوه و كاتێك
پیاوهكان ل ه ژیاندا نهماون ،ب ه پاســاوی
نهفهوتانى ژیانى ژن و مناڵهكانى ،برای
پیاوهكــ ه ناچار كــراوه هاوســهرگیریی
لهگهڵ براژنى پێشوى دا بكاتهوه.
ســیروان ،نــاوى خــوازراوی یهكێك ه ل ه
قوربانیانــى ئــهم حاڵهتــه ،ئامــاژهى
بهوهكرد براكهى دواى راپهڕین شــههید
بــوه و بنهماڵهكهى ب ه پاســاوى ئهوهى
خێزانهكهیــان نهشــێوێ و مناڵهكانــی
ســهرگهردان نهبــن ،ل ه براژنیــان ماره

كردوه،
ئهگهر چی
براژنــى زۆر
گهورهتر بوه لهو.
دانى بهوهشدا نا ههرگیز
نهیتوانیــوه بهشــێوهیهكى
ئاسایی و وهكو دو هاوسهر
مامهڵ ه لهگهڵ هاوسهرهكهى
دا بكات.
وهك شــارهزایان باســی
لێوهدهكــهن ،ئــهم پرســ ه
رهگێكى كهلتوریی كۆنى ههی ه
و وهكو نهریتێكى كۆمهاڵیهتى
لێهاتوه.
ساالرفهتاح قادر ،راوێژكارى
خێزان ،لهمبارهوه دهڵێت:
ژن
«شــوكردنهوهى
بهبراى مێــرد یان مێردى
خوشــك لــهدواى مردنــى
هاوســهرهكهى ،دیاردهیهك بو
لــ ه رابردودا و ئێســتادا كهمتر
بوهتهوه«.
لــه روى یاســاییهوه ،ئــهم
هاوســهرگیری ه كاتێــك دهبێتــ ه
تاوان ،ك ه ههردو الی پرۆســهك ه
یــان یهكێكیــان بــ ه دادوهرى
رابگهیهنــن ناڕازیــن و بــهزۆر و
فشار پێیان كراوه ،ك ه ئهوكات
دهچێتــ ه خانــهى توندوتیژی
خێزانیهوه.
پارێزهرى راوێژكار (ئەشــواق
نهجیــب عهبدوڵاڵ) ،ئهم جۆره
هاوسهرگیریی ه ب ه «توندوتیژی
نهێنى نــاو دهبــات و دهڵێت:
جۆرێکــی تــری توندوتیــژی
کــە شــاراوەن و بــاس ناکرێــت،
پارێزراوە ،بۆی ه وای بهباش دهزانێت لهو
ئەوەیــە کاتێــک ژنێک مناڵــی هەیە
و هاوســەرەکەی لــە ژیانــدا نامێنێــت ،حاڵهتان ه دا سکااڵ تۆمار بکرێن.
ناچاردەکرێن بە هاوسەرگیریکردن لەگەڵ بهاڵم پرسیار ئهوهیه :بۆچی ژنان رازی
ئەوکەســەی کە خێزان و کەســوکاریان دهبن بهم هاوســهرگیریی ه لهكاتێكدا ب ه
دەیانەوێت ،واتــا وەک مرۆڤێک ههرگیز خواستى خۆیان نیه؟
ساالر فهتاح ،وایدهبینێت لهم حاڵهتهدا
مامەڵە لەگەڵ ئەو ژنە ناکرێت».
پێیشــیوای ه لەڕوی یاساییەوە مافی ژن تاكــهكان قوربانــى بــ ه ژیانــى خۆیان

دهدهن لهپێنــاو ئهوانــى تــر
و بهتایبهتــى منــااڵن ،بهوهى
ئامادهن هاوســهرگیریی لهگهڵ
زاوا و براژنــى خۆیــان بكــهن،
لهپێنــاو پهرتــهوازه نهبونــى
مناڵهكانى خوشك یان برایان.
ئهگــهر زۆرێــك لــ ه نهریتــ ه
كۆمهاڵیهتیــهكان گرێبدرێنهوه
بــ ه ئاین ،ئــهوا زانایهكى ئاینی
ئهســتۆی ئاینــی ئیســام لهم
حاڵهته بێبهریی دهكات.
پێنجوینــى،
عهتــا
لقــى
سهرپهرشــتیارى
ســلێمانى یهكێتــى زانایانــى
ئاینى ئیســامى كوردســتان،
لهوبارهیــهوه دهڵێــت« :ئــهو
پرۆســهیهزیاتــر دیاردهیهكى
كۆمهاڵیهتییه و بهشــێك نییه
لهئایــن ،چونكــ ه پرۆســهى
هاوســهرگیرى لهئیســامدا
دهبێــت ئارهزومهندانــ ه و
لهسهر خواســتى كهسهكان
خۆیان بێت نهك بهزۆر».
ئامــاژه بــهوهش دهكات
ئاینــی ئیســام رێگریــش
هاوســهرگیریی ه
لــهم
نــاكات ،كاتێــك هــهردو
الی پرۆسهك ه رازیین پێی
«ئهگــهر هاتو ئهو كهســ ه ب ه
ئارهزومهندانــ ه ویســتى ئهو پرۆســهی ه
ئهنجام بدات ،ئهوا ئاینى ئیسالم رێگرى
لێنــاكات و وهك هاوســهرگیرییهكى
ئاسایى مامهڵهى لهگهڵ دا دهكات».
جهختیشــیكردهوه :هــهركات ژنێــك
نهیهوێت شــو بهشوبراى یاخود مێردى
خوشــكى بكات ،ئهوه نابێت بهزۆر ئهو
هاوسهگیرییهى پێ بكرێت.
* دوای بەشــداریکردنی لەخولێکــی
ر ێكخــر ا و ی « »I n t e r n e w s
لەسەرشــێوازی نوســینی راپۆرتــی
هەســتیاری جێنــدەری ،نوســەر ئــەم
راپۆرتهی ئامادە کردوە.

« 42ژنكوژ» لە زیندانەكانى هەرێم دان

لەســەر مەســەلەى هێنانى ژنــى دوەم
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
بوە بــە كێشــەیان ،پــاش ئەنجامدانى
ئێوارانێك (س) لەالیەن مێردەكەیەوە ســوڵح و ناخۆشى و رۆشتنەوە بۆ ماڵى
باوكــى ،بــەاڵم ســەرەنجام گهڕاوهتهوه
پەیوەندى پێوە دەكرێت بۆ ئهوهى
الی مێردەكــەى ،كهچى بە پیالن دانان
بێته بهر دهرگا ،دواى هاتنە
لەالیەن مێردەكەیەوە كوژرا.
دەرەوەى ،لەالیەن پیاوێكەوە بە 3
بەپێــى ئــەو بەدواداچونانــەى لە دادگا
گولە دەكوژرێت و كۆتایى بە ژیانى
كــراوە ،بكوژەكە خــودى مێردى (س)
دەهێنرێت.
بوە و لەو كاتەى پەیوەندى پێوە كراوە
(س) لەكاتێــك دا لەالیــەن مێردەكەى بــۆ ئــهوهى بێتــ ه بــهردهرگا ،لەالیەن

مناڵەكانیــهوه بینراوە ،ههروهك ســاتى
تەقەكردنەكــە و پەیوەندیەكــە هەمــان
كات و سات بون.
بەوتەى كەســوكارى ژنەكە ،كوشتنەكە
لەســەر مەســەلەى شــەرەف نەبــوە،
مێردەكــەى بــەردەوام دوعــاى مردنــى
لێكــردوە ،بۆ ئەوەى ژنى دوەم بهێنێت،
ههتــا ســەرەنجام بڕیــارى كوشــتنى
ژنەكەى دا.
لــە زیندانەكانــی هەرێمــدا  42كەس بە

تۆمەتی كوشــتنی ژنان بەندن ،بە پێی
ئاماری بەڕێوەبەرایەتی بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژیــی دژ بەژنانــی هەرێمیــش،
لــە ســاڵی  2018زیاتر لە هــەزار پیاو
بــە تۆمەتــی توندوتیــژی دژ بــە ژنان
دەستگیر كراون.
بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی ناوبراو،
ل ه ســاڵى  2018چارەنوسى تۆمەتبار و
تاوانبارانى دۆسیهكانى كوشتنى ژنان ل ه
ههرێــم بهمجــۆره بــون 26 :راگیراو4 ،
هەاڵتو 1 ،دەســتگیر نەكراو 14 ،بكوژى
ژنــان نەناســراونهتهوه 1 ،بكوژیــش
نادیــارە ،كــە كــۆى گشــتی تاوانهكان
دهكات ه ( )46حاڵهت.
ژمــارهى دەســتگیركراوەكانى ئــهو
تاوانانه 26 ،كهسن 20 ،بكوژى ژنان لهو
ساڵهدا ،تائێســتا بە دەستگیرنەكراوى
ماونەتەوە.
ئــارى رەفیــق ،جێگــرى بەرێوەبــەرى
گشــتى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژى دژ
بــە ژنان لە وهزارهتــى ناوخۆی ههرێم،
بــۆ (نەوژین) وتــى« :ئەو كەســانەى
لــە زیندانن و ژنیان كوشــتوە ،هەموى
لەسەر شەرەف نیە ،بەڵكو لەسەر قومار
و زەوى و خوێن و شــەڕى دوژمندارى و
میرات و حاڵەتى توڕەیى و هی دیكهن،
هەندێكیشیان پیالن بۆ دانراو بون»
دانــى بهوهشــدا نــا ك ه هەركات باســى
كوشتنى ژنێك دەكرێت هەموى بیرى بۆ

شــەرەف دەچێت ،بەاڵم ئهو خۆیشیانى
بــ ه كهمتهرخــهم زانى لــهوهى جۆر و
پاڵنهرى كوشتنەكە باڵو ناكەنەوه.
پەرلەمانتارێــك جهختدهكاتــهوه كــ ه
دهبێــت هیــچ بوارێكــى لێبــوردن ئــهو
كهسان ه نهگرێتهوه كه ژنان دهكوژن.
خەدیجە عومەر ،ئەندامى لیژنەى یاسایى
لــ ه پارلهمانــى كوردیتــان ،ســەبارەت
بە یاســاكانى ســزادان بــۆ «نەوژین»
دەڵێــت :لــ ه یاســای لێبوردنى گشــتى
پێشــودا ،بكوژانــى ژنــان لــ ه لێبوردن
بێبهش كرابون.
جهختیشــیكردهوه یاســا بــهركارهكان
ســزای قورســی بــۆ بكوژانى ژنــان ل ه
ههرێم داناوه.
گشــتى
بەرێوەبــەرى
جێگــرى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژى دژ بــە
ژنانیــش جەختیکــردەوە :لــە ســاڵی
2017هوه بڕیارى نەگرتنەوەى لێبوردنى
گشــتى بۆ بكوژانى ژنــان چوەتە بوارى
جێبەجێكــردن ،ئەوانــەى بــە تۆمەتى
توندوتیژى دژى ژنان دەســتگیركراون،
لێبوردنى گشتى نایانگرێتەوە.
بەپێى ئامارى ســاڵى  ،2018لە هەولێر
 13ژن ،لە ســلێمانى  15ژن ،لە دهۆك
 15ژن ،لــە گەرمیــان  2ژن كــوژراون،
بــەاڵم بە پێى ئامارى  6مانگى ســاڵى
 ،2019لــە گەرمیــان هیــچ حاڵەتێكــى
ژنكوژى تۆمارنەكراوە.
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كچانى گهرمیان له رێكخراوه فێرخوازیهكان دا چاالكن

دهكهنهوه و داكۆكی لهو توێژه دهكهن.
◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
لهنێــو ئهم رێكخراوانهدا كــ ه زۆرینهیان
بە بەراورد بە سااڵنی رابردو بەشداریی بهســهر حیزبهكاندا دابهش بون ،كچان
رۆڵ و بهشداریان بهرچاو بوه.
كچانى گهرمیان له بواره جیاوازهكان
دا بهرهوپێشهوهچونى باشی بهخۆیهوه تیشــکۆ تەیــب 21 ،ســاڵ ،فێرخــوازی
بینیوه ،لهنێویشیان دا بهشدارییكردن بەشــی وەرزشــی زانکــۆی گەرمیانــە،
مــاوهى ســاڵێك ه لــ ه ریــزی کۆمەڵەی
له رێكخراوه فێرخوازیهكان
(خوێندكاریی و قوتابییهكان) ،بەبڕوای خوێندکارانی کوردستان كاردهكات.
لەگــەڵ ئــەوەی خوێنــدکاری زانکۆیە،
چاالکوانێکی مەدەنیش ،ههنگاوهكان
ئەرکێکــی تریــش لەســەر شــانیەتی،
پێویستیان ب ه كاراكردنى زیاتر ههیه.
ئەویش چاالک بونیەتی لەناو توێژهكهی
رێكخــراوه فێرخوازیهكان ،بهشــێكن ل ه خــۆی دا «كارهكانمــان بریتیــن لــ ه
رێكخراوهكانــى كۆمهڵــی مهدهنیــی ك ه گەیاندنــی دەنگــی خوێنــدکاران لــ ه
بهتایبهتى جهخت ل ه توێژى فێرخوازان تێبینــی و رهخنــ ه و گلهیی بــە راگر و

ســەرۆکی زانکــۆ ،ههروهها رێکخســتی
ئاهەنگ و ســیمینار و سازدانى چاالكی
لــ ه رۆژە جیهانیــەکان ،ئهمهش لهپێناو
خزمەتکردنــی خۆمــان و خوێندكارانى
هاوڕێمان».
بهشــێكى بهرچــاو لــ ه كچــان وهكــو
كارێكى خۆبهخشــى كاری رێكخراوهیی
دهكــهن ،وهكخۆیان ئامــاژهى پێدهكهن
كــ ه ئهگهرچــی ههندێكجــار موچــ ه و
پاداشــتى مادیان پێدهدرێت ،بهاڵم كهم
و دیارییكراوه و ئامانجیان ئهوه نیه.
ســایە کەریم ،مامۆستا و سەرپەرشتیار
لە رێكخــراوی گەشــەپێدانی قوتابیان،
بــاس لــهوهدهكات كــ ه چاالكیهكانیــان

جۆراوجــۆره ،ههر لــ ه كردنهوهى خولی
بههێزكردنــهوه ههتا خولی پهروهردهیی
و هۆشیاریی و چاالكی دیكه.
«ئامانجمان ئەوە نییە تەنها بڕە پارەیەک
بەدەســت بێنیــن ،بەڵکو پــەروەردە و
فێرکردن لە پێش هەمو شتێکهوه دێت،
بهمهبهســتى دروســتکردنی جیلێکــی
بــاش و تەندروســت»( .ســایه) بــ ه
پێداگیرییهوه وای وت.
بــهاڵم ئایــا تاچهنــد لــهو ئهركانــهى
لهســهریانه ،كچانــى چاالكــوان خۆیان
بهسهركهوتو دهزانن؟ ئهو ئاستهنگانهى
دێت ه رێگهیان چین؟
(تیشــکۆ) دەڵێــت :هەندێكجــار
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گلەیــی خوێنــدکاران و داوکاریەکانیان
دەگەیەنین ،بەاڵم لەســەروتر چارەسەر
ناکرێت ،خوێنــدكاران وادەزانن هەڵەکە
لەئێمەیە ،بەداخەوە هەندێكجار بەشێک
لە خوێنــدکاران وادەزانن ئەمە مەرام و
بەرژەوەندی دیكهمان لەپشتە.
رێكخــراوه
رههــاى
زۆرینــهى
فێرخوازیــهكان ،ســهر بــ ه حیزبهكانن،
ئهمــهش زۆر پرســیار و گومان لهســهر
رێكخراوهكان دهوروژێنێت ،جگ ه لهوهى
ك ه هۆكارێك ه ك ه بهالی كچانهوه كاركردن
لهو رێكخراوان ه دا قورس دهكات.
هەرێز کەریم قادر 29 ،ســاڵ ،كارگێڕى
ناوچــهى كــهالرى یهكێتــى قوتابیانــى
كوردســتان ،بــۆ (نهوژیــن) وتى :ئێمە
لــە رێخراوێکــی حزبیدا ئیــش دەکەین،
ئەمەش کەمێک قورسە بۆ کچ.
پێیشــیوای ه رادهى رێگــهدان یــان
رێگرییكــردن ل ه كچــان بۆ كاركردن لهو
رێكخراوانــهدا ،بهنــده بــ ه خێزانهكان و
ئاستى هۆشیارییان.
بــ ه بۆچونــى چاالكوانێكــى بــواری
ژنــان ،بهشــداریی كچان لــ ه رێكخراوه
فێرخوازیــهكان بــ ه رادهیهكــى بهرچاو
بهرهوپێشهوه چوه ،بهاڵم هێشتا بهپێی
پێویست نیه.
لەیــا ئەحمەد ،وتى :چونە پێشــەوەی
كچانــى گهرمیــان لــەو رێکخراوانــەدا
بەشێوەی پێویست نییە.
بــەڕای ئەم چاالکوانــە ،زۆرجار ناهەقى
بەرانبــەر بە ژنان كراوه ل ه روى بهههند
وهرگرتنــى تواناكانیانــهوه «زۆرجــار
بــهو پاســاوهى كچــان توانایــان نیــ ه
بێبــهش دهكرێــن لــ ه رۆڵ و پۆســت،
هۆكارهكهیشــی بۆ ئــهو نەریت ه كۆنهى
كۆمەڵــگا دهگهڕێتهوه كــ ه رێككەوتون
لهســهر ئــهوهى ژنــان بــۆ پۆســت و
بەڕێوبردنــی کار ناشــێن ،كــ ه ئهمهش
دوره ل ه راستیهوه».

ژن و پیاوێک  25ساڵە ئیشی «بۆنبڕی» دەکەن
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(مهحمود و ئیبتسام) دو ھاوسەرن لە
ناحیهى رزگاریی سهر به كهالر دەژین،
سەرقاڵن بە ئیشێکەوە ك ه ماوەی
 25ساڵە بژێوی ژیانیان دابیندەکات،
لەگەڵ ئەوەش دا خەڵکێکی زۆر
سەردانیان دەکەن.
مهحمــود عهبدولڕهحمــان 44 ،ســاڵ،
دانیشــتوی گەڕەکی شاكەلە لە ناحیهى
رزگاریــی ،ئیشــوکاری «بۆنبــڕی»
لەباوانــەوە بــۆی ماوەتــەوە و نەنکــی
مەحمــود نزیکــەی ســەدەیەک ئــەم
ئیشــەی کردوە ،پاشــان دایکی ماوەی
 50ســاڵ درێــژەی پێداوه و ئێســتاش
ئیشــهك ه كهوتوهت ه دهست ئهو ،ئهویش
هاوسهرهكهى فێر كردوه.
ســەبارەت بــە فێربونــی پیشــەکە،
(مهحمــود) بــۆ (نەوژیــن) دەڵێــت:
تەمەنــم  15ســاڵ بــو لەگــەڵ دایکــم
ســەرقاڵ بــوم بــە ئیشــکردن ،جۆری
روەکەکانــم جیا دەکــردەوە ،بۆ ھێنانی
دەرمانــەکان لەگەڵ دایکم دەڕۆشــتم بۆ
بەغــدا و کەرکوک ،پاشــان وردە وردە
فێری ناســینەوەی روەکەکان و شێوازی
تێکەڵ کردنیان بوم.
بەردەوام بــو و وتی :لەگەڵ ئەوەش دا
لە ئێســتادا خێزانیشــم فێری پیشــەکە
کردوە و مۆڵەتی ئیشکردنیشمان ھەیە.
ئەم دو ھاوســەرە لە ماڵەکەی خۆیان دا
لە خانویەکی بچوک دا دەرمانخانەیەکیان
کردوهتەوە و چارەســەری نەخۆشەکان
دەکەن.
ئیبتســام محهمهد 37 ،ساڵ ،ھاوسەری
مهحمــود ،ســەبارەت بــە پیشــەی
«بۆنبــڕی» رونکردنەوەی بۆ (نەوژین)
دا ،لەکاتێک دا خەریک بو دەرمانەکانی

ل ه شارهكانى
تريشهوه
سهردانمان دهكهن

بە دەســت ھاوســەرەکەی دەدا و وتی:
کەســێک کــە بــۆن دەکەوێــت دڵــی
تێکدەچێــت ،توشــی ســکچون دەبێت،
دەڕشــێتەوە ،مــهاڵژوى دادەبەزێــت،
لەگەڵ ئەوەشــدا کەســەکە كێشی زیاد
نــاکات ،بەتایبــەت لە مناڵــی کۆرپەلە
زیاتر رودەدات.
نرخەکانــی
دەربــارەی
چارەسەرهكانیشــیان ،وتى :چارهسهرى
مناڵی بۆنکردو و زهردویی بە  25ههزار
دینــار دەکەین ،بۆنبــڕی (دەبغ) بە 45
ھەزار دهكهین ،ھەندێکجار بۆ کەســانی
ھەژار بێبەرامبەر چارەسەر دەکەین.
ئــهو دهرمانانــهى دو هاوســهرهكهى
ناحیــهى رزگاریــی بــهكارى دێنــن،
 10رۆژدا چاک بومەوە».
وهكخۆیان ئامــاژهى بۆ دهكهن ،گیایین سهردانیان دهكهن.
و لە واڵتی ئێرانەوە بەتایبەت دەیھێنن ساالر سەلیم 45 ،ساڵ ،ئێستا لە واڵتی بهاڵم ئهم پیشهی ه ل ه زانستى پزیشكیی
«پێشــتر لە بەغداد و کەرکوک دەرمانم بەریتانیــا دەژیــت ،بــۆ (نەوژین) باس دا ب ه تهواوى رهد دهكرێتهوه و ب ه وههم
دەھێنا ،بەاڵم ئێســتا لەئێران دەيهێنم ،لەوە دەکات دکتۆرەکانی ئەوروپا گەڕاوه ناودهبرێت.
تێچــوى بــۆ مــن و نەخۆشەکانیشــم بۆچارەسەر ،بەاڵم بێسود بوە «جگەرم د .ھاوار ھۆشیار ،پسپۆڕی بێهۆشكاریی
توشــی ڤایرۆس و زەردویی بو ،چەندین و بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەی گشــتی
کەمترە»( ،ئیبتسام) واى وت.
ئهو دو هاوسهره ،لەشارەکانی سلێمانی دکتۆر گەڕام ،بەاڵم بێســود بو ،کاتێک کــەالر ،بۆ (نەوژیــن) دەڵێــت :لەڕوی
و ھەولێــر و چەمچەمــاڵ و دەوروبــەری گەڕامەوە بۆ ســەردان بۆ کوردســتان ،زانســتیەوە بۆنکــردن بونــی نیەوباس
کــەالر و خانەقینــهوه ،بــۆ چارهســهر ناونیشانی ئەم ماڵەیان پێدام ،لەماوەی نەکــراوە ،بەڵکــو بابهتــ ه ههوكردنــه و

نەخۆشــەکە توشــی رشــانەوەو دڵ
تێکچون و بێھێزی دەبێت.
بــ ه توانجیشــهوه وتــى« :خــۆ ئەگەر
وابێت ،منیش توشــی بێھێزی ببم ئەوا
یانى منیش بەبۆن کەوتوم؟!».
ئهو پزیشــك ه جهختیشیكردهوه لهكاتى
بونى نهخۆشــی دا بهتایبهتــى منااڵن،
پێویســتە ســەردانی پزیشــكی منــااڵن
بکهن بۆ چارەسەری نەخۆشیەکە.
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تاك ه ژنێكى كارگێڕ ل ه لقی گهرمیانى پارتى دا
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
لهنێو لقی ()22ى گهرمیانى پارتى
دیموكراتى كوردستان دا ،تاك ه
ژنێكى كارگێڕ ههیه ،ئهو باس
لهوهدهكات بۆ ئهوهى پۆست لهناو
حزبدا بهدهست بێنیت ،پێویستیت ب ه
ههندێك تایبهتمهندیی ههیه ،لهپێش
ههموشیانهوه توانا و ئاستى كهسهكه.

کەلتور و
دابونەریت
هۆکاری کەمیی
ئافرهتن لەنێو
حیزب دا

شــلێر ئەحمــەد ،کارگێــری لقــی22ی
گهرمیانى پارتى دیموكراتى كوردستانه،
ئــهو تاكــ ه ژن ه كــ ه پۆســتى كارگێڕی
ههیــ ه و ئێســتاش بهرپرســی مهكتهبی
رۆشنبیریی و راگهیاندنى لقهكهیه.
لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ،لهبارهى
ئهزمونــى خــۆی لــهكارى حزبیــی و
ههروهها ئهو ئاستهنگ و ئالهنگارییانهى
دێنــ ه رێگهى ژنان لهكارى سیاســی دا،
قسهى بۆ كردین.
* سهرهتا با بزانین لهكهیهوه تێكهڵ ب ه
كارى حزبیی بویت؟
مــن لە نەوەدەکانەوە کار دەکەم لەگەڵ
پارتیــی دا بهوهۆیــهى خێزانهكهمــان
هــهوادارى پارتــى بون لــه بنهڕهتهوه،
بــەاڵم لە ســاڵی  2007بوم بە کارگێڕی
لق.
* بــۆ ئــهوهى پۆســت لهناو حــزب دا
وهربگریت چی مهرجێك دهبێت ل ه ژنان
دا ههبێت؟
ئــەو کۆمەڵــە مەرجــەی پێویســتە لە
ئافرهتێــك دا هەبێــت تاوەکو پۆســتى
بااڵى حزبی بهدهســتبێنێت ،یهكهمیان
توانــای ئافرەتهك ه خۆیهتــى ،ههروهها
بڕوانامەی ئەو کەســەش رۆڵی دەبێت،
لهگهڵ ئهوهشــدا بونی شەهید ،واتا ئەو
ئافرهتــ ه خاوهنــى شــههید بێــت رۆڵی

ههیــ ه بهتایبهتى لهوهى چ شــەهیدێکی * كهوایــ ه هــۆكارى كهمــی ژمــارهى
داوە بۆ حزب لە كەسە نزیكەكانی .جگ ه كادیرانــى ژن بهتایبهت له پۆســتهكاندا
لهمانهش وەرگرتنی پۆست لە کۆنگرەدا چیه؟
هۆکاری کەمیی ئافرهت لەنێو حیزب دا
دیاری دەکرێت.
* قســهیهك ههی ه ك ه ژنان ل ه پۆســت دهگهڕێتــهوه بۆ کەلتــور و دابونەریت،
لەهەمو شــوێنێکی ئــەم گەرمیانە وایە،
بێبهش دهكرێن ،رای تۆ چیه؟
زۆر کات ئافرهتان خۆیان نایەنە پێشەوە ههروههــا توانای ئابوری حیزبیش رۆڵی
و پشــتی یــەك ناگرن بــۆ کارەکانیان ،خــۆی هەبــوە لــەم پرســە دا ،زۆرجار
ئەگەرچــی لــەم دواییانــەدا کچانێکــی ئافرهتــان ئەرکــی قورســی ماڵیــان
لەسەرە ،کاری سیاسیش کاتێکی زۆری
گەنجیش هاتونەتە پێشەوە.

دەوێــت ،بۆیــە ئافرهتــان ناتوانــن ئەو
ئەرکە وەرگرن.
* تاچهند لهناو حزبهكهتدا رۆڵ ب ه ژنان
دراوه بهتایبهت له گهرمیان دا؟
نەك هەر تەنیا لە گەرمیان ،بەڵکو لەنێو
حیزبەکەمــدا کار بــۆ ئافرهتان کراوە و
دەشــكرێت ،پارتی ئافرهتانێكى زیرەك
و بەتوانای دەوێــت بۆ نێو حیزبەکەی،
كە خاوەنی کارێزمای قسەکردن بێت ،تا
کاریگەریی دانێت.

* بــهاڵم تاچهند گوێ لــ ه ژنانى كادیر
دهگیرێت؟ بۆ نمونه لهگهرمیان؟
بهڵێ ،بەرپرسی لقەکەمان وەکو ئەوەی
مــن تەنیا ئافرهتى نێو لقم زۆرجار گوێ
لەقســەکانم دەگرێــت و پێــم ناڵێت نا.
منیش وەك خۆم هەمیشــە هەوڵم داوە
ئافــرهت بێنمە پێشــەوە ،بــەاڵم ئهوان
خۆشیان ئامادە نەبون.
* كهوایا بۆچی زۆرینهى رههاى پۆست ه
حزبیهكان بهدهست پیاوانهوهن؟
دەســەاڵت زۆرجار وابوە و پیاوان زیاتر
پۆستی بااڵیان هەبوە ،ئەمەش لەکۆنەوە
واهاتوە تاوەکو دەگاتە ئێســتا ،چونکە
دەرفەت بۆ پیاوان زیاتر رەخساوە وەك
لە ئافرهتان ،ئافرهتان زۆرجار روبەڕوی
کۆمەڵێك بەربەســت دەبنــەوە و دەبنە
رێگر لەبەردەمیاندا.
* ئــهو بهربهســتان ه لهبهرامبــهر تۆدا
چۆن بون؟
بۆ من هــەر لە ســەرەتای کارکردنم لە
نێــو حیزبــدا ،بەهــۆی ئــەوەی كە لە
بنەماڵەیەکی خەباتکاری نێو ئەو حیزبە
بویــن ،کەمتــر رێگریم بۆ دروســت بوە
و خۆشــم تێكۆشــاوم و گوێم بەقسەی
خەڵك نەداوە.

«ههر فهرمانگهیهك بهڕێوهبهرهكهى پیاو بێت دهبێت جێگرهكهى ژن بێت»
◘ نهوژین
راپۆرتێكى یهكهى رۆژنامهوانى
مافهكانى مرۆڤ له رادیۆی دهنگ،
داوادهكات ژنان بهشداریی كارايان
پێبكرێت له دهزگا حكومیهكانی
سنوری گەرمیان ،بۆ ئهم مهبهستهش
به گونجاوی دهزانێت ك ه بكرێت
ب ه مهرج بهوهى ههر دهزگایهك
بهڕێوهبهرهكهى پیاو بو ،جێگرهى ژن
بێت.

پێشنیاز دهكهین
فهرمانگهكانى
سنورهكه كۆتا بۆ
ژنان دياريى بكهن

پرســی بااڵنســی رهگهزیی لــ ه ناوهندى
بڕیار دا ل ه ههرێمى كوردستان ،پرسێكى
كۆنــ ه و زۆرجــار باســی لێوهكــراوه و
دهكرێت ،ئهم ناهاوسهنگیی ه ب ه تایبهتى
له گهرمیاندا زۆرتر رهنگی داوهتهوه.
بهپێی ئامارێكــى ئیدارهى گهرمیان ،ل ه
كــۆی نزیكــهى  77پۆســتى فهرمی ل ه
سنورهكهدا ،تهنها  11دانهیان بهدهست
ژنانــهوهن و ئهوانــى دیكهیــان پیــاوان
بهڕێوهى دهبهن.
ئهگــهر ژنــان لــه پۆســتى بهڕێوبهرى
فهرمانگهكانــدا ژمارهیــان كــهم بێــت،
ئهوا لهنــاو فهرمانگهكانیش دا ههســت
بهوهناكهن كــ ه رۆڵێكى زۆریان ههبێت،
یان بهالنی كهمهوه وهكو پیاوان ل ه توانا
و لێهاتوییان بڕوانرێت.
ئــهم خاڵــهش راپرســیهكى یهكــهى
رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤ ل ه رادیۆی
دهنگ دا جهختی لێدهكاتهوه ك ه نمونهى
 100ژنه فهرمانبهرى گهرمیانى وهرگرتوه
و لــ ه ژمارهى رابــردوی (نەوژین) دا ب ه
تێروتهســهلى دهرهنجامــى راپرســیهك ه
خرایهڕو.
بۆ برهودان ب ه بونى ژنان ل ه ناوهندهكانى
بڕیار و بهتایبهت ل ه پۆستى بهڕێوبهرى
فهرمانگــهكان دا ،یهكهكــ ه پێشــنیاز

دهكات كــ ه جۆرێــك لــ ه هاوســهنگی
بهێنرێت ه كایهوه.
یهكێــك لهو رێگایانهش بــۆ بهدیهێنانى
هاوســهنگییهكه ،بریتیی ه ل ه بهخشــینی
پۆســتى جێگــری بهڕێوبــهرى ئــهو
دهزگایان ه بــ ه ژنان ك ه بهڕێوبهرهكانیان
پیاون.
لهوبــارهوه یهكهكــ ه ل ه راســپاردهكانى
دا بــۆ حكومــهت و دهســهاڵتدارانى
ســنورهك ه دهڵێــت« :دهتوانرێت وهكو
دهستپێشــخهرییهك بــۆ هاوســهنگ
كردنهوهى ئهو باره السهنگ ه رهگهزییهى
ل ه پۆســتهكاندا ههیــه ،بكرێت ب ه مهرج
كــ ه جێگر یان یاریدهدرێتى بهڕێوبهرانى
ئــهو دامودهزگایانــهى ك ه لــ ه رهگهزی
نێرن ،ل ه رهگهزی مێ بن ،ئهم ه بۆ بهش
و هۆبهكانیش ههر دروسته».
ئــهم راســپاردهیه ،لهالیهن بهشــێك ل ه
چاالكوانانــى ژنانیشــهوه پشــتیوانى
دهكرێت.
شن ه محهمهد ،مامۆستا و چاالكى بواری
ژنــان ،لهوبــارهوه بــ ه (نهوژین)ى وت:

«بــەڕای من شــتێکی زۆربــاش دەبێت ناودهبرێت ،بهشــێوهیهك رێــژهى ژنان كار بهم بنهمای ه بكرێت».
ئەو پۆستانەی کە کەسی یەکەمەکانیان نابێت لهوەی دیارییکراوە كهمتر بێت .ئهگهرچــی تێبینی لهبارهى سیســتهمى
پیاوانــن ،جــا بە هــەر هۆکارێــک بێت یهكــهى رۆژنامهوانى مافهكانى مۆڤ ل ه كۆتاشــهوه زۆر ههیــه ،بهتایبهتــى
وابزانرێــت ژنــان بــۆ کەســی یەکەمــی رادیۆی دهنگ ،پشــتگیری لهوه دهكات ههندێــك پێیانوای ه وادهكات كهســانێك
ئەو پلەیە نابێت ،ئــەوا جێگرەوەکەیان ئهم سیســتهم ه بــۆ دهزگا حكومیهكان ك ه شایســت ه نهبن ،تهنهــا لهبهر ئهوهى
و بهتایبــهت ئهوانهى گهرمیانیش شــۆڕ ژنن ،پۆست وهربگرن.
ئافرەت بێت».
بهاڵم (رێناس ســاڵح) ،سهرپهرشتیاری
وتیشــی :گرنگــی بەشــداری ژنــان لە بكرێتهوه.
پۆســتە فەرمیەکانــدا ئەگــەر هاوتــای لهوبــارهوه دهڵێت« :پێشــنیاز دهكهین یهكهى رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤ ل ه
گرنگی بەشــداری پیــاوان نەبێت ،ئەوا فهرمانگهكانــى ســنورهك ه رێژهیــهك رادیــۆی دهنــگ ،وایدهبینێــت ك ه ئهم ه
دیاریــی بكــهن بۆ پۆســتهكان لهســهر دهســتپێكێك دهبێــت بۆ چهســپاندنى
کەمتر نیە.
لــ ه پارلهمــان و ئهنجومهنــ ه بنهماى رهگهز ،وهكچۆن (كۆتا) و رێژهى زیاتــری رۆڵــى ژنــان لــ ه حكومــهت و
ههڵبژێردراوهكانى عێراق و كوردســتان تایبــهت ب ه ژنــان ههی ه لــ ه پارلهمان و دهتوانرێــت ل ه داهاتــودا پێداچونهوهى
دا ،رێژهیــهك بــۆ بهشــداریی ژنــان ل ه ئهنجومهن ه ههڵبژێردراوهكان دا ،ئهواش پێبكرێت بهوشــێوهیهى كــ ه ب ه گونجاو
پۆســتهكاندا دانــراوه كهبــ ه «كۆتــا» لــ ه حكومهت دا رهچاوى ئهم ه بكرێت و دهزانرێت.
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◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ل ه سهرهتاییترین ئهو ژنانه بوه ك ه
تێكهڵ ب ه كاری رێكخراوهیی بوه ،ل ه
دامهزرێنهرانى یهكهمین رادیۆی ژنان ه
له ههرێم و عێراق ،وهك یهكهم ژن
له لقی گهرمیانى سهندیكاى كرێكاران
كاریكردوه ،ئێستاش لهو ژنه كهمانهی ه
كه لهگهرمیاندا پۆستى بهڕێوبهری
فهرمانگ ه حكومیهكانیان وهرگرتوه.
جیهــان محهمــهد ،ل ه قــهزاى كفرى ل ه
دایكبوه و ل ه شــارى كهالر نیشتهجێیه،
دهرچــوى پهیمانــگاى كۆمپیوتــهره و
لــ ه ســاڵى  2002هاوســهرگیریكردوه و
خاوهنى  3مناڵه ،ل ه دیدارێكى رۆژنامهى
(نهوژیــن)دا ئهزمونى كاری خۆیمان بۆ
دهگێڕێتهوه.
وتــى« :لــ ه ســاڵى  1995بچوكتریــن
كادرى ژنــان بوم ل ه ســنورى گهرمیان،
ســهرهتا ل ه كۆمهڵهى خوێندكاران بوم،
دواتــر چوم ه نێو یهكێتــى ژنان و دواتر
بوم به بهرپرســى بهشــى راگهیاندن ل ه
لقی گهرمیانى ئهو رێكخراوه».
ســهبارهت بــ ه كارهكانــى دیكــهى ك ه
كردویهتــى دهڵێــت« :لــ ه دهســتهى
دامهزرێنــهرى نوســینگهى كــهالرى
رێكخــراوى ئــازادى الوان بوم ،ههروهك
ئهندامــى حهوزهى كۆمهاڵیهتى گهرمیان
بــوم ك ه كارى چارهســهركردنى كێشــ ه
كۆمهالیهتیهكانى دهكرد.
وهكخــۆی ئامــاژهى بــۆ دهكات،
بهشــێكى زۆری كارهكانــى لــ ه بــوارى
رێكخراوهییــدا بــوه ،توانیویهتــى وهكو
ژنێــك لهنێــو رێكخــراوه جیاوازهكانــدا
خۆی بسهلمێنێت ،لهو چوارچێوهیهشدا
بــ ه دهنگیــی یهكهمین لــ ه ههڵبژاردنى
لقــی گهرمیانــى ســهندیكای كرێكاران
ههڵبژێــردراوه و بهرپرســیارێتى لــهو

قورس بو بۆ
كچێك كار بكات
و باوكى نهبێت

ل ه ساڵى 1995
بچوكترین كادرى
ژنان بوم ل ه
گهرمیان
سهندیكایهدا وهرگرتوه.
بهشــێكى تــر لــ ه ئهزمونــى ژیانى ئهم
ژنــ ه چاالكهى گهرمیــان ،كاركردن بوه
لــ ه بــوارى راگهیاندن دا ،بهشــێوهیهك
یهكهم ژن بوه ك ه لهكهالر هاتوهت ه سهر
تهلهفزیۆن.
«ل ه رادیۆى گهرمیان ك ه ئێســتا بوهت ه
رادیۆی مهشــخهاڵن كارم كردوه ،پاشان
ل ه تهلهفزیۆنى كهالر ك ه ئێســتا بوه ب ه
تهلهفزیۆنى ئاینده كارم كردوه و بێژهر
بوم».
كاركردنیشــی لــهم بــوارهدا درێــژه

پێــدهدات و یهكهمیــن رادیــۆی ژنان ل ه
عێراق و كوردســتان بهناوى (تهوار) ل ه
ساڵی ( )2004دا ل ه كهالر دادهمهزرێنن
و پاشان خۆی دهبێته بهڕێوبهرى.
جیهــان محهمهد ،هــۆكارى بهردهوامیی
چاالكیهكانى ب ه پلهى یهكهم دهگێڕێتهوه
بۆ پاڵپشتی خێزانهكهى «خێزانهكهم و
هاوســهرهكهم هاوكارێكى باشــم بون و
یهكهم بهردى بناغهى متمان ه ب ه خۆبونم
ئهوان دایان نا».
دوا وێســتگهى كاركردنى ئــهم ژنه ،ل ه
بــوارى كارى حكومی دا دهبێت ،كاتێك

ل ه ســاڵی  2014دا دهبێتــه بهڕێوبهرى
كتێبخانهى گشتى كهالر و دو ساڵ دواتر
دهبێت ه بهڕێوبهرى كتێبخان ه گشتیهكانى
گهرمیان.
ئــهم كاره فهرمیانــه ،لــ ه چاالكیــی
كۆمهڵگهیــی داینهبڕیــوه ،بهڵكــو
ئــهو توانیویهتــى لهگــهڵ ژمارهیــهك
كچــی دهســتڕهنگین دا گروپــی یارانى
مێخــهك بــۆ كارى دهســتى پێكبێنــن،
هــاوكات لــ ه چاالكیــ ه رۆشــنبیریی و
كۆمهاڵیهتیهكانیشدا ئامادهیی ههیه.
ل ه بارهى ئهو ئاستهنگانهى ك ه هاتونهت ه

پێشــى( ،جیهان) ب ه نیگهرانیهوه وتى:
«لــ ه رابــردودا قــورس بــو بــۆ كچێك
كاربــكات و باوكــى نهبێــت ،بــهاڵم
خێزانهكهم پشــتیوانم بون و متمانهیان
پێدام».
بــاس لهوهشــدهكات ك ه رهوشــى ژنان
بهرهوپێشــهوه چــوه ،لهگهڵ ئهوهشــدا
هێشــتا ئالهنگاریــی زۆر لهســهر رێگاى
ژنانــه ،بهاڵم «كۆڵ نــهدان و بهردهوام
بــون» بــهو دو بنهمایــ ه دهزانێــت ك ه
پێویســت ه ژنان بیگرنهبهر و خۆیانى پێ
پێشبخهن.

كچێك دهبێته راهێنەری گەشەپێدانی مرۆیى
خۆشحاڵم
ئەمساڵم لەساڵی
رابردوم ناچێت

◘ نهوژین ،فاتمه جمعه
«لە بەشی جوگرافیا وەرگیرام ،بەاڵم
لەبەر ئەوەی کۆمەڵناسی ئەو بوارە
بو کە خۆم تیدا دەدۆزییەوە ،بۆیە
بەشەکەم لە جوگرافیاوە گۆڕی بۆ
کۆمەڵناسی».
ئەمــە ســەرەتای قســەکانی (ســنور
ئەحمــهد)ى تەمــەن  28ســاڵه ،کــە
راهێنەری گەشەپێدانی مرۆییە و خاوەنی
چەندیــن ســاڵ ئەزمونــی کارکردنە لە
رێکخراو و سەنتەرە جیاوازەکان لەبواری
گەشەپیدانی مرۆیی و پاڵپشتی دهرونى
و كۆمهاڵیهتى لەکەالر و دەرەوەی دا.

«هەڵبژاردنــی بەشــی کۆمەڵناســی
خولیــای خــۆم بــو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
لەگەڵ هەلبژاردنی ئەم بەشــە روبەڕوی
تیگەیشتنی هەڵە بومەتەوە ،بەوەی ئەو
کەسانەی لەم بەشەدا دەخوێنن خۆیان
نەخۆشــن یاخود کێشەیان بۆ چارەسەر
نابێت ،یان ئەم بەشــە بەشــێکی گرنگ
نییە».
(ســنور) لەدوای تەواوکردنــی قوناغی
زانکــۆی دەســت دەکات بــەکاری
خۆبەخشــی لــە ســەنتەری راهینــان و
دەرونی کەالر .
وتــى :ئامانجــم لــ ه كاركردنــم لــهو
ســهنتهره ،گەیاندنــی ئــەو زانســتە بو
کــە کۆمکردبــوەوه ،لەهەمــان کاتــدا

بەکارهێنانی ئــەو توانایە بو کە هەمبو
لەبوارەکــەدا ،لەدوای دو بۆ ســێ مانگ
کارکــردن ،داوام لێکــرا سەرپەرشــتی
پرۆژەیەکــی تایبــەت بەباخچەکانــی
ساوایان بکەم لەکەالر.
وەکخــۆی ئاماژەی بــۆ دەکات ،جگە لە
کارکردن لەبواری گەشــەپێدانی مرۆیی،
هــاوکات چەندین ســیمینار و راهێنانی
پێشــەکەش کردوە ،چ لەناوخۆی کەالر
بێت ،یاخود له دەرهوەی کەالر.
«لەمــاوەی پێنــج ســاڵی کارکردنم دا
چەندیــن راهێنان و ســیمینارم لەبواری
تەندروســتی و گەشــەپێدانی توانــاکان
لەبوارە جیاوازەکان پێشــکەش کردوە،
هــاوکات وەک راهێنــەری پاڵپشــتی

دەرونــی راهێنانــم بــە کارمەندانــی
تەندروســتی لەنەخۆشــخانەکانی ســەر
بــە دیالــ ه و کەرکــوک داوە ،چەندیــن
دانیشــتنی بەکۆمــەڵ و بەتەنهاشــم بۆ
رۆشــنبیری دەرونــی و چارەســەری
دەرونی بۆ ئاوارەکانی سنوری گەرمیان
و جەلەوال ئەنجام داوە».
بهشــێكى تــر لــ ه كارهكانى (ســنور)،
پهیوهســت بــوه بــ ه پاراســتنی مافی
منااڵن و ژنان.
لهوبــارهوه رونیكــردهوه :لەرێکخــراوی
النــەی منااڵنی کوردســتان کارم کردوە
وەک سەرپەشــتیاری پــرۆژەی منااڵن،
هــاوکات لەچەندین رێکخــراوی تر کارم
کــردوە بــۆ کەمکردنــەوە توندوتیــژی
رەگــەزی و گەشــەدان بــە توانــای
کەســانی پەراوێزخراو و بەدەستهێنانی
مافەکانیان.
لهم ماوهیهى دوایشدا تازهترین پرۆژهى
خــۆی بهگهڕخســتوه ،كــ ه ئهمهیــان
تاڕادهیهك جیاوازه ل ه كارهكانى پێشو،
ئهویش كردنهوهى هۆڵێكى وهرزشیه.
(ســنور) بــاس لــهوهدهكات كــ ه خۆی
بــ ه بهردهوامــى وهرزش دهكات و

بهدواداچون بۆ ئــهم بواره دهكات ،ئهو
ئهزمون و شــارهزایهى كۆی كردوهتهوه
لــهو بــواره ،بڕیاریــداوه لــ ه كردنهوهى
هۆڵێكــى وهرزشــی تایبــهت دا بۆ ژنان
بهكارى بێنێت.
وەکخــۆی ئاماژەی بــۆ دەکات لە هۆڵە
وەرزشــیەکەی دا تەنها گرنگی بەالیەنی
تەندروســتی نادریــت ،بەڵکو گرنگی بە
الیەنــی دەرونیــش دەدریــت «لەگــەڵ
دانانی ئەم هۆڵە وەرزشەیە دا ،هاوکات
بە خۆبەخشــانە چارەســەری کێشــەی
دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی ئــەو خانمانــە
دەکەم کە سەردانی هۆڵەکە دەکەن».
لە وهاڵمى پرســیاری ئــەوەی ك ه ئهگەر
ئامۆژگاری ژنان بکەیت بۆ سود وەرگرتن
لە ئەزمونی خۆی ،چی دهڵێت؟ ســنور
وتــى :ئهگەر بڕیار بێت کچێک بەو رێگە
و ئەزمونانــەی من دا بڕوات ،ئامۆژگاریم
بــۆی ئەوەیــە پێــش هەمــو شــتێک
ئامانجێک بدۆزێتەوە بۆ ژیان ،ئامانجێک
دیاری بکات کە شکاندنی نە خۆی و ن ه
ئەوانی تری تێدا نهبیت.
لهبــارهى ئــهوهى چ شــتێك زیاتــر ل ه
ئهوانى دیك ه ئاسودهى دهكات؟ (سنور)
یارمهتیدانى تاكهكان بۆ چارهسهركردنى
كێشــهكانیان ب ه خۆشترینى ههستهكان
ناودهبات.
«كاتێــك کەســێک بەهــۆی منــەوە لە
هەوڵــی خۆکوشــتن پاشــگەزبێتەوە،
یــان کەســێکى دی بــە رویەکــی
گەشــەوە قۆناغی چارەســەری دەرونی
جێدەهێڵێــت لەکاتێکدا یەکەم قۆناغ بە
گریــان و ناڕەزایهتــی لەبەخــت و بونی
خۆی بەڕێکــردوە ،بەدەســتهێنانی ئەو
خۆشــحاڵیهی ه كــ ه ئەمســاڵم لەســاڵی
رابــردوم ناچێــت»( .ســنور) بــ ه
خۆشحاڵیهوه وای وت.

6

ژمارە ( )34ئهيلولى 2019

كاتێك خوێندن له مافهوه دهبێته خهون
◘ نهوژین ،كۆشش محهمهد
«تخوا مام ه من كهى گهورهم ههتا
لهخوێندن دهرم كهن؟» ،بهم دهربڕین ه
(سهلمه)ى تهمهن ( )16ساڵ،
سكااڵى خۆی له بێبهشكردنى خوێندن
پیشاندهدا.
ئهو كچێكى دانیشتوى گوندێكى
سنورى ئیدارهى گهرمیان ه و پاش
ئهوهى قۆناغی بنهڕهتى تهواو دهكات،
خێزانهكهى لهخوێندن بێبهشى دهكهن.
بێبهشــكردنى كچانى وهكو (سهلمه) ل ه
خوێندن ،حاڵهتێك ه ل ه كۆن و ئێستاشدا
بونــى ههبوه ،بهاڵم لهم ســااڵنهى پاش
قهیرانــى دارایی ،ههســت بــ ه زیادبونى
دهكرێــت ،ئهمــهش شــارهزایان و
چاالكوانان جهختی لێدهكهنهوه.
چاالكوانێكــى ژنــان و منــااڵن ،بــاس
لــهوهدهكات ك ه لــه گونــدهكان دوباره
دهركردنــى كچــان لــ ه خوێنــدن بوهت ه
دیارده و خێزانــهكا ن ب ه بیانوى جیاواز
كچهكانیان له خوێندن دادهبڕن.
خهاڵت ساڵح ،ئهندامى تیمى رێكخراوى
وادى ئهڵمانــى كــ ه پرۆژهیان بۆ ژنان و
منااڵن ل ه گوندهكانى گهرمیان دا ههیه،
جهختى كردهوه «لهبهشێكى گوندهكان
دوبــاره دابڕینــى كچــان لــ ه خوێنــدن
سهریههڵداوهتهوه و بوهته دیارده».
(خــهاڵت) ئامــاژهى بهوهشــكرد:
خێزانــهكان بیانــوى جیاوازیــان ههیه،
ههیانــ ه بههــۆی ئــهوهى قوتابخانــهى
ئامادهیــی لــ ه گونــدهكان نییــه،
خێزانــهكان ئامادهنیــن كچهكانیــان
بنێرن بۆ قوتابخانــهى گوندێكى دیكه،
یــان ئامادهنیــن یاخــود ناتوانــن كرێی
هاتوچۆكردنیان دابین بكهن.
ئــهو چاالكوانــ ه ئامــاژهى بهوهشــكرد
خێزانــهكان ئامــادهن كوڕهكانیــان بــۆ
خوێندن بنێرن ه گوندهكانى دیكه ،بهاڵم

بۆ كچهكان رێگ ه نادهن.
بهشێكى تر ل ه خێزانهكان ب ه كاریگهریی
نهریتی كۆمهاڵیهتى و لهگهڵ ههڵكشانى
تهمهنــی كچهكانیــان ،لــ ه خوێنــدن
بێبهشیان دهكهن.
ســهلم ه بهكــر ،یهكێكــ ه لــهو كچانــه،
ئــهو مــاوهی دو ســاڵ ه لــ ه خوێنــدن
دورخراوهتهوه پــاش تهواوكردنی پۆلی
نۆی بنهڕهتــی ،باوكی بهبیانوی ئهوهی
كچهكهی چیتر پێویســت نــاكات بچێت ه
قوتابخانــ ه و دهبێت فێری ئیشــی ماڵ
بێــت تائــهو كاتــهی كهســێك دێتــ ه
خوازبێنی ،له خوێندن بێبهشى كردوه.
ئــهم كاره( ،ســهلمه)ى بهتــهواوى
نیگهران كردوه ،ب ه دڵتهنگیهكهوه وتى:
«زۆر حهزدهكــهم بچمهوه بۆ قوتابخان ه
لهگــهڵ هاوڕێكانــم ،ههم فێربــم و ههم
یاریش بكهین».
نمونــهى ئهم كچ ه زۆرن ،ك ه ســااڵن ه ب ه
پاساوى جۆراوجۆر له یهكێك ل ه بنهڕهت
ترین مافهكانیان بێبهش دهكرێن.
خهبات رهشــید ،بهرێوبهرى نوسینگهى
مافــی مرۆڤــى گهرمیان ،ئامــاژه بهوه
دهكات ك ه چهند حاڵهتێكى لهو شێوهی ه
هاتوهته نوسینگهكهیان.
وتى :ئامارێكــى وردمان لهبهردهســتدا
نیــه ،بــهاڵم وازهێنــان یــان دابڕینــى
كچان ل ه خوێنــدن ،حاڵهتێكى بهرچاوه
بهتایبهتى ل ه پاش هاوسهرگیریكردنیان.
ئهم بێبهشــكردنه ،لهگهڵ ئــهوهى دژه
ب ه جاڕنامــ ه جیهانیهكانى مافی مرۆڤ،
هــاوكات بهپێــی یاســا بهركارهكانیش
رێگهپێنهدراوه.
لوئهى ســاڵح ،پارێزهر ،باسی لهوهكرد
دهســتور و یاســاكانى عێراق جهختیان
ل ه خوێندن و فێركردن كردوهتهوه و ب ه
مافی مناڵی داناوه لهسهر دایك و باوك
كه بخرێته بهر خوێندن.
وادیــاره ئهم ماف ه نــ ه لهالی خێزانهكان
بهههنــد وهرگیــراوه ،نــ ه حكومهتیــش

بهدواداچــون و لێپێچینــهوهى جیدیــی
لهبارهوه كردوه.
بــ ه رای بهرێوبهرى گشــتى پهروهردهى
گهرمیان ،دهكردنــى كچان ل ه خوێندن،
نهبوهته دیارده.
دارا ئهحمهد ،وتى« :بێبهشكردنى كچان
ل ه خوێندن ،حاڵهت ه و نهبوهت ه دیارده،
ههمو ئاسانكارییهكمان كردوه بۆ ئهوهى
كچان و كوڕان بتوانن بخوێنن».
لهكاتێكــدا بهڕێوبــهرى پــهروهردهى
گهرمیان ئاماژهى بهوهكرد هیچ ئامارێكى
وردیان لهبــارهى رێژهى بێبهشــكردنى
كچــان لهخوێنــدن ل ه بهردهســتدا نیه،
بــهاڵم راپۆرتــی رێكخراوێكــى مهدهنی
زیادبونى رێژهى حاڵهتهكه دهردهخات.
بهپێی راپۆرتێكى (ئینســتیوتی پهى)،
لهمــاوهى ســاڵی ( 2009بــۆ ،)2019
حاڵهتهكانــى وازهێنانــى لهخوێنــدن،
( 1بــۆ  )% 2زیــادی كــردوه ،زۆرینهى
ئهوانهش كچن.
ئهم حاڵهت ه بهتهنها لهئێستادا بونى نیه،

بهڵكو ریشهى بۆ پێشتر دهگهڕێتهوه.
ســهبور )45( ،ســاڵ ،ناوى خوازراوى
ژنێكــى دانیشــتوى گهرمیانــه ،لــ ه
مناڵییــهوه لــه الیــهن خێزانهكهیــهوه
رێگرى لێكراوه درێژه بهخوێندن بدات.
وتى« :لهخوێندن ئاســتم زۆر باش بو،
بــهاڵم لهبهر ئهوهى كچ بوم ،خێزانهكهم
رێگهیان نهدا بهردهوام بم ل ه خوێندن».
ئهو ژنه ههمــو كات تهقهالی كردوه ك ه
ئــهو مافهى خۆی بگێڕێتــهوه ،ههربۆی ه
پاش دابڕینی 3 ،جاری تر ب ه شــێوهى
پچڕ پچڕ گهڕاوهتــهوه خوێندن «لهالى
باوكــم عهیب ه بــو كچ بچێتــ ه مهكتهب،
باوكــم بــ ه زۆر هێشــتى تاكو شهشــى
ســهرهتایى بخوێنــم ،دواتــر خــزم و
دراوسێ لۆمهیان كرد ،بۆی ه ب ه زۆر و ب ه
دزیهوه چومه قۆناغی ناوهندى».
ســهرهنجام و بۆ ئهوهى نهگهڕێتهوه بۆ
خوێندن ،ل ه پۆلی سێى ناوهندى ب ه زۆر
ب ه شو دراوه.
ئهگهر بهزۆر بهشــودان كۆتایی چیرۆك

فيچهر

و خــهون بێــت بــۆ ههندێــك ،بــهاڵم
بــۆ (ســهبور) وانهبــوه ،چونكــ ه ئــهو
ژنــ ه ئامــاده نهبوه ل ه هیــچ دۆخێك دا
دهستبهرداری خهونهكهى ببێت.
وتــى« :لهكاتى هاوســهرگیرى ل ه برى
پــاره ومــاڵ و جلوبهرگ ،تهنهــا داواى
خوێندنم ل ه هاوســهرهكهم كرد ،ئهویش
رازى بو».
لهوســاتهوه (ســهبور) بــۆ هۆڵهكانــى
خوێنــدن گهڕاوهتــهوه ،ههتا ئێســتاش
كــ ه لــ ه ناوهڕاســتى دهیــهی چوارهمى
تهمهنــى دایه ،بهردهوامــ ه لهخوێندن و
توانیویهتى بڕوانامهى ماستهر بهدهست
بێنێت و ئێســتاش ئامادهكاریی دهكات
بۆ بهدهستهێنانى بڕوانامهى دكتۆرا.
* دوای بەشــداریکردنی لەخولێکــی
ر ێكخــر ا و ی « »I n t e r n e w s
لەسەرشــێوازی نوســینی راپۆرتــی
هەســتیاری جێنــدەری ،نوســەر ئــەم
راپۆرتهی ئامادە کردوە.

ئهو دایك و باوكانهى خانهى بهسااڵچوان بو ب ه ماڵیان

تایبهت ه ب ه كهسانى بهسااڵچو ك ه كهس
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
لهخۆیان ناگرێت.
بهســااڵچوانه،
خانــهى
ئــهو
له هۆڵه فراوانهكهی (ماڵی حاجی
خێرخوازیــی
دهستپێشــخهرییهكى
ئاهو) ل ه كهالر( ،سوعاد) دانیشتبو،
بازرگانێكــى كــهالره بهنــاوى (هــادى
ستهم و ناخۆشی رۆژگارى ل ه
عهبدولڕهحمــان) ،كــ ه لهســهر ئهركــی
روخساردا دهخوێنرایهوه ،نیگهران
خۆی بیناكهى دروستكردوه وسهرجهم
بو لهوهى چارهنوسی بهوهگهیشتوه
پێداویستیهكانى ئامادهكردوه و موچهى
ل ه خانهیهكى بهسااڵچوان دا كۆتا
كارمهندهكان و تێچوى مانگانهیشی ههر
رۆژهكانى تهمهن بژمێرێت.
لهســهر گیرفانــى خۆی دابیــن دهكات،
سوعاد ،لهگهڵ  10ژن و پیاوى تر ،كۆی ناوى خانهكهیشــى ناوه (حاجی ئاهو)
ســودمهندانى ئهو خانهیــ ه پێكدێنن ك ه بهنــاوى دایكیــهوه كــ ه كۆچــی دوایی
مــاوهى ســاڵێك ه لهكــهالر كراوهتهوه و كردوه.

لە خانەکەدا  4ئافرەت و  7پیاو دهژین،
ئــهوان دواى ئهوهى كهس ئاماده نهبوه
بیانگرێتــ ه خۆ ،بــ ه ناچــارى رویان ل ه
خانهكــ ه كردوه ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشــدا
دڵخۆشن ب ه خزمهتگوزاریی خانهكه.
ســوعاد 50 ،ســاڵ ،یەکێکــە لــەو
ژنانــەی لەخانەکەدا دەژێــت ،وهكخۆی
دهیگێڕایــهوه ،پاش هاوســهرگیرییهكى
سهرنهكهوتو ،لهالی دایك و باوكی بوه،
پاش كۆچی دوای ئهوان ،كهوتوهت ه الی
تاك ه براكــهى ،بهاڵم لــهوێ براژنهكهى
تهنگــى پێههڵچنیــهوه ،بۆیــ ه ماڵهكهى
بهجێهێشتوه و روى لهم خانهی ه كردوه.

ئــهو پێزانینــی بۆ خانهك ه نهشــاردهوه
ئاســودهین،
زۆر
«لهخانهكــ ه
ستافهكهیشی زۆر خزمهتمان دهكهن».
چیرۆكــى ســودمهندانى ئــهم خانهیــ ه
هاوشــێوهن ،ههمویان سهربوردهكانیان
خهمگین و چارهنوســهكهیان ئهوهنهبوه
كــ ه خواســتویانه ،بــهاڵم ههموشــیان
سوپاسگوزارن ك ه پاش ئهوهى باوهشى
خێزانیان لێ بڕاوه ،باوهشێكى تر ههبوه
ئهوان لهخۆ بگرێت.
ســەمیرە 79 ،ســاڵ ،مــاوەی  7مانگە
روی لەو خانەیە کردوە ،باسی لهوهكرد
 8خوشــك و بــراى ههیــ ه و ههمویــان
لــ ه دهرهوهى واڵتــن ،بێوهژنــ ه و تاك ه
كوڕێكى ههیه ،بهاڵم ئهویش نهیتوانیوه
داڵــدهى بــدات ،بۆی ه روى لــهم خانهی ه
كردوه.
ئهو كه دهستێكى بههۆی كارهباگرتنهوه
بڕابویهوه ،وتى« :بوکەکەم زۆر قسەی
پێدەکــردم ،پێیدەوتــم وازمان لێبێرە و
برۆ لە شوێنێکی تر بۆخۆت بژی».
(سەمیرە) لهگهڵ ئهوهشدا ك ه زۆر رازیی
بــو ل ه خانهكــ ه و خزمهتهكانــى ،بهاڵم
نهیدهتوانــى ئهو شــهرم ه ل ه قســهكانی
دا بشــارێتهوه ،كــ ه پاش ئــهو تهمهن ه
زۆره كهســێك نهبێــت بیگرێت ه خۆی و
ب ه ناچاریی ل ه خانهیهكى بهســااڵچواندا
ژیان بكات.
ههر تهنها ژنان نین ك ه ل ه دوا ساتهكانى
تهمهنیــان دا خۆیان بهبێ هیچ ئامێزێك
دهبیننهوه ،تهنانهت پیاوانیش روبهڕوى
ئهم حاڵهته دهبنهوه.
عوســمان 56 ،ســاڵ ،پــاش مردنــى
هاوسهرهكهى ،ل ه  11كچ و كوڕ ،هیچیان
ئامادهنهبون بیگرن ه خۆی ،بۆی ه روى ل ه
خانهى (حاجی ئاهو) ناوه.

ههیش ه بههۆی ئهوهى نهیویستوه ببێت
ب ه بار بهســهر كهسوكارهكهیهوه ،ژیانى
ل ه خانهكه ب ه باشتر زانیوه.
عهدنــان 53 ،ســاڵ ،یهكێكــى تــره ل ه
ســودمهندانى خانهكــه ،بــۆ (نهوژین)
وتــى« :خێزانەکــەم مرد و نەمویســت
تەنازول بکەم بۆ کەس ،یەک کچم هەیە
هاوســەرگیری کــردوە ،داوای کرد بڕۆم
بۆالی ،بەاڵم خۆم نەڕۆشــتم و ئێرهم ب ه
باش زانى».
ههمــو ئهوانــهى چاومــان پێیانكهوت،
جهختیــان لــهوه دهكــردهوه كــ ه
خزمهتگوزاریهكانــى خانهكه زۆر باشــ ه
و مامهڵهكردنیــش لهگهڵیانــدا زۆر
گونجاوه ،تهنانهت ههندێكیان یاساكانى
خانهك ه نایانگرێتهوه ،بهاڵم چاوپۆشیان
لێكراوه.
بیابــان نــوری ،بەرێوەبــەری خانــەی
(حاجــی ئاهــو) وتــی« :یەکێــک لەو
یاسایانە ئەوەیە کە دەبێت تەمەنی ئەو
ژنانەی رو لەخانەکە دەکەن لە  55ساڵ
و پیاوان لە  60ساڵ کهمتر نەبێت ،بەاڵم
هەندێــك کات بەهۆی بار و گوزەرانیان،
ناچارین چاوپۆشیان لێبكهین».
خانەکــە  11کارمەنــدی جێگیری ههیه،
 4پزیشــكیش بەخۆبەخشــی سەردانی
دەکەن.
لهبــارهى بنهمــا و یاســاكانى تــرى
خانهكهوه( ،محهمهد كاكهواڵ) توێژهرى
دهرونــى لهخانهكــه ،رونكردنــهوهى
زیاتــرى دا« :بەپێــی یاســای خانەکە
هــەر کەســێک دێتــ ه خانهكــ ه دەبێــت
وردەکاری ژیانی بزانین ،پاشان لە روی
دەرونی و جهســتهییهوه ههڵسهنگاندنى
بــۆ دهكهین ،ئەگــەر نەخۆشــیش بێت
چارەسەری دەکەین».

رۆشنبيرى
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ژنه خهیاتێكى شێوهكار
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
به بزهى سهرلێو و خۆشحاڵیهوه،
دەرگای پێشانگاکەی بەڕوی
میوانەکانیدا کردەوە ،پێشانگایهك
دهمێك ه خهونى پێوهدهبینێت و
دهكۆشێت بیكاتهوه ،تیایدا نمایشی
ئهو تابلۆیان ه بكات ك ه چهند ساڵێك ه
كێشاونى .دهیوت« :كردنهوهی
پێشانگا كارێكى ئاسان نهبو ،بهاڵم
ههوڵم داو توانیم سهركهوتو بم».
گواڵڵە دارا 30 ،ســاڵ ،ژنێكى شێوهكار
و بهرگدورێكى دهستڕهنگینى دانیشتوی
کــەالره ،بههره و خولیای وێنهكێشــان
و كارى دهســتی ههیــه ،ئهگهرچــی
خهڵكــى رۆژههاڵتى كوردســتانه ،بهاڵم
هاوســهرگیری كردوه و چهند ســاڵێك ه
له كهالر گیرســاوهتهوه ،لێره لهم شاره
گهرمهى باشــور ،پهرهى بــ ه تواناكانى
خۆی ل ه بوارى نیگاركێشــی و درومان و
كارى دهستى داوه.
ل ه دیدارێكــى رۆژنامــهى (نهوژین) دا،
باسی ئهزمون و سهربوردهى خۆی كرد
لــ ه بواری وێنهكێشــان دا ،ســهرهتاش
گهڕایــهوه بــۆ تهمهنى مناڵــی و وتى:
«ئهوهى ب ه بیــرم بێت ههر لەمناڵیەوە
حــەزم لە وێنە کێشــان بوە و دەســتی
وێنــە کێشــانم هەبــوە ،تهنانــهت لــ ه
تهمهنى  6-5ساڵیهوه كارى وێنهكێشانم
دهستپێكردوه».
لهبــهر حهز و خولیای بۆ وێنهكێشــان،
(گواڵڵه) رو له شاری كرماشان دهكات،
لــهوێ بهشــداری كۆرســێكى فێربونــى
وێنهكێشــان دهكات و فێــری بنهماكانى
وێنهكێشانى رۆنیی «زهیتی» دهبێت.
دهڵێت :ههمو ساڵێك لهقوتابخانه پلەی
یەکەمم هێناوە لە وێنەکێشان ،خاوەنی

ســێ بڕوانامهم لە هونەری وێنەکێشان،
لەپــاڵ ئەوەیــش دا بەشــی زانســتم لە
ئێران تەواو کردوە.
كــ ه روى لــ ه باشــورى كوردســتان و
كــهالر كــردوه ،بهردهوام بــوه ل ه كارى
وێنهكێشــان ،بــهاڵم بههــۆی ئــهوهى
پشــتگیرییهكى ئهوتــۆی نهبــوه ،بۆی
نهلواوه پێشــانگاى شێوهكاریی تایبهت
ب ه خۆی بكاتهوه ،ههتا رۆژێك ل ه رێگهى
رێكخــراوى ()PAOـــهوه دهرفهتى بۆ
دهڕهخسێت و پێشانگایهكى شێوهكاری
تایبهت ب ه خۆی ل ه گهرمیان دهكاتهوه.
لهبــارهى ئامانجهكانــى لــ ه كردنهوهى
پێشانگاكهیهوه( ،گواڵڵه) وتى :ئامانجم
لە کردنەوەی پێشــانگاکە دەرخســتنی
توانــا و بەهرەی خــۆم نهبــو بهتهنیا،
بهڵكو ویستم ئهوه دهربخهم ك ه ژنانیش
توانایان ههی ه و ئهگــهر ئەو رێگریانەى
كه ههیــ ه لهرێگایــان دا نەمێنێت ،ئهوا
دهتوانن تواناكانى خۆیان بســهلمێنن و
پهرهى پێبدهن.
جهختیشــیكردهوه« :ئەگەر پاڵپشــتم
هەبێت ،لەشارەکانی دیكهش دا پێشانگا
دەکەمەوە».
ژن یهكێكــه لــ ه زهقتریــن تهوهرهكانى
تابلۆكانى ئهم ژن ه شــێوهكاره .لهبارهى
هۆكارهكهیــهوه ،هێما بۆ ئــهوه دهكات
كــ ه گهرهكێتى لهرێگــهى قهڵهم بۆی ه و
فڵچهكانیهوه ،خهمهكانى ژنان بخاتهڕو و
بیانكات ب ه تابلۆ ،جگ ه لهوهش بابهتانى
تر ل ه تابلۆكانى دا رهنگدانهوهیان ههیه،
بهتایبهتى سروشت.
ئــهو لەپــاڵ هونــەری وێنەکێشــاندا،
ســهرقاڵی درومان و كارى دهســتیی ه و
توانایەکی باشــی لەو بوارهشــدا هەیە،
ئهم ه سهرباری ئهوهى وهكو سهرچاوهى
بژێویــی كهڵكى لێدهبینێــت ،بهتایبهتى
ك ه هێشتا هونهر نهبوهت ه سهرچاوهیهكى

بههێز بۆ بژێویی هونهرمهندان.
ســهرباری ئــهوهش وهكخــۆی باســی
لێــوهدهكات ،تابلۆکانــی کڕیارێکــی
باشــیان هەیە و لەشــارەکانی تریشەوە
خواســتی لەســەرە ،ههروهك بەشێکی
زۆری تابلۆکانیشی فرۆشتوە.

گواڵڵــەی شــێوهكار ،وهك ئاماژهمــان
بــۆ دا خێزاندارە و خاوەنــی دو مناڵە،
پێیوایــ ه ئهم دۆخــ ه خێزانی ه دهســتى
نهگرتــوه بــۆ ئــهوهى پهره بــ ه بههره
هونهرییهكهى بدات «هاوســهرهكهم زۆر
پاڵپشتم ه و ئهمهش هۆكارى بهردهوامی
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و سهركهوتنمه».
لهبــارهى خهونهكانیشــیهوه بۆ داهاتو،
باســی لهوه كــرد« :خەونی من ئەوەیە
دەرس لە وێنەکێشە بەناوبانگەکان وەر
بگــرم و بتوانــم ببمــە کەســێکی تەواو
شارەزا لە بواری وێنەکێشان دا».

 6فیلم لهبارهى ژیانى ژنانى نوسهرهوه
تــرهوه ،واتا ئهزمونــى كاتژمێرێكى 3
ژن ل ه  3سهردهمى جیاواز دهگێڕێتهوه،
خاڵی كۆكهرهوهى ئهو  3ژنهش ،رۆمان ه
ناســراوهكهى (ڤێرجینیــا)« :خانــم
داالوای»یه.
ئــهم فیلم ه  3ل ه درهوشــاوهترین ژنانى
ئهكتــهر رۆڵیــان تێداگێــڕاوه( :نیكۆڵ
كیدمان ،میرل ســتریپ و جولیان مۆر)،
لــ ه ڤیســتیڤاڵی گۆڵدن گڵۆپی ســاڵی
 2003دا ،خهاڵتــى باشــترین فیلمــی
درامیی بهدهستهێنا.
Mary Shelley

فیلمی درامــاى بایۆگرافیی تایبهتكراون ڤێرجینیــا وۆڵف ،لــ ه درهوشــاوهترین
◘ نهوژین
ب ه گێڕانهوهى ژیانى كهســیی نوســران ژنانــى نوســهرى ئینگلیــزه و ئهدیبــ ه
و لهنێویشــیاندا نوسهرانى ژن ،ههندێك ههرهدیارهكانــى ســهدهى بیســته .ئهو
ژیان و ئهزمونى نوسهران بهردهوام
لهو فیلمانهش پێشوازی باش و گهرمیان خاوهنــى زۆر رۆمانى جوان و كاریگهرى
بهالی خوێنهرانهوه مایهى گرنگیی
كالسیكی ه ك ه تائێســتاش ب ه بایهخهوه
لێكراوه.
پێدان بوه ،خوێنهر حهزی بهوهی ه
ل ه بابهتێك دا ك ه وێبسایتی «سیدتى» دهخوێنرێنهوه.
كه بزانێت ئهو مرۆڤهى ك ه كتێبێكى
عهرهبــی باڵویكردوهتــهوه ،ئاماژهى ب ه ئهم فیلم ه ژیانى ڤێرجینیا دهگێڕێتهوه،
بهرههمهێناوه و بوهته مایهى
( )6لهو فیلمان ه كردوه كهلهسهر ژیانى گوزهرێكى خێرا ب ه وێســتگهكانى ژیانى
گرنگیپێدانى ،چۆن ژیاوه و چۆن
ژنانى نوسهر بونیاد نراون و ل ه خوارهوه دا دهكات ،بهتایبهتیــش دواوێســتگهى
دهستیپێكردوه؟
ژیانى ك ه خۆكوشــتنهكهیهتى ،ههروهك
دهیانخهینهڕو.
چیرۆكهكهیشی گرێداوه ب ه  2كهسایهتى
هــهر لــهم سۆنگهیهشــهوهی ه كــ ه زۆر The Hours

Becoming Astrid

ئــهم فیلمــ ه تایبهتــ ه بــ ه گێڕانــهوهى
ئهزمونى ژیانى ژن ه نوســهرى ناســراوى
ســویدی (ئهســترید لیندگریــن) كه ل ه
بوارى ئهدهبی منااڵن دا بهناوبانگ بوه،
بهشــێوهیهك ك ه فیلمهكــ هدهگهڕێتهوه
ســهر ســهرهتاكانى ژیانى ئهم نوسهره
لــ ه گوزهرانكردنیــان دا لــ ه الدێیهكــى
سوید و دواتر ئارهزوی بۆ شكاندنى ئهو
كۆت و پهیوهندانــهى لهرێگهى دا بوه،
ههتا دهســتپێكردنى سهرهتاى ئهزمون ه
ئهدهبیهكهى.
فیلمهكه پێشــوازیهكى باشــی لێكراو و
ل ه یهكێك ل ه وێبســایت ه بهناوبانگهكانى
ههڵســهنگاندنى فیلمــی جیهانــى دا،
بینهران ب ه رێــژهى %96ى رهزامهندیان
لهسهر دهربڕیوه.

ئــهم فیلمــ ه یهكــهم ئهزمونــى ژنــ ه
دهرهێنهرى سعودی (ههیفا ئهلمهنسور)
ه ،ك ه تیایدا باس ل ه ژیانى ژن ه نوسهرى
بهریتانــى (مــاری چیلــی) دهكات ،ل ه
كهشێكى درامیی و داستانئامێز دا.
چیلــی ،یهكێك ه لهنــاو ه ناســراوهكانى Testament of Youth
ئهدهبی ئینگلیزی و جیهانى ،بهتایبهتى ئــهم فیلمــ ه باس ل ه ژیانى ژن ه نوســهر
ناوبانگــى زیاتــر گهشــاوهتهوه كــ ه و چاالكوانــى بــواری ئاشــتى لــ ه
كهسایهتى (فرانكشتاین)ى داهێناوه ك ه ویالیهتــ ه یهكگرتــوهكان( :ڤێرا بریتن)
دهكات ،ئهمــهش ب ه پشــت بهســتن ب ه
سته كراوه.
له سینهمادا زۆر بهرجه 
بیرهوهریهكانــى خــۆی ل ه ســهروبهندى
جهنگى جیهانى یهكهم دا.
Becoming Jane
جیــن ئۆســتن ،یهكێك ه ل ه رۆماننوســ ه (ڤێــرا) ل ه رێگهى كتێبــی (گهواهیدان
ئینگلیزییــ ه بهناوبانگهكانــى جیهــان ،لهســهر گهنجــان)هوه ناوبانگــى برهوى
رۆمانهكانــى بــۆ زیاتــر لــ ه  35زمانى سهند و ئهم كتێبهشى بو ب ه یهكێك ل ه
جیهــان وهرگێڕدراون ،هــهروهك زۆرێك پڕ فرۆشترینی كتێبهكان.
ل ه رۆمانهكانى بون ب ه فیلم و پێشــوازی
Sylvia
باشیان لێكراوه.
ئــهم فیلمــ ه بــاس لــ ه ژیانى ئــهم ژن ه ئــهم فیلم ه ل ه دهرگاى ژیانى شــاعیر و
نوســهره دهكات ،بهتایبهتــى بــاس نوسهرى ئهمریكی (سلڤیا بالس) دهدات،
لــهوهدهكات چــۆن بهگــژ دابونهریتــی بهتايبهتــى الیهن ه تاریــك و ئاڵۆزهكانى
چهقبهســتوى ئــهو ســهردهمهى خۆيدا ژیانى ئهم نوســهره بهرجهست ه دهكات،
چوهتهوه .ئهمه ســهرباری باســكردنى روداوى مردنــ ه تراژیدیاییهكهى ك ه پاش
ئهزمونى خۆشهویستی ئهو لهگهڵ كوڕه زنجیرهیهك شهپۆلی خهمۆكی روبهڕوى
بویهوه ،تهوهرێكى ديار و بهرجهســتهى
پارێزهرێك دا.
فيلمهكه پێكدێنێت.
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کچێک:باوکم دەڵێت خۆم خزمەتتان دەکەم و بەشوتان نادەم
◘ نهوژین ،هونەر حەمید*
لەگەڵ هەڵکشانی تەمەنیدا (نازە)
زیاتر خەم بەرۆکی دەگرێت،
لەوە دەترسێت چارەنوسی وەکو
خوشکەکانی دیکەی بێت و هەرگیز
نەتوانێت ماڵێک بۆ خۆی چێ بکات و
ژیانێکی شایستە لەگەڵ هاوسەرێک دا
بونیاد بنێت.
خەمــی نــازە و خوشــکەکانی ،خەمــی
گەلێــک مرۆڤن کە لەالیــەن باوکیانەوە
مافــی پێکهێنانی ژیانی هاوســەرێتیان
لێســەنراوەتەوە ،بەوهۆیــەی ئامادەنیە
بــە شــویان بــدات و دەســت بــە روی
هەمــو خوازبێنیکەرێکــەوە دەنێــت کە
بۆ خوازبێنــی کچەکانی رو لە ماڵەکەی
دەکەن.
لە کوردەواری دا هەتا ئێستا زۆر کێشە
و حاڵــەت و دیــاردەی کۆمەاڵیەتــی کە
دژن بــە مافەکانــی مــرۆڤ و بەتایبەت
ژنــان تیایــدا دەبنــە قوربانــی ،بونیان
هەیە ،هەندێکیان بەرباڵون و هەندێکیان
ســنوردار ،یەکێــک لــەو حاڵەتانەی کە
بەچەندین شــێوە خۆی نمایش دەکات،
رێگەنەدانــی کەســوکار و باوکانــە
بەتایبەتــی ،بــە هاوســەرگیریی کردنی
کچەکانیان.
نــازە ،ناوی خــوازراوی کچێکی تەمەن
 24ســاڵەی دانیشــتوی کەالرە ،باسی
لەوەکــرد کــە دو خوشــکی گەورەتری
هەیــە ،ئەگەرچــی تەمەنیــان نزیــک
دەبێتــەوە لــە  35ســاڵی و ســەرباری
هاتنــی چەندیــن خوازبێنیکــەر ،بەاڵم
باوکی ئامادەنییە بە شویان بدات.
ئــاوات تەمەنــی  30ســاڵە و خوشــکی
نازەیــە ،وتــی :داخوازیکــەری مــن و
خوشــکەکەم زۆر دەهات ،بــەاڵم باوکم
بــە هیچیان رازی نەبــو ،چونکە دەیوت
«کــوڕی خەڵکــی وەک مــن خزمەتتان
نــاکات» ،ئێمەش چەندینجــار پەنامان

بــردوە بــۆ مــام و خاڵەکانمــان ،بەاڵم
سودی نەبو.
ئــارەزو ،هەمــو ئارەزویەکــی ئــەوە بو
بتوانێــت رۆژێک لەماڵی خۆی دا بژێت
و مناڵــی خۆی لە باوەش بگرێت ،بەاڵم
وا تەمەنــی دەکێشــێت و تادێــت لــە
«ئارەزوەکەی» دور دەکەوێتەوە.
ئەو خوشکی گەورەی (نازە و ئاوات)ە،
بە بێ ئومێدیەکی زۆرەوە ئاماژەی بەوە
کرد :باوکیان زۆر خۆش دەوێت و داوای
هەرچــی لێبکەن بۆیان دابیــن دەکات،
بەاڵم ئامادە نیە بە مێردیان بدات.
ئەم حاڵەتە ،بەس لە ماڵی ئەو کچانەدا
کورت نەبوەتەوە ،بەڵکو بەوتەی الیەنە
پەیوەندیــدارەکان ،رێگریکــردن لــە
بەشودان ،لە حاڵەتە بەرباڵوەکانە.
رائیــد :فریــاد هیدایــەت ،وتەبێــژی
بەرەنگاربونــەوەی
بەڕێوبەرایەتــی
توندوتیــژی دژی ژنــان لــە گەرمیــان،
باســی ئــەوە دەکات کە ئــەم حاڵەتانە
لە ناوچەکەدا زۆرە «زۆر کەس سکااڵی
کردوە لەســەر ئەوەی رێگری لێدەکرێت
کــە بــە ویســتی خــۆی هاوســەرگیری
بکات».
وتیشــی :لــەدوای کردنــەوەی ئــەم
بەڕێوبەرایەتیــە چەندیــن حاڵــەت
تۆمارکــراوە کــە کچــان ســکااڵیان
کــردوە لەوەی رێگەی هاوســەرگیرییان
پێنادرێت ،یاخود کوڕان هەواڵی ئەوەیان
داوە کە خێزانەکان رێگرن لەوەی کچێک
کە دڵخوازى یەکترین پێی بدرێت.
رائید فریاد ،ئاماژەی بەوەشکرد لەساڵی
 2018نزیکــە  907ســکااڵ تۆمارکــردوە
کــە لە  ٪0.7پەیوەنــدی بە رێگریی لە
هاوسەرگیری هەبوە ،هەروەها لەساڵی
 2019دا تائێســتا  407ســکااڵ تۆمــار
کــراوە و  ٪1پەیوەندی بە رێگری کردن
لە هاوسەرگیریهوه هەبوە.
بەپێی یاســا بــەرکارەکان و بە تایبەت
یاســای بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی
خێزانــی ،رێگریکردن لە هاوســەرگیری

تاوانــە و ئەنجامدەرانی بەهۆیەوه ســزا
دەدرێــن ،بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە :تا
چەنــد ئەم یاســا و رێوشــوێنانە وایان
کــردوە حاڵەتەکانــی رێگریکــردن لــە
هاوسەرگیرییکردن کەم بێتەوە؟
(ب) کەسێکی نزیکی ئەو  3خوشکەیە،
باســی لــەوە کرد کــە جارێــک بەهۆی
رێگریــە بەردەوامەکانی لە شــوکردنی
کچەکانیەوە ،بە ناچاری ئەو  3خوشکە
ســکااڵیان لە دژی باوکیان تۆمارکردوە
و بــۆ ماوەیەکیــش دادوەر رایگرتــوە،
بــەاڵم دواجار خۆیان تەنازولیان کردوە
و ئازادکــراوە و باوکیشــی هەر ســورە
لەسەر ئەوەی بە شویان نەدات.
توێژەرێکــی دەرونی بــاس لەوە دەکات
ئەمجــۆرە حاڵەتانە کاریگــەری خراپی
دەبێــت و زۆرجــار سەردەکێشــێت بــۆ
روداوی ناخۆش و دڵتەزێن.
عەبــاس مەحمــود ،وتــی :بەپێــی

 18ســاڵیەوە بێت ،ئــەوا دەتوانێت لە
رێگەی یاســاوە هەقی خۆی بسێنێت و
خۆی بڕیــار بدات ئاخۆ شــو بەو کوڕە
دەکات یان نا».
ئەگەرچــی باوکیــان تائێســتا رێگــەی
پێنــەداون ژیانــی داھاتــوی خۆیــان
رەنگڕێــژ بکەن ،بــەاڵم ھێشــتا (نازە،
ئاوات و ئارەزو) ،دەســتبەرداری ویست
و ئاواتەکانیــان نەبــون ،وەک خۆیــان
باســیان لێوەکرد :هێشتا گەشبینن کە
ئەوانیــش بتوانن رۆژێک ھاوســەرگیری
بکــەن و ببنــە خاوەنــی مــاڵ و ژیانی
خۆیان.

بنەماکانــی مافــی مرۆڤ کچ یــان کوڕ
لــە دوای پێگەیشــتنەوە مافــی خۆیانە
کــە بڕیار لەســەر ژیانی خۆیــان بدەن،
رێگریکردنیــش لەم کارە زۆر جار روداو
و کاردانــەوەی نەخــوازراو و دڵتەزێنی
لێدەکەوێتەوە.
زۆرجــار بــە پاســاوی ئاینــی و بەوەی
بــاوک بە « ولی امــر» ناودێر دەکرێت
لە شەرعدا ،باوکان بڕیار لە چارەنوسی
کچەکانیان لەهاوسەرگیری دا دەدەن.
لە بەرامبەر ئەم کارەدا ،مامۆســتایەکی
ئاینی رایەکی تری هەیە.
مــەال حەســەن کــەالری ،وتاربێــژی
مزگەوتــی غەزالی لە کەالر ،وتی« :ئەو
کەســانەی کە رێگرن لە بەشودانی کچ * ،دوای بەشــداریکردنی لەخولێکــی
رێكخراوی « »Internewsلەســەر
پێیان دەڵێین زاڵم».
باســی لەوەشــکرد یاســا و شــەرع شــێوازی نوســینی راپۆرتی هەستیاری
رێوشــوێنی هەیــە بۆ چارەســەری ئەم جێندەری ،نوسەر ئەم راپۆرتهی ئامادە
حاڵەتە «کچ ئەگەر تەمەنی لەســەروی کردوە.

دایك و كچ ..هاوڕێ بن یان فهرمانكهر و فهرمان وهرگر؟

◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
زیادهڕۆیی نیه ئهگهر بڵێین
پهروهردهكردنى مناڵ له ههر
بوارێكى دیكه قورس تره ،بهوهۆیهى
پهروهرده بناغهى سهرهكیه ل ه
بونیادنانی كهسایهتى تاكهكان،
بهاڵم ئهم سهختیه له پهروهردهى
كچان بهتایبهتى زیاتر دهبێت لهو
قۆناغهى كه به «ههرزهكاریی»
ناسراوه و بهگشتى لهدواى پێگهیشتن
و دهستپێكردنى سوڕى مانگانهوه
دهستپێدهكات.

چ دایــكان و چ كچانیــش ،بۆچونیــان
لهبــارهى جــۆری پهیوهندیهكانیــان ب ه
یهكتریهوه لهم قۆناغهدا جیاوازه ،ههی ه
پێی باشــ ه هاوڕێ بن ،ههشــ ه پێیوای ه
دهبێــت دایك بڵێــت و كچیش گوێڕایهڵ
بێت.
تابــان ،ك ه نــاوی ئهو و ســهرجهم كچ
و دایكانــى ترى بهشــدارى ئهم راپۆرت ه
خوازراوه ،دایكێكى دانیشتوى گهرمیانه،
باســی پەیوەنــدی نێوان خــۆی و کچە
 15ســااڵنهكهى بــۆ (نەوژیــن) دهكات
و دهڵێــت :پهیوهندیم لهگــهڵ كچهكهم
بههێزه ،هیچ شــتێکم لێ ناشــارێتەوە،

چونکــە مــن لەســەرەتاوە وەک دایــک
هەڵســوکەوتم لەگەڵ نەکردوە ،هەمیشە
قســەم لەگەڵی کردوە تاکــو لێی نزیک
بم.
ههندێك له دایكان تێگهیشــتون لهوهى
كچــان ك ه دهگهن ه قۆناغی ههرزهكاریی،
سروشــت و بۆچونیــان گۆڕانكاریــی
بهسهردا دێت و دهبێت ب ه شێوازێكى تر
مامهڵهى لهتهكدا بكرێت.
نەســرین ،دایكــی كچێكى  13ســااڵنه،
وتــى :دایک بۆ کــچ زۆر گرنگە لە روی
پــەروەردەوە ،زۆر عینادی کردن لەگەڵ
کــچ دا و بەتوندی کاردانەوە ،کاریگەری

نەرێنی هەیە.
ئــهو گۆڕانكاریــ ه جهســتهییانهى
لــهم تهمهنــهدا لــ ه كچــان رودهدهن،
وادهكهن هاوشــانى جهســتهیان دهرون
و مامهڵهشــیان گۆڕانكاریــی بهســهردا
بێت ،دایكی هۆشــیاریش ئــهو دایكهی ه
ك ه نههێڵێت بۆشــاییهك لــهم قۆناغهدا
لهنێــوان خــۆی و كچهكهى دا دروســت
ببێت.
(تابان) لهوبــارهوه دهڵێت :کاتێک کچ
دەگاتــە تەمەنی هــەرزەکاری بە هەمو
شــتێک تــوڕە دەبێــت و هــەوڵ دەدات
خۆی پیشــان بدات و قسە قسەی خۆی
بێــت ،بۆیە نابێــت ئەو شــتانە بکەیت
کــە تــوڕەی دەکات و دهبێت بە نەرمی
هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکەیت.
بــهاڵم وادیاره دایكانى دیكــه زۆرن ك ه
پێیانوای ه پێویست ه كچهكانیان پابهندى
ههمو قســ ه و راكانیان بــن ،ئیتر ل ه چ
تهمهن و قۆناغێك دا بن.
(ئارەزو)ی تەمەن  15ســاڵ ،بە قوڕگی
پــڕ گریانەوە وتــى :پەیوەندیــم لەگەڵ
دایکم هیچ باش نیە ،هەر شــتێک بکەم
دەبێت بەخواســتی ئهو بێت و هیچ را و
خواستی منی بەالوە گرنگ نیە.
(هێشــو) كچێكــى تهمهن  17ســااڵنه،
بهههمانشــێوهى (ئــارهزو) نیگهرانــ ه
لهمامهڵــهى دایكی «ناڵێــم هەمو کات
خــراپ بوە ،بەاڵم هەرگیز بەوشــەیەکی
جــوان قســەی لەگەڵ نەکــردوم و هەر
کارێک دەکەم قسەم پێدەڵێت و دەڵێت
تۆ هیچ نازانیت و فێر نابیت».
ئهمجــۆره مامهڵ ه تونده ،لــ ه زۆر باردا
كچــان هــان دهدات پهنــا بــۆ رێگــهى

دیكــ ه ببــهن كــ ه لێكهوتــهى خراپتری
لێدهكهوێتهوه.
(هێشــو) باسی لهوهكرد بههۆی ئهوهى
ههستى ب ه هیچ سۆز و خۆشهویستیهك
نهكردوه لهخێزانهكهى دا ،بۆشــاییهكى
عاتیفــی بۆ دروســت بــوه ،ههربۆی ه ل ه
رێگــهى تــۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانــهوه بــ ه
ئاســانى لهالیــهن كوڕێكــهوه و بهناوى
خۆشهویستییهوه له خشته براوه.
(ئــارهزو)ش ئــهوهى گێڕایــهوه كــ ه
قســهكانى دایكــی وایكــردوه متمانهى
بهخــۆی نهبێــت ،ئهمــهش تهنانهت ل ه
خوێنــدن و ههوڵدان بۆ بهدهســتهێنانى
نمرهى باش ساردی كردوهتهوه.
ئهمجۆره تونــدهى رهفتارى دایكان ،ب ه
رای توێژهرێكــى دهرونــی ،لێكهوتــ ه و
زیانى زۆری ههیه.
نیــگار مهحمــود ،بــۆ (نەوژیــن) وتى:
رێگــهی دروســت زۆر هەیە بــۆ ئەوەی
بتوانیــت بەشــێوازێکی بــاش مامەڵــە
لەگەڵ کچە هەرزەکارەکەتدا بکەیت.
پێیشــیوای ه ئارامگرتــن و لەســەرخۆ
مامەڵەکــردن گرنگتریــن بنەمایــە
«پێویســتە دایک بــەردەوام هەوڵبدات
بەهێمنــی لەکاتــی بونی هــەر گرفتێک
دا مامەڵــە لهگــهڵ كچهكــهى دا بكات،
بۆئــەوەی ترس بەســەریدا زاڵ نەبێت و
شت نهشارێتەوە».
وتیشــی :لەتەمەنی هەرزەکاری بەدواوە
گۆڕانــی هۆرمۆنــی لــە لەشــی کچاندا
رودەدات ،هــەر ئەمــەش دەبێتــە هۆی
توڕەبون و هەســتکردن بە دڵەڕاوکێ و
کۆمەڵێک نیشانەی تر ،هەربۆیە رەفتار
و مامەڵەی دایک زۆر گرنگە.

قهڵهمى ژنان
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ژینگەی کوردستان..
خەمی حکومەتە یان هاواڵتی؟

◘ شهیما عهدنان
بەشێوازێکی گشتی ئەتوانین بڵێین
ژینگە ئەو شوێن ودەوروبەرەی کە
مرۆڤ و زیندەوەرانی تری تێدا دەژین،
لەسەرەتای دروست بونیەوە تاوەکو
ئێستا گەلێک هۆکار و فاکتەر هەن
بۆ پیس بونی ،جا ئیتر ئەوە هۆکاری
سروشتی بێت یان دەستکرد.
سیســتمی ژینگەیی پێکهاتوە لە( :ئاو،
هەوا و خاک) کە زۆرجار بەهۆی روداوە
سروشتیەکانی وەکو :تەقینەوەی گڕکان،
الفاو ،رەشــەبا ،بومەلــەرزە و ...هتد،
ژینگــەی ناوچەیــەک بەتــەواوی بەرەو
لەناوچون دەبەن ،بەاڵم ئەتوانین بڵێین
کاتیــی بــوە ،چونکە لەگــەڵ تێپەڕینی
ســەردەمی مرۆڤایەتی و شارســتانیەت
ئەوانەش چاک کراونەتــەوەو ناوچەکان
نۆژەن کراونەتەوە.
هەرچــی ســەبارەت بەژینگــەی
کوردستانە ،لەسەرەتای دروستبونیەوە
خاکێکی بە پیت و ژینگەیەکی خاوێن و
لەباری هەبوە بۆ ژیان کردن و خزمەتی
مرۆڤایەتــی ،وەکــو زانراوە لــە مێژوی
دروســتبونیەوە گەمــارۆی ســەربازی
لەســەر بــوەو لەســاڵی  1988لەالیەن
رژێمی بەعســەوە بە دەیان گوند و شار
و دارســتان بە چەکی کیمیای سوتێنرا
و لەناوچــون ،هەرچــی لەئێستاشــدایە
خاکــی کوردســتان رۆژانە تــۆپ باران
دەکرێــت و خاک و ئــاوی پیس دەکرێ
لەالیــەن واڵتانــی دوژمنیــەوە ،هاوکات
لەگــەڵ پێشــکەوتنی شارســتانیەت و
زیادبونــی چاالکیەکانــی مرۆڤایەتــی
و بەرەوپێشــچونی بەرچــاوی الیەنــی
پیشەســازی لەبواری شارســتانی وەک
زۆربونی کارگە و ناوچە پیشەسازیەکان و
وێستگەی شەمەندەفەر و تاقیکردنەوەی
ئەتۆمی ،کەئەمە گەورەترین زەرەربو لە

ژینگــە بدرێت ،وایکــرد لەزۆربەی واڵت
هەوڵــی کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئەم
هۆکارانــە بدرێت بۆ پاراســتنی ژینگەی
واڵتەکەیان.
ســەرەڕای زیانەکانیــان لەبــواری
تەندروســتی دا لێــرەدا ئەتوانین بڵێین
مــرۆڤ هــۆکاری یەکەمــی پیــس بونی
ژینگەیــە ،بەاڵم تاکو ئێســتا هەوڵێکی
جــدی نەدراوە بــۆ پاراســتنی ژینگەی
کوردستان.
پیســبونی ژینگەش پۆلێــن دەکرێت بۆ
سێ پلە بەپێی رێژەی پیس بونەکە:
 .1پیســبونی بــێ مەترســی :ئــەو
پیسبونەیە کە مرۆڤ ئەتوانێت لەگەڵێدا
بژیــت بێ ئــەوەی مەترســی هەبێت بۆ
سەر ژیانی.
 .2پیسبونی مەترسیدار :ئەو پیسبونەیە
کــە کاریگــەری نەرێنی و راســتەوخۆی
هەیــە لەســەر ژیانــی ئــەو کەســانەی
لەژینگەی ئەو ناوچەیــەدا ئەژین ،ئەمە
زیاتــر کارگە و ناوچە پیشەســازیەکان
دەگرێتەوە.
 .3پیســبونی لەناوبەر :ئەم پیســبونە
دەبێتــە هــۆی لەناوبردنــی هەمــو
زیندەوەرانی ئــەو ناوچەیەی بەم پلەیە
پیســبون ،ئەمەشــیان لەئەنجامــی ئەو
تەکنەلۆجیایەیە کە مرۆڤ بەپێشکەوتن
ناوی دەبەن.
پیســبونی ژینگــەش چەنــد جۆرێــک
دەگرێتــەوە ،کە بریتین لە :پیســبونی
هــەوا ،پیســبون بــە زبڵ و خاشــاک،
بینین ،بیســتن ،ئاو ،خــاک و خواردن،
هەریــەک لەمانە پیس دەبێت کاریگەری
خــۆی لەســەر ژینگــە جێدەهێڵــێ،
کەئەمانــەش دەبنــە هــۆی نەمــان و
لەناوچونــی چەند جۆرێک لــە روەک و
گیانلــەوەران ،هەروەهــا دروســتبونی
تەنۆلکــەی زیانبەخــش لەهــەوا کــە
کاردەکاتە ســەر چینی ئــۆزۆن و کونی
ئــۆزۆن گەورەتر ئەبێت ،کــە هۆکارێکە
بۆ بەرزبونەوەی پلەکانی گەرمای هەمو
گۆی زەوی و کەمئاوی دروست دەبێت و
هەروەها فڕێدانی ئەو زبڵ و خاشاکانە و
باڵوبونەوەی کاریگەری دەکاتە ســەر بە
پیتی خاک و نایهێڵێت.
هەرچــی لــەڕوی تەندروســتیەوەیە
کاریگەریەکانــی پیســبونی ژینگــە بــە
رونــی دیــارە بەســەر دانیشــتوانەوە،
چونکە تا دێت ئاماری نەخۆشــخانەکان
رو لەزیادبون دەکات ،پیســبونی ژینگە
دەبێتە هۆی نەخۆشیەکانی :سیەکان و
هەناســەدان ،نەخۆشی رەبۆ ،نەخۆشی
دڵ ،نەخۆشی گورچیلە ،نەخۆشیەکانی
چاو ،تاالســیمیا ،تێکچونی هاوســەنگی
بیســتن ،نەخۆشــیەکانی پێست ،بەاڵم
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سەرەکیترینیان نەخۆشی شێرپەنجەیە،
وەکو زانراوە لە هەرێمی کوردســتان تا
دێت ژمارەی توشــبوان رو لە زیاد بون
دەکەن.
پاراســتنی ژینگە و خاوێــن کردنەوەی
ئەرکــی هەمــو تاکێکــی کۆمەڵگایــە،
بــەاڵم بەداخەوە لەهەرێمی کوردســتان
پاراســتنی ژینگــەو هەوڵــدان بــۆ
دۆزینــەوەی خاڵی چارەســەری نەبۆتە
خەمی حکومــەت و تاڕادەیەکی زۆریش
لــە هاواڵتیانــی هەرێم ،بۆیە پێویســتە
لەگــەڵ ئــەو هۆکارانــەی پیســبونی
ژینگە بەشــێوەیەکی هەســتیار مامەڵە
بکرێــت لەبەر کەمکردنــەوەی کاریگەرە
خراپیەکانی لەسەر تەندروستی مرۆڤ.
* خاڵە چارەسەریەکان بۆ پاکڕاگرتنی
ژینگە و پاراستنی:
 .1ناشتنی نەمام و بە سەوزایی کردنی
ناوشارەکان و دەوروبەری.
 .2پەروەردەکردنــی منــاڵ لەســەر
خۆشویســتن و دڵســۆزی و خاوێــن
راگرتنــی ژینگــە لــە قۆناغــی باخچەی
ســاوایانەوە تاکــو قۆناغەکانــی دیکەی
قوتابخانە.
 .3باڵوکردنــەوەی هۆشــیاری لەنــاو
خەڵکــدا لەڕێگــەی رێکخراوەکانــی
کۆمەڵگای مەدەنی و ســایت و رۆژنامەو
گۆڤارو کەناڵەکانی تەلەفزيۆن.
 .4نەبڕین و ســوتاندنی دارستانەکان و
پاراستنیان.
 .5دروستکردنی ژمارەیەکی زۆر کارگەی
ریسایکلین لە شارەکان.
 .6زیادکردنی ژمارەی ئۆتۆمبێلی زبڵ و
خاشاک گواستنەوە لەشارو شارۆچکە و
تەنانەت گوندەکانیش.
 .7جوان داپۆشــین و کۆکردنەوەی زبڵ
و خاشاک لەالیەن مااڵنەوە.
 .8جیاکردنەوەی کەرەستەی کارەبایی ◘ ئااڵ حسێن
و پالستیک و نایلۆن و کاغەز و بردنیان
بۆ کارگەی ریسایکلین.
فۆبیا وشەیەکی یۆنانییە و زاراوەیەکی
 .9بەکلتــور کردنــی ناشــتنی نەمامێک دەرونییە ،بریتییە لە حاڵەتێکی ترسی
لەکاتی لەدایکبونی هــەر مناڵێکی تازە لە رادەبەدەر کە سەرچاوەکەی و
کە دێتە دنیاوە.
هۆکارەکەی هێندە ترسناک نیین و
 .10بەجێ نەهێشــتنی زبڵ و خاشــاک پێویست بەو هەمو ترس و تۆقینە
لە ســەیرانگاکان و خاوێن کردنەوەی و ناکات ،چونکە فۆبیا (تۆقین = رهاب)
کۆکردنەوەی پاشماوەکان.
نەخۆشیەکی دەرونییە.
 .11فــڕێ نەدانــی کیســی نایلــۆن و
پاشماوە لەناو روبار و دەریاچەکان.
فرۆید یەکەم کەس بوە کە بە شێوەیەکی
 .12دابــەش کردنــی کیســی خاشــاک زانستیانە لێکۆڵینەوەی لەم نەخۆشییە
لەشــوێنە گەشــتیاریەکان بەتایبــەت کــردوە ،لەبەرئــەوە هەڵســوکەوتی و
لەوەرزی بەهار.
بیرکردنــەوەی ئەوکەســانە توشــی ئەم
 .14پاراستنی ئاژەڵە کێویەکان لە شاخ نەخۆشــییە دەبــن ئاســایی نییە و زۆر
و دەشتەکانی کوردستان و سزادانی ئەو گەورەی دەکەن و بەزەقی لە بیروبۆچون
کەسانەی راویان دەکەن.
و رەوشــتیاندا رەنگدەداتــەوە ،فۆبیــا
ترۆپک و چڵەپۆپەی ترســە و جەستەو
بیــرو هۆشــی مــرۆڤ توشــی ئیفلجیی
دەکات ،ترســێکی بێمانــاو بێبنەمــای
واقعی و مەنتیقیە.
کاتێــک مــرۆڤ توشــی فۆبیــا دەبێت،
وەک هەمــو کەســێکی ترســاو توشــی
کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری فیســیۆلۆژی و
جەســتەی دەبێت ،لەوانە( :زیاد بونی
لیدانی دڵ ،زەردهەڵگەران ،ئارەقکردن،
ئازاری هەناو و خێرابونی هەناســەدان)،
هۆکارەکانی دروستبونی ترسی ئاسایی
و سروشتییە و مرۆڤ راستەوخۆ هەست
ب ه هەڕەشــە و مەترســییەکان دەکات و
شــایەنی ئەو ترسەیە ،بەاڵم لە حاڵەتی
فۆبیادا مرۆڤ لەو شــتە دەترســێت کە
پێویســت بــەو هەمو ترســە و هەاڵتنە
نــاکات ،زەنــدەق و زراوی دەچێــت لە
شتى ئاسایى و هۆکاری تۆقینەکەشیان
نازانن ،بەپێچەوانەی ترسەوە کە مرۆڤ
هەست بەسەرچاوەی ترسەکە دەکات.
ئــەم جۆرە نەخۆشــییە بــەزۆری لە ناو
منااڵنــدا بونی هەیە ،هــۆکاری ئەمەش
دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو پــەروەردە هەڵەیە
کــە دایک و باوک بــەکاری دەهێنن لە
بەخێو کردنی مناڵەکانیاندا.
مناڵەکان تا تەمەنی شــەش مانگی هیچ

فۆبیا و پەروەردەکردنی مناڵ
نازانن ،لە هیچ شــتێک ناترســن ،بەاڵم
لــەو تەمەنــە بــەدواوە ،وردە وردە بــە
ئاگا دێنەوە هەست بە ناسینی کەسانی
چواردەوریان دەکەن و هەست بەترس و
هەست بە سۆز و خۆشەویستی دەکهن.
کاتێــک مناڵ هەر لــە تەمەنی مناڵیەوە
دەترســێنرێت بــە حیکایەتی ترســناک
و تۆقێنــەر یــان هەڕەشــەی لێدەکرێت
بــە دکتــۆر و بە پۆلیس ودێــو و درنج،
سهردهكێشێت بۆ توش بون به فۆبیا.
یەکێکی تــر لەو هۆکارانەی کە ئێســتا
وادەکات منــاڵ توشــی فۆبیــا ببێــت:
بەکارهێنانــی ئایپــاد و لهرێگهیشــیهوه
بەکارهێنانــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بە
شێوەیەکی گشــتی ،چونك ه ئهو تۆڕان ه
شــتێلێکی ترســناکیان تێدایــە کە هیچ
لەگــەڵ تەمەنــی مناڵــدا ناگونجێــت،
پێویســتە دایــک و بــاوک رۆڵــی باش
بگێــرن بــۆ ئــەوەی مناڵەکان توشــی
ئەمجــۆرە نەخۆشــییە یان هــەر جۆرە
نەخۆشیەکی تری دەرونی نەبن.
پێویســتە ئێمــەی دایــک و بــاوک،
مناڵەکانمــان لەتەمەنــی دو ســاڵیەوە
فێری نــاو کۆمەڵ بکەیــن ،فێریانکەین
تێکەاڵوی لەگەڵ هەمو کەســێکی باشدا
بکەن .ئەگەر وانەکەین توشــی فۆبیای
کۆمەاڵیەتی دەبێت ،فۆبیای کۆمەاڵیەتی
ئەوەیــە :کاتێک مناڵ لە ناو هاوڕێکانی
یــان لەجێگەیەکی قەرەباڵخ دا توشــى
لێــدان و ســوکایەتی کــردن دەبێتەوە،
یــان دەســتدرێژی دەکرێتەســەر ،ئــەو
روداو و کارەساتە ناخۆش و بەئازارە لە
رێگەی میکانیزمــی دەرونی خەفەکردن
و کپکردنــەوەوه لــە بــواری هەســتی
دوردهخاتــەوە و رەوانەی ســەرداب و
ژێرزەمینی نەســتی (الشــعور) دهکات،
بەم شــێوە روداوەکان بەشــێوەی کاتی
لــە بیــر خــۆی دەباتــەوە ،بــەاڵم ئەم
بیرچونەوەیــە بــۆ ئەوشــتانەی کــە لە
نەســتدا هەیــە ،هەرگیــز نایاتــ ه دی و
هەر کاتێک بواری بۆ دەســت بدات ،بۆ
الی هەســتەکانی دەگەڕێتەوە و توشــی
هەمان حاڵەتی دەکاتەوە.
بۆیە پێویستە لەسەر ئێمەی دایک باوک
لە هەمو ئەو هۆکارانەی کە دەبنە هۆى
توشــبون بە فۆبیا بۆ مناڵەکان دوریان
بخەینــەوە ،بــە شــێوەیەکی توندوتیــژ
لەگــەڵ مناڵەکانمــان نەجوڵێينــەوە،
ئەگەر هەڵەیان کرد سزایان بدەین نەک
لێیــان بدەین ،بەڵکو بــە رێگیریکردنی
ئەو شتەی حەزی لێیەتی.
ههروههــا دورخســتنەوەیان لــە فلیمی
ترســناک و قسەی نەشیاو و سوکایەتی
پێنەکردنیــان و گفتوگۆکردن بۆ ئەوەی
مناڵەکانمــان کەســێکی ســەرکەوتو
و ژیریــان لێدەربچێــت و دوربــن لــە
هەمو جــۆرە نەخۆشــەیەکی دەرونی و
جەستەیی.
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«زۆرینەی توشبوەکانى نهخۆشی ه دهرونیهكان لهگهرمیان ژنن»
◘ نهوژین ،شیالن عیسا
پزیشكێكى دهرونى ئاشكراى دهكات
لهگهرمیاندا زیاتر ل ه پیاوان ،ژنان
روبهڕوى توشبون به نهخۆشی ه
دهرونیهكان دهبنهوه ،هۆكارهكهیشی
گرێدهداتهوه ب ه باری كهلتوریی و
كۆمهاڵیهتییهوه.
د .ھێمن خورشــید ،پسپۆڕی نەخۆشیە
دەرونیــەکان ،لــ ه دیدارێكــى رۆژنامهى
(نهوژیــن) دا ،لهســهر دیارتریــن ئــهو
نهخۆشــی ه دەرونیانــه دهوهســتێت
كهروبــهڕوى ژنــان دهبنــهوه ،ههروهك
ئامــاژه بههۆكارهكانیــان دهكات و
چارهســهر و رێنماییهكانــى خۆیشــی
لهوبارهوه دهخاتهڕو.
* دیارترین نەخۆشی دەرونی لە جيهاندا
چ نەخۆشــیەکە و زۆرینەی توشبوەکان
کام رەگەزن؟
دیارترین نەخۆشــی دەرونی لە جيهاندا
(خەمۆکی گەورە)یــە ،بەپێی تازەترین
ئامار رێژەی خەمۆکی لەناو ژناندا (-20
)%25ه ،لــە ناو پیاوانیشــدا ()%12-7
ه ،واتا رێژەکە لەناو ژناندا دو بۆ ســێ
هێندەی پیاوانە.
* لە ناوچەی گەرمیان ھەمان نەخوشی
دەرونی بە پلەی یەکەم دێت؟
بەڵێ ،لەناوچــەی گەرمیانیش دیارترین
نەخۆشی (خەمۆکی گەورە)یە.
* ھۆکار چیــە تاکەکانــی ناوچــەی
گەرمیان زۆر تر توشــی ئهم نهخۆشــی ه
دەبن؟
ئهم نهخۆشــی ه بەتایبــەت لەمانگەکانی
حوزهیران تا ئاب ك ه پلەکانی گەرما زۆر
بەرز دەبنەوه ،رێژەی توشبوانیشــی ل ه
سنورهك ه زیاد دەکات ،چونکە ناوچەکە
زۆرگەرمــە و لە ھەمان کاتــدا ناوچەکە

لــە روی سروشــتی و کەلتوریشــەوە
دواکەوتــوە ،شــوێنی گەشــتیاری بــۆ
دابیــن نەکراوە بــۆ قەرەبوی ئەو گەرما
تاقەتپڕوکێنە روی لێ بکەن.
* لــە گەرمیانــدا ژنــان زیاتــر توشــی
خەمۆکی گەورە دەبن؟
بێگومان رێژەی توشــبوان لە ناو ژناندا
زیاترە.
* ھۆکار چیە؟
بــۆ چەند ھۆکارێــك دەگەڕێتــەوە :ژن
کائینێکــی عاتیفیــە و زەبــری دەرونی
زیاتــر و زوتــر کاریگــەری دەبێــت لــە
ســەری ،ھەروەھا تێکچونی ھۆرمۆنات و
بابەتی مناڵبون رۆڵی سەرەکیان ھەیە،
توێژینــەوەکان ســەلماندویانە ژنێك لە
یەک کاتدا ســێ مناڵی خوار تەمەن 15
ســاڵی ھەبێت ،یان ژنێك لــەدەرەوەی
مــاڵ پیشــەیەکی نەبێــت و تێکــەڵ بە
کۆمەڵگــە نەبێت ،ئەوا ئەو ژنە توشــی
خەمۆکی دەبێت.
بــۆ وەاڵمی ئــەو پرســیارەی کە بۆچی
ژنانــی گەرمیــان زیاتــر تــوش دەبــن
بــەراورد بە ھەندێــك ناوچەی دیکە ،لە
راســتیدا ژن لەم ناوچەیــەدا کائینێکی
ســەربەخۆ نیە ،جلوبەرگــی ،رەفتاری،
چونــە دەرەوەی ،پیشــەی ،تاڕادەیەک
ھەڵبژاردنــی ھاوســەر و ھەندێــك لــە
مافــە ســەرەتایەکانی ھێشــتا لەژێــر
کۆنتڕۆڵێ خێــزان و دەوروبەرەکەیدایە،
ئەمانــە وا لــە ژن دەکــەن بــەردەوام
لەماڵــدا بمێنێتەوە ،یــان زانکۆی تەواو
کــردوە و دامەزرانــدن نیــە ،ھاوڕێکانی
نابینێتــەوە و تێکەڵــی کۆمەڵ نابێت،
بەمــەش بەدرێژایی رۆژەکــە لە ماڵدایە
و بــە تەنهــا دەمێنێتــەوە ،ژینگەکە بۆ
دەستەبەرکردنی پێداویستیە روحیەکانی
ئــەو کائینــە عاتیفیــە لە بــار نابێت و
بەمەش توشی خەمۆکی دەبێت.
* لــە دوای خەمۆکــی گــەورە چ

نەخۆشــیەکی دەرونــی دیکــە لــەم
ناوچەیەدا بەرباڵوە؟
یەکێکی دی لەو نەخۆشیە دەرونیانەی کە
لەم ناوچەیــەدا باوە (پانیك⁄ھەڵمەتی
تۆقیــن)ە ،کە تاک لەنــاکاو دەتۆقێت،
دەمــی وشــك دەبێــت ،ئارەقەیەکــی
زۆردەکات ،گیانی دەلەرزێت ،ھەناسەی
تەنگ دەبێت و پێیوایە لەوکاتەدا شێت
دەبێــت یان دەمرێت ،ئەم حاڵەتەی 15
بۆ  20خولــەك دەخایەنێت ،لە رۆژێکدا
 2بۆ  3جار توشى دەبێت.
* ھۆکاری ئــهم نهخۆشــی ه چیە و کام
رەگەز زۆرتر توشی دەبن؟
بــە زۆری ھۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بۆ
ئــەو بارودۆخــەی کە لەم ســااڵنەدا لە
ناوچەکەدا ھەن ،وەكو( :زەمین لەرزە،
ھاتنی داعش ،شــەڕ و ناســەقامگیری،
خراپی و ناخۆشــی ھەواڵی کەناڵەکانی

راگەیاندن کە ترس و نائارامیەکی زۆری
لــە دڵی تاکەکاندا دروســت کردوە) ،بە
ھەمان شــێوە ئەم حاڵەتــەش لە ژناندا
زیاترە ،ھۆکارەکەشی ھەر وەك باسمکرد
بۆ ئەوە دەگەڕێتــەوە کە ژن کائینێکی
عاتیفیــە ،ھەســتیارە و زوتر دەتۆقێت،
زەبــری دەرونــی زۆرتــر کاریگــەری لە
سەری دەبێت
* ئەو ھەواڵنە چین کە پێویستە بدرێن
بۆ چارەسەر؟
پێویســتە الیەنە پەیوەندیــدارەکان لەم
بارودۆخــە ئــاگادار بکرێنەوە ،ھەســتن
بــە دابینکردنی شــوێنی گەشــتیاری و
زیادکردنی پانتایی سەوزایەکان ،لەبری
ئــەوەی مەودای نێوان کــەالر و رزگاری
بکرێــت بە خانــو ،باشــتروایە بکرێت
بــە پارکێکــی ھاوشــێوەی (چاڤی الند
و ســامی عبدولڕەحمــان) ،ھیــچ نەبێت

شــوێنێك دەبێت ئــەو خەڵکە روی تێ
بــکات و لە ماڵەوە نەمێنێتەوە ،بەمەش
رێژەی خەمۆکی کەم دەبێتەوە ،چونکە
سروشتی جوان ،ئارامی و ئاسودەیی بە
دەرون دەبەخشێت.
ھەروەھا پێویســتە ســەردانی پزیشکی
شــارەزا لــە نەخۆشــیە دەرونیــەکان
بکرێت و لــە رێگەی رێنمای و دەرمانی
پێویســتەوە چارەســەر وەربگــرن و
پابەندبن بە رێنمایەکانی پزیشکەوە.
خاڵێکی زۆر گرنگى تر ئەوەیە :بەشێکی
زۆری خەڵکــی ئەم ناوچەیــە پێیانوایە
رۆیشتن بۆالی پزیشکی دەرونی جێگەی
شــەرمەزاریە ،لێــرەوە داوا لــە ھەر
تاکێــك دەکەین کە الی خۆیەوە ھەوڵی
ھۆشیارکردنەوەی خەڵکی بدات ،چونکە
ســەرەنجام کۆمەڵگەیەکــی نەخــۆش و
کپکراومان لێ بەرھەمدێت.

ئهو زانیاریانهى لهبارهى قژههڵوهرینهوه نایانزانى

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :روناک ئەکبەر
لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا قژهەڵوەرین و
روتانەوەی قژ بونهتە گرفتێکی باو الی
ژنان و پیاوان ،بەوپێیەی قژ جوانیەکی
تایبەت دەبەخشێت بە روخسار،
پێویستە گرنگی پێبدەین بۆئەوەی
بەجوانی بمێنێتەوە.
بەپێی توێژینەوەکان رێژەی گەشەکردنی
هــەر تاڵــە مویەکــی ســەر ،یــەک
سانتیمەترە لەمانگێکدا ،واتە بەدرێژایی
ســاڵێک تەنها  12ســانتیمەتر لەقژمان
درێژ دەبێتەوە ،بەشــێوەیەکی ئاســایی
رۆژانــە  100بۆ  150تاڵەمــو دەوەرێت،

ئەگــەر هەڵوەرینــی مــوی ســەر لــەو
رێژەیە زیاتربو ،ئەوکاتە پێی دەوترێت:
(قژهەڵوەریــن) و بەنەخۆشــی هەژمار
دەکرێت و پێویســتی بەچارەســەرکردن
هەیە.
بەشــێوەیەکی گشــتی زانایــان ســوڕی
ژیانی موى ســەریان دابەش کرددوە بۆ
سێ قۆناغ:
قۆناغی یەکەم :گەشەکردن (Anagen
 )phaseکە ســێ ساڵ تا شەش ساڵ
دەخایەنێت و رێژەی  82بۆ %90ى موی
سەر لەم قۆناغەدایە.
قۆناغــی دوەم :پشــودان (Telogen
 )phaseئــەم قۆناغــە ســێ مانــگ
دەخایەنێت و رێژەی  10بۆ %15ى موی
سەر لەم قۆناغەدایە.

(Katagen

قۆناغی سێیەم :هەڵوەرین
 )phaseکۆتــا قۆناغی ســوڕی ژیانی
موی ســەرە و سێ هەفتە دەخایەنێت و
رێژەکەشی  1بۆ %2ــه.
قژهەڵوەریــن زۆرجــار بــۆ هۆکارێکــی
ناوەکــی دەگەڕێتــەوە ،کەچــی پەنا بۆ
چارەســەری دەرەکــی دەبردرێت ،وەکو
بەکارهێنانــی شــامپۆ و زەیت و ..هتد،
هــۆکاری قژهەڵوەرینەکــەت رەنگــە
یەکێک بێت لەم هۆکارانەی خوارەوە کە
هەرگیز بیرت لێ نەکردوهتەوە:
 .1پســپۆرانى تەندروســتى خــۆراک
هۆکارى سەرەکى قژهەڵوەرین بۆ گرفت
لــە کۆئەندامــى هەرســدا دەگەڕێننەوە
و قەبــزى بــە هــۆکارى ســەرەکى قــژ
هەڵوەریــن دەزانن و ئەو کەســانەى کە

ئەم گرفتە تەندروســتیەیان هەیە زیاتر
توشی قژهەڵوەرین دەبنەوە.
لەالیەکى ترەوە پســپۆڕانى تەندروستى
ئامــاژە بــەوە دەکــەن قەبــزى دەبێتە
هــۆى ئــەوەى ئــەو نەخۆشــیانەى کە
هۆکارەکانیان بۆ بەکتریا و هاوشێوەکانى
دەگەڕێتــەوە زیاتــر تەشــەنە دەکــەن
و پێســتى ســەر و قژیش زیاتــر دەبنە
ئامانجى ئەم بەکتریانە.
 .2هۆکارێكــى تــر بریتیــە لــە هەبونى
دڵەڕاوکێ و ئــەو خورپانەى کە لەناکاو
لــە ژیاندا توشــی مرۆڤ دەبــن و خەم
و خەفەتیــان لێــوه پهیــدا دهبێــت،
چونكه نەخۆشــی و گرفت ه دهرونیهكان
بهگشتى کاریگەری زۆریان هەیە لەسەر
قژهەڵوەرین.
 .3یەکێکیتــر لەهــۆکارە دیارەکانــی
قژهەڵوەرین ،ســڕکردنی گشتیە لەکاتی
نەشــتەرگەری ،زۆربــەی کات ســێ
مانــگ دوای ئەنجامدانی نەشــتەرگەری
بەســڕکردنی گشــتی کەســەکە توشی
قژهەڵوەرین دەبێت.
 .4هۆكارێكى تر پهیوهســت ه بهههندێك
جــۆری نهخۆشــیهوه ،لهنمونــهى
کەمبونــەوەی مــاددەی ئاســن و زینک
و پرۆتیــن وەک لەکاتی خوێن بەربونی
زۆر بەهــەر هۆیــەک بێــت (نەخۆشــی
برینداربونــی ناوپۆشــتی دوانــزە گرێ
و زیادبونــی خوێنــی ســوڕی مانگانــە
لەئافرەتاندا...هتــد) ،یــان هەبونــی
نەخۆشــیە درێژخایەنەکانی پێست وەک
سەدەف ( )psoriasisو دەردە گورگە
سورە (.)SLE
 .5بەکارهێنانــی دەرمانەکانــی وەک
دژە خوێــن مەییــن ( )heparinو
هۆرمۆنــەکان و دەرمانــە کیماییــەکان

toxic&chemotherapeutic
 )agentو چەنــد دەرمانێکی تر دەبنە

هۆی وەســتاندنی قۆناغی گەشەکردن و
قژهەڵوەرین بەخێرایی.
 .6ژەهــراوی بــون بەماددەی ســالیۆم
 Thallium poisoningکە ماددەیەکی
بێڕەنگ و بێبۆن و بێتامە و بۆ کوشتنی
گیانــەوەرە زیان بەخشــەکان بەکاردێت
وەک :مشك ،دەبێتە هۆی قژهەڵوەرین.
 .7چەنــد هۆکارێکــی تــری وەکــو:
بۆماوەیــی ،خێــرا دابەزاندنــی کێــش،
رێجیمی قورس ،تێکچونی هۆرمۆنەکان،
نەخۆشی غوددە و شەکرە ،بەکاهێنانی
شــامپۆی خــراپ و توند بەســتنی قژ،
دەبنە هۆی زیادبونی قژهەڵوەرین.
* چارەسەرکردن
بەپێــی هــۆکاری هەڵوەرینەکــە رێگای
چارەسەرەکەشــی دەگۆڕێــت ،بــەاڵم
بەشــێوەیەکی گشــتی بۆ خۆپاراســتن
لە روتانــەوەی قژ و مانەوەی بەجوانی،
پێویستە رەچاوی ئەم رێنماییانە بکەین:
 .1کەمکردنــەوەی هــۆکاری گەرمــی
لەســەر قــژ ،وەک بەکارنەهێنانی ئاوی
گەرم و گەرمی قژ وشککەرەوە و گەرمی
کاتی بۆیەکردن.
 .2کەمکردنــەوەی راکێشــانی قژ ،وەک
لەکاتــی شــانەکردن بــ ه بەکارهێنانــی
شــانەی دان کــراوە نــەک شــانەی دان
بچوک.
 .3کەمکردنەوەی نینۆک و بەکارهێنانی
ناولــەپ و ســەری پەنجــەکان لەکاتــی
سەرشتن لەجیاتی نینۆک.
 .4خواردنی سەوزە و میوە.
 .5بەکارهێنانــی چارەســەری تایبەتی
لەالیەن پزیشکی پسپۆڕی پێستەوە.
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◘ نهوژین
لهگهڵ داهاتنى وهزی پایزدا ،پێست
روبهڕوى زۆر ئاستهنگ و كێش ه
دهبێتهوه ،بۆیه پێویست ه خانمان
ئاگادارى ئهو كێشان ه بن و ب ه زویی
چارهسهرى بكهن.
ههمو وهرزێك تایبهتمهندى خۆی ههیه،
ههڵبــهت مهبهســتمان تایبهتمهنــدى
كهشــوههوای ه كــ ه راســتهوخۆ لهســهر
روخســار و جهستهى مرۆڤ كاریگهریی
دادهنێــت .لهنێو ئهو وهرزانهشــدا ،پایز
بهدیاریكــراوى وهرزێك ه كــ ه كاریگهریی
زۆر بهجێدێڵێــت لهســهر روخســار و
پێســت ،چونكــ ه ئــهم وهرزه وهكــو
قۆناغێكــى راگــوزهره لهنێــوان وهرزی
گهرمــاى بهتین ،بــۆ وهرزی ســهرماى
توند.
ئهم تایبهتمهندی ه وادهكات ژنان ناچار بن
كــ ه زیاتر ل ه وهرزهكانى تر و دوهێندهى
هاویــن ،گرنگیی ب ه پێســتیان بدهن ل ه
پایــز دا ،بــۆ ئهم مهبهســتهش پێگهى
(حواء) ئهم رێنماییانهى بۆ پاراســتنى و بهســود دهبێــت ،چونكــ ه وادهكات
كونیلهكانى پێســت ل ه پیسی و مادهى
پێست و روخسار ،خستوهتهڕو.
زیانبهخــش پــاك بكاتــهوه ،هــهروهك
جــوان و نهرمیشــی بكاتــهوه .پــاش
 .1ئاو خواردنهوه:
دیاره بههۆی ســاردبونى كهشــوههواوه دهرچونیــش ل ه گهرمــاو ،بیرت نهچێت
پل ه ب ه پل ه لــهم وهرزهدا ،بهپێچهوانهى دهموچاوت ب ه ئاوى ســارد بشــۆره ،بۆ
هاوینــهوه كهمتــر ئــاو دهخورێتــهوه ،ئهوهى كونیلهكانى پێســتى روخســارت
دابخرێنهوه.
ئهمهش زیانى بۆ پێست دهبێت.
بۆی ه زۆر گرنگ ه رێژهیهكى زۆر و باش ل ه
ئاو بخۆیتهوه ،بۆ ئهوهى پارێزگاریی ل ه  .3خۆت له سابون ب ه دور بگره:
پێســتت بكات ل ه وشكبونهوه ،ههروهها تادهتوانیــت ســابون بهكارمههێنــه،
هــهر ژههرێكیــش لــ ه جهســتهدا ههی ه چونكــ ه دهبێتــ ه هــۆی وشــكبونهوهى
پێســت ،بهوپێیهى پایز لــهو وهرزانهی ه
وهدهری نات.
ك ه پێست بهشێوهیهكى سروشتى تێیدا
وشــك دهبێتهوه .بۆی ه ب ه بهكارهێنانى
 .2گهرماوی ههڵمیی:
ئهنجامدانــى گهرماویــی ههڵمیــی لــ ه سابون ئهگهرى وشكبونى پێستت زیاتر
ههفتهیهكدا یــهك جار ،كارێكى گونجاو مهكــه ،بهڵكو لــ ه بری ئهو ،شــامپۆی

دیكــهى دهســت و روخســار شــۆردن
بهكاربێنه كهزیانی كهمتره.
 .4ئــاگات لــ ه شــێداركردنهوهى لێوت
بێت:
یهكێــك لــ ه كێشــ ه زهقهكانــى پایــز،
وشــكبون و وشــكههڵگهڕانى پێســتى
لێــوه ،بۆی ه دهبێت بــ ه وردی ئاگاداری
ئــهم حاڵهت ه بین .بــۆ ئهمهش دهكرێت
چهنــد رێگهیــهك بگریتهبــهر ،لهوانــه:
بهكارهێنانــى رۆنــى كاكاو ،یــان
بهكارهێنانــى مادهى گلیســرین ،یاخود
چهوركردنى لێو ب ه رۆنى زهیتون.

سابون دهبێت ه
هۆی وشكبونهوهى
پێست

و نــهرم و شــێداركردنهوهى پێســت ل ه
پایز دا ،بۆی ه دهتوانیت وهكو یهكێك ل ه
 .5بهكارهێنانى ماسك:
ماســك «قنــاع» لــهو رێگایانهیــ ه ك ه بژاردهكانى پاراستنى پێستى روخسارت
زۆر ســودى دهبێت بۆ زیندوهێشــتنهوه پشتى پێببهستیت.

شاژن ه بێتاجهكهى شارهزور

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :بهختیار عهباس
عادیلە خانم ( ،)1924-1859ژنێكى
دەسەاڵتدار و کارگێری ھۆزی جاف
و ھاوسەری عوسمان پاشای جاف و

کچی عەبدولقادر بەگی ساحێبقڕان و
دایکی ئەحمەد موختار جاف و تاھیر
بەگی جاف دو شاعیری ناودار بوە.
ئینگلیزیەکان پێیان وتوە «شاژنی
بێتاجی شارەزور».

بنەماڵەکــەی لــە دوای تێکچونــی
فەرمانڕەوایــی میرنشــینی بابــان لــە
ساڵی 1851دا لە ســلێمانییەوە چوهت ه
واڵتی ئەردەاڵن ،عادیلە خانم لە ســاڵی
 1859دا لــە شــاری ســنەی پایتەختی
ئەردەاڵنیهكان لە دایکبوە.
جیاواز لــ ه كچانى دیكــه ،خوێندویهتى
و بنچینــەی خوێندنــی قورئانــی لــە
سەردەســتی مامۆســتای تایبەتــی
وەرگرتوە.
لــە ســاڵی 1895دا لە ھەڵەبجە شــوی
بــە وەســمان پاشــای جــاف کــردوە،
كــ ه لــە دوای مەحمود پاشــای جاف،
ســەرۆکایەتی ھۆزی جــاف دەکەوێتــە
ئەســتۆی عوســمان پاشــا و عادیلــە
خانــم دەبێتــە یارمەتیدەرێکــی کارای
ھاوسەرەکەی.
کــە عوســمان پاشــا پیــر دەبێــت و
ھەروەھا لە دوای مردنیشــی لە 1905دا،
عادیلــە خانــم ھەمــو کاروبــاری ھۆزی
جــاف بەڕێــوە دەبــات و ناوبانگــی لە
ھەمــو ناوچەی شــارەزور و ھەورامان و
شــوێنەکانی دیکەی باشوری کوردستان
بــاو دەبێتەوە و رێزێکــی زۆری لە ناو
خێڵەکانــی رۆژھەاڵتــی کوردســتانیش
دەبێت و فەرمانی جێبەجێ دەکرێت.
ههندێــك ههنگاوی ناوه كــ ه دهرخهرى
ئهوهن نوێتر و جیاوازتر ل ه فهرمانڕهوایان
بیری كردوهتهوه ،بۆنمون ه ل ه مهسهلهى
ســزادان دا ،ل ه بری رێگ ه عهشایهریی و
تۆڵهسهندنهوهكه ،بەندیخانەی تایبەتی
دروســت کردوه ،بــۆ بەنــد کردنی ئەو
تاوانبارانــەی کــە فەرمانــی بەســەردا
دەدان.
ئــهو ژنێــك بو زۆرحەزی بــە ئاوەدانی
و پێشخســتنی زانســت و خوێندەواری
کــردوە ،قوتابخانــە و بازاڕێــک و چەند
باڵەخانەیهكــی گــەورەی لــە ھەڵەبجە

بهكارهێنانى ماسك
سودى دهبێت بۆ
زیندوهێشتنهوهى
پێست
بهتایبهتیــش دهتوانــى ئــهو ماســكانه
بهكاربێنــى كــ ه ههنگویــن و خهیــار ل ه
زۆره ل ه
پێكهاتهيان دا ههي ه و ســوديان 
شێداركردنهوهى پێست به بهردهوامی.

دەربارەی

لە 1905وه عادیلە
خان کاروباری
ھۆزی جافى
بەڕێوەدەبرد

بنیــات ناوه و لــە گوندێکــی بچوکەوە
کردیە شــارێکی ئاوەدان و گەلێک باخ و
سەیرانگای جوان و دڵگیری لێ دروست
کرد.
عادیلــە خانــم لــە بــەھاری 1924دا لە
تەمەنی  65ســاڵیدا لە شاری ھەڵەبجە
مــرد و لــە گۆڕســتانی (عەبابەیلێ)ى
نزیک ھەڵەبجە بە خاک سپێردرا.
مێژونوســى ناســراوى كــورد :محەمەد
ئەمیــن زەکــی بــەگ ،ئامــاژەی بــە
ھەڵکەوتویی و ھۆشــیاری عهدیل ه خانم
و کاریگەریــی لەســەر مێردەکــەی و
عێلەکــەی و تێکڕا ناوچەکــەدا کردوە،
ھەروەھا بەبایەخــەوە ئاماژەی بەتوانای
خانم لە بواری شارســتانی و بیناسازی
و کاروبــاری فەرمــی و کۆمەاڵیەتــی و
خێڵەکیدا داوە.
(ئەدمۆندز) باسی لەوە کردوە کە گشت
دەســەاڵتی وەســمان پاشــا ،لــە پاش
مردنی ،کەوتوەتە دەســتی خانمی ژنی
کە لە راســتیدا شاژنی تاج پێ نەدراوی
شــارەزور بوە ،ئینگلیزەکانیش لەالیەن
خۆیانەوە نازناوی بەرزی ھیندیی «خان
بەھادور»یان پێبەخشیوە.

نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکــەم ژمــارەی لــە 2016/12/26
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:
07480207400
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

کچێك وەرزش دەکاتە پیشە

◘ نەوژین ،نیگار عومەر
ئهگهرچی هیچ كۆلێژ و پهیمانگایهكى
وهرزشیی تهواو نهكردوه ،بهاڵم بهبێ
شك ئهو یهكێكه له دیارترین ئهو
كچانهى ل ه بوارى وهرزش دا له قهزاى
دهربهندیخان دا دیار و چاالكن.
لهگــهڵ ئــهو كرانهوهیهى ل ه هۆشــیاری
خهڵكــى ههرێمى كوردســتاندا لهبارهى
پێویســتیی بــرهودان بــ ه وهرزش و
وهرزشــیی كهســى هاتوهت ه ئــاراوه ،ل ه
قهزا و ناحیهكانیشــدا ئهم هۆشــیاریی ه
بهرهوپێشــهوهچوه ،لــهم نێوهندهشــدا
ژنــان لــهو ناوچانــ ه بــۆ وهرزشــكردن
و پــهرهدان بــ ه ئاســتى وهرزشــییان،
هاتونهته پێشهوه.
لــ ه یهكێــك لــهو قهزایانــهدا كــ ه
دهربهندیخانــه ،كچێــك توانیویهتــى
پــهره بهتواناكانى خۆی بــدات و وهكو
وهرزشــكارێكى دیــار دهربكهوێت ،نهك
ههر ئهمــه ،بهڵكو وهرزشــی كردوه ب ه
دهروازهیــهك بۆ رۆڵگێڕانى زیاتری ژنان
له كۆمهڵدا.
نیگار مەحمود 38 ،ســاڵ ،دانیشــتوی
قــەزای دەربەندیخانە ،توانیویهتى وهكو
تاكێكــى پێشــهنگ لــ ه شــارهكهى دا
هۆڵێكــى راهێنانــى وهرزشــی بۆ
ژنان بكاتهوه.
ئهو ل ه دیدارێكــى رۆژنامهى
(نهوژیــن) دا ،ئامــاژهى
بهوهكــرد كــ ه تــا پۆلــی
ئامادەیــی
شەشــی
خوێنــدوە و خاوهنــى
هیــچ بڕوانامهیــهك نیی ه
لــ ه بــواری كارهكــهى دا،
بهاڵم نهیهێشتوه ئهم ه ببێت
بــ ه رێگر لــ ه بــهردهم حهز و
خولیاكهى دا.
وتــى :من لەســەرەتای مناڵیمەوە
حــەزم بــۆ وەرزش هەبــوە ،ئــەم
حەزەم بەردەوام بو تاســاڵی  2008ك ه
لهو ســاڵهدا بوم بــ ه كارمهند ،ئهمهش
دهرفهتــى هاتنــ ه دهرهوهى لهمــاڵ و
پیادهكردنى حهزهكهمى زیاتر كرد.
ئهوهى ك ه ئێســتا ب ه پێكهنینهوه باسی
دهكات و پێشتر ریسك و سهركێشیهكى
گــهوره بوه كــ ه رهنگــ ه ببوایهت ه هۆی
كۆتایی هێنان بهههمــو لهماڵ دهرچون
و ئیشوكارێكى ،ئهوهی ه ك ه لهو سااڵنهدا
دواى دهوام هاتوچۆی هۆڵێكى وهرزشیی
كردوه و دهستى ب ه راهێنان لهو بوارهدا
كردوه و یهكهم ههنگاوى بۆ بهدیهێنانى
خولیــای ل ه بــوارى وهرزشــی دا ناوه،
ههمــو ئهمانهش بــ ه دزیــی ماڵهوهیان
كردویهتى و نهیهێشتوه پێی بزانن!
لهبارهى ئهمــهوه دهڵێت« :زۆر جار لە

دەوامەوە کاتێکی کەمم هەبو دەڕۆشــتم
بــۆ هۆڵی لەشــجوانی و حەزی زۆرم بۆ
ئــەم جۆرە وەرزشــە هەبــو ،نەمدەوێرا
قسە بۆ ماڵهوه بکەم ،چونکە بۆ ئەو
کاتە ئەمجۆرە وەرزشە بۆ ژنان زۆر
عەیبە بــو ،بۆی ه بە دزی ماڵەوە
ئەم وەرزشەم دەکرد بۆ ماوەی
چەند ساڵێك».
(نیــگار) بــەردەوام دەبێــت
لەســەر خۆپێگەیانــدن لــ ه
بــوارى وهرزش و برهودان ب ه
تواناكانــى ،ل ه ســاڵی 2015
بڕیــاردهدات ئــهو توانایــهى
ههیهتــى لــ ه یاریكردنــهوه
بگۆڕێــت بــۆ راهێنــان و
سهرپهرشــتیاریی ،بــۆ
ئهمهش بهشــداریی ل ه
چهنــد خولێــك دا

دهكات و بڕوانامهى راهێنهری وهرزشیی

ب ه سهركهوتویی بهدهست دههێنێت.
لهوســاتهوه بهدواوه ،ئهو ل ه یهك كاتدا
بۆخــۆی وهرزش دهكات ،لهالیهكــى
تریشــهوه وهكــو راهێنــهر لــ ه هۆڵێكى
وهرزش و لهشجوانى ژنان ل ه قهزاكهیاندا
كاردهكات.
(نیــگار) لهمبارهیــهوه دهڵێت« :کچان
دهتوانن پشــت بــە خۆیان ببەســتن و
بــۆ ئامانجەکانیان هەوڵ بدەن ،بڕوانام ه
مــهرج نییــە بۆ ئــەوەی ببیتــه خاوەن
کاری خۆت».
لهبــارهى كارهكــهى ئێســتایهوه
دهڵێــت :ئێســتا مــن سەرپەرشــیار
و راهێنــەری هۆلێکــی لەشــجوانیم
لەقــەزای دەربەندیخان ك ه دهتوانم بڵێم
گەورەترین هۆڵی وەرزشیی ه ل ه شارهكه،
ك ه ئهمهش دهستپێشــخهریهك ه پێشــتر
بونى نهبوه.
ئهگهرچــی ئێســتا هۆڵهكــهى پــڕه ل ه
یاریــزان و ناوبانگێكى باشــی ههیه،
بــهاڵم ئــهم دۆخ ه ل ه ســهرهتادا
وانهبوه ،بهوپێیهى ههنگاوهك ه
ســهرهتایی بوه ،ههربۆی ه
كاتــى ویســتوه ههتــا
ژنــان بهربهســتهكانى
عهیب ه بشكێنن و روی
تێبكهن.
« لە ســە ر هتا ی
کارکردنــم دا کارم
بــۆ پــارە نەکــرد،
ئامانجــم ئــەوە بــو
ژنــان گرنگــی بەم
وەرزشــە بــدەن،
چونکــە وهرزش
گرنگــە بــۆ هەمــو
تاكێــك» .کچــە
راهێنەرەکــە وای
وت.
لە هۆ ڵە کــە ی
(نیــگار) دا رۆژان ه
نزیکــەی ( )300ژن
راهێنــان دەکــەن،
خزمهتگوزاریهكانى
هۆ ڵه كه یشــی
جیــاوازه و زیــاد
بوارێكــى
لــ ه
گرتوهتهوه.
لــە
دەڵیــت:
هۆڵەکــەی ئێمەدا
چەنــد جــۆرە
وەرزشێك هەیە،
یــاری:
وەك
(زومبا ،راهێنانى
و
ســویدیی
یــاری كێــش و
قورســایی) ،هەر
کەســ ه و

بڕوانام ه مهرج
نییە بۆ ئەوەی
ببیته خاوەن
کاری خۆت

یاری خۆی جیایە و بۆ ههر كهســێكیش
بهرنامهى تایبهت دادهنێین.
واپێدهچێــت خزمهتگوزاریهكان ب ه دڵی
ئــهو ژنان ه بێــت ك ه ســهردانى هۆڵهك ه
دهكهن.
هاوژیــن جەمــال ،یهكێكــ ه لــ ه
ســهردانیكهرانى هۆڵهكهى (نیگار) ،بۆ
(نهوژین) وتى :ســەرەتا وەك شــتێکی
ئاسایی رومکردە ئەم هۆڵە بهمهبهستى
بهدهســتهێنانى لەشوالرێکی رێك ،بهاڵم
وا ماوەی دو ساڵە بهردهوامم و سودێكی
زۆری جەستەیی و دەرونییم لێ بینیوە.
وتیشی« :زۆر ئاسودهین ب ه یاریكردنمان،
چونكــ ه راهێنەرەکەمان بەشــێوەیەکی
زۆر باش و وەكو خوشكمان مامهڵهمان
لهگهڵدا دهكات».
بهههمانشــێوه (پــەروا عەلی)یــش ك ه
یهكێكــى تره لــ ه بهشــدارانى هۆڵهكه،
رازی ه بهوهى ل ه هۆڵهدا بهدهستیهێناوه.
وتــى :ئاواتم ئەوە بو کێشــم دابەزێت و
سەرەتا الم ئەستەم بو ،بەاڵم ك ه هاتم ه
ئێــره توانیم ئەو ئاواتــەم بهێنمە دی و
ئێســتاش دەزانــم هیچ شــتێك مەحاڵ
نییــە ئەگەر هەوڵ بدەیت و خۆت ماندو
بکەیت.
ئــهم نمونــ ه ســهركهوتوانه ،بــون بــ ه
ههوێنى ئــهوهى (نیگار) بــرهوى زیاتر
بــهو بــواره بــدات كــ ه بوهت ه پیشــهى
سهرهكیی ژیانى.
وهكخــۆی ئامــاژهى بــۆ دا ،جگــ ه لــ ه
راهێنانى رۆژانه ،توانیویهتى كتێبێكیش
لهسهر وەرزشی لەشجوانی بنوسێتهوه،
كــ ه دواتــر بــۆ زمانهكانــى عهرهبــی و
ئینگلیزییش وهرگێڕدراوه.
«ئامانجم ئەوەیە ژنان زیاتر گرنگی بەم
وەرزشە بدەن و ســودی لێببینن ،بۆیه
جگە لە هۆڵەکە لە رێگەی نوسینیشەوە
ئــەم هەوڵە دەدەم»( .نیگار) ب ه باوهڕ
بهخۆبونێكهوه وای وت.

