ژمارە ( )32تهموزى 2019
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

به ههرهوهزیی
خانهقین رهنگ
دهكهن
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ژنێــك كاندیــدی پۆســتى جێگــرى
سهرپهرشتیاری ئیدارهى گهرمیانه
ژن ه ئاژهڵدارهكهى باوهنور
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بۆ پۆســتى جێگــرى سهرپهرشــتیاری
◘ نهوژین
ئیــدارهى گهرمیان ك ه تائێســتا بهتاڵ ه
و پــڕ نهكراوهتهوه( ،ســروه محهمهد)
بۆیهكهمجار ژنێك كاندیده بۆ
بهڕێوبــهرى ناحیهى رزگاریی ســهر ب ه
وهرگرتنى پۆستێك له ئیدارهى
كهالر ،یهكێكه له پاڵێوراوهكان.
گهرمیان ،ك ه پۆستى جێگری
ناوبراو جهختــى ل ه زانیارییهك ه كردهوه
سهرپهرشتیاری ئیدارهكهیه.
و بــ ه (نهوژیــن)ى وت 3 :كــهس بــۆ
بهپێی زانیاریهكانى رۆژنامهى (نهوژین) ،ئهو پۆســت ه كاندیدكــراون ك ه  2پیاو و

ژنێكن ،بهاڵم تائێســتا بڕیــاری كۆتایی «ههنگاوێكى باش» وهسف دهكرێت.
لهوبارهوه (شوكری ه غهفور) ،چاالكوانى
لهوبارهوه نهدراوه.
(ســروه محهمهد) یهكهمیــن ژن ه كهل ه ژنــان ،ب ه (نهوژیــن)ى وت :لهگهرمیان
گهرمیانــدا پۆســتى بهڕێوبهرى ناحیهى دا رێــژهى ژنان له پۆســت ه فهرمیهكاندا
وهرگرتبێت و تاك ه ژن ه ك ه ل ه دهڤهرهكهدا كهمــه ،بۆیــ ه وهرگرتنى ههر پۆســتێك
لهالیهن ژنانهوه كارێكى پێویسته.
ئێستا ئهو پۆستهى ههبێت.
كاندیدكردنــی ناوبــراو لهالیــهن ل ه الپهڕه ( )2دا راپۆرتێك لهوبارهیهوه
چاالكوانانــهوه پێشــوازیی لێكراوه و ب ه دهخوێننهوه.

گهرميان :لهمساڵدا هيچ حاڵهتێكى كوشتنى ژنان تۆمارنهكراوه
پێنــج مانگــى یهكهمــى ئهمســاڵ دا
◘ نهوژین
لــ ه ســنورى ئیــدارهى گهرمیــان ،هیچ
حاڵهتێكى كوشتنى ژنان تۆمارنهكراوه،
لهماوهى نیوهى یهكهمى ئهمساڵدا
بهپێی بهدواداچونێكى (نهوژین)یش ،ل ه
لهگهرمیان هیچ حاڵهتێكى كوشتنى
ژنان تۆمارنهكراوه ،ئهمهش بهگوێرهى مانگــى حوزهیرانیش دا بهههمانشــێوه
هیــچ حاڵهتێكى كوشــتنى ژنــان تۆمار
ئامارێكى فهرمیی.
نهكــراوه ،بهمــهش لهمســاڵدا ناوچهك ه
بهڕێوبهرایهتى گشتى بهرهنگاربونهوهى هیــچ حاڵهتێكى ژنكوشــتنى بهخۆیهوه
توندوتیــژی دژ بــ ه ژنان لــه وهزارهتى نهدیوه.
ناوخــۆى ههرێمــى كوردســتان ،لــ ه بهپێی ئامارهك ه ل ه ســنورى دهسهاڵتى
بهرهنگاربونــهوهى
ئامارێكدا ئاشــكراى دهكات ك ه لهماوهى بهڕێوبهرایهتــى

كچان ل ه
كشتوكاڵ
دا یهكهمن
»»6

توندوتیــژی دژ ب ه ژنان ل ه گهرمیان ،ك ه
شارهكانى كهالر و كفری و ناحیهكانیان
دهگرێتــهوه بــ ه ناحیهكانــى ئهوبــهرى
سیروانیشــهوه ،ئهمساڵ هیچ حاڵهتێكى
كوشتنى ژنان تۆمارنهكراون ،لهكاتێكدا
بهكۆی گشتى ناوچهكان ( )18حاڵهتى
كوشتنى ژنانیان تێدا تۆماركراوه.
بهپێی ئامارهكه ،گهرمیان لهپێشــهوهى
ناوچهكانى دیكهیــ ه ك ه هیچ حاڵهتێكى
كوشــتنى ژنانى تێــدا تۆمــار نهكراوه،
بهپێچهوانهشــهوه زۆرترین حاڵهتهكانى

كوشــتنى ژنــان كــ ه ( )5حاڵهتــه ،ل ه
سنورى پارێزگاى (سلێمانى) دا بوه.
لهبــارهى توندوتیژییهكانــى دیكــهوه،
ئامارهك ه رونیدهكاتهوه ك ه ل ه سهرهتاى
ئهمســاڵهوه تاكۆتایــی مانگــى ئایاری
ئهمســاڵ لهگهرمیــان )307( ،حاڵهتى
توندوتیــژی جۆراوجــۆر لــ ه ســنورى
گهرمیان دا تۆماركراوه.
لــ ه راپۆرتێكى ئهم ژمارهیهى (نهوژین)
دا لــه الپــهڕه ( ،)2وردهكاریی زیاتری
ئهم ئامارانه دهخوێننهوه.

دۆخی منااڵنی گەرمیان ل ه
( )2019دا
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حهپی قهڵهویی سودی
زۆره یان زیان؟
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گهرمیان :نیو ساڵی بێ خوێنڕشتنى ژنان
◘ نهوژین
ئهگهر بشێت ناوێك بهسهر نیوهى
یهكهمى ئهمساڵدا بهسهر دۆخى ژنانى
گهرمیاندا ببڕین ،ئهوا رهنگ ه نزیكترین
ناو له واقیعهوه ئهوهبێت ك ه بڵێین:
نیو ساڵی بێ خوێنڕشتنى ژنان بو.
بەپێــی ئامارهكانــی بەڕێوەبەرایەتیــی
گشــتیی بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی
دژی ژنان لە وهزارهتى ناوخۆی هەرێم ،ل ه
پێنج مانگى ئهمساڵ دا هیچ حاڵهتێكى
كوشــتن و خۆكوشــتن و خۆسوتاندنى
ژنــان لهگهرمیــان تۆمارنهكــراوه،
حاڵهتهكانى توندوتیژییش ب ه گشتى دژ
ب ه ژنان كهمبونهتهوه و لهبهرامبهریشدا
سكااڵكان زیادیان كردوه.
بهپێی ئامارهكانى ئهو بهڕێوبهرایهتییه،
لە پێنج مانگی ســەرەتای ئەمساڵدا لە
هەرێمی كوردســتان (سهرهتاى كانونى
دوهم بــۆ كۆتایــی ئایــار) )18( ،ژن
كوژراون و ( )25ژنیش خۆیان كوشتوە،
لهو نێوهندهشــدا پارێزگاى سلێمانى ل ه
پێشــهوهى ناوچهكانى تره له كوشتنى
ژنــان ب ه ( )6حاڵــهت ،ههمان پارێزگا
ل ه پێشهوهى پارێزگاكانى تره ل ه زۆریی
حاڵهتهكانى خۆكوشتنى ژنان.
ئهم ئاماره ئهگهرچی هێشتا ههر بهرزه
و دهرخــهرى ئهوهی ه بــهالی كهمهوه ل ه
( )10رۆژدا ژنێك ل ه ههرێمى كوردستان
دهكوژرێت ،بهاڵم هاوكات لهچاو ســاڵی
پار رێژهكه كهمتره ب ه ( )4حاڵهت.
پهیوهندیــدار بــ ه حاڵهتهكانــى تــری
توندوتیژییهوه ،ئهوا ئامارهك ه ئاشكراى

ئهمساڵ هيچ
ژنێك نهكوژراوه
و هيچ ژنێكيش
خۆى نهكوشتوه

دهكات لــهم پێنــج مانگــهدا ()89
ژن ســوتاون و ( )49ژنیــش خۆیــان
ســوتاندوه .بهشــى گهرمیانیــش لــهم
حاڵهتانــ ه كهمترین ه لهچــاو ناوچهكانى
تــر ،كــ ه تهنهــا ( )1حاڵهتى ســوتانى
ژنانه.
یهكێك لهو حاڵهتانهى ك ه ب ه شێوهیهكى
بهرچاو بونى ههی ه لهناوچهكان و ههست
بــ ه زیادبونــى دهكرێــت ،توندوتیژی و
دهســتدرێژی سێكســی ه بۆســهر ژنان،
كهبهپێــی ئامارهكــهى بهڕێوبهرایهتــى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی دژ بــ ه
ژنــان لــ ه وهزارهتــى ناوخــۆی ههرێمى
كوردستان ،ژمارهك ه بۆ ئهم پێنج مانگ ه
( )43حاڵهته ،بهشــى گهرمیانیش لهم
جۆره توندوتیژی ه دا ( )3حاڵهته.
ئامارهكــ ه دهریدهخات لهســهر ئاســتى
ههرێمــى كوردســتان دا حاڵهتهكانــى
(خۆســوتاندن ،كوشــتن ،خۆكوشتن و

ئامارى  5مانگى حاڵهتهكانى توندوتيژي دژ به ژنان له ههرێمى كوردستان
دهستدرێژی سێكســی) كهمیان كردوه،
لهبهرامبهریشدا حاڵهتهكانى (سوتان و
تۆماركردنى سكااڵ) زیادیان كردوه ،وهك
لهو خشتهيهى سهرهوهدارونكراوهتهوه.
لهبارهى تۆماركردنى سكااڵوه ،ئامارهك ه
رونیدهكاتــهوه كــ ه ( )368حاڵــهت
زیادیكردوه.
ئــهم زیادبونــهش بــهرای بهرپرســێك
لــ ه بهڕێوبهرایهتــى بهرهنگاربونــهوهى
توندوتیــژی دژ بــ ه ژنــان لــ ه ههرێمى
كوردستان ،حاڵهتێكى ئیجابیه.
رەوەنــد ســابیر ،بەڕێوەبەری گشــتیی
راگەیانــدن و پەیوەندییــەكان لــە

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژیــی دژ بــە ژنان لــە وهزارهتى
ناوخۆی هەرێمی كوردســتان ،بهسایتی
(رۆژنیوز)ى وتــوه« :ئێمە هیچ كاتێک
دڵمان بەو ئامارانە خۆش نییە ،چونكە
هــەر ئامارێــك ئەوەمــان پێدەڵێــت لە
كۆمەڵگادا ژنێك دەبێتە قوربانی ،بەاڵم
ئەوەی جێگای دڵخۆشــیە ساڵ بە ساڵ
رێژەی سكااڵ زیاد دەكات».
ئهو بهرپرســ ه پێیوایــ ه ئەمە دەرخەری
ئەوەیــە كــەوا «كۆمەڵــگای كــورد و
ژنــان بە تایبەتی هۆشــیار بونەتەوە لە
چۆنیەتی وەرگرتنــەوەی مافەكانیان لە

رێگای تۆماركردنی سكااڵوه».
لهبــارهى ناوچــهى گهرمیانیشــهوه،
ئامارهكانى ئهو بهڕێوبهرايهتي ه گشتيي ه
دهریدهخهن ل ه ســێ بــوارى توندوتیژی
دا (كوشــتن ،خۆكوشتن ،خۆسوتاندن)
هیچ حاڵهتێــك تۆمارنهكراوه لهم پێنج
مانگهدا ،حاڵهتى (ســوتان) تهنها یهك
دان ه بوه و دهستدرێژی سێكسیش ()3
حاڵهت.
لهبــارهى سكااڵكانیشــهوه ،ئامارهكــ ه
رونیدهكاتــهوه لــهم ماوهیــهدا ()303
ســكااڵى دژ به توندوتیــژی جۆراوجۆر،
لهگهرمیان تۆماركراون.

بۆیهكهمجار ژنێك كێبڕكێی وهرگرتنى پۆستێكى ئیدارهى گهرمیان دهكات

چاالكوانێك :پشتگیریی (سروه خان) دهكهین بۆ وهرگرتنى پۆستهكه

 2پياو و ژنێك
بۆ وهرگرتنى
ئهو پۆست ه
پاڵێوراون

وهرگرتنى ئهو
پۆسته لهالیهن
ژنێكهوه ،ههنگاوێكى
باشه
◘ نهوژین ،زريان محهمهد
بۆ یهكهمجار ژنێك كاندیده
بۆ وهرگرتنى پۆستى جێگری
سهرپهرشتیاری ئیدارهى گهرمیان،
چاالكوانێكیش بونى ژنان لهو
پۆستانهدا به پێویست دهزانێت.
پــاش خانهنشــین بونــى (عهبدوڵــا
ئهنــوهر) ،تائێســتا پۆســتى جێگــری
سهرپهرشــتیاری ئیــدارهى گهرمیان ب ه
چۆڵــی ماوهتــهوه ،بۆ پڕكردنهوهیشــی
چهند كهسێك كاندیدن ك ه یهكێك لهوان
ژنه و دوانیان پیاون.
بهپێــی زانیارییهكانــى رۆژنامــهى

(نهوژین) ،بهڕێوبهرى ئێستاى ناحیهى
رزگاریی (ســروه محهمــهد) ،یهكێك ل ه
كاندیدهكانى وهرگرتنى پۆستى جێگری
سهرپهرشتیاری ئیدارهى گهرمیانه.
لهوبــارهوه (ســروه محهمــهد) جهختى
لــ ه زانیارییهكــ ه كــردهوه و رایگهیانــد
كــ ه لهالیــهن حزبهكهیــهوه (یهكێتــى
نیشتمانى كوردستان) پشتگیرییكراوه و
كاندیدكــراوه بۆ وهرگرتنى ئهو پۆســت ه
لهگــهڵ  2كهســى تــر ،بــهاڵم ئاماژهى
بهوهكرد ك ه هێشــتا ئهو پرس ه یهكالیی
نهكراوهتــهوه و حكومــهت هیچكام لهو
كاندیدانهى ههڵنهبژاردوه ،بۆی ه نایهوێت
له ئێستادا هیچ لهوبارهیهوه بڵێت.
سروه محهمهد ،هێماى بۆ ئهوهشكرد ك ه

ئهو لهو سۆنگهیهوه خۆی كاندید كردوه
بۆ ئهو پۆســته ،ك ه پێیوای ه پێویســت ه
ژنان رۆڵی زیاتریان ههبێت ل ه حكومهت
و دهسهاڵتى ناوچهكه.
وتى :لهگهرميان دا ژمارهى بهڕێوبهرانى
ژن زۆر كهمــن ،تهنها یــهك بهڕێوبهرى
گشــتى ژنمــان ههیــ ه و تهنهــا یــهك
بهڕێوبهرى یهكهى ئیداری ژنمان ههیه.
لهو سۆنگهیهشــهوه (ســروه محهمهد)
پێدانــى هــهر پۆســتێك بــ ه ژنــان ب ه
ئاراستهى هاوسهنگبونى زیاتری بااڵنسی
جێندهریــی نێــوان ژنــان و پیــاوان ل ه
پۆستهكانى گهرمیان ،بهگرنگ دهزانێت.
ســروه محهمــهد ،یهكهمیــن و تاك ه ژن ه
كــ ه لهگهرمیــان دا پۆســتى بهڕێوبهرى

ناحیــهى وهرگرتــوه ،بهگشــتیش لــهم
ئیــداره نیمچــ ه ســهربهخۆیهدا رێــژهى
ژنــان لــ ه پۆســت ه بااڵكانــدا زۆر كهم و
سنورداره.
بهپێــی ئامارێكى پێشــوتری (نهوژین)
كــ ه لــ ه ئیــدارهى گهرمیانهوه دهســتى
كهوتــوه ،لهكۆی ســهروى  70پۆســتى
بهڕێوبهرى جۆراوجۆرى سنورهكه ،ژنان
نزیكــهى  10پۆســتیان ههی ه و ههندێك
لهوانهش كاتین.
بــهرای چاالكوانێكــى ژنــان ،وهرگرتنى
پۆســتى جێگــرى سهرپهرشــتیاری
ئیــدارهى گهرمیــان لهالیــهن ژنێكهوه،
ههنگاوێكى دروست و باشه.
شوكری ه غهفور ،به رۆژنامهى (نهوژین)

ى وت :ژنــان لهدهنگــدان و بوارهكانــى
تــردا بهشــدارییهكى چاالكیــان ههیــه،
بۆیــ ه ههق ه ل ه پۆستهكانیشــدا بهشــى
پێویستیان پێبدرێت.
وتیشــی :لهگهرمیــان دا رێــژهى ژنــان
لــ ه پۆســت ه فهرمیهكانــدا كهمــه ،بۆی ه
وهرگرتنى ههر پۆستێك لهالیهن ژنانهوه
كارێكى پێویسته.
ئهو چاالكوانهى بوارى ژنان ،پشتگیریی
خۆیشــی بــۆ وهرگرتنــى پۆســتى
سهرپهرشــتیاری ئیــدارهى گهرمیــان
لهالیــهن ژنێكــهوه دهربــڕی و پێیوایــ ه
«ههنگاوێكى باشه».
وتیشــی :پشــتگیریی (ســروه خــان)
دهكهین بۆ وهرگرتنى ئهو پۆسته.

خێزان

زیانی مادە پاککەرەوەکان بۆ پێستی ژنان
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پزیشكێكى پسپۆڕ :دهبێت له بهكارهێنانى دا دهستكێشی تایبهت لهدهست بكرێت

◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
وێرای ئەوەی مادە پاککەرەوەکانی
وەک (فاس و عیمالق) لەالیەن
بەشێک لەژنانەوە بۆ خاوێنکردنەوە و
رەونەقدارکردنی ماڵهوهیان بەکاردێن،
بەاڵم بهوتهى پسپۆڕان هەر ئەم مادە
خاوێنکەرەوانە زیانی ئێجگار زۆر بە
جەستە و پێستی ژنان دەگەیەنن.
(رێواز) یەکێکە لە ئافرەتانەی کە مادەی
خاوێنکردنەوەی بۆ پاککردنەوەی گهرماو
و تهوالێتــی ماڵەکــەی بەکارهێنــاوە،
وەکخــۆی ئاماژەى پێــدەکات ئهگەرچی
هەندێک جێگای ماڵەکەی بۆ رەونەقدار
کردوە ،بەاڵم بەهۆیەوە توشی نەخۆشی
هەستیاری پێست بوە.
رێواز عوســمان 26 ،ساڵ ،بۆ (نەوژین)
دەڵێــت« :چەنــد ســاڵێکە مــادەی
پاککردنــەوەی ماڵ بــۆ بریقەدارکردنی
کاشــی تهوالێــت و حەمامــی ماڵەکەم
بەکاردێنم ،چونکــە لەکاتی بەکاهێنانی
ئــەم مادانــەدا دەستکێشــم لەدەســت
نەدەکــرد و ماوەیەکــی زۆر لەو جێگایە
ئهم قسهی ه ژنێكیش جهختى لێكردهوه.
دەمامەوە کە فاســم تێدا رژاندبو ،لەبەر زیانێکی پێ نەگەیاندوم».
ئــهم رێگهیــهش ئهگهرچــی باشــتره ،ڤینۆس خەتاب29 ،ســاڵ ،بۆ (نەوژین)
ئەمە توشی حەساسیەت بوم».
بەشــێکی تــر لەژنــان وای بــۆ دەچــن بــهاڵم بهوتــهى پزیشــكێك بهتــهواوى دوا« :لەکاتــی بەکارهێنانیــدا گەرچــی
لەدەســتکردنی دەســتکێش لەکاتــی دڵنیاكهر نیه ،چونك ه ئهو مادان ه دهبێت دەستکێشیشــم لەدەســت دەکرد ،بەاڵم
بەکارهێنانی ئەم مادە خاوێن کەرەوانەدا ،دهستكێشــی تایبهتیــان بــۆ لهدهســت پەنجەکانم توشی حەساسیەت بو».
ســەبارەت بە زیانهكانى ئــهم مادانهش
هــۆکارە بۆ ئەوەی کەمتر بەر پێســتان بكرێت.
د .چێنەر یاســین ،پزیشــكی پسپۆرى بهتایبهتى لهســهر پێســت( ،د.چێنەر
بکەوێت و زیانيان پێدهگهيهنێت.
ســۆزان عەبدولخالــق 29 ،ســاڵ ،وتی :نەخۆشــیەکانی پێســت ،هۆشــداری یاســین) بــهردهوام بــو لهپێدانــى
«ماوەی دە ســاڵ عیمالق بۆ شــۆردنی دایــ ه ژنان کــە مــادە پاککــەرەوەکان رونكردنــهوه لهمبارهیــهوه «پێویســتە
زەوی ماڵــەوە بەکاردەهێنــم ،بــەاڵم دەستکێشــی تایبەت بە خۆیان هەیە و ژنــان تا بۆیــان دەکرێــت زۆر کەم ئەم
لەکاتــی بەکارهێنانــی دا دەســتکێش نابێت هەمو جۆرە دەستکێشێک لەکاتی مادە پاککەرەوانە بــەکار بێنن ،چونکە
زیانێکــی زۆر بەپێســتی جەســتەیان
لەدەســت دەکەم و تاوەکو ئێســتا هیچ بەکارهێنانی دا بکرێتە دەست.

پێویستە ژنان
کەم مادە
پاککەرەوهكان
بەکار بێنن

دەگەیەنێــت و هۆکارە بۆ توشــبون بە
نەخۆشی ئێکزیما».
ئــهو پزیشــك ه جهختیشــیكردهوه كــ ه
نابێــت بەهیــچ جۆرێک ئەو کەســانەی
نەخۆشــی هەســتیاریی پێستیان هەیە،
مادەی پاککەرەوە بەکار بهێنن.
زیانــ ه تهندروســتیهكانى مــادە
پاککەرەوەکانــی نــاو مــاڵ ،تهنهــا ل ه
پێســت دا كــورت نهبوهتــهوه ،بهڵكــو
زيانى بۆ سینگ و چاویش ههيه.
(ڤینــۆس) ئامــاژهى بهوهكــرد كــ ه
بهوهۆیــهى رێژهیهكــى زۆری لهو مادان ه

بهكارهێنــاوه ،توشــى كێشــ ه بــوه ل ه
سینگ و ههناسهدان دا ،ئهم ه سهرباری
ئهوهى چاوی توشی «كزانهوه» كردوه.
هەندێک له ژنان دركیان ب ه مهترسیهكانى
ئهم ماده پاكژكهرهوان ه كردوه ،ههربۆی ه
شــوێنگرەوەیان بۆ داناون و ماڵەکانیان
بە مادهى تر خاوێن دەکەنەوە.
ئەویــن وەهــاب 27 ،ســاڵ ،بــۆ
(نەوژیــن) دوا« :کاتێــک زانیــم مــادە
خاوێنکەرەوەکانی ماڵ زیان بە پێســتم
دەگەیەنــن ،چیتر بــەکارم نەهێنایەوە،
بهڵكــو لەبری ئەوە هەندێك شــتی ترم
وەک جێگرەوەیــان دانــاوە ،ئێســتا بۆ
پاککردنەوەی کاشی گهرماو و تهوالێتی
ماڵەکەم سرکە لەگەڵ خوێ و لیمۆدۆزی
بەکار دەهێنم».
لهمبارهیهوه پزیشــكی پسپۆڕی پێست
(د .رهمزی عهبدولجهبار) هۆشداریی دا
ك ه ســرك ه زیانــى بۆ پێســت دهبێت و
بهپێویســتی زانى لهكاتــى بهكارهێنانى
دا ،دهستكێش بهكاربهێنرێت.

جوڵهیان زۆره و قسهكردنیان كهم

چۆن چارهسهرى منااڵنى «فره جوڵه» بكهین؟
چارەسەری ئەم
حاڵەتە بەپێی
ئاستهكهى
دەستنیشان
دهكرێت

◘ نهوژین ،فاتمه جمعه
ئهگهرچی مناڵهكهى (شهیما) تهمهنى
 6ساڵه ،بهاڵم ئهوهى جیای دهكاتهوه
ل ه منااڵنى تر ،ئهوهیه ك ه خاوهنى

بۆی ه كهمتهرخهمی نهكردوه و بردویهتى
بۆ الی پزیشكی پســپۆڕ و چارهسازیی
دهرونــى و ئێســتاش لــ ه ســهنتهرێكى
تایبهت دا راهێنانى پێدهكات ،وهكخۆی
هێمــاى بۆ دهكات دۆخی تادێت باشــتر
دهبێت.
كێشــهى مناڵهكــهى (شــهیما)،
هاوشــێوهى زۆر مناڵــی تــره ،ئهوانــ ه
كــه لــ ه زانســت دا بهوهناودهبرێــن
حاڵهتــى «فرهجوڵهیی»یــان ههیــه،
واتــا مناڵێلێكــى بزێــوى پــڕ جوڵهن،
بهاڵم گوفتار و قســهكردنیان ل ه ئاســت
تهمهنهكهیان نییه و خراپه.
شهیما جمعە 35 ،ساڵ ،ژنى ماڵهوهیه،
لهبــارهى دۆخی مناڵهكهیهوه وتى :ههر
لهمناڵیهوه جوڵهى زۆر بو ،بهاڵم قســ ه
و دهربڕینــی كــهم بــو ،نهماندهتوانــى
جوڵهیهكى زۆره و لهبهرامبهریشدا
بهباشی لێی تێبگهین.
گوفتار و دهربڕینی الواز و كهمه.
وتیشــی :ئێستا  3ساڵه ل ه سهنتهرێكى
ئــهو لــ ه تهمهنــى  2ســاڵ و نیــوی دا تایبــهت دا راهێنانــى پێدهكــهم ،زۆر
ههســتى بهم دۆخهى مناڵهكهى كردوه ،هەست بەباشبونی دەکەم لەڕوی رەفتار

و قسەکردن و دەربڕینی هەستەکانیهوه.
ئهگــهر بــۆ دایكان و باوكان توشــبونى
ههمــو نهخۆشــیهك كــ ه پهیوهندیی ب ه
الیهنى رهفتار و دهرونهوه ههبێت مایهى
شۆك بێت ،ئهوا بۆ پزیشكان حاڵهتێكى
ئاسایی ه و چارهسهرى ههیه.
د .ئۆرهــان نازم ،پزیشــكی پســپۆڕی
منــااڵن ،بۆ (نهوژیــن) وتى« :هەندێك
کات روبەڕوی حاڵەتى مناڵی فرە جوڵە
دهبینهوه ،ئامۆژگاری ئێمە بۆ دایکان و
بــاوکان ئەوەیە کە پێیان ئاســایی بێت
ســەردانی کەســانی شــارەزای دەرونی
بکەن بۆ چارەسەری مناڵەکانیان».
وادیاره بەشــێک لــە دایــکان و باوكان
بهالیانهوه گران ه ســهردانى چارهسازیی
دهرونیــی بكــهن ،بهڵكــو لهبــری ئهوه
خۆیان ههوڵــدهدهن دۆخی مناڵهكانیان
باش بكهن.
سیما 28 ،ساڵ ،ژنی ماڵهوهیه ،خاوهنى
دو مناڵ ه ك ه یهكێكیان «فرهجوڵهیه».
وەکخــۆی ئامــاژەی بــۆ دەکات تاکــو
ئێستا سەردانی کەســێکی پسۆری لەو
بــوارە نەکردوە ،ئهگهرچی خۆی دهیوت
ئاســایی ه كــ ه ئــهوكاره بــكات ،بــهاڵم
وادیاره هێشــتا بهالیانهوه گران ه دان ب ه
بونى گرفتێكى دهرونــی ل ه مناڵهكهیان
دا بنــهن ،ههربۆیــ ه خۆیــان راهێنانــى
پێدهكهن.
هۆكارهكانــى توشــبون بــهم حاڵهتــ ه
جیاوازه ،لهنێوی دا زۆر تهماشــاكردنى
تهلهفزیۆن.
نەهلــە تاڵب 33 ،ســاڵ ،مامۆســتایه،
کچەکــەی حاڵهتــى «فــرە جوڵەیــی»
ههیــه ،هــۆكارى رودانــى حاڵهتهكهش
بــۆ بــەردەوام ســەیرکردنی تەلەفزیۆن
دەگێڕێتەوە.

وتــى« :کچەکــەم بــەردەوام ســەیری
تەلەفزیۆنــی دەکــرد ،ئەمــە بەهــۆکار
دەزانرێت بۆ توشبونى بهم حاڵەتە».
ئایــا زانســت و بهتایبــهت زانســتى
دهرونــى چۆن لــهم حاڵهت ه دهڕوانێت و
چارهسهرهكانى چین؟
ســنور ئەحمــهد ،توێــژهر و راهێنهرى
دهرونــى ،رونكردنــهوه بــۆ (نهوژیــن)
دهدات.
وتــى :ئهم حاڵهت ه بــه دۆخێكى الوازی
گەشــەی کۆمەاڵیەتــی نــاو دهبرێــت،
بــەوەی گوفتــار و کــردارى مناڵــهكان
لــەدوای تەمەنیانــە ،ئەمجــۆرە منااڵنە
کیشــەی جەســتهیی و عەقڵیــان نییە،
بەاڵم ناتوانن هەســتەکانیان بە باشــی
دەرببڕن ،لەکاتێکدا لە تەمەنیکدان درک
بە زۆر شت دەکەن.
(سنور) هۆکاری ئەم حاڵەتە بۆ  3بوار
دهگێڕێتــهوه «هۆکارەکانی بۆ نالەباری
ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی و پــەروەردە و
لەگــەڵ جیــاوازی کەســایەتی مناڵەکە
دەگۆڕێــت ،واتا دەگونجێــت یەکگرتنی
هەرســێ الیەنەکــە بێت ،یاخــود تەنها
الیەنیک هۆکاربێت بۆ ئەم حاڵەتە».
ئــهو توێــژهره پێیوایــ ه كــ ه حاڵهتــ ه
بهكاركردنــى بــهردهوام دهتوانرێــت
چارهسهر بكرێت ،ئهویش بهپێی ئاست
و دۆخهكهى.
وتــى« :چارەســەری ئــەم حاڵەتــە
بەپێــی ئاســتی حاڵەتەکــە لەمناڵەکە
دا دەستنیشــان دەکرێــت ،بــەاڵم
واباشــترە دایکان و بــاوکان پەیوەندی
بەردەوامیــان لەگەڵ تویژەری دەرونی و
کۆمەاڵیەتی باخچــە یاخود قوتابخانەی
مناڵەکەیــان دا هەبێــت و چاودێریــی
بهرهوپێشهوهچونهكانى بكهن».
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شیالن محهمهد:

پارتە سیاسییەکانی کوردستان ژنانی کەمتوانا دەهێننە پێشەوە

◘ نهوژین ،سازان مستهفا
نوسهر و چاالكی سیاسی (شیالن
محهمهد) پێیوای ه كه دهبێت ژنان
سڵ له قسه و قسهڵۆكی كۆمهڵگا
نهكهنهوه ل ه كاركردن ل ه بوارى
سیاسهت دا ،دهڵێت« :سەردەم
سەردەمی خۆسەلماندنە».

شیالن محهمهد ،دەرچوی کۆلێژی یاسا
و رامیاری زانکۆی ســلێمانیه ،بەرپرسی
راگەیانــدن و کاروبــاری ئەندامانانــ ه
لــە نوســینگەی ســلێمانی ئەنجومەنی
نوێنەرانی عێراق ب ه ناونیشانی (مشاور
سیاســی) .ل ه دیدارێكــى (نهوژین) دا،
قســ ه لهســهر رۆڵ و بهشــداری ژنــان
لــهكارى حزبی و سیاســی دا دهكات ل ه
سنورهكه.

* بۆچــی ژنان بەتایبەت لە گەرمیان دا
کەمتــر دەچنە نێو بواری سیاســیەوە؟
تەنانەت لێکۆڵەر و نوسەر و رۆژنامەوانی
ژنــی سیاسیشــمان کەمــە ،ھۆی ئەمە
چیە؟
نــەک تەنیــا ژنانــی گەرمیــان ،بەڵکو
سیاســەت بــۆ ژنــان خــۆی بوارێکــی
نوێیــە بۆ ژنانــی عێــراق و ناوچەکە و
دواتر سیاســەتکردن بۆ هــەردو رەگەز

پێویستی بەتوانای خودی و مەعریفی و
ئەزمون و پشودرێژیی و توانای بڕیاردان
هەیە ،سیاســەتی راســتەقینە کە پشت
نەکاتە مۆراڵ ،زرنگی و توانایەکی فرەی
دەوێت.
* قســەیەک ھەیە کە گوایا ژنان کەمتر
سیاســەت بەالیانەوە جێی بایەخە ،ئەم
قسە رەگەکەی بۆچی دەگەڕێتەوە؟
بەهــۆی پــەروەردە و ئایینــەوە کــە
یەکســانی بــۆ ژن و پیــاو فەراهــەم
نەکــردوە ،بەشــێوەیەکی گشــتی
تێڕوانینــی باوی کۆمەڵ بۆ پیاو ئەوەیە
(کــە پیــاوان دەرەقەتــی هەرچی کار
و پیشــەی قــورس هەیــە دێــن) جا لە
مێــژوی فەرمانڕەوایەتــی و سیاســەت
کردنــدا ،نمونــەی هــەزاران کاراکتەری
نێــری سیاســی فاشــلمان هەیــە ،بۆیە
لــەم روانگەیەوەیە ،دەوترێت« :جا ئەو
کارە بەپیاو نەکرا ،بەژن هەر ناکرێ!».
ئەمەش ئەبێتە یەکێــک لەو هۆکارانەی
کەبایەخــی ژنــان بــۆ کاری سیاســی
کــەم بێت ،جگە لەوەی کاری سیاســی
پێویستی بەدڵرەقی هەیە و سروشتیش
دڵنەرمی بەژنان بەخشیوە.
* دەوترێــت سیاســەت وا وێناکــراوە
کــە مەیدانێکــی قورســە و شــکان و
ھەســتانەوەی زۆرە و ئەمــەش لەگــەڵ
کەسایەتی ژن دا ناگونجێت ،رات چیە؟
راســتە مەیدانێکی قورسە ،بەاڵم کەوتن
و هەســتانەوە لەهەمو کار و پیشەیەکدا
هــەن ،لەگــەڵ ئەوەشــدا نمونــەی ژنی
ســەرکەوتومان هەیــە لەسیاســەت و
بەڕێوەبردنــی واڵتــدا ،وەک نمونــەی:
(ئەنجیال مێرکڵ)ی راوێژکاری ئەڵمانیا،
ئــەو ژنانــەی لــە ســلکی پەیوەندیــە
دەرەکــی و دیبلۆماتییــەکان لەرۆژئــاوا
کاریان کــردوە یان راوێــژکار بون ،خۆ
بەپێی ئەم قســەیە بێــت ،یانی پیاوان
گوێ بە شکانی کەسایەتیان نادەن!

*ئەو بەشدارییەی ژنان ھەیانە لەبواری
سیاســی دا دەوترێت زۆرتر روکەشــیە،
ئەگینــا ژنان رۆڵێکی ئەوتۆ لەو بوارەدا
ناگێڕن ،رای تۆ لەوبارەوە؟
راســتە؛ چونکــە ســەرکردایەتی پارتە
سیاسییەکانی کوردستان ،نەخوێنەوار و
دواکەوتون لەروی باوەڕدارییان بەپرسی
یەکســانی و بااڵنســی جێنــدەری و بێ
باوەڕیشــن بەتوانــا و لێهاتویــی ژنان و
لەهەمان کاتیشدا لەو وزەو توانا شاراوەی
ژن ئەترسن کە ژن لەکاتی پیادەکردنی
پیشــەکەیدا بەکاری دێنێــت ،بۆیە هەر
لەســەرەتاوە ژنانێکی کەمتوانا دەهێننە
پێشــەوە ،کەنەتوانن ببنە کێبڕکێکاری
راستەقینە و پێگەی پیاوان لەق بکەن،
ئەو جــۆرە ژنانــەش زیاتــر گوێڕایەڵی
بڕیارەکانی ســەرکردە پیاوەکانن ،نەک
خۆیان بڕیار دروستکەربن.
*وتــهی تۆ بو ئهو ژنانــهی دهیانهوێت
بێن ه ئــهم بواره ،بهاڵم بههۆی قســهی
خهڵك وكۆمهلگه ناتوانن؟
پێمسەیرە لەم سەردەمەدا ژنانێک هەبن
توانــا و لێهاتوییان هەبێــت و ئارەزوی
کاری سیاســییان هەبێ و لەبەر قسەی
کۆمەڵگە بترسن و کاری سیاسی نەکەن!
ئەی ژنان لەو زیادەرۆییە بۆ ناترسن کە
لەبابەتی ئارایشــتی جەستەو رواڵەتدا
دەیکەن؟ بۆ لەو فەرامۆشکردنە فکرییە
ناترســن کە کردونی بە دیلی پرســیارە
نێرەکانــی کۆمەڵگــە و وەاڵمێکی فکری
و لۆژیکــی ماقوڵیــان بــۆ پرســیارە
ناماقوڵــەکان پێ نییــە؟ ئەی ئەو ژنانە
بۆ ناترســن کــە بەبێ توانــای علمی و
مەعریفــی و هونەری و داهێنان ،خۆیان
کردوەتــە پاڵەوانێکی قەشــمەری تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و سۆشــیال میدیــا؟
سەردەم ســەردەمی پشــتکردنە خەون
و خولیــاکان نییــە ،بەڵکو ســەردەمی
خۆسەلماندنە.

ل ه پێبازهوه بۆ سهرۆكایهتى پارلهمان
◘ نهوژین
له ماوهى یهك خول دا و بۆ
دوهمجاری لهسهر یهك ،ژنێك دهبێت ه
سهرۆكى پارلهمانى كوردستان ،ئهمهش
رێكهوتێكه كه پێشتر لهمێژوى نزیكهى
 20ساڵى كارى ئهو پارلەمانەدا تۆمار
نهكراوه.
د .رێواز فایهق حهســهن ،ل ه دانیشتنى
ژماره ()14ى ئاســایی خولی پێنجهمى
پارلهمانــى كوردســتان دا لــ ه بهروارى
( )2019/7/11بــ ه ســهرۆكى نوێــی
پارلهمانــى ههرێمى كوردســتان-عێراق
ههڵبژێــردرا ،ئهمــهش دواى ئــهوهى
بهدهنگــی زۆرینــهى پارلهمانتــاران
لهجێگــهى (د .ڤــاال فهریــد)
كهبهشێوهیهكى كاتیی پۆستى سهرۆكى
پارلهمانى وهرگرتبو ،ههڵبژێردرا.
ههڵبژاردنــى (د .رێــواز فایــهق)
لهچوارچێــوهى رێكهوتنــى هــهردو
پارتــى دهســهاڵتدارى كوردســتان
(پارتــى دیموكراتــى كوردســتان و
یهكێتــى نیشــتمانى كوردســتان) دا
هــات بــۆ دابهشــكردنى دهســهاڵتهكان
لهنێوخۆیانــدا ،بهشــێوهیهك ئــهوهى
یهكهمیــان ســهرۆكایهتى ههرێــم و
حكومهتــی لــهال دهبێت و دوهمیشــیان
ســهرۆكایهتى پارلهمــان وهردهگرێــت.
ئــهم رێككهوتنهش ههروا ئاســان نهبو،
بهتایبهت ك ه ئــهو دو حزب ه زۆر بابهتى
ئاڵــۆز و پرســی مۆلهقیــان لهنێواندای ه
كــ ه ب ه ناوخۆیــی دهســتپێدهكات و ب ه
دهرهكیی كۆتایی دێت.

سهرۆكى نوێی پارلهمان كێیه؟
رێــواز فایهق حســێن ،وهك ل ه پرۆفایل ه
نمایشكراوهكهى دا ل ه سایتی پارلهمانى
كوردستان دا هاتوه ،لهدایكبوى كهالره
و ئێستا له ههولێر دادهنیشێت.
ئــهو ل ه بهروارى  1977/7/1ل ه پێبازی
ســهر ب ه قەزای كهالر لهدایكبوه ،لهگهڵ
خێزانهكــهى دا لــ ه دهربهندیخان ژیاون
و ئێســتاش ماڵــى باوكــی هــهر لــهو
قهزایهدایــه ،خۆیشــی لــ ه ســلێمانى و
ئێستاش له ههولێر نیشتهجێیه.
ســهرهتاى تێكهڵبونى ب ه كارى حزبیی،
لهرێگهى كۆمهڵهى خوێندكارانهوه بوه،
ك ه یهكێك بوه ل ه كادیره چاالكهكانیان،
پاشــان لهگهڵ دروســتبونى رێكخراوى
ئازادیی الوانى كوردستان ك ه رێكخراوێكى
ســهر ب ه یهكێتیی نیشــتمانییه ،بوهت ه
ئهندامــى ســكرتاریهت ،هاوشــانى
ئهمانــهش خوێندنى ل ه كۆلێژی یاســای
زانكۆی سلێمانى تهواو كردوه.
پــاش تهواوكردنــى كۆلێــژی یاســا،
ماوهیــهك یاریــدەدەرى دادوەریــی بوه
لەدادگاى بەرایى دەربەندیخان و پاشان
بوه ب ه لێكۆڵەرى داديى لە ههمان دادگا،
دواتر بوه ب ه لێپرسراوى بەشى یاسایى
لەپەیمانگاى تەكنیكى سلێمانى.
لهبــوارى یاســادا درێــژه بهخوێنــدن
دهدات و بڕوانامــهى دكتــۆرای تیــادا
بهدهســتدههێنێت ،پســپۆڕیی ئــهم
بوارهشی یاسا و یاساى نێو دەوڵەتى و
یاساى شارستانیه .دواى بهدهستهێنانى
ئــهم بڕوانامهیــهش ماوهیــهك وهكــو
مامۆستاى زانكۆ كاری كردوه.
لهبوارى سیاســی دا ،لهدواین كۆنگرهى

یهكێتى نیشتمانى دا ب ه ئهندامى یهدهگی پاش ئهوهى پۆستى سهرۆكى پارلهمان نامیــق)ه ،بهههمانشــێوه لــه گونــدى
سهركردایهتى ههڵبژێردرا ،پاشان وهكو لــهم خولــهدا دیاریكــرا بــۆ یهكێتــى( ،بهرلــوت)ى ســهر بــ ه قــهزاى كــهالر
كێبڕكــێ لهنێــوان دو پارلهمانتارى ئهو هاتوهته دونیاوه.
ئهندامى سهركردایهتى جێگیر كرا.
لــ ه ههڵبژاردنــى خولــی پێنجهمــى حزبهدا ههبون بۆ وهرگرتنى پۆستهكه ،وهرگرتنــى پۆســتى ســهرۆكایهتى
پارلهمانــى كوردستانیشــدا یهكێــك بو ئهوانیــش( :رێواز فایــهق) و (بێگهرد پارلەمان بهشــێوهیهكى بــهردهوام لهم
لــ ه كاندیده دیارهكانى لیســتی یهكێتى تاڵهبانى) بون ،سهرهنجام كیبڕكێك ه ب ه خولــهدا لهالیــهن ژنێكهوه ،پرســیاری
ئهوهدههێنێت ه ئــاراوه ك ه تاچهند بونى
نیشــتمانى و پــاش ههریهك ه ل ه (قوباد سودی یهكهمیان كۆتایی پێهات.
تاڵهبانــى) و (بێگــهرد تاڵهبانــى) ،ل ه (رێــواز فایــهق) یهكــهم ســهرۆكى ژنــان لهم پۆســت و پێگــ ه گرنگانهدا،
پلهى ســێیهمى كاندیــده دهرچوهكانى پارلهمــان نابێت ك ه ل ه ســنورى قهزاى دهبێتــ ه هۆكارى باشــتربونى رهوشــى
ئهو لیستهدا بو و توانى ( )5982دهنگ كهالر لهدایكبوه ،بهڵكو یهكهم سهرۆكى ژنــان بهگشــتى لهههرێــم دا و دهرگاى
پارلهمانــى كوردســتان كــ ه (جهوههر بهشدارییهكى كاراش بۆ ژنان دهكاتهوه؟
بهدهستبێنێت.
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ل ه كهالر كاردهكات و ل ه شارهكانى ترهوه بهرههمهكانى داوا دهكرێت
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
لە حەوشەی ماڵەکەیدا سەرقاڵی بهرگ
تێگرتنى دۆشەکێك بو ،كارهكهى
ب ه وردییهكى تهواو و خێراییهكى
زۆرهوه دهكرد ،دیمهنێك كارامهیی ئهو
خاتونهى پیشان دهدا كه ماوهى 10
ساڵه بژێویی خێزانهكهى ل ه رێگهى
ئهم كارهوه دابین دهكات.
رەمزیە محهمهد 50 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
ناحیهى رزگاری سەر بە قەزای کەالرە،
ماوەی  10ساڵە سەرقاڵی دروستکردنی
دۆشەک و سەرین و مایەی نان کردنە.
لــ ه دیدارێكــى (نەوژیــن) دا باســی
لەســەرەتای دەســتپێکردنی کارەکــەی
كــرد ،وتــى« :لەماڵــی باوکــم فێــری
ئــەو کارە بوم ،ســەرەتا بــۆ دوکانێک
بەرهەمەکانــم ئــەدوری ،دواتــر خاوەن
دوکانەکــە کڕیارەکانی ئەنــاردە ماڵەوە
بــۆ المــان ،تاوایلێهــات لەنــاو خــزم و
دراوسێ و شارەکاندا ناوبانگى كارهكهم
باڵوبوەوە».
لهبــارهى وردهكاریــی كارهكهیــهوه،
ئامــاژهى بهوهكــرد كــ ه بەرهەمەکانــی
بە لۆکــە یان خوری دروســتدهكات ك ه
لەبــازاڕ دا دهیانكڕێــت و هەندێکجاریش
کڕیــارەکان خۆیان بــۆی دەهێنن و ئهم
بۆیانــى دهدورێــت .ئاماژهى دا ئێســتا
خواست لەســەر بەرهەمی لۆکە زیاترە،
بــە پێچەوانەی رابردو کــە زیاتر خوری
بەکاردەهێنرا.
ســەبارەت بە نرخی بەرهەمەکانیشــی،
(رهمزیــه) وتــی :دۆشــەک ئهگەر لۆکە
بێــت دانهى بە  5هــەزار دینارە ،ئەگەر

خوری بێت و شــیکردنەوەی بوێت بە 7
هەزار دینارە.
ئهو ژن ه باس لهوهدهكات ك ه هاوسهنگیی
لهنێــوان كارهكــهى و ههروههــا كارى
ماڵــهوهدا كردوه و رۆژانــه بهپێی كاتى
خۆی لــه دۆشــهكێك ههتا چــوار دان ه
دروســت دهكات ،ههرچی بهرههمهكانی
تری وهكو سهرین و مایهى نانكردنیشه،
ئهوانیــش بهپێــی داواكاری دروســتیان
دهكات ،ئهگهرچــی خواســت لهســهر
ئهمانه كهمتره.
ئامــاژهى دا كــ ه ئــهو كاره هــهر لــ ه
حهوشــهى ماڵهوهیان دا دهكات و ژورى
تایبهتــى نیــه ،ئهگهرچی نهیشــاردهوه
حهزی ب ه دروستكردنى ژورێكى تایبهت ه
بــۆ ئــهم كارهى ،بــهاڵم وادیــاره بۆی
ههڵناسوڕێت.
ئهو ژنــ ه كاركهرهى رزگاریی ،خێزانداره
و خاوهنى  6مناڵ ه ( 3کچ و  3کوڕ) ،ل ه
رێگهى كارهكهیهوه بهشــێكى بهرچاوى
بژێویی ژیانیان دابین دهكات.
ئــهم ماندوبون و كاركردنهى (رهمزیه)،
لهالی مناڵهكانى دا رێزلێگیراوه.
ســەرگوڵ ســەالم 23 ،ســاڵ ،کچــی
(رەمزیە)یــە و مامۆســتایه ،وهســفی
كاركردنهكانــى دایكی كــرد و بهژنێكى
«ئــازا» ناوی برد ك ه هاوشــانى باوكی
تێدهكۆشن لهپێناو خێزانهكهیاندا.
ئامــاژهى بهوهشــكرد ئهوانیش ههندێك
هونهرى ئیشــهك ه لهدایكیانهوه فێربون
لهوێنــهى شــیكردنهوه و تهقهڵلێــدان،
ئهگهرچی ب ه بزهیهكــهوه دانى بهوهدانا
ك ه ناگهن به لێهاتویی دایكیان.
كارهكانى ئهم ژن ه وایانكردوه ناوبانگێكى
باشــى ههبێــت و خهڵكــى لهكاتێكــدا

بیانهوێت دۆشــهك بهكرد بدهن ،رو لهم
بكهن.
ســۆیبە 40 ،ساڵ ،دانیشــتوى ناحیهى
رزگاریــە و یەکێکــە لــە کڕیارەکانــی
(رەمزیــە) ،وتــى :زیاتر لە  4ســاڵە

(رەمزیــە) دۆشــەک و ســەرینم بــۆ
دروســتدەکات ،نەک تەنها خۆم ،بەڵکو
خزم و ناسیاوەکانیشم هانداوه بێن ه الی
ئــهو ،چونكــ ه زۆر لەکارەکانــی رازیم و
هەڵسوکەوتی زۆر گونجاو و جوانه.

وادیاره ههر ئهم ههڵسوكهت و كارامهیی
و گونجاویهی ه ك ه وایكردوه نهك ههر ل ه
رزگاریی ،بهڵكو وهكخۆی ئاماژهى بۆدا،
كڕیاری ل ه شــوێن و شارهكانى تریشهوه
بۆ بێت.

ژن ه ئاژهڵدارهكهى باوهنور

◘ نەوژین ،چرۆ حهسهن
(توبا) وهك ژنانى دیكهى نهكردوه،
ئهو كاتێك هاوسهرهكهى كۆچی
دواییكردوه ،دهستبهردارى ژیان
نهبوه و بهرپرسانه چوهت ه ژێر
باری بهخێوكردنى خێزانهكهیهوه،
لهرێگهیهكى زۆر سادهوه توانیویهتى
ههر شهش مناڵهكهى ب ه باشی
پهروهرده و گهوره بكات.
توبا ئەحمەد حســێن 43 ،ساڵ ،ژنێكى
دانیشــتوى ناحیهى باوهنورى ســهر ب ه
قــهزاى كــهالره .بهبــێ هاوســهرهكهى
توانیویهتى ســهركهوتوان ه بژێویی خۆی
و خێزانــ ه شــهش كهســیهكهى پهیــدا
بكات ،ئهویش لهرێگهى ئاژهڵدارییهوه.
ئــهو پێــش شــهش ســاڵ مێردهكــهى
لهدهســتدا ،ئــهم روداوه یهكێك بوه ل ه

كۆست ه گهورهكانى ژیانى ،بهتایبهتى ك ه
هاوســهرهكهى تاك ه دابینكهرى بژێویی
خێزانهكــهى بوه و پاش خۆی  6مناڵی
بهجێهێشــتوه كــ ه یهكێــك لهمناڵهكان
هێشــتا نههاتبوه دونیاوه و (توبا) پێی
دوگیان بوه.
بــهاڵم ئــهو ژنــ ه لێنهگهڕا ئهو كۆســت ه
ســهری خــۆی و خێزانهكــهى بخــوات،
بهڵكــو بوێرانــ ه روبــهڕوى ئــهو دۆخ ه
نوێیهى ژیانى بویهوه و لهرێگهیهكى زۆر
ساده و ئاســانهوه ،دهستى ب ه ژیاندنى
خێزانهكهى كردوه.
«بیرم كردەوە كارێك بكەم ك ه قازانجی
ههبێــت بۆم و لەهەمان كاتیشــدا نزیك
بــم لەمناڵەكانمــەوە ،بۆیە دەســتمكرد
بــە بەخێوكردنی ئاژهڵــی ماڵیی وهكو:
(مریشــك ،قاز و مانگا)»( .توبا) وای
وت.
ئــهوهى هاوكاریــی ئــهم ژنــ ه بــوه بۆ

ئــهوهى لــهم كارهدا ســهركهوتو بێت،
جگ ه ل ه سوربون و پێداگیرییهكهى ،ئهو
ئهزمونهش بوه كــ ه ههیبوه ،بهوپێیهى
كچى الدێ بوه شارهزایی ل ه بهخێوكردنى
ئــاژهڵ دا ههبوه ،ههربۆی ه ســهرهتا ب ه
چهند ئاژهڵێكى كهم دهستى بهكاركردن
كرد و پاشــان ههم ژمارهى ئاژهڵهكانى
زیاتــر كرد و ههمیش قازانجیشــی زیاتر
بوه.
ئهگهرچی وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات،
قازانجــی كارهكــهى ئهوتۆ نیــه ،بهاڵم
توانیویهتــى بژێویان دابین بكات و چاو
ل ه دهستى كهس نهبن .وتى« :مەبەستی
ســەرەكیم لەم كارەدا ئەوەیە كە بتوانم
بژێوی ژیانــی مناڵەكانــم پەیدا بكەم,
هەرچەنــدە قازانجی كەمیشــی هەیە بۆ
ئــەم رۆژگارە ،بــەاڵم بەناچاری خۆمان
لەگەڵی گونجاندوە».
ئهو كارهى (توبا) كردویهتى و دهیكات

نامــۆ نی ه ب ه ژنــان و بهتایبــهت ژنانى
گهرمیــان ،ئــهوان كاتێــك مهســهلهك ه
دهبێتــ ه پاراســتن و ژیاندنــى منــاڵ و
خێزانهكانیــان ،لــ ه هیــچ قوربانیدانێك
ناپهرمونهوه.
نهوهكانــى ئــهم ژنــ ه گهرمیانیــه ،بــ ه
گهورهییــهوه لهكارهكــهى دایكیــان
دهڕوانن و دڵخۆشــن ب ه قوربانیدانهكانى
لهپێناویان دا.
نیگار ،یەكێكە لە كچەكانی «دادە توبا»
بۆ (نەوژیــن) وتى :دایكم جیا لە رۆڵی
دایكایەتــی خۆی كــە پەروەردەكردن و
پێگەیاندنی ئێمەیە ،هەوڵیداوە هەر هیچ
نەبێت خەرجی رۆژانەمان دابین بكات.
وتیشی« :دایكم وەكو نمونەی دایكێكی
قارەمــان دەبینــم ،هەمیشــە نــزای
لەشســاغی بۆ دەكەم ،چونكە هیچ كات
نەیهێشــتوە بێناز بیــن و جێگای باوكی
بۆمان گرتوهتهوه».

ئــهوهى (توبــا) كردویهتــى ،لهچــاوی
ژنانى دیك ه و بهتایبهت دراوسێكیانیهوه
كارێكى گــهوره بوه و ب ه چاوی رێزهوه
تهماشاى دهكهن.
(مەریــەم) یەكێكــ ه لــە دراوســێكانی
(توبــا) ،بــۆ (نەوژین) دەڵێــت :دادە
توبــا ژنێكــی بەتوانــا و بەجورئەتــە،
بەمانــای وشــه جێی شــانازیە ،چونكە
ســەرەڕای لەدەســتدانی هاوســەری
و چەندیــن ناڕەحەتــی و نەهامەتــی
تاقەتپڕوكێنــى تــر ،بەاڵم هەمیشــە لە
خەمی خزمەتكردنی مناڵەكانیدا بوە بۆ
ئەوەی خۆشبەختیان بكات.
ب ه الی خودی (توبا)شــهوه ئهوهى ك ه
دهیكات ئهركێك ه و بهجێی دێنێت ،هانى
ژنانیش دهدات بۆ ئهوهى دهستهوهستان
نهبــن و كار بكهن «كاركــردن بۆ ژنان
زۆر بەسودە ،زۆر چاكترە لە دانیشتن و
كاری بێسود».
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كچان ل ه كشتوكاڵ دا یهكهمن
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(ههدیل) قەڵەم و دەفتەرێکی
بەدەستەوە بو ،سەرژمێری
پەلەوەرەکانی دەکرد ،پاشان دان و
ئاوی بەمریشکەکان دا و ئیشەکانی
تەواوکرد ،دهستى به قسهكردن كرد:
«خەونی من ئەوەبو کۆلێژی کشتوکاڵ
تەواو بکەم ،پاشان پلەکەم بەرز
بکەمەوە و پرۆژەیەک بکەمەوە».
جیــاواز ل ه بــهش و بوارهكانى دیك ه دا
ل ه زانكۆی گهرمیان ،زۆرینهى فێرخوازه
یهكهمهكانى كۆلێژی كشتوكاڵ ،كچانن،
لهكاتێكــدا ئــهم بــواره بــ ه بوارێكــى
«نێرانــه» ناودێر كــراوه و كهمتر ژنان
خۆیان له قهرهى دهدهن.
كچانــى یهكهمــى كۆلێــژی كشــتوكاڵی
زانكــۆی گهرمیــان ،بــاس لهوهدهكــهن
كــ ه ئــهوان ههمــو گرنگیهكیــان
بهخوێندنهكهیــان داوه و خهونــی
زۆریشیان لهم بوارهدا ههیه.
ههدیــل فوئــاد 21 ،ســاڵ ،خوێندکاری
بەشــی ســامانی ئاژەڵــە لــە کۆلێــژی
کشــتوکاڵی ســەر بە زانکــۆی گەرمیان
و بــۆ ئەم خولــی دەرچونە لە ئاســتی
کۆلێژەکەی دا یەکەمی بەدەســتهێناوە،
ســەبارەت بەشــێوازی خوێنــدن و
هەوڵدانەکانــی ،بــۆ (نەوژیــن) وتــی:
«بەپێی توانا خوێندومە ،بەاڵم لەکاتی
تاقیکردنــەوەکان دا هەوڵی زیاترم داوە
و خۆم ماندو کردوە».
ســەبارەت بەپالنــی بۆ داهاتــو ،وتی:
«دەمەوێــت جارێكى دیكــ ه بخوێنمهوه

دەمەوێت
پڕۆژەیەکی بچوکی
كشتوكاڵیی
بکەمەوە
و بڕوانامهى ماســتەر بەدەســت بهێنم،
پاشــان پڕۆژەیەکی بچوکی كشتوكاڵیی
بکەمەوە».
کۆلێژی کشــتوکاڵ ل ه زانكۆی گهرمیان،
ساڵی ( )2014-2013دامەزراوە ،بەپێی
ئاماری ســاڵی ( )2019-2018قۆناغی
یەکــەم لــە  2کــوڕ و  16کــچ ،قۆناغی
دوەم لــە  11کــوڕ و  12کــچ ،قۆناغــی
سێیەم  4کوڕ و  8کچ ،قۆناغی چوارەم
 10کــوڕ و  33کــچ پێکدێــت .هــاوكات
زۆرینهى ئهوانهشى سااڵن ه لهو كۆلێژهدا
دهبنه یهكهم ،ل ه رهگهزی مێینهن.
كچانــى فێرخــوازى ئهو كۆلێــژه ،باس
لهوهدهكــهن كــ ه جگــه لــ ه الیهنــى
تیــۆری ،بهشــدارێكى دیــاری چاالكی ه
پراكتیكیهكانیشن.
ههیفــا لهتیف 21 ،ســاڵ ،پلهى دوهمى
لــ ه كۆلێژهكــهی دا بهدهســتهێناوه ،بۆ
(نەوژین) وتی« :بەشداریمان کردوە لە
دروستکردنی بەرهەمە شیرەمەنیەکاندا،

ههروهها چۆنیەتی دروســتکردنی ئالیک
و بەخێوکردنــی پەلــەوەر و ماســی و
کۆمەڵە پرۆژەیەکی تر».
ســەبارەت بــە پالنهكانــى خۆیشــی،
ئاماژەی بەوەدا كــ ه دەیەوێت بهردهوام
بێت ل ه خوێندنى ئهم بهش ه و بڕوانامهى
بهرزتر بهدهستبهێنێت.
بهرپرســێكى كۆلێژهكــهش ســەبارەت
بەهەوڵ و كۆششی كچانى فێرخوازیان،
جەختی کــردەوە ئەگەر لە کوڕان زیاتر
هەوڵیان نەدابێت ،ئەوا کەمتر نەبون.

د .مهحمود ئەحمەد ،ســهرۆكى بەشــی
ســامانی ئاژەڵ ل ه کۆلێژی کشــتوکاڵی
زانكــۆی گهرمیان ،بــۆ (نەوژین) وتی:
«کچانــی بەشــەکەمان هەوڵــی زۆریان
داوە بــۆ ئــەوەی ئــەو پلەیە بەدەســت
بهێنن کەشایستەین».
وتیشی :بەپێی یاسا ئەو خوێندکارانەی
کە یهكهمن ،دەتوانین بە وانهبێژ وەریان
بگرینهوه و وانە بڵێنەوە.
بــهاڵم وادیاره خــهون و خولیای كچانى
كۆلێــژی كشــتوكاڵ زیاتــره لــ ه بوارى

خوێنــدن ،بهڵكــو چاویــان لهوهیــ ه ك ه
بتوانن پرۆژهى كشتوكاڵی ل ه سنورهكهدا
چێ بكهن.
زەینەب رەمەزان 21 ،ســاڵ ،ســێیهمى
كۆلێژهكهیە ،باسی لهوهكرد پالنی هەیە
کارگەیەکی دروســتكردنى ئالیک یاخود
كێڵگهیهكــى بهخێوكردنــى پهلــهوهر
بكاتــهوه ،ئهگهرچی دانی بهوهشــدا نا
بەهۆی نەبونی سەرمایەیەکی ئهوتۆوه،
رهنگــ ه جێبهجێكردنیــان لهئێســتادا
سهخت بێت.

نوسينگهكانى شۆفێریی جمهیان دێت ل ه ژنان
◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
ئهگهر سهر به ههر نوسینگهیهكى
فێربونى شۆفێری دا بكهیت ،ئهوا
بهچاوى خۆت ئهو رێژه زۆرهى ژنان
دهبینیت ك ه رویان كردوهته فێربونى
شۆفێریی بهشێوهیهكى دروست و
دهرهێنانى مۆڵهتى شۆفێریی.
چهنــد ســاڵێك ه خواســتى ژنــان بــۆ
شــۆفێریی روى لهزیادبــون كــردوه،
ئهمــهش پهلكێشــی كردون بــۆ بینینی
خولــی راهێنانى تیۆریــی و پراكتیكیی
لهم بوارهدا ،لهكاتێكدا  10ســاڵ پێشتر
رهوشهكه بهوشێوهیه نهبوه.
ئامارهكانــى هاتوچــۆی گهرمیــان ئهم
زانیارییــ ه پشتڕاســت دهكهنــهوه،
بهشــێوهیهك لە شــەش مانگی رابردودا
 240ژن مۆڵەتــی شــوفێری جياوازيــان
وەرگرتوە.
عەدنان ســتار ،ماوهى  15ساڵ ه وانهبێژ
و راهێنهرى شۆفێرییه ،باس لهوهدهكات
كــ ه لــ ه ســاڵی  2006دا كــ ه یهكــهم
خولیــان كردوهتهوه 80 ،پیــاو و تهنها
 2ژن بهشــدارییان كــردوه ،بهوهۆیــهى
ژنــهكان پێیــان شــهرم بــوه ،ههربۆی ه
جیاكراونهتهوه بۆ خوێندن.
بــهاڵم ئێســتا رهوشــهك ه گــۆڕاوه،
بهشێوهیهك رێژهى ژنانێك كهدهیانهوێت
مۆڵــهت دهربهێنن ،نزیــك دهبێتهوه ل ه
رێژهى پیاوان.
«چەند ســاڵێکه ســەرنجم داوەتە سەر
شۆفێریی و بوە بە خەونم ،من بۆ ئەوە
نەهاتــوم موڵەتەکــه بخەمــە گیرفانم و
بڕۆم بۆ هاتوچۆ کردن ،نەخێر ئهمهوێت
ببم ه شۆفێرێكى كارام ه و ئهمهش بوهت ه
ئهولهویهتــى ژیانــم»( .خەبات قادر)ی
 25ساڵ ،لهنێو نوسینگهیهكى فێربونى
شــۆفێرییدا ل ه كهالر بــ ه پێداگیرییهوه
وای وت.
درێــژەی بە قســەکانیداو وتــی :ماوەی
هەفتەیەکــە بەشــداریم کــردوە زۆر

لە  6مانگدا
 240ژن مۆڵەتی
شوفێريان
وەرگرتوە

ژنان بهزۆری لە
هاویندا بەشداریی
خولهكانى فێربونى
شۆفێرى دەکەن

دڵمخۆشە کە توانیوە بەشداربم و بونی شــۆفێری ،دەڵێــت« :هاتــوم فێــری
خــۆم بســەلمێن ،کاتێک دێمــە ئێرە و شــۆفێری ببــم ههتا بتوانــم هاتوچۆ بە
راهێنان دەکەم هەســت به بونی خۆم و مناڵەکانــم بکەم بــۆ قوتابخانە بەهۆی
گهڕانهوهى ئهو ماف ه دهكهم ك ه پێشــتر ئەوەی باوکیان دەوامی هەیە و مەجالی
نییه».
لێمان زەوت کرابو.
شۆفێریی لهئێســتادا بوهت ه یهكێك لهو بــاس لهوهشــدهكات بهوهۆیــهى
كارامهییانهى كهپێویســت ه ههمو تاكێك خوێندهواریــی نییــه ،بۆیــ ه بابهتــ ه
بیزانێــت ،بهوپێیــهى هاوكاریان دهبێت تیۆرییهكان بۆ ئهو قورسه.
بــۆ ئاســان راییكردنــى كارهكانیــان ،ئــهم بهدهمهوههاتنه گهرمــهى ژنان بۆ
هــهر ئهم هۆكارهشــ ه پاڵی بــ ه ژنانهوه خولهكانــى شــۆفێریی ،نوســینگهكانی
نــاوه بۆ بهشــدارییكردن لــه خولهكانى فێربونــى شــۆفێریی هانــداوه باشــتر
شــۆفێری ،تهنانــهت ئهو ژنانهشــى ك ه پێشــوازییان لێبكهن و ئاسانكارییان بۆ
بكهن.
خوێندهوارییان نیه.
کەژاڵ رەشید 36 ،ساڵ ،ژنی ماڵەوەیە ،عەدنــان ســتار ،وانهبێــژ و راهێنــهرى
یەکێکیتــرە لــە بەشــدارهکانی خولــى شــۆفێریی ،بۆ (نهوژیــن) وتى :ژنێكى

زۆر ســهردانمان دهكــهن ،جــاران لــ ه
ســاڵێكدا  20فێرخــوازی ژنمــان نهبو،
ئێســتا سهروى  200دانهی ه ل ه ساڵێكدا،
ئێمــهش لهبهرامبــهردا هــاوکاری هەمو
فێرخــوازەکان دەکەین ،بە تایبەتی ئەو
ژنانهى کە خوێندەواریان نییە.
ئهو راهێنهره باس لهوهشدهكات رێژەی
بەشــداریکردنی ژنــان لــە كاتێكهوه بۆ
كاتێكــى تردەگۆڕێت ،بــهاڵم بهزۆری لە
هاویندا بەشــداریی دەکــەن ،بهحوكمی
ئهوهى دەوام كهمتره و بواریان زیاتره.
خولیــای ژنان بۆ شــۆفێریی لــه ههمو
تهمهن و ئاستهكان دایه ،ژنى بهتهمهن
ههتا گهنجی تازهپێگهیشتو.
ئەڤین عهلی 19 ،ســاڵ ،بهشــداریی ل ه

خولــی فێربونــى شــۆفێریی دا كردوه،
باســی لهوهكــرد حــەز و خولیــای بــۆ
شوفێری وایکردوه لەم خولەدا بەشداری
بکات ،دهشــڵێت« :بەپێویستی دەزانم
کە مۆڵەی شــۆفێریم هەبێت بۆ ئەوەی
پێویســتم بەکــەس نەبێــت و خــۆم
ئیشەکانم رابپەڕێنم».
لەوهاڵمــى پرســیارێکی (نەوژیــن)
دا ســهبارهت بــهوهى ئایا لــەدوای ئەم
خولهشــە بەردەوام دەبیت لە شوفێری
کردن؟
(ئهڤیــن) بەباوەڕ بەخۆبوونــەوە وتی:
بەدڵنیاییــەوە بەردەوام دەبم و حەزیش
دەکــەم لــە داهاتــودا شــوفێری ببێتە
پیشەم.
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کچێک شانۆ دهباته سهر شهقام
شانۆ حەز و
خەونی مناڵیمە

◘ نهوژین ،كاڵێ حهسهن
لهكاتێكدا كچانێك ههبن خۆیان ل ه
بهشدارییكردن لهكارى هونهریی دا
ببوێرن له هۆڵه تایبهتهكاندا ،ئهوا
كچانێكى دیكه ههن له نمونهى
(چاوان) هونهر دهبەنە ناو جهرگهى
بازاڕ و راستهوخۆ بۆ هاواڵتیانى نمایش
دهكهن.
چــاوان محهمــهد مهحمــود 22 ،ســاڵ،
كچ ه شــانۆكارێكى گهرمیانــه ،لهماوهى
 3ســاڵی كاركردنى دا ل ه بوارى شــانۆ،
بهشداریی چهندین بهرههمى كردوه چ ب ه
رۆڵگێڕان و چ به نوسینی دهق.
لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا( ،چاوان)

باســی لەوەكــرد كــ ه ســەرەتای
دەســتبەکارکردنی لــ ه بــوارى هونهردا
ئاسان نەبوە ،بهوهۆیهى روبهڕوى قس ه
و توانجــی كۆمهڵگا بوهتهوه ،بهاڵم ئهم
قسان ه لهبری ئهوهی دڵساردی بكهنهوه،
مكوڕتریــان كردوه بۆ ئــهوهى بهردهوام
بێت لهو رێچكهیهى ههڵیبژاردوه.
ئــهو ئهگهرچــی خوێنــدكاره و هاوكات
لــ ه فرۆشگایهكیشــدا كاردهكات ،بهاڵم
ئهمانــ ه نهبونهتــ ه هــۆكار بــۆ ئــهوهى
دهستبهرداری خونهكهى بۆ كاركردن ل ه
بوارى هونهردا ببێت .وهكخۆی دهڵێت:
«شانۆ حەز و خەونی مناڵیمە».
ئــهو كچــ ه مــاوهى  3ســاڵ ه تێكهڵ ب ه
كارى شــانۆیی بــوه ،لــهم ماوهیهشــدا
بهشــداریی  8بهرههمی شانۆیی كردوه،

ك ه بهوتهى خۆی پێشــوازیهكى باشــی
لێكــراوه .نهك ههر ئهمه ،بهڵكو بههۆی
رۆڵگێڕانهكانیشــیهوه خهاڵتى رێزلێنانی
تایبهتــی پێبهخشــراوه ،كــ ه ژمــارهى
خهاڵتهكانى تائێستا سێ دانهیه.
ئهگــهر كچانــى دیك ه ل ه شــانۆدا وهكو
ئهكتهر بهشــداریی بكــهن و رۆڵبگێڕن،
ئــهوا (چــاوان) لهپــاڵ رۆڵگێــڕان دا،
ههوڵی نوسینی دهقی شانۆییشی داوه.
وتــى« :وهكــو رۆڵگێڕانــى ســهرهكی
و الوهكــی بهشــداریی چهندیــن كارى
شــانۆییم كــردوه ،لهگــهڵ ئهوهشــدا
تائێستا  4دهقی شانۆییم نوسیوهتهوه،
ئهم ه جگهلهوهى ل ه ئامادهكردنى دهقی
شــانۆییدا هاوكاری گروپ و شانۆكارانى
دیكهم كردوه».

ئــهو جگــ ه ل ه كــهالر ،ل ه نمایشــكردنى
شانۆگهریهكانیان دا ل ه شارهكانى دیكهى
وهكــو :دەربەندیخان و ســلێمانییش دا
بەشدارییكردوه.
«مافی خۆمە خەونەکانم بەدی بێنم»،
یهكێكــ ه لــ ه ئهزمون ه تایبهتی و شــانۆ
كاریگهرهكانى كاروانــى كارى هونهریی
ئهم كچ ه شــانۆكاره ،چونك ه پێش ئهم
شانۆگهرییه ،رۆڵهكانى لهسهر تهختهى
شانۆی ناو هۆڵ ه داخراوهكان دا گێڕاوه،
بــهاڵم لهم شــانۆیهوه ئهزمونێكى نوێى
تاقیكردوهتهوه ،ك ه ئهویش شانۆی سهر
شهقامه.
لهوبــارهوه وتــى :شــانۆگهریهك ه لەناو
جەرگــەی بازاڕی شــاری کــەالر نمایش
کرا ،ئاســان نەبو وەک تاکە کچ لەگەڵ
گروپێکی کوڕدا لهناو بازاڕدا رۆڵبگێڕم،
بــەاڵم پهیامــی کارەکــە و کۆبونەوەى
خەڵکێکــی زۆر و پێشــوازیهكهی
بــاش ،وایانكرد هــهر زو لــ ه نیگهرانى
و دڵهڕاوكێكانــم دهربــاز ببــم و ههمــو
بۆچونێكى سلبی وهال بنێم.
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ئهم كچ ه شانۆكاره ل ه روانگهى ئهزمونى
خۆیــهوه ،پێیوایــ ه كچانــى گهرمیــان
خاوهنــى توانــا و كارامهییهكى زۆرن ل ه
بــوارى هونــهردا ،بهشــێوهیهك ئهگهر
گرنگییــان پێبدرێــت ،ئــهوا ئهكتــهر و
هونهرمهندی زۆرباشیان لێبهرههم دێت.
بــۆ ئهمــهش لهالیــهك هانــى الیهنــ ه
پهیوهندیدارهكانــى وهكــو حكومــهت
و دهزگا و رێكخــراوهكان دهدات كــ ه
گرنگیــی ب ه كچــان بدهن لــ ه هونهردا،
لهالیهكى تریشــهوه داوا ل ه خودی كچان
دهكات ك ه بێن ه پێشهوه بۆ كاركردن ل ه
مهیدانى هونهر.
ههروهك بهشێكى تری داواكاریهكانیشی
ئاراســتهى خێزانهكان دهكات ،دهڵێت:
«داواكارم دایــکان و باوکانــی کچــان
رێگــر نەبــن لەبەرامبەر حــەز و ئاواتی
کچەکانیــان و نهبنــ ه هــۆی لەناوبردنی
ئــهو خهونانهیان ،بەڵکــو هاوکاریان بن
بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگەیەکی پێشــکەوتو
بۆ نــەوەی دوای خۆمان جــێ بمێنێت،
جیاواز لەوەی كه ئێستا هەیە».
بهوپێیهى سهرقاڵی خوێندنه ،ماوهیهك ه
(چــاوان) لــ ه كارى هونهریــی دابڕاوه،
بــهاڵم وهكخــۆی جهختــى لێكــردهوه،
ئهم ه بهمانــاى وازهێنانى نایهت ،بهڵكو
ب ه شــهوقهوه دهخوازێت ل ه ئایندهیهكى
نزیك دا و پــاش تهواوبونى ئهركهكانى
سهرشانى ،بگهڕێتهوه كارى هونهریی.
خهونهكانــى ئــهم كچ ه شــانۆكاره لهم
بوارهدا كۆتایی پێنههاتوه ،بهڵكو ئێستا
لەهەوڵدایە كــ ه بتوانێت لە ئایندەیەکی
نزیکــدا گروپێکــی شــانۆیی تایبهت ب ه
کچان دروست بکات ،بۆ ئهوهى وهكخۆی
وتى« :بتوانین هەســت و دەنگی كچان
لە رێگەی شانۆوە بگەیەنین».

به ههرهوهزیی خانهقین رهنگ دهكهن
◘ نهوژین

دیواری شوێنه گشتیهكان دهنهخشێنن.

لهخانهقین ژمارهیهك شێوهكار و
هونهرمهند و خوێندكار گروپێكى
هونهریی شێوهكاریی ههروهزیی
دروست دهكهن و پێكهوه تابلۆ لهسهر

«لیژنــهى هونــهری ههرهوهزیی» ناوى
ئهو گروپــهى خانهقینه و ل ه ژمارهيهك
كــچ و كــوڕى شــێوهكار و هونهرمهنــد
پێكدێــن ،كــ ه پێكهوه و وهكــو كارێكى

خۆبهخشــى ،دهســتیان كــردوه بــ ه
رهنگكردنى شارهكهیان.
گروپهكــ ه درێژكــراوهى ئــهو ژمــاره
چاالكییــ ه ههرهوهزییهیــ ه كهلهســهر
دهستى ژمارهیهك چاالكوان ل ه خانهقین
هاتوهت ه ئاراوه و پێكهوه به ههرهوهزیی

كارى جیــاواز بــۆ خزمهتــى كۆمهڵگاى
خانهقی ئهنجام دهدهن.
كارهكانــی «لیژنــهى هونــهری
ههرهوهزیــی» بریتییــ ه لــ ه رهنگكردنى
دیوار و شــوێن ه گشــتیهكان و ههروهها
كێشانى تابلۆی جۆراوجۆر ك ه گوزارشت

لــ ه ئازادیــی و پێكهوهژیــان و كارى
ههرهوهزیی و پێكهوهیی و خۆبهخشــى
دهكات ،لهنێو گروپهكهشــدا كچان رۆڵی
بهرچــاو و ســهرهكیان ههیــ ه و زۆرێك
لــ ه چاالكیهكانى كێشــانى وێن ه و رهنگ
كردن ،ئهوان دهیكهن.

8
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راپۆرتێكى (رادیۆی دەنگ) لهبارهى:

دۆخی منااڵنی گەرمیان ل ه ( )2019دا

◘ نهوژین
رادیۆی دهنگ لهرێگهى ههردو
پرۆژهیهوه (یهكهى رۆژنامهوانى
مافهكانى مرۆڤ و رۆژنامهى نهوژین)
هوه ،راپۆرتێكى لهمانگى حوزهیرانى
ئهمساڵدا تایبهت ب ه رهوشى منااڵنى
گهرمیان باڵوكردهوه ،تیایدا دیارترین
ئهو پێشێلكاریی و ئاستهنگانهى
دهستنیشانكردوه ك ه منااڵنى دهڤهرهك ه
روبهڕوى دهبنهوه.
لــهو راپۆرتــهدا كــ ه بهپشــتیوانى
رێكخــراوى ( )NEDئهنجامــدراوه،
دهستخراوهتهســهر دیارترین توندوتیژی
و پێشــێلكاریهكان بهرامبــهر ب ه منااڵن
و ههروههــا بهشــێكى تایبهتــ ه بــهو
پێشێلكاریانهى بهرامبهر ب ه كچانى مناڵ
ئهنجام دهدرێن.
لــهم الپهڕهیهدا پوختهى ئهو راپۆرت ه و
بڕگهكانى دهخهینهڕو:

کــە گرنگیی بە ژنــان و منااڵن دەدەن،
دەڵێــت« :زۆربــەی ئــەو منااڵنــەی
کاردەکــەن باوکیــان لــە ژیــان نەماوە
و خێزانەکانیــان دەســتکورتن ،ئەمــە
هۆکاری سەرەکی کارکردنیانە».
 .2کارکردنــی منــااڵن لــە ناوچــەی
پیشەسازی:
بهپێــی راپۆرتهكــه ،زۆرجــار لــە
باســکردنی منااڵنی ئیشکەر لە ناوچەی
پیشەســازیی بــاس لەوەدەکرێــت لــە
الیەن خاوەنکارەکانەوە گرنگی بەهێز و
تەمەنی ئەو منااڵنە نادرێت و کۆمەڵیک
کاری قورســیان پێدەکەن ،ئەمە بەدەر
لە چەندین قسەی بریندارکەر.
بەڕێوبــەری فەرمانگــەی مافــی مرۆڤی
گەرمیانیــش لــە دیدارێکــی (رادیــۆی
دەنــگ)دا ئەمەی پشتراســتکردەوە کە
لەگەرمیــان ئەمجــۆرە کار و رەفتارانــە
بەرامبەر بە منااڵنی ئیشکەر دەکرێت.

 .3سواڵپێکردن:
بــە بەردەوامی دیمەنی «ســواڵکەران»
* کارکردنی منااڵن
راپۆرتهكــ ه ئامــاژهى بهوهكــردوه لەنێوبــازاڕ و گەڕەکەکانــی شــاردا
شێوازەکانی کارکردنی مناڵ لە سنورەکە سەرنجمان رادەکێشــن بەتایبەت ئەگەر
دیمەنێکــی بێــزراوی ههیــه ،ئــەوەش مناڵ بن ،ئەم حاڵەتەش بەتایبەتی لەم
بــە کردنی کۆمەڵــە کارێکــی قورس و ماوەیدا کــەم بوەتەوە ،بــە کاریگەریی
مەترســیدار بۆ ســەر تەندروســتییان .ئــەو هەڵمەتــی دەســتگیرکردنانەی کە
ئامــاژهى بهوهشــكردوه كــ ه بــە پێــی هێزە ئەمنیەکان دەیکەن.
بەدواداچونەکانیــش بــۆ ئــەم کەیســە بــهاڵم بهپێــی راپۆرتهكــهى رادیــۆی
تاوەکــو ئێســتا ئامارێکی ورد لەســەر دهنــگ ،ئهم حاڵهت ه لهشــێوهى دیكهدا
کارکردنی منااڵن لە سنورەکە بونی نیە ،خــۆی دوبارهكردوهتــهوه ،ئهویــش
ئەمــە لە کاتێکدایە بە پێــی جارنامەی كاركردنــى ژمارهیهك منــاڵ ل ه فولك ه و
مافەکانــی مــرۆڤ ،کارکردنی منااڵن بە ترافیكالیتهكانى ناو شارهكانى گهرمیان
و بــهزۆر پێفرۆشــتنى شــمهك یــان
هەمو شێوەیەک رێگەپێنەدراوە.
راپۆرتهك ه دیارترین جۆرهكانى كاركردنى ئهنجامدانــى كارێك بۆ ئــهوهى پارهیان
منااڵنى بهمشێوهی ه دهستنیشان كردوه :پێبدرێت لهالیهن شۆفێرانهوه.
ئامــاژهى بهوهشــكردوه زۆرینــهى
ئــهو منااڵنــ ه ئــاوارهن و لهالیــهن
 .1کارکردنی منااڵن لەسەر زبڵدان:
ئەمــە یەکێکە لــەو کارانــەی رۆژانە لە خێزانهكانیانــهوه ناچــار بــە كاركــردن
گەرمیان منااڵنی ئیشــکەر لە سنورەکە دهكرێــن ،تهنانــهت تێیاندایــ ه كــ ه
بــۆ پەیداکردنی بڕێک پارە دەســتی بۆ كهســوكاری نێرینهى گهورهشیان ههی ه
و ناچاریــان دهكهن ئــهو كاران ه بكهن،
دەبەن.
یەکێک لەو مندااڵنەی کە ئەم کارەدەکات ههروهك تێشــیاندای ه كــ ه لهبهر نهبونى
بــە نــاوی (یاســر حەمیــد) ،تەمەن  ٨بهخێوكهر و بۆ بژێویی خێزانهكهى ،ئهو
ساڵە ،باسی لەوەکردوە ،بەهۆی مردنی كاره دهكات.
باوکییەوە دەســتی داوەتە ئەم کارە بۆ
* مافەکانی منااڵنی خاوەن پێداویستی
پەیداکردنی بژێوی بۆ خێزانەکەی.
لەبەرامبــەر هۆکارەکانــی ئــەم جــۆرە تایبەت
کارانــەدا ،لەیال ئەحمەد ،ئەندامی تیمی «منااڵنــی خاوەن پێداویســتی تایبەت،
رێکخــرای وادی ئەڵمانــی لــە گەرمیان لە هــەرە پەراوێزخراوتریــن توێژەکانی

منااڵنن لە گەرمیان ،کە گرنگیەکی ئەوتۆ بەردەوامــە ،ئەگهرچی بە یاســا رێگری
بــۆ ژیانیان بونــی نیــە» راپۆرتهكهى کــراوە لــە بەشــودانی کچانــی تەمەن
مناڵ ،بەاڵم ئــەو کچانەی کە تەمەنیان
(رادیۆی دهنگ) وادهڵێت.
لهدرێژهدا ئامــاژه بهوهكراوه :لە تەوای مناڵە لەبەر رێگری یاسایی لە دەرەوەی
گەرمیان تەنها یەک قوتابخانەی تایبەت دادگاکان مارەدەکرێــن یــان لەناوچــە
هەیــە بۆ منااڵنــی خاوەن پیداویســتی دابڕاوەکان مارەدەکرێن.
تایبــەت ئەویــش قوتابخانــەی وانــۆی نمونــەی یەکێــک لــەو کچانــە کــە لە
نابیســتانە لە کــەالر ،بەم هۆیەشــەوە راپۆرتەکــەدا نــاوی هاتوە(،چیمــەن)ە
هەندێــک لــە قوتابیەکانــی لــە کفــری کە لەتەمەنی  ١٣ســاڵی دا بەشودراوە،
و خانەقیــن و رزگاریــەوە دێنــە ئــەم بەمشێوەیە باسی بەشودانەکەی دەکات
و دەڵێــت« :بە قســەی دایــک و باوکم
قوتابخانەیە.
لــە تەمەنــی  ١٣ســاڵی الی مەالیــەک
مارەکــرام ،پزیشــکانیش پێــم دەڵێــن
* بێبەشکردنی منااڵن لە خوێندن
لــ ه راپۆرتهكــهدا ئهوهخراوهتــهڕو كــ ه ناتوانیــت ببیتە خاوەنــی مناڵ ،چونکە
بەشــێکی زۆری ئــەو منااڵنــەی کــە لە کاتێک هاوسەرگیریت کردوە خۆت مناڵ
خوێندن دادەبڕین بــە پێی زانیاریەکان بویت».
مندااڵنــی کوڕ بــۆ کارکــردن دادەبڕێن
لە خوێنــدن و کچانیــش هەندێکجار لە  .2خەتەنەکردنی کچانی مناڵ:
بەر بــاری کۆمەاڵیەتی خێزانەکانیان کە راپۆرتهكــهى رادیــۆی دهنــگ ئــهوهى
پێیانوایە کچان پێویست ناکات بخوێنن ،خســتوهتهڕو كــ ه حاڵهتهكانــى
هەندێکیشــیان منااڵنی گوندنیشینن کە خهتهنهكردنــى كچــان زۆر كهمیكردوه،
بەهــۆکاری هاتوچۆکردن بــۆ خوێندنی ئهمهش الیهنێكى ئیجابی دۆخی كچانى
ئامــادەی،ی دەســتبەرداری خوێنــدن مناڵــ ه لــ ه ســنورهكهدا ،بــۆ ئهمــهش
پشــتى ب ه نوێتریــن روپێویی رێکخراوی
دەبن.
لــ ه راپۆرتهكــهدا ئامــاژه بــ ه چیرۆكى وادیی ئەڵمانی بهســتوه ك ه ئاشــكرایان
(تــرێ) كراوه ك ه نمونــەی یەکێک لەو كــردوه لهســاڵی  ٢٠١٨دا ٪٥ی کچانی
کچانــەی لهبــهر خوێنــدن دابڕێنــراوه ،تەمــەن  ١رۆژ بۆ  ٢٥ســاڵ لە گەرمیان
دهڵێت« :زۆر حەزم بەخوێندن بو پاش خەتەنەکراون.
ئەوەی چەند ســاڵێک خوێندم ،براکانم
بون بە رێگر لە بەرەدەممدا و نەیانهێشت  .3لێدان و سزادانی قورسی مناڵ:
«لێــدان زۆرجــار لەالیــەن دایــک و
بەردەوامی بەخوێندن بدەم».
ئامــاژه بهوهشــكراوه كــ ه خراپی باری باوکەوە وەک مافێکــی خۆیان دەبینین
دارایش بە یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی بهمهبهســتى تەمێکردنی مناڵەکەیان بۆ
دەســتبەرداربونی خوێندنــی منــااڵن ئەو شێوازە هەڵسوکەوتەی مناڵەکەیان
دەخرێتــەڕو بەتایبــەت منااڵنــی کــوڕ .کــە لــەالی ئــەوان پەســەند نیــە».
هــهروهك بهههمــان هــۆكار منااڵنی كچ راپۆرتهكهى (رادیۆی دهنگ) وادهڵێت.
لــ ه گونــده دورهدهســتهكان لهخوێندن راپۆرتهكــ ه نمونهى كچێكى هێناوهتهوه
بێبــهش دهكرێــن ،ئهویــش بهوهۆیهى بهناوى (سارا) ك ه تهمهنى  ١٤ساڵە و
خێزانــهكان توانــاى دابینكردنــى كرێی دهڵێــت« :ئەگەر شــتێک بکەم بە دڵی
هاتوچــۆی كچهكانیــان نیــ ه و لهگــهڵ دایکم نەبێت بە خاڵم دەڵێت لێمبدات».
گهورهبونیشــیان دا ب ه گونجاوی نازانن ئەو و تەواوی منااڵنی دیکەی سنورەکە
دەڵین هیــچ نازانین دەربــارەی ئەوەی
بهردهوام بن له خوێندن.
لەســەر ئــەو لێدانانــە ســکااڵبکەین،
دەشــڵێن دەترســین کەس پشتی ئێمە
* توندوتیژیی دژ بە منااڵن
لــ ه راپۆرتهكدا ئاماژه ب ه چهند جۆرێكى نەگرێت.
توندوتیژی دژ ب ه منااڵن كراوه لهسنورى
 .4توندوتیژی لەناوەندەکانی خوێندن:
گهرمیان ،لهوانه:
جۆرێكى ترى باوی توندوتیژی بهرامبهر
 .1بەشودانی کچانى مناڵ:
بەشــودانی کچانــی منــاڵ لــە گەرمیان بــ ه منااڵنــى گهرمیــان توندوتیژیــ ه
یەکێکــی دیکەیــە لــە پێشــێلکردنی لهناوهندهكانى خوێندن.
مافەکانــی منــااڵن و تاوەکو ئێســتاش لــ ه راپۆرتهكــهى (رادیــۆی دهنــگ)

بهپاساوى خراپى
دۆخى دارايى
منااڵن له خوێندن
بێبهش كراون

حاڵهتهكانى
خهتهنهكردنى كچان
زۆر كهمیكردوه

دا ئامــاژه بهوهكــراوه كــ ه ئهگهرچــی
توندوتیژی جهســتهیی وهكــو رێژه زۆر
كهم بوهتهوه ،بهاڵم توندوتیژی دهرونى
و گوفتاریــی جێگــهی گرتوهتــهوه ،ك ه
زۆرتــر بهكارهێنانى وشــهی نهشــیاو و
جنێوه بهرامبهر ب ه منااڵنى فێرخواز.
* چی بكرێت؟
راپۆرتهكــهى (رادیــۆی دهنــگ)
ئامــاژهى بهوهكردوه ك ه ســهرباری ئهو
بهدواداچونانهى كردویانه ،بهاڵم هێشتا
ناتوانن ههڵسهنگاندێكى تهواو بۆ دۆخی
منــااڵن بكــهن لهگهرمیــان دا .دهڵێت:
«پێمانوایــ ه ئهم كاره بهدواداچونى ورد
تر و پرۆژهى گهورهتری پێویسته».
(رادیــۆی دهنــگ) لــ ه راپۆرتهكــهدا
دهستپێشــخهرییهكى خســتوهتهڕو بــۆ
الیهنــ ه پهیوهندیدارهكان لــ ه حكومهت
و پارلهمــان و كۆمهڵگــهى مهدهنــی،
بــۆ ئــهوهى لێكۆڵینهوهیهكــى ورد تــر
لهوبــارهوه ئهنجــام بــدهن و بتوانیــن
پێوهرێكــى ســااڵن ه دروســت بكهن ك ه
ئاســتى رهوشــى منااڵنــى گهرمیــان
دهستنیشان بكات.
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(جێندەر) چییە؟
◘ ئاسۆ وههاب
جۆری کۆمەاڵیەتی زاراوەیەکی
کۆمەڵناسییە (سۆسیۆلۆژیا) لەزمانی
ئینگلیزی پێیدەوترێت جێندەر
«.»Gender

عیشق لە مەیخانەی ئۆرتینەدا
◘ ئااڵ حسێن
رۆمانی مەیخانەکەی ئۆرتینە ،یان
عەشقەکەی شێخی سەنعان و کچەی
گاور ،کتێبکی سۆفیگەرییە ،باس لە
عیشقێک دەکات کە لە نێوان شێخ
و ئۆرتینەدا دروست دەبێت .شێخ
خەونێک دەبینێت کە لە خەونەکەیدا
بەرەو کێوێکی بەرز دەڕوات و دەگات
بە لوتکەی کێوەکە ،لەوێڕا روناکیەک
دەردەکەوێت ،ئەو روناکیە دیوەکەی
تری ناخیەتی کە مەبەست لە
عيشقهکەی واتای گەیشتن بە باوەڕە.
شێخ بۆ گەیشتن بەم عیشقە شارەکەی
خۆی بەجێدەهێڵێت ،بەرەو خانەقایەک
بــۆ شــاری ســەمعا دەڕوات .ماڵــی
ئۆرتینەش بەتەنیشت ئەم خانەقاوەیە.
ئۆرتینە کچی پیاوێکی باجگرە ،خەڵکی
بە «موســای باجگــر» نــاوی دەبەن.
خەڵکانێــک دەنگــۆی ئــەوە دەکەن کە
موســای باجگر ،ئورتینــەی لەماڵی ژنە
چێژفرۆشــەکان لــە بــری بــاج بۆخۆی
بــردوە .هەربۆیــە بــە پێــی دەڵیــن:
«موسای باجگر».
ئۆرتینــە ،لەبەرئــەوەی ناهێڵێت کەس
روخســاری ببینێــت و خــۆی پیشــانی
خەڵکــی نــادات ،درۆگەلێکــی زۆر بــە
ناوییــەوە دەکرێت ،هەندێک دەڵێن خوا
لــە بــەر جوانیەکەی ئەو ،ئەم شــارەی
پاراســتوە ،کەســانێکی دیکەش دەڵێن
هێندە ناشرینە ئەگەر پەچەکەی سەری
البدات ،مرۆڤ لە ترساندا خۆی ناگرێت
و زەندەقی دەچێ.
رۆژێــک لەنــاو موریدەکانــی خانەقــادا
دەنگە دەنــگ و هاتوهاوارێک دروســت
دەبێــت ،گوایــە باوکــی ئۆرتینــە کچی
پیاوێکی موسوڵمانی لەبری قەرز بردوە
تا پارەکەشــی نەدەنەوە کچە ناداتەوە،
بۆیە شــێخی ســەنعان بۆ چارەســەری
ئــەم دۆخە ،هەســتا هەرچی پارەی ناو
خانەقا هەبو هەموی کۆکردەوە و بردی
بۆ ماڵی موسای باجگر ،بۆ ئەوەی کچە
بێنێتــەوە ،بەاڵم لەێ چاوی بە ئۆرتینە
دەکەوێت و نیگای تێدەبڕێت ،لەوکاتەدا
دەڵێــت وا من خەونەکەمــم بینی ،بۆیە
شێخ بۆ ماوەی سێ رۆژ ئاگای لە خۆی
نامینێت ،لە هۆش خۆی دەچێت ،پاش
ســێ رۆژ دوای بەئاگاهاتنــەوە ،وتی:
دەردی مــن دەرمانی نیە ،پەیوەندی بە
رۆحمەوە هەیە.
هەواڵ باڵودەبێتەوە کە شــێخ عاشــقی
کچێکی گاور بــوە .موریدەکانی خانەقا
رقێکــی توندی لــێ هەڵدەگــرن ،بەاڵم
شێخ بە عیشقەوە بەرەنگاری رقەکەیان

دەبێتەوە .بۆیە دەشێ بڵێین هەتا رق لە
ناخی مرۆڤەکاندا هەبێت ،عیشق لەناخی
مرۆڤدا جێگەی نابێتەوە ،چونکە عیشق
ئاگرێکە کە داگیرســا ناکوژێتەوە ،هەتا
نەتکات بە خۆڵەمێش.
شــێخ بــە جۆرێــک عاشــق دەبێــت،
دەســت لە ئاین و پلەوپایەی خانەقاش
ههڵدهگرێــت ،لەنــاو خەڵکیشــدا بــۆ
مەعشــوقەکەی ریســوا دەبێــت ،بەاڵم
باوەڕی خۆی لەدەســت نادا ،مەبەستی
شــێخ لێرەدا ئەوەیە کە عیشــق لە ناو
باوەڕدایــە نەک لە ناو تەمەن ،عیشــق
کاری بەتەمەنەوە نیــە ،کاری بەجوانی
و ناشرینیشەوە نیە ،عیشق دۆزینەوەی
لەتە ونبوەکەی خۆت و ونکردنی شــتە
بچوکەکانی دونیایە .کەســێک نەتوانێت
پشــت لەخەڵک و لەدونیــا بکات ،چۆن
دەتوانیــت بــاوهش بەعیشــقدا بــکات.
عیشــق لوتکــەی باوەڕە ،عیشــق تەنها
یــەک نیگای بەســە بۆ ئــەوەی تامردن
یادەوەریەکــی جوانت هەبــێ لەگەڵیدا،
بۆیــە شــێخ بڕیــار دەدات و دەچێتــە
بەردەم ماڵی ئۆرتینە.
موســای باجگریش کە بەمــە دەزانێت
کۆمەڵێــک مــەرج بــۆ شــێخ دادەنێت،
ئینجا رازی دەبێت کچە بە شێخ بدات:
 .1سوتاندن و پەڕەپەڕەکردنی قورئان.
 .2دەستهەڵگرتن لە ئاین.
 .3خزمەتکردنی موسای باجگر.
 .4خواردنی گۆشتی بەراز.
 .5مەیخواردنــەوە و کردنــەوەی
مەیخانەیەک.
شێخ ،بە هەمو مەرجەکان رازی دەبێت،
جگە لــە خاڵی یەکەم نەبێــت ،چونکە
شێخ دەڵێت ئەوە موڵکی من نیە.
ئــەو بــەردەوام بەرانبەر ماڵــی ئورتینە
دادەنیشــت ،هیــچ کاتێکیــش رێکەوتی
بینینی ئــەو نەبو .ئەوان بــەردەوام لە
خەونــدا یەکتریــان دەبینی و قســەیان
پێکەوە دەکــرد .بۆیــە ئەتوانین بڵێن،
ژیان بە بینینی شوێنە خۆشەکان خۆش
نابێت ،ژیان بەو جۆرە خۆش دەبێت کە
کەسەکان خۆشــی بەیەکتر دەبەخشن،
لەگەڵ ئەوەشــدا عیشق نابینرێت ،تەنها
هەستی پێ دەکرێت.
بەمــەش شــێخ بــەردەوام قســەی پێ
دەوتــرا ،بە رســوا و بێدین ناوی دەبرا،
ئەو بۆ گەیشــتن بە عیشــقەکەی ،هەمو
ئەمانەی قبوڵ بو .شــێخ لێرەدا عاشقی
لەشــوالری ئــەو کچە نیە ،عاشــقی ئەو
عيشــق و باوەڕەیــە کــە ئورتینــە پێی
دەبەخشــێت ،چونکــە هیــچ عيشــقێک
نیــە باوەڕێکی گــەورەی تێــدا نەبێت،
نــە گەورەیــی دونیــا لــە نــاو عیشــقە
گەورەکاندایــە ،نــە تەمــەن و ژیانیــش

هەقی بە عاشــقبونەوە هەیە .پیری دو
شــت رایدەچڵەکێنێت :یەکیان عیشق و
ئەویتریان مردن.
هەیە عاشقی ژنێک دەبێت ،هەیە عاشقی
دونیا ،هەیە عاشــقی خودا ،عیشقەکەی
شــێخ هەر ســێ جــۆرە عیشــقەکەی
تێدایە ،شــێخ هەمیشــە دەیوت :عیشق
دەرەڕســوایە ،ئــازارە ،بــێ مروەتیــە،
عیشــق خەوبینینــە بە کەســێکەوە کە
لــە ژیاندا نایبینی و لە خەونەکاندا بۆی
دەگەڕیێت ،مەرج نیە هەمو عیشــقەکان
بەیــەک بگــەن .بۆیە شــێخ بــەردەوام
لەخەونــدا ئۆرتینــەی دەبینــی ،لهپاش
هەمــو ئــەو قوربانیانەی دا کــە کرابوە
مەرج لەســەری ،دهڵێت :مــن دەمرم و
دوای خۆم لە عیشقەکەم تێئەگەن.
لــە کۆتایــدا موســای باجگــر ناچار بو
بەڵێنەکەی خۆی بباتەســەر ،بە کچەی
وت :بــڕوات بــۆ الی شــێخ ،ئۆرتینەش
وتــی :تازە زۆر درەنگــە ،چونکە پێش
کاتی بە یەکگەیشتنەکەیان شێخ مردبو.
شێخی ســەنعان ،هەمیشــە بانگەشەی
ئــەوەی دەکــرد ،مــرۆڤ بیەوێــت لــە
خــوا نزیک بێتەوە ،پێویســتە ســەرەتا
خــۆی لە غــرورەکان دابماڵێنێت ،رو لە
ســادەیی بــکات ،ویژدانــە مردوەکەی
زینــدو بکاتــەوە ،مــرۆڤ دەتوانێت بە
ســاتێکی کەم رۆحی خۆی پیس بکات،
بەاڵم پیســی چەندین ســاڵی دەوێت تا
رۆحە پیسبوەکەی پاک بکاتەوە.
شێخ لەبارەی ژنەوە هەمیشە دەیگوت،
بتەوێــت ژنێــک بکەیت بە هــی خۆت،
پێویســت نــاکات دەســتی بگریــت و
بیبەیــت ،ژن تــا دڵی داگیــر نەکەیت،
ناتوانیــت و نابێ بــە هی تۆ ،ژن بۆی
گرنگ نیە تۆ لە چی تەمەنێکدای ،گرنگ
ئەوەیــە چەنــد عاشــقی ئەوی ،عاشــق
بونەکــەت ئەوە دیاری دەکات ژن چەند
وابەستەی رۆحی تۆ بێت.
لە کۆتاییدا پێمخۆشە ئەوە بە خوێنەران
بڵێــم ،شــێخ بۆچی نــاوی بە شــێخی
سەنعان دەهێنرێت؟
حیکایەتەکــەی بەمجۆرەیــە کــە والــی
شاری (ســەمعا) توشــی نەخۆشییەک
دەبێــت ،هەرچــی حەکیمی شــار هەیە
دەردەکــەی چارەســەر ناکــەن ،شــێخ
شــەو لــە خەویــدا خەونێــک دەبینێ،
بەیانــی خەوەکە بــۆ حەکیمی گەورەی
شــار بــاس دەکات و پێیــان دەڵێــت
ئەوەی بــۆ بکەن چاک دەبێتەوە .دواتر
هەرچی حەکیم و گەورە پیاوانێک هەیە
کۆدەکرێنــەوە ،ئــەوە رادەگەیەنــن کە
شــێخ ،والی چاککردوەتــەوە ،هەربۆیە
لــەو کۆبونەوەیــەدا نــاوی لێدەنێــن:
«شێخی سەنعان».

لە کوردەواریدا مشتومڕێکی زۆر لەبارەی
ئــەم زاراوەیــە هەیــە ،ســەرچاوی ئەم
مشتومڕەیەش لەتێنەگەیشتنەوە سەری
هەڵــداوە ،هەردوالکــەی مشــتومڕەکان
تاوانبارن بەوەی نە هەوڵی تێگەیشتنیان
داوە نە هەوڵی تێگەیاندنی ئەوانی تریان
داوە ،تا ناڕونی نەمێنێت.
جــۆری کۆمەاڵیەتــی (جێنــدەر) تەنها
ئامــاژە نییە بۆ ژنان و ئــەو بابەتانەی
پەیوەنــدی پێیانــەوە هەیــە بگــرە
پەیوەســتە بــە ژنــان و پیــاوان و ئەو
رۆاڵنەی پێکەوە دەیگێڕن.
ڕەگــەزی بایلــۆژی ،مێبــون و نێربون،
دو جــۆری بایلۆژی جیاوازن بە (فطرة)
هیچ پەیوەندییەکــی نییە بە پێکهاتەی
کۆمەاڵیەتی و روناکبیریی ،وەدەستهێنراو
نییە و بە گۆڕانی کۆمەڵگە و ئاڵوگۆڕی
روناکبیریــی ناگۆڕدرێــت ،لــە قورئانی
پیــرۆزدا هاتــوە (انا خلقناكــم من ذكر
وانثی.)..
جــۆری کۆمەاڵیەتــی (جێنــدەر)
پێچەوانەی جۆری بایلۆژییە ،پەیوەندی
بە کۆمەڵگە و روناکبیریی و سیســتەمە
کۆمەاڵیەتییــەکان و پێشــکەوتنی
شارســتانییەوە هەیــە ،ناجێگیــرەو
پەیوســت نییە بە (فطرة)ی رەگەزێکی
دیاریکــراو .دیارتریــن پێناســەکانی
جــۆری کۆمەاڵیەتــی ،پێناســەی
جێنــدەرە ،کــە پەیوەســتە بــە رۆڵ و
ئەو بەرپرســیارێتیانەی پەیوەستن بەم
رۆاڵنــە و دیاریکردنــی ئــەو رۆاڵنــە لە
الیەنی کۆمەڵگە و روناکبیری باو.
ئــەو رۆاڵنــە لــە کۆمەڵگەیەکــەوه بــۆ
کۆمەڵگەیەکــی تــر جیــاوازە ،هاوکات
بــە پێــی کات و گــۆڕاوە کۆمەاڵیەتــی
و روناکبیرییــە بەدەســتهاتوەکان
گۆڕانــکاری بەســەریدا دێت و کاریگەرە
بە پەروەردەی کۆمەاڵیەتی و شارەزایی
و ئەزمونــی ژیانــی و پــەروەردە و
روناکبیریی باو.
لێرەدا بۆ باشتر رونکردنەوەی بابەتەکە
دەبێــت جیاوازییــەک لە نێــوان هەردو
چەمکەکــە بکەیــن لــە نێــوان رەگەزى
بایلۆژی و جۆری کۆمەاڵیەتی.
یەکەم :رەگەزی بایلۆژی
 سروشتییە. نێر و مێ. ئەندامی بايلۆژی و ئەرکەکانی. جێگیرە و ناگۆڕدرێت. تاک. مرۆڤ لەڕوی بایلۆژییەو پێوە لە دایکدەبێت.

جێندەر یەکسانی
ژن و پیاوه
لەئاستی رۆڵی
کۆمەاڵیەتی

(جێندەر)
تەنها ئاماژە
نییە بۆ ژنان

 ناتوانرێت بگۆڕدرێت.دوەم :رەگەزی کۆمەاڵیەتی:
 روناکبیرییــە ،دابونەریــت ،ئابــوری،سیاسی.
 ژن و پیاو. تایبەتمەندی کۆمەاڵیەتی ،روناکبیریی،پێگە ،رۆڵ و پەیوەندییەکان.
 بە پێی کات و شوێن دەگۆڕدرێت. کۆمەڵگە ،دەوروبەر ،دامەزراوە. مــرۆڤ پێــوە لەدایــک نابێــت ،بگرەبەدەستی دەهێنێت.
 دەتوانرێت بگۆڕدرێت.رۆڵــی جــۆری کۆمەاڵیەتــی فــرە و
جۆراوجــۆرن ،ژنــان و پیــاوان دەتوانن
هاوبەشی بکەن یان ئاڵوگۆڕی بکەن ،بۆ
نمونە :پەروەردەکردنی مناڵ ،کاروباری
ناومــاڵ ،پیشــەکان (فەرمانبــەری،
کرێکاری ،کارمەندی) ،کاری سیاســی،
ســەربازی ،بازرگانی و  ..هتد ،رۆڵن و
ژن و پیــاو دەتوانن پێیهەڵســن بەپێی
شارەزایی و لێهاتوییان.
بــە کورتــی ،جێنــدەر ،واتا یەکســانی
لەنێــوان ژن و پیــاو لەئاســتی رۆڵــی
کۆمەاڵیەتی و پێشبینییەکانی کۆمەڵگە
بۆ ژن و پیاو.
پێموایــە زۆربــەی ئــەو رۆاڵنە لە ســەر
ئاستی کۆمەڵگەیی مومارەسە دەکرێن،
بەبــێ ئــەوەی بیخەینــە چوارچێــوەی
زاراوەیــی کە بەرامبەری هەســتیاریمان
هەیــە .ئەوەی ماوەتەوە پەیوەســتە بە
رۆڵ لە ئاستی سیاسی و کارگێڕی.
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حهپی قهڵهویی سودی زۆره یان زیان؟
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
(النه) له پڕێكدا كێشى جهستهى
دهستى بهدابهزین كرد ،تاوای لێهات
خۆی پێ ناشرین بێت ،بۆ ئهوهى ئهو
جوانى و كێشهى جارانى بگهڕێتهوه،
هیچی باشتری شك نهبرد جگه ل ه
پهنابردن بۆ حهپی قهڵهویی ،بهاڵم
ئهوهى نائومێدكهر بو بۆی ،ئهوهبو ك ه
حهپهكه كێشهى تری تهندروستى بۆ
زیاد كرد.
چیرۆكــى ئــهو كچــ ه هاوشــێوهى لــ ه
كۆمهڵگدا زۆره ،ژنانێكى زۆر بهمهبهستى
قهڵهوكردنــى جهســت ه و روخســاریان
كــ ه خۆیان ب ه جوان و سهرنجڕاكێشــی
دهزانن ،پهنا بۆ بهكارهێنانى داودهرمانى
جیاوازى پزیشــكیی یان گیایی دهبهن،
بێئاگا لــهوهى ئهم دهرمانان ه لێكهوتهى
زۆری ههیه.
النــە 25 ،ســاڵ ،لــ ه باســكردنى ئــهو
هۆكارانــهى پاڵــی پێوهنــاوه بــۆ
بهكارهێنانــى حهپــی قهڵهویــی ،بــۆ
(نهوژین) ســهربوردهى خۆی گێڕایهوه
«پێشتر خاوەن لەشــوالرێکی رێکبوم،
بەاڵم لەناکاو روبەروی دابەزینێکی زۆری
کێش بومهوه و جهســتهم زۆر الواز بو،
هاوڕێ و دهوروبهریشــم رێنماییان كردم
ك ه بڕۆم حەپ بەکاربهێنم بۆ گهڕانهوهى
كێشم».
(النــە) ناونیشــانى دهرمانخانهیهكــى
گیایی دهدهنێ بۆ ئهوهى لهوێ «حهپی
بــاش ههیــه« و بیكڕێت ،پــاش كڕینی
حهپهكــ ه زیانەکانــی بــە جهســت ه و
دهرونیهوه دەردەکەوێت.
وتى :حهپهك ه لهگهڵ ئهوهى زۆر لەناکاو
قەڵــەوی کردم ،هاوكات دەموچاویشــی
بەڕادەیەکی زۆر تێکدام ،ئهمه سهرباری
ئهوهى توشى خەمۆکیەکی زۆری كردم.

كێشــهى بهكارهێنانى ئهمجۆره حهپان ه
ئهوهیه ،كــ ه ئهگهر تاڕادهیهك ســودی
ههبێــت لــهوهى قهڵهویــان بــكات،
ئــهوا لێكهوتــ ه و كاریگهریــی دیكــهى
تهندروستى دهبێت.
كاژین ئهحمهد ،یەکێکی ترە لەو کچانەی
بەهــۆی خواردنــی حەپــەوە روبــەروی
زیانــی زۆر بوهتــهوه .بــۆ (نهوژیــن)
وتــى :زور حــهزم دەكرد كێشــم زیاتر
بێــت ،ههربۆی ه پهنام بۆ خواردنى حەپ
برد بــۆ زیادكردنــى ئــارهزوی خواردن
«شــهیه» ك ه ل ه دهرمانخانهیهك كڕیم،
بــەاڵم ورده ورده ههســتم ب ه تێكچونى

باری تهندروستیم دهكرد ،سهرهنجام ب ه
لێدانى  12دهرزی ،تهندروســتیم جێگیر
بویهوه.
«بــۆ ریش چو سمێڵیشــی نای ه بان»،
نــده رێــك لهگهڵ یهكێــك لهو
ئــهم په 
ژنانهدا هات ه دی ك ه پهنای بۆ خواردنى
حهپی قهڵهویی بردوه.
نەســرین عهلی ،بۆ (نەوژیــن) دەڵێت:
«زۆر الواز بوم لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکم
دەبینــی بەكاریان دەھێنا و كێشەشــی
نەبو ،وتم با تاقی بكەمهوه ،بەاڵم دواتر
روبهڕوى زۆر زیــان بومهوه ،بهتایبهتى
ك ه بــوه هۆی تێكدانــى هۆرمۆنهكانم و

زیادکرنی موی دەموچاوم».
ب ه رای پزیشكێك مهسهلهى قهڵهوبون،
هۆكار و رێكاری خۆی ههی ه و ســهرهتا
ژنان دهبێت بزانن بۆ وان؟
د .ســەرکەوت داود ،پزیشکی پسپۆڕی
دڵ و بۆڕیەکانــی خوێن ،دهڵێت« :هەر
کەســێک بیەوێــت قەڵەو بێت ســەرەتا
دهبێــت بزانیــن ئەمــە خــۆی زەعیفــە
یان بونیادی جهســتەی پێویســت بەوە
دەکات قەڵەو ببێت یاخود نا؟».
وتیشــی :قەڵەوبون تهنهــا بەیەک رێگا
دهبێــت ،ئهویش رێگاى سروشــتی ه ك ه
ئهویــش بەتەنها ل ه رێگــهى خواردنهوه

دهبێــت ،ههرچــی الوازبــون و كێــش
كهمبونیشــه ،ئــهوا هــۆكارى ههیــ ه
و پێویســت ه كهســهك ه پێــش ئــهوهى
دهستبدات ه ههر چارهسهرێك پشكنینی
پێویستى بۆ بكات.
ئــهو پزیشــك ه پێیوایه بهگشــتى حهپ
و چارهســهره پزیشــكیهكانى قهڵهویی،
لێكهوتــ ه و كاریگهریــی الوهكــى و هی
تری ههیــه ،نمونهى حهپێك دبێنێتهوه
بهنــاوى (دیكســۆن) كــ ه ماوهیــهك
بهرباڵوبوه لهناو ژنان دا ،بەاڵم بهوتهى
خــۆی مرۆڤ توشــی فشــاری خوێن و
شهكره و ئێسکە نەرمە دهكات.

قۆڵۆن ..ئهو نهخۆشیهى ژنان دو هێندهى پیاوان توشى دهبن

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد

دەبێت کە تەمەنیان لە نێوان (-15
 )45سااڵن دایە ،هەروەك ژنان دو
هێندەی پیاوان توشی ئهم نەخۆشیی ه
دەبن.

نەخۆشیەکانی کۆئەندامی هەرس
بەتایبەتی ریخۆڵە گەورە ،هەاڵوسانی
قۆڵۆن بە یەکێک لە کێشە
هەرەباوەکانی مرۆڤ دادەنرێت،
نەخۆشییەکە زیاتر توشی ئەو کەسانە

هۆکاری ســەرەکی رودانی هەڵئاوسانی
قۆڵــۆن بــۆ گرفتی دەرونــی و خۆراکی
دەگەڕێتــەوە ،یەکەمیــان پەیوەنــدی
بەبەســتنەوەی تۆڕێکــی دەمــارهوه
ههیــ ه کــە راســتەوخۆ بــە مێشــکەوە

قۆڵۆن (Irritable bowel
 )syndromeیەکێکە لە

هۆکاری سەرەکی
قۆڵۆن گرفتی
دەرونی و خۆراکیه

نەخۆشی قۆڵۆن
چارەسەری
تەواوەتی نیە

هۆیەش کەســەکە سکی توشی ئاوسان
و باکردن (غازات) دەبێت.

پاقلەمەنیەکانــی وەک( :نــۆک ،لۆبیا،
فاســۆلیا و نیســک و ...هتــد) ،لهگهڵ
دوركهوتنــهوه لــەو خۆراکانــەی لــە
گەنــم دروســت دەکرێن وەک :ســاوەر،
گەنمەکوتاو و کفتە.
 .4دورکەوتنــەوە لــە خواردنــی شــیر،
چونکــە مــادەی الکتــۆزی تێدایــە کە
بەهۆکاری سەرەکی بۆ ناڕێکی کارکردنی
قۆڵۆن ناسراوە.
 .5زۆر ئاو خواردنەوە.
 .6دورکەوتنــەوە لــەو خۆراکانــەی
کافاینیان تێدایە.
 .7دورکەوتنەوە لە مادە کحولییە کان.

* نیشانەکانی نەخۆشی قۆڵۆن
نیشــانەکانی ئەم نەخۆشــییە لە هەمو
توشــبویەکدا وەکو یەک نیــە ،زۆربەی
توشــبوان نــۆرەی ئازاریــان هەیــە لە
خوارەوەی ســک و دەوروبــەری ناوک،
زوزو ســکیان هەڵدەئاوســێت و گاز
دەکات.
لەگــەڵ ئــەو نیشــانانەدا بەشــێک لــە
توشــبوان زوزو توشــی ســکچون دەبن
و بەشــێکی دیکەیــان قەبــزی گرفتــی
سەرەکییانە.
بەستراونەتەوە ،کاتێک کەسەکە توشی ههروهك تێکچونی خەو و دابەزینی کێش * چارەسەر
نەخۆشــی قۆڵۆن چارەسەری تەواوەتی
بارێکی دەرونــی ناهەموار دەبێت ،تۆڕە ل ه نیشانهكانى تری ئهم نهخۆشیهن.
نیــە ،ههربۆي ه دروســتتر و باشــتره ك ه
دەمارەکانــی دەوروژێــن و دەبنــە هۆی
ئەوەی قۆڵۆن بەناڕێکی کارەکانی خۆی * رێگاکانی خۆپاراســتن لە نەخۆشــی ل ه بري چارهسهر ،رێگاکانی خۆپاراستن
بگرینەبــەر کــە لەســەرەوە ئاماژەمــان
قۆڵۆن
بکات.
جــۆری دوەمیــش کاتێــک رودەدات کە  .1دورکەوتنــەوە لە خــەم و خەفەت و پێداوە.
هەروەها دهتوانرێت ب ه رێنمایی و بڕیاری
خۆراکەکــە بەباشــی لەنــاو ریخۆڵەکان دودڵی «قەلەقی».
هــەرس نابێــت و دەگاتــە قۆڵــۆن ،لە  .2گرنگیدان بە خۆراکی تەندروســت و پزیشكی پسپۆڕ ،هەندێك دەرمانی دژە
ئازار بەکاربهێنرێت بۆ البردنی ئازار یان
نێــو قۆڵۆنیــش دا بەکتریــا خۆراکــە میوە و سەوزە.
هەرســنەکراوەکە شــیدەکاتەوە و بــەو  .3دورکەوتنــەوە لــە خۆراکــە ئەنتی بایۆتیک بۆ دژی بەکتریاکان.

ههمهڕهنگ
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◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :سێوه محهمهد
ئەگەر لە ئارایشت کردن بێزاری ،بهاڵم
دهتهوێت روخسارێکی سروستی و
جوانت هەبێت ،ئەم نهێنیانە بەکاربێنە
و بەبێ ئارایشت ببە خاوەنی پێستێکی
جوان و سەرنجڕاکێش.
لــەم رۆژگارەدا بــۆ ئــەوەی شــیک و
سەرنجڕاکێش دەرکەوی ،پێویست ناکات
ئارایشــتێکی زۆر بکەیت ،بەڵکو جوانی
لە ســادەیی بوندایە ،لەجێی ئارایشــتی
زۆر بــەدوای ســەالمەت و تەندروســتی
پێســتانەوە بــن ،مەرجــی ســەالمەتی
پێســتێکی تەندروســت و دروشاوەیش
بەکارنەهێنانی ئامرازەکانی ئارایشــت و
خواردنی تەندروستە.
دەتوانیــت ســود لــەم خواردنانــە
وەربگرێــت بۆ ئــەوەی ببیتــە خاوەنی
پێستێکی جوان و سەرنجڕاکێش.

مەرجی
سەالمەتی پێست
بەکارنەهێنانی
ئامرازەکانی
ئارایشتە
هەروەها ئاوی پرتەقاڵیش سەرڕێژە لە
ڤیتامین ســی بۆ پێســتی روخسار زۆر
بەسود دەبێت.
 .3قەیسی
میوەیەکــی پــڕ ڤیتامینــە بەتایبەتــی
دەوڵەمەنــدە بــە ڤیتامیــن ( )Aکــە
خۆراکێکــی گرنگــی قــژە و رێگــە لــە
هەڵوەرینی دەگرێت.

 .1لیمۆ
یەکێکە لە رێگا ئاسان و سروشتییەکان
کــە دەتوانرێت چارەســەری عەیبەکانی
پێستی پێ بکرێت و یارمەتی جوانکردنی
رەنگی پێست و رەونەقدارکردنی دەدات.
ئاوی لیمــۆ بدە لە دەموچاوت بۆ چەند
خولەکێــک وازی لێبێنە ،پاشــان بەئاو  .5هەنجیر
بیشــۆ ،ئەمــە یارمەتــی ســپیکردنەوە یارمەتیــدەرە بۆکەمکردنــەوەی چەوری
و البرنــی پەڵــەی روخســار دەدات و پێست و جەستە ،دەتوانی بەکاریبێنێت
هەروەهــا دەتوانــی بۆ ســپیکردنەوەی بــۆ کەمکردنەوەی نەهێشــتنی زیپکەی
روخســار و ســپیکردنەوەی پێســتی
دانیش بەکاری بێنیت.
روخسار.
 .2پرتەقاڵ
بــۆ نەرمکردن و ناســککردنی پێســتی  .6شیلیک
دەســت ،سود لە رۆنی توێکڵی پرتەقاڵ بــۆ البردنــی چــرچ و لۆچــی و
وەربگــرە ،دەتوانیــت شــەوان بەکاری رەونەقدارکردنــی پێســت بەســودە،
بێنیــت و بەیانــی بــە ئــاو بیشــۆیت .هەندێــک لە شــیلیک بکە بە شــەربەت

 .4مانگۆ
پــڕە لە کالیســیۆم و خۆراکێكی گرنگ ه
بــۆ ددان ،ههروههــا بــۆ بەهێزکردنــی
ددانەکان سودی زۆری هەیە.

و بەیانیــان و ئێــواران روخســارتی چــەوری پێســت و چارەســەرە بــۆ
پــێ چــەور بکــە و پاشــان بیشــۆ ،لە رزگاربــون لــە چرچولۆچــی و البردنی
ئەنجامدا پێستێکی جوان و رەونەقدارت خاڵە رەشەکانی سەر پێست.
پێدەبەخشێت.
 .8سرکە
ســودی زۆری هەیــە بــۆ نەرمــی و
 .7خەیار
ســودی زۆری هەیــە بــۆ کەمکردنەوەی بریقەدارکردنــی قــژ و رزگار بــون لــە

ئیسپانیا دهبێت ه پێشهنگى ئهوروپا ل ه زۆری ژنانى پارلهمانتار
رێژهى
نوێنهرایهتی ژنان
مانه
لهو پارله 
%47

◘ نهوژین
شانشینی ئیسپانیا بوه یهكهم واڵت
لهسهر ئاستى كیشوهرى ئهوروپا ل ه
زۆری ژمارهى ژنانى پارلهمانتار و
بهمپێیهش پێشی ب ه زۆر واڵت دایهو،
لهنێویاندا سوید.
پارلهمانــى نوێی ئیســپانیا كهل ه مانگى
ئایــاری ئهمســاڵ دا دهســتبهكاربو و
ئهندامهكانى سوێندنى یاساییان خوارد،

بۆ یهكهمجار لــ ه مێژویدا ژمارهى ژنانى
پارلهمانتار تیایدا نزیك بویهوه ل ه نیوه،
بهمــهش پێشــی ههمــو پارلهمانهكانى
دیكــهى كیشــوهره پیرهكــهى دایهوه،
بــهاڵم هێشــتا نهگهیشــتوه بهچهنــد
واڵتێكى تر.
لــهم پارلهمانــ ه نوێیــهدا ،ژمــارهى
ژنانــى پارلهمانتــار  165كهســ ه ل ه نێو
 350پارلهمانتــار ،بهمپێیــهش رێــژهى
نوێنهرایهتــی ژنــان لــهو ئهنجومهنــ ه
ههڵبژێردراوهدا گهیشت ه .%47

ئــهم رێژهیهش نــهك ههر لــهو واڵتهدا
بێپێشینهیه ،بهڵكو لهتهواوى كیشوهرى
ئهوروپاش ئیســپانیای كرد ب ه پێشهنگ
ل ه زۆری ژمارهى ژنانى پارلهمانتار.
رێــژهى نوێنهرایتیكردنــى ژنــان لــهو
واڵتــهدا رۆژ دواى رۆژ لــ ه بهرزبونــهوه
بــوه ،لــ ه خولــی پێشــودا رێژهكــ ه
 %39بــوه ،ئهمجارهیــان  %8رێــژهى
نوێنهرایهتیكردنى ژنان زیادیكردوه.
ئــهم زیادبونهش پاش ئهو ههمواركردن ه
هــات ك ه حكومهتى رابردو ك ه ئاراســت ه

کڕێشــک ،بۆ ئــەم مەبەســتە دهتوانى
کەمێــک ســرکە بــدەى لەقــژت لەکاتی
شــۆردنیدا ،بــۆ خواردنیــش دەتوانــی
لەگەڵ ژەمە خواردنەکانت دا هەرجارەو
دو کەوچکــی لێ بخۆیتــەوە ،چونك ه بۆ
پێســت و خۆالوازکــردن ســودی زۆری
هەیە.

دەربارەی
نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگان ه
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
سۆسیالیســتی بــو ،لــ ه یاســاكانى چاالکیەکانــی پــرۆژهى رادیــۆى دهنــگ
ههڵبــژاردن دا كردی ،بهوهى پارتهكانى بــه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ
ناچــار كــرد %40ى پاڵێوراوهكانیان ل ه دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رهگهزی مێینه بن.
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نهكردوه.
دیكــ ه لهدواوهیه ،لهوانه :كوبا ،بۆلیڤیا،
مهكسیك و رواندا.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
بونــى ئــهو ژمــاره زۆرهى ژنــان لــ ه
پارلهمانــى ئیســپانیا دا ،بــ ه مانــای
تهلهفۆن:
ئهوهنایــهت رهوشــى ژنان لــهو واڵتهدا
07480207400
تــهواو جێگیره و هیــچ ئالهنگارییهكیان
ه
روبهڕو نابێتهوه ،بهڵكــو بهپێچهوانهو
ئیمهیڵ:
وهك زۆر ناوچــهى دیكــ ه و لهگــهڵ
@nawzhinnewspaper
ه
ههڵكشــانى تهوژمــى پارت ه راســتڕهو
gmail.com
توندئــاژۆكان و پارتــ ه پارێــزگارهكان،
مهترسی لهسهر پرسی ژنان و یهكسانی
فهیسبوك:
رهگهزییــش ههیــه ،بهتایبهت ك ه پارتى
nawzhinnewspaper
(فوكــس)ى پارێزگار كــ ه كهمترین ژنى
پارلهمانتارى ههیــه ،دهیهوێت ههندێك دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
لهو یاســایان ه دهستكاریی بكات ك ه لهو ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
واڵتهدا ههن و تاڕادهیهكى زۆر یهكسانى
رهگهزییان پاراستوه.
www.radiodang.org

خهنهبهندان برهو پهیدا دهكاتهوه

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
شەوێکی جیاواز بو بۆ (ناسک) کە
بەقسەی خۆی هەرگیز لەیادی ناکات،
كاتێك  هەمو کەسە نزیک و خزم و
هاوڕێکانی لەچواردەوری دا كۆبونهتهوه
بۆ ئاههنگگێڕان پێش چون ه نێو
كهژاوهی هاوسهرێتى ،ل ه شهوێك دا ك ه
به «خەنەبەندان» ناسراوە.
«خهنهبهنــدان» نهریتێكــى كۆنــى
كوردهوارییــ ه و لهمێــژهوه بونــى
ههیــه ،ئهگهرچــی زانیارییهكــى تــهواو
لهبهردهســتدا نیــ ه لــهوهى لهكهیــهوه
ئهنجام دهدرێت ،بهاڵم ل ه زۆر تێكســت
و قسهى ســهرزاری فۆلكلۆرییشدا ناوى
هاتوه ،ئهمهش بهڵگهی ه بۆ دێرینیی ئهم
نهریته.
بهكورتییــش خهنهبهنــدان بریتییــ ه ل ه
ئاههنگێكى بچوككــراوه ك ه لهنێو ماڵی
بوكــێ دا شــهوێك پێش گواســتنهوهى
ئهنجــام دهدرێــت ،تیایدا كهســوكار و
هــاوڕێ و خزمهكانــى بوكێ و ههندێكی
ماڵــی زاواش كۆدهبنــهوه و ئاههنــگ و
شادی دهگێڕن و دهستى بوكێ ل ه خهن ه
دهنهن.
ئهم نهریت ه ل ه چهند دهیهى رابردودا روى
ل ه كهمبونهوه كرد تا ئاستى لهناوچون،
بهاڵم چهند ســاڵێك ه جارێكى تر برهوى
پهیــدا كردوهتــهوه ،بهشــێوهیهك كهم
بوك ههی ه ئێستا خهنهبهندان نهكات.
بههــۆی ئــهوهى ئاههنگــی خهنهبهندان
بچــوك و ســنورداره و بهزۆریــی لــ ه
شهویشــدا دهكرێــت ،ههربۆیــ ه ئهمهش
تــام و چێژێكى جیــاوازی پێداوه بهالی
بوكێوه.
ناســک مەحمود 22 ،ســاڵ ،ئهگهرچی
لهســهر كورســییهك دانیشــتبو ،بهاڵم
لهنــاو ئاپــۆڕای كهســوكار و هــاوڕێ
و خزمهكانــى دا بــ ه جلــی كوردیــی و
تارای ســهرییهوه جیــاواز دهردهكهوت،
نهیدهتوانى ئهو ههســتى خۆشحاڵییهى
ك ه ههیهتى بیشارێتهوه.
بــۆ (نهوژیــن) وتى« :هەســتێکی زۆر
خۆشم هەیە ،زۆرم حەز لە خەنەبەندان
بو کە بیکەم ،سوپاس بۆ خوا دهرفهتم
بۆ رهخسا».
ئهو تازه بوك ه هێماى بهوهكرد ك ه وهكو
نهریتێكــى كۆنــى كوردهواریــی ،حهزی
لــ ه خهنهبهنــدان كردوه و ویســتویهتى
ب ه زیندویــی رایبگرێــت ،بهتایبهتى ك ه
لــهم ماوهیــهدا بونى كــهم بوبویهوه و

تاڕادەیهك گۆڕانی بەسەردا هاتبو.
پێــش ئهوهى (ناســك) بێتــ ه ژورهوه،
ژورهكــ ه بــ ه جوانتریــن شــێوه ئاماده
كرابو .مێزێــک رازێندرابوەوە بە گوڵ و
چکلێت و کێک و شــەربەت و شــیرینی
دیكــه ،دو قاپ خەنەش لهســهرى جێی
خۆیــان گرتبــو .ل ه تهنیشــت مێزهكهدا
كورســیهكى تایبــهت بۆ بوكــێ ئاماده
كرابــو ،بــ ه دهوریشــیان دا ژنــان و
کچــان كۆببونــهوه ،بــ ه دهســت ه جلــ ه
كوردییهكانیان ژورهكهیــان هێندهى تر
رهنگاوڕهنــگ كردبــو .ههمــو چاوهڕێی
هاتنــە ژورەوەی بــوک بــون .زۆری
نهبرد (ناســك)ی بــوك بەجلێکی نوێی
کوردییهوه و ب ه تارای ســوری سهریهوه
ك ه دیمهنی شــۆخ ه ژنێكى ئهفســانهیی
دهدا ،هاتــ ه ژورهوه .ئــهم جوڵهیــ ه
بــهس بو بــۆ ئهوهى دهنگیــی ههڵههڵ ه
و چهپڵهلێــدان دڕ بــ ه چاوهڕوانــی و
بێدهنگییــهوه بنێــن ،بهدوایشــی دا
هاتوهــاوارى خۆشــیی و گۆرانــی وتــن
دهستى پێكرد.
ئــهم دیمهنه ،بــهالی (باخــان)هوه ك ه
بهشــداربویهكى ئاههنگهكهیــ ه و خزمی
بوكێیه ،ساتێكى لهبیرنهكراوى تایبهته.
باخــان محەمــەد 24 ،ســاڵ ،وتــى:
«خۆشــترین بهشــى ئاهەنگەکــە
ســاتەوەختی هاتنــەژورەوەی بوک بو،
کە هەموان دەستیان بەشادی و خۆشی
کرد و پاشــان وێنەی یادگاریمان لەگەڵ
بوکــدا گرت و دواتر دەســتی هەمومانی
لە خەنە نا».
نهریتی خهنهبهندان بهپێی سهردهمهكان
گۆڕانكاریی زۆری بهسهردا هاتوه ،بهاڵم
جهوههرهكهى ك ه لهخهنهگرتنى دهستى
بــوك و ههندێكــى تر لــ ه بهشــدارانه،
هێشتا وهكو خۆی ماوهتهوه.
ل ه پێشــتردا بوكێ ســهراپای دهســتی
لهخهن ه دهگیرا ،ئێستا بهشێكى دهست
و بهتایبهتــى ناولهپــی ههردو دهســتى
خهنــهى تێدهكرێــت ،دهشــبێت ئــهو
خهنهی ه خودی زاوا یان خوشكێكى زاوا
بیكاتــ ه دهســتى بوكێ و بــۆ ماوهیهك
بوكێ دهســتى ب ه داخراوی دههێڵێتهوه
ههتــا خهنهكــ ه كارى خــۆی بــكات و
ناولهپی رهنگ بكات و پاشان الیدهبات.
ئــهم ســروت ه تایبهتــ ه بــ ه ژنــان و
ههرئهوانیــش چێــژی تایبهتى و زیاتری
لێدهبهن ،بهشــێوهیهك هاوبهشــیی ئهو
دڵخۆشییه دهبن ك ه بوكێ ههیهتی.
نیــگار مەحمــود 30 ،ســاڵ ،خوشــکی
(ناسک)ى بوك بو  ،باسی لەوە کرد کە

خوشكهكهى حەزی لە خەنەبەندان بوه
و ماڵی زاواش بهههمانشێوه ،بەوهۆیەوە
ئهم ئاهەنگهیان ســاز کــردوه ك ه ژنانی  
خــزم و ناســیاریان بــۆی بانگهێشــت
كردوه.
شــەیدا عەلی 27 ،ساڵ ،بهشداربویهكى
تــری خهنهبهندانهكــهى (ناســك) بو،
باسی لهوهكرد ك ه بهوپێیهى ئهم بۆنهی ه
لهناو بنهماڵهكهیاندا ل ه مێژه بونى ههیه،
بۆی ه چێژی تایبهتــى لێدهبینێت .وتى:
«لەبنەماڵەی ئێمــەدا هەر بونی هەبوە
کە بــۆ کچانــی بنەماڵەکەمــان لهكاتى
هاوسهرگیریی دا ئەنجامی دەدەین».
خهنهبهنــدان لــ ه ســااڵنى ههشــتاكانى
سهدهى رابردو و دواترى دا بهكاریگهری
ئــهو شــهڕ و كارهســات و تــاوان و
دۆخــ ه ئابوریهى بهســهر كورد دا هات،
رێژهكــهى لهگهرمیــان روى ل ه كهمبون
كردبو ،ئێستاش ئهگهرچی برهوى پهیدا
كردوهتــهوه ،بهاڵم هێشــتا خێزان ههی ه
كه نایهوێت ئهنجامى بدات.
ســنهوبهر ئەحمــەد 25 ،ســاڵ ،باســی
لهوهكــرد كــهلهكاتــى هاوســهرگیریی
دا زۆر حهزیكــردوه خهنهبهنــدان
بــكات كــ ه بهوتــهى خــۆی «خەونــی
هەمــو کچێکــە کە پێش گواســتنەوەی
لەگــەڵ هەمــو خزمەکانیــدا کۆببێتەوە
و ئاههنــگ بگێڕێت» ،بــەاڵم بهوهۆیهى
لــ ه دابونهریتــی خێزانــى زاوادا نهبوه،
نهیتوانیوه ئهنجامى بدات.
ئــهم ســروتی خهنهبهندانــهى لــهوهى
(ناســك) دا بینیمان ،لهگــهڵ ئهوانهى
رابردودا جیاوازیهكى ریشــهیی ئهوتۆی
نییه ،ئهمیش بهوتهى پوره (عهتێ).
عەتیە سدیق 60 ،ساڵ ،ژنى ماڵهوهیه،
باســی ل ه چۆنیهتى گێڕانى خهنهبهندان
لــ ه رابردودا بۆ كردیــن «کچانی خزم و
ناســیار دەنگ دەکــران و هەموان جلی
کوردیــان لەبەر دەکرد بە بوکیشــەوە،
تــارای ســوریان ئــەدا بەســەر بوکدا و
هەموان لەچــواردەوری دا کۆدەبونەوە،
قاپێــک خەنەیان دەگرتەوە و دەســتی
بوکیــان دەنــا لەخەنــە و بــە پارچــە
قوماشــێک دەیــان بەســت و دەبــو
تابەیانــی بەدەســتیەوە بێــت ،پاشــان
دەســتی هەمو ئامادە بوانیــان لەخەنە
دەنا و لولەکی خەنەیان بەســەر ئامادە
بواندا دەگێڕا و هەرکەسێک بەپێی توانا
پارەی دادەنــا و هەموان لەدەوری بوک
دەســتیان بەهەڵپەڕین و شایی دەکرد و
تا درەنگانی شــەو ئاهەنگهك ه بهردهوام
دهبو».

