«مامۆستا داری
ماسیحهى ل ه سهرمدا
شكاندوه»
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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

سامان گەرمیانی:
کەمتەرخەم بوین لەهێنانە پێشەوەی ژنان دا
◘ نهوژین
سامان گهرمیانى ،بهرپرسی مهڵبهندی
()11ى گهرمیانى یهكێتى نیشتمانى
كوردستان ،دان بهوهدا دهنێت ك ه
كهمتهرخەمبون له هێنانه پێشهوهى
ژنان دا ،پێشیوای ه ژنان بههۆی رهوش ه
كۆمهاڵیهتیهكهوه سڵ دهكهن له هاتن ه
پێشهوه لهم بوارهدا.
لهمیانهى دیدارێكى رۆژنامهى (نهوژین)
دا و لــ ه گێڕانهوهى كهمی رێژهى ژن ل ه
بواری سیاســهتدا لهگهرمیان( ،سامان
گهرمیانــى) ئامــاژه بهو ســات ه دهكات
ى
كــ ه دهســتبهكار بــوه وهك بهرپرســ 
مهڵبهنــد و هیــچ ژنێكى لــ ه پێكهاتهى
مهڵبهندهكهدا نهبینیوه.
دهشڵێت« :لەیەکەم کۆبونەوەی دەست
بەکاربونمــدا هیچ ژنێك بەشــدار نەبو،
ئەمەش خۆی جێگەی پرسیارە».
بهبــڕواى (ســامان گهرمیانى) پرســی
هاتنهپێشــهوهى ژنان لهكارى سیاسهت
دا بهتایبهتى لهگهرمیان ،تهنها پرسێك بە تەنیا بە من ناکرێت ،بەڵکو پێویستە بهرپرســی مهڵبهندى گهرمیانى یهكێتى
نیــ ه تایبهت بــ ه ژنان ،بهڵكــو پێیوای ه ژنــان خۆیــان هەوڵ بۆ هاتن ه پێشــەوە نیشتمانى دهستبهكاربوه ،چ ههنگاوێكى
كهدهبێــت ژنــان و پیــاوان پێكــهوه بدەن ،دهبێت بزانن هیچ جیاوازییەکیان ناوه بــ ه ئاقــارى زیادبونى بهشــداریی
ژنــان( ،ســامان گهرمیانــى) دهڵێــت:
كاربكهن بــۆ زیادكردنى رێژهى ژنان ل ه نییە لەگەڵ رەگەزی بەرامبەردا».
بوارى سیاسهت دا ،دهڵێت« :ئەم کارە لهبارهى ئهوهى خۆی لهو كاتهوهى وهكو «کارم بۆ هێنانەپێشەوەی ژنان کردوە،

گهالوێژ ...
 30ساڵ لهگهڵ درومان دا
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لەداهاتودا پێمخۆشــە نیوەی ئهندامانى
مەڵبەندهك ه ژن بێت».
ئــهو دیــدارهى (ســامان گەرمیانی) ل ه
الپهڕه ()4ى ئــهم ژمارهیهى رۆژنامهى
(نهوژین) دا باڵوكراوهتهوه.

كردوه
زهینهب نیازی :پێشتر نیقابم نه 
◘ نهوژین
زهینهب نیازی ،ئهو كچهى پلهى
دوهمی بهشى وێژهى لهسهر ئاستى
ههرێم بهدهستهێنا ،لهبارهى ئهزمونى
خۆیهوه قس ه بۆ رۆژنامهى (نهوژین)
دهكات و رایدهگهیهنێت ك ه پێشتر
نیقابی نهكردوه.
زهینهب نیازی مستهفا ،كچ ه فێرخوازێكى
گهرمیانــ ه كــ ه توانــى لــ ه ئامادهیــی
ئیســامی كهالر پلهى دوهمى ههرێم بۆ
خوێندنى وێژهیــی پۆلی 12ى ئامادهیی
بهدهســتبێنێت ،لــ ه رۆژى راگهیاندنــى
دهرهنجامى تاقیكردنهوهكانیشدا روداوى
بردنــ ه دواوهى لــه ریــزی فێرخــوازه
یهكهمهكان دا ههاڵیهكى زۆری دروســت
كــرد و والێكداریــهوه ك ه بههۆی ئهوهى
نیقابی پۆشیوه براوهت ه ریزی دواوه.

دهیانهوێت
یاریی بكهن
و پشتیوانیان
نییه
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لهوبــارهوه (زهینــهب) بــۆ رۆژنامــهى
(نهوژیــن) وتــى« :مــن لەوکاتەدا هیچ
شــتێکم نەزانی ،ك ه هاتینەوە لەماڵهوه
بینیمان ئەو شتە بوە».
ئاماژهى بهوهشــكرد« :دو کەس هاتون
بەمنیان وتوە بڕۆ دواوە و ریزی پێشەوە
بۆ پۆلی نۆیەمە ،بە کوڕێکی دیکەشیان
وتوە کە بچێتە دواوە ئەویش لەمەکتەبی
ئیســامی بو ،پێیان وتین ئێوە بااڵتان
بەرزترە بچنە دواوە ،ریزی پیشــەوە بۆ
بااڵ بچوکەکانە».
زهینهب ئهوهشى ئاشكرا كرد ك ه پێشتر
ئهو نیقاب پۆش نهبوه و تهنها ئهو رۆژه
نیقابی كردوه بههۆی شهرمی ل ه تێكهڵ
بون.
لهالپــهڕه ( )9راپۆرتێــك لهبــارهى
كۆشــهكانى (زهینــهب نیــازی) و
باســكردنى لــ ه روداوهكــهى رۆژى
راگهیاندنى دهرنجامهكان دهخوێننهوه.

خولهكانی فێربونى زمان
جمهیان دێت له كچ
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بهكارهێنانى دژهخۆر ل ه
هاوین دا پێویست ه بۆ
گهشبونى پێست
»»10
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كاتێك سوڕى مانگانه دهبێته مۆتهكه

«یهكهمجار سوڕى مانگانهم بۆ هات وامزانی گیانم برینداربوە»
دایکم بۆڵهى دهكرد
و دهیوت بەملی
شکاوی گەورە بو

بۆ ئهوهى نەبێتە شۆکێکی گەورە بۆیان
وهكچۆن بهسهر مندا هات.
(ئەژین)یش جهختى لهو قسان ه كردهوه
«ســهرباری ئهوهی ك ه هیچی پێنهوتم،
كهچى دایکم قسهشی پێدهوتم و بۆڵهى
دهكرد و دهیوت بەملی شــکاوی گەورە
بو ،من نەمدەزانی ئەمە واتای چییە وام
دەزانــی تاوانێکم كردوه و بۆی ه زۆر رقم
لە خۆم بو».

◘ نهوژین ،شۆخان حەمەساڵەح
کە لە ژنان بپرسیت ئەو کاتەی کەوتنە
سوڕی مانگانەوە لەچی دۆخێکدا بون
یان هیچ ئاگاییەکتان لەبارەیەوە هەبو؟
ئەوا ب ه زۆری بهوه وهاڵم دهدهنهوه
كه نهك ههر ئاگاییان نهبوه ،بهڵكو
روبهڕوى شۆك و ترسیش بونهتهوه.
ســوڕى مانگانــ ه كــ ه دیاردهیهكــى
جهستهیی ه و ههمو ژنێك دهگرێتهوه ل ه
قۆناغی كچێنى و پێگهیشــتن دا ،وهكو
یهكێك ل ه قورســترین و ههســتیارترین
قۆنــاغ و حاڵهتــهكان لێكدهدرێتــهوه،
بهتایبهتــى لــ ه كۆمهڵگهیهكــى وهكــو
گهرمیان دا ك ه بههۆی كهمی هۆشیاریی
و راهێنانــى كچانــهوه ،زۆرێكیــان هیچ
لهبارهى ئهم حاڵهتهوه نازانن.
«وامدەزانی گیانم برینداربوە»
بێئاگایــی كچان لــهم حاڵهته ،وادهكات
ك ه روبهڕوى شــۆك و ترســێكى زۆریان
بكاتــهوه و بارێكى ناخۆش باڵ بهســهر
دهرونیاندا بكێشێت.
«لەدوازدە ســاڵی کەوتمە سەر خوێن،
وامدەزانــی گیانــم برینداربوە وا خوێنی
لێدێت» .ئەمە قسەی (هاژە) بو.
ئــهو ك ه تهمهنى  23ســاڵه ،بــهردهوام
بو ل ه گێڕانهوهى ئهو ســات ه «خوشکی
لەخــۆم گەورەتــرم نەبــو ،دایکیشــم
تەنانــەت یەک وشــە چیە پێــی نەوتم،
لەکاتێکــدا بەحاڵمیشــی دەزانی ،ههتا
پورزایەکــم کــە خوێنــی بەجلەکەمەوە
بینی حاڵهتهكهى بۆ رونكردمهوه».
«وامدەزانی خۆم بشۆم ئیتر نامێنێ»
(ئەژین) ،كچێكى دیكهیه ،سهربوردهى
خۆی لهگهڵ ســهرهتاى دهســتپێكردنى
ســوڕى مانگانــ ه بهمشــێوهی ه گێڕایهوه
«ئــەو کاتــەی کەوتمە ســوری مانگانە
ھیچ شــتێکم دەربــارەی نەدەزانی ،زۆر
دەترســام و دڵــم پێــی تەنــگ دهبــو،
ھەرچیــم دەکــرد خوێنبهربونهكــ ه
نەدەوەســتا ،جاری وا ھەبو لەرۆژێک دا
 3جار خۆم ئەشۆرد ،چونك ه وامدەزانی
خۆم بشۆم ئیتر نامێنێ».
بههــۆی ئــهوهى كچــان ئاگاییهكــی
ئهوتۆیان لهبارهى ئــهم حاڵهتهوه نیی ه
كــه حاڵهتێكى ئاســایی و ههمیشــهیی
ژنان ه دهبێت ل ه قۆناغی پێگهیشــتنهوه
تا نائومێدیی ،ههربۆی ه توشى دڵهڕاوكێ

و فشارێكى زۆری دهرونى دهبن.
(ئاهەنــگ)ى  27ســاڵه ،ســهربوردهى
خــۆی پێــش  14ســاڵ لــ ه ئێســتا و
ئهوكاتــهى كــ ه بــۆ یهكهمجار ســوڕى
مانگانــهى لێهاتــوه ،بــهم رســتهی ه
گێڕایــهوه« :ك ه کەوتمە عــادەوه قەت
بیرم ناچێتەوە ،چونکە وەک ئەوە وا بو
زینام كردبێت».
ئــهو باس ل ه یادگاریهكــى یهكجار تاڵی
خــۆی دهكات لهوبــارهوه «بەیانیــەک
ھەســتام لەخــەو جلەکانــم ببــون بــە
خوێنــەوە ،منیش نەمزانــی چیە ،ئیتر
چــوم بــۆ دەوام بێئەوەی ھیچ شــتێک
ببەســتم ،کــە گەشــتمە دەوام لەکاتی
پشــو خوێــن بــە ســەدریەکەمەوە بو،
هاوڕێیەکم کە ھاوتەمەنم بو لێی پرسیم
ئەوە چیە؟ منیش رۆیشــتمە ژورەوە لە
شوێنی خۆم دانیشتم ،كۆتا وان ه ھەستام
بچمــەوە كهچى گیانم ھەموی خوێن بو،
نەمدەزانــی چی بکــەم ،چــاوەرێ بوم
قەڵەرەباڵــغ بێت کەس ســەیرم نەکات
ببمــە جێی ســەرنج ،بهاڵم لــە دهرهوه
چەند کچێکی تر بهوشێوهی ه منیان بینی
و گاڵتەیان پێکردم ،ناچار قهمســهڵهى
كچێكى هاوڕێم ب ه كهمهرمهوه بهست بۆ
ئهوهى پهڵه خوێنهكه دهرنهكهوێت».
خهمی ئهو كچ ه لێــرهدا كۆتایی نایهت،
بهڵكو ك ه دهشگات ه ماڵهوه ،خێزانهكهى
سهرزهنشــتى زۆری دهكــهن و قســهى
پێدهڵێــن ،وهك ئــهوهى خۆی بهرپرس
بێت لهوهى بهسهرى دا هاتوه.
«دایكم وتى :كچم ئیتر باڵغ بویت»
بهپێچهوانــهى خێزانــى ئــهم كچانــهوه
كــه رۆڵێكــى ئهوتۆیــان نهبــوه لــ ه
هۆشــیاركردنهوهى كچهكانیــان دا،
خێزانــى دیك ه ههن كچهكانیان پێشــتر
لهم دۆخه ئاگادار كردوهتهوه.
(دالیــا) كچێكى دانیشــتوى كهالره ،بۆ
(نهوژین) باســی لهوهكرد ك ه ئهگهرچی
یهكهمجار ك ه توشى سوڕى مانگان ه بوه
زۆر ناخــۆش بوه بهالیــهوه ،بهاڵم پێی
سهیر نهبوه و زانیویهتى حاڵهتهك ه چیه،
ئهویش بهوهۆیهى بۆی رونكراوهتهوه.
وتــى :باوکــم یارمەتیدەرم بــو ،بەهۆی
ئــەوەی مناڵی گەورەبــوم لەگەڵ باوکم
زیاتــر نزیــک تربــوم ،ههربۆیــ ه باوکم
دەربــارەی ئــەو قۆناغــە بابەتــی بــۆ
دەخوێندمەوە.
(نــهوال) ،كچێكــى تــرى دانیشــتوى
كــهالره ،باس ل ه یهكهمجــار دهكات ك ه

سوڕى مانگانهى بۆ هاتوه.
«تەمەنم  13سااڵن بو ل ه میوانی بوین،
ك ه چوم ه ســهر ئاو خوێنــم بینی زانیم
چیــه ،چونکــە دایکــم ورد و درشــتی
بۆ بــاس کردبوم ،پاشــانیش جلەکانی
شــۆردم و دڵــی دامــەوە و وتــی :کچم
ئەوە باڵغ بویت ئیتر هەمو مانگێک وات
لێدێت».

كوڕانیش كێشهیان ههیه
نهبونــى هۆشــیاری لهبــارهى ئــهم
حاڵهتــهوه ،وایكــردوه كــ ه ههندێك ل ه
ژنــان پــاش هاوســهرگیریی كردنیش،
روبهڕوى كێشــه ببنهوه ،بهتایبهتى ك ه
هاوســهرهكانیان لهبارهى ئهم حاڵهتهوه
هیچیان نهزانیوه.
(داســتان) ژنێكى دانیشــتوى كهالره،
نمونــهى هاوڕێیهكــى بــۆ گێڕاینهوه ك ه
پــاش هاوســهرگیرییكردنى ،مێردهكهى
هیــچ هۆشــیارییهكى لهبــارهى ئــهم
حاڵهتهوه نهبوه و پێی سهیر بوه.

دهبێت چی بكرێت؟
«لەســەر هەمــو دایکێــک پێویســتە
«هیچیان پێنهدهوتم و قسهشیان
ئــەم بابەتە بۆ كچهكــهى رون بکاتەوە
پێدهكردم»
رهنگــ ه (دالیــا) و (نــهوال) لــ ه نمون ه بــۆ ئــەوەی هــەم شــارەزایی هەبێت و
كهمــهكان بــن ،چونكــ ه زۆرێــك لــهو هەم شــەرم وتــرس وقەلەقیــان روبەڕو
كچانــهى ئێمــ ه دواندمانــن ،بەگلەیــن نەبێتــەوە» .توێــژهرى دهرونى (رۆژه
لــە خێزانەکانیــان کە هیــچ رێنمایی و فهقێ سلێمان) وادهڵێت.
ئامۆژگارییەکان بۆیان نەبوە.
(هاژە) وتی :مــن زۆر زەرەرم کرد،
چونکە دایکم هیچی پێنەوتم،
بۆیــ ه پێویســته دایــکان
پێــش ئــەو کاتە بە
کچەکانیــان بڵێن

دهبێت هەمو
دایکێک ئەم بابەتە
بۆ كچهكهى رون
بکاتەوە

ئهو ئاماژه بهوهشدهكات ئەو رێنمایانەی
کەلەالیــەن دایکانــەوە پێویســتە
بەکچەکانیــان بڵێــن ئەوەیــە کــە ئەمە
قۆناغــی هەرزەکارییــە و هەمــو کچێک
روبــەڕوی دەبێتــەوە ،لــەم قۆناغــەدا
گۆڕانکاری لەجەســتەدا دروست دەبێت
وەک بەرزبونی سنگ لەگەڵ سهرههڵدانى
سوڕی مانگانە و زیادبونى مو لەهەندێک
بەشی جەســتەدا ،بۆیە ئەمانە شتێکی
ئاســاین و روبــەڕوی هەمو هەرزەکارێک
دەبێتەوە.
«دهبێت شهرم بخرێت ه الوه»
یەکێــک لــەو حاڵەتــە دەرونیانەی لەم
بابەتــەدا بەدی دەکرێت شــەرم کردنی
کچانــە لەو کاتــەی کەئــەم قۆناغەیان
بەســەردادێت ،بهتایبهتى کەهەندێکیان
تەمەنێکی کەمیان ههیه.
رۆژ فەقێ سلێمان ،لهمبارهیهوه دهڵێت:
بەدڵنیاییــەوە لــ ه ناوچــەی گەرمیــان
رهنگــ ه بههــۆی شــهرمكردن و زاڵبونى
جۆرێــك بیركردنــهوهى پارێزگارییان ه و
چهقبهستو ،باسکردنی ئەم بابەتە لەناو
دایکاندا هێشتا بەعەیب وعار دادەنرێت،
بەاڵم لەگەڵ ئهوهشدا بهرهوپێشهوهچون
ههبــوه و ئێســتا خەڵکــی تاڕادەیــەک
هۆشیارترە.
بەپێویســتی دەزانێت لەهەمو شوێنێک
کۆڕ و سیمیناری تایبهت بۆ كچان بكرێت
لهسهر ئهم حاڵهته ،لەقوتابخانەکانیشدا
ببێت بەوانە و بوترێتەوە.

سوڕی مانگانە چیە؟
لەســەرەتای قۆناغی ھەرزەکاری و دواتردا رودانی ســوڕی مانگانە و رونەدانی دەبێتە
خەسڵەتێکی سەرەکی لەژیانی ژن دا ،ھەرلەیەکەم دڵۆپی خوێنەوە کەپێی دەڵێن سوڕی
کەوتنەسەر خوێن ،تا دوا دڵۆپی خوێن کەپێی دەڵێن تەمەنی نائومێدی.
کەوتنە سەرخوێن ئاماژەیە بەکۆتایی پێهاتنی سوڕێکی مانگانە و دەستپێکردنی سوڕێکی تر،
لەدەســتپێکردنی سوڕی کەوتنە سەرخوێن تا وەستاندنەوەی کەوتنە سەر خوێن ،نزیکەی 28
رۆژ دەخایەنێت.
لەســەرەتای ئـــەم  28رۆژەدا ســوڕی ھێلکەدانان دەســت پێدەکات کە ئەویش نزیکەی  21رۆژ
دەخایەنێت ،لەو ماوەیەدا ئەگەر ھێلکە پیتێنرا لەالیان تۆوەوە ،ئـــەوە ھێلکەی پیتراو گەشــە
دەکات و پەرەدەسێنێت ،بەاڵم ئـــەگەر نەپیتێنرا ئـــەوە سوڕی کەوتنە سەر خوێن رودەدات،
ئـەویش نزیکەی  5بۆ  7رۆژ دەخایەنێت.
لەم ماوەیەدا بڕێک خوێن لە رێگەی زێوە دەکرێتە دەرهوه ،ئـەویش پاشماوەی ناوپۆشی
مناڵدانــە و ھەمــو مانگێک ئـــەمە بەردەوام دەبێت ئـــەگەر توشــی ھیــچ بارودۆخێکی
نائاسایی نەبێت .
بهگشتى له تهمهنى  13ساڵیهوه حاڵهتهك ه دهستپێدهكات ،بهاڵم لهههندێك
كچ دا پێش و له ههندێك كچى تریشدا پاش دهكهوێت .ئهم دۆخ ه
بهردهوام دهبێت ههتا ژن دهگاته تهمهنى نائومێدیی ك ه
زۆرتر لە پاش تهمهنى  45بۆ  50ساڵی دا
رودهدات.
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گێچەڵی ئەلکترۆنی...

كاتێك وێنهیهك ژیانی مرۆڤێك دهشێوێنێت
◘ نهوژین ،ئاسۆ وەهاب*
«هاوڕێیانم ،پێویست ناکات خۆمتان
پێبناسێنم ،چونکە هاوپۆلی یەکین،
بەاڵم پێویستە بزانن من کچێکی 13
سااڵنم ،لە چرکەساتێکدا هەڵبژردنێکی
هەڵەی لە رۆژێکی هەڵەدا کرد،
بەاڵم هەتا ئەبەد باجی دەدەم .من
لە بەردەمتانا شەرمەزارم و داوای
لێبوردن دەکەم ،نەک تەنها لەبەر
خۆم ،بەڵکو لەبەر خێزان و هاوڕێ و
هەمو خۆشەویستانم».
ئەمــە وشــەکانی ئــەو کچە  13ســاڵە
ئەمریکییــە بــو کــە چیرۆکەکــەی لــە
رۆژنامەی (نیویۆرک تایمز) باڵوبوەتەوە،
باوەڕی بەوە نەدەکرت کە دەستداگرتن
لەســەر دوگمــەی مۆبایلەکــەی تــا
هەتاهەتایە ژیانــی دەگۆڕێت ،بڕیارێکی
هەڵە لەساتەوەختێکی هەڵە باجی خۆی
دەبێت ،ئەو تەنها مەبەستی بو سەرنجی
هاوڕێ کوڕە هاوپۆلییەکەی رابکێشێت،
بەاڵم هەڵکردنی با بەو ئاڕاســتەیە نەبو
کە ئەو دەیخواست.
لەنــاو ژوری نوســتنییەوە بــە روتــی
وێنەیەکــی بــۆ هاوپۆلییــە کوڕەکــەی
نارد تا ســەرنجی رابکێشێت ،بەاڵم ئەو
بایەخــی پێینەدا و بــۆ هاوڕێیەکی تری
نارد ،ئاسایی وێنە وەک ئاگردانی جاڕە،
هەر زو چەند وشەیەکی بەبەرنامەیەکی
ســەر مۆبایل بۆ وێنەکــە زیادکرد و بۆ
لیســتی هەمو ئــەو هاوڕێیانــەی لە ناو
مۆبایلەکەی بون ناردی و نامەکە بریتیی
بو« :بــۆ هەمو ئەوانەی ئەم وێنەیەیان
پێدەگات ،ئەگەر هەســتدەکەن خاوەنی
ئــەم وێنەیە بەڕێز نییە ،ئەوا بینێرن بۆ
هاوڕێیەکانتان تا راستی خاوەن وێنەکە
بزانــن» .خەیــاڵ بکە لەگــەڵ داگرتنی

ئایا تەکنەلۆژیا
بەرپرسیارە یان
بەکارهێنەر؟

دوگمەی بنێرە لەســەر مۆبایلەکە چەند
کەس وێنەکەیــان پێدەگات (ئەمە پێی
دەگوترێت تەکنیکی مێشی ئەلکترۆنی)
لەکاتی باڵوکردنەوە.
لەگــەڵ داگرتنی دوگمــەی بنێرە ژیانی
ئەو کچە تەواو گۆڕا.
ئــەم جــۆرەی گێچەڵــی بــە ئینگلیزی
پێیدەوترێــت  Sextingکــە دەتوانین
پێــی بێژین وروژانــدن یــان وروژاندنی
دەقــی ئەلکترۆنی ،دەزانــم یەکەمجارە
ئەمــە دەبیســتن ،بەاڵم بــۆ زانین ئەمە
دیاردەیــە لەســەر ئینتەرنێــت و رۆژانە
لەهەمــو دونیــادا رودەدات ،بریتییە لە
ناردنــی نامەیــەک یــان وێنەیــەک یان روت نییــە ،بەاڵم هاوپێچە تێکســتێکی
ڤیدیۆیەکــی وروژێنــەر یــان روت كــە وروژێنەر ،یــان ئیمۆجینێک کە تەواوی
بەکارهێنــەران بــۆ یەکتــری دەنێــرن ،مانــای وێنەکــە لەبــاری ئاســاییەوە
مەترســی ئــەم بابەتە لــەوەدا نییە کە دەگۆڕێت بۆ باری وروژاندن.
وروژێنــەرو نائاکاریــن ،بگــرە لەوەیــە لێرەدا پرسیاری گرنگ ئەوەیە ،ئایا ئەو
ئەو کەســانەی لەنــاو وێنە و ڤیدیۆکانن کچــەی وێنەکەی نــاردوە قوربانییە یان
دەردەکەون کەسانێکن لەگەڵمان دەژین ،بەرپرســیار لە تاوانەکــەی؟ بۆچی ئەم
ئەمەش ئاســەوارەکانی زیاتر دەکات لە دیاردەیــە رۆژانە بە ئاشــکرا یان نهێنی
رودەدات لەناو هەمو کۆمەڵگەکان؟ ئایا
روی دەرونی و کۆمەاڵیەتییەوە.
وروژانــدن یــان وروژاندنــی ئەلکترۆنی ،تەکنەلۆژیا بەرپرسیارە یان بەکارهێنەر؟
لەوانەیــە بە وێنەیەکی ئاســایی ئەنجام بــەڕای بەنــدە ،کچــی نــاو چیرۆکەکە
بدرێت کە تیایدا هیچ روبەرێکی جەستە هــەم قوربانییــە و هــەم بەرپرســیار،

قوربانییــە بەهــۆی کەمــی هوشــیاری
و نەبونــی پــەروەردی دیجیتاڵــی و
کەناڵی هوشــیارکردنەوە لــەم بارەیەوە
و لەهەمــوی گرنگتــر کەمــی بایەخدان
پێــی چ لەالیــەن خێزانییــەوە یــان لە
الیــەن دەوروبەرەکــەی .بەرپرســیارە
بەوەی زانیــاری و ژیانی تایبەتی خۆی
لــە واقیعەوە گواســتوەتەوە بۆ واقیعی
گریمانەیــی و متمانەکردن بەکەســانێک
کە باش نایانناســێت لە ژیانی واقعیدا.
هەروەها مرۆڤ خۆی بڕیار لە شــێوازی
بەکارهێنانــی تەکنەلۆژیــا دەدات نــەک

خــودی تەکنەلۆژیــا؟ بەاڵم پرســیاری
گرنــگ ئەوەیــەو دەخــوازم وتویــژی
لەبارەوە بکەین:
ئەگــەر ئــەو کچە کوڕێــک بوایــا ،ئایا
کۆمەڵگــە بە هەمــان شــێوە مامەڵەی
لەگەڵ دەکرد؟ ئەو ناوەڕۆکە کامەیە کە
دەتوانرێت لەژێر ناونیشانی Sexting
دایبنێــن؟ چۆن بتوانیــن ڕوبەڕوی ئەم
دیاردە شــاراوەیە ببینەوە تــا قوربانی
لێنەکەوێتەوە؟
* راهێنهر ل ه بوارى سۆســیال میدیا و
ئاسایشی ئهلیكترۆنى

ترس ل ه دادگا ژنهێنانی دوەمی كهمكردوهتهوه

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(سورهیا) ژنێكى تهمهن سهرو 30
سااڵنى دانیشتوى گهرمیانه ،زۆركات
روبهڕوى شهڕ و ئاژاوه دهبێت لهگهڵ
هاوسهرهكهى ،هۆكارهكهیشی بهدحاڵی
بون نییه ،بهڵكو ئهوهی ه هاوسهرهكهى
دهیهوێت ژنى دیك ه بهێنێت و بۆ
ئهمهش پێویستی به رازیی بونى ههیه،
بهاڵم ئهو بهم كاره رازیی نی ه و واژوى
رهزامهندبونى بۆ ناكات.
ئهگــهر ههتا پێش  10ســاڵ ل ه ئێســتا
هاوســهرى (ســورهیا) بیویســتای ه ژنى
دوهم بهێنێــت ،ئهوا رێكارهكان ئهوهنده

قورس نهبون و دهیتوانى ئهوكاره بكات،
بــهاڵم پــاش ههمواركردنهوهى یاســای
باری كهســێتى ل ه ههرێــم ،هێنانى ژنى
دوهم لهالیهن پیاوانهوه ئهوهنده قورس
كراوه ،كه گهیشتوهت ه ئاستى مهحاڵ.
ئهم گۆڕانكاریانهى كهل ه یاساكهدا كراوه
و ئهو مهرج ه زۆر و ســهختانهى دانراوه
بۆ هێنانــى ژنى دوهم ،وایكردوه رێژهى
هێنانى ژنى دوهم بهشێوهیهكى بهرچاو
كهم بكات ،ئهگهرچی پیاوان توانیویان ه
فێــڵ و رێــگاى دیكــ ه بدۆزنــهوه بــۆ
هێنانــى ژنى دوهم ،له نمونهى روكردن ه
دادگاكانى عێراق.
بــ ه پێی ئامارێكی ئهنجومهنی دادوهریی
ههرێــم کە دەســت (نەوژیــن) کەوتوە

و لــ ه ســاڵی 2017دا بــاو بوهتــهوه،
 245حاڵەتــی مارەبڕینــی ژنی دوەم ل ه
پارێزگاكانی ههرێــم تۆمار كراوه ،بەاڵم
بە پێــی ئاماری هەمــان ئهنجومهن ،لە
2018دا رێژهك ه دابهزیوه بۆ  89حاڵەت.
بــهپێــی ههمواركردنــى یاســای بارى
كهســێتى لــ ه ســاڵی 2011دا ،نابێــت
هاوســهرگیریی ژنێــك زیاتر بێت مهگهر
ب ه رێگهپێدانــی دادوهر نهبێت و دهبێت
رێگهپێدانیشــی ئــهم مهرجانــهی تێــدا
بێت ،وهك :ل ه بهردهم دادگا رهزامهندیی
ژنــی یهكهم وهربگیرێت لهســهر هێنانی
ژنــی دوهم ،توشــبونی ژنــى یهكهم ب ه
نهخۆشــییهكی درێژخایهنی سهلمێندراو
كــ ه رێگ ه لــ ه كاری ســهرجێیی بگرێت

و ئومێــدی چاكبونــهوهی نهبێت یاخود
توانای مناڵبونی نهبێت.
ل ه بهشــێكی تری مهرجهكانی یاسهكهدا
هاتوه :ئهو پیاوهی ل ه ژنێك زیاتر دێنێت
توانــای دارایــی وای ههبێت ك ه بهشــی
بهڕێوهبردنی ههردو ژنهكهی بکات و ب ه
بهڵگــ ه بیســهلمێنێت و جهختیش لهوه
كراوهتهوه ك ه نابێت ژنی یهكهم لهكاتی
گرێبهندی هاوسهرگیری مهرجی دانابێت
كه ههوێی بهسهر نەهێنێت.
هــهر بــ ه پێــی ههمــان ههمواركــردن،
هــهر پیاوێك گرێبهندی هاوســهرگیریی
بۆ زیاتــر له ژنێك بــ ه پێچهوانهی ههر
یــهك لــ ه مهرجهكانی مــاددەی دوهمی
وه ئهنجام بدات ،بــۆ ماوهیهك
یاســاكه 
زیندانــی دهكرێــت ك ه ل ه شــهش مانگ
كهمتر نهبێت و ل ه ســاڵێك زیاتر نهبێت
و ســزاش دهدرێــت ب ه بــڕی  10ملیۆن
دینار.
پارێزەرێــك پێیوایــ ه ئــهم رێوشــوێن ه
یاساییانه ،رۆڵیان ههبوه ل ه كهمبونهوهى
حاڵهتهكانى هێنانى ژنى دوهم.
عهلی گردەســۆری ،بــۆ (نهوژین) وتى:
«دانانی مهرجی قورس لهســهر پیاوان
بوهتــ ه رێگــر و بەربەســت لــ ه ھێنانی
ژنــی دوەم ،چونکە بهپێــی خاڵهكانی
مــاددهی دوهمی یاســای باری كهســی
كــهم پیاو ههیه بتوانێت ئــهو مهرجان ه
جێبهجێ بــكات ك ه ئهمــهش وایكردوه
هێنانی ژنی دوهم ل ه ههرێم تاڕادهيهكى
زۆر قهدهغ ه بكرێت».
ئــهم قهدهغهكردنــ ه لــهالی ههندێــك
والێكدراوهتــهوه كــ ه دژ وهســتانهوهى
بنهمــا شــهرعیهكانى ئاینی ئیســامه،
بــهاڵم بهوتــهى مامۆســتایهكى ئاینی،
فرهژنى ن ه واجب ه و نه سونهت.

د .مەحمــود زمناکۆیــی ،مامۆســتای
ئاینی ،بۆ (نەوژین) وتی« :ھێنانی ژنی
دوەم لــە قورئاندا نەھاتوە بڵێ فەرزە و
لە ســوننەتیش وا نەھاتوە بڵێ بیکەن،
بــەاڵم رێگە دراوە پیاو لــە ژنێک زیاتر
بێنێــت ل ه ههمــان كاتیشــدا كۆمهڵێك
مــهرج داندراوه بۆ پیاوان كاتێك ژنێكی
تر دێنێت دهبێت عهدالهتی بكات لهسهر
ســهرجێییكردن و دابینكردنــی بژێــوی
ژیان».
وتیشــی« :ئیســام كــ ه رێگــهی داوه
فرەژنــی ههبێــت بۆ كۆمهڵێــك هۆكاره
لهوانــ ه گــهر ژمــارهی ئافــرهت زیاتــر
بــو ل ه پیــاوان ،گهر ئافرهتێك كهســی
نهبــو پهنای بــدات پیاوێــك بیخوازێت
و خزمهتــی ئافرهتهك ه بــكات و ل ه زۆر
مهترسی دوری بخاتهوه».
بهاڵم پرســیار ئهوهیه :پیــاوان ك ه ژنى
دوهم دههێنــن ،بــۆ ئهوهیــ ه ئافرهتێك
لــ ه مهترســی دور بخهنــهوه یاخــود
پڕكردنهوهى حهزیی كهسییه؟
ئەمەل جەالل ،ئەندامی بااڵی ئەنجومەنی
کاروبــاری خانمان ،ب ه تهواوی دژى ئهو
بۆچونهیــ ه ك ه فرهژنى وهكو چارهســهر
دهبینێت.
وتــى :فرەژنــی ناتوانێــت چارەســەری
کێشــەکانی ژنان بکات لەوەی کە هەمو
ئافرەتێک کە تا ئێستا شویان نەکردوە
بتوانن بەو جۆرە شو بکەن.
وتیشــی « :زۆرێــک لــەو پیاوانەی کە
پێشــتر ژنی دوەمیان هێنــاوە لە دوای
ماوەیەکی کەم شکستیان هێناوە و ژنی
دوەم چوهتــەوە ماڵــی باوکی ،ههروهك
زۆربــەی ئەوانەی ژنــی دوەمیان هێناوە
ژنــی یەکەم پشــتگوێ دەخەن و جاری
واش هەیە دەیچەوسێننەوە».
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سامان گەرمیانی:

ژنان سڵ دهکەنەوە لەهاتنە پێشەوە دا بۆ كارى سیاسيی
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
سامان گەرمیانی ،ئهندامى
سهركردایهتى یهكێتى نیشتمانى
كوردستان و بهرپرسی مهڵبهندى
11ى گهرمیانى ئهو حزبه ،رەخنەی
لەحزبەکەی دهگرێت ل ه روى رۆڵپێدان
ب ه ژنان و هێنانه پێشهوهیان لهكارى
سیاسی و رێكخستن دا ،ههروهك
خۆیشیان به كهمتهرخهم دهزانێت لهو
روهوه ،لهگهڵ ئهوهشدا گهشبینه ب ه
زیادبونى چاالكیی و بهشداری ژنانى
سنورى گهرمیان.
لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ،ســامان
گهرمیانــى لهبــارهى مێــژوى نزیــك و
ئێستاى بهشداری ژنان لهكارى سیاسی
و حزبایهتى دا قســهى كرد ،پێشــیوای ه
ك ه الیهنــ ه كۆمهاڵیهتییهك ه رۆڵی ههبوه
له نههاتنه پێشهوهى ژنان دا.
وتــى :ژنان لەپێشــتردا چۆن شــان بە
شــانی پیاوان لەشــاخدا کاریان کردوە،
نانیــان بــۆ پێشــمەرگە ئامادەکــردوە،
لەهەمان کاتدا پێشــمەرگەی شــاخیش
بونــە ،توانیویانە هەمیشــە پێشــەنگی
هەمــو کارەکان بــن کــە ویســتویانە
ئەنجامی بدەن.
باسی لهوهشكرد ئهم بهشداریی ه لهپاش
راپهڕین وهك پێویست نهبوه و دهڵێت:
«کەمتەرخەم بوین لەهێنانە پێشەوەی
ژنان دا».
بهرپرســی مهڵبهندى گهرمیانى یهكێتى
كــ ه چهنــد ســاڵێك ه ئــهو پۆســتهى
وهرگرتوه ،باس لــ ه یهكهم كۆبونهوهى
خــۆی دهكات لــ ه مهڵبهندهكــهدا كــ ه
چــۆن هیــچ كادیرێكــى ژن ئامــاده
نهبــوه «لەیەکــەم کۆبونەوەی دەســت
بەکاربونمــدا هیچ ژنێك بەشــدار نەبو،
ئەمەش خۆی جێگەی پرسیارە».
پێیشــیوای ه ئهمــ ه بــۆ كهمتهرخهمــى

پێویستە ژنان
خۆیان هەوڵ بۆ
هاتنه پێشەوە
بدەن

بهرپرســان دهگهڕێتــهوه .وتــى :ئهوهشدا دابونهریتهكان بون ب ه رێگر.
بەهــۆی کەمتەرخەمــی کاربەدەســتانی وتى :گەرمیان تاوەکو ئێســتا کۆمەڵێك
گەرمیانەوە ،ژنان کەمتر بەشــداری لەم دابونەریتــی کومەاڵیەتــی تێیــدا زاڵە،
پیاوان کاری سیاســی بە تەنها ب ه مافی
پرسه گرنگەدا دەکەن.
لەگەرمیانــدا وهك تهواوى كوردســتان ،خۆیان دەزانــن ،ئەمەش وایکردوە ژنان
كارى سیاســیی ب ه كارێكى «پیاوانه» ســڵ بکەنەوە لەهاتنە پێشــەوە و ترس
ههژمار كراوه ،ههربۆی ه بەشــداریکردنی لەقسە و قسەڵۆکی نێو کۆمەڵگە.
ژنان لەم بوارهدا تا ئهو رادهی ه رۆشتوه دهشــڵێت :کاربەدەســتانی گەرمیانیش
نەیانتوانیــوە یەکســانییەك دروســت
كه ب ه «عهیبه» ههژمار بكرێت.
ئهندامهكــهى ســهركردایهتى یهكێتــى بکــەن ،بهاڵم ئــەم کارە ههر بەتەنیا بە
نیشــتمانى ،وایدهبینێــت ئــهم بــواره پیاوان ناکرێت ،پێویستە ژنانیش رۆڵی
لهالیــهن پیاوانهوه قۆرخكــراوه ،لهگهڵ تێدا بگێڕن.

بــهاڵم ئایــا چی كراوه بــۆ گۆڕینی ئهم
رهوشه؟ ئایا خودى خۆی لهو كاتهوهى
بــوه ب ه بهرپرســی مهڵبهندى گهرمیانى
یهكێتى نیشــتمانى ،چی گۆڕانكاریهكى
لــهم تێڕوانیــن و كاركردنــهدا هێناوهت ه
دی؟
ســامان گەرمیانی ،لــ ه وهاڵمدا دهڵێت:
مــن لەســەرەتای دەســتبەکاربونمدا،
کارم بۆ هێنانەپێشــەوەی ژنان کردوە،
لەداهاتودا پێمخۆشــە نیوەی ئهندامانى
مەڵبەندهك ه ژن بێت.
پێیشــیوای ه ئــهم كاره ئاســان نیــ ه و

پێویستی ب ه هاودهنگى كهسانى دیكهی ه
و بهتایبهتى پاڵپشــتی ژنان «ئەم کارە
بە تەنیا بە من ناکرێت ،بەڵکو پێویستە
ژنان خۆیــان هەوڵ بۆ هاتن ه پێشــەوە
بدەن ،دهبێت بزانن هیچ جیاوازییەکیان
نییە لەگەڵ رەگەزی بەرامبەردا».
ئهو خۆیشــی بــ ه الیهنگرێكى مافهكانى
ژنــان دهزانێــت و دهڵێــت« :نەك هەر
تەنیا کار بــۆ ژنی نێو حزبەکەی خۆم،
بەڵکو بەبێ جیاوازیی کار بۆ هەمو ژنان
دەکەم».
لهگــهڵ ئهوهشــدا كــ ه بهشــداریی ژنان
كهم و ســنورداره لهكایهى سیاســی دا
لهگهرمیــان ،بهاڵم (ســامان گەرمیانی)
دڵخۆش ه بهوهى ههست ب ه گۆڕانكاریهك
دهكات لهو روهوه.
وتــى :ئێســتا ژنانێــك ســەردانی
مەڵبەندەکەمــان دەکــەن و دەیانەوێت
بەشــدار بن ،ئهم ه جگــ ه لهوهى دەبینم
ژنــان زۆر بــە زیرەکانــە و چاالکانــەوە
بەشــداریی زۆربــەی کار و چاالكیهكانى
سنورهكه دەکەن و رۆڵ دەگێڕن.
ب ه گهشــبینییهوه وتــى« :ئەمە مایەی
دڵخۆشــییە كــ ه دهبینــم کچانی شــار
و ناحییەکانــی گەرمیــان دەتوانــن
بەربەستەکانی کۆمەڵگە بشکێن و بێنە
پێشەوە».

ئهو ژنانهى روخساری سیاسهتیان گۆڕی
◘ نهوژین
لهمێژوى هاوچهرخی سیاسیی دا
لهسهر ئاستى جیهان ،ژمارهیهك ژن
ل ه رێگهى وهرگرتنى پۆستى بهرزی
دهسهاڵتى جێبهجێكردنهوه ،توانیویان ه
ئهو روخسارانه «نێرانهییهى»
دهسهاڵت و فهرمانڕهواییكردن بگۆڕن.
لــهم راپۆرتهدا ئاماژه ب ه ( )7لهو ژنان ه
دهكهیــن ك ه توانیویانــ ه ببن ه روكارێكى
جیــاوازی كاری سیاســی لــ ه ناوچــ ه
جیاوازهكانى جیهان دا.
 .1سهرۆك وهزیرانى دانیمارك (هیلی
شمیدیت)
ژن ه سیاســهتوانى دانیماركی ،ل ه ساڵی
 1966لهدایكبــوه ،توانــى لــ ه مــاوهى
ســااڵنى  2011تا  2015ببێت ه ســهرۆك
وهزیران.
لهمــاوهى ســااڵنى 2004 – 1999
نوێنــهرى دانیمــارك بوه لــ ه پارلهمانى
یهكێتــى ئهوروپــا ،ل ه ســاڵی  2005ب ه
سهرۆكى پارتى سۆسیال دیموكراتهكانى
دانیمارك ههڵبژێردرا.
(شــمیدیت) بهكالۆریۆســی ل ه زانستى
سیاســی و ماســتهرى ل ه لێكۆڵینهوهى
ئهوروپی دا ههیه.
 .2سهرۆكى بهرازیل (دیلما رۆسیف)
یهكــهم ژنى بهرازیلیی ه ك ه ئهم پۆســت ه
وهربگرێت .پێشــتر ل ه ســاڵی  2005ب ه
وهزیری كاروباری ســهرۆكایهتى لهالیهن
ســهرۆكى ئــهوكات (لۆال دا ســیلڤا)وه
دهستنیشــان كرا ،ل ه ههڵبژاردنى ساڵی

 2010دا ب ه بهدهســتهێنانى %58ى كۆی
دهنگهكان بو ب ه سهرۆك.
 .3سهرۆكى لیبیریا (ئیلین جۆنسۆن
سیرالیڤ)
ســاڵی  2011بههاوبهشــى لهگــهڵ دو
ژنــى تــری چــاالك ،خهاڵتــى نۆبڵیان
بــۆ ئاشــتى بهدهســتهێنا ،لهبهرامبــهر
تێكۆشــانی ئاشــتیانیان بۆ پاراســتنى
ژنان و بهشدارییكردن ل ه بهدهستهێنانى
مافهكانیان و بهرقهراركردنى ئاشتى دا.
ئــهو بــو بــ ه یهكــهم ژن لــ ه مێــژوى
ئهفريقيــادا كهلهرێگــهى ههڵبژاردنێكى
ئازادهوه ب ه ســهرۆك ههڵبژێرێت ،پاش
ئهوهى پێشــتر وهكو وهزیری دارایی ل ه
حكومهت دا پۆستى ههبوه.
 .4سهرۆكى لیتوانیا (دالیا
گریباوسكایتی)
بــه یهكهم ژن ه ســهرۆك دادهنرێت كهل ه
مێژوى واڵتهكهیدا دو جار لهســهر یهك
ههڵدهبژێرێــت و بههۆی لێهاتوییهوه ب ه
«ژنه پۆاڵیینهكه» ناوبراوه.
پێــش ئــهوهى ببێــت به ســهرۆك ،بۆ
ماوهیــهك وهكــو رێپێــدراوى یهكێتــى
ئهورپــا بۆ پالندانانــى دارایی و بودج ه
ل ه سااڵنى  2009 – 2004كاریكردوهه.
 .5ئهرنا سولبۆرگ
ســهرۆك وهزیرانى نهرویژ ،ك ه ل ه ساڵی
 2004دا پۆســتى ســهرۆكی پارتــى
پارێزگارانى وهرگرت.
لهســاڵی  1989وه وهكــو پارلهمانتــار
لــ ه نهرویژ ههڵبژێردراوه ،پاشــان چهند
پۆســتێكى حكومیــی وهرگرتوه ،لهوان ه
وهزیــری فهرمانڕهوایــی خۆجێیــی و

پهرهپێدانى ههرێمى.
 .6ئهنگێال مێركل
لهگــهڵ كهوتنــى دیــوارى بهرلینــهوه
لهســاڵی  ،1989مێركل تێكهڵ بهكارى
سیاســی بوه ،ب ه پهیژهى پۆســتهكاندا
ســهركهوتوه ههتــا بــوه ب ه ســهرۆكى
پارتــى دیموكراتى مهســیحی ،پاشــان
وهكــو یهكهم ژن ل ه مێژوى ئهو واڵتهدا،
لهســاڵی  2005بــ ه راوێــژكارى ئهڵمانیا
ههڵبژێردرا و تائێستاش بهردهوامه.

مێــركڵ زیاتــر لههــهر ژنێك لــ ه بوارى
سیاســهت دا ،جێگــهى ســهرنج و
گرنگییپێدانــه ،ئهویــش بههــۆی ئــهو
رۆڵهى له گۆڕهپانى سیاســیی ناوخۆیی
و دهرهوهشدا دهیگێڕێت.
 .7تیریزا مهى
لهســاڵی 2016وه پۆســتى ســهرۆك
وهزیرانــى وهرگرتــوه و تائێســتاش
بهردهوامــ ه بهشــێوهى كاربهڕێكــهر
پــاش ئــهوهى لــهم ماوهیــهى رابردودا

دهستلهكاركێشــانهوهى بههۆی پرســی
كشــانهوهى بریتانیا ل ه یهكێتى ئهوروپا
خستهڕو.
(مــهى) دوهم ژنــ ه لهمێــژوى نوێــی
بریتانیــادا ئــهو پۆســت ه وهردهگرێــت،
ئهویــش دواى (تاتچــهر) ،پێشــتریش
چهندین پۆســتى سیاســیی حكومیی و
حزبی وهرگرتــوه ،دیارترینیان وهزیری
ناوخــۆی ئهو واڵت ه بو له ســااڵنى 2010
– .2016

كار
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وێنهى يهكهم :گهالوێژ عهدنان ل ه خولێكى فێربونى درومان ل ه سااڵنى نهوهدهكان له كفرى .وێنهى دوهم :گهالوێژ عهدنان له دوكانهكهى دا له كهالر 2019
◘ نهوژین ،نازەنین گۆران
ماوهى نزیكهى  30ساڵه ل ه بوارى
درومان و كارى دهستى دا كاردهكات،
بهشداریی ل ه چهندین پێشانگاى
تایبهت بهم بواره كردوه ،ههروهك
یهكهم خولی فێربونى درومانیشی بۆ
ژنان ل ه شاری كفری دا كردوهتهوه.
ئهو ژنهش (گهالوێژ)ه.
گهالوێــژ عەدنان 43 ،ســاڵ ،لەســاڵی
()1989هوه دەســتی کــردەوە بەکاری
درومــان ،ئــهو كاتهى ل ه شــاری كفری
نیشــتهجێبوه .لهوێ جلوبهرگى جیاواز
و جۆراوجۆری بۆ ژنان دوریوه.
ئــهو ســهرهتا زۆرینــهى كاتــهكان لــ ه
ماڵهوه سهرقاڵی درومانكردن بوه و ههر
لهوێش ژنان ســهردانیان كردوه ،پاشان
بــرهوى ب ه كارهكــهى داوه و دوكانێكى
داناوه ،ك ه بهیهكێك ل ه ســهرهتاییترین
ئــهو دوكانان ه ههژمــار دهكرێت ژنان ل ه

سنورهكهدا كردبێتیانهوه.
(گهالوێژ) ئهو بههره و توانایهى ههیبوه
لهمبــوارهدا ،ویســتویهتى بهشــداریی
پێبكات لهگهڵ ئهوانى دیكهدا و ژنى تر
لهســهر فێربونى ئهم پیشهی ه رابێنێت،
ههربۆی ه وهكو یهكهمین ژنى پیشــهوهر
لهســاڵی  1993دا لــ ه قــهزاى كفــری،
خولێكی درومانى بۆ ژنان كردوهتهوه.
وتــى« :یەکــەم ژن بــوم ك ه لــە کفری
خولێکــی بێبەرامبەری فێربونى درومانم
بۆ کەســوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان
کردوهتەوە».
چون ه نێو ژیانى هاوسهرگیریی و بون ب ه
دایك ،بۆ ماوهیهك ئهم ژن ه پیشــهوهره
ل ه كاركردن دادهبڕێنێت ،ئهو ئهگهرچی
لــ ه ماڵهوه بهردهوام بوه بهم پیشــهیه،
بــهاڵم بههــۆی رهوشــ ه خێزانیهكهیهوه
نهیتوانیوه بهردهوام بێت ل ه دوكانهكهى
دا ،بهتایبهت ك ه شوێنى نیشتهجێبونى
ل ه كفریهوه بۆ كهالر گواستوهتهوه.
وتى :بەهۆی نەبونی دوکانهوه حهزهكهم

كۆتایــی پێنههــات ،بهڵكــو جارێكى تر
ل ه ماڵهوه دەســتم بەکارکــردن کردهوه
و تهنانــهت خولــی فێربونیشــم ههر ل ه
ماڵهوهدا دهكردهوه.
(گەاڵوێژ) وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات،
حهزێكــى زۆری بۆ كاركردن و بهتایبهت
پیشهى درومانى ههیه ،بهشێوهیهك ك ه
لێــی بێزار نابێت ،ههر ئهمهش هانیداوه
كــ ه پــاش چهنــد ســاڵێك جارێكى تر
بگهڕێتــهوه دوكانداریــی ،ئهمجارهیــان
كارهكانــى لهچوارچێــوهى دوكانێكــدا
لهكهالر پهرهپێدهدات.
بــهدهر لــ ه كاری درومانــى لهمــاڵ و
دوكاندا ،ئهم ژن ه پیشهوهره ویستویهتى
بهشــداریی چاالكیــ ه جۆراوجۆرهكانیش
بــكات ،ههربۆیــ ه لــ ه ژمارهیــهك لــهو
پێشــانگایانهى كــ ه بــۆ كارى دهســتى
و درومــان ل ه ســنورهكهدا كراونهتهوه،
بهشداریی كردوه.
هــهروهك بــهردهوام بوه لــ ه كردنهوهى
خول و هاوكارییكردنى ژنان بۆ فێربونى

ئهم پیشــهیه ،شارهكهى خۆیشی ل ه یاد
نهكردوه و پاش هاتنی بۆ شاری كهالر،
تائێســتا  3خولی فێربونى درومانى بۆ
ژنانى كفــری كردوهتهوه ،هــهروهك ل ه
كهالریش بــهردهوام بوه لــ ه كردنهوهى
یەکەم ژن بوم ك ه
خولی هاوشێوه.
الی
ه
ب
الوێژ)
ه
(گ
ى
ه
خوالنــ
وادیاره ئهم
لە کفری خولى
ئهو ژنانهوه ك ه بهشدارییان تێدا كردوه،
فێربونى درومانم
سهركهوتو بوه و ئامانجی خۆی پێكاوه.
نهســرین عهلــی 29 ،ســاڵ ،یەکێکــە
کردوهتەوە
لەوانهى لهالی (گهالوێژ) خولی بینیوه،
بۆ (نهوژین) وتــى« :زۆرحەزم لەکاری
بهرگدوریی بو ،بۆی ه بەشــداری خولێكم
کرد کە لــە ماڵەکەی خوی کردبویهوه
و ســودێکی باشــی لــێ ببیــن ،چونکە
ئــەو وەک هاوڕێ بــو لهگهڵمان دا نەک نهكرایهوه.
مامۆستا».
بــه تۆنێــك لــ ه سوپاســگوزارییهوه
(گەالوێــژ) كــ ه ئــاوڕ لــ ه ئهزمونى  30وتــى« :دایــک و باوکــم زۆر پاڵپشــتم
ســاڵ كاركردنى دهداتهوه ،ب ه ئاستهمى بــون ،هەروەهــا پاش هاوســهرگیرییش
دهزانێــت بیتوانایــ ه بــهردهوام ببوایــ ه هاوســهرهكهم زۆر هــاوكار و پاڵپشــتم
ئهگهر لهالیهن خێزانهكهیهوه پاڵپشتیی بوه».

ژنه مریشك فرۆشهكهى کەالری کۆن
◘ نهوژین،
خۆشبین جەالل  -دیمەن ئیسماعیل
له گهڕهكى كهالری كۆن ،ژنێك
دوكانێكى بچوكى داناوه و تیایدا
مریشك دهفرۆشێت ،بهمهش دهبێت ه
یهكهم ژن كه له قهزاكهدا ئهو
كاره دهكات ،باس لهوه دهكات ك ه
ل ه رێگهى ئهم كارهیهوه بژێویی
خێزانهكهیان دابین دهكات.
بەفــراو میــرزا ،تەمــەن  47ســاڵ،
دانیشــتوى گهڕهكــى کــەالری کۆنــە،
ماوەی  3ساڵە دوکانی مریشک فرۆشی
داناوە لە تەنیشت ماڵەکەی خۆی دا.
بۆ (نەوژین) باس لەسەرەتاکانی دانانی
دوکانەکەی دەکات و دەڵێت« :پێشتر
حەزم لە دوکانی مریشک فرۆشتن هەبو،
بەاڵم بەهۆی نەبونی دەستمایە نەمتوانی
دایبنێم ،بەدوکانی وردەفرۆشــی دەستم
پێکرد ،لە کۆتایی دا توانیم ئەم دوکانە
دابنێم».
دوکانى مریشكفرۆشیهكهى (بهفراو) 25
مهتری چوارگۆش ه جێگهیهتى ،جگە لەم
دوکانەش دوکانێکی وردەفرۆشــی هەیە
ماوەی  5ســاڵە داینــاوە «دوکانەکەی
ترم شیرینی و بابهتى منااڵن و خواردنى
وشکەى تێدایە».
لهگــهڵ بهڕێكردنــى كڕیــارهكان دا
بهردهوام بو له گێڕانهوه و وتی :حەزی
من دوکانی مریشک بو ،بیرم کردەوە لە
تەنیشت ئەم دوکانەدا بەشێکی بکەم بە

مریشک فرۆشی و ئیشەکانم تێدا ئەنجام
بدەم.
ســەبارەت بە فرۆشــتنی مریشــکەکان
وتــی« :رۆژێک یان دو رۆژ جارێك ،دو
سندوق مریشــک دەکڕم بە نرخی كۆ و
پاشــان بە موشــتەریەکانم دەیفرۆشم،
تەنیا کرێی پاک کردنەکە وەردەگرم».
ئەگەرچی لەدوکانەکانی مریشک فرۆشی
بە گشــتی پــارەی قازانــج و پاککردن
بەجیــا وەردەگیرێــت ،بــەاڵم (بهفراو)
بــاس لــەوە دەکات كــ ه تەنیــا پارەی
پاککردنەکــە وەردەگرێت و هیچ نرخێک
ناخات ه سەر مریشكهكان.
ئــهو ژنــ ه خاوەنــی  9مناڵــە ( 2کچ و
 7کــوڕ) 5 ،لــ ه كوڕهكانــى خێزاندارن،
لەئێســتادا لەگــەڵ دو کچەکــەی و دو
کوڕەکــەی و هاوســهرهكهى دا دەژێت،
ئەرکی بهخێوكردنى خێزانهكهى لهسهر
شانه.
ئەحمــەد مەحمــود 23 ،ســاڵ ،کــوڕی
(بەفــراو)هو خوێنــدکاری زانکــۆی
گەرمیانه ،بۆ (نەوژین) وتی« :هاوکاری
باشی دایکم دەکەم ،هەرکاتێک مەجالی
نەبێــت مــن یارمەتی دایکــم دەدەم لە
راپەڕاندنی کارەکانی دا».
ئــهم كارهى ئهو ژن ه دهســتى داوهتێ،
لهالیــهن دانیشــتوانى گهڕهكهكــهوه
پێشوازیهكى دڵخۆشكهرانهى لێكراوه.
ژینۆ محهمهد 29 ،ساڵ ،سەردانیکەرێکی
بەردەوامــی دوكانهكــهى (بەفراو)ە ،بۆ
(نەوژیــن) وتــی« :هەرکات مریشــکم
بوێــت بــۆ الی دادە بەفــراو دێــم و بۆ

سهرهتا
بەدوکانی
وردەفرۆشی
دەستم پێکرد
شوێنی تر ناڕۆم».
وتیشــی :دادە بەفراو ژنێکی بە هێزە و
توانای ئەنجامدانی زۆر کاری هەیە.
کــەالری کۆن كــه دێرینتریــن گهڕهكى
قــهزاى كــهالره و ل ه دیــوی خۆرئاواى
شــارهكهیه ،نزیکــەی  5هــەزار كــهس
تیایدا نیشــتهجێیه ،ئهمــهش وایكردوه
وهك هــهر گهڕهكێكى تــرى قهرهباڵهغ،
زۆر دوكان و شــوێنكاری تێدابێــت و
گونجاو بێت بۆ ئهنجامدانى پرۆژهى تر.
(بەفــراو) لهمبارهیــهوه نهیشــاردهوه
كــ ه بههۆی ئهو پێشــوازی ه باشــهى ل ه
دوكانهكانى كــراوه ،دهیهوێت كارهكانى
زیاتر و بهرهوپێشهوهتر ببات.
وتى« :دەمەوێــت لەداهاتودا دوکانێکی
گەورەتــر یــان ماركێتێكــى فراوانتــر
بکەمــەوە و ئیشــەکانمی تیــادا ئەنجام
بــدەم ،بەاڵم لەئێســتادا ئــەو توانایەم
نیە».
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تۆران يان گفتوگۆکردن و لێکتێگەیشتن؟

فيچهر

◘ نهوژین،
ئاسیا حسێن – هاوژین مههدى
«ئەگەر لەگەڵ هاوسەرەکەتدا
کێشەیەکت هەبێت ،لەگەڵی دەدوێیت
یاخود هانا دەبەیتە بەر تۆران و
گەڕانەوە بۆ ماڵی باوکت؟» ئەمە
پرسیارێکی (نەوژین) بو کە روبەڕوی
چەندین ژنی کردەوە لە تەمەن
و ئاستی خوێندەواری جیاوازدا،
کە زۆرترین وەاڵمەکان «تۆران»
و گەڕانەوە بۆ ماڵی باوکە ،وەک
دانیشتن و گوێگرتن لەیەک.
«پیاوی کورد لەقســە تێناگات»« ،تا
نەتۆرێــی قــەدرت نازانــن و بەگوێــت
ناکەن»« ،پاڵپشتی باوک و برا نەبێت
قســەی ژن ئاوناخوا» ،ئەمــە هەندێک
لــەو هۆکارانە بون کە ژنــان بەهۆیەوە
گەڕانــەوە بۆ ماڵی باوکیان پێ باشــتر
بو.
(تــۆران) و گەڕانــەوە و هانابــردن بــۆ
ماڵــی بــاوک ،وەک نهريتێكــى لێهاتوە
لەنێــو ژنانی گەرمیاندا .ئــەوان لەکاتی پێکەنینەوە وتیشی« :ئەگەر دە ساڵی
روبەڕوبونــەوەی کێشــەیەک لەگــەڵ تر هــاوارم بکردایە ،هێنــدەی تۆرانێک
هاوســەرەکانیاندا ،زۆرجــار لەجێــی کاریگەریی نەدەبو».
گفتوگۆ و تاوتوێی کردن دەگەڕێنەوە بۆ (ســۆزان)ی  40سااڵنیش پاڵپشتی ئەم
ماڵە باوان و داوای یارمەتی و چارەسەر قســانە دەکات و دەڵێت« :هاوســەری
مــن گوێ لە قســە ناگرێــت و بیروڕای
لە ئەوان دەکەن.
(ســارا)ی  25ســااڵن ،پێی وتین «من جیاواز قبوڵ نــاکات ،منیش ناچارم بۆ
دەجــار بــە هاوســەرەکەمم وت کــە چارەسەری هەر کێشەیەکی نێوانمان رو
ماڵــی دایکــی لەگەڵم بــاش نین ،بەاڵم بکەمە ماڵی باوکم».
گوێــی نەدا ،کاتێک تــۆرام و گەڕامەوە بــەاڵم (فاتیمــە) ئەزمونێکــی جیاوازی
ماڵــی باوکــم ،ئــەو راســتەوخۆ لەگەڵ لەگەڵ گەڕانــەوە بۆ ماڵی باوکیدا هەیە
خوشــکەکانیدا قسەی کرد و بەڵێنی دا و دەڵێت« :کاتێک بەهۆی کێشەیەکەوە
کێشەکەم بۆ چارەسەر بکات» .ئەو بە بەبێ گفتوگۆکردن لەگەڵ هاوسەرەکەمدا

تۆران کێشە چارە
ناکات ،گەورەتری
دەکات

تــۆرام و گەڕامــەوە بــۆ ماڵــی باوکــم( ،نەوژیــن) بــاس لــەم حاڵهتــ ه دەکات
هاوسەرەکەم زۆری پێ ناخۆشبو و وتی و دەڵێــت« :تــۆران نەک کێشــە چارە
خۆزگا کێشەکەت بەخۆم دەوت تا حلی نــاکات ،بەڵکــو گەورەتــری دەکات،
بکەم» .ئەو بڕیاری داوە تا ماوە تۆران چونکــە وادەکات خێزانــی ژن و پیــاو
بە یەکەمیــن چارەســەر هەڵنەبژێرێت ،دەســتوەردەنە کێشــەکە ،بەمــەش
بەڵکو ســەرەتا لەگەڵ هاوســەرەکەیدا نــەک چارەی کێشــەکە نــاکات ،بەڵکو
قورسیشی دەکات».
تاوتوێی بکات.
لــهم بۆچونــهدا ،بهرپرســێكى ههروهك کاریگەریهکانی ئهم حاڵهتهش
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژیش هاوڕای ه دەخاتــەڕو «ئــەم دورکەوتنەوەیــەش
ساردبوونەوەیەک یان کەلێنێک دەخاتە
و پێیوای ه «تۆران چارهسهر نییه».
رائیــد فریــاد هیدایــەت ،وتەبێــژی نێوان ئەو دو کەسەوە».
بهرهنگاربونــهوهى قســهكانى وتهبێژهكــهى بهڕێوبهرایهتى
بەڕێوبەرایەتــی
توندوتیــژی خێزانــی ل ه گهرمیــان ،بۆ بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی خێزانى،

ژنێــك جهختــى لێكــردهوه كــ ه خــۆی
ئهزمونى لهمبارەوە ههیه.
(کیــژان)ی  25ســاڵ ،بــاس
لەدەســتێوەردانی خێزانەکــەی و
گەورەبونــی کێشــەکەی دەکات پــاش
تۆرانــى و دەڵێــت« :دایــک وباوکــم
کێشــەکەیان دە هێنــدەی تــر قــوڵ و
گەورە کردەوە و گەیاندیانە دادگا».
ئهگــهر ژنــان پاســاوى جیاوازیــان
ههبێت بــۆ گرتنهبهرى رێگــهى تۆران،
ئــهوا شــارهزایهكى دهرونناســی بــ ه
رێگهچارهیهكى گونجاو و ســهركهوتوى
نازانێت.
د .محەمەد خانی ،پسپۆڕی دهرونناسی،
لەبــارەی تۆران و هانابردنە بەر دایک و
باوک بۆ چارەســەری کێشــەی خێزانی
بۆچونــی خۆی دەدات و پێیوایە «ئەمە
کارێکــی هەڵەیە ،چونکە تەنانەت دوای
ئاشتبونەوەی هەردو هاوسەرەکە ،هێشتا
ئەوانــی تر کێشــەکانیان بیردەمێنێت و
هەندێكجار رق لە زاوا یان بوکی خۆیان
هەڵدەگرن».

دهیانهوێت یاریی بكهن و پشتیوانیان نییه

یارییانهیــان ههیــ ه ك ه بــه «بهرگرى» كچــان ئاماژه بۆ ئهوهدهكهن ك ه بههۆى
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ناســراون ،ل ه نمونهى بۆكســێن و كیك نهبونــى جێگــهى تایبــهت و راهێنهرى
بۆكســێن و هاوشێوهكانى ،بهاڵم ئاماژه تایبهتــهوه ،ناتوانــن ئــهو حــهزهی ك ه
«بههۆى ئهوهى كه پاڵپشتم نهبو
بــۆ ئهوه دهكــهن زهمین ه لهبــار نی ه بۆ ههیانــ ه بۆ ئهمجۆره یاریی ه وهرزشــیان ه
چ له الیهن حكومهتهوه چ له الیهن
پهرهپێبدهن ،ئهمهش گرێدهدهنهوه بهو
پیادهكردنى ئهم حهزهیان.
خاوهنى هۆڵهكانهوه به تایبهت بۆ
كارناس عهلــى محهمهد ،پێشــتر یارى باره كۆمهاڵیهتییهى كه ههیه.
ژنان ،ناچار بوم واز له راهێنهرى
یارى كیك بۆكسێن بێنم» ئهمه وتهى كیك بۆكسێنى كردوه و بۆ ماوهیهكیش بوبیان حەمە ساڵەح17 ،ساڵ ،پیشهى
راهێنانــى بــ ه ژمارهیــهك كچــى منــاڵ خوێندكاره و دانیشــتوى كهالره ،حهزى
(كارناس)ى راهێنهرى یارى كیك
داوهتــهوه ،بــهاڵم وهكخــۆی دهڵێــت :لــ ه وهرزشــ ه و بهشــداریی چاالكیــ ه
بۆكسێنه له كهالر.
«بههــۆى ئــهوهى كــ ه پاڵپشــتم نهبو وهرزشــیهكانى قوتابخانهكــهى كردوه،
بهشــێك لــ ه كچانــى كــهالر بهتایبهت نهمتوانــى درێــژه بــ ه راهێنهرییهكــهم بــهاڵم حــهزی ســهرهكی ئــهو یارییــ ه
ئهوانــهى گرنگیــی بــ ه وهرزش دهدهن ،بدهم ،ل ه كاتێكدا چهند فێرخوازێكیشــم بهرگرییهكانه.
وتــى :هەمیشــە ئــارەزوم لــە یاریــ ه
ئــارهزوی ئهنجامدانــى ئــهو جــۆره ههبو».

بهرگریهكان ههبوه ،بەاڵم نەبونی هۆڵی
تایبــەت بەم یاریە بۆ کچــان و نەبونی
راهێنــەری ئافــرەت و تاڕادەیەکیــش
دواکەوتوی کۆمهڵگاکەمان ،بونهتە رێگر
لەبەردەم ئەنجامدانی ئەو یاریە بۆ من و
كچانى دیكهش.
ئامــاژهى بهوهشــكرد« :ئهگــهر هــۆڵ
و راهێنــەرى تایبــهت هەبێــت ،ئــەوا
ئــەو حــەزەم بــەدی دێنــم ،ئهگهرچى
لێرە دەبێــت دەســتبەرداری زۆرێك لە
ئارەزوەکانمان بین».
(هۆزان) یهكێكى تــره لهو كچانهى ك ه
ئارهزوى ل ه یارى كیك بۆكســێن ههیه،

بــهاڵم بههۆى نهبونى جێگــهى تایبهت
بهو یارییه ،وهكخۆى دهڵێت« :بێئومێد
بوه».
هــۆزان محهمــهد 24 ،ســاڵ ،دهرچوى
بهشــى وهرزشــ ه ل ه شــارى كــهالر ،بۆ
(نهوژیــن) دهڵێــت« :زۆر ئــارهزوم ل ه
یــارى كیــك بۆكســێن ههیــه ،چونك ه
یارییهكــى رۆحیــ ه و فێرى ئــارام گرتن
و باوهڕبهخۆبونت دهكات ،بهاڵم بههۆى
نهبونــى جێگهى تایبهت بهو یاریی ه ئهو
ئارهزوهم ئهبێت له گۆڕ بنێم».
وتیشــى :داواكارم بهرپرسانى گهرمیان
ئــاوڕ لــ ه بــوارى وهرزش بدهنــهوه لــ ه
ناوچهك ه و خهونى كچان بهدى بهێنن.
مامۆستایهكى وهرزش باس لهوه دهكات
سهربارى ئهوهى نهبونى جێگهى تایبهت
ب ه یــارى كیك بۆكســێن ،بهرپرســانى
ســنورهكهش هۆكارن بۆ ئــهوهى كچان
بهو خهونهیان نەگهن.
بههار رهحیــم ،بۆ (نهوژین) وتى :نهك
یارى كیك بۆكسێن ،بهڵكو ل ه یاریهكانى
تریش ئاوڕى جدى ل ه كچان نهدراوهتهوه،
لهالیهن ههندێك كهســهوه دهستگیراوه
بهسهر ئهو یاریگانهى ك ه ل ه گهرمیان دا
هــه ن و بونهت ه رێگر لهبهردهم كچان ك ه
بگهن ب ه خهونهكانیان.
له بهرامبهریشــدا بهرپرســێكى وهرزش
لهگهرمیــان ،پێیوای ه كێشــهك ه نهبونى
پشتیوانى نییه ،بهڵكو نهبونى راهێنهره.
قهیس سهعدوڵاڵ حهســهن ،لێپرسراوى
وهرزش و الوانــى كهالر ،بــۆ (نهوژین)
وتــى« :جێگ ه ههی ه بۆ كردنهوهى یارى
كیك بۆكسێن ،ئهوهى گرفت ه ئهوهی ه ك ه
راهێنــهرى تایبــهت ب ه بوارهكــ ه نی ه ل ه
ناوچهكه دا».
وتیشــی :له واڵتان ئــهم یاری ه كراوه ب ه
پرۆگــرام و ل ه زانكــۆكان دهخوێندرێت،
بهاڵم لێره هیچ شــتێك نی ه تایبهت بێت
بهوه ،بۆی ه پێویست ه بكرێت ب ه پرۆگرام
بــۆ ئــهوهى كچانیــش بــ ه حهزهكانیان
بگهن.
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شانۆكار (بێالن فهرهاد):

وهك پێویست گرنگی ب ه بوارى رۆشنبیریی نادرێت
◘ نهوژین ،سهباح حسێن
پهیمانگاى هونهرهجوانهكانى كفری
تهواو كردوه ،بهوهۆیهى خێزانهكهیان
هونهریی بون و كراوهبون بهروى
ئهم بوارهدا ،بۆیه پێیوای ه ئاسانتر
له كچانى تر تێكهڵ به بوارهك ه
بوه ،ئێستاش له پاش دهرچونى ل ه
پهیمانگا ،بهردهوامه لهكاری هونهریی
و وایدهبینێت ك ه شانۆ ژیانه.
(بێالن فهرهاد)ى شانۆكار ،لهبارهى
ئهزمونى خۆیهوه بۆ (نهوژین) قس ه
دهكات.
(بێــان فهرهــاد) ،ئێســتا ئهندامــى
گروپــی هونهریــی ئهســتێرهكان ه لــ ه
كهالر ،بهشداریی ل ه چهندین شانۆگهرى
دا كــردوه ،چ شــانۆی شــهقام بن یان
هــی هۆڵــهكان ،ئاماژه بــهوهدهكات ك ه
ئهگهرچی بینهرى شــانۆ بوه بهوهۆیهى
باوكــی شــانۆكار بــوه ،بــهاڵم ههتــا
نهچوهتــ ه پهیمانــگاى هونهرجوانهكانى
كفری ،ئاشنا نهبوه بهم بواره.
پێیوایــ ه كــ ه ئــهو پهیمانگایــ ه رۆڵــی
بهرچــاوى بینیــوه لــ ه دروســتكردنى
شانۆكارانى ســنورهكه ،خۆی بهیهكێك
لــهو نمونانــ ه دهزانێــت ،بــهاڵم لهگهڵ
ئهوهشــدا وایدهبینێــت ســهركهوتنى
كهســهكان بهخۆیانهوه بهنــده «ئهگهر
كهســێك حهزی بهفێربون بێت ،ئهوا ل ه
پهیمانگا ب ه باشی رادههێنرێت».
لهگهرمیاندا بهردهوام شانۆ ب ه یهك ریتم
نهڕۆشتوه ،بهڵكو ماوه ماوه گۆڕانكاریی

بهســهر جــۆر و چهندێتــى چاالكیــ ه
شانۆییهكاندا هاتوه.
(بێــان) رایوایــ ه ئێســتا بوارى شــانۆ
لهچــاو جــاران چاالكتــره .لهوبــارهوه
دهڵێت :لهگهرمیان جموجۆڵێكى باشــى
شــانۆیی ههی ه و بهرهوپێشهوه دهچێت.
پێشــتر چاالكیــ ه كهمبــو و تهنانــهت
خهریكبــو بــهرهو نهمان دهچــو ،بهاڵم
ئێستا رهوشهك ه باشه.
بهشــداریی ژنــان لــه بــوارى شــانۆ دا
لهگهرمیــان ،یهكێــك لــهو بوارانــ ه بوه
كــ ه بــهردهوام جێگــهى تێبینــی بوه،
بهتایبهتــى لهگــهڵ كردنــهوهى دو
پهیمانگاى ئهكادیمی تایبهت ب ه هونهر،
هێشــتا وهك دهوترێت بهشــداریی ژنان
ل ه بوارى هونهردا ل ه ئاســتى پێویســت
دا نییه.
بهقســهى شــانۆكار (بێــان فهرهــاد)
بهشداریی كچان ل ه شانۆدا باشه ،بهاڵم
ئهویــش رهخنــهى ههیــ ه و وایدهبینێت
بهشدارییهكه له رابردودا چاالكتر بوه.
دهڵێــت :كچــان و ژنــان لــ ه رابــردودا بــاش و بهتوانا دهناســم ك ه حهزیان ل ه
بهشــداریان لــ ه كاری هونهریی زیاتر و بهشــدارییكردنى كارى هونهرییه ،بهاڵم
باشــتر بون ،ئێستاش بهشداریی ههیه ،بهداخــهوه رێگهیــان پێنادرێت لهالیهن
خێزانهكانیانــهوه بۆ ئهوهى لهم بوارهدا
بهاڵم پێموای ه جاران باشتر بوه.
بهاڵم پرســیارهك ه ئهوهیه :بۆچی كچان بخوێنــن و بهشــداری كارى هونهریــی
بهشــداریی كارى هونهریــی ناكــهن ،بكهن.
لهكاتێكــدا دهرفهتــى كارى هونهریــی ئــهو كچ ه شــانۆكاره باس لــ ه ئهزمونى
و ناوهنــدی تایبــهت بــ ه پێگهیاندنــى خــۆی دهكات لــهو روهوه و ئامــاژه
بــهوهدهكات بهوهۆیــهى لــ ه خێزانێكى
هونهریش زۆر زیاتر بوه؟
لهوهاڵمــدا (بێالن فهرهــاد) ئهم بابهت ه هونهریی بــوه ،ههربۆی ه هیچ رێگریهكى
گرێدهداتــهوه بــ ه رهوشــ ه كۆمهاڵیهتی لهبهردهمــدا نهبوه بۆ ئهوهى بچێت ه ئهم
و خێزانیهكــهوه .دهڵێــت :زۆر كچــى بواره ،بهاڵم سهرباری ئهوهش روبهڕوى

توانج و قسهى كۆمهڵگا بوهتهوه.
(بێــان) پێیشــیوای ه ك ه ئهگــهر كچان
گــوێ بهو قســ ه و توانجانــهش نهدهن،
بهاڵم ههر لێكهوتهى دهبێت لهسهریان،
بۆ ئهمهش هۆشــیاركردنهوهى تاكهكان
به گرنگ دهزانێت.
لهگهڵ ههمو ئهو رێگری و ئاستهنگانهشى
دا كــ ه ههیــه ،شــانۆ و شــانۆكارانى
گهرمیان توانیویان ه چ ل ه دهڤهرهك ه و چ
لهناوچهكانى دیكهش ببن ه جێ سهرنجی
بینهران.
(بێــان فهرهــاد) ،دهڵێــت :بهرههمى

زۆر شــوێنى دیكهم بینیوه ك ه ئهوانهى
گهرمیــان لهوان باشــتر بــون ،ههروهك
دهشــبینین زۆر هونهرمهنــدى گهرمیان
توانیویان ه ل ه جێگهكانى تر ســهركهوتو
ببن و ببن ه جێگهى سهرنج.
ئــهم شــانۆكاره ئهمــ ه گرێدهداتــهوه
الیهنــ ه
گرنگییپێدانــى
بــ ه
كهپێیوایــ ه
پهیوهندیدارهكانــهوه،
گرنگیدان ب ه بوارى رۆشــنبیریی لهالیهن
حكومهت و الیهنــ ه پهیوهندیدارهكانهوه
وهك پێویست نیه.

دهستهيهك ژن ه نوسهرى تايبهت له رۆژههاڵتى ناوهڕاستهوه

◘ نهوژین
له دهستپێكى سهدهى بیستهوه،
ژمارهیهك ژنى نوسهر هاتونهت ه
مهیدانهكهوه كه توانیویانه پێگ ه و
قهوارهیهك ب ه ژن بدهن و خهم و
كۆژانهكانیان بخهنه بهر باس.
لــهم بابهتهدا ئاماژه بــ ه  9ل ه دیارترین
ئــهو ژنــ ه نوســهران ه دهكهیــن لهســهر
ئاستى رۆژههاڵتى ناوهڕاست ك ه خاوهنى
قهڵهمى بوێر و ههنگاوی ئازایانه بون.
 .1لهیال بهعلبهكی
لــ ه ســهرهتاییترین ئهو ژن ه نوســهران ه
بو ك ه باســیان ل ه كۆژانــى ژنان كردوه
و دهنگــى ژنیان هێناوهتــ ه نێو ئهدهبی
عهرهبیــهوه .پــاش باڵوكردنــهوهى
رۆمانێــك ك ه بــاس ل ه ژنێكــى لوبنانى
دهكات كــ ه چــۆن بهگژ ئاســتهنگهكان
دا دهچێتــهوه ،روبــهڕوى زۆر هێرش و
تۆمــهت كرایــهوه ،ئهگهرچــی بێتاوانى
خــۆی لــهو تاوانان ه ســهلماند ،بهاڵم تا
ســاڵی  1964نزیكی نوسین نهبویهوه و

پاشان روى ل ه بوارى رۆژنامهوانی كرد.
 .2ئاسیا جهبار
ئــهم ژنــ ه جهزائیریی ه بهوهناســراوه ك ه
خاوهنــى جموجۆڵێكى بهرچــاو بوه ل ه
پیشاندانى كێشهكانى ژنان پاش قۆناغی
ئیســتیعمار ،ل ه رێگهى نوسینهكانییهوه
توانــی وێنهیــهك لهو كێشــ ه و ئازاران ه
پیشــان بــدات كــ ه ژنــان لهكۆمهڵگادا
روبهڕوى دهبنهوه.
ئاسیا یهكهم ژن ه نوسهرى عهرهبی بو ك ه
خهاڵتــى ()AcadémieFrançaise
وهرگــرت ،كــ ه خهاڵتێكــ ه تایبــهت ب ه
نوسهران ب ه زمانى فهرهنسی.
 .3ئهنعام كجهچی
له بهغداد لهدایكبــوه ،بهاڵم له كۆتایی
حهفتاكانهوه ل ه پاریس گیرســاوهتهوه.
نوســهر و رۆماننوســێكى عێراقیــه،
زۆرتر لهســهر پرســی كۆچ و ئێســتاى
عێــراق وهســتاوه و قســهى كــردوه.
بههــۆی رۆمانهكهیهوه «طشــاری» ك ه
كۆمهڵگاى عێراقی ل ه پهنجاكان پیشــان
دهدات ،ل ه ســاڵی  2013بــۆ وهرگرتنى
خهاڵتــى رۆمانى نێودهوڵهتــى عهرهبی
پاڵێورا.

 .4سهحهر خهلیفه
لهدیارتریــن ئــهو ژنانهیــ ه كهلهبــارهى
دۆزی ژن ل ه فهڵهستینهوه نوسیویهتى،
بهتایبهتى لهژێر ســتهمى داگیركاریی و
ئاوارهبون دا.
لهرێگــهى رۆمانهكانیــهوه ویســتویهتى
ئــهو قوربانییدانانــ ه پیشــان بــدات ك ه
ژنانى فهڵهســتینی پێشكهشى دهكهن،
لهپاڵ ئهوهشــدا ئهو تێڕوانین ه بخاتهڕو
ك ه ئهو وهكــو بونهوهرێكى پهراوێزخراو
دهبینێت.
 .5فاتم ه مهرنیسی
بهیهكێــك ل ه دیارترین توێژهرانى ژن ل ه
فیكــری ئیســامیی دا ههژمار دهكرێت.
نوسینهكانى ئهم ژن ه مهغریبی ه لهبارهى
ژن و پێگــ ه و ئهركهكانــى لــ ه دیــدی
ئاینــی ئیســامهوه چڕكردوهتــهوه ،ل ه
ســاڵی  1957ب ه كتێبهكهى «لهپشــتی
حیجابهوه» مشــتومڕێكى زۆری هێنای ه
ئــاراوه .ههروهك لــ ه توێژینهوهكانى دا
تیشــكی خستوهتهسهر الیهنى سێكسی
ژنان ل ه مێژوى ئیسالمیی دا.
 .6ئازار نهفیسی
بهرهگــهزی ئێرانیه ،بــهاڵم خوێندنى ل ه

سویســرا و ئهمریــكا تهواو كــردوه .ل ه
رێگهى رۆمانهكهیهوه «كاتێك لۆلیتا ل ه
تــاران دهخوێنیتهوه» ل ه ســاڵی 2003
دا ،تیشــكی خستهســهر ههرهسهێنانى
ئازادیــی و كۆژانهكانــى ژنــان پــاش
ســهرههڵدانى شۆڕشــی ئیســامی.
هــهروهك لێكهوتــ ه و كاریگهریهكانــى
جهنگی عێراق  -ئێران ،بهشێكى تر لهو
جومگ ه و بوارانه ههژمار دهكرێت ،ك ه ل ه
رۆمانهكهیدا باسی لێوهكردوه.
 .7غاده ئهلسهمان
لــ ه دیمهشــق ژیــاوه و پاشــان لــ ه
شهســتهكانهوه روی لــ ه بهیروت كردوه
و تیایدا گیرســاوهتهوه .ل ه رۆمانهكانی
دا تیشــكی خستوهتهســهر كێشــ ه
كۆمهڵگهییــهكان و ئــهو كارهســاتانهى
بههــۆی شــهڕى ناوخۆیــی لوبنانیــهوه
توشــى كۆمهڵــگا بــوه .بهگشــتى
نوسینهكانى جهخت ل ه بهرهنگابونهوهى
بۆچونــ ه بۆرژوازییــهكان و پێویســتیی
چهســپاندی ئازادی كهسیی و یهكسانى
رهگهزیی دهكاتهوه.
 .8مهرجان ساترابی
رۆمانهكــهى (پرســیپۆلیس) ل ه ســاڵی

 2000دهنگدانهوهیهكى باشی ههبو و ك ه
كرا ب ه فیلمیش بهههمانشــێوه چهندین
خهاڵتى بهدهستهێنا.
ئهم ژن ه نوســهره ئێرانیه ،كێشــهكانى
كۆمهڵگاكــهى بهتایبهتــى مهســهلهى
دیكتاتۆریــی و ههروههــا جیاوازیهكانى
دونیابینــی نــهوهى گهنجــان و
دهسهاڵتداران پیشــان دهدات ،ههروهك
ئــهو یاســا داپڵۆســێنهر و توندانهش
دهخاتهڕو ك ه دژ ب ه ژنان و هونهرمهند و
چاالكان و كهسانى سیاسی لهو واڵتهدا
بونیان ههیه.
 .9حهنان ئهلشێخ
ئهگهرچی وهكو ژن ه نوسهرێكى جیهانى
دهركهوتــوه ،بهاڵم بهزۆری ئهو بابهتان ه
تاوتــوێ دهكات كــ ه ژنان لــ ه كۆمهڵگا
عهرهبیهكانــدا روبــهڕوى دهبنــهوه،
بهتایبهتى ههندێك پرســی ههســتیاری
وهكو هاوڕهگهزبــازی و ناپاكیی ژنان و
لهباربــردن .هــهروهك رۆمانهكانى باس
له پرســی ئینتیما و ئــهو دڵهڕاوكێیان ه
دهكات كــ ه كۆچبــهرى عهرهبی لهنێوان
شوناسهكهى خۆی و ئهو واڵتهى كۆچی
بۆ كردوه ،توشى دهبێت.
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«مامۆستا داری ماسیحهى له سهرمدا شكاندوه»

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
«مامۆستاکەم ئازارم دەدات،
مناڵەکەی لەمنی دەدا ،منیش بە
بەرێوەبەرەکەم وت ،كهچى ئهو ئێستا
خراپتر لێم دەدات ،نوکی قەڵەم
دەکاتە سەرم ،داری ماسیحەشی
لەسەرم دا شکاندوە ،ناهێڵێ بچمەوە
ژورەوە و لە وانەکانم دابڕاوم».
(مستەفا) ،ك ه روخساری ترسێکی
زۆری پێوە دیاربو ،وای وت.
ئەگەرچــی لەقوتابخانەکاندا توندوتیژی
به جۆره جیاوازهكانیهوه قهدهغهكراوه،
بهتایبهتــى توندوتیــژی جهســتهیی
لــ ه نمونهى لێــدان و ئــازار دان ،بهاڵم
ئــهم حاڵهتــ ه تائێســتا لــه ههندێك ل ه
ناوهندهكانــى خوێنــدن دا بهردهوامــى
ههی ه و لەالیەن مامۆســتاوە لە فێرخواز
دەدرێت.
فێرخــوازان باس لهوهدهكهن ك ه زۆرجار
بــ ه بێ هۆ دهكهون ه بهر رقی توندوتیژی
مامۆستاكانیان.
مســتەفای تەمەن  15ساڵ ،خوێندکاری
پۆلــی هەشــتی بنەڕەتیــە ،لەالیــەن
مامۆســتاکەیەوە لێی دراوە ،باس لەوە
دەکات کە سەرەڕای ئەوەی هیچ کارێکی
نەشــیاوی نەکــردوە ،بــەاڵم بەخراپــی
لەالیــەن مامۆســتاکەیەوە توندوتیــژی
بهرامبهر كراوه.
وتی« :مــاوەی  6مانگە مامۆســتاکەم
رقــی بەرامبەرم هەڵگرتــوە ،هەرچەندە
من هیچ شتێک لەخۆم نابینم کە شایەنی
ئــەو هەڵســوکەوتە بێــت بەرامبــەرم
دەیکات».
ســەبارەت بەهۆکاری لێدانەکەی ،وتی:
«مناڵــی مامۆســتاکەم لەپۆلەکەمدایە،
لێی دام ،رۆشــتم بە توێژەرم وت ،بەاڵم
باوکــی مناڵەکە کە مامۆســتامە ،دوای
ئەو قسەکردنە زیاتر لێی دەدام».
ئەو نەیشاردەوە کە مناڵی مامۆستاکەی
تەنیــا لەوى نــهداوه ب ه تهنیــا ،بەڵکو
لەهەمــو فێرخوازهكانــى تریش دەدات،
فێرخوازهكانیــش بێدەنگن و دەترســن
ناوێرن هیچ شتێک بڵێن.
باســی شــێوازی لێدانی مامۆســتاکەی
دەکات و بــۆ (نەوژیــن) وتی« :رۆژێک
لەســەر پلیکانــەکان بــوم زلەیەکــی
لێــدام لەهــۆش چومــەوە ،هاورێکانــم
هاتــون یارمەتیم بدەن ،بهاڵم لەترســی
هەڕەشەی مامۆستاکەم كشاونهتهوه».

بە دڵێکی پــڕەوە دەیوت« :نەک تەنیا
لێدان ،بەڵکو داری ماسیحەشی لەسەرم
شــکاندوە ،نوکــی قەڵەمــی کــردوە بە
سەرم دا».
ئــهم توندوتیژییــهى بهرامبــهر بــهو
مناڵــ ه كــراوه ،رهنگــ ه مشــتێك بێــت
لــ ه خــهروارى ئــهو توندوتیژیانــهى ك ه
لــ ه ناوهندهكانــى خوێنــدن دا دهكرێن،
كێشــ ه ئهوهیــ ه زۆرجار ئــهو حاڵهت و
روداوانــ ه پهردهپــۆش دهكرێــن ،بهاڵم
كاریگهریهكانیــان بــ ه رادهیــهك قورس
دهبــن ك ه وا دهكــهن منااڵن ل ه خوێندن
بتهكێنهوه.
دایکی مســتەفا ،باســی لەوەدەکرد کە
مناڵەکــەى لەئێســتادا زۆر ترســاوە و
بهوهۆیــهوه ناچێتــەوە بــۆ قوتابخانــە
«شــوێن دەســتی لێدانی مامۆستاکەی
ئێســتاش بــە دەموچاویــەوە دیــارە،
ئێســتاش دەترســێت و ناچێتــەوە بــۆ
خوێندن».
لــ ه وهاڵمــى پرســیاری ئــهوهى ئایــا
بهدواداچونى بۆ ئهم پرس ه كردوه و هیچ
ســكااڵیهكیان تۆمــار كــردوه؟ (دایكی
مستهفا) وتى« :سکااڵم کردوە لەمافی
مرۆڤ و پــەروەردەی کەالر ،بەاڵم هیچ
کات کێشەکەیان چارەسەرنەکردوە».
ئەگەرچــی ئازاردانەکــەی (مســتەفا)
جهســتهیی بوە ،ئهوا ئــهوهى (دانهر)
بەشــێوازی جەستەیی و دەرونیش ئازار
دراوە و سوکایەتی پێکراوە.
دانــەر ،نــاوی خــوازراوی مناڵێکــی
تەمەن  9ســاڵه ،خوێنــدکاری پۆلی 4
ی بنەڕەتیــە ،ل ه تهنیشــت نهنكیهوه و
بــ ه خهمباریهوه چیرۆكهكــهى خۆی بۆ
باسكردین «بەهۆی ئەوەی قژم کەمێک
درێــژ بــو و باوکم مەجالــی نەبو چاکی
بــکات ،مامۆســتاکەم لەبەرچاوی هەمو
خوێندکارەکانــەوە تەوقەیەکــی داوە
لەسەرم و ئیهانەی کردوم».
تەنیا مامۆســتاکان نیــن ك ه توندوتیژی
دهنوێنن ،بەڵکو ههندێك ل ه بەرێوەبەری
قوتابخانەکانیش بهههمانشێوه بهشێكن
له پێشێلکاری و توندوتیژییهكان.
دانەر ،لهوبارهوه وتى :رۆژێکیان نینۆکم
درێژبــو ،مدیرەکــەم نینۆکــی البــردم،
ئازاری دام ،پێم وت ئازاری هەیە ،بەاڵم
ئەو زیاتری کرد و خراپتر ئازاری دام.
نەنکــی (دانەر) باســی ئــەوەی دەکرد
ک ه ســەری پەنجــەی کوڕەکەی هەموی
ســوربوەتەوە ،بەهــۆی زۆر برینــی
نینۆکیەوە.

باســی ئەوەشی دەکرد کە بەدواداچونی
بۆ ئــەم بابەتــە کردوە ،مامۆســتاکەی
داوای لێبوردنی کــردوە کە حاڵەتێکی
لەناکاو بوە بەهۆی کێشــە و گرفتەکانی
رۆژانــەی نەیتوانیــوە کۆنترۆڵــی خۆی
بکات.
ئهگــهر توندوتیژیــ ه جهســتهییهكان
كهمتــر بوبێتــهوه لهو كاتــهوهى ك ه ب ه
یاســا قهدهغه كراوه ،ئهوا توندوتیژیی ه
دهرونیهكان هێشتا ههر بهردهوامن.
(ژیــان) ناوی خــوازراوی کچێکی پۆلی
11ی بنهڕهتیــه ،ئامــاژەی بــەوەدا
کــە قســەی زۆر ناشــرین بەرامبــەر بە
فێرخــوازان لهالیــهن مامۆســتایانهوه
دەکرێت.
وتى« :مامۆســتاکان قسەی بازاڕی زۆر
دەکەن ،وشــەگەلێک بەکاردەهێنن خۆم
پێم شەرمە بیڵێمهوه».
وتیشــی :زۆر ئیهانەمــان دەکــەن،
تەنانــەت لێپرســینەوەی شــێوازی
سەرپۆشدانیشمان لێ دەکەن.
ئــهو كچ ه چیرۆكێكى خۆی گێڕایهوه ك ه
چۆن بههۆی ئهوهى رهنگی چاكهتهكهى
جیاواز بــوه ل ه یهكپۆشــی ،بهوهۆیهوه
ســوكایهتی پێكــراوه و  3رۆژیــش
فهسڵكراوه.
پرســیار ئهوهیــه :بۆچــی مامۆســتا
توندوتیژی دهنوێنێت؟ هۆكارهكانى ئهم
حاڵهت ه چیه؟
بهوتهى مامۆستایهك ك ه پێی باش نهبو
ئامــاژه بــ ه نــاوى بكرێــت ،ههندێك ل ه
فێرخوازان بهتایبهت ئهوانهى تهمهنیان
گــهوره تــره ،هیــچ ســڵ ل ه مامۆســتا
ناكهنــهوه و ئاژاوه ل ه پۆل دا دروســت
دهكــهن «بۆیــ ه مامۆســتایان پهنــا بۆ
توندوتیژی دهبهن».
سۆیبە ئیبراهیم ،مامۆستای قوتابخانەی
ئەڵوەنــی بنەڕەتــی ،ماوەی  17ســاڵە
وانــە دەڵێتەوە ،بــۆ (نەوژین) دەڵێت:
«پێشــتر لە فێرخواز دەدرا شەرمی لە
مامۆســتا دەکرد ،بەاڵم ئێستا فێرخواز
هیچ رێزێک لەمامۆستا ناگرێت ،لێدانیش
بەکەمی بەکاردەهێنرێت».
بــهاڵم ل ه بهرامبهردا توێژهرێكى دهرونى
پێیوای ه ك ه مامۆستایان زۆرجار كێشهى
دیكــهى دهرونى و كۆمهاڵیهتییان ههیه،
كهچى به فێرخوازانى دهڕێژن.
هــاوار کەریــم ،توێــژەری دەرونی ،بۆ
(نەوژیــن) دەڵێــت :مامۆســتا لەژێــر
کاریگــەری ژیانە ســەختەکەی خۆی و
کێشــە و گرفتــە ئابوری و سیاســی و

ئەشکەنجەدان
بەرامبەر بە
فێرخواز زیادی
کردوە

زۆربەی لێدان
و جنێوهكان،
خۆخاڵیکردنەوەی
مامۆستایە

کۆمەاڵیەتــی و خێزانیەکانی ،دێت وانە
دەڵێتــەوە و موعاناتەکانــی بە فێرخواز
دەڕێژێت.
وتیشــی« :زۆربەی لێدان و جنێوهكان،
خۆخاڵیکردنەوەی مامۆستایە لەو فشارە
دەرونــی و کۆمەاڵیەتیەی ك ه ههیهتى و
فێرخواز هیچ تاوانێکی نیە».
بــهاڵم لهم ناوهنده دا رۆڵــی توێژهرانى
دهرونــى و كۆمهاڵیهتى لــ ه قوتابخان ه و
ناوهندهكانــى خوێنــدن دا چییــه؟ ئایا
ئهوان دهتوانن چ كارێك بكهن و تاچهند
پێی ههستاون؟
هــاوار کەریم ،وتــی« :توێــژەران هیچ
رۆڵێکی ئیجابی وایان نەگێڕاوە ،چونکە
لەبنــەڕەت دا ئــەو مافــە بەتوێــژەران
نــەدراوە ،بەڵکــو بــە بەڕێوەبــەری
قوتابخانە سپێردراوە».
ئهگهرچــی ب ه یاســا توندوتیــژی دژ ب ه
فێرخــواز قهدهغ ه كراوه ،بهاڵم هێشــتا
وهك بهڕێوبــهرى پهروهرده ئاماژهى بۆ
دهكات ،بونى ههیه.
دارا ئەحمــەد ســەمین ،بەرێوەبــەری
گشــتی پــەروەردەی گەرمیــان،
رونیکــردەوە کــە خوێنــدکاران خۆیان
نایەنە پێشەوە لهكاتى بونى توندوتیژی
دا «ســکااڵ هاتۆتــە المــان لیژنەمــان
دەرکردوە بۆ بەدواداچون ،رۆشتوینەتە
ئەو قوتابخانەیهی کە سکااڵی لێ کراوە
و لــە فێرخوازهكهم پرســیوە لێتدراوە؟
بێدەنگ بوە و وەاڵمی ئەوە بوە کە هیچ
مامۆستایەک لێی نەداوم.
جەختیشــی کــردەوە کــە «ســەرەڕای
ئەوەش مامۆســتاکەم ئاگادارکردوهتەوە
بــە دوبارەکردنــەوەی کارێکــی
لەمشــێوەیە لەپۆســتەکەى الدەبرێــت،
لەکارەکــەی
بەرێوەبەرەکهشــمان
دورخستوهتەوە».

بهشێك ل ه هاواڵتیان لهكاتى توندوتیژی
كــردن بهرامبــهر بــه مناڵهكانیــان لــ ه
قوتابخانهكان دا ،رو ل ه نوسینگهى مافی
مرۆڤــى گهرمیــان دهكــهن ،بهڕێوبهرى
نوســینگهكهش جهخــت لــ ه زیادبونــى
ژمارهى سكااڵكانى ئهم بواره دهكاتهوه.
خەبات رەشید ،بەرێوەبەری نوسینگەی
مافــی مرۆڤــى گهرمیان ،بــۆ (نهوژین)
وتــى« :لەچــاو ســااڵنی پێشــوتر
ســکااڵی فێرخوازان زۆرتــر بوە ،ئێمە
هــەر ســکااڵیەک هاتبێتە المــان دوای
بەدواداچونمــان بۆمــان دەرکەوتبێــت
کە پاڵپشــتە بەبەڵگەی دروســت ،ئەوە
بهپێــی یاســای دهســتهكهمان ئەگــەر
ئەشــکەنجەدان هەبوبێــت راســتەوخۆ
ئاراســتەی فەرمانگەی داواکاری گشتی
گەرمیانــی دەکەیــن بــە مەبەســتی
لێکوڵینــەوە ،ئەگــەر رەگــەزی تاوانی
تێدا بێت ئهوا ســکااڵکە دەدرێتە دادگا،
ئەگەر نا ئەوا فەرامۆش دەکرێت».
جهختیشــیكردهوه «ئەشــکەنجەدان
بەرامبــەر بە فێرخــواز زیادی کردوە بە
بەراورد بە ســااڵنی پێشــو و لە ماوەی
ســێ مانگی رابردوشدا حاڵەتمان هەبوە
و رێکاری یاسایمان گرتوهتهبهر بۆ ئەم
مەبەستە».
بهاڵم وادیاره ئهو رێكار و لێپێچینهوانهى
كــ ه دهكرێــت ،ب ه دڵی ئــهو فێرخوازان ه
كۆتاییــان نایــهت كــ ه توندوتیژییــان
بهرامبهر كراوه.
لهمباريــهوه (دايكــى مســتهفا)وتــى:
«ســکااڵمان کــردوە لەپــەروەردە،
بــەاڵم کاتێــک هاتونەتــە قوتابخانەکە
و قســەیان لەگەڵ مامۆســتاکە کردوه،
هەمــو روداوەکانیــان بەســەر ئێمــەدا
شــکاندوهتەوە و خۆیــان بێتــاوان
دەرخستوە».

خوێندن

ژمارە ( )31حوزهيرانى 2019

(زهينهب نيازى) بۆ (نهوژین) دهدوێت
زۆر بەئاسایی
خوێندنی خۆمم
تەواوکردوە

◘ نەوژین ،نیگار عومەر
ئهگهرچی لهگهڵ خێزانهكهى دا ماوهى
( )8ساڵ ه ئاوارهى گهرمیان بون
و زۆر ئاستهنگ و كۆسپ هاتوهت ه
رێگهیان ،بهاڵم پێداگیریی (زهینهب)
وایكرد كه بتوانێت قۆناغی ئامادهیی
به پلهیهكى زۆر باش تهواو بكات و
ببێت به یهكێك له یهكهمهكان.
زەینــەب نیــازی مســتەفا ،لهدایكبوى
ســاڵی  ،2001دانیشــتوی ناحیــەی
رزگاری ســهر ب ه قــهزاى كهالره ،توانی
بــ ه كۆنمــرهى ( )92.11پلــهى دوەم
ل ه ئاســتى بهشــى وێژهیی لــ ه ههرێمى
كوردستان بهدهستبێنێت.

ناوبانگــی ئــهم كچــ ه زۆرتــر ئهوكاتــ ه
دهركهوت ك ه ل ه مهراســیمی راگهیاندنى
دهرهنجامــهكان دا ل ه ریزی وهســتاوانى
یهكهمــهوه برای ه ریــزی دواوه ،ئهمهش
والێكدرایــهوه ك ه بهوهۆیهوه بوه نیقابی
پۆشــیوه ،ئهگهرچــی دواتــر وهزارهتى
پــهروهرده ئهم هــۆكارهى رهد كردهوه
و رایگهیانــد بابهتهك ه پهیوهندی ههبوه
ب ه دانانى فێرخــوازهكان ههریهكهیان و
بهپێی ئهو پلهیهى بهدهستیانهێناوه.
زەینــەب لهبــارهى ئــهم روداوهوه بۆ (
نەوژیــن) وتــى« :مــن لەوکاتــەدا هیچ
شــتێکم نەزانی ،ك ه هاتینەوە لەماڵهوه
بینیمان ئەو شتە بوە».
وردەکاری روداوەكەیشــی بهمشــێوهی ه
باسکرد «دو کەس هاتون بەمنیان وتوە

بــڕۆ دواوە و ریــزی پێشــەوە بۆ پۆلی
نۆیەمە ،بــە کوڕێکی دیکەشــیان وتوە
کــە بچێتــە دواوە ئەویــش لەمەکتەبی
ئیســامی بو ،پێیان وتین ئێوە بااڵتان
بەرزترە بچنە دواوە ،ریزی پیشــەوە بۆ
بااڵ بچوکەکانە».
لــە رونکردنەوەکــەی وەزارەتــی
پەروەردەشــدا جهخــت ل ه ههمان شــت
دهكهنــهوه بــهوهى ریــزهكان بــه پێی
پلــهكان دانــراون و بابهتهكه پهیوهندی
ب ه نیقاب پۆشــینهوه نهبوه ،ئهگهرچی
بهشــێكى زۆری هاواڵتیــان بــهم
رونكردنهوهیه باوهڕیان نههێنا.
زهينــهب ئامــاژهى بهوهشــكرد ك ه ئهو
پێشــتر بــهردهوام لهچكى پۆشــيوه و
نيقابى نهپۆشــيوه ،بهڵكــو ئهو رۆژهى

مهراســيمهك ه نيقابــي كــردوه ،چونك ه
شهرمى كردوه لهو تێكهڵ بونه.
بــ ه گهڕانهوه بۆ ئــهو بابهتهى ك ه چۆن
توانیویهتــى ئهم پلهی ه بهدهســتبێنێت
و رێگــ ه و شــێوازهكانى خوێنــدن و
كۆششی چۆن بون( ،زهینهب) جهختى
لهوهكردهوه ك ه ئهوهى بهدهستى هێناوه
بههۆی ههوڵدانهكانیهوه بوه.
وتــی :هــۆكاری ســەرکەوتنم و
بەدەســتهێنانی ئــەم نمرەیــەم ،هــەوڵ
و ماندوبــون بــوە ،ئەگەرچی ســەعاتی
خوێندنم دیاری نەکردوە ،بەاڵم بەگشتی
دوای نوێژی بەیانی دهســتم ب ه خوێندن
دهكرد ،زۆرجار هیالك دەبوم و بەســەر
کتێبەکەوە خەوم لێدەکەوت.
سهرباری ئهم ماندوبونانهش ،بهاڵم ئهو
كچــ ه پێیوایــ ه ك ه خوێندنهكــهى ب ه بێ
فشــار كــردوه «هیچ زەختێکــم لەخۆم
نەکــردوە بۆ خوێندن و زۆر بەئاســایی
خوێندنی خۆمم تەواوکردوە».
زۆرجــار فێرخــوازان بۆ ئــهوهى نمرهى
باش بهدهســتبێنن ،پهنا بۆ كردنهوهى
خولی تایبهتى دهبهن ،بهاڵم (زهینهب)
بهپێچهوانهوه هیچ خولێكى نهبینیوه.
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دهڵێــت :هیــچ وانەیەکــی تایبەتیــم
وەرنەگرتــوە ،جگە لــەو وانانەی کە لە
قوتابخانەکەمدا خوێندومە.
خێــزان وهكــو ههمــو بوارێــك ،لــ ه
ســهركهوتنهكانى خوێندنیــش دا رۆڵی
بهرچاویــان ههیــه ،ئاخــۆ خێزانــى
(زهینــهب) چــۆن مامهڵهیــان لهگــهڵ
كردوه؟
«ئــەم دەســتکەوتە ،یەکــەم فهزڵــی
خوایــه ،دواتــر دایــك و باوکــم ك ه زۆر
هاوکارم بونە ،دایکم رێگەی نەداوە هیچ
ئیشــێك بکەم جگــە لەخوێندنەکەم»،
(زهینهب) وهها وهاڵمى دایهوه.
لهبهرامبهریشــدا خێزان و دایك و باوكی
ئــهم كچــ ه فێرخــوازه ،دڵخۆشــن بــ ه
ســهركهوتنى كچهكهیان ،ئهگهرچی ئهو
روداوهى رۆژی راگهیاندنى دهرهنجامهكان
تۆزێك نیگــهران و دڵتهنگــی كردبون،
بهاڵم پشــتیوانی خهڵكى دڵدانهوهیهكى
باش بوه بۆیان.
هێنانى ئهم نمرهی ه بهالی مامۆستاكانیهوه
كارێكى ل ه پڕ و سهیر نیه ،چونك ه وهك
ئامــاژهى بۆ دهكهن ،ئهو یهكێك بوه ل ه
فێرخوازه زیرهكهكان.
کــەژاڵ فەیســەڵ ،كــ ه چهنــد ســاڵێك
پێش ئێستا مامۆستای (زهینهب) بوه،
لهوبــارهوه وتى( :زەینەب) قوتابییەکی
زیــرەك بوە لــە پۆلدا و هەمــو جارێك
کــە تاقیکردنــەوەی هەبوایــ ه نمــرەی
تــەواوی هێناوە ،جگە لــەوەى خاوەنی
رەوشتێکی جوان بوە.
لهبهرامبهریشــدا (زهینــهب) پێزانینــی
مامۆســتاكانى لهبیر نــاكات و دهڵێت:
«سوپاســی هەمو مامۆستاکانم دهكهم
ك ه ماندوبــون لەگەڵمــان ،جگە لەوەی
خوێنــدن دواکەوت ،بەاڵم مامۆســتاکان
توانیــان وانــەکان تــەواو بکــەن و ئەم
سەرکەوتنە بۆ من بەدەستبهێنن».

خولهكانی فێربونى زمان جمهیان دێت ل ه كچ
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد
ئهگهر رو له ههر هۆڵێكى
سهنتهرهكانى فێربونى زمان ل ه
گهرمیان دا بكهى ،ئهوا دهبینیت
بهالی كهمهوه نیوهى فێرخوازهكانى
ل ه رهگهزی مێن ،رهنگه هیچ كاتێك
به قهدهر ئێستا ،ژنان خهمی فێربونى
زمانیان نهبوبێت ،بۆ ئهمهش چهندین
پاڵنهریان ههیه.
كۆرسهكانى فێربونى زمان ماوهى چهند
ساڵێك ه ل ه گهرمیان برهوى زۆری پهیدا
كــردوه ،ب ه لێشــاو ل ه هاواڵتیــان رو ل ه
سهنتهرهكانى فێربونى زمان و بهتایبهت
ئینگلیزیــی دهكــهن و خولهكانــى
فێربونــى زمانى جۆراوجۆر دهبینن ،لهو
نێوهندهشــدا ژنــان بهشــێكى بهرچاوى
بهشداران پێكدێنن.
هــۆكاری روكردنى ژنــان بۆ ئهم خوالن ه
جیاوازه ،ههیان ه وهكو (ساره) دهیهوێت
لــهو رێگهیهوه دهرفهتى دهســتكهوتنى
كارى زیاتر بكات.
ساره ئیســماعیل 24 ,ساڵ ,دهرچوى
پهیمانــگا بهشــى دهرمانخانهیــه ،بــۆ
(نهوژیــن) وتــى :بــۆ ئــهوهى كارێكــم
دهســتبكهوێت بهشدارى خولى فێربونى
زمانــى ئینگلیزى دهكهم ،هــهر چهنده
خاوهنــى بڕوانامهم ،بــهاڵم مهرجى كار
لهشــوێن ه ئههلیــهكان زمانــه ،ئهگــهر
ههوڵــى فێربونى زمانهكانــى ئینگلیزى
و عهرهبــی نهدهین ،بێكار و بێخهرجیی
دهمێنینهوه.
بهشــێكى تر ل ه كچــان وهكو خولیایهك
دهیانهوێــت فێری زمانــ ه بیانیهكان ببن
بهتایبهتى ئینگلیزیی ،پێشــیانوای ه لهم
رێگهیــهوه دهرفهتــى كاریــان ئاســانتر
دهستدهكهوێت.

مهروا عهلی 23 ،ســاڵ ،دهرچوى بهشى
كۆمپیوتــهره ،بۆ (نهوژیــن) باس لهوه
دهكات كــ ه حــهزى لهفێربونــى زمانــى
ئینگلیزی ه و لهبهشــداریكردن بهردهوام ه
بۆ ئهوهى فێرى زمان ببێت.
وتــى :ئێســتا رێــگاى فێربونــى زمانى
ئینگلیزیــم گرتوهتهبهر و چهندین خولم
بینیوه ،چاوهڕێــی دامهزراندنى حكومى
ناكــهم ،بهڵكــو دهمهوێت لــ ه كۆمپانیا

یــان خوێندنگــه ئههلیــهكان كارێكــم ناحیــهى جهلهوالیــ ه و دهرچــوى
دهســتبكهوێت و ببمــ ه خاوهنى داهاتى پهیمانگاى تهكنیكی بهشــى كارهبایه,
خــۆم و چیتــر خهرجیم نهخهمه ســهر وتــى« :ههر چهنــده خاوهنى بڕوانامهم
و زمانى كــوردی و عهرهبیــش دهزانم،
خێزانهكهمان.
ههمان هۆكار ،پاڵی ب ه (بهناز)هوه ناوه ،لــهزۆر شــوێن كــ ه داواى كار دهكــهم
بۆ ئهوهى رۆژان ه ل ه یهكێك ل ه سهنتهره رهتم دهكهنــهوه ،چونك ه مهرجى زمانى
ئههلیهكان دا ،سهرقاڵی فێربونى زمانى ئینگلیزیــان دهوێــت ،بۆیــ ه ههوڵى زۆر
دهدهم و خول دهكهمهوه».
ئینگلیزیی بێت.
بهنــاز ئيبراهیــم 25 ،ســاڵ ،ئــاوارهى بهرپرسانى سهنتهرهكانى فێربونى زمان

نزیكهى %51ى
بهشدارانمان ل ه
رهگهزى مێن
لــ ه گهرمیــان ،جهخــت لهوهدهكهنهوه
رێژهیهكــى بهرچــاوى بهشــدارانى
خولهكانیان ،ل ه رهگهزی مێن.
ئــارام محهمــهد مســتهفا ،بهڕێوبــهرى
پهیمانگاى ئینگڵش ئهكسس كوردستانى
ئههلــى لهكــهالر ،بــۆ (نهوژیــن) وتى:
خولهكانمــان لهچــوار وهرز بهردهوامــ ه
بهتایبــهت لههاوینــان زۆربــهى ژمارهى
فێرخوازهكانمــان لــ ه رهگــهزى مێــن و
نزیكهى %51ى بهشداران پێكدێنن.
وتیشــی :زۆرتــر ئــهو كچانــ ه رومــان
لێدهكهن كــ ه خوێندنیان تــهواو كردوه
و لهماڵــهوه بێكارن ،زۆر بهشــداربومان
ههبــوه لێــره خولهكــهى تــهواو كردوه
فێرى زمانى ئینگلیزیی بوه.
جهختیشیكردهوه زۆربهى كچان بۆ ئهوه
بهشــداریی دهكهن ك ه ل ه پاش فێربونى
زمانهوه ،دهرفهتى كاركردنى گونجاویان
بۆ بڕهخســێت «لهئێستادا زۆر ئافرهت
دێنــ ه المان بۆ فێربونــى زمان ،چونك ه
بۆ ئهوهى كاریان دهستكهوێت پێویست ه
جگــ ه لهزمانى دایك زمانێكــى بیانیش
بزانــن ،ئهمــهش وادهكات دهرفهتــى
دامهزراندنیــان لهكهرتــى تایبــهت زیاد
بێت».
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د .چێنهر یاسین ،پزیشكی پسپۆڕی پێست:

بهكارهێنانى دژهخۆر ل ه هاوین دا پێویست ه بۆ گهشبونى پێست
بۆ ئەوەی بزانی جۆرهكهیان باشــە یان
خراپ.

پێویستە پزیشكی
پێست جۆری
دژهخۆر دهستنیشان
بكات

* تــا چهند كوالێتــى ماكیاژ پهیوهندی
ههی ه بــ ه قهبــارهى زیانهكانــهوه ،واتا
ئەگــەر ماكیــاژ بــاش بێــت و کوالێتی
هەبێت کاریگەری خراپی نابێت بۆ سەر
پێست؟
بــۆ مهســهلهى كاریگهریی ئــهوا ههمو
جــۆره ماكیاژێــك كاریگــهری تایبهتى
خۆی ههیه ،بهاڵم ئهگهر جۆر و كوالێتى
ماكیاژهك ه باشتر بو ،كاریگهریهكانیشی
بهرێژهیهكى كهمتر دهبێت.
* ئایا دژهخۆری كهســانى مناڵ جیای ه
ل ه هی گهورهكان یاخود نا؟
نەخێــر جیــاوازن ،پێســتی منــاڵ زۆر
هەســتیار تــرە لەهی گــەورە ،بۆیە دو
شــتی زۆر جیاوازن بەتایبەت لەم وەرزە
دا.

◘ نهوژین ،كاڵێ حهسهن
پزیشكێكى پێست ئاشكراى دهكات ك ه
له وهرزی هاویندا ژنان گرنگه دژهخۆر
بۆ پاراستنى پێستیان بهكاربێنن،
لهنێوانى ئهوهى دژه خۆر گونجاوه بۆ
بهكارهێنان یان ماكیاژ بهتایبهتى ل ه
وهرزی هاوین دا ،دژهخۆر ههڵدهبژێرێت
و لهوبارهشهوه رونكردنهوه دهدات.
بهكارهێنانــى ماكیــاژ ل ه هاویــن و ئهو
مهترســی و حاڵهتــ ه تهندروســتیانهى
بهمهۆیهوه لهسهر پێست دروست دهبن،
یهكێكن ل ه بابهت ه جێ گرنگهكانى ژنان،
لهم ســۆنگهیهوه رۆژنامــهى (نهوژین)
دیدارێكى ســازداوه لهگــهڵ (د .چێنهر

یاســین) ،پزیشكی پســپۆڕی پێست و خــراپ بهجیدێڵێت ،ههربۆی ه پێویســتە
چوار ســەعات جارێک نوێ بکرێتەوە بۆ
جوانكاریی.
ئەوەی کاریگەری خراپی نهبێت بۆســهر
* ســهرهتا بــا بزانیــن بەکارهێنانــی روى پێست.
دژەخۆر باشــترە یــان ماكیاژكردن لەم
* ههڵبــهت دژهخــۆر جــۆر و كوالێتى
وەرزە دا؟
بۆ ئەوەی پێست بەجوانی و گەشاوەیی جیاوازیــان ههیه ،چــۆن دهكرێت جۆره
بمێنێتــەوە ،ئەوە بێگومان بهكارهێنانى باش و گونجاوهكانیان ههڵبژێرین؟
ههڵبژاردنــى جــۆری دژهخــۆر كارێكــ ه
دژە خۆر باشترە.
پێویســتە پزیشــكی پســپۆڕی پێســت
* بــهاڵم چــۆن دهتوانیــن دژه خۆر ب ه دهستنیشــانى بــكات ،ئهویــش بەپێی
باشــیی بهكاربێنیــن ،ئایــا مانــەوەی جۆری پێستەکە دیاری دهكات ،چونکە
دژەخۆر لەسەر پێست بۆ ماوەیەکی زۆر بهوپێیهى پێستهكان جیاوازن ،ههربۆی ه
جــۆرى دهرمانهكانیــش لەکەســێک بۆ
تا چەند کاریگەریی هەیە؟
بێگومــان مانــهوهى دژهخــۆر لهســهر کەسێکی تر جیاوازە.
پێســت بۆ ماوهیهكــى زۆر ،كاریگهریی

* ههندێــك لــە ژنان دژهخــۆر بهتهنیا
بهكاردێنن و ههندێكى تریشیان دژهخۆر
لهگــهڵ ماكیــاژ بهكاردێنــن ،كامیــان
باشترن؟
هــەردو جــۆر ئاســایین و دهتوانرێــت
ههردوكيــان بهكاربهێنرێــن ،بەاڵم بەبێ
ماكیاژ باشــترە ،ئەوکەسانەشی لەبری
ماكیــاژ بەکاریدەهێنــن ،دهتوانــن لــهو * ئــەو کەســانەی گرنگی بــە دژەخۆر
جۆران ه بهكاربێنن ك ه خۆیان ماكیاژیان نــادەن و ماكیــاژ بەکاردێنــن ،ئایا لەم
وەرزە گەرمــە مانــەوەی ماكیــاژ بــۆ
تێدایه.
ماوەیەکی زۆر لەســەر پێست كاریگەری
* مەرجــە ئــەو دژەخــۆرەی نرخــی چی جێدەهێڵێت؟
گرانتره کوالێتی باشــتر بێت لەوەی کە کاریگــەری زۆر خــراپ بهجێدەهێڵێت،
لەوانــە( :زو چرچبونــی پێســت ،زۆر
نرخی هەرزانترە؟
هەندێكجــار بەڵێ لەوانەیــە ئەوەی کە بونــی کونیلەی پێســت ،لەدەســتدانی
نرخهكــهى گرانــە باشــتر بێــت ،بەاڵم رەونەق و جوانی پێست ،هەندێكجاریش
مەرجیــش نیە ئەو دژەخۆرە گرانەی کە دروستبونی زیپکە).
کوالێتی هەیە بۆ پێستی هەمو کەسێك
* كهوایــه ئــەو کەســانەی ماكیــاژ
گونجاو بێت.
بەکاردەهێنن ،چی بکەن تاکو کەمترین
* ههمان پرســیار لهبارهى ماكیاژهوه ،زیانی هەبێت بۆ پێستیان؟
ئایــا مەرجــە ماكیاژ گران بــو کوالێتی كۆمهڵێــك رێوشــوێن ههی ه ك ه قهبارهى
زیانهكــ ه كهمدهكاتــهوه ،لهوانــه:
باشتر بێت؟
نەخێــر مەرج نیە ،ئهوهى پێویســت ه ل ه بهكارهێنانــى پرایمــەر ،یاخــود پــاش
كڕینی ماكیــاژ دا رهچاو بكرێت ئهوهی ه چەند کاتژمێر ماكیاژهك ه بسڕدرێتەوە و
ك ه لهالی كهســانى باوهڕپێكراو بیكڕیت الببرێت یان نوێ بکرێتەوە.

نیشانە باوهكانى شێرپەنجەی مەمك
◘ د .سەرکەوت مهجید خۆشناو*
شێرپەنجەی مەمك باوترین
شێرپەنجەی ئافرەتانە و دوەم باوترین
هۆکاری مردنی ئافرەتانە بە شێرپەنجە
لە دوای شێرپەنجەی سیەکان .لە
زۆربەی واڵتانی جیهان ،لە هەر هەشت
ئافرەت یەکێك توشی شێرپەنجەی
مەمك دەبێت لە ماوەی ژیانیدا ،لە
هەمو جیهان دا سااڵنە زیاتر لە یەك
ملیۆن کەس توشی شێرپەنجەی مەمك
دەبن.

ناوەوەی خانە شــێرپەنجەییەکان گەورە
بوبێت.
پرســیار ئهوهیــه :ئایا هەمــو گرێیەکی
مەمك شێرپەنجەیە؟
مــهرج نیــه ،تێبینی کــراوە لە دە گرێ
یەکێكیــان شــێرپەنجەیە و نۆکەی دی
حەمیدەن .ئەوەی کــە گرنگە بزاندرێت
ئەوەیــە کــە هەمــو گرێیەكــی مەمــك
شێرپەنجە نیە.
 .2گۆڕانی پێست
بــۆ نمونــە ســوربونەوەی پێســت،
گەورەبونــی کونــە پێســتەکان (کــە
هەندێك جار بە پەلکە پرتەقال وەســف
ئەکرێــت ( ،)Peau d›orangeیــان
چونــە ژورەوەی شــوێنێك لە پێســت،
وەکــو ئــەوەی شــتێك لــە نــاوەوە
رایبکێشێت.
بێگومان هەمو سوربونەوەیەکی پێستی
مەمــك شــێرپەنجە نیە ،زۆربــەی جار
هۆکارەکەی ههوكردنه.

بێگومــان هەتــا زوتــر شــێرپەنجەی
مەمــك دەستنیشــان بکرێــت ،هــەم
چارەسەرکردنی ئاســانتر ئەبێت و هەم
ئەگەری گەڕانەوەشــی دوای چارەســەر
کەمتــر دەبێت .لە بەرئــەوە زۆر گرنگە
هۆشــیاری تەندروســتی ئافرەتــان
بگەیەندرێتــە ئاســتێك کە هــەم بزانن
نیشــانەکانی ئەو شــێرپەنجەیە چین و
هــەم ئەگــەر ئەو نیشــانانە لــە خۆیان
 .3گۆڕانی گۆی مەمك
دەرکەوتن بە ئاسانی بیانناسنەوە.
نیشــانەکانی شێرپەنجەی مەمك بریتین  -چونــەژورەوەی گــۆی مەمــك :گــۆی
مەمــك روی لــە دەرەوەیــە ،ئەگــەر
لەمانە:
ئافرەتێك هەســتی کرد گۆی مەمکی لە
ماوەی چەنــد حەفتەیەك بەرەو ناوەوه
 .1گرێ لە مەمك یان لە ژێر باڵ
ژێر باڵ هەم بەشــێك لە مەمكی تێدایە دەچێت ،ئــەوە لەوانەیە لەبەرئەوە بێت
کە پێی ئەڵێن ( )Tail of Spenceو گرێیەك لە ناوەوە رایدەکێشێت.
ههروهها گرێ لیمفاویەکانیشــی تێدایە - .دەرچونی خوێن یان شلەیەك لە گۆی
بۆیە ئەگەر گرێیەك لە ژێر باڵ هەبێت ،مەمك.
لەوانەیە شێرپەنجەی ئەو بەشەی مەمك  -خــوران یان ههســتیاریی گۆی مەمك
بێــت کە کەوتۆتە ژێر باڵ ،یان لەوانەیە یان دەوروبەری گۆی مەمك.
گرێیەکی لیمفاوی بێت کە بەهۆی چونە

 .4گۆڕانی شێوە یان قەبارەی مەمك
 .5ژانــی مەمك :زۆربەیجار ژانی مەمك
بەهــۆی هــۆکارە حەمیدەکانــە ،بــەاڵم
هەندێكجار لەوانەیە شێرپەنجەی مەمك
لــە ســەرەتا تەنهــا وەکــو ژان خــۆی
دەربخــات .لەبەر ئــەوە گرنگە کە ژانی
مەمــك (بەتایبەتــی ئەگەر بــەردەوام
بێت) پشکنینی بۆ بکرێت.
 .6نیشــانەکانی شــێرپەنجەی مەمكــی

ههناسهتەنگی دروست بکات.
 ئەگەر بچێتە جگەر لەوانەیە زەردویییان ئێشانی سگ دروست بکات
 ئەگــەر بچێتــە مێشــك ،لەوانەیــەنەخۆشەکە سەری بێشــێت ،بڕشێتەوە
یان توشی گەشگە ببێت.

باڵوبوەوە (منتشر):
ئەگــەر شــێرپەنجەی مەمــك بــۆ
ئەندامەکانــی لــەش باڵوببێتــەوە ،ئەوا
نیشــانەکان بەپێــی ئەندامانی توشــبو
دەگۆڕێن ،بهمشێوهیه:
 ئێســك :ئەگــەر بچێتە ئێســك ،ئەوالەوانەیە ژانێکی زۆر دروست بکات کە وا
لــە ئافرەتەکە بکات نەتوانێت بخەوێت،
یان لە خەو بەخەبەربێت لەگەڵ ژانەکە * .پســپۆڕی گــرێ و نەخۆشــیەکانی
 -ئەگــەر بچێتــە ســیەکان ،لەوانەیــە شێرپەنجە

ههمهڕهنگ
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هۆشیاری لهبارهى كاركردنى منااڵنهوه
كاركردن دهبێت ه
هۆی ئاستهنگ
دروستكردن بۆ
فێربونى مناڵ

ههندێــك راســتى و بنهمايــان لهبارهى زۆرجــار بههــۆی كاركردنــهوه ،منااڵن
◘ نهوژين
كاركردنى منااڵن و لێكهوته و زيانهكانى خوێندنیان لهدهســت دهچێــت ،یاخود
پيشان داوه ،ك ه لهخوارهوه دهيخهينهڕو .كات و توانــاى پێویســتیان نامێنێت بۆ
لهگهڵ هاتنى وهزرى هاوين دا
منــاڵ ئــهو بونهوهرهی ه كــ ه تهمهنى ل ه خوێندن ،لهكاتێكدا خوێندن بنهمایهكى
كاركردنى منااڵن دهبێته ديارده و
خوار  18ســاڵیهوهیه ،كاركردنیش ئهو گرنگــ ه بۆ فێربون و زانیــن ،بۆ ئهوهى
حاڵهتێكى باو ،بهشێوهيهك زۆر ل ه
چاالكیانهی ه كهدهشــێت زیان ب ه الیهنى ل ه پاشهڕۆژدا بتوانێت پیشهى گونجاوى
منااڵن دهخرێنهبهر كار ،ئيتر چ بۆ
جهســتهیی و دهرونــى و كۆمهاڵیهتى و دهستبكهوێت.
بهدهستهێنانى داهات بێت يان بۆ
ئهخالقی منااڵن بگهیهنێت و ئاســتهنگ دوهم :یاریكردن
فێربونى پيشه ،بهاڵم رهنگ ه زۆرێك
بۆ گهشــ ه و ئاســتى فێربونیان دروست منااڵنــى ئیشــكهر ههمیشــ ه كات و
ل ه دايكان و باوكان مهترسى و
پاڵنهریان بــۆ یارییكردن كهمدهبێتهوه،
بكات.
كاريگهريهكانى ئهم ههنگاوه نهزانن.
ئهو بوارانهى بههــۆی كاركردنهوه مناڵ لهكاتێكــدا یارییكــردن یارمهتــى مناڵ
دهدات بۆ ئهوهى بگات ب ه بارودۆخێكى
رێكخــراوى ( )Save The Childrenلێیان بێبهش دهبێت:
دهرونى و جهســتهیی گونجــاو و ئارام،
لهميانهى باڵوكراوهيهكى هۆشــيارى دا ،یهكهم :خوێندن:

یهكهم ژنه پزیشكى رۆژههاڵت كورده
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :شاران بهرزنجی
یهكهم ژن بوه ك ه روى له خوێندنى
پزیشكی ناوه ،بۆ ئهمهش نهك ههر
واڵتهكهى ،بهڵكو كیشوهرهكهیشی
بهجێهێشتوه ،كه گهڕاوهتهوه سااڵنێكى
زۆر خزمهتى كردوه.

بۆ خوێندنى
پزيشكيى چوهت ه
ئهمريكا

لهمێــژوى نــوێ دا لــ ه رۆژهــهاڵت بــ ه
گشــتى و لــهو بهشــهى تایبهتــ ه بــ ه
ژنانــى پێشــهنگ ،نــاوى ژنــ ه كوردێك
بهدرهوشــاوهیی دهمێنێتــهوه ،ژنێك ل ه
تاریكترین سهردهمهكانى مافی ژنان دا،
ئازایان ه رو ل ه خوێندن و زانست دهكات
و دهبێتــ ه یهكهم ژن ه پزیشــكی نوێ ل ه
جیهانهكهى دا «رۆژههاڵت».
ســابات ئیســامبولی ،یــان ســابات
ئیســتانبولی ،ئــهو ژنهیــ ه كــ ه باســی
دهكهین ،ئهو جگ ه ل ه چهند زانیارییهكى
كــهم لهبــارهى ئــهو كارهى كردویهتى،
هیــچ ســهرچاوه و زانیاریهكــى ئهوتــۆ
لهبارهى شــێوازی ژیان و ههنگاوهكانى
ب ه رێگاى زانست دا رون نییه.
ئــهوهى ل ه بــارهى ئــهم خاتونــهوه ل ه
ســهرچاوهكان دا بهردهســته ،ئهوهیــ ه
كــ ه یهكێك بوه لهو ســێ ژنــهى ك ه ل ه
كیشــوهرى ئاســیا و رۆژههاڵتــهوه بــۆ
خوێندنى پزیشــكیی رۆژئاوایی ،گهشتى
ویالیهتــ ه یهكگرتوهكانــى ئهمریكایــان
كــردوه و لهوێــوه بــ ه بڕوانامــهى
پزیشكيهوه گهڕاوهتهوه.
(ســابات) ژنــە کوردێکــی جولەکــەی
خهڵكــى رۆژئاوای کوردســتان بوە ،لە
ســاڵی  1876هاتوەتە بون ،لهههندێك
سهرچاوهش دا ب ه (تابات) ناوى هاتوه.
ئــهو یەکێــک بوە لەو ســێ ژنــەی کە

بــۆ یەکەمجــار لــە جیهانــدا بڕوانامەی
پزیشــکی «طب» بەدەســت هێناوە لە
ســاڵی  1890لە ویالیەتی پهنسلڤانیای
ویالیهته یهكگرتوهكانى ئەمریکا.
دواى تهواوكردنى ئهو خوێندن ه لهساڵی
 ،1919گهڕاوهتهوه سوریا و ل ه دیمهشق
درێژهى بهكار و خزمهتهكانى داوه ،ههر
بهههمانشــێوه روی ل ه قاهیره كردوه و
ماوهیهكیش لهوێ كارى كردوه.
یهكێــك لــه دهگمهنترین ئــهو وێنانهى
كــه هی ئهم ژنــ ه پزیشــك ه كوردهی ه و
باڵوكراوهتــهوه ،لهگهڵ دو هاوهڵی دا ل ه
ئهمریكا گیراوه ك ه ئهوانیش ههر لهگهڵی
دا له كۆلێژی پزیشكی دا خوێندویانه.
مێــژوی وێنەکە دەگەڕێتەوە بۆ ســاڵی
 ،1885لــەالی راســتەوە (ســابات
ئیســامبولی) دهردهكهوێــت و لــە
ناوەڕاستەوە (چی ئۆکامی) ل ه ژاپۆن و
الی چەپیشەوە (ئانا دیبای جۆشی) ل ه
هیندستانهوه.
دواجــار و پــاش نیــو ســهده كاركردن
ل ه بــوارى پزیشــكی دا( ،ســابات) بۆ
یهكجاری ســاباتى ژیان ل ه ساڵی 1941
بهجێدێڵێت.

وشــكبونهوه ،ماندوبــون ،بهدخۆراكى،
كێشهكانى كۆئهندامى ههرس ،ئاوسانى
پــێ و پهلــهكان دهبنــهوه ،هــهروهك
روبــهڕوى توشــبون بــ ه روداوهكانــى
هاتوچــۆ و تهنانهت گیانلهدهســتدانیش
دهبنهوه.
* چ كاتێك مناڵ دهتوانێت كار بكات؟
بهپێی یاسای عێراقی ،تهمهنى كاركردن
دواى  15ســاڵیه ،بــهاڵم بهپێی مادهى
91ى یاسای كاركردنى منااڵنى عێراقی،
چهند جۆرێكى كاركردن ههی ه ك ه نابێت
منااڵن ئهنجامی بدهن ،لهوانه:
یهكهم :كاركردن لهژێر زهوی.
دوهم :كاركــردن بــ ه ئامێــری تیــژ و
مهترسیدار.
ســێیهم :كاركــردن لــ ه ژینگهیهكــى
ناتهندروست.
چــوارهم :كاركردن بــۆ ماوهیهكى زۆر،
یان كاركردن ل ه شهودا.
* رێوشوێنهكانى كاركردن:
لهكاتێكدا مناڵی ســهرو تهمهن  15ساڵ
كاریكــرد ،دهبێت رهچــاوى ئهم خااڵن ه
بكرێت:
یهكهم :كات
دهبێــت دڵنیا ببیتهوه لــهوهى مناڵ 8
ســهعات زیاتــر لــ ه رۆژێكــدا كارنهكات
و كاركردنهكــهش رێگــ ه لــ ه چونــ ه
قوتابخانهى نهگرێت.
دوهم :جۆری كار:
دهبێت دڵنیا ببیتــهوه لهوهى ئهو كاره
زیــان ب ه مناڵهك ه ناگهیهنێت ئیتر چ كچ
بێــت یان كوڕ و لهگــهڵ تهمهنهكهى دا
دهگونجێت.
سێیهم :سهرپهرشتیار
دهبێت دڵنیا ببیتهوه لهوهى كاركردنهك ه
لهژێــر سهرپهرشــتی كهســانێكى
پێگهیشتوى گونجاو دایه.

ههروهك سودیشی دهبێت ل ه چاكبونهوه
لــهو شــۆك ه دهرونیانــهى ك ه توشــیان
دهبێــت ،بــهاڵم لــ ه بری ئــهوهى یاریی
بكهن ،كاركردن وایــان لێدهكات بیر ل ه
پاره بكهنهوه.
* مهترسیهكانى كاركردنى مناڵ
یهكهم :لهروى دهرونیهوه
كاركــردن دهبێتــ ه هــۆی ئاســتهنگ
دروســتكردن بــۆ فێربونــى منــاڵ و
گهشهكردنى ههســت و تێگهیشتنهكانى
بهشــێوهیهكى دروســت ،بهوهۆیهى ك ه
زۆرجار لهبهر كاركردن واز ل ه قوتابخان ه
دههێنێــت ،بۆیــ ه بێبــهش دهبێــت لــ ه
خوێندهوارى و زانین و فێربون.
دوهم :لهروى كۆمهاڵیهتییهوه:
كاركــردن رهنگ ه ببێتــ ه هۆی كاریگهرى
دانان لهســهر پێگهیاندنــى كۆمهاڵیهتى
منــاڵ ،بۆنمونــ ه فێربونــى ههندێــك
خوڕهوشــت و نهریتــى نهشــیاو ،یــان
بهكارهێنانــى دهســتهواژه و قســهى
ناشــرین ،یــان فێربونــى ههندێــك
تــاوان وهكــو دزی و بهكارهێنانــى
مادهى هۆشــبهر ،یاخود ســواڵكردن و
شهڕانگێزبونى.
سێیهم :لهروى جهستهییهوه
منااڵنى ئیشكهر زیاتر روبهڕوى مهترسی ئامادهكردنى :رێكخراوى (Save The
توشــبون ب ه نهخۆشــیهكانى :پێســت)Children ،

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
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 دەرگا و پەنجەرەکانی خانەقین رەنگ دەکات

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
هەر لە مناڵیەوە حەزو خولیای بۆ
وێنەکێشان وایكردوه «زەهرە» زیاتر
لهمبوارهدا تێبكۆشێت و فێر ببێت،
ههتا بوه به وێنهكێشێكى شارهزا
و ئێستاش ل ه شارهكهى خۆی دا
«خانهقین» كارێك دهكات ك ه هیچ
كچێكى تر نهیكردوه.
زەهــرە نعمــان 30 ،ســاڵ ،دانیشــتوی
قــەزای خانەقینــە ،لــە واڵتــی ئێــران
لەدایکبــوە و پاشــان هاتونهتــهوه
خانەقین ،ماوەی ســاڵێک دهبێت کاری
وێنەکێشــان دەکات لهســهر روی دهرگا
و پهنجــهرهى دوكان و شــوێنكارهكانى
شــارهكهى دا دهنهخشــێنێت ،هاوشانى
ئهمــهش بهردهوامــ ه لهبهشــداريى لــ ه
پێشانگا شێوهكارييهكان دا.
ئــهو پێــش ئــهوهى بێتــ ه
سهرباســی پیشــهكهى ،باسی
لەســەرەتاکانی چرۆكردنــى
حــهزه هونهرییهكانى دهكات
و بــۆ (نەوژین) وتی« :هەر
لە مناڵیەوە حەزم بە ئیشی
دەســتڕەنگینی و بۆیەکردن
هەبــوە ،پــهرهم بــهم
حهزهداوه و بــهردهوام بوم
ههتا به ئهمڕۆ گهشتوم».
(زەهــرە) ههتا پۆلی 11ی
بنهڕهتــى لە واڵتــى ئێران
تــەواو کردوه ،لــ ه تەمەنی
 17ساڵی دا گەڕاونەتەوە
بۆ کوردستان و لە قهزاى
خانەقیــن درێژەیــان بە
ژیــان داوە .ههر لهوێش
درێژەی بەخوێندنەکەی
داوه و بونــى پهیمانگاى
هونهرهجوانــهكان لــ ه
شارهكهدا ،ئهركی ئاسان
كــردوه بۆ ئهوهى بتوانێت
ئــهو بــواره بخوێنێــت كــ ه
خهونى مناڵی خۆی بوه.
پــاش تهواوكردنــى خوێندنى
پهیمانگا( ،زههره) دهســتى
كــردوه بــ ه كارى پراكتیكی
و مــاوهى نزیكهى  9ســاڵ ه
كاردهكات.
ئــەو مــاوەی  15ســاڵە
کاری وێنەکێشانى كردوه
لەماڵەوە ،بــەاڵم دواتر
بڕیاری دا ئهم بههرهی ه

بكات ب ه پیشــ ه و ســهرچاوهى بژێوی،
ههربۆیــ ه ئێســتا كارى وێنهكێشــان ل ه
ســهر روی دیــوار و جامخان ه و دهرگا و
پهنجهرهكانى دوكان و فرۆشگاكانى ناو
بازاڕى خانهقین ئهنجام دهدات.
كــ ه (زههره)مــان دوانــد ،فڵچەیەکــی
بەدەســتەوەبو لەبــەردەم دەرگای
چێشــتخانهیهكدا وەســتابو ،تەختێکی
خســتبوە ژێــر پێی و ســەرقاڵی بۆیاخ
کردن و وێنهكێشان بو لهسهر جامخانهى
چێشتخانهكه.
وتــی« :خاوەن دوکانــەکان پێم دەڵێن
بە دڵی ئێمە بۆیاخ بکە ،بەاڵم پیشــەی
من هونەریی ه و بەسەلیقەیەکی جیاوازتر
بۆیەیان بۆدەکەم و دڵیان رازی دەکەم،
دەڵێم من هونەرمەندم باشــتر دەزانم و
بە شێوازێکی جوانتر بۆیاخی دەکەم».
ئــهم وتانــهى (زههــره) لهالیــهن
دوكاندارهكانــهوه بــ ه ئاســایی
وهردهگیرێت ،بهتایبهتى ك ه ل ه كۆتاییدا
كارهك ه بهو شــێوهی ه تــهواو دهبێت ك ه
بهدڵیانه.
عهبــود محهمهد ،خاوەنی چێشــتخانهى
(عهبود) ل ه خانهقین ،شــوێن دەســتی
(زەهــرە) بەســەر پەنجەرەکانــی
چێشتخانهكهیهوه دیارە ،بۆ (نەوژین)
وتــی« :ئەمە یەکەمجار نیــە (زەهرە)
ئیشــم بۆ بــکات ،بهڵكو پێشــتر كاری
كــردوه و بەهــۆی جوانــی کارەکانیەوە
دیســان بانگم کردوە بۆ ئەوەی ئیشــی
ترم بۆ بکات».
ئــەو چێشــتخان ه و فرۆشــگا و تهنانهت
دیواری قوتابخانهكانیش بە شــێوازێکی
جوان رەنگ دەکات و لهو رێگهیهشــهوه
بهشێك له بژێوی ژیانی دابین دەکات.
ئەگەرچی ئیشــەکەی قورســە ،هاوكات
داهاتهكهیشــی ئهوهنده نی ه ك ه بهشــى
بژێوییــان بــكات ،بهتایبهتــى كــ ه ئهو
 2خوشــک و  4بــرای هەیــە و باوکــی
نەخۆشــە و لەسەر جێگا کەوتوە ،بهاڵم
ئــهو داهاتــ ه كهمهش لهپــاڵ كارهكانى
دیكهی دا ،پاڵپشــتیهكى باش ه بۆ خۆی
و خێزانهكهى.
وتى« :ئیشــەکەم قورسە ،بەاڵم حەزم
بۆ ئیشــەکەم وایکردوە بــەردەوام بم و
ئەگەرچــی بژێــوی ژیانم دابیــن ناکات
بەتەواوی».
ســهرباری ئــهم زهحمهتــهش ،كهچــى
ههندێكجــار روبــهڕوى قســ ه و توانــج
بوهتهوه ،بهاڵم وهكخۆی وتى« :خەڵکی
زۆر قســە دەکەن ،بەاڵم من ئاســودهم
بە کارەکەم و ماڵەوەشــمان پشــتگیریم

بەشداری 11
پێشانگای تایبەت
و هاوبەشم كردوه

من ئاسودهم
بە کارەکەم و
ماڵەوەشمان
پشتگیریم دەکەن

دەکەن».
ئهو كچ ه نیگاركێشــه ،ههمــو ئهزمونى
خۆی تهنها ل ه كێشانى وێن ه لهسهر روى
دیوار و شوشــهى فرۆشگا و دوكانهكان
دا كــورت نهكردوهتــهوه ،بهڵكــو كارى
دیكــهى هونهرییــش دهكات و هــاوكات
مامۆستای ئهم بوارهشه.
وتــى« :بــهردهوام بهشــداريى چاالكي ه
هونهريهكان دهكهم و تائێستا بەشداری
 11پێشــانگای تایبــەت و هاوبەشــم
كــردوه كــ ه كۆتا بهشــدارییم ئهمســاڵ
بــو ل ه ڤیســتیڤاڵێك ل ه واڵتــى توركیا،
ئهمــ ه ســهرباری ئهوهى لــ ه پهیمانگاى
هونەرەجوانەکانــی خانەقیــن دا
مامۆستام».
ئــهو كچــ ه شــێوهكاره ،بۆ وتنــى كۆتا
قســهكانى خــۆی ،بــ ه گهشــبینیهكى
زۆرهوه روى دهمی ل ه كچان كرد بهوهى
بەردەوام بن لە ســەر ئەو ئیشــوکارەی
حەزیان لێیــە ،ئهو دەڵێــت« :هەرگیز
کــۆڵ مــەدەن ،هەرکارێــک ئارەزوتانــە
بــەردەوام بــن ،دڵنیابن پێــی دەگەن و
سهركهوتو دهبن».

