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بهڕێوبهرى پێشوى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ به ژنان لهگهرمیان:

لهگهرمیان «تهرحیل» كرام

◘ نهوژین
لهیهكهم دیدارى رۆژنامهوانى پاش
لهسهر كارالبردنى ،عهقید (لهمیع ه
محهمهد) ،بهڕێوبهرى پێشوى

بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ ب ه
ژنان لهگهرمیان رایدهگهیهنێت بهبڕیاری
شهخسى ل ه گهرمیان البراوه و تهنانهت
نههێڵراوه له هیچ بهڕێوبهرایهتیهكى
دیكهى سنورهك ه كار بكات.

لهم مانگهدا بهڕێوبــهرى بهڕێوبهرایهتى ل ه ديدارێكى (راديــۆى دهنگ) دادواى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ ب ه ژنان الدانى ل ه پۆســتهكه ،عهقیــد (لهمیع ه
ل ه گهرمیان ،عهقیدى یاســایى (لهمیع ه محهمهد)،رایدهگهیهنێت هیچ هۆكارێكى
محهمهد) ل ه پۆســتهكهى البراو و عهقید ئیداریــی نهبوه بۆ لهســهر كارالبردنى،
بهڵكو ب ه «مهزاجی شهخسی» البراوه.
(ئهحمهد نوری) ل ه جێگهكهى دانرا.
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دهڵێــت« :ههمو گهرمیان شــایهتحاڵ ه
هیــچ درێغیهكمــان لــ ه ئیشــوكارهكانى
خۆمان نهكــردوه و داتــا و ئامارهكانى
ئیشوكارهكانیش ل ه بهڕێوبهرایهتیهكهدا
بهجێمانهێشتوه و دهتوانن بهدواداچونى
بۆ بكهن».
بهڕێوبــهرى پێشــوى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیژی دژ ب ه ژنان ،هۆكارى لهسهر
كارالبردنــى گرێدهداتهوه بــ ه مهزاجیی
شهخســیهوه ،لهوبــارهوه دهڵێــت:
«گۆڕانكاریــهكان ئهوهنــده بچــوك
بوهتــهوه لهنێــوان الیهن ه سیاســیهكان
دهرچوه ،بهڵكو هاتوهت ه ئاستى كهسى،
واتــا ئهگهر كهســهك ه كهســێكى بهدڵ
نهبێــت ،ئهوا ب ه هــهر هۆكارێك بێت ل ه
پۆستهكهی الیدهبات».
لهمیع ه محهمهد ،باس لهوهشدهكات ك ه
پاش البرانى لهو پۆســته ،داواى كردوه
لــ ه بهڕێوبهرایهتى هاتوچــۆی گهرمیان
وهكو ئهفسهر كار بكات ،بهاڵم رێگهیان
نــهداوه ،ئێســتاش لــ ه بهڕێوبهرایهتــى
گشــتى هاتوچــۆی ههرێــم لــ ه ههولێر
دهستبهكاربوه.
پێشــیوای ه ئــهم رێگهپێنهدانــ ه بــۆ
دهســتبهكاربون لــ ه بهڕێوبهرایهتیهكى
دیكــه ،تهئكید لهو قســهیهى دهكاتهوه
ك ه ئهو ب ه «مهزاجی شهخسی» البراوه.
دهشــڵێت« :بــه راســتى ئهمــهش
شــێوازێك ه ل ه شــێوازهكانى راگواســتن
(ترحیل) ،وهكوچۆن پێشــتر حكومهت ه
دیكتاتــۆرهكان جێبهجێیــان دهكــرد
و كــورد پێــوهى دهنااڵند ،ئــهوا منیش
راگوێزرام».
دهقــى ديدارهكــهى عهقيــد (لهميعــ ه
محهمــهد) ،لــ ه الپــهڕه ()3ى ئــهم
ژمارهيهى (نهوژين) دا دهخوێننهوه.

گروپ ه سەوزهكهى زانكۆ
زۆرینەی ئەندامەکانی كچن
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كچانى گهرمیان فێری
كشتوكاڵ كردن دهكرێن
»»2

دو كچ ل ه كفرى ههلی كار بۆ
خۆیان دهڕهخسێنن
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2

ژمارە( )26كانونى دوهمى 2019

كچانى گهرمیان فێری كشتوكاڵ كردن دهكرێن

راپۆرت

◘ نهوژین ،كاڵێ حهسهن
بهپێچهوانهى هاوڕێكانى تریهوه،
(دیه) بهشداریی ل ه خولێكى راهێنانى
پیشهیی دا كردوه ،كه تائێستا
هاوشێوهى كهم بوه و زۆریش ب ه
كهمی كچان خۆیان لهو بواره دهدهن،
ئهویش خولی راهێنانى فێربونى
بنهماكانى كشتوكاڵكردنه.
ل ه نێو بینای بهڕێوبهرایهتى بهكارخستن
و راهێنانــى پیشــهیی گهرمیــان ،لــهم
ماوهیــهى رابــردودا خولێكــى جیــاواز
كرایــهوه ،خولێك تایبهت بــ ه فێربونى
بنهماكانــى كشــتوكاڵی و ئاژهڵداریــی.
ئــهوهى خولهكهى تایبــهت تر كردهوه،
بهشدارییكردنى ژمارهیهك كچ بو تیایدا.
دییــە ســاالر 25 ،ســاڵ ،یهكێكــ ه لــ ه
بهشــدارانى خولی راهێنانی کشتوکاڵی،
خهونــى ئهوهیــ ه ك ه بتوانێــت لهرێگهى
ئهو زانیارییانــهى وهریگرتوه ،له بوارى
كشتوكاڵدا كار بكات.
ئــهو بــاس لــهوهدهكات زۆر حــهزی ب ه
ســهوزایی و كشــتوكاڵ ههیــه ،بۆیــ ه
دهخوازێــت دهرفهتــى ئــهوهى بــۆ
ههڵكهوێــت پاش خولهكــه ،پرۆژهیهكى
كشــتوكاڵی لــه ســنورهكهدا جێبهجێ
بكات.
بهشــداربویهكى دیكهى خولهكه ،ئاماژه
بهوهدهكات ك ه ئهو ویستویهتى لهرێگهى
ئهم بهشــدارییهوه ،زانیاریی پێویســت
لهبارهى ئاژهڵدارییهوه بهدهســتبێنێت،
بۆ ئــهوهى لــ ه بانــهڕۆژ دا پرۆژهیهكى
ئاژهڵداری له سنورهكهدا ئهنجام بدات.
گواڵڵە مهحمود 23 ،ســاڵ ،بەشداربوی
خولــی ئاژەڵدارییە .وتــى« :دهمهوێت
لــ ه داهاتودا ببمە خاوەنــى پرۆژهیهكى
بهخێوكردنــى پهلــهوهر (دواجــن) لــ ه
ناوچهكهدا».

دهمهوێت ل ه
داهاتودا ببمە
خاوەنى پرۆژهیهكى
بهخێوكردنى
پهلهوهر

بهرپرســانى ئهو بهڕێوبهرایهتییه ،باس ژنان و كچان.
لهوهدهكــهن كــ ه ههتا ئێســتا چهندین ئاماژهى بهوهشــكرد ك ه بهشداریكردنى
خولــی جۆراوجۆریــان ئهنجامــداوه ،چهنــد كچێــك ل ه خولهكانى كشــتوكاڵ
كهبهشــێكى زۆر لــ ه بهشــدارهكان لــ ه و ئاژهڵداریــی ،بهتایبــهت ئهوانــى
خۆشــحاڵكردوه ،چونكــ ه وهكخــۆی
رهگهزی مێن.
مهحمود ئهمین کهریم ،بەرپرسی بەشی ئاماژهى بــۆ دا «ئەوە وا دەکات ئەوان
خولهكان لەبەڕێوبەرایەتی بهكارخستن و زیاتر پەرە بە بوارەکە بدەن».
راهێنانی پیشەیی گەرمیان ،خۆشحاڵی ژنانــى بهشــدار ل ه خولهكــهدا ،جگ ه ل ه
خۆیانــى دهربــڕی ب ه بهشــداریی كاراى بنهمــا ســهرهكیانى هــهر بوارێــك كــ ه

خولهكهى بۆ كراوهتهوه ،هاوكات ئاشنا
دهكرێن ب ه بــواری كارامهییهكانى ژیان،
بــۆ ئــهوهى لــهو رێگهیــهوه زانیاریی
پێویست بهدهســت بخهن بۆ داهاتویان
كه پیشهیهك ئهنجام دهدهن.
نــاراو عوســمان ئهمیــن ،راهێنــەر
لەکارامییەکانــی ژیــان ،ئامــاژهى بــ ه
گرنگی وانەکەی کرد کەبەشداران ماوەی
 10رۆژ لەســەر کارامەییەکانی ژیان فێر

دەکهن.
باســی لەوەش کرد کــە لەخولەکەیاندا
رێژەی بەشــداری ژنان زیاترە ،ئهمهش
خۆشــحاڵی كــردون ،چونكــ ه وهكخۆی
وتــى« :پێگەیاندنــی ئافرەتێــک واتــە
پێگەیاندنی خێزانێک».
بهگشــتى بهشــدارانى خولهكــه ،رازیی
و سوپاســگوزارن لــ ه ئاســتى خــول و
راهێنــهرهكان ،بــهاڵم چاویــان لهوهیــ ه
بتوانن بۆ داهاتوش هاوكاریان بن.
دییە ،لهوبارهوه وتى :ئەوەی ئامانجمان
بــوە لەخولەکــە و زیاتریــش بۆمــان
رونکراوەتــەوە ،داواكاریــن حكومهت و
رێكخــراوهكان هاوكارمــان بن بۆ ئهوهى
بتوانین ل ه داهاتودا پرۆژهى خۆمان لهو
بواران ه دا بكهینهوه.
لهبهرامبــهر ئــهم داوایــهدا ،بهڕێوبهرى
بهكارخســتن و راهێنانــى پیشــهیی
گهرمیان ،بهڵێنێك دهدات.
عیماد تهوفیق ،بۆ (نهوژین) وتى« :بە
هەمو جۆرێک و بەپێی توانا پاڵپشــتی
ئەوکەســانە دهبین کە پرۆژەیان هەبێت
لــە داهاتــو دا ،بهتایبهت لهروى پێدانى
قهرزى بچوكهوه».

دو خوشك یهكهم دایهنگاى ئههلی ل ه كفری دهكهنهوه
لە دایەنگەكەدا
منااڵنى  2مانگ
بۆ  5ساڵ
وەردەگیرێن

یهكهم دو كچ ك ه توانیویان ه دایهنگهیهكى بهدیــار دامهزراندنــى حكومییــهوه،
◘ نەوژین ،چرۆ حهسهن
ئههلــی ل ه شــارهكهیاندا بكهنــهوه ،ك ه بڕیاریانــداوه ریســك بكــهن و پێكهوه
بهوتهى ژنانى فهرمانبهر ،پێویستییهكى بیرۆكهیــهك جێبهجــێ بكــهن ،كــ ه
بۆ یهكهمجار دایهنگهیهكى ئههلی
تائێســتا كهس ل ه شــارهكهدا یان بیری
زۆریان بهم دایهنگهیه ههبوه.
له قهزاى كفری دهكرێتهوه ،ئهم
ئەژیــن و كــهژاڵ ،خــاوهن بڕوانامــهن ،لێنهكردوهتــهوه ،یــان زاتــى نهبــوه
كارهش لهالیهن دوخوشكهوه ئهنجام
یهكهمیان ل ه بوارى (زانســتی بیرکاری) جێبهجێی بكات.
دهدرێت ،كه دانهمهزراندن و بێكاریی
كۆڵی پێنهداون ،بهڵكو هانى داون بۆ و دوهمیــان لــ ه (زانســتی کۆمپیتەر) ،ئەم دو خوشکە باس لەوە دەکەن پاش
بهاڵم ئهم بڕوانامهی ه نهبوه هۆی ئهوهى ماوهیهكــى زۆر ل ه تهتهاڵ و بیركردنهوه،
جێبهجێكردنى ئهو خهونهى ههیانه.
بڕیاریان داوە دایەنگەیەک دابنێن بهناوى
بتوانن دابمهزرێنن و كارێك بكهن.
ئەژین میکایل 25 ،ساڵ ،لەگەڵ (کەژاڵ بــهاڵم ئــهم جوتــ ه خوشــكه ،لهبــری (دایەنگەی مامی) .لهبارهى وردهكاریی
میکایل)ی  22ســاڵی خوشكى ،بون ب ه دۆشــدامان لــ ه ماڵــهوه و چاوهڕێكردن پرۆژهكهیانهوه( ،ئهژین) بۆ (نهوژین)ى

با چیدی ژنان
لەسوچی ماڵەوە
دانەنیشن

رونكردهوه ك ه ئهم كاره بهپشت بهستن گونجاو مناڵەکەی بەخێو دەکرێت.
بــه خۆیــان و پاڵپشــتیی مهعنهویی و دایکــی ژیــرە ،كــ ه مناڵێكــى تــرى
دارایــی ماڵهوهیــان ئهنجامیانــداوه و دایهنگاكهیــه ،پاڵپشــتی قســهكانى
پێشــوی كــرد و وتــى« :لێــرهدا لــەم
كهسى دیكه پشتیوانیان نهبوه.
لــەم دایەنگەیەدا منااڵن لــ ه تەمەنی  2سەالمەتی مناڵەکانمان دڵنیاین».
مانگییهوه ههتا  5ســااڵن وەردەگیرێن ،وادیــاره ئــهم كاره نهك هــهر دایكان،
جگــ ه ل ه لهخۆگرتنیان ،هاوكات چاالكی بهڵكو باوكانیشی دڵخۆش كردوه.
جۆراوجــۆر و یاری و راهێنانى فێربونى ئهوهتــا باوكــی (ئهژی) كــ ه مناڵهكهى
زمانهكانــى كــوردی و ئینگلیزییشــیان لــ ه دایهنــگاى (مامــى) دانــاوه ،بــ ه
پێدهكــهن ،ئهمــ ه جگ ه لــهوهى  2ژهم دڵخۆشــییهوه دهڵێت« :خۆشــحاڵم کە
کچانــی شــارەکەمان پرۆژهیهكى وایان
خواردنیان پێدهدهن.
وهكخۆیان ئاماژهى بۆ دهكهن ،كارهكهى كردوهتــهوه و بــ ه شــێوهیهكى جــوان
ئهوان هێشــتا ل ه ســهرهتا دایــه ،بهاڵم بهڕێوهى دهبهن».
گهشبینن و هیوایان وایە بتوانن پەرەى ئێســتا دایهنــگاى (مامــی) لــ ه قهزاى
كفــرى ،پێنــج رۆژ لــ ه ههفتهیهكــدا
زیاتری پێبدهن.
ئهگهرچی كارهك ه لهسهرهتایهتى ،بهاڵم پێشــوازی ل ه منااڵنى شــارهك ه دهكات،
ههر لهئێستاوه بوهت ه مایهى خۆشحاڵی وهكخۆیان دهیڵێن :مۆڵهتى كاركردنیان
بــۆ بهشــێك لــ ه دایــكان كهبههــۆی ل ه چاودێریی و گهشهپێدانى كۆمهاڵیهتى
ئیشوكارى ترهوه ،پێشــتر نهیاندهزانى گهرمیــان وهرگرتوه و بۆ وهرگرتنى ههر
مناڵێكیــش مانگان ه بــڕی ( )75ههزار
مناڵهكانیان ببهن بۆ كوێ.
دایکی یەکێک لەمناڵەکانى دایهنگاك ه ك ه دینار وهردهگرن.
ناوی (یاد)ه ،باســیلهوهكرد ك ه بههۆی ئەژین و كهژاڵ ،ب ه تۆنێك ك ه خۆشحاڵی
ئــهوهى فهرمانبهره ،رۆژانــ ه مناڵهكهى و شانازیی تێدا بهدیی دهكرا ،داوایان ل ه
بــۆ ئێــره دێنێت ،لــه خزمهتگوزاریی و ژنانى ترى شارهكهیان دهكرد ك ه چاویان
كارهكانى دایهنگاكهش ب ه تهواوى رازیی لێبكــهن «بــا چیدی لەســوچی ماڵەوە
دانەنیشــن چاوەڕێی دەستی پیاوان بن،
بو.
باســی لە ئــەوەش کرد کــە بەنرخێکی با ببنە خاوەنکار و سەرمایەی خۆیان».

ديدار
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بهڕێوبهرى پێشوى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ به ژنان لهگهرمیان:

ههمو گهرمیان دهزانێت كێ دژایهتى كردوین
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
لهمیانهى دیدارێكى (راديۆي دهنگ)
دا ،عهقید (لهمیعه محهمهد)،
بهڕێوبهرى پێشوى بهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ ب ه
ژنان له گهرمیان ،باس ل ه هۆكارى
لهسهر كار الدانى لهو پۆسته دهكات
و رایدهگهیهنێت ب ه مهزاجی شهخسی
البراوه .ههروهك دهشڵێت :لهگهرمیان
تهرحیل كراوه و نههێڵراوه هیچ
پۆستێكى دیكه وهربگرێت.
* هــۆكارى لهســهركارالدانى تۆ چیی ه
بهتایبهتى ك ه بــاس لهوه كراوه بڕیارى
گۆڕانكارییهك ه كارێكى ئاســایی ئیداریی
بوه؟
مــن بهههمــو شــێوهیهك ئــهو قســ ه
رهد دهكهمــهوه و بڕیارهكــ ه ئیداریــی
نهبــوه ،چونكــ ه لهالیــهك مــن تاوهكو
ئێســتا خانهنشــین نهكراوم ههتا بڵێی
خانهنشــین بــوم و وازم هێنابێــت.
ههروههــا مــن  6ســاڵ ه لهو پۆســتهدا
بهردهوامــم ،لهروى ئیدارییهوه ئهســتۆ
پاكــی بهڕێوبهرایهتیهكهمــان پێــش
ههمو كهس وهرگرتــوه .لهبارهى كار و
چاالكیش ههموان شایهتن لهنێویشیاندا
رۆژنامهنوســان و كهناڵهكانى راگهیاندن
كــ ه ســااڵن ه ســهروى  200چاالكییمــان
ئهنجــام داوه ك ه خۆی لــ ه كۆنفرانس و
كۆنگرهى رۆژنامهوانى و خول و سیمنیار
و چاالكــی تــر دهبینیــهوه ،ئهم ه جگ ه
لــ ه ئیشــوكاره ســهرهكیهكانى خۆمان.
ههروههــا هیــچ حاڵهتێكــى توندوتیژی
روى نــهداوه لهگهرمیــان كــ ه ئێمــ ه
دهســتبهجێ لهسهرى ئاماده نهبوبین و
قس ه و لێدوانمان لهسهر نهدابێت .ههمو
گهرمیان شــایهتحاڵه هیــچ درێغیهكمان
لــ ه ئیشــوكارهكانى خۆمــان نهكردوه و
داتا و ئامارهكانى ئیشــوكارهكانیش ل ه
بهڕێوبهرایهتیهكهدا بهجێمانهێشــتوه و
دهتوانــن بهدواداچونى بــۆ بكهن ئهگهر
ههر كهموكورتیهكم ههبوبێت.
* كهوایــ ه ب ه پێی قســهى تۆ ،هۆكارى
لهسهر كار الدانت چیه بهدیارییكراوى؟
پێشــتر گۆڕانــكاری لــ ه پۆســتهكان
بههــۆی ملمالنێــی حزبی ئهكــرا بهپێی
دابهشــكردنى پۆســت و ئهوان ه لهنێوان
حزبــهكان ،بــهاڵم زۆر بهداخــهوه
ئێســتا گۆڕانكاریهكان لهناو پۆســت ه
حكومیهكان گهیشــتوهت ه ئاستێك
كــهوا بگهڕێتــهوه بــۆ مهزاجــی
تاكهكهســهكان،
شهخســی
واتــا گۆڕانكاریــهكان ئهوهنــده
بچــوك بوهتهوه لهنێوان الیهن ه
سیاســیهكان دهرچوه ،بهڵكو
هاتوهت ه ئاســتى كهسى ،واتا
ئهگــهر كهســهك ه كهســێكى
بــهدڵ نهبێت ،ئــهوا ب ه ههر
هۆكارێك بێت ل ه پۆستهكهی
الیدهبات.
ز ۆ ر بهد ا خــهو ه
بیركردنــهو هى
كۆ مهڵگــهى
و
ئێمــ ه

بیركردنــهوهى تهســكی حزبایهتى ئێم ه
و مهزاجــی شهخســی ئێمــ ه وایلێهاتوه
دهســت ببــهن بــۆ ئیشــوكارهكان .من
مهبهســتم خــۆم نیه ،بهڵكو مهبهســتم
ئــهو پرســهی ه لــ ه گهرمیان ب ه گشــتى
ك ه زۆر بهباشــی ئیشمان تێدا كردوه و
توانیومانــ ه توندوتیژی ب ه باشــی كاری
لهســهر بكهیــن و بیناســێنین لهههمــو
ناوهنــدهكان ،ئهمهى ك ه كراوه بهرامبهر
بــ ه من نهكــراوه بهتهنیــا ،بهڵكو ئهم ه
لێدانــ ه لــ ه پرســی ژنــان لهگهرمیان و
كوردســتان نهك بهتهنیا ل ه (لهمیعه)،
من دڵنیام ئهنجامهكانیشی دهبینهوه ل ه
ئایندهدا.
* ئایــا پێشــتر و پێــش الدانــت لــهم
پۆسته ،بهم شێوه و ئاست ه ك ه دهیڵێی
دژایهتى كراوى؟
بهدڵنیاییــهوه ،ههرچــی داواكاریهكــم
ههبوه بــۆ بهڕێوبهرایهتیهكهم هیچم بۆ
جێبهجــێ نهكــراوه ،لهوان ه مــن داواى
بینای ســهربهخۆم كردوه كهچى بۆمان
نهكراوه.
بۆچــی
*
ههر چــی
داواتــان

بهرپرسیارێتیهوه.

ههبــوه رهد كراوهتــ ه و ئیشــتان بــۆ
جێبهجێنهكراوه؟
مــن هۆكارهكهى بۆ مهزاجی شهخســی * بۆچــی لــهرۆژی دهســتبهكاربونى
دهگێڕمهوه و تهنها ئهوهی ه هۆكارهكهی ،بهڕێوبــهرى نــوێ ئاماده نهبــوى؟ ئایا
تاوهكــو مــن لهوێ بــوم پشــتیوانى و نیگهران بوى له پرۆسهك ه یان چی؟
هــاوكاری نهبــوه بــۆم ،دیــاره ئهوهش لــ ه رۆژى دهســتبهكاربونى بهڕێوبــهرى
نــوێ من لــهوێ ئامادهبــوم و خهریكی
بیركردنهوهى كهسێكه بهداخهوه.
مامهڵهى ئهستۆپاكیی بوم.
* مهبهســتت كێیــ ه لــهو كهســ ه كــ ه
دژایهتــى بهڕێوبهرایهتیهكــهى ئێــوهى * كهوایــ ه بۆ لهو وێنانــهى ك ه پهیجی
بهڕێوبهرایهتیهكــ ه باڵویكردوهتــهوه
كردوه؟
رهنگــ ه نهتوانم لهروى ئیعالمهوه بیڵێم ،تــۆ دهرناكهویــت یــان دهریناخــات ك ه
بهاڵم رهنگ ه ههمــو هاواڵتیانى گهرمیان دهستاودهســتێكى ئاســایی پۆســتهك ه
كرابێت لهنێوان تۆ و بهڕێوبهرى نوێ؟
بزانن كێن.
نازانم ،ئهوه شــتێكى تایبهت بهخۆیانه،
* باســت ل ه دانانى بهڕێوبهرهكان كرد بــهاڵم من لــهوێ بــوم .من مهبهســتم
ك ه پێشــتر لهســهر بنهماى حزبی بوه ،رهخنهگرتن لهو كهســ ه نی ه كههاتوهت ه
بهاڵم ئێســتا بــوه ب ه كهســیی ،كهوایا شــوێنهكهى مــن ،چونكــ ه ئهویــش
دانانــهكان هیــچ كات بهپێــی بنهمــاى ئهفسهرێك ه و ب ه فهرمانێك هاتوه ،بهڵكو
نیگهرانى من لهشێوازى گۆڕانكاریهكهیه،
ئیداریی نهبوه؟
دانانى من لهســهر ئــهو بنهمای ه بوه ك ه مــن ئهفســهرێكى وهزارهتــى ناوخۆم و
ئهو پۆســت ه هی یهكێتــى بوه و منیش ســبهى ل ه ههر شــوێنێك بێت خزمهتى
وهكو كادیرێكى پێشــكهوتوى ئهو حزب ه خۆم دهكهم و پهشیمان نیم لهو پۆست ه
دانــراوم ،ئهم ه ســهرباری ئهوهى پلهى دا خزمهتى ژنــان و بهڕێوبهرایهتیهكهى
سهربازیشــم رێگــهى ئــهوهى داوم ببم خــۆم و وهزارهتــى ناوخــۆم كردبێــت،
ب ه بهڕێوبهرى بهڕێوبهرایهتیهك لهســهر ئهوهى كــ ه لێی پهشــیمانم خهڵكانێك
پۆســتى حزبهكــهم ،لهگــهڵ ئهوهشــدا بهو شــێوازه ههڵســوكهوت لهگهڵ ژن و
بڕوانامهكــهم هــاوكارم بــوه بهوپێیهى ئیداره بكهن.
بڕوانامهى یاســام ههیه ،بــهاڵم دواجار
الدانهكــهم لهســهر مهزاجی شهخســیی * دواى البردنــت لــهو پۆســته ،هیــچ
پۆستێكى ترت بۆ دهستنیشان نهكراوه
بوه.
بــۆ ئــهوهى كارى تێــدا بكهیــت لــ ه
* بــهرای تۆ ئهو البردنــى بهڕێوبهرى گهرمیان؟
بهڕێوبهرایهتیهكى تایبهتمهند ب ه ژنان بــۆ كاری دیكــه ،مــن خــۆم داوام كرد
به میزاجی شهخسی ،چ كاریگهریهك راژهكــهم بگوازرێتهوه ســهر هاتوچۆی
دهكات ه ســهر رۆڵی ژن ب ه تایبهت گهرمیــان وهكــو ئهفســهرێك نــهك
بهڕێوبهر ،بــهاڵم ئهوهى زیاتر تهئكیدی
لهم ناوچهیه؟
ئێســتا بۆمان دهركهوت دهكاتهوه الدانهكهم شهخســیه ،ئهوهی ه
كــ ه باســكردنى كــ ه ئــهو داوایهشــیان قبــوڵ نهبــوه و
پێگــهى ژن و بگــره وتویان ه نابێت ل ه گهرمیان بههیچ
پێدانــى رۆڵ بــ ه شــێوهیهك پۆســت وهربگرێــت .لهبهر
ژن تهنها شــتێكى ئــهوهى مــن داواكاریهكــم ئاراســتهى
شــكڵیه ،ئهگهرنــا بهڕێوبهرایهتــى گشــتى خۆمــان و
بــۆ ئــهو شــێوازه وهزارهتــى ناوخــۆ كردبــو ،دیــاره ههر
ههڵســو كهو تهم لهوێشهوه نهیانهێشتبو ئهو داوای ه بگات ه
شــوێنى خــۆی فهشــهلیان پێهێنابــو،
بهرامبهر كراوه؟
ئێســتا بۆیــ ه بڕیارهك ه بهوشــێوهیهی لێهات ك ه
مــن
رهشــبینم لــهوهى لــه بهڕێوبهرایهتــى گشــتى هاتوچــۆی
رۆڵیــك بدرێت ب ه ههرێــم ل ه ههولێر دهســتبهكار بم و لهم
ژن و بتوانێــت ماوهیهشدا دهستبهكاربونم كرد.
دور ل ه كاریگهریی
خهڵكانــى تــر * واتــا رێگهت پێنهدراوه لهگهرمیان ل ه
ئیشــهكهى بكات پۆســتێكى تر یان ل ه بهڕێوبهرایهتیهكى
و بــهم كارهش تر دهستبهكار بى؟
ژن بهڵــێ رێگهیــان پێنــهدام .بهراســتى
پێگــهى
دهكهوێتــ ه ژێــر ئهمــهش شــێوازێك ه لــ ه شــێوازهكانى
راگواستن «ترحیل» ،وهكوچۆن پێشتر

واباش بو دواى
منژنێك لهو
پۆسته دابنرایه

حكومهتــ ه دیكتاتــۆرهكان جێبهجێیان
دهكــرد و كــورد پێــوهى دهنااڵند ،ئهوا
منیش راگوێزرام.
* قسهیهك ههی ه ك ه دهوترێت ئاسایی ه
ك ه تــۆ البــراوی ،بهاڵم واباشــتر بو ل ه
جێگهكهت ژنێكى دیك ه دانرایه ،رای تۆ
چیه؟
بهدڵنیاییــهوه ئهگــهر منیــش الچــوم
لهو پۆســت ه واباش بو ژنێــك دابنرایه،
چونكــ ه لــهروى دهرونیــهوه بــۆ ژنانى
گهرمیان باشــتر بــو و ههروهها بۆ ئهو
كهسانهشى ك ه سهردانیان دهكرد باشتر
دهبــو ك ه وهكچۆن پێشــتر ژنێك گوێی
لێیــان دهگرت ،ئــاوا ژنێكى تر جێگهى
بگرتایهتهوه.
* كهواتا پێتوای ه ئهم گۆڕانكاریان ه دۆخ
و رهوشــى ژنــان ل ه دهڤهرهكــ ه خراپتر
دهكات؟
بهڵــێ ،خێــزان و كۆمهڵــگاى ئێم ه لهو
 6ســاڵ ه واراهاتبــون كــ ه هاتونهتــ ه
الی بهڕێوبهرێكــى ژن و ئهوهشــیان ال
ئاســایی بوبویهوه ،بهاڵم رهنگ ه دوباره
خێزانهكان ئاسایی نهبێت بهالیانهوه بێن
بــۆ الی بهڕێوبهرێكى پیــاو ،ئهگهرچی
ئهوه شــتێكى سهرهتایی ه و رهنگ ه واش
نهبێت.
* دوا قسهت بۆ ئهم دیداره؟
دوباره دهیڵێمــهوه ل ه خزمهتى خهڵكى
گهرمیانم و بهتایبهت ل ه خزمهتى ژنانى
گهرمیانــم ،لهو پۆســتهش نهبــم وهكو
چاالكوانێــك ههر بهردهوامم ل ه خزمهتى
ژنــان ،پۆســت و ئهوانــ ه گرنــگ نییه،
تێڕوانیــن و بڕوابونــم بــ ه پرســی ژنان
گرنگه ،رهنگ ه ئــهم كارهش ببێت ه هۆی
ئــهوهى من زیاتر ئیش لهســهر پرســی
ژنان و باشتركردنى پێگهى ژنان بكهم،
ئهگهر ئهمڕۆش نهبێت بۆ چهند ساڵێكى
تر.
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گروپ ه سەوزهكهى زانكۆ زۆرینەی ئەندامەکانی كچن

◘ نەوژین ،دەشنێ رۆستەمی
لهزانكۆی گهرمیان ،گروپێك بهناوى
«سهوز» ماوهى چهند ساڵێك ه
دامهزراوه كه خوێندكار له بهش و
قۆناغ ه جیاوازهكان لهخۆ دهگرێت و
چاالكی جۆراوجۆری رۆشنبیریی و
هۆشیاریی ئهنجام دهدهن ،بهشێكى
زۆری پێكهێنهرانى گروپهكهش،
خوێندكارانى كچن.
چاالکــی و بەشــداریکردنی کچانــی
گەرمیــان رۆژبە رۆژ رولە زیادبونە ،ئهم

بهشــدارییهش بهتهنیا كچانى دهرچوى
زانكــۆ و پهیمانگاكان ناگرێتهوه ،بهڵكو
خوێندكارانــی زانكۆش رۆڵی بهرچاویان
ل ه چاالكیهكاندا ههیه .یەکێک لەو نمونانە
(گروپی ســەوزی زانکۆی گەرمیانە) کە
گروپێکــی ســەربەخۆیەو لەالیەن چەند
خوێندکارێکــی خۆبەخشــەوە بەڕێــوە
دەبرێت.
نەبــەرد کەریــم ،خوێنــدکاری قۆناغــی
چــواری زانکــۆی گەرمیانــە لە بەشــی
کۆمەاڵیەتــی و سەرپهرشــتیاری
گروپهكهیه ،ئاماژهى بهوهكرد ھەستیان
بە کەمــی و نەبونی چاالکــی کردوە لە

نێو خوێندکارانــی زانکۆی گەرمیان دا،
بۆیە ئەم گروپەیــان داناوە کە چەندین
چاالکــی جۆراو جــۆر ئهنجــام دهدات،
لهوانە :رێکخستنی ڤیستیڤاڵ ،ههڵمهتى
پاككردنــهوهى زانكــۆ و چاالكیــی
ژینگهیی.
لــە کــۆی  12ئەندامــی ســەرەکی و
دامهزرێنهرى گروپی سهوز ،نۆیان کچن.
نەبەرد ،جهختى ل ه رۆڵی كچانى گروپهك ه
كردهوه ،ئهگهرچی ئاماژهى بهوهشــكرد
«لــە کاتی چاالکــی و کارکردنــدا ھیچ
جیاوازییەک لە نێوانمان دا نییە و وەکو
تیمێک پێکەوە کاردەکەین».

زانكۆ

لە کارکردندا ھیچ
جیاوازییەک لە
نێوانمان دا نییە

رێگای
سەرکەوتن
گوڵڕێژ نەکراوە

وهك كچانى ئهندام ئاماژهى بۆ دهكهن،
خهمى بهرهوپێشهوهبردنى زانكۆ ،ئهوانى
هانداوه ببنه ئهندام لهم گروپهدا.
ســاڤان حەسیب 24 ،ساڵ ،خوێندکاری
قۆناغــی چوارەمی بهشــى کۆمەاڵیەتیە
و ئەندامێکی ســەرەکی گروپی سەوزە،
ئهوهى خســتهڕو ك ه ئامانجی سەرەکی
لــ ه بەشــداریکردنی لــەم گروپــەدا،
بەرەوپێشــهوهبردن و خزمەتکردنــی
زانکۆیه.
لــە وەاڵمی پرســیاری ئەوەی کــە ئایا
روبــەڕوی رەخنــە بونەتــەوە لــە کاتی
کارکردنیان دا؟ (ســاڤان) وتى« :ھیچ
کارێــک بێڕەخنــە نییە ،کــە کارت کرد
دەبێــت چاوەڕێــی زۆر رەخنــە بیــت،
بەاڵم دەبــێ بەردەوام بی و بونی خۆت
بسەلمێنی».
دروســتبونى ئهم گروپ ه لهكاتێكدای ه ك ه
رهخنهیهكــى زۆر ل ه كچانى خوێندكارى
زانكۆی گهرمیان دهگیرێت بهوهى بهشی
پێویست چاالك نین و له چاالكییهكاندا
رۆڵ و بونیان الوازه.
ســاڤان ،دان بهمــهدا دهنێــت و
ئامــاژه بــهوهدهكات كــ ه تهنانــهت ل ه
گروپهكهشــیاندا كچان بهپێی پێویست
بهشداریی چاالكیهكانیان ناكهن ،داواش

دهكات ك ه چاالكتر بن و ئهو بهربهستان ه
بشكێنن كه دێنه رێیان.
ئــهوهى وایكــردوه كــ ه كچــان هانبدات
بــ ه كاركردنى بهردهوام لــ ه گروپهكهدا،
ئــهو رۆحیهتــى تیــم و هاوكاریهیــ ه ك ه
لهكارهكانیاندا بهدیی دهكهن.
ھێــرۆ عەبــاس 20 ،ســاڵ ،خوێندکاری
بهشــى ئەندازیاری و ئەندامێکی دیکەی
گروپــی ســەوزە ،بــۆ (نەوژیــن) وتی:
ئێمە بە ھەماھەنگــی کاردەکەین و ھیچ
جیاوازییەکمان نییە لەگەڵ کوڕەکان دا.
ئــهو كچ ه باس لــهوهش دهكات ك ه هیچ
توانج و رهخنهیهك ســاردیان ناكاتهوه
لهكارهكانیــان ،پێشــیوای ه ئهم كارهیان
رچهشــكێنیهك ه بــۆ ئــهوهى كچانــى
خوێنــدكار بهشــدارییهكى باشــتریان
ههبێت ل ه چاالكیهكانى زانكۆ دا.
لهبــارهى ئــهو رێگریانهشــهوه ك ه دێت ه
رێی كچان بۆ بهشــدارییكردن ل ه گروپی
لهمشــێوهیهدا( ،هێرۆ) دهڵێت« :کچان
دەبێــت ھەوڵــی قەناعــەت پێکردنــی
ماڵــەوە بــدەن و متمانەیان بە دەســت
بهێنــن ،چونكــ ه رێــگای ســەرکەوتن
گوڵڕێــژ نەکراوە ،بهڵكو دەبێت بەســەر
بەربەستەکاندا سەرکەوین بۆ بەديهێنانی
ئامانجەکانمان».

کچانی بەشی کۆمپیوتەر :قسەی کۆمەڵگا رێگای فێربونمان لێ وندەکات
◘ نهوژین ،هاوژین مههدى
ئەگەرچی زۆربەی خوێندکارانی بەشی
کۆمپیوتەرى زانكۆی گهرمیان کچانن،
بەاڵم رێژەیەکی کەمی ئهوان لە
بوارەکەدا چاالکن.
بهپێــی ئامارێكــى بهشــى زانســتى
كۆمپیوتهر ل ه زانكۆی گهرمیان ،لهكۆی
( )191خوێندكار )101( ،خوێندكاریان
ل ه رهگهزی مێن و ( )90خوێندكاریان ل ه
رهگهزی نێرن .سهرباری ئهمهش ،كچان
كهمتــر لهم بــوارهدا دهركهوتون .ئاخۆ
هۆكارهكهى چییه؟
دڵخواز ســەردار ،خوێنــدکاری قۆناغی
ســێیە لــە بەشــی زانســتی کۆمپیوتەر
لــ ه زانكۆی گهرمیان .بــاس لهوهدهكات
لــ ه كۆمهڵــگادا هەمــو شــتێک بــۆ کچ
عەیبەیــە ،بهتایبهت بــوارى تهكنهلۆژیا
كه بابهتێكى تازهیه.
ئــهو باس لــهوهش دهكات كــ ه نهك بۆ
قاڵبونــهوه لــهو بــواره ،بهڵكــو كچان
بــ ه ئازادانــهش ناتوانــن تهكنهلۆژیــا
بهكاربهێنن ،بههۆی ترس ل ه دزینی داتا
و زانیارییهكانیانهوه.
ئهگهر ئهم ترسهى (دڵخواز) باسی كرد
وهكــو حاڵهتێكى خۆپارێزیی بێت ،ئهوا
بهالی مامۆســتایهكى ئــهم بواره ،باوهڕ
بهخۆ نهبونه.
دانا كهريم ،مامۆســتا لە بەشی زانستی
کۆمپیوتــەر لــ ه زانكــۆی گهرمیــان،
بــۆ (نەوژیــن) دەڵێــت« :یهكێــك
لههۆكارهكانى ناچاالكی كچان ل ه بواری
تهكنهلۆژیــای زانیاریی ،دەگەڕێتەوە بۆ
ئــهوهى خۆیان باوەڕیان بە خۆیان نییە
و ترس و قســەی دەوروبــەر کاریگەری
دەکاتە سەریان».

ئهو مامۆستای ه نایشارێتهوه ك ه سهرباری
ئــهوهش كچانێك ههن ك ه ئەم رێگری و
ترسەیان شکاندوە و سەرکەوتوبون.
ئــهو مامۆســتای ه دان بــهوهدا دهنێــت
كــ ه كۆمهڵــگا وا ل ه بــوارى كۆمپیوتهر
و تهكنهلۆژیــا دهڕوانێــت ،كهبوارێكــى
تایبهتــ ه ب ه رهگهزی نێــر ،ههر ئهمهش
وایكــردوه كچــان نهتوانــن تیایــدا زۆر
بهرهوپێشهوه بچن.
چرۆ جەالل ،خوێندكارى بهشى زانستى
كۆمپیوتــهر لــ ه زانكــۆی گهرمیان ،لهم
خاڵهدا هاوڕایه لهگهڵ مامۆستاكهى دا.

(چــرۆ) پێیوای ه كــ ه كۆمهڵگا دهرفهتى بهشه كردبێت.
زیاتــری بۆ كوڕان رهخســاندوه وهك ل ه ههندێك لــ ه كچان باس لهوهشــدهكهن
كچان .وتى« :کوڕان هەر لە ســەرەتای ك ه ل ه بهشهكانیشــیان دا وهك پێویست
تەمەنیانەوە زیاتر بەدەوری کۆمپیوتەردا پێناگهیهنرێن ل ه بوارهكهدا و زانیارییهكى
دەچن وەکو چاککردن و ئاشــنا بون بە ئهوتۆیان پێنادرێت كهبتوانن كێبڕكی و
بــە بــەش و پارچەکانی ،بــەاڵم کچان داهێنان بكهن.
کاتێك ئاشــنا دەبن بــە کۆمپیوتەر کە خەیاڵ ،ناوی خــوازراوی خوێندکارێکی
لەم بهشهدا ناویان بێتەوە بۆ خوێندن» .بەشــی کۆمپیوتەرى زانكۆی گهرمیانه،
باس لهوهشــدهكات ك ه بهشــێكى زۆری بۆ (نەوژین) دەڵێــت« :لێرە کوڕانیش
ئهو كچانهشى كهلهو بهشهدا دهخوێنن ،بەکەمــی چاالکــی دەکەن نــهك كچان،
بههــۆی سیســتهمى وهرگرتنهوه ناویان چونکــە ئــەو زانیاریانــەی بەئێمــە
هاتوهتــهوه ،نهك خۆیــان حهزیان لهو دهبهخشــرێت ،ئهوهنــده زۆر و كاریگهر

نین».
لهبهرامبــهردا (م .دانــا) ،كچان خۆیان
بهكهمتهرخــهم دهزانێــت «ئهگــهر لــ ه
بهشــهكهش زانیارییان دهســتنهكهوێت
دهتوانن خۆیان بهدواى دا بگهڕێن».
(خەیاڵ)يش درێژه بهقســهكانى دهدات
و دهڵێت« :من خۆم پێشتر یەکێک بوم
لە خوێندكاره یهكهمهكانى بهشــهكهم،
بــەاڵم کاتێــک بــەدوای زانیــاری و
سهرچاوهى دەرهکیدا گەڕاوم بۆ ئەوەی
لەبەشــەکەی خۆم سەرکوتو بم ،کەچی
ئاستم دابەزیوە!».

كار
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بهڵێ ئێمهش دهتوانین!

ژنان به كردار دهیسهلمێنن بههێزن و جیاوازیان نییه لهگهڵ پیاوان
◘ نهوژین ،نیگار عومەر
ئهوانهى پێیانوای ه ژنان بێهێز و
الوازن و بهرگهى سهختى رۆژگار و
پێشهاتهكان ناگرن ،وادیاره چیرۆكى
(هێلین) و (نهسرین) و (دیمهن)یان
نهبیستوه!

لەگەڵ کچانی
هاوڕێمدا ب ه
باشترین شێوە
كارەكانمان دهكەین

لهكۆڵگایهكــدا كــ ه ژنان لهگــهڵ هاتن ه
دونیاوه ئهوهیان بهسهردا دهسهپێنرێت
كــهوا ههســت بكــهن پلــ ه دو و الواز و
پهراوێزن ،ژنانێك لێبڕاوان ه تێدهكۆشــن
بــۆ ئــهوهى خۆیــان دروســت بكهن و
خێزانهكهشــیان بــ ه شــێوهیهكى بــاش
ببهن بهڕێوه.
لهم فیچهرهدا ،ئهو ژنان ه قســهى جیاواز
دهكهن ،بهاڵم ههمویان لهوهدا كۆكن ك ه
«ژنانیش بههێزن».
خوێندكاره و كرێكاریشه
هێلیــن عەبدوڵــا 19 ،ســاڵ ،کچــە
خوێنــدکاری زانکۆیــە ،جگــ ه لــهوهش
رۆژانه ل ه مۆڵێك دا كاردهكات.
بــۆ (نەوژین) وتی :رۆژانــە ك ه دهوامى
زانكــۆم تــهواو دهبێــت ،لەیەکێــك
لەمۆڵەکانی شــاری کەالر کار دەکەم تا
کاتژمێر 12ى شەو.
بــاس لــهوهش دهكات فریــای خوێندن مامۆستایهك نانكردن لهماڵهوه دهبات ه
دهر
و کاریــش دەکەوێــت «خوێندكارێكــی
زیرەکیی بەشەکەی خۆمم ،لە کارەکەشم نەسرین ئەحمەد ،مامۆستای بنهڕهتیی ه
بەوپــەڕی تواناوە کاری خۆم بەباشــی و دوكانێكــى تایبهتى دانــاوه ك ه تیایدا
نان دروست دهكهن و دهفرۆشێت.
جێبەجێدەكەم».
هێلینــى کچــە زانکۆیــی ،دەڵیــت :من لێدوانێكیــدا بــە (نەوژیــن)ی وت :من
لەشەشــی بەیانییــەوە هەڵدەســتم تــا مامۆستام لە الدێ دەرس دەڵێمەوە،
کاتژمێــر  12شــەو ،بێگومــان ئەمەش دوای تەواوبونی دەوامی ئاساییم دێمەوە
پێویســتی بە وزە و هێزێکی زۆر هەیە ،بۆ مــاڵ ،ئەرکــی ماڵ تــەواو دەکەم و
ئهگهر بێهێز بین وهك ئهوهى دهوترێت ،دەچمە ســەر دوکانەکەم دەست دەکەم
بەنــان کــردن ،بەوپــەڕی شــانازیمەوە
ئهوا ناتوانم ئهو كاره بكهم.
ب ه شانازیكردنیشهوه وتى« :من لەگەڵ ئیشەکانی خۆم رادەپەڕێنم.
کچانــی هاوڕێمدا دەتوانین بە باشــترین نەســرین دەشــڵیت« :ژنــان هێــز و
و ســەركەوتوترین شــێوە كارەكانمــان توانایان زۆرە ،هیچ جیاوازییەكیان نییە
لەگەڵ پیاوان ،ئهگەرچی پیاوی وا هەیە
بكەین».
کارێکیش ناکات ،بــەاڵم ژنان دەرفەتی

ژن هیچ
جیاوازیی نییە
لەگەڵ پیاوان لە
روی هێزەوە

زیاتریان بۆ بڕەخســێت هێز و وزەیەکی
زۆریان هەیــە و دەتوانن بەگەڕی بخەن
لەهەمو بوارەکانی ژیان دا».
فهرمانبهرێكى دوكاندار
ئهگــهر ههتائێســتا واتزانیــوه هــهر
فهرمانبهرانى پیاو دوكان دادهنێن ،ئهوا
(دیمهن) ئهو زانینهت پێدهگۆڕێت.
دیمــەن ســەالم ،فەرمانبــەره ،لهگــهڵ
ئهوهشــدا دوکانداریشــە .بــۆ (نەوژین)
دەڵیــت« :من جگە لەوەی فەرمانبەرم،
دوای تــەواو بونی ئەرکە ئاســاییەكەی
خــۆم ،دەچمــە ســەر دوکانهكــهم كــ ه
تایبهتــ ه بــ ه فرۆشــتنی جلوبەرگــی
ئافرەتان».
ئامانجــی (دیمــەن) لــەم کارەی دا

ئەوەیــە ،کــە ژنــان دەتوانــن هەرچــی لەمبارەیــەوە بــۆ (نەوژیــن) دەڵێــت:
خۆیان بیانەوێت ئەنجامی بدەن ،ب ه بێ ژنــان چــۆن لــە پێشــتردا هاوشــانی
پیــاوان کاریــان کردوە ،ئێســتاش ژنە
گوێدان ه قسە و قسەڵۆکی کۆمەڵگا.
دیمــەن ،دەڵیــت« :پێشــتر ژنــان ئازاکانی گەرمیان ،هەمو جیاکاریەکیان
توانایەکــی زۆریــان هەبــوە ،کاری رەتکردوەتــەوە ،نمونەى ژنانانمان زۆره
قورســیان زۆر کــردوە ،ئێســتا ئێمەش كــ ه زیاتر لــە دو کار دەکــهن ،ئەمەش
بەهەمان شێوە لهههمو ئەو ئیشوکارەی نیشــانەی ئەوەیە کە ژن هیچ جیاوازیی
لە ئێستادا بونیان هەیە ،دەتوانین رۆڵ نییە لەگەڵ پیاوان لە روی هێزەوە.
دڵنیــا ،زیاتــر دوا و وتــی« :زۆرجــار
و بهشدارییمان ههبێت».
پیــاوان بــەوە ناســراون ماســولکەیان
بەهێزتــرە لەهی ژنان و توانای زیاتریان
ئیشكردن ههر ماسولكه نیه!
لهســهر ئیشــكردنى ژنــان ،توێژهرێــك هەیە ،ئەمە جگە لە قســەیهكی بێبنهما
پێیوایــ ه ك ه ئهو جیاكارییــهى دهكرێت هیچــی تر نییە ،چونك ه کــوڕان هەر لە
لهنێــوان ژن و پیــاو ،تهنهــا وههمێكى مناڵییەوە بە ئیشی قورس رادەهێنرین،
كۆمهاڵیهتیی ه و ل ه راستى دا بونى نییه .کچانیــش بەئیشــی ســوك ،تەنها ئەمە
دڵنیــا عەلــی ،توێــژەری کۆمەاڵیەتی ،هۆکارەیە».

دو كچ ل ه كفرى ههلی كار بۆ خۆیان دهڕهخسێنن

خۆیان فێــری کاری درومــان دەکەن و
دوکانێکی درومان و کاری دەستیی
◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
بــۆ پەرەپێدانــی کارەکەیــان دوکانێک
بەناوی (بەرگدوریی مرواری) ل ه
دەکەنــەوە .هاودەنــگ-ی  25ســاڵە،
شارهكهیان دا «كفری» دهكهنهوه.
(هاودەنگ) و (بەخشندە)،
دەرچــوی پەیمانــگای شــیکاری
بەپێچەوانەی گەنجەکانی ترەوە ،خۆیان
هەلی کار بۆخۆیان دەڕەخسێنن .ئەوان ئــهوان دو دانیشــتوی شــاری کفریــن نەخۆشــیەکانە و بەخشندە-ی  23ساڵە
کــە دوابــەدوای تەواوکردنــی خوێنــدن دەرچوی بەشی ئەندازیارییە.
دوای تەواوکردنی خوێندنەکەیان،

(هاودەنــگ) چیرۆکــی ســەرکەوتنی
خۆیانی بــۆ (نەوژین) گێڕایەوە و وتی:
«ئێمــە بــەدوای کار دا دەگەڕاین و لە
شــارێکی وەکــو کفــری دا کار بۆ ئێمە
نەبــو» ،هەر ئەمــەش بوە هۆی ئەوەی
بیر لە دانانی دوکانێک بکەنەوە.
(بەخشــندە) درێــژە بــە قســەکانی
هاوپیشەكهى دا «دوابەدوای کردنەوەی
دوکانەکــە ،کچانێکــی زۆر بیرۆکەکەیان
بەدڵبــو و ئێســتا شــەش کچــی تــری
دانەمــەزراو لەالی ئێمــە کاری چنین و
درومان دەکەن».
ئەوان ،نایشــارنەوە کە دانانی دوکانێک
بــۆ دو کچ و لــە شــارێکی وەکو کفری
دا کارێکــی هێنــدە ئاســان نییە ،بەاڵم
هەروەک خۆیان دەڵێن خەڵکانێکی زۆر
دەستخۆشیی و پاڵپشتییان لێ کردن.
هاودەنــگ و بەخشــندە ،خاوەن پالن و
پــرۆژەی گەورەتــرن و هەر بە دوکانێک
ناوەســتن ،بەڵکــو بەنیــازن لەمــاوەی
داهاتودا خولی فێرکردنیش بکەنەوه بۆ
خانمانی ناوچەکەیان.
لەبــارەی کارەکانیانــەوە( ،هاودەنــگ)
زانیاری وردترمان پێ دەدات و دەڵێت:
ئێمــە هەمــو کارێکی چنیــن و درومان
دەکەین بۆ خانمان.
بەخشــندەش ئەمە پشتڕاست دەکاتەوە
و دەڵێــت :جگــە لــە جلــی ماڵــەوە،
کارەکانمــان عهزێــی بوکێنــی و جلی
کوردی و جلــی مۆدە و کاری چنینیش

لەخۆ دەگرێت.
هاودەنــگ و بەخشــندە ،تەنهــا بــە
پێگەیاندنی خۆیان نەوەســتاون ،بەڵکو
لەگەڵ خۆشیاندا هەلی کاریان بۆ شەش
کچی تر دابین کردوە.
ئەو کچانەی لــەوێ کاردەکەن ،ئەوانەن
کــە دوابــەدوای تەواوکردنــی زانکــۆ
دانەمەزراون و ئێستا بەرگدوری مرواری
هەلی کاری بۆ دابین کردون.
(ئەژیــن چــاالک) ،دوای حــەوت ســاڵ
دانەمەزرانــدن ،ئێســتا لــە بهرگــدوری
(مــرواری) کاردەکات .وتــى :مــن زۆر
بە کارەکەم خۆشــحاڵم و بــەدڵ لێرەدا
کاردەکەم.
ئــەوەی بەخشــندە و هاودەنگ دەیکەن
گواســتنەوەی کاری درومــان و چنینــە
لــە ماڵــەوە بــۆ دوکان و بــازاڕەکان،
ئەمــەش بۆ ئــەو کەســانەی رویان لێ
دەکەن ئاســانتر و ئاســودەترە ،چونکە
شوێنێکی جێگیر و زانراوە و خەیاتەکان
لــە بازاڕدا پێشــوازیت لێ دەکەن ،نەک
لەنێــو کــۆاڵن و گەڕەکەکاندا .هەروەک
خۆیــان دەڵێــن ،ئــەو ژنانــەی دێنــە
سەردانیان دەستخۆشیان لێ دەکەن بۆ
ئەم کارئاسانییە.
ئــەوان پێیانوایــە نابێت کچــان لەجێی
خۆیانەوە دانیشــن و چاوەڕێ بن هەلی
کار بێتــە بەردەســتیان و دابمەزرێــن،
بەڵکــو دەبێــت خەمی خۆیــان بخۆن و
هەلی کار بۆخۆیان دروست بکەن.
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كچانى خوێندكار ب ه پاسكیل دهچنه خوێندنگا

◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
کۆمەڵێك کچی گەرمیان بهشدارى ل ه
پرۆژەیەکى ماموستاکەیان دهكهن و
بۆ هاتوچۆکردنی خوێندنگا پاسکیل
بەکاردەهێنن ،ئەوان باس لەوەدەکەن
نهك رێگری ،بهڵكو کۆمەڵگا زۆر
هاوکاریانە.
لــ ه ئامادهیــی (لهيــا زانــا) لهكــهالر،
مامۆســتایهك پرۆژهیهكــى بههــاوكاری
خوێندكارهكانــى دهســتپێكردوه ،كــ ه
بریتییــ ه لــ ه بهكارهێنانى پاســكیل بۆ
هاتوچــۆ ،لهم پرۆژهیهشــدا هاوشــانى
كوڕان ،ژمارهیهك ل ه كچانیش بهشدارن.
شەهین ســاالر )18( ،ساڵ ،یهكێك ل ه
بهشــدارانى پرۆژهكه ،باس لەوە دەکات
کــە رۆژانــە بــۆ هاتوچــۆی خوێندنــگا
پاســکیل بەکاردەهێنــن ،ئامانجــی لەم
کارەش ئەوەیــە کــە ژینگــەی کــەالر

بپارێزێــت و بــۆ خەڵکــی رون بکاتەوە
کەالر ناوچەیەکی داخراو نیە.
دەڵێت« :پێویســتە کچان رێچکەشکێن
بن و بیســەلمێنن کە کەالر ناوچەیەکی
داخــراو نییــە و هەوڵبــدەن نــەک لــە
پاســکیل لێخوڕیــن ،بهڵكــو بــۆ هەمو
کارەکانی ژیان گوێ ب ه قس ه و قسهڵۆك
نهدهن و بەردەوام هەوڵبدەن».
زۆربەی ئەو کچ ه خوێندكارانهى بهشدارن
لــهم پرۆژهیــ ه و پاســکیل لێدەخوڕن،
جگ ه ل ه ســوده وهرزشیهكهى ،ئامانجی
سهرهكیشــیان پاراســتنى ژینگــهى
شارهكهی ه ك ه بهكارهێنانى ئۆتۆمبیل ب ه
یهكێك له هۆكارهكانى پیسبونى ژینگ ه
دادهنرێت.
رۆژە رزگار )17( ،ســاڵ ،بهشــدارێكى
دیكــهى پرۆژهیهكهیــه ،داوادەکات
بتوانرێت پاســکیل بەکاربهێنن بۆ هەمو
شــوێنەکان نەک تهنها ل ه خوێندنگاكان
دا.

دەڵێــت« :داوا لەهەمــو خەڵک دەکەم
پاســکیل بۆ هەمو شــوێن بەکاربهێنن،
چونکە دەبینــە خاوەنی هەوایەکی پاک
و ژینگەیەکی تەندروست».
بهپێچهوانهى ئهوهى چاوهڕێیان دهكرد،
کچانى پاسكیلســوار ،دڵخۆشــن بەوەی
کۆمەڵگا بەشــێوەیەکی باش پێشــوازی
له پرۆژهكهیان كردوه.
ســۆلین ئیبراهیــم )15( ،ســاڵ،
بــاس لــهوهدهكات كــ ه بۆ بهشــداریی
لــهم پرۆژهیــهدا ،زۆرێــك لــ ه خهڵكى
دهستخۆشییان لێكردون.
وتی« :قســەش بەکەمی هەر دەکرێت،
بەاڵم گرنگ گوێ پێنەدانە».
بەشــداری کردنی کچان لە پرۆژەی لەم
شــێوەیە ،پێویســتی بەوە هەیە لەگەڵ
پاڵپشــتی کۆمەڵــگا ،خێزانەکانیــش
پاڵپشــتی کچەکانیــان بکــەن ،وادیاره
كچانى پاسكیلسوار ئهم پشتیوانیهشیان
بهدهستهێناوه.

فيچهر

بااڵ ســامان )15( ،ساڵ ،دەڵیت« :لهم
كارهمانــدا دایــک و باوکــی هەمومــان
بەشێوەیەکی باش هاوکارمانن ،ئهمهش
وایكردوه ئێمهش بهردهوام بین».
داوا لە خەڵک
جگ ه ل ه پاراســتنى ژینگــه ،ئامانجێكى
تری ئهم پرۆژهیه ،پهرهدان ه ب ه بهشداریی
دەکەم پاسکیل
كچــان لــ ه كۆمهڵــگادا ،بهتایبهتى لهو
بۆ هەمو شوێن
بوارانــهى كــ ه بهشــدارییكردن تهنهــا
كورتكراوهتهوه بۆ كوڕان.
بەکاربهێنن
سەروەت فایهق ،مامۆستای وەرزش ل ه
ئامادهیــی (لهيال زانــا) و خاوهنى ئهم
بيرۆكهيــه ،بــاس لــەوەدەکات ئامانجی
لــەم پــرۆژە خزمەتکردنــی ژینگــەی
کــەالرە ،هەروەهــا هاوکاریەکــە بــۆ رێگــری خێزانیــی یــان داراییــهوه،
کەمکردنەوەی رێگریی لهبەشداری کچان نهیانتوانیوه لهگهڵیان بهشدار بن.
سەبارەت بە لێكهوتهكانى كارهكهشیان
ل ه چاالكیهكان.
نهیشاردهوه ك ه بهشــدارییكردنى كچان لهنــاو كۆمهڵگا( ،م .ســهروهت فایهق)
لــ ه پرۆژهكــهی دا زۆر زیاتر بوه لهوهى وتــى« :بەشــێوەیەکی زۆر بــاش
خۆی چاوهڕێی دهكرد ،بهاڵم ســهرباری پێشــوازیمان لێكــراوه و دهســتخۆیمان
ئهوهش بهشــێكى تر ل ه كچــان بههۆی لێدهكهن».

لوتەوانە برهو پهیدا دهكاتهوه
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
وهك بڵێی چهرخى زهمانه دهگهڕێتهوه
دواوه ،كچانى ئێستا هاوشێوهى ئهوهى
ژنانى كۆن كردویانه ،پهنا بۆ دانانى
لوتهوانه دهبهن ،جگه ل ه جوانكارییش،
هیچ هۆكارێكى تریان لهم كارهدا نییه.
لوتهوانهكردن ،یاخود كونكردنى لوت و
دانانــى كانزایــهك وهك جوانكاریی لهو
كونــ ه وردهدا ،بوهتــ ه حاڵــهت و بگره
دیاردهیهكــى بــاوى ناو ژنانى ئێســتا،
ئهمــهش لهكاتێكدای ه لهســااڵنى رابردو
ئــهم حاڵهت ه زۆر كهمبوه و دیاردهكهش
وهكــو بابهتێكى كهلهپوریــی كه ژنانى
كۆن ئهنجامیان داوه ،سهیر كراوه.
ئهگــهر پاســاوى ژنانــى كــۆن بــۆ
لوتهوانهكردن جیاواز بوبێت ،ئهوا ژنانى
ئێســتا كۆكن لهســهر ئــهوهى تهنها بۆ
جوانكاریی ئهم كاره دهكهن.
نەســرین عهلــی 29 ،ســاڵ ،ژنێك ه ك ه
لوتهوانهى كردوه ،بۆ (نەوژین) دەڵێت:
«مــن ماوهیهكــ ه لوتهوانــ ه دهكــهم و
مهبهستیشم لهم كاره ،تهنها جوانكاریی ه
و روخسار جوانتر دهكات».
ههندێــك لــ ه كچــان كارى كونكردنــى
لوتیان دهسپێرن ه برینپێچ و پهرستاران
و پزیشــكان ،ههندێكى تریشیان خۆیان
یان كهسێكى خۆیان ئهنجامى دهدهن.
نهســرین ،باســی لهوهكــرد كــ ه خــۆی
ههســتاوه ب ه كونكردنــى لوتى خۆی ب ه

جاران ژنان بۆ
ئازارشكاندن
لوتهوانهيان كردوه

دهرزى دهزو و پاشــان تهنێكــى زێــڕی
تێكردوه بۆ سارێژكردنهوهى برینهكه.
ههمــو جارێــك كارهكــ ه بهم ئاســانیی ه
ئهنجام نادرێت ،بهڵكو ههندێك له ژنان
بههۆكارێكى تایبــهت ،ناتوانن لوتهوان ه
بكهن.
ئەفــراح عومهر 23 ،ســاڵ ،بــاس لەوە
دەکات کــە  3جــار لوتی کــون کردوە،
بەاڵم بەهۆی هەســتیاری و دروستبونی

زامەوە وازی لێهێناوە.
ئاماژەشی بەوەدا« :پزیشك پێی وتوم
نابێت لوتەوانە بەکاربهێنی».
لوتهوانهدانــان لــ ه كۆن دا ،ســهرباری
الیهن ه جوانكاریهكهى ،بههۆكارێكیش بۆ
كهمبونهوهى ئــازارى مناڵبون الی ژنان
دانراوه.
حەنیفە عهلی ،ب ه  79ســاڵ تهمهنهوه،
هێشتا شوێنى لوتهوانهكهى سهرنجت بۆ

ســهر روخساری رادهكێشــێت .ئاماژهى
بهوهكــرد جاران ژنان وهكــو جوانكاری
و ههروههــا نهریتێــك كــ ه پێیانوابــوه
ئــهم لوتهوانهیــ ه ئــازاری مناڵبون کەم
دەکاتەوە ،كردویانه ،بهاڵم ههرخۆیشــی
دانى بهوهدا نا ك ه ئهم ه تهنها ئهفســان ه
بوهو هیچ بنهمایهكى نییه.
ئــهوهى ل ه دانانى لوتهوانهدا پێویســت ه
ژنــان رهچــاوى بكــهن ،ل ه یــهك كاتدا

جوانى لوتهوانهك ه و تهندروست بونێتى.
کەمال محهمهد ،پیشهى پەرستارە و ل ه
نۆرینگهكــهى دا كارى كونكردنــى لوتی
ژنان بۆ لوتهوانهدانان ئهنجام دهدات.
ئاماژهى بهوهكرد لهروى جوانكارییهوه،
لوتەوانــە بۆ ئــهو ئافرەتــەی کە کونی
لوتی گەورەیــە نابێت ،بەڵکو بۆ ئهوان ه
گونجاوه کە لوتیان چاڵ و درێژە.
ئاماژهى بهوهشكرد ئێستا لهبری دهرزى
دهزو ،ب ه ئامێرێكــى تایبهت ك ه خۆیان
پێــی دهڵێــن «دهمانچــه» ،ئــهو كاره
دهكهن و پێش كونكردنهكهش شــوێنى
كونهك ه ســڕ دهكهن بۆ ئــهوهى ئازارى
نهبێت.
هۆشداریشــی دا كــ ه هەندێــک بــە
نەشــارەزایی كونهك ه دهكــهن ،ئهمەش
مەترســی لهسهر تهندروســتى كهسهك ه
دروست دەکات.

رۆشنبيرى
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شێوهكار (بێریڤان محهمهد):

كۆمهڵگا رێز له هونهر ناگرێت

ئاســتهنگیهكانى بــهردهم ئــهم كچــ ه
◘ نهوژین ،سهباح حسێن
شێوهكاره ،كاتێك زۆر گهوره و سهخت
بــو ،ك ه روداوى تابلــۆ ئیرۆتیكیهك ه ك ه
ئهگهرچی ماوهیهكى كهمه ل ه بوارى
ب ه «تابلۆ روتهكهى زانكۆی گهرمیان»
هونهری شێوهكاریی دا كاردهكات،
نــاوى دهركردوه ،هات ه ئاراوه .پوختهى
بهاڵم بههۆی ئهو وێنانهى كه ل ه
روداوهكهش ئهوهیــ ه ك ه بههۆی ئهوهى
پێشانگایهكدا ل ه زانكۆی گهرمیان
ئهو و كچ ه شێوهكارێكى دیكهى هاوڕێی
نمایشی كرد ،بو به یهكێك ل ه
چهنــد تابلۆیهكیــان ل ه پێشــانگایهكى
شێوهكاره دیارهكانى گهرمیان .ئهو
ئهگهرچی ئهم كاره زۆر ناساندویهتى ،زانكــۆی گهرمیــان نمایــش كردبــو ك ه
جهستهى ژنى ب ه روتى تێدا پیشاندرابو،
هاوكات بوهت ه مایهى ئهوهش زۆر
هێرشى بكرێت ه سهر و قسهى نهشیاوی رێگهى نمایشــكردنى ئــهو تابلۆیان ه ل ه
پێشانگاك ه نهدرا ،ئهمهش بهدواى خۆی
ئاراست ه بكرێت ،بهاڵم ئهمانه هیچ
دا ههاڵیهكى زۆری دروست كرد.
ئهو كچهیان سارد نهكردوهتهوه و
لهبــارهى ئــهو روداوهوه( ،بێریڤــان)
تائێستاش لێبڕاوان ه درێژه بهكارى
دهڵێــت« :هــۆكارى ئــهو روداوه بــۆ
هونهریی دهدات.
تێنهگهیشــتن دهگهڕێتهوه ،چونك ه ئهو
بێریڤــان محهمــهد 21 ،ســاڵ ،یهكێك ه كهســان ه ل ه تابلــۆكان تێنهگهیشــتن و
لــهو كچــ ه شــێوهكارانهى گهرمیان ك ه پرسیاریشــیان نهكرد ك ه تابلۆكان چین
لهماوهكانــى رابــردودا بهشــدارییكردنى و داواى البردنیان كرد».
تابلۆكانى ل ه پێشــانگایهكى شێوهكاری ئــهم روداوه ب ه وتــهى (بێریڤان) ،ههم
لــ ه زانكــۆی گهرمیــان ،كاردانــهوه و ســودی ههبوه هــهم زیــان ،زیانهكهى
ههرایهكــى زۆری دروســت كــرد .ئــهو ئهوهبوه ك ه روبهڕوى ههڵمهتێكى زۆری
خوێندكارى پهیمانگا هونهرهجوانهكانى ناوزڕاندن و سوكایهتى بونهتهوه ،الیهن ه
كفرییــ ه و ههركاتێكیش دهرفهتێكى بۆ ئیجابیهكهشــى ئهوهی ه كــ ه ئهوان زیاتر
بێتــ ه پێشــهوه ،بهشــداریی چاالكــی و ناسراون و خهڵكێكى زۆریش پشتیوانى
لێیــان كــردوه چ لهنــاوهوه و چ لــ ه
كارى هونهریی دهكات.
لهبــارهى ســهرهتاكانى تێكهڵبونــى
بهكارى هونهریــی( ،بێریڤان) گهڕایهوه
ســهر ئهوهى ك ه هونهر حهزێكى مناڵی
ئهو بوه ،بــهاڵم ب ه دیارییكراوى لهپاش
ساڵی  2015و دواى سهردانى سهنتهرى
چاالكی گهنجانى كهالر ،توانیویهتى ئهو
حهزهى بخات ه واری جێبهجێكردنهوه.
یهكــهم ههنــگاوه جیدیهكانــى بــۆ
شــێوهكاری ،لــ ه بهشــى شــێوهكارى
سهنتهرى گهنجانى كهالر دهستپێكردوه،
پاشــان ئهم ه هانى داوه بــۆ ئهوهى رو
ل ه خوێندنى هونهر بكات بهشــێوازێكى
ئهكادیمــی و بــۆ ئــهم مهبهســتهش ل ه
پهیمانــگاى هونهرهجوانهكانــى كفــری
دهستبهكار بوه.
وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات ،پێ ب ه پێ
لهگهڵ وان ه ئهكادیمیهكانى پهیمانگاكهى،
پــهرهى ب ه خولیــا و بههرهكهى داوه ل ه
هونهری شــێوهكاری ،هــهروهك تابلۆی
جیاوازیشــی نهخشــاندوه ،ك ه ههندێك
لــهو تابلۆیانــهى نهك ههر لــ ه كهالر و
كفــری ،بهڵكو ل ه ســلێمانى و ههولێر و
ههڵهبجهش نمایش كردوه.
بهردهوام خێزان و ژینگهى كۆمهاڵیهتى،
رۆڵی بهرچاو دهگێــڕن ل ه پهرهدان یان
الوازكردنى بههرهى تاكهكان ،ئایا لهالی
(بێریڤان) رهوشهكه چۆن بوه؟
لهوهاڵمــدا ئامــاژه بــهوهدهكات كــ ه
ماڵهوهیان زۆر هاوكاریی بونه ،بهتایبهت
باوكی ،ئهمــهش وایكردوه ك ه لهبهردهم
ئاستهنگیهكاندا چۆك دانهدات.

دهرهوهى واڵت.
لهگهرمیاندا ماوهیهك ه بهشــداریی كچان
لــ ه چاالكیــ ه هونهریــهكان زیادبونــى
تێــدا بهدیــی دهكرێــت ،بــهاڵم بهوتهى
(بێریڤان) ئهم ه ماناى نهبونى ئاستهنگ
و گرفت نییه.
وتى« :لهگهرمیانــدا كچى بههرهمهندى
بــاش هاتونهتــ ه پێشــهوه ،بهتایبــهت
بونــى پهیمانــگاى هونهرهجوانهكانــى
كفــری رۆڵی ههبوه ل ه پێگهیاندنى كچى
هونهرمهنــد ،بــهاڵم ســهرباری ئهوهش
رێگری ههیه«.
لهبــارهى رێگریهكانیشــهوه ئامــاژه
بــهوهدهكات كــ ه زۆر كــچ هــهن كــ ه
بههرهمهنــدن ل ه بــوارى هونــهر ،بهاڵم
لهالیــهن خێزانهكانیانــهوه رێگــهى
كار و بهشــدارییان پێنادرێــت و
رێگهیــان لێدهگیرێــت لــ ه پهیمانــگاى
هونهرهجوانــهكان بخوێنــن ،ئهمــهش
وادهكات لهو بوارهدا بكشێنهوه.
(بێریڤان) بهگشــتیش بهگلهیی ه لهوهى
ك ه وهكو پێویســت رێزی هونهر و كاری
هونهریــی ناگیرێت .لهوبــارهوه دهڵێت:
«رێــز و حســابێكى ئهوتــۆ بــۆ هونهر
ناكرێــت ،چ لهالیهن خهڵك و چ لهالیهن
دهسهاڵتیشهوه بهتایبهت لهگهرمیان».

ژنانى رۆماننوس ب ه ناوزڕاندن
پێشوازییان لێدهكرێت
◘ نهوژین
هیچ كاتێك به قهدهر ئهم دو سێ
ساڵهى رابردو ،ههڵمهتی چڕ بۆ
روشاندنی كهسایهتى و ناوزڕاندنى
ژنانى رۆماننوسى عێراقی نهبینراوه،
ئهمهش لهكاتێكدایه كه عێراق بهوه
ناسراوه یهكێك له ههره پێشهنگ ه
ژنهكانى بواری ئهدهبیاتى نوێی تێدا
ههڵكهوتوه ،ك ه (نازك مهالئیكه)یه.
لهم چهند ســاڵهى دواییدا رۆمان وهكو
ژانرێكى ئهدهبیی ،ل ه عێراق دا برهوێكى
زۆرى پهیــدا كرد ،بهتایبهت ك ه چهندین
رۆمانــى بهپێــز باڵوكرانــهوه و چهندین
رۆماننوســى نوێ بهدیــار كهوتن ،ئهم ه
سهرباری بهرهوپێشــهوهچونى ههندێك
ل ه رۆمانووسهكانى پێشوتر.
لــهم نێوهندهشــدا ،ژمارهیــهك ژنــ ه
رۆماننوس دهركهوتــون ،ك ه ههندێكیان
توانیویان ه ناوبانگهكهیان لهسهر ئاستى
عێراقــهوه بگهیهننــ ه ئاســتى واڵتــ ه
عهرهبیهكان و رۆمانهكانیان پێشــبڕكێ
بــكات بــۆ بهدهســتهێنانى خهاڵتــى
ئهدهبیی گرنگ و بااڵ.
بهاڵم لهبهرامبهر ئهم ههوڵ و تهقهالیهى
ژنان دا ،ههڵمهتێكى چڕى شــكانهوه و
برینداركردنى كهسایهتى و ناوزڕاندن ل ه
تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان دژ بهو نوســهران ه
دهستى پێكردوه ،ههڵمهتهك ه گهشتوهت ه
ئاســتێك ك ه ب ه باڵوكردنهوهى قســهى
پــوچ تۆمهتباریــان بكــهن و هــهروهك
ههندێــك لهو ژنــ ه رۆمانووســانهش ب ه
دزین یان كڕینی بهرههمى كهســانى تر
تۆمهتبار بكرێن.
(شهمهم بیرهم ،شههد ئهلراوی و حورا
ئهلنهداوى) ،سیان ل ه دیارترین ئهو ژن ه
رۆمانووس ه عێراقیانهن ك ه رۆمانهكانیان
ل ه دو بۆ سێ ساڵی رابردودا كاردانهوهى
زۆری دروستكردوه.
شــهمهم ،پــاش ئــهو هێرشــانهى كــ ه
بههۆی رۆمانهكهیهوه (هاشتاك زهری)
روبهڕوى بویهوه ،پێیوای ه ك ه هۆكارهك ه
بۆ سروشتى كۆمهڵگه دهگهڕێتهوه.
دهڵێــت« :بهســادهیی كۆمهڵگاكهمــان
واینابینێــت كــ ه ژنــان غهیــری رۆڵیان
وهكــو دایــك و كابــان ،هیــچ رۆڵ و
سهركهوتنێكى تریان ههبێت».
دهشڵێت :ئهو كهسانهى ك ه دهڵێن ئهم
هێرشــهى لهســهر مــن و هاوكارهكانى
ترم ه پهیوندی ب ه رهگهزهوه نیه ،ئهوا با
یهك نمونهم بدهنێ ك ه نوســهرانى پیاو
بهمشێوهیه هێرشیان كرابێت ه سهر.
زۆرینــهى ئــهو هێرشــانهى دهكرێتــ ه

هیچ جنێو و
سوكایهتیهك نهماوه
بهرامبهرم بهكاریان
نههێنابێت

سهر ئهو رۆماننوســانه ،لهرێگهى تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوهیه ،بهشــێوهیهك ك ه
وهكــو خۆیــان دهیڵێــن ،ســوپایهك ل ه
بهكارهێنــهران دژیان و بۆ ســوككردنى
ههوڵ و ماندوبونیان بهكاردهخرێت.
شههد ئهلراوی ،ك ه ب ه رۆمانهكهى (ساع ه
بغــداد) ههرایهكــى زۆری دروســتكرد،
ئامــاژه بهوهدهكات ك ه كهســانێك ههن
وهك ئــهوهى هیچ بابهت و كێشــهیهكى
تر نهبێت ،ههر سهرقاڵن ب ه رۆمانهكهى
ئهو و هێرشكردن ه سهرى.
دهشــڵێت :هیچ جنێو و ســوكایهتیهك
لــ ه فهرههنگیاندا نهمــاوه ك ه بهرامبهرم
بهكاریان نههێنابێت.
بهاڵم وایاره ئهم هێرشــان ه نهیانتوانیوه
لــ ه پێگــهى ئــهو رۆمــان و ههواڵنــ ه
كهمبكهنــهوه ،چونكــ ه لهناوهنــده
ئهدهبیــهكان و لــهالی رهخنــهكان و
لێكۆڵهرانــهوه ،پێشــوازیهكى بــاش ل ه
رۆمانهكــهى (شــههد) كــراوه و توانى
بگاتــ ه لیســتی كورتكراوهى «شــۆرت
لیســت» خهاڵتــى پۆكــهر بــۆ رۆمانى
عهرهبی.
ئهگــهر دو رۆمانوســهكهى تــر تهنهــا
ســوكایهتى و هێرشــی برینداركــهرى
كهسییان بكرێته سهر ،ئهوا رۆمانووسى
ســێیهم تۆمهتبــار كراوه بــهوهى خۆی
رۆمانهكــهى نهنوســیوه و باوكــی لــ ه
كهسێك بۆی كڕیوه.
حــهورا ئهلنــهداوی ،نوســهرى رۆمانى
(قسمت) باس لهوهدهكات ك ه هێرشێكى
چڕی لهسهره بهوهى رۆمانهكهى لهالیهن
باوكیهوه ب ه بڕی ( )10ههزار دۆالر بۆی
كڕاوه.
دهشپرســێت :هیــچ نوســهرێك ههیــ ه
كه بهرههمى شــهش ســاڵی نوســین و
بیركردنــهوهى بــ ه ( )10هــهزار دۆالر و
بهو نرخه ههرزانه بفرۆشێت؟!
سهرچاوه:

رصيف 22
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«خێزانەکەم لە بەر ئیشی ماڵەوە نەیانهێشت بخوێنم»

ماف

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
ههتائێستاش بۆ (سارا) ،روداوى
دهركردنى له خوێندن ،وهكو برینێكى
سارێژ نهبوى لێهاتوه كه ب ه ناوهێنان
و باسكردنى ،دهكولێتهوه و ئازاری
پێدهگهیهنێت .ئهو ناتوانێت ئهو خهم ه
له دڵ دهربكات كه خێزانهكهى تهنها
لهبهر ئهوهى كاری ماڵهوهى پێ بكهن،
لێنهگهڕاون له خوێندنهكهى بهردهوام
بێت.
ئهوهى بهســهر (سارا)دا هاتوه ،بهسهر
زۆر كچى تری گهرمیان دا هاتوه ،كاتێك
خێزانهكان بههۆكارى جیاواز كچهكانیان
لهبهر خوێنــدن دهردهكهن و ل ه كونجی
ماڵهوه قهتیسیان دهكهن.
سارا ،ناوی خوازراوى كچێكى دانیشتوى
ناحیهى (رزگاری)یه ،بە روخســارێکی
خەمــاوی و بــێ هیواییەوە ،باســی ل ه
سهربوردهى خۆی كرد.
وتى« :خێزانەکەم لە بەر ئیشی ماڵەوە
نەیانهێشــت بخوێنــم ،ئــەو خــەون و
ئاواتانەی کە هەم بو لهگۆڕیان نا».
دهركردنى كچان لــ ه خوێندن بهتایبهت
ك ه قۆناغی ســهرهتایی تــهواو دهكهن،
یهكێــك بو لــ ه جۆره بــاو و باڵوهكانى
دهركردنى كچان لهبهر خوێندن.
تــرێ 21 ،ســاڵ ،یەکێکــی تــرە لــەو
قوربانیانــەی کــە براکانــی رێگــری
خوێندنیــان لێ کردوە پاش تهواوكردنى
قۆناغی سهرهتایی.
وتــى« :زۆر حــەزم بــە خوێنــدن بو،
پاش ئــهوهى چەند ســاڵیکی خوێندنم
تێپەڕانــد ،دواتر براکانــم بونە رێگر لە
بەردەممــدا و نەیانهێشــت بەردەوامــی
بەخوێندن بدەم».
بەپێچەوانەی ئهم حاڵهتانهوه ،حاڵهتی
دیكــهش ههن ك ه كچان ویســتویان ه واز
لهخوێنــدن بێنــن ،بــهاڵم خێزانهكانیان
رێگهیان پێنهداون.

فۆتۆ :ئاسيا حسێن
نمــە 23 ،ســاڵ ،باســی لهوهكــرد كــ ه
لــ ه قوتابخانــهدا زۆر «تهمــهڵ» بوه و
ویســتویهتى وازبێنێت ،بــهاڵم خێزان و
بهتایبهت برا و خوشــكهكانى هاوكاریان
كــردوه و دهرســیان پێخوێنــدوه و
لێنهگهڕاون واز بێنێت ،ههتا توانیویهتى
ســهرجهم قۆناغهكانــى خوێنــدن بــ ه
سهركهوتویی ببڕێت.
سهرباری ئهم نمونانهش ،بهاڵم بهوتهى
بهڕێوبهرى گشتى پهروهردهى گهرمیان،
دهركردنى كچان لهبهر خوێندن ،حاڵهت ه
و دیارده نییه.
م .دارا ئهحمهد ســهمین ،ب ه (نهوژین)
ى راگهیاند :ئامارێکی ورد لەبەردەستدا
نیــە لهمبارهیهوه ،بهاڵم ئهوهى ههی ه تا
ئێســتا نەبوە بــە دیاردە و لــە حاڵەت
تێپەڕی نەکردوە.
ئهگهرچی رێژهكهشــی كــهم بێت ،بهاڵم
حاڵهتهك ه تائێستاش بونى ههیه ،رهنگ ه

تهنهــا جیاوازیهكــ ه ئهوهبێــت كــ ه ئهم
حاڵهت ه لهنێــو ئهندامانى خێزانهكانیش
دا وهكجاران جێگهى قبوڵكردن نییه.
وێت
دیە ،تهمهنى  13ساڵه ،باوكی دهیه
زۆر حەزم بە
لــ ه خوێنــدن دهری بــكات ،بــهاڵم بــ ه
هاوسەرەکەم
خوێندن بو،بهاڵم
پاڵپشــتیی دایكی توانیویهتى بهردهوام
پێیخۆش نیە
بێت.
براکانم بونە رێگر
دایكــی دیــه ،بــۆ (نهوژیــن) دهڵێــت:
كچهكهم بخوێنێت
لە بەردەممدا
«هاوســەرەکەم پێیخــۆش نیــە (دیە)
بخوێنێــت و دەڵێــت بــا لەماڵــەوە
کاربــکات ،بــهاڵم چونکە خــۆم ئازاری
نەخوێندەواریم چەشــتوە ،تا لەژیان بم
هەوڵــدەدەم کچەکەم بــەردەوام بێت لە
بهرای توێژهرێكى دهرونى ،ئهم كارهى پەراوێز خســتن و دورخســتنەوەی هەر
خوێندن».
ئــهم دۆخــ ه وای لــهو كچه كــردوه ك ه ههندێــك لــ ه خێزانــهكان دهیكــهن ،ب ه تاکێکــی کۆمەڵگــە ،دەبێتــە زەبــری
ههر لهئێســتاوه خــهون بــهوه ببینێت شــێوهیهكى خراپ و مهترسیدار بهسهر دەرونی یان تێکدانی باری کەسەکە.
لهداهاتــودا ببێت ب ه پارێزهر و وهكخۆی دهرون و كهســایهتى كچهكهیــان دا جهختیشیكردهوه «پێویست ه كچ و كوڕ
وهك یهك ســودمهند بن لهخوێندن ،بۆ
وتــى« :ههتا داكۆكی لــە کچانی وەکو دهشكێتهوه.
عهبــاس مهحمــود ،ئامــاژهى بهوهكرد ئهوهى داهاتوى خۆیان رهنگڕێژ بكهن».
خۆم بكهم».

«بههۆی تەداخولی خهسومهوه له هاوسهرهكهم جیابومهوه»

دهستوهردان ...مۆتهكهى ژیانى هاوسهران
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ئهگهرچی لهگهڵ هاوسهرهكهى دا
كێشهیهكى ئهوتۆی نهبو ،بهاڵم
وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات،
دهستوهردانه ههمیشهییهكانى
كهسوكارى هاوسهرهكهى ل ه ژیانیان،
وای له (دێرین) كرد سهرهنجام لهو
كوڕه جیا ببێتهوه ك ه چهند ساڵێك
خۆشهویستی بوه .ئهگهرچی بهم كاره
دڵگرانه ،بهاڵم پێشیوایه ل ه ئاست
ئهو دهستوهردان ه زۆرانهى ههبوه ل ه
ژیانیان ،چارهیهكى تری نهبوه.

یهكێــك لــ ه دیارتریــن ئــهو هۆكارانهى
دهبن ه هۆی جیابونهوهى هاوســهران ل ه
یهكدی ،دهســتوهردان یان «تداخلی»
خێزانیــ ه ل ه ژیانى تایبهتــى ئهوان ،ك ه
ئهمــهش تهنهــا ژنانــی نهگرتوهتهوه و
ناچار بــ ه جیابونهوهیان بــكات ،بهڵكو
پیاوانیشى گرتوهتهوه.
دێریــن ،ناوى خــوازراوى ژنێكى ()27
ساڵى دانیشتوى كهالره ،چیرۆكى خۆی
لهبارهى جیابونهوهى ل ه هاوســهرهكهی
بۆ(نهوژین) گێڕایــهوه و وتى« :ب ه بێ
رهزامهندى ماڵى باوكم شــوم بهو كوڕه
كرد ،چونك ه خۆشمدویســت ،گهرچی ل ه
ماڵــى خۆمــان بوین ،بهاڵم خهســوم و
خوشكێكى هاوسهرهكهم زۆر تهداخولى
ژیانمانى دهكرد».
وتیشــى :بــ ه مێردهكهمیــان
دهوت پــاره ســهرف مهكــ ه
بــۆ مــن و گێچهڵیــان بــۆ
دهدۆزیمــهوه ،ئیتر ژیانم
بهتــهواوى ناخۆش بو و
نهمتوانى بهرگهى بگرم
و سهرهنجام جیابوینهوه.
دهســت وهردانى خێزانى
تهنهــا ژنانــى ناچــار بــ ه
جیابونهوه نهكردوه ،بهڵكو
پیاوانیش بێبهرنین لهوه.
عهلى )32( ،ساڵ ،دانیشتوى
قهزاى كــهالره ،ب ه داخێكى
زۆرهوه بۆ (نهوژین) دواو
وتــى« :بۆ مــاوهى دو
ســاڵ هاوســهرگیریم
كــرد ،ئهگهرچــى
بــ ه كــۆى ئــهو

ماوهیــ ه  8مانــگ پێكــهوه نهبویــن ب ه
تهواوهتى ،ئهویش ب ه هۆكارى ئهوهى ك ه
دایكى زۆر تهداخولى ژیانى دهكرین».
وتیشــی :خهســوم ههمــو كۆتایــى
ههفتهیــهك هاوســهرهكهى دهبردمهوه،
ل ه كاتێكدا ههردوكمان فهرمانبهربوین و
كۆتایى ههفتهكانمــان دهبو ك ه پێكهوه
پشــو وهربگریــن ،ئهویــش بــ ه گوێــى
دایكــى دهكــرد وهك ل ه من ،ك ه دهموت
مهچۆرەوە ،لهسهر ئهوه دو مانگ تۆرا و
ماڵــى دایكى وا تێگهیاندبوك ه من حهزم
به ئهوان نیه.
ئهم كێشانهى (عهلی) و هاوسهرهكهى،
تادههات زیاتر دهبو ،ههتا سهرهنجام ل ه
یهكتری جیابونهوه.
دهستوهردان ل ه ژیانى هاوسهران،
بوهتــ ه یهكێــك لــ ه
هــۆ كا ر ه

بهرچاوهكانى جیابونهوهى هاوسهران ل ه
یهكدی ،ئهمهش بهوتهى پارێزهرێك.
ئاریــان عوســمان ،بۆ(نهوژین) دهڵێت:
«ئهگهرچى ئامارێكى ورد ل ه بهردهستدا
نیه ،بــهاڵم یهكێك لــهو هۆكارانهى ك ه
وایكــردوه حاڵهتهكانــى جیابونــهوهى
دهستوهردانى
هاوســهران رو لــ ه ههڵكشــان بــكات،
خێزانى وايكردوه
دهســتوهردانى خێزانییــ ه لــ ه هــهردو
رهگــهز ،ب ه بیانوى چ هۆكارێك ئهوهیان
رێژهى جيابونهوه
نازانــم ،بهاڵم لهم ماوانهى دواى رێژهك ه
زياتر بكات
بهرز بوهتهوه».
ئهگــهر ئــهو پارێــزهره هــۆكارهكان
نهزانێــت ،ئــهوا توێژهرێكــى دهرونــى
پێیوایــ ه هۆكارهكــهى چهند بهشــێكه،
لهوانهش پهروهردهى خێزانیی.
کارزان فوئاد ،توێژهرى
كــه ناچار بون بههۆی دهســتوهردانهوه
دهرونى ،بۆ(نهوژین)
دهڵێت :كۆمهڵێك ل ه هاوسهرهكانیان جیا ببنهوه ،كهسانى
دیكــهش هــهن كــ ه لێنهگــهڕاون ئــهو
هۆكار ههن
دهستوهردانانه ژیانیان لێ بشێوێنێ.
كه وایكردوه
یــاران ،ناوى خــوازراوى ژنێكى دیكهى
خێزانهكان
شــارى كــهالره ،بــاس لــهوهدهكات ك ه
دهست وهر
نزیكــهى ( )2ســاڵ ه بــ ه رهزامهنــدى
بدهن ه ژیانى
خێزانهكهی هاوســهرگیری كردوه ،بهاڵم
هاوسهرى
ماڵى خهزورانى بهو هاوسهرگیریی ه رازى
نهبــون و بهزۆری هاوســهرهكهى رازیی
بون بێنهخوازبێنى.
مناڵهكانیان ،دهڵێت« :ههرچهند باش نهبون لهگهڵم،
بــهاڵم من هــهر بهردهوام بــوم ،چونك ه
ئهویش:
هاوســهرهكهى خۆمم خۆشدەویســت و
(دابونهریت،
ئهویــش منــى خۆشدهویســت ،تــا واى
سیستهمى
لێهــات ناچــار بون بــ ه قهبــوڵ كردنم،
پهروهردهى خێزان،
ئێستا خهزورم ههفتهیهك نهمان بینێت
الیهنى ئاینى و الیهنى
تێلمــان بــۆ دهكات و دهڵێــت بیرتــان
ئابوریی).
لهبهرامبهر ئهو كهســانهدا دهكهم».

وتار
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ئایا مهرجه له پشت ههر پیاوێكى
سهركهوتو ژنێكى مهزن ههبێت؟

کچی جوان دەكرێت
وێنەیەکت بگرم؟
(ئەخالق ،شەرەف
و ناموس) ،هەمو
ئەوانە بەندن بە
وێنەیەکی تۆوه

◘ ئاسیا حسێن
جارێکــی تــر کامێراکــەم هەڵدەگــرم و
پیاســەیەک بەنێــو کۆاڵنەکانی شــاردا
دەکــەم ،بەو ئومێدەی یــەک دو دیمەن
بچرکێنــم و رۆژەکەمــی پــێ جوانتــر
بکەمەوە.
چەند دیمەنێکم بەرچاو کەوت ،بۆنمونە:
مــام حاجیەک بــەدەم ژماردنــی دانەی
تەســبیحەکەیەوە کــپ دانیشــتوە و لە
ئاوابونی خۆر دەڕوانێت .باش دڵنیا نیم
زیکر دەکات یاخود تەنها بۆ سەرقاڵبون
دانەکانــی تەســبیحەکەی دەژمێرێــت.
جارناجارێکیــش لەگــەڵ برادەرەکانــی
حکایەتێک دەکاتەوە.
 «مــام حاجــی دەکرێــت وێنەیەکــتبگرم؟»
مــام حاجــی بــەدەم رێکخســتنی
مشکیەکەیەوە زەردەخەنەیەک دەکات و
دەڵێت« :بیگرە کچم ،پیشانم بدە بزانم
چیت گرتوە».
کوڕێکــی بچکۆلــە بــەدەم راکــردن بۆ
تۆپەکــەی بــە زەویدا دەکەوێــت و بێ
گوێدانە پیسبونی جلەکەی ،لەناوەڕاستی
شەقامدا دەســت بە تۆپێن دەکاتەوە و
جارناجارێــک ئۆتۆمبیل ناچاری دەکات
دەست لە یاریەکەی هەڵبگرێت.
 «کــوڕی جــوان دەتوانــم وێنەیەکتبگرم»؟
« +قەینا بیگرە».
کیژۆڵەیەکی حەوت ســاڵە ،لەپارکێکدا
یــاری دەکات ،پرچەکانی بەدەم شــنە
بای بەهارەوە سەما دەکەن و بە نازێکی
منااڵنــەوە یاریەکانی رێک دەخات .ئای
چەند وێنەیەکی جوانە! پڕ لە سادەیی،
پــڕ لــە جوانــی .کاتێــک پێــی دەڵێم:
«کیــژی جــوان ،دەکرێــت وێنەیەکــت
بگرم؟»
بەدەم قیژە و هاوارەوە دەنگم بەسەردا
بــەرز دەکاتــەوە و پێــم دەڵێــت« :نا
نەکەی ،وێنەم نەگریت ها ،دورکەوە».
کیژۆڵــەی جوان ،من دەزانم ئەم کلتورە
لێ ناگەڕێت من و تۆ بەویســتی خۆمان
بڕیار بدەین .لێ ناگەڕێت پرچە ئاڵتونی
و چــاوە ئاڵەکەت بچرکێنــم و لەمێژودا
تۆماریان بکەم.

تــۆ بــەو تەمەنــە کەمــەی کــە هەتە،
چەندین وشەی وەکو (ئەخالق ،شەرەف
و ناموس) بە مێشــکتدا دێن و دەڕۆن و
بــاش دەزانیــت هەمو ئەوانــە بەندن بە
وێنەیەکی تۆوە .بۆیە هەرچەند دەکەیت
ناتوانیت ئازادانە بەرەو روی کامێرەیەک
بوەستیت کە نازانیت خاوەنەکەی کێیە
و چییە .لێرە وێنەیەک بەسە بۆ کوشتن
و بریندارکردنی داهاتوت.
ئەگــەر ســبەی ،مــن وێنــەی پرچــە
ئاڵتونیەکەت ،وێنەی یاری کردنەکەت و
وێنەی ترسی کچ بونت لە پێشانگایەکدا
نمایش بکەم ،هەمو کێشەیەک روبەڕوی
تۆ دەبێتەوە.
کیژۆڵــەی جوان ،ئەم هاوارەی تۆ و ئەو
ترســەت لــە کامێرا ،تازە نییــە .ئەوە
چەندین جارە من دەمەوێت کچێک وەکو
خــۆی بچرکێنم .کچی پڕ لە ســادەیی،
کچــی پــڕ لــە تامەزرۆیــی و تەنیایی،
کچێکــی جــوان ،بــەاڵم هەمــو جارێک
هەمــان وەاڵم بەرگوێــم دەکەوێتــەوە و
بەناچاری کامێراکەم دەشــارمەوە .ئاخر
تەنانەت لە مەودایەکدا کە کامێرەی لێ
هەڵکرابێت ،کچان ناتوانن بە ئاسودەیی
هەنــگاو بنێن .ئەم کامێرە ،بەئاســانی
دەتوانێــت شوشــەی داهاتــوی ئــەوان
بشــکێنێت یان هیچ نەبێت درزێکی تیا
دروست بکات.
کیژۆڵــەی جــوان ،ســادەیی تــۆ و
جوانیەکــەت شــایەنی تۆمارکردن بون،
بــەاڵم ئەم جــارەش لێــی دەگەڕێین تا
بزانیــن کام نەوەی تــۆ دەتوانێت بەبێ
تــرس و بــە ئــازادی بــەڕوی کامێرەدا
بوەســتێت و دڵنیا بێت ئەم وێنەیە ،نە
داهاتوی دەشێوێنێت و نە پهيوەندی بە
کەسی ترەوە هەیە.
بەم شــێوەیە و هاوشێوەی هەزار رۆژی
ڕابردو ،دەگەڕێمەوە ماڵەوە و لەو وێنانە
دەڕوانــم کە لەدرێژەی پیاســەکردنم بە
شــاردا چرکاندومــن .هەمــوی ئەوانن،
بەڵێ ،نــەک تەنها وێنــەی هیچ کچێکم
نەگرتوە ،بەڵکو هەرکاتێک بەتەنیشــت
کچێکــدا تێپەڕبوبێتــم ،هەرکە کامێرەی
دەســتمی بینیوە شــڵەژاوە و ترسێکی
ئاشکرا و بێزارکەر ،روخسار و جەستەی
داپوشیوە.

◘ نهسرین ئهحمهد
«له پشت ههر پیاوێكى سهركهوتو
ژنێكى مهزن ههیه» ،دیار نیی ه
پێشینهى ئهم وتهیه بۆ كهى
دهگهڕێتهوه و بۆ یهكهمجار كێ
وتویهتى و ئامانجى چیبوه لهم وتهیه؟
ئهمه تا ڕادهیهكى زۆر جێى پرسیاره!
ئهم وتهیهمان زۆر بیستوه ،ههركاتێكیش
ئهم رســتهیهمان بهر گوێمان دهكهوێت
ههســت ب ه بونــى پهردهیهكــى تهماوى
دهكهین ،ل ه پشتى ئهم پهردهیهوه ژنێك
ههیــ ه ك ه نهبینــراوه و نابــێ ببینرێت،
ئهوپهڕى دهستخۆشى ل ه ژن تهنها وتنى
ئهم رستهیهیه.
زۆرجــار و لــ ه زۆر شــوێن و بــۆ زۆر
مهبهست ئهم رستهی ه ب ه كاردههێنرێت،
بهاڵم ئهوهى لێرهدا باســى لێوهدهكهین
بــ ه كارهێنانى ئهم دهســتهواژهیهی ه ل ه
شوێنى كار.
ژنــان ل ه بهڕێوبردنى كار ،پهیوهســت و
ورد و ب ه سهلیقهن ،ئهزمونى كاركردنى
ماڵهوهیــان دهتوانــن لــ ه كارى دهرهوه
بهرجهســت ه بكــهن ،لهگــهڵ ئهوهشــدا
داواكارى زۆریــان نییــ ه لــ ه ســهر كار،
چونكــ ه لــ ه نــاو كۆمهڵگایهكــى وهكو
كۆمهڵــگاى كــوردى ژنــان بــ ه رادهى
پێویست پله و پۆستیان نهبوه.
ژن ل ه كاردا ب ه میهرهبانى و پارێزگارییهوه
تــهواوى ههوڵى خۆی دهخات ه گهڕ تاكو
كارهكهی ب ه باشى ئهنجام بدات .بۆی ه ل ه
زۆر فهرمانگ ه حكومى و ناحكومییهكاندا
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چونه دهرهوهى
ژن بۆ مهیدانى كار
تهنها بۆ الیهنى
ئابورى نییه

له پشتى ئهم
پهردهیهوه ژنێك
ههیه كه نهبینراوه
و نابێ ببینرێت

بهڕێوهبهرهكان پرســوڕا به فهرمانبهره
ژنهكان دهكهن.
زۆرێك ل ه پیاوان كهل ه پۆستى جیاوازن
ل ه ژنى سهركهوتو سود دهبینن ،یهكێك
ل ه نیشــانهكانى زیرهكى پیاوان ئهوهی ه
كــ ه زۆربــهى كاره گرنگهكان بــه ژنان
دهســپێرن و دهبێت ه مایهى سهركهوتنى
خودى پیاوهك ه خۆى ،بهمهش راســتى
ئهم وتهیه دێت ه دى.
پرســیارهكه ئهوهیــه :ئایــا دهگونجێت
بهردهوام ئــهو چاوهڕوانییهمان ل ه ژنان
ههبێت ك ه بهشــێوهیهك ههڵســوكهوت
بكــهن ك ه پیاوان ب ه ئاســانى ل ه رێگهى
ئهوانــهوه بــ ه ســهركهوتن بگــهن و ل ه
دواییــدا بــ ه گاڵتهجاڕییــهوه بڵێــن ل ه
پشــت هــهر پیاوێكــى ســهركهوتوهوه
ژنێكى مهزن ههی ه و ههرگیز ئهو ژنهش
نهبینرێت؟!
مافى ژنانى پشــت پهردهى سهركهوتن
كامهیــه؟ ئایا هیــچ پیاوێــك ئامادهی ه
ئــهو ئهركانهى ك ه ژن جێبهجێى دهكات
ئهویــش بــ ه ههمان شــێوه جێبهجێیان
بكات؟ هۆكارى سهركهوتنى ژنێك بێت
و لــ ه پشــت ژنێكهوه بێــت و هیچ كات
نهبینرێــت؟ ئایا كاتى ئهوه نههاتوه ك ه
ژنانى ســهركهوتوى پشت پهرده خۆیان
پیشــان بدهن؟ ل ه گهڵ ئهوهشدا خۆیان
بناســنهوه و مافى خۆیان لــ ه كاردا ب ه
دهســتبهێنن و خۆیــان ب ه رســتهیهكى
پێكهنیناوى ههڵنهخهڵهتێنن.
ژنان بهشــێكى زۆرى كۆمهڵن ،زۆرترین
رۆڵیــان ههیــ ه لــ ه بنیاتنانــى خێزان و
كۆمــهڵ .نابێــت ژن بــ ه پهككهوتویــى

دابنرێــت لــ ه شــوێنى كار ،پێویســت ه
پۆســت و دهسهاڵتى پێ بســپێردرێت،
تاكو تواناى خۆى بهرجهست ه بكات.
ژن كــه بتوانێــت ماڵ و منــاڵ و خێزان
ب ه ڕێوهببات ،بهههمان شێوه دهتوانێت
لــ ه دهرهوهى ماڵیش كار بكات ،چونك ه
پهروهرده كردنى مناڵ گهورهترین ئهرك ه
بــۆ ژن .هــهر ژن ه مناڵ دێنێتــ ه دنیا و
خزمهت و پهروهردهى دهكات و دهیكات
بــ ه پیاوێكــى گــهوره و دهیگهیهنێتــ ه
مهیدانى ســهركهوتن ،دواتریش ب ه هۆى
ئــهو دایكــهوه یان خێزانییــهوه دهگات ه
لوتكه ،كهچى خۆى لهپشتى ئهو پیاوه
حهشار دهدا و یان حهشار دهدرێت .ئایا
ئهم ه زوڵم نییه ل ه ژن دهكرێت؟
چونــ ه دهرهوهى ژن بــۆ مهیدانــى كار
تهنهــا بۆالیهنــى ئابورى نییــه ،بهڵكو
الیهنى مهعنــهوى و كۆمهاڵیهتییهكهش
پێویســت ه بــۆ دروســتبونى پهیوهندى
هاوڕێیهتــى و ناســینى كهســى نــوێ
و فێربونــى شــێوازى گفتوگۆكــردن و
پێشــنیازكردن و بیروڕاگۆڕینــهوه و ب ه
هێزبونى كهسایهتى خۆى.
ههروههــا بتوانێت بڕیار ل ه ســهر ژیانى
خــۆى بــدات و بزانێــت چ كاتێك بڵێت
بهڵــێ و چ كاتێــك بڵێــت نهخێــر،
كاتێــك ژن لــ ه مــاڵ دێتــ ه دهرهوه بۆ
كار ،ههســت بــ ه بونى خــۆى دهكات و
دهتوانێــت بهرههمــى ههبێت بۆ خۆى و
كۆمهڵگاكهشى.
كهواتــا ئایــا كاتى ئــهوه نههاتوه ژنان
تهنها ل ه پشــتى پــهردهوه نهبن ،بهڵكو
بێن ه دهرهوه و هاوشانى پیاوان بن؟
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ژمارە ( )26كانونى دوهمى 2019

ئازاری پشت لهكاتی سكپڕی و دوای مناڵبون

تەندروستی

دیدار لهگهڵ پزیشكێكى پسپۆڕى بێهۆشكاری و ئازارشكاندن

◘ نهوژین ،شهیما عهدنان
له میانهی دیدارێكدا( ،د .ههڤین
كهمال شاهمحهمهد) ,پسپۆڕی
بێهۆشكاری و ئازارشكاندن وشارهزا
ل ه چارهسهری بڕبڕهكان «فقرات»
ونهخۆشیهكانی جومگهكان بهبێ
نهشتهرگهری ،لهبارهی رهوشى ئهو
ژنانهى دوگیانن و توشی پشتئێش ه
دهبن وهكو حاڵهتێكی پزیشكی باو،
قسه بۆ(نهوژین) دهكات.
* ســهرهتا با به و پرســیاره دهســت
پێبكهیــن ,ئهوهۆكاران ه چین ك ه ئازاری
پشــت لهكاتی ســكپڕی ودوای مناڵبون
دروست دهكات؟
دهتوانیــن بــ ه چهنــد خاڵێــك وهاڵمى
پرسیارهكهت بدهینهوه:
 .1زیادبونــی كێــش لهكاتــی دوگیانی
ئاســایی دا (  13بــۆ  ) 27كیلۆگــرام
دهبێت ،ئهمهش فشــارێكی زیاتر لهسهر
بڕبڕهكانی پشت دروست دهكات.
 .2گۆڕانــی هۆرمۆنــهكان بهتایبــهت
هۆرمۆنی(ریالكســین) كــ ه دهڕێژرێــت
بــۆ خاوبونــهوهی بهســتهرهكانی
ناوچــهی حهوز و نزمبونــی جومگهكان
بۆئامادهبون بۆمناڵبون ،ههمان هۆرمۆن مناڵــدان كــ ه دهبێت ه هــۆی زیاتر بونی نهخۆشــیهكانی تری جومگهكان ئهگهر
پێش ســكپڕی ههبوبێت و دهستنیشان
دهبێتــ ه هــۆی بێهێزبونــی بهســتهر و پشتئێشه.
 .5دڵهڕاوكــی وقهلهقیــی كــ ه لهكاتــی نهكرابێت و چارهســهری وهكو پێویست
جومگهكانی بڕبڕهی پشت.
 .3گۆڕانی خاڵی فشــاری لهش بههۆی ســكپڕی زیاتردهبێــت بههــۆی ترس و بۆنهكرابێت.
گهورهبونی قهبارهی سكهوه ،پشت زیاتر چاوهڕوانی لهدایكبونی مناڵێكی تازه .8 .ههوكــردی جومگهی حهوز زۆر باوه
بهرهوپێشهوه دهچهمێتهوه ،تهنانهت بێ  .6كهمــی كالســیوم و ڤیتامیــن ( )Dلهكاتی سكپڕی.
و مهگنیســیۆم ،بههــۆی دروســتبونی  .9وهســتانی زۆر بــ ه پێوه و هیالكی و
ئهوهی خۆت پشت بنوشتێنیتهوه.
 .4جیابونهوهی ماســولكهیهكی بههێزی كۆرپهلــ ه و گرنگــی نــهدان بهخواردنی كهمی جوڵ ه وئهنجام نهدانی وهرزش.
* چ كاتێــك پێویســت ه ژنــی ســكپڕ
دیــواری ســك لهیهكتــر ،بهمهبهســتى تهندروست.
رێگهدان بۆ گهورهبونی قهباره وكێشــی  .7زیادبونــی نیشــانهكانی ئینزیالق و ســهردانی پزیشكی پسپۆر بكات یاخود

زیادكردنی
جوڵ ه و رۆیشتن
رۆڵيان دهبێت
ل ه كهمكردنهوهى
ئازارهكه

نیشانهكانی چیه؟
ئهمیش بهههمانشێوه دهتوانین ب ه چهند
خالێك وهاڵمهكهى رون بكهینهوه:
 .1بونــی ئازارێكی زۆر و ب ه بهردهوامی
بۆ ماوهی چهند رۆژێك ك ه ب ه پشــودان
نهڕوات یان نههێڵێتژنهكه بخهوێت.
 .2بونــی ئــازار ل ه ســمت یــان هاتنی
ئازارهكه بهرهوقاچ و سمت.
 .3بونی سڕبون و تهزین و هاتنی تهزو
ومیرولهكردنی پهنج ه ل ه پێ و قاچ دا.

* چارهســهری ئــازاری پشــت لهكاتی
سكپری و دوای مناڵ بون چییه؟
دهتوانرێت بهچهند شــێوازێك چارهسهر
بكرێــت ،لهوانــه :زیادكردنــی جوڵ ه و
رۆیشــتن بهپێ و ئهنجامدانی وهرزشی
گونجــاو بهشــێوهى رۆژانــه .ههروههــا
دهستنیشــانكردن و چارهســهركردنی
كهمــی ڤیتامین وكانــزاكان ل ه رێگهی
خۆراكــی تهندروســت و گونجــاوهوه.
گرنگیشــ ه كهســهك ه پابهنــدی تهواوى
رێنماییهكانىپزیشــك بێت ل ه شــێوازی
پاڵكهوتن و دانیشــتن و شــتههڵگرتن و
وهرزش كــردن .ههروهها ههندێكجاریش
پزیشــك بۆ كهمكردنــهوهى ئهو ئازاره،
حهپی(پاراســیتامۆڵ) بــۆ ژنهكــ ه
دهنوســێت بهمهبهســتىكهمكردنهوهى
ئازارهكــه ،ئهمهش ب ه بڕى كهم و وهك
ئاماژهشــم پێدا دهبێت پزیشكی پسپۆڕ
دهستنیشــانىبكات نــهك كهســهك ه ب ه
ویست و قســهى خۆی یان كهسێك ك ه
پسپۆڕ نهبێت ،بهكارى بهێنێت.

 6ل ه دیارترین نهخۆشیهكانى ژنان ك ه پیاوانیش توشى دهبن
◘ نهوژین
زۆركهس پێیوایه ههندێك نهخۆشی
ههیه تایبهته ب ه ژنان و پیاوان توشی
نابن ،لهنمونهى (شیرپهنجهى مهمك)،
بهاڵم رات چییه ئهگهر پێت بڵێین
هاوشێوهى ژنان پیاوانیش توشى ئهم
نهخۆشیه دهبن ؟
بهپێی بونیادی جهست ه و پێكهاتهكهى،
نهخۆشیهكان بهزۆری هاوبهشن لهنێوان
رهگــهزهكان ،بهاڵم ههندێك نهخۆشــی
ههیــ ه تایبهت ه بــ ه پیــاوان و ههندێكى
تریش ب ه ژنان ،ههندێك نهخۆشی ههی ه
ك ه ل ه دیارترین جۆری ئهو نهخۆشیانهن
كــ ه ژنان توشــی دهبــن ،بــهاڵم رهنگ ه
تائێستا نهزانن ك ه پیاوانیش توشى ئهو
نهخۆشیانه دهبن.
لــهم راپۆرتــهدا وردهكاریــی ئــهو
نهخۆشیانه دهخهینهڕو:
 .1سوڕى مانگانه
دیارترین حاڵهت ل ه سوڕى مانگانهى ژنان
دا ،ئــهو گۆڕانكاریانهیــ ه ك ه له هۆرمۆن
دا روبــهڕوى دهبنهوه ،بــهاڵم ئهم بهرز
و نزمكردنــ ه له هۆرمۆنــات بهتهنیا الی
ژنان نییه ،چونكــ ه پیاوانیش روبهڕوى
دهبنهوه ،نیشــان ه و كاریگهریهكانیشــی
بریتیی دهبێت ل ه توشــبون ب ه خهمۆكی
و خراپبونى زهوق و میزاج.

پاش مناڵبون روبهڕوى دایكان و باوكان
دهبێتهوه.
ههربهپێــی لێكۆڵینهوهكــه ،توشــبونى
دایك ب ه نهخۆشیهكه ،ئهگهرى توشبونى
باوكهكهش زیاتر دهكات.
 .3نهخۆشی سورهگورگی Lupus
ســورهگورگیی نهخۆشــیهك ه ك ه مرۆڤ
توشــی دهبێت و كاردهكات ه سهر پێست
و سیستهمى بهرگری و گورچیله و چهند
بهشێكى تری ،دیارترین نیشانهكانیشی،
دروستبونى سورایی ه لهسهر روخسار ك ه
ســوربونهوهك ه وهكــو دو باڵــی پهپول ه
تهواوى سهر رومهتهكان دادهپۆشێت.
%90ى توشــبوانى ئــهم نهخۆشــیه ،ل ه
ژنانــن ،بــهاڵم ئهم نهخۆشــیه توشــی
پیاوانیش دهبێت.
كاریگهریهكانــى ئهم نهخۆشــیه ،خۆی
لــ ه ســوربونهوهى دهموچــاو ئاوســانى
جومگهكان و ههســتكردن بهماندۆێتى و
قژههڵوهریــن و برینبونــى ناودهم و هی
دیكهدا دهبینێتهوه.

 .4شیرپهنجهى مهمك
رهنگ ه زۆرێك پێیان ســهیر بێت كاتێك
بزانن %1ى كۆی پیاوان توشى نهخۆشی
شــیرپهنجهى مهمــك دهبــن ،لهكاتێكدا
بهرباڵوهكانــى نێــوان ژنــان ،بهپێــی
ئهم رێژهی ه رو له زیادبونه.
زۆربــهى جــار لهكاتێكــى درهنــگ و ل ه لێكۆڵینهوهیهكــى پزیشــكیی ،لهكــۆی
قۆناغێكــى پێشــكهوتوى نهخۆشــیهك ه ههر ســێ ژن دا ،دانهیهكیان توشى ئهم
دا لهالی پیاوان شــیرپهنجهك ه ئاشــكرا نهخۆشیه دهبن.
دهكرێــت ،ئهمــهش بهوهۆیــهى پیاوان بهاڵم ئهم نهخۆشی ه بهتهنیا لهالی ژنان
 .2خهمۆكی پاش مناڵبون
%10ى باوكانــى تازه ،توشــى حاڵهتێك كهمتر ئهگهرى توشــبون بهم نهخۆشی ه نیــه ،بهڵكــو بهپێی پێگــهى «هێڵس
دهبــن ك ه زۆرتر لهناو دایكان دا باڵوه و لــهالی خۆیــان دادهنێــن و پێیانوایــ ه الیــن» ،لهكــۆی هــهر  5پیاویــش دا،
یهكێكیان توشى ئهم نهخۆشیه دهبن.
ناوى نراوه «خهمۆكی دواى مناڵبون» .بهتهنها ژنان توشى دهبن.
بهپێــی ســهرچاوهكه ،ژنــان بــهزۆری
بهپێــی لێكۆڵینهوهیهكــى گۆڤــارى
پــاش چونــ ه نێو قۆناغــی نائومێدیی و
كۆمهڵــهى پزیشــكیی ئهمریكــی ،ئــهم  .5فشۆڵی ئێسكهكان
حاڵهتــ ه لهماوهى ســێ مانگى یهكهمى فشۆڵی ئێسكهكان یهكێك ه لهنهخۆشی ه كۆتاییهاتنى ســوڕى مانگانهوه توشــى

ئهم نهخۆشی ه دهبن ،بهاڵم پیاوان زۆرتر
لــ ه ســهروى تهمهنى  65بۆ  70ســاڵی
توش دهبن.
شــارهزایان هــۆكارى ئــهم نهخۆشــی ه
لهپیاواندا بۆ چهند هۆكارێك دهگێڕنهوه،
لهوانه :بونى كێش ه ل ه گورچیله ،غودهى
دهرهقی ،كهمی ڤیتامین دی و دهرمانى
تایبهت به نهخۆشی شیرپهنجه.
 .6تێكچونى خواردن
ئــهم نهخۆشــیهش ژنــان زیاتر توشــى

دهبن ،بهاڵم لهبهرامبهریشدا رێژهى (10
بــۆ  )%15ى پیاوانیــش توشــى دهبن،
كهبههۆیــهوه ئیشــتیهاى نانخواردنیــان
نامێنێت یان زۆر كهم دهبێتهوه.
ب ه راى پســپۆڕان ،كێشــهكهش ئهوهی ه
كــ ه پیــاوان ئیهمالن لهكاتى توشــبون
بــهم نهخۆشــی ه و راوێــژ بــ ه پزیشــك
ناكهن ،ئهمهش مهترســی توشــبونیان
بهچهندین نهخۆشی دیك ه زیاتر دهكات،
وهكو :نهخۆشــیهكانى دڵ و فشۆڵبونى
ئێسكهكان.

ههمهڕهنگ
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كانى ...فهیروزهكهى ئێمه
ئەوەى هەستم
پێم دەڵێت
هەرئەوەیە کە
لە دەمم دێتە
دەرەوە

◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
كه دەڵێت« :دڵێ ئێژێ بڕۆم
بڕۆم ،»...لەو کاتەدا مرۆڤ حەز بە
رۆشتن دەکات ،ئیتر هەر شوێنێک بێت
و بۆی بڕوات بەدەم گوهداری کردن له
ئاوازەکانیەوە.

له ژمارهى رابردو تردا ،به بابهتێك باسم
بــه دهنگــه نــهرم و میهرهبانهكهیــهوه ،له ژیانى (هانى) كرد( .هانى) و (کانی)
لهماوهیهكــى كــورت دا توانــى ببێتــ ه تــەواو لەیەکدی جیاوازن ،بەاڵم هەردوک
پهســهندى داڵن ،ئــهو داڵنــهى كــه توانیویانــە جێدەســتیان دیــار بێــت لە
ناتوانــن لهبهردهم دهنگ و تۆنێكى وهها مێژوی هونەری کوردی دا.
سیحراویی دا سهرسام و واقوڕماو نهبن .كانى ،خاتونێک لێوان لێو لە میهرەبانی،
لــە نەرمونیانــی .هێمنانــە خــۆی
ئهو دهنگهش( :كانى)یه.

رۆدەکاتــە بیر و هزرمان لــە رێی ئاوازە
هێمنەکانیــەوە .ئــەم خاتونــە هێمنــە،
هێمنانــە دەمانبات لەگــەڵ خۆی ،ئاخر
کانی «فەیروز»ی ئێمەیە.
فەیروزەکەی ئێمە دەڵێت :راســتە ناوى
(کانــى) نــاوە فەرمییەکەى مــن نییە،
بــەاڵم ناوێــک نییــە بۆئــەوە دروســتم
کردبێــت تاوەکو نــاوە راســتەقینەکەى
خــۆم بشــارمەوە ،بەڵکو لەســەرەتایى
لەدایکبونمــەوە بەو دو ناوە گەورە بوم،
لەخوێندنگا و شــوێنە رەسمییەکان ناوم
(شــەمێران)ه ،بــەاڵم لەماڵــەوە هەر بە
(کانى) بانگیان کــردوم ،بۆیە (کانی)م
بەناوێکى هونەریانە تر زانى ،پێم باشبو
بەکارى بێنم بۆ ناوى هونەریم.
کانــی ،لــە شــارۆچکەى (بەرزنجــە)
لــە دایکبــوە و لــە تەمەنــى  3ســاڵی
هاتونهتە ســلێمانى ،هەر لە ســلێمانیش
بەشــى میوزیکــى پەیمانــگاى هونــەرە
جوانەکانــی تــەواو کــردوە .لــە ٢٠٠٣
لەگەڵ هونەرمەندى میوزیکژەن (کارزان
مەحمود) ژیانى هاوســەرییان پێکهێنا و
ئێستا لە واڵتى سوید نیشتەجێن.
جگە لە کارى هونەرى ئێســتا سەرقاڵى
خوێندنى بەکالۆریۆسە لە بوارى گۆرانى
وتن ،لە زانکۆى شاهانه له ستۆکهۆڵم.
ئــهو باس لهوهدهكات هــهر له مناڵیهوه
بهشــداریی كاری هونهریــی كــردوه و

بۆ ئەم زستانە نینۆکەکانت بەمشێوهی ه رەنگ بکە
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
جوانکاری نینۆک یەکێکە لەو بابەتانەی
خانمان زۆرترین گرنگی پێدەدەن،
رەنگکردنی نینۆکەکان کارێکی رۆژانەیە
و یەکێکە لەجوانکارییە سەرەکییەکان
کە چەندین شێواز و براندی بەناوبانگی
بۆیەی نینۆک هەیە و لەئێستاشدا زۆر
لە خانمان گرنگی پێ دەدەن.

چاالك بوه لهو روهوه ،بهاڵم وهكو یهكهم
دهركهوتنــى فهرمیــی ،پێشكهشــكردنى
گۆرانى (سورهگوڵ) بو كه لەگەڵ گروپى
(گەڕیان) پێشكهشی كرد.
پاشــان به هاوكارى كارزانى هاوسهرى،
زنجیرهیــهك گۆرانى و پاشــان ئهلبومى
باڵوكــردهوه ،ئێســتاش ناوه نــاو تراكی
گۆرانــى باڵودهكاتــهوه ،ههمــو ئــهو
گۆرانیانــهش به زویــی چونهته نێو دڵی
گوێگرانــهوه و پێشــوازیهكى باشــیان
لێكراوه.
ئــهوهى (كانــى) لــه زۆر گۆرانیبێــژی
تــر بهتایبهت نوێــكان جیــا دهكاتهوه،
ههوڵیداوه گۆرانیهكانى پوخت و كوردانه
بــن ،بهو مانایــهى رهســهنێتى خۆی له
دهستنهداوه و بهناوى مۆدێرنهوه ئاوازى
نزم و گۆرانى بێههستى نهوتۆتهوه.
له دیدارێكى گۆڤارى (سڤیل) ،پرسیاری
ئــهوه ئاراســتهى (كانــى) دهكرێت كه
ههندێك پێیانوایه ئهداى ئهو له گۆرانیی
وتن دا فارســییانه یان الساییكردنهوهى
هونهرمهندانى فارسه.
لهوهاڵمــدا (كانــى) دهڵێــت« :ئــەو
شــارەزایانەى کە تۆ باســى دەکەى من
نازانــم لــە چ رویەکــەوە دەڵێــن ئەداى
گۆرانییەکانــم زۆر فارســییە ،من ئەوەى
هەســتم پێــم دەڵێــت هەرئەوەیــە کــە
لــە دەمــم دێتــە دەرەوە ،هەرچەنــدە
خەڵکیــش ئازادە لە بیروبۆچونى و چۆن
تێگەیشــتوە ،بەاڵم من دڵنیام ئەداى من
زۆر فارسى نییە».
لــهم پنتــهوه دهچێتــه ســهر ئــهوهى
ئــهو دهنگێكــى خۆڕســكی كوردانهیــه،
دهیهوێــت بهوشــێوهیهش بمێنێتــهوه و
درێــژه بــه كارى هونهریی خــۆی بدات.
نایشــارێتهوهش كــه زۆر سهرســامه به
ژیانــى الدێ و سروشــتى كوردســتان،
هــهر رهنگه ئهم سهرســامیهش بێت كه
ئــهوى وهكو دهنگێكى پاكی مێینه لهنێو
هونــهری ئاخنكراو به ئــاوازى هاورده و
ناڕهسهن ،هێشتوهتهوه.

دەربارەی
نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکــەم ژمــارەی لــە 2016/12/26
دەرچوە.

ئەو رەنگانەی
لە زستاندا
بەکاردەهێنرێن
تۆخ و ماتن

دەســتپێکی ســاڵی نوێ گۆڕانکاری زۆر
زیاد کراوە لەمۆدیلی ئارایشتی دەموچاو
و پــرچ و جلوبــەرگ ،ئــەو گۆڕانکاریانە
ئارایشــتی نینۆکش دەگرێتــەوە .لەگەڵ
دەســتپێکی ســاڵی  2019دا شارەزایانی دەکرێــت بــە فڵچــەی بۆیە نەخشــەکە
نەخشــاندی نینــۆک چەندیــن رەنــگ و ئەنجــام بدرێــت بەپێی خواســت و دڵی
مۆدیلی رازانەوەی نینۆکیان بۆ ئەمســاڵ کەسەكه.
دیــاری کــردوە ،هەر یەک لــەم رەنگ و یەکێــک لــە گرنگتریــن بەشــی دیزاینی
شــێوازانە سهرنجڕاكێشــیی تایبــەت بە نینــۆک ،شــارەزایی و لێهاتوییە لەکاتی
دەست و پەنجەی خانمان دەبەخشێت .نەخشــاندنی نینۆک ،بۆیە پێویســتە بۆ
مۆدەی بۆیە کردنی نینۆک کە پێشتر وەک نەخشــاندنی نینــۆک چ کــورت چ درێژ،
مۆدەیەکی کالســیک دەناسرا ،لەئێستادا دەبێت کارامەیت هەبێت ئەگینا شــتیکی
بەسەرچوە تەنانەت مۆدە تازەکان دەبنە جوان دەرناچێت.
شــوێنگرەوەی مــۆدەی کالســیکیەکان ،هەروههــا خانمــان دەتوانــن زیاتــر لــە
کەلە مۆدەکانی کالســیکدا تەنها چەند رەنگێــک بــەکار بێنــن بــۆ بۆیەکردنــی
رەنگێکی ســادە بــۆ بۆیەکردنی نینۆک نینۆکەکانیــان ،واتــا لەســەر نینۆکێــک
لەو ســاڵەدا بەکار دەهێنــرا ،دادەنرا بۆ زیاتــر لــە رەنگێكــى هەبێــت ،ئەمەش
رەنگــی بۆیەیــی ئەو ســاڵە .کەچی لە دەکرێــت تەنهــا لەســەر یــەک نینــۆک
مۆدە تازەکاندا ئەو شێوازە باوی نهماوه بێــت ،یان یەکێــک لەنینۆکەکانی پەنجە
و دیمەنــی تــازە هاتوهتە کایــەوە ،ئەو رەنگی جیاواز بێت لەگەڵ ئەوانی دیکە،
مۆدە تازانەش بریتین لە :دانانی نەخش هــەر یەک لەم مۆدانە شــێوازێکی جوان
وبۆیــەی رەنگاوڕەنــگ و نەخشــکردن دەردەخــەن تەنانــەت شــێوەی یەکــەم
کەدانانی نەخشــەیە لەسەر نینۆک باوی
لەسەر نینۆکی پەنجە.
ئهمه مۆدەیەکی جوان و سەرنجڕاکێشە ،زیاترە و مۆدەیەکی سەنجراکێشترە.
دەکرێت چەندین نەخش و نیگاری جوان هەروەها لەگەڵ گۆڕانی وەرزەکان بێگومان
لەســەر نینۆکەکان بنەخشێنین ،ئەمەش گۆڕانکاری لەهەڵبژاردنی رەنگەکانیشــدا
لە رێگەی بۆیەی ئامادە کراو کەدەخریتە دەکرێــت ،بەشــێوەیەکی گشــتی ئــەو
ســەر نینۆک و خۆی دەچەســپێت ،یان رەنگانــەی لــە زســتاندا بەکاردەهێنرێن
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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
رەنگی تۆخ و ماتــن ،یاخود رەنگە زەق
و بریقەدارەکانــن و کەمتریــش رەنگــە
کراوەکان بەکاردەهێنرێن.
شــارەزایانی جوانکاری نینــۆک و مارکە
بەناوبانگەکانــی بۆییــەی نیــۆک ،ئــەم
کۆمەڵــە رەنگەیــان بــۆ زســتانی 2019
دیــاری کردوە و خانمان دەتوانن بەکاری
بێنن ،کە ئەمانەن:
 .1رەنگی پەمەیی تەڵخ (پەمەیی مردو)
 .2رەنگی لیمۆیی

 .3رەنگی سپی قەیفەیی
 .4بۆیهی پولەکەیی (بریسکە)
 .5رەنگی مۆر
 .6رەنگی زەرد
 .7رەنگی شەرابی
 .8رەنگی پەمەیی ڕۆشن
 .9رەنگی شینی فهیروزەیی
 .10رەنگی سپی درەخشان
 .11رەنگی پرتەقاڵی
 .12رەنگی سور

ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

خوانى ژنانی گەرمیان

◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
لەگەڵ ئەوەی چەندین جۆر خواردن
دەزانێت دروست بکات ،کەچی
(فاتیمە) زۆرترین جار هانا بۆ
دروستکردنی شلەو برنج دەبات و پێی
وایە «ئاسانترینی خواردنەکانە».
ئەو کە  18ساڵە ماڵداریی دەکات
و بەرپرسە لە رازاندنەوەی سفرە
و ئامادەکردنی ژەمە خواردنەکان،
ئەزمونی خۆی بۆ باسکردین و وتی:
«لەگەڵ ئەوەی خواردنێکی زۆر دەزانم
دروست بکەم ،بەاڵم زیاتر شلە و برنج
ئامادە دەکەم».
هۆکاری ئەم کارەی گەڕاندوە بۆ ئەوەی
کە «شله و برنج ئاسان دروست
دەکرێت و بۆ ژەمی رۆژانە گونجاوە،
بەاڵم خواردنەکانی تر کات و مهزاجێکی
باشی دەوێت».
خواردن لێنان و سفرە رازاندنەوە
ئەو هونەرەیە کە بەدرێژایی مێژوی
مرۆڤایەتی بەزۆری خراوەتە سەر شانی
ژنان و ئەم هونەرە نەک لە واڵتێکەوە
بۆ واڵتێکی تر ،بەڵکو لە دو شاری
هەمان واڵتیشدا دەگۆڕێت.
بەپێی بەدواداچونێكى (نەوژین) و
وروژاندنی ئەو پرسیارەی کە (ئایا
کام خواردن بەزۆری لەسەر سفرە و
خوانەکانتدا دەبینێرت)؟ ،زۆربەی ژنانى
كهالر کۆک بون لەسەر (شله و برنج)
و پێیانوایە بەرباڵوترین و ئاسانترین
خواردنە کە کاتێکی کەمی دەوێت و
پێداویستی دروستکردنی خواردنەکەش
لە هەمو شوێنێکدا دەست دەکەوێت.
لە شلەکانیشدا ،زیاتر (فاسۆلیا ،نۆک،
بامێ ،شلەی مریشک و کوبە) دروست
دەکەن.

دوان پێوەی سەرقاڵ دەبم».
بهوپێيهى ژنان زۆرتر
خواردن ئامادە
دهكهن ،وايكردوه
هونەركارى
تێدا بكهن
و کات و

لەگەڵ ئەوەشدا ،خانمانی گەنجتر
بیروڕای جیاوازتریان هەیە
و خوانەکانیان بە
خواردنی تازەتر
دەڕازێننەوە.
هە ر و ە ک

ژنانى گهنج حهزيان
نوێيه
ل ه خواردنى 
و ژنانى بهتهمهنيش
خواردنه نهريتيهكان

(شله و برنج)
بەرباڵوترین
و ئاسانترین
خواردنە
( د لۆ ڤا ن )
ی  25ساڵە
کە سێ ساڵە
خواردن
بەرپرسی
لێنانی ماڵەکەی خۆیەتی،
دەڵێت« :من زیاتر ئەو خواردنانە
دروست دەکەم کە جیاوازن و هونەرێکی
تایبەتی چێشت لێنانیان دەوێت،
بۆنمونە :پیتزا».
بەاڵم ژنێکی بەتەمەن پێیوایە کە
(دلۆڤان) «هەناسەی گەرمە و
چێشتلێنەرێکی تازەیە» ،بە تێپەڕبونی
کات دەگەڕێتەوە بۆ دروستکردنی شلە

و برنج.
لەگەڵ ئەمەشدا ،ژنانی گەرمیان
خولیایەکی تایبەتیان هەیە بۆ
دروستکردنی یاپراخ «دۆڵمە».
بە وتەی (شیرین)ی  36ساڵە،
«دۆڵمە بە تامەزرۆییەکی تایبەتەوە
ئامادە دەکەم و بەدرێژای رۆژێک یان

تاقەتێکی
زۆرى تيا
خهرج دەکەن.
ئەوان بە خاوەن
سفرەی رازاوە و قەرهباڵغ
و میوان دۆست ناسراون کە
لەکاتی میواندارییەکانیاندا سفرەکانیان
زیاد لە خواردنێک لەخۆ دەگرێت.
لە کۆی رای چەندین ژن کە لە
بەدواداچونەکەی (نەوژین)دا كۆكرانهوه،
(برنج و شلە ،بریانی ،دۆڵمە ،كفت ه
و كوبه ،مریشک و گۆشت ،خواردنى
سورهوهكراو و پیتزا) بەرباڵوترینی

ئەو خواردنانەن کە ژنانی گەرمیان
سفرەکانیانی پێ دەڕازێننەوە ،بەاڵم
بۆ خواردنی وەکو (کەباب یان ماسی)
زۆرتر رو لە ریستۆرانتەکان دەکەن یان
لهوێوه بۆ ماڵهوهى دێننهوه.
ئەمە لە کاتێکدایە کە (سەروپێ) بە
گرانترین خواردن دادەنرێت لەڕوی
ئامادەکردنەوە .هەروەک (سەعدییە)ی
 43ساڵە دەڵێت « :تا پێم بکرێت خۆم
نادەمە ژێر ئەو بارە» .لەم نێوانەشدا
چەند ژنێک هەن کە قسەی سەعدییە
پشتڕاست ناکەنەوە و پێچەوانەی ئەون.

