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ئهو كچانهى ب ه
مناڵی ب ه شو
دراون :ئێمه كردمان
ئێوه مهیكهن
»»7

ئایا بۆ یهكهمجار ژنانى گهرمیان
ه پارلهمان؟
ه ههڵبژاردنى كراوه دهچن 
ب

◘ نهوژین
پاش تێپهڕینی خولێكى پارلهمانی
کوردستان بهبێ پارلهمانتارى ژنى
گهرمیان ،لهم ههڵبژاردنهشدا چانسی
چون ه پارلهمانى ژنانى گهرمیان ل ه
مهحهك دایه ،چاوهڕوانیهكانیش بۆ
ئهوهن وهكچۆن بۆ یهكهمجار ژنێكى

گهرمیانى چوه پارلهمانى عێراق،
ئاوههاش ژنێك لهگهرمیانهوه بۆ
یهكهمجار و به شێوازی لیستی كراوه،
كورسیهكى پارلهمانى كوردستان
بهدهست بێنێت.
له خولی پێشوى پارلهمانى كوردستان،
لهكۆی چوار پارلهمانتارى گهرمیان ،هیچ

كامیان ل ه رهگهزی مێ نهبون ،ئهمهش
له كاتێكدای ه كه ل ه دو خولی پێش���وتر
دا پارلهمانتارى ژن���ى گهرمیان بونیان
ههبو ،بهاڵم لهو خوالنهدا ب ه ش���ێوازی
لیستی داخراو ههڵبژاردن بهڕێوهدهچو.
لهوهت���هى ههڵبژاردن���ى پارلهمان���ى
كوردس���تان ب���ه لیس���تی ك���راوه
بهڕێوهدهچێت ،هی���چ ژنێكى ناوچهك ه

نهیتوانیوه كورسیی پارلهمان بهدهست
بێنێ���ت ،س���هرباری زۆری كاندیدان���ى
ژن ،ب���هاڵم ل���هم ههڵبژاردن���هدا تهنها
یهك كاندیدی ژن ل ه س���نورى ئیدارهى
گهرمیان خۆی پااڵوتوه.
ش���یرین ئهمی���ن ،تاكه ژن��� ه كاندیدی
گهرمیانیی���ه ل���هم ههڵبژاردن��� ه كه ل ه
سهر لیس���تی بزوتنهوهى گۆڕان خۆی
پااڵوتوه و چ���اوى لهوهیه وهكو یهكهم
ژنى گهرمیان ب ه شێوازى لیستی كراوه،
بچێت ه پارلهمانى كوردستانهوه.
ل��� ه دوای���ن ههڵبژاردن���ى ئهنجومهنى
نوێنهرانى عێراقیش دا ك ه مانگى ئایاری
ئهمساڵ بهڕێوهچو ،بۆ یهكهمجار ژنێكى
گهرمیانى توانى بگات ه ئهو ئهنجومهنه،
ئهوی���ش كاتێك (یوس���را رهجهب) ل ه
لیستی (نهوهى نوێ) توانى كورسیهكى
ئهنجومهنهكه بهدهستبێنێت.
ئهم ههڵبژاردنهى پارلهمانى كوردستان،
لهنێو  2ههڵبژاردنى رابردودا ،كهمترین
ژنى گهرمیان خ���ۆی پااڵوتوه ،ئهمهش
لهكاتێكدای��� ه پێش���وتر رێ���ژهى ژنانى
پاڵێوراو زیاتر بوه.
بهگوێ���رهى یاس���اش ،دهبێ���ت ههمو
لیس���تهكان %30ى پاڵێوراوهكانیان ژن
بن و هاوكاتیش پارلهمانى كوردستانیش
دهبێ���ت ژن���ان بهههمانش���ێوه %30ى
پارلهمانتارانى پێكبێنن له سیستهمێك
دا كه به (كۆتا) ناسراوه.
لهم ژمارهیهى (نهوژین) دا ،الپهڕهى 3
تهرخانكراوه به باسوخواسى ههڵبژاردن
و ژنى گهرمیان.

ههم كاردهكهن و ههم
پهره به بههرهكانیان
دهدهن
»»5

بۆچی ژنانی گەرمیان
نابنە وەرگێڕ؟

دهرگاى مهكتهب
كرایهوه ...
پشوى هاوین
بڕایهوه
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خێزانهكانى گهرمیان بۆ پشودان نازانن بچن ه كوێ
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ههمو شتێك لهبارهى
بۆتۆكس و فیلهرهوه
»»10
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ئهو خااڵنهى دهبێت كچان بۆ چون ه زانكۆ رهچاوى بكهن
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
بهپێچهوانهى قۆناغهكانى ترهوه،
قۆناغی خوێندنى زانكۆ زۆر تایبهت و
لهههمانكاتیش دا گرنگه ،بهو پێیهى
لهروى تهمهن و هۆش و جهستهوه،
مرۆڤ كامڵترهو قۆناغی مناڵیی
بهجێهێشتوه ،بهاڵم سهرباری ئهوهش
ئهم قۆناغ ه ئالهنگاریی زۆری تیای ه
بهتایبهت بۆ كچان.
ب ه وهرگرتنى رای خ���ودی خوێندكاران
و مامۆس���تایان و توێ���ژهران ،دو ل��� ه
گرنگترین خاڵهكان ك ه پێویس���ت ه كچان
ل ه دهس���تپێكى خوێندنیان ل���ه زانكۆ
رهچاوى بكهن ،راهاتن ب ه كهش���هكه و
هاوڕێ گرتنه.
چ���رۆ کهری���م ئهحم���هد 21 ،س���اڵ،
خوێندكارى زانكۆیه .گرنگترین خاڵ ل ه
چون ه زانكۆی كچان بهوه دهستنیش���ان
دهكات ،ك��� ه خهیاڵ���ی زۆر نهكهن ،بۆ
ئهوهى توشى بێئومێدیی نهبن.
وت���ى« :کچ���ان بە خ���ەون خەیاڵێکى
زۆرەوە دەڕۆن���ە زانکۆ ک���ە زیادهڕۆیی
تێ���دا ك���راوه و پاش ماوهی���هك بۆیان
روندهبێت���هوه ك ه ئهم خهیااڵنه دورە لە
واقیعەوە».
بۆی ه ئ���هو كچ ه وابهب���اش دهزانێت ك ه
كچان س���هقفی خهیاڵ و ویستهكانیان
بۆ زانكۆ هێنده بهرز نهكهن پاشان ك ه
پێی نەگەیشتن ،زانكۆ و پرۆسهكهشیان
لهبهرچاو بكهوێت.
مامۆس���تایهكى زانكۆ ،ئ���هو وتهیه بۆ
قسهكانى (چرۆ) زیاد دهكات كه كچان
پێویست ه ئامانجهكانیان بهرونى ل ه چون ه
زانكۆ بزانن و خۆیان ل ه پهرش���وباڵویی
بیركردنهوهیان بهدور بگرن.
د.ئەی���اد فایهق ،مامۆس���تا ل ه زانكۆی
گهرمی���ان ،ب���اس ل���ەوە دەکات کچان

پێویستە کچان ورد
بن له ههڵبژاردنى
هاوڕێ و متمانە
بەهەمو کەسێک
نەکەن
پێویستە ئەوەیان لەبیرنەجێت کە ئەوان
بۆ ئامانجێک چونهت ه زانكۆ ك ه ئەویش
سەرکەوتنە لە خوێندن دا.
وتى« :ئهمه ئامانجى سهرهكیی خوێندن ه
ل ه زانكۆ ،دەبێت خوێندکار ئهمه بزانێت
و هەوڵ بۆ بهدیهێنانى بدات».
بههۆی ئ���هوهى كچانى خوێن���دكار ل ه
چوارچێوهیهك���ى خوێندنى تهس���كهوه
ك ه قوتابخان���هى ئامادهییه رو دهكهن ه
چوارچێوهیهك���ى بهرینتری خوێندن ك ه
زانكۆیه ،بۆیه دهرفهتى دروس���تكردنى
پهیوهندیی هاوڕێیهتییان زیاتر دهبێت،
ئهم حاڵهت ه بهتایبهت بۆ كچانێك كهل ه
بهشه ناوخۆییهكان دهمێننهوه ،زیاتره.
ئ���هم پهیوهندیان���هش جگه له س���وده
زۆرهكان���ى ،ه���اوكات ههندێكج���ار ب ه
پێچهوانهوه دهبن ه كێشهو سهرئێشه بۆ
خودی كچهكه.
لیا فەتاح ئهحمهد 19 ،ساڵ ،خوێندكارى
زانكۆیه ،باس لەوە دەکات له سهرهتاى
چون���ه زانكۆ دا هاورێ���ی زۆری هەبوە،
بەاڵم ئێس���تا ژمارهى هاوڕێ نزیكهكانى
كورت بوهتهوه بۆ  2دانه.

لهباس���ی ه���ۆكاره ئهم���ه ،دهڵێ���ت:
«پێویستە کچان ورد بن له ههڵبژاردنى
هاوڕێ و متمانە بەهەمو کەسێک نەکەن،
چونکە سەرەتا هەموان هاورێن و دواتر
کەس کەس ناناسێت».
مامۆس���تایهكى زانك���ۆ لهب���ارهى
دروس���تكردنى هاوڕێیهتییهوه لهالیهن
كچ���ان ل ه زانكۆ ،وایدهبینێت ك ه دهبێت
رهچاوى وردیی بكرێت.
د .دارا حهمی���د ،مامۆس���تا له زانكۆی
گهرمیان ،بۆ (نهوژین) وتى« :پێویستە
هەڵبژاردن���ی هاورێ بەهەڵس���ەنگاندن

و دونیابینین���ەوە بکرێت ن���ەک لە ژێر دهرونێك دەبێت».
هەس���ت و س���ۆز کە روبەروی گرفتیان تێکەڵبون���ی زۆر لەس���ەرەتای چون���ە
زانکۆ ،رهنگ ه كچان روبەروی کۆمەڵێك
دەکاتەوە».
پێشنیازیش دهكات بۆ كچانى خوێندكار گرفت بكاتەوە کە لە کۆتایدا پەشیمانی
ك ه س���ەرەتا هاورێیەتیەکی س���ادەیان ب���ەدوادا دێ���ت ،ئهم رای���ه توێژهرێكى
هەبێ���ت لەگەڵ هاورێیان���ی گروپهكهى دهرونى جهختى لێدهكاتهوه.
خۆی���ان دا و پاش���ان ك���ه بۆیان رون س���ەنگەر حهمید ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
دەبێتەوە کە لەگەڵ چی جۆرە هاورێیەک «پێویس���تە لەزانکۆ س���ود لە کەسانی
بەئەزمون وەربگرن و وریای رەفتارەکانى
دەگونجێن ،ئهوان دهستنیشان بكهن.
ههروهك د .ئهیاد فایهق-یش لهوبارهوه خۆی���ان ب���ن ،بەوجۆرە رەفت���ار بکە
دهڵێ���ت« :دەبێت خۆێن���دکار بزانێت ک���ە لەگ���ەڵ خ���ۆت و ئامانجەکەت دا
تێک���ەڵ بە چ جۆرە مرۆڤێک و چ جۆرە دەگونجێت».

خێزانهكانى گهرمیان بۆ پشودان نازانن بچن ه كوێ

◘ نهوژین ،شهیما مهحمود
ئهگهر (ئاوات) بیهوێت بۆ پشودان
لهگهڵ خێزانهكهى یان هاوڕێیانى دا
بچنه شوێنێك ،ئهوا جگه له یهك
دو جێگه ،هیچ بژاردهیهكى تریان
نییه ،ئهو یهك دو شوێنهش ،هێنده
سهردانیان كردوه ،بوه بهشوێنێكى
ئاشنا و رۆتین.
لهك���هالر دا یهكێك ل���ه حاڵهت ه زهق و

دیارهكان ،نهبونى ش���وێنى پش���ودانى
خێزانییه ،ئیتر چ ریس���یۆرانت بێت یان
پ���ارك و كافتریا و س���هنتهرى دیكه،
بهش���ێوهیهك لهم ش���ارهى ك ه ژمارهى
دانیش���توانهكهى ب ه س���هروى چارهك ه
ملیۆنێ���ك ك���هس مهزهن���ده دهكرێت،
ژم���ارهى ئهو ش���وێنانهى ش���یاون بۆ
پش���ودانى خێزانهكان ،ل��� ه پهنجهكانى
دهست تێناپهڕن.
ئ���اوات ئەحمەد ٢٧ ،س���اڵ ،كارمهند،
لهمبارهوه ب���ۆ (نهوژین) وتى« :ئەگەر

بمانەوێت بە دەس���تە خوش���كی بچینە
دەرەوەو كاتێكی خۆش بەسەر بەرین،
نازانین رو بكەینە كوێ؟».
ئاماژهى بهوهش���كرد ك ه ئهو شوێنانهى
ههیه بۆ ئهوهى ژنان ب ه كۆمهڵ یان ب ه
خێ���زان روى لێبكهن ،ژمارهیان كهمهو
سهردانكردنیش بۆ ئهو شوێنان ه بوهت ه
رۆتین لهالیان و زۆر دوبارهیه.
هاوشێوهى (ئاوات) ،شۆخان محەمەد،
٢٥س���اڵ ،كه بێژەرى رادیۆیه ،نهبونى
ش���وێنی خێزانى له ش���ارهكهى دا ،ب ه

ئەگەر بمانەوێت بە
دەستە خوشكی
بچینە دەرەوە
نازانین رو بكەینە
كوێ؟

نەبونی شوێنێكی
خێزانی لە كەالردا
بە بۆشاییەكی
گەورە دادەنێم

كهموكورتیهكى زهق دهزانێت.
وتى :نەبون���ی ش���وێنێكی خێزانی لە
كەالردا بە بۆشاییەكی گەورە دادەنێم و
ب ه پێویستی دەزانم شوێنێك ھەبێت كە
خێزانەكان بە ئاسودەیی و ئارامی كاتی
خۆیانی تێدا بەسەر بەرن.
وتیش���ی« :زۆرج���ار میوانێكم���ان لە
ش���ارێكی تر یان واڵتێك���ی ترەوە دێت
نازانین بۆ كوێی بەرین».
سهرباری نهبون و كهمی شوێن ،كهش ه
كۆمهاڵیهتییهكهش بهه���ۆكار دادهنرێت
بهوهى ژنان س���ارد بكهنهوه لهوهى رو
له شوێنهكانى پشودان بكهن.
چاوان مەریوان ٢١ ،س���اڵ ،خوێندکاری
پەیمانگا ،بۆ (نهوژین) وتى« :ھەندێكجار
خێزانهكان دەچن���ە جێگایەك لەالیەن
گەنجانەوە توانج لە كچهكانیان دەدرێت،
بەداخەوە ئەمەش دیاردەیەكی ناشرینە
وایكردوە كچان زۆر بە كەمی زاتى چون ه
شوێنە گشتیەكان بكهن».
نهبونى شوێنى پشودانی خێزانیی ،زۆرتر
كچانى نیگ���هران كردوه ،بهوهى كاتێك
لهگهڵ هاوڕێ و دهستهخوش���كانیان دا
دهیانهوێ���ت یهكتر ببینن و پش���ویهك
بدهن ،شوێنێك شك نهبهن و ئهو كاره

ل ه ماڵهوه یان ل ه بازاڕ دا بكهن.
شۆخان ،لهوبارهوه وتى :ئێمەی كچان
لە ك���ەالر نازانین رو لە كوێ بكەین بۆ
گفتوگۆكردن لەب���ری ئەوەی لە بازاڕ و
ماڵهوه یەكتر ببینین.
وتیشی :جاری وا ھەیە كۆمەڵێك ھاوڕێ
پێیانخۆش���ە یەكببینن ،بەاڵم شوێنیكی
گونجاو نیە كە بە ئارامی تیایدا پێكەوە
دانیش���ن ،بۆی���ە ھەبونی ئ���ەم جۆرە
شوێنانە بەڕاستی گرنگە بۆ شارەكە.
داواكاری���ی ئهم خانمانهم���ان روبهڕوى
س���هرۆكى ش���ارهوانى كهالر كردهوه،
بهاڵم ئهویش ل���هالی خۆیهوه داواكارى
ئاراستهى خاوهنكارهكان كرد.
ئهكرهم س���اڵهح ،س���هرۆكى شارهوانى
كهالر ،ب���ۆ (نهوژین) وت���ى :لە كەالر
ش���وێنی تایبەت بە خێزان و پش���ودان
ھەیە ل��� ه نمون���هى پ���ارك و باخچه،
ناشمانهوێت ش���وێنهكان وهها لێبكهین
كه تهنها بۆ ژنان یان بۆ پیاوان بن.
وتیش���ی :ئێم���ە وەك س���ەرۆكایەتی
ش���ارەوانی كەالر ھیچ گرفتێكمان نیە و
ھەر كەس و الیەن و گروپێك بیەوێت ئەو
كارە بكات ،ئێمە الیخۆمانهوه ھاوكاری
دەبین و ئاسانكاریی بۆ دهكهین.

هەڵبژاردن
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ئازادیی دهنگدانیش بۆ ژنان ب ه رهوا نابینرێت
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
(هێرۆ) پاش ئهوهى بۆ یهكهمجار
بهشداریی له ههڵبژاردن دا كرد،
ئیتر بۆ ههمیشه دهستبهرداری ئهو
پرۆسهیه بو ،ئهویش بهوهۆیهى براكهى
ناچاری كردوه دهنگ بهو الیهن ه بدات
ك ه خۆی دهیهوێت ،ئهمهش وایكردوه
زۆر ههست ب ه شكان بكات.
ئهگهرچی ل ه عێراق و كوردستان دا مافی
دهنگكدان بۆ ههمو تاك ه پێگهیشتوهكان
بهبێ جیاوازیی رهگهزیی فهراههمه ،بهاڵم
ئهم ماف ه زۆرجار لهالیهن پیاوانهوه وهك
زۆر بوار و مافی تر پێش���ێل دهكرێت،
بهتایبهتى ك��� ه ناهێڵن ژنان ئیتر چ كچ
بن یان خوش���ك یان دایك و هاوسهر،
ب ه ویس���تی خۆیان لیس���ت و كاندیدی
دڵخوازی خۆیان ههڵبژێرن.
نێرگس 35 ،س���اڵ ،باس لهوه دهكات
كه بههۆی دهنگدانهوه كار گهیشتوهت ه
ئهوهى «تهاڵق» بدرێت .وتى« :لەبەر
ئ���ەوەی ل���ەم هەڵبژاردن���ەی دوایدا بە
هاوس���ەرەکەم وت خۆم ئ���ەو الیەنەی
کە دەمەوێت دەنگی بۆ دەدەم ،کەچی
تەاڵقی خ���وارد ئەگەر ئەو الیەنەی ئەو
دەیەوێت من دەنگی بۆ نەدەم ،ناهێڵێت
دەنگ بدەم!».
س���وهەیلە 55 ،س���اڵ ،بهههمانش���ێوه
بەش���داری هەم���و هەڵبژاردنەکان���ی
کوردستانی کردوە ،بەاڵم خۆی خاوەنی
دەنگی خۆی نەبوە.
وت���ى« :هەتاوەکو باوک���ی مناڵەکان
مابو ئەو دەنگەکەی بۆ دەدام ،ئێس���تا
برازاکەی دەنگەکەم ب���ۆ دەدات لەبری

بەو شێوەی ه ماڵەوە
رێگەیان دام
دەنگبدەم خۆم
بە نەخوێندەوار
بناسێنم
مناڵەکانی خۆم ،ئەو پێم دەڵێت ئەگەر
دەنگەکەت بۆ نەدەم بەم حزب و کەسە
موچەک���ەت دەبڕدرێت ،ئەگەر بش���ڵێم
وانی���ە دەیکات بەناخۆش���ی لەگەڵمان،
بۆیە هیچ ناڵێم لەبەر خزمایەتیمان».
ئهم قۆرغكردنى مافی دهنگدانهى ژنان
لهالیهن پیاوانهوه ،س���هرى كێشاوه بۆ
ئهوهى ههندێك ل ه ژنان به تهواوى پشت
له پرۆسهك ه بكهن و دهنگ نهدهن.
هێرۆ 25 ،س���اڵ ،باس لە چیرۆکی ئەو
هەڵبژاردنە دەکات کە بەش���داری تێدا
کردوە ،بەهۆی س���وکایەتی براکەیەوە
بڕی���اری داوە ئ���ەوە دوا چونی بێت بۆ
هەڵبژاردن لە ژیانیدا.
وتى« :بەو شێوەیه ماڵەوە رێگەیان دام
لەگەڵی���ان بچم بۆ دەنگدان کە خۆم بە
نەخوێندەوار بناسێنم ،بهاڵم له بنكهى
دهنگدانهك ه بەهۆی ئ���ەوەی رێکخەری
ریز پێش���وتر هاوپۆلی خۆم بو و زانی
م���ن خوێندەواریم هەی���ە ،رێگهى نهدا

براكهم دهنگم بۆ ب���دات ،ئەو کاتە زۆر
دڵم خۆشبو وتم ئەوە منم دەنگی خۆم
ئەگەیهنمە پەرلەمان!».
بەاڵم ئەم هەس���تە خۆش���ەى (هێرۆ)
زۆری نهخایان���د و براك���هى بهوهۆیهى
نهیانهێش���توه ئ���هو دهنگی ب���ۆ بدات،
نهیهێشتوه خوشكهكهى دهنگ بدات.
«رۆژی دەنگدان تێدەگەین کە ژن هێشتا
لە الیەن بەش���ێک لە پیاوان وا تەماشا
دەکرێ���ن کە ک���ەم ئەقڵ���ە و ناتوانێت
تەنان���ەت نوێن���ەری خۆيش���ی دیاری

مەدەنی���ەکان رۆڵی���ان هەبێ���ت ل���ە
بکات»( .راژان محهمەد) وادەڵێت.
ئهو ل���ە س���ێ هەڵبژاردنی راب���ردو دا هۆش���یارکردنەوەی پیاوان لەسەر ئەم
کارمەندی کۆمیس���یۆنى ههڵبژاردنهكان پرسە.
بوە له بنكهكانى دهنگدان لە کەالر ،بۆ لهكاتێك���دا دهس���تور و یاس���ا ماف���ی
چارهس���هرى ئهم دهستبهسهراگرتنهى دهنگ���دان و ههڵبژاردن���ى ب��� ه ژن���ان
مافی دهنگدانى ژنان لهالیهن پیاوانهوه بهخشیوه ،كهچى لهالیهن پیاوانهوه ئهو
پێش���نیازێك دهكات «باش���تر وای���ە ماف ه زهوت دهكرێت ،ئهمهش پرسیاری
کۆمس���یۆن یاری���دەدەری دەنگ���دەر ئ���هوه دهوروژێنێت :ئاخۆ بهش���داریی
نەهێڵێت ،چونکە ئەمە مۆتەکەی ژنانە رەگ���ەزی مێ لە پرۆس���ەی هەڵبژاردن
دا له کوردس���تان نابێت ه بەش���داریهكى
لە رۆژی دەنگدان دا».
ه���هروهك داواش دەکات رێکخ���راوە روكهش؟

ل ه نوگرهسهلمانهوه بۆ پارلهمان

گۆڕان به زنجیره ( ،)30یهكێكه ل ه سهد
◘ نهوژین
كاندیدهك���هى ئ���هو بزوتنهوهی ه و تاك ه
كاندیدی ژنى گهرمیانیش ه لهنێو لیستی
بۆ ههڵبژاردنى ئهمجارهى پارلهمانى
بزوتنهوهكهدا.
كوردستان( ،شیرین ئهمین)،
ش���یرین ،لهب���ارهى خۆكاندیدكردنی و
رۆژنامهنوس و هاوسهرى شههیدی
بهرنامهى ههڵبژاردنییهوه ،ئاماژه بهوه
رۆژنامهنوس (كاوه گهرمیانى)،
دهكات ك��� ه ئ���هو دهیهوێ���ت لهرێگهى
خۆی پااڵوتوه و دهخوازێت به چون ه
پارلهمان���هوه بهدواداچ���ون ب���ۆ ئ���هو
پارلهمانى ،كار لهسهر ئهو دۆسیان ه
كهیس���انه بكات كه چهند س���اڵێك ه ل ه
بكات ك ه چهند ساڵێكه ل ه شهقام دا
ههوڵ بۆ ب ه ئهنجام گهیاندنى دهدهن .شهقام داكۆكیی لێدهكهن و هاوشێوهى
كاوهى هاوسهریشی «بهگژ گهندهڵی و
ش���یرین ئهمین ،كه لهناو خهڵكى دا ب ه گهندهڵكاران و ستهم و دهسهاڵتى مافیا
«ش���یرینی كاوه گهرمیانى» ناسراوه ،دا بچێتهوه».
ل���ه ههڵبژاردنى پارلهمانى كوردس���تان شیرین ،بۆ (نهوژین) وتى« :من قوربانیی
ك ه بڕی���اره كۆتای���ی مانگ���ى ئهیلول ههردو دهس���هاڵتى بهع���س و كوردییم،
بهڕێوهبچێت ،لهسهر لیستی بزوتنهوهى خێزانهكهم بهر شااڵوى ئهنفال كهوتوهو

خ���ۆم ل ه نوگره س���هلمان گهڕامهتهوه،
دواى راپهڕینیش ئهوه ههموتان دهزانن
ك ه دهس���هاڵتى كوردیی چ���ی بهرامبهر
كردین و چۆن هاوس���هرهكهمیان تیرۆر
كرد و مناڵ ه لهدایكنهبوهكهمیان بێباوك
كرد».
لهبارهى پێداگیری���ی ل ه جێبهجێكردنى
بهڵێنهكانى ،ش���یرین وت���ى« :ئهگهر
كهسانێك ب ه دهم بهڵێن بدهن ك ه دهبن ه
خزمهتكارى خهڵك ،ئهوا ئێم ه چهندین
س���اڵ ه ب ه خوێن و گیان لهپێناو مافی
رهواى گهل و میلهتهكهمان قوربانیمان
داوه».
ش���یرین ئهمین ،پێیوایه ئێس���تا كاتى
ئهوههاتوه بهرهنگاربونهوهى س���تهمی
زۆرداران ببهن ه ئاستێكى تر و لهرێگهى

ئامانجم ل ه
خۆ پااڵوتنم،
روبهڕوبونهوهى
ستەمی دەسەاڵتە

به خوێن و گیان
لهپێناو مافی
رهواى گهلهكهمان
قوربانیمان داوە

پارلهمان���هوه كاری لهس���هر بك���هن،
ه���هر ئهمهش بهه���ۆكارى خۆ پااڵوتنى
دهزانێت .دهڵێ���ت« :كاتى ئهوه هاتوه
پێكهوه ل���ه رێگهى پارلهمانهوه دژ بهو
یاسا و دهسهاڵت و سیستهم ه ستهمكاره
بوهستینهوه ك ه چارهنوسى زۆرینهمانى
بهم دهرده بردوه».
وتیش���ی« :كاتى ئهوه هاتوه كاربكهین
بۆ ئهوهى چیتر لهس���هر وتنى راستیی
گهنجهكانم���ان تیرۆر نهكرێن ،لهس���هر
داواكاى ههل���ی كار و ماف���ی ژیان���ى
یهكس���ان ،دهرچوهكانم���ان تێكهڵ ب ه
خوێن نهكرێن».
ش���یرین ئهمی���ن ،پێش ئ���هوهى ببێت
ب��� ه هاوژین���ی رۆژنامهن���وس (كاوه
گهرمیان���ى) ،خۆی وهكو رۆژنامهوان بۆ
ژمارهی���هك رۆژنامهو گۆڤار كاریكردوه.
ژیان���ى ئهم ژنه بریتی���ه ل ه زنجیرهیهك
كارهس���ات و روداو ،ئهو كهسوكارهكهى
بهر ش���ااڵوى ئهنفال كهوتون و خۆیشی
ل ه زیندانهكانى نوگره سهلمان رزگاریی
بوه ،ب��� ه زهحم���هت و قوربانییدانێكى
زۆرهوه توانیویهت���ى خوێندنى پهیمانگا
ت���هواو ب���كات و وهكو فهرمانب���هر ل ه
شارهوانیهكانى گهرمیان دامهزراوه.
پ���اش كهمت���ر ل���ه س���اڵێک ل��� ه
هاوسهرگیرییكردنی لهگهڵ رۆژنامهنوس
(كاوه گهرمیان���ى) ،هاوس���هرهكهى ل ه
ش���هوێكى زستانى  2013تیرۆر دهكهن،

لهكاتێكدا ئهو سكپڕ بوه ب ه نۆبهرهكهیان.
ئهو بهماناى وشه ،قوربانیی دهسهاڵت ه
ب���هدوای یهك���دا هاتوهكان���ى عێراق و
ههرێمه.
لهب���ارهى هۆكارهكان���ى خۆپااڵوتن���ى
بۆ پارلهمانى كوردس���تان( ،ش���یرین
ئهمین) ئاماژهى دا ك ه لهالیهن ههندێك
هاوڕێوه پێش���نیازی بۆ كراوه بهتایبهت
لهالیهن كهسوكارى شههیدانى قهڵهم و
شههیدانى خۆپیشاندانهكانهوه.
وتیشی« :ئامانجی ئێم ه له خۆ پااڵوتنم،
بۆ روبهڕوبونهوهى زوڵم و س���تەمی ئەم
دەس���ەاڵتەیه ،بۆ ئهوهى نههێڵین چیتر
گهنجانى دیك ه وهكو كاوه تیرۆر بكرێن
لهكاتێكدا جهالدهكان ئازاد و سهربهست
نهبن».
ل ه س���نورى ئیدارهى گهرمیان ،بۆ ئهم
ههڵبژاردنهى پارلهمانى كوردس���تان2 ،
ژن كاندید بون،یهكێكیان (فرمێس���ك
عوس���مان)ه ل ه لیس���تی (هاوپهیمانى
ب���ۆ دیموكراس���ی و دادپهروهریی) کە
ئەو لیس���تە کش���انەوە لە هەڵبژاردن،
دوهمیشیان (شیرین ئهمین)ه.
لهبارهى ئهوهى چیی پێ دهبێت بۆ ژنان
و بهتایبهتى ژنانى گهرمیان ئهگهر چوه
پارلهمان( ،ش���یرین) ئاماژهى بهوهكرد
كه ئهو دابڕاو نیی��� ه ل ه ئازار و كۆژانى
ژن���ان ،ههربۆیه گرنگیی���دان بهوان ل ه
ئهولهویهتى كارهكانى دهبێت.

4

مناڵ

ژمارە ( )22یەکشهم ه 2018/9/23

دهرگاى مهكتهب كرایهوه  ...پشوى هاوین بڕایهوه

رێنماییه گرنگهكان لهبارهى یهكهم رۆژى منااڵن له قوتابخانه
گرنگە مناڵ
رابهێنرێت کە
قوتابخانە شوێنی
فێربونە

◘ نهوژین ،فاتمە جومعە
«کوڕەکەم ئەمساڵ دەچێتە پۆلی
یەک ،هەوڵمداوە لە کەشوهەوای
قوتابخانە تێیبگەیهنم بهوهى چۆن
رێز لەمامۆستا و هاوڕێکانی بگرێت،
راستە مناڵەکەم نەخستوەتە باخچەی
ساوایان ،بەاڵم زۆرباش هەوڵم ل ه
پهروهردهكردنى داوە».

ئەمە وتەی (ئەژین عهبدوڵاڵ)ى تهمهن دایكان ئاماژه بهوهدهكهن ،به حهماسێكى
 30س���اڵە ،ك ه ئهمساڵ بۆ یهكهمجاره زۆرهوه چاوهڕێی ئهم رۆژهیان كردوه.
كوڕه  6سااڵنهكهى دهچێته قوتابخانه .ئهژی���ن ،ئاماژهى بهوهك���رد ك ه ههوڵی
بەوپێی���ەی قوتابخان���ە دەبێتە ماڵی داوه لهم ماوهی���هى رابردودا مناڵهكهى
دوەم���ی قوتاب���ی و دیارتری���ن ئ���هو ب���ۆ چون��� ه قوتابخان���ه ئام���اده بكات
ناوهندانهی��� ه ك��� ه لێ���وهى پ���هروهرده «هەوڵمداوه پێش دەستپێکردنی ساڵی
دهبێ���ت ،بۆی���ه گرنگییهك���ى تایبهتى نوێ���ی خوێن���دن ،کوڕەکەی ئاش���نای
ههیه ،گرنگیهكهش���ى بهتایبهت بۆ ئهو قوتابخانە بکهم و ئامادهى بكهم».
منااڵن ه زیاتره ك ه ئهمساڵ یهكهم ساڵی بەش���ێک لەو دایکانەی کە مناڵەکانیان
قۆناغ���ی یەکەمی���ان بڕیوە ب���اس لە
خوێندنیانه و دهچنه قوتابخانه.

کاریگ���ەری مامۆس���تا و كادیرانى ناو
قوتابخانە دەکەن لەسەر رۆڵهكانیان.
«مناڵەکەم ئەمساڵ دەچێتە پۆلی دو،
لە پۆلی یهكهم بەڕاس���تی مامۆس���تای
ئەل���ف و ب���ێ زۆر ه���اوکاری دەکرد،
ههرچهن���د دۆخی تهندروس���تى جێگیر
نییه ،بهاڵم وایانكرد ك ه ب ه باش���ى ئهو
پۆل ه ببڕێت» .سارا حەمید 29 ،ساڵ،
وههاى وت.
مامۆس���تایانیش جهخ���ت ل���هو رایهى
(س���ارا) دهكهن���هوه ،ب���هوهى ئهوان
دهتوان���ن ب ه باش و خ���راپ كاریگهریی
بهسهر منااڵنهوه جێبێڵن.
بەن���از محهم���هد ،زیاتر ل ه  20س���اڵ ه
مامۆس���تای بنهڕهتیه ،ب���ۆ (نەوژین)
باس لە گرنگی هەڵسوکەوتی مامۆستا
دەکات لەگەڵ ئهو منااڵنهى تازه دهچن ه
قوتابخانه.
وت���ى« :رەفتاری مامۆس���تا کاریگەری
خ���ۆی هەی���ە بەوپێی���ە ئ���ەو منااڵنە
سەرەتایانە ،بۆیە دەبێت بە نەرمونیانی
مامەڵەیان لەگەڵ دا بکرێت».
ئهو مامۆس���تای ه ب ه گرنگیشی دهزانێت
پێش قوتابخانه ،منااڵن قۆناغی باخچهى
ساوایان تهواو بكهن.
هەندێک لە دایکان لەدەرەوە کاردەکەن،

ئهم���هش تاڕادهی���هك ئهركیان���ى گران
كردوه.
سەنا ،نمونەی یهكێك ه لهو دایکانه ،بۆ
(نهوژی���ن) وتى« :کچەک���ەم هەرچەند
لەباخچەی س���اوایان ب���وە ،بەاڵم خۆم
هەر ب���ەردەوام ش���تم فێ���ر دەکرد چ
لەروی پیتەکان بێت یان ژمارە و شتى
دیكه».
وتیش���ی« :راستە قورس���ە هەم دایک
بی���ت وهەم کاریش بکەی���ت ،بەاڵم من
هەوڵم���داوە ک���ە هاوس���ەنگی رابگرم
و گرنگیەک���ی باش���یش بەمناڵەکان���م
دەدەم».
توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتی���ش ،ههندێك
رێنمایی لهبارهى شێوازى دهستپێكردنى
من���ااڵن ل��� ه یهكهم قۆناغ���ی خوێندنى
ژیانیان ،دهخاتهڕو.
ه���اوار ئیبراهی���م ،م���اوەی  7س���اڵە
وەک توێ���ژەری دهرونى ل���ە یەکێک لە
قوتابخانەکان���ی ک���ەالر کاردەکات .بۆ
(نهوژین) وتى« :گرنگە مناڵ رابهێنرێت
کە قوتابخانە تەنها ش���وێنی یاریکردن
و هاوڕێیەت���ی نیی���ە ،بەڵکو ش���وێنی
فێربونە».
ئاماژهى بهوهشكرد پێویست ه باوکانیش
هاوش���انی دایکان یارمەتی مناڵەکانیان
بدەن بۆ راهاتن لهسهر قوتابخانه.
ئ���هو توێ���ژهره بهش���ێكى بهرچ���اوى
ئهركهكانی���ش دهخات���ه ئهس���تۆی
مامۆستایان ،لهوبارهوه وتى« :زۆرجار
خ���ۆم مناڵمان لە البوە کە زۆر ش���تی
نەزانیوە تەنانەت نەیتوانیوە بەئاسانی
بەس���ەر پلەکانەکانی قوتابخانەکەماندا
سهربكهوێت ،ئێمە وەک هاوڕێ ئاگەداری
بوی���ن و فێرمان ک���ردوە ،لەبەرئەوەی
هەمو ئەو منااڵن���ەی دێنە المان مەرج
نییە چوبێتنە باخچەی س���اوایان ،بۆیە
دەبێت مامۆس���تایان وردتر و باش���تر
مامەڵهیان لەگەڵ دا بكهن».

باخچەی ساوایان ...ئهو قۆناغهی خێزانهكان به ههندی وهرناگرن
◘ نهوژین ،ئاال عەزیز
«منااڵن لەدوای قۆناغی باخچەی
ساوایان زۆر دەگۆڕێن ،چونکە سەرەتا
شارەزایی تەواویان نییە ،بەاڵم کە
دێنە باخچە الیەنی ژیری و کۆمەاڵیەتی
و جەستەییان پەرەی پێ دەدرێت».
ئەمە قسەی مامۆستایەکی باخچەی
ساوایانە کە ئەزمونى  11ساڵى
كاركردن لهو بوارهدا ههیه.
پێش ئهوهى بچن��� ه قوتابخانه ،منااڵن
قۆناغێك���ى تری���ان ههی ه ك���ه قۆناغی
باخچهى س���اوایانه ،ئهم قۆناغه وهكو
ئامادهكاری���ی و راهێنانێك���ه بۆ منااڵن
بۆ ئ���هوهى قۆناغی چون��� ه قوتابخانه،
ب ه س���هرهتایهكى باش���ترهوه دهس���ت
پێبكهن.
ئهگهرچی بهشێكى بهرچاوى خێزانهكان
گرنگیی بهم قۆناغ ه نادهن و مناڵهكانیان
نانێرن ه باخچه ،بهاڵم مامۆس���تایان و چ
ش���ارهزایان و تهنانهت ئ���هو دایكانهش
ك ه مناڵیان خس���توهت ه باخچه ،جهخت
لهوه دهكهنهوه ك��� ه بونى ئهم قۆناغه،
س���ودێكى زۆری بۆ مناڵ دهبێت و زوتر
رایدههێنێت به كهشى قوتابخانه.
روناک ئەحمەد 34 ،س���اڵ ،مامۆستای
باخچەی س���اوایانە ،بۆ (نەوژین) وتی:
«مناڵەکان لەدوای قۆناغی باخچەوە زۆر
دەگۆڕێن ،الیەنی ژیریی و کۆمەاڵیەتی و
جەس���تەییان پەرە دهسێنێت ،هەروەها
لەئاستی دوەمی باخچە دا پرۆگرام هەیە
ب���ۆ فێرکردنیان بۆ ئهوهى باخچە تەواو
دەکەن کەسێکی تاڕادەیەک ئامادەکراو
بن بۆ قۆناغی قوتابخانە».

مناڵەکان
لەدوای قۆناغی
باخچەوە زۆر
دەگۆڕێن
ئهو دایکانهى ك���ه مناڵیان له باخچهى
ساوایانه ،هاوڕان له گرنگیی ئهم قۆناغ ه
بۆ فێربون و پێگهیشتنى مناڵ.
پەیمان ئیبراهیم 31 ،س���اڵ ،مناڵهكهى
ئێس���تا ل��� ه پۆلی دوهم���ى بنهڕهتیه و
پێش���تر قۆناغی باخچهى بینیوه .وتى:
«کچەکەم زۆر شەرمن بو لەڕوی تێکەڵ
ب���ون لەگەڵ دەوروبەر و قس���ەکردن و
وهاڵمدانهوهوه ،بەاڵم کە ناردمە باخچە
ب���ە رونی هەس���تم بەگۆڕان���کاری کرد
تیایدا».
دایکی (ئایە) پێیوای ه باخچەی ساوایان
هاوکارێک���ی باش���ه بۆ خێزان���هكان لە
پەروەردەکردنی مناڵ دا.
ج���وان س���اڵەح( ،محەم���ەد)ی كوڕى
له باخچهى س���اوایانه ،لهب���ارهى ئهم
ئهزمونهوه وتى« :کوڕەکەم پێشتر زۆر
ش���ەرمن بو ،بەاڵم کە ناردمە باخچەی
ساوایان باشتر بوه».
ئهم خاڵه ،مامۆس���تایانى قوتابخانهش
جهخت���ى لێدهكهن���هوه ،ب��� ه رادهیهك
ئهو منااڵن���هى باخچهیان تهواو كردوه،

توێژهرێك لهروى دهرونیش���هوه باخچ ه پەرە پێبدات.
ئاستیان باش و بهرز تره.
ئاریان محەمەد 27 ،س���اڵ ،مامۆستاى رۆڵی ههی ه ل ه جێگیر بونى كهس���ایهتى وتیش���ی :باخچ���ەی س���اوایان لەهەمو
بنهڕهتى ،بۆ (نەوژین) وتی« :جیاوازی مناڵ دا ،بۆی ه پێشنیاز دهكات دایكان و دنیادا بە «وێس���تگەی شەمەندەفەر»
دەش���وبهێنرێت و پێیدەوترێ���ت یەکەم
زۆر هەیە لەنێ���وان ئەو منااڵنەی پێش باوكان فهرامۆشی نهكهن.
قوتابخانە ئەزمونی باخچەی ساوایانیان س���ەنگەر حەمید ،توێ���ژهرى دهرونى ،وێس���تگەی ژیان���ی م���رۆڤ ،لەوێ���وە
ک���ردوە و ئەوان���ەی مناڵ���ی ماڵەوەن ،وت���ى :گەش���ەکردنی مێش���کی مناڵی گەشتێکی درێژی ژیان دەستپێدەکات،
ئهوانهى باخچه ل���ەڕوی بیرکردنەوە و بچوک بەشێوەیەکی دروست ،پێویستی هەربۆیە زۆر گرنگە ئەو مرۆڤە بچوکەی
هەڵس���وکەوت و قسەکردن و رێزگرتن و بەهاندانێک���ی تایبەت هەیە ،بەپێی ئەو ناو کۆمەڵگا لەیەکەم گەشتیدا کەسانی
زیرەکیهوه باشترن و ئهم جیاوازیهش ب ه هاندانە گونجاوە دەتوانرێت گەش���ە بە رێنیشاندەر و دڵس���ۆز و شارەزا پالنی
ئاڕاستەکانی مێش���ک بدرێت و توانای تۆکمەی بۆ دابنێن تا ببێتە بناغەیەکی
رونى ههستى پێدهكرێت».
س���هرباری توان���اى فێرب���ون ،بهوتهى س���ۆزداری و کۆمەاڵیەتی و هزرییەکانی پتەو بۆ وێستگەکانی دیکەی ژیانی.
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ههم كاردهكهن و ههم پهره به بههرهكانیان دهدهن
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
(خهاڵت) و (رۆزا) دو كچى
رچكهشكێنن له دهربهندیخان و جگ ه
لهوهى لەبواری وەرزش دا چاالکن،
كاریش دهكهن و خاوهنی ئابورى
سهربهخۆى خۆیانن.
ههن ئهو كچانهى ك���ه كاربكهن یاخود
پهره به تواناكانیان بدهن ،بهاڵم كهمن
ئهو كچانهى هاوش���ێوهى خهاڵت و رۆزا
ه���هم كاربكهن و ه���هم خهونى بون ب ه
ئهستێرهیان ههبێت و تواناكانیان برهو
پێبدهن.
خهاڵت عومهر ،كچ ه الوێكى دانیش���توى
قهزای دهربهندیخان���ه و لهگهڵ ئهوهى
یاریزان���ی ی���ارى بالهی���ه ،كاردهكات و
خاوهن كارى خۆیهت���ى .لهمباریهوه بۆ
(نهوژین) دهڵێت« :حەز و ئارەزوم بۆ
کارکردن هەوڵدانێك ه بۆ ش���کاندنی ئەو
بەربەس���تەی کە تائێس���تا بەشێکی
کەم لە ئافرەتانی سنوری دەربەندیخان
توانیویانە بیشکێنن».
دهشڵێت« :دهمهوێت سەرنجی کەسانی
دیکە رابکێشم بەالی ئەو کارەی دەیکەم
و کۆمەڵگا لەو سنوری توندییە دەربێنم
کە تائێس���تا دهرفهت���ى كار بە ئافرەت
نادات».
زۆرجار ئافرهتان خهون خولیایان ههی ه
و ههندێكجار كۆمهڵك ه به رێگر دهبینن
لهب���هردهم خهونهكانی���ان ،ههندێك���ى
دیكهشیان دهڵێن خێزانهكانیان رێگره،
ب���هاڵم (خ���هاڵت) پێچهوانهی���ه لهگهڵ
ئهو دو رای���ه و جهختى لهوهكردوه ك ه
خێزانهكهى پشتگیری ئهون.
وت���ى« :خێزانەک���ەم جگ���ە ل���ەوەی
پاڵشتمن  ،هاوکارییەکی باشی مادی و
مەعنەویشم دەکەن بۆهەرکارێک بمەوێت
ئەنجامی بدەم».
جهختیش���یكردهوه« :ه���ەر کارێک کە

ژنان پێویست ه
دهستبهردارى
خهونهكانیان نهبن
و ببنه خاوهن كارى
خۆیان
ئەنجام���ی ب���دەم ئەگ���ەر قەناعەت بە
مێشکی خۆم و بیرکردنەوە و تێڕوانینی
ماڵەوەمان بکات ،گرنگ نیە کۆمەڵگە
چی دەڵێن ،من بۆیە ئەو شتانە ئەنجام
دەدەم ههتا بەربەس���ت بش���کێنم نەک
ترسان لەقسە و باسی کۆمەڵگا».
(خهاڵت) و (رۆزا) پێكهوه له دوكانێكى
فرۆشتنى جلوبهرگ دا كاردهكهن ئهوهش
دهخهن���هڕو كاركردنهكهیان وایلێكردون
بهسهر ئاستهنگى دیكهشدا زاڵ بن.
رۆزا ن���ورى ،دانش���توى ق���هزای
دهربهندیخان���ه ،ب���ۆ (نهوژین) باس ل ه
دهس���تپێكى كاركردنى تا ئێستا دهكات
و دهڵێت« :نزیکەی  8مانگە سەرقاڵی
کارکردنم تا ئێستە زۆر باش و ئاسودەم،
كارکردن بۆ ئافرەت گرنگە».
رۆزا ،كاكردن دهبهستێتهوه ب ه ئازادییهوه
و دهڵێت :كاركردن جگ ه لهوهى بژێوى
ژی���ان دابی���ن دهكات و دهبیت ه خاوهن
ئابوریهك���ى تایبهت به خ���ۆت ،ئازادی
زیاتریشت پێ دهبهخشێت.
ئ���هو پێیوای���ه دهبێت ژن���ان هاوكارى نهگرت���وم ،بهڵكو كارهكانى بۆ ئاس���ان
یهكترب���ن ب���ۆ ئاس���انکاریی زیاتر و كردوم».
(خ���هاڵت) و (رۆزا) ه���اوڕان لهس���هر
بەڕێوەبردنی ئیشوكارهكانیان.
دهڵێ���ت« :كارك���ردن رێگ���هى ژیانی ئهوهى ژنان پێویس���ت ه دهس���تبهردارى

خهونهكانیان نهبن و ببنه خاوهن كارى ئهوان به گهشبینیهكى زۆرهوه دهیانوت:
خۆی���ان ،بۆ ئهوهى لهو رێگهیهوه ههوڵ «ئافرەتان هاوش���انی پی���اوان توانای
بۆ ب ه دهستهێنانی خواست و مافهكانى بەڕێوەبردنی زۆرێک لەکارەکانیان هەیە
و رەنگە باشتریش بن».
دیكهیان بدهن.

له پشت ههر ژنێكى ئیشكهرهوه پیاوێكى پشتیوان ههیه
هاوسهرهكهم هانی
زیاترم دەدات بۆ
ئەوەی بەردەوام
بم لەکارەکەمدا

گهرمی���ان ژمارهیهكى بهرچ���اوی ژنان
◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
روی���ان ل��� ه كاركردن ك���ردوه ،ئهمهش
لهكاتێكدا پێشوتر كاركردنیان لهكهرتى
ههتا پێش چهند ساڵێك ،ئهگهر
تایب���هت دا زۆر س���نوردار ب���و ،ژنان
(نهسرین) بیویستایه وهكو ئێستا
ئاماژه بهوهدهكهن ئهگهر پش���تگیریی
له فرۆشگایهك دا كار بكات و
و پاڵپشتیی پیاوان نهبوایه ،قورس بو
بهشدار بێت له دابینكردنى بژێویی
بتوانن سهركهوتو بن لهم كارهیان.
خۆی و خێزانهكهى ،ئهوا رهنگ ه
نەسرین حەسەن 28 ،ساڵ ،کە کار لە
رێگریی زۆری بۆ دروست ببوای ه و
فرۆشگایەکی تایبەت بە ئافرەتان دەکات،
لهپێش ههموشیانهوه هاوسهرهكهى
بۆ (نەوژی���ن) وتی« :هاوس���ەرەکەم
نهیهێشتایه ،بهاڵم ئێستا ئهو ماوهى
زیاتر ل ه دو ساڵ ه كاردهكات و لهمهشدا هاوکارێکی باشمە لە کارەکەمدا و هیچ
رێگریەکم لێ ناکات».
هاوسهرهكهى پاڵپشتی سهرهكیهتى.
باس لهوهش دهكات ك ه هاوس���هرهكهى
ماوهى چهند س���اڵێك ه ل��� ه بازاڕهكانى ن���هك بهتهنی���ا دهرفهت���ى كاركردنى

بۆنە لە دوکانێکی جوانكاریی تایبەت بە
ژنان ،پێیوایە کە پێویستە کچان خۆیان
بۆ خێزانەکەیان بس���ەلمێنن کە توانای
کارکردنیان هەیە.
جوان محەمهد 27 ،س���اڵ ،س���ەبارەت
بە كاركردن���ى وتى« :من ماوهی چهند
ساڵێكه كاردهكهم و رێگریهكى ئهوتۆم
بۆ دروس���ت نهبوه ،سهرهتا تاڕادهیهك
ئاس���ان نهب���و ،ب���هاڵم توانی���م خۆم
پێداوه ،بهڵكو هاندهریشی بوه ،ئهمهش بسهلمێنم».
وایك���ردوه ك���ه بتوانێ���ت كارهكهى ب ه س���هبارهت ب���ه دروس���تبونی رێگری و
ئاسانتر ئهنجام بدات.
ئاس���تەنگ لەالی���ەن خێزانەکەی���ەوە،
وتى« :هاوسهرهكهم پشتگیریم دەکات ،دەڵێ���ت« :باوک���م هی���چ کات رێگرم
هانی زیاترم دەدات بۆ ئەوەی بەردەوام نەبوە کە کاربک���ەم ،بەڵکو هاوکارێکی
بم لەکارەکەمدا».
باشمە ،دایکیشم لەباوکم زیاتر پشتگری
ئهگهر ژنان لهالیهن هاوس���هرهكانیانهوه کردوم هاندەرێکی باش���م بوە بۆ ئەوەی
پش���تیوانیی بكرێ���ن له كارك���ردن دا ،لەکارەکەمدا سەرکەوتوبم».
ئهوا كچان باوك و دایك ب ه پاڵپش���تیی بەشێک لەو پیاوانی کە رێگە بەکارکردنی
سهرهكیی دهزانن.
کچ و ژنەکانیان دەدەن هۆکارەکەی بۆ
(جوان) یەکێکە ل���ە کچانى كاركهرى هەبونی متمانە ب���ە توانای کارکردن و
ك���هالر ،تاوەک���و ئێس���تا ل���ه چەندین متمانەی تەواویان بەخێزانەکەیانە.
شوێنكار و بوارى جیاوازدا كاریكردوه ،یاسین رەفیق ،کە ژنەکەی لەدەرەوەی
کۆتا کاریش���ی دروستکردن و فرۆشتنی ماڵ���هوه كار دهكات ،بۆ (نەوژین) دوا:

بەوپەڕی متمانەوە
رێگە بەکارکردنی
هاوسەرەکەم
دەدەم

«بەوپەی متمان���ەوە رێگە بەکارکردنی
هاوسەرەکەم دەدەم و زۆرێک لەرۆژەکان
خ���ۆم دەیگەیەنمەس���ەر کار ،چونک���ە
ئافرەتیش وەک پیاو مافی ئەوەی هەیە
کار ب���کات و ببێت بە خ���اوەن ئابوری
سەربەخۆی خۆی».
محەمەد ،ماوەی چەند ساڵێکە کچەکەی
لەدەرەوەی ماڵهوه کار دەکات ،رایوایە
کە ئابوری س���ەربەخۆ لەالیەن ژنانەوە،
وای���ان لێ���دەکات زیات���ر مافهکەکانی
خۆیان زیاتر دەستەبەر بکەن ،دەڵێت:
«کچەکەم لەدەرەوە کار دەکات ،زۆریش
دڵخۆشم بەکارکردنی و متمانەی تەواوم
پێیەتی».
«متمان���ه» ،ئهو خاڵهی���ه كه (جوان)
یش جهختی لێدهكات���هوه و ب ه كرۆكی
رێگهدان ب ه كاركردنى ژنانی دهزانێت.
وتى :ئهگهر ژن���ان متمانهیان بهخۆیان
ههبێ���ت و بتوان���ن ب���ۆ خێزانەکەیان
بسەلمێنن کە توانای کارکردنیان هەیە
و سهركهوتون ،ئهوا بێگومان ئهوانیش
پاڵپشتییان دهكهن و ناتوانن رێگرییهكى
ئهوتۆیان بۆ دروست بكهن.
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كاریان دهوێت كهچى روبهڕوى گێچهڵپێكردن دهبنهوه
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
«بەرەبەیان بو رۆشتم بۆ سهر کار،
ئهو رۆژه خاوەن کارەکەم نامۆیان ه
هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکردم ،خۆمم
بینیهوه لهبهردهم گێچهڵپێكردنى و
داوایكرد ك ه لهگهڵی رێكبكهوم ،ك ه
بهتوندى رهدم كردهوه و رازیی نهبوم،
لهكارهكه دهریكردم».
گێچهڵپێكردن «تح���رش» ،له دونیای
كاردا حاڵهتێك���ى ناس���راوه ،كاتێ���ك
ههندێك ل���ه ژنان لهش���وێنكارهكانیان
دا روب���هڕوى گێچهڵ دهبن���هوه لهالیهن
خ���اوهن كار و بهڕێوبهرهكانیان���هوه،
لهگهڵ زیادبونى ژمارهى ژنانى ئیشكهر
لهگهرمیانیش ،ههندێكی���ان باس لهوه
دهكهن ك���ه روب���هڕوى ئ���هم حاڵهت ه
بونهتهوه.
ئ���ەو ژن���ەی ك���ه راپۆرتهكهم���ان ب ه
گێڕانهوهكان���ى ئ���هو دهس���تپێكرد،
بەمش���ێوەیە وردهكاری���ی چیرۆک���ی
گێچەڵپێکردنەک���ەی ب���ۆ (نەوژی���ن)
گێڕایهوه« :ئهو بهیانی ه خاوهنكارهكهم
ب���ۆ ئ���هوهى م���ن رازیی ب���كات ،وتى
پارهیهكى باش���ت پێدهدهم و كرێكهت
زی���اد دهكهم ،بهاڵم ك ه من رازیی نهبوم
و بهرپهرچ���م دایهوه ،ئ���هو ل ه كارهك ه
دهریكردم».
(ش) ،هێن���دە بە روداوەک���ە کاریگەر
ب���و وەک ئ���ەوەى ئێس���تا رویدابێت،
بەدڵتەنگی���ەوە وت���ی« :م���ن خاوەنی
م���اڵ و مناڵ���م ،ویس���تم ب��� ه كارێكى
ش���هرافهتمهندان ه بهش���داریی بكهم ل ه
دابینكردنى بژێویی خێزانهكهم ،كهچى
روبهڕوى ئهو چارهنوسه كرامهوه».
هاوشێوهى ئهو ژنه ،ژنانى تری كرێكار
ه���هن كه ل ه كاتى كاركردن دا روبهڕوى
گێچهڵپێك���ردن بونهت���هوه ،ئهم���هش
وایكردوه واز ل ه كاركردن لهو شوێنكاره

کەسی
گێچەڵپێکراو
جێگیریی دەرونی
لهدهستدهدات

بێنن.
س ،ژنێكى تره ك��� ه گێچهڵی پێكراوه،
بۆ (نهوژین) وت���ى« :خاوەن کارەکەم
بۆ ئهوهى من رازیی ب���كات ،ئامادهیی
خۆی پیش���اندا كه بڕێك���ى زۆر پارهم
پێبدات ،بهاڵم من ن���هك ههر داواكهیم
رهد كردهوه ،بهڵكو وازیشم ل ه كاركردن
لهو شوێنه هێنا».
ئهمجۆره دهس���تدرێژیه بۆس���هر ژنان،
وادهكات تێڕوانینی���ان ب���ۆ كارك���ردن
بگۆڕێ���ت و متمانهی���ان ب ه پی���اوان و
شوێنكارهكان نهمێنێت.
س ،پشتڕاس���تى ئهم بۆچونهى كردهوه
و وت���ى« :بەه���ۆی لەدەس���ت دان���ی
متمانەکردن بەخ���اوەن کارەکان چیتر
بەدوای کاردا نەگەڕام».
پ ،كه كچێكى دهرچوى زانكۆیه ،ئاماژه
بهوهدهكات ك ه كاركردنى زۆر لهبهرچاو
كهوتوه ،ئهویش كاتێ���ك چهندجارێك
ههستیكردوه ئهو شوێنانهى دهیانهوێت
كاری پێبدهن ،مهرامی دیكهیان ههیه.
ئ���هو كچه نمونهى ئهوه دهگێڕێتهوه ك ه
خاوهنكارێك وهك ئهوهى بیهوێت ژوانى
لهگهڵ ببهس���تێ ،وتویهتى ل ه پاركێك

چاوپێكهوتنى لهگهڵ دهكات بۆ پێدانى
كارهكهى.
کارزان فوئاد ،توێژەری دهرونى ،جهخت
له زیانهكانى گێچهڵپێكردن دهكاتهوه و
بۆ (نەوژین) وتی« :کەسی گێچەڵپێکراو
جێگیری���ی دەرونی لهدهس���تدهدات و
تێپەراندنی ئ���ەو بارودۆخ���ەش ههوڵ
و تهق���هالی زۆری دهوێ���ت بەئامانجی
گەڕانەوەی متمانەبەخۆبونى».
ئهوهى مای���هى تێبینیه ئهوهیه كه ئهم
حاڵهت���ه كه بهپێی یاس���ا و بنهماكانى
مافی مرۆڤ تاوانه ،كهچى قوربانیهكانى

بێدهنگیی لهبارهوه دهكهن.
سهباح محهمهد ،پارێزهر ،بۆ (نەوژین)ى
رونكردهوه كه بهپێی یاسا گێچهڵپێكردن
تاوانه و سزای لهسهره «بەپێی مادەی
400ی کاری بێ ش���ەرمیی ل ه یاس���ای
س���زادانی عێراق���ی ،کەس���ی تاوانبار
س���زادەدرێت بەبەندکردن کە ماوهكهى
زیاتر نەبێت لە ساڵێک».
ب���هاڵم وادیاره ئ���هوهى وادهكات ژنانى
گێچهڵپێكراو سكااڵ تۆمار نهكهن ،یاسا
نییه ،بهڵكو باره كۆمهاڵیهتیهكهیه.
س ،لهب���ارهى هۆكاری بێدهنگ بونی ل ه

ئاست ئهم تاوانه ،وتى« :لەترسی باوک
و كهسوكارم نەمتوانی سکااڵ تۆماربکەم،
چونك ه منى زیاتر پێدهشكا».
بهڕێوبهرایهت���ى
بەرێوب���ەری
بەرەنگاربون���ەوەی توندوتیژیی خێزانی
لە گەرمیانی���ش ،ئاماژه بهوهدهكات ك ه
ژنانى گێچهڵپێكراو ل ه ترس���ی كۆمهڵگا
ناتوانن سكااڵ تۆمار بكهن.
لەمیع���ە محەم���ەد ،ب���ۆ (نهوژی���ن)
جهختیك���ردهوه« :تائێس���تا ك���هس
س���كااڵیهكى لهو ش���ێوهیهى لهال تۆمار
نهكردوین».

باوهژن خوا ناناسێت؟
باوهژنم توندوتیژى
زۆر دهكرد
بهرامبهرم

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ك ه ناوى «باوهژن» دێنین ،زۆربهمان
بیرمان بۆ چهوساندنهوه و زوڵم
دهچێت و ئهو وته باڵوهمان بیردێتهوه
كه ناونیشانى درامایهكى كۆنی
كوردیش ه كه دهڵێت« :باوهژن خوا
ناناسێت» ،لهكاتێكدا وهكو خودی
ئهو كچان ه باسی دهكهن كه باوهژنیان
ههیه ،مهرج نیه ههمو جارێك ئهم ه
راست بێت ،توێژهرێكیش رایوایه ك ه
بهدحاڵیبون رۆڵی ههیه ل ه دروستبونى
كێش ه لهنێوان كچان و زڕدایكهكانیان
دا.

ئاورنگ محهمهد 19 ،س���اڵ ،خوێندكار،
دایكی كۆچی دوایی ك���ردوهو باوهژنى
ههیه .ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت« :باوهژنم
ھی���چ جیاوازیەک���ی نیە لەگ���ەڵ دایکم
ئەش���توانم بڵێم لە دایکیش���م باشترە،
چونك ه س���ۆز و خۆشهویس���تى زۆری
پێداوم ،تهنانهت ئیشەکانی رۆژانەم ئەو
دەیکات ئهگهر من خوێندن یان شتێکم
ھەبێت».
وتیش���ى :باوەژن���م خوێندن���ی زیاد لە
پێویس���ت ب���ۆ ئاس���ان ک���ردوم و زۆر
پاڵپشتمە ،ب ه جۆرێك یارمهتیم دهدات
و خۆشهویس���تى پێ���داوم هی���چ كات
نهیهێشتوه ههست بهوه بكهم ك ه دایكمم

له دهست داوه.
ئهو كچ ه نایشارێتهوه ههندێكجار کێشە
و دهمهقاڵهیان دهبێت لهگهڵ باوهژنى،
بهاڵم ئ���هوه ب��� ه حاڵەتێکی ئاس���ایی
دهزانێ���ت «وهك ههمو ك���چ و دایكێك
واین».
ب ه پێچهوانهى ئاورنگ ،بهشێكى تر لهو
كچانهى دایكیان لهدهس���تداوه ،باوهژن
به هۆكارێكى خراپبونى دۆخی ژیانیان
دهزانن.
س���انا 15 ،س���اڵ ،ن���اوى خ���وازراوى
كچێك���ى گهرمیانه ،لهگ���هڵ ناوهێنانى
دایكى ل��� ه ناكاو بهدهنگى بهرز گریا و
بۆ (نهوژین) دواو وتى« :بهگهیش���تنى

باوهژنم دهرگاى دۆزهخ بۆ من و براكهم
وااڵبو ،باوهژنم بهبیانو و بۆڵ ه كێش���هى
بۆم دروس���ت دهكرد ،بهوهۆیهش باوكم
به من و براكهم���ى وت گهر پێم بكرایا
فڕێتانم دهدا».
وتیشى :باوهژنم توندوتیژى زۆر دهكرد
بهرامب���هرم ،بوختى پێدهكردم ،باوكمى
هاندا ت���ا له قوتابخان��� ه دهرم بكات و
كردیشى.
ئهو كچ ه باس لهوه دهكات ههر باوهژنى
هۆكار بوه ل���هوهى باوكی ب ه مناڵی ل ه
ئامۆزایهكى ماره بكات ئهگهرچی رازیی
نهبوه.
بهڕێوهبهرایهت���ى
بهڕێوب���هرى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژى خێزانى
گهرمی���ان ،ئهگهرچی هی���چ داتایهكى
لهب���ارهى كێش���هی نێ���وان كچ���ان و
باوهژنهكانیان لهبهردهس���ت نییه ،بهاڵم
ئاماژه بهوه دهكات زۆرجار كچان لهالیهن
باوهژنهكانیانهوه دهچهوسێنرێنهوه.
عهقی���د لهمیع ه محهمهد ،دهڵێت« :ئهو
منااڵنهى توندوتیژیان بهرامبهردهكرێت
لهالی���هن زر دایكیان���هوه ،نای���هن الى
ئێم ه س���كااڵ بكهن ،بههۆى ئهوهى یان
تهمهنیان مناڵه و نازانن ،یان كهس���ێك

باوهژنم ھیچ
جیاوازیەکی نیە
لەگەڵ دایکم

نی��� ه هاوكاری���ان بێ���ت و بیانپارێزێت،
بۆیه ئهم ج���ۆره بابهته ب��� ه داخراوى
دهمێنێتهوه».
وتیش���ى :ئ���هوهى ك ه ئێم��� ه دهتوانین
بیكهین پێدان���ى رێنمایی ه به هاواڵتیان
ل ه رێگهى كۆڕ و س���یمینارهوه ،بهوهى
رێ���زى یهكتر بگ���رن و ماف���ی یهكدی
پێشێل نهكهن.
ل ه كۆمهڵگاى كوردیدا ك ه ناوى باوهژن
دههێنرێت راستهوخۆ تابلۆیهكى ترسناك
دێت��� ه پێش چ���او ،ه���ۆكارى ئهمهش
بهدحاڵیی بون و ل ه یهك نهگهیش���تنه.
ئهمه به وتهى توێژهرێك.
س���هنگهر حهمید ،توێ���ژهرى دهرونى،
ب���ۆ (نهوژین) دهڵێ���ت« :بێگومان له
دهستدانى سۆزی دایكایهتى بۆشاییهكى
گ���هوره ب���ۆ من���اڵ دروس���تدهكات و
پڕكردنهوهى مهحاڵ ه له الیهن كهسانى
دیكهوه ،بۆیه زۆرج���ار ئهو باوهژنانهى
كهدێن ه نێو ژیانى تێگهشتنێكى تهواویان
نییه و ناتوانن وهك پێویست سۆز بدهن
بهو كچانه ،یان ئهو كچان ه ئهو سۆزهى
پێیان دهدرێت به كهم دهزانن ،ئهمهش
وا دهكات كچ���ان كاریگهرى دهرونى ل ه
سهریان زۆر بێت».

رۆشنبیری
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خوێنهرى ژنى زۆر و وهرگێڕی كهم

◘ نهوژین ،شانۆ ئیسماعیل
ئهگهر ههندێك به گلهیی بن لهوهى
ژمارهى خوێنهرى ژن كهمه ،ئهوا
رهوشهك ه بۆ كارى «وهرگێڕان»
قورستر دهبێتهوه ،بهشێوهیهك
لهگهرمیان دا ژمارهى ژنانى وهرگێڕ
زۆر كهمن ،ههندێكیان خودى ژنان
بههۆكار دهزانن ،ههندێكى تریشیان
نهبونى پاڵپشتیی.
وهرگێڕان ،ئیتر هی دهقی ئهدهبی بێت
یان دهقی دیكه ،لهئێس���تادا برهوێكى
زۆری ههی ه و زۆر وهرگێڕ دروس���ت بون
تهنانهت ل ه گهرمیانیش دا ،بهاڵم ئهوهى
تێبینی دهكرێت ژمارهى ژنان و كچانى
وهرگێڕ ل��� ه دهڤهرهك���هدا ،زۆر كهم و
سنوداره.
ههندێك ل ه كچان ئاماژه بهوهدهكهن ك ه

بۆ ئهوهى ببن ب ه وهرگێڕ ،پاڵپشتیهكى
ئهوتۆیان نییه.
کانی محهم���هد 27 ،س���اڵ ،دهرچوى
زانكۆ ،ئاماژه بهوهدهكات ك ه وەرگێڕان
ه���ەر ئەوە نیە زمان بزانیت و دەس���ت
بکەی بە وەرگێڕانى وشە بە وشە ،بهڵكو
ئامانەتە ل ه گواس���تنهوهى مهبهست و
ماناى نوسهر.
باس لهوهش دهكات ئهم پرۆس ه ورده،
پێویستی به شارهزابون ههیه له كهلتور
و زمانى ئهو دهقهى لێی وهردهگێڕی و
ئهو دهقهیشی ك ه بۆی وهردهگێڕی ،بۆ
ئهم مهبهستهش پێیوای ه دهرفهتى ژنان
لهم روهوه كهمه.
ههندێك���ى دیك��� ه ل��� ه كچ���ان ئاماژه
بهوهدهك���هن ن���هك دهرفهتی���ان ب���ۆ
ناڕهخس���ێنرێت ،بهڵك���و رێگریش���یان
لێدهكرێت.
ئاالن محهم���هد 26 ،س���اڵ ،دەرچوی

زانك���ۆ ،باس ل���ه س���هربوردهى خۆی
دهكات ل���هو روهوه« :کە خوێندکاربوم
لە قۆناغی ئامادەیی حەز و ئارەزوم لە
وەرگێران بو ،کورتە چیرۆکم وەردهگێڕا
و ویس���تم لەو بوارەدا کار بکەم ،بەاڵم
رێگری���م لێکرا و ئەو حەزەم لە ناخم دا
خنکاند».
ههندێك���ى تری���ش ل ه كچ���ان بۆی ه لهو
بوارهوه دورن ،چونكه دهرفهتى كاریان
بۆ فهراههم ناكات.
ئەڤین نەجمەدین 22 ،س���اڵ ،دەرچوی
زانک���ۆ ،دەڵێ���ت« :بە داخ���ەوە هەلی
کار لە ب���واری وەرگێڕان دا کەمە و بە
زەحمەت دەست دەکەوێت».
سێوە مهجید 22 ،س���اڵ ،خوێندكارى
زانكۆ ،ئاماژه ب���هوهدهكات ك ه توانا و
بەهرەی وەرگێڕان ل���ە خۆى دا بهدیی
دهكات و دهیهوێ���ت دوای ت���ەواو بونی
زانکۆ ،کاری وەرگێڕانی فیلم و چیرۆک

بە داخەوە
هەلی کار لە
بواری وەرگێڕان
دا کەمە

ژنان ئەگەر
بیانەوێت ببنە
وەرگێڕ ،ئەوا
دەتوانن

بکات ،ب���هاڵم دودڵه ل���هوهى «نازانم
لەم بوارەدا هەلم بۆ دەڕەخس���ێت یان
نا؟».
لهبهرامب���هردا ،كچانێكى دیك ه ههن ك ه
وهرگێڕان دهك���هن ،ئۆباڵهكهى دهخهن ه
ئهستۆی خودی كچان و پێیانوای ه ئهگهر
ئهوان بیانهوێت ،رێگری���هكان ئهوهنده
كاریگهر نین.
س���ارا رەحم���ان ،س���هرباری ئ���هوهى
خوێندكارى ماس���تەره ،ه���اوكات وهكو
كارێكى الوهكیش وهرگێڕانى كردوه.
دهڵێت« :پێموایە ژنان ئەگەر بیانەوێت
ببنە وەرگێڕ ،ئەوا دەتوانن».
ئەژی���ن باجەاڵن ،ك ه یهكێك��� ه ل ه كچ ه
وهرگێڕه دیارهكان���ى گهرمیان و لهزۆر
باڵوك���راوه و پێگ���هى ئیلیكترۆن���ی دا
وهرگێڕانهكان���ى باڵو دهكاتهوه ،هاوڕای ه
لهگهڵ بۆچونهكهى (سارا) دا.
وت���ى« :ئەگەر کچان خۆی���ان حەزیان
لە وەرگێ���ڕان بێت و زمان���ی تر بزانن
و ش���ارەزای بنەماکانی وەرگێڕان بن و
شارەزایەکی باشیان بێت لەو بوارەی کە
دەیانەوێت وەرگێڕان���ی بۆ بکەن ،ئەوە
وەرگێڕان باشترین پیشەیە بۆیان».
گۆڤاری ئیلیان ،گۆڤارێكى تایبهتمهنده
ب��� ه وهرگێڕان���ى چیرۆك���ى ئهدهب���ی
ك��� ه كۆمهڵێ���ك وهرگێڕ و نوس���هر و
خوێن���هرى گهرمیان دهیب���هن بهڕێوه،
سهرنوس���هرهكهى لهب���ارهى كهمی���ی
بهش���دارى و بون���ى وهرگێ���ڕی ژنهوه،
كۆمهڵ و كهلتور بههۆكار دهزانێت.
هەژار فهقێ س���لێمان ،ب���ۆ (نەوژین)

دەڵێ���ت :بهه���ۆی کولت���ور و ئای���ن و
ئ���هو بوارە کۆمەاڵیەتی���ی و خێزانیی و
پەروەردەییان���ەی کە کۆمەڵ ئاراس���تە
دەک���ەن ،ژنان ل ه بواری وەرگێڕانیش دا
وەک بوارهكان���ى دیكه ژمارهیان كهم و
رۆڵیان سنورداره.
پێشیوای ه «ئهگەر کچان و ژنان فەزایەکی
ئازادی���ان پێ بدرێ���ت ،وەرگێڕگەلێکی
بەتوانا دێنە نێو بوارهكهوه».
سهرنوس���هرى گۆڤ���ارى (ئیلی���ان)،
پێشیوایه ك ه سهرباری كهمییان ،بهاڵم
ژنانى وهرگێڕی كورد توانیویان ه جێگهى
دهس���تیان دیاریی بك���هن ،بۆ ئهمهش
(چۆمان ههردی) به نمونه دێنێتهوه ك ه
ساڵی پار خەاڵتی قەڵەمی بۆ وەرگێڕان
لە بەریتانیا پێبەخشراوه.
مامۆستایهكى زانكۆی گهرمیان ،رایهكى
دیك���هى ههیهو پێیوای��� ه ژنان كهمتر
خۆیان لهو بوارانه دهدهن ك ه ئالهنگاریی
تیایه.
ملکۆ ئەحمەد ،ب���ۆ (نەوژین) دەڵێت:
«ژن بەسروش���ت ح���ەزی ل���ەو کار و
پیشانەیە کە نزیکن لە پەروەدەکاریی و
ئیشی دەستی و جوانکاری و رازاندنەوە،
مەرجیش نیە لە گشت ژینگەیەکدا ئەم
بۆچونە راست بێت».
ئهو ك ه وانهى وهرگێڕان ل ه كۆلێژهكهى
دا دهڵێتهوه ،ئاماژه بهوهدهكات ساڵی
پار لە ک���ۆی  47خوێندکارى گروپێك
دا ك ه 40یان مێ ب���ون ،تەنها یەک کچ
توانیویهتى تێک���ەڵ بەدنیای وەرگێڕان
ببێت.

ههیفا زهنگهنه ..ئهو ژنهى ئازار و هیوا پێكهوه كۆدهكاتهوه
◘ نهوژین ،ئاشتى کەمال
ئهو بهتهنیا گهوره ئهدیبێكى
عێراقی ،یان یهكێك له وهفادارترین
تێكۆشهرانى ئازادیی ئهو نیشتمان ه
نییه ،بە تەنها چاالکوانێکی
کۆمەاڵیەتی وئامادە باشێکیی هەمو
کێشەکانی واڵتەکەی نییە ،بهڵكو
ئهو ل ه سهروى ئهمانهوه ،یهكێك ه
ل ه روخساره دیارهكانى عێراق ،ئهو
لهكاتێكدا تابلۆی ئازارهكانى عێراق
وێنا دهكات و ناونیشانى تاڵیهكانی
بهرجهسته دهكات ،لهههمان كاتیش دا
سرودی هیوا دهچڕێت.
بهم دهربڕینهى س���هرهوه ،پێگهى «ئی
كوت���ب»ى عهرهبی ،وهس���فی (ههیفا
زهنگهنه) دهكات .ئهو ژنێك ه س���ااڵنێك ه
لهرێگهى نوسین ب ه زمانهكانى عهرهبی
و ئینگلیزیی ،ئامادهگیی ههیه له پرس
و بابهتهكان���ى پهیوهس���ت ب ه عێراق و
رۆژههاڵتى ناوهڕاست و جیهان.
هەیفا زەنگەنە ،لە دایکبوی ساڵی 1950ى
شاری بەغدایه .نوسەر و رۆماننوسێكى
به رهگهز كورده ،جارجاریش كاتێك ن ه
نوسین و ن ه رۆمان كۆمهكى ناكهن ،ئهوا
ب ه فڵچهكهى دهستى تابلۆ دهكێشێت و
كۆژانهكانى خ���ۆی و دهوروبهرى رهنگ
دهكات.
لهو ش���ارهى لێوهى هاتوهت��� ه دونیاوه
زانک���ۆی تەواو کردوە و س���اڵی ١٩٧٤
بڕوانامەی دەرمانسازیی بەدەستهێناوە.
پێ���ش دهرچونى له زانك���ۆ ،به راڕهوه
تاری���ك و تۆقێنهرهكان���ى زین���دان دا

ئهو یهكێك ه
ل ه روخساره
دیارهكانى
عێراق
گوزهرى ك���ردوه ،وهك ئهوهى قهدهرى
ههمو ئازادیخوازان و داهێنهرانى عێراق
وهه���ا بوبێت ،ك ه ی���ان دهبێت تااڵوى
زیندان بچێژن ،یان پهڕاگهندهى واڵتان
بن.
پاش دهرچونى له زانكۆ ،گهش���تى بۆ
سوریا و لوبنان کردوە و لە رێخراوێکی
فەڵەستینی ئیشی بەڕێوەبەری یەکەی
دەرمانس���ازیی کردوە .دواتر لە ساڵی
 1976چوەتە بەریتانیا.
ئێستا نوس���ەرە لە چەندین رۆژنامە و
گۆڤاری عەرەبی و ئینگلیزی ،هەروەها
بەشداری دەکات لەو پێشانگایانەی کە
پەیوەندییان بە واڵتەکەیەوە هەیە.
ئهو تاوێك وهكو نوسەر دهردهكهوێت،
تاوێكی���ش وهكو رۆماننوس ،س���اتێك
وانهبێ���ژ دهبێ���ت و س���اتێكى ت���ر
خۆپیش���اندهر ،دهمێك قسهكهر و زۆر
دهمی تریش گوێگر ،ههمو ئهمانهش ل ه

(ههیف���ا) ئهگهرچ���ی ك���ورده ،بهاڵم
خهمى ئازادیی دا دهكات.
ئهزمونى ئهو ل ه كۆژانهكانى ژیانى خۆی بهوهۆیهى ب ه زمانى عهرهبی خوێندویهتى
و هاونیش���تمانیهكانى ،ههروهه���ا ئهو و ژینگهكهى دابڕاو بوه ل ه ئاش���نابون و
ئاوارهی���هى بینیویهتى و ئهو تێكهڵیهى پێگهیشتن به ئهدهبیاتى كوردیی ،بۆی ه
ههیب���وه لهگ���هڵ دۆزی فهڵهس���تین ب ه كوردیی نانوسێت ،رهنگ ه ههر ئهمهش
دا ،كۆمهك���ی ك���ردوه بهوهى ئاس���ۆی ه���ۆكار بێت بۆ ئهوهى ل ه كوردس���تان
نوس���ینهكانى فراوانتر بێت ،نهك ههر دا ناس���راویی ئهو س���نودار بێت .بهاڵم
لهس���هر عێراق ،بهڵكو لهس���هر خهم ه ئهم��� ه واینهكردوه دابڕاو بێت ل ه ئازارى
سیاسی و جڤاكیهكانى تریش وهستاوه میلهتهك���هى ،بهڵكو رۆمانهكهى بهناوى
«ههڵهبج���ه» ،یهكێك ل ه س���هرهتایی
و دهوهستێت.

ترین ئهو تێكسته ئهدهبیانهن كه باس
ل ه كۆژانى گهلی كوردستان دهكهن.
ئهو زۆر نوس���ین و بهرههمى چاپكراوى
ههیه ،لێرهدا ههندێكى دهخهین ه رو:
 ههڵهبجه1989 ، ماڵی مێرولە 1996 دور تر لەوەی کە دەبینین 1997 شتێکی تر و هەندێک چیرۆک 1999 کلیلەکانی شار 2000 -له هەیوانى یادەوه 2006
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ئهو كچانهى ب ه مناڵی ب ه شو دراون :ئێم ه كردمان ئێوه مهیكهن
◘ هاوژین مههدی و ئەژین مههدی
«وامزانی هاوسەرگیری هەر بەدلە
و بازاڕ و شتکڕین و هەڵپەڕکێ و
ئاههنگه ،نەمزانی ژیانی گەنجێتیم
لێدەسێنێتەوە و لە خوێندن و
هاوڕێکانم دامدەبڕێت» .ئەمە قسەی
(الڤە)یه ،ژنێكه كه له تهمهنى 16
ساڵی دا هاوسهرگیریی كردوه.
الڤ���ه ،بهرجهس���تهكردنى چیرۆك���ى
ژمارهیهكى بهرچاو ل��� ه ژنانه ،ئهوانهى
هاوسهرگیری پێش���وهخت ه دهكهن یان
پێی���ان دهكرێت ،ئهوی���ش كاتێك بهر
ل���هوهى تهمهنیان بگات ب ه  18س���اڵ
كه تهمهنى پێگهیش���تن و كامڵ بونه،
دهچن ه نێو پرۆس���هى هاوسهرگیرییهوه
و دواتر روبهڕوى پهش���یمانى و كێشهى
كۆمهاڵیهتیی و دهرونیى دهبنهوه.
الڤە ،كه ن���اوى ئهو و ت���هواوى ژنانى
دیكهى نێو ئ���هم راپۆرت ه خ���وازراوه،
وهك���و یهكێك ل���ه «قوربانیانى» ئهو
هاوسهرگیرییه قسهى بۆ كردین ،ئێستا
تهمهنى  27س���اڵه 11 ،ساڵ پێشتر ب ه
كوڕێك دراوه.
وتى« :پێش���تر لە ژیانمدا ئەم کوڕەم
نەبینی بو و هیچ خۆش���م نەدەویست و
سهروى  15س���اڵ لەخۆم گەورەتر بو،
باوکم وتی من پێم باشە شوى پێبكهى،
منیش لەخۆمەوە وتم باشە».
بهههمان ش���ێوهى (الڤه)( ،ڤیان)یش
بههۆی خێزانهكهی���هوه ل ه تهمهنى 16
ساڵی دا شویكردوه.
ئهو ئێس���تا تهمهنى  24س���اڵه ،وتى:
«تەنها خ���ۆم بڕیارم ن���ەداوە ،بەڵکو
ماڵەوەش دەیانویس���ت شو بكهم ،من
حەزم دەک���رد خوێندن ت���ەواو بکەم،
بێگومان ئەوەش لەگەڵ هاوس���ەرگیریی
دا قورسە».
ئهگهر ههندێك ل ه كچان بۆ ش���وكردنى
پێش���وهخت لهالیهن خێزان و بهتایبهت

بە قسەی دەروبەر
هەڵمەخەڵەتێن و
لەتەمەنێکی کەمدا
هاوسەرگیری مەکەن
باوك و براوه ناچار بكرێن ،ئهوا ههندێكى
تریان بههۆی نهبونى باوك و براوه پهنا
بۆ ئهو هاوسهرگیرییه دهبهن.
کان���ی ،ژنێك���ى تهمهن  23س���اڵ ه و
لەتەمەنی  17س���اڵیدا هاوس���ەرگیری
کردوە .ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێت« :من
باوک و ب���رام نەبو ،بۆی���ە دایکم وتی
تاخۆم لەژیانم با بەشوی بدەم ،منیش
بەدڵ���م ب���و و رازی ب���وم و پێموابو لە
پێش هاوس���ەرگیری ئ���ازاد تر دهبم ل ه
چون���ەدەرەوە و هەروەه���ا دەتوانمیش
خوێندن تەواو بکەم».
ئهگهر هۆكارى بهش���ێك له ش���وكردنى
كچان لهتهمهنێكى مناڵی دا ناچاركردن
یان پێشنیازی خێزانهكانیان بێت وهك ئهوا ب���هالی توێژهرێك���ى دهرونیهوه،
ل���هوهى (الڤ��� ه و ڤی���ان)دا ههیه یان ه���ۆكاره س���هرهكییهك ه «کەم���ی
بههۆی نهبونى باوك و براوه بێت وهك هۆشیارییه».
لهالی (كانى) وای���ه ،ئهوا ههندێكى تر س���ەرکۆ س���یامەند ،توێژەری دهرونى،
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :پرۆس���ەی
مهبهستێكى تریان ههیه.
س���روە ،ژنێك���ى تەمەن  27س���اڵە و هاوسەرگیریی پێویستە هەردو رەگەز لە
ژن���ی ماڵەوەیە ،دەڵێ���ت« :لەتەمەنی هەمو رویەكەوە بەتەواوی خۆیان ئامادە
 13س���اڵیدا هاوس���ەرگیریم ک���ردوە ،كردبێت ،ب���ۆ ئەوەی بتوان���ن ژیانێكی
هۆكارهكهش���ى ئهوهبوه ك��� ه پێموابو بەختەوەریان هەبێت».
ئهگهر زو زەواج بکەیت دەچیتە پەنای ب���اس ل���ەوەش دەکات کەمی ئاس���تی
پیاوێ���ک و تەرکیزی خەڵک و دەوروبەر هۆشیاری و ئاش���نانەبون بە پرۆسەکە
یەکێکە لە کێش���ەکان «هاوسەرگیری
لەسەرت کەم دەبێتەوە».
ئهگ���هر بهالی كچانهوه هاوس���هرگیریی كردنی كچان پێش  18ساڵی یەكێك لە
پێش���وهخته هۆكارى خێزانیی ههبێت ،هۆكارەكانى ئهوهی ه خێزانهكان ئاس���تی

هۆشاریان زۆر کەمە ،زۆریش ئاشنا نین
بە مانا و مهبهستى هاوسەرگیری ،بۆیە
کێش���ە روبەروی ئەو کچانە دەبێتەوە و
بەرگەی پرۆسهكه ناگرن».
ئهو چوار ژنهى بۆ ئهم راپۆرت ه دواندمانن،
ب ه ئاشكرا پهش���یمانیی و نیگهرانى ب ه
روخس���اریانهوه دیار بو ،زمانى حاڵیان
رو ل ه كچ���ان دهیوت« :ئ���هوهى ئێم ه
كردومانه ،ئێوه مهیكهن».
کان���ی ،قس���ەی دڵ���ی دەکات بۆ ئەو
کچان���ەی کە دەیانەوێ���ت لە تەمەنێکی
کەمدا هاوس���ەرگیری بک���ەن و دەڵێت:
«بە قس���ەی دەروبەر هەڵمەخەڵەتێن و
لەتەمەنێکی کەمدا هاوسەرگیری مەکەن،

چونکە زۆر ناخۆشە و بەرپرسیارێتیە،
بهش���ێوهیهك وەکو ئهوه وایە بڕۆیتە
زیندانهوه».
س���روه_ش راش���كاو تر پێ لهس���هر
ئهوهدادهنێ���ت بهوهۆی���هى ل���هروى
جهس���تهییهوه ئامادهنهب���وه ب���ۆ
هاوس���هرگیریی ،بۆی���ه لهكات���ى
س���هرجێیكردن دا زۆر توش���ی ئ���ازار
و ناخۆش���یی بوهت���هوه ،ب��� ه رادهیهك
ئ���هم حاڵهت ه كاریكردوهته س���هر باری
دهرونی���ی و پهیوهندیی هاوس���هرییان
لهگهڵ هاوس���هرهكهى ،بۆی���ه ئهویش
پێش���نیاز دهكات كچان ل��� ه تهمهنێكى
مناڵی دا شو نهكهن.

گەورە بە بچوک ...لە رابردودا دیاردە و لەئێستادا شوێنهوار
ئەو کچانەی
بهمشێوازه دەدرێن
بە شو ،هەست بە
کەميی دەکەن

◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
«گەورە بە بچوک» دیاردەیەک ئاشنا
بەگوێی نەوهی رابردو ،تاڕادەیەک نامۆ
و نەخوازراو بەگوێی نەوەی ئێستادا،
بەاڵم شوێنهواره خراپەکانی ئەم
دیاردەیە ھێشتا ھەر ماون و کاریگەری
قوڵی لەسەر ژنان بەجێهێشتوە.
لە رابردودا كاتێ���ك لەماڵێکدا کوڕێکی
گەورە و کچێکی بچوکیان ھەبوە ،ماڵی
بەرامبەری���ش بەپێچەوان���ەوە کچێکی
گ���ەورە و کوڕێکی بچوکیان ھەبوە ،کچ
و کوڕە گەورەکە ھاوسەرگیریان پێكراوه
و دو بچوکەک���ەش ک���ە هەندێك کات
لەبێشکەش���دا بون ،دانراون بۆ یهكترى
و بۆ ئهوهى گهورهبون هاوس���هرگیریی
بكهن.

كێشهى گهوره به بچوك ئهوهی ه كچان و ئ���هو ب���اس ل���هوهدهكات چەندینج���ار
كوڕان پابهند دهكرێن به هاوسهرگیرییهك بەدەس���تی هاوژینهكهى لێدانى بینیوه
ك ه خۆیان بڕیاریان لێنهداوه ،بهڵكو ب ه و ژیانێک���ی ناخ���ۆش و ناچاری���ی
زۆر و ناچاری���ی دهكرێت ،لهمهش���یاندا بەڕێک���ردوه ،تاس���هرهنجام بەیەکجاری
له هاوس���هرهكهى جیادهبێتهوه ،بهاڵم
زیاتر ژنان دهبن ه قوربانیی.
روناک ،ناوی خ���وازراوی ژنێکی تەمەن مناڵهكانى لێدهستێنن.
 27س���اڵه ،کە یەکێک لە قوربانی ئەم گەورە بەبچ���وک لە راب���ردودا زۆرجار
پڕۆسەیە .بەم جۆرە چیرۆکی خۆی بۆ ب���ەھۆی خزمایەت���ی و زیاتری���ش ل���ە
(نەوژین) باسدەکات« :من زۆرمناڵبوم دێهاتەکاندا ئەنجامدراوە ،بەاڵم بەشێک
براکەم ژنی ھێن���ا ،بەاڵم نەمدەزانی کە ل���ەو ژنان���ە ھەر زو خۆیان ل���ەو ژیانە
گەورەدەب���م منیان بۆ ئ���ەوە داناوە کە ناخۆش و نابەدڵیە دەربازکردوە.
بمدەن بەژن بۆ براکەم ،کاتێک تەمەنم جەمیل���ە ،ن���اوی خ���وازراوی ژنێک���ی
ب���و بە  15س���اڵ منیان دا بەش���و بەو تەمەن  60س���اڵە ،بەمناڵی دایان ناوە
کوڕەی بۆم دیاریکرابو ،من ناڕازی بوم ،بۆ کەس���ێکی خزمی خۆی���ان و داویانە
بەاڵم ک���ەس گوێی ب���ۆ نەگرتم ،پاش بەژن بۆ براکەی ،ئەو کەسەش چەندین
نزیکەی  10س���اڵ پێکەوهب���ون و بون س���اڵ لەم گەورەتر بوە ،وەک دەڵێت:
بە خاوەن���ی  2مناڵیش ،ئێمە بەردەوام بەتەمەنێکی مناڵی بە زۆر و لێدان منیان
دا بە کوڕێکی خزممان کە من ھیچ رازی
کێشەمان ھەبوە».

نەبوم ،پاش ھاوسەرگیریش تەنها یەک
ھەفتە الی مامەوه و کاتێک بەرەوباونی
ھاتم���ەوە ئیتر نەڕۆش���تمە و ھەرچەند
تەندوتیژی���ان بەرامبەرم بەکارھێنا ،من
رازیی نهبوم ب ه رۆشتنهوهم و ئیتر لێی
جیابومهوه.
گەورە بەبچوک کە دو الیەن دەگرێتەوە،
زۆرجار ئەگەر یەکێ���ک لەم الیەنانەش
بێکێش���ە بوبێتن ،بەاڵم بەھۆی کێشەی
الکەی ترەوە ئەمانیش روبهڕوى كێش��� ه
بونهتهوه.
خانم ،ژنێکی تهمهن  53س���اڵە ،وتى:
منی���ان بەمناڵ���ی دانابو ب���ۆ کوڕێکی
ناسیاوی خۆمان و براکەم پێشتر کچی
ئەو ماڵەی بۆ خۆی ھێنابو ،بەاڵم منیش
و ئەو کەسەش کە منیان بۆ دیاریکردبو
ن���اڕازی بوین ،بە زورلێک���ەری و لێدان
و قس���ە درام بەو کەسە ،بەاڵم ھەموی
س���اڵێک پێکەوە نەبوی���ن وھیچ لەگەڵ
یەکتر نەمان دەک���را ،بۆیە من ھاتمەوە
و نەڕۆش���تمەوە ،دواتر ماڵی کوڕەکەش

ھاتن کچەکەیان بردەوە کە ئەوان لەگەڵ
یەکتریش دەگونجان.
ھەرچەندە ئ���ەم دیاردەیە لەئێس���تادا
نەم���اوە و خەڵک���ی ھۆش���یاربونەتەوە
لەئەنجامدانی ئەم جۆرە هاوسهرگیرییه،
بەاڵم شوێنهوار و كاریگهرییهكانى ههتا
ئێستاش درێژهى ههیه.
ھاوار کەری���م ،توێ���ژەری دهرون���ى ،بۆ
(نهوژین) وتى« :ئەو کچانەی کە ئەدرێن
بە ش���و بهمش���ێوازه هاوس���هرگیرییه،
له روی دەرونییەوە هەس���ت بە کەمی
دەک���ەن بەرامب���ەر ب���ە هاوڕێکانی���ان
کە ژیانێک���ی شایس���تەتر دەژین ،ئەم
کاریگەرییە خراپهش بەدرێژایی تەمەنی
ئەو خێزان���ە و نەوەکانی دەمێنێتەوە و
دهبێت ه هۆی باوەڕبەخۆنەبون و الوازی
الی مناڵەکانیان».
لەئێس���تادا بەپێی یاس���ای ژمارە ()8
ى س���اڵی ()2011ى بەرەنگاربونەوەی
توندوتی���ژی خێزان���ى ،ئ���ەم ج���ۆرە
ھاوس���ەرگیریە قەدەغەکراوە و بەتاوان
ھەژمار دەکرێت.
لەمیع���ە محهم���هد ،بەڕێوب���ەری
بەرەنگاربون���ەوی
بەڕێوبەرایەت���ی
توندوتیژی دژ بە ژنان لە گهرمیان ،بۆ
(نەوژین) وتی« :ھەر کەسێک ئەو جۆرە
هاوسەرگیریەی بەسەردا سەپێنرابێت،
لە ئێستا دەتوانێت بە پێی ئەم یاسایە
رەتی بکاتەوە».
وتیش���ی :ئەم پرس���ە کە پێش���تر لە
کۆمەڵ���گای کوردی ب���ە زۆری ئەنجام
دەدرا و ب���ە تایبەتیش ل���ە گەرمیان،
ئێس���تا کەم بوەتەوە یان هەر نەماوە،
ئەوەی ماوهتهوه ئاس���ەواری ئەو جۆرە
هاوس���ەرگیریهیە بەتایب���ەت لە س���ەر
ژنان.
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دڵپیسی...
نەخۆشیە یان کێشە؟

سەدان ( شههرهزاد) لهگهڵمان دهژین
◘ ئاسیا حسێن

◘ دێرین عومهر

(شههرهزاد) ،ژیانی پڕ لە مەینەتی
ژنانی کورد لە سااڵنی رابردودا
دەنوێنێت .سااڵنێکی نە چەندان
دوری پێش ئێستا ،وەکو شەهرهزاد
پیشانمان دەدات ،کچ وەکو
بوکەشوشەیەکی بێ روح و بێ
هەست بڕیاری بۆ دەدرا و هەرگیز
بۆ بڕیاردان لە بارەی ژیانیەوە،
راوێژی پێ نەدەکرا .تەنانەت بڕیاری
هاوسەرگیری کە تەنها پێوەندی بە
ژیانی کچەکە خۆیەوە هەبو ،بە بێ
ویست و ئاگاداری کچەکە بەڕێوە
دەچو و ئەویش هەرچەندە ناڕازی
با ،نەیدەتوانی کارێک بکات و
شتێک بگۆڕێت .بۆیە هەروا بێدەنگ
دادەنیشت و لەگەڵ داهاتوی داڕێژراو
بۆی ،خۆی دەگونجاند.

دڵپیسی یەکێكە لەو سیفەتانهی کە
له هەندێك ل ه مرۆڤهكاندا بهدیی
دهكرێت ،ئهگهرچی ئهم سیفهته ل ه
ژن و پیاویش دا وهكو یهك بونى
ههیه ،بهاڵم بههۆكاره كۆمهاڵیهتییهكه،
وادهكات كاردانهوهكانى لهسهر ژنان
زۆرتر بێت.

لەگەڵ ئەوەی ئەم داس���تانە تازە نییە
و ل���ە چەندین درامای تورکی و کوردی
و ئێرانی تردا باسکراوە ،بەاڵم هیچیان
وەکو درامای (شههرهزاد) دەنگدانەوەی
نەبوە.
درامای (شههرهزاد)ی ئـێرانی لەماوەی
یەک دوو س���اڵی رابردودا س���ێ بەشی
بەرهەمهێنرا و ئەکتەری لێهاتو (ترانە
عهلیدوستی) رۆڵی (شەهرزاد) دهگێڕێت.
باس لە ژیانی کچێکی گەنج و خوێنەوار
دەکات ،کە ئەگەرچی دەستنیش���انیش
ک���راوە ب���ۆ خۆشەویس���تەکەی ،بەاڵم
بەهۆی بڕیارێکی لەناکاوی دەسەاڵتداری
ناوچەکە ،ش���ههرهزاد لە دەستگیرانی
خ���ۆی جیادەکرێتەوە .پاش���ان وەکو
هۆکارێ���ک ب���ۆ بەرهەمهێنانی کوڕێک
ب���ۆ بنەماڵ���ی پادش���ای ناوچەکە ،بە
زۆر بەش���و دەدرێتەوە .دوای بە دونیا
هێنانی کوڕەکە ،وەکو دەستەس���ڕێکی
بێ کەڵک و بەکارهاتو فڕێ دەدرێت و
لە کوڕ و هاوسەر جیادەکرێتەوە.
لە دوتوێ���ی درامایەکدا ،ش���ەهرهزاد
داس���تانی هەزاران ک���چ نمایش دەکات
کە س���ااڵنی پێش���و تر بەبێ ویست و
ئ���اگاداری خۆی���ان ،دوای رێککەوتنی
چەند گەورەترێک ،ناچار بە زەواجێک
دەک���ران کە هیچ پێی���ان خۆش نەبوە
و هی���چ پێی رازی نەب���ون .ئەو ژنانە،
تەنان���ەت دوای س���ی چل س���اڵ لە
هاوسەرگیری ،هێشتاش بە ژیانیان
رازی نین و گەردنی ئەوانە ئازاد
ناکەن کە بە هاوسەرگیریەکی
شکس���ت خ���واردو ،ژیانی
ئەوانیان تێکدا.
ش���ەهرزاد ،تەنانەت دوای
جیاکردنەوەی لەو کوڕەی
کە لەناخی دڵەوە خۆشی

خاوەن سەدان
ژنی دڵشکاوین،
نەیانتوانی یەک وشە
بڵێن

شەهرەزاد بۆ ژنی
کورد راستییەکە
کە لەگەڵیدا
ژیاوین

دەویس���ت ،هێشتاش بە هاوسەرگیرییە
زۆرە ملێکەی ئومێ���دی ژیان بەرنادات
و خ���ۆی لەگ���ەڵ بارودۆخەک���ەدا
دەگونجێنێ���ت .هەمان ش���ێوەی ئەو
ژنانەی کە دوای هاوسەرگیریەکی زۆرە
مل���ی ،دەتوانن تەنانەت بۆ س���ی چل
س���اڵ و تا کۆتایی تەمەنیش ،ئەو بارە
مەینەتییە رابکێش���ن و لەژێریدا ماندو،
بەاڵم بێ هیوا نەبن.
ش���ەهرهزادی الو ،هەرک���ە مناڵەکەی
لەدایک دەبێت و ئیتر هیچ س���ودێکی
نامێنێت بۆ ئ���ەو خێزانەی کە ئەویان
تەنها ب���ۆ بەدونی���ا هێنان���ی کوڕێک
دەویست ،هەر زو وەکو گوڵێکی سیس
ف���ڕێ دەدرێتە دەرەوە و حەس���رەتی
بینین���ی کوڕە تاقانەکەی لە دڵی دا
دەمێنێتەوە.
کۆمەڵگای کوردی
ئێستا پڕە لەو
خێز ا نا نە ی
ک���ە

دایکەکە وەکو بوکەشوشەیەکی بێ دڵ و
دەرون ،هێنراوە بۆ ئاهەنگی مارەبڕینی
خۆی و ه���ەر لەگەڵ حەاڵڵبونی لەگەڵ
مێردەکەی���دا ،چرای هیوای بە ژیان کز
بوە ،ب���ەاڵم بە بەهێزی���ی و ژن بونی
خۆیەوە نەیهێشتوە تا کۆتایی تەمەنی
بکوژێتەوە.
ئێمە خاوەن سەدان شەهرهزادین ،کە
ب���ە وتەی ش���ەهرهزاد «حەاڵڵی دادگا
و ش���ەرعن ،بەاڵم دڵیان حەاڵڵی یەک
نیە» .خاوەن سەدان ژنی دڵشکاوین
کە تەنانەت لە هەڵبژاردنی هاوس���ەری
داهاتوی خۆیش���یاندا ،نەیانتوانی یەک
وشە بڵێن .ش���ەهرهزاد ئاسا بەخۆیان
وت« :هەمیشە بەو شێوەیە نابێت کە
ئێمە دەمانەوێت».
ئەگ���ەر درام���ای ش���ەهرەزاد بۆ هەر
نەتەوەیەکی تر تەنه���ا درامایەکی
س���ەرنجڕاکێش بێت ،ئەوا بۆ ژنی
کورد راس���تییەکە کە لەگەڵیدا
ژیاوین و لەنزیکەوە لەمسمان
کردوە .لە ه���ەر گەڕەکێکی
ئ���ەم نیش���تمانەدا ،ژنێک
هەیە کە چەندین ساڵە
لەگەڵ هاوس���ەرێکدا
دەژێ���ت ک���ە ن���ە
خۆش���ی دەوێ���ت
و ن���ە بەویس���تی
خ���ۆی هاتۆتە نێو
ژیانیەوە .ئەم ژنانە
چیان پێ دەکرێت
جگە لەوەی بژین و
رازی بن بەوەی دێتە
پێش؟

توێژینەوەکان لهب���ارهى ئهم حاڵهتهوه
زۆرن ،ههندێكی���ان وهك���و كێش���ه و
ههندێك���ى تریش���یان وهكو نهخۆش���ی
دهستنیش���انیان كردوه ،بهاڵم پرسیاره
س���هرهكیهكه ئهوهیه :ئایا سەرچاوەی
دڵپیس���ی چییه؟ ئ���هم حاڵهته چۆن و
بۆ دروست دهبێت؟ ئایا ئهم ه شتێك ه و
ل ه ناخدا ههی���ه ،یان به تێپهڕینی كات
دروست دهبێت؟
لێكدان���هوهكان بۆ ئ���هم حاڵهت ه زۆرن،
بهاڵم ئ���هوهى بنهڕهتیی���ه ،ئهوهی ه ب ه
زۆریی دڵپیس���ی لهو كهس���ان ه دهكرێت
ك��� ه لێتهوه نزیكن یان خۆش���ت دهوێن
یان كهس���ى خۆتن ،هۆكاری سهرهكی
ئهمهش ترسی لەدەستدان ه كه وادەکات
هەر کەس نزیک ببێتەوە لێیان ،تۆ وهكو
بهرگریهكى ناوهكیی ،دڵپیسی دهكهیت
و وا بیردەکەیت���ەوە ک���ە دهیانهوێ���ت
ئهو كهس���هت لێ ببهن ی���ان زیانێكى
پێبگهیهنن ی���ان خاوهندارێتیهكهیت لێ
بستێننهوه.
ههروهها دڵپیسی هەندێكجار خەیاڵکردنى
خ���راپ ی���ان نابهجێیه ،بهش���ێوهیهك
کەسەکان بیر دەکەنەوە بهرامبهرهكهیان
ئهگ���هر ئهو یان کەس���ی نزیکی لهگهڵ
نهبێت ،ئهوا لەوانەیە «کاری نەشیاو»
ب���کات ی���ان رهفتارێك ب���كات كه ئهم
بهدڵ���ی نییه یان س���هردانی جێگهیهك
بكات ك ه پێش���تر لێ���ی قهدهغهكراوه،
یاخود کەسانێک دەبینێت کە ئەم پێیان
خۆشحاڵ نییه.
بهرای من بنهماى سهرهكی ئهم تێڕوانین
و خهیااڵنهى كه دهبن ه هۆی دڵپیس���ی،
بێ متمانهییه ،ئهویش كاتێك كهس���ێك
متمانهى تهواوى به بهرامبهرهكهى نییه،
ئهوا دڵی لێ پی���س دهكات و ناتوانێت
دهرفهت���ى بدات به تهنی���ا ب ه ههندێك
كاروبار ههس���تێت .بۆنمونه كهس���ێك
ك���ه متمانهى به هاوس���هرهكهى نییه،
كاتێ���ك ئهو لهگهڵ كهس���ێك مامهڵ ه و
رهفتار دهكات ،ئهوا بههۆی ئهم نهبونى
متمانهوه ،خهیاڵی شتگهلێكى بۆ دهكات
ك���ه بهالی زۆرهوه رهنگ ه بونى نهبێت و
بهتهنیا خهیاڵ بێت.
كێشهى دڵپیس���ی ئهوهی ه كه سەرهڕای
ئەوەی وەکو نەخۆش���ی وایە ،کەس���ی
توش بو هەم ژیانی خۆی و ههمیش هی
چ���واردەوری تێکدەچێت و بیری خۆی

ئهو تێڕوانین و
خهیااڵنهى دهبن ه
هۆی دڵپیسی ،بێ
متمانهییه

ئاڵۆز دەکات بە ش���تگەلێک کە رهنگ ه
راست نهبن.
هەروەه���ا لەم چەند س���اڵەی دوایی دا
کێشەی نێوان هاوس���ەران بههۆی ئهم
حاڵهت���هوه ،س���هرى كێش���اوه بۆ زۆر
ب���ار و حاڵهتى نهخ���وازراوى تر ،ئهم ه
سهرباری ئهوهى ئاشتهوایی خێزانهكانى
خستوهت ه مهترس���ییهوهو بوهت ه هۆی
لێ���دان و توندوتی���ژی جهس���تهیی و
مهعنهویی ،ههروهها بهش���ێكى بهرچاو
ل���ه ئازادیهكان���ى تاك���هكان بهتایبهت
ژنان بههۆی ئهم حاڵهتهوه نههێڵراون،
لهنمون���هى رێگهنهدان ب���ه دهرچون و
خوێن���دن و ناچاركردنی���ان بهمان���هوه
لهماڵهوه ،یاخود وهرگرتنهوهى مۆبایل
و كهرهستهكانى دیكه لێیان.
ئهمان���هش وادهك���هن ئ���هو پهیوهندی ه
كۆمهاڵیهتییهى ك ه بڕیاره بنهماكهى رێز
و متمانهو خۆشهویس���تی بێت لهنێوان
تاكهكانى خێزان و بهتایبهت هاوسهران،
الواز بن و بگهنه ئاستى نهمان ،ك ه ئهم
پهیوهندیانهش بهو حاڵ ه گهیشتن ،ئهوا
بێگوم���ان بونى خێ���زان گرنگیی خۆی
لهدهستدهدات و لهبری ئهوهى كهپرێك
بێت بۆ ش���ادیی ،دهبێت���ه زیندانێكى
كۆمهاڵیهتیی.
ئهوهى گرنگ ه بۆ خێزانهكان ،پێویست ه
چارهسهرى ئهم كێشهیه بكرێت ،ئهویش
سهرهتا پێویس���ت ه پهنجه بخرێت ه سهر
ئهو خاڵهى ك ه زۆر قوڵبوهتهوه ،پاشان
ههنگاو بهههنگاو چاره بكرێت .ههنگاوی
یهكهمیش ئهوهیه كه كهس���هكه متمان ه
ب��� ه بهرامبهرهكهى ب���كات و خۆی لهو
بیركردنهوه و خهیااڵن ه بهدور بگرێت ك ه
گومان لهس���هر رهفتارى بهرامبهرهكهى
دروست دهكهن.
ههروهك لهبری دڵپیسی كردن ،ههوڵبده
قس��� ه لهگهڵ بهرامبهرهك���هت دا بك ه و
لهو گوم���ان و تێڕوانینهى كه ههته ،ب ه
راشكاویی ئاگاداری بكهرهوه ،بۆ ئهوهى
ئ���هم گومانانه كهڵهكه نهبن و ئاگر لهو
خهرمانى ژیانه بهر بدات ك ه س���اڵههای ه
بۆ پێكهوهنانى تێدهكۆشن.

10

تەندروستی

ژمارە ( )22یەکشهم ه 2018/9/23

ههمو شتێك لهبارهى بۆتۆكس و فیلهرهوه

پزیشكێكی پسپۆڕ رونكردنهوه و زانیاریی دهدات
◘ نەوژین ،سوزان خەلیل
بۆتۆكس و فیلهر ،دو له دیارترین
ئهو جوانكاریانهن ك ه ژنانى گهرمیان
رویان لێناوه ،ئهویش بهمهبهستى
سهرنجڕاكێشتركردنى پێستى
روخساریان.
د .چێن���ەر یاس���ین ،پزیش���کی
نەخۆشیەکانی پێس���ت و جوانکاری و
لهیزەر ،لەمیان���ەی دیدارێکی (نەوژین)
دا ،تیشک دەخاتە سەر ئهم دو جۆرهى
جوانكاریی و وردهكاریی و كاریگهریی و
سود و زیانهكانى باس دهكات.
* س���هرهتا بابزانین بۆتۆکس و فیلهر
چین و چۆن ئهنجام دهدرێن؟
بۆتۆکس ،مادهیهكه ك ه بەکاردەهێنرێت
ب���ۆ جوان���کاری دەموچ���او ،زیاتر بۆ
چارهكردن���ى چ���رچ و لۆچی پێس���تى
روخساره .ئهویش لهرێگهى دهرزییهوه
ك���ه دەدرێت لە ماس���ولکەکەكانى ئهو
شوێنهى دهتهوێت جوانكاریی بۆ بكهیت
ك ه بۆ ماوەی  6مانگ کار دەکات.
ههرچی س���لیکۆن یان فیل���ەره ،ئهوه
رێگهیهك ه ب���ۆ گەورەکردن���ی قەبارەی
دەموچ���او ،هەندێك ک���ەس هەیە حەز
دەکات لێوی گ���ەورە بکات یان بچوکی
ب���کات ،لهرێگ���هى م���ادهى تایبهتهوه
و لهرێگ���هى دهرزی���هوه ب���ۆی ئهنجام
دهدرێت.
بۆتۆکس زیاتر بۆ سەرەوەی روخساره،
فیلەری���ش بۆ ناوەڕاس���ت و خوارەوەی
روخسار.
* وات���ا ه���هردو پرۆس���هك ه لهرێگهى
دهرزی���هوه ئهنج���ام دهدرێ���ت و

نهشتهرگهریی نییه؟
نهخێ���ر ههردوكیان ل ه رێگ���هى لێدانى
دهرزییهوه دهكرێت و سڕكردنى سنوردار
«بنج موضوعی» بۆ بهكاردێت.
* جگ���ه ل��� ه الیهن��� ه جوانكارییهكه،
ئایا ئهم دو ش���ێوازه س���ودی دیكهى
تهندروستیان ههیه؟
سودەکانی بهزۆری ههر بۆ جوانکاری و
ساف و سهرنجڕاكێشكردنى روخساره.
* ئهى زیانهكانى چین؟
زیانەکانی تائێس���تا تۆم���ار نەکراوە ب ه
رونى ك���ه چیی ه ی���ان دهبێت ه هۆی چ
نهخۆش���ی و كێش���هیهكى تهندروستى،
بهتایب���هت ئەگەر بێت و نەخۆش���ەکە

ههس���تیاریی «حساسیت» نەبێت و لە
ژورێکی پاک و تەمیز دا پرۆسهكهى بۆ
ئهنجام بدرێت كه ل���ە بەکتریا پارێزراو
بێت و ههو نهكات.
* ئ���هم دو رێگهیه ،ئای���ا ههر به یهك
ج���ۆر و ش���ێواز ئهنج���ام دهدرێن یان
جۆرهكانیان جیاوازه؟
جۆرەکان���ی زۆرن ب���ه پێ���ی زۆری���ی
كۆمپانی���اكان ،واتا ج���ۆرهكان بهناوى
كۆمپانیاكانهوهن ،ئیت���ر ههر بهرههم ه
و تایبهتمهن���دى و كوالێتى خۆی ههی ه
و ناتوانین ئێس���تا ناویان بهێنین بڵێین
کامەی باشترە.
* باس ل���ەوە ئەکرێت بههۆی گەرما و

کەشوهەوای الی خۆمانهوه بۆتۆکس و
جوانکاریەکانی تر س���ەرکەوتو نابێت،
ئایا ئەمە تا چەند راستە؟
نەخێر ،ئ���هو بۆچونه ئەس���ڵی نییە و
راست نییە.
* ت���ا چەن���د مەترس���ی هەی���ە ئەم
جوانکاریە سەر بکێشێت بۆ توشبون بە
ههستیاریی و کێشە لە پێستدا؟
بهراس���تى ناتوانرێت ل���هو روهوه رێژە
و كاریگهرییهك���هى ب��� ه وردیی دیاری
بکرێت.
* تەم���ەن چەن���د رۆڵ���ی هەی���ە بۆ
سەرکەوتنى ئەم جوانکاریانە؟ زیاتر لە
تەمەنی چەند بۆ چەند سهركهوتوە؟

بەالیەنی کەم ئەبێت كهسهك ه  18ساڵی
تەواو کردبێ���ت ،چونکە تا تهمهنى 18
ساڵیی پێست لە گەشەدایە .ب ه زۆریش
پرۆس���هك ه لە تەمەنی  25بۆ  35ساڵی
ئهنجام دهدرێت.
* لەدوای ئ���ەوەی ئ���ەم جوانکاریانە
دەکرێ���ت هیچ ش���وێنەوارێک بەس���ەر
دەموچاوەوە دەمێنێت؟
نەخێر ،کە ئیش���ەکەمان تەواو بو هیچ
شوێنهوارێكى بەجێ نامێنێت.
* ماوەی مانەوەی چەندە؟
م���اوەی مانەوەی ئەم جوانکاریانە ههتا
 6مانگە.
* هەندێک له ژنان چەوری لەشی خۆیان
ب���ەکار دەهێنن بۆ ئ���ەم جوانکاریانە،
ئایا ئەمە باش���ترە یاخود ئەو مادانەی
دەکرێتە روخساریانهوه؟
چەوریەکە باش���ترە ،چونک���ە ئەگەری
توش���بون بە نەخۆش���ی و ههستیاریی
کەمت���رە ،بهوپێی���هى چەوریهك���ه هی
لهش���ى خۆیهتى ،ههروهك مانهوهش���ى
لهروى كاتهوه درێژخایەن ترە.
* تاچهند ئێستا ژنان خواستیان لهسهر
ئهم جوانكاریانه زیادی كردوه؟
ـ رێژەکەی دیاری ناکرێت ،بەاڵم بەشێکی
زۆر لە ئافرەتان سەریان تێکردوە.
* رێنمای���ت چیە بۆ ئ���ەو ژنانهى ئەم
جوانکاریە دەک���ەن؟ خۆیان دور بگرن
لە چی؟
ژن دهبێت بهتایب���هت لە  24كاتژمێری
یەکەمدا ش���وێنى بۆتۆكس و فیلهرهك ه
تەڕ ن���ەکا و بیپارێزێت ،ههروهك نابێت
س���ەر دانەوێنێت و نابێت ب��� ه دەم دا
بخەوێ���ت .دواى ئ���هوهى ههمو ش���ت
ئاس���ایی دهبێت���هوه و جوانكاریهكهش
جێی خۆی دهگرێت.

پێگەیشتنی «بالغبون» کچان ،نیشانە و گۆڕانکارییەکانى

◘ نەوژین ،ئامین ه محهمهد
پێگهیشتن كه لهناو كۆمهڵدا زۆرتر
دهستهواژه عهرهبیهكهى بهكاردێت ك ه
بالغبونه ،قۆناغێكى گرنگ و ههستیاری
تهمهنى ههمو كچێكه ،بهتایبهت ك ه
زۆر گۆڕانكاریی لهروى جهستهیی و
دهرونى كچان دا دێنێت ه ئاراوه.
لهم بابهتهدا ههوڵدهدهین وردهكاریهكانى
ئهم قۆناغه لهروى زانس���تییهوه ش���یی
بكهینهوه.
بالغبون چییە؟
دوای ئەوەی مناڵ دەیەکی تەمەنی تەواو
دەکات دەگاتە تەمەنێک���ی دیاریکراو،
ئینج���ا پرۆس���ەی بالغب���ون دەس���ت

پێویس���تە .بۆ ئ���ەوەی ئەوکاتە گرنگە
بزانین و حسابی خۆی بۆ بکەین ،چەند
نیشانەیەکی دەخەینەڕو.

پێ���دەکات ،کەبریتیە ل���ە دەرکەوتنی
گۆڕان���کاری لەبەش���ێک لە جەس���تەی
مرۆڤ ،کاتەکەشی لەکچاندا لە تەمەنی
( 9بۆ )16ساڵییەوە دەست پێدەکات،
هەروەه���ا لە کچێکەوە بۆ کچێکی دیکە نیشانەکانی
جی���اوازە لە روی تەمەن و نیش���انە و لەگەڵ ئ���ەوەی وادەی دەرکەوتنی ئەو
نیش���انانەی بالغبون لە کچاندا جیاوازە
شوێنی نیشتەجێ بونەوە.
دەردان���ی هۆرمۆن���ە سێکس���ییەکان لەگەڵ یەکتر ،بەاڵم چەند نیشانەیەکی
فاکتەری س���ەرەکی بالغبونن لە نێوان گش���تی هەی���ە ل���ە هەمو کچان���دا رو
کچاندا ،بەشێوەیەک گۆڕانکاری لە روی دەدات:
ئەق���ڵ و هەڵس���وکەوتی کۆمەاڵیەتی و  .1سوڕی مانگانە :گرنگترین نیشانەیە
دەركکردن بە س���ێکس ،ئەمە جگە لە لە بالغبونی کچاندا ،بۆیە لەس���ەر دایک
هەس���ت کردن بە هەستە دەرونیەکان ،پێویس���تە کچەک���ەی بۆ ئ���ەو قۆناغ ه
ئام���ادە بکات و ب���ۆی رون بکاتەوە کە
وەك بیرکردنەوە لە خۆشەویستی.
لەب���ەر ئ���ەوەی بالغب���ون قۆن���اغ و چی ەو بۆچی رودەدات و چۆن مامەڵەی
وەرچەرخانێک���ی زۆر گرنگ���ە ،زانی���ن لەگەڵدا بکات.
و کات���ی نیش���انەکانی ش���تێکی زۆر س���وڕی مانگان���ە ب���ۆ کچ���ان ئەگەر

هۆش���یاریەکی ئەوتۆیان نەبێت توشی  .8دهن���گ :دەنگی کچ ل���هم قۆناغهدا
ش���ۆکیان دهكات ،چونک���ە کچان بەو نەرمتر دەبێت.
هۆیەوە هەس���ت بە ئازار ل���ە ناوچەی
زێ و پش���ت و س���کیان دەکەن ،بۆیە مەبەست لە زو بالغبون چییە؟
لەس���ەر دای���کان پێویس���تە یارمەتیان زو بالغبون���ی منااڵن ئێس���تا لە دنیادا
بدەن .جێگیربونی سوڕەکەش دو ساڵی زۆرب���وە و زۆر هۆکاریش���ی هەی���ە،
زۆرترینی���ان بەهۆی ش���ێوازی خۆراکی
پێویستە.
 .2هاتنە دەرەوەی مادەی دەردراو لەزێ :نەش���یاوەوەیە ،وەکو ئەو خواردنانەی
بەهۆی چاالکبونی هۆرمۆنی ئیسترۆجین کالۆری���ان ب���ە رێژەیەک���ی زۆر تێدایە
لە قۆناغی باڵغبون دا ،هانی مناڵدان و من���ااڵن زۆر تام���ەزرۆی دەکەن و هەر
زێ دەدات بۆ پێگەیشتن وئەو مادانەی زو قەڵەوی���ان دەکات و ئەو قەڵەویەش
بەرەو زو بالغبونیان دەبات.
لێ دێتە دەرەوە.
 .3دەرکەوتن���ی مەمک :لەپاڵ س���وڕی کاتی ئاس���ایی بالغبون لە کچاندا لە 9
مانگانە دا گۆڕانکاری بەس���ەر شێوەی س���اڵی بۆ  16ساڵیەو ئەگەر کچێک لە
دەرەوەی کچ���دا دێت ،لەوانە دروس���ت تەمەنی خوار  9ساڵییەوە نیشانەکانی
بون���ی مەمکەکان بەه���ۆی کۆبونەوەی بالغب���ون تێیدا دەرک���ەوت ،ئەوە پێی
چەوری و ئەویش دوای دو س���اڵ تەواو دەوترێت حاڵەتی زو بالغ بون.
دروس���ت دەبێ���ت و قەب���ارە و کاتی ئەگ���ەر هاتو کچەکانمان نیش���انەکانی
دروستبونیشی لە کچێکەوە بۆ کچێکی پێ���ش بال���غ بونی ئاس���ایی لەس���ەر
جەس���تەیان دەرنەکەوت و بە بالغبونی
دیکە دهگۆڕێت.
 .3گەشەکردنی مو :لەچەند شوێنێکی ئاسایی خۆیان نەگەیشتن و بیرکردنەوەو
جەس���تەدا وەک :ناوچ���ەی بنب���اڵ و هۆش و ژیریان لە مناڵێکی بچوکەوە نە
ناوچەی هەس���تیاری زاوزێی مێینە مو گۆڕا بۆ کەس���ێکی تر ،ئەوە کێشەیە و
دروست دهبێت ،تەنانەت هەندێكجار مو پێویستە ببرێتە الی پزیشکی پسپۆڕ.
لەسەر باسک و پێیەکانیش دەڕوێت.
 .5فراوان بونی ئێس���کی حەوز :لەگەڵ هۆکاری زو بالغبونی کچان
پێگەیش���تنی کچ دا ئێس���کی حەوزیش بالغبون���ی ئاس���ایی لە کچاندا س���وڕی
فراوان دەبێت ،ئهمهش یارمەتی دەدات مانگانە و مەمک و گەشەکردنی بااڵیە،
بۆ سکپڕبون و مناڵ بون لە داهاتودا .پس���پۆڕان دەڵێن دوچاربون بە زیادەی
 .6دەرکەوتن���ی زیپک���ەی گەنجایەتی :کێش و قەڵەوی هۆکارە بۆ زو بالغبون،
لەکات���ی بالغبون زیپک���ەی گەنجایەتی بۆیە رێکخس���تی ژەم���ە خۆراکی مناڵ
ب���ە دەموچاوی کچەک���ە دەردەکەوێت ،زۆر گرنگە و پێویس���ته خۆراکە چەور
کەبەهۆی زیادبونی چاالکی هۆرمۆنەکان و س���ورکراوە و ش���یرینەکان کەمت���ر
بدرێت بە منااڵن و ب ه سەوزە و میوە و
دروست دەبێت.
 .7زیادبون���ی بااڵ :لەماوەی بالغبون دا خۆراکی سروشتی جێگهى ئهو خۆراكان ه
ک���چ چەند س���انتیمەترێک بە یەکجاری بگیرێتهوه .هەروەها ئەو خواردنەوانەی
زیاد دەکات ،هەروەها قەبارەی پێکان و مادەی کافاینی تێدایە پێویست نیە بۆ
دەستەکانی زیاد دەکات و چەوریش لە مناڵ ،ئهمه سهرباری ئهوهى حاڵەتی بۆ
ماوەیش رۆڵی ههیه له زو بالغبون دا.
چەند ناوچەیەکی لەش کۆ دەبێتەوە.

ههمهڕهنگ

ژمارە ( )22یەکشهم ه 2018/9/23

لەکاتی کڕینی پێاڵو دا ئاگاداری ئەم رێنوێنیانە بە

◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
پێاڵو کاریگەرییەکی زۆری لەسەر
تەندروستی جەستە هەیە ،بۆیە دەبێت
بە هەند وەربگیرێت .زۆر کەس و

بەتایبەت خانمان ،لەو پێاڵوانەی کە لە
پێی دەکەن ،ئەوەندە رەچاوی جوانی و
سەرنجڕاکێشی دەکەن ئەوەندە رەچاوی
پاراستنی تەندروستی ناکەن ،كه
ئهمهش ههڵهیهكى گهورهیه.

تەندروس����تی پێیە ،دەڵێ����ت :رۆژبەرۆژ
پاژنەی پێاڵوەکان بەرزتر دەبێت ،ئێمەی
پزیش����کانی پێ حەز دەکەین بەو جۆرە
پێاڵوانە بڵێن «پێکوژ».
پێاڵوی پاژنە بەرز پاڵە پەستۆ دەخاتە
س����ەر ماس����ولکەکانی پ����ێ ،دواتریش
کاریگەری دەخاتە س����ەر ئەژنۆ و چۆک،
بۆیە شێوازی رۆشتن تێکدەدات ،واچاکە
کاتێ����ک پێ��ڵ�اوی پاژنەب����ەرز لەپێ بو،
بەهێواشی و لەسەر خۆ بڕۆیت.
ئەگ����ەر حەزت کرد پێ��ڵ�اوی پاژنە بەرز
لەپێ بکەیت ،واچاکە پێاڵوەکە تەس����ک
نەبێ����ت ،چونک����ە ب����ەرزی و تەس����کی
فش����اری زیاتر دەخەنە سەر پێیەکانت و
زیانی تەندروستیش����ی دەبێت و باشترە
پاژنەک����ەی ل����ە ( )3س����انتیمەتر زیاتر
نەبێ ،چونکە دەرکەوتوە تا ئهو ئاس����ته
زیانی ئەوتوی نییە و ش����ێوازی رۆشتنی
خانمان تێک نادات.
تیژی نوکی پاژن����ە پێاڵوەکەش رۆڵێکی
زۆری هەیە ،چونکە تاچەند تیژتر بێت،
ئهوهنده خراپترە.
هاوكات پێاڵوی زۆر فالتیش باش نییە،
بهڵكو باش ئەوەی����ە الی پاژنە نزیکەی
س����انتیمەترێک لەالی پش����تەوە بەرزتر
بێت.
 .2بنی پێاڵو
بنی پێاڵو کاریگەریەرییەکی زۆری هەیە
لەس����ەر پێیەکانمان .بن����ی پێاڵو دەبێ
بایی ئەوەندە ئەستور بێت کە کاریگەری
بەرز و نزمی بەهۆی بەرد و ش����تی رەق
بگەڕێنێت����ەوە و پێیەکانمان بپارێزێ لە
بریندار بون .لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت بایی
ئەوەندە نەرمیی تێ����دا بێت ،کە لەگەڵ
هەنگاوناندا ژێرەکەی بنوشتێتەوە.
 .3پێکهاتەى پێاڵو
پێویس����تە پێ����ش ئەوەی بڕیار لەس����ەر واباش����ە ئەو ماددەیەی ک����ە پێاڵوەکەی
هەڵبژاردن����ی پێاڵوێک بدەیت ،لەم چەند لێ دروست کراوە ،نەرمییەکی تێدا بێت
تا بەپێی پێ ش����ێوە وەربگرێت .پێاڵوی
رێنمایانە دڵنیا بیت:
چەرم باشترین بژاردەیە.
 .1پاژنە پێاڵو
د .هیالری برینەر ،پزیش����کی پسپۆڕی  .4قەبارەی پێاڵو

شەهێنهكهى رۆژههاڵت
◘ نهوژین ،شاران بەرزنجی
كهم كهس ههیه ناو و ناوبانگى
(شههێن تاڵهبانى) نهبیستبێت ،ئهو له
حهفتاكاندا به گۆرانیه بهناوبانگهكهى
(سهبری گوڵفرۆش) لهگهڵ هونهرمهندى
ناسراو (عهباسی كهمهندى) ،بو به
پێشهنگى ئهو ژنانهى لهبوارى گۆرانى
وتن دا ههڵكهوتون.
بهاڵم دهیان س����اڵی ویست ههتا خهڵكى
بزانێت ئ����هوهى ئهو گۆرانی����هى لهگهڵ
كهمهندى دا وتوه ،ناوى ش����ههێنه نهك
هوهیدا.
ش����ەهێن تاڵەبانی یاخود «هوەیدا» کە
ئەوکات ب����او نەبوە ئاف����رەت لە بواری
هون����ەردا بەرچاو بکەوێ����ت یاخود الیان
ش����تێکی عەیبە بوە ،هەر بۆیە لە کاتی
گۆران����ی (س����ەبری گوڵف����رۆش)دا کە
لەگەڵ (عەباس����ی کەمەندی)دا ئەو کات
تۆم����اری کردبو ،نازناوی خۆی گۆڕی بۆ
(هوەیدا).
ئهم ژنه هونهرمهنده ،لە پایزی س����اڵی
 1952ل����ە ش����اری س����نەی رۆژهەاڵتی
کوردس����تان لە دایکبوە ،لە ساڵی 1971
دەبێتە مامۆس����تای قوتابخانە ،لە ساڵی
 1972گۆرانی (س����ەبری گوڵفرۆش) و
(دوێنێ خەوم دی) تۆمار کردوە ،پاشان
بەهۆی باردودۆخی ئ����ەو کاتە لە هونەر
دادەبڕێت.
ل����ە س����اڵی  1975ژیانی هاوس����ەری
پێکهێن����اوە ،ل����ە س����اڵی  1989ئێرانی
بەجێهێشتوە ،تا ئێستا لە بریتانیا ژیان
بەسەر دەکات.
لە س����اڵی  ١٩٩٦لە الی����ەن تەلەفزیۆنی
میدی����ا داوای لێدەکرێ����ت بگەڕێتەوە ناو
کاری هون����ەری ،ئەوی����ش ه����ەر زو الی
خۆی����ەوە بڕی����ار دەدات بگەڕێتەوە ناو

هون����ەری گۆرانی وتن و تاوەکو ئێس����تا
بەردەوامە.
س����ەبارەت ب����ە گۆران����ی س����ەبری
گوڵفرۆش����یش كەیەكێكە لەگۆرانیەكانی
هەریەك لەخانمە گۆرانیبێژی ناس����راوی
كورد ش����ەهێن تاڵەبانی و پیاوی حەوت
هونەرەكەی كورد عەباس����ی كەمەندی و
سااڵنێك لەمەوپێش بەیەكەوە تۆماریان
كردوەو تائێس����تەش الی جەماوەر باوی
هەر ماوە ،چیرۆك و چۆنیەتی كاركردن
بۆ ئەو گۆرانیەو كۆكردنەوەی هەردوكیان
لەو بەرهەمە پێویستی بەباسكردن هەیە
بۆ جەماوەر .
چیرۆك����ی ئەو بەرهەمە كه (ش����اخەوان
ش����ێخانی) لە هاوڕێی نزیكی هونەرمەند
عەباس����ی كەمەندی (ئەس����یر مەحوی)
وهریگرت����وه ،بهمش����ێوهیهیه :كەمەندی
ئەو گۆرانیەی لەگۆرانیەكی هونهرمهندى
عەرەب����ی عێراق����ی (داخل حەس����ەن)
دروس����تكردوە ،كە گوێی لەو گۆرانیە بو
هەستیكرد زۆر جوانە و شیعری كوردیش
دەگونجێ لەگەڵ����ی ،بۆیە ئاڵوگۆڕییەكی
تێدا كردو لەژێر ناوی سەبری گوڵفرۆش
كاری بۆ كردو ئامادەی كرد.
س����ەرەتا بڕیاڕ ب����و ئ����ەو گۆرانیە بدات
بەخانم����ە گۆرانیبێژ ش����ەهێن تاڵەبانی
و بەدەنگ����ی ناوب����راو تۆماربكرێ����ت و
باڵوبكرێت����ەوە ،بەاڵم كاتێ����ك پڕۆڤەیان
لەس����ەر دەكرد بۆ فێرب����ون و چۆنیەتی
تۆماركردن����ی ،كە عەباس����ی كەمەندی
شەهێن تاڵەبانی فێر دەكرد بۆ شارەزابون
لەش����ێوازی تۆمارك����ردن و وتن����ی ،لەو
كاتەدا (گریش����ا میكایلزادە) كەئەوكات
بەڕێوەبەری ئۆركێس����ترای رادیۆی سنە
ب����و ،بەكەمەن����دی وت« :ئ����ەرێ كاكە
بۆچی هەردوكتان تۆو شەهێن بەیەكەوە
ئەو گۆرانی����ە تۆمارناكەن؟ پێمخۆش����ە
بەیەكەوە بیخوێن����ن و تۆماری بكەن».
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پێ��ڵ�اوی قەب����ارە گەورەتر ل����ە رەقەمی
قاچی خۆت لەپ����ێ مەکە ،چونکە جگە
لەوەی دیمەنێکی ناش����رینی هەیە زیانی
زۆریشی بۆ پێستی قاچیش دەبێت%90 ،
کچان پێاڵوی بچوکتر لە پێی خۆیان لە
پێ دەکەن ،ئەمە دەبێتە هۆی هەوکردنی
جومگەکانی پێ.
هەروەک زۆریک لە دایکان بۆ مناڵەکانیان
پێ��ڵ�اوی قەبارە ناتەواو لە قەبارەی پێی
خۆیان هەڵدەبژێ����رن ،کەئەمەش دەبێتە
هۆی ئ����ەوەی پێیەکانیان لەگەش����کردن
بوەستێن.
راستییەکی زانستی تریش کە زۆر کەس
لێی بێ ئاگایە ،ئەوەیە کە پێکان لەگەڵ
تێپەڕینی رۆژدا دەئاوس����ین ،بەجۆرێک
رەنگە  %15-10قەبارەی����ان زیاد بکات،
بۆیە واباش����ە پێاڵو کڕی����ن بخرێتە کاتی
دوا نیوەڕۆوە.
هەڵەیەکی باوی تریش هەیە ئەوەیە کە
پێ��ڵ�اوی قەبارە بچوکت����ر دەکڕدرێت بە
بیانوی ئەوەی لەگەڵ کاتدا دەکش����ێت،
ئەم����ە کارێکی هەڵەی����ە ،چونکە رەنگە
تا ئەو کش����انە رودەدات  ،پێکان تەواو
زیانیان پێبگات.
 .5نوکی پێاڵو
نوکتیژی پێ��ڵ�او دەبێتە ه����ۆی ئەوەی
س����ەری پەنجەکانی پێ بگوش����رێت ،کە
ئەمەش دەبێتە هۆی دروس����تبونی ژان و
تلۆقە کردنیان ،بۆیە دەبێت پێاڵو بایی
ئەوەندە پێش����ی پان بێت کە پەنجەکان
بەئاسانی جێیان بێتەوە تێدا.
 .6قەیتانی پێاڵو
پێ��ڵ�اوی قەیتان����دار باش����ترە لەهی بێ
قەیت����ان ،چونک����ە دەتوانرێت کۆنترۆڵی
پان����ی پێاڵوی پێ بکرێ����ت ،بەاڵم نابێت
زۆر توند بکرێت.
 .7پێاڵوی وەرزشی
لەکاتی مەش����قدا پێ��ڵ�او گونجاو نەبێت
کاریگ����ەری زۆر زیات����ر دەکات����ە س����ەر
تەندروس����تی ،بۆیە هەق وای����ە بە کالە
نەبێت ،وەرزش نەکرێت.

دەربارەی
نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.
یەک����ەم ژم����ارەی ل����ە 2016/12/26
دەرچوە.
رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
لۆکاڵ����ی دەس����تی پێکردوەو پاش����ان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنام����ەی (نەوژی����ن) یەکێک����ە ل����ە
چاالکیەکان����ی پرۆژهى رادی����ۆى دهنگ
به پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادی����ۆی دهنگهوه ب����ۆ ئهنجام����دراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07480207400
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
بۆیە بەیەكەوە تۆمارمان كرد.
شەهێن تاڵهبانى ،لهوبارهوه دەڵێت :ئەو
کات ک����ە گۆرانی (س����ەبری گوڵفرۆش)
باڵودەبێتەوە بەناو خەڵکیدا هاوڕێکانم کە
گوێیان لەو گۆرانیە دەگرت دەیانپرس����ی
ش����ەهێن ئەوە تۆیت؟ زۆربەیان دەیانوت
دەنگی زۆر لە ت����ۆ دەچێت ،منیش پێم

دەوتن نا ئەوە من نیم!
(ش����ههێن) پ����اش گهڕان����هوهى بۆ ناو
كای����هى هونهر له نهوهدهكانى س����هدهى
رابردو ،تائێستا س����ێ ئەلبومی گۆرانی
بەرهەمهێن����اوە ،ئەوانیش :یادی یاران -
س����اڵی  ،٢٠٠٠بۆ تۆ کوردستان  -ساڵی
 ،٢٠٠٣دوری  -ساڵی .٢٠٠٧

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

كچ ه رۆماننوسێكى خانهقین داهێنانێكى پزیشكیی دهكات
◘ نهوژین ،ئاشتى كهمال
دهوترێت ههژارى باوكی داهێنانه ،بهاڵم
له چیرۆكى (ئایه) دا ،ئهوهى باوكی
داهێنانه ههژاریی نییه ،بهڵكو ترسه!
ترس وادهكات كچێك ل ه خانهقینهوه
بیر ل ه دروستكردنى ئامێرێكى
پزیشكیی بکاتەوە كه تائێستا
هاوشێوهى نییه.
ئای���ە جەم���ال 22 ،س���اڵ ،کچ���ە
دانیش���تویهكى ش���اری خانەقین���ه،
دەرچوی بەشی بایۆتەکنەلۆجیی زانکۆی
نەهرەینی بەغدایه ،توانی لێکۆڵینەوەی
بەکالۆریۆسی خۆی بە هەل وەربگرێت و
داهێنانێکی پزیشکی کەم وێنە بکات.
داهێنانهكهى بریتیی ه ل ه دروس���تكردنى
ئامێرێکی پزیشكی ئەندازەیی ك ه كارى
وهرگرتن���ى نمونهى خوێن ه ل ه نهخۆش،
واتا ل ه بری ئهوهى ب ه دهست نمونهكهى
لێوهربگیرێت ،دهتوانرێت لهرێگهى ئهو
ئامێرهوه ئهو كاره بۆ نهخۆش بكرێت.
لە ب���ارەی بیرۆکەی ئ���ەو داهێنانەوه،
(ئایە) بە (نەوژین)ی وت« :هەندێکجار
ترس پاڵنەرێکی باش���ە بۆ بیرکردنەوە
و داهێنان ،ئێمەش له بهش���هكهمان دا
هەر لە قۆناغ���ی یەکەمەوە وانەیەکمان
هەبو تایبەت ب���ە وەرگرتنی خوێن کە
بهه���ۆی ئهوهى ترس���م ل ه پرۆس���هك ه
ههب���و بۆی��� ه خۆمم لێ���ی ال دەدا و بە
تایبەت لە کاتژمێ���رە پراکتیکییەکاندا
بەش���داریم نەدەکرد ،ئهم ترس��� ه پاڵی
پێوهنام بپرس���م بۆچی ئامێرێکی خوێن
وەرگرتنمان نییە بۆ ئاسانترکردنی ئەم
ب���وارە؟ لەو کاتەوە ئ���ەم بیرۆکەیەم ال
دروست بو».
ئهو بوارهى ئای��� ه داهێنانى تياكردوه،
پزیشکی ئەندازەیی ه نهك بایۆتهكنهلۆجی

هەندێکجار ترس
پاڵنەرێکی باشە
بۆ بیرکردنەوە و
داهێنان
كه كۆلێژهكهى خۆیهتى.
(ئای���ە) لهمب���ارهوه وتى« :راس���تە
بەش���ەکەم زۆر دورە ل���ە پزیش���کی
ئەندازەیی���ەوە ،ب���ەاڵم ک���ورد لە هەر
ش���وێنێک بێ���ت دەبێ���ت بە ش���تێکی
جوانەوە ئهو جێگهی ه جێبێڵێت ،منیش
ویس���تم زانکۆ و بەغدا جێبهێڵم ،بەاڵم
پ���اش ئەوەی ک���ە بیرۆکەکەم���ى تێدا
جێبەجێ دهکەم».
س���ەبارەت بە چۆنیەتی دەس���تپێکردن
وجێبەجێکردن���ی بیرۆکەک���ەى( ،ئایە)
وت���ی :ک���ە گەش���تمە کۆت���ا قۆناغی
خوێندن لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبوک
بیرۆکەکەم باڵو کردەوە ،ئەو کات %٩٠ی
کۆمێنتەکان روخێنەر بون.
ئهم كۆمێنتان ه ل ه بری ئهوهى س���اردی
بكهنهوه ،سورتریان كردوه ك ه بهردهوام
بێت لهسهر پهرهپێدانى بیرۆكهكهى ،بۆی ه
داوا ل ه كۆلێژهك���هى دهكات ك ه رێگهى
ب���دهن بیرۆكهكهى بكات ب��� ه پرۆژهى
لێكۆڵینهوهى دهرچون و ئهوانیش رازیی
بون ،پاش نزیك���هى  8مانگ توانى ب ه
سهركهوتویی له پرۆژهكهى ببێتهوه.
ئهگهرچی پرۆژهكهى ب ه س���هركهوتویی

ئەم ئامێرەی من
دروستم کردوە لە
هیچ جێگەیەک
بونى نییە
تهواو كردوه ،ب���هاڵم بۆ ئهوهى بخرێت ه
بوارى جێبهجێكردنهوه ،پێویس���تیی ب ه
كارلهسهركردنی زیاتر ههیه ،ئهمهش ب ه
ماناى ئهوهى پێویس���تی ب ه پشتیوانی
زیاتره ،بهاڵم ئ���هوهى مایهى تێبینیی ه
ن ه وهزارهتى تهندروس���تى و ن ه دهزگا و
كۆمپانیا تایبهتمهندهكانى ئهم بواره ،ل ه
داهێنانهى ئهو كچه نههاتونهته پێش.
وتى« :دوای گهڕانێكى زۆر گەشتمە ئەو
ئەنجامەی کە هیچ ئامێرێکی لەم شێوەیە
لە هیچ جێگەیەک بون���ى نییە ،منیش
ب���ۆ ئهوهى ئامێرهكهم عهمهلی تر بكهم
پێویستم بە هاوکاریی كۆمپانیایەکە کە
ئامێرەکە بکڕێت بۆ ئەوەی دەس���ت بە
فراوانکردنی بکەین ،بهاڵم تائێستا ئهو
هاوكارییه نههاتوه».
وادیاره «داهێنانى پزیش���كیی» ،تاك ه
بههرهى ئ���هو كچ ه نیی���ه ،بهڵكو ئهو
دەستی نوسینی هەیە و چهند ساڵێك ه
ل ه بوارى ئ���هدهب دا دەنوس���ێت ،دوا
بەرهەمی ئەدەبیشی رۆمانێكە بهزمانى
عهرهب���ی بهن���اوى «دڵ ه ش���كاوهكان
(قلوب منکس���ره)» ،کە ههر ئهمساڵ
چاپ و باڵویكردوهتهوه.

كچانى شێوهكاری گهرمیان :نا بۆ براكوژیی

◘ نهوژین
گروپی كیژانى شێوهكارى كفری
و گروپی شێوهكارانى كفری،
بۆ جهختكردنهوه ل ه ئاشتى و

بهرهنگاربونهوهى ههر ئهگهرێكى شهڕى
براكوژیی ،پرۆژهیهكى شێوهكاری
جێبهجێ دهكهن.
ل ه س���ااڵنى ش���هڕى براكوژی���ی و ئهو

كات���هى «دێگهڵه» بو بو ب ه س���نوری ش���ێوهكاری لهس���هر ب���هرد و تاوێری
جیاكهرهوهى نێوان یهك نیش���تمان ك ه س���نوری نێ���وان ههردو زۆن���ى زهرد و
كوردستان بو ،هونهرمهندى شێوهكاری س���هوز ،وهكو گوزارشتێك ل ه ئاشتى و
ناس���راو (ئیس���ماعیل خهیات) ،ههستا بهرهنگاربونهوهى شهڕى براكوژیی.
ب��� ه رهنگك���ردن و كێش���انى تابل���ۆى ل ه بەرواری  ،13/9/2018گروپی کیژانی

شێوەکاری كفری و گروپی شێوەکارانی
کفری ،ب ه پاڵپشتی رێکخراوی هاوکاری
ئەڵمانی ،بۆ جهختكردنهوه ل ه ئاشتى و
بهرهنگاربونهوهى براكوژیی ،ههمان ئهو
بهردانهیان رهنگ كردهوه.

