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لهگهرمیان تۆمهتبارانى
كوشتنى ژنان دهرباز دهبن
◘ نهوژین
سهرهڕای بونى سێ كهیسى كوشتنى
ژنان ل ه سنورى گهرمیان ،بهاڵم
تائێستا ئهو كهیسانه به كراوهیی
ماونهتهوه و هیچ كهسێك وهكو
تۆمهتبار و ئهنجامدهرى ئهو تاوانان ه
دهستگیر نهكراون.

ئیتر شیرین تهشی
ناڕێسێت

بهپێ���ی بهدواداچونێك���ى هاوبهش���ى
رۆژنام���هى (نهوژی���ن) و (یهك���هى
رۆژنامهوانیی مافهكانی مرۆڤ ل ه رادیۆی
دهنگ) ،لهماوهى ئهم ساڵدا  3حاڵهتى
كوشتنى ژنان ل ه كهالر و كفری ههبوه،
كه یهكهمیان كوش���تنى  2خوش���ك بو
له كهالر و ئهوهكهى تریش دۆزینهوهى
تهرمی ژنێك بو ل ه كفری.
ئهوهى ئهم كهیس���ان ه تایبهت و جیاواز
دهكات ،ئهوهی ه كه بكهر و تۆمهتبارانى
ئهم تاوانانه دهستگیر نهكراون ،بهڵكو
تاوانێكی���ان تائێس���تا ن���ه قوربانیهك ه
دهستنیشیان كراوه نه تۆمهتبارهكهش.
لهوب���ارهوه عهقی���د (لهمیع��� ه
محهم���هد) بهڕێوب���هرى بهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژى دژى
ژنان ل��� ه گهرمیان ،به (نهوژین)ى وت:
كهیسی دو خوشكهكهى كهالر ،تائێستا
تۆمهتبارهك ه دهستگیر نهكراوهو ب ه پێی
زانیاریهكان ههڵهاتوه بۆ ههندهران.
وتیشی :كهیسی دوهم كه ژنێكه له كفری،
تاوهكو ئێس���تا ئهو ژن ه ن ه ناس���نامهى
خۆی دهستنیشان كراوهو ناسراوهتهوه،
نه تۆمهتبار و ئهنجامدهرانیشی.
لهوهاڵمى ئهوهى چارهنوسى ئهو كهیسان ه
چۆن دهبن؟ بهڕێوبهرى بهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژى دژى ژنان
ل ه گهرمی���ان ،ئاماژهى بهوهكرد« :ئهو
كهیس���ان ه ب��� ه كراوهی���ی ماونهتهوه و
لێكۆڵینهوه تێیاندا بهردهوامه».
الیخۆش���یهوه (ڤیان سابیر) چاالكوانى
ژنان ،رهخن���ه له حكوم���هت و الیهن ه
پهیوهندیدارهكان دهگرێت و پێیوای ه ئهم
واقیع���ه حكومهت دهخات ه ژێر گومان و
بهرپرسیارێتى زیاترهوه.
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى :نهدۆزینهوهى
تۆمهتبار و ئهنجامدهرانى ئهو تاوانانه،
دهرخ���هرى ئهوهی���ه كه كهیس���هكانى
كوش���تنى ژنان بهشى پێویست بەههند
«نا بۆ كوشتنى ژنان» ،تابلۆی شێوهكار :گواڵڵ ه حهمید
وهرناگیرێن.

ئهو خوێندنهى سودی ب ه كچانى الدێنشین نهگهیاند
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کچێک قۆرغكاریی پیاوان
ل ه بازاڕ تێكدهشكێنێت
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دایكان لە ماوەی زەیسانی
دا چی بكەن؟
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لهگهرمیان ل ه كوشتن ههڵهات و ل ه سلێمانى خۆی كوشت
◘ نهوژین
كاتێك ههواڵی سهرنهكهوتنى
كهیسهكهى له دادگا پێدهدهن( ،ك)
هیچ شتێك له خۆكوشتن بهگونجاوتر
نازانێت ،دواى ئهوهى بێهیوا بو لهوهى
به یاسا كێشهكهى بۆ یهكال بكرێتهوهو
ژیانى ئاسایی خۆی دهستپێبكاتهوه،
ههربۆیه بڕیاری خۆكوشتن دهبات ه
سهر و له ئێوارهیهكى حوزهیران دا بۆ
ههمیش ه ژیان جێدێڵێت.

ی
بههۆی بێهیوابون 
ی
لهچارهسهر 
ی
كێشهكهی ،كۆتای 
ی خۆی هێنا
ب ه ژیان 

رۆژى 24ى حوزهیران���ى  ،2018ل��� ه
ماڵی داڵدهدانى ژنانى ههڕهش���هلێكراو
ل ه س���لێمانى ،كچێك كۆتایی به ژیانى
خۆی هێنا .ئهم كچ ه خهڵكى گهرمیانهو
لهترسی ههڕهشهو مهترسیی كوشتن و
ئازاردانى ،پهناى بۆ ئهو ماڵى داڵدهدان ه
ب���ردوه ،ب���هاڵم دوفاقیی كارهس���اتى
خۆكوش���تنى ئهم كچ ه لهوهیه ،ك ه ئهو
لهكاتێك���دا و پێش كهمتر ل ه س���اڵێك
و لهترسی خۆكوش���تن پهناى بۆ ماڵی
داڵدهدان ل ه س���لێمانى ب���ردوه ،بهاڵم
ئهمج���اره خۆی مهرگی ك���رده بژاردهو
چارهنوس.
ل���ە کۆنگرەیەک���ی رۆژنامەوان���ی دا
رۆژێ���ك دواى روداوهك���ه ،عوم���ەر
گوڵپ���ی ،بەرێوبەری گش���تی چاودێری
و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی سلێمانی،
دەربارەی ئهم روداوه ،رونکردنەوەیەک
بۆ رایگشتی باڵودەکردهوه.
لهرونكردنهوهك���هدا دهڵێ���ت« :بهخهم
ی
و پهژارهوه رایدهگهیهنین س���ودمهند 
ی
ی ژنانی ههڕهشهلێكراو 
ماڵی داڵدهدان 
ی (ك.ح) سهعات (2
سلێمانی ،هاواڵت 
ی
ی یهكشهممه 24 ،
ی پاشنیوهڕۆ 
بۆ  )3
ی
ی  ،2018ب ه روداوی خۆكوشتن گیان 
6
له دهستدا».
ی
رونیشیدهكاتهوه :قوربانیهكه لهدایكبو 

كاتێك ههواڵی شكس���تی كهیس���هكهى
ی
له دادگاوه پێگهیش���توه «بهاڵم بههۆ 
ی
ی كێش���هكه 
بێهیوابونی لهچارهس���هر 
ی
ی س���هرنهكهوتن 
و بیس���تنی ههواڵ��� 
ی 6ى
ی ل ه دادگا ،بهروارى  24
كێشهكه 
ی
 ،2018له پاش دهوامی فهرمی كۆتای 
ی خۆی هێناوه».
ب ه ژیان 
بەرێوب���ەری گش���تی چاودێ���ری و
گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی س���لێمانی،
دهشڵێت« :روداوهك ه پاشئهوه رویداوه
كه بهرپرسو س���تافی ماڵی داڵدهدان
ی تهواوی خۆیان خس���توهتهگهڕ
ههوڵ��� 
ب���ۆ هێوكردن���هوهی قوربانیهك���ه و
ی
ی كێشهكه 
ی به چارهسهر 
بڕواپێهێنان 
ی دوباره ل ه دادگا تێههڵچونهوهى
و ههوڵ 
ی
ی پارێزهرهكان��� 
و بهخهمهوهبون��� 
ی كێش���هی ،ههروهها
ب���ۆ چارهس���هر 
ی
بهڕێوهبهرایهت���ی بهرهنگاربون���هوه 
ی ل��� ه توانایاندابوهو
توندوتی���ژی ئهوه 
یه
ئهركی���ان ب���وه ب���ۆ ئ���هو دۆس���یه 
ئهنجامیانداوه».
ب���هاڵم وادی���اره (ك) چاوهڕێی ئهوهى
نهكردوه ئهو یاس���ا و دادگایهى جارێك
بێئومێد و هیواب���ڕاوى كردوه ،جارێكی
تریش بهههمان دهردی بهرێتهوه ،بۆی ه
بڕیاری خۆكوشتنى داوه.

ی
ی كهالرهو دانیشتو 
ی ش���ار 
( )1992
سنوری قهزای كهالره.
چیرۆك���ى روكردن���ى ئ���هم كچ��� ه ل ه
ماڵ���ی داڵدهدان���ى س���لێمانى ،لهوهوه
دهس���تپێدهكات كه كچهك ه كێشهیهكى
كۆمهاڵیهتی گهورهى ههبوه كه ترساوه
بههۆیهوه ژیانى لهدهست بدات ،ههربۆی ه
پهن���اى بۆ دادگا و لهوێش���هوه بۆ ئهم
ماڵی داڵدهدانه بردوه.
بهوتهى بەرێوبەری گش���تی چاودێری و
گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی سلێمانی ك ه
ماڵی داڵدهدانى ژنانى ههڕهشهلێكراوى
س���لێمانى لهژێر دهس���هاڵتى ئهواندایه،
ی 2017
ی 9
ی  27
ئهم كچ ه «له بهروار 
ی بهڕێز
ی خۆیو به فهرمان 
لهسهر داوا 
ی
ی ل ه ( 26
ی لێكۆڵینهوهی كفر 
دادوهر 
ی
ی بهڕێوهبهرایهت 
ی  ،)2017له رێگه 
9
ی گهرمیان
بهرهنگاربون���هوهی توندوتیژ 
ی هێناوهت ه
بهدهستمان گهیشتوه ،پهنا 

ماڵ���ی داڵ���دهدان ب���ۆ ئ���هوهی داڵده
ی
بدرێ���ت و بپارێزرێت لهو ههڕهش���هی ه 
ی
ی ههی ه بههۆی كێشهیهك 
لهس���هر ژیان 
كۆمهاڵیهتییهوه».
بهپێی بهدواداچونهكانى (نهوژین) ،ئهم
كچه سكااڵى لهسهر پیاوێك تۆماركردوه
ك ه ئهوی���ش دانیش���توى گهرمیانه بهو
تۆمهتهى دهستدرێژی كردوهتهسهرى و
ههڵیخهڵهتاندوه بهوهى هاوس���هرگیریی
لهگ���هڵ دهكات ،ب���هاڵم كاتێ���ك دڵنیا
بوهت���هوه لهوهى پیاوهك��� ه نایخوازێت،
بۆی���ه ئهویش پهناى بۆ دادگا و پۆلیس
بردوهو پیاوهكهش دهستگیر كراوه.
له م���اوهی ئهو نۆ مانگ��� ه دا ،كچهك ه
دۆس���یهكهى لهدادگا بوهو خۆیشی ب ه
فهرمان���ى دادوهر گوازراوهتهوه بۆ ماڵی
داڵ���دهدان ،بهو ئومێ���دهى دادگا مافی
ب���ۆ بگهڕێنێت���هوهو ژیانى ئاس���ایی بۆ
دهستهبهر بكاتهوه ،بهاڵم كاتێك دواى

ئ���هو  9مانگه ئ���اگادار دهكرێتهوه ك ه
كهیسهكهى ل ه دادگا سهركهوتو نهبوه،
بێئومێدیی باڵی بهس���هردا دهكێشێت و
بڕیاری خۆكوشتن دهدات و بڕیارهكهشى
دهبات ه سهر.
بهوتهى بەرێوبەری گش���تی چاودێری و
گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی سلێمانی ،ئهو
كچ ه لهماوهى  9مانگ���ى داڵدهدانى دا
ی پێویس���ته ب ه پێی توانا
«ههمو ئهوه 
ی
ی داڵ���دهدان بۆ 
ی ماڵ 
بهردهس���تهكان 
ی
ئهنجام���دراوه ،ل ه دابینكردنی ش���وێن 
ی ژیان
مانهوهو پێویستی ه سهرهكییهكان 
ی
ندروستی و دابینكردن 

ی ته
و بهدواداچون 
پارێ���زهر بۆ كێش���هك هی ل��� ه دادگا و
ی
ی لهگ���هڵ بهڕێوهبهرایهت 
ههماههنگ��� 
ی گهرمیان
بهرهنگاربون���هوهی توندوتیژ 
بۆ چارهسهری كێشهكهی».
بهاڵم بهوتهى خۆیان ئهم رێوش���وێنان ه
هیچی���ان ئومێدیی ژیانی���ان پێنهداوه

بهڕێوهبهرى پرۆژهى (چارەسەری توندوتیژیی جێندەری و پاڵپشتیی دەرونی و کۆمەاڵیەتی):

ژنانى گهرمیان حەزیان بە کار و چاالکی و فێربون ههیه

◘ نهوژین
ماوهى چهند مانگێكه لهنێو
بینای سهنتهرى گهنجانى كهالر،
پرۆژەیهك بهناوى (چارەسەری
توندوتیژیی جێندەری و پاڵپشتیی
دەرونی و کۆمەاڵیەتی لە گەرمیان)،
لهالیهن رێکخراوی یونیسێف بە
هاوبەشیی رێکخراوی گەشەپێدانی
مەدەنیەت ( )CDOخراوهت ه بوارى
جێبهجێكردنهوه ،كه بهشێكى
بهرچاوى كارهكانیان مامهڵهكردن ه
لهگهڵ كهیسهكانى توندوتیژی دژ
به مێینهو پاڵپشتیی دهرونى و
كۆمهاڵیهتى قوربانیان.

لهمیانهى دیدارێكى تایبهت دا،
سەرکەوت جەلیل ،بەڕێوبەری
پرۆژەكه ،ورد تر لهسهر ئامانج و
كارهكانیان قسه دهكات.
* سەنتەرەکەی ئێوە چی دەکات بۆ
ئەوەی بەشدار بێت لە کەمکردنەوەی
توندوتیژیی و جیاکارییە رەگەزییەکان؟
كارى ئێم��� ه ب���ۆ چارەس���ەرکردنی
کەیس���ەکانی توندوتیژی���ی جێندەری و
پاڵپش���تیی دەرون���ی و کۆمەاڵیەتییه،
دی���ارە جێندەریش ل���ە بنەڕەتدا مانای
ه���ەردو رەگەزەک���ە دەدات ،بەاڵم بەو
پێیەی لە واقیع���ی کۆمەڵگەی خۆماندا
زیاتر ژنان باج���ی جیاکاریی جێندەری
دەدەن ،بۆی���ە پرۆژەک���ەی ئێم���ەش
تەرکیزی لەسەر ئەوانە.

ئێمە ل���ە چەند ئاس���تێکدا و بە چەند
ش���ێوەیەک کار دەکەی���ن ،لەالیەکەوە
لەگەڵ خەڵک ،لەالیەکی تریشەوە لەگەڵ
رێکخراو و پرۆژە پەیوەندیدارەکان بەم
ب���وارەوە ،هەروەها لەگ���ەڵ فەرمانگە
حکومییەکانیش.
پرۆژەکەمان بە پلەی یەکەم بۆ خەڵکی
گەرمیانە ،ئینجا ئاوارە و پەنابەران.
* کاری ئێوە و چاالکیەکانتان
چین؟ ئایا هەر کاری ئۆفیسیی کە
پێشوازیکردنە لە کەیس و حاڵەت ،یان
چاالکی مەیدانیشتان هەیە؟
کرۆک���ی کارەکان���ی ئێم���ە وهرگرتنى
کەیس���ەکانی توندوتی���ژی دژی ژنانه،
ك��� ه ل���ە رێ���ی توێ���ژەرە دەرونیی و
هەوڵ���ی
کۆمەاڵیەتییەکانمان���ەوە

چارەس���ەرکردنیان دەدەی���ن ،تا هیچ
نەبێت قوربانیی���ەکان بتوانن متمانە بە
خۆیان بکەنەوە و ئەو دۆخە دەرونی و
کۆمەاڵیەتییە سەختەی بە دەستییەوە
دەناڵێنن ،تێبپەڕێنن.
جگ���ە ل���ەوەش س���یمینار ،هەڵمەتی
هۆش���یارکردنەوە ،خول���ی پیش���ەیی
و س���یمیناری تایب���ەت ب���ە کچان���ی
نەوجەوانیش���مان هەیە ،مهبهستیشمان
لهم كاران ه ئهوهی ه كه تاکەکان لهبارهى
م���اف و ئەرکەکان���ی خۆیان هۆش���یار
ببنەوە ،چونك ه لهو رێگهیهوه دەش���ێت
توندوتیژییش کەمتر ببێتەوە.
* سااڵنێکە سەنتەر و ناوەندی
جۆراوجۆری تایبەت بە پرسی
توندوتیژی و جیاکاری رەگەزی
دەکرێتەوە ،بەاڵم وەک چاالکوانان
ئاماژەی بۆ دەکەن کێشە ئەوەیە کە
ژنان کەمتر رو لەم سەنتەرانە دەکەن
و پشتی پێدەبەستن ،ئایا ئێستاش
رەوشەکە وایە؟
ئێمە لە س���ەرەتای مانگ���ی تهموزهوه
دەستمان بەم پرۆژەیە کردوە ،لەوانەیە
تاڕادەیەک وەاڵمدانەوەی ئەم پرس���یارە
ق���ورس بێ���ت بۆمان .بەاڵم بەگش���تی
ئەوەی تێبینیمان کردوە ،ژنان حەزیان
ب���ە کار و چاالک���ی هەیە ،ئ���ارەزوی
دەرچون و بەشداری و فێربون دەکەن.
لەوانەیە هەندێک بەربەس���تیان هەبێت،
چ ئابوری ی���ان کۆمەاڵیەتی ،ئەگینا لە
زەمینەیەکی رەخساودا ژنان هیچیان لە
پیاوان کەمتر نابێت.
ئێم���ە ئەگ���ەر ئاس���تی بەش���داری و
بەدەمەوەهاتنی ژنان و کچانیش���مان بە
الوە کەم بێت ،س���ارد نابینەوە ،چونکە
ل���ە بنەڕەتدا بۆ ئ���ەوە کار دەکەین کە
ئەم واقیعە بگۆڕین و دۆخی ژنان لەوەی
ئێستا ههیه ،باشتر بکەین.

* زۆرترین گرفت ئەوەی پهیوەندی
بە بواری کاری ئێوەوە هەبێت چیە؟
واتا ئهو پنت ه زهق و دیاران ه چین ك ه
ل ه مەسەلەی جیاکاریی و توندوتیژی
رەگەزیی دا خۆیان دەبیننەوە؟
بۆ ئەم پرسیارەیان هەم دەبێت ئاوڕێک
لە سیس���تەمی یاس���ایی و سیاسیمان
بدەینەوە ،هەم لە سیستەمی کەلتوریمان.
هۆکارەکانی جیاکاریی جێندەرییش هەر
لەمانەدا خۆیان دەبیننەوە.
قورس���ترین بەش���ی کارکردن لەس���ەر
پرس���ی مافەکانی مرۆڤ بەگش���تی و
یەکس���انیی جێن���دەری بەتایبەتی ،لە
پێکەوەگونجاندنی ئەم پارچانەدایە .بۆ
نمونە ،ئێس���تا لە هەرێمی کوردستان و
لە ئاستی یاسا و رێس���ا فەرمییەکانی
تایب���ەت ب���ە مافەکانی ژنان���دا ،چەند
هەنگاوێک لە پێش عێراق و ئێرانەوەین،
لە پێش سعودیە و زۆرێکی تر لە واڵتە
عەرەبییەکانەوەی���ن ،بەاڵم زەینییەتی
خەڵکم���ان ،تێڕوانینمان بۆ بون و رۆڵ
و پێگ���ەی ژن ،لە ئاس���تی یاس���اکانی
خۆماندا نییە.
* كهوایا لهو روهوه چی بكرێت باشه؟
پێش هەمو ش���تێک گرنگە لە سیمینار
و کەمپەینەکانمان���دا دەس���ت بخەینە
سەر هۆکارەکان ،س���ەر ئاین ،ئابوری،
دەوڵ���ەت ،خێڵ ،هێزی ب���ازو و چەند
بابەتێک���ی تریش ،کە بەب���ێ گۆڕینی
ئەوان���ە ،گۆڕینی واقیعی ژنان ئاس���ان
نابێت .ب���ەاڵم نابێت س���ارد ببینەوە،
چونکە رێگەکە لەوە سەختتر و درێژترە
کە زۆرێکمان بیری لێ دەکەینەوە .بۆیە
دەبێت زۆرترین کەس ،زۆرترین حیزب و
رێکخراو و گ���روپ و دەزگای راگەیاندن
خزمەتی پرس���ی م���اف و یەکس���انی
بکەن ،چونکە بەب���ێ کاری هاوبەش و
پێکەوەیی ،سەرکەوتن قورسترە.
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ئیتر شیرین تهشی ناڕێسێت
خوریە رستراوەکە
دهكرێت ه مافور و
بەرماڵ و مەوج و
هۆڕ

بەاڵم لەگەڵ بەرەوپێش���چونی کۆمەڵگا
و داهاتن���ى تهكنۆلۆژی���ای نوێ ،وهكو
زۆرینهى پیش���ه كهلتوریی و كۆنهكان،
ئێستا بێ برهو كهوتوه و زۆر بهدهگمهن
ژنان ئهنجامی دهدهن.
ب���هاڵم ئایا ئهم كاره خۆی چییهو چۆن
كراوه؟ س���ودهكانى بۆ خ���ودی ژنان و
خێزانهكانیان چی بون؟
عاسمە عهبدوڵاڵ 70 ،ساڵ ،یهكێك ه لهو
ژنان���هى گهرمیان ك ه زۆركارى تهش���ی
رس���تنى كردوه .وردهكاریی كارهكهیان
ب���ۆ (نهوژین) بهش���ێوهی ه دهگێڕێتهوه
«خوری (موی ئاژەڵ)ەکەمان دەهێنا،
دەمانشۆردەوە و دواتر شیمان دەکردەوە
بڕبڕ داماندەنا تا وشک دەبوەوە».
وتیش���ی« :دوای ئ���ەوەی خوریەک���ە
وش���ک دەبێتەوە ،دهماندا له تهش���یی
و لهورێگهی���هوه باریکم���ان دهكردهوهو
دەمانکرد بە داوەبەن».
مەبەس���ت لە داوەبەن ،دو ئاس���ن ه ك ه
رستنى خورى و دواتر بهرههمهكهیان
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
بۆ دروستكردنى بهرههمی دیك ه بۆ ناو دەکوترا ،خوریە باریکەکە بەدەوری دو
ئاسنەکە دەسوڕدرایەوە.
ماڵ یان فرۆشتن ،بهكارهێناوه.
كارێك كه بهتهواوى تایبهت بوه ب ه
ئەم خوریە کە رستراوە بۆ دروستكردنى
ژنان له رابردوى كوردهواریی دا ،تهشی
تەشی رس���تن کارێکی کۆنی کوردانەیە بهرههمى تر بهكارهێنراوهو چنراوهتهوه،
رستن بوه ،كاتێك ژنان لهرێگهى
ئافرەتانی کورد پێ���وەی خەریک بون ،ئهم���هش ب���هزۆری ب���ۆ پڕکردن���ەوەی
ئامێرێكى سادهوه ههستاون ب ه كارى

چی لهبارهى هیزهو مهشكهوه دهزانیت؟
كه ئهم بهش���هى ت���هواو بو ههویرى بۆ
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
دروستدهكرێت و دهخرێت ه ناو ههویر بۆ
ماوهى سێ رۆژ ،ئهمهش بۆ نهرمكردن
دو له دیارترین ئهو كهرهست ه
و قایمكردنى ئهو هیزهیهیه.
كوردهواریانهى ژنانى گهرمیان ل ه
وهك (نهسرین) باسى لێوه دهكات ،دواى
رابردو و تائێستاش بهدروستكردنى
ئهوهى ك ه هیزهكه خۆش ه كرا كهرهى بۆ
ههستاون( ،مهشكهو هیزه)یه ،ئهم
گهرم دهكهى و بۆی تێدهكهى بۆ ماوهى
دو كهرهستهیه كهله پێستى ئاژهڵ
سێ رۆژ ،دواى ئهوه دۆشاوى خورماى
دروست دهكرێن ،یهكهمیان بۆ
تێدهكرێت بۆ ماوهى ههفتهیهك.
ههڵگرتن و دروستكردنى دۆ و كهره
ه���هر دواب���هدواى ئ���هوه س���ێ رۆژ ب ه
سودی لێبینراوهو دوهمیشیان بۆ
بهردهوامى ههواى تێدهكرێت و دهمهكهى
ههڵگرتنى رۆنى كوردیی.
دهبهس���ترێت ،ههر دواى ئهو سێ رۆژه
لهمیانهى ئهم راپۆرتهوه ،لهس���هر زارى ههواك���هى دهردههێنرێ���ت و دیس���ان
دو ژن ك ه تائێستاش ئهو دو كهرهستهی ه دۆش���اوى تێدهكرێت���هوه و دهخرێت��� ه
دروس���ت دهكهن ،وردهكارى چۆنیهتى خامى س���پیهوه و ههڵدهگیرێت تا ئهو
دروستكردن و س���ودبینین له مهشكهو كاتهى رۆن���ى تێدهكرێت ،دواى ئهوهش
سهردهستهكانى به پهڕۆ ئهبهسترێت و
هیزه دهخهینهڕو.
خوارهكهشى ب ه پارچهیهك له خۆى ب ه
دهرزى ئهدورێنرێتهوه.
هیزه ،تهنهكهى رۆنى كوردهواریی
لهبارهى سودهكانى هیزهوه( ،نهسرین)
نهسرین ئیبراهیم 53 ،ساڵ ،دانیشتوى وتى :ئهو رۆنهى له كهره دروستدهكرێت،
ناحی���هى رزگاریی���ه ،س���هبارهت ب��� ه دهكرێت��� ه هی���زهوه و دهتوانرێ���ت بۆ
دروستكردنى هیزه بۆ (نهوژین) دهڵێت :ماوهیهك���ى زۆر تێی���دا ههڵبگیرێ���ت،
هیزه ل ه پێس���تى حهیوانى بچوك وات ه تهنانهت ئهگهر ماوهكهش���ى بگات ه ()5
(بهرخ) دروست دهكرێت ،كاتێكیش ئهم س���اڵ ههر خراپ نابێ���ت ههرچهند ل ه
پێس���ت ه دهردههێنرێت نابێت بیدڕێنن ،شوێنى گهرمیش دابنرێت.
بهڵك���و دهبێت ب ه دهس���ت كهنى بكهن
و دواتر ل ه ملى ئاژهڵهكهوه پێس���تهك ه مهشكه ،مهكینهى دۆ و كهره!
ب ه ساغی دهر بكهن ،دواتر ئهم پێست ه به ههمان ش���ێوهى هیزه ،مهش���كهش
ئهخرێت ه الیلۆنهوه بۆ ماوهى ههفتهیهك خۆش ه دهكرێت ،بهاڵم جیاوازتر لهوهى
و ل���ه ش���وێنێكى گ���هرم دا ئهنرێت بۆ ك ه بخرێت ه ههویرهوه ،مهشكه دهخرێت ه
ئهوهى به ئاسانى توكهكهى لێبێتهوه .جهوتهوه.
وتیش���ى :دواى ئهوهى ك���ه توكهكهى سهبرى حهمهمین 60 ،ساڵ ،دانیشتوى
لێكرای���هوه ،ئهخرێته ناو ئارد و خوێوه گون���دى س���هیدهى س���هرب ه ناحیهى
ب���ۆ ماوهى ههفتهی���هك ،دواى ئهوه دا س���هرقهاڵیه ،سهبارهت به دروستكردنى
ئهتاشرێت به چهقۆ و ئهو ئاردو خوێیهى مهش���ك ه بۆ (نهوژین) دهڵێ���ت« :ب ه
لێ ئهتهكێنرێت ،دیسان ئهخرێتهوه ناو ههمانش���ێوهى هیزه ،مهشكهش ههر ل ه
ئارد و خوێ بۆ ماوهى ههفتهیهكى تر ،پێس���تى ئاژهڵ ب���هاڵم گهورهتر (كاوڕ

و بزن) دروس���تدهكرێت ،لهبری ههویر
ئ���هم دهخرێت��� ه جهوت���اوهوه و تیایدا
دهكوڵێنرێ���ت و پ���اش كواڵندن���ى بۆ
ماوهى ههفتهیهك ه���هر له جهوتاوهك ه
دههێڵرێتهوه كه مادهیهكى جیڕباوى تام
تاڵی رهنگ تۆخە ،ههر ئهم مادهیهش��� ه
ك ه رهنگی مهشك ه قاوهیی دهكات.
وتیش���ى :ل ه دواى ئ���هوهى ل ه جهوتاو
دهرئههێنرێ���ت توێكڵ���ى ههن���ارى بۆ
ئههاڕدرێ���ت و پێ���وهى ئهكرێ���ت ت���ا
وش���كدهبێتهوه له بهر خۆر دا ئهنرێت
ههرپێ���وهى دهبێ���ت و ههڵدهگیرێت تا
كاتى ژهندنى ماست تێیدا.
باسیلهوهش���كرد :له دواى تهواو بونى،
لۆلهپى لێدهبهس���ترێت ك���ه بهدار بۆى
دروس���ت دهكرێت و س���هر دهستهكانى
پێوهى ئهبهس���ترێت ،دواتر ناو نێركێك
لهگهڵ س���ێپا ههر ب ه دار بۆى دروست
دهكرێت لهگهڵ پهتێك بۆ ههڵواسین بۆ
ئهوهى ماستى تێدا بژهندرێت.
مهشكه به چهقو دا ئهتاشرێت و دیسان
توێكڵى ههنار و خوێى پێوه دهكرێتهوه،
ههروهها ههمو ههفتهی���هك دهتوانرێت
بشۆردرێت ،ئهمهش پێچهوانهى هیزهی ه
ك ه ناشۆردرێت.
س���هبارهت بهوهى مهشك ه سودى چی ه
و چى لێ بهرههم دههێنرێت ،س���هبرى
باسیلهوهكرد :بهش���ێوهیهكى سهرهكی
دۆ و ك���هرهى لێبهه���هرم دێت ك ه بهو
دو خواردنهش هی تر دروست دهكرێت
وهكو :كهشك و دۆینه.
وتیشی :جگهلهوهش مهشك ه دهتوانرێت
وهك���و ش���وێنێك ب���ۆ ههڵگرتن���ى دۆ
بهكاربهێنرێت ،چونك��� ه ماوهیهكى زۆر
دۆی تیا دهبێت و خراپ نابێت ،ئهمهش
له زهمان���ى زو دا زیاتر بهكار دههێنرا،
چونكه كارهبا نهبو ،لهگهڵ ئهوهش ئهو
دۆیهى تێدای ه سارد دهبێت.

ئێستا تهشى
بۆ ڤیستیڤاڵ ه
كهلهپوریهكان
بهكاردههێنرێت

پێداویس���تیەکانی ناوم���اڵ ب���وهو
ههندێكجاریش بۆ فرۆشتن.
عاسمە ،وتی« :خوریە رستراوەکە دواتر
دهچن���را و بۆ دروس���تکردنی بهرههمى
وهكو :ماف���ور و بەرماڵ و مەوج و هۆڕ
بەکارهێنراوە».
ئهم پیش���ه دهس���تیهى ژنان ،تا چهند
دهی���هى راب���ردوش ب���هردهوام ب���وه،
بهتایبهت���ى ل���هدواى راپهڕین و بههۆی
گهمارۆی ئابوریی دوس���هرهوه لهس���هر
ههرێم ،زۆرێك ل ه ژنان دهستیان دایهوه
ب ه تهشی رستن و لهرێگهیهوه كهلوپهلی
چنراویان ب���ۆ خێزانهكانیان دروس���ت
دهكرد ،یاخ���ود بهن ه رس���تراوهكانیان
دهفرۆشتهوه ،بهمهش داهاتێكى مادییان
بۆخۆیان پهیدا دهكرد و دهستگرۆییهكى
باشی دارایی خێزانهكانیان دهكرد.
حهی���ات عهبدولڕهحمان 45 ،س���اڵ ،ل ه
سااڵنى گهمارۆی ئابورى دواى راپهڕین
كهخۆی ب��� ه «گرانیهكه» ناوی دهبات،
بهش���ێكى زۆری كاتى خۆی به تهشی
رستنهوه خهرج كردوه.
وتى« :نەبونی و دەستکورتی هۆکاری
کارکردنمان بو».
باس���ی لهوهش���كرد« :چ به تهش���ی

رس���تن و چ ب ه چنین���ی قالی و بەرماڵ
و فەرش ،پارهیهكمان بۆ خێزانهكهمان
كۆدهك���ردهوهو ژیانم���ان پێدەب���رد
بەڕێوه».
بهاڵم ئێس���تا تهش���یهكان له سوڕانهوه
كهوتون و چیتر «ش���یرینهكان» له ال
رانیانى ناخشێنن و خوریی پێناكهن ب ه
بهن ،ئێستا شوێنى ئهم ئامێره سادهو
ق���هد باریك ه بوهت ه س���وچی مۆزهخان ه
كهلهپوریهكان.
ئاوات عهلی ،بەڕێوب���هرى مۆزەخانەی
کەلەپوری گەرمیان ،بۆ (نەوژین) وتی:
«تهش���ی یهكێك ه ل ه ئامێ���ره دێرین و
كهلهپوریهكانى گهرمیان و كوردس���تان
كه ل���ه مۆزهخانهكهى ئێمهش���دا بونى
ههیه».
باسیلهوهش���كرد كه ئێستا بهكارهێنانى
تهش���یی گهشتوه بهوهى ك ه زۆرجار بۆ
چاالكیی هونهری���ی و فۆلكلۆرییهكان،
دهزگاو شوێنه جیاوازهكان به خواستن
دهیبهن و دواتر بۆیانى دێننهوه.
بهاڵم ئ���هم ئامێر و ئهم پرۆس���هیهش
ئهگهرچی بۆ ژنانێك ك ه تهمهنیان ههی ه
و بهكاریان هێناوه جێگاى سۆز و حهزه،
بهاڵم لهالی كچانى گهنج و نهوهى نوێ
وهكو پێویست ناسراو نییه.
رۆش���نا محهمهد 19 ،ساڵ ،ئهگهرچی
خوێن���دکارە ،ب���هاڵم حهزی ب��� ه كارى
دهس���تیی و بهرههم���ى كوردهواری���ی
ههیه .باس ل���هوهدهكات بههۆی هاتنە
ن���اوەوەی بەرهەم���ە دەرەکیەکانهوه،
ئهو بهرههمان���هى ژنانى كورد لهوێنهى
تهش���ی ،لهناوچون و جێگهى گرنگیی
پێدان نین.
وتیش���ی« :ئەگەر هێنان���ى بهرههمى
دهرهكیی س���نورداربكرێت و بازاڕێك بۆ
بهرههم ه ناوخۆییهكان دروس���تبكرێت و
هاوكاری ژنانى پیشهوهر و دهستڕهنگین
بكرێت ،بێگومان ئەو كهلهپوره دیسان
زیندو دەبێتەوە».
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وهرزی خوێندن تهواو بو ،قوتابخانهى هاوین ه دهستى پێكرد
هەندێكجار
سەنتەرەکان رەچاوی
باری دارایی خێزانى
مناڵەکان ناکەن

◘ نەوژین،
ژینۆ عهلی  -ئاسیا حسێن
پۆلهكانى فێركردن و راهێنان بۆ (لیا)
ى تهمهن  11سااڵن ،بهتهواوبونى
وهرزی خوێندن كۆتایی نایات ،چونك ه
ئهو هاوینان و له پشوى قوتابخانهدا،
لهالیهن خێزانهكهیهوه دهخرێته بهر
خولهكانى هاوینه ،ئهمهش وایكردوه ل ه
كهشى خوێندن دانهبڕێت و وهكخۆی
وتى« :ئاستی خوێندنم بەرز بێت».
خولهكان���ى هاوینه ك ه لهالیهن پهیمانگا
و س���هنتهره تایبهتهكانهوه دهكرێنهوه،
لهگهرمیاندا چهند ساڵێكه برهوى پهیدا

كردوه ،ههر ئهمهشه وایكردوه ژمارهى
ئهو س���هنتهران ه زۆرت���ر بێت ،ههروهك
ژمارهى منااڵنى فێرخواز و بهش���داری
سهنتهرهكانیش زیاتر بن.
ماری���ا ناس���ر ،مامۆس���تای کۆرس���ە
هاوین���ەکان ،جهخت ل���هم زیادبونه ل ه
رێ���ژهى منااڵنى فێرخ���واز دهكاتهوه و
بۆ (نەوژین) وت���ی« :مناڵێکی زۆر لە
خولەکانمان���دا ناو دەنوس���ن و بەدڵی
خۆی���ان کۆرس���ی دڵخ���وازی خۆی���ان
هەڵدەبژێرن ،ئەم خوالنە لەگەڵ ئەوەی
مناڵەکان فێردەکەن ،هۆکارێکیش���ن بۆ
یاری کردن و کات بەسەربردنی مناڵەکان
لەنێو هاوتەمەنەکانی خۆیدا».
ماریا ،دان بهوهشدا دهنێت سەنتەرەکان

خاڵی���ی نین ل���ە کەموکورت���ی ،بهڵكو
وهكخۆی وت���ى« :هەندێكج���ار لەگەڵ
ئ���ەوەی ش���وێنەکە س���نوردارە و
کۆرسەکەش دەس���تی پێکردوە ،کەچی
هێش���تا س���ەنتەرەکان مناڵ���ی زۆرتر
ناون���وس دەکەن و ئەمەش کەش���ێکی
شڵەقاو دروست دەکات».
ئەڤین ،ئهم هاوین ه (سهههند)ى كوڕى
خس���توهته یهكێك لهو خول ه هاوینانه،
سهرباری ئهوهى بونی خولی هاوشێوه
ب ه گرنگ دهزانێت ،هاوكات پێیوای ه ك ه
زۆرجار رهچاوی باری دارایی خێزانهكان
ناكرێت.
وت���ی« :هەندێكج���ار س���ەنتەرەکان
رەچاوی باری دارایی خێزانى مناڵەکان

ناکەن و ئامانجی بازرگانیان لەپش���تە،
بەاڵم هێشتاش بۆ پتەوکردنی پێوەندی
کۆمەاڵیەت���ی مناڵ و دورخس���تنەوەی
لەکات بەسەربردن لەنێو ماڵ و کۆاڵندا
سودێکی زۆریان هەیە» .
وتیشی« :من هاوینان کوڕەکەم دەنێرمە
کۆرسە هاوینەکان و پێمباشە لە پشوی
هاویندا چەند هاوڕێیەکی تازە بناسێت
و زانیاری فێر ببێت».
ب���ەاڵم (دایک���ی ش���یا) ،هاوبۆچونی
قس���ەکانی (دایکی س���ەهەند) نییە و
بڕیاری داوە مناڵەکەی نەنێرێت بۆ هیچ
کۆرسێک.
لەب���ارەی ه���ۆکاری ئەمەش���ەوە پێی
وتین« :پێمباش���ە کچە پێنج ساڵەکەم
لە پش���وی هاویندا پشو بدات و لەگەڵ
خۆمدا لە ماڵەوە بمێنێتەوە وەک لەوەی
بچێتە قوتابخانەیەکی هاوینە».
وتیش���ی« :هاوینی پار کچەکەم ناردە
کۆرس���ە هاوینەکان ،بەاڵم ئەنجامەکەی
بەدڵم نەب���و ،چونکە ئ���ەوان جگە لە
چەندین کێش���ەی هاتوچ���ۆ و گۆڕینی
مامۆس���تاکان ،هێش���تاش کۆرسەکان

وان���ەی پەروەردەییان نەب���و و کەمتر
گرنگیان بە وان���ەی هونەر و پەروەردە
دەدا».
بهڕێوهبهرى قوتابخانهیهكى هاوینهش،
بهش���ێك ل ه قس���هكانى (دایكی شیا)
دهسهلمێنێت.
هێمن عومەر ،بەڕێوب���ەری قوتابخانەی
هاوینەی گەش���ەپێدان ،نایش���ارێتەوە
هەندێکج���ار قوتابخان���ە هاوینەکان لە
ئاست متمانهى دایک و باوکاندا نین.
وتیش���ی« :دای���ک و ب���اوک دەبێت لە
ئاستی زانس���تی و پەروەردەی سەنتەر
و قوتابخان���ەکان دڵنیا بن پێش ئەوەی
مناڵەکانی���ان ناونوس بک���ەن ،چونکە
تەنها ناردنی من���ااڵن بۆ خولێک بەس
نیە ،بەڵکو دەبێت دڵنیا بین لەوەی ئەو
خولەی کە مناڵەکەم���ان بۆ ناردون لە
دانیشتنی لە ماڵەوە بەسودترە».
ب��� ه رای توێژهرێك���ى دهرون���ى ،ئ���هم
خوالن ه دهتوانرێت سودی لێببینرێت بۆ
بههێزكردنى ئاستى منااڵن.
نازدار ق���ودرهت ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«قوتابخانە هاوینەکان هۆکارێکی باشن
ب���ۆ بەهێزکردنی پهیوەندی کۆمەاڵیەتی
من���اڵ و ئاش���ناکردنی ب���ە کۆمەڵ���گا
و هاوڕێ���ی ت���ازە ،لەگەڵ ئەمەش���دا،
کەشێکی زانستی بۆ منااڵن دەڕەخسێت
تاوەکو تێیدا فێر ببن».
هاوكات پێش���یوای ه زۆرج���ار دایكان و
باوكان بۆ ئ���هوهى ئهركی مناڵهكانیان
لهسهرش���ان كهم بێتهوه ،ل ه خولهكانى
هاوین��� ه ناونوس���یان دهك���هن .وتى:
«خولە هاوینهییەکان ئەرکی پەروەردە
و فێرکردنی منااڵن دەگرێتە ئەس���تۆ و
ئەرکی سەرش���انی دایک و باوک کەمتر
دەکاتەوە ،بۆیە ئەوان کاتێکی زیاتریان
بۆ دەمێنێتەوە بۆ کارەکانی تریان».

کاریگەری دەمەقاڵەی دایک و باوک لەسەر دەرونی مناڵ
◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
بیروڕای جیاواز و خۆنەگونجاندن
لەگەڵ بارودۆخی یەکتردا ،لێک
تێنەگەشتن و کارئاسانی نەکردن،
هەمیشە دەبێت هۆکاری کێشە و
دەمەقاڵە لە نێوان هاوسەرەکاندا.
ئەگەر دەمەقاڵەکی کورت خایەن بو،
ئەوا شتێکی ئاسایی و سروشتیە،
بەاڵم ئەگەر دەمەقاڵە و رەفتارە
توندەکان بەردەوام بون ،ئەوا مەترسی
لەالی مناڵ دروست دەکات و دەبێتە
هۆی نا ئاسودەیی و بێ متمانەیی
مناڵەکان.

دەمەقاڵەى دایک
و باوک هەندێکجار
دەبێتە هۆی
نەخۆشی دەرونی
بۆ مناڵ

هەرچەنده منااڵن لەدوای تەمەنی چونە
قوتابخانەوە توانای تێگەیشتن لە کێشه
و باس���ەکانی خێزانەکەی���ان هەیە و لە
پێش ئەوەوە مناڵەکان گوێ بە کێشە و
دەمەقاڵەی دایک و باوکیان نادەن ،بەاڵم
دەرونناسەکان پێچەوانەی ئەوەمان پێ
دەڵێن و ئەوە ئاش���کرا دەکەن کە مناڵ
هەر لە تەمەنی شەش مانگیەوە توانای
تێبینی کردنی رەفتاری نێوان ئەندامانی
خێزانەکەی هەیە ،بەتایبەتی پێوەندی
نێوان دایک و باوکی.
ن���ەک تەنه���ا مناڵ���ەکان ،بەڵک���و
لێکۆڵینەوەکان ئەوە ئاشکرا دەکەن کە
تەنان���ەت هەرزەکارەکانی دوای تەمەنی
نۆزدە ساڵیش ،گرنگی زۆر بە شێوازی
مامەڵەی نێوان دایک و باوکیان دەدەن
و پێی کاریگەر دەب���ن .کەوایە دەبێت
دایک و ب���اوک ئەوە بزانن کە مناڵەکان
هەر ل���ە تەمەنی کۆرپەیی���ەوە تاوەکو
گەورە بون ،کاریگەر دەبن بە مامەڵەی
نێوان دایک و باوکیان.
نکوڵ���ی لەوە ناکرێت ک���ە دەمەقاڵە و
توڕەبون بەش���ێکی دانەبڕاوی سروشتی
مرۆڤە ،بەاڵم شەڕکردن بە پێش چاوی
مناڵەوە دەتوانێ���ت کاریگەری نەرێنی

دەکەن و داوای لێدەکەن ش���ایەتی بۆ
یەکێکیان بدات.
 .3راهات���ن لەس���ەر دەمەقاڵە و قبوڵ
نەکردنی بەرانبەر
دایک و ب���اوک یەکەمین و کاریگەرترین
نمونه و كهس���ن کە من���اڵ چاویان لێ
دەکات .کاتێک دای���ک و باوک ناتوانن
جیاوازی���ەکان قب���وڵ بکەن و دەس���ت
دەکەن ب���ە دەمەقاڵە ،ئ���ەوا مناڵەکە
لەسەر ئەم رەفتارە رادێت و چیتر هەوڵ
نادات بۆ قبوڵکردن���ی هیچ بیروڕایەکی
جیاواز.
ئەمانە و چەندین کاریگەری نەرێنی تر
لەس���ەر مناڵ دەمێنێتەوە و هەندێکجار
تەنان���ەت دەبێت���ە هۆی توش���بون بە
نەخۆش���یە دەرونی���ەکان و تێکچون���ی
دەرونی ئاسایی مناڵ .هەروەها رەفتار
و هەڵس���وکەوتی مناڵەکە بۆ کەسێکی
توندوتیژ دەگۆڕێت.
هەربۆی���ە دەرونناس���ەکان هۆش���یاری
دەدەن ب���ە دای���ک و باوک���ەکان ،کە
دەمەقاڵ���ە و ش���ەڕەکانی نێوانیان لە
مناڵ بە دور بگرن و هەرگیز وا لە مناڵ
نەک���ەن لەماڵەکەی خۆیدا هەس���ت بە
نائارامی بکات.

درێژخایەن لەسەر دەرون و هەستەکانی
مناڵەک���ە ج���ێ بهێڵێ���ت .تەنانەت لە
هەندێ���ک واڵتدا دەمەقاڵ���ە و رەفتاری
تون���دی دایک و باوک ب���ە پێش چاوی
مناڵەوە ،بە دەس���تدرێژی و ئازاردانی
مناڵ ناسێنراوە.
مەرج نیە مەبەس���ت لە ش���ەڕکردن بە
پێش چ���اوی مناڵەوە ،تەنها دەس���ت
بەرزکردن���ەوە ل���ە ی���ەک و ئازاردانی
جەس���تەیی بگرێتەوە ،بەڵکو تەنانەت
گفتوگ���ۆ تون���دەکان و وەاڵمدان���ەوە
ئازاربەخشەکان جۆرێکی تری شەڕکردنە
کە دای���ک و باوک پێیانوای���ە مناڵەکە

نایبیسێت.
دەمەقاڵ���ەی دای���ک و ب���اوک بەپێش
چ���اوی مناڵەوە کۆمەڵێ���ک کاریگەری
نەرێنی لەسەر مناڵ جێ دەهێڵێت ،کە
دیارترینیان ئەمانەن:
.1هەس���تکردن بە نەبونی ئاس���ایش و
ئارامی لە ماڵەکەدا
ماڵەوە ،بەهەشتی منااڵنە .تاکە هێالنە و
پەناگەی ئەوانە .ئەوان دەیانەوێت هەمو
ئەندامانی خێزانەک���ە یەکتریان خۆش
بوێت و گرنگی ب���ە یەکتر بدەن ،بەاڵم
دەمەقاڵ���ەی بەردەوامی دایک و باوک،
دەبێتە هۆی لەدەستدانی متمانەی مناڵ

بە خێزانەک���ەی .هەروەها دەبێتە هۆی
ئەوەی مناڵ بە دەرونێکی ش���ڵەژاوەوە
بخەوێ���ت و لە ئەنجامدا توش���ی خەوی
ناخ���ۆش دەبێت کە زۆرج���ار مناڵەکە
دەترسێنیت.
.2تاوانبارکردنی دایک یان باوک لەالیەن
مناڵەوە
کاتێ���ک دایک و باوک دەبێتە ش���ەڕ و
دەمەقاڵەیان ،مناڵەکە لە دڵی خۆیدا ،بە
پشت بەستن بەوەی دەیبینێت ،یەکێک
لە دایک و باوکی بە هۆکاری ش���ەڕەکە
دەزانێت .بەتایبەت ئەوکاتانەی دایک و
باوک مناڵەکە تێک���ەڵ بە دەمەقاڵەکە
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نەوژین ،ئەسما کەریم
لهكهالر كچێك دهیهوێت ئهو
قۆرغكارییهى كهل ه بازاڕدا ههی ه
لهالیهن پیاوانهوه تێكبشكێنێت،
ئهویش كاتێك ههستاوه به كردنهوهى
فرۆشگایهكى تایبهت ب ه كهرهسته
و بابهتى جوانكاریی ل ه ناو بازاڕى
شارهكه ،لهههنگاوێكدا كه وێنهى زۆر
كهم یان دهگمهنه.
کەمالیاتی کچان ،ناوی فرۆش���گایەکی
تایب���ەت بە ئافرەتان���ە کەماوەی پێنج
مانگه لەالیەن کچێک���ەوە لهناو بازاڕى
شاری كهالر کراوەتەوە.
س���ازان لەتی���ف محەمەد 30 ،س���اڵ،
هەڵگ���ری بروانامەی بەکالۆریۆس���ە لە
زم���ان و ئهدهبی كوردیی ل���ە زانکۆی
گەرمیان ،خاوهنى فرۆش���گاكهكهیه ك ه
ب���ێ ئومێدی لەدامەزران���دن و چاوەڕێ
نەکردنی دەستی حکومەت ،زیاتر هانی
داوە دهست بۆ ئهم كاره بهرێت.
سەبارەت بە سهرهتاكانى چهكهرهكردنى
بیرۆكهى كردنهوهى فرۆش���گاكهى ،بۆ
(نەوژی���ن) دەڵێت« :بهگش���تى زۆرتر
پی���اوان دوكان و فرۆش���گاى ژنانی���ان
ههبو ،منیش بیرم كردهوه لهوهى بۆچی
ژنانیش ئهم كاره نهكهن ،بهتایبهت ك ه
رهنگ��� ه ژنان لهگهڵ یهكتر ئاس���ودهتر
بن ل ه كڕی���ن و مامهڵ���هى كهلوپهل و
پێداویستیهكانیان».
لهكاتێكدا (س���ازان) دهستى بهم كاره
كردوه ،ك ه زۆرێک لەئافرەتان بەپاساوی
ئەوەی روب���ەروی ئاس���تەنگ دەبنەوە

بیرم كردهوه
بۆچی ژنانیش
فرۆشگایان
نهبێت؟
لەکات���ی کارکردندا ،خۆی���ان لەقەرەی
ئیش کردن ن���ادەن ،ئەگەر چی خاوەن
بەهرە و کات و توانای باشیشن.
س���ەبارەت ب���ەوەی لەکردن���ەوەی ئەم
دوکان���ەدا تاچەند ئاس���تەنگ و رێگری
هاتوەتە پێش( ،سازان) وتی« :تاوەکو
ئێستا هیچ رێگریەکم بۆ دروست نەبوە،
بەڵکو بەپێچەوانەوە دەستخۆش���یەکی
زۆرم ل���ێ ک���راوە بەتایب���ەت لەالیەن
ژنانەوە».
ب���ە رای ئەم کچە کاتی ئەوە هاتوە کە
ئافرەتانی گەرمی���ان لەکونجی ماڵەوە
بێن���ەدەرەوە و لەب���ازاڕی کاردا ئیش
بکەن «ههرکارێکیان پێخۆش���ە هەوڵی
بۆ ب���دەن و بۆی تێبكۆش���ن بێگومان
سەرکەوتودەبن تیایدا».
هەروەک ئەم کچە فرۆش���یارە پێیوایە
هەبونی ئابوریەکی س���ەربەخۆ لەالیەن
ژنان���ەوە ،هۆکارێکی گرنگە کە ئافرەت
بتوانێ���ت مافەکانی خۆی دەس���تەبەر
بکات.

دەستخۆشیەکی
زۆرم لێ کراوە
بەتایبەت
لەالیەن ژنانەوە
کاتێک (نەوژین) چاوپێکەوتنی لەگەڵ
ئەم کچە دوکاندارەدا دەکرد( ،نەجیبە)
وەک کڕیار س���ەردانی ئ���ەم دوکانەی
دەک���رد ،س���ەرنجی خ���ۆی لەب���ارەی
کردنەوەی دوکانێکی لەم ش���ێوەیە کە
کچێک بەرێوەی دەب���ات ،بە (نەوژین)
وت «وێڕای دەستخۆش���یەکی زۆرم بۆ
ئەم کچە فرۆشیارە زۆریش خۆشحاڵم،
چونک���ە بەئاس���ودەیی کەلوپ���ەل و
پێداویس���تیەکانم دەک���رم ،هی���وادارم
نمونهى زۆر بێت».
ئ���هم هیوای���هى (نهجیب���ه) هی���وای
سازانیش���ه ،چونك���ه ئهوكچ ه وهكخۆی
ئاماژهى پێدا ،ح���هزی بهوهی ه بتوانێت
فرۆش���گاكهى فراوان ب���كات و كچانى
دیكهش بخاته كارهوه.
وت���ى« :ئهگ���ەر لەتوانام���دا هەبێ���ت
پێمخۆش���ە چەن���د کچێک���ی دیکەش
بهێنمە ب���ازاڕی کارەوە ،بەتایبەت ئەو
کچانەی ک���ە خوێندنیان تەواو کردوە و
دانەمەزراون».

ژورەکەی خۆی دهكات ه کارگەی کاری دەستيی
هەر لە مناڵیەوە
خولیای کاری
دەستی بوم

◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن

«مهستوره» پێكهێناوه.

ئهگهرچی فهرمانبهرهو بڕوانامهشى
له بواری كشتوكاڵ دا ههیه ،بهاڵم
ئهو حهز و خولیایهى بۆ كارى
دهستیی ههیبوه ،وایكردوه ببێت ب ه
پیشهوهرێكى ئهو بواره ،كاركردنیشی
لهبوارى كارى دهستى ،جگه لهوهى
بۆخۆی بوهت ه سهرچاوهیهكى بژێویی،
هاوكات هاوكاریی كچانى دیكهى
دهستڕهنگین دهكات كه پێكهوه
گروپێكى كارى دهستییان بهناوى

س���ارا نیعم���ەت 23 ،س���اڵ ،دەرچوی
بەش���ی بەروبوم���ی کێڵگەیی���ه .جگ ه
لهوهى فهرمانبهره ،بهاڵم کاری دەستی
کردوهت���ە پیش���ەى س���هرهكی خۆی،
بۆ ئ���ەم کارەش ژورەکەی خۆی وەکو
کارگەیەک بۆ دروس���تکردنی ئیشەکانی
بەکار دەهێنێت.
سارا ،لەبارەی پیش���ەکەیەوه دەڵێت:
«هەر لە مناڵیەوە خولیای کاری دەستی
بوم .سەرەتا جلوبەرگ و ئیکسسواراتم

س���ەرەتاییەکانی ئیش���ەکەم ل���ە بازاڕ
دەک���ڕم ،چەند س���اڵێک پێش ئێس���تا
ئەمە کارێکی زەحمەت بو ،بەاڵم ئێستا
کەرەس���تەی زۆر لە ب���ازاڕدا هەن و بە
ئاسانی دەتوانم دەستی بخەم».
جگە لە گۆڕینی کەرەستەی سەرەتایی
بۆ ئیکسسوارات( ،سارا) شتومەکە کۆن
و بێ س���ودەکانی ماڵیش کۆدەکاتهوهو
دەیگۆڕێ���ت بۆ ش���تی تر کە س���ودی
هەبێت.
سارا ،كاركردنى ل ه بوارى كارى دهستیی،
بهتهنها لهخۆی دا كورت نهكردوهتهوه،
بهڵكو لهگهڵ كۆمهڵێ���ك كچى دیكهدا
پهرهی���ان بهم خولیا و توانایهیان داوهو
گروپێكى كارى دهس���تییان كردوهتهوه
بهناوى (گروپی کاری دەس���تی کچانی
مەس���تورە) ك ه خۆی سهرپهرش���تییان
دهكات و ههرخۆیش���ی ب���هزۆری
بهرههمهكانى گروپهك ه ساغ دهكاتهوه.
لهوبارهوه وتى :لە رێگەی ئەو گروپەوە
بۆ بوکەشوش���ەکانم دروس���ت دەکرد ،توانیم کارەکانم پەرە پێ بدەم لە چەند
پاش���ان بۆ خۆم و هاوڕێکانم ،ئێستاش کارێکی س���ادە بۆ پ���رۆژەی گەورەتر.
رۆژان���ە کارە دەس���تیەکانم دەخەم���ە هەروەها توانیم کاری دەستی لە حەز و
خولیایەکەوە بگۆڕم بۆ س���ەرچاوەیەکی
بەردەستی هەمو کچانی گەرمیان».
ئەو باسی لهوهكرد كه كارهكانى بونهت ه داهات و پیشەیەک.
س���هرچاوهیهكى باش���ی داه���ات بۆی ،وادی���اره ئ���هم بیرۆك���هی كاركردن���ى
ئهگهرچ���ی ئهوهندهش نییه ،بهاڵم پێی بهكۆمهڵه ،لێكهوتهى باش���ی ههبوه بۆ
دڵخۆش���ه ،بهتایبهتى ك ه ئهو جگ ه ل ه كچان .وهك (ش���ەیما) ك���ه یهكێكه ل ه
الیهنه مادییهكه ،كارى دهس���تیی وهكو ئهندامانى گروپهك��� ه ئاماژهى بۆ كرد،
ئێستا كارهكانیان باشتر بهڕێوهدهچێت
خولیایهك دهكات.
ئەو زانیاری زیاترمان لەسەر پیشەکەی و لهو روهشهوه سوپاس و دهستخۆشیی
پ���ێ دەدات و دەڵێ���ت« :کەرەس���تە ل ه (سارا) كرد.

سنور سامان ،یەکێکی تر لە ئهندامانى
گروپهك���ه ،قس���ەکانی (ش���ەیما)
پشتڕاس���ت دەکاتەوە و دەڵێت« :سارا
سهرپهرشتیارێكى دڵسۆزی ئێمەیە کە
لەخۆم���ان زیاتر خەممان دەخوات .ئەو
یارمەت���ی دەری یەکەم���ی ئێمە بو بۆ
ئەوەی بتوانی���ن بەردەوام بین لە کاری
دەستی و بیفرۆشین».
ههم���و كات دروس���تكردنى بهرههمێك،
نیوهى پرۆس���هكهیه ،چونك���ه ئهوهى
نیوهك���هى ت���ری ت���هواو دهكات،
س���اغكردنهوهو فرۆش���تنێتى .كهوای���ا
(س���ارا) چ���ۆن مامهڵ���هى لهگهڵ ئهم
نیوهیهى تردا كردوه؟
ب���اس ل���هوهدهكات ك���ه (مههت���اب
عهبدوڵ�ڵ�ا)ى هاوڕێی ك��� ه دوكانداره،
بهشێكى دوكانهكهى پێداون بۆ نمایشی
كارهكانیان ،بهاڵم ه���اوكات رێگهیهكى
تریشیان بۆ فرۆشتن ههیه.
وتى :زۆرجاریش ل ه رێگەی ئۆنالینەوە،
واتە پەیجهكانی ئینستاگرام و فەیسبوک
ل ه تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان���ەوە ،کارەکانم
پیشانی خوازیارانی دەدەم.
لەبارەی نرخی کارە دەستییەکانیشیانەوە،
بۆم���ان رون دەکاتەوە کە نرخێکی کەم
و گونج���او لەس���ەر کارەکان دادەنێن،
بەتایبەت ئ���ەم ماوەیه ک���ە قەیرانە و
کچان ناتوان���ن پارەیەکی زۆر له بواری
ئیکسس���وارات و خۆرازاندنەوهدا خهرج
بکەن.
ههمیش���ه ئهو كهس���انهى ل��� ه كارێكدا
دهچن ه پێش ،كهسانێكیان لهپشت ه ك ه
ب ه پاڵپش���ت و هۆكارى س���هركهوتن و
بهردهوامیی خۆیانى دهزانن.
س���ارا ،ب���ۆ ئ���هم مهبهس���ت ه دایك و
باوكی دهستنیش���ان دهكات ،بۆ كارى
گروپهكهش���یان سوپاس���گوزارى (نزا
محهمهد)ه ك ه هاوكاری سهرهكیان بوه.
ئێس���تا خهونى ئهم كچ ه ههر ئهوهنی ه
كارهكانى خۆی بهتهنیا بهرهوپێش���هوه
ب���ڕوات ،بهڵك���و ئاواتەخ���وازە رۆژێک
بتوانێت کارگ���ە بچوکەکەی ماڵەوەیان
پ���ەرە پێ بدات بۆ کارگەیەکی گەورەتر
كه تیایدا هەلی کار بۆ چەندین کچی تر
بڕەخسێنێت.
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تاکە ژنه پەیامنێری تهلهفزیۆن ل ه گهرمیان
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
هەر لەمناڵیەوە خولیای کاری
راگەیاندن لەناخی دا دروستبوه،
هەروەک خۆیشی دەڵێت« :کارکردن
لە راگەیاندن ئاواتم بوە» ،ئەم
خولیایەشی پەرەپێداوە و کاری
لەسەرکردوە و لهبهرامبهر بهربهستهكان
بهچۆك دا نههاتوه ،ئهمهش وایكردوه
ههم خهونهكهى بهدیی بێنێت و
ههمیش ببێته پهیامنێرێكى دیار و
سهركهوتوى كهناڵه ئاسمانیهكان ل ه
سنورى گهرمیان.
شهرمین عهلی ،ناوێكى ناسراو و دیاریی
نێ���و رۆژنامهوانی���ه لهگهرمی���ان ،ئهو
پهیامنێری تهلهفزیۆن���ى تۆڕی ههواڵی
كوردیی «»KNNه ،هاوكات تاكه ژن ه
كهل ه دهڤهرهكهدا پهیامنێری تهلهفزیۆن
بێت.
ئهو لەس���اڵی  1990لەناحیەی رزگاری
لهدایكبوه ،ماوەی  10ساڵە لەمیدیاکاندا
کاردەکات .لەچاوپێکەوتنێکی رۆژنامەی
(نەوژین) دا باس لەسەرەتاکانی هاتنە
ناو دنیای راگەیاندن و رۆژنامهنوس���یی
دەکات .وتی« :هەرلەمناڵیەوە خولیای
کاری رۆژنامهنوس���یم ههبوه بهتایبهتى
پهیامنێری���ی ،بەجۆرێ���ک لهماڵ���هوهدا
خۆم بهتهنها مایکم هەڵگرتوە الس���ایی
رۆژنامهنوس���انم كردوهتهوه و بەرنامەم
پێشکەش کردوە».
وتیشی« :هێندە حەزم لە کاری میدیایی
هەبو مایکم هەڵگرتوە بێ پرۆڤە کردنم
بەرنامەم پێشکەش کردوە».
شهرمین ،ههر زو دهستى ب ه هێنانهدیی
حهز و ئاواتى خۆی ل ه بوارى رۆژنامهوانیی
دا كردوه ،لهتهمهنى  18ساڵی دا وهكو
پێشكهش���كار ل ه تهلهفزیۆن���ى ئازادیی

ئەگەر ژنان
دەست بۆکاری
راگەیاندن دەبەن،
دهبێت ببنە نمونە
لهكهالر دهستبهكار بوه.
لهبارهى ئهم ئهزمونهوه وتى :لە ساڵی
 2008و ب���ۆ ماوەی  3س���اڵ لەکەناڵی
ئازادی���ی وەکو بێ���ژەرو پەیامنێر کارم
کردوە.
ئەو لەگەڵ کاری راگەیاندن لەخوێندنیش
ب���ەردەوام بوه ،س���اڵی ()2012-2011
بەش���ی ژمێری���اری ل���ە پەیمان���گای
تەکنیک���ی کەالر تەواوک���رد ،ئەگەرچی
دانەمەزراوە ،بهاڵم کۆڵی نەداوەو لەبەر
س���ەرکەوتنەکانی لە چەندین س���ایت و
کەناڵ���ی جیاواز کاری ک���ردوە .وتی:
«جگ��� ه ل���هكارى ئێس���تام ،کارم بۆ:
تەلەفزیۆنی ئازادی ،تەلەفزیۆنی ئایندە،
بکەنەوە بەو هێمایەی ژنى راگەیاندکار كۆمهڵگاكهى توانجی لێداوه ،بەاڵم ئێستا
سایتی خەندان ،گۆڤاری ژن مەگەزین ،وەکو رەگەزی بەرامبەر کار بکەم».
رۆژنام���ەی م���ەرام ،رادی���ۆی گۆڕان و بهاڵم ئایا ئهم متمان ه زۆرهى بهخۆی و کەس���ێکی باش نیە ،ئهمهش روبهڕوى «نەک تەنیا دان بەس���ەرکەوتنەکانم دا
تواناكان���ى لهكوێوه هێناوه؟ چی و كێ خۆی بوهتهوه بهتایبهتى كه خزمهكانى دەنێن ،بەڵکو داوای یارمەتیم لێدەکەن
ههندێك دهزگاى دیكه كردوه»
رێگری���ی كارى راگهیاندنی���ان لێكردوه و هاوکاریان دەکەم».
وهك هێمام���ان ب���ۆ ك���رد ،تاک���ە ژن ه ب ه پاڵپشتی خۆی دهزانێت؟
كهوایا ب ه س���ودوهرگرتن ل���ه ئهزمونى
پهیامنێ���ری تهلهفزیۆن��� ه لهگهرمیان ،لهوهاڵم���دا وت���ى« :پاڵەوان���ی ژیانی لهسهرهتاوهو رهخنهیان لێگرتوه.
لهب���ارهى ئ���هم كارهی���هوه دهڵێ���ت :من باوکم بو ،هەمیش���ە ه���اوکارم بوە دەش���ڵێت« :ئەگەر کچان و ئافرەتان ژیانى پیش���هیی خۆی( ،شهرمین) چی
دەس���ت ب���ۆکاری راگەیان���دن دەبەن ،پێشنیاز دهكان بۆ ژنان؟
«ه���ەرکات دەچم���ە کار و روماڵ���ی لەسەرکەوتن».
روداوەکان دەبینم هاوپیش���ەکانم پیاون ئهو باس ل���هوه دهكات ك��� ه كۆمهڵگا دهبێت ببنە نمونە ب���ۆ کۆمەڵگا» ،بۆ ب���ه پێداگیرییهوه وتی« :هەرگیز چۆک
تەنها ژنم لە ناویاندا ،ئەمە نەک ساردی بهچاوێك���ى بهنرخهوه ل��� ه بونى ژنانى ئهمهش نمونهى چیرۆكى س���هركهوتنى ب���ۆ بەربەس���تەکان دانەن���هن ،بەڵکو
نەکردومەتەوە ،بەڵک���و وایکردوە زیاتر لهنێو راگهیاندن دا نهڕوانیوه ،ئەمە وای خۆی دێنێتهوه كهلهكاتێكدا لهسهرهتاوه بەربەستەکان بەچۆک دا بدەن ،تابتوانن
هەوڵ ب���دەم و بڵێم من���ی ژن دەتوانم کردوە کۆمەڵگا س���ڵ لەکاری راگەیاندن كهس���وكارهكهى رێگریی���ان لێكردوهو سەرکەون».

ژنان زیاتر لهپیاوان پهیڕهوى یاساكانى هاتوچۆ دهكهن
لهساڵى  2017ل ه
گهرمیان 219 ،ژن
مۆڵهتى شۆفێرى
تایبهتیان دهرهێناوه

◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
ههرچهنده پیاوانى گهرمیان پێش
ژنان كهوتون لهشۆفێریكردندا بههۆى
دابونهریت و كلتورى كوردهواریهوه،
بهاڵم ژنان باس لهوهدهكهن كه ئهوان
توانیویانه باشتر له پیاوان پهیرهوى
یاساو رێنمایهكانى هاتوچۆ بكهن و لهو
روهوه پێشیان بكهون.
شههال عهزیز  49 ،ساڵ ،كهفهرمانبهره،
بۆ (نهوژین) وتى« :من بههۆى ئهوهى
كه فهرمانبهرم و ل ه دهرهوه كاردهكهم،
سااڵنێكى زۆره شوفێرم و تاوهكو ئێستا
توشى هیچ روداوێكى هاتوچۆ نهبوم».
ش���ههال ،ل ه باس���كردنى هۆكارى ئهم
حاڵهت���هدا ،ئاماژه ب���هوهدهكات «زۆر

بهباشى پهیڕهوى رێنمایهكانى هاتوچۆ
دهك���هم» ،پێش���یوایه ژنانى ش���ۆفێر
زیات���ر ل ه پیاوان ،پابهندن به یاس���ا و
رێنماییهكان و هێمن تر لێدهخوڕن.
ئهگهر ب ه رای (شههال) ئهم ه پهیوهندی
ب ه خودى ژنانى ش���ۆفێرهوه ههبێت ك ه
هێمنترن لهكاتى شۆفێریی ،ئهوا ژنێكى
دیكه هۆكارى ئهم حاڵهته گرێدهداتهوه
به الیهنى كۆمهاڵیهتی و كهلتوریهوه.
حهس���یبه ئیبراهی���م 35 ،س���اڵ ،ك ه
ژنى ماڵهوهیه ،دهڵێ���ت« :ئهو كاتهى
ش���وفێرى دهك���هم ،زۆر ب���ه وریایهوه
لێدهخوڕم ،نهكا توشى روداوى هاتوچۆ
ببم ،چونك��� ه من ژنم ،ئهگهر توش���ى
روداوێكى هاتوچۆ بب���م ،ئهوا كۆمهڵگا
بهشێوهیهكى تر سهیرم دهكات».
بهپێ���ى ئامارێ���ك ك��� ه (نهوژی���ن)

لهبهرێوبهرایهتى هاتوچۆى گهرمیانهوه
دهس���تى كهوت���وه ،لهس���اڵى 2017
لهس���نورى ئیدارهى گهرمیان  219 ،ژن
مۆڵهتى شۆفێرى تایبهتیان دهرهێناوه
و  3ژنیش مۆڵهتى گشتیان دهرهێناوه،
ههروهها  6ژنیش مۆڵهتى نێودهوڵهتیان
دهرهێناوه.
ئهمهى تاوهكو ئێستا باسى لێوهكراوه،
قس���هى ژنان بوه ،بهاڵم ئایا پیاوان و
بهتایبهت پیاوانى ش���ۆفێر چ قسهیهك
دهكهن لهسهر شۆفێریكردنى ژنان؟
ب ه راى پیاوێكى ش���ۆفێر ،ژنان كهمتر
ل���ه پی���اوان توش���ى روداوى هاتوچۆ
دهب���ن ،چونكه ژنان كاتێك ش���ۆفێرى
دهكهن ،بهخێراییهكى كهمتر ئۆتۆمبێل
لێدهخوڕن.
ئهردهاڵن محهمهد 28 ،س���اڵ ،دهڵێت:

«ئافرهتان كاتێك ك ه شۆفێرى دهكهن
تیژڕهوى ناكهن ،ئهم هێواش لێخوڕینهش
دهبێت���ه هۆى ئهوهى ك��� ه ژنان كهمتر
توشى روداوى هاتوچۆ ببن».
ئ���هم قس���هیهى (ئ���هردهاڵن) ،ئاماری
روداوهكان���ى هاتوچ���ۆ پشتڕاس���تى
دهكاتهوه ،بهوهى ژنانى ش���ۆفێر كهمتر
بونهت���ه ه���ۆكاری روداوى هاتوچ���ۆ
بهتایبهتى ك ه قوربانی لێبكهوێتهوه.
بهپێى ئامارێك كه ل���ه بهڕێوبهرایهتى
هاتوچۆى گهرمیان���هوه وهرگیراوه ،ل ه
ساڵى  2017دا ( )264روداوى هاتوچۆ
لهس���نورى ئیدارهى گهرمیان���دا رویان
داوه ،بهو هۆیهشهوه  46كهس گیانیان
له دهس���ت داوه ،كه 35كهس���یان ل ه
رهگهزى نێرن و11كهس���ی تریشیان ل ه
رهگهزى مێن.
(نهوژین) ویستى ئامارى جۆری رهگهزی
ئهو ش���ۆفێرانهى دهست بكهوێت ك ه ل ه
ههمان ساڵدا توش���ى روداوى هاتوچۆ
بون ل ه سنورى ئیدارهى گهرمیان ،بهاڵم
بهرێوبهرایهت���ى هاتوچ���ۆ ب ه وردى ئهو
ئامارهیان لهبهردهس���تدا نیه ،ئهگهرچی
ئاماژهی���ان بهوهك���رد ك��� ه لهنێو ئهو
شۆفێرانهى بونهت ه قوربانی روداوهكانى

ئافرهتان حهزیان
لهوهیه بههێواشى
ئۆتۆمبێلهكانیان
لێبخوڕن
هاتوچۆ ،هیچ ژنێك نییه.
خ���ودى هاتوچ���ۆش ،پش���تگیریی لهو
رای ه دهكات كه ژنان ئارام تر و باش���تر
شۆفێریی دهكهن و كهمتریش سهرپێچی
و روداوى هاتوچۆ ئهنجام دهدهن.
بهرپرس���ی بهش���ى راگهیان���دن و
پهیوهندییهكانى بهرێوبهرایهتى هاتوچۆى
گهرمی���ان ،نهقیب (كارزان مهجید) ،ب ه
(نهوژین)ى راگهیاند« :خانمان ههمیش ه
له سهر ش���هقام پابهندى رێنمایهكانى
هاتوچۆن بهراورد ب ه پیاوان ،ههربۆی ه ل ه
ساڵى رابردو له سنورهكهمان كهمترین
رێژهى سهرپێچى هاتوچۆ تۆماركراوه ك ه
لهالیهن ئافرهتانهوه ئهنجام درابێت».
كارزان مهجی���د ،هۆكارى كهمى روداوى
هاتوچۆ لهالیهن ژنانهوه گرێ دهداتهوه
بهوهى ك ه پیاوان زیاتر لهژنان حهزیان
له تیژڕهوییه.
وتیش���ى« :بهشێكى پیاوان حهزیان ل ه
خێرا لێخوڕین و ركابهرى كردن ه لهگهڵ
ئۆتۆمبێلى تردا ،به پێچهوانهى ئافرهتان
كه ههمیشه حهزیان لهوهی ه بههێواشى
ئۆتۆمبێلهكانیان لێبخوڕن ،ئهم ه یهكێك ه
ل���هو هۆكارانهى ك ه پیاوان زیاتر لهژنان
توشى روداوهكانى هاتوچۆ دهبن».
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شاعیر و وهرگێڕ (شن ه نورى):

لەپێش هەر شتێکی ترەوە خەمی مرۆڤ دەنوسمەوە

مهریهم ،یهكهم ژن ه گۆرانیبێژى
دهنگ تۆماركراو
◘ نهوژین
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
شنە ،کچێک بە گژ باوەکانی
کۆمەڵگەدا دەچێتەوە و
بەپێدەشتەکانی یاخیبوندا گوزەر
دەکات ،ئەو بە شیعر خۆی
دەنوسێتەوە و هەستەکانی مێینەبون
دەردەبڕێت ،به وهرگێڕانیش خوێنهرى
كورد ب ه بیر و ئهندێشهى میلهت و
گهالنی دی ئاشنا دهكات.

شیعرەکانی من
پڕن لەناباوی
کۆمەڵگا و
ئاین و ئینسان

شنە نوری ،سەرەڕای ئەوەی لەخێزانێکی
گەرمیانیە ،بەاڵم لەئاوارەیدا و لەناوچەی
سەنغوری سەر بە کرماشانی رۆژهەاڵتی
کوردستان لەدایکبوە و لەساڵی ()2014
هوە دانیشتوی کەالرن.
ئەو ب���اس لەس���ەرەتاکانی نوس���ینی
ش���یعری خۆی دەکات ودەڵێت :ئەوەی
بیرم بێت لە13س���اڵیدا هەندێ شیعرم
نوسیوە کەبەزمانی فارسی بون و زیاتر
کالسیکی وبیرێکی سادەی مناڵیم بوە.
ئەم کچ���ە ش���اعیرە لەش���یعرەکانیدا
پەیامێک���ی مرۆڤایەت���ی هەڵگرت���وە و
س���نوری نەتەوەیی بون تێدەپەڕێنێت.
وەکخۆی وتی« :م���ن نەتەوەیی نیم و
شیعری نەتەوەیی نانوسم ،لەگەڵ ئەوەی
من پاش���ماوەی ئەنفال���م و جەنگدیدەم
وئاوارەیم چەشتوە».
دهش���ڵێت« :م���ن پێموای���ە ش���یعر
بێس���نورە و خۆی ناخات���ە قاڵبی هیچ
نەت���ەوە و ئایدیایەک���ی جی���اوازەوە،
من لەپێش هەرش���تێکی ترەوە خەمی
ئینسان دەنوس���مەوە ،چونکە پێموایە
ش���اعیر خ���اوەن پەیام���ە ،پەیامێکی
مرۆڤایەتی».
شنە نوری ،سروشت دەکاتە کەرەستەی
نوسینی ش���یعر و ژانەکانی مێینەبونی
پێ دەردەبڕێت.دەڵێت« :من عاش���قی
سروش���تم ،ئیلهام���ی تەواوەتی من لە
سروشتەوەیە».
بەخوێندنەوەی شیعرەکانی هەندێكجار
کۆمەڵێک وش���ەی ئاڵوز و هەندێكجاری
تریش وشە قەدەغەکراوەکانی کۆمەڵگە
دەبینی���ت ،کە ئەم���ەش بوێری دەوێت
بەتایبەت بۆ کچێک.
بۆ ئهم ه (ش���نه) دهڵێ���ت« :من خۆم
دەنوس���مەوە کە پ���ڕم لەخەمی خۆم و

ئەوان���ی دی ،هەر ئەمەش���ە وادەکات
تەکنیکی نوس���ینی من جیاوازبێت نەک
تەنه���ا لهخانم���ان ،بهڵكو ل���ە تەواوی
ش���اعیرانی تریش ،شیعرەکانی من پڕن
لەناباوی کۆمەڵگا و ئاین و ئینسان».
سهرباری ئهم «ئاڵۆزیانهى» بهوهۆیهوه
دروس���ت دهبێت ،بهاڵم (شنه) هێشتا
خۆی به گرێدراو بهواقیع دهزانێت.
لەوب���ارەوە دەڵێت :ئەدەبی���ات چەند
لەگەڵ خەیاڵ و وەهم دەس���توپلی نەرم
کردبێ���ت ،زیات���ر ل���ەوەش پەیوەندی
بەواقيعەوە هەیە .نابێت ئێمە ئەدەبیات
تەنیا لەس���نوری خەوندا کۆبکەینەوە،
ئامانج���ی وێنە و وش���ەی نێو ش���یعر
گواس���تنەوەی واقيع نی���ە وەک ئەوەی
هەی���ە ،بەڵک���و ئامانجیان لەش���یعردا
ئەندێش���ەکردنی واقيعە ،ش���یعر هاتنە
خوارەوەی���ە لەئاس���مانی خەونەوە بۆ
زەمینی واقيع.
لە پۆلینی كاریگهرى ئەدەبی گەالنی تر
بەسەریەوە( ،شنە نوری) ئەدەبى التین
دهخات ه ریزبهندى پێش���هوه ،بهتایبهتى
ئەدەبی مەکسیکی.
لەگەڵ نوس���ینی ش���یعردا ئ���ەم کچە
وەرگێڕانی کردوە بەیەکێک لەکارهكانی
ژیان���ی و لەهەمو ژان���رە ئەدەبیهكاندا
وەرگێ���ڕان دەکات ،بەاڵم زیاتر چێژ لە
وەرگێڕانی شیعر دەبینێت.
وتی :من له زمانى فارسیهوه وهردهگێڕم،
لههەم���و بوارەکانیش وەرگێڕانم کردوە،
هەر لە :شیعر ،چیرۆک ،رۆمان ،بابەتى
فەلس���ەفی ،وتار ،چاوپێکەوتن و فیلم،
بەاڵم بەحوکمی ئەوەی خۆم ش���اعیرم،

زیاتر چێـژ لە
وەرگێڕانی شیعر
ئەبینم ئهگهرچی
قورسترینە
زیاتر چێـژ لە وەرگێڕانی شیعر ئەبینم،
ئهگهرچی قورسترین جۆری وەرگێڕانە.
ئهو لەزۆرێک لە رۆژنامە و گۆڤارەکاندا
نوس���ین وەگێڕاوەکانی باڵوکردوهتەوە،
وەک���و رۆژنامەكان���ی( :چاودێ���ر،
کوردستانی نوێ ،هیچ و زاری کرمانجی)
و گۆڤارهكان���ی( :ب���اران ،کەلێ���ن و
ئیلیان).
س���ەرەڕای ئ���ەوەی چەندی���ن کتێبی
ئامادەیە بۆ چاپ ،بەاڵم تائێس���تا هیچ
کتێبێکی باڵونەکردوهتەوە.
لەوبارەو دەڵێت :لەئێس���تادا زیاتر لە
 6كتێبی ئامادەک���راوم هەیە بۆچاپ و
تەنیا رێکخس���تنیان ماوە ،جگە لەوەی
زیاتر لە  5کتێبی ترم لەبەردەس���تە و
زیاتر لە نیوەیان تەواو بوە ،س���هرباری
کتێبی شیعرەکانی خۆشم ،بەاڵم لەگەڵ
ئەمانەشدا تائێستا هیچ کتێبێکم بەچاپ
نەگەیان���دوە ،ئەمە پێش هەمو ش���ت
ئەگەڕێتەوە بۆ ویس���تی خۆم دواتریش
بەه���ۆی ئ���ەو بارودۆخەی کەئێس���تا
چاپەمەنی کوردی گرتوەتەوە.
ئەم کچە ش���اعیرە بەشێک لەو تێكست
و ش���یعرانەی ک���ە دەینوس���ێت ی���ان
وەریدەگێڕێت ،ل���ە ئەکاوهنتی تایبەتی
خۆی لەفەیس���بوک باڵویان دەکاتەوە،
بەاڵم بۆچی بەشداری کۆڕ و پێشبڕکێ
و ڤيستیڤاڵە ئەدەبیەکان نابێت؟
وتی :لەهیچ ڤيستیڤاڵێکدا بەشدارنەبومە
و لەو بڕوایەشدا نیم کەقەت بەشداربم،
چونک���ە پێموایە پلەدانان لەس���ەر هەر
بابەتێک بەتایبەتیش ش���یعر ،شتێکی
باش نیە.

لهجزیرهوه بۆ دیمهشق ،لهوێشهوه بۆ
زاخۆ و پاشان بهغدا ،وێستگهكانى
ژیانى (مهریهم)ن ،ژنێك ك ه وهكو
یهكهمین گۆرانیبێژی مێینه لهمێژوى
كورددا ،گۆرانى كوردیی تۆمار
كردبێت.
لهنێ���و ئ���هو گۆرانیبێژان���هى ك ه كورد
ههیب���ون( ،مهری���هم خ���ان) ناوێكى
درهوشاوهو ناسراوه ،ئهو وهكو یهكێك
لهدێرینتری���ن ئ���هو هونهرمهندانهى ك ه
ل ه ئێزگ���هدا گۆرانییان وتوهو لهس���هر
قهوانیش دهنگیان تۆماركردوه ،ناوى ل ه
مێژودا تۆماركراوه.
مهریهم خان ،ناوى ت���هواوى (مهریهم
محهم���هد ئهحم���هد)ه ،ل��� ه باك���ورى
كوردس���تان و بهدیارییكراوى ل ه گوندى
(دێرگول)ی س���هر به جزیرهی بۆتان،
ل ه ساڵی  ١٩٠٤لهدایکبوه.
بهكاریگهری ئهو رهوش��� ه سیاس���یی و
ئابوری���هى هاتوهت��� ه ئ���اراوه ل ه پاش
جهنگى یهكهم���ى جیهانى ،كۆچ دهكات
بۆ ش���ام و ماوهیهك لهوێ دهمێنێتهوه،
پاش���ان دێت ه باش���ورى كوردس���تان و
لهشاری زاخۆ دهگیرسێتهوه.
لهگ���هڵ هاتنهئاراى قهوان دا( ،مهریهم
خان) پهره بههونهرهكهى خۆی دهدات
و ژمارهیهك ل���ه گۆرانیی و الوكهكانى
لهسهر قهوان تۆمار دهكات.
بهپێ���ی ماڵپهڕى رۆژى ك���ورد ،كاتێک
كۆمپانیای تۆماری دهنگ لهسهر قهوان
ل ه شاری (بهغدا) دادهمهزرێت ،مهریهم
خان���ی هونهرمهند به هی���وای ئهوهی
ك ه گۆرانییهكانی لهس���هر قهوان تۆمار
ب���كات ،رو له پایتهخ���ت دهكات و ل ه
ساڵی ١٩٣٠دا چهند الوک و بهستهیهكى
ل ه الیهن كۆمپانیاى (بهیزافۆن ،ئۆدیۆن
و ئهبولكهلب)ـ���هوه ،لهس���هر قهوان بۆ
تۆم���ار دهكرێت .یەکەمی���ن قەوانی لە
ساڵی ١٩٣٠دا بە ناو «دۆمامێ» تۆمار
کردوە.
س���هرجهمى ئ���هو قهوانانهش���ى ك��� ه
تۆماریك���ردون ٩ ،دان ه ب���ون ،لهوانه:
(لۆركێ لۆرك���ێ ،گولێ وهی نار ،ههی
بهرده بهرده ،لێلێ وهس���ۆ ،گوال شێنی
ش���ێنی ،یار حهلیمێ ،محهممهدۆ رۆنی،
لێلێ ئێمێ ،لێ دایێ ،لۆلۆ سوارۆ ،ئهی
دهالل و زهمبیلفرۆش).

بهم كارهشی ،دهبێت ه یهكهم گۆرانیبێژی
ك���ورد ك ه به دیالێكت���ی كرمانجی ژورو
گۆرانی لهسهر قهوان تۆمار كردوه.
بهرههمهكان���ى مریەم خ���ان ،بهزۆری
گۆرانى و الوك���ی فۆلكلۆریی و میللیی
بون ،ئهو كارانهش���ى جگ��� ه له قهوان،
ههندێكیش���ی ل��� ه ئێزگ���هى بهغ���دا و
ئاههنگهكانیشدا پێشكهش كردوه.
س���تایڵی گۆرانیهكانى (مهریهم خان)
بهوهجیادهكرێتهوه كهلهتۆن و ئاستێكى
ب���هرزدا گۆرانیی وتوه ،بهش���ێوهیهك
ك���هم ل��� ه گۆرانیبێ���ژان دهتوانن لهو
تۆن���ه گۆرانی بڵێن ،ب���هاڵم ئهو توانا و
بههرهیهى ك ه ههیبوه ،هاوكاریی كردوه
بۆ ئهوهى بتوانێت بهشێوهیهكى جوان و
سهرنجراكێش ،ئهو ئاوازانه ئهدا بكات.
لهپاڵ دهنگ ه تایبهتهكهى دا ،ههمیش��� ه
مهری���هم خ���ان بهوهدهناس���رێتهوه
ك��� ه بهبهردهوامی���ی لهوێنهكانی���دا
وادهردهكهوێت سهرى به لهچكێكى توند
بهستوه.
بهوتهى ماڵپهڕهك���ه ،ئهمه یهكێک بوه
لهو تایبهتمهندییانهی كه له ش���ێوه و
روخس���اردا مهریهم خانی هونهرمهندى
پێناس���راوهتهوه ،ئهمهش نهریتێك ه ك ه
ه���هر ل ه كۆنهوه تائێس���تا له ناو خێڵ ه
كۆچهرییهكان���ى باك���ور و خۆرئ���اواى
كوردستان و ههندێك ناوچهى (شهنگال)
دا باوهو ژنان بهوشێوهی ه سهرى خۆیان
دهبهستن.
ئهگهرچی ژیانى پڕ بوه لهداهێنان و كارى
هونهریی بااڵ ك��� ه زۆرێك لهوبهرههمان ه
تائێس���تاش به زیندوی���ی ماونهتهوه،
بهاڵم وهك زۆر له هونهرمهندانى مهزنى
تر ،كۆتاییهكان���ى ژیانى ب ه ههژاریی و
سهختى گوزهراندوه.
ئهو لە ساڵی ١٩٤٩دا ،توشی نەخۆشی
گورچیل���ە دەبێت و پاش هەوڵێکی زۆر
بۆ چارەس���ەرکردنی ،لە مانگی تەموزی
هەمان س���اڵدا لە نەخۆشخانەی (میر
ئەلیاس) لە بەغداد کۆچی دوایی دەکات
و لە گۆڕس���تانی ش���ێخ مارف بە خاک
دەسپێردرێت.
وهك ماڵپ���هڕى رۆژى ك���ورد
باڵویكردوهت���هوه ،گۆڤ���اری “االذاع���ه
والتلفزیون”ی بەغداد ،بۆ كۆچی دوایی
ئهم خانم ه نوس���یویهتى« :ناودارترین
س���ترانبێژی بیس���تەکان ،ل���ە ژورێکی
ناهەمواری گەڕەکی بابولموعەزەمدا بە
هەژاری کوچی دوایی کرد».
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كچان ناچار دهكرێن بهشێك بخوێنن ك ه خۆیان نایانهوێت

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
«دوای  12ساڵ لە خوێندن و ھێنانی
نمرەیەك بۆ ئەو بەشەی كە خۆم
ئەمویست ،دایكم بو بە رێگرم و ئاواتی
مناڵیم و ماندوبونی ئهو ههمو ساڵهی
خوێندنم بە با چو» .ئەمە وتەی
(شیرین)ە كە یەكێكە لەو كچانەی
بەزۆری و نابەدڵی لەبەشێكی زانكۆدا
دەخوێنن كە خۆیان ھیچ ئارەزویهكیان
لێ نیە.
زۆرێ���ك لەكچ���ان دوای دەرچونی���ان
لە قۆناغ���ی ئامادهی���ی ،خێزانهكانیان
بهتایب���هت ب���اوك یاخ���ود دایكی���ان،
ناچاری���ان دەكەن بەش���ێك ھەڵبژێرن
كەخۆیان حەزیان لێیە نهك كچهكهیان،
ئهمهش بهبێ گوێدانە ئارهزو و ئاست و
خولیای خودى كچهكهیان.
شیرین ،كچێكی ( )٢٢ساڵە لەبەشێكدا
دەخوێنێ���ت كە بهوت���هى خۆی «ھیچ

ح���ەزی لێی نیە» .ب���ۆ (نەوژین) دواو
وتی« :پۆل���ی دوانزەم تەواوكرد و دڵم
خۆش���بو ك���ە ئەچمە ئەوبەش���ەی كە
خولیام لێی بو ،بەاڵم دایكم بو بە رێگرم
و نەيهێاڵ بچم ئەو بەشە بخوێنم».
شیرین ،بە روخس���ارێكی خەماوییەوە
بەردەوامبو و وتی« :من چی لەبەشێك
بك���ەم كە ھی���چ ئ���ارەزوم لێ���ی نیە
تەنانەت تاقەتی ئەوەش���م نیە س���ەعی
بك���ەم و حەزناكەم تەنان���ەت بچم بۆ
دەوامیش؟»
كچ���ان باس لهوهدهكهن ك��� ه بهردهوام
ههندێك بهش و بوار ههیه كه خێزانهكان
به گونجاوتری دهزان���ن بۆ ئهوان ،ههر
ئهم���هش وادهكات ناچاری���ان بكهن ب ه
خوێن���دن لهو بهش���ان ه بهب���ێ گوێدان ه
ئارهزو و خولیای خودى كچهكان.
می���وان 23 ،س���اڵ ،كچێكی ت���رە ك ه
لەبەش���ێك دەخوێنێت ئ���ارەزوی لێی
نی���ە .بۆ (نەوژین) ب���اس لەوە دەكات
«لەپۆلی دوان���زە نمرەیەكی زۆر بەرزم

ھێنا ،بەاڵم خۆم ھیچ ئارەزوم لەبەشێك ئەگەر ببیت ه پرۆفیسۆریش تێیدا سودی
نەبو كە نمرەكەی بەرزبێت ،ئەوبەشەی نابێت ،چونكە حەز و خولیا لەپێشەوەی
خ���ۆم حەزم لێی ب���و نمرەیەكی كەمی بڕوانام ه و پلەی بەرزەوەن و دواجار ئەم
ئەویس���ت ،ب���ەاڵم باوكم وت���ی ئەگەر ناچاركردن ه دەبێتە ھۆی دروس���تكردنى
نەچیتە ئەوبەش���ەی من حەزم لێیەتی ،تاكی بێسود».
ئ���ەوا نایەڵم بخوێنیت ،منیش ناچاربوم لهم خاڵهدا ،توێژهرێكى دهرونی هاوڕای ه
لهگ���هڵ (تارا) و پێیوایه تێگهیش���تنى
بەقسەی بكەم»
ههندێ���ك ل��� ه خێزان���هكان ،پێیانوای ه خێزانهكان ههڵهو پێچهوانهیه.
ئهوان باش���تر له كچهكانیان تێدهگهن یوس���ف فەالح ،ب���ۆ (نەوژی���ن) وتی:
و ناچاركردنیان ب ه خوێندنى بهش���ێك« ،حێزان���ەکان لەالی خۆیانهوه نیەتێکی
بۆ ئهوه دهگێڕنهوه ك ه لهپێناو قازانجى باشیان هەیە ،بەاڵم ئەم کارەیان دەبێتە
هۆی ئەوەی کچان کەم ش���ارەزا ببن و
ئهوانه.
تارا 21 ،س���اڵ ،ئاماژه بهوهدهكات ك ه بەش���ێکیان بەوهۆیەوە توش���ی گرێ و
ناچاركراوه بۆ ئهوهى بهشێك بخوێنێت نهخۆش���ی دەرونی دەبنەوە ،ئەوانەشی
ك��� ه ههرگی���ز بهالیهوه س���هرنجراكێش بەرگە دەگرن دوات���ر لەژیانیان دا هەر
نهبوه ،بهاڵم خێزانهكهى بهو پاساوهى رەنگ دەداتەوە».
«لهقازانجی خۆیهتى» ناچاریان كردوه توێ���ژەرە دەرونییەك���ە پێیوایە دەزگا
و الیەنە رۆش���نبیریەکان دەبێت بواره
تیایدا بخوێنێت.
ب���هاڵم ئهو بهپێچهوان���هوه پێیوای ه ئهم جی���اوازەکان بە خێزانەکان بناس���ێنن
ناچاركردن���ه زیانى ههی���ه نهك قازانج .و دی���وی جوان���ی ئەوانە پیش���ان بە
دهڵێ���ت« :خولیات ل���ە ھەرچی نەبو خێزانەکان بدەن ،تاوەک���و حێزانەکان

چیتر رێگری لە کچان نەکەن لە ش���وێن
کەوتنی خەون و ئاواتەکانیان.
حاڵهتهك ه كاتێك دهبێته كێش���هى زهق
و دیار ،ئهویش كچانێك ك ه ناچاركراون
بهشێك بخوێنن ،پاش ئهو خوێندنه ن ه
بهباشی لهو بواره فێردهبن و نهدهشتوانن
بهرهوپێشهوهچون و داهێنانێك بكهن.
ش���یرین ،جهختى لهم قسهی ه كردهوهو
وتى« :من نابم بەھیچ ،چونكە بێبەشبوم
لە ئامانجی ژیانم»
(میوان)یش ب ه نیگهرانیهوه دهپرسێت:
«ئەوا بوم بە مامۆس���تا و داشمەزرام،
چ س���ودێكی ھەیە كە لەم بەشەدا ھیچ
فێرنەبومە؟»
ب���ە خهمباریهكى قوڵ���هوه( ،تارا) ئهم
قسهیهى بۆ وتهى هاوڕێكانى سهرباركرد
«خۆزگە كۆمەڵگە و ئەقڵی تاكی ئێمە
دەگەش���ت بەو ئاس���تهى كە ھیچ كات
و ب ه هیچ پاس���اوێك ،ھیچ كەس���ێك نە
دەب���وە رێگر لەبەردەم بهدیهێنانى حەز
و خولیای ئێمەی كچان».

ئهو خوێندنهى سودی ب ه كچانى الدێنشین نهگهیاند
ش���هرمین ،ناوى خوازراوى ئهو كچهی ه
كه تهمهنى  28ساڵهو پهیمانگاى تهواو
كردوه ،بۆ (نهوژین) وتى« :بهههتیوی
گهوره بوم ،بههۆی ئهوهشهوه ك ه باری
داراییم���ان خراپ بو ،هیچ خوش���كێكم
خوێندن���ى تهواو نهك���ردوه من نهبێت،
منیش ب���ه كولهمهرگی ژیاوم بۆ ئهوهى
بخوێن���م ،كهچ���ى دواى دهرچونم هیچ
كارێكم بۆ دهستگیر نهبوه».
ئهم ههمو چیرۆك ه ن���اكام و غهمگینه،
ب���هالی چاالكوانێكهوه دهش���ێت ببن ه
هۆكارێ���ك ب���ۆ ئ���هوهى خاوهنهكانیان
روب���هڕوى نهخۆش���یی و گرێی دهرونى
ببنهوه.
ناس���ك واحی���د ،به (نهوژی���ن)ى وت:
«كچان ك��� ه دواى تهواوبونى خوێندن
دانامهزرێ���ن و دهرفهت���ى كاركردنیان
نابێت ،توش���ى داڕوخ���ان و بێهیوایی
و بێ���زارى دهب���ن و حاڵهتى دهرونییان
ناجێگیر دهبێت».
ئهو چاالكوان ه مهترس���یی ئهوهى ههی ه
كه ئهم بێهیواییه وا لهخێزانهكان بكات،
رێگ ه بهكچهكانی دیكهیان نهدهن درێژه
به خوێندن بدهن.
لهگهڵ ئهوهشدا (ناس���ك) پێیوابو ك ه
بێهیوایی و خهمخ���واردن ،كچان بههیچ
ناگهیهنێ���ت ،بهڵكو واباش���تره لهبری
ئهوه كار لهس���هر ئهو بههرانه بكهن ك ه
ههیانهو ههوڵبدهن پێوهى خهریك بن و
ههركارێك ئهگهر بچوك و سنورداریش
بێت بیكهن ،بۆ ئهوهى ههنگاو بهههنگاو
تیایدا بچن ه پێش���هوهو بكهون ه س���هرى
رێی ژیانێكى تهندروست.

بهوهدهكهن كاتێك ب���ێ ئومێد بون ل ه
دامهزراندن ،ویس���تویان ه ب��� ه كاركردن
قهرهب���وى بكهنهوه و ههوڵبدهن خۆیان
بخهنه س���هر شارێی ژیان ،بهاڵم لهوێش
رێگرییان بۆ هاتوهت ه پێش.
هێش���و 25 ،س���اڵ ،دهرچوى بهش���ى
كارگێڕی���ه و بێ���كاره ،ب���ۆ (نهوژین)
دهڵێت« :كاتێ���ك مناڵبوم ئارهزوم ل ه
درومان و كارى دهستى چنین و رستن
بو و ب���هردهوام پێیانهوه خهریك بوم،
ك���ه گهورهب���وم پیش���هكهم لهبیر كرد
و بهخوێندن���هوه خهریكب���وم ،هی���واو
ئاواتهكانم ئهوه بو بڕوانام ه بهدهس���ت
بێن���م و دابمهزرێ���م و ل���هم گون���ده
بڕۆمه دهرهوه ،چونك ه توش���ى قسه و
سهرزهنش���تى زۆر بوم لهالیهن خزم و
دهوروبهرهوه دهی���ان وت بۆ دهخوێنى
بۆچیته ،بهاڵم س���وربوم لهسهر ئهوهى
ببمه خاوهن بڕوانامه».
ب���هاڵم كه بو به خاوهن���ى بڕوانامه ،ن ه
توانی ئومێدهك���هى بهدیی بێنێت و ن ه
توانج و قسهوقس���هڵۆكهكانى سهریشی
كۆتایی هات «خزم و دهوروبهرم ئێستا
كچانى الدێنشین خهمهكانى دواى تهواوكردنى خوێندن بۆ ئامادهكارى راپۆرت دهگێڕنهوه
پێم دهڵێن خوێندنهكهت بهزایه چوه».
ئێمهدا لهگهرمیان ،س���هدان هاوشێوهى بهوهدهكهن ك ه نهبون���ى دامهزراندن و ئ���هو باس لهوهش دهكات ك ه بۆ ئهوهى
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
ههبێت ،كاتێك سااڵنێكى زۆری خۆیان و دهرفهتى كار و خزان ه نێو كونجی ماڵهوه ،ب ه بێكار نهمێنێتهوه ،گهڕاوهتهوه سهر
ئهو پیش���هیهى ب ه مناڵی حهزی لێبوه
شهرمین ،بهكولهمهرگیی و ههژارییهكى رهنجێكى زۆرتری خۆیان و خهرجیهكى بهرادهیهكى زۆر بێزارى كردون.
زۆر زیاتری خێزانهكهیان ل ه پرۆسهیهكدا ش���یالن 26 ،س���اڵ ،ناوی خ���وازراوى كه كارى دهستییه ،بهاڵم هاوسهرهكهى
زۆرهوه قۆناغهكانى خوێندنى بڕی،
خهرج دهكهن ،ك ه دواتر لهرێگهیهوه بهو كچێكى دهرچ���وى زانكۆیه ،بهچاوه پڕ رێگری���ی لێك���ردوهو بهناچ���ارى
قۆناغێك كه بههۆی دهستكورتییهوه
ئومێدان ه ناگهن كه بۆ ژیان ههیانبوه .لهفرمێس���كهكانیهوه بۆ (نهوژین) وتى :دهستبهردارى بوه.
هیچكام له ئهندامانى خێزانهكهى
ئهگهر كچانى دانیش���توى نێو شارهكان «مهگهر خوا بزانێت به زستان و هاوین چیرۆك���ی س���ێیهمى ئ���هم راپۆرت���ه،
نهیانتوانى تهواوى بكهن ،بهاڵم پاش
درفهتی كهرتی تایبهت و كارى دیكهیان چ���ۆن خوێندنم تهواو كرد ،چهند ماندو چیرۆكێك���ى غهمگین ت���ره ،هی كچێك
ئهو ههمو ساڵ و رهنجه ،ئێستا
لهبهردهس���تدا ههبێت ،ئهوا بۆ ئهوانهى دهبوم ،بهاڵم ههر دڵخۆش���بوم ،چونك ه كه به ههژاریی و دهس���تكورتیهكى زۆر
سهرى بهر ديوارى نهبونى دهرفهتى
لهالدێ نیش���تهجێن ،بارهك ه زۆر قورس دهم���وت ل���هدوا رۆژدا داهاتم دهبێت و ژیاوهو خۆی و خێزانهكهى زۆریان رهنج
دامهزراندن و كار كهوتوه و بهتهواوى
خۆش دهژیم ،كهچى ئهوهى دهمخواست داوه بۆ ئهوهى خوێن���دن تهواو بكات،
و ئاڵۆز تره.
بیئومێدی كردوه ل ه ژیان.
ب���هاڵم دواى ئهو ههمو رهنجه ،ئێس���تا * ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
بهش���ێكى بهرچاو لهكچان���ى دهرچوى بهدیی نههات».
ئهڵمانى لهگهرمیان
چیرۆكى ئهم كچه ،رهنگ ه له كۆمهڵگاى زانك���ۆ و پهیمانگا له گوندهكان ،ئاماژه ههندێك ل���هو كچ ه دهرچوان���ه ،ئاماژه بێكار لهماڵهوه دانیشتوه.
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ئینستاگرام و سناپ چات برهویان الی كچان زیاتره
زۆرتر ل ه تۆڕی
ئینستاگرام
وێنهى كهسیی
باڵودهكهمهوه

◘ نهوژین ،سازان مستهفا
بهشێكى بهرچاو ل ه كچانى
بهكارهێنهرى تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
ئاماژه بهوهدهكهن كه چیتر ناترسن ل ه
باڵوكردنهوهى وێنهى كهسیی خۆیان
هاوشێوهى كوڕان ،بهاڵم وادیاره هێشتا
ب ه دڵێكى تهواو ئاسودهوه ئهو كاره
ناكهن.
لهگ���هڵ پهرهس���هندنى ت���ۆڕه
كۆمهاڵیهتیی���هكان ،باڵوكردنهوهى وێن ه
و ڤیدی���ۆ بهتایبهتى هی كهس���یی و ل ه
بۆن��� ه و ش���وێن و كات ه جی���اوازهكان،
ل��� ه دیارتری���ن ئ���هو چاالكیان���هن ك ه

بهكارهێن���هرى ئ���هو تۆڕان��� ه دهیكهن،
بهش���ێوهیهك بهپێ���ی داتان���ى خودی
كۆمپانیای فهیسبوك ،رۆژان ه ( )2ملیار
وێن ه لە خزمەتگوزاریەکانی فەیسبوک و
ئینس���تاگرام و ماس���نجەر و واتس ئاپ
باڵودەکرێنەوە و بەکاردەهێنرێن.
بهاڵم بههۆی ئهوب���اره كۆمهاڵیهتییهى
ههی���ه ،كچ���ان كهمت���ر ئ���ازادن ل��� ه
باڵوكردن���هوهى وێن��� ه كهس���یی و
خێزانییهكانی���ان ،ئهگهرچی ههندێكیان
بڕیاریانداوه ئهو كۆته بشكێنن.
تاڤگ���ە عوم���هر 24 ،س���اڵ ،دهرچوى
زانكۆیهو كارمهندىكهرتى تایبهته ،باس
لهوهدهكات ك ه ن ه دهترسێت و ن ه شهرم
دهكات له باڵوكردنهوهى وێنهكانى.

وتى« :من وێنە لە تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
دادهنێم و تا ئێس���تاش  توش���ی هیچ  
قسە و کێشەیەک نەبووم چ  لە دەرەوە
و چ ل���ە الیەن خێزان���ەوە بێت ،چونك ه
ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر تێگەشتن و
ئازادیی تاکە کەسی».
ب���هاڵم بهپێچهوان���هوه( ،فرمێس���ك)
بهجۆرێك ل��� ه حهزهركردن و دودڵیهوه
مامهڵه لهگهڵ ئهم بابهتهدا دهكات.
ئهو ك ه دەرچوی زانکۆیە و تهمهنى 25
ساڵه ،بۆ (نهوژین) وتى« :دانانی وێنە
لە ئەکاوهنتی كهسیی شتێکی ئاساییە،
بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە ئایا کۆمەڵگە
ئەوەی پێ ئاساییە؟».
ئ���هو كچ ه دودڵ��� ه لهوهى ك��� ه زۆرجار

زۆر مرۆڤی
دەروننەخۆش
لەپشتی کێبوردەوە
خەریکی تۆقاندنی
کچانن

وێن���هكان مامهڵ���هى خراپی���ان لهگهڵ دهربكهوێت ،بهاڵم پێش���ینهیهكى قوڵى
دهكرێ���ت و بۆ ش���كاندنى كهس���ایهتى كۆمهاڵیهتیی ههی ه و دهرخهرى ئاس���تی
ناروش���نبیری ئەو کەس���انهی ه ك ه پهنا
خاوهنهكهى بهكاری دێنن.
میعاد عوس���مان ،كچ��� ه خوێندكارێكى بۆ خ���راپ بەکارهێنانی وێنەی کچان و
زانكۆی تهمهن  21ساڵه ،ههمان ترس و هەڕەشە لێكردنیان دهبهن.
نیگهرانیی (فرمێسك)ى ههی ه لهبارهى فرمێس���ك ،لهم خاڵهدا هاوڕای (ئااڵ)
ی���هو دهڵێت« :ئێمە ل���ە کۆمەڵگایهك
باڵوكردنهوهى وێنهكانى.
وت���ى« :باڵوبونەوەی وێن���ەی تایبەتی داین چەن���د مرۆڤی رۆش���نبیری تیایە
زۆرجار کێش���ەى لێكهوتوهتهوه ،بۆی ه ئەوەن���دەش مروڤ���ی دەروننەخۆش ك ه
پێمباش نیی ه ب���هو بهرفراوانیی ه وێنهى خۆی حەش���ارداوە بەش���ێوەیهكی زۆر
كهسیی بهتایبهت ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتیی ه ترسناک و لەپشتی کێبوردەوە خەریکی
هەڕەشە و تۆقاندنی کچانن».
كراوهكان دا باڵو بكهمهوه».
ههندێك ل��� ه كچان ب���ۆ باڵوكردنهوهى ههروهك ئۆباڵیشی خست ه سهر كۆمهڵگا
وێن ه كهسییهكانیان ،رێگهى جیاوازیان ك ه بهوتهى خ���ۆی كاتێك وێنهى كچان
گرتوهتهبهر ،بهشێوهیهك ل ه ههندێك ل ه دهبرێت و دهستكاریی دهكرێت بۆ كارى
تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان���دا وێنهى خۆیان نهشیاو ،لهبری لۆمهى كهسهكه ،كهچى
پۆس���ت ناكهن و ئهو كاره دادهنێن بۆ لۆم���هو رهخن ه ل ه كچهك��� ه دهگیرێت و
تۆڕی دیك ه ك ه رێژهو ئاستى پارێزراویی مهترسی دهكهوێت ه سهر ژیانى.
بهاڵم ب���هرای كچێكى دیك���ه ،هۆكارى
كهسێتیی زۆرتره.
ئ���ااڵ محهم���هد 2٤ ،س���اڵ ،دەرچوی خۆبێبهشكردنى كچان ل ه باڵوكردنهوهى
پەیمانگای���ه ،بۆ ( نەوژین) وتى« :من وێن ه كهس���یهكانیان ،ب��� ه پلهى یهكهم
زۆرجار وێنهى كهس���یی باڵودهكهمهوه ،ب���ۆ ترس ل��� ه ناڕهزایهت���ى خێزانهكان
ب���هاڵم زۆرتر ل��� ه تۆڕی ئینس���تاگرام ،دهگهڕێتهوه.
چونك ه ئهو تۆڕه تواناى سنورداركردنى هێلین س���هالم ،خوێندكارى زانكۆ20 ،
هاوڕێكانى باش���تره و كهمتر مهترسی س���اڵ ،بۆ (نهوژین) وتى« :من وێنهى
ئ���هوهى لێدهكرێ���ت وێن���هى لێببرێت خ���ۆم باڵودهكهمهوه چونکە خێزانەکەم
لهالیهن كهس���انى نهف���س نزمهوه و بۆ هیچ کیشەکیان نیە و ئازادییان پێداوم،
ههر ئهم ئازادی ومتمانە و پاڵپش���تیهی
كارى دیكه بهكاربهێنرێن».
ئهو كچ ه پێشیوای ه ئهم مهسهل ه ئهگهر خێزانەکەم وایان لێکردوم کە بەبێ ترس
ل ه روكهش���دا وهكو حاڵهتێكى كهسیی وێنەی خوم باڵوبکەمەوە».

ژنان «جادهى جهڵتهكه» ئاوهدان دهكهنهوه
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
سەرەڕای بوونی هۆڵەکانی وەرزش
و لەشجوانی ،ژمارەیەکی بهرچاو لە
ژنانى كهالر بۆ گرنگییدان بهالیهنى
تهندروستییان ،شهقامێكى شارهكهیان
كردوه ب ه جێگهى پیاسهو ب ه رێ
رۆشتنیان.
«جادهى جهڵتهكه» ،ناوه ناسراوهكهى
ئ���هو ش���هقامهی ه ك ه دهكهوێت ه پش���ت
گهڕهكى ئهندازیاران و دهچێتهوه س���هر
ش���هقامى پش���تێنهیی .دهمهو ئێواران
لهالی���هن ژنانهوه دهكرێت ه ش���هقامێكى
قهرهباڵ���هغ و ئاوا ،ئهویش كاتێك پۆل
پ���ۆل بهمهبهس���تى بهرێ رۆیش���تن و
پیاسهكردن رو لهوێ دهكهن.
بهشێكى بهرچاو لهو ژنانه ،باشتركردنى
دۆخی تهندروستى جهست ه و دهرونیان
ب ه هۆكارى ئهو كارهیان دهزانن.
هێرۆ فایەق 29 ،ساڵ ،یهكێك ه لهوانهى
زۆربهى رۆژهكان بۆ پیاسهكردن رو لهو
ش���هقام ه دهكات .ب���ۆ (نەوژین) وتی:
«کێشم زۆر بو ،ش���ەوانە لەگەڵ چەند
کچێکی هاوڕێم دەچم بۆپیاس���ەکردن،
جگە لەکەمبونەوەی کێش���م دەرونیشم
ئاسودە دەبێت».
وتیشی« :تاکە شوێنە کە ژنانی کەالر
پیاس���ەی تێدا بکەن ،چونک���ە کەمتر
ئۆتۆمبێل پێی دا تێپەڕ دەبێت».
ئەگەر (هێ���رۆ) بەه���ۆکاری دابەزینی
کێشی پیاس���ە بکات ،ئەوا (پرشنگ)
لەبەر ئازاری پشتی ئهو كاره دەکات.
ئ���هو ك��� ه تەمەن���ى  39س���اڵهو ژنی
ماڵەوەیە ،وتی« :پشتم ئازاری زۆر بو

بە جۆرێک لە رێکردنی خس���تم ،ماوەی
مانگێک پیاسەم کردوه سودی ههبوه،
س���ەرەرای کەمبونی ئازارەکەم کێش���م
دابەزیوه».
شهقامهك ه درێژیهكهى ( )1755مهتره
و لەس���اڵی  2016لەالیەن ش���ارەوانی
ک���ەالرەوە قیر ک���راوە ،لهناو خهڵك دا
پێی دەوترێت «ج���ادەی جەڵدهكه«،
ه���ۆکاری ئ���ەم ناونان���ەش ب���ۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە ئەو کەسانەی کێشیان زۆرە
دێن بۆ پیاسەکردن ،بەمەش دور دەبن
لەجەڵدەی دڵ یان هەر نەخۆش���یەکی
تر.
جەالن قادر 45 ،ساڵ ،ك ه ژنی ماڵەوەیە،
بە هۆکاری دابەزاندنی کێش���ی رو لهو
شهقامه دهكات بۆ پیاسەکردن.
بۆ (نەوژین) وتی« :پێش���تر كێشم 97
کیل���ۆ بو ،لەو کاتەوەی پیاس���ەدەکەم
کێشم بوە بە  83کیلۆ».
رویهك���ى دیك���هى پیاس���هكردن ل���هم
ش���هقام ه ئهوهی ه ك ه بهشێكى بهرچاوى
ژن���ان بهه���ۆكارى دارای���ی ،ناتوانن ل ه
هۆڵ��� ه داخراوهكان���دا وهرزش و یاری
دابهزاندن���ى كێش و چ���هورى و هی تر
ئهنجام بدهن.
جوانە ئەنوەر 22 ،ساڵ ،خوێندکار ،بۆ
(نەوژین) وتی« :مانگانە ناتوانم کرێی
هۆڵەکانی وەرزش بدەم ،ههربۆی ه لەگەڵ
ماڵەوە دێم بۆ پیاسەکردن لێره».
زۆرب���ەی ژن���ان بۆچارەس���ەرکردنی
کێشەی قەڵەوی پیاس���ەدەکەن ،بەاڵم
وهك پزیش���كێك ئام���اژهى بۆ دهكات،
پیاس���ەکردن جگە لە دابەزینی کێش،
بەسودە بۆ چارەس���ەری زۆر نەخۆشی
تر.

د .ئارام عهبدوڵاڵ ،پزیش���كی پسپۆر لە
نهشتهرگهريى گش���تيى ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژین) وتى« :پیاسەکردن هۆکارێکە
ب���ۆ زیادکردنی تەمەن ،هێش���تنەوەی
کێ���ش بەش���ێوەیەکی تەندروس���ت،
بەهێزکردنی ماسولکەکان و باش بونی
باری دەرونی».
زیاتر روونیکردەوە« :بۆ چارەس���ەری
نەخۆش���یە درێژخایەنەکان بەس���ودە،

وەکو  :نەخۆش���ی دڵ ،فشاری خوێن،
شەکرە ،کەمکردنەوەی ئهگهرى توشبون
بەنەخۆشی شێرپەنجە و کەمکردنەوەی
چارەسەرە کیمیاییەکان».
ئەگ���ەر چ���ی ژن���ان بەش���ێوەیەکی
هەڕەمەکیانە لە شەقام دا پیاسەدەکەن،
بەاڵم تائێس���تا گۆرەپانێک نیە تایبەت
بێت ب���ەوان بۆ ئهوهى وەرزش���ی تێدا
بکەن ،بۆچی؟

قەیس سهعدوڵاڵ ،بەڕێوەبەری وەرزش
و الوانی کەالر ،ب���ۆ (نەوژین) دەڵێت:
«هەرچەن���دە گۆرەپانێکی تایبەت نیە
بۆئافرەت���ان ،بەاڵم بون���ی گۆرەپانێك
نابێتە جێ���ی ئومێدیان» .پێش���یوای ه
ئافرەت���ان خۆیان کەموکورتیان هەیە و
نایەنە پێشەوە ،چونك ه وهكخۆی وتى:
«وەرزش و الوان تەنیا موڵکی رەگەزی
نێر نیە».
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دایكان لە ماوەی زەیسانی دا چی بكەن؟
◘ نهوژین ،ھاوناز حەمەڕەشید*
زەیسانی ،ئهو ماوهیهى دواى ئهوهى
ژنان مناڵیان دهبێت ،قۆناغێكى
ههستیاره ،كه ههندێك بنهماى
تهندروستى ههیه پێویست ه ژنان
لهو كاتهدا رهچاوى بكهن بۆ ئهوهى
نهكهون ه ناو گێژاوى نهخۆشیی و
كێشهى تهندروستییهوه.

باشتروایە كاتێك
كۆرپەكە نوست
دایكەكەش بنوێت

لهخ���وارهوه ،ههندێ���ك ل���هو ههنگاو و
رێگایانه رون دهكهینهوه.
ستیانی شل ببەستن.
ب���ۆ ئەو دایكانەی ش���یری سروش���تی
نادەن ،س���تیانی توند ببەس���تن ئەمە
رێگ���ری دەكات لە دڵۆپەكردنی ش���یر،
هەركات هەس���تیان كرد مەمكیان رەق
بوە و شیری تێدایە ،بە دەست شیرەكە
دەربهێنن تاوەكو توش���ی كێش���ەكانی
مەم���ك نەب���ن وەك( :هەوك���ردن،
گەڕانەوەی شیر و...هتد).

 .1پاكوخاوێنی و خۆشتن
زۆر پێویس���تە ل���ە پ���اش مناڵبون و
هاتن���ەوە بۆ ماڵ���ەوە ،دایكەكە بچێتە
گهرماو و خۆی بش���وات ،بەاڵم دەبێت
زۆر ئاگادار بێت سەرمای نەبێت و لەش
و قژی بە باشی وشك بكاتەوە.
ئەو دایكانەی بە نەشتەرگەری مناڵیان
بوە شوێنی نەشتەرگەریەكە داپۆشن بە
باش���ی بۆ ئەوەی تەڕ نەبێت و دوربێت
لە هەوكردن ،بۆ ئەوانەی بە سروش���تی
مناڵی���ان بوە و تەقەڵیان هەیە ،دەبێت  .3چاودێری كردنی كۆئەندامی زاوزێ
زۆر بە وریایی بە دەس���ت ئەو ناوچەیە دەس���ت بش���ۆن لە پێش و پاش چون
پاك بكەنەوە و دەستی لێ نەخشێنن ،بە ب���ۆ توالێ���ت ،بە ئاوی ش���لەتێن هەمو
هەمان شێوە بۆ وشككردنەوە شوێنهك ه بەش���ەكانی بش���ۆن بەجۆرێك خوێنی
مەسڕن ،بهڵكو تەنها كلێنسێكی لەسەر پێوە نەمێنێت ،پاشان وشكی بكەنەوە.
دابنێ���ن و الیبەن ،ئەم���ە یارمەتی زو هەوڵبدەن دو كاتژمێر جارێك س���انتی
بگ���ۆڕن ،باش���تریش وای���ە ل���ە دوای
چاكبونەوەی برینەكە دەدات.
هەرجارێك چون بۆ توالێت بیگۆڕن.
 .2چاودێریكردنی مەمك
بۆ ئ���ەو دایكانەی ش���یری سروش���تی  .٤نوستن و پشودان
دەدەن ،دوركەون���ەوە ل���ە بەكارهێنانی ل���ە هەفت���ەی یەكەمی زەیس���انی دا،
سابون یان ش���امپۆی تایبەت بۆ گۆی پێویس���تە كەس���ێك یارمەتی دایكەكە
مەم���ك ،چونكە دەبێت���ە هۆی البردنی بدات ل���ە كاروباری رۆژانەی ماڵەوە دا،
ئەو چەورییە سروش���تییەی كە لەسەر ش���تی قورس هەڵنەگرێت ب���ە تایبەت
گۆی مەم���ك هەیە .هەوڵبدەن لە پێش ئەوانەی بە نەشتەرگەری مناڵیان بوە،
و پاش شیرپێدان گۆی مەمكیان بشۆن بهڵكو دایكەكە تەنها گرنگی بە خۆی و
تەنه���ا بە بەكارهێنانی ئ���او ،لە بەینی كۆرپەكەی بدات.
ێ
ش���یرپێدانەكاندا مەمكیان وشك بێت و وەك دەزانی���ن كۆرپە بە نزیكی س��� 

كاتژمێر جارێك پێويستی بە شیرپێدان
و گۆڕین���ی دایب���ی هەی���ە ،دایك وەك
پێش���تر ناتوانێت  8كاتژمێ���ر بنوێت،
بۆیە باشتروایە كاتێك كۆرپەكە نوست
دایكەك���ەش بنوێت .ههروهه���ا رۆژانە
بچۆرە دەرەوە و ه���ەوای پاك هەڵمژە
و هەركات هەستت كرد بێتاقەتیت قسە
لەگەڵ هاوسەرەكەت یان كەسێكی نزیك
بكە.

بەرهەمهێنانی ش���یر دەدات .باش���ترین
دەرمانی سروش���تی رەوانی و رێگری لە
قەبزب���ون بریتیە لە میوەی پاك نەكراو
بە تایبەت قۆخ و پرتەقاڵ.
باش���تروایە پاش مناڵبون بە خواردنە
ش���لەمەنیەكان دەس���ت پێبكەن وەك
شۆربا و س���ڵقاو ،هەروەها سهوزهوات
و می���وه زۆر بخ���ۆن و وەرزش بكەن و
بجوڵێن ،چونكە وەرزش���كردن یارمەتی
باشتر جواڵنی ریخۆڵەكان دەدات.

 .5خواردن و خواردنەوە
رۆژان���ە پێویس���تت ب���ە خواردنەوەی  .6راوێژك���ردن دەرب���ارەی پەیوەندی
 8پ���ەرداخ ئاو هەی���ە ،ئەمە یارمەتی سێكسی
جواڵندن���ی ئاس���ایی ریخۆڵ���ەكان و دای���كان رەنگ���ە دودڵ ب���ن دەربارەی

گەڕان���ەوەی پەیوەن���دی سێكس���یان
لەگ���ەڵ هاوس���ەرەكانیان .ماندوبون و
س���ەرقاڵبون بە كۆرپەلەوە و ترس لە
دوگیان بون و ئازاری كۆئەندامی زاوزێ،
هەم���و ئەمانە كاردەكەنە س���ەر حەزی
سێكس���ی دایكەكە ،بەاڵم باشترین كات
بۆ ئهنجامدانهوهى پهیوهندیی سێكسی،
لە دوای  40رۆژ ل���ە مناڵبونەوهیه .بۆ
ئهم حاڵهتهو ههروهها رێگاكانی رێگری
لە دوگیانی ،پێویستە راوێژ بە پزیشك
بكرێت.
* بەکالۆریۆس لە پەرس���تاری ژنان و
مناڵبون

ئەو هەڵە باوانەی دەبنە هۆی قژ هەڵوەرین

◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
هەڵوەرینی قژ گرفتێکە دەکرێت
لەهەمو تەمەنێکدا توشی ببیت ،ئەم
گرفتهش بەشێوەیەکی گشتی لەناو
ژنان دا زیاترە وەک لەپیاوان ،بێگومان
هۆکاری زۆر هەیە بۆ هەڵوەرینی قژ و
رەنگە رۆژانە باسبکرێن ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا هەندێک هۆکاری دیکە هەن
کە رەنگە هەرگیز بڕوانەکەیت هۆکارێک
بێت بۆ قژ هەڵوەرین.
هەڵوەرینی قژ یەکێکە لە کێشە باوەکان
لەهەم���و تەمەنێ���ک هەی���ە ،بەزۆریش
لەتەمەنی ( ) 40- 20س���اڵ یان (2٥ــ
 )٥0س���اڵیدایە .رۆژانە ئاساییە (٥0ــ
 ) 1٥0تاڵ ق���ژ هەڵبوەرێت ،بەاڵم لەوە
زیاتر بو ئەوا پێویستە سەدانی پزیشکی

پسپۆڕ بکهیت.
بەش���ێک لەه���ۆکارەکان هەڵوەرینی قژ
ئەمانەن:
 .1بۆماوەیی :رۆڵێکی کاریگەر دەبینێت
ل���ە هەڵوەرینی ق���ژدا ،بەتایبەت لەنێو
پیاواندا هۆکاری س���ەرەکی هەڵوەرینە
و چەند ش���ێوەیەکی هەیە ،لەبەش���ی
پێش���ەوە و بەشی س���ەرەوەی قژەکە
هەڵدەوەرێنێت یان بەشێوەیەکی گشتی
لەپێش���ەوە بۆ دواوە بەتەواوەتی هەمو
قژەک���ە هەڵدەوەرێت ،ب���ەاڵم لە ژنان
دا دەبێت���ە هۆی تەنکبونی موی س���ەر
و هەرگی���ز نابێتە ه���ۆی کەچەڵ بونی
تەواوەتی.
 .2دەرونی :س���ەیری خۆت دەکەیت و
هەس���ت دەکەیت کەس���ێکی ناشیرین
یان شکس���ت خواردوی ،واتە دەرونیی
خ���ۆت مان���دو دەکەی���ت و ب���ەردەوام

نائارام���ی و رقت لەخ���ۆت دەبێتەوە،
ئەمانەش ه���ۆکارن بۆ هەڵوەرینی قژ و
کاریگەریەکی سلبی دەبێت ،چونکە ئەو
بارە دەرونیە هەمو خۆراکە بەسودەکان
هەڵدەمژێ���ت و دەیگۆڕێ���ت بۆ مادەی
زیانبەخش ،ئهمهش هۆکارە بۆ زیاتر قژ
هەڵوەرین.
 .3ئ���ەو نەخۆش���یانەی بەهۆی کەمی
ئاس���تی بەرگری لەشەوە توشی مرۆڤ
دەبێت و کاریگەری تەواو دەخاتە سەر
لەش ،بەنمونەی (غودە و کەمی ئاستی
خوێ���ن) ،هۆکارێکی دیک���ەن بۆ الوازی
و ق���ژ هەڵوەرین ،ب���ەاڵم بەپێچەوانەی
ئەوەی کە هەندێک کەس دەڵێت لەکاتی
دوگیانیدا ق���ژ زۆر هەڵدەوەرێت ،ئەمە
وانیی���ە ،لەکاتی دوگیان بوندا موەکانی
س���ەر دەچن���ەوە حاڵەتی پش���وەوە و
بەهێ���ز دەبن ،راس���تەوخۆ دوای منداڵ

تێکچونی
هۆرمۆنەکان
هۆکارێکی گرنگە
بۆ هەڵوەرینی قژ

قژ بۆ بەهێز
مانەوە پێویستی
بە بڕین هەیه

بون موەکان زۆرتر هەڵدەوەرن.
تێکچون���ی هۆرمۆن���ەکان بەتایبەت���ی
هۆرمۆن���ی (ئەندرۆجی���ن) هۆکارێکی
گرنگ���ە ب���ۆ هەڵوەرینی ق���ژ ،زۆری و
کەمی هۆرمۆنی (سایرۆید) دەبێتە هۆی
هەڵوەرینی قژ.
 .4کەم���ی ئاس���ن :ئاس���ن یەکێکە لە
س���ەرچاوە بەس���ودەکان ب���ۆ لەش و
کەمبونەوەشی زیانی هەیە ،بەشێوەیەکی
گش���تی یەکێک لەنیشانەکانیش���ی قژ
هەڵوەرین���ە ،ئ���ەو کەس���انەی رێژەی
ئاس���نیان کەم���ە دەکرێت س���ەوزە و
گۆشت و هەمو ئەم پێکهاتانە بخۆن کە
ئاسنیان زۆرە .
 .5ش���ۆردنى ق���ژ بەش���ێوەی رۆژانە:
بەبڕوای پس���پۆڕان ئ���ەوە دەبێتە هۆی
وش���کبونەوەی تاڵەکانی قژ و پێکهاتە
ڤیتامین���ی و سروش���تییەکانی خ���ۆی
لەدەس���ت دەدات و دەبێت���ە ه���ۆی
هەڵوەرینی.
 .6خاوکردنەوەی قژ بە تەڕی :پێویستە
بە رێژەی ( )٪75قژ وش���ک بوبێتەوە
ئینج���ا خاوبکرێتەوە ی���ان دابهێنریت،
چونکە ئەوە فشاری لەسەر تاڵەکانی قژ
دروست دەکات و دەبێتە هۆی پچڕانی.

هەروەه���ا بەکارهێنانی کرێم و جێڵ بۆ
قژ کاریگەری راستەوخۆی نییە و نابێتە
هۆی هەڵوەرینی قژ وهك باسدهكرێت،
ب���ەاڵم بەکارهێنانی بۆی���ەی قژ دەبێتە
ه���ۆی الوازکردنی ق���ژ و رەگ و قەدی
تاڵەموەکە دەشکێنێت.
 .7وشککردنەوەی قژ بەپلەیەکی گەرمی
بهرز :پسپۆڕان هۆشداری دەدەن لەوەی
وش���ککردنەوەی قژ بە هەوای زۆر گەرم
لەپێناو وشککردنەوە بە خێراترین کات،
زیانێکی زۆر بە قژ دەگەیەنێت.
 .8بەکارهێنان���ی چارەس���ەری زی���اد
لەپێویس���ت :ئەم���ە هەم���و ش���تێک
دەگرێتەوە لە ش���امپۆ و س���ابون تاکو
رەن���گ و جوان���کاری و بەکارهێنان���ی
جۆرەها شتی دیکە.
 .9رەنگکردن���ی تەواوی ق���ژ :ئەمەش
کارێک���ی دیکەی���ە ک���ە دەبێت���ە هۆی
هەڵوەرینی قژ ،چونکە کاریگەری زۆری
لەسەر تەندروستی قژ دەبێت .
 .10نەبڕین���ی قژ لەکاتی پێویس���ت دا:
بە بڕوای پس���پۆڕان ئەم���ەش هۆیەکی
دیکەی���ە ،چونکە قژ ب���ۆ بەهێز مانەوە
پێویستی بە بڕین هەیه ،النیکەم شەش
مانگ جارێک پێویستە قژ ببڕێت.

ههمهڕهنگ

ژمارە ( )20شهم ه 2018/7/28

خانزادی میری سۆران

◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
له رابردودا و له مێژوی گهلی کوردا
چهند ژنێک ههبون که شایستهی
باس کردنن ،یهکێک لهوانهش
(خانزادی میری سۆرانه) که له
مێژوی نهتهوهکهماندا ناوی دیار و جێ

شانازییه.
ناوی تهواوی ئهم خاتونه( ،خانزادی شا
قوڵ����ی بهگی میر س����ولهیمان بهگی میر
س����هیدی بهگی میری س����ۆرانه) بهپێی
كتێبی (شهرهفنامه)( ،خانزاد خاتون)
دهبێت����ه (کچی میر س����ولهیمانی میری
س����ۆران) ،ههندێکیش دهڵێن خوش����کی

(خانزاد خاتون)
هێنده عهدل و رهوان
بوه ،خهڵکهکهی ههمو
خۆشگوزهران بون

له ماوهی
فهرمانڕهوایهتیدا خۆی
و ههمو کاروبارهکانی
راپهڕاندوه

بوه.
دوای ئهوهی (میر س����ولهیمان بهگ) که
له سالی 1590به پیالنێک لهسهر دهستی
والی بهغداد ژههر خوارد کرا ،ئهم خاتونه
جڵ����هوی گرته دهس����ت و فهرمانرهوایی
سۆرانی دهکرد.
ژیان����ی ئ����هم خاتونه ئهفس����انه نییه و
راس����تییه ،ئهم خاتونه له س����اڵهکانی
ناوهڕاس����تی س����هدهی 16ى زاینیدا له
دایکبوه ،له کۆتایی ههمان س����هده و له
ساڵی  1597کۆچی دوایی کردوه.
له نێوان ئهو ههموه ناکۆکی و ملمالنێیهى
نێوان میرنش����ینهکان و کێشهو ئاڵۆزی
شای ئێران و عوسمانیهکان توانیویهتی
زۆر س����هرکهوتوانه فهرمانڕهوایهت����ی
میرنش����ینیهکهی ب����كات و س����نوری
قهڵهمڕهوی����ی ف����راوان ب����کات ،جگه له
دروس����تکردنی چهندین پ����رۆژه و پرد و
مزگهوت.
ب����ه پێ����ی نوس����راوه مێژویی����هکان ئهو
کاتهی ک����ه (خانزادی میری س����ۆران)
فهرمانڕهوایی سۆرانی کردوه دانیشتوانی
ناوچهی س����ۆران و بهتایبهت ههریر زۆر
خۆش����گوزهران ب����ون ،ههروهکچ����ۆن له
چوارینه و شیعره فۆلکلۆرییهکاندا ناوی
هاتوهو وتراوه:
ههتا خانزاد خانزاد بو ،خانزادی سۆران

میر بو
بهردی بهس����تان پهنیر بو ،ئاوی روباران
شیر بو
وات����ه حوکمی (خان����زاد خاتون) هێنده
عهدل و رهوان ب����وه ،خهڵکهکهی ههمو
خۆشگوزهران بون.
له ماوهی حهوت ساڵی فهرمانڕهوایهتیدا،
خۆی کاروباری میرنشینهکهی لهئهستۆ
گرتوه و ههمو کاروبارهکانی راپهڕاندوه،
لهو ماوهیهش����دا چهندین مزگهوت و قهاڵ
و خوێندنگا لهسهر فهرمان و بڕیاری ئهو
دروس����تکراون ،ش����وێنهواری ههندێکیان
تاوهک����و ئێس����تا ماوهت����هوه لهوانهش:
(گهلی خانزاد ،کۆن����ه دیوار ،وێنهکهی
چی����ای ههریر ،قهاڵی خان����زاد له نێوان
پیرمام و شاری ههولێر).
ههرچهن����ده کتێ����ب و نوس����ینهکان له
س����هر ئهم خاتونه کهمن ،ب����هاڵم ژیان
و تێکۆش����ان و قهاڵ و ش����وێنهوارهکانی
هێشتا له کوردستان ماون.
دوای ئ����هوهی (میر س����ولهیمان بهگ)
به پیالن����ی (لهش����کری) لهناودهچێت،
چهند کهس����ێک ههواڵی پالنگێڕییهکهی
(لهشکری) به خاتونه خانزاد دهگهیهنن،
بۆیه (لهشکری) له ترسی خانزاد خاتون
و خهڵک����ی ناگهڕێتهوه بۆ ههریر ،بهڵكو
لهگهڵ دارودهس����تهکهی س����هری خۆیان

بهم رێگایانه یارمهتى گهشهكردنێكى دروستى مناڵهكهت بده
◘ نهوژین

ههڵدهگرن بهرهو ناوچهی ش����نگال بهرێ
دهکهون و لهوێ دهمێننهوه.
خاتونه خانزاد ویستویهتی تۆڵهی براکهی
ل����ێ بکاتهوه بۆیه نامهی����هک به(مهالی
ههری����ر) دهنوس����ێت بۆ (لهش����کری) و
دهڵێت« :ههریر و س����وپای سۆران بێ
تۆ ش����پرزهیهو میرایهتی سۆران به من
ناکرێت ،خۆت ش����یاوی ئ����هو مهنزڵهی،
بۆیه داوات لێدهکهم ههر به گهیش����تنی
ئهم نامهیه دهس����تبهجێ بگهڕێیتهوه بۆ
ههریر ،خۆزگهی رابردویش����ت جێبهجێ
دهکهم و تاوهکو ئێستایش له تۆ شیاوترم
نهدۆزیوهتهوه ببێته هاوسهرم».
ههرک����ه نامهک����ه دهگات����ه دهس����تی
(لهش����کری) دهس����تبهجێ دهگهڕێتهوه
ب����ۆ ههریر ،ههرچهنده دارودهس����تهکهی
ئ����اگاداری دهکهنهوه که ئهو نامهیه فێڵ
و پیالن����ه بۆ تۆڵه کردن����هوه لێی ،بهاڵم
(لهش����کری) بههۆی وش����هی میرایهتی
س����ۆران و ئهوینی خاتون����ه خانزاد و به
دهستهێنانی ،دهس����تبهجێ لهگهڵ سهد
سوار چاک دهگهڕێنهوه بۆ ههریر.
کاتێک ههواڵی گهیش����تنی (لهش����کری)
دهگاته خانزاده خاتون ،به خۆی و سهد
پیاو ماقوڵ پێش����وازی له (لهشکری) و
دارودهس����تهکهی دهکهن و بهرهو ماڵی
خۆی����ان دهیانبهن����هوه ،ههر ئ����هو کاته
خاتونه خانزاد بانگی مهال دهکات و خۆی
و (لهشکری) له یهک ماره دهکات ،بهاڵم
گواستنهوه دوا دهخات به بیانوی ئهوهی
هێش����تا جلی رهش����ی لهبهردای����ه لهبهر
مردن����ی براکهی و دوات����ر لهبهر خهڵکی
ههریر نابێت گواستنهوه بکهن.
ب����هاڵم س����هر ل����ه بهیان����ی رۆژی دواتر
جلی س����ور لهبهر دهکات و (لهشکری)
دهبهس����تنهوه و بهرامبهر خاتونه خانزاد
چۆک دادهدات ،ب����ۆی دهردهکهوێت که
ئهوه پیالن بوهو رۆژی تۆڵه کردنهوهیه،
ل����ه دوای دادگایی کردنێکی س����هر پێی
بهرامب����هر خهڵکی ههریر( ،لهش����کری)
دهگهیهنێته سزای خۆی.

دەربارەی
نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.

هەشت ساڵی یەکەمی ژیانی مناڵ
زۆر گرنگ و سەرەکییە ،چونکە ئەو
ماوەیە بڕیار لەسەر تەندروستی مناڵ
و گەشەکردنی و دواتر پەروەردەی
خوێندنگای و هەمو ژیانی بە
شێوەیەکی گشتی دەدات و بەپێی ئەوە
شێوە دەگرێت.
لێکۆڵین����ەوەکان دڵنیام����ان دەکەنەوە
کە  ٨س����اڵی س����ەرەتای ژیان����ی مناڵ
ب����ە گرنگتری����ن کات دادەنرێ����ن لە روی
گەشەکردنی مێش����کەوە  ،لەکاتێکدا کە
 ٣س����اڵی یەکەمی ژیانی ب����ە گرنگترین
کات دادەنرێت لە دروستکردنی شێوە و
پێکهاتەی مێشکیدا.
كهواتا بابپرسین :کامانەن ئەو رێگایانەی
ک����ە یارمەت����ی من����ااڵن دەدەن ک����ە بە
شێوەیەکی باش گەشە بکەن؟
س����ەرەتای س����ااڵنی تەمەنی مناڵ زۆر
گرنگە بۆ گەش����ەکردنی مێشک ،چونکە
زۆربەی ئەوەی کە مناڵ هەستی پێدەکات
لەم ماوەیەدا کاریگەری دەبێت لەس����ەر
دروس����تکردنی مێشکی و رایدەهێنێت بۆ
بیرکردنەوە و هەس����ت کردن و جوڵە و
فێربون.
لە یەکەم س����اتەکانی لەدایکبونیانەوە،
منااڵن ب����ە خێراییەک����ی زۆر فێردەبن،
بهشێوهیهك ئهوان دەتوانن بەشێوەیەکی
خێرات����ر گەورەبب����ن و فێرببن ،ئهمهش
کاتێک خێزان و بەخێوکەر خۆشەویستی
و گرنگی بە مناڵەکانیان دەدەن وهانیان
دەدەن و هەروەه����ا خواردن����ی ب����اش و
چاودێ����ری تەندروس����تی و پاراس����تنی
گونجاویان بۆ دابین دەکەن.
هاندانی منااڵن بۆ یاریکردن یارمەتییان
دەدات بۆ گەشەکردن لە روی کۆمەاڵیەتی
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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
كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07480207400
و سۆزداری و جەستەیی و رۆشنبیرییەوە،
هەروەه����ا یارمەتیان دەدات بۆ باش����تر
ئامادەبون له خوێندنگا.
منااڵن فێری چۆنێتی هەڵسوکەوت دەبن
لە رێگەی الساییکردنەوەی کەسەکان بە
تایبەتی ئەوان����ەی نزیکن لێیان لە روی
کۆمەاڵیەتی و سۆزدارییەوە.
دەس����تکردن ب����ە خوێن����دن ل����ە کاتی
گونج����اودا زۆر گرنگە ب����ۆ بەردەوامیدان
ب����ە گەش����ەكردنى دروس����تى من����اڵ،

پش����تگیریکردنی خێزان و بەخێوکەر و
مامۆس����تایان و کۆمەڵگەی ناوخۆیی لهم
روهوه ،جێكهوت����هو كاریگهریی باش����ی
دهبێت و هانى مناڵ دهدات بۆ ئهوهى له
گهشهى دا سهركهوتو بێت.
مناڵ بە شێوازێکی گشتی بە یەک شێوە
گەش����ەدەکەن ،بەاڵم خێرایی گەش����ەی
هەر مناڵیک جیاوازە لە مناڵێکی دیکە،
وات����ا راس����ته ههمویان گهش����هدهكهن،
ب����هاڵم چیهت����ى و جۆر و ئاس����تى ئهم

گهش����هكردنه جیاوازهو دهگۆڕێت .هەمو
مناڵێ����ک بەرژەوەندی و ب����اری دەرونی
تایبەت بەخۆی هەیە ،هەروەها شێوازی
کاردان����ەوەی لە کۆمەڵگە و خواس����تی
فێربون����ی جی����اوازە ،ئ����هم جیاوازیی و
تایبهتمهندی����هش ،رۆڵ����ی دهبێ����ت ل����ه
چۆنیهتى گهشهكردنهكهى دا.
وەرگێڕانى لە عەرەبیەوە:
سازان مستەفا

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

ه كهلتور»
ه هاوین بكهین 
«با بهكارهێنانى چهتر ل 

◘ نهوژین
لهكهالر ژنێك بۆ خۆپاراستن لهگهرماى
بهتینی هاوین چهتر ههڵدهدات و
داواش دهكات كه ئهم كاره بكرێت ه
كهلتور و گوێ به پالر و توانجی
كۆمهڵگه نهدرێت.
ئێستا لهگهرمیان پلهكانى گهرما
ب ه رادهیهكى بێزاركهر بهرزن،
ئهم���هش وادهكات خهمی
پاراس���تنى تهندروس���تى
و بهتایب���هت خۆپارێزیی
ل ه تیش���كی خۆر ،ببێت ه
خهمێكى س���هرهكی ،ههر
ئ���هم خاڵ���هش وای ل��� ه
ژنێك كردوه بۆ خۆپاراستن،
پهن���ا ب���ۆ بهكارهێنان���ى چهتر
بب���ات ،لهههنگاوێكدا یهكهمجاره ژنێك
ب��� ه ئاش���كرایی ئهنجامی���ی دهدات و
رایدهگهیهنێت.
ئااڵ تهه���ا «ئااڵ جاف» ،ئ���هو ژنهى

بڕی���اری داوه ب���ۆ خۆپاراس���تن ل ه
تیش���كی خ���ۆر چهتر
ههڵب���كات ،لهبارهى
ههنگا و هكهی���هو ه
(نهوژی���ن)
ب���ۆ
وت���ى :بهمهبهس���تى
خۆپاراس���تن ل��� ه
زیانهكانى تیكش���ی
خ���ۆر ،ههم���وان
پێویس���تمان ب��� ه
ههڵكردنى چهتره ل ه
وهرزی هاوین دا.
زیات���ر رونیك���ردهوه:
«وهكچۆن ل ه وهرزی زستان دا
پێویستیمان ب ه چهتره بۆ خۆپاراستن
ل ه باران و تهڕ بون ،ئاواش ل ه هاویندا
پێویستمان پێیهتى بۆ خۆپاراستن ل ه
گهرما و تیشكى خۆر».
بیرۆكهى بهكارهێنانى چهتر ل ه هاویندا،
ئهگهرچی ل��� ه واڵتانى دیك ه مێژویهكى
دورى ههی���ه ،بهاڵم ل ه كوردس���تان و
بهتایبهت لهگهرمیان ،هیچ زانیاریهكى
پشتراس���تكراوه لهبهردهس���ت دا نیی ه
لهبارهى بهكارهێنانى ل ه رابردودا ،بهاڵم
ماوهى چهن���د س���اڵێك ه و بهتایبهتى
لهگهرمی���ان ،ههندێ���ك ل��� ه هاواڵتیان
دهستیان ب ه بهكارهێنانى چهتر كردوه
له وهرزی هاوین دا.
جیهاد دهلۆیی ،نوسهر و رۆژنامهنوس،
بهیهك���هم كهس ههژم���ار دهكرێت ك ه
ل ه گهرمی���ان بیرۆك���هى بهكارهێنانى
چهت���رى لههاوین���دا خس���ت ه ب���وارى
جێبهجێكردنهوه.
ئهو ب ه (رادیۆی دهنگ)ى وتوه :رهنگ ه
بیرۆكهك��� ه هی من نهبێت و من یهكهم
كهس نهبوبم بی���رم لهم ه كردوهتهوه،
بهاڵم دهتوانم بڵێم من یهكهم كهسم ك ه
ل ه گهرمیان جێبهجێمكرد و ئێس���تاش
رۆژان ه لههاوین���دا چهتر ههڵدهدهم بۆ
خۆپاراستنم له گهرما.
ئ���هم بیرۆكهیهى دهلۆی���ی ،ئهو كچ ه

جافهى هانداوه بۆ ئهوهى چاوی لێبكات
و وهك���و یهك���هم ژن چهت���ر لههاویندا
ههڵبكات و هان���ى ژنانى دیكهش بدات
بۆ ئهو كاره.
لهوبارهوه( ،ئااڵ تهه���ا) وتى« :وهكو
ژنێك پاڵپش���تی ل ه بیرۆكهى نوسهر و
رۆژنامهنوس (جیه���اد دهلۆیی) دهكهم
ك ه ههستاوه بهجێبهجێكردنى ههڵكردنى
چهتر لههاویندا».
دهش���ڵێت« :رهنگ ه ئهم كاره بیرۆكهى
زۆربهمان بوبێ���ت ،بهاڵم لهبهر توانج و
پالری كۆمهاڵیهتى نهمانتوانیبێت لهسهر
ئهرزی واقی���ع جێبهجێی بكهین و پێی
ههستین».
زۆرج���ار ئهم ههن���گاو و كارانه ،لهروه
كۆمهاڵیهتییهكهوه لێكدانهوهى خراپی بۆ
دهكرێت و وهكو كارێكى ئاس���ایی سهیر
ناكرێت ،ههربۆی ه ئهنجامدهرانى روبهڕوى
پالر و توانجى كۆمهڵگا دهبنهوه.
لهوب���ارهوه (ئااڵ) وت���ى« :ئهم كارهى
من كردومه ،ش���تێكى نوێ نییه ،بهاڵم
لهكۆمهڵ���گاى ئێم��� ه ههمیش��� ه ههمو
ش���تهكان كراون ب��� ه عهیبه ،بۆی ه وهك
بهرهنگاربونهوهیهك���ى ئ���هم عهیبهیه،
ههس���تاوم ب��� ه بهكارهێنان���ى چهتر و
پێویستیش��� ه نهریت ه چهقبهس���توهكان
نههێڵین».
لهب���ارهى ئهوهى ئهم پ�ل�ار و رێگریان ه
تاچهند كاردهكات ه سهر ژنان و ناهێڵێت
ئ���هوهى گرنگ ه بۆ ژیان و تهندروس���تى
خۆی���ان بیك���هن( ،ئااڵ تهه���ا) وتى:
پێویس���ت ه ئ���هم حاڵهت ه ب ه ئاس���ایی
وهربگیرێت ،چونك ه قازانجی تهندروستى
ههیه بۆ تاكهكان».
وتیشی« :ههر لێرهوهش داوا لهسهرجهم
ژنان دهكهم بهتایبهتى ژنانى گهرمیان،
ك ه گوێ ب ه توانج و قس���هو قس���هڵۆك
نهدهن و لهبهر خۆپاراس���تنیان ل ه تینی
بههێزى خۆر و زیانهكانى ،چهتر ههڵبكهن
و ب���ا ئهم كارهش بكهی���ن ب ه كهلتور و
نهریتێكى جوان و بهردهوام».

وهرزی نمایشی توانا هونهرییهكانى كچانى شێوهكار
◘ نهوژین
هاوینان و پاش دهستپێكردنى پشوى
خوێندن ،وهرزی نمایشكردنى بههرهى

كچانى وێنهكێش ل ه سهنتهرى چاالكى
گهنجانى كهالر دهستپێدهكات.
ل ه بهش���ى شێوهكاریی س���هنتهرهكهدا،

ژمارهیهك���ى بهرچاو كچ���ى بههرهمهند
ههن ك��� ه تواناكانیان ل ه بوارى هونهرى
شێوهكارییدا پهره پێدهدهن.
ل���هم ماوهی���هى راب���ردودا ،كچان���ى

ش���ێوهكار ههس���تان ب ه گواستنهوهى
ئهزمونى وێنهكێشانیان لهسهر روپهڕى
كاغ���هز و خامهوه بۆس���هر دی���وار ،بۆ
ئهم مهبهس���تهش ،دی���وارى ناو بینای

سهنتهرى گهنجانی كهالریان بهچهندین
تابل���ۆ و وێن���هى جی���اواز رازاندهوه،
كهلهخ���وارهوه نمون���هى ههندێ���ك لهو
كارانهیان دهخهینهڕو.

