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ژنانى گهرمیان بهرگدوری ل ه ماڵهوه دهبهن ه بازاڕ..

ه
بۆیهكهمجار كچێك لهگهرمیان دهبێت 
دیزاینهر و نمایشكارى جلوبهرگ
پهرهپێداوهو رویان ل ه بازاڕهكان
كردوهو دوكانى تایبهتییان كردوهتهوه.

◘ نهوژین
وادیاره ژنانى گهرمیان دهیانهوێت

ژنانى گهرمیان
خواردن ه
كوردهوارییهكان
دهپارێزن
»»3

پیشهى بهرگدوریی بۆ ئاست و
قۆناغێكى تر بگوازنهوه ،چونك ه بۆ
یهكهمجار له گهرمیاندا كچێك دهبێت ه

دیزاینهر و نمایشكاریی جلوبهرگى
تایبهت ب ه ژنان ،هاوكات بهشێكى
بهرچاوى ژنانى بهگدور پیشهكهیان

مەهتاب عەبدوڵاڵ ،كچ ه دانیش���تویهكى
شارى كهالره كه ل ه بوارى بهرگدوریی دا
كاردهكات ،لەم���اوەی رابردودا یەکەمین
دیزاینی جلوبهرگى خۆی باڵوکردەوە ك ه
لهالیهن خۆیهوه نهخش���هى كێشرابو و
دورا بو ،ك ه ستایڵ و شێوازێكى نوێ و
جیاوازی جلوبهرگى ژنانه.
نهك ههر ئهمه ،بهڵكو ئهو كچه لەهەمان
کاتدا ههس���تا ب ه نمایشی بهرههمهكهی
خ���ۆی ،بهمهش ب���و ب ه یهك���هم كچ ه
نمایش���كار «مۆدێلی» نمایش���كردنى
جلوبهرگ لهگهرمیان.
ئهو ل��� ه راپۆرتێك���ى ئ���هم ژمارهیهى
رۆژنامهى (نهوژین) دا ئاماژه بهوهدهكات
ك ه ئهگهرچی دەرچوی بەشی شیکاری
نەخۆش���یەکانى پهیمان���گاى تهكنیكی
كهالره ،ب���هاڵم ماوهیهكى زۆره خولیای
ل��� ه بهرگدوریی و دیزاین���ی جلوبهرگى
ژنانه ،ههربۆی ه بڕی���اری داوه ئهم حهز
و خولیایهى بكات ه واقیع و دهس���تى ب ه
پرۆژهكهى كردوه.
دهڵێت« :سەرەتای دەستپێکردنم تەنها
حهزێك بو ،دواتر پهرهم پێدا».
ه���اوكات و لهالیهكى دیك���هوه ،ژنانى
بهرگ���دورى گهرمیان لهم چهند س���اڵ ه
كهمهى رابردودا ،پیش���هكهیان پهرهى
زیاتر پێداوه ،لهكاتێكدا پێش���تر وهكو
كارێك���ى الوهكی���ی ل��� ه ماڵ���هوه پێی
ههڵدهس���تان ،لهئێس���تادا بهش���ێكى
بهرچاویان پیشهكهیان كردوه به كارى
سهرهكیی خۆیان و بۆ ئهم مهبهستهش
رویان له ب���ازاڕهكان ك���ردوهو دوكانى
تایبهتیان كردوهتهوه.
الپ���هڕه ()4ى ئهم ژم���ارهى رۆژنامهى
(نهوژین) ،تایب���هت كراوه بهم برهوهى
ل���ه بوارى بهرگدوریی و نهخش���هكاریی
جلوبهرگ���ى ژن���ان دا لهگهرمی���ان
بهدییهاتوه.

هۆکارەکانی زۆری ژمارەی
ژنان لە نەخۆشخانە و
نۆرینگەکان دا چین؟
»»2

كچێک (کۆمەڵەی
خوێنەرانی کەالر)
بەڕێوەدەبات
»»7

بۆ ئهوهى توشى خهمۆكى
دواى مناڵبون نهبیت
»»10
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هۆکارەکانی زۆری ژمارەی ژنان لە نەخۆشخانە و نۆرینگەکان دا چین؟
نهێنی زۆری ژمارەی ژنان لە نەخۆشخانەوە نۆرینگە پزیشکیەکان دەخاتەڕو

بهزۆری ژنان ك ه
دێنە نەخۆشخانە
لەروی جەستەییەوە
نەخۆش نین

◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
ل ه زۆرینهى نهخۆشخان ه و نۆرینگهو
ناوهنده تهندروستیهكانى گهرمیان،
ههر ب ه چاو و دیقهتدان بۆت
روندهبێتهوه ك ه ژمارهى ئهو ژنانهى
وهكو نهخۆش سهردانى ئهوجێگایان ه
دهكهن ،زۆر زیاترن لهپیاوان ،ئهمهش
پرسیاری ئهوه دهوروژێنێت :بۆچى؟
بهتهماشاكردن و بهراوردكردنى ئامارى
رێژهى س���هردانكهرانى نهخۆش���خان ه و
ناوهنده تهندروس���تییهكانى گهرمیان،
ئ���هوهت لهال روندهبێت���هوه كه ژمارهى
«نهخ���ۆش» و هاموش���ۆكهرانى ئ���هو

ناوهندان���ه ،زۆرینهیان ل ه رهگهزی مێن،
بهاڵم بهشێك ل ه بهڕێوهبهر و كارمهندانى
ناوهن���دهكان ،وایدهبینن ك ه زۆرێك لهو
ژنانهى س���هردانیان دهك���هن نهخۆش
نین ،بهڵكو به پاڵنهری دهرونى خۆیان
بهنهخۆش دهزانن.
س���ەیران محمەد ،راوێ���ژکاری دەرونی
لە نەخۆش���خانەی ش���ەهید ش���ێرەی
نەقیب ب���ۆ ژنان و مناڵب���ون لهكهالر،
پێیوای��� ه زۆرین���ەی ئەو ژنان���ەی دێنە
نەخۆشخانەکان نەخۆش نین «بهزۆری
ژنان ك ه دێنە نەخۆشخانە و نۆرینگەکان
ل���ە رویی جەس���تەییەوە نەخۆش نین،
بهڵكو تەنها لهروى دەرونیهوه نەخۆشن،
بەاڵم خۆیان واهەست دەکەن جەستەیان

ناساغە».
ئهو توێ���ژهره ئاماژه ب���هوهدهكات ك ه
کۆمەڵگای کوردی بەهەڵە لە نەخۆشی
دەرونی تێگەشتوه وایدەبینێت نەخۆشی
دەرونی واتا كهس���انێك ك��� ه عهقڵیان
لهدهست بدهن.
وتى« :چۆن جەستە نەخۆش دەکەوێت
بەهەم���ان ش���ێوە دەرونی���ش نەخۆش
دەکەوێت و ئەمەش شتێکی ئاساییە».
ب���ەاڵم کێش���ەکە ل���ە نەخۆش���خانە
حکومیەکان تەنها ل���ەوەدا نەماوەتەوه
کە ژنان رێژەی زۆری س���ەردانكەرانن،
بەڵکو زۆرینەی ئەو ژنانە سهردانهكانیان
چهندباره دهكهن���هوه ،ئەمەش بهوتهى
بهرپرسان ،هۆکارێکە بۆ قەرەباڵغبونى

نهخۆشخانهكان.
بەڕێوبەری کارگێری نەخۆشخانەی گشتی
کەالر ،ئەرکان محهمەد ،باس لە بێزاری
پزیش���ک و کارمەندانی نەخۆشخانەکە
دەکات س���ەبارەت بە زۆری س���ەردانی
ژنانێک بۆ نەخۆشخانە کە بهوتهى خۆی
ل���ە بنەڕەتهوه نەخۆش نی���ن «رۆژانە
ژمارەیەکی زۆری ژنان دێنە ئێرە بەناوی
نەخۆش���ییەوە کە لە راستیدا نەخۆش
نین ،چونکە لە هەفتەکەدا چەند رۆژێک
دێنەوە بۆ نەخۆشخانە».
وتیشی« :ئهوانه پزیشک و کارمەندەکانی
ئێرەیان بێزارکردوە ،بونەتە هۆکارێکیش
کە ئەوانەشی بەڕاستی نەخۆشن مافیان
بفەوتێت».
بهاڵم ئایا ژنان ك ه نهخۆش نین ،بۆچی
دێن ه ش���وێنێك ك ه تایبهت ه ب ه كهسانى
نهخۆش و جهست ه ناساغ؟
جێگ���ری بەڕێوەبەری نەخۆش���خانەى
ش���ههید ش���ێرهى نهقیب ،ب ه سادهیی
دهڵێت :بۆ دهمهتهقێ و كات كوشتن!
گۆران محەم���ەد ،وتى« :دەبینن ژنێک
لەگەڵ هاوسەری شەڕیکردوە یان بێزارە
لەماڵ و بێتاقهت���ە ،دێتە ئێرە بلیتێک
دەبڕێت وەکو نەخۆش چاوەڕێ دەکات
دو سەعات لێرە خەریکی دەمەتەقێیە،

دواتر دەچێتە الی پزیشک کە پشكنین
و سۆنەری بۆ دەکەن سەیردەکەن هیچ
نەخۆش���ییەکی نیی���ە ،بەم���ەش تهنها
کاتی پزیش���ك و كهرهستهى پزیشكیی
بەهەدەر دەچێت ،ئهم ه جگ ه لهفهوتانى
هەقی نەخۆشەکانیش».
لهبهرامبهریش���دا ،ژنانی���ش ه���ۆکاری
خۆی���ان هەیە لەم���ەڕ س���ەردانیان بۆ
نەخۆش���خانەکان و بهرپهرچی ئهو رای ه
دهدهنهوه كهوایدهبینێت ئهوان «ههروا و
بهبێ هۆكار» سهردانى نهخۆشخانهكان
دهكهن.
گواڵڵە ئەحم���ەد ،ژنێک���ی تەمەن ٣٥
س���اڵه ،لە نەخۆشخانەی کەالر چاومان
پێكهوت ،بۆ (نەوژین) دواو وتی« :من
به چی بزانم نهخۆش���یهكهم جهستهیی
نییهو دهرونیه ئهگهر سهردانى پزیشك
نهكهم؟».
وتیش���ی« :ئێم���ه دەبێ���ت هەرچ���ی
ناخۆش���یمان بەس���ەر دێ���ت ل���ە ناو
دیوارەکانی ماڵەوە ئاهی بۆ هەڵکێشین،
وردە وردە ئەم خەمخواردنەمان دەبێتە
نەخۆشی ،کە دێینە الی پزیشک دەڵێت
تۆ خەفەت نەخۆشی خستوی ،خۆشمان
چاک ئەمە ئەزانین ،بەاڵم ئەی چیبکەین
کاتێ���ک ئەم خەم���ە بوە بە ئ���ازار بۆ
گهدهم؟».
ب ه بێزاریهكیشهوه وتى« :لە خۆشیی دا
نایهینە ئەم خەستەخانەیە».
لهنێوان گلهیی ژنان و رهخنهى بهرپرسان
و كارمهندانى تهندروس���تى ،ئهم پرس ه
وهكو بابهتێكى پهراوێزخراو ماوهتهوه،
ك���ه ن ه هی���چ الیهنێ���ك لێكۆڵینهوه و
بهدواداچون���ى لهب���ارهوه دهكات ،ن��� ه
حكومهتیش خهمی دهخوات.
راوێ���ژکاری دەرونی ،س���ەیران محمەد،
دەڵێت« :تاوەکو ئێستا هیچ الیەنێکی
بەرپرس لە هۆشیاری تەندروستی رۆڵی
ئەوتۆی نەبوە لە هۆش���یارکردنەوە بۆ
کەمکردنەوەی ئەم دیاردەیە».

خهمى ئهو ژنانهى پیاوهكانیان نهزۆكن
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
گوڵزار ،وهكو ههر ژنێكى تر ،خهونى
ئهوهبو ئهو ژیانه هاوبهشهى كهلهگهڵ
هاوسهرهكهى پێكیهێناوه ،خۆش و
رهنگاورهنگتر بكات ئهویش بههاتن ه
دونیای مناڵێك ،بهاڵم ئهم حهز و
خهونهى بۆ بهدیی نههات ،ئهویش
بههۆی ئهوهى هاوسهرهكهى نهزۆكهو
مناڵی نابێت.
چیرۆكى (گوڵزار) ،بهرجهس���تهكردنى
كۆژان���ى ژمارهیهكى زۆر ل��� ه ژنانه ،ك ه
لهالی���هك بههۆی كێش���هى زگماگیی و
پزیشكییهوه هاوس���هرهكانیان ناتوانن
بیان ك���هن ب ه دای���ك ،لهالیهكیش بهر
تێڕوانینی ناڕهوای كۆمهڵگا دهكهون.
گوڵزار ،بەمجۆرە باس لە چیرۆکی ژیانی
خۆی بۆ (نەوژین) دەکات «کاتێک كچ
بوم لەگەڵ هاوڕێکانم باسمان لەوەدەکرد
کە گەورە ببین و هاوسەرگیری بکەین و
ببین بەخاوەن مناڵ ،بەاڵم ئەو خەونەم
هەرگیز نایەتە دی».
گوڵ���زار ،خەمێک���ی گ���ەورە ت���ەواوی
روخس���اری داپۆش���ی بو ،بەردەوام بو
و وتی« :م���ن مێردەکەم مناڵی نابێت،
س���ەرەتا وایاندەزانی م���ن مناڵم نابێت
هەمیش���ە توانج و قس���ەم ب���ەر گوێ
دەک���ەوت ،چەن���د جارێ���ک مێردەکەم
دەیوت ژنت بەس���ەردا دێنم ،بەاڵم لەو
کاتەوەی دکتۆر پێ���ی وتوین کە خەتا
لەمنا نیە ،ماڵە خەزورانم و مێردەکەشم
بێدەنگن ،منیش لەبەر کۆمەڵگە ناتوانم
لێی جیا ببمەوە».
زۆرین���ەی ئ���ەو ژنان���ەی ک���ە ئێم���ە

دواندمان ،ب���اس لەوە دەکەن کە لەبەر
خۆشویستن و قسەی کۆمەڵگە ناتوانن
لە هاوسەرەکانیان جیا ببنەوە.
(ئامینە)ى تەمەن  50ساڵ ،یەکێکە لەو
ژنان���ەی کە خاوەنی هی���چ مناڵێک نیە
و چەندین س���اڵە لهگهڵ هاوسەرەکەی
دهژێت .وتى« :بەبیرم نایەت چەندێک
دەب���ێ هاوس���هرگیرییم ک���ردوە ،بەاڵم
خاوەن���ی هیچ مناڵێک نیم ،س���ەردانی
دکتۆریشمان کردوە پێی وتوم کە هیچ
کێش���ەیەکی تەندروس���تی لەمندا نیە،
بەڵکو لە مێردەکەم دایە».
دەش���ڵێت« :راس���تە مناڵ ه���ۆکاری
زیادکردنی دڵخۆش���ی ماڵ���ە ،بەاڵم من
واتەمەنم  50س���اڵە و مێردەکەشم زۆر
خۆش���ەوێت و گرفتێکی وای بۆ دروست
نەکردوی���ن ،هەمیش���ە مێردەکەم پێم
دەڵێ���ت جیا ببەرەوەو بب���ە بەخاوەنی
مناڵی خۆت ،بەاڵم من بڕیارم داوە جیا
نەبمەوە».
ئهوهى (ئامینه) كردویهتى ،ل ه مانهوه
لهگهڵ مێردهكهى دا ،رهنگ ه دهرخهرى
ئهو تێڕوانین���ه بێت ك ه ژنان ههیان ه بۆ
هاوسهرهكانیان ،چونك ه وهك توێژهرێك
ئاماژهى ب���ۆ دهكات ،ئهگهر نهزۆكیهك ه
ل��� ه ژنان بێ���ت ،ئهوا پی���اوان كهمجار
بڕی���اردهدهن لهگهڵ هاوس���هرهكانیان
بمێننهوه و ژنى دیكه نههێنن.
ئاس���ۆ خەلی���ل ،توێ���ژەری دەرونی،
لهوبارهوه بۆ (نەوژین) وتی« :ئهگەر ژن
نەزۆک بێت دو رێگە هەیە لەبەردەمیدا
یا جی���ا بونەوە یا ژنی ترى بەس���ەردا
بهێنرێت ،بەاڵم نەزۆک���ی بۆ پیاو هەم
دیسان ژن دەبێت باجەکەی بدات».
هەندێ���ك لەو ژنانە ب���اس لەوە دەکەن

کە هاوس���ەرەکانیان هیچ کات قسەیان قس���ەکانی ماڵە خەزورانم وام لێدەکات
نەک���ردوەو توانجی���ان ن���ەداوە ،بەاڵم بەبەردەوامی خەم لەو بابەتە بخۆم».
لەالی���ەن كۆمهڵ���گا و خزمهكانیانهوه ههرچی روى یاس���ایی ئهم پرس���هیه،
ئهوا پارێزهرێك رونیدهكاتهوه ك ه یاسا
توانجیان لێدهدرێت.
نهزی���ره ،ژنێک���ی تەمەن  40س���اڵە و لهمبارهیهوه قسهى خۆی كردوه.
پاش  13س���اڵ هاوسهرگیریی ،نهبوهت ه بەه���ار عهل���ی ،وتی« :س���هبارهت ب ه
خاوهنى مناڵ بهوهۆیهى هاوسهرهكهى ه���ۆکاری نهزۆکی (عقم) وهکو هوکاری
نهزۆكه .بۆ (نەوژین) باس لەوە دەکات جیابون���ەوە لهم���ادهی  43بڕگهی ،5
«ماڵی باوکی مێردەکەم بەهەمیش���ەی ژن دهتوانێ���ت داوای جیابونهوه بکات
توانجم لێ���دەدەن و دەڵێ���ن نەیتوانی (التفری���ق القضائ���ی) ئهگ���هر هات���و
مێردهک���هی ن���هزۆک بێت ی���ان دوای
نەوەیەکمان بۆ بخاتهوه».
دەش���ڵێت« :مێردەکەم هەمو کات پێم ژنهێنانی توش���ی نهزۆک���ی بێت و هیچ
دەڵێ���ت دڵی خۆت تون���د مەکە ،بەاڵم مناڵێکی زیندوش���ی ل���ه مێردهکهی بۆ

نهمابێتهوه».
ئاماژهى دا كه بۆ پیاوانیش یاسا رێگهى
پێداون ئهگهر ژنهكانیان نهزۆك بن ،ژنی
دیكه بهێنن.
(دڵسۆز) نمونەی ئەو ژنانەیە دوای دو
س���اڵ لەھاوس���ەرگیری ،بەھۆی نەبونی
مناڵەوە ھاوسەرەکەی تەاڵقی دەدات.
بۆ (نەوژین) وتى« :س���ەرەتا ژیانمان
زۆرخۆش���بو ،ب���ەاڵم دوای ماوەی���ەک
بەھۆی نەبونی مناڵەوە کێش���ە کەوتە
نێوانمانەوە ،چەندین جاریش سەردانی
پزیش���كمان کرد ،ب���ەاڵم بێئەنجام بو،
ههربۆیه تەاڵقی دام».

راپۆرت
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دهزانیت (رۆنى كوردیی) و (كهشك) چۆن دروست دهكرێن؟

ژنانى گهرمیان خواردن ه كوردهوارییهكان دهپارێزن
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
خواردنه كهلتورییه كوردییهكان،
بهئاستهم توانیویان ه خۆیان لهبهردهم
ئهو شهپۆلی نوێبونهوهو جیهانگیرییهدا
بگرن كه پێش ههمو شت سفرهو
خواردنى ماڵهكانى گرتوهتهوه،
سهرباری ههر رهوشێك ،تائێستاش
ژنانێك ههن لهگهرمیان ك ه سااڵن ه
و بهپێی وهرزهكان ،ههڵدهستن ب ه
ئامادهكردن و دروستكردنى ئهو
خواردنانه.
(كهشك ،رۆن ،دۆین ه و دۆ) ،لهدیارترین
ئهو خواردن و خواردنهوه كوردهوارییانهن
كه لهگهرمیاندا برهویان ههیهو دهخورێن،
ئهم خ���واردن و خواردنهوانه ئهگهرچی
داواكاری لهس���هریان وهكو پێشو نییه،
بهاڵم تائێس���تاش ژنانێك ههڵدهس���تن
ب��� ه ئامادهكردنیان و دروس���تكردنیان،
بهزۆری���ش ئ���هم كاره ل��� ه گوندهكانى
گهرمیاندا ماون.
لهمیان���هى س���هردانێكماندا بۆ گوندى
(سهیده)ى س���هر به ناحیهى سهرقهاڵ
له ق���هزاى كفری ،ژن���ان ههنگاوهكانى
دروس���تكردنى ئ���هو خ���واردن و
خواردنهوانهیان بۆ گێڕاینهوه.
پهخش���ان محهم���هد حهمهئهمین31 ،
س���اڵ ،س���هبارهت به دروس���تكردنى
خواردن���ه خۆماڵیهكان ب���ۆ (نهوژین)
دهڵێت« :سهرچاوهى ههر خواردنێكى
كوردهوارى ش���یرى ئاژهڵه ،س���هرهتا
ش���یرهكه دهكوڵێندرێ���ت و دهكرێت ب ه
ماست ،ماستیش دهبێت ههوێنى بكهى
ههر له خۆى ،دواتر دهكرێته مهشكهوه
و دهژهندرێ���ت بۆ م���اوهى كاتژمێرێك
ئهو ماس���تهش دۆ و ك���هرهى لێ پهیدا
دهبێت».
زیاتر رونیكردهوه كه مهشكهش ههر ل ه

پێس���تى ئاژهڵ خۆى دروست دهكرێت،
ئهم���هش وایكردوه ئهو دۆیهى ك ه تێیدا
دهژهندرێت تامى تایبهتى خۆى ههبێت
و خواستى زۆری لهسهر بێت.
پهخشان ،ئهوهى خستهڕو ك ه خواردن ه
كوردهواریهكان یهكت���ر تهواو دهكهن و
ههریهكهیان ناوكی درستبونى جۆرێكى
ترى خواردن���ن ،بۆ ئهم���هش نمونهى
(كهشك)ی هێنایهوه.
وتى :لهو دۆیهى ك ه ل ه ماستهك ه پهیدا
دهبێ���ت ،كهش���ك دروس���ت دهكرێت،
ئهوی���ش ب���ه كواڵندنى دۆك���ه دهبێت،
بهش���ێوهیهك كه دۆكه دهكوڵێندرێت و
شتێكى لێدروس���ت دهبێت وهك پهنیر
وای���ه ،كه دهكرێت���ه تورهكهیهكهوه ل ه

ج���ۆری خام ،چونك ه ئهگهر خام نهبێت
نابێ���ت بهوپێی���هى ئاوى ههی���ه و لێى
دهچۆڕێت.
ئاماژهى بهوهش���كرد ك���ه خامهكه بهو
دۆ كوڵی���وهى تیایهت���ى ،ههت���ا چهند
رۆژێ���ك بهوش���ێوهیه دههێڵرێت���هوهو
دواتر كۆدهكرێتهوه و خوێى دهكرێت و
دهنرێتهوه.
مهبهستى لهنانهوه ،پرۆسهى ب ه گونك
كردن و كردنی بهرههمهكهی ه ب ه پارچهى
بچوك كه به سهرى پهنجهكانى دهست
ئام���اده دهكرێت و پاش���ان بۆ ماوهى
چهند رۆژێك لهب���هر خۆر دههێڵرێتهوه
ههتا وش���ك دهبێت���هوه ،دواى ئهوهش
دهكرێت���هوه ن���او خ���ام ی���ان گونى و

ههڵدهگیرێت.
ههندێك له ژنان ئهگهرچى كارئاسانیان
بۆ كراوه بۆ ژهندنى ئهو ماسته ل ه رێگهى
مهشكهى كارهباییهوه ،بهاڵم وهك خۆیان
دهڵێن ئهوه تامدار نی ه وهك مهش���كهى
خۆماڵى ،ئهگهرچی خۆماڵییهكه هێز و
تواناى زۆرى دهوێت.
فاتم ه محهمهد 54 ،ساڵ ،بهدهم ژهنینى
مهشكهكهیهوه سهبارهت ب ه دروستكردنى
خواردنه كوردهوارییهكان بۆ (نهوژین)
دواو وت���ى« :ئێم ه ئهو خواردنانهى ك ه
دروس���تى دهكهین ل ه ماس���ت دروستى
دهكهین ،ب ه ژهندنى ل ه نێو مهش���كهدا
دۆى لێدروست دهبێت لهگهڵ كهره ،ههر
ئهو دۆیهش كهشك و دۆینهى لێدروست

دهكرێت».
ئهو ژن ه لهگهڵ رونكردنهوهى جۆرى ئهو
بهرههمانهى دروستى دهكهن ،ئهوهشى
خس���تهڕو ك��� ه كارهكهیان ب��� ه ئهرك ه
«چونكه ژهندنى ئهو مهش���كهی ه هێزى
بازوى دهوێت تاوهكو دروس���ت دهبێت،
ئهگهرچى ئێس���تا مهش���كهى كارهباى
هاتوه ،بهاڵم تامدار نیه وهك مهشكهى
كوردى».
وتیش���ى :كهره ئهو بهش���هی ه ك ه رۆنى
كوردى لێدروس���ت دهكرێت ئهویش لهو
ماست ه دروست دهبێت كه دهژهندرێت،
بۆ كۆكردنهوهش���ى بهف���ر دهكرێت ه ناو
مهش���كهك ه تاوهكو به س���اردییهكهى
ههموى كۆ بكاتهوه ،دواتر ئهو كهرهی ه
هى چهند رۆژێك پێكهوه كۆ دهكهینهوه
و ل ه س���هر ئاگ���ر گهرم���ى دهكهین و
دهیتوێنینهوه و دهیكهینه (هیزه).
لهباس���ی (هی���زه) دا ،رونیكردهوه ك ه
وهكو تورهكهیهك ه كه ل ه پێستى ئاژهڵی
بچوك دروس���ت دهكرێت و تایبهته ب ه
رۆنى كوردى ،بهش���ێوهیهك رۆنهكه لهو
هیزهیهدا نهبێ���ت پارێزگاریی له جۆر و
كوالێتیهكهى ناكات.
باس���ی لهوهش���كرد كه ههندێكجار بۆ
ئهوهى تامى رۆنهكه خۆشتر بێت ،بۆن
و تام و دۆش���اوی خورماى تێدهكهن و
ههڵیدهگرن بۆ زستان.
ئ���هم خواردنه كوردهواریانهى ئهو ژنان ه
وردهكاریهكانیان گێڕایهوه ،بهو پێیهى
ئهرك و ماندوبونى زۆره ،بۆی ه بڕهكهى
ل��� ه ب���ازاڕدا كهمه ،ه���هروهك ئهمهش
هۆكاره بۆ ئهوهى ل ه بازاڕدا نرخی گران
بێت.
فاتمه ،وتى :ئهم خواردن ه كوردهوارییان ه
ل ه ب���ازاڕدا گرانن ،بهش���ێوهیهك نرخی
كیلۆیهك رۆنى كوردیی دهگات ه  25ههزار
دینار و كیلۆیهك كهشكیش سهروى 10
ههزار دیناره.

كچانى خۆبهخش :پاره ههمو شتێك نییه

◘ نهوژین ،ئهژین مههدى
ئهگهرچی ماوهى ساڵێكه بهبێ ئهوهى
هیچ بهرامبهرێكى مادیی وهربگرێت
دهوام دهكات ،بهاڵم (دڵنیایی)
خۆشحاڵه وهكو ئهوهى فهرمانبهرێكى
دامهزراو بێت.
ئهو كچه وهكو مامۆستا لهیهكێك ل ه
قوتابخانهكانى كهالر ،ماوهى ساڵێك ه
دهستبهكاربوه و به خۆبهخشى وانه ب ه
منااڵن دهڵێتهوه.
لهگهرمی���ان دا تادێت ژم���ارهى كچانى
خۆبهخش ل ه بوار و كایه جیاوازهكان دا
زیاد دهكات ،ئهوان چ لهكهرتى حكومیی
و چ لهكهرتى تایبهت ،وهكو مامۆس���تا
و فهرمانب���هر و كارمهن���دى خۆبهخش

دهس���تبهكار ب���ون ،ئهگهرچ���ی لهروى
مادیهوه هیچیان دهس���تناكهوێت ،بهاڵم
لهروى ئهزمون و مهعنهوییهوه ،كۆڵێك
سودی پێگهیاندون.
دڵنیای���ی نەوزاد 19 ،س���اڵ ،كه وهكو
ئاماژهمان بۆ كرد مامۆستاى خۆبهخشه،
بهاڵم لهبنهڕهت دا ئهو هێشتا خوێندکاری
زانکۆی���ه ،ئ���هو زانیاریی و زانس���تهى
ههیهتى ،ویس���تویهتى ههر ل ه مێشكى
خۆیدا نهیهێڵێت���هوه ،بهڵكو دهخوازێت
بیگهیهنێت ب ه من���ااڵن ،ههربۆی ه وهكو
مامۆس���تایهكى خۆبهخش دهستبهكار
بوه.
ئ���هو ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :ماوەی
ساڵێکە وەکو مامۆستا وانە ب ه قوتابیان
دەڵێمەوە ،ئەم پیش���ەیە هەس���تێکی
خۆشی پێبەخشیوم ك ه لەوانەیە نەتوانم

بە وشە دهریببڕم».
وتیش���ی« :راس���تە هی���چ ش���تێکی
مادیمان دەست ناکەوێت ،بەاڵم لهروى
مەعنەویهوه زۆر ئاس���وده دهبین ،ئهم ه
جگ ه لهوهى لهم ئیش���ه خۆبهخشییهدا،
زۆر ئهزمون فێر بوم».
بهكاریگهری���ی قهیرانى دارایی ،ئێس���تا
دهرفهتى دامهزراندن چ به ههمیشهیی و
چ ب ه گرێبهس���ت ،بۆ دهرچوانى زانكۆ و
پهیمانگاكان زۆر زهحمهته ،بهاڵم ئهم ه
كچانى بێهیوا نهك���ردوهو وایلێنهكردون
كه دهستهوهس���تان دانیشن ،بهڵكو بۆ
ئهوهى ل ه كاروان بهجێنهمێنن و بتوانن
پارێزگاریی ل ه پسپۆڕێتیهكهیان بكهن،
رویان لهكارى خۆبهخشى كردوه.
سەرگوڵ س���ەمین 27 ،ساڵ ،یەکێکی
تره لەوکچانەی کە ئیش���ی خۆبەخشی

دهكات .وت���ى« :دوای تەواکردن���ی
پەیمان���گا و دانەمەزراندنمان ،هەس���تم
به بێتاقەتی دەکرد ،بۆیە بڕیارم دا کە
ئیشی خۆبەخشی بکەم لەو بوارهى ك ه
بڕوانامهم هێناوه».
وتیشی« :ئێس���تا وهكو خۆبهخش ل ه
فهرمانگهیهكدا دهستبهكار بوم لهكهالر،
ئهم���هش دهرفهتى ئ���هوهى پێدام ههم
شارهزاییم زیاتر بكهم ،ههم بتوانم لهم
رێگهیهوه خرمەتى کۆمەڵگا بکەم».
زۆرجار بۆ پێوانهكردنى رادهى باش���یی
و گونجاویی پیشهو كارهكان ،بڕی ئهو
پارهی���ه دهكرێت ه پێوهر ك ه وهكو موچ ه
یان ههقدهس���ت كهسهكه وهریدهگرێت،
بهاڵم كچانى خۆبهخش باسلهوهدهكهن
كه ئهگهرچی ئ���هوان هیچ موچیهكیان
پێنادرێت ،بهاڵم به شتى دیكه قهرهبو
كراونهتهوه.
دڵنیایی ،لهوبارهوه وتى« :ئهو ههستهى
له كارى خۆبهخشى بهدهستمهێناوه ،ب ه
هیچ كارێكى تر بهدهست نایات ،دهبێت
چی لهو سوپاس���گوزاریی و پێزانینان ه
خۆشتر بێت ك ه لهبهرامبهر كارهكهت دا
دهست دهكهوێت؟»
بهههمانشێوه( ،س���هرگوڵ)یش ئاماژه
بهوهدهكات كه هەرچەنده كارهكهى هیچ
دەستکەوتێكى مادیی بۆ فهراههم ناكات،
بهاڵم هەس���تێکی خۆشی پێبەخشیوه،
بهتایبهتى كهوهكخۆی وتى« :توانیومە
سودێک بە دەوروبەرم بگەیەنم».
ئهگهرچی كچ���ان بهزۆری ل��� ه كهرتى
گش���تیی و دام���ودهزگا حكومیهكان دا
وهكو خۆبهخش دهستبهكار دهبن ،بهاڵم
ههندێكى دیك ه له كچان ،جیاواز رۆشتون
و ل���ه كهرتى تایبهت دا بهخۆبهخش���ى
خزمهت دهكهن.
کاسیا فەریق 18 ،س���اڵ ،یهكێكه لهو

كچانه .ئەو پیش���ەیەکی خۆبەخش���یی
جیاوازت���رى هەڵب���ژاردوە و ل��� ه بوارى
راگهیاندن دا كاردهكات.
وتى« :ماوەی  3مانگە وەکو خۆبەخش
لە رادیۆ بەرنامە پێشکەش دەکەم ،زۆر
ئاسودەم بە ئیشەکەم».
ئەو باسی لەوەشکرد «بێگومان ئەگەر
خۆشەویستیت بۆ ئیش���ەکەت هەبێت،
ئ���هوا بەالت���ەوە گرنگ نابێ���ت ئەگەر
پاداشتی هەبێت یاخود نا».
ئهگ���هر كچانى خۆبهخ���ش ههریهكه و
لهناخی خۆی���هوه پاڵنهرێك���ى ههبێت
بۆ كارهكهى ،ئ���هوا بهرای چاالكوانێكى
ژنان ،ئهم حاڵهت ه هێمایه بۆ ش���تێكى
گهورهتر.
ڤیان س���ابیر ،چاالکوانی ب���واری ژنان
لەکەالر ،ئاماژه بهوهدهكات ك ه هۆشیاریی
كچان و ژنان گهیش���توه ب ه ئاستێك ك ه
دهیانهوێت هاوشێوهى پیاوان كار بكهن
و خۆیان له كۆمهڵگادا بسهلمێنن.
وتیشی« :ئێستا كچان پاش تهواوكردنى
خوێندن و وهرگرتنى پسپۆڕێتى ،رازیی
نین لهماڵهوه دابنیشن ،بهڵكو كاردهكهن
و پهره ب��� ه توانا و پس���پۆڕێتیهكهیان
دهدهن ،ئهگهر كارهك ه خۆبهخش���انهش
بێت».
ئهو ژنه چاالكوانه ،هێماى بهوهش���كرد
ك��� ه ئ���هوهى خۆبهخش���هكان دهیكهن
كارێكى «مروڤانەیە» ،پێش���یوایه ك ه
ئهم بابهته دهبێ���ت وهكو وانه منااڵنى
لهسهر رابهێنرێت له قوتابخانهدا.
وتیش���ی« :بێگوم���ان زیادبونی رێژهى
خۆبەخش���ی لەناو گومەڵگا دا شتێكی
ئەرێنیی���ە ،چونك���ە ب��� ه كاركردنیان
خزمهت بهكۆمهڵ���گا دهكهن ،ههروهك
بۆ خۆیش���یان ئهزمونیان زیاد دهكات و
سودی دهبێت بۆ بونیادنانى خود».
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ههم دیزاینهرهو ههمیش مۆدێل...

کچە دیزاینەرێک لە کەالر یەکەمین دیزاینی خۆی نمایش دەکات
◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
(مههتاب) ،كچه بهرگدورێكى
دانیشتوى شاری كهالره ،دهستى
بۆ پیشهو بوارێك بردوه ،كهتائێستا
لهناوچهكهدا هیچ كچ و ژنێك زات و
تواناى ئهوهى نهبوه دهستى بۆ ببات
و كارى تێدابكات ،ئهویش :دیزاین و
نمایشكردنى جلوبهرگه.
ئهم پیش���هیه ك��� ه ئهو كچه دهس���تى
داوهت���ێ ،ئهگهرچ���ی مێژویهكى دورى
ههیه ل ه واڵتاندا ،بهاڵم لهكوردس���تاندا
رهگێك���ى ئهوتۆی نیی���ه ،لهناوچهكهى
خۆیش���ی دا (گهرمی���ان) ،كارێكى زۆر
نوێ و بێپێشینهیه.
مەهت���اب عەبدوڵاڵ ،دەرچوی بەش���ی
ش���یکاری نەخۆش���یەکانى پهیمانگاى
تهكنیك���ی كهالره ،لەم���اوەی رابردودا
یەکەمی���ن دیزاین���ی جلوبهرگ���ى خۆی
باڵوک���ردەوە و لەهەم���ان کات���دا خۆی
نمایشی بهرههمهكهی خۆی کرد ،بهمهش
بو ب ه یهكهم كچ��� ه دیزاینهر و مۆدێلی
نمایشكردنى جلوبهرگ لهگهرمیان.
مەهتاب لەوبارەی���ەوە بۆ (نەوژین) دوا
و وتی« :سەرەتای دەستپێکردنم تەنها
حەزیک و خەونێک���ی مناڵی بو ،دواتر
توانیم پهرهى پێبدهم».
ئهو پێش ئهوهى رۆچێت ه ئهم بوارهوه،
بهكارى بهرگدوریی دهس���تى پێكردوهو
توانیویهتى دوكانێك بۆ ئهم پیشهی ه ل ه
كهالردا بكاتهوه.
وتى« :لەگەڵ ئەوەی بۆ کچێکی وەکو
من ل���ە الیەنی مادی���ەوە کارێکی گران
بو ،بەاڵم ئەس���تەم نەبو و بە پاڵپشتی
خێزانەکەم توانیم سەرکەوتو بم لەدانانی
دوکانەکەم».
ئ���هو ل��� ه دوكانهكهیدا دهس���تیكرد ب ه
جێبهجێكردنى بهش���ێك ل ه حهزهكانى

و ههن���گاوى ب���ۆ جێبهجێكردنى حهزه بۆ ئەوەیە ئەم پیش���ەیە ب���ە ناوچەکە
گهورهكهشى دهس���تپێكرد كه دیزاینی بناسێنم و پەرەی پێ بدەم».
ئهگ���هر دیزاینهرانى دونی���ا جلوبهرگ
جلوبهرگه.
وت���ى :ل��� ه دوكانهكهم���دا دهس���تم ب ه ئام���اده بكهن و كهس���انێكى تر وهكو
نمایشكردنى بهرههمهكانم كرد چ دورین «مۆدێ���ل» ئهو جالن��� ه نمایش بكهن،
بێت چ ئیش���ی دهستى ،ورده ورده ئهو ئهوا (مههتاب) ههردو كارهكهى لهخۆی
دیزاین و مۆدێالنهم نمایش كرد ك ه خۆم دا كورت كردوهتهوه.
لهوب���ارهوه وت���ى« :س���ەرەتای کاری
دیزاینم كردون.
مێژوى كاری بهرگدوریی بۆ ژنان كۆنه ،دیزاین���م ل���ە دیزاینکردن���ی جلەکانی
ب���هاڵم بونى دوكانى بهرگ���دوری ژنان ،خۆمەوە دەس���ت پێکرد و بیرۆکەم لە
ههنگاوێكى تازهی���ه ،ههربۆیه بێگومان دیزاین���ەرە جیهانیەکان���ەوە وەرگرت،
ئێس���تاش دوای ماندوبونێک���ی زۆر،
ئاستهنگی خۆیشی ههیه.
مەهت���اب نایش���ارێتەوه لەم���اوەی دڵخۆش���م بەوەی توانیم یەکەمین کاری
کارکردنیدا ناخۆش���ی و سەختی زۆری دیزانم باڵو بکەمەوە».
هاتۆتە رێ ،وەکو نەبونی کەس���ێک بۆ ئام���اژهى بهوهش���كرد بۆ ئ���هوهى ئهو
پاڵپش���تی و کەسێک بۆ ئەوەی لێیەوە دهقه بشكێنێت ،خۆی ههڵدهستێت ب ه
فێ���ری کارکردن ببێت ،هەروەها قس���ە نمایشكردنى جلوبهرگ ه دیزاینكراوهكانى
نەرێنیەکانی کۆمەڵگاش لەالیەکی ترەوە و دوات���ر باڵوكردنهوهی���ان ،بۆ ئهوهى
کارەکەی بۆ سەخت تر دەکردەوە ،بەاڵم لهورێگهیهوه ئهگهر كهسانێك جلوبهرگ ه
وهكخۆی دەڵێت« :ئەمانە هیچی نەبونە دیزاینكراوهكهی���ان پێج���وان ب���و ،لێی
هۆی ئەوەی بوەستم و ماندو ببم ،بەڵکو بكڕن.
هەمیشە هەوڵی خۆمم داوە و لەکۆتایدا ئهو باسلهوهشدهكات بهو توانا سنوردار
و بهو پش���تگیرییه كهم���هى كه ههیه،
توانیم ئەنجامەکەی ببینم».
پیش���ەی دیزاینکردن���ی جلوبەرگ لە كارهكهى قورس ه «کچێکی دیزاینەر لە
کوردستاندا بەگشتی پیشەیەکی تازەیه کەالردا جیاوازترە لە هەرناوچەیەکی تر
و لە کەالریشدا پیشەیەکی زۆر تازەترە لە روی سپۆنس���ەرو ریکالم و مۆدیل و
و هێشتا ماویەتی تاوەکو پیشەیەکی باو پشتگیریهوه».
س���هرباری ئهم���هش ،بێئومێ���د نییهو
لێی بڕوانرێت.
مەهتاب ،لەمبارەیەوە وتى« :پیش���ەی گهش���بین ه بهم كارهى دهستیپێكردوهو
دیزاینکردن���ی جلوب���ەرگ پیش���ەیەکی نهك ههر ئهوهش ،بهڵكو ههنگاوهكهى
زۆر ت���ازە و دەگمەن���ە و ئەوانەی لەم خ���ۆی وهها وێن���ادهكات ك���ه كچانى
بوارەدا کاردەکەن بەگشتی تاکە کەسن دیكه دهتوانن وهك���و نمونهیهك چاوی
و لەالی���ەن کۆمپانیایەک���ی تایبەتەوە لێبكهن.
لهوبارهوه وتى« :ب ه کچان دهڵێم ئەگەر
سپۆنسەر ناکرێن».
بهاڵم هێشتا ئهم ئاستهنگ و رێگریانه ،خەونێکی���ان هەیە ،ئەگ���ەر دەیانەوێت
دڵخۆش���یی و حهماس���ی ئهو كچهیان ببنە خاوەنی کار و پیش���ەیەک بە دڵی
كهمنهكردوهتهوه ،بهڵكو ئهو ئاسودهی ه خۆیان ،ئەوا بێگومان دەبێت کۆڵ نەدەن
ب���ەوەی توانیویەتی پیش���ەکە بهێنێتە و بەرگ���ەی س���ەختی و ماندوبونەکان
کەالرەوه و دەشڵێت« :هەمو هەوڵێکم بگرن».

ئافرەتان کاری بەرگدوری دەبەنە بازاڕەکان
كردنهوهى دوكان
دهرفهتى سهردانى
كردنمانى لهالیهن
ژنانهوه زیاتر كردوه

◘ نەوژین ،دیمەن ئیسماعیل
رهنگه یهكێك له دێرین ترین ئهو
پیشانهى ژنان لهگهرمیان كردویانه،
بهرگدوریی بێت ،له رابردو و ئێستاشدا
ژنان زۆرتر ئهم پیشهیه ل ه ماڵهوه
ئهنجام دهدهن ،بهاڵم ژمارهیهك ژن
لهگهرمیان ،بڕیاریانداوه پیشهكهیان
زیاتر پهره پێبدهن ،ههربۆی ه
كارهكهیان بردوهت ه نێو بازاڕ و
دوكانهكان.
لهئێس���تادا ژمارهیهك ل ه ژنانى بهرگدور
لهگهرمی���ان ،ههر بهوه رازیی نهبون ك ه
پیش���هكهیان له چوارچێوهى ماڵهوهیان
دا ئهنج���ام بدهن ،بهڵك���و ئهو كارهیان
پهرهپێ���داوهو توانیویان��� ه دوكان و

فرۆش���گاى تایبهت ب ه خۆیان ل ه بازاڕ و
گهڕهكهكانى دیكهدا بكهنهوه.
ئهو ژنان ه هۆكاری سهرهكی روكردنیان
ل���هم ههنگاوه ،دهگێڕن���هوه بۆ گۆڕانی
س���هردهم و فراوانبون���ی عهقڵیهت���ی
كۆمهڵگا ،بهوهى ئیتر ژنانیش دهتوانن
ل ه بازاڕ و ش���وێنه گشتییهكان دا وهكو
پیاوان كار بكهن.
س���ۆیلە ئەحمەد 47 ،ساڵ ،لە گەڕەکی
(گ���ۆران)ى ق���هزاى ك���هالر ،دوکانی
بەرگ���دوری کردوهت���ەوە .لهبارهى ئهم
ههن���گاوهى ،بۆ (نەوژی���ن) وتی« :من
ماوهیهكى زۆره لهم بوارهدا كاردهكهم،
كهدهستم پێكرد تاماوهیهك پێش ئێستا،
ههر ل ه ماڵهوه كارهكانم دهكرد».
لهب���ارهى گواس���تنهوهى پیش���هكهى
لهماڵ���هوه بۆ دوكان( ،س���ۆیله) وتى:

«کارەکانم لە ماڵەوە بە باشی نەدەچو
بەڕێ���وە ،ههربۆی ه بڕی���ارم دا دوکانی
بەرگدوری بکەمەوە و پیشەکەم فراوانتر
بکەم».
گواس���تنهوهى پیش���هی بهرگدوری���ی
ژنان ل ه ماڵهوه بۆ ب���ازاڕ ،رهههندێكى
دیكهش���ى ههی���ه ،ئهوی���ش برهودانى
زیاتره ب ه پیشهكه ،چونكه وهكو ژنانى
بهرگدور باس���ی لێوه دهكهن ،پێش���تر
زۆرت���ر ژنانێ���ك س���هردانیان دهكردن
ك��� ه ناس���راو و خزمیان ب���ون ،بهاڵم
كهدوكانی���ان دان���اوه ،رێژهیهكى زۆرتر
ل ه ژنان س���هردانیان دهك���هن ،ئهمهش
دهرفهت ه بۆ باشتركردنى بازاڕیان.
وەزیرە مهحمود 47 ،س���اڵ ،لەبازاڕی
شاری کەالر (تەالری هاوچەرخ) دوکانی
بهرگدوریی هەیە .ب���ۆ (نەوژین) وتى:

«ئهگەر ل���ە ماڵەوە بم ناس���راو نابم،
بهاڵم لێره باشتر دهناسرێم و دهرفهتى
سهردانى ژنانى زۆرتریشمان ههیه».
خاڵێكى تر كه ئهو ژنه بهرگدوره هێماى
بۆكرد ،ئهوهی ه كه لهئێستادا بهوهۆیهى
دوكانیان ههیه ،بۆیه ئاسانكاریش��� ه بۆ
ئهو كهس���انهى دهیانهوێت سهردانیان
بكهن.
وت���ى« :پێش���تر ههت���ا ناونیش���انى
ماڵهوهی���ان بدۆزیایهت���هوه گران بو بۆ
ژنان ،بهاڵم ئێس���تا چونك ه ل ه بازاڕین،
ئاسانتر ش���وێنى كارهكهم دهدۆزنهوهو
سهردانم دهكهن».
ب���هاڵم وادیاره ههم���و هۆكارهكانى ئهم
ههنگاونانهى ژنانى بهرگدورى گهرمیان
روهو ب���ازاڕهكان ،وهك���و ی���هك نییه،
چونكه ئەگەر (سۆیلە) بە هۆی بچوکی
ش���وێنەکەیەوە دوکان���ی دانابێت ،ئەوا
(س���همیره) بە هۆی قەیرانی داراییەوە
روى لهو كاره ناوه.
س���همیره ،ك���ه تهمهن���ى  45س���اڵهو
بهرگ���دوره ل ه ب���ازاڕى ش���اری كهالر،

وتى« :بهكاریگهری���ی قهیرانى دارایی،
ب���اری داراییم���ان خراپ ب���و ،بۆیه و
بهمهبهس���تى دهربازبون لهو باره ،ئهم
دوكانى بهرگدوریهم كردهوه و تائێس���تا
بهردهوامم».
(س���ەمیرە) لە گ���ەڵ کاری بەرگدوری
دا ،بابهت و كهرهس���تهى جوانكاریی و
پێداویس���تییهكانى دیكهى ئافرهتان و
قوم���اش و جلوبەرگی منااڵنیش ههر ل ه
دوكانهكهى دا دهفرۆشێت .باس لهوهش
دهكات كه كارهكهیان پێشوازیی باشی
لێكراوه لهالیهن خهڵكیهوه.
وتى« :لەالیەن ئافرەتانەوە دەستخۆشی
زۆرمان لێک���راوە بۆ ئهم كاره ،ئهمهش
هاندانێكى باشه بۆمان».
ئهم قس���هیه ،كچێك ك ه له دوكانهكهى
(س���همیره)دا چاوم���ان پێك���هوت،
پشتڕاستی كردهوه.
ئهو كچ ه ك��� ه ناوى (چ���اوان قادر)هو
تهمهنى  25س���اڵه ،دەستخۆش���ی لەم
ههن���گاوه ك���رد و بۆ (نەوژی���ن) وتی:
«ههنگاوێك���ى زۆرب���اش و گونج���اوه،
ههروهها ئاس���انكاریی ه ب���ۆ ئێمهش ك ه
مامهڵهو گفتوگۆ لهگ���هڵ ئافرهتێك دا
بكهین بۆ كڕینی پێداویس���تی و دورینی
جلوبهرگهكانمان».
ب���هاڵم ئای���ا ژنان���ى بهرگ���دور ئ���هم
دهستخۆش���یی و پاڵپشتیهى ئافرهتانى
دیكه ،تاچهند لهالیهن خێزانهكانیانهوه
ئاراس���تهیان دهكرێت؟ ئهوان لهبارهى
كارهكانیانهوه چی دهڵێن؟ ئایا رێگرییان
لێناكهن؟
لهوب���ارهوه (وەزی���رە) وت���ى:
«بهدڵنییاییهوه خێزانهكهم پاڵپش���ت
و هاوكارم���ن ،چونك ه ئهگ���ەر هاوکاری
خێزانەک���ەم نەبێت ،ناتوانم ههنگاوێكى
وهه���ا بنێم و ههروهه���ا بەردەوامی بە
کارەکەم بدەم».
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ژنان تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان دهكهن ه شوێنى بازاڕكردن
لهرێگهى تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوه
ئهو كهلوپهالنهى
دهمهوێت دهیانكڕم

◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
ههتا پێش ماوهیهك ،ئهگهر (كیژان)
بیویستایه كهرهستهیهك بۆخۆی
بكڕێت ،ئهبوایه پێشتر ئامادهكاریی
بكردایهو كاتێكى بدۆزیایهتهوه بۆ
ئهوهى بیقۆزێتهوه بۆچون ه بازاڕ ،بهاڵم
ئێستا رهوشهكه گۆڕاوه ،ئهو لهماڵی
خۆیهوهو به تهچكردنى شاشهى
مۆبایلهكهى ،دهتوانێت ئهوهى بیهوێت
بێت ه ماڵهكهى.
ح���هز و ئارهزوى ژنان ب���ۆ بازاڕكردن،

ح���هز و ئارهزویهك���ى تایب���هت و
جی���اوازه ،ب���هاڵم لهئێس���تادا بههۆى
بهرب�ڵ�اوى ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتی���هكان و
زیاتر بهكارهێنانی���ان لهالیهن ژنانهوه،
ل ه ب���ری روكردن ه ب���ازاڕهكان لهرێگهى
ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان���هوه كهلوپهل و
پێداویستیهكانیان دهكڕن.
كی���ژان عهزیز 22 ،س���اڵ ،خوێندكارى
دواقۆناغ���ى زانكۆی���ه ،دهڵێ���ت« :من
بهه���ۆى ئهوهى ك ه خوێن���دكارم كهمتر
كات���ى چون ه ب���ازاڕم ههی���ه ،ههربۆی ه
لهرێگهى ت���ۆڕهكۆمهاڵیهتیهكانهوه ئهو
كهلوپهل و پێداویستیانهى كهدهمهوێت،

دهیكڕم».
وتیشى« :هۆكارى سهرهكى بازاركردنم
له رێگ���هى ت���ۆره كۆمهاڵیهتیهكانهوه
ئهوهیه ،ئهوهى مهبهس���تمه ب ه ئاسانتر
دهس���تم دهكهوێت و كاتێكى زۆریش���ى
پێویست نیه».
ئ���هو ژنانهى ك ه كار دهكهن و دهوامیان
ههی ه بهتهنیا نین ل ه بهكارهێنانى تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان بۆ كڕینی ش���تومهك،
بهڵك���و ئ���هو ژنان���هى كاری���ان نییهو
لهماڵهوهن ،بهههمانشێوه لهم رێگهیهوه
بازاڕكردن دهكهن.
روخ���ۆش محهم���هد 29 ،س���اڵ ،ژنى

ماڵ���هوه ،بۆ (نهوژین) وت���ى« :لهبهر
ئهوهى كه مناڵێكى بچوكم ههیه ،كهمتر
دهچمه بازاڕ و ئهو كهلوپهل و كااڵیهى
ك ه خواستم لهسهریهتى ل ه رێگهی تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوه دهیكڕم».
وتیشى« :سودێكى ترى ئهم بازاڕكردن ه
ئهوهیه كهزیاتر دڵنیا دهبمهوه ل ه نرخ و
جۆر و كوالێتى ئهو كااڵیهى كهدهمهوێت
بیكڕم».
لهبهرامب���هردا ،ههندێكى دیك ه ل ه ژنان
بازاڕكردن���ى ئۆنالین به گونجاو نازانن و
متمانهیهكى تهواویان پێی نیه ،بهتایبهت
ك ه تاقیي���ان كردوهتهوهو كارهكهیان ب ه
دڵ نهبوه.
ش���یالن محەم���ەد27 ،س���اڵ ،دەڵێت:
«چەن���د جارێ���ک ل���ە رێگ���ەی تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکانەوە بازاڕم کردوە ،بەاڵم
ئ���ەو کااڵیەی کە ویس���تومە بەدرەنگی
گەشتوهتە دەستم».
وتیشی« :هەروەک پێشموایە بازاڕکردن

ل���ەو رێگەی���ەوە ئ���ەو خۆش���یەت پێ
نابەخش���ێت کە خۆت بڕۆیت���ە بازاڕ و
کەلوپ���ەل و پێداویس���تیەکانی خ���ۆت
بکڕیت».
ئهوهى تاوهكو ئێس���تا باسی لێوهكراوه
سود وهرگرتنى ئافرهتانه لهبازاڕ كردن
لهرێگ���هى ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه،
بهاڵم ئای���ا پیاوان تاچهن���د توانیویان ه
سودمهندبن لهم جۆره بازاڕكردنهدا؟
محهم���هد رهئ���وف 32 ،س���اڵ ،كارى
فرۆش���تنى موبایل له ب���ازاڕى كهالر دا
دهكات ،وتى« :م���ن حهزێكى زۆرم بۆ
كڕین���ى ئۆتۆمبێل ههیه ،ب���هاڵم لهبهر
ئ���هوهى ك ه دوكان���دارم كهمت���ر كاتى
ئهوهم ههیه ك ه سهردانى پێشانگاكانى
ئۆتۆمبیل بكهم ،بۆی��� ه لهرێگهى تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوه ئۆتۆمێل دهكڕم».
ت���ۆڕه
لهرێگ���هى
بازاڕك���ردن
كۆمهاڵیهتیهكان���هوه تهنها ژنانى كریار
لێى سودمهند نهبون ،بهڵكو سودى بهو
خانمانهش گهیاندوه ك ه فرۆشیارن.
دڵنی���ا خال���د 27 ،س���اڵ ،بهرگدورى
ژنان���ه لهك���هالر ،دهڵێت« :م���ن ئهو
جالنهى ك���هوا دهی���دورم ل��� ه رێگهى
ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان���هوه وێنهى باڵو
دهكهم���هوه ،ئهم���هش وایك���ردوه ك ه
كڕیارێكى باشم ههبێت و ههر لهرێگهى
ئهو تۆڕان���هوه پهیوهندیم پێوه بكهن و
داواى بكهن».
دڵنی���ا باس���ى لهوهش���كرد« :ئهمهش
وایك���ردوه ون بتوان���م ل���هم
رێگهیهوهریكالمێك���ى باش بۆ كارهكانم
بك���هم و كریارهكانیش���م به ئاس���انى
كارهكانم ببینن».

پیاوانى گهرمیان لەبارەی کارکردنی ژنانەوە چی دهڵێن؟
◘ نهوژین ،پەرژین کامەران
پیاوانى گهرمیان لهبارهى كاركردنى
ژنانهوه ،رای جیاوازیان ههیه،
ههندێكیان به یهكجارى ئهوه رهد
دهكهنهوه ژنان كار بكهن ،ههندێكی
تریشیان پێیان ئاساییه ،بهاڵم لهم
نێوانهشدا ههندێكى تر له پیاوان
دودڵن ل ه كاركردنى ژنان و وایدهبینن
ك ه كاركردن ئاساييە ئهگهر نهبێت ه
هۆی دروستبونى كێشهى خێزانى.
بە بەراورد بە س���ااڵنی رابردو ،ئێس���تا
رێژەی ژنانی ئیش���کەر ل ه كوردس���تان
و گهرمیان بهتایبهت���ى روی لەزیادبون
ک���ردوە ،ئهمهش ههندێ���ك گۆڕانكاریی
ل ه تێڕوانین���ی پیاواندا ب���ۆ كاركردنى
ژنان هێناوهت ه ئاراوه ،بەاڵم هێش���تا بە
هۆکاری جۆراوجۆر پیاوانى دیك ه ههن،
ك ه كاركردن ب ه كارى ژنان نازانن.
محەمەد ئەحمەد 35 ،ساڵ ،کاسبکارێكى
دانیشتوی قهزاى کەالرە ،پێیوایه ژنان
دهبێ���ت كارى ماڵهوه بك���هن نهك ل ه
دهرهوه كاربكهن .ئهو بۆ (نەوژین) دوا
و وتی« :لەم ناوچەیەی ئێمە عەیبەیە
ژن کار بکات ،ئەگەر ژن کاربکات ،ئەی
کێ خزمەتی ماڵ و مناڵی بکات؟»
پی���اوان رای جیاوازی���ان ل��� ه ب���ارهى
كاركردنى ژنانهوه ههیه و بهش���ێكیان
پێیانوای��� ه كۆمهڵگا وایك���ردوه ئافرهت
نهتوانێت كاربكات.
دالوەر ئیبراهیم 30 ،س���اڵ ،پیش���هى
مامۆستایە و خێزانداره ،باس لەوەدەکات
«كۆمهڵگا وایكردوه ك ه پیاوان زۆرجار
ب ه باش���ترى بزانن ك ه هاوسهرهكانیان
مناڵەکان���ی گەورە ب���کات وهك لهوهى
كاربكات».
دەشڵێت« :ك ه باس���ى كاركردنى ژنان
دهكرێ���ت ،نابێت دڵپیس���ی هەندێک لە
پیاوان لەیاد بکرێت ،چونکە کەسانێک
ب���ە بیان���وی دڵپیس���ی ،رێگرب���ون لە
کارکردنی هاوسەرەکانیان لەدەرەوە».

ژن خاوەنى
ئابوری خۆی
نەبێت ،بونێکی
پەراوێز خراوی
دەبێت
(دالوهر) پێیوای��� ه كاركردن���ى ژن���ان
ئاسایی ه و دهڵێت :ئهگهر ژن کار بکات
هاوكارێكى باشى هاوسهرهكهى دهبێت
و ههروهها هۆكارێكیشه بۆ بهختهوهرى
خێزانهكان.
الیهنێكى ترى كاركردنى ئافرهتان بهوه
دهبهس���ترێتهوه كه ببن ه خاوهن ئابورى
س���هربهخۆى خۆیان ،كهمت���ر دهكهون ه
ژێر كۆنترۆلى پیاوانهوه كه ل ه كۆمهڵگا
پیاوساالریهكاندا باوه.
«سەربەخۆی ئابوری دواجار سەربەخۆی
کۆمەاڵیەتیش���ی بەدوادا دێت»( .هیوا
ئهحمهد) وای وت.
ئهو ك ه تهمهنى  37س���اڵه و پیش���هى
فهرمانبهره ،بۆ (نهوژین) وتى:هەمیشە
پیاوان لەڕێگەی کۆنترۆڵکردنی ئابوری
مێینەوە پاش���کۆیەتی ئەو رەگەزەیان
بەردەوامی پێداوە.
(دالوهر)ی���ش هاوڕای (هی���وا) بو لهم
بارهیهوهو وت���ی« :عەقڵیەتی هەندێک
ل���ە ژن���ان وابوە ک���ە کاتێ���ک خۆیان
دهبن ه خاوەنى سەرچاوەی داهات ،زۆر
گوێڕایەڵی مێردەکەیان نابن».
لهم س���ااڵنانهى دوایدا كاركردنى ژنان
بهش���ێویهكى بهرچاو زی���ادى كردوه و
تهنانهت ههندێكیش ب ه شكاندنى كۆت ه

كۆمهاڵیهتیهكان ناوى دهبهن.
سوارە حەمە س���اڵح ،تهمهنى ساڵه و
دەرچوی زانکۆیه ،پێیوای ه هیچ کێشەیەک
دروست نابێت ئهگەر ژن خاوەنى پیشهو
ئابوری س���ەربەخۆی خۆی بێت ،بەاڵم
بهوت���هى خۆی «ئهم كاره نەبێتە هۆی
تێکدانی شیرازەی خێزان ،ماڵێک نهبێت
فرە ساحێب بێت».
جهختیكردهوه« :ترس���ی پیاو لە بونی
ئاب���وری س���ەربەخۆی ژن ،تەنه���ا لە
تێکچونی شیرازەی خێزانەوهیه».
لە ب���ارەی لەمپەرەکانی بەردەم کاردنی
ژنان لە روی کۆمەاڵیەتییەوە ،توێژهرێكى
كۆمهاڵیهتى وایدهبینێت كۆمهڵگا نهریت
س���االرهكان له پێدانى ئ���ازادى ژن بۆ
كاركردن دهترسن.
خالی���د عەبدولکەریم ،ب���ه (نهوژین)ى

وت« :بەربەس���تە کۆمەاڵیەتییەکان���ی
ب���ەردەم کارکردن���ی ژن ،پەیوەن���دی
بەپیاو یان خێزانەوە ،هۆکاری مانەوەی
بەربەستەکانیش لهوهى ژنێک نەتوانێت
لە هەندێک شوێن كاربکات ،بۆ عەقڵیەتی
کۆمەڵگا دەگەڕێتەوە».
ب���اس لهوهش���دهكات« :کۆمەڵگ���ەی
داخ���راوی نەریت س���االریی ،لەپێدانی
ئازادی بۆ کاردنی ژن ئەترسێت».
بهاڵم شارهزایهكى ئابوریی ،بۆچونێكى
دیك���هى ههیهو پێیوای ه كهنارخس���تنى
ژنان لهكار ،لێكهوتهى خراپی بۆس���هر
گهش���هكردن و گهش���هپێدانى كۆمهڵگا
ههیه.
مش���یر عارف 51 ،س���اڵ ،مامۆستای
ئاب���وری ،س���ەبارەت بەگرنگ���ی کاری
ژن ،ل���ەڕوی ئابوریی���هوه بۆ(نەوژین)

وتی« :ئاس���تی هۆش���یاری کۆمەڵگە
و پێش���کەوتنی ئاب���وری تەواوک���ەری
یەکت���رن ،بەرەوپێش���چون لەه���ەر
الیەنێکی���ان یارمەتیدەرە بۆ بوژانەوەی
ئەویتریان».
ئەوەی تێبین���ی دەکرێت گۆڕانی گەورە
بەس���ەر بیرکردنەوەی تاکی کۆمەڵگادا
هاتوە ،س���ەبارەت بە پرسی کارکردن و
بەش���داری ژنان لە بەڕێوەچونی ژیاندا،
بەاڵم هێش���تا وادەردەکەوێت لە هەندێ
ش���وێن نەریتی کۆن زاڵ���ە کە ئامادەی
قبوڵکردنی ئەم کرانەوەیە نیە.
بهپێچهوان���هى ئ���هم نهریت���هوه ،ئهو
مامۆس���تای ه وایدهبینێ���ت «ژن وەکو
هەر تاکێکی کۆمەڵگا ،خاوەنى ئابوری
خۆی نەبێت ،بونێک���ی پەراوێز خراوی
دەبێت».
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ژنان کەالر گوڵڕێژ دەکەن

◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
دیمەنی باخچە و گوڵ و گوڵزارەکانی
بەردەرگای مااڵن لە کۆاڵن و
گەرەکەکانی قەزای کەالر ،بوهتە
جێگەی سەرنجڕاکێشانی ئەو
کەسانهی کە پێیدا تێدەپەڕن ،ئەمەش
دهریدهخات ژنان پتر ل ه جاران،
گرنگیی ب ه سهوزایی و ژینگهكهیان
دهدهن.
ئهگهر جاران بینینی چڕیی دار و گوڵ و
باخچهى زۆر و رازاوه حاڵهتێكى كهم و
دهگمهن بوبێت له ناو قهزاى كهالر ،ئهوا
ئێستا پێچهوانه بوهتهوه ،بهشێوهیهك

كه زۆرینهى ماڵهكان گرنگیی بهم الیهن ه
دهدهن و ئهگ���هر باخچ���هو داریش���یان
نهبێت ،ئهوا به ئینجانهو سهتڵی پڕ ل ه
گوڵ ،قهرهبوى دهكهنهوه.
بهاڵم ئهم حهزی گوڵ و سهوزاییه ،لهالی
هەندێک لە خانمان ،وهكو خۆشەویستی
مناڵه لە دڵیان دا ،ههربۆیه ناپهرمونهوه
ل���هوهى زیاتر و زیات���ر كار له باخچهو
روب���هره س���هوزاییهكانى ماڵهوهیان دا
بكهن.
کوێستان محهمەد 30 ،ساڵ ،لهوبارهوه
دەڵێت« :ه���ەر بەمناڵی کە باخچەمان
هەب���و لە ماڵەوە گوڵ���ی خۆم هەبوە و
بەخێوم کردوە ،ئەم���ەش بوە هۆکاری
ئەوەی خۆشەویس���تی تایبەت لە دڵمدا

بێت بۆ گوڵەکانم ،ئێستا ئەوان بەشێکن بەهەم���ان ش���ێوە (کەژاڵ عوس���مان)
دهڵێت« :کاتێ���ک گوڵەکان ئاو دەدەم
لە ژیانم».
بەهەمان ش���ێوە ،کەژاڵ عوسمان 25 ،و خەریکی���ان دەبم ،هەمو خەمێکم بیر
س���اڵ ،دەڵێت« :هەر بە مناڵی عاشقی دەچێتەوە ،ئەگەری���ش بێتاقەت بم کە
گوڵ بوم ،لە هەرش���وێنێک ژیابم ئەگەر دەچمە باخچەکەوە ب���ە بینینی ئەوان
ی���ەک تۆز ش���وێنیش ههبێت من گوڵی ئاسودە دەبم».
ئەم راس���تیەش لە زۆرێک لە توێژینەوە
خۆم رواندوە».
ههندێك���ى تر له ژنان ،گوڵیان كردوهت ه زانس���تیەکان پشتڕاس���تکراوەتەوە کە
هاوڕێیهك���ى تایبهتیان ،ئ���هوان كاتێك بونی گوڵ و باخچە لە مااڵن هۆکارێكە
نیگهران و توڕه دهبن ،خهمبارییهكهیان بۆ بەخش���ینی ئارامی و كەمكردنەوەی
فش���ار و گرفتى دهرونى و بێتاقەتی و
به گوڵهكانیان دهڕوهێننهوه.
رابیع���ە مەحمود 47 ،س���اڵ ،دەڵێت :بەهێزكردنی ی���ادەوەری ،هەروەها کەم
«هەندێکجار ک���ە خەمباربم ،گوڵەکانم كردنەوەی مەترس���یەکانی هەندێک لە
باش���ترین هاوڕێمن بۆ ئهوهى لەگەڵیان نەخۆشیەکان.
هەندێ���ک لەم خانمانە ئ���ارەزوی ئەوە
بم و بێمهوه سهرخۆم».

کچێک دوای  9ساڵ لە وەرزشوانی حکومەت پەکی دەخات
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
هەر لە مناڵیەوە خولیای وەرزش
لەناخیدا چەکەرەی کردوە ،ئەم
خولیایەشی پەرەپێداوە و کاری لەسەر
کردوە و تێکۆشاوە ،هەروەک خۆشی،
دەڵێت« :وەرزش لە خوێنم دایە»،
ههربۆیه وهكو كچه وهرزشكارێكى
سهركهوتو لهگهرمیان دهركهوتوه.
چنور محەمەد س���اڵح ،لە ساڵی 1988
لە قەزای کەالر هاتوەتە دنیاوە ،ماوەی
 9س���اڵە لەریزی یانەی (شێروانە) لە
شاری کەالر ،یاری بالە ئەنجامدەدات.
لە چاوپێکەوتنێکی رۆژنامەی (نەوژین)
دا( ،چنور) باس لە سەرەتاکانی هاتنە
نێو دنیای وەرزشی خۆی دەکات .وتی:
«هەر لە تەمەن���ی مناڵیمەوە ئارەزوی
وەرزش���وانیم هەبوە و ویس���تومە ببمە
وەرزشوانێکی بەتوانا و بەناوبانگ».
ئام���اژەی بەوەش���دا :لە س���اڵی 2009
بەهاوکاری (م.بەهار) کە مامۆس���تای
وانەی وەرزشم بو لەقوتابخانە ،رۆشتمە
یانەی (شێروانە).
ئەم کچ���ە لەماوەی تەمەنی وەرزش���ی
خ���ۆی دا ،بەش���داری ل���ە چەندی���ن
پاڵەوانیەتی دا کردوە و لەو روەوە چەند
خەاڵتێکی بەدەست هێناوە ،کەباشترین
و کۆتا دەستکەوتی ئەم کچە یاریزانە،
بهدهس���تهێنانى پلەی سێیەم بو لەسەر
ئاستی عێراق ،بۆ یاریەکانی گۆرەپان و
مەیدان لە ساڵی  2016دا.
ل���ە وهاڵم���ى پرس���یارێکی (نەوژین)
دا س���ەبارەت ب���ەوەی تاوەکو ئێس���تا

توشی رێگری و ئاس���تەنگ بوەتەوەوە
لە الیەن کۆمەڵ���گا و خێزانەوە ،وتى:
«خێزانەکەم نە پاڵپش���تیان کردوم نە
ڕێگری���ان لێکردوم ،هەر قس���ەیەکیش
لەالیەن کۆمەڵگاوە توش���م بوبێت گوێم
پێن���ەداوە ،چونک���ە ئهوهدهزان���م ك ه
وەرزشوانی تاڕادەیەک بەکارێکی کوڕانە
ناس���راوە لە کومهڵگا دا بۆیه چاوهڕێی
ههڵوێستى وههاش دهكهین».
ههرل���هم روهوه ،ئەوەش���ی خس���تهڕو
لەالیەن یانەی (ئەفرۆدێت) لە ش���اری
س���لێمانی داوای ئەوەی پێشكهشكراوه
ل ه ریزهكانی���ان دا ببێت ه یاریزانى تیپی
تۆپ���ی پێی���ان ،بەاڵم وهكخ���ۆی وتى:
«بەهۆی قس���ە و قس���ەڵۆکی کۆمەڵگا
و رێگری ماڵ���ەوە ،نەمتوانی بڕۆمە ئەو
یانەیە».
س���هرباری ئهو ئاستهنگ و رێگریانهش،
بهاڵم (چنور) دهستبهرداری گهشبینیی
و پێداگیریی خۆی لهسهر بهردهوام بون
نهبوه ،ههربۆی���ه داوا ل ه کچان دهكات
کە هەر خولی���ا و حەزێکیان هەبێت بۆ
ئەنجامدان���ی کارێک هەوڵ���ی بو بدەن،
بەبێ گوێدانە قسەی کۆمەڵگا.
وتى« :پێموایە کاتی ئەوە هاتوە ئێمەی
کچان چیتر كۆتكراوى کۆمەڵگا نەبین و
ئەو کارەی کەخواستی خۆمانی لەسەرە
پێویستە هەوڵی بۆبدەین بۆ ئەوەی پێی
بگەین و بەدەستی بێنین».
لهئێستادا چنور پاش  9ساڵ یاریكردن
له ریزی یانهى شێروانه ،دهستبهردارى
یانهك���هى بوه ،ئهوی���ش بههۆی بڕینی
ههمو كۆمهك و پێدانى ههر شایستهیهكى
دارایی.

کاتی ئەوە هاتوە
ئێمەی کچان
چیتر كۆتكراوى
کۆمەڵگا نەبین
بهخهمباری���هوه بۆ (نهوژین) وتى« :لە
ئێستادا بەهۆی برینی شایستەدارایەکەم
و دابی���ن نەکردنی کەلوپەل���ی تایبەت
بەوەرزش���کردن ،ل���ه یاریك���ردن ل��� ه
ری���زی یان���هى ش���ێروانهو وەرزش
دورکەوتومەت���ەوە ،ب���هاڵم وهرزش���ی
كهسیی دهكهم».
ئهم ح���هزهى كه (چن���ور) بۆ وهرزش
ههیهت���ى ،نهیویس���توه تهنها لهس���هر
ئاستى كهس���یی برهوى پێبدات ،بهڵكو
هانى كچانى هاوڕێش���ی داوه بۆ هاتن ه
مهیدانهكهوه.
ش���ەیدا ئەکرەم 26 ،س���اڵ ،کە ماوەی
زیات���ر لە  12س���اڵە هاوڕێیەکی نزیکی
(چنور)ە ،وت���ى« :ئێمەی ژنان رۆژانە
س���ەردانی هۆڵەکان���ی وەرزش دەکەین
بەمەبەستی ئەنجامدانی وەرزش ،بەاڵم
(چن���ور) نەیویس���توە بەتەنه���ا خۆی
وەرزش بکاتە پیشە ،بەڵکو ویستویەتی
ببێت���ە رێگا خۆش���کەرێک ب���ۆ ئەوەی
کچانی تریش بێنێتە مەیدانەکەوە».

دەک���ەن گوڵ رێژکردن و س���ەوزکردنی
شار پێشبڕکێی لەسەر بکرێت ،تاوەکو
س���ەوزکردنی ش���ار وەک نەریتێک���ی
لێبێت.
رابیع���ە مەحمود ،لهوب���ارهوه دهڵێت:
«پێمخۆش���ە ك���ه پێش���بڕكێیهكى
لهوش���ێوهی ه ههبێت بۆ ئ���هوهى ببێت ه
هاندهر بۆ ژنان بۆ ئهوهى گرنگیی زیاتر
ب ه سهوازیی بدهن».
وتیش���ی :هەمو دراوسێکانیش���م زیاتر
لەمن گرنگ���ی بە گوڵ ب���دەن و هەمو
ساڵێکیش لە وەرزی گوڵ و قەڵەمکردن،
قەڵەم دەنێرم بۆ هەمو دراوس���ێکانم و
ئەوکەسانەشی کە ئارەزوی دەکەن.
گرنگ���ی دان ب���ە گوڵ و س���ەوزکردنی
باخچ���ەی مااڵن ،له ك���هالر دا به رادهو
ئاس���تى جی���اواز بونى ههب���وه ،بهاڵم
بهوتهى خاوهنى ش���هتڵگهیهك ،ماوهى
 8س���اڵ دهبێت فرهتر ب���رهوى پهیدا
كردوه.
محەمەد عهل���ی ،خاوەنی ش���ەتڵگەی
(دیمەنی شار) ،دهڵێت« :ماوهى زیاتر
لە  8ساڵ دەبێت بەشێوەیەکی بەرفراوان
گرنگیدان بە گوڵ و سەوزکردنی ماڵەکان
گەشەی کردوە».
ئهوهشى وت« :ئەو کەسانەی کە دێنە
شەتڵگەکەی ئێمە زیاتر خانمانن».
ئ���هو خاوهن���ى ش���هتڵگهیه ،ئاماژهى
بهوهك���رد ك ه وادیاره خهڵكى هۆش���یار
بونهتهوه لهوهى بۆ ئهوهى ژینگهكهیان
پاك و خۆش و لهبار بێت ،زیاتر لهههر
شتێك پێویستییان ب ه گوڵ و باخچهو
سهوزایی ههیه ،ئهمانهش ل ه گهرمیاندا
رێژهكهیان بهشێوهیهكى كهمه.
چونكه بەگوێرەی ستاندارە جیهانیەکان،
رێژەی س���ەوزایی لە ش���ارەکان دەبێت
لەنێ���وان  %١٥ب���ۆ%٢٥ى كۆی روبهرى
ناوچهك ه کەمت���ر نەبێت ،بەاڵم لە هیچ
شار و شارۆچکەیەکی هەرێمی کوردستان
س���ەوزایی رێژەی %١٤ی تێنەپەڕاندوە.
بەپێی دواین ئاماری رێكخراوی ئاڤیاری
بۆ هۆشیاریی ژینگەیی ،رێژەی سەوزایی
لە گەرمیان %٦ه.

رۆشنبیری
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ب ه هونهری دهستیی
بهرهنگارى توندوتیژی دهبنهوه

◘ نهوژین
چاالكیی و ههنگاوه رۆشنبیریی
و هونهریی و كهلتوریهكان بۆ
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی دژ
ب ه ژنان لهگهرمیان جیاواز خۆی
دهنوێنێت ،بهشێوهیهك رێكخراوى
وادى ل ه رێگهى نمایشكردنى هونهری
دهستیی كۆمهڵێك ل ه ژنانهوه،
دهیهوێت بهرهنگارى ئهم دیاردهی ه
ببێتهوه.
لهمیان���هى چاالكی��� ه جی���اواز و
جۆراوجۆرهكانیان���دا ،رێكخراوى وادی
ئهڵمانى كهل ه بوارى ژنان و پهرهپێدانى
تواناكانی���ان چاالك���ن ،ل���هم ماوهیهى
راب���ردودا بهپش���تیوانى ژمارهیهك ل ه
ژنان ،پێشانگای هونهر و كارى دهستیی
گهڕۆكی���ان ل���ه گوندهكان���ى گهرمیان
ك���ردهوه ،ك ه ژنان ب��� ه ئامادهكردن و
دروس���تكردنى ئ���هو بهره���هم و كاران ه
ههستابون.
لهیال ئهحمهد ،ئهندامى تیمی رێكخراوى
وادی لهگهرمیان ،لهوبارهوه به (نهوژین)

ى وت :لهچوارچێ���وهى چاالكیهكانمان
لهمیان���ى ههڵمهت���ى بهرهنگاربونهوهى
توندوتی���ژی ،ل���هم ماوهی���هى رابردودا
پرۆژهیهك���ى نوێم���ان لهگ���هڵ گروپی
یاران���ى مێخهك ئهنجام���دا ،كه ئهویش
نمایشكردنى بهرههمهكانیان بو ل ه كارى
دهستى و چنراو و كهرهستهى كهلتوریی
و هی دیكه له گوندهكانى گهرمیان.
وتیش���ی :ئهندامان���ى گروپ���ی كچانى
یاران���ى مێخهك ،ئهو بهره���هم و كاره
دهستیانهى دروستیان كردبو ،نمایشیان
كرد ،ئهمهش وهكو پهیامێك كه ژنان ب ه
كار و هونهریی دهس���تى و به تێكۆشان
و ههوڵ���دان ،روب���هڕوى پێش���ێلكردنى
مافهكانیان دهبنهوه.
گروپی كچانى یارانى مێخهك ،گروپێكى
كار و هونهریی دهس���تییهو ژمارهیهك
كچ���ى گهرمیان دروس���تیان ك���ردوه،
ك���ه لهرێگهیهوه كهرهس���تهو بهرههمى
هونهری���ی و كهلتوری���ی جۆراوج���ۆر
ل���ه چنی���ن و دروس���تكردن و دورین و
دیزاینك���ردن ئهنج���ام دهدهن و دواتر
لهرێگهى پێش���انگاكانیانهوه نمایش���ی
دهكهن.

ئهگهر مناڵیم بێتهوه..

◘ پهیمان ئهمین
ئهگهر مناڵیم بێتهوه ،پێی دەڵێم:
نەڕۆى ،چونك ه من نامهوێ گهورهبم
و دایك و باوكیشم ههرگهنجن ،نهمن
خهیاڵ دهكهم بمرن و نه ئهوان پیرن
بۆ مردن.
ئهگهر مناڵیم بێتەوه ،چاوهكانم ل ه
قهرهقهرهیهكدا توند دهنوقێنم و
ههتا  3دهژمێرم بۆ پاكبونهوه لهو
گوناهانەى لهگهورەبوندا كردم و الى
شاریش چۆڵناكهم تا دەستى هیچ
كام لهوانەى پێنەگا كهله پشتهوه
دهیانهوێت گڕ ل ه شارى راكردن بهدواى
پیكەنین دا بكهن.
ئهگەر مناڵیم بێتەوە ،ئیزنى لێ
دهخوازم لهسهرم رابوهستێ ،تا
كۆالرەى حهزهكانم دروست دهكەمهوەو

بهرزى دهكهمهوه بو ئاسمان.
ئهگەر مناڵیم بێتەوە ،پێی دهڵێم
دهست بگرێ ب ه حهبلى جۆالنەى
حهوشهكەمانهوه و نهبڕێ تا من تێر
دەبم له پێكهنین.
ئهگهر مناڵیم بێتەوە ،پێى دهڵێم
پهلەى رۆیشتنى نهبێت ،چونكه هێشتا
بارانى ئهو بوكهبهبارانهیه نهباریوه
ك ه تاسەرى كۆاڵن بهدوایدا رام كرد و
گهڕامهوه.
ئهگهر مناڵیم بێتەوه ،لهسهر سەكۆى
بهردەرگاى حهوشهكهمان خهتى خهت
خهتێن دەكێشم.
بهبهردێك ل ه عامودەكەى الى
ماڵى خۆمان دەدەم تا هاوڕێكانم
لهدهورم كۆببنهوه ،ئهو هاوڕێیانهى
شهڕه گهورهکەمان چكچكێ و
ئاشتبونهوهیشمان لهخهوههڵسانى
بهیانیهكى سوح بو.
ئهگهر مناڵیم بێتەوە ،ئهو جل ه
كوڕانەیە دهسوتێنم كه لهبهرى هاوڕێ
كچەكانم دهكرا و بهتهنیا لهسوچێكى
كواڵنهكهماندا دادهنیشتن و هیچ
كچ و كوڕێك رێزهبهرێزەى لهگەڵ
نهدهكردن.
ئهگهر مناڵیم بێتهوه ،تكاى لێدهكهم
و ناهێڵم بڕوا ،ههتا ئهو بهردهم بۆ
دههێنێتهوە كه كهوت ه ژێر خانوە
روخاوهكهمان.
ئهگهر مناڵیم بێتەوە ،پێی دهڵێم
هیشتا گلەییم ههیه ،چونكه تێر نهبوم
لهتۆ.

كچێک (کۆمەڵەی خوێنەرانی کەالر) بەڕێوەدەبات
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
ژمارهیهك كچ و كوڕى كهالر و
دهوروبهرى كه ل ه ئاستى تهمهن
و خوێندن دا جیاوازن ،خولیای
خوێندهوهو ئاڵوگۆڕی رۆشنبیریی
كۆی كردونهتهوهو گروپێكیان بۆ
برهودان بهو خولیایهیان دروستكردوه،
كه گروپهكهیان لهالیهن كچێكهوه
دامهزرێنراوهو بهڕێوهدهبرێت.

لهرێگهى ئهم
گروپهوه تۆڕێك
لهنێوان خوێنهران
دروست دهكهین

(کۆمەڵ���ەی خوێنەرانی ک���ەالر) ،ناوى
ئهو گروپ ه رۆشنبیرییهی ه ك ه ژمارهیهك
گهنج���ى گهرمی���ان ل ه ه���هردو رهگهز،
ههس���تاون به دروس���تكردنى ،ئهمهش
دواى ئ���هوهى بیرۆك���هى گروپهك��� ه ل ه
چهندین ش���وێنى دیكهى كوردس���تان
تاقیكراوهتهوهو سود و كاریگهریی باشی
ههبوه.
ل���هم گروپهدا جگه ل���هوهى ژمارهیهكى
بهرچاو ل ه ئهندامهكانى كچانن ،هاوكات
لهالیهن كچێكیش���هوه بهڕێوه دهبرێت و
سهرپهرشتیی كارهكانى دهكرێت.
دیالن ئەکرەم 25 ،ساڵ ،سهرپهرشتیاری
کۆمەڵەی خوێنەران���ی کەالره ،لهبارهى
بیرۆكهى كارهكهیان���هوه ،بۆ (نەوژین)
وتی« :ئ���ەم گروپە م���اوەی  6مانگە
دام���ەزراوە ,گروپێکی بێالیەن ه ل ه روی
سیاسیی و ئایدۆلۆژییهوه ،ئهندامهكانى
خهمی خوێندنهوهو بهرزكردنهوهى ئاستى
رۆش���نبیریی خۆیان و كۆمهڵگاكهیان،
كۆی كردونهتهوه».
لهب���ارهى ههنگاوهكان���ى س���هرهتاى
پێكهێنان���ى گروپهك���ه( ،دیالن) وتى:
«س���ەرەتا لە تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكانهوه
ریکالمم���ان ب���ۆ بیرۆكهكهم���ان كرد و
پاش���ان ئەنداممان وەرگ���رت لە هەردو
رەگەز ،بهاڵم بەشداریی کچان لە کوڕان
زیاتره».
وتیشی« :سودی گروپەکە بۆ یەکگرتو
کردنەوەی خوێندنەوەیە ،جێگایەکە ك ه
دهتوانێت خوێنەر کۆبکاتەوە بۆ ئەوەی
زانیاریەکان بگۆڕنەوە».
وهكخۆیان باسی لێوهدهكهن ،لهرێگهى
ئهم گروپهوه بهش���داران دهتوانن برهو
ب ه خولیاكانی���ان له خوێندنهوه بدهن و
ه���اوكات كارى دیكهى رۆش���نبیریی ك ه
خزمهت ب ه خۆیان و كۆمهڵگاش بكات،
ئهنجام دهدهن.

شاد ئیبراهیم 18 ،ساڵ ،كچه ئەندامێکی
کۆمەڵەکەیە ،بۆ (نەوژین) وتی« :ئێم ه
خوێنهرى باشمان ههیه ،بهاڵم پهرت و
باڵو ب���ون ،بۆیه لهرێگهى ئهم گروپهوه
دهتوانی���ن تۆڕێك لهنێ���وان خوێنهران
و ئهوان���هى دهیانهوێ���ت ببنه خوێنهر،
دروست بكهین».
ئهندامان���ى ئهم گروپ ه دوههفته جارێك
كۆدهبن���هوهو گفتوگۆی كراوه لهبارهى
ناوهڕۆكى كتێب���هكان ئهنجام دهدهن و
رای خۆی���ان لهبارهى ئ���هو كتێبانهوه
دهخهنهڕو ك ه خوێندویانهتهوه ،ههروهك
ههڵسهنگاندنیش بۆ كتێبهكان دهكهن.
ئەژی���ن س���تار 24 ،س���اڵ ،ئهندامێكى
دیك���هى كۆمهڵهكهیه .ب���ۆ (نەوژین)
دەڵێت« :ئهگەر خوێنەر بەتەنها کتێب
بخوێنێتەوە ،دیقەتی زۆر ش���ت نادات،
بەاڵم خوێندنى بەکۆمەڵ و گۆڕینهوهى
راوبۆچ���ون لهب���ارهى كتێبهكان���هوه،
واتلێدەکات ئاگاداری ئەو شتانە بیت کە
پێشتر سەرنجت نەداوە ،ئەمەش ئاگایی
خوێنهر زیاتر دهكات و هانیشی دهدات
بۆ خوێندنهوهى كتێبی دیكه».
جگ��� ه ل���ه ئاڵوگۆڕكردن���ى زانیاریی و
گفتوگۆكردن���ى رۆش���نبیریی ،كارێكى
دیكهى كۆمهڵهكه بریتی ه ل ه داشکاندنی
نرخی کتێبەکان یان دابینكردنى كتێبی
بێبهرامبهر بۆ ئهندامهكانى.
فریشتە ئەحمەد 23 ،ساڵ ،ئەندامێکی
تری کۆمەڵەکەی���ە ،بۆ (نەوژین) وتی:
«ههوڵمانداوه لهرێگهى كۆمهڵهكهمانهوه
كتێب بهنرخ���ی گونجاو ب���ۆ ئهندامان
دابی���ن بكهین ،ههروهك بهرێژهى  30بۆ
 %50داش���كاندنمان بۆ نرخی كتێبهكان
ك���ردوه ،ئێس���تا وایلێهات���وه كتێبمان

کێبڕکێی ئێمە بۆ
ئهوهی ه خوێنەری
راستەقینە
دروستبكهین

نییه ك ه نرخهكهى ل ه س���هروى  5ههزار
دینارهوه بێت».
ئهوهشیخس���تهڕو ،تهنان���هت ئهگ���هر
ئهندامهكانیان توان���اى كڕینی كتێبیان
نهبێت ،ئ���هوا بێبەرامب���ەر کتێبیان بۆ
دابین دەکەن.
ه���هروهك گروپهك ه ب���ۆ كۆمهككردنى
ئهندامهكانى ،ههنگاوی زیاتریشی ناوه،
بهوهى لهگهڵ دهزگاى (ئهندێش���ه) دا
رێككهوتوه كه ئهندامهكانى س���ودمهند
ببن له «كارتى ئهندێشه» كهلهرێگهی
ئهو كارتهوه داش���كاندن ب���ۆ كڕیاران
لهههندێك فرۆشگا و شوێنى جیاواز ل ه
بازاڕ دا دهكرێت.
لهوبارهوه سهرپهشتیاری گروپهك ه وتى:
«ئهو كارتهى كردومانه ،ئاسانکاریەكى
باشه بۆ ئهندامانمان».
وتیش���ی« :کێبڕکێ���ی ئێم���ە ب���ۆ
كۆكردنهوهى زۆرترین ئەندام نیە ،بەڵکو
بۆ ئهوهیه زۆرترین خوێنەری راستەقینە
دروستبكهین و بگرینه خۆ».
ژم���ارهى بهش���دارانى گروپهك���ه70 ،
ئهندامه ،ب���هاڵم رێژهى كچ���ان زیاتره
ل ه كوڕان ،بهش���ێوهیهك  47کچ و 23
کوڕن.
پرس���یار ئهوهی���ه :ئای���ا کاردانەوەی
ک���وڕان لهمبارهیهوه چیی ه بهتایبهت ك ه
سهرپهرشتیارى كۆمهڵهكهشیان كچه؟
سۆران سهیفوڵاڵ 21 ،ساڵ ،ئەندامێکی
کۆمەڵەکەی���ە ،ن���هك ئ���هو كارهى پێ
ئاساییه ،بهڵكو به شانازیشی دهزانێت.
وتی« :بە ش���انازی دەزان���م کە کچان
بەش���دارى كاران لەم گروپە دا ،ئاستی
ئهوان ئهگ���هر لە پیاوان بەرزتر نەبێت،
ئهوا بێگومان کەمتریش نیە».
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ژنان چۆن بگهن ب ه ئامانجهكانیان؟
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
«رێگری ماڵهوه ..نهبونى پاڵپشتی..
توندوتیژی ...به پل ه  2سهیر
كردن ...سوكایهتى ...و ..هتد»،
ئهمان دهستهواژهگهلێكن ك ه زۆرجار
وهكو هۆكارى نهچونه پێشهوهى ژنان
لهكۆمهڵگادا دههێنرێنهوه ،بهاڵم ئایا
ئهم هۆكارانه ناتوانرێت تێكبشكێنرێن
و رێگه ب ه سهرههڵدانیان بگرین؟
ئهو ژنانهى گهیشتون ب ه ئامانج یان
لهههوڵدان دان ،چۆن مامهڵهیان لهگهڵ
رێگریی و لهمپهرهكان كردوه؟
ژنان ل���ه كۆمهڵگاى كوردیی���دا كهمتر
لهپیاوان دهچنه پێش���هوه یان چونهت ه
پێشهوه ،بهش���ێكى زۆری خهونى ژنان
یان ن���اگات ب ه مراد ،ی���ان بهنیوهچڵی
جێدههێڵرێ���ن ،ئهم ه س���هرباری ئهوهى
بهشێكى زۆر له ژنان دهرفهتى ئهوهیان
نابێت تهنانهت توخنى خهونهكانیانیشیان
بكهون ،بۆ ئهمهش هۆكاری زۆر ههیه.
هۆكارهكان چین؟
مههتاب عهبدوڵاڵ 26 ,ساڵ ،دەرچوی
پەیمانگای���ە و كارى بەرگدورى دەکات،
پێیوایه كێش���هى سهرهكی ژنان ئهوهی ه
ك ه تواناكانیان بهههند وهرناگیرێت .بۆ
(نهوژین) وتى« :ژنان توش���ى شكست
دهبن كاتێك لهماڵهوه رێگریان لێدهكرێت
یان سوكایهتییان پێدهكرێت ,لهوكاتهدا
كچان توشى داڕوخان دهبن».
بهشێكى تر ل ه كچان ئاماژه بهوهدهكهن
ك ه بهههند وهرنهگرتنى توانا و ههستى
ژنان ،ه���ۆكارن بۆ ئهوهى پاشهكش��� ه
بك���هن و خۆیان بخۆن���هوهو جورئهتى
هاتنه پێشهوه نهكهن.
نارین رۆس���تهم 26 ،س���اڵ ,دەرچوی
پەیمانگای���ە و رۆژنامەنوس���ه،
«فهرامۆش���كردن» ب ه خاڵێكى گرنگ
دهزانێت ك ه ژنان زۆر پێی دهشكێن.
وتى« :ژن���ان كاتێك ههس���ت دهكهن

دهوروبهرهكهى فهرامۆش���ى كردوه یان
پشتى تێكردوه ،توشى شكانى دهرونى
دهبنهوه».
الیهن���ى دارایی و دهرفهت���ى كار ،ئهو
ب���وارهن ك��� ه ژن���ان تاڕادهیهك���ى زۆر
بهرهوپێش���هوهچون و سهركهوتنهكانی
خۆیان���ى پێوه دهبهس���تنهوه ،ك ه ئهم
بوارهش كهمتر ب���ۆ ئهوان فهراههمه ب ه
بهراورد به پیاوان.
(نارین) رایوایه بژێویی و س���هرچاوهى
داه���ات ،خهمی نمره یهكى ههمو ژنێك ه
«نهبونى كاریگهرى خراپ دهخات ه سهر
ژنو توشى بێئومێدى دهكات».
بهاڵم جیاواز لهم ه���ۆكار و لهمپهرانه،
توێژهرێ���ك ئام���اژه ب���هوهدهكات ك ه
رێگریهكانى بهرامبهر ب��� ه ژنان ،رهگی
قوڵتریان ههی ه ك ه ش���ۆڕدهبێتهوه بۆناو
كهلتور و ئاین.
كارزان فوئ���اد ،توێ���ژهری دهرونى ،بۆ
(نهوژی���ن) وتى»:یهكێك لههۆكارهكان
ئاین ه و تهفس���یری نێرساالرانهى ئاینه،
ك ه ئافرهت���ى بهنرخێكى كهمتر لهپیاو
خهماڵندوه».
ههروهك هۆكارێكى تریشی گهڕاندهوه بۆ
كهلتورو دابونهریت ،كهبهوتهى خۆی تا
ئهندازهیهكى زۆر كاركردنو بهش���دارى
سیاس���ىو كۆمهاڵیهت���ىو ئاب���ورىو
رۆشنبیرى ژنانی به عهیبهیهكی گهوره
داناوه.
ژنان هۆكارن
ئهو توێژهره ،ب ه رهخنهوه رو له ژنانیش
دهكات و پێیوای��� ه ك ه ههندێكیش���یان
خۆی���ان هۆكارن ب���ۆ ئهو ب���ارهى ك ه
ههیانه.
وتى« :خودى ئاف���رهت خۆى یهكێك ه
لههۆكارهكان ,بهوهى تهسلیمى جۆرێك
ل���هم واقیعه بون ك��� ه زۆرجار ن ه ههوڵ
دهدهن ن��� ه رێگهش دهدهن دهس���تیان
بگیرێت ,بگره ههمیشه واههست دهكهن
توان���اى گۆڕینى ئهم ج���ۆره لهواقیع ه
كۆمهاڵیهتییهیان نییه».

لهالیهن خێزانهكانهوه پاڵپش���تى ژنان
بكرێت لهچارهس���هر كردنى كێشهكاندا
«بۆئهوهى ژنان ههست بهشكست نهكهن
لهكاتى رودانى ههر كێشهیهكدا».
بهاڵم (مههت���اب) بهپێچهوانهوه رایوای ه
ك ه دهشێت رێگریهكان سودیان ههبێت
نهك زیان.
وتى« :ئهوانهى لهژیانمان بهس���هرمان
دێ���ت كاتی���نو تێدهپ���هڕن ,ئافرهت
گ���هر ئی���رادهى ههبێت ئ���هو رێگریو
نائومێدییان ه دهبێت��� ه ئهزمونێك بۆى،
چونك ه ئاف���رهت زۆر ل���هوه بههێزتره
ناڕهحهتییهكان���ى ژیان شكس���تى پێ
بهێنێت».

ژن���ان دهبێت چۆن پ���ێ بنێن و چۆن
ئهو ژنانهى تهسلیم نابن
س���هرباری ئ���هم رێگ���ری و تێڕوانین و رێچكهیهك بۆ گهیش���تن ب��� ه ئامانج و
ئاس���تهنگانهش ،ب���هاڵم ژنان���ى ئهوتۆ خهون و ئاواتهكانیان بدۆزنهوه؟
ههن ك���ه ك���ۆڵ ن���ادهن و لهبهرامبهر س���ارا محهم���هد 28 ،س���اڵ ,دوکانی
ئالهنگاری���هكان دا پاشهكش��� ه ناكهن و ئارایش���تگای ھەیە ،پێیوایه چارهسهر
«قس���هكردنه لهگهڵ خ���ودى خۆت و
تهسلیم نابن.
ش���ۆخان محهمهد ,تەمەنی  25س���اڵە قهناع���هت كردن بهخۆت كه كهس���ێكى
و دەرچوی زانکۆی���ە ،وتى« :لهژیانمدا بهتوانایتو ئامانجت ههیه لهژیاندا».
ئ���هم روح���ی بهرهن���گاری و
نهمهێشتوه توشى شكست ببم».
ئهو كچه نهیشاردهوه كه ههندێك قسهو خۆبهدهس���تهوهنهدانه ،لهالی (گواڵڵ ه
ههڵوێست و رهفتارى دهوروبهر كاریگهری ئهحمهد)یش ،چارهسهره.
ههی ه لهسهرى ،بهاڵم ههمو ئهمانه ناكات ه ئهو ك ه تهمهنى ( )٣٢ساڵهو چاالكوانێكى
ئهوهى دهس���تبهردارى ههوڵدان بێت بۆ ب���وارى ژنانه ،دهڵێ���ت« :دهبێت ژنان
بتوان���ن روب���هڕوى كێش���هكانى ژیان
بهدیهێنانى خهونهكهى.
ببنهوهو ب ه رێگهى گونجاو چارهسهریان
چۆن بگهین ب ه خهونهكانمان؟
* ئهندامی تیمی رێكخ���راوى وادی ل ه
لهنێو ئهم كێڵگه پ���ڕ لهمینهى رێگری بكهن».
و قهدهغه كهلتوریی و كۆمهاڵیهتیهكان ،ه���هروهك بهپێویستیش���ی دهزانێ���ت گهرمیان

ژیانكردن بە ناچاریی ...

چیرۆكى ئهو ژنانهى به ناچارى لهگهڵ هاوسهرهكانیان دا گوزهران دهكهن

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلى
(روخۆش) بە روخسارێکی خەماوییەوە
و بە قوڕگێکی پڕ گریانەوە دەیوت:
«خۆزگە ئەو ساته دەهات كه لە
قسەو قسەڵۆکی خەڵکی نە دەترسام
و ئەوەندە دڵم رەق دەبو کە مناڵەکانم
بەجێبێڵم و لەهاوسەرەکەم جیا
ببمەوە».
ژن���ان کاتێک بڕی���اری هاوس���ەرگیری
دەدەن لەخەیاڵ���ی خۆیان���دا دەبن بە
خۆشبەخترین کەسی دونیا ،بەاڵم النەی
خەیاڵیان زو تێکدەچ���ێ و هەندێکیان

بەناچاری و لەبەر کۆمەڵگە هەتا هەتایە
لەنێو کوالنەی ناخۆش���یدا ژیان بەسەر
دەبەن.
روخۆش 26 ،س���اڵ ،ژنێکی دانیشتوی
ق���ەزای ک���ەالرە ،یەکێکە ل���ەو ژنانەی
بەناچاری الی هاوسەرەکەی ماوەتەوە.
بۆ (نەوژین) چیرۆکی ژیانی دەگێڕێتەوە
و دهڵێ���ت« :تەمەن���م  22س���اڵ ب���و
هاوس���هرگیریم کرد ،سەرەتا وامدەزانی
هاوسهرهكهم کەسێکی زۆرباشە ،چونکە
بەڵێن���ی زۆر بریق���ەداری بەمن دابو و
هەمیشە بەڕێزێکی زۆرەوە ههڵسوكهوتى
لەگەڵ دەکردم ،تاماوەیەک بەم شێوەیە
بەردەوام بو دواتر بو بەکەسێکی تر».

روخۆش ،بەردەوام بو وتی « :مێردەکەم
هەرکاتێك خۆی تاقەتی هەبێت باش���ە
لەگەڵ���م و هەرکاتێکیش میزاجی نەبێت
بەردەبێتە گیانم و قس���ەم پێ دهڵێت و
دهڵێت بچۆرهوە ماڵی باوکت و من تۆم
ناوێ».
هەندێك لەو ژنانەی ئێم���ە دواندمانن،
باس���لەوەکەن ک���ە بەویس���تی خۆیان
هاوس���ەرەکانیان هەڵب���ژاردوە بۆی���ە
خۆی���ان تاوانب���ار دەکەن ل���ە بابەتی
هاوس���ەرگیریدا و ناتوانن هیچ گلەییەک
الی خانەوادەکانیان بکەن.
شیرین 30 ،ساڵ ،ژنێکە بە خۆشەویستی
هاوس���ەرگیری کردوە .ب���ۆ (نەوژین)

دەڵێ���ت« :کاتێ���ک پەیوەندیمان هەبو
لەگەڵ مێردەکەم زۆر باش���بو ،ماڵەوە
وتیان هاوسهرگیری لەگەڵ مەکە ،بەاڵم
من بهپێچهوانهى قسهى ئهوانم كرد».
وتیش���ی« :دوای ش���ەش مان���گ ل��� ه
هاوسەرگیریمان ،مێردەکەم لەکەسێکی
زۆرباش���ەوە گۆڕا ب ه كهس���ێكى دیكه،
کە هەمو قس���ەیەکی وتهى ناش���رین و
جنێودان بو».
ش���یرین ،بەردەوام بو وت���ی« :ناتوانم
بەماڵ���ەوە بڵێ���م ،چونك��� ه دەڵێ���ن
هەڵب���ژاردەی خۆت���ە ،ناش���توانم لێی
جیاببمەوە ،چونك ه خاوەنى  3مناڵم و
لە قسەی خەڵکیش دەترسم».
ئهگهر پاساوهكانى ژنان بۆ مانهوه لهو
ب���ارهدا زۆرتر ترس���یان بێت ل ه لۆمهى
خهڵك و خێزان ،ئهوا بهرای توێژهرێك،
حاڵهتهك ه رهههندی دیكهى ههیه.
پرشنگ محهمهد ،توێژەری کۆمەاڵیەتی،
ل���ه رونکردن���ەوەى ئ���هم حاڵهتهدا بۆ
(نەوژی���ن) وت���ى« :حاڵهتهك��� ه دو
رهههن���دى ههی���ه ،یهك���هم زاڵبون���ی
دابونەریت و پیاوس���االرییە کە ژنان بە
عەیب���ەی دەزانن بتۆرێن یان جیاببنەوە
بەتایبەتیش کاتێك من���اڵ لە نێوانیان
دا هەیە ،چونكه دهترس���ن مناڵهكهیان
لێوهربگیرێتهوه».
وتیشی« :رهههندى دوەم ژنان خۆیانن
کە بونیان بێ رەگەزی بەرانبەر بە الواز
دەبینن ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ جۆری
پەروەردەم���ان کە کچ���ان و ژنانمان وا
بە الوازی و کەم دەس���ەاڵتی پەروەردە
ک���ردوە ناتوانن بێ پیاو بژین ،ههربۆیە
هەم���و توندوتیژییەک قەب���وڵ دەکەن
و هەندێ���ك ل���ەو ژنانەش پش���تیوانی

خێزانیان نیە بۆیە ناچاردەبن ئەو ژیانە
قبوڵ بکهن».
س���ەلمە ،ژنێك���ى دیكهیه ك��� ه ههمان
بارودۆخى دو ژنهكهى پێشوترى ههیه،
قس���ەی توێژەرە کۆمەاڵیهتیەکە پشت
راست دەکاتەوە.
وتى« :هەرکاتێک پیاوەکەم لێمدەدات
دەڵێم تەواو ئێس���تا دەچم و داوا تۆمار
دەکەم و لێی جی���ا دەبمەوە ،بەاڵم کە
قسەی خەڵکی و دراوسێکانمان ئەبینم،
پاشگەز دەبمەوە».
پ���ەروەردەو بیروب���اوەڕ و بەچ���او
س���ەیرکردنێکی نەرێن���ی کۆمەڵگ���ە،
هۆکارێکن بۆ ئەوەی ئەو ژنانە نەتوانن
لە هاوسەرەکانیان جیاببنەوە ،هەرچەن
ژیانی���ان پڕ ل���ە ئازار و دەردەس���ەری
بێت.
ش���ەیما جەمال ،چاالکوانی مەدەنی ،بۆ
(نەوژی���ن) دهڵێت« :دی���دگای نەرێنی
کۆمەڵگە س���ەبارەت ب���ەو ژنانەی کە
جیا بونەوەت���ەوە بە یەکێك لە هۆکارە
سەرەکیەکان دادهنرێت کە زۆرێک لە ژنان
رازی بن بەوەی کە لە هاوس���ەرەکانیان
جیا نەبنەوە».
وتیشی« :هۆکارێكى دیك ه ئەوەیە ژنان
ئابوری س���ەربەخۆیان نی���ە و ناتوانن
بژێوی ژیان���ی خۆی���ان و مناڵەکانیان
دابین بک���هن ،بۆی ه رازی���ن بهو بارهى
تیای دان».
زیات���ر رونیكردهوه «ژن���ان بۆ ئەوەی
ل���ە مێردەکانیان جیاببن���ەوە ،دەبێت
دەس���ت ل���ە هەم���و مافێک���ی خۆیان
هەڵبگرن و زۆرجاریش هیچ نەفەقەیەک
وەرناگرن ،ئەمەش بارگرانیان لهس���هر
دروستدهكات».

وتار
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راکردن بەدوای ژیانێکی باشتر

زمانی قسەکردنی ژنان

هەڵبژاردنی ژیانی
تاراوگە کۆمەڵێک
خۆشی و ناخۆشی
هەیە

◘ گوڵباخ حهسهن
بڕینی سنورەکان بۆ ژنان و
هەڵبژاردنی ژیانی پەنابەریی پڕ
لەسەختی ،هەمیشە ئەو پرسیارانە الی
ئەوان دەوروژێنێت :ئایا مانەوە لەواڵتی
دایک چی کەموکورتیەکی هەبو؟
بەاڵم ژنان كاتێك ئهم پرسیاره لهخۆیان
دهك���هن ك ه رێگهكهیان بڕیوهو ئێس���تا
لەوپەڕی ناڕەحهتی و مەرگەساتدان ،كهم
ژن ههی ه لهكاتێكدا ژیانى بهرهوپێشهوه
دهچێت ئهم پرسیاره لهخۆی بكات.
وەک هەمیش���ە ئێمەی کورد لێرەش���دا
دوای روداوەکان کەوتوین ،یان بەدیوێکی
ت���ردا لەزهنی ئێمەدا ژیان���ى تاراوگ ه و
ههندهران ،وەکو سفرەیەکی حازر لێمان
روانیوە ،بهاڵم کە دێن���ە ناو واقیعەوه
دهبینی���ن ئهو س���فرهی ه بون���ى نییه،
بەت���ەواوی بیرکردنەوەمان دەگوڕێت و
توشی دڵەڕاوکێ و قەلەقیمان دەکات کە
زۆرجار بەداخ���ەوە لێکەوتەکان جێگای
دڵخۆشی نین ،ك ه جگە لەزەرەرمەندیی
ئاب���وری ،گەڕان���ەوەی تاکێکی دەرون
تێکش���کاو بۆ واڵتی خۆی ،بەرهەمێکی
باشی لێ چاوەڕوان ناکرێت.
چاولێک���ەری و نەبونی ئامادەس���ازیی
بیرکردن���ەوەی ق���وڵ و واقي���ع بینانە،
رازی نەبون بە ژیانی پێشو ،راکردن بۆ
بەدیهێنانی «خەونە وەنەوشەییەکان»،
هەڵەش���ەیی و پەلەپەلک���ردن ب���ۆ
بەدەس���تهێنانی هەمو پێویس���تیەکان،
ژنان���ی تاراوگ��� ه و ههندهرانى توش���ی
بارێکی ناهەموار ک���ردوە کە رزگاربون
لەو بارەش دوجار قوربانی پێویستە ،کە
بەناچ���اری زۆربەی ژنان رێگەی هەڵەی
گەڕانەوە بۆ واڵت���ی دایک هەڵدەبژێرن
بهبێ ئ���ەوەی بی���ر لەدەرئەنجامەکانی
بکەن���ەوە ،وەکچ���ۆن ئێس���تا زۆرێك

لهوانهى گەڕاونەت���ەوە ،دوبارە رێگەی
پڕ مەترس���ی گەڕانەوەیان گرتوەتەبەر
و توش���ی چەندین کێش���ەو گیروگرفت
بونەتەوە .
بهاڵم پرسیارهك ه ئهوهیه :پێویستە ژنان
پێش كۆچكردن رەچاوی چی بكهن بۆ
ئ���هوهى نەکەونە ئەو ب���ارە ناهەموارە
دەرونیەی کەئێستا پێوەی دەناڵێنن؟
س���هرهتا دهبێت ژن���ان تێبگهن لهوهى
هەڵبژاردن���ی ژیان���ی تاراوگە کۆمەڵێک
خۆشی و ناخۆشی هەیە ،بهدهستهێنانى
ئهو خهونانهى ك��� ه ههت ه بۆ ئهوهى ل ه
ههندهران بهدیی بێنیت ،پێویس���تی ب ه
كاتێكى زۆر و قۆناغی درێژ ههیه.
بەداخەوە ئێمە هەمیش���ە خۆش���یەکان
لەبەرچ���او ناگری���ن و ناخۆش���یەکان
لەقەبارەی خۆی گەورەتر دەکەین و هەر
زو بڕیاری هەڵە دەدەین و هەمو شتەکان
بەدەستی خۆمان تێكدهدهینهوه ،بۆیە
پێویستە پێش بڕیاری كۆچ یان گەڕانەوە
ب���ۆ واڵت���ی دای���ک ،بەرژەوەندیەکان
بەجوان���ی پۆلێن بکەین ،بزانین لهكوێدا
راستین و لهكوێش دا ههڵه ،بۆ ئهمهش
بڕیاری دروست بدهین.
س���هرهتا دهبێت باوهڕ بهوهبهێنین ك ه
ژیانى غهریبی ههرگیز وهك ئهوه خۆش
نی ه ك ه وێنامان كردوه ل ه مێش���كماندا،
بهتایبهتى بۆ ژنان ،ئهوان راس���ت ه ژیان
ل ه كۆمهڵگایهك���ى ئازاد و كراوه بۆ ژن
دهكهن ،بهاڵم ئهو هێش���تا ل ه جوغز و
چوارچێوهیهكى نهریتی خۆیدایه ،بۆی ه
تێپهڕاندنى ئهو جوغ���زه ،زۆرجار ههم
كاتى دهوێت ،ههمیش كێش���هى جیاواز
دروست دهكات.
عهقڵیهت���ى كۆمهاڵیهتی���ی هاندهران و
واڵتانى رۆژئ���اوا ،جیاوازه لهو نهریتهى
پێی راهاتوین ب ه ژن و پیاوهوه ،ئهمهش
زۆرجار توشی بهریهك كهوتنمان دهكات
چ ب��� ه كۆمهڵگهى ئهو واڵت���ه ،چ لهناو
خێزانی���ش و چ لهناو خ���ودى دهرونی

بونى ژیانێكى خۆش
به بێ ماندوبون و
ئازار و ئالهنگاریی  
بونى نییه

◘ ئاسیا حسێن

دەکەوێت ،وەک لە توانای جەستەیان،
بۆیە بەردەوام راهێنان دەکەن لەس���ەر
بەکارهێنانی زمانێکی جوان و گونجاو.
بەپێی توێژینەوە و راپرسیەکان ،هەندێک
سیفەت دراونەتە پاڵ زمانی قسەکردنی
ژنان ،وەکو :ژنان هەندێک دەستەواژەی
گومان���اوی و دو دڵ���ی بەکاردەهێنن،
لەجێی دەس���تەواژەیەکی راستەوخۆ و
یەکالی کەرەوەدا .بۆنمونە« :ئەو کچە
هەندێک لە بچ���وک دەچێت» ،لەجێی
«ئ���ەو کچە بچوکە»،ی���ان «پێموابێت
کات���ی رۆش���تنە» ،لەجێ���ی «کات���ی
رۆشتنە».
خاڵێك���ى دیكهى جیاك���هرهوه ئهوهی ه
ك ه ژنان لەوەاڵمی پرس���یاردا ،پرسیار
بەکاردەهێنن .بۆنمونە:
«  -کەی بچینە دەرەوە؟
 +کاتژمێر هەشت باشە؟)
یان:
«  -کەش و هەوا ساردە ،وانییە؟»
لەگەڵ ئەوەی دەوترا ئەم جۆرە قس���ە
کردنە قس���ەکردنی کەسانی بێ توانا و
دو دڵ���ن کە بە ئاس���انی بڕیار نادەن،
بەاڵم لێکۆڵەران ئ���ەوە رەتدەکەنەوە و
پێیانوایە ئەم جۆرە قس���ەکردنە حەز و
ویستی بەرانبەر بۆ گفتوگۆ زیاتر دەکات
و بواری وەاڵمدان���ەوە فراوانتر دەکات.
بۆیە قسەکردنێکی یارمەتیدەرانەیە.
لەس���ەرو ئەمانەشەوە  ،پیاوان زیاتر لە
دیدار و کۆنفرانس و شوێنە رەسمیەکاندا
خۆیان دەبیننەوه و ژنانیش زیاتر لەنێو
ماڵ و من���اڵ و بازاڕەکاندا ،بۆیە زمانی
قس���ەکردنی ژنان زیات���ر هاوڕێیانەیە و
زمانێک���ە رای دەوروب���ەر وەردەگرێت،
بەاڵم زمانی قسەکردنی پیاوان زمانێکی
یەکالکەرەوەی���ە و بڕی���اری کۆتای���ی
دەدات.
هەروەها ژنان هەندێ���ک کورتە وەاڵمی
وەک���و (ئمم���م ،ئەه���ا ،وایە....هتد)
بەکاردەهێن���ن ک���ە ئەم���ەش یارمەتی
بەردەوامی گفتوگۆکە دەدات و کەس���ی
بەرانبەر دڵنیا دەکاتەوە کە قس���ەکەی
بیستراوە.
زمانناس���ان ئەوە دەخەن���هڕو کە ژنان
خۆی���ان ل���ە بەکارهێنان���ی زمانێک���ی
راستەوخۆ دەپارێزن و داواکاریەکانیان
بەش���ێوەی پرس���یار دەک���ەن ،وات���ە
بهگشتی ژنان بەشێوەیەکی راستەوخۆ
داواکاریەکانی���ان ناخەن���ە ڕو ،نمونەی
زین���دوش ب���ۆ ئ���ەم بیروڕایە ل���ەوەدا
دەبینینەوە کە پزیشکێکی ژن هەمیشە
دەڵێت« :دەتوانیت پاڵکەویت؟ دەکرێت
چ���اوت بکەیت���ەوە؟ پێموابێت دەبێت
پێاڵوەک���ەت دابکەنی���ت؟» .لەکاتێکدا
پزیشکێکی پیاو دەڵێت« :پاڵکەوە...
پێاڵوەکەت داکەنە ...چاوت بکەوە».
رەنگە ئەم���ە بە رەهایی لە هەمو ژن و
پیاوێکدا وا نەبێ���ت ،بەاڵم بەرێژەیەکی
زۆر و بەپێی توێژینەوە و راپرس���یەکان
بەو شێوەیەیه.

بابەتی زمان و رەگەز ،جیاوازی
قسەکردن لەنێوان پیاوان و ژناندا،
بابەتێکی نوێیە و بوهتە جێی سەرنجی
زۆرێک لە زمانناسان و دەرونناسان.
زمانی قسە کردن زۆرێک لە
نهێنیەکانی کەسایەتی ئاشکرا دەکات،
بۆیە بابەتەکه جێی لێکۆڵینەوە و
خۆیشمان دا.
كێش���هك ه ئهوهی ه ك ه ئێم��� ه بمانهوێت سەرنجە.
رهفت���ار و عهقڵ و كهلت���ور و نهریتمان
ههمان ئهوهى كوردس���تان بێت ،بهاڵم سەرەتا ،وەک زۆربەی خەڵک باوەڕیان
ژیان و كار و داهات و پهروهردهكردن و وای���ە «ژن���ان زۆرتر لە پیاوان قس���ە
خزمهتگوزاریی هی ئهوروپا ،ك ه ئهمهش دەکەن» ئایا ئەمە قس���ەیەکی راستە؟
ق���ورس و گرانه ،ه���هروهك بهدحاڵیی ل���ەڕوی زانس���تیەوە هەم���و راپۆرت و
بون دروست دهكات ،ك ه ئهم بهدحاڵیی لێکوڵینەوەکان ئەوە ئاشکرا دەکەن کە
بون ه زۆرجار سهر دهكێشێت بۆ كێشهى پێچەوانەی ئەمە راستە ،واتە پیاوان لە
قوڵى خێزانیی و واشدهكات خێزانهكان ژنان زۆرتر دەدوێن.
ك��� ه ب ه نی���ازی ژیانێكى باش���تر رو ل ه هەروەه���ا دەوترێت ک���ە «ژنان چەند
ههن���دهران بكهن ،كهچى ل���هوێ لهبهر هاوەڵناوێک���ی وەک���و (جوانکیل���ە،
ش���یرین ،نای���اب ،خنجیلە....،هت���د)
یهك ههڵبوهشێنهوه.
ل��� ه ئهوروپا و بهحوكم���ی ژیانم تیایدا زۆر بەکاردەهێن���ن» ،بەاڵم دیس���انەوە
و ل��� ه نزیك���هوه ئاگاداربون���م ل ه ژیانى لێکۆڵینەوەکان ئەوە دەخەنەڕو کە ئەم
زۆرێك لههاوتا ژنهكانم ،دهرفهتى چون ه ج���ۆرە هاوەڵناوانە لەالی���ەن پیاوانەوە
پێش���هوهى تاكهكان بهب���ێ جیاوازیی بەکاردێن بۆ وەسفکردنی ژنان.
رهگهزی���ی زۆره ،ئهمهش��� ه وادهكات دیارترین جیاوازی قس���ەکردن لەنێوان
ژن���ان دهرگای���ان لهس���هر وااڵبێت بۆ پیاوان و ژنان���دا ئەوەیە کە ژنان زیاتر
ئهوهى بتوان���ن ل ه ژیانیان دا كۆمهڵێك زمانێک���ی گونج���او ،ن���ەرم و نی���ان و
دهستكهوت و كارى جێشانازیی بكهن بۆ ئەکادیم���ی بەکاردەهێن���ن .واتا لەڕوی
خۆی���ان ،بهاڵم بیرۆكهیهكى ههڵ ه لهالی قس���ەکردنەوە ژنان لە پیاوان باش���تر
ئێم���هدا باڵوبوهتهوه ،ك ه ئهوروپا وهكو دەدوێن.
«تهمهڵخانه» وێن���ادهكات ،ك ه ههمو بەکارهێنانی ئەم جۆرەی قس���ەکردن
شتێك بۆ تاكهكان مهیسهر دهكات بهبێ لەالیەن  ژنانەوە ،دەگەڕێتەوە بۆ چەند
ههوڵ و كار ،ك ه ئهمهش س���هرلهبهرى هۆکارێ���ک  :کۆمەڵ���گا دەیەوێت ژنان
بەش���ێوەیەکی خانمانە و جوان رەفتار
ههڵهیه.
كۆتا رێنمایی من بۆ ژنان ئهوهیه ،بونى بکەن و بەکارهێنان���ی زمانێکی نەرم و
ژیانێك���ى خۆش و بێ ماندوبون و ئازار نی���ان و  گونجاو بەش���ێکە لە خانمانە
و ئالهنگاری���ی ل ه ئهوروپ���ا و ههندهران رەفتارکردن.
دا ،بونى نییه ،بۆی ه ئهگهر خهیاڵهكهت ژنان بەخێوکەری مناڵن و نزیکترن کەسن
ئهمهی���ه ،ههر لهئێس���تاوه كۆتایی پێ لە مناڵەوە ،هەر قس���ە و گوفتارێکیان
بێنه ،بۆ ئهوهى دوات���ر لێت نهبێت ب ه لەالیەن مناڵ���ەوە دوب���ارە دەکرێتەوە
و من���اڵ بە ئاس���انی لێیان���ەوە فێری
زۆنگاو و لێی دهرنهچیت.
ب���هاڵم ئهگهر ب���هدواى ئ���هوهى خۆت قس���ەکردن دەبێت .بۆیە ژنان هەمیشە
بسهلمێنی و پهره ب ه توانا و خۆت بدهیت ئاگای���ان لە زمانی قس���ەکردنیانە و تا
و بۆ ئهم���هش ئام���ادهى بهرگهگرتنى دەتوانن زمانێکی گونجاو بەکاردێنن.
ناڕهحهتى و ئ���ازار و ههوڵدانى زۆری ،لەسەرو ئەمانەش���ەوە ،ژنان لە رێگای
ئ���هوا دهتوانی���ت ژیانێ���ك بژێیت ،ك ه قس���ەکردن و توانای گفتوگۆ و توانای سهرچاوه:
پەیوەندییان���ەوه کاری���ان دەس���ت كتێبی Lingustics
بهختهوهری تێدا بهدهست بێنی.
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خهمۆكى دوای مناڵ بون چییه؟
بێت ئەگەری خەمۆکی زیاترە .ههروهها
ئازاری نەشتەرگەری مناڵبون کاریگەری
خەمۆکی دروست دەکات .یاخودهەست
کردن ب���ە تەنیایی و پشتگوێخس���تنی
دایک لەالیەن خێزان و هاوس���ەرەکەی.
ههروهها گۆڕانی هۆرمۆنەکان لە ماوەی
دوگیانی دا بهتایبهتى هەردو هورمۆنی
(ئیس���ترۆجین) و (پرۆجسترۆن) بەرز
دەبێت���ەوە ،بەاڵم لە دوای مناڵبون نزم
دەبنەوە و س���وڕی مانگان���ەی ماوەی
زەیستانی دەس���تپێدەکات .حاڵهتێكى
تریش ههیه ك��� ه هەندێك دایک بەهۆی
کەم���ی ش���یردان ،ناتوانن ی���ان نازانن
ش���یر بدەنە کۆرپەكهیان ،بۆیە دڵتەنگ
دەبن.

◘ نهوژین ،شانۆ ئیسماعیل
دایک دوای نۆ مانگ لە دوگیانى،
هەستێکی خۆشی دەبێت کاتێک
کۆرپەکەی لە ئامێزی خۆی دا
دەبینێت ,بەاڵم لەگەڵ ئەم هەستە
خۆشەدا بهشێك له دایکان دوای
مناڵبون توشی حاڵهتێكى دڵتهنگیی و
خهم دهبنهوه كه ب ه «خهمۆكی دواى
مناڵبون» ناودهبرێت.
د.النە هیدایەت ،پسپۆڕ لە نەخۆشیەکانی
ژن���ان و مناڵب���ون ،ل���ە دیدارێک���ى
رۆژنامەی (نەوژین) ،باس���ی ئەم گرفتە
دەکات ،هۆکار و چارەس���ەرهكانى رون
دەکاتەوە.
* خەمۆک���ی دوای مناڵبون چیە؟ ئایا
هەم���و دایکێک دوای مناڵبون توش���ی
خەمۆکی دەبێت؟
خەمۆک���ی دوای مناڵب���ون حاڵەتێکی
دەرونییە دایکان لەماوەی زەیستانی دا

توشی خەم و دڵتەنگی دەبن و ئارەزوی
گریان دەکەن ،مەرج نیە هەمو دایکێک
ل���ەدوای من���اڵ بون توش���ی خەمۆکی
ببێت.
* حاڵەتەکانی خەمۆکی دوای مناڵبون
چۆنە؟
ئ���ەم گرفتە لە ژنێکەوە ب���ۆ ژنێکی تر
جیاوازە و لە س���ێ حاڵ���ەت پێکدێت،
حاڵەتی یەک���ەم پێی دەوترێت (بلو),
خەمۆکی (غەمبار) خەمۆکیەکی کاتییە
و دایکەکە هەست بە دڵتەنگی دەکات و
حەزبە گریان دەکات ،زۆر بیردەکاتەوە
چ���ۆن مناڵەکەی بەخێو بکات و ئەرکی
دایکایەت���ی بەجێ بهێنێت ،ئەم حاڵەتە
%50ی دایکان لەدوای مناڵبون دوچاری
دەبن.
حاڵەتی دوەم پێی دەوترێت (دیپرێژن)
واتا «خەمۆکی پەستی» ،ئەم حاڵەتە
لە حاڵەتی یەکەم قورسترە ،لەم کاتەدا
دایکەکە توڕەدەبێ���ت و زو هەڵدەچێت
هەس���ت بە ماندویی و خەمێکی قوڵ لە

ناخی دا دەکات ،ئەم حاڵەتە لە (10بۆ
 )% 15لە دایکان توشی دەبن.
حاڵەت���ی س���ێیەم پێ���ی دەوترێ���ت
(سایکۆزس) واتا «خەمۆکی شێتی»،
ئەم خەمۆکیە مەترسیدارە و دایکەکە وا
هەس���ت دەکات تاوانی کردوە مناڵێکی
هێناوەت���ە ژیانێک���ی ناخ���ۆش ،بیر لە
کوشتنی خۆی و کۆرپەکەی دەکاتەوە،
بەاڵم ئەم حاڵەتە دەگمەنە و لە ()1%
لە دایکان دوای مناڵبون دوچاری دەبن،
هەندێ لە ش���ارەزایان پێی���ان وایە لە
هەزار ژن یەک ژن توشی دەبێت.

* ئای���ا بۆماوەیی کاریگەری لەس���ەر
خەمۆکی دوای مناڵبون هەیە؟
بەڵێ ،هەندێ لە دایکان دوای مناڵبون
بەب���ێ بونی هیچ کام ل���ەو هۆکارانەی
کە باس���كران توش���ی خەمۆکی دەبن،
چونکە لە پێکهاتەی جیناتی خێزانییان
دا خەمۆک���ی دوای مناڵبون هەیە و لە
دایک و خوش���ک و پور بهش���ێوهیهكى
بۆماوهیی ،بۆیان دەمێنێتەوە.
* تەمەن تاچەند هۆکارە بۆ توش بون
بەم گرفتە دەرونیە؟
بەڵ���ێ ،هەندێك ل���ە دای���کان کاتێک
لەتەمەنێکی بچ���وک دەبنە دایک ،خەم
و دڵەڕاوکێی���ان ال دروس���ت دەبێت لە
بەخێوکردنی مناڵ.

* کۆمەڵگا هیچ رۆڵێکی هەیە لە توش
بونی دایک بە خەمۆکی؟
* هۆکارەکانی خەمۆکی دوای مناڵبون بەڵ���ێ ،قس���ەی دەوروب���ەر رەخنەی
خێزان���ەکان ل���ە ش���ێوەو روخس���ار و
چیە؟
هەس���ت کردن بە بەرپرس���یاریەتی و رەگ���ەزی کۆرپ���ە کاریگەری بەس���ەر
زۆر بیرکردن���ەوە و دڵەڕاوکێ وادەکات دەرونی دایکەکەوە هەیە.
دایکەکە توش���ی خەمۆک���ی بێت ،یان
وا هەس���ت بکات ناتوانێت و قورس��� ه * دای���ک ل���ەدوای لەدایکبون���ی
مناڵ بەخێوبکات ،ههروهها کەمخوێنی هەمومناڵەکانی خەمۆکی دەیگرێت؟
و (ئەنیمی���ا) ئەم نەخۆش���یە هۆکاری نەخێر ،مەرج نیە وابێت.
خەمۆکیە ,ئەگ���ەر دایکەکە کەمخوێن

* چ���ۆن چارەس���ەری خەمۆکی دوای
مناڵبون بکرێت؟
لەحاڵەت���ی یەک���ەم خەمۆک���ی غەمبار
پێویس���تە دای���ک خواردن���ی ب���اش و
تەندروس���ت بخوات و هاوس���ەرەکەی و
خێزانی ل���ەدەوری بن نەهێڵن تەنیا بێ
و ئاگایان لێى بێت ،پێویستە دایکەکە
دەس���ت لە کۆرپەکەی بدات لە باوەشی
بگرێت و ش���یری پێ ب���دات بۆئەوەی
سۆزی بۆی بجۆڵێت.
حاڵەتی دوەم ،واتا خەمۆکی پەس���تی،
نابێ دایک و کۆرپە تەنیا بن و پێویستە
هاوسەرو کەس���ە نزیکەکانی لە دەوری
بن ,ل���ەم حاڵەت���دا بەهۆی پەس���تی
دایک پێویس���تە خێزانەکان هۆشیار بن
و رەخن���ە لە رەگەزو روخس���ار کۆرپە
نەگرن ،چونکە گرفتی دەرونی لەس���ەر
دایکەکە دەبێت ،ئەم حاڵەتە پێویستی
ب���ە چاودێری وردی پس���پۆڕی دەرونی
و خێزانەکان هەیە و ئەگەر چارەس���ەر
نەکرێت مەترس���ی هەیە ببێتە خەمۆکی
حاڵەتی سێیەم ،بۆیە پێویستە دایکەکە
پیش���انی پزیشکی پس���پۆڕی دەرونی
بدرێ���ت و دەرمان���ی بۆ بنوس���رێت و
هاوسەر و خێزانەکەی پشتگیری بکەن
و گرنگی پێ بدەن.
ههروهها چارەس���ەری حاڵەتی سێیەم
خەمۆکی شێتی پێوستە دایکەکە ببرێتە
نەخۆش���خانەی دەرونی و چارەس���ەری
ب���ۆ بکرێت ،چونک���ە ئ���ەم خەمۆکیە
مەترس���یدارە ،ئەگەر پشتگوێ بخرێت
مەترسی کوشتنی کۆرپە و خۆکوشتنی
دایکەکەی لێ دەکەوێتەوە.
* وەک دەڵێن خۆپاراس���تن باشترە لە
چارەسەر ،کەوایە چۆن رێگری بکرێت لە
توش بون بە خەمۆکی دوای مناڵبون؟
پێویستە دایکان پێش مناڵبون لەدایک
و خوش���ک و کەس���انی نزیکی خۆیان،
ئەزمون شارەزایی لە بەخێوکردنی مناڵ
و ماوەی زەیستانی وەربگرن ،ههروهك
زانیاری���ی و هۆش���یاری ل���هو بارهیهوه
وهربگ���رن ،ی���ان راوێژ ب ه پزیش���ك و
كهسانى پسپۆڕ بكهن.

بهم نیشانانهوه دەزانیت دوگیانیت
◘ نهوژین،
ئامادهکردنی :هاوناز حهمهرهشید*
دوگیانى قۆناغێكى گرنگیی ژیانى
ژنانه ،ك ه زۆرجار كهمیی هۆشیاریی
و زانیاری لهبارهى ئهم حاڵهتهوه،
وادهكات پرۆسهكه تاڕادهیهك لهالی
ژنان ئاڵۆز بێت ،بهتایبهتى ئهو ژنانهى
بهرنامه بۆ ئهوهدادهنێن دوگیان ببن.
ئەگەر تۆ هەوڵت داوە كە دوگیان بیت،
چەند رێگەی���ەك هەیە بۆ ئەوەی بزانی
ئایا دوگیانیت یان نا.
نیشانهكان
ئایا نیشانەكانی س���ەرەتایی دوگیانیت
هەیە؟ ئەگەر هاتو یەكێك یان زیاتر لەم
نیشانانەت هەبو ،ئەوا كارێكی باشە كە
بیر لە پشكنینی دوگیانی بكەیتەوە.
 .1سوڕی مانگانەت دواكەوتوە.
 .2هەستكردن بە ماندوبونێكی زۆر.
 .3زو میزكردن.
 .4هێڵن���ج و رش���انەوە ب���ە تایب���ەت
بەیانیان.
 .5هەستكردن بە تامی تاڵ لە دەمدا.
 .6هەستیارتر دەبیت بۆ بۆنكردن.
 .7رەقبون و ئازاری مەمكەكان.
ه���ەر دوگیانبونێك جی���اوازە ،نیگەران
مەب���ە ئەگ���ەر هاتو هی���چ یەكێك لەم
نیشانانەت نەبو ،ئەگەریش نیشانەكان
هەبو ئەوا پشكنینی دوگیانی بكە.
چۆن دوگیانی دەردەكەوێت؟
دوگیانی دەردەكەوێت بە بونی هۆرمۆنی

باشترین كات
بۆ ئهنجامدانى
پشكنینی دوگیانی
بەیانیانه

بێتا ئێچ س���ی ج���ی ( ،)BHCGئەم
هۆرمۆنە لەالیەن وێالش���ەوە (هاوڕێى
مناڵ) دروست دەبێت لە دوای  3تا  4رۆژ
لە چەقینی هێلكەی پیتراو لە ناوپۆشی
مناڵ���دان ،ئەم هۆرمۆنە لە پش���كنینی
می���زدا دەردەكەوێت ،بەاڵم پێویس���تی
ب���ە كات هەیە تاوەك���و رێژەكەی زیاد
بكات و لە پش���كنینەكەدا دەربكەوێت،
باش���ترین كات بۆ ئەم پشكنینە بریتیە
ل���ە تێپەرینی  10رۆژ بەس���ەر بەرواری
رودانی سوڕی مانگانە.
بە چ رێگایەك پشكنینی دوگیانی
دەكرێت؟
بە بەكارهێنانی ستریبكیتی تایبەت بە
پشكنینی دوگیانی كه لە دەرمانخانەكان
دەس���تدەكەوێت و دەتوان���ی ب���ە پێی
رێنماییەكان���ی بەكارهێنان���ی بە كاری
بهێنیت لە ماڵەوە .باشترین كاتیش بۆ

ئهنجامدانى پش���كنینی دوگیانی بریتیە
لە بەیانیان ،چونكە بە درێژایی ش���ەو
ئەو هۆرمۆنە رێ���ژە كەی زیادی كردوە
لە میزدا.
ئەنجامی پشكنینی دوگیانی
ئەنجامی پۆزەتیڤ (واتا دهریبخات ك ه
دوگیانی���ت) زۆر دڵنیا ت���رە ،ئەنجامی
نێگەتیڤ (وات���ا دهریبخات ك ه دوگیان
نیت) رەنگ���ە هەڵەی���ەك روی دابێت،

چونكە پش���ت دەبەس���تێت ب���ە كاتی
پشكنینەكە ،هەندێك ئافرەت لە یەكەم
پشكنیندا ئەنجامەكەی نێگەتیڤ دەبێت،
بەاڵم دوای هەفتەی���ەك ئەنجامەكەیان
پۆزەتی���ڤ دەبێت ،ئەم���ە بەهۆی ئەو
هۆرمۆنی دوگیانیەوەیە  BHCGچونكە
هێواش هێ���واش رێژەكەی زیاد دەكات،
بۆیە رەنگە ئەنجامی نێگەتیڤ هەبێت و
بەاڵم دوگیان بیت.
ئەگەر هاتو ل���ە دوای دوبارەكردنەوەی

پشكنینەكە ئەنجامەكەی هەر نێگەتیڤ
بو و سوڕى مانگانەت نەبو ،ئەوا پێویست
دەكات سەردانی پزیشك بكەیت.
ئەگەر هاتو ئەنجامەكەت پۆزەتیڤ بو،
ئەوا باش���تر وایە سەردانی پزیشك یان
كەس���ی پس���پۆر بكەیت بۆ دڵنیابونی
زیاتر و پشكنینی پێویست.
* به کالۆریۆس له پهرس���تاریی ژنان
و مناڵبون
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ههمو شتێك لهبارهى کاریگەری تیشکی خۆر لەسەر پێست و جەستە
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
تیشکی خۆر پێکهاتەیەکی فیزیکی
گرنگە و پەیوەندی بەبەردەوامی
ژیانی رۆژانەوە هەیە ،هاوکات یەکێکە
لە پێکهاتە سەرەکییەکانی ژیان و
کاریگەری راستەوخۆی بۆ بەردەوامی
ژیانی روەک و مرۆڤ و گیانلەبەر هەیە،
ئەوەی ئێمە لەم بابەتەدا دەمانەوێت
باسی بکەین ،رادەی کاریگەریەتی
لەسەر پێستى مرۆڤ و ئهو حاڵهته
باش و خراپانهى لهم روهوه دروست
دهبن.

تیشکی خۆر
بۆ دەبێتە هۆی
دروستبونی پەڵە و
وشکبونەوە

تیش����کی خۆر بەس����ەرچاوەی سەرەکی
دروس����تبوونی ڤیتامین  Dدادەنرێت بۆ
جەس����تە ،ئەم ڤیتامین����ەش پەیوەندی بە پێچەوانەوە بەرکەوتنی تیشکی خۆر
راس����تەوخۆی هەیە بە هەڵمژینی کانزای بۆ ماوەیەکی زۆر زیانی دەبێت ،دەبێتە
کالیس����یۆم لە ناو کۆئەندامی هەرس����دا ،هۆی وشکبوونی پێس����ت و کۆبونەوەی
هەروەها گرنگە بۆ چەندین چاالکی لەناو چەوری لەژێر پێستدا و زۆر بونی زیبکە
جەس����تەدا ،وەک :پارێ����زگاری کردن لە و زیادبونی خانە مردوەکانی پێس����ت و
چرچ بون و دروس����ت بونی پەڵە لەسەر
ئێسک و دانەکان و بەهێزکردنیان.
بۆ دەس����ت کەوتنی ڤیتامین  Dلە خۆر پێست.
پێویس����تە خۆدان����ە بەرخۆرەک����ە تاقی زیانهكانیش ،لهم خااڵنهى خوارهوهدا به
بەیانیان بێ����ت ،چونکە تیش����کی خۆر پوختى دهخهینه رو:
تەنها لە بەیانیاندا ڤیتامین  Dدروس����ت  .1ش����ێرپەنچەی پێس����ت .لە ئامارێکدا
دەکات ،بەاڵم ل����ە کاتژمێر 10ی بەیانی ئهوهخراوهتهڕو کە لەس����ێ کەس����دا له
ب����ۆ 4ی ئێوارە ،ئەوکات تیش����کی خۆر جیه����ان کە توش����ی ش����ێرپەنجە ئەبن،
بۆ پێست زیانبەخش����ە ،چونکە دەبێتە یەکێکیان ش����ێرپەنجەی پێستە%90 .ی
هۆی دروس����تبونی پەڵە و وشکبونەوە ،ه����ۆکاری توش����بون بە ش����ێرپەنجەی
ههروهك بۆ ئەو کەس����انەی پێس����تیان پێس����تیش خ����ۆرە .لە هەندێ����ک واڵتدا
سپییە ئەگەری شێرپەنجەی پێست زیاتر ژمارەی ئەو کەس����انەی بە شێرپەنجەی
دەکات .ئهمه س����هرباری ئهوهی ئەگەری پێس����تەوە گیان لە دەس����ت دەدەن زۆر
توشبون بە ئەگزیما (هەستیاری پێست) زیاترە لەو کەس����انەی کەبەهۆی روداوی
هاتوچۆوە گیان لە دەست دەدەن.
زیاتر دەکات.
تیشکی خۆر بۆ هەندێک نەخۆشی باشە( .2 ،مێلە نوما) ،کوش����ندەترین جۆری
ب����ەاڵم زۆرب����ەی جار بۆ پێس����ت زیانی شێرپەنجەی پێس����تە ،بەیەکجار سوتان
لەبەر تیشکی هەتاو بەپلەیەکی زۆر بەرز
هەیە.
سەرەڕای سودەکانی خۆر بۆ تەندروستی ،لە تەمەنی مناڵیدا ،ئهگهرى توشبون بە

مێلە نۆما دو ئەوەندە زیاتر دەکات.
پاڵکەوت����ن لەژێ����ر تیش����کی خ����ۆر بۆ
مەبەستی بڕۆنزیکردنی پێست خراپترین
كاره بۆ توشبون بهم نهخۆشیه .ئەگەری
توش����بون بە مێلە نوم����ا  ٪75زیاتر بۆ
ئەو کەس����انەیه تهمهنیان لە  30س����اڵ
بەسەرهوهیە .
ب����ۆ کەمکردنەوەی کاریگەری تیش����کی

هەتاو ئەتوانی رەچ����اوی ئەم رێنمایانە
بکەیت:
 .1وەرزش����ی قورس ئەنج����ام مهده ،بۆ
ئەوەی توش����ی وش����کبوونەوە و هیالکی
زۆر نەبیت.
 .2خواردن����ەوەی بڕێک����ی زۆر ئ����او و
شەربەتی فرێشی.
 .3بەکارهێنانی کرێمی دژە خۆر.

زەها حەدید ،ئهندازیارێكى جیاواز

دەربارەی
تەالرس����ازیدا ک����ە خەاڵت����ی Pritzker
 Architecture Prizeوەرگرت کە ئەم
خەاڵتە وەکو خەاڵتی نۆبڵ دادەنرێت بۆ
تەالرسازی.
دواتری����ش لە س����اڵی  2010دوای ئەوەی
کە دیزاینێکی ن����اوازەی بۆ مۆزەخانەی
 MAXXIدروس����تکرد لەش����اری رۆما،
ک����ردی ب����ە ب����راوەی خەاڵت����یRoyal
Institute of British Architects
.(RIBA) Stirling Prize

◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
له ژینگهى رۆژههاڵتیی و بهتایبهت
عهرهبیی دا ،كهمجار ژنانێك
ههڵدهكهون كه وهكو (زەها حهدید)
ببنه خاوهنى ناوبانگ و جێپهنجهو
دهستیان له بوارێكدا دیاریی بكهن كه
وهها ناسراوه تهواو نێرانهیه.
لهكاتێك����دا دهرفهت����ى كار و ههروهه����ا
داهێنان بۆ ژنان له بوارى ئهندازیاریی دا
زۆر كهم یان سنورداره ،ژنێك لهعێراقهوه
ئهم بۆچونه س����هراپا دهگۆڕێت و بهكاره
ناوازهكانى ،س����هرنجی ن����هك واڵتهكهى
بهڵكو جیهانیش بۆخۆی رادهكێش����ێت،
ههت����ا وایلێدێ����ت ی����ادی لهدایكب����ون و

هاتنهدونیای ،لهالیهن كۆمپانیایهكى وهكو
«گ����ۆگڵ»هوه ،به فهرمی����ی بكرێتهوهو
وێنهكهى بخرێته سهر روپهڕى سهرهكی
ماڵپهره فهرمیهكهى.
كهوایه ئهم ژنه چیی كردوهو بۆچى وهها
ناسراوه؟
زەها حەدید ،لە 31ی ئۆکتۆبەری ساڵی
 1950لە بەغ����دادی پایتەختی عێراق لە
خانەوادەیەکی رۆشنبیرو خوێندەوار هاتە
بون ،باوکی وەزیری ئابوری عێراق بو لە
ساڵی 1958ـ.1960
زەها ،هەتاوەکو خوێندنی دواناوەندیشی
تەواو ک����رد هەر لە عێراق بو ،پاش����ان
ب����ۆ بەدەس����تهێنانی بڕوانامەی بیرکاری
لەس����اڵی  1970روی کردە لوبنان و لە
زانک����ۆی ئەمریکی لوبنان����ی لە بەیروت

دەستی بەخوێندن کرد.
پاش����ان (زەه����ا) ب����ۆ بەدەس����تهێنانی
بڕوانامەی زیاتر روی کردە بریتانیا و لەوێ
قوتابخانەی تەالرسازی Architectural

of

School

 .4بەکارهێنان����ی چاویلکەی بەرهەتاو و
کاڵو.
 .5ئۆتۆمبێل لەبەر تیش����کی خۆر بەجێ
مەهێڵە ،چونکە لەم����اوەی  10خولەکدا
پل����ەی گەرمای ن����اوەوەی ئۆتۆمبێلەکە
دەگاتە  75پلەی سەدی.
 .6لەبەرکردن����ی جلوبەرگ����ی س����وک و
تەنک.

Association

 Architectureتەواوکردو ئەوجا چەند
کەسێکی شارەزای لەبواری تەالرسازیدا
ناسی و پێکەوە ئۆفیسێکیان دانا بەناوی
.Metropolitan Architecture

دوابەدوای ئ����ەوەش دەیان نەخش����ەی
دروس����تکرد و چەندی����ن خەاڵتی مەزنی
تری پێ بەخشرا.
لەساڵی  2012نازناوی Dameــی لەالیەن
ئیلیزابێس����ی دوەمی ش����اژنی بریتانیاوە
پێ بەخش����را ،بەیەک����ەم ژن و تاقە ژن
دادەنرێت کە مادالیای ئاڵتونی شاهانەی
پێ بەخشراوە لەالیەن رێکخراوی Royal
 Institute of British Architectsلە
ساڵی 2015
دیزاینهكان����ى ئهم ژن����ه ئهندازیاره زۆر
و جی����اوازن ،ل����ه زۆر پارچ����هى زهویی
دادهبینرێ����ن ،ئهگهرچی ه����هر یهكهیان
به ش����ێوهو تایبهتمهندیهكهوهیه ،بهاڵم
ههموی����ان ل����هوهدا لهی����هك دهچن كه
عهقڵێكى داهێنهرانهیان له پش����تهوهیه،
كه ئهویش (زەها حهدید)ه.
وهك ههمیش����ه مهرگ دهبێت����ه رێگر له
هاتنهبون����ى بهره����هم و داهێنانى نوێ،
ئهمهش بهرامب����هر به (زەها) رودهدات.
ئهو كاتێك هێشتا بهردهوام بوه لهكارى
دیزاین����ی ئهندازیاریی ،ل����ە تەمەنی 65
س����اڵیدا و ل����ه ب����هروارى 31ى ئادارى
 ،2016بەهۆی جەڵتەی دڵەوە لە شاری
میام����ی لە ویالیەت����ی فلۆریدای ئەمریکا
کۆچی دوایی کرد.

لەس����اڵی  1979بو بەخاوەنی ئۆفیسی
تایبەتی خۆی ،س����اڵی  1983ئەو ساڵە
بو کە (زەها) ناوبانگی لە هەمو جیهان
دەرکرد ،ئ����ەوەش دوای ئەوەی کە بوه ب����ۆ بینین����ی ش����اکارە ناوازەکانی ئهم
براوەی پێش����بڕکێیەک بۆ دروستکردنی خانمه ئهندازیاره ،دەتوانن سەردانی ئەم
لوتکەی هۆنگ کۆنگ  .hong kongوێبسایتە بکەن:
زەه����ا ،بەیەکەم ژن دادەنرێت لە مێژوی www.zaha-hadid.com

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.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه لە چاالکیەکانی
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
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
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

كچێك بۆن دهبهخشێتهوه
◘ نەوژین ،فاتمە جومعە
كاتێك (جوان) ل ه بوارى خوێندن
دا سهركهوتو نابێت ،لهبری ئهوهى
وهكو كچانى تر دهست له دونیا
ههڵبگرێت و خۆی بخزێنێته كونجی
ماڵهوه ،بڕیار دهدات نهوهستێت و
ئهو بهرهوپێشهوهچونهى لهخوێندن دا
بهدیی نههێناوه ،ل ه بوارى كاركردندا
بهدیی بێنێت.
چیرۆكى ئ���هم كچه لهم س���هرهتایهوه
دهس���ت پێدهكات ،ت���ا دهگات بهوهى
خ���ۆی ل ه ب���وارى فرۆش���تنى عهتر دا
بدۆزێتهوهو وهكو یهكهمین كچ لهكهالر،
دهس���ت ب ه ئیشكردن له دونیای بۆن و
بهرامهدا بكات.
ج���وان محهمهد 27 ،س���اڵ ،وەکخۆی
دەڵێ���ت یەک���ەم کچ���ە ل���ە ک���ەالردا
سەرقاڵی کاری فرۆش���تنى بۆنه ،نهك
ه���هر ئهمهش ،بهڵكو س���هلیق ه و حهز
و تواناكان���ى خۆیش���ی لهم ب���وارهدا
بهكارهێناوه ،بهش���ێوهیهك ك ه ئێس���تا
ئهو ههر بهتهنها بۆن نافرۆشێت ،بهڵكو
بۆنیش دهگرێتهوهو به تێكهڵكردنى بۆن
و م���ادهى دیكه ،بۆنى ن���وێ و تایبهت
دروست دهكات.
ك��� ه پرس���یاری ئهوهم���ان لێكرد چۆن
ئ���هم كارهى دهس���تپێكرد ،ئهو تۆزێك
بۆ پێش���تر گهڕایهوه ،بۆ كاتێك ك ه ن ه
فرۆشیاری بۆن بوه ،ن ه بڕوایشی كردوه
رۆژێك لهم بوارهدا رچ ه بشكێنێت.
وتى« :ل���ەدوای ئەوەی ل���ە پۆلی 12
نمرەیەکی باشم بەدەست نەهێنا ،بۆیە
بڕیارمدا کە دەس���ت بکەم بە کارکردن
بهتایبهت كهپێشتریش ههر كارم كردبو،
بهاڵم ئهمجاره ب ه گوڕێكى زیاترهوه».
ئاماژهى بهوهشكرد «لەگەڵ دەستکردنم
بەکارک���ردن کومەڵێ���ك پیش���ەی
جی���اوازم تاقیکردوە ،وەک :کاش���ێری
س���وپەرمارکێت ،ئامادهكردنى ترشیات
و ...هتد».
جوان ،ئهوهناش���ارێتهوه ك��� ه زۆرجار

روبهڕوى ئاستهنگ و رێگریی بوهتهوه بۆ
ئهوهى واز لهكاركردن بهێنێت .لهوبارهوه
وتى« :زۆرج���ار خێزانەکەم رێگربوون
لەکارکردن���م ،ب���ەاڵم ک���ە دەیانبینی
چەن���د بە گەرموگوڕیی���ەوە کاردەکەم،
ئازادییان پێ���دام بۆ كاركردن ،ههربۆی ه
رێنمایی كچان دهكهم بهوهى سهرباری
رێگری���هكان بهردهوام ب���ن لهههوڵدان،
چونك ه بەردەوامی دەتگەیەنێت بەوەی
دەتەوێت».
لهب���ارهى یهكهم س���اتى تێكهڵبونى ب ه
پیشهى فرۆش���تن و گرتنهوهى بۆنهوه،
(ج���وان) وتى« :لەگ���ەڵ کارکردنم لە
س���وپەرمارکێتێکدا ،کاری تێکەڵکردنی
بۆنم دەکرد ،س���ەرەتا کارەکەم بەالوە
قورس بو ،چونکە هیچ ش���تێکی وههام
لەبارەی���ەوە نەدەزان���ی و کارەک���ەش
پێویس���تی بە وردی و سهلیقهیهكى زۆر
ههبو».
ب���هاڵم دواى ئهوهى ب���هردهوام دهبێت،
كارامهییهك���ى باش لهم ب���وارهدا پهیدا
دهكات و بۆخ���ۆی زۆر ج���ۆری ب���ۆن
ل���ه تێكهڵك���ردن و گرتن���هوهى بۆنى
دیك���هوه دروس���ت دهكات ،ئهم���هش
لهالیهن كڕیارانهوه پێش���وازیی باشیی
لێدهكرێت.
ئهم پێشوازیه باشه ،پاڵنهرى دهبێت بۆ
ئ���هوهى رو لهم بوارهى كاركردن بكات،
ههربۆی ه ئهمجاره ل ه فرۆشگایهكى تایبهت
ب ه جوانكاریی دهستبهكاردهبێت بهناوى
(دوبرا) ،پ���اش ماوهی���هك كاركردن،
بهش���ێكى تایب���هت لهو فرۆش���گای ه بۆ
بوارى بۆن دهكاتهوه.
كردنهوهى ئهم بهش��� ه تایبهته ،وادیاره
لهالی���هن ژنانهوه مایهى خۆش���حاڵییه،
چونك��� ه ل ه بهرههمهكانى فرۆش���گاكهو
بهتایبهت ئهوانهى خودى (جوان) خۆی
دروستیان دهكات ،رازیین.
روناک ئهحمهد 45 ،ساڵ ،له فرۆشگاكهى
(جوان) دا كه ب���ۆ كڕینی بۆن هاتبو،
چاومان پێكهوت .وتى« :بۆنهكانى زۆر
خ���ۆش و تایبهتن ،ههربۆی���ه بهردهوام
س���هردانى دهكهم و بۆنى لهال دهكڕم،

خێزانەکەم دەیانبینی
بە گەرموگوڕییەوە
کاردەکەم ،ئازادییان
پێدام
ن���هك ههر بۆخ���ۆم بهڵكو ب���ۆ خزم و
کەسوکاریشمى دەبەم».
ئهگهرچ���ی ئ���هو بۆنان���هى ماركهن و
لهالی���هن كۆمپانی���ای تایبهتمهن���دهوه
دروست دهكرێن زۆرتر ب ه برهون ،بهاڵم
ههندێك له ئافرهتان بهتایبهتى بۆ ئهو
بۆنانه س���هردانى (ج���وان) دهكهن ك ه
خۆی ئامادهیان دهكات.
دونی���ا مهزڵوم 18 ،س���اڵ ،خویندکار،
لهبارهى س���هردانكردنى فرۆش���گاكهى
(ج���وان)هوه وت���ى« :م���ن زیاتر لە
جۆرەکانی تر ،بۆنى تیکەڵەم پێباشهو
بەکاردێنم ،چونک���ە بۆنێکی تایبەت ه و
نرخیشی گونجاوه».
باسلهوهش���دهكات ب��� ه مامهڵهكردن���ى
(جوان) ئاس���ودهیه ،ئهمهش وایكردوه
بهردهوام سهردانى بكاتهوه.
لهبارهى ئهوهى چۆن خۆی بۆن دروست
دهكات( ،جوان) رونكردنهوهى زیاترى دا
«ئهو بۆنانهى كه بۆمان دێن بهزۆری ل ه
بهغداوه دێن و جۆریان جیاوازه ،منیش
بهپێ���ی گونجاوییان تێكهڵیان دهكهم و
مادهى دیكهیان بهسهردا دهكهم و پاش
تاقیكردنهوهو بهپێی سهركهوتنی ،بۆنی
دیكهیان لێدروست دهكهم».
باسیلهوهش���كرد ك��� ه لهخۆدان���ى بۆن
س���هلیقهى تایبهتى دهوێت ،كه بهپێی
رهگ���هز و تهمهن و وهرزهكان دهگۆڕێت
و ل���هو روهش���هوه رێنمای���ی دهدات ب ه
فرۆش���یارهكانى و بۆن���ى تایبهتیان بۆ

ئاماده دهكات.
وادیاره ئهم كچ ه نایهوێت هیچ كڕیارێكى
لهدهس���ت دهربچێت تهنانهت ئهوانهشى

ك ه ههستیارییان ههیه ب ه بۆن ،چونك ه
وهكخ���ۆی وت���ى« :بۆئهوان���هش بۆنى
تایبهت و گونجاومان ههیه».

به پرۆژهى «رهگى شین» باس لهخهمهكانى ژنان دهكات
◘ نهوژین ،دلێر عهبدولڕهحمان
خانمه هونهرمهندێكى كورد بڕیار
دهدات به تێكهڵكردنى كارى فۆتۆ
و نیگاركێشیی ،ئازارهكانى ژنان
بهرجهست ه بكات ،پرۆژهیهكی
تایبهتیش بهناوى «رهگی شین» لهم
روهوه ئهنجام دهدات.
ش���ارا باب���ان 31 ،س���اڵ ،خانم��� ه
فۆتۆگرافهر و ش���ێوهكارى كورد ،چهند
س���اڵێكه س���هرقالی كاری نیگاركێشی
و فۆتۆگرتن���ه ،لهئێس���تادا پرۆژهیهكى
هونهریی دهستداوهتێ كه تێكهڵكردنى

ه���هردو بوارهكهیه ،ئهم تێكهڵكردنهش
جگ ه له الیهنه ستاتیكیاكهى ،هاوكات
بۆ خستنهڕوى كۆژان و ئازارى ژنانه ل ه
كۆمهڵگادا.
پرۆژهكهى (شارا) ك ه ناوى ناوه «رهگی
ش���ین» ،وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات
«ههم رهخنهیهو ههمیش سكااڵ».
ب���ۆ (نهوژین) وتى« :پ���رۆژهى رهگى
ش���ین ههم رهخنهی ه و ههم س���كااڵ،
ههم���و بهریهككهوتنێكم له ئێس���تا و
رابردو ك ه ئازارم بدات و وزهم لێبهرێت،
لهگ���هڵ خۆى ئهمب���ات و بۆمن ئهبێت ه
پرۆژهیهكى هونهرى».
وتیشى« :باگگراوندى رهنگى شین ل ه
پرۆژهكهم���دا ههمو ئ���هو ناعهدالهتیی ه
كۆمهاڵیهت���ى و رۆچ���ون و الوازبون���ى
مرۆڤایهتییهیه ك��� ه من بهرى كهوتوم،
ش���ین پڕه له س���كااڵى پڕ له ئازارى
دوێنێ و ئهمڕۆ».
ئهم پرۆژهی ه ئهگهر له بیرۆكهدا جیاواز
و تایبهت بێت ،ئهوا لهنمایش���كردنیش
دا زۆر تایب���هت ت���ره ،بهوپێی���هى ل ه
ماوهكان���ى راب���ردودا پرۆژهكهى
له نێ���و مزگهوتێ���ك دا نمایش
كرد ،بهمهش بو ب���ه یهكهمین
پێش���انگاى هونهری���ی ژن��� ه
هونهرمهندێك���ى ك���ورد كه ل ه
مزگهوت دا نمایش بكرێت.
لهبارهى ههڵبژاردنى مزگهوت
بۆ نمایشكردنى پێشانگاكهى
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى:
«ههڵبژاردن���ى
مزگ���هوت

دهگهڕێت���هوه ب���ۆ ههم���و ئ���هو
بهریهككهوتنانهى من له رابردو ،ئێستا
شوێن بهش���ێك ه ل ه پرس���یار و وهاڵم،
بهشێكى سهرهكیی ه ل ه ئێستا و پرسیاره
ل ه رابردو».
لهبارهى كاردانهوهو رهخنهو سهرنجهكان
لهبارهى ئهو ههنگاوهى( ،ش���ارا) وتى:
«ئهم��� ه یهكهمجاره لهمێ���ژوى هونهردا
پێشانگایهكى هونهرى بهئازادانه بچێت ه
ش���وێنێكى ئاینى ئیس�ل�ام ،ههمیش��� ه
بیرۆكهى نوێش رهخنهى لێدهكهوێتهوه،
پێموای���ه ئهمه یهكهمینج���اره هونهرى
شێوهكارى بهوش���ێوه گهورهی ه پرسیار
و وهاڵم دروس���ت بكات و ببێته باس���ی
خهڵك بهبێ جیاوازى ،ههرچهنده توشی
كۆمهڵێ���ك ههڕهش���هى زۆریش بومهوه
لهسهرى».
بۆچونێ���ك وهك���و ع���ادهت و نهریتی
لێهاتوه ،كه پیاوانى ئاینی تاڕادهیهكى
زۆر ل��� ه كایهى هونهر ب���هدهر دهكرێن،
بهاڵم (شارا) وهكو هونهرمهندێك دژى
ئهم بۆچون ه دهوهستێتهوه.
لهوبارهوه وتى« :مامۆستایانى ئایینیش
پێویس���تیان بهوهی��� ه بهریهككهوتنیان
لهگ���هڵ هون���هر ههبێ���ت ،پێش���وازى
مامۆستایانى ئایینى بۆ پێشانگاكهم بۆ
من جێی دڵخۆشی بو».
رهنگه ههر ئ���هم بۆچون و قهناعهتهش
بێت كه ئهو خانمه هونهرمهندهى مكوڕ
كردوه ك ه بهتهنها نمایشێك قنیات نهبێت
و ئێس���تا دهیهوێت له پهرس���تگاكانى
دیك���هش پرۆژهك���هى نمای���ش بكات.
وهكخۆی وتى« :پرۆژهى (رهگى شین)
بهردهوامى دهبێت بۆماوهى یهك س���اڵ
و پالنم ههی ه بیبهم ه زۆرترین پهرستگا
و شوێن».

