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بۆیه كه مجار ژنێك له گه رمیانه وه  ده بێته  
ئه ندامى پارله مانى عێراق

گواڵڵه كه ى 
شێوه كاریی
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◘ نه وژین

)یوسرا ره جه ب كمر عه لی( ناوى 
چوه  مێژوه وه ، وه كو یه كه مین ژنه  

سیاسیی گه رمیان كه  ده بێته  ئه ندامى 
ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق، پاش 

ئه وه ى توانی كورسیه كى لیسته كه ى 
به ده ست بێنێت.

ناوب���راو ل���ه  هه ڵبژاردن���ى ئه نجومه نى 
نوێنه رانى عێراق، له سه ر لیستی )نه وه ى 
ن���وێ( پاڵێ���وراوى ژم���اره  )2( بو له  
بازنه ى هه ڵبژاردنى پارێزگاى سلێمانى، 
پاش ئه وه ى لیسته كه ى )2( كورسی له  
هه ڵبژاردنه كه دا به ده ستهێنا، ئه و وه كو 
پاڵێوراوى دوه م و وه كو ژنێك كه  زۆرترین 
ده نگی له نێو پاڵێوراوه  ژنه كانى دیكه ى 
كورسیه كی  به ده ستهێناوه ،  لیسته كه ى 

ئه نجومه نه كه ى به ده ستهێنا.
به پێی ئه و لیس���ته ى كه  كۆمیس���یۆنى 
ب���ااڵى س���ه ربه خۆی هه ڵبژاردنه كان���ى 
توانیویه تی  ناوبراو  رایگه یاندوه ،  عێراق 
ل���ه  هه ڵب���ژاردن دا )2634( ده ن���گ 
دوه م���ى  كورس���ی  و  به ده س���تبێنێت 

لیسته كه ى بۆخۆی مسۆگه ر بكات.
یوس���را ره جه ب، ماس���ته رى له  یاسادا 
هه یه  و له  زانكۆی گه رمیان فه رمانبه ره ، 
له ریزی )ته ڤگ���ه ری ئازادیی( دا كارى 
سیاسیی ده كات و پێشتریش هاوسه رۆكى 
هه رێم���ى گه رمیان���ى ته ڤگه ره كه  بو و 

دواتری���ش بۆ س���ه ركردایه تیكردنى ئه و 
بزوتنه وه یه  ده ستنیشانكرا. 

ته ڤگ���ه ری ئازادی���ی، ب���ۆ هه ڵبژاردنى 
ئه مجاره ى ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق، 
له چوارچێوه ى لیستی )نه وه ى نوێ( دا 
به شداریی هه ڵبژاردنه كه ى كرد و )یوسرا 
ره جه ب(یش تاكه  كاندیدی ده رچوى ئه و 

ته ڤگه ره یه  له م هه ڵبژاردنه دا.

ئ���ه و جگ���ه  ل���ه  كارى حیزبی���ی، له  
دیارتری���ن ژنانی چاالكوان���ى گه رمیانه  
ك���ه  به ش���داری زۆرێ���ك ل���ه  چاالكیه  
ناڕه زایه تیه كان���ى س���نوره كه ى كردوه ، 
به تایبه تى خۆپیش���اندان و مانگرتن و 
بایكۆتى دو ساڵی رابردوى فه رمانبه ران 

و مامۆستایانى گه رمیان.
به پێ���ی به دواداچونه كانى )نه وژین(، له 

هه ڵبژاردنى ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق 
دا، ژماره ى ئ���ه و ژنانه ى كه توانیویانه 
به بێ سیس���ته مى كۆت���اى تایبه ت به 
ژن���ان ده نگى ب���ون ب���ه پارله مانتارى 
به ده س���تبێنن، له چ���او جاری پێش���و 
دوهێنده زیادیكردوه، به جۆرێك 20 ژنى 
پاڵێ���وراو توانیویانه  ده نگى پێویس���ت 

به ده ست بێنن و ده ربچن.

ئه و گروپه  كچه ى 
ده ستڕه نگینیان كردوه  به  

سه رمایه 
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ئیسالم رێگا نادات ئەم ژنانە 
بەرۆژو بن
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◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح

كچانى نابینا له گه رمیان، سه رباری 
ئه وه ى ئه م كه م ئه ندامبونه یان ژیانی 

سه رتاپا گۆڕیون، به اڵم ئه وه ى 
نیگه رانیان ده كات ئه و په راوێزخستنه یه  

كه به رامبه ریان هه یه ، هه روه ك ئه و 
تێڕوانینه ش كه  كۆمه ڵگا هه یه تى بۆیان 
له  به زه یی پێداهاتنه وه یان، هێنده ى تر 

ئازاریان ده دات.

ئه و كچانه  باس له وه ده كه ن، ئه گه رچی 
چ���او و تاڕاده یه كى زۆر خۆش���یه كانى 
ژیانیان له ده س���تداوه ، كه چى حكومه ت 
و رێكخراو و الیه نه  په یوه ندیداره كانیش، 
به شی پێویس���ت گرنگییان پێناده ن و 

هاوكارییان ناكه ن.
سه عدیە س���ه یفوڵاڵ، 41 ساڵ، بەهۆی 
بین���ای چاوان���ی هێندە  روداوێك���ه وه  
دابەزی���وە کە تەنها ل���ە نێوان تاریک و 
لێڵیدا ژیان دەبینێ���ت. هێندە بێئومێد 
ب���وە لەژیان کە پێیوای���ە ئەوەی ناوی 
ئاوات بوە لە ژیانی ئەو کاتی بەس���ەر 

چوە.
ئه و بە دڵێكى پڕ له  خەم و فرمێس���ک 
بۆ )نه وژی���ن( دوا و وتی: »ئاواتەکەم 

ناهاتەدی و ژیانیشم رۆیشت«.
ئەم تێروانینەی )سەعدیە(، هاوشێوەیە 
لەگەڵ تێروانینی چەندین کچی دیکەی 
نابین���ا، ئ���ه وان دڵته نگن ب���ه وه ى له  
كۆمه ڵ���گادا نه جێگه یه كی���ان هه یه و نه  

رۆڵێكیان ده درێتێ.
نابینایان���ی  دەس���تەی  بەڕێوەب���ەری 
جه خت  ئیس���ماعیل،  هەڤاڵ  گەرمیان، 
ل���ه  س���ه ختى دۆخ���ی كچان���ى نابینا 
لێرە  »بەداخەوە  دەڵێ���ت:  ده كاته وه و 
کچان���ی نابین���ا ئازادی���ان پێنادرێت و 

هیچ خولێک���ی تایبەت بە هۆش���یاری 
خێزانەکان نەکراوەتەوە تاوەکو ئەوانیش 

تێڕوانینیان بگۆڕێت«.
به اڵم له بەرامبەر ئه مه دا، کچانێک هەن 
ك���ه  نەبونی بینایی نەب���وە بە هۆکاری 
بێئومێدی���ان لە ژیان، به ڵك���و ئازایانە 
ژیانی���ان  ئاس���ته نگیه كانى  روب���ەڕوی 

بونەتەوە.
زەهرا مەجید، 44 ساڵ، كچێكى نابیناى 
دانیش���توى كه الره ، ئەگەرچی ئاواتێکی 
زۆری هەبوە بۆ تەواوکردنی خوێندنەکەی 
و بۆ ئه وه ى بێت به  مامۆستا، بەاڵم دوای 
تەواوکردن���ی قۆناغ���ی 9 نۆی بنەڕەتی 
بەهۆی لەدەس���تدانی چاوەکانیه وه ، بۆ 

هەمیشە دابڕاوە لە خوێندن.
ئەو ئێس���تا تەنها کچی ماڵەوەیە، به اڵم 
له گه ڵ ئه وه ش���دا بێهیوا نییه  له  ژیان. 
وتى: »رۆژانە ئیش���ی ماڵ���ەوە دەکەم 
لەگەڵ تەس���بیحات و قورئان خوێندن، 
هەمو بەیانیه كیش نیو سەعات وەرزش 
دەک���ەم، زۆرج���ار حەزم لێبێت ش���ت 

دەچنم«.
باسیله وه شكرد زۆر حه زیكردوه  خوێندن 
ته واو بكات، به اڵم نه یتوانیوه ، هه روه ك 
باسله وه ش ده كات كه  زۆری حه ز له كتێب 
خوێندنه وه یه ، بۆیه  زۆرجار كه  برازاكانى 

دێنه  الی، كتێبیان پێده خوێنێته وه .
هه ندێك كه س ه���ۆكارى خراپی دۆخی 
ژی���ان و بێئومێدی���ی كچان���ى نابینا، 

ده گێڕنه وه  بۆ خێزانه كانیان.
هه ڤاڵ، له وباره وه  وت���ى: »خێزانەکان 
دەڵێن خەڵک قس���ەدەکات لە سەرمان 
ئه گەر مناڵە نابیناكانمان بڕۆنه  دەرەوە 
یان بە عەیبەی دەزانن یاخود ترس���یان 
هەیە توشی روداوێک بێن، بۆیه  ئه وانیان 

له  كوچى ماڵ خزاندوه «.
له گه ڵ ئه مه شدا رایوایه  كه  هه ندێكجاریش 

بیناییان لە دەستداوە، بەاڵم هیوا و ئومێد نــا
ساتێک خۆت بخە شوێن کەسێکی نابینا تا بزانی خەمی ئەوان چیە!

كچان خۆیان كه مته رخه من و شه رمۆكن 
و نایانه وێت تواناكانیان ده ربخه ن.

به اڵم به پێچه وانه وه ، )زه هرا( رایوایه  كه  
گرنگیی به  تواناكانیان نادرێت.

وتى: »ئەگەر خول���ی تایبەت بە ئێمە 
بکرێتەوە زۆرم پێخۆش���ە ب���ۆ ئەوەی 
بەش���داری تێدابکەم و به ره وپێش���ه وه  

بچم«.
نابینای���ان ئەگەرچی چاوی���ان نیە بۆ 
گوێیەکیان  بەاڵم  دەوروبەریان،  بینینی 
هەیە بۆ بیس���تن و دڵێکی���ان هەیە بۆ 
برینداربون، بۆیه  ئه و تێڕوانینه ى هه یه  

بۆیان، زۆر ئازاریان ده دات.
زەهرا مەجید، باس���ی قسەیەک دەکات 
کە چەندین س���اڵە لە دڵیدا ماوەتەوە: 
»بیرم ناچێتەوە پێش چەند س���اڵێک 
دراوس���ێیەکمان پێی وتم تازە تۆ داماو 
بویت، منیش راستەوخۆ پێم وت راستە 
خ���ودا هەردو چاوی لێس���ەندوم، بەاڵم 
توانای زۆرتری پێ���داوم، بۆیە داواکارم 
خەڵک بە ش���ێوەی بەزەیی پیاهاتنەوە 

سەیری ئێمە نەکەن«.
له به ینی  گه رمی���ان  نابینایانى  ئه گ���ه ر 

به رداشتى نه بونى چاو و قسه ى خه ڵكى 
دا مابن���ه وه ، ئ���ه وا ئه رك���ی حكومه ته  
خه میان بخوات، حكومه تیش به  ئاشكرا 

ده ڵێت: هیچیان پێناكرێت.
بەڕێوبەرایەت���ی  گش���تی  بەڕێوب���ەری 
چاودێریی و گه ش���ه پێدانى کۆمەاڵیەتی 
گەرمی���ان، دەرون عومه ر، بۆ )نه وژین( 

وتى: »تا ئێستا نەمان توانیوە سەنتەر 
و پەیمان���گای تایب���ەت ب���ە نابینایان 
بکەین���ەوە کە ئەم���ە ئەرکێکی تایبەت 
بە حکومەت���ە، به اڵم بەه���ۆی ئەوەی 
ئێستا لە قەیرانێکی ئابوری و کارگێڕی 
و سیاس���ی داین، نه توانراوه  له و روه وه  

هه نگاوێك بنرێت«.

◘ نه وژین، رۆژان عه زیز

زۆرێك له  ژنان حه زیان له  گرنگییدانه  
به  باخچه  و نه مام و گوڵ، به اڵم 

كه سیان تائێستا جگه  له  )مه ریه م(، 
نه یانتوانیوه  ئه و حه زه یان په ره  
پێبده ن و بیكه ن به  پیشه یه ك.

له  گه ڕه كى »به رده س���ور«ى ش���اری 
كه الر، ژنێك به ناوى )مه ریه م یاسین(، 
دوكانێكى ك���ردوه  به  باخچه  و چه ندان 
جۆر گوڵ و نه مامى تێدا كۆكردوه ته وه ، 
له  شه تڵگه یه كدا كه  یه كه مجاره  ژنێك له  

شاره كه دا دایبنێت.
مه ریه م، كه  ته مه نى 40 س���اڵه ، بەدەم 
خەریکبون���ی بە ئاودان و رێکخس���تنى 
ش���ه تڵی گوڵه كانى ش���ه تڵگه كه ی، بۆ 

)نەوژین( قسه ى كرد.
گه ڕایه وه  بۆ باسكردنى چرۆكردنى ئه م 
حه زه  له الی و وت���ی: »خۆم لەماڵەوە 
نزیکە 9 س���اڵە خەریکی خزمەتکردنی 
گ���وڵ و دار و س���ه وزاییم، ب���ەاڵم ئەم 
ش���ه تڵگه یه  ٣ مانگە دامناوە، ئه ویش 
كاتێ���ك بڕی���ارم دا حه زه ك���ه م بگۆڕم 
بۆ پیش���ه ، ئه م كاره ش دروس���تكردنى 

شه تڵگه كه مى لێكه وته وه «.
ئه و نه  بڕوانامه ى له م بواره دا هه یه  و نه  
هیچ خولێكیشی بینیوه ، به اڵم سه لیقه ى 
خ���ۆی بۆ ئ���ه م ب���واره  به چه ش���نێك 
به كارهێن���اوه ، كه  كاتێك باس���ی گوڵ 
پس���پۆڕێك  وه ك  ده كات،  نه م���ام  و 

ده رده كه وێت.
له وب���اره وه  وتى: »لەگەڵ ئەوەدا كه  تا 
پۆلی 4ى س���ه ره تایی خوێندومە، بەاڵم 

تاڕادەیەکی باش شارەزاییم هەیە لەسەر 
دار و گوڵەکان، لەهەر شوێنێك بوبێت 
لەماڵ���ەوەو دەرەوە زۆر هەوڵ���م داوە 
زانیاری لەسەریان کۆبکەمەوە بۆ ئەوەی 
ئه و زانیارییانه  له  پیشه كه مدا به كاربێنم 

و بۆ خه ڵكى دیكه ش بیگوازمه وه «.
ئه و له  ش���ه تڵگه كه ى دا، زیاتر لە 250 
ج���ۆر  نه مام و گوڵ هه ی���ه ، به تایبه ت 
گرنگیش���ی به گوڵ داوه ، به شێوه یه ك 2 
ج���ۆرى بنه ڕه تى له  گوڵ هه یه ، جۆرێك 
ئه وانه ن كه  له  ده ره وه ى ماڵه وه  داده نرێن 
و جۆرێكى تریش ئه وانه ن كه له ماڵه وه  و 

له ناو ژوره كان داده نرێن.
وتیشی: »خەڵکی زۆر دێن بۆ سه ردانم، 
کەس���ی واهەی���ە تەنیا ب���ۆ وه رگرتنى 
زانیاریی له س���ه ر ج���ۆری تایبه تى گوڵ 
و نه م���ام س���ه ردانم ده ك���ه ن، یان بۆ 

ژنه  گوڵفرۆشه كه ى كه الر

له ب���اره ى ئه وه ى  رێنمایی  وه رگرتن���ى 
چۆن شه تڵى گوڵ و داره كانیان بچێنن 

و به خێوی بكه م«.
وه ك ئه و ژنه  خاوه ن شه تڵگه یه  ئاماژه ى 
بۆ دا، گوڵ و نه مام���ه كان هه ر جۆره و 
ش���ێوازى  هه یه و  خۆی  تایبه تمه ن���دى 
ئاودان و گرنگیی پێدانیشیان جیاوازه .

له وب���اره وه  وتی: »چۆنیه ت���ی ئاودان 
جیاوازن،  گوڵ���ەکان  بەخێوکردن���ی  و 
هه ی���ه  هەم���و رۆژێك ئ���اوی دەوێت و 
هەی���ە هەفت���ەی دوجار ی���ا جارێك و 
هەش���ە مانگی جارێك ئاوی دەوێت«. 
زیاتر رونیك���رده وه  »گوڵ هەیە دەبێت 
شوێنی دیار بێت، هەیە حەزی بە خۆر 
هەیە، هیتر هەیە ح���ەز بە خۆری زۆر 

ناکات«.
لەبارەی چۆنیه تی دەستخستنی گوڵ و 
نه مامه كانه وه ، وتی: »زۆربەی گوڵەکان 
لەسلێمانی دەهێنم، هەندێکی تریان لە 
بەغ���دا و هه ندێكى تریش هه ر له  کەالر 

دێنم«.
ئ���ه وه ى تێبینی ده كرێت لەئێس���تادا و 
به پێچه وان���ه ى پێش���تره وه ، لەم کاتەدا 
خەڵک���ی زیاتر گوڵ و داری سروش���تی 

بەکاردێنن بۆ جوانکاری ناوماڵ و دەرەوە 
بەرده رگاش، شه تڵگه كه ى )مه ریه م( و 
یش له الیه ن كڕیارانه وه  پێشوازیی باشی 

لێكراوه .
نەس���رین، یەکێکە لەو ژنانەی سەردانی 
ش���ه تڵگه كه ى )مەری���ەم( دەکات، بۆ 
)نەوژین( وتی: »بەڕاس���تی شوێنێکی 
وەکو ئێرە پێویست و باشە، بەتایبەتی 
کە خاوەنەکەی ژن بێت، بۆیە دەتوانیت 
بەئارەزوی خۆت پرسیار لەسەر چۆنیه تی 
چاندن و بەخێوک���ردن و ئاودانی دار و 

گوڵەکان بکەین«.
وتیشی: »هەرکات ویس���تمان سەر لە 
)مەری���ەم خ���ان( دەدەی���ن و هەندێك 
کاتیش س���ەری لێدەدەین ب���ۆ ئه وه ى 

بزانین گوڵ و نه مامى نوێی هێناوە«.
وت���ی:  )مەری���ەم(،  له به رامبه ریش���دا 
حەزی���ان   زۆر  بەگش���تی  »خەڵك���ى 
بەمجۆرە ش���وێنه یه ، ل���ە مانگی یەکەم 
دا خەڵک کەم سه ردانیان ده كرد، بەاڵم 
ئێستا بەپێی کات رێژه ى سه ردانكه رانم 
زۆر زیادی کردوە و زۆر له  شه تڵگه كه م 
رازین و دەست خۆشییان بۆم هەیە«.

زۆرجار ژنان له  ترسی ئه وه ى پشتگیریی 
نه كرێن له الیه ن خێزان و كه سوكاریانه وه ، 
خ���ه ون و خولیاكانی���ان ب���ۆ كاركردن 
ناخه نه  ب���وارى جێبه جێكردنه وه ، به اڵم 

له الی )مه ریه م( ره وشه كه  جیاوازه .
له وباره وه  وتى: »خێزانه كه م و به تایبه ت 
هاوسه ره كه م زۆر هاوکارمن و یارمەتیم 
دا  ش���ه تڵگه كه م  لەکارەکان���ى  دەدەن 
و بۆ هەرش���وێنێكیش پێویس���ت بکات 

ده مگه یه نن«.
ئه و ژنه  باخه وانه ، هیواشی خواست كه  
بتوانێ���ت له  ئاینده دا ب���ره وى زیاتر به  
شه تڵگه كه ى بدات، بۆ ئه وه ى به رهه مى 
زیات���ر بخاته  رو و هه روه ك كه س���انى 

دیكه ش بخاته  كاره وه .

بیرم ناچێتەوە 
پێش چەند ساڵێک 
دراوسێیەکمان پێی 
وتم تازە تۆ داماو 

بویت

9 ساڵە خەریکی 
خزمەتکردنی 
گوڵ و دار و 

سه وزاییم
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◘ نه وژین، ئاال عه زیز

ژماره یه ك كچ له  ته مه ن و ئاستى 
خوێندنى جیاواز و لە شوێنى 

جیاوازى گه رمیانەوە، حه ز و به هره ى 
ده ستڕه نگینی كۆیكردونه ته وه  و له ژێر 
چه تری گروپێكدا پێكه وه  كارده كه ن، 

گروپه كه یان ناوناوه  )گروپی 
كچانى ده ستڕه نگینی گه رمیان( و  

تائێستاش چه ندین پێشانگاو نمایشی 
به رهه مه كانیان ئه نجام داوه .

له م ماوه یه ى دوایی���دا، به هره ى كچان 
بۆ ده س���تڕه نگینی و كارى ده س���تى، 
به خۆیه وه   پێش���كه وتوتری  ئاس���تێكى 
بین���ی، ئه وی���ش كاتێ���ك هه وڵیان���دا 
قه تیس  له ماڵه وه   ته نها  به رهه مه  كانیان 
نه كه ن، به ڵكو پیش���انى خه ڵكى بده ن 
و وه كو پیشه و س���ه رچاوه یه كى بژێوی 
لێبكه ن، )گروپی كچانى ده ستڕه نگینی 
گه رمیان(یش یه كێكه  له و گروپانه ى كه  
كۆكردوه ته وه و  ده س���تڕه نگینی  كچانى 
ل���ه م راپۆرته دا به س���ه ریان  )نه وژین( 

ده كاته وه .
بەناز ئه حمه د، 31 ساڵ، سەرپەرشتیاری 
گروپه ك���ه ، بۆ )نەوژی���ن( وتی: »ئەم 
گروپە 4 مانگە دامەزراوە کە کۆمەڵێك 
ک���چ و ژنی تێدایە هەریەکە و بەجۆریک 
کاردەک���ەن و پێکەوە لەپیش���انگاکان 
بابەتەکانی���ان  و  دەک���ەن  بەش���داری 

دەخەنەڕو«.
س���ەبارەت بە چۆنیت���ی کۆکردنەوەی 
ئ���ەم کچانە ل���ەم گروپ���ەدا،  )بەناز( 
وتی: »س���ەرەتا لەرێگه ی فه یسبوکەوە 
یه كترمان ناسیوه  و پاشان كۆبونه وه مان 
كردوه و ئه ندامه  نوێكان به  رێس���اكانى 

گروپه كه  ئاشناكراون«.
له باره ى رێساكانیشه وه ، وتى:  »ئه وه یه  
ك���ه  تەمەنی لە 18 س���اڵ زیاتر بێت، 
چاالکیەکانمان  و  کۆبونەوە  بەش���داری 
ب���کات و رێ���زی هاوڕێیان���ی گ���روپ 

بگرێت«.
ئ���ه وه ى تێبین���ی ده كرێ���ت، ح���ه ز و 

به ه���ره ى كچان���ى ده س���تڕه نگین، له  
رێگه ى دروستبونى گروپی هاوشێوه وه ، 

له سنورى گه رمیان په ره ى سه ندوه .
ه���ەوار رێب���وار، 26 س���اڵ، كچێك���ى 
فەرمانب���ەرە و یەکێکە ل���ە ئه ندامانى 
گروپه كه . وتى: »من ماوەی 3 س���اڵە 
ئەم کارە دەکەم، بەاڵم س���ه ره تا تەنیا 
بۆ ماڵەوە دەمکرد، بەاڵم ئەمساڵ لەڕێی 
گروپەوە  بەم  پەیوەندیم  هاورییەکمەوە 

کرد«.
وتیش���ی: من زۆرتر وه ك���و خولیایه ك 
حه زم ل���ه كارى ده س���تڕه نگینی هه یه ، 
ب���ه اڵم پاش هاتنه  ناو ئ���ه م گروپه وه ، 
ئێستا ئیش���ه كانم وه كو سه رچاوه یه كى 

داهاتیش سودی لێده بینم.
دروس���تكردنى  گروپ���ه ،  ئ���ه م  كارى 
كه ره س���ته ى جوانكاریی و رازاندنه وه ى 
جی���اوازى ماڵ و ژن���ان و منااڵنه ، ئه و 
به رهه مان���ه ش ن���اوه  ن���او له رێگ���ه ى 

پێشانگاكانیانه وه  نمایش ده كه ن.
هه وار، له وب���اره وه  وتى: »لەم گروپەدا 
لە 2 پێشانگا بەشداریم کردوەو ئامانجم 
ئەوەبوە کارەکانم بەخەڵکی بناسێنم«.

ئه و م���ادە و بابەتانەی كچانى گروپه كه  
بەکاری دێن���ن لە به رهه م و کارەکانیان 
دا، بەش���ێکی پێش���تر بەکارهات���ون و 

بەشەکەی تری لەبازاڕ دەیانکڕن.
هه وار، له وب���اره وه  وتى: »ئەم کارانەی 
دەیکەم لەش���تی بەکارهاتوه  و دوبارە 
بەکاردێن���ەوە وه كو )ریس���ایکلین( له  
نمون���ه ى دەب���ەی پالس���تیک و دار و 
ب���ەرد و تەختە و قوماش وهەرش���تیک 
قابیل���ی بەکارهێنان بیت لەگەڵ ش���تی 
ب���ازاڕ تیکەڵی دەکەم، ب���ەاڵم هیالکی 
و ماندوبونی زۆری دەوێت تا ش���تێکی 
کۆن بگۆڕم بۆ ش���تیکی نوێ و جوان و 

جیاواز«.
به رده وام یه كێك له  ترس���ه كانى كچانى 
گه رمیان له  ئیشكردن دا، قسه وقسه ڵۆك 
یان توانج و تان���ه ى كۆمه اڵیه تییه ، كه  
ئه م���ه ش زۆرجار وایكردوه  له ش���وێنى 
به ره وپێش���ه وه   بمێننه وه و  دا  خۆی���ان 
نه چن، به اڵم وادیاره  كچانى ئه م گروپه  

ئهوگروپهكچهىدهستڕهنگینیانكردوهبهسهرمایه

◘ نەوژین، دیمه ن ئیسماعیل 

ئه گه ر جاران كوتانى خاڵ وه كو 
جوانكاریه كى باو له ناو ژناندا بونى 
هه بوبێت، ئه وا ئێستا بێشك تاتۆ 

جێگاى گرتوه ته وه ، به شێوه یه ك 
به شێكى به رچاو له  ئافره تان رو له  

تاتۆكردن ده كه ن، ئه گه رچی هه موجار 
ئه م كاره  به  ئاسانیی ناتوانن ئه نجام 

بده ن.

تاتۆ...بەشاراوەییحەزیلێدەکەنوبەئاشکرادەیکوتن

به قه ده ر ئه وه ى بڕوایان به  خۆیان هه یه ، 
ئه وه نده  حساب بۆ ئه و قسانه  ناكه ن.

ئەڤین نەجمەدین، 22 س���اڵ، دەرچوی 
زانکۆی���ە و یەکێکی ترە ل���ە ئه ندامانى 
گروپی كچانى ده ستڕه نگینی گه رمیان. 
بۆ )نەوژی���ن( وت���ی: »بێگومان هیچ 
کارێ���ک به بێ رێگ���ری ک���ردن نابێت 
بەاڵم  لەکۆمەڵگای خۆماندا،  بەتایبەتی 
پێویس���تە کەس���ەکان بتوان���ن توانا و 
متمانەی دەوروبەر بەدەس���ت بهێنن تا 
بتوانن ب���ەردەوام بن، من ئه و رێگه یه م 
گرتوه ته  به ر و سه ركه وتو بوم، چونكه  
ماڵه وه مان نه ك رێگریم لێناكه ن، به ڵكو 

یارمه تیشم ده ده ن«.
ئ���ه و گروپ���ه ، پ���اش دروس���تكردن و 
ئاماده كردنى كه ره س���ته كانیان، به چه ند 

رێگه یه ك به رهه مه كانیان ساغ ده كه نه وه و 
ده یگه یه نن به  كڕی���اران، هه روه ك زۆر 
به رهه میش له س���ه ر خواس���تى كڕیاران 

دروست ده كه ن.
رونیك���رده وه :  له وب���اره وه   ئه ڤی���ن، 
»کەرەس���تەکانمان زیات���ر ل���ە ب���ازاڕ 
دەس���ت دەکەوێت، ه���ه روه ك له رێگه ى 
بۆ  به رهه مه كانمان  پێشانگاكانیش���ه وه  
فرۆش���تن ده خه ینه  رو، ئه مه  سه رباری 
ئ���ه وه ى ك���ه  داواكاری تایبه تیش���مان 
ب���ۆ بێ���ت ئ���ه وا دروس���تى ده كه ین و 
له رێگه ى ئۆتۆمبیل���ه وه  ده یگه یه نین به  

كڕیاره كه «.
كه ره س���ته و  نرخ���ی  له ب���اره ى 
به رهه مه كانیان���ه وه ، )ئه ڤی���ن( وت���ى: 
ئەو کەرەس���تانەی کە بەرهه مى دێنین 

نرخەکان���ی گونج���اوە بۆ ئ���ەم کاتە و 
بارودۆخی کڕیاران له بەرچاو گیراوە«.

ئ���ەم گروپ���ە گروپیکی س���ەربەخۆ و 
بیالیەن���ە، ئه گه رچی جارێ���ك له الیه ن 
به رپرس���ێكى حیزبییه وه  بۆ كردنه وه ى 
پێش���انگایه ك هاوكاری كراون. به وته ى 
سه رپه رشتیاری گروپه كه ، ئه وه ى زیاتر 
كاره كان���ى گروپه ك���ه ى خۆش���كردوه و 
به ره و پێشه وه ى بردوه ، ئه و هاوڕێیه تى 
كه له نێ���وان  باش���ه یه   په یوه ندی���ه   و 

ئه ندامه كانى دا هه یه .
به ناز ئه حمه د، هیواش���ی خواس���ت كه  
بتوانرێت ده ستگرۆیی و هاوكاری كچانى 
ده ڤه ره ك���ه  بكرێت، بۆ ئ���ه وه ى په ره ى 
زیات���ر به  به ه���ره و كاره كانیان بده ن و 

كچان زیاتر بتوانن ده ربكه ون.

تاتۆ، بریتییه  له  داکوتینی رەنگ بەسه ر 
ناوچه  جیاوازه كانى لەش لە رێگەی بۆیە 
تایبه ت���ى جۆراوجۆرەوە،  مه ره كه بی  و 
وێن���ه و هێلكاری���ی و ته نان���ه ت لۆگۆ و 
دروش���میش به دیزانێ���ك و له رێگ���ه ى 
ده رزیئاژن كردنه وه  له س���ه ر جه س���ته  
نه خش ده كات و دیمه نێكى تایبه تى به  

پێست ده دات.
ئه مج���ۆره  تازه یه  ل���ه  كوتینی خاڵ و 
ئافره تانى  له ناو  له ئێستادا  جوانكاریی، 
گه رمیان و به تایب���ه ت كچان، بره وێكى 
زۆری هه ی���ه ، ئه گه رچ���ی وه كخۆی���ان 
ده یڵێن: هێش���تا هێنده  ئ���ازاد نین ئه و 

كاره  به  ئاشكرایی بكه ن.
ئه فراح عومه ر، 23 س���اڵ، یەکێکە لەو 
ئافرەتانەی تاتۆی کردوە. بۆ )نەوژین( 
وتی: »ماوەی 2 س���اڵە تاتۆم لەس���ەر 
دەستم کردوە، زۆرم حەز لە تاتۆیە«.

ئه و ئافره ته  باسله وه ده كات كه  ئه گه رچی 
كاره كه ى ئازادیه كى كه سییه و زیانى بۆ 
كه س نه بوه ، به اڵم زۆرجار لۆمه  ده كرێت 

به وهۆیه وه .
وتیش���ی: خەڵکى لۆم���ه م ده كه ن و بە 
کەس���ێکی باش نامبین���ن ئه گه ر بزانن 

تاتۆم كردوه .
)ئه فراح(  كه سانه ش���دا،  ئه و  له وه اڵمى 
ده ڵێت: »پێموایه  کەسی باش بە تاتۆ 

خراپ نابێت«.
تاتۆكردنه وه   به هۆی  ئافره تانێك  ئه گه ر 
روب���ه ڕوى توان���ج یان هه ر قس���ه یه كى 
دیك���ه  ببنه وه ، ئه وا ه���ی دیكه ش هه ن 
كه  تاتۆیان كردوه و هیچ كاردانه وه یه كى 

نه شیاویان له  خه ڵكى نه بینیوه .
ن���ازدار محه م���ه د، 30 س���اڵ، کچێکی 

دانیشتوى شاری کەالرە، بۆ )نەوژین( 
وت���ی: »زۆرم ح���ه ز له  تات���ۆ ده كرد، 
هه ربۆیه  ماوەی 8 مانگە لە سەر دەستی 
چەپم تاتۆیه كم کردوە, دەمەوێت تاتۆی 

تریش دروست بکەم«.
ئه و  كاردانه وه كان���ى خه ڵكى،  له باره ى 
كچه  هێماى به وه كرد كه  »هیچ شتێکی 
نامۆى« له  خه ڵكى نه دیوه  له به رامبه رى 
تاتۆكردن���ه وه  گێچه ڵی���ان  به ه���ۆی  و 

پێنه گێڕاوه .
به هۆی ئه و مه ترس���یه  ته ندروستیانه ى 
ك���ه  هه یه ت���ى، تاتۆكردن ل���ه  هه رێمى 
كوردس���تان س���نورداركراوه ، چونك���ه  
نه خۆش���یی  باڵوبون���ه وه ى  مه ترس���ی 
لێده كرێت ئه گ���ه ر به  گونجاویی ئه نجام 
نه درێ���ت، هه ربۆیه  زۆرج���ار ئافره تان 
له الی ئه و كه س���انه  تاتۆكانیان ده كه ن 
كه  به  فه رمی رێگه پێدراو نین، به ڵكو به  

دزیه وه  ده یكه ن.
ئارام، ن���اوى خ���وازراوی ده الكێكه  له  
سنورى گه رمیان، كه  به  دزییه وه  كارى 
تاتۆك���ردن ئه نج���ام ده دات بۆ كچان و 

كوڕانیش.
ئ���ه و باس���له وه ده كات كه  له ئێس���تادا 
تاتۆكردن خواس���تێكى زۆری له س���ه ره  
له الی���ه ن گه نجان���ه وه  به تایبه تى، هه ر 

ئه مه شه  وایكردوه  كه  په ناى بۆ ببه ن.
ئ���ه و ئاماژه ى به وه كرد ك���ه  كارى تاتۆ 
ئاسان نییه و به هۆی ئه وه ى ورده كاریی 
دیزای���ن و نه خش���ه كاریی تێدایه ، بۆیه  

كاتێكى زۆری ده بات.
هه ربۆیه  وه كخۆی وت���ى: »لە رۆژێکدا 
دەتوانین تات���ۆ تەنیا بۆ چوار تا پێنج 

کەس بکەین«.

ب���ه اڵم ئایا ئه م خوه ى ك���ه  گه نجان به  
ه���ه ردو ره گ���ه زه وه  روی���ان تێكردوه ، 
كاریگه ریی���ه  ته ندروس���تیه كانى چییه ؟ 
تاچه ند له روى ته ندروس���تییه وه  شیاو و 

رێگه  پێدراوه ؟
وه اڵمى  پێست،  پس���پۆڕی  پزیشكێكى 

ئه م پرسیارانه  ده داته وه .
د. رەم���زی عه بدولجه ب���ار، پزیش���كی 
پسپۆڕ لە بواری نه خۆشیه كانى پێست، 
ب���ۆ )نەوژی���ن( وتى: »پێ���ش هه مو 
ش���تێك پاكوخاوێنى بنه ماى یه كه مه  له  
پێویستە  ئامێرەکان  تاتۆكردن، چونكه  
ته عقیم و پاک بکرێنەوە بۆ رێگری کردن 
لە گواستنەوەی نەخۆشی لە کەسێکەوە 
بۆ کەس���ێکی تر، بە تایبەت نەخۆشی 

ڤایرۆسی جگەر و ئه یدز«.
له باره ى ئه و نه خۆش���یانه ى كه  ده شێت 
له رێگ���ه ى خودی تاتۆكردنه وه  توش���ی 
پێس���ت بێت، وتی: »ئەو نەخۆشیانەی 
ک���ە لە ئەنجام���ی تاتۆکردن دروس���ت 
دەبێ���ت، تێکچونی پێکهاتەی پێس���ت 
و دروس���تونی گرێیه  ب���ه زۆری، له گه ڵ 
نه خۆش���ی  گواس���تنه وه ى  ئه گ���ه رى 
له كه س���ێكه وه  بۆ كه س���ێكى تر به هۆی 

ئامێره كانه وه «.
ئه و پزیشكه  هه روه ها ئاماژه ى به وه كرد 
كه  مەرەکەبی تاتۆک���ە چەند کانزایەک 
ل���ە پێکهاتەی دا هەی���ە، بۆیه  له كاتى 
ئه نجامدانى تیشكی له ره ى موگناتیسی 
»MRI« دا، ئه و كه س���ه ى كه  تاتۆی 
ك���ردوه ، كانزاكانى ناو تاتۆكه ى لەگەڵ 
ئەو شەپۆلە تیشكیانه دا کارلێک دەکەن 
و ده بێته  هۆی س���وتان و سوتانه وه ى 

شوێنى تاتۆكه «.



ئاينى ژمارە)18( شه مه  42018/5/26

تەمەنی شوکردن لە ئایندا بێ سنور و لە یاسادا سنوردارە

◘ نه وژین، ئه حمه د حه مید

هاوسه رگیریی پێشوه خته ، یه كێكه  
له و حاڵه تانه ى كه  چاالكوانان باس 
له  زیادبونى ده كه ن، ئه مه ش دواى 

ئه وه ى له  پێشودا رێژه كه  به ره و 
كه مبونه وه  ده چو. له مچوارچێوه یه شدا 
واباس ده كرێت كه  كچان زیانمه ندی 
سه ره كی ئه م هاوسه گیرییه  ده بن و 

زۆرجار به هۆی له بار نه بونیان بۆ ئه م 
جۆره  هاوسه رگیرییه ، پرۆسه كه  رو له  
شكست ده كات و ژیانى كۆمه اڵیه تییان 

تێكده شكێت.

له میان���ه ى دیدارێكى تایب���ه ت دا، مه ال 
ئاینی  مامۆس���تاى  زه لكه یی(،  )كه ریم 
له گه رمی���ان، له ب���اره ى هاوس���ه گیریی 

پێش���وه خته و به ش���ودانى كچانى مناڵ 
له روانگه ى ئاینی ئیسالمه وه ، رونكردنه وه  

ده دات.
* به پێی یاسا، 18 ساڵ وه كو ته مه نى 
دیارییكراوه ،  كچان  هاوسه رگیرییكردنى 
ئای���ا تێڕوانینی ئاینی ئیس���الم بۆ ئه م 

دیارییكردنه  چییه ؟
له ئاینی ئیس���المدا به هیچ ش���ێوه یه ك 
ته مه ن دیاریی نه كراوه  بۆ هاوسه رگیریی، 
واتا نه وتراوه  كچ���ان له  9 یان 15 یان 
20 س���اڵی ده بێت ش���و بكه ن، به ڵكو 
به پێچه وانه وه  له  ئاینی ئیسالم ته مه نى 
پێگه یشتن »بلوغ« هه یه ، واتا هه تا كچ 
به و ته مه نه  نه گات، ئه واناتوانرێت به شو 

بدرێت.
* به اڵم زۆرجار پێگه یش���تن ده كه وێته  
پێش 18 س���اڵی كه  ئه گه ر مه به س���تت 

»بل���وغ« بێ���ت به تایبه ت���ى ل���ه روى 
به ومانایه ى ئیسالم رێگه ى  زایه ندیه وه ، 

به  به شودانى كچانى مناڵ داوه ؟
ئێم���ه  ناتوانین نكۆڵ���ی له وه بكه ین كه  
هه بوه ، به اڵم ده بێت ئه وه ش بزانین كه  
ئێمه  وه كو زانایانى ئاینی، پابه ندین به  
یاس���اكانه وه ، به و مانای���ه ى ده بێت كچ 
س���ه ره تا له  دادگا م���اره  ببڕێت ئینجا 
ئێمه  له روى ش���ه رع و ئاینییه وه  ماره ى 
ده بڕین، ئه مه ش بۆ دڵنیابونه وه  له وه ى 

هاوسه رگیرییه كه  ساغ و بێكێشه یه .
* ئێم���ه  زیاتر له روه  ش���ه رعیه كه یه وه  
مه به س���تمانه ، چونكه  زۆرجار به  ئاین 
پاس���او بۆ به ش���ودانى كچان���ى مناڵ 
ئای���ن رێگه ى  ب���ه وه ى  ده هێنرێت���ه وه  

پێداوه ؟
وه ك ئام���اژه م پێ���دا، له  ئاین���دا هیچ 

◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

زۆرینه ى موسوڵمانان به  
جۆشوخرۆشه وه  له مانگى ره مه زاندا به  
رۆژو ده بن، به تایبه ت كه  ئه م ئه ركه  

یه كێكه  له  پێنج بنه ما باوه ڕداریه كه ى 
موسوڵمانان، به اڵم سه رباری 

ئه وه ش هه ندێك بارودۆخی گیانى 
و ته ندروستى هه یه ، كه  ژنان ناچار 
ده كات ده ستبه رداری ئه م ئه ركه یان 

بن.

به پێ���ی بنه م���ا ش���ه رعیه كان، هه م���و 
تاكێكى موسوڵمان كه  پێگه یشتو بێت، 
رۆژوگرتن���ى مانگی ره مه زانى له س���ه ر 
فه رز ده بێ���ت، به اڵم ئه م خاڵه  بۆ ژنان 
ئه گه ر  به تایبه ت  پێچه وانه  ده بێت���ه وه ، 
روبه ڕوى حاڵه ت و دۆخێكى ته ندروستى 

تایبه ت ببنه وه .
پزیش���كان و زانایانى ئاینیش، هاوڕا و 
كۆكن له سه ر ئه وه ى ژنان واباشه  له كاتى 
هه ندێك دۆخی ته ندروستى تایبه ت دا، 
رۆژو نه گرن، چونكه  به  زیانى خۆیان و 
هه ندێكجار خێزانه كه شیان ده كه وێته وه .

د.بوش���را مەرعی جاره ڵاڵ، پزیش���كی 
پسپۆڕی نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبون، 
س���ەبارەت به م پرس���ه  رونكردنه وه  بۆ 

)نه وژین( ده دات.
ئه و به تایبه ت له باره ى ژنانى دوگیانه وه ، 
وتى: »ژنان���ی دوگیان دەتوانن بەرۆژو 
بن، ب���ەاڵم بەومەرجەی ک���ە کەمخوێن 
نەب���ن و هەروەه���ا توش���ی هه وكردنى 

مناڵدان نەبوبێتن«.
ئام���اژەی بەوەش���دا ئ���ەو کەس���انەی 
هه وكردنى )ألتهاب( گورچیلەیان هەیە، 
نابێت بە رۆژو بن، چونکە پێویس���تیان 
ب���ەردەوام هەیە،  ئاوی  بەخواردنەوەی 
ئەگەر بێتو بە رۆژو بن ئەوا سست بونی 

گورچیلەکانیان بۆ دروست دەبێت.

ئیسالم رێگا نادات ئەم ژنانە بەرۆژو بن

ته مه نێكى بۆ مه س���ه له ى هاوسه رگیریی 
چ ب���ۆ ك���وڕ و چ ب���ۆ ك���چ دیاری���ی 
نه ك���ردوه ، به ڵكو ئه و پێوه ره ى دایناوه  

پێگه یشتنه .
* ك���ه  ده ڵێی���ن پێگه یش���تن ته نه���ا 
مه به س���تت له الیه نه  جه س���ته ییه كه یه ؟ 
واتا ئ���ه و باڵقبونه ى كه له ناو كۆمه ڵگاى 

خۆمان ناسراوه و باسده كرێت؟
پێگه یش���تن و »بل���وغ« به ته نها ئه و 
الیه نه  نییه ، به ڵكو بنه ماى ترى گرنگیی 
هه ی���ه ، ئه ویش ئه وه یه  كه  ئه و كه س���ه  
تاچه ن���د له روى عه قڵیی���ه وه  گونجاوه ، 
ئایا تواناى ئی���داره دان و به ڕێوه بردنى 
خێزانى هه یه ؟ ئایا تواناى جه س���ته یی 
له باره ؟ ئایا ش���یاوه  بۆ ئه وه ى ببێت به  

دایك یان باوك؟
به و مانایه ى ك���ه  كۆمه ڵێك بنه ماى تر 

هه یه  ده بێت ره چاو بكرێت.
* ب���ه اڵم به زۆریی ب���اس له وه ده كرێت 
كه  ئه گه ر ب���اوك رازیی بو ئه وا كچه كه  
ته مه ن���ى هه رچه ن���د بێ���ت ده درێت به  

شو؟
نه خێ���ر وانیه . به ڵك���و كۆمه ڵێك مه رج 
هه ی���ه ، گرنگترینیان جگه  ل���ه  بلوغ و 

بەش���ێک ل���ە ژن���ان دایكن و ش���یری 
خۆیان دەدەن ب���ە مناڵەکانیان، ئاخۆ 
بە رۆژوبون تاچەن���د کاریگەری دەبێت 
لەسەر کەمبونەوەی شیری ئافرەتەکە؟

د.بوش���را مەرعی، له وه اڵم���دا دەڵێت: 
»بەرۆژوب���ون بۆ ئەو ژنانەی ش���یری 
خۆی���ان دەدەن بەمناڵەکانی���ان، زیانی 
هەیە، چونکە ش���یری دایک لە خواردن 
و خواردنەوە دروس���ت دەبێت، هەربۆیە 
بە رۆژوبون ئەگەری وەس���تانی شیری 

ئافرەتان دروستدەکات«.
ل���ه روه   پزیش���كه   ئ���ه و  ئه گ���ه ر 
ته ندروس���تییه كه یه وه  باس له و حاڵه ت 
و دۆخانه  بكات، ئ���ه وا زانایه كى ئاینی 
به پێی  هه رشتێك  ده كاته وه   جه ختله وه  
زانس���تى پزیش���كی زیانى بۆ كه سه كه  
هه بێ���ت، ئ���ه وا ده توانێ���ت به هۆیه وه  

كه سه كه  به  رۆژو نه بێت.
یوسف محه مه د، پێشنوێژ و وتارخوێنی 
روە  ل���ە  )ئەلەومح���ە(،  مزگەوت���ی 
ئاینیەکەوە باس لە ب���ە رۆژوبونی ئەو 
نەخۆشیەکی  کەبەهۆی  دەکات  کەسانە 

تایبەتەوە ناتوانن بە رۆژو بن.
وتی: »ئەو کەسانەی کە نەخۆشیەکیان 
هەی���ە و توانای ب���ە رۆژو نەبونیان نیە 

پێگه یش���تن له هه مو رویه كه وه ، خواست 
و ره زامه ندی���ی خ���ودی كچه كه یه ، واتا 
ئه گه ر كچ رازی���ی نه بێت به وكاره ، ئه وا 
هاوس���ه رگیرییه كه  پوچه ڵ���ه و به هی���چ 
ش���ێوه یه ك رێگه ى پێنادرێت، ئه مه ش 
بۆ نمون���ه  جاران ژنان ل���ه  بری خوێن 
ده دران، كه  ئیسالم به هه مو شێوه یه ك 
ئه م ره فتارانه  ره د ده كاته وه و پێی قبوڵ 

نییه .
* ئه ى له باره ى ره زامه ندى باوكه وه ؟

ره زامه ندى باوك زۆر گرنگه ، من پێموایه  
ب���اوك به تایبه ت���ى باوكی داپ���ه روه ر، 
له هه م���و ك���ه س زیات���ر به رژه وه ندیی 
كچه كه ى ده وێت، بۆیه  ناكرێت ش���تێك 
ب���كات كه  ل���ه  به رژه وه ن���دی كچه كه ى 
بێت، س���ه رباری ئه وه ش له نێو فیقه� دا 
له باره ى ره زامه ندى  بیروڕاكان جیاوازن 
باوكه وه ، بۆنمونه  به پێی یاسای عێراقی 
ئه گه ر كچ س���ه روى 18 س���اڵ بو ئه وا 
ئه گه ر باوكیشی رازی نه بێت ده توانێت 

هاوسه رگیریی بكات.
* ل���ه م ژینگه یه ى خۆم���ان دا تاچه ند 
به  گونج���او ده زانیت كچ���ان به  مناڵی 

هاوسه رگیری بكه ن؟
با بۆ وه اڵم���ى ئه م پرس���یاره ، بڕۆینه  
خزمه تى پێغه مبه ر )د.خ(، ئه و كاتێك 
ئیمام���ی ئه بوبه كر و ئیمامی عوس���مان 
)ره زاى خوایان له س���ه ر بێ���ت( هاتن 
ب���ۆ خوازبێنى فاتیم���ه ى كچی، ره دی 
ك���رده وه و رازی���ی نه بو، وت���ى: جارێ 
مناڵه و كاتى هاوس���ه رگیریی نه هاتوه . 
پ���اش ماوه یه ك كاتێ���ك ئیمامی عه لی 
)ره زاى خ���وای لێبێت( هات���ه  داواى، 
ئ���ه وكات فه رموى: ئێس���تا گونجاوه  و 

ده توانێت هاوسه رگیریی بكات.
به و مانایه ى ك���ه  ده بێت باوك و دایك 
له هه مو كه س زیاتر بزانن كه  كچه كه یان 
تاچه ند گونجاوه  بۆ هاوسه رگیریی، نه ك 
هه ر له روى جه سته ییه وه ، به ڵكو له روى 
عه قڵ و هۆش و ئیداره دانه وه  به گشتى.

لە ئاینی ئیسالمدا رێگەیان پێدراوە کە 
لەو مانگەدا ب���ە رۆژو نەبن، بەاڵم بەو 
مەرجەی ک���ە دەبێت )فیدیە(ی ئەو بە 

رۆژونەبونەیان بدەن«.
له باره ى بڕ و ج���ۆری ئه و »فدیه «یه ، 
یوسف محه مه د، رونیكرده وه  »فیدیەی 
ه���ەر رۆژێک لە رۆژونەگرت���ن لەمانگی 
رەمەزاندا دەبێت پڕ بە هەردو مشت برنج 
ی���ان هەر خۆراکێکی تری رۆژانە بدرێت 

بەکەسێکی هەژار یان کەمدەرامەت«.
جگه  له نه خۆشی، هه ندێك حاڵه تى دیكه  
هه یه  كه  له  ژنان دا وا پێویست ده كات 
به رۆژ نه بن، له نمونه ى سوڕى مانگانه .

یوس���ف محه مه د، مامۆس���تای ئاینی، 
له وباره وه  بۆ )نەوژین( دوا: »س���وڕی 
مانگانە دەبێتە هۆی ش���کاندنی رۆژو، 

بۆی���ه  ژنان ده توانن له و كاته دا به  رۆژو 
نه بن«.

ئه و مامۆستا ئاینییه ، باسی له حاڵه تێكى 
تریش كرد كه به پێی ش���ه رع، دروس���ت 
نه گ���رن  ژن���ان رۆژو  و رێگه پێ���دراوه  

به هۆیه وه .
وت���ى: »ژن لەکاتی مناڵب���ون دا نه ك 
رۆژوگرتن، به ڵكو مه رجه  له س���ه رى كه  
به رۆژو نه بێ���ت، ئه گەر به  رۆژوش بێت 

ئەوا رۆژوەکەی بەتاڵ دەبێتەوە«.
بەدەرلەوهۆکار و حاڵەتانەنەی کە تایبەت 
بون بە ژنان، هەندێک هۆکاریترش هەن 
نەک بۆ ژانان بەڵکو بۆ پیاوانیش دەبنە 

مایەی بەتاڵ بونەوەی رۆژو.
یوس���ف مەحەم���ەد، وت���ی: »نەبونی 
نیەت لەدڵەوە و رشانەوە بەئەنقەست، 

هەروەه���ا بەس���تنی )مغ���ذی( ئەمانە 
هەمویان هۆکارن بۆ شکاندنی رۆژو«.

به وته ى شاره زایانى پزیشكی، رۆژوگرتن 
جی���ا ل���ەوەی زیانی هەی���ە بۆهەندێک 
ه���اوكات  بەاڵم  تایب���ه ت،  نەخۆش���ی 
له هه ندێك روى دیكه وه  سودی دەبێت، 
به تایبه تى بۆ هەندێک نەخۆشی دیکە.

د.بوش���را مەرعی، پزیش���كی پسپۆڕی 
ژنان و مناڵبون، له وباره وه  بۆ )نەوژین( 
حاڵه ت  له هه ندێك  »رۆژوگرتن  دەڵێت: 
دا س���ودی بۆ ئەو کەس���انە باشە کە 
توشی نەخۆشی ش���ەکرە بون، چونکە 
لەوانەیە ببێتە هۆی دابەزاندنی ش���ەکر 
لە جەس���تەی ئەو کەس���ەدا، به اڵم بۆ 
ئه مه ش ده بێت له ژێر چاودێریی پزیشك 

ئه و بڕیاره  بده ن و راوێژی پێبكه ن«.

له ئیسالمدا به هیچ 
شێوه یه ك ته مه ن 
دیاریی نه كراوه  بۆ 

هاوسه رگیریی

ئه و كه سانه ى 
به  رۆژو نابن 

ده بێت »فدیه « 
بده ن
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ژنان ده یانه وێت ببنه  بازرگان
كچێك: بۆ كاركردن پێویستیمان به هاوكاریی و پاڵپشتی خێزانه كانه 

◘ نه وژین، زریان محه مه د

به شێك له  كچان باسله وه ده كه ن كه  
ئاره زویان نه ك كارى بازرگانى، به ڵكو 
ته نها پیشه یه كى بچوكیشه  كه  بیكه ن 

و به هره كانى خۆیانیان تیا وه گه ڕ 
بخه ن، به اڵم خێزانه كانیان هاوكار نین 

بۆ ئه وه ى بتوانن به  خه ونى خۆیان 
بگه ن، به  بیانوى ئه وه ى روبه روى 
توانجى ده وروبه ر ده بنه وه  و پێیان 
ده ڵێن چۆن ده بێت كچ كار بكات.

لێوار حه یده ر، 22 س���اڵ، خوێندكارى 
زانكۆیه  و دانیشتوى شارى كه الره ، بۆ 
)نه وژی���ن( ده ڵێت: »من زۆر ش���تم له  
مێش���ك بوه  بیكه م، به اڵم كه  ئه بینیت 
خه ڵ���ك چۆن و چى ئه ڵێن په ش���یمان 

ده بیته وه  له  هه مو شت«.
وتیش���ى: دایكم هاوكارێكى باش���مه  بۆ 
هه ر كارێك كه  بمه وێ���ت بیكه م، به اڵم 
باوكم و براكه م ه���اوكارم نه بون ده ڵێن 
پێویست ناكات تۆ كار بكه ى له  كاتێكدا 

گه وره ترین ئاواتمه .
زۆرێ���ك له  كچ���ان ئ���اره زو و خه ونى 
گه وره ی���ان هه ی���ه  ب���ۆ ئ���ه وه ى كارى 
بازرگانى و پرۆژه ى تایبه ت به  خۆیانیان 
هه بێت، به اڵم كۆمه ڵ���گا و بارى مادى 

ئه و ده رفه ته ى لێسه ندونه ته وه .
ئه ژین، )27( ساڵ، كچێكى دانیشتوى 
شارى كه الره ، سه باره ت به  ئاره زوى بۆ 
كارى بازرگانى ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»من هه میشه  حه زم به  ئیشه ، هه ربۆیه  
بیرم له  زۆر پ���رۆژه  كردوه ته وه ، به اڵم 
به هۆی ئ���ه وه ى ده س���تگیرۆیی مادییم 
نه ب���وه ، نه متوانی���وه  هیچیان جێبه جێ 

◘ نەوژین، نیگار عومەر

ئەگەرچی پێشوتر ژنان و كچان، 
تەنانەت نەیاندەتوانی بەشداربن 
لە خولە فێركارییەكاندا كە لە 
سەنتەرەكان دەكرانەوە، بەاڵم 

ئێستا ژنان خۆیان سەنتەرەكان 
بەڕێوەدەبەن. 

هایدە حوس���امەدین تۆفیق، 28 ساڵ، 
دانیش���توی شاری كەالرە، ماوه ى زیاتر 
له  10 س���اڵه  كارى به رگدوریی ده كات 
و ئێستاش س���ه نته رێكى فێركاریی بۆ 
فێربونى دروم���ان و ئاماده كردنى جلی 

ژنان كردوه ته وه .
هایدە، دەرچوی زانكۆیە. پاش ئەوەی 

خوێندن تەواو دەكات و دانامەزرێت، بیر 
لەوە دەكاتەوە پەرە بە تواناكانی خۆی 
ب���دات، كە بەرگدوریە. بۆیە هەس���تاوە 
ب���ە كردن���ەوەی س���ەنتەرێك تاكو لەو 
رێگەیەوە كەس���انی تر فێر بە درورینی 

بەرگ بكات.
های���دە، لەبارەی س���ەنتەرەكەیەوە بۆ 
)نەوژین( دوا و وتی: »چەند س���اڵێكە 
لەماڵەوە خەریك���ی درومانم، بەجۆرێك 
ب���وە بەخولی���ام، هەر ئەم���ەش بو كە 
وایلێك���ردم بیرۆك���ەی س���ەنتەرێكم ال 

گەاڵڵە بێت«.
وتیش���ی: سەرەتا ئاس���ان نەبو بەهۆی 
بونی فش���اریی دەرونی كە دەترس���ام 
س���ەركەوتو نەب���م، هه روه ها فش���اری 
ئابوریش چونكە بڕە پارەیەكی باش���م 

ئەمانەش  وێ���ڕای  نەبو،  لەبەردەس���ت 
كەس���انێك هەوڵی س���اردكردنەوەمیان 
دەدا، بەاڵم بەهۆی ئەوەی لە تواناكانی 
خۆم دڵنیا بوم، سەنتەرەكەم كردەوە و 

سەركەوتنم بەدەستهێنا. 
خێزانەكەی )هایدە( هاوكارێكی باش���ی 
دەبن، ئەمەش یارمەتی���دەر دەبێت بۆ 

سەركەوتنی كچەكەیان.
دایكی هایدە، دڵخۆش���ە ب���ە تواناكانی 
كچەكەی و لە لێدوانێكیدا بۆ )نەوژین( 
وت���ی: »دڵخۆش���م ب���ە س���ەركەوتنی 
لەس���ەرەتای  هەرچەن���دە  كچەك���ەم، 
كارەكان���دا كەس���انێك هەوڵی ئەوەیان 
دەدا كە كچەكەم ئ���ەم كارە نەكات بە 
پاساوی جیاجیا، بەاڵم بەهۆی بڕوابون 
بەخۆی���ەوە كچەكەم ب���ەردەوام بو، لە 

لە كونجی ماڵەوە بۆ بەڕێوبەری سەنتەرەكان

كۆتایشدا سەركەوت«.
خوش���كێكی هایدە، ئاماژە بەوە دەدات 
كە پاڵپش���تی بون ل���ه  پرۆژه كه ى دا و 

خۆیشیان له  نزیكه وه  هاوكارین.  
ئه م س���ه نته ره ى ك���ه  )های���ده ( هه ر 
به ناوى خۆیه وه  كردویه تییه وه ، 2 ئه رك 

ده گێڕێت، درومان و فێركاریی.
وتی:  له باره ى خوله كان���ه وه ، )هایدە( 
»جۆرەه���ا خولمان بۆ كچ���ان و ژنان 
كردوه تەوە، لە رێگ���ەی خولی درومانە 
ژماره یه كى باشی ژنان و كچان فێركراون 
و ل���ە ئاین���دەدا بە نیازیی���ن خولەكان 
فراوانت���ر بكەین، تاكو ل���ەم رێگەیەوە 

خزمەت بە ناوچەكەمان بكەین«.
ئه م سه نته ره ى كه  )هایده ( دایمه زراندوه و 
راهێنان به  كچان و ژنان ده كات، له الی 
ئه و ره گ���ه زه ش به  ش���ێوه یه كى باش 
هه ڵسه نگاندنى بۆ ده كرێت و به شداران 

رازیین له  كاره كانی سه نته ره كه .
دونی���ا ئەحمەد، كچە بەش���داربویەكی 
خولەكانى سه نته ره كه یه ، لە لێدوانێكیدا 
ب���ە )نەوژی���ن(ی وت: »م���ن كه  وەك 
بەشداربویەك لە خولەكاندا بەشداربوم، 
بە باشترین شێوە فێری درومان و بڕین 
بوم، لە نێو ئەم سەنتەرەدا زۆر دڵخۆشم 

و بە ماڵی دوەمی خۆمی دەزانم«.
دونیا، باس���ی لە هەڵسوكەوتی سەنتەر 
كرد و وتی: »مامەڵەی خاوه نى سەنتەر 
لەگەڵمان زۆرباش���ە و وەكو هاوڕێیەك 
س���ەرەتا  دەكات،  لەگەڵ  مامەڵەم���ان 
نەمدەزانی مەقەس���تیش بگ���رم، بەاڵم 
ئێستا توانای دورینم و هەیە و جلەكانی 

خۆم، خۆم دەیدورم«.
یەكێكی تر لە بەشداربوەكانی خولەكانی 

سەنتەری هایدە، )ئەڤین جەالل(ە. 
ئەڤین، لەبارەی سەنتەرەكە و خولەكان 
و بونی ژنێ���ك وەك بەڕێوەبەری وەها 
س���ەنتەرێك، وت���ی: »من بەش���داریی 
خولێك���ی درومان���م كرد، ئێس���تا زۆر 

بەباشی دورین و بڕین دەزانم«.
وتیش���ی: ئەوەی زیاتر دڵخۆشم دەكات 
ئەوەیە كە كچێك بەڕێوەبەری سەنتەرە، 
ئەم���ەش وا دەكات كچان و ژنان زیاتر 
رو لەم س���ەنتەرە بكەن و خۆیان فێری 
دروم���ان و بڕی���ن بكەن، ل���ە رێگەی 

بەشدارییان لە خولەكان.
ئه گه رچی سه نته ره كه  هێشتا پرۆژه یه كى 
تازه ی���ه  و زۆر به رف���راوان نه بوه ، به اڵم 
ئاراس���ته یه كه   ب���ه   ویس���تی )هایده ( 
بتوانێ���ت گه ش���ه ى پێب���دات و  ك���ه  

خزمه تگوزاریه كانى باشتر بكات.
وتى: »سەنتەرەكەم كەموكورتی تێدایە، 
داوام ل���ە الیەن���ی پەیوەندی���دار هەیە 
هاوكارییم���ان بكات تاك���و كارەكانمان 

فراوانتر بكەین«.
له پاڵ ئه مه ش���دا هانى كچ���ان و ژنانى 
گه رمیانی���ش ده دات كه وا هاوش���ێوه ى 
خ���ۆی، ده س���تبكه ن به  كارك���ردن بۆ 

به دیهێنانى خه ونه كانیان.
له وباره وه  وتى: »دوام لە كچان و ژنانی 
گەرمیانە لەژێر دەس���تی كەس���دا كار 
نەكەن، خۆیان كار بك���ەن و بەڕێوەی 
بەرن، وەك من چۆن خۆم س���ەنتەرێكم 
خۆم���ەوە  بەن���اوی  و  كردوه ت���ەوە 

دامناوە«.

بكه م«.
وتیشى: كێش���ه ى الیه نه  مادیه كه  ته نها 
ئه وه نی���ه  كه  ده س���تمایه یه كت هه بێت، 
به ڵكو ئه و ئه گه ره ی���ه  ئه گه ر كاره كه ت 
س���ه رنه كه وت چ���ۆن ده س���تمایه كه ت 

ده بژێری؟
ئه م خاڵ���ه  وادیاره  ب���ه الی زۆرێك له و 
ژنان���ه ى ده یانه وێ���ت كاری بازرگان���ى 

بكه ن، هاوبه شه .
ئامینه  عه ل���ى، 43 س���اڵ، كارمه ندى 
ته ندروس���تیه  له  كه الر، ب���ۆ )نه وژین( 
ده ڵێت: »من ئ���اره زوى زۆرم له  كارى 
بازرگانى و كارى سه ربه خۆ هه یه ، به اڵم 
س���ه رمایه ى ده وێت منی���ش نیمه ، یان 

ده ترسم زیانى تێدا بكه م«.
به ش���ێك له  كچان پێیانوایه  به و هۆیه ى 
ئه م بواره  تازه یه  بۆ ژنان، بۆیه  ناتوانن 
ب���ه  ئاس���انى بچن���ه  ناوی���ه وه ، به ڵكو 

پێویستیان به  هاوكاری هه یه .
 شادی ئه حمه د، 20 ساڵ، خوێندكارى 
ئه زمونێكى  ك���ه الر،  ل���ه   په یمانگای���ه  

»سه رنه كه وتوى« له و باره وه  هه یه .
ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »ئه گه ر چى من 
دوكانێكى ئارایش���تگایم كرده وه، به اڵم 
به هۆى نه بونى داهات ناچار دامخس���ت، 
چونكه  ده ستمایه ى ئه وتۆم به ده سته وه  
نه مایه وه  ك���ه  به رده وام بم، هه ربۆیه  بۆ 
كارى بازرگانى ئافره ت، بونى پاڵپشتی 

مادیی زۆر گرنگه «.
له گه ڵ ئه وه ش���دا بەش���ێک ل���ە ژنانی 
گەرمی���ان ئەگەرچی دەرفەتی ئەوتۆیان 
بۆ کاری بازرگانی گەورە بۆ نەڕەخساوە، 
بەاڵم توانیویانە ئارەزویان لە دوکانێکی 

بچوکدا کورت بکەنەوە و کار بکەن.

دایکی زەهرا، 53 س���اڵ کە پیش���ەی 
دوکاندارییە و دانیشتوی شاری کەالرە، 
بۆ )نەوژین( وتى: »من بۆ ماوەی زیاتر 
لە 3 ساڵە ئەم کارە دەکەم، بۆ ئەمەش 
هاوس���ەرەکەم یارمەتیدەری سەرەکیمە 
چ لە روی مادی چ مەعنەوی، خۆش���م 
زۆر ئاس���ودەم لەگەڵ���ی و راهاتوم بە 

پیشەکەم«.
ل���ه  به رامبه ر به ش���داریكردنى ئافره تان 
ل���ه  كارى بازرگان���ى دا، به ڕێوه ب���ه رى 
چاودێرى بازرگانى گه رمیان ئاماژه  به وه  
ده كات كه  گرنگه  ئافره تان بتوانن بێنه  

پێش بۆ كارى بازرگانى كردن.

حیكمه ت ئه حم���ه د، بۆ )نه وژین( وتى: 
»راسته  سنورى ئێمه  ئه م جۆره  كارانه  
تێی���دا كه مه  یان هه ر نی���ه ، به اڵم زۆر 
گرنگ���ه  ژنان بێنه  پێ���ش چ كارى بازاڕ 
بێت یان دوكانێك بێت یان هه ر جۆرێكى 

بازرگانى بێت كه  بیكه ن«.
وتیشى: »سه باره ت به  الیه نى دارایى، 
حكوم���ه ت ق���ه رزى بچوك���ى داوه  له م 
س���ااڵنه ى رابردو به تایبه ت له  گه رمیان 
قه رزى باش���ى داوه  به و كه س���انه ى كه  
پرۆژه  یه كی���ان هه بوه ، ب���ه اڵم نازانم بە 
دیارییکراویی چه ندى بۆ ژنان بوه و ژنان 

تاچه ند سودیان لێی بینیوه«.

 بۆ كارى بازرگانى 
ئافره ت، بونى 
پاڵپشتی مادیی 

زۆر گرنگه

دوام لە ژنانی 
گەرمیانە خۆیان 

كار بكەن و 
بەڕێوەی بەرن
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◘ نه وژین، سه روه ت باوه نوریی

ژنان و كچانى باوه نور له  ته مه ن 
و كارى جیاواز )كچه  خوێندكار، 

ده رچوى زانكۆ، ژنانى ماڵه وه  و ژنانى 
فه رمانبه ر و مامۆستا(، هه مویان له  
یه ك هۆڵ دا و له پێناو یه ك ئامانج 

دا كۆبونه ته وه ، ئه ویش گرنگیدانه  به  
جه سته و سه المه تییان.

له ناحیه ى باوه نورى سه ر به  قه زاى كه الر، 
له كاتێكدا ژنان له زۆر شوێنى پشودان و 
وه رزش بێبه شن، كچێك هۆڵێكى تایبه ت 
به  وه رزش���كردنى ئافره تان ده كاته وه و 
ژماره یه كى به رچاویش له  ژنان و كچان 
بۆ وه رزش���كردن و دابه زاندنى كێشیان، 

روی لێده كه ن.
فاتم���ه  حه مه ئه مین، سه رپه رش���تیاری 
هۆڵی وه رزش���ی ئافره تان���ی باوه نوره ، 
ئه و سااڵنێكه  به ش���ی وه رزشی زانكۆی 
تائێس���تا  و  ته واوك���ردوه   گه رمیان���ی 
دانه مه زراوه ، به اڵم له  رێگه ى كردنه وه ى 
ئه م هۆڵه  وه رزشییه وه ، توانیویه تی بره و 
به تواناكانی خۆی بدات و خزمه تێكیش 

به  ناحیه كه ى بكات.
فاتمه ، له باره ى ئامانجیان له كردنه وه ى 
بۆ  قس���ه ى  به مش���ێوه یه   هۆڵه كه یان، 
)نه وژین( كرد: »مه به ستی سه ره كیمان 
له كردن���ه وه ی ئه م هۆڵه  ل���ه وه وه  هات 
كه  پێویس���ت بو هۆڵێكی له م شێوه یه  
له ناحیه كه مان���دا هه بێ���ت ب���ۆ ئه وه ى 

ئافره تان وه رزشی تێدا بكه ن«.
مه به س���تى  به وه ش���كرد  ئام���اژه ى 
ژنان���ه وه   له الی���ه ن  س���ه ردانكردنیان 
جیاوازه ، هه ندێكیان كێش���یان زیاده  و 
ده یانه وێت كێشیان دابه زێنن، هه ندێكی 

◘ نه وژین، ئەسما کریم

ئەو کاتەی هەموان دەڵێن تەنها 
پیاوانن دەتوانن کارەگەورەکان بکەن 

و کاری بەڕێوەبردنەکان بەپیاوان 
دەسپێردرێت، کچێکی کەالری ئەو 

پێوەرە دەشکێنێت و نزیکەی دو ساڵە  
بەڕێوەبەری گەورەترین کۆمەڵگەیەکی 

پزیشکی یە لە گەرمیان.

تاڤگ���ە که ریم عه زیز، ك���ە تەمەنی لە 
س���ەرەتای س���یەکاندایە و هەڵگ���ری 
بڕوانامەی بەکالۆریۆس���ە لە پەرستاری 
له  زانکۆی س���لێمانی، ماوه ى 2 س���اڵه  
پزیش���كی  كۆمه ڵگ���ه ى  له گه رمی���ان، 
به خشین به ڕێوه ده بات، كه  كۆمه ڵگه یه كى 

پزیشكیی ئه هلیه .
قس���ه كردنه كانى  س���ه ره تاى  ئ���ه و 
به وه ده س���تپێكرد كه  كارك���ردن ته نها 
تایبه ت نیه  بۆ پیاوان و مه رج نییه  هه ر 
ئه وان س���ه ركه وتو بن، به ڵكو وه كخۆی 
وتى: »ئاف���رەت توان���ای زۆرە ئه گەر 

تواناکانی سنوردار نەکرێت«.
)تاڤگه (  س���ه ره تاكان،  بۆ  به گه ڕانه وه  
هێماى به وه ك���رد كه  کاتێک تەمەنى 7 
سااڵن بوه ، باوکى کۆچی دوایی کردوه ، 
به اڵم دایكی نه یهێش���توه  بێ باوكیی به  

ژیانیانه وه  دیار بێت.
وتى: »لەو ته مه نه  بەدواوە دایکم هەم 
دایک بو ب���ۆم و هەمیش باوک، ئه گەر 
ش���ێره ژنێک���ی وەکو دایکمم لەپش���ت 
نەبوایە، نەمدەتوانی بگەم بەم ئاستەی 

ئێستام«. 
ئ���ەو كچ���ه  لەپ���اش به ده س���تهێنانى 
بڕوانامه ك���ه ى، ل���ه  چه ندین ش���وێنى 
جی���اوازى ته ندروس���تى دا كاریكردوه ، 
س���لێمانی،  )فریاكه وتن���ى  وەک���و: 
فریاكه وتنى کەالر، نەخۆشخانەی هیوا، 
نەخۆشخانەی ژنان و مناڵبونی سلێمانی، 
س���ەنتەری  و  نەش���تەرگەری  بەش���ی 

گورچیلەى ده ستكرد له گه رمیان(.

کچێك گەورەترین کۆمەڵگەی پزیشکی گەرمیان بەڕێوەدەبات

ژنانى باوه نور ده بنه  وه رزشكار

زۆرجار ژنان له الی���ه ن خێزانه كانیانه وه  
به شى پێویس���ت بواریان پێنادرێت بۆ 
ئ���ه وه ى بتوانن له كاره كانی���ان دا بچنه  
پێشه وه ، هه ر ئه مه ش���ه  واده كات ژنان 
له  زۆر بواردا رۆڵیان نه بێت یان رۆڵیان 

الوه كی بێت.
ب���ه اڵم ل���ه الی )تاڤگ���ه(  ره وش���ه كه  
به پێچه وانه ی���ه ، چونك���ه  خێزانه ك���ه ى 
ئازادییه كى زۆریان پێداوه  بۆ كاركردن، 
له گه ڵ ئه مه شدا پشتگیریی و متمانه یه كی 
زۆریش���یان بۆ ده س���ته به ركردوه ، هه ر 
ئه مه ش���ه  كه  به  هۆكارى س���ه ركه وتنى 
خ���ۆی ده زانێ���ت. له وب���اره وه  وت���ى: 

»متمان���ه ى ماڵه وه م���ان پاڵپش���تێكى 
گه وره یه  بۆ من«.

تاڤگ���ە، بەکارکردن���ی ل���ە کۆمەڵگەی 
پزیشکی بەخشین دڵخۆش و ئاسودەیە 
و دەڵێ���ت: »چونک���ە کۆمەڵگەیەک���ە 
بۆ خزمەتی هەم���وان بەبێ جیاوازی و 
بەتایبەتی چینی هەژاران«، س���ەرەڕای 
ئ���ەوەش وه كخ���ۆی ئاماژه ى ب���ۆ دا، 
توانیویانە جگە لە به كارخستنى چەندین 
جیاوازیەکان،  پس���پۆڕیە  لە  پزیش���ک 
هه لی كاریش���یان له  كۆمه ڵگه كه یاندا بۆ 
زی���اد لە 50 کارمەن���د بە کوڕ و کچەوە 

ره خساندوه ، به تایبه تى کچان.

كردوه ،  دڵخ���ۆش  )تاڤگه( ى  ئ���ەوه ى 
ئه وه ی���ه  ك���ه  له وه ته ى ئ���ه و كۆمه ڵگه  
پزیشكیه  به ڕێوه ده بات، كاره كانى تادێت 
به ره وپێشه وه  ده چێت و له الی خه ڵكیش 

ناو و ناوبانگێكى باشی هه یه .
وتى: تائێستا نزیکە 55 هەزار نەخۆش 
له  كۆمه ڵگه كه مان چارەسەری وەرگرتوە 
و زیاد لە 100 هەزار كه سیش سەردانی 

کردوین بۆ بەشە جیاوازه کانمان.
)تاڤگ���ه (  بڕوانامه كه ی���ه وه ،  به ه���ۆی 
زۆرینه ى كاته كانى له بوارى ته ندروستى 
دا خه رج ده كات، چ وه كو فه رمانبه رێك 
ل���ه  ته ندروس���تى گه رمی���ان، چ وه كو 

به ڕێوه به رى كۆمه ڵگه ى پزیشكی به خشین 
له  كه رتى تایبه ت، به اڵم به هره كانى ئه م 
كچه ، هه ر به ته نیا له  بوارى ته ندروستى 

دا كورت نه بونه ته وه .
وه كخۆی ئاماژه ى بۆ كرد، ئەو جگە لە 
بواری ته ندروستى و ئه و کارەی کە ئێستا 
پێوەی س���ەرقاڵە، ئەزمونێکی باش���ی 
لە بواری رۆژنامەوانیش���دا هەیە. وتی: 
»ئەزمونی کاری راگەیاندنم دەگەڕێتەوە 
بۆ قۆناغی شەشەمی سەرەتایم کە ئەو 
منااڵن  پرۆگرامی  پێشکەش���کاری  کات 
ب���وم لە رادیۆی یەکگرت���و له گه رمیان، 
دواتر ل���ە بوارەکانی تری راگەیاندن بە 
نوسراو و بیس���تراو بینراوەوە زۆر کارم 
ک���ردوە و ئه ندامى کارای س���ه ندیكای 

رۆژنامەنوسانم«.
وتیش���ی: پێش���تر بە نازناوی )تاڤگە 
خوڕخوڕی( ده منوسی، هه روه ك یەکێک 
بوم لە کچ���ە یەکەمینەکان لە گەرمیان 
ک���ە هەفتانە بەرنامەم ل���ە تەلەفزیۆنە 

ناوخۆیەکان پێشکەش کردوە.
له نوێترین كاریشیدا، )تاڤگه ( هه وڵیداوه  
راگه یاندن و ته ندروس���تى ل���ه  كارێكدا 
كۆبكات���ه وه ، ب���ۆ ئه م مه بس���ته ش له  
رادیۆی كۆمه ڵی ئیسالمی له  گه رمیان، 
به رنامه یه كى هه فتانه ى تایبه ت به  بوارى 
ته ندروستى ئاماده و پێشكه ش ده كات.

تریان ده یانه وێت پارێزگاریی له وه  بكه ن 
كێشیان زیاد نه كات، هه شیانه  كێشه ی 
ئێس���ك و جومگه كانی���ان هه یه و وه كو 
چاره س���ه رى سروش���تى لێره دا وه رزش 

ده كه ن.
ئ���ه م هۆڵه  هه ر له گ���ه ڵ كردنه وه ى دا، 
بوه ته  جێی س���ه رنجی ژنانى ناحیه كه ، 
ئێس���تا زیاتر له  50 ژن وه كو ئه ندامى 
هۆڵه كه  ناویان تۆماركردوه و س���ه ردانى 

ده كه ن.
ئایش���ه  ئه مین، یه كێكه  له و ئافره تانه ی 
كه هه ر له س���ه ره تای كردن���ه وه ی هۆڵی 
له شجوانی له باوه نوره وه  روی تێكردوه ، 
ب���ۆ )نه وژی���ن( وتی: »ئ���ه و كاتانه ی 
ك���ه وه رزش ده ك���ه م زیات���ر هه س���ت 
به ئاسوده یی ده كه م و وه رزش كردن بۆ 
هه موو كه سێك پێویسته  به تایبه تی بۆ 

ئافره تان«.
رۆژان، یه كێك���ی ت���ره  له  به ش���دارانى 
باوه نور،  ئافره تان���ى  وه رزش���ی  هۆڵی 
باس���له وه ده كات كه  وه رزشكردن مرۆڤ 

و  ده خات���ه وه   دوور  له نه خۆش���یه كان 
ده بێته  هۆی فه راهه مكردنى جه سته یه كی 
گونجاو و ته ندروست بۆ مرۆڤ، هه ر له م 
هۆڵه كه   سۆنگه یه شه وه  خۆی سه ردانى 

ده كات بۆ وه رزش كردن.
ئه وه ى مای���ه ى تێبینیه  ل���ه م هۆڵه دا، 
ئافره ت���ان له هه مو ته مه ن���ه كان دێن بۆ 
وه رزش���كردن، به تایب���ه ت ژماره ی���ه ك 
ئافره ت هه ن كه  ته مه نیان هه ڵكش���اوه ، 
كه چى به  به رده وامى هاموشۆی هۆڵه كه  

ده كه ن و وه رزش ئه نجام ده ده ن.
په روین، یه كێكه  ل���ه و ژنانه . له وباره وه  
بۆ )نه وژین( وتى:  »راهێنانه كانی ئه م 

هۆڵی وه رزش���یه  زۆر باشن و سودێكی 
زۆرم لێوه رگرتوه «.

وتیش���ی: »ئامانجم له هاتن���م بۆ ئێره  
بۆ دابه زاندنی كێش���م بو، خۆشبه ختانه  
توانی���م له ماوه ی چ���وار مانگدا 7 كیلۆ 

له كێشم دابه زێنم«.
هۆڵی وه رزشی له ش���جوانی له باوه نور، 
س���ه ره ڕای ئ���ه وه ی ئ���ه و ئافه رتانه ى 
كۆكردوه ته وه  كه  حه زیان له  وه رزشكردنه ، 
هاوكات بوه ت���ه  جێگایه كیش بۆ ئه وه ی 
به ش���دارانى زیاتر یه كتر بناسن و وه كو 
ه���اوڕێ له گ���ه ڵ یه كتر هه ڵس���وكه وت 

بكه ن.

ئه گه ر ژنانێ���ك هه بن رێگریان لێبكرێت 
ب���ۆ س���ه ردانیكردنى هۆڵه ك���ه ، ئ���ه وا 
به پێچه وان���ه وه  هه ندێك له  به ش���دارانى 
هۆڵه ك���ه ى باوه ن���ور، له الی���ه ن خودی 
ب���ۆ  ده هێنرێ���ن  هاوس���ه ره كانیانه وه  

هۆڵه كه .
سه رپه رش���تیاری هۆڵه كه ، له مباره یه وه  
وتى: پیاوی ئه وتۆ هه یه  كه  هاوسه ره كه ى 
رۆژانه  ده گه یه نێته  هۆڵه كه و هانى ده دات 
بۆ ئه وه ى وه رزش ب���كات، هه روه ك تا 
ل���ه  راهێنانه كانیش ته واو ده بێت به دیار 
مناڵه كانیه وه  ده بێت، كه  ئه مه ش مایه ى 

خۆشحاڵییه .

ئه م کۆمەڵگە 
پزیشكیيه  بۆ 

خزمەتی هەموانه  
بەبێ جیاوازی 

راهێنانه كانی ئه م 
هۆڵه  زۆر باشن 
و سودێكی زۆرم 

لێوه رگرتوه
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)گواڵڵه(  پێشتر ته نیا حه زێكى بۆ 
هونه ر به  گشتى و شێوه كارى به  

تایبه تى هه بو، به اڵم ئه و ده ستبه ردارى 
حه زه كه  نه بو، ئێستا بوه  به  یه كێك له  

شێوه كاره  سه ركه وتو و ناسراوه كانى 
ناوچه كه ى.

له گه ڵ كردنه وه ى په یمانگا هونه ریه كان 
ل���ه  گه رمیان، ژم���اره ى كچانێك كه  رو 
له و ب���واره  بكه ن، زیادی ك���رد، به اڵم 
ل���ه و كچان���ه  دواى  ژماره یه ك���ى كه م 
ئه كادیم���ی،  خوێندن���ى  ته واوكردن���ى 
به رده وام بون له سه ر كاركردن له  بوارى 

هونه ر.
ب���ه اڵم كچێ���ك ل���ه  ق���ه زاى كف���ری، 
ب���ه رده وام بوه  له  كارى  به پێچه وانه وه  
هونه ریی، به ڵكو به  یه ك ئاراس���ته  هه م 
كاری ئه كادیم���ی كردوه و هه میش كاری 
په ره دان  بۆ  هه وڵه كانیش���ی  هونه ریی، 
به  هونه ر به تایبه تى الی كچان و ژنان، 

چڕتر كردوه ته وه .
)گواڵڵ���ە حه می���د(ى ته م���ه ن )26( 
لەپەیمان���گای  مامۆس���تایه   س���اڵ، 
هونەرەجوانەکان���ی کفری و س���ەرۆکی 
گروپی کیژان���ی ش���ێوەکاری کفریه  و 
ماوه ى زیاتر له  9 س���اڵه  حه زه كانى له  

هونه ردا ده نه خشێنێت.
ل���ه  ماوه ى ده س���پێكردنى كاره كانى تا 
ئێستا، گواڵڵه  زیاتر له  )72( به رهه مى 
هه یه  و له  رێگه ى تابلۆكانیه وه  تواناكانى 

خۆى پیشانداوه .
ب���ه و پێی���ه ى ئ���ه و ماوه یه ك���ى زۆره  
س���ه روكارى له گ���ه ڵ هون���ه ردا هه یه  و 
تواناكانى خستوه ته  خزمه تى هونه ره وه  
هه ربۆیه   تایبه ت���ى ش���ێوه كارى،  ب���ه  
به ش���دارى زیاتر له  )87( پێش���ه نگای 
كردوه  له  به ش���ێكى زۆرى ش���اره كانى 

هه رێمى كورستان.
به ده ر له  كارى تاك و پێشانگاى هاوبه ش، 
)گواڵڵه(  ئام���اژه  به وه ده كات كه  وه كو 
كچه  ش���ێوه كارێكى گه رمیان و كفری، 
به شداریی له  2 ڤیستیڤاڵی شێوه كاریش 
دا ك���ردوه ، هه مو ئه و به ش���دارییانه ش 
زیاتر چاوی���ان كردوه ت���ه وه و ئه زمونی 
باش���تریان پێ���داوه . وت���ی: لەزۆربەی 
ش���ارەکانی هەرێمی کوردستان و بەغدا 

تابلۆکانم نمایش کردوە.
ئام���اژه ى به وه كرد ك���ه  له رێگه ى ئه و 
هونه ره كه ى  توانیویه تى  به شدارییانه وه  
به ره وپێش���ه وه  ببات و ئه زمونێكى باش 

به ده ست بێنێت.
ئ���ه و باس���له وه ده كات ح���ه زی ئه و بۆ 
بۆیه  و ره نگ���ه كان ب���ه  راده یه كه ، كه  
ناتوانێت ده ستبه رداریی ببێت، هه ربۆیه  
ناپه رموێت���ه وه  له وه ى ج���ار دواى جار 
نی���گار و تابلۆی ره نگین بكێش���ێت و 
به شدارییان پێبكات له  پێشانگا تایبه تى 
و گشتیه كان دا. وه كخۆی وتى: »هونەر 

بۆ من هەمو شتێکە«.
 ئه و 72 تابلۆیه ى كه  تائێستا كێشاونى، 
وه كخۆی ئاماژه ى بۆ كرد، گوزارش���ته  
ل���ه  72 پرس و خه م، ه���ه ر تابلۆیه ك 
ده رخ���ه رى خه م و ك���ۆژان و جوانی و 
س���كااڵ و هاوار و خۆشیی و شاییه كه . 
وه ك هه مو كچانى تری ش���ێوه كاریش، 
پرس���ه كانى ژنان ل���ه  تابلۆكانى دا به  

زه قی ده رده كه وێت و خۆی نواندوه .
له گه رمیان���دا كچان���ى زۆر هه ن حه زی 
نیگاركێشییان هه یه ، به اڵم ئه و حه زه  له  
ئاس���تێكى نزم دا ده هێڵنه وه و نایگۆڕن 
بۆ به پیشه یی بون و قاڵبونه وه  تیایدا.

گواڵڵ���ه ، دان به وه دا ده نێت كه  ئه ویش 
وه كو هه مو كچێكى تر، س���ه ره تا وه كو 
حه زێكى ساكار له  وێنه كێشانى روانیوه . 
وتى: »ش���ێوەکاری لەسەرەتا حەزێک 
بو له الم، ب���ەاڵم پاش تێکەاڵویم لەگەڵ 
جیهانه  ئه فس���وناویه كه ى رەنگ، ئێستا 
خۆشەویس���تیەکی تایبەتم بۆ تابلۆکانم 

هەیە و تێكه اڵوی روحم بون«.
هونه ر  كه مجار  به گشتى،  له كوردستاندا 
ده بێته  پیش���ه  و سه رچاوه ى داهات بۆ 
هونه رمه ن���د، به اڵم س���ه رباری ئه مه ش 
له م ماوه ی���ه ى رابردودا كه لتوری كڕینی 

گواڵڵهكهىشێوهكاریی

تابلۆی شێوه كاریی له الی خه ڵكى بره وى 
په یداكردوه ، كه  ئه مه ش له الیه ك ده بێته  
پاڵپش���ت بۆ هونه رمه نده كه ، له الیه كى 
تریش هانده رێك ده بێت بۆ ئه نجامدانى 

كاری جوانتر.
ئاماژه   له مچوارچێوه ی���ه دا، )گواڵڵ���ه ( 
تابلۆكانى  چه ندینج���ار  كه   به وه ده كات 
و  بین���ه ران  له الی���ه ن  و  فرۆش���راون 
مایه ى سه رنج.  بوه ته   هونه ردۆستانه وه  
وتى: »بەخۆشحاڵیەوه  تابلۆکانم جێگای 
س���ەرنجی بینەرە و زۆرب���ەی تابلۆکانم 

بەنرخی زۆر باش فرۆشتوە«.
ئه مه ش بوه ته  هۆی ئه وه ى كه  ئه و كچه  
شێوه كاره  بتوانێت وه كو سه رچاوه یه كى 
بژێویی، س���ود له كاره كان���ى وه ربگرێت 
و ب���ۆ په ره پێدان���ی كاره كانى داهاتوى 

به كاریان بهێنێت.
له باسی بژێویی و سه رچاوه ى داهاته وه ، 
راس���ته وخۆ بیرمان بۆ قه یرانى دارایی 
ده چێ���ت، ئه و قه یرانه ى ك���ه  وایكردوه  
زۆر بوارى ژیان له  هه رێمى كوردس���تان 
سس���تی تێبكه وێت، به تایبه تى هونه ر. 
ب���ه اڵم ئای���ا ل���ه الی )گواڵڵ���ه ( وه كو 
هونه رمه ندێكى ب���ه  به رهه می گه رمیان، 

قه یران چ كارگه رییه كى هه بوه ؟
گواڵڵه ، نه یش���ارده وه  ك���ه  وه كو هه مو 
تاكێكى تر ئه وانیش وه كو هونه رمه ندان 
كاریگه ربون به  قه یرانه كه ، به اڵم ئاماژه ى 
به وه ك���رد كه  ئه م قه یرانه  نه بوه ته  هۆی 
ئه وه ى سارد ببێته وه  یان ده ستبه رداریی 

حه ز و پیشه كه ى بێت.
وتیشی: سەرەڕای قەیران و بارودۆخی 
هەرێمی کوردس���تان، بەاڵم گەش���بینم 
ب���ەوەی هونەرمەندان هەمیش���ە کار و 

چاالکییان ئەنجام داوە.
یه كێ���ك له وێس���تگه  گرنگه كانى ژیانى 

گروپی  هونه ری���ی )گواڵڵه  حه می���د(، 
كیژانى شێوه كاری كفرییه ، ئه و گروپه ى 
كه به ش���ێكى به رچ���اوى ش���ێوه كارانى 
ره گ���ه زی مێی ل���ه  ده ڤ���ه رى گه رمیان 

كۆكردوه ته وه  ئه گه ر نه ڵێین هه موی.
ئه زمون���ه وه ، )گواڵڵه (  ئ���ه م  له باره ى 
گه ڕایه وه  سه ر ده ستپێك و سه ره تاكان و 
وتى: »لەگەل چەند خانمێکی شێوه كار و 
هەروەها مامۆستا هاوڕێمان )م.دەرباز(، 
توانیمان لە 21/12/2016 بۆ یەکەمجار 
)گروپ���ی کیژانی ش���ێوەکارانی کفری( 

دابمەزرێنین«.
كه   گروپێك  دروس���تكردنى  وتیش���ی: 
زۆرینه ى كچانى ش���ێوه كار له خۆبگرێت 
و پێكه وه  خه می هونه ر و ش���ێوه كاری 
بخۆین و كاری به كۆمه ڵ بكه ین،  خەونی 

گەورەی ئێمە بوو.
ئ���ه وه ى زیات���ر ئه وى دڵخ���ۆش كردوه  
ئه وه ی���ه  گروپه ك���ه  له ماوه یه كى كه مدا 
بوه ت���ه  جێگه ى س���ه رنج و به كاره كانى 
خۆی وه كو گروپێكى كارا ناس���اندوه . 
وتى: »س���وپاس بۆ خ���وا لەماوەیەکی 
زۆر ک���ەم زۆرتری���ن خانمی ش���ێوەکار 
و دەس���تڕەنگین لەتەواوی ش���ارەکانی 
هەرێم���ی کوردس���تان بوون���ە ئەندامی 
گ���روپ و لەبۆنە و یادە تایبەتەکان کار 
و چاالکیمان ئەنجام داوە و لەئێستاشدا 
لەئامادەکارین بۆکار و چاالکی دیكه ».

ئه و له  باسكردنى گروپه كه یانه وه  سه رنج 
ده خاته  س���ه ر به ش���داریی ژنان له كایه  
جیاوازه كان به تایبه تى هونه ر له ناوچه ى 
گه رمی���ان، پێیوای���ه  ئێس���تا رۆڵێكى 

»به رچاو« ده گێڕن.
وتى: دڵخۆش���م بەوەی لەئێستادا رۆڵی 
خانمان زۆر باشه  و كاريگه ریی گه وره یان 

هه یه  و چاالكیی و به شدارییان زۆره .

◘ نه وژین

هه تائێستا ئاراسته ى وه رگێڕان 
له  ئه ده بیاتى كوردی، به  كوردیی 
كردنى به رهه مى بیانی بوه ، نه ك 

به پێچه وانه وه ، هه ربۆیه  زۆر به كه می 
نوسه رانى كورد ئه وانه ى به  زمانى 

دایك ده نوسن، لە جیهان دا ناسراو 
بون.

به اڵم خانمێكى كورد، ئه ركێكى قورسی 
ل���ه م روه وه  له ك���ۆڵ ن���اوه و ده یه وێت 
دی���دگاى  و  دونیابین���ی  و  داهێن���ان 
نوس���ه رانى كورد بۆ خوێنه رى بیانی و 
بگوازێته وه ،  ئینگلیزی زمان،  به تایبه ت 
له م پێناوه شدا هه وڵه كانى به  زایه  ناچن 
و کارەکان���ی ب���ه  پێزانین���ه وه  له الیه ن 
وه رده گیرێت  رۆشنبیریه كانه وه   ناوه نده  

و به ڵكو خه اڵتیش ده كرێت.
چۆمان هه ردی، سه رباری ئه وه ى خۆی 
نوسه ر و شاعیره  و كارى مامۆستایه تیش 
ده كات، به اڵم كارێكى تریشی خستوه ته  
وه رگێڕانى  ئه وی���ش  خۆی،  ئه س���تۆی 

شیعری كوردییه  بۆ زمانى ئینگلیزیی.
ئ���ه و ئه گه رچ���ی ئ���ه م كاره ى زۆر به  
به رفراوانى نه كردوه ، به اڵم به  سه لیقه و 
له ناوه نده   ورده كاریه كه وه  ك���ردوه ، كه  
رۆش���نبیریه كانى بریتانی���ا ببێته  جێی 

په سه ندبون.
ئه و له ماوه ى س���اڵی رابردودا، هه س���تا 
به وه رگێڕان���ى قه س���یده ى »ده ربه ندی 
په پوله «ى ش���اعیری ناس���راوى كورد 

)شێركۆ بێكه س(.
ئ���ه م وه رگێڕان���ه ى كه  ب���ۆ دیوانه كه ى 
)ش���ێركۆ( كردویه تى، ده نگێكى باشی 
داوه ت���ه وه و به  وه رگێڕانێك���ى جوان و 
ئاس���ت به رز هه ژمار ك���راوه ، هه ربۆیه  

خه اڵتێكى له مڕوه وه  پێده به خشرێت.
ئ���ه و خه اڵت���ه ش، »خەاڵت���ی قەڵەمی 
وەرگێ���ڕان«ی ئینگلیزی���ه  و له الی���ه ن 
»قه ڵه م���ى ئینگلی���زی = ئینگلی���ش 

پێن«ه وه  ده به خشرێت.
ئ���ه و ده زگایه ، س���ااڵنه  ژماره یه ك له و 
كتێبان���ه  ل���ه  پێش���بڕكێیه كدا خه اڵت 
ده كات، ك���ه  ب���ۆ زمان���ى ئینگلیزی���ی 
وه رگێڕدراون و له خانه كانى ئه و واڵته  دا 

چاپ و باڵوده بنه وه .
خه اڵته كانى ئه م وه رزه ، لە 16 بەرهەمی 
وەرگێڕدراو پێكدێن و لە 15 واڵت و 14 
زمانی جیاجیاوە بۆ سەر زمانی ئینگلیزی 
وەرگێڕدراون، كه  یه كێك له وانه ، دیوانه  
بێكه س(ه   )ش���ێركۆ  وه رگێڕدراوه كه ى 

له الیه ن )چۆمان هه ردی(یه وه .
به پێی راگه یه ن���راوى ده زگا بریتانیه كه ، 
پێش���بڕكێكه یان  براوەكانى  بەرهەم���ە 
لەس���ەر بنەمای بەرزی ئاستی ئەدەبی 

ژنێكشیعریكوردیی
دهگهیهنێتهخوێنهرانىبیانی

ل���ەڕوی ج���ۆر و بەهێ���زی پ���ڕۆژەی 
بەش���داریكردنی  و  باڵوكردنەوەك���ە 
بەرهەمەكە ل���ە فرەجۆركردنی ئەدەبیدا 

لە بەریتانیا، هەڵبژێردراون.
و  خه اڵته ك���ه   گرنگی���ی  له ب���اره ى   
كاریگه رییه كان���ى، خ���ودى )چۆم���ان 
هەردی(، به  س���ایتی )ئاوێنه(ى وتوه : 
ئەو خەاڵتەكە لەساڵێكدا 2 جار دەدرێت 
ب���ەو بەرهەمانەی ك���ە وەرگێڕدراون و 
چاپخان���ەكان بەر ل���ە باڵوكردنەوەیان 
دەیاننێ���رن بۆ پێش���بڕكێ ل���ەو جۆرە 

خەاڵتانەدا.
وتیش���ی: »ئەمە داننانێك���ە بە مافی 

وەرگێڕە باشەكان دا«.
چۆمان هه ردی، كچى شاعیری ناسراوى 
ك���ورد )ئه حمه د هه ردی(یه ، خۆیش���ی 
رێچكه ك���ه ى باوك���ی گرتوه  له  ش���یعر 
نوس���ین دا، به اڵم كه مت���ر ده ركه وتوه  
به وپێیه ى زۆرتر ب���ه  زمانى ئینگلیزیی 
ش���یعری نوس���یوه ، به اڵم ئینگلیزه كان 
زیاتر له  كورد گرنگییان به م ش���اعیره  
داوه و خاوه نى پێگه و ناوێكى شیاوه  له و 

واڵته .
س���ه رباری ئه وه ش، وه ك���و لێكۆڵه ر له  
ب���وارى جێن���ده ر و ژن���ان كاریكردوه ، 
خاوه ن���ى لێكۆڵینه وه یه ك���ى مه یدانییه  
له س���ه ر ئه نفال، چه ندی���ن رۆژ و مانگ 
له ناوچه ى گه رمیاندا ماوه ته وه و حیكایه ت 
و خه مه كان���ى به جێماوان���ى تاوانه كه ى 
نوس���یوه ته وه و دوات���ر كردویه ت���ى به  

لێكۆڵینه وه یه كى دورودرێژ.
وه رگێڕێكى  دا،  وه رگێڕانی���ش  له بوارى 
چاالك���ه و چه ندی���ن ده ق���ی كوردی���ی 
به تایبه تى شیعریی كردوه  به  ئینگلیزیی 
و له و رێگه یه وه  په نجه ره یه كى له س���ه ر 
ئه ده بی���ات و نوس���ینی كوردی���ی، بۆ 

وه رگرانى ئینگلیز زمان كردوه ته وه .
ئه و ئێستا له  كوردس���تان ده ژێت و له  
زانكۆی ئه مریكی له  عێراق – سلێمانى، 

مامۆستایه .

هونەر بۆ من 
هەمو شتێکە

تابلۆکانم تێكه اڵوی 
روحم بون

ئەم خه اڵتە داننانە 
بە مافی وەرگێڕە 

باشەكان
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د* 

ژیان، له كاتێكدا به ته واوى تامی ژیانى 
نه كردبو و نه یده زانى هاوسه رگیریی 
چییه ، كه چى به  ته مه نى 16 ساڵی 

كرا به هاوسه رى كوڕێك، پاشانیش كه  
ژیانى پڕ بو له  ناخۆشیی و ویستی 

خۆی رزگار بكات له و هاوسه رگیرییه ، 
به هۆی ئه وه ى هاوسه رگیریه كه ى 
له ده ره وه ى دادگا كردبو، نه بوه  

خاوه نى هیچ مافێك.

به س���ه رهاتى ئ���ه م كچ���ه  گه رمیانییه ، 
نمونه یه ك���ه  ل���ه  ئ���ازارى زۆرێ���ك له و 
كچانه ى كاتێك به هۆی ئه وه ى ته مه نیان 
مناڵه ، له ده ره وه ى دادگا ماره  ده كرێن، 
به مهۆیه ش���ه وه  روب���ه ڕوى زۆر كێش���ه  

ده بنه وه .
ماره بڕین���ی ده ره وه ى دادگا، حاڵه تێكه  
كه  له م سااڵنه ى دواییدا كه متر بویه وه ، 

به اڵم به وته ى پارێزه ران، تائێستاش ئه م 
حاڵه ته  بونى هه ی���ه ، به تایبه تیش ئه و 
كاته  په ناى بۆ ده برێت كه  بویس���ترێت 
كچێكى مناڵ به شو بدرێت كه  له  دادگا 
گران���ه  ئه و پرۆس���ه یه  جێبه جێ ببێت، 

هه ربۆیه  له الی مه ال ئه و كاره  ده كه ن.
به ه���ار عه لی، پارێزه ر، ب���ه  )نه وژین(
ى وت: »حاڵه ته كان���ى هاوس���ه رگیرى 
ل���ه ده ره وه ى دادگا زۆرن، به ه���ۆكارى 
ئاس���تى  ئه وه ى كه س���وكارى كچه كان 
هۆش���یارى یاس���اییان كه مه  و به زۆرى 
دوره   ئاوایی���ه   و  ناحی���ه   خه ڵك���ى 

ده سته كانن«.
وتیش���ی: به زۆری كچان ك���ه  ته مه نیان 
مناڵه و دادگا رێگه  به  به شودانیان نادات، 
په نا ب���ۆ ئه مجۆره  له  هاوس���ه رگیریی 
ده برێت و له ده ره وه ى دادگا الى پیاوانى 

ئاینى ماره بڕ ده كرێن.
له س���ه ره تاى  كچ���ه ى  ئ���ه و  ژی���ان، 
راپۆرته كه مان���دا هێمامان به  ناوى كرد، 

یه كێكه  له  قوربانیانى ئه م پرۆسه یه .
وتى: »باوكم به  ده ردی سه رى به خێوى 
كردین، پاش ئه وه ى كۆچی دوایی كرد، 
دایكم ره نجی زۆری پێوه كێشام تا ته مه نم 
گه یش���ته  16 س���اڵ، مامم له  خوێندن 
دایبڕیم و رۆژێك الى مه ال ماره ى كردم، 
هیچم له باره ى هاوسه رگیریی و پێشه كى 
و پاشه كیی و ئه و بنه مایانه وه  نه ده زانى، 

ئه مه ش له  دواییدا بۆ به  به اڵ بۆم«.
ئه و ژنه  باسیله وه كرد كه  له ماڵی دایكی 
به هۆی هه ژاریه وه  به كوله مه رگی ژیاون، 
به اڵم هێش���تا ئه و ژیانه ى خۆشتر بوه  
وه ك الی مێرده ك���ه ى كه  به وته ى خۆی 
به هۆی ئه وه ى دڵی پیس بوه و ره فتارى 

خراپ بوه ، ژیانى لێكردوه ته  دۆزه خ.
ئاماژه ى به وه ك���رد چه ندینجار تۆراوه و 
گه ڕێنراوه ته وه ، به اڵم سه ره نجام بڕیاری 
به وهۆیه ى  كه چى  ده دات،  جیابون���ه وه  
ل���ه الی م���ه ال ماره بڕاوه  ن���ه ك دادگا و 
مه رجی هاوس���ه رگیرییه كه ى رون نییه ، 

بۆشاردنهوهىهاوسهرگیرىپێشوهخت،كچانلهدهرهوهىدادگامارهدهبڕێن

◘ نه وژین، ژینۆ عه لى

لەگەڵ ئەوەی جێهێشتن و 
تەنیاخستنی ژن باسێكى نوێ و 
حاڵەتێكى تازە نیه ، بەاڵم پاش 

دوباره ى سه رهه ڵدانه وه ى كۆچكردن 
به ره و هەندەران ئه م دیاردەیە زیاتر 

ده ركه وته وه ، به جۆرێك لە هەر 
گەڕەکێکدا دەتوانیت چیرۆکى ژنێکی 

هاوشێوە ببیستیت.

كۆچ و هه وڵدان بۆ ژیانێكى باش له  واڵت 
و كیشوه رێكى تر، خولیایه كە كه له دواى 
راپه ڕین���ه وه  له كوردس���تان زۆر بره وى 
په یداكرد ، ب���ه اڵم ئه م خولیایه  ناوه  ناو 
و له گه ڵ ش���ه پۆلى كۆچی به رفراواندا، 

زیاتر ده بێت.
له كاتێكدا پیاوان ملی رێگه ى س���ه فه ر 
ده گرن���ه  به ر و ریس���ك و سه ركێش���ی 
زۆر ده ك���ه ن، له به رامبه ریش���دا ژنان له  
بارێكى ده رون���ى و كۆمه اڵیه تى وه هادا 

ده هێڵنه وه ، كه  زۆر قورس و جاڕسە.
 لەدوای کۆچکردنی هاوسەرەکانیان بۆ 
ئەوروپ���ا، ژنان ئەرک���ی بەخێوکردن و 
پەروەردەکردنی مناڵەکانیان لەئەس���تۆ 
گرت���وە، ئەم���ە س���ەرباری بەڕێکردنی 
ژیانێکی قورس، دوچاری توانج و قسەو 

قسەڵۆکی خەڵکیش دەبنەوە.
بێریڤ���ان ئ���ارام، 22 س���اڵ، ژنێک���ە 
ئەوروپا.  بۆ  کۆچیکردوە  هاوسەرەکەی 
چیرۆکی ژیانی ب���ۆ )نەوژین( گێڕایەوە 
و وتى: »ماوەی دو س���اڵە مێردەکەم 
مناڵێکم،  خاوەن���ی  ئەوروپ���ا،  چوەتە 

بەڕێکردنی ژیانی رۆژانەم سەختە«.
وتیش���ى: »مێردەکەم لەب���ەر نەبونی 
ئێمەی بەجێهێشت، بەاڵم ژیانی ئێستام 

كۆچوسهفهربۆپیاوانوخهموتوانجیشبۆژنان

لە پێشوتر قورسترە، هەندێکجار دەڵێم 
من ناتوانم بەتەنها پەروەردەی مناڵێک 

بکەم و گەورەی بکەم«.
بەخێوک���ردن و پەروەردەکردن���ی مناڵ 
هۆکارێک���ە ب���ۆ ئ���ەوەی ئ���ەو ژنانەی 
مێردەکانیان رۆشتون بۆ ئەوروپا، بژێوی 
ژیانیان قورستر دەستبکەوێت، یارمەتی 
نەدانی ماڵ���ە خەزورانیش ئەوەندی تر 

ژیانیانی قورستر کردوە.
پی���اوان ب���ه بەبیان���وی دابینکردن و 
باش���ترکردنی بژێوی ژیانی هاوس���ەر و 
بەاڵم  ك���ردوه ،  كۆچیان  مناڵەکانی���ان 

هه ندێكیان هیچ هاوکاری هاوسەرەکانیان 
نەبونە، لەبری ئاسانکردن و باشکردنی 
بژێوی ژیانیان، خراپتر بارگرانیان بەسەر 

هاوسەرەکانیانەوە بەجێهێشتوە.
ئاڤان محه مه د، 25 س���اڵ، بەخەمێکی 
گ���ەورەوە بۆ )نەوژی���ن( وتی: »چوار 
ساڵە مێردەکەم رۆش���توە بۆ ئەوروپا، 
لەم���اوەی ئ���ەم چ���وار س���اڵە دا هەر 
دەقەیەکم بە ساڵێک لێرۆشتوە، چونکە 
خاوەنی س���ێ مناڵم و بەخێو کردنیان 

زۆر قورسە«.
وتیش���ی: »مێردەک���ەم س���ەرەتا هیچ 

هاوکاریەکی بۆ ن���ە دەناردمەوە، ماڵی 
خەزورانیش���م تاڕادەیەکی کەم هاوکارم 
بون، هەمو قورساییەکان لەسەر شانی 

خۆم بو«.
بەپێی ئامارێکی فیدراسیۆنی پەنابەران،  
لەماوەی 2 ساڵدا له هه رێمى كوردستان 
)87317( ک���ەس کۆچی���ان کردوە بۆ 
ئەوروپا، بەش���ێوەیەک ساڵی لە 2017 
دا )81632( کەس و لەساڵی 2018 دا 
)5685( کەس، ملی رێگای سەفەریان 

گرتوە.
جگ���ه  ل���ه و ب���اره  ژیان���ى و دارایی و 

ده رونیه  خراپەى كه  ژنان به هۆی كۆچی 
هاوس���ه ره كانیانه وه  ده یچێژن، یه كێكى 
تر له و خااڵنه ى كه  ناڕه حه تیان ده دات، 
تێڕوانین���ی كۆمه ڵگا و قس���ه و توانجى 
خه ڵكییه ، ئەم���ەش بوه تە هۆکارێک بۆ 
ئەوەی  ئەو ژنانه  قوستر ژیانیان بەڕێ 

بکەن.
بێالن، 27 س���اڵ، ژنێکە هاوسه ره كه ى 
كۆچی ك���ردوه  بۆ ئەوروپ���ا. دەڵێت: 
»کاتێک مێردەکەم بەجێیهێشتم توشی 
چەندی���ن موعان���ات بوم، ه���ەم مادی 
هەم مەعنەوی، ب���وم بەدایک و باوکی 
مناڵەکانم، گەر براکانم نەبونایە لەوانەیە 
نەمتوانیبایە هیچ کام لەمناڵەکانم بەخێو 

بکەم«.
ئ���ه و درێژه ى به  قس���ه كانى دا و وتى: 
»خەم���ی ئەوەش���مان بوەس���تێ ک���ە 
یاخود  بنێ���م  هەنگاوێك  نەمدەتوان���ی 
شتێكى بچوک بکەم، توشی هەزار قسە 
و قس���ەڵۆک دەبومەوە، توانج و قسەی 
خەڵک���ی  بەڕێکردنی ژیانی قورس���تر 

کردبوم«.

بۆیه  به بێ هیچ مافێك له هاوسه ره كه ى 
جیابوه ت���ه وه ، ته نانه ت مناڵه كانیش���ی 

لێوه رگیراوه ته وه .
هه ندێك���ى تر ل���ه و ژنان���ه ى به مناڵی 
به شودراون، باسله وه ده كه ن كه  به هۆی 
ئه وه ى هاوس���ه ره كانیان خزمیان بون، 
بۆیه  گوێ به وه  ن���ه دراوه  له دادگا ماره  
ببڕێ���ن، ئه مه ش له  كۆتاییدا به  زیانیان 

كه وتوه ته وه .
چیمه ن، یه كێكه  له و ژنانه . بۆ )نه وژین( 
وتى: »به قسه ى دایك و باوكم له  ته مه نى 
13 ساڵى له ده ره وه ى دادگا الى مه الیه ك 
ماره  كرام بۆ خاڵۆزاكه م، 8 ساڵ له الی 
مێرده كه م ب���وم نه متوانى ببمه  خاوه نى 
مناڵ، پزیش���كه كان ده یانوت به وهۆیه ى 
مناڵى ش���وت ك���ردوه  هه ربۆیه  ناتوانی 

مناڵت ببێت«.
ئه م گرفت���ه  بوه ته  مۆته ك���ه ى ژیانى، 
به تایبه ت���ى كه  به وهۆی���ه وه  مێرده كه ى 
ژنى به س���ه ردا هێناوه ، كاتێكیش داواى 
جیابون���ه وه ى كردوه ، هه م���و مافێكى 
خ���وراوه ، له به ر ئه وه ى ل���ه  ده ره وه ى 

دادگا ماره بڕاوه .
به پێ���ی رێنمایی���ه كان، له گه رمی���ان دا 
پێ���ش ئه وه ى كچ و ك���وڕ له  یه ك ماره  
بكرێن له الی مه ال، ده بێت له دادگا ماره  
ببڕن، به وته ى لق���ی گه رمیانى یه كێتى 
زانایان، هه مو زانایانى ئاینی سنوره كه  

پابه ندن به م رێس���ایه وه و هه تا له  دادگا 
هاوس���ه ره كان هاوس���ه رگیریی نه كه ن، 

ئه وانیش ماره یان نابڕن.
پارێزه ر: به هار عه لی، جه ختله وه ده كاته وه  
كه  هه ر هاوسه رگیرییه ك له الی دادگا و 
دادوه ر نه كرابێت و په س���ه ند نه كرابێت، 
ئ���ه وا له روى یاس���اییه وه  گرفتى هه یه و 
دانپیانراو نیی���ه ، ئه مه ش دواتر ده بێته  
كێشه  بۆ ژنه كه  به تایبه ت ئه گه ر بیه وێت 

جیا ببێته وه و مافی خۆی وه ربگرێت.
ئه م حاڵه ت���ه  له ئێس���تادا كه متر بونى 
هه ی���ه ، به اڵم ماناى ئ���ه وه  نیه  كه  هه ر 
نه بێت، به ڵك���و وه كو پارێزه ران هێماى 
بۆ ده كه ن، زۆرجار كێشه ى په یوه ندیدار 
ب���ه  ماره بڕین ل���ه ده ره وه ى دادگا دێته  

به رده ستیان.
مژده  ئیحس���ان، پارێزه ر، له وباره وه  بۆ 
)نه وژین( وتى: ئه م حاڵه ته  به تایبه تى 
الی ئه وانه  به رباڵوه  كه  ئاستى هۆشیارى 

یاساییان كه مه .
ئ���ه م حاڵه تانه   وتیش���ی: »زۆرب���ه ى 
كه له ئێستادا روده ده ن كچه كان ته مه نیان 
مناڵه  و به وهۆیه وه  له ده ره وه ى دادگا الى 
پیاوان���ى ئاینى یان له ناوچه  دابڕاوه كان 
ماره ی���ان ده بڕدرێ���ت، به مهۆیه ش���ه وه  

روبه ڕوى كێشه  ده بنه وه «.
* ئه ندامى تيمى رێكخ���راوى وادى له  

گه رمیان

مێردەکەم لەبەر 
نەبونی ئێمەی 

بەجێهێشت، بەاڵم 
ژیانی ئێستام 

قورسترە

به وهۆیه ى له  
ته مه نى 13 ساڵى 
به شودرام ناتوانم 

مناڵم ببێت

كه  به شودرام 
هیچم له باره یه وه  
نه ده زانى ئه مه ش 
له  دواییدا بو به  

به اڵ بۆم
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◘ ئااڵ حسێن

»ئافره ت نیوه ی كۆمه ڵه ، ئافره ت 
هیچی له پیاو كه متر نیه ، كۆمه ڵ به بێ 
ئافره ت وه ك مه لی تاك باڵه »، قسه ی 
له م جۆره  له  فه رهه نگی هه مو زمانێكدا 

هه یه .

ل���ه  رۆژگاری ئه م���ڕۆدا ب���ه  ده گم���ه ن 
خوێن���ده واری وا هه ڵده كه وێ، ئه گه ر له  
دڵیش���ه وه  نه بێت، النیكه م به سه رزاری 
الیه نگری مافی ت���ه واوی ئافره ته ، هی 
ئه وتۆش زۆره  له ده ره وه  ئااڵی یه كسانی 
و له ماله وه  تێاڵی بێ پسانی هه ڵگرتوه ، 
ئاف���ره ت و  هه رچۆنبێ���ت مه س���ه له ی 
ش���وێنی له  كۆمه ڵدا، بابه تێكی گرنگه  
و هه م���وكات لێ���دوان و بابه تی تایبه ت 

به خۆی هه ڵده گرێت.
له س���ه رده مێكی زۆر كۆنی مێژو نه بێت 
كه  ئافره ت ساالر و النكه  و به چاوی پر 
له  پیرۆزییه وه  ته ماشاكراوه ، ئیتر له وه  
به دواوه  هه ر زه لیلی ماڵ و ژێرده سته ی 
ئاغایه تی پیاو بوه ، ئه و باره ی ئافره ت 
ئێستاش له س���ه ر كۆڵ و شانیه تی، له  
زۆرێك له ناوچه كانی جیهان هه ر قورس 

و مه ینه تهێن بوه .
له كاتێك���دا هه مو به ڵگ���ه  میژوییه كان 
كۆك���ن له س���ه رئه وه ی، ك���ه  ئافره تان 
كه مترنی���ن له  پیاوان،  چه ندین ئافره تی 
به ناوبانگ ڕۆڵیان له  ڕوداوه  مێژوییه كاندا 
بینیوه ، له وانه  )كیلیۆ پاترا، به لقیس و 

زه نوبیای ته دمور(.   
مرۆڤ له سه ره تادا نیمچه  ئاژه ڵێكی بێ 
په روا بو، ئافره ت گیرۆده ی هیچ به ندێك 
نه بو، به اڵم دواتر به ره به ره  ئه ركی مناڵ 
به خێوكردن و ئه ركی ژیانی خسته سه ر 

شانی ئافره ت.
ده بو  پی���اوه وه ،  به پێچه وانه ی  ئافره ت 
زیات���ر مش���وری خۆراك و پۆش���اك و 
پاراس���تنی خۆیی و مناڵه كانی بخوات، 
بۆیه  زۆرج���ار زیاتر له پی���او عه وداڵی 
به روبوم���ی دارودره خ���ت و گژوگیا بو، 
لێره وه  ئه گه ر كشتوكاڵ یه كه مین به ردی 
بناغه ی شارستانێیه تی مرۆڤ بێت، ئه وا 

بێگومان به رهه می بیری ئافره ت بوه.
ئاف���ره ت له  س���ه ره تادا گه ن���م و جۆی 
دۆزییه وه  و دواتریش شاره زایی چاندنیان 
بو، ئه مه ش بیری ئافره تی خسته س���ه ر 
ر ێچك���ه ی چنین، ك���ه  به رهه مێكی بێ 
ئه ندازه  گرنگ و تایبه تی شارستانێیه ته  
كۆنه كان بوه ، له و رۆژه وه  چنین و ده زو 

درومان بون به  پیشه ی ئافره ت.
به ه���اری ته مه نی ئافره ت ك���ورت بو، 
به ه���ۆی تۆمه تی داوێنپیس���ی و عه با و 
په چه  و كوڕپه رستی، هه مو ئه م جۆره  
ل���ه  بیركردنه وان���ه  رۆژی ئافره تیی���ان 
به ره و ره ش���ی برد و یه ك له  دوای یه ك 
مافه كانی له  كی���س چو، تا وای لێهات 
له زۆر شوێن بوه  شمه ك و كه لوپه لێكی 
هه رزانبه ه���ا، یان وه ك���و كه نیزه ك یان 

كاره كه رێك ته ماشا ده كرا.
له گ���ه ڵ گه وره بون���ی رۆڵ���ی پی���او و 
زه لیلبون���ی ئافره ت���دا، نرخی كوڕ به رز 
و هی ك���چ نزم بوه وه ، س���ه رده می زو 
كه  هیش���تا جیاوازی له نێوان ئافره ت و 
پی���اودا نه بو، كه س كوڕ و كچی له یه ك 
جیانه ده ك���رده وه   هه ركامییان له دایك 
بوایه ن مایه ی ش���انازی بون، به اڵم بۆ 

ته مه ن���ی مێژو زۆری نه ب���رد »كوڕ بوه  
زێری ته اڵ، كچیش مایه ی به اڵ«، هه ربۆیه  
ئافره ت بۆ پاراس���تنی خۆی به ناچاری 
فێری )مه كرب���ازی، جامبازی، نازونوز، 
رش���تنی به خه ربار، فرمێسكی راست و 
درۆ( بو. كه چی ئه مه ش له دواجاردا بو 

به  له كه یه ك به سه ر ئافره ته وه .
له  كۆتاییه كانی س���ه ده  ناوه ندییه كاندا، 
س���ه ره تاییه كی نوێ له  ژیانی ئافره تان 
هات���ه  ئ���اراوه . به وه ی له گ���ه ڵ چرۆی 
په یوه ن���دی س���ه رمایه داری و زۆربونی 
داخوازییه كانی ژیان، ئافره ت روی كرده  
گه لێ���ك كاری نوێ، ئافره ت وه كو پیاو 
بوه  كرێكار و فه رمانبه ر، ئه مه ش له ڕوی 
كرێ و موچه وه  نه ك له ڕوی مه عنه ویی 

و كۆمه اڵیه تیی و روناكبیرییه وه .
بۆیه كه مجار ئافره ت له  رۆژگاری شه ڕی 
ئه مریكادا )1775- گه لی  سه ربه خۆیی 
1783(، ده نگى هه ڵبڕی و داوای مافی 
هه لبژاردنی ك���رد، داوی ئه وه  هاته  ناو 
خه بات���ی مه ده نیی���ه وه  و به وپه ڕی له  
خۆبردویی���ه وه  ڕێگه ی بۆ گه ل و ئازادی 

گه الن خۆشده كرد. 
له مه یدانی  ئاف���ره ت  گه وره ی  هه نگاوی 
كه   ده ركه وت،  فه ره نس���یدا  شۆڕش���ی 
نزیكه ی هه ش���ت هه زار ئافره تی سه وزه  
فرۆشی بازاره كانی پاریس، له  تشرینی 
یه كه می س���اڵی 1789 هێرش���یانكرده  
كۆشكی ڤێرس���ای، هه روه ك له زۆربه ی 
روداوه كانی دواترى شۆرشى ناوبراویشدا 

به شدارییان كردوه . 
یه كه م  فه ره نس���ی،  شۆڕش���ی  له دوای 
گۆڤار، یه كه م یان���ه ، یه كه م رێكخراوی 
ئافره تان له  مێژودا س���ه ریان ده رهێنا، 
هه ر ل���ه دوای ئه م شۆرش���ه دا یه كه مین 
تیش���كی ئازادی به ر ئافره ت كه وت، به 
هه ڵبژاردن  خوێندن،  )مافی  داواكردنى 

و جیابونه وه (.  
دواتر له س���ه ره تای س���ه ده ی نۆزده دا، 
بی���ری سۆس���یالیزمی ل���ه الی ئافره تدا 
په ره س���ه ندنی زۆری به خۆی���ه وه  بینی، 
له وانه  )جان دۆران(ی فه ره نس���ی، كه  
ئافره تێكی لێهاتو و قسه زان بو، توانی 
خ���ۆی كاندید ب���كات ب���ۆ هه ڵبژاردنی 

په رله مانی.
توانییان هه ن���گاوی گه وره تر  ئافره تان 
بنێ���ن، ئه ویش ب���ه  به س���تنی یه كه م 
ل���ه   سۆشیالیس���تییه كان  كۆنگ���ره ی 
ئه ڵمانیا، س���اڵی 1907، دوای ئه وه ش 
ئافره تانی  به س���تنی دوه م كۆنگ���ره ی 
جیهانی س���اڵی 1910 ل���ه  كۆپنهاگنی 
پایته ختی دانیمارك، كه  تیایدا یه كێك 
له  بڕیاره كان���ی كۆنگره كه ، دیاریكردنى 
به روارى 8ى مارس بو به  رۆژی جیهانى 
ئافره تان، كه   له الیه ن )كالرا تێنتكسن( 

پێشنیازكرابو. 
دانان���ی هه ش���تی م���ارس بزوتنه وه ی 
ئافره تان���ی زیاتر به ره و پێش���ه وه برد، 
له وكاته وه  زۆرب���ه ی ئافره تانی جیهان، 
له و رۆژه دا زۆرب���ه ی ئافره تانی جیهان 
ده كه ونه   س���ه رنجڕاكێش  به شێوه یه كی 

باڵوكردنه وه ی دروشمه كانیان.
كۆی هه مو ئه مانه ی باسمانكرد، نیشانی 
ده دا كه  ئافره تان چ ڕێگه یه كی سه خت 
و پ���ڕ ه���ه وراز و نش���ێویان بڕیوه  بۆ 
مافه كانیان،  چه س���پاندنی  و  داواكردن 
رێگه یه ك هێش���تا ته واو نه بوه ، به ڵكو 
ماوه  و بڕێكى زۆرتری له پێشمانه وه یه .

مێژوهپڕسهختیهكەى
خهباتىئافرهتان

◘ ئاسیا حسێن

کاتێک دو هاوسەر لەگەڵ یەک 
ناگونجێن و بڕیاری جیابونەوە دەدەن، 

)مناڵ( گفتوگۆی سەرەکی ئەوانە. 
بەردەوام دەپرسن: ئایا جیابونەوە 
چۆن کار لە مناڵەکەمان دەکات؟ 
چی بکەین بۆ کەمکردنەوەی ئەو 

کاریگەرییە نەرێنییانە؟ 

دیاردەیەدا،  ئ���ەو  زیادبون���ی  لەگ���ەڵ 
ه���ەردو کۆمەڵناس���ان و دەرونناس���ان 
لێکۆڵینەوەی���ان لە باس���ەکە کردوە و 
کاریگەریە نەرێنییەکانیان خستوه تەڕو. 
لەگ���ەڵ ئەوەی  بڕیارێکی هێندە قورس 
و دژوار ناکرێ���ت کاریگ���ەری نەرێن���ی 
لەس���ەر مناڵ دانەنێت، ب���ەاڵم ئه گەر 
چەند چارەسەرێک بگرێنە بەر، دەکرێت 

کاریگەرییەکان کەمتر بکرێنەوە.
لە کات���ی جیابون���ەوەدا، تەنها خودی 
بڕیارەک���ە نییە کە کاریگەری لەس���ەر 
روداوە  بەڵک���و  دادەنێ���ت،  من���ااڵن 
زیاتر  جیابونەوە  دوای  نەخوازراوەکانی 
دەرونی مناڵ ئاڵ���ۆز دەکەن. ئەوانەش 
وەکو: )منااڵن دەبێت لەگەڵ یەکێک لە 
بەخێوکەرەکان بژین و تا کۆتایی تەمەن 
لەگەڵ خێزانەک���ەی جارانیاندا  ناتوانن 
کۆببنەوە، دەبێت ش���وێنی نیش���تەجێ 
ب���ون و قوتابخانەکانی���ان بگوزن���ەوە، 
ئەمەش س���ەرجەم بارودۆخ���ی ژیانیان 

دەگۆڕێت(. 
پس���پۆڕان پێیانوایە، بەالیەنی کەمەوە 
دو ساڵی پێویستە تاوەکو مناڵ بتوانێت 
لەگەڵ ئ���ەم بارودۆخە نوێیەدا رابێت و 

پێی رازی بێت.
بۆ وەاڵمی پرسیاری: کاردانەوەی مناڵ 
چی دەبێت بەرانبەر بڕیاری جیابونەوە؟ 
دەرونناس���ەکان پێیان وای���ە تەمەن و 
رەگەزی مناڵ رۆڵی س���ەرەکی دەبینێت 

لە کاردانەوە بۆ بڕیاری جیابونەوە.
س���ەبارەت بە تەمەن، منااڵنی خوارو 9 
ساڵ بە گش���تی و تەمەنی پێش چونە 
پڕۆسەی خوێندنەوە بەتایبەتی، خۆیان 
ب���ە تاوانبار دەزانن بەرانبەر بڕیارەکە و 
پێیانوایە هەڵەیەکی ئەوان بوه تە هۆی 
لێکترازانی خێزانەک���ە. لەهەمان کاتدا، 
پێیانوای���ە ئەم جیابونەوە کاتییە و زۆر 
نابات دای���ک و باوکیان دەگەڕێنەوە بۆ 
الی یەک. ئ���ەم ب���اوەڕە، تەنانەت لە 
خەون و یاری کردنەکانیش���یاندا ڕەنگ 

دەداتەوە.
 هه رچ���ى منااڵن���ی س���ەرو تەمەن 9 
ساڵه ، کاردانەوەیەکی توندتریان دەبێت 

بەرانب���ەر بڕیارەکە. ئ���ەوان الیان وایە 
لەالیەن دای���ک و باوکیانەوە خیانەتیان 
لێکراوە و چیتر ناتوانن پشت بە دایک و 
باوکیان ببەستن لە بڕیار و بژاردەکانی 
ژیانیان���دا. رەنگ���ە تا چەندین س���اڵی 
داهاتوی تەمەنی���ان نەتوانن متمانە بە 
دای���ک و باوکیان بکەنەوە. منااڵنی ئەم 
تەمەنە، چیتر پشت بە خێزان نابەستن 
و هەرچ���ی زوە رۆڵ���ی دایک و باوکیان 

فەرامۆش دەکەن.
لەژێر  ک���وڕان،  رەگەزیش���ەوە،  لەڕوی 
کاریگ���ەری جیابون���ەوەدا رەفتاری���ان 
توندت���ر دەبێت و پێیانوای���ە بۆچونی 
بڕیارەکەدا،  لەکاتی  وەرنەگیراوە  ئەوان 
بەاڵم کچان، لە روی دەرونیەوە توش���ی 
شڵەژان و دڵتەنگی دەبن و هەندێكجار 
دەگۆڕێت بۆ حاڵەت���ی خەمۆکی کورت 
دەوروبەریانەوە  لەالیەن  ئه گەر  خایەن. 
سەرنجیان نەدرێت، ئەوا توشی خەمۆکی 

درێژخایەن دەبن.
سەبارەت بە کاریگەرییەکانی جیابونەوە 
و چۆنێتی کەمکردن���ەوەی کاریگەرییە 
Wallerstein نەرێنییەکان، دەرونناس
ئەنجامدا  درێژخایەنی  لێکۆڵینەوەیەکی 
بە بەشداری 131 مناڵ کە خێزانەکانیان 

بە پرۆسەی جیابونەوەدا تێپەڕیون.
ناوبراو پێیوایە »لەژێر هەر بارودۆخێکدا 
بی���ن، ناتوانین مناڵەکان لە کاریگەرییە 
نەرێنیەکانی جیابونەوە بپارێزین، بەاڵم 
دەکرێ���ت نەهێڵی���ن ئ���ەو کاریگەریانە 

داهاتوی مناڵەکان تێک بشێوێنن«.
کاریگەریی���ە  کەمکردن���ەوەی  ب���ۆ 
ئ���ەم  دەرونناس���ەکە  نەرێنیی���ەکان، 

چارەسەرانە پێشنیار دەکات:
* ئەگ���ەر بڕیاری جیابون���ەوەت داوە، 
ئ���ەوا هەرچی زوە ب���ە مناڵەکەت بڵێ 
و ک���ەم کەم ئ���ەو راس���تییەی بۆ رون 
بکەوە. راس���تە ئەم کردارە شڵەژانێکی 
زۆر ب���ەدوای خۆی���دا دەهێنێت، بەاڵم 
ش���اردنەوەی بڕیارەکە ل���ە مناڵەکەت، 

تەنها شڵەژانەکە زیاتر دەکات.
* پێویس���تە دای���ک و ب���اوک لەگەڵ 
مناڵەک���ەدا دانیش���ن و )ب���ە زمانێکی 
گونج���او لەگ���ەڵ تەمەن���ی مناڵەکەدا( 
باس���ەکەی بۆ رون بکەن���ەوە. دەبێت 
مناڵەکە دڵنی���ا بکەنەوە لەوەی ئەو لە 
دایک و باوکی بۆ هەمیش���ە دانابڕێت، 
بەڵکو هەرکات بی���ری کردن دەتوانێت 

بچێتە الیان. 
* ئەگەر مناڵەکە لە هۆکاری جیابوەوەی 
پرس���ی، ئەوا یەکتر تاوانب���ار مەکەن، 
بەڵک���و رونی بکەنەوە کە بەمش���ێوەیە 

ژیانیان سەالمەت ترە.

* هەروەه���ا دەبێ���ت بەڵێن���ی ئ���ەوە 
بدەن کە هەمیش���ە ئامادەی یارمەتی و 
پاڵپشتی مناڵەکەن، تەنانەت ئه گەر لە 

یەک ماڵیشدا نەژین.
لەگەڵ جیابونەوەدا، منااڵن پێیان وایە 
هێالنەی پشو و خۆشبەختیان تێکچوە 
و دای���ک و باوکیان بە ه���ۆکاری ئەوە 
دەزانن. بۆیە بە بارودۆخێکی کۆمەاڵیەتی 
س���ەختدا  دەرون���ی  و  جەس���تەیی  و 
تێدەپەڕن و ناتوانن هەس���تەکانیان بۆ 
کەس دەرببڕن. ئەوان خەم و پەژارە و 
ناکەن  کەس  ئاڕاستەی  پرسیارەکانیان 
و لەگەڵ خۆیان���دا دەیپارێزن. ئەمەش 

مەترسیدارە.
دەبێ���ت دای���ك و باوك ب���ە وریایی و 
لە پێداویس���تی روحی  هۆش���یارییەوە 
و جەس���تەیی مناڵەکانیان بپرس���ن و 
بەدەمیانەوە بچن. ئه گ���ەر مناڵەکە لە 
تەمەنێکی کەمدایە، ئەوا بیبەنە پارک و 
ئەو شوێنانەی کە هەست بە ئاسودەیی 
تەمەنێک���ی  ئه گ���ەر  تێی���دا.  دەکات 
گەورەت���ری هەیە، ئەوا ب���ە گفتوگۆ و 
نەرم و نیانییەوە ئاسودەیی و دڵنیایی 

نوێیان پێ ببەخشن. 
کۆمەڵناسەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە 
دواب���ەدوای جیابونەوە، من���ااڵن زیاتر 
بەالی کاری نەشیاودا دەچن و رێڕەوی 
ئاس���ایی ژیانی���ان لەدەس���ت دەدەن. 
هۆکاری ئەمەش دەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی 
کە لە پرۆس���ەی جیابونەوەدا، دایک و 
باوک تەنه���ا بیریان لەالی ناکۆکیەکانی 
خۆیانە. لەم نێوان���ەدا مناڵ فەرامۆش 
کاریگ���ەری  ناب���ات  زۆر  و  دەکرێ���ت 
جیابون���ەوە لە قوتابخان���ە و وەرزش و 
رەنگ  مناڵەکەدا  رۆژانەکان���ی  چاالکیە 

دەداتەوە.
لەمبارەیەوە کۆمەڵناس���ان ئاگاداری بە 
دایک و باوکان دەدەن بەوەی کە هەرگیز 
نەهێڵ���ن پرۆس���ەی جیابون���ەوە ببێتە 
هۆی لەبیرچونی الیەنی تەندروس���تی و 
جەستەیی و دەرونی مناڵەکان. چونکە 
ئەگ���ەر دایک و باوک ب���ەدەم مناڵەوە 
نەچن، ئ���ەوا مناڵ بە تەنی���ا ناتوانێت 
لەگەڵ ژینگە تازەکەیدا رابێت و ریتمی 
بەت���ەواوی تێکدەچێت. ئەمەش  ژیانی 
داهاتوی مناڵەکە بە ئاراستەیەکی تردا 

دەبات.
هەروەها ئامۆژگاری دایك و باوك دەکرێت 
کێش���ەکانی  مەهێڵن  هەرگی���ز  بەوەی 
ئێوە ببێتە ه���ۆی ئەوەی مناڵ رقی لە 
یەکێ���ک لە بەخێوکەرەکانی هەس���تێت 
و ب���ە هۆکاری س���ەرەکی جیابونەوە و 

شێواندنی خێزانەکەی بزانێت.

کاریگەرییەکانیجیابونەوەلەسەرمنااڵن

به ڵگه  میژوییه كان 
كۆكن له سه رئه وه ی 
ئافره تان كه مترنین 

له  پیاوان

ناتوانین مناڵەکان 
لە کاریگەرییە 
نەرێنیەکانی 

جیابونەوە بپارێزین

دوابەدوای 
جیابونەوە، منااڵن 
زیاتر بەالی کاری 
نەشیاودا دەچن
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◘ نه وژین،
ئاال عەزیزـ سه رگوڵ خه لیل

له  دیدارێكدا )د. سوارە حەمید(، 
خوێندکاری بۆرد )دکتۆرا( 

لەنەخۆشییەکانی پێست و جوانکاری 
پێست و نەشتەرگەری پێست، 
سەبارەت بە نه خۆشی )لیر( و 

هۆكار و جۆر و چاره سه ره كانى، 
رونكردنه وه مان پێده دات.

* له روى پزیشـــكییه وه  چۆن پێناسه ى 
نه خۆشی )لیر( ده كرێت؟

لیـــر Urticaria بریتییە لە دەرهاتنی 
بـــوەوە  ســـور  کاتیـــی  ئاوســـانێکی 
لەســـەرەوەی پێســـت، بـــەاڵم )لیـــر 
دەرکردنی زەبەالح( بریتییە لە ئاوسانی 

کاتی لە ژێرەوەی پێست.
ئـــه م  دروســـتبونى  هۆكاره كانـــى   *

نه خۆشیی و حاڵه ته  چیه ؟
چه نـــد هۆكارێـــك هه ن كه  واباشـــتره  

هه ریه كه یان به خاڵ رونبكه ینه وه :
1. دەرمـــان: هه ندێك جـــۆری ده رمان 
ده بنه  هۆی دروســـتبونى لیـــر، وه كو 
)پەنســـلین( كه  هەندێكجار پەنسلینی 
ناو خواردەمەنـــی ده گرێته وه ، هه روه ها 
)ئه ســـپرین( كه  رێژەی 30%ى حاڵەتی 
لیـــر دەرکردنـــی درێژخایـــەن دوبارە 
ئەســـپرینەوە.  بەهـــۆی  رودەداتـــەوە 
وەک:  )سیفالۆسپۆرینەکان(،  هه روه ها 

سیفالێکسین، نساید و ... هتد.
2. خـــۆراک: هـــەر جـــۆرە خواردنێک 
دەکرێت ببێتە هۆی ئەم نەخۆشـــییە، 
بـــەاڵم زیاتر هەندێك جـــۆری خۆراکی 
وەکو: )شیرینی، گوێز، بەزالیا، پاقڵە، 
شلیک، گۆشـــت، کاڵەک، برنج، سێو، 

لیمۆ، هەرمێ و .. هتد(.
3. تێکەڵکراوەکانی ناو خۆراک.

4. هه وكردنى ســـەرەوەی سیســـتەمی 

هەناســـەدان، یان هه وكردنى ئاڵوەکان، 
ددان کلۆر بـــون، هه وكردنى لۆچەکانی 
پرۆســـتات،  زراو،  تورەکـــەی  لـــوت، 
میزەڵدان و گورچیلە. یاخود ڤایرۆسەکان 
وەکو )جگەر، کرمـــی ریخۆڵە و کرمی 

جگەر(.
5. باری دەرونی شێواو.

6. شێرپەنجە.
7. هەڵمژراوەکان: وه كو هەاڵڵەی گوڵ و 
گیا، تۆزی ناوماڵ، پەڕ، فۆرماڵدیهاید، 
تۆزی عه لی بابا، بۆنی نیســـکی لێنراو، 
تۆوی پەمو، توکی ئاژەڵ، بۆنی ماکیاژ 

و .. هتد.
8. ئەلکهول )مەی(.

9. نەخۆشـــی سســـتی وەک نەخۆشی 
غودەی سام.

* لیر چەند جۆری هەیە؟ ئایا هەموی 
کاریگەری لەسەر پێست هەیە؟

چه ندین جۆری لیر هه ن، كه  ئێمه  لێره دا 
هه ندێكیان ده خه ینه  رو:

1. لیـــر دەرکردنـــی کورتخایـــەن: لە 
6 هەفتـــە کەمتـــر دەخایەنێ و پەڵەی 
ســـور دەردێت و خورانى له گه ڵ ده بێت 
و خێـــرا دەبێتـــە لیری بـــەرز بوەوەی 
ئاوســـاوی پەمەیی کاڵ كه  دەورەدراوه  
بە )فلەیر(، کە بریتییە لە شـــەپۆلێکی 
بەرزبوەوەی رەنگی پێستی کە لەهەمو 

شوێنێکی لەش رو دەدەن.
هەندێجار لیرەکان بە رشـــانەوە دەست 
پێ دەکات، دواتر لەگەڵ لیر دەرکردنەکە 
هەســـت بە الوازی، ســـەر ئێشە، سک 
ئـــازاری جومگە،  ئێشـــە، ســـکچون، 
گێژبون، بورانەوە و هەندێجار لەوانەیە 

بچێتە قۆناغی داڕمانی سیستەمی.
2. لیر دەرکردنـــی درێژخایەن: واتا بۆ 

پتر لە 6 هەفتە.
3. لیـــر دەرکردنی تەنۆچکەیی: بەهۆی 
پێوەدانـــی مێرو یان  مێشـــولە یاخود 
کێچـــه وه  بەتایبەت لـــە القەکانی مناڵ 

◘ نه وژین

سوڕى مانگانه  یه كێكه  له و بابه تانه ی 
كه  زۆر كێشه  و ئاسته نگ بۆ ژنان 

دروستده كات، به تایبه تى كه  هه ندێكجار 
سه رده كێشێت بۆ حاڵه ت و نه خۆشیی 
دیكه ، یه كێك له و حاڵه تانه ش، بونى 

ئازاره  له كاتى سوڕه كه دا.

بێگومان هه مو ســـوڕێكى مانگانه ، جیا 
له  بێزاركه رییه كه ى، به شـــێك ئازاریشی 
هه یه ، به اڵم ئه وه ى ئێمه  لێره دا باسیی 
ده كه یـــن، جۆرێكى جیاوازه  له  ئازار كه  

به  ئازارى زۆر یان تیژ ناوده برێت.
پێـــش  زۆره ،  و  تیـــژ  ئـــازاره   ئـــه و 
ده ســـتپێكردنى سوڕه كه  ده ستپێده كات 
به  چه ند رۆژێك، ئه ویش كاتێك كه سه كه  
هه ســـت به  ئازارێكى تونـــد ده كات له  
به شـــى خواره وه ى ســـكى و به تایبه تى 
له ناوچه ى حه وز، كـــه  هه ندێكجار ئه م 
ئازاره  بۆ په له كانى خواره وه ى له شیش 

داده به زێت.
ئه م ئازاره  به هۆی گۆڕانكاریی هۆرمۆنیی 
و جه سته ییه وه  روده دات، هه ندێكجاریش 
له گه ڵ ئه م ئازاره دا دڵتێكچون و رشانه وه  
و گێژبون و به رزبونه وه ى پله ى گه رمی 

له ش و سه رئێشه  و سكچون هه یه .
ئـــه م ئازاره  له  كاتى ســـوڕى مانگانه دا 
زیاتر ده بێت و تا ته واوبونى سوڕه كه ش 
به چه نـــد رۆژێك هه ر بـــه ره وام ده بێت، 
گوژمـــى ئازاره كـــه ش له  ژنێكـــه وه  بۆ 

یه كێكى تر ده گۆڕێت.

 هۆكاره كانى ئازارى سوڕى مانگانه 
له كاتى سوڕى مانگانه دا، مناڵدان له ژێر 
كاریگه ری هۆرمۆنى )پرۆســـتاگالندین( 
ده ســـت بـــه  گرژبـــون و چونه ناوخۆی 
ده كات به شێوه یه كى به رده وام و دوباره ، 
رزگاركردنى  به مه به ســـتى  كاره ش  ئه م 

)لیر( چیه و چۆن خۆمانى لێبپارێزین؟
پزیشكێك: ژنان دو هێنده ى پیاوان توشی ئه م نه خۆشیه  ده بن

رێنمایی بۆ کەمکردنەوەی ئازاری سوڕی مانگانە

رودەدات.
4. لیر دەرکردنی فیزیکی: كه  له  چه ند 
جۆرێك پێكدێت، وه كو: لیر دەرکردنی 
نەخشـــەیی كه  باوترین جـــۆرە و 2 بۆ 

5%ى خه ڵكى توشی ده بن.
* کام جۆریان زیاتر کاریگەری لەسەر 

پێست هەیە؟
هەمویان بە رێژەی جیاواز کاریگەرییان 

لەسەر پێست هەیە.
* ئایا رێژەی توشبون لە رەگەزێکەوە 

بۆ رەگەزێكى تر جیاوازی هەیە؟
بەڵـــێ، رێژەی توشـــبونی رەگەزی مێ 

دوجار زیاتـــرە وەک لە رەگەزی نێر لە 
جۆری درێژخایەنەکەیان، بۆ جۆرەکانی 

تریش رێژەکە دەگۆڕێت.
* ئایا رەنگی پێست کاریگەری هەیە لە 

توش بون بەم نەخۆشییە؟
نەخێر، کاریگەری نییە.

* تەمەن هیچ کاریگەریه كى هەیە؟
لیر لەهەمو تەمەنێک دەشێت دەرکەوێت، 
بەاڵم رێژەی زیاتر یان کەمتر لە جۆرێک 

بۆ جۆرێكی تر دەگۆڕێت و جیاوازە.
* چاره سه رى ئه م حاڵه ته  چیه و چۆن 

ده كرێت خۆمان بپارێزین؟

دور کەوتنـــەوە لـــە )گەرما، فشـــاری 
دەرونی، کهول، دەرمانی ئەســـپرین و 
ئەسپرینیان  خواردنەوانەی  ئەو  نساید، 
هۆشـــبەرەکان،  دەرمانـــە  تێدایـــە، 
بەتامکەری خۆراک و رەنگی خۆراکی و 

خواردەمەنی لە قوتونراو(.
هه روه ها كه سى نه خۆش ده بێت لە زۆر 
بەرکەوتنی خۆر دور بکەوێتەوە و کرێمی 
دژە خـــۆر بەکار بهێنێـــت و جلوبەرگی 

گونجاو لەبەر بکات.
ئه مه  سه رباری چاره سه رى پزیشكیی كه  

پێویسته  پزیشك بۆی دیاریی بكات.

جه ســـته  له  خوێن و شانه كان ده كات، 
به اڵم ئه م كاره  له الیه كى تره وه  ده بێته  
هۆی دروســـتبونى ئـــازار. هه تا رێژه ى 
هۆرمۆنه كـــه و گرژبونه وه كه  زیاتر بێت، 

ئازاره كه ش زیاتر ده بێت.

ئه و ژنانه ى زۆرتر روبه ڕوى ئه م حاڵه ته  
ده بنه وه 

زۆرترینى ئه وانه ى توشـــى ئه م حاڵه ته  
ده بن، كچانێكن كه ته مه نیان له  خوار 20 
ساڵیه وه یه ، واتا هێشتا كچ و كیژۆڵه ن. 
سه رباری ئه مه ش، كۆمه ڵێك هۆكارى تر 
هه ن كه  ده بنه  هۆكارى دروستبونى ئه م 

ژان و ئازاره . له وانه :
1. پێگه یشتن »باڵقبون«ى پێشوه خته ، 

واتا پێش ته مه نى 11 ساڵی.
2. خوێنبه ربونـــى زۆر و تونـــد له كاتى 

سوڕى مانگانه دا.
3. ناڕێكى له  سوڕى مانگانه دا.

4. جگه ره كێشان.
5. بۆماوه یی »وراثه «.

چۆن ئازاره كه  كه م بكه ینه وه ؟
كۆمه ڵێك رێكار و هه نگاو هه یه  كه  به بێ 
پزیشـــكیی،  ده رمانى  داو  به كارهێنانى 
ده توانین بیگرینه  به ر بۆ كه مكردنه وه ى 

ئازاره كه ، ئه وانیش:
1. به كارهێنانى هه ندێك ئازارشكێن كه  

پێویست به  ره چه ته ى پزیشك ناكات.
ده رمانانـــه ى  ئـــه و  به كارهێنانـــى   .2
هۆرمۆنه كانـــى  دژه   مـــاده ى  كـــه  
له ژێـــر  تێدایـــه   )پرۆســـتاگالندین(ى 

چاودێریی پزیشكی پسپۆڕ.
3. به كارهێنانى حه پی دژه  سكپڕبون كه  
هۆرمۆنى  پرۆگسترۆن و ئه سترۆجینی 

تێدایه .
4. نه شـــته رگه ریی، ئه گـــه ر وه ره م له  

ره حمدا هه بو.
5. خواردنى ئه و خۆراكانه ى كه  پڕن له  
 B6 كالیسیۆم و مه گنیسیۆم و ڤیتامین
و ترشـــى ئۆمیگا 3، وه كو: قه رنابیت، 
ماسی تونه و ســـه له مۆن، هێلكه ، قه ل، 
گۆشتى مانگا، مۆز، گه نمه شامی، گه نم، 

سپێناخ و كاهو.
سروشـــتى،  گژوگیای  به كارهێنانى   .6

وه كو: به یبون، زه نجه فیل، نه عنا(.
گـــه رم  جه وه نـــه ى  به كارهێنانـــى   .7
و خۆشـــۆردن لـــه  گه رمـــاوى گه رم بۆ 

هێوركردنه وه ى له ش.
8. ئه نجامدانى چاالكی وه رزشـــیی رێك 

و به رده وام.

 چۆن خۆمان بپارێزین له  توشنه بون 
به م ئازاره ؟

چاره ســـه ر  ئـــه وه ى  پێش  واباشـــتره  
وه ربگـــرى بۆ چاكبونه وه  لـــه م ئازاره ، 
هه ندێك رێـــكاری خۆپارێزیـــی بگریته  
به ر كه  به دورت بگرێت له توشـــبون به م 

ئازاره ، ئه وانیش:
1. كه م به كارهێنانى شـــه كر و خوێ و 

ماده ى كافایین و كحول.
2. ئه نجامدانـــى راهێنانـــى وه رزشـــی 
بـــه رده وام،  و  رێـــك  به شـــێوه یه كى 
به شـــێوه یه ك له  هه فته یه كـــدا 4 بۆ 5 
رۆژ راهێنـــان بكه یت هه ر رۆژه  و له  نیو 

كاتژمێر كه متر نه بێت.
3. كه مكردنه وه ى ماندوبون و دڵه راوكێ 

و فشاری ده رونى.
4. خۆدورگرتن له  جگه ره كێشان.

5. خه وى رێك له  شه ودا، به شێوه یه ك 
خه وتنت كه متر نه بێت له  8 كاتژمێر.

6. خواردنـــه وه ى بڕێكى باشـــی ئاو، 
به شێوه یه ك رۆژى به الی كه مه وه  2 لیتر 

ئاو بخۆیته وه .
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دەربارەی

س����ه ربه خۆی  رۆژنامه یه ك����ى  نه وژی����ن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الی����ه ن رادی����ۆی ده نگ ل����ه  گه رمیان 

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 ل����ە  ژم����ارەی  یەک����ەم 

دەرچوە.
میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچ����ن كه پێش����تر خولێك����ى راهێنانیان 
له الیه ن رادیۆی ده نگه وه  بۆئه نجامدراوه و 
زۆرینه یان پێش����تر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:

nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین، شاران بەرزنجی

ده بێت چ قه ده رێك بێت كه  
»له یال«كانى كورد وه ها دلێر و 
قاره مان بن كه  نه  په تى سێداره  

بیانترسێنێت و نه  كونجی زیندان؟ 
ئه گه ر عه ره ب »له یال« به  ره مز و 

هێماى خۆشه ویستی و ئه ڤین بناسن، 
ئه وا بێشك بۆ كورد، ناوى »له یال«، 

هێمایه  بۆ سه رنه ویی نه كردن و 
قاره مانێتى و خۆشه ویستی نیشتمان.

له مێژوى تازه ى سیاسیی كورد دا، 2 له یال 
زۆر به ناوبانگن، له یالیه ك له  باشور، كه  

ده سه اڵتى عێراقی هه تا له سێداره ى نه دا 
دانه سره كا، له  باكوریش له یالیه ك كه  بۆ 
چه ندین س����اڵ له  كونجی زیندان ئاخنرا، 
به اڵم نه یانتوانى گه ردێك له  دڵسۆزیی و 

نیشتمان په روه ریی ئه و كه م بكه نه وه .
له م ژماره یه دا، باس����ی له یالی دوه میان 

ده كه ین، له یالكه ى باكور، له یال زانا.
زانا، س����اڵی 1961 لە ش����اری ئامەدی 
باک����وری کوردس����تان هاتوه ت����ە دونیا، 
بو ب����ە یەکەمین ژنی ک����ورد  کە توانی 
ببێتە ئەندامی پەرلەمانی تورکیا، به اڵم 
مان����ه وه ى له و پارله مانه  زۆری نه خایاند، 
چونكه  بەهۆی قسەکردن بەزمانی کوردی 
لە پەرلەمانی تورکیا، بۆماوەی 10 ساڵ 

زیندانی کرا.
ورده كاریی روداوه كه  وه هابو كه  لەساڵی 
1991 لە مەراس����یمی سوێند خواردنیان 
وه كو پارله مانتار له  پەرلەمانی تورکیا، 
لەگ����ەڵ ش����ەش پەرلەمانت����اری دیکەی 
ک����ورد بە ک����وردی س����وێندیان خوارد. 
هه ر لەو مەراس����یمەدا لەیال رەنگەکانی 
ئااڵی کوردستانی لە ناوچەوان و پرچی 

بەستبو.
پەرلەمانتارانی  مەراس����یمە  ئ����ەم  پاش 
ک����ورد )لەیال زان����ا، ئۆره����ان دۆغان، 
س����ەلیم س����اداک و خەتی����ب دیجلە( بە 
15 س����اڵ زیندانیک����ردن حوکمدران، دو 
پەرلەمانتارەکەی تریش )زوبێر ئایدار و 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

ره مه زانی ئەمساڵ هاوتایە لەگەڵ 
دەستپێکردنی وەرزی گەرما، ئەمەش 

به تایبه تى جێی نیگەرانی ژنانه ، چونکە 
گەرما و بە رۆژو بون کاریگەری نەرێنی 
لەسەر پێست دروست دەکات و توشی 

وشکبون و توێژ هەڵدانی دەکات.

بۆ کەمکردن����ەوەی کاریگ����ەری رۆژو و 
پارێزگاریک����ردن ل����ە پێس����ت، رەچاوی 

ئەمانەی الی خوارەوە بکە:
بەرکەوتن����ی  ل����ە  دورکەوتن����ەوە   .1 
راستەوخۆی تیشکی خۆر و بەکارهێنانی 
کرێمی دژە خۆر و کرێمی نەرم کەرەوەی 
 )E( تایب����ەت، بەکار هێنان����ی ڤیتامین
ب����ۆ لێ����و،  ئەمانەس����ودیان دەبیت بۆ 
کەمکردنەوەی کاریگەری رۆژوەکە لەسەر 

پێست. 
2. بەکارهێنانی ڤازلین یان نەرم کەرەوە، 
بۆ رزگاربون لە وشکبونەوەی ناو لوت کە 
به  هۆکاری دروس����ت بونی برین و خوێن 

بەربونی لوت دادەنرێت. 
3. هەروەکو چۆن خانمان بە بەردەوامی 
هەیە،  )ئاس����ن(یان  کەم����ی  کێش����ەی 
پێش����نیارمان ب����ۆ خانمان ل����ە مانگی 
ره مه زان����دا بەکارهێنانی گروپی ڤیتامین 
B  لەژێر چاودێری پزیش����کی پسپۆردا، 
بۆئەوەی دوای مانگی ره مه زان توش����ی 
کەمی ئاس����ن و قژهەڵوەرین و ش����کانی 

نینۆکەکان نەبنه وه .
4. بۆ رێگریکردن لە وش����کبونی پێست، 
پێویس����تە لە هەردو ژەمە خۆراکییەکە 
بڕێکی زۆر ئاو بخورێتەوەو دوربکەونەوە 
ل����ە خواردنەوەی )چای ت����ۆخ و کۆال(، 
چونکە ه����ۆکاری کەمکردن����ەوەی ئاوی 

لەشن.
5. پێویس����تە لە ژەمە خۆراکی بەربانگ 
به ش����ێوه یه ك  بخورێت،  تەواو  خواردنی 
هەمو گروپ����ە خۆراکییەکانی تێدا بێت، 

لەیال زاناكه ى كورد

مەترسییەکانی تێکچونی پێست لە مانگی رەمەزاندا

یەشار کایا( هه ڵهاتن.
مرۆڤ����ی  ماف����ی  دادگای   2001 س����اڵی 
ئەوروپ����ا دەنگی بە هەڵوەش����اندنەوەی 
س����زای زیندانیکردنی چوار پەرلەمانتارە 
ک����وردەی دا، ب����ەاڵم تورکیا دەنگی ئەم 
دادگایەی بەڕەسمی نەناساند، پاشان لە 
س����اڵی 2004 پاش تێپەڕبونی دە س����اڵ 
لە حوکمی ئەم چوار تێکۆشەرە کوردە، 
بەهۆی فش����ارەکانی یەکێت����ی ئەوروپا، 

تورکیا ئەم پەرلەمانتارانەی ئازاد کرد.
لەیال زانا، بەهۆی هەوڵ و ماندوبونەکانی 
لە پێناو چەس����پاندنی دیموکراس����ی لە 
تورکیاو دەستەبەرکردنی مافی کوردان، 
تا ئێس����تا زیاتر ل����ە 6 خەاڵتی گرنگی 

جیهانی بەدەست هێناوە. 
ساڵی 1995 لەالیەن یەکێتی ئەوروپاوە 
خەاڵت����ی »س����اخارۆفی« پێبەخش����را، 
ب����ەاڵم بەهۆی زیندانی بونی تا س����اڵی 
2004 نەیتوانی ئ����ەو خەاڵتە وەربگرێت. 
نەرویجی  دەزگای »رافت����ۆ«ی  خەاڵتی 
بۆ ئاش����تی لە س����اڵی 1994 وەرگرتوە. 
س����اڵی 1996 خەاڵتی »ڤاڵدۆس����ت«ی 
ئیتاڵی بۆ مافی مرۆڤی وەرگرت. س����اڵی 
1996 خەاڵت����ی »ئاخن«ی ئەڵمانی بۆ 
ئازادی ڕادەربڕین پێبەخش����را. لە نێوان 

س����اڵەکانی 1995 -1998 کاندیدکرا بۆ 
وەرگرتنی خەاڵتی ئاش����تی نۆبڵ. ساڵی 
2008 خەاڵتی »خوان ماریا باندریس«ی 
ئیس����پانی پێبەخشرا. لەش����اری رۆمای 
ئیتاڵیا رەگەزنامەی فەخری ئەو واڵتەی 

پێبەخشرا.
لەی����ال زان����ا، ل����ە کات����ی وەرگرتن����ی 
رەگەزنامەی فەخ����ری ئیتاڵی رایگەیاند: 
»ئێمە دەبێت شتە باش و هاوبەشەکان 
ببینین و هەرگی����ز بێهیوا نەبین، ئێمەی 
کورد هەرگیز ناخۆشی و شەڕمان لەگەڵ 
گەالنی تورک و عەرەب و فارس نەبوە، 
بەڵکو سیسته م و دەوڵەتەکان ویستویانە 

ناسنامەی نەتەوەییمان بسڕنەوە«.
لەی����ال زانا، پاش ئازادبونیش����ی له كارى 
سیاس����ی و پارله مانت����ارى به رده وامبو، 
ئێس����تا وەک کەس����ایەتیەکی سەربەخۆ 
به رقه راركردن����ى  له پێن����او  كارده كات 
دیموكراس����ی له  توركی����ا و دابینكردنى 
ت����ه واوى مافه  مه ده نی و سیاس����یه كان 
بۆ تاك����ه كان و ك����ورد به تایبه تى. نه ك 
ل����ه  توركی����ا، به ڵك����و هه وڵه كانى ئه و 
بۆ سه رخس����تنى دۆزی كورد گش����تگیر 
كردوه ته وه ، له مپێناوه ش����دا چەندین جار 

سەردانی هەرێمی کوردستانی کردوە.

وەک: )کال����ۆری، کاربۆهیدرات، پرۆتین 
و س����ەوزه وات(، بۆ ژەمی پارش����ێویش 
)س����ەوزەوات و بەرهەمەکانی سپیایی( 
گرنگ����ن بخورێن، ه����ه روه ك زۆر گرنکە 
لەه����ەردو ژەمەک����ەدا میوەیەک����ی باش 

بخورێت.
6. باش����ترین ماسکی روخسار بۆ مانگی 
ره مه زانیش ماس����کی ماست و خەیارە، 
خەی����ار پێکهاتوە لە چەن����د توخمێکی 
گرنگ، یارمەتی چاالککردنەوەی خانە و 
شانەکانی پێس����ت دەدات، جگە لەوەش 
م����ادەی گۆگ����ردی تێدای����ە و جوانی و 
بریقەداری بە پێس����ت دەبەخشێت و لە 

ماندوبون و هیالکی رۆژانە رزگاری دەکات 
و به  چارەس����ەرێکی باش����ی نەهێشتنی 
رەش����ی ژێ����ر چاوەکانی����ش دادەنرێت، 
بەاڵم ماست لەمادەی بەکتریایی بەسود 
پێکهاتوە، پێس����ت لە خان����ە مردوەکان 
مەبەس����تەش  ئ����ەم  ب����ۆ  رزگاردەکات. 
دەتوانیت بەم شێوەیە ماسکەکە ئامادە 

بکەیت:
ی����ەک دانە خەیار لە رەندە بدەن و یەک 

کەوچک ماستی بۆ زیاد بکەن، لە دواییدا 
بەتەواوی لە پێس����تی روخس����ارتی بدە، 
ب����ا بۆماوەی 15 ب����ۆ 20 خولەک پێوەی 
بمێنێتەوە، پاش����ان بە ئاوی سارد یان 

گواڵو بیشۆ. 
دەتوان����ن ئەم ماس����کە بە ش����ێوەیەکی 
ب����ەردەوام ل����ەم مانگ����ە بەکاربهێنن و 
ل����ە جوانی و گەش����انەوەی  پارێزگاری 

پێستی روخسارتان بکەن .

ئێمە دەبێت 
هەرگیز بێهیوا 

نەبین

ئێمەی کورد 
هەرگیز شەڕمان 
لەگەڵ گەالن دا 

نەبوە

پێویستە لە ژەمە 
خۆراکی بەربانگ 
خواردنی تەواو 

بخورێت

بەکارهێنانی 
ڤازلین پێویسته  
بۆ رزگاربون لە 

وشکبونەوە



خاتونی فۆتۆگرافەر
ئەو کچانەی لەمەودوا کامێرایەکیش دەخەنە ناو جانتاکانیانەوە

◘ نه وژین، هاوژین مه هدى

ئه و خولیایه ى )ماریا( هه یه تى بۆ 
فۆتۆگرافی »وێنه گرتن« و كارى 

له سه ر ده كات، ره نگه  تا پێش چه ند 
ساڵێك، به  خه یاڵیش كچان بیریان 
لێنه كردبێته وه ، به اڵم ئێستا نه ك 

خۆی، به ڵكو چه ندین كچى دیكه ش 
هاوڕێین و پێكه وه  كارى فۆتۆگرتن 

ئه نجام ده ده ن.

لەماوەی���ەی یەک س���اڵ دا ژمارەیەکی 
بەرچ���او لە کچانی گەرمی���ان رویان لە 
فێربونى فۆتۆگرافی و خوله كانى راهێنان 
ل���ه م بواره دا ک���ردوە، هەندێکیش���یان 
لەدوای خولەکان بەردەوامیان بە کاری 

وێنەگرتن داوە.
بەشێک لەو كچانه ، باس له وه ده كه ن كه  
به هره كه یان  توانی���وە  نەیان  ئەگەرچی 
بکەن بە پیش���ە، بەاڵم بەردەوامیان بە 

وێنەگرتن داوە و لێی دانه بڕاون.

شیعر و دوکانداریی..
ئەزمونی کچە شاعیرێک لە بازاڕ دا

◘ نه وژین، نازه نین گۆران

ناوى )سارا مه جید( به گوێی 
ئه وانه ى له گه رمیان كاریان له  بوارى 
رۆژنامه وانى و ئه ده بیات و نوسین دا 
كردوه ، نامۆ و نه بیستراو نییه ، ئه و 
یه كێكه  له  پێشینه ترین ئه و كچانه ى 

ده ڤه ره كه  كه  ده ستى به كارى نوسین 
و رۆژنامه وانییكردوه ، هه روه ك وه كو 

كچێك تواناكانى خۆی له  چه ندین 
بوار و كایه دا به كارهێناوه ، له دواین 
وێستگه شی دا، روی له  هه نگاوێكى 
جیاواز ناوه ، كه  ئه ویش كردنه وه ى 
فرۆشگایه كى تایبه ته  به  جوانكاریی 

ژنان.

سارا مەجید، لەدایکبوی شاری کەالره  و 
تەمەن 29 ساڵه ، دەرچوی بەشی زمان 
و ئه ده بى کوردییە له  زانكۆى گه رمیان. 
ئەو کە لەچەندین  بواری جیاجیا کاری 
ک���ردەوە، ره نگه  دیارترینیان ش���یعر و 
نوس���ین بێت، ئه مه  س���ه رباری ئه وه ى 
له گه ڵ چه ن���د كچێكى دیكه ى هاوڕێیدا، 
یه كه می���ن رۆژنام���ه ى تایبه تمه ن���د به  
ژنانییان به ن���اوى )پاریا(وه  له گه رمیان 

ده ركردوه .
چه ن���د مانگێكه  ئه م كچه  روی له كارێك 
كردوه  كه  تاڕاده یه ك جیاوازه  له كاره كانى 
پێشوترى، ئه ویش كردنه وه ى دوكان و 
فرۆشگایه . ئاخۆ چیی پاڵی به م كچه وه  

ناوه  بۆ رو كردنه  ئه م بواره ؟
بۆ وه اڵمى ئه م پرسیاره ، به  یه ك رسته  
بیسەلمێنم  »ده مه وێت  ده داته وه   وه اڵم 
ک���ە ژنی���ش دەتوانیت هەم���و کارێک 

بکات«.
ئه و له  رونكردنه وه ى زیاترى هۆكاره كاندا، 
ئاماژه ى به وه كرد كه  به پێی تێگه یشتنى 
خۆی، س���ه ربه خۆیی ئابوریی، خاڵێكى 

ماری���ا مارک���ۆ، 17 س���اڵ، ب���اس لە 
چۆنیەتی بەش���داری کردن���ی لە خولی 
فۆتۆگرافی���دا دەکات و دەڵێت: »حەزم 
بۆ وێنەگرتن وایلێکردوم بەش���داری لە 
خول���ی فێربونى فۆتۆگراف���ی دا بكه م، 
پێمخۆشە له  داهاتوشدا حه ز و خولیاكه م 
بک���ەم بە پیش���ە و س���ود بگەیەنم بە 

دەوروبەرەکەم«.
ئ���ه و كچه  خولیای خ���ۆی بۆ وێنه گرتن 
وه ها پیش���ان دا كه هه ر شتێکی جوان 

ببینێت حەز به  وێنه گرتنى ده كات.
له باره ى گرنگی���ی خوله كانى راهێنان و 
فێركردنى فۆتۆگرافیه وه ، )ماریا( وتى: 
»س���ەرەتا هیچم ل���ە کاری فۆتۆگرافی 
کامێ���را، چونکە  بەتایبەت  نەدەزان���ی 
بە مۆبایل وێن���ەم دەگرت، به اڵم پاش 
به ش���داریكردنم ل���ه  خول���ه كان، فێری 
ئەوەبوم چۆن بتوانم وێنەیەکی ش���یاو 
بگرم، هەروەه���ا خۆم بگونجێنم لەگەڵ 
ئەو شوێنەی کە وێنەی تێدا دەگرم«.    
ئه گه رچ���ی زۆرێ���ك ل���ه  به ش���دارانى 
خوله كانى فۆتۆگرافی نه یانتوانیوه  پاش 
ته واوكردنى راهێنانه كان ئه م بواره  بكه ن 
به  پیشه ، به اڵم له به رامبه ردا ژماره یه ك 

كچ هه ن كه  ئه و كاره یان كردوه .
ئاسیا حسێن، )20( ساڵ، یه كێكه  له و 
كچان���ه ى كه  پ���اش ته واوكردنى خولی 
له سه ر  به رده وامه   فۆتۆگرافی،  فێربونى 

كارى فۆتۆگرتن.
وت���ی: کە کامێ���را دەگرمە دەس���تەوە 
کچانێکی زۆر دێنە الم و داوای وێنەگرتن 
دەک���ەن، ئ���ەوان تاڕادەی���ەک بەهۆی 
بارودۆخی کۆمەاڵیەتیەوە ناتوانن لەگەڵ 
فۆتۆگرافەرێک���ی کوڕ وێنە بگرن، بەاڵم 

لەگەڵ من ئاسودەن. 
بون���ى  فۆتۆگراف���ه ره ،  كچ���ه   ئ���ه و 
فۆتۆگرافەری کچ هاوشێوه ى كوڕان كه  

ئه و كاره  بكات، به  پێویست ده زانێت.
ئاماژه ى به وه شكرد كه  ئه و له سه ره تاوه  
وه ك���و حه زێك تێكه ڵ ب���ه م بواره  بوه ، 
ب���ه اڵم دوات���ر توانیویه ت���ى پ���ه ره  به  
خۆی بدات و تائێس���تا به شداریی له  3 

پێشانگاى فۆتۆگرافیی دا كردوه .
هاوشێوه ى )ئاس���یا(، )سارا(ش وه كو 
كارێكى ئاس���ایی به ش���داریی له  خولی 
فێربونى فۆتۆگرافی كردوه ، به اڵم دواتر 
ئه م خوله ، خولیای بون به  فۆتۆگرافه ریی 

له  سه رى دا سه وز كردوه .

گرن���گ و بگ���ره  جه وهه ریی���ه  بۆ ژنان 
ئه گه ر بیانه وێ���ت له كۆمه ڵگادا خاوه نى 

كه سایه تى خۆیان بن.
وتى: »هۆکاری کردنەوەی ئەو دوکانە 
ئەوە بو ک���ە بتوانم لە روی ئابورییەوە 
س���ەربەخۆ بم، چونکە پێموایە ئافرەت 
تا لە روی ئابورییه وه  سەربەخۆ نەبێت، 

ئەگەری چەوساندنەوەی زیاترە«.
سارا، پێش نزیكه ى 15 ساڵ و له دواى 
ساڵی )2004(ه وه  ده ستى به  نوسین و 
باڵوكردنه وه ى بابه ته كانى كردوه ، له گه ڵ 
ئه وه شدا وه كو رۆژنامه نوس و چاالكوان 

و مامۆستاش كارى كردوه .
ئه و ده ڵێت: ئه م كاره ى ئێس���تا ده ستم 
داوه تێ، له گه ڵ كاره كانى دیكه م جیاوازه  
و زۆر یه كناگرن���ه وه ، ب���ه اڵم ده مه وێ 

كارێكى نوێ تاقی بكه مه وه .
سارا مه جید، كه  لە رابردودا لەبوارەکانی 
ش���یعر و مناڵ و ژن���ان و رۆژنامه وانی 
دا کاریک���ردوە، وه كخ���ۆی وتى لەروی 
ب���وه  جۆری  پێیخ���ۆش  دەرونیی���ەوە 
کارەک���ەى بگۆڕێ���ت و بوارێكى جیاواز 

له وانه ى بینیویه تى، تاقیبكاته وه .
ئ���ەو ب���اس ل���ە ئامانج���ی کردنەوەی 
دوکانەكه ى دەکات و دەڵێت: »ئامانجی 
من خزمەت کردن بوە بە ژنانی ناوچەکە 
بۆ ئ���ەوەی بتوانن پێداویس���تیه کانیان 
الی ژنێک بکڕن،  چونکە ژنان ش���ەرم 
دەکەن بەئازادی مامەڵەی پێداویس���تیه  
ژنانەکانی خۆیان الی فرۆش���یاری پیاو 

بکەن«. 
ل���ه  دوكانه كه یدا )س���ارا( س���ه رجه م 

كۆكردوه ته وه   ژنانى  پێداویس���تیه كانى 
و ده یه وێ���ت ژنان له  رێگ���ه ى ئه وه وه  
بكه وێت.  ده س���ت  پێداویس���تیه كانیان 
وه كخۆى ده ڵێت چ���اوه رێ ده كات ئه م 
دوكانه ى بكات به  پرۆژه یه كى گه وره تر 
و ژن���ان و كچانى دیكه ش بتوانن چاوى 

لێبكه ن.
ده رباری ئه و كه سانه ش���ى كه  پاڵپشتی 
ب���ون له م پرۆژه ی���ه ى دا، وتى: »جگە 
لە دایک و باوکم هیچ کەس پش���تگیری 
بەردەوام���م نەب���وە، بگ���رە رێگریەکی 

زۆریشم لێکراوە«.
ئه و ب���اس ل���ەوە دەکات  ک���ە کچان  
پێویس���تە تێبگەن جگە لەخۆیان هیچ 
کەس یارمەتیان ن���ادات. هه روه ك ئه و 
پاس���اوانه ش ره د ده كات���ه وه  كه  كچان 

به ناوى »رێگرییه وه« ده یهێننه وه .
له وباره وه  وتى: »ئەو رێگریەی بۆ کچێک 
دروس���ت دەبێت لە ماڵەوە، بۆ منیش 
به هه مانش���ێوه  دروس���ت ده بێت، تەنها 

جیاوازیه کە قوربانی و هەوڵدانە«.
بۆ هه مو كارێكى مرۆڤه كان و به تایبه ت 
ژنان، 2 به ره  دروست ده بن، به ره یه كى 
پش���تگیر و به ره یه ك���ى دژ. )س���ارا( 
ئاماژه  ب���ه وه ده كات كه  زه حمه تى زۆری 
بینیوه  ت���ا توانیویه تى ئه م بیرۆكه یه ى 
جێبه جێ بكات، به هۆی ئه و ناڕه زایه تى 
و رێگریانه ى هه بوه ، باسله وه ش���ده كات 
به ه���ۆی ئ���ه م هه ن���گاوه وه  زۆر کەس 
مامەڵ���ەی لەگ���ەڵ دا گ���ۆڕاوە و زۆر 
لەدەستداوە، بەاڵم سه رباری  کەسیشی 
ئ���ه وه ش هێش���تا گه ش���بینه و نائومێد 

نەبوە.
سارا، له  باره ى گرنگى كاركردنى ژنانه وه  
ئه وه  ده خاته ڕو كه  بەدەستهێنانی ئازادی 
و خاوەندارێت���ی خ���ود، ب���ەر لە هه مو 
شتێك هەوڵ و س���ەلیقەیە »پێویستە 
هەر کچێک بەپێى ژینگەی خۆی هەوڵی 

ئازادی بدات«.
ئه و به  تۆنێك له  هۆشداریدانه وه  ئه وه شى 
وت: »گرنگ���ە ئازادی���ی لە سروش���تی 

ژنبونی خۆت دورت نەخاتەوە«.

ئه و كه  كچێكى ته مه ن )22( ساڵه ، بۆ 
)نه وژین( وتى: »س���ەرەتای بیرۆکەی 
بەش���داری کردنم له  خولی فۆتۆگرافی 
تەنه���ا هیوا و حەزێکی بچوک بو، به اڵم 
دوای بەش���داریکردنم، لە گرنگی وێنە و 

دونیای فۆتۆگرافی گه یشتم«.
وتیش���ی: »دوای تەواوبونی ئەم خولە 
دەتوانم بڵێ���م فۆتۆگرافی نیوەی ژیانی 
منی گرتوه تەوە. هی���وادارم گرنگی بە 
فۆتۆگرافەری کچیش بدرێت و کچانیش 

بتوانن بیکەن بە پیشە«. 
ئه وه ى تێبین���ی ده كرێت، له ئێس���تادا 
رێژه ى به ش���داریی كچان له  خوله كانى 
فێربون���ى فۆتۆگراف���ی دا به ڕاده یه كى 

به رچاو په ره ى سه ندوه .
له مباره وه ، )کۆسار عومەر(، بەڕێوبەری 
گروپ���ی فۆتۆگرافەران���ی گەرمیان كه  
چه ندین خولیان ل���ه م بواره دا بۆ كچان 
كردوه ته وه ، بۆ )نەوژین( وتی: »رێژەی 
بەش���داریکردنی ئافرەت���ان ل���ە خولی 
فۆتۆگرافی رو لە زیادبونە و هیواداریشم 

بەردەوام بن لە سەری«.
له باره ى ورده كاریی خوله كانیانه وه ، وتى: 
»بەشێوەی تیۆری و پراکتیكی فێرخواز 
رادەهێنرێت لەسەر ئەوەی چۆن کامێرا 
بەکاردێنێ���ت و چ���ۆن کاری وێنەگرتن 
ئەنجام بدات، هەروەها لە یەکەم رۆژی 
خولەکەدا بەپێی ویستی فێرخواز کاتی 

خولەکە دیاری دەکرێت«.
ئه و كوڕه  فۆتۆگرافه ره ، داواكاریشه  كه  
ئەو ش���وێنانەی کە دەتوانن کار بکەن 
ب���ۆ كچ���ان، دس���تگیرۆیی و هاوكاریی 
كچان���ى فۆتۆگراف���ه ر بك���ه ن و هانیان 
بده ن بۆ ئه وه ى له  كاره كه یان به رده وام 
ب���ن، چونک���ە وه كخۆی وت���ى: »ئێمە 
ل���ە ناوچەیەکداین ک���ە بارودۆخه كه ى 
بێنە  ئافرەتان  ناخوازرێت  بەشێوەیه كە 

ناو کاری فۆتۆگرافیەوە«.

ده مه وێت 
بیسەلمێنم ژنیش 
دەتوانیت هەمو 

کارێک بکات

حەزم بۆ 
وێنەگرتن 

وایلێکردوم ببمه  
فۆتۆگرافه ر

رێژەی 
بەشداریکردنی 

ئافرەتان لە خولی 
فۆتۆگرافی رو لە 

زیادبونە


