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ه
بۆیهكهمجار ژنێك لهگهرمیانهوه دهبێت 
ئهندامى پارلهمانى عێراق
◘ نهوژین
(یوسرا رهجهب كمر عهلی) ناوى
چوه مێژوهوه ،وهكو یهكهمین ژن ه
سیاسیی گهرمیان كه دهبێت ه ئهندامى
ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق ،پاش
ئهوهى توانی كورسیهكى لیستهكهى
بهدهست بێنێت.
ناوب���راو ل���ه ههڵبژاردن���ى ئهنجومهنى
نوێنهرانى عێراق ،لهسهر لیستی (نهوهى
ن���وێ) پاڵێ���وراوى ژم���اره ( )2بو ل ه
بازنهى ههڵبژاردنى پارێزگاى سلێمانى،
پاش ئهوهى لیستهكهى ( )2كورسی ل ه
ههڵبژاردنهكهدا بهدهستهێنا ،ئهو وهكو
پاڵێوراوى دوهم و وهكو ژنێك ك ه زۆرترین
دهنگی لهنێو پاڵێوراوه ژنهكانى دیكهى
لیستهكهى بهدهستهێناوه ،كورسیهكی
ئهنجومهنهكهى بهدهستهێنا.
بهپێی ئهو لیس���تهى ك ه كۆمیس���یۆنى
ب���ااڵى س���هربهخۆی ههڵبژاردنهكان���ى
عێراق رایگهیاندوه ،ناوبراو توانیویهتی
ل���ه ههڵب���ژاردن دا ( )2634دهن���گ دواتری���ش بۆ س���هركردایهتیكردنى ئهو ئ���هو جگ��� ه ل��� ه كارى حیزبی���ی ،ل ه ههڵبژاردنى ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق
دیارتری���ن ژنانی چاالكوان���ى گهرمیان ه دا ،ژمارهى ئ���هو ژنانهى كه توانیویانه
بهدهس���تبێنێت و كورس���ی دوهم���ى بزوتنهوهیه دهستنیشانكرا.
تهڤگ���هری ئازادی���ی ،ب���ۆ ههڵبژاردنى ك���ه بهش���داری زۆرێ���ك ل��� ه چاالكی ه بهبێ سیس���تهمى كۆت���اى تایبهت به
لیستهكهى بۆخۆی مسۆگهر بكات.
یوس���را رهجهب ،ماس���تهرى له یاسادا ئهمجارهى ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق ،ناڕهزایهتیهكان���ى س���نورهكهى كردوه ،ژن���ان دهنگى ب���ون ب���ه پارلهمانتارى
ههی ه و له زانكۆی گهرمیان فهرمانبهره ،لهچوارچێوهى لیستی (نهوهى نوێ) دا بهتایبهتى خۆپیش���اندان و مانگرتن و بهدهس���تبێنن ،لهچ���او جاری پێش���و
لهریزی (تهڤگ���هری ئازادیی) دا كارى بهشداریی ههڵبژاردنهكهى كرد و (یوسرا بایكۆتى دو ساڵی رابردوى فهرمانبهران دوهێنده زیادیكردوه ،بهجۆرێك  20ژنى
پاڵێ���وراو توانیویان ه دهنگى پێویس���ت
سیاسیی دهكات و پێشتریش هاوسهرۆكى رهجهب)یش تاكه كاندیدی دهرچوى ئهو و مامۆستایانى گهرمیان.
بهپێ���ی بهدواداچونهكانى (نهوژین) ،له بهدهست بێنن و دهربچن.
ههرێم���ى گهرمیان���ى تهڤگهرهكه بو و تهڤگهرهی ه لهم ههڵبژاردنهدا.

ئهو گروپ ه كچهى
دهستڕهنگینیان كردوه ب ه
سهرمایه

ژنه گوڵفرۆشهكهى
كهالر
»»2

کچێك گەورەترین
کۆمەڵگەی پزیشکی
گەرمیان بەڕێوەدەبات
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نهخۆشى(لیر) چیهو چۆن
خۆمانى لێبپارێزین؟

ئیسالم رێگا نادات ئەم ژنانە
بەرۆژو بن
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بیناییان لە دەستداوە ،بەاڵم هیوا و ئومێد نــا
ساتێک خۆت بخە شوێن کەسێکی نابینا تا بزانی خەمی ئەوان چیە!
هیچ خولێک���ی تایبەت بە هۆش���یاری
◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
خێزانەکان نەکراوەتەوە تاوەکو ئەوانیش
تێڕوانینیان بگۆڕێت».
كچانى نابینا لهگهرمیان ،سهرباری
بهاڵم لهبەرامبەر ئهمهدا ،کچانێک هەن
ئهوهى ئهم كهم ئهندامبونهیان ژیانی
ك���ه نەبونی بینایی نەب���وە بە هۆکاری
سهرتاپا گۆڕیون ،بهاڵم ئهوهى
نیگهرانیان دهكات ئهو پهراوێزخستنهی ه بێئومێدی���ان لە ژیان ،بهڵك���و ئازایانە
روب���ەڕوی ئاس���تهنگیهكانى ژیانی���ان
كهبهرامبهریان ههیه ،ههروهك ئهو
تێڕوانینهش كه كۆمهڵگا ههیهتى بۆیان بونەتەوە.
له بهزهیی پێداهاتنهوهیان ،هێندهى تر زەهرا مەجید 44 ،ساڵ ،كچێكى نابیناى
دانیش���توى كهالره ،ئەگەرچی ئاواتێکی
ئازاریان دهدات.
زۆری هەبوە بۆ تەواوکردنی خوێندنەکەی
ئهو كچانه باس لهوهدهكهن ،ئهگهرچی و بۆ ئهوهى بێت به مامۆستا ،بەاڵم دوای
چ���او و تاڕادهیهكى زۆر خۆش���یهكانى تەواوکردن���ی قۆناغ���ی  9نۆی بنەڕەتی
ژیانیان لهدهس���تداوه ،كهچى حكومهت بەهۆی لەدەس���تدانی چاوەکانیهوه ،بۆ
و رێكخراو و الیهنه پهیوهندیدارهكانیش ،هەمیشە دابڕاوە لە خوێندن.
بهشی پێویس���ت گرنگییان پێنادهن و ئەو ئێس���تا تەنها کچی ماڵەوەیە ،بهاڵم
لهگهڵ ئهوهش���دا بێهیوا نییه ل ه ژیان.
هاوكارییان ناكهن.
سهعدیە س���هیفوڵاڵ 41 ،ساڵ ،بەهۆی وتى« :رۆژانە ئیش���ی ماڵ���ەوە دەکەم
روداوێك���هوه بین���ای چاوان���ی هێندە لەگەڵ تەس���بیحات و قورئان خوێندن،
دابەزی���وە کە تەنها ل���ە نێوان تاریک و هەمو بەیانیهكیش نیو سەعات وەرزش
لێڵیدا ژیان دەبینێ���ت .هێندە بێئومێد دەک���ەم ،زۆرج���ار حەزم لێبێت ش���ت
ب���وە لەژیان کە پێیوای���ە ئەوەی ناوی دەچنم».
ئاوات بوە لە ژیانی ئەو کاتی بەس���ەر باسیلهوهشكرد زۆر حهزیكردوه خوێندن
تهواو بكات ،بهاڵم نهیتوانیوه ،ههروهك
چوە.
ئهو بە دڵێكى پڕ ل ه خەم و فرمێس���ک باسلهوهش دهكات كه زۆری حهز لهكتێب
بۆ (نهوژی���ن) دوا و وتی« :ئاواتەکەم خوێندنهوهیه ،بۆی ه زۆرجار كه برازاكانى
دێنه الی ،كتێبیان پێدهخوێنێتهوه.
ناهاتەدی و ژیانیشم رۆیشت».
ئەم تێروانینەی (سەعدیە) ،هاوشێوەیە ههندێك كهس ه���ۆكارى خراپی دۆخی
لەگەڵ تێروانینی چەندین کچی دیکەی ژی���ان و بێئومێدی���ی كچان���ى نابینا،
نابین���ا ،ئ���هوان دڵتهنگن ب���هوهى ل ه دهگێڕنهوه بۆ خێزانهكانیان.
كۆمهڵ���گادا نهجێگهیهكی���ان ههیهو ن ه ههڤاڵ ،لهوبارهوه وت���ى« :خێزانەکان
دەڵێن خەڵک قس���ەدەکات لە سەرمان
رۆڵێكیان دهدرێتێ.
بەڕێوەب���ەری دەس���تەی نابینایان���ی ئهگەر مناڵە نابیناكانمان بڕۆنه دەرەوە
گەرمیان ،هەڤاڵ ئیس���ماعیل ،جهخت یان بە عەیبەی دەزانن یاخود ترس���یان
ل��� ه س���هختى دۆخ���ی كچان���ى نابینا هەیە توشی روداوێک بێن ،بۆی ه ئهوانیان
دهكاتهوهو دەڵێ���ت« :بەداخەوە لێرە ل ه كوچى ماڵ خزاندوه».
کچان���ی نابین���ا ئازادی���ان پێنادرێت و لهگهڵ ئهمهشدا رایوایه كهههندێكجاریش

بیرم ناچێتەوە
پێش چەند ساڵێک
دراوسێیەکمان پێی
وتم تازە تۆ داماو
بویت
كچان خۆیان كهمتهرخهمن و شهرمۆكن
و نایانهوێت تواناكانیان دهربخهن.
بهاڵم بهپێچهوانهوه( ،زههرا) رایوایه ك ه
گرنگیی به تواناكانیان نادرێت.
وتى« :ئەگەر خول���ی تایبەت بە ئێمە
بکرێتەوە زۆرم پێخۆش���ە ب���ۆ ئەوەی
بەش���داری تێدابکەم و بهرهوپێش���هوه
بچم».
نابینای���ان ئەگەرچی چاوی���ان نیە بۆ
بینینی دەوروبەریان ،بەاڵم گوێیەکیان
هەیە بۆ بیس���تن و دڵێکی���ان هەیە بۆ
برینداربون ،بۆی ه ئهو تێڕوانینهى ههی ه
بۆیان ،زۆر ئازاریان دهدات.
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 بهرداشتى نهبونى چاو و قسهى خهڵكى وتى« :تا ئێستا نەمان توانیوە سەنتەر
بویت ،منیش راستەوخۆ پێم وت راستە دا مابن���هوه ،ئ���هوا ئهرك���ی حكومهت ه و پەیمان���گای تایب���ەت ب���ە نابینایان
خ���ودا هەردو چاوی لێس���ەندوم ،بەاڵم خهمیان بخوات ،حكومهتیش ب ه ئاشكرا بکەین���ەوە کە ئەم���ە ئەرکێکی تایبەت
بە حکومەت���ە ،بهاڵم بەه���ۆی ئەوەی
توانای زۆرتری پێ���داوم ،بۆیە داواکارم دهڵێت :هیچیان پێناكرێت.
خەڵک بە ش���ێوەی بەزەیی پیاهاتنەوە بەڕێوب���ەری گش���تی بەڕێوبەرایەت���ی ئێستا لە قەیرانێکی ئابوری و کارگێڕی
چاودێریی و گهش���هپێدانى کۆمەاڵیەتی و سیاس���ی داین ،نهتوانراوه لهو روهوه
سەیری ئێمە نەکەن».
ئهگ���هر نابینایانى گهرمی���ان لهبهینی گەرمی���ان ،دەرون عومهر ،بۆ (نهوژین) ههنگاوێك بنرێت».

ژن ه گوڵفرۆشهكهى كهالر
 9ساڵە خەریکی
خزمەتکردنی
گوڵ و دار و
سهوزاییم

◘ نهوژین ،رۆژان عهزیز
زۆرێك ل ه ژنان حهزیان له گرنگییدان ه
ب ه باخچ ه و نهمام و گوڵ ،بهاڵم
كهسیان تائێستا جگه ل ه (مهریهم)،
نهیانتوانیوه ئهو حهزهیان پهره
پێبدهن و بیكهن به پیشهیهك.
ل ه گهڕهكى «بهردهس���ور»ى ش���اری
كهالر ،ژنێك بهناوى (مهریهم یاسین)،
دوكانێكى ك���ردوه ب ه باخچ ه و چهندان
جۆر گوڵ و نهمامى تێدا كۆكردوهتهوه،
له شهتڵگهیهكدا ك ه یهكهمجاره ژنێك ل ه
شارهكهدا دایبنێت.
مهریهم ،كه تهمهنى  40س���اڵه ،بەدەم
خەریکبون���ی بە ئاودان و رێکخس���تنى
ش���هتڵی گوڵهكانى ش���هتڵگهكهی ،بۆ

(نەوژین) قسهى كرد.
گهڕایهوه بۆ باسكردنى چرۆكردنى ئهم
حهزه لهالی و وت���ی« :خۆم لەماڵەوە
نزیکە  9س���اڵە خەریکی خزمەتکردنی
گ���وڵ و دار و س���هوزاییم ،ب���ەاڵم ئەم
ش���هتڵگهی ه  ٣مانگە دامناوە ،ئهویش
كاتێ���ك بڕی���ارم دا حهزهك���هم بگۆڕم
بۆ پیش���ه ،ئهم كارهش دروس���تكردنى
شهتڵگهكهمى لێكهوتهوه».
ئهو نه بڕوانامهى لهم بوارهدا ههیه و ن ه
هیچ خولێكیشی بینیوه ،بهاڵم سهلیقهى
خ���ۆی بۆ ئ���هم ب���واره بهچهش���نێك
بهكارهێن���اوه ،كه كاتێك باس���ی گوڵ
و نهم���ام دهكات ،وهك پس���پۆڕێك
دهردهكهوێت.
لهوب���ارهوه وتى« :لەگەڵ ئەوەدا ك ه تا
پۆلی 4ى س���هرهتایی 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
ئهو زانیارییانه له پیشهكهمدا بهكاربێنم
و بۆ خهڵكى دیكهش بیگوازمهوه».
ئهو ل ه ش���هتڵگهكهى دا ،زیاتر لە 250
ج���ۆر نهمام و گوڵ ههی���ه ،بهتایبهت
گرنگیش���ی بهگوڵ داوه ،بهشێوهیهك 2
ج���ۆرى بنهڕهتى له گوڵ ههیه ،جۆرێك
ئهوانهن ك ه له دهرهوهى ماڵهوه دادهنرێن
و جۆرێكى تریش ئهوانهن كهلهماڵهوه و
لهناو ژورهكان دادهنرێن.
وتیشی« :خەڵکی زۆر دێن بۆ سهردانم،
کەس���ی واهەی���ە تەنیا ب���ۆ وهرگرتنى
زانیاریی لهس���هر ج���ۆری تایبهتى گوڵ
و نهم���ام س���هردانم دهك���هن ،یان بۆ

وهرگرتن���ى رێنمایی لهب���ارهى ئهوهى
چۆن شهتڵى گوڵ و دارهكانیان بچێنن
و بهخێوی بكهم».
وهك ئهو ژنه خاوهن شهتڵگهیه ئاماژهى
بۆ دا ،گوڵ و نهمام���هكان ههر جۆرهو
تایبهتمهن���دى خۆی ههیهو ش���ێوازى
ئاودان و گرنگیی پێدانیشیان جیاوازه.
لهوب���ارهوه وتی« :چۆنیهت���ی ئاودان
و بەخێوکردن���ی گوڵ���ەکان جیاوازن،
ههی��� 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���ردهوه «گوڵ هەیە دەبێت
شوێنی دیار بێت ،هەیە حەزی بە خۆر
هەیە ،هیتر هەیە ح���ەز بە خۆری زۆر
ناکات».
لەبارەی چۆنیهتی دەستخستنی گوڵ و
نهمامهكانهوه ،وتی« :زۆربەی گوڵەکان
لەسلێمانی دەهێنم ،هەندێکی تریان لە
بەغ���دا و ههندێكى تریش ههر ل ه کەالر
دێنم».
ئ���هوهى تێبینی دهكرێت لەئێس���تادا و
بهپێچهوان���هى پێش���ترهوه ،لەم کاتەدا
خەڵک���ی زیاتر گوڵ و داری سروش���تی

بەکاردێنن بۆ جوانکاری ناوماڵ و دەرەوە
و بەردهرگاش ،شهتڵگهكهى (مهریهم)
یش لهالیهن كڕیارانهوه پێشوازیی باشی
لێكراوه.
نەس���رین ،یەکێکە لەو ژنانەی سەردانی
ش���هتڵگهكهى (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 چۆنیهتی
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 ئهوهى
بزانین گوڵ و نهمامى نوێی هێناوە».
لهبهرامبهریش���دا (مەری���ەم) ،وت���ی:
«خەڵك���ى بەگش���تی زۆر حەزی���ان
بەمجۆرە ش���وێنهیه ،ل���ە مانگی یەکەم
دا خەڵک کەم سهردانیان دهكرد ،بەاڵم
ئێستا بەپێی کات رێژهى سهردانكهرانم
زۆر زیادی کردوە و زۆر ل ه شهتڵگهكهم
رازین و دەست خۆشییان بۆم هەیە».
زۆرجار ژنان ل ه ترسی ئهوهى پشتگیریی
نهكرێن لهالیهن خێزان و كهسوكاریانهوه،
خ���هون و خولیاكانی���ان ب���ۆ كاركردن
ناخهنه ب���وارى جێبهجێكردنهوه ،بهاڵم
لهالی (مهریهم) رهوشهك ه جیاوازه.
لهوبارهوه وتى« :خێزانهكهم و بهتایبهت
هاوسهرهكهم زۆر هاوکارمن و یارمەتیم
دەدەن لەکارەکان���ى ش���هتڵگهكهم دا
و بۆ هەرش���وێنێكیش پێویس���ت بکات
دهمگهیهنن».
ئهو ژنه باخهوانه ،هیواشی خواست ك ه
بتوانێ���ت ل ه ئایندهدا ب���رهوى زیاتر ب ه
شهتڵگهكهى بدات ،بۆ ئهوهى بهرههمى
زیات���ر بخات ه رو و ههروهك كهس���انى
دیكهش بخات ه كارهوه.

راپۆرت
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ئهو گروپه كچهى دهستڕهنگینیان كردوه به سهرمایه
◘ نهوژین ،ئاال عهزیز
ژمارهیهك كچ له تهمهن و ئاستى
خوێندنى جیاواز و لە شوێنى
جیاوازى گهرمیانەوە ،حهز و بههرهى
دهستڕهنگینی كۆیكردونهتهوه و لهژێر
چهتری گروپێكدا پێكهوه كاردهكهن،
گروپهكهیان ناوناوه (گروپی
كچانى دهستڕهنگینی گهرمیان) و
تائێستاش چهندین پێشانگاو نمایشی
بهرههمهكانیان ئهنجام داوه.
لهم ماوهیهى دوایی���دا ،بههرهى كچان
بۆ دهس���تڕهنگینی و كارى دهس���تى،
ئاس���تێكى پێش���كهوتوتری بهخۆیهوه
بین���ی ،ئهوی���ش كاتێ���ك ههوڵیان���دا
بهرههمهكانیان تهنها لهماڵهوه قهتیس
نهكهن ،بهڵكو پیش���انى خهڵكى بدهن
و وهكو پیشهو س���هرچاوهیهكى بژێوی
لێبكهن( ،گروپی كچانى دهستڕهنگینی
گهرمیان)یش یهكێكه لهو گروپانهى ك ه
كچانى دهس���تڕهنگینی كۆكردوهتهوهو
(نهوژین) ل���هم راپۆرتهدا بهس���هریان
دهكاتهوه.
بەناز ئهحمهد 31 ،ساڵ ،سەرپەرشتیاری
گروپهك���ه ،بۆ (نەوژی���ن) وتی« :ئەم
گروپە  4مانگە دامەزراوە کە کۆمەڵێك
ک���چ و ژنی تێدایە هەریەکە و بەجۆریک
کاردەک���ەن و پێکەوە لەپیش���انگاکان
بەش���داری دەک���ەن و بابەتەکانی���ان
دەخەنەڕو».
س���ەبارەت بە چۆنیت���ی کۆکردنەوەی
ئ���ەم کچانە ل���ەم گروپ���ەدا( ،بەناز)
وتی« :س���ەرەتا لەرێگهی فهیسبوکەوە
یهكترمان ناسیوهو پاشان كۆبونهوهمان
كردوهو ئهندام ه نوێكان ب ه رێس���اكانى
گروپهكه ئاشناكراون».
لهبارهى رێساكانیشهوه ،وتى« :ئهوهی ه
ك��� ه تەمەنی لە  18س���اڵ زیاتر بێت،
بەش���داری کۆبونەوە و چاالکیەکانمان
ب���کات و رێ���زی هاوڕێیان���ی گ���روپ
بگرێت».
ئ���هوهى تێبین���ی دهكرێ���ت ،ح���هز و

بهه���رهى كچان���ى دهس���تڕهنگین ،ل ه
رێگهى دروستبونى گروپی هاوشێوهوه،
لهسنورى گهرمیان پهرهى سهندوه.
ه���ەوار رێب���وار 26 ،س���اڵ ،كچێك���ى
فەرمانب���ەرە و یەکێکە ل���ە ئهندامانى
گروپهكه .وتى« :من ماوەی  3س���اڵە
ئەم کارە دەکەم ،بەاڵم س���هرهتا تەنیا
بۆ ماڵەوە دەمکرد ،بەاڵم ئەمساڵ لەڕێی
هاورییەکمەوە پەیوەندیم بەم گروپەوە
کرد».
وتیش���ی :من زۆرتر وهك���و خولیایهك
حهزم ل���هكارى دهس���تڕهنگینی ههیه،
ب���هاڵم پاش هاتن ه ناو ئ���هم گروپهوه،
ئێستا ئیش���هكانم وهكو سهرچاوهیهكى
داهاتیش سودی لێدهبینم.
كارى ئ���هم گروپ���ه ،دروس���تكردنى
كهرهس���تهى جوانكاریی و رازاندنهوهى
جی���اوازى ماڵ و ژن���ان و منااڵنه ،ئهو
بهرههمان���هش ن���اوه ن���او لهرێگ���هى
پێشانگاكانیانهوه نمایش دهكهن.
ههوار ،لهوب���ارهوه وتى« :لەم گروپەدا
لە  2پێشانگا بەشداریم کردوەو ئامانجم
ئەوەبوە کارەکانم بەخەڵکی بناسێنم».
ئهو م���ادە و بابەتانەی كچانى گروپهك ه
بەکاری دێن���ن لە بهرههم و کارەکانیان
دا ،بەش���ێکی پێش���تر بەکارهات���ون و
بەشەکەی تری لەبازاڕ دەیانکڕن.
ههوار ،لهوب���ارهوه وتى« :ئەم کارانەی
دەیکەم لەش���تی بەکارهاتوه و دوبارە
بەکاردێن���ەوە وهكو (ریس���ایکلین) ل ه
نمون���هى 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».
بهردهوام یهكێك ل ه ترس���هكانى كچانى
گهرمیان له ئیشكردن دا ،قسهوقسهڵۆك
یان توانج و تان���هى كۆمهاڵیهتییه ،ك ه
ئهم���هش زۆرجار وایكردوه لهش���وێنى
خۆی���ان دا بمێننهوهو بهرهوپێش���هوه
نهچن ،بهاڵم وادیاره كچانى ئهم گروپ ه

بهقهدهر ئهوهى بڕوایان ب ه خۆیان ههیه ،رێگهیهك بهرههمهكانیان ساغ دهكهنهوهو
ئهوهنده حساب بۆ ئهو قسانه ناكهن .دهیگهیهنن به كڕی���اران ،ههروهك زۆر
ئەڤین نەجمەدین 22 ،س���اڵ ،دەرچوی بهرههمیش لهس���هر خواس���تى كڕیاران
زانکۆی���ە و یەکێکی ترە ل���ە ئهندامانى دروست دهكهن.
گروپی كچانى دهستڕهنگینی گهرمیان .ئهڤی���ن ،لهوب���ارهوه رونیك���ردهوه:
بۆ (نەوژی���ن) وت���ی« :بێگومان هیچ «کەرەس���تەکانمان زیات���ر ل���ە ب���ازاڕ
کارێ���ک بهبێ رێگ���ری ک���ردن نابێت دەس���ت دەکەوێت ،ه���هروهك لهرێگهى
بەتایبەتی لەکۆمەڵگای خۆماندا ،بەاڵم پێشانگاكانیش���هوه بهرههمهكانمان بۆ
پێویس���تە کەس���ەکان بتوان���ن توانا و فرۆش���تن دهخهین ه رو ،ئهمه سهرباری
متمانەی دەوروبەر بەدەس���ت بهێنن تا ئ���هوهى ك���ه داواكاری تایبهتیش���مان
بتوانن ب���ەردەوام بن ،من ئهو رێگهیهم ب���ۆ بێ���ت ئ���هوا دروس���تى دهكهین و
گرتوهته بهر و سهركهوتو بوم ،چونك ه لهرێگهى ئۆتۆمبیل���هوه دهیگهیهنین ب ه
ماڵهوهمان نهك رێگریم لێناكهن ،بهڵكو كڕیارهكه».
لهب���ارهى نرخ���ی كهرهس���تهو
یارمهتیشم دهدهن».
ئ���هو گروپ���ه ،پ���اش دروس���تكردن و بهرههمهكانیان���هوه( ،ئهڤی���ن) وت���ى:
ئامادهكردنى كهرهس���تهكانیان ،بهچهند ئەو کەرەس���تانەی کە بەرههمى دێنین

نرخەکان���ی گونج���اوە بۆ ئ���ەم کاتە و
بارودۆخی کڕیاران لهبەرچاو گیراوە».
ئ���ەم گروپ���ە گروپیکی س���ەربەخۆ و
بیالیەن���ە ،ئهگهرچی جارێ���ك لهالیهن
بهرپرس���ێكى حیزبییهوه بۆ كردنهوهى
پێش���انگایهك هاوكاری كراون .بهوتهى
سهرپهرشتیاری گروپهكه ،ئهوهى زیاتر
كارهكان���ى گروپهك���هى خۆش���كردوهو
بهرهو پێشهوهى بردوه ،ئهو هاوڕێیهتى
و پهیوهندی���ه باش���هی ه كهلهنێ���وان
ئهندامهكانى دا ههیه.
بهناز ئهحمهد ،هیواش���ی خواس���ت ك ه
بتوانرێت دهستگرۆیی و هاوكاری كچانى
دهڤهرهك��� ه بكرێت ،بۆ ئ���هوهى پهرهى
زیات���ر ب ه بهه���رهو كارهكانیان بدهن و
كچان زیاتر بتوانن دهربكهون.

تاتۆ ...بە شاراوەیی حەزی لێ دەکەن و بە ئاشکرا دەیکوتن

◘ نەوژین ،دیمهن ئیسماعیل
ئهگهر جاران كوتانى خاڵ وهكو
جوانكاریهكى باو لهناو ژناندا بونى
ههبوبێت ،ئهوا ئێستا بێشك تاتۆ

جێگاى گرتوهتهوه ،بهشێوهیهك
بهشێكى بهرچاو ل ه ئافرهتان رو ل ه
تاتۆكردن دهكهن ،ئهگهرچی ههموجار
ئهم كاره به ئاسانیی ناتوانن ئهنجام
بدهن.

تاتۆ ،بریتییه ل ه داکوتینی رەنگ بەسهر
ناوچ ه جیاوازهكانى لەش لە رێگەی بۆیە
و مهرهكهبی تایبهت���ى جۆراوجۆرەوە،
وێن���هو هێلكاری���ی و تهنان���هت لۆگۆ و
دروش���میش بهدیزانێ���ك و لهرێگ���هى
دهرزیئاژن كردنهوه لهس���هر جهس���ت ه
نهخش دهكات و دیمهنێكى تایبهتى ب ه
پێست دهدات.
ئهمج���ۆره تازهیه ل���ه كوتینی خاڵ و
جوانكاریی ،لهئێستادا لهناو ئافرهتانى
گهرمیان و بهتایب���هت كچان ،برهوێكى
زۆری ههی���ه ،ئهگهرچ���ی وهكخۆی���ان
دهیڵێن :هێش���تا هێنده ئ���ازاد نین ئهو
كاره ب ه ئاشكرایی بكهن.
ئهفراح عومهر 23 ،س���اڵ ،یەکێکە لەو
ئافرەتانەی تاتۆی کردوە .بۆ (نەوژین)
وتی« :ماوەی  2س���اڵە تاتۆم لەس���ەر
دەستم کردوە ،زۆرم حەز لە تاتۆیە».
ئهو ئافرهته باسلهوهدهكات كه ئهگهرچی
كارهكهى ئازادیهكى كهسییهو زیانى بۆ
كهس نهبوه ،بهاڵم زۆرجار لۆمه دهكرێت
بهوهۆیهوه.
وتیش���ی :خەڵکى لۆم���هم دهكهن و بە
کەس���ێکی باش نامبین���ن ئهگهر بزانن
تاتۆم كردوه.
لهوهاڵمى ئهو كهسانهش���دا( ،ئهفراح)
دهڵێت« :پێموایه کەسی باش بە تاتۆ
خراپ نابێت».
ئهگهر ئافرهتانێك بههۆی تاتۆكردنهوه
روب���هڕوى توان���ج یان ههر قس���هیهكى
دیك��� ه ببنهوه ،ئهوا ه���ی دیكهش ههن
ك ه تاتۆیان كردوهو هیچ كاردانهوهیهكى
نهشیاویان ل ه خهڵكى نهبینیوه.
ن���ازدار محهم���هد 30 ،س���اڵ ،کچێکی

دانیشتوى شاری کەالرە ،بۆ (نەوژین)
وت���ی« :زۆرم ح���هز ل ه تات���ۆ دهكرد،
ههربۆی ه ماوەی  8مانگە لە سەر دەستی
چەپم تاتۆیهكم کردوە ,دەمەوێت تاتۆی
تریش دروست بکەم».
لهبارهى كاردانهوهكان���ى خهڵكى ،ئهو
كچه هێماى بهوهكرد كه «هیچ شتێکی
نامۆى» له خهڵكى نهدیوه لهبهرامبهرى
و بهه���ۆی تاتۆكردن���هوه گێچهڵی���ان
پێنهگێڕاوه.
بههۆی ئهو مهترس���یه تهندروستیانهى
ك��� ه ههیهت���ى ،تاتۆكردن ل��� ه ههرێمى
كوردس���تان س���نورداركراوه ،چونك��� ه
مهترس���ی باڵوبون���هوهى نهخۆش���یی
لێدهكرێت ئهگ���هر به گونجاویی ئهنجام
نهدرێ���ت ،ههربۆی ه زۆرج���ار ئافرهتان
لهالی ئهو كهس���انه تاتۆكانیان دهكهن
ك ه ب ه فهرمی رێگهپێدراو نین ،بهڵكو ب ه
دزیهوه دهیكهن.
ئارام ،ن���اوى خ���وازراوی دهالكێك ه ل ه
سنورى گهرمیان ،ك ه به دزییهوه كارى
تاتۆك���ردن ئهنج���ام دهدات بۆ كچان و
كوڕانیش.
ئ���هو باس���لهوهدهكات كه لهئێس���تادا
تاتۆكردن خواس���تێكى زۆری لهس���هره
لهالی���هن گهنجان���هوه بهتایبهتى ،ههر
ئهمهشه وایكردوه ك ه پهناى بۆ ببهن.
ئ���هو ئاماژهى بهوهكرد ك��� ه كارى تاتۆ
ئاسان نییهو بههۆی ئهوهى وردهكاریی
دیزای���ن و نهخش���هكاریی تێدایه ،بۆی ه
كاتێكى زۆری دهبات.
ههربۆی ه وهكخۆی وت���ى« :لە رۆژێکدا
دەتوانین تات���ۆ تەنیا بۆ چوار تا پێنج
کەس بکەین».

ب���هاڵم ئایا ئهم خوهى ك���ه گهنجان ب ه
ه���هردو رهگ���هزهوه روی���ان تێكردوه،
كاریگهریی��� ه تهندروس���تیهكانى چییه؟
تاچهند لهروى تهندروس���تییهوه شیاو و
رێگه پێدراوه؟
پزیشكێكى پس���پۆڕی پێست ،وهاڵمى
ئهم پرسیاران ه دهداتهوه.
د .رەم���زی عهبدولجهب���ار ،پزیش���كی
پسپۆڕ لە بواری نهخۆشیهكانى پێست،
ب���ۆ (نەوژی���ن) وتى« :پێ���ش ههمو
ش���تێك پاكوخاوێنى بنهماى یهكهمه ل ه
تاتۆكردن ،چونك ه ئامێرەکان پێویستە
تهعقیم و پاک بکرێنەوە بۆ رێگری کردن
لە گواستنەوەی نەخۆشی لە کەسێکەوە
بۆ کەس���ێکی تر ،بە تایبەت نەخۆشی
ڤایرۆسی جگەر و ئهیدز».
لهبارهى ئهو نهخۆش���یانهى كه دهشێت
لهرێگ���هى خودی تاتۆكردنهوه 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���هزۆری ،لهگهڵ
ئهگ���هرى گواس���تنهوهى نهخۆش���ی
لهكهس���ێكهوه بۆ كهس���ێكى تر بههۆی
ئامێرهكانهوه».
ئهو پزیشك ه ههروهها ئاماژهى بهوهكرد
ك ه مەرەکەبی تاتۆک���ە چەند کانزایەک
ل���ە پێکهاتەی دا هەی���ە ،بۆیه لهكاتى
ئهنجامدانى تیشكی لهرهى موگناتیسی
« »MRIدا ،ئهو كهس���هى كه تاتۆی
ك���ردوه ،كانزاكانى ناو تاتۆكهى لەگەڵ
ئەو شەپۆلە تیشكیانهدا کارلێک دەکەن
و دهبێته هۆی س���وتان و سوتانهوهى
شوێنى تاتۆكه».
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تەمەنی شوکردن لە ئایندا بێ سنور و لە یاسادا سنوردارە
لهئیسالمدا بههیچ
شێوهیهك تهمهن
دیاریی نهكراوه بۆ
هاوسهرگیریی

پێش���وهختهو بهش���ودانى كچانى مناڵ «بل���وغ» بێ���ت بهتایبهت���ى ل���هروى
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
لهروانگهى ئاینی ئیسالمهوه ،رونكردنهوه زایهندیهوه ،بهومانایهى ئیسالم رێگهى
به بهشودانى كچانى مناڵ داوه؟
دهدات.
هاوسهرگیریی پێشوهخته ،یهكێك ه
* بهپێی یاسا 18 ،ساڵ وهكو تهمهنى ئێم���ه ناتوانین نكۆڵ���ی لهوهبكهین ك ه
لهو حاڵهتانهى ك ه چاالكوانان باس
هاوسهرگیرییكردنى كچان دیارییكراوه ،ههبوه ،بهاڵم دهبێت ئهوهش بزانین ك ه
له زیادبونى دهكهن ،ئهمهش دواى
ئای���ا تێڕوانینی ئاینی ئیس�ل�ام بۆ ئهم ئێم ه وهكو زانایانى ئاینی ،پابهندین ب ه
ئهوهى له پێشودا رێژهكه بهرهو
یاس���اكانهوه ،بهو مانای���هى دهبێت كچ
كهمبونهوه دهچو .لهمچوارچێوهیهشدا دیارییكردنه چییه؟
لهئاینی ئیس�ل�امدا بههیچ ش���ێوهیهك س���هرهتا ل ه دادگا م���اره ببڕێت ئینجا
واباس دهكرێت ك ه كچان زیانمهندی
تهمهن دیاریی نهكراوه بۆ هاوسهرگیریی ،ئێمه لهروى ش���هرع و ئاینییهوه مارهى
سهرهكی ئهم هاوسهگیرییه دهبن و
واتا نهوتراوه كچ���ان ل ه  9یان  15یان دهبڕین ،ئهمهش بۆ دڵنیابونهوه لهوهى
زۆرجار بههۆی لهبار نهبونیان بۆ ئهم
جۆره هاوسهرگیرییه ،پرۆسهك ه رو ل ه  20س���اڵی دهبێت ش���و بكهن ،بهڵكو هاوسهرگیرییهك ه ساغ و بێكێشهیه.
شكست دهكات و ژیانى كۆمهاڵیهتییان بهپێچهوانهوه ل ه ئاینی ئیسالم تهمهنى * ئێم���ه زیاتر لهروه ش���هرعیهكهیهوه
پێگهیشتن «بلوغ» ههیه ،واتا ههتا كچ مهبهس���تمانه ،چونكه زۆرجار به ئاین
تێكدهشكێت.
بهو تهمهن ه نهگات ،ئهواناتوانرێت بهشو پاس���او بۆ بهش���ودانى كچان���ى مناڵ
دههێنرێت���هوه ب���هوهى ئای���ن رێگهى
لهمیان���هى دیدارێكى تایب���هت دا ،مهال بدرێت.
(كهریم زهلكهیی) ،مامۆس���تاى ئاینی * بهاڵم زۆرجار پێگهیش���تن دهكهوێت ه پێداوه؟
لهگهرمی���ان ،لهب���ارهى هاوس���هگیریی پێش  18س���اڵی كه ئهگهر مهبهس���تت وهك ئام���اژهم پێ���دا ،له ئاین���دا هیچ

تهمهنێكى بۆ مهس���هلهى هاوسهرگیریی
چ ب���ۆ ك���وڕ و چ ب���ۆ ك���چ دیاری���ی
نهك���ردوه ،بهڵكو ئهو پێوهرهى دایناوه
پێگهیشتنه.
* ك��� ه دهڵێی���ن پێگهیش���تن تهنه���ا
مهبهس���تت لهالیهن ه جهس���تهییهكهیه؟
واتا ئ���هو باڵقبونهى كهلهناو كۆمهڵگاى
خۆمان ناسراوهو باسدهكرێت؟
پێگهیش���تن و «بل���وغ» بهتهنها ئهو
الیهنه نییه ،بهڵكو بنهماى ترى گرنگیی
ههی���ه ،ئهویش ئهوهیه كه ئهو كهس��� ه
تاچهن���د لهروى عهقڵیی���هوه گونجاوه،
ئایا تواناى ئی���دارهدان و بهڕێوهبردنى
خێزانى ههیه؟ ئایا تواناى جهس���تهیی
لهباره؟ ئایا ش���یاوه بۆ ئهوهى ببێت ب ه
دایك یان باوك؟
بهو مانایهى ك���ه كۆمهڵێك بنهماى تر
ههیه دهبێت رهچاو بكرێت.
* ب���هاڵم بهزۆریی ب���اس لهوهدهكرێت
ك ه ئهگهر ب���اوك رازیی بو ئهوا كچهك ه
تهمهن���ى ههرچهن���د بێ���ت دهدرێت ب ه
شو؟
نهخێ���ر وانیه .بهڵك���و كۆمهڵێك مهرج
ههی���ه ،گرنگترینیان جگه ل��� ه بلوغ و

ئاينى

پێگهیش���تن لهههمو رویهكهوه ،خواست
و رهزامهندی���ی خ���ودی كچهكهیه ،واتا
ئهگهر كچ رازی���ی نهبێت بهوكاره ،ئهوا
هاوس���هرگیرییهكه پوچهڵ���هو بههی���چ
ش���ێوهیهك رێگهى پێنادرێت ،ئهمهش
بۆ نمون���ه جاران ژنان ل���ه بری خوێن
دهدران ،كه ئیسالم بهههمو شێوهیهك
ئهم رهفتاران ه رهد دهكاتهوهو پێی قبوڵ
نییه.
* ئهى لهبارهى رهزامهندى باوكهوه؟
رهزامهندى باوك زۆر گرنگه ،من پێموای ه
ب���اوك بهتایبهت���ى باوكی داپ���هروهر،
لهههم���و ك���هس زیات���ر بهرژهوهندیی
كچهكهى دهوێت ،بۆی ه ناكرێت ش���تێك
ب���كات ك ه ل���ه بهرژهوهن���دی كچهكهى
بێت ،س���هرباری ئهوهش لهنێو فیقهـ دا
بیروڕاكان جیاوازن لهبارهى رهزامهندى
باوكهوه ،بۆنمون ه بهپێی یاسای عێراقی
ئهگهر كچ س���هروى  18س���اڵ بو ئهوا
ئهگهر باوكیشی رازی نهبێت دهتوانێت
هاوسهرگیریی بكات.
* ل���هم ژینگهیهى خۆم���ان دا تاچهند
ب ه گونج���او دهزانیت كچ���ان ب ه مناڵی
هاوسهرگیری بكهن؟
با بۆ وهاڵم���ى ئهم پرس���یاره ،بڕۆین ه
خزمهتى پێغهمبهر (د.خ) ،ئهو كاتێك
ئیمام���ی ئهبوبهكر و ئیمامی عوس���مان
(رهزاى خوایان لهس���هر بێ���ت) هاتن
ب���ۆ خوازبێنى فاتیم���هى كچی ،رهدی
ك���ردهوهو رازی���ی نهبو ،وت���ى :جارێ
مناڵهو كاتى هاوس���هرگیریی نههاتوه.
پ���اش ماوهیهك كاتێ���ك ئیمامی عهلی
(رهزاى خ���وای لێبێت) هات��� ه داواى،
ئ���هوكات فهرموى :ئێس���تا گونجاوه و
دهتوانێت هاوسهرگیریی بكات.
بهو مانایهى ك��� ه دهبێت باوك و دایك
لهههمو كهس زیاتر بزانن كه كچهكهیان
تاچهند گونجاوه بۆ هاوسهرگیریی ،نهك
ههر لهروى جهستهییهوه ،بهڵكو لهروى
عهقڵ و هۆش و ئیدارهدانهوه بهگشتى.

ئیسالم رێگا نادات ئەم ژنانە بەرۆژو بن
◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
زۆرینهى موسوڵمانان ب ه
جۆشوخرۆشهوه لهمانگى رهمهزاندا ب ه
رۆژو دهبن ،بهتایبهت كه ئهم ئهرك ه
یهكێكه له پێنج بنهما باوهڕداریهكهى
موسوڵمانان ،بهاڵم سهرباری
ئهوهش ههندێك بارودۆخی گیانى
و تهندروستى ههیه ،ك ه ژنان ناچار
دهكات دهستبهرداری ئهم ئهركهیان
بن.
بهپێ���ی بنهم���ا ش���هرعیهكان ،ههم���و
تاكێكى موسوڵمان ك ه پێگهیشتو بێت،
رۆژوگرتن���ى مانگی رهمهزانى لهس���هر
فهرز دهبێ���ت ،بهاڵم ئهم خاڵ ه بۆ ژنان
پێچهوانه دهبێت���هوه ،بهتایبهت ئهگهر
روبهڕوى حاڵهت و دۆخێكى تهندروستى
تایبهت ببنهوه.
پزیش���كان و زانایانى ئاینیش ،هاوڕا و
كۆكن لهسهر ئهوهى ژنان واباش ه لهكاتى
ههندێك دۆخی تهندروستى تایبهت دا،
رۆژو نهگرن ،چونكه به زیانى خۆیان و
ههندێكجار خێزانهكهشیان دهكهوێتهوه.
د.بوش���را مەرعی جارهڵاڵ ،پزیش���كی
پسپۆڕی نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبون،
س���ەبارەت بهم پرس��� ه رونكردنهوه بۆ
(نهوژین) دهدات.
ئهو بهتایبهت لهبارهى ژنانى دوگیانهوه،
وتى« :ژنان���ی دوگیان دەتوانن بەرۆژو
بن ،ب���ەاڵم بەومەرجەی ک���ە کەمخوێن
نەب���ن و هەروەه���ا توش���ی ههوكردنى
مناڵدان نەبوبێتن».
ئام���اژەی بەوەش���دا ئ���ەو کەس���انەی
ههوكردنى (ألتهاب) گورچیلەیان هەیە،
نابێت بە رۆژو بن ،چونکە پێویس���تیان
بەخواردنەوەی ئاوی ب���ەردەوام هەیە،
ئەگەر بێتو بە رۆژو بن ئەوا سست بونی
گورچیلەکانیان بۆ دروست دەبێت.

ئهو كهسانهى
ب ه رۆژو نابن
دهبێت «فدیه»
بدهن
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 ،لهوهاڵم���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».
ئهگ���هر ئ���هو پزیش���كه ل���هروه
تهندروس���تییهكهیهوه باس لهو حاڵهت
و دۆخان ه بكات ،ئ���هوا زانایهكى ئاینی
جهختلهوه دهكاتهوه ههرشتێك بهپێی
زانس���تى پزیش���كی زیانى بۆ كهسهك ه
ههبێ���ت ،ئ���هوا دهتوانێ���ت بههۆیهوه
كهسهكه ب ه رۆژو نهبێت.
یوسف محهمهد ،پێشنوێژ و وتارخوێنی
مزگەوت���ی (ئەلەومح���ە) ،ل���ە روە
ئاینیەکەوە باس لە ب���ە رۆژوبونی ئەو
کەسانە دەکات کەبەهۆی نەخۆشیەکی
تایبەتەوە ناتوانن بە رۆژو بن.
وتی« :ئەو کەسانەی کە نەخۆشیەکیان
هەی���ە و توانای ب���ە رۆژو نەبونیان نیە

لە ئاینی ئیسالمدا رێگەیان پێدراوە کە
لەو مانگەدا ب���ە رۆژو نەبن ،بەاڵم بەو
مەرجەی ک���ە دەبێت (فیدیە)ی ئەو بە
رۆژونەبونەیان بدەن».
لهبارهى بڕ و ج���ۆری ئهو «فدیه»یه،
یوسف محهمهد ،رونیكردهوه «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».
جگ ه لهنهخۆشی ،ههندێك حاڵهتى دیك ه
ههی ه ك ه ل ه ژنان دا وا پێویست دهكات
بهرۆژ نهبن ،لهنمونهى سوڕى مانگانه.
یوس���ف محهمهد ،مامۆس���تای ئاینی،
لهوبارهوه بۆ (نەوژین) دوا« :س���وڕی
مانگانە دەبێتە هۆی ش���کاندنی رۆژو،

بۆی���ه ژنان دهتوانن لهو كاتهدا به رۆژو
نهبن».
ئهو مامۆستا ئاینییه ،باسی لهحاڵهتێكى
تریش كرد كهبهپێی ش���هرع ،دروس���ت
و رێگهپێ���دراوه ژن���ان رۆژو نهگ���رن
بههۆیهوه.
وت���ى« :ژن لەکاتی مناڵب���ون دا نهك
رۆژوگرتن ،بهڵكو مهرج ه لهس���هرى ك ه
بهرۆژو نهبێ���ت ،ئهگەر 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».
بهوتهى شارهزایانى پزیشكی ،رۆژوگرتن
جی���ا ل���ەوەی زیانی هەی���ە بۆهەندێک
نەخۆش���ی تایب���هت ،بەاڵم ه���اوكات
لهههندێك روى دیكهوه سودی دەبێت،
بهتایبهتى بۆ هەندێک نەخۆشی دیکە.
د.بوش���را مەرعی ،پزیش���كی پسپۆڕی
ژنان و مناڵبون ،لهوبارهوه بۆ (نەوژین)
دەڵێت« :رۆژوگرتن لهههندێك حاڵهت
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 ،بهاڵم بۆ
ئهمهش دهبێت لهژێر چاودێریی پزیشك
ئهو بڕیاره بدهن و راوێژی پێبكهن».
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ژنان دهیانهوێت ببن ه بازرگان
كچێك :بۆ كاركردن پێویستیمان بههاوكاریی و پاڵپشتی خێزانهكانه
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
بهشێك له كچان باسلهوهدهكهن ك ه
ئارهزویان نهك كارى بازرگانى ،بهڵكو
تهنها پیشهیهكى بچوكیشه ك ه بیكهن
و بههرهكانى خۆیانیان تیا وهگهڕ
بخهن ،بهاڵم خێزانهكانیان هاوكار نین
بۆ ئهوهى بتوانن ب ه خهونى خۆیان
بگهن ،به بیانوى ئهوهى روبهروى
توانجى دهوروبهر دهبنهوه و پێیان
دهڵێن چۆن دهبێت كچ كار بكات.
لێوار حهیدهر 22 ،س���اڵ ،خوێندكارى
زانكۆی ه و دانیشتوى شارى كهالره ،بۆ
(نهوژی���ن) دهڵێت« :من زۆر ش���تم ل ه
مێش���ك بوه بیكهم ،بهاڵم كه ئهبینیت
خهڵ���ك چۆن و چى ئهڵێن پهش���یمان
دهبیتهوه له ههمو شت».
وتیش���ى :دایكم هاوكارێكى باش���م ه بۆ
ههر كارێك ك ه بمهوێ���ت بیكهم ،بهاڵم
باوكم و براكهم ه���اوكارم نهبون دهڵێن
پێویست ناكات تۆ كار بكهى له كاتێكدا
گهورهترین ئاواتمه.
زۆرێ���ك ل ه كچ���ان ئ���ارهزو و خهونى
گهورهی���ان ههی��� ه ب���ۆ ئ���هوهى كارى
بازرگانى و پرۆژهى تایبهت ب ه خۆیانیان
ههبێت ،بهاڵم كۆمهڵ���گا و بارى مادى
ئهو دهرفهتهى لێسهندونهتهوه.
ئهژین )27( ،ساڵ ،كچێكى دانیشتوى
شارى كهالره ،سهبارهت ب ه ئارهزوى بۆ
كارى بازرگانى ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت:
«من ههمیشه حهزم ب ه ئیشه ،ههربۆی ه
بیرم ل ه زۆر پ���رۆژه كردوهتهوه ،بهاڵم
بههۆی ئ���هوهى دهس���تگیرۆیی مادییم
نهب���وه ،نهمتوانی���وه هیچیان جێبهجێ

بۆ كارى بازرگانى
ئافرهت ،بونى
پاڵپشتی مادیی
زۆر گرنگه
بكهم».
وتیشى :كێش���هى الیهنه مادیهكه تهنها
ئهوهنی���ه ك ه دهس���تمایهیهكت ههبێت،
بهڵكو ئهو ئهگهرهی��� ه ئهگهر كارهكهت
س���هرنهكهوت چ���ۆن دهس���تمایهكهت
دهبژێری؟
ئهم خاڵ���ه وادیاره ب���هالی زۆرێك لهو
ژنان���هى دهیانهوێ���ت كاری بازرگان���ى
بكهن ،هاوبهشه.
ئامینه عهل���ى 43 ،س���اڵ ،كارمهندى
تهندروس���تیه له كهالر ،ب���ۆ (نهوژین)
دهڵێت« :من ئ���ارهزوى زۆرم ل ه كارى
بازرگانى و كارى سهربهخۆ ههیه ،بهاڵم
س���هرمایهى دهوێت منی���ش نیمه ،یان
دهترسم زیانى تێدا بكهم».
بهش���ێك ل ه كچان پێیانوای ه بهو هۆیهى
ئهم بواره تازهی ه بۆ ژنان ،بۆی ه ناتوانن
ب��� ه ئاس���انى بچن��� ه ناوی���هوه ،بهڵكو
پێویستیان ب ه هاوكاری ههیه.
شادی ئهحمهد 20 ،ساڵ ،خوێندكارى
پهیمانگای��� ه ل��� ه ك���هالر ،ئهزمونێكى

«سهرنهكهوتوى» لهو بارهوه ههیه.
ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :ئهگهر چى من
دوكانێكى ئارایش���تگایم كردهوه ،بهاڵم
بههۆى نهبونى داهات ناچار دامخس���ت،
چونك ه دهستمایهى ئهوتۆم بهدهستهوه
نهمایهوه ك��� ه بهردهوام بم ،ههربۆی ه بۆ
كارى بازرگانى ئافرهت ،بونى پاڵپشتی
مادیی زۆر گرنگه».
لهگهڵ ئهوهش���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  3ساڵە 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 بهرامبهر بهش���داریكردنى ئافرهتان
ل���ه كارى بازرگان���ى دا ،بهڕێوهب���هرى
چاودێرى بازرگانى گهرمیان ئاماژه بهوه
دهكات ك ه گرنگ ه ئافرهتان بتوانن بێن ه
پێش بۆ كارى بازرگانى كردن.

حیكمهت ئهحم���هد ،بۆ (نهوژین) وتى:
«راسته سنورى ئێمه ئهم جۆره كاران ه
تێی���دا كهم ه یان ههر نی���ه ،بهاڵم زۆر
گرنگ��� ه ژنان بێن ه پێ���ش چ كارى بازاڕ
بێت یان دوكانێك بێت یان ههر جۆرێكى
بازرگانى بێت ك ه بیكهن».
وتیشى« :سهبارهت ب ه الیهنى دارایى،
حكوم���هت ق���هرزى بچوك���ى داوه لهم
س���ااڵنهى رابردو بهتایبهت له گهرمیان
قهرزى باش���ى داوه بهو كهس���انهى ك ه
پرۆژهیهكی���ان ههبوه ،ب���هاڵم نازانم بە
دیارییکراویی چهندى بۆ ژنان بوهو ژنان
تاچهند سودیان لێی بینیوه».

لە كونجی ماڵەوە بۆ بەڕێوبەری سەنتەرەكان
دوام لە ژنانی
گەرمیانە خۆیان
كار بكەن و
بەڕێوەی بەرن

◘ 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 ،ماوهى زیاتر
ل ه  10س���اڵه كارى بهرگدوریی دهكات
و ئێستاش س���هنتهرێكى فێركاریی بۆ
فێربونى دروم���ان و ئامادهكردنى جلی
ژنان كردوهتهوه.
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 ،ههروهها فش���اری
ئابوریش چونكە بڕە پارەیەكی باش���م

لەبەردەس���ت نەبو ،وێ���ڕای ئەمانەش
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
كچەك���ەم ،هەرچەن���دە لەس���ەرەتای
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

كۆتایشدا سەركەوت».
خوش���كێكی هایدە ،ئاماژە بەوە دەدات
كە پاڵپش���تی بون ل���ه پرۆژهكهى دا و
خۆیشیان له نزیكهوه هاوكارین.
ئهم س���هنتهرهى ك��� ه (های���ده) ههر
بهناوى خۆیهوه كردویهتییهوه 2 ،ئهرك
دهگێڕێت ،درومان و فێركاریی.
لهبارهى خولهكان���هوه( ،هایدە) وتی:
«جۆرەه���ا خولمان بۆ كچ���ان و ژنان
كردوهتەوە ،لە رێگ���ەی خولی درومانە
ژمارهیهكى 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».
ئهم سهنتهرهى كه (هایده) دایمهزراندوهو
راهێنان ب ه كچان و ژنان دهكات ،لهالی
ئهو رهگ���هزهش به ش���ێوهیهكى باش
ههڵسهنگاندنى بۆ دهكرێت و بهشداران
رازیین له كارهكانی سهنتهرهكه.
دونی���ا ئەحمەد ،كچە بەش���داربویەكی
خولەكانى سهنتهرهكهیه ،لە لێدوانێكیدا
ب���ە (نەوژی���ن)ی وت« :م���ن ك ه 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 خاوهنى سەنتەر
لەگەڵمان زۆرباش���ە و وەكو هاوڕێیەك
مامەڵەم���ان لەگەڵ دەكات ،س���ەرەتا
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.
ئهگهرچی سهنتهرهك ه هێشتا پرۆژهیهكى
تازهی��� ه و زۆر بهرف���راوان نهبوه ،بهاڵم
ویس���تی (هایده) ب��� ه ئاراس���تهیهك ه
ك��� ه بتوانێ���ت گهش���هى پێب���دات و
خزمهتگوزاریهكانى باشتر بكات.
وتى« :سەنتەرەكەم كەموكورتی تێدایە،
داوام ل���ە الیەن���ی پەیوەندی���دار هەیە
هاوكارییم���ان بكات تاك���و كارەكانمان
فراوانتر بكەین».
لهپاڵ ئهمهش���دا هانى كچ���ان و ژنانى
گهرمیانی���ش دهدات كهوا هاوش���ێوهى
خ���ۆی ،دهس���تبكهن به كارك���ردن بۆ
بهدیهێنانى خهونهكانیان.
لهوبارهوه 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
كردوهت���ەوە و بەن���اوی خۆم���ەوە
دامناوە».
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کچێك گەورەترین کۆمەڵگەی پزیشکی گەرمیان بەڕێوەدەبات
◘ نهوژین ،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 کهریم عهزیز ،ك���ە تەمەنی لە
س���ەرەتای س���یەکاندایە و هەڵگ���ری
بڕوانامەی بەکالۆریۆس���ە لە پەرستاری
له زانکۆی س���لێمانی ،ماوهى  2س���اڵ ه
لهگهرمی���ان ،كۆمهڵگ���هى پزیش���كی
بهخشین بهڕێوهدهبات ،ك ه كۆمهڵگهیهكى
پزیشكیی ئههلیه.
ئ���هو س���هرهتاى قس���هكردنهكانى
بهوهدهس���تپێكرد ك ه كارك���ردن تهنها
تایبهت نی ه بۆ پیاوان و مهرج نیی ه ههر
ئهوان س���هركهوتو بن ،بهڵكو وهكخۆی
وتى« :ئاف���رەت توان���ای زۆرە ئهگەر
تواناکانی سنوردار نەکرێت».
بهگهڕانهوه بۆ س���هرهتاكان( ،تاڤگه)
هێماى بهوهك���رد كه کاتێک تەمەنى 7
سااڵن بوه ،باوکى کۆچی دوایی کردوه،
بهاڵم دایكی نهیهێش���توه بێ باوكیی ب ه
ژیانیانهوه دیار بێت.
وتى« :لەو تهمهن ه بەدواوە دایکم هەم زۆرجار ژنان لهالی���هن خێزانهكانیانهوه «متمان���هى ماڵهوهم���ان پاڵپش���تێكى ئ���ەوهى (تاڤگه)ى دڵخ���ۆش كردوه،
ئهوهی���ه ك���ه لهوهتهى ئ���هو كۆمهڵگ ه
دایک بو ب���ۆم و هەمیش باوک ،ئهگەر بهشى پێویس���ت بواریان پێنادرێت بۆ گهورهی ه بۆ من».
ش���ێره ژنێک���ی وەکو دایکمم لەپش���ت ئ���هوهى بتوانن لهكارهكانی���ان دا بچن ه تاڤگ���ە ،بەکارکردن���ی ل���ە کۆمەڵگەی پزیشكی ه بهڕێوهدهبات ،كارهكانى تادێت
نەبوایە ،نەمدەتوانی بگەم بەم ئاستەی پێشهوه ،ههر ئهمهش���ه وادهكات ژنان پزیشکی بەخشین دڵخۆش و ئاسودەیە بهرهوپێشهوه دهچێت و لهالی خهڵكیش
ل ه زۆر بواردا رۆڵیان نهبێت یان رۆڵیان و دەڵێ���ت« :چونک���ە کۆمەڵگەیەک���ە ناو و ناوبانگێكى باشی ههیه.
ئێستام».
بۆ خزمەتی هەم���وان بەبێ جیاوازی و وتى :تائێستا نزیکە  55هەزار نەخۆش
ئ���ەو كچ��� ه لەپ���اش بهدهس���تهێنانى الوهكی بێت.
بڕوانامهك���هى ،ل��� ه چهندین ش���وێنى ب���هاڵم ل���هالی (تاڤگ���ه) رهوش���هك ه بەتایبەتی چینی هەژاران» ،س���ەرەڕای ل ه كۆمهڵگهكهمان چارەسەری وەرگرتوە
جی���اوازى تهندروس���تى دا كاریكردوه ،بهپێچهوانهی���ه ،چونك���ه خێزانهك���هى ئ���ەوەش وهكخ���ۆی ئاماژهى ب���ۆ دا ،و زیاد لە  100هەزار كهسیش سەردانی
وەک���و( :فریاكهوتن���ى س���لێمانی ،ئازادییهكى زۆریان پێداوه بۆ كاركردن ،توانیویانە جگە لە بهكارخستنى چەندین کردوین بۆ بەشە جیاوازهکانمان.
فریاكهوتنى کەالر ،نەخۆشخانەی هیوا ،لهگهڵ ئهمهشدا پشتگیریی و متمانهیهكی پزیش���ک لە پس���پۆڕیە جیاوازیەکان ،بهه���ۆی بڕوانامهكهی���هوه( ،تاڤگ���ه)
نەخۆشخانەی ژنان و مناڵبونی سلێمانی ،زۆریش���یان بۆ دهس���تهبهركردوه ،ههر ههلی كاریش���یان ل ه كۆمهڵگهكهیاندا بۆ زۆرینهى كاتهكانى لهبوارى تهندروستى
بەش���ی نەش���تەرگەری و س���ەنتەری ئهمهش��� ه كه ب ه هۆكارى س���هركهوتنى زی���اد لە  50کارمەن���د بە کوڕ و کچەوە دا خهرج دهكات ،چ وهكو فهرمانبهرێك
ل��� ه تهندروس���تى گهرمی���ان ،چ وهكو
خ���ۆی دهزانێ���ت .لهوب���ارهوه وت���ى :رهخساندوه ،بهتایبهتى کچان.
گورچیلەى دهستكرد لهگهرمیان).

ئهم کۆمەڵگە
پزیشكیي ه بۆ
خزمەتی هەموان ه
بەبێ جیاوازی

بهڕێوهبهرى كۆمهڵگهى پزیشكی بهخشین
ل ه كهرتى تایبهت ،بهاڵم بههرهكانى ئهم
كچه ،ههر بهتهنیا له بوارى تهندروستى
دا كورت نهبونهتهوه.
وهكخۆی ئاماژهى بۆ كرد ،ئەو جگە لە
بواری تهندروستى و ئهو 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
کات پێشکەش���کاری پرۆگرامی منااڵن
ب���وم لە رادیۆی یەکگرت���و لهگهرمیان،
دواتر ل���ە بوارەکانی تری راگەیاندن بە
نوسراو و بیس���تراو بینراوەوە زۆر کارم
ک���ردوە و ئهندامى کارای س���هندیكای
رۆژنامەنوسانم».
وتیش���ی :پێش���تر بە نازناوی (تاڤگە
خوڕخوڕی) دهمنوسی ،ههروهك یەکێک
بوم لە کچ���ە یەکەمینەکان لە گەرمیان
ک���ە هەفتانە بەرنامەم ل���ە تەلەفزیۆنە
ناوخۆیەکان پێشکەش کردوە.
لهنوێترین كاریشیدا( ،تاڤگه) ههوڵیداوه
راگهیاندن و تهندروس���تى ل��� ه كارێكدا
كۆبكات���هوه ،ب���ۆ ئهم مهبس���تهش ل ه
رادیۆی كۆمهڵی ئیسالمی له گهرمیان،
بهرنامهیهكى ههفتانهى تایبهت ب ه بوارى
تهندروستى ئامادهو پێشكهش دهكات.

ژنانى باوهنور دهبن ه وهرزشكار
◘ نهوژین ،سهروهت باوهنوریی
ژنان و كچانى باوهنور له تهمهن
و كارى جیاواز (كچ ه خوێندكار،
دهرچوى زانكۆ ،ژنانى ماڵهوه و ژنانى
فهرمانبهر و مامۆستا) ،ههمویان ل ه
یهك هۆڵ دا و لهپێناو یهك ئامانج
دا كۆبونهتهوه ،ئهویش گرنگیدانه ب ه
جهستهو سهالمهتییان.
لهناحیهى باوهنورى سهر ب ه قهزاى كهالر،
لهكاتێكدا ژنان لهزۆر شوێنى پشودان و
وهرزش بێبهشن ،كچێك هۆڵێكى تایبهت
ب ه وهرزش���كردنى ئافرهتان دهكاتهوهو
ژمارهیهكى بهرچاویش ل ه ژنان و كچان
بۆ وهرزش���كردن و دابهزاندنى كێشیان،
روی لێدهكهن.
فاتم���ه حهمهئهمین ،سهرپهرش���تیاری
هۆڵی وهرزش���ی ئافرهتان���ی باوهنوره،
ئهو سااڵنێكه بهش���ی وهرزشی زانكۆی
گهرمیان���ی تهواوك���ردوه و تائێس���تا
دانهمهزراوه ،بهاڵم ل ه رێگهى كردنهوهى
ئهم هۆڵ ه وهرزشییهوه ،توانیویهتی برهو
بهتواناكانی خۆی بدات و خزمهتێكیش
به ناحیهكهى بكات.
فاتمه ،لهبارهى ئامانجیان لهكردنهوهى
هۆڵهكهیان ،بهمش���ێوهیه قس���هى بۆ
(نهوژین) كرد« :مهبهستی سهرهكیمان
لهكردن���هوهی ئهم هۆڵه ل���هوهوه هات
ك ه پێویس���ت بو هۆڵێكی لهم شێوهی ه
لهناحیهكهمان���دا ههبێ���ت ب���ۆ ئهوهى
ئافرهتان وهرزشی تێدا بكهن».
ئام���اژهى بهوهش���كرد مهبهس���تى
س���هردانكردنیان لهالی���هن ژنان���هوه
جیاوازه ،ههندێكیان كێش���یان زیاده و
دهیانهوێت كێشیان دابهزێنن ،ههندێكی

راهێنانهكانی ئهم
هۆڵ ه زۆر باشن
و سودێكی زۆرم
لێوهرگرتوه

تریان دهیانهوێت پارێزگاریی لهوه بكهن
كێشیان زیاد نهكات ،ههشیان ه كێشهی
ئێس���ك و جومگهكانی���ان ههیهو وهكو
چارهس���هرى سروش���تى لێرهدا وهرزش
دهكهن.
ئ���هم هۆڵ ه ههر لهگ���هڵ كردنهوهى دا،
بوهت ه جێی س���هرنجی ژنانى ناحیهكه،
ئێس���تا زیاتر ل ه  50ژن وهكو ئهندامى
هۆڵهك ه ناویان تۆماركردوهو س���هردانى
دهكهن.
ئایش��� ه ئهمین ،یهكێكه لهو ئافرهتانهی
كهههر لهس���هرهتای كردن���هوهی هۆڵی
لهشجوانی لهباوهنورهوه روی تێكردوه،
ب���ۆ (نهوژی���ن) وتی« :ئ���هو كاتانهی
ك���هوهرزش دهك���هم زیات���ر ههس���ت
بهئاسودهیی دهكهم و وهرزش كردن بۆ
ههموو كهسێك پێویسته بهتایبهتی بۆ
ئافرهتان».
رۆژان ،یهكێك���ی ت���ره له بهش���دارانى
هۆڵی وهرزش���ی ئافرهتان���ى باوهنور،
باس���لهوهدهكات ك ه وهرزشكردن مرۆڤ

لهنهخۆش���یهكان دوور دهخات���هوه و هۆڵی وهرزش���یه زۆر باشن و سودێكی ئهگهر ژنانێ���ك ههبن رێگریان لێبكرێت
ب���ۆ س���هردانیكردنى هۆڵهك���ه ،ئ���هوا
دهبێته هۆی فهراههمكردنى جهستهیهكی زۆرم لێوهرگرتوه».
گونجاو و تهندروست بۆ مرۆڤ ،ههر لهم وتیش���ی« :ئامانجم لههاتن���م بۆ ئێره بهپێچهوان���هوه ههندێك ل ه بهش���دارانى
سۆنگهیهشهوه خۆی سهردانى هۆڵهك ه بۆ دابهزاندنی كێش���م بو ،خۆشبهختان ه هۆڵهك���هى باوهن���ور ،لهالی���هن خودی
توانی���م لهماوهی چ���وار مانگدا  7كیلۆ هاوس���هرهكانیانهوه دههێنرێ���ن ب���ۆ
دهكات بۆ وهرزش كردن.
هۆڵهكه.
ئهوهى مای���هى تێبینی ه ل���هم هۆڵهدا ،لهكێشم دابهزێنم».
ئافرهت���ان لهههمو تهمهن���هكان دێن بۆ هۆڵی وهرزشی لهش���جوانی لهباوهنور ،سهرپهرش���تیاری هۆڵهكه ،لهمبارهیهوه
وهرزش���كردن ،بهتایب���هت ژمارهی���هك س���هرهڕای ئ���هوهی ئ���هو ئافهرتانهى وتى :پیاوی ئهوتۆ ههی ه ك ه هاوسهرهكهى
ئافرهت ههن ك ه تهمهنیان ههڵكش���اوه ،كۆكردوهتهوه كه حهزیان ل ه وهرزشكردنه ،رۆژان ه دهگهیهنێت ه هۆڵهكهو هانى دهدات
كهچى ب ه بهردهوامى هاموشۆی هۆڵهك ه هاوكات بوهت��� ه جێگایهكیش بۆ ئهوهی بۆ ئهوهى وهرزش ب���كات ،ههروهك تا
بهش���دارانى زیاتر یهكتر بناسن و وهكو ل��� ه راهێنانهكانیش تهواو دهبێت بهدیار
دهكهن و وهرزش ئهنجام دهدهن.
پهروین ،یهكێك ه ل���هو ژنانه .لهوبارهوه ه���اوڕێ لهگ���هڵ یهكتر ههڵس���وكهوت مناڵهكانیهوه دهبێت ،ك ه ئهمهش مایهى
خۆشحاڵییه.
بۆ (نهوژین) وتى« :راهێنانهكانی ئهم بكهن.
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گواڵڵهكهى شێوهكاریی
◘ نهوژین ،شهیما مهحمود
(گواڵڵه) پێشتر تهنیا حهزێكى بۆ
هونهر به گشتى و شێوهكارى ب ه
تایبهتى ههبو ،بهاڵم ئهو دهستبهردارى
حهزهكه نهبو ،ئێستا بوه به یهكێك ل ه
شێوهكاره سهركهوتو و ناسراوهكانى
ناوچهكهى.
لهگهڵ كردنهوهى پهیمانگا هونهریهكان
ل���ه گهرمیان ،ژم���ارهى كچانێك كه رو
لهو ب���واره بكهن ،زیادی ك���رد ،بهاڵم
ژمارهیهك���ى كهم ل���هو كچان��� ه دواى
تهواوكردن���ى خوێندن���ى ئهكادیم���ی،
بهردهوام بون لهسهر كاركردن ل ه بوارى
هونهر.
ب���هاڵم كچێ���ك ل��� ه ق���هزاى كف���ری،
بهپێچهوانهوه ب���هردهوام بوه له كارى
هونهریی ،بهڵكو ب ه یهك ئاراس���ت ه ههم
كاری ئهكادیم���ی كردوهو ههمیش كاری
هونهریی ،ههوڵهكانیش���ی بۆ پهرهدان
به هونهر بهتایبهتى الی كچان و ژنان،
چڕتر كردوهتهوه.
(گواڵڵ���ە حهمی���د)ى تهم���هن ()26
س���اڵ ،مامۆس���تای ه لەپەیمان���گای
ھونەرەجوانەکان���ی کفری و س���ەرۆکی
گروپی کیژان���ی ش���ێوەکاری کفریه و
ماوهى زیاتر ل ه  9س���اڵ ه حهزهكانى ل ه
هونهردا دهنهخشێنێت.
ل��� ه ماوهى دهس���پێكردنى كارهكانى تا
ئێستا ،گواڵڵ ه زیاتر له ( )72بهرههمى
ههیه و له رێگهى تابلۆكانیهوه تواناكانى
خۆى پیشانداوه.
ب���هو پێی���هى ئ���هو ماوهیهك���ى زۆره
س���هروكارى لهگ���هڵ هون���هردا ههی ه و
تواناكانى خستوهت ه خزمهتى هونهرهوه
ب��� ه تایبهت���ى ش���ێوهكارى ،ههربۆی ه
بهش���دارى زیاتر ل ه ( )87پێش���هنگای
كردوه ل ه بهش���ێكى زۆرى ش���ارهكانى
ههرێمى كورستان.
بهدهر له كارى تاك و پێشانگاى هاوبهش،
(گواڵڵه) ئام���اژه بهوهدهكات ك ه وهكو
كچه ش���ێوهكارێكى گهرمیان و كفری،
بهشداریی ل ه  2ڤیستیڤاڵی شێوهكاریش
دا ك���ردوه ،ههمو ئهو بهش���دارییانهش
زیاتر چاوی���ان كردوهت���هوهو ئهزمونی
باش���تریان پێ���داوه .وت���ی :لەزۆربەی
ش���ارەکانی ھەرێمی کوردستان و بەغدا
تابلۆکانم نمایش کردوە.
ئام���اژهى بهوهكرد ك��� ه لهرێگهى ئهو
بهشدارییانهوه توانیویهتى هونهرهكهى
بهرهوپێش���هوه ببات و ئهزمونێكى باش
بهدهست بێنێت.
ئ���هو باس���لهوهدهكات ح���هزی ئهو بۆ
بۆیه و رهنگ���هكان ب��� ه رادهیهكه ،ك ه
ناتوانێت دهستبهرداریی ببێت ،ههربۆی ه
ناپهرموێت���هوه لهوهى ج���ار دواى جار
نی���گار و تابلۆی رهنگین بكێش���ێت و
بهشدارییان پێبكات ل ه پێشانگا تایبهتى
و گشتیهكان دا .وهكخۆی وتى« :ھونەر
بۆ من ھەمو شتێکە».
ئهو  72تابلۆیهى كه تائێستا كێشاونى،
وهكخۆی ئاماژهى بۆ كرد ،گوزارش���ت ه
ل��� ه  72پرس و خهم ،ه���هر تابلۆیهك
دهرخ���هرى خهم و ك���ۆژان و جوانی و
س���كااڵ و هاوار و خۆشیی و شاییهكه.
وهك ههمو كچانى تری ش���ێوهكاریش،
پرس���هكانى ژنان ل��� ه تابلۆكانى دا ب ه
زهقی دهردهكهوێت و خۆی نواندوه.
لهگهرمیان���دا كچان���ى زۆر ههن حهزی
نیگاركێشییان ههیه ،بهاڵم ئهو حهزه ل ه
ئاس���تێكى نزم دا دههێڵنهوهو نایگۆڕن
بۆ بهپیشهیی بون و قاڵبونهوه تیایدا.
گواڵڵ���ه ،دان بهوهدا دهنێت ك ه ئهویش
وهكو ههمو كچێكى تر ،س���هرهتا وهكو
حهزێكى ساكار له وێنهكێشانى روانیوه.
وتى« :ش���ێوەکاری لەسەرەتا حەزێک
بو لهالم ،ب���ەاڵم پاش تێکەاڵویم لەگەڵ
جیهانه ئهفس���وناویهكهى رەنگ ،ئێستا
خۆشەویس���تیەکی تایبەتم بۆ تابلۆکانم
ھەیە و تێكهاڵوی روحم بون».
لهكوردستاندا بهگشتى ،كهمجار هونهر
دهبێته پیش���هو سهرچاوهى داهات بۆ
هونهرمهن���د ،بهاڵم س���هرباری ئهمهش
لهم ماوهی���هى رابردودا كهلتوری كڕینی

ژنێك شیعری كوردیی
دهگهیهنێته خوێنهرانى بیانی
◘ نهوژین
ههتائێستا ئاراستهى وهرگێڕان
له ئهدهبیاتى كوردی ،ب ه كوردیی
كردنى بهرههمى بیانی بوه ،نهك
بهپێچهوانهوه ،ههربۆی ه زۆر بهكهمی
نوسهرانى كورد ئهوانهى ب ه زمانى
دایك دهنوسن ،لە جیهان دا ناسراو
بون.

هونەر بۆ من
هەمو شتێکە

تابلۆکانم تێكهاڵوی
روحم بون

تابلۆی شێوهكاریی لهالی خهڵكى برهوى
پهیداكردوه ،ك ه ئهمهش لهالیهك دهبێت ه
پاڵپش���ت بۆ هونهرمهندهكه ،لهالیهكى
تریش هاندهرێك دهبێت بۆ ئهنجامدانى
كاری جوانتر.
لهمچوارچێوهی���هدا( ،گواڵڵ���ه) ئاماژه
بهوهدهكات ك ه چهندینج���ار تابلۆكانى
فرۆش���راون و لهالی���هن بین���هران و
هونهردۆستانهوه بوهت ه مایهى سهرنج.
وتى« :بەخۆشحاڵیەوه تابلۆکانم جێگای
س���ەرنجی بینەرە و زۆرب���ەی تابلۆکانم
بەنرخی زۆر باش فرۆشتوە».
ئهمهش بوهت ه هۆی ئهوهى ك ه ئهو كچ ه
شێوهكاره بتوانێت وهكو سهرچاوهیهكى
بژێویی ،س���ود لهكارهكان���ى وهربگرێت
و ب���ۆ پهرهپێدان���ی كارهكانى داهاتوى
بهكاریان بهێنێت.
لهباسی بژێویی و سهرچاوهى داهاتهوه،
راس���تهوخۆ بیرمان بۆ قهیرانى دارایی
دهچێ���ت ،ئهو قهیرانهى ك���ه وایكردوه
زۆر بوارى ژیان ل ه ههرێمى كوردس���تان
سس���تی تێبكهوێت ،بهتایبهتى هونهر.
ب���هاڵم ئای���ا ل���هالی (گواڵڵ���ه) وهكو
هونهرمهندێكى ب���ه بهرههمی گهرمیان،
قهیران چ كارگهرییهكى ههبوه؟
گواڵڵه ،نهیش���اردهوه ك���ه وهكو ههمو
تاكێكى تر ئهوانیش وهكو هونهرمهندان
كاریگهربون ب ه قهیرانهكه ،بهاڵم ئاماژهى
بهوهك���رد ك ه ئهم قهیران ه نهبوهته هۆی
ئهوهى سارد ببێتهوه یان دهستبهرداریی
حهز و پیشهكهى بێت.
وتیشی :سەرەڕای قەیران و بارودۆخی
ھەرێمی کوردس���تان ،بەاڵم گەش���بینم
ب���ەوەی ھونەرمەندان هەمیش���ە کار و
چاالکییان ئەنجام داوە.
یهكێ���ك لهوێس���تگه گرنگهكانى ژیانى

هونهری���ی (گواڵڵه حهمی���د) ،گروپی
كیژانى شێوهكاری كفرییه ،ئهو گروپهى
كهبهش���ێكى بهرچ���اوى ش���ێوهكارانى
رهگ���هزی مێی ل���ه دهڤ���هرى گهرمیان
كۆكردوهتهوه ئهگهر نهڵێین ههموی.
لهبارهى ئ���هم ئهزمون���هوه( ،گواڵڵه)
گهڕایهوه سهر دهستپێك و سهرهتاكان و
وتى« :لەگەل چەند خانمێکی شێوهكار و
ھەروەھا مامۆستا هاوڕێمان (م.دەرباز)،
توانیمان لە  ٢١/١٢/٢٠١٦بۆ یەکەمجار
(گروپ���ی کیژانی ش���ێوەکارانی کفری)
دابمەزرێنین».
وتیش���ی :دروس���تكردنى گروپێك ك ه
زۆرینهى كچانى ش���ێوهكار لهخۆبگرێت
و پێكهوه خهمی هونهر و ش���ێوهكاری
بخۆین و كاری بهكۆمهڵ بكهین ،خەونی
گەورەی ئێمە بوو.
ئ���هوهى زیات���ر ئهوى دڵخ���ۆش كردوه
ئهوهی��� ه گروپهك��� ه لهماوهیهكى كهمدا
بوهت���ه جێگهى س���هرنج و بهكارهكانى
خۆی وهكو 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
ھەرێم���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«.
ئهو ل ه باسكردنى گروپهكهیانهوه سهرنج
دهخات ه س���هر بهش���داریی ژنان لهكای ه
جیاوازهكان بهتایبهتى هونهر لهناوچهى
گهرمی���ان ،پێیوای��� ه ئێس���تا رۆڵێكى
«بهرچاو» دهگێڕن.
وتى :دڵخۆش���م بەوەی لەئێستادا رۆڵی
خانمان زۆر باشه و كاريگهریی گهورهیان
ههی ه و چاالكیی و بهشدارییان زۆره.

بهاڵم خانمێكى كورد ،ئهركێكى قورسی
ل���هم روهوه لهك���ۆڵ ن���اوهو دهیهوێت
داهێن���ان و دونیابین���ی و دی���دگاى
نوس���هرانى كورد بۆ خوێنهرى بیانی و
بهتایبهت ئینگلیزی زمان ،بگوازێتهوه،
لهم پێناوهشدا ههوڵهكانى به زای ه ناچن
و کارەکان���ی ب��� ه پێزانین���هوه لهالیهن
ناوهنده رۆشنبیریهكانهوه وهردهگیرێت
و بهڵكو خهاڵتیش دهكرێت.
چۆمان ههردی ،سهرباری ئهوهى خۆی
نوسهر و شاعیره و كارى مامۆستایهتیش
دهكات ،بهاڵم كارێكى تریشی خستوهت ه
ئهس���تۆی خۆی ،ئهوی���ش وهرگێڕانى
شیعری كوردیی ه بۆ زمانى ئینگلیزیی.
ئ���هو ئهگهرچ���ی ئ���هم كارهى زۆر ب ه
بهرفراوانى نهكردوه ،بهاڵم به سهلیقهو
وردهكاریهكهوه ك���ردوه ،كه لهناوهنده
رۆش���نبیریهكانى بریتانی���ا ببێت ه جێی
پهسهندبون.
ئهو لهماوهى س���اڵی رابردودا ،ههس���تا
بهوهرگێڕان���ى قهس���یدهى «دهربهندی
پهپوله»ى ش���اعیری ناس���راوى كورد
(شێركۆ بێكهس).
ئ���هم وهرگێڕان���هى ك ه ب���ۆ دیوانهكهى
(ش���ێركۆ) كردویهتى ،دهنگێكى باشی
داوهت���هوهو ب ه وهرگێڕانێك���ى جوان و
ئاس���ت بهرز ههژمار ك���راوه ،ههربۆی ه
خهاڵتێكى لهمڕوهوه پێدهبهخشرێت.
ئ���هو خهاڵت���هش« ،خەاڵت���ی قەڵەمی
وەرگێ���ڕان»ی ئینگلیزی��� ه و لهالی���هن
«قهڵهم���ى ئینگلی���زی = ئینگلی���ش
پێن»هوه دهبهخشرێت.
ئ���هو دهزگایه ،س���ااڵن ه ژمارهیهك لهو
كتێبان��� ه ل���ه پێش���بڕكێیهكدا خهاڵت
دهكات ،ك��� ه ب���ۆ زمان���ى ئینگلیزی���ی
وهرگێڕدراون و لهخانهكانى ئهو واڵته دا
چاپ و باڵودهبنهوه.
خهاڵتهكانى ئهم وهرزه ،لە  16بەرهەمی
وەرگێڕدراو پێكدێن و لە  15واڵت و 14
زمانی جیاجیاوە بۆ سەر زمانی ئینگلیزی
وەرگێڕدراون ،كه یهكێك لهوانه ،دیوان ه
وهرگێڕدراوهكهى (ش���ێركۆ بێكهس)ه
لهالیهن (چۆمان ههردی)یهوه.
بهپێی راگهیهن���راوى دهزگا بریتانیهكه،
بەرهەم���ە براوەكانى پێش���بڕكێكهیان
لەس���ەر بنەمای بەرزی ئاستی ئەدەبی

ئەم خهاڵتە داننانە
بە مافی وەرگێڕە
باشەكان

ل���ەڕوی ج���ۆر و بەهێ���زی پ���ڕۆژەی
باڵوكردنەوەك���ە و بەش���داریكردنی
بەرهەمەكە ل���ە فرەجۆركردنی ئەدەبیدا
لە بەریتانیا ،هەڵبژێردراون.
لهب���ارهى گرنگی���ی خهاڵتهك���ه و
كاریگهرییهكان���ى ،خ���ودى (چۆم���ان
هەردی) ،به س���ایتی (ئاوێنه)ى وتوه:
ئەو خەاڵتەكە لەساڵێكدا  2جار 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 ههردی ،كچى شاعیری ناسراوى
ك���ورد (ئهحمهد ههردی)یه ،خۆیش���ی
رێچكهك���هى باوك���ی گرتوه ل ه ش���یعر
نوس���ین دا ،بهاڵم كهمت���ر دهركهوتوه
بهوپێیهى زۆرتر ب��� ه زمانى ئینگلیزیی
ش���یعری نوس���یوه ،بهاڵم ئینگلیزهكان
زیاتر ل ه كورد گرنگییان بهم ش���اعیره
داوهو خاوهنى پێگهو ناوێكى شیاوه لهو
واڵته.
س���هرباری ئهوهش ،وهك���و لێكۆڵهر ل ه
ب���وارى جێن���دهر و ژن���ان كاریكردوه،
خاوهن���ى لێكۆڵینهوهیهك���ى مهیدانیی ه
لهس���هر ئهنفال ،چهندی���ن رۆژ و مانگ
لهناوچهى گهرمیاندا ماوهتهوهو حیكایهت
و خهمهكان���ى بهجێماوان���ى تاوانهكهى
نوس���یوهتهوهو دوات���ر كردویهت���ى ب ه
لێكۆڵینهوهیهكى دورودرێژ.
لهبوارى وهرگێڕانی���ش دا ،وهرگێڕێكى
چاالك���هو چهندی���ن دهق���ی كوردی���ی
بهتایبهتى شیعریی كردوه به ئینگلیزیی
و لهو رێگهیهوه پهنجهرهیهكى لهس���هر
ئهدهبی���ات و نوس���ینی كوردی���ی ،بۆ
وهرگرانى ئینگلیز زمان كردوهتهوه.
ئهو ئێستا ل ه كوردس���تان دهژێت و ل ه
زانكۆی ئهمریكی ل ه عێراق – سلێمانى،
مامۆستایه.
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بۆ شاردنهوهى هاوسهرگیرى پێشوهخت ،كچان ل ه دهرهوهى دادگا ماره دهبڕێن
بهوهۆیهى ل ه
تهمهنى  13ساڵى
بهشودرام ناتوانم
مناڵم ببێت

◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
ژیان ،لهكاتێكدا بهتهواوى تامی ژیانى
نهكردبو و نهیدهزانى هاوسهرگیریی
چییه ،كهچى به تهمهنى  16ساڵی
كرا بههاوسهرى كوڕێك ،پاشانیش ك ه
ژیانى پڕ بو ل ه ناخۆشیی و ویستی
خۆی رزگار بكات لهو هاوسهرگیرییه،
بههۆی ئهوهى هاوسهرگیریهكهى
لهدهرهوهى دادگا كردبو ،نهبوه
خاوهنى هیچ مافێك.
بهس���هرهاتى ئ���هم كچ���ه گهرمیانییه،
نمونهیهك���ه ل��� ه ئ���ازارى زۆرێ���ك لهو
كچانهى كاتێك بههۆی ئهوهى تهمهنیان
مناڵه ،لهدهرهوهى دادگا ماره دهكرێن،
بهمهۆیهش���هوه روب���هڕوى زۆر كێش��� ه
دهبنهوه.
مارهبڕین���ی دهرهوهى دادگا ،حاڵهتێك ه
كه لهم سااڵنهى دواییدا كهمتر بویهوه،

بهاڵم بهوتهى پارێزهران ،تائێستاش ئهم
حاڵهته بونى ههی���ه ،بهتایبهتیش ئهو
كاته پهناى بۆ دهبرێت ك ه بویس���ترێت
كچێكى مناڵ بهشو بدرێت كه ل ه دادگا
گران���ه ئهو پرۆس���هی ه جێبهجێ ببێت،
ههربۆیه لهالی مهال ئهو كاره دهكهن.
بهه���ار عهلی ،پارێزهر ،ب���ه (نهوژین)
ى وت« :حاڵهتهكان���ى هاوس���هرگیرى
ل���هدهرهوهى دادگا زۆرن ،بهه���ۆكارى
ئهوهى كهس���وكارى كچهكان ئاس���تى
هۆش���یارى یاس���اییان كهم ه و بهزۆرى
خهڵك���ى ناحی��� ه و ئاوایی��� ه دوره
دهستهكانن».
وتیش���ی :بهزۆری كچان ك��� ه تهمهنیان
مناڵهو دادگا رێگه به بهشودانیان نادات،
پهنا ب���ۆ ئهمجۆره ل ه هاوس���هرگیریی
دهبرێت و لهدهرهوهى دادگا الى پیاوانى
ئاینى مارهبڕ دهكرێن.
ژی���ان ،ئ���هو كچ���هى لهس���هرهتاى
راپۆرتهكهمان���دا هێمامان به ناوى كرد،

یهكێك ه له قوربانیانى ئهم پرۆسهیه.
وتى« :باوكم به دهردی سهرى بهخێوى
كردین ،پاش ئهوهى كۆچی دوایی كرد،
دایكم رهنجی زۆری پێوهكێشام تا تهمهنم
گهیش���ت ه  16س���اڵ ،مامم ل ه خوێندن
دایبڕیم و رۆژێك الى مهال مارهى كردم،
هیچم لهبارهى هاوسهرگیریی و پێشهكى
و پاشهكیی و ئهو بنهمایانهوه نهدهزانى،
ئهمهش له دواییدا بۆ به بهاڵ بۆم».
ئهو ژنه باسیلهوهكرد كه لهماڵی دایكی
بههۆی ههژاریهوه بهكولهمهرگی ژیاون،
بهاڵم هێش���تا ئهو ژیانهى خۆشتر بوه
وهك الی مێردهك���هى ك ه بهوتهى خۆی
بههۆی ئهوهى دڵی پیس بوهو رهفتارى
خراپ بوه ،ژیانى لێكردوهته دۆزهخ.
ئاماژهى بهوهك���رد چهندینجار تۆراوهو
گهڕێنراوهتهوه ،بهاڵم سهرهنجام بڕیاری
جیابون���هوه دهدات ،كهچى بهوهۆیهى
ل���هالی م���هال مارهبڕاوه ن���هك دادگا و
مهرجی هاوس���هرگیرییهكهى رون نییه،

بۆیه بهبێ هیچ مافێك لههاوسهرهكهى
جیابوهت���هوه ،تهنانهت مناڵهكانیش���ی
لێوهرگیراوهتهوه.
ههندێك���ى تر ل���هو ژنان���هى بهمناڵی
بهشودراون ،باسلهوهدهكهن ك ه بههۆی
ئهوهى هاوس���هرهكانیان خزمیان بون،
بۆی ه گوێ بهوه ن���هدراوه لهدادگا ماره
ببڕێ���ن ،ئهمهش له كۆتاییدا به زیانیان
كهوتوهتهوه.
چیمهن ،یهكێكه لهو ژنانه .بۆ (نهوژین)
وتى« :بهقسهى دایك و باوكم ل ه تهمهنى
 13ساڵى لهدهرهوهى دادگا الى مهالیهك
ماره كرام بۆ خاڵۆزاكهم 8 ،ساڵ لهالی
مێردهكهم ب���وم نهمتوانى ببم ه خاوهنى
مناڵ ،پزیش���كهكان دهیانوت بهوهۆیهى
مناڵى ش���وت ك���ردوه ههربۆی ه ناتوانی
مناڵت ببێت».
ئهم گرفت��� ه بوهت ه مۆتهك���هى ژیانى،
بهتایبهت���ى كه بهوهۆی���هوه مێردهكهى
ژنى بهس���هردا هێناوه ،كاتێكیش داواى
جیابون���هوهى كردوه ،ههم���و مافێكى
خ���وراوه ،لهبهر ئهوهى ل���ه دهرهوهى
دادگا مارهبڕاوه.
بهپێ���ی رێنمایی���هكان ،لهگهرمی���ان دا
پێ���ش ئهوهى كچ و ك���وڕ ل ه یهك ماره
بكرێن لهالی مهال ،دهبێت لهدادگا ماره
ببڕن ،بهوتهى لق���ی گهرمیانى یهكێتى
زانایان ،ههمو زانایانى ئاینی سنورهك ه

كه بهشودرام
هیچم لهبارهیهوه
نهدهزانى ئهمهش
له دواییدا بو ب ه
بهاڵ بۆم
پابهندن بهم رێس���ایهوهو ههتا ل ه دادگا
هاوس���هرهكان هاوس���هرگیریی نهكهن،
ئهوانیش مارهیان نابڕن.
پارێزهر :بههار عهلی ،جهختلهوهدهكاتهوه
ك ه ههر هاوسهرگیرییهك لهالی دادگا و
دادوهر نهكرابێت و پهس���هند نهكرابێت،
ئ���هوا لهروى یاس���اییهوه گرفتى ههیهو
دانپیانراو نیی���ه ،ئهمهش دواتر دهبێت ه
كێش ه بۆ ژنهك ه بهتایبهت ئهگهر بیهوێت
جیا ببێتهوهو مافی خۆی وهربگرێت.
ئهم حاڵهت���ه لهئێس���تادا كهمتر بونى
ههی���ه ،بهاڵم ماناى ئ���هوه نی ه كه ههر
نهبێت ،بهڵك���و وهكو پارێزهران هێماى
بۆ دهكهن ،زۆرجار كێشهى پهیوهندیدار
ب��� ه مارهبڕین ل���هدهرهوهى دادگا دێت ه
بهردهستیان.
مژده ئیحس���ان ،پارێزهر ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژین) وتى :ئهم حاڵهته بهتایبهتى
الی ئهوانه بهرباڵوه ك ه ئاستى هۆشیارى
یاساییان كهمه.
وتیش���ی« :زۆرب���هى ئ���هم حاڵهتان ه
كهلهئێستادا رودهدهن كچهكان تهمهنیان
مناڵ ه و بهوهۆیهوه لهدهرهوهى دادگا الى
پیاوان���ى ئاینى یان لهناوچ ه دابڕاوهكان
مارهی���ان دهبڕدرێ���ت ،بهمهۆیهش���هوه
روبهڕوى كێشه دهبنهوه».
* ئهندامى تيمى رێكخ���راوى وادى ل ه
گهرمیان

كۆچ و سهفهر بۆ پیاوان و خهم و توانجیش بۆ ژنان
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلى
لەگەڵ ئەوەی جێهێشتن و
تەنیاخستنی ژن باسێكى نوێ و
حاڵەتێكى تازە نیه ،بەاڵم پاش
دوبارهى سهرههڵدانهوهى كۆچكردن
بهرهو هەندەران ئهم دیاردەیە زیاتر
دهركهوتهوه ،بهجۆرێك لە هەر
گەڕەکێکدا دەتوانیت چیرۆکى ژنێکی
هاوشێوە ببیستیت.
كۆچ و ههوڵدان بۆ ژیانێكى باش له واڵت
و كیشوهرێكى تر ،خولیایهكە كهلهدواى
راپهڕین���هوه لهكوردس���تان زۆر برهوى
پهیداكرد ،ب���هاڵم ئهم خولیای ه ناوه ناو
و لهگهڵ ش���هپۆلى كۆچی بهرفراواندا،
زیاتر دهبێت.
لهكاتێكدا پیاوان ملی رێگهى س���هفهر
دهگرن��� ه بهر و ریس���ك و سهركێش���ی
زۆر دهك���هن ،لهبهرامبهریش���دا ژنان ل ه
بارێكى دهرون���ى و كۆمهاڵیهتى وههادا
دههێڵنهوه ،ك ه زۆر قورس و جاڕسە.
لەدوای کۆچکردنی هاوسەرەکانیان بۆ
ئەوروپ���ا ،ژنان ئەرک���ی بەخێوکردن و
پەروەردەکردنی مناڵەکانیان لەئەس���تۆ لە پێشوتر قورسترە ،هەندێکجار دەڵێم ههندێكیان هیچ هاوکاری هاوسەرەکانیان
گرت���وە ،ئەم���ە س���ەرباری بەڕێکردنی من ناتوانم بەتەنها پەروەردەی مناڵێک نەبونە ،لەبری ئاسانکردن و باشکردنی
بژێوی ژیانیان ،خراپتر بارگرانیان بەسەر
ژیانێکی قورس ،دوچاری توانج و قسەو بکەم و گەورەی بکەم».
قسەڵۆکی خەڵکیش دەبنەوە.
بەخێوک���ردن و پەروەردەکردن���ی مناڵ هاوسەرەکانیانەوە بەجێهێشتوە.
بێریڤ���ان ئ���ارام 22 ،س���اڵ ،ژنێک���ە هۆکارێک���ە ب���ۆ ئ���ەوەی ئ���ەو ژنانەی ئاڤان محهمهد 25 ،س���اڵ ،بەخەمێکی
هاوسەرەکەی کۆچیکردوە بۆ ئەوروپا .مێردەکانیان رۆشتون بۆ ئەوروپا ،بژێوی گ���ەورەوە بۆ (نەوژی���ن) وتی« :چوار
چیرۆکی ژیانی ب���ۆ (نەوژین) گێڕایەوە ژیانیان قورستر دەستبکەوێت ،یارمەتی ساڵە مێردەکەم رۆش���توە بۆ ئەوروپا،
و وتى« :ماوەی دو س���اڵە مێردەکەم نەدانی ماڵ���ە خەزورانیش ئەوەندی تر لەم���اوەی ئ���ەم چ���وار س���اڵە دا هەر
دەقەیەکم بە ساڵێک لێرۆشتوە ،چونکە
چوەتە ئەوروپ���ا ،خاوەن���ی مناڵێکم ،ژیانیانی قورستر کردوە.
بەڕێکردنی ژیانی رۆژانەم سەختە».
پی���اوان ب���ه بەبیان���وی دابینکردن و خاوەنی س���ێ مناڵم و بەخێو کردنیان
وتیش���ى« :مێردەکەم لەب���ەر نەبونی باش���ترکردنی بژێوی ژیانی هاوس���ەر و زۆر قورسە».
ئێمەی بەجێهێشت ،بەاڵم ژیانی ئێستام مناڵەکانی���ان كۆچیان ك���ردوه ،بەاڵم وتیش���ی« :مێردەک���ەم س���ەرەتا هیچ

مێردەکەم لەبەر
نەبونی ئێمەی
بەجێهێشت ،بەاڵم
ژیانی ئێستام
قورسترە
دهرونی ه خراپەى ك ه ژنان بههۆی كۆچی
هاوس���هرهكانیانهوه دهیچێژن ،یهكێكى
تر لهو خااڵنهى ك ه ناڕهحهتیان دهدات،
تێڕوانین���ی كۆمهڵگا و قس���هو توانجى
خهڵكییه ،ئەم���ەش بوهتە هۆکارێک بۆ
ئەوەی ئەو ژنانه قوستر ژیانیان بەڕێ
بکەن.
بێالن 27 ،س���اڵ ،ژنێکە هاوسهرهكهى
كۆچی ك���ردوه بۆ ئەوروپ���ا .دەڵێت:
«کاتێک مێردەکەم بەجێیهێشتم توشی
هاوکاریەکی بۆ ن���ە دەناردمەوە ،ماڵی چەندی���ن موعان���ات بوم ،ه���ەم مادی
خەزورانیش���م تاڕادەیەکی کەم هاوکارم هەم مەعنەوی ،ب���وم بەدایک و باوکی
بون ،هەمو قورساییەکان لەسەر شانی مناڵەکانم ،گەر براکانم نەبونایە لەوانەیە
نەمتوانیبایە هیچ کام لەمناڵەکانم بەخێو
خۆم بو».
بەپێی ئامارێکی فیدراسیۆنی پەنابەران ،بکەم».
لەماوەی  2ساڵدا لهههرێمى كوردستان ئ���هو درێژهى به قس���هكانى دا و وتى:
( )87317ک���ەس کۆچی���ان کردوە بۆ «خەم���ی ئەوەش���مان بوەس���تێ ک���ە
ئەوروپا ،بەش���ێوەیەک ساڵی لە  2017نەمدەتوان���ی هەنگاوێك بنێ���م یاخود
دا ( )81632کەس و لەساڵی  2018دا شتێكى بچوک بکەم ،توشی هەزار قسە
( )5685کەس ،ملی رێگای سەفەریان و قس���ەڵۆک دەبومەوە ،توانج و قسەی
خەڵک���ی بەڕێکردنی ژیانی قورس���تر
گرتوە.
جگ���ه ل���هو ب���اره ژیان���ى و دارایی و کردبوم».
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مێژوه پڕ سهختیهكەى
خهباتى ئافرهتان
بهڵگ ه میژوییهكان
كۆكن لهسهرئهوهی
ئافرهتان كهمترنین
له پیاوان

◘ ئااڵ حسێن
«ئافرهت نیوهی كۆمهڵه ،ئافرهت
هیچی لهپیاو كهمتر نیه ،كۆمهڵ بهبێ
ئافرهت وهك مهلی تاك باڵه« ،قسهی
لهم جۆره له فهرههنگی ههمو زمانێكدا
ههیه.
ل��� ه رۆژگاری ئهم���ڕۆدا ب��� ه دهگم���هن
خوێن���دهواری وا ههڵدهكهوێ ،ئهگهر ل ه
دڵیش���هوه نهبێت ،النیكهم بهسهرزاری
الیهنگری مافی ت���هواوی ئافرهته ،هی
ئهوتۆش زۆره لهدهرهوه ئااڵی یهكسانی
و لهمالهوه تێاڵی بێ پسانی ههڵگرتوه،
ههرچۆنبێ���ت مهس���هلهی ئاف���رهت و
ش���وێنی له كۆمهڵدا ،بابهتێكی گرنگ ه
و ههم���وكات لێ���دوان و بابهتی تایبهت
بهخۆی ههڵدهگرێت.
لهس���هردهمێكی زۆر كۆنی مێژو نهبێت
كه ئافرهت ساالر و النك ه و بهچاوی پر
له پیرۆزییهوه تهماشاكراوه ،ئیتر لهوه
بهدواوه ههر زهلیلی ماڵ و ژێردهستهی
ئاغایهتی پیاو بوه ،ئهو بارهی ئافرهت
ئێستاش لهس���هر كۆڵ و شانیهتی ،ل ه
زۆرێك لهناوچهكانی جیهان ههر قورس
و مهینهتهێن بوه.
لهكاتێك���دا ههمو بهڵگ���ه میژوییهكان
كۆك���ن لهس���هرئهوهی ،ك���ه ئافرهتان
كهمترنی���ن ل ه پیاوان ،چهندین ئافرهتی
بهناوبانگ ڕۆڵیان ل ه ڕوداوه مێژوییهكاندا
بینیوه ،لهوانه (كیلیۆ پاترا ،بهلقیس و
زهنوبیای تهدمور).
مرۆڤ لهسهرهتادا نیمچ ه ئاژهڵێكی بێ
پهروا بو ،ئافرهت گیرۆدهی هیچ بهندێك
نهبو ،بهاڵم دواتر بهرهبهره ئهركی مناڵ
بهخێوكردن و ئهركی ژیانی خستهسهر
شانی ئافرهت.
ئافرهت بهپێچهوانهی پی���اوهوه ،دهبو
زیات���ر مش���وری خۆراك و پۆش���اك و
پاراس���تنی خۆیی و مناڵهكانی بخوات،
بۆی ه زۆرج���ار زیاتر لهپی���او عهوداڵی
بهروبوم���ی دارودرهخ���ت و گژوگیا بو،
لێرهوه ئهگهر كشتوكاڵ یهكهمین بهردی
بناغهی شارستانێیهتی مرۆڤ بێت ،ئهوا
بێگومان بهرههمی بیری ئافرهت بوه.
ئاف���رهت له س���هرهتادا گهن���م و جۆی
دۆزییهوه و دواتریش شارهزایی چاندنیان
بو ،ئهمهش بیری ئافرهتی خستهس���هر
رێچك���هی چنین ،ك��� ه بهرههمێكی بێ
ئهندازه گرنگ و تایبهتی شارستانێیهت ه
كۆنهكان بوه ،لهو رۆژهوه چنین و دهزو
درومان بون به پیشهی ئافرهت.
بهه���اری تهمهنی ئافرهت ك���ورت بو،
بهه���ۆی تۆمهتی داوێنپیس���ی و عهبا و
پهچ ه و كوڕپهرستی ،ههمو ئهم جۆره
ل��� ه بیركردنهوان���ه رۆژی ئافرهتیی���ان
بهرهو رهش���ی برد و یهك ل ه دوای یهك
مافهكانی له كی���س چو ،تا وای لێهات
لهزۆر شوێن بوه شمهك و كهلوپهلێكی
ههرزانبهه���ا ،یان وهك���و كهنیزهك یان
كارهكهرێك تهماشا دهكرا.
لهگ���هڵ گهورهبون���ی رۆڵ���ی پی���او و
زهلیلبون���ی ئافرهت���دا ،نرخی كوڕ بهرز
و هی ك���چ نزم بوهوه ،س���هردهمی زو
ك ه هیش���تا جیاوازی لهنێوان ئافرهت و
پی���اودا نهبو ،كهس كوڕ و كچی لهیهك
جیانهدهك���ردهوه ههركامییان لهدایك
بوایهن مایهی ش���انازی بون ،بهاڵم بۆ

تهمهن���ی مێژو زۆری نهب���رد «كوڕ بوه
زێری تهاڵ ،كچیش مایهی بهاڵ» ،ههربۆی ه
ئافرهت بۆ پاراس���تنی خۆی بهناچاری
فێری (مهكرب���ازی ،جامبازی ،نازونوز،
رش���تنی بهخهربار ،فرمێسكی راست و
درۆ) بو .كهچی ئهمهش لهدواجاردا بو
به لهكهیهك بهسهر ئافرهتهوه.
ل ه كۆتاییهكانی س���هده ناوهندییهكاندا،
س���هرهتاییهكی نوێ ل ه ژیانی ئافرهتان
هات��� ه ئ���اراوه .بهوهی لهگ���هڵ چرۆی
پهیوهن���دی س���هرمایهداری و زۆربونی
داخوازییهكانی ژیان ،ئافرهت روی كرده
گهلێ���ك كاری نوێ ،ئافرهت وهكو پیاو
بوه كرێكار و فهرمانبهر ،ئهمهش لهڕوی
كرێ و موچهوه نهك لهڕوی مهعنهویی
و كۆمهاڵیهتیی و روناكبیرییهوه.
بۆیهكهمجار ئافرهت ل ه رۆژگاری شهڕی
سهربهخۆیی گهلی ئهمریكادا (-1775
 ،)1783دهنگى ههڵبڕی و داوای مافی
ههلبژاردنی ك���رد ،داوی ئهوه هاته ناو
خهبات���ی مهدهنیی���هوه و بهوپهڕی ل ه
خۆبردویی���هوه ڕێگهی بۆ گهل و ئازادی
گهالن خۆشدهكرد.
ههنگاوی گهورهی ئاف���رهت لهمهیدانی
شۆڕش���ی فهرهنس���یدا دهركهوت ،ك ه
نزیكهی ههش���ت ههزار ئافرهتی سهوزه
فرۆشی بازارهكانی پاریس ،له تشرینی
یهكهمی س���اڵی  1789هێرش���یانكرده
كۆشكی ڤێرس���ای ،ههروهك لهزۆربهی
روداوهكانی دواترى شۆرشى ناوبراویشدا
بهشدارییان كردوه.
لهدوای شۆڕش���ی فهرهنس���ی ،یهكهم
گۆڤار ،یهكهم یان���ه ،یهكهم رێكخراوی
ئافرهتان ل ه مێژودا س���هریان دهرهێنا،
ههر ل���هدوای ئهم شۆرش���هدا یهكهمین
تیش���كی ئازادی بهر ئافرهت كهوت ،به
داواكردنى (مافی خوێندن ،ههڵبژاردن
و جیابونهوه).
دواتر لهس���هرهتای س���هدهی نۆزدهدا،
بی���ری سۆس���یالیزمی ل���هالی ئافرهتدا
پهرهس���هندنی زۆری بهخۆی���هوه بینی،
لهوان ه (جان دۆران)ی فهرهنس���ی ،ك ه
ئافرهتێكی لێهاتو و قسهزان بو ،توانی
خ���ۆی كاندید ب���كات ب���ۆ ههڵبژاردنی
پهرلهمانی.
ئافرهتان توانییان ههن���گاوی گهورهتر
بنێ���ن ،ئهویش ب��� ه بهس���تنی یهكهم
كۆنگ���رهی سۆشیالیس���تییهكان ل��� ه
ئهڵمانیا ،س���اڵی  ،1907دوای ئهوهش
بهس���تنی دوهم كۆنگ���رهی ئافرهتانی
جیهانی س���اڵی  1910ل���ه كۆپنهاگنی
پایتهختی دانیمارك ،ك ه تیایدا یهكێك
ل ه بڕیارهكان���ی كۆنگرهكه ،دیاریكردنى
بهروارى 8ى مارس بو ب ه رۆژی جیهانى
ئافرهتان ،كه لهالیهن (كالرا تێنتكسن)
پێشنیازكرابو.
دانان���ی ههش���تی م���ارس بزوتنهوهی
ئافرهتان���ی زیاتر بهرهو پێش���هوهبرد،
لهوكاتهوه زۆرب���هی ئافرهتانی جیهان،
لهو رۆژهدا زۆرب���هی ئافرهتانی جیهان
بهشێوهیهكی س���هرنجڕاكێش دهكهون ه
باڵوكردنهوهی دروشمهكانیان.
كۆی ههمو ئهمانهی باسمانكرد ،نیشانی
دهدا كه ئافرهتان چ ڕێگهیهكی سهخت
و پ���ڕ ه���هوراز و نش���ێویان بڕیوه بۆ
داواكردن و چهس���پاندنی مافهكانیان،
رێگهیهك هێش���تا تهواو نهبوه ،بهڵكو
ماوه و بڕێكى زۆرتری لهپێشمانهوهیه.

کاریگەرییەکانی جیابونەوە لەسەر منااڵن

◘ 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؟
لەگ���ەڵ زیادبون���ی ئ���ەو دیاردەیەدا،
ه���ەردو کۆمەڵناس���ان و دەرونناس���ان
لێکۆڵینەوەی���ان لە باس���ەکە کردوە و
کاریگەریە نەرێنییەکانیان خستوهتەڕو.
لەگ���ەڵ ئەوەی بڕیارێکی هێندە قورس
و دژوار ناکرێ���ت کاریگ���ەری نەرێن���ی
لەس���ەر مناڵ دانەنێت ،ب���ەاڵم ئهگەر
چەند چارەسەرێک بگرێنە بەر ،دەکرێت
کاریگەرییەکان کەمتر بکرێنەوە.
لە کات���ی جیابون���ەوەدا ،تەنها خودی
بڕیارەک���ە نییە کە کاریگەری لەس���ەر
من���ااڵن دادەنێ���ت ،بەڵک���و روداوە
نەخوازراوەکانی دوای جیابونەوە زیاتر
دەرونی مناڵ ئاڵ���ۆز دەکەن .ئەوانەش
وەکو( :منااڵن دەبێت لەگەڵ یەکێک لە
بەخێوکەرەکان بژین و تا کۆتایی تەمەن
ناتوانن لەگەڵ خێزانەک���ەی جارانیاندا
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 بوهتە 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.
ههرچ���ى منااڵن���ی س���ەرو تەمەن 9
ساڵه ،کاردانەوەیەکی توندتریان دەبێت

ناتوانین مناڵەکان
لە کاریگەرییە
نەرێنیەکانی
جیابونەوە بپارێزین

دوابەدوای
جیابونەوە ،منااڵن
زیاتر بەالی کاری
نەشیاودا دەچن

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.
لەڕوی رەگەزیش���ەوە ،ک���وڕان ،لەژێر
کاریگ���ەری جیابون���ەوەدا رەفتاری���ان
توندت���ر دەبێت و پێیانوای���ە بۆچونی
ئەوان وەرنەگیراوە لەکاتی بڕیارەکەدا،
بەاڵم کچان ،لە روی دەرونیەوە توش���ی
شڵەژان و دڵتەنگی دەبن و هەندێكجار
دەگۆڕێت بۆ حاڵەت���ی خەمۆکی کورت
خایەن .ئهگەر لەالیەن دەوروبەریانەوە
سەرنجیان نەدرێت ،ئەوا توشی خەمۆکی
درێژخایەن دەبن.
سەبارەت بە کاریگەرییەکانی جیابونەوە
و چۆنێتی کەمکردن���ەوەی کاریگەرییە
نەرێنییەکان ،دەرونناس Wallerstein
لێکۆڵینەوەیەکی درێژخایەنی ئەنجامدا
بە بەشداری  131مناڵ 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».
ب���ۆ کەمکردن���ەوەی کاریگەریی���ە
نەرێنیی���ەکان ،دەرونناس���ەکە ئ���ەم
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 ئهگەر 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
و جەس���تەیی و دەرون���ی س���ەختدا
تێدەپەڕن و ناتوانن هەس���تەکانیان بۆ
کەس دەرببڕن .ئەوان خەم و پەژارە و
پرسیارەکانیان ئاڕاستەی کەس ناکەن
و لەگەڵ خۆیان���دا دەیپارێزن .ئەمەش
مەترسیدارە.
دەبێ���ت دای���ك و باوك ب���ە وریایی و
هۆش���یارییەوە لە پێداویس���تی روحی
و جەس���تەیی مناڵەکانیان بپرس���ن و
بەدەمیانەوە بچن .ئهگ���ەر مناڵەکە لە
تەمەنێکی کەمدایە ،ئەوا بیبەنە پارک و
ئەو شوێنانەی کە هەست بە ئاسودەیی
دەکات تێی���دا .ئهگ���ەر تەمەنێک���ی
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
دەکرێ���ت و زۆر ناب���ات کاریگ���ەری
جیابون���ەوە لە قوتابخان���ە و وەرزش و
چاالکیە رۆژانەکان���ی مناڵەکەدا رەنگ
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
ژیانی بەت���ەواوی تێکدەچێت .ئەمەش
داهاتوی مناڵەکە بە ئاراستەیەکی تردا
دەبات.
هەروەها ئامۆژگاری دایك و باوك دەکرێت
بەوەی هەرگی���ز مەهێڵن کێش���ەکانی
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.
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(لیر) چیهو چۆن خۆمانى لێبپارێزین؟
پزیشكێك :ژنان دو هێندهى پیاوان توشی ئهم نهخۆشیه دهبن

◘ نهوژین،
ئاال عەزیزـ سهرگوڵ خهلیل
ل ه دیدارێكدا (د .سوارە حەمید)،
خوێندکاری بۆرد (دکتۆرا)
لەنەخۆشییەکانی پێست و جوانکاری
پێست و نەشتەرگەری پێست،
سەبارەت بە نهخۆشی (لیر) و
هۆكار و جۆر و چارهسهرهكانى،
رونكردنهوهمان پێدهدات.
* لهروى پزیش���كییهوه چۆن پێناسهى
نهخۆشی (لیر) دهكرێت؟
لی���ر  Urticariaبریتییە لە دەرهاتنی
ئاوس���انێکی کاتی���ی س���ور ب���وەوە
لەس���ەرەوەی پێس���ت ،ب���ەاڵم (لی���ر
دەرکردنی زەبەالح) بریتییە لە ئاوسانی
کاتی لە ژێرەوەی پێست.
* هۆكارهكان���ى دروس���تبونى ئ���هم
نهخۆشیی و حاڵهت ه چیه؟
چهن���د هۆكارێ���ك ههن ك ه واباش���تره
ههریهكهیان بهخاڵ رونبكهینهوه:
 .1دەرم���ان :ههندێك ج���ۆری دهرمان
دهبن ه هۆی دروس���تبونى لی���ر ،وهكو
(پەنس���لین) كه هەندێكجار پەنسلینی
ناو خواردەمەن���ی دهگرێتهوه ،ههروهها
(ئهس���پرین) ك ه رێژەی %30ى حاڵەتی
لی���ر دەرکردن���ی درێژخای���ەن دوبارە
رودەدات���ەوە بەه���ۆی ئەس���پرینەوە.
ههروهها (سیفالۆسپۆرینەکان) ،وەک:
سیفالێکسین ،نساید و  ...هتد.
 .2خ���ۆراک :ه���ەر ج���ۆرە خواردنێک
دەکرێت ببێتە هۆی ئەم نەخۆش���ییە،
ب���ەاڵم زیاتر هەندێك ج���ۆری خۆراکی
وەکو( :شیرینی ،گوێز ،بەزالیا ،پاقڵە،
شلیک ،گۆش���ت ،کاڵەک ،برنج ،سێو،
لیمۆ ،هەرمێ و  ..هتد).
 .3تێکەڵکراوەکانی ناو خۆراک.
 .4ههوكردنى س���ەرەوەی سیس���تەمی

هەناس���ەدان ،یان ههوكردنى ئاڵوەکان،
ددان کلۆر ب���ون ،ههوكردنى لۆچەکانی
ل���وت ،تورەک���ەی زراو ،پرۆس���تات،
میزەڵدان و گورچیلە .یاخود ڤایرۆسەکان
وەکو (جگەر ،کرم���ی ریخۆڵە و کرمی
جگەر).
 .5باری دەرونی شێواو.
 .6شێرپەنجە.
 .7هەڵمژراوەکان :وهكو هەاڵڵەی گوڵ و
گیا ،تۆزی ناوماڵ ،پەڕ ،فۆرماڵدیهاید،
تۆزی عهلی بابا ،بۆنی نیس���کی لێنراو،
تۆوی پەمو ،توکی ئاژەڵ ،بۆنی ماکیاژ
و  ..هتد.
 .8ئەلکهول (مەی).
 .9نەخۆش���ی سس���تی وەک نەخۆشی
غودەی سام.
* لیر چەند جۆری هەیە؟ ئایا هەموی
کاریگەری لەسەر پێست هەیە؟
چهندین جۆری لیر ههن ،ك ه ئێمه لێرهدا
ههندێكیان دهخهین ه رو:
 .1لی���ر دەرکردن���ی کورتخای���ەن :لە
 6هەفت���ە کەمت���ر دەخایەنێ و پەڵەی
س���ور دەردێت و خورانى لهگهڵ دهبێت
و خێ���را دەبێت���ە لیری ب���ەرز بوەوەی
ئاوس���اوی پەمەیی کاڵ كه دەورەدراوه
بە (فلەیر) ،کە بریتییە لە ش���ەپۆلێکی
بەرزبوەوەی رەنگی پێستی کە لەهەمو
شوێنێکی لەش رو دەدەن.
هەندێجار لیرەکان بە رش���انەوە دەست
پێ دەکات ،دواتر لەگەڵ لیر دەرکردنەکە
هەس���ت بە الوازی ،س���ەر ئێشە ،سک
ئێش���ە ،س���کچون ،ئ���ازاری جومگە،
گێژبون ،بورانەوە و هەندێجار لەوانەیە
بچێتە قۆناغی داڕمانی سیستەمی.
 .2لیر دەرکردن���ی درێژخایەن :واتا بۆ
پتر لە  ٦هەفتە.
 .3لی���ر دەرکردنی تەنۆچکەیی :بەهۆی
پێوەدان���ی مێرو یان مێش���ولە یاخود
کێچ���هوه بەتایبەت ل���ە القەکانی مناڵ

رودەدات.
 .4لیر دەرکردنی فیزیکی :ك ه له چهند
جۆرێك پێكدێت ،وهكو :لیر دەرکردنی
نەخش���ەیی كه باوترین ج���ۆرە و  2بۆ
%5ى خهڵكى توشی دهبن.
* 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؟
بەڵ���ێ ،رێژەی توش���بونی رەگەزی مێ

دوجار زیات���رە 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 کاریگەریهكى هەیە؟
لیر لەهەمو تەمەنێک دەشێت دەرکەوێت،
بەاڵم رێژەی زیاتر یان کەمتر لە جۆرێک
بۆ جۆرێكی تر دەگۆڕێت و جیاوازە.
* چارهسهرى ئهم حاڵهت ه چیهو چۆن
دهكرێت خۆمان بپارێزین؟

 8رێنمایی بۆ کەمکردنەوەی ئازاری سوڕی مانگانە

جهس���ت ه ل ه خوێن و شانهكان دهكات،
بهاڵم ئهم كاره لهالیهكى ترهوه دهبێت ه
هۆی دروس���تبونى ئ���ازار .ههتا رێژهى
هۆرمۆنهك���هو گرژبونهوهكه زیاتر بێت،
ئازارهكهش زیاتر دهبێت.

◘ نهوژین
سوڕى مانگانه یهكێكه لهو بابهتانهی
ك ه زۆر كێش ه و ئاستهنگ بۆ ژنان
دروستدهكات ،بهتایبهتى ك ه ههندێكجار
سهردهكێشێت بۆ حاڵهت و نهخۆشیی
دیكه ،یهكێك لهو حاڵهتانهش ،بونى
ئازاره لهكاتى سوڕهكهدا.
بێگومان ههمو س���وڕێكى مانگانه ،جیا
له بێزاركهرییهكهى ،بهش���ێك ئازاریشی
ههیه ،بهاڵم ئهوهى ئێم ه لێرهدا باسیی
دهكهی���ن ،جۆرێكى جیاوازه ل ه ئازار ك ه

لهش و سهرئێش ه و سكچون ههیه.
ب ه ئازارى زۆر یان تیژ ناودهبرێت.
ئ���هو ئ���ازاره تی���ژ و زۆره ،پێ���ش ئ���هم ئازاره له كاتى س���وڕى مانگانهدا
دهس���تپێكردنى سوڕهكه دهستپێدهكات زیاتر دهبێت و تا تهواوبونى سوڕهكهش
به چهند رۆژێك ،ئهویش كاتێك كهسهك ه بهچهن���د رۆژێك ههر ب���هرهوام دهبێت،
ههس���ت ب ه ئازارێكى تون���د دهكات ل ه گوژم���ى ئازارهك���هش له ژنێك���هوه بۆ
بهش���ى خوارهوهى س���كى و بهتایبهتى یهكێكى تر دهگۆڕێت.
لهناوچهى حهوز ،ك���ه ههندێكجار ئهم
هۆكارهكانى ئازارى سوڕى مانگانه
ئازاره بۆ پهلهكانى خوارهوهى لهشیش
لهكاتى سوڕى مانگانهدا ،مناڵدان لهژێر
دادهبهزێت.
ئهم ئازاره بههۆی گۆڕانكاریی هۆرمۆنیی كاریگهری هۆرمۆنى (پرۆس���تاگالندین)
و جهستهییهوه رودهدات ،ههندێكجاریش دهس���ت ب���ه گرژب���ون و چونهناوخۆی
لهگهڵ ئهم ئازارهدا دڵتێكچون و رشانهوه دهكات بهشێوهیهكى بهردهوام و دوباره،
و گێژبون و بهرزبونهوهى پلهى گهرمی ئهم كارهش بهمهبهس���تى رزگاركردنى

دور کەوتن���ەوە ل���ە (گەرما ،فش���اری
دەرونی ،کهول ،دەرمانی ئەس���پرین و
نساید ،ئەو خواردنەوانەی ئەسپرینیان
تێدای���ە ،دەرمان���ە هۆش���بەرەکان،
بەتامکەری خۆراک و رەنگی خۆراکی و
خواردەمەنی لە قوتونراو).
ههروهها كهسى نهخۆش دهبێت لە زۆر
بەرکەوتنی خۆر دور بکەوێتەوە و کرێمی
دژە خ���ۆر بەکار بهێنێ���ت و جلوبەرگی
گونجاو لەبەر بکات.
ئهمه سهرباری چارهسهرى پزیشكیی ك ه
پێویست ه پزیشك بۆی دیاریی بكات.

رهحمدا ههبو.
 .5خواردنى ئهو خۆراكانهى كه پڕن ل ه
كالیسیۆم و مهگنیسیۆم و ڤیتامین B6
و ترش���ى ئۆمیگا  ،3وهكو :قهرنابیت،
ماسی تونهو س���هلهمۆن ،هێلكه ،قهل،
گۆشتى مانگا ،مۆز ،گهنمهشامی ،گهنم،
سپێناخ و كاهو.
 .6بهكارهێنانى گژوگیای سروش���تى،
وهكو :بهیبون ،زهنجهفیل ،نهعنا).
 .7بهكارهێنان���ى جهوهن���هى گ���هرم
و خۆش���ۆردن ل���ه گهرم���اوى گهرم بۆ
هێوركردنهوهى لهش.
 .8ئهنجامدانى چاالكی وهرزش���یی رێك
و بهردهوام.

ئهو ژنانهى زۆرتر روبهڕوى ئهم حاڵهت ه
دهبنهوه
زۆرترینى ئهوانهى توش���ى ئهم حاڵهت ه
دهبن ،كچانێكن كهتهمهنیان له خوار 20
ساڵیهوهیه ،واتا هێشتا كچ و كیژۆڵهن.
سهرباری ئهمهش ،كۆمهڵێك هۆكارى تر
ههن كه دهبنه هۆكارى دروستبونى ئهم
ژان و ئازاره .لهوانه:
 .1پێگهیشتن «باڵقبون»ى پێشوهخته،
چۆن خۆمان بپارێزین له توشنهبون
واتا پێش تهمهنى  11ساڵی.
بهم ئازاره؟
 .2خوێنبهربون���ى زۆر و تون���د لهكاتى
واباش���تره پێش ئ���هوهى چارهس���هر
سوڕى مانگانهدا.
وهربگ���رى بۆ چاكبونهوه ل���هم ئازاره،
 .3ناڕێكى ل ه سوڕى مانگانهدا.
ههندێك رێ���كاری خۆپارێزی���ی بگریت ه
 .4جگهرهكێشان.
بهر ك ه بهدورت بگرێت لهتوش���بون بهم
 .5بۆماوهیی «وراثه».
ئازاره ،ئهوانیش:
 .1كهم بهكارهێنانى ش���هكر و خوێ و
چۆن ئازارهكه كهم بكهینهوه؟
كۆمهڵێك رێكار و ههنگاو ههیه كه بهبێ مادهى كافایین و كحول.
بهكارهێنانى داو دهرمانى پزیش���كیی .2 ،ئهنجامدان���ى راهێنان���ى وهرزش���ی
دهتوانین بیگرینه بهر بۆ كهمكردنهوهى بهش���ێوهیهكى رێ���ك و ب���هردهوام،
بهش���ێوهیهك له ههفتهیهك���دا  4بۆ 5
ئازارهكه ،ئهوانیش:
 .1بهكارهێنانى ههندێك ئازارشكێن ك ه رۆژ راهێن���ان بكهیت ههر رۆژه و ل ه نیو
پێویست ب ه رهچهتهى پزیشك ناكات .كاتژمێر كهمتر نهبێت.
 .2بهكارهێنان���ى ئ���هو دهرمانان���هى  .3كهمكردنهوهى ماندوبون و دڵهراوكێ
ك��� ه م���ادهى دژه هۆرمۆنهكان���ى و فشاری دهرونى.
(پرۆس���تاگالندین)ى تێدای��� ه لهژێ���ر  .4خۆدورگرتن ل ه جگهرهكێشان.
 .5خهوى رێك ل ه شهودا ،بهشێوهیهك
چاودێریی پزیشكی پسپۆڕ.
 .3بهكارهێنانى حهپی دژه سكپڕبون ك ه خهوتنت كهمتر نهبێت ل ه  8كاتژمێر.
هۆرمۆنى پرۆگسترۆن و ئهسترۆجینی  .6خواردن���هوهى بڕێكى باش���ی ئاو،
بهشێوهیهك رۆژى بهالی كهمهوه  2لیتر
تێدایه.
 .4نهش���تهرگهریی ،ئهگ���هر وهرهم ل ه ئاو بخۆیتهوه.

ههمهڕهنگ
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لەیال زاناكهى كورد
ئێمە دەبێت
هەرگیز بێهیوا
نەبین

دهسهاڵتى عێراقی ههتا لهسێدارهى نهدا
◘ نهوژین ،شاران بەرزنجی
دانهسرهكا ،له باكوریش لهیالیهك كه بۆ
چهندین س����اڵ له كونجی زیندان ئاخنرا،
دهبێت چ قهدهرێك بێت كه
بهاڵم نهیانتوانى گهردێك له دڵسۆزیی و
«لهیال»كانى كورد وهها دلێر و
نیشتمان پهروهریی ئهو كهم بكهنهوه.
قارهمان بن كه نه پهتى سێداره
لهم ژمارهیهدا ،باس����ی لهیالی دوهمیان
بیانترسێنێت و نه كونجی زیندان؟
دهكهین ،لهیالكهى باكور ،لهیال زانا.
ئهگهر عهرهب «لهیال» به رهمز و
زانا ،س����اڵی  1961لە ش����اری ئامەدی
هێماى خۆشهویستی و ئهڤین بناسن،
باک����وری کوردس����تان هاتوهت����ە دونیا،
ئهوا بێشك بۆ كورد ،ناوى «لهیال»،
بو ب����ە یەکەمین ژنی ک����ورد کە توانی
هێمایه بۆ سهرنهویی نهكردن و
ببێتە ئەندامی پەرلەمانی تورکیا ،بهاڵم
قارهمانێتى و خۆشهویستی نیشتمان.
مان����هوهى لهو پارلهمانه زۆری نهخایاند،
لهمێژوى تازهى سیاسیی كورد دا 2 ،لهیال چونكه بەهۆی قسەکردن بەزمانی کوردی
زۆر بهناوبانگن ،لهیالیهك له باشور ،كه لە پەرلەمانی تورکیا ،بۆماوەی  10ساڵ

زیندانی کرا.
وردهكاریی روداوهكه وههابو كه لەساڵی
 1991لە مەراس����یمی سوێند خواردنیان
وهكو پارلهمانتار له پەرلەمانی تورکیا،
لەگ����ەڵ ش����ەش پەرلەمانت����اری دیکەی
ک����ورد بە ک����وردی س����وێندیان خوارد.
ههر لەو مەراس����یمەدا لەیال رەنگەکانی
ئااڵی کوردستانی لە ناوچەوان و پرچی
بەستبو.
پاش ئ����ەم مەراس����یمە پەرلەمانتارانی
ک����ورد (لەیال زان����ا ،ئۆره����ان دۆغان،
س����ەلیم س����اداک و خەتی����ب دیجلە) بە
 15س����اڵ زیندانیک����ردن حوکمدران ،دو
پەرلەمانتارەکەی تریش (زوبێر ئایدار و

یەشار کایا) ههڵهاتن.
س����اڵی  2001دادگای ماف����ی مرۆڤ����ی
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  2004پاش 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  6خەاڵتی گرنگی
جیهانی بەدەست هێناوە.
ساڵی  1995لەالیەن یەکێتی ئەوروپاوە
خەاڵت����ی «س����اخارۆفی» پێبەخش����را،
ب����ەاڵم بەهۆی زیندانی بونی تا س����اڵی
 2004نەیتوانی ئ����ەو خەاڵتە وەربگرێت.
خەاڵتی دەزگای «رافت����ۆ»ی نەرویجی
بۆ ئاش����تی لە س����اڵی  1994وەرگرتوە.
س����اڵی  1996خەاڵتی «ڤاڵدۆس����ت»ی
ئیتاڵی بۆ مافی مرۆڤی وەرگرت .س����اڵی
 1996خەاڵت����ی «ئاخن»ی ئەڵمانی بۆ
ئازادی ڕادەربڕین پێبەخش����را .لە نێوان

مەترسییەکانی تێکچونی پێست لە مانگی رەمەزاندا
پێویستە لە ژەمە
خۆراکی بەربانگ
خواردنی تەواو
بخورێت

بۆ کەمکردن����ەوەی کاریگ����ەری رۆژو و
پارێزگاریک����ردن ل����ە پێس����ت ،رەچاوی
ئەمانەی الی خوارەوە بکە:
 .1دورکەوتن����ەوە ل����ە بەرکەوتن����ی
راستەوخۆی تیشکی خۆر و بەکارهێنانی
کرێمی دژە خۆر و کرێمی نەرم کەرەوەی
تایب����ەت ،بەکار هێنان����ی ڤیتامین ()E
ب����ۆ لێ����و ،ئەمانەس����ودیان دەبیت بۆ
کەمکردنەوەی کاریگەری رۆژوەکە لەسەر
بەکارهێنانی
پێست.
ڤازلین پێویسته
 .2بەکارهێنانی ڤازلین یان نەرم کەرەوە،
بۆ رزگاربون لە وشکبونەوەی ناو لوت کە
بۆ رزگاربون لە
به هۆکاری دروس����ت بونی برین و خوێن
وشکبونەوە
بەربونی لوت دادەنرێت.
 .3هەروەکو چۆن خانمان بە بەردەوامی
کێش����ەی کەم����ی (ئاس����ن)یان هەیە،
پێش����نیارمان ب����ۆ خانمان ل����ە مانگی
رهمهزان����دا بەکارهێنانی گروپی ڤیتامین
 Bلەژێر چاودێری پزیش����کی پسپۆردا ،وەک( :کال����ۆری ،کاربۆهیدرات ،پرۆتین
بۆئەوەی دوای مانگی رهمهزان توش����ی و س����ەوزهوات) ،بۆ ژەمی پارش����ێویش
کەمی ئاس����ن و قژهەڵوەرین و ش����کانی (س����ەوزەوات و بەرهەمەکانی سپیایی)
گرنگ����ن بخورێن ،ه����هروهك زۆر گرنکە
نینۆکەکان نەبنهوه.
 .4بۆ رێگریکردن لە وش����کبونی پێست ،لەه����ەردو ژەمەک����ەدا میوەیەک����ی باش ماندوبون و هیالکی رۆژانە رزگاری دەکات
و به چارەس����ەرێکی باش����ی نەهێشتنی
پێویس����تە لە هەردو ژەمە خۆراکییەکە بخورێت.
بڕێکی زۆر ئاو بخورێتەوەو دوربکەونەوە  .6باش����ترین ماسکی روخسار بۆ مانگی رەش����ی ژێ����ر چاوەکانی����ش دادەنرێت،
ل����ە خواردنەوەی (چای ت����ۆخ و کۆال) ،رهمهزانیش ماس����کی ماست و خەیارە ،بەاڵم ماست لەمادەی بەکتریایی بەسود
چونکە ه����ۆکاری کەمکردن����ەوەی ئاوی خەی����ار پێکهاتوە لە چەن����د توخمێکی پێکهاتوە ،پێس����ت لە خان����ە مردوەکان
گرنگ ،یارمەتی چاالککردنەوەی خانە و رزگاردەکات .ب����ۆ ئ����ەم مەبەس����تەش
لەشن.
 .5پێویس����تە لە ژەمە خۆراکی بەربانگ شانەکانی پێس����ت دەدات ،جگە لەوەش دەتوانیت بەم شێوەیە ماسکەکە ئامادە
خواردنی تەواو بخورێت ،بهش����ێوهیهك م����ادەی گۆگ����ردی تێدای����ە و جوانی و بکەیت:
هەمو گروپ����ە خۆراکییەکانی تێدا بێت ،بریقەداری بە پێس����ت دەبەخشێت و لە ی����ەک دانە خەیار لە رەندە بدەن و یەک

س����اڵەکانی  1998- 1995کاندیدکرا بۆ
وەرگرتنی خەاڵتی ئاش����تی نۆبڵ .ساڵی
 2008خەاڵتی «خوان ماریا باندریس»ی
ئیس����پانی پێبەخشرا .لەش����اری رۆمای
ئیتاڵیا رەگەزنامەی فەخری ئەو واڵتەی
پێبەخشرا.
لەی��ل�ا 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 سیستهم و دەوڵەتەکان ویستویانە
ناسنامەی نەتەوەییمان بسڕنەوە».
لەی��ل�ا زانا ،پاش ئازادبونیش����ی لهكارى
سیاس����ی و پارلهمانت����ارى بهردهوامبو،
ئێس����تا وەک کەس����ایەتیەکی سەربەخۆ
كاردهكات لهپێن����او بهرقهراركردن����ى
دیموكراس����ی له توركی����ا و دابینكردنى
ت����هواوى ماف ه مهدهنی و سیاس����یهكان
بۆ تاك����هكان و ك����ورد بهتایبهتى .نهك
ل����ه توركی����ا ،بهڵك����و ههوڵهكانى ئهو
بۆ سهرخس����تنى دۆزی كورد گش����تگیر
كردوهتهوه ،لهمپێناوهش����دا چەندین جار
سەردانی هەرێمی کوردستانی کردوە.

دەربارەی
نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.
یەک����ەم ژم����ارەی ل����ە 2016/12/26
دەرچوە.
رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
لۆکاڵ����ی دەس����تی پێکردوەو پاش����ان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنام����ەی (نەوژی����ن) یەکێک����ە ل����ە
چاالکیەکان����ی پرۆژهى رادی����ۆى دهنگ
به پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه لە چاالکیەکانی
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن
سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچ����ن كهپێش����تر خولێك����ى راهێنانیان
لهالیهن رادیۆی دهنگهوه بۆئهنجامدراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.

◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
رهمهزانی ئەمساڵ هاوتایە لەگەڵ
دەستپێکردنی وەرزی گەرما ،ئەمەش
بهتایبهتى جێی نیگەرانی ژنانه ،چونکە
گەرما و بە رۆژو بون کاریگەری نەرێنی
لەسەر پێست دروست دەکات و توشی
وشکبون و توێژ هەڵدانی دەکات.

ئێمەی کورد
هەرگیز شەڕمان
لەگەڵ گەالن دا
نەبوە

بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07480207400

کەوچک ماستی بۆ زیاد بکەن ،لە دواییدا
بەتەواوی لە پێس����تی روخس����ارتی بدە،
ب����ا بۆماوەی  15ب����ۆ  20خولەک 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
پارێزگاری ل����ە جوانی و گەش����انەوەی
پێستی روخسارتان بکەن .

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

شیعر و دوکانداریی..
ئەزمونی کچە شاعیرێک لە بازاڕ دا
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
ناوى (سارا مهجید) بهگوێی
ئهوانهى لهگهرمیان كاریان ل ه بوارى
رۆژنامهوانى و ئهدهبیات و نوسین دا
كردوه ،نامۆ و نهبیستراو نییه ،ئهو
یهكێكه له پێشینهترین ئهو كچانهى
دهڤهرهكه كه دهستى بهكارى نوسین
و رۆژنامهوانییكردوه ،ههروهك وهكو
كچێك تواناكانى خۆی ل ه چهندین
بوار و كایهدا بهكارهێناوه ،لهدواین
وێستگهشی دا ،روی له ههنگاوێكى
جیاواز ناوه ،كه ئهویش كردنهوهى
فرۆشگایهكى تایبهته ب ه جوانكاریی
ژنان.
سارا مەجید ،لەدایکبوی شاری کەالره و
تەمەن  29ساڵه ،دەرچوی بەشی زمان
و ئهدهبى کوردییە له زانكۆى گهرمیان.
ئەو کە لەچەندین بواری جیاجیا کاری
ک���ردەوە ،رهنگ ه دیارترینیان ش���یعر و
نوس���ین بێت ،ئهم ه س���هرباری ئهوهى
لهگهڵ چهن���د كچێكى دیكهى هاوڕێیدا،
یهكهمی���ن رۆژنام���هى تایبهتمهن���د ب ه
ژنانییان بهن���اوى (پاریا)وه لهگهرمیان
دهركردوه.
چهن���د مانگێك ه ئهم كچه روی لهكارێك
كردوه ك ه تاڕادهیهك جیاوازه لهكارهكانى
پێشوترى ،ئهویش كردنهوهى دوكان و
فرۆشگایه .ئاخۆ چیی پاڵی بهم كچهوه
ناوه بۆ رو كردنه ئهم بواره؟
بۆ وهاڵمى ئهم پرسیاره ،به یهك رست ه
وهاڵم دهداتهوه «دهمهوێت بیسەلمێنم
ک���ە ژنی���ش دەتوانیت هەم���و کارێک
بکات».
ئهو ل ه رونكردنهوهى زیاترى هۆكارهكاندا،
ئاماژهى بهوهكرد كه بهپێی تێگهیشتنى
خۆی ،س���هربهخۆیی ئابوریی ،خاڵێكى

دهمهوێت
بیسەلمێنم ژنیش
دەتوانیت هەمو
کارێک بکات

گرن���گ و بگ���ره جهوههریی��� ه بۆ ژنان
ئهگهر بیانهوێ���ت لهكۆمهڵگادا خاوهنى
كهسایهتى خۆیان بن.
وتى« :هۆکاری کردنەوەی ئەو دوکانە
ئەوە بو ک���ە بتوانم لە روی ئابورییەوە
س���ەربەخۆ بم ،چونکە پێموایە ئافرەت
تا لە روی ئابورییهوه سەربەخۆ نەبێت،
ئەگەری چەوساندنەوەی زیاترە».
سارا ،پێش نزیكهى  15ساڵ و لهدواى
ساڵی ()2004هوه دهستى ب ه نوسین و
باڵوكردنهوهى بابهتهكانى كردوه ،لهگهڵ
ئهوهشدا وهكو رۆژنامهنوس و چاالكوان
و مامۆستاش كارى كردوه.
ئهو دهڵێت :ئهم كارهى ئێس���تا دهستم
داوهتێ ،لهگهڵ كارهكانى دیكهم جیاوازه
و زۆر یهكناگرن���هوه ،ب���هاڵم دهمهوێ

پێداویس���تیهكانى ژنانى كۆكردوهتهوه
كارێكى نوێ تاقی بكهمهوه.
سارا مهجید ،ك ه لە رابردودا لەبوارەکانی و دهیهوێ���ت ژنان ل ه رێگ���هى ئهوهوه
ش���یعر و مناڵ و ژن���ان و رۆژنامهوانی پێداویس���تیهكانیان دهس���ت بكهوێت.
دا کاریک���ردوە ،وهكخ���ۆی وتى لەروی وهكخۆى دهڵێت چ���اوهرێ دهكات ئهم
دەرونیی���ەوە پێیخ���ۆش ب���وه جۆری دوكانهى بكات به پرۆژهیهكى گهورهتر
کارەک���ەى بگۆڕێ���ت و بوارێكى جیاواز و ژن���ان و كچانى دیكهش بتوانن چاوى
لێبكهن.
لهوانهى بینیویهتى ،تاقیبكاتهوه.
ئ���ەو ب���اس ل���ە ئامانج���ی کردنەوەی دهرباری ئهو كهسانهش���ى كه پاڵپشتی
دوکانەكهى دەکات و دەڵێت« :ئامانجی ب���ون لهم پرۆژهی���هى دا ،وتى« :جگە
من خزمەت کردن بوە بە ژنانی ناوچەکە لە دایک و باوکم هیچ کەس پش���تگیری
بۆ ئ���ەوەی بتوانن پێداویس���تیهکانیان بەردەوام���م نەب���وە ،بگ���رە رێگریەکی
الی ژنێک بکڕن ،چونکە ژنان ش���ەرم زۆریشم لێکراوە».
دەکەن بەئازادی مامەڵەی پێداویس���تی ه ئهو ب���اس ل���ەوە دەکات ک���ە کچان
ژنانەکانی خۆیان الی فرۆش���یاری پیاو پێویس���تە تێبگەن جگە لەخۆیان هیچ
کەس یارمەتیان ن���ادات .ههروهك ئهو
بکەن».
ل��� ه دوكانهكهیدا (س���ارا) س���هرجهم پاس���اوانهش رهد دهكات���هوه كه كچان

بهناوى «رێگرییهوه» دهیهێننهوه.
لهوبارهوه وتى« :ئەو رێگریەی بۆ کچێک
دروس���ت دەبێت لە ماڵەوە ،بۆ منیش
بهههمانش���ێوه دروس���ت دهبێت ،تەنها
جیاوازیهکە قوربانی و هەوڵدانە».
بۆ ههمو كارێكى مرۆڤهكان و بهتایبهت
ژنان 2 ،بهره دروست دهبن ،بهرهیهكى
پش���تگیر و بهرهیهك���ى دژ( .س���ارا)
ئاماژه ب���هوهدهكات ك ه زهحمهتى زۆری
بینیوه ت���ا توانیویهتى ئهم بیرۆكهیهى
جێبهجێ بكات ،بههۆی ئهو ناڕهزایهتى
و رێگریانهى ههبوه ،باسلهوهش���دهكات
بهه���ۆی ئ���هم ههن���گاوهوه زۆر کەس
مامەڵ���ەی لەگ���ەڵ دا گ���ۆڕاوە و زۆر
کەسیشی لەدەستداوە ،بەاڵم سهرباری
ئ���هوهش هێش���تا گهش���بینهو نائومێد
نەبوە.
سارا ،له بارهى گرنگى كاركردنى ژنانهوه
ئهوه دهخاتهڕو ك ه بەدەستهێنانی ئازادی
و خاوەندارێت���ی خ���ود ،ب���ەر لە ههمو
شتێك هەوڵ و س���ەلیقەیە «پێویستە
هەر کچێک بەپێى ژینگەی خۆی هەوڵی
ئازادی بدات».
ئهو به تۆنێك ل ه هۆشداریدانهوه ئهوهشى
وت« :گرنگ���ە ئازادی���ی لە سروش���تی
ژنبونی خۆت دورت نەخاتەوە».

خاتونی فۆتۆگرافەر

ئەو کچانەی لەمەودوا کامێرایەکیش دەخەنە ناو جانتاکانیانەوە

◘ نهوژین ،هاوژین مههدى
ئهو خولیایهى (ماریا) ههیهتى بۆ
فۆتۆگرافی «وێنهگرتن» و كارى
لهسهر دهكات ،رهنگه تا پێش چهند
ساڵێك ،ب ه خهیاڵیش كچان بیریان
لێنهكردبێتهوه ،بهاڵم ئێستا نهك
خۆی ،بهڵكو چهندین كچى دیكهش
هاوڕێین و پێكهوه كارى فۆتۆگرتن
ئهنجام دهدهن.

لەماوەی���ەی یەک س���اڵ دا ژمارەیەکی
بەرچ���او لە کچانی گەرمی���ان رویان لە
فێربونى فۆتۆگرافی و خولهكانى راهێنان
ل���هم بوارهدا ک���ردوە ،هەندێکیش���یان
لەدوای خولەکان بەردەوامیان بە کاری
وێنەگرتن داوە.
بەشێک لەو كچانه ،باس لهوهدهكهن ك ه
ئەگەرچی نەیان توانی���وە بههرهكهیان
بکەن بە پیش���ە ،بەاڵم بەردەوامیان بە
وێنەگرتن داوە و لێی دانهبڕاون.

حەزم بۆ
وێنەگرتن
وایلێکردوم ببم ه
فۆتۆگرافهر

رێژەی
بەشداریکردنی
ئافرەتان لە خولی
فۆتۆگرافی رو لە
زیادبونە

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 بكهم،
پێمخۆشە ل ه داهاتوشدا حهز و خولیاكهم
بک���ەم بە پیش���ە و س���ود بگەیەنم بە
دەوروبەرەکەم».
ئ���هو كچه خولیای خ���ۆی بۆ وێنهگرتن
وهها پیش���ان دا كهههر شتێکی جوان
ببینێت حەز به وێنهگرتنى دهكات.
لهبارهى گرنگی���ی خولهكانى راهێنان و
فێركردنى فۆتۆگرافیهوه( ،ماریا) وتى:
«س���ەرەتا هیچم ل���ە کاری فۆتۆگرافی
نەدەزان���ی بەتایبەت کامێ���را ،چونکە
بە مۆبایل وێن���ەم دەگرت ،بهاڵم پاش
بهش���داریكردنم ل���ه خول���هكان ،فێری
ئەوەبوم چۆن بتوانم وێنەیەکی ش���یاو
بگرم ،هەروەه���ا خۆم بگونجێنم لەگەڵ
ئەو شوێنەی کە وێنەی تێدا دەگرم».
ئهگهرچ���ی زۆرێ���ك ل���ه بهش���دارانى
خولهكانى فۆتۆگرافی نهیانتوانیوه پاش
تهواوكردنى راهێنانهكان ئهم بواره بكهن
ب ه پیشه ،بهاڵم لهبهرامبهردا ژمارهیهك

كچ ههن كه ئهو كارهیان كردوه.
ئاسیا حسێن )20( ،ساڵ ،یهكێكه لهو
كچان���هى كه پ���اش تهواوكردنى خولی
فێربونى فۆتۆگرافی ،بهردهوامه لهسهر
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.
ئ���هو كچ���ه فۆتۆگراف���هره ،بون���ى
فۆتۆگرافەری کچ هاوشێوهى كوڕان ك ه
ئهو كاره بكات ،به پێویست دهزانێت.
ئاماژهى بهوهشكرد ك ه ئهو لهسهرهتاوه
وهك���و حهزێك تێكهڵ ب���هم بواره بوه،
ب���هاڵم دوات���ر توانیویهت���ى پ���هره ب ه
خۆی بدات و تائێس���تا بهشداریی ل ه 3
پێشانگاى فۆتۆگرافیی دا كردوه.
هاوشێوهى (ئاس���یا)( ،سارا)ش وهكو
كارێكى ئاس���ایی بهش���داریی له خولی
فێربونى فۆتۆگرافی كردوه ،بهاڵم دواتر
ئهم خوله ،خولیای بون ب ه فۆتۆگرافهریی
ل ه سهرى دا سهوز كردوه.

ئهو ك ه كچێكى تهمهن ( )22ساڵه ،بۆ
(نهوژین) وتى« :س���ەرەتای بیرۆکەی
بەش���داری کردنم ل ه خولی فۆتۆگرافی
تەنه���ا هیوا و حەزێکی بچوک بو ،بهاڵم
دوای بەش���داریکردنم ،لە گرنگی وێنە و
دونیای فۆتۆگرافی گهیشتم».
وتیش���ی« :دوای تەواوبونی ئەم خولە
دەتوانم بڵێ���م فۆتۆگرافی نیوەی ژیانی
منی گرتوهتەوە .هی���وادارم گرنگی بە
فۆتۆگرافەری کچیش بدرێت و کچانیش
بتوانن بیکەن بە پیشە».
ئهوهى تێبین���ی دهكرێت ،لهئێس���تادا
رێژهى بهش���داریی كچان ل ه خولهكانى
فێربون���ى فۆتۆگراف���ی دا بهڕادهیهكى
بهرچاو پهرهى سهندوه.
لهمبارهوه( ،کۆسار عومەر) ،بەڕێوبەری
گروپ���ی فۆتۆگرافەران���ی گەرمیان ك ه
چهندین خولیان ل���هم بوارهدا بۆ كچان
كردوهتهوه ،بۆ (نەوژین) وتی« :رێژەی
بەش���داریکردنی ئافرەت���ان ل���ە خولی
فۆتۆگرافی رو لە زیادبونە و هیواداریشم
بەردەوام بن لە سەری».
لهبارهى وردهكاریی خولهكانیانهوه ،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».
ئهو كوڕه فۆتۆگرافهره ،داواكاریشه ك ه
ئەو ش���وێنانەی کە دەتوانن کار بکەن
ب���ۆ كچ���ان ،دس���تگیرۆیی و هاوكاریی
كچان���ى فۆتۆگراف���هر بك���هن و هانیان
بدهن بۆ ئهوهى ل ه كارهكهیان بهردهوام
ب���ن ،چونک���ە وهكخۆی وت���ى« :ئێمە
ل���ە ناوچەیەکداین ک���ە بارودۆخهكهى
بەشێوەیهكە ناخوازرێت ئافرەتان بێنە
ناو کاری فۆتۆگرافیەوە».

