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ژنانی گهرمیان كۆتایی به
«قۆرخكاریی پیاوان بۆ سیاسهت» دههێنن

◘ نهوژین
بهشێكى بهرچاو ل ه ژنانى گهرمیان
رو ل ه كایهى سیاسهت دا دهكهن
و بهمهش خهریكه كۆتایی بهو
قۆرخكارییه دێنن كه ل ه بوارى

رۆژنام���هى نهوژین كه ل ه الپهڕه ( )2دا
سیاسهت دا بۆ پیاوان ههیه،
باڵوكراوهتهوه ،زیاتر له پێش���و ،ژنانى
ههروهك ژمارهیهكى بهرچاو ل ه ژنان
گهرمی���ان رویان لهكایهى سیاس���یی و
خۆیان لهسهر لیسته جیاوازهكان بۆ
كاركردن لهو بوارهدا كردوه.
ههڵبژاردنى ئهمجاره پااڵوتوه.
بهپێی راپۆرتهكه ،لهئێس���تادا بهشێكى
بهپێ���ی راپۆرتێك���ى ئ���هم ژمارهیهى بهرچاو له حیزب و الیهنه سیاسیهكانى

ههرێ���م ل��� ه گهرمیان ،كادی���ری ژن ل ه
پێكهاتهى دا ههن ،ههروهك بهش���ێكى
تر له ژنان لهم نزیكانهدا پهیوهندیان ب ه
رێكخستنه حزبیهكان كردوه.
لهوبارهوه ،فرمێسك عوسمان ،ئەندامی
ئەنجومەن���ی گش���تی هاوپەیمانیی بۆ
دیموكراسیی و دادپەروەریی لە گەرمیان،
بۆ (نەوژین)ى وتوه« :بەش���داریی ژن
لە سیاسەتدا گرنگە ،چونكە ژن نیوەی
كۆمەڵگە پێكدێنێت».
الیخۆشیهوه ،ش���هیما جهمال ،ئەندامی
دەس���تەی كارگێڕی مەكۆی بزوتنەوەی
گۆڕان لهكهالر ،ب���ۆ (نەوژین) ئاماژهى
ب���هوهداوه «ه���ەر ئ���ەو پیاوانەی لە
لوتك���ەی دەس���ەاڵتن و مافەكانی ژنان
پێشێل دەكەن ،لەالیەن ئێمەی ژنانەوە
گەورەكراون و بەخێوكراون ،بۆیە گرنگە
ژنان خۆیان مافەكانیان وەرگرنەوە».
ههروهك ئاوات ئەحمەد ،كارگێڕى ناوچەی
پارتیی لهكهالر ،دهڵێت« :دەمەوێت لە
رێگەی ئەو پلە حیزبییەی كە هەمە ،لە
رێگەی تواناكەمەوە بەرزتری بكەمەوە و
بچمە پێشەوە».
لهالیهك���ى دیك���هوه ب���ۆ ههڵبژاردنى
ئهمجارهى ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق،
ژمارهیهك ل ه لیستهكان كاندیدای ژنیان
له س���نورى گهرمیاندا ههیه ،لهوانهش
لیس���تهكانى( :نهوهى ن���وێ ،یهكێتى
نیشتمانى ،ئازادیی).

بۆچی کوڕان
و کچان لە
قوتابخانە جیا
دەکرێنەوە؟

ژنانی رزگاربوی ئەنفال
هەم دایک بون و هەم
باوک
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لەکەالر دو خوشک
پێکەوە نانەواخانەیەک
بەرێوەدەبەن
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کارگوزارەکان...
فریشتەکانی
خاوێنکردنەوەی
قوتابخانە
»»6

ئایا شیری قوتو دهبێت ه
شوێنگرهوهى شیری
دایك؟
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«سیاسەت تەنیا بۆ پیاوان» کۆتایی هات
گرنگە ژنان
خۆیان مافەكانیان
وەرگرنەوە

سهرهتاكانى گۆڕینی بهدیار دهكهوێت ،پێكدێنێت».
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
بهتایبهت���ى كه ژمارهیهك ل���ه ژنان ل ه فرمێس���ك لە درێ���ژەی لێدوانەكەیدا،
رێگ���هى حیزبهكان���هوه هاتونهت��� ه نێو وتی« :پێویس���تە ژنان ،شانبەش���انی
ئەگەرچی پێشتر سیاسەت بەكاری
پیاوان ،تواناكانی خۆیان پیشانبدەن لە
پیاوان دەزانرا و دادەنرا ،بهاڵم وادیاره بوارى سیاسهت.
ژنانى گهرمیان دهیانهوێت ب ه چاالكیی فرمێسك عوسمان ،ئەندامی ئەنجومەنی بڕیارداندا»
گش���تی هاوپەیمانیی بۆ دیموكراسیی و وتیش���ی« :ژنان كە خاوەن���ی بڕیاری
بهشدارییان لهم كایهدا ،ئهو بهرگ ه
دادپەروەریی لە گەرمیان ،بۆ (نەوژین) خۆیان بن ،دەتوان���ن مافەكانی خۆیان
لهبهرى سیاسهت دابکەنن.
باس لەوە دەكات كە بۆچی بەش���داریی بەدەست بهێنن».
بهش���ێك ل���ه ئافرهتان���ى گهرمی���ان،
بهردهوام لهگهرمیان زیاتر لهناوچهكانى سیاسەتی كردوە؟
تر ،بهش���داریی ژنان لهكایهى سیاسیی دەڵێت« :بەش���داریی ژن لە سیاسەتدا باس���لهوهدهكهن كه سیاس���هت حهز و
دا الواز بوه ،بهاڵم ئهم واقیعه خهریكه گرنگ���ە ،چونكە ژن نی���وەی كۆمەڵگە خولیایهكى لهمێژینهیانه ،ههربۆی ه ئهگهر

پێشوتر دهرفهتى ئهوهیان پێنهدرابێت،
ب���هاڵم ئێس���تا توانیویان��� ه خۆیان لهو
بوارهدا ببیننهوه.
ش���ەیما جەم���ال ،ئەندامی دەس���تەی
كارگێ���ڕی مەكۆی بزوتن���ەوەی گۆڕان
لهكهالر ،بۆ (نەوژین) وتی« :سیاسەت
حەز و خولیای مناڵی من بوە ،ئەمەش
وای كردوە بێمە ناو ئەم كایەیەوە».
ئهو «ههڵسوڕاوهى» بزوتنهوهى گۆڕان
ئام���اژهى دا كهلهگهرمیان دا ئێس���تا
رێژەی ژنان لەم كایەدا زیادی كردوە.
وتیش���ی« :ئەوەی گرنگ���ە نابێت ژنان
ل���ە ماڵەوە دانیش���ن ،چاوەڕوانی ئەوە
بن ك���ە مافەكانیان لە الیەن كەس���انی
ترەوە بەدەست بهێنرێت ،بەڵكو دەبێت
خۆمان تێبكۆشین و خۆمان مافەكانمان
وەرگرینەوە».
ئام���اژەی دا «هەر ئ���ەو پیاوانەی لە
لوتك���ەی دەس���ەاڵتن و مافەكانی ژنان
پێشێل دەكەن ،لەالیەن ئێمەی ژنانەوە
گەورەكراون و بەخێوكراون ،بۆیە گرنگە
ژنان خۆیان مافەكانیان وەرگرنەوە».
زۆرج���ار بڕیارێك���ى پێش���وهخته ل��� ه
كۆمهڵ���گادا دراوه ب���هوهى حیزبهكان
رێگ ه به بونى ژنان ل ه نێویاندا نادهن و
رۆڵیان قهتیس دهكهن ،بهاڵم كادیرێكى

ئافرهتى پارتى دیموكرات ،ئهم رایه رهد
دهكاتهوه.
ئاوات ئەحمەد ،كارگێڕى ناوچەی پارتیی
لهكهالر ،وت���ى« :لەناو حیزبەكەمدا ژن
وەك پیاو خاوەن بڕیارە ،بۆیە دەمەوێت
لە رێگەی ئەو پلە حیزبییەی كە هەمە،
لە رێگەی تواناكەمەوە بەرزتری بكەمەوە
و بچمە پێشەوە».
ئاوات ،ئاماژهى بهوهكرد كه دهبێت ژنان
ههمو ههوڵێك بدهن لهوهى ئهو وێنهی ه
كاڵ ببێتهوه له بیری خهڵكى دا بهوهى
سیاس���هت تهنها كارى پی���اوه «لەهەر
ش���وێنێك بم هەوڵ بۆ ژنان دەدەم ،تا
سیاس���ەت تەنها بەهی پیاوان نەزانن و
بێنە پێشەوە».
شەیما جهمال-یش رایوایه بونی ژنان و
رۆڵبینین و چاالكی���ان ،وا لە ژنانی تر
دەكات بێنە ناو سیاس���ەتەوە ،ئهمهش
س���ودى دهبێت بۆ ئهوهى ژنان پێكهوه
«بگەنە ئامانجەكانیان».
ئهگهر كهس���انێك ههبن كه پێیانوابێت
بهش���داریی ژنان ل ه سیاسهت دا مافه،
ئهوا ئافرهتێكى سیاسهتوان وایدهبینێت
كه ئهركیشه.
بەهارە س���ەروەر ،ئەندامی ئەنجومەنی
ك���ەالرى جواڵنهوهى ن���هوهى نوێ ،ب ه
(نهوژی���ن)ى وت« :كاری سیاس���ەت
و بڕیاردان لەس���ەر ئێس���تا و داهاتوی
خۆمان ،ئەركی هەمو كەسێكە ،ژنانیش
بەشێكی ئەو ئەركەیان لەسەرە».
ئهگهر ههمو حیزبێك ئهجێنداو بهرنامهو
بهرژهوهندى سیاس���یی خۆی ههبێت و
ههوڵی پاراستن و بهدهستهێنانى بدات،
ئهوا لهتهك ئهوهشدا ژنانى سیاسهتوان
لهكهالر ،وایدهبین���ن ئهركهكهى ئهوان
گش���تگیر ترهو ههمو رهگ���هزی مێین ه
دهگرێتهوه.
لهوب���ارهوه (بههاره س���هروهر) وتى:
«ئامانجم ئەوەی���ە ،وەكو ژنێك بتوانم
كاری باشتر بۆ ژنان بكەم».

مامانی...
نەخۆشخانە سەفەرییەکهی کوردەواریی بەرەو نەمان دەچێت
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
پیشهى مامانى ،یهكێك بو له دیارترین
ئهو پیشانهى كهلهرابردودا ژنانى
گهرمیان وهكو كار و پیش ه پێی
ههستاون ،بهاڵم ئهم پیشهیه لهگهڵ
هاتن ه ئاراى ناوهندى تهندروستى
تایبهت به لهدایكبون ،ورده ورده
بهرهو لهناوچون دهچێت.
لهراب���ردودا بهه���ۆی نهب���ون و كهمی
پزیشكهوه ،زۆرینهى رههای پرۆسهكانى
مناڵبون���ى ژن���ان ،كهس���انێك پێ���ی
ههڵدهس���تان كهب ه «مامان» ناس���راو
بون ،ئهوان بهپشت بهستن ب ه ههندێك
بهه���رهو ئهزم���ون ،كارى لهدایكبونى
منااڵنیان بهجێدههێنا.
ئهم پیشهی ه لهئێستادا لهالیهن حكومهت
و وهزارهتى تهندروستییهوه قهتیسكراوه،
ئێس���تا زۆرتر لهناو ئاوارهكان دا بونی
ههیه ،ئهم���هش تاڕادهی���هك نیگهرانى
مامانهكانى لێكهوتوهتهوه.
مری���هم رهحمان 52 ،س���اڵ ،یهكێك ه
لهمامانهكانى گهرمیان ،باس���یلهوهكرد
لهوكاتهى كه كهس���ى لهال نهبوهو خۆی
بوهته مامانى خۆی ،فێری پیشهكه بوهو
دواتر مامانى بۆ سهدان ژن كردوه.
بهاڵم ئێس���تا (مهری���هم) وهكو جاران
مۆڵ���هت و رێگهى پێنادرێت ئهو كارهى
كه چهند س���اڵێك دهیك���رد ،ئهنجامى
ب���دات .لهوبارهوه وت���ى« :من ژنێكى
نهخوێندهوارم و خولى مامانیم بینیوه،
بهاڵم باج���م نییهو رێگ ه پێ���دراو نیم،
چونك ه ك ه ماڵمان لهگوند بو نهمدهتوانى
خولهكان تهواو بكهم و باج وهر گرم».
لهگهڵ زیادبونى ژمارهى ژنانى پزیشكی

مامانێك:
ئێستا وهك
جاران ژنان روم
تێناكهن

پس���پۆڕ ل ه ژنان و مناڵبون ،ورده ورده
رۆڵ���ى مامانهكان كاڵ بون���هوه ،تاوای
لێهاتوه ئێس���تا به دهگم���هن ژنان بۆ
مناڵبون پشت ب ه مامان ببهستن.
مهریهم ،لهوبارهوه وتى« :ئێستا وهك
جاران ژنان روم تێناكهن و قهناعهتیان
پێمان نهماوه ،بهاڵم ژنى تر ههی ه ئێمهى
پێباشهو مامانی دهكهم».
ئ���هو ژن ه نهیش���اردهوه ك���ه ئهگهرچی
روب���هڕوى هیچ حاڵهتێكى لهوش���ێوهی ه
نهبوهتهوه ،بهاڵم زۆرجار لهمامانیكردن
دا ترس���اوه لهوهى ژنهكه لهژێر دهستى
دا گیانلهدهست بدات.
بهڕێوهب���هرى
لهبهرامب���هردا،
نهخۆش���خانهى ژنان و مناڵبونى كهالر،
جهختلهوهدهكات���هوه ك���ه پرۆس���هى
مناڵب���ون گۆڕانكاریی زۆری بهس���هردا
هات���وهو وادهخوازێت لهنهخۆش���خانهو
لهژێ���ر دهس���تى پزيش���ك دا ئهنج���ام
بدرێت.
د.بهن���از جهلیل ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:

ئێستا زۆرتر مامانهكان لهناو ئاوارهكان دا برهویان ههيه
ئێستا رۆڵی مامان كهم بوهتهوه ،چونك ه
كارهكه مهترسی تێدایهو واباشتره لهروى
تهندروس���تى و یاساییهوه كه پزیشكان
پێی ههستن.
وتیش���ی :ئێس���تا چهند ژنێك ههن ك ه
وهكو مامان كاردهكهن ،ئهوانیش بهپێى
یاسا سهر به بهش���ى چاودێریی ژنانى
دوگیانن و ئهوان چاودێریی كارهكانیان
دهكهن.
ك���هباس ل���ه مناڵب���ون دهكرێت ،ئهو
پرس���یاره دێت ه ئاراوه ك��� ه جاران ژنان
لهالی مامانهكان مناڵیان دهبو و ئاسایی
بو ،بهاڵم ئێستا بۆ یاساغ كراوه؟
لهوهاڵمدا (د .بهن���از جهلیل) دهڵێت:

ههندێكجاری���ش لهكات���ى مناڵب���ون دا
كردهوهك ه وادهخوازێت به نهشتهرگهریی
بكرێت ،ئهمهش زیانى بۆ ژنهكه دهبێت.
وتى« :ئهگهر مامانێك لهماڵهوه مامانی
بكات و هیچ پێداویستیهكى نهبێت چۆن
دهتوانێت كارهكهى ب���كات ،بهتایبهتى
زۆرجار مناڵبونهكان ب ه سروش���تى نابن
و پێویس���تیان بهنهش���تهگهرى ههیه،
ئهم���هش وایك���ردوه زۆرج���ار حاڵهتى
بهپهلهى بهردهس���ت مامانهكان بگهن ه
المان».

ج���اران زۆربهى ژنان كه بهسروش���تى
مناڵی���ان ب���وه و كارێكى باش���بو الى
مامانهكان و ههندێ���ك دهرمان و رونى
روهكیان بهكار هێناوه ك ه بهسود بون،
بهاڵم ئهم��� ه ئهوه ناگهیهنێت كهكارێكى
باش��� ه ژنانى دو گیان رو له مامانهكان
بكهن.
زیاتر رونیكردهوه «ئێستا ژیان گۆڕاوه
و ژنانیش وهكو پیش���و زۆر چاالكییان
نیی���ه ،ئهمهش كار دهكاته س���هر ژنان
لهكاتى مناڵبون».
ئ���هو پزیش���كه ئام���اژهى بهوهكرد ك ه
مامان���هكان بهتهنه���ا ب���ۆ پرۆس���هى * ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
لهدایكبونى سروش���تى بهكهڵك هاتون ،لهگهرمیان
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ژنان شێرپهنج ه دهبهزێنن

◘ نهوژین ،فاتمه جومعه
ئهگهرچی بهیهكێك له نهخۆشی ه
سهخت و دژوارهكان ناودێر دهكرێت،
بهاڵم ئهمه واینهكردوه شێرپهنج ه
بتوانێت چۆك ب ه ژنان دا بدات،
بهڵكو ژمارهیهكى بهرچاو لهو ژنانه،
توانیویانه نهخۆشیهكه ببهزێنن و
سهرلهنوێ دهست بهژیانى ئاسایی
خۆیان بكهنهوه.
لهم���اوهى چهن���د س���اڵی راب���ردودا،
حاڵهتهكان���ى توش���بون ب ه نهخۆش���ی
ش���ێرپهنجه له كوردس���تان زۆر بون،
لهنێویش���یاندا لهگهرمی���ان ،ئهگهرچی
بههۆی نهبونى نهخۆش���خانهو بهش���ى
تایبهتمهن���دهوه له س���نورهكه ،رێژهو
ژمارهى حاڵهتهك ه نازانرێت.
لهنێ���و ژناندا ،زیاتر ل ه ه���هر جۆرێك،
شێرپهنجهى مهمك ،بهرباڵوترین جۆری

شێرپهنجهیه ،بهدواى ئهویشدا جۆرهكانى
تر دێت .ههمو ئهم جۆرانهش ،سهرباری
سهختى و دژوارییان ،بهاڵم ژنانیان بێ
ئومێد نهكردوه ل ه چاكبونهوه.
سۆیبە ئهحمهد 46 ،ساڵ ،توشبویەکی
ش���ێرپەنجەیه ،بەم ش���یوەیە باس���ی
توش���بونی ب���ه نهخۆش���یهكهى ك���رد
«لەس���ەرەتادا کۆمەڵێ���ك نیش���انەی
نەخۆش���یم لەس���ەر دەرک���ەوت ،بهاڵم
نەمدەزان���ی ک���ە ش���ێرپەنجەیە ،زو زو
هی�ل�اک دەب���وم و ن���ەم دەتوانی هیچ
کارێک بکەم ،تەنانەت س���ەردانی مەال
و شێخیش���م کرد ،بهاڵم سودی نەبو تا
دواجار پشکنینان بۆ کردم و گرێیهكیان
لە س���ینگمدا دۆزییەوە ،دواتر پێیانوتم
کە توشی شێرپهنجهی مەمک بویت».
ئەم روداوە ماوەی زیاتر لە  10س���اڵی
بەس���ەردا تیپەڕی���وە و ل���هو ماوهیهدا
(س���ۆیبه) چهندین جۆری چارهسهرى
وهرگرتوه «وەرگرتنی چارەس���ەرەکانم

زۆر قورس���بو بەتایب���ەت کاتێ���ک کە
دەرزی کیمیایان لێ���دام ئازارەکەی زۆر
قورسبو».
لهم���اوهى ئهم  10س���اڵهدا ،زۆر روداو
بهسهر ئهم ژنهدا هاتوه ،بهاڵم روداوێك
بهالی خۆیهوه لهههموى تایبهت تر بوهو
ئومێ���دی بۆ گهڕاندوهت���هوه «روداوێک
ک���ە بو بە تروس���کەی هی���وا لەژیانم،
ئهوهبو کە پێیان وت���م تو دو گیانیت،
ئەم هەواڵەم لەناوەڕاس���تی وەرگرتنی
چارەس���ەرەکانمدا زانی ،بهاڵم ئێس���تا
ئەو مناڵە ئومێد بەخش���ەی ژیانم باش
گەورەبوە و ئێس���تا خاوەنی  3مناڵم و
هاوکاری هاوس���ەرەکەم زیاتر خۆڕاگری
پێبەخشیم».
تەنه���ا (س���ۆیبە) نیی���ە کە توش���ی
ش���ێرپهنجه بوبێ���ت و بەکۆڵنەدان���ی
روب���ەروی ئ���ەم نەخوش���یە بوبێتەوە،
(ئیمان)یش چیرۆكێكى تره.
ئیمان کەمال 25 ،س���اڵ ،بۆ (نەوژین)

چیرۆكى خۆی گێڕایهوه لهگهڵ شێرپهنج ه
«ئێستا  6مانگە هەست بەباشی دەکەم
و هەوڵ���ی دوب���ارە دروس���تکردنهوهی
ژیان���م دەدەم و خەریک���ی بونیادنانی
ماڵێک���ی تازەی���ن ،چونک���ە بەه���ۆی
توشبونم بەو نەخۆش���یە هاوسەرەکەم
هەمو ماڵ و موڵکی فرۆش���ت لە پێناو
چاکبونەوەم».
ئام���اژەی بهوه کرد کە له س���ەرەتا دا
بەه���ۆی نەدۆزین���ەوە و دهستنیش���ان
نهكردن���ى نەخۆش���یەکهیهوه کۆمەڵێك
چارەس���ەری هەڵ���هى وەرگرت���وه کە
دواتر بارەکەی لەس���ەر قورستر کردوه
«س���هرهنجام هاوس���ەرەکەم بڕیاریدا
بمبات بۆ هیندس���تان ب���ۆ دۆزینەوەی
نەخوشیەکەم ،دوای پشکنین پێیان وتم
کە توشی شێرپهنجهی گەدە بوم».
روداوێ���ك ك ه ههرگیز بی���ری (ئیمان)
ناچێت���هوه ،ئهوكات ه بوه ك���ه لهكاتى
وهرگرتن���ى چارهس���هر دا كچهك���هى
نهیناس���یوهتهوهو لێی ترساوه «دوای
تاش���ینی س���ەرم بۆ چارهس���هر ،کچە
بچوک و تاقانەکەم نەدەهات بۆالم و لێم
دەترسا ،ئەم ئازارەم قەت بیر ناچیت،
چونکە کچەکەم زۆر بچوک بو تەمەنی 2
ساڵ بو ،بەاڵم بە یارمەتی هاوسەرەکەم
و گرنگیدان���ی بەکچەکەمان ،ئەو دۆخە
دژوارەمان تێپەڕاند».
هەندێکی تر لەخانمان سەرەڕای ئەوەی
لەتەمەنێک���ی گهورهتر دا توش���ی ئەم
نەخۆشییە بون ،بەاڵم کۆڵیان نەداوە و
روبەڕوی بونەتەوە.
گەالوێژ ،ناوێک���ی خوازراوی ئافرەتێکی
 61ساڵى دانیش���توی گەرمیانە .وتى:
«من توشی ش���ێرپەنجەی کۆڵون بوم،
لەبەر ئەوەی زو نهخۆش���یهكهمان زانی
و لەقۆناغی سەرەتایی توش بوندا بوم،
بۆیە بەنەش���تەرگەری چارەس���ەرم بۆ
کرا».
وتیشی« :ئەو ماوەیە ماوەیەکی سەخت
بو بۆم ،بهاڵم هەمیش���ە ئومیدم بەخۆم
دەبەخش���ی و هاوسەرەکەشم یارمەتی
زۆری دەدام».

شێرپهنجه لهروى تهندروستیهوه
چییه؟
د .ژیان خەلیل ،پسپۆڕی نەخوشیەکانی
مەم���ک ،وهاڵم���ى چهند پرس���یارێكى
(نهوژی���ن) لهب���ارهى ش���ێرپهنجهوه
دهداتهوه.
* شێرپەنجە چییە؟
شێرپهنجه زیادبونی خانەکانی لەشە کە
بە شێوەی ناسروش���تی زیاد دەکات و
دواتر دەبێتە گرێ .
* ه���ۆكاره دیارەکان���ی دروس���تبونی
شێرپهنجه چییە؟
هۆکار زۆرن بۆ دروستبونی شێرپهنجه،
لەوانە :تەم���ەن و چونە نێو تەمەنهوە،
بۆ ماوەی (واتا توش���بوی ش���ێرپهنج ه
لەنێ���و بنەماڵ���ەدا هەبێ���ت) ،کح���ول
(خواردنەوەی مادە سەرخوشکەرەکان)
و ههروهها قەڵەویی.
* چارەسەر چییە بۆ ئەم نەخۆشییە؟
چارەس���ەرەکان جی���اوازن ب���ۆ ئ���ەم
نەخۆشییە ،بەپێی قوناغی نەخۆشییەکە
دەگۆڕێت ،واتا تا زوتر ئەم نەخۆشییە
دەستنیش���ان بکرێت چارەس���ەرەکەی
ئاسانترە.
* چۆن خۆمان بپارێزین؟
ناتوانین بهتهواوی رێ لە توشبون بەم
نەخۆش���ییە بگرین و کەس نازانێت کە
توش دەبێت ،ب���ەاڵم دەکرێت رەچاوی
کومەڵێك خاڵ بکەین ،لهوانه :خواردنی
س���ەوزە ومیوە و خواردنی تەندروست،
وەرزشکردن ،ش���یردانی مناڵ (لەسەر
دایکان پێویس���تە ش���یر بەمناڵەکانیان
بدەن بۆ خۆپاراس���تن لەم نەخۆشیە)،
نەخواردنی حەپ���ی رێگری له دوگیانی
(مەنع) چونکە دەکرێت ببێتە هۆکاری
توشبون بەم نەخۆشییە.
س���ەرباری ئەمانەش پێویستە خانمان
لەماڵ���ەوە بەتایبەت بۆ ش���ێرپهنجهی
مەمک پشکنینی پێشوەخت بۆ خۆیان
بک���ەن و لهكاتى بونى ه���هر گومانێك
سهردانى پزیشك بكهن.

بۆچی کوڕان و کچان لە قوتابخانە جیا دەکرێنەوە؟
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
كچان و كوڕان له قوتابخانهو
ئامادهییهكانى گهرمیان ،لهكاتێكدا
قۆناغی بنهڕهتى لهگهڵ یەکتردا
دهستپێدهكهن ،بهاڵم بۆماوهیهك
و بهتایبهت لهو قۆناغهى پێشوتر
پێی دهوترا ناوهندی ،لهیهكتر
دادهبڕێنرێن ،پاشان ل ه ئامادهیی دا
جارێكى تر ههردو رهگهزهكه تێكهڵ
به یهك دهكرێنهوه .ئهم دابڕان و
تێكهڵكردنانهش ،وادیاره لێكهوت ه و
كاریگهریی خۆی بهجێدێڵێت.
جیاكردن���هوهى ك���وڕان و كچ���ان
لهناوهندهكان���ى خوێن���دن ،لێكدانهوهو
بۆچون���ى جی���اوازی دروس���تكردوه،
لهكاتێك���دا ههندێ���ك ب��� ه پاس���اوی
«ههڵهنهكردن» ب��� ه گونجاوی دهزانن،
ههندێكى دیكهو بهتایبهت ش���ارهزایان،
وایدهبین���ن ك���ه دهبێت ه ه���ۆی ئهوهى
بۆش���ایی پهیوهندیی دروس���تى نێوان
كچان و كوڕان ب���ه فراوانى بمێنێتهوهو
بۆ داهاتوش كاریگهریی لهسهر دهرونی ئ���هوا لهالی بهڕێوهب���هرى پهروهردهش
بهههمانشێوه جێگهى تێبینییه.
ههردوال بهجێبهێڵێت.
شۆخان محهمهد 18 ،ساڵ ،خوێندکاری م .دارا ئهحم���هد ،بەڕێوەبەری گش���تى
ئامادەی���ی ش���ێروانەی کچان���ە ،وتى :پ���ەروەردەی گەرمیان ،ب���ۆ (نەوژین)
«پێموایه به جیا بمێنینهوه باش���تره ،دەڵێت« :جیاکردنەوەی کوڕان و کچان
چونك ه ئهگ���هر وانهبێت ئهوا ههس���ت کاریگەری گ���ەورەی نەرێن���ی دەبێت،
به ش���هرم دهكهم لهبهرامب���هر كوڕانى ئ���ەم جیاکاری���ە ل ه پاش���ەڕۆژدا رەنگ
هاوپۆل ،ك ه ئهمهش كاریگهریی دهبێت دەداتەوە» .
وتیشی :هۆکاری ئەم کاریگەریە بۆ ئەوە
لهسهر خوێندنهكهم».
ئهم حاڵهت���ه نهرێنیه ،ئهگ���هر زۆرێك دەگەڕێت���ەوە کە ل���ە قۆناغی ئامادەیی
له كچ���ان و كوڕان ههس���تى پێبكهن ،لە گ���ەڵ کوڕان دابڕاوە ک���ە تەمەنێکە

ب ه تەمەن���ی ه���ەرزەکاری «مراهقی»
دەناس���رێت ،بە تایبەتی ل���ە ئامادەیی
دا کچ���ان خۆی���ان دەناس���نەوە زیاتر
پێویس���تیان بەوەیە ڕەگەزی بەرامبەر
بناسن.
ب���ەاڵم بهپێچهوان���هوه ،بەڕێوەبەرێکی
خوێندن���گای کچان رایەک���ی جیاوازی
هەیە ،پێیوای���ە جیاکردنەوەی کچان لە
ک���وڕان ،کاریگەری ناکاتە س���ەر باری
دەرونیان.
روخۆش رەئوف ،بەڕێوەبەری ئامادەیی

ش���ێروانەی کچان ،بۆ (نەوژین) وتی:
«ئەم جیاکاریه کاریگەری ناکاتە سەر
دەرونی کچان و نابێتە هۆی دروس���ت
بونی ش���ەرم ،من لە خوێندنگای کچان
خوێندومە و رۆشتومەتە زانکۆ و هەستم
بە شەرمیش نەکردوە».
ب���ە پێ���ی ئام���اری بەڕێوەبەرایەت���ی
پەروەردەی کەالر ،بۆ وهرزی خوێندنى
( ،)2018-2017لە کۆی  35خوێندنگای
ئامادەی���ی ،دو خوێندنگایان تایبەت بە
کچانن و ئهوانى تر تێكهڵن.

ب���هرای توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتی���ی،
جیاكردنهوهك���ه كاریگهری���ی خراپ���ی
زۆرتره.
کارزان فوئاد ،توێژەری کۆمەاڵیەتی ،بۆ
(نەوژین) دەڵێت« :ئەم جیاکاریه وا لە
کچان و کوڕان دەکات کە تەنها وەک و
جەستە و غەریزە سەیری یەکتر بکەن،
دەبێتە هۆی دروستبونی کەبتی جنسی
لە نێوان هەردو رەگەزدا».
زیات���ر رونیكردهوه «ئهم حاڵهته كچان
و كوڕان توش���ی گرێ و گۆڵی دەرونی
و کۆمەاڵیەت���ی دهكاتهوه لە ئێس���تا و
ئایندەدا ،لە ئێس���تادا ک���وڕان بۆ تێر
کردنی ئەو بۆش���اییە الی قوتابخانەی
کچان بە کۆمەڵ دەوەس���تن ،کچانیش
ژورەکان و کتێبەکانی���ان بە وێنەی کوڕ
دادەپۆش���ن ،بۆیە هەرگیز تێگەشتنیان
بۆ یەک نابێت».
خودی كچانیش لهبارهى ئهم حاڵهتهوه،
رای پێچهوانهیان ههیه.
لهكاتێكدا (گۆنا بهكر) ك ه خوێندكارى
زانكۆی���ه پێیوای ه ئ���هم جیاكردنهوهی ه
كارێكى باش���هو «دەبێت���ە هۆی الدانی
کچ���ان و کوڕان لە هەڵە» ،بهاڵم پهیام
ئیسماعیل ،رایهكى پێچهوانهى ههیه.
ئهو كه تەمەنى  17ساڵهو خوێندکاری
ئامادهییه لهك���هالر ،بۆ (نەوژین) وتی:
«بە ویس���تی خۆم قوتابخانەی تێکەڵم
هەڵبژاردوە و بە ئاسودەیی هەڵسوکەوت
لەگ���ەڵ ک���وڕان دەکەم و هەس���ت بە
گۆشەگیری ناکەم».
وتیش���ی« :ل���ە هەمان کاتدا توش���ى
بهدحاڵی ب���ون نابین لهیهكترى ،بهڵكو
رێزی یەکتر دەگرین».
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ژنانی رزگاربوی ئەنفال هەم دایک بون و هەم باوک

ئهنفال

◘ نەوژین ،پەرژین کامەران
فۆتۆ :دلێر عهبدولڕهحمان

ژنانی رزگاربوی شااڵوی ئەنفال،
لەدوای له دەستدانی هاوسەرەکانیان،
بەو پەڕی بەهێزی و خۆڕاگرییەوە لە
کۆمەڵگایەکی پیاوساالریدا ،روبەڕوی
رۆژگارە تاڵ و سەختەكانی گرانی و
ھەژاری و نەبونی بونەوە ،له یهك
كاتدا بون ب ه دایك و باوكیش بۆ
مناڵهكانیان.
ئەنف���ال تەنیا ئەوان���ەی زیندە بەچاڵ
نەك���رد بەع���س بەزیندوی���ی بردنی و
ئێسقانەكانیان ھاتەوە ،بەڵكو ئاسەواری
دەرون���ی و كولەمەرگ���ی لەژیان���ی ئەو
دایك���ە رەشپۆشانەش���دا بەجێهێش���ت
ك ه ھاوس���ەرەكانی بەزیندویی خس���تنە
ژێرخاك.
لە شااڵوی دڕندانەی ئەنفالدا ژمارەیەکی
زۆری ژنانی گەرمیان هاوس���ەرەکانیان
بێس���ەر و ش���وێنکران و زیندە بەگۆڕ
ك���ران و مناڵەکانیان بێ باوک مانەوە.
ژنان دوای لەدەستدانی هاوسەرەکانیان
ئەرکێکی قورس کەوتە ئەستۆیان ،ژیانی
خۆی���ان تەرخان کرد ب���ۆ گەورەکردنی
مناڵەکانیان و کارکردن لە پێناویاندا.
گوڵب���اخ س���اڵح 62 ،س���اڵ ،ژنێك���ی
س���تەمدیدەی دانیش���توی ناحی���هى
پێداویس���تی خوێندن گ���ران و کەم بو
رزگارییە ،بە چرچیەکانی روخساریەوە هەمان ناحیه ،وای وت.
دیارە چەندێك رۆژگاری تاڵ و سەختی خ���ەون و خەیاڵی دای���کان بۆ داهاتوی تەنان���ەت کاغەزی چیمەنتۆم هێناوە بۆ
بەڕێك���ردوە .بەمجۆرە باس���ی خۆی بۆ مناڵەکانیان و بون بەخاوەن پیشەیەک ،ئەوەی ئیمالی لەسەر بکەن».
(نەوژین) گێڕایهوه «کە هاوس���ەرەکەم زیاتر هێزی پێ بەخشیون بەبێ هاوسەر ئامین شەریف ،قوربانیهكى ترى ئهنفال،
له دهس���تدا خاوەنی شەش مناڵ بوم ،لەژی���ان ب���ەردەوام ب���ن و مناڵەکانیان بە ئاهێکی قوڵهوه دەربارەی بێ باوكی
لەپێن���او گەورەکردنیان دەس���تم کرد هەس���ت بە بێ باوکی نەک���ەن ،بەهێز مناڵەكان���ی ئەدوێت «ب���ژی و نەمری
بەکارکردن ،ل���ە بەیانی تا ئێوارە کارم و ب���ازوی خۆیان بژێ���وی رۆژانەیان بۆ ئەژیای���ن ،رۆژێ���ک کارم نەکردای���ە بە
ژیانمانەوە دیاربو ،ئەو سەردەمە گرانی
دەکرد سەرەڕای ئەرکی ماڵەوە ،لەکاتی دابینکردون.
کارک���ردن له دەرەوە بی���رم الی ماڵ و سەدریە عوسمان ،بۆ (نەوژین) ئاوا باسی بو کارکردنێکی زۆر بە رۆژانەیەکی کەم،
رۆژگاری دوای ئەنفالی ھاوس���ەرەكەی سەرهڕای ئەوەش هەوڵم دەدا مناڵەکانم
مناڵەکانم بو کە بەجێمهێشتبون».
«ئیش نییە نەم کردبێت بەهۆی نەبونی دەكات« :بەهەمو شێوەیەک هەوڵم دەدا لە خوێندن دانەبڕێن».
ل���ە پێن���او بەخێوکردن���ی مناڵەکانم ،و کارم دەکرد ،بۆ ئەوەی مناڵەکانم بێ ئهو ژن ه بە رەنجی شانی خۆى مناڵهكانى
ئێس���تاش بەردەوامم ل���ە کار کردن» .باوکییان پێوە دی���ار نەبێت و خوێندن بەخێو كردون ،بهاڵم ههمیش��� ه ئومێدی
(روناک شوکر)ی  53ساڵ ،دانیشتوی تەواوکەن ،ئەگەرچی لەو س���ەردەمە دا ئهوه بوه باوكی مناڵهكانى بگهڕێتهوه.

ئهم رهنجهى ژنانى پاش ئهنفال داویانه،
وادیاره بهههدهر نهچوه ،بهڵكو زۆرێكیان
توانیویان���ه مناڵهكانی���ان پێبگهیهنن و
خوێندن تهواو بكهن ،گەنجان و نەوەی
دوای ئەنفالی���ش رەن���ج و ماندوبون���ی
دایکیان بەرز دەنرخێنن.
بەختیار رەئوف ،خوێن���دکاری زانکۆ،
ک���وڕی یەکێ���ک ل���ەو ژنان���ەی کە بۆ
ڕۆژنامەکەمان دواون ،دەڵێت« :ئەگەر
لەکەس���ێک بپرسی باس���ی دایک بکات
باوکیش���ی مابێ���ت و ئەرکێک���ی زۆر
لەس���ەردایکی نەبێت ،ڕەنگ���ە نەتوانێ
پێناسەی دایک بکات ،ئاخۆ ئێمە چۆن
بتوانین وەس���ف و پێناس���ەی دایکمان

بکەین؟!».
وتیشی« :دایکم ئەو بۆشاییەی بەهۆی
لەدەس���تدانی باوکمانەوە دروس���ت ببو
پڕی کردبوەوە ،بەجۆرێک هەس���ت بە
ب���ێ باوک���ی نەکەین ل���ە روی مادی و
مەعنەویهوه».
گەوه���ەر حهس���هن ،مامۆس���تا ،كچی
پیاوێكى ئهنفالك���راوه ،هەمان بۆچونی
(بەختی���ار)ی هەی���ە «من ش���انازی
بەدایکمەوە دەکەم بەو شێوەیە ئێمەی
پ���ەروەردە کردوە ،رەن���ج و ماندوبونی
زۆری کێش���اوە لە پێناوماندا ،جێگەی
باوکیش���ی بۆ پڕ کردین���ەوە ،تا مردن
قەرزاری دایکمانین».

منااڵن لەبارەی ئەنفالەوە كهم دهزانن

فۆتۆ :دلێر عهبدولڕهحمان
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
كاتێك له (دالیا)مان پرسی :ئهنفال
چیه؟ به سادهییهوه وتى« :نازانم،
بیستم ه كورد زۆر كوژیاون».
ئهگهرچی بهش���ێكى گهورهو بهرفراوانى
تاوان���ى ئهنف���ال ناوچ���هى گهرمیانى
گرتوهت���هوه ،ب���هاڵم ئ���هوهى مای���هى
تێبینیی���ه ،ئهوهیه ك ه زۆرێك له منااڵن
ئاشنا نین بهم تاوانه.
 ،2018/4/14سی س���اڵ بهسهر یادی
تاوانى ئهنف���ال دا تێدهپهڕێت ،كاتێك

لهس���اڵی  1988دا رژێم���ى بهع���س ئهنفال بۆ (نهوژی���ن) وتى« :من هیچ
گوندنش���ینانى كوردس���تانى بهتایبهت نازانم س���هبارهت به یادى ئهنفال تهنها
لهس���نورى گهرمیان راگوێزا و زۆرینهى ئهوه دهزانم ك ه لهو رۆژهیا زۆر كهس ل ه
زۆری لێ شههید كردن و ئهوانى تریشی ناوبراوه ئیتر زانیاریم لهس���هر روداوهك ه
بۆ كۆمهڵگ ه زۆره ملێیهكان گواستهوه .نیه».
ئهوهى له گێڕانهوهى ئهم تاوانهدا جێگهى وتیشى :له قوتابخانهش هیچ كات باسى
سهرهنجمان بو ،ئهوهی ه ك ه ژمارهیهكى ئهمهیان نهكردوه كه ئهنفال چیه ،تهنها
زۆر ك���هم له منااڵن لهبارهیهوه دهزانن ،ئهوهی���ان وتوه ك��� ه پارچهیهك پهڕۆى
بهشى زۆریان یان نازانن روداوهكه چییه ،رهش ب��� ه خۆمان بكهین ی���ان جلێكى
رهش بپۆش���ین ،چونك ه یادى ئهنفاله،
یاخود زانیاریهكى كهمیان ههیه.
دالیا ئوس���امه 13 ،ساڵ ،قوتابى پۆلى لهگ���هڵ ئهوهش خێزانهك���هم هیچ كات
حهوتهمى بنهڕهتى ل ه ش���ارى كهالر ب ه باس���یان نهكردوه و خۆش���م پرسیارم
سهرس���امییهكهوه س���هبارهت ب ه یادى نهكردوه.

ههندێ���ك له منااڵن زانی���ارى ئهوتۆیان
لهس���هر ش���ااڵوى ئهنفال نی���ه ئهوهى
دهیزانن تهنها ئهوهی��� ه كه خهڵكانێكى
زۆر لهو كاتهیا لهناوچون.
گواڵن ئیسماعیل 12 ،ساڵ ،قوتابى پۆلى
شهشهمى بنهڕهتی ه ل ه شارى كهالر ،ب ه
ڕوخس���ارێكى پێكهنیناوییهوه دهيڕوانى
و س���هبارهت به ئهنفال ب���ۆ (نهوژین)
دهڵێ���ت« :من هیچ ل ه بارهى ئهنفالهوه
نازانم ،هیچ كات پرسیاریش���م نهكردوه
سهبارهت بهم رۆژه چى رویداوه ،تهنها
ئهوهى بیستبێتم خهڵكانێكى زۆر مردون
و نازانم چۆن بوه».
وتیش���ى :تهنه���ا ههندێك ج���ار گوێم
لێدهبێ���ت باوك���م باس���ى دهكات ك��� ه
خهڵكانێكى زۆر مردون ،ئهگینا شتێكى
واى نهوت���وه ك ه چۆن و له الیهن كێوه
كراوه ،بۆیه من نازانم به تهواوى ئهنفال
واتاى چییه.
له مێ���ژوى نوێ���ی میلهتى ك���ورد دا،
یهكێ���ك له دیارترین ئهو كارهس���ات و
تاوانانهى بهس���هریدا هێنراوه ،ئهنفاله،
بهاڵم ئهوهى مایهى تێبینیه ئهوهی ه ك ه
منااڵن زانیارییهكی ئهوتۆیان ل ه بارهى
ئهو ش���ااڵوهیهوه نی ه و ن ه له قوتابخان ه
له نێو خێزانهكاندا ئهم روداوه بۆ منااڵن
باس نهكراوه.
ناز س���هباح 11 ،ساڵ دانیشتوى شارى
كهالره ،ب���ۆ (نهوژی���ن) دهڵێت« :من
نازانم كارهس���اتى ئهنف���ال واتاى چیه،
هیچ شتێكیش له بارهیهوه نازانم ،هیچ
كاتێكیش پرس���یارم نهكردوه سهبارهت
بهوه».
وتیش���ى :ن���ه ل���ه خێزانهكهم ن���ه ل ه
قوتابخان���هش هی���چ كات گوێبیس���تى
وش���هى ئهنفال نهبوم ئهگهر باس���یش
كرابێت من بیرم نایهتهوه ،ناشزانم ئهم

ڕوداوه چۆن بوه و له الیهن كێوه كراوه
ههركهسێكیش لێم بپرسێت ئهلێم نازانم
چونكه هیچ زانیاریم لهسهرى نیه .بهاڵم
ب ه پێچهوانهوه ههندێك خێزان زانیارییان
ب ه مناڵهكاانیان بهخشیوه سهبارهت بهو
تاوانانهى ك ه بهرامبهر ب ه كورد كراوه ل ه
نێویشیاندا ئهنفال.
رۆژ محهمهد 13 ،ساڵ ،دانیشتوى شارى
كهالره و قوتابیه ،بۆ (نهوژین) دهڵێت:
«ئهوهى ك ه دهیزانم  4-14یادى ئهنفال ه
و (س���هدام حسین) و رژێمى بهعس ب ه
چهكى قورس له كوردى داوه و رقى ل ه
كورد بوه و چهندین تاوانى بهرامبهر ب ه
كورد كردوه».
وتیش���ى :م���ن ئ���هم زانیارییان���هم ل ه
خێزانهكهم وهرگرتوه ك ه ههمیشه باسى
دهكهن له ماڵهوه ك ه كورد چى بهسهر
هات���وه ،لهگهڵ ئهوهش ل��� ه قوتابخان ه
هیچ باسى ئهم یاده ناكهن و گوێبیست
نهبوم.
ش���ارهزایهكى ب���وارى پ���هروهرده،
باس���لهوهدهكات ك ه ل��� ه پرۆگرامهكانى
خوێن���دن دا ،كهموكورتیهكى زۆر ههی ه
لهبارهى تاوانى ئهنفالهوه.
سهباح عهلی جاف ،بۆ (نهوژین) وتى:
لهرێگ���هى پڕۆگرامهكان���هوه هیچ���كات
بهش���ی پێویس���ت منااڵن ئاش���نا نابن
بهو كۆس���ت و كارهس���اتهى كهبهسهر
میلهتهكهیان���دا هات���ون ،ك��� ه ئهمهش
نهنگیی و كهموكورتییه.
ناوبراو ك ه خاوهنى چهندین لێكۆڵینهوهو
نوس���ین و كتێبی چاپك���راوه لهبوارى
ئهنفال و خۆیشی مامۆستایه ،ئاماژهى
بهوهك���رد دهبێ���ت حكوم���هت خهمێك
ل���هم بواره بخ���وات و چیت���ر قوتابیان
ب��� ه بێئاگای���ی له بارهى ئ���هو تاوان و
كارهساتانه نههێڵێتهوه.
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لەکەالر دو خوشک پێکەوە نانەواخانەیەک بەڕێوەدەبەن
تاوەکو ئێستا هیچ
ئاستەنگێکمان بۆ
دروست نەبوە

نان بەشێوازی خۆماڵی ،لەم کارگەیەدا
◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
(نانی خۆماڵی هەورامی ،نانی تەنوری
و کولیچە) دروست دەکرێن.
لەقەزای کەالر دو خوشک هەستاون
(پەروی���ن حەس���ەن) و (نەس���رین
بەکردنەوەی نانەواخانەیهک ،کە بە
حەسەن) ،ئەو دو خوشکەن کە هەستاون
شێوازێکی کوردەواری نانی تێدا
بەکردنەوەی ئ���ەم نانەواخانەیە ،رۆژانە
دروست دەکەن ،ئەم دو خوشکە
پڕۆژەی دروستکردنی نانەواخانەکەیان بەیەک���ەوە نانەواخانەی���ەک لەگەرەکی
سیروان بەڕێوەدەبەن.
بە سەرکەوتو وەسف دەکەن و
هەروەک خۆشحاڵی خۆشیان دەردەبڕن پەروین حەس���ەن 34 ،س���اڵ ،باس���ی
س���ەرەتاکانی وەرگرتنی ئەزمونی لەم
لە سەرکەوتنی پیشەکەیاندا.
پیشەیەدا بۆ (نەوژین)دەکات« :پێش
نانەواخانەی ک���وردەواری دایک ،ناوی ئەوەی دەست بکەین بەکردنەوەی ئەم
ئ���ەو کارگەیەی���ە ماوەی پێن���ج مانگە نانەواخانەیە ،لەنانەوای دیك ه ئیش���مان
کراوەتەوە کە تایبەتە بە دروستکردنی دەکرد ،هەر لەو رێگەیەشەوە توانیمان

ئەزمونێکی باش لەم کارە وەربگرین».
بەزۆرین���ەی رەها پی���اوان لەماڵەوەدا
ئەرک���ی دابینکردنی بژێ���وی خێزانیان
دەکەویتە ئەستۆ ،بەاڵم ئەم دو خوشکە
بهپێچهوانهوه ،ئهوان دابینکردنی بژێوی
ماڵەوەیان لەئەستۆ گرتوە.
لەم بارەیەوە ،نەس���رین حەسەن36 ،
ساڵ ،دەڵێت« :باوکم خانەنشین کراوە
و ئێس���تا لە ماڵەوەی���ە و توانای هیچ
کارێک���ی نەماوە ،هەر بۆیە ئێمە ئەرکی
دابینکردن���ی بژێ���وی خێزانەکەمان لە
ئەستۆ گرتوە».
وتیش���ی« :ئەم نانەواخانەیە سودێکی
زۆر باش���ی پێ گەیاندوین لهروى داهات

و بژێویهوه».
زۆرێک لە ئافرەتان بە پاس���اوی ئەوەی
روبەڕوی کێش���ە و ئاس���تەنگ دەبنەوە
لەکات���ی کارکردندا ،خۆی���ان لەقەرەی
ئیش���کردن ن���ادەن ،ئهگهرچی خاوهنى
بههرهو كات و تواناى باشیشن.
سەبارەت بەوەی لەکردنەوەی ئەم نانەوا
خانەیەدا تاچەند ئاستەنگیان بۆ هاتوەتە
پێش( ،پەروین) بۆ (نەوژین) دەڵێت:
«تاوەکو ئێستا هیچ ئاستەنگێکمان بۆ
دروست نەبوە ،ماڵەوەشمان پاڵپشتێکی
هەرە مەزنی ئێمەن».
ئاماژەی بەوەش���کرد« :ئەو کڕیارانەی
کە سەردانمان دەکەن بەمەبەستی نان
کڕین ،دەستخۆشیەکی زۆرمان ئاراستە
دەک���ەن و هی���وای بەردەوامیم���ان بۆ
دەخوازن».
کاری هەوی���رکاری ،کاتێک���ی زۆر و
ماندوبونێکی زیاتری دەوێت ،چونکە بە
چەند هەنگاوێك دا تێدەپەڕێت تاوەکو
دەکرێت بە ن���ان ،هەربۆیە لە کاتژمێر
چواری بەیانی دەس���تپێکی کارەکەیان
دەبێت لە نەنانەواخانەکەیان ،تا چواری

ماڵەوەمان
پاڵپشتێکی هەرە
مەزنی ئێمەن

ئێوارە لەوێ دەمێننەوە.
ئهو دو خوش���ك ه ئاماژهی���ان بهوهكرد،
ئهگهرچى ئهرك و كارهكهیان قورس���هو
كات���ى زۆریان دهبات ،بهاڵم دڵخۆش���ن
بهوهى كار و داهاتى خۆیان ههیه.
لەو کاتەی کە (نەوژین) چاوپێکەوتنی
لەگ���ەڵ ئ���ەو دو خوش���کەدا دەکرد،
(محەم���ەد) وەک کڕیار س���ەردانی ئەو
نانەواخانەیەی دەکرد ،س���هرنجی خۆی
لەبارەی کردنەوەی نانەواخانەیەکی لەم
ش���ێوەیە کە دو کچ بەڕێوەی دەبەن و
بونیادیان نابێت ،بۆ(نەوژین) بهمشێوهی ه
خس���ته رو« :زۆربەی کات بەمەبەستی
کڕینی نان دێمە ئەم نانەواخانەیە ،زۆر
بە جوان���ی کارەکەیان ئەنجام دەدەن و
هیچ گلەیيەکم لێیان نییە».
ش���ێنێ ،کڕیارێک���ی ت���ری ئ���ەم
نانەواخانەیەی���ە ،هاوڕای���ە لەگ���ەڵ
بۆچونەک���ەی (محەمەد) و وتی« :زۆر
دڵخۆشم بە کردنەوەی ئەم نانەواخانەیە
لەالیەن ئ���ەم  2خوش���کە و هەر کات
نانم���ان لەماڵدا کەم بێ���ت ،دێم و لێرە
نان دەکڕم».

ژن ه كێكفرۆشهكهى كهالر
دا ،خهڵكى چۆن دهیناس���نهوهو چۆن
◘ نهوژین ،سهرگوڵ خهلیل
پهیوهندی پێوهدهكهن؟
(روخۆش) لە چێشتخانەکەیدا بههێمنى لێرهدا س���ودى تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
دێت ه ئاراوه.
و تهركیزهوه ،سهرقاڵی رازاندنهوهى
روخ���ۆش ئام���اژهى بهوهك���رد ك��� ه
ئهو كێكه بو ك ه خۆی دروستى
لهس���هرهتاى كارهكهیهوه ،پش���تى ب ه
كردبو ،كرێم و بابهتى جوانكاریی
تۆڕی كۆمهاڵیهتی فهیسبوك بهستوه بۆ
لهسهرى دادهنا ك ه رهنگێكى جوان و
خستنهرو و نمایشی كارهكانى ،ههر لهو
دیمهنێكى س هرنجراكێشیان پێبهخشی
رێگهیهش���هوه رۆژانه داواكاریی بۆ دێت
بو ،ل ه نیگاشی دا ئهوهندهى ههستت
ب ه شانازیی و ئاسودهیی دهكرد،
هێندهى ئهوه ماندوبون و بێزارییت
نهدهخوێندهوه.
روخ���ۆش موس���ا ،ژنێكى دانیش���توى
ش���اری كهالره .ماوهى  5ساڵه بهكارى
دروس���تكردن و رازاندن���هوهى كێ���ك
بۆ بۆن���هو ئاههنگهكانهوه س���هرقاڵه،
ئ���هو ئهگهرچ���ی كارگهیهك���ى تایبهت
بهخ���ۆی نییه ،بهاڵم به پێداویس���تیی ه
دیارییكراو و توانا س���نوردارهكهیهوه،
وهكو وهس���تایهكى ش���ارهزاى شیرینی
دروستكردن دهردهكهوێت.
ب���هدهم بهردهوام بون ل���ه رازاندنهوهى
كێكهك���هى بهردهس���تى ،گهڕای���هوه
ب���ۆ س���هرهتاكانى كارهك���هى و وتى:
«خوش���کەکانم فەرمانب���ەرن ،منیش
ویس���تم کارێک بکەم جێ پەنجەم دیار
ب���ێ ،ئ���ەو ماوەیەش دۆخ���ی مادیمان
تۆزێك الواز بو ،بۆیە حەزم کرد ئیشێك
بکەم و هاوکاری مێردەکەش���م بکەم ل ه
راییكردن���ى الیهنى دارایی خێزانهكهمان
دا».
ئ���هو ژن��� ه م���اوهى  5س���اڵ ه كێك بۆ
بۆنهو ئاههنگ���هكان بهتایبهتى ئهوانهى
لهدایكبون دروس���ت دهكات ،كارهكهش
ههر لهماڵهوه ئهنجام دهدات.
وتى« :من کارەکان���م لەماڵەوە دەکەم
و هەمو پێداویس���تیەکی دروست کردنی
کێکم هەیە لەماڵەوە».
بهاڵم ئهگهر كارهكهى لهماڵهوه دهكات
و دوكان و ش���وێنكارێكى نی���ه ل ه بازاڕ

بۆ دروستكردنى كێك و شیرینی.
وت���ى« :من لە ت���ۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان
كارهكان���م پۆس���ت دەک���ەم و ب�ڵ�اوی
دەکەمەوە و زۆربەی داواکاریەکانیش���م
هەر لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە
بۆ دێت».
هەندێكجار مناڵ و ئهركی ماڵەوە دەبنە
رێگ���ر ل���ەوەی ئافرەتان ببن���ە خاوەن
پیش���ەی خۆی���ان ،ب���هاڵم روخۆش ك ه

زۆرجاریش به «دایکی ئەحمەد» ناوی
دههێنن ،دهڵێت« :مناڵەکانم نابنە رێگر
لەب���ەردەم کارەکانمدا ،بەڵکو کوڕەکانم
زۆر هاوکاریم دەکەن لە ئیشی ماڵەوەو
کێک دروس���ت کردندا ،چونکە کچەکانم
مناڵن».
دەشڵێت« :ئەم کارەم بۆ پەیدا کردنی
بژێوی ژیان���ی خ���ۆم و هاوکاریکردنی
مێردەکەم���ە ،جگ���ە لەوەی ئ���ارەزوی

ئەم کارەم بۆ پەیدا
کردنی بژێوی ژیانی
خۆم و هاوکاریکردنی
مێردەکەمە
خۆش���م بوە ،چونکە ل���ە روی مادیەوە
هاوکاریم دەکات».
لهوهاڵمی ئهوهى رۆژانە چەند کاتژمێری
داناوە ب���ۆ کارک���ردن؟ روخۆش وتى:
«کارەکان���م بەپێ���ی داواکاری���ە و ههر
بەپێی داواکاری���ەکان کاردەکەم ،ئەگەر
بۆنهیهك هەبێت ،ئ���ەوا دەبێت بەیانی
زو هەستم و دەستبەکار بکەم تا شەو،
ج���اری واش هەیە داواکاریەکان کێکێک
یا دو کێکە ،نرخی کێکەکانیشم لە بازاڕ
کەمترە».
ئەو ئافرەتانەی لەس���ەرەتاوە دەس���ت
دەبەن بۆ پیشەیەک روبەروی رەخنە یا
رێگری دەبنەوە ،بهاڵم لهالی (روخۆش)
رهوشهكه جیاوازه.
وتى« :لە ئیش���ەکەمدا هی���چ گرفتێکم
بۆ دروس���ت نەبوە ،بەاڵم لەسەرەتاوە
هەندێکی���ان وایان دەزان���ی تەنها کێک
دروستکردنێکی ئاساییە ،کاتێك بینیان
و س���ەیری ئیش���ەکەیان کرد ،دەست
خۆش���یان لێکردم و ئێس���تا خۆشیان
یەکێکن لەوانەی داوا دەکەن کێکیان بۆ
دروست بکەم».
بهخۆشحاڵیشهوه وتى« :ئێستا خەڵک
هەموی دەس���ت خۆش���یم لێ ئەکەن،
ئەمەش مەعنەویاتم بەرزم دهكاتهوه».
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مامۆستایەک قوتابخانەکەی گوڵڕێژ دەکات
ئهو رۆژانهشی
نهخۆش بوم ه
هاتوم بۆ خزمهتی
باخچهكهم

◘ نهوژین ،سهروهت باوهنوری
ئهگهرچی زۆرتر پیاوان كاری باخهوانی
دهكهن و گرنگیی پێدهدهن ،بهاڵم
لهناحیهى باوهنور مامۆستایهكی كچ
ئهو رێچكهیه دهشكێنێت و زیاتر ل ه
شهش ساڵه لهقوتابخانهكهیدا دهوامی
خۆی دهكات و وهكو باخهوانێكیش
رۆڵی بینیوه.
س���همیره محهم���هد ،ئ���هو مامۆس���تا
ئافرهتهی ه كهسااڵنێك ه لهناحیهى باوهنور
لهقوتابخان���هی ئامادهیی پێباز دهوامی
ئاسایی خۆی دهكات و لهگهڵ ئهوهشدا
لهنێو قوتابخانهكهدا باخچهیهكی جوان
و سهرنجڕاكێشی دروست كردوه.

باخچهك���ه .وتى« :هیچ كات قس���هی
خهڵك���ی كاری تێنهكردوم و س���اردی
نهكردومهت���هوه لهخزم���هت كردن���م
بهژینگهی قوتابخانهكهم».
قوتابخانهی ئامادهی���ی پێبازی تێكهڵ
لهناحیهى باوهنور س���ااڵنیك ه دروس���ت
ك���راوه ،ب���هاڵم س���اڵی  2012لهالیهن
حكومهت���ی ههرێم���ی كوردس���تانهوه
بینایهكى نوێ و تایبهتى بۆ دروستكراوه،
دوات���ر ئامادهی���ی پێباز روی���ان لهوێ
ك���ردوه ،ههر له س���هرهتای كردنهوهی
ئ���هو باخچهیهى كه دروس���تى كردوه ،بهزمانی ب ه رۆژوهوه رۆشتوه بۆ ئاودانی ئهو قوتابخانهوه تاوهكو ئێستا مامۆستا
پ���ڕه ل���ه گ���وڵ و بهرههم���ى روهكى گوڵهكان.
سهمیره بهردهوام بهشهو و رۆژ خهریكی
جۆراوج���ۆر و س���هرنجراكێش ،ئهمهش ئهوهش���ی نهش���اردهوه ك��� ه رێگ���هی خزمهتكردنى باخچهی قوتابخانهكهیه و
خۆشحاڵیی مامۆستایان و خوێندكارانى قوتابخانهكهی تۆزێ���ك دوره و زۆرجار ئهم���هش وایك���ردوه دیمهنێكی جوان و
لێكهوتوهتهوه.
بهپ���ێ دهڕوات و كهمج���ار ئۆتۆمبی���ل دڵڕفێنی ههبێت.
م.س���همیره ،بۆ (نهوژی���ن) دواو وتی :بهكاردههێنێ���ت ب���ۆ رۆش���تن ب���ۆالی كارزان عهل���ی ،یهكێك ه له خوێندكارانى
«ههر لهس���هرهتای دروستكردنی بینای باخچهكهی .وتیش���ی« :ئهو باخچهی ه ئامادهییهك���ه ،پێیوای��� ه ئهو ئیش���هی
نوێی قوتابخانهكهمان تاوهكو ئێس���تا ،وهكو بهشێك وایه لهژیانم ،خوم پێوهی مامۆس���تا سهمیره كردویهتی زۆر كهس
ب���هردهوام خهریكی ئهم باخچهیهم ،زۆر گرتوه».
ناتوانێت بیكات .ئهوهش���ی نهشاردهوه
دڵخۆشم كهتوانیومه سروشتێكی جوان ئ���هم كارهى م.س���همیره ،ئهگهرچ���ی لهزۆربهی بۆن���هو ئاههنگهكان���دا تاك ه
بهقوتابخانهكهم ببهخش���م و ههمیش��� ه خزمهتێك���ى ج���وان و بهرچ���اوه ب��� ه ش���وێن كهدیمهنێكی جوان���ی ههبێت و
ههوڵم داوه وهكو كهسێكی ژینگهدۆست ژینگهو قوتابخانهكه ،كهچى ههندێكجار وێنهی لهتهنیشت بگرن ئهو باخچهیهی ه
خزمهت بكهم».
بههۆیهوه روبهڕوى تانهو قسه بوهتهوه ،ك ه م.س���همیره ئاوهدانى كردوهتهوه و
ئهو مامۆستایه گهرمی هاوین و ساردی ب���هاڵم وادیاره ئهو قس���انه س���اردیان ههمیش ه رو لهوێ دهكهن.
زس���تان كاریان تێ نهكردوه ،وهكخۆی نهكردوهت���هوه ،ههربۆی��� ه گهرمت���ر ل ه ههروهها خوێندكارێك���ی تریش ئاماژه
ئام���اژهى بۆ دهكات زۆرجار ب ه هاوینان ج���اران بهردهوام��� ه لهخزمهتكردن���ى بۆ ئهوه دهكات ك ه مامۆس���تا سهمیره

ئهو باخچهی ه
وهكو بهشێك
وایه لهژیانم ،خوم
پێوهی گرتوه

لهگ���هڵ ئ���هوهی ك���ه ژینگه دۆس���ت ه
لهههمان كاتیشدا كهسێكی بهخشنده و
میهرهبانه.
خهنده ساالر ،وتیشی« :ههمیشه ئێمهى
خوێندكار سودمان ل ه م.سهمیره بینیوه
و چهندینج���ار تۆوی گوڵ و گوڵیش���ی
بهخوێن���دكارهكان داوه بۆئهوهی زیاتر
قوتابخانهیان ال خۆشهویست بكات».
بهڕێوب���هری قوتابخانهك���هش پێیوای ه
نمونهی مامۆس���تای لهمجۆره زۆر كهم
و دهگمهن���ن لهخزمهت ك���ردن لهبواری
پهروهردهیی و ژینگهپارێزی و جوانكردنی
سروشتی خوێندنگهكان دا.
م .عهلی ئهحمهد ،وتى« :ئێمهش وهكو
قوتابخان ه ههمیش���ه ه���اوكاری بوین و
بهدهم ه���هر داواكاری و داخوازیهكیهوه
چوین لهگهڵی بوینه ،چونكه ش���ایهنی
ئ���هوه ب���وه پێویس���تیهكانی جێبهجێ
بكهین و بهدهمیهوه بچین».
ئ���هو رۆژهى ك���ه ئێم��� ه س���هردانی
(م.سهمیره)مان كرد بۆ ئهوهى وێنهى
بگری���ن بۆ راپۆرتهكهم���ان ،بینیمان ل ه
نێو باخچهكهدا خهریك���ی ئاوپهرژێنه،
به زهردهخهنهوه وتى« :ئهو رۆژانهشی
كهنهخۆش بومه هاتوم بۆ خزمهتی گوڵ
و باخچهكهم ،چونك��� ه پێموابوه ئهگهر
خزمهتیان نهكهم گوناهبار دهبم».

کارگوزارەکان ...فریشتەکانی خاوێنکردنەوەی قوتابخانە

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
لەهەمو قوتابخانەو فەرمانگە
حوکمیەکاندا کەسانێک هەن كارى
پاكڕاگرتنی ئەو شوێنانەیان ل ه
ئەستۆدایە كە بە «کارگوزار» ناسراون
و زۆرێکیان سەرەڕای زۆری تەمەن،
بەاڵم بێ ماندوبون كارى خۆیان
دەکەن .ژنان لەم كارەدا له كۆنەوە
یەکسانیان لەگەڵ پیاواندا راگرتوە
و بێ گوێدانە قسە هەمیشەییەکانی
كۆمەڵگا و لەپێناو خێزانەکانیاندا،
كاریان کردوە.

ماڵەوەم پەیدا دەکەم».
زۆرێک لەژن���ان لەخوێندنگە و زانکۆ و ئەو ژنان���ەی کاری کارگوزاری دەکەن،
پەیمانگاکان کاری پاککردنەوە دەکەن و باس���لەوە دەکەن کە زۆرجار توانجیان
خۆشیان بەخۆشحاڵ دەزانن کە کارێک لێدراوە و قسەی ناخۆشیان پێکراوە.
حەبیبە عاس���ی ،كارگوزارێكى دیكهی ه
ئەکەن پێی سەربەرزن.
ژیان عهل���ی 63 ،س���اڵ ،ژنێکە کاری ل��� ه قوتابخانهیهكى كهالر ،بۆ (نەوژین)
پاککردن���ەوە دەکات .ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێ���ت« :چەندینج���ار تەلەب���ەکان
وت���ی« :من بەبیرم بێ���ت کارگوزارم و پێیان وت���وم بەو تەمەن���ەوە خەریکی
هەرج���ارە و لەمەکتەبێک کارم کردوە ،پاککردن���ەوەی ژێ���ر ئەو کورس���یەی
خۆشحاڵیشم کە دهتوانم ئیش بكهم» .ئێمەن ،ئێژی مردون لەبرس���انا ئەم ژنە
ئەو بەردەوام بو وتی« :خۆش���حاڵیی و بەتەمەنانە کاری کارگوزاری ئەکەن»،
دڵخۆشیم لهوهوهی ه چونکە کارەکەم بە حەبیبە ،وتیش���ی« :ئێمە ئەو قس���انە
سەربەزی ئەکەم و پارەیەکی حەاڵڵ بۆ هیچ کاریگەری نیە لەسەر ئیشوکارمان،

چونك ه ئەوان مناڵ���ن و نافامن ،نازانن
نەبونی چ دەردێکە».
بەپێجەوانەی توانج و قس���ەی نابەجێی
هەندێ���ك لەخوێن���دکاران ،هەندێکیان
یارمەتیدەری ژنانی کارگوزارن.
ئەژی���ن عهلی 19 ،س���اڵ ،خوێندکارى
ئامادهیی���ه ،ب���ۆ (نەوژی���ن) وت���ی:
«هەم���و بەیانیەک زو دێم���ە دەوام بۆ
ئ���ەوەی یارمەتی ئەو ژنان���ە بدەم کە
مەکتەبەکەمان پاک دەکەنەوە».
وتیشی« :هەندێك لەهاوڕێیانم نەک هەر
بەو ژنانە بەڵکو بەمنیش گاڵتە ئەکەن،
بەاڵم من ب���ەردەوام ئەبم و هەمیش���ە
یارمەتیان ئ���ەدەم ،چونك ه کارەکە بۆ
پاکو خاوێنی ئێمەیە نەک عەیبە».
«کاتێک ئێم���ە ئەچین���ە قوتابخانە و
زانک���ۆ و پەیمان���گاکان و فەرمانگ���ە
حکومیەکان دەبینین پاکوخاوێنی پێوە
دیارە ،بێئەوەی ماندو ببین لەشوێنێکدا
ئەخوێنین و کاتەکانمان تیایدا بەس���ەر
ئەبەی���ن و ئی���ش و کارەکانم���ان رایی
دەکەین ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هەبونی
ژنانی کارگ���وزار و ئازایی و بەغیرەتی
ئەوان».
ئەمە قس���ەی یەکێک لەو خوێندکارانە
بو ک���ە لەپەیمان���گای تەکنیكی کەالر
دەخوێنێت.
رێژی���ن ،ب���ەردەوام بو و وت���ی« :هیچ
کات ئێم���ە هەس���تمان بەپیس���ی ئەو
هۆڵ���ە نەکردوە کە تیای���دا دەخوێنین،
کاتێ���ک ئ���ەو هۆاڵن���ە پاکوخاوێنن لە
روی دهرونی���هوه ئاس���ودهین ،ئەمەش
بۆ هەبونی ئەو ژنان���ە دەگەڕێتەوە کە
بەبوێری خۆیان بژێ���وی ژیانیان پەیدا
دەکەن».
هەندێ���ک لەو ژنانەی ئێم���ە دواندنمان

باس���لەوەدەکەن موچەکانیان بەش���ی
پێویس���ت نیە ،بەاڵم ناچارن ئەو کارە
بکەن ،بهوهۆیهى هیچ کەس���ێکیان نیە
لەماڵ���ەوە تاوەک���و کاری���ان بۆبکات و
بژێوی ژیانیان بۆ دابین بکات.
س���وعاد محهمهد 59 ،ساڵ ،كارگوزاره،
بۆ (نەوژین) وتی« :هاوس���ەرەکەم 10
س���اڵە مردوە ،هیج مەعاش���ێکیم نیە،
مناڵەکانیش���م خوێن���دکارن و ناتوانن
کاربک���ەن ،بۆی���ە دەس���تم ب���ەم کارە
کردوە».
س���وعاد ،بەردەوام بو وتی« :کارەکە
قورس نیە ،بەاڵم من کە تەمەنم بەرەو
هەڵکشان ئهچێ ،مانو ئەبم ،بەس پێی
مورتاحم چونکە بە رەنجی ش���انی خۆم
مناڵەکانم بەخێو ئەکەم».
س���هرباری ئ���هوهش ،ژنان���ی کارگوزار
باس���ی پیرۆزی کارەکەی���ان دەکەن و
دەیانەوێ���ت بەردەوام ب���ن ،چونکە بە
مایەی بەردەوامی ژیانی دەزانن.
وەکو (حەالو) کە ژنێکی تری کارگوزارە
بۆ (نەوژین) دەڵێت« :کاتێک ئیش���ی
پاککردنەوە دەکەم ئاس���ودهم ،چونکە
گەر من و ئەو و کەسێکی تر ئەم ئیشە
نەکەی���ن ناتوانین بجوڵێین���ەوە لەبەر
پیسی و خاشاک».
وتیشی« :هەبونی ئەم ئیشەم گەورەترین
خۆشبەختیە چونکە خۆم پێی مورتاحم
سەرەڕای مانوێتیم پێیەوە».
ئازایی و بەغیرەتی بە ئیش و کارەکانی
(ژی���ان) و هاوڕێکانی���ەوە دیار بو ،کە
ب���ەردەوام ئەب���ون ل���ە پاککردنەوەی
نێ���و هۆڵەکان���ی خوێندنگەک���ە ،ب��� ه
دهم گس���كلێدانهوه دەی���وت« :گرنگ
ئەوەیە ئەمڕۆش بەباش���ی ئیشەکانم بە
رێکرد».
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◘ نهوژین ،سهباح حسێن
یهكێك لهو كچه شانۆكارانهى ك ه
ئامادهییهكى بهرچاوى ههیه لهسهر
سهكۆی شانۆ دا لهگهرمیان،
(شهیما مهحمود جاف)ه .ئهم
كچه ك ه خوێندكارى پهیمانگاى
هونهرهجوانهكانى كفرییه ،ل ه چهندین
شانۆی ناو هۆڵ و سهر شهقام
دا بهشداریی كردوه ،له دواین
بهشدارییشی دا ل ه ڤیستیڤاڵی شانۆی
نێودهوڵهتى سهر شهقام له بهغدا،
خهاڵتى باشترین ئهكتهرى كچى
بهدهست هێنا.

«شیننامە»
نەسرین؛ شۆڕەبییە چەمیوەکەی
سەرکۆاڵن
هەر لە سپێدە هەتا شێوان
تەهلیلەی ئەم قەسیدەیە ئەکات
بۆ منااڵنی نێو کۆاڵن:
بەرەبەیان بو ئەوێ رۆژ ئەوان هاتن
خۆر تازە پەلکە زێڕینەکانی خۆی
بەسەر شان و ملی زەویدا
شۆڕەوەکردبو
دایـەگەوهەر؛ کوڕەمەنـێ چیلکەی
بـەکۆڵەوە هەڵـگرتـبو،
تا تەندوربانەکەی پێ دەمـکا!
◘ شيعرى :ئـاواز نهجم
ئەوەتەی بوم بەنەوبوکی گەڕەکێکی
ئەنفالنشین،
منیش رەنگی چاوەڕوانیم گرتوە!
چاوهڕوانی  ....چاوەڕوانی
وەلێ خۆشم دڵنیانیم لەوەی
چاوەڕوانی چیم
تەنها ئەوەنده ئەزانم
وەکو دارو بەرد و هەرشتێکی ئەم
کۆاڵنە
دەستەو نەزەری خەبەرێکم
تەنها خەبەرێک و بەس!
کۆاڵن؟ نا ببورن کۆاڵنی چی!
خۆ ئێرە هەر لەجێقەپۆڵگی
گۆڕهەڵکەنێکی بەعسئەچێ و
هێشتاکە هااڵوی گەرمییەکەی،
وەختە پشوی مەخلوقەکەی نێوی
ئەبڕێ
گەرد و تۆزی بیابانەکەی عەرعەر
ئەمێستاکەش ،لەئاسمانـی ئەم هەوارە
غوبارێکی چڕەو بەری بە گزنگی ئومێد
گرتوە!
گەڕەک :قەیرە کچێکی بێحەواسە
کراسێکی خۆڵەمێشی پۆشیوەو
دو سێ بەند موروی فرمێسک و
گەردانەی میحنەتی لەمل کردوە و
پەلکی رەش و سپی
بەدیار رۆژەکانی چاوەڕوانییەوە
ئەهۆنێتەوە!
توێ توێ گوێسەبانەکانی ئێرە
بەحیکایەتی چاوەڕوانی تەیمان کراون
دارتوەکانی بەرحەوشە
ئەم ساڵ بۆ ئەوساڵ ،لەبری شاتو
یەکی دو سێ هێشو مەراق ئـەگرن!
ئۆهۆی خودا ،ئەتۆ بڵێی
دیمەنی ئەم بستەزەمینەی ئێمە
لەهیچ سوچێکی تری مێژودا هەبوبێ!
وای چ حیکایەتێکی جەرگبڕە ئەنفال!
ئەنفال چلۆن سەربوردەیەکە؟!
خۆ هێشتاکە لەم کۆاڵنەی ئێمەدا
لەئەلف و بێی هەبو نەبوەکەیدایە!

بەهار ،دەستێ جلی سوری ئاڵی
پۆشیبو
شایەت ئەیویست؛ دوا نقێمی
سەر کراسە ئاڵ و وااڵکەی
بەهاری کوردەواری دابوکتێ!
سەردار بەدیار پەزەکانییەوە
بلوێری ژیانی لێدەداو
تـاوناتـاوێکیش «تەنکە گیانم تەنکە،
تەنکە رۆحی شیرینم»ێکی دەچڕی!
مام زۆرابیش دو چڵ سنەوبەری تەڕی
بەدەستەکانییەوە گرتبو،
تا لەباخچە چکۆڵەی بەرحەوشە
بینێژێ و
بـە بااڵیدا چارۆکەی سەوزی ئومێد
هەڵواسێ!
هەر ئەوێ رۆژ ئەوان هاتن؛
زەماوەندی مەریەمیش بو
کچ و کاڵ و پاکیزەکانی دێ
گشت لەوێ جەم بون ،تــا
بوخچەی بوکێنی مەریەم
لە نوقڵ و چکلێتی نزاکانیان پڕکەن!
گوند ژیانی لێدەچۆڕاو هەردەتگوت
حوجرەیەکەو لە عەدەنەکەی خواوە
بەربوەتەوە!
بەرەبەیان بو ئەوێ رۆژ ئـەوان هاتن
بەرەبەیانێکی زو ،بەرەبەیانێکی
پـڕ لەبۆن و بەرامەی کوردەواری!
ئەوان هاتن ،بەگشت کەرەستەکانی
مەرگەوە
بای عەدەمیان هەڵکردبو
نەفرەت مەشخەڵی دەستیان بو
کوردبون پشکۆی نێو گوێیان بو،
سەر زاریان بو!
ئەوان هاتن ،قافڵەی زیلەکانیان
لەمڵۆی رۆح و گیان ئاخنی
سەدای تریقەکانمانیان ئاوێتەی لم کرد
بێستانێکیان لەمەرگ و غوربەت داچاند
و
مێژومانیـان لە خاچی خـەتاکان دا
ئەنفـال؛ باکی بە قورئانیش نەبو!

لهمیانهى دیدارێك دا( ،ش���هیما) باس
ل���هو خولی���ا و ح���هزهى دهكات كهلهو
بوارهدا ههیهتى ،ههروهك ئهو رێگریی و
بهربهرستانهش دهخات ه رو ك ه پاساون
بۆ ئ���هوهى كچ���ان كهمتر بێن��� ه ئهم
بوارهوه.
بهگهڕان���هوه بۆ س���هرهتاكان ،ئاماژهى
بهوهكرد كه پێش ئهوهى بچێت ه پهیمانگا،
لهرێگهى شانۆكار (عومهر عهبدوڵاڵ)وه،
بهشداریی ل ه ش���انۆگهرییهكدا كردوه،
ههر ئهو بهش���دارییه خولیای ش���انۆی
ئهگهر تواناى
خستوهته س���هریهوهو بۆ پهرهدان بهو
حهزهشى ،روى ل ه خوێندنى ئهكادیمی
مانهوهو بهرگری
كردوه ل ه پهیمانگاى هونهرهجوانهكانى
كردنت ههبێت ،ئهوا
كفری.
یمانگا
ه
پ
ه

ل
ه

خوێندن
و
ه
ئ
ى
ه
و
ه
ئ
ى
لهباره
سهركهوتو دهبیت
چی بۆ ئهزمونى سهربار كردوه ،ئاماژهى
بهوه كرد پهیمانگا هۆكارێكه بۆ ئهوهى
خوێن���دكاران زیاتر زانیاری���ان ههبێت
لهس���هر هونهر ،ئیتر چ شانۆ بێت یان
موزیك و شێوهكاریی .وتیشی« :لهوێ
كۆمهڵێك مامۆس���تا ههیه ك ه دهتوانن كردوه ،لهگهرمیانیش بهههمانش���ێوه،
فێرخواز فێر بكهن».
خودی (شهیما مهحمود) لهم بوارهشدا
یمانگا
ه
پ
ئایا
ه

ك
ى
ه
لهوهاڵمى ئهو پرسیار
چاالكیی ههیه.
دروس���تكردنى

ه
ل
ه

تاچهن���د رۆڵی ههی
لهوب���ارهوه وت���ى :بهش���داریی چهند
وتى:
حم���ود،
ه
م
یما
هونهرمهند؟ ش���ه
شانۆیهكى سهرشهقامم كردوهو شانۆی
ش���انۆ
بۆ
ه

ت
ه
ه
ى
ه
خولیای
«ئهو حهز و
شهقام بهگرنگ دهزانم ،چونكه دیواری
كرێت
ه
د
،
ه
نی
ه

یمانگاو
ه
پ
ه

پهیوهندى ب
چ���وارهم كهل ه هۆڵدا لهنێ���وان بینهر و
پێدانى
ه
ر
ه
پ
ه

ل
بێ���ت
ه
ه
رۆڵی
پهیمانگا
ئهكتهر دا ههیه ،لهوێ نامێنێت.
ز
ه
ح
خۆت
ر
ه
گ���
ه
ئ
اڵم
ه
ب
تواناكان���ت،
وتیش���ی« :م���ن خ���ۆم ب���هزۆری ل ه
و خولی���ات ههبێت ،ئهوا س���هركهوتو ڤیس���تیڤاڵهكاندا بهش���داریی ش���انۆی
دهبیت».
ش���هقام دهكهم ،ئهگینا زۆرتر ئهكتهرى
نێت
ه
ی
ه
گ
ه
د
چی
ش���انۆ
ى
ه
و
ه
ئ
لهبارهى
شانۆی نێو هۆڵم».
شانۆ
بڵێم
توانم
ه
«ئ
وتى:
یما)،
ه
بۆ (ش
ئام���اژهى بهوهش���كرد كهل���ه دوای���ن
مو
ه
ه

ه
ش���انۆو
ى
ه
رێگ
ه
ل
ه

چونك
ژیانه،
ڤیتس���یڤاڵی ش���انۆی ش���هقام ل��� ه
ئیتر
رو،
ه

یت
ه
یخ
ه
د
ه

ی
ه
ه
ى
ه
ئازاران
ئهو
بهغ���دا ،توانیویهتى خهاڵتى باش���ترین
تى
ه
اڵی
ه
كۆم
یان
بێت
سیاسی
روى

ه
چل
ئهكتهرى كچ بهدهس���تبێنێت ،ههروهك
».
ه
و
ه
دارایی
یان
له ڤیس���تیڤاڵی نێودهوڵهتى ش���انۆی
وتیش���ی :ش���انۆ باش���ترین ئامرازه بۆ سهرش���هقام لهكهرك���وك ،خهاڵت���ى
گهیاندنى پهیام به كهسى بهرامبهر.
پلهى دوهمی باش���ترین ئهكتهرى كچى
دا
ه
بوار
بهگش���تى ش���انۆ بهس���هر دو
بهدهستهێناوه.
كۆمی���دی.
بهش���كراوه :تراژی���دی و
نزیك���هى  35س���اڵه ش���انۆ لهكهالر و
زۆر
ب���وار
كام
ئای���ا ش���هیما خۆی ل���ه
زیاتری���ش لهگهرمیان بونی ههیه ،بهاڵم
دهبینێتهوه؟
ئهوهى تێبینی دهكرێت بهشداریی ژنان
كۆمیدی
شانۆی
ردو
ه
«ه
وتى:
لهوهاڵمدا
تیایدا بهپێی پێویست نیه.
اڵم
ه
ب
كترین،
ه
ی
رى
ه
واوك���
ه
ت
تراژیدی
و
لهمب���ارهوه (ش���هیما) جهخ���ت ل���هو
ش���انۆی

ه
ل
زم
ه
ح
زۆرتر
خ���ۆم
خودى
رای���ه دهكاتهوه كهبهش���داریی ژنان ل ه
تراژیدیی���هو پێموایه ئهتوانم له نواندنى ش���انۆدا لهگهرمیان بههێ���ز نیه .وتى:
تراژیدی دا سهركهوتو بم».
«بهداخهوه لهگهرمیان ههتائێس���تاش
ش���انۆی
رابردودا،
ل ه چهن���د س���اڵی
بهش���داریی ئافرهتان لهكارى هونهرى و
كانى
ه
جیاواز
ه

ناوچ���
سهرش���هقام ل���ه
شانۆ رێژهیهكى بهرچاوى وهرنهگرتوه،
یدا
ه
پ
وی
ه
ب���ر
كوردس���تان
ههرێم���ى
پێموای���ه دهب���و ئێس���تا لهقۆناغێكى

لهرێگهى شانۆوه
ههمو ئهو ئازارانهى
ههیه دهیخهیت ه رو

پێش���كهوتو بوایهین و رێژهمان زۆرتر
بوایه ،ب���هاڵم بهداخهوه لهو ئاس���تهدا
نیه».
لهبارهى ه���ۆكارى ئهم حاڵهتهش���هوه
وت���ى :كۆمهڵێكى زۆر رێگ���ری ههیه،
بهاڵم به رای من دهكهوێت ه سهر خودی
ئافرهتهكه.
لهوب���ارهوه رونكردن���هوهى زیات���ری دا
«قس���هیهك ههی ه دهڵێ���ن خێزانهكان
دهرف���هت ن���ادهن ،من دهڵێ���م تواناى
ئافرهت زۆر لهوه زیاتره دهستى بگرێت
ی���ان رێگری لێبكرێت ،بهڵكوه ئافرهت
ئهگهر بیهوێت خهون و بههرهكانى بهدی
بێنێت ،ئهوا هیچ شتێك نابێت ه رێگر».
پێش���یوایه ك ه ئافرهتانى خۆمان پێیان
شهرمه كارى هونهریی بكهن ،دهشڵێت:
«ئهگهر تواناى مانهوهو بهرگری كردنت
ههبێت ،ئهوا سهركهوتو دهبیت».
بهاڵم لهپاڵ خێزانیش���دا ،ههندێكى تر
باس ل��� ه رێگرییهكان���ى ئاین دهكهن و
پێیانوای ه هۆكاره بۆ ئهوهى ژنان خۆیان
له قهرهى بوارى هونهر نهدهن.
ش���هیما ،پێچهوان���هى ئ���هم بۆچون��� ه
بیردهكاتهوهو پێیوای ه بۆچونێكى راست
نیی ه و ئاین ب ه رێگر نازانێت.
وت���ى« :ئێم��� ه زۆر خ���راپ ل���ه ئاین
تێگهیش���توین ،ئاین نههاتوه بڵێت تۆ
نابێت شانۆ بكهیت ،چونك ه كه من شانۆ
دهكهم واتا باسی ئازار و خهم و كۆژانى
میلهت و كۆمهڵگهك���هم دهكهم ،كهوایا
ئاین لهكوێ رێگری لهوه كردوه؟».
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یاسا چی دیاریکردوە بۆ ئەو ژنانەی لە مێردەکانیان جیا دەبنەوە؟
◘ نهوژین ،شانۆ ئیسماعیل
رهنگ ه زۆربهمان ئاشنا بین ب ه ماناى
تهاڵق یان جیابونهوهى هاوسهران،
بهاڵم رهنگه تێگهیشتنهكهمان
لهئاستێكى سهرهتایی دا بێت
و ئهوهشى بیزانین زۆرتر الیهن ه
كۆمهاڵیهتیهكهیهتى نهك یاساییهكهى،
ههر ئهمهشه وادهكات زۆرجار توشی
بهدحاڵی بون بێین له بهركهوتنمان
لهگهڵ ماناكهى دا.
لە دیدارێکى رۆژنام���هى (نهوژین) دا،
دڵپاک محهمهد ،راوێژکاری یاس���ایی لە
سەنتەری راوێژی خێزانیی لە گەرمیان،
باس���ی روه یاس���اییهكهى ت���هاڵق و
جیابونهوهو مهرج و بنهماكانى دهكات.
* تهاڵق چیە و ئامانج لە دانانی تهاڵق
چیە؟
بەپێی یاسای باری کەسێتی و شەریعەتی
ئیس�ل�ام ،تهاڵق مانای هەڵگرتنی کۆتی
ژن و مێردایەتی���ە جا دەم و دەس���ت
بڕیارەکە بدرێت ی���ان دوای تێپەڕبونی
ماوەی عیددە بێت.
بهپێی یاس���ا پیاو مافی ت���هاڵق دانی
بەدەس���تەوەیە ئەمەش کاتێک لێهاتوی
یاس���ایی و ش���ەرعی هەبێ���ت ،ژنیش
ئەم مافەی دەبێ���ت ئەگەر بەو مەرجە
هاوس���ەرگیری کردبێت ک���ە تهاڵقى بە
دەست بێت.
سەبارەت بە دانانی ئامانجی تهاڵقیش،
ئاین���ی ئیس�ل�ام و یاس���اكانى هەرێمی
کوردس���تان رێزی تەواوی���ان بۆ مرۆڤ
دان���اوە ،بۆیە کاتێ���ک ژن و پیاو وەک
پێویس���ت رێزی یەکتر ناگرن و هەست
ب���ە بەرپرس���یارێتی یەکت���ر نەک���ەن،
ئەمە وایکردوە لە ش���ەریعەتی ئیسالم
و ل���ە یاس���ای ب���اری کەس���ێتیش لە
پێناو ش���کۆمەندی مرۆڤەکان رێگە بە
جیابونەوە دراوە.
*ب���ۆ کەوتن���ی ت���هاڵق ئایا ل���ە روی
یاساییەوە هیچ مەرجێک دانراوە؟
بێگوم���ان ،بۆ ئەوەی ت���هاڵق بکەوێت
پێویستە ئەم مەرجانە هەبێت :یهكهم:

کەس���ەکە عاقڵ بێ���ت ،چونکە عەقڵ
مەرجی لێهاتوی کەس���ەکانە و بە عەقڵ
دەزانرێت کەس���ەکە پەرژەوەندی خۆی
دەزانێت یان نازانێت.
دوهم :پێویس���تە ئ���اگای لە خۆی بێت
و هۆش���یار بێت ،چونکە ئەگەر ئاگای
لەخۆی نەبێ���ت و بەهۆی دەرمانێکەوە
وەک بەنج���ی نەش���تەرگەری ی���ان
خواردنەوەیەکەوە ئاگای لەخۆی نەبێت
ئەوا لێرەدا تهاڵقی ناکەوێت.
س���ێیهم :پێویس���تە لەکاتی تهاڵق دا
ئیرادەی هەبێت و بەویس���ت و بڕیاری
خۆی تهاڵقەکە ئەنجام بدات.
چوارهم :پێویس���تە ل���ە کاتی تهاڵق دا
نیەت هەبێت واتە کەسەکە بە لەفزێکی
ڕون مەبەستی جیابونەوەبێت.
* ل���ە روی یاس���اییەوە ک���ێ تهاڵقی
ناکەوێت؟
مادەی 35ی یاسای باری کەسێتی ئەو
کەس���انەی دیاری کردوە کەوا تهاڵقیان
ناکەوێت ،كه ئهمانهن:
یهكهم :تهاڵق���ی س���ەرخۆش .زانایان
یەکدەنگن لەسەر ئەوەی تهاڵقی کەسێک
ناکەوێت کە بە خواردن و خواردنەوەیەک
بێئاگا بوبێت يان بێهۆشیەکەی بەهۆی
زۆر لێکردن یان ناچارییەوە بێت.
دوهم :تهاڵقی ش���ێت و گێل .بەهەمان
ش���ێوەی یەکەم زانایان ی���ەک دەنگن
لەسەرئەوەی تهاڵقی ش���ێت ناکەوێت،
بەاڵم شێتیەکەی پچڕ پچڕ نەبێت.
بەهەمان ش���ێوەی ش���ێت( ،گێل) یش
تهاڵقی ناکەوێت.
گێ���ل بەکەس���ێک ئەوترێ���ت ب���اش و
خراپی خۆی لەیەک جیا ناکاتەوە بۆیە
ئەم کەس���ەش هەمان حوکمی ش���ێت
وەرئەگرێت لە روی یاساییەوە.
* یاس���ا چی لهبارهى ئهو كهس���انهوه
دهڵێت ك ه لهكات���ى توڕهیی دا بڕیاری
تهاڵق دهدهن؟
زۆربەی زانایانى ش���هریعهت كه بنهماى
یاساكانیش���ه ،پێیانوای���ە تەاڵقی توڕە
ناكهوێت ،واتا كهسهكه هێنده توڕه بێت
ك ه كۆنترۆڵی خۆی لهدهست بدات .جا
بۆ ئەوەی ئەم حاڵەتە بێتە دی یاسای

باری کەس���ێتی مەرج���ی داناوە دەبێت
کەس���ی توڕە تەمیزی لەدەست دابێت
وەک ئەوەی کە کەوتبێتە بارودۆخێکی
وەهاوە کە نەزانێت چی دەکات ،زۆرجار
ئەم حاڵەتە لە ئەنجامی تەمەن زۆریەوە
ئەبێ���ت و کۆمەڵێ���ک قس���ەو کرداری
پڕوپوچ ئەکات ک���ە وا هیچ بناغەیەکی
نیە و هەربۆیەش تهاڵقەکەی ناکەوێت،
ب���ۆ پی���اوی گەنجیش کە ت���وڕە ببێت
بەجۆرێ���ک توڕەییەکەی گەیش���تبێتە
ئاس���تێک وەک ش���ێتی لێهاتبێ���ت و
ب���اش و خراپی خۆی ل���ەو دەمە لەبیر
كردبێت و دوای هاتنەوە باری ئاس���ایی
خۆی بکەوێت���ەوە بیری یان بیخەنەوە
بیری ك���ە تهاڵقی خواردوە لەم کاتەدا
هەڵبەتە حوکمی ئەو پیاوەش ئەچێتەوە
چوارچێ���وەی هەمان ئەو کەس���ەی کە
پیرە.
*لەئێس���تادا زۆرن ئەو پیاوانەی کەوا
بێ ئاگاداری ژنەک���ەی ،ژنەکەی تهاڵق
ئ���ەدات ،ئای���ا مافی ئەم ژن���ە لە روی

یاساوە چیە؟
کاتێک پیاو بێ ئاگاداری ژنەکەی ژنەکە
تهاڵق ئەدات کەواتە زوڵمی لە ژنەکەی
کردوە ،چونکە وەک ئەسڵ هەرپیاوێک
بیەوێ���ت ژنەکەی ت���هاڵق بدات دەبێت
لە دادگای (أحوال شخصي) داوا تۆمار
ب���کات ،کە دەیەوێ���ت ژنەکەی تهاڵق
ب���دات ،کاتێکیش کە ئەم پیاوە داوای
تهاڵقدان تۆمار دەکات مولزەم دەکرێت
بە دانانی مەبلەغێک پارە بۆ ماوەی سێ
مانگ لە س���ندوقی تایبەت بە چاودێری
خێزان لە دادگا دادەنرێت.
وەک وتمان لەم حاڵەتەدا ژنەکە زوڵمی
لێ ک���راوە بۆیە پێویس���تە بۆ دادگاش
بس���ەلمێت کەوا پیاوەکە س���تەمی لە
ژنەکەی ک���ردوە و بەوهۆی���ەوە ژنەکە
توش���ی زیان هاتوە ،هەڵبەتە پیاوەکە
تهاڵقەکەی کەوت���وە بۆیە دادگاش داوا
دەکات لە پیاوەکە قەرەبویەک بە ژنەکە
بدات لەگەڵ بارودۆخی دارایی و ئاستی
ستەمەکەی بگونجێت.

* ئهو قهرهبویانه چین؟
ئ���ەم قەرەبویە بۆماوەیەکى دیاری كراو
دەبێت کە لە سێ س���اڵ کەمتر نەبێت
و لە پێنج س���اڵیش زیاتر نەبێت ،واتە
جگە لە نەفەقە ژنەکە ئەم قەرەبوەشی
بۆ دەستەبەر دەکرێت.
ه���هروهك ژن���ە تهاڵقدراوەکە کۆمەڵێک
مافی تریشی هەیە ،وەک :مافی مارەیی،
ماف���ی بژێوی ،بهتایبهت���ى ئەگەر هاتو
مناڵی هەبو لەبەرامب���ەر بەخێوکردنی
مناڵەکان پیاوەک���ە دەبێت «نفقە»ی
پێ بدات.
هەروەها ئافرەتەکە مافی نیشتەجێبونی
هەی���ە ل���ەو خان���وەی ک���ە پیاوەکە
خاوەنیەتی ،ژنەکە بۆ ماوەی سێ ساڵ
دەتوانێت لەو خان���وەدا بمێنێتەوە بێ
بەرامبەر ،ب���ەاڵم بەمەرجێک پیاوەکە
بەبێ هیچ عوزرێکی ش���ەرعی و یاسایی
ژنەکەی تهاڵق دابێت.
ههروهك ئافرەتەکە دوای ماوەی عدەی،
دهتوانێت هاوسەرگیری دیكه بكاتهوه.

چیرۆكی ئهو ژنانهى پرچیان لهچاوهڕوانى هاوسەرهكانیان دا سپی كرد
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
ئهگهر شهڕى ههشت ساڵهى نێوان
عێراق و ئێران ههزاران پیاوى كردبێت ه
قوربانی ،ئهوا لهپاڵیشیدا سهدان
ژنى ل ه دودڵی و چارهنوسێكى
مۆلهق دا بهجێهێشت ،بهتایبهتى ك ه
هاوسهرهكانیان تائێستا مانهوهیان ل ه
ژیان رون نهبوهتهوه.
شەڕی ئێران و عێراق ،ئەو شهڕه بو ك ه
لە ئەیلولی  1980دهس���تى پێكرد و ل ه
ئابی  1988بۆ ماوهى  8س���اڵ درێژەی
کێشا ،تیایدا بهههزاران مرۆڤ لهههردو
ال بون���ه قوربان���ى و خهزێنهى ئابوری
ههردو واڵتیش���ی ل ه مایهپوچبون نزیك
كردهوه.
بهشێكى تر ل ه قوربانیهكانى ئهم شهڕه،
وهك ههمیش ه ژنان بون ،كهبه قوربانی ه
بێدهنگهكانى ش���هڕ ناس���راون ،ئهویش
كاتێك س���هدان ژن هاوسهرهكانیان لهم
شهڕانهدا چارهنوسییان به ههڵواسراویی
مایهوهو یهكال نهبویهوه و بهكهس���انى
شوێنبزر «مفقود» ناسراون.
ئهو ژنانه باسلهوهدهكهن ،لهچاوهڕوانى
یهكالی���ی بون���هوهى چارهنوس���ى
هاوس���هرهكانیان ،پرچی رهشیان سپی
كردوهتهوه.
بههیه 58 ،ساڵ ،ژنێك ه ك ه هاوسهرهكهى
ل ه شهڕهكهدا شوێنبزر بوهو چارهنوسى
نهزان���راوه .ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى:
«هاوس���ەرەکەم لەو شەڕە دا ون بوە،
دوای  21س���اڵ لە الی���ەن حکومەتەوە
بەڵگەنامەی مردنی بۆ دەرکرا».

ب���ە خەمباریەوە وتیش���ی« :کۆتا جار
مێردەکەم رۆش���تەوە بۆ شەڕ دڵم باش
لێی نەدا پێم وت مەڕۆ ،بڕۆی ناگەڕێتەوە،
بهاڵم ئهو وتى تەنی���ا ئەمجارە دەڕۆم،
رۆشت بەاڵم نەگەڕایەوە».
رهنگ ه (بههیه) بهختى باش بوبێت ك ه
دۆس���یهی چارهنوسی مێردهكهى یهكال
كراوهت���هوه ،چونك ه زۆرێكی تر له ژنان
تائێستا به مان یان نهمان ،وهاڵمێكیان
لهبارهى چارهنوسى هاوسهرهكانیانهوه
پێنهگهیشتوه.
ش���ەوکەت محهم���هد 55 ،س���اڵ،
ژنێكى دانیش���توى ق���هزاى کەالره ،ك ه
هاوس���هرهكهى لهش���هڕهكهدا شوێنبزر
بوه ،وتی« :مێردەکەم ماوەی  36ساڵە
لە ش���ەڕی ئێران و عێراق چارهنوس���ی
نادیارە ،حکومەتی هەرێم لە دۆزینەوەی
بێئومێ���دی کردوین ،بهاڵم تائێس���تاش
ههر چاوهڕوانم».
بهش���ێك ل ه ژنان ،پاش ئهوهى بێئومێد
بون ل��� ه گهڕانهوهى هاوس���هرهكانیان
ی���ان ب ه فهرمی به مردو ههژمار كراون،
هاوسهرگیرییان كردوهتهوه.
ش���هوكهت ،لهوبارهوه وتى« :کۆمەڵگا
رێگ���ر نی���ە ل���ەوەی هاوس���ەرگیری
بکەمەوە ،بەڵکو بەهۆی خۆشویس���تنی
مێردەکەمەوەی���ە ك���ه ناتوان���م بڕیاری
هاوسهرگیری بدەمەوە».
ئهوهى وایكردوه چاوهڕوانی ژنانى مێرد
شوێنبزر نهبێته كارێكى بێهوده ،ئهوهی ه
ك ه ژمارهیهك لهو پیاوانه پاش سااڵنێك
گهڕاونهتهوه.
گوڵباخ حهس���هن ،ژنێكى دانیش���توى
شاری کەالرە و یەکێکە لەو ئافرەتانەی

کە هاوس���ەرەکەی پاش دیارنهمانى ل ه
شهڕهكه گەڕایەوە.
ئ���هو ل��� ه لێدوان���ى دا ب���ۆ (نهوژین)،
ئاماژهى بهوهكرد «بە ئومێدێکی زۆرەوە
چاوەڕوان���ی گەڕانەوەی هاوس���هرهكهم
بوم ،خۆش���بهختانه دوای  9س���اڵ له
چاوەڕوانی گەڕایەوە».
لهنێوان كێشمهكێشی ئهوهى چارهنوسی
ئ���هو پیاوان��� ه چین و یاس���ا چۆن لێی
دهڕوانێ���ت ،پارێزهرێ���ك رونكردنهوهى
یاسایی دهدات.
س���هباح مهحم���ود ،ب���ۆ (نەوژی���ن)
وت���ی« :بەپێی مادەی  93لە یاس���ای
چاودێری ناکام���ەکان دەڵێت :دو جۆر
ون ب���ون هەیە ،ون بونی کەس���ەکە لە
بارودۆخی ئاس���ایی ئافرەتەکە تاکو 4
ساڵ چاوەڕوانی دەبێت ،بەاڵم ون بونی
کەس���ەکە لە کاتی شەڕدا بۆ ماوەی 2
ساڵ چاوەڕوانی دەبێت دواتر دەتوانێت
هاوسەرگیری بکاتەوە».
ئەو پارێ���زەرە ڕونکردنەوەی زیاتری دا
وتی :ئەم ئافرەتانە بڕیاری هاوسەرگیری
بدەنەوە باش���ترە ،چونك ه ئهو پیاوان ه
ئهگەر مابن تا ئێستا دەگەڕانەوە.
ب���هاڵم وادیاره ئهم بڕگانه بهنیس���بهت
زۆرێك ل���هو ژنانهوه ،تهنه���ا دهقێكى
نوس���راوى بێگیان���ن ،چونك��� ه ئهوان
س���هرباری ههمو پشتگیرییهكى یاسایی
و بێئومێدییهكى سیاس���یی ،ئامادهنین
دهس���تبهردارى خهون���ى هاتن���هوهى
هاوسهرهكانیان بن.
ش���هوكهت ،لهوب���ارهوه وت���ی« :ت���ا
مردن چاوەڕوانی هاوس���هرهكهم دەبم
بگەڕێتەوە».
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كاندیدكردنى ژنان لهنێوان
عهقڵیهتى خێڵ و ژمارهدا
حزبهكان
دروستكراوى
عهقڵیهتى خێڵ و
ههڵگرى ناوى
دیموكراسین

خهون ه وهریوهكانى دواى «تهخهروج»

◘ ژینۆ عهلی
لهم رۆژانهى رابردودا ،ئاههنگى
دهرچون «تخرج»م له پهیمانگا هاوڕێ
لهگهڵ هاوپهیمانگاكانم دا گێڕا ك ه
ژمارهیان سهدان بون ،بهدواى ئهوهدا
حاڵ و بارێكى سهیر باڵی بهسهردا
كێشام ،لهدڵی خۆمدا وتم :ئهوه 14
ساڵ خوێندن و رهنج دان ،دواى ئهم ه
چی؟!
ئ���هم پرس���یاره روب���هڕوى ههموم���ان
دهبێت���هوه بهبێ جیاوازی���ی رهگهزی،
ب���هاڵم رهنگه بۆ ئێمهى كچ���ان زیاتر.
ئێم ه كه دهردهچین ،زۆرترین ئومێدمان
ههی���هو كهمتری���ن چان���س ،پڕین ل ه
ئاواتى جۆراوجۆر ،بهاڵم كه بهر ههواى
گهرمی واقیع دهكهوین ،وهكو كلوه بهفر
له پهش���مهكهوه دهگۆڕێی���ن بۆ چهند
دڵۆپهیهك ئاو.
ئێمه دهردهچین و گهورهترین سهرسوڕمان
كهبهرۆكمان دهگرێت ئهوهیه :لهكوێین؟
گهیشتوینهته كام وێستگهى ژیان؟ ئهى
دواى ئ���هم ههمو رهنج و تێكۆش���ان و
خهرجییه ،چارهنوس���مان چی دهبێت؟
ههمدیس كونجی ماڵهوه؟
خەونی زۆرین���هى رههای ئێمهى کچان

خوێندن���ە ،ب��� ه مهرامی ئ���هوهى ئهم
خوێندنه ،بمانگهیهنێت ب ه چارهنوسێكى
باش���تر و به قۆناغێك بتوانین كهمێك
ل ه ئ���اوات و خولیاكانمان بهدیی بێنین،
چیتر نهبین ه بار بهسهر كهسهوه.
لهم پێناوهش���دا ههندێك لەکچان دوای
تەواوکردن���ی خوێن���دن و تەخ���ەروج
کردنی���ان توانیویانە جێگ���ەی خۆیان
بکەن���ەوە لە کەرتی تایبەت دا و کارێک
بکەن ،تا بتوانن ئەو بار و قورس���اییەی
کە لەکاتی خوێندن دا لەسەر ماڵەوەیان
هەبوە ل���ەدوای خوێندنیش بەردەوامیی
پێنەدەن ،ئەمەش بەشێکی دیاریکراوی
کچان دهگرێتهوه ،بەشە زۆرەکەی کچان
بێکارن و دانەمەزراون و ناتوانن ژیانێكى
ئاسایی و گوزهرانێكى باش بکەن.
لەم���اوەی خوێندن دا کچ���ان دەتوانن
بە پاس���اوى خوێندنەوە ،خێزانهكانیان
خهرجیهكانیان له ئهس���تۆ بگرن ،بەاڵم
دوای تەواوکردن���ی خوێن���دن ناتوانن و
هیچ هۆکارێک نیە تا بتوانن هەرکاتێك
بیانەوێ���ت داوای پ���ارە ی���ان ه���ەر
داواکارییەكى تر لەماڵەوە بکەن.
ههم���و تاكێ���ك ،دواى دهرچون���ى2 ،
كهرتى لهبهردهمه بۆ كار :كهرتى گشتى
(حكوم���هت) و كهرتى تایبهت (بازاڕ)،
ب���هاڵم ب���ۆ كچانى كهرتى س���ێیهمیش
سهربار دهبێت :بێكاریی (ماڵهوه).
لهئێس���تادا دهرفهت���ى دامهزران���دن ل ه
كهرتى گشتى زۆر ئاستهمه ،بهتایبهتى
ئ���هو كهرت ه خ���ۆی قهیران���ى ههی ه و
توشى ههڵئاوس���انێكى خنكێنهر بوه،
لهبهرامبهریشدا بهتایبهت بۆ ناوچهیهكى
وهك���و گهرمیان ،خهمهك��� ه ئهوهیه ك ه
كهرتى تایبهتیشمان نیی ه و الوازه.
كچان ك ه ل ه زانكۆ و پهیمانگا دهردهچن،
لهكام سلك و بوارى كهرتى تایبهت كار
بكهن؟ كام كارگه و كام كۆمپانیا و كام
مۆڵ و كام سهنتهر و كام و كام ...؟!
من ههرگیز نامهوێت تا دوا سات گهشبینی
لهدهست بدهم ،بهاڵم دهپرسم :كچێك ك ه

دواى  14یان  16س���اڵ خوێندن ،خۆی
لهبارێك���دا دهبینێتهوه ك���ه رهنجهكهى
وهكو ئهوهى فهرهادی لێهاتوه ،دهبێت
چ گهشبینییهك لهخۆیدا بدۆزێتهوه؟
ئهو كه ن ه بتوانێت ل ه بوارى پسپۆڕیهكهى
خۆیدا كارێك ب���كات كه ههم ئهزمونى
زیات���ر بكات و ههم خهرجیش���ی دابین
بكات ،دهبێت چی بكات و ههڵوێس���تى
چۆن بێت؟
لهم س���ااڵنهدا كهرتى تایب���هت تۆزێك
ج���واڵوه ،ب���هاڵم كێش���هك ه ئهوهی ه ك ه
سروش���تی هەندێك خێزان وایە رێگه ب ه
كچهكهى ن���ادات لە کەرتێکی تایبەت و
ل���ە رێکخراوی تایب���ەت دا ئیش بکات،
ل���هوهش گهورهتر ئهوهی ه ئهم كهرتهش
بێسهروبهر و رێكنهخراوه.
ل���هم بێسهروبهریهش���دا ،حکوم���ەت
بهرپرس���یاری یهكهم���ه ،چونك��� ه ئهو
وهكچۆن بهرپرس���ه ل���هوهى نهوهكانى
خوێندهوار بن ،ئاواش بهرپرسه لهوهى
ژیان و نان و كهرامهتیان بۆ دابین بكات.
ژیان و ن���ان و كهرامهتیش ،بریتیی ه ل ه
خوڵقان���دن و پێدانى دهرفهتى كار ،بۆ
ئهوهى مرۆڤ بهش���ێوه سروش���تیی و
ئاساییهكهى خۆی ،بهبێ ئهوهى ههست
بكات باره بهس���هر كهسى دیكهوه ،كار
ب���كات و بژێوی���ی ژیانى خ���ۆی دابین
بكات.
ئ���هم كارهش بۆ حكومهتێك كه چوهت ه
ن���او ورد و درش���تى س���ێكتهرهكانى
ژیانى خهڵكهكهی���هوه ،كارێكى مهحاڵ
نییه ،بهڵكو ئهوهى پێویس���ت ه كهمێك
خهمخۆری���ی و پالن���ه ،ئهگهرنا ئهوا بۆ
س���ااڵنى داهات���و ،خۆم���ان لهبهردهم
لهشكرێك ل ه كچان و كوڕانى ناڕازیی و
بێدهرهتان���ى دهرچوى زانكۆ و پهیمانگا
دهبینینهوه .لهشكرێك ك ه ئهندامهكانى
 14بۆ  16س���اڵ ب ه وههم���ی ژیانێكى
باش���تر دهخرێن ه بهر خوێندن ،كهچى
لهو سهرهوه ئهوهى دهیچننهوه بێكاریی
و نائومێدیه!

◘ پهیمان ئهمین
لهدێر زهمانهوه ژنان ههوڵى
ئهوهیانداوه بونى خۆیان بسهلمێنن و
زۆر بوار و رێگهیان تاقیكردوهتهوه و
پێی گهیشتون ،ئهگهر سهركهوتوش
نهبوبن شكستهكانیان بههۆكارى
جیاواز هاتوهت ه پێش ل ه شكستى
پیاوان گهورهتر نهبوه.
ئێستا و ل ه رۆژگارى ئهمڕۆ دا قۆناغێكى
تر ل��� ه بزوتن���هوهى ژن���ان بهڕێوهیه،
بهجۆرێ���ك ل��� ه سهرتاس���هرى جیهاندا
ژنان ههوڵ بۆ بهدهس���تهێنانى پۆست ه
گرنگهكان���ى بهڕێوهبردن���ى واڵت و
كۆنگرێس و پهرلهمان دهدهن ،بهجۆرێك
له ههڵبژاردن���ى داهات���وى پهرلهمانى
عێراقدا كاندیدكردنى ژنان لهالیهن حزب ه
راستڕهو و چهپڕهوهكانهوه وهكو گرهوى
سیاسیی لێهاتوه و زیاتر باسوخواسهكان
لهس���هر كاندیدكردن���ى ژن���ان گهرمه،
بهجۆرێك ههندێك لهم ژنان ه كهوتونهت ه
بهر ناوزڕاندن و خزێنراونهتهوه ناو گهم ه
سیاس���ی و ملمالنێ ناش���هریفانهكانى
ههڵبژاردنهوه ك ه ل ه بنهڕهتدا دهبێت ژنان
بۆ داكۆكیكردن ل ه مافهكانیان و پرس ه
گرنگهكانى بوارى ژنان تێبكۆشن.
بهاڵم یهكهم تیرى ئاراس���تهكراو بههۆى
نهبونى پارێزبهندى كهسێتى ژنهوه بهر
ئ���هو كاندیده ژنانه ك���هوت كه دواجار
ئهمه ت���رس و چاوش���كاندنه بۆ هاتن ه
پێش���هوهى ئهو ژنانهى ك ه دهیانهوێت
لهبواره جیاوازهكاندا دهركهون و هزرى
كۆمهڵگ���ه گۆڕانكاری���ی بهس���هردابێت
سهبارهت بهتواناكانى ژنان.
ئهگهرچی ل ه ئێستادا  146كاندیدى ژن
بهتهنها لهههرێمى كوردستانهوه كێبڕكێ
لهس���هر بهدهس���تهێنانى كورسییهكانى
پهرلهمان���ى عێراق دهك���هن ك ه دهكات ه
ڕێ���ژهى  %29.3ى كاندیكراوهكان���ى
ههرێ���م ،ئهمه بهراورد ب���ه قۆناغهكانى

رابردو گهشهى بهرچاوى ههبوه ،ئهگهر
بگهڕێینهوه بۆ خولى یهكهمى پهرلهمانى
كوردستان لهكۆى  111كورسی پهرلهمان
تهنها  8كورسییان لهدهستى ژناندا بوه،
ب���هاڵم بهپێى بڕگهى چوارهم ل ه مادهى
49ى دهس���تورى عێراق و مادهى  11ى
ژماره  16ى ساڵى  2005ى ئهنجومهنى
نوێنهرانى عێراق رێژهى  %25دانراوه بۆ
كۆتاى ژنان ل ه ئهنجومهنهك ه بهجۆرێك ه
ل���هدواى ه���هر دو كورس���ی پیاوێ���ك
كورسییهك بهر ژنێك دهكهوێت.
ئ���هم بهش���داریكردنهى ژن���ان ل��� ه
مومارهس���هكردنى ماف��� ه سیاس���ی و
مهدهنییهكان���ى وهك���و دهنگ���دان و
خۆپااڵوتن و كارك���ردن له ئهنجومهنى
خۆجێییهكان و پهرلهمان و ئهنجومهنى
وهزیران ل ه ئاست چاوهڕوانى ژناندا نیی ه
بهراورد به واڵتانى پێشكهوتو چونكه ل ه
كۆمهڵگهیهكى وهكو كوردستان حزبهكان
دروستكراوى عهقڵییهتى خێڵ و ههڵگرى
ناوى دیموكراس���ی و جێبهجێكارى ئهو
عهقڵییهتهن كه كارى لهس���هر دهكهن
هێشتا لهمپهره لهبهردهم بهدیارخستنى
تواناكانى ژنان و هاتنهپێشهوهیان ،ههر
ئهم���هش وایكردوه ژن���هكان ئهجێنداى
حزبهكان جێبهجێبكهن كهخودى حزب
بهش���ێكه بۆ تێكش���كاندنى ئهجێنداى
ژنان تا لهسهرهتاى بانگهشهكاندا ژنان
روب���هڕوى پالنى مهترس���یدار دهبنهوه
لهناوزڕاندن و لهكهداركردنیان چ لهبوارى
كهس���ێتى ی���ان ش���كاندنیان لهالیهن
میدیاكانهوه یان لهالیهن خودى حزبهوه
كه پێموای��� ه كاندیدكردنى ژنان لهالیهن
حزبهكانهوه بهدهر له روى یاساییهكهى
تهنها بۆ ئهوهیه واى نیش���انبدهن بوار
بهدهركهوتنى ژن���ان دهدهن ،بهاڵم ئهم
بوارپێدان��� ه ئهوهندهى له روكاردا دیاره
لهناوهڕۆكدا ئ���هو ژنان ه لهبڕیارى دژ ب ه
ژنان���دا دهنگیان پێدراوه و نهیانتوانیوه
ل���هو فۆرم ه كۆمهاڵیهتیی���ه البدهن ،ك ه
دهس���هاڵتى بهڕێوهب���ردن رابهرایهت���ى
دهكات و ژن بهپله دو تهماشا دهكات.

كرانهوهى گرێی بهختى ژنان!
◘ ناز عهلی
له ههڵبژاردنى ئهنجومهنى نوێنهرانى
عێراق دا به ههزاران كاندیداى ژن ل ه
نهتهوهو پێكهاتهو حزب و قهوارهو
لیسته جیاجیاكان بونیان ههیه،
لهنێویشیاندا به دهیان كاندیدای ژن
ههیه بهو ئومێدهى بتوانن نمایندهى
خواست و داواكاری ژنان بن ل ه
پارلهمان.
لهو كات���هوهى ههڵبژاردنى ئهنجومهنى
نوێنهران���ى عێراق دهكرێت ،بهگش���تى
لهسهر ئاستى عێراق ،ژنان زۆر بهكهمی
توانیویانه دهنگی پێویس���ت بۆ بون ب ه
ئاندامێت���ى پارلهمان بهدهس���ت بێنن،
بهڵكو بهزۆری لهرێگهى «كۆتا»وه بون
ب ه پارلهمانتار.
كۆت���ا ،بریتیه لهو رێژهی ه كورس���یهى
كهل ه پارلهماندا ب���ۆ ژنان دادهنرێت ك ه
ل ه پارلهمانى عێراق %25ى كورسیهكان

دهدرێت به ژنان ،بهمپێیهش دهبێت ب ه
الی كهمهوه  96ژن لهم ههڵبژاردن ه براوه
بن و بچنه نێو هۆڵی ئهنجومهنهوه.
زۆرب���هى ژنانى كاندیدای كوردس���تان،
ئهوانهى دهرچون و بونهت ه پارلهمانتار،
لهرێگ���هى كۆت���اوه دهنگی���ان هێناوه،
ئهم���هش لهكاتێكدا كارێكى یاس���ایی و
ئاسایه ،بهاڵم هاوكات مایهى ههڵوهست ه
لهسهر كردنیشه.
چونك ه ئهگ���هر زۆر نهڵێین ئهوا بهالی
كهم���هوه ژنان نی���وهى دهنگدهران یان
شتێك كهمترى نیوهى دهنگدهران دهبن
ب ه لهبهرچاوگرتنى ئهوهى هیچ ئامارێكى
فهرمیم دهس���تنهكهوت باس لهم خاڵ ه
ب���كات ،كهوات���ا ئهگهر نی���وهى ژنان
دهنگدهرن ،بۆچى روبعێكیان ئهویش ب ه
كۆتاوه دهبن ه پارلهمانتار؟
م���ن نامهوێت مرۆڤ لهس���هر ئاس���تى
رهگهزی ههڵبس���هنگێنم ،واتا پێموابێت
ژنێكى ك���هم ئهزمون م���هدام ژنه ئهوا
باش���تره لهپیاوێكى به ئهزمون ،بهاڵم

ئهگ���هر دیق���هت بدهین ئ���هوا دهبینین
جیاوازیهكان���ى نێ���وان كاندیداكانى ژن
و پیاو له بهرنامهو ئاس���تى خوێندن و
پلهى زانس���تى و ئاس���تى رۆشنبیریی،
زۆریان جیاواز نییه.
بهمان���اى ئ���هوهى ك ه چ���ۆن كاندیدای
پیاوی بڕوانامهدار و پسپۆڕ و شارهزامان
ههیه ،ئهواش ژنى بڕوانامهدار و پسپۆڕ
و شارهزامان ههیه ،كهوایه بۆچی ههمو
دهنگ���هكان ب���ۆ پیاوان بچ���ن تهنانهت
دهنگی دهنگدهرانى ژنیش؟
من ب���ڕوام وای���ه ئهم���هش پهیوهندی
به گرێیهك���ى دهرونیهوه ههی��� ه لهناو
تاكهكانى كۆمهڵ���گاى كوهردهواری دا.
جگه لهوهى دهرفهتى ئیش و سیاسهت
ل ه كوردهواری دا زیاتر به پیاوان دراوهو
ئهوان رۆڵیان زیاتر و زۆرتر بوه ،بهاڵم
لهگهڵ ئهوهشدا گرێیهكى دهرونی لهناو
ناخ���ی تاكهكان به تایب���هت ژنان ههی ه
بهرامبهر به الیهنى رهگهزی.
ژنان تائێس���تا خۆیان هاوشانى پیاوان

نازانن و به پلهی���هك خۆیان كهمتر ل ه
پی���اوان دهبینن ئهگهر نهڵێین به چهند
پلهی���هك .ئهم تێروانین��� ه وایكردوه ك ه
ژنان متمانهی���ان بهخۆیان الواز بێت و
كاتى ئهوه هاتوه
پێیانوابێ���ت كه ئ���هوان كهمتر دهتوانن
ه
داكۆكی بكهن و ئهو ش���هڕه پارله
مانین .ژنان پێداچونهوهیهك
بكهن كه ل ه پارلهماندا پیاوان دهیكه
به بیركردنهوهیاندا
بهداخ���هوه زۆرێكم���ان وا لهپارلهم���ان
تێگهیشتوین كه شوێنى قاڵهقاڵ و شهڕ
بكهن
و دهن���گ بهرزكردنهوهی���ه ،ك ه ئهمهش
وایك���ردوه پێمانوابێت پیاوان زۆرتر بۆ
ئهم ه دهست دهدهن وهك ل ه ژنان ،ههر
ئهمهش��� ه وادهكات كاندیداكان���ى ژنان
لهپێشچاوهو كهمتر ژنان.
كهمتر متمانه بهدهست بێنن.
س���هرباری تێبینی���هكان ،ب���هاڵم بۆی��� ه كات���ى ئ���هوه هات���وه ژن���ان
پارلهمانتارانى ژن ل ه ماوهكانى رابردودا پێداچونهوهی���هك ب��� ه بیركردنهوهیاندا
تاڕادهی���هك س���هركهوتو بون و ئیش و بكهن ،ههڵبژاردنهكان بكهن ب ه دهروازهو
ئیلتیزامى خۆیان ك���ردوه ،ئیتر ئهگهر دهرفهتێ���ك بۆ ئهوهى خۆیان لهو گرێی
زۆر باش���یش نهبوبن ،ئهوا النی كهم ل ه خۆ بهك���هم زانی���ن و ب���ێ متمانهیی ه
پی���اوان خراپتر نهبون ،كهچى ك ه دێت ه رزگار بكهن و ههوڵب���دهن فراوانتر بیر
سهر متمان ه بهخشین ،زۆرتر پیاوانمان بكهنهوه.
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ئایا شیری قوتو دهبێته شوێنگرهوهى شیری دایك؟
دیدار لهگهڵ پزیشكێكى پسپۆڕی منااڵن

◘ نەوژین ،سوزان خەلیل
پێدانى شیری قوتو و پێنهدانى شیری
دایك ،یهكێكه ل ه سیما و حاڵهت ه
دیارهكانى ئێستا ،بهشێوهیهك كه كهم
دایك ههی ه بۆ شیرپێدانى مناڵهكهى،
پشت به شیری قوتو نهبهستێت،
پزیشكێكیش هۆشداریی دهدات لهم
حاڵهته.

ل ه پێش���ودا ،بهكارهێنانى شیری قوتو بڕیوهتهوه.
لهالیهن دایكانهوه ،حاڵهتێكى دهگمهن لهبارهى هۆكارى ئ���هم ههنگاوه ،وتى:
و ئاوارت���ه بو ،بهاڵم ئێس���تا پێچهوان ه من ماوەی  3مانگ ش���یری خۆمم دا بە
بوهت���هوه ،زۆرێ���ك ل���ه دای���كان یان مناڵەکەم ،بەاڵم دوای ئەوە هەستم کرد
حهوس���هڵهى پێدانى ش���یریان نی ه ب ه کە شیرم کەم بوەتەوە ،بۆیە بە ناچاری
مناڵهكانیان ،یان بهو پاساوهى شیریان شیری قوتوم بهكارهێنا.
سهرباری كهمبونهوهى رێژهى شیر لهالی
كهمه ،خۆیان دهبوێرن لهو كاره.
روخۆش عوم���هر ،ژنێكى دانیش���توى ههندێك لهدای���كان ،ههندێكى دیكهیان
ش���اری كهالره ،تهنها  3مانگ ش���یری نهخۆش���كهوتن بههۆكارى ئهوه دهزانن
خۆی به كۆرپهك���هى داوهو دواتر لێی كه پهنایان بۆ شیری قوتو بردوه.

شادان محهمهد ،كوڕهكهى تهمهنى ساڵ
و نیوێك���ه ،لهو  18مانگ���هدا ،تهنها 2
مانگ شیری خۆی پێداوه.
لهوبارهوه وتى« :م���ن ماوەی  2مانگ
ش���یری خۆمم بە مناڵەک���ەم دا ،بەاڵم
لەبەر ئەوەی شوێنی نهشتهرگهریهكهم
ه���هوی كردب���و ،بۆیە منی���ش دەرزیم
بەکارهێن���ا ،هەر لەبەر ئەوەش ش���یرم
نەما و بۆیە بهناچارى شیری قوتوم بە
مناڵەکەم دا».
ب���هاڵم ئهوهى ك ه ژنان ش���یری خۆیان
نادهن ب��� ه مناڵهكانیان و ههر پش���ت
به ش���یری قوتو دهبهستن ،حاڵهتێكى
كۆتایی و بڕاوه نییه ،چونك ه تائێس���تا
دایكانێ���ك ه���هن ك ه جگ ه ل ه ش���یری
خۆی���ان ،ئاماده نین ش���یری قوتو ب ه
مناڵهكانیان بدهن.
دایكی ئەیوب ،مناڵ ه تهمهن  9مانگهكهى
لهباوهش داب���و ،ب ه باوهڕبهخۆبونێكهوه
وتى« :من تاوەکو ئێستا شیری خۆمی
پێ دەدەم ،چونکە شیری دایک بەسودە
بۆ مناڵەکەم و جارێ ئامادە نیم شیری
قوتوی پێبدەم».
ئهم كارهى (دایك���ی ئهیوب) ،لهالیهن
پزیشكێكهوه مایهى دهستخۆشییه و ب ه
كارێكى راست و گونجاوی دهزانێت.
د .س���ۆران ئەحمەد محەمەد ،پزیشكی
پس���پۆری نەخۆش���یەکانی من���ااڵن،
بە (نەوژی���ن)ی وت« :ش���یری دایک
س���ودەکانی زۆرن ،لەوانە بڕێکی زۆر لە
دژە تەنەکانی تێدایە کە پێویس���تن بۆ
بەرگری لەشی مناڵ ،بەردەوام ئامادەیە
لە پلەی گەرمی گونجاو کە س���وکە بۆ
کرداری هەرسکردن بە بەراورد بە شیری
قوتو کە خوێیهكانى قورس���ن لە سەر
ریخۆڵە و گورچیلە».

شیری دایک بڕێکی زۆر لە دژەتەنەکان
و ئەنزیم���ەکان و هۆرمۆن���ەکان و دژە
ڤای���رۆس و بەکتریاکانی تێدایە کە زۆر
پێویس���تن بۆ بەرگری و گەشەی مناڵ،
بهاڵم زۆرێ���ك له دایكان بههۆی ئهوهى
ش���یریان كهمه ،ناتوانن بۆ مناڵهكانیان
فهراههمی بكهن.
لهبارهى ئهوهى دایكان چۆن ش���یریان
زیاد بكهن ،د.س���ۆران ،ئاماژەی بەوە
کرد« :دای���كان بهخواردن���ى هەندێك
خواردنی وەکو( :برنج ،هێلکە ،سپێناخ،
گوێز ،گێزەر ،مۆز ،ش���لك ،س���ەوزە و
میوەکان) لەگەڵ ئ���او خواردنەوەیەکی
باش���دا ،وادەکات رێژهى ش���یریان زیاد
بكات».
لهوهاڵمى پرسیاری ئهوهى ئهگهر دایكان
ههر سور بون لهسهر پێدانى شیری قوتو
به مناڵهكانیان ،ئهوا دهبێت رهچاوى چ
خاڵێك بكهن؟
ئهو پزیشكه پس���پۆڕهى منااڵن ،وتی:
«زۆر گرنگە ش���یردان بە ش���ێوەیەکی
خاوێن بێت ،واتە شوش���هى شیرەکان
ج���وان پاکبکرێن���ەوە دوای هەم���و
ش���یردانێک ،بەجۆرێک ل���ە ئاوی گەرم
تا ئەندازەی ک���واڵن دابنرێن دواتر بۆ
ماوەی  5خولهك بە فڵچە بشۆردرێت،
ئەگەر ت���ا  24کاتژمێر ب���ەکار نەهێنرا
پێویس���تە دوب���ارە مهمهشوش���هك ه ب ه
باشیی و جوانى بشۆردرێتەوە».
وتیشی« :بەشێوەیەکی گشتی شیردان
زۆر پێویس���تە ت���ا تەمەنی  2س���اڵ،
دواتر دەبێت بە ک���وپ پێیان بدرێت و
کەمبکرێتەوە ،بە جۆرێک هەر خواردنێک
گەورە بیخوات ئەوانیش ئەتوانن بیخۆن،
ئەوەش گرنگە شیرپێدانەکە بهێڵدرێتەوە
بۆ کۆتایی».

سوڕى مانگانه و مهترسیی دروستبونى نهخۆشیی شیرپهنجه
◘ نهوژین
ههندێك ل ه ژنان ترسیان لهوه ههی ه
ك ه سوڕی مانگانهیان سهر بكێشێت
بۆ توشبون به نهخۆشی خراپتر ك ه
دیارترینیان شیرپهنجهیه ،بهاڵم ئایا
ئهم ترس ه تاچهند راسته؟ تاچهند بون
و بنهماى ههیه؟
لهمیانهى دیدارێكى گۆڤ���ارى (لهها)،
پزیشكیی تایبهتمهند به نهخۆشیهكانى
ژنان( ،رهفقا ئهبو حهبیب) ،وهاڵمى ئهو
ترس و نیگهرانی و راراییانه دهداتهوه.
* دیارترین ئهو نهخۆش���یانهى كهلهناو
ژناندا زۆر بهرباڵون چین؟
بهرباڵوترین جۆرهكانى نهخۆش���ی لهناو
ژن���ان ،ههوكردنى مناڵ���دان و دهردانى
رێرهوى مناڵدانه ،ئهمهش لهژنێكهوه بۆ
یهكێكى تر دهگۆڕێت.
* ئهى لهكاتى سوڕى مانگانهدا ،ژنان
ههندێكجار ههست ب ه ناڕهحهتى دهكهن
و مهترسیی نهخۆشیی تر دهكهن ،ئهو
حاڵهته چییه؟
ههندێكجار ژنان لهكاتى سوڕى مانگانهدا
روبهڕوى جۆرێك له تێكچونى جهستهیی
دهبن���هوه ،ئهمیش چ ل���هروى درهنگ
كهوتن یان زو كهوتنى سوڕهكه ،یاخود
زۆری بڕی ئهو خوێنهى ژنان دایدهنهن
لهو س���وڕهدا ،ی���ان ئ���هو كاریگهریی ه
الوهكیان���هى كهدروس���تى دهكات وهك
دهرچونى زیپكهو تهنانهت دروستبونى
ئ���ازاری زۆری���ش .ئهمان���هش رهنگ��� ه
پهیوهندیان به كیس دروستبون ههبێت
لهمناڵدان دا ،بهگش���تى چارهس���هریان
ههیهو بهراوێژ و س���هردانى پزیش���ك و
پشكنین و سۆنار دهستنیشان دهكرێن
و چارهسهر دهكرێن.
ههرچی ئازاریشه ،ئهوا لهرێگهى ههندێك
دهرمانهوه دهتوانرێ���ت كهمبكرێتهوهو
چارهس���هر بكرێت ،ههندێكجار پێویست

دهكات ب���ۆ رێكخس���تنى س���وڕهكهو
كهمكردنهوهى ئازارهكان ،پزیشك دهرزی
بهكاربێنێت ،بهگشتی ئهم حاڵهتانهش
دهبێت پزیش���ك دهستنیشانى بكات و
بۆتى چارهس���هر بكات نهك لهخۆتهوه
دهس���ت ب��� ه خ���واردن و بهكارهێنانى
داودهرمان بكهیت.
* پاكوخاوێ���ن راگرتنى خۆت تاچهند
رۆڵی ههیه ل ه كهمبونهوهى كێش���هكانى
پهیوهندی���دار ب���ه س���وڕى مانگان���هو
مناڵدان؟
بهڵ���ێ زۆر س���ودی دهبێ���ت ،چونك ه
بهپاكوخاوێن راگرتنى خۆت ،ئهوا خۆت
دهپارێزیت ل ه روبهڕوبونهوهى مهترسیی
توشبون ب ه نهخۆشی دیكهو ههوكردن،
ههروهك پاكوخاوێنى وادهكات سوڕهك ه
ب��� ه كهمترین ئازار و زی���ان تهواو بێت
و رۆڵیشی دهبێت لهكهمبونهوهى ئازاره
جهستهییهكان دا.
* بونى ئهم كێشان ه له سوڕى مانگانه،
تاچهن���د مهترس���یی توش���بونى ژنانى
لێدهكهوێته ب ه نهخۆش���ی شیرپهنجه؟
چونك ه ترس���ێكى وا ل���هالی ژنان بونى
ههیه ك ه ئهو حاڵهتان ه س���هر بكێشێت
بۆ شیرپهنجه؟
بهنیس���بهت ش���یرپهنجهوه ،ئهوا لهناو
ژناندا دیارترین جۆری ش���یرپهنجه ،هی
مهمك���ه ،ئهویش لهرێگهى پش���كنینى
مامۆگرافیی���هوه ه���هر لهس���هرهتاوه
دهتوانرێ���ت دهستنیش���ان بكرێ���ت و
بهگرتنهب���هرى ههن���گاوی پزیش���كیی،
دهتوانرێت چارهسهر بكرێت.
بهاڵم ئهو شیرپهنجهیهى پهیوهندیی ب ه
مناڵدانهوه ههبێ���ت ،چهند جۆرێكن ك ه
مهترس���یدارترینیان ئهوهیه ك ه توش���ى
ناوپ���ۆش «بطانه» مناڵ���دان دهبێت،
ب���هدواى ئهویش���دا ش���یرپهنجهى ملی
مناڵدان و پاشان هێلكهدان دێت.
* ه���ۆكاری توش���بون ب���هم ج���ۆره
ش���یرپهنجان ه ل���ه رهح���م و مناڵداندا

شیرپهنجه لهرێگهى
پشكنینهوه له
سهرهتاوه دهتوانرێت
دهستنیشان بكرێت

چییه؟
بهگشتى هۆكارهكانى رون و دیارییكراو
نی���ن ،رهنگ���ه پهیوهندیی ب��� ه الیهنى
بۆماوهیی ههبێت ،واتا ب ه ویراس���ی ل ه
خێزانهوه بهج���ێ مابێت ،یاخود رهنگ ه
پهیوهندی ب ه خواردنى جۆرێك ژههرهوه
ههبێت له خواردنهكاندا.
*كهواتا باش���ترین رێنمای���ی چییه بۆ
دورب���ون لهمج���ۆره نهخۆش���یانهى ك ه
ئاماژهت پێدا؟
باشترین رێنمایی ئهوهی ه خۆیان بپارێزن،
خۆپاراستن بهوهى ك ه خۆیان ب ه پاكی
رابگ���رن و گرنگیی ب ه پاك���و خاوێنى
بهش���ى كۆئهندام���ى زاوزێی���ان بدهن،
ههروهك لهكاتى بونى ههر كێش���هیهكدا
ئهگ���هر بچوكیش بێت ،ئهوا س���هردانى
پزیشك بكهن ،چونكه سهردانى پزیشك
ه���هر تهنها ب���ۆ ژنان نیه كه ش���ویان
كردبێ���ت یاخ���ود دوگیان ب���ن ،بهڵكو
ههمو كچ و ژنێك لهههر تهمهنێكدا بێت
واباش��� ه ناوهناو و لهكاتى بونى كێشهو
ئاڵۆزییهك له بهشى كۆئهندامى زاوزێی ب ه تهندروستیی خۆیان و پاكوخاوێنى ،ئ���هو گۆڕانكارییانه چین و دهبێت چۆن
ههروهها ئاشناكردنیان بهو گۆڕانكاریی ه مامهڵ���هى لهگهڵ بكهن ،ب���ۆ ئهمهش
دا ،سهردانى پزیشك بكات.
ههروهها خاڵێكى تر زۆرگرنگ ه ك ه كچان جهس���تهییهى ك ه لهگهڵ گهورهبونیاندا دهبێ���ت دای���كان بهتایبهت ئ���هو رۆڵ ه
ههر لهمناڵیهوه رابهێنرێن به گرنگییدان رودهدات و بۆی���ان ش���یی بكرێتهوه ك ه هۆشیاریی ه بۆ كچهكانیان بگێڕن.

ههمهڕهنگ
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چۆن لە وەرزی هاویندا روخسارێکی سەرنجڕاکێشمان هەبێت؟
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
تا ئێستا بیرت کردوهتەوە چۆن
لەوەرزی گەرمادا جوان و سەرنجڕاکێش
پێش چاو بکەویت و توشی توانەوەی
ماكیاژ نەبیت؟

گەرما وادەکات
کەرەستەکانی
ماکیاژ بۆ ماوەیەکی
درێژ نهمێننهوه

وەرزی گەرما وادەکات کەرەس����تەکانی
ماکیاژ ک����ردن بۆماوەیەکی درێژ بەرگری
لەمانەوەی����ان نەکەن لەس����ەر پێس����ت،
لەگەڵ ئەوەش����دا دیمەنێکی ناش����یرین
ب����ە پێس����ت دەدات .بۆ ئەم مەبەس����تە
ش����ارەزایانی جوانکاری چەند هونهرێك
ئاشکرا دەکەن لەکاتی ماکیاژ کردندا ،بۆ  .3پارچەیەک سههۆڵ
ئەوەی پێست بە درێژی رۆژ ماکیاژەکەی س����اردیی س����ههۆڵ یارمەت����ی مانەوەی
لەسەر بمێنێتەوە بێ ئەوەی تێک بچێت ماکیاژ دەدات لەسەر پێستی روخسار و
و ناشیرین بێت.
رێگ����ری لەهاتنە دەرەوەی چەوری زیادە
 .1بهكارهێنانى کرێمی دژە خۆر
دەکەن بۆ سەر پێست ،بۆ ئەم مەبەستە
وا باشترە دژە خۆرەکان لەو جۆرانەبێت چەند پارچە س����ههۆڵێك بکەنە س����ەر
کە هیچ جۆرە چەوریەکی تێدا نییە ،بەم پارچە قوماش����ێکی سپی تەنک ،بیخەنە
ش����ێوهیە زیاتر پارێ����زگاری لە مانەوەی سەر پێستی روخسارتان بۆ ماوەی چەند
ماکیاژەکە دەکات لەسەر پێست.
خولەکێک بیهێڵن����ەوە ،دواتر ماکیاژهکە
 .2کەرەستەی جوانکاری دژە ئاو:
ئەنجام بدهن.
زۆر گرنگە لەم وەرزەدا ئەو کەرەس����تە  .4ئارایشتى ساده
جوانکاریان����ە بەکاربهێن����ن کە لە جۆری ل����ە وەرزی گەرم����ادا هەوڵب����دە ک����ەم
دژە ئاون ،بەهۆی ئەوەی زیاتر بەرگەی ئارایش����ت بکەیت ،واتا ئارایشتی سادە.
ش����ێداری و ئارەق����ەی پێس����ت دەگرن ،ههوڵبده زیاتر س����ود لە سپیاوی پاودەر
بەتایبەت کەرەستەکانی وەک :ماسکارا و وەربگیرێت باش����ترە وەک لە فاوندەیشن
کلی چاو و رمێل ،چونکە ئەم کەرەستانە ( )Fond de teinب����ۆ راکێش����انی
بچوکترین ش����ێداری یان ئارەقەکردنەوە چەوری سەر پێست ،بۆ پۆشینی پەڵەی
دەبێتە ه����ۆی جیابونەوەیان لە چاو یان دەموچاو پەنا بۆ فاوندەیش����ن مەبە لە
هاتنەخوارەوەیان.
هاوين دا زیاتر کۆنسیلەر بەکار بێنه.
هەروەها گەرمای هاوین هۆکاری توانەوەی  .5واز له سهر رومهت بێنه
سوراوی لێویشە ،بۆیە پێش سوراو کردن لە وەرزی گەرمادا کەمتر س����ەر رومەت
 30چركه لە کاتی خۆت تەرخان بکە بۆ بەکاربێن����ە ،چونک����ە گەرم����ا هۆکاری
تەختیتی لێوت ب����ە قەڵەمی لێو ،ئەمە کۆبونەوەی خوێنە لەس����ەر رومەتەکان،
چارەسەرە بۆ مانەوەی سوراو لەسەر لێو بۆیە پێویس����ت ن����اکات ئەوەندە س����ەر
لەوەرزی گەرمادا.
رومەت و هایالیت بەکار بێنیت.

قەدەم خێر

◘ نهوژین ،شاران بەرزنجی
له مێژوى كوردا زۆر سهركردهى
ناسراو و بهناوبانگ ههن ،بهاڵم كهمیان

دەربارەی

ژن بون ،ههروهك زۆر ژنى ناسراو و
بهناوبانگیشمان ههبون ،بهاڵم كهمیان
سهركردهى سهربازیی بون.

قهدهم خێر،
یەکێکە لە ژنە
ناودارەکانی
ناوچەی لوڕستان

قەدەم خێر پێنج
ساڵ قارەمانانە
دژی سوپاکەی شا
جەنگی کرد

ق����هدهم خێر ،یهكێكه له ژنه ناس����راو و
س����هركرده بهناوبانگ و ناس����راوهكانى
مێ����ژوى دێرین����ی ك����ورد .ئهو ب����ێ له
پێگ����ه كۆمهاڵیهتیهك����هى ،یەکێک����ە لە
ژن����ە ناودارەکانی ناوچەی لوڕس����تان،
ڕابەرایەتی شۆڕشی پشتکۆی کرد.
ئهو خاوەنی س����وپایەکی گ����ەورە و پڕ
چەک بوە ،هەروەک چۆن خۆی خاوەنی
بیرو باوەڕی پاک و بێگەرد بو ،کۆششی
کردوە لەپێناوی ئازادی و سەربەس����تی
نەتەوەی کورد دا ،لهمپێناوهشدا خۆی و
خێزانهكهى قوربانیی زۆریان داوه.
رەزا ش����ا ،توانی بەفڕ و فێڵ (شا موراد
خان)ی برای شەهید بکات ،شەهیدبونی
براک����ەی هانی دا ئهو بێت ه مهیدانهكهوهو
زیات����ر بڵێس����ە بە ش����ۆڕش و خەبات و
تۆڵەس����ەندن لەدوژمن ب����دات ،ههربۆیه
رابهرایهتى شۆڕش����ی دژ به داگیركهرانى
واڵتى كرد.
لەنامەیەکیدا بۆ ش����ێخ مهحمودی نەمر،
(ق����هدهم خێر) داوای کردوە کە پێكهوه
هێ����ز و توانایان یەکبخ����ەن و پەالماری
هێزی دوژمن بدەن ،دوای ئەوە س����وپای
ش����ا زۆر دڕندان����ە پەالم����اری ناوچەی
پش����تکۆی دا و دەستیانکرد بەکوشتن و
بڕین و تااڵنکردن.

ئامانجی لهمكارهش ئهوهبوه كهبهیهكهوه
كورد ههمو دژى داگیركهران بوهستنهوهو
بهگژیاندا بچنهوه.
قەدەم خێر ،پێنج ساڵ قارەمانانە دژی
س����وپاکەی ش����ا جەنگی ک����رد ،کاتێک
دوژمنان زانیان شەڕ لەگەڵیان دا سودی
نیی����ە ،بیریان لەفێ����ڵ و پیالن کردەوەو
توانیان دوبەرەکی بخەنە ناو خێڵەکانی
ئەو ناوچەیە ،لەئەنجامی خیانەتکردن و
بەڵێنپێدان بە لێبوردنی گشتی ،توانیان
شۆڕشەکە سەرکوت بکەن.
رەزا ش����ا لە نامەکەیدا بۆ (قەدەم خێر)
قورئانێک����ی نارد تا باش����تر ب����ڕوا بەو
لێبوردنە بک����ەن کە ب����ۆی دەرکردون،
تەنانەت نەک هەر س����ەر لەش����کرەکانی
قەدەم خێ����ر باوەڕیان پێک����رد ،بەڵکو
قەدەم خێر خۆیشی باوەڕی بە رەزا شا
کرد و خۆیان دا بەدەستەوە.
بهاڵم وهك����و ههم����و داگیركارێكى تری
خیانهت����كار و بێبهزهی����ی و بهڵێن ،رەزا
شا حەڤدە کەسی لە بەرپرسەکانی ئەو
شۆڕشە لەسێدارەدا و (قەدەم خێر)یشی
زیندان کرد.
سەرچاوەکان باس����لهوهدهكهن (قەدەم
خێ����ر) دوا رۆژهكانی ژیانی لە زیندان دا
بەسەر بردوە.

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
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زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
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 9ساڵ لهخهمى پاراستنى سهگ و پشیلهدا
◘ نهوژین ،دلێر عهبدولڕهحمان
ئافرهتێك ماوهى  9ساڵه ل ه خهمى
پاراستنى سهگ و پشیلهدای ه و
دهڵێت :ههر ئاژهڵێك پێویستى
ب ه هاوكارى ئێم ه بێت چارهسهرى
دهكهین ،بهاڵم ل ه واڵتى ئێمهدا زیاتر
سهگ ئازار دهدرێت بۆی ه منیش زیاتر
لهخهمى ئهو ئاژهڵهدام.
لهكۆمهڵگهى ئێم���هدا ،راگرتنى ئاژهڵ
بهجۆره جیاوازهكانیهوه رهگێكى دوری
ههیه ،بهاڵم ئهوهى ئهم ئافرهت ه دهیكات
شتێكى جیاوازه ،چونك ه كارهكهى زۆرتر
ماكێك���ى مرۆییانهى ههیهو مهبهس���تى
لێی ،پاراستنى ئهو ئاژهاڵنهیه.
فریش���ت ه نهجات 37 ،ساڵ ،دانیشتوى
شارى س���لێمانیه ،لهبارهى بایهخدانى
ب��� ه پاراس���تنى ئ���اژهاڵن بهگش���تى و
س���هگ بهتایبهتى بۆ (نهوژین)ى وت:
«خزمهتك���ردن و بایهخدان ب ه س���هگ
الى من حهز نیی���ه ،بهڵكو بیركردنهوه
و تێگهیش���تن و ههس���تكردنم ه ب���هو
ئاژهڵ ه ك��� ه بهبهردهوامى ئازار دهدرێت
لهالیهن هاواڵتیان بهگشتى و منااڵنهوه
بهتایبهتى».
ههروهها وتى« :نزیكهى  9 - 8س���اڵ ه
بهبهردهوام���ى خ���ۆم تهرخ���ان كردوه
بۆ پاراس���تن و خزمهتكردنى س���هگ و
لهوكارهش���مدا هاوس���هرهكهم هاوكاریم
دهكات».
ژمارهیهك���ى بهرچاو ل ه ژن���ان ههن ك ه
ل ه ب���واره جیاوازهكان���ى كارى مرۆیی
بهتایبهتى ژینگهیی دا كاردهكهن ،بهاڵم
رهنگ ه ئهم ب���وارى پاراس���تنى ئاژهڵ ه
كهمت���ر چاالكوانان خۆیان���ى ل ه قهره
بدهن.

فریش���ت ه ك ه مامۆس���تایه ،لهپاڵ ئیش ه
فهرمیهكهى خ���ۆی و كاروباری خێزانى
دا ،بهشێكى زۆری كاتى رۆژانهى خۆی،
بۆ پاراستنى ئاژهڵهكان تهرخانكردوه.
ئام���اژهى بهوهك���رد «ه���هر ئاژهڵێكى
دیكهش پێویستى بههاوكارى بێت ئێم ه
چارهسهرى دهكهین و هیچ ئاژهڵێكمان
فهرامۆش نهكردوه ،بهاڵم لهواڵتى ئێمهدا
بهپلهى یهك س���هگ ئازار دهدرێت بۆی ه
منیش زیاتر بایهخم بهو ئاژهڵهداوه».
فریشت ه لهبارهى چارهنوسی ئهو سهگانهى
خزمهتیان دهكات ،رونیكردهوه «ههندێك
لهو س���هگان ه دواى چارهسهر دراون ب ه
خهڵكانى ئاژهڵدۆس���ت و ههندێكیشیان
الى خۆمانن و بهبهردهوامیش س���هگ و
پشیل ه لهدهوروبهرى ماڵهكهماندا بونیان
ههیه».
ئام���اژهى بهوهش���دا «زۆرین���هى ئهو
سهگ و پش���یالنهى خزمهتمان كردون
پێویس���تیان بهچارهس���هرى پزیشكى
ههبوه و ههندێكیان نهشتهرگهرییان بۆ
كراوه».
بهگشتى تێڕوانینی كۆمهڵگا بۆ راگرتنى
ئاژهڵى وهكو سهگ و پشیله ،لهئاستێكى
نزمدای��� ه و بهكارێكى ناپهس���هند وێنا
دهكرێت.
لهب���ارهى ئ���هوهى كۆمهڵ���گا چی بهو
دهڵێت( ،فریشت ه نهجات) نایشارێتهوه
ك ه «ههندێك خهڵك بهكارێكى باش���ی
دهزان���ن و دهستخۆش���یمان لێدهكهن،
بهپێچهوانهش���هوه ههندێكى تر بهباشی
نازانێت».
ئاشكراش���یكرد «لهس���هر ئ���هم
بایهخدانهمان ب ه پاراس���تنى ئاژهاڵن تا
ئێستا لهالیهن هیچ الیهن و رێكخراوێكى
مهدهنى و حكومییهوه هیچ دهستخۆشی
و پێزانینێكمان لێنهكراوه».

كهالر پڕ بوه ل ه هۆڵی وهرزشیی ژنان

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
ئەگەرچی پێش چەند ساڵێک
دەرگاکانی هۆڵی لەشجوانی بەڕوی
ئافرەتانی کەالر دا داخرابون ،بهاڵم
ئێستا رهوشهكه بهشێوهیهك پێچهوان ه
بوهتهوه كه كهم گهڕهك ههیهو هۆڵێك
یان زیاتری بۆ وهرزش و لهشڕێكی
ژنان لهخۆنهگرێت.
هۆڵهكانى لهشجوانى و راهێنانى وهرزشی
ب���ۆ ژنان ،ل ه قهزاى كهالر و ههندێك ل ه
ناحیهكانى دهوروبهریشدا ،بهشێوهیهكى
بهرچ���او پهرهیان س���هندوهو رویان ل ه
زیادبون كردوه ،راهێنهرهكانى هۆڵهكان
باس ل ه زۆریی خواس���تى ژنان لهس���هر

هۆڵهكانی���ان دهكهن ،لهبهرامبهریش���دا ئهم ههست ه لهالی (ئەسمەر حەمید)یش دهرفهتی���ان نهبێ���ت راهێن���ان بكهن،
ژنانیش باس���لهوهدهكهن وهرزش كردن بونى ههیه .ئهو ك ه بهههمانش���ێوه ژنى بهتایبهت ئ���هو ژنانهى ك ه فهرمانبهرن،
ماڵهوهیه ،بهاڵم ل ه گهڕهكى فهرمانبهران بهاڵم لهگ���هڵ كردنهوهى هۆڵی راهێنان
سودی زۆری پێگهیاندون.
ئااڵ حەسەن ،ژنێكى دانیشتوى گهڕهكى نیش���تهجێیهو رۆژان ه ل ه هۆڵی وهرزشی لهگهڕهكهكان ،رهوشهك ه گۆڕاوه.
ن���ازدار جەبار ،فەرمانب���ەر ،یەکێکە لە
كهالری كۆنه ،زۆربهى رۆژهكانى ههفت ه گهڕهكهكهیان راهێنان دهكات.
س���هردانى هۆڵی راهێنانى وهرزش���یی وت���ى« :م���ن ب���ۆ دابەزاندن���ی کێش ئافرەتان���ی هۆڵی لەش���جوانی کەالری
گەڕەکەکەی���ان دهكات .ب���ۆ (نهوژین) هاتومەتە ئەم هۆڵە و زۆریش دابەزیوم ،ک���ۆن ،دەڵێت« :پێش���تر نەمدەتوانی
وت���ى« :راهێنانەکان زۆر باش���ن و زۆر س���ێ مانگ ئەبێت هاتومەتە ئێرەو  10سەردانی هۆڵەکانی تر بکەم لەبەر ئیش
و مناڵ ،بەاڵم ئێس���تا زۆر دڵخۆشم کە
سودم لێوەرگرتوە و بۆتە قوتابخانەیەک کیلۆ دابەزیوم».
بۆم���ان ،هەفتانەیش دو ج���ار دەڕۆینە وتیشی« :هەرچەند پێشتر نەم دەزانی لە گهڕهكهكهمان ئەم هۆڵە کراوەتەوە و
دەرەوەی هۆڵەک���ە ب���ۆ وهرزش و ش���وێنی وا هەیە ،بەاڵم ئێس���تا رۆژێک بەشداریم تێدا کردوە».
نەیەم���ە هۆڵەکە زۆر بێتاق���ەت ئەبم ،وتیش���ی :لەو کاتەوەی سەردانی ئێرەم
راهێنان».
ک���ردوە  15کیل���ۆ کێش���م دابەزیوە و
ئهو ژن ه ئاماژهى بهوهكرد ك ه بهشێوهیهك چونکە راهاتوم».
راهاتوه لهسهر وهرزشكردن ،ك ه ئهگهر لهپێشوتر دا ژمارهى هۆڵهكانى وهرزشی كاریگهری نهخۆش���ی فشاری خوێنیشم
رۆژێك نهچێت ههس���ت ب��� ه كفتبونى ژنان زۆر كهم و دیارییكراو بون ،ئهمهش كهمتر بوهتهوه.
وایدهك���رد ك ه ژنان بهش���ی پێویس���ت هۆڵ ه وهرزشیهكان ،بهزۆری دابهشكراون
جهستهو ناڕهحهتى دهرون دهكات.

بهسهر  2كاتدا ،ههر كاتهو بۆ رهگهزێك
تهرخانك���راوه ،ك ه كات���ى ژنان بهزۆری
دهكهوێته بهیانیانهوه.
راهێن���هری هۆڵهكان ،باس���لهوهدهكهن
خواست لهس���هر هۆڵهكانیان رۆژ دواى
رۆژ زیاتر ب���وه ،ئهمهش دهگێڕنهوه بۆ
ئهو سوده تهندروستیانهى ك ه ژنان لهو
وهرزشكردنانهدا دهیبینن.
بەهار رەحیم ،راهێنەری هۆڵى وهرزشی
گهڕهك���ى ك���هالری ك���ۆن ،دەڵێ���ت:
«بهزۆری ئافرەتان بۆ دابەزاندنی کێش
و چارەسەری سروشتی بۆ رزگاربونیان
لە قەڵەویی س���ەردانی هۆڵەکەدەکەن و
سودی باشیان بینیوە».
باسیلهوهش���كرد ك ه هەمو ئافرەتەکان
بەرنامەی تایبەتی وهرزشكردنى خۆیان
هەی���ە «تەمەنەکان جی���ا کراونەتەوە
لەگەڵ ئاستەکاندا».
س���ازگار عەبدولڕەحم���ان ،راهێن���ەری
هۆڵی وهرزش���ی گهڕهكى فهرمانبهران،
ب���ۆ (نەوژین) وتى« :س���اڵ و نیوێك ه
ئەم هۆڵە کراوەتەوە ،سەرەتا ئافرەتان
کەمتر بەش���داریان دەکرد ،بەاڵم ئێستا
بەش���ێوەیەکی زۆر ب���اش بەش���داری
دەکەن».
ئ���هو راهێن���هره ئاماژهى بهوهش���كرد
ك ه بەپێ���ی وەرزەکان بەش���داریکردنی
ئافرەتانی���ش دەگۆڕێت ،بهش���ێوهیهك
ل���هو وهرزانهى دەوامكردن���ى فهرمانگ ه
و قوتابخانهكان���ی تێ���دا كهمت���ر بێت،
ئافرەت���ان زیات���ر س���ەردانى هۆڵهكان
دەکەن.
جگ ه ل ه یاریی و راهێنانى نێو هۆڵهكان،
ههندێ���ك ل ه هۆڵهكان ژنان���ى راهێنراو
دهبهن ه مهلهوانگهو دهرهوهى هۆڵیش بۆ
ئهنجامدانى راهێنانى دیكهى وهرزشی.
خێ�ڵ�ان رەش���ید ،راهێن���ەری هۆڵ���ی
ئۆڵۆمپ���ی کین س���پۆرت ،لهوبارهوه بۆ
(نهوژی���ن) وتى« :بۆ ئهوهى س���ودی
زۆرت���ر ببینن ،ئهوا جگ ه لهراهێنانى ناو
هۆڵهكان ،زۆرجاریش ئافرهتانى راهێنراو
دهبهین ه دهرهوهى ه���ۆڵ بهتایبهتى بۆ
مهلهوانی».

