ژنانى الدێ..
كاركردن و
كۆڵنهدان
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 3ژن لهگهرمیانهو 
ه
كاندیدی ههڵبژاردنى عێراقن

◘ نهوژین
بۆ ههڵبژاردنى ئهنجومهنى نوێنهرانى
عێراق 3 ،ژن له دو لیستی ههڵبژاردن،
پاڵێوراون و زۆرێك له لیست ه
«گهورهكان»یش هیچ پاڵێوراوێكى
ژنیان لهگهرمیان دا نیه.

ههڵبژاردن���ى ئهنجومهن���ى نوێنهران���ى  10كاندی���دی پیاو ،تهنه���ا  3كاندیدی
عێ���راق ،بڕیاره 12ى ئایاری ئهمس���اڵ ژن ههی ه لهگهرمیان ،ئهو  3كاندیدهش
بهڕێوهبچێت ،ك ه تیایدا لیست ه كوردیهكان دوانی���ان له لیس���تی (ن���هوهى نوێ)
ل ه پارێزگاى س���لێمانى ك ه گهرمیانیشی ن و یهكێكی���ان ل ه لیس���تى (یهكێتى
تێدای���ه ،كێبڕكێی بهدهس���تهێنانى  18نیشتمانى)یه.
ئهم���هش لهكاتێكدایه ك��� ه ئهنجومهنى
كورسیی دهكهن.
بهپێی بهدواداچونهكانى نهوژین ،لهنێو نوێنهرانى عێراق لهوهتهى دروست بوه
ههمو لیس���تهكان دا لهبهرامبهر نزیكهى بهم شێوه تازهی هى ،هیچ پارلهمانتارێكى

ژن���ى خهڵك���ى گهرمیان���ى بهخۆیهوه
نهبینیوه ،تهنها یهك پارلهمانتار نهبێت
كه ل���ه ناوچهى گهرمی���ان لهدایكبوه،
بهاڵم له گهرمیان نهژیاوه.
نهبون���ى هی���چ پارلهمانتارێك���ى ژنى
گهرمیان ل���ه عێ���راق ،لهكاتێكدای ه ك ه
تهنها ههڵبژاردنى رابردو 4 ،پاڵێوراوی
پی���اوی گهرمی���ان (3ى گ���ۆڕان و 1
یهكێتی) ،توانیان دهنگی پێویس���ت بۆ
بون ب��� ه ئهندامى ئهنجومهنى نوێنهرانى
عێراق بهدهس���ت بێنن ،ههمو خولێكی
ئهنجومهن���ى نوێنهران���ى عێراقی���ش،
پارلهمانت���ارى پی���اوی گهرمیانى تێدا
بوه.
ههڵنهبژاردنى ژنانیش له ههڵبژاردنهكان
دا لهگهرمیان ،پرس���ێكى دیار و گهرم ه
ك ه ل ه الپ���هڕه ()2ى ئ���هم ژمارهیهى
رۆژنام���هى (نهوژی���ن) دا گفتوگ���ۆی
لهبارهوه كراوه.
د.یاسین ئاش���ور ،پس���پۆڕی زانستی
سیاس���ی ،كه ل���هو راپۆرتهدا قس���هى
كردوه دهڵێ���ت« :كۆمەڵگەی كوردیی
هێشتا باوەڕی بە توانای ژن نییە كە لە
پەرلەمان بەرگریی لە مافەكانی بكات،
ئەم���ەش لە كۆمەڵگەی پیاوس���االرییدا
بەدیدەكرێت».
لهبهرامبهریش���دا ،ژن ه كاندیدێكى پێشو
ئاماژه بهوهدهكات كه تائێستا له لوتكهو
جومگ ه گرنگهكانى دهس���هاڵتدا رۆڵ و
دهرفهت به ژنان نهدراوه و پۆس���تیان
وهرنهگرتوه ،ههتا خۆیان بسهلمێنن.

کچان بە مناڵیی فێری پاسکیلسواری دەبن
و بە گەورەیی لێی مەحروم دەبن!
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«بهناوى دهركردنى
جنۆكهوه له كارهبایان
دام»
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جلی كوردیی تهنها بوە
ب ه جلی سهیران
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چی لهبارهى (پالزما)وه
دهزانیت؟

کچێک لە گەرمیان دایەنگایەک
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ژنان لە هەڵبژاردنەکاندا بە ئەستەم دەنگی پێویست دێنن
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
لهوهتهى شێوازى دهنگدان ل ه
ههڵبژاردنهكانى عێراق و كوردستان
كراون به كراوه ،هیچ كاندیدێكى ژن
ل ه سنورى گهرمیان نهیانتوانیوه بۆ
هیچكام ل ه دو پارلهمانهكهى ههرێم
و عێراق و ئهنجومهنى پارێزگاى
سلێمانى سهر بكهون ،ئهگهرچی ههمو
ههڵبژاردنێكیش رێژهیهكى بهرچاو
لهكاندیدانى گهرمیان ،له ژنان بون.
لهكاتێكدا شارهزایهك باس لهوهدهكات
ك ه ئ���هم حاڵهته رهگ���ی كۆمهاڵیهتیی
ههی���ه ،كهچى ژن���ان س���هرباری ئهم
حاڵ���هش ،بێهی���وا نین و ل���ه ههوڵدان
نهكهوتون.
یوسرا رەجەب ،ماستەر لەیاسا ،پێشتر
پاڵێ���وراو بوه بۆ ههڵبژاردنى پارلهمانى
عێراق ،بەاڵم دەنگی پێویستی نەهێناوە
و نەچوەت���ە پەرلەم���ان .لەس���ەر ئەم
پرس���ە ،بۆ (نەوژین) وتی« :كۆمەڵگا
پیاوس���االرییە ،ئ���ەم عەقڵییەت���ەش
بەش���ێوەیەك باڵی بەس���ەر كۆمەڵگادا
كێش���اوە ،ك���ە ناهێڵێت ژن���ان رۆڵی
راستەقینەی خۆیان بگێڕن».
یەكێكی تر لەو ژنە گەرمیانیانەی كە لە
هەڵبژاردنەكانی پێشودا خۆی پااڵوتوە
و دەنگی پێویستی بەدەست نەهێناوە،
(تابان گەرمیانی)ە .لەسەر ئەم پرسە
بە (نەوژین)ی وت« :هۆكارەكان زۆرن،
بۆ نمونە :ئەگەر ئێمە لە ناو ئۆرگانەكانی
حیزبەكانەوە دەست پێبكەین ،دەبینین
پۆس���تەكانی بەرپرسی مەڵبەند و لق و
مەكۆ و ...هتد هی هەمو حیزبەكان تا
ئێستا ژن نەبون».
وتیش���ی« :تواناكان���ی ژن لە لوتكەی
دەس���ەاڵتدا نهبینراون ،ل���ە حكومەتدا
وەزیرێ���ك ی���ان دو وەزی���ر دراوە ب���ە

ژن ،تاكو ئێس���تا س���ەرۆك و جێگیری
س���ەرۆكی حكوم���ەت ژن نەبون ،چەند
مانگێكە ژنێك س���كرتێری پەرلەمانە،
لە یەكە ئیدارییەكاندا ژن پۆستی بااڵی
پێ ن���ەدراوە ،ژن نەبوەتە پارێزگار تا
ئێستا».
ئهگهر ئهو ژن ه س���هركۆنهى سیستهمى
سیاس���یی بكات ك ه ژینگهیهكى لهبارى
بۆ بهشداریی ژنان نهڕهخساندوه ،ئهوا
پس���پۆڕێكى سیاسیی پێیوای ه بابهتهك ه
گرێدراوه بهو تێڕوانینهى كهل ه كۆمهڵگادا
بۆ ژنان ههیه.
د .یاس���ین ئاشور ،پس���پۆڕی زانستی
سیاسی ،لەمەڕ ئەم باسە بۆ (نهوژین)
وت���ى« :كۆمەڵگەی كوردیی هێش���تا
ب���اوەڕی بە توان���ای ژن نیی���ە كە لە
پەرلەمان بەرگریی لە مافەكانی بكات،
ئەم���ەش لە كۆمەڵگەی پیاوس���االرییدا
بەدیدەكرێت».
لهم روانگهیهوه ،چاالكوانێكى مهدهنی،
هاوبۆچون���ى پس���پۆڕهكهى زانس���ت ه
سیاسیهكانه.
دڵنی���ا محەم���ەد ،وت���ى« :كۆمەڵگە
كاریگ���ەری زۆری هەی���ە لەس���ەر ئەم
پرسه ،ههر كۆمەڵگەش كاریگەری هەی ه
لەس���ەر تێڕوانینەكان ل ه ئاس���ت ژن و
تواناكانی».
بهاڵم ئهگهر پیاوان باوهڕیان ب ه تواناكانى
ژنان نیه ،ئهى ژنان بۆ باوهڕیان بهتواناى
هاوتا و هاوڕهگهزهكانیان نیه؟
دڵنیا محهمهد ،لهوبارهوه وتى« :ئەگەر
ژن���ان دەنگ بە ژنان���ی پاڵێوراو بدەن،
ئ���ەوا ژنانێك���ی زۆر دەردەچن ،رێژەی
ژنان یەكسان دەبێت لەگەڵ پیاواندا یان
رەنگە نزیك بێتهوه ل ه رێژهى پیاوان ل ه
پارلهمان دا».
كهواتا بۆچی ژنان ،ژنان ههڵنابژێرن؟
یوس���را رهجهب ،دهڵێ���ت« :هەر ئەو
زهنییەت���ە پیاوس���االریهیه وای ل���ە

رێژەیەكی زۆری ژن���ان كردوە ،كەوا بە
هەمان عەقڵییەتی پیاوانەوە بیربكەنەوە
و متمان���ەی خۆیان نەبەخش���ن بە ژنە
پاڵێوراوهكان».
تائێستا لهمێژوى خۆیدا ،گهرمیان تهنها
 2پارلهمانت���ارى ژن و ی���هك ئهندامى
ئهنجومهن���ى پارێ���زگاى ژن���ى ههبوه،
ههموش���یان لهكاتێكدا ئهو پۆستانهیان
وهرگرتوه ك��� ه ههڵبژاردن ب ه لیس���تی
داخ���راو بهڕێوهچون ،واتا پاڵێوراوهكان
راس���تهوخۆ دهنگ���ی دهنگدهرانی���ان
بهدهست نههێناوه.
ب���ە بۆچون���ی (تاب���ان گەرمیانی) ،بە
پلەی یەكەم حیزبەكان بەرپرسن لەوەی
كە ژن نەهاتۆتە پێش���ەوە ،ئەمەش بۆ
ملمالنێ���ی ناو حیزب���ەكان دەگەڕێتەوە
ك��� ه بهوتهى خۆی «ژن كەمتر دەچێتە
ناو تەكەتوالتەوە ،چونكە زیاتر پیاوان

خاوەنی هێز و ماددەن».
بهپێی یاس���ا ،چ ل��� ه ههڵبژاردنهكانى
عێ���راق و چ لهوانهى كوردس���تانیش،
دهبێ���ت ئهندامى ههڵبژێ���ردراوى ههر
لیستێك 25 ،بۆ %30یان ژن بن ،ك ه ب ه
سیستهمى «كۆتا» ناودێر كراوه ،ئهم ه
سهرباری ئهوهى ژمارهى پاڵێوراوهكان
كراوهی���هو ههر لیس���تهى چهندی بوێت
دهتوانێت ژن كاندید بكات.
د.یاس���ین ئاش���ور ،ب���ە (نەوژی���ن)
ی وت« :زۆرج���ار حیزب���ەكان بەهۆی
سیس���تەمی كۆتاوه ناچارن ژنان بخەنە
ن���او لیس���تەكانیانەوە ،بۆی���ە زۆرجار
كەسانی ش���ارەزا و بە توانایان دەست
ناكەوێت».
ب���هاڵم (یوس���را رهجهب) ،ب��� ه توندى
دژى بیرۆك���هى دیارییكردنى كۆتایه بۆ
ژنان .وتى« :سیس���تەمی كۆتا لێدانە

راپۆرت

لە پێگ���ەی ژن و بۆ ئەوە دانراوە تاكو
كەمترین ژن بچنە پەرلەمان و ئاست و
بەڕێوەبردنیان دەرنەكەوێت».
وتیش���ی« :ئهم سیس���تهمه وادهكات
بڕیارەكانی���ش ك���ە ل���ەو دەزگای���ەوە
دەردەچێت ،دیس���ان ب���ە عەقڵییەتی
پیاوان���ەوە دەربچێ���ت و بخرێت���ە
خزمەتیانەوە».
س���هرباری ئهو واقیع و ئهو ئاس���تهنگ
و لهمپهرانهش���ى كهلهپێ���ش ژنان دان
لهكاتێكدا بیانهوێت بگ���هن به ناوهنده
ههڵبژێردراوهكان ،بهاڵم هێش���تا ژنانى
گهرمیان بێئومێد نین.
یوسرا رهجهب ،لهوبارهوه وتى« :ئەو
ئاستەنگ و لەمپەرانەی كە دێنە پێش،
كۆڵم پێ نادات و بەردەوام تێدەكۆش���م
لە پێناو بەدەستهێنانی مافەكانی خۆم
و هاوڕەگەزەكانم».

کچانی گەرمیان بەرەو رۆژنامەنوسيی ئەکادیمیی دەچن
دڵخۆشم ك ه
خوێندكاری ئهو
بهشهم ،چونك ه
راگهیاندن خهونم
بوه

◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
ئهگهر ژمارهى كچانى راگهیاندكار
له رابردودا لهگهرمیان كهم بوبێت،
ئهوا رێژهى كچانى خوێندكارى بهشى
راگهیاندن ل ه زانكۆ و پهیمانگاكاندا،
زۆر لهوه كهمتر بوه ،بهاڵم چهند
ساڵێك ه رێژهى خوێندكارى كچانى
خهڵكى گهرمیان ،لهو بهش و
پسپۆڕیهدا رویان لهزیادبون كردوه.
لهكۆتا دهیهى سهدهى رابردو ،خوێندنى
ئهكادیمی���ی رۆژنامهوانى ل���ه ههرێمى
كوردستان هات ه ئاراوه ،ئهویش كاتێك
بهش���ی رۆژنامهنوس���ی له پهیمانگاى

تهكنیكی ههولێر و س���لێمانى كرانهوهو بهش���ه دهس���تبهكار ب���ون ،ئهمه جگ ه
پاش���ان كۆلێژهكان���ى راگهیان���دن ل ه لهوهى له كۆلێژ و پهیمانگاكانى دیكهش
زانكۆكان���ى س���هاڵحهدین و س���لێمانى رێژهیهك كچى گهرمیان ههن.
سایه ساڵح 21 ،ساڵ ،یهكێك ه له كچانى
كرانهوه.
ههرلهسهرهتاوه ،ژمارهیهك خوێندكارى خوێندكارى بهش���ی راگهیاندنى زانكۆی
گهرمیانى رویان لهخوێندنى ئهو بهشان ه س���لێمانى ،بۆ (نهوژین) دهڵێت« :من
كرد ،بهاڵم ههمو یان زۆرینهى رههایان به ح���هز و خواس���تى خ���ۆم روم لهم
له رهگهزی نێر بون و رێژهى بهشداریی بهش��� ه كردوه ،ئهگهرچی به سیستهمى
كچ���ان كهم بو ،كهچى لهچهند س���اڵی وهرگرتنى ناوهندی ناوم بۆ ئهم بهش��� ه
رابردودا ،ئهم بهش���دارییهى كچان روى گهڕاوهتهوه ،بهاڵم پێی دڵخۆشم».
ئهو كچه باسیلهوهشكرد كه ل ه خوێندنى
له زیادبون كردوه.
بهپێ���ی ئهو ئامارهى ك���ه (نهوژین) ل ه ئهم بهشهدا هیچ رێگریهكى لێنهكراوهو
كۆلێژی راگهیاندنى زانكۆی س���لێمانى بهڵك���و پشتیوانیش���ی ك���راوه لهالیهن
وهریگرتوه ،لهساڵی  2015تا ئهمساڵ ،خێزانهكهیهوه.
 7كچ���ى گهرمیانى وهكو خوێندكار لهو ب���هاڵم ئ���هو گهش���بینیهى كهل���هالی

(س���ایه) دا بونى ههیه ،لهالی (بهیار)
بهشێوهیهكى دیكهیه.
ئهو ك ه  22ساڵ تهمهنێتى و خوێندكارى
قۆناغی ()4ى ههمان بهش���ه ،ئاماژهى
بهوهك���رد ك ه بهش���هك ه بهوش���ێوهی ه
نهبوه ك ه خۆی ویستویهتى «دڵخۆشم
كهخوێن���دكاری ئهو بهش���هم ،چونك ه
راگهیان���دن خهونی من ب���وه ،بهاڵم ك ه
وهرگیرام و دهستم به خوێندن كرد ،ئهو
كات زانیم ئهوه نهبوه كه ویستومه».
ئ���هوهى (بهی���ار) ویس���تویهتى زۆرتر
خوێندن و فێربونى پیشهى رۆژنامهوانی
بوه ب ه كرداریی (عملی) ،كهچى ئهوهى
ل ه زانك���ۆ ههی ه زۆرتر وان��� ه و بابهتی
تیۆری (نظری)ن.
لهبهرامبهر ئهم تێبینیی ه دا ،د .س���هالم
نهسرهدین ،س���هرۆكى بهشى راگهیاندن
له كۆلێ���ژی زانس���ت ه مرۆڤایهتیهكانى
زانكۆی س���لێمانى ،ئاماژه بهوهدهكات
كه سیس���تهمى خوێندنى بهشهك ه وهها
داڕێژراوه ك ه %30ى پراكتیك ه و %70ى
تیۆریه.
وت���ی« :وهك دهزانرێ���ت له قۆناغی 3
زیات���ر وانهكان ب ه كرداریی دهخوێنرێن،
ههروهه���ا بههۆی كهمی كهرهس���ت ه و
زۆری رێژهی خوێن���دكار ،ناتوانرێت ب ه
پێی پێویست راهێنانیان پێ بكرێت».

بهاڵم (رۆژان محهمهد) ،لهنێوان ئهم دو
بۆچونهدا ،بۆچونێكى دیكهى ههیه.
ئهو كه كچه گهرمیانیهكى قۆناغی ()4ی
بهشی راگهیاندنه ،ئاماژه بهوهدهكات ك ه
لهرێگهى پرۆگرامى بهشهكهوه دهتوانێت
فێری بنهما س���هرهتاییهكانی راگهیاندن
ببێ���ت .وتى« :سروش���تی زانكۆ وایه،
ههمو ش���تێك فێری فێرخ���واز ناكات،
پێویس���ته خوێندكار خۆی له بوارهكهدا
قوڵ بێتهوه».
بهردهوام وهها لێكدراوهتهوه كه بوارى
رۆژنامهوان���ی و راگهیان���دن ،بوارێكى
یاس���اغه بۆ كچان ،ههر رهنگ ه ئهمهش
بێ���ت ك ه ژمارهیهك���ى كهمتر ل ه كچانى
گهرمیان رویان لهم بواره كردوه.
بهاڵم ئ���هم تێڕوانین���ه ،واینهكردوه ل ه
كچانێك ك ه ئ���ارهزوی كاری راگهیاندن
و رۆژنامهوانییان ههیه ،دهستهوهستان
بوهستن و ئهو حهز و خولیایهى ههیان ه
ل���هو ب���وارهدا بهدیی نههێن���ن ،بهڵكو
بهپێچهوانهوه روی���ان ل ه خوێندنى ئهو
بواره كردوه.
د.س���هالم نهس���رهدین ،ل���هم خاڵهدا
پش���تی كچ���ه خوێندكارهكانى دهگرێت
و دهڵێ���ت« :بههێ���زى و گهورهی���ى
مرۆڤ ل ه ه���هر رهگهزێك بێت لهوهدای ه
تواناى بهرهنگاربونهوه و خۆ سهلماندنى
ههبێت ،ئهگهرچى ل ه ههمو كۆمهڵگایهك
كۆمهڵه كهسانێكیش ههن كه كاردهكهن
له س���هر ش���كاندنهوه و توانج���دان ل ه
خهڵك���ى بهتایب���هت كچان ،ب���هاڵم ب ه
سهركهوتن و خۆ سهلماندن دهتوانرێت
وهاڵمیان بدرێتهوه».
(رۆژان)یش ،ب���ه باوهڕبونێكى قوڵهوه
بهو بوارهى ك ه دهیهوێت تیایدا بڕوانام ه
بهدهس���ت بێنێ���ت و كارى تێدا بكات،
دهڵێ���ت« :خوێندكار خ���ۆی دهتوانێت
لهرێگهى كردارهكانی بیس���هلمێنێت ك ه
راگهیان���دن بهو ش���ێوهیه نیی ه ك ه لێی
حاڵی بونه».

راپۆرت
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ئهو ژنانهى نهخۆشی دهرونیان ههی ه شێتن یان شێت دهكرێن؟

◘ نهوژین ،گوڵباخ حهسهن
ئهو ژنانهى لهگهرمیان روبهڕوى
كێشهى دهرونى دهبنهوه ،تائێستاش
لهژێر ههڕهشهى ئهوهن ك ه
بهچارهسهرى «خورافی» و نازانستى
هێندهى تر رهوشیان خراپ بكرێت،
كه ئهمهش سهردهكێشێت بۆ ئهوهى
بهتهواوى عهقڵیان لهدهست بدهن.
بهپێی بهدواداچونێكى (نهوژین) ،بهشێك
لهو ژنانهى روبهڕوى كێش���هى دهرونى
دهبنهوه ،بههۆی ناهۆش���یاریی خێزان
و دهوروبهرهكهیانهوه ،نهخۆشیهكهیان
سهختتر دهبێتهوه.
تهنیا ،ناوى خ���وازراوى كچێكى تهمهن
 20س���اڵهى گهرمیان���ه ،ك��� ه روبهروى
كێش���هى دهرونى بوهتهوه .بهمشێوهی ه
چیرۆكى خۆی بهی���ان كرد «دو مانگە
نەخۆش���م ،سەرەتا ماڵەوەمان باوەڕیان

پێنەکردم ،تۆمەتباریان دەکردم بەهۆی
پهیوەندیەکی عاشقانەوە باری دەرونیم
تێکچوبێت ،پاش���ان كه رهوش���م خراپ
تر بو ،لهبری چارهس���هر كهچى دایک و
باوکم زۆری���ان لێدام ،لەژورەوە بەندیان
ک���ردم ،ئیتر ئەوان هەم���ان رۆژ فتوای
شێتبونی منیان دەرکرد».
ئهو كچه ب���هردهوام بو ل ه گێڕانهوهكهى
و ئاماژهى بهوهدهكرد رهوشى دهرونیی
رۆژان���ە خراپ تر دهب���و ،جاری واهەبو
رۆژەکە  3جار لەماڵ هەڵدەهات.
لهبارهى چارهس���هره پزیشكیهكانهوه،
باسیلهوهكرد جارێک سەردانی سهنتهرى
دەرونی كهالریان پێک���ردوه ،پیانوتوه
دهبێت داخڵی نەخۆش���خانەی س���ۆزی
دەرونی بێت لەس���لێمانی ،دایکم ئەوەی
رەدک���ردەوە داخڵی نەخۆش���خانەیەکى
بکات کە بە (شێتخانە) ناو دەبرێت».
وهك ههم���و نهخۆش���هكانى تر ،كاتێك
كهس���وكارهكهى ئام���اده ناب���ن رێ���گا

پزیش���كییهك ه بگرنه بهر ،ئهوا رێگهى
چارهسهرى میللی دهگرن ه بهر ،ك ه زۆرتر
بریتیی ه له چارهس���هرى ئهو كهسانهى
ك��� ه خۆیان به «ش���ێخ» یان «مهال»
ناوناوه.
وتى« :سهردانى ش���ێخێکیان پێكردم
له س���لێمانی ،بەمن���ی وت :جنۆك ه ل ه
لهشی دایه ،بهاڵم خۆشبەختانە جنەك ه
موسوڵمانە! بەبیستنی ئەو هەواڵە هەمو
خهیاڵم بو بهوێنهى ترس���ناك و ههمو
لهش���م كهوت ه لهرزین ،بۆ چارهسهریش
كهوت���ه مامهڵهك���ردن ،ب��� ه  120هەزار
دین���ار رێكهوت���ن! بە بیان���وی قورئان
خوێندن چاوى بەس���تمەوە ،کەچی بە
ش���ەش کەسەوە قۆڵبەس���تیان کردم و
لەکارەبایاندام ،زۆر بەئازاربو».
ئ���هم كچ ه ل ه بری ئهوهى چاك بێتهوه،
كهچى ئهو ل ه كارهبادان ه رهوشى خراپتر
ك���رد ،بهاڵم ل���ه بری ئ���هوهى واز لهو
چارهسهره بێنن و بیبهن ه الی پزیشك،

كهچى ههمدیش بردویان ه بۆ الی «شێخ
و مهال»ى تر ،ئهوانی���ش نهیانتوانیوه
چاك���ی بكهن���هوه ،ههتا س���هرهنجام
ب��� ه ههوڵ���ی ههندێك ك���هس توانراوه
خێزانهكهى رازی���ی بكرێت و بیبهن بۆ
پزیش���ك ،لهوهتهى پزیشك چارهسهرى
كردوه ،رهوشى جێگیر و باشتره.
چیرۆكى (تهنیا) ،ئهگهرچی بهدورودرێژی
خستمان ه رو ،بهاڵم وهكو نمونهیهك بۆ
حاڵی ئ���هو ژنانهى روبهڕوى كێش���هى
دهرونى دهبنهوه ،ئاماژهمان پێكرد.
بهپێی بهدواداچون���هكان ،دهیان كچى
دیكه ههن ك ه روبهڕوى ههمان چارهنوس
كراونهتهوه ،ئهمهش بهش���ی زۆری بۆ
ئهوه دهگهڕێتهوه ك ه خێزانهكان لهبری
زانست ،خورافات پهسهند دهكهن.
فهرهی���دون ئیس���ماعیل ،بەڕێوەبەری
سهنتهرى راهێنان و چارهسهرى دهرونى
كهالر ،ب ه (نهوژین)ى وت« :نهخۆشی ه
دهرونی���هكان جۆراوج���ۆرن ،دهبێ���ت
پش���كنینیان بۆ بكرێت و دواتر پزیشك
بڕیار لهچارهسهرهكهیان دهدات».
ئام���اژهى بهوهش���كرد بهش���ێك
لهنهخۆش���یهكان عهقڵی���ن و دهرمان و
چارهسهرى تایبهتى ههیه ك ه ههندێكجار
بهتهواوى چارهسهر نابن ،بهاڵم ههندێكى
تر دهرونیین و كاتین و بهچارهس���هرى
گونجاو كهس���هك ه وهكو پێشو ئاسایی
دهبێتهوه.
گهورهتری���ن كێش���هى ئهم توێ���ژه ك ه
توشى ئهو نهخۆشیی ه دهرونیان ه دهبن،
هیچ ش���وێنێك نییه خهمی���ان بخوات،
خێزانهكان نهبێت.
بهوت���هى (دهرون عومهر) ،بهڕێوهبهرى
گش���تى چاودێری���ی و گهش���هپێدانى
كۆمهاڵیهتى گهرمیان ،ئهو كهس���انهى
توشى نهخۆش���یهكى عهقڵی و دهرونى
درێژخای���هن دهبن« ،جگە لە بڕینهوهى
موچەیەکی کەمی مانگانە ،هیچی تریان

بۆ ناكرێت».
بهرهنگاربون���هوهى
بهڕێوهب���هرى
توندوتیژی دژ ب���ه ژنان لهكهالر ،فریاد
هیدایهت ،ئاماژه بهوهدهكات كه ناتوانن
بهدواداچون بۆ رهوشی ئهو ژنان ه بكهن
ك��� ه بهن���اوى چارهس���هرهوه روبهڕوى
ئهش���كهنجهو ئ���ازاردان و توندوتی���ژی
دهبن���هوه «بەحکومی ئ���ەوەی بەهۆی
تێکچونی مێش���ک یان باری دهرونیان،
ناتوانن س���كااڵ تۆمار بكهن و پهنامان
بۆ بهێنن».
ئهم كێش ه كاتێك سهختر دهبێتهوه ،ك ه
ههندێ���ك لهو ژنان ه ك ه ب���اری عهقڵیان
تهواو نییه ،لهالیهن پۆلیسهوه دهستگیر
دهكرێ���ن ،ی���ان بۆ پاراس���تنیان ناچار
دهكرێن «توقیف» بكرێن.
خهبات رهشید ،بهڕێوهبهرى نوسینگهى
ماف���ی مرۆڤى گهرمی���ان ،بۆ (نهوژین)
وتى« :لە ماوەی  3ساڵی دوایدا زیاتر
ل���ە  17حاڵەتی دەس���تگیرکردنى ئهو
كهس���ان ه ههبوه ك ه ب���اری دهرونى یان
عهقڵیان تهواو نهبوه ،بهاڵم كارهس���ات
ئهوهی��� ه چونك���ه ش���وێنێك نهبوه بۆ
مانهوهیان ،بهناچارى تهوقیف كراون و
خراونهته زیندانهوه!»
بهوتهى توێ���ژهرى كۆمهاڵیهتى ،كارزان
فوئ���اد ،كۆمهڵگاى كوردی تێڕوانینێكى
زۆر دواكهوتوانهى ههی ه بۆ نهخۆش���انى
دهرونى.
وت���ى« :کۆمەڵگە بۆخۆی رۆڵی خراپی
بینیوە بۆ ئەوەی ئەوان باری دەرونیان
زیاتر ئاڵۆزبێت ،جا ئەگهر نەخۆش���ەکە
ژنیش بێت باجدانی زیاتربوە».
(فری���اد هیدایهت)ی���ش پێیوای��� ه ك ه
خهمنهخواردنى حكوم���هت لهو توێژهو
نەبونی شوێن بۆ چارهسهریان ،وادهكات
ئهو مامهڵه نازانس���تى و نامرۆییانهیان
بهناوى چارهس���هرهوه لهگهڵ دا بكرێت
ك ه دهرئهنجامى خراپی دهبێت.

ژنان ب ه كۆن ه خۆیان نوێ دهكهنهوه!
◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
سهر بهههر بهشێكى بازاڕ و تهنانهت
دوكانى ئهو گهڕهكانهش دا دهكهیت
كهلهبازاڕی كهالریشهوه دورن،
دوكانێك یان زیاتری فرۆشتنى
جلوبهرگى لهنگه «دهستى دو»ى
تێدایه ،ئهگهر ب ه رواڵهت باس
لهوهبكرێت قهیرانى دارایی هۆكاره،
بهاڵم لهناوهڕۆك دا هۆكارى تر خۆی
حهشار داوه.
لهنگ ه یان باله ،ئهو جالنهن كه پێشتر
پۆش���راون و نوێ نین ،ئهمان ه به باری
گهوره ل ه واڵتانى چین و كۆریای باشور و
واڵتانى كیشوهرى ئهوروپا و ئهمریكاوه،
هاوردهى ههرێمى كوردستان دهكرێن و
ب ه خهڵكيى دهفرۆشرێنهوه.
لهئێستادا بهشێكى زۆر ل ه ژنان و كچانى
گهرمیان ،رو ل ه كڕینی جلوبهرگى لهنگ ه
دهك���هن ،بۆ ئهم كارهش���یان ،قس���هو
پاساوی جۆراوجۆریان ههیه.
رۆژان عهل���ى 20 ،س���اڵ ،خوێندكارى
پهیمانگایه ،دهڵێت» من لهبهر ئهوهى
ك���ه خوێن���دكارم پێویس���تم بهكڕینى
جلوب���هرگ ههیه ،ب���هاڵم چونك ه باوكم
پێش���مهرگهیهو بهچهن���د مانگ جارێك
موچهشى پێنادهن ،ههربۆی ه له كڕینى
جلوبهرگ دا رو دهكهم ه دوكانى لهنگه،
چونكه بهبڕێك پ���ارهى كهم كۆمهڵێك
جل دهكڕم».
ئ���هم هۆكاره ،نهك ل���هالی كچانێك ك ه
بۆ دارایی رۆژانهیان پشت به ماڵهوهیان
دهبهس���تن ،بهڵكو لهالی ئهو ژنانهشی
كه فهرمانبهرن ،رهنگی داوهتهوه.
ش���هرمین محهم���هد 34 ،س���اڵ ،ك��� ه
پیشهى فهرمانبهره ،بۆ (نهوژین) وتى:

«ج���اران ههمو س���هر مانگێك لهگهڵ
وهرگرتنى موچهكهم دهڕۆشتم ه بازاڕ و
ئهو جلهى كه خواس���تى خۆمى لهسهر
ب���و دهمكڕى بهب���ێ گوێدانه نرخهكان،
ب���هاڵم لهو كاتهى كه موچهكهم لهالیهن
حكومهتهوه پاش���هكهوت ك���راوه ،زۆر
بهكهمى جل دهكڕم».
وتیشی« :ئهو كاتانهشى ك ه دهڕۆم ه بازاڕ
بۆ كرین���ى جلوبهرگ ،زیاتر رو دهكهم ه
ئهو ش���وێنانهى ك���ه جلوبهرگهكانیان

مناڵهكانم دهچمه دوكانى لهنگه ،چونك ه
ههرزانه یان دهڕۆمه دوكانى لهنگه».
س���هرباری ه���ۆكاره داراییهكه ،ژنانێك پێموایه جلوبهرگهكان���ى كوالێتیهكهى
س���هردانى دوكانهكان���ى فرۆش���تنى باشن و ئهسڵ تریشن».
جلوبهرگ���ى لهنگ��� ه دهك���هن بهه���ۆی ئ���هو ژنه نهیش���اردهوه كه س���هرباری
كوالێتی جلوبهرگهكانهوه ،كهبهوهۆیهى ئهوهش ،بهاڵم بههۆی قهیرانى دارایی و
ل���ه ئهوروپا و واڵتانى دهرهوه دێت ،ب ه الوازبونى الیهنى داراییانهوه ،جل كڕینی
وهكو پێشو نهماوهتهوه .وتى« :ئهگهر
باشتری دهزانن.
پهرژی���ن عوم���هر 29 ،س���اڵ ،ك ه ژنى پێش���تر مانگى جارێك سهردانى بازاڕم
ماڵهوهی���ه ،ب���ۆ (نهوژی���ن) دهڵێ���ت :بكردای ه ب ه مهبهس���تى جل كڕین ،ئهوا
«زۆرجار ب���ۆ كڕینى جلوبهرگى خۆم و ئێس���تا ئهم وهرز بۆ ئهو وهرز سهردانى

بازاڕ دهكهم ئهویش ب ه ناچارى».
جگ ه ل��� ه ژن���ان ،پیاوانێك���ى زۆریش
س���هردانى دوكانهكانى فرۆشتنى جلی
لهنگه دهك���هن ،ئهوانی���ش گونجاویی
ن���رخ و كوالێتى جل���هكان ،بههۆكارى
سهردانهكهیان دهزانن.
عادل كامهران 32 ،س���اڵ ،كاس���بكار،
بۆ (نهوژی���ن) دوا «بهتایبهت لهوهرزى
زس���تاندا بۆ كرینى قاپوت س���هردانى
دوكانهكان���ى لهنگ��� ه دهك���هم ،چونك ه
ه���هم نرخێكى گونج���اوى ههیه و ههم
كوالێتیهكهیشى باشه».
بهاڵم ئهگ���هر خهڵكانێك لهبهر قهیرانى
دارای���ی زیات���ر س���هردانى دوكانهكانى
فرۆشتنى جلوبهرگى لهنگه بكهن ،ئهوا
خاوهن دوكانهکانیش ب ه گلهیین لهوهى
قهیرانى دارایی ئیشی نههێشتون!
ئهحم���هد س���دیق 20 ،س���اڵ ،خاوهنى
فرۆش���گایهكى فرۆشتنى جلی لهنگهیه.
وتى« :لهوهتهى ئهم قهیران ه دارای ه روى
تێكردوین ،بازاڕى ئێمهش بهرهو الوازى
رۆشتوه ،ئهوهشى ك ه ئێستا سهردانمان
دهكات ب���ۆ كڕین���ى جلوب���هرگ كچانى
خوێندكارن له پهیمانگا و زانكۆكان».
ب���ەاڵم ل���ە بەرامب���ەردا ،بەش���ێک لە
فرۆشیاران پێیانوایە هۆکار بۆ ئەم کەم
بازاڕیەی ئێس���تایان ،زۆر بونی دوکانی
لەنگەیە.
مەری���وان محەمەد 37،س���اڵ ،ماوەی
 10س���اڵە دوكانى فرۆشتنى جلوبهرگى
لهنگ���هى ههی���ه ،بۆ (نەوژی���ن) وتی:
«کاتێک دەس���تم بەم کارەکرد ،چەند
دوکانێکی کەمی «لەنگە» لە ش���اری
کەالر کرابونەوە ،بهاڵم ئێستا دوکانێکی
زۆری لەم ش���ێوەیە کراونەتەوە ،لەگەڵ
ئەمەش���دا قەیرانی دارایی کاریگەریەکی
زۆر خراپی داناوە لەسەرمان».
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ژنانى الدێ  ..كاركردن و كۆڵنهدان
هەمو بەیانیەک
سەعات پێنجی
بەیانی هەڵدەستم و
دەست بە
کار دەکەم

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
ئەگەر کارکردن بۆ ئەو ژنانەی
لەشارەکاندا دەژین مێژویەکی دیاری
کراوی ھەبێت ،بەاڵم ژنانی الدێ لەدێر
زەمانەوە خەریکی کارکردنن ،ژنانی
ئاوایەکانی گەرمیان ئەم راستیەیان
سەلماندوە.
ساڵههایه ژنانى گهرمیان له گوندهكاندا،
هاوشانى پیاوان لهدهرهوهى ماڵهكانیان
كاردهك���هن ل ه بوارهكانى كش���توكاڵ و
ئاژهڵداریی ،ئهم نهریتهش تائێستا درێژ
بوهت���هوه ،ئهگهرچی كچ���ان له نهوهى
ن���وێ ،كهمتر گرنگیی بهم بواره دهدهن
و زۆر بهالیانهوه پهسهند نییه.

لەمیعە عباس 52 ،س���اڵ ،دانیش���توى
گوندی میلقاس���می گهرمیانه ،چیرۆکی
ئیشکردنی خۆی بەمجۆرە بۆ (نەوژین)
باسدەکات «ئێمە لە الدێ ناچارین کاری
ئاژەڵداری و کشتوکاڵ بکەین ،هاوینان
بە دروێنە کردنەوە س���ەرقاڵ دەبین و
زستانانیش بە تۆو کردنەوە».
دەش���ڵێت« :ئ���اژەڵ بەخێوک���ردن و
کشتوکاڵ کردن خۆی کارێکە تایبەتکراوە
بەپیاوان ،بەاڵم ئێمە ناچارین ئەو کاره
بکەین ،راس���تە زۆر قورسە و ماندومان
دەکات ،ب���ەاڵم چارەیەکی ترمان نیە و
دەبێ کارەکانمان بکەین».
ژنان���ی الدێ ل���ە ئیش���کردندا ئ���ەو
راس���تیەیان س���ەلماندوە کە پیاو و ژن
لەکارکردندا یەکسانن ،بەو پێیەی جگە

لەکاری ماڵەوەش لەزۆرینەی کارەکانی
دەرەوەش���دا هاوکاری هاوسەرەکانیان
دەک���ەن و هەندێکیش���یان دوای کۆچی
هاوس���ەرەکانیان خۆی���ان بونەت���ە
سەرگەورەی ماڵ و هەمو جۆرە کارێکی
الدێ دەکەن.
س���ەبیە رەئ���وف 50 ،س���اڵ ،لەکاتی
کارکردن و سەرقاڵیی بە پاککردنەوەی
ش���وێنی ئاژەڵەکانیەوە ،بۆ (نەوژین)
دواو وتی« :من هاوس���ەرەکەم مردوە،
هیچ س���هرچاوهیهكى تری بژێویم نییه،
بۆی���ە ئاژەڵ بەخێو دهک���ەم تا بتوانین
گوزهرانمانى پێ ببهین بهڕێوه».
س���ەبیە ،کە ماندوێتی بە روخساریەوە
دی���ار بو ،ب���ەردەوام بو لەباس���کردنی
کارەکان���ی و وتى« :هەم���و بەیانیەک

س���ەعات پێنجی بەیانی هەڵدەس���تم و
ش���وێنی ئاژەڵەکان پ���اک دەکەمەوە،
دواتر ئیش���ی ماڵەوە دەکەم ،پاش���ان
م���هڕ و بزن���هكان دەبەم���ە دەرەوە بۆ
لهوهڕاندنیان».
ئهو جگە لە بەخێوکردنی ئاژەڵەکانیشی،
دوکانێکی داناوە له پاڵ ماڵهكهى خۆیدا
و کاتە بەتاڵەکانی خۆی لهوێدا بهسهر
دهبات.
وەکخۆی دەڵێت« :ئەم دوکانەم داناوە
و هەم���و پێداویس���تیەکی تێدایە و ئەو
کاتانەی ئیش���ی ناو ئاژەڵ���ەکان تەواو
بکەم دێمە ئێ���رەو کاتەکانی خۆم لێرە
بەسەر دەبەم».
لەدێ���ر زەمانەوە باس���لەوە کراوە ژنان
و پی���اوان شانبەش���انی یەکت���ر کاری
ئاژەڵ���داری و کش���توکاڵیان پێک���ەوە
ئەنج���ام داوە ،هەرچەن���ده ئ���ەو کارە
بەکارێکی پیاوانە ناس���راوە ،بەاڵم ژنان
بۆ یارمەتی دانی هاوس���ەرەکانیان ئەو
کارە دەکەن.
هەندێك لەو ژنانەش هەم وەکو درێژەدان
بەکلت���وری کۆنی گەرمی���ان و هەمیش
وەکو یارمەتیدەری هاوسەرەکانیان ،کار
دەکەن.
ئامینە ئەحمەد 61 ،ساڵ ،کە دانیشتوی
هەمان گوندە ،بۆ (نەوژین) باس���لەوە
دەکات وەکو یارمەتیدەری هاوسەرەکەی

ئەو کارە دەکات ،دەڵێت« :هاوسەرەکەم
لەسەر جێگەیە و توانای کارکردنی نیە و
هیچ موچەیەکیشمان نیە و مناڵەکانیشم
لە قوتابخانە و زانکۆن ،ههربۆی ه ئێستا
خۆم كار دهكهم».
ب���هاڵم ئ���هم كاركردنان ه ههم���وكات ب ه
ئاسانی تێپهڕ نهبوه ،بهڵكو ههندێكجار
ژنان روبهڕوى توانج دهكاتهوه.
بەس���یە ،ئەوە دەگێڕێتەوە کەهەندێك
لە خەڵکی توانجی لێ���دەدەن و دەڵێن
«ب���ەردەوام لەناو ئاژەڵ���ەکان دایە»،
ئهویش دەڵێ���ت« :پەیداکردنی بژێوی
ژی���ان هیچ عەیب نیە ج���ا هەر کارێک
بێت ،هیچ کات ئەو توانجانە من س���ارد
ناکاتەوە لەو کارەی خۆم و بەردەوامیش
ئەبم تا توانام هەبێت».
لهكاركردنى ژن���ان ل ه الدێكاندا ،ئهوهى
تێبینیی دهكرێ���ت ئهوهیه زۆرتر ژنانى
بهتهمهن ی���ان له نهوه كۆن���هكان كار
دهك���هن ،بهتایبهت���ى ئاژهڵداری���ی،
لهبهرامبهردا كهمت���ر كچان خۆیان لهو
كاران ه دهدهن.
ئەم تێبینیهم���ان روب���هڕوى (ئەدیبە
عومەر)ی  69س���اڵ ك���ردهوه ،ئهویش
به پشتراس���تكردنهوهى قسهكهوه وتى:
«ئێمە ل���ە زوەوە ئەم کارەمان کردوەو
فێربوی���ن ،بەاڵم ژنانی ئەم س���ەردەمە
زیاتر سەرقاڵترن بە مناڵ بەخێوکردنەوە
و هەندێ���ك لەو ژنانەش مامۆس���تان و
هەندێکیشیان قوتابین».
نەرمی���ن عهل���ی 23 ،س���اڵ ،كچ��� ه
خوێندکارێکی دانیشتوی هەمان الدێیە،
قس���ەکەی (ئەدیبە) پشتڕاستدەکاتەوە
و ب���ۆ (نەوژین) وت���ى« :زیاتر ژنانی
بەتەمەن ئەو کارانە ئەکەن و ئێمەومانان
یا خوێندکارین یان مامۆستاین و کاتی
ئەوەمان نیە کاری ئاژەڵ بەخێوکردن و
کشتوکاڵکردن بکەین».
وتیش���ی« :من و کچ���ە هاوتەمەنەکانم
شارەزایی و توانای تەواومان نیە تا ئەو
کارانە بکەین».

كێشى جانتاكانیان بهقهدهر كێشى خۆیانه
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
ئهحمهد ،ب ه  8ساڵى تهمهنهوه،
بهشێوهیهك ماندو دیار بو وهك ئهوهى
كرێكارێكى كۆڵكێش بێت ،ئهگهرچی
ئهو كارهى كه ماندوی كردوه ئهویش
ههر كۆڵكێشییه ،بهاڵم حاڵهتهكهى
جیاوازه ،چونك ه بارهكهى كۆڵى ئهم،
نه فهرده و گوێنی ئارده و نه بهست ه
و پاكهت ه خۆراك ،بهڵكو جانتاكهیهتی!
بهكاریگ���هرى ئ���هو گۆڕانكاری���هى ل ه
سیس���تهمى خوێندن دا دروس���ت بوه،
قهب���ارهى ئهو كتێبانهى ك��� ه قوتابیان
دهیخوێنن له پۆله بنهڕهتیهكان دا ،زۆر
قهبه بون و ههروهك كێشیش���یان زۆر
قورس���ه ،ئهمهش له یهك كاتدا منااڵنى
قوتابی ماندو دهكات ،لهالیهكی تریشهوه
كاردهكاته سهر ئاستى خوێندنیان .ئهم
حاڵهته بهتایبهت بۆ قوتابیانى ههندێك
له گوندهكانى گهرمیان سهخت تره ،ك ه
بههۆی ئهوهى قوتابخانهكهیان لێیانهوه
دورتره ،بۆی ه دهبێت بهو جانتا قورسهوه
رێیهكى دورتر ببڕن.
ئهحم���هد ئیبراهیم ،ك���ه قوتابی پۆلی
دووه ل���ه گون���دی (باریکە)ی س���ەر
بەق���ەزای خانەقین ،بۆ (نهوژین) وتى:
«ماندوب���وم ،ههمو رۆژێ���ك ئهو جانتا
قورس��� ه دهكهم��� ه كۆڵم ،ت���ا دهگهم ه
قوتابخان��� ه چهند جارێك دادهنیش���م و
ئیسراحهت دهكهم ،قوتابخانهشم لهبهر
چاو كهوتوه».
قوتابیان���ى گوندهكان بهه���ۆى ئهوهى
بهپێ هاتوچ���ۆى قوتابخان���ه دهكهن،
ئهستهمه بهو باره قورسهوه بهسهالمهتى
رێگاى قوتابخانه ببڕن ئهگهر كهسێكیان
لهگهڵ نهبێت ئهو جانتا قورس���هیان بۆ
ههڵبگرێت.
شهیما جهمال ،مامۆستاى قوتابخانهی

(بەمۆ) ی بنەڕەتی لەناحیەی رزگاری،
ل���هو بارهی���هوه دهڵێ���ت« :بهه���ۆی
بون���ى چهند وانهیهك ل ه ی���هك رۆژدا،
وادهكات قوتاب���ی رۆژان ه چهند كتێبێك
بێنێت ،ئهمهش باری سهرشانى قورس
دهكات».
وتیش���ی :بهراس���تى قوتابخان���هكان
دورن لهمااڵن���هوه ،زۆرجار خوش���ك و
ب���را یان باوك و دای���ك جانتا بۆ مناڵ ه
قوتابیهكانیان ههڵدهگرن.
ئهگهر ئهو مامۆس���تای ه خهمی ئهوهبێت
ك ه من���ااڵن ماندو نهبن ،ئهوا توێژهرێك
پێیوایه كه ئهو حاڵهت ه سهردهكێشێت بۆ
ئهوهى كار ل ه الیهنى دهرونى و توانستى
عهقڵی و فێركارییشیان بكات.
پرشنگ محهمهد ،توێژهرى دهرونى ،بۆ
(نهوژین) وت���ى« :ئهو كتێبان ه بارێكى
قورس��� ه بۆ سهر جهستهى ئهو مناڵ ه و
جهستهى هێش���تا بهوشێوهیه گهشهى
نهك���ردوه كهبتوانێ���ت ئهو قورس���ی ه
ههڵبگرێت».
ل���هروى دهرونیش���هوه ،رونیكردهوه ك ه
كاریگهرى دهبێتو ئهو مناڵ ه ههس���ت
بهبێتاقهتى دهكاتو ئارهزوى خوێندنى
نامێنێ���ت «چونك��� ه ئهگ���هر م���رۆڤ
بهجهس���ت ه هیالك بێت ئهوا دهرونیشى
بهههمان شێوه ماندو دهبێتو بێتاقهتى
و بێزارى بۆ دروست دهبێت».
ئهگ���هر تائێس���تا قوتابی���ان چهندین
رهخنهی���ان ل���ه خوێن���دن و قوتابخان ه
ههبوبێ���ت ،ئ���هوا ئێس���تا رهخنهیهكى
تریش���یان بۆ زی���اد بوه ،ك��� ه ئهویش
جانتاكانیانه.
ل��� ه گوندی (پوقە)ی س���ەر بەناحیەی
رزگاری ،كچێكى مناڵى ش���هكهتم بینی
ك ه بۆ قوتابخان���ه دهچێت ،جانتایهكى
كردبوی ه شان و یهكێكى ترى بهدهستهوه
گرتبو ،وهها به قورسیی و ماندوبونهوه
ب ه رێگهدا دهڕۆیشت ،وهك ئهوهى لهژێر

بۆ چارهسهره ئێس���تاییهكانیش ،وتى:
«پهروهرده ل���ه ئێس���تادا باوهڕناكهم
چارهس���هرێكى وههاى ههبێت ،چونك ه
ئهو كتیبان ه مهنههجن و پێویست ه قوتابى
بیخوێنێ���ت ،بهاڵم دهكرێت خش���تهى
وانهكان (جدول) وهها دابڕێژرێنهوه ك ه
قوتابی پێویست نهكات ههمو كتێبهكان
ههم���و رۆژێ���ك بهێنێتهوه ب���ۆ دهوام،
بهڵكو دهتوانرێت دابهش بكرێن بهسهر
رۆژهكان���دا بهتایبهت ئ���هو وانانهى ك ه
كتێبهكانیان قهبارهیان گهورهو كێشیان
قورس تره».

بارێكى پڕ ل ه ئاس���ن و كێش���ی قورس یش وهها ب���و ،كاتێك به خهمبارییهوه
وتى« :بێ���زارم لهقوتابخان ه هیچ خۆش
دا بێت.
دواى ئهوهى زانیم ن���اوى (بێریڤان)هو نییه بهالمهوه».
لهپۆلی دوى بنهڕهتیه ،لێم پرس���ى :تۆ ب���هرای مامۆس���تایان ،ئ���هم حاڵهت��� ه
تازه بهرهو قوتابخانه دهڕۆیت بۆئهوهنده بهوپێی���هى كاریگ���هرى زۆری ههی���ه،
ماندویت؟ پێى وت���م« :براكهم لهپۆلى پێویس���تی به چارهس���هره ،بۆ ئهمهش
یهكهمه ،زۆر مناڵه ناتوانێت جانتاكهى چارهس���هرى خێرا و دور مهوداش���یان
ههڵبگرێ���ت چونك���ه زۆر قورس���ه ،خست ه رو.
بۆی ه ناچ���ار من جانت���اى ههردوكمان م.ش���هیما جهمال ،وتى« :چارهسهرى
دور م���هودا ئهوهی���ه ك��� ه بۆ س���ااڵنى
ههڵدهگرم».
دوره داهاتو ،پێویس���ته وهزارهتى پهروهرده
ماڵم���ان
وتیش���ی:
لهقوتابخانهكهمانهوه ،بارى دارایش���مان پێداچونهوه ب���ه پرۆگرامهكان دا بكات
ب���اش نیی ه ت���ا بهئۆتۆمبێ���ل هاتوچۆ و قهب���ارهى كتێبهكان بچ���وك بكاتهوه
و س���هرلهنوێ دایانبڕێژێت���هوه ،یان ب ه
بكهم.
ئهو جاڕس���یهی ل ه قسهى (بێریڤان) دا الپهڕه و ش���ێوازێك چاپی���ان بكات ك ه * ئهندام���ی تیم���ی رێكخ���راوى وادی
ئهڵمانى لهگهرمیان
ههس���تمان پێدهكرد ،لهالی (ئهحمهد) تهنك و كێش سوك بن».
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کچان بە مناڵیی فێری پاسکیلسواری دەبن و بە گەورەیی لێی مەحروم دەبن!
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
«من ئارهزوى زۆرم ل ه پاسكیلسوارى
ههیه و یهكێكه ل ه خهونهكانى مناڵیم،
بهاڵم ئامادهم واز لهو خولیایهم
بهێنم تهنها روبهڕوى توانجى خهڵك
نهبمهوه» ،ئهم ه وتهى یهكێكه لهو
كچانهی ه ك ه پاسكیلسوارى خهونى ئهو
بوه.
پاسكیلسواریی ،یهكێكه لهو وهرزشانهى
ك ه كچ���ان له مناڵی���هوه وهكو یاریهك
پێی ئاش���نا دهبن ،بهاڵم لهگهڵ كشانى
تهمهنیان و گهورهبونیان ،ناتوانن چیتر
درێژه بهم وهرزش��� ه ب���دهن ،ئهگهرچی
وهك���و خولیایهكیش���ی لێهاتبێ���ت بۆ
ئهوان.
ئهو كچانهى كه دهخوازن پاسكیلسواریی
بكهن و رێی���ان پێنادرێ���ت ،ههمویان
كۆكن لهس���هر ئهوهى كه توانج و تانه،
نهدههێڵێت ب ه ئارهزوی خۆیان ئهو كاره
بكهن ،ن��� ه خێزانهكانیش رازیی دهكات
كچهكانیان پاسكیل لێبخوڕن.
س���ۆالف گۆران 18 ،ساڵ ،خوێندكارى
زانكۆی ه و ب ه روخس���ارێكى خهماوییهوه ك��� ه ناتوان���ن رێچك���هى كۆمهڵگا تێك هی���چ الیهنێك نیه كه پاڵپش���تى كچان رهنگى داوهتهوه.
گ���واڵن 12 ،س���اڵ ،ناوى خ���وازراوى
بێت لهم بوارهدا».
بۆ (نهوژین) وتى« :من ئارهزوى زۆرم بشكێنن.
ل ه پاسكیلس���وارى ههیه ،بهاڵم بههۆى س���ازگار عهبدولرهحم���ان 26 ،س���اڵ ،وتیشى :چهند جارێك لێمخوڕیوه ،بهاڵم كچێكى ش���ارى كهالره و قوتابییه ،بۆ
تانه و تهش���هرى دهوروب���هرهوه ئاماده دهرچوى بهشى وهرزشه ،بۆ (نهوژین) خهڵكى ب ه ش���تێكى عهیب و ناشازییان (نهوژین) دهڵێت« :من زۆر ئارهزوم ل ه
نی���م لێبخوڕم ،تهنانهت ئامادهم واز لهو دهڵێت« :من زۆر پاسكیلسواریم كردوه سهیردهكرد منیش ناچار بوم وازمهێنا ،پاسكیلسوارى ههیه و زۆرم لێخوڕیوه،
خولیایهم بهێنم كه بۆ پاسكیلس���وارى تهنانهت براكهش���م خۆم فێ���رم كردوه لهگهڵ ئهوهش كچێك ههبێت لێبخوڕێت بهاڵم ئهوه بۆ م���اوهى مانگێكه بههۆى
توانجهكانى دهوروبهرهوه براكهم رێگهم
ههم ه بهس بۆ ئهوهى روبهڕوى توانجى كه چۆن لێبخوڕێ ،بهاڵم نارۆش���نبیریى من دهبم ه دوهم كهس.
خهڵكى نهبمهوه».
تاك���هكان بهرامب���هر ب���ه وهرزش و تانهو تهش���هرهكانى كۆمهڵ���گا لهوهدا نادات لێبخ���وڕم ،بههۆى ئهوهى گهوره
بهش���ێك ل ه كچان خۆیان ب��� ه تاوانبار پاسكیلس���وارى یهكێك ه له هۆكارهكان ،نهماوهت���هوه ك���هوا كچان ل��� ه تهمهنى بوم و دراوسێكانمان قس ه دهكهن».
دهزان���ن لهبهرامبهر ئ���هوهى كه بۆچى ههروهها چ���او نهكراوهیی كچان خۆیان دیاریك���راو بهس���هرهوه ك���ه ناتوان���ن وتیش���ى :ئهگهر رێگهم بدهن دیس���ان
ناتوانن پاس���كیل س���وارى بك���هن ك ه هۆكاره ك��� ه هیچ ئامادهنی���ن رێچكهى پاسكیلس���وارى بك���هن ،بهڵك���و ئهو لێدهخوڕمهوه ،چونك ه زۆرم حهز لێیه.
بهش���ێكه ل���هوهرزش ،بهه���ۆى ئهوهى كۆمهڵگا تێك بشكێنن ،لهگهڵ ئهوهشدا توانجانه بهسهر كچانى تهمهن مناڵیشدا بهاڵم ئهم رێگری و بهتایبهت ئهو تانهو

بههۆى توانجى
دهوروبهرهوه
براكهم رێگهم نادات
پاسکیل لێبخوڕم

تهش���هرانهى كهلهپێ���ش كچ���ان دایه،
وایك���ردوه كه ئهوانیش بیر ل ه بیرۆكهى
تر بكهنهوه كه لهرێگهیهوه بتوانن درێژه
به خولیای خۆیان له پاسكیلس���واریی
بدهن.
بهه���ار 24 ،س���اڵ ،ناوى خ���وازراوى
كچێكى شارى كهالره ،باس لهوهدهكات
كه پاش ئهوهى نهیتوانیوه لهكاتى تردا
خولیای پاسكیل لێخوڕین بهدی بێنێت،
چارهسهرێكى ترى دۆزیوهتهوه.
وتى« :م���ن زۆر پاس���كیل لێدهخوڕم
و ئێس���تاش بهردهوامم ،ب���هاڵم كاتێك
لێدهخ���وڕم ك���هس ل���هدهرهوه نهبێت،
بهتایبهت ل هشهوان دا ئهو كاره دهكهم
بۆ ئهوهى توش���ى توانج���ى دهوروبهر
نهبمهوه».
وتیش���ى :ن���هك من بهڵك���و زۆرێك ل ه
ئافرهتان حهزیان ل ه پاس���كیل سوارى
ههیه ،ب���هاڵم له كۆمهڵگای���هك دهژین
ناتوانین ههمو ش���ت به ویستى خۆمان
بێت.

ژنانی کەالر حەز دەکەن لەسەر کورسی یاریگاکاندا دابنیشن
زۆر حەزدەکەم
بەشداری
سەیرکردنی
یاریەک بکەم

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
كهم تا زۆر ل ه یاریگاكانى ههرێمى
كوردستان ژنان لهنێو هاندهرانى یاری ه
وهرزشیهكان و بهتایبهت تۆپی پێ
دهبینرێن ،بهاڵم ئهم حاڵهته تائێستا
نهگهشتوه به كهالر ،ئهگهرچی ل ه
شوێنه نزیكهكانى دهوروبهرى وهكو
كفری و دهربهندیخان ،حاڵهتى
لهوشێوهیه بونى ههیه.
بهش���ێك ل ه ژنان ئام���اژه بهوهدهكهن
كه حهزدهك���هن بتوانن وهك���و پیاوان
ئهوانی���ش لهنێو یاری���گاكان دا ئاماده
بن و تهماش���ای یاریهكان بكهن و هانى
یان ه دڵخوازهكانیان بدهن ،بهاڵم رێگری ه
كۆمهاڵیهتیهكان به ئاستهنگ دهزانن.
س���ارا مەحمود ،خوێن���دکاری زانکۆیە،

ئام���اژهى بهوهكرد ك ه ح���هزی بهوهی ه
بتوانێ���ت لهنێو یاریگاكان���دا ئامادهیی
ههبێت و هانى یانهى ش���ارهكهى بدات،
ب���هاڵم وهكخ���ۆی وت���ى« :حەزەکەم
واینەک���ردوە ئ���ەو رێچکەیە بش���کێنم،
چونکە بەڕاستی بوێری دەوێت روبەڕوی
ئەو قسە و توانجانەی کۆمەڵگا ببیتەوە
ك ه بهو هۆیهوه توش���ت دهبێت ،چونك ه
گرفتت بۆ دروست دهكات».
له ش���اری ك���هالردا یانهى وهرزش���ی
ش���ێروان ه ههیه ك ه له ری���زی یانه پل ه
نایابهكانى كوردس���تان ب���ۆ تۆپی پێ
یاری���دهكات ،یانهك���هش خاوهن���ى 2
یاریگایه ،ب���هوهش ههژمار دهكرێت ك ه
زۆرتری���ن هاندهرى بهش���دار دهبێت ل ه
تهماش���اكردنى یاریهكانى ،بهاڵم لهروى
رهگهزییهوه هاندهرهكان یهك رهنگن و
كچانیان تێدا نیه.

هەندێک ل ه كچان ،بهبێ ئهوهى پێش���تر
ئهزمون���ى ئ���هو حاڵهتهی���ان كردبێت،
وایدهبین���ن كه ئهگهر بچن��� ه یاریگاكان
و نێو هاندهران ،ب ه حاڵهتێكى ئاس���ایی
لێیان وهرناگیرێت.
کەی���وان تاڵەبانی ،دەرچ���وی زانکۆیە،
دەڵێ���ت« :زۆر حەزدەکەم بەش���داری
س���ەیرکردنی یاریەک بک���ەم ،بەاڵم تا
ئێستا بەش���داریم نەکردوە ،چونکە لە
ناو کۆمەڵگەی ئێمەدا رێگە پێنەدراوەو
شتێکی نامۆیە».
ئ���هو كچ���ه نەیش���اردەوە ک���ە رێگرى
کۆمەڵگا ههمو هۆكارهكان نییه ،بەڵکو
بهوتهى خۆی «هەم ئافرەتان خۆیان و
هەم کۆمەڵگەش بونەتە رێگر».
ههندێك له ژنان ئاماژه بهوهدهكهن ك ه
پێشتر بهش���داریی بینینی یاریهكانیان
كردوه ل ه شارهكانى دیكه ،بهاڵم له كهالر

دا ئ���هو حاڵهتهیان تاقی نهكردوهتهوه.
دایکی حەنین ،یهكێكه لهو ژنانه.
ئهو كه پێش���تر ل ه شاری ههولێر ژیاوه،
بهشداریی بینینی چهند یاریهكى كردوه،
ب���هاڵم ك ه هاتونهته كهالر ئهو عادهتهى
واز لێهێناوه.
وتیشی« :ئێس���تا بەهۆی بەخێوکردنی
من���اڵ و ئیش���ی ماڵ���ەوە ئەوەنە کاتم
نییە ،بەاڵم رێگەدەدەم بە کچەکانم کە
بەش���داری هەر شتێک بکەن کە خۆیان
حەزیان لێبێت».
ئهگهر بهالی ئافرهتانهوه هۆكاره خودیی
و كۆمهاڵیهتیهكان بهربهس���ت بن ،ئهوا
بهالی مامۆستایهكى وهرزشهوه ،الیهن ه
پهیوهندیدارهكانی���ش بهش���ى خۆی���ان
بهرپرسن.
بەهار رەحیم ،مامۆس���تای وەرزش ،بۆ
(نەوژین) دەڵێت« :تائێستا بەشداریم
نەک���ردوە لە س���ەیرکردنی یاری تۆپی
پێدا ،بەاڵم لە یاریگا نوێیەکەی شێروانە
ک���ە ی���اری پاڵەوانیەت���ی و مەیدان���ی
قەزاکان بو ،من و هاوسەرەکەم و چەند
خوێندکارێک���م وەکو هاندەر بەش���دار
بوین ،بە خۆشحاڵیەوە چەند ئافرەتێکی
تریش���م بینی کە بەشداری سەیرکردنی
یاریەکە بون».
وتیشی :بەرپرسانی وەرزشیش ئۆباڵیان
ل ه ئهستۆیه ،چونکە پێویستە ئەوان ئەو
رێچکەیە بش���کێنن بۆ ئەوەی ئافرەتانی

ئێمە خۆشمان
خوشک و
خێزانەکانمان
نەهێناوەتە
یاریگاکان
تریش چاویان لێ بکەن.
لهبهرامب���هر ئهم بهرپرس���یار كردنهدا،
بهڕێوهبهرى یاریگاى یانهى ش���ێروانه،
قسهى خۆی ههیه.
تەڵع���ەت س���ەعدوڵاڵ ،ب���ۆ (نهوژین)
وتى« :راس���ته ئافرەتان ئامادەنابن لە
یاریگاکاندا ،بەاڵم حەزێکی زۆریان هەیە
بۆ ئەوەی ببنە هاندەری یانەکەیان».
باس���ی لەوەش���کرد ک���ە لەس���ااڵنی
نەوەدەکاندا ئافرەتان بەشداری یاریەکان
بون وەک هاندەر ،بەاڵم لە دوای سااڵنی
2000هوه ئافرەت���ان لە نێ���و یاریگاکان
نابینرێن.
ئهو بهرپرس���ه دانى ب���هوهدا نا ك ه لهو
ب���وارهوه كهموكورتی���ان ههیه «ئێمە
گلەیمان لە خۆمان هەیە کە خوش���ک و
خێزانەکانمان نەهێناوەتە یاریگاکان بۆ
ئەوەی ئەوان ببنە هۆکارێک و ئافرەتانی
تر چاو لەوان بکەن».
بههار رهحیم ،رایوایه كهدهبێت لهالیهن
یانهو بهرپرسهكانى وهرزشهوه ،خهمێك
له بوارهكه بخورێت و ههوڵی رێگهدان ب ه
كچان بدرێت بۆ هاتنه نێو یاریگاكان.
بهڕێوهبهرى یاریگاى یانهى شێروانهش،
ه���هر لهئێس���تاوه ئامادهی���ی خۆی���ان
دهردهبڕێت بۆ ئهوهى ش���وێنى تایبهت
ب ه ئافرهتان دابنێ���ن و وهكخۆی وتى:
«بەخۆشحاڵی و رێزەوە پێشوازیان لێ
دەکەین».
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کچێک لە گەرمیان دایەنگایەک دەکاتەوە
◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
هاجەر ،بو بە یەکەم کچی گەرمیان
کە دایەنگایەکی ئههلی لە شارى کەالر
کردەوە ،ئەو دەیەوێت لەو رێگایەوە
خەونی خۆی و تواناکانی لەبواری
پەروەردەیی دا بە ئامانج بگەیەنێت،
دهشیهوێت بیسلهمێنێت ئهگهر ژنان
بیانهوێت ،ئهوا دهتوانن به ئاواتهكانیان
بگهن.
هاج���ەر دلێ���ر ،کچێک���ی تەم���ەن 22
س���اڵی دانیشتوی کەالرە و خوێندکاری
پەیمانگای نەوتە ،ناوى چوه نێو لیستی
یهكهم كهس���هكانى كهالر ،كاتێك توانى
یهكهم دایهنگاى ئههلی ل ه ش���ارهكهدا
بهناوى (دایهنگاى گهشه) بكاتهوه.
وهكخۆی ئاماژهى بۆ دا ،خۆشەویستی
و ئومێ���دی زۆری ب���ۆ کارەکەی ههیه،
چونكه پێش ئەم کارەی ،بۆ ماوەی دو
س���اڵ لە دایهنگایەکی دیکەدا بەڕێوبەر
بوە ،لەگەڵ ئەوەش���دا بەردەوام بوە لە
قۆناغەکانی خوێندنی پەیمانگایدا.
ب���ۆ بیرۆک���ەی کارەکەش���ی دەڵێ���ت:
«بیرۆکەی ئەم کارەی ئێس���تام پێش
هەمو ش���ت حەز و خولیای خۆم بوە و
دواتر ئەزمونم لە کارەکەدا».
وتیش���ی« :کارک���ردن بەتایب���ەت لەو
بوارەی ح���ەزی خۆتە جیاوازە ،چونکە
لەگ���ەڵ کارکردنەک���دا هەس���ت بەدڵ
خۆش���ی دەکەیت ،منیش زۆر دڵخۆشم
بە کارەکەم».
دەرب���ارەی تێڕوانین���ی خێزانەکەش���ی
بۆ بیرۆکەک���ەی ،وت���ی« :خێزانەکەم
رێگ���ری حەزی منیان نەکردوە و لەگەڵ
بڕیارەکانی مندا بون».
بهگش���تى زۆرینهى باخچهكانى ساوایان
و دایهن���گاكان ،لهالی���هن ژنان���هوه
بهڕێوهدهبرێن یان زۆرینهى ستافهكهى
مامۆس���تا و كادی���ری ژن���ن( ،هاجهر)
پێیوای ه ئهمه دهرخهرى ئهو راس���تیهی ه
ك ه «ژنان زیاتر ل��� ه پیاوان ،ل ه بوارى

خێزانەکەم رێگری
حەزی منیان
نەکردوە و لەگەڵ
بڕیارەکانم دا بون

پهروهردهیی دا لێهاتو ترن».
زۆرینهى ئهو ژنانهى دهس���تیان داوهت ه
كار لهم  3بۆ  4ساڵهى رابردودا ،باسیان
لهكاریگهرییهكانى قهیرانى دارایی كردوه،
كهوایكردوه پرۆژهى ههندێك لهو ژنان ه
بهرهو شكست ببات ،بهاڵم الی هاجهر،
رهوشهكه بهپێچهوانهوهیه.
وتى« :قەیران���ی دارایی رێگر نەبوە بۆ
کارەکەم ،ئهگهر پالنی ورد و زیرهكان ه
دابنهى ،سهركهوتن بهدهست دێنیت».
ئهگ���هر ئ���هم دایهنگهی��� ه ب���ۆ هاجهر
بهدیهێن���هرى خهونێكى كهس���یی بێت،
ئهوا بۆ ژمارهی���هك ژن كه مناڵهكانیان
دهخهن ه دایهنگهك���ه ،دهرویهكهو لێیان
چاودێریی و گهش���هپێدانى كۆمهاڵیهتى
دەکەین».
كراوهتهوه.
روخۆش جەب���ار ،دایک���ی مناڵێكى  3هاوش���ێوهى دایكی ئهو منااڵنه ،ستافی گهرمی���ان ،كه دایهنگهكانى س���نورهك ه
س���ااڵن ه ك ه لهدایهنگهكهدایه ،دەڵێت :دایهنگاكهش ،له شێوازى بهڕێوهبردنى چاودێری���ی دهك���هن ،ب���ۆ (نهوژی���ن)
وتى« :ژم���ارەی دایەنگاکانی گەرمیان
«زۆر رازیم ل ه دایهنگاك ه و بهڕێوهبردنى دایهنگهك ه رازین.
سهركهوتوه ،مناڵەکەم زۆر گۆڕاوە لەو نادی���ە ئیبراهی���م ،کارمەن���دی چاودێر س���ەرجەمیان ( )4دایەنگای���ە ،ل���ەم
ل���ە دایەنگای گەش���ە ،دەڵێت« :ئێمە ژمارەی���ەش ( )3دایەنگهیان حکومیە
کاتەوەی کە هێناومەتە ئێرە».
ئارەزو فەریدون ،دایکی مناڵێكى تره ك ه وەکو س���تافی دایەنگاکە ل���ەدەوام زۆر ک���ە دەکەونە قەزاكانی کەالر و کفری و
له دایهنگاكهیه ،باسیلەوە کرد «لەبەر مورتاحین و كارهكهشمان به سهركهوتو ناحیەی رزگاری».
وتیش���ی« :ل���ە ئێس���تادا تەنها یەک
ئەوەی خۆم دەوامم هەیە زۆر کاتم نهبو دهزانین».
بۆ مناڵەکەم ،ئهویش تەواو خوی گرتبو هاج���ەر ،ن���ەک تەنها یەک���ەم کچە کە دایەن���گای ناحکوم���ی (ئەهل���ی) مان
بە مۆبایل و ئایپاد و فێری قسە نەئەبو ،هەس���تاوە بە کردن���ەوەی دایەنگایەک ،هەیە کە بە مۆڵەتی رەسمی کراوەتەوە
کەس���ەردانی پزیشكمان کرد پێشنیاری بەڵکو یەکەمین دایەنگای ناحکومیش���ە ك���ه دایهنگهى (گهش���ه)یه لە کەالر و
دانەیەکی دیکەشمان هەیە لە خانەقین
دایەنگای ب���ۆ کردین ،ئێمەش هێنامانە لە ناوچەکە كرابێتهوه.
ئێرە ئێستا هەس���ت بە گۆڕانێکی باش دەرون عوم���ەر ،بەڕێوب���ەری گش���تی لە قۆناغی مۆڵەت پێدانە ،بەاڵم هێشتا

دهرمانخانهكهى دو خوشكه جمكهكه
هەمو كەس
پێویستە هەوڵبدات
كاری خۆی دروست
بكات

◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
بە روخسارە لێکچوەکەیان دوخوشکی
دوانە «جمك» له ناحیهى رزگاریی،
بونەتە جێی سەرنجی ئەو کەسانەی
سەردانیان دەکەن ،ئەوان بەدانانی
دەرمانخانەیەک ھەم کار لەبوارەکەی
خۆیان دەکەن وھەم بونەتە جێی
دەستخۆشی بۆ خۆیان وخێزانەکەیان.

دەرمانخانەک���ەی ئ���ەم دو خوش���کە،
ماوەی ساڵ ونیوێکە لەناحیەی ڕزگاری
کراوەت���ەوە ،ک���ە لەپێش���ودا دانان���ی
دەرمانخان���ە لەالیەن کچانەوە بەتایبەت
لەناحیەی���هك دا ك���ه تاڕادهیهكى زۆر
كهشێكى كۆمهاڵیهتی داخراو بهسهریدا
زاڵه ،کەم دەبینرا.
ھەنا نەریم���ان و گۆنا نەریمان ،ماوەی
سێ ساڵە بەشی پەرستاری پەیمانگای
تەکنیکی کەالریان تەواوکردوە.

ھەنا ،لەب���ارەی کارەکەیانەوە دەڵێت:
راس���تەوخۆ دوای تەواو كردنی خویندن
دەستمان کرد بەکارکردن بەخۆبەخشی،
دوای ئ���ەوەی ش���ارەزای پێویس���تمان
وەرگ���رت ل���ە بوارەک���ەداو ب���ەردەوام
زانیاریمان بە یەک ئەوتەوە تا ئاستمان
بەرزت���ر بێ ،دواتر بڕی���اری دانانی ئەم
دەرمانخانەیەمان دا.
ب���ێ ئومێ���دی لەدامەزران���دن و
چاوەڕێنەکردنی دەستی حکومەت زیاتر
ھانی ئەم دوخوش���کەی دا بیر لەدانانی
دەرمانخانە بکەنەوە.
ھەروەک (گۆن���ا) دەڵێ���ت :پێموای���ە
هەمو كەس پێویس���تە هەوڵبدات خۆی
كاری خۆی دروس���ت بكات و چاوەڕێی
حكومەت نەبێت تا دابمەزرێت ،چونکە
هەمومان باش دەزانین دامەزراندن وەک
خەونێكی مەحاڵی لێهاتوه.
بەپێی ئاماری لقی گەرمیانی سەندیکای
کارمەندان���ی تەندروس���تی )35( ،ژن
مۆڵەتی دانانی دهرمانخانه و نۆرینگەیان
ھەیە.
خێ���زان دەورێک���ی گرنگ���ی ھەی���ە لە

سەرکەوتن وبەردەوامی ئەم دوخوشکە
لەکارەکەیان���دا .لەوب���ارەوە (ھەن���ا)
دەڵێت :دای���ك و باوكمان زۆر زیاتر لە
هەرکەس���ێک یارمەت���ی دەرمان بون و
تەواو هانی���ان داین تا ببین بە خاوەنی
كاری خۆمان.
وتیش���ی« :خاوەن���ی باش���ترین و
میهرەبانتری���ن دای���ك و باوكین ،ئەمە
خاڵی بەھێزی ئێمەیە».
(گۆن���ا)ش ،خۆش���حاڵ ه ب���هوهى ئهم
پش���توانی و متمانهی���هى خێزانهكهیان
بهشێوهیهك بهكارهێناوه ك ه سهركهوتو
بن لهكارهكهیان و ببنه جێی رهزامهندى
دهوروبهر و ئهو نهخۆشانهى سهردانیان
دهكهن.
وتیشی :ئەم ش���وێنە دوكانی خۆمانەو
لەم���اڵ خۆماندایە بۆی���ە زۆرجار كراوە
دەبێ���ت ،ب���ەاڵم زیاتر ل���ە كاتژمێر3ى
دوانیوهڕۆ بۆ 12ى شهو كراوهیه.
ژن���ان لەکاتی دوچاربون بەنەخۆش���ی
وگرفتە ژنانەکانیان لەپێشودا بەردەوام
دەبوایە س���ەردانی ئەو دەرمانخانانەیان
بکردایە کە پیاوان لەسەری بون ،بەاڵم
ئێس���تا زۆرینەی س���ەردانکەرانی ئەم
دەرمانخانەیە دهكهن.
یوس���را نەجمەدین ،یەکێکە لەو ژنانەی
س���ەردانی ئەم دەرمانخان���ەی كردوه،
وتی :ھەندێكجار بە ھۆی شەرمەوە یان
بەھۆی دابونهریتهوه ناتوانین بە روونی
و باشیی باسی کێشەی خۆمان بکەین،
بۆیە زۆرجار چارەسەری تەواو و گونجاو
وەرناگرین.
وتیش���ی« :ئێس���تا لەم دەرمانخانەیە
دەتوانی���ن ب���ە ئاس���ودەی باس���ی
نەخۆش���ی وگرفتەکانی خۆمان بکەین و
ههروهها بەجوان���ی مامەڵهکردن لەگەڵ
نەخۆش���ەکاندا و گرنگ���ی پێدانی���ان،
وایکردوە ببنە جێی ڕەزامەندیمان».

نەکراوەتەوە».
رهنگه ئهم كارهى هاج���هر كردویهتى،
تازهتری���ن ئهو پرۆژان��� ه بێت ك ه ژنانى
شارهكه پێی ههستاون ،بهاڵم دهخوازێت
كۆتا پرۆژه نهبێت.
ئ���هو لە رێگ���ەی (نەوژی���ن)ەوە هانى
كچ���ان دهدات ك��� ه دهس���تبهردارى
خ���هون و خولیاكانی���ان نهبن و كار بۆ
بهدیهێنانیان بكهن «ئومێدەوارم کچانی
کۆمەڵگاکەم هەوڵبدەن حەز و خولیای
خۆیان جێبەجێ بکەن ،پێشیان دەڵێم
پارە نابێتە رێگر ب���ۆ کارکردن ،بهڵكو
هەوڵدان و بیرکردنەوەی تەندروس���ت،
ئیشێکی سەرکەوتوی لێدێتە بەرهەم».

س���وھام محەم���ەد ،یەکێکی ت���ر بو لە
سەردانکەرانی ئەم دەرمانخانەیە ،وتی:
«زۆر دڵخۆش���م کە كچانی كۆمەڵگەی
ئێم���ە ئەتوانن لەس���ەر پێ���ی خۆیان
بوەس���تن زۆر دڵخۆش���م بەكران���ەوەی
دەرمانخانەی���ەك لەالی���ەن دو كچەوە،
ئێستا باشتر ئەتوانین کێشەو نەخۆشی
خۆمان باس���بکەین و هەرکات پێویست
بێ���ت س���ەردانی ئ���ەم دەرمانخانەیە
ئەکەین».
بەھۆی ئەوەی ش���ێوەی روخس���اریان
ھەر وەک���و یەکە بۆی���ە زۆرجار لەیەک
جیاناکرێن���ەوەو دەبنە مایەی س���ەرنج
و ههندێكجاری���ش س���ەرلێتێکدانی ئەو
کەسانەی سەردانیان دەکەن.
لەمبارەوە (گۆن���ا) دەڵێت :زۆر لەیەک
ئەچین لەڕوی ش���ێوەی روخس���ارەوە،
نەخ���ۆش ھەبوە دوای چەن���د مانگێک
زانیویەت���ی کە دو کچین و خوش���كین،
زۆرب���ە کەم���ی ئەتوانن لێكم���ان جیا
بكەنەوە.
بهپێكهنینهوه وت���ى« :زۆرجار ھەبوە
كهس���ێك وتویەت���ی ف�ڵ�ان رۆژ هاتوم
دەرمان���ت پێداوم وتومە من نەبوم ھەتا
(ھەنا)ی نەبینیوە نەیزانیوە كە دوانهین
و بڕوای پێنەکردوم».
ئەم دو خوشکە ،نەک ب ه تهنها لەدانانی
دەرمانخانە ،بەڵکو لەھەمو قۆناغەکانی
خوێندنیش پێکەوەبون و ئاستیش���یان
ھەروەکو یەک ب���وە ،ئەمە جگە لەوەی
نزیکترین ھاوڕێی یەکتریشن.
گۆنا ،وتی« :لە قوتابخانەش ھەمیشە
پێکەوە بوین بە ھەمان ش���ێوەی یەک
جلوبەرگمان دەپۆشی و ھەمیشە پێکەوە
س���ەعیمان دەک���رد و نمرەکانیش���مان
زۆرنزیك بون لەیەکتری».
وتیشی« :تائێستاش نزیکترین ھاوڕێ و
ھاوکاری یەکترین».

رۆشنبیری
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◘ نهوژین ،پهرژین كامهران
ژمارهى نوسهران و ئهدیبان لهگهرمیان
زۆر نییه ،بهاڵم ئهوهى لهوان كهمتره،
رێژهى ژنى نوسهر و بهتایبهت ژنى
ئهدیبه ،بهشێوهیهك ك ه ژمارهك ه
ئهگهر به باشیی لێكبدهیتهوه ،رهنگ ه
ل ه ژماردنى پهنجهكانى یهك دهستت
نهبیتهوه.
ئهگهر بڕیاربێت نوس���ین بریتی بێت ل ه
خس���تنهروى كۆژان و ئازارهكان ،ئهوا
كهم كهس ههیه بهق���هدهر ژنان كۆژان
و خهمیان ههبێ���ت ،كهوایا بۆچی ژنان
كهمتر دهبنه نوسهر و ئهدیب به بهراورد
به پیاوان؟
مەهاباد حەس���ەن ،كچێكى دانیشتوى
ك���هالره ،ئهگهرچ���ی خ���ۆی توێژهرى
كۆمهاڵیهتیی���ه ،بهاڵم كارى وهرگێڕان و
نوس���ین ئهنجام دهدات ،لهو بوارهشدا
خاوهن���ى پتر ل ه  10چاپكراوه .لهبارهى
ئهم پرس���هوه ،ب���ۆ (نەوژین) باس���ی
لەوەک���رد کەم���ی ژنان���ی نوس���ەر و
وەرگێڕ ههر ئهوه نی��� ه كهل ه گهرمیاندا
قهتیس بوبێت ،بهڵكو حاڵهتهكه ههمو
كوردستانى گرتوهتهوه.
بهرای مههاباد ،ئ���هم حاڵهت ه چهندین
هۆكارى لهپشتهوهیه :مێژویی ،کولتوری،
سیاسی ،پەروەردەیی ،ئابوری و ...هتد.
س���هرباری ئهمانهش پێیوای���ه كه ئهم
فاكتهرانه بهههموش���یانهوه ناتوانن رێ
به ژنانى نوس���هر بگرن ،ئهگهر خۆیان
ویستیان ههبێت.
ئاری عوس���مان خەیات ،وهكو پیاوێكى
ئهدیب و مامۆس���تاى زانكۆ ،دركى بهو
كهمیی��� ه كردوه كهل ه ژم���ارهى ژنانى
نوس���هردا ههیه ،بهرادهی���هك وهكخۆی
وتى« :ژنانی خاوهن قهڵهم وهكو ژماره
له پهنجهكانى دهست تێپهڕ ناكهن».
سهرباری كهمی ژمارهش���یان ،پێیوای ه
ك ه نوس���هرانى ژن نهیانتوانیوه «وهك
پێویس���ت جێدهس���تى خۆی���ان دیارى
بك���هن» ،ه���ۆكارى ئهم���هش بهوتهى
ئارى خهیات «بهش���ێك ه لهدرێژكراوهى
ئهو بهربهس���ت وگرفتانەى كه كۆمهڵگ ه
لهبهردهم ههمو ئهو هێزانهدا دایاندهنێت،

ژنانی خاوهن قهڵهم
وهكو ژماره ل ه
پهنجهكانى دهست
تێپهڕ ناكهن

دەمێکە کاتی ئەوە
هاتوە ژنان لە
بازنەی کوڕوزانەوە
دەربچن
ك ه ههست دهكات دهبن ه مایهى مهترسى
لە بهردهم بەرژەوەندییەكانى خۆیدا».
بهاڵم ئ���هم واقیع ه ب���ه رای (مههاباد
حهسهن) ،بهشێكى گرێدراوه به خودی
ژنانیشهوه «ئەگەر هەر شتێک ویستێكی
بەهێزی لە پشت بێت ،هیچ بەربەستێک
خۆی راناگرێت لەبەرامبەریدا».
بهاڵم نوس���هرێكى ترى ژن ،رایوایه ك ه
تاوان��� ه لۆمهى ژن���ان بكرێت لهوهى بۆ
نانوس���ن ،لهكاتێكدا پێبهندی چهندین
تهوقن.
تاب���ان گەرمیانی ،كه بهزۆری له بوارى
ژنان و ئهنفالدا دهنوسێت ،بۆ (نهوژین)
وتى« :ژن كه دەنوسێت دهبێت لە یەک
کات���دا بیری الی مناڵەک���ەی و ئەمری
پیاوەکەی و ئەرکی ماڵەوە و دەرەوەی
ماڵیش بێت».
خوێن���ەرە ژنەکانیش ههس���ت بهو كهم

رۆڵی ه دهكهن كه ژنان ل ه بوارى نوسیندا
ههیانه ،پێشیانوایه گەر ژنان بیانەوێت
بنوسن زیاتر لەبواری پرسی ژن و شیعر
و ئەدەبیاتدا دەردەکەون.
س���ەحەری عهلی ،وهك���و خوێنهرێك،
دەڵێت« :ئەگەر ژنى نوس���هر دەس���ت
بۆ هەر الیەکی تری بابەتە جیاوازەکان
بەرێ���ت بەدڵنیایی���ەوە ل���ە یەکێک لە
تەوەرەکانی دا بەشێکی سەرەکی باسی
ژن و مافەکانی دێنێتە گۆڕێ».
رۆژان س���دیق ،خوێنهرێكی تره ،ههمان
رای ههی ه «ئەگەر ژن���ان دەرکەوتنیان
هەبێت ،ئهوا بەزۆری لە بواری پرسی ژن

و شیعر و ئەدەبیاتدا دەردەکەون».
س���ەبارەت بەوەی کە ئای���ا کاتی ئەوە
نەهاتوە ژن ئ���ەو قۆناغە تێپەڕێنێ کە
بەس بۆ ژن و پرسی ژن بنوسێ؟
(مەهاب���اد حەس���ەن) وەاڵم دەداتەوه
«دەمێک���ە کاتی ئ���ەوە هات���وە ژنان
ل���ەو قاوغ���ە دەربچ���ن و چی���دی لە
بازنەی کوڕوزان���ەوە و بۆڵە بۆڵدا باس
لەکێش���ەکان و پەراوێز خستن و بەکەم
س���ەیر کردنیان نەکەن ،بەڵکو پالن و
دیراس���ەی زانس���تیان هەبێت بۆ گەشە
و پێشخس���تنی کۆمەڵ و دەرچون لەو
دۆخە لێڵ و ناجێگیرە».

س���ەبارەت ب���ەوەی لەکوێوە دەس���ت
پێبکرێ���ت بۆ ئەوەی ژنان بێن ه نێو ئهم
ب���وارهوه؟ مەهاباد حەس���ەن ،رایوای ه
هەنگاوی س���ەرەکی خود هۆشیاریی و
کۆڵنەدانە «دهبێت ژن وەک پۆشاک و
ماڵ و ئارایش���ت ،گرنگی بە مەعریفە و
خودهۆش���یاری و گەشەی کەسایەتی و
دەرخستنی تواناکانی بدات».
دەش���ڵێت :ئەگ���ەر بمانەوێت دۆخێکی
باش���تر ل���ەوەی هەی���ە بێتە ئ���اراوە،
پێویس���تە ژنان چاوەڕێی دەستی کەس
نەکەن ،بەس���تەڵەکی کولتور و بەکەم
سەیر کردنی ژن تێک بشکێنین.

ژنه نوسهرێک ههوێنى دروستبونى «رۆژی دایكان» بو
◘ نهوژین
لهو رۆژهدا كه ئێمهى كورد یادی
رۆژى نهتهوهیی و سهرى ساڵی خۆمان
دهكهینهوه ،جیهان ب ه جهژنێكى
ترهوه سهرقاڵه ،بۆنهیهك ك ه رهنگ ه
له تایبهتمهندیی دا بۆ ههموان وهكو
یهك گرنگ و تاڕادهیهكیش پیرۆز بێت،
ئهویش رۆژى دایكه.
21ى ئ���ادار ،كه ئێم���ه جهژنى نهورۆز
دهگێڕین ،ئهوا خهڵكى له ئهمریكاو زۆر
واڵتى تر ،سهرقاڵی یادكردنهوهى جهژنى
دایك���ن و ئاههنگ و بۆنهى تایبهت بهو
رۆژه ساز دهكهن.
ئهم بۆنهیه لهزۆر ش���وێنى جیهاندا یاد
دهكرێتهوه ،بهاڵم ب ه فهرمیی وهكو رۆژێكى
جیهانى لهالیهن نهتهوهیهكگرتوهكانهوه
دیاریی نهك���راوه ،بگره وهكو نهریتێك ه
ك ه س���هرهتا ل��� ه ئهمریكاوه دهس���تى
پێك���رد و ب���ۆ زۆر ش���وێنى جیهانیش
پهل���ی هاویش���توه ،ئێس���تاش بههۆی
ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه ،زیاتر لهههر
بهروارێك ،ئ���هم رۆژه ب ه رۆژى دایكان
ناودێر كراوه.
بهاڵم ئایا ئهم رۆژه كێ دیاریی كردوهو
بۆ و چۆن دیاریی كراوه؟
گ���هڕان ل���هدوى ئ���هم پرس���یارانه،
دهمانبات���هوه الی ژنه نوس���هرێك ،ك ه
ئهویش (جولیا وۆرد هاوی) یه.
جولی���ا ،كهزۆرتر به نوس���ینی كتێبی
«»Battle Hymn of the Republic
ناسراوه ،بهیهكهم كهس ههژمار دهكرێت

ك���ه ئ���هم رۆژهى وهك���و رۆژى دایك
دهستنیشانكردوهو ئاههنگى بۆ گێڕاوه،
ئهویش كاتێك لهساڵی  1872پێشنیازی
ك���رد ئهو رۆژهى دابنرێ���ت وهكو رۆژى
دایك ،ك ه زۆرتریش پهیامهك ه ئهوهبوه
كه ژنان بهشداریی لهو رێپێوانان ه بكهن
ك ه بۆ ئاشتى دهكرێن.
پاش ئ���هم نوس���هره ،ژن���ه چاالكوان
(ئانا گارفێس) ههڵمهتێكى نیش���تمانى
دهس���تپێكرد ب���ۆ رێزگرتن ل��� ه دایكی
كۆچكردوى و بهوبۆنهی���هوه ههوڵی دا
ئ���هم رۆژه بهفهرمی بكرێ���ت به رۆژى
دای���كان و پاش���ان بكرێت به پش���وى
جهژنى دایكان.
ئ���هم بیرۆكهی ه كاتێك بۆ (ئانا) هاتوه،
كهل���ه دایكی���هوه بیس���تویهتى ك ه ب ه
بهردهوامى ئهم دهس���تهواژهیهى لهبهر
خۆیهوه دهوت���هوه «رۆژێك له رۆژان،
ل ه شوێنێك دا ،كهسێك بانگى ئاههنگ
گێڕان بۆ رۆژى دایك بهرز دهكاتهوه».
ئانا ،لهگهڵ دهستهخوش���كانى هاوڕێی،
ههمو ساڵێك یادی ئهم رۆژهى دهكردهوهو
گوڵ��� ه مێخهكیش���یان كردب���وه لۆگۆی
مهراس���یم و بۆنهكهیان ،بهشێویهك ك ه
ههر ژنێك دایكی ل ه ژیاندا مابێت ،ئهوا
گوڵ ه مێخهك���ی رهنگاورهنگى دهكرد ب ه
یهخهى داو ههر ژنێكیش دایكی كۆچی
دوای���ی كردبێت ،ئهوا گوڵ��� ه مێخهكی
سپی دهكرد به یهخهى دا.
پاش چهندین ساڵ لهتێكۆشان ،بهفهرمی
لهساڵی  1900دا ئهو رۆژه وهكو جهژنى
دایك ناس���ێندرا ،بهاڵم ههمو ناوچهكان
پێوهى پابهند نهبون.

لهساڵی 1872
پێشنیاز كراوە 21
ئادار بکرێت بە رۆژى
دایك
پاش  14س���اڵیش س���هرۆكى ئهمریكا
(وۆدهر) ،ب ه فهرمی واژۆی لهسهر ئهوه
كرد كه ئهو رۆژه به رۆژێكى نیشتمانى
بۆ جهژنى دایك دهستنیشان بكرێت.
لهوكاتهوه تائێستا بهفهرمیی یادی ئهو
رۆژه دهكرێت���هوهو گرنگیی پێدهدرێت،
ههندێك واڵتى تریش چاویان ل ه ئهمریكا
ك���رد و ههمان رۆژیان ب���ه رۆژى ژنانى
خۆیان دیاری���ی كرد ،ب���هاڵم ههندێك
واڵتى تری���ش بۆ خ���ۆی رۆژێكى تری
دیاری كردوه كهلهگهڵ بۆنهو یادهكانى
خۆیان بگونجێت.
لهكوردس���تانیش ،ئهگهرچ���ی رۆژێكى
دیك ه دیاریی نهكراوه بۆ ئهو مهبهسته،
بهاڵم بهگش���تى ئ���هم رۆژه ل��� ه تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان���دا وهك���و رۆژی دایك
ناس���ێنراوه ،جهژنى نهورۆزیش لهگهڵ
جهژنى دایك تێك���هڵ دهكهن و لهبری
دانهیهك دهیكهن ب ه دو جهژن.
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جلی كوردیی تهنها بوە به جلی سهیران

◘ نهوژین ،شانۆ ئیسماعیل
ئەگەر (ژیان) و هاوڕێکانی لە رۆژانی
ئاسایی دا جلی کوردی بپۆشن بۆ سەر
کارەکەیان ،رەنگە بەالی خەڵکەوە
نامۆ بێت و بکەونە بەر توانج و
رەخنەی خەڵک ،لهكاتێكدا وهكو
خۆی ئاماژهى بۆ دهكات ،ئهوهى
دهیپۆشن جلێكى رهسهن و كهلتوریی
میلهتهكهیهتى.
لەگ���ەڵ هاتن���ى وەرزی بەه���ار و
دهس���تپێكردنى گەش���ت و س���ەیرانە
خێزانی���هكان و بیرهاتن���هوهى ی���ادە

کوردیی���ەکان ،جلوبەرگ���ی ک���وردی
بهتایبهتى هی ژنان ،ب���ازاڕەکان گەرم
دەکەن ،بهاڵم بهتهواوبونى ئهو بۆنانه،
جله كوردیهكانی���ش دهچن ه ناو دۆاڵبی
فهرامۆشیی و لهبیر كردنهوه.
پرس���یار ئهوهیه :بۆچ���ی ژنانى كورد
پشتیان له جلی نهرتیی خۆیان كردوه؟
بۆ تهنها له بۆنهكاندا دهیپۆشن؟
بهشێك ل ه كچان و ژنان باسلهوهدهكهن
كه بهالیانهوه پهس���هنده جلی كوردیی
لهبهر بكهن ،بهاڵم بههۆی ئهوهى وهكو
شتێكى نامۆ سهیر دهكرێت ،بۆی ه شهرم
دهكهن.
ژیان 24 ،ساڵ ،كارمهند ،بۆ (نهوژین)

وتى« :حەز دەکەم رۆژانە جلی کوردی
بپۆش���م ،بەاڵم شەرم دەکەم له توانج و
قسهى خهڵكى».
بهههمانش���ێوه ،روئی���ا محهم���هد22 ،
ساڵ ،خوێندكارى زانكۆ ،دەڵێت« :من
پێمخۆش ه ك ه رۆژان ه جلی كوردی بپۆشم
ئهگهر ب���ۆ بۆنهكانی���ش نهبێت ،بهاڵم
لهئێس���تادا ئهگهر وابكهم روبهڕى توانج
و گاڵتهپێكردن دهبمهوه».
بهش���ێكى دیكه له كچ���ان ،ئاماژه بۆ
ئهوهدهكهن كه بۆ ژیانى ئێستای ژنان،
جلی كوردیی زۆر هاوكار نییه.
گ���واڵن ئومێ���د 23 ،س���اڵ ،دهرچوى
زانك���ۆ ،ل���ەم بارەیەوە ب���ۆ (نەوژین)

دەڵێت« :جلی ک���وردی جلێکی جوان
و سەرنجڕاکێشە ،بۆیە ژنان ناتوانن لە
شوێنە گشتیەکان بیپۆشن».
«بهاڵم ئهى لهماڵهوه بۆ نایپۆش���ن؟»
ئهم پرس���یارهمان روب���هڕوى (گواڵن)
ك���ردوهوهو وهاڵمهك���هى بهمش���ێوهی ه
بو« :ب���ۆ ماڵەوەش قورس���ە ،چونکە
پارچەکانی زۆرە ئەمەش ئەرکی زیاترە
لەچاو کراس���ێکی س���ادەی ماڵەوە ب ه
تایبهت بۆ كاتى كاركردن».
ئهم قس���هیه رهنگ ه زۆرێ���ك ل ه ژنانى
ئێس���تا هاوڕای بن ،بهاڵم بهنیس���بهت
ژنانى بهتهمهنهوه ،بیانوه نهك هۆكار!
حەسیبە سهمهد 85 ،ساڵ ،وتى« :ژنی
ئێستا تەمەڵن لەپۆشینی جلى کوردی،
ئهگین���ا ئێمه ج���اران هەمیش���ە جلی
کوردیمان لەبەربو و هەمو کارەکانیشمان
دەکرد و مناڵیشمان بەخێودەکرد».
هەرچەندە جاران وەک سەردەمی ئێستا
مۆدێلی کراس���ی رەنگاوڕەنگ و جۆراو
ج���ۆر و کوتاڵی گرانبەه���ا نەبو ،بەاڵم
ژنانی ئەو س���ەردەمە هەمیش���ە جلی
کوردیان پۆشیوە ،پێچەوانەی ئێستا ك ه
زۆرتر له بۆنهو بهتایبهت ئهوانهى بههار
دا دهیپۆشن.
حاجی بەهیە 66 ،س���اڵ ،بۆ (نەوژین)
دەڵێت« :س���ەردەمی ئێمە ئەم کراسە
جوان و گرانبەهایانەی ئێس���تا نەبون،
چەند مۆدێلێکی کەم���ی وەک( :چاوە
چۆلەکە ،خەس���وتەقێن ،گوڵ باتمان،
سهعات کچان ،پرلۆن و کرێشە) ههبون
و ئهوانی���ش حازر لەس���ەر گەز بڕا بون
و ل���ە ئێران���ەوە بە گوێدرێ���ژ لەوبەری
س���یروانهوه ئەیانهێنا ،بەرگدوریش کەم
بو ،زۆربەی جار خۆمان بە دەس���ت و
دەزو دەماندوری و لە زستان دا کەوامان
لهگهڵ���ی دا لەبەر دەکرد و لە هاوینیش
دا ئێلەک».

ئهوهى بوهت ه مایهى تێبینی ئهوهیه ك ه
جاران جلی كوردی زۆر دهپۆشرا ،بهاڵم
مۆدێلی كهم ههبو ،كهچى ئێس���تا كهم
دهپۆشرێت و مۆدێلهكانى هێند زۆرن ل ه
ژماردن نایهن!
چۆمان فایهق ،ماوەی  18س���اڵە لەناو
بازاڕی کەالر کوتاڵفروشە ،بۆ (نهوژین)
وتى« :داواکاری لەس���ەر جلی کوردی
رۆژ ل���ەدوای رۆژ لەک���ەم بونەوەدایه،
هەرچەندە ئێمە هەمیش���ە هەوڵدەدەین
نەخ���ش و رەنگی جوان ل���ە دوبەی و
هیندس���تانهوه بێنین ك���ه ههندێكیان
لهس���هر داوا و ب��� ه دیزاین���ی خۆمان
دهیانهێنین ،بەاڵم ژنان تەنیا لەبەهاران
دا جلی کوردی داوا دەکەن».
ئەحمەد ،ماوەی  8س���اڵە لەناو بازاڕی
کەالر کوتاڵ دەفروشێت ،باسیلهوهكرد
كهلهپاڵ كهمبونهوهى خواس���ت لهسهر
جلی كوردی ،هاوكات قهیرانى داراییش
رۆڵ���ی ههب���وه ل���ه كهمت���ر بونهوهى
خواستهكان.
لەگ���ەڵ زۆربون���ی مۆدێل���ی ج���ۆری
كوتاڵ���هكان ،ه���اوكات دیزاین���ی جلی
كوردی���ش گۆڕانكاری���ی زۆر بهس���هردا
هاتوه ،تهنان���هت دیزاینی جلی واڵتانى
دیكهشى تێكهڵ بوه.
بەرگدور (هایدە) 28 ،ساڵ ،بۆ (نەوژین)
وتی« :ههندێك ل���هو گۆڕانکارییەی لە
دیزاینی جلی کوردی دا دەکرێت نەریت
و کلت���وری کوردی تێک دەدات ،وەکو
کراس���ی (حهری���م س���وڵتان) کە جلی
کلتوری تورکیە و لەم سااڵنهی دواییدا
وەکو چاولێکردن خواس���ت لەس���ەری
زۆربو».
ئهو ژن ه پێش���یوایه ك ه سهرباری ههمو
پێش���هاتهكان ،ب���هاڵم «جل���ی کوردی
هەرگیز لەن���او ناچێ���ت و جوانیەکەی
لەدەست نادات».

ژنان تاچهند گرنگیی ب ه قژیان دهدهن؟

خاوهنى ئارایشتگایهك :ژنان تەنیا لە بۆنە و ئاهەنگەکاندا قژیان بیر دەکەوێتەوە

◘ نهوژین ،فاتمه جومعه
ئهگهرچی قژ وهكو یهكێك ل ه
سیما جوانكاریی ه دیارهكانى
ژنان دهركهوتوه ،بهاڵم رادهى
گرنگیپێدانى لهالیهن ژنانهوه جیاوازه،
خاوهنى ههندێك ل ه ئارایشتگاكان
باسلهوهدهكهن كه ههندێك بیروباوهڕ
لهبارهى قژ زیان به قژهكه دهگهیهنێت
وهك له جوانتر كردنى.
رهنگ��� ه زۆربەی ژنان کۆک بن لەس���ەر
گرنگیی قژ و دهستنیش���انكردنى وهكو
یهكێك ل ه س���یما جوانهكانى شێوهیان،
ه���هر ئهمهش��� ه وادهكات زی���اد له زۆر
بهشى دیكهى جهست ه بهتایبهت لهروى
جوانكاریی���هوه ،گرنگی���ی بهم بهش��� ه
بدهن.
ب���هاڵم ئای���ا ههم���و گرنگیپێدان���هكان
ش���ێوهى دروس���تیان وهرگرت���وه یان
بهپێچهوانهوه؟
ش���ەدا وەلی ،خاوەن ئارایش���گایەکی
شاری کەالرە ،ئاماژەبەوەدەکات کەژنان
ئێس���تا جیاوازتر لەچەند ساڵی رابردو،
بایهخ به قژیان دهدهن.
وتى« :ژنان ئێستا بایەخی زۆر بەالیەنی
جوان���کاری قژی���ان دەدەن و ئاگاداری
بەکارهێنانی کەرەستەی جوانکارین کە
بۆ قژیان بەکاری دێنن».
بهاڵم خاوهنى ئارایشتگایهكى تر ،پێیوای ه
ئ���هم گرنگیپێدانهى ژن���ان ،وهرزییهو
بهتایبهت له بۆنه و ئاههنگهكاندا زیاتره،
لهكاتێكدا بهقسهى ئهو قژ پێویست ه ب ه
بهردهوامیی گرنگیی پێبدرێت.
رۆشنا نور محهمهد ،خاوەن ئارایشگایەکی
ش���اری کەالرە ،ئاماژە بەوە دەکات کە
ژن���ان زۆر بایەخ بەقژیان نادەن «تەنها
لەکاتی بۆنەکاندا س���ەردانمان دەکەن و

ئەو کاتانە جوانکاری بۆ قژیان دەکەن،
ئەگەرن���ا لە رۆژانی ئاس���ایی زۆر کەم
ژنان س���ەردانمان دەکەن بۆ جوانکاری
قژیان».
ئەو ژنان���ەی کە بایەخێك���ى ئهوتۆ بە
قژیان ن���ادەن ،باس لەکۆمەڵێك هۆکار
دەکەن کە رێگ���رە لەبەردەم بایەخدانی
زیاتر ب ه قژیان.
کەوسەر جەبار 19 ،ساڵ ،بۆ (نەوژین)
وتى« :م���ن زۆر گرنگی بە قژم نادەم،
هۆکارەکەش���ی ئەوەیە ک���ە من لەچک
دەکەم ،ههروهها من چونكه خوێندكارم
بۆی ه كاتى ئهوتۆم نی��� ه بۆ گرنگییدان
به قژم».
ب���هاڵم ئایا لهچك كرد تهنها هۆكاره بۆ
ئهوهى ژنان دهستبهردارى بایهخپێدان
بن به قژیان؟
سارا حسێن 28 ،ساڵ ،دەڵێت« :من
زۆر جار لەچک ناک���ەم و زۆریش حەز
لەوەدەکەم کە بایەخی زۆر بەقژم بدەم،
بەاڵم كارى ماڵهوهو بەخێوکردنی مناڵ
هۆکارن بۆ ئ���ەوەی بایەخی زۆر بەقژم
نەدەم».
لهبهرامب���هردا ،ههندێكى دیكه له ژنان،
لهگ���هڵ ههڵكش���انى تهمهنیاندا ،حهز
و خولی���ای گرنگیپێدان ب���ه قژ لهالیان
كهمتر دهبێتهوه.
حەسیبە غەریب 47 ،ساڵ ،بۆ (نهوژین)
وتى« :ئێستا وهكجاران نهماوم ،تاقەتی
بایەخدان بەقژ و دەس���تکاریکردنی قژم ش���ەیما جەلی���ل 46 ،س���اڵ ،وت���ى :ههندێك لەو ژنانەی کە جوان هیشتنەوە ههمو جۆره دهرمان و كهرهس���تهیهكى
زۆر نهماوه و زۆری���ش بهالمهوه گرنگ «چونە نێو تەمەنەوە هەرگیز س���اردی قژیان لەال گرنگە ،کەرەستەی کوردەواری جوانكاری���ی دهكات ،لهپێن���او ج���وان
نەکردومەت���ەوە لە بایەخدان بەقژم ،بۆ دەکەنە بەشێکی ئەو مادە جوانکاریانەی هێشتنهوهى قژهكهى.
نیە».
ئهو ك ه كچێكى تهمهن  28س���اڵهو ل ه
لەبەرامب���ەر ئەو ژنانەی ک���ە بایەخ ب ه ئهم مهبهس���تهش كهرهس���تهى جیاواز بەکاری دێنن.
قژی���ان ن���ادەن ،ژنانی دیک���ە هەن کە بەش���ێوەی دروس���ت و ب���ه ئاگاییهوه پەری ،وتى« :من زۆرتر بۆ بههێزكردن و دوكانێكدا كاردهكات ،بۆ (نهوژین) وتى:
جوانهێشتنهوهى قژم ،خەنە بەکاردێنم« ،بایەخ دان بەقژم کارێکی س���ەرەکی
جوانیی و دروستی قژهكهیان بهالوه جێی بهكاردێنم».
مهبهسته ،ههربۆیه ئهگهر تهمهنیشیان پ���ەری کەمال 20 ،س���اڵ ،ئاماژە بەوە چونک���ە لەوکات���ەی خەن���ە بەکاردێنم رۆژانەمە ،بۆ ئهم مهبهستهش زۆر جۆری
كهرهس���تهى جوانكاری���ی بهكاردێنم،
ههڵبكشێت ،بهاڵم دهستبهردارى گرنگیی دەکات کە «بایەخی زۆر بەقژم دەدەم سودی زۆرم لی بینیوە».
بهاڵم ههش���یانه وهكو (جوانه) ،رو ل ه بهتایبهتى ئهوانهى سروشتین».
و جوانیەکەیم لەال گرنگە».
دان به قژهكهیان نابن.
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خۆكوژیی چارهسهر نییه!
هۆكاری
كۆمهاڵیهتی رۆڵی
سهرهكی ههیه ل ه
كردهى خۆكوژیی
دا
◘ شاناز جاف
خۆكوژیی ،دیاردهیهكى كۆمهاڵیهتیی
باوى زۆرێك له كۆمهڵگاكانه،
بهگوێرهى بارودۆخی كۆمهڵگاكان و
رهوشى دهرونی تاكهكانى دهگۆڕێت،
زۆرێك له دهرونناسان بونى حاڵهتهك ه
بۆ سهردهمى زۆر دێرین دهگێڕنهوه،
ههندێكیشیان ل ه باسكردنى هۆكار و
دهرهاویشتهكانى زۆر دواون ،بهاڵم
بهزۆری كۆكن لهسهر ئهوهى مرۆڤ
دهبێت خۆی بههێز بكات و نهكهوێت ه
ژێر وهسوهسهى ئهم حاڵهته.
ئ���هم حاڵهت ه لهكوردس���تاندا ،زۆرتر ل ه
پیاوان ،ژنان پهناى بۆ دهبهن ،ئهمیش
وهكو دهرچهو رێگ��� ه چارهیهك دهبینن
بۆ چارهسهرى ئهو كێشانهى روبهڕویان
بوهتهوه ،بهاڵم پرسیار ئهوهیه :ئایا ئهم
كاره چارهسهره؟
پێ���ش ئ���هوهى وهاڵمى ئهم پرس���یاره
بدهینهوه ،دهبێت سهرهتا رهههندهكانى
خۆكوژی بزانین ،واتا ئایا ئهو پاڵنهر و
هۆكاران ه چین كه مرۆڤ بۆ ئهم حاڵهت ه
پهلكێش دهكهن.
زانای���ان و ش���ارهزایان ،بهگش���تى دو
رهههندى دهرونى و كۆمهاڵیهتیی ،وهكو
دیارترین هۆكار دهژمێرن ،ك ه ئهمانهش
چهند پهل و پۆیهكیان لێدهبێتهوه.
له رهههن���ده دهرونیهكهیهوه ،ههندێك
ل ه پزیش���ك ه دهرونیهكان لهو باوهڕهدان
كهئهو كهس���انهی خۆیان دهكوژن یان
ههوڵی خۆكوش���تن دهدهن ،كۆمهڵێك
كیش���هو ملمالنێ���ی دهرونی ه���ۆكار و
بهرپرسیارن ،بهاڵم ئهگهر بێت و ل ه روی
س���ایكۆلۆژیهوه بڕوانین��� ه هۆكارهكانی
ئهبینی���ن (فرۆید) ل���هو باوهڕهدای ه ك ه
دو جۆر له پاڵنهرو رهمهكی بۆ رهوشت
و ههڵس���وكهوتی مرۆڤ ههیه ئهوانیش
رهمهكی ژیان و رهمهكی مردنن.
رهمهكی ژیان (ئیرۆس) :خۆی له چێژ
و خۆشی و خۆشهویستی دهبینێتهوه.
رهمهكی مردن (س���انتۆس) :پاڵنهری
س���هرهكیه بۆ كوش���تن و تێك���دان و
كاول���كاری و تێكش���اندن ،بهب���ڕوای
(فرۆید) مردن و خۆكوشتن له ئهنجامی

سانتۆسهوهیه.
ههروهها (فرۆید) ئام���اژه بهوهدهكات
م���رۆڤ لهئهنجامی خ���هم و خهفهت و
خهمۆكیهوه توش���ی خۆكوشتن دهبێت،
بهتایبهت كاتێك كهسێكی خۆشهویست
ی���ان هێمایهكی گرنگی ژیان لهدهس���ت
دهدات.
بهوت���هى ش���ارهزایان ،ههندێكجاریش
مرۆڤ وهكو تۆڵهی���هك له ژیان یان ل ه
خۆی یان ل��� ه بهرامبهرهكهى ،پهنا بۆ
ئهم حاڵهته دهبات.
حاڵهتێك���ى تریش ،بونى نهخۆش���ی و
گرێی دهرونییه ،لهبابهتى( :شیزۆفرینیا،
خهمۆكی ،هیستیریا و ئالودهبون).
ئهم نهخۆشانەی لەس���ەرەوە هێمامان
بۆ ک���ردن ،بە کاریگ���ەری دۆخەکەیان
زۆرجار لۆژیك و عهقڵ لهدهست دهدهن،
هەربۆی���ە نائاگایانە هەندێکجار پهنا بۆ
خۆكوژیی دهبهن.
بهرای زانایان ،مرۆڤی كامڵ و ئاس���ایی
خۆی بهدهس���تهوه ن���ادات و لهبهردهم
دیاردهكانی ژیان ه���هرهس ناهێنێت و
خۆكوشتن به رێگا چاره دانانێت ،بهڵكو
ههوڵدهدات و بهردهوام دهبێت و ئهگهر
جارێك نا دو و س���ێ و ده و سهد جار
ههوڵ دهدات ،ههتا ئامانجهكهى بهدیی
دێنێت یان لێوهى نزیك دهبێتهوه.
ههرچی رهههندی دوهم���ه ،ئهوا الیهن ه
كۆمهاڵیهتیهكهیه.
وهك ل��� ه زۆرب���هی توێژین���هوهكان دا
دهردهكهوێت ،هۆكاری كۆمهاڵیهتی رۆڵی
سهرهكی ههیه ل ه كردهى خۆكوژیی دا،
مهبهس���ت لهه���ۆكاره كۆمهاڵیهتیهكان
س���هرجهم ئهو گرف���ت و ملمالنێیانهی
نێوان خێزان و قوتابخانه و ئامرازهكانی
راگهیاندن و گۆڕهپان���ی كاركردنن ،ك ه
ئهمانه به پلهی یهكهم بهرپرس���یارن ل ه
دروستبونی ئهم دیاردهی خۆكوشتنه.
ب���ەو واتایەی کاتێک م���رۆڤ روبەڕوی
دۆخێکی کۆمەاڵیەتی ناهەموار دەبێتەوە
و چارەی پێناکرێت یان دەستەوەستانە
لەبەرامب���ەری ،هەربۆی���ە پەن���ا ب���ۆ
خۆکوشتن دەبات وەکو رێگە چارەیەک،
کە زۆرجار نە کێشەکە هێندە گەورەیە
چارەنەکرێ���ت ،نە چارەس���ەری تریش
کۆتاییان پێهاتوە ،بەڵکو لە س���اتێکی
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فشار و هۆكارەکان
پاساو نین بۆ
کردەی خۆكوژیی

دیارییک���راوی ژێر فش���ارەکان ،تاکەکە
پەنا بۆ خۆکوشتن دەبات.
یهكێ���ك ل���هو لقان���هى ل���هم بابهتهدا
ههی���ه ،الیهنى ئابوری���ه ،بهتایبهت لهم
ماوهیهى دوایدا ئهم الیهن ه رۆڵی ههبوه
لهزیادبون���ى حاڵهتهك ه لهن���او پیاواندا
ل ه كوردس���تان ،ئهویش كاتێك مرۆڤ
ناتوانێت بژێویی پهیدا بكات ،روبهڕوى
فش���اری زۆر دهبێتهوهو خۆی ناگرێت و
پهنا بۆ خودكوژیی دهبات.
ههرچ���ی الی ژنانیش���ه ،ئ���هوا زۆرجار
پشتگوێخس���تن و پێنهدان���ى م���اف و
گۆشهگیركردن ،لهدیارترین هۆكارهكانن
ك ه سهردهكێشن بۆ خۆكوژیی.
بهاڵم زانایان رایان وایه كه ئهم فشار و
هۆكارانه ،پاس���او نین بۆ ئهوهى مرۆڤ
پهنا بۆ خۆكوژی���ی ببات ،چونكه ژیان
بریتیی ه لهپێدان���هوهى دهرفهت و بونى
دهروازهى جیاواز ،ئهگهر یهكێكیانت ب ه
رودا داخرا ،تا ههتایی نییهو دهروازهى
تریش جێگهى دهگرێتهوه.
لێره چهند رێگهیهكی كورت دهخهینه رو
بۆ خۆپاراستن له دیاردهی خۆكوژیی:
* نههێش���تن و كهمكردنهوهی تهنیایی
و گۆش���هگیری تاكهكان���ی كۆم���هڵ و
زیادكردنی پهیوهندیه كۆمهاڵیهتیهكان.
* گرنگی���دان بهخانهنش���ین و ب��� ه
سااڵچوهكان و زیادكردنی جێگا و ئامراز
بۆ بهسهربردنی كاته بهتاڵهكانیان.
* دهستنیش���انكردنی ئهو كهس���انهی
كهنیازی خۆكوشتنیان ههیه ،ئهویش ل ه
رێگای زانینی نیشانهكانی خۆكوشتنهوه
ئینجا ههوڵی چارهسهركردنی هۆكارهكهی
بدرێ���ت و ژینگ���هی كۆمهاڵیهتی چاك
بكرێت.
* بەوپێیەی خۆکوژیی کارێکی قەدەغەو
رێپێن���ەدراوە لە ئای���ن دا ،بۆیە رهنگ ه
باوهڕبون و ترسان لهسزای دواڕۆژ ،زۆر
كهس لهخۆكوشتن رزگار بكات.
* تێبگ���هن مردنی ئ���هوان هیچ لهژیان
ناگۆڕێ���ت ،ب���هو واتای���هى خۆكوژیی
چارهسهر نییه.
* ههوڵدان بۆ بههێزكردنی میكانیزمی
بهرگریی���ه دهرونیهكان���ی خ���ودی ئهو
كهس���ان ه و گۆڕین���ی راوبۆچون���ی
رهشبینانهیان دهربارهی ژیان.

کێن ئەو کچانەی زیاتر هەڵە
دەکەن؟
کچان لەبری
چارەسەری
کێشەکانیان،
کەچی سەرزەنشت
دەکرێن

◘ ڤێنا بهكر
ههڵهكردن حاڵهتێكى ئاسایی
و سروشتى ههمو مرۆڤێكه ،ك ه
رهنگ ه گران بێت مرۆڤێك لهژیانى
دا چهندینجار روبهڕوى ههڵهكردن
نهبوبێتهوه ،بەاڵم ئەو نەریتە
پیاوساالریەی لە ناو کۆمەڵگای
کوردی دا ھەیە ،چاوپۆشی لە ھەڵەی
کوڕەکان دەکات و بهپێچهوانهشهوه
ھەڵەی کچان زەق دەکاتەوە،
بهڕادهیهك ئهگهر ههڵهكهش لهروى
قهبارهو چۆنیهتیهوه ئاسان بێت ،بهاڵم
وهها بۆی گەورە دەکەن و بهچهشنێك
سەرزەنشتی دەکەن ،كه كچهكه ههست
بهوهبكات تاوانێكى گهورهى كردوه.
ئافرهت وهها ناسراوه ك ه دروستكراوێكى
ههستناسك و زۆرتر سۆزداره «عاتیفی»،
ههربۆیهش���ه بە بەردەوامی پێویس���تی
ب���ە خۆشەویس���تی و گرنگ���ی پێدانی
دەوروبەری ھەیە ،ئەم خۆشەویستیەش
به پلهى یهكهم دەبێت لە الیەن پیاوانی
ن���او خێزانەکەیانەوە (باوک  ،برا و ...
هتد)هوه پێی���ان بدرێت .خۆئەگەر ئەو
خۆشەویس���تیەی دەیانەوێ دەس���تیان
نەکەوێ���ت لە ن���او خێزانەکانی���ان دا،
ئهوا پەنا دەبەنە بەر خۆشەویس���تیەک
ل���ە دەرەوەی خێزانەکانیان ،كه رهنگ ه
نهبون���ى هۆش���یاری پێویس���ت و باره
كۆمهاڵیهتییهكه ،وابكات ئهم پهنابردن ه
بهشێوهیهكى سهركهوتو نهشكێتهوه.
لە کۆمەڵگای کوردی دا پەروەردەیەکی
دروس���تی کچ و کوڕەکانم���ان نەکراوە،
بهتایبهت���ى لهوهى دهبێ���ت پهیوهندی
نێ���وان ئ���هم دو رهگهزه چ���ۆن بێت و
چۆن بن لەگەڵ یەک دا؟ بهڵكو بەزۆری
کوڕ ئ���ازاد کراوە ل���ەوەی چی دەکات
و چ���ی ن���اکات و لەگەڵ ک���ێ ھاوڕێ
دەبێت و چۆن پهیوهن���دی گرێدهدات،
بهپێچهوانهش���هوه کچەکانیان نهك ههر
لهوانهى بۆ كوڕهكان ب ه رهوایان بینیوه
بێبهش دهكهن ،بهڵكو دەشیانترس���ێنن
بهتایب���هت ل���ه تێک���ەڵ بونی���ان ب��� ه
رەگەزهكهى بهرامبهر (نێر).
نەبون���ی پەیوەندیەکی پت���ەو لە نێوان
کچ���ان و خێزانەکانی���ان ھۆکاریک���ی
سەرەکیە بۆ ھەڵە کردن ،کچان کاتێك
کێش���ەیەکیان ھەیە ناتوانن پەنا ببەنە
ب���ەر خێزانەکانی���ان و دەردە دڵیان بۆ
بکەن ،ئەوا ھەنگاوێکی ھەڵە تر دەنێن.
کچ���ان کە کێش���ەیەکیان بۆ دروس���ت

دەبێت ،لهبری چارهس���هر و دڵدانهوهو
ههوڵ���دان بۆ چارهكردن���ی ب ه كهمترین
زی���ان ،بهڵك���و چواردەورهكهی ھەموی
دەبێت ه گەورەى و سەرزەنشتی دەکەن،
زۆرجار لەسەر ھەڵەیەک کچان گۆشەگیر
دەکەن و وایان لێ دەکەن بونی خۆیان
ھیچ ال گرنگ نەبێت.
ژیان���ی کچان���ی ک���ورد جۆرێک���ە ل ه
پاشكۆیهتى ،ئهویش كاتێك وهكو مرۆڤى
پلە دو لهكۆمهڵگادا چاویان لێدهكرێت،
بهڵكو سوكایهتیهكه خهستتر دهبێتهوه
كاتێك کۆمەڵگا بە «زەعیفە» بانگیان
دهكات ،ئهم���هش وادهكات ئهو ش���كۆ
و غ���رورهى كه دهبێ���ت ههمو مرۆڤێك
لهناخ���ی دا ههیبێت بهرامبهر به خۆی،
كهل ببێت ،بۆی ه ئهمه سهردهكێشێت بۆ
ئهوهى ئافرەت ھەست بە کەمیی بكات
لە جیاتی ئەوەی ھەس���ت بە گەورەیی
خۆی بکات.
ب���هرای م���ن ه���هر ئ���هم پ���هروهرده
كۆمهاڵیهتیهى كهوادهكات كچان بهكهمتر
ل��� ه خۆیان بڕوان���ن ،وادهكات روبهڕوى
كێشهو ئاستهنگیشیان بكاتهوه ،ك ه ئهم
ئاستهنگان ه سهرهنجام دهبنه ئاستهنگى
خێزان و پاشان هی ههمو كۆمهڵگاش.
ههربۆیه ئ���هوهى گرنگه بكرێت بۆ ئهم
مهبهس���ته ،ئهركێك ه ل ه سێ ئاست دا.
ئاس���تى یهكهم تایبهت���ه بهخێزانهكان.
ئهوان ئەرکیانه ك ه ئاگایان لە کچەکانیان
بێت و گرنگیان پێبدەن ،خۆشەویستیان
ب���ۆ دەرببڕن و ھاوڕێی���ان بن و لهكاتى
هەڵ���ەو کێش���ەکانیان دا ھاوخ���ەم و
هاوكاریان بن نهك بهپێچهوانهوه.
ئاس���تى دوهمیش ،تایبهت���ه بهخودی
كچان���هوه .ئ���هوان دهبێ���ت خهمێ���ك
لهوهبخ���ۆن ك���ه م���رۆڤ بهیهكس���انى
دروس���ت بوه و هی���چ لۆژیكێك لهوهدا
نیی ه كه رهگهز بڕیار لهوهبدات من الواز
و تۆ بههێ���زی .كاتێكیش ك ه روبهڕوى
كێش���هیهك دهبێت���هوه یان ك���ه زانی
ھەنگاوێک���ی ھەڵەی ن���اوە ،ھەنگاوێک
بگەڕێت���ە دواوە و لەس���ەر ھەڵەکردن
بەردەوام نەبێت.
ئاستى سێیهمش ،نێرهكانى ناو خێزانه.
ئهوان دهبێت تهنها بۆ س���هركۆنهكردن
لهكاتى ههڵ���هى كچهكانیان���دا ئاماده
نهبن ،بهڵك���و پێش ئهو حاڵهت ه هاوڕێ
و نزیكی���ان بن و دهس���تگرۆییان بكهن
لهكاتى پێویست دا ،چونك ه ئهوان زیاتر
لهههر كهسێك ،دهتوانن پاڵپشت بن بۆ
كچەکانیان ،وهك دهوترێت «کچ بون لە
کۆمەڵگای ئێمەدا پیاوی دەوێت».
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چی لهبارهى (پالزما)وه دهزانیت؟
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
لەگەڵ هەڵکشانی تەمەن دا ،پێست
دوچاری چەندین گرفت دەبێتهوه،
بهوپێیهى ھەستیار ترین شوێن بەالی
کچان و ژنانەوە پێستی دەموچاویانە،
بۆیە لەکاتی بینینی ھەر گرفتێک
لەپێستیاندا چەندین رێگە بەکاردەھێنن
بۆ چارەسەرکردن ،یەکێک لەو
رێگایانەش (پالزما)یە.
رێگه چارهس���هرى پالزم���ا ،بریتیە لە
بەکارهێنانی مادهى پالزمای دەوڵەمەند
ب���ە خەپلەکانی خوێن کە لە خوێندایە،
بۆهاندانی گەشەی ش���انە و خانەکانی
پێس���ت ،ل ه پرۆس���هیهكدا ك��� ه خڕۆکە
س���پیەکەى خوێن دەخرێت���ە ئامێرێكى
تایبهت بهناوى (سەنتەر فیوج) و دواتر
دەگەڕێنرێت���ەوە بۆ پێس���ت ،ئەمەش
وادەکات پێس���ت نوێبێتەوە و رونتر و
گەنجتر دەربکەوێت.
بهوت���هى بهڕێوهب���هرى س���هنتهرێكى
جوانكاری���ی ،پالزم���ا دەتوانرێ���ت
بۆچارەس���ەری زۆرێك له کێش���ەکانی
جوانکاری پێستی روخسار و ئاسەواری
زیپکە و سوتاوی و ههروهها بونى پەڵە و
کونیلەکانی سەرپێست ،بەکاربهێنرێت.
س���ۆزان مههدی ،بەڕێوبەری سەنتەری
النه کە یەکێکە لەو سەنتەرانەی شارى
ك���هالر ك ه پالزم���ا ئەنجام���دەدەن ،بۆ
(نەوژی���ن) وتی :زۆرج���ار ژنان بەھۆی
بونی نەخۆشیەوە کێش���ە لەپێستیاندا
دروس���ت دەبێت پهنا بۆ پالزما دهبهن،
بۆ ئهم نهخۆشیانهش كۆمهڵێك هۆكار
ههن ،لهوانه( :تێکچون���ی هۆرمۆنات،
بەکارهێنانی حەپی دژه سكپڕی ،تیشکی
خ���ۆر ،كهمی و ناتەواوی���ی ڤیتامینات،
رژێن «غودەی» دەرەقی).
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وتیشی« :پالزما بەکار ناهێنین بۆ ئەو
کەسانەی دوگیانن و نەخۆشیان هەیە،
ھەروەھا ئەو کەسەی پالزما دەکات نابێ
نەخۆشی ناتەواوی ڤیتامیناتی ھەبێت،
بەهۆی الوازی خەپلەکانەوە سودی لێ
نابینێت».
جگ��� ه ل��� ه روخس���ار ،پالزم���ا وهكو
بەهۆی پالزماوە
چارهسهرێكیش بۆ روتانهوهى قژ لهالی
ژنان و پیاوانیش پشتى پێدهبهسترێت.
دەتوانرێت تا
ش���ادان 37 ،س���اڵ ،یەکێک���ە ل���ەو
ئاستێک رەنگی
ئافرهتانهی بۆ چارەس���ەری روتانەوەی
قژ زیاد لە  10جار پرۆس���هى پالزمای
پێست یەک
ئەنجامداوە .بۆ (نەوژین) وتی« :سودم
بخرێتەوە
لە پالزما وەرگرتوە بۆ قژم ،تائێستاش
بەردەوامم لە ئەنجامدانی».
ب���هاڵم ئایا تاچهن���د ئهوانهى پالزمایان
وهكو چارهسهر بۆ پێست و روخساریان
بهكارهێناوه ،لێ���ی رازین و دهرهنجامى
باشی ههبوه بۆیان؟
لهبارهوه دهوترێت؟
دەرون 25 ،س���اڵ ،یەکێک ه لەو كچانهى د .چێن���ەر یاس���ین ،پزیش���کی
 12ج���ار پالزمای ئەنجام���داوە .وتی :نەخۆش���یەکانی پێس���ت و جوانکاری
«من بەمەبەس���تی چارەسەری پهڵەی و لێزەر ،ئام���اژهى بهوهكرد ك ه پالزما
دەموچ���اوم ب���ەکارم هێنا ،س���ەرەڕای س���ودی بۆ پێس���ت و روخسار دهبێت،
نەبونی زیان ،سودێکی باشم لێبینی» .ب���هاڵم بهگرتنهب���هرى ههندێك بنهماى
هەندێک���ی تر ل���ەو ژنان���ەى پالزمایان پزیشكیی و خۆپارێزیی.
ك���ردوه ،بە ه���ۆی قەیران���ی داراییەوە وتى« :بەه���ۆی پالزماوە دەتوانرێت تا
وازیان لەبەکارهێنانی هێناوە.
ئاس���تێک رەنگی پێست یەک بخرێتەوە
شەونم 30 ،ساڵ ،بۆ (نەوژین) دەڵێت :و روخس���ار تون���د بێتەوە ،ب���هاڵم ئهم
«چەندینج���ار بۆ چارەس���ەری زیپکە گۆڕانكاریانه راس���تهوخۆ بهدیی نایهن
پالزمام بەکارھێناوە ،بەاڵم ئێس���تا بە و ئەنجام���ی کۆتایی دوای ( )5-4مانگ
هۆی قەیرانى دارایی و نەبونی موچەوە دەردەکەوێت».
وازم لێهێناوە».
ئهو پزیش���كه هێم���اى بهوهش���دا ك ه
لهمس���ااڵنهى دواییدا چهندین چارهسهر پرۆس���هى پالزم���ا دهبێت ن���اوه ناوه
و دهرمان و ش���ێوازى جیاواز داهاتون دوباره بكرێت���هوه ،وهكخۆی وتى« :بۆ
ك ه دواتر دهركهوتوه بنهمای زانس���تیان دهس���تکەوتنی چارەس���ەرێکی ب���اش
نیی ه و ههندێكیش���یان نهك سود بهڵكو پێویستە  3جار ئەم چارەسەرە دوبارە چارهس���هرى پالزماى بۆك���را ،دەبێت و دژەخۆر بهكاربێنێت ،ئهمه سهرباری
دەموچاو نەشوات بۆ ماوەی  24کاتژمێر ،ئهوهى كه تا  7رۆژ نابێت كهرهس���تهى
زیانیان ههبوه .كهوای���ه پالزما لهروى بکرێتەوە».
تهندروس���تیی و پزیش���كییهوه چ���ی باسیلهوهش���كرد ك���ه كهس���ێك ئهگهر ههروهها تیشکی خۆر لێی نەدات و کرێم جوانكاریی و مهكیاژ بهكاربێنێت.

نهخۆشی دهبێت ژنان ئاگاداری بن
لەکاتی
هەستکردن بەحاڵەتی
تەندروستی نامۆ ،زو
سەردانی پزیشک
بکە

◘ نهوژین
ههندێك نهخۆشی ههن كهپێویست
دهكات ژنان لهكاتى ههستكردن ب ه
نیشانهكانى ،بهزویی سهردانى پزیشك
بكهن و دڵنیابن لهوهى توشى بون یان
نا ،بهتایبهتى  4نهخۆشی ههی ه ك ه زۆر
گرنگ ه ژنان لهبارهیانهوه هۆشیارییان
ههبێت.
دی���اره نهخۆش���یهكانى ژن���ان زۆر و
جیاوازن ،ب���هاڵم ههندێكیان به بهراورد
بهههندێك���ى تری���ان ،مهترس���یدار و
كاریگ���هر ترن .بۆیه لێرهدا ئاماژه ب ه 4
ل ه دیارترین ئهو نهخۆش���یانه دهكهین،
كهپێویست ه ژنان ئاگادارى بن.
یهكهم :سكپڕبون لهدهرهوهى مناڵدان

سكپڕبون لهدهرهوهى مناڵدان ،حاڵهتێك ه
ك���ه ههندێكجار ل��� ه ژن���ان رودهدات،
ئهویش كاتێك پرۆس���هى دروس���تبونى
كۆرپهل��� ه ل ه جێگهكهى خۆیدا رونادات،
بهڵكو لهدهرهوهى مناڵدان و ل ه كهناڵی
فال���وب رودهدات ،ههندێ���ك حاڵهت���ی
تریش دهستنیش���انكراوه كه سكپڕیهك ه
لههێلكهدان دا دروست بوه.
ئ���هم حاڵهت���ه بهوپێی���هى حاڵهتێكى
نائاس���اییه ،ههربۆی ه كاریگ���هری زۆره
بۆ ژن ،بهتایبهت���ى كه ههندێكجار ئهم
حاڵهته سهردهكێشێت بۆ ئهوهى ژنهك ه
توشى خوێنبهربونێكى زۆر ببێتهوه ،ك ه
ئهمهش ژیانى دهخات ه مهترسییهوه.
نیشانهكانى:
 .1سكئێش���هیهكى تون���د و نام���ۆ،
بهشێوهیهك پێس���تر ئهو سكئێشهیهت
ههست پێنهكردوههو پێی نائاشنایت.

بهردهوامى.
 .4خوێنبهربون���ى زۆر و تون���دى
مناڵدان.
 .5سهرگێژبون و رشانهوه.
چوارهم :شیرپهنجهى ناوپۆشی مناڵدان
ب���هزۆری ئهم نهخۆش���ی ه ل���هو ژنانهدا
رودهدات ك���ه تهمهنیان لهس���هروى 40
س���اڵیهوهیه ،ههندێكجاری���ش ل ه ژنانى
خوارتر لهو تهمهنهش رودهدات.
وهكو ههمو جۆرهكانى تری شیرپهنجه،
ئ���هوا زو دهستنیش���انكردن و زانین���ی
نهخۆشیهكه ،زۆر گرنگهو رۆڵی دهبێت
لهوهى چارهسهرهكهى زوتر ببێت.
نیشانهكانى:
 .1بون���ى خوێنبهربون ل���ه كۆئهندامى
زاوزێ بۆ ئهو ژنانهى ك ه چونهته تهمهنى
نائومێدییی���هوهو س���وڕی مانگانهی���ان
نهماوه.
 .2خوێنبهربون لهكاتى سوڕى مانگان ه
بۆ كاتێكى درێژتر.
 .3بونى خوێنبهربونى تر لهنێوان سوڕه
مانگانهكاندا.
 .4دهردراوى تون���د جگ ه له خوێن ،ل ه
كۆئهندامى زاوزێوه.
 .5بونى ئازارى زۆر لهكاتى سهرجێیی
كردن دا.
 .6كهمبونهوهى كێش بهبێ ئهوهى هیچ
ریجیمێك بكهیت.

درێژخایهنى پێبگات و كار بكاته س���هر
پیتاندنى هێلكه.
نیشانهكانى:
 .1ئازارى زۆر و توند ل ه س���ك دا ،ك ه
زۆرجار تهنها لهالیهكى سكهوهیه.
 .2ئ���ازارهكان ب ه كتوپڕی دێن و دهچن
و یان دوباره دهبنهوه.
%70 .3ى ئ���هم حاڵهته ،ژنان توش���ى
 .2وهستانى س���وڕى مانگانه ،وهك ل ه رشانهوهو گێژبون و سكچون دهكات.
سكپڕبونى ئاساییدا رودهدات.
 .3خوێن لێچون بهشێوهیهكى ناڕێك ل ه سێیهم :ههوكردنى ئهندامهكانى ناوچهى
حهوز
كۆئهندامى زاوزێ.
ئ���هم حاڵهت���ه كاتێ���ك رودهدات ك��� ه
 .4سهرگێژبون و لههۆش خۆ چون.
ههركاتێك بهش���ێك لهم نیش���انانه لهو ئهندامهكان���ى ناوچهى ح���هوزى ژنان،
ژنان ه دهركهوتن ك ه ل ه تهمهنى سككردن توش���ى ڤایرۆس���ێك یان زیاتر دهبن.
دان و س���هرجێی ئهنجام دهدهن ،ئهوا ئهم���هش ژنهكه توش���ى ئازارێكى زۆر بهگش���تى و ب���ۆ ئ���هم نهخۆش���یانه،
دهبێت راس���تهوخۆ س���هردانى پزیشك دهكات���هوهو ههروهها كاری���ش دهكات ه باشترین رێگهیهك كهبیگریت ه بهر وهكو
بكهن و پش���كنینی پێویس���ت ئهنجام س���هر ئهو ئهندامان ه بهگشتى و رهنگ ه ههنگاوێكى خۆپارێزیی ،ئهوهی ه ك ه ههر
ببێته ه���ۆی زیانگهیاندن به مناڵدان و زو و لهكاتى ههس���تكردن به حاڵهتێكى
بدهن.
پیتاندنیش بۆ ههمیشه.
نام���ۆ و ناسروش���تى ل��� ه كۆئهندامى
نیشانهكانى:
زاوزێ دا ،رو بكهیت ه پزیش���كی پسپۆڕ
دوهم :پێچخواردنى هێلكهدان
بریتی��� ه لهپێچخواردن���ى هێلك���هدان  .1سكئێشهى كتوپڕ.
و پشكنینی پێویس���ت ئهنجام بدهیت،
بهش���ێوهیهك كه خوێنى ب���ۆ نهڕوات .2 ،موچڕك��� ه پیاهات���ن و بهرزبونهوهى چونك ه دهستنیش���انكردنى ههر كێشهو
ئهمهش وادهكات ك ه هێلكهدان روبهڕوى پل���هى گهرماى لهش بۆ س���هروى  38نهخۆش���یهك لهكاتێك���ى زو دا ،رۆڵی
زی���ان بكات���هوه ك ه لهههندێ���ك جاردا پلهى سهدیی.
دهبێ���ت له زوتر كۆنترۆڵ كردنى و زوتر
دهگاته هۆی ئهوهى هێلكهدانهك ه زیانى  .3بونى دهردراوى كۆئهندامى زاوزێ ب ه كۆتایی پێهێنانى.
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بۆتۆ ،یهكهم ژن ه سهرۆك وهزیران ل ه واڵتێكى ئیسالمیی
◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
كهباسی ژنانى سیاسهتوان دهكرێت
له رۆژههاڵتى ناوهڕاست و بهتایبهت
واڵتانى ئیسالمی ،ئهوا ناتوانرێت ناوى
(بۆتۆ) نههێنرێت ،بهتایبهت كه ئهم
یهكهم ژنه له مێژوى واڵتانى ئیسالمیی
دا ،بوهته سهرۆك وهزیران.

خوێندنى له هەردو
زانکۆی هارڤارد
و ئۆکسفۆرد دا
تەواو کردوە

لهم بابهت����هدا ،گوزهرێ����ك بهنێو ژیانى
ئهكادیمی و سیاسی ئهم ژنه دا دهكهین،
تا دهگهین به روداوی تیرۆركردنى.
بینهزیر بۆتۆ ،لە 21ی حوزهیرانى ساڵی
 1953له ش����اری کاراچی پاكستان ،لە
خێزانێکی دەوڵەمەند و سیاس����ەتمەدار
و بهناوبان����گ لەدایک بوە( .زولفەقار)ی
باوکی بینەزیر بۆتۆ س����ەرۆکی «حزبی
خهڵكى پاكس����اتى» بوە ک����ە حزبێکی
پاش هاتنەوەی بۆ
بەرهەڵس����تکار ب����و دژی حکومەت ،لە
پاکستان دەبێتە
س����اڵی  1973پۆستی سەرۆک وەزیرانی
واڵتی وەرگرتوە.
سەرۆکی پارتەکەی
بینەزیر بۆتۆ ،خوێندنى له هەردو زانکۆی
باوکی
هارڤارد و ئۆکسفۆرد دا تەواو کردوە و
لە زانکۆی ئۆکس����فۆرد بو بە س����ەرۆکی
رێکخراوی قوتابیانی ئەو زانکۆیە و کاری
رێکخراوەیی ئەنجام دا.
ههت����ا س����اڵی  ،1977بینهزی����ر ههر له
ههندهران ژیاوهو خوێندویهتى ،بهاڵم لهو دەگەڕێتەوە و بە گڕوتینەوە رابەرایەتی  1993و بردی����ەوەو دوب����ارە بوی����ەوە س����اڵی  2007گەڕای����ەوە پاکس����تان و ه����هر ئهمهش بهڵكو کاریگەری بەس����ەر
ساڵهدا بڕیاری گەڕانەوەی دا بۆ پاکستان پارتەکەی دەکات بۆ هەڵبژاردنی س����اڵی ب����ە س����ەرۆک وەزی����ران ،هەرچەن����دە ویس����تی خۆی بۆ هەڵبژاردنەکانی  2008نەوەكان����ی دوای خۆی����ەوە جێهێش����ت،
دوای ئەوەی باوکی ب����ە کودەتایەک لە  .1988هەر لەو ساڵەدا بۆ یەکەمجار بە حکومەتەک����ەی چەندینج����ار روب����ەڕوی ههڵبژێرێت ،بەاڵم لە کاتی بانگەش����ەی نمونەیش ب����ۆ کاریگەرییەکانی« ،مەاللە
الیەن «زیا ئهلحهق»هوه دەسەاڵتی لێ سەرۆک وەزیران هەڵدەبژێردرێت ،دوای کودەت����ای س����ەرنەکەوتوى س����هربازیی هەڵبژاردنەکان����دا روبەڕوی هێرش����ێکی یوسفزهی» بو کە براوەی خەاڵتی نۆبڵە
دو س����اڵ لە س����اڵی  1990کابینەکەیان بویەوە ،توانی م����اوەی حکومڕانیەکەی تیرۆرس����تی بویەوە لەالیەن ئیس��ل�امیە بۆ ئاشتی.
سەندرایهوهو له سێدارە درا.
توندڕەوەکانەوە لە 27ی س����یپتهمبهرى بوێرییەک����ەی وای ل����ه بینهزیر كرد کە
ل����ەو ماوەی����ەدا بینەزیر بۆت����ۆ دەبێتە هەڵوەش����اندەوە و پارتەک����ەی ب����و بە تەواو بکات.
نازناوی «خانمی ئاسنینی» پێببەخشن
س����ەرۆکی پارتەک����ەی باوک����ی ،هەوڵی پارتی بەرهەڵستکار و «پارتی ئیسالمی لەساڵی  1997نەیتوانی لە هەڵبژاردنەکاندا  2007دا تیرۆر كرا.
گەڕانەوەی دیموکراسی دەدات بۆ واڵت ،جمه����وری ئيتیحاد» دەس����ەاڵتی گرتە سەرکەوتن بە دەس����ت بێنێت ،رویکردە ئ����هم كردهوهی����ه ،کۆتایی ب����ە ناوبانگ وهك له «تاتچهر»ى س����هرۆك وهزیرانى
واڵت����ی ئیمارات و لە دوبەی نیش����تەجێ و بوێ����ری بینەزیر نەهێن����ا و ناوبانگى بریتانی����ا نراب����و ،ه����هروهك زۆرێک لە
بەاڵم سەرکەوتو نابێت و ناچاری دەکەن دەست.
لە ساڵی  1984بگەڕێتەوە بۆ بریتانیا .بینەزیر بۆتۆ ،بۆ جاری دوەم رابەرایەتی ب����و .هەر لەوێ����وە رابەرایەتی حزبەکەی بە نەم����ری مایەوە و بو ب����ە نمونەیەک باڵەخانە و زانکۆ و شوێنە گشتییەکانیشی
ب����ۆ واڵتان����ی جیهانی ئیس��ل�امی ،نهك بەناوەوە كرا.
پاش دو ساڵ جارێکی تر لە ساڵی  1986پارتەک����ەی کرد له هەڵبژاردنی س����اڵی دەکرد.

رەنگ و ستایلە نوێکانی بەهاری ئەمساڵ چییە؟
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهاردا خانمان
گۆڕانکاری لە ستایل و شێوازی
جلوبەرگیان دەکەن ،بۆ هەڵبژاردنی
جلوبەرگی گونجاو بۆ وەرزی بەهاری
ئەمساڵ دەتوانیت سود لەم ستایل
و رەنگانە وەربگریت ،بۆ کارکردن
و چونەدەرەوەی شەوانیش گونجاو
دەبێت.

هەڵبژاردنی
جلوبەرگ هاوشێوەی
پۆشاکی پیاوانە
هەڵبژاردنێکی باش
نابێت

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.

ش����ارەزایانی جوان پۆشی ئەم رەنگ و
س����تایالنەیان بۆ بەهاری ئەمساڵ دیاری
کردوە کە ئەمانەن لە خوارەوە ئاماژیان
پێ دەکەین:
 .1پانتۆڵی کابۆی تۆخی کچانە سااڵنێکی
زۆرە باوە و بە بەردەوامی خانمان لەبەری  -قەمیس����ی رەنگ سپی مۆدیل دەبێت
دەکەن ،ب����ەاڵم هەوڵبدەن ل����ەم وەرزی بۆ بەهار و هاوینی ئەمس����اڵ ،دەتوانیت
بەهارەی ئەمس����اڵ گۆڕانکارییەک بچوک لەگەڵ هەمو رەنگێک لە پانتۆڵ لەبەری
بکەن و ب����ا یەکێک لە هەڵبژاردنەکانتان بکەیت .
پانتۆڵی کابۆیی رەنگ کاڵ بێت.
 رەنگی زەردی تۆخ یەکێکە لە رهنگە .2س����ادەیی نی����وەی جوانییە ،هەرگیز دیاری کراوەکان بۆ بەهاری ئەمس����اڵ و
سادە بونتان بیرنەچێت ،هەمیشە سادە لەگەڵ کابۆی شێن زۆر گونجاوە.
پ����ۆش بن ،ب����ە دوای جل����ی عەجیب و  -قەمیس����ی رهن����گ پرتەقاڵ����ی کاڵ و بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
پی����ازی دو رهنگ����ی هەڵبژێ����ردراوە بۆ تهلهفۆن:
غەریبدا مەگەڕێن و لەبەری مەکەن.
07480207400
 .3لە وەرزی بەهاردا پۆش����اکی گوڵدار بەهاری ئەمس����اڵ و ئەم رهنگە زیاتر بۆ
بپۆشە ،وەرزی بەهار باشترین دەرفەتە ئەوکەسانە گونجاوە کە رهنگی پێستیان
ئیمهیڵ:
بۆ لەبەرکردنی جلی گوڵدار.
سپییە.
 .4هەمیش����ە س����تایلی کچانە بۆ خۆت  -قەمیس����ی چوارگۆش����ەیی (مربعات)
@nawzhinnewspaper
هەڵبژێ����رە ،هەڵبژاردن����ی جلوب����ەرگ لەگ����ەڵ پانتۆڵ����ی رهنگ نیل����ی و رەش
gmail.com
هاوش����ێوەی
پۆش����اکی پیاوان����ە دەپۆشرێت.
هەڵبژاردنێکی باش نابێت ،هەمیشە ئەم  .6ئیکسسواراتی بەهارهش ،چاویلکەی
فهیسبوك:
خاڵە لەبەرچاو بگرە.
بەرهەتاو «عەینەک����ی رەش» ،کاڵو و
 .5رەنگ����ی جلەکانتان بیر نەچێت ،هەر سەرپۆش����ی رهن����گاو رهن����گ و گوڵدار
nawzhinnewspaper
وەرزە و رەنگی تایبەتی خۆی هەیە ،بە هەڵبژێرن بۆ ئەم وەرزە .
پێی س����اڵ مۆدی رەنگەکان دەگۆڕێت .7 ،پێ��ڵ�اوی فالت یان کالە ،باش����ترین دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
واتا هەر س����اڵە و چەند رەنگێک دەبێتە هەڵبژاردنە ،چونکە ئەم پێاڵوانە رێگری ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
م����ۆد ،بۆ ئەم بەهارەش ئەم س����تایل و ل����ه ماندوبون����ی پێیهکان دەك����هن لەم
www.radiodang.org
رەنگانە مۆدن.
وەرزەدا.

مێخهك ،ئەو جوانکاریەی نابێزرێت
◘ نهوژین ،فاتمه جومعه
مێخهك ،روهكێكى ناسراوى
كوردستانه ،بهتایبهتى كه وهكو
بابهتى جوانكاریی لهالیهن ژنانهوه ههر
لهدێر زهمانهوه بهكاردێت ،ئهم ههمو
ساڵه هێشتا ئهم روهكهى لهناوبانگ
نهخستوه.
لهگهڵ زۆربونى جۆره تازهكانى بابهتى
جوانكاری���ی ،ئ���هو جوانكاری��� ه كۆن و
تهقلی���دی و فۆلكلۆریانهى ك ه پێش���تر
ژنان پشتیان پێدهبهس���ت و بهكاریان
دههێن���ا ،روى ل ه كهم���ی كردوه ،بهاڵم
ئهم ه نهیكردوهت ه ئ���هوهى كهبهتهواوى
لهبیر بكرێن.
مێخ���هك ،یهكێك��� ه ل���هو كهرهس���ت ه
جوانكاریان���ه ،ئهگهرچ���ی برهوى وهكو
كۆن نییه ،بهاڵم هێش���تا ههر خواستى
لهس���هر ههیه ،لهم ماوهیهى رابردوشدا
جارێك���ى دیك��� ه ئ���اوڕی لێدراوهتهوهو
گرنگیی پێدراوه.
لەب���ەر ئ���ەوەی زۆرب���ەی کات مێخهك
لەگ���ەڵ جل���ی کوردی���دا بەکاردێت و
کەس���انی بەتەمەنیش زۆرجار لە بۆنە
جیاوازەکان���دا جلی کوردی دەپۆش���ن  ،
بۆیە هاوش���ێوەی چەند ساڵی رابردو،
هێش���تا بەش���ێک لەخانمانی بەتەمەن
مێخهك ب ه زۆری بەکاردێنن.
ش���ەوقە حەمید ،ژنێك���ى تهمهن 50
س���اڵی كهالره ،دەڵی���ت« :زۆر حەزم
لەبەکارهێنان���ی مێخهك���ە ،لەگەڵ جلی
کوردیدا زۆر بەکاری دێنم  لەبەرئەوەی
زۆر ح���ەزم  لەبۆنەکەیەت���ی ،بەردەوام
عەترەکەشی بەکاردێنم».
گرنگییدان ب ه مێخ���هك و بهكارهێنانى
ل ه الیهن ژنانى بهتهم���هن و گهورهوه،

تاڕادهیهك حاڵهتێكى ئاساییه ،بهوپێیهی
لهمێ���ژه ئهو ژنان��� ه ب��� ه بهكارهێنانى
راهات���ون ،بهاڵم ئهوهى ل���هم ماوهیهدا
بوهت ه جێگاى سهرهنج ،بهكارهێنانێتى
لهالیهن كچانى گهنجهوه ،لهكاتێكدا ك ه
ب ه سهدان جۆری كهرهستهى جوانكاریی
دهستكردى دیكه بونیان ههیه.
هێرۆ جەالل 18 ،ساڵ ،كچ ه خوێندكارێكى
دانیش���توى كهالره ،باس���یلهوهكرد ك ه
مێخهك بهزۆریی وهكو كهرهس���تهیهكى
جوانكاریی بهكاردێنێت.
وت���ى« :م���ن مێخ���هك زۆر بەکاردێنم
وەکو زۆرب���ەی جوانکارییەکانی تر کە
بەکاریان دێنم ،زۆریش حەز بەبۆنەکەی
دەکەم».
بهپێچهوانهوه ،ژیان عەلی 19 ،س���اڵ،
حهزی به بهكارهێنانى مێخهك نییه.
وتى« :من خ���ۆم خولیای بەکارهێنانی
مێخ���هك ناکەم ،هەرچەن���دە دایکم زۆر
بەکاری دێنێت ،بەاڵم ئەو بەکارهێنانەی
ئ���ەو وای ل���ە م���ن نەکردوە ب���ەکاری
بینم».
ههندێ���ك ل ه كچ���ان واوهت���ر دهچن و
تهنانهت ب ه بۆنهكهش���ى جاڕس دهبن           .
ئاریج حەمید 29 ،ساڵ ،وتى« :مێخهك
بهكارناهێن���م ،بەهۆی تیژیی و بههێزی
بۆنەک���ەی کە کێش���ەی بۆ دروس���ت
کردوم».
لهپ���اڵ بهكارهێنان��� ه تهقلیدیهك���ی،
ههندێ���ك لهكچان بیرۆك���هى دیكهیان
ل���هم جوانكاری���هدا دۆزیوهتهوهو كارى
دیك���هى جوانكاریی پێ ئهنجام دهدهن.
ل���هم روهوه ،گروپێك ل ه ژنان و كچانى
گهرمی���ان دامهزراوه بهن���اوى «گروپی
یارانى مێخهك» ،ك ه گرنگیی ب ه بابهت ه
نهریتی���ی و كهلتوریهكانى جوانكاریی و
ئارایشتى ژنان و ئیشی دهستى دهدهن،

من مێخهك
وەکو زۆربەی
جوانکارییەکانی تر
بەکاردێنم
بهش���ێك لهكارهكانیش���یان ،بریتیی��� ه
ل��� ه بهكارهێنانى مێخهك ب ه ش���ێوهى
جی���اواز وهكو جوانكاری���ی و بابهتێكى
بۆنخۆشیی.
سهرباری ئهم بوژانهوهی ه ل ه گرنگیدان ب ه
مێخهك ،بهاڵم هێشتا خواست لەسەرى
بۆ هەمو تەمەنێک وەک یەک نییە ،وهك
زان���راوه كچانى گهنج كهمت���ر گرنگیی
پێدهدهن ،ه���اوكات بهكارهێنانیش���ی
بەپێی وەرزەکان دەگۆڕێت و جیاوازه.
ئاس���ۆ عهبدوڵاڵ ،لهنێو ب���ازاڕى كهالر
دا زیات���ر لە  18س���اڵە خەریکی کاری
فرۆش���تنی کەرەس���تەی کوردەوارییە،
لەنیویشیاندا مێخهك .ئاماژە بەوەدەکات
زیاتر ل ه كچان ،ژنانى بهتهمهن گرنگیی
به مێخەک دەدەن و دهیكڕن.
وتیش���ی« :زورترین کاتێك ك ه مێخهك
وەکو بابهتى جوانكاریی و خۆڕازاندنەوە
خواس���تی لەس���ەربێت وەرزی بەهارە،
کەه���ەم گەنج���ان و بەتەمەنهكانی���ش
خواستیان لەسەرى زۆر دهبێت و لەکاتی
وهرزهكانى ت���ردا زیاتر بەتەمەنهكان رو وهكو بۆن یان جوانكاریی بهكاربهێنرێت،
ئهوا وهكو (ئاس���ۆ عهبدوڵاڵ) ئاماژهى
لەکڕینی مێخهك  دەکەن».
ئهگهر ب���هالی زۆرینهى ژنانهوه مێخهك بۆ ك���رد ،ههندێك ل ه ژن���ان جیاواز لە

بەکارهێنان���ی ب���ۆ جوان���کاری ،وەکو
بەه���ارات لە دروس���تکردنی خواردن دا
بەکاری دێنن.

وهرزی چینینهوهى كنگر لهگهرمیان
◘ نهوژین ،سهروهت باوهنوریی
كنگر ،یهكێكه لهو خواردن ه
سروشتیانهی كه لهگهڵ هاتنی وهرزی
بههار و تهقینی كانی و كارێزى دهشت
و دهرو و كێو و شاخهكان ،پێدهگات و
سهرههڵدهدات ،بهزۆریش ژنانیش كارى
دۆزینهوهو ههڵكهندى ئهنجام دهدهن.
كنگر گیایهكی دڕكاوییه ،السك و گهاڵ
تهرچكهكان���ی دهخورێ���ت ،زۆرن ئهو
كهس���انهی تامهزرۆی خواردنی دهكهن،
بهاڵم رهنگ ه كهم بن ئهو كهس���انهی ك ه
بزانن ئهو روهك ه یهكێك ه لهباش���ترین و
بهسودترین خواردنهكان.
كنگ���ر ل ه جیهاندا روهكێكى ناس���راوه،
خهڵك���ی كوردس���تان مێژویهكی دور و
درێژیان لهگهڵ بهكارهێنان و خواردنى
دا ههی���ه ،وهكو یهكێك ل��� ه دیارترین
س���هوزهى سروش���تی بههاران ه ههژمار
دهكرێت لهپاڵ تۆڵهكهو دۆمهاڵن دا.
لهگهڵ س���هردهركردنى ئ���هم روهكهدا،
ژنێكى زۆر لهگهرمیان رو ل ه دهش���ت و
شاخ و بهرزاییهكان دهكهن ،بهمهبهستى
دۆزین���هوهو دهرهێن���ان و كۆكردنهوهى
و پاش���ان فرۆش���تنى ،ئهمهش بوهت ه
سهرچاوهیهكى بژێویی بۆ ژمارهیهك لهو
ژنانه.
ناس���كه ،یهكێك ه لهو ژن ه گهرمیانیانهی
كهچهندین س���اڵ ه لهناحیهی باوهنورى
سهر ب ه كهالر ،ل ه وهرزی بههاردا دهچێت
بۆ ش���اخ و پێدهش���تهكانی دهوروبهری
ناحیهكهیان بۆ بهدهس���تهێنانی كنگر و
دوباره فرۆشتنهوهی.
ئهو بۆ (نهوژین) وتی« :زۆر دڵخۆش���م
كهدهتوانم ب ه رهنجهش���انی خۆم بژێوی
ژیانم دابین بكهم و مهس���روفی رۆژانهی
ماڵهوهمانی پێ ببهمه رێوه».
كنگر كردن ،وهك���و نهریتێكى لێهاتوه
ك��� ه ژنان دهس���ت ه دهس���ت ه رودهكهن ه
پێدهشتهكانى گهرمیان و دهیدۆزنهوهو
لهژێر خاك دهریدێنن.
رهنگین ،یهكێك ه لهو ژنانهى ك ه بههاران

ب���ۆ كنگر ك���ردن لهگهڵ دهس���تهیهك
ل ه ژن���ان دهچن ه دهش���تهكان و دواتر
بهرههمهكهیان دهفرۆشنهوه.
وتى« :ههمو س���اڵێك لهگهڵ كۆمهڵ ه
ژنێك���ی هاوڕێم دا دهچین كنگر دهكهین
و دوات���ر ی���ان دهیهێنین���هوه بۆ ژهمی
خواردنی خۆمان یان دهیفرۆشین».
ئ���هو ژن ه لهپاڵ ئ���هوهى ك ه ههندێكجار
داهاتیان بههۆی كنگرهوه دهستدهكهوێت،

زیاتر لهوهش ئهوهى خۆشحاڵی دهكات،
ئهو پێكهوهبون و كهشوههوا گۆڕینهی ه
كهلهكات���ى دهرچونهكهیان دا ههس���تى
پێدهكهن.
كنگ���ر كۆكردنهوه ،ل��� ه وهرزی بههاردا
ههر وهكو حهزێ���ك نامێنێتهوه ،بهڵكو
وهكو كاسبیهكى لێدێت بۆ ژنان.
بهپێی بهدواداچونى (نهوژین) بۆ بازاڕى
سهوزهى س���نورهكه ،ئهوا رۆژان ه  20تا

 30ههزار كیل���ۆی كنگر كۆدهكرێتهوهو
كارى كڕین  فرۆش���تنى پێوهدهكرێت،
زۆرینهیان لهناوچهكهدا دهفرۆش���ێت و
س���اغ دهكرێتهوه ،بهشێكیشی رهوانهى
ناوچهكانى دیكه دهكرێت.
ئهم خواردنه ،بهزۆری لهناو كهس���انى
بهتهم���هن دا برهوى ههی���هو وهكو زۆر
بابهتى دیكهى كهلتوریی و كهلهپوریی،
گهنجان كهمتر گرنگیی پێدهدهن.

جگە لەوەی
خواردنێکی کەلتوریە،
کنگر سودی
تەندروستیشی هەیە
ناز ،كچ ه خوێندكارێكى زانكۆیه ،ئاماژهى
بهوهكرد كهلهگهڵ هاتنى بههاردا یهكێك
ل��� ه خواردنهكانى ماڵهوهی���ان كنگره،
بهاڵم نهیش���اردهوه كهخۆی حهزی بهو
خواردن��� ه نی ه و زۆر بهكهمى دهیخوات،
لهبهرامبهریشدا ،دایك و باوكی زۆریان
حهز لێیه.
ئهگهر بهش���ێكى زۆر ل ه هاواڵتیان وهكو
خواردنێكى نهریتی���ی و كهلتوری حهز
ل��� ه كنگر بك���هن ،یان وهك���و چێژێك
بیخ���ۆن ،ئهوا رهنگ ه زۆربهیان س���وده
تهندروس���تیهكانى نهزان���ن ،ههربۆی��� ه
كارمهندێكى تهندروستى ئهو الیهنهمان
بۆ رون دهكاتهوه.
خهلیل ئیبراهیم ،كارمهند تهندروستى،
ئام���اژهى بهوهك���رد ك��� ه بهپێ���ی ئهو
سهرچاوانهى لهوبارهوه قسهیان كردوه،
ئهوا كنگر سودی زۆری بۆ تهندروستی
م���رۆڤ ههیه ،بهتایبهت���ى ك ه چهندین
ڤیتامینی بهسودی وهكو (ڤیتامین ئهی
و ڤیتامین بی و ڤیتامین س���ی) تێدایه،
ئهمهش بهه���ۆی بونی چهندین ماددهی
سود بهخش لهپێكهاتهكهیدا.
ههروهه���ا ئاماژهى بهوهش���كرد ك ه ئهو
ج���ۆره روهك ه رێژهى ش���هكر ل ه خوێن
دا رێكدهخ���ات و ئهگ���هری توش���بون
بهنهخۆش���ی ش���هكره كهمدهكات���هوه،
ههروهه���ا ئهو كهس���انهی كهكێش���یان
زۆره دهتوان���ن س���ود لهكنگر ببینن بۆ
دابهزاندنی كێش و توانهوهی چهوری.

