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تاكه كچ ه
پهیكهرسازهكهى
گهرمیان
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زانكۆی گهرمیان
بهرگهى نمایشی تابلۆی  2كچ ه شێوهكارى نهگرت

◘ نهوژین
تابلۆی  2كچه شێوهكار و کوڕه
شێوهکارێکی گهرمیان له پێشانگایهكى
شێوهكارى لهزانكۆی گهرمیان لهژێر
فشارى ههندێك مامۆستا و خوێندكار
الدهبرێن بهو پاساوى «نیمچ ه روتن»،
دو كچه شێوهكارهكهش لهوبارهوه بۆ
(نهوژین) قسه دهكهن.
رۆژى چوارش���همه،2018/2/21 ،
ل��� ه زانك���ۆی گهرمیان پێش���انگایهكى
ش���ێوهكاری فێرخوازان���ى بهش���ى
شێوهكارى سهنتهرى چاالكی گهنجانى
كهالر كرایهوه ،بهاڵم ب ه فش���ارى چهند
مامۆستا و خوێندكارێكی زانکۆ 4 ،تابلۆ
که س���یانیان هی  2كچ ه ش���ێوهكارن،
البران.
س���هردار حهمید ،بهرپرس���ی بهش���ى
ش���ێوهكاریی ل��� ه س���هنتهرى چاالكى
گهنجانى كهالر ،لهوبارهوه به (نهوژین)
ى وت :چهند مامۆس���تا و خوێندكارێك
ب ه پاس���اوى ئهوهى وێن���هكان روتن و
نهش���یاون ،داوایان كرد الی���ان بهرین ،الیخۆشیهوه ،بێریڤان محهمهد ،یهكێك
بهاڵم ئێم ه رازیی نهبوین ،تا سهرهنجام ل���هو كچ ه ش���ێوهكارانهى ك ه تابلۆكهى
پ���اش تهلهفۆن���ى بهرپرس���انى زانكۆ الب���راوه ،ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :ئەو
و لهژێر ههڕهش���هى ئ���هوهى ئاڵۆزیی تابلۆیهى من كێشاومه هی هونهرمهندى
دروس���ت دهبێت و تابلۆكان دهشكێنن ،هۆڵەندی (ڤان کوخ)ە و ناوى (مهینهتی)
یه ،كه باس���ی ئافرەتێک دهكات پیاوان
چوار تابلۆكه البران.
وتیشی :ن ه س���هرۆكى زانكۆ و نه هیچ پێی دەڵێن س���ۆزانی ،بەاڵم لەڕاستیدا
بهرپرس���ێكى زانكۆ ،پاش ئهم روداوه ئەوە پیاوانن ئەوان دەکەن بە سۆزانی و
بۆ بژێوی ژیانیان پارەیان پێدەدەن».
پهیوهندیان پێوهنهكردین.
نهوژین ،بۆ بهدواداچونى ئهم پرس���ه ،وتیش���ی :ڤ���ان کوخ ل��� ه نامهیهکدا بۆ
پهیوهندی ب ه (د.س���یروان حهس���هن) براکهی دهرب���ارهی ئهو وێنهیه دهڵێت:
س���هرۆكى زانكۆی گهرمیان���هوه كرد ،ئ���هو ژنهی ن���او تابلۆکە لە ئێس���تادا
بهاڵم وهاڵمى پهیوهندیهكهى نهدایهوه ،لەبەر تەمەن���ی بەالوەنراوە و پیاوەکان
تائێس���تاش زانكۆك ه بێدهنگترین الیهن ه ئامادەنین سێکس���ی لەگەڵ���دا بکەن و
پارەی پێبدەن ،چونکە پیاوەکان دەچنە
لهبارهى ئهم روداوهوه.

ژنان ئیتر شەرم ناکەن لە
سواربونی تاکسی
»»2

الی ژنانی گەنجترەوە و دەیانەوێ تێرتێر
خۆشییان لێوەربگرن ،کاتێکیش دەگەنە
تەمەنێک وازیان لێدێنن ،بۆیە گەر ببینی
ژنەکە لەبرسێتیدا لەشی زۆر الوازبوە و
پارەی پێنەماوە ب���ۆ بژێوی .هەر بۆیە
تابلۆکەم ناو ناوە (مەینەتی)».
ئاماژهی بهوهشکرد :بێگومان ڤان کوخ
لە هەس���تی مرۆڤانەی بەرامبەر ئافرەت
ئ���ەم تابلۆی���ەی کێش���اوە و وەهایش
چیرۆکەک���ەی دەگێڕێت���ەوە بۆم���ان و
نامەکانیشی ماون.
هاوكات (ش���هریهان یون���س) ،یهكێكى
تر لهو كچ ه ش���ێوهكارانهى كهوێنهكهى
البرا ،ب���ۆ (نهوژین) وت���ى« :پێموایە
الدان���ی وێنەکان ئاس���تی رۆش���نفکری

بنەبڕکردنی خەتەنەکردنی
مێنە و ئەزمونی  7ساڵی
کارکردنم
»»9

کچە گوندییەکان ناچار دەکرێن واز لە خوێندن

زانکۆی خستە ژێر پرسیارەوە».
وتیش���ی« :ئهم��� ه دهرخ���هرى ئهوهی ه
ک���ە هێش���تا نەمانتوانی���وە وێنەیەکی
ئیرۆتیک���ی و وێنەیەکی سێکس���ی لێک
جیا بکهینهوه».
هاوكات (بێریڤ���ان محهمهد)یش وتى:
«الدانی وینەکانی ئێمە بۆ ئەو عەقڵیەت ه
دەگەڕێتەوە کە هێشتا کۆمەڵ بە چاوی
هونەریی سەیری کارەکان ناکات».
ب���هاڵم بهپێچهوانهوه ،نوس���هرێك ئهم
ههاڵیهى لهسهر وێنهكان دروستبوه ،ب ه
جیاواز دهبینێت.
س���هردار عهزی���ز ،لهوب���ارهوه دهڵێت:
«وەها دەردەکەوێت کە لە کەالر هونەر
خەریکە لە دایک دەبێت».

جوان ،بهرگدورێكى
خاوهنپێداویستی تایبهت

جەین ئەوستن،
ئەو ژنەی لە بری هەمو
ژنێک دوا
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ژنانیش قژیان
هەڵدەوەرێت
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ژنان ئیتر شەرم ناکەن لە سواربونی تاکسی
کۆمەڵگا وایکردوە
کە ژنان نەتوانن
متمانە بە
شۆفێرانی تەکسی
بکەن

◘ نهوژین،
كاسیا فهریق  -ئاال عادل
ههتاپێش چهند ساڵێك ،یهكێك ل ه
حاڵهته دهگمهن و كهم بینراوهكانى
گهرمیان ،سهركهوتنى ژنان بو ل ه
ئۆتۆمبیلی تهكسی ،بهاڵم لهم ماوه
كهمهى رابردودا ،رهوشهكه تاڕادهیهكى
زۆر گۆڕاوهو ژنان بهبێ خهمی تهكسی
بهكاردێنن ،ئهمهش لهگهڵ رهوینهوهى
ئهو قسهوقسهڵۆكانهى كهلهم بوارهوه
دهكران.
ئێس���تا رۆژانه دهیان كچ���ى گهرمیان
و كهالر ،ب���ۆ راییكردن���ى كارهكانیان،
ئۆتۆمبیلی تاكسی بهكاردێنن ،ئهمهش

بهه���ۆی ئهوهى جۆرێك ل��� ه متمانهیان
بهرامب���هر ش���ۆفێران پهیدا ك���ردوه،
ئهگهرچی تائێستا ژنانێك ههن ههر سڵ
دهكهنهوه.
مژدە محهمهد 20 ،س���اڵ ،خوێندکاری
زانکۆیە ،زۆرجار بۆ ئیشوكارهكانى سوارى
تهكس���ی دهبێت ،بهباوهڕبهخۆبونێكهوه
وت���ى« :دەتوانم لە ه���ەر کاتێک بێت
لەگەڵ ش���ۆفێرێکی تەکسی سەر بکەوم
بەبێ هیچ ترسێک».
هۆكارى ئهو سڵكردنهوانهى ل ه رابردودا
بون���ى ههبوه ،ب���ۆ قسهوقس���هڵۆكی
كۆمهڵگا دهگهڕێت���هوه ،كه تێڕوانینیان
بۆ ئهم پیش���هیهو ش���ۆفێرانى بهگشتى
ب���اش نهب���وه ،ئهگهرچى ل���ه رابردودا
بونى تهكس���ی ل ه ناوچهكهدا زۆر كهم و

سنورداریش بوه.
هەندێک لە ش���ۆفێرانی تەکسی ئاماژه
بهوهدهك���هن بەهۆی بچوکی ناوچەکە و
قس���ەی کۆمەڵگاوە ،ئافرەتان ناتوانن
زۆر لەگەڵیان سەربکەون.
کاروان عهبدوڵاڵ 29 ،س���اڵ ،شۆفێرى
تهكسیه لهناوشارى كهالر ،ب ه (نهوژین)
ى وت« :کۆمەڵ���گا وایکردوە کە ژنان
نەتوانن متمانەی تەواو بە ش���ۆفێرانی
تەکس���ی بکەن ،بەهۆی ئەو تێڕوانینەی
لەچاوی کۆمەڵگاوە بەرامبەر شۆفێرانی
تەکسی ههیه».
بهاڵم بەشێکى تر لە شۆفێرانی تەکسی
پێیانوایە ک���ە توانیویانە متمانەی ژنان
بەدەست بێنن ،کە بەتەنهاش لەگەڵیان
سەربکەون.

مەحم���ود عهبدولكهری���م 40 ،س���اڵ،
ش���ۆفێری تەکسی ناوش���اره له كهالر،
ب ه (نەوژین)ى وت« :وەکو شۆفێرێکی
تەکسی خۆش���حاڵم بەوەی کە خانمان
دەتوانن لەگەڵماندا س���ەر بکەون بەبێ
هیچ ترسێک».
وتیش���ی« :ئ���ەوان خوش���ک و دایکی
ئێمەن ،بەش���انازییەوە دەیان گەیەنین ه
شوێنی مەبەست».
لهبهرامبهریش���دا بەش���ێک لەخانم���ان
تێپهڕاندنى ئهو ترس و س���ڵكردنهوهى
ههبوه پێش���تر ل ه سهركهوتنى تهكسی
لهالیهن ژنانهوه ،دەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی
کە تاوەکو ئێس���تا رەفتاری نەشیاویان
بەرامبەر نهکراوە.
دیانە نەوزاد 30 ،س���اڵ ،كه پیش���هى
فهرمانبهره ،باسلهوهدهكات« :دڵخۆشم
بەوەی لەشارەکەمدا شۆفێرانی تەکسی
بونەت���ە جێگای متمان���ە الی خەڵک و
بەتایبەتی خانمان».
وتیش���ی« :م���ن تاوەکو ئێس���تا هیچ

هەڵس���وکەوتێکی نەش���یاوم لەالی���ەن
شۆفێرانی تەکسیەوە بەرامبەر نەکراوە،
بۆیه بهبێ كێشه بهكارى دێنم».
لهالیهك���ی دیك���هوهو س���هرباری ئهم
بهرهوپێش���هوهچونانه ،ب���هاڵم ژنان���ى
دیك���هش ه���هن ك��� ه تاوەکو ئێس���تا
نەیانتوانی���وە ه���ەر کاتێ���ک بیانەوێت
ل���ە تەکس���ی دا س���ەربکەون ،ئەوەش
دەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی تاوەکو ئیستاش
ناتوانن متمانەی تەواویان بە ش���ۆفێری
تەکسی هەبێت.
پەیم���ان س���لێمان 37 ،س���اڵ ،ژن���ی
ماڵەوەی���ە ،ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێ���ت:
«تائێس���تا لەگەڵ شۆفێرێکی تەکسیدا
بەتەنه���ا س���ەر نەکەوت���وم ،چونک���ە
نەگەش���توم بەو قەناعەت���ەی بەتەنها
س���ەر بکەوم و دوچاری قسەو رەفتاری
نەشیاو نەبمەوە».
ب���هاڵم بهڕێوهب���هرى گواس���تنهوهى
گهرمیان ،باس���لهوهدهكات كه تائێستا
هی���چ س���كااڵیهكیان لهالی���هن ژنانهوه
بهدهس���ت نهگهیش���توه كه ب���اس ل ه
نهشیاویی مامهڵهى شۆفێرانی تهكسیی
ناوشار بكهن.
ئیدری���س مس���تهفا ،ب��� ه (نهوژی���ن)
ى راگهیان���د« :ئەگەر ه���ەر خانمێک
هەڵسوکەوتێکی نەشیاو یان قسەیەکی
بەرامبەر کرا لەالیەن شۆفێرانی تەکسی،
دهتوانێ���ت الی ئێم���ه س���كااڵ بكات و
ئێمە رێكارى یاسای بهرامبهر دەگرینە
بەر».
ئ���هو بهڕێوهب���هره س���هرباری ئهوهى
نهیش���اردهوه كه هیچ بنهمایهكیان نیی ه
كه باس لهو بواره بكات ،بهاڵم ئاماژهى
دا «تا ئێستا هیچ سکااڵیەکی لەو جۆرە
نەهاتوەتە المان».

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بونەتە تۆڕی خهڵهتاندنی کچان
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
پهخشان ،دهیویست وهكو ههر
تاكێكى تر كه تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان
بۆ سهرگهرمی و تێپهڕاندنى كاتێكى
خۆش بهكار بێنێت ،بهاڵم ئهوهى
بهسهریدا هات ،بهتهواوى پێچهوان ه
بو ،ئهویش كاتێك بههۆی ئهم تۆِره
كۆمهاڵیهتییهوه خهریك بو ژیانى
لهدهست بدات.
چیرۆك���ى ئ���هم كچ��� ه گهرمیانیی���ه،
نمونهیهك ه له چیرۆكى ژنان و كچانێكى
زۆرتر ،ئهوانهى كاتێك له رێگهى تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان���هوه وێن ه و زانیارییان
ب���ه ش���ێوێندراویی و س���اختهكاریی
باڵودهكرێتهوه ،یاخ���ود ناچار دهكرێن
لهترس���ی باڵونهكردن���هوهى وێن���هو
زانیاریی���ان ،پهیوهندی لهگهڵ كوڕان دا
گرێ بدهن.
پهخش���ان ،ئ���هو كچ���هى لهس���هرهوه
ئاماژهمان بهناوی دا ،باسله سهربوردهى
خ���ۆی لهگ���هڵ ت���ۆڕى كۆمهاڵیهتی���ی
فهیس���بوك دهكات و دهڵێت« :كوڕێك
وازی لێنهدههێنام و بهردهوام پهیوهندی
پێوهدهك���ردم و داواى بینینی دهكردم،
بهاڵم من رهتم كردهوه ،ش���هش مانگى
پێچو ههڕهش���هى لێكردم نهم وێرا الى
خێزانهك���هم باس���ی بكهم ،س���وێندى
خوارد وێن���هى بۆ نهنێرم كێش���هم بۆ
دروس���تبكات ،منیش بۆ ئ���هوهى وازم
لێبێنێ بۆیم نارد».
ب���هردهوام ب���و و وت���ى« :دو مانگى
ت���رى پێچو وتى نهتبینم ئ���هوا وێنهت
ب�ڵ�او دهكهمهوه ،ئیتر خ���هو و خۆراكم
لێشێوا».
وهك (پهخشان) هێماى بۆ دهكات ،ئهو
كوڕه دهس���تى بۆ كارێك���ى قێزهونتر و
مهترسیدار تر برد .وتى« :لهههژمارێكى
س���اختهى فهیس���بوكهوه وێنهكان���ى
باڵوكردمهوهو وتى گوایا خۆشهویس���تى
م���ن بوهو ئێس���تا خیانهت���م لێكردوه،
منیش بهتهواوى روخام و زۆر ترس���ام
خێزانهكهم پێم بزان���ن ژیانم دهكهوێت ه

ل ه فهیسبوكێکی
ساختهوه وێنهكانى
باڵوكردمهوهو وتى
خۆشهویستى من بوه
مهترسییهوه».
ئاماژهى بهوهشكرد كه لهتاو ئهم ههمو
خهیاڵ و ترسهدا ،پهناى بۆ خۆكوشتن
بردوه ،بهاڵم هاوڕێكانى ب ه هانایهوههاتن
و رێگریان لێكردوهو پاش���ان سهردانى
كوڕهكهی���ان ك���ردوهو وێنهكانیان پێ
سڕیوهتهوه.
لهههندێك باری تر دا،ههندێك ل ه كوڕان
پ���اش ئهوهى كچان پێی���ان رازیی نابن
پهیوهندی���ان لهگهڵ ببهس���تن ،وێنهو
زانیارییهكانى ئ���هو كچانه بهكاردێنن و
ساختهی دهكهن و باڵوی دهكهنهوه بۆ
ناوبانگ زڕاندنیان .ئ���هم كاره ،لهگهڵ
(تریفه) دا كراوه.
ئهو ك��� ه كچه خوێندكارێك���ى زانكۆیه،
بۆ (نهوژین) وتى« :كوڕێك ههمیش��� ه
پهیوهن���دى پێوه دهك���ردم ،نهمدهزانى
كێی ه بهزۆر دهیوت ش���وم پێبكه ،هیچم
بهخێزانهكهم���م ن���هوت ،وازى لێهێنام
ساڵێكى پێچو رۆش���تم ه زانكۆ ،رۆژێك
هاوڕێكان���م بهك���وڕ و كچ���هوه بهپهل ه
پێیان وتم لهفهیسبوك پهیجێك وێنهى
تۆی وهك س���هماكهرو لهشفرۆش���ێكى
گهرمیانى باڵو كردوهتهوه».
ئهم ههواڵ ه بهس ب���و بۆ ئهوهى تریف ه
ش���ۆك ببێت و لههۆش خۆی بچێتهوه
«نهمدهزانى چیبكهم لهترس���ی خێزان
و ئابڕوچونم ،ویس���تم خۆم لهس���هربان
بخهمه خ���وارهوه ،هاوڕێكانم گرتمیان و
پهیوهندیان بهخێزانهكهمهوه كرد».
بهاڵم گرفتهك���ه لهوهدای ه ك���ه كاتێك

خۆیان و یارى كردن ل ه رێگهى فیسبوك
و موبایل���هوه خۆی���ان لهكچ���ان نزیك
دهكهنهوه بهن���اوى خۆشهویس���تیهوه
وێنهیان لێوهردهگرن و چاوپێكهوتنیان
لهگ���هڵ دهكهن و دوات���ر ئهوان ه دژیان
بهكاردێننهوه ب ه مهرامی تر».
وتیش���ی« :ل���هم بارهدا كچ���ان دهبن ه
قوربانى و دهكهون ه بهر كێشهى خێزانى
و دهرونی���هوهو بههۆى ترس لهخێزان و
دابونهریت و نهبوونى یاسایهكى سهروهر،
ناتوانن پهنا بۆ یاساش ببهن».
ئ���هو كچان��� ه ك���ه بهه���ۆی ت���ۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان���هوه روبهڕوى كێش��� ه
بونهت���هوه ،باس���لهوهدهكهن ك ه دواى
ئهو روداوان ه كهسایهتییان زۆر شكاوهو
لهپێ���ش چ���اوى كهس���وكاریان وهكو
پێشوتر نهماون.
ئهژی���ن ،وتى« :خێزانهك���هم پێیانوای ه
ئابڕویانم بردوه ،بۆی ه بڕیاریانداوه ههتا
ماوه نههێڵن شو بكهم».

خێزانهكان دێن ه ناوكێشهكانهوه ،لهبری ئهژین ،كچێكى دیكهى قوربانیی خراپ
چارهس���هر و دۆزین���هوهى تاوانب���اری بهكارهێنانى تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكانه ،بۆ
سهرهكیی ،كهچى راستهوخۆ كچهكانیان (نهوژین) چیرۆكى خۆی بهمش���ێوهی ه
ب���ه تاوانبار دهزانن و ههوڵی ئازاردان و گێڕای���هوه «لهفهیس���بوك كوڕێك بوه
تهنانهت كوشتنیش���ی دهدهن ،ههربۆی ه هاوڕێ���م ،دواى ماوهیهك داواى لێكردم
كهسوكارى ئهم كچهو بهتایبهت باوكی ،ش���وى پێبكهم ،س���هرهتا رازینهبوم،
ههمان ههڵوێستى نواندوه ،بهاڵم دایكی بهاڵم دواتر ناچ���ارى كردم و یهكترمان
بهپێچهوانهوه متمان���هى بهكچى خۆی بین���ی وتى دێمه خوازبێنیت ،ئهگهرچی
ههب���وهو نهیهێش���توه درۆ و دهنگۆی م���ن پێم ب���اش نهبو ،بهاڵم ئ���هو هات ه
پهیجێكى ساخت ه كچهكهى لهپێش چاو خوازبێنیم».
ب���هردهوام بو و وت���ى« :بههاتنهخواز
بخات.
وتى« :س���هرهنجام باوك���م پهیوهندى بێنیم دهرگاى دۆزهخ بۆم وااڵبو ،براكانم
بهخاوهن پهی���ج و فهیس���بوكهكانهوه توڕهبون وتیان ئهمهت چۆن لهو ش���اره
كردو پۆس���تهكهیان سڕییهوه ,پهنامان دورهوه ناس���ی ،لهسهر ئهمهش زۆریان
ب���رده یاس���او كوڕهكهم���ان دۆزی���هوه لێدام ,ئیتر بهرهفتارى توند و قس���هى
خزمى خۆمانب���و ،خرای ه زیندان ،بهاڵم ناش���رین و لێ���دان ژیانی���ان تاڵكردم،
رزگاریبو چونكه هیچ بهڵگهیهكمان نهبو هاوكات رازییش نهبون ش���و بهو كوڕه
بكهم».
لهسهرى».
ههندێكج���ار بهه���ۆی ئ���هو روداوانهى ب���هراى توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتی ،ئهم
لهرێگهى ت���ۆڕه كۆمهاڵیهتییهكانهوه رو حاڵهته دهگهڕێتهوه بۆ له خشت ه بردنی
دهدهن ،كچان ئهگهر گیانیان لهدهست کچان بهناوی خۆشهویستییهوه.
نهدهن ،ئهوا ژیانی ئاس���اییان لهدهست چرۆ ئیس���ماعیل ،ب���ۆ (نهوژین) وتى * :ئهندام���ی تیم���ی رێكخ���راوى وادی
«ههندێك ل ه كوڕان بۆ خاڵی كردنهوهى ئهڵمانی له گهرمیان
دهدهن.

راپۆرت
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ئازارەکانی ئەو ژنانەی ناتوانن ببنە دایک
◘ نهوژین ،سنور خەلیل
ئهگهرچی (گهالوێژ) لهگهڵ
هاوسهرهكهیدا نێوانیان زۆر خۆش
و بێكێشه بوه ،بهاڵم سهرهنجام
هاوسهرهكهى ژنێكى دیكهى بهسهردا
هێنا و ئهمیش ناچار بو قبوڵی بكات،
چونكه بهوتهى خۆی هیچ دهرهچهو
رێگهیهكى تری نهبوه  ،بهوپێیهى ئهو
«نهزۆكه» و مناڵی نابێت.

هاوسەرگیریم 6
ساڵی خایاند ،بههۆی
ئهوهى مناڵم نهدهبو
جیابوینەوە

چی���رۆك و خهمی (گهالوێ���ژ) كهناوى
خ���وازراوى ژنێكى دانیش���توى كهالره،
نمونهیهك ه ل��� ه چهندین چیرۆكى دیكه ،ماومەتەوە».
كاتێك ژنانێك بههۆكارێك كهلهدهرهوهى ههندێكجار خودى هاوسهرهكان سهرباری
دهسهاڵتى خۆیانه ،ناتوانن ببن ب ه دایك بونى كێش���هیهكى وهها ،ب���هاڵم ئاماده
نین دهس���تبهردارى یهكتری ببن ،بهاڵم
و مناڵیان ببێت.
ئهو ژنان ه ب���اس لهوهدهكهن ،كه ئهوان قسهو قسهڵۆك و دەستوەردانی خێزان
لهیهك كات���دا لهژێر چهندین فش���ارى و كهسه نزیكهكان و كۆمهڵگا ،وادهكات
جیاوازن له خێزان و كۆمهڵگاوه ،لهالیهك ئهو هاوس���هران ه نهتوان���ن تاكۆتایی ب ه
ههست بهكهمی دهكهن كه ناتوانن وهكو جوتی بمێننهوه ،یان جیا دەبنهوه یان
ژنانى دیكه ببنه خاوهنى مناڵ ،لهالیهكى پیاوهك ه ژنێكى دیكه دێنێت.
تریشهوه بهمهۆیهوه زۆرجار ناچار دهبن شانۆ ،ناوى خوازراوى ژنێكى دانیشتوى
رازیی بن هاوسهرهكانیان ژنیان بهسهردا گهرمیانه ،بۆ (نهوژین) وتى« :ماوەی
هاوسەرگیری من تەنها  6ساڵی خایاند،
بێنن ،یاخود جیا ببنهوه.
گهالوێژ ،لهوب���ارهوه بۆ (نهوژین) وتى :دوای ئەوە جیابوینەوە ،بههۆی ئهوهى
«من ماوەی  30س���اڵە هاوس���ەرگیریم مناڵم نهدهبو».
ک���ردوە و مناڵ���م نابێت ،هەس���تێکی وتیش���ى« :ه���ە رچەن���دە م���ن و
ناخۆشم هەیە ،چونکە مێردەکەم حەزی هاوس���ەرەکەم زۆر یەکترم���ان خ���ۆش
لە مناڵە و منی���ش ناتوانم ئهو حەزهى دەویست و هاوسەرەکەم زۆرباش بو لە
گەڵمدا ،بەاڵم بەهۆی دەس���تتێوەردانی
بۆ بێنم ه دی».
ئهو ژنه باس���یلهوهكرد دوای  6س���اڵ خەس���ومەوە لە ژیان���ی تایبەتی ئێمە
هاوس���ەرگیریهكهیان ،بەوەی کە مناڵمان نابیت ،پێكهوهبونمان
تیپەربون���ی
هاوس���هرهكهى بڕیاری���داوه ژن بێنێت بهردهوام نهبو».
و ئێس���تا خاوەنی دو ک���وڕە .دهڵێت :ئهو ژن ه باس���یلهوهكرد ك��� ه هەرچەندە
«ل���هدواى ئهمهوه ژیان���م زۆر ناخۆش چەندینجار سەردانی پزیشکی پسپۆریان
بوه ،بەاڵم نەمدەویست ل ه هاوسهرهكهم كردوه لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت ،بەاڵم
جیاببم���ەوە و تائیس���تاش ل���ە گەڵی سودی نەبوه ،بەوشێوەیه دوای  6ساڵ

لەهاوسەرگیری ،لهیهكتری جیابونهوه .ئ���ەوا ئافرەتەک���ه بهیەکج���اری لەروی
توێژهرێك���ى دهرونی رایوای��� ه ك ه ئهم دەرونیەوە دەڕوخێت».
كێش���هیه ئهگهرچ���ی ل���ه بنهڕهتهوه جهختیش���یكردهوه« :ه���هر رێگایەکی
كێش���هیهكى فیس���یۆلۆژى جهستهییه ،ترهێن���دەی پاڵپش���تی مێ���رد ب���ۆ
بهاڵم كاریگهریی و لێكهوته دهرونیهكانى هاوسهرهكهى باش و گرنک نیه«.
ب���هاڵم بهپێچهوان���هى نمونهكان���ى
زۆرتر و كاریگهر تره.
ئاسۆ خهلیل ،بۆ (نهوژین)ى رونكردهوه :س���هرهوه ،ههندێكى دیك ه لههاوسهران،
«من���اڵ درێژهپێدهر یان ه���ۆکارە بۆ نهبون���ى مناڵ كاری نهكردوهته س���هر
گەورەبون���ی خۆشەویس���تی لهنێ���وان پێكهوهبونی���ان ،بهڵكو بهپێچهوانهوه و
هاوس���هران ،بۆیە نەبونی مناڵ هەردوال سهرباری ئهو فشاره زۆرهى لهسهریانه،
توشی گرفتی دەرونی دەکات ،بەتایبەت درێژهیان ب ه هاوسهرگیرییان داوه.
ئاڤ���ان ،ن���اوى خ���وازراوى ژنێك���ى
ئافرەتەکە».
وتیش���ی« :ئەگ���ەر بیت���و مێردەکەی گهرمیان���ه ،دواى ئهوهى دڵنیا دهبنهوه
بەپلەی یەکەم قبوڵی واقیعەکە نەکات ،ل���هوهى ناتوانێت مناڵ���ی ببێت ،بهاڵم

هاوسهرهكهى دهس���تبهرداری نابێت و
تائێستاش پێكهوهن.
ئ���هو بۆ (نهوژین) وت���ى« :ماوەی 26
ساڵە هاوسەرگیریم کردوە ومناڵم نابێت،
بهاڵم هی���چ کیش���ەیهکمان بهوهۆیهوه
لهنێوان دا دروست نهبوه».
وتیش���ی« :هەرچەندە ههندێك له خزم
و ناس���یاو و کەس���وکارهكهمان قسەی
ناخۆش دەکەن ب���ەوەی کە پێمدەڵێن
(وج���اخ کوێ���رە و مناڵ���ی نابێ���ت)،
یاخود بەوەی ک���ە نەوەیهکمان نیە لە
پیری���دا بەخێومان بکات ی���ان لەدوای
خۆم���ان ماڵەکەی بەن���او بکەین ،بهاڵم
هاوسهرهكهم گوێ بهو قسانه نادات».

قهڵهویی ..مۆتهكهى ژنان
◘ نهوژین ،دیالن ئهكرهم
چرۆ ،بۆ دهربازبون له قهڵهویی،
زۆر رێگهو چارهسهرى گرته بهر
لهبهكارهێنانى دهرمان و ریجیمی
جۆراوجۆر ،بهاڵم ههمو ئهمان ه
نهیانگهیاند به دهرهنجامێكى قایلكهر،
ههتاوایلێهات تاڕادهیهكى زۆر
دهستبهردارى خواردن ببێت ،ئهمهش
چهندین كێشهى الوهكی تری بۆ
دروستكرد.

کۆبونهوهی چهورى
ل ه جهستهى مرۆڤ
زیاد ل ه ئاستی
سنوردار دهبێت ه
قهڵهویی

ئهو ژن ه نمونهیهك��� ه لهو چهندین ژنهى
كهله كۆمهڵگهدا بهدهست زیادیی كێش
و قهڵهویی���هوه دهناڵێنن ،كێش���هیهك
ك ه خهریكه دهبیته مهترس���یی بۆسهر
ئایندهى بهشێكى زۆر ل ه ژنان.
بهش���ێك ل���هو ژنان���هى ك���ه قهڵهون،
باس���لهوهدهكهن كه بۆ ئهوهى دهربازبن
ل���هو دۆخهى تیای دان ،پهنایان بۆ زۆر
رێگا بردوه.
چ���رۆ محهم���هد 40 ،س���اڵ( ،ئیش���ی
چییه؟) ،ب���ۆ (نهوژین) وتى« :ماوهى
زیات���ر له  4مانگ��� ه دهرمانى گیایی و
چای س���هوزم خواردوه ،بهاڵم قهڵهوتر
بوم ،ئ���هم ماوه ل ه مۆڵێ���ك پاكهتێك
حهپم ب ه  60دۆالر كڕی ئهویش سودى
نهبو ،ئێستاش دهستم ب ه ریجیم كردوهو
هێن���ده خواردنم ك���هم كردهوهتهوه ك ه
سهرم دهسوڕێ هێزم تیا نهماوه».
كاتێ���ك ژن���ان بێئومێ���د دهب���ن ل��� ه
رێگهچ���ارهكان ،پهنا بۆ چهندین جۆری
جی���اوازى حهپ دهبهن ،ك��� ه ئهوانیش
بهش���ى خۆیان زیان و كاریگهریی دیك ه
لهسهر جهستهیان بهجێدێڵێت.
خاوهن���ى دهرمانخانهی���هك لهك���هالر،
باس���لهوهدهكات ئێس���تا یهكێ���ك لهو
دهرمانان���هى ب���رهوى ههی��� ه لهالیان،
دهرمانهكانى دژه قهڵهوین.
یاس���ین محهمهد ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:

«مرۆڤهكان بهشێوهیهكى گشتی پێیان
ئهوترێت قهڵهو كاتێك پێوانهى قهبارهى
جهستهیان زیاتره بهدابهشكردنى كێش
لهسهر دو جاى بهرزی».
وتیشی« :كاتێك چهورى ل ه جهستهى
مرۆڤ كۆدهبێتهوه تاوهكو زیاتر له ئاستی
سنوردار و ئاسایی كۆنترۆڵكراوى خۆی،
دهبێت ه قهڵهوی���ی ،ئهمهش كاریگهرى
خراپی ئهبێت بهس���هر تهندروستی ئهو
كهس��� ه و سهردهكێش���ێت بۆ چهندین
جۆری نهخۆشی».
جۆری نهخۆشیهكانیش���ی بهمشێوهی ه
ریز كرد« :دڵ و دهمارهكان ،شهكرهى
ج���ۆری دوهم ،نهخۆش���ى جهمگهكان،
ناڕهحهت���ی دهرون���ی و ههروهها چهند
جۆرێكی نهخۆشی شێرپهنجه».
ئهو پزیش���كه ،نهشتهگهریی جوانكاریی
بۆ رزگاربون له قهڵهویی پێ باش نییه،
چونكه بهوتهى خۆی رێگاى سروش���تی
ههی��� ه ك ه دهتوانیت بههۆیهوه كێش���ت
دابهزێنى.
ه���هروهك رێنمایی ئهو كهس���انهى كرد
ك��� ه قهڵ���هون ،ب���هوهى خواردنی كهم
و تهندروس���ت ههڵبژێ���رن و ههروهها
بهردهوامبن لهس���هر وهرزش و چاالكی
جهستهیى ،ك ه بهوتهى خۆی تاڕادهیهكى
زۆر مرۆڤ له قهڵهویی دور دهخهنهوه.

«بهش���ێوهیهكی گشتی خواست لهسهر جارێك ئهم نهشتهرگهرییان ه ب ه ئاسانى سمبول حسێن 28 ،ساڵ ،بۆ (نهوژین)
دهرمانى خۆالوازك���ردن زۆره ،ئهمیش و باش���یی ئامانج ناپێكن ،بهڵكو وهك وت���ى« :كێش���م رۆژ دواىرۆژ زی���اد
بههۆی ئ���هوهى ژنى ئهوت���ۆ ههی ه ك ه لهحاڵهتهكهى (ش���هیما) دا رویدا ،بوه دهبێت ،هۆكارهكهش���ی كهمى پیاسهو
رێكردنه«.
ریجیمی كردوه بهش���ێوهى نازانستى و مۆتهكهى ژیانى.
س���ودى نهبوه بهڵكو زیانیشی ههبوه ،ئهو ك ه ژنێكى تهمهن  43ساڵه و (ئیشی پزیش���كێك ،قس���هكهى (س���مبول)
چییه؟) ،بۆ (نهوژین) وتى 8« :مانگ دهسهلمێنێت ل ه روى گرنگیی رێكردنهوه،
بۆیه پهنا بۆ دهرمان دهبات».
رهنگه دهرمان و چارهس���هر ،ههنگاوێك لهمهوبهر الى پزیشك ب ه  3ملیۆن دینار بهاڵم ئاماژه بهوهش���دهكات ك ه هۆكارى
ئاسان تر بێت لهو ههنگاوهى كه ژنانێكى نهشتهرگهرى دهرهێنانى چهوریم بۆكرا ،دیكهش ههیه.
تر ب���ۆ دهربازبون ل���ه قهڵهویی رویان راس���ته ورگم بچوك ب���وهوه و قهڵهویم د .ئاكۆ ئیبراهیم ،پزیش���كی پسپۆڕی
لێكردوه ،ك ه ئهویش (نهش���تهرگهریی) كهمبویهوه ،ب���هاڵم توان���اى مناڵبونم نهش���تهرگهریی گش���تى ،بۆ (نهوژین)
وتى :هۆكارهكانى ئهم حاڵهته ،زیادبونى
لهدهستدا».
یه.
ئێس���تا بهش���ێك ل ه ژنان ،ب���ۆ ئهوهى بهش���ێكى تر ل���هو ژنانهى ك ه توش���ى خ���واردن و كهمبون���ى جوڵهو چاالكی
دهربازی���ان بێت لهو قهڵهوییهى پێوهى قهڵهوی���ی ب���ون ،باس���لهوهدهكهن ك ه جهس���تهیه ،ههروهها ههندێك جاریش
گی���رۆدهن ،نهش���تهرگهریی جوانكاریی بهوهۆی���هى ش���وێنی ئهوت���ۆ نیی ه بۆ هۆكارى بۆماوهیی (ویراسی) ههیه».
و الوازك���ردن و الدان���ى چهوری ئهنجام وهرزش كردن و رێكردن و پیاسهكردن ،ئ���هو پزیش���كه ،زیات���ر رونكردنهوهى
زانس���تیی لهب���ارهى قهڵهویی���هوه دا
دهدهن ،بهاڵم گرفتهك��� ه ئهوهی ه ههمو بۆیه توشى ئهو حاڵهته دهبنهوه.
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گلهیی و رهخنهى ژنان له نهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب چیه؟
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
«ئەوەی سەردانی نهخۆشخانهى
شههید شێرەی نەقیب دەکات تەنها
ناچارییە ،ئەگینا کەسێک پارەی
هەبێت رو لەوێ ناکات ،من دوای
ئەوەی ئەوەم بینی کە بەسەر
خۆشکەكهمداهات ،بڕیارم دا هەرگیز
بۆ نەخۆشی ژنانەی خۆم رو لەو
نهخۆشخانهیه نهكهم».
(ئامینه)ى تهمهن  45ساڵ،
بهمشێوهی ه نیگهرانیهكانى خۆی ل ه
نهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب
بۆ ژنان و مناڵبون ل ه كهالر خست ه رو.
ئهو نهخۆشخانهیه ،تاك ه نهخۆشخانهى
تایبهتمهن���دى ژن���ان و مناڵبون��� ه ل ه
س���نورهكه ،ك���ه نهك ه���هر گهرمیان،
بهڵكو ل ه ناوچهكانى تریشهوه سهردانی
دهكرێت .بهاڵم نهخۆشخانهكه روبهڕوى
زۆر رهخنهو تێبینی دهبێتهوه.
ئامین���ه ،ك ه ن���اوى خ���وازراوى ژنێك ه
لهكهالر ،بۆ (نەوژی���ن) وتى« :من کە
خوش���کەكهم مناڵی لەبارچو سەردانی
ئهو نهخۆش���خانهیهمان ك���رد ،زیاد لە
بیس���ت جار بانگم كردن ك ه بێن بهالى
خوش���كهكهمهوه ،بەاڵم هی���چ جوابیان
نهدامهوهو خۆیان بەمۆبایلهوه سەرقاڵ
کردب���و و ئەویش هەر ب���ەدەم ئازارهوه
دهتالیهوه».
لهبهرامبهردا ،بهڕێوهبهرى نهخۆشخانهى
ش���ههید ش���ێرهى نهقیب ب���ۆ ژنان و
مناڵب���ون ،د .بهن���از جهلی���ل ،وتى:
«بەپێی پێویست بەدهم نەخۆشەکانەوە
دەچین ،ئهو كاتانهش كهباس دهكرێت،
خۆمان لێی ئاگادارین و پێویست دهكات
بمێنن���هوه ،بهاڵم خهڵكى لهوه تێناگهن
ك��� ه ئهوه مهس���هلهیهكى پزیش���كییهو
لەهەمو شتێك ناڕهزایهتى دهردهبڕن».
یهكێك���ى تر ل���هو رهخنان���هى ك ه ل ه
نهخۆشخانهكه دهگیرێت ،ئهوهیه كه ل ه

هیچ نهخۆشێكم
ناچار نهكردوه
سهردانى
عهیادهكهم بكات

بهرامبهر ههر كارێك كه كارمهندهكانى
دهیكهن ،داواى ب���ڕه پارهیهك دهكهن،
ئهگ���هر پێی���ان نهدرێت ئ���هوا بێڕێزیى
دهنوێنن بهرامبهر به نهخۆشهكه.
نەس���رین 35 ،س���اڵ ،ناوی خوازراوی
ئافرەتێکی ت���ره ،بۆ (نهوژین) دهڵێت:
«دوای مناڵ بونم لهنهخۆشخانهكه ،بۆ
پاککردنەوەى خۆم داوای بڕە پارەیەکی
زۆری���ان لێکردم ،بهاڵم م���ن پێم نهدان
و بەه���ۆی نەدانی ئ���ەو پارەیهوه ،بێ
رێزیەکی زۆرم بەرامبەر کرا».
ل���ه بهرامبهریش���دا بهرێوهب���هرى
نهخۆشخانهى ش���ههید شێرهى نهقیب،
وهاڵمدهدات���هوه و دهڵێت« :تەنها یەک

حاڵەت���ى لهو ش���ێوهی ه رویدا کە داوای
بڕە پارەیەک���ی زۆری کردبو ،منیش ل ه
بهرامب���هر ئهو كاره دا س���زام دا و لە
کارەکەی دورم خستەوە ،بۆی ه ل ه دواى
ئهو حاڵهتهوه ش���تى لهو شێوهیه روى
نهداوهتهوه».
زۆرێك ل ه ئافرهت���ان باس لهوه دهكهن
ك���هوا پزیش���كهكان ب���ۆ بهرژهوهندى
خۆیان و دهس���تكهوتنى بڕه پارهیهك،
نهخۆش���هكان ل ه نهخۆشخانهى شههید
ش���ێرهى نهقی���ب چارهس���هر ناكهن و
بانگهێشتیان دهكهن بۆ نۆڕینگهكانیان.
د .بوش���را مهرعى ،پزیشكی پسپۆرى
نهخۆش���یهكانى ژن���ان و مناڵب���ون

لهنهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب
بۆ ژن���ان و مناڵبون ،ئهو تۆمهتان ه رهد
دهكاتهوهو بۆ (نهوژی���ن) وتى« :هیچ
نهخۆش���ێكم ناچار ب���هوه نهكردوه ك ه
سهردانى عهیادهكهم بكات ،تهنها ئهوه
نهبێت ك ه ئافرهتێك دێت و نهخۆش���ى
دكتۆرێك���ى ت���ره و كات���ى زۆرى ماوه
ب���ۆ مناڵبونهك���هى ،دهینێرمهوه بۆالى
دكتۆرهكهى خۆى ،چونكه ئهو باشتر ل ه
بارودۆخى دهزانێت».
بهڕێوهبهرى نهخۆش���خانهكهش پێیوای ه
كهنابێت باوهڕ بهههمو ئهوان ه بكرێت ك ه
دهوترێت.
د.بهناز جهلی���ل ،بۆ (نهوژین) دهڵێت:

« نابێت بڕوا ب���ە هەمو کەس و ههمو
قس���هیهك بكرێت ،چونکە خەڵکی ئێمە
لە زۆر ش���ت ناڕازین ،لهگهڵ ئهوهش���دا
هەندێك ک���ەم و کورتیمان هەیە وەکو
نەبونی پزیش���ك بۆ پش���کنینی مناڵی
تازە لەدایکبو».
لهبارهى «بێڕێزییكردن» به نهخۆشهكان
وهك ئهو ژن ه ئاماژهى بۆكرد ،بهڕێوهبهرى
نهخۆشخانهى ش���ههید شێرهى نهقیب،
وت���ى« :هیچ کەس بەبێ هۆکار بێڕێزی
ناکات ،بۆیە ئەگەر کەسێک لێرە بێڕێزی
بکات بێگومان خراپتری بەرامبەر کراوە،
بگرە ئ���ەو بێڕێزیان���هى بەرامبەر ئێم ه
دەکرێ���ت هیچ ک���ەس ناتوانێت قبوڵی
بکات ،بهاڵم ئێمه ه���هر بهردهوامین ل ه
خزمهت كردن».
تهری���ب لهگ���هڵ ئ���هو گلهییان���هى ك ه
ئاراس���تهى نهخۆش���خانهى ش���ههید
ش���ێرهى نهقی���ب دهكرێ���ت ل���ه روى
خزمهتگوزاریی���هوه ،بهاڵم بهش���ێك ل ه
ژنان به پێچهوانهوه پهس���نى باشی ئهو
نهخۆشخانهی ه دهكهن.
ش���هرمین عهل���ى 28 ،س���اڵ ،ژنێكى
دانیش���توى ك���هالره ،ب���ۆ (نهوژی���ن)
دهڵێت« :من به زۆرى س���هردانى ئێره
دهكهم ،هیچ گلەی���م نیە ،بگرە ئەوەی
كارمهندهكانى ئێره بۆمانى دهكهن زۆر
و باشه».

«باوکم دەڵێت نامەوێ تانە و تەشەرم لێبدرێت بەهۆی خوێندنەکەی تۆوە!»

کچە گوندییەکان ناچار دەکرێن واز لە خوێندن بهێنن

◘ نهوژین ،خهاڵت ساڵهح*
ههتائێستاش یهكێك لهو خهون ه
خۆشانهى ك ه (سارا) دهیبینێت،
ئهوهیه كه بهردهوام بێت له خوێندن و
له قوتابخانهكهى دا بمێنێتهوه ،ئهویش
بهوهۆیهى لهالیهن خێزانهكهیهوه
پێیڕاگهیهنراوه تهنها ئهمساڵ دهتوانێت
بخوێنێت و ساڵی داهاتو له قوتابخان ه
دهردههێنرێت ،ئهویش بهوهۆیهى كچه!
لهبهشێكى زۆری گوندهكانى گهرمیان،
ئاس���تهكانى خوێن���دن تاڕادهیهك���ى
دیارییكراو بۆ كچان ب ه رهوا بینراون ،لهوه
زیاتر رێگهیان پێنادرێت درێژه بهخوێندن

بدهن ،بهڵكو لهالیهن خێزانهكانیانهوه ل ه ئ���هوهى زیاتر برینی ئ���هو كیژۆڵهیهى
خوێندن دهردههێنرێن و كارى ناوماڵ و بهسوێكردوه ،ئهوهی ه كه براكانى ههمو
ئاژهڵدارییان پێدهكرێت و ل ه تهمهنێكى ئازادیهكى خوێندن و دهرودهشت كردنیان
ههیه ،بهاڵم ئ���هو بهپێچهوانهوه ،ههمو
كهمیشدا بهشو دهدرێن.
سارا ،تهمهنى  11ساڵه ،ل ه قوتابخانهكهى دهرگایهكیان به رودا داخس���توهو تاك ه
خۆی���دا ل ه گوندێك���ى گهرمیان چاومان دهرگاش ك��� ه ههمو خهون و ئاواتهكانى
پێكهوت ،ئاماژهى بهوهكرد ك ه ساڵێكى پێوهههڵواس���یوه ،چهند مانگێكى ترهو
تر لێرهدا نایبینن���هوه ،چونك ه لهالیهن ئهویشی لێدادهخرێت.
خێزانهكهیهوه پێیڕاگهیهنراوه كه چیتر ئهم حاڵهتهى ك ه روبهڕوى سارا بوهتهوه،
چارهنوس���ی زۆرێك ل���هو كچانهن كهل ه
بهردهوام نابێت لهخوێندن.
بهدڵشاكاوییهكهوه وتى« :من ئێستا ل ه گوندهكانى گهرمیان دان ،كاتێك بههۆی
قوتابخانهم بۆی��� ه ئهتوانم ئێوه ببینم ،عهقڵیهت���ى كۆمهاڵیهتیی دواكهوتوهوه،
س���اڵێكى تر نایهم���ه قوتابخانه ،باوكم كچهكان ك ه دهگهن ه تهمهنى پێگهیشتن،
دهڵێ���ت گ���هوره بوى با قس���ه نهیهت ه ل���ه قوتابخان ه دهردههێنرێن و بهكهمیی
رێگهی���ان پێ���دهدهن خوێن���دن تهواو
سهرمان».

قهیرانى دارای���ى و نهبونى ئیمكانیاتى
خێزانهكان».
ئ���هو چاالكوانه ئهم پاس���اوانه ب ه الواز
دهزانێت و دهپرس���ێت« :ئهگهر تواناى
داراییان نیی ه ئهى بۆچى كوڕهكانیان ل ه
كچانى گوندهكان
قوتابخان��� ه دهرناهێنن و تهنها كچهكان
دهردههێنن؟»
بهبیانوى جیا
ژین���ۆ ،ئ���هم حاڵهت ه به مهترس���یهكى
لهخوێندن
گهوره دهزانێت لهسهر ئایندهى كچان ل ه
گهرمیان بهگشتى ،بهپێویستى دهزانێت
دهردههێنرێن
الیهن���ه بهرپرس���هكان ل ه پ���هروهرده،
چارهس���هرێكى بۆ بدۆزن���هوه «چونك ه
داهات���وى كچ���ان ب���هرهو لهناوچ���ون
دهچێت».
بكهن.
ئهم حاڵهتهى روبهڕوى كچانى گوندهكان
گوندێكى
كچێكى
خوازراوى
ناوى
سازان،
دهبێتهوه ،بهپێی یاسایهكى تایبهتمهند،
ت���رى گهرمیان���ه ،س���هربوردهى خۆی به توندوتیژی و پێشێلكاریی مافهكانى
بهمشێوهیه خس���ت ه رو «ل ه پۆلى دوى ژنان و كچان ههژمار كراوه ،پارێزهرێك
ناوهندى دهركرام ،وتیان تۆ پێویس���تت ئام���اژه ب���هوهدهكات كهدهتوانرێت لهو
ب��� ه خوێندن و نوس���ین نیه ،ئێس���تا روهوه سكااڵ تۆمار بكرێت.
تهمهنم  20س���اڵه ،ههم���و ژیانم بوهت ه لوئ���هى س���هلیم ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:
ئ���هوهى كاروباری ماڵهوهو ئاژهڵدارییان «یاس���اى بهرهنگاربونهوهى توندوتیژى
بۆ بكهم».
خێزانى ،باس���ى زۆر ل���ه كار و كردهوه
كاتێكدا
ه
ل
كات،
ه
د
ه
و
ه
باس���ل
ئهو كچ���ه
توندوتیژیی���هكان دهكات بهرامب���هر ب ه
اڵم
ه
ب
ى،
ه
ك
ه
خوێندن
ه
ب
ه

بو
دڵخۆش
زۆر
رهگهزی مێ ،ل���ه نێوانیاندا توندوتیژی
ى
ه
دڵخۆشیی
م
ه
ئ
ڕاون
ه
گ
ه
لێن
ى
ه
ك
ه
خێزان
بهرانبهر بهمناڵ».
ب���هردهوام بێت و ئایندهی���هك بۆخۆی وتیش���ی« :دورخس���تنهوهى كچ���ان
بونیاد بنێت.
لهخوێن���دن پێش���ێلكارییهكى زهق���ی
زۆرێك
ڕوى
ه
روب

ه
نوس
ه
چار
م
ئهگهرچی ئه
مافهكان���ى مرۆڤه ،ئهركى دایكه قبوڵى
كاندا
ه
گوند
ه

ل
ه

ك

ه
و
ه
ت
ه
كراو
لهو كچان ه
ن���هكات لهالیهن ب���اوك یان ك���وڕهوه
كان
ه
پاساو
ئێستادا
ه
ل
اڵم
ه
ب
یانخوێند،
ده
كچهك���هى ل���ه خوێن���دن دهربهێنرێت،
،
ه
نیی
تیی
ه
اڵی
ه
كۆم
نى
ه
الی
و
ه
یب
ه
ع
نها
ته
ئهگهرن���ا ههركهس���ێك ه���هواڵ بدات ه
.
ه
كراو
ڵ
ه
تێك
داراییشی
نی
ه
الی
ڵكو
به
داواكاری گش���تى ،ئهوا ئهو كهس���ان ه
رێكخراوى
تیمی
ندام���ی
ه
ئ
لیل،
ه
ژینۆخ
روب���هڕوى لێپێچین���هوهى یاس���ایی
وادی لهگهرمی���ان ك��� ه لهگوندهكان���ى دهبنهوه».
س���نورهكهدا چاالك���ن ،ب���ۆ (نهوژین)
وتى« :كچان���ى گون���دهكان بهبیانوى * ئهندامى تیمی رێكخ���راوى وادی ل ه
جی���ا لهخوێن���دن دهردههێنرێن ،وهك :گهرمیان
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پیاوان بهرگدوریی بۆ ژنانیش دهکهن
ژنێک :شێوازى مامهڵهكردنی بهرگدورهکان جوانه و لهكاتى دیاریكراودا جلهکان تهواو دهكهن
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
كارى بهرگدورى تایبهت به ئافرهتان
ئهگهر چى بهزۆرى لهالیهن ژنانهوه
دهكرێت ،بهاڵم لهم چهند ساڵهى
رابردودا پیاوان دهستیان داوهت ه
ئهو كاره و به رێژهیهكى زۆریش
ژنان سهردانیان دهكهن بۆ دورینى
جلهكانیان ب ه هۆكارى ئهوهى
كه متمانه له نێوان خۆیان و
سهردانكهرانیاندا دروست كردوه.
ئارام غالب )34( ،س���اڵ ،ك ه پیشهى
بهرگدورییه لهناو بازاڕى ش���ارى كهالر،
س���هبارهت ب ه س���هردانكردنى ئافرهتان
بۆالیان بهمهبهستى دورینى جلوبهرگ،
بۆ (نهوژین) دهڵێ���ت« :ماوهى ()20
ساڵ ه خهریكى ئهم كارهم ،جلوبهرگ بۆ
ژن���ان دهدورم و ب���هزۆرى جلى كوردى
دهدورم لهگهڵ مۆدهش».
له سااڵنى پێش���وتر بهرگدوریكردن بۆ
ژنان ل ه الیهن پیاوانهوه ش���تێكى نامۆ
بوه ،بهاڵم له ئێس���تادا دۆخهك ه ئاساى
بوهتهوه و تهنانهت بهش���ێكى ئهوانهى
كه س���هردانى ئهو بهرگ���دوره پیاوان ه
دهكهن بون ب ه هاورێ.
ساالر عهزیز )36( ،ساڵ ،بهرگدورێكى
دیك���هى ژنان ه ل ه بازاڕى كهالر ،دهڵێت:
«پێش���تر جل���ی پی���اوان و ژنانیش���م
دهدوریی ،بهاڵم لهم چهند ساڵهى دوایی
دا ك���ردم ب ه هى ژن���ان ،ئهگهرچى ئهو
كهسانهى ك ه سهردان دهكهن ههندێكیان
باشن و ههندێكیشیان مامهڵ ه كردن ل ه
گهڵیدا سهخته ،بهاڵم ههر ئاسودهم ب ه
پیشهكهم».
وتیش���ى :ج���اران ئهگ���هر ئافرهتێك
هاتبایه بۆ الى خهیاتێكى پیاو س���هیر

جگه ل ه ئافرهتانى
كهالر هى دهرهوهى
شاریش سهردانمان
دهكهن
بو ،ب���هاڵم ئێس���تا دۆخهك ه ئاس���ایى
بوهتهوه و تهنان���هت لهگهڵ زۆرێك ل ه
سهردانكهرهكانم بوین ب ه هاورێ.
ئاماژهى بهوهش���كرد :ههمو جۆره جل
و بهرگێك���ى تایبهت ب ه ژن���ان دهدروم
تهنانهت جلى كاڵو عهبای تهخهروجیش
دهدورم ،ب���ۆ ههر جلێكیش كه دهیدورم
قیاسى كهس���هكه دهكهم ئینجا كارهك ه
دهكهم.
جیاواز ل ه س���ااڵنى پێش���وتر كه سهیر
دهبو ئافرهتێك س���هردانى بهرگدورێكى
پیاو بكات و قیاس���ى بگرێت ،تهنانهت
لهالیهن مامۆستایانى ئاینیش رهخنهى
ب���ه دوادا هاتوه و زۆرێك ل���ه ژنان ل ه
ماڵهوه خۆیان قیاسیان بردوه و جلیان
ب ه دورین دهدا ،بهاڵم له ئێستادا دۆخهك ه
بهالى كۆمهڵگاوه ئاسایى بوهتهوه.
عادل خهیات )45( ،ساڵ ،بهرگدورێكى
ترى جل���ی ئافرهتانى ش���ارى كهالره،
سهبارهت ب ه پیشهكهى و مامهڵهكردنى
لهگهڵ ژناندا بۆ (نهوژین) دهڵێت« :من
بۆ م���اوهى ( )20س���اڵ ه خهریكى ئهم

كارهم و دوهم خهیات���ى پیاوم ك ه جلى
ئافرهتانم دوریوه له كهالر».
وتیشى« :ل ه كاتى خۆى مامۆستایانى
ئاین���ى چهندینجار وتی���ان نابێت جلى
ئافرهت���ان بدورین ،بهاڵم م���ن چونك ه
پیش���هكهى خۆمم خۆش دهویس���ت و
متمان���هم ب ه خۆم و پیش���هكهم ههبو،
بهردهوام بوم».
بهرگدورانى پیاوان ك��� ه جلى ئافرهتان
دهدورن ،جگه له ئافرهتانى كهالر ،هی
دهوروبهریش سهردانیان دهكهن.
مهری���وان عهبدوڵ�ڵ�ا )30( ،س���اڵ،
سهبارهت به كاركردنى ل ه بوارى دورینى

جلوبهرگى تایبهت به ژنان بۆ (نهوژین)
دهڵێ���ت« :من بۆ ماوهى ( )5س���اڵ ه
خهریكى پیش���هى دورین���ى جلوبهرگى
ژنان���م و زیاتر جلى ك���وردى دهدورم و
جیاواز ل ه بهرگدورهكانى تر جل دهدورم
و دهیفرۆش���م ،لهگهڵ ئهوهش���دا ژنان
ب ه زۆرى س���هردانم دهك���هن و جگه ل ه
ئافرهتانى كهالر هى دهرهوهى ش���اریش
سهردانم دهكهن به تایبهت خانهقین».
وتیش���ى« :مامهڵهكردن لهگهڵ ئافرهت
ههندێك جار س���هخت دهبێت ،بهاڵم ب ه
ه���ۆى ئهوهى پیش���هكهى خۆمم خۆش
دهوێت بهردهوامم و بهردهوام دهبم».

لهبهرامبهر ئهوهى كه پیاوان بهرگدورى
بۆ ژنان دهكهن ،ئافرهتانیش پێیانوای ه
پی���اوان جوانتر ب���هرگ دورى دهكهن و
له سهر كاتى دیاریكراودا جلهكانیان بۆ
دهدورن.
ئهوین محهمهد )23( ،س���اڵ ،یهكێك ه
لهو كهسانهى ك ه س���هردانى بهرگدوره
پی���اوهكان دهكات بۆ دورینى جلهكانى،
ب���ۆ (نهوژی���ن) دهڵێ���ت« :ش���ێوازى
مامهڵهكردنی���ان جوان��� ه لهگ���هڵ
س���هردانكهرهكانیان و ئیشهكهش���یان
جوان���ه و ههروهها ل ه كاتى دیاریكراودا
تهواوى دهكهن».

ژنان بهكاره دهستیهكانیان ئاههنگهكان دهڕازێننهوه
◘ نەوژین ،ئاال عەزیز
ئهگهر پێشوتر دهستڕهنگینی ژنان
له بهرگدورى و ئارایشت دا كورت
بوبێتهوه ،ئهوا ئێستا ژنان لهگهرمیان
چهند بوارێكى دیكهیان دوزیوهتهوه
كهتیایدا پهرهیان به دهستڕهنگینی
خۆیان داوه ،یهكێك لهو كارانهش:
رێكخستن و رازاندنهوهى ژور و
مێزى ئاههنگى بۆنه كۆمهاڵیهتیی ه
جیاوازهكانه.
ژمارهی���هك ئافرەت���ی ك���هالر ،كار و
پیش���هییهكى تایب���هت دهك���هن ،ك��� ه
بریتیی���ه ل ه رازاندن���هوهى ئهو ژوره ك ه
بۆن��� ه كۆمهاڵیهتییهكانى له مااڵندا تێدا
ئهنجام دهدرێت ،بهتایبهتى مارهبڕین و
خهنهبهندان.
بوش���را رزگار ،یەکێک لەو ئافرەتانەی
کەس���ەرقاڵی ئەم کارەیە ،بۆ (نەوژین)
وت���ی« :من بۆ ماوەی س���اڵێک دەبێ
دەس���تم بەم ئیش���ە کردوە ،سەرەتای
کارەکانم بەکاری بچوکی دەستڕەنگینی
دەستپێکرد و بەرە بەرە کارەکانم زیاتر
بو».
وتیش���ی« :من وەک خولیایەک دەستم
بەم ئیش���ە کرد ،هاوسەرەکەم پاڵپشت
و هاندەرم���ە و زۆر ئاس���ودەم لەگەڵ
کارەکەم».
ئ���هو ژن��� ه ئام���اژه ب���هوهدهكات ك��� ه
لەماوەیەک���ی کەم���دا ئیش���ەکانى باڵو
بوەتهوهو داواكاریی لهس���هر كارهكهیان
زیاتر بوه .دهڵێت« :راس���تە س���ەرەتا
داواکاری لەس���ەر مێزی مارەکردن کەم
بو ،بەاڵم ئێس���تا لەئاستێکی باشدایە و
بوهتە شتێکی باو لەناو خەڵک دا».
(فیراز عەبدوڵاڵ)ی تەمەن  27س���اڵ،
یهكێك���ى تره ل���هو ئافرهتان���هى كارى
رازاندنەوە و جوانکردنی مێزی مارەکردن

سەرەتا داواکاری
لەسەر مێزی
مارەکردن کەم بو،
بەاڵم ئێستا باشە

دهكهن ،بۆ (نەوژین) وتی« :من ماوەی داواکاریی���ان هەی���ە بە تاکس���ی بۆیان
دو س���اڵە دەس���تم ب���ەم کارە کردوە ،دەنێرم».
لەسەرەتایا داواکارییەکی زۆر کەم هەبو فیراز-یش وتى« :گەیاندنی داواکاریەکان
لەس���ەری ،بەاڵم دوای ئەوەی بو بە باو بەپێی خواس���تی کەس���ەکەیە ،ئەگەر
لەناو خەڵک بەرە بەرە داواکاری زۆر بو بیانەوێ���ت ئ���ەوا خۆم���ان ئەڕۆی���ن و
مێزەکانی���ان ب���ۆ رێک دەخەی���ن ،یان
لەسەری».
ئهو ژنانه ،ههڵدهس���تن ب ه ئامادهكردنى خۆیان دێن و لێمان وەردەگرن».
بابهت���ى جوانكاریی و رازاندنهوه بۆ مێز ئهو ژنانهى لهو بوارهدا كاردهكهن ،بهم
و ژورهكان ك���ه بۆنهكهیان تێدا ئهنجام ئاس���ت ه رازیی نین ك ه كارهكهیان پێی
دهدرێت ،ههندێكیان خۆیان دهیگهیهنن ه گهیشتوه ،بهڵكو چاویان لهوهی ه برهوى
مااڵن و ههندێكى تریش���یان خێزانهكان زیات���رى پێب���دهن و كارى جوانتریش
ئهنجام بدهن.
خۆیان دێن بۆ وهرگرتنیان.
بوش���را ،وتى« :زۆرجار خاوەنەکانیان بوش���را ،وتى« :بیرم لەوە کردوهتەوە
دێ���ن لەماڵەوە لێم وەردەگرن ،بەاڵم بۆ ئیش���ەکەم گەورەت���ر بک���هم و زیات���ر
ئەو کەسانەی کە لەدەرەوەی کەالرەوە بەرەوپێشی ببهم».

لهم بوارهدا ،ئێس���تاش لهگهڵ (فیراز)
كاردهكهین و ل ه گروپهكهشمان كارهكان
دهخهین ه رو».
ماریا عهزیز ،یهكێكى دیكهیه لهو كچانهى
كهلهم بوارهدا كاردهكات ،نایش���ارێتهوه
ك ه قهیرانى دارای���ی رۆڵی ههی ه لهوهى
ئیشهكهیان بهباشیی نهچێته پێشهوه.
ئهو ك ه  4مانگه لهو بوارهدا كاردهكات،
وت���ى« :ئێس���تا زۆر كهس ئاش���نان
ئهم حهزی بهرهوپێش���چونه ،واى ل ه دو ب��� ه كارهكانم���ان و حهزی���ان لێیه ل ه
ل���هو ئافرهتان ه كردوه كهل���هم بوارهدا ئاههنگهكانیاندا جوانكارییان بۆ بكهین،
كاردهك���هن ،ل���ه ت���ۆڕى كۆمهاڵیهتی بهاڵم قەیرانی دارایی وایکردوە نەتوانن
فهیسبوك گروپێك دروستبكهن بهناوى داوامان بك���هن یان ئهو جوانكاریانهیان
( )kalar weddingك���ه لهرێگهیهوه بۆ بكهین كه تایبهت و جوانترن».
بهره���هم و كارهكانیان نمایش دهكهن و بهاڵم وادیاره ئهو ژنان���هى لهو بوارهدا
ههروهها لهگهڵ كڕیارهكانیش رێكدهكهون كاردهكهن ،خولیاكانی���ان گهورهتره ل ه
سستى بهرهوپێشهوهچونى كارهكانیان
لهسهر ئهنجامدانى كارهكان.
چ���اوان خەس���رەو 23 ،س���اڵ ،ك��� ه بهكاریگهری���ی قهیرانى دارایی ،تهنانهت
بهه���اوكارى (فی���راز)ى هاوڕێ���ی لهو ههندێكی���ان بیری���ان لهوهكردوهت���هوه
بوارهدا كاردهكات ،وتى« :سەرەتا تەنیا دوكانى تایبهت بهم پیشهی ه بكهنهوه.
وەک خولیا چەند مێزێکم بۆ هاوڕێکانم چ���اوان ،وتى« :بۆ زیاتر گەورەکردن و
ئامادەک���رد و دەستخۆش���ییەکی زۆرم بەرەوپێشبردنی ئیش���ەکەمان ،بیرمان
بۆهات ،ئەمە بوە هۆکارێک کەبیر لەوە لەکردنەوەی دوکانێ���ک کردوهتەوە بۆ
بکەمەوە کەدەس���ت بە کارکردن بکەم ئهوهی کارهکانمانی تێدا بکهین».
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جوان ،بهرگدورێكى خاوهنپێداویستی تایبهت

باس���یلهوهكرد ك��� ه هەر ل���ە تەمەنی
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
مناڵییەوە ،دوای ئەوەی توانای رۆشتنی
بۆ دروست بوه ،دایكى هەستی پێكردوه
ئهو دۆخە ناهەموار و ناسەقامگیرەی
كە توانای بیستنی نییە ،دواتریش بۆیان
كە (جوان)ی تێدایە ،بەهۆی ئەوەی
خاوەن پێداویستیی تایبەتە (نابیست دەركەوتوه كە توانای قسەكردنیش���ی
نییە.
و نهگۆیە) ،چۆكی پێ دانەداوە و
جوان ،هەر بە مناڵی تێكەڵی مناڵەكانی
نە بۆتە رێگر ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
خاڵی دەبێت و لەوانەوە فێری درومان و
توانیویهتى پهره بهتواناكانى بدات
ئیشی بهرگدوریی دهبێت ،سەرەتا وەك
و ببێت به بهرگدورێكى شارهزا و
الس���اییكردنەوەیەك لەس���ەر عەالگەی
بهناوبانگ.
س���پیی خ���ۆی فێ���ری بڕی���ن دەكات،
ج���وان محەم���ەد خ���در 43 ،س���اڵ ،دواتر لهس���هر قوماش كارهك ه جێبهجێ
دانیش���توی ناحیهى رزگاریی س���هر ب ه دهكات.
كهالرە ،ههر له زگماگهوه توانای بیستن دایك���ی جوان ،ب���اس لەس���ەرەتاكانی
و قسەكردنی لهدهس���تداوه ،سهرباری فێربون���ی كچەك���ەی دەكات ل��� ه كاری
ئهمهش ،لهئێستادا كاری بهرگدوریی و درومان.
چنین دهكات و ژنانیش رۆژان ه سهردانى وت���ى« :پێمی���وت كه بڕۆم قوماش���ی
كەوایەك بكڕم ئهو ب���ۆم دەدورێت ،ب ه
دهكهن.
(لهی�ل�ا)ى خوش���كی (ج���وان) ،باوكیش���ی وت قوماشی قاتێك بێنێت و

قاتێكى بۆ دەدورێت».
لەس���ەرەتاوە رازی نەبون قوماشهكانى
بۆ بێنن بەو پاس���اوەی كە قوماشەكان
خەس���ار دەكات و س���ەر ل���ە دوری���ن
دەرن���اكات ،ب���ەاڵم بەهۆی س���وربونی
جوان���ەوە دایك و باوك���ی ناچار دەبن،
دڵی كچەكەیان نەش���كێنن و بەداواكەی
رازی ببن.
دوات���ر ك ه (جوان) دەس���ت دەكات بە
دورین���ی كەواكەی دایك���ی و قاتەكەی
باوك���ی و بەش���ێوەیەكی زۆر ج���وان
تهواویان دهكات ،ماڵەوەیان سەرس���ام
دەكات.
ه���هر دواى ئ���هم روداوهش خێزانەكەی
دەزان���ن كچەكەی���ان بەهرەیەكی هەیە،
بۆیە پشتگیری دەكەن ،تاكو زیاتر برەو
بە تواناكانی بدات.
دوای ئ���ەوەی خێزانەكەی مەكینەیەكی
درومان���ی بۆ دەك���ڕن ،ج���وان ژیانی

جوان ،له زگماگهوه
توانای بیستن
و قسەكردنی
لهدهستداوه

لە ئیشەكەی خۆم
رازییم و دڵم پێی
خۆشە

دەچێتە قۆناخێك���ی ترەوە و ئەم كارە
دەبێتە هاوڕێیەكی بەردەوامی.
باوكی جوان ،باسلەخۆشحاڵی خۆی بۆ
ئهم بههرهیهی کچهکهی دهکات.
ئاماژهی بهوهک���رد ک ه كچەكەی بەهۆی
ئەوەی بە كارە ناوازەكانی خەڵكانێكی
زۆر س���ەردانی دەكەن و جلەكانیان الی
دەدورن ،ئەمەش لهی���هک کاتدا بوهت ه
ه���ۆی ئهوهی خ���ۆی ئاس���وده بێت و
ههروهک بش���بێت ه س���هرچاوهی بژێوی
و داه���ات ب���ۆ خ���ۆی و تهنان���هت بۆ
خێزانهکهیشی.
ئ���هو بههرهی���هى (ج���وان) ههیهتى،
وایكردوه ناوبانگ���ی وهكو بهرگدورێكى
باش���ی ژنان ل ه ناحیهكهدا باڵوببێتهوه،
ههربۆی ه ژمارهیهكى بهرچاو ل ه ژنان بۆ
كارى خهیاتى دهچن ه الی.
دڵس���ۆز خورشید 43 ،س���اڵ ،یەكێكە
لەو ژنانەی كە ب���ۆ كاروباری درومانی
سەردانی (جوان) دەكات.
وت���ی« :من دەمێك���ە جلوبەرگی خۆم
و مناڵەكانیش���م دێنم���ە الی ج���وان،
ل���ە ئیش���ەكانی رازی���م و خەیاتێك���ی
زۆرباشە».
دڵسۆز ،باس���یلەوەش كرد كە (جوان)
هێن���دە تێكەڵ���ی كارەكەی ب���وە ،بە
تەنیا س���ەیركردنێك هەمو قیاس���ەكان
دەزانێت.
ئیناس محەمەد 24 ،ساڵ ،یەكێكی ترە
لەو ژنانەی ك���ە جلەكانی الی (جوان)

دەدورێ .وێڕای ئەوەی ماڵیان لە ماڵی
جوانەوە دورە ،بەاڵم ئەمە نەبۆتە رێگر
لەوەی جلەكانی الی ئهو بدورێ.
ئیناس ،باس���لەوەدەكات ك���ە «جوانە
خەیات» جلەكان���ی زۆرباش دەدورێت
و دەس���تڕەنگینە «چۆنم���ان بوێت وا
دەیدورێت».
بهپێ���ی ئامارێك���ى بەڕێوەبەرایهت���ی
گش���تی چاودێ���ری و گەش���ەپێدانی
كۆمهاڵیهتی گەرمیان ،لهسنورهكهدا 59
خاوهنپێداویستی نهبیست و نهگۆ ههیه،
 20لهوانه لهرهگهزی مێن.
دەرون عوم���ەر ،بهڕێوهبهرى گش���تى
چاودێری و گەش���ەپێدانی كۆمهاڵیهتی
گەرمیان ،لەبارەی حاڵەتەكەی (جوان)
ەوە ئاماژهى بهوهكرد كه بههۆی قهیرانى
داراییهوه ،ناتوانن شتێكى ئهوتۆ بۆ ئهو
خاوهنپێداویستییان ه بكهن.
رهنگه ئهم���هش تاڕادهی���هك (جوان)
نیگهران ب���كات ،چونكه ئ���هوهى ئهو
دهیهوێت ئهوهی���ه هاوكاریی بكرێت بۆ
ئهوهى ئیشهكهى بهرهوپێشتر بهرێت.
ج���وان ،ب���ە ئومێدێك���ى زۆرهوه ك��� ه
لهچاوهكانیدا بریسكهى دهدا ،بە زمانی
جەس���تە پێی وتین« :من لە ئیشەكەی
خ���ۆم رازیی���م و دڵ���م پێی خۆش���ە و
بەردەوام دەبم ،داوای هاوكاریی دهكهم
لە الیەن���ه پەیوەندیدارهكان ،تاكو برەو
ب���ە كارەكان���م ب���دهم و داهێنانی تێدا
بكهم».

پیاسەکردنێک بۆ تۆی ژن بوەتە خەون و خولیا؟
◘ نهوژین ،رێناس ساڵەح
«کاتێک نمەی بارانە و هەوایەکی
سازگار بەهێواشی گوڵ و گەاڵی
دارهکان دهخاتە سەما ،هەمیشە
ئاواتم بوە ئەوکات ه بێمە شەقاماکان و
هێدفۆنێک لە گوێبکەم و پیاسهیهكى
سهر شۆستهكان بكهم و رۆحم تێکەڵی
ئەو جوانیەی سروشت ببێت».
ئەمە خۆزگەی کچێکە لە قەزایەکی
گەورەی ئەم کوردستانە ،کە هێندە
سادەیە جێگەی تێڕامانە کە بۆچی
کچێک ناتوانێت ئەم ئاواتەی بەدی
بێنێت؟
وێڕای بەرەوپێش���چون و ف���راوان بونی
ناوچەک���ە ،ب���ەاڵمهێش���تا زۆر بی���رو
بۆچون���ی داخراو ل��� ه گهرمیان دا هەیە
بەرامب���ەر کچان و ژن���ان ،كهوایكردوه
دهس���تبهرداری زۆرێك ل ه خۆزگهكانیان
بن كه رهنگه زۆر ساده و ئاسانیش بن،
یهكێك لهوانهش :بهتهنیا پیاسهكردن و
رێكردنه ب ه شهقامهكان دا.
دیمەنی چۆڵی رێگا و شەقامەکانی شار
لە کچان و ژنان ،ئەو پرسیارە دروست
دەکات :ئاخۆ کچان و ژنان لە کوێن لەم
شارە ،یان چ هەستێکیان دەبێت کاتیک
ئەم دیمەنانە دەبینن؟
خهیاڵ محهمهد 32 ،س���اڵ ،مامۆستا،
بۆ (نهوژین) دەڵێت« :ئەو توانجانەی
رەگەزی بەرامبەر رۆژانە لە شەقامهکان
روبەڕومان���ى دهكهن���هوه ،وایکردوە کە
خێزانەکانم���ان رێگر بن ک���ە بە پیادە
هاتوچۆ بکەین».
ب ه ئاماژهكردن بۆ خاڵێتیی شهقامهكان
له ژن ،وتى« :ئەم دیمەنەی کە ئێستا

لێ���رەدا دەیبینن بێدەس���ەاڵتی ژنان لە هەندێک مافی س���ەرەتایی و پێویس���ت
دڵی مندا دروس���ت دەکات کە خاوەنی هەن کە لێرە قبوڵ نەکراون.
ه���ەر بڕوانامەو پۆس���تێک ب���ن ،بهاڵم دیان���ە موحس���ن 24 ،س���اڵ ،کە ژنی
چونك ه ژنن هەر تەس���لیمی ئەم واقیعە ماڵەوەیە ،لەکاتی باسکردنی هۆکارەکانی
بە پیادە نەڕۆشتنی ،دیمەنێکی ناوازەی
تاڵە دەبنەوە».
ئێستا لە زۆر روەوە ،رهوشى مافهكانى قبوڵنەک���راو دەنێتە پێش چاو «من تا
ژنان بهرهوپێشهوهچونیان بهخۆیانهوه ئەم تەمەنهم ک ه  24س���اڵە ،هەرگیز بە
بینی���وه ،کچان تاڕادەی���ەک ئازادن لە تەنها نەچومەت���ەدەرەوە لە بەرئەوەی
خوێن���دن و کارک���ردن ،بەاڵم هێش���تا بە ش���ێوەیەک لە ماڵەوە ترساندویانین

کە وەک دڕندەی���ەک بڕوانینە رەگەزی
بەرامب���ەر ،لە بەر ئەمەش���ە ئەگەر زۆر
بێتاقەتی���ش بوبم ئەبێت هەر لە ماڵەوە
بمێنمەوە».
ئەگەر سەیرێکی کۆمەڵگە بکهین ،نیوەی
ژنە و پەروەردەکردنی���ش زیاتر لە ژێر
س���ایەی دایکە کە ئەویش ژنە ،کەوایە
بۆچی ژنان و کچان ناتوانن بینینی ئەم
کۆمەڵگاییە بگۆڕن؟

سهعدە عهلی 24( ،ساڵ ،کە دەرچویەکی
زانکۆیە ،دەڵێت« :هۆکار ترس���نۆکی و
کەمی هۆش���یاری ژنانە چونکە ناتوانین
بیرکردن���ەوە ناش���رینەکانی کۆمەڵ���گا
بگۆڕین و روبەڕویان ببینەوە».
لە گ���ەڵ ئەمانەش���دا کچانێک هەن کە
دیوارهکانی رێگری کۆمهڵگا دەشکێنن و
نایانەوێت ئەو شتانەی کە مافی خۆیانە
لێیان زەوت بکرێت( ،ش���لێر حهیدهر)
یهكێكه لهو كچانه.
ئهو كه تهمهنى  26ساڵە کچی ماڵەوەیە،
بۆ (نهوژین) وتى« :من زۆربەی کات بە
پێ هاتوچۆ دەک���ەم ،وەک کچێک پێم
ئاس���اییە بۆ هەرشوێنیک بە تەنها و بە
پێ بڕۆم».
وتیشی« :ناکرێت هێندە بڕوات بە خۆت
نەبێت بۆ هەرکوێ بچیت کەس���ێک لە
گەڵ خۆت ببەیت».
شلێر ،نەیشاردەوە کە ئەو خێزانانەکەی
رێگ���ری لێناکەن ب���ۆ ئ���هم ههنگاوه،
دەشڵێت« :کچ ئەگەر متمانهی بهخۆی
ههبێت و خێزانەکەی پاڵپشتی بێت ،ئهوا
دەتوانێت بە س���ەر هەمو بەربەستهکان
دا زاڵ ببێ���ت ،ئەگەرنا دەبێت قوربانی
بدات یان دەبێت قبوڵی ئەو دۆخە بکات
کە تیایەتی».
(شێواز ساڵح)یش ك ه كچێكى دەرچوی
زانکۆی���ە و تهمهنى  27س���اڵە ،دێت ه
پ���اڵ بۆچونهكهى (ش���لێر) و پێیوای ه
رێكردن جگه ل���ه ئارامی ه دهرونیهکهی
س���ودێكى زۆری تهندروستیشی ههیه،
لهم سۆنگهیهشهوه بانگی كچان دهكات
«وەرن ب���ا پێک���ەوە رێک���ردن بکەین
بە عادەت ل���ە ژیان���ی رۆژانەماندا ،با
کەمێ���ک قوربانی بدەین ب���ۆ ژیانێکی
تەندروست».

رۆشنبیری
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◘ نهوژین ،ژینۆ سهرتیپ
لهناو شارى كهالردا ،له ماوهى 25
ساڵی رابردودا بهدهیان پهیكهر
له شوێنه جیاوازهكان دانراون و
دروستكراون ،ك ه زۆرینهیان لهالیهن
پهیكهرسازانى پیاوهوه دروستكراون،
تهنها پهیكهرێكیان نهبێت كه لهناو
پاركێكى شاری كهالر جێی گرتوهو
بهدهستى كچه پهیكهرسازێك دروست
كراوه ،كه ئهو پهیكهرسازهش:
(هاوین مهنسوری)یه.

پهیكهر وهكو
هونهرهكانى تر نییه،
پێداویستی زۆرتر و
جێگهی فراوانترى
دهوێ

لهرێگهى ئهم
هونهرهوه ئهتوانم
دهنگی خۆم
بگهیهنم

كچ ه پهیكهرس���از (هاوین مهنسوری)،
تهمهنی ( )24ساڵه و دانیشتوی شارى
(كهالر)ـ���ه ،س���هرهتاى كارى هونهرى
هاوشانه لهگهڵ خوێندنى پهیمانگا ،ك ه
بهش���ی (ش���ێوهكاری  -پهیكهرسازی)
ل��� ه پهیمان���گاى هون���هره جوانهكانی
كفری ت���هواو كردوه ،وهك خۆى دهڵێ:
«تائێس���تا بهش���داری زیاتر ل ه ()10
پێشانگای هاوبهشم كردوه ،له پهیمانگا
و دهرهوهی پهیمانگا».
ئهو كچ ه پهیكهرس���ازه یهكێك ل ه كاره
دیارهكان���ى دروس���تكردنى پهیك���هری
ئافرهتێكه ،گوزارشت ل ه ئازادی ئافرهت
دهكات ،ك���ه ب ه ه���اوكاری بهڕێوبهری
پهیمانگا و ش���ارهوانی و یهكێتی ژنان
دروستكراوه ،لهپاركی (مهشخهالن)ـی
نزیك ش���اری یاری (كهالر) ل ه بهروارى
( 8ی مارسی )2016هوه دانراوه.
له گفتوگۆیهك���ى تایبهتى بۆ رۆژنامهى
(نهوژین) ،باسی ل ه بوارى هونهرهكهی
خ���ۆی كرد و وتى« :زۆر دڵخۆش���م ب ه
هونهرهك���هم ،ك��� ه س���هرهتا چوم ه ناو
جیهانی پهیكهرس���ازییهوه ،وامئهزانی
ك��� ه تهنها دهتوانم پهیكهری كهس���انی
ن���اودار یان جۆری دیاریكراو دروس���ت
بك���هم ،بهاڵم دواتر ب���ۆم دهركهوت ك ه
پهیكهرس���ازی پهیوهن���دی رۆحی ههی ه
لهگهڵم دا».
وتیش���ی« :لهرێگهى ئ���هم هونهرهوه
ئهتوانم ئهوهى له خهیاڵ و مێشكمدای ه
دهری ببڕم و دهنگی خۆم بگهیهنم».

ئهگهرچی ل���ه چهند س���اڵی رابردودا،
پهیمانگاكان���ى هونهرهجوان���هكان ل��� ه
س���نورى گهرمیان ل ه كفری و خانهقین،
چهندین نهوهی���ان لهكچانى هونهرمهند
دهرچواندوه ،بهاڵم رێژهیهكى كهم لهوان
دواى دهرچ���ون بهردهوامب���ون لهكاری
هونهریی ،ئهمهش وایك���ردوه گهرمیان
لهروى بهش���داریی ژنان���هوه لههونهر،
هێش���تا پێویس���تی به ههوڵ ههبێت،
بهتایبهت له بوارى پهیكهرس���ازیی ك ه
رێژهى ژنانى گهرمیان لهو بوارهدا ،زۆر
كهم و سنورداره.
كهواتا هاوین چۆن لهو بوارهدا بهردهوام
بوهو پاڵپشتیهكانی چی بون؟
پێ���دا،
ئام���اژهى
وهكخ���ۆی
پش���تیوانی خێزانهك���هى نهێنی���ی ئهو
بهردهوامبونهیهتى «دڵخۆش���م بهوهی
ك���ه خێزانهك���هم پاڵپش���تیم دهكهن و
هانم دهدهن بۆ ئ���هوهی بهردهوامبم ل ه
هونهرهكهم ،هی���وادارم ئهو كچانهی ك ه
حهزیان له ههرش���تێك بێت گرنگی پێ
ب���دهن و ههرگیز كۆڵ ن���هدهن تا پێى
دهگهن».
ئهو كچ���ه هونهرمهنده ،نایش���ارێتهوه
كه رهنگه پهڕگرتنى بهش���ێك لهكچان
لهبوارى پهیكهرس���ازیی ،هی ئهوهبێت
كه ل ه گهرمیان بهشى پێویست گرنگیی
بههون���هر و بهتایبهت ئهم چهش���نه ل ه
هونهر نادرێت.
لهوب���ارهوه وتى« :لهالیهن حكومهتهوه
هونهرمهند پش���تگوێ خراوه ،بهتایبهت

ل��� ه ناوچ���هى ئێمه ،هی���چ جێگهیهكى
وههی���ا بۆمان دابین نهكردوه كه دوای
تهواوبونی پهیمان���گا روی لێ بكهین و
پهیكهری تێدا دروست بكهین».
وتیش���ی« :پهیكهر وهكو هونهرهكانى
تری ش���ێوهكاریی نییه ،پێداویس���تی
زۆرتر و جێگهی فراوانترى دهوێت ،بۆی ه
من به ناچاری له سوچێكى ماڵی خۆمدا
پهیكهر دروست دهكهم».
زۆرج���ار كچ���ان ك ه خۆیان ل��� ه بوارى
هونهر دور دهگرن ی���ان بهردهوام نابن
ل���هكارى هون���هری ،هۆكارهك���هى بۆ
ترسیان له قس���هو قسهڵۆك و توانجى
كۆمهڵگا دهگێڕنهوه ،بهشێوهیهك وهكو
خۆیان دهیڵێن بهمهۆیهوه دهستبهردارى
كارهكهیان دهبن.
لهمبارهیهوه ،هاوین مهنس���ورى ،وتى:
«تا ئێستا بهوهۆیهوه هیچ ئاستهنگێكم
نههاتوهت ه پێش ،بهڵكو دهستخۆش���یم
لێك���راوه و له الیهن زۆر كهسیش���هوه
پاڵپشتیی مهعنهویم كراوه«.
ئیش���هكانى ئ���هم پهیكهرس���ازه الوه،
ههرل���هوهدا ك���ورت نهبوهتهوه كهخۆی
ئهنجامیان بدات ،بهڵكو ههوڵی ئهوهش
دهدات ك��� ه هونهرهكه ب���ه نهوهى نوێ
ئاشنا بكات و فێریان بكات.
وتى« :ئێس���تاك ه راهێنهر و مامۆستاى
هونهرم ل ه یهكێك ل ه رێكخراوهكان ،ك ه
بهشێوهیهكى خۆبهخش ئیشی دهستیی
و كارى دروس���تكردنى پهیكهری بچوك
فێری منااڵن دهكهم».

جەین ئەوستن،
ئەو ژنەی لە بری هەمو ژنێک دوا

◘ ئاسیا حسێن
جەین ئەوستن ،ئەو ژنە بوێرەیە
کە هەمیشە بیری لە بارودۆخی
سەختی ژنان دەکردەوە و هەر لە
تەمەنی الوێتیدا ،خەم و مەینەتی
هاوڕەگەزەکانی دەبینی و پێیان
کاریگەر بو .جەین ،بۆ دەرخستنی
ژنان وەک تاکێکی کاریگەر لە ژیاندا،
نوسینی هەڵبژارد و لە رۆمانەکانیدا
هەمو باسێکی تایبەت بە ژنانی
باسکردوە.
جەی���ن ،رۆماننوس���ێکی ئینگلیزە کە
رۆمانەکانی باس لە ئازادی و سەربەخۆی
ژنان دەک���ەن و س���ەرنجی کۆمەڵگای
ئەوکاتیان راکشاوە بۆ باسوخواسەکانی
تایبەت بە ژنان ،وەکو :هاوس���ەرگیری،
ئازادی ،ئابوری سەربەخۆ و  ....هتد.
نوسینەکانی ئەوستن ،بون بە هۆکاری
بەرهەمهێنانی چەندین وتاری رەخنەیی
و ب���ون بە س���ەرچاوەی بەرهەمهێنانی
چەندین فیلم.
جەین ئەوستن ،لە گوندی (ئەستیونتون
همپش���ایر) لە ش���انزەی دێس���ەمبەری
 1775لەدایک بو .ئەو حەوتەمین مناڵی
خێزانەکەی بو کە خاوەنی خوشکێک و
پێنج برا بو .ه���ەر لە مناڵی جەینەوە،
باوکی خانەنش���ین ب���و و زۆری نەبرد
وەفاتی ک���رد .بۆیە دایک���ی جەین بۆ
خەرجی مناڵەکانی دەستی بە کارکردن
کرد و جەین و خوش���کەکەی ناچاربون
ل���ەو قوتابخانە نمونەیی���ەی کە ناویان
نوسیبو ،بکشێنەوە.
جەی���ن نوس���ینی ب���ۆ س���ەرگەرمی
هەڵب���ژارد ،هەروەها بۆ ئ���ەوەی ببێتە
یارمەتیدەرێک���ی دایکی ل���ە پێداکردنی
خەرج���ی خێزانەکەی .پێش نوس���ینی
رۆمان چەند کورتە چیرۆکێکی کۆمێدی
و گاڵتەجاڕی نوسی .تا یەکەمین رۆمانی
لە ساڵی  1811بە چاپ گەیشت بەناوی
(هەست و ئەقڵ).

لەماوەی ژیانیدا ،جەی���ن چوار رۆمانی
چاپ بو و دو رۆمانی تری دوای مردنی
چاپ کران .لە پێش مەرگی ،حەوتەمین
رۆمانی بەناوی (س���ندیتون) نوسی و،
یەک رۆمانی بە ناتەواوی جێهێشت.
ئەوەی کارەکان���ی جەینی بەناوبانگ و
گرنگتر کرد ،ناس���اندنی ژن و باسکردن
لە توانای بڕیاردان و توانای تێگەیشتنی
ژن���ان لە ژیان ب���و .هەروەه���ا توانای
زمانەوانی جەین و بەکارهێنانی زمانێکی
ئەدەبی ،گرنگیەکی زیاتری بە کارەکانی
بەخشی.
جەین ئەوستن بەناوبانگترین رۆماننوسی
س���ەدەکەی خ���ۆی ب���وە و یەکێکە لە
بەناوبانگتری���ن نوس���ەرە جیهانیەکان.
تا س���اڵی  ،1870جەی���ن یەکێک بو لە
کەسایەتیە هەرە دیارەکانی ئەدەبیاتی
ئینگلیزی .لە س���ەدەی نۆزدەدا یەکێک
بو لە باشترین رۆماننوسەکان .هەروەها
رۆمان���ی (خۆپەرس���تی و دەمارگیری)
جەین ئەوستن ،بە یەکێک لە دە رۆمانە
بەناوبانگەکانی جیهان ناسرا.
جەین ئەوس���تن ،لە س���ەدەی هەژدەدا
ژیاوە و ل���ەو ماوەدا دەس���تی کرد بە
نوس���ین ،لەگەڵ ئەوەی ئەو سەردەمە
نوس���ەرەکان زیاتر پش���تیان بە خەیاڵ
و وێناک���ردن دەبەس���ت و کاراکت���ەری
رۆمانەکانی���ان ئەفس���انەیی بون ،بەاڵم
جەین شێوازێکی تری لە نوسین پێڕەو
ک���رد ئەویش بریتی بو لە پیش���اندانی
کۆمەڵگە وەک ئەوەی کە هەیە.
کاراکتەرەکان���ی جەین راس���تەقینە و
بینراون و روداوەکانی روداوی ئاس���ایی
ژیان���ن کە رۆژان���ە توش���یان دەبین و
دەیانچێژی���ن .زمانی نوس���ینی جەین،
زمانێک���ی یەکجار س���ادە و رونە کە بۆ
هەمو تاکێکی نێۆ کۆمەڵگا نوسراون.
جەی���ن ،هەرگیز هاوس���ەرگیری نەکرد.
ئ���ەو لەگ���ەڵ ئ���ەوەی الواز و نەخۆش
بو ،دکت���ۆرەکان چەندینجار ئاگاداریان
دەکردەوە لە ماندوبون و بیرکردنەوەی
زۆر ،ب���ەاڵم گوێ���ی ب���ە بارودۆخ���ی
جەس���تەی نەدەدا و تا کۆتا مانگەکانی
ژیانی س���ەرقاڵی دوبارە داڕش���تنەوە و
گۆڕانکاری بو ل���ە رۆمانەکانیدا .بەاڵم
دوای بەس���ەربردنی ماوەیەک���ی زۆر بە
نەخۆشی ،لە 18ی مانگی جولەی ساڵی
 1817و لەتەمەنی  41س���اڵیدا گیانی
سپارد.
جەین ،ل���ەدوای خ���ۆی خەرمانێک لە
رۆمان���ی بەهێز و بە مانای جێهێش���ت،
ک���ە هەریەکێکیان ل���ە الیەنێکی ژیان
دەدوێ���ن و هەریەکێکیان بەش���ێوازێک
ژنیان وێنا کردوە .سەرجەم رۆمانەکانی
جەین ئەوس���تن لە ژیانی راس���تەقینە
دەدوێن و بەزمانێکی ئاسان و بێ گرێ
نوسراونەتەوە.
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چوار پۆستی سەرۆک بەشەکان لە زانکۆی گەرمیان بە دەستی ژنانەوەیە
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
سهرباری بونى دهیان مامۆستاى ژن،
بهاڵم هێشتا رێژهى ژنانى مامۆستا
ل ه زانكۆی گهرمیان بهرامبهر ب ه هاوتا
پیاوهكانیان ،كهمه ،سهرباری ئهوهش
ژمارهى ئهو پۆستانهى ك ه ژنان ل ه
كۆلێژ و بهشهكاندا بهدهستیانهوهیه،
زۆر سنوردارن.
زانك���ۆی گهرمی���ان ،لهپێش���تردا دو
كۆلێژی س���هر به زانكۆی سلێمانى بو،
بهاڵم له س���اڵی ()2010هوه بهفهرمی و
وهكو زانكۆیهكى سهربهخۆ كراوهتهوه.
ێ فاكهڵتی ههیه( :زانست ه
ئێس���تا س��� 
مرۆڤایهتییهكان و وهرزش له خانهقین،
پ���هروهرده ل ه ك���هالر و كش���توكاڵ ل ه
كفری) ،پێكهوه  24بهش���ى ههیه و بۆ
ئهمس���اڵ نزیكهى  5ههزار خوێندكارى
ههیه.
سیمایهكى دیارى ئهم زانكۆیه ئهوهیه،
ك ه رێژهى مامۆس���تایانى ژن تیایدا كهم
و س���نورداره ،بهتایبهتى ك ه رێژهیهكى
كهم لهو مامۆس���تا ژنانهش پۆس���تیان
وهرگرت���وه كه ژمارهكهی���ان تهنها ()4
مامۆستایه.
د.کەواک���ب کهریم ،س���ەرۆکى بەش���ی
عەرەبی له كۆلێژی پەروەردە لە زانکۆی
گەرمی���ان ،لهبارهى ئ���هم حاڵهتهوه بۆ
(نەوژی���ن) وتی« :بەپێ���ی ئەزمون و
لێهاتوی خ���ۆم هەڵیانب���ژاردم بۆ ئهم
پۆس���ته ،لهسهرهتادا زۆر دهترسام بۆم
بهڕێوهنهبرێت ،بەاڵم لەوکاتەوە تا ئێستا
هیچ کێشەیهكى گهورهم روبهڕو نهبوهتهوه
و توانیومه بەباش���ی ئیدارهى بهشهك ه
بدهم ،خوێندکار و مامۆستاکانیش زۆر
رازین لهكارهكانم».
د.کەواک���ب کهری���م ،کەمی���ی ژن ل��� ه
پۆس���تهكانى زانك���ۆی گهرمی���ان،
دەگەڕێنێتەوە بۆ دو هۆکار «یەکێكیان

وادیاره بونی
سهرۆک بهشی ژن
الی سهرۆكى زانكۆی
گهرمیان خهمێك
نییه
ئەوەی��� ه ب���هردهوام پی���او رکابەری و
منافەسەی ئەو پۆستانه دهكهن و رێگ ه
نادەن بە ژن���ان ،دوهمیش دهگهڕێتەوە
بۆ خودى مامۆس���تا ژنهكان ك ه خۆیان
له قهرهى ئهو پۆستانه نادهن و خۆیان
ناخهن ه ژێرباری ئهو بهرپرسیارێتییه«.
بهاڵم مامۆس���تایهكى دیكه ،هۆكارهكان
زیات���ر ل���ه دو دانه دهبینێ���ت ،بهڵكو
رهگی ئهم حاڵهت ه گرێدهداتهوه بهالیهن ه
كهلتوریهكان و ههروهها دهس���توهردان ه
حیزبیهكان.
س���امان بەهمەن ،س���ەرۆکی بەش���ی
ک���وردی ،ل ه كۆلێ���ژی پ���ەروەردە لە
زانکۆی گەرمیان ،بۆ (نەوژین) دەڵێت:
«چەن���د هۆکارێک هەن بۆ ئەوەی ژنان
لەم پۆس���تانەدا نەبینرێ���ن ،ئەوانەش:
پیاوس���االری ،ئاین ،حیزب و داخراویی
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەیە».
س���هرباری ئهو رێگرییانهش ،بهاڵم ئهو
مامۆستایه گهشبین بو بهوهى ك ه ئێستا
ژم���ارهى ئهو ژنانهى رو لهخوێندنى بااڵ
دهكهن زیاتر بوه ،ك ه ئهمهش دهرهنجام
ژمارهیان له زانكۆ و سلكی وانهوتنهوهى
زانكۆیی و وهرگرتنى بهرپرسیارێتیی ل ه
زانكۆ ،بههێز و باشتر دهكات.

بەپێی ئامارێکی س���ەرۆکایەتی زانکۆی بهرپرسیارێتییانه«.
گەرمیان ،لە زانکۆكهدا گەرمیاندا  282ب���هاڵم مامۆس���تایهكى دیك���هى ژن ل ه
مامۆستا هەیە ،لهو رێژهی ه  207مامۆستا زانكۆك���ه ،پێیوای��� ه ك��� ه مهس���هلهك ه
ل ه رهگهزی نێرن و ژمارەی مامۆستایان خۆش���اردنهوه نیی���ه ،بهق���هدهر ئهوه
لهرهگهزی مێ  75مامۆستان ،ههروهك بریتیی ه ل��� ه بونى ئیلتیزام���ى خێزانى
تەنها چوار لهو مامۆستا ژنانه ،پۆستى ك���هوادهكات نهپهرژێن���ه س���هر الیهنى
كارگێڕیی و كاتیان بۆی نهبێت.
سەرۆک بەشییان وهرگرتوه.
ئینتسار یەحیا ئاغا ،بڕیاردەری بەشی هێرۆ هیالل ،مامۆستا لە بەشی کیمیا،
عەرەبی ل ه كۆلێژی پهروهردهى زانكۆی ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێ���ت« :س���ەرۆک
گهرمیان ،وایدهبینێت كه كهمی ژمارهى بەش���یی جگە لەوەی ئەرکێکی قورسە
ژنان ل ه پۆس���تهكانى زانك���ۆ ،بههۆی لەبەرامبەریش���دا ح���ەزو ئ���ارەزوی
دەوێت».
پێنهدانى دهرفهتهوهیه.
وتى« :بۆیە س���ەرۆک بەشی ژن کەمە ،وتیشی« :بههۆی الیهنی خێزانداریی و
مناڵهوه ،رهنگ ه مامۆستایانى ژن كاتى
چونکە هەل نادرێت بە ژنەکان».
ئهو مامۆس���تایهى زانك���ۆی گهرمیان ،پێویستیان بۆ ئهم بواره نهبێت».
نهیش���اردهوه ك ه بهدیوێكى تریش���دا ،م.ئینتیس���ار ،بۆچونێك���ى ت���ری
خودی ژنانیش خهتابارن «لەالیەکیشەوە ههی���ه ،پێیوای��� ه كۆمهڵ���گا س���نورى
ژنەکان خۆیان ئەشارنەوە لەو پۆست و بهرپرسیارێتیهكانى ژنانى دیارییكردوه،

ئهم���هش وادهكات نهتوانن پۆس���ت ل ه
زانكۆ وهربگرن.
وت���ى« :زۆرجاریش کۆمەڵگە وایکردوە
کە ژنان دوربن لەو پۆستانە».
د.کەواکب كهریم ،ل���هو خاڵهدا هاوڕای
(م.ئینتیسار)ه و دەڵێت« :کۆمەڵگەی
ئێمە قیاسێکی بۆ ژن دروستکردوە کە
بە ژن دەڵێت تۆ هەر ئەوەنە ئەتوانیت
و هەر ئەوهنەت پێ دەکرێت».
بهاڵم وادیاره ئهم نایهكس���انییه ،لهالی
س���هرۆكى زانكۆی گهرمی���ان خهمێك
نیی���ه ،چونك ه پاش  2جار س���هردانى
شهخس���ی و  3ج���ار تهلهفۆن كردن و
دانان���ى كاتێ���ك بۆ ئ���هوهى لهرێگهى
پهیوهن���دی تهلهفۆنیی���هوه لێدوان���ى
لێوهرگرین لهس���هر ئهم بابهته ،كهچى
لهكاتى خ���ۆی دا وهاڵم���ى نهداینهوهو
بهدهممانهوه نههات!

بۆ ژنان نییە ببن به سهرپهرشتیاری قوتابخانهكان؟
ژنان خۆیان
داواى پۆستى
سهرپهرشتیاریى
ناكهن

◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
ئهگهرچی كهرتى پهروهرده لهدێرینترین
ئهو بوارانهی ه ك ه ژنانى گهرمیان كاری
فهرمانبهریان تێدا كردوه ،بهاڵم جگ ه
له مامۆستایهتى ،زۆر بهكهمى پۆست
و پلهكانى دیكهى ئهو كهرته ل ه
گهرمیان ،ب ه ژنان رهوا بینراوه ،یهكێك
لهو بهشانهش كه پهیوهندییدارن ب ه
پهروهردهو رێژهى ژنانى تێدا كهم ه
سهرپهرشتیارێتییه.
بهپێی سیس���تهمى خوێن���دن ،جگ ه ل ه
فهرمانبهر و مامۆس���تا و بهرپرس���انى
پهروهرده ،له ههمو قهزاو پهروهردهیهك
دا ،ژمارهي���هك ك���هس ه���هن ك���ه ب ه
سهرپهشتیار «مشرف» ناودهبرێن ،كارى
ئهمانه بریتیی ه له سهرپهرش���تییكردنى
مامۆستایانى پس���پۆڕێتییه جیاوازهكان

بۆ زانینی ئاس���ت و رادهى زانسیتی و بهخێوك���ردن و پهروهردهكردنى منااڵن
مامهڵهيان لهگهڵ خوێن���دكاران ،ئهم ه لهئهستۆى ژنانه ،بۆیه ژنان خۆیان لهم
س���هرباری ئهوهى ك ه سهرپهرشتیاری پیشهیه نادهن».
دیكهش ههن كه پهیوهس���تن بهالیهنى ئهو سهرپهرشتیاره ،ئاماژهى بهوهشكرد
ك ه كارى سهرپهرشتياریی جگه ل ه كاتى
كارگێرِیی قوتابخانهكانهوه.
لهگهرمیان���دا ئهگهرچ���ی ژم���ارهى دیاریكراو ،كاتى دیكهشى دهوێت ،بۆی ه
مامۆستای ژن لهئاستێكى باشدایه ،بهاڵم ئهگهر خێزان و ماڵهوه پشتیوان نهبن،
زۆر كهمی���ان دهبن به سهرپهرش���تيار ،ناتوانی���ت كارهكه ب ه باش���یی ئهنجام
بهشێوهیهك رێژهك ه له پهنجهكانى يةك بدهیت و تیایدا سهركهوتو بیت.
بهاڵم بهپێچهوانهوه ،رایهكی دیك ه ههی ه
دهست تێناپهڕێت.
م .پهروی���ن رهحیم 49 ،س���اڵ ،ماوهى كهپێیوای ه ئ���هوه پهروهردهية وایكردوه
 7س���اڵه پۆس���تى سهرپهرش���تیارى ژن���ان كهمتر ئهم پۆس���ته وهربگرن و
وهرگرت���وه ,ئام���اژه ب���هوهدهكات ك ه پێیان نهدرێت.
ئهركی سهرپهرش���تیاریی قورسه ،بۆی ه م.ساهیره عهبدولحهمید 55 ،ساڵ ،ك ه
ماوهى  24ساڵ ه پۆستى سهرپهرشتیارى
ژنان خۆیانى لێ دهبوێرن.
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :پیش���هی قوتابخان���هى وهرگرت���وه ،دهڵێ���ت:
سهرپهرش���تیاری كات���ى زیات���ر و «پهروهرده ئهو پشكهى بۆ ههردو رهگهز
س���هرقاڵى زۆری دهوێت ,لهكۆمهڵگهی دایناوه ل ه بوارى سهرپهرش���تیكردن دا
ئێمهدا واباوه كه ئیش���وكاری ماڵهوهو وهكو یهك نییه ،چونك ه بهشى رهگهزی

نێ���ر زۆر زۆر زیات���ره لهه���ی رهگهزی
مێ».
ئهو سهرپهرش���تیاره ،خ���ۆی ب ه نمون ه
هێنایهوه ك��� ه كاتێك وهرگیراوه بۆ ئهو
پۆس���ته%10 ،ى پۆستهكانى ئهو بهش ه
بۆ ژن���ان دان���راوهو ئهوهكانى دیكه بۆ
پیاوان بوه.
وت���ى« :ئهوكاتهى ك ه م���ن فۆرمم بۆ
بون ب��� ه سهرپهرش���تیار پڕك���ردهوه،
تاقیكردن���هوهم ئهنج���ام ن���هدا ،بهڵكو
پهروهرده بهڕێژه پشكى ههردو رهگهزى
دیاریكرد كهپش���كى ژنان بۆئهم پۆست ه
تهنها له %10بو».
ئاماژهى بهوهكرد« :كه ئێستا وهرگرتنى
پۆستى سهرپهرشتیارى قوتابخانهكان ل ه
رێگهى تاقیكردنهوهوه ئهنجام دهدرێت،
بهاڵم رێژهى ژنان هێشتا ههر كهمن لهو
بهشهدا».
ئهگهر ئهو سهرپهرشتیاره ژنه پهروهرده
بههۆكارى ئهو نایهكسانیی ه بزانێت ،ئهوا
سهرپهرشتیارێكى پیاو هۆكارهكهى بۆ
الیهنه كۆمهاڵیهتییهكه دهگهڕێنێتهوه.
م .مهجید رهشید عهزیز 58 ،ساڵ ،بۆ
(نهوژین) وت���ى« :لهكۆمهڵگاى ئێمهدا
تاوهكو ئێس���تا دابونهریتى پیاوساالرى
هێش���تا بهردهوامه ,ههربۆیه خێزان و

كۆمهڵگا یهكێكن ل ه هۆكاره سهرهكیهكان
بۆ ئهوهى مامۆستایانى ژن نهتوانن ببن ه
سهرپهرشتیارى قوتابخانهكان».
بهپێ���ى ئامارێ���ك ك���ه (نهوژی���ن) ل ه
بهڕێوهبهرایهت���ی سهرپهرش���تیارانى
قوتابخانهكانهوه ل ه س���نورى ئیدارهى
گهرمیان وهرى گرتوه 42 ،سهرپهرشتیار
له قوتابخان��� ه بنهڕهتى و ئامادهییهكان
دا ه���هن ،ل���هو رێژهی���هش تهنه���ا 3
سهرپهرشتیاریان ژنن.
م .زهینهڵ رهشید سادق ,بهڕێوهبهرى
سهرپهرش���تیارانى ئی���دارهى گهرمیان،
سهبارهت بهو مهرجانهى كه دهبێت ههر
مامۆس���تایهك تێیدا ههبێت بۆ ئهوهى
ببێت ب ه سهرپهرشتیارى قوتابخانهكان،
ب ه (نهوژین)ى راگهیاند« :مهرجهكانى
وهرگرتن بۆ ههردو رهگهز وهكو یهكن,
دهبێت ه���هر مامۆس���تایهك س���ااڵنى
خزمهت���ى ل ه  12س���اڵ كهمتر نهبێت و
تهمهنى ل ه  50ساڵ سهروتر نهبێت».
ئهو مامۆس���تای ه ئۆباڵی كهمیی ژن لهو
بهش���هدا ،بۆ خودی ژنان دهگێڕێتهوه،
بۆ ئهم���هش نمونهى ئ���هوه دێنێتهوه
ك ه ئێس���تا دهرگاى پڕكردنهوهى فۆرم
بۆ بون به سهرپهرش���تیار كراوهتهوه،
كهچى بهوتهى خۆی ئهوانهى فۆرمیان
پڕ كردوهت���هوه ،رێژهیهك���ى زۆر كهم
مامۆستاى ئافرهتیان تێدایه.
بهڕێوهب���هرى گش���تى پ���هروهردهى
گهرمیانی���ش ،لهپاڵ ئهوهى كه پێیوای ه
مامۆس���تایانى ژن خۆیان نایانهوێت لهو
بهشهدا كار بكهن ،هاوكات كۆمهڵگاش
ب ه هۆكارێكى تر دهزانێت.
م.دارا ئهحم���هد ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«هۆكارى كهمى بهشدارى كردنى ژنان
له پۆستى سهرپهرشتیارى خۆیانن ك ه
داواكارى پێش���كهش ناك���هن ،ل ه پاڵ
ئهمهشدا كۆمهڵگاى ئێمه هاوكار نی ه بۆ
ژنان تا بتوانن بهش���دار بن له ههندێك
پۆستدا».

وتار
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بنەبڕکردنی خەتەنەکردنی مێنە و
ئەزمونی  7ساڵی کارکردنم
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ئایا كاركردن
بۆ ژنان ههمو شته؟
◘ ناز عهلی

◘ گوڵباخ حهسهن
بۆ یەکەمجار لە 6ی فێبریوەری
ساڵی  ،2003رێکخراوی تەندروستیی
جیهانی ،ئەم رۆژەی بە رۆژى
بەرەنگاربونەوەی خەتەنەکردنی
مێنەی لەجیهاندا ناساند ،هەمان رۆژ
رێکخراوی یونسێف ،یونسکۆ ،مافی
مرۆڤی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان
و رێکخراوەکانی دیکەی پەیوەست
بە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان،
بەیاننامەیەکی هاوبەشیان دژ بە
خەتەنەکردنی ژنان باڵوکردەوە و تێدا
باسیان لەوە کرد کە ئەو کردارانە
نهك تەنیا هیچ سودێکی پزیشکی نیە،
بەڵکو لە زۆر الیەنەوە زەرەرمەند و
زیان بەخشە.
هەم���ان رۆژی هەمو س���اڵێک لەجیهان
و هەرێمی کوردستانیش���دا ،چاالکوانان
و رێکخراوەکان���ی کۆمەڵگەی مەدەنی،
چاالک���ی و ئامارەکانی���ان لهبارهى ئهم
حاڵهتهوه ب�ڵ�او دەکەنەوە ،بە ئامانجی
نەهێش���تن و بەرگرت���ن ب���ەم كاره
قیزەوەنە.
لهماوهى  7س���اڵی کارکردن���ی بەندە
لەناوچ���ەی گەرمی���ان ،لهریزی س���ێ
رێکخراوی جیاواز دا ،کارم بۆنەهێشتن
و بنەبڕک���ردن و ناس���اندنی زەرەر و
زیانە جەس���تەیی و کۆمەاڵتیەکانی ئەم
دیاردەیە کردوە ،چەندین ئامار و داتامان
کۆکردوەتەوە ک���ە دەاللەت بوە لەوەی
کە ژنان ل���ە راب���ردودا خەتەنەکراون،
چەندین س���ەرەداویش پێشکەش کراون
ک���ە دەالل���ەت ب���وە لەبەردەوامی ئەم
کردەوەیە بەشێوەی نهێنی.
یەک���ەم بەرکەوتنیش���م لەم ب���وارهدا،
راپرسیەک بو کە رادیۆی تەوار لە کهالر
بۆ زانین و دەس���کەوتنی ئامارێکی ورد
لە بارهى ئهم حاڵهتهوه لەساڵی 2007
لەناوچ���ەی گەرمیان ئەنجامی دابو ،کە
بەداخەوە لە  50فۆرم کە من دابهش���م

ههمیش ه گەیشتن
بەکەسی یەکەم و
ئەنجامدەری پڕۆسەی
خهتهنه قورسبو

وتەی قوربانیەکان
هەمیشە لە مێشکی
من دا دەزرنگێنەوە

كرد و سهرپهرشتی پڕكردنهوهیانم كرد،
 27لەو کچان���ەی کە تەمەنیان لەنێوان
 12بۆ 17س���اڵی دا بو خەتەنەکرابون،
خۆش���بەختانە جگە لە یەک حاڵەت کە
پێش ساڵێک لەو بەروارە خەتەنەکرابو،
هەموحاڵەتەکان کۆن بون.
ل���ە رێکخ���راوی ئاس���ودە م���اوەی دو
س���اڵی کارکردنم هیچ حاڵەتێکی نوێم
تۆمارنەکرد ،جگە لە سێ حاڵەت کە پالن
هەبو بۆ ئەنجامدان���ی خەتەنەکردنیان،
ب���هاڵم بەهەوڵ���ی هاوکاران���م توانیمان
پالنەک���ە پوچ���ەڵ بکەینەوە و س���ێ
کچ���ی تەمەن  3بۆ  5س���اڵ لەکردەی
خەتەنەکردن رزگاربکەین.
لەم���اوەی کارکردنم لەس���اڵی  2014بۆ
ناوەڕاس���تی  2016ل���ە رێکخراوی وادی
ئەڵمانی ،بەهەمان ش���ێوە جگە لەیەک
حاڵ���ەت کەکچێکی خوێن���دکاری زانکۆ
لەگەڵ دو ل���ە هاوڕێکانی هاوینی 2014
خەتەنەی���ان کردبو ،جگە لەمە حاڵەتی
نوێم بەرچاو نەکەوت.
هەڵبەتە زۆرمان ئەبیست کە کردەوەی
خەتەنە بەردەوامە ،بەاڵم بەهۆی ترس لە
یاسا و ب ه نهێنی کردنی ئەو کردەوەیە،
وەک هەمیشە گەیشتن بەکەسی یەکەم
و ئەنجامدەری پڕۆسەکە قورسبو.
لەهەم���ان کاتیش���دا دایکانێکی زۆرمان
دەدواند کە لە فهراغ���ی نەبونی مامان
خۆی���ان ئەو کردەوەی���ان بۆکچەکانیان
ئەنجام���داوە ،ئەمە جگەلەوەی چەندین
چیرۆک���ی خەتەنەکردنم���ان بەرگ���وێ
دەک���ەوت ،چەندین ژن���ی مامان کە لە
رابردودا بژێویان لەس���ەرخەتەنەکردنی
ژن���ان ب���وە ،بەئاش���کرا دەی���ان وت:
«ئێ���وە بژێوی ئێمەت���ان لەناو برد»،
ئهم���ه جگهل���هوهى چەندینجار خۆم و
هاوکارەکانم���ان ب���ەالدەر لە ش���هرع و
سونهتەکانی ئیسالم تۆمهتبار دەکراین.
لەئەزمونی کارکردنمدا ،پش���و درێژیی
و هەوڵەکان���ی رێکخراوی وادی ئەڵمانی
زۆر سهرنجی راکێشابوم ،چونکە یەکێک
بوە لەو رێکخراوانەی کە پش���و درێژترو

چڕ و پڕ ت���ر لە رێکخراوەکانی تر ،ئەم
برینەی ژنانی لەئەس���تۆ گرتبو ،توانی
رۆڵێکی مێ���ژوی بۆخ���ۆی تۆماربکات
لەنەهێش���تن و بەرگرتن و نزیکردنەوەی
ئامارەکانی خەتەنەکردنی ژنان بۆ سفر،
هەروەک ئ���ەرک و ماندوبونی هەمو ئەو
رێکخراوانەی کە لە رابردو و ئێس���تادا
خزمەتیان بەنەهێش���تنی ئ���ەم کردەیە
ک���ردوە ،ناویان لەمێژوی نەهێش���تنی
خەتەنەکردنی مێینە لەکوردس���تان بە
پرش���نگدار ئەمێنێتەوە ،هەروەک چۆن
بەهەوڵ���ی هەموالیەک توانرا لەیاس���ای
ژمارە هەشتی س���اڵێ  2011پەرلەمانی
کوردس���تان خەتەنەکردن���ی مێن���ە
قەدەغەبکرێت و س���زا بۆ ئەنجامدەرانی
کردەوەکە دیاری بکرێت.
چیرۆکە تراژیدیەکان ،وتەی قوربانیەکان،
هەمیش���ە ل���ە وهک���و یادگاریەکی تاڵ
ل ه مێش���کی مندا دەزرنگێن���ەوە ،ئەم
س���ەرە دێڕانەی خ���وارەوە نمونەیەکن
لەخەراورێک لە ئەتککردنی ئەو ژنانەی
کەبەناوی سونەت بە زۆرەملی پڕۆسەی
خەتەنەکردنیان بۆ ئەنجامدراوە.
«ئەو مامانەی خەتەنەی کردم ،بەهەڵە
یەک بەش لەئەندامی زاوزێمی لێکردەوە،
دوای ئەوەی سێ جار شوم کردوەتەوە،
هی���چ پیاوێک نایەوێت لەگ���ەڵ ژنێکی
ساردو سڕ و جەستە شێواوی وەک من
درێژە بەژیان بدات».
«بەبیان���وی تۆمارک���ردن لەقوتابخانە
منی���ان بردە ش���ار ،کەچی ب���ە چوار
کەس���ەوە ق���ۆڵ بەس���تیان ک���ردم بۆ
خەتەنەکردن».
«بەمارەبڕاوی مێردەکەم کەزانی خەتەنە
نەک���راوم ،ناچ���اری ک���ردم لەتەمەنی
19ساڵی ئەو کارەبکەم».
«مامانەکە پ���ێ وتم :تۆ ئەبێ جارێکی
تر خەتەنەت بۆ بکەمەوە ،چونکە کەمم
بۆ بڕیوی!».
«مناڵێکی عهجول بوم ،مامانی گوندەکە
زۆر رقی لێمبو ،بۆیه کاتێک خەتەنەی
بۆکردم بەئەنقەست زۆری لێ بڕیم».

زۆرجار دهبیستین و باسلهوهدهكرێت
كه ژنان له كوردستان بهمافی خۆیان
گهیشتون و پێشكهوتون ،ئهویش
بهوهۆیهى ك ه ئێستا ژنانى زۆر
كاردهكهن و لهدهرهوه دهبینرێن و
تێدهكۆشن ،بهاڵم پرسیار ئهوهیه :ئایا
ئازادیی تهنها بریتیی ه له كاركردن؟
ماوهى چهندین ساڵ ه ژنانى كوردستان
ل ه تێكۆشانى بهردهوامدان بۆ قایمكردنى
جێ ههنگاوهكان���ى خۆیان بهتایبهت ل ه
باشورى كوردس���تان ،بهشێوهیهك ك ه
چاالك���وان و رێكخ���راوهكان و خهڵكى
ئازادیخواز ل ه ههوڵی بێوچان و بهردهوام
دان بۆ بهرهوپێشهوهبردنى دۆخى ژنان
و چهسپاندنی مافهكانیان.
ئێستا رهوشى ژنان راست ه لهزۆر روهوه
بهرهوپێش���هوهچونى بهخۆیهوه دیوه،
بهاڵم هێشتا ئهوهى ههمو ئازادیخوازان
چاوی���ان لێیهتى بهدیی بێ���ت ،بهدیی
نههاتوه ،ئهویش یهكسانی سهرانسهریی
و یهك پارچهییه ،واتا یهكس���ان بونى
ژن و پیاو بهبێ رهچاوكردنى رهگهزیان،
بهوهى ههردوكیان وهكو یهك مرۆڤن و
ئهرك و بهرپرس���یارێتیان لهسهر شانهو
لهبهرامبهریشدا مافیان ههیه.
لهم ماوانهى راب���ردودا ،ژماره و رێژهى
ژنان���ى ئیش���كهر ل��� ه كوردس���تان دا،
بهرادهیهك���ى بهرچ���او روى ل ه زیادبون
كردوه ،بهتایبهتى دواى قهیرانى دارایی
ههس���ت بهوهدهكرێت كه هاتنه بوارى
كارى ژنان زۆر زیاتر بوه ،وهك ئهوهى
قهیرانهك��� ه دهرگایهكى خێر بوبێت و ل ه
ژنان كرابێتهوه!
ه���ۆكارى ئهم حاڵهت��� ه چهندین خاڵى
جۆراوج���ۆره ،كه بهرای من بهش���ێكى
پهیوهندی بهوهوه ههی ه ك ه پاش ئهوهى
رهوش���ى دارایی خێزانهكان خراپ بون،
بۆیه بۆ ئ���هوهى رهوش���هكهیان بهرهو
باش���تر بچێت ئهوا رێگ��� ه بهژنان دراوه
كار بكهن.
ههروهه���ا هۆكارێكى تریش���ی ئهوهی ه
ك ه ج���اران ژنان زۆرتری���ان فهرمانبهر
و كارمهند بون ،ب���هاڵم بههۆی قهیران
و نهمان���ى موچ���هو خراپبون���ى دۆخی
موچهخ���ۆران و كهمبون���هوهى كارى
نوسینگهیی و رێكخراوهكان ك ه پارهیان
ب���ه كارمهندهكانی���ان دهدا ،بۆیه ژنان
بیریان ل ه كارى س���هربهخۆ و پهنابردن
بۆ كارى ئازاد بردوه.
لهپ���اڵ ئهمانهش���دا نابێ���ت ئ���هوهش
نادی���ده بگرین ك ه ژنانی���ش تاڕادهیهك
بهرهوپێش���هوهچون ل���ه تێڕوانین���ی
كۆمهڵگا بهرامبهریان ،واتا ئێستا وهكو
جاران نیی ه كه ل ه سوچی ماڵدا قهتیس
بكرێ���ن ،بهڵكو كۆمهڵ���گا تاڕادهیهكى
رێژهیی باوهڕى بهوه هێناوه ك ه ژنانیش

ههڵهیه وابزانین
مهدام كچان
كار دهكهن ئیتر
ئازادن
دهتوان���ن دهوریان ههبێ���ت له ژیاندنى
م���اڵ و خێزان و هاوكار و پش���تیوانى
باوك و برا و مێرد بن له روى دارایی و
دابینكردنى بژێویی ژیانهوه.
لهالیهكى ترهوه ئهوهى ك ه من ئهمهوێت
قس���هى لهس���هر بك���هم لهم بهش���هى
وتارهكهم���دا ئهوهیه كه والێكدراوهتهوه
یان وا لێكدهدرێتهوه كه مهدام ژن هات ه
ن���او كار و ئازادى پێ���دراوه كار بكات،
ئهوا تهواو ئازادیی بهدهستهێناوه.
ئ���هم تێڕوانین��� ه پڕێت���ى ل���ه ههڵهو
كهموكورتیی ،چونكه ئازادیی ژن بهتهنیا
له ئیش���كردنى دا كورت نابێتهوه ،ئهوه
ههڵهیهكى گهورهیه وابزانین مهدام كچان
كار دهكهن ئیتر ئ���ازادن ،بهڵكو ئهوه
بهشێك ه یان بوارێك ه له ئازادیهكان.
دیاره ئیش���كردن و ئازادیی ئیشكردن،
مافێكى بنهڕهتى مرۆڤ���ه ،بهاڵم ههمو
مافهكان نییه ،راس���ت ه ژنان ههندێكیان
رێیان دراوه ئیش بكهن ،بهاڵم هێش���تا
ئهو رێپێدانه س���نور داره ،چونك ه ههمو
ژنان ناگرێتهوه ،بهڵك���و بهدهیان قات
بهرامب���هر ئهو ژنانهى ك���ه كاردهكهن،
ژنانێ���ك ههن كهرێگهی���ان نادرێت ئهو
مافه پیاده بكهن.
ههروهها ئیش���كردنى ژنانیش ،بهماناى
ئهوهنایهت ئیتر تهواو ژنان مافهكانیان
چهسپا و كێشهیان نییه ،بهڵكو ئهتوانین
وا ن���اوی ببهین كه ئهم���ه بهدیهێنانى
بهش���ێكه له مافهكان ،ههروهها ئهبێت
دهروازهى مافهكانى تریش بكاتهوه.
بهو مانایهى كه چ���ۆن ژنان توانیویان ه
بهش���ێكیان ئازادیی ل ه بوارى كاركردن
بهدهس���ت بێنن ،دهبێت ئهواش ئازادیی
ل��� ه بوارهكانى تریش بهدهس���ت بێنن،
تادهگات بهوهى جیاوازیهك لهنێوان ئهو
و پیاودا نهمێنێت ،ههردوكیان وهكو دو
مرۆڤى یهكسان لهكۆمهڵگهدا هاوشانى
یهكتر بن و پش���تیوان و هاوكاری یهك
بن .پێك���هوه نهوهیهكى نوێ پهروهرده
بكهن ك ه رێز ل ه م���رۆڤ و ئازادیهكانى
بگرێ���ت ،لهبهر مرۆڤبون���ى نهك لهبهر
ئهوهى ژن��� ه یان پیاوه .ئ���هم كارهش
ئهگهرچی قورس���ه ،ب���هاڵم مهحاڵیش
نییه.
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ژنانیش قژیان هەڵدەوەرێت

پسپۆڕێک هۆکارەکەی رون دەکاتەوە

◘ نهوژین ،سۆزان خەلیل
قژروتانهوه ،بهتایبهت بۆ ژنان وهكو
مۆتهكه وایه ،بهتایبهتى كه قژ ل ه
روی جوانكاریی و سیماوه بهالی
ژنانهوه گرنگیهكى زۆر و تایبهتى
ههیه .كهوایا بۆچی و لهسهر چی قژی
ژنان دهڕوتێتهوهو هۆكارهكانى چین؟
چۆن دهتوانرێت بهر ب ه روتانهوهى
قژ بگیرێت و ئهو كاره ههاڵن ه چین
كهوادهكات بههۆیانهوه پڕیی قژمان
لهدهست بدهین؟

هەندێکجار
روتانەوەی قژ
دەستکردە کەسەکە
خۆی دروستی
دەکات

د .مەحمود فەقێ رەس���وڵ ،پزیش���كی
راوێژکاری نەخۆش���یەکانی پێس���ت و
زوهری ،لهمیان���هى دیدارێكى رۆژنامهى دوای  4مانگەک���ە قژیان پ���ڕ ئەبێتەوە
(نهوژین) دا تیشكدهخات ه سهر حاڵهتى بە بێ وهرگرتنى چارهس���هر ،چونك ه ل ه
روتان���هوهى قژ لهالی ژن���ان و باس ل ه بنهڕهت دا کەم ڤیتامینی و کەم خوێنی
وا لە قژ دەکات بڕوتێتەوە.
هۆكارهكانى دهكات.
هۆکارەکانی روتانەوەی قژ چیە؟
بەش���ێوەیەکی گش���تی روتانەوەی قژ
ه���ۆکاری زۆری هەیە ئ���ەوەی کە زۆر
باوە لەناو کۆمەڵگای ئێمەدا ئەوەیە کە
ئافرەتان زیاتر بەدوای ئەکەون کە ئەڵێن
قژمان زۆر هەڵئەوەرێ ،کەسی وا هەیە
کە کیس���ەیەک پڕ ئەکات لە قژی یەک
رۆژی کە روتاوەتەوە .هەندێک هۆکاری
روتان���ەوەی قژ بۆماوەیی���ن ،هەندێکی
دیکەش زگماگین واتا بۆ نمونە مناڵێک
لەدایک ئەبێت کێشەیەک هەیە لە رەگی
موەکانیدا کە بەباش���ی دەرناچن بۆیە
ئەم مناڵە نەخۆشی تریشی لەگەڵ دایە،
بەاڵم زۆر کەمە.

بەکارهێنان���ی دەرمانی وەک���و بۆیە و
مێشکردن تا چەند کاریگەری لەسەر قژ
روتانەوه هەیە؟
هەندێکجار روتانەوەی قژ دەس���تکردە
واتە کەس���ەکە خۆی دروستی ئەکات،
ب���ۆ نمونە دەس���تکاری کردن���ی زۆر و
ش���انەی دڕ و زبر ب���ەکار ئەهێنێت یان
زیادەڕەوی بکات لە بۆیە کردن .ئەمانە
هەمویان ئەگەری هەیە کە ببنە هۆکاری
روتان���ەوەی قژ ،هەندێک کەس هەن لە
رۆژێکدا قژ بەسەریەوە نامێنێت ،هەندێک
کچانی گەنج هەن وەکو حاڵەتی نەفسی
هەمو کات دەس���ت لە قژیان ئەدەن و
رای دەکێش���ن ،ئەمانەش ئەبێتە هۆی
روتانەوە.

ئ���هم حاڵهت ه لهالی ئافرهتان بهتایبهتى
رەگەز جی���اوازی هەیە ل���ە روتانەوەی
چۆنه؟
هەندێ���ک ئافرەت ه���ەن دوای  4مانگ قژ؟
مناڵبون قژیان ئەڕوتێتەوە چونکە گۆڕان بەڵێ جی���اوازی هەی���ە ،ل���ە پیاواندا
لە هۆرمۆنات���ی قژیان رو دەدات ،بەاڵم سەری هەموی کەچەڵ ئەبێت ،بەاڵم لە

ئافرەتاندا تەنک ئەبێت.
ئایا هی���چ دەرمانێک هەیە رێگر بێت لە
روتانەوەی قژ؟
نەخێر تەنها کەسێک نەبێت کە ڤیتامین
ل ه لهشی كهم بێت ،به پێدانى ڤیتامین
باشتر دهبێت.
حاڵەت���ی دەرونی تا چەن���د کاریگەریی
لەسەر روتانەوە هەیە؟
حاڵەتی دەرونی کاریگەری هەیە لهسهر
هەمو کەس���ێک ،مرۆڤ بهگشتى هەمو
رۆژێ���ک  100بۆ  150دان��� ه مو لە قژی
ئەڕوتێتەوە و ئەمە ئاس���اییە و ناكرێت
بكرێت���ه خهم ،ب���ەاڵم حاڵەتی دەرونی
تر وەکە قەلەقی و خەمۆکی کاریگەری
لەس���ەر روتانەوە هەیە و رێژهكه زیاتر
دهكات.

ئایا تهمهن پهیوهندی���ی ب ه روتانهوهى نەخێر ئەم قس���ەیە راس���ت نیە ،خەنە
تەنه���ا بۆیاغە و قژ بەهێز ناکات ،بەاڵم
قژهوه ههیه؟
بەڵێ تەمەن زۆر گرنگە ،وەکو ئەبینین خەنە وەک بۆیاغێک بە دەوری موەکەوە
روتانهوهى قژ زیاتر لهتهمهنى  20بۆ  30ئەمێنێتەوە واتا چینێک دروست دەکات
س���اڵ دەردەکەوێت ،بۆ ئافرەتان زیاتر بەدەوری موەکەداو وادەکات ئەس���تور
سەروی  30ساڵی پێوەی دیار ئەبێت کە دەربکەوێت.
پێشی سەریان تەنک دەبێت.
ئ���ەو هۆکاران���ە چین ک���ە رێگرن لە
جۆراوجۆری���ی خۆراک ،یان نهش���یاوی روتانەوەی قژ؟
جۆری خۆراكهكان تا چەند رۆڵیان ههی ه ئەوەی کە بەدەسەاڵتی مرۆڤ بێت ئەگەر
الوازیی نەبێ���ت و کەم ڤیتامین نەبێت،
لەسەر روتانەوەی قژ هەیە؟
ئەگەر كهم���ی ڤیتامی���ن و پرۆتیناتی زۆر بەدەست دەس���تکاری نەکات ،ئەوا
نەبێت کێش���ەی نیە ،بەاڵم بەگش���تی قژەکە کەم ئەڕوتێتەوە ،بەاڵم زۆر دایک
هەیە قژی مناڵەکەی توند ئەبەس���تێت
میوەو سەوزە باشە بۆ مو و نینۆک.
ک���ە ئەمە ئهگهر دوب���ارە بویەوە رەگی
تا چەند راس���تە کە خەنەی کوردی وا موەکە ئەلەقێت و موەکە دەرئەچێت و
دواجار ئەڕوتێتەوە.
ئەکات قژ جوان ببێت و پڕ ببێت؟

وهستانى سوڕى مانگانه
وهستانى سوڕى
مانگان ه بهماناى
وهستانى ژیان
نایهت

مانگان��� ه لهالی ژنان نهخۆش���یی نییه ،ههڵهیهى كه ههی ه و وادهبینێت ئازار و
◘ نهوژین
بهڵكو حاڵهتێكى بایۆلۆژی ئاس���اییه ،ناڕهحهتى ژیان ،وادهكات ل ه ژن توشى
ئهویش كاتێ���ك ژن دهگاته تهمهنێكى ئهو حاڵهت��� ه ببێتهوه و بهكوردییهكهى
وهستانى تهواوهتیی سوڕى
دیارییك���راو ،چیتر س���وڕى مانگانهى دهڵێن« :ژن پیر دهكهن».
مانگانهى ژنان ،قۆناغێكه ك ه زۆر
نامێنێت .ئهم حاڵهتهش لهس���هرهتادا س���هرهتا دهبێت باوهڕ ب���هوه بێنین ك ه
ناو و دهستهواژهى بۆ داتاشراوه،
رهنگ ه لهروى دهرونى و جهس���تهییهوه ،وهس���تانى س���وڕى مانگان��� ه بهماناى
لهنێویاندا «تهمهنى بێهودهیی»،
كێش��� ه بۆ ژنان دروس���تبكات و توشى وهس���تانى ژی���ان نای���هت ،چونك ه ئهم
تهمهنى «نائومێدیی» ،تهنانهت ب ه
كهمخهویی و قهلهقیی���ان بكات ،بهاڵم روداوه ل ه نی���وهى رێگهى ژیانى ژن دا
«پیربون»یش ناودهبرێت .ههربۆی ه
بهگش���تى حاڵهتێكى ئاس���اییهو رێگاى رودهدات نهك ل ه كۆتایی ،بهو مانایهى
زۆر بۆچون و زانیارییى ههڵهو
هێشتا نیوهى تری رێگاى ژیان لهپێش
نازانستى لهمبارهیهوه برهوى پێدراوه ،ههمو ژنێكه.
ئهم حاڵهت ه كاتێك رودهدات ك ه ل ه الشهى ژنان دایه.
كه لێرهدا ههوڵدهدهین ئهو ههاڵن ه و
ژن كۆمهڵێك گۆڕانكاریی هۆرمۆنى دێت ه دوهمی���ش دهبێ���ت ئ���هوه بزانی���ن ك ه
راستیه زانستیهكهى بخهین ه رو.
ئاراوه كه سهرهنجامهكهى به وهستانى دهس���تپێكردنى ئهم قۆناغ���ه ،بهماناى
س���هرهتا دهبێت ئهو راس���تی ه لهالمان تهواوهتى سوڕى مانگانه كۆتایی دێت ،تێكشكانى ژنێتى و جوانیی ژن نایات،
بچهس���پێت ك���ه وهس���تانى س���وڕى ئهم���هش بهپێچهوان���هى ئ���هو بۆچون ه بهڵكو بهپێچهوان���هوه ههندێك ل ه ژنان

هۆرمۆنى پرۆگیستیرۆن بهرزبونهوهیهكى
توند بهخۆوه دهبینێ���ت ،ك ه ئهركێكى
ترى ئ���هم هۆرمۆنه بهرپرس���یارێتیی ه
لهوهى جهست ه رابێنێت بۆ دوگیانی.
ئ���هوهى تائێس���تا بهگش���تى یهكالیی
نهبوهت���هوه ،ئهوهی��� ه ك���ه تهمهن���ى
دهس���تپێكردنى ئ���هم قۆناغ ه لهالی ژن
وهك ی���هك و دیارییك���راو نیی���ه ،واتا
بهدیارییك���راوى تهمهنێ���ك بونى نیی ه
كهتیایدا ژنان روبهڕوى وهستانى سوڕى
مانگانهیان ببنهوه ،ب���هاڵم ل ه ویالیهت ه
یهكگرتوهكان���ى ئهمری���كا ،بهگش���تى
تهمهنى  51ساڵی وهكو دهستپێكى ئهم
قۆناغه دهستنیشان كراوه.
بهگش���تى لهدواى تهمهنى  40ساڵیهوه،
گۆڕانكاریی له س���وڕى مانگانهى ژنان
دێته ئ���اراوه ،ماوهى چهند س���اڵێكى
دهوێ���ت ههت���ا دهگات ب ه وهس���تانى
تهواوهتى.
بهگشتى ئهم قۆناغه ،ساڵێك پاش دوا
س���وڕى مانگان��� ه رودهدات ،پێش ئهم
قۆناغهش ،ژن ب ه ئاس���انى ههست بهو
باره دهكات ك ه سوڕى مانگانهى تێدایه،
بهوهى وهكو پێش���وتر ب ه رێكوپێكى و
لهكاتى دیارییكراودا نابێت ،بهڵكو پچڕ
پچڕ دهبێت و كاتهكانیش���ی دهگۆڕێت،
ئهم��� ه لهگهڵ ههندێك گۆڕانكاریی دیك ه
كهلهكۆئهندامى زاوزێی ژن دا دروس���ت
دهبێت لهوێنهى وش���كبونهوهى رێڕهوى
مناڵ���دان و كهمبون���هوهى بهپیتێتی و
ههروهها ههندێك نیش���انهى تری وهكو
تێكچون���ى م���هزاج و كهمخهویی و هی
تر.

لهپاش ئهم قۆناغهوه ،رهوشیان باشتر
دهبێت و چیتر سوڕى مانگان ه بێزاریان
ن���اكات و دهتوان���ن ژیانیان ئاس���انتر
بكهن.
هۆكارهكان���ى رودان���ى ئ���هم حاڵهت و
دهس���تپێكردنى ئهم قۆناغه ،زانست ب ه
رونى شیكردوهتهوه ،بهاڵم رهنگ ه زۆرجار
ژنان گرنگیی ئهوتۆی پێنهدهن.
شیكردنهوه زانستییهك ه بۆ ئهم حاڵهت ه
ئهوهیه كهل���هو تهمهن���هدا ،هێلكهدان
هۆرمۆن���ى كهمت���رى ئهس���ترۆجین
پرۆگیس���تیرۆن
و
Estrogen
 Progesteroneدهردهدات و دروست
دهكات كه ئهم دو هۆرمۆن ه بهرپرسن ل ه
رێكخستنى سوڕى مانگانه.
ئهم���هش وادهكات ك���ه ورده ورده
س���وڕى مانگانهى ژنان ك���هم بكات و
رێكوپێكیهك���هى پێش���وترى نهمێنێت،
ت���ا دهگاته ئاس���تى وهس���تان .لهگهڵ
ئهمهشدا ،ژمارهى هێلكه ساغهكانى ژنان
ك ه رهنگ ه ببن ه مناڵ ،كهمتر دهبێتهوهو
كردارى پیتاندنیش بهههمانش���ێوه كهم سهرچاوه:
و س���نوردار دهبێتهوه ،ههروهها ئاستى www.webteb.com/woman
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بهم رێگایانه بب ه خاوەنی نینۆکێکی جوان و بەهێز
هەرگیز مەهێڵە
لەیەک هەفتە زیاتر
بۆیەبە نینۆکتەوە
بمێنێتەوە

◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
ئەگەر چاو پەنجەرە بێت بۆ بینینی
دەرون ،ئەوا نینۆک شاشەی
تەندروستی لەشە!
جوانی و س����ەالمەتی نینۆک����ەکان زۆر
گرنگن ،رەنگ و روی نینۆکەکان زۆرجار
ئام����اژە ب����ە تەندروس����تی خاوەنەکەی
دەک����ەن ،نینۆک����ی تەندروس����ت چەند
نیش����انەیەکی هەی����ە ،لەوان����ە :دەبێت
ئەو بەش����ەی بە گۆش����تەکەوە نوساوە
رنگەکەی پەمەیی بێت (س����ورێکی کاڵە
بەهۆی مولول����ەی خوێن لە ژێریدا) ،ئەو
بەشەی کە لە گۆشتەکە دەرچوە دەبێت
رەنگەکەی سپی و س����اف بێت و درزی
تیا نەبێت.

هەمو نینۆکێک لە سێ چین پێک هاتوە،
چینی سەرەوە دەکرێت زبر بێت و توێژ
هەڵبدات یان درز بب����ات بەهۆی الوازی
نینۆکەوە .چەند هۆکارێک هەیە لە پشت
الواز بونی نینۆکەوە هەندێکیان ناوەکین
و هەندێکیان دەرەکین ،گرنگترینیان له
خوارهوه دهخهینه رو:
* هۆکارە ناوەکییەکان
 .1دەکرێت هۆکاری نەخۆش����ی بێت ،بۆ
نمونە :خراپی س����وڕی خوێن و کێشەی
گورچیلە و نەخۆشی شەکرە ،هۆکارن بۆ
الوازی نینۆکەکان ،جگهلهمانهش دەشێت
فشەڵی ئێسکەکان غودە و شێرپەنچەش
هۆکار بن.
2ـ کەمی ڤیتامینەکانی وەکA ,B2, :
 ،B3, B5, B8, Dبە هەمان شێوەی
کەمی کانزاکانی وەک ئاسن و کالیسیۆم

ئهو ژنهى ههمو ژیانى خهبات بو
◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
ئهگهرچی مێژوى بهشداریی ژنان
لهكارى سیاسیی له كوردستان و پارچه
جیاوازهكانى درێژه ،بهاڵم كهمیان
گرنگییان پێدراوهو خراونهته بهر باس،
بهاڵم خهباتى ئهم چهند ساڵهى دوایی
له رۆژئاواى كوردستان ،بهتایبهتى
تیشكى گرنگپێدانى بۆ سهر ئهم رۆڵهى
ژنان زیاتر كرد.

سەکینە یەکێك
بو لە كۆڵهكهكانى
دامهزراندنى پارتى
كرێكارانى كوردستان

و زینک ،هەروەها کەمی ترش����ی ئەمینی
لە لەشدا دەبێتە هۆی الوازبونی نینۆک.
3ـ ل����ە نیش����انەکانی کەم����ی م����ادە
خۆراکیی����ەکان وەک :ک����ەم خوێن����ی و
نەخۆش����ی رژێنی دەرەقی لەسەر نینۆک
دەردەک����ەون ،نین����ۆک و پێس����ت و قژ
ل����ەدوای هەم����و ئەندامەکانی تری لەش
مادە خۆراکییەکانیان بۆ دەچێت ،لەبەر
ئەوە گۆرانکاری لە نینۆکەکان نیشانەی
نەخۆشییە.
4ـ دڵەڕاوکێ و کەم خەویش ،کاریگەری
لەسەر نینۆکەکان دەر دەکەوێت.
* هۆکارە دەرەکییەکان
 .1ئ����او بە گەورەتری����ن دوژمنی نینۆک
دادەنرێ����ت ،ب����ەردەوام ت����ەڕ ک����ردن و
وش����کبونەوەی نین����ۆک هۆکارێک����ی
س����ەرەکییە بۆ الواز کردن����ی نینۆک و

درزب����ردن و توێژهەڵخس����تنی ،هەروەها
مادە پاککەرەوە کیمییاییەکانیش وەکو:
ش����امپۆی قاپ ش����تن و جل شتن و ...
هتد ،ئهوانیش هۆكاری دیكهن.
 .2بەکار هێنانی ئەسیتۆن بۆ لێکردنەوەی
بۆیە ،هەروەه����ا بەکارهێنانی نینۆکبڕ،
کاریگ����ەری خراپ����ی لەس����ەر نیۆکەکان
هەیە و دەبێتە هۆی قلیشان درز بردنی
نینۆکەکان.
* چارهسهر:
 .1پێویس����تە خواردن����ی جۆراوج����ۆر و
تەندروس����ت بخۆی����ت ،لەگرنگترین ئەو
خواردنانە :هێلکە ،ماسی ،گۆشت ،شیر،
چەرەزات ،سەوزە و میوە.
 .2بەکارهێنان����ی دەس����تکێش لەکاتی
ئەنجامدانی ئەو ئیشانەی کە ئاو و مادە
پاککەرەوەکانی تێدا بە کاردێت ،یان هەر
ئیشێک کە پەستان بخاتە سەر نینۆک.
 .3ب����ەکار هێنان����ی بڕب����هن (مەبرە=
مهوره) ل����ە جیاتی نینۆکب����ڕ بۆ کورت
کردنەوەو رێککردنی نینۆک ،پێویس����تە
بڕبهنكردنى نینۆک لە هەفتەیەکدا دوجار
ئەنجام بدرێت.
 .4دور کەوتن����ەوە ل����ە بەکارهێنانی و

دانانی نینۆکی دەس����تکرد ،راس����تە ئەم
نینۆکانە جوان و سەرنجڕاکێش����ن ،بەاڵم
دەبنە هۆی الوازکردن و هەستیارکردنی
نینۆکە سروشتیەکانی خۆت.
 .5نینۆکی زۆر درێژ هۆکارە بۆ ش����کانی
خێرای نینۆک .هەروەها هەرگیز مەهێڵە
لەی����ەک هەفتە زیاتر بۆی����ەی نینۆک بە
نینۆکت����ەوە بمێنێتەوە ،ئەگەر نا دەبێتە
هۆی گۆڕینی رەنگی نینۆک.
 .6دورکەوتنەوە ل����ە بەکارهێنانی بۆیە
لێکەرەوە (ئەسیتۆن).
 .7دور کەوتن����ەوە ل����ەو خوان����ەی کە
نینۆکەکان����ت وەک کەلوپەل����ی ئی����ش
بەکاربێنیت ،بۆنمونە بۆ قوتوهەڵپچڕان.
 .8پاککردنەوەی نینۆک .نینۆکی پیس
جگ����ە لە بون����ی دیمەنێکی ناش����یرین،
گەشەی نینۆکیش کەم دەکاتەوە .فڵچە
ی����ان پاککەرەوەی نین����ۆک دابین بکە و
رۆژانە ب����ۆ پاککردن����ەوەی نینۆکهكانت
بەکاری بێنە.
 .9چەورکردن����ی نینۆک����ەکان بەکرێمی
دەس����ت ،هەروەها چەورکردنی گۆشتی
قەراغی نینۆکەکانت ب����ە زەیتی روەکی
یان ڤازلین ،بهتایبهت له كاتى ش����هوان
دا.
 .10بۆ بەهێزکردنی نینۆک ،پێکهاتەیەک
دروست بکە لە رۆنی زەیتون و خوێ ،با
بۆ ماوەی  10خولەک نینۆکەکانت تێیدا
بمێنێتەوە ،دواتر بەئاوی گەرم بیش����ۆ،
ئەمە بۆ زیندوکردنەوەو خێرا گەشەکردن
و درێژبونی نینۆک بەسودە.
 .11خواردن����ی ڤیتامی����ن و کانزاکان بە
شێوەی حەب ،گرنگترینیان  B8و ترشی
ئەمینی ،ئهمهش لهژێر سهرپهرشتی و به
راوێژى پزیش����ك .چاوەڕێش مەکە دوای
خواردن����ی ئەم ڤیتامینە دەس����ت بەجێ
نینۆکەکانت بەهێز و تەندروس����ت بێت،
بەڵکو م����اوەی  6بۆ  9رۆژ ئەنجامهكان
بهدیار دهكهون.

دەربارەی
نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.
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.

ژنان����ى كورد ل����ه باكورى كوردس����تان،
لهمێ����ژه ب����هگیان داكۆكی له كهیس����ی
ئازادی����ی و نیش����تمان دهك����هن ،ئهوان
لهی����هك كات����دا ش����هڕى بهگژاچونهوهى ئەش����کەنجە درا ،بەاڵم پ����اش رزگاربون
ناعهدالهت����ى و س����تهمی سیاس����یی و لە زیندان ،دیس����ان دەستی کردەوە بە
كۆمهاڵیهتیی دهكهن ،هاوش����انى پیاوان چاالکیە پێشوەکانی.
و زیاتریش ،خهباتیان كردوهو دهیكهن ،پ����اش دەرچون����ی لە زیندان لە س����اڵی
ههتا ئهگهر ئهو خهباتهش سهربكێشێت  1991پەیوەن����دی بە حیزب����ەوە کرد لە
ب����ۆ تیرۆركردنیان ،وهك����و بهرامبهر به دۆڵی (بیقاع) لە لوبنان دواتر چیاکانی
«سهكینه» كرا.
خواک����وڕک و برادۆس����ت لە باش����وری
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ه����هر لهو واڵتهش ،دهس����تى تی����رۆر له
ئیمهیڵ:
کوردستان ،هاوخەباتی نزیکی (عەبدوڵاڵ بەرواری 9ی کانونی دوەمی ساڵی 2013
ئۆجەالن)ە ،ههر زو لهگهڵ دهستپێكردنى دا پێگهیشت و لهگهڵ دو ژنه چاالكوانى
ئهم فیلمه ،لهدواى روداوى تیرۆركردنى بیرەوەرییەکانی خودى سەکینە جانسز و
@nawzhinnewspaper
خهبات����ى پارتی كرێكارانى كوردس����تان تر شههید كران.
«پهكهكه» تێكهڵ بو.
«هەمو ژیانم لەپێناو خەباتدا بردەسەر» ،سهكینهوه ئامادهكراوه ،پاش ئهوهى ئهم کتێبه سێ بەرگییهكهى كه ناوى «هەمو
gmail.com
لە ساڵی  1978لە مهراسیمی دامەزراندنی فیلمێک����ی بهڵگهنامهییه لهس����هر ژنانى روداوه وهكو نوێترین تیرۆری سیاس����یی ژیانم لەپێناو خەباتدا بردەس����ەر»ه ،کە
خودی س����ەکینە نوس����یویەتی و بۆ زۆر
پارت����ی کرێکاران����ى كوردس����تان دا لە ئ����هم ژن����ه چاالكوان����ه سیاس����ییه ،كه له ئهوروپا خۆی بهیان كرد.
فهیسبوك:
ئامەد ،سەکینە بەناوی نهێنی «سارە» یهكێكه ل����ه نوێتری����ن كاره هونهریی و دهرهێنهرى فیلمهكه ،دەرس����یم زریڤان ،زمان وهرگێڕدراون.
نوێنەری هەرێم����ی خارپێت «ئەلەزیز» رۆژنامهوانیهكان����ى پهیوهندیدار به ژیانى باس����لهوهدهكات ك����ه ماوەی����ەک پاش لەم فیلمەدا ژمارهیهكى زۆر له هاوڕێ و
nawzhinnewspaper
تیرۆری س����ەکینە جانسز ،هاوڕێ لەگەڵ كهسهكانى س����هكینه قسه دهكهن ،ههر
بو ،لە کۆی بیس����ت و دو ئەندام ،یەکەم ساكینهوه و ماوهكهشى  95خولهكه.
ئەندامی مێینەی ناو رێکخراوەکە بو.
فیلمە بهڵگهنامهییهك����ه ،باس له ژیانى پۆلێک توێ����ژەری ژن بڕیاریان دا ژیانی لهتافی مناڵیهوه ههتا الوێتى و پاش����ان
ل����ە س����اڵی  1979لەالی����ەن دەوڵەتی «سەکینە جانسز» دهكات وهكو یەکێك سەکینە لە باکوری کوردستان ،ئەوروپا قۆناغ����ى خهب����ات و زيندان و پاش����ان دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
تورکی����اوە بەتاوان����ی تیرۆر دەس����تگیر لە كۆڵهكه س����هرهكیهكانى دامهزراندنى و هەروەها زنجیرە چیای قەندیل بکەن بە روكردن����ه ش����اخ و دواتري����ش ئهوروپا ،ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
کراوەو لە پاش شۆڕشی  1980لە زیندانی پارت����ى كرێكاران����ى كوردس����تان و فیلمى بهڵگهنامهیی «دیكیۆمێنتاری» .باس����دهکرێت و له نزیكهوه له ژیانى ئهم
چیرۆک����ی فیلمەک����ە وهرگی����راوه ل����ه ژنه سیاسییه ئاگادارت دهکاتهوه.
www.radiodang.org
بهدناوی ئام����ەد دا زیندانیی کرا ،لەوێ خهباتهكانى دواترى ئهو حیزبه.

بۆ یهكهمجار ..ژنان دهبن ه هاندهر ل ه یاریگاكانى تۆپی پێ

◘ نهوژین
بۆیهكهمجار ل ه سنورى گهرمیان و
دهوروبهرى ،ژنان دهبنه هاندهر و
تهماشاكهر ل ه یاریگاكانى تۆپی پێی
كوڕان دا.

فۆتۆ :شۆڕش سهید ئهحمهد

لهیاری���ی نێ���وان ه���هردو یان���هى
(دهربهندیخان) و (ئارارات) ل ه میانهى
كێبڕكێكان���ى خولی تۆپی پێی یان ه پل ه
یهكهكانى كوردستان ل ه ناوهڕاستى ئهم
مانگ���ه ،ژنان وهكو بین���هر و هاندهرى
یاریگاكه بهشدارییان كرد.
ئهگهرچ���ی ژم���ارهى هاندهرانى ژن لهو
یاری���هدا س���نوردار و دیارییك���راو بو،
بهاڵم وهكو دیمهنێكى دانسقهو تایبهت،
س���هرنجی ههمو الیهكى ب���ۆالی خۆی
راكێشا.

چی لە بارەی زێڕ و عەیارەکانیەوە دەزانی؟
◘ نهوژین ،ئهسما كهریم
كاتێك پرسیارمان ل ه (ژیان)
كرد بهوهى چ خشڵێك زۆر لهالی
پهسهنده ،بهبێ دودڵی وتى« :زێڕ»،
دواتر وتمان چ عهیارهیهك؟ وهاڵمى
دایهوه ( ،)21بهاڵم كهپرسیارمان كرد
زێڕ بۆ وا دڵخوازهو ل ه چی پێكدێت
و عهیارهكانى چین و چۆن لهیهك
جیا دهكرێنهوه؟ به بزهیهكهوه وتى
«نازانم!»
زێ���ڕ ی���ان ئاڵت���ون ،لهدێرینترین ئهو
كانزایانهی ه ك ه ژنان وهكو خشڵ بهكاری
دێن���ن ،ب���هاڵم رهنگ ه ژن���ان كهمترین
زانیاریی زانستییان لهبارهیهوه ههبێت،
بهتایبهت���ى ك ه ئهم پیشهس���ازیی ه زۆر
وردهكاریی ههیه.
ئهیوب ئهحمد رهشید 32،ساڵ ،خاوهنى
زهڕهنگهرى ئومێد لهش���ارى كهالر ،ههر
ل ه مناڵیهوه لهگهڵ خێزانهكهى دا تێكهڵ
ب���هكارى زهڕهنگهریی بوه ،س���هبارهت
ب���هوهى زێڕ چی ه و جی���اوازى لهنێوان
عهیارهكانى دا چیه؟ بۆ (نهوژین) وتى:
«زێڕ ئهو كانزایهی ه كهل ه چینێكى ژێر
زهوى دادهدۆزرێتهوه».
وتیش���ى« :زێڕ چهند عهیارێكى ههیه،
ههر عهیارهیهكیش���ى   بهش���ێوهیهكى
جیاواز دروس���ت دهكرێ���ت ،عهیاره 24
هی���چ ئاڵتونێك���ى لێدروس���ت ناكرێت،
بهڵكو ئاوێت ه دهكرێت لهگهڵ كانزاكانى
تردا بۆ دروس���تكردنى زێڕى عهیاره 18
و  21و بهخۆڵیش ناسراوه».
ئهی���وب ،بهردهوامبو ل ه خس���تنهروى
وردهكاریهكانى ئهم پیشهسازییهو وتى:
«بۆ دروس���تكردنى  1000گ���رام زێڕى
عهی���اره  ،21دهبێت  125گرام زیو یان
مس لهگهڵ   875گ���رام زێڕى عهیاره
 24تێك���هڵ بهیهك بكرێت ،ههروهها بۆ
ئامادهكردنى  1000گ���رام زێڕى عهیاره
 18پێویس���ت ه  250گ���رام زیو یان مس
لهگ���هڵ  750گ���رام زێ���ڕى عهیاره 24
ئاوێت ه بكرێت».

له ئێستادا زێڕ
ب ه زۆری ل ه
ئیماراتهوه هاورده
دهکرێت

ئ���هو زهڕهنگ���هره رونیش���كردهوه ك ه
جۆرێكى تر ل ه عهیاری زێڕ ههی ه ك ه ب ه
 22ناودهبرێ���ت ،بهاڵم ئهوه تایبهت ه ب ه
لیرهى ئاڵتون و ئهویش وهكو شێوهكانى
تر پێوانهى تایبهتى ههیه.
زێڕ وهكو كانزا ل ه كوردستاندا بونى نییه،
یان تائێستا ب ه فهرمى نهدۆزراوهتهوه،
بۆی ه ئ���هم كانزای ه ل��� ه دهرهوه هاورده
دهكرێ���ت ،بهاڵم ئای���ا كام واڵت ریزى
پێش���هوهى گرتوه لهههناردهكردنى زێڕ
دا بۆ كوردستان؟
س���هاڵح مهجی���د 42 ،س���اڵ ،خاوهنى
زهڕهنگهرى خاوێن ل ه كهالر ،ك ه ماوهى
 24س���اڵ ه كارى زهڕهنگ���هرى دهكات ،بهپێ���ی ئهو واڵت���هى زێڕهك��� ه ئاماده
دهكات ،جۆرهك���هى و كوالێتیهك���هى
وهاڵمى ئهم پرسیاره دهداتهوه.
وتى« :زێڕ ل ه زۆر واڵتهوه هاورده دهكرا دهگۆڕێت و جیاوازی���ی و تایبهتمهندی
ل ه راب���ردودا ،بهاڵم لهئێس���تادا واڵتى ههیه ،بهاڵم زێڕى دروس���تكراوى كام ه
شانشینی عهرهبی یهكگرتو (ئیمارات) واڵت زۆرتر رهواجی ل ه ههرێم و گهرمیان
ب��� ه پلهى یهكهم دێت ل ه ههناردهكردنى دا ههیه؟
زێڕ دا لهسهر ئاس���تى جیهان ،چونك ه س���هاڵح مهجید ،وتى« :ئهو واڵتهى ك ه
ئیمارات ب ه بانكى جیهانى زێڕ دادهنرێت ،زێڕهكهى رهواجى زیاتره ،ههمدیس���ان
بۆی ه ل��� ه كوردس���تانیش بهزۆریی لهو ئیمارات��� ه ك��� ه لهن���او خهڵك���ى دا ب ه
(ئاڵتونى خهلیجى) ناودهبرێت ،چونك ه
واڵتهوه زێڕ هاورده دهكرێت».
رونیشیكردهوه :واڵتى توركیا ب ه پلهى كوالێتیهكى باش���ى ههی��� ه و جوانتر و
دوهم  و واڵت���ى ئێران بهپلهى س���ێیهم ئهسڵتریشه».
دێت لهو واڵتانهى ك ه ههرێمى كوردستان زهڕهنگهران ئهو زێڕهى كهدهیفرۆش���ن
بهخهڵكى ،بڕێك پارهى دهخهن ه س���هر
زێڕی لێ هاورده دهكات.

كه ب ه «حهقدهست» ناسراوه.
لهبارهى ئهوهى ئهم حهقدهس���ت ه چۆن
و لهسهر چ بنهمایهك دیاریی دهكرێت،
(ئهی���وب ئهحم���هد) وت���ى« :لهههر
مس���قاڵێك زێڕ دا  5بۆ  10ههزار دینار
لهكڕیار وهردهگیرێ���ت وهك قازانج ،ك ه
ناسراوه ب ه (حهقدهست)».
س���ەبارەت بەوەی کە نرخی زێر چۆن و
لە کوێ دیاری دەکرێت ،سەالح مەجید
وتی« :نرخی زێر جیهانیهو ل ه بۆرسهدا
دیاریی دهکرێ���ت ،ئێمهش نرخهکان ل ه
رێگای کهناڵی  CNBCوهردهگرین  ک ه
نرخهکان به بهردهوامی باڵودهکاتهوه.
وابۆ چوار س���اڵ دهچێت ك ه قهیرانێكى

دارای���ى روى ل��� ه ههرێمى كوردس���تان
كردوه ،وهك زهڕهنگ���هران ئاماژهى بۆ
دهك���هن ،قهیرانهك��� ه بهتایبهت ئهوانى
پێكاوه.
سهالح مهجید ،لهوبارهوه بۆ (نهوژین)
وت���ى« :ئهم قهیران ه دارای��� ه وایكردوه
ژن���ان لهبرى ئ���هوهى ك ه زێ���ڕ بكڕن،
ئهو زێڕانهش���ی كهههیان ه بیفرۆش���ن،
بهش���ێوهیهك ژنى وهه���ا ههی ه دێت و
ئهڵقهى پهنجهى دادهنێت و دهیفرۆشێت
بۆ بژێویی».
وتیش���ی« :قهیرانهكه زۆر کاریگهریی
ههب���وهو دهتوانم بڵێم س���هروى %85
ئیشی ئێمهى الواز كردوه».

