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ئاواز نهجم:
کورد لە ئهدهبیشدا
غهدری ل ه ژنان
كردوه
»»7

ژنانى گهرمیان دهرگا داخراوهكانى وهرزش
بە روی خۆیاندا دهكهنهوه
◘ نهوژین
ژنانى گهرمیان بهشێوهیهكى بهرچاو رو
ل ه بوارى وهرزشی دهكهن ،سهرباری
كردنهوهى چهندین هۆڵی تایبهت ب ه
وهرزشی ژنان ،هاوكات ژنان وهرزش
كردن دهبهنه دهرهوهى هۆڵهكان و ل ه
شوێنه كراوهو پاركهكان دا وهرزش
ئهنجام دهدهن.

بوارى وهرزش���ی لهگهرمیان به بوارێك
ناسراوه كه زۆرتر قۆرغكراوه بۆ رهگهزی
نێر ،بهاڵم ئهم بۆچون ه رۆژ دواى رۆژ ل ه
ناوچهكهدا كاڵ دهبێت���هوه ،بهتایبهتى
ك���ه ژمارهیهكى زۆر ل ه ژن���ان رویان ل ه
بوارى وهرزش كردوه ،ئهم ه س���هرباری
زیادبونى بهش���داریی كچان له چاالكی ه
وهرزشییهكان دا.
بهپێ���ی بهدواداچونهكانى (نهوژین) ،ل ه
سنورى قهزاى كهالر دا ،چهندین هۆڵی
وهرزش���یی داخراو ،بهش���ى تایبهت ب ه
ژنانیان كردوهت���هوه ،كه ب ه دهیان ژن
لهو هۆاڵنهدا رۆژان ه راهێنانى وهرزش���ی
دهكهن .ههروهها دو مهلهوانگهى شاری
كهالر ،كاتى تایبهتیان بۆ ژنان تەرخان
كردوه.
بهوتهى راهێنهرى ژنان���ى مهلهوانگهى
ئۆڵۆمپیك سپۆرت سهنتهر ،رێژهى ئهو
فۆتۆ :نهوژین
ژنانهى س���هردانیان دهكهن بۆ فێربون کچێک لهکاتی راهێنانی لهشجوانی ل ه هۆڵێکی وهرزشی لهکهالر
و ئهنجامدان���ى مهلهوان���ى ،بهتایبهتى
ل��� ه وهرزی هاویندا ،روی ل���ه زیادبون ل��� ه دهش���ت و دهر و پاركهكانیش���دا و كارگێڕیهكهش���دا ،بهش���داریی ژن���ان بهش���ێوهیهكى گش���تگیر ناوچهك���هى
كردوه.
وهرزش���ی به پێ رۆیشتن «ههروهله» ل ه ناوهن���ده وهرزش���یهكان لهگهرمیان نهگرتوهتهوه ،بهوپێیهى شوێنى دیكهى
ه���اوكات لهناحیهكانى س���هر به قهزاى و راكردنى سوك ئهنجام دهدهن .بهپێی بهرهوپێشهوهچونى بهخۆیهوه بینیوه ،ناوچ���هى گهرمیان ههن كه تائێس���تا
كهالریش ،بهتایبهتى باوهنور و رزگاریی ،راپۆرتێكى (نهوژین) كه لهم ژمارهیهدا بهش���ێوهیهك بۆیهكهمج���ار لهس���اتى خزمهتگوزاریی وهرزشیی بۆ ژنان تیایدا
بهههمانشێوه  2هۆڵی وهرزشی تایبهت باڵوكراوهتهوه ،بهشێك له ژنانى كهالر ،دروستبونیهوه لهساڵی 1992هوه ،كچ ه فهراههم نهك���راوه ،بهتایبهتى لهقهزاى
ب ه ژن���ان كراوهت���هوه( .لهالپهڕه 4ى پاركێك ك ه لهالیهن شارهوانى كهالرهوه وهرزش���كارێك توانى لهدواههڵبژاردنى كف���ری ،ك��� ه چاالك���وان و ژنانى ئهو
ئ���هم ژمارهی��� ه راپۆرتێك لهوب���ارهوه دروس���تكراوه ،كردوه ب ه شوێنى به پێ یانهى وهرزشی شێروانه ،ببێته ئهندامى قهزایه نیگهرانى دهردهبڕن لهوهى هیچ
بخوێنهرهوه).
هۆڵێكى تایبهتى حكومی یان ئههلی ل ه
دهستهى بهڕێوهبردنى یانهكه.
رۆشتن و وهرزشكردن.
جگه له هۆڵ ه داخراوهكان ،ژنان لهئێستادا لهالیهكی دیكهشهوه ،لهئاست ه فهرمیی ئ���هم بهرهوپێش���هوهچونان ه هێش���تا قهزاكهیاندا بونى نییه.

تابان...
ئهزمونى ژنێك
لەگەڵ سهركهوتن
و کۆڵنەدان دا

دو خوشك ل ه كهالر
فرۆشگایهک دهکهنهوه             »»5

ل ه  5ساڵ دا ژمارهى
كچان له بهشى روپێوی
سێ هێنده زیادی كردوه
»»2

لە مناڵەوە بۆ مناڵ..
دەستگیرۆیی ئاوارهکانى
خورماتو
»»8

»»6

بۆ چارەسەری سوتاویی،
بە دهرمانى كوردهواریی
كێبڕكێی پزیشكان دهكهن
»»10
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كچانیش دەتوانن روپێویی بکەن
◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
رهنگه ئهو بهشهى ك ه (كانى)
ئێستا له پهیمانگاى تهكنیكی كهالر
دهیخوێنێت ،تاپێش چهند ساڵێك
خوێندنى كچان تیایدا بهحاڵهتێكى
نامۆ و دهگمهن ههژمار بكرایه،
بهوپێیهى بهشهكهى ئهو ك ه
(روپێویی)یه ،وهها ناسراوه كهبهشێك ه
زۆرتر كوڕان تیایدا دهخوێنن و كچان
كهمتر خۆیانى لێدهدهن.
كان���ى و هاوڕێكان���ى ،نمونهیهكن لهو
كچان���هى گهرمی���ان ك��� ه بڕیاریانداوه
بهشێكى جیاواز ل ه پهیمانگادا بخوێنن،
بهش���ێك ك ه ژمارهى كچ���ان ئهگهرچی
تائێستاش بهپێی پێویست نییه ،بهاڵم
لهچاو س���ااڵنى رابردو ،روى ل ه زیادبون
كردوهو كچانی���ش زیاتر له جاران روى
تێدهكهن.
روپێ���وی ،زانس���تێكى ئهندازیارییه بۆ
پێوانەکردن و دیاریکردنی دوریی گۆشە
و ش���وێن لەس���ەر روتەختی زەوی .ل ه
س���اڵی خوێندنى  ،2009-2008بهشێكى
تایبهت بهم زانس���ته ،ل��� ه پهیمانگاى
تهكنیك���ی كهالر كراوهتهوه ،تائێس���تا
 8خ���ول خوێن���دكارى دهرچوان���دوه.
ئهگهرچی رێژەی کچان لهم بهش���هدا لە
س���ااڵنی پێش���و دا کەمتر بو ،بهاڵم لە
ئێستادا زیادی کردوە.
کانی ئەسعەد )18( ،ساڵ ،خوێندکاری
قۆناغی یەکی بەشی روپێوی پهیمانگاى
تهكنیكی كهالره .لهبارهى روكردن ه ئهم
بهشه بۆ خوێندن ،ئهوهى بۆ (نەوژین)
وت« :من بە ئ���ارەزوی خۆم هاتومەتە
ئەم بەش���ە ،راستە بەش���ێکی قورسە،
ب���ەاڵم ئەگەر حهزت ههبێ���ت ئهتوانیت
تیایدا سهركهوتو بیت».
باخان ئەحمەد )20( ،ساڵ ،یەکێکی تر
لە کچە خوێندکارهكانى ئهو بهشه .بۆ
(نەوژین) دەڵێت« :هەرچەندە بەشەکە
بەش���ێکی قورسە ،بەاڵم خۆم حەزم لێ

بوە ماڵەوەش پش���تگیریان لێ کردوم
بۆیه دهس���تم به خوێندن ل���هو بوارهدا
كرد».
ب���ە پێ���ی ئام���اری بهش���ى روپێوی
پەیمانگای تەکنیکی کەالر ،لهماوهى 5
ساڵی رابردودا ،رێژەی کچانى خوێندكار
له بهشهكهدا ،بهشێوهیهكى بهرچاو روی
له زیادبون كردوه.
ئ���ەو ئام���ارە دهریدهخ���ات لەس���اڵی
خوێندن���ى ( )2014-2013دا ،لەک���ۆی
( )57خوێن���دکار ،تهنه���ا ()5یان ل ه
رهگهزی مێ بون ،بهاڵم بۆ ئهمس���اڵی
خوێندن ( ،)2018-2017لەکۆی ()60
خوێندکار ()15یان ل ه رهگهزی مێن.
ه���ۆكارى ئهم زیادبون��� ه چییه؟ بۆچى
كچان بڕیاریانداوه لهم بهشهدا درێژه ب ه
خوێندن بدهن؟
ئەستێرە محهمهد )20( ،ساڵ ،لهوهاڵمدا
وتى« :ئێمەی کچانی���ش وەکو کوڕان
هێز و توانام���ان هەیە و دهتوانین لهو
بهش���انهدا بخوێنین ك ه واباس دهكرێت
بهشى (كوڕانهیه)».
ب���هاڵم توێژهرێك���ى دهرون���ى ،رایهكى
جی���اوازی ههی���ه ،پێیوای ه بهش���ێكى
بهرچاوى ئهو كچانه ،بههۆی سیستهمى
وهرگرتن���ى ناوهندییهوه لهو بهش���هدا
ناویان هاتوهتهوهو ناچار بون بخوێنن.
كارزان فوئ���اد ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وتى:
«هۆکاری زیادبونی کچ لەم بەشە تەنها
ناچ���اری نمرهو سیس���تهمی وەرگرتنە،
زۆرینەیان بە ئ���ارەزوی خۆیان هەڵیان
نەبژاردوە».
رهنگ��� ه ئ���هم بۆچون���هى توێ���ژهره
دهرونییهكه ،لهوهوه س���هرچاوه بگرێت
كه بهش���ێكى بهرچ���اوى ئ���هو كچان ه
پ���اش تهواوكردن���ى خوێندنهكهی���ان،
دواتر وهكو روپێ���و كار ناكهن ،بهڵكو
ب���وارى تر ههڵدهبژێرن ،بۆیه پرس���یار
ئهوهیه :كچانى ئهو بهش ه ئامادهن پاش
تهواوكردنى خوێندنهكهیان ،لهو بوارهدا
كار بكهن؟
كانى ،بهجهختكردنهوهوه وتى« :ئێم ه

ئێم ه توانامان
كهمتر نیه ل ه
رهگهزهكهى تر

توانامان كهمتر نیه له رهگهزهكهى تر،
بۆی���ه بێگومان دەتوانین ل���هم بوارهدا
لەدەرەوەش کار و خزمەت بکەین».
(باخان)یش ئاماژهى بهوهكرد ك ه زۆرجار
بهه���ۆی الیهنى كۆمهاڵیهتیی���هوه رێگ ه
بهكچان نادرێت لهم بوارانهدا كار بكرێت،
بهاڵم وهكخ���ۆی وتى« :خێزانهكهى من
زۆر هاوكارم���ن و بهڵێنی���ان داوه دوای
تەواوبونی خوێندنی���ش هاوکارم بن بۆ
درێژەدان بە کاركردن لهم بوارهدا».
ب���هاڵم مامۆس���تایهكى ئ���هم بهش���ه،
نایش���ارێتهوه ك ه بوارهكه بۆ كاركردنى
كچان تیایدا قورسه.
ق���ادر عهبدول ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وتی:
«کچ���ان دوای تەواوکردنی خوێندنیان
بۆیان قورس���ە بچنە دەرەوە کاربکەن،
ئەمەش لەبەر ئ���ەو کۆمەڵگا داخراوەی
کە لەسنوری گەرمیان داهەیە».
بهاڵم رای (ئهستێره) ب ه ئاڕاستهیهكى
دیكهی���ه ،ئهوپێیوای��� ه كچانى گهرمیان
كه لهم بوارانهدا دهس���تیان بهخوێندن
كردوه ،جگه له ئاس���ته كهس���ییهكه،
دهش���یانهوێت بس���هلمێنن ك��� ه تواناى
كاركردنیان له ههمو بوارێك دا ههیه.
بهپێداگیرییهوه وتى« :هۆکاری ئەوەی
رێژهى کچان لەم بەش���ە زیادی کردوە،
ئهوهیه ك ه كچان گوێ بەقسە و توانجی
خەڵکی نادەن و ئهو رێگری ه كهلتوریان ه
تێدەپەڕێنن».

ژنان وشهى «زهعیفه» له فهرههنگیاندا دهسڕنهوه
تا دۆخی ژن
نەڕواتە پێشەوە،
پێشكەوتن
بەدینایەت

◘ نهوژین ،نیگار عومەر
سهرباری رێگریی و تێڕوانین ه
كۆمهاڵیهتییهكان ،ژنانى گهرمیان
بهشێوهیهكى بهرچاو دێنه پێشهوهو
لهزۆر بواردا خۆیان دهسهلمێنن ،ئهوان
بڕیار دهدهن به گژ ئهو بۆچونهدا
بچنهوه ك ه ژنان ب ه الواز و «زهعیفه»
ههژمار دهكات.
لهم���اوهى چهن���د س���اڵی راب���ردودا،
ئاستى بهش���داریی ژنان ل ه كایهو بواره
جیاوازهكان���ى كۆمهڵ���گا ،بهرادهیهكى
بهرچ���او زیادیك���ردوه ،ئهم���هش ئهو
ئهفسانهی ه كۆتایی پێدێنێت ك ه ژنان ب ه
«پله دو ،كهم توان���ا و الواز» ههژمار
دهكات.
سیما جەالل 38 ،س���اڵ ،ژنی ماڵەوە،
باس ل���ەوە دەكات ك��� ه كۆمهڵگا ئهو

جیاوازی���هى لهنێ���وان رهگ���هزهكان دا
دروس���ت كردوه ،ئهگینا ژنان و پیاوان
ههردوكیان یهك تواناو ئاستیان ههیه.
ئهو پێش���یوای ه «بەهۆی ئ���ەو رۆڵهی
كۆمەڵ���گا بە پیاوان���ى دهدات زیاتر ل ه
ژن���ان ،وایكردوە ژنان خۆیان بە الوازتر
وەك لە پیاوان بێتە پێشچاو».
روانینی كۆمهڵ���گای كوردی بۆ مێینە،
وێناكردنێتى وهكو كهسایهتیهكى الواز،
كهل���ه زمانه گش���تیهكه دا ب ه «زایفە-
زهعیف���ه» گۆدهكرێ���ت ،كهوهرگێڕانی
وشهى (ظعیفه)ى عهرهبی ه كه بهماناى
الواز دێ���ت .ئەم توانجان���ە كاریگەری
خراپی لەس���ەر ژنان داناوە و متمانەی
لێسەندونەتەوە.
چاالكوانێك���ی ژنان ،پێ���ی وایە نابێت
ژنان لەو رۆڵپێدانەی كۆمهڵگا رازی بن،
چونكە خۆیان دەبنە س���وتەمەنی ئەو
جۆرە لە روانین.

ل ه رای ئهو چاالكوان ه دهكاتهوه بهوهى
ژنان دهبێت ئ���هو تێڕوانین ه بگۆڕن ك ه
كۆمهڵگا ههیهتى بۆیان.
ئهو نمونهى خۆی هێنایهوه كه سهرباری
پیش���هكهى ،ئێوارانی���ش كار دەكات و
دەچێته دهرهوهو خۆی و ئهزمونهكهیشی
ب ه سهركهوتو دهزانێت.
ش���ەیما جەمال ،بۆ (نهوژی���ن) وتى :وتى« :لە سەرەتادا هاوسەرەكەم رازی
«ل���ە كۆمهڵگای كوردی���ی دا ،بە پێی نەبو به كاركردنم ،چونكە ئەویش وهكو
دابونهری���ت ل���ە ژن دەڕوانرێت ،بۆیە ههمو پیاوێكى تر كاریگەریی كۆمهڵگای
بەردەوام ژن بە كەمتر لە پیاو س���ەیر لەسەر بو بهوهى ژن بە ناتوانا دهبینێت،
ب���ەاڵم بەه���ۆی پێداگیری���ی خۆمهوه،
دەكرێت».
جهختیش���یكردهوه« :له ه���ەر جۆرە توانیم هاوس���هرهكهم قهناعهت پێبێنم
رازیبونێكی ژنان بهم تێڕوانینه ،خۆیان ك ه ئێمهى مرۆڤ ههمومان یهكس���انین
و ئهگهر دهرفهتمان پێبدرێت وهكو یهك
زەرەرمەندی یەكەم دەبن».
ئهو چاالكوانه ،باسی لهو ژنانه كرد ك ه بهتواناین».
له كۆمهڵگهى گهرمیانداو سهرباری ئهم وتیشی« :لهوكاتهوه تائێستا بهردهوامم
تێڕوانین و ب���اره كۆمهاڵیهتییه ،كهچى و زۆرجاری���ش پێك���ەوە كاردەكەین و
ئازایان ه هاتونهت ه پێشهوهو كاردهكهن و خێزانێكی بەختەوەر و سەركەوتوشمان
رۆڵ دهبینن ،ههروهك رێژهى رۆڵگێڕانى ههیه».
ژنانیش تادێت برهو دهس���ێنێت ،ههمو لهپ���اڵ ئهوهى ژنان پێویس���ت ه كۆتایی
ئهمان���هش دهریدهخهن كه بون و رۆڵی بهو ئهفس���انهی ه بهێنن ك ه پێیوای ه ژنان
ژن ل��� ه كۆمهڵ���گادا س���هرهكیی ه نهك الوازن ،هاوكات توێژهرێكى كۆمهاڵیهتی
پێیوایه ك ه ئهركی پیاوانى ئازادیخوازیش ه
الوهكى.
ش���یالن ئەحم���ەد ،تهمهن  32س���اڵ ،كهپێك���هوه لهگهڵ ژن���ان دا ب ه گژ ئهم
مامۆستای ئامادەییە لە كەالر .جهخت بۆچونهدا بچنهوه.

لە كۆمهڵگای
كوردیی دا ،بە پێی
دابونهریت لە ژن
دەڕوانرێت
دڵنی���ا عەلی ،وت���ى« :دەبێت پیاوانی
ئازادیخ���واز و یەكس���انیخواز ،پێداگری
بكەن لە چەس���پاندنی مافەكانی ژناندا
و داكۆكیكاری سەرس���ەختی داواكانی
ژنان بن ،تاكو كۆمهڵگا بەرەو پێشەوە
بڕوات».
جهختیش���یكردهوه« :ت���ا دۆخ���ی ژن
نەڕواتە پێش���ەوە ،هیچ پێش���كەوتنێك
بەدینایەت».
وادی���اره ئهو پێش���كهوتنانهى ك ه ژنان
بهدییان هێناوه له چهند ساڵی رابردودا،
هان���ى كچانى ل ه ن���هوهى نوێ داوه ك ه
پهرهى زیاتر به تواناكانیان بدهن و كار
لهسهر بهدیهێنانى خهونهكانیان بكهن،
ئهمهش لهكاتێكدا پێشوتر ئهم ههنگاو
و كاران ه سنوردار بو.
ئەوین عەلی ،تهمهن  17ساڵ ،یهكێك ه
لهو كچ��� ه خوێندكارانهى ل��� ه قۆناغی
ئامادهی���ی دا دهخوێنێ���ت ،ب���ه باوهڕ
بهخۆبونێك���هوه وتى« :من كە قۆناغی
ئامادەییم ت���ەواو كرد دەچمە دەرەوەی
گەرمی���ان ،ل���ەوێ درێژە ب���ە خوێندن
دەدەم ،هاوشێوەی براكەم منیش ژیانی
خ���ۆم دەك���ەم ،ئ���ەو دابونەریتەی كە
سەپێنراوە بەسەر ئێمەی مێینە دەبێت
بیگۆڕین».

راپۆرت
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ژنان «مهال و شێخ» وهال دهنێن و سهردانى پزیشكی دهرونى دهكهن

بهڕێوهبهرى سهنتهرى راهێنانى دهرونى كهالر :ژنان هۆشیار بونهتهوهو بۆ چارهسهرى كێشهى دهرونى سهردانمان دهكهن

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
پێش سااڵنێك ئهگهر(فێنك) توشى
ئهو نهخۆشی ه دهرونیی ه بوبێت كهئێستا
توشى بوه ،ئهوا بێشك دوا كهس
كه دهیانبرده الی ،پزیشكی دهرونی
بو ،بهڵكو لهبری ئهوه سهردانى
كهسانێكیان پێدهكرد كه ب ه «مهال و
شێخ» ناودهبرێن ،بهاڵم وادیاره ئێستا
رهوشهكه تاڕادهیهك گۆڕاوه.
ئهگهرچی هێشتا لهئاستێكى پێویست دا
نییه ،بهاڵم رێژهى سهردانیكردنى ژنان
و كچان بۆالی پزیش���ك و چارهسازانى
دهرون���ى لهگهرمی���ان ،لهچاو س���ااڵنى
راب���ردودا زیاتر ب���وه ،بهتایب���هت ك ه
ئهو بێهیوایهیان ب���ۆ دهركهوت كه ئهو
كهسانهى بهناوى مهال و شێخهوه گوایا
چارهس���هرى نهخۆش���هكانیان دهكرد و
جگه ل ه پارهوهرگرت���ن و خراپتركردنى
دۆخهكهی���ان ،س���ودێكى ئهوتۆی���ان
پێنهدهگهیاندن.
فێن���ک 31 ،س���اڵ ،ناوی خ���وازراوی
ژنێکی شاری کەالرە .سەبارەت بەبونی
نەخۆش���یەکەی بۆ (نەوژی���ن) دەڵێت:
«بۆ ماوەی حەوت ساڵە بەهۆی بینینی
خەونێک���ەوە توش���ی ئەم نەخۆش���یە
ب���وم کاتێک توش���ی دەب���م دڵتەنگ و
بێتاقەتم دەکات ،هەر بەم هۆیەش���ەوە
لە س���ەرەتاوە هەمو مانگێک سەردانی
پزیش���کی دەرونیم ک���ردوە لەدەرەوەی
شار و هەتا ئێستاش بەردەوامم».
نەبون���ی هۆش���یاری وایک���ردوە کاتێک
ئافرەتێک توش���ی نەخۆش���ی دەرونی
دەبێت ،بەعەیب���ە دادەنرێت ببرێتە الی
پزیش���کی دەرون���ی ،بەاڵم بەش���تێکی
ئاس���ایی دادەنرێت ببرێتە الی ئهوانهى
پێیان دهڵێن «مەال و شێخ».
کەس���ێکی نزیک لە (خەی���اڵ) کەناوی
خ���وازراوی کچێکی تەمەن  25س���اڵە،
لەب���ارەی نەخۆش���یەکەی خەیاڵەوە بۆ

(نەوژین) دەڵێ���ت« :بەهۆی خەمێکی
زۆرهوە باری دەرون���ی تێکچو ،کاتێک
خێزانەکەی بینیان حاڵی بەم شێوەیەیە،
بردویانە بۆ الی شێخ و مەال».
باسیش���ی لەوە کرد کە ش���ێخهك ه بۆ
ماوەی س���ێ رۆژ لێیداوەو ئەشکەنجەی
زۆری داوە ،تهنان���هت ناچاریان کردوە
ئاوی قوڕاو بخواتەوە ئهگهرچی نەخۆشی
گورچیلەی هەبوە.
ئ���هو كچ ه ب���هردهوام ب���و لهگێڕانهوهو
باس���یلهوهكرد ب���ەدزی خێزانەکەیەوە
خهیاڵی بردوه بۆ الی پزیشکی دەرونی،
لەدوای وەرگرتنی چارەس���ەر ئێس���تا
ژیانێکی ئاس���ایی هەیە و وەکو پێشتر
دەژێت.
بهههمان شێوهى چیرۆكهكهى (خهیاڵ)،
(شهرمین)یش كهنهخۆش كهوت ،لهبری
پزیشك و كهسانى ش���ارهزا ،سهردانى
«مهال و ش���ێخ»ى پێك���راوه ،ئهمهش

خێزانەکەی خۆم پێیان دەزانی ،چونکە
دۆخهكهى خراپتر كردوه نهك باشتر.
ش���ەرمین ،ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێ���ت :من کچێکی عازەب و گەنج بوم ،خەڵکی
«ماوەیەک توش���ی نەخۆش���ی دەرونی بە هەڵە تێدەگەشتن».
بوم و بههۆیهوه زۆر گۆش���ەگیر بوم و بهاڵم بهپێچهوان���هوه( ،فێنك) ئاماژه
زۆر زو عاجز دەبوم و زۆر ش���تم لە دڵ ب���هوهدهكات ك���ه هی���چ كات ش���هرم
لهنهخۆشیهكهى ناكات «لەگەڵ ئەوەى
دەگرت».
وتیش���ی« :خۆم باوەڕم با مەال و شێخ تاکو ئێس���تا روب���ەروی هی���چ تانە و
نەب���و ،بەاڵم بردیانم بۆ الیان بۆ ئهوهى تەش���ەرێك نەبومەت���ەوە ،هاوكات هیچ
چاک ببمهوه ،كهچى بێس���ود بو ،بۆیە کات ش���ەرم لە نەخۆش���یەکەم ناکەم،
س���ەردانی پزیش���کی دەرونی���م کرد و چونک���ە وەک تەواوی نەخۆش���یەکانی
دیکە وایە».
سودی باشم لێی بینیوە».
حاڵهتهكه گهشتوهته ئاستێك كه ئهگهر نەخۆش���یە دەرونی���ەکان ئ���ەو جۆرە
ژنێك كێشهى دهرونی ههبێت ،بهعهیب ه نەخۆشیانەن کە الیهنى دهرونى مرۆڤ
ههژم���ار دهكرێت س���هردانى پزیش���ك دهگرنهوه ،ئهمهش بهرای ش���ارهزایان
بكات ب ه ئاش���كرایی ،بهاڵم بۆ سهردانى حاڵهتێكى ئاس���اییه ،وهكچۆن جهست ه
ئهوانهى به مهال و ش���ێخ ناوهدهبرێن ،توش���ى نهخۆش���ی دهبێت ،دهرونیش
بهههمانشێوه.
ئاسایی بێت.
ش���هرمین ،وتى« :بە ئاشکرا سەردانی کەریم مەدحەت ،مامۆستاى دهرونناسیی
پزیش���کی دەرونی���م نەک���ردوە تەنها ل��� ه زانك���ۆی گهرمیان ،ب���ۆ (نەوژین)

دەڵێت« :چۆن جەستە توشی نەخۆشی
دەبێت ،بەهەمان ش���ێوەش دهرونیش
توش���ی نەخۆش���ی دەبێ���ت ،ئەمەش
کاریگەری دەکاته سەر ژیانی کەسەکە
چ لەڕوی کۆمەاڵیەتیەوە بێت یان لەڕوی
جەستەییەوە».
دەڵێ���ت :بهپێ���ی زانس���ت س���ێ جۆر
چارەس���ەرمان هەی���ە ،ئەوانی���ش:
(جەلسەی دەرونی ،چارەسەری دەرونی
و چارەس���ەری کارەبایی)ن ،پزیشکیش
بەپێی جۆری نەخۆشەکە دیاری دەکات
کە پێویستە کام چارەسەر وەر بگرێت.
وتیش���ی« :هەتاکو نەخۆش���ەکە زوتر
سەردانی پزیشک بکات چارەسەرەکەی
ئاس���انترە و کاتی کەمت���ری دەوێت بۆ
چارەسەر».
باسیشی لەوەکرد زۆربەی نەخۆشەکان
لە دوای وەرگرتنی چارەس���ەر دەتوانن
وەک کەس���ێکی ئاس���ایی بژین ،بەاڵم
هەن���دێ نەخ���ۆش پێویس���تیان ب���ە
چارەسەری بەردەوام هەیە.
ه���اوكات لهگهڵ زۆربون���ى ژمارهى ئهو
ناوهند و كهس���انهى له بوارى دهرونیدا
ش���ارهزا و تایبهتمهن���دن ،رێ���ژهى
سهردانیكهرانى كهس���انێك كهكێشه و
نهخۆشی دهرونییان ههیه ،زیادیكردوه
بۆ الی ئهو ناوهند و كهسانه.
فهرهی���دون ئیس���ماعیل ،بهڕێوهبهرى
سهنتهرى راهێنان و چارهسهرى دهرونى
كهالر ،ب ه (نهوژین)ى وت :س���اڵ دواى
س���اڵ رێژهى س���هردانیكهرانمان زیاد
دهكات ،ئهمهش بۆ بهرزبونهوهى ئاستى
هۆشیاریی هاواڵتیان دهگهڕێتهوه.
ئهو باسیلهوهش���كرد پێشوتر تهنانهت
بۆ حاڵهتێكى ئاس���ایی ،ژنان و پیاوان
دهبران بۆ الی كهس���انێك ك ه ب ه «مهال
و ش���ێخ» ناودهبرێ���ن ،بهاڵم ئێس���تا
نهخۆشهكان بۆ س���هنتهرهكهیان دێنن
و ئهوانیش بهپێی بنهما زانس���تییهكان
و لهژێر چاودێریی پزیش���كی پسپۆڕ دا
چارهسهر و هاوكارییان دهكهن.

«براكهم ههڵهیهك بكات چاوپۆشی لێدهكرێت ،بهاڵم من سهرزهنشت دهكرێم»

خێزانهكان چاو لە هەڵەی کوڕەکانیان دەپۆشن
دایك و باوكم جلی
جوان بۆ براكانم
دهكڕن و ئێم ه لێی
بێبهشین

◘ نهوژین ،شیالن محهمهد عەلی

گرنگیی به براكانیان دهدرێت.

ئهگهرچی خێزانهكهیان ل ه چهندین
ئهندام پێكدێت ،بهاڵم ئهوهى (سارا)
ى نیگهران كردوه ئهو جیاوازیهیه ك ه
دایك و باوكی لهبهرامبهر رۆڵهكانیان
دهیكهن لهسهر بنهماى رهگهزیان،
بهتایبهت كه ب ه ئاشكرا ههست بهوه
دهكات زیاتر له ئهو و خوشكهكانى،

ئهوهى (سارا)ى تهمهن  20ساڵ ههستى
پێ���دهكات ،حاڵهتێكى بهرب�ڵ�اوى ناو
زۆرێك ل ه خێزانهكانه ،كاتێك بهچاوێكى
گهورهت���ر و تایبهتهوه ل��� ه كوڕهكانیان
دهڕوان���ن ،لهبهرامبهریش���دا كچهكانیان
وهكو ئهندامێكى پل���ه نزم یان الوهكی
نێو خێزانهكانیان سهیر دهكهن.

ئ���هم جیاوازییكردنه ،كاتێ���ك دهبێت ه
كێش���هیهكى گهوره ،كهوادهكات لهروى
دهرونیی و كهسییهوه ،كچان ههست ب ه
كهمیی بكهن و واش���بزانن هێنده گرنگ
و جێی بایهخ نین نه له خێزان و نهله
كۆمهڵگاكهیاندا.
س���ارا ،دهڵێت« :براكهم ههر ههڵهیهك
بكات چاوپۆش���ی لێدهكرێت ،بهاڵم من
گهر ههڵهیهكی بچوكیش بكهم ههڕهشهی
توند و سهرزهنشتى زۆرم دهكهن».
س���ارا ،بهخهمباریهوه ئهوهشی درکاند
كه ئهم ه كاری كردوهت ه سهر خوێندنی
و ناتوانێت وهك پێویس���ت ئهركهكانی
بهجێ بهێنێت «ههست بهكهمی دهكهم،
وادهزانم كهس منی خۆش ناوێت».
ههندێكج���ار بونی ژمارهی���هك مناڵ وا
دهكات دای���كان و ب���اوكان فریای ئهوه
نهك���هون وهك پێویس���ت گرنگ���ی ب ه

ههم���و مناڵهكانی���ان ب���دهن ،ههربۆی ه
گرنگیهكهیان زیاتر ل ه مناڵ ه كوڕهكانیان
چ���ڕ دهكهن���هوه ،بهم���هش جی���اوازی
رهگهزیی لهنێوانیان دا دروست دهبێت.
ئهڤین 13 ،ساڵ ،ناوی خوازراوی كچێكه،
وتی« :ئێم ه  4خوشك و  2براین ،دایك
و باوكم جلی جوان و گرانبهها بۆ براكانم
دهكڕن و ئێمه لێی بێبهشین تهنها لهبهر
ئهوهی ئهوان ك���وڕن ،له كاتێكدا ئێم ه
ههمو كارهكانی ماڵهوه جێبهجێدهكهین
و سهعی خۆشمان دهكهین».
لهبهرامبهریشدا ،دایكان و باوكانێكیش
ه���هن ك��� ه جیاوازییك���ردن لهنێ���وان
مناڵهكانیان دا ناكهن و بهیهك ئاس���ت
گرنگییان پێدهدهن.
ش���هیما عهلی 18 ،س���اڵ ،خوێندکار،
باس���لهوه دهكات ك��� ه دای���ك و باوكی
زۆری خۆش دهوێن و جیاوازیان ناكات.
وهكخ���ۆی دهڵێت« :ب ه حوكمی ئهوهی
من كچی گهورهم خۆشهویس���تیم زیاتره
له خوش���ك و براكانم ،ب���هاڵم نهبوهت ه
ه���ۆی دروس���تبونی جی���اوازی چونك ه
ههمومانیان خۆش دهوێن».
بهاڵم ئای���ا ئهم جیاكاریی���ه رهگهزیه،
تاچهند خودى دایكان و باوكان ههستى
پێدهك���هن و تاچهند بهالیانهوه كارێكى
ئاساییه؟
دایكی رهیان ،مامۆس���تای ئامادهییهو
خاوهنی دو كچ و دو كوڕه ،وتى« :ئهوان
جگهرگۆش���هی منن و بهڕادهیهكی زۆر
وهك یهك خۆشهویس���تن الم ،ئهوانیش
بۆ من بهههمان شێوهن».
ئهركان س���ابر ،مامۆس���تا ،كهخاوهنى

 3مناڵه ،جهختى لهو رایهى س���هرهوه
ك���ردهوهو وت���ى« :ئهگ���هر كوڕهكهم
بهش���ێك بێت له جگهرم ،ئهوا كچهكانم
بهشهكانی تری جگهرمن».
پرس���یار ئهوهیه :ئ���هم جیاكاریهى ك ه
لهناوخێزانهكاندا بونى ههیهو دهكرێت،
هۆكارهكهى چییه؟
توێژهرێكى كۆمهاڵیهتیی ،گرێیدهداتهوه
بۆ زاڵبونى بیری «پیاوساالریی».
بهن���از حهس���هن ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:
«هێش���تا پیاوس���االری بون���ی ههیه و
رێگ���ری كچانیش ل��� ه تێكهڵب���ون ب ه
كۆمهڵگاو كرانهوه لهگهڵ دهوروبهردا ب ه
ئاشكرا ههست پێدهكرێت».
وتیش���ی« :كاتێك خێزانهكان پهسنى
كوڕهكانی���ان دهدهن و ئازادیی زۆریان
پێ���دهدهن ،لهبهرامبهردا كۆت و بهندى
زۆر دهخهن��� ه ژیان���ى كچهكانیان���هوه،
ئهمهش بهخراپ بهسهر الیهنى دهرونى
و كهس���ایهتیی كچهكاندا دهش���كێتهوه
و مهترس���یی و كێش���هى گهورهتری بۆ
داهاتو لێدهكهوێتهوه».
چاالكوانێكی ب���واری ژنانیش ،پێیوای ه
نزمی ئاس���تی رۆش���نبیری ههندێك ل ه
خێزانهكان ،بوهت ه هۆی خوڵقاندنی ئهم
حاڵهته.
ئیمان نوری ،وتی« :ههرچهنده ئێستا
ل ه چاو جاران حاڵهتهك ه كهمتره ،بهاڵم
لهن���او ههندێك ل���ه خێزانهكاندا ماوه و
كوڕهكانیان ل ه كچهكانیان پێ گرنگتره،
ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ نهبونی هۆشیاریی
و تێگهیشتنى دروست و الوازیی ئاستی
رۆشنبیریی خێزانهكان».
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ژنانى كهالر وهرزشكردن دهبهنه پاركهكان
پاركێكى شارهوانى لهالیهن ژنانهوه دهكرێت ه شوێنى بهپێ رۆشتن و وهرزشكردن
◘ نهوژین ،شانۆ ئیسماعیل
لە کەالر پارکێکی پەراوێزخراوی
شارەوانی لەالیەن ژنانەوە کراوە
بە شوێنی پیاسەکردن بهمهبهستى
وەرزشكردن ,وهكخۆیان دهیڵێن
سەرباری ئاسودەییە دەرونیەکەی ,لە
روی جەستەییشەوە سودی زۆریان لێ
بینیوە.

ئەم بە پێ
رۆشتنە سودی
زۆرە بۆ ئازاری
قاچ و پشتم

یەکێ���ک ل���ە باخچ ه بچ���وك و پەراوێز
خراو و ب���ێ خزمەتگوزارییەكانى کەالر
ك���ه دەکەوێت���ە گەرەکی ش���ارەوانی،
ماوەیەکە ژنان بۆمەبەستی چارەسەری
سروش���تی و پیاس���ە و بەپێ رۆش���تن
بۆکاتێکی زۆر روى لێدهكهن ،هەرچەندە
پارکەکە هێش���تا تەمەنی زۆرنیە و دار
و س���ەوزاییەکانی بە ت���ەواوی روبەری
پارکەکەیان دانەپۆش���یوە ،بەاڵم ژنان
ه���هر زو توانیویان��� ه بیقۆزن���هوهو بۆ
وهرزشی بهپێ رۆش���تن و «ههروهله»
بهكارى بێنن.
ئەڤین ،یهكێكه لهو كچانهى رۆژان ه دێت ه
پاركهك ه بۆ پیاس���هكردن بهمهبهس���تى
وهرزشیی ،بۆ (نەوژین) وتی« :کاتێکی
زۆر بە پێ ئەڕۆم زۆر هەست بە خۆشی
و ئاس���ودەیی ئەکەم ،لەماڵ���ەوە دڵم
تەنگە کە دێمە ئێرە باش ئەبم».
ئەم پارکە لەالیەن ش���ارەوانی کەالرهوه
دروس���تكراوه ،ب���هاڵم بهكاریگهری���ی
قهیران���ى دارای���ی كارهكان���ى ت���هواو
نهك���راوهو وهكو پاركێك���ى فهرمیی و
هاوشێوهى پاركهكانى ترى گهڕهكهكان
نهكراوهتهوه .س���هرباری كچان ،ژنانى
بهتهمهنیش سهردانى دهكهن.
پیرۆز محهمهد 60 ،س���اڵ ،ك ه لهكاتى
بهرێرۆیش���تندا ل��� ه پاركهك��� ه چاومان
پێكهوت ،باسیلهوهكرد كه بههۆی ئهوهى
نەخۆش���ی بڕبڕهى پشت و ئازارى مل و

قاچی ههیه ،یهكێك ل ه چارهسهرهكانى
بریتیی ه له بهپێ رۆیش���تن ،ئهم پارك ه
ل���ه جێبهجێكردنى ئهو چارهس���هرهدا
هاوكاریی كردوه .وت���ى« :ئەم بە پێ
رۆشتنە س���ودی زۆرە بۆ ئازاری قاچ و
پشتم» .
هەرچەندە ئەم پارکە تایبەت نەکراوە بە
ژنان ،بەاڵم زۆربەی ئەوانەی بە ڕۆژ روی
ل���ێ ئەکەن ژنان و کچان���ن ،بەتایبەتی
ئەوانەی ماڵیان ل ه پاركهكهوه نزیکە.
پەخشان ،ژنێكى  50ساڵهیه ك ه رۆژان ه
دێت ه پاركهكه ،ئاماژهى بهوهكرد رۆژانە
دو بۆ س���ێ کاتژمێر دێت���ه پاركهكهو
پیاسهو بهپێ رۆیشتن دهكات ،ئهمهش
س���هرباری ئهوهى لهروى جهستهییهوه
س���ودی پێگهیاندوه ،ه���اوكات ل ه روى
دهرونیشیهوه زۆر ئاسودهى كردوه.
ئهگ���هر (پیرۆز) و (پهخش���ان) وهكو
چارهس���هرى ئازارى ئێسك و بڕبڕهكان
بێن ه پاركهكه ،ئهوا كهس���انێكى دیك ه
ههن بۆ مهبهس���تى تری تهندروس���تى
سهردانى دهكهن.
سەرگوڵ ،یهكێكى تر بو لهو ژنانهى ل ه
پاركهكهدا بینیمان ،وتى« :من دوگیانم،
کە دێم بۆ ئێرە پیاس���ە ئەکەم هەست

بە باشی تەندروستیم ئەکەم ،چونكه بە
پێ رۆش���تن بۆ ئافرەتانی دوگیان زۆر
پێویستە».
بەش���ێکی ژنان خوازیارن ئ���ەم پارکە
ب��� ه فهرمی تایبەت بكرێ���ت به ژنان و
هاوكات ئامێر و كهرهس���تهى وهرزشیی
تێدا جێگیر بكرێت.
گوڵبۆ 41 ،س���اڵ ،ب���ۆ (نهوژین) وتى:
«کێشم زۆرە و بۆ دابەزینی کێشم دێم
بۆ ئەم پارکە ،بەاڵم هەندێكجار پیاوان
و گەنجان لێرەبن ناتوانین بە ئاسودەیی
ن���او پارکەکە بس���وڕێینەوە و پیاس���ە
بکەین».
وتیش���ی« :ه���اوكات ئەگ���ەر ئامێری
تایبهتى وەرزشی له پاركهكهدا دابنرێت

ئهوا زۆر باش���ترهو تهنانهت دهشتوانین بکرێتە جێگەییهكى خێزانیی شیاو».
پارهیهكی���ش بدهین بۆ ئهوهى پاركهك ه لهبهرامبهر ئهم داواكاریانهدا ،سهرۆكى
ش���ارهوانى كهالر ،ئهكرهم س���اڵهح ،بۆ
گونجاوتر بێت».
بهش���ێكى دیكه ل ه ژن���ان و كچان ،ب ه (نهوژی���ن) وتى :ئ���هو پاركه كارهكانى
دهستهو خێزانهوه رۆژان ه دێن ه پاركهكه ،تهواو بوه ،بهاڵم بههۆی كهمی بودجهوه
ئهم���هش دهرفهت��� ه ب���ۆ كچهكانی���ان پهراوێز و بێخزمهته.
بهتایبهت���ى ،كه یاریی و پێش���بڕكێی مهترس���ی خۆیشی پیش���اندا ك ه ئهگهر
بودجهیان بۆ تهرخان نهكرێت بۆ دانانى
راكردن ئهنجام بدهن.
(زەین���ەب) و (ئەڤی���ن) ،دو کچ���ە باخهوان و كارمهند بۆی ،رهوشى بهرهو
خوێندکاری تەمەن  18ساڵن ،ئاماژهیان خراپتر بڕوات.
بهوهكرد كه بە خێزانی و کۆمەڵ شەوان لهب���ارهى داواكاری���ی دانان���ى یاریی و
دێن ه ئەم پارکە و پێش���برکێی راکردن كهرهستهى وهرزشی ،سهرۆكى شارهوانى
دانى بهوهدا نا ك��� ه بهم باره داراییهوه
ئهنجام دهدهن.
زهینهب وتى« :داواكارم گرنگیی زیاتر ناتوانن كارێكى لهوشێوهی ه بكهن ،بهاڵم
به پاركهكه بدرێ���ت و ههوڵ بدرێت ك ه بیرۆكهكهى به پهسهند و گونجاو زانی.

هۆڵێك كچانى وهرزشكاری رزگاریی كۆدهكاتهوه
ناکرێ لەبەر
قسەی خهڵک
تەندروستی خۆت
پشگوێ بخهیت

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
چهند مانگێكه لهناحیهى رزگاریی سهر
به قهزاى كهالر ،هۆڵێكى داخراوی
وهرزشیی تایبهت ب ه ژنان كراوهتهوه،
نزیكهی  20ژن سهردانى دهكهن و
وهرزشی تێدا ئهنجام دهدهن ،ك ه
وهكخۆیان دهڵێن زۆر سودیان لهو
وهرزشكردنانه بینیوهو هانى كچانى
دیكهش دهدهن چاویان لێبكهن.
لهگهرمیان دا ماوهیهك ه رۆشتنى ژنان بۆ
هۆڵهكانى وهرزشیی برهوى پهیداكردوه،
بهاڵم ئ���هم حاڵهت ه له ناحیهى رزگاریی
دواك���هوت تا ئهم چهند مانگهى رابردو،
پاش ئهوهى هۆڵێكى داخراوى وهرزشی
پیاوان ،بهش���ێكى بۆ ژن���ان كردهوهو

كاتێكی ب���ۆ ژنان تهرخانكرد بۆ ئهوهى (نەوژی���ن) دەڵێت« :کاتێ���ک بینیمان
رێژەی هۆڵ���ی لەش���جوانی لەکەالر رو
وهرزشی تێدا ئهنجام بدهن.
ئهو ژنانهى س���هردانى هۆڵهكه دهكهن ،لەزیادبونە و ژنانێکی زۆر سودمەند دەبن
خۆشحاڵ و رازیی بون به بونى هۆڵهكهو لێی ،بەپێچەوانەی رزگارییەوە کە تەنها
هۆڵێ���ک بونی نەبو تا ژنان س���ەردانی
باسیان لهو سودانهكرد كه بینیویانه.
ش���نۆ س���اڵح 34 ،س���اڵ ،یهكێكه ل ه بکەن ،بۆیە بڕیارم���ان دا بەکردنەوەی
هاموش���ۆكهرانى هۆڵهكه ،بۆ (نەوژین) شەفتێکی تایبەت بەژنان».
وتی« :لەبەرئەوەی کێشم زۆر بو ،باری دەش���ڵێت« :چۆن پی���اوان ئارەزویانە
تەندروستیم باش���نەبو ،بۆیە بڕیارم دا بب���ن بەخ���اوەن لەش���والرێکی رێک و
تەندروس���ت ،بەهەمان ش���ێوە ژنانێکی
بێم بۆ ئەم هۆڵە».
وتیش���ی« :لهوهتهى هاتوم بۆ هۆڵهك ه زۆری���ش ئارەزویان���ە و دەمانبینین کە
زۆرێک لەژن���ان دەیانەوێت ش���وێنێک
سودى باشم بینیوه».
ئهو هۆڵهى ك ه ژنانى رزگاری وهرزش���ى هەبێ���ت تا بۆی بچ���ن و تیایدا وەرزش
تێدا دهكهن ،ناوى (هۆڵی وەرزش���ی و بکەن».
لەشجوانی ئارنۆڵد)ه ،ك ه نزیکەی شەش ئاماژهى بهوهش���كرد «ل���ەم ماوەیەدا
رێژەیەک���ی ب���اش لەژنان س���ەردانمان
مانگە بەشی ئافرەتانی کردوهتەوە.
خاوهن���ى هۆڵهك���ه ،ش���وان عهلی ،بۆ دهكهن و توانیویانە سودمەند ببن».

ش���هفتى تایبهت به ژنان ل���ه هۆڵهك ه
دا ،لهالی���هن راهێنهرێك���ى ئافرهتهوه
سهرپهرشتی دهكرێت.
ئ���ااڵ محهمهد ،راهێن���ەری هۆڵهكه ،بۆ
(نەوژین) وتی« :ماوەی ش���ەش مانگە
لێرە بەشی ژنانمان کردوهتەوە ،رۆژانە
ژن���ان بەزۆری رو ل���ەم هۆڵە دەکەن و
هەریەکەیان بەهۆکارێک».
دەش���ڵێت« :ئێس���تا  19ژنمان الیە،
بەاڵم بەپێی مانگ���ەکان رێژەی ژنەکان
دەگۆڕێن ،مانگی وای���ە زۆرن و مانگی
واش هەیە کەمترن».
لەو کەشە کۆمەاڵیەتیه تاڕادهیهكى زۆر
داخ���راوەی کە لەناحیەکهدا هەیە ،ژنان
توانییانە ئەو رێچکایە بش���کێنن و گوێ
بەو توانج و قسانە نەدەن کە روبەڕویان
دەبێتەوە.
ئ���ااڵ ،دەڵێ���ت« :قس���ەو توان���ج هەر
دەرکرێت ،بەاڵم ناکرێ لەبەر ئەو قسانە
تەندروستی خۆت پشگوێ بخهیت».
ئ���ەو هۆڵ���ی لەش���جوانیە دەوام تیایدا
دو شەفتە ،ش���ەفتی نیۆەڕوان تایبەت
ک���راوە بەژنان ،کە لە کاتژمێر  12بۆ 3
دوانیوهڕوان دەبێت ،هەمو هەفتەیەکیش

رۆژی سێش���ەمانیان تایب���ەت ک���ردوە
ب���ە چون ب���ۆ مەلەوانگ���ە .لهبهرامبهر
بهش���داریكردن له كۆرسێكى هۆڵهكهدا
بۆ ماوهى مانگێك ،بڕی ( )25هەزار ل ه
ژنان وهردهگیرێت.
ش���ۆخان ،لهوبارهوه دهڵێ���ت« :ئێمە
کە خاوەن داهات���ی خۆمانین بڕی ئەو
پارەی���ەی ک���ە ئەیدەین باش���ە ،بەاڵم
ب���ۆ ئەوانەی خاوەن داه���ات نین تۆزێ
گرانە».
هەندێك لەو ژنانەی کە سەردانی هۆڵی
لەش���جوانی دەکەن ب���ۆ رێککردنەوەی
لەش���والریانە ،هەندێکیش���یان بۆ بونی
نەخۆشیەکە کە هەیانە.
ئااڵ عهبدوڵاڵ 21 ،س���اڵ ،بۆ (نەوژین)
وتی« :ب���ۆ ئ���ەوەی بب���م بەخاوەنی
لەش���ێکی جوان هات���وم بۆئێرە ،جگە
لەوەش وەرزش ش���تێکی پێویس���تە،
ه���ەم ل���ەڕوی دەرونیەوە ه���ەم لەڕوی
تەندروستیەوە».
بهاڵم (سەرگوڵ حەمید) وهكو بهشێك
ل��� ه چارهس���هر س���هردانى هۆڵهكهى
كردوهو بهوتهى خۆیش���ی سودى زۆری
لێبینیوه.
ئهو كه تەمەنى  34ساڵه ،بۆ (نەوژین)
وت���ى« :لەبەر ئەوەی ه���ەردو ئەژنۆم
نەش���تەرگەری بۆ کرابو ،بۆیە هاتم بۆ
ئێرە ،لەوەتەی هاتومەتە ئێرە و وەرزش
دەکەم هی���چ عیالجێکم بەکارنەهێناوە،
تەنان���ەت س���ەردانی دکتۆریش���م
نەکردوە».
ئااڵ محهم���هد ،جهختى ل ه قس���هكانى
(س���هرگوڵ) كردهوهو باس���یلەوەکرد
«زۆرێک لەو ژنانەی سەردانمان دەکەن
نەخۆش���ی فش���اری خوێن یاخود هەر
نەخۆشیەکی تریان هەیە ،بەاڵم سودێکی
زۆریان بینیوەو فشاری نهخۆشیهكهیان
لهسهر سوكتر بوه».
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«کارەکەمان زۆر پێخۆشە و دهمانهوێت برەوى پێبدەین»

فرۆشگای دو خوشك ل ه كهالر

سەرەتا کارەکەمان
زۆر بە ناخۆشی
سەیر کرا ،بەاڵم
وردە وردە باشتر بو

◘ نهوژین ،رۆژان عهزیز
لهنێو جهرگهى گهڕهكى (گۆران)
ى شاری كهالر دا 2 ،خوشك
دهستیانداوهت ه كارێكى جیاواز ،ئهوان
بۆ یهكهمجار وهكو دو كچى گهنج
ههستاون به كردنهوهى فرۆشگایهكى
تایبهت به كهرهستهى جوانكاریی،
ئهم كارهش لهسهرهتاوه تاڕادهیهك
بۆ دانیشتوانى گهڕهك و كڕیاران نامۆ
بوه ،بهاڵم دواتر ئاسایی بوهتهوهو
بگره ئێستا دهستخۆشیان لێدهكهن.

دواتری���ش بۆ رزگارکردنی کچان و ژنان
لەتانە و توانج و پێدانی ئاسودهییهکی
زیاتر بۆیان ل ه شت کڕین دا».
وتیش���ی« :هەندێ���ك ئاف���رەت گلەیی
ئەوەی���ان هەب���و ک���ە لەکات���ی کڕینی
پێداویستیهكاندا ،ب ه رهحهتى ئهو كاره
ناكهن یان بهه���ۆی توانج و ههندێكجار
ش���هرمی كۆمهاڵیهتییهوه ،ناتوانن ئازاد
بن لهو كارهیان».
ئهم كارهى ئهو دو خوش���كه كردویانه،
ئهگهرچ���ی ل��� ه روى كات���هوه لهچ���او
شارهكهدا دواكهوتوه ،بهاڵم بهنیسبهت
گهڕهكهكهوه كه تاڕادهیهك كهش���ێكى
(ئەدیب���ە) و (ئەژین) ،دو خوش���کى كۆمهاڵیهتی���ی داخراو بهس���هریدا زاڵه،
دانیش���توى گهڕهك���ى گۆڕان���ن ،ههر دهستپێشخهریهكى نوێ و ئازایانهیه.
لهگ هرِهكهكهیان و چهند س���هد مهترێك ئەژین محەمەد )23( ،ساڵ ،کە لەگەڵ
دورتر ل��� ه ماڵى خۆی���ان ،دوكانێكیان (ئەدیب���ە)ی خوش���کی دا دوکانهك��� ه
ك���ردوه ب���ه فرۆش���گای جوانكاریی و بەڕێوەدەب���ات ،ب���ۆ (نەوژی���ن) وتی:
كهلوپهلی تایبهت ب ه ژنان ،كارهكهشیان «س���ەرەتا کارەکەمان زۆر بە ناخۆشی
لهبرهو س���هندن دایهو لهالیهن ژنانهوه س���ەیر کرا ،ب���ەاڵم وردە وردە باش���تر
بو».
پێشوازیی باشيي لێدهكرێت.
ئەدیب���ە محەم���ەد )27( ،س���اڵ ،ئ���هو كچه هێم���اى بهوهدا ك ه قس���هو
س���ەبارەت بە کارەکەی���ان و چۆنیهتى توانجی���ان لهب���ارهى كارهكهیان���هوه
دهس���تپێكردنیان ،ب���ۆ (نەوژین) وتی :بیس���توهتهوه ،ب���هاڵم ئ���هوان گوێیان
«هەڵبژاردنی کاری دوکانداری سەرەتا پێنهداوهو نهیانهێش���توه خهونهكانیان
وەک خولیای���ەک هەڵمانب���ژاردوە و بدهنه دهست قسهڵۆكی خهڵكی.

بونى كچانی
فرۆشیار بهكار و
ههنگاوێكى باش
دەزانم
وتى« :ههرچهند لە پاشەملە قسە هەر
دەکرێت ،بەاڵم تائێس���تا کەس نەهاتوە
راس���تەوخۆ دژی کارەکەم���ان بێ���ت،
ئێمە بێ گوێدانە قس���ە بەردەوامین لە
کارەکەمان».
ئهوهى ئهو دو خوش���كهى زیاتر سورتر
و س���هركهوتو كردوه ل��� ه كارهكهیان،
پشتوانیی ماڵهوهیانه.
ئهژین ،وتى« :ماڵەوە پشتگیرێکی باشی
ئێمەن لەکارەکەمان ،بهڵكو ههندێك کات
لەگەڵمان دەبن و هاوكاریمان دهكهن لە
بەڕێوەبردنی دوکانەکهدا».
ئهگهرچی س���هرهتایان ب ه بازاڕێكى كز
و كۆڵێك قس���هو سهرسوڕمانى ژنان و
پیاوانى گهڕهك دهس���تپێكردوه ،بهاڵم
ئێستا پرۆژهك ه بوهته جێگاى پهسهندى
دانیش���توانى گهڕهكهك���هو بهتایب���هت
ژنان ك���ه كڕیار و هاموش���ۆكهری ئهو
فرۆشگایهن.
فاتم���ه ،ژنێك���ى دانیش���توى گ هرِهكى
گۆران���ه ،لهنێ���و دوكانهك���هدا چاومان
پێكهوت ،خۆشحاڵیی و هاندانى خۆی ل ه
بارهى بونى وهها فرۆشگایهكهوه خست ه
رو .وتى« :هەبونی فرۆشگاى وهها ك ه
كچ���ان بهڕێوهى بب���هن بهباش دەزانم،
چونکە ل ه دوكانهكان���ى تر دا لەوانەیە

بەهۆی شەرمکردنەوە نەتوانین هەندێك
كهرهس���تهو جلوبهرگ تاق���ی بکەینەوە
یان بیكڕین ،بەاڵم لێرەدا ئاسودهترین و
چیمان بوێت بهدهستى دێنین».
س���ارا ،كڕیارێك���ى ترى فرۆش���گاكهى
جوت���ه خوش���كهكهیه ،هاوڕایە لەگەڵ
بۆچونهكانى (فاتم���ه) و وتی« :بونى
ئهم دوكان ه ئهگهر بۆ خاوهنهكهى باش
و سودمهند بێت ،ئهوا بۆ ئێمهش باش ه
ك ه به ئاسودهییهوه سهردانیان دهكهین
و شتیان لهال دهكڕین».
وتیشی« :بهگش���تى بونى كچان وهكو
فرۆش���یار ل���ه دوكانهكان���دا ب���هكار و
ههنگاوێكى ب���اش دەزانم و هیوام وایە
کچان شەرم نەکەن لە کارکردنیان».
ئهو بازاڕ و ئاس���تهى ئیشكردن ك ه ئهو
دو خوش���كه ل ه فرۆش���گاكهیان دا پێی
گهیش���تون ،ماوهیهكى زۆری ویستوه،
ئهم���هش وایك���ردوه ك���ه كاتهكان���ى
كاركردنیان بهسهر رۆژ و شهودا دابهش
بكهن ،بۆ ئ���هوهى زۆرترین دهرفهت ب ه
ژنانى كڕیار بدهن بۆ سهردان كردنیان.
ئەدیب���ە ،لهوب���ارهوه وت���ی« :کات���ی
كاركردنمان بهس���هر رۆژان و شهوان دا
دابهشكردوه ،بەیانیان تا  12ی نیوەڕۆ
ل���ە دوکان دەبی���ن و دوانیوهڕوانی���ش
تاخۆرئاوابون ،ئێوارانیش ههندێكجار تا
12ى شهو ل ه دوكانهكهماندا دهمێنینهوه
بهپێی ب���ازاڕ و رێژهى كڕی���ارهكان».
بۆ ئهمهش ئ���هوه هاوكاریی كردون ك ه
ماڵهوهیان نزیك ه ل ه شوێنى كارهكهیان.
بهدهنگێك���ى تێكهڵ ل��� ه پێداگیریی و
خۆشحاڵیش���هوه وتى« :بەدڵنیاییەوە
بەردەوام دەبین لە کارەکەمان ،چونکە
کارەکەمان زۆر پێخۆشە و حەز ئەکەین
برەوى پێبدەی���ن و بیگوازینەوە بۆ ناو
ب���ازاڕ ،بەاڵم ئێس���تا بەه���ۆی نەبونی
دەس���تمایەی باش���ەوە ناتوانین ئەوە
بکەین».

ناهێڵرێت ژنانى جیابوهوه کار بکهن
◘ نهوژین ،شاناز جاف
پاش جیابونهوهیان له مێردهكانیان و
بۆ پهیداكردنى بژێوى ژیانیان ،ژنان رو
لهكاركردن دهكهن بۆ ئهوهى بهشێك
ل ه سهربهخۆیی خۆیان و مناڵهكانیان
بپارێزن ،بهاڵم كۆمهڵگا و كلتور ئهو
مافهشى لێسهندون.
ژنان لهگهڵ جیابونهوهیان ل ه مێردهكانیان
روبهروى كومهڵێك ئاس���تهنگى كلتورى
و كۆمهاڵیهت���ى دهبن���هوه ،یهكێ���ك
ل���هو ئاس���تهنگانهش رێگهنهدان���ه ب ه
كاركردنیان ،ك ه پێویستیهكى گرنگه بۆ
ئهو ژنانه له دواى جیابونهوهیان.
نهس���رین ،ناوى ژنێكى تهمهن  30ساڵ ه
و خاوهن���ى  3مناڵ ه و ل��� ه مێردهكهى
جیابوهت���هوه ،ب���ۆ (نهوژی���ن) ب���اس
لهوهدهكات« :بهخێوكردن و دابینكردنى
پێداویس���تى مناڵهكان���م و كرێى خانو،
قورس���ییهكى زۆى بۆ دروس���تكردم و
لهگهڵ ئهوهش هێش���تا كۆمهڵگا رێگرى
بۆ دروستكردوم».
دهش���ڵێت« :س���هرهڕای ئهوهى كارى
مامۆستایی دهكهم ،بهاڵم بۆ دابینكردنى
بژێوی���م ل��� ه ماركێتێ���ك كاردهكهم ك ه
ئافرهت���ى دیك���هش كاری تێدا دهكات،
ب���هاڵم خێزانهك���هم ب��� ه ه���ۆى تان ه و
تهش���هرى كۆمهڵگاوه رێگرییان لێكردم
لهوهى بهردهوام بم لهكاركردن».
نهسرین ،رونیشیدهكاتهوه« :چهندینجار
ههل���ى كاركردنم بۆ رهخس���اوه ،بهاڵم
خێزانهكهم رێگهم پێنادهن كار بكهم».
بهش���ێك لهو ژنانهى ل���ه مێردهكانیان
جیادهبنهوه ل��� ه ماڵى باوكی���ان ژیان
بهسهردهبهن و ل ه الیهن ماڵى باوكیانهوه
پێداویستیهكانیان دابین دهكرێت ،بهاڵم
قهیرانى دارای���ی وایكردوه ئهو ژنانهش
پێویستیان ب ه كاركردن ههبێت.

پێشتر کارم دهکرد،
كه جیابومهوه
خێزانهكهم
نهیانهێشت كار
بكهم
كاڵێ 26 ،س���اڵ ،خاوهن���ى  2مناڵ ه و
ل ه دوای جیابون���هوهى ،له ماڵى باوكى
ژیان بهسهردهبات .ب ه (نهوژین)ى وت:
«هیچ كارێك ناك���هم و ژنى ماڵهوهم،
بهاڵم پێویستى زۆرم ب ه كاركردن ههیه،
چونك ه ناتوانم پێداویس���تى مناڵهكانم
دابین بكهم».
وتیش���ى« :دایك و باوكم رازیكرد كار
بكهم له دوكانێكى جوانكاریى دا ،بهاڵم
دواتر براكهم بهزۆر نهیهێشت لهكارهك ه
بهردهوام بم».
ئاماژه بهوهش���دهكات« :تهنها  15رۆژ
لهو دوكان���هدا كارم كرد ،ك���ه براكهم
زان���ى هات��� ه ش���وێنكارهكهم و به زۆر
دهریكردم».
ئهگهرچ���ی بهش���ێك ل���هو ژنان���هى ئ���هو ك ه ژنێكى تهمهن  28س���اڵه ،ب ه
لهالی���هن خانهوادهكانیان و به تایبهتى دهم ههنس���كى گریانهوه بۆ (نهوژین)ى
براكانیانهوه ل ه كاركردن بێ بهشدهكرێن ،دهگێرایهوه« :ماوهى چوار ساڵ كارى
بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا وهكو پێویستیش خۆم���م ههبو كارم دهكرد و بژێوى خۆم
پهیدا دهكرد ،ب���هاڵم پاش جیابونهوهم
لهالیهن براكانیانهوه هاوكارى ناكرێن.
ی ل��� ه مێردهكهم براك���هم رێگهى پێنهدام
ش���هیما ،یهكێكى دیكهی ه ل���هو ژنان ه 
خانهوادهكهى رێگهى كاركردنى پێنادهن كاربكهم و ب ه ناچارى وازم هێنا».
و دهڵێت« :پێشتر كارم دهكرد ،بهاڵم ك ه دهش���ڵێت« :كارهك���هم جگ���ه لهوهى
ل ه هاوسهرهكهم جیابومهوه خێزانهكهم باخهڵێكى پڕى پێ بهخشیبوم دهمتوانى
ههوای ئ���ازادى ههڵمژم ،ب���هاڵم دواتر
له كارهكهم دهریان كردم».

ب ه ناوى ئهوهى بێوهژن���م و نابێت كار سامان عادل ،توێژهرى كۆمهاڵیهتى ،ب ه
بكهم ،هاوشێوهى زیندانیهك ل ه ماڵهوه (نهوژین)ى وت« :زۆربهى ئهو ژنانهى
ماومهت���هوه ،له كاتێكدا ئێس���تا زیاتر ل��� ه مێردهكانیان جیادهبنهوه ،كۆمهڵگا
ل ه جاران پێویس���تم ب���ه كار و ههوای ب ه چاوێكى دیكهوه س���هیریان دهكات و
زۆرتر چاویان لهسهره».
ئازادییه».
لهش���رۆڤهى ئهم حاڵهتهدا ،توێژهرێكى دهش���ڵێت« :ههندێكجار ئهو كهسانهى
كۆمهاڵیهتی���ی ئام���اژه ب���هوهدهكات رێگ ه ب��� ه كاركردنى ئ���هو ژنان ه نادهن
كهلهپش���ت ههمو ئهم س���تهمهوه ،ئهو وای لێكدهدهنهوه ك ه ئ���هو ژنانه زیاتر
تێڕوانینه نابهجێی��� ه ههی ه كه كۆمهڵگا ب��� ه چاوى (تهماحهوه) ل��� ه كۆمهڵگادا
سهیردهكرێن».
بۆ ژنانى جیابوهوه ههیهتى.
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تابان ...ئهزمونى ژنێك لەگەڵ سهركهوتن و کۆڵنەدان دا
ھەرگیز بڕوام
بەشکست نیە
بۆ ژن

خانەقین لەدایکبوە ،لەس���اڵی ()1975
◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
لە نس���کۆی شۆرش���ی ئەیلول ئاوارەی
لەھەناوی ستەمگەریی وئازارەکانی ژێر ئێران دەبن ،دواى گهڕانهوهیان رەوانەی
دەستی داگیرکاریدا ،لەگەرمیانداو لەناو خواروی عێراق کراون و تاساڵی()1979
دەگەڕێنەوە کەالر.
خێزانێکی پێشمەرگە و بەجێماوی
وەکخۆی دەڵێت :ساڵی( )1980دەچێتە
ئەنفالدا ،ژنێک بەدیار خەونەکانیەوە
بەر خوێندن ل���ە قوتابخانەی ئەڵوەن.
راناوەستێت بەڵکو دەیانکاتە راستی.
بەھۆی ئەوەی باوکی لەساڵی ()1984
(تابان گەرمیانی) نازناوی ژنێکی
نوسەرو رۆژنامەنوس و راگەیاندنکار و دەبێت���ە پێش���مەرگە و خێزانەکەش���ی
چەندینجار روبەڕوی گرتن دەبنەوە ،بۆیە
سیاسیە.
ژیانی ش���ار جێدەھێڵن و دەچنە گوندی
تابان عەبدوڵاڵ تەیب ،لەساڵی ( )1972وڕێڵە-ی سەر بە ناحیەی باوهنور ،لەوێ
لەدێی س���ەنگەر-ی س���ەر ب���ە قەزای لەقوتابخانەی شۆڕش درێژە بەخوێندن

دەدات.
خەم وئازارەکانی تابان گەرمیانی زیاتر
لەوکاتەوە دەست پێدەکات کەبەشێکی
زۆری خێزانەک���ەی لەش���ااڵوی ئەنفالدا
لەدەس���تدەدات .ب���ەدەم حەس���رەتی
لەدەس���تدانیانەوە دەڵێت 7« :خوشک
وبرام لەو شااڵوە شومەدا ئەنفالکران وھەر
لەوساڵەدا مامەیەکیشم کەپێشمەرگە بو
شەھیدبو».
دواى ئهنفالیش خێزانهكهیان تهس���لیم
نابنهوه ،بهڵكو دهچن��� ه ئێران و پاش
راپهڕینی  1991دهگهڕێنهوه كوردستان
و لهكهالر نیشتهجێ دهبن.
س���ەرهتای کارە رێکخراوهیەکان���ی
لەئاوارەیدا دەس���ت پێدەکات ،لەساڵی
( )1989پەیوەن���دی دەکات بە یەکێتی
ژنانی کوردستان ،دواتر و ھەمو پلەکانی
ئەندامی لهو رێكخراوه دهبڕێت و لەساڵی
( )1999وەک لێپرسراوی لقی گەرمیان
دهستنیشان دهكرێت ،دواتریش دهبێت ه
ئەندامی سکرتاریەت.
ئهو ش���انازیی بهوكارانهی���هوه دهكات
كهلهم���اوهى بهرپرس���یارێتى دا ل ه لقی
گهرمیان���ى یهكێتى ژن���ان ئهنجامیداون
«بهش���داربوین له ئهنجامدانى چهندین
كارى باش���ى وهكو :كردنهوهى یەکەم
دایهنگە ،کردنەوەی کتێبخانەی رزگاری،
دامەزراندنی ھێزی پێش���مەرگەی ژنان،
دامەزراندنی چەن���دان فهرمانبهرى ژن
لە دامودەزگانی حکومەت ،رەخساندنی

ژنایەتی خۆمم
زۆر خۆشدەوێت

هە لی کار ب���ۆ ژنان ،کردنەوەی خولی
نەهێشتنی نەخوێندەواری ،ئەنجامدانی
چە ندان پرۆژەی تەندروس���تی و کاری
دەستیی و کشتوکاڵی و ئابوریی».
جگ���ه ل���هكاری رێكخراوهی���ی ،تابان
گهرمیان���ى وهكو راگهیاندكارێكى دیاری
ژن لهگهرمیان���دا رۆڵ���ی گێ���ڕاوه ،ئهو
یهك���هم بهڕێوهبهرى رادی���ۆی (تهوار)
بوه ،ك���ه یهكهمین رادیۆی تایبهتمهنده
ب���ه ژنان ل��� ه عێراقدا ،ئهم���هش پاش
ئ���هوهى له رادیۆی دهنگ���ى گهرمیان و
تهلهفزیۆنى كهالر ،لهسااڵنى نهوهدهكان
وهكو بێژهر و پێشكهشكار كاریكردوه،
ئهم ه جگهلهوهى دامهزرێنهر و نوسهر و
پهیامنێری ژمارهیهك دهزگاى راگهیاندن
و رۆژنامه بوه.
خولیای نوس���ین الی تابان گهرمیانى،
بهتایبهتى ل ه بوارى ژناندا چڕ بوهتهوه،
لهوروهوه كتێبێك���ى چاپكردوه بهناوى
«دەس���تکەوتەکانی ژنان���ی باش���وری
کوردس���تان لەنێوان س���ااڵنی (-1992
 »)2014ئێس���تاش س���هرقاڵی چاپی
بهشى دوهمی ههمان كتێبه .جگهلهوهش
کتێبێك���ی بهن���اوى «رۆژمێ���ری ژنی
کورد» ئامادهیه بۆ چ���اپ ،كهتایبهت ه
بهنوس���ینهوهى ههمو ئ���هو روداوانهى
پهیوهندیان ب ه رهوشى ژنانهوه ههیه.
وتیش���ی« :ههروهها خەریکی کارکردنم
لەکتێبێکی تردا کەئەوەش باس���کردنە
لەژنی گەرمیان».

لەبواری نوس���ینی ئەنفالیش���دا ،تابان
گەرمیان���ی وەکخۆی ئام���اژەی بۆکرد:
«زیاتر ھەوڵم داوە لێکەوتەکانی ئەنفال
لەس���ەر ژن بخەم���ەڕو ،بەوپێەی خۆم
کەسوکاری ئەنفالم و لە ناوچەیەکدا بوم
زۆرترین رێژەی قوربانیبەرکەوتوە».
کاتێ���ک پرس���یاری ئ���ەوە ل���ە تابان
گەرمیانی دەکەیت :بۆچی نوسینەکانی
تەرخ���ان ک���ردوە بەباس���کردن لەژن؟
دەڵێ���ت« :م���ن ژنایەتیم لەس���ەروی
ھەموش���تێکەوە دەبینم ،ژنایەتی خۆمم
زۆر خۆشدەوێت».
سیاسەت بهدەر نیە لە کارەکانی تابان
گەرمیان���ی ،بەڵکو ئەو لەناو مێژویەکی
سیاس���یی دا گەورەب���وە «ب���ەھۆی
خێزانەکەمەوه ھەر زو تێکەڵ بە دنیای
سیاسەت بوم ،س���اڵی( )1996بومەتە
ئەندام���ی کۆمیت���ەی یەکێتی لەکەالر و
ئەندامی ھەرسێ کۆنگرەی یەکێتی بوم
و لەس���اڵی ( )2010بوەمەت���ە ئەندامی
خول���ی یەکەمی ئەنجومەن���ی ناوەندی
ههمان حیزب ،لە ساڵی ( )2013کاندید
بوم بۆ ئەندامی پەرلەمانی کوردستان،
ئێستاش ئەندامی ئەنجومەنی مەکتەبی
شەھیدانی یەکێتیم».
تابان گەرمیانی ھاوس���ەرگیری کردوەو
ھاوسەرەکەشی بەھەمان شێوە نوسەرو
رۆژنامەنوس���ەو لەئێس���تادا دانیشتوی
شاری سلێمانیە.
ھەمو ئ���ەم کارانەی تابان گەرمیانی بە
دەرنەبوە لە رێگریکردن و قس���ەکردنی
خەڵ���ک ،بەاڵم پش���تگیری خێزانەکەی
وایکردوه کۆڵنهدات .دەڵێت« :راس���تە
باوکم پیاوێک���ی نەخوێندەوار بو ،بەاڵم
تاس���ەر ئێسقان یەکس���انی خوازبوە و
پشتیوانیهکی گەورەم بوە».
تابان گەرمیانی ،بڕوای بەشکس���ت نیە
ل���ە ژیاندا بەتایبەتی ب���ۆ ژن ،دەڵێت:
«ھەرگی���ز ب���ڕوام بەشکس���ت نیە بۆ
ژن ،چونک���ە تا شکس���ت نەهێنیت لە
هەوڵەکان���ت ،ناتوان���ی بیربکەیتەوە و
داهێنان بکەیت و هەن���گاوی جیاوازتر
بنێیت ،ئەم���ەش لەمێژوی هەمو ژنێکی
سەرکەوتو دا بونی هەیە».

چیرۆكى ئهو كچانهى به یهك ئهڵقه هاوسهرگیریی دهكهن
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
كاتێك (سهریاس) گهیشته ئهوهى
مارهببڕێت ،جگه له یهك ئهڵقهى
زێڕ ،هیچی تری لهو كوڕه نهویست
كه دهبێته هاوسهری ،ئهمهش بهالی
خێزانهكهیهوه پێش خهڵكی ،مایهى
سهرسوڕمان و تهنانهت لۆمهكردنیش
بو ،كه چۆن بهبێ هیچ بڕه زێڕێك
رازیی دهبێت شو بكات؟
كڕین���ی زێڕ ب���ۆ ژن لهكاتى پرۆس���هى
هاوسهرگیریی دا ،نهریتێكى لهمێژینهو
كۆنى كۆمهڵگاى كوردییه ،كهتائێستاش
درێژ بوهتهوه .ژنان لهبری شوكردنیان ب ه
پیاوان ،بڕێك زێڕ وهردهگرن بۆخۆیان،
ئهمهش زۆرجار كێشهى دروستكردوه و
زۆر هاوسهرگیریی لهسهر دیارییكردنى
ب���ڕى ئهو زێڕهى كه بۆ ژنهك ه دهكرێت،
ب ه ئاكام نهگهیشتوه.
لهم ماوانهى دواییدا ،ههندێك ل ه كچان
ئهم نهریتهی���ان تێپهڕان���دوه ،ئهویش
كاتێك ئامادهبون ب���ه كهمترین پارچ ه
زێڕ ك ه لهزۆر ب���اردا تهنها ئهڵقهیهكه،
هاوس���هرگیریی لهگهڵ كوڕانى دڵخوازی
خۆیان دا بكهن.
سهركهوت نیعمەت ،خاوهنى زێڕهنگهرى
سهركهوت لهكهالر ،جهختلهوهدهكاتهوه
كه حاڵهتهكان���ى نهكردنى زێڕ بۆ ژنان
لهكاتى مارهبڕین دا روی له زیادبونه.
وتى« :زۆر کەس هاتونەتە الم و تەنها
ئەڵقەیەکی���ان ویس���توە و هیچی تریان
داوا نەکردوە ،ب���ەاڵم لەبەرامبەر داواى
ماڵیان کردوە».
س���ەریاس 24 ،س���اڵ ،یهكێك���ه ل���هو
ژنان���هى كه تهنها ی���هك ئهڵقهى وهكو

زێڕ نرخی
راستهقینهى
مرۆڤ دیاریی
ناكات
دیاریی هاوس���هرێتی ،ل ه هاوسهرهكهى
وهرگرت���وه .بۆ (نهوژی���ن) وتى« :من
بەخۆشەویس���تی هاوس���ەرگیریم کرد و
هیچ حەزم بە زێڕی���ش نەبو ،بۆیە پێم
باشبو کە داوای زێڕ نەکەم و پێشموایە
شتێکی تەقلیدییە».
داواكردنى زێڕ لهكاتى هاوسهرگیرییدا،
ب���ه زۆری بۆ ئهوه ب���وه كه نرخێك ب ه
ژنهك ه بدرێت ،والێكدراوهتهوه كه ههتا
بڕی ئهو زێڕهى بۆ ژنهك ه دهكرێت زیاتر
بێت ،ماناى وای ه نرخ و پێگهى زۆرتر و
سهنگین تره.
گیاڕەنگ 23 ،س���اڵ ،یهكێكى تره لهو
كچان���هى ل��� ه هاوس���هرگیرییكردن دا
زێڕی نهویس���توه .ب���ۆ (نەوژین) وتى:
«هی���چ کات پێم وانەبوە زۆرکردنی زێڕ
شەخسیاتم بەرزبکاتەوە».
ئهگ���هر ئ���هو كچان��� ه خۆی���ان بڕیاری
لهوش���ێوهیهیان دابێ���ت ،ئ���هوا بهالی
خێزانهكانیان���هوه حاڵهتێك���ى نامۆ و
چاوهڕوان نهكراو بوه.
ئامین���ە 56 ،س���اڵ ،دایکی یەکێک لەو
کچانەی��� ه ک���ە بەب���ێ داواکردن���ی زێڕ
هاوس���ەرگیریان کردوە .ب���ۆ (نەوژین)

وتی« :کاتێک کچەکەم خوازبێنی هات
و ئێم���ە پێمان وت بڕێک زێڕ داوا بکە،
بەاڵم خۆی رای لەس���ەر نەبو ،ئێمەش
زۆرم���ان لێنەکرد و رازی بوین لەس���ەر
ئەوەی تەنها ئەڵقەیەک داوا بکات».
لهپاڵ خێزانهكان ،هاوكات ئهو كچانهش
روب���هڕوى قس���هو توان���ج و ب���ه نامۆ
سهیركردنى كۆمهڵگا دهبنهوه.
س���هریاس ،لهوبارهوه وتى« :خەڵکی
توانجیان لێدەداین و پێیان دەوتین کچە
بێ مارەییەکە ،ب���ەاڵم گوێم پێنەدان و
قسەی ئەوانم الگرنگ نەبو».
بهرای توێژهرێكى دهرونی ،ئهو كچانهى
زێڕیان نهویس���توه بۆ هاوس���هرگیریی
كردنیان ،لهژێر فش���اری تانهو توانجى
كۆمهڵ���گا دهبن ،ب���هاڵم كارهكهیان بۆ
ئاین���ده كاریگهری���ی ب���اش و ئیجابیی

دهبێت.
کارزان فوئاد ،بۆ (نەوژین) رونیدەکاتەوە
«ئ���ەو کچانەی ک���ە یەک���ەم هەنگاو
دەنێن بۆ تێکش���کانی ئەو کلتورە ،باج
و قوربان���ی دەدەن ،ب���ەاڵم لە ئایندەدا
کۆمەڵگا هۆشیار دەبێتەوە کە ئافرەت
بۆ فرۆشتن نیە و زێڕ نرخی راستهقینهى
مرۆڤ دیاریی ناكات».
له روه یاساییهكهوه ،پارێزهرێك رایهكی
دیك���هى ههیه ،پێیوای ه ژن���ان دهتوانن
لهپێش���هكی خۆیان خۆش بن ،بهاڵم ل ه
پاشهكیی نا.
پارێزهر (نهشاد عومهر) ،وتى« :ئەگەر
کوڕهك���ه خراپ بێت و بە ناحەق ژنەکە
تەاڵق بدات ،ماف���ی ژنەکە دهفهوتێت،
چونکە هیچ زێڕێکی نەکردوە ههتا وهک
قەرەبو سودی لێببینێت».

دەش���ڵێت« :دهكرێ���ت كچ ب���ە تەنها
ئەڵقەیەک رازی بێ���ت و لە بەرامبەردا
مارەیی پاش���ەکی (دواخ���راو) دیاریی
بكات ،ئهمهش وهكو گرهنتیهك دهبێت
بۆی».
ب���هاڵم وادیاره بۆچونى ئ���هو كچان ه ل ه
بیرێكى ترهوه سهرچاوه دهگرێت ،ئهوان
پێیانوایه ئهوهى هاوسهرگیرییهكهیان ب ه
ش���ادیی دههێڵێتهوه ،پهیوهندیی باشی
خۆیانه ،ن���هك زێ���ڕ و بابهتى دیكهى
مادی.
ش���ۆخان 29 ،س���اڵ ،ژنێک���ە ل���ە
هاوسەرەکەی جیابوهتەوە .جهخت لهو
رای ه دهكاتهوهو دهڵێ���ت« :من بڕێکی
زۆر زێڕم داواکرد ،بەاڵم خۆش���بەختی
بۆ نەهێنام لهگهڵ هاوس���هرهکهم ،بۆی ه
سەرەنجام جیا بومەوە».

رۆشنبیری
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کورد لە ئهدهبیشدا غهدری ل ه ژنان كردوه

◘ نهوژین ،زهردهشت محهمهد
ئاواز نهجم ،ب ه  25ساڵى تهمهنهوه،
وهكو قهڵهمێكى ژنانه لهگهرمیان
دهركهوتوه ،لهپاڵ ئهو تێكست ه
شیعری و ئهو وتارانهى لهسهر پرسی
ژنان بهتایبهتى و ئهدهب و كۆمهڵگا
بهگشتى دهیوروژێنێت ،خاوهنى
ههندێك بۆچونى تایبهته لهبارهى بون
و پێگهى ژن له ئهدهبیاتى كوردیی دا.
ئ���هو لهمیان���هى دیدارێك���دا ئام���اژه
بهوهدهكات كه ل���ه ئهدهبی كوردیی دا
ناههقیهك���ى زۆر بهرامبهر ب ه ژن كراوه،
بهوپێیهى ژنى وهكخۆی قبوڵ نهكردوه،
ه���هروهك دهنگ���ى ژنیش ل��� ه ئهدهبی
كوردی ب ه كز و الواز ههژمار دهكات.
بهگهڕانهوه بۆ س���هرهتاكانى ئهدهبیات
بهگش���تى ،دهڵێ���ت« :بهدرێ���ژای
س���هردهكانى رابردو تاپێش س���هدهى
ههژدهیهم ،دۆخى مهعریفی له قۆناغێكى
سهرهتایی دا بو بهتایبهت الی ئافرهتان،
چونكه بوارى نوسین و خوێندن و مافی
خوێندنى پێن���هدراوه ،ههمو ئهو دهنگ
و عهقڵ ه گهوران���هى لهبوارى ئهدهب دا
ههبون پیاوان بون ،ئهم��� ه ماناى وای ه
دهرفهت به ژن ن���هدراوه خۆی بهراورد
بكات و خۆی بسهلمێنێت».
لهم بۆچونهوه دهپهڕێتهوه سهر دۆخی
ژن ل ه ئهدهبیات���ى كوردیی ،ك ه بهرای
ئهو رهوشهكهى خراپتر بوه ،چونك ه ژنى
كورد درهنگتر دهس���تى ب ه رۆشنبیریی
و كرانهوه راگهش���توهو قۆناغێك دواى
ژنانى جیهان بهو بواره ئاشنا بوه.
دهڵێ���ت« :لهكۆمهڵ���گاى خۆم���ان دا
ئافرهت ههر نهیتوانیوه دهنگ ههڵبڕێت،
بۆی��� ه زۆرتر ئامادهیی ژن ل ه ئهدهبیاتى
كۆن���ى كوردیی ،وهكو كهرهس���ت ه بوه،
بهو واتایهى ك ه وهكو ئیلهامى ش���یعری

بهكارهێنراوه».
ئاواز ،وایدهبینێت لهب���وارى ئهدهب دا
 2غهدری گهوره ل���ه ژنى كورد كراوه،
جارێك بهوهى نههێڵراوه بێته پێشهوه،
جارێكیش بهو تێڕوانیهى كهله ئهدهبی
میللیی دا بۆ كهسایهتیى ژن ههیه.
دهڵێت« :تا س���هدهى بیس���تهم ژنان
نهیانتوانیوه بخوێنن و بێنه پێشهوه ل ه
بوارى نوس���ین ،ك ه هاتوشن دهرفهتیان
پێنهدراوه له بوارى ئهدهبیات دا خۆیان
بسهلمێنن».
ههروهها رهخن ه لهو تێڕوانینهش دهگرێت
كهل��� ه ئهدهب���ی میللی���ی و فۆلكلۆریی
كوردی���ی دا ههیه ب���ۆ ژن «لهئهدهبی
میللی و فۆلكلۆر دا زۆر غهدر له ئافرهت
ك���راوهو وهكو كااڵ و جوانكاریی (زینه)
و بۆ پڕكردنهوهى خواست و حهزهكانى
پیاوان سهیر كراوه».
لهگهڵ ئهوهش���دا ئاماژه بهوهدهكات ل ه
ئهدهبی بااڵ دا كهمهبهس���تى سهردهمى
ش���اعیرانى وهك���و نال���ی و مهح���وى
و مهول���هوی و هاوقۆناغهكانیان��� ه
«بهش���ێوهیهكى تایبهت و بااڵ مامهڵ ه
لهگهڵ ژن دا ك���راوه و وهكو مرۆڤێكى
پیرۆز سهیر كراوه».
ئ���اواز نهج���م ،ئهوهش���دهخاتهرو ك ه
سهرباریی تهنگیی بوارهك ه بۆ رۆڵپێدانى
ژنان ،بهاڵم ژنانێك ههبون ك ه نوس���ین
و بهرههمى ئهدهبیان ههبوه ،لهنمونهى
(مهستورهى ئهردهاڵنى) ،بهاڵم وهكخۆی
دهڵێ���ت« :بونى ی���هك دو دهنگى ژن
ماناى وایه دابونهریت���ه كۆمهاڵیهتیهك ه
نهیهێشتوه ژنان بێن ه پێشهوه ،حاڵهتى
مهستورهش تایبهت بوه چونك ه ئهو ل ه
خێزانێكى دهرهبهگی میرایهتى بوه».
لهدواى ئهو قۆناغ���هى كهل ه ئهدهبیاتى
كوردیی دا ب ه «قۆناغی شیعری نوێ»
ناودێر دهكرێت ،ژمارهیهك ژنى نوسهر
و شاعیر دهركهوتون ،ئهم دهركهوتنان ه

ئافرهتى كورد
بههۆی كۆتوبهندهوه
نهیتوانیوه قۆناغێك
بۆ خۆی دروست
بكات
چۆن���ن و تاچهند ژنانى نوس���هرى ئهم
قۆناغه توانیویانه داهێنان بكهن؟
ئاواز نهجم ،پێیوایه س���هرباری ئهوهى
ش���اعیرانى ژن لهم سهردهمهشدا وهكو
ژم���اره زۆر نی���ن ،ه���اوكات ناوهڕۆكى
ئهدهبهكهش���یان ب���ه ههس���تى پیاوان ه
نوسراوهتهوه.
دهڵێت« :له س���هردهمى شیعری نوێ
دهنگى ئافرهتانمان زۆر كهمهو ئهوهشى
ههبوه تهنها الس���ایكردنهوهى شاعیره
پی���اوهكان ب���وهو به ههس���تى پیاوان ه
نوسراوهتهوه ،چونكه ئهگهر خهیاڵیش
بكهن ئهوا ئازاد نهبون كه خهیاڵهكهیان
بخهن��� ه رو و نهیانتوانیوه ب��� ه ئازادان ه
تهعبیر ل ه خهیاڵی خۆیان بكهن».
ئ���هو باسلهوهش���دهكات ك���ه ژنان���ى
نوس���هرى كورد ،نهیانتوانیوه سهردهم
و قۆناغێكى تایبهت بهخۆیان دروس���ت
بكهن هاوش���ێوهى نمونهى چهند واڵت دا ههی ه ك ه س���هردهمى شیعری (فروغ
و كۆمهڵگایهكى دراوس���ێی كوردستان فروغ���زاد) ب ه قۆناغێكى تایبهت ههژمار
«ئافرهتى كورد بهه���ۆی كۆتوبهندهوه دهكرێت».
نهیتوانیوه قۆناغێك بۆخۆی دروس���ت كهوات���ا چۆن دهتوانرێ���ت پهره ب ه ئهو
بكات( ،مهستوره) لهسهردهمى شیعری ج���ۆره ل��� ه ئ���هدهب بدرێت ك��� ه ژنان
كالس���یك نهیتوانى قۆناغێك دروس���ت دهینوس���ن؟ چی بكرێت بۆ ئهوهى ژنان
ب���كات وهك ئهوهى بۆنمون��� ه ل ه ئێران بتوانن ئهفراندن لهو بوارهدا بكهن؟

ئاواز نهجم ،پێیوای ه چارهسهرى ئهمه ب ه
تهنیا ب ه ژن ناكرێت ،بهڵكو وایدهبینێت
كارێكى هاوبهش���ى نێوان ژن و پیاوه.
دهڵێت« :پیاو پێویس���ته هاوكار بێت،
بۆ ئهوهى پارس���هنگی رۆڵ و بهشداریی
ژن لهم كایهی ه و كۆمهڵگا بهگش���تیی،
یهكسان بكرێتهوه».

نەوال سەعداوی...نوسەری كتێبە قەدەغەکان
نوسینی
راستەقینە
جۆرێکە لە مردنی
راستەقینە

◘ نهوژین ،پهرژین كامهران
رۆماننوسی یاخی و دیاری رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست (نەوال سەعداوی) ،ژنێکی
جیاواز لە رێگەی قەڵەمەکەیەوە چاو
نەترس و بێباکانە شۆڕشی دژی
عهقڵیهتى دواكهوتویی و نێرساالریی
بەرپا کرد .جەنگاوەر ئاسا هەمو
تەمەنی خۆی تەرخانکرد بۆخزمەتی
یهكسانی و دۆزی ژنان.
نەوال س���ەعداوی ،لە 27ی تش���رینی
یەکەم���ی  1930لە ناوچهى عەباس���یە
لەقاهیرەى پایتهختى میسر لەدایکبوە.
لەکانونی دوەمی  1954بەکالۆریۆس���ی
لەپزیش���کی نەش���تەرگەری لەزانکۆی
قاهی���رە بەدهس���تهێناوە ،ل���ە بواری

نەخۆش���یەکانی س���نگدا پس���پۆری
وەرگرت���وە .ل���ە س���اڵی  1965وەکو
پزیش���ک بە پلەی بااڵ لە نەخۆشخانەی
(قەس���رلعەین)دا کاری کردوە ،ههمان
ساڵ هاوسهرگیریی لهگهڵ (د.شەریف
حهتات) كردوه کە پێشەوای رێکخراوی
كۆمۆنیستیی مارکس���ی بوە لە میسر،
خاوەنی کوڕو کچێکە.
نەوال ،رۆماننوس و پزیشکی دەرونیە،
لە ه���ەردو بواری ئەدەبی و زانس���تیدا
زیاتر لە  47کتێبی نوسیوە و بۆ زیاتر
لە  35زمان وەرگێ���ڕِدراون .کتێبەکانی
زیاتر گرێ���دراوی ئازادی (مرۆڤ ،ژن و
نیشتمان)ە.
ئەم ژنە نوسەرە ،بە هۆی نوسینەکانیەوە
روبەڕوی زیندانیکردن و دورخستنەوە لە
واڵت بوەتەوە ،ئهم ه س���هرباری رێگرتن

ل��� ه باڵوكردن���هوهى چاپكراوهكان���ى،
بهشێوهیهك لە میسرو واڵتانی عهرەبیدا
خوێندن���ەوەی ههندێ���ك له نوس���ین و
بەرهەمەکانی یاساغ و رێگە پێنەدراوە.
وهك���و ههمو داهێنهرێك���ى ترى واڵتان
و كۆمهڵگا دواكهوت���وهكان ،ئهگهرچی
لە واڵتەک���ەی خۆی���دا نوس���ینەکانی
سانس���ۆرکراوە ،بەاڵم لەواڵتانی دهرەوە
چەندین خەاڵتی ئەدەبی و نیشتمانی و
نێودەوڵەتیی پێبهخشراوه.
بەه���ۆی بیر و باوەڕو نوس���ینەکانیەوە
لەالی���ەن ئیس�ل�امیە توندڕەوەکانەوە،
روبەڕوی هەڕەش���هلێکردنى ب ه كوشتن
بوەت���ەوە .ههروهه���ا هەوڵ���دراوە
لەمێردەکەی جیابکرێت���ەوە بەتۆمەتی
هەڵگەڕانەوەى لە ئیسالم.
ههڕهشهو ئاستهنگهكانى بهردهم نهوال

سهعداوى ،زۆر و فرهچهشنن ،لە ساڵی
 1972لەوەزارەتی تەندروس���تی لەسەر
پیش���ەکەی البرا ،بەهۆی باڵوكردنهوهى
کتێب���ى (س���ێکس و ژن) .گۆڤارێکی
تەندروس���تی دامەزراند بۆ ماوەی سێ
س���اڵ خۆی سەرنوسەری بو ،له ساڵی
 1973داخرا .کتێبی (یاداش���تەکانم لە
بەندیخانەی ژنان) دا نوسی ،پاش ئەوەی
لەساڵی  1981دەخرێتە زیندانەوە ،ئەو
کتێبەی لە زینداندا لەس���ەر کلێنس���ی
تەوالێ���ت ب���ە قەڵەمی چاو نوس���یوهو
رهوان���ەی دەرەوەی کردوە .لەس���اڵی
 2008داوای لێسەندنەوەی رەگەزنامەی
میسری لەسەر تۆمارکرا.
نەوال ،سەرەڕای هەمو ئەو ئاستەنگانەی
خراوهت���ه بهردهمى ،بەاڵم نهترس���اوهو
بەردەوام بوە لەو رێگایەی گرتویەتیەبەر.
لەرێگ���هى قهڵ���هم و كاغ���هزهوه
لەکۆمەڵگاكهی���دا شۆڕش���ێکی فیکری
بەرپاک���رد دژ به بیری دواكهوتوخوازیی
و نایهكس���انى و چهوساندنهوهى مرۆڤ
و ژنان بهتایبهت���ى ،ههمو ئهمانهش ل ه
رهوتى خهباتى ئازادیخ���وازان دا رۆڵی
بهرچ���او و دیاریی ههب���وهو كاریگهرى
زۆری لهسهر خوێنهران دروستكردوه.
نوسەر ،لەناو واقیعی کۆمەڵگای تەقلیدی
میسر دا ژیاوەو باش لە کێشەکانی ژن

گەیش���توە ،لەبواری کارەک���ەی خۆیدا
خزمەتی زۆری بەژنان کردوە بەو پەڕی
بوێرییەوە راوبۆجونەکانی لەگشت بوارە
جیاوازەکانی ژیانداخستۆتەڕو .تاکە ژنە
لە  50ساڵی رابردودا دەربارەی سێکس و
خەتەنەکردنی کچان و دابونەریتی کۆنی
ن���او کۆمەڵگا دواوە ،ک���ە ههمو ئهمان ه
ب���هرای ئهو هۆکارن بۆ س���تەمکردن لە
ژن و بەک���ەم تەماش���اکردن و بێ توانا
سەیر کردنی.
بۆچ���ی دهنوس���ێت؟ لهوهاڵم���ى ئهم
پرسیارهدا ،نهوال سهعداوى له بهشێكى
وتارێك���ی دا دهڵێ���ت« :نوس���ەرەکان
ب���ە ئازارەکانی خۆی���ان خەڵک بە ئاگا
دەهێننەوە و لەگەڵ پرسیارەکانی ژیان
و مردن���دا روبەڕوی���ان دەکەنەوە ،بەم
مانایە نوس���ینی راستەقینە جۆرێکە لە
مردنی راستەقینە».
نەوال سەعداوی ،رەخنە لەخودی ژنان
دەگرێت کە هەندێكج���ار خۆیان هۆکار
و رێگ���ە خۆش���کەرن بۆ ئ���ەو زوڵمەی
بەرامبەریان دەکرێت ،هەروەها باس���ی
ئ���ەو زوڵم���ە گەورەی���ە دەکات کە لە
مناڵی ناش���ەرعی دەکرێ���ت بێ ئەوەی
تاوانێکی ههبێت دەس���تەواژەی (زۆڵ)
ی بەس���ەردا دەس���ەپێنرێت .هەروەها
خەتەن���ەی مێین���ەی قەدەغەک���رد لە
رێگەی یاسایەکەوە کە  50ساڵ خەباتی
بۆ دەکرد.
س���ەعداوی ،ل���ە س���اڵی  2014دا
بەمەبەس���تی بینینی ژنە شەڕڤانهكانى
ك���ورد و ئاگاداربون ل��� ه دۆخى ژنانى
كورد ،س���ەردانی ههرێمى کوردستانی
کرد .لهوهس���فی ئامانجى سهردانهكهیدا
دهڵێت« :دهمەوێت چاوم بکەوێت بەژنە
شەڕڤانەکان و بزانم چۆن لە شاخ دەژین
و ئ���ەو رۆح و ئازایەتی���ە چییە کەوای
لێکردون ش���ەڕبکەن؟ کاتێک ژن شەڕ
دەکات ،واتای ئەوەیە تەنها جەستەیەک
نیە بەڵکو مرۆڤە مرۆڤ».
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لە مناڵەوە بۆ مناڵ ..دەستگیرۆیی ئاوارهکانى خورماتو

◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
ئهحمهد كهریم ،پاش ئاوارهبونیان
ل ه دوزخورماتو و گیرسانهوهیان
له قهزاى كهالر ،ب ه نابهدڵیی
خۆی و زۆری ماڵهوه بۆ ئهوهى
دهست بهخوێندن بكات دهنێردرێت ه
قوتابخانهیهك ،بهاڵم پاش چهند
رۆژێك وهها هۆگرى قوتابخانهو
قوتابیهكانى هاوڕێی دهبێت ،كه ئێستا
نایهوێت قوتابخانهكه بهجێبهێڵێت.
پاش ئاوارهبونى سهدان خێزانى كوردی
دوزخورمات���و ،ههندێك ل���ه مناڵهكانى
ئهو خێزانانه ل ه قوتابخانهكانى سنورى
گهرمیان دهس���تیان بهخوێندن كردوه،
ئهوهى مایهى تێبینییه لهم روهوه ،ئهو
هاوكاری���ی و یارمهتیدانهی ه كه منااڵنى
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دیك ه ل���ه قوتابخانهدا پێش���كهش بهو
مناڵ ه ئاوارانهیان كردوه.
محهم���هد ئاس���ۆ 10 ،س���اڵ ،باس لهو
رۆژه دهكات ك���ه (ئهحم���هد) ب���ۆ
یهكهمجار لهالیهن مامۆس���تاوه هێنرای ه
پۆلهكهیانهوه.
وت���ى« :خهریكى وان���ه خوێندن بوین
مامۆستایهكى خوێندنگهكهمان كوڕێكى
هێنای��� ه ژورهوهو وتى ئهم ه (ئهحمهد)
هو براتانهو لهگهڵى یاری بكهن و رێزى
بگرن ،كاتێك زهنگ لێیدا ههمومان چوین ه
دهرهوهو یاریمان كرد ل��� ه گۆڕهپانهك ه
بینیمان (ئهحمهد) لهسوچی دیوارهك ه
دهگرێ���ت ،چوم��� ه الى و پرس���یم :بۆ
دهگریت؟ فرمێس���كهكهى سڕى و وتى:
ئاوارهى دوزم و كهس ناناس���م و حهزم
لهم قوتابخانهیه نییه».
ئاماژهى بهوهك���رد «پێیم وت تۆ براى

ئێمهیت دهس���تم خس���ت ه س���هر ملى و
هاوڕێكانم بانگ ك���ردو داواى یارمهتیم
لێی���ان كرد بهخ���ۆم و دو هاوڕێى ترم
 4ههزارمان كۆكردهوهو (ئهحمهد)مان
برده فرۆش���گاى قوتابخانهكهو پسكێت
و ش���هربهت و ئاو و چپس���مان بۆ كڕی
و تاكاتى تهواو بونى قوتابخان ه لهگهڵى
بوین».
ئهم منااڵنه ،ههر بهو هاوكاریهى ئهو رۆژه
نهوهستاون ،بهڵكو لهگهڵ قوتابیهكانى
ت���ردا ههس���تاون ب���ه كۆكردن���هوهى
پێداویس���تى قوتابخان��� ه بۆ ئهحمهد و
خوشكهكهى .وتى« :من پاكهت ه دهفتهر
و قهڵ���هم و خهتكوژێنهو بۆیه و جانتام
بۆی هێنا ،هاوڕێكانى ترم پاكهت ه قهڵهم
و خهتكوژێنهو بۆی���هو دهفتهرى وێنهو
قهمسهڵه و جلى قوتابخانهو جلوبهرگى
م���اڵ و یارى من���ااڵن و تۆپ و جانتاى

و دڵتهنگ دیار ب���ون تێكهڵى ئێمهیان
نهدهكرد و كهس���یان نهدهناسی ،منیش
چومهالیان قسهم لهگهڵیان كرد و ههوڵم
دهدا بیان هێنمه پێكهنین و خۆشحاڵیان
هاوڕێكانم ههمو
بكهم».
پێداویستیهكى
وتیش���ی« :دوات���ر بون��� ه هاوڕێمان و
ئێمهش ب ه جانتا و جلوبهرگ و دهفتهر و
قوتابخانهیان بۆ
قهمسهڵه یارمهتیمان دان ،چونكه ئهوان
كۆكردینهوه
هیچی���ان نهبو و دهیانوت دراوس���ێكان
یارمهتیان داوین و پێداویستى ناوماڵیان
بۆ هێناوین».
بهپێی ئامارێكى پهروهردهى گهرمیان،
لهدواى روداوهكان���ى 16ى ئۆكتۆبهرى
2017هوه ،زیاتر ل ه  5ههزار خوێندكار و
دیكهیان بۆی هێنا».
وتیشی« :ئێستا ئهحمهدو خۆشكهكهى قوتابی ئاوارهى دوزخورماتو ،لهگهرمیان
دهستیان بهخوێندن كردوه.
دڵخۆشن و هاوڕێی ئێمهن».
ئهم هاوكاری���ی و كۆمهكهى محهمهد و جگ ه لهمنااڵنى گهرمیان ،مامۆستایانى
هاوڕێكانى ،لهالی ئهحمهد و خوشكهكهى قوتابخانهكانى س���نورهكهش باوهش���ى
وهها كاریگهریی داناوه ،ك ه نایهوێت ئهو یارمهت���ى و س���ۆزیان ب���ۆ مناڵ��� ه
خوێندكارهكانى دوزخورماتو كردوهتهوه
قوتابخانهی ه جێبهێڵێت.
وتى« :س���هرهتا هاتینه ق���هزاى كهالر كه ئاوارهى ناوچهكه بون.
پێم ناخۆش���بو ئ���اواره بوی���ن ،زیاتر م.مهحمود سامح 37 ،ساڵ ،بۆ (نهوژین)
قوتابخانهكهم لهب���هر چاو كهوتبو ،زۆر وت���ى« :نزیكهى  50خوێندكار لهههردو
گریام ،ب���هاڵم لهو كات���هوه محهمهد و رهگ���هز كهبههۆى ش���هڕهكهى دوزهوه
هاوڕێكانی ترم ناسیوه زۆر دڵمخۆشهو ئاوارهى ق���هزاى كهالر ب���ون ،لهالمان
دهس���تیان بهخوێندن كردوه ،بهاڵم ئهم
خۆشیانم ئهوێت».
وتیشی« :هاوڕێكانم یارمهتیاندام ههمو قوتابیان ه پێویس���تیان بهیارمهتى مادى
پێداویستیهكى قوتابخانهیان بۆ خۆم و و مهعنهوی���ه ،چونك ه ئ���هو بارودۆخ ه
خوشكهكهم كۆكردهوهو یاریمان لهگهڵ س���هختهیان بینی���وهو هاوكاتی���ش
دهك���هن ،بهدایك و باوكم���ان وت ئێم ه خێزانهكانی���ان بهه���ۆی ههڵهاتنیانهوه
ئیتر لێ���ره قوتابخان ه ت���هواو دهكهین ،هیچ ش���تێكى ئهوتۆیان لهگهڵ خۆیان
چونكه هاوڕێكانمان باشن و مامۆستاكان نههێناوه».
وتیشی« :ئهوهى مایهى خۆشحاڵی ه ك ه
رێزمان دهگرن».
چیرۆك���ى هاوكاریكردن���ى منااڵن���ى بهشێك له مناڵهكان هاوكاریی منااڵنى
قوتابیی لهگهرمیان بۆ منااڵنى ئاوارهى تریان كردوه ك ه ئ���اوارهن ،ههروهك ل ه
دوزخورمات���و ،ه���هر ل���هوهى ئهحمهد كاتى پش���و و یاریهكاندا هاوڕێیهتییان
دا قهتی���س نهم���اوه ،بهڵك���و زۆر و دهك���هن و گرنگی���ی تایبهتی���ان
پێدهدهن».
بهرفراوانن.
ڕێبین مستهفا 11 ،س���اڵ ،چیرۆكێكى
تری لهوبارهیهوه بۆ (نهوژین) گێڕایهوه
«ماوهیهك پێش ئێستا چهند قوتابیهك * ئهندام���ى تیمی رێكخ���راوى (وادی)
هاتن���ه قوتابخانهكهم���ان زۆر بێتاقهت ئهڵمانى لهگهرمیان

پرسیار لهبارهى شهڕهنگێزى الى مناڵ

◘ نهوژین
نوسینی :جواد مهحمود قرانى
شهڕهنگێزى رهفتاری هێرشكردنه،
جۆرێكه ل ه كارى توندڕهوى بهرانبهر
به كهسانى تر كه دهبێت ه هۆى زیان
گهیاندن پێى.
لهم بابهتهدا وهاڵمى چهند پرس���یارێك
لهبارهى ئ���هم چهمكهو كاریگهرییهكانى
دهدهینهوه.
 .1جۆرهكان���ى ش���هڕهنگێزی الی مناڵ
چیین؟
دو جۆر ش���هڕهنگێزی ههیه :ئاشكرا و
نهێنی.
مهبهس���ت له ش���هڕهنگێزى ئاش���كرا،
الیهن���ى فزیك���ی و جهس���تهییه ،وهكو
(لێدان ،پاڵنان ،شهقوهشاندن ،فڕێدانى
كهرهس���تهكان یان شتومهك و...هتد).
ئهنجامدان���ى ئ���هم كاران��� ه بێزاركهرن
وئازاردهرن بۆ كهسى بهرانبهر.
ههرچی شهڕهنگێزی شاراوه (نهێنى)یه،
بریتیی ه ل ه توڕهي���ى و خۆخواردنهوهى
مناڵ ،ئ���هم جۆرهیان زیات���ر له كچان
دهبینرێت بهپێچهوانهوهى شهڕهنگێزى
جهس���تهیى ك��� ه زۆرت���ر الى ك���وڕان
بهرجهسته دهبێت.
 .2هۆكارى دروس���ت بونى شهڕهنگێزى
الى مناڵ چیه؟
توندوتیژی���ى دیاردهیهك���ى ئاڵۆزه ،ك ه
تیایدا تایبهتمهندى بۆماوهیى ،هۆكارى
ژینگهیى ،هۆرمۆنیى ،هێزه دهرونیهكان
و دابونهریت و الیهن ه كۆمهاڵیهتیهكهش
پهیوهندیان پێكهوه ههیهو پێكهوه كار
دهكهن.

 .3رۆڵى خێزان ل ه شهڕهنگێزى منااڵن
دا چییه؟
خێ���زان دهتوانێ���ت ل ه چهن���د الیهكى
جی���اوازهوه ببێته هۆى دروس���تبون و
زیادكردنى ش���هڕهنگێزى ،كه گرنگترین
هۆكارى بریتیه ل ه شێوازى پهروهردهى
نهگونجاو ل ه خێزاندا(دایك و باوك).
ههندێك ش���ێواز ل��� ه پهروهردهكردنى
مناڵ وهك هان���دان بهكاردێت ،ئهویش
به س���ود وهرگرتنى ناتهندروس���ت ل ه
تهمبێ و دهستخۆش���ى كه دهبێته هۆى
گهشهسهندنى توڕهیى وشهڕهنگێزى ل ه

مناڵدا.
 .4هۆكارى گهشهسهندنى شهڕهنگێزی
ل ه مناڵدا چیه؟
ا .پیش���اندانى رهفتاره شهڕانگێزهكان
لهالی���هن یهكێك ل ه ئهندامانى خێزانهوه
دهبێت ه هۆى ئهوهى مناڵ ئهو رهفتاران ه
بكات ه سهر مهشقى خۆى.
رهفت���اره
هاندان���ى
ب.
ش���هڕانگێزییهكان(ئازارى جهستهیى و
سێكسى).
ت .توندوتیژى ل ه راگهیاندنهكان.
 .5هۆكارى دروس���تبونى شهڕهنگێزیی

مناڵ له قوتابخانە دا چیین؟
ا .كاتێك خوێندكار لهالیهن خوێندكارانى
هاوڕێییهوه گاڵتهى پێدهكرێت.
ب .كاتێ���ك خوێن���دكار ل��� ه الی���هن
هاوڕێكانییهوه لێ���ی دهدرێت و تواناى
بهرگرى كردنى ل ه خۆى نییه.
ت .كاتێ���ك خوێن���دكار ب���هردهوام
شتومهكهكانى خۆى ون دهكات.
پ .كاتێ���ك خوێن���دكار ب��� ه ه���ۆى
روخسارییهوه گاڵتهى پێدهكرێت.
ج .ش���هرمنى و بێدهنگیى بهردهوام ل ه
پۆلدا و دابهزینى ئاستى خوێندنى.

 .6لهگهڵ مناڵى شهڕهنگێز چۆن رهفتار
بكهین؟
ا .سهبارهت به مناڵى شهڕهنگێز دهبێت
كار ل ه سهرمهش���قهكهى بكرێت یاخود
رێگاى دیكه جگه له سهرمهش���قهكهى
فێربكرێ���ت ،ئهو كاتان���هى ك ه هۆكارى
شهڕانگێزى دڵهڕاوكێ ه دهبێت ئاگادارى
ببینهوه له دڵهڕاوكێى مناڵهكه.
ب .له ههندێك كاتدا مناڵى ش���هڕانگێز
توش���ى حاڵهتى خهمۆك���ى دهبێتهوه
ك���ه پهیوهندى له گهڵ كهس���انى دیك ه
دهپچڕێ���ت ،لهم كاتهدا پێویس���تى ب ه
دهرمانى پزیش���كی پس���پۆرى ههیه بۆ
ئهوى مناڵهكهى له نزیكهوه چارهس���هر
وهربگرێت.
ت .كاتێك كهمناڵ ل ه قوتابخانه روبهڕوى
توندوتیژى دهبێتهوه ،پێویس���ت ه لهگهڵ
بهرپرس���انى قوتابخانهكه قس ه بكهین،
پێویستیش���ه مامۆس���تاكان ب��� ه پێى
یاساو رێس���اى تایبهت روبهڕوى مناڵ ه
توندوتیژهك��� ه ببنهوه ،ئهو منااڵنهى ك ه
توندوتیژیی���ان بهرانبهر كراوه لهس���هر
بنهماى رهفتاره باش���هكانیان دهس���ت
خۆشیان لێبكرێت و پاڵپشتى بكرێن.
پ .ئهگ���هر هاتو جۆرى ش���هڕانگێزى
مناڵهك ه دوژمنانانه بو ،دهبێت مناڵهك ه
له ئازار و ئهزێتدان به دوربگرین تاوهكو
ناچار نهبێت بۆ تۆڵهكردنهوه كهس���انى
تر ئهزێت بدات ،ئهگهر شهڕانگێزییهكهى
ل���ه ئهنجامى هۆكارێك���هوه بو ،دهبێت
رێگهیهكى دیك ه بۆ تێگهیشتنى مناڵهك ه
ههڵبژێری���ن ب���ۆ ئهوهى ناچ���ار نهبێت
س���ود ل��� ه توندوتی���ژى وهربگرێت بۆ
سهرنجڕاكێشان.
وهرگێڕانى :خهاڵت ساڵح قادر
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مافی دایەنیكردنى مناڵ
ل ه پاش جیابونهوهى ژن و مێرد

ژنان و بواری سەربازیی

◘ مافناس :دڵپاك محهمهد جهالل
جیابونهوه یاخود «تهاڵق» یهكێك ه
ل ه حاڵهته كۆمهاڵیهتیی و خێزانی
و یاساییهكان ،ك ه زۆرترین قسهو
باسی لهبارهوه دهكرێت لهههریهك ه
لهو بوارانه ،ئهگهرچی ل ه شهریعهتى
ئیسالمیی دا كه ههوێنى یاسا
كارپێكراوهكانى بوارى باری كهسێتیی ه
له عێراق و كوردستان ،وهكو
«بێزراوترین حهاڵڵكراوهكان» ههژمار
كراوه.
بهگوێرهی یاس���او به پێی ش���هریعهتی
ئیس�ل�امی ،لهدوای جیابون���هوهی ژن
و مێ���رد كومهڵێ���ك ئ���هرك دهكهوێت ه
سهرشانی پیاوان بهرامبهر به ژنان ،بۆی ه
ئهگهر پیاو خۆی ل���هو ئهركان ه البدات
ئهوكاته دادگا بهپێی ئهو دهس���هاڵتهی
پێ���دراوه ئهركهكانیان پ���ێ جێبهجێ
دهكات ،یهكێ���ك ل���هو مافانهش ك ه بۆ
ئافرهت���ی تهاڵقدراو چهس���پاوه بهپێی
یاس���ا ،مافی دایهنهكردن���ی (حضانه)
مناڵه ب ه ئافرهتی تهاڵقدراو.
كاتێ���ك ژن و مێ���رد ل ه ژێر س���ێبهری
یهك خانودا دهژی���ن ،پهروهردهكردنی
من���اڵ لهس���هر ههردو الی���ه ،بهاڵم ژن
ك ه جیاب���وهوه ل ه مێردهك���هی ،ئهگهر
خ���اوهن مناڵ بو و توانای بهخێوكردنی
مناڵهكانی ههبو ،لهپێشترین و باشترین
كهس ه بو دایهنهكردنی مناڵهكانی ،بهاڵم
چهن���د خاڵێك ههی ه ك���ه پهیوهندیداره
بهم پرس���هوه ،ههوڵدهدهی���ن لهمیانى
ئ���هم بابهتهوه س���هرهنجی لهب���ارهوه
بوروژێنین.
 .1ئایا هی���چ مهرجێك ههی���ه تاوهكو
ئافرهتهك��� ه شایس���تهی دایهنهكردنی
مناڵهكانی بێت؟
بهپێی م���ادهی  ،57بڕگهى یهك و دو
له یاسای باری كهسێتی ،لهو كاتهوهی
گرێبهستی هاوسهرگیری ئهنجام دهدرێت
لهنێوان ژن و مێرد و دخول لهنێوانیان
رو دهدات ،ژنهك���ه شایس���ت ه ئهبێت ب ه

دایهنهكردنی مناڵهكانی ،بهاڵم به چهند
مهرجێك .لهوانه:
 .1پێویسته دایكهك ه عاقڵ بێت.
 .2پێویسته دایكهكه توانای بهخێوكردنی
مناڵهكانی ههبێت.
 .3پێویس���ت ه خاوهن رهوشتێكی بهرز
بێت ،لهبهر ئهوهى ئهگهر سهلمێنرا ك ه
ئافرهتهك ه «بهدڕهوشته» لهم حاڵهت ه
مافی دایهن ه كردنی نامێنێت.
 .2ماف���ی ئافرهتهكه چیی ه له بهرامبهر
بهخێوكردنی مناڵهكانی؟
ب���ه پێی م���ادهى  57لهیاس���ای باری
كهس���ێتی ،ئافرهت���ی تهاڵق���دراو ك��� ه
ههڵدهستێت به دایهنهكردنی مناڵهكانی،
ماف���ی وهرگرتن���ی (كرێ���ی) دهبێ���ت
ل���هو پیاوهی ك��� ه تهاڵق���ی داوه ،ئهم
مافهش مافێكی جێگی���ره ،واته ئهگهر
رێكهوتنێكی پێشوهخته كرابێت لهنێوان
ژن و مێردهكه ،هیچ ئاسهوارێكی لهسهر
ئهم كرێیه نابێ���ت لهبهر ئهوهی بژێوی
مناڵ لهس���هر باوكه ،ئیتر ئ���هو مناڵ ه
ئهگهر كچ بێت ههتا شو ئهكات و ئهگهر
نێرینهش بێ���ت تا دهگات ه ئهو رادهیهی
كه كاسبی دهكات و دهبێت ه سهرچاوهى
داهات.
ئهم كرێیهش وهك ل ه بڕگ ه  3ی مادهی
 57لهیاس���ای باری كهسێتی دا هاتوه،
بهرێكهوتن دهكرێت لهنێوان ئافرهتهك ه و
ئهو كهسهی بژێوی مناڵهكانی ئهكهوێت ه
ئهستۆ ،بهاڵم ئهگهر لهسهر دیاریكردنی
كرێك ه ناكۆك بون ،لهم حاڵهت ه دا دادگا
كرێكه دیاریی دهكات ،زۆرجار دادگا ب ه
پێی باری دارایی و بژێوی پیاوهكه ئهم
كرێیه دهخهمڵێنێت.
 .3لهچ���ی كاتێ���ك دا ئافرهتهك ه مافی
دایهنیی لهدهست دهدات؟
بهپێ���ی بڕگهى  7له ماده 57ى ههمان
یاسا ،ئافرهتهكه مافی دایهنیی لهدهست
دهدات بهیهكێك لهم حاڵهتانه:
 .1له حاڵهتی لهدهس���تدانی یهكێك ل ه
مهرجهكانی دایهنێتی وهك لهس���هرهوه
خستمان ه رو.
 .2لهحاڵهتی مردن.
 .3ئهگهر ئافرهتهك ه له ئاینی ئیس�ل�ام
ههڵگهڕێت���هوه لهكاتێك دا پێش���توتر
موسوڵمان بوبێت.
لهم حاڵهتان ه دایهنییهكه دهكهوێته سهر
باوك ،بهمهرجێك بهرژهوهندی مناڵهك ه
لهگهڵ باوكهكهی بێ���ت ،چونكه ئهگهر
ئهم كاره بهرژهوهن���دی مناڵهكهی تێدا
نهبێت ،دادگا كهسێك ههڵدهبژێرێت بۆ
دایهنهكردنی مناڵهكه.
 .4ئای���ا ئافرهتی تهاڵق���دراو به دوباره
هاوسهرگیریی كردنهوهی مافی دایهنێتیی
لهدهست دهدات؟
لێ���رهدا دهبێ���ت جی���اوازی لهنێوان 2
حاڵ���هت دا بكهین :ئایا ئهو پیاوهی ك ه
ئافرهتهكهی تهاڵق داوه ل ه ژیان دا ماوه

یهكێك لهو مافانهی
بۆ ئافرهتی
تهاڵقدراو چهسپاوه،
دایهنهكردنی مناڵه
یاخود مردوه؟ ئهگهر پیاوهك ه لهژیان دا
مابێت و ئافرهتهكه بیهوێت شو بكاتهوه،
لێرهدا دادگا بڕی���ار دهدات بهمانهوهی
مناڵهك���ه الی باوكی یاخود الی دایكی،
واتا ئهم مافه بۆ كامیان جێگیر ئهبێت
ئهكهوێت ه س���هر بڕیاری دادگا ،ئهمهش
لهپێناو بهرژهوهندی مناڵهكه.
بهاڵم ئهگهر پیاوهك ه مردبو ،لهم حاڵهت ه
دا ب ه پێی بڕگهی (ب له مادهى )57ى
یاسای باری كهسێتی ،مناڵهك ه ههر الی
دایكهكه دهمێنێتهوه بهچهند مهرجێك،
لهوانه:
 .1دایكهكه ههمو مهرجهكانی دایهنێتی
وهك ل��� ه وهاڵم���ى پرس���یاری یهكهمدا
هاتوه ،پاراستبێت.
 .2دادگا قهناع���هت بێنێ���ت ب���هوهی
مناڵهكه بهمانهوهی الی دایكهك ه توشی
زیان نابێت.
 .3پێویس���ت ه ئهو پی���اوهی ئافرهتهك ه
ش���وی پێ���دهكات لهكاتی گرێبهس���تی
هاوسهرگیریهكه بهڵێن بدات كه چاودێری
مناڵهك���ه دهكات و هی���چ زیانێكی پێ
ناگهیهنێ���ت ،لهههركاتێك دا ئهم پیاوه
لهبهڵێنهك���هی خۆی الیدا ،ئهوه دهبێت ه
هۆكارێك ك ه ژنهك ه داوای جیابونهوهی
لێ بكات بهپێی بڕگ���هی (ج لهمادهی
.)57
كهواته مناڵ ههر الی دایكه دهمێنێتهوه
ههتا تهمهنى  15س���اڵ ،بهو مهرجهی
مهرجهكانی دایهنێتی تیدابێت ،دواى ئهو
تهمهنهش ،بهپێی بڕگهی  5مادهى ،57
مناڵ سهر پش���ك دهكرێت بۆ مانهوهی
الی دایك���ی یاخود باوك���ی ،بهاڵم لهم
حاڵهتهش دا پێویس���ته دادگا قهناعهت
بكات ل ه دروس���تی ئ���هو جێگهیهی ك ه
مناڵهكه ههڵیبژاردوه سهرهڕای ئهمهش
دوای تهواوبون���ی م���اوهی دایهنییهكه،
ئهگ���هر ب��� ه حوكم���ی دادگاش ماوهك ه
كۆتای���ی هاتبێت ،ئافرهتهك ه بۆی ههی ه
داوای وهرگرتن���هوهی مناڵهك���هی لهو
كهس��� ه بكات كه حوكمی وهرگرتنهوهی
مناڵهك���هی ب���ۆ دهرچ���وه ،ئهم���هش
بهمهرجێ���ك ئافرهتهك��� ه ب���ۆ دادگای
بس���هلمێنێت لهو ماوهی ك ه لهالی بوه،
هیچ زیانێكی بهر نهكهوتوه.

◘ ئاسیا حسێن
لەگەڵ ئەوەی بواری سەربازیی و
جەنگ و چەکهەڵگرتن ،هەمیشە به
ئەرکی پیاوان زانراوە ،بەاڵم سەدان
ساڵە ژنان لەو بوارەدا بەشداری
دەکەن و خاوەن پلە و پایەی جیاوازی
بوارەکەن.
لە جەنگە ناوخۆییەکانی ئەمریکادا ،ژنان
شانبەش���انی پیاوان دەهاتنە ریزەکانی
پێش���ەوەی جەنگ ،بەاڵم زۆرجار وەکو
پزیشك و پەرس���تار خزمەتیان دەکرد
وەک لە هەڵگرتنی چەک.
لە مێ���ژوی کۆن���دا ،ژنان ل���ە جەنگە
نێوخۆییەکاندا بەش���دار دەبون .بەپێی
پێش���کەوتنەکان ،ژن���ان ل���ە جەنگ���ە
نەتەوەیی و جیهانیەکانیش���دا بەش���دار
دەبن و خاوەن پلەی س���ەربازی بەرزن.
لەگەڵ ئەوەش���دا ،واڵتەکان لەسەر پلە
س���ەربازییەکانی ژن���ان ل���ە گفتوگۆی
بەردەوام���دان و واڵتان���ی جیهان���ی
س���ێیەم تەنه���ا چەن���د پلەیەکی نزمی
س���ەربازی دەدەن بە ژنان و لە سوپادا
وەرناگیرێن.
ل���ە دوای دهیهى حهوتهمى س���هدهى
بیستهوه ،زۆربەی واڵتانی رۆژئاوا دانیان
ناوە بە پێدانی پلە و پایەی س���ەربازی
جۆراوجۆر ب���ە ژنان ،ب���ەاڵم تەنها لە
 9واڵت���دا ،ژنان بۆی���ان هەیە لە هەمو
بوارێکی سەربازیدا وەربگیرێن.
لەم���اوەی جەنگی یەکەم���ی جیهانیدا،
ه���ەزاران ژن لە واڵتە جی���اوازەکان لە
مەیدانەکانی جەن���گ خزمەتیان دەکرد
و لە زۆربەی واڵتاندا ئەرکی پزیشکیان
پێ دەسپێردرا .تاکە واڵت کە لەماوەی
جەنگی یەکەمی جیهانیدا ،سوپای ژنی
دام���ەزراوی هەبو و بەش���داری پێکرد
ل���ە جەنگەکەدا ،روس���یا بو .س���وپای
ژنان لە روسیا س���ەرەتا لە ژمارەیەکی
دیاریکراو لە ژن پێکدەهات کە مەش���ق
و ئامادەباش���ی تەواویان پێ دەکرا بۆ
مەیدانی جەنگ .ئەمەش بو بە بنەمای
دامەزراندن���ی س���وپایەکی بەرفراوانی

ژن ل���ە واڵتەکەدا بەناوی (پاس���ەوانی
سور ،پاس���ەوانی سپی) کە یەکپۆش و
مەش���قپێکراو بون و ژمارەیان دوهەزار
سەربازی ژن بو.
لە ساڵی  1993دوابەدوای پێشکەوتنە
سیاس���یە جیهانی���ەکان 67 ،ل���ە پلە
س���ەربازیەکان بەڕوی ژناندا کرایەوە و
لەئێس���تادا  78پلەی سەربازی بۆ ژنان
کراوەی���ە .کە ئەم���ەش دەکاتە %95ی
هەمو ئەرک ه سەربازیەکان.
دوای ئ���ەوەی ئەرکە س���ەربازیەکان بۆ
ژنان دەس���تەبەر بون و ژمارەیەکی زۆر
لە ژنان رویان کردە بواری س���ەربازی،
لێکۆڵینەوە لەو بوارە دەس���تی پێکرد
و ئ���ەو لێکۆڵینەوانە ئام���اژە بە الیەنی
ئەرێنی و نەرێنی باسەکە دەکەن.
ئاماژە بەوە دەکەن کە بەشداری کردنى
ژنان لە بواری سەربازیدا ،الیەنی نەرێنی
زیات���رە و بۆ پشتڕاس���کردنەوەی ئەم
بۆچون���ە ئاماژە بەوە دەکەن کە رێژەی
کوژران و برینداربونی س���ەربازی ژن لە
جەنگەکاندا ،دو هێندەی سەربازی پیاوە
و ژمارەیەک���ی ژنان توش���ی دڵەڕاوکێ
و دودڵی دەب���ن ئەوکاتانەی ریزەکانی
پێش���ەوەی جەنگ دەبین���ن .هەروەها
لێکۆڵینەوەکان دژی س���وپای تێکەڵی
ه���ەردو رەگەزن و پێی���ان وایە دەبێتە
هۆی بارگ���رژی دەرون���ی و رەگەزی و
ئەمەش توانای بەرگری لە سەربازەکاندا
کەم دەکاتەوە.
ئەو ژنانەی لە بواری سەربازیدا دەخوێنن
یان کار دەکەن ،ب���ەردەوام ئامۆژگاری
دەکرێن بەوەی بەرپرسیارێتی خۆیانە کە
خۆیان بپارێزن لە رفاندن و دەستدرێژی
سێکس���ی ل���ە م���اوەی جەنگەکاندا و
بەتایبەت ئەوکاتان���ەی مەیدانی جەنگ
دەکەوێت���ە ژێر دەس���ەاڵتی دوژمنەوە.
چونک���ە ژنان���ی بواری س���ەربازی ،دو
هێندەى ژنانی بوارەکانی تر مەترس���ی
رفاندن و دەستدرێژی لەسەریان هەیە.
دەکرێت مەبەس���تەکەش سیاس���ی یان
داگیرکاری و بەکارهێنانی جەس���تەیان
بێت.
لەگ���ەڵ ئەمەش���دا ،لێکۆڵین���ەوە
ئەکادیمی���ەکان ئام���اژە ب���ەوە دەکەن
کە بەش���داری کردنی ژن���ان لە بواری
س���ەربازیدا پێوەندی بە کەس���ایەتی و
بوێری خودی ژنەوە هەیە.
دهڵێن :ه���ەر ژنێک بواری س���ەربازێ
هەڵبژێرێت ،دەبێت ئەو راس���تیەی بیر
بێت کە ئەگ���ەری پێکهێنانی خێزان و
دایکایەتی کەمت���ر دەبێتەوە .هەروەها
دەبێت بوێریی ب���ۆ روبەڕو بونەوەی ل ه
مەیدان���ی جەنگ دا هەبێت و لەس���ەرو
ئەمانەشەوە دەبێت شارەزایی و توانای
هەبێت لە بەکارهێنانی چەک و تەکتیکی
جەنگدا .ئەو لێکۆڵینەوانە نایش���ارنەوە
کە «ئ���ەو ژنانەی بواری س���ەربازییان
هەڵبژاردوە ،بوێرن».
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بۆ چارەسەری سوتاویی ،بە دهرمانى كوردهواریی كێبڕكێی پزیشكان دهكهن
ل ه روى پزیشكیهوه
ب ه كارهێنانى
دهرمانى كوردهوارى
رهفزه

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
دروستكردن و بهكارهێنانى دهرمانى
كوردهوارى شتێكى نوێ نیه ،بهڵكو ل ه
دێرزهمانهوه بهكاردههێنرێت ،كاتێك
كهسانێك بهبێ ئهوهى پێشینهى
پزیشكیی و تهنانهت خوێندهواریشییان
ههبێت ،دهرمان دروست دهكهن بۆ
چارهسهرى زۆرێك له نهخۆشیهكان،
لهنێویشیاندا ك ه زیاتر له بوارهكانى تر
رهواجی ههیه ،دهرمانى سوتاویه.
نی���گار رهئوف )34( ،س���اڵ ،كچێكى
دانیش���توى ش���ارى ك���هالره ،یەکێکە
ل���ەو کچان���ەی دەرمان���ی کوردەواریی
بەکارهێن���اوە .بۆ (نهوژی���ن) دهڵێت:
«چهن���د س���اڵێك پێ���ش ئێس���تا ل ه
كاتى نانكردندا كهوتم بهس���هر ساجى

نانهك���هدا و بهش���ێكى باڵم و دهس���تم
سوتا ،بۆ چارهس���هرى سوتاوییهكهشم
هیچ س���هردانى پزیشكم نهكرد ،چونك ه
دهمزانى خراپتردهبم باش نابم ،بههۆى
ئهوهى رۆژانه دهیش���ۆن برینهكى تازه
دهبێتهوه».
وتیش���ى« :راس���تهوخۆ س���هردانى
ئافرهتێكم ك���رد له كفرى بۆ وهرگرتنى
چارهس���هر به دهرمانى ك���وردهوارى،
ئهویش دهرمانهكهى بۆ دروس���تكردم و
رۆژان��� ه بهكارم دههێن���ا و ب ه كهمتر ل ه
( )15رۆژ چاك بومهوه».
ئاماژهى بهوهش���كرد كه ش���وێنهوارى
س���وتاویهكهى هی���چ نهم���اوه تهنه���ا
ش���وێنێكى نهبێت كهبهوتهى خۆی ب ه
سهختى سوتا بو.
جگه له ژن���ان پیاوانیش بۆ وهرگرتنى
چارهس���هر له كاتى سوتاوى شوێنێكى

كات���ى زۆرى دهویس���ت ،ههموى باش
بویهوه.
بهش���ێكى زۆرى ئهوان���هى كارى
دروس���تكردنى دهرمان ه كوردهواریهكان
دهك���هن بهتایبهت���ى س���وتاویی ،ژنن،
لهگهرمیانی���ش دا یهكێك ل���هو ژنانهى
ك���ه بهناوبانگ���ه ب���هوهى دهرمانەكهى
س���ودی ههبوه بۆ بریندارانى سوتاویی،
(نهجیبه)یه.
لهش���یاندا له برى چارهسهرى پزیشكى نهجی���ب عهزیز ئهحمهد )50( ،س���اڵ،
چارهس���هرى كوردهوارییان بهكارهێناوه ژنێك���ى دانیش���توى ش���ارى كفریی ه و
لهالیهن ئهو كهسانهى كه ئهو دهرمانى س���هبارهت ب���ه كاركردنى ل���ه بوارى
دهرمانى كوردهواریی���دا ،بۆ (نهوژین)
كوردهواریی ه دروست دهكهن.
فهالح حهسهن )32( ،ساڵ ،دانیشتوى ی رونكردهوه «من ل ه س���اڵى ()2003
ناحییهى رزگارى سهر ب ه قهزاى كهالره ،وه خهریكى دروستكردنى ئهم دهرمانهم
ب���ۆ (نهوژی���ن) ب���اس ل���ه وهرگرتنى ك ه به (م���ۆم و رۆنى زهیت یان زهیتى
چارهس���هرى كوردهوارى بۆ س���وتاویى زهیت���ون) دروس���تى دهك���هم ب���ۆ ئهو
لهش���ى دهكات و دهڵێت« :من بههۆى كهسانهى كه توش���ى سوتاوى دهبن و
ئاگرتێبهربون���ى ئۆتۆمبیلەک���ەم 30%ی تاوهكو ئێستاش بهردهوامم».
جەستەم سوتا ،بهو هۆیهشهوه رهوانهى وتیشى« :جگه لهم دهرمان ه دهتوانرێت
س���لێمانى كرام بۆ ماوهى  8رۆژ لهوێ رۆن���ى هێلك���هى كوردیش ل���ه رێگهى
مامهوه ،ب���هاڵم خراپتر بوم باش نهبوم زهردێنهكهیهوه دروس���تبكرێت ئهویش
بۆی ه لهسهر بەرپرسیارێتی خۆم هاتم ه سودى زۆرى ههیه ،ههر بهم هۆیهشهوه
خهڵكى زۆر سهردانم دهكهن له شوێن ه
دهرهوه له نەخۆشخانە».
وتیش���ى :ك��� ه هاتم���هوه دهرمان���ى جیاجیاكانى كوردستانەوە».
كوردهوارییان بۆ بهكارهێنام ،ب ه ماوهى ئهو ژنه وهكخۆی باسیكرد ،لهبهرامبهر
مانگێك جگ ه ل ه برینه س���هختهكانم ك ه كارهكهى دا پ���اره وهرناگرێت «مهگهر

كهس���ێك خ���ۆى وهك پاداش���ت پاره
دابنێ���ت» ،بهشانازیش���هوه دهڵێت ك ه
چهندین كهس���ى چارهس���هر كردوهو ل ه
مردن گهڕاندونیهتهوه ،ههروهك رهدیشی
دهكاتهوه لهس���هر كارهكانى سكااڵ یان
گلهیی لێ كرابێت.
ل ه بهرامبهر دا ،پزیش���كێك به تهواوى
بیرۆكهى بهكارهێنان و دروس���تكردنى
دهرمان���ى كوردهوارى بۆ چارهس���هرى
نهخۆش���ی و برینهكان رهد دهكاتهوه،
بهڵكو ب ه مهترسیداریشی دهزانێت.
د .دلێر رهزا ،دكتۆرا له نهخۆشیهكانى
پێست و جوانكارى ،ل ه روى پزیشكیهوه
س���هبارهت ب ه بهكارهێنان���ى دهرمانى
ك���وردهوارى بۆ (نهوژی���ن) وتى« :ل ه
روى زانستى پزیش���كیهوه بهكارهێنانى
دهرمانى كوردهوارى به ههمو شێوهیهك
رهف���زه ،چونك ه دهرم���ان دهبێت ههمو
پێكهات���هكان و ب���ڕى ههری���هك ل���هو
پێكهاتانه له ناو دهرمانهكهدا زانراو بن
و به قۆناغهكانى دروستكردنی دهرماندا
تێپهڕیبێت ك ه سێ قۆناغه».
وتیش���ی« :خاڵێكى ترى گرنگ ئهوهی ه
ك ه دهبێت ئهو دهرمانه هیچ میكرۆبێكى
تێدا نهبێت واته (معقم) بێت ،دهرمانى
ك���وردهوارى هی���چ گرنتیهك���ی نی ه ك ه
میكرۆبی تێدا نهبێت».
ئهو پزیش���كه ،ئام���اژهى بهوهكرد ئهو
ش���وێنهى ك ه دهرمانهكهى تێدا دروست
دهكرێ���ت یاخ���ود ئهو دهف���رهى تێیدا
ههڵدهگیرێ���ت ،گرنتى ئ���هوهى نیه ك ه
(معقم)بن ،پێش���یوای ه ك��� ه له ئهگهرى
بهكارهێنانى ئهم دهرمانه بۆ چارهسهرى
س���وتاوى رهنگ��� ه خ���ودى دهرمانهك ه
ببێت��� ه هۆى ههوك���ردن و خراپتر بونى
برینهكه.
وتیشی« :س���یفاتێكی دیكهی دهرمان
ئهوهیه ك��� ه كاریگهریی ه الوهكییهكان و
میكانیزمی كاركردنی دهرمانهك ه زانراو
بن ،بهاڵم له دهرمانى كوردهوارى ئهم ه
بونى نیه».

ژنانی دوگیان پێویستیان بەم ڤیتامین و كانزایانە هەیە
◘ نهوژین،
نوسینی :د .عهبدولڕهحیم ئهلپاشا
خۆراكى ژنى دوگیان ،گرنگیهكى
تایبهتى ههیه بۆ گرهنتى كردنى
ئهوهى كۆرپهلهكهى بهسهالمهتى
و تهندروستیهكى باشهوه دێت ه
دونیاوه ،چونكهى خراپی ئهم بواره،
وادهكات چ دایك و چ كۆرپهكهش،
روبهڕوى مهترسی زۆر ببنهوه ك ه
دهگات ه تێكچونى روخسار و بونیادى
كۆرپهك ه یان لهبارچون یاخود مردنى
پێشوهختهى مناڵ.
لهم روهوه پێویس���ت ه دای���كان گرنگیی
ب ه خواردن���ى ڤیتامین و كانزاكان بدهن
و بتوانن ل���ه خۆراكهكانیاندا جێگهیان
بكهن���هوه .لهخ���وارهوهش ب���ه وردى
ئهو ڤیتامین و كانزایانه دهستنیش���ان
دهكهین كهله ههر قۆناغێكى س���كپڕیی
دا پێویسته ژنانى دوگیان بیخۆن.
 .1ڤیتامینهكانى پێش دوگیانیی
پێویس���ته ئهو ژنهى كه پالن بۆ ئهوه
دادهنێت دوگیان بێت ،پێش سێ مانگ
له دوگیانیهك���ه بهرنامهیهكى خۆراكیی
باش دابنێت ،ب���ۆ ئهوهى چ خۆی و چ
كۆرپهلهكهش���ى سهالمهت و تهندروست
بن.
لهم قۆناغهدا گرنگه دهس���تبهخواردنى
ڤیتامین بی  9و ترشی فۆلیك «فۆلیك
ئهس���ید» بكات ،ئهوی���ش بههۆی ئهو
رۆڵ ه باش���هى كهههیان ه ب���ۆ پتهوبونى
كۆئهندامى دهمار و مێشكى كۆرپهلهكه.
ئ���هم ڤیتامینان���هش دهبێ���ت لهس���هر
خواردنى ب���هردهوام بیت ههتا  3مانگ
پاش دوگیان بونیش.
ههروهها ئ���هم ڤیتامینانهش خواردنیان

پێش بهكارهێنانى
ههر ڤیتامینێك،
راوێژ به پزیشكی
پسپۆڕ بكه

گرنگ���ه( :ڤیتامی���ن دی ،ڤیتامین بی،
ئاسن و كالیسیۆم).
 .2ڤیتامینهكان���ى دوگیان���ى لهمانگى
یهكهم دا
بهدڵنیاییهوه بونى سیستهمێكى خۆراكى
ت���هواو ،یارمهتى باش���ی ژن دهدات ل ه
سهرهتای پرۆس���هى دوگیانییهكهى دا،
بهاڵم لهگهڵ ئهوهش���دا واباش ه ههندێك ههروهها یارمهتیدهره بۆ دروس���تكردنى بدرێت ل ه ژهم���هكان و ههروهها بهپێی ل���هم ڤیتامینان���ه ،یارمهتیدهر دهبن بۆ
رێنمایی پزیش���ك دهرمانى پێویس���تى رێگرییكردن ل ه لهدایكبونى پێشوهخته،
خ���ۆراك و دهرمان���ى تهواوكاریی لهژێر ریشاڵ و رێگریكردن له كشانیان.
ههروهه���ا بۆ بههێزكردن���ى كۆئهندامى
كالیسیۆم بخورێت.
چاودێری���ی پزیش���كدا بهكاربێنێت ،بۆ
 ئاسن :بونى مادهى ئاسن لهم قۆناغهدا بهرگرى و س���هالمهتى خانهكانى دایكیگرهنتیكردن���ى باش���تربونى رهوش���ى  .3ڤیتامینهكان ل ه مانگى  4ههتا 6
لهمانگهكان���ى چ���وار ههتا شهش���ی زۆر گرنگ���ه ،چونكه بۆ گواس���تنهوهى دوگیان.
تهندروستى خۆی و كۆرپهلهكهى.
گرنگتری���ن ڤیتامی���ن و كانزاكانى ئهم س���كپڕیی دا ،ئهم ڤیتامین و كانزایان ه خڕۆك ه س���ورهكانى خوێن بۆ كۆرپهلهو  -ڤیتامین دی و كالیسیۆم :لهم قۆناغهدا
گرنگ��� ه بخورێت و بهكاربێ���ت لهالیهن ههروهها گواس���تنهوهى ئۆكسجین بۆی كۆرپهل ه رێژهیهكى زۆر ل ه كالیس���یۆمى
قۆناغهش ،بریتین له:
پێویس���ته ،بهمهبهس���تى ئهوهى دڵ و ئێسكى دایكهكهى دهبات بۆ بونیادنانى
 ترشی فۆلیك :وهك ئاماژهمان پێكرد ،دایكى دوگیانهوه:ب���ۆ بههێزكردن���ى كۆئهندام���ى دهمارو  -ڤیتامین دی :زۆرگرنگ ه بۆ پتهوبونى ماس���ولكهكانى پارێ���زراو بن .لهالیهكى ئێس���كى خۆی ،بۆی��� ه خواردنى بڕێكى
مێشكى كۆرپهلهكه زۆر باش ه و بهدوری ئێسكى كۆرپهلهكهو ههروهها پاراستنى تریش���هوه گرنگ���ه بۆدایك ب���ۆ ئهوهى باش و بهردهوام ل ه كالیسیۆم و ڤیتامین
دی ،زۆر گرنگه.
ئێسكى دایكهكهش ،چونك ه لهم قۆناغهدا توشى كهمخوێنى نهبێت.
دهخات له تێكچون «تشوهات».
بهگشتیش دهبێت ئهوه رهچاو بكرێت ك ه
 ئۆمیگا :3گرنگ ه بۆ پاراستنى مێشكى قهبارهى كۆرپهل ه رو له زیادبون دهكات،مناڵ و ههروهها پاراس���تنى سهالمهتى بۆی ه پێویستیشی بۆ مادهى كالیسیۆم  .4ڤیتامینهكان ل ه مانگهكانى  7بۆ  9ژنى دوگیان پێش بهكارهێنانى ههر كانزا
زیاد دهبێ���ت بهمهبهس���تى بونیادنانى لهدوامانگهكانى س���كپڕیی دا ،خواردنى و ڤیتامینێك ،دهبێت راوێژ ب ه پزیشكی
دڵ و دهمارهكانى دایكهكه.
پس���پۆڕ بكات و رهزامهندیی و رێنمایی
 ڤیتامین س���ی :یارمهتى پاراس���تنى ئێس���ك .بۆی��� ه پێویس���ت ه گرنگیی ب ه ئهم ڤیتامینانه گرنگه:سهالمهتى خانهكانى دایكهك ه دهدات و بهردهس���تكردنى ئهم ڤیتامین و مادهی ه  -ڤیتامین سی و ئی :خواردنى رێژهیهك پزیشك لهوبارهیهوه وهربگرێت.
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موخورکە ،چۆن بتوانین خۆمانی لێ رزگار بکەین؟
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
موخورکه ،بە دو شەق بونی کۆتایی
تاڵە قژەکان دەوترێت .هۆکاری
دروستبونی موخوڕکەش دەگەڕێتەوە
بۆ گرنگی نەدان و خزمەت نەکردنی
قژ و زۆر بەکارهێنانی گەرمی بۆ
خاوکردنەوەو شێوەدان بە پرچ و زیاد
لە پێویست شۆردن و زۆر بۆیە کردن
و بە توندی شانەکردن ،ئهمه سهرباری
زیاد بەکارهێنانی مادە کیمیایەکان و
وشککردنەوەو روشانی تاڵە قژەکان
بە خاولی و بەکارهێنانی شامپۆی
نادروست.
موخورکە دیمەنێکی ناشیرین بە پرچەکان
دەبەخشێت و جوانییەکەی لەناو دەبات،
دەبێت����ە هۆی ئ����ەوەی پرچەکە کورت و
درێژ بکەوێتە پێش چاو ،بونی موخورکە
کەس����ەکه توش����ی قەلەقی دەکات وای
لێدەکات وەک خویەک ب����ەردەوام یاری
بەتاڵە توش����بوەکان دەکات و بەدەست
دەیانبڕێت.
لێ����رهدا ههندێ����ك رێنمای����ی و زانیاریی
لهب����ارهى خۆپاراس����تن لهموخورك����هو
رزگاربون لێی ،دهخهینه رو.
 .1کورتکردنەوە باشترین چارەیە
هی����چ دەرمانێ����ک نیی����ە گەرەنتی بێت
ب����ۆ لەناوبردن����ی موخورک����ە ،تەنه����ا
کورتکردنەوە نەبێت تا ئەو شوێنەی کە
دوچاری موخورکە بوە .ئەمە دروستترین
رێگەچارەی لەناوبردنی موخورکەیە ،ئەم
کورتکردنەوەیەش دەرفەتێکە بۆ قژەکە
تاک����و جوانیی����ە سروش����تیەکەی خۆی
بدۆزێتەوە و گەشەی زیاتریش بە قژەکە
دەبەخشێت.
بۆ ئەمەش پێویس����تە بۆ م����اوەی یەک
س����اڵ هەمو دومانگ جارێ����ک قژ کورت
بکرێتەوە ،ی����ان ئەگ����ەر پێتانوایە ئەو
ماوەیە کەم����ە یان حەزت����ان لێیە پرچ
درێژبکەن ،دەتوانن شەش مانگ جارێک
کورتی بکەنەوە تا ئەو کاتەی بارودۆخی

هیچ دەرمانێک
نییە گەرەنتی بێت
بۆ لەناوبردنی
موخورکە
قژتان ئاسایی دەبێتەوە.
 .2تاڵە توشبوەکان بە موخورکە دەست
نیشان بکە
بەوردی بەه����اوکاری ئاوێنەی����ەک تاڵە
توشبوەکان جیابکەرەوە ،ئەمەش کارێکی
ئاسانە ،چونکە بەگشتی تاڵە توشبوەکان
بە موخورکە دەکەوێتە کۆتایی قژەوە ،زۆر
بەئاسانی دەناسرێتەوە ،چونکە هەرتاڵە
و دوش����ەق ی����ان زیاتری ل����ێ دەبێتەوە
یان وەک خاڵی س����پی ل����ە کۆتایی تاڵە پێویس����ت ن����اکات زۆر ق����ژ دابهێنرێت ،ئەگەری����ش زۆر حەز بە رەنگکردنی پرچ بە تاڵەکانی قژ دەگەیەنێت .پێویس����تە
قژەکان دەردەکەوێ����ت و هەندێکجاریش چونک����ە ئەگ����ەری ت����وش ب����ون ب����ە دەکەیت ،هەوڵبدە س����ود لە کەرەس����تە ئەو ش����امپۆیانەی کە بەکاری دەهێنیت
لەناوەڕاس����تەوە توش����ی الوازی دەکات ،موخورکە زیات����ر دەکات ،هەرکە قژەکە سروش����تییەکان وەربگرە بۆ رەنگکردن چەن����د جارێک تاق����ی بکەیت����ەوە تاکو
بزانی����ت لەگەڵ پێس����تی س����ەر و قژت
بۆ خۆرزگارکردنیش لێی وهك ئاماژهمان خاوبوەوە پێویس����تە دەست لە داهێنانی وەکو( :خەنە ،قاوە و چای).
پێدا تەنها رێگەچارە کورت کردنەوەیە .هەڵبگیریت ،ههروهك پێویس����تە زۆر بە ئەگەری����ش بەناچ����اری م����ادە و بۆیەی دا گونج����او س����ازگارە و بەتایبەت ئەو
ئەتوانیت تەنها ئەو بەشە کورت بکەیتەوە لەس����ەرخۆیی و ئارامی پ����رچ دابهێنرێت کیمیایی بەکار دەهێنیت دەبێت لەگەڵی شامپۆیانەی لەسەر دەبەکانیان نوسراوە
کە توش بوە بە موخورکە ،باش����تر وایە لەسەرەتاوە دەست پێبکرێت تاکۆتایی .دا بەبەردەوام����ی نەرمک����ەرەوەو رۆن����ی (کاندیشینر) واتا گونجاوە بۆ قژی زیان
 6ملیمهتر لەس����ەرو موخورکەکە کورت ئەگەر ڕوبەڕوی گرێیەک بویتەوە بەشانە تایبەت����ی قژ بهکار بهێنی����ت بۆ ئەوەی لێکەوتو یان ئەو شامپۆ و نەرمکەرەوانە
بکرێتەوە ،بە دڵنیایەوە دەبێت بۆ کورت پیایا مەکێش����ە ،هەوڵبدرێت بەدەس����ت قەرەب����وی ئەو زیانان����ە بکاتەوە کە بەر بەکار بهێنرێت ش����ێ و ڤیتامینی گونجاو
بۆ قژ دابین دەکەن.
کردنەوەی قژ سود لە مقەستی تایبەتی ئەو گرێیە بکەیت����ەوە دواتر لە داهێنان پرچەکە کەوتوە.
دروستترین شێوازی شۆردنی قژ ئەوەیە
 .5تیشکی خۆر
قژبڕین وەربگیرێت ،چونکە مەقەس����تە بەردەوام بە.
ئاس����ایەکان ه����ۆکارە بۆ دروس����تبونی هەرگیز نابێت بەرەو دواوە قژ دابهێنرێت ،قژت����ان ل����ە تیش����کی خۆر و تیش����کە سەرەتا لە بنی سەرەوە دەست پێ بکەیت
ئەم ش����ێوازە داهێنانە ریش����ەی قژەکان زیانبەخش����ەکانی تر بپارێزن ،تیش����کی ئینجا س����اقەکانی قژ بش����ۆیت ،دەبێت
موخورکە.
دەکێش����ت و زیانی����ان پێدەگەیەنێت و سەروەنەوشەیی كهل ه تاڵهكانى تیشكی شامپۆ و مادە نەرمکەرەوەکان بەجوانی
 .3پرچ داهێنان
خۆر دایه ،جگە لە پێس����ت زیانی زۆری بگاتە بنی سەر و رێگە بدرێت بۆماوەی
زۆر کەس ئاگاداری مەترسییەکانی پرچ دوچاری هەڵوەرینی دەکات.
 10تا  15خولەک پێ����وەی بمێنێتەوە و
بۆ تاڵەکانی قژ دەبێت.
داهێنان و ش����انهكردن نییە ،کەهۆکارە  .4مادە کیمیاییەکان
دواتر بەئاوی س����ارد بشۆردرێت ،چونکە
بۆ تێکش����کاندنی تاڵە قژەکان ،چونكه تاڕادەیەک����ی زۆر هەوڵب����دە لەم����اددە  .6دروست شۆردن
زۆر پ����رچ داهێنان کارێک����ی باش نییە کیمیای����ەکان و بۆیەک����ردن دور بکەوە ،شۆردنی نادروست بەشامپۆی دروستکراو ئاوی گەرم رێژەی شێ کەمدەکاتەوە لە
چونکە پرچ����ی سروش����تی جوانترینە ،لەمادەی زیانبەخش و کوالێتی نزم ،زیان قژدا.
چەندینجار تاقی کراوەتەوە.

مەرزیە ..گهرویهكى ئهفسوناویی

دەربارەی
مەرزیە هەم
مامۆستا
بو هەمیش
هونەرمەند و
پێشمەرگە

◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی
کە ناوی بوێریی و دەنگی رەسەن و
نەتەوایەتی دەهێنین ،خاتونێکمان
بیردێتەوە پڕاوپڕ لە جوانی و دەنگی
رەسەن ،ئەو خاتونەش (مەرزیەی
فەریقی)یە.
ل����ەو س����ەردەمەی کە خەڵک����ی بوێری
ئەوەیان نەبو بە زمانی شیرینی کوردی
بدوێ����ن لە دام����ودەزگا حکومیەکانداو و
بخوێنن ب����ەو زمانە( ،مەرزیەی فەریقی)
بە بوێرییەک����ەی دەنگ����ی میللەتەکەی
دەگەیاند بە میللەتانی دیکە ،شانبەشانی
ئەوەش لەگەڵ هاوژینەکەیدا پێشمەرگە
ب����ون و بەرگیری����ان دەکرد ل����ە خاک و

نیش����تیمانی خۆیان .ئەم خاتونە بەهۆی
ئەوەی هەس����تی نەتەوایەتی بەس����ەریدا
رەنگ����ی داب����وەوە ،دایکایەت����ی خ����ۆی
بەپێشمەرگایەتی لە ناو شاخ و دوڵەکانی
کوردستاندا تەواو کرد.
مەرزی����ە دایکێک����ی میهرەب����ان بو هەم
بۆ خاکەک����ەی هەمیش ب����ۆ رۆڵەکانی،
بەجۆرێک کە هەردو کوڕ و کچەکەیش����ی
لە ش����اخداو بە پێش����مەرگایەتی ئەوانی
هێنایایە سەر دونیا.
بەرهەمەکان����ی ئ����ەم خاتون����ە تاوەکو
ئێس����تا لە هونەری کوردیدا بە زیندویی
ماونەتەوەو دەوترێنەوە ،ئەو بۆشاییەی
کە ئ����ەم خاتون����ە بهكۆچ����ی دوایی لە
هونەری کوردیدا بەجێی هێشت ،مەحاڵە
بە کەسانی دیکە پڕ بکرێنەوە ،دەنگێکی

بەتی����ن بەجۆرێک پڕ پڕ بو لە هەس����تی
نەتەوایەت����ی و کوردایەتی ،ئەم خاتونە
هەم مامۆس����تا بو هەمیش هونەرمەندو
پێشمەرگەیش.
مەرزی����ە ،ل����ە  1958/5/22لە دایک و
باوکێکی س����نەیی لە ش����اری مەریوانی
کوردس����تان چاوی بە دونیا هەڵهێنا ،لە
تەمەنی  9ساڵییەوە و لە خوێندنگەكەی
خۆی����دا گۆران����ی وت����وە و ب����ە كچێكی
دەنگخ����ۆش ناس����رابو ،پ����اش ئ����ەوەی
بڕوانام����ەی دبلۆم بەدەس����تدەهێنێت و
دەبێتە مامۆس����تا ،لەسەر كاری هونەری
ب����ەردەوام دەبێت ،پێش ئ����ەوەی وەکو
پێش����مەرگەیەک لە ش����اخ بێ����ت وەك
مامۆستا كاری كردوە.
لە ساڵی  1977لەگەڵ (ناسری رەزازی)
یەكتر دەناسن و ئاشنا دەبن بەیەکدی،
دوات����ر لە س����اڵی  1978ژیانی هاوژینی
پێک دەنێن.
ل����ە س����اڵی  1980دا وەك خێزانێك����ی
پێش����مەرگە لە ریزەکان����ی «کۆمەڵە»
خەب����ات دەک����ەن لە ش����اخ و دۆڵەکانی
کوردستاندا و ئەم خەباتگێڕییەشیان تا
ساڵی  1984بەردەوام دەبێت.

وەك هونەرمەندێك����ی لێهاتوی ش����اخ،
شان بەشانی خەباتی چەكداری ،دەست
دەكات ب����ەكاری هونەری و لەگەڵ تیپی
مۆس����یقای (كۆڕی بانگەوازی كۆمەڵە)
یەكەمی����ن كاری هونەریی لە ش����اخ بە
سرودی (ساڵو بۆ پێشمەرگە) بە ئەنجام
دەگەیەنێت ،کە تاوەکو ئێس����تایش ئەو
س����رودە نیش����تیمانیە لە بیر و هزرماندا
دەزرنگێتەوەو ماوەتەوە لە گەڵماندا.
ئ����ەم خێزانە دەبنە خاوەنی س����ێ مناڵ
(كچێك و دو كوڕ) بە ناوەکانی :دڵنیا،
کاردۆ و ماردین .
پاش لە ساڵی  1984رودەكەنە ئەوروپا
و لە واڵتى س����وید دهگیرس����ێنهوه ،لە
سەرەتای ساڵی 1985هوه لە واڵتی سوید
وەك پەناهەندەیەك لەگەڵ هاوژینەکەی
و سێ منداڵەكەی ژیان بەسەر دەبن .لە
تاراوگەش مەرزییە بە هاوكاری ناس����ری
هاوژین����ی چەندین كاری هونەری ئەنجام
دەدات.
مەرزیە ،لە ب����هروارى  2005/9/18دا و
لەكاتی ئەنجامدانی نەش����تەرگەرییەك دا
لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی پایتهختى
سوید گیان لەدەس����تدەدات و بۆ ئەبەد
ئێمە و کاری هونەری بەجێهێشت.
لەسەر داوای خۆشی تەرمەكەی هێنرایهوه
بۆ باوەش����ی نیشتیمان و لە مەراسیمێک
دا شاژن ئاس����ا لە سلێمانی و لە گردی
شەهیدان بەخاك سپێردرا.
مەرزی����ە ماوەیەک پێش مردنی بەتەمای
چەند کارێکی هونەری بو ،کە پێکهاتبون
ل����ە چەند گۆرانیەک ،ب����ەاڵم مردن رێی
پێنەدا ئەو گۆرانیان����ە بەرهەم بهێنێت.
ماوەی����ەک پ����اش مردن����ی( ،دڵنیا)ى
کچی هەس����تا بە تەواوکردنی کارە تەواو
نەکراوەکان����ی دایک����ی و گۆرانیەکان����ی
بە بەرهەمهێنا ،وەکو خۆشەویس����تی و
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ئەحالم مەنسور ...ئاهویەکی یاخی لە دەشتی گهرمهسێرەوە

◘ نهوژین

دهردهبڕم».

رهنگ ه هیچ ژنێكى كورد به قهدهر
(ئهحالم مهنسور) ،لهگهڵ یاخیی بوندا
راستگۆ نهبوبێت ،ئهو لهكاتێكدا وهكو
كچێكى رچهشكێن و یاخیی له بهند
و باوی كۆمهڵگا و دابونهریت دهستى
پێكرد ،كۆشا ههتا دوا ههناسه وهكو
ژنێكى یاخیی ،ئهو قسهیهى خۆی
برده سهر ك ه وتى« :نازانم کهی
دهمرم ئهگینا تا ماوم ههر ناڕهزایی

لهنێو ئهدهبیاتى كوردیی دا ،دهنگێكى
مێین ه ب ه بڵندیی و جیاواز دهركهوتوه،
بهتایبهت���ى ل��� ه قۆناغێكدا ك��� ه بونى
ژن���ى نوس���هرى ك���ورد ،زۆر دهگمهن
و دانس���ق ه ب���وه ،بهاڵم ئ���هو ل ه بوارى
هونهرى گێڕانهوه (چیرۆك و رۆمان) و
لێكۆڵینهوهى ئهدهبی دا ،دهركهوتو بو.
ئێستا یادی  5ساڵهى كۆچی دوایی ئهو
ژن ه رچهشكێن و یاخییه دهكهینهوه.

روهش���هوه خاوهنى چهندین نوسین و
وتار و كۆڕ و س���یمیناره ،جگ ه لهوهى
دو كتێب���ی چاپك���ردوه ك��� ه كۆمهڵ ه
چیرۆكى (پرد) و رۆمانى (ئهڵوهن)ن،
ههروهك نامهی ماستهرهكهشی بهناوی
نازانم کهی دهمرم
(بینای هون���هری لهچیرۆكی كوردیدا)
ئهگینا تا ماوم
باڵوكردوهت���هوه ،كهوهك���و یهكێك ل ه
سهرچاوه سهرهتاییهكانى لێكۆڵینهوه
ههر ناڕهزایی
له چیرۆكى كوردیی دێته ههژمار.
دهردهبڕم
ئهح�ل�ام ،لهس���هرهتاوه وهك���و
رۆش���نبیرێكى چهپ و لهریزهكانى
حیزب���ی كۆمۆنیس���تی عێراق���ی
دهركهوت���وه ،بهاڵم پاش���ان
دهس���تبهردارى دیس���پلینی تۆ خوێن���ی منه ،چاوی تۆ چاوی منه،
حیزبی بو و وهكو ژنێكى منداڵی تۆ منداڵی من ه و گهنجی جوان
ئازادیخوازى داكۆكیكار هی���وای منه) ،کەچ���ی میللهتهکهی ل ه
ل ه ئازادیهكانى مرۆڤ پادداش���تی ئهوهدا بە شێت و بێشەرم
و ژنان بهتایبهتى ،روحیان دەمبەست دەکرد!».
درێ���ژهى ب��� ه دهش���ڵێن« :بهاڵم ئهو ل���هم کاتهدا ل ه
نوس���ین
و میللهت ه بهدبهختهکهی نهدهتۆرا ،دهیزانی
تێكۆشانى دا .ل��� ه خهوێکی قوڵدا ل ه نێو ئاس���تهنگی
وهك ههم���و بیرنهکرنهوهدا چهقی بهستوه».
ژنانى تر ك ه بهه���ۆی را راش���كاو و بوێرهكانیهوه،
د هیانهوێت ئهح�ل�ام مهنس���ور ،بهدرێژای���ی ژیانى
ر ۆ ڵی���ا ن روبهڕوى ئاس���تهنگ و هێرش بوهتهوه،
ههبێ���ت و جارێ���ك لهرێگ���هى كهنارخس���تنى
دهربكهون ،لهالیهن نوس���هر و رۆژنامهو دهزگاكانى
ئهح�ل�ام مهنس���ور عهل���ی ،لهس���اڵی ئهحالمی���ش روب���هڕوى رق و ه���ااڵوی راگهیاندن���هوه ،جارێكى ت���ر لهرێگهى
 1951ل ه قهزاى خانهقی���ن لهدایكبوه ،قس���هو تان���هى كۆنهپارێ���زان بویهوه ،مینب���هرى مزگهوتهكان���هوه ،ج���اری
خاوهنی بڕوانامهی ماس���تهره لهكۆلێژی ئهگهرچی ئهوهى ئهوى لهكهس���انى تر تریش لهرێگهى زانك���ۆ و ناوهندهكانى
پهروهردهی زانكۆی بهغدا ،ههتا كۆچی جیادهكردهوه ،ئهوهی ه ك ه ههرگیز كۆڵی خوێندن���هوه ،ك��� ه رۆڵ���ی ئهوی���ان ل ه
دوایی ل��� ه بهروارى 10ى كانونى دوهمى نهدا و رێگهى نهدا ژیانى خۆی لهس���هر وانهوتنهوهدا قهتیس كردبو ،بهاڵم ههمو
ی راگهیاندن بو قس��� ه و تانهى خهڵكان���ى دی بونیاد ئهمان ه نهیانتوان���ى ئهو رۆح ه یاخیی و
 ،2013مامۆس���تای بهش 
ئازادهى بكوژن ،بۆی ه ههتا مرد ،لهگهڵ
ی بنێت.
ی زانس���ت ه مرۆڤایهتییهكان 
ل ه كۆلێ���ژ 
ههردو نوس���هر (کنێر حەس���ەن خانم) خۆی و بیروباوهڕهكهى خۆی دا راستگۆ
زانكۆی سلێمانی.
لهسهرهتاى ههشتاكانهوه وهكو قهڵهمێكى و (هەندرێ���ن) لهمبارهوه ل��� ه وتارێكدا بو.
ژنان ه لهنێ���و كایهى ئهدهبی كوردیی دا دهڵێن« :ئهحالم دهیوت (میللهتهکهم! ئهو ژنێك بو یاخی���ی ،بهیاخێتى ژیا و
لهههرێمى كوردس���تان دهركهوتوه ،لهم ههناسهی تۆ ههناس���هی منه ،خوێنی بهیاخێتیش مرد.

ژنانی گەرمیان لە کۆندا چۆن خۆیان دەڕازاندەوە؟
◘ نهوژین ،شۆخان حهمهساڵهح
نه ئهم ههمو سوراو و قهڵهم چاو و
ئهساس و بۆی ه رهنگاورهنگه ههبوه،
نه عهدهس ه و ن ه بۆنى مارك ه و ن ه
ئهم ههمو ئیكسسواراته ،كهواتا ژنانى
كۆنى ناوچهى گهرمیان ل ه سهد ساڵی
رابردودا كهرهستهكانى ئارایشت و
جوانكارییان چی بون؟
لهههرلهكۆن���هوه ئاف���رهت و جوانكارى
دوانهیهك���ى لێكجیانهب���ون ،ئ���هو
جوانكارییان ه ل ه ههركۆمهڵگهیهكدا بهپێى
شێواز و بهكارهێنانى لهههر سهردهمێكدا
بهكارهێنراوه ،ل ه نێو كوردیشدا شێوازى
بهكارهێنانى جوانكارى لهناوچهیهكهوه
ب���ۆ ناوچهیهكى تربهپێ���ى زۆریى یان
كهمى جیاوازبوه.
لهم راپۆرتهدا باس ل ه ش���ێوازو جۆرى
ئارایش���ت و جوانكاریهكان���ى ژنان���ى
ناوچ���هى گهرمیان دهكهی���ن ل ه ماوهى
 75بۆ  100س���اڵی رابردو ،لهسهر زارى
بهش���ێك ل���هو ژنانهى ك��� ه خۆیان لهو
سهردهمانهدا ژیاون و ئهو كهرهستانهیان
بهكارهێناوه.
ئهگهرچ���ی ل ه وردهكاری���ی دا ههریهك ه
لهو ژنان ه شتی جیاوازیان باس دهكرد،
بهاڵم بهگشتى كۆك بون لهسهر ئهوهى
ك ه پێویس���تیهكان زۆر كهم و سنوردار
ب���ون و بهش���ێكى زۆریش���ی خ���ودی
ژنان ههس���تاون ب��� ه ئامادهكردنى و ب ه
ئامادهكراویی بونیان كهم بوه.
عالی ه محهمهد 65( ،ساڵ) بهباسكردن
ل ه رۆژهكانى گهنجێتى بهرهو گێڕانهوهى
ش���ێواز و ئامرازهكان���ى خۆجوانكردنی
ژنان���ى ناوچهك��� ه بیرمان ب���ۆ نێو ئهو
زهمهنهى خۆیان رادهكیشێت.
عالیه ،كهتهمهنى كچێتى لهقهزاى كفرى
بهسهربردوه ،لهپرسیاركردنمان لهسهر
ئهو شتانهى بۆ كهشخهیى و جوانكارى
و بۆنخۆش���ى بهكاری���ان هێن���اوه ،بۆ
(نهوژین) وت���ى« :لهكۆندا ئافرهت بۆ
چاویان كلی���ان بهكارهێن���اوه كهپاش

ئهوهى بهدهس���كهوان كلهك��� ه دهكوترا
دهكرای ه كلدانهوه كه كلدانهك ه لهپارچ ه
قوماشێك كهدهدورا و ههر بهو قوماش ه
دهپێچرایهوه ،دارێكیش���ى پێوه بو پێی
دهوت���را (میلچه) ك ه ب���ۆ بهكاهێنانى
كلهك ه بۆ چاوڕهشكردن بهكاردههات».
ك ه ئ���هم وردهكاری���هى دهگێڕایهوه ب ه
زهردهخهنهیهكهوه باس���ی ل��� ه نهبونی
کهرهست ه دهکرد و وتى « :چی بكهین
ههر ئهوه دهست دهكهوت».
لهب���وارى ئیكسس���وارات و بابهت���ى
جوانكاریی دا ،وت���ى« :ئاڵتون ههبوه
وهك (ماش���اءالله) ك ه شهش پارچهى

پێوه بو( ،ماش���اءالله)ك ه گوڵ و لیره ج���ۆری جلوبهرگ���هكان دا ،وردهكاری
و زنجیر (س���یالح لخ) و ئاڵتون قوالب تری بۆ خس���تین ه رو «لهس���هردهمى
كچێتى ئێمهدا كراس���ى پهشمهك وگوڵ
بون».
لهب���ارهى جلوبهرگى ژنانیش���هوه وتى :باتم���ان و ئاگرباران��� ه بهچهند رهنگێك
«جلوبهرگ���ی ژنان زۆرتر ل ه س���هڵتهى وهك( :س���ور ،زهرد ،شین و پهمهیى)
س���ورمه و ش���اڵى ئێرانی پێكدههات ،ههبوه ،ههروهه���ا چارۆكهى قوڵنهدارى
ههروهها (پش���تهماڵ) بهكاردههات ك ه ههڵبهس���تراو و چارۆك���هى كهتان���ى
چارۆكهیهك���ى ههورى پهش���مهك ه ك ه ههڵبهستراو ب ه گوڵهن و كهواى سورمه
گرێی���ان دهداو بۆ داپۆش���ینى پێش و ههبون» .ئهوهشى زیاد كرد «لهسااڵنى
پاش���ى ئافرهت و زیاتر ب���ۆ ئافرهتانى دوایش���د كراس���هكانى (چهمى رێزان و
دوگی���ان بهكاریان دههێن���ا بۆ ئهوهى چ���اوه چۆلهكه) پهیدابو ،ههروهها كهوا
و س���هڵتهى ئهتڵ���هس و كاڵو لهچك و
دوگیانیهكهیان دیار نهبێت».
جهمیل���ه 55 ،س���اڵ ،لهباس���كردنى مێزهر و الیره ك ه ب ه ههوری و مشكیهوه

دهپێچ���را ،كهئهمان���هش ههم���و كهس
دهستى نهئهكهوت».
(عالی ه خان)یش ،درێژهى بهناوهێنانى
جلوبهرگهكانى تر داو هات ه سهرباس���ی
بهش���ى س���هرپۆش و ن���اوى ئ���هم
كهرهس���تانهى هێنا «پهچ���هو عهبا و
بۆیهم ه و جرجێت و مش���كى گوڵدار بۆ
لهچك كردن».
جگ��� ه ل ه كهرهس���تهكانى ئارایش���ت و
جلوبهرگ ه كهش���خهكان ،بهشێكى ترى
جوانكاری���ی و كهمالیاتى ژنان ،ل ه بۆن
(عهتر) پێكدێ���ت .ئهو بۆنان ه چی بون
ك ه ژنانى گهرمیان ل ه كۆن دا بهكاریان
دههێنا؟
عالیهخان ،س���هبارهت ب ه بهكارهێنانى
ب���ۆن ئام���اژهی بهبهكارهێنانى س���مڵ
ومێخهك كرد ب���هزۆری ،لهگهڵ بۆنێك
بهناوى (قۆڵۆن).
وردهكاری ئامادهكردن���ى مێخهكیش���ی
بهمش���ێوهی ه رونك���ردهوه «مێخهكهك ه
ش���هو تا بهیان���ى دهكرایه ئ���او ،دواتر
بهمهبهس���تى جوان���كارى و بهملوانك ه
دروس���تكردن و بۆنخۆش���ى بهكاری���ان
هێناوه».
جهمیلهخ���ان ئام���اژهى بهبهكارهێنانى
(ههیاس ه و كهمهره) دا ،وتى« :كاتێك
ئافرهت پش���تێنى بهس���توه پاش���ان
ههیاس���هكهیان بهس���هردا كردوه كهله
زیو دروست كراوه ،كهمهرهش حاجیان
لهكاتى فهریزهى حهجدا دهیان هێنا».
ئاماژهى دا «ههروهها ( گۆ و دهڵهكه)
بهكارهێنراوه ك��� ه ب ه دهورى هێڵهك دا
كراون».
لهباس���كردنى ئهوهى ئهم ئارایش���ت و
جوانكارییان��� ه لهكوێ���وه بهدهس���تیان
گهیشتوه ،ئهو دو ژن ه ئهوهیان خست ه رو
ك��� ه لهرێگهى عهتارهكانهوه ل ه واڵتانى
دیك��� ه بهتایبهت (ئێ���ران)هوه دههات.
لهناوخۆشدا ش���ارى (كفری) ئهو كات
سهرچاوهى زۆرێك ل ه پێداویستیهكانى
ناوچهى گهرمیان بوه ،كه کهرهستهکا ن
به بار لهو شارهوه دههێنرای ه شوێنهکانی
تری گهرمیان و ئهوانیش دهیانكڕی.

