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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

 292بابهت
خهرمانى ساڵێكى كاركردنى نهوژین
◘ نهوژین
ئهمڕۆ ساڵێك بهسهر دهرچونى
یهكهم ژمارهى رۆژنامهى (نهوژین)
دا تێدهپهڕێت و لهماوهى ساڵێكدا
رۆژنامهك ه  292بابهتى جۆراوجۆری
رۆژنامهوانیی باڵوكردوهتهوه.

رۆژنامهى نهوژین ،وهكو تاكه رۆژنامهى
تایبهتمهن���د به پرس���هكانى ژن���ان ل ه
گهرمی���ان ،ل ه ب���هروارى 2016/12/22
یهك���هم ژم���ارهى لێباڵوكرای���هوه ،لهو
كات���هوه ههم���و مانگێ���ك ژمارهیهكى
باڵودهبێت���هوهو ب���هم ژمارهیهوه ()13
ژمارهى چاپ بوه.
لهماوهى ئهو س���اڵهدا ،رۆژنامهك ه 292
بابهت���ى رۆژنامهوان���ى ل���ه بوارهكانى:
(ه���هواڵ ،راپۆرت��� ه ه���هواڵ ،راپۆرت،
فیچهر ،دیدار ،وتار ،بابهتى ههمهڕهنگ
و وهرگێ���ڕدراو)ى باڵوكردوهت���هوه
كهلهالیهن ( )55كهسهوه ئامادهكراون
یان نوسراون.
س���هرگوڵ خهلیل ،سهرپهرشتیاری ئهم
ژمارهیهى رۆژنامهى (نهوژین) ،ئهوهى بهشێک ل ه ستافی رۆژنامهی نهوژین ل ه رۆژی جیهانی ژنان
راگهیاند ك ه رۆژنامهكهیان بۆ ئهمساڵیش
ئهنجامدان���ى چهندی���ن چاالكی دیكهى
بهردهوام دهبێت ل ه باڵوكردنهوه ،ئهویش ژمارهیهكى نوێی (نهوژین) دهردهچێت تێدا كرد.
لهبارهى پالن���ی س���اڵی داهاتویانهوه هۆشیاری و رۆشنبیریی.
پ���اش دوبارهپێدانهوهى متمان ه لهالیهن له دوتوێی  12الپهڕهدا».
س���ندوقی نیش���تمانى بۆ دیموكراسی ئام���اژهى بهوهش���دا ك��� ه ئهمس���اڵ ئاماژهى بهوهدا ك ه چهند پرۆژهیهكیان نهوژی���ن ،رۆژنامهیهك���ى تایبهتمهنده
.NED
ههوڵدهدهن ژمارهیهك كچى دیك ه بهێنن ه لهبهردهس���تدایه ،لهوان��� ه ئهنجامدانى ب��� ه پرس���هكانى ژنان ،رادی���ۆی دهنگ
وتیش���ی« :ش���ێوازى دهرچ���ون و نێو رۆژنامهكهوه ،ئهویش دواى ئهوهى ك���ۆرس و راهێنان���ى رۆژنامهوان���ى بۆ لهگهرمی���ان ،ب ه پاڵپش���تی س���ندوقی
باڵوكردنهوهى رۆژنامهك ه ئهمس���اڵیش خولێكى راهێنانیان بۆ كچانى سنورهك ه بههێزكردن���ى توان���اى رۆژنامهوان���ى نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئهمریكی چاپ
وهك���و پار دهبێ���ت و ههم���و مانگێك كردهوه كهس���هروى  60كچ بهش���داریی رۆژنامهنوس���انى رۆژنامهك���ه ،ههروهها و باڵوی دهكاتهوه.

رادیۆیهك ل ه گهرمیان سهرجهم
كارمهندهكانى ئافرهتن  
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ژنانى گهرمیان تهنها 7
پزیشكیان ههیه
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ژنێك
نانهواخانهیهك
ل ه رزگاریی
دهكاتهوه
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ژن ه شۆفێرێكى مینی
پاس له كهالر
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«لهولهب» ،سود و زیان
و كاریگهرییهكانى
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هاوسەرگیریی پێشوەختە ..مۆتهكهی ژیانى كچان
◘ نهوژین ،پەرژین کامەران
سارا ،لهتهمهنى  17ساڵی داو بهبێ
خواستى خۆی بهشو درا ،بهاڵم
بهوهۆیهى لهروى كۆمهاڵیهتیی و
دهرونییهوه ئاماده نهبو بۆ ئهو
پرۆسهیه ،بۆیه نهیتوانى زیاتر ل ه 5
مانگ درێژه ب ه هاوسهرگیرییهكهى
بدات و جیابویهوه.
ئهم حاڵهتهى (سارا)ى روبهڕو بوهتهوه،
ئهگهر لهدیدی تێڕوانین���ی نهریتییهوه
شوكردنێكى ئاسایی بوبێت ،ئهوا بهپێی
یاسا بهش���ودانى پێشوهختهیهو ل ه زۆر
باریش دا دهچێت��� ه خانهى توندوتیژی
دژ ب ه ژنان.
یەکێک لەو حاڵەته كۆمهاڵیهتییانهى لە
گهرمیان باڵوە و ش���ارهزایان هۆشداری
لێ���دهدهن ل���هوهى خەریک���ە دەبێت���ە
دی���اردە ،هاوس���ەرگیری پێش���وهخت ه
یان هاوس���هرگیری خ���وار تەمەنی 18
س���اڵیه ،قەیرانی ئابوری و پەروەردەی
و کۆمەاڵیەت���ی و کلت���وری ،بههۆكارى
س���ەرەکی باڵوبونهوهى ئ���هم حاڵهت ه
ههژمار دهكرێن.
ب���هاڵم پرس���یار ئهوهیه :ئ���هم جۆره
هاوس���هرگیرییه چییهو چ جیاوازیهكى
ههیه له هاوسهرگیریی ئاسایی؟
پارێزەر(گ���ۆران ئەنوەر) ،بۆ (نەوژین)
وتی« :بەپێی یاس���ای ژم���ارە 188ی
س���اڵی1959ی عێراق���ی و هەموارکراو
ب���ە یاس���ای ژمارە 15ی س���اڵی 2008
لەهەرێم���ی کوردس���تان ،دەبێ���ت ئەو
کەس���ەی هاوسەرگیریی دەکات تەمەنی
 18ساڵی تەواوکردبێت».
ر و نیش���یكر د هو ه « :لە بڕ گە یە کی
یاس���اکەدا وەکو م���اددەی  8بڕگەی 1
لەهەندێ���ك حاڵەتی پێویس���ت دا رێگە
بەهاوس���ەرگیریی پێش���وەختە دراوە،
ئەگەر ئەو کەس���ە تەمەنی  16س���اڵ

بێ���ت و توانای جەس���تەیی تەواو بێت
بە رەزامەندی وەلی شەرعی رێگای پێ
دەدرێت بۆ هاوسهرگیریی».
س���هرباری ئهم دهرچهیهی ل ه یاساکهدا
ئام���اژهی بۆ کراوه ،بهاڵم ش���ارهزایان
هۆش���داری دهدهن لهم هاوسهرگیرییهو
ب ه خراپ و مهترسیدارى دهزانن ،چونك ه
لێكهوتهو كاريگهری���ی خراپی ل ه ههمو
بوارهكاندا ههیه.
توێ���ژەری دەرون���ی ،ڤی���ان یەدوڵاڵ،
بۆ (نەوژی���ن) وتی« :هاوس���ەرگیری
پێش���وختە لەناو ئ���ەو خێزانانەی کە
کلتور و و نەریتی کۆن پەیڕەو دەکەن،
حاڵهتێكى باوە ،ئ���هوان لەو باوەڕەدان
کەهەرکات کچ و کوڕ باڵغ بون ،دەتوانن
خێزانداریی بکەن».
ئهو توێژهره ،ئهم جۆره هاوسهرگیریی ه
ب ه «خراپ» و مهترسیدار وهسفدهكات،

بهوهۆیهى كچان و كوڕان لهو تهمهنهدا ب���او و نهری���ت بوبێت ،ئ���هوا ل ه چهند
بهتهواوى كامڵ نهبون و ناتوانن بهرگهى دهیهى رابردودا رێژهكهى بهرهو دابهزین
رۆش���توه ،ب���هاڵم ئێس���تا جارێكى تر
ژیانى هاوسهرگیریی بگرن.
هاوكات عەقی���د (لەمیع���ە محەمەد) ،رێژهكهى رو له بهرزبونهوهیه.
بەڕێوهبەرایەت���ی عەقی���د (لەمیع���ە محەم���ەد) ،ب���ۆ
بەڕێوهب���ەری
بهرهنگاربون���هوهى توندوتی���ژی دژ ب ه (نهوژین)ى رونكردهوه «هاوسەرگیری
ژنان لە گەرمیان ،بۆ (نەوژین) دەڵێت :پێش���وەختە زی���ادی ک���ردوە ،ئەمەش
«پرۆس���ەی هاوس���ەرگیری لەخ���وار بەهۆی دروستبونی قەیرانەکان و هاتنی
تەمەنی  16ساڵی ئهگهر تیایدا كچهك ه ئاوارەیەکی زۆر بۆ ناوچەکانی هەرێم ك ه
ناچارکرا بهو هاوس���هرگیریه ،دەچێتە ئهوان بهش���ودانى كچانیان لهتهمهنێكى
خانەی ب���ەزۆر بەش���ودانەوە ،ئەمەش من���اڵ دا پ���ێ ئاس���اییه ،بەمهۆیەوە
لەیاس���ای توندوتیژی خێزان���ی ژمارە هاوس���ەرگیری خوار تەمەنی  18ساڵ
8ى س���اڵی  2011بە ت���اوان دادەنرێت زیادی کردوە».
و ئەو کەس���ەی هەستاوە بەزۆرلێکردنی جهختیش���یكردهوه «رێژەیەک���ی زۆر
کچێک س���زادەدرێت بۆ ماوەی  3ساڵ خێزان لەبهریەک هەڵدەوەش���ێن بەهۆی
بەندكردن ئەگەر کەسی زۆرلێکراو سکااڵ ئەمجۆرە هاوسەرگیریەوە».
س���ارا ،ئ���هو ژنهى ك��� ه پێش���وهخت ه
تۆماربکات».
ب���هاڵم ئهم حاڵهته ئهگ���هر له رابردودا بهش���ودراو دواتر جیابویهوه ،ئاماژهى

راپۆرت

بهوهكرد «ب���ەزۆر لێکردنی خێزانەکەم
بهش���و درام ،كهچى هاوسەرەکەش���م
هیج ب���اش نەبو لەگەڵم و زۆر بەخراپی
رهفت���اری لەگەڵ دەک���ردم ،بهرادهیهك
بێزار بوم ك ه پهنام بۆ خۆكوش���تن برد،
تا ئهنجامهكهى بهوه گهیشت لێك جیا
ببینهوه».
ئهگهر (سارا) لهالیهن دایك و باوكهوه
بهش���ودرابێت ،ئهوا كهس���انێكى دیك ه
ههن وهكو (س���هیران) ،بههۆی ئهوهى
بێ دایك و باوك بوه ،ب ه مناڵی بهش���و
دراوه.
ی خ���وازراوی ژنێکی
س���ەیران ،ك ه ناو 
گەرمیانە ،وتى« :من الی مامم دهژیام
بهوهۆی���هى دای���ك و باوك���م نهمابون،
هەر زوو لەتەمەنی  14س���اڵی دا منیان
بەشودا».
وتیش���ی« :ژیانم زۆر ناخۆش���ە لەگەڵ
هاوس���ەرهكهم و کێش���ە و لەی���ەک
تێنەگەشتنی زۆر رودەدات لەنێوانمان،
بەاڵم بەهۆی بێکەس���ی و ب���ۆ ئەوەی
مناڵەکان���م وەکو خۆمیان لێ بەس���ەر
نەیەت ،درێ���ژە بەو ژیان���ە دەدەم ك ه
بەدڵی خۆم بڕیارم لێ نەدا».
توێ���ژەری دەرون���ی ،ڤی���ان یەدوڵاڵ،
ئاماژەی ب���ەوەدا ئەو کچان���ەی کە بە
هەر هۆکارێک لەگ���ەڵ دایک و باوکیان
ناژین ،لەژیانێکی بەکەم س���ەیرکردن و
بێبەش لەسۆز و خۆشەویستی و دابڕان
لەخوێندن ،ناچار پەنا بۆ هاوسەرگیریی
دەبەن ،ب���ەو هیوایەی بچن���ە ژیانێکی
باشترەوە.
عەقی���د (لەمیع���ە)ش پێیوای��� ه ئ���هو
هاوس���هرگیرییه ناچاریی���هو مهرج���ی
هاوسهرگیریی لهدهست دهدات «كچ ك ه
ب ه زۆر بەش���ودرا ،یەکێک لە پایهكانى
هاوس���ەرگیری لەدەس���تدهدات ک���ە
رەزامەندیی���ە ،بهم���هش ناچار دەکرێت
دەس���تبەرداری ژیان���ی مناڵی خۆی و
خهون و ئاواتهكانى بێت».

ژنانى گهرمیان تهنها  7پزیشكیان ههیه
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
كهمى پزیشكى پسپۆرى تایبهت
ب ه ئافرهتان له گهرمیان كهلێنێكى
گهورهى دروست كردوه ،بهو
هۆیهشهوه قهرهباڵغیهكى زۆر ل ه
نۆرینگهكان دروست دهبێت و
دهبێتههۆى نهمانى متمانه لهالى
نهخۆش ،ئهمهش وادهكات ژنان ناچار
سهردانى دهرهوهى شار بكهن بۆ
وهرگرتنى چارهسهر.
كچان محهمهد )28( ،ساڵ ،دانیشتوى
ش���ارى كهالره ،س���هبارهت ب��� ه كهمى
پزیش���كى تایبهت به ژنان بۆ (نهوژین)
دهڵێ���ت« :بههۆى كهمى پزیش���كهوه
قهرهباڵغیهكى زۆر دروس���ت دهبێت ل ه
عهی���ادهكان (نۆرینگ���هكان) ،ئهمهش
ناچارمان دهكات س���هردانى دهرهوهى
ش���اربكهین و بچین���ه س���لێمانى ب���ۆ
وهرگرتنى چارهس���هر ،ل��� ه ههمانكاتدا
دكتۆرهكان ب ه هۆى زۆرى نهخۆش���هوه
وهك پێویس���ت گرنگى ب���ه ههریهك ل ه
نهخۆشهكان نادهن».
ئام���اژهى بهوهش���كرد :گرفتێكى ترى
كهمى پزیشك ئهوهی ه ك ه بههۆى زۆرى
نهخۆش���هوه دكتۆرهكان ناچ���ار دهبن
چهند نهخۆشێك پێكهوه ببینن ،ئهمهش
رهنگه لێیان تێك بچێت كه چى ل ه گهڵ
نهخۆشهكانیان دهڵێن.
به ههمان شێوهى كچان ،شیرین وهلى،
( )32ساڵ ،دانیشتوى شارى كهالره و
بۆ (نهوژین) دهڵێت« :كهمى دكتۆرى
تایبهت ب ه ژنان گرفتى زۆرى بۆ دروست
كردوین و ناچار ب ه دهرهوهى ش���ارمان
دهكات بۆ وهرگرتنى چارهسهر ،لهگهڵ
ئهوهش ئهو دكتۆرانهى كهلێرهن دهچیت ه
الیان ش���تێك دهڵێن س���هبارهت بهوه
نهخۆشیهى كه ههته ئهوانهى دهرهوهى
شاریش شتێكى دیكه دهڵێن».

ب ه هۆى كهمى
پزیشك و زۆرى
نهخۆشهوه دكتۆرهكان
به كۆمهڵ نهخۆش
دهبینن
وتیش���ى« :بههۆى ئهوهى ك ه نهخۆش
زۆره و پزیشك كهمه گرنگیهكى زۆر ب ه
نهخ���ۆش نادرێت ،بۆ نمونه ك ه دهچیت
س���ۆنهرێك دهكهى به چهند دهقهیهكى
كهم تهواو دهبێت ،بۆ ئهوهى نهخۆشێكى
زیاتر ببینن ،لهگهڵ ئهوهش دكتۆرهكان بههۆی کهمی پزیشکی ژنهوه زۆرجار کارمهندانی تهندروستی جێگهیان دهگرنهوه
پالنى بینین���ى نهخۆش���یان نیه وهك
دكتۆرهكانى س���لێمانى ،من دهڵێم لێره وتیش���ى :ئهگهر چ���ى ئامارێكى وردى لهالى نهخۆش دروس���ت كردوه و ناچار
له برى ئ���هوه گرنگه ب ه نهخۆش بدهن دانیشتوانى ژنانى گهرمیانم ل ه بهردهست رو ل ه دهرهوهى شار بكهن بۆ وهرگرتنى
تهنها خهم���ى پارهیان ه كه بڕێكى زیاتر نیه ،بهاڵم بۆ ههر ( )15ههزار كهسێك چارهسهر.
پێویس���ته دكتۆرێك ههبێ���ت ،كهچى ش���هیما جهم���ال كوێخ���ا ،چاالكوانى
پهیدا بكهن».
لهبهرامبهردا پزیشكێكى پسپۆرى بوارى ئێم���ه لێره تهنها ( )7پزیش���كین ( )5ژنان ،س���هبارهت به كهمى پزیش���كى
ژنان هۆكارى كهمى پزیشك له گهرمیان پزیشكمان میالكن و ( )2پزیشكیشمان تایبهت به ژن���ان بۆ (نهوژین) دهڵێت:
دهگهڕێنیت���هوه بۆ قهیران���ى دارایى و میوان ه (تهنسیب)ه ،ل ه كاتێكدا پێویست ه «كهمى دكتۆى ژنان له گهرمیان بوهت ه
كهلێنێك���ى گهوره و مهترس���یهكى زۆر
نهبونى ش���وێنى گونجاو بۆ ژیان كردنى ( )62پزیشك ههبێت.
دكت���ۆرهكان وهك ناوچهكان���ى دیكهى باسیلهوهش���كرد :ئێمه ههوڵى زۆرمان بۆ سهر تهندروس���تى ژنان ،ئهم چهند
داوه ل��� ه رێگ���هى بهرێوهبهرایهت���ى دكتۆرهش���ى كه ههن وهك پێویس���ت
كوردستان.
بهناز جهلیل ،بهرێوهبهرى نهخۆشخانهى تهندروس���تى و ئی���دارهى گهرمی���ان و نین و فریا ناكهون ئهم ههمو نهخۆش��� ه
ش���ێرهى نهقیب بۆ ژنان و مناڵبون ل ه تهنان���هت وهزارهتى تهندروس���تیش ك ه ببین».
كهالر ،بۆ (نهوژین) دهڵێت« :هۆكارى داوامانكردوه پزیشكمان بۆ دابین بكهن ،باسیلهوهشكرد :ب ه هۆى كهمى پزیشك
و زۆرى نهخۆشهوه دكتۆرهكان ناچارن
س���هرهكى كهمى پزیش���كى ژن���ان ل ه بهاڵم پزیشكان خۆیان نایهن.
گهرمی���ان قهیرانى دارای���ى و نههاتنى كهمى دكتۆرى ژنان ل ه گهرمیان بوهت ه ب ه كۆمهڵ نهخۆش ببینن ،بۆی ه زۆرجار
پزیش���كان خۆیان���ه بهه���ۆى نهبونى كهلێنیكى گهوره و زۆرى نهخۆشیش ل ه ئهم���ه گرفت بۆ ژنان دروس���ت دهكات
ش���وێنێكى گونج���او و كهمى ش���وێنی ناوچهك��� ه بوهتههۆى قهرهباڵغى زۆر ل ه پێ���ى خۆش نی���ه لهالى نهخۆش���ێكى
نۆرێنگهكان و ئهمهش بێمتمانهیی زۆرى دیكه باس���ى نهخۆش���ى خ���ۆى بكات،
ئههلى و گشتى بۆ مناڵهكانیان».

فۆتۆ :تهندروستی گهرمیان
بهوهۆیهش���هوه نهخ���ۆش ناچار دهبێت
سهردانى دهرهوهى شار بكات سهربارى
ئ���هم قهیرانى داراییهى ك���ه ههیه ،بۆ
ی
ئ���هوهی بتوانن ب ه ئاس���ودهیی باس��� 
نهخۆش���ى خۆیان بكهنالى دكتۆرێك،
«بۆی ه كهمى پزیشكى ژنان ل ه گهرمیان
كارهساته».
لهبهرامبهریش���دا بهڕێوهبهرى گش���تى
تهندروس���تى گهرمی���ان پێیوای ه ژیانى
پزیشك له گهرمیان پارێزراو نییه ،بۆی ه
رو ل ه ناوچهك ه ناكهن.
د .س���یروان محهمهد ،ل��� ه راپۆرتێكى
یهك���هى چاودێرى كهرتى تهندروس���تى
رادی���ۆى دهن���گ دا دهڵێ���ت« :ژیانى
پزیشكان لێره پارێزراو نی ه و به ئاسانى
ل ه پزیش���كان دهدرێت ،هیچ ئیمتیازێك
نیه وهك كرێى هاتوچۆ و پارهى هاندان
و  ...هتد».
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سهنتهرێك ژنانى گهرمیان و ئاوارهكان كۆدهكاتهوه
◘ نهوژین ،سازان مستهفا
لهكهالر سهنتهرێكى پهرهپێدان ب ه
تواناكانى ژنانى ناوچهكهو ئاوارهكان
كراوهتهوه ،تیایدا لهرێگهى خول
و راهێنانى پیشهییهوه ،ژنان
ئاشنا دهكرێن به پیش ه و كاره
جیاوازهكان ،ههروهها بهشى تایبهتیش
بۆ بهدواداچونى توندوتیژی و
پێشێلكاریهكان بهرامبهر ب ه ژنان و
منااڵن لهخۆ دهگرێت.
سهنتهری كۆمهاڵیهتى كهالر ،ناوى ئهو
س���هنتهرهی ه ك ه بههاوبهش���ى لهنێوان
رێكخ���راوى( )UNHCRو رێكخ���راوی
( )CDOله( )2017\4\17هوه لهشاری
كهالر كراوهتهوه ،تیایدا خزمهتگوزاریی
جی���اواز ب ه ژنانى ناوچهك���هو ههروهها
ژنانى ئاوارهى س���نورهكه ،پێش���كهش
دهكرێت.
ش���یروان محهمهد غهریب ،بهڕێوهبهرى
س���هنتهرهكه ،ب���ه (نهوژی���ن)ى وت:
«س���هنتهرهك ه لهكومهڵێ���ك بوار ئیش
دهكات ،لهن���او ئ���هو بوارانهی كه ههی ه
پهرهپێدان���ی توان���ای مرۆیی���ه ،وهك
كردنهوهی خولی ههمهجور چ پیشهیی
بێت یان زمان و كۆمپیوتهر بێت».
وتیش���ی« :مهبهس���تمان لهم خوالن ه
ئهوهی ه خهڵكانێك بێن ه ئێره و سودمهند
بن و ئهو پیش���انه ببێت ه بنهمایهك بۆ
بژێوی ژیانیان».
س���هنتهرهك ه بهپلهى ی���هك گرنگیی ب ه
ئافرهتان���ى ئ���اواره دهدات ،ئهوان���هى
بههۆكارى سیاسیی و ئهمنی ،لهناوچ ه
جیاوازهكانى عێراقهوه ئاوارهى گهرمیان
ب���ون ،بهتایب���هت دواى ئاڵۆزیهكان���ى
هاتنى داعش .لهپاڵ ئهوهش���دا ژنان و
كچانى س���نورهكهش سودمهند دهبن ل ه
خولهكانى سهنتهرهكه.

ئاس���یا ف���ازڵ ،كچێكی بهش���داربوی
خول���ی فۆتۆگرافیه ،بۆ (نهوژین) وتى:
«ههرچهن���ده ماوهی خولهكه ( )10رۆژ
بو ،بهاڵم سودێكی زۆر باشم لێبینیوه،
ئێس���تاش دهتوانم بههۆی ئهو خولهوه
وێنهى جوان و پرۆفیشیناڵ بگرم».
ههندێكى دیك ه له بهشدارانى خولهكانى
س���هنتهرهكه ،توانیویان���ه بهڕادهیهك
ئاست و توانایان بهرهوپێشهوه بچێت،
كه خۆیان ببن ه راهێنهر و خولی راهێنان
بۆ فێرخوازانى دیكه بكهنهوه ،لهنمونهى
(سهحهر جهلیل).
ئهو ب���ۆ (نهوژین) ئام���اژهى بهوهكرد
یهكێ���ك بوه ل��� ه بهش���داربوانی خولی
درومان���ى س���هنتهرهكه ،ئێس���تا وهكو
راهێنهر مهش���ق ب ه فێرخوازان دهكات،
ئهم���هش وهكخۆی وتى پ���اش ئهوهى
بۆماوهی���هك كارى درومانى كردوهو ب ه
رادهیهكى ب���اش توانیویهتى لێهاتوبێت
تیایدا.
س���هرباری خوله پیش���هییهكان ،وهكو
بهڕێوهب���هرى س���هنتهرهك ه هێماى بۆ
دهكات ،لهپ���اڵ راهێن���ان و فێركردندا،
كهالر ،بۆ (نهوژین) ئامانجى بهشهكهیانى بۆ (نهوژین) رونكردهوه ك ه لهسهر ههمو
ئامانجی هۆشیارییشیان ههیه.
بهڕێوهبهرى سهنتهری كۆمهاڵیهتى كهالر ،بهمشێوهی ه رونكردهوه «رۆژانه كهیسی ئهو كهیسانهی تایبهتن به مناڵی خوار
وتی« :جگ��� ه له راهێنانى پیش���هیی ،زۆرم���ان بۆ دێ���ت لهههم���و بوارهكانى تهمهن ( )18س���اڵ كاردهكهن ،یاسایی
مهبهست و ئامانجى دیكهمان ههیه ،ك ه توندوتیژی و كۆمهاڵیهتیی و كێش���هى بێت یان دهرونى و تهندروستی بێت.
ئهویش باڵوكردنهوهى هۆش���یاریه بهناو یاس���ایی ژنان ،ئێمهش بهگوێرهى توانا ئاماژهى بهوهش���كرد «ئ���هو منااڵنهی
ژنان دا لهههر بوارێك بێت چ تهندروستی هاوكاری���ان دهبین بۆ چارهس���هركردنى كهیس���ی یاس���اییان ههی��� ه لهرێگهی
یان یاساییی یان كۆمهاڵیهتى ،ئهمهش كێش���هكانیان و وهرگرتن���هوهى پارێ���زهرهوه بۆی چارهس���هر دهكهین،
ئهوانهش���ى كێش���هى تهندروس���تیان
لهرێگهى كهمپین و س���یمینار و چاالكی مافهكانیان».
بهشێكی تر لهئیش���وكاری سهنتهرهك ه ههبێ���ت بهه���اوكاری رێكخ���راوهكان
دیكهى هۆشیارییهوه».
بهشێكى تایبهتى سهنتهرهكه ،بۆ پرسی پاراس���تنه ،بهتایبهتی پاراستنی مناڵ ههوڵی چارهس���هر كردن و دابینكردنى
توندوتی���ژی و وهرگرتنى كهیس���هكانى ل ه ههم���و ئهو بوارانهی ك ه پێویس���تی پێداویستییه پزیشكییهكانى دهدهین».
توندوتیژیی���ه ،كهلهرێگ���هى توێژهر و به پاراس���تن ههیه ،چ توندوتیژی بێت شێوازى بانگهش���هكردن بۆ كردنهوهى
چارهس���ازی توندوتیژی و كۆمهاڵیهتی یان نهخۆش���ی یاخود بێبهش���كردنیان خ���ول و راهێن���ان و س���یمینار ل��� ه
سهنتهرهكه ،لهرێگهى تیمێك ل ه كچانى
و یاساییهوه ،بهدواداچونى بۆ دهكرێت .لهخوێندن.
شیرین س���ابر ،لێپرسراوى كهیسهكانی دیالن یوس���ف ،بهرپرس���ی دۆس���یهى خۆبهخشهوهی ه لهناو شار و كهمپهكانى
توندوتی���ژی ل ه س���هنتهری كۆمهاڵیهتى پاراستنى مناڵ ل ه سهنتهرهكه ،ئهوهى ئاوارهكان.

رۆزه هی���وا ،رێكخ���هرى چاالكیهكانى
سهنتهرهكه ،بۆ (نهوژین) وتى« :ئێم ه
لهرێگهی خۆبهخشهكانهوه رێكدهكهوین
بۆ كردنهوهی خول له ههمو بوارهكانی
(درومان ،زم���ان ،مۆزی���ك ،وهرزش،
دهالك���ی ،ئارایش���تگا ،كۆمپیوت���هر،
خۆشنوسی و فۆتۆگرافی و  ...هتد).
وتیش���ی« :ههم���و خولهكانم���ان
بێبهرامب���هره و لهرێ���گای ئۆتۆمبیل���ی
تایب���هت ب���ه س���هنتهرهوه هاتوچۆ ب ه
بهشداران دهكهین».
ئاماژهى بهوهش���كرد ك���ه ههوڵیانداوه
خولهكانی���ان زۆرتر ئ���اوارهكان تیایدا
بهش���دار بن و سودی لێببینن «چونك ه
ئهوان لێره به ئاسانی ئیشیان دهست
ناكهوێت» .

كچانى گهرمیان هیچ كافتریاو شوێنێكى پشودانیان نییه
كۆمهڵگا بهرپرس ه
لهوهى كچان نهتوانن
سهردانى شوێن ه
گشتیهكان بكهن

						
کافتریایهکی تایبهت ب ه ژنان له سلێمانی
◘ نهوژین،
ئااڵ عادل – كاسیا فهریق
سۆالف ،خوێندكارێكى تهمهن 22
ساڵى زانكۆی گهرمیانه ،ئهگهر بیهوێت
بۆ بهسهربردنى پشویهك یان بینینى
هاوڕێیهك پالن دابنێت ،ئهوا هیچ
جیگهیهك شك نابات ،چونكه ل ه
شارهكهى ئهودا (كهالر) ،هیچ كافتریاو
شوێنێكى تایبهت نیه كه كچان
سهردانى بكهن و پشوی تێدا بدهن.
ئ���هم كێش���هیه بهنیس���بهت ژنان���هوه
لهگهرمیان بهگشتى و كهالر بهتایبهتى،
كێش���هو خهمێكى گش���تگیره ،چونك ه
لهكاتێكدا به دهیان كافتریاو ش���وێنى
پشودان بۆ رهگهزی نێر ههیه ،بهاڵم بۆ
رهگهزی مێ هیچ یهكێك بونى نییه.
ژنان سهرباری بونى گلهیی و رهخنهیان
لهم روهوه ،ه���اوكات دابونهریتى باوى
كۆمهڵ���گاش بههۆكار دهزان���ن لهوهى
كافتریا و شوێنى پش���ودانیان نهبێت،

بهوپێیهى كۆمهڵگا بهچاوێكى جیاوازهوه
لهوكاره دهڕوانێت.
س���ۆالف عومهر ،بۆ (نهوژی���ن) وتى:
«من پێموای ه كۆمهڵگا بهرپرسه لهوهى
كه كچان نهتوانن س���هردانى ش���وێن ه
گشتیهكان بكهن».
وتیش���ى« :ئهگ���هر ش���وێنێكى واش
بكرێتهوه زۆر زهحم���هت دهبێت كچان
بچنه شوێنێكى لهو ش���ێوهی ه لهترسى
قسهى خهڵكى».
ناوچهى گهرمیان بههۆى ئهوهى لهروى
كۆمهاڵیهتییهوه ناوچهیهكى داخراوه ب ه
بهراورد ب ه ناوچهكانى ترى كوردستان،
ههربۆی��� ه ژنان كهمت���ر دهرفهتى چون ه
دهرهوهیان پێدراوه ،تاڕادهى ئهوهى ك ه
ئهگهر شوێنى وهكو كافتریاش بكرێتهوه،
رهنگ ه ژنان به ئاسانی نهتوانن سهردانى
بكهن.
دونیا ئهحمهد 25 ،ساڵ ،كچى ماڵهوهی ه
و دانیشتوى شارى كهالره ،بۆ (نهوژین)
دهڵێ���ت« :كردنهوهى ش���وێنێكى لهو
ش���ێوهیه بۆ كچان زهحمهت���ه ،چونك ه

فۆتۆ :خهڵک

ئهگهر ش���وێنێكى گش���تیش بكرێتهوه
ئهستهمه كچان بڕۆنه ئهوێ».
بهپێچهوانهوه ،ژنێكى دیكه وایدهبینێت
ك ه ئافرهتان بهدهس���تى خۆیان كهوتوه
لهوهى ح���هز و ئ���ارهزو و مافهكانیان
بهدیی بێنن.
شیالن خهلیل 30 ،س���اڵ ،فهرمانبهره
ل���ه ك���هالر ،ب���ۆ (نهوژی���ن) دهڵێت:
«راس���ته كۆمهڵ���گا ه���ۆكارى زۆرێك
ل��� ه بهربهس���تهكانه ،بهاڵم بهش���ێكى
دهگهڕێتهوه بۆ ئافرهتان خۆیان ،ئهگهر
ئافرهتێك تواناى كردنهوهى دوكانێكى
ههبێت دهشتوانێت شوێنێكى گشتى بۆ
كچان و ژنان بكاتهوه».
وتیشى« :لهگهڵ ههمو ئهمانهش كچان
خۆیان ئاماده نین ئهو رێچكهیه بشكێنن
و رو لهو شوێنان ه بكهن».
نهبونى ش���وێن و كافتریا بۆ پشودان،
كچان و ژنان ناچار دهكات پهنا ببهنه بهر
تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان و تهلهفزیۆنهكان
بۆبهس���هربردنى كاتهكانی���ان و پش���و
وهرگرتن.

یوس���را جهالل 22 ،س���اڵ ،دوكانداره
ل ه شارى كهالر ،س���هبارهت به نهبونى
شوێنیكى تایبهت بهكچان ،بۆ (نهوژین)
دهڵێت« :پێمباش��� ه شوێنێكى تایبهت
ههبێ���ت بۆ كچان ،ب���هو هۆیهوه كچان
تێكهڵ���ى كۆمهڵ���گا بب���ن زیات���ر چاو
كراوهتر بب���ن و تواناى تێكش���كاندنى
ئاستهنگهكانیان ههبێت».
وتیشی« :كچانى گهرمیان له كۆمهڵگا
پهراوێز خراون ،مافهكانیان به تهواوهتى
پێشێل كراون».
ههتائێس���تا ئهوانهى قس���هیان كردوه
لهرهگهزی مێن ،بهاڵم ئایا رهگهزی نێر
لهمبارهیهوه قسهو كۆمێنتیان چییه؟
رێباز ئهحمهد 21 ،س���اڵ ،خوێندكارى
زانكۆیه ،لهوهاڵم���ى (نهوژین) دا وتى:
«ئهگهر ش���وێنێكى تایب���هت ب ه كچان
ههبێت ،من خۆم یهكهم كهس دهبم ك ه
خوشكهكهى خۆمى بۆ بنێرم».
ب���هدهر لهه���ۆكاره كۆمهاڵیهتی���هكان،
ه���ۆكارى ئابوریش رۆڵ���ی ههیه لهوهى
خاوهن���كارهكان بی���ر ل��� ه كردن���هوهى
كافتریاو ش���وێنى پشودان بۆ ئافرهتان
نهكهنهوه.
ن���ەوزاد محەمەد 27 ،س���اڵ ،خاوهنى
كافتریایهك���ى تایبهت ب���ه كوڕانه ،بۆ
(نەوژی���ن) دەڵێت« :ئ���ەم کافتریایەم
کەتایبەتە بە کوڕان س���ااڵنە ملیۆنێک
باجم بۆ دێتەوە ،بەاڵم ئەگەر تایبەتی

نهبونى شوێن بۆ
پشودان ،وادهكات
دهرونى مرۆڤ ئاڵۆز
بێت
بکەم ب���ە کچان ،س���ااڵنە پێنج ملیۆن
باجم بۆ دێت���ەوە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە
بۆحكومەت کە باجێک���ی وای دەخاتە
سەر کە ئەم کارە شکست بهێنیت».
لهبهرامبهردا ،سەرۆکی شارەوانی کەالر،
ئهكرهم ساڵهح ،وتی« :ئێمە هاوکاری
ه���ەر رێکخراو ی���ان کەس���ێک دەبین
و جێگەش���مان هەی���ە لەن���او کەالر بۆ
پڕۆژەیەکی ئاوا تایبەت بەخانمان».
وتیشی« :ئێمە خەریکی پڕۆژەیەکین،
هەوڵدەدەین ل���ەو پڕۆژەیه هۆڵێک یان
ش���وێنێکی حەوانەوە تایبەت بکەین بە
خانمان».
ب���هاڵم هۆكارهك���هى كۆمهاڵیهت���ی بن
ی���ان ئاب���وری یاخ���ود كارگێڕیی ،هیچ
لهوهناگۆڕێ���ت ك��� ه نهبون���ی ش���وێنى
پشودان ،زیانى بۆ دهرونى ژنان ههیهو
وادهكات لهچوارچێوهیهكى قهتیسكراودا
بخولێنهوه.
ڤی���ان یهدوڵ�ڵ�ا 30 ،س���اڵ ،توێژهرى
دهرونییه ،ب���ۆ (نەوژین)ى رونكردهوه:
«زۆرینهى رههاى ئهوانهى نهخۆشی و
گرێی دهرونیان ههی ه لهگهرمیان ،ژنانن،
بەزۆریش توش���ی نەخۆشی خەمۆکی و
نەگونجان بون».
وتیش���ی« :نهبون���ى ش���وێن ب���ۆ
كاتبهس���هربردن و پش���ودانێك به رۆح
و دهرون ،وادهكات دهرون���ى كهس���هك ه
ئاڵۆزتر بێت».
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گهرمیان دادوهرى ژنى تێدا نیه

◘ نهوژین ،دیالن ئهكرهم
ئهگهر چى رێژهى بهشدارى ئافرهتان
ل ه كایهى یاسادا وهكو پارێزهر روى ل ه
زیادبون كردوه ،بهاڵم رێژهى ئافرهتان
وهكو دادوهر كهمه ،بهشێوهیهك
لهگهرمیان دا هیچ دادوهرێكى ژن بونى
نییه.
بهشێوهیهكی گش���تی مهرجهكانى بون
به دادوهر پیویس���تی به ههش���ت ساڵ
خزمهت���ى پارێ���زهرى ههیه ،كهس���ی
پارێزهر بهبێ جی���اوازى رهگهزى مافی

بهش���دارى پهیمانگ���هى دادوهرى ههی ه
بۆ بون ب���هدادوهر ،ب���هو واتایهى ئهو
مهرجهى كهل ه یاس���ای ههندێك واڵتى
عهرهب���ی و ئیس�ل�امیی دا ههی ه بهوهى
دهبێ���ت دادوهر ل ه رهگهزی نێر بێت ب ه
تهنیا ،له یاسای عێراقی و بهتایبهت ل ه
ههرێمى كوردستان دا بونى نییه.
بهوپێی���هی هی���چ رێگری���هك ی���ان
پێش���ێلكردنێكى مافهكانی���ان ل���هروى
یاس���اییهوه نیه ،بهاڵم كهمی و نهبونی
دادوهرى ژن ل���ه گهرمی���ان و ك���هالر
بهتایبهتی جێی پرسیاره.
یاسهمین رهسوڵ ،كهماوهى چوار ساڵ ه

پاریزهره ،هۆكارى كهمى دادوهرى ژن بۆ
(نهوژین) باسدهكات و دهیگهرێنێتهوه
ب���ۆ «ئهو گرفتانهى دێته پێش ئافرهت
لهوان��� ه ههس���ت و س���ۆز و ت���رس ل ه
بڕی���اردان و ترس ل ه توش���بونمان ب ه
نادادپهروهرى».
وتیش���ی« :لهگ���هڵ ئهوهش���دا ئهركى
ماڵهوهو من���اڵ بهخێوك���ردن هۆكارى
كاریگهرن».
ب���هاڵم ئایا هیچ كام ل���ه ژنانى پارێزهر
نایانهوێت ببن به دادوهر؟
لهوهاڵمى ئهم پرس���یارهدا( ،یاسهمین)
وت���ى« :ت���ا ئێس���تا هیچ ل���ه هاوڕێ

پێمخۆشه ئهو
دادوهرهى كارى
لهگهڵ دهكهم
ئافرهت بێت

هیچ رێگرییهك
نیه لهبهردهم
ژنان تا نهبن ه
دادوهر

پارێزهرهكانم ئهو حهزهیان دهرنهبڕییوه
ك ه بیانهوێت ببن ب ه دادوهر ،من بۆخوم
ئهگهر ئهو مهرج ه یاساییهم ههبێ هیچ
رێگریهكم نیه».
وتیش���ی« :پێمخۆش��� ه ئهو دادوهرهى
كارى لهگهڵ دهكهم ئافرهت بێت».
ل��� ه ك���ۆى ( )20دادوهر ل ه س���نورى
داددگای���ی بهرای���ی ك���هالر و دادگای
تێههڵچون���هوهى تاوانهكانى كهركوك/
گهرمی���ان ،هی���چ دادوهرێك���ى ئافرهت
بونی نیه ،سهرباری بونى ژمارهیهك ل ه
ژنانى پارێزهر یان فهرمانبهرانى بوارى
دادوهری���ی ل���ه دادگاكان و ههروهها ل ه
داواكاری گشتى.
فاتم ه محهم���هد ،پارێزهر ،بۆ (نهوژین)
وتی« :ئێس���تا رێژهى ئافرهتى پارێزهر
لهگهرمیان زۆرتر بوه ،پێشتر لێره تهنها
س���ێ ئافرهتى پارێ���زهر ههبون ،بهاڵم
ئێستا ژمارهكه زیادى كردوه و نزیكهى
 20پارێزهری ئافرهتین».
ههروهه���ا وتیش���ی« :لهوهت���هى ل ه
دادگاى بهرای���ی ك���هالر كارهك���هم
نهمبیس���توه هیچ ئافرهتێك حهزى بون
ب ه دادوهرى ههبێت» ،هۆكارهكهش���ی
بو ئهوه گهڕان���دهوه كه بههۆى ئهركى

ماڵ و كۆمهڵگ���هوه ژنان كهمتر خۆیان
لهم بهرپرس���یارێتییه دهدهن بهتایبهتى
كهوهكخ���ۆی وتى «ژنان ههس���تیارن
بهرامبهر بڕیاردان».
سهرهڕای كهمى دادوهرى ژن له سنورى
گهرمیان و كهالر ،بهاڵم ب ه پێچهوانهوه
رێژهى پارێ���زهرى ژن ل���ه زیادبون ه و
هاوكات لهگهڵ ئ���هو رێژهیهش ژمارهى
ئافرهتان ل ه داواكارى گشتیش زۆرن.
س���ۆران حس���ێن ،پارێزهرێكى ش���اری
كهالره ،بۆ (نهوژین) باس���ى لهوهكرد:
«ئافرهت���ان ب ه گش���تى كهمتر حهز ب ه
كارى دادوهرى دهكهن ب���ه بهراورد ب ه
پیاوان».
ئاماژهى بهوهشكرد« :پێشتر ئافرهتان
ب ه شێوهیهكى كهم كاری پارێزهرایهتیان
دهكرد بهاڵم ئێس���تا زی���ادى كردوه و
ژمارهیهكى زۆرى ئافرهت كارى پارێزهرى
دهكهن و ئهمهش وادهكات ل ه ماوهكانى
دوایدا ژمارهى دادوهرى ئافرهتیش زیاد
بكات».
سۆران ،دهشڵێت« :هیچ رێگرییهك نی ه
لهبهردهم ژنان تا نهبن ه دادوهر ،پیاو و
ژن ههمان رێكارى پێویس���ته تا ببێت ه
دادوهر».

«بهشى ناوخۆیی بۆ كچان وهكو سهربازییه بۆ کوڕان»

خوێندكاره دهرهكیهكانى زانكۆی گهرمیان چی لهبارهى بهش ه ناوخۆییهكهیانهوه دهڵێن؟
◘ نەوژین ،پەیام لەتیف
سهدان كچ له بهشی ناوخۆیی زانكۆی
گهرمیان دهمێننهوه ،ئهوان لهالیهك
باسلهوهدهكهن ژیانى بهشى ناوخۆیی
تاڕادهیهك گرانه بۆیان ،لهالیهكی
تریشهوه ئهوه دهڵێن كه بهشهكهیان
تاڕادهیهكى زۆر باش و بێكێشهیه.
مان���ەوە لەبەش���ە ناوخۆی���ی بۆکچان
ژیانێکی تازەو پڕ لەبەرپرس���یاریەتیه،
قەبوڵکردنی زۆرشت کەپێشتر بەالیانەوه
ئەستەم بوە ،دوری لەخێزان و شوێنی
خۆیان ،ناس���ینی زۆرک���ەس وبینینی
شوێنێکی تازە بۆ ژیان ،کەھەمو ئەمانە
پێویس���تیان بە راھات���ن وخۆگونجاندن
ھەیە.
بەش���ەناوخۆیەکانی زانک���ۆی گەرمیان
کەب���ەالی زۆرێ���ک لەخوێندکاران���ەوە
س���ەرەڕای ھەندێ���ک «کەموکورت���ی
بچ���وك» ،ب���ەاڵم ل���ە زۆر ش���وێن
باش���ترەو خزمەتگوزایەکی زۆریشی بۆ
ئەنجامدراوە.
رازاو مەحمود ،کە خەڵکی دەربەندیخانەو
لەبەشەناوخۆی دەمێنێتەوە ،خوێندکاری
بەشی باخچەی ساوایانە .لەبارەی ژیانی
بهش���ى ناوخۆییهوه دەڵێت« :بهش���ى
ناوخۆیی بۆ کچان رێک وەک ئەوە وایە
چۆن پیاو س���ەربازی بکات ،چونکە تۆ
لەخێزان دوری و دەبێت لەھەمو شتێک
خۆت بەرپرس���ی خۆت بی���ت وخواردن
دروست بکەیت».
لەبارەی کەموکورتیەکانیش���ەوە وتی:
«بۆڕی تەوالیەتەکان خراپبوە بەردەوام
ئ���اوی لێدەچێ���ت بەڵێنم���ان پێدراوە
کە چاک بکرێت ،بەاڵم تائێس���تا چاک
نەک���راوە ،لە روەکانی ترەوە زۆرباش و
بێ کێشەین».
ئ���ەوە خوێندکارانەی یەکەم س���اڵیانە

هێش���تا رانەھات���ون بەژیان���ی بهش���ى
ناوخۆی���ی و هەندێكجاری���ش کێش���ەی
خۆگونجاندنیان ھەیە.
س���ازان مەحمود ،کەخەڵکی سەنگاوەو
خوێندکاری بەشی جوگرافیایە ،دەڵێت:
«بهش��� ه ناوخۆیی (داخل���ی) بۆ ئێمە
کەجارێ رانەھاتوین ناخۆشە ،بەردەوام
بیری ماڵەوە دەک���ەم ،کاتێک لەداخلی
دەمێنیت���ەوە ئەوکات���ە ق���ەدری دایک
وب���اوک و بۆ دەردەکەوێ���ت کەدەچیتە
س���ەر خواردن���ی ساردوس���ڕو دەبێت
لەھەموشتێک ئاگاداری خۆت بیت».
بەپێی ئاماری زانكۆی گهرمیان)412( ،
کچ لەبەش���ە ناوخۆیی كهمپی زانكۆ ل ه
بهردهسور دەمێننەوە.
ھاوسەر ئیبراھیم ،بەڕێوبەری کاروباری
خوێندکاران���ی زانک���ۆی گەرمی���ان،
لەب���ارەی ئ���ەو کەموکورتیان���ەی ل��� ه
بهش��� ه ناوخۆییهكان دا ھەیە ،دەڵێت:
«ئێمە ھەر لەس���ەرەتای دەوام لەگەڵ
س���ەرۆکی زانکۆی گەرمیان س���ەردانی
بەش���ە ناوخۆیهكهمان کرد بۆگوێگرتن
لەکێش���ەوگرفتەکانیان وبڕی���اردرا بڕی
پان���زە ملی���ۆن دین���ار دابینبکرێ���ت
بوچاککردنەوەی ئەو گرفتانەو ئێستاش
دەستمان بەجێبەجێکردنی کردوە».
وتیش���ی« :زۆرشت کراوەو پێداویستیە
س���ەرەکیەکانی وەک ئ���اوی گ���ەرم
کارەبامان بۆ دابینکردون».
بۆ ئەوکچانەی کەخەڵکی دوزخورماتون
ژیانی داخلی ئەمساڵ بۆ ئەوان زۆر قورسە
ل���ەڕوی دەرونیەوە ،ب���ەردەوام بیریان
الی خێزانەکانیانەو لە روی مادیش���ەوە
ژیانێکی سەخت دەگوزەرێنن.
راز محێدین ،خەڵک���ی دوزخورماتوە و
خوێندکاری بەشی کوردیە ،بۆ (نەوژین)
وتی« :ئێمە س���ەرەڕای ئەوەی لەشار
دەرکراوی���ن ب���ەھۆی خوێندنەوە دورین
لەخێزانەکانم���ان ک���ە ب���ەردەوام بیرم

الی ئەوانە کە ل���ە گوندێکی نزیک دوز
دەمێننەوە ،بیرم الی خوشک وبراکانمە
کە ھەمویان لەخوێندن دابڕاون».
دەشڵێت« :بەدڵنیایەوە ئێمە ناتوانین
وەکو جاران مەس���روف بکەین چونکە
زۆرینەمان ئێستا خێزانەکانمان بێکارن،
بەب���ێ ئ���ەوەی رەچ���اوی بارودۆخ���ی
تەلەب���ە دوزی���ەکان بکرێ���ت لەالی���ەن
حکومەتەوە».
ھەش���ت کچ کەخەڵک���ی دوزخورماتون
لەبەشە ناوخۆی دەمێننەوە ھەموشیان
بارودۆخی مادیان تاڕادەیەک لەیەکەوە

نزیکە.
گواڵڵ���ە کەری���م ،خوێندکاری بەش���ی
کیمیایەو خەڵکی دوزخورماتوە ،دەڵێت:
«خێزانەکەم ئێس���تا لەک���ەالر دەژین،
بەاڵم بەھۆی ئەوەی من یەکەمم ناتوانم
لەماڵەوە بخوێنم چونکە ئێس���تا ماڵەوە
زۆر قەرەباڵغە».
وتیش���ی« :ب���ەھۆی ئ���ەو بارودۆخەی
بەس���ەرمان ھات ،ئێم���ە ناتوانین ئەو
شتانەی پێویستمانە بەتەواوی بیکڕین،
ناتوانی���ن وەک جاران لەماڵەوە ش���ت
بێنین بۆداخلی».

لەبارەی ھاوکاریکرنی ئەو خوێندکارانەی
کەخەڵکی دوزخورمات���ون ،بەڕێوبەری
کاروباری خوێندکارانی زانکۆی گەرمیان،
وتی« :س���ەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیان
بڕیاری داوە میوانداری ئەو خوێندکارانە
بکات کەلەدوای ئەوە روداوانەوە لەدوزەو
ئاوارەبون و ھات���ون بۆ ئێرە بۆ ئەوەی
ساڵێکی خوێندنیان نەفەوتێت».
دەش���ڵێت« :بەھۆی ئ���ەم روداوانەوە
تائێستا سێ کچ داوای بەشە ناوخۆیان
کردوەو ئێم���ەش ھاوکاریم���ان کردون
بەپێدانیان».
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ژنێك نانهواخانهیهك ل ه رزگاریی دهكاتهوه
کەسوکارم
پێیان
خۆشبو ئەم
نانەواخانەیەم
داناوە

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
بۆیهكهمجار ژنێك لهناحیهى رزگاریی
نانهواخانهیهكى تایبهت دهكاتهوه،
لهرێگهیهوه توانیویهتى بژێوی خۆی
و دو مناڵهكهى دابین بكات ،هاوكات
بوهت ه جێی سهرنج و خۆشحاڵیی
كڕیارهكانی.

ئاش���تی محهم���هد 36 ،س���اڵ ،لهناو
ناحیهى رزگاریی سهر به قهزاى كهالر،
نانهواخانهیهك���ى بهناوى (نانهواخانهى
كوردهواریی) كردوهتهوه ،سهعاتهكانى
رۆژ ب ه كاركردن ل���ه نانهواخانهكهى و
دروس���تكردنى نان بۆ هاواڵتیان بهسهر
دهبات.
ل ه دیدارێكى رۆژنام���هى (نهوژین) دا،

بهمش���ێوهیه س���هرهتاكانى چیرۆك���ى
نانهواخانهكهى گێڕایهوه «دوای ئەوەی
لە هاوس���ەرەکەم جیا بومەوە ،لەماڵی
باوکم ئەژیم و خاوەنی دو مناڵم کچێک
و کوڕێک،هەستكردن بە بەرپرسیاریەتی
وایلێکردم کە بیر لەم کارە بکەمەوە».
لهوهتهى قهیرانى دارایى روى لهههرێمى
كوردس���تان كردوه ،ژن���ان نانكردنیان
لهماڵ���هوه گواس���توهتهوه ب���ۆ كارگهو
دوكانى نانهواخانه ،ك ه ئهمهش پیشتر
تاڕادهی���هك حاڵهتێكى نامۆ و دهگمهن
بو ،ئهم ه سهرباری ئهوهى ب ه عهیبهش
دهزانرا.
ئاش���تی ،بە هیوایهكى زۆرەوە باسلەوە
دەکات کە کارکردن بۆ ئەو سەربەرزیە
نهك عەیبە «کارکردنم بە س���ەربەرزیی
دائەن���ەم ،چونكه هەم���و کەس توانای
کارکردن���ی هەی���ە و هەمو کەس���یش
شایس���تەی ئەوەیە ه���ەر کارێک بکات
ک���ە بتوانێت بژێوی پ���ێ پەیدا بکات و
هیچ عەیبەش نیە کە ژنێک کاری نانەوا

کارکردنم بە
سەربەرزیی
دائەنەم

بکات».
ئهو ژن ه لهگهڵ دو مناڵهكهى دا لەماڵی
باوکی دهژێت و وهكخۆی هێماى بۆ كرد
ماڵی باوکی پێداویستیەکانیان بۆ دابین
دەکرد ،بهاڵم ئهم حاڵ ه بێزاری كردبو،
بۆیە بڕیاری داوە ئەم کارە بکات ،هەم
بۆ بژێوی خۆی و هەم بۆ کارئاس���انی
ماڵی باوکی.
ئاش���تی بەدەم خەندەیهكى شیرینهوه
ب���ەردەوام بو لە باس���کردنی چیرۆکی
کارکردنی ،ئەوە دەگێڕێتەوە کە خەڵکی
زۆر دڵخۆش���ن بەو کارەی کە دەیکات
و تەنان���ەت یارمەتیدەری بونە و چەند
کەرەس���تەیهكیان بەدی���اری بۆ هێناوە
«هەمو دراوس���ێ و خزم و کەسوکارم
زۆریان پێ خۆشبو کە ئەم نانەواخانەیەم
دان���اوە ،هی���چ کات توانج و قس���ەی
ناخۆشیان پێنەوتم ،بەڵکو دەستخۆشی
زۆری���ان لێکردوم و خۆش���یان هاوکارم
بون و تەنانەت چەند کەرەس���تەیهكیان
بەدیاری بۆ هێناوم».

بهاڵم ئایا ئهم كارهى ئاش���تى تاچهند
لهالی���هن خێزانهكهیانهوه پش���تگیریی
دهكرێت؟
ئاری ،برای (ئاش���تی)یه ،لهوهاڵمدا بۆ
(نهوژین) وتى« :هەمیش���ە پشتگیری
ئەک���ەم و یارمەتی دەدەم لەهەر کارێک
دا کە خۆی بیەوێ���ت ،ئەم کارەش کە
ئاشتی خوشکم دەیکات شانازیە بۆ من
و قەت نابم بە رێگر ،بەڵکو هانی دەدەم
بەردەوام بێت».
کاتی كاركردنى نانەواخانەك ه لە حەوتی
بەیانی تاوەکو پێنجی ئێوارەیه ،تیایدا
س���ێ جۆر نان دروست دەکرێت (نانی
جۆ ،نانی گەنم و نانی س���اجی) .وەک
خۆی دەڵێ���ت« :قازانجی رۆژانەش���م
تاڕادەیەک باش���ه و بەشی بژێوی خۆم
دەکات».
وادی���اره کردن���ەوەی نانەواخانەی���ەک
که ژنێ���ک بەڕێوەی دەب���ات ،لهالیهن
دانیش���توانى ناحیهكهوه پێشوازیهكى
باشی لێدهكرێت.
ش���اناز ،كڕیارێكى نانەواخانەكهیه ،بۆ
(نەوژین) دەڵێت« :من کە مامۆس���تام
و دەوامم هەیە بۆیە زۆر قورس دەبو کە
خۆم نانم بکردایە ،بەاڵم ئیستا کە ئەم
نانەواخانەی���ە کراوەتەوە لێرە بەحازری
نانەکەم دەبەمەوە».
وتیشی« :پاکوخاوێنی ئەم نانەواخانەیە
وایکردوە داواکاری زۆرى لهس���هر بێت
و خەڵک���ی ب���ە گەرموگوڕیەکی زۆرەوە
سەردانیان بکات».
یاس���ین ک���ە کڕیارێک���ی دیک���ەی ئەو
نانەواخانەیە ،هاوڕایە لەگەڵ (ش���اناز)
و دەڵێت« :نانهواخانهكه پاکوخاوێنهو
خۆیش���ی لهمامهڵهكردن���ى دا بەڕێ���زە
لهگهڵ كڕی���ارهكان دا ،بۆی���ە ئێمەش
بەبەردەوامی نانی ال دەکڕین»

كچان دهبنه نوێنهری «مندوبی» كۆمپانیاكان
◘ نهوژین ،رۆژان عهزیز
لهم ماوهیهدا كاری نوێنهرایهتى كردنى
كۆمپانیاكان كه ب ه «مندوبی» ناسراوه
لهگهرمیان روى له برهو كردوه،
هاوشانى ئهوهش ژمارهى ئهو كچانهى
لهم بوارهدا كاردهكهن ،بهههمانشێوه
رویان له زیادبون كردوه.
زۆرێ���ك ل��� ه كۆمپانی���اكان ،لهناوچ ه
جی���اوازهكان كۆمهڵێك خهڵك دهخهن ه
كارهوه ك���ه نوێنهرایهتى ئهوان دهكهن
بۆ گهیان���دن و پێفرۆش���تنى بهرههمى
كۆمپانیاكه ب ه پێش���انگاو دوكانهكان.
لهگهرمیانیشدا ژمارهى ئهو كچانهى لهم
بوارهدا كاردهكهن ،روى له برهو سهندن
كردوه.
«تەنیا وەکو خولی���ا ئەم کارە دەکەم
و ئاس���ودەم لەکارەکەم» ،ئەمە قسەی
(س���ۆلین فاروق)ی تەمەن  21س���اڵ
ب���و کەماوەیەکی کەم���ە روی لە كارى
«مندوبی» كردوه.
ئ���هو ب���ۆ (نەوژین) وت���ى« :من وەک
ح���ەزی خ���ۆم روم ل���ەم کارە کردوە،
جگەلەم کارەش لەماڵەوە کاری دەستی
دەک���ەم و ب���ە کریارانی دەفرۆش���م و
ماڵەوەش پاڵپشتیم دەکەن و ئاسودەم
بەکارەکەم».
ك���رۆك و كارى س���هرهكی پیش���هى
«مندوبی» ،ئهوهیه كه رۆژان ه كهسهك ه
بهسهر ئهو دوكان و پێشانگایان ه بگهڕێت
ك ه كڕیاری بهرههمهكانى كۆمپانیاكهن و
ههر بڕێك لهو بهرههمانه ك ه دهیانهوێت،
بیگهیهنن ب ه فرۆش���گاكان ،ئهم كارهش
ژنان بهگشتى لهگهرمیان شانیان داوهت ه
ژێ���ری و توانیویان ه تیایدا س���هركهوتو
بن.
لەگەڵ ئەوەی هاوس���ەرگیری کردوە و
مناڵی ههیه( ،ش���ادان ئهحمهد)ی 25
ساڵ ،بهباوهڕبهخۆبونێكى زۆرهوه ،روى
لهم پیشهی ه ناوه.
ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى« :هەرچەن���دە

کچان ل ه کاری
مندوبی زۆر باش
و چاالکن

هاوس���ەرگیریم کردوە و مناڵێکم هەیە،
بەاڵم ئەم���ە نەبوەتە رێگ���ر لەبەردەم
کارەکەم و هاوس���ەرەکەم پش���تگیریم
دەکات».
وتیش���ی« :کات���ی کارکردن���م دیاری
نەکراوەو بەو کەس���انەی کاریان لەگەڵ
دەکەم ئاس���ودەم و کەس���انی باش���ن
و بەه���ۆی کارەکەم���ەوە هاوڕێیەت���ی
لەنیوانمان دروس���ت ب���وە و مامەڵەیان
باشە لەگەڵم».
سهرباری الیهنه مادیهكهى ،بهاڵم بهشێكى
تر ل��� ه كچ���ان كارى نوێنهرایهتیكردنى
كۆمپانی���اكان به ماندوب���ون دادەنێن،
ئهمهش وای���ان لێدهكات بهردهوام نهبن
و وازی لێبێنن.
خەیاڵ محهمهد 23 ،ساڵ ،یەکیکە لەو
کچانەی ماوەیەک ئەم كارەی کردوە .بۆ
(نەوژین) وتی« :کارەکەم زۆر پێخۆش
بو و لەگەڵ دوکاندارەکانیش کێشەمان
نەبو بەڕێ���ز بون ،بەاڵم بەهۆی هیالکی
و ماندوبون���ی زۆرهوه دهس���تبهرداری
بوم».
وتیش���ی« :كارهكهم خ���ۆش بو ،بهاڵم
ماندوى دهكردم و لەم ماوەیەی دواییدا
واهەس���تم کرد ناتوانم وەکو سەرەتا ب ه
گڕوتی���ن و گرنگیپێدانهوه بیكهم ،بۆیە
وازم لێهێنا».
وادیاره كچانى گهرمی���ان لهم كهرتهدا
توانیویان���ه لهماوهیهك���ى ك���هم دا

فرۆشگایهک له کهالر که لهرێگهی مندوبهکانهوه کهرهستهکانی پێدهگات
جێپهنجهى خۆیان دیاری بكهن و تیایدا باش���ن تا پێیان بفرۆش���ێت ،مەندوب شارەزایە لەم بوارەدا».
س���هركهوتو بن ،ئهمهش ب ه گهواهیدانى هەیە بەتاک کاردەکات وههش��� ه ب ه کۆ س���هرباری ئهم رازیبون���هش ،بهاڵم ئهو
بهڕێوهبهرى یهكێك له كۆمپانیاكان ك ه (جملە) کاردەکات و موچەشیان بەپێی بهڕێوهبهره پێشیوابو ك ه هێشتا كارهك ه
كچانیان وهكو «مندوب» لهالی خۆیان فرۆش���یانە ،تازیاتر بفرۆشن موچەیان بهتهواوى ئاس���ان و ئاسایی نهبوهتهوه
بۆ كچان ،بهڵكو ههندێك سڵهمینهوهیان
زیاترە».
دامهزراندوه.
هیوا محهم���هد ،بەڕێوبەری یەکێک لەو لەب���ارەی کاروچاالک���ی ئ���ەو کچانەی ههیه.
کۆمپانیایانەی کچ���ان کاری مەندوبیان لهالی���ان کاردەک���ەن ،هی���وا محهمهد ،لهوبارهوه وتى« :کچان زۆرجار ئامادە
الدەکەن ،بۆ (نهوژین) وتی« :كهس���ى وتی« :لەکارکردن زۆر باشن و چاالکن نین بگەڕێن و بڕۆن���ە دوکانەکان ،بۆی ه
مەن���دوب ئەبێ���ت چاالکی���ی و الیهنى و لییان رازین» .ئاماژهى بهوهش���كرد كهم���ن ئ���هو كچانهى ك ه ل���هم بوارهدا
زمانەوانی باشبێت و بتوانێت بەشێوازی زۆرت���ر س���اغكردنهوهى بهرههمهكانى كاردهكهن و هێش���تا بههۆی دابونهریت
باش خاوەن دوکان تێبگەیەنێت لەوەی ئارایش���ت و جوانكارییان س���پاردوه ب ه و رێگری كۆمهاڵیهتییهوه بهتهواوى بهم
م���ادە و كهرهس���تهكان چۆنن و بۆچی مندوب��� ه ژنهكان «چونکە ئافرەت زیاتر كاره رانههاتون».
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رادیۆیهك ل ه گهرمیان سهرجهم كارمهندهكانى ئافرهتن
با ئافرهت دهستى
نهگیرێت ،بهڵكو
رۆڵى پێبدرێت

◘ نهوژین،
زریان محهمهد  -جوان ه جهلیل
رادیۆى كازیوه ،رادیۆیهكى لۆكاڵى
(ناوخۆى)یه ،بۆماوهى زیاتر ل ه چوار
ساڵه ل ه سنورى ئیدارهى گهرمیان
پهخش دهكات ،ئهوهى ئهم رادیۆی ه
جیا دهكاتهوه له رادیۆیهكانى
ترى گهرمیان ئهوهیه كه ههمو
كارمهندهكانى ئافرهتن.
رادیۆى كازیوه له ( )2013-9-1دهستى
به پهخش ك���ردوه ،رادیۆكه زمانحاڵی
لق���ى 22ى گهرمیانى پارتى دیموكراتى
كوردس���تانهلهوهدهكهن ك ه دڵخۆش���ن
بهكاركردنیان لهم دهزگایه.
ئ���اوات ئهحمهد )27( ،س���اڵ ،بێژهره
ل ه رادیۆكه ،س���هبارهت ب ه كاركردنى ل ه
رادیۆى كازیوه ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت:

«وهك دوهم ئافرهت ل ه ساڵى ()2013
كارم ك���ردوه لێره ،یهكهم وێس���تگهى
كاركردن���ى راگهیاندنیش���مه ،به حهزى
خۆم هاتم���ه بوارهك���هوه و ههتاوهكو
ئێستاش بهردهوامم».
وتیش���ى :من س���هرهڕاى ئهوهى لهگهڵ
دهس���ت كردن���م ب���ه كارى راگهیاندن
خوێندكار بوم ،بهاڵم ههر بهردهوام بوم
و هاوس���هنگیم ل ه نێوان ههردوكیان ب ه
باشى راگرت.
زۆرج���ار باس���لهوهدهكرێت كاركردن ل ه
دهزگایهكى حزبى و پابهندبون ب ه یاساو
رێس���اكانى ئهو حیزب ه سهخت دهبێت،
كارمهندانى رادی���ۆی كازیوه لهوبارهوه
چی دهڵێن؟
ش���هیما مهحمود )19( ،ساڵ ،بێژهره
ل ه رادیۆكه ،ب���ۆ (نهوژین) وتى« :من
ل���ه تهمهنى ( )14س���اڵیهوه هاتومهت ه
نێ���و دونیاى راگهیاندنهوه و له چهندین

دهزگا كارم كردوهو تاوهكو ئێس���تاش
بهردهوامم و كۆتا وێستگهش���م رادیۆى
كازیوهیه».
ئاماژهى بهوهش���كرد :ئهگهرچى كازیوه
رادیۆیهك���ى حزبیه ،بهاڵم ئاس���ودهیم
لێره و باشى بهرێوهبهرهكهم كهوا هیچ
كات وهك بهرێوهب���هر مامهڵهى لهگهڵ
نهكردوی���ن ،بهڵك���و وهك ه���اورێ بوه
لهگهڵم���ان و كاركردنمان ب ه دهس���ت ه
جهمعى وایكردوه لێره بهردهوام بم.
داخراوى كۆمهڵگ ه و زاڵبونى دابونهریت
بهس���هر خێزانهكاندا خهونى زۆرێك ل ه
كچان���ى لهگۆڕناوه ،بهاڵم بهش���ێك ل ه
كچان ئهو نهریتهیان تێكش���كاندوه و ل ه
تهمهنێكى زۆر كهمدا رویان ل ه راگهیاندن
كردوه.
ش���ۆخان رۆستهم )25( ،ساڵ ،بێژهرى
رادیۆى كازیوهیه ،بۆ (نهوژین) دهڵێت:
«س���هرهتاى دهس���تپێكردنى كارم بۆ

ئاشنا یوسف )23( ،ساڵ ،مۆنتێره ل ه
رادیۆى كازی���وه ،وتى« :من بۆ ماوهى
( )3مانگ��� ه لێره دهس���ت بهكار بوم و
به ح���هز و خولیاى خۆم و پاڵپش���تى
خێزانهكهم هاتومهته نێو بوارهكهوه».
وتیشى :ئهگهر چى ئهو بڕه پارهیهى ل ه
بهرامب���هر كاركردنمان لێره وهریدهگرین
بهش���ى دابینكردنى پێداویس���تیهكانى
ژیانم���ان ن���اكات ،بهاڵم ئهگ���هر هیچ
داهاتێكیش وهر نهگرم لێره ئامادهم ههر
بهردهوام بم ،چونك ه دونیاى راگهیاندن
ئارهزوى مناڵى منه.
ماوهى نزیكى دو ساڵ لێره كارم كردوه ،باسیلهوهشكرد :باش���ى مامهڵهكردنى
ب���هاڵم دواتر ب���ه ه���ۆكارى تایبهت بۆ بهرێوهبهرهكهم و بونى ئاس���ودهیم لێره
ماوهیهك دابرام ،ئیستاش گهڕاومهتهوه هێندهى ت���ر دونی���اى راگهیاندنى لهال
و دهستم ب ه كارى راگهیاندن كردوهتهوه جوانتر كردوم.
ههر له كازیوه».
پێچهوان���هى ئهو بی���رو بۆچونانهى ك ه
باسیلهوهش���كرد :بهه���ۆى بون���ى پێی���ان وای��� ه ئافرت ل ه ژێر س���ێبهرى
ئاس���ودهیم لێره و حهزى خۆم و باشى پیاوێك نهبێت ناتوانێ سهركهوتو بێت،
بهرێوهبهرهكهم و دڵخۆشیم لهگهڵ ئهم ب���هاڵم بهرێوهبهرى كازی���وه پێى وای ه
هاورێیانهى ئێس���تا پێكهوه كاردهكهین پێویسته ئافرهت نهك دهستى بگیرێت
وایكرد دیس���ان بێمهوه ئێرهو درێژه ب ه بهڵكو رۆڵى پێبدرێت.
كارى راگهیاندنم بدهم.
كاروان عهل���ى ،بهرێوهب���هرى رادیۆى
بهشێكى زۆر لهو كچانهى ئارهزوى كارى كازی���وه ،بۆ (نهوژی���ن) دهڵێت« :من
راگهیاندن دهكهن و توانایهكى باش���یان وهك خ���ۆم زۆر ب���ڕوام ب���ه توان���ا و
ههی��� ه لهو بوارهدا ،بههۆى پش���تگیرى لێهاتوی���ى ئافرهت ههی���ه ،پێچهوانهى
نهكردنى خێزانهكانیان ئهو ئارهزوهیان ئهو بیرو باوهڕهم ك��� ه دهڵێن ئافرهتى
لهبار دهبهن ،ب���هاڵم كچانى كارمهندى كورد پێویس���ته دهس���تى بگیرێت ،من
رادی���ۆى كازی���وه بهه���ۆى پاڵپش���تى دهڵێم ئافرهت دهس���تى نهگیرێت بهڵكو
خێزانهكانیانهوه به خ���هون و خولیاى رۆڵ���ى پێبدرێت ،بۆی��� ه ئافرهتى ئێم ه
خۆیان گهشتون.
بهتواناترین ئافرهتن له دونیادا».

ژنه شۆفێرێكى مینی پاس ل ه كهالر
◘ نهوژین ،فاتمه جومعه كهریم
لهگهرمیاندا دهیان و بگره سهدان
ئافرهت ههن كه شۆفێری دهكهن،
بهاڵم زۆرینهیان ئۆتۆمبیلی تایبهتیان
پێیهو شۆفێرییان نهكردوه بهپیشه،
ههربۆی ه بونى ژن ه شۆفێری مینی پاس
و تاكسی ،حاڵهتێكى دهگمهنه ،بهاڵم
ژنێك له كهالر ،ئهم حاڵهتهى كه ل ه
خهون دهچێت ،كردوه ب ه راستیی.
نهخش��� ه غهریب ،ژنێك���ى تهمهن 32
سااڵنى دانیشتوى قهزاى كهالره ،ماوهى
زیاتر ل ه  10س���اڵ ه ش���ۆفێریی دهكات،
ئێستاش مینی پاسێكى ههیهو هاتوچۆ
به كچانى خوێندكار دهكات و بۆ زانكۆ
دهیانگوێزێتهوه.
ئهو ههمو رۆژێك ب��� ه گهڕهك و ناوچ ه
جیاوازهكاندا دهگهڕێ���ت و نهفهرهكانى
س���هردهخات و دهیانگهیهنێت���ه زانكۆ،
لهوێشهوه دواى تهواوبونى دهوامهكانیان،
بهرهو ماڵهوهیان دهباتهوه.
لهدیدارێك���ى رۆژنام���هى (نهوژین) دا،
ئهو ژن ه گهڕایهوه س���هر س���هرهتاكانى
دهستبهكاربونى وهكو شۆفێر.
ئاماژهى بهوهكرد ك ه س���هرهتا و پێش
ئهوهى ببێ���ت ب ه ش���ۆفێر ،بهوهۆیهى
مناڵهكان���ى نهخ���ۆش بون ،خ���ۆی ب ه
ئۆتۆمبیل ه تایبهتهكهی���ان دهیگهیاندن ه
قوتابخانه ،دواتر ئهو كارهى پهرهپێداوهو
كردویهتى به پیش���هیهك ك ه بۆ بژێوی
ژیانى پشتى پێببهستێت.
وتى« :بههۆی نهخۆشی مناڵهكانمهوه،
دهبوای��� ه ههفت���هى جارێك س���هردانی
پزیشكم بكردای ه كه لهشاری سلیمانی

ب���و ،خۆم ئ���هم كارهم گرت ه ئهس���تۆ،
لهوهودوا دهس���تم كرد ب ه گواستنهوهی
خوێندكاران و تائێستا بهردهوامم».
ئهو ژنه بههۆكارى خێزانیی نهیتوانیوه
لهكاتى خۆیدا خوێندن تهواو بكات ،بهاڵم
ئهمه وایلێنهكردوه ك��� ه چۆك دابدات،
بهڵكو پاش دابڕانێكى زۆر ،گهڕاوهتهوه
سهر خوێندن و هاوشانى خوێندنهكهشى
له پیشهكهى بهردهوامه.
وتى« :بههۆی دروس���تكردنی خێزان و
بونم بهدایك ،نهمتوانی لهدوای قۆناغی
ئامادهییهوه بهردهوام بم لهخوێندن ،تا
دواجار له س���اڵی  2013دهستم كردهوه
بهخوێندن ،ئێستا خوێندكارم له قوناغی
چوارهمى بهش���ی وهرزش ل ه پهیمانگای
وهرزشی گهرمیان».
ل���ە ئامارێک���ی بەش���ی مۆڵەت���ی
بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچ���ۆی ئیدارەی
گەرمیان كه وێنهى دهس���ت رۆژنامهى
(نهوژین) كهوتوه ،ئاش���كراكراوه ك ه لە
س���ەرهتای دروس���تبونی بەشی مۆڵەت
لە بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچۆی ئیدارەی
گەرمیان���هوه تاك���و س���هرهتاى مانگى
تهم���وزى  )6490( ،2017ژن مۆڵەتی
شۆفێریان وەرگرتوە لە جۆری تایبەت،
هاوكات ( )72ژنیش مۆڵەتی گشتییان
وهرگرتوه.
سهرباری ئهوهش ،ژمارهى ئهو ژنانهى
ك���ه مۆڵهتهكهی���ان بهكاردههێن���ن بۆ
پیشهو وهكو س���هرچاوهى بژێویی ،زۆر
كهم و دهگمهنن.
نهخشه ،ئاماژهى بهوهكرد ك ه ل ه ساڵی
 2007هوه مۆڵهتی گش���تیی شۆفێریی
دهرهێن���اوه ،لهوكات���هوه تائێس���تا
بهردهوام ه ل��� ه لێخوڕین���ی ئۆتۆمبیل،

مرۆڤ ئهگهر
ههوڵبدات ،دهتوانێت
بگات بهوهى
دهیهوێت
سهرهتا ب ه ئۆتۆمبیلی تایبهت و پاشان
ب��� ه ئۆتۆمبیلی مینی پ���اس ،ئاماژهی
بهوهش���كرد كه لهوهوپێش ئۆتومبێلی
گهورهی لێخوڕیوه.
بهردهوام ژنان كهدهیانهوێت دهس���ت ب ه
ئیش���ێك بكهن ،زیاتر له رهخنهو قسهو
توانج���ی خهڵكى ،خهم���ی ئهوهیان ه ك ه
تاچهن���د لهماڵهوهو لهنێ���و خێزانهكهى
خۆیاندا پش���تگیرییان دهكرێت .ئایا بۆ
نهخش ه حاڵهتهكه چۆن بوه؟
وتى« :من بهپێچهوانهوه خێزانهكهم زۆر
هاوكارم بون ،بهتایبهت هاوس���هرهكهم،
ئهو ل���ه كارهكهم وخوێندنهكهم و ههمو
قۆناغ و بارێكى تری ژیانمدا پاڵپشتێكى
مهزن و هاوكارێكى باشمه».
بهگش���تى وا له ش���ۆفێریی دهڕوانرێت
ك ه پیش���هیهكى پیاوانهو پڕ كێش���هیه،
رهنگه ههر ئهمهش بێت وایكردوه ژنان
خۆیانى له قهره نهدهن ،بهاڵم نهخش��� ه
بهپێچهوانهوه له پیشهكه دهڕوانێت.
وتى« :تائێس���تا روب���هروی گرفتێكى

ئهوت���ۆ نهبومهت���هوه ،قس��� ه ه���هر
دهكرێ���ت و ك���راوه ،بهاڵم م���ن گوێی
پێنادهم و بهردهوامم له پیش���هكهم».
بهجهختكردنیش���هوه وتى« :پیشهكهی
من بۆ پیاوان و ئافرهتانیشه ،چونك ه بۆ
ههردوال پێویسته».

ئاماژهى بهوهش���كرد نهك ههر س���وره
لهسهر كارهكهى ،بهڵكو دهیهوێت گهشهو
پهرهى پێبدات  .به باوهڕبهخۆبونیشهوه
وت���ى« :م���رۆڤ ئهگ���هر ههوڵبدات و
مكوڕ بێ���ت ،دهتوانێت ب���گات بهوهى
دهیهوێت».

تایبهت

ژمارە( )13ههینی 2017/12/22

7

(نهوژین) ل ه زاری ستافهكهیهوه
چەندە کچان لەم ناوچەیە حەزو ویستی
◘ نهوژین
کاری راگەیاندیان هەیە ئهگەر دەرفەت
و هەلیان پێ بدرێت.
لهماوهى ساڵی رابردودا ،ستافێك
ئهگەر هەس���تی ئارامی و خۆشی نەبێت
له كچانى گهرمیان بهشدار بون ل ه
ناتوانی���ت کاربکەی���ت( ،نەوژین) ئەو
دهرچواندنى  12ژمارهى رۆژنامهى
هەس���تەى دابین کردوە ،بەئومێدم ئەم
(نهوژین) وهكو تاكه باڵوكراوهى
کاروانە ب���ەردەوام بێت و چەندین کچی
تایبهتمهند به پرسهكانى ژنان ل ه
و ژن���ی دی پێبگەیەنێت لەبوارەکەدا و
سنورى گهرمیان.
ببێتە س���ەکۆی دەنگ و رەنگ و بیروڕا
ئهم كچانه چی ل ه بارهى ئهزمونى خۆیان جیاوازەکان لەنێو ژندا.
و رۆژنامهك���هوه دهڵێن؟ ئ���هم پرۆژهی ه سوپاس بۆ هەمو خوێنەر و رەخنەگرانی
چی بۆ س���هربار كردون و چى زیاتری (نەوژین).
خستوهته س���هر ژیانیان؟ سهرهتاكانى
خۆی���ان چۆن دهگێڕن���هوهو هیوایان بۆ
ئایندهى رۆژنامهكه چییه؟
لهخوارهوه ههریهك ه لهو كچانه ،بهچهند
پهرهگرافێك ،ههست و بۆچونى خۆیان
لهبارهى (نهوژین)هوه دهخهن ه رو.

نوس���راوەکانی س���ەر پەڕەکان���ی ئهم
رۆژنامهی���ه ،تەنها ریزکردنی رس���تە و
وش���ە نین ،بەڵکو هەڵگری دەیان خەم
و ئ���اوات و ئومێدن کە لە ناخی کچانی
یەکێک لە بەرتەسکترین دەڤەرەکانەوە
هەڵدەقوڵێت ،ئەوان چاویان لە (نەوژین)
ە کە ئومێدەکانیان گەش���ە پێ بدات و
زیندوی بکاتەوە.

زریان محهمهد:
(نهوژی���ن) دەربڕی ناخی ئ���ەو ژنانەی ه
لەمافەکانیان بێبەش کراون
جوان ه جهلیل:
تاکە زمانحاڵ و هیوای ژنانی گەرمیانە

سهرگوڵ خهلیل:
نهوژین ،سهرهتایهكى جیاواز بو
نەوژی���ن ،دەس���تپێکی ژیانێکی نوێ و
جیاواز بو من .هاتنە نێو دنیای راگەیاندن
و دەس���تبەکاربونم ل���ە بوارەک���ەدا کە
لەماوەی  ١ساڵی کارکردنمدا کەسانێکی
زۆرم ناس���ی ،کە خۆی جیاوازیەکی زۆر
بو بۆم.
لەپ���اڵ خوێندنەکەم���دا کارەکان���ی
خۆم���م وەک رۆژنامهنوس���ێكى نەوژین
بهخۆش���حاڵیهوه بهجێهێناوه .تازەترین
ئەرک لهم رۆژنامهدا کە بە من سپێردرا،
سەرپەرش���تیکردنی ئ���هم ژمارهی���هى
رۆژنامهك ه ب���و ،كهلهس���اڵی دوهمهوه
بڕیارمان���داوه ههر مانگ���هو یهكێك ل ه
ستافهكهى نهوژین ،سهرپهرشتی كارهكان
ب���كات .ئهگهرچ���ی سهرپهرش���تیاریی
رۆژنامەکە بەرپرسیارێتیەکی گەورە بو،
بەاڵم چێژی تایبەتی خۆی هەبو.
زۆر سوپاس���ی باوکم و مامۆس���تاکانم
دەکەم کە هاوکار و پاڵپش���تی من بون
لە کارەکانمدا.

(نەوژین) پ���ردی گەیش���تن بەخولیاو
ئارەزوی س���ەدان کچی ئەم شارەیە کە
بەهۆی نەبونی زمانحاڵێک نەیانتوانیوە
خەم و ئازارەکانیان لەس���ەر پەڕەیەک
هەڵڕێژن.
لەئێس���تادا (نەوژین) بۆت���ە هەڵگری
خەمەکانیان و بوارێك بۆ خس���تنە روی
تواناکانی���ان ،ك ه هی���چ نەبێت دەتوانن
بەه���رەو تواناکانی���ان لەکونجی ماڵەوە
بهێنن���ە دەرەوە و دڵۆپێ���ک لەدەریای
خەمەکانیان بهم رۆژنامهیه بسپێرن.
(نەوژی���ن) دهرفهت���ى کاری لەب���واری
راگەیان���دن و ئاش���ناکردن بەمافەکانی
ژن���ان و من���ااڵن بۆ چەندی���ن ئافرەتی
ئەم شارە رهخس���اند ،کەپێشتر تەنیا
چەند ئافرەتیک���ی دیارکراو هەبون لەو
بوارەدا ،بەاڵم (نەوژین) رێگەی تاریکی
بۆ دەیان ئافرەت���ی تر روناک کردەوەو
و هێنانی��� ه نێو کای���ەی راگەیاندنەوە و
نهک ههر ئهوهش بهڵکو توانی پهره ب ه
تواناکانیان بدات و ببن ب ه رۆژنامهوانی
فیعلیی.

نەوژی���ن س���ەرەتای ئاش���نابونم بو بە
تەواوی ئەو مافان���ەی ژنان کە زۆرێک
لەژنانی شارەکەم لێی بێبەشن.
لەئێستاشدا ساڵێک تێپەڕ دەبێت بەسەر
(نەوژی���ن)دا ،ت���ەواوی ئەو ه���ەواڵ و
راپۆرت و فیچەرانەی کە لە رۆژنامهكهدا
ئامادە کراوە ،دەربڕی ناخی ئەو ژنانەیە
ک���ە بەه���رەو توانای���ەک لەوجودیاندا
هەبوە ،بەاڵم بوارێكیان ش���ک نەبردوە
بۆ خستنەڕوی بەهرەکانیان.
یاخ���ود دەربڕی ناخی ئ���ەو ژنانەی کە
بەجۆرێ���ک لەج���ۆرەکان توندوتیژیان
بەرامبەر کراوە ،یاخ���ود لەمافەکانیان
بێبەش کراون و تائێس���تەش لەتەواوی
ماف و ئازادیەکانیان بێ ئاگان.
هەر بۆیە (نەوژین) منی زیاتر پەیوەست
ک���رد بەمافەکانی ژنان���ەوەو زیاتریش
خۆی خزاندوهتهوه نێ���و ژیان و كار و
ئامانجهكانمەوە.

بەش���داری کردن���م لە راهێنان���ەکان و
دەس���تبەکاربونی رۆژنامەی (نەوژین)،
س���ەرەتای هەڵهاتن���ی رۆژی ئامانج و
هاتنەدی حەزى كارکردنم بوە لە بوارى
راگەیاندن.
(نەوژین) پەیامی خس���تنەڕوی کێشە
و س���ەرکەوتنەکانی کچ���ان و ژنان���ی
لەناوچەک���ە و پیش���اندانی بەکۆمەڵگە
هەڵگرتوە ،هەروەها دەرخس���تنی توانا
شاراوەکانیشە.
ئەمەوێ���ت بڵێم (نەوژی���ن) پێی وتین

ئاال عهزیز:
هەنگاوێکی بچوک و ئەزمونێکی گەورە

پهیام جهمال:
نهوژی���ن بهدیهێن���هرى خەونی چەندین
كچى گەرمیانە

رۆژان عهزیز:
له (نەوژین)هوه شتى زیاتر فێر دەبیت

شۆخان حەمەساڵەح سلێمان:
(نەوژی���ن) پەیامی س���ەرکەوتنەکانی
ژنانی ناوچەکەیه

خهونى چهندین كچى گهرمیان ،كاركردن ه
لهبوارى راگهیان���دن و روژنامهوانى ،ك ه
رهنگ ه ئ���هو دهرفهت ه كهم بڕهخس���ێت
بههۆى كهم���ى دهزگاى راگهیاندن ،یان
ئهوانهشى كهههن زیاتر حزبین و رهنگ ه
ههندێك لهكچان حهز نهكهن كارى تێدا
بكهن.
ب���هاڵم دهرچواندن���ى (نهوژین) خهونى
م���ن و دهیان كچى ترى هینای ه دى ،ك ه
ههمومان پێش���تر كارى روژنامهوانیمان
نهكردبو.
ب ه پراكتیك كاركردن���ى كچان لهبوارى
كارى رۆژنامهوانى و بهمهیدانى كاركردن
لهو بوارهدا ،ئامادهكردنى دهیان راپۆرت
و بابهت ل��� ه روژنامهكهدا لهرێگهى ئهم
سازان مستهفا:
كچانهوه ،دهرخهرى ئهو راستیهیه كچان
نهوژين = ئومێد
حهزیكى زۆری���ان بۆ كاركردن ههیه و
«خولێک���ی رۆژنامەوانی رادیۆی دەنگ (نهوژین)ی���ش ویس���ت و خولیا پهنگ
بەهاوکاری رێکخ���راوی  ،»NEDئەمە خواردوهكانى ئهوانى هێنای ه دى.
دهروازهى ناساندنی من بوو بە دونیای
رۆژنامەوانی و کاری راگەیاندن.
دوابەدوای خولەکە ئەو حەز و توانایەی
هەمبو بۆ کارەکە ب���رەوم پێدا ،رەنگە
ئەم���ە ئاس���ان نەبێت کاتێ���ک کچێک
لەناوچەی���ەک وەک کۆمەڵگای داخراوی
ئێم���ە بێتە مەیدان���ی راگەیاندن ،بەاڵم
ئەوە تەنها ئیرادەو توانا و س���ەلماندی
خودی خۆتە ئەم���ە دێنێتە بەرهەم کە
م���ن ئەمڕۆ لێردا کاردەکەم و بەردەوامم
یان تۆی���ەک کە دەتەوێ ئازایەنە بێیتە
مەیدانهكهوه.
بە ئومێدەوە دەس���تمان پێکردوەو ههر
بهئومێدیشهوه بەردەوام دەبین.

(نەوژین) ،سەرەتایەکی نوێ بو بۆمن،
پێش���تر بیرم ل���ێ نەکردبویەوه کە لەم
ب���وارەدا کاربکەم ،ب���ەاڵم دوای ئەوەی
لەخولێک دا بەش���داریم کرد و تێکەڵی
ژینۆ عهلی:
هەمو وشەیەکی (نەوژین) خەم و ئاواتی کارەکە بوم ،توانیم دهس���تم ههبێت ل ه
پیشاندانى چهندین چیرۆكى نهیستراوى
کچێکی لەخۆ گرتوە
ژنانى دهڤهرهكهم.
کارکردن لە رۆژنامەیەک کە تایبەت بو بەپش���تیوانی س���تافی (نەوژی���ن)،
بە پرسەکانی ژنان ،بۆ من کارئاسانیەک بەدڵنیاییەوە بیرفراوان دەبیت و ش���تى
ب���و کە بتوانم لەخەم و ئازار و کۆژان و زیاتر فێر دەبیت ،ئ���هم پرۆژهیه فێرت
بەهرەو توانای ژنانی گەرمیان تێبگەم ،دەکات چ���ۆن کێش���ەکان بدۆزیتەوە و
هەر (نەوژین) بو وایکرد ئێمە هەست بە هەوڵی چارەس���ەرکردنی بدرێت ،فێری
بونی خۆمان بکەین و بە هەمو خەڵکی هاوڕییەت���ی ویەکترقوبوڵکردن و کاری
بڵێی���ن بەڵێ ئێمەش ئەتوانین ،ئێمەش بەکۆمەڵ و هاوبهشى کردین.
ب���ە بەهرەین ،ئێم���ەش توانا و هێزمان بههۆی (نهوژین)هوه زۆر كهسمان ناسی،
ئاشنا بوین ب ه زۆر خهم و کێشهو پرس
هەیە.
هەمو وشەیەکی نوس���راو لە (نەوژین) و باب���هت ،لهگهڵ ئهوهش���دا پڕ ئومێد
دا خ���ەم و ئاواتی کچێکی لەخۆ گرتوە بوین ب ه زۆر چیرۆكى سهركهوتنى ژنان،
کە رۆژێک ل���ە رۆژان هیواخواز بوە لە بەهی���وای ئهوهم پرۆژهكهمان بۆ داهاتو
رێ���ی رۆژنامهكهوه دانە بە دانەی ئاواتە ب���هردهوام بێت و بهرهوپێش���هوهچونى
دێرینەکانی بکاتە وش���ە و بیانگەیەنێتە زیاتر بهخۆیهوه ببینێت و ههمیش ه وهک
شوێنی ئومێد بمێنێتهوه.
گوێی هەموان.

(نەوژی���ن) لەهەنگاوێک���ی بچوک���ەوە
ئەزمونێکی گەورەی فێرکردم ،هۆکارێک
ب���و بۆ زیاتر برەودان ب���ە تواناکانمان،
بهتایبهت ك ه ئێمه پێش���تر ئهزمونێكى
وهها كارى رۆژنامهوانیمان نهبو.
فێری کردم هەس���ت بە بەرپرسیارێتی
بک���ەم بەرامب���ەر ئەو ئەرکان���ەی پێم
دەسپێردرێت.
س���ەرکەوتنی (نەوژی���ن) فێریکردی���ن
لەهەوڵدان نەوەس���تین و بەردەوام بین
ب���ەرەو هەن���گاوی گەورەتر و رۆش���تن
بەرەو سەرکەوتنی زیاتر.

(نەوژی���ن) ئ���ەو مانگنامەی���ەی ك���ه
سەرکەوتن و بوێری و خەم و کێشەکانی
ئافرەتان���ی س���نوری گەرمیانی له خۆ
گرت���وە .بهدیهێن���هرى خەونی چەندین
كچى ناوچ���ەی گەرمیانە ل���ە بوارى
ڕۆژنامەوانیدا كه توانیویانه بەشێک لهو
چیرۆک و كیش���ه و راستیانە بخەنە رو
کە رویان داوە.
(نەوژی���ن) دهرفهت���ى ئ���هوهى پێدام
كهبتوان���م ئهو خهون و ئ���ارهزوهى ل ه
ب���وارى رۆژنامهوانی���ی دا ههمه ،بهدیی
بێن���م و پ���هرهى پێب���دهم ،ه���هروهك
دهستهیهك له كچانى دڵسۆز و خهمخۆر سوزان خهلیل:
بناسم و پێكهوه بهشدار بین ل ه پرۆژه و (نەوژین) ژیانێكى نوێ بو بۆ ئێمه
ههوڵێك بۆ بهرهوپێشهوهبردنى رهوشى
(نەوژی���ن) دەس���تپێکی کاری
ژنان لهم ناوچهیه.
رۆژنامهوانیی من بو .ل ه دەس���تپێک دا
ئهزمونێكى جیاواز ب���و بۆ من ،چونکە
پێ���ش (نەوژی���ن) لە هی���چ جێگایەک
کاری راگەیاندن���م نەکردبو ،بەاڵم دوای
ماوەیەکی کەم توانیم ئەزمونێکی باشی
رۆژنامەوانی بەدەس���ت بهێنم و پەرە بە
کارەک���ەم بدەم ،چونک���ە کارێکی زۆر
خۆشبو بەالمەوە.
(نەوژی���ن) وای لێ کردین هەس���ت بە
زۆر ش���ت بکەین ،س���تافی (نەوژین)
پاڵپشتیکەرێکی زۆر گەورەی من بون.
ئ���ەم کارە رەنگە لە ناوچەی گەرمیان
کەمێ���ک ئەس���تەم بێ���ت ،چونکە لەم
کۆمەڵگای���ەدا كاتێك كچ���ان لە بواری
راگەیاندندا کار دەکەن ،روبهڕوى قس���ە
پهیام لهتیف:
و توانج دەبنەوە ،بەاڵم ئێمەی س���تافی
(نهوژین) خولیا پهن���گ خواردوهكانى (نەوژین) بێ گوێدانە ئهو قس���انە ،هەر
كچانى هێنای ه دى
بەردەوامین.
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منااڵنى خورماتو ..قوربانیه فهرامۆشهكراوهكان
منااڵن بههۆى
ترسهوه توشى
لهرزو تا بون

حهزهكهم بگهڕێمهوه
كۆاڵنهكهى خۆمان
و لهگهڵ هاوڕێكانم
یاری بكهم
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
«ترسام وهكو دوزخورماتومان
بهسهربێتهوه» ،ئهمه وهاڵمى مناڵێكى
پێنج سااڵن ه كاتێك لێم پرسى:
بۆچى لهدهنگى تۆپو هاوهنهكان
ترساى؟ ئهو ئهگهرچی ههوڵیشی
بدایه ،بهاڵم نهیدهتوانى ئهو ترس و
بیمهى لهدڵیایهتى ،لهبهرامبهر شهڕ و
ئاوارهبون بشارێتهوه.
منااڵن���ى خورماتو ،رهنگ ه زیاتر لهههمو
ك���هس ،قوربانی ئ���هو ئاڵۆزیان ه بن ك ه
قهزاكهیان���ى ل��� ه ناوهڕاس���تى مانگى
ئۆكتۆبهرى ئهمس���اڵدا گرتهوه .ئهوان
س���هرباری ئ���هوهى ئاوارهی���ی لهزێد و
ژیانى ئاسایی خۆیانى دابڕیون ،هاوكات

بههۆى ش���هڕو ئاڵۆزییهكانهوه ترس و
دڵهڕاوكێیهكى زۆریان ال دروس���ت بوه،
ئهم ه س���هرباری نهخۆش���ی و نهبونى
پێداویستی ژیانیان.
شهپۆل ش���اكر 5،س���اڵ ،ب ه بهرائهتى
منااڵنهى خۆیهوه ،باسی له بهرهبهیانێكى
ئاوارهیی خۆیان ك���رد «بهیانى لهخهو
ههستام لهگهڵ دایكم نانو چام خوارد
و دواتر لهخێمهكه هاتم ه دهرهوه لهگهڵ
هاوڕێكانم ی���ارى خهتخهتێنمان دهكرد،
لهناكاو گوێمان لهزرمهى تۆپ بو ،بو ب ه
دوكهاڵن ،خێرا یارییهكهم بهجێهێشتو
رامكرد باوهشم بهدایكمدا كرد».
ئهو دهنگ ه یهكهمجار نیی ه دهیبیستێت،
بهڵكو دهنگێكه ههركاتێك دهیبیستێت،
ئاوارهی���ی و ت���رس و ههڵهاتن���ى بیر
دێنێتهوه .وت���ى« :دهنگهكه وهكو ئهو

رۆژه ب���و ك ه ل ه دوز رامانكرد ،بۆیه ئهو
رۆژهم بیركهوتهوهو ترسام دوباره وهكو
دوزمان لێبێتهوه».
س���ومهیه ،ئهگهرچ���ی تهمهنى تهنها 4
ساڵه ،بهاڵم ئهو ساتهى لهبیر ناچێت ك ه
ب ه پهل ه پرۆزێ خورماتویان بهجێهێشت.
ب���ۆ (نهوژی���ن)ى گێڕای���هوه «باوكم
ههمومان���ى خس���ت ه ن���او ماتۆڕهكهى،
بهماتۆڕهك���هى رامانكردو تاگهیش���ین
ههردهگریام ،دهترس���ام بمرم ،ههروهها
زۆر سهرمام بو و دهلهرزیم».
منااڵن���ى ئ���اواره لهبارێك���ى دهرون���ى
خراپدا ژیان دهگوزهرێنن جیا لهنهبونى
پێداویس���تییهكانیان وهك���و جلوبهرگ
و راخهرو ش���یرو خ���واردن ،ههروهها
ئاوارهبونی���ان بوهته رێگ���ر لهبهردهم
پرۆس���هى خوێندن بههۆى خراپى بارى

له باره دهرونی و ژیانیهكهیان ،هاوكات
لهرهوشێكى خراپی تهندروستیش دان و
مهترسی باڵوبونهوهى نهخۆشییان تێدا
دهكرێت.
س���هراب ،دایكی یهكێك ل ه مناڵهكانى
زینان��� ه ب���و ،ب���ۆ (نهوژی���ن) وت���ى:
«مناڵهكانم���ان ئهس���پێ كهوتوهت��� ه
سهریان ،ش���وێنێك نییه بیانشۆم ،دو
جار مناڵهكانم شتوه ئهویش لهمزگهوتى
زینانه چوار رۆژ س���هرهم گرتوه بۆیان،
ئ���اوى گ���هرم ب���هش ن���اكات چونك ه
زۆربهى ئاوارهكان لهمزگهوتهكه خۆیان
دهشۆن».
ئهم مهترسیه تهندروستیه ،كارمهندێكى
بنك��� ه تهندروس���تیهكهش جهخت���ی
لێكردهوه.
نههرۆ محهمهد ،كارمهندى خۆبهخش���ى
بنكهى تهندروستى وارانى ،ب ۆ (نهوژین)
وت���ی« :منااڵن���ى ئ���اواره لهبارێك���ى
دهرون���ى زۆر خراپ���دان بهتایبهت لهم
ههفتهدا بهه���ۆى تۆپبارانكردنى ناوچ ه
سنورییهكانى دوزهوه».
وتیشى« :منااڵن بههۆى ترسهوه توشى
لهرزو تا بونو ههروهها بههۆى ئهوهى
چهند ش���هوێك لهدهرهوه لهبهر سهرما
ماونهتهوه توشى سكچون بون ،زۆربهى
منااڵن بههۆى نهگونجاوى شوێنهكانیان
بۆ ژیان ،بهردهوام نهخۆشن».
پێش ئهوهى ناحیهكه بهجێبێڵم ،چاوم
ب���ه كچێك���ى تهمهن  5س���ااڵن كهوت
بهناوى (مهروه) .لێمپرسی :حهزهكهى
بڕۆن بۆ كوێ؟ ب ه دڵخۆشیهكهوه وتى:
«حهزهك���هم بگهڕێم���هوه كۆاڵنهكهى
خۆمان و لهگهڵ هاوڕێكانم یاری بكهم».
لهكاتێك���دا باوكى بۆی باس���كردم ك ه
ماڵهكهیان له خورماتو تهقێنراوهتهوه.
ب��� ه دڵتهنگیهك���هوه وت���ى« :ئێس���تا
نهماڵمان ههیهو نهحاڵ».

داراییان.
چرۆ ئاس���ۆ 7 ،س���اڵ ،بهزۆر دهیتوانى
قس��� ه بكات و لهت���رس و بیمدا ههمو
گیانى دهلهرزى .وتى« :لهبهر دهرگابوم
كاتێك دهنگى تۆپهكان هات یهكس���هر
بورامهوه نهمزانى دواتر چى رویدا».
چ���رۆ ،بههۆى ئاوارهبونی���انو خراپى
دۆخی ئابوری���ان ،ئهمس���اڵ نهچوهت ه
بهرخوێن���دن .دایكى پێ���ى وتم بههۆى
ترسو س���هرماوه سێ رۆژه نهخۆش هو
لهكاتى ئاراستهكردنى تۆپهكانى حهشد
و خۆبهخش���هكان( ،چرۆ) لهبهردهرگا
بوهو بوراوهت���هوه ،بهدهم خهوهوه ههر
دهڵێت« :هاتن بابڕۆین».
منااڵن���ى ئاوارهى خورماتو كه بهش���ی
زۆریان له ناحیهى زینان ه لهنێو خێوهتدا * ئهندامی تیمی رێکخ���راوی وادی ل ه
لهگهڵ خێزانهكانیان گیرساونهتهوه ،جگ ه گهرمیان

بهم رێگایانه پهروهردهیهكى دروستى مناڵهكهت بكه
◘ نهوژین
بهردهوام یهكێك ل ه خهمه گهورهو
سهرهكیهكانى دایك و باوك،
پهروهردهكردنێكى دروستى مناڵه ،بۆ
ئهوهى له بانهرۆژ دا وهكو كهسێكى
سهركهوتو و خاوهن كهسایهتى
دهربكهوێت و كهمترین كێش ه روبهڕوى
خۆی و خێزانهكهیشی بكاتهوه .بهاڵم
پرسیار ئهوهی ه چی بكرێت بۆ ئهوهى
رهنگرێژى بۆ پهروهردهیهكى دروستى
مناڵهكانمان بكهین؟

ئاگایان ل��� ه رهفتارى مناڵهكانیان بێت،
ئاگایان له رهفتارى خۆیان بێت ،چونك ه
ئ���هوان وهكو ئاوێنهیهكن ب���ۆ مناڵ ك ه
خۆی تێدا دهبینێتهوه.

 .3رێزگرتنى نێوان دایك و باوك
بهوپێیهى دایك و باوك پێشهنگى مناڵن،
بۆی ه دهبێت بهردهوام رێزی نێوان خۆیان
بپارێزن بهتایبهتى لهكاتى بونى كێشهو
ناكۆكی نێوانیان .دهبێت دور بكهونهوه
لهبهكارهێنانى دهستهواژهى برینداركهر
و نهشیاو ،بۆئهوهى مناڵهكهش ههست
ب��� ه نائارامیی ن���هكات و رێزى دایك و
ل���هم بابهت���هدا ك���هل���هوێبس���ایتی باوك لهدهست نهدات.
( )almrsal.com.وهرمانگێ���ڕاوه،
 10بنهم���اى گرن���گ و پێویس���ت ل��� ه  .4رێزگرتن���ى مناڵ لهبهرامبهر خهڵكى
پهروهردهیهكى دروستى مناڵ دهخهین ه دا
یهكێك ل ه ههڵ��� ه باوهكان كه دایكان و
رو.
باوكان دهیكهن ،باسكردنى خراپیهكانى
مناڵهكهیان و شاندنهوهیهتى لهبهردهم
 .1گرتنهبهرى هاوسهنگیی
ههندێك دای���ك و باوك وادهزانن ئهگهر كهسانى تر ،ئهمهش وادهكات ئهو مناڵ ه
توند بن لهگهڵ مناڵهكانیان و بهردهوام ههس���ت به شهرمهزاریی بكات ،بهمهش
دهستیان بهسهر سهریانهوه بێت ،ئهوا كهسایهتى خۆی لهدهست دهدات.
مناڵهكهیان باش و پهروهرده دروس���ت بۆیه ههرگی���ز مناڵهكهت لهپێش چاوى
دهبێ���ت ،بهاڵم ئهم بۆچون ه نهك وانیه ،خهڵكى دا ئیتر ئهو خهڵك ه خزم و كهس
بهڵكو ههڵهی���ه ،چونكه ئهم ه وادهكات بن یان نا ،لۆمهو سهرزهنشت مهكه.
مناڵ زۆرجار چاوقایم دهربچێت و رێزى
هیچ بنهما و بابهتێك نهگرێت و الساریی  .5پێزانین و پاداشتكردن
گرنگ��� ه من���اڵ ناوهن���او پێزانین���ی بۆ
بكات.
باشترین رێگه ،گرتنهبهرى هاوسهنگییه .دهرببڕێ���ت و خهاڵت بكرێ���ت ،ئیتر چ
بهومانایهى لهیهك كاتدا دایكان و باوكان بههۆی س���هركهوتنێكهوه بێت ل ه بوارى
نهرم و توند بن «توند نهك توندوتیژ» .پ���هروهرده ،ی���ان بهه���ۆی رهفتارێكى
بهو واتایهى ئازادی���ی لهههندێك بواردا باش���هوه ،بۆئ���هوهى ئ���هم رێچك���هى
پێبدرێت و لهههندێ���ك بواری دیكهش سهركهوتن و رهفتار باشییه بهرنهدات و
هانى بدات بهردهوام بێت لهسهریان.
دیسپلینی بۆ دابینرێت.
 .2پێش مناڵ ئاگاداری خۆتان بن
پێویس���ت ه دایك و ب���اوك پێش ئهوهى

 .6راهاتن به گفتوگۆ و باوهڕپێهێنان
ب���هردهوام ههوڵب���ده گفتوگ���ۆ لهگهڵ

ئازادیی ل ه ههڵبژاردنى :هاوڕێ ،جۆری
یاری���ی ،ئارهزوهكان���ى ،جلوب���هرگ و
...هتد.

مناڵهك ه دهبهخشێت و وادهكات لهكاتى
بونى ههر كێش���هو خ���هم و گرفتێك،
دهگهڕێتهوه الی دایك و باوك و راوێژیان
پێدهكات.

مناڵهكهت دا بكهو رای خۆتى بهسهردا
فهرز مهك���ه ،بهڵكو لهبری فهرز كردن،
ههوڵبده قهناعهتى پێبێنیت .هیچ كات
ههوڵ مهده بهتوندوتیژی و دیكتاتۆری
خ���ۆت بس���هلمێنى ،بهڵك���و ههوڵبده  .8دیاریكردنى سنور
قهناعهت به مناڵهكهت بێنى ل ه رێگهى زۆر گرنگ��� ه مناڵ ه���هر لهمناڵیهوه ب ه  .10خۆشهویستیی پێبده
بنهما گرنگهكان رابهێنرێت و سنورهكانى زۆرج���ار دایكان و باوكان خۆیان بهدور
گفتوگۆ و بهڵگهو قسهى قایلكهرهوه.
پیشان بدرێت و بۆی دهوباره بكرێتهوه ،دهگ���رن لهپێدان���ى خۆشهویس���تى و
بۆ ئهوهى مناڵ ئهو سنورانه نهبهزێنێت دهربڕینی ب���ۆ مناڵهكهیان ،ك ه ئهمهش
 .7ئازادیی
ب���هردهوام دایكان و باوكان س���ڵ لهم ك ه ه���هم ل���هروى پهروهردهیی و ههم ههڵهیه .چونك��� ه دهبێت دایك و باوك
وش���هی ه دهكهن���هوه ،وایان پێخۆش��� ه ل���هروى كۆمهاڵیهتی���ی و خێزانیی���هوه خۆشهویس���تی خۆیان ب���ۆ مناڵهكهیان
بخهن��� ه رو ،ئهم���هش ب���ه رهفتار نهك
مناڵ ه���هر لهژێر ركێفی خۆیاندا بێت و بهزاندنى خراپه.
به گوفت���ار ،واتا مناڵهك ه ههس���ت ب ه
ههندێكجاریش بههان ه دێننهوه ك ه منااڵن
خۆشهویس���تییان ب���كات .ئهم خاڵهش
بونهوهرێك نین ئازادییان پێبدرێت ههر  .9هاوڕێی مناڵهكهت به
زۆرگرنگ��� ه لهب���ری ئ���هوهى دای���ك و دهبێت ه هۆی گهرموگوڕ بونى پهیوهندی
له ئێستاوه.
بهاڵم ئهم بۆچون ه ههڵهیه ،چونك ه مناڵ ب���اوك وابیانهوێ���ت ك ه بااڵدهس���ت بن نێوان مناڵ و دایك و باوكی و ههروهها
وهك ه���هر بونهوهرێكى تر ،پێویس���تی بهس���هر مناڵهكهیاندا ،هاوڕێی بن .ئهم ههس���تكردن به ئارامیی و خۆشهویست
ب ه بوارێك ل ه ئازادیی ههیه ،بهتایبهتى هاوڕێیهتیی���ه جۆرێك ل��� ه ئارامیی ب ه بونى خێزانهكهى.

وتار
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ئاهێکی قـــــــــوڵ
بۆ ئازاری ئەو ژنانەی نەخۆشی دەرونیان هەیە

ژنێك له چهشنى فریشته

◘ ئاسیا حسێن
ئهگهر بڕیاربێت ژن و ژنبون هێمابێت
بۆ میهرهبانیی و سۆز ،ئهوا ئهم
پهیام ه ژنێكى هیندیی ب ه ماناى وش ه
لهخۆی و كارهكانیدا بهرجهستهى كرد.
ژنێك كه تا دوا ساتهكانى ژیانى،
تهمهنى خۆی له پێناو مرۆڤایهتى
و خزمهتكردن به كهسانى لێقهوماو
تهرخانكرد ،ژنێك كه دهشێت ناوى
بهرین بهوهى چهشنێك بوه ل ه
فریشته ،ئهو ژنهش (دایکە ترێسا)یه.
دایکە ترێسا ( ،)1997-1910ئەو ژنەی
فریش���تە ئاس���ا بەبێ گوێدانە جیاوازی
ئاینیی و نەتەوەی���ی و رەگەزی ،هەمو
تەمەن���ی لە پێن���او خزمەتک���ردن بە
مرۆڤایەتی بردە س���ەر .بۆیە ناس���راوە
بە دایکی هەژاران .ترێسا لە یەکێک لە
ناوچەکانی ژێر دەس���ەاڵتی عوسمانیدا
لەدایک بوە و زۆرترین ماوەی ژیانی لە
هیندستان بەسەر بردوە.
س���ەرەتای کاری خێرخوازی ترێسا لە
ساڵی  1950بوو ،ڕێکخراوێکی خێرخوازی
دامەزراند لەگەڵ کڵێسایەکی کاتۆلیکی
کە زیاد لە  4500خوش���کی لەخۆگرتبو.
ئەو کڵێسا بو بە ماڵێک بۆ ئەو کەسانەی
کە توشبون بە نەخۆشیەکانی ( ئایدز و
سیل و نەخۆشییە درێژخایەنەکانی تر).
لە کڵێساکەدا چێشتخانە و دەرمانخانهی
بۆ نەخۆشەکان دابین کردبو.
دایکە ترێس���ا هەمیش���ە دەیوت« :من
دانیش���توی هیندس���تانم ،مەسیحیەکی
کاتۆلیکیم ،بەاڵم هەموو جیهان بە ماڵی
خۆم دەزانم».
ترێس���ا پێنج زمانی بەباش���ی دەزانی
(بهنگالی ،ئهلبانیی ،سربیی ،ئینگلیزیی
و هیندیی) .هەمیشە بۆ خزمەتکردن بە
مرۆڤایەتیی و بەتایبەت مرۆڤە هەژارەکان
لەس���ەفەردا بو .بۆ نمون���ە لە گەرمەی
داگیرکاریەکان���ی بەیروتدا ،لە س���اڵی
 ،1982یارمەتی کارمەندەکانی کۆمیتەی
خاچی س���وری دەدا تا منااڵن بگەیەننه
نەخۆش���خانە و چاودێ���ری مناڵەکانی
دەکرد تا ئەو کاتەی سەالمەتی خۆیان
بەدەست دەهێنایەوە.
بۆیەکەمی���ن ج���ار لەس���اڵی 1962

حکومەتی هیندی بە رەس���می دانی بە
چاالکییەکانی ترێس���ادا ن���ا و هەر لەو
ساڵەدا بڕوانامەی ڕێزلێنانی پێبەخشی.
پاش���ان ژیاننامەکەی لەالی���ەن (نوین
چاوالدر)ەوە نوسرا و باڵوکرایەوە.
ل���ە هەفت���ا و هەش���تەمین س���اڵیادی
لەدایکبونی���دا ،حکومەتی هیندی یادی
لەدایکبون���ی ترێس���ای ب���ەرز راگرت و
ب���ۆ ئارامی روحی ئەو بڕی  5س���کەی
بەخش���ی بە هەمو ئەو ک���ەم دەرامەت
و نەخۆش���انەی لە کڵێس���اکەی ترێسا
دەژیان.
لەس���اڵی  ،1962دوای ئەوەی ترێس���ا
ئهو ژنان ه دور
چەندین هەوڵی خۆبەخش���ی لە باکور و
باشوری کیشوەری ئاس���یا ئەنجام دا،
نین لێمانهوه،
خەاڵتی (رامون)ی ئاشتی نێودەوڵەتی
لهنزیكمانهوهن ،ل ه
پێ بەخشرا .پاش���ان لەالیەن ئەوروپا
و ئەمری���کاوه چەن���د خەاڵتیک���ی تری
كۆمهڵگاكهمانن
پێ بەخش���راوە .بااڵتری���ن خەاڵتەکانی
ترێس���ا ،خەاڵتی نۆبڵێ ئاش���تی بو کە
لەس���اڵی  1979وەریگرت بۆ ئەو هەوڵ
و کۆشش���انەی لە م���اوەی تەمەنیدا بۆ
کەس���ە هەژار و نەخۆش���ەکانی ئەنجام
وان ،چۆن خهمی���ان خوراوهو چیان بۆ
داب���ون .ئەوکاتەی ک���ە خەاڵتی نۆبڵی
پێ بەخش���را ،وتی« :ئێمە هەمیش���ە ◘ گوڵباخ حهسهن
كراوه یان دهكرێت؟
وهاڵمهكه ب ه ئاسانى :هیچ!
ئەتوانی���ن هەوڵبدەین بۆ باش���ترکردنی
جیهان ،هەمومان ناتوانین ئیشی مەزن پێش ئهوهى هیچ بڵێم ،تهنها داواتان
ل ه بهڕێوهب���هرى گش���تى چاودێریی و
بکەین  ،بەاڵم دەتوانین ئیش���ی بچوک لێدهكهم ئهم دیمهنه بهێنن ه پێش
گهش���هپێدانى كۆمهاڵیهت���ى گهرمیانم
چاوى خۆتان :لهكۆمهڵگایهك دا ك ه
پرسی :حكومهت چی بۆ ئهم نهخۆشان ه
بکەین بە خۆشەویستیی مەزنەوە».
ترێس���ا ،لە م���اوەی ژیانی���دا چەندین ژن تیایدا پله دوهو لهژێر كۆڵێك بار
ك���ردوه؟ لهوهاڵم���دا وت���ى« :جگە لە
هەڵوێست و کاری جیاوازی ئەنجامداوە دایهو دهستوپلی ب ه كۆمهڵێك كۆتهوه موچەیەکی کەمی مانگانە ،هیچی تر».
کە سەرجەمیان بۆ پاراستنی ئاشتی و بهستراوهتهوه ،كهچى ئهو ژنهش
ئ���هوهى م���ن ل���ه خس���تنهروى ئ���هم
س���ەالمەتی مرۆڤایەتی ب���وە ،بۆ نمونە لهروى عهقڵیهوه ناكامڵ بێت .چ ئازار دات���ا و ئام���ارهو ههروهه���ا لهوت���هى
ترێسا بەتوندی دژی لەباربردنی کۆرپە و چ موعاناتێكه؟
بهڕێوهب���هرى گش���تى چاودێری���ی و
گهشهپێدانى كۆمهاڵیهتیی مهبهستم بو،
دەوەستایەوە و چەندین ساڵ دروشمی
(لەباربردنی کۆرپە ،گەورەترین کۆسپە ئ���هو ژنان���ه دور نی���ن لێمان���هوه ،قهتیسكردنهوهى پرس���هكه نییه تهنها
لەڕێگای ئاشتی جیهانی) بەرزکردەوە .لهنزیكمانهوهن ،ل ه كۆمهڵگاكهمانن ،ل ه لهچوارچێوهیهك���ى دارایی و مادیی دا،
هەروەه���ا دەیوت« :ل���ە جیهانێکدا کە گهڕهك و شوێنى نیشتهجێبونهكانمانن ،نهخێر ،بهڵكو ویس���تم بزانم ئهم توێژه
دای���ک بتوانێت مناڵی خ���ۆی بکوژێت ،ب���هاڵم نهههس���تیان پێدهكهی���ن و ن ه كهس خهمى لێدهخوات؟
ئەنجامدانی هیچ تاوانێکی تر ئەس���تەم گرنگییان پێدهدهین.
ئهوه بۆم���ان رون بویهوه كه حكومهت
م���ن به سروش���تى خ���ۆم ،ح���هزم ل ه خهمی كهس���ى نییه ههت���ا هی ئهوانى
نییە».
دایکە ترێسا پێش مردنی توشی چەندین بهدواداچون���ه ب���هدواى ئ���هو توێژانهى ههبێت ،بهاڵم ئایا كۆمهڵگ ه چی؟
نەخۆش���ی دڵ و جەستەیی هات ،بەاڵم پهراوێ���زن ل���ه كۆمهڵدا ،بۆی ه ئێس���تا کۆی كۆمەڵگەی ک���وردی تێڕوانینێکی
کۆڵ���ی نەدا و تا کۆتا مانگەکانی ژیانی سهرقاڵی ئامادهكردنى بهدواداچونێكى زۆر دواکەوتوانەی هەبوە بۆ نەخۆشانی
لە کڵێساکەیدا سەقاڵی خزمەتکردن بو رۆژنامهوانی���م لهب���ارهى ئ���هو ژنانهى دەرون���ی لەئێس���تا و راب���ردودا ،ج���ا
بە مرۆڤایەتی .لە 13ی مارس ی ساڵی ل���ه گهرمی���ان نهخۆش���ی دهرونییان ئەگهر نەخۆش���ەکە ژنیش بێت باجدانی
 1997دەس���تی لەکار کێش���ایەوە و لە ههی���ه یان باری عهقڵیی���ان كامڵ نیه ،زیاتربوە.
مانگی س���پتێمبەری هەمان ساڵ روحی ئهوهى لهنێ���و كۆمهڵدا ب ه «ش���ێت» ئ���ەوەی ئەبینرێ���ت ئاس���ۆ ب���ۆ ژیانی
ناودهبرێن .بهرل���هوهى بابهتهك ه ئاماده ئەم توێ���ژه تادێت تاری���ک تر ئەبێت،
سپارد.
لە رۆژی ڕوحسپاردنیدا ،هەمو هیندستان بكهم ،قهبارهى خهم و ژانى ئهو توێژه ئەوەندەی دەرونی ئەم جۆرە نەخۆشانە
خەمبار و پرسەدار بون بە لەدەستدانی وا تهنگ���ی پێههڵچنیم كه ب���هم وتاره ئاڵ���ۆز ک���راوە ،یەک ئەوەن���دە هەوڵی
دایکێک ک���ە بەبێ جی���اوازی یارمەتی گوزارش���ت له بهشێكى ئهو خهم و ژان ه چارەس���ەركردنى دۆخ و باش���كردنى
هەمویان���ی دەدا .حکومەت���ی هیندیش بك���هم ،چونك ه وهك دهزانن ل ه راپۆرتى ژیانیان نەدراوە .چارەسەر کردنیان لە
رۆژنامهوانیدا بوارى راوبۆچون و ههستى رابردو و ئێس���تادا زیاتر پەنابردن بوە
رۆژی ماتەمینی راگەیاند.
ن���هواز ش���ریف ،یەکێک لە س���هرۆك كهسیی نوس���هر و ئامادهكار ،تهسك و ب���ۆ رێگ ه خورافیهكانى لهبابهتى (دوعا
وەزیرەکانی پاکس���تان ،لەبارەی دایکە رێگهپێنهدراوه.
و نوش���تەکردن) ،یاخود بەستنەوەیان
ترێس���اوە دەڵێ���ت« :ئەو ژن���ەی کە بهپێی ئهو ئامارهى بهدهس���تم كهوتوه ،لەماڵ���ی ش���ێخ و تەکیەکانی���ان ،کە
هەمیش���ە خاوەن خەون و پالنێکی بێ لهسنورى گهرمیان سهروى ههزار كهس چەندی���ن لێکەوت���ەی خراپ���ى بهدواى
کۆتا بو بۆ یارمەتیدانی مرۆڤایەتی ،ئەو ههن ك��� ه ب���ارى دهرون���ى و عهقڵیان خۆیدا بهجێهێشتوهو زۆرجاریش بەهۆی
هەمیش���ە لە مێژوی مرۆڤایەتیدا وەکو ش���ێواوهو جێگیر نیی���ه ،زۆرینهى ئهم لێدانی و ئەش���کەنجەی زۆرهوه چەندین
نمون���ەی مرۆڤی خزمەتکار و خۆبەخش رێژهیه ل ه رهگهزی مێن .بهاڵم ئایا ئهم ژن لەبەردەس���تی بهناو ش���ێخ و سەید
توێ���ژه كه خۆش���یان نازانن چین و بۆ و مەالکان���دا م���ردون ی���ان زیاتر باری
ناو دەبرێت».

كۆمەڵگەی کوردی
تێڕوانینێکی
دواکەوتوانەی هەبوە
بۆ نەخۆشانی
دەرونی
دەرونیان شێوێنراوە.
ل���ە کۆمەڵگەیەک���ی داخ���راوی وەک
کۆمەڵگ���ەی کوردی���دا حاڵهتهك��� ه
گەیش���توەتە رادەیەک ك ه بەڕێوەبەری
مافی مرۆڤ���ی گەرمیان دەڵیت :بەهۆی
نەبونی شوێن و لە بەرچاوگرتنی زروفی
کۆمەڵگا ،لە ماوەی س���ێ ساڵی دوایدا
زیاتر لە  17حاڵەتی دەس���تگیرکردنى
ئهو كهسانه ههبوه ل ه سنورهكهدا ،بهاڵم
كارهسات ئهوهیه چونك ه شوێنێك نهبوه
بۆ مانهوهیان ،بهناچارى تهوقیف كراون
و خراونهته زیندانهوه!
لەخۆنەگرتن���ی ئ���ەم ژنان���ە و
پشتگوێخس���تنیان لهالیهن کۆمەڵگە و
حكومهت���هوه ،بوهتە ه���ۆکاری ئەوەی
چەندین ژن کە ب���اری دەرونیان تەواو
نی���ە ،کەس���وکاریان به ناچ���اری بە
زنجیر بیانبەستنەوهو لەماڵەوە بەندیان
بکەن.
لهالیهك���ى دیكهش���هوه بون���ی ئ���ەو
نەخۆش���انە لە ناو خێزانەکاندا تەواوی
ئەندامی خێزانەكان���ی نەخۆش کردوە،
بەڕادەی���ەک خهریک���ە خێزانێک لەبەر
بونی نەخۆشێک لە ماڵەکەیاندا و لهبهر
نەبونی چارەسەر ،لێکهەڵدەوەشێتهوه.
دەبێ بپرس���ین :ئەم هەم���و ناحەقی و
دەردە کە زۆرجار خۆمان بە دەس���تی
خۆم���ان دروس���تمان کردوە ب���ۆ ئەم
نەخۆشانە ،بۆ؟ لەبیرکردنی ئەم توێژهو
چارەسەر نەکردنیان و نەبونی ناوەندێک
ب���ۆ ل���ە خۆگرتنی ئ���ەم نەخۆش���انە
تاوانەکەی ئەکەوێتە ئەستۆی کێ؟
خۆمان ئەمانهمان ب���ە مرۆڤ نەزانیوە
یان سیستەم و دەسەاڵتەکە سەقەتە و
نایەوێت دەس���ت لەسەر شتە گرنگەکان
دابنێ���ت و چارەس���ەریان بکات؟ دەبێ
ب���ۆ ئایندە کێ هەوڵی باش���تر کردن و
دابینکردنی پێداویستیەکانیان لە ئەستۆ
بگرێت؟
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«لهولهب» ،سود و زیان و كاریگهرییهكانى
دیدار لهگهڵ پزیشكێكى پسپۆڕی ژنان و مناڵبون
◘ نهوژین ،دونیا رهحیم
لەمیانەی ئەم دیدارەدا ،د .ئهسرا
نازم كهرهم ،پزیشکی پسپۆر
لەنەخۆشیهکانی ژنان و مناڵبون و
نەزۆکی ،لەبارەی دانانى «لهولهب»
بۆ رێگریكردن له مناڵبون ،قسهو
رێنمایی پێویست بۆ (نهوژین) دهخات ه
رو.
* س���هرهتا بابزای���ن لهول���هب چییه و
لهچی پێكدێت؟
لەولەب ماددەیەک���ی ژەهراویە لە مس
دروس���ت کراوە کە تۆی رەگەزی نێرینە
دەکوژێت ،بهمهبهس���تى ئهوهى رێگرى
بكات له پرۆسهى دروستبونى مناڵ.
* ئافرەت گهر بیهوێت رێگه ل ه مناڵبون
بگرێت ،تاچەند س���ود لەدانانی لەولەب
دەبینی؟
ژن���ان زۆرجار بۆ رێگرت���ن له مناڵبون،
«حهپ���ی مهن���ع» بهكاردێن���ن ،بهاڵم
لەکاتێک دا ئەگەر چۆنێتی بەکارهێنانی
حەپەکەی لەبیرچو ،ئهوكات لەولەبەکە
س���ودی دهبێ���ت ب���ۆی ،بهومهرجهى
دهبێت ئاگادارى بێت و  4مانگ جارێك
سەردانی پزیشك بکات ،چونکە ههندێك
کات لەولهبەکە ئەگەری هەیە دابەزێت و
توشی ههوكردن «ألتهاب»ى بکات.

لهروى پزیشكییهوه
واباشترە
پهلهنهكرێت ل ه
دانانی لهولهب
* ئای���ە هەم���و ئافرەتێ���ک دەتوانێت
لەول���ەب دانێت ی���ان دەبێت بەگوێرەی
تەمهن ئهو كاره بكرێت؟
دانان���ى لهول���هب گرێ���دراو نیی��� ه ب ه
تهمهنهوهو هەم���و ئافرەتێک دەتوانێت
دایبنێت ،ب���ەاڵم لهروى پزیش���كیی و
تهندروستییهوه واباش���ترە پهلهنهكات
لهدانانى ،واتا واباش���ه له دوای یەکەم
من���اڵ دای نەنێت ،بهڵك���و دوای دوەم
مناڵ دایبنێت.

* چ���ۆن بزانی���ن لەولەبەک���ە لەجێى
خۆیەتی دوای دانانی؟
ئهوکات پشكنین بۆ رەحمی ئافرەتەکە
دەکەی���ن ب��� ه ئامێرێكى تایب���هت پێی
دهوترێت «ئی���س پەکویلەم» ،لهوێوه
س���ەیری لەولەبەکە دەکەین کەپەتێکی
باریکی پێوەیە ئەگ���ەر هاتو ئەو پەتە
* كهوات���ا الیەن���ە خراپەکانی لەولەب دابەزی بو ،ئهوا ئاگەداربونەوەیە کە لە
شوێنی خۆیەتی یان نە.
چیە؟
وهك ئاماژهم���ان بۆدا ،ههندێكجار ژنان
توشى ههوكردن دەکات ،یاخود توشى * وهك ئام���اژهت بۆ كرد مهبهس���تى
خوێنبهرب���ون «نزی���ف»ى دهكات ،س���هرهكی دانانى لهول���هب رێگری ه ل ه
هەندێكجار لەولەبەکە لەش���وێنی خۆی سكپڕیی ،بهاڵم ئایا ئهم رێگهی ه گرنتیی ه
دەجوڵێ���ت و دێتە خ���وارەوە ،هەندێك ب���ۆ رونهدانى ئهو حاڵهت���ه؟ واتا دوای
جاریش توش���ی س���كپڕبونى دەرەوەی دانانی لەولەب سكپڕیی رودەدات؟
مناڵدان واتا دهرهوهى رەحمی دەکات .بەڵ���ێ ،هەندێك کات ل���ەدوای دانانی
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لەول���ەب س���كپڕیی رودەدات ،ئەگ���ەر رەحمی ئافرەتەک���ە بچوک دهبێتهوه و
ئافرەتەک���ە دوگیان بو ئهوكات دەتوانن دەڕواتە جێگەی خۆی.
لەولەبەکە البدەین.
* لەولەب بۆ چی تەمەنێك گونجاوە؟
* ئایە لەولەب رێگە لە پرۆسهى مناڵ ئاف���رەت دەتوانێت لەول���ەب دانێت تا
دەبێت���ە  50س���اڵ ،ئەگ���ەر ئافرەتەکە
بون دەگرێت؟
خ���ۆی لەول���ەب رێگرە لەمن���اڵ بون ،لەولەب���ی دانابێ���ت ب���ە رێژەیەکی زۆر
بەاڵم ئەگەری هەیە ئافرەتەکە توش���ی کەم س���كپڕیی ل���هال رو دەدات ،بهاڵم
س���كپڕبونى دەرەوەی من���اڵ ب���كات ،لهههمان���كات دا ئهگ���هر ئافرەتەک���ە
یان ئهو س���كپڕبونهى ك���ه لهناو بۆڕیی ئیهمال���ی بکات و س���هردانى پزیش���ك
نهكاتهوه ،ئەگەری ئەوەی هەیە توشی
هێلکەدان رودهدات.
ههوكردن ببێ���ت ،ههوكردنهكهش بۆری
*ئاف���رهت دوای مناڵ ب���ون دەتوانێت مناڵدانی دەبەستێت و ئەوکات سكپڕیی
دروست نابیت.
بەچەند رۆژ لەولەب دانێت؟
دوای  3مان���گ ئافرەتەک���ە دەتوانێت
لەولەب دانێت ،چونکە دوای مناڵ بون * لەول���ەب رێ لەس���وڕی مانگان��� ه

دەگرێت؟
هەندێکج���ار لەول���ەب س���وڕی مانگان ه
تێک���دەدات و زیادی دەکات ،چونکە لە
رەحمی ئافرەت دادەنرێت.
* ئەگەر سوڕی مانگانە زیاد بکات هیچ
لە لەولەب دێت؟
ئەگەر توش���ی خوێنبهربون���ى زۆر بو،
لەولەبەک���ە دێتە خ���وارەوە و ئەوکات
لەجێی خۆی نامێنێت.
* ههندێك ئافرهت ناتوانن لهولهبیان بۆ
دابنرێت ،هۆكارى چییه؟
هەندێك ئاف���رەت رەحمیان کورتە یان
تەس���کە ،بۆیە لەولەبەک���ە ناچێته ناو
بۆڕیی رەحمیانهوه.

گۆڕانكاریی ل ه روخساردا دهبێت ژنان ئاگاداری بن

◘ نهوژین
روخساری مرۆڤ بهوهناسراوه ك ه
بهردهوام و لهگهڵ كشانى ساڵهكان و
پێنانه قۆناغه جیاوازهكانى تهمهنهوه
دهگۆڕێت ،به رادهیهك ئهگهر كهسێك
روخساری نهگۆڕێت وهكو حاڵهتێكى
سهیر تهماشاى دهكهین و بهتوانج و
ئیرهییهوه دهڵێین« :وهكو خۆیهتى و
ناگۆڕێت!».
بۆی��� ه گۆڕانكاری���ی ل���ه روخس���اردا
حاڵهتێكى ئاس���اییه ،لهگهڵ ئهوهش���دا
ههندێ���ك گۆڕانكاری���ی ی���ان حاڵهتى
تایبهت ل ه روخس���ارى ژن���ان دا لهگهڵ
ههڵكش���انى تهمهن دا دهردهكهون ،ك ه
پێویست ه گرنگییان پێبدرێت و پشتگوێ
نهخرێن ،ئهمهش لهپێن���او ئهوهى ئهو
حاڵهتانه ههر ب��� ه زویی چاره بكرێن و
سهرنهكێش���ن بۆ نهخۆش���ی و حاڵهتى
دیكهى تهندروستى.
د.س���وزان تایل���ۆر ،پرۆفیس���یۆر ل��� ه
نهخۆش���یهكانى پێس���ت و وانهبێژ ل ه
كۆلێژی پزیشكی ل ه زانكۆی پهنسلڤانیا
ل��� ه ویالیهت ه یهكگرتوهكان���ى ئهمریكا،
هۆش���دارى ل��� ه  4ج���ۆری گۆڕانكاریی
دهدات ل ه روخسارى ژنان ،ك ه پێویست ه
س���هرنجیان لهس���هرى بێت و ئاگادارى
ب���ن .لهخ���وارهوه ئ���هو حاڵهتان ه رون
دهكهینهوه.
ناسك بونهوهى برۆ
ئهو پزیشك ه باسلهوهدهكات ك ه حاڵهتى
ناس���كبونهوه یان كهمبون���هوهى چڕى
برۆ له ژنان لهگهڵ ههڵكش���انى تهمهن
دهش���ێت روب���دهن ،ئ���هم حاڵهت���هش
چهندین هۆكار و لێكدانهوهى پزیشكیی
ههی���ه ،لهوان���ه رهنگ��� ه پهیوهندیی ب ه

پێویسته ههندێك
گۆڕانكاریی
ل ه روخسار دا
پشتگوێ نهخرێن
بۆی ه بهتێبینیی و سهرنجهوه لهم حاڵهت ه
بڕوانهو لهكاتى پێویس���تدا س���هردانى
پزیشك بكه.

باش كارنهكردنى غ���ودهى دهرهقییهوه هاوس���هنگیی هۆرمۆنیی بگهڕێتهوه ،ك ه
ههبێت ،بۆیه پێویس���ت دهكات لهسهر ئهم���هش پهیوهندی به بهش و پارچهى
ژنان لهم كاتهدا سهردانى پزیشك بكهن دیكهى جهس���تهوه ههیه ،لهنێویشی دا
و پش���كنینی پێویست بكهن بۆ ئهوهى هێلكهدان.
دڵنیا بنهوه لهحاڵهتهكهیان ،بهتایبهتى د.سوزان تایلۆر ،پێشنیاز بۆ ژنان دهكات
ئهگهر لهگهڵ ناسكبونى برۆیان ،توشى لهكاتى رودانى ئهم حاڵهتانهدا ،سهردانى
مان���دو بون و ههروهها ههس���تكردن ب ه پزیشك بكهن و پشكنینی بكهن ،چونك ه
بهتایبهت���ى رهنگ ه پهیوهندی ههبێت ب ه
ساردیی زۆریش بون.
دروستبونى كیس لهسهر هێلكهدان ،ك ه
ئهم���هش پهیوهندیهكى پتهوى ههی ه ب ه
زیادبونى مو و زیپكه
رهنگ��� ه ه���ۆكاری س���هرهكی زیادبونى مهترسی توشبون ب ه نهخۆشی شهكره
مو ل���ه روخس���اری ژن���ان و ههروهها لهجۆری دوهم و ههروهها بهرزبونهوهى
دروس���تبونى زیپك���ه ،ب���ۆ تێكچونى كۆلیسترۆڵ.

رهشێتى دهورى چاو
بون���ى هال���هى رهش ل���ه دهورى چاو،
كهمجار دهبێت ه هۆى دڵهراوكێ و زۆرتر
حاڵهتێكى ئاس���اییه ،بهاڵم د.س���وزان
تایل���ۆر ،هۆش���دارى دهدات لهوهى ك ه
ئ���هم حاڵهت��� ه رهنگ ه نیش���انهى ئهوه
بێ���ت كه خ���وێ ل���ه خواردنهكانت دا
بهزۆریی بهكاردێنیت .ههروهها دهشێت
نیشانهیهك بێت بۆ بونى ههستیارییهكى
درێژخایهن ل��� ه دهمارهكانى دهوروبهرى
چاو.
ههروهها بونى رهش���ایی لهدهوروبهرى
چاو دهشێت نیشانهى بونى ههوكردنى
پێست و ماسولكهكانیش بێت.
بۆیه پێویست ه سهردانى پزیشك بكهیت
و پشكنینی پێویست ئهنجام بدهیت بۆ
دهستنیشانكردنى حاڵهتهكهو هۆكارهكهى
و دواتریش چارهسهركردنى.

سوربونهوهى رومهت
زۆرجار دهش���ێت س���وربونهوهى سهر
رومهت و گۆنا ،تهنه���ا بریتیی بێت ل ه
ش���هرمكردن ،بهاڵم دهش���ێت هۆكارى
دیكهشى ههبێت ،لهوان ه نهمانى سوڕى
مانگانه بهتایبهت ل ه تهمهنى  45بۆ 55
ساڵی.
لهكات���ى زیاتربونى حاڵهتهك ه بهتایبهت
لههاوی���ن دا ،رهنگ��� ه بریتی���ی بێت ل ه
تێكچون���ى بهرگ���رى ناوهكی���ی ،ك��� ه
ئهم���هش نیش���انهى دیكهش���ى ههیه،
لهوانه :ههوكردنى جومگهكان و ئازارى سهرچاوه:
ماسولكهكان.
www.dailymedicalinfo.com
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هۆکارەکانی وشکبونی پێست چیە لە وەرزی سەرمادا
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
وشكبونهوهى پێست یهكێكه لهو
گرفتانهى لهگهڵ هاتنى وهرزى سهرما
و سۆڵهدا روبهرومان دهبێتهوه .وشک
بونەوەی پێستیش بێگومان بێ هۆکار
نابێت ،لێرەدا گرنگترین هۆکارەکانی
وشک بونەوەی پێستان بۆ دەخەینە
ڕو.

ژیانکردن لە ناوچە
وشکەکان هۆکارە
بۆ وشکبونەوەی
پێست

 .1ئاو و هەوا:
بە شێوەیهکی گشتی پێست لە زستاندا
توش����ی وشک بونەوە دەبێت ،چونکە لە
زس����تاندا رێژەی ش����ێ لە هەوادا کەمتر
دەبێتەوە و زۆرێک لە کێشە پێستیەکان
س����ەرهەڵدەدات ئەمە یەکێکە لە هۆکارە زۆرە ،چونکە کلۆر هۆکارە بۆ وش����کبون
سەرەکییەکان.
و قڵیشانی پێست.
بەدڵنیاییەوە ژیانکردن لە ناوچە وشکەکان
هۆکارە بۆ وشکبون قڵیشانەوەی پێستی  .4سابون و مادە پاککەرەوەکان:
جەس����تەی مرۆڤ ،لەم ناوچانە راس����تە ئەم مادانە چەوری پێست کەم دەکەنەوە،
پلەی گەرما نزمە بهاڵم رێژەی شێش زۆر لهگ����هڵ ئەو س����ابونانەی مادەی ئەنتی
نزمدەبێتەوە پێست توشی وشک بونەوە بەکتریای����ان تێدایە ،ه����ۆکارن بۆ زیاتر
دەکات.
زیانگەیاندن بە پێس����ت ،هەروەکو چۆن
شامپۆ هۆکارە بۆ وشک کردن و خوران
ئامێ����رە
.2
نەخۆش����یە خاوەن����ی پێس����تێکی زۆر هۆکارە بۆ وش����کبونەوەی پێست و ئەم  .5پێویس����تە رۆژانە رێژەیەکی زۆر ئاو
گەرمک����ەرەوەکان و قڵیشانی پێستی سەر.
(هەواگۆڕەکان):
هەستیارو وش����کن ،زیاتر لەسەر پێستی رۆنەش رێژەیەکی زۆر ڤیتامین ( )A&Dبخورێت����ەوە بۆ ئەوەی پێس����ت دوچاری
دەموچاو و لێواری مل و مەچەکی دەست تێدایە كه چارەسەرێکی باشە ،پێویستە وش����ک بونەوە نەبێت ،لەبری خواردنەوە
بەکارهێنانى ئامێرەکان����ی گەرمکەرەوە  .5تیشکی خۆر:
وەک بوخار و س����ۆپا و داخستنی دەرگا گەرمای تیش����کی خۆر پێس����ت توشی و ئەژن����ۆ و پاژنەی پ����ێ دەردەکەوێت .ئەوەش بڵێین زۆر بەکارهێنانی ئەم رۆنە گازیی����ەکان ئاو بخورێتەوە ،بەش����ێوەی
مامناوەند چا و قاوە بخورێتەوە ،چونکە
و پەنجەرەکان ،رێژەی شێ لەهەوادا کەم وشک بونەوە دەکات .تیشکی خۆر زیاتر زۆرێ����ک لە توش����بوانی ئەم نەخۆش����ی مرۆڤ توشی ژەهراوی بون دەکات.
دەکاتەوە و پێست توشی وشک بونەوە کار لەتوێژی دەرەوە روی پێست دەکات پێستیە پێیان وایە توشی وشکی پێست  .3روەک����ی ئەلۆڤێ����را مادەیەکی لینجی بونی رێژەیەکی زۆر لە كافاین ئاوی لەش
دەکات.
و دەبێتە هۆی کەم بونەوەی کۆلیاجینی بون ،بەاڵم لە راس����تیدا ئەمە نەخۆشیە تێدایە بۆ پێست زۆر بەسودە ،دەتوانرێت کەم دەکاتەوە.
دوای خۆشۆردن یان پێش چونەدەرەوە  .6لە وەرزی زستان نابێت کەشی ماڵەوە
پێس����ت و کونیلەکان����ی پێس����ت گەورە نەک پێست وشک بون.
 .3خۆشۆردن بەئاوی گەرم:
لە رۆژانی س����اردا لە پێس����تی دەموچاو زۆر گەرم بکرێت ،پێویس����تە کەش����ێکی
دەکات و خێراتر تێکیان دەش����کێنێت،
ئاس����ایی بێت نە زۆر گەرم و نەس����ارد،
بماڵرێت.
خۆش����ۆردنی بەردەوام بەئاوی زۆر گەرم ل����ە ئەنجامدا پێس����تەکە شلوش����ۆڵ و چارهسهرهکان
 .1پێویس����تە دوای خۆش����ۆردن رۆن����ی  .4هەرگیز بۆ خۆشۆردن ئاوی زۆر گەرم چونکە گەرمای زۆر پێست توشی وشک
و مان����ەوە ل����ە گەرما و ب����ۆ ماوەیەکی چرچولۆچ و وشک دەردەکەوێت.
زۆر ،توێ����ژە چەورییەکانی ژێر پێس����ت
زەیتون یان رۆنی بادەم لە پێست بدرێت ،بەکارمەهێنن چونکە ئاوی گەرم وشکی بونەوە دەکات.
هەروەها سود لە کرێمە نەرم کەرەوەکان پێست خراپتر دەکات ،هەوڵبدرێت زیاتر  .7لەکات����ی چونە دەرەوە ل����ە رۆژانی
تێ����ک دهش����کێنێت ،بۆیە ش����ارەزایان  .6دەرماتیک (تەرەکان):
پێش����نیار دەکەن دەبێ����ت هەوڵبدرێت ئەم نەخۆشیەى پێست هەمو چینەکانی وەربگیریت و بەبەردەوامی بە درێژى رۆژ ئەو سابون شامپۆیانە بەکاربهێنرێت کە ساردی زس����تاندا پێویستە دەستکێش و
لە مادەی سروش����تی بەره����ەم هێنراون ملپێچ و س����ەرپۆش و گ����ۆرەوی و جلی
مان����ەوە لەگەرم����او ( )15خولەک زیاتر پێس����ت دەگرێتەوە ،دەبێتە هۆی مردنی لە پێست بماڵرێت.
نەخایەنێت ،هەروەه����ا دورکەوتنەوه لە خانەکانی پێست و دروستبونی چینێکی  .2دەتوانرێت گی����راوەی رۆنی جگەری وەک س����ابونی گلیس����رین و پاککەرەوە گەرم بپۆش����رێت ،بۆ ئەوەی پێس����ت لە
وشکبونەوە پارێزراوبێت.
مەلەکردن لەو حەوزانهی رێژەی کلۆریان ئەستوری وش����کهەاڵتو .توشبوانی ئەم ماسی بەکاربهێنریت ،کەمی فیتامین( )Aکرێمیەکان.

کلیۆپاترا Cleopatra

دەربارەی
کلیۆپاترا
حەوتەمین
کچی یەکێک لە
پاشاکانی پتۆلیمیە

یهکێک لهو فیلمانهی کهلهسهر ژیانی کلیۆپاترا بهرههمهێنراوه
◘ نهوژین
کلیۆپاترا شاژنی میسر بو وەك
جوانترین خاتون دەست نیشان کراوە
لە مێژوی شارستانیەتی مرۆڤایەتیدا.
گەورەترین کچ����ی پتۆلیمی یازدەیەم بو
کە کاتێ����ک باوکی م����رد تەمەنی تەنها
هەژدە ساڵ بو ،لهو دهمهدا بو بە پاشای
میسر.
لەو س����ەردەمەدا دابونەریت����ی خێزانی

فیرعەونەکان وا بوە کە هاوس����ەرگیری
ل����ە نێوان خۆیاندا بک����ەن واتە لە نێوان
کەس����ە نزیکەکان����ی خۆیاندا ب����ۆ نمونە
خوشک لەگەڵ برا یان کوڕ لەگەڵ دایکی
خۆیدا ،چونکە فیرعەونەکان بەڕادەییەک
خۆیان ال پیرۆز بوە کە نەیان هێش����توە
«خوێنی پیرۆزی فیرعەونەکان» بڕواتە
جەس����تەی کەس����ێکی دور ل����ە خێزانی
فیرعەونیەکان����ەوە ،ههربۆی����ه کلیۆپاترا
لەگەڵ پتۆلێمی برایدا بڕیاری ئەوەیان دا
کە هاوسەرگیری بکەن.

مێژونوس����ەکان دان ب����ەو ڕاس����تییەدا
دەنێن کە جوانیی کلیۆپاترا جوانییەکی
لەڕادەب����ەدەر ب����وە ،بەڕادەی����ەک ک����ە
زۆربەی سیاس����ەتمەدار و دەسەاڵتداری
ئەو کات����ە نەیاندەتوانی بە جوانییەکەی
هەڵنەخەڵەتێن ،کلیۆپاترایش لە بەرامبەر
ئەوەدا سودی لە جوانییەکەی دەبینی بۆ
مەرامی سیاسی.
نوس����ەرە گەورەکان وەکو (شکسپیر و
بێرناردش����ۆ) بەپێزترین ش����انۆنامەکانی
خۆیانیان لەسەر ئەم ژنە نوسیوە لەسەر
بەسەرهاتی ژیان و چارەنوسی.
کلیۆپاترا شاژنی میسر بەناوبانگترین و
یەکەمین����ی ئەو ژنانەیە ک����ە بە درێژایی
مێژو لەس����ەر هیچ ژنێک ب����ەڕادەی ئەو
کتێب و شانۆنامە نە نوسراوە.
بەس����ەرهاتی کلیۆپات����را زیاتر لە هەمو
ژنێک باسکراوەو نوسراوە تەنانەت لەسەر
تەختەی شانۆ هیچ ژنێک بە ڕادەی ئەو
باس نەکراوە.
بە ئێستایش����ەوە دوای تێپەڕبونی چەند
سەددەیەک ،دراماکانی ئەوان لەسەر ژیانی
کلیۆپاترا بە یەکێک لە سەرکەوتوترین و
پ����ڕ بینەرترین ئەو درامانە دادەنرێت کە

مێژونوسەکان
دهڵێن جوانیی
کلیۆپاترا لە
رادەبەدەر بوە

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.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه:
تهلهفۆن:
07480207400

لە ئەمری����کا و ئەوروپا و تەواوی جیهان
پیشان دەدرێت.
زۆر ل����ە ج����ارەکان بۆ نواندن����ی ڕۆڵی
کیلۆپات����را ل����ە فیل����م و ش����انۆکاندا
جوانترینی ئەکتەرەکانی سینەما و شانۆ
هەڵدەبژێرن ،بۆ ڕۆڵبینینی کلیۆپاترا.
ئهو حەوتەمین کچی یەکێک لە پاشاکانی
پتۆلیمیە.
سیزار دوای س����هرکهوتنی ،کلیۆپاترای
کرد به ش����اژن و دەس����ەاڵتداری میسر
لەگەڵ خ����ۆی دا .به پاپۆڕێکی گەورەوه
سەفەرێکی درێژیان به بەدرێژایی ڕوباری
نیل پێکهوه کرد که سیزار و کلیۆپاترا
یەک مانگ لەس����ەر روباری نیل مانەوە ،ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
کە ل����ە مێژودا ب����ە مانگ����ی هەنگوینی
gmail.com
(کلیۆپاترا و سیزار) ناسراوە .
کلیۆپاترا ،بهوپێیهى وهك باس����دهكرێت
خۆش����ترین ژیانی بردە س����ەر لە ماوەی فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
تەمەنیدا بەتایبەت لەو کاتەدا ،ههربۆیه
وهك هێمایهك بۆ جوانى و خۆشگوزهرانی
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئاماژهى بۆ دهكرێت.
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە:
www.radiodang.org
شاران بەرزنجی

