ژمارە ( )7یهکشەممە 2017/6/18
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

بهرێوهبهره
ژنهكهى ناحیهى
قۆرهتو:پۆستهكهم بۆ
پیاو جێناهێڵم

«ژنان هۆشیار بوونهتهوه و لهبهرانبهر پێشێلكردنى مافهكانیان سكااڵ تۆمار دهكهن»
◘ نةوذين
بهپێى بهدواداچوونى پهیامنێرانى
نهوژین  ،رێژهى توندوتیژى بهرانبهر
ب ه ژنان و سكااڵ تۆمار كردن لهالیهن
ژنانهوه ل ه  6مانگى سهرهتاى ئهمساڵ
دا  ،بهراورد ب ه  6مانگى سهرهتاى
ساڵى رابردوو ڕووى لهههڵكشان
كردووه.
زۆربهى ئهو ژنانهى بۆ سكااڵ تۆماركردن
سهردانى دادگا و بهرێوهبهرایهتیهكانى
بهرهنگاربوونهوهى توندوتیژیان كردووه
 ،سكااڵیان لهس���هر هاوسهر و كهس و
كاریان ك���ردووه و تۆمهتباریان كردوون
بهوهى توندوتیژیان بهرانبهر نواندوون.
ڤیان س���ابیر ،بهرێوهبهرى س���هنتهرى
 pdoل��� ه گهرمی���ان ،بهنهوژی���ن ى
راگهیاند «قهبوڵ نهكردنى س���وكایهتى
و توندوتی���ژى لهالی���هن ژنان���هوه
دهرئهنجامى هۆشیاربونهوهیانه بهرانبهر و حكوم���هت و رێكخراوه نێودهوڵهتى و
مافهكانیان».
نێوخۆییهكانهوه كارى زۆر لهسهركراوه،
وتیشى «پێچهوانهى س���ااڵنى رابردوو دۆس���یهى توندوتیژیه بهرانبهر بهژنان،
ژنان هۆشیار بوونهتهوه و ئهشكهنجهدان بهجۆرێك كهپێشتر پهرلهمان یاساكانى
و س���وكایهتیهكان ناش���ارنهوه ،بهڵكو ههمواركردووهتهوه و سزاى قورسى بۆ
لهرێگهى س���كااڵ تۆماركردنهوه ههوڵى تاوانبارانى دۆسیهكانى ژنان داناوه.
وهرگرتنهوهى مافهكانیان دهدهن».
هاوكات فریاد هیدای���هت ،بهرێوهبهرى
یهكێك لهو دۆسیانهى لهالیهن پهرلهمان بهرهنگاربونهوهى توندوتیژى دژى ژنان

مندااڵن خهونى بوون ب ه
ئهستێرهیان ههیه

لهقهزاى كفرى  ،ه���ۆكارى زیاد بوونى
رێ���ژهى س���كااڵ تۆماركردن���ى لهالیهن
ژنان���هوه بۆ ب���هرز بوونهوهى ئاس���تى
رۆش���نبیریان گێرای���هوه  ،بهنهوژین ى
وت «سهرهراى زۆرى سكااڵكانى ژنان،
بهاڵم تاوانى قورس���ى وهكو كوشتن و
سوتاندن و دهسترێژى سێكسى بۆسهر
ژنان كهمیكردووه».
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پێشتر پهنابردنى ژنان بۆ دادگا و الیهن ه
پهیوهندیدارهكان بۆ س���كااڵ تۆماركردن
بهعهیب��� ه ههژمارد دهك���را ،بۆی ه ژنان
س���هربارى ئهش���كهنجهدانیان ،خۆیان
لهپهنابردنه ب���هر دادگا بهدوور دهگرت
 ،بهاڵم لهئێس���تادا تۆماركردنى سكااڵ
لهالی���هن ژنانهوه لهحاڵهت���هوه بووهت ه
دیاردهیهكى ئاسایى .

گهرمیان ش���هڵتهرى تایبهت ب ه داڵدهدانى ژنانى
تێدا نیه
◘ نهوژین
تا ئێستا لهگهرمیان دا شهڵتهرێكى
تایبهت به داڵدهدانى ژنان دروست
نهكراوه بۆ هێشتنهوهى ئهو كچ
و ژنانهى كه بههۆى كێشهى
كۆمهاڵیهتیهوه مهترسى لهژیانیان
دروست دهبێت ،سهرجهم ژن و كچ ه
ههڕهشه لهسهربووهكان رهوانهى
شهڵتهرهكانى سلێمانى دهكرێن.
عهقی���د لهمیع ه محهم���هد ،بهرێوهبهرى
بهرێوهبهرایهت���ى بهرهنگاربوون���هوهى
توندوتی���ژى دژى ژن���ان لهگهرمی���ان،
بهنهوژی���ن ى راگهیاند«لهگهرمی���ان دا
تهنها ش���هڵتهرێكى  72سعاتى ههیه ،

ك��� ه تێیدا ئهو ژن و كچانه بهش���ێوهى
كاتى دههێڵرێنهوه ك ه ههڕهش���ه لهسهر
ژیانیانه».
وتیشى«گهر لهماوهى ئهو  72سعاتهدا
كێش���هى ژنهك��� ه چارهس���هر بكرێ���ت
دهدرێت���هوه كهس و كارهك���هى  ،گهر
چارهس���هریش نهكرا رهوانهى سلێمانى
دهكرێ���ت ،ب���ۆ ه���هردوو حاڵهتهكهش
بریارى دادوهرى دهوێت».
س���هبارهت ب��� ه ه���ۆكارى نهكردنهوهى
ش���هڵتهر لهگهرمی���ان دا ،بهرێوهبهرى
بهرێوهبهرایهت���ى بهرهنگاربوون���هوهى
توندوتی���ژى دژى ژن���ان لهگهرمی���ان،
وتى«كردنهوهى ئهو ههموو ش���هڵتهره
بهپێویس���ت نازانرێت و شهڵتهر بهپێى
پێویستى دهكرێتهوه».

ژنان ئاستهنگ ه
كۆمهاڵیهتیهكان
تێكدهشكێنن
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توش���بوانى نهخۆش���ى هیمۆفیلی���ا و تاالس���یما ب���ێ
نهخۆشخانهن
◘ نهوژین
سهربارى ههبوونى ژمارهیهك نهخۆشى
هیمۆفیلیا و تاالسیما له گهرمیان
 ،بهاڵم تا ئێستا نهخۆشخانهى
تایبهت بهچارهسهركردنى ئهو جۆره
نهخۆشخانه لهم ناوچهیهدا بوونى
نی ه و نهخۆشهكان ناچارن بهردهوام
هاتووچۆى نهخۆشخانهكانى سلێمانى
بكهن.
بهرێوهب���هرى
عوم���هر
دهرون
بهرێوهبهرایهت���ى چاودێ���رى و
گهش���هپێدانى كۆمهاڵیهت���ى گهرمیان،
بهنهوژی���ن ى راگهیان���د «لهس���نورى
گهرمیان دا  168نهخۆش���ى تاالسیماو
هیمۆفیلی���ا بوونیان ههی��� ه  ،ك ه هیچ
نهخۆش���خانهیهك لهگهرمیان بوونى نی ه
بۆ چارهسهركردنیان».
وتیش���ى«:ئامارى ژمارهى نهخۆشهكان

ورد نین  ،بهو پێیهى تهنها ئامارى ئهو
نهخۆش���انهمان الیه كه نهخۆشى موچ ه
خۆرن  ،ئهگینا ژمارهك ه زیاتره ».
بهرێوهب���هرى بهرێوهبهرایهتى چاودێرى
ى گهش���هپێدانى كۆمهاڵیهتى گهرمیان،
ئاماژهى بهوهش���كرد لهساڵى 2013هوه
تۆڕى پاراس���تنى كۆمهاڵیهت���ى فایلى
لههیچ نهخۆش���ێك وهرنهگرتووه  ،بۆی ه
لهوكاتهوه ناوى هیچ نهخۆش���ێك الیان
تۆمار نهكراوه.
دهرون عومهر،دهشڵێت«:سودمهندانى
بهشى پاراس���تنى كۆمهاڵیهتى ئهو بڕه
پارهیه بهشى پێداویستیهكانیان ناكات
و چونك��� ه ئ���هوان تهنها ب���رى ()90
ههزاردینار وهردهگرن».
رونیش���یكردهوه«:ئومێد دهكهین دوای
تهواوبونى دوباره پشكنینهوهى خاوهن
پێداویستی ه تایبهتهكان و البردنى موچ ه
خۆرى نایاسایی رێژهكهیان كهمبێتهوهو
بری پارهكهیان زیاد بكرێت».

قەیرانی دارایی خەونی
کەنیشکان دەکوژێت
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راپۆرت
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کۆمەڵگای پیاو سیاسەت بە ژنان رەوانابینێت
ژنان دەڵێن بۆ
خۆمان ماندوبکەین
کاتێک راکانمان
لەالیەن پیاوانەوە
وەرناگیرێن

◘ نهوژین،
زریان محمهد ،جوان ه جهلیل
سەرەڕای ئەوەی لە هەرێمی
کوردستاندا بەربەستەکانی
بەشداریکردنی ژنان لە کایەی
سیاسییدا تا رادەیەک هەڵگیراون،
بەاڵم لە ناوچەی گەرمیاندا
بەربەستەکان زیاترن .بەشداریکردنى
ژنان لە کایەى سیاسى لە گرنگترین
رەگەزەکانى دیموکراسییە ،ئەمە
سەرەڕای ئەوەی وەچەرخانێکى
سیاسى و کۆمەاڵیەتی و ئابورییش
دەبێت.

ل���ە هەرێمی کوردس���تان ،هێش���تاش
بەشداریی ژنان تا رادەیەک سنوردارە کە
زۆر لە ژنانی چاالکی سیاسیی نیگەرانیی
خۆیان لەو بارەوە دەردەبڕن.
شەیما جەمال کوێخا ،مامۆستاى زانکۆ
و ئەندامى دەس���تەى کارگێڕیى مەکۆى
کەالرى بزوتنەوەى گۆڕان ،س���ەبارەت
بە کەمى ب���ە «نەوژی���ن»ی گوت کە
«بیروب���اوەرى رۆش���نبیرىی و ئاینیى
و کۆمەاڵیەتی���ى کۆمەڵگاى کوردیى بە
گش���تى و ناوچەى گەرمیان بەتایبەتى،
رێگرە لە بەشداریکردنى ژنان لە کایەى
سیاسیدا».
ئەو رەخنەی لە ژنانیش گرت کە ژنان
خۆیان بەربەستیان دروستکردوە لە پێش

خۆیان بەو پێی���ەى هەوڵنادەن خۆیان
خۆیان دەربخەن یاخود بێنە پێش���ەوە
بە هۆى ئەو تێگەشتنە هەڵەیەى کە لە
ناخیاندا چەسپیوە ،بەوەى کە سیاسەت
تەنها کارى پیاوە».
عەقڵییەت���ی پیاوس���االریی کۆمەڵگای
کوردیی وای کردوە ژنان لە سیاس���ەتدا
هەمیش���ە لە پەراوێ���ز بمێننەوە .ئەمە
بۆ گەرمی���ان راستتریش���ە ،هەر وەک
شەیما دەڵێ« ،کە بە پێى هەڵکەوتەى
جوگرافى ناوچەى گەرمیان و بااڵدەستیى
پیاوان لە کۆن���ەوە ،هەروەها لە غیابى
دیموکراسیى و مافى مرۆڤ و هەیمەنەى
عەقڵ���ى عەش���ایەریى و ئاینیى و بارى
ئابورى خەڵکى ناوچەکەو الوازى حیزبە

سیاسییەکان ،بەشداریی ژنان سنوردار
بوە».
لە پاڵ ترس و کەمیى بەش���داریکردنى
ژنان لە کایەى سیاسییدا ،کۆمەڵیک ژن
لە کایەی سیاسییدا هەن کە توانیویانە
ئەو بەربەستانە بشکێنن و جیگاى خۆیان
لە کایەى سیاسیى و کارگێڕیى ناوچەى
گەرمیاندا بکەنەوە ،ئەگەر چى هێش���تا
ئەو بەشدارییە لە ئاست بەشداریی ژنان
لە دونیای پێشکەوتودا نییە.
نغ���دە مەحەم���ەد فای���ق ،بەرپرس���ى
ئەنجومەنى ئافرەتانى دەڤەرى گەرمیانی
سەر بە یەکێتیى ئافرەتانى کوردستان
هاوڕایە ک���ە لە هەرێمی کوردس���تاندا
بەش���داریی ژن���ان هێش���تا لە ئاس���ت
چاوەڕوانیی رێکخراوەکانی داکۆکیکردن
لە مافی ژنان نییە.
ئ���ەو بە «نەوژی���ن»ی گوت«:لەگەڵ
ئەوەش���دا ئافرەتى ئێمە پێویس���تى بە
متمانەى زیاترى کۆمەڵگا هەیە ،بەوەى
هیچ جیاوازییەک نییە لە نێوان ئافرەت
و پیاودا لە ئەنجامدانى کارى سیاسییدا،
وەک دەبینین ئەو بوارانەشى کە ئافرەت

تیایدا بەشدارە سەرکەوتو بوە».
ئەمەش���ی بۆ قس���ەکانی زیادکرد«:بۆ
نەهێش���تنى جیاوازیىە جێندەرییەکان،
پێویس���تە رێژەى ئافرەت���ان زیاتر بێت
لەم بوارەدا بۆ ئەوەى کەیسى ئافرەتان
ببێت بە کەیسێکى گشتى کۆمەڵگا».
ش���ەیما ج���ەالل جەخ���ت ل���ەوە
دەکاتەوە«:کەمتەرخەمی���ى ژن���ان
خۆیان وناکۆکیی نێوان ژنان خۆیان لە
هەمو رویەکەوە وایکردوە کە هەمیش���ە
سیاسەت بۆ ژنان قوڕس بێت».
ئەو رەخنەش ل���ە پیاوان دەگرێت کە
تێگەیشتنێکیان الی ژنان دروستکردوە
ک���ە رای ژن���ان ل���ە سیاس���ەتدا ب���ە
هەن���د وەرناگیرێ���ت ،هەر بۆی���ە ژنان
دەڵێن«:بۆچ���ی خۆم���ان ماندو بکەین
کاتێ���ک راکانمان [لەالی���ەن پیاوانەوە]
وەرناگیرێن».
ئاریان رەئوف ،مامۆستاى زانکۆ سەبارەت
بە بەبش���دارینەکردنى ژن���ان لە کایەى
سیاسییدا لە گەرمیان دەڵێت«:الیەنى
کۆمەاڵیەتی���ى و رۆش���نبیریى هۆکارى
سەرەکیى بەشدارینەکردنى ژنانە».
باس���ی لەوەش���کرد»:کە تۆخبونەوەى
الیەنى کۆمەاڵیەتیى لە ناوچەى گەرمیان
لە ئێس���تا و ل���ە رابردوش���دا هۆکاری
س���ەرەکیی پش���تی بەش���دارینەکردنی
ژنانە».
ئاری���ان رەئ���وف رەخن���ە ل���ە پیاوان
دەگرێ���ت و ب ه هۆكاری���ان دهزانێت بۆ
بهشدار نهبونى ژنان ل ه كایهى سیاسیدا
و دهڵێت ژنیان لە سیاس���ەت تۆراندوە
چونکە ئەگەر ژنێک بەش���دارى لە کارى
سیاس���یدا کردبێت بە جۆرێک ناشرین
کراوە لە الیەن پیاوانەوە ترسى لە دڵى
ژنانى ئەم جیلەى ئێس���تا دروستکردوە
کە نەوێرن بەشدارى سیاسەت بکەن.

گروپهکانی فهیسبوك

رێگهیهكى نوێ بۆ دهست گهیشتنى كچان و ژنان ب ه چاالكیه رۆشنبیریهكان
◘ نهوژین،
شۆخان حهمهساڵهح,سازان مستهفا
بهشێك ل ه كچان و ژنان لهرێگهى
گروپ نێو تۆڕى كۆمهاڵیهتى
فهیسبوكهوه بیر و ڕا دهگۆرنهوه و
چاالكى رۆشنبیرى ئهنجام دهدهن
 ،ئهمهش بهرێگهیهكى گونجاو بۆ
دهربازبونى كچان و ژنانى گیرۆده
بوو بهكلتورى خێڵ  ،لهكۆت و بهنده
عهشایهریهكان دادهنرێت.
زۆرێك لهكچان و ژن���ان لهالیهن كهس
و كارهكانیان���هوه ب���وارى دهرچوون و
بهش���دارى كردنیان لهكۆڕ و سیمیناردا
پێنادرێت  ،ههربۆی ه رهنگه ئهو گروپان ه
جێگهى كۆڕ كۆبونهوه رۆشنبیریهكانیان
بۆ بگرێتهوه  ،گهر بۆ گفتووگۆى الوهكى
و كات بهسهربردن بهكاریان نههێنن.
دانانى گروپ لهنێ���و تۆڕى كۆمهاڵیهتى
فهیسبوكدا بووهته دیارده  ،بهشێوهیهك
كه ههر كۆمهڵه كچ و ژنێكى هاوڕێ یان
هاوپیشه گروپێكى تایبهتیان بۆ خۆیان
داناوه و لهرێگهی���هوه  ،بهردهوامى ب ه
پهیوهندیهكانى نێوانیان دهدهن.
بهپێى وتهى ئهدمینى گروپ ،ئامانجیان
لهدانان���ى ئ���هو گروپ چاتان���ه الیك و
كۆمێنت كردن نیه بۆ یهكترى  ،بهڵكو
ئهنجامدانى كار و چاالكى و گۆڕینهوهى
بیڕوای��� ه  ،ه���هروهك لهرێگهش���یانهوه
ئامۆژگارى و هاوكارى یهكترى دهكهن.
هێش���و فهتاح ك���ه ئهدمین���ى یهكێك
لهگروپهکان���ی نێو ت���ۆڕى كۆمهاڵیهتى
فهیسبوكه ،بهنهوژین ى وت «زیاتر ل ه
دووساڵ ه گروپێکمان داناوه و ئامانجمان
لهو كاره  ،دروستكردنى مینبهرێكى بیر
و ڕا گۆرینهوهیه بۆ ئهو كچ و ژنانهى ل ه
ماڵهوهن و بوارى دهرچوون و تێكهاڵوى
كردنیان نیه».
بهپێى وتهى خۆى  ،گروپهكهى هێش���و
چوار ئهدمین و زیات���ر له پهنجا ههزار
ئهندامى لهناوخۆ و دهرهوهى كوردستان

سودێكى زۆرم
لهگروپهكان بینیوه
و بهتهواوهتى ل ه
كێشهكانى خانمان
تێگهیشتو م

ههی ه  ،بهش���ێوهیهك بهش���داربوهكانى
بهش���دار دهبن ل ه باڵوكردنهوهى پۆست
و رێنمایى كردنى هاورێكانیان.
ئااڵ محهمهد ،كه دانیشتوى شارى كهالر
و ئهندامى گروپهكهیه  ،دهڵێت «یهكێك
لهكارهكانیان ك���ه لهرێگهی گروپهكهوه
ئهنجامى دهدهن ،كۆكردنهوهى كۆمهك
و هاوكاری��� ه ب���ۆ مااڵنى ه���هژار و كهم
دهرامهت».
ئهندامانى گروپ���هكان ،ههفتان ه ژیان و جهختى كردهوه لهوهى سودێكى زۆرى
ئهزمونى خانمێكى س���هركهوتو دهخهن ه لهگروپهكهى بینی���وه و بهتهواوهتى ل ه
بهرباس و گفتوگۆى لهبارهوه دهكهن  ،كێشهكانى خانمان تێگهیشتووه .
بهش���ێوهیهك ههر ك���چ و ژنێك مافى گوڵ���ى ،وتى«:گروپ���هكان زۆر س���ود
وروژاندن���ى پرس���یار و وهاڵمدان���هوهى بهخش���ن و خهرمان���ى زانیاریهكانمان
دهوڵهمهند تر دهكهن».
پرسیارى هاورێكانیشى ههیه.
هێش���و فهت���اح  ،باسیلهوهش���كرد لهالی���هن سهرپهرش���تیارانى گروپهوه
ش���هوانى كۆتای���ى ههفت��� ه بهرنامهى جگ ه ل��� ه پێش���كهش كردن���ى بابهت ه
راس���تهوخۆیان ههیه و ژیانى تایبهتى رۆشنبیریهكان  ،ههروهها وێنه و گرتهى
یهكێ���ك لهئهندامانى گ���روپ دهخهن ه ڤیدیۆی���ى گهیاندنى ئ���هو كۆمهكانهش
بهرب���اس و ههوڵ���ى دۆزین���هوهى رێگا ب ه ماڵ ه ه���هژارهكان ب�ڵ�او دهكرێتهوه
چ���ارهش ب���ۆ گرفتهكانی���ان دهدهن  ،كهلهالیهن ئهندامانى گروپهوه كۆمهكیان
وتى«:لهبهرنامهكانماندا چهندین هاورێ بۆ كۆكراوهتهوه.
راس���تهوخۆ بابهت پێشكهش دهكهن و هێش���و  ،زیاتر بۆ نهوژین دوا و ئهوهى
بینهرى راستهوخۆش���مان گهیشتوهت ه خس���تهڕوو ،بههۆى قهیرانى داراییهوه
بیری���ان لهوه كردووهت���هوه كۆمهك بۆ
نزیكهى  18بۆ  20ههزار كهس ».
گوڵى عهلى  ،ئهندامێكى ترى گروپهكهى خوێندكارانى بهش���ه ناوخۆییهكان كۆ
هێشوه و لهشارى سلێمانى دادهنیشێت  ،بكهن���هوه ،وهك ئ���هو دهڵێ���ت150«:

خوێندكاری���ان لهبهش���ه ناوخۆییهكانى
سلێمانى  ،س���هید سادق و چهمچهماڵ
بهس���هر كردوهتهوه و بهشى یهك مانگ
خۆراكیان بهههر ژورێك داوه».
بهپێى وتهى هێش���و  ،بهرههمێكى ترى
گروپهکهیان كردن���هوهى خولى درومان
ب���ووه بۆ ئهو خانمانهى نهخوێندهوارن
و ح���هز دهكهن ببهنه خاوهن پیش��� ه ،
ك��� ه  10خانم بهش���داربوون لهوتنهوهى
وانهدا .
نۆژهنكردن���هوهى دو خان���و ب���ۆ دوو
خێزانى ههژار و كهم دهرامهت و خاوهن
پێداویستى تایبهت  ،لهگهڵ دابینكردنى
دهرمان و خۆراك بۆ چهند كهس���ێكى
ت���رى خ���اوهن پێداویس���تى تایبهت ،
بهش���ێكى تره له چاالك���ى گروپهكهى
هێشو.
ههروهها گروپهكهى هێش���و بهرنامهى

تایبهتى بۆ مانگ���ى رهمهزان ههبووه ،
ك ه خۆى ل��� ه دابینكردنى جل و بهرگى
ج���هژن دا بۆ  100منداڵ���ى بێ باوك و
دابینكردنى خۆراك دا بۆ 100خێزانى تر
دهبینێتهوه.
شێنێ ئهندامى ترى گروپهکهی هێشوه،
دهڵێت»جگ���ه ل���هكارى خێرخوازى و
رۆشنبیرى  ،تهنانهت لهبوارى چۆنیهتى
خۆراك دروس���ت كردنیشدا سودمان ل ه
ئهندامانى گروپ وهرگرتووه».
باڵوكردن���هوهى ریكالم ب���ۆ كۆمپانیاو
ش���وێنه بازرگانی���هكان یهكێك��� ه لهو
سهرچاوانهى كه راگهیاندن بۆ خۆژیاندن
پشتى پێدهبهستێ  ،ههربۆیه بهشێك
ل ه ئهدمینى گروپهكان ك ه لهبوارى خێر
خوازى دا كاردهك���هن بیریان ل ه پهیدا
كردنى ریكالم و بهدهستهێنانى پارهش
لهو رێگهیهوه كردووهتهوه.

فیچهر
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بهرێوهبهره ژنهكهى ناحیهى قۆرهتو:پۆستهكهم بۆ پیاو جێناهێڵم

◘ نهوژین،
زریان محهمهد ،جوان ه جهلیل
تهنها ژنه بهرپرسهكهى سنورى
گهرمیان ئامادهى دهستبهرداربوونى
پۆستهكهیهتى  ،بهو مهرجهى
پۆستهكهى ب ه ژنێكى تر پڕ بكرێتهوه
 ،ئهوهش لهكاتێكدایه دهستبهرداربوون
لهپۆست لهههرێم دا بوهته ئهستهم و
بهرپرسان تا مردن لهپۆستهكانیان دا
دهمێننهوه.
سروه محهمهد رهش���ید (  39ساڵ )،
تاك ه ژنى س���نورى ئی���دارهى گهرمیان ه
ك��� ه لهپۆس���تى حكومیدای���ه و ناوبراو
ماوهى ده س���اڵه بهرێوهبهرى ناحیهی ه
و لهزۆرب���هى ناحیهكان���ى گهرمیان دا
كاریكردووه ،بهاڵم ئێستا بهرێوهبهرى
ناحیهى قۆرهتووه.
ئهو لهقهزاى كفرى لهدایكبوه و ئێس���تا
نیش���تهجێ ى قهزاى كهالره  ،س���اڵى
 2001كۆلێژى یاس���اى زانكۆى سلێمانى
تهواو كردووه  ،دوات���ر گهراوهتهوه بۆ
گهرمیان و س���هرهتا وهك���و فهرمانبهر
لهدادگا كاریكردووه.
سروه محهمهد لهماڵهكهى خۆى لهقهزاى
كهالر  ،قسهى بۆ نێردراوانى نهوژین كرد
و سهرهتا بهسهرهاتى خۆى گێرایهوه ،
وتى«:ئێم ه تاكو ساڵى  1984و شههید
بوونى باوكم ل ه ناوچهى ش���همێران ل ه
شارهزور ژیاوین».
كاتێك باوكى شههید بووه ،سروه  5ساڵ
تهمهنى بووه و لهو كاتهوه رۆیشتونهت ه

ش���ارى كهالر و لهوێ نیشتهجێ بوون
 ،ب���هاڵم ت���ا س���اڵى  1987بهنهێنى
ژیانیان گوزهراندووه بهو پێیهى خێزانى
پێشمهرگه بوون.
س���روه  ،وتیش���ى«:تا دواى راپهرینى
ساڵى  1991نهمانتوانى ب ه ئازادى بژین،
بهاڵم ل ه دواى راپهرین ئیتر ئاشكرا بوین
و توانیمان دهس���ت ب ه ژیانێكى ئاسایى
بكهین».
سروه  ،سێ خوشك و دوو براى ههی ه
و بههۆى شههید بوونى باوكیان  ،دایكى
ئهركى بهخێوكردنى گرتونهت ه ئهس���تۆ،
ك���ه ب���ۆ گهورهك���ردن و پێگهیاندنیان
چهندین جۆر كاریكردووه.
ههروهها برا گهورهكهش���ى س���هربارى
تهمهن ه كهمهك���هى  ،بهاڵم بۆ هاوكارى
كردن���ى دایكى و پهی���دا كردنى بژێوى
ژیانی���ان  ،وازى ل���ه خوێندن هێناوه و
هاوكارى دایكى كردووه  ،تا خوش���ك و
براكانى بژێنێت و خوێندنیان پێ تهواو
بكات.
تهنه���ا بهرپرس���ه ژنهك���هى گهرمیان،
باس���یلهوهكرد لهالی���هن كهس��� ه
نزیكهكانی���هوه رێگرى لێكراوه تا واز ل ه
خوێندن بهێنێت ،بهو پێیهى تهنها كچى
بنهماڵهكهى بووه ك���ه روویلهدهرهوهى
كهالر كردووه بۆ تهواوكردنى خوێندن.
س���روه  ،دهڵێت«:لهپ���اڵ خوێندن دا،
كاری رێكخراوهیش���م ل���ه ب���وارى ژنان
دا كردووه و بهش���دارى س���هرجهم ئهو
چاالكیان���هم كردوه كهتایب���هت بون ب ه
پرسى ژنان بهبێ جیاوازى سیاسى».
جهختیش���یكردهوه «یهكێ���ك ب���ووه

له دهس���تهى دامهزرێنهرانى كۆمهڵهى
داكۆكیك���ردن ل��� ه ل���ه كهس���وكارى
ئهنفالكراوان له گهرمیان».
س���روه محهم���هد  ،ستایش���ى دایكى
ك���رد و دایك���ى بههۆكارى س���هرهكى
س���هركهوتنهكانى دان���ا  ،ب���هو پێیهى
بۆ ت���هواو كردن���ى خوێن���دن و كار و
چاالكیهكانى پشتیوانى بووه.
دواى ت���هواو كردن���ى زانكۆ لهكۆتایى
ساڵى  ، 2001سروه محهمهد ل ه دادگاى
بهرای���ى كهالر وهكو یاریدهدهرى دادوهر
دهس���ت بهكار ب���ووه ،دوات���ر دادگاى
بهجێهێشتووه و ڕووى لهكارى حكومى
كردووه.
س���روه باسیلهوهكرد كاتێك لهدادگایى
بهرای���ى ك���هالر دهوام���ى ك���ردووه،
رێكخراوهكان و بهرپرس���ان پێشنیارى
وهرگرتنى پۆستى بهرێوهبهرى ناحیهیان
بۆ ك���ردووه  ،ئهویش پێش���نیارهكهى
قهبوڵ كردووه .
ناوبراو  ،وتى«:پێش���نیارى ئهوهیان بۆ
كردم وهكو ژنێك بب���م ب ه بهرێوهبهرى
ناحیهى رزگارى  ،ك ه گهورهترین ناحی ه
بوو  ،ئهگهر چى س���هرهتا ئهمه بۆ من
س���هخت بوو  ،ب���هو پێی���هى ئهزمونم
نهبوو لهو ب���وارهدا  ،بهاڵم ب ه هاوكارى
خێزانهكهم و كهسانى دهوروبهرم توانیم
سهر كهوتوو بم».
بهرێوهبهره ژنهك���هى ناحیهى مهیدان،
درێ���ژهى بهگێرانهوهكهی���داو ئاماژهى
بهوهكرد پێشتر پۆس���تى بهرێوهبهرى
ناحی ه به پیشهیهكى پیاوان ه ناسراوه ،
بۆیه سهرهتا لهالیهن هاورێ نزیكهكانیهوه
تانهى ئهوهى لێدراوه كه پۆستهكهى بۆ
بهرێوهنابرێت  ،وهكخۆى دهڵێت «بهاڵم
سهرس���هختى خۆم وایلێكردم كه تیایدا
س���هركهوتوو بم و بۆماوهى ( )12ساڵ ه
مودیر ناحیهم ».
خێ���زان و ك���هس و كارهكهى س���روه
لهڕووى ئینتیماى سیاسیهوه ل ه حیزبى
شیوعیهوه نزیكن و باوكیشى شههیدى
ئهو حیزبهیه  ،ب���هاڵم وهكخۆى دهڵێت
لهالیهن یهكێتیهوه پێشنیارى وهرگرتنى
پۆستى بهرێوهبهرى ناحیهى بۆ كراوه.
س���روه محهم���هد لهپ���اڵ بهرێوهبردنى
پۆس���تهكهى و راییكردنى ئیش و كارى
دانیش���توانى سنورى ناحیهى قۆرهتو ،
بهشێكى ترى كاتهكانى بۆ بهخێو كردنى
سێ منداڵهكهى تهرخان دهكات.
لهوهاڵم���ی پرس���یارێكى نهوژی���ن دا
ى دهس���تبهردارى
 ،س���هبارهت ب���هوه 
پۆستهكهى دهبێت،ناوبراو وتى«چهندین
ج���ار جهخت���م كردۆت���هوه ئام���ادهم
دهستبهردارى پۆستهکهم بم ،بهمهرجێك
بۆ ژنێك بێت نهك بۆ پیاوێك».

بهناز ،ئهو كچ ه خاوهن پێداویس���تی ه تایبهتهى
دهیهوێت بهها بۆ کاری دهستی بگێڕێتهوه
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلى
بهناز لهتهنیشت كارهكانیهوه وهستابو
كه بهدهست نهخشاندبووى  ،بهدهم
پێكهنینهوه پێشوازى لهو كهسان ه
دهكرد ك ه بۆ بینینى كارهكانى
سهردانى پێشانگاكهیان دهكرد،
جاروباریش نهێنى كاره دهستیهكانى
بۆ سهردانیكارانى پێشانگاك ه
روندهكردهوه.

 پێداویستیهكانم
بهنرخێكى گران دهكرم
و كاره دهستیهكانیم
بهنرخێكى ههرزان
دهفرۆشم

بهناز ئهحمهد (  30س���اڵ ) ،كچێكى
خاوهن پێداویس���تى تایبهت��� ه و تهنها
خهون���ى برهودانه بهكاره هونهریهكانى،
زۆرجار س���هردانى ئهو پێش���انگاو كۆڕ
و كۆبونهوان���ه دهكات كهپهیوهندیدارن
بهكارى هونهرى یهوه .
ئهو كچه خاوهن پێداویس���تیه تایبهته،
ب���هدهم پێكهنین���هوه پێش���وازى لهو
فێرخوازان���ه دهكرد ك ه ب���ۆ فێربوونى
كارى دهستى سهردانیان دهكرد  ،تاك ه
ئامانجیش���ى راهێنان���ى فێرخوازان بوو
لهسهر كارى دهستى .
بهن���ازى بههرهمهن���د  ،ب��� ه نهوژین ى
راگهیاند«:م���ن خ���اوهن پێداویس���تى
تایبهت���م و ههردوو قاچ���م تهواو نین ،
ب���هاڵم توانیومه ئهو بهه���رهى تێمدای ه
برهوى پێبدهم».
بهناز ك ه خۆشهویس���تیهكهى بۆ هونهر
و بههرهك���هى ل ه ئاس���تێكدایه  ،كهم
پێشانگا ههیه سهردانى نهكات  ،دهڵێت
«له ساڵى  2015هوه فێرى كارى چنین
و كارى دهستى بووم  ،بێ بهرانبهریش
خول بۆ مندااڵن دهكهمهوه».
پشتیوانى كردنى لهالیهن خێزان و كهس
و كاری���هوه  ،هێندهى تر گهرم و گوڕى
به بهناز بهخشیوه بۆ بهردهوام بوون و
برهو دان بهكارهكانى .
بهناز وتى«:گهر خێزان و كهس و كارم
یارمهتیدهرم نهبن  ،قورس ه بۆ كهسێكى
خاوهن پێداویس���تى تایب���هت بهردهوام
بێت لهسهر كارهكهى».
بهناز كهدانیشتوى شارى كهالرهو تائێستا
نهچووهته ژیانى هاوسهرگیریهوه ،ماوهى
سێ ساڵیش��� ه پۆلى دوانزهى ئامادهیى

تهواو ك���ردووه ،بهاڵم بهه���ۆى كهمى
نم���رهوه لههیچ زانك���ۆ و پهیمانگایهك
وهرنهگیراوه.
بهناز ،ك ه زیاتر سهرقاڵى كارى دهستى
یه  ،تائێستا س���ێ پێشانگاى بۆ كاره
دهس���تیهكانى كردووهت���هوه  ،كه دوو
پێش���انگایان لهكهالر و پێش���انگاكهى
تریان لهخانهقین بووه.
ئهو كچ ه خاوهن پێداویس���تی ه تایبهت ه
 ،دڵخۆش��� ه بهوهى پێشوازیهكى گهرم
لهالیهن هونهر دۆس���تانهوه لهكارهكانى
كراوه  ،ههروهك دڵخۆش��� ه بههاوكارى
كردنى لهالی���هن رێكخراوهكانى ژنان و
الیهنه پهیوهندیدارهكانهوه.
بهناز ،وتى«:كاتێك پێشانگا دهكهینهوه
رێكخراو ههیه به دابینكردنى ش���وێنى
پێش���انگاك ه هاوكاریمان دهكات  ،بهاڵم
ئهركى دابینكردنى پێداویستیهكانى تر
لهئهستۆى خۆمانه».
گهورهتری���ن گرفتى بهن���از دابینكردنى
پێداویستی ه هونهریهكانیهت  ،بهتایبهت
ك���ه پێداویس���تیهكان بهنرخێكى گران
دهكرێ���ت و كاره دهستیهكانیش���ى
بهنرخێكى ههرزان دهفرۆشێت.
بهناز درێژهى ب ه قس���هكانى داو ئهوهى
ب���ۆ نهوژی���ن روونك���ردهوه ،لهالی���هن
چهند ش���وێنێكهوه داوای���ان لێكردووه
كاریان ب���ۆ بكات  ،بهاڵم داواكاریهكانى
رهتكردوونهت���هوه  ،چونك��� ه وهك ئهو
دهڵێت«:ئامانج���ى ئهوان تایبهتى بووه
و ویس���تویان ه كارهكانى بكهن بهموڵكى
خۆیان».

4
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مندااڵن خهونى بوون به ئهستێرهیان ههی ه

فێرگهیهكى وهرزشى تۆپى پێ بۆ مندااڵنى كهالر دهكرێتهوه

◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
ژمارهیهك وهرزشكارى منداڵى گهرمیان
ك ه خهونى بوون به ئهستێرهى تۆپى
پێیان ههی ه  ،له فێرگهیهكى تۆپى
پێ دا لهكهالر كه ماوهى ساڵێك ه
كراوهتهوه ،مهشق و راهێنان ئهنجام
دهدهن .
فێرگهى تۆپى پێى كهالر  ،لهئێس���تادا
نزیك���هى  90منداڵ���ى فێرخ���واز تێیدا
راهێن���ان ئهنج���ام دهدهن و دهیانهوێت
ب���رهو بهتوانا وهرزش���یهكانیان بدهن ،
ت���ا ل ه داهاتودا وهكو یاریچی بهناوبانگ
دهربكهون.
هۆش���یار حهس���هن  ،سهرپهرشتیار و
دامهزرێنهرى فێرگهى تۆپى پێى كهالر
 ،رونیكردهوه ك ه دهیانهوێت لهرێگهى
فێرگهكهی���هوه مندااڵن بهش���ێوازێكى
ئهكادیمى و تهندروس���ت فێرى وهرزش
بك���هن  ،ت���ا لهداهاتودا بتوان���ن پهره
بهتوانا وهرزشیهكانیان بدهن.
هۆش���یار ،ئهوهش���ى بهنهوژی���ن
وت«:بیرۆك���هى دامهزراندن���ى فێرگ ه
وهرزش���یهك ه بیرۆك���هى خ���ۆى بووه
 ،دهیهوێ���ت ل��� ه رێگ���هى فێرگهكهوه
وهرزشكارى بهتوانا پێبگهیهنێت».
سهرپهرش���تیار و دامهزرێنهرى فێرگهى
تۆپ���ى پێى كهالر  ،سوپاس���ى یانهى
شێروان ه و وهرزش و الوانى كهالرى كرد
بهوهى پش���تیوانى و هاوكارى بوون ل ه
كردنهوهى فێرگهكهدا .
كردن���هوهى فێرگهى تۆپ���ى پێى كهالر

ب���ۆ پێگهیاندنى وهرزش���كارى بهتوانا،
كه یهكهمجاره فێرگهیهكى لهو ش���ێوه
لهگهرمیان دا بكرێت���هوه ،لهكاتێكدای ه
زۆربهى یانه وهرزش���ی ه بهناوبانگهكانى
جیه���ان فێرگ���هى وهرزش���یان ههی ه ،
ههر له منداڵی���هوه یاریزانى تۆپى پێ
رادههێنن و پهروهرده دهكهن .
ههرچهنده لهجیهان دا فێرگهى وهرزشى
رهههندێكى وهرزشیانهى ههیه و ئامانج
لێى پێگهیاندنى وهرزش���كارى بهتوانای ه
 ،ب���هاڵم لهپ���اڵ ئ���هوهش دا ههندێك
لهیانهكان ب���ۆ مهبهس���تى بازرگانى و
فرۆشتن  ،وهرزشكار پێدهگهیهنن.
فێرگ���هى تۆپ���ى پێى ك���هالر مۆڵهتى
كاركردنى لهحكومهت وهرگرتووه  ،تێیدا
وهرزشكاران جگ ه ل ه وان ه وهرزشیهكان و
راهێنانیان لهبوارى وهرزش دا  ،هاوكات
فێرى چۆنیهتى مامهڵ ه كردن و رهوشتى
وهرزشیانهش دهكرێن.
ئاالن جهالل  ،یهكێك��� ه لهو مندااڵنهى
ل ه فێرگ ه ورزشیهكهدا سهرقاڵى وهرزش
كردنه ،دهڵێت«:مامۆستاكانمان لهپاڵ
وهرزش ك���ردن دا  ،هانمان دهدهن بۆ
ئهوهى بخوێنین و گرنگى به خوێندنیش
بدهین».
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وهربگرن بۆ پێشخستنى فێرگهكهیان  .س���هرهتاى دهركهوتنیان لهرێگهى یان ه
گهرمیهوه هاتوچ���ۆى فێرگهكه بكات ،ئهحمهد عومهر  ،یهكێكى تره ل ه منداڵ ه و تیپهمیلییهكانهوه بووه  ،ئێس���تا ئهو
دهش���ڵێت«:حهزم له تۆپ���ى پێ یه و وهرزش���كارهكان  ،وتى«:له فێرگهكهدا یاریزانانه بۆ یانهكانى ترى كوردستان و
دهمهوێت ببم ه یاریزانێكى ناسراو ».
هاورێ���ى زۆرم ههی���ه  ،ههمووم���ان عێراق بهگرێبهست یارى دهكهن  ،بهاڵم
دوو
فێرگهى وهرزش���ى ك���هالر لهالیهن
پێكهوه یارى دهكهین و مامۆستاكانمان هیچكام لهو یاریزانان ه دهرچوى فێرگهى
ه

و
ه
رزشكار
مامۆستاى خۆبهخش���ى وه
وهرزشى ئهكادیمى نهبوون .
راهێنانمان پێ ئهنجام دهدهن».

هێمن خهلیل  ،مامۆس���تاى خۆبهخشى
فێرگهى وهرزش���ى كهالر  ،بهنهوژین ى
وت«:ئێم ه لهڕووى مادى و مهعنهویشهوه
پێویستمان بههاوكارى یه».
وتیش���ى«:فێرگهك ه رۆژ ل���هدواى رۆژ
ل ه فراوان بووندایه  ،گهر پش���تیوانمان
ههبێت دهتوانین بهش���ێوهیهكى باشتر
نهوهى ئاینده پێبگهیهنین».

گهرمیان یانهى وهرزشى تایبهت بهكچانى تێدا نی ه
كچه وهرزشكارهكان پێیانوایه یانهى كچان خهونێكه و نایهت ه دى
خهونى من و ههموو
كچه وهرزشكارێكى
گهرمیانى دامهزراندنى
یانهیهكى تایبهت
بهكچانه

◘ نهوژین،
شۆخان حهمهساڵهح -سازان مستةفا
لهكاتێكدا ژمارهیهك وهرزشكارى
بهتواناى كچ بوونیان ههی ه  ،بهاڵم تا
ئێستا لهگهرمیان دا یانهیهكى وهرزشى
تایبهت به كچان دانهمهزرێنراوه  ،ك ه
دامهزراندنى ئهو یانهی ه خهونى كچ ه
وهرزشكارهكانى گهرمیان ه .
نهبوونى یانهى وهرزشى تایبهت بهكچان
لهگهرمیان  ،لهكاتێكدایه ل ه ناوچهكانى
ههولێر و س���لێمانى یان���هى تایبهت ب ه
كچان ههن و سااڵنه بهشدارى پێشبركێ
وهرزش���یهكان دهك���هن  ،ههندێكج���ار
ئهنجامیش بهدهست دههێنن.
ئهگهرچ���ى ه���ۆكارى نهبوون���ى یانهى
وهرزش���ى تایبهت بهكچ���ان بۆ گرفتى
ئابورى و دارایى دهگێردرێتهوه  ،بهاڵم
بهشێكى ترى كێش���هكه پهیوهندى ب ه
بایهخ نهدانى ئهم دهڤ���هرهوه ههی ه ب ه
بوارى وهرزش���ى كچان ،بهشێكى ترى
پهیوهندى به كلتورى ناوچهكه و كهمى

وهرزشكارى كچ بهراورد بهوهرزشكارى
پیاوان ههیه.
چن���ور مهحم���ود  ،كچ ه وهرزش���كارى
یانهى ش���ێروان ه  ،كه ماوهى  13ساڵ ه
س���هرقاڵى وهرزش كردن��� ه و لهزۆربهى
چاالكیه وهرزش���یهكان دا بهشداربووه
و چهندی���ن میدالیاى بهدهس���تهێناوه،
نیگهران��� ه لهوهى ماوهى س���ێ س���اڵ ه
هی���چ چاالكیهكیان ئهنجام ن���هداوه و
خزمهتگوزارى وهرزش���ى پێویستیش بۆ
كچانى وهرزشكار دابین ناكرێت.
چنور كهدوا بهش���دارى ل ه پێش���بركێى
وهرزش���ى دا  ،بهش���دارى كردن بووه
لهپێشبڕكێ وهرزش���یهكهى كهركوكدا،
ك��� ه پلهى س���ێیهمى بهدهس���تهێناوه،
دهڵێت«:خهون���ى من و ههم���وو كچ ه
وهرزش���كارێكى گهرمیانى دامهزراندنى
یانهیهكى تایبهت بهكچانه».
بهب���رواى چن���ور  ،دامهزراندنى یانهى
تایب���هت بهكچان كارى زۆر پێویس���ت ه
و خهونێك ه بهئاس���انى نایهتهدى  ،بهو
پێیهى دامهزراندنى یانهى لهو ش���ێوه،
پێویس���تى ب ه دروستكردنى ژێرخانێكى

وهرزشى پێش���وهخت ههیه بهچاودێرى
كهسانى پسپۆر.
نهبونى یانهیهكى وهرزشى تایبهت كچان
لهگهرمی���ان  ،لهكاتێكدای���ه گهرمی���ان
بهخانهقینهوه چوار یانهى وهرزش���ى و
دهیان تیپلى میللى تێدایه.
تهڵع���هت س���هعدواڵ  ،بهرێوهب���هرى
وهرزش و الوان���ى گهرمیان  ،بهنهوژین
ى وت«:ههم���وو یانهكان���ى گهرمیان،
یان���هى تایبهت بهكچانیان ههیه  ،بهاڵم
تا ئێس���تا كهس بیرۆكهى دامهزراندنى
یانهیهكى تایبهت بهكچانى پێش���كهش
نهكردووه».
بهرێوهبهرى وهرزش و الوانى گهرمیان،
ئاماژهى بهوهشكرد دروستكردنى یانهى
تایبهت بهكچان ئاسان نیه  ،بهو پێیهى
گهر كهس���ێك بیهوێت ئهو كاره بكات،
دهبێت خاوهنى یاریگاى وهرزشى و ژێر
خانى وهرزش���ى بێت لهڕووى یاریگا ،
ه���ۆڵ  ،مهلهوانگ ه و پێداویس���تیهكانى
ترهوه.
لهبهرانب���هردا چن���ور مهحم���ودى كچ ه
وهرزش���كار  ،پێیوای���ه گهرمیان كچ ه

وهرزش���كارى بهتوان���ا و مامۆس���تاى
وهرزش���ى باشیش���ى تێدای���ه ،ب���هاڵم
الیهنێكی���ان پێویس���ت ه ببێت ه چهترێك
بۆی���ان و كۆیان بكات���هوه و یانهیهكى
باشیان لێ پێكبهێنێت.
چنور ،وتیش���ى«:ئێمهش پێمانخۆش ه
یانهیهكم���ان ههبێ���ت و وهك���و كچانى
ههولێر و س���لێمانى بهش���دارى بتوالت
بكهین».
هاوكات بهرێوهب���هرى وهرزش و الوانى
گهرمی���ان  ،الرى نیه ل���هوهى گهرمیان
كچه وهرزشكارى بهتواناى لهبوارهكانى
( گۆڕهپان و مهیدان  ،بال ه  ،باس���كه)
تێدای ه و له پێش���بركێ ى سهر ئاستى
عێراق و كوردستان بهشداریان كردووه.
تهڵعهت وتى«:ساڵى پار كچانى یانهى
ش���ێروان ه لهسهر ئاس���تى عێراق پلهى
س���ێیهمیان بهدهس���تهێنا ،كه لهشارى
كهركوك ئهنجامدرا».
لهحاڵهت���ى كردنهوهى یان���هى تایبهت
بهكچ���ان دا لهگهرمی���ان  ،پێدهچێ���ت
دهیان كچه وهرزش���كارى تر ئامادهیى
پهیوهن���دى تریان بهو یانهی ه تێدا بێت،
لهئێس���تادا رهنگه ئاماده نهبن لهریزى
یانهكانى تردا كاربكهن.
مهحم���ود ش���ێخ س���یروان س���هرۆكى
یان���هى ناحی���هى رزگارى  ،ئامادهیى
یانهكهى بۆ پشتیوانى كردنى بیرۆكهى
دامهزراندن���ى یانهیهكى تایبهت بهكچان
نیشاندا  ،بهنهوژین ى وت«:لهراستیدا

ئێم ه بهرنامهى كردن���هوهى یانهى لهو
ش���ێوهمان ههبووه و قسهمان لهبارهوه
كردووه ،بهاڵم قهیرانى دارایى رێگربووه
لهبهردهمماندا».
سهرۆكى یانهى رزگارى  ،جهختكردنهوهى
لهسهر بهرزى ئاس���تى وهرزشى كچانى
گهرمیان  ،بهاڵم پێیوای ه جگه لهقهیرانى
دارایى  ،نههاتنه پێش���هوهى كچانیش
ب���ۆ ب���وارى وهرزش و دوور گرتنیان ،
بهش���ێكى ترى ه���ۆكارى نهكردنهوهى
یانهى تایبهت بهكچانه.
الى خۆش���یهوه ئهركان محهمهد رهشید
س���هرۆكى یانهى وهرزشى ش���ێروان ه ،
دهڵێت»نهبوون���ى یانهیهك���ى تایبهت
بهكچ���ان هۆكارهك���هى گرفتى مادى و
كۆمهاڵیهتیه».
بهرپرسهكهى یانهى وهرزشى شێروانه،
روونیك���ردهوه ئهركى یان���هى تایبهت
بهكچان قورسه  ،ئهگهرچى وهرزشكارى
بهتوان���اى كچ ى زۆر ههی���ه  ،چونك ه
كات و پێداویس���تى و كهسى شارهزاى
زۆر دهوێت ،وتیشى«:لهكوردس���تان دا
كچ ه یاریزانى ب���وارى تۆپى پێ و بال ه
و ههندێك���ى تر لهیاری ه جیاوازهكان زۆر
كهمه».
ئ���هركان حهمهرهش���ید  ،پش���تگیرى
یانهكهى بۆ كردنهوهى یانهیهكى تایبهت
بهكچان دهرب���ڕى  ،ههرچهنده پێیوای ه
كچ���ه وهرزش���كارى بوارهكانى وهرزش
كهمه ،وتیشى«:كچان زۆرتر بهشدارى
گۆڕهپ���ان و مهیدانی���ان دهك���رد  ،ك ه
بهه���ۆى قهیرانى دارایی���هوه ئهو جۆره
چاالكیانه راگیراون».
باخ���ان جهباری���ش كهیاریزانێك���ى
دێرین���ى یانهى ش���ێروانهی ه  ،هۆكارى
خۆبهدوورگرتن���ى بهش���ێك لهكچان ل ه
وهرزش ك���ردن ب���ۆ تان ه و تهش���هرى
كۆمهڵ���گا دهگێرێتهوه  ،چونك ه وهكئهو
دهڵێت«:بۆچوونى كۆمهڵگا وابووه ك ه
كچ و وهرزش پێكهوه ناگونجێن».
باخ���ان  ،وتى«:كلتورى عهش���ایهرى
رۆڵ���ى ههبووه له ش���اردنهوهى توانا و
بههرهكانى كچان و ژنانى گهرمیان».
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ژنان ئاستهنگه كۆمهاڵیهتیهكان تێكدهشكێنن

دهیان ژن و كچ ل ه بازارهكان دا ئهو كاران ه دهكهن كه پێشتر به كارى «پیاوانه» ناسراوبوون

◘ نهوژین،
زریان محهمهد_ جوان ه جهلیل
ژنان بۆ پهیدا كردنى بژێوى ژیان
ڕوو ل ه بازار و فهرمانگ ه حكومیهكان
دهكهن و شانبهشانى پیاوان كاردهكهن
 ،بهمهش ئهو كلتورهیان تێكشكاندووه
كه پێشتر رێگهى كاركردنى
لهدهرهوهى مااڵن لێگرتبوون.
لهراب���ردوودا كلت���ورى كۆمهاڵیهت���ى و
خێڵهكى رێگربووه لهبهردهم دهرچوونى
ژن���ان ل��� ه ماڵهكانیان ب���ۆ كاركردن ،
ه���هر ژنێكیش نهچووبایهت��� ه ژێر بارى
ئ���هو كلت���ورهوه دهكهوته ب���هر تان ه و
تهش���هرى كۆمهڵگاو بهچاوێكى نزمهوه
سهیردهكرا.
ل ه ئێس���تادا كاركردنى ژن���ان خهریك ه
ئاس���ایى دهبێت���هوه و ژمارهیهكى زۆر
لهكچان و ژن���ان  ،له فهرمانگه و بازار
و ش���وێنه گش���تیهكان دا كاردهكهن ،
ب���هراورد بهرابردووش چاوی���ان كهمتر
لهسهره.
شهمسه عهبدواڵ (  47ساڵ )  ،ماوهى
س���یانزه س���اڵه لهیهكێك لهفهرمانگ ه
حكومیهكان فهرمانبهر ه  ،نایشارێتهوه
ك ه پێداویس���تیهكانى ژیان پاڵى پێوه
ناوه تا لهدهرهوه كاربكات.
شهمس��� ه  ،ك��� ه زۆر ب��� ه ئیش���هكهى
ئاس���ودهیه ،بهنهوژین ى وت«:رۆژان ه
 7كاتژمێ���ر لهدهرهوه كار دهكهم و زۆر
ماندوو دهبم  ،لهگهڵ ئهوهش���دا ئیشى
ماڵهوهشم لهس���هره  ،بهاڵم هێشتا زۆر
ئاسودهم ».
كاركردنى ژنان لهفهرمانگه حكومیهكان
دا ت���ازه نی��� ه  ،ئ���هوهى تازهی��� ه
بهدهس���تهێنانى ئازادى زیاتره لهالیهن

ژنانهوه ك ه بۆ كارك���ردن ڕوو لهبازار و
شوێنه گشتیهكان دهكهن.
بازارهكانى گهرمیان لهئێستادا ژمارهیهك
ژنی���ان تێدایه  ،كه كارى ش���ۆفێرى و
فرۆش���یارى و دوكان���دارى دهك���هن ،
لهكاتێكدا پێش���تر ئ���هو كاران ه بۆ ژنان
لهڕووى كۆمهاڵیهتیهوه گونجاو نهبوون.
بان��� ه ئهحم���هد (  28س���اڵ )  ،ك ه
كارمهندى س���هنتهریكى تهندروستیه ل ه
گهرمی���ان  ،وهكخۆى ئام���اژهى بۆكرد
ل���هڕووى مادیهوه گرفت���ى نیه  ،بهڵكو
حهزى بۆ كارهكهى ههی ه .
بانه  ،وتى«:لهگهڵ ئاس���وده بوون ب ه
كارهكهم  ،ههستهكهم كارهكهم بووهت ه
هۆى ئیهمال كردنى هاوسهرهكهم ».
بانه  ،هۆكارى بهردهوام بوونى لهس���هر
كارهكهى بۆ ئهوهدهگێرێتهوه ك ه لهگهڵ
خانهوادهى هاوسهرهكهیدا لهیهك ماڵ دا
دهژین  ،وتى«:گهر رۆژێك جیابومهوه و
چوومه نێو ماڵى خۆم  ،واز له كارهكهم
دێنم و كاتهكانم بۆ ماڵ و هاوسهرهكهم
تهرخان دهكهم».
ب���هرز بوونهوهى ئاس���تى هۆش���یارى
كۆمهڵ���گاو گۆران���ى پهیوهن���دى ی��� ه
كۆمهاڵیهتی���هكان و الواز بوونى عهقڵى
خێڵ  ،ئازادى زیاتریان بهژنان بهخشى
ب���ۆ دهرچوون لهم���اڵ و تێكهڵ بوونى
زیاتریان به كۆمهڵگا.
س���هربارى ش���كاندنى بهربهس���تهكان
لهالیهن ژنانهوه  ،بهاڵم هێشتا بهشێك
ل���هو ژنان���هى ل���هدهرهوه كاردهكهن ،
ب���ێ گرفت نی���ن و نهیانتوانیوه وهكو
پێویست هاوسهنگى لهنێوان ئهركهكانى
ماڵهوه و دهرهوهیان دا رابگرن.
س���هرهراى ئهوهى زۆرێك له ژنان ئهو
بهربهس���تهیان ش���كاندوه و ل ه دهرهوه
كار دهك���هن  ،بهاڵم بهش���ێك له ژنان

هێش���تا نهیان توانیوه وهك و پێویست
هاوس���هنگى كارى ماڵ���هوهو دهرهوه
رابگ���رن ،ئهم��� ه جگ ه لهوهى هێش���تا
تارمایى ئاس���تهنگ ه كۆمهاڵیهتیهكانیان
بهسهرهوه ماوه.
دایكى ئ���اراز ( تهمهن  36س���اڵ ) ،
ك ه خاوهنى ئارایشتگایهكى جوانكاریی ه
و ب���ۆ م���اوهى دوو س���اڵ ه ئ���هو كاره
دهكات ،ئاماژهى بهوهكرد هاوسهرهكهى
پێشمهرگهیه و بۆ هاوكارى كردنى ئهو
كاردهكات  ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا دڵى
بهكارهكهى خۆش ه .
دایكى ئاراز  ،وتى«:هاوسهر و منداڵكانم
هاوكارمن  ،گهر هاوكارى ئهوان نهبێت،
ناتوانم كارى ماڵهوه و دهرهوه پێكهوه

بهاڵم رهنگه بهش���ێك ل���هو ژنانهى ڕوو
بگونجێنم».
لهواڵت���ه پێش���كهوتووهكان دا ژن���ان ل��� ه دهرهوهى ماڵهكانی���ان دهكهن بۆ
هاوش���ێوهى پیاوان كاردهك���هن و لهو كارك���ردن ڕووبهڕووى تان ه و تهش���هر
ڕووهوه هیچ جیاوازی���هك لهنێوانیان دا ببنهوه و ئهمهش لهڕووى دهرونیهوه بێ
نیه  ،ك ه رهنگ ه كرانهوهى دهرگاى ههرێم كاریگهر نیه لهسهریان.
بهڕووى واڵتانى ئهوروپ���او ئهمهریكادا س���هنگهر حهمیدى توێژهرى دهروونى،
كاریگهرى لهس���هر گواس���تنهوهى ئهو پێیوایه ئ���هو ژنانهى ل���هدهرهوه كار
دهكهن تهنه���ا لهڕووى جهس���تهییهوه
ئهزمونه بۆ ههرێم ههبووبێت.
ژی���ان عهزیز (تهمهن 33س���اڵ)  ،ك ه ماندوو نابن  ،بهڵكو گرفتى دهرونیشیان
زیات���ر له ح���هوت س���اڵه فهرمانبهرهو دێتهپێش  ،بۆیه پێویستیان بههاوكارى
لهگهڵ كارهكهیدا بهشێوهیهك راهاتووه خێزانهكانیان ههیه ل.
كه ناتوانێ���ت دهس���تبهردارى ببێت  ،سهنگهر وتى«:پێشتر ژینگهى گهرمیان
دهڵێت « هاوس���هر و س���ێ منداڵهكهم بۆ ژن���ان نالهبار بووه ت���ا كاربكهن ،
بۆی ه قورس ه بهم دۆخه نوێ ی ه رابێن و
زۆر هاوكارمن و هیچ گرفتێكم نیه».
س���هربارى كران���هوهى كۆمهاڵیهت���ى  ،توشى ئاستهنگ و نارهحهتى دهبن».

كارمهندى ژن لهدهورى كلینكه پزیشكیهكان كۆدهبنهوه
بهڵكو بوارى كاركردنى بۆ ئهو دهرچووه كه نهخۆشخانهكان گرفتى كهمى پزیشك
◘ نهوژین،
و پێداویستیان ههیه.
دانهمهزراوانهش رهخساندووه.
ژینۆ عهلی _ پهیام جهمال
ههڵگ���ورد حهمید  ،سهرپهرش���تیارى ههڵگورد حهمید وتى«:لهنهخۆشخانهى
كلینك���ى ئێمیرجێنس���ى  ،بهنهوژین ى فریاكهوت���ن ب���ۆ ماوهیهك���ى دیاریكراو
كردنهوهى كلینكێكى  24كاتژمێرى
چارهسهركارى ژن بۆ
وت«:كلینكى ئێمیرجێنسى بهیهكهمین نهخ���ۆش دههێڵرێتهوه  ،وهكو كلینكى
لهكهالر ،دهرفهتى كاركردنى بۆ ژنان
رهخساندووه و كۆمهڵێك كارمهندى كلینكى  24كاتژمێرى سنورى گهرمیان گهرمی���ان بیرم���ان لهوهكردووهتهوه بۆ چارهسهركردنى كچان
ماوهى  24كاتژمێر نهخۆش لهژێر چاوى
دادهنرێت و ساڵى پار كراوهتهوه».
ژنى لهدهورى خۆى كۆكردوهتهوه ك ه
و ژنانى نهخۆش زۆر
وتیش���ى 15«:كارمهند تێیدا كاردهكهن دا بهێڵینهوه».
تێیدا كاردهكهن.
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زۆرن ژم���ارهى ئهو كچان���هى لهبوارى چهندی���ن ژن���ه كارمهن���دى تریش���مان كاركردن ڕوویان لهدهرهوهى ماڵهكانیان
كردووه  ،تهنانهت بهشێكییان ئهو كاران ه
پزیش���كى دا خوێندنیان تهواو كردووه ههیه».
و بروانامهیان بهدهس���ت هێناوه  ،بهاڵم كلینكهكان دهچن ه چوارچێوهى كهرتى ئهنجام دهدهن كهپێش���تر بهپیش���هى
نهبوونى دامهزران���دن وایكردووه ههلى تایبهتهوه و ئامانج لێیان بهدهستهێنانى پیاوانه ناسراو بوون.
كاریان بۆ نهرهخسێت ،بۆی ه كردنهوهى قازانج���ه  ،ب���هاڵم لهگهڵ ئ���هوهش دا س���ارا (  24س���اڵ )  ،ك ه ل ه كلینكى و ژن���ان گۆڕاوه  ،بۆی���ه ژنانیش بوارى
ئهو جۆره كلینكانه تهنها بارى سهرشانى شانبهشانى كهرتى حكومى سودیان ب ه ئێمیرجێنسى كاردهكات  ،باسیلهوهكرد كاركردنیان پێدهدرێت.
نهخۆش���خانهكانى س���وك نهك���ردووه ،خهڵك گهیاندووه  ،بهتایبهت لهمكاتهدا بیركردن���هوهى خهڵ���ك بهرانبهر كچان س���ارا وتى«:ب���اوكان و دای���كان
پێیانخۆش���ه كچهكانیان ل���ه كلینكێكى
پزیشكى دا كاربكهن  ،بهتایبهت بوونى
چارهس���هركارى ژن بۆ چارهسهركردنى
كچان و ژنانى نهخۆش زۆر پێویسته».
بوون���ى كچ���ان و ژنان ل��� ه كلینكهكان
دا وایك���ردووه ،زیاتر كچ���ان و ژنانى
نهخۆش سهردانیان بكات  ،بهو پێیهى
كچ و ژنى نهخۆش ،پێیانخۆش ه سهردانى
الى پزیشك و یاریدهدهرى پزیشكى ژن
بكهن تاوهكو پیاو.
میدی���ا كهری���م كچێكى ترب���وو ك ه لهو
كلینكهدا كاریدهكرد  ،هۆكارى كاركردنى
بۆ شكاندنى ئهو بهربهست ه گێرایهوه ك ه
دێته بهردهم ژنان.
میدی���ا وتى«:لهماڵ���هوه پش���تگیریم
دهك���هن و هانم دهدهن ب���ۆ كاركردن،
گهر پش���تیوانى ماڵهوه نهبێت ناتوانم
بهردهوام بم».
هاوكات ههڵگورد حهمید  ،روونكردنهوهى
زیاترى داو ئهوهى خس���تهڕوو ،كچان و
ژنانى نهخۆش ش���هرم دهكهن باس���ى
وردهكارى نهخۆشیهكانیان بۆ پزیشكى
پیاو بكهن  ،بۆی ه ئهوان چارهسهركارى
ژنیان ههڵبژاردووه تا نهخۆش���یهكانیان
بۆ باس بكهن بهبێ شهرم كردن.

لهماڵهوه پشتگیریم
دهكهن و هانم
دهدهن بۆ كاركردن

بهش���ێك لهو كچ و ژنان���هى ل ه كلینك ه
پزیش���كیهكان دا كاردهك���هن ،لهالیهن
ك���هس و كاریان���هوه هێن���ده ئازادیان
پێبهخشراوه تهنانهت درهنگانێكى شهو
دهچنهوه ب���ۆ ماڵ،چونکه زۆربهى كات
بهشهوان نهخۆش سهردانیان دهكات.
سارا ،وتى«:شهوان ههندێكجار درهنگ
دهچم���هوه بۆ م���اڵ  ،هی���چ رێگریهكم
نههاتوهت ه پێش و بگره هانیشم دهدهن
تا خزمهتى نهخۆش بكهم».
كلینك���ى ئێمیرجینس���ى ،جگه لهوهى
ژمارهی���هك پزیش���ك و یاری���دهدهرى
پزیش���كى تێیدا كاردهكهن ،هاوكات ل ه
تاقیگ���هو دهرمانخان���هش پێكهاتووه،
بهوتهى خۆشیان دهرمانهكانیان لهڕووى
كوالێتى یهوه گونجاوه.
ههڵگورد حهمید ،وتیشى«:بیریان لهوه
كردووهت���هوه لهداهاتویهك���ى نزیك دا
كلینكهكهیان فراوان بكهن ،بۆ ئهمهش
پێویس���تهكا ژم���ارهى كارمهندهكانیان
زی���اد بك���هن و كارمهن���دى زیاترى ژن
وهربگرن».
س���هبارهت بهموچ���هى كارمهندهكان،
وتى«:موچ���ه نادهی���ن ب ه

ههڵگ���ورد
كارمهندهكان ،بهپێى رێژهى ئهو داهات ه
پارهیان پێدهدهین ك ه مانگان ه دهستمان
دهكهوێت ،لێره ههمووی خۆى بهخاوهنى
پرۆژهك ه دهزانێت».
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پیشهى مامانى بهرهو نهمان دهچێت

ئهو ژنانهى جاران لهبهردهستى مامان دا لهدایكبوون  ئێستا خۆیان لهبهردهستى پزیشك دا منداڵیان دهبێت
◘ نهوژین،پهیام لهتیف
پیشهى مامانى لهههرێمى كوردستان
دا بهرهو نهمان دهچێت ك ه ژنان
لهكاتى نزیكبونهوهى وادهى
منداڵبونیاندا سهردانیان دهكردن ،
ئهوهش پهیوهندى ب ه زۆربوونى ژمارهى
پزیشك و نهخۆشخانهكانى تایبهت ب ه
منداڵ بوونهوه ههیه.
مام���ان  ،ئهو ژنان ه ب���وون جاران ڕۆڵى
پزیش���كى ئێس���تاى ژنانیان دهبینى،
لهكات���ى من���داڵ بوون���دا ه���اوكارى و
چارهس���هرى ژن���ان و كۆرپهكانی���ان
دهكردن ،بهو پێی���هى ئهوكات ژمارهى
پزیشك و نهخۆشخانهكان وهكو ئێستا
زۆر نهبوو تا ژنانى دوو گیان سهردانیان
بكهن.
تا سااڵنى نهوهدهكانى سهدهى رابردوو
زۆربهى ژنان بهش���ێوهیهكى سروشتى
و الى مامان���هكان منداڵی���ان دهبوو ،
بهاڵم لهئێستادا زۆربهى ژنان سهردانى
پزیش���كى پس���پۆر دهكهن و لهرێگهى
نهش���تهرگهریهوه منداڵی���ان دهبێت ،
لهگهڵ ئ���هوهش دا هێش���تا مامانهكان
بێ كارنی���ن  ،بهڵكو بهش���ێك لهژنان
سهردانیان دهكهن.
مهلیحه ساڵهح  ،ماوهى  32ساڵ ه كارى
مامانى دهكات و پیشهكهى لهدایكیهوه
بۆ ماوهتهوه  ،ئهم ه جگ ه لهوهى ل ه ساڵى
 1986لهخولێك���ى فێربوون���ى مامانیدا
بهش���داربووه و مۆڵهت���ى وهرگرتووه،
ئێس���تاش لهنهخۆش���خانهى مندااڵنى
كهالر دهوام دهكات ،دهڵێت«:ئێستاش
رۆژانه ژنان سهردانم دهكهن بۆ ئهوهى
لهكات���ى منداڵ بوون دا بهس���هریانهوه
بم  ،تائێس���تاش هیچ ژنێك لهو ژنانهى
لهبهردهس���تى م���ن دا منداڵی���ان بووه
كهسیان گرفتیان نهبووه».
بهپێ���ى وت���هى مهلیحه خ���ۆى  ،گهر
بزانێت ههر ژنێك گرفتى تهندروس���تى
ههیه  ،رهوانهى نهخۆش���خانهى دهكات
تا چارهس���هرى پزیش���كى وهربگرێت و

لهالیهن پزیشكهوه چاودێرى بكرێت.
بهش���ێكى زۆر لهژنانى دووگیان لهكاتى
منداڵ بووندا توشى گرفتى تهندروستى
و خوێن بهربوون دهبن  ،ك ه پزیش���كى
چارهسهرى پێویستیان بۆ دهكات  ،بهاڵم
مامانهكان هیچ شارهزاییهكیان لهبوارى
پزیش���كى دا نی ه و گهر ژن���ان لهكاتى
منداڵ بووندا توشى گرفتى تهندروستى
بن  ،توانایان نی ه چارهسهریان بكهن.
مهلیحه ى مامان  ،ئاماژهى بهوهشكرد
زۆرجار لهكاتى من���داڵ بوونى ژنان دا
دهچن بهشوێنى دا  ،بۆ ئهوهى لهماڵى
ئ���هو ژنان���ه ئاماده بێت ك���ه منداڵیان
دهبێت .
لهئێس���تادا زۆرب���هى ئهو ژنان���هى ل ه
نهخۆش���خانه تایبهت���هكان و لهرێگهى
نهشتهرگهریهوه منداڵیان دهبێت  ،چى
لهالیهن پزیشكى نهشتهرگهرى كار و چى
لهالیهن نهخۆش���خان ه تایبهتهكانیشهوه
برێك���ى زۆر پارهی���ان لێوهردهگیرێت ،
بهاڵم مامان���هكان هیچ بریارێك پارهیان
دی���ارى نهكردووه تا ل���ه كهس و كارى
ژنانى دووگیانى وهربگرن.
مهلیحه ،وتى«:داواى پ���ارهم لهكهس
و كارى هیچ ژنێ���ك نهكردووه  ،بهڵكو
ئ���هوان بهپێى تواناى خۆی���ان پارهیان
پێ���داوم  ،چونكه من زیاتر مهبهس���تم
ئهوهی��� ه خهی���رم بگات  ،ن���هك پارهم
دهست بكهوێت».
بهش���ێكى زۆر لهو ژنان���هى ك ه جاران
الى مام���ان منداڵیان دهب���وو لهڕووى
تهندروس���تیهوه نهخۆی���ان و ن��� ه
منداڵهكانیان گرفتیان نهبوو  ،لهكاتێكدا
لهئێس���تادا نهخۆشخانهكانى تایبهت ب ه
منداڵ بوون پڕ گرفتترین نهخۆشخانهن،
زۆرجاری���ش كێش���ه لهنێوان پزیش���ك
و ك���هس و كارى ژنان���ى دووگیان���دا
ڕوودهدات ،ئهم���ه جگه لهوهى ههندێك
لهژنان لهكاتى نهش���تهرگهرى دا گیان
لهدهست دهدهن.
نهجیبه محهمهد (  57ساڵ )ك ه خاوهنى
شهش منداڵه ،بهنهوژین ى وت«:ههموو
منداڵهكان���م الى مام���ان لهدایكبوون،

لهكاتێك���دا نهخ���ۆم و ن���ه ئهوانی���ش
هیچكاممان گرفتمان نهبووه».
بهب���رواى نهجیب���ه ،ئێس���تاش منداڵ
ب���وون لهبهردهس���تى مامانهك���دا زۆر
باش���تره لهس���هردانیكردنى پزیشك و
نهخۆش���خانهكان  ،چونك��� ه منداڵ الى
مامان بهش���ێوهیهكى سروشتى لهدایك
دهبێ���ت و دوور دهبێ���ت لهكێش���هى
تهندروستى.
مامان���هكان ،جگه ل���هوهى ههندێكیان
خول���ى فێربوونى مامانی���ان بینیووه،
ب���هاڵم خاوهنى هیچ بروانهمهیهك نین و
بهشێكى زۆریشیان ئهو ژن ه بهتهمانهن
ك��� ه زۆربهى تهمهنی���ان لهگوندهكان دا
بهسهر بردووه ،پیشهكهشیان له كهس و
كاریانهوه بۆ ماوهتهوه و فێرى بوون.
لهئێستادا پیشهى مامانى بهرهو نهمان

دهچێت ،بهو پێیهى زۆربهى ژنه مامان ه نزیكبون���هوهى وادهى من���داڵ بوون دا
ی س���هردانى پزیش���ك و نهخۆشخانهكان
بهتهمهنهكان لهژیان دا نهماون ،ئهوان ه 
م���اون ب���هراورد بهجاران ژن���ان كهمتر دهكهن و نایانهوێت بهشێوهى سروشتى
س���هردانیان دهك���هن و ههندێكجاریش منداڵی���ان ببێ���ت ،بهڵك���و پهن���ا بۆ
ئهنجامدانى نهشتهرگهرى و دهرهێنانى
رێگرى لهكارهكانیان دهكرێت.
مامانێك كهداوایكرد ناوى باڵونهكرێتهوه ،كۆرپهل ه دهبهن لهو رێگهیهوه.
ب���ۆ نهوژی���ن دواو ئام���اژهى بهوهكرد ،نێرگ���رز فای���هق  ،ماوهى چوار س���اڵ ه
داوایانلێك���ردووه ل ه نهخۆش���خانهكانى هاوس���هرگیرى ك���ردووه و خاوهن���ى
تایبهت بهمنداڵبوون دهوام بكات یان واز دوو منداڵ���ه ،دهڵێت«:راس���ت ه جاران
ل ه پیشهكهى بهێنێت  ،بهاڵم ئهو دهوام ههمووم���ان الى مام���ان لهدایكبووین،
كردنى رهتكردوهتهوه  ،وتى«:بۆی ه وازم بهاڵم ئێستا پزیشك زۆره و پێویستمان
لهپیش���هى مامانى هێناوه ،چونكه گهر ب ه مامان نهماوه  ،چونكه الى پزیشك
كێشهیهك ڕووبدات سزا دهدرێین ،بهاڵم باشتره و مهترسى كهمتره».
لهگهڵ ئهوهش���دا خهڵك زۆر س���هردانم جهختیش���یكردهوه«:گهر منداڵى ترى
ببێ سهردانى الى پزیشك دهكات ،وهكو
دهكهن».
هاوكات لهگ���هڵ كهمبونهوهى ژمارهى چ���ۆن دوو منداڵهكهى ت���رى لهرێگهى
مامانهكان دا  ،زۆربهى ژنانیش لهكاتى نهشتهرگهریهوه لهدایك بوون».

موى روخسارى ژنان بازارى سهنتهرهكانى لیزهرى گهرم كردووه

◘ نهوژین،
سۆزان خهلیل _سهرگوڵ خهلیل
بهشێكى زۆر ى كچان و ژنان
بهدهست زۆرى موى جهستهیانهوه
دهناڵێنن كه پهیوهندى به تێكچوونى
هۆرمۆنى جهستهیانهوه ههیه  ،بۆی ه
سهردانى سهنتهرهكانى لیزهر دهكهن
بۆ سوتاندن و البردنى موى جهست ه و
روخساریان.
س���هنتهرى لیزهرى ل���ۆرا  ،یهكێك ه لهو
لیزهران���هى رۆژان ه ژمارهیهكى زۆر كچ و
ژن لهناوچ ه جیاجیاكان���ى گهرمیانهوه
بۆ البردنى موى روخس���ار و جهستهیان

س���هردانیان دهكهن  ،كهئ���هم لیزهره لیزهرى بۆ ناكرێت.
دهكهوێت ه بازارى زانكۆى شارى كهالر .دهرون عهلى  ،كهتائێستا  14جار لیزهرى
كاژاو جهعفهر بهرێوهبهرى س���هنتهرى بۆ البردنى موى روخسارى بهكارهێناوه،
لیزهرى لۆرا  ،ئاماژهى بهوهكرد سهربارى دهڵێت«:سودم لهلیزهر بۆ كهمبونهوهى
قهیرانى دارایى بهاڵم هێشتا ژمارهیهكى موى دهم و چاوم بینیووه  ،ههرچهنده
زۆر ك���چ و ژن رۆژان���ه س���هردانیان بنهبڕ نهبووه ».
دهكهن بۆ البردنى موى روخس���اریان  ،زۆربوونى موچهى دهم و چاو و جهستهى
وتى»موى زیاده دهبێته هۆى ناشیرین ئاف���رهت پهیوهن���دى بهتێكچوون���ى
كردنى روخسار و جهستهى ژنان  ،بۆی ه هۆرمۆناتهوه ههی ه  ،كهژمارهیهكى زۆر
ئ���هوان ناچار دهبن ب���ۆ البردنى لیزهر لهكچان و ژنان بهدهستیهوه دهناڵێنن و
بۆ البردنى و ئهنجامدانى جوانكاریش ،
بهكاربهێنن».
لیزهرى لۆرا  ،زیاتر لیزهر بۆ روخسارى سهردانى سهنتهرهكانى لیزهر دهكهن.
كچ���ان و ژن���ان بهكار دههێن���ن  ،ئهو دیمهن (  22ساڵ )  ،وهكخۆى باسیكرد
كهسهشى لیزهر دهكات مهرج ه تهمهنى تائێس���تا  9جار لیزهرى بۆ بنهبڕكردنى
سهروى  18س���اڵ بێت  ،بهپێچهوانهوه موى روخس���ارى بهكارهێن���اوه  ،بهاڵم

دەربارەی
كهمتر س���ودى لێبینیوه  ،چونك ه لیزهر
نهیتوانیوه موى روخسارى بنهبڕ بكات.
ئهو كچ و ژنانهى لیزهر بۆ البردنى موى
روخس���اریان بهكاردههێن���ن  ،راوێژیان
بهپزیشكى پسپۆر نهكردووه  ،لهكاتێكدا
پێش سهردانى س���هنتهرهكان پێویست
دهكات پزیشك هۆكارى نهخۆشیهكهیان
بۆ دهستنیشان بكات.
زۆرب���هى ئهو ك���چ و ژنان���هى لهكاتى
رۆیش���تنى پهیامنێ���رى نهوژی���ن دا بۆ
لی���زهرى لۆرا لهوێ ب���وون  ،جهختیان
لهس���هر ئهوهك���ردهوه ك ه س���هردانى
پزیش���كیان نهكردووه و خۆیان بریارى
بهكارهێنانى لیزهریان داوه.
ل���هو بارهی���هوه كاژاو جهعف���هر وتى:
«لیزهر ب���اش نیه بۆ ئهو كچ و ژنانهى
پێستیان ئهسمهره  ،چونكه پێدهچێت
پێستیان توشى حاڵهتى سوتان ببێت،
بۆیه باش���تر وایه سهرهتا سهردانى الى
پزیش���ك بكهن و ه���ۆكارى تێكچونى
هۆرمۆن���ى جهس���تهیان بزان���ن ،دواتر
سهردانی سهنتهرهکان بکهن تائهوانیش
لهس���هر بنهماى زانیارى دكتۆر جۆرى
لیزهریان بۆ بهكاربهێنن».
كاژاو جهعفهر  ،رێنمایى كچان و ژنانى
كرد بهوهى س���هردانى پزیشك بكهن بۆ
زانینى هۆكارى موى روخساریان ،چونك ه
رهنگ���ه كاریگهرى لهس���هر هێلكهدان و
گۆڕانى هۆرمۆنات ههبێت ،تا پزیش���ك
هۆكارى كێش���هكهیان بۆ دهستنیش���ان
بكات .
ناوبراو وتى«:دواى دانانى چارهس���هر
لهالیهن پزیش���كهوه  ،ئینجا پێویس���ت
دهكات كچ و ژن س���هردانى ئێمه بكهن
بۆ بهكارهێنانى لیزهر  ،دهشبێت پێش
بهكارهێنانى لیزهر و دواتریش ئاگادارى
خۆیان بن».

نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
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رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
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رۆژنامەی نەوژین یەکێکه لە چاالکیەکانی
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كچان تا چهند گرنگى به خوێندنهوه دهدهن؟
◘ نهوژین
خوێندنهوه یهكێكه له بنهما
سهرهكیهكانى پهرهدان به توانا تاك ه
كهسیهكان و ههروهك دهوترێت ئهوهى
ئهزمونت نهكردوه دهتوانى ل ه رێگهى
كتێبهوه دهستت پێی بگا.

به هۆى تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوه
خهڵكى تۆراون ل ه
كتێب

كچان تا چهند گرنگى به خوێندنهوهوه
دهدهن؟ سۆشیال میدیا تا چهند رۆڵى
ههی ه ل ه كهمبونهوهى ژمارهى خوێنهر ؟
بۆچونى چهن كچێك دهخهین ه رو.
تانیا كچێكی دانش���توى ق���هزای كفری ه
ب���ۆ نهوژی���ن وتى « :لهم س���هردهمی
سوش���یال میدیایهدا خوێندهنهوه وهك
بێویست نهماوه چونك ه سۆشیال میدیا
كاریگهری زۆری لهس���هر خوێنهر ههیه،
کتێب بە بێدەنگی
خهڵك زیاتر پهیوهس���ت بووه ب ه تۆره
باشترینت فێردەکات
كۆمهاڵیهتیهكانهوه».
ه

ت���ۆر
ه���ۆى
دهش���ڵێت«:ب ه
و بیر فراوانت
كۆمهاڵیهتیهكان���هوه خهڵكى تۆراون ل ه
دەکات
كتێ���ب دهبی كار لهس���هر ئهوه بكرێت
خوێن���هر ئاش���ت بكرێت���هوه لهگ���هڵ
خوێندنهوه».
ههیفا حهبی���ب ،دهرچویهكى زانكۆیه،
له بارهى گرنگى خوێندنهوهوه دهڵێت :قس���ە کردن���ی کەس���ەکانە ،کتێب بە
«ه���ەروەك وت���راوە کتێب باش���ترین بێدەنگی باش���ترینت فێ���ردەکات و بیر جیاواز ل ه بۆچونى تانیا و ههیفا،روناك
هاوڕێ���ی مرۆڤە،بۆیە ئەب���ێ هەوڵبەین فراوان���ت دەکات ،وات لێدەکا کە زیاتر پێ���ی وای��� ه دۆخ���ى ژی���ان و ژینگهى
باشترین هەڵبژێرین و بێشك بین لهوهى تێبفکری».
كۆمهاڵیهتى كاریگ���هرى تهواویان ههی ه
خوێندنەوە س���ودى خۆی هەیە لە هەر له ب���ارهى ئهوهى چ���ی دهخوێنێتهوه لهسهر ئهوهى تاك حهوسهڵهى خوێندنى
ش���تێك زیاتر کە ئێمە ڕۆژانە خۆمانی ههیفا دهڵێت«:بهو پێیهى پسپۆریهكهم ههبێت یاخود نا.
پێوە س���ەرقاڵ دەکەین ب��� ه تایبهتیش زم���ان و ئهدهبی كوردیی��� ه ههوڵمداوه ئهو ،ه���ۆكارى كهمبون���هوهى خوێنهر
سۆشیاڵ میدیا».
زیاتر ل���ە بوارەکەی خۆمدا بخوێنمەوە ،دهگێرێت���هوه بۆ ئهو دۆخهى ئێس���تا و
ههیف���ا رونیش���یكردهوه« :گرنگتری���ن هەرچەن���دە ئەم���ە مەرجی س���ەرەکی دهڵێت«:ئ���ەم دۆخەی ئێس���تای تاکی
س���وودی خوێندنەوە زیادکردنی توانای خوێندنەوە نیە».
کورد کە نائومێدی لە چەن الوە یەخەی

گرتوه بە تایبەت گەنج کە چینی بااڵیە
لە کۆمەڵگا حەوسەڵەی هیچى نییە».
روناك عهلی ئاماژهى بهوهشكرد «ل ه پاڵ
سۆشیال میدیادا  ،راگهیاندن به گشتى
به هۆكار دهزانێت بۆ دورخس���تنهوهى
خوێنهر ل ه كتێب».
س���ای ه ئیبراهیم ك���ه فێرخ���وازى دوا
قۆناغى ئامادهیی���ه وهك خۆى دهڵێت
به هۆى س���هرقاڵى زۆرى به خوێندنى

وانهكانی���هوه ناتوانێ كات���ى زیاتر ب ه
خوێندنهوه بدات بهاڵم لهگهڵ ئهمهشدا
«خوێندن���هوه ب ه كایهیهك���ى گرنگ و
پیرۆز وهسفدهكات».
سای ه دهڵێت« :سۆشیال میدیا لەئهمڕۆدا
هاریکاریمان دهكات بۆ ڕاپەڕاندنی کار و
کاتی ڕۆژانە بەاڵم بەداخەوە کاریگەری
نەرێن���ی لەس���ەر خوێندن���ەوە بەجێ
هێشتووە».

 10ل ه ناودارترین ژنانى نوسهرى جیهان
◘ نهوژین
ئهگهرچی بهبهراورد به پیاوان رێژهو
ژمارهى نوسهران و ئهدیبانی ژن
ل ه جیهاندا كهمترن ،بهاڵم ئهم ه
واینهكردوه كه لهروى گرنگییشهوه
كهم بن ،بهڵكو ههندێك لهو ژنان ه
توانیویان ه بگهن ب ه ئاست و قۆناغێك
له داهێنان و بهرهوپێشهوهچونى
ئهدهبیی ،كه كهمجار پیاوانى
نوسهریش پێی گهیشتون.
لهم لیستهى خوارهوه ،ئاماژه بهناوى 10
ل ه دیارترین ئهو ژن ه نوس���هران ه دهكهین
ك ه لهبوارى ئهدهب دا خاوهنى ناوبانگ
و كاریگهریی بهرچاون.
 .1جهی .كهى .رۆلینگ
لهناودارترین ژنانى نوس���هرى جیهانه،
ئهم ناوداریهشى دهگهڕێتهوه بۆ زنجیره
رۆمان ه پڕفرۆش���هكهى «هاری پۆتهر»
ك ه تائێس���تا زیاتر ل ه  450ملیۆن دانهى
لێفرۆشراوه.
 .2دانیال ستیل:
بهیهكێك ل ه بهناوبانگترین نوس���هرانى
ئهمریكی ههژم���ار دهكرێت ،كهخاوهنى
جهماوهرێكى زۆره .تائێستا رۆمانهكانى
زیاتر ل��� ه  800ملیۆن دانهى له جیهاندا
لێفرۆش���راوه و هاوكات ب���ۆ  28زمانى
جیهانیش وهرگێڕدراون.
 .3تۆنى مۆریسۆن:
ژن��� ه نوس���هرى ئهمریك���ی ئهفریقی،
بههۆی نوسین و بهرههم ه نایابهكانیهوه
لهساڵی  1993خهاڵتى نۆبڵی بۆ ئهدهب
پێبهخش���را ،ههروهك بهههمان هۆكار
لهس���اڵی  2012خهاڵت���ى «نیش���انهى
ئازادی���ی س���هرۆكایهتى» و خهاڵت���ى
«پۆلیتهرز»ى پێبهخشرا.
 .4ستیفانى مایهر:
خاوهن���ى رۆمان���ى «ش���هفهق»ه ك ه
دواتر كرای ه فیل���م و زنجیره فیلمهكانى
«»Twilightى لێبهرههمهێن���را .ئ���هم
رۆمان��� ه نزیك���هى  100ملی���ۆن دانهى
لێفرۆشراو بۆس���هر زیاتر ل ه  37زمانى
جیهان وهرگێڕدرا .گۆڤارى «فۆربس»

ریزبهن���دى  59ههمی���ن كاریگهرتری���ن
كهسایهتى ساڵی پێبهخشیی.
 .5ماری هیگنز كالرك:
ژن��� ه نوس���هرى ئهمریكی به نوس���ینی
رۆمانى وروژێنهر ناس���راوهو تائێس���تا
 51كتێبی چاپ ك���ردوه ،كه ههمویان
ل ه لیس���تی پڕ فرۆش���ترین رۆمانهكانى
ئهمریكاو ئهوروپادا بون لهو س���ااڵنهى
ك��� ه باڵوبونهت���هوه .تائێس���تاش
رۆمانهكانى برهو و جهماوهرێكى زۆریان
ههی���ه ،یهكێكی���ان تائێس���تا  75جار
چاپكراوهتهوه.
 .6مایا ئهنجیلۆ:
سهرباری ئهوهى لهژیان دا نهماوه ،بهاڵم
(مایا) بهنوس���هرێكى ناودار و خاوهن

كاریگهری���ی ههژمار دهكرێ���ت ،ئهو ل ه باڵوبوی���هوه ،ك���ه دواتر كرای���ه فیلم و
ژیانى دا  7ژیاننامهو چهندی كتێبێكى سهركهوتنێكى باشی بهدهستهێنا .توانى
شیعریی و شانۆنامهو سیناریۆی فیلمی خهاڵتى «پۆلیتهرز» بهدهس���تبێنێت و
ه���هروهك بۆ چهن���د خهاڵتێكى دیكهى
نوسیوهتهوه.
جیهانیش پاڵێورابو.
 .7ئهلێس واڵكهر:
ژن ه نوس���هرێكى ئهمریكیی���ه ،بهزۆری  .9جویس كارۆل ئۆتیس:
ل ه رۆمانى «رهنگى وهنهوش���هیی»هوه ئهم ژنه نوس���هره زیات���ر ل ه  40رۆمانى
ناوبانگى پهیدا كرد ك��� ه ئهم رۆمانهى نوسیوه ،سهرباری ژمارهیهك شانۆنامهو
خهاڵتى «كتێبی نیشتمانى ئهمریكی» كورت���ه چی���رۆك و دیوانى ش���یعریی.
و خهاڵتى «پۆلیتهرز»یشی پێبهخشرا .بهه���ۆی داهێنراوهكانی���هوه ،چهندین
خهاڵت���ى پێبهخش���راوه ،لهوان���هش:
خهاڵتى «كتێبی نیشتمانى» ،خهاڵتى
 .8جۆمبا الهیری:
نوس���هرى بهنگالی-هیندی���ی ،پ���اش «هێنری» و خهاڵتى «مهدالیای مرۆیی
باڵوكردن���هوهى رۆمان���ى «  Theنیشتمانى».
 »Namesakeناوبانگ���ى بهجیهاندا  .10ئهلیزابێل ئهلیندیی:

ژنه نوس���هری چیلیی ،بهوه ناس���روه
ك ه پهیڕهو لهجۆرێك���ى ئهدهب دهكات
كه به «واقیعی س���یحریی» ناسراوه.
لهبهناوبانگتری���ن رۆمانهكان���ى( :ماڵی
رۆح���هكان) و (ش���اری دڕن���دهكان)ه.
بههۆی كارهكانیهوه خهاڵتى نیشتمانى
ئهدهبی ل ه واڵتهكهى پێبهخشراوه ،ههر
لهواڵتهك���هى خهاڵتى س���هرۆكایهتى بۆ
ئازادیی ل ه س���اڵی  2014پێبهخشراوه،
سهرباری پااڵوتنى بۆ وهرگرتنى خهاڵتى
نۆبڵ بۆ ئهدهب لهچهند خولێكى جیاواز
دا.
سهرچاوه:

www.arabfeed.com
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قەیرانی دارایی خەونی کەنیشکان دەکوژێت
باوکم دهڵێت
رێگاکە دورە و
نابێت کچان بەتەنها
بچنە شار بخوێنن

◘ نهوژین،ئاراز زۆراب
بە هۆی قەیرانە دارایییەکان ،چیتر
کەنیشکەکانی گوندەکانی گەرمیان
ناتوانن درێژ بە خوێندن بدەن؛ لە
الیەکەوە کەسوکاریان بە هۆی باری
دارایییان ناتوانن خەرجیی خوێندنیان
بۆ دابینبکەن ،لە الکەی تریش،
کۆتوبەندە کەلتورییەکان رێگرن لەوەی
کەنیشکەکان بەتەنها هاتوچۆی شار
بکەن بۆ درێژەدان بە خوێندن.
بڕگەکان���ى یاس���اى ژم���ارە 8ى
بەرەنگاربونەوەى توندوتیژیی خێزانیی
س���اڵی  2011و زۆر ل���ە یاس���اکانی تر
دەخوازن لەن���او خەڵکدا باڵوبکرێنەوە.
س���ەرەڕای ئەوەی لە زۆربەی ش���ار و
ش���ارۆچکەکانی هەرێم���ی کوردس���تان
هۆشیاریی یاس���ایی لە ئاستێکی الواز
دایە ،بەاڵم لە گون���دەکان ئەو الوازییە
زیاتر هەس���تیپێدەکرێت ،بەتایبەت ئەو
یاسایانەی کە راستەوخۆ پەیوەستن بە

ژیان���ی خێزانیی���ەوە و دژن بە هەندێک
دابونەریتی کۆمەاڵیەتیی.
گوندەکان���ى گاک���وڵ ،س���ەید خلیل،
حەسیرە ،شێرەوەن ،گوبان و قولەبەرز،
وەک زۆر ل���ە ش���وێنەکانی دیک���ەی
کوردستان ،پێویست بو زیاتر ئاشنا بن
و ئاگادارى قەدەغە و س���زاکانى دیاردە
توندوتیژییەکان بن.
یەکێک لە بڕگەکانى مادەى دوى یاساى
ژمارە 8ى ساڵى  ،2011دابڕینى منااڵنى
لەبەر خوێندن قەدەغ���ە کردوە ،بەاڵم
بە هۆی قەیرانە دارایی و ئابورییەکان،
واى لە مندااڵن���ى گوندەکانى گەرمیان
کرد بەش���ێكیان داببڕێن ل���ە خوێندنى
بنەڕەتیی و ئامادەییی���ش ،خێزانەکان
دەڵێن کە ئەوان ناتوان���ن بەم قەیرانە
مناڵەکانی���ان بنێرن���ە قوتابخان���ە و
ک���رێ هاتوچۆیان دابینبک���ەن ،چونکە
کارى کش���توکاڵیی و ئاژەڵداری���ی
دەکەن .بەهۆى قەیرانى دارایییش���ەوە،
بەرهەمەکانمان وەک جاران سودى نییە
و زۆریی منداڵەکانیش���ان پێویستى بە

خەرجى زۆرترە،ئەمە سەرەڕای ئەوەی
کە لە گوندەکان���ى خۆیان قوتابخانەى
ئامادەیی نییە.
ئ���ەو کەنیش���ک و ژنانەى ک���ە نەوژین
بەدواداچونی بۆ کردوە لە سەرجەم ئەو
گوندانەى کە مندااڵنیان تێدا دابڕیون لە
خوێندن دەڵێن«:سەرەڕاى خراپیی بارى
ئابورییم���ان کە ڕێگرب���و لەبەردەممان،
بەربەستێکى ترمان سیستەمى پەروەردە
و دواکەوتن���ى خوێندنى ئەمس���اڵە کە
هی���چ ئومێدێک���ى بۆمان نەهێش���تەوە
چونک���ە بەو ڕێگە دور و کەم خەرجییە
دەڕۆشتین ،دەبینین خوێندنى پۆل هیچ
بایەخ و گرنگییەکى نەماوە و مامۆس���تا
و ئێمەشی بێتاقەتکردوە ،دەشڵێن بۆیە
«بەناچ���ارى دەس���تبەردارى خوێندن
بوین».
داستان محمد )17( ،ساڵ ،یەکێک لەو
قوتابییانەی قەیرانە داراییەکان ناچاریان
کرد خەونەکانی خۆی لە پۆلی نۆیەمدا
بخاتە ژێر گڵ .ئەو بەنیگەرانییەکی زۆر
و دڵێکی پڕ ل���ە خەمگینییەوە ،گوتی:

«پێشتر هیچ کێش���ەیەکم نەبو ،بەاڵم
بەهۆى قەیرانەوە س���اڵی پار لە پۆلی
نۆی���ەم وازم لە خوێن���دن هێنا ،چونکە
دەبوایە بڕۆش���تمایە ب���ۆ قوتابخانەى
گوندى وەلى هەیەر بمخوێندایە ،ئەمەش
ب���ۆ م���ن ئەرکێکى قوڕس ب���و چونکە
بارى ئابوری���ى خێزانەکەمان خراپ بو،
بەردەوامبونیش���م خەرجی���ی و کرێ���ی
هاتوچۆى دەوێت ،ئێستا خەریکى کارى
ماڵم».
داستان تەنها نییە و چەندان قوتابیی و
هاوتەمەن و خزم و دۆستیشی وازیان لە
خوێندن هێناوە.
خەن���دە نامی���ق13 ،س���اڵ ،دەڵێ���ت:
«ل���ە پۆلى هەش���تەم وازم لە خوێندن
هێنا چونک���ە ڕێگاکەمان دورە و کرێى
هاتوچۆى دەوێت».
نەوژی���ن ل���ە بەدواداچونەکانی���دا بۆی
دەرکەوتوە کە لەگ���ەڵ هاتنى قەیرانى
دارایی���دا ژمارەیەک���ى زۆر مندااڵن���ى
گوندەکان���ى گەرمیان���ى ل���ە خوێندن
دابڕان���دوە ،زیات���ر ئەو کەنیش���کانەى
کەتەمەنی���ان لەنێ���وان ()17-١٢دایە،
لەه���ەر الدێی���ەک زۆرترین کەنیش���ک
دابڕاوە ،خێزانەکان و زیاتر کەنیشکەکان
داواکارن لەنێ���و قوتابخانەکانی���ان
خوێندنى خێرایان بۆ بکرێتەوە و درێژە

بە خوێندن بدەن.
لەالیەکى ترەوە ،لەالیەن خێزانەکانەوە
توندوتیژى بەرانبەر بە ژمارەیەکى زۆر
لە کەنیش���ەکانى دەکرێ���ت ،بەوپێیەی
گوندی وا هەیە زیاتر لە  20کەنیش���ک
تێی���دا دابڕێن���راون ل���ە قوتابخانە ،بە
هۆکارى ئابڕوچون ،ئەمەش نیگەرانیی
الى کەنیش���کەکان دروس���تکردەوە
نایانەوێت نەخوێن���دەوار بن ،دایکەکان
و کەنیش���کەکانیش داواکارن ه���ەر لە
قوتابخان���ەى الدێکە مامۆس���تایان بۆ
دابینبکرێ���ت و درێژە بە خوێندن بدەن
و بیان���ۆی دای���ک و باوکوکانیان ببڕن
کە دەڵێن ”نابێت بڕۆن���ە الدێیەکى تر
بخوێنن”.
تابان محمود ٢١،س���اڵ ،چیڕۆکی خۆی
بۆ نەوژین گێڕای���ەوە کە چۆن لەالیەن
باوکیەوە بە بیانوی کەلتوریی «رێگاکە
دورە و نابێ���ت کچ���ان بەتەنه���ا بچنە
ش���اران» خۆی���ی و خوش���کەکانی لە
قوتابخانە دابڕێنراون ،هەرچەندە زیرەک
و لێهاتو بوە لە قوتابخانەدا.
تابان داوا ل���ە دەزگاکانی پەروەردە و
داکۆکی���کار ل���ە مافەکانی من���دااڵن و
ژن���ان دەکات کە ب���ە هانایانەوە بچن و
«داهاتویان نەس���وتێت و قوتابخانەیان
بۆ بکەنەوە».
س���ەرەڕاى ئەوانەی بە ه���ۆی قەیرانی
داراییی���ەوە باروگوزەران���ی خەڵکەوە
وازی���ان لە خوێندن هێن���اوە ،زۆر ژنی
دیکەش هەن کە لە رابردودا ناچارکراون
یان ناچارب���ون واز ل���ە خوێندن بێنن
و ژیان���ی هاوس���ەرگیرییان پێکهێناوە،
بەاڵم خەونەکانی���ان نەمردون .ئەمە بۆ
هەندێک لە پیاوەکانیش راستەو و ئێستا
دەیانەوێت درێژە بە خوێندن بدەنەوە.
ئ���ەو خەونان���ەی دوێن���ێ لەگۆڕنران،
دەیانەوێت ،ئەم���ڕۆ زیندویان بکەنەوە
ئەگ���ەر دەزگا پەیوەندیدارەکان هەر لە
گوندەکەی خۆیان قوتابخانەی خوێندنی
خێرایان بۆ بکاتەوە.

ههمان گرفتى كۆمهڵگاى ههیه

زانكۆ ،تهنها ناوهنده مهعریفیهكهى گهرمیان گرفتى كهمى مامۆستاى ژنى ههیه
◘ نهوژین،
زریان محهمهد ،پهیام لهتیف
رێژهى مامۆستاى ژن له بهش ه
جیاجیاكانى زانكۆى گهرمیان دا وهكو
پێویست نی ه و زۆربهى پۆستهكانى
زانكۆش بهدهست پیاوانهی ه ،
ئهمهش بوهت ه مایهى نیگهرانى بۆ
مامۆستا ژنهكان و زاڵبونى عهقڵیهتى
پیاوساالرى بههۆكار دهزانن.

ژنان و كۆمهڵكاش
دهوریان ههیه لهوهى
ك ه ژنان كهمتر ببن ه
مامۆستاى زانكۆ

زانك���ۆى گهرمی���ان ،لهس���هرهتاى
دامهزراندیهوه گرفتى كهمى مامۆستا و
میالك و بیناى ههبوو  ،بهاڵم لهئێستادا
بهش���ێكى گرفتهكانى چارهسهر بووه و
ژمارهیهكى زۆر مامۆس���تا لهناوچهكانى
عێ���راق و رۆژههاڵت���ى كوردس���تانهوه
هاتوون و ڕوویان لهو زانكۆیه كردووه.
كهمى مامۆس���تاى ژن ل���ه زانكۆدا ك ه
بهناوهندێك���ى رۆش���نبیرى و مهعریفى
ههژمارد دهكرێت  ،بهبڕواى رۆشنبیران
و خودى مامۆستایانیش جێگهى رهخن ه
و ههڵوهست ه لهسهركردنه  ،بهو پێیهى
دهبێ���ت زانك���ۆ خاڵ���ى وهرچهرخان و
گۆڕانكارى بێت  ،كهچى خودى زانكۆش
ههمان گرفتى كۆمهڵگاى ههیه.
د.پگاه عهل���ى مهردان  ،مامۆس���تاى
دهرونناس���ى  ،پێیوای���ه لهكۆمهڵگاى
پیاوساالرى و خێڵهكى دا  ،تهنها رۆڵى
بهخێوك���ردن و پهروهردهكردنى منداڵ
بهژنان دهدرێت.
د.پگاه ك ه خهڵكى رۆژههاڵتى كورستانه،
بهنهوژی���ن ى راگهیاند«:ل���هم ج���ۆره
كۆمهڵگایانهدا سنور بۆ دهرچوونى ژنان
دادهنرێت  ،ههرچهنده ئێس���تا كۆمهڵگا
بههۆى رێكخراوهكانى ژنانهوه گۆڕانكارى
تێیدا ڕوویداوه  ،ب���هاڵم گۆرانكاریهكان
وهكو پێویست نین».

بهبڕواى مامۆستاكهى زانكۆى گهرمیان،
ژنان خۆش���یان ه���ۆكارى س���هرهكین
ب���هوهى رێگهیان���داوه عهقڵیهتى پیاو
س���االرى بهس���هریان بس���هپێنرێت ،
وتیش���ى«:الیهنى ئاینی���ش هۆكارێكى
ترى گرفتهكانى ژنان ه  ،ههرچهنده ئاین
بههاى به ژن داوه  ،بهاڵم لهههمانكاتدا
بهربهستیش ه لهبهردهم ژنان دا  ،ههموو
ئهمانه وایكردووه ژنان گرفتى بڕوا بهخۆ
نهبوونیان الدروست ببێت».
سهربارى بوونى دهیان گرفت لهبهردهم
ژنان���ى گهرمی���ان دا  ،ه���هر له گرفتى
كۆمهاڵیهت���ى و ئاین���ى و كلتوریهوه تا
دهگات���ه زاڵبوونى كلتورى خێڵ  ،بهاڵم
لهگهڵ ئهوهش���دا بهشێكى زۆرى كچان
و ژنان ئ���هو گرفتانهیان تێپهڕاندووه و
خوێندنیان تهواو كردووه.
بهش���ێك لهو ژنانهى خوێندنیان تهواو
كردووه  ،تهنانهت توانیویان ه بڕوانامهى
بهرزیش بهدهس���ت بهێن���ن  ،ههندێك
لهوانهش لهئێستادا لهبهش ه جیاجیاكانى
زانكۆى گهرمیان وانه دهڵێنهوه.
تریف��� ه مهحمود ،مامۆس���تا لهبهش���ى
كوردى زانك���ۆى گهرمیان ،بهنهوژین ى
وت«:سااڵنى رابردوو رێژهى مامۆستاى

ژن لهزانك���ۆ زۆر كهم ب���وو  ،ژمارهیان
لهپهنجهكانى دهس���ت تێپهڕى نهدهكرد
 ،بهاڵم ئێس���تا رێژهك���ه زیادیكردووه،
گهرچى وهكو پێویست نیه».
وتیشى«:بهش���ێك ل���هو مامۆس���تا
ژنان���ه ل���هدهرهوهى واڵت بڕوانامهیان
بهدهس���تهێناوه  ،ئێستا گهڕاونهتهوه و
لهزانكۆ وانه دهڵێنهوه».
زانك���ۆى گهرمیان تهنه���ا گرفتى كهمى
مامۆس���تاى ژنى نی ه  ،ب���هاڵم زۆربهى
پۆس���تهكانى ئ���هو زانكۆیه بهدهس���ت
پیاوانهوهیه  ،ههروهها لهنێو س���هرۆك

بهشهكانیش���دا تهنه���ا یهك س���هرۆك
بهشیان ژنه.
د.كهواكب كهریم  ،سهرۆك بهشى زمانى
عهرهب���ى لهزانكۆى گهرمی���ان كهتهنها
س���هرۆك بهشى ژن ه  ،پێیوای ه بهشێكى
زۆرى ژنان كهمتهرخهمن و كهمتر گرنگى
ب ه خوێندنى بااڵ دهدهن.
د.كهواكب وتى«:زۆربهى ژنان ئارهزووى
وان ه وتنهوه دهكهن لهقوتابخانهكان دا ،
بۆی���ه خودى ژنان خۆیان و كۆمهڵكاش
دهوریان ههیه ل���هوهى ك ه ژنان كهمتر
ببن ه مامۆستاى زانكۆ».

سهرۆك بهش��� ه ژنهكهى زمانى عهرهبى
 ،رونیش���یكردهوه ئهو ئهمس���اڵ وهكو
س���هرۆك ب���هش دهس���تبهكاربووه و
تاكه ژنى سهرۆك بهش���ى نێو زانكۆى
گهرمیان ه  ،دهڵێت «ئهم پۆست ه بۆ من
تهجروبهیهكى زۆر باشه و ئامانهتێكیش ه
بۆم».
جهختیش���یكردهوه«خهون ب���هوهوه
دهبینێت ژن���ان له بهش���هكانى تریش
دا ببنهس���هرۆك ب���هش  ،ب���ۆ ئهوهى
زانكۆى گهرمیان ببێته رهچهش���كێن و
بهربهستهكانى ژنانى تێدا بشكێنرێت».

وتار
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زیادبوونى سكااڵ ماناى هۆشیاربوونهوهى ژن نیه!
سكااڵ خاڵى كۆتایی
ی ه ك ه ژن پهناى بۆ
دهبات و زۆرجار ب ه
قورسى باجهكهى
دهدات

◘ شهرمین عهلی
زیادبوونى تۆماركردنى سكااڵ لهالیهن
ژنان و دهنگ ههڵبڕینى بهشێك ل ه
ژنان لهبهرامبهر ئهو توندوتیژیانهى
بهرامبهریان ئهنجامدهدرێن ،ن ه ماناى
هۆشیاربوونهوهى تهواوى ژنانه ،ن ه
جێگهى دڵخۆشیه!
دهكرێ���ت داتاو ئامار ب���ۆ ههر بابهتێك
وهك بهڵگه پشتى پێ ببهسترێت ،بهاڵم
لهبابهتى توندوتیژیدا ئهمه ئهس���تهمه،
چونك��� ه له كۆمهڵگا داخ���راوهكان (ب ه
نمون���هش كۆمهڵگ���هى ك���وردى) ،ك ه
ئای���ن و كلتور تێیاندا زاڵ���ه ،زۆرینهى
كێش��� ه خێزان���ى و كۆمهاڵیهتیهكان ب ه
ش���اراوهیی دههێڵرێنهوه ،ژن ئامادهی ه
ههموو س���وكایهتى و لێدان و ههڕهشهو
توندوتیژییهك قبوڵ بكات ،تا نهكهوێت ه
بهر تانهو تهش���هرى كۆمهڵگ���ه ،بۆی ه
ناتوانرێ���ت لهبهر ڕۆش���نایی ئامارهكان
ههڵس���هنگاندن بۆ ئاستى هۆشیارى ژن
بكرێت.
س���كااڵ خاڵ���ى كۆتای���ی ی ه ك��� ه ژن
پهناى بۆ دهب���ات و زۆرجاریش لهبرى
س���وودپێگهیاندن به قورسى باجهكهى

زۆرینهى
ڕێكخراوهكانى بوارى
ژنان بوون ب ه شوێنى
كاسبى و پهیداكردنى
بژێوى
دهدات ،زۆرى ئهو حاڵهتهش گوزارشت ه وهرگرتن���ى س���كااڵ تۆماركردنى ژنان
له زیادبوونى توندوتیژى و كێشهى ژن ل ه لهكاتى بوونى كێشهدا دوو دیوى ههیه،
كۆمهڵگهدا ،وهك لهوهى ماناى هۆشیارى یهكێكی���ان ژن و ئهوى تری���ان پیاوه،
ژن بێت .ك���هم نین ئهو ژنانهى لهدواى پیاوانى كورد بهگش���تى س���كااڵ كردنى
سكااڵكردن و گهیش���تنى كهیسهكانیان خوش���ك و ژنهكانی���ان به ش���كاندنى
به دامهزراوهكان���ى بهرهنگاربوونهوهى ش���كۆو لهكهداركردنى كهرامهتی خۆیان
توندوتی���ژى ،لهالیهن خێزان و كهس و و خێزانهكانی���ان دهزان���ن ،ههربۆیه بۆ
كاریانهوه حاشایان لێكراوهو ڕوبهڕووى بنیاتنانى كۆمهڵگهیهكی هۆشیار تهنها
چهوس���اندنهوهى زیات���رو تهنان���هت هۆشیاركردنهوهى ژن بهس نیه ،بهڵكو
كوشتنیش بونهتهوه ،سكااڵكردنێكیش ئهگ���هر هاتوو ب���ه تهنها ژن هۆش���یار
ك ه ئهنجامهكهى دهربهدهربوون و مردنی كرای���هوهو پیاوی���ش له قاڵب���ى خۆیدا
ژنێك بێت ،چۆن دهكرێت ببێت ه جێگهى مایهوه ،ئهوكات پیاو بهئاگایی وماف و
ئ���ازادى ژنی پێ ههزم ناكرێت ،بهوهش
ئومێدو دڵخۆشی.
مهس���هلهى هۆش���یاری و ب ه ئاس���ایی بهریهككهوت���ن و لێ���ك تێنهگهیش���تن

دروستدهبێت ،قوربانیى سهرهكیش ههر ئهو ههوڵ و ههنگاوان���هى ل ه ڕابردوودا
بهن���اوى هۆش���یاركردنهوهى ژن���هوه
ژن دهبێت.
زۆرین���هى ڕێكخراوهكانى بوارى ژنان و نراون ،ئهوهندهى ڕۆحیهتى ڕق و تۆڵ ه
ئ���هو دامهزراوانهش ك��� ه لهبوارى مافى سهندنهوهو س���هنگهر گرتنى بهرامبهر
ژندا كاردهكهن ،بوون ب ه شوێنى كاسبى ب ه پیاو بهرههمهێناوه ،نیو هێنده لێك
و پهیداكردنى بژێوى بۆ كهس���انێك ك ه تێگهیشتن و یهكتر قبوڵ كردنى لهنێوان
ئهوانی���ش ههڵگرى ههم���ان عهقڵیهتى ژن و پیاودا نهخوڵقاندووه.
كۆمهڵگهن ،ل��� ه بنهڕهت���دا بڕوایان ب ه سكااڵكردنى ژن ئهگهر ل ه هۆشیاریشیهوه
هۆشیاریى ژن نیه ،ئهگهرنا لهو سهدان س���هرچاوه بگرێت ،ل���ه كۆمهڵگهیهكى
ڕێكخراوه بهن���او فیمینی���زم و ئازادى ناهۆش���یاردا تهرازوویهك���ى الس���هنگ
خوازهى ل ه ههرێمى كوردس���تاندا ههن ،دروس���تدهكات ،جگ��� ه ل ه كوش���تن و
تهنها ئهندامهكانى خۆشیان ب ه تهواوهتى س���هرگهردان بوون���ى خ���ودى ژنهكهو
هۆش���یار بونایه بهرامبهر به دۆزى ژن ،درێژهدان ب��� ه چیرۆك���ه تراژیدیهكانى
ڕابردوو هیچى ترى لێ بهرههم نایهت.
ئهوا ئێستا زۆر لهپێشتر بوین.

ههڵكشانى رێژهى توندو تیژى و روونكردنهوهیهكى كورت!
حاڵهت و توندوتیژی ه
قورسهكانى وهكو
كوشتن و سوتاندن
كهمیكردووه.

ههڵكشانى رێژهى
سكااڵكان دهرئهنجامى
هۆشیاربوونهوهى
خهڵكه بهرانبهر
مافهكانیان

◘ فریاد هیدایهت
ههنگاوى سهرهكى پهرلهمان و
حكومهت بۆ بهرهنگاربوونهوهى
توندوتیژى دژ بهژنان لهههرێمى
كوردستان  ،دهركردنى یاساى ژماره (
 8ساڵى  ) 2011ى بهرهنگاربونهوهى
توندوتژى خێزانى لهههرێمى كوردستان
و پاشان كردنهوهى بهرێوهبهرایهتى
و نوسینگهكان ى تایبهت ب ه
بهرهنگاربوونهوهى توندوتیژى بوو.

یهكهمى س���اڵى رابردوو  ،رێژهى سكااڵ
لهكات���ى كردن���هوهى بهرێوهبهرایهتى و تۆماركردن���ى ژنان ڕووى ل��� ه زیادبوون
نوسینگهكانى تایبهت بهبهرهنگاربونهوهى كردووه  ،ههرچهن���ده رێژهى حاڵهت و
توندوتیژى ،ك ه ئهركیان لێكۆڵینهوهكردن ه توندوتیژیه قورسهكانى وهكو كوشتن و
لهدۆسیهكانى توندوتیژى دژ ب ه ژنان و سوتاندن كهمیكردووه.
كچان  ،بهش���ێكى زۆر له رێكخراوهكانى ب���ۆ نمونه ل ه ش���هش مانگ���ى یهكهمى
كۆمهڵى مهدهنى و تهنانهت هاواڵتیانیش س���اڵى  2016دا نزیك���هى ( ) 70
گهشبین بوون ،بهوهى چیتر حاڵهتهكانى س���كااڵ لهالی���هن ژنان���هوه تۆماركراون
توندوتیژى بنهبڕ دهبن یان بهتهواوهتى  ،ب���هاڵم لهش���هش مانگ���ى یهكهم���ى
كهم دهبنهوه ،بهاڵم تێروانینى ئێم ه بۆ ئهمساڵدا س���كااڵ تۆماركردن بۆ ( 80
مهسهلهكه جیاواز تربووه .
) دۆس���یه بهرز بووهتهوه ،بهشێوهیهك
لهماوهى شهش مانگى یهكهمى سهرهتاى لهس���اڵى رابردوودا حاڵهكانى ( سوتان
ئهمس���اڵ دا ،بهراورد بهش���هش مانگى  ،%7خۆس���وتان  ، %1كوش���تن ، %3

خۆكوشتن  ، %1ههوڵدان بۆ خۆكوشتن
 ، %1دهس���تدرێژى سێكس���ى ، %1
س���كااڵى جۆراو ج���ۆر  ، ) %86بهاڵم
لهمس���اڵدا رێژهك ه بهم شێوهی ه بووه (
س���وتان  ، %4خۆسوتان  ، %2ههرچى
حاڵهتهكان���ى كوش���تن و ههوڵدان بۆ
خۆكوشتن و دهستدرێژى سێكسى ههی ه
تۆمارنهكراون  ،ههروهها  %93سكااڵى
جۆراو جۆر ههبووه.
لهڕوانگ���هى ئ���هو ئاماران���هوه بۆمان
دهردهكهوێت حاڵهتهكانى تاوانى قورس
دژ بهژن���ان كهمیكردووه ی���ان ڕوویان
نهداوه بهراورد به ساڵى رابردوو  ،بهاڵم

رێژهى سكااڵ تۆماركردن زیادیكردووه ،
ئ���هوهش چهندین هۆكارى ههی ه ك ه الى
خوارهوه دێم ه سهرى  ،لهوان ه :
.1هۆشیاربوونهوهى هاواڵتیان بهتایبهت
ژن���ان ،ك���ه لهبهرانبهر پیش���ێلكردنى
مافهكانی���ان بێدهنگ ناب���ن و پهنا بۆ
سكااڵ تۆماركردن دهبهن.
 .2پهیداكردنى متمانه لهالیهن ژنانهوه
ب���ه بهرێوهبهرایهتى و نوس���ینگهكانى
بهرهنگاربوونهوهى توندوتیژى لهسهرجهم
ناوچهكان بهوهى ك ه كارى جدى دهكهن
 ،بهتایبهت لهقهزاى كفرى.
.3هاتنى رێژهیهكى زۆر ئاوارهى عهرهب

بۆ ههرێم و بهریهككهوتن و تێكهڵبوونیان
بهه���ۆى ژن و ژن خوازیهوه ،لهكاتێكدا
لهڕووى كلتور و زمان و داب و نهریتهوه
جی���اوازن بووهت���ه هۆى زی���اد بوونى
سكااڵكان.
كهوات ه ههڵكش���انى رێژهى س���كااڵكان
دهرئهنجام���ى كهمتهرخهمى نوس���ینگ ه
و بهرێوهبهرایهتی���هكان نی���ه ،بهڵك���و
دهرئهنجامى هۆش���یاربوونهوهى خهڵك ه
بهرانب���هر مافهكانی���ان ،ههروهها پهیدا
كردن���ى متمانهی��� ه بهنوس���ینگه و
بهرێوهبهرایهتیهكانى بهرهنگاربوونهوهى
توندوتیژى.
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 10پرسیار لهبارهى پهردهى كچێنییهوه
◘ نهوژین
پهردهى كچێنى ،ئهگهرچی بهشێكى
بچوكى پێكهاتهى كۆئهندامى زاوزێی
ژنانه ،بهاڵم بهكاریگهریی باكگراوهنده
كۆمهاڵیهتییهكه ،وهكو ترس و
مۆتهكهیهكى لێهاتوه بۆ كچان،
بهتایبهتى ك ه ئاستى پاكی و ناپاكی
كچ بهو بهشه بچوكه دیاریی دهكرێت.
زۆر وت���راوهو زۆر دهوترێ���ت لهبارهى
پ���هردهى كچێنیی���هوه ،ب���هاڵم ئێم��� ه
دیارترین ئهو  10پرسیارهى كه لهبارهى
پهردهى كچێنى ههی���ه ،لهم راپۆرتهدا
كۆم���ان كردوهت���هوه و دهیخهینه پێش
چاوى خوێنهران.
 .1پهردهى كچێنى چییه؟
پهردهى كچێنى بریتیی���ه له توێژاڵێك
پێس���تى تهن���ك ،ك��� ه ل��� ه دهرهچهى
سهرهتاى مناڵدان دایه ،بهقوڵی  2سم
ل��� ه رێڕهوی مناڵدان .پ���هردهى كچێنى
جی���اواز و جۆراوجۆرهو بۆ ههمو كچێك
یهك شێوه نییه.
 .2ئایا ههمو كچێ���ك پهردهى كچێنى
ههیه؟
بهگش���تى كچان پهردهی���ان ههیه بهاڵم
جۆراوج���ۆر و جی���اوازن ،چ ل��� ه روى
قهبارهو ش���ێوهوه چ له روى ئهستوریی
و ناس���كیی ،وات���ا جۆرى پ���هردهكان
لهكچێكهوه بۆ یهكێكى دیكه جیاوازه.
 .3ئایا پ���هردهى كچێنى تاك ه بهڵگهی ه ب���هاڵم پ���هردهى كچێنى بهش���ێكه ك ه
دهش���ێت بههۆكارى دیك���هى جگ ه ل ه
لهسهر پاكیزهیی كچ؟
نهخێر ،س���هالمهتی پ���هردهى كچێنى سهرجێی توشى روش���ان یاخود نهمان
به پاكیزهیی ب���هراورد ناكرێت ،چونك ه بێت ،وهكو وهرزش كردن .بۆی ه پهرده
پاكیزهی���ی بریتیی ه ل��� ه ئهنجام نهدانى پێوهر نییه بۆ پاكیزهیى.
پرۆسهى س���هرجێی كردن «سێكس»  .4جیاوازیی جۆرهكانى پهردهى كچێنى
بهههمو ش���ێوهیهك لهگهڵ بهرامبهردا ،چیه؟

ههندێك جۆری پهرده ههی ه ك ه الستیكی
«مهتاتى=مگاگی»ی���ه ك���ه دهتوانێت
بكش���ێت و دواتر بێتهوه سهر شێوهى
پێشوى ،بهاڵم جۆری تریش ههی ه ك ه ب ه
بهركهوتن و كاریگهری دهرهكى توش���ى
دڕان دهبێت و وهكو پێشوى لێنایهتهوه.
زۆربهی پهردهكانیش لهكاتى پرۆس���هى

نهمانى دروست ببێتهوه یان بهشهكانى
لهیهك بداتهوهو یهك بگرێت؟
نهخێ���ر ،پ���هردهى كچێن���ى جارێكى
دیك ه دروس���ت نابێت���هوه ،بهتایبهتى
پاش لهدایكبون���ى یهكهم مناڵ و دواى
تێپهڕینی كۆرپهلهكه ب ه رێڕهوی مناڵدان
دا ،پهردهكان بهتهواوى نامێنن.
 .9ئایا راس���ت ه ك ه بههۆی وهرزش���هوه
پهردهى كچێنى لهدهست دهدهیت؟
ههموجارێ���ك ن���ا ،بهڵك���و ههندێكجار
بههۆی ههندێك جۆری وهرزش���هوه یان
روداوێكى بهركهوتن���هوه یان كهوتنهوه
ك ه فشار بخات ه س���هر مناڵدان ،رهنگ ه
پهردهى كچێنى لهدهست بدهیت.
 .10ئایا خوێنبهربونى ش���هوى بوكێنى،
بهڵگهی��� ه ب���ۆ پاكیزهیی ك���چ و بونى
پهرده؟
نهخێر ،توێژینهوهكان سهلماندویانه ك ه
مهرج نیه خوێنبهربونى شهوى بوكێنى
مان���اى پاكیزهیی ب���دات ،یاخود ئهگهر
كچێك لهو شهوهدا توشى خوێنبهربون
نهبو بهماناى ئ���هوه بێت پاكیزه نییه،
بهڵكو ئهو كاره كهوتوهته س���هر جۆری
مناڵدان���ى كچهك ه و جۆری س���هرجێی
كردنهكه.
بهگشتیش واباوه ل ه كۆمهڵگهى خۆماندا
ك ه یهكهم پرۆس���هى س���هرجێیی كردن
قورس و بهئ���ازاره ،ئهمهش پهیوهندى
ب ه بون ی���ان نهبونى پ���هردهوه نییه،
بهڵكو مهس���هلهكه پهیوهندی بهو فشار
و دڵهراوكێ دهرونییهوه ههیه كهلهسهر
هاوس���هرهكانه ،ه���هروهك بهش���ێكى
ئ���هو ئازاران���هش پهیوهن���دی ههی ه ب ه
ش���ێدارنهبونى رێڕهوى مناڵدان ئهویش
بههۆی خۆ ئامادهنهكردنى پێویس���تی
هاوسهرهكان و نهوروژانى ژنهكه.

س���هرجێیكردن الدهچن ،بهاڵم ههش��� ه
ئهستور ترهو دهمێنێتهوه.
 .5لهكاتى س���هرجێیی ك���ردن دا پیاو
ههس���ت به بون ی���ان نهبونى پهردهى
كچێنى بهرامبهرهكهى دهكات؟
نهخێر ،پیاو ههست به بون یان نهبونى
پهردهى كچێنى بهرامبهر ناكات لهكاتى
س���هرجێی كردن دا ،بهڵكو ههندێكجار
ههست به تهسكبونهوهى ماسولكهكانى
مناڵ���دان دهكات كهههندێ���ك وادهزانن
ئهوه پ���هردهى كچێنییه .ههربۆی ه پیاو
ناتوانێ���ت بڕیار بدات كه بهرامبهرهكهى
پهردهى لهدهستداوه یان نا.
 .6ئایا پێویس���ت دهكات ب���ۆ زانینی
پاكیزهییم سهردانى پزیشك بكهم؟
پاكیزهیی واتا ئهنجام نهدانى پرۆسهى
س���هرجێیكردن لهگهڵ كهسێكى دیكهدا
بهتهواوی���ی ،بۆی ه ئهگهر ئ���هو كارهت
ئهنجام نهدابێت ئ���هوا دهتوانیت خۆت
بهپاكی���زه دابنێی���ت .تهنان���هت ههر
كچێكی���ش پ���هردهى نهبێت ه���هر ب ه
پاكیزه ههژمار دهكرێت ئهگهر پرۆسهى
س���هرجێیی كردنى ئهنج���ام نهدابێت،
چونك ه وهك ئاماژهمان بۆ كرد پهردهى
كچێنى جۆری جیاوازى ههیهو ههروهك
دهش���ێت بههۆی كاریگ���هری هۆكارى
دهرهكیهوه روبهروى فهوتان ببێتهوه.
 .7ئای���ا پهردهى كچێنى روپۆش���ێكى
سهرداپۆشراوى داخراوه؟
نهخێر ،زۆرێك وادهبین���ن كه پهردهى
كچێنى وهكو روپۆش���ێك ه كه مناڵدانى
داپۆشیوه بهتهواوى ،وهكو چۆن سهرى
دهف���ر دهفرهك���ه دادهپۆش���ێت ،بهاڵم
ئ���هم بۆچون ه ههڵهو ناڕاس���ته ،چونك ه
ل��� ه پ���هردهدا كهلێن و بۆش���ایی ههی ه
بۆ ئهوهى رێگ ه ب ه رۆش���تن ه دهرهوهى
خوێنى سوڕى مانگان ه بدات.
 .8ئایا دهش���ێت پهردهى كچێنى دواى سهرچاوهwww.lmarabic.com :

ئهوهى لهبارهى كوتانهوه نهتزانیوه
◘ نهوژین
کوتانەکان بە بەکارهێنانی بڕێکی کەم
لە بەکتریا یان ڤایرۆسی نەخۆشییەکی
دیاری کراودروست دەکرێن .دوای
ئەوەی بەکتریا یان ڤایرۆسەکە الواز
دەکرێن یان دەکوژرێن پاشان دەدرێن
بە هاواڵتییان.

مەترس���یدار بێت لە حاڵەتی توشبوندا.
لەب���ەر ئەوە کوتانی منداڵ زۆر گرنگە و
دواخستنیان کارێکی مەترسیدارە.
ئەو حاڵەتانە چین کە توشی منداڵەکەم
دەبن دوای وەرگرتنی کوتان؟
س���ودەکانی کوت���ان زۆر زیات���رن لەو
کاریگەریی���ە الوەکییان���ەی کە دەکرێت
توش���ی هەندێک منداڵ ببێت .باوترین
ئەو کاریگەرییە الوەکییانە بریتین لە:
 .1ئازار و سوربونەوە لە شوێنی دەرزی
لێدانەکە.
 .2بەرزیی تا بە ڕاددەیەکی کەم.
ئەم جۆرە کاریگەرییە الوەکیاینە زۆرجار
دوای چەن���د ڕۆژێ���ک خۆی���ان نامێنن.
لە هەندێ���ک حاڵەت���ی زۆر دەگمەندا،
دەکرێ���ت تا زۆر بەرز ببێت���ەوە .ئەمە
زیان ب���ە منداڵەک���ە ناگەیەنێت بەاڵم
بێزاری دەکات .هەندێک منداڵ توش���ی
هەس���تیاری (حساسیەت)ی توند دەبن
ڕاس���تەوخۆ دوای وەرگرتنی کوتانەکە.
ئەگ���ەر منداڵەکەت توش���ی هەر جۆرە
هەس���تیارییەک (حساسیەت) بو ،ئەوا
دەبێت بە پزیشکەکە بوترێت.

دەکرێت لە تاقیگەدا پرۆتین دروس���ت
بکرێت ک���ە پێکهاتەکەی ل���ە پڕۆتینی
بەکتری���ا دەچێ���ت پاش���ان بدرێت بە
هاواڵتی���ان ،ئەم���ەش ڕێگایەک���ی تری
دروستکردنی کوتانە .سیستمی بەرگریی
لەش���ی مرۆڤ دوای وەرگرتنی کوتان،
دژی ئ���ەو نەخۆش���ییەچاالک دەبێت،
بە جۆرێک ئەگەر ل���ە داهاتودا بەکتریا
یان ڤایرۆس���ی هەمان نەخۆشی بچێتە
لەش���ی مرۆڤەکەوە ،هەر بە زویی لەناو
دەبرێت .بەم شێوەیە کوتان دەتوانێت
ڕێگر بێت لە توش���بونی نەخۆشی یان
کەم کردنەوەی توندیی نەخۆشی.
بۆچی لە تەمەنی منداڵیدا دەکوترێین؟
ئەو کوتانانەی بە منداڵی وەری دەگرین
ل���ە تەمەنێکی بچوک���دا دژی کۆمەڵێک هەندێ���ک تێبینی���ی گرن���گ دەربارەی
نەخۆش���ین کە توش���ی منداڵ دەبن و کوتان:
ئەکرێتدەرئەنجامی ئەم نەخۆشییانە زۆر  -هەندێ���ک کوت���ان تەنها دەبێت یەک

جار وەربگیرێت .هەندێکی تر پێویستی
بە چەند جارێکی تر کوتان دەبێت تاکو
بەرگریی ل���ەش بەردەوام چاالک بێت و
منداڵەک���ەت بۆ ماوەیەکی���زۆر پارێزراو
بێت.
 کوت���ان ( ٩٠%تاکو  )١٠٠%دەتواننڕێگربن لە توشبونی نەخۆشی.
 هەندێ���ک ک���ەس پرس���یار دەکەن،دەڵێ���ن بۆچی منداڵەک���ەم بکوتم دژی
نەخۆشییەک کە لەناو خەڵکدا نەماوە؟
پێویستە هەمو کوتانەکان لە کاتی خۆی
دا وەربگیرێت بەو خشتەیەی کە دانراوە،
چونکە کوتانی هاواڵتییانە کە ڕێگرە لە
سەرهەڵدانی ئەو نەخۆشییانە.
 کوت���ان نابێت���ە ه���ۆی توش���بونینەخۆشیی ئۆتیزم.
 توش���بونی ڕاس���تەوخۆی منداڵ بەهەبێ���ت و ئەبێت پێش���ی لێ لێبگیرێت
هەندێک نەخۆش���ی لەوانەیە زیاتر ڕێگر ◘ نهوژین،
و نەهێڵدرێت بەردەکە دروس���ت ببێت ،
بێت لە توش���بونی هەمان نەخۆش���ی سۆزان خهلیل  -رۆژان عهزیز
ل���ە داهاتودا ،ئەگەر ب���ە کوتانبەراورد
هۆکاری دیکە لەس���ەر بەردی گورچیلە
ئەگەر التهابی بەرزبێ���ت یان گیران لە
بکرێت .ب���ەاڵم ئەمە من���داڵ ڕوبەڕوی ئاسۆ عزەت هەورامی
هەمو مەترس���ییەکانی نەخۆش���ییەکە دکت���ۆر لە نەخۆش���ی گورچیلەو میز و بۆری میز ی���ان میزڵدانی یان بۆماوەیە
هەر ل���ە منداڵیەوە جۆرێک���ی تایبەتی
دەکاتەوە .وەکو توشبون بە هەوکردنی میزەڕۆ
خۆی ی���ان کەم ک���ە پێیش���ی ئەڵێن
سییەکان ،دوای توشبون بە نەخۆشیی بەردی گورچیلە چییە؟
دڕکە و مێکوتە.
بەردی گورچیلە لە پیاوان و لە ئافرەتان (سستین) .
ڕێکخراوی
تەندروس���تی
ئ���ا :کەرت���ی
ئای���ا چارەس���ەر بۆ ب���ەردی گورچیلە
دروست دەبێت.
ریلیف
هۆرایزن
ئایا خواردن کاریگەری لەسەری هەیە؟ هەیە؟
خواردن کاریگەری هەیە وەک (گۆشتی بۆ چارەس���ەر پش���ت ئەبەس���تین بە
سور  ،خوێی وشک بکرێت بە خۆراک) هۆکارەکان هۆکارێکی���ان قەبارەکەی و
و م���ادە گازی���ەکان وەک(پیپس���ی) و ش���وێنەکەی لە کوێی���ە و ئایا لە بۆری
دای���ە یان لە گورچیلە یان میزڵدان یان
ئەوانی تر.
ئای���ا ئافرەتان زیاتر ت���وش ئەبن یان بۆری میزی خوارەوە یان التهابی لەگەڵ
بێت.
پیاوان؟
ئافرەتان زیاتر توش دەبن لەبەر ئەوەی ئەگەر ب���ەردەکان بچوکبێت ئەتوانرێت
چارەس���ەری پێ بدرێت و بتوێتەوە وە
زیاتر توشی التهاب دەبن.
ئای���ا بۆم���اوەی کاریگەری لەس���ەری چ���ارەی التهابەکەش بکرێ���ت  ،ئەگەر
قەبارەی بەردەکە یەک س���انتیمەتر یان
هەیە؟
بەڵ���ێ بۆماوەی کاریگ���ەری هەیە گەر دوو سانتیمەتر ئەتوانرێت بەڕێگەی لیزەر
کەس���ە نزیکەکانی بەردیان هەبێت ئەوا بش���کێندرێت ئەگەر لە دوو سانتیمەتر
پێویس���تە پش���کنین بکات بۆ ئەوەی گەورەتربوو ئەوا بەڕێگەی نەشتەرگەری
بزانێ���ت ب���ەردی هەیە یان ن���ا ئەگەر دەکرێت یان بەڕێگ���ەی نازور یان کون
زیاتر لە جارێک ئەلتهابی دوبارە بوەوە کردن لە تەنیشت کەلەکەی یان (فەتح)
ئەوکاتە ئەگەری زۆرە کە ئەویش بەردی کردن وە ئەم جۆرە زیار باوی نەماوە

بەردی گورچیلە چییە؟
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رێگا بۆ ئهوهى شیك پۆش بیت

◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
جوان پۆشی لەشوێنی کارکردن
یان لە نێوان ،خێزان و دۆست و
هاورێیان،ئەمانە شتگەلیکن کە زۆریک
لە خانمان وێڵن بەدوایدا بەاڵم ئایا
نهێنیەک هەیە بۆ ئەوەی شیک پۆش
بیت؟شیک پۆشی کۆمەڵێک بنهمای
خۆی هەیە کە توێژەرانی جوان
پۆشی حەوت رازیان بۆ جوان پۆشی
دەست نیشان کردوە ئەمانەن:
.1بەرنامەدانان:
هەربەو شێوەیەی کە زۆرێک لەکەسەکان
بەرنامەی تایبەتی خواردنیان بۆ خۆیان
هەیە ،گەر دەتەوئ ش���یک پۆش جوان
دەرکەوی���ت  ،ئەبێ���ت بەرنامەیەک���ی
تایبەتی دیاریکراوی هەفتانەت هەبێت
بۆ جلو بەرگت دەبێت بزانیت لە ڕۆژی
شەمە تا پێنج شەمە لەشوێنی کارکردن
چی لەبەر دەکەیت و لە کۆتای هەفت ه و
لە نێوان کۆرو کۆبونەوەی دۆستەکانت
و هاورێیانت چی لەبەر ئەکەی.
.2چاو لەخانمە جوان پۆشەکان بکه:
بۆ ئەمەیان ئەوە کافییە تەنها سەرێک
لە ئینتەرنی���ت بدەیت و بەدوای خانمە
جوان پۆشەکاندا بگەرێت ،ببینە ئەوان
چ جۆرە جلو بەرگێک لەبەر دەکەن.
.3زۆر خۆتان قەلەق مەکەن:
گەر لەو دەستە کەسانەن کە بۆ هەموو
شوێن جێگایەک جلی رەسمی ئەپۆشن
 ،ئەوە ئامۆژگاری شارهزایان ئەوەیە کە بە دەست نایەت .
پانتۆڵی کابۆو جلی پۆرتیش هەڵبژێرەو .4سوراوی سور بەکار بێنن:
لەبەری بکە  ،چونکە جوان پۆش���ی و بەکارهینانی س���وراوی سور ڕەونەقێکی
ش���یک بوون تەنها بە جلی رەسمەیەوە جوانتر بە روخساری خانمان ئەبەخشێ

خۆی ل���ە خۆیدا ڕەنگی س���ور گەرمە
نیش���انەی عیش���قە  ،ب���ە ب���ۆ چونی
شارهزایان ڕەنگی سو لەسەر روخساری
خانمان ه���ەرا ئەنێتەوە  ،هەوڵبدەن لە

هەفتەیەکدا النی کەم دووجار سوراوی
سور بەکار بێنیت.
.5ئیکسسواراتی گونجاو بەکار بێنن:
بەالیەنی کەمەوە یەک ئیکسوارات بەکار
بێن���ن بۆ نمونە یەک دەس���ت بەند یان
جوتێک گوارە یان ملوانکەیەک ،بەاڵم لە
بەکار هێنانی زێڕ زیادەڕەوی مەکەن.
.6تەرکی���ز بخەن���ە س���ەر جلوبەرگە
سەرەکییەکان :
یەکێ���ک لە هۆکارەکانی جوان پۆش���ی
کە زۆرێ���ک لە هونەرمەندو ئەکتەرەکان
تیش���کی زۆری ئەخەن���ە س���ەر جل���و
بەرگ���ە س���ەرەکییەکانە وەک مانت���ۆ
،پانت���ۆڵ ،چاکەت عەزیی���ەى دەرچون
و ئاهەنگەکان ،تەرکیز لەس���ەر ئەمانە
بکەن و پارەی باشی بۆ تەرخان بکەن
 ،تەرخانکردن���ی پارەیەک���ی زۆر ب���ۆ
کرینی موجەوهرات و س���ێتی ئاڵتوون
کە رۆڵێکی کەمی هەیە لەسەر شێوازو
ج���وان دەرکەوتن���ی خانم���ان  ،ئەمە
هەڵەیەکە کە زۆرێک لە خانمان توشی
بوون .
.7پێاڵوی ڕەنگاو ڕەنگ لەپێ بکەن :
راس���تە رەنگە هەندێک جار زۆرێک لە
تۆێژەرانی جوانپۆشی پێشنیاری پێاڵوی
رەش ی���ان قاوایم���ان بۆ بک���ەن وەک
هۆیەك ل���ە هۆیەکانی جوان پۆش���ی،
بەاڵم مەرج نییە هەمیش���ە لەسەر ئەو
یاس���ایانە هەنگاو بنێین ک���ە توێژەران
دەسنیش���انیان کردوە بۆ ئەوەی جوان
پ���ۆش و ش���یک دەرکەوین،ههروهه���ا
بەکارهێنان���ی کالەی رەن���گاو رەنگ و
پانتۆڵی کاب���ۆ جوانییەکی بێ هاوتا بە
کەسەکان دەدات واتان لئ ئەکات شیک
و جوان دەرکەون.

چوار تێكهڵهی سروشتی زیان ب ه پێست دهگهیهنن لێیان دوركهوه
كهس���انێكی زور بهتایب���هت ئافرهتان
◘ نهوژین ،بێریڤان نهجات
وای دادهنێن س���پێنهی هێلك ه سود ب ه
پێس���ت دهگهیهنێ���ت ،چونكه پێس���ت
تێكهڵه سروشتیهكان ،لهزۆربهی
توشی راكیش���ان دهكات ،بۆیه زوربهی
سایته ئهلیكترۆنیهكان تێكهڵهی
ئافرهتان ئهم ماس���كه بهكاردههێنن بۆ
سبیكردنهوهی دهم وچاو دهبینرێت،
راكێشانی پێس���تیان ،بهاڵم لهراستیدا
ماسك بۆ رونكردنهوهی پێست،
هیچ بهڵگهیهكی ب���اوهر پێكراو نی ه بو
دهرمانی چارهسهری پێست ،رێگای
دهرخس���تنی ئهو راستیه ،هیچ كومانى
چارهسهری وشك ههلهاتن ،رێگای
تیدا نیه دوای بهكارهێنانی ئهم ماسك ه
سروشتی بۆ رزگاربوون ل ه زیپكهی
پێست توشی گرژبونهوه دهبێت ،بهالم
رهش ...هتد ،بهاڵم بیرت كردوتهوه
كهچهندین تیكهڵه ههی ه پێست توشی دوای شوشتنی پێست دهگهرێتهوه باری
ئاسای خۆی پێش بهكارهینانی.
داروخان دهكهن ،وهههروهها چهندین
 .2بهكارنههێنان���ی خهی���ار ب���و ئ���هو
الیهنی خراپ و كاریگهریان ههیه؟
كهسانهی خاوهن پێستێكی ههستیارن:
.1ماسكی سپێنهی هێلكه بو راكێشانی لهت���ی خهی���ار یهكێك��� ه لهماس���ك ه
ناودارهكانی نی���و ئافرهتان ،یهكێك ل ه
دهم وچاو زیانبهخشه:

بهكارهێنانهكانى ئهوهیه بهكاردههێنریت
بو البردنى رهشی دهوروبهری چاو ،بهاڵم
ئهوهی دهربارهی ئهم ماس���ك ه نایزانین
ئهوهی ه كهبرێكی زور كهم ڤیتامین(،)c
ئوكسید ،ڤیتامین ( ،)Aوڤیتامین ()E
تیدایه ،وهلهگ���هڵ زیادبونی ههوكردن،
بهتایب���هت ئهك���هر خاوهن پێس���تێكی
ههستیار بیت.
 .3بهكارنههێنان���ی دهرمان���ی ددان بو
البردن زیپكهی گهنجان( حب الشباب)
لهگ���هڵ ئ���هوهی بهكاردههێنری���ت
بوپاككردن���هوهی ددان ،ههندی���ك ل��� ه
ئافرهتان دهرمان���ی ددان بهكاردههێنن
بۆ پاككردنهوهی زیپكه ،وه رهنگ ه ئهم
چارهسهری سروشتیهی ماڵهوه كارهك ه
زۆر خراپتر بكات لهپێش���وو ،وهدهبێت ه

هۆی ههوكردنی زیپكهكه.
 .4زیانهكان���ی بهكارهێنانی ئاوی لیمۆ
بۆ رونكردنهوهی پێست:
ههرچهن���ده لیم���ۆ پێكدێت ل ه ترش���ی
س���تریك و ڤیتامی���ن ( ،)Cك���ه دوو
پێكهاتهی س���هرهكین ب���ۆ دیاریكردنی
رهنگی پێس���ت ،زۆر زیانبهخشه ئهگهر
راستهوخۆ بهكاربهێنریت بۆ دهم وچاو،
لهبهر ئهوهی ههس���تیاری پێس���ت زیاد
دهكات لهبهر ههت���او ودهگاته حاڵهتی
سوتانی پێست ،جگ ه لهمانهش ،ڤیتامین
( )Cبهكاربێن ه بۆ رونكردنهوهی پێست
و كهمكردن���هوهی پهڵ���هی قاوهی ،یان
بهكارهێنانی چینێكی ههنگوین بۆ دهم
وچاو بهمهرجێ س���ارد نهبێت ،ئهمهش
دهتوانیت رهنگی پێست جوانتر بكات.

ڕهوشهن بهدرخان
◘ نهوژین ،شاران بةرزنجى
ئهم خاتوونه ل ه ساڵی  ۱۹۰۹چاوی
ب ه دونیا ههڵهێناوه ،کچی (ساڵهح
بهدرخان)بووه ،باوکی برای (بهدرخان
پاشای گهورهی میری بۆتان) بووه،ههر
له بهر ئهوهی کچه میر بووه ،نازناوی
بهدرخانی بۆ خۆی ههڵبژاردووه.
ئهم خاتوون ه جگه ل��� ه زمانی کوردی،
زمانی عهرهبی و تورکیش���ی به باش���ی
زانیووه ،شارهزایی له زمانی فهڕهنسی
و ئنگلیزی و ئهڵمانیشدا ههبووه.
ل ه بواری دانان و وهرگێڕانیش���دا س���ێ
پهرتوکی به زمانی عهرهبی نوسیووه و
به چاپیشی گهیاندوون.
کاتێ���ک تورک��� ه عوس���مانیهکان،
بهدرخانیهکانیان ل ه تورکیا دورخستهوه،
باوکی ناچار بوو بهخاوخێزانهوه بچێت ه
ش���اری دیمهش���ق و لهوێ نیش���تهجێ
بێت.
(ڕهوش���هن خان)ی���ش ه���هر ل��� ه
قوتابخانهکانی دیمهشق خوێندوویهتی و
پهیمانگای مامۆستایانی تهواو کردووه و
بووه ب ه مامۆستا له پهیمانگای کچان.
ل ه س���اڵی  ١٩٣٥مێردی ب ه (جهالدهت
بهدرخ���ان) کردووه ت���ا ماوهیهکی زۆر
ب ه تهبایی و ش���ادی لهگهڵ یهک بوون
بهاڵم ل ه س���اڵی  ١٩٥١دا (جهالدهت)ی
هاوسهری کۆچی دوایی کردووه.
دوای مردنی (جهالدهت)( ،ڕهوش���هن
بهدرخان) دهوری نیشتیمانی مێردهکهی
بینیووه ،گهلێک ههڵوێس���تی نهتهوهیی
دیاری نواندووه ،لهوانهش ساڵی ١٩٥٧
بووهت��� ه نوێن���هری میللهتی ک���ورد ل ه
کۆنگ���رهی «دژی ئیمپریالیزم» که ل ه
وواڵتی یۆنان بهسترا ،ههرچهنده شهش
کورسی بۆ نوێنهرانی کورد تهرخان کرا
بوون ،کهچی لهبهر ڕێ لێگرتنیان تهنیا
ئهم وهک نوێنهری ههموو کوردس���تان
و وهکو خاتوونێک���ی خهباتگێڕی کورد
ل��� ه کۆبوونهوهکانی ئ���هو کۆنگرهیهدا
بهشداری کردووه.
به توندی دژی ئیمپریالیزم و دابهشکردنی
کوردستان دواوه و داوای مافه ڕهواکانی
نهتهوهی کوردی ک���ردووه ،ههرچهنده
لهالیهن تورک و عهرهب ه شۆڤینیهکانهوه
هێرشی براوهت ه سهر  ،بهاڵم (ڕهوشهن
خان) ههر لهسهر داوا و مافهکانی کورد
بهردهوام ب���ووه و داخوازی نهتهوهکهی
خۆی پێشکهش به کۆنگرهکه کردووه.
ئ���هم خاتوون���ه ل��� ه س���اڵی ۱۹۹۲
بهیهکج���اری ماڵئاوایی ک���رد و بهرهو
دونیای نهمران چوو.

بهشهوان چاالكى ئهنجام دهدهن

گروپى كیژانى یارانى مێخهك سهنگهر له بهربهستهكانى بهردهم ژنان دهگرن
◘ نهوژین ،ئاراز زۆراب
رۆژ لهدواى رۆژ چاالكى و تێكهڵبوونى
ژنان ب ه چاالكیه هونهرى و رۆشنبیرى
و كۆمهاڵیهتیهكان لهزیاد بووندایه،
بهشێوهیهك بهشهوانیش چاالكى
ئهنجام دهدهن و پێشانگا دهكهنهوه.
ش���هوى  19ى رهمهزان گروپى كیژانى
یاران���ى مێخهك  ،ك���ه لهگروپێك كژى
دهس���ترهنگین و بههرهمهند پێكهاتووه،
لهنێ���و یان���هى رۆش���نبیرى ك���هالردا
پێش���انگایهكیان كردهوه و تێیدا كاره
دهس���تیهكانیان خس���تهڕوو بۆ ئهوهى
لهالیهن ئارهزومهندانى كارى دهستیهوه
لێیان بكردرێت.
زۆربهى كاره دهستیهكانى گروپى یارانى
مێخهك ب ه م���ور و زهنگیان ه و مێخهك
دروس���تكرابوو  ،ك ه بهوتهى خۆیان كار
بۆ باڵوكردنهوهى بۆن و بهرامى مێخهك
و زیندوو كردنهوهى ئهو كلتوره دهكهن
لهرێگ���هى ئهنجامدانى كارى دهس���تى
یهوه.
ئهمی���ره عهزی���ز ،ئهندام���ى گروپ���ى
یاران���ى مێخ���هك و بهش���داربوویهكى
پێش���انگاكهى نێو یانهى رۆش���نبیرى
بوو ،ئام���اژهى بهوهكرد ئامانجى ئهوان
لهههڵبژاردنى ش���هو بۆ نمایش���كردنى
كاره دهستیهكانیان ،ئهوهی ه ك ه بههۆى
مانگ���ى رهمهزان و بهرزبوونهوهى پلهى
گهرما لهرۆژدا  ،خهڵك زیاتر بهش���هوان
ڕوو لهبازار دهكهن.
دهرب���ارهى ئامانجی���ان لهكردن���هوهى
پێش���انگاكه ،ئهمی���ره بهنهوژی���ن ى
وت«:دهمانهوێت كاره دهس���تیهكانمان
بفرۆش���ین تا لهداهاتوودا كارى باشتر
بكهین ».
وتیشى«:دهشمانهوێت كلتورى مێخهك
زین���دوو بكهینهوه  ،ت���ا بۆن و بهرامى
لهنێومان دا بمێنێت».
گروپ���ى یارانى مێخ���هك  ،لهژمارهیهك
كچ���ى دهس���ترهنگین و بههرهمهن���د
پێكهات���ووه ،ههماههنگى لهنێوانیان دا
ههی ه بۆ ئهنجامدانى چاالكى هونهرى و

دهمانهوێت كلتورى
مێخهك زیندوو
بكهینهوه تا بۆن و
بهرامى لهنێومان دا
بمێنێت
زۆرجار پێكهوه پێشانگا دهكهنهوه.
ئهڤین عهلى ،كچه ش���ێوهكارێكى ترى
بهشداربووى پێشانگاكه بوو ،بهنهوژین
ى راگهیاند«:ئهو كاره دهس���تیانهى ل ه
پێش���انگاكهدا نمایشكراون  ،ههموویان
كارى دهستى خۆیانن ».
وتیش���ى«:من حهز دهك���هم بهمێخهك
كاربك���هم  ،چونك ه ههم بۆنى خۆش��� ه
و ههمیش بهش���ێكه لهكلت���ورى كۆنى
كوردهوارى ».
ئهڤین ك ه پێش���تر ل ه س���ێ پێشانگاى
تردا بهش���داربووه و كاره دهستیهكانى
نمایشكردووه ،وتى«:راست ه ئامانجمان
لهكردنهوهى پێش���انگاكان فرۆش���تنى
بهرههمهكانمانه ،بهاڵم گرنگ الى ئێم ه
دهستخۆشى و بهپیرهوه هاتنى خهڵك ه
بۆ كارهكانمان.
ئهو كچ ه شێوهكاره  ،داواشى لهكچان و
ژنانى ماڵهوه كرد ب ه ئهنجامدانى كارى
دهستى كاته بهتاڵهكانیان پڕ بكهنهوه.
ئهو كاره دهس���تیانهى له پێش���انگاى
گروپى یارانى مێخهك دا نمایشكرابوون،
ل���ه تابلۆ و عهزیهى من���داڵ و ئاوێنه و
گۆزه و چهندین جۆر كارى دهس���تى تر
الى خۆش���یهوه جیه���ان محهم���هد
دهستى خۆم بوون».
پێكهاتبوون.
بهن���از ئهحمهد ،ئهندامێكى ترى گروپى ئ���هو وتیش���ى«:لهگهڵ ئهندامانى ترى بهرێوهبهرى كتێبخانهى گش���تى كهالر
كیژان���ى یاران���ى مێخهك��� ه و پێش���تر گروپ���ى یارانى مێخ���هك دا  ،لهرێگهى و ه���اوكارى گروپ���ى یاران���ى مێخهك،
بهش���داربووه له چوار پێشانگاى تردا ،فهیس���بوكهوه ههماههنگیم���ان ههی��� ه باس���یلهوهكرد پێش���تر چاالكیهكان���ى
دهڵێت«:س���هرجهم ئهو كهرهستانهى و بۆه���هر چاالكیهك یهكت���رى ئاگادار كچ���ان بهش���ێوهى تاك ب���ووه  ،بهاڵم
دواتر توانیویان ه ئهو كچانه لهگروپێكدا
لهپێشانگاكهدا نمایشم كردوون  ،كارى دهكهینهوه».

رێكبخهوه .
جیهان وتیش���ى«:دهمانهوێت لهرێگهى
كارى دهس���تیهوه  ،ژن���ان و كچ���ان
لهسهر پێى خۆیان بوهستن و لهرێگهى
كۆمپانیاو س���هنتهرهكانهوه ب���ازار بۆ
كارهكانیان پهیدا بكهین».

كۆلێرا ،ئهو نهخۆشیهى لهم وهرزهدا سهرههڵدهداتهوه
كۆلێرا نهخۆشیهكى
ههناوی ه و
هۆكارهكهى
بهكتریایه

◘ نهوژین ،سازان مستهفا
دام و دهزگا تهندروستیهكان لهم
وهرزهدا ئامادهكارى دهكهن بۆ
بهرهنگاربوونهوهى نهخۆشى كۆلێرا
 ،ك ه خۆراك و ئاوى پیس ب ه
سهرچاوهى توشبوون بهم نهخۆشی ه
دادهنرێت  ،كهنهخۆشیهكى گوێزراوهی ه
و لهكهسی توشبوهوه بۆ كهسانى
دهوروبهر دهگوێزرێتهوه.
له سنورى ئیدارهى گهرمیان ئامادهكارى
ب���ۆ روبهروبونهوهى نهخۆش���ى كۆلێرا

دهكرێت و بڕیاره تهندروس���تی و الیهن ه
پهیوهندی���دارهكان چاودێ���ری ووردی
خواردن و س���هوزه و می���وه بكهن ب ه
ت سهرچاوهكانی ئاوی خواردنهوه
تایبه 
و ههموو رێگهیهكی پێویست بگیرێتهبهر
بۆ روبهروبونهوهی مهترسییهكان ،بۆ ئهو
مهبهس���تهش بڕیاردراوه به پێكهێنانی
لیژنهیهك له فهرمانگه پهیوندیدارهكان.
كۆلێ���را () Vibrio cholerea
نهخۆش���یهكى درمه و بهكۆلێراى ئاسیا
یان پهتاى كۆلێرا ناسراوه  ،نهخۆشیهكى
ههناویه و هۆكارهك���هى بهكتریایه ،ك ه
لهئاوى پیس ی���ان خۆراكى نهكوڵێنراو

ئ���او ،ئ���هو بهكتریای��� ه دهكوژی���ت ك ه
دهردهدریت ل���ه نهخۆش���ێكی كۆلێره
دارهوه.
.2ههمو ئ���هو كهل وپهالن���هی كه بهر
نهخۆش���هك ه دهك���هون دهبیت ب ه ئاوی
كواڵو پاك بكرینهوه .
.3ههندی���ك ل ه خواردن���ی وهك تهمات ه
و لیم���و و پرتهقاڵ وماس���ت دهتوانن
بهرگریهك دروس���ت بكهن بهرامبهر ب ه
یان لهكهسى توشبوهوه بۆ كهسێكى تر جهس���ته  ،تا دواجار گیان لهدهستدانى نهخوشهك ه .
دهگوێزرێتهوه.
كهسى توش���بووى لێدهكهوێتهوه  ،گهر .4ههردوو دهستهكان پاك بشوردرێ ب ه
نهخۆشى كۆلێرا توشى ههموو كهسێك لهم���اوهى  3كاتژمێ���ردا چارهس���هرى ئاو وسابون كهههمو دهستت بگرێتهوه
دهبێ���ت بهجی���اوازى تهمهن���هوه ،ئهم پێویستى بۆنهكرێت.
،نی���وان پهنج���هكان بو م���اوهی چهن
نهخۆشی ه كاردهكاته سهر لینجه پهرده نهخۆش���ى كۆلێرا ب���هزۆرى لهواڵتانى چركهیهك.
و ریخۆڵ ه باریك ه و دهورى دهدات و رێگ ه ئهفریقا بهرباڵوه  ،چونك ه لهژینگهى ئهو .5خواردنهكان ب ه جوانی بكوڵێنری.
لهههڵمژینى خۆراك دهگرێت  ،بهمهش واڵتانهدا بهكتریاى كۆلێرا بوونى ههی ه و .6بهكارهینانی دهس���ت سری پاك یان
كهسى نهخۆش توشى سكچونێكى توند رێژهى مردنیش دهگات ه  %5بهراورد ب ه كلینسك بو وشككردنهوهی دهستهكان.
دهبێت  ،كهپیس���یهكى ش���ێوهى ئاوى ناوچهكانى تر كهدهگات ه .%1
.7ششتنی سهوزه به ئاو و خوێ وچهن
برنج دهگرێت و زۆریش دهرشێتهوه.
چۆنیهتى خۆپاراستن لهنهخۆشى كۆلێرا خولهكیك ل ه ئ���او وخوێ بمێنێتهوه بو
كۆلێرا بهنهخۆشیهكى كوشنده ههژمارد بهم رێگایانهى خوارهوه دهبێت:
لهناو بردنی میكروبهكان.
دهكرێت و دهبێته هۆى دابهزینى پهستانى
.8خواردنی ئاوی كواڵو یان ئاوی فیلتهر
خوێن و لهدهستدانى رێژهیهكى زۆر ئاوى  .1كواڵن���دن و فلتركردن وكلۆرتێكردنی یان ئاوی ناو بوتڵ ه حازرییهكان.

