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

قهیرانى دارایی خهتهنهكردنى مێین ه زیاد دهكات
◘ نهوژین
رێكخراوی وادی كهلهبوارى
بهرهنگاربونهوهى خهتهنهكردنى
مێینه بهتایبهتى لهگهرمیان چاالكه،
هۆشدارى دهدات كهبههۆی قهیرانى
داراییهوه ،دوباره حاڵهتهكانى
خهتهنهكردن سهرههڵبدهنهوه.
رێكخ���راوى وادی ،كهرێكخراوێك���ى
ئهڵمانی���هو لهس���اڵی ( )1995هوه ل ه
ههرێمى كوردستان چاالكى كۆمهاڵیهتی
دهنوێنێ���ت و بهتایبهت���ى لهب���وارى
بهرهنگاربونهوهى خهتهنهكردنى مێین ه
چاالكه ،راگهیهنراوێكى له رۆژى جیهانى
بهرهنگاربونهوهى خهتهنهكردنى مێین ه
باڵوكردوهتهوه.
ل��� ه راگهیهنراوهك���هدا ،رێكخراوهك��� ه
هۆش���دارى داوه بهوهى كه س���هرباری
ئهوهى لهس���ااڵنى رابردودا حاڵهتهكانى
خهتهنهك���ردن روى ل��� ه كهمب���ون
كردب���و ،بهاڵم مهترس���یی ههی ه دوباره
سهرههڵبداتهوه.
(وادى) ،ل���هو روهوه دهڵێت« :بەهۆی
خراپی���ی ب���اری نالەباری���ی دارایی و
ئابوری���ی و سیاس���ی كوردس���تانەوە
پێدەچیێت مامانەكان دەس���ت بكەنەوە
بە خەتەنەوەكردنی مێینە وەكو پیشەو
دابینكردنی بژێویی ژیانیان».
دهشڵێت :خەڵك زیاتر سەرقاڵن بە كێشە
سیاسی و ئابورییە «گرنگترەكانەوە»،
خەتەنەكردنی مێینەش كە هەمیشە لە
تاریكیدا دور لە میدی���اكانو رێكخراوە
خۆماڵیو جیهانیەكانو رێكخراوەكانی
كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی و دەس���ەاڵت
ئەنجامدراوە ،لەوانەیە بەرەنگاربونەوەی
خەتەنەكردن���ی مێین���ە و توندوتیژیی

چێشتخانهیهك
لهكهالر دهكرێتهوه
ستافهكهى ژنن

ژنانى گهرمیان
لهشۆفێریدا پێشبڕكێی
پیاوان دهكهن
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قورستر بكات.
رێكخراوهك��� ه بهپێویستیش���ی دهزانێت
ك ه بایەخی زیاتر بهو پرس���ه بدرێت و
دهڵێت« :لەكاتی جەنگو ملمالنێكاندا
توندوتیژیی زیادەكات ،بۆیە پێویس���تە
هەم���و بەیەك���ەوە دژی توندوتیژی���ی
و بەرەن���گاری خەتەنەكردن���ی مێین���ە
ببنەوە».
خهتهنهكردن���ى مێین���ه ،دیاردهیهك��� ه
لهزۆرێك ل���ه كۆمهڵگه ئیس�ل�امیهكان
و ههندێ���ك كۆمهڵگاكان���ى ئهفریقی���ا
و ئاس���یا دا بونى ههی���ه ،ك ه رهگێكى
كۆنى ههیهو بریتیی ه ل ه بڕینی بهش���ێك

ل ه كۆئهندامى زاوزێی مێینه .بهوپێیهى لهتوندوتیژی ههژمار كراوه و ههركهسێك
ئهم كاره لێكهوتهى خراپی تهندروستى ئهنجامى بدات ،سزاى یاسایی دهدرێت.
و كۆمهاڵیهتی���ی دهبێ���ت ،بۆی��� ه لهس���ااڵنى رابردودا ،رێكخ���راوى وادى
نهتهوهیهكگرتوهكان ههڵمهتی زۆری بۆ ئامارێكى باڵوك���ردهوه لهبارهى رێژهى
بهرهنگاربونهوهو بنبڕكردنى ئهنجامداوه ،خهتهنهكردن له كوردس���تان بهگشتى و
لهههوڵێكیشدا بهو ئاراستهیه ،لهساڵی گهرمیان بهتایبهت���ى ،بهپێی ئامارهك ه
()2005هوه رۆژی 6ى ش���وبات وهك���و لهگهرمی���ان نزیك���هى ( )%64ژن���ان
رۆژى جیهان���ى بهرهنگاربون���هوهى خهتهنهك���راون ،ئهمهش كاردانهوهیهكى
زۆری ب���هدواى خۆی���دا هێن���ا .پاش
خهتهنهكردنى مێینه دیارییكراوه.
لهههرێم���ى كوردس���تانیش داو چهند س���اڵێك رێكخراوى (هارتالند)
لهچوارچێوهى یاسای بهرهنگاربونهوهى راپرس���یهكى لهب���ارهى ههم���ان پرس
توندوتی���ژی خێزان���ى ژم���اره ( ،)8ئهنجامداو ئاماژهى بهوهكردبو ك ه رێژەی
خهتهنهك���ردن وهكو ت���اوان و جۆرێك خەتەنەكردنی مێینە دابەزیوە.

لهگهرمیان هێنانى ژنى دوهم دهبێتهوه به دیارده

ئهو ژنانهى بژێوی
خێزانەکانیان ل ه قوڕ
پهیدا دهكهن
»» 5

◘ نهوژین ،سازان مستهفا
بۆیهكهمجار لهگهرمیان،
چێشتخانهیهكى كوردهواریی دهكرێتهوه
كه ستافهكهى ل ه ژنان پێكدێت.
(چێشتخانهى كوردهواری سیتی ئای)،
ئهو چێشتخانهیهیه كهماوهى نزیكهى دو
مانگ ه ل ه قهزاى كهالر كراوهتهوه ،ئهوهى
له چێشتخانهكانى دیكهى جیا دهكاتهوه
ئهوهیه كه خواردنهكانى كوردهواریین و
ستافهكهشى ل ه ژنان پێكدێت.
دهریا عهزیز ،بهڕێوهبهرى چێشتخانهكه،
ب���ه (نهوژین)ى وت« :ئهگهر چی ژنان
ئهزمونێكى زۆریان ههیه لهچێشتلێنان،
بهاڵم كارى چێشتلێنانیان لهچێشتخانهى
گش���تى و دهرهوهى ماڵ���دا نهك���ردوه،
ههربۆی ه س���هرهتا ههندێ���ك گرفتمان
هاتهڕێ ،بهاڵم پاش ماوهیهك بهس���هر
گرفتهكاندا زاڵ بوین».
وتیش���ی« :رۆژان ه  12ج���ۆر خواردنى
لهچێش���تخانهكهدا
كوردهواری���ی
پێشكهش���دهكرێت و خهڵك���ى و ئ���هو
بیانیانهش���ى كهس���هردانمان دهك���هن،
بهگش���تى خۆش���حاڵ و رازی���ن ل��� ه
خزمهتگوزاریی چێشتخانهكهمان».
ل���ە ژم���ارەی داهات���وی (نەوژین) دا
راپۆرتێ���ک لەب���ارەی ئ���ەم پرۆژەی���ە
باڵودەکەینەوە.

◘ نهوژین
پاش كهمبونهوهى حاڵهتهكانى هێنانى
ژنى دوهم ،لهئێستادا و بهوتهى الیهن ه
فهرمیهكان ،جارێكى دیكه ئهو حاڵهت ه
لهگهرمیان رو لهزیادبونه.
بهپێی دهقی ههمواركراوى یاسای باری
كهس���ێتى ههرێمى كوردستان ،هێنانى
زیاد لهژنێك بۆپیاوان زۆر قورسكرابو،
بهرادهیهك گهش���تبوه ئاس���تى یاساغ
ك���ردن ،بهاڵم ههم���و ئ���هم ههموار و
یاس���ایان ه واینهكردوه ك���ه حاڵهتهك ه
بهردهوام نهبێ���ت ،بهڵكو بهپێچهوانهوه
لهگهرمی���ان حاڵهتهكه روى له زیادبون
كردوه.

بهگوێ���رهى ئامارێك���ى فهرم���ی
بهڕێوهبهرایهت���ى بهرهنگاربون���هوهى
توندوتیژی خێزانى لهگهرمیان ،س���اڵی
 2016ب���ه ب���هراورد ب ه س���اڵی ،2015
رێ���ژهى هێنانى ژنى دوهم لهالی پیاوان
لهگهرمیان %2 ،زیادی كردوه.
لەمیع���ە محهم���هد ،بهرێوب���هرى
بهرێوبهرایهت���ى بهرهنگاربون���هوهى
توندوتی���ژى خێزانی���ی ل��� ه گهرمیان،
بون���ى ریژەیەکی زۆر ئ���اوارەی عەرەب
بههۆكارێكى سهرهكی زانی بۆ زیادبونى
حاڵهتهكه.
ناوبراو به (نهوژین)ى راگهیاند « :ئهوان
ك ه خ���اوەن کەلتورێکن هاوس���ەرگیری
دوەم لەالیان ش���تێکی زۆر ئاس���اییە،
رۆڵیان ههب���وه له برهودان بهحاڵهتهك ه

لهگهرمیان».
هاوکات ژنێک ک���ە ناوی الی (نەوژین)
پارێزراوەو هاوس���ەرەکەی ژنی بەسەردا
هێناوە ،دهڵێت« :مێردهكه م قهرزێكی
زۆریش���ی ههب���وه ،بهاڵم ش���ەریعەت
ئاس���انکاری ک���ردوەو ژنێک���ی ت���ری
هێناوە».
ئەو ژنە لەبارەی رێگرە یاس���اییەکان بۆ
هێنانی ژن���ی دوەم ،بە رەخنەوە وتی:
«بۆپیاوان یاس���اش بەھەمان شێوەی
شەرع ئاسانکاری دەکات ،یاساش ھەیە
رێگ���ری لەھێنانی ژن���ی دوھەم دەکات
بەاڵم کوا جێ بەجێ دەکرێت؟»
لهالپ���هڕه ( )2بهدواداچونێك���ى ورد
لهوبارهوه دهخوێننهوه.

تەمەنی  10ساڵەو
جگەرە دەکێشێت!
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لهگهرمیان هێنانى ژنى دوهم دوباره رو ل ه برهو دهكات
◘ نهوژین،
دونیا رەحیم  -ئاشنا یوسف
دیاردهى فره ژنى یهكێكه لهو
دیاردانهى له كۆمهڵگهى كوردى دا
ب ه رونى بهرچاو دهكهوێ و ب ه پێی
ئامارهكانیش به بهراورد ب ه ساڵی
رابردو رێژهكهى زیادى كردوه.
س���هرهڕای دهركردنى یاسایهك تایبهت
قهدهغهكردن���ى دیاردهى فرهژنى ،بهاڵم
ئهم دیاردهیه و ب ه دیارى كراوى هێنانى
ژنى دوهم ل���ه كۆمهڵگای كوردیدا و ب ه
تایبهتیش ناوچهى گهرمیان دیاردهیهكى
بهرچاوه.
ش���یرین ،ك ه ناوى خ���وازراوى ژنێكى
 ٣٥س���اڵه ،یهكێك��� ه ل���هو ژنانهى ك ه
هاوسهرهكهى ژنى بهسهردا هێناوه .بۆ
(نهوژین) وت���ى « :هێنانی ژنی دوهم
زیات���ر چ���او لێکەری و بۆ ن���او بانگە،
مێردەکەم ھاورێک���ەی ژنی دوەمی ھێنا
بۆیە ئەویش ژنی بەسەر مندا ھێنا».
ئاماژهى بهوهش���كرد« :لهكاتێكدا من
ئ���ەوەی ش���ەرع و کلتور ب���ۆی داناوم
درێخی���م لهجێبهجێكردن���ى نەک���ردوە
و بەدڵ���ی مێردەکەم���م ک���ردوەو ئێم ه
کێش���ەو گیروگرفتم���ان نەب���و ،كهچى
ئ���هو تەنها لەب���ەر حهزی خ���ۆی ژنی
بەسەرداھێنام».
ل ه بارهى بژێ���وى ژیانیانهوه ش���یرین
دهڵێت« :مێردهكهم قهرزێكی زۆریشی
ههبوه ،بهاڵم ش���ەریعەت ئاس���انکاری
ک���ردوە بۆپی���اوان یاس���اش بەھەمان
شێوە ،یاس���اش ھەیە رێگری لەھێنانی
ژن���ی دوهەم دەکات بەاڵم کوا جێبەجێ
دەکرێت؟»
بهش���ێك ل���هو ژنانهى ژن���ى دوهمیان
بهس���هردا دههێنرێ گرفتى دیكهشیان

پیاوهكهم بۆ
خۆشی ژنی هێناوە،
دوای ئهوهى ژنى
دوهمى هێنا ئێمهى
جێهێشتوه
روبهرو دهبێتهوه و دیارترینیشیان تهاڵق
نهدانیان ه له الیهن هاوسهرهكانیانهوه.
س���هبیحە ئیبراهی���م ،ژنێك���ى تەمەنی
( )36ساڵى دانشتوى قهزای کەالرە ب ه
(نهوژین)ى وت« :پیاوهكهم بۆ خۆشی
خۆی ژنی هێناوە و له دوای ئهوهى ژنى
دوهمى هێناوه ئێمهى به جێهێشتوه».
دهشڵێت «:مێردهكهم كاتێك ژنى دوهمى
هێنا پرس���ی ب ه من نهك���ردوه و ئاگام
لێنهبوه ،پاش ژن هێنانى منداڵهكانیشی
ب ه جێهێش���توه و منداڵهكانى ژنهكهى
ترى به خێو دهكات».
سهبیحه ،وتیشی« :سهرهرای ئهوهى ژنى
دوهمى هێناوه ،تا ئێستا تهاڵق نهدراوم
و سكااڵشم تۆمار كردوه ،بهاڵم سودى
نهبو و نهیان گرت ،ئهو دهس���تیدهچێت
و دهیناسن بۆی ه نایگرن».
جیاواز ل���هو گرفتانهى دێت ه رێگهى ئهو
ژنان���هى ژنى دوهمیان بهس���هردا دێت،
بهش���ێك ل ه ژنان رهزامهندن لهسهر ئهو
هاوس���هرگیریانهو وهك خۆی���ان دهڵێن
گرفتیان نیه.
زینهت )51( ،ساڵ ،به (نهوژین)ى وت:
«مێردهكهم ژنی دوهمی هێناوه و ئێم ه
هیچ كێشهیهكمان نیه ،سهرهڕای هێنانی
ژنی دوهم پهیوهندیمان ههرباشه».

زینەت ،رونیشیكردهوه « :خاوهنى سێ
كچ و كوڕێكم و مێردهكهم لهگهڵ من و
ژنهكهى تریشی باشه».
س���هرهڕاى دهركردنى یاسایهك تایبهت
به قهدهغهكردن���ى فرهژنى له ههرێمى
كوردستان ،بهاڵم ب ه هۆى نزیكى ناوچهى
گهرمیان له ناوچه كێش���ه لهسهرهكان،
بهشێك لهو هاوسهرگیریان ه لهدادگاكانى
ئهو ناوچانه ئهنجام دهدرێت.
لەمیع���ە محهم���هد ،بهرێوب���هرى
بهرێوبهرایهت���ى بهرهنگاربون���هوهى
توندوتی���ژى خێزانی���ی ل��� ه گهرمیان،
ب��� ه (نهوژی���ن)ى راگهیان���د« :ئ���ەو
کێش���انەى دێتە الی ئێم��� ه ئاماژەیەکە
ب���ەوەی کەرێژەی هاوس���ەرگیری دوەم
زیادی کردوە ،ئ���هوهش ب ه هۆى بونى
ڕیژەیەکی زۆر ئاوارەی عەرەب کەخاوەن
کەلتورێکن هاوس���ەرگیری دوەم لەالیان
شتێکی زۆر ئاساییە ».
جهختیش���یكردهوه « :ئێم���ە ناتوانین

ڕێگری بکەی���ن لههێنان���ی ژنی دوهم،
چونکە یاسا رێگری لێنەکردوه».
بهش���ێك لهو پیاوانهى هاوس���هرگیرى
دوهم و سێیهم ئهنجام دهدهن زۆر جار
«ئایین» دهكهن ب ه پاس���او ،زانایهكى
ێ
ئاینیش دهڵێت « :ئهگهر پیاو نهتوان 
داوهرى له نێوانیاندا فهراههم بكات ئهوا
بۆی نیه لهژنێك زیاتر بهێنێت».
حهس���هن س���اڵح ،ههڵگرى بروانامهى
دكتۆرا له ش���هریعهتى ئیس�ل�امیدا ،ب ه
ی
(نهوژی���ن)ى راگهیان���د« :ل���ه ئاین 
ئیس�ل�امدا پیاوان بۆیان ههیه تا چوار
ێ
ژن بهێنن بهو مهرجهی پیاوهكه بتوان 
ل���هروی م���ادی معن���هوی و رۆحیهوه
دادوهری لهنێوانیاندا بچهسپێنێ».
ب ه پێی ئهو ئامارانهى دهست «نهوژین»
كهوتوه رێژهى فرهژن���ى به بهراورد ب ه
ساڵى رابردو ل ه ( )%2زیادى كردوه.
هیوا محهم���هد ،پارێ���زهر لهگهرمیان،
لهوبارهوه ب ه (نهوژین)ى راگهیاند« :پیاو

بۆحەزێکی کاتی خۆی رودەکاتە هێنانى
ژنی دیكه ،ههندێكجاریش چاولێكهریی ه
كه گومانی تێدا نیه ئهمهش كێش���هی
كۆمهاڵیهتی زیاد دهكات».
لێكهوتهیهك���ى دیكهى دیاردهى فرهژنى
جگ���ه ل���ه جیابونهوهى هاوس���هرهكان
دروستكردنى كێش���هى كۆمهاڵیهتییه.
توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتی���ش دهڵێ���ت:
«هێنان���ی ژنی دوەم لەکۆمەڵگای ئێمە
کیشەی زۆر گەورەی ناوەتەوە».
عهباس مهحم���ود ،ب ه (نهوژین)ى وت:
«ئەوئافرەتانە کەژنی دوەمیان بەسەردا
دێ���ت پەنای���ان بۆجیابون���ەوە بردوەو
پاش ئهوهى یاس���ای باری کەس���ێتی
لەکوردس���تان هەموار کرایەوە ئیس���تا
دادگاکانی خانەقین وجەلەوال ریگەدەدەن
کە پیاو ژنی دوەم بینێت».
رونیش���یدهكاتهوه« :زۆر جاری���ش
ل���ەدەرەوەی دادگا پەنا بۆ هێنانى ژنی
دوەم دەبرێت».

تاقانه رێكخراوهكهی ئافرهتانی سهرقهاڵ
خهڵكی گوندهكان
زیاتر پێویستیان ب ه
هۆشیاركردنهوهی ه
سهبارهت بهمافهكانیان

◘ نهوژین ،ئومێد زهنگهنه
ماوهی چهند ساڵێكه نوسینگهی
سهرقهاڵی رێكخراوی راگهیاندن و
روناكبیری ئافرهتان ،دور لهچاوی
دهزگا راگهیاندنهكان ،خزمهت به كچان
و ژنانی سنورهكه دهكات .بهرپرسی
نوسینگهكهش ئاماژه بهوهدهكات 16
ساڵه بێدابڕان لهو بوارهدا خزمهت
دهكهن.
ئیكرام ه غائب ،بهرپرس���ی نوسینگهی
س���هرقهاڵی رێكخ���راوی راگهیان���دن
و روناكبی���ری ئافرهت���ان ،ئ���هوهى
ب��� ه (نهوژی���ن) وت« :نوس���ینگهی
رێكخراوهكهمان لە  ٢٠٠١/٥/١لهناحیهی
سهرقهاڵ كردوهتهوه ،یهكهم پرۆژهشمان
،NPA
بهه���اوكارى رێكخ���راوی

پرۆژهیهك���ی ئابوری بو ب���ۆ بێوهژنانی
سنورهكه».
س���هبارهت ب ه ئامانجیان له كردنهوهى
نوس���ینگهى رێكخراوهك��� ه لهناحی���هی
س���هرقهاڵ دا ،ئیكرام��� ه غائ���ب ،وتی:
«ه���ۆكاری س���هرهكی دامهزراندن���ی
رێكخراوهك ه له س���هرقهاڵدا ههڵكهوتهی
جوگراف���ی ناحیهكهی��� ه كهنزیكتره له
ههردو قهزای كفری و كهالر وگوندهكان،
بهوپێی���هی خهڵكی گون���دهكان زیاتر
پێویستیان ب ه هۆشیاركردنهوهی ه لهههردو
رهگهز سهبارهت بهمافهكانیان».
ئاماژهى به ئاس���تهنگى یهكهم ههنگاو
و كاری���ان كرد و وتى« :لهس���هرهتای
دامهزراندن���ی رێكخراوهكهماندا خهڵكی
ناوچهك��� ه پێی���ان ب���اش نهب���و ك��� ه
رێكخراوێكی لهم جۆره ل ه ناوچهكهیاندا
كراوهتهوه ،بهاڵم لهئێستادا بههۆی كار

و چاالكیهكانمان���هوه خهڵكی ناحیهك ه
خۆیان س���هردانمان دهكهن ،داوادهكهن
كارمان لهگهڵ بكهن بهوپێیهی كهدهزانن
ریكخراوهك ه بۆخزمهت گهیاندن به ههردو
رهگهز دامهزراوه».
ئهوهشیخس���تهرو لهكاتى كاركردنیشدا
چهند جارێك توشی ههڕهشه بونهتهوه،
ب���هاڵم ئ���هوان ه���هر ب���هدهوام بونه.
باسیلهوهش���كرد پێش���تر بهتایبهت���ى
لهبوارى بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژی
دژ به ژنان بههۆی نهبونى نوس���ینگهى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژیی���هوه،
ئ���هوان لهوبوارهش���دا كاری���ان كردوهو
بهوهۆی���هوه خهڵكێكى زۆر س���هردانى
كردون ،بهاڵم لهگهڵ كردنهوهى بنكهى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانى ل ه
ناحیهكه ،س���هردانكردنى ئهوان كهمتر
بوهتهوه.

لهبارهی ههوڵهكانیان بۆبهگژداجونهوهو
كهمكردن���هوهی پێش���ێلكاری بهرامبهر
ئافرهت وبرهودان بهتوانا رۆشنبیریهكانى
ئافرهتان لهسنورهكه( ،ئیكرامه) دهڵێت:
«پێش���تر ئافرهتان ئهو پێشێلكاری و
توندوتیژیان���هی كهبهرامبهری���ان دهكرا
وهك كلتورێك دهیانبینی و هۆشیاریان
بهرامبهر بهمافهكانی���ان نهبو ،بۆی ه ل ه
پێش���ێلكاریهكانی بهرامبهریان بێدهنگ
دهبون».
ئام���اژهى بهوهش���كرد كهئێس���تا
هۆش���یارییهك ه تارادهیهكى باش پهیدا
بوه «لهئێستادا بههۆی ئهو چاالكیانهی
كهلهپێشتردا رێكخراوهكهمان بهئهنجامی
گهیاندوه ،ژنان باش���تر دهزانن كهماف
و ئهركی���ان چیه ،بگره ن���هك بهتهنیا
ژن���ان بهك���و پیاوانیش تائاس���تێكى
ب���اش هۆش���یاربونهتهوه ،ئهگهرچ���ی
هۆشیارییهك ه لهئاست خواستی ئێمهدا
نییه».
زۆرج���ار رێكخراوهكان���ى ژن���ان بهوه
تۆمهتبار دهكرێن كهتهنیا ژنان ئاگادار
دهكهن���هوهو پیاوانی���ان ب���هالوه ناوه،
لهكاتێكدا ههردوكیان پێویس���تییان ب ه
زانینی ماف و ئهركی یهكدی ههیه.
لهوهاڵم���ى ئهم تێبینییهدا ،بهرپرس���ی
نوس���ینگهى س���هرقهاڵى رێكخ���راوی

راگهیان���دن و روناكبی���ری ئافرهت���ان،
وت���ى« :ب���ۆ ه���هردو رهگ���هز خولی
هۆش���یاركردنهوهمان ههب���وه ،چ
لهناحیهی س���هرقهاڵ و چ لهگوندهكانی
دهوروبهری ،بهتایبهت لهگهڵ رێكخراوی
 NPAخولێكى هۆش���یارییمان كردهوه
كهنزیكهی  130مامۆس���تاو ئهنجومهنی
گوندهكانی ههرسێ ناحیهی (سهرقهاڵ،
ئاوهسپی و نهوجول) تێیدا بهشداربون،
وانهكانیش تایبهت بون ب ه هۆش���یاری
تهندروستی و یاس���ایی و جێندهریی و
سێكس���ی و خێزان���ی و پهروهردهیی و
كێشه كۆمهاڵیهتییهكان».
نهیشاردهوه كه هێشتا هۆشیاركردنهوهی
تاكهكان پێویس���تی ب ه كاری زیاترههی ه
بهتایبهت لهرێگای دهزگا میدیاییهكان و
سۆسیال میدیاوه.
س���هبارهت ب��� ه رۆڵ���ی رێكخراوهكهیان
لهكهمكردن���هوهی توندوتی���ژی و
كهبهرامب���هر
ئهوپێش���ێلكاریانهی
بهئافرهت���ان دهكرێت لهس���نورهكهدا،
ئیكرام ه غائب ،وتی« :توانیومان ه رۆڵی
كاریگهرمان ههبێ���ت لهبهگژداچونهوهی
ئهوپێش���ێلكاریانهی ك���ه بهرامب���هر
بهئافرهتان���ی س���نورهكه دهكرێ���ت،
بهتایبهت لهماوهكانی رابردودا كهیس���ی
ههندێك ئافرهتمان چارهس���هركردوه و
بهدهنگیانهوهچوین ك ه لهئێستا خۆیان
ل ه رێكخراوی دیك���هی بواری ئافرهتاندا
كاردهكهن و بهدهنگ ئافرهتانی دیكهوه
دهچن».
وهك ههم���و س���ێكتهر و رێكخراوهكانى
دیكهش ،تاك��� ه رێكخراوهكهى ژنان ل ه
سهرقهاڵ ،بهكاریگهرى قهیرانی دارایی،
زۆرێك لهكارهكانى وهستاوه .بهرپرسی
نوس���ینگهكه وتى« :قهیران���ی دارایی
لهئێس���تادا كاریگ���هری زۆری لهس���هر
كارو چاالكیهكانمان ههب���وه ،ناتوانین
وهكپێویس���ت خزم���هت ب��� ه كچ���ان و
ئافرهتانی سنورهك ه بكهین».

راپۆرت
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ژنانى گهرمیان لهشۆفێریدا پێشبڕكێی پیاوان دهكهن
◘ نهوژین ،پهیام جهمال
دهرهێنانى مۆڵهتى شۆفێرى له الیهن
ئافرهتانهوه له گهرمیان رو ل ه زیاد
بونهوه بهشێك ل ه ئافرهتانیش ب ه
پێویستى دهزانن هاوشانى پیاوان
شۆفێرى بكهن.
پێش���تر و به هۆى زاڵبون���ى كلتورهوه
شۆفێرى كردنى ئافرهتان وهكو پێویست
نهبو ،بهاڵم ل ه ئێستادا شۆفێری كردنى
ئافرهت���ان وهكو دیاردهیهكى ئاس���ایی
تهماشا دهكرێت.
نهسرین حهمید ،یهكێكه لهو ئافرهتانهى
ل ه ئێستادا سهرقاڵى دهرهێنانى مۆڵهتى
شۆفێرییه ،بۆ (نهوژین) وتى« :سودى
زۆرم ل��� ه بهش���داریكردن ل���هم خول ه
وهرگرتوه و ئهو رێنمایانهى كه پێش���تر
نهم دهزانى ئێستا فێرى بوم».
نهس���رین ،وتیش���ى« :هیچ ترسێكم ل ه
ش���ۆفێرى نی ه و به باش���ى فێربوم ك ه
مۆڵهتهكهم وهرگرت دهس���ت دهكهم ب ه
شۆفێرى».
بهشێك ل ه ئافرهتان پێیانوایه دهتوانن
هاوش���انى پی���اوان ش���ۆفێرى بكهن و
دهڵێ���ن« :ئافرهت بین ی���ا پیاو خودا دهش���ڵێت« :ههندێكج���ار ئافرهتان ل ه ئافرهتان���هى س���هرقاڵى دهرهێنان���ى
پیاوان وریاترن چونك ه پیاوان توڕه ترن خولی ش���ۆفێرییه .ب ه (نهوژین)ى وت:
وهكو یهك هێزى پێداوین».
«ههرچهنده ئافرهت���ى ماڵهوهم ،بهاڵم
س���ازان ئیبراهی���م ،ك���ه بهش���دارى و سهبریان كهمتره».
خولی فێربونى ش���ۆفێرى ك���ردوه ،بۆ به پێی ئامارێكى بهرێوبهرایهتى هاتوچۆى دهرهێنانى مۆڵهتى شۆفێرى ب ه پێویست
(نهوژی���ن) وتى « :دهرهێنانى مۆڵهتى گهرمیان ك ه ب ه (نهوژین) دراوه )413( ،دهزانم».
شۆفێرى پێویس���ت ه بۆی ه بهشدارى ئهم ئاف���رهت ل ه ماوهى س���اڵى ( )2016دا ئاماژه بهوهش���دهكات« :نابێ ئافرهتان
خول���هم كردوه و ئاف���رهت و پیاو هیچ مۆڵهتى شۆفێریان بەدەستهێناوە کە  7تهنها مۆڵهت دهربهێنن ،بهڵكو پێویست ه
ب ه كاریشى بێنن».
جیاوازیهكیان نی��� ه و خودا وهكو یهك لەو ژنانە مۆڵەتەکانیان گشتییە.
یوس���را محهمهد ،یهكێك���ى دیكهی ه لهو ب��� ه پێچهوانهى ئ���هو بۆچونان���هى ك ه
هێزى پێداوین».

( )413ئافرهت
لە ( )2016دا
مۆڵهتى شۆفێریان
بەدەستهێناوە
بۆ فێربون ههیه».
جهختیش���یكردهوه « :ب���هردهوام ب ه
فێرخ���وازهكان دهڵێین ب ه رێ���زهوه ل ه
ش���ۆفێرانى دیكه و به تایبهت ئافرهتان
بروانن ،چونكه بهشێكى گرنگى شۆفێرى
بریتیه ل ه رهوشت».
ههندێكج���ار هاتن���ه دهرهوهى ئافرهت
دهبهس���ترێتهوه ب��� ه ئاین���هوه و ب���هم
پاساوهش رێگرى له چاالكی و بهشداری
ژن���ان دهكرێت ،ب���هاڵم ش���ارەزایەکی
شەریعەتی ئیس�ل�امی دهڵێت« :ئهگهر
مهرجه ش���هرعیهكان له كات���ى هاتن ه
فێربونى ئافرهتان ب ه قورس وهسفدهكهن ،دهرهوهدا رهچ���او بكات هیچ له باش���ى
راهێنهرێك���ى خولی ش���ۆفێرى پێیوای ه ئافرهت كهم ناكاتهوه».
ئافرهتان وریان له شۆفێریدا و حهزیان د .عوم���ەر محەم���ەد ،ك��� ه دکت���ۆرای
له فێربونه.
ل���ە ش���ەریعەتی ئیس�ل�امیدا هەیە ،بۆ
سیروان محهمهد ،راهێنهر له نوسینگهى (نهوژی���ن) وت���ى« :ئهگ���هر ئافرهت
گهرمیان بۆ ش���ۆفێری ،ب���ۆ (نهوژین) ئۆتۆمبی���ل ب��� ه پێی پێویس���ت ب ه كار
وت���ی« :ژمارهیهكى زۆر ل��� ه ئافرهتان بهێنێت و لێهاتویى لێخورینى ههبێت و
س���هردانمان دهك���هن ب���ۆ دهرهێنانى مهرج ه ش���هرعیهكانى تیا بێت ل ه باشى
مۆڵهت و زۆرینهشیان حهزێكى زۆریان ئافرهت كهم ناكاتهوه».

تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان ...مهیدانێك بۆ لهخشتهبردنى كچان
◘ نهوژین،
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
حاڵهتهكانى بهكارهێنانى تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان بۆ له خشتهبردنى
كچان لهگهرمیان پهرهدهسێنێت،
چاالكوانێك باس لهوهدهكات تهنها
له یهك ههفتهدا سێ كێشهى
لهوشێوهیهیان بۆ هاتوه ،پۆلیسیش
رایدهگهیهنێت ساڵی پار بهبهراورد ب ه
پێرار ،رێژهى تاوانهكانى پهیوهندیدار
به ئامێرهكانى پهیوهندیكردنهوه زیاتر
بون.
لهگ���هڵ ههڵكش���انى بهكارهێنانى تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان ،رێژهى ئهو تاوانانهش
كهلهم رێگهیهوه دهكرێت ،زیادی كردوه،
بهتایبهتى بهكارهێنان و ئیستغاللكردنى
كچان و ژنان.
بهگوێرهى بهدواداچونهكانى (نهوژین)،
ژمارهیەك ك���چ لهگهرمی���ان لهرێگهى
ئهم تۆڕان���هوه بهتایبهتى فهیس���بوك
لهخش���تهبراون و دوات���ر دژی���ان
بهكارهێنراوهت���هوه ،كوڕانێ���ك بهناوى
پهیوهندی خۆشیهویستییهوه لێیان نزیك
دهبنهوهو دواتر وێنهو دیكۆمێنتهكانیان
دژ بهكاردههێنن ،لهبهرامبهر وهرگرتنى
پاره یان داواكارى دیكه.
كچێكى تهمهن ( )20ساڵ كه دانیشتوى
ناوچهیهكى گهرمیانهو لهبهر ههستیاری
بابهتهك ه ئاماژهم���ان بهناوی نهكردوه،
خوێن���دكارى زانكۆیە .ئ���هو یهكێكه ل ه
قوربانیانى ئهم تۆڕانە.
كچهك ه ئام���اژهى بهوهك���رد :لهرێگهى
فهیس���بوكهوه كوڕێك���ى ناس���ییوهو
پهیوهندی���ان بهرهوپێش���هوه چوه ،تا
ئهوهى ببن بهخۆشهویس���تی «دڵدار»
یهكتر  .دواى ئهوهى متمانه ب ه كوڕهك ه
دهكات ،وێن���هى ب���ۆ دهنێرێ���ت ،بهاڵم
پاش ماوهی���هك ،كوڕهكه وێنهكانى دژ
بهكاردههێنێتهوه.
ئ���هو كچه وتى« :كوڕهكه داواى پارهى
كردوه ئهگین���ا وێنهكانم باڵودهكاتهوه،
منیش لهترسی شكۆى خۆم و خێزانم،

ل ه خهرجیی خۆم گرت���هوهو پارهیهكى
زۆرم پێدا».
چیرۆك���ى ئ���هو كچ���ه ،لهبهردهس���ت
بهڕێوهبهرایهت���ى
بهڕێوهب���هرى
بهرهنگاربون���هوهى توندوتیژی خێزانی
لەگەرمیان بو ،كه ئهوان وهكو الیهنێكى
پهیوهندی���دار ب��� ه پرس���هكانى ژنان و
خێزان���هوه ،بهدواداچون لهو پرس���ان ه
دهكهن.
عەقی���د لهمیع ه محهم���هد ،بهڕێوهبهرى
بهڕێوهبهرایهتییهك���ە ،لهوبارهوه وتى:
«بهداخ���هوه خ���راپ بهكارهێنان���ى
ئامێرهكان���ى پهیوهن���دى بهتایب���هت
(فیس���بوك) روى لهزیاد ب���ون كردوه
بهتایب���هت له نێوان خوێندكاران و تازه
پێگهیشتواندا».
ئام���اژهى دا «س���هرهڕاى ئهنجامدانى
چهندی���ن ك���ۆڕ و س���یمینار و چاالكی
هۆش���یاركردنهوه له مهترسیهكانى ئهم
حاڵهته ،بهاڵم تائێس���تاش بهردهوامیى
ههیه».
پارێزهرێكی���ش ،ئام���اژه ب���هوهدهكات
ك ه ئهو كێش���انهى ك���ه پهیوهندیدارن
ب ه ئامێرهكان���ى پهیوهندیكردن و تۆڕه
كۆمهاڵیهتیی���هكان ،هێنده زۆر بون ك ه
بون ب ه كهیسێكى رۆژانه له دادگاكاندا.
بهناز محەمەد ،پارێزهر له گهرمیان ،ب ه
(نهوژی���ن)ی وت« :خراپ بهكارهێنانى
توڕهكۆمهاڵیهتیی���هكان تایبهت نی ه ب ه
ناوچهو ش���ارێكى دیاریكراوهوه ،بهڵكو
ل ه ههرێمى كوردس���تان به گشتى بونى
ههیهو ناوچ���هى گهرمیانیش بهدهرنی ه
لهم دیاردهیه».
ئهو پارێزهره ،ه���ۆكارى ئهم حاڵهتهى
گهڕاندهوه بۆ كهمی ئاس���تى هۆشیاری
تاكهكان و بهتایبهت تازهپێگهیشتوان.
ئام���اژهى بهوهش���كرد ك���ه حاڵهتهك ه
بهرادهی���هك زی���ادى ك���ردوه ،كه «ل ه
دادگاكان���دا بوهت���ه كهیس���ێكى رۆژان ه
و ک���ەم رۆژ هەیە حاڵهت���ى لهم جۆره
نههێنرێته دادگا».
زۆرجار لهم كهیسانهدا كوڕان ب ه تۆمهتبار
و تاوانباری سهرهكی دادهنرێن ،بهوهى
متمانهو خۆشهویستی كچان دهقۆزنهوهو

لهخشتهیان دهبهن.
(ك) ،پیتی یهكهمى ناوی كچێكه ،پاش
ئهوهى لهرێگهى فهیسبوكهوه ئاشنایهكى
لهگهڵ كوڕێكدا پهی���دا دهكات ،وێنهى
جیاوازى خۆی بۆ دهنێرێت ،بهاڵم پاش
ماوهیهك كوڕهكه ئیبت���زازى دهكات و
پێیدهڵێت ئهگهر پارهم پێنهدهى ،ئهوا
وێنهكهت باڵو دهكهمهوه.
ئهو كچ���ه بهوپێیهى كچ���ى ماڵهوهیه،
بههۆی ئ���هوهى هیچ س���هرچاوهیهكى
داهات���ى نیی���ه ،بۆیهو ب���ۆ رازیكردنى
كوڕهكه ،پهنا دهباته بهر قهرز كردن.
ئهگهر چى بهپێى ماددهى ( )2یاسای
پهیوهندیی���هكان ،س���زاى توند بۆ ئهو
كهس���ان ه دان���راوه كه كارى نهش���یاو
ل���هم رێگهیهوه ئهنج���ام دهدهن ،بهاڵم
بهپێ���ى ئامارهكانى پۆلیس���ى گهرمیان
ئهم حاڵهته روى له ههڵكش���ان كردوهو
جی���اواز له س���اڵى پ���ار ( )22حاڵهت
زیادى كردوه.
وتهبێژى پۆلیسى گهرمیان ،رائید عهلى

جهمال ،لهوب���ارهوه به(نهوژین)ى وت :پهنا نابهن ه ب���هر دادگا و پۆلیس ،بۆی ه
«بههۆى خراپ بهكارهێنانى ئامێرهكانى زۆرب���هى كات بك���هرى ئ���هم تاوانان ه
پهیوهندیكردن و تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان ،روبهروى یاسا ناكرێنهوه.
چهندین كهس لهالیهن دادگاوه سزادراون ڤیان سابر ،ك ه چهند ساڵیكه ل ه بوارى
ژن���ان دا كاردهكات ،بۆ (نهوژین) وتى:
و ئێستا له بهندیخانهدان».
وتیش���ى« :بهپێى مادهى 2ى یاس���ای «چهندین كچ پهن���اى بۆ ئێم ه هێناوه،
پهیوهندیی���هكان ،س���زاى بهن���د كردن تهنانهت له یهك ههفتهدا س���ێ كهیسى
لهس���هر ئهم پرس��� ه ل ه  1ساڵهوه بۆ  5لهوش���ێوهیهمان هات ه بهردهست ،بهاڵم
ساڵه ،سزاى ماددیش له1ملیۆنهوه بۆ  5به هۆى بونى مهترس���ى لهس���هر ژیانی
ملیۆن دینار دهستپێدهكات و چۆنیهتى كچهكان ب���ه ناچارى كێش���هكهیان ب ه
سزاكهش لهالیهن دادگاوه بڕیارى لهسهر داخراوى و لهدهرهوهى دادگا چارهسهر
كراوهو زۆرجاریش تاوانبارهكان رزگاریان
دهدرێت».
بهاڵم كێش���هى ئهم كهیس���ان ه ئهوهی ه بوه».
خاوهنهكانى كه كچانن ،ناتوانن س���كااڵ وتیش���ی« :ههربۆی���ه كچ���ان دهبێت
تۆم���ار بكهن ،چونك ه ب��� ه تۆماركردنى ل���ه مامهڵهك���ردن لهگ���هڵ ت���ۆڕه
سكااڵ ،كهیس���هكهیان ئاشكرا دهبێت و كۆمهاڵیهتییهكان دا وشیار بن ،ههرگیز
ئهوكات روبهروى مهترس���ی گهورهتر و متمانهى تهواو ب ه كهسانێك نهكهن ك ه
ش���كاندنى ناوبانگى كهسیی و خێزانیی نایان ناس���ن ،چونكه بەوهۆیەوە رەنگە
توشی کێشەبن و زۆرجار لهو رێگهیهوه
دهبنهوه.
چاالكوانێك ئاماژه بهوهدهكات ،زۆربهى لهخش���ت ه دهبرێن وهك ئ���هو كچانهى
ئهو كچانهى توش���ى ئهم كێشان ه دهبن دۆسیهكانیان لهالی ئێمهیه».
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خوێندن

ژمارە( )3یەکشەممە 2017/2/19

ئهو ژنانهى تهمهن نابێت ه رێگر لهبهردهم خوێندن و فێربونیان دا

ژمارهیهكى زۆر ل ه كچان و ژنانى بهتهمهنى گهرمیان دهگهڕێنهوه بۆ تهواوكردنى خوێندن

◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئهگهرچی تهمهنى  60ساڵی
تێپهڕاندوه ،بهاڵم ئێستاش ههمان
دڵی كچێكى تازهپێگهیشتوى ههی ه بۆ
خوێندن .ئهو ههمو رۆژ ب ه حهماس و
دڵگهرمییهكى زۆرهوه ،پێداویستیهكانى
قوتابخانه ههڵدهگرێت و لهپۆلهكاندا
ئاماده دهبێت ،بۆ ئهوهى فێری
خوێندنهوهو نوسین و ئهو بابهتان ه
بێت كهله قوتابخانهدا دهخرێته پێش
خوێندكار.
رهسمیە میرزا )63( ،ساڵ ،ماوەی سێ
س���اڵە لەبنکەی ماردینی ژنان لهكهالر
دەخوێنێ���ت ،ھاوس���ەرگیری ک���ردوەو
خاوەنی منداڵە .دەڵێت« :پێشتر ھیچم
نەدەزانی ،کاتێک رۆش���توم بۆشوێنێک
چەندینج���ار رێگام لێ ونب���وە بەھۆی
نەخوێندەواریەوە ،بەاڵم ئێستا زۆرباشم
و بڕۆم بۆ هەر شوێنێک کێشەم نیە».
ئەگەر لە رابردودا ژمارەی قوتابخانەکان
زۆر ک���ەم بێت و ئاس���تی رۆش���نبیری
خێزان���ەکان وەکپێویس���ت نەبێ���ت و
رێگریان لەکچەکانیان کردبێت بخوێنن،
بەاڵم ئێس���تا ئەوانەشی تەمەنیان ھەیە
دەستیان بەخوێندن کردوە.
لەئێستاش���دا چەندی���ن قوتابخان���هو
بنک���ەی خوێندنی خێرا بەمەبەس���تی
نەھێشتنی نەخوێندەواری و تهواوكردنى
خوێندن بۆ ئ���هو هاواڵتیانهى تهمهنیان
ههڵكشاوه ،لەالیەن وەزارەتی پەروەردە
لەھەمو کوردستان دانراوە ،لهنێویشیاندا
گهرمیان.
بەش���ێک لەو ئافرەتانە ه���ەر لەرێگەی
خوێندن���ی خێ���راوە توانیویانە چەندین

قۆناغى خوێندن ببڕن.
رابیع���ە فەقێ مهحمود )38( ،س���اڵ،
لەپۆلی نۆی���ە لەقوتابخانەی گەالوێژی
بنەڕەتی ئێوارانی کچان ،دەڵێت« :ھەر
لەرێگ���ەی خوێندنی خێ���راوە توانیومە
بگەمە ئەم قۆناغە ،دەمەوێت بەردەوامبم
تا بڕوانامە بەدەست دەھێنم».
وتیش���ی« :ھی���وادارم ئ���ەم خوێندنی
خێرایە ب���ەردەوام بێت ،چونك ه بۆ ئەو
ئافرەتان���ەی نەخوێندەوارن زۆرباش���ە،
مامۆستاکانیش زۆرباش وبەڕێزن لەھەمو
رویەکەو ھاوکاریمان دەکەن».
ھەندێکج���ار لەخێزانێک���دا چەندی���ن
کەسیان دەستیان بەخوێندن کردوە ل ه
ناوهندهكانى فێربونى خێرا.
(فەوزی���ە قادر) )55( ،س���اڵ ،لەگەڵ
کچەکەی دەس���تیان بەخوێندن کردوە.
ئەمساڵ یەکەم س���اڵیانە لهقوتابخانه،
دەڵێ���ت« :ب���ۆ رزگاربون لەدەس���ت
نەخوێن���دەواری دەس���تم بەخوێن���دن
کردوە ،بەردەوامدەبم تا فێربون».
مامەڵهک���ردن لەگ���ەڵ ئ���ەو ژنان���ەی
تەمەنی���ان ھەیە جیاوازە لەمامەڵهکردن
لەگەڵ قوتابیەکی قوتابخانە ،چ لە روی
فێربونەوە بێت یان ھەڵس���وکەوتکردن
لەگەڵیاندا.
شوکریە محهمهد ،مامۆستا لەخوێندنی
خێرا لهك���هالر ،دەڵێ���ت« :دەبێت ل ه
مامەڵهکردن لەگەڵ ئەم کچ و ژنانە وەکو
ھاوڕێ بیت» .وتیش���ی« :ئەوکچانەی
تەمەنیان گەورەیە ،زۆر بەپەرۆش���ن بۆ
خوێن���دن و فێربون ،خوێن���دکار ھەیە
ھەر لەرێگەی خوێندنی خێراوە ئێس���تا
پەیمانگای تەواوکردوە».
بهپێ���ی ئ���هو پهی���ڕهوهى ب���ۆ كارى
ناوهندهكان���ى خوێندنى خێ���را دانراوه،

ھەر ئافرەتێ���ک تەمەن���ی لە  20س���اڵ ب���هوهدهكات كه خوێندن���ى خێرا لهالی
ئهوان بۆ ههر رهگهزێك ،جیاكراوهتهوه
بەرهوسەرەوە بێت ،وهردهگیرێت.
جاس���م محهمهد ،بەڕێوب���ەری بنکەی بۆ دو ئاس���ت ،واتا ئهوانهى تهمهنیان
ماردین���ی ژن���ان ب���ۆ خوێندن���ى خێرا لهخواروى  24س���اڵ بێ���ت ،دهخرێن ه
لهگهرمیان ،بۆ (نهوژین) ئهوهى خست ه قوتابخانهكان و ئهوانهشى سهروتر بێت
رو ك��� ه ئافرەتی تەمەن گەورە زۆرن کە دهخرێن ه بنكهكان.
الیان دەخوێنن و بهپهرۆشهوه ئامادهن عهدن���ان گەرمک���ی ،ب���ۆ (نهوژی���ن)
بۆ فێربونى خوێن���دن و خوێندهواریی .رونیك���ردهوه« :له س���نورى گهرمیان
وتیش���ی« :ھەندێک ئافرەت نەخۆشی نزیك���هى ( )15قوتابخان���هو بنك���هى
وگرێ���ی دەرونیان ھەب���وە ،بەاڵم دوای خوێندن���ى خێرا بۆ ههردو رهگهز ههیه،
ھاتنیان بۆ ئێرە بەتەواوی چاکبونەتەوەو ك��� ه ئهوانی���ش بهپێ���ی سیس���تهمێك
فێرخواز وهردهگرن ،بهشێوهیهك ههمو
تهنانهت ھاوسەرگیریشیان کردوە».
الیخۆش���یهوه یاریدهدهرى بهڕێوهبهرى كهسێك چ نێر چ مێ ،بهگوێرهى تهمهن
گش���تى پهروهردهى گهرمی���ان ،ئاماژه و ئاس���تى خوێندهواریهكهى ،دهخرێن ه

قۆناغ و بنكهو قوتابخانهكانهوه».
زۆرج���ار ئەو ئافرەتان���ەی تەمەنێکیان
ھەیەو دەس���ت بەخوێن���دن دەکەنەوە،
روب���ەڕوی تان���ەو تەش���ەری کۆمەڵگا
دەبنەوە.
وەک (رابیعە) دەڵێ���ت« :زۆرجار پێم
دەڵێن تۆ بۆچی دەخوێنیت؟ دەتەوێت
ببیتە دکتۆر یان مامۆس���تا؟ بەاڵم من
بەھیچ جۆرێک گوێ بەو قس���انە نادەم
و بەردەوامدەبم لەخوێندن چونکە ئەمە
ئاواتی منە».
(رهس���میه)ش ،ب ه پێداگیرییهوه وتى:
«دەمەوێت تا توانام مابێت لەخوێندن
بەردەوامبم».

بهزمانى خۆیان ناتوانن بخوێنن!
فێرخوازە ئاوارەکان له قوتابخانهدا روبهروى ئاستهنگ دهبنهوه
هیچ هاوكارى
نهكراوم زمانى
كوردى فێربم

◘ نهوژین ،ئاشنا یوسف
ئهگهر بۆ زۆرێك لهو كهسانهى
كهبههۆی رهوشى جیاوازى ژیان
و ئاسایشهوه ئاوارهى سنورهكانى
ههرێمى كوردستان بون ،كێشهكان
یهك جۆر بن ،ئهوا بۆ خوێندكارانى
ئاواره ،كێشهكان چهندین جۆر
و ئاستن .ئهوان لهالیهك رو ل ه
ژینگهیهكى كۆمهاڵیهتی دهكهن ك ه
زۆرینهیان پێشتر تیایدا نهژیاون،
ههروهك بهزمانێكیش درێژه بهخوێندن
دهدهن ،كهپێشتر پێی رانههێنراون،
ئەمەش روبەڕوی ئاستەنگ و تەنانەت
بارێکی دەرونی خراپیشی کردون.

بهشێك لهو ئاواره كوردانهى ل ه سااڵنى
راب���ردودا هاتونهتهوه بۆ كوردس���تان،
لهئێس���تاداو لهناوهندهكان���ى خوێندن،
روب���هروى ئاس���تهنگ و گرفتێكى زۆر
دهبنهوه ،كهدیارترینیان گرفتى زمانه.
ئهوان ئهگهرچی ك���وردن و دهتوانن ب ه
كوردی قس���ه بكهن ،ب���هاڵم بهوهۆیهى
خوێندنیان ب��� ه زمان���ى عهرهبی بوه،
ك���ه لهگهڵ خێزانهكانی���ان دا هاتونهت ه
ههرێمى كوردستان ،روبهروى ئاستهنگ
بونهتهوه.
(د.ك.ع) )18( ،س���اڵ ،پێش���تر
دانیشتوى ش���ارى بهغداد بوه و ئێستا
دانیشتوى قهزای كهالره .بۆ (نهوژین)
وت���ى« :یانزه س���اڵ ه هاتوینهته كهالر

خوێندن و تێنهگهیش���تنم بۆ دروس���ت
بوه».
ئاماژهى بهوهش���كرد« :ب ه هۆى ئهوهى
هی���چ هاوكارى نهك���راوم زمانى كوردى
فێربم حهزدهك���هم بگهرێمهوه جێگهى
خۆم».
ئ���هو بێزاریهى ك ه (ئاس���یا) توش���ی
بوه ،ب���هراى توێژهرێكى كۆمهاڵیهتیی،
حاڵهتێك���ى چاوهڕوانك���راوه ،چونك��� ه
و لهس���هرهتاوه توش���ى زۆر كێش���هو كاتێك م���رۆڤ ل ه جێگهیهكدا بهش���ى
ئاس���تهنگ دهبوین���هوه لهخوێندن دا ،پێویست ناچێت ه پێشهوه ،بۆیه روبهروى
چونك ه رانههاتبوین ب���ه زمانى كوردی گرفتى دهرونى و بێزار بون دهبێت.
س���ادق محهمهد ،توێژهرى كۆمهاڵیهتى،
بخوێنین».
ئ���هو ئاماژهى بهوهش���كرد ك��� ه لهگهڵ ب���ه (نهوژین)ى وت« :گواس���تنهوهى
ئهوهش���دا بهشی پێویس���ت هاوكاریی خوێن���دكار لەخوێندن���ى عەرەبی���ەوە
نهك���راون بۆ فێربون���ى زمانى كوردى ،ب���ۆ خوێندن���ى ک���وردی ئاس���ان نیەو
بهاڵم بهپشتیوانى هاوڕێكانیان توانیویان ه كاریگهرییهكى زۆر دەکاتە سهریان».
رونیش���یدهكاتهوه « :ئەو کەس���انەی
بهسهر ئهو كۆسپهدا زاڵ بن.
ئاس���یا فازڵ )20( ،ساڵ ،یهكێكى تره عەرەبیان خوێن���دوە مەگەر زۆر زیرەک
لهو خوێندكارانهى ل ه ناوچهكانى دیكهى بن بتوانن دەرچن ،ئهگهر دهریش نهچن
عێراقهوه بۆ گهرمیان گهڕاونهتهوه .بۆ ئهوا كاریگهرى نهرێنى دهكات ه سهریان
(نهوژین) وتى « :سێ ساڵه هاتوینهتهوه و لهوانهیه تواناى خوێندیان نهمێنێ».
كوردستان و ئێستا پۆلی دوانزهم لهبهر توێژهره كۆمهاڵیهتییه ،بهپێویستی زانی
ئهوهى بهعهرهبی خوێندومه ،كێش���هى كه دهرفهتى فێربونى زمان و راهێنانى

گواستنهوهى
خوێندن لە
عەرەبیەوە بۆ
کوردی ئاسان
نیە
ئهو قوتابی و خوێندكاران ه زیاتر بكرێن،
بۆ ئهوهى لهالیهك له خوێندن دانهبڕێن
و لهالیهكى دیكهش���هوه توشى گرێ و
گرفتى دهرونى و بێزاریش نهبن.
ب���هاڵم پرس���یار ئهوهیه ،پ���هروهرده
لهمب���ارهوه چی بۆ ئ���هو خوێندكاران ه
كردوه؟
بهوتهى (م.دارا ئهحمهد) ،بهڕێوهبهرى
گش���تى پ���هروهردهى گهرمی���ان،
ئ���هوان هاوكاریهك���ى بهرچ���اوى ئهو
خوێندكارانهیان كردوه كهله ناوهڕاست
و خوارهوهى عێراق هاتونهتهوه.
باس���یلهوهكرد كه ئ���هوان قوتابخانهى
تایبهتیان ب���ۆ ئهوان���ه كردوهتهوه ك ه
خوێندنی���ان عهرهبیی���ه ،ب���ۆ ئهوهى
دانهبڕێ���ن ،ههروهك ه���اوكاری ئهوانى
دیكهش���یان ك���ردوه كهبهك���وردی
دهخوێنن.
لهبارهى ئ���هو داوایانهى كه دهكرێن بۆ
بهخشینی خوێندكارانهى كهل ه ناوهڕاست
و خواروى عێراق گهڕاونهتهوه( ،م.دارا)
ئاماژهى بهوهكرد كه بهخشین ناتوانرێت
ئهنج���ام بدرێت ،بهاڵم ئاس���انكاریی و
هاوكاریی بهرچاویان كراوه.
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ئهو ژنانهى بژێوی خێزانەکانیان ل ه قوڕ پهیدا دهكهن
◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
ئهگهرچی داواو خواست لهسهر
دروستكردنى تهنورى قوڕ «گڵ»
وهكو پێشتر نییه ،بهاڵم زۆرن ئهو
خێزانانهى ههتا ئێستاش نانى ئهم
تهنورانه ب ه نانى ئامادهكراوی بازاڕ و
ماركێتهكان ناگۆڕنهوه ،لهبهرامبهریشدا
زۆرن ئهو ژنانهى ك ه دروستكردنى
تهنورى قوڕ ،بوهته پیشهو سهرچاوهى
بژێوییان.
لهئێستادا ژمارهیهكى بهرچاوى ژنان ل ه
گهرمیان ،بهكارى دروستكردنى تهنورى
گڵینهوه سهرقاڵن ،ئهوان لهو رێگهیهوه
بژێوی خۆیان و خێزانهكهش���یان دابین
دهكهن.
فاتمە عهزیز )55( ،س���اڵ ،یهكێكه لهو
ژنانهى كهلهناحی���هى رزگاریی لهبوارى
دروستكردنى تهنور دا كار دهكات.
ئ���هو بۆ (نەوژی���ن) وت���ى« :من هەر
لەتەمەنی گەنجێتی���ەوە خەریکی کاری
دروس���تکردنی تەنوری قوڕی���ن و ئەو
داواکارییان���ە بوم ک���ە خەڵکی دەیان
کرد».
وتیش���ی« :بژێ���وی ژیان و س���ەختی
گوزەرانمان وایکردوە ئ���ەوکارە بکەم،
چونک���ە هاوژینەک���ەم نەخۆش���بوەو
پێویس���تمان بەپارەبوە ،بۆی���ە پەنام
بردۆتە بەر ئەو کارە».
ئهو باسیلهوهشكرد ك ه لهماوهى ئهم چهند
ساڵهى كاركردنى دا ،ئهزمونێكى باشی
له دروستكردنى تهنور دا دهستكهوتوهو

لهزۆر ش���وێنهوه بهمهبهس���تى كڕینی
تهنورهكانی سهردانى دهكهن.
ئهگهرچ���ی ل���ه كۆمهڵگاى ك���وردی دا
ژنان كهمت���ر كار دهكهن ،بهاڵم ههر ل ه
كۆنهوه ههندێك پیشه ههبون كه زیاتر
ل ه پیاوان ،ژنان تیایدا كارامهو شارهزاتر
بون ،رهنگ ه دیارترینیان دروس���تكردنى
تهنور بێت.
ئهم پیشهیهش بهوه ناسراوه كهلهیهك
كاتدا پێویستی به هێز و تواناو تهركیز
ههیه ،چونك ه كارامهیی پیش���هك ه وهك
ئهو ژنان ه باسیی دهكهن ،لهدیاریكردنى
جۆری گڵ و ش���ێوازی گرتنهوهى قوڕی
تهنورهكهو پاش���ان بونیاتنانى بناغهى
تهنور و دهركردنى ئهو ش���كڵ و شێوه
گۆزهیی و بازنهیهى كهلهتهنوردا ههیه،
دهردهكهوێت ،ك ه ئهمهش كارێك ه بهههمو
كهس ناكرێت ،تهنانهتپیاوانیش.
تائێستاش بهش���ێكى زۆری خێزانهكان
بهتایبهت���ى ل���هالدێ و گهڕهك��� ه
ههژارنشینهكان پش���ت به تهنورى قوڕ
دهبهس���تن ،ئهمهش وادهكات بهردهوام
داواكاری لهس���هر ئهم بهرههمه ههبێت،
ههربۆیه ژنانێك دروستكردنى تهنوریان
وهكو پیشهیهك لێكردوه ،كهلهرێگهیهوه
بژێوییان پهیدا دهكهن.
خەدیج���ە عهل���ی )50( ،س���اڵ ،ب���ۆ
(نهوژین) وتی« :بژێوی ژیانمان لەسەر
دروس���تکردن و فرۆش���تنی ئەم تەنورە
قوڕانەیە ،ههرچهنده ژیانمان س���هختهو
خۆیش���م باری تەندروستیم جێگیر نیە،
بەاڵم ناچارم ئەم کارە بکەم».
خەدیجە باسی لەوەش���کرد هەرچەنده

فۆتۆ :کەرکوک ناو

		
ژنێک لە کاتی دروستکردنی تەنور دا
خەڵک زیاتر تەنوری غازی بەکاردەهێن ،بهرههمهكانی���ان ب ه باش���یی دهربچێت،
بەاڵم داواکاری لەس���ەر تەنوری قوڕیش لهگهڵ ئهوهش���دا دڵخۆش و شادومانن
تاڕادەیەک باشە ،بەتایبەت لەسەرەتای ب���هوهى دهتوان���ن كارێ���ك بك���هن ك ه
دروس���تبونی قەیرانى داراییەوە .وتى :لهرێگهیهوه بهسهربهرزان ه دهژین.
«لهگهڵ دروستبونى قهیران دا داواكاری فاتم��� ه ئام���اژهى بهوهك���رد ،پ���اش
خهڵكیش لهس���هر ئهم تهنورانهى ئێم ه نهخۆشكهوتنى مێردهكهى ،توانیویهتى
زیات���ر بوهو لهچ���او جاراندا فرۆش���ى لهرێگهى ئهم ئیش���هوه بژێویی خۆیان
دابین بكات و ناچار ب ه كۆمهكى خهڵكى
زۆرتره».
ئ���هو ژنانه ئهگهرچی كارێكى س���هخت نهبن.
دهكهن كهلهروى جهستهییهوه پێویستی وتیش���ی« :ئەگەرچی ئیشەکەمان زۆر
بهتوانایهك���ى زۆر ههی���ه ،س���هرباری نیەو داهاتیش���مان هەر زۆر نیە ،بەاڵم
ئهوهشى ك ه زۆر ماندو دهبن بۆ ئهوهى هەر دڵخۆش���م کە توانیومە لە رێگەی

ئەم کارەوە بژێوی ژیانمان پەیدا بکەم و
موحتاجی دەستی کەس نەبین».
ئامین���ە محهمهد ،كهیهكێك���ى تره لهو
ژنان���هى كار ل���هم پیش���هیهدا دهكات،
ئام���اژهى بهوهك���رد ك ه پ���اش ئهوهى
هاوژینهك���هى مرد ،ئهركی بهخێوكردنى
خێزانهكهى كهوته ئهستۆی ئهو.
وتیشی « :ئێستا ئەرکی بەخێوکردنی
مناڵەکان���م لەس���ەرە ،بۆیە ئ���ەم کارە
لەهەموکارێك باش���ترە بۆم���ن تاوەکو
بژێ���وی بۆ خ���ۆم و مناڵەکان���م دابین
بکەم».

(ههتیویی ،ئاوارهیی و نهخۆشی درێژخایهن) چۆکیان پێدانەداوە

چیرۆكى ژن ه فرۆشیارێكى كهالر
◘ نهوژین،
زریان محهمهد – جوان ه جهلیل
دایكى مهروا ،هاوشێوهى ئهو
ئافرهتانهى رچه شكێنییان كردوه بۆ
دابینكردنى بژێوى ژیانیان ،شانبهشانى
هاوسهرهكهى بۆ ماوهى بیست ساڵ ه
خهریكى كاركردنه ،چهندین جۆر كارى
ئهنجام داوه لهوانه :تهكاندنى فستق
و بژارهكردنى سهوزهو كارى ئارایشگاو
دروستكردنى نان بۆ مااڵن و ل ه
ئێستاشدا دوكانى كهمالیاتى ههیه.
رهنگ ه ئهو ناخۆش���ی و كارهس���اتانهى
بهس���هر دایك���ی م���هروا داهاتبێ���ت،
بهرگهگرتن���ى ب���ۆ زۆربهمان ئاس���ان
نهبێت .ئ���هو لهیهك كات دا ئاوارهیی و
لهدهس���تدانى رۆڵهو كهسوكار و ئازارى
نهبون���ى چهش���توه ،بهاڵم س���هرباری
ئهمانهش ،وهكو ژنێكى بهتوانا لهس���هر
پێی خۆی وهستاوهتهوه.
ئهو رۆژان ه ل ه دوكانهكهیدا كاردهكات و
به داهاتهكهشى ،خێزانهكهى دهژێنێت.
ئهو كه خهڵكى ناوچهى سهعدیهیهو ل ه
دواى س���اڵى ( )1997وه دێت ه شارى
ك���هالر و له یهكێك ل���ه گهرهكه ههژار
نشینهكانى شار دانیشتهجێ دهبێت .
دایك���ى م���هروا ،ك���ه ئێس���تا تهمهنى
( )51س���اڵهو له تهمهنى یهك ساڵیدا
دای���ك و باوكى لهدهس���ت دهدات ،ك ه
باوكى بههۆى كێش���هى كۆمهاڵیهتیهوه
دهكوژرێت و دایكیش���ى ل ه دواى مردنى
هاوس���هرهكهى توش���ى س���هكتهى دڵ
دهبێت و بۆ ههمیش��� ه ماڵئاواى له سێ
جگهر گۆش���هكهى دهكات كه دو كوڕو
كچێكى تاقانهی���ه ،وهك خۆى دهیڵێت
تهنانهت ل ه وێنهشدا ئهوانى نهبینیوه و
شێوهى روخسارییان نازانێت.
ئهو كهفرمێسك له چاوهكانیدا قهتیس
مابون و بهو زمانه كوردیی ه پچڕپچڕهوه
باس له نههامهتیهكانى دواى ل ه دهست
دانى دایك و باوكی دهكات ،وتى« :دو

بههۆى سهختى
ژیانهوه دهست
بهردارى
خۆێندنهكهم بوم

ماوەی سێ
ساڵە فرۆشگام
داناوەو ژیانی
پێ بەڕێدەکەم

براكهم له ژێردهس���تى مامم بهخێوكران
و منی���ش لهالى خزمێك���ى دورى باوكم
پهروهردهك���راوم ،لهئیس���تادا ه���هردو
براكهم هاوس���هرگیرییان كردوهو دور ل ه
من ژیانى خۆی���ان دهگوزهرێنن ،منیش
لهتهمهنى ( )16س���اڵیدا هاوسهرگیریم
ئهنج���ام دا ،كهئ���هوكات خوێن���دكارى
چوارهمى ئامادهى ب���وم ،بهاڵم بههۆى
سهختى ژیان و ماڵ و منداڵهوه دهست
بهردارى خۆێندنهكهم بوم».
دایكى مهروا ،كه ئاس���هوارى خهمێكى
ق���وڵ نێوچاوانى تهنیب���و ،جاروبار بۆ
ش���اردنهوهى فرمێس���كهكانى خۆى ب ه
رێكخستنى شتومهكى ناو دوكانهكهیهوه
س���هرقاڵ دهكردو درێژهى به قسهكانى
دا« :نالهب���ارى ژی���ان و گوزهرانم���ان
ناچ���ارى جێهێش���تنى زێ���دى خۆمانى
كردین و رومان لهشارى كهالر كرد».
وتیش���ى« :خاوهنى شهش منداڵ بوم،
س���ێ كوڕ و س���ێ ك���چ  ،ب���هاڵم كچ ه
گهورهك���هم ب��� ه دوگیان���ى و ب ه هۆى
نهخۆش���ى خوێنهوه گیانى لهدهس���تدا
و كچێكى تهمهن ( )10س���اڵى لهدواى
خۆى بهجێهێش���ت ،ئ���هو كچهش دواى
ماوهیهك بهه���ۆى تهقینهوهیهكهوه ل ه
سهعدییه گیانى لهدهست دا».
دایك���ى م���هروا ،دوان ل��� ه منداڵهكانى
ژیانى هاوبهش���یان پێك هێناوه ،بهاڵم

هاوسهرى كوڕهكهى (بوكهكهى) بههۆى
تهقین���هوهى تهباخ���ى غ���ازهوه گیان
لهدهس���ت دهدات و ( )2جگهر گۆشهى
ل ه دواى خۆى بهجێدێڵێت.
وتیش���ى« :بههۆى ئهوهى ك ه خۆم ب ه
ههتیویى و دور لهن���ازى دایك و باوك
گهوره بوم ،ئێس���تا ئ���هو دو منداڵهم
هێناوهت���هوه الى خۆم و هاوش���ێوهى
منداڵهكانى خۆم سۆز و خۆشهویستیم
پێداون ،چونك ه ژیانى منداڵى و رابردوى
خۆم لهواندا دهبینمهوه».
دایك���ى م���هروا ،باس���ى لهوهش���كرد:
لهئێس���تادا بارى ئابوریمان باش���ترهو
لهو دوكانهى ك ه بۆ ماوهى ( )3س���اڵ ه
كارى تێدا دهكهم ،بهو داهاتهى دهستم
دهكهوێت بهش���ێكى دهكهم به خهرجى
ئ���هو دو منداڵهى كهل��� ه دواى مردنى
بوكهكهم بهجێم���اون و خۆم بهخێویان
دهكهم ،بهش���هكهى دیكهشى دهدهم ب ه
كڕینى حهپ و دهرمان بۆ نهخۆشى دڵ
و ش���هكره و زهخت كهبههۆى خهمهوه
دوچارى هاتوم.
وتیش���ى« :لهگهڵ ئهوهش���دا دهستى
هاوكارى بۆ چهندی���ن منداڵ و خێزانى
كهم دهرام���هت درێژدهكهم چ لهڕێگهى
مادیی���هوه بێت یاخ���ود بهدابین كردنى
پێداویس���تیهكانیان ل��� ه دوكانهك���هم
هاوكارییان دهكهم».
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سهل ه كهالرى...
◘ نهوژین ،شۆخان حهمهساڵهح
ئهى سهل ه سهل ه چهنێ سهالرى
دهڵێی ئاسكهكهى دهشتى كهالری
ئهى سهل ه سهله عهمرهكهم سهله
دهڵێی ئاسكهكهى دهشتى شاكهل ه
(س���هلمه) ،ناوێك��� ه ئاش���نا بهگوێى
نهوهى نوێ و رابردو له نێو ئهم شارو
مهملهكهت���ى ماریفهتهى گهرمیان .ئهو
ژنێك���ه بهوێنهى ش���ێرێك ل���ه مێژوى
س���هردهم و دهورهى خۆی���دا ب���هدهم
رۆژى تهمهنهوه خۆى نویس���یوهتهوهو
ل ه ئاراس���تهكانى ژیاندا ئهس���پى خۆى
تاوداوه .لهمێژویهكدا كه زۆرینهى ناوه
دیارهكان���ى پیاون ،ئ���هم وهكو ژنێكى
دیار و سهالر ،جێی گرتوه.
ب���ۆ گهرمیانی���هكان ،گۆرانى (س���هل ه
ك���هالری) ك��� ه ههندێك به (س���هلم ه
كهالری)یش گۆیان كردوه ،گۆرانیهكى
بیس���تراوهو دڵخ���وازه ،ب���هاڵم رهنگ ه
زۆربهم���ان نهزانین ك ه ئ���هم ناوه ،لهو
ناوانه نیه كه شاعیران و هونهرمهندان
ل ه خهیاڵی خۆیانهوه دروستیان كردوه،
بهڵكو سهله ،ژنێكى ناسراوى گهرمیان
و بهدیارییكراوى كهالر بوه.
ب���ۆ ناس���اندنى چیرۆك���ى ژیانى ئهم
خانم���هى ك���ورده و دهرخس���تنى
وردهكاریهكانى( ،نهوژین) لهسهر زارى
(عهدنان محهمهد قارهمان)ى كوڕیهوه،
كورتهیهك ل ه ژیانى دهخاتهڕو.
سهلهكهالری ،ناوى تهواوهتى (سهلم ه
عهبدولكهری���م محهمهدنورى)ی���ه ،ل ه
هۆزى جافه ،باوكى لهتیرهى باش���كى
و دایكى لهتیرهى ئێس���وجانیه .ساڵى
 1937ل���ه دێى كهالر(گهڕهكى كهالرى

كۆنى ئیستا) لهدایكبوه ،تاقانهى دایك
و باوكى بوه خوش���ك و براى نهبوه.
ئ���هم خانمه ،خاوهنى بااڵیهكى بهرزو
روخسارێكى جوان و دیمهنێكى شۆخ
و شهنگ بوه .پۆشاكى ههمیشهیى
جلى كوردى رهس���هنى هۆزهكهى
پۆش���یوه كه لهچ���ك وكراس و
ك���هواو كاڵو مێ���زه و لوتهوان ه
بهشێوهیهكى لێزانان ه بهستونى
و بهكارى هێناون كه بوهت ه
ه���ۆى سهرنجراكێش���انى
خهڵكى بهگشتى ،تهنانهت
ژن���ان داوایان ك���ردوه ئهو
ش���ێوازهیان لهخۆگۆڕی���ن
فێرب���كات .ههروهه���ا بۆن و
بهرامهى ئهو كاتى بۆ بۆنخۆشى
ك ه مێخهك ب���وه ،بهكارهێناوه.
ه���هروهك بهپێى گێڕان���هوهكان
یهكهم كچى كهالر بوه ئارایش���ت
(میكیاج)ى بهكارهێنابێت.
لهروى شێوازى قسهوگفتوگۆوه،
ئافرهتێكى لهس���هر خ���ۆو بزه
لهسهر لێو بوه ،درۆ و دوزمانى
وماس���تاوچێتى ال حهرام بوه،
لهپهیوهندی ه كۆمهاڵیهتیهكاندا
پهیوهندیهكى فراوانى ههبوه،
ح���هزى لهمی���وان ك���ردوه و
بهرویهكى خۆشهوه پێشوازى
لێكردون و بهڕێى كردون.
ئ���هم خانم ه خزم دۆس���ت و
خۆشهویس���تى دراوسێكانى
بوه ،ههروهها پهیوهندیهكى
باشى لهگهڵ بهگزادهكاندا
ههب���وه ،خۆشهویس���تى و
رێ���زى الى (فهت���اح بهگ
و حس���ێن ب���هگ)ى جاف
ههب���وهو خوش���ك و براى

شیریشن.
ئ���هم خانم���ه ،چ���االك و ئازاب���وهو
لهنیش���تمان پهروهریش���دا جێدهستى
دیارب���وه بهتایب���هت لهخزمهتكردنى
پێش���مهرگه ،بهش���ێوهیهك لهساڵى
 1964تا بهیاننامهى یازدهى ئازارى
 ، 1970ماڵى وهك النكهو پهناگهى
ئارامى تێكۆشهران بوه .ل ه ساڵى
 1967میوان���دارى ل ه (جهالل
تاڵهبانی) ك���ردوه كه ئهوكات
س���هركردایهتى باڵێك���ى
نێ���و پارت���ى دیموكرات���ی
كوردستانى دهكرد ،ئهویش
رێزى لێناوه.
س���هلمه كهالریی ،لهس���اڵى
 1953هاوس���هرگیرى لهگهڵ
(محهمهد قارهمانى زهنگهنهدا)
کردوە كه خاوهنى س���ێ كوڕ و
ش���هش كچ���ه .وهك كوڕهكهى
دهیگێڕێت���هوه ،پێ���ش كۆچی
دوای���ی ،وهس���ێتى بۆكردون و
پێى وتون« :خاكتان نهفرۆشن
بۆ سهرتان ،س���هرتان بفرۆشن
بۆخاكتان».
ناوبانگى قهش���هنگى و جوانى
ئهم ئافرهته بهش���ێوهیهك بوه
كه ل ه هونهرى كوردیشدا رهنگى
داوهتهوه ،دیارترینیش���یان ئهو
گۆرانیه بو كه (حهمهحس���ێن
كێمنهیی) وتویهتى.
گۆرانیهك���هى حهمهحس���ێن،
لهوهاڵم���ى بهیت ه ش���یعرێكى
(داود ب���هگ) دا ب���وه ،ك��� ه
(داود بهگ) بهیت ه شیعرهكهى
ب���ۆ كچێكى دیك��� ه وتوه ك ه
ههر ن���اوى (س���هلمه) بوه،
(حهمهحسێن)یش بۆ (سهل ه

كهالری) وتوه.
داود بهگ ،دهڵێت:
«سهل ه هۆ سهل ه تۆ چهند بهنازى ...
دهڵێى ئاسكهكهى دهشتى پێبازى»
لهوهاڵم���دا ،حهم ه حس���ێن كێمنهیی،
دهڵێت:
«سهلههۆ سهله تۆچهن سهالرى ...
دهڵێى ئاسكهكهى دهشتى كهالرى ...
سهلههۆ سهله تۆ چهن كهڵ ملى...
دهڵێى ئاسكهكهى دهشتى شاكهلى»
ئهم گۆرانی ه تائێستاش لهنێو هونهرى
كوردی���دا ب���ه زیندوی���ی ماوهت���هوهو
ههرج���ارهو لهالی���هن هونهرمهندێكهوه
نوێدهكرێتهوه.
دوای���ن هونهرمهند ك ه ئ���هم گۆرانیهى
وتوهتهوه( ،عوسمان میروهیس)ه ،ك ه
هێن���دهى تر ناس���راویی و برهوى داوه
بهم گۆرانیه.
هونهرمهن���د (عوس���مان میروهیس)،
لهب���ارهى ئهم گۆرانیهوه ،بۆ (نهوژین)
وتى « :گۆرانى (سهلمه) وهكو یهكێك
ل ه س���یما دیارهكان���ى گۆرانى ناوچهى
گهرمیان و كهالر بهتایبهتى دهركهوتوهو
ناوى پهیدا كردوه ،بۆی ه منیش ویستم
جارێكى دیك ه ئهم ئاوازه رهس���هنه ب ه
گوێ���ی نهوهى ن���وێ و ههروهها وهبیر
نهوهى كۆنیش بێنم���هوه ،بۆی ه لهگهڵ
ئازیزانى گروپی موزیكی لوڕ ههستاین
ب ه تۆماركردنى».
وتیشی :خۆشحاڵم ك ه دهبینم گۆرانیهك ه
كاردانهوهو دهنگدانهوهى باش و ئیجابی
لهن���او هاواڵتی���ان دا لێكهوتۆت���هوهو
جارێكى دیكه ئاوازهكه كهوتوهته سهر
زار.
ئ���هم ئافرهت ه گهرمیانی���ه ،لهبهروارى
 2007/1/24ماڵئاوایى ههمیش���هیى ل ه
ژیان و نیشتمانهكهى كردوه.

شادبونهوهى دایكێك به كۆرپهكهى پاش دوساڵ و نیو
◘ نهوژین،
زریان محهمهد  -جوان ه جهلیل
دایكى توند منداڵهكهى ل ه ئامێز
گرتبو ،ناو بهناو ماچێكى دهكرد و
دهستى بهسهریدا دههێنا ،وهكو ئهوهى
ههرگیز چاوهروانى ئهوهى نهكردبێت
كه دواى لهیهكتر دابڕانیان جارێكى تر
بیبینێتهوه.
كاتێك زین���ه تهمهنى حهوت مانگ بو،
شهڕى داعش (مونیفه زهحوى) دایكى
لێ داب���ڕى و كاتێك یهكتریان بینیهوه،
زینه تهمهنى گهیشتبوه سێ ساڵ ،بۆی ه
دایكى نهدهناسیهوه.
لهماوهى دو س���اڵى راب���ردودا مونیف ه
زهحوى و هاوس���هرهكهى له گۆڕهپانى
ش���هڕى نێوان داعش و سوپاى عێراق
لهموسڵ گیریان خواردبو ،بهاڵم زینهى
كچ���ى لهگهڵ خوش���ك و براكانى تریدا
خۆیان گهیاندبوه ناوچ��� ه ئارامهكان و
دواجار ل��� ه كامپى تازهدێ���ى گهرمیان
گیرسانهوه.
لهماوهى ئهو دو س���اڵهدا كه مونیفه و
هاوس���هرهكهى لهموسڵ و منداڵهكانیان
ل���ه كوردس���تان ب���ون ههمو ج���ۆره
پهیوهندی���هك لهنێوانیاندا پچڕا بوه ،تا
دواجار ههفتهى رابردو مونیفه ش���وێنى
منداڵهكانى زانی���وه و لهكامپى تازهدێ
بهیهكترى شاد بونهتهوه.
ش���اد بونهوهى منداڵهكان به مونیفهى
دایكیان جیاوازتر بو ،له شاد بونهوهى
زین ه پێى ،ب���هو پێیهى زینه پێش���تر
مونیف���هى دایك���ى نهبینی���وه و هودا
رهمهزانى خوشكى بهدایكى زانیوه.
مونیفه زهحوى لهكامپى تازهدێ زینهى
كچ���ى ل ه ئامێز گرتبو ،بۆ نهوژین دوا و
وتى« :تا ئێس���تاش زین ه نازانێت ئهو
دایكیهتى ،چونك ه كاتێك ساوا بوه شهڕ
لێى دابڕیوه».

مونیفه زهح���وى ،رونیكردهوه لهماوهى
دو ساڵى رابردودا كاتێك لهموسڵ و دور
ل ه منداڵهكانى ژیانى گوزهراندوه ،ههمو
جۆره ناخۆش���یهكى بینیوه و ههمیش ه
دڵى الیانب���وه ،چونك��� ه نهیزانیوه ك ه
چیان بهس���هر هاتوهو ش���هڕ لهیهكترى
دابڕیبون.
مونیفه ،وتى« :كاتێك ش���هڕ گهرم بو،
لهمنداڵهكانم دابڕام ،زینهش الى خوشك ه
گهورهكهى بو ،رۆیشتبون بهرهو ههرێم
و لهتهمهن���ى  7مانگیهوه ئهو بهخێوى
كرد».
ههفتهى رابردو دواى زیاتر له دو ساڵ،
مونیف ه توانى خۆى لهگۆرهپانى ش���هڕ
دور بخات���هوه و خۆى بگهیهنێت ه كامپى
تازهدێ و به منداڵهكانى ش���اد بێتهوه،
ك��� ه لهگهڵ گهیش���تنیدا یهك���هم كارى
لهئامێز گرتنى زینه بو.
مونیف ه وتى« :ئێستاش زین ه وا دهزانێت
خوشكهكهى دایكیهتى نهك من».
هودا رهمهزان ،خوش���كى زینه ،تهمهنى
نزیكهى  30س���اڵ ه و ژیانى هاوس���هرى
پێكهوه ناوه و كوڕێكى هاوتهمهنى زینهى
ههیه ،لهماوهى دو ساڵى رابردودا زین ه
و كوڕهكهى پێكهوه بهخێو كردوه.
هودا باس���یلهوهكرد بهشێوهیهك زینهى
بهخێو ك���ردوه ك ه هی���چ جیاوازیهكى
لهگ���هڵ منداڵهك���هى خۆی���دا لهنێوان
نهكردوه ،وت���ى« :زین ه ئهوهنده گوێى
لێبو كوڕهكهم بهدای��� ه بانگى دهكردم،
بۆی��� ه ئهویش لهوهوه فێ���ر بو ،ههر ب ه
دایه بانگم دهكات».
بهپێى وت���هى هودا ،پێش گهیش���تنى
دایكى ب���ۆ الیان بهتهلهفۆن قس���هیان لهگهڵیاندایه ،س���هرهتا زین ه نهدهچوه نەکردوە و واینەزانیوە کە دایکی لەالی
لهگ���هڵ كردوه  ،لهو كات���هدا بهزینهى الى و لێى نزی���ك نهدهبویهوه ،چونکە نیە».
وت���وه« :كهئهو خوش���كى گهورهیهتى نەیدەناس���یەوەو نەیدەزان���ی دایکێتی ،وهك���و ئ���هو دهڵێ���ت« :ئێس���تا زینه
نهك دایكى ،ئیش���هاڵ دایك���ى دێت بۆ بەڵکو پێی وابو کە من دایکی ئەوم» .تاڕادەی���ەک بە دایکی خ���ۆی راهاتوەو
وتیشی« :بەو هۆیەی هەر لەگەڵ کوڕە وردە وردە هۆگری بوەو لەگەڵی دەبێت،
الى».
هودا درێژهى بهقس���هكانى دا ،ئاماژهى بچوکەکەم گ���ەورەم کردون و وەک ئەو بەڵکو ئەگەر دایکم بڕوات بۆ ش���وێنێک
بهوهكرد «زیاتر لهههفتهیهكهدا دایكى نازم پێداوە ،بۆیە هەستی بە بێکەسیی یان س���ەردانی درواس���ێیەک بکات ئەو

بەدوایدا دەگری و داوای دەکات».
هودا ئاماژەی بەوەشکرد کە لەسەرەتای
هاتن���ەوەی دایکی���ەوە زینە نەک لەالی
نەدەخ���ەوت ،بەڵکو کەمی���ش دەچوە
الی و نەیدەناسی و هەستی بۆی نەبو،
بەاڵم ئێستا باش���تر بوەو لهگهڵ دایکم
دهخهوێت ،خهریكه رادێت لهگهڵى».

رۆشنبیری
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گرنگترین ئهو كتێبانهى ژنان
نوسیویانه

كارى راگهیاندن
بهكارێكى
قورس دادهنرێت
له كوردستان

ژنان هاوكاریی
بكرێن ،زۆر بهباشیی
له راگەیاندن دا
دهچنه پێشهوه
کچە بێژەرێک لە رادیۆی دەنگ
◘ نهوژین ،شۆخان حهمهساڵهح
ههركاتێك ژمارهى رۆژنامهنوسان
لهگهرمیان رو لهزیاد بون دهكات،
ئهم زیادكردنه ل ه روى رهگهزییهوه
السهنگ دهبێت ،چونك ه زۆرینهى
زۆری رۆژنامهنوسهكان لهرهگهزی نێرن
و كهمترینیان ل ه رهگهزی مێ.
لهچهند س���اڵی راب���ردودا ،چ له روى
ژم���ارهو چ ل��� ه روى جۆرێتی���هوه،
بهرهوپێش���هوهچونێك ل��� ه ب���وارى
راگهیاندن دا گهرمی���ان هاتوهته بون،
بهاڵم ئهوهى مایهى تێبینیی ه ك ه كهمتر
ژنان بهشدارن لهم بهرهوپێشهوهچونهو
تاڕادهیهكى زۆر خۆیان ل ه كایهك ه دوره
پهرێز گرتوه.
هۆكارى چیه كهمتر ژنان و كچان دهبن ه
رۆژنامهن���وس؟ ئایا رێگریی��� ه یاخود
نهرهخس���اندنى دهرفهت؟ ژنان خۆیان
كهمتهرخهمن یان ناچار ب ه گۆشهگیریی
دهكرێن؟
بێریڤان ئهحمهد ،یهكێكه لهو كچانهى
ك ه ههوڵدهدهین وهاڵمى بهشێك لهم
پرسیارانهمان لێوه دهستبكهوێت.
ئهو ك��� ه خوێن���دكارى زانكۆیه،
لهباس���كردنى هۆكارهكان���ى
دورهپهرێ���زى كچ���ان و
ژنانى گهرمیان ل ه بوارى
راگهیان���دن ،خێزان و
كۆمهڵگهى بههۆكار
زانى .وتى« :كچانى
ئهم ناوچهیه خولیاى
بوارهك���هن ،ب���هاڵم
الوازی
بهه���ۆی
ئاستى رۆشنبیری و
تێڕوانین���ى كۆمهڵگ ه
ك���ه ب��� ه چاوێك���ى
نزمهوه ل���ه كچانى
ر ا گهیا ن���د كا ر

دهڕوان���ن ،وایكردوه ئ���هو خولیایهیان
بمرێنن لهناخیان دا».
چن���ور مهجید ،ك ه كچ���ه دەرچویەکی
زانکۆیە ،ههمان رای بێریڤانى ههیه .ئهو
باس لهوهدهكات ك ه زۆرجار خێزانهكان
دهرفهت ب��� ه كچانی���ان دهدهن ،بهاڵم
بهه���ۆی توانج و رێگ���ری كۆمهڵگهوه،
كچان ناتوانن بهردهوام بن لهكاركردن.
ئهو وتى« :كۆمهڵگ���ه بهپلهى یهكهم
هۆكاره ،چونكه ئهگ���هر خێزانهكانیش
رێگ ه ب���دهن بهكچهكانیان كه لهو بواره
كار بك���هن ،ب���هاڵم قس���هى كۆمهڵگ ه
ساردیان دهكاتهوه».
ل ه گهرمیاندا چهند دهزگایهكى راگهیاندن
ههبون وههن ك ه زۆربهیان سهر بهالیهن ه
سیاس���یهكانن ،ئهمان���ه بهش���ى زۆری
كادیرهكانی���ان ل ه رهگ���هزی نێرن .ل ه
رابردوش دا چهن���د ههوڵێكى میدیایی
ژن���ان ههبون ،وهكو بون���ى رادیۆیهكى
تایب���هت ب��� ه ژن���ان بهن���اوى رادیۆی
(تهوار) ،یاخود بونى رۆژنامهى (پاریا)
كه ئهویش تایبهتمهند بو ب ه ژنان ،بهاڵم
لهئێستادا هیچكام لهو دهزگایان ه بونیان
نهماوهو داخراون.
بهوت���هى ئازاد عوس���مان ،بهڕێوهبهرى
رادیۆی دهن���گ لهكهالر ،ك ه
رادیۆیهك���ى كۆمهڵگهیی
ئازاده ،پرسی ئامادهیی
ژن ل ه راگهیاندن دا،
دوالیهنهیه.
ئهو رونیك���ردهوه
« لهال ی���هك
پهیو هن���د ی
بهكۆی تێڕوانینى
كۆمهڵگ��� ه بۆ ژنان
و تێڕوانینی خودى
ژنان ب���ۆ خۆیانهوه
ههی���ه ،لهالیهك���ى
دیكهشهوه پهیوهندی

ههیه ب ه رهخس���اندنى دهرفهت و ههل
بۆ ژنان».
باسیلهوهش���كرد ك ه بهپێ���ی ئهزمونى
خۆیان ،ئهگ���هر ژنان دهس���تگرۆیی و
هاوكاری���ی بكرێن ،ئهوا زۆر بهباش���یی
ل���ه بوارهكهدا دهچنه پێش���هوه «لهم
روهشهوه نمونهى سهركهوتو و باشمان
ههیه».
وتیش���ی« :ئەگەرچی ژمارەیان زۆر نیە
بەاڵم رۆژنامەنوس���ی چاالک و بەتوانای
ژن لە گەرمیاندا پێگەیشتون».
زۆرجار كهباس ل���ه ناچاالكیی ژنان ل ه
كای��� ه جیاوازهكاندا دهكرێ���ت ،رایهك
سهرههڵدهدات ك ه خودی ژنان بههۆكار
و بهرپرس دهزانێت لهو ناچاالكییه.
بێریڤان ئهحم���هد ،هاوڕایه لهگهڵ ئهم
بۆچونهو پێیوایه «ههندێكجاریش ژنان
خۆیان خهمس���ارد بون له كاركردن لهو
بوارهدا».
ئهم بۆچونهى كچه خوێندكارهك ه لهبارهى
خهمس���اردی خ���ودى ژنان���ى گهرمیان
ب���ۆ كاركردن ل���ه كای���هى راگهیاندن،
لهالیهن توێژهرێك���ى كۆمهاڵیهتییهوه،
خوێندنهوهى دیكهى بۆ دهكرێت.
دڵشاد ستار ،بۆ (نهوژین) وتى« :كارى
راگهیاندن بهكارێك���ى قورس دادهنرێت
ل ه كوردس���تان وگهرمی���ان بهتایبهتى،
ئهم���هش هۆكاره بۆ ئ���هوهى ژنان زات
نهكهن وهكو پیشه ههڵیبژێرن».
نوس���هرو چاودێر (ش���یالن محهمهد)،
تارادهیهك كۆك��� ه لهگهڵ ئهم بۆچونهو
پێیوای���ه «سروش���تى كارى راگهیاندن
كهپێویس���تى بهكاتى زۆر و بهدواچونى
بهردهوام و ئاستى زانستى پرۆڤیشناڵى
ههیهو وادهكات ههمو كهسێك دهست بۆ
ئهوكاره نهبات».
ئهوهشى وت« :كۆبونهوهى دهزگاكانى
راگهیان���دن لهپارێزگاكان���ى ههولێ���ر
و س���لێمانى وادهكات ئهوانهش���ى
لهناوچهكان���ى دیك���هوه بیانهوێت لهم
دهزگایان ه وهك ستاف كار بكهن ،ناچار
شوێنى نیش���تهجێبونیان بگوازنهوه بۆ
ئهو پارێزگایان���ه ،كهئهمهش ئهركێكى
قورسه بهتایبهت بۆ ئافرهت».
لهوهاڵمى پرس���یارى ئ���هوهى تاچهند
دهزگاكان���ى راگهیان���دن لهناوچهك��� ه
ئهركیان لهئهس���تۆیه؟ شیالن محهمهد
وت���ى« :دهزگاكان���ى راگهیان���دن
لهناوچهكهناتوانن ههمو ئهركهكان بگرن ه
ئهس���تۆ ،چونك ه دهرام���هت و توانایان
دیارى كراوه ،ب���هاڵم دهتوانن لهرێگهى
رهخساندنى ههلهوه بهشێوازى وهرگرتن
و راهێنان و كردنهوهى خول بۆ ئارهزو
مهندانى بوارهكه ،پرۆژهیان ههبێ و بۆ
خودى دهزگاكهش ببێت ه س���هرچاوهى
داهات».

◘ نهوژین
لهچهند دهیهى رابردودا ،ئاستى
ئهفراندن و نوسینی ژنان له جیهان
بهرادهیهكى بهرچاو بهرهوپێشهوهچونى
بهخۆیهوه بینیوه ،ئهمهش وایكردوه
رێژهى بهرههمی نوسهرانى ژن
ل ه جیهاندا بهگشتى ،زیاد بكهن
و رێژهى داواو خواستیش لهسهر
بەرههمهكانیان ،بهههمانشێوه رو ل ه
زیادبون بكات.

( .5مانیوال فۆر كلیننگ ومهن):
لهنوسینی (لوشیا بهرلین) .ژنه نوسهر
(لیزا ش���یا) ،لهبارهى ئ���هم كتێبهوه
دهڵێت« :بیرت دهخات���هوه كهلهژیاندا
ههرچهند بچوك بیت ،بهاڵم ههمیش��� ه
بوارێك ههی ه بۆ خهیاڵ و تاقیكردنهوهى
تواناكانت».

( .6هۆڵد ستل):
لهنوسینی (س���الی مان) .ژنه نوسهر
(لیزا چی���س) لهبارهى ئ���هم كتێبهوه
لهخوارهوه ،لیس���تێك بهن���اوى  10ل ه دهڵێت« :نوس���هر توانایهكى زۆرباشى
باش���ترین ئ���هو كتێبان���ه دهخهین ه رو ههی ه ل ه نوسین دا ،ههروهك توانایهكى
كهل���ه س���اڵی  2015دا باڵوبونهتهوهو باشیشی ههیه له زیندوراگرتنى ساتهكان
و بهنهمریی هێشتنهوهیان».
نوسهرهكانیان ژنن.
( .1یهر ئۆف یاس):
لهنوس���ینی (ش���ۆندا ریمس) .شۆندا
بهتهنیا ژنێكى بههێ���ز و كاریگهر نیی ه
له شاش���هى تهلهفزیۆنهكانهوه ،بهڵكو
نوس���هرێكى باشه .بهوتهى خوێنهرانى،
ئهم كتێبهى زۆر گرنگ و چێژبهخشه.
( .2نیگرۆالند):
لهنوس���ینی (مارگۆ جیفهرسۆن) .ئهم
كتێب��� ه گێڕانهوهیهكى واقیعیی چیرۆكى
رهگهزپهرستى و جێندهر و شكستهێنانه،
وهك���و یهكێك له كتێب ه گرنگ و خاوهن
بهها مرۆییهكانى جیهان ،دهستنیش���ان
كراوه.

( .3ئیم ترین):
لهنوسینی (پاتی س���میس) .بهوتهى
نوس���هران ،ئ���هم كتێب���هى س���میس،
كتێبێكى گرنگ و بهپێزهو درێژكراوهى
ئهو زنجی���ره كتبێبانهیه ك ه پێش���وتر
نوسیویهتى.

( .7بیتوین می ئهند یو):
لهنوس���ینی (ماری نویس) .ئهم كتێب ه
نمونهیهكى بێوێنهیه بۆ ئهو كهس���انهى
عاش���قی زمان و كێشهو ئاستهنگهكانى
زمان و رێزمانى ئینگلیزیین.
( .8لێتس بی لیس ستوپیتد):
لهنوسینی (پاتریشیا ماركس) .رهنگ ه
بهیهكێك ل ه دیارترین ئهو كتێبان ه ههژمار
بكرێت ك��� ه زۆرترین گاڵتهوگهپ و چێژ
و خۆش���یی لهخۆ دهگرێت ،كتێبهكهش
نوسینهوهى یادهوهرى نوسهر و ئهزمون ه
فیكرییهكانیهتى.
( .9ئین زا كانتری):
لهنوس���ینی( :مایا ئهلڤهر) .ئهم كتێب ه
ب���اس ل ه كهس���انێك دهكات ل ه فلیپین
كهدهستیان ل ه ژیانى خۆیان ههڵگرتوهو
ژیانى دیكهیان ههڵبژاردوه ،كتێبهكهش
بهشێوازی كورته چیرۆك نوسراوه.

( .10زه س���تۆری ئ���ۆف زا لۆس���ت
چایهڵد):
( .4گۆڵد فیم سایترس):
لهنوس���ینی (كلیر واتكنز) .ژنه نوسهر لهنوس���ینی (ئهلین���ا فیرانت���ی) .لهم
(كیزی���ا ویر) ،لهبارهى ئ���هم كتێبهوه تێبهدا نوس���هر ل ه بارهى ژیانى ژنانهوه
دهڵێت« :ههركاتێك سهرپشكم دهكهن قس���هدهكات به شیرین و تاڵ و ئهزمون
بۆ ههڵبژاردنى كتێبێك بۆ خوێندنهوه ،و سهركێشهكانیهوه.
ئهوا من ئهم كتێبه ههڵدهبژێرم ،ئهویش
بههۆی ئهو پێكهاتهو جوانیی و پرسیاره سهرچاوه:
http://www.layalina.com
وروژێنهرانهى كهلهخۆی گرتوه».
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تەمەنی  10ساڵەو جگەرە دەکێشێت!

جگەرەکێشان لەناو منااڵنی گەرمیان خەریکە دەبێتە دیاردە
◘ نهوژین ،پهیام لهتیف
ئهگهرچی تهمهنى تهنها  13ساڵه،
كهچى وهكو جگهرهكێشێكى
بهتهمهن دهردهكهوت كاتێك مژى ل ه
جگهرهكهى دهدا .ئهو ماوهى ساڵێك ه
دهستى بهكێشانى جگهره كردوه،
وهكخۆی دهیڵێت بهدزی كهسوكار
و خێزانهكهیهوه جگهرهدهكێشێت،
هۆكارى جگهرهكێشانهكهشى بۆ بونى
«خهم» دهگێڕێتهوه!
جگەرەکێش���ان ئهگهرچی دیاردهیهكى
باو و لهمێژین���هى ناو كۆمهڵه ،بهزۆری
كهس���انێك ئهنجامى دهدهن كهخاوهنى
تهمهنن ،بهاڵم ئهوهى لهگهرمیان روى ل ه
زیادبون و پهرهسەندن كردوه ،كێشانى
جگهرهیه لهالیهن منااڵنهوه.
ئهگهرچی ئامارێكى رون و ورد لهبارهى
ژمارهى جگهرهكێشان بهگشتى و منااڵنى
جگهرهكێ���ش بهتایبهتى بون���ى نییه،
بهاڵم بهپێی بهدواداچونێكى (نهوژین)،
له دهڤهرهكهدا حاڵهتى كێشانى جگهره
لهناو منااڵن روى لهزیاد بون كردوه.
عەلی ،ئ���هو مناڵ���هى لهدهس���تپێكى
ئ���هم راپۆرت���هدا ئاماژهى پێك���را ،لە
پۆلی 8ى نەڕهتی���ە .لهبارهى هۆكارى
جگهرهكێشانییهوه دەڵێت« :بێتاقەتم
بۆیە جگەرە دەکێشم!».
باس لهوهشدهكات كه ئهم كاره بهدزیی
خێزانهكهیانهوه ئهنجام دهدات «لەھەمو
شوێنێک جگەرە دەکێشم جگە لەماڵەوە
نەبێت ،لەدەرەوەش باوکم دوجار بینیمی
کە جگەرە دەکێشم ھەڕەشەی لێکردوم
و بڕیاری داوە ئەم جارە س���زای توندم
بدات ،بەاڵم دایکم ئاگادارنیە».
زۆرێك لهحاڵهتهكانى جگهرهكێش���ان،
پهیوهن���دی ب���ه الس���اییكردن و
چاولێكهریی���هوه ههیه ،بهش���ێوهیهك
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زۆربەی ھاوڕێکانم
جگەرە دەکێشن بۆیە
منیش دەیکێشم

زۆر رۆش���تنە دەرەوەی من���اڵ وبونی
ھاوڕێ���ی جگەرەکێ���ش ،وادەکات ک���ە
مناڵە ھاوتەمەنەکانی دیكهیان الساییان
بکەنەوە.
محهمهد12 ،س���اڵ ،ك��� ه قوتابی پۆلی
شەش���ی بنەڕهتیە ،بۆ (نهوژین) وتى:
«زۆربەی ھاوڕێکانم جگەرە دەکێش���ن
بۆیە منیش دەیکێشم».
ئ���هو مناڵ��� ه ب���اس ل���هو «فێ���ڵ و دەیکڕن؟
هونهرانه» دهكات كه بۆ ش���اردنهوهى عەلی وتی« :ل���ەدوکان کاتێک دەڕۆم
جگهرهكێش���انیان ئهنجام���ى دهدهن بۆکڕین���ی جگ���ەرە دەڵێم ب���ۆ باوکمە
«لەدوای کێش���انی جگەرە ،بنێش���یت چونکە ئەگ���ەر بڵێم بۆ خۆمە ئەوا پێم
دەج���وم بۆئ���ەوی بۆنی دەم���م نەیەت نافرۆشن».
وماڵ���ەوە نەزانن کە جگەرە دەکێش���م ،ههندێ���ك ل���ه دوكاندارهكانی���ش باس
چونکە ئەگەر بزانن لێم دەدەن».
لهوهدهك���هن كه ئهگهرچی هیچ یاس���او
ھەس���تکردن بەپەراوێزخستن الی مناڵ رێنماییهكی���ان ب���ۆ دیاریینهك���راوه بۆ
لەالیەن دایک وباوک���ەوە ،دەبێتە ھۆی ئ���هوهى جگ���هره به مناڵ نهفرۆش���ن،
کێشانی جگەرە لەالیەن مناڵەوە.
بهاڵم ئهوان خۆیان تاك الیهن ه و لەالی
رھێ���ڵ ،ک���ە تەمەنی تەنها  10س���اڵە ،خۆیانەوە بڕیاریان داوه جگهره نهدهن
ماوەی ساڵێکە باوکی چوەتە دەرەوەی ب ه منااڵن.
واڵت ،دەڵێت« :لەخەفەتی رۆیش���تنی ئاشتی محهمهد ،خاوەنى فرۆشگایه ل ه
باوک���م بۆ دەرەوە وجێهێش���تنی ئێمە ،ق���ەزای کەالر ،بۆ (نهوژین) وتى« :من
ماوەی سێ مانگە بەبێ ئاگاداری دایکم جگەرە دەفرۆشم ،بەاڵم بەھیچ جۆرێک
جگەرە دەکێشم».
بەمناڵی نافرۆش���م ،ھیچ رێنماییەکیشم
کاتێک پرس���یاری ئەوەمان لەمناڵەکان بۆ نەھاتوە ک���ە نابێت جگەرە بە مناڵ
ک���رد جگ���ەرە لەکوێ دەک���ڕن وچۆن بفرۆشم».

زانیاری سەرسوڕهێنەر لەبارەی کۆرپەلەوە

◘ نەوژین
کۆرپەلەی ساوا لە ماوەی دوگیانی
دایکدا کۆمەڵێک شت ئەزانێت کە زۆر
سەرسوڕهێنەرن.
یەکەم :لە تەمەنی چوار مانگی لە سکی
دایکدا منداڵ دەنگی دایکی ئەناسێتەوە
وات���ا ک���ە دایکی هەر قس���ەیەک بکات
کۆرپەکە دەزانێت دایکێتی .لە تەمەنی
شەش مانگیدا دەنگی ئەندامەکانی تری
خێزان دەناس���ێتەوە وەکو دەنگی باوک
و ب���راو خوش���کەکانی .تەنانەت ئەگەر

کردن بە قسە کردن سودی
لەو یادەوەرییەی پێش���و
ئەبینێت کە لە س���کی
دایکیدا فێری بوە.
سێیەم :کۆرپەلە لە
دوای تەمەنی حەوت
مانگی لە س���کی
دایکیدا هەس���ت
ب���ە رۆش���نایی
ئەکات واتا ئەگەر
رۆش���ناییەک یان
الیتێ���ک روەو
دەم و چ���اوی
کۆرپەلە بکرێت،
دەس���ت دەکات
ب���ە جوڵ���ەو رو
وەردەچەرخێنێ.
چ���وارەم :کۆرپەلە
ل���ەدوای تەمەن���ی
دو مان���گ و نی���و لە
س���کی دایکیدا توانای
جیاکردنەوەی تامی شیرین
و تاڵ و ترش���ی هەیە .ئەگەر
دایکەک���ە لە ماوەی دو گیانیدا تام
و خۆراکی جۆراو جۆر بخوات وا ئەکات
مناڵەکە دوای لەدایکبون پێی ئاسایی
بێت ئ���ەو جۆرە تامان���ە بخوات ،ئیتر
ترشی بێ یان شیرینی یان تیژی.
پێنجەم :کۆرپەلە لە تەمەنی دوای شەش
مانگیەوە لە س���کی دایکیدا هەست بە
نیگەرانیەکانی دایک ئەکات ،واتا ئەگەر
دایکەکە ل���ە دۆخێک���ی دەرونی باش
نەبێت ئەوی���ش نیگەرانەو دەم و لچی
ئ���ەدات بە یەکدا .کە دایکەکە دڵخۆش
بو ئەمیش دڵخۆشەو زیاتر لەوکاتانەدا
بە قاچەکانی شەق هەڵدەدات!

میوانێکیان هەبێت و قسە بکات دەزانێت
ئەو دەنگە ئەندامی خێزانەکەی خۆیان
نیی���ەو کەس���ێکی دەرەوەی ماڵەکەی
خۆیەتی.
دوەم :کۆرپەلە لە تەمەنی حەوت مانگی
س���کی دایکیدا توان���ای جیاکردنەوەی
زمان���ی قس���ەکردنی هەیە .ب���ۆ نمونە
ئەگ���ەر دایکەکە ب���ە دو زمانی جیاواز
لەگەڵ کەسانی تر قسە بکات منداڵەکە
درک بەوە ئەکات ئەو دو زمانە جیاوازن
تەنان���ەت ل���ە یادەوەری���دا ش���ێوازی
قسەکردن لە مێشکیدا ئەمێنێتەوە بۆیە وەرگێڕانی:
دوای لەدایک بون و لە تەمەنی دەست چاالک بەرزنجی

زۆربەی ئەو منااڵنەی جگەرە دەکێش���ن
لەقوتابخان���ەدان ،بەم���ەش ئەرک���ی
مامۆس���تاکانی قوتابخان���ەو بەتایبەتی
توێژەران بەرامبەر بەم دیاردەیە قورس
دەبێت.
محهمهد نەجیب ،توێژەری کۆمەاڵیەتی،
لهوبارهوه بۆ (نهوژین) وتى« :لهئێستادا
جگەرەکێشان خەریکە وەکو دیاردەیەکی
مەترس���یدار لەناوەندەکانی پەروەردەو
خوێن���دن دەبینرێ���ت ،بێگوم���ان زیان
وخراپی جگەرە زۆر رون وئاش���کرایە،
توێ���ژەران دەتوان���ن رۆلی س���ەرەکی
ببینن لەھۆشیارکردنەوەی قوتابیان لەو
زیانانه لەرێگای ئەنجامدانی سیمینار بۆ
قوتابیان وخێزانەکانیان».
ئهگهرچی دایک وباوک بە پەروەردەکاری
یەکەمی مناڵەکانی���ان دادەنرێن ،بهاڵم
زۆرێكیان بێئاگان ل���هوهى مناڵهكانیان

جگهره دهكێشن.
دایک���ی مناڵێ���ك ،كهنهیویس���ت ناوى
بهێنرێ���ت ،ئهوهى ب���ه (نهوژین) وت:
«ئەگ���ەر مناڵەکەم جگەرە بکێش���ێت
لەکوێ ئاگادارب���م کە ئەو زۆربەی کات
لە دەرەوەیە؟»
ب���هاڵم (محهمهد نهجی���ب) ،توێژهرى
كۆمهاڵیهت���ى ،باس���لهوهدهكات زۆرجار
خ���ودى خێزانهكان هۆكارن بۆ فێربونى
منااڵن بۆ جگهرهكێشان.
ناوبراو وتى« :زۆرجار خودی خێزانەکان
ھۆکاری سەرەکی توش���بونی مناڵە بە
جگەرەکێش���ان ،چونکە دەبینین باوک
ی���ان براگ���ەورە بەبەرچ���اوی مناڵەوە
جگەرە دەکێش���ن ،بۆیە کە مناڵ ئەمە
دەبێنێت دەبێتە یارمەتیدەر بۆفێربونی
ئەم دیاردەیە و السایی لەخۆی گەورەتر
دەکاتەوە».

شیرپێدانى سروشتى تواناى مناڵ زیاتر دهكات

◘ نەوژین
توێژینهوهیهكى نوێ جگه ل ه
سودهكانى دیكهى ،جهختى كردوهتهوه
ل ه سودى شیری دایك بۆ بههێزبون و
گهشهكردنى مێشكی مناڵ.
ئهم توێژینهوهی ه كه تیمێك له پزیشك و
توێژهران پێى ههستاون ،ئهو منااڵنهیان
خس���توهته ژێر تاقیكردنهوهوه كه زوتر
لهوادهى چاوهڕوانكراویان لهدایكبون و
ژمارهیان  180مناڵ بون.
بهگوێرهى توێژینهوهكه ،ئهو منااڵنهى ك ه
ل ه  28ههفتهى سهرهتاى لهدایكبونیان
شیری سروش���تیان پێدراوه ،زیاتر لهو
منااڵنهى ش���یری وش���كیان پێ���دراوه،
لهروى تواناى مێش���كیی و توانس���یتى
ئهكادیمییهوه باشتر بون.
توێژینهوهكه چاودێری���ی ئهو منااڵنهى

ك���ردوه تا تهمهنى  7س���اڵی ،ئاماژهى
بهوهكردوه ئهو منااڵنهى شیریی دایكیان
وهكو سهرچاوهى خۆراك پێدراوه ،زیاتر
لهوانى دیك��� ه زیرهك ت���رن ،ههروهك
بهدهستهێنانى توانستی ئهكادیمیشیان
زیاتر بوه.
توێژهران مێشكى مناڵهكانیان لهرێگهى
تیشكی لهرینهوهى موگناتیسی خستبوه
ژێر چاودێرییهوه ،بۆیان دهركهوتبو ك ه
ناوچهیهكى خۆڵهمێش���ی لهسهر وێنهى
مێش���كیان ل ه تیش���كهكهدا ،بهردهوام
گهش���هیان كردوه ،لهروى واقیعیشهوه،
ئ���هو منااڵن ه توان���اى فێربونى زمان و
بیركاریی و ئاس���تى فێربونیان باش���تر
بوه.
ههربۆی���ه ئ���هو توێژهران���ه ،رێنمایی
دایكانیان كردوهتهوه له گرنگیی پێدانى
شیری خۆیان به منااڵن ،بهتایبهت ئهو
منااڵنهى زوتر لهدایك دهبن.

وتار
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یاسا بۆ بێدهنگ
دانیشتوهو ئهم ههمو
ئهتكه بهرامبهر ب ه مافی
مرۆڤهكان دهكرێت؟

◘ گوڵباخ حهسهن
لهگهڵ گهشهكردنى الیهنهكانى ژیان،
جۆری ئهو ههڕهشانهشى كهلهسهر
ژنانن ،گهشهدهكهن و پهره دهسێنن،
بهشێوهیهك ك ه زۆرجار گوێبیستی
جۆری ههڕهشهكان دهبین ،رهنگ ه
سهرمان بسوڕمێت و توشى شۆك بین.
ئهگهر جاران ژنان روبهروى ههڕهشهى
روبهرو و دهستدرێژى و ئازاردانى
دهرونى و ئیستیغاللكردن بوبێتنهوه،
ئهوا ئێستا روبهروى ئهشكهنجهدانیان
لهروى تهكنۆلۆژییهوه دهبنهوه.
ژمارهى ئ���هو ژنانهى دهبن��� ه قوربانی
ههڕهشهكانى تهكنۆلۆژیا له كوردستان
و گهرمی���ان بهتایبهت���ى ،تادێت زیاتر
دهبێ���ت ،زیادكردنێك���ى ناسروش���تى،
زیادكردنێكى مهترسیدار.
بهپێ���ی راپۆرتهههواڵێك���ى رۆژنامهى
(نهوژی���ن) ل ه ژم���ارهى راب���ردوى دا،
لهن���او ههم���و تاوان���هكان ،تاك���ه دو
ت���اوان ك���ه لهگهرمی���ان و بهوت���هى
پۆلیس زیادی���ان كردبێت ،دزییكردن و
تاوانهكانى پهیوهندیدار ب ه ئامێرهكانى
پهیوهندیكردن���ن ،بهتایبهت���ى ئهمهى
دواییان ئهم دو س���ێ س���اڵهى رابردو
بهرادهیهكى بهرچاو و مهترسیدار زیادی
ك���ردوه ،زۆرینهى ئ���هو تاوانانهش ك ه
كراون ،ژنان تیایاندا بونهت ه قوربانى.
لهئێس���تاداو لهگهڵ پهرهسهندنى تۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان ،رێژهى ئیستغاللكردنى
كچان و ژن���ان بهدیارییك���راوى كچانى
ه���هرزهكار ،حاڵهتێك���ه ك ه پ���هل بۆ
ئهوهدهكێش���ێت ببێ���ت ب��� ه دی���ارده،
بهتایبهتى ك��� ه ههندێكجار ئ���هو كاره
لهالی���هن گروپێك ل ه پیاوان و كوڕانهوه
دهكرێت ،واتا مهس���هلهكه وهكو باندى
تاوانكاری���ی پێهات���وه ،ك ه ئ���هو بانده
ههڵدهس���تن به ئیس���تغاللكردنى كچان
و ههڕهش���هى باڵوكردن���هوهى وێن���هو
نامهكانیان ئهگهر پارهیان پێنهدرێت!
بهاڵم ل���هم ماوهی���هدا ،جۆرێكى تر ل ه
تاوان���ى تهكنۆلۆژی ی���ان ئیلیكترۆنى
زیادی ك���ردوه ،ك ه ل���ه قێزهونیی دا،
رهنگ��� ه هاوت���اى نهبوبێت لهن���او ئهو
تاوانان���هى كهل���هو ب���وارهدا ئهنج���ام
دراون و دهدرێ���ن ،ئهویش بهكارهێنانى
گرت���هى ڤیدیۆی���ی ژنان���ه لهالی���هن
هاوسهرهكانیانهوه بۆ ناچاركردنیان ب ه
ملدان بۆ داخوازییهكانیان!
لهم ماوهی���هى راب���ردودا ،ژنێك پاش
ئهوهى زانى وهكو چاالكوانێك لهبوارى
ژنان كاردهكهم ،پهیوهندی پێوهكردم و

دهردهدڵی خۆی بۆ باسكردم ،ئاماژهى
بهوهك���رد ك ه مێردهكهى متمانهى ئهمی
قۆستۆتهوهو ههستاوه بهگرتنى وێنهى
روتى ئهو ،ئهم وێنانهش���ى بهكارهێناوه
ل ه دژی.
كه گوێبیستی ئهم حاڵهت ه بوم ،توشى
سهرس���وڕمان بوم ،بهاڵم شۆكی راستى
ئهو كاته لێی دام ك��� ه بهدواداچونم بۆ
ئهم حاڵهت��� ه كرد و بۆم دهركهوت ژنى
دیكهش ههن كهبهههمانش���ێوه بوبن ب ه
قوربان���ی .ژنان گهلێ���ك مێردهكانیان
ههڕهشهیان لێكردون ئهگهر بهداواكاری
ت���هاڵق بهبێ مارهیی ،ی���ان هێنانى ژن
بهسهریان دا رازیی نهبن ،ئهوا وێنهیان
باڵو دهكهنهوه!
من ل���هروى رۆژنامهوانیهوه ،ئهم بابهت ه
دادهنێم ب���ۆ راپۆرتێك كهله ژمارهكانى
ئایندهى (نهوژی���ن) دا دهرفهت ههبێت
باڵوی دهكهمهوه ،بهاڵم ئهوهى دهمهوێت
قس���هى لهب���ارهوه بك���هم ،ئهوهی ه ك ه
بۆچى خێزانهكانمان بهم حاڵ و ئاست ه
گهیشتون؟ بۆچی لهبری ئهوهى خێزان
چوارچێوهیهك بێت بۆ خۆشهویس���تی،
كهچ���ی دهبێت��� ه چوارچێوهیهك بۆ رق
و كین���ه؟ چ���ی وادهكات لهبرى ئهوهى
پهیوهندیهكانم���ان رایهڵهكانیان متمان ه
بن كهچى دهبنه ئیستغالل؟
دهبێ���ت ورد تر بوهس���تین :ئهم ههمو
كێشه قورس و شۆكه كۆمهاڵیهتییانهى
روبهروى دهبین���هوه ،ئهم ههمو فرت و
فێڵه ل ه پیرۆزترین جۆری پهیوهندی ك ه
هاوسهرگیرییه ،بۆ؟
كێی���ه تاوانبارى ئهم رهوش���ه؟ ئێمهى
مرۆڤ ی���ان كۆمهڵگه یان سیس���تهمى
پهروهردهو سیاسییمان؟
لهههموش���ى گرنگت���ر ،ئهى یاس���ا ك ه
بڕیاره كێشهكانى نێو كۆمهڵگا عادیالن ه
چارهس���هر ب���كات ،بۆ بێدهن���گ و كڕ
دانیش���توهو لهپێش چاویهوه ئهم ههمو
ئهتك��� ه بهرامبهر به ماف���ی مرۆڤهكان
دهكرێت؟
كهى ئهو س���وێندهى ك ه هاوسهرهكان
لهكاتى ئهڵق ه كردنه پهنجهدا خواردیان
ك ه پارێ���زهری یهكتری و داپۆش���هرى
«شهرم و حهیای یهكتری بن» ،گۆڕان
بهههڵدهرهوهى ش���هرم و بردنى حهیای
یهكتری؟
ئهم حاڵهت ه یهكێكى تره له ئهڵقهكانى
زنجی���رهى كۆتایی نههات���وى تاوان و
پێش���ێلكاریهكانى پی���اوان بهرامبهر ب ه
ژنان ،یان بهش���ێكه ل���هو عهقڵیهتهى
ك ه ههموش���تى بۆ پی���او حهاڵڵكردوه،
ب��� ه باڵوكردن���هوهى وێن���هى روت���ى
هاوسهرهكهیشیهوه؟

كەمی بەشداری ئافرەتان لە كایە رۆشنبیرییەكاندا

◘ نزا محهمهد
بێگومان گەشەی شارستانی بەبێ
بەشداری ئافرەتان وەك ئەو
كەشتییەیە كە كەشتیوانەكەی تەنها
سەوڵێكی پێیە و دواتریش ناگاتە
مەنزڵ و بەالڕێـدا ئەڕوا ،رۆڵـی ژن
چەندە بە گرنگ زانراوە لە گەشەی
شارستانییەتەكاندا ،بێگومان
بەشداریكردنەكەی لە جموجوڵە
رۆشنبیرییەكاندا لەوە گرنگترە،
چونكە بنەمایە بۆ رودانی گەشەی
شارستانــی .ناكارایی ئافرەت لە
كایەی رۆشنبیریی و مەعریفیـدا دەیـان
هۆكاری خودی و بابەتی هەیە كە
شایەنی هەڵوێستــە لەسەركردنن.
بێگومان ه���ۆكار زۆرن بۆ هەر گرفتێك
هۆكاری زۆر هـەن ،بەاڵم ئەوەی ئەتوانین
تیش���كـی بخەینە سـەر تەنها گرنگترین
هۆكارەكان���ن وەگەر نــ���ا هۆكارگەلـی
خودی و بابەتی تر زۆرن ،لـەوانە:
 .1نەبونـی هۆش���یاری بەرامبـەر خود
لەالی���ەن ئافرەتان���ەوە ،بەداخـەوە تا
ئێس���تاش ئافرەتی كۆمەڵ���گای ئێمــە
ئەرك و مافـی خۆی نازانێت وە نازانێت
لەم زەمین و زەمانە چــی ئەوێ!
 .2عەقڵییـەتی داخراوی پیـاو ساالری،
ك���ە پێـی وایە ئەبێ س���نـوری ئافرەت
دەرگای چێش���تخانەی ماڵـەك���ەی
بێ���ت ن���ەك هۆڵێكـ���ی رۆش���نبیری و
کتێبخانەیـەك ،پێی وایە ئەبێ هەمیشـە
ئافرەت س���ەرقاڵـی هێن���ان و البردنـی
دەفرەكانـی س���ـەر سفرەیەك بێ ،نەك

ناشارەزایـی ئێمـە
لە ئاین وایكردوە
ئاین بكرێتە بیانوی
ئەو ستەمەی لە
ئافرەت ئەكرێت

بەشدارینەكردنـی
ئافرەت ئیفلیج بونـی
گەشەی رۆشنبیریی
لێدەکەوێتەوە

س���ەرقاڵـی چنینەوەی وش���ەكانـی دو
توێی كتێبێك.
 .3نەبونـ���ی رۆح���ی بەپرس���یارێتـی
الی ئافرەتانـ���ی كۆمەڵگـای كوردی و
بەتایبەت گەرمیـان ،كە پێیـانوایە وەك
چـ���ۆن لە زۆرێك لە ش���تەكانـی ژیاندا
پیاوێك لە جێگـەی ئەوان بڕیاری داوە
لە كایە ڕۆشنبیرییەكەش���ـدا پێویستە
پیـاو هەڵگری دەنگ و رەنگـی ئافرەت
بێ���ت! وەك بڵێـی بەش���ێك نین لەم
كۆمەڵگـ���ا چی بەس���ەر كۆمەڵگا دێت
با بێ���ت ،تەنان���ەت لـ���ە دەمەتەقێی
بەردەرگاکانیشیـاندا باسی ناكەن.
 .4ناش���ارەزایـی ئافرەت���ی ئێمـ���ە لە
ئاین ،وایكردوە هەمیش���ــە ئاین بكرێتە
بیان���وی هەم���و ئ���ەو س���تەمەی لێی
ئەكرێت ،رۆڵگێری سەرەكـی لەم خراپ
بەكارهێنان���ەدا ئەو پیـاوان���ەن كە بە
دوای بیانویـەكـدا ئەگەڕێن تا ئافرەتانی
چواردەوریـان سەركوت بكەن.
بـ���ە بەش���داری ئاف���رەت ل���ە كایەی
ڕۆشنبیریدا كۆمەڵێكـی زۆر لە زامەكان
چارەس���ـەر ئەب���ن ،بەوپێیـەی ئافرەت
حەكیمێكـ���ە زۆرێك ل���ە دەردەكان بە
دەس���تی ئەو دروس���ت دەبن و هەر بە
دەستی خۆشـی چارەسەر ئەكرێن:
 .1ئەگ���ەر ئاف���رەت بەش���داری ئـ���ەو
جموجوڵە رۆشنبیریانـە بكات كـە هەن,
بێگومان ئەبێتـە نوێنەری خۆی و ڕەنگ
و دەن���گ و ئارێش���ـەی ژن وەك خۆی
ئەناس���ێنـێ ،بونـی ژن بۆ خۆی رێگـرە
لەبەردەم ئەوەی دەنگێكـی دەس���تكرد،
رەنگێكـ���ی دەس���تكرد و پەیكەرێكـی
جوانـی ناخ بەتاڵـی بۆ دابتاشـرێ .

 .2رۆش���نبیربونـی خ���ودی ئافرەتان،
كـە كۆڕێكـی رۆش���نبیری سـازئەكرێت
س���ەبارەت بە ئەرك و مافـی ئافرەت،
ئامادەگـی ه���ەر ئافرەتێ���ك بێگومان
سودی پێدەگەیەنێت.
 .3بەردەوامـ���ی ك���ەس و الیەن���ە
خەمخۆرەكانـی پرس���ی ئافرەت ،ئێمـە
كە لە بواری ئافرەتدا هەنگاوێكمـان ناوە
بێگومان بەشداری ئافرەتان هۆی گەرم
و گوڕی و بەردەوامیمــانە وهەندێکجـار
وا هەستەكەم ئافرەتی ئەم كۆمەڵگەی
ئێمــ���ە هەر ئەمەی ئ���ەوێ و هیچیتر!
ئەیەوێ حازر خۆری بەر سێبەر بێت.
دەرەنجامـی بەشدارینەكردنی ئافرەتان:
 .1ئیفلیج بونـی گەش���ەی رۆشنبیریی
یەكێ���ك ئەب���ێ ل���ە دەرەنجام���ە
س���ەرەكییەكانـی بەش���دارینەكردنـی
ئاف���رەت ،چونكە ئەس���تەمە پیـاوێك
بتوان���ێ دی���دی پیـ���او بونـ���ی خۆی
بەالوەبینێ���ت و بێت لە گۆش���ە نیگای
ژنێکەوە گوزارشت لە خەمی ژن بکا.
 .2وەك چۆن بەش���ی ژن لە رابردودا
ب���ە ش���ێوەیەكـی نائاگایان���ە خوراوە
بەاڵم لە ئێس���تادا نائاگاكراوە و بەشی
ئەخورێ و ئەكرێتە بوكەڵە ،هەر رۆژە و
پەیكەرێكـی بۆ ئەتاشن!
بۆیـ���ە بەش���داری ئافرەت���ان لەكای���ە
رۆشنبیرییەكاندا پێویستــە تا جارێكـی
ت���ر نەكرێنـەوە كااڵ و ن���ان و پیـاز بە
پ���رس و گرفتەكانیـان���ەوە نەخ���ورێ،
بەش���داریكردنەكەش بەش���ێوەیەكـی
هاوس���ەنگ بێت تا رۆڵـی س���ەرەكـی و
یەکەمینی نەبێت���ە قوربانی لە پێناوی
ئەركێكـی تر.
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شیرپهنجهو شیرپهنجهى مهمك ،هۆكار و چارهسهر

تەندروستی

دیدار لهگهڵ (د .بژار ئەحمەد) پزیشکی تیشک و سۆنار
◘ نەوژین ،سۆزان خەلیل
شیرپهنجهو بهدیارییكراوى شیرپهنجهى
مهمك ،یهكێكه لهو نهخۆشی ه
مهترسیدارانهى كهلهماوهى چهند ساڵی
رابردودا ،رێژهكهى ل ه كوردستان و
گهرمیان روى لهههڵكشان كردوه،
لهبهرامبهریشدا هۆشیاریی و ئاگاییهكى
وهها لهالی ژنان دا نییه كه ببن ه
بهربهست لهبهردهم تهشهنهكردنى ئهو
نهخۆشیه.
بۆ ناس���اندنى زیاترى ئهم نهخۆش���یهو
رێگاكانى خۆپارێ���زی لێی( ،نهوژین)،
ئهم دیدارهى س���ازداوه لهگهڵ (د .بژار
ئەحمەد) ،پزیشکی تیشک و سۆنار.

* بەش���ێوەیەکی گش���تی نەخۆش���ی
شیرپەنجە چیه؟
شیرپەنجە بەش���ێوەیەکی گشتی مانای
دروس���ت بونی چەند خانەیەکی زیادە
لەناو لەش���ی مروڤ ک���ە دەبێت هۆی
دروس���ت بون���ی زیادە گوش���تێک یان
تێکدانی خانە ئاس���ایەکانی تری لەش بەش���ێوەیەکی گش���تی ئهم نیشانانهى دڵنیای بکاتەوە کە نەخۆشیەکەی چیە سروشتی لەش.
و چارەسەری گونجاوی بۆ دادەنێت.
بەه���ۆی تێک چونی پرۆس���ەی دابەش ههیه:
* پێویستە ژنان چی بکەن بۆ دور بون
بونی خانەکان بەش���ێوەیەکی ئاس���ایی  .1بونی گرێ لەن���او مەمک کە ئازاری
* ه���ۆکاری بۆماوەیی ت���ا چەند رۆڵ لەم نەخۆش���یە و ئەبێت چ ڕێوشوێنێک
کە دو جۆر هەیە بەشێوەیەکی گشتی :نییە یان هەندێک جار ئازاری ئەبێ.
ئەبینێت لەم نەخۆشیە واتە لە خێزانەوە بگرنە بەر و چۆن خۆیان بپارێزن ؟
جۆرێک���ی خراپ���ە کە ب�ڵ�او ئەبێتەوە .2 ،خوێن کە لە مەمک دێت.
بهگرتنب���هرى ئ���هم رێگایان���ه ،ژن���ان
جۆرەک���ەی تر ک���ە لەش���وێنی خۆیدا  .3ئەگەر گ���ۆی مەمک چوبێتە ناوەوە مرۆڤ توش ئەبێت؟
دروست ئەبێت و باڵو نابێتەوە.
ه���ۆکاری بۆماوەیی ل���هالی ( )5-10%تارادهیهكى زۆر خۆیان لهو نهخۆش���ی ه
کە پێشتر وا نەبوە.
 .4ئەس���تور بونی پێستی مەمک کە لە نهخۆش���هكان ب��� ه هۆكارى س���هرهكی دهپارێزن:
* ش���یرپهنجه بەپێ���ی جۆرێتی چەند شێوەی توێکڵی پرتەقاڵ دا ئەبێت یان ههژم���ار دهكرێت ،ئهوان���ى تر هۆكارى  .1خواردنی تەندروست.
جۆرە؟ واتە یەک جۆرە یان زیاتر؟
 .2کێشی لەشی ئاسایی ،واتە قەڵەوی
دیكهى ههیه.
سور بونەوەو خورانی پێستی مەمک.
باش نییە .
یەک جۆر نیی���ە بەڵکو چەند جۆرێکە .5 ،یان ل���ە حاڵەتی ئەو نەخۆش���یانە
هەی���ە ب�ڵ�او نابێتەوە و هەی���ە جۆری پشتگوێی دەخەن نیشانەی باڵوبونەوەی * راهێن���ان و وەرزش���کردن تا چەند  .3وەرزشی بەردەوام.
 .4پشکنینی بەردەوام لەالیەن پزیشک،
گرنگە بۆ دور بون لەم نەخۆشیە؟
خراپ���ە و باڵودەبێتەوە بۆ ئەندامەکانی شیرپەنجەکە بە لەشدا ئەبێت.
تری لەش .
 .6مەرج نیە ئەم نیشانانە کە هەبو ئیتر وەرزش زۆر گرنگ���ە بۆ کەم کردنەوەی ئافرەت���ەکان خۆیان هەس���تیان بەهەر
شیرپەنجەی هەبێت چونکە لە نەخۆشی لەش کە ئێس���تا ب���ە هۆکارێکی گرنگ ش���تێک یان گرێیەک کرد لە س���نگیان
* کەس���ی توش���بو چۆن بزانێ توشی تریش���دا رو ئەدات کە شیرپەنجە نییە ،دادەنرێت لە ش���یرپەنجەی ئەندامەکانی دهبێت سهردانى پزیشك بكهن.
ش���یرپەنجە بوە بەتایبەت مەمک ،واتا بەاڵم ئەگ���ەر هەبو ئەوا زو س���ەردانی لەش وەکو( :کۆڵۆن و مەمک) ،هەروەها  .5دور کەوتنەوە لە جگەرەکێش���ان و
نیشانەکانی چین؟
پزیش���کی پس���پۆر دەکات ب���ۆ ئەوەی وەرزش ئەبێتە هۆی زیاد بونی بەرگری خواردن و خواردنەوەی ناتەندروست.

 .6ئەو کەسانەی کە کەسێکی نزیکیان
وەکو دایک یان خوش���ک شیرپەنجەیان
هەبێت ئەبێت پشکنینی پێشوەخت الی
پزیش���کی پسپۆر ئەنجام بدەن ،چونکە
هۆکاری بۆ ماوەیی رۆڵی گرنگی هەیە.
 .7دورکەوتن���ەوە لەهەندێ دەرمان کە
پێویستە تەنها بە رێنمای پزیشک بەکار
بهێنرێت.
 .8ش���یرپێدانى سروشتى ،چونك ه هەر
ژنێک کە ش���یری خۆی دابێت بە مناڵی
خۆی بۆ ماوەی س���اڵێک زیاتر ئەگەری
توش ب���ون ب���ە ش���یرپەنجەی مەمک
کەمترە.
 .9س���ەردانی پزیشکی تایبەت لە کاتی
هەس���ت کردن بەهەر ش���تێکی گومان
لێک���راو لەن���او مهمک ی���ان ئەگەر ئەو
مەمکە خوێنی لێ بێت .
* تا چەند ئەو ئافرەتانەی سەردانتان
ئەکەن پێویس���تیان بە پش���كنینی ورد
ههیه؟
هەمو ئەو ئافرەتانەی کێش���ی مەمکیان
هەیە پێویس���تە س���ەردانی پزیش���کی
پسپۆری نەش���تەرگەری بکەن ئەوەش
لە ئەنجامی پش���کنین بڕیار ئەدات کە
بینێرێت بۆ س���ۆنار یان تیشکی مەمک
یان  MRIبەپێی بڕیاری پسپۆرەکە.
* ئایا ئەو پش���کنینانەی ئەکرێ 100%
ئەنجامەکەی دهردهكهوێت؟ واتە دەتوانن
جۆری نەخۆشیەکە دیاری بکەن؟
ئەو پش���کنینانەی ئەنج���ام ئەدرێ بۆ
دۆزینەوەی هەر گرێیەک کە بونی هەبێت
پاش���ان هەندێک جۆری ئ���ەو گرێیانە
ئەتوان���رێ تەنها بۆ نمونە بە س���ۆنار
دی���اری بکرێ وەکو کیس���ەی ئاو لەناو
مەمک ،هەندێکی کە پێویس���ت ئەکات
پارچەی لێ وەربگرێت بە نەش���تەرگەی
پاش���ان زەرعی بۆ بکرێت بهمهبهستى
ئەوەی بتوانێت جۆرەک���ەی بزانرێت و
چارەسەری گونجاوی بۆ بكرێت.

بە یەکێک لەم دو رێگایە پێستی رومەتت جوانتر بکەرەوە دڵهڕاوكێ ژنان تێكدهشكێنێت
◘ نەوژین
توێژینهوه زانستیهكان باس
لهوهدهكهن ك ه ژنان زیاتر له پیاوان،
روبهروى كێشهى تهندروستى دهبنهوه،
بهتایبهت لهدڵیان دا ،ئهمیش
بهوهۆیهى ژنان زۆرتر توشى دڵهراوكێ
دهبن و زیاتر كاریگهر دهبن بهو روداو
وپێشهاتانهى له ژیانیان دا
رودهدهن.

لەسەر پێستت وئینجا بە ئاوی شیلەتێن
بیشۆ .ئەم رێگایە لە هەفتەیەکدا جارێک
ی���ان دو جار بەکاربێن���ە  .ئەگەر زیاتر
بەکاریبێنی زیان بە پێستت ئەگەیەنێ.
ئەگ���ەر ئ���ەم دو رێگای���ەت بەکارهێنا
ڕەونەقێک بە پێستت ئەبەخشێ و خانە
مردوەکانی س���ەر پێس���ت الدەچێت و
پەڵە رەشەکانی ال ئەبات.
ئاگادار بە بۆ رێگای دوەم تەنها ماستی
سروش���تی ئەبێ���ت بەکاربهێنرێ نەک
ماس���تی کارگەکان ،ئەم شێوازەش بۆ
هەردو رەگەز دەگونجێ.

گوش���راوی ئاوی پرتەق���اڵ لەگەڵ نیو
◘ نەوژین
کەوچکە چا لە ئاڵەتی زەردەچۆ تێکەڵ
بکە و مەساجی رومەتتی پێ بکە ،بەاڵم
هۆکارەکانی رەش بونەوەو خراپبونی
ئاگاداربە نەچێتە ناو چاوتەوە .نزیکەی
پێستی مرۆڤ بریتین لە بەکارهێنانی
 20ب���ۆ  30خولەک بمێنێتەوە ئینجا بە
کرێمی زیانبەخش و دڵەراوکێ و
ئاوی شیلەتێن بیشۆ.
ئاو هەواو تیشکی خۆرو خۆراکی
ئەتوانی ئەم رێگایە هەمو شەوێک بەکار
ناتەندروست.
بهێنی.
هەوڵبدە هەتا بۆت کرا گرنگی بە
رێگای دوەم :توێکڵی پرتەقاڵ وش���ک
ڕێگای سروشتی ببە بۆ پاراستن و
بک���ەرەوە بیه���اڕەو بیکە ب���ە پاودەر.
جوانتر کردنی پێستت.
دوکەوچکی چێشت لەو هاڕاوەیە لەگەڵ
یەکێ���ک ل���ەم دو رێگایەی خ���وارەوە دو کەوچکی چێشت لە ماستی سروشتی
تێکەڵ بکە و بیخەرە س���ەر پێس���تت،
بەکاربهێنە.
رێگای یەکەم :دو کەوچکی چێش���ت لە بەاڵم با بیست خولەک زیاتر نەمێنێتەوە و.لە ئینگلیزیەوە:چاالک بەرزنجی

ش���ارهزایان ل��� ه كۆلێ���ژی
پزیش���كی زانكۆی ڤیهننا-ى
پایتهخت���ى نهمس���ا ،ل��� ه
توێژینهوهیهك���ى نوێ���دا
ئاماژهی���ان بهوهك���ردوه
ك ه ژن���ان بهه���ۆی چهند
هۆكارێك���هوه ،زیات���ر ل ه
پیاوان روبهروى مهترسی
دڵهخورپه«س���هكته»
دهبن���هوه ،یهكێ���ك
لههۆ كا ر هكا ن���ی
ئهم حاڵهتهش،
ز ۆ ر بو ن���ى
د ڵهر ا و ك���ێ
« قلق » ی���ه
لهالی ژنان.
ئهلیكساندرا
كاوتس���كی،
یهكێ���ك ل ه
ئاماد هكارانى
توێژینهو هكه،
ئا م���ا ژ هى
بهوهكرد ژنان
بهش���ێو هیهكى

دروس���ت مامهڵه لهگ���هڵ دڵهراوكێدا
ناك���هن ،ئهم���هش روبهروى كێش���هى
تهندروستیان دهكاتهوه.
ئهو پزیشكه ،نمونهى ئهوهى هێناوهتهوه
ك ه ژنان كاتێك سهرقاڵی كارى ماڵ یان
چاودێریكردنى ئهنجدامانى خێزانهكانیان
دهبن ،یان چاودێری نهخۆشێك دهكهن،
ئهوا خۆی���ان بیردهچێتهوهو زۆر
بیریان الی ئ���هو كارهیان
دهبێت و توشی دڵهراوكێ
دهبن ،ئهمهش فشاریان
لهس���هر دروستدهكات و
كاریگهری لهس���هر دڵ
و جهستهیان بهگشتى
دادهنێت.
كا و تس���كی ،
و تو ش���یهتى :
كهجگ��� ه ل��� ه
نهخۆش���یهكانى
قهڵ���هوی و
شهكره ،فشاره
دهرونیهكانیش
بههۆكارێك���ى
س���هر هكی
نهخۆشیهكانى
و
دڵ
دڵهخورپ���ه
ههژ م���ا ر
دهكرێن.

سەرچاوە:

DW
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تایبهتمهندیهكانى ژنانى هۆشیار و سهركهتو
ژنانى سهركهوتو
وێنهیهكى رونیان ههی ه
لهو شتهىئهیانهوێ
بهدهستى بێنن

ههیهلهو ش���تهى كهئهیانهوێ بهدهستى
◘ نهوژین
بێنن .چى لهبوارى كاربێت یان لهژیانى
تایبهتى خۆیان ئامانجى خۆیان دهزانن،
تائێستا وهك ژنێك بیرت لهو
سهركهوتنانه كردوەتهوه كه بهدهستت بۆ نمون ه بهدیاریك���راوى دهزانن چهند
پارهیان دهوێت ،چى جۆره بارودۆخێكى
هێناوه؟
كارى گونجاویان دهوێت یان دهیانهوێت
بهبۆچونى تۆ ژنى سهركهوتو چى
بهدهس���تى بهێن���ن ههروهها بهش���وێن
تایبهتمهندیهكى ههیه كه لهژنانى
پلهى زانس���تیى و زیات���ر برهوپێدانى
تر جیایان دهكاتهوه؟ ئهگهر
تواناكانیانهوهن ،ئهوهش دهزانن خێزان
وهاڵمهكهت بهنازانمه ،ئهوا خراپ
چى رۆڵێكى ههیهل ه ژیانیاندا.
نیه ئهم وتاره لەبارەی خەسڵەت و
تایبهتمهندى ژنانى سهركهتو و هۆشیار * ژنانى هۆشیار بهرنامهى
رێبهرایهتیان ههیه
بیخوێنیتهوه.
ئ���هوان ههمیش��� ه بهبهرنام���ه رێژیهوه
دهچنهپێشهوه لهكاتێكدا كهكارهكهیان
* ژنانى سهركهوتو دهزانن چیان
س���هخت دهبێ���ت یاخ���ود دهگات��� ه
دهوێت
ژنانى س���هركهوتو وێنهیهك���ى رونیان بنبهس���ت دهزان���ن چۆن بڕی���ار بدهن.
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ئێم ه ههموم���ان لهكات���ى ههوڵدان بۆ
گهیش���تن بهئامانجهكانم���ان روبهڕوى
كێش��� ه دهبینهوهو دهزانین كهلهمكاتهدا
ههبونى بهرنامهیهكی رێبهرى دهتوانێت
گاریگهرى زۆرى ئهرێنى ههبێت.
* ژنانى سهركهوتو بهپهرۆشیهوه
باجى ههڵهكانیان دهدهن
ژنانى هۆش���یار رێگاكانى بهرژهوهندى
پهیدادهكهن تا بهئامانجهكانیان بگهن.
ئ���هوان دهزانن كهناتوان���ن ههموكهس
لهخۆیان رازى بكهن و لهوانهیه ههلهكان
بۆ گهیش���تن بهخهونهكانیان لهدهست
بدهن .بهاڵم ئهوان باوهڕیان وای ه لهبرى
ئهوهى بهردهوام لهدودڵیدابن باش���تره
تهركیزی���ان ههبێت و لهههمو تواناكانى
خۆیان سود وهرگرن.

ژن ك ه مێژویان گۆڕیی

◘ نهوژین
 10ژن لهمێژودا ،بهشداریان كردووه
له گۆڕینى جیهان .ههندێكیان لهبوارى
سیاسیی دا زۆر بههێز و كاریگهر بون،
ههندێكى تریان ،فهرمانڕهواى ههندێك
له گرنگترین واڵت و ئیمراتۆرییهتهكان
بون.
لهم لیستهدا ،ناوى ئهو  10ژنه دهخهین ه
رو ،كهههندێكی���ان لهس���هردهمى تازهو
ههندێكى تریش���یان ل ه رابردوى دور دا
ژیاون.
 .1شاژنه ڤیكتۆریا:
بۆم���اوهى  63س���اڵ فهڕمانڕهوایهتى
بریتانی���اى ك���رد و لهس���اڵی  1901دا
كۆچی دوای���ی كرد .ئهو س���هردهمهى
ك ه ئ���هو فهرمانڕهوایهت���ى تێداكرد ،ب ه
«سهردهمى ڤیكتۆریی» ناوزهد كراوه.
ل��� ه س���هروبهندى فهرمانڕهوایهتیی���دا،
بریتانیا ل���هزۆر بواردا گهشهس���هندنى
بهخۆیهوه بینی.
 .2ئیلینۆر رۆزفێڵت:
هاوسهرى سهرۆكى ئهرمریكا( :فرانكلین
رۆزفێڵت) بو .بهوه ناسراوه كهتوانایهكى
لهرادهبهدهرى له پێشكهشكردنى گوتار
و بههێزی ل ه كارى سیاس���ی دا ههبوه.
لهچهندین بۆنهش���دا دژایهتى خۆی بۆ
سیاس���هتهكانى هاوس���هرهكهى ئاشكرا
كردووه.
پاش كۆچی دوایی رۆزفێڵتى هاوسهرى،
ئیلنیۆر لهبوارى مافهكانى مرۆڤ لهرێگهى
نهتهوهیهكگرت���وهكان كارى ك���ردووه،
یهكێ���ك بو لهوانهى رۆڵی س���هرهكیان
ههب���و لههێنان��� ه ئ���ارای «جاڕنامهى

جیهانى مافهكانى مرۆڤ».
 .3ئۆپرا وینفری:
راگهیانكاریی ناسراویی ئهمریكی ئۆپرا،
خاوهن���ى تۆڕێك���ى میدیای���ی تایبهت
بهخۆیهت���ى .له خێ���زان و ژینگهیهكى
زۆر ههژار و نهبو دا هاتۆته بون ،بهاڵم
توانى ب ه ههوڵ���ه بهردهوامهكانى ببێت ه
دهوڵهمهندتری���ن ژنى ئهمریكی بهرهگهز
ئهفریقی.
ئۆپرا بهیهكێك ل��� ه كاریگهرترین ژنانى
جیهان ههژمار دهكرێت.
 .4شاژنه ئهلیزابێسی یهكهم:
ب ه ش���اژنى پاكیزه ناودهبرێت ،چونك ه
لهژیان���ى دا هاوس���هرگیریی نهكردووهو
مناڵی نهبوه .لهماوهى سااڵنى  1558بۆ
 1603فهرمانڕهواى بریتانیا بوه .ژنێكى
بههێز و توند بووه له بڕیارهكانى دا.
 .5مارگرێت تاتچهر:
ب ه «ژنه ئاس���نینهكه« ناس���راوه .بۆ
ماوهى  11س���اڵ ،س���هرۆك وهزیرانى
بریتانیا بوهو لهس���اڵی  2013دا كۆچی
دوای���ی ك���رد .رۆڵی ههبو ل��� ه گۆڕینى
سیاس���هتهكانى واڵتهكهى بهشێوهیهكى
بهرچ���او ل���ه بوارهكان���ى ئاب���ورى و
كۆمهاڵیهتی.
 .6دایكه تیرێزا:
لهماوهى س���ااڵنى  1910ب���ۆ  1997دا
ژیاوه ،ب ه ئهنجامدانى كارى خێرخوازیی
و خۆبهخشیی ناسراو بووه .لهبهرامبهر
كارهكان���ى بۆ خزمهتى منااڵنى ههژار و
كهس���انى دهربهدهر ،خهاڵتى نۆبڵی بۆ
ئاشتى پێبهخشرا.
 .7كلیۆپاترا:
ئهم ش���اژنه ،بهتهنها ب���ه جوانیهكهى
بهناوبانگ نهبوه ،بهڵكو ب ه كاریگهریی و
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نهبینیت و خۆشیهكان ئهزمون نهكهیت،
ئهم ش���تانههیچ كامێكی���ان ب ه كهڵكت
نایهت!
*ژنانى هۆشیار گوێ لهدهرونى خۆیان
دهگرن ولهگهڵیدا هاوڕان و دهسازێن
ئهوان دهنگى دهرونى خۆیان دهبیستن و
بهگوێرهى ئهوه بڕیارو وهاڵم دهدهنهوه،
لهههربارودۆخێكدا بن چ دژوار و سهخت
یان خۆشى وئاس���ودهیى ب ه پهرۆشیى
و باوهڕبهخۆبون���هوه گوێیان لهدهنگى
دهرون���ى خۆیان���ه .ئێم��� ه ههموم���ان
لهههندێك بارودۆخدا پێچهوانهى ناخى
خۆمان كار دهكهین ،بهاڵم س���هركهوتن
لهدهروندایه دهتوانێ���ت دهرئهنجامێكى
باشى ههبێت.
* ژنانى هۆشیار هیچ بیانویهك
پهسهند ناكهن
ژنانى هۆش���یار هیچ بیانویهك پهسهند
ناك���هن ،بهاڵم ئامادهیى ئهوهیان تێدای ه
ش���ێوازى بیركردنهوهیان بگۆڕن لهكاتى
پێویس���تدا .ئهوان ب���هردهوام لهخۆیان
دهپرس���ن« :ئایا من هێشتا ل ه رێگام؟
ئایا هێشتا ههر ئهمهم دهوێت؟» ئهم
پرسیارانه لهڕاستیدا دهبنههۆى ئهوهى
ژنان ب ه سود وهرگرتن لهئهزمونهكانیان،
ژیان���ى خۆیان كۆنترۆڵ بك���هن .ژنانى
هۆش���یار ب���هردهوام پێداچون���هوه
بهبهرنامهكانیان���دا دهكهن���هوهو دوباره
دایدهڕێژنهوه.
* ژنانى سهركهوتو باوهڕیان بهخۆیان
ههیه
ئ���هم تایبهتمهندی��� ه وادادهنرێ���ت
كهگرنگتری���ن تایبهتمهن���دى بێت .من
هیچ كات نهم بینیوه ژنێكى هۆش���یارو
س���هركهوتو بڵێ���ت من ئهبێ���ت لهگهڵ
هاوسهرهكهم ڕاوێژبكهم بزانم ئهو چۆن
بیردهكات���هوه؟ ژنى س���هركهوتو خۆى
بڕیارى كۆتایى دهدات.
بێگومان بڕی���اردان كاتێك ك ه تۆ بزانى
چیت دهوێت ،ئهواههڵبژاردنى هاوبهشێك
بۆ ئهنجامدانى كارهكه زۆر گران نابێت.

* ژنانى هۆشیار سهرنج ئهدهن
ژنانى هۆشیار دهزانن زهمینهو بارودۆخ زو
تێدهپهڕێت و دهگۆڕێت ئهگهر ویستێكى
بههێزیان ههبێت بۆ دروس���تكردنى ئهو
گۆڕانكاریه .لهبهر ئهوه كات و بارودۆخ ه
جیاوازهكان بۆئهوان تا ئهندازهیهكى زۆر
یهك جۆرهو دهتوانن بهسودى بهرنامهو
پالنى خۆیان گۆڕانكارى بكهن.
* ژنانى سهركهوتولهیهك خاڵدا
نامێننهوه
ژنانى هۆشیار لهبرى ئهوهى ههمو شت
ب ه بهخت بس���پێرن یان كات لهدهست
بدهن ،بهردهوام ل ه پێشڕهوی و جوڵهدان
بۆ پێش���هوه .ژنانى س���هركهوتو كاتى
خۆیان بهخهمخواردن وپهشیمانى ،یان
ئارهزوى ئهوهى خۆزگه ش���تێك جیاواز
لهم ه روى بدای ه بهس���هر نابهن .ئهوان
بهخۆیان دهڵێن «ئهم ه لهوانیه شوێنێك
بێت كهمنى لێبم ،بهاڵم ئهو شوێنهنیهك ه
حهزم لێیهتى» ,چۆن دهتوانم لێرهوه
بۆخاڵێكى تر بڕۆم؟
* ژنانى هۆشیار ل ه كاتى سهفهردا
شاد و پڕ وزهن
ژنان���ى هۆش���یار دهزان���ن ژی���ان چێژ
بهخش���ه .پاره ،ئۆتۆمبێل ،جلوبهرگ،
پهیوهندیهكان و تهنانهت تهندروس���تى
تهواوهتی���ش ئهگهر خۆش���بهتى لهگهڵ
خۆیان���دا نههێن���ن دواج���ار بهه���او
نرخێكى ئهوتۆیان نابێت .ئهوان لهههر
باروخێكدابن س���اتهوهختى چێژبهخش
وش���اد لهپهیوهندیهكانیان دا دروس���ت
دهك���هن .كهواتهئهگ���هر چێ���ژ لهژیان وەرگێڕانی :شۆخان حەمەساڵح

دەربارەی

پۆرترێتی شاژن ه ڤیكتۆریا

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
 ٢٠١٠ەوە بە پەخشی رادیۆیەکی لۆکاڵی
دەس����تی پێکردوەو پاشان وێبسایتێکی
داناوه.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی
پ����رۆژهى رادی����ۆى دهنگ به پاڵپش����تی
س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی
( )NEDئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە 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
ئیمهیڵ:

هێزیشی له دهسهاڵتدا .لهماوهى سااڵنى (لویس���ى حهوتهم) دا ك���رد ،پاش 15
 69ب���ۆ  30پێش زاین ژی���اوهو لهگهڵ س���اڵ هاوس���هرگیریی لێی جیابویهوهو
خوشكێكى دا فهرمانڕهوایهتى میسریان دواتر هاوس���هرگیریی لهگهڵ پاش���اى
كردوه ئەگەرچی هەمیشە ناكۆك بون .ئینگلتهرا (هینری دوهم) دا كرد .س���ێ
ل ه كوڕهكانى بون ب ه پاش���ا ،لهنێویاندا
 .8مارى كۆری:
یهكهمین ژنه ك ه دهبێت ه خاوهنى خهاڵتى ریچارد كه ب ه «شێر دڵ» ناسراوه.
نۆبأل ل ه فیزیادا ،پاشان ههمان خهاڵتى  .10كاترین دی میدیشی:
بهدهس���تهێنایهوه ،بهاڵم ئهمجارهیان ل ه لهتهمهنى  14س���ااڵندا هاوس���هرگیریی
لهگهڵ گهنجێكدا كرد كهپاش���ان بو ب ه nawzhinnewspaper@gmail.com
بوارى كیمیا.
مارى توانى لهمیان���هى توێژینهوهكانى پاشاى فهرهنسا .لهماوهى سااڵنى  1519فهیسبوك:
بۆ  1589ژیاوهو بههێزترین ژنى ئهوروپی nawzhinnewspaper
دا ،مادهى «پۆلۆنیۆم» بدۆزێتهوه.
بوه لهو دهمهدا .توانیویهتى كاریگهرى
 .9ئیلیانور ئاكیتیان:
دهوڵهمهندتری���ن و بههێزتری���ن ژن���ى لهس���هر زۆرب���هى سیاس���هتمهدارهكان دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئهوروپی بوه له س���هدهى 12ى زاینی .دابنێت و بڕیارهكانیش���ی جێپهنجهیان ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org
هاوس���هرگیریی لهگهڵ پاشاى فهرهنسا لهسهر ئهوروپا بهگشتى بهجێهێشتوه.

كچێك بۆنى مێخهك بهردهدات ه گهرمیان

بۆیهكهمجار لهگهرمیان كچێك دهالكی
بۆ پیاوان دهكات
◘نهوژین
بۆیهكهمجار لهگهرمیان كچێك دهالكی
«سهرتاشیی» بۆ پیاوان دهكات
و یهكهم كاریشی بهخۆبهخشان ه
بهشدارییكردنه له ههڵمهتێكى
سهرتاشین له كهمپێكى ئاوارهكانى
گهرمیان.

◘ نهوژین
لهپێشانگایهوكى تایبهت دا كچێكى
گهرمیانى ،یادی یهكێك لهدێرینترین
بۆن و بهرامه بهكارهاتوهكانى ئافرهتى
كورد و یهكێك لهسهرهتاییترین
كهرهستهكانى ئارایشت له كوردستان
دهكاتهوه ،كه ئهویش (مێخهك)ه.
لهقهزاى كفری و ل ه مۆزهخانهى كلتوری
ش���ار( ،خاتو ئهمی���ره) وهكو كچێكى
دهس���تڕهنگین ،یهكهمین پێش���انگاى
تایبهتى به مێخهك كردهوه.
پێش���انگاك ه كهناوى «مێخهك و بۆنى
ی���اران» ب���و ،لهالی���هن هاواڵتیانهوه
پێش���وازیهكى زۆری لێك���راو خهڵكێكى
بهرچاو ئامادهى بینینی بون.
مێخهك ك��� ه لهبنهڕهت���هوه روهكێكه،
ب���هوه جیادهكرێت���هوه كهخاوهن���ى
بۆنێك���ى تایبهت���ى خۆش���ه ،ههربۆی ه

پ���اش وش���ككردنهوهى و گونجاندن���ى
بهچهن���د قۆناغێك ،وهكو بۆن و بهرام ه
بهكاردههێنرێت لهالیهن ژنانهوه.
لهكوردهواریی���دا ،مێخ���هك وهك���و
سهرهتاییترین كهرهستهكانى ئارایشت و
بۆنخۆشیی لهالیهن ژنانهوه بهكارهێنراوه،
بهش���ێوهیهك ژنان مێخهكبهندیان وهكو
ملوانك��� ه دورس���ت دهك���رد و لهملیان
دهكرد ،یاخود ل��� ه گیرفانهكانى خۆیان
دهناو بۆنهكهى پهرش دهبویهوه.
لهكاتێكدا ك ه كهرهس���تهكانى ئارایشت
بازاڕیان تهنیهوه ،برهوى مێخهك و سمڵ
و هاوشێوهكانیان كهمتر بونهتهوه ،بهاڵم
وهك س���ۆزێك بۆ رابردو و بۆ ئهم بۆن ه
رهسهنه ،خاتو ئهمیره لهكفری ههستاوه
ب ه كردنهوهى ئهم پێش���انگا تایبهت ه ب ه
بهمێخهك .لهبارهى مهبهس���ت و ئامانج
لهكردنهوهى ئهم پێش���انگایه( ،خاتو
ئهمی���ره) وتى« :وهك���و حهزێك خۆم
حهزم ل ه مێخهك و مێخهك دروستكردن

ئەم کارەم بۆ
زیندوراگرتنى
كهلهپورى
نهتهوهكهمانە
بوه ،ئهم حهزهش���م ل ه خوشكهكانمهوه
بۆ بهجێماوه».
وتیشی« :ماوهى سێ ساڵ ه بهردهوامم
لهدروستكردنى مێخهكبهند و خۆشحاڵیشم
ك ه یهكهم پێش���انگاى لهوشێوهیهم لە
ش���ارەکەم و لە مۆزەخانەی کەلەپوری
شار كردهوه ،بۆ زیندوراگرتنى كهلهپورى
نهتهوهكهمان».

ساراڵ فهتحوڵاڵ ،ئهو كچهى ك ه خاوهنى
س���هنتهرى ئارایش���تى ژنانه ،دهبێت ه
یهكهم ژن ل ه دهڤهرهك ه ك ه پیش���هى
سهرتاشینی پیاوان ئهنجام بدات.
س���اراڵ ،ههفتهى رابردو لهگهڵ
ئهندامانى تیمێكى خۆبهخش
ل��� ه كهمپ���ی ئاوهكارهنى
(ئهڵوهند )1بهشدارییان
ل��� ه ههڵمهتێك���ى
سه ر تا ش���ینی
بێبهرامب���هر ك���رد
بۆ نیش���تهجێبوانى
كهمپهكه.
بهوت���هى (عومهر
عهبدوڵاڵ) ،سهرۆكى
رێكخراوى (پهیامى
ئێم ه بۆ پهرهپێدانى
گهنج���ان) ،ك��� ه
رێكخراو هكهی���ان
بهه���ا و كا ر ی
(سهنتهرى ئهژى
ب���ۆ جوان���كارى
پی���اوان لهكهالر)
هه ڵمه ت���ى
سهرتاش���ینهكهى
ل���هو كهمپ���هدا
ر ێكخس���تو ه،
ئهم��� ه دهیهمین
ههڵمهت��� ه ك��� ه
ئهنجامى دهدهن،
ب���هاڵم جی���اوازی
ئ���هم ههڵمهت��� ه
بهش���د ا ر ییكر د نى
(ساراڵ) بو لهگهڵیان
وهكو یهكهمین ئافرهت

ك��� ه لهگهرمی���ان دهالكی ب���ۆ پیاوان
بكات.
وتیش���ی :ئهمهیهكهمج���اره لهگهرمیان
ئافرهتێك كارى سهرتاش���ین بۆ پیاوان
بكات و خۆش���بهختانهش ئ���هم كاره
بهخۆبهخشى دهستى پێكرد.
باسیلهوهش���كرد :ئهوان تاوهكو ئێستا
لهكهمپهكانى سنورى گهرمیان كهبریتین
ل���ه( :قۆرهتو ،ت���ازهدێ ،ئهڵوهن 1و
ئهڵوهن 10 )2ههڵمهتى سهرتاش���ینی
خۆبهخش���انهیان ئهنجامداوه ،جگ ه ل ه
ئهنجامدان���ى چهندی���ن كار و چاالكی
دیكهى خۆبهخشى.
 ماوهیهك��� ه ههندێ���ك ل ه
پیاوانی���ش ب���هكارى
ئارایش���تى ژن���ان
ههڵدهس���تن ،بهاڵم
ئهم��� ه دهبێت��� ه
یهكهمج���ار ل ه
گهرمی���ان ك ه
ئا فر هتێ���ك
كارى دهالكی
ب���ۆ پیاوان
ئهنج���ا م
بدات.

لهكفریهوه بۆ پاڵهوانى ماراسۆنى نێودهوڵهتى ههولێر
◘ نهوژین ،بێریڤان محهمهد
نهكهمى دهرفهت و ن ه زۆری
ئاستهنگهكان ،وایان نهكرد (رێناز)
لهو خهونهى كهل ه بوارى وهرزش
دا ههیهتى ،سارد بكهنهوه،
بهپێچهوانهوه ئهم كچه توانیویهتى
لهماوهى چهند ساڵێكداو لهرێگهى
راهێنانى بهردهوامهوه پهره ب ه
ئاستى خۆی بدات تا بگات بهوهى
ببێت به ئهستێرهیهكى یاریهكانى
گۆڕهپان و مهیدانى كوردستان و
عێراق و بهشداری پاڵهوانێتیی ه
نێودهوڵهتیهكانیش بكات.
رێناز سهعید رەشید ،لەدایکبوی ساڵی
 1996ى ق���ەزای کفری���ه ،لە س���اڵى  
2011هوه دەس���تی بە راهێنان ل ه یاری
گۆڕەپان و مەیدان کردوە و ئێستاش بە
شێوەیەکی ئەکادیمی بهردهوامه.
ئهم كچ��� ه لهم���اوهى تهمهن���ى كهمی
وهرزشی خۆیدا ،بهش���داری لە زۆربەی
پااڵوتنەکان���ی عێ���راق و كوردس���تان
ك���ردوهو چهندی���ن پل���هو خهاڵتى لهو
روهوه بهدهست هێناوه ،ك ه باشترین و
کۆتای دەس���تکەوتی ئەم کچە یاریزانە،
بردنهوهى پلهى یهكهم بو لهسهر ئاستى
عێراق بۆ ی���اری گۆڕهپان و مهیدان ل ه
ساڵی  2016دا.
بهردهوام وهرزش بهتایبهت لهگهرمیان،
وهكو بوارێك���ى تایبهت ب ه رهگهزی نێر
ناس���راوه .بهبهراورد ب ه كوڕان ،ژمارهى
كچانى وهرزشكار كهمن ،بهاڵم ئهم ه وای
نهكردوه ك ه كچانێ���ك پێنهگهن بتوانن
جێپهنج���هو دهس���تیان ل���هم كایهیهدا

ئهو بهربهستانهى
پێشتر بۆ كچان ل ه
وهرزش دا ههبون،
ئێستا كهم و الواز
بون

دا ههبون ،ئێس���تا كهم و الواز بون»،
بنهخشێنن.
رێناز ،وهكو كچێك ك��� ه لهگهرمیانهوه بۆی ه ب ه گرنگی���ی دهزانێت كچانێك ك ه
روى ل���هم بواره ك���ردوه ،ئ���هوهى ب ه خولیای ئهم بوارهی���ان ههیه ،پهره ب ه
(نهوژی���ن) وت« :ئهو بهربهس���تانهى خولیاكهیان بدهن.
پێشتر بۆ بهش���داریی كچان ل ه وهرزش باسیلهوهشكرد ك ه ئهو حهز و خولیایهكى

س���هرهتایی ههبوهو لهسهر بهدیهێنانى
ئهو حهزه رۆش���توه ،ههتا توانیویهتى
بگات ب ه ئاستێكى باش و بااڵ.
زۆرێك ل ه كچان ك ه رو ل ه بوارى وهرزش
ناك���هن ،ه���ۆكارى كۆمهاڵیهت���ى یان
خێزانیی ،ب ه رێگر دهزانن.
لهمبارهی���هوه رای رێن���از جی���اواز و
پێچهوانهیه ،چونك ه ئهو باس لهوهدهكات
ك ه تائێستا هیچ رێگرییهكى بۆنههاتوهت ه
پێش و چونك ه خۆی س���ور بوه لهسهر
پ���هرهدان ب ه تواناو خولیاك���هى ،بۆی ه
لهروى خێزانیشهوه پشتگیریی كراوه.
رێن���از ،وتى« :من هیچ بەربەس���تێکی
کۆمەاڵیەتیم نەهاتوەت���ە پێش ،بەڵکو
خێزانەکەمی���ش زۆر ه���اوکارم ب���ون،
بەربەست و رێگریی ه كۆمهاڵیهتیهكانیش
ئێستا كهمترن ل ه جاران».
ههروهك رێنمای���ی كچانیش دهكات بۆ
چون ه نێو دونیای وهرزش���هوهو دهڵێت:
«وەرزش دنیایەک���ی زۆر تایبەت���ە
هی���وادارم دودڵ نەب���ن و هیچ ش���تێك

بەبەربەست نەزانن و داوای هاوکاری لە
کەسانی خاوەن ئەزمون بکەن و لەگەڵ
کەس���انی پسپۆر و وەرزشی دەست پێ
بکەن».
لهبارهى كۆمهكردنى لهالیهن كهس���انى
پس���پۆڕهوه ،رێن���از ب��� ه سوپاس���هوه
باس���یلهوهكرد ك��� ه لهس���هر دهس���تى
راهێنهرهك���هى (د.س���یروان حام���د)،
ئاستى وهرزش���یی بهرهوپێشهوهچوهو
توانیویهتى سهركهوتو بێت.
رێناز ب ه  21س���اڵ تهمهنهوه ،بەشداری
ل���ە زۆرب���ەی پااڵوتنەکان���ی عێراق بۆ
یاریهكانى گۆڕهپان و مهیدان كردوه ،ك ه
لهس���اڵی  2016بوهت ه پاڵهوانى یهكێك
ل ه یاریهكان ،لهساڵی  2015دا بهشداریی
ماراسۆنى نێودهوڵهتى ههولێری كردوهو
پلهى یهكهمى بهدهستهێناوه .لهئاستى
نێودهوڵهتیش ،لهساڵی  2015بەشداری
ماراس���ۆنی نێودەوڵەتی لوبنانی کردوە
کە  36هەزار کەس تیایدا بهشدار بون
و لە پلەکانی پێشەوە بێت.

