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ژنانى گوند ده بنه  
دوكاندار
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بۆچی ژنان دوای 
هاوسەرگیری بەکەمی 

دەخوێننەوە؟

7»»

ژنان بە رێگەی 
کوردەواریی 

»چاره سه رى« له وزه تێن 
ده كه ن

10»»

له  هه فته یه كدا 3 ژن له كه الر 
كوژراون و خۆیان كوشتوه 

توندوتیژی دژی 
منااڵن چییه ؟

9»»          

◘ نه وژین

له ماوه ى كه متر له  هه فته یه كدا له  
قه زاى كه الر، 3 حاڵه تى كوشتن و 

خۆكوشتنى ژنان و كچان تۆماركراوه ، 

چاالكوانێكیش هۆشداریی ده دات 
له مباره یه وه .

به پێی ب���ه  دواداچونه كان���ى رۆژنامه ى 
 2018/9/27 له م���اوه ى  )نه وژی���ن(، 

ب���ۆ 2018/10/2، كه  ده كات���ه  كه متر 
ل���ه  هه فته یه ك، 3 حاڵه تى كوش���تن و 
خۆكوش���تنى ژنان و كچ���ان به ته نیا له  
ك���ه الر تۆمارك���راوه ، ك���ه  2 حاڵه تیان 
خۆسوتاندنى  یه كێكیان  خۆكوش���تنه ، 

رێژه ى مردنی ژنان له  نه خۆشخانه كانى 
گه رمیان له  توركیا و ئێران زیاتره 

ژنێك و ئه وى دیكه ی���ان خۆخنكاندنى 
کچێکە، هه روه ك حاڵه تى كوشتنه كه ش 
ك���ه  دژ به  كچێ���ك ك���راوه ، له رێگه ى 
ده س���تڕێژى گول���ه وه  ئه نج���ام دراوه و 
تائێس���تاش لێكۆڵینه وه  ل���ه  روداوه كه  

به رده وامه .
روداوى یه كه میان كه  كوشتنى كچێكه ، 
له  رۆژى 2018/9/27 رویداوه ، كاتێك 
كچێك���ى له دایكبوى س���اڵی 1995، له  
شه قامى پشتێنه یی كه الر به  ده ستڕێژی 

فیشه ك كوژرا. 
روداوى دوه میش خۆسوتاندنى ژنێك بو 
له كه الر له  رۆژى 2018/9/30. هه رچی 
روداوى سێیه مه ، له  به روارى 2018/10/2 
روی���دا، كاتێك كچ���ه  خوێندكارێك له  
گه ڕه كى گۆرانى ش���اری كه الر، به  په ت 

خۆی هه ڵواسی و گیانى له ده ستدا.
الیخۆش���یه وه  چاالكوانێكى بوارى ژنان 
هۆش���داریی ده دات له  هه ڵكش���انى ئه م 

حاڵه تانه.
ڤی���ان س���ابر، ب���ه  )نه وژی���ن(ى وت: 
»پێویس���ت ده كات حكومه ت و الیه نه  
په یوه ندی���داره كان وردت���ر به دواداچون 
بۆ ئه م پرس���انه  بك���ه ن، به تایبه ت كه  
چه ندین كه یس���ی تری كوش���تنى ژنان 
هه یه  تائێستا نه گه یه نراوه ته  ئه نجام«.

ل���ه  الپ���ه ڕه  )2(ى ئ���ه م ژماره ی���ه ى 
)نه وژی���ن( دا، به دواداچونێك له باره ى 

ئه و حاڵه تانه وه  به  وردیی خراوه ته ڕو.

◘ نه وژین

به ڕێوبه رى گشتى ته ندروستى گه رمیان 
ئاشكراى ده كات كه  له مساڵدا 3 

ژن له كاتى مناڵبون و دوگیانى دا 
گیانیان له ده ستداوه ، به مه ش رێژه ى 
گیانله ده ستدانى ژنان له و دۆخانه دا 
گه یشتوه ته  45 بۆ هه ر 100 هه زار 

حاڵه تێكى مناڵبون.

د. س���یروان محه مه د جه مال، له میانه ى 
بابه تێك دا ئاش���كراى كردوه  كه  مردنی 
دایکی دوگیان )MMR( ئەو حاڵەتانە 
دەگرێت���ەوە کە س���ااڵنە لە نێو س���ەد 
هەزار لە دایکب���وی زیندو دا رودەدات، 
مردنەک���ەش بە ه���ۆکاری دوگیانی یان 

ئاڵۆزبون���ی دوگیانیەکە ک���ە لە کاتی 
چارەسەریی دا رو بدات.

له باره ى رێژه ى جیهانى ئه م حاڵه ته ش، 
رونیكردوه ت���ه وه : »ئ���ه م رێژه ی���ه  لە 
ساڵێکدا بۆ هەر سەد هەزار لەدایکبوی 
زین���دو، بۆ واڵتێکی وەک س���وید )4(، 
ئەمری���کا )14(، بەریتانیا )9(، عێراق 
)50(، ئێ���ران )25(، تورکی���ا )1٦(، 
ئەفغانس���تان )39٦(، سۆماڵ )732(

ه «.
س���ه باره ت ب���ه  رێ���ژه ى حاڵه ته كه  له  
سنورى گه رمیانیش، به ڕێوبه رى گشتى 
ته ندروستى گه رمیان، ئاماژه ى داوه  كه  
لەمساڵدا تەنها سێ حاڵەت تۆمارکراوە، 
بەم���ەش رێژەکە ل���ه  ناوچه ك���ه دا به  

نزیكه یی دەکاتە )45(.

پۆلیسی گه رمیان بۆ كچان:
هه ڕه شه تان لێكرا سكااڵمان له ال تۆمار بكه ن

◘ نه وژین

وته بێژی پۆلیسی گه رمیان هانى 
كچان و ژنان ده دات كه  له كاتى 

روبه ڕوبونه وه ى كێشه  له رێگه ى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كانه وه ، سكااڵیان له  ال 

تۆمار بكه ن.

رائی���د عه ل���ی جه م���ال ق���ه دوری، له  
به وه كردوه   ئام���اژه ى  راگه یه نراوێك���دا 
كه  هێزه كانی���ان توانیویان���ه  گه نجێك 
ده س���تگیر بك���ه ن كه  له رێگ���ه ى تۆڕه  
هه ڕه ش���ه ى  كۆمه اڵیه تیه كان���ه وه  
باڵوكردن���ه وه ى وێنه ى له  كچێك كردوه  
ئه گه ر پ���اره ى پێن���ه دات، ئه و كچه ش 
دواى ئه وه ى هاتوه ته  الیان و س���كااڵى 
تۆمارك���ردوه ، توانیویانه  ب���ه  فه رمانى 

دادوه ر به دواداچ���ون بك���ه ن و كوڕه كه  
بدۆزنه وه و راده ستى یاسای بكه ن و بە 

فەرمانی دادوەر رابگیرێت.
وته بێ���ژی پۆلیس���ی گه رمی���ان، ل���ه م 
س���ۆنگه یه وه  داوا ل���ه  كچ���ان و ژنان 
ده كات ك���ه  له كات���ى روبه ڕوبون���ه وه ى 
حاڵه تى هاوش���ێوه  و گێچه ڵپێكردن له  
رێگ���ه ى ئامێره كانى په یوه ندیی و تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كان���ه وه ، س���كااڵیان له  ال 
تۆمار بك���ه ن بۆ ئه وه ى به دواداچون بۆ 
كه یسه كانیان بكه ن و بگه ن به  كه سانى 

سكااڵ له سه ركراو.
رائید عه ل���ی جه مال، دڵنیای���ی دا كه  
به ڕێوبه رایه تیه كه یان تواناى پێویس���تی 
هه یه  بۆ مامه ڵه ك���ردن له گه ڵ ئه مجۆره  
كه یسانه  و ئاشكراكردنى تۆمه تباران و 

راده ستكردنیان به  دادگا.
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◘ نه وژین

به گیان له ده ستدانى ژنێكى دوگیان له  
نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى نه قیب 

بۆ ژنان و مناڵبون له  17ى ئه م 
مانگه ، ژماره ى گیانله ده ستدانى ژنانى 
دوگیان له  گه رمیان بو به  3 حاڵه ت 

لەمساڵ دا، ئه مه ش ناوچه ى گه رمیان 
نزیك ده كاته وه  له و رێژه یه ى له  عێراق 

دا تۆمارده كرێت.

به پێی زانیاریه كانى رۆژنامه ى )نه وژین(، 
 ،)2018/10/17( چوارش���ه مه   رۆژى 
ژنێك���ى ته مه ن 21 س���اڵ ك���ه  دوگیان 

بوه ، له سه رله به یانى دا به هۆی هه ندێك 
كێش���ه ى ته ندروس���تیه وه  داخ���ل ب���ه  
نه خۆشخانه ى ش���ه هید شێره ى نه قیب 
بۆ ژن���ان و مناڵبون كراوه  له  ش���اری 
كه الر و له ژێر چاره س���ه ر دا بوه ، به اڵم 
ل���ه  دوانیوه ڕۆى هه م���ان رۆژ دا گیانى 

له ده ستداوه .
 ئه گه رچی تائێس���تا نه خۆش���خانه كه  و 
راگه یه نراو  هیچ  گه رمیان  ته ندروس���تى 
رۆژنامه وانیی���ان  لێدوانێك���ى  و 
باڵونه كردوه ت���ه وه ، ب���ه اڵم ئه مه  یه كه م 
حاڵه ت���ى له وش���ێوه یه  نییه  ك���ه  له و 
نه خۆش���خانه یه دا له مس���اڵدا روده دات، 
به ڵك���و 2 حاڵه تى دیك���ه ش له ماوه ى 

ئه مساڵ دا هه ر له و نه خۆشخانه یه  تۆمار 
كراون .

گیانله ده س���تدانى  حاڵه ته كان���ى 
ژنانى دوگی���ان یان له كات���ى مناڵبون 
به پێ���ی  جیهانیی���ه ،  حاڵه تێك���ى  دا، 
رێكخراوى ته ندروستى جیهانى سه ر به  
نه ته وه یه كگرتوه كان، له  هه ر رۆژێك دا 
830 ژن له سه رانس���ه رى جیهان له كاتى 
مناڵبون یان به هۆكارى دوگیانى، گیان 

له ده ست ده ده ن.
به پێی ئه و زانیارییه  كه  رێكخراوه كه  له  
وێبسایتی فه رمی خۆی باڵویكردوه وته وه ، 
99%ى ئ���ه و حاڵه تانه  له  واڵتانى هه ژار 
و دواكه وت���ودا روده ده ن و به زۆری���ش 

رێژهىگیانلهدهستدانىژنانىدوگیانلهگهرمیان:
45حاڵهتهله100ههزارحاڵهت

◘ نه وژین

له كاتێكدا شه قام له شه ڕى نێوان 
الیه نگران و كادیر و ئه ندامانى 

حزبه كاندا له باره ى هه ڵبژاردنه وه  
ده كواڵ، سێ روداوى كوشتن و 

خۆكوشتنى ژنان به  بێده نگیی به الماندا 
تێپه ڕین، یه كێك له و روداوانه  ته نانه ت 

هه ر له  كه ناڵه كانى راگه یاندنیشه وه  
باس نه كرا و بو به ژێر هاتوهاوارى 
شه وى »ته قه ى خۆشییه كانه وه «.

دواهه فته ى مانگى ئه یلول و س���ه ره تاى 
 ،2018 یه كه م���ى  تش���رینی  مانگ���ى 
هه فته یه ك���ى پڕ له  خوێ���ن و مه رگ بو 
ل���ه  3 روداوى  له گه رمی���ان، كاتێ���ك 
جی���اوازدا، 3 ژن و كچ ده س���تبه رداری 
ژیان���ى خۆی���ان ب���ون ی���ان ژیانی���ان 
لێسه ندرایه وه . ئه و قوربانیانه  یه كێكیان 
كچێك���ى ت���ازه  پێگه یش���تو و ئه وه ى 
دوه میش���یان خۆبه خشێكى چاوه ڕێ له  
ده رگاى دامه زران���دن و سێیه میش���یان 

ژنێكى دوگیان بون.
به پێی ئ���ه و راگه یه نراوانه ى پۆلیس���ی 
ئه وانه ى  و  باڵویكردونه ت���ه وه   گه رمیان 
رۆژنام���ه ى )نه وژی���ن( به دواداچون���ى 
ب���ۆ كردون، 2 حاڵه تى خۆكوش���تنه كه  
خۆس���وتاندن  له رێگ���ه ى  یه كێكی���ان 
له رێگ���ه ى  تری���ان  ئه وه ك���ه ى  و 
خۆخنكاندنه وه  ب���وه ، هه رچی حاڵه تى 
ده س���تڕێژى  له رێگه ى  كوشتنه كه ش���ه  
فیش���ه كه وه  بوه ، هه مو ئه و روداوانه ش 
له م���اوه ى 2018/9/27 بۆ 2018/10/2 

تۆماركراون.
روداوى یه كه میان كه  كوشتنى كچێكه ، 
له  رۆژى 2018/9/27 رویداوه ، كاتێك 
كچێك���ى له دایكبوى س���اڵی 1995، له  

ئهومهرگانهىلهبهرتهقهىخۆشییئاگامانلێیاننهبو

شه قامى پشتێنه یی كه الر به  ده ستڕێژی 
فیشه ك كوژرا. به وته ى پۆلیس هه ر ئه و 
رۆژه  2 كه س له سه ر ئه و تاوانه  ده ستگیر 
ك���راون ، تائێس���تاش لێكۆڵین���ه وه كان 

به رده وامن له وباره یه وه .
ئه و كچ���ه ، ده رچوى په یمان���گا بوه  و 
وه كو خۆبه خش له  نه خۆشخانه ى كه الر 
كاریكردوه ، ل���ه  نیوه ڕۆیه كى ئه یلول دا 
به  برینداریی گه یه نرایه  نه خۆش���خانه ى 
فریاكه وتن، پاش مانه وه ی به ماوه یه كى 
ك���ه م، به هۆی كاریگه ری���ی به ركه وتنى 
فیش���ه كه كانى جه س���ته یه وه ، گیان���ى 

سپارد.
روداوى دوه می���ش ك���ه  ب���ه  بێده نگیی 
تێپه ڕیی و ته نانه ت پۆلیس���یش باسی 
نه كرد، روداوى خۆس���وتاندنى ژنێك بو 
له ك���ه الر ل���ه  رۆژى 2018/9/30. ئه و 
ئێواره یه ى الیه نه  سیاس���ییه كان له سه ر 
هه ڵبژاردنیان  ده ره نجامى  چاوه ڕێی  پێ 
ده ك���رد و هه واداره كانی���ان به  هه رچی 
جۆری چه كه  فیش���ه كیان به  ئاسماندا 
ده كرد به ناوى »ته قه ى خۆش���ییه وه«، 
ئ���ه و ژنه  بڕیاری خۆی بۆ جێهێش���تنى 

له ناوچه  دوره ده ست و په راوێزه كاندان.
به پێی زانیاریه كانى رۆژنامه ى )نه وژین(، 
ئه و ژنه ى كه  له  نه خۆش���خانه ى شه هید 
ش���ێره ى نه قیب 17ى ئه م مانگه  گیانى 
له ده س���تداوه ، ته مه نى 21 س���اڵه  و دو 
مناڵ���ی دیك���ه ى هه یه  و دانیش���توى 
گوندى )س���ه یده (ى س���ه ر به ناحیه ى 
س���ه رقه اڵى قه زاى كفری���ن، له كاتێكدا 
دوگیان بونه كه ى 6 مانگان بوه ، گیانى 
له ده ستداوه  و بۆ توێكاریی نێردراوه  بۆ 
به شى پزیش���كیی دادى كه الر و پاشان 
بۆ توێكاری زیاتر نێردراوه  بۆ به ش���ى 

پزیشكی دادى سلێمانى.
رێكخراوى ته ندروستى جیهانى، له باره ى 
ئه م حاڵه تانه وه ، ئاماژه  به وه ده كات كه  
زۆرینه ى ئه و ژنان���ه ى به هۆی مناڵبون 
و دوگیانیی���ه وه  گیانله ده س���ت ده ده ن، 
ئه وان���ه ن ك���ه  ه���ه رزه كارن، هه روه ك 
ده ش���ڵێت: ژنانى ته مه ن مناڵ زیاتر له  
ژنانى پێگه یش���تو، روبه ڕوى مه ترس���ی 
گیانله ده س���تدان له كات���ى مناڵب���ون و 

دوگیانى دا ده بنه وه .
گش���تى  به ڕێوب���ه رى  الیخۆش���یه وه  

ژیان برده  سه ر.
به پێی زانیاریه كانى )نه وژین(، ئه و ژنه  
دوگیان بوه  و له ماڵه كه ى خۆیاندا له كه الر 
خۆی سوتاندوه  و پاش ره وانه كردنى بۆ 
سلێمانى، به هۆی سه ختى برینه كه یه وه  

گیانى له ده ستداوه .
هه رچی حاڵه تى س���ێیه مه ، له  به روارى 
كچ���ه   كاتێ���ك  روی���دا،   2018/10/2
خوێندكارێك له  گه ڕه كى گۆرانى شاری 
كه الر، له  ماڵ���ه وه ى خۆیان دا به  په ت 

خۆی هه ڵواسیوه  و گیانى سپاردوه .
ئه و كچه  له دایكبوى س���اڵی 2000 بوه  و 

پیشه ى خوێندكار بوه ، به وته ى پۆلیس: 
كه س���وكاره كه ى وتویانه  به هۆی ئه وه ى 
ده رنه چوه  ل���ه  تاقیكردنه وه كان، په نای 

بۆ خۆكوشتن بردوه .
ئ���ه م رێ���ژه  زۆره  له  مه رگ���ی ژنان له  
ماوه یه كى دیارییكراو دا، نه  حكومه تى 
ب���ه  ش���ۆك هێنا، ن���ه  كۆمه ڵ���گا و نه  
چاالكوانێكیش  ژنانیش،  رێكخراوه كانى 
باس له وه ده كات ئه وه ى لێی ده ترس���ن 

ئه وه یه  ره وشه كه  خراپتر بێت.
ب���ه  رای چاالكوان���ی ب���وارى ژن���ان، 
)ڤیان س���ابر(، زۆربونى ئه م حاڵه تانه  

حكوم���ه ت و الیه ن���ه  په یوه ندیداره كان 
و رێكخراوه كانی���ش ده خات���ه  ب���ه رده م 
ئاشكراكردنى  بۆ  به رپرسیارێتییه وه ، چ 
وردت���ری ئ���ه و ت���اوان و روداوانه ، چ 
ب���ۆ رێگرییك���ردن له  رودان���ى حاڵه تى 

هاوشێوه .
وت���ى: »پێویس���ت ده كات حكوم���ه ت 
وردت���ر  په یوه ندی���داره كان  الیه ن���ه   و 
به دواداچ���ون بۆ ئه م پرس���انه  بكه ن، 
به تایبه ت ك���ه  چه ندین كه یس���ی تری 
كوشتنى ژنان هه یه ، به داخه وه  تائێستا 

نه گه یه نراونه ته  ئه نجام«.

ته ندروس���تى گه رمی���ان، ئام���اژه  به وه  
گیانله ده س���تدانى  رێ���ژه ى  كه   ده كات 
ژنانى دوگیان له ناوچه كه دا، 45 حاڵه ته  

له كۆی 100 هه زار حاڵه ت.
د. سیروان محه مه د جه مال، له  بابه تێك 
دا ئاماژه ى به وه ك���ردوه : مردنی دایکی 
حاڵەتان���ە  ئ���ەو   )MMR( دوگی���ان 
دەگرێت���ەوە کە س���ااڵنە لە نێو س���ەد 
هەزار لە دایکب���وی زیندو دا رودەدات، 
مردنەک���ەش بە ه���ۆکاری دوگیانی یان 
ئاڵۆزبون���ی دوگیانیەکە ک���ە لە کاتی 
چارەسەریی دا رو بدات، ئەمەش هەمو 
حاڵەتەکان���ی کاتی دوگیانی و مناڵبون 
و تاوەک���و 42 رۆژی���ش دوای مناڵبون 

دەگرێتەوە.
له باره ى رێژه ى جیهانى ئه م حاڵه ته ش، 
رونیكردوه ته وه : ئه م رێژه یه  لە ساڵێکدا 
بۆ هەر س���ەد هەزار لەدایکبوی زیندو، 
بۆ واڵتێکی وەک س���وید )4(، ئەمریکا 
)14(، بەریتانی���ا )9(، عێ���راق )50(، 
ئێران )25(، تورکیا )16(، ئەفغانستان 

)396(، سۆماڵ )732(ه ».
س���ه باره ت ب���ه  رێ���ژه ى حاڵه ته كه  له  
سنورى گه رمیانیش، به ڕێوبه رى گشتى 
ته ندروستى گه رمیان، ئاماژه ى داوه  كه  
لەمساڵدا تەنها سێ حاڵەت تۆمارکراوە، 
بەم���ەش رێژەکە ل���ه  ناوچه ك���ه دا به  

نزیكه یی دەکاتە )45(.
ئه گه ر زانس���ت له باره ى ئه م حاڵه ته وه  
لێكدان���ه وه ى جی���اواز ب���كات، ئ���ه وا 
ئه وه ى  گه رمیانه وه   ناوچه ى  به نیسبه ت 
به دیی ده كرێت له م حاڵه تانه  دا، نه بونى 
به دواداچونى پێویس���ته ، به ش���ێوه یه ك 
وه كو چاالكوان���ان ئاماژه ى بۆ ده كه ن، 
گیانله ده س���تدانه كان له كاتێك���دا تۆمار 
ده كرێن كه  هیچ لێپێچینه وه یه كى ئه وتۆی 
یاسایی له گه ڵ پزیشك و ئه وانه ى ده بنه  

هۆكارى ئه م حاڵه تانه ، ناكرێت.

چه ندین كه یسی 
تری كوشتنى ژنان 
هه یه ، تائێستا 
نه گه یه نراونه ته  

ئه نجام

له  رۆژێك دا 830 
ژن له سه رانسه رى 
جیهان به هۆكارى 
دوگیانى دەمرن
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◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

پەیمان، ئه گه رچی ته مه نى رو 
له  گه وره بونه  و تادێت چانسی 
پێكه وه نانى ژیانى هاوسه رێتى 

كه مده بێته وه ، به اڵم له به ر دایكی، 
چاوى له و واقیعه  نوقاندوه . ئه و كه  

ته مه نى 40 ساڵه ، بەهۆی بەخێوکردنی 
دایکیەوە تائێستا نەیتوانیوه  

هاوسەرگیری بکات.

لە گەرمیاندا ژمارەیەکی بەرچاوی کچان 
بەه���ۆی خزمەتک���ردن و بەخێوکردنی 
دای���ک و باوکیان���ەوە، هاوس���ەرگیری 
خۆیان پشتگوێ دەخەن و لە ئەنجامدا 

لە بەخێوکردن���ی دایک و باوکیاندا پیر 
دەبن و نابنە خ���اوەن خێزانی تایبەت 

بە خۆیان.
ئه و كچانه  ب���اس له وه ده كه ن كه  بۆیان 
ئاسان نییه  بچن به الی ژیانى خۆیانه وه  
و دایك و باوكی���ان به  ته نیا جێبهێڵن، 

بۆیه  ناتوانن هاوسه رگیریی بكه ن.
په یمان، كه ناوى خوازراوى مامۆستایه كى 
ش���اری ك���ه الره ، بارودۆخەک���ەی ب���ۆ 
)نەوژین( به مش���ێوه یه  باس���کرد »من 
داواکاری زۆرم هەب���و، خاوەن موچە و 
پیشەی خۆم بوم، بەاڵم دایکم جگە لە 
من هیچ کەس���ێکی تری نەبو کە ئاگای 

لێبێت«.
وتیش���ی: »هەمیش���ە لەوە دەترس���ام 

کەسێک ببێتە هاوس���ەرم کە نەهێڵێت 
بەدڵ���ی خۆم خزمەت ب���ە دایکم بکەم، 
بۆی���ە بڕیارم���دا بیر لە هاوس���ەرگیری 

نەکەمەوە«.
هاوش���ێوه ى )په یم���ان(، )گوڵزار(یش 
هه مان رێچكه ى ب���ۆ ژیانى گرتوه ته به ر 
و به وهۆی���ه ى له الی دای���ك و باوكێتی، 

ده ستبه رداری هاوسه رگیریی بوه .
ئه و كه  ته مه نى 44 س���اڵه ، وتى: »من 
ئەرک���ی بەخێوکردنی دایک و باوکمم لە 
ئەس���تۆ گرتوە، ئه گه رچی خاوەنی دو 
کوڕی ترن، بەاڵم ئەوان هاوسەرگیریان 

کردوە و من تاکە پشت و پەنایانم«.
ئ���ه م بڕیاره ى كه  ئه و كچان���ه  داویانه ، 
هه روا ئاس���ان نه ب���وه ، به تایبه تى كه  

ئەو کچانەی پرچیان لە بەخێوکردنی دایک و باوکیاندا سپی دەکەن

◘ نەوژین، ئەسما کەریم

هەر لەمناڵیەوە خولیای کاری 
دەستڕەنگینی لەناخیدا چەکەرەی 
کردوە، هەربویە هەوڵی بۆ داوە و 

توانیویەتی خۆی فێری ئەم پیشەیە 
بکات، ئەم کچە دەستڕەنگینە نەک 

بەتەنها توانیویەتی ئارەزوەکەی خۆی 
بەدی بێنێت، بەڵکو هۆکارێکیش 

بوە بۆ ئەوەی چەندین ئافرەت فێری 
ئەم پیشەیە بکات. ئه وه ى باسی 

ده كه ین كچێكى ده ستڕه نگینه  به ناوى 
)سۆلین(.

ده س���تڕه نگینی یاخ���ود ئ���ه وه ى پێی 
ده وترێت كاری ده س���تى، ماوه یه كه  له  
گه رمیان له الی كچ���ان دا بره وى په یدا 
ك���ردوه ، به تایبه تى كه  زۆرێك له  كچان 
و ژن���ان رویان له  پ���ه ره دان به و كارانه  
کردوە كه  به ده س���ت ئاماده  ده كرێن و 
هه ندێكیش���یان ئەم كارانه یان كردوه  به  
پیشه ى سه ره كی و سه رچاوه ى بژێویی، 
هه روه ك زۆر گروپی كچانیش دروس���ت 

بون كه  تایبه تن به م كارانه وه .
كچان ئه گه ر له  راب���ردودا به هره یه كیان 
ل���ه م ب���واره دا هه بوبێت، ئه وا ئێس���تا 
ده توان���ن ئه و به هره یه یان په ره  پێبده ن 
و كارى له س���ه ر بك���ه ن، ل���ه  نمونه ى 

)سۆلین(.
س���ۆلین فاروق مامەخان، 22 س���اڵ، 
کە لەدایکبوی ش���اری کەالرە، به كارى 
بابه ت���ى  دروس���تكردنى  و  ده س���تیی 

جوانكاریی ده ستییه وه  سه رقاڵه .
ل���ه  دیدارێكى )نه وژین( دا، باس���ی لە 
چۆنیەت���ی فێربونى ئه م پیش���ه یه  كرد 
و گه ڕایه وه  س���ەرەتاکانی ئەم پیشەیە 

ئەزمونی کچێکی دەستڕەنگین

»کاری دەس���ترەنگینی خەونی مناڵی 
منە، بۆیە دو س���اڵە وەک پیشە کاری 

لەسەر دەکەم«.
گەرچی لەسەرەتای دەستبەکاربونی لەم 
پیش���ەیەدا بەتەنها و لەماڵەوە دەستی 
پێ کردوە، بەاڵم ئێس���تا له  گروپێک دا 
بەناوی )گروپی کچانی یارانی مێخەک( 
لەگەڵ چەند کچێكى دەستڕەنگینى تردا 

کار دەکات.
بەشێک لەو کچانەی کەکونجی ماڵەوەیان 
بەهۆکاری س���ەرەکی  گرتوە، خێ���زان 
کارنەکردنیان دەزان���ن لەدەرەوەی ماڵ 
دا، ب���ەاڵم الی )س���ۆلین( بارودۆخەکە 
تەواو پێچەوانەی���ە و پێی وایە دایک و 
هۆکاری سەرکەوتنی  باش���ترین  باوکی 

ئەون لەکارەکەیدا.
لەمبارەی���ەوە وت���ی: »زۆرج���ار ئ���ەو 
پێداویس���تیانەی کەپێویستم دەبێت بۆ 
دروس���تکردنی کارە دەستڕەنگینیەکانم 
باوکم بۆم دەکڕێت، هەروەک دایکیش���م 
لەزۆربەی کار و چاالکیەکانمدا بەشداری 
ده کات و هانێکی زیاترم دەدات تاوەکو 

بەردەوام بم«.

ئەم کچە نەک بەتەنها لەهەوڵی گەیشتن 
بەخ���ەون و ئارەزوی مناڵی خۆی دایە، 
بەڵکو ویستویەتی لەرێگەی ئەو توانایەی 
کەهەیەت���ی لەکاری دەس���تڕەنگینیدا، 

چەندین ئافرەت فێری پیشەکە بکات.
بۆ )نەوژین( وتى: »ماوەیەک پێش ئێستا 

خولێکی چەند رۆژەیم بۆ ئەو خانمانەی 
کەئارەزوی کاری دەستڕەنگینی دەکەن 
کردە و لەو رێگەیەشەوە توانیم چەندین 

ئافرەت فێرى ئه م پیشه یه  بکەم«.
تاوەک���و  ئ���ه وه ى  س���ه رباری  ئه م���ه  
ئێس���تا بەش���ێوازی گروپ توانیویەتی 

بەش���دارببێت لەچەندی���ن پێش���انگا و 
کاری دەس���تڕەنگیندا، ن���ەک به  ته نیا 
لەکەالر، بەڵکو لەش���ارە کانی سلێمانی 
و خانەقینیش بەش���داری چاالکی کاری 
دەستڕەنگینی کاردوە و کارەکانی خۆی 

نمایش کردوە.

لێكدانه وه ى دیكه ى بۆ كراوه .
گوڵزار، وتى: »هەندێک خەڵک پێیانوایە 
من عەیبێکم هەیە بۆیە لە هاوسەرگیری 
دەترس���م، ئەمە س���ەرەتا زۆر ئازاری 
دەدام، بەاڵم ک���ە لە بڕیارە پیرۆزەکەم 

دەڕوانم، پێی دڵگران نابم«. 
به اڵم ئه وه ى ئه و كچانه  به الیانه وه  گرنگه ، 
دڵ���ی دایك و باوكیانه  ن���ه ك خه ڵكى، 
چونكه  دایک و باوکی ئەو کچانە ئاماژە 
بەوە دەکەن کە »کچەکانیان بە س���ەد 

کوڕ ناگۆڕنەوە«.
)حەلیمە( ک���ە دایکی )گوڵزار(ه ، پێی 
وتین: »من خاوەن دو کوڕی ترم، بەاڵم 
هیچ یەکێکی���ان هێندەی س���ەعاتێکی 
گوڵزار لە خەمی من و هاوس���ەرەکەمدا 

نین، گوڵزار هەمو کەسێکمانە«.
توێژەرێکی دەرونیش قسەکانی )حەلیمە( 
پشتڕاست دەکاتەوە. خەاڵت ساڵەح، بۆ 
)نەوژی���ن( دەڵێ���ت: »ئەگەرچی دایک 
و ب���اوک لەکاتی مناڵبوندا خۆش���یەکی 
زیاتر ب���ۆ هاتنه دونی���ای مناڵێکی کوڕ 
دەک���ەن، کەچی لەکاتی گ���ەورە بوندا 
بۆیان ئاش���کرا دەبێت ک���ە کچەکە زۆر 
خەمخۆرت���رە و زیاتر ب���ەدەم دایک و 
باوکیەوەی���ە، تاڕادەیەک ک���ە تەنانەت 
ژیانی تایبەتی خۆی و داهاتوی دەکاتە 

قوربانی دایک و باوکی«.
ئ���ەو کچانە ب���ەردەوام خەم���ی ئەوە 
دایگرتون کە ئەگەر هاتو هاوسەرگیریان 
ک���رد، هاوس���ەرگیریەکەیان رێگر بێت 
لەب���ەردەم چاودێ���ری کردن���ی دایک و 

باوکیاندا.
 )س���ارا(ی 35 س���اڵە، لەگەڵ ئەوەی 
هێش���تا لە تەمەنی گەنج���ی خۆیدایە، 
ب���ەاڵم وەک خۆی دەڵێ���ت کە لە دایک 
و باوک���ە  پی���ر و تەنیاکەی دەڕوانێت، 
ناتوانێت هەرگیز بڕیاری هاوس���ەرگیری 

بدات.
 س���ارا، وت���ی: »دای���ک و باوکمم زۆر 
خۆش���دەوێت و ئەوان ناتوانن بەبێ من 
بژین، ئەگەر من ش���و بکەم کێ ئەوان 
بەخێو دەکات؟ کێ گرەنتی ئەوە دەکات 
کە هاوس���ەرەکەم بهێڵێت من چاودێری 
ئەوان بکەم؟ تا وەاڵمی ئەو پرسیارانەم 

دەستنەکەوێت، هەرگیز شو ناکەم«.
بەاڵم )خەاڵت س���اڵەح( ئەم بڕیارە بە 
راس���ت دانانێت و پێیوایە نابێت کچان 
وابزانن كە هاوسەرگیری دەرگا بە روی 
ئەوان دا دادەخ���ات و ناهێڵێت دایک و 
باوکیان بەخێو بک���ەن »بەڵکو ئەگەر 
بیانەوێ���ت دەتوان���ن ه���ەردو الیەنەکە 

بەباشی ئیدارە بدەن«.

لەوە دەترسام 
کەسێک ببێتە 

هاوسەرم نەهێڵێت 
خزمەتی دایکم 

بکەم

دایک و باوک 
خۆشی بۆ مناڵی 

کوڕ دەکەن، کەچی 
مناڵی کچ خەمیان 

دەخوات

کاری 
دەستڕەنگینی 
خەونی مناڵیی 

منە
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چاالکوانى بوارى جێندەر )تانیا جەمال(:

هه ندێك له  رێكخراوه كانى ژنان كاریگەری نەرێنیان هەبوە
◘ نه وژین، شه یما مه حمود

تانیا جەمال غەریب، چاالکوانى بوارى 
جێندەر و سەرۆکى پەیمانگاى ناوین 
بۆ پەیوەندیە نێو دەوڵەتیەکان، له  

دیدارێكى )نه وژین( دا رەخنە لە ئەداى 
هه ندێك له و ژنانه  ده گرێت كه  لەو 

ناوەندانەن كه  بەرپرسیاریەتیان هەیە 
و ئەمەش بە هۆى ئەوەى واستە و 

خزم خزمێنە هۆکار بوە تا ئەو ژنانەى 
لە ئاست بەرپرسیاریەتیەکە نین 

جێگاى ئەو ژنانە بگرن کە بەهرەمەند 
و بە توانا و لێهاتون.

* ل���ە ناو ک���ورد باوە کلت���ورى پیاو 
ساالرى رێگرە لە دەرکەوتنى ژن، بەاڵم 
لە رۆژئاڤاى کوردس���تان ژنان یەکینەى 
س���ەربازى تایب���ەت بە خۆی���ان هەیە، 
لە باشور ژن لە س���ەنتەرى بریاردانە، 
ئه مه  ئاماژه  نیه  ب���ۆ ئه وه ى ژنى کورد 

پیاوساالریى کاڵ كردبێته وه ؟
بێگوم���ان تا زەمه نێك���ی زۆر زیاتریش 
كلتوری پیاوس���االری ه���ەر هەیمەنەتی 
خ���ۆی دەمێنێتەوە و وا ئاس���ان بنبڕ 
ناكرێت، هەرچەندە هەوڵی زۆر هەیە بۆ 
لەقكردنی ئەو پێگەیەی كە دەس���ەاڵتی 

نێرینەی زاڵ كردوە.
وەك ئام���اژەت پێدا لە باش���ور ژن لە 
رێ���گای حزبەوە توانیویەت���ی هەندێک 
پۆس���تی بااڵ ببڕێت، ب���ەاڵم بەداخەوە 
لەبەر ئەوەی لە زۆر شوێندا ئەو ژنانەی 
داندراون بە هەمان ش���ێوەی زۆرێك لە 
پیاوان لە ش���وێنگەلێك دانراون كە لە 
توانا و پسپۆڕیی و ش���ارەزایی ئەواندا 
نی���ە بۆیه  س���ەركەوتو نەبون، ئەمەش 
نمونەیەكی باش���ی بە ژن نەبەخشیوە، 
چەندانج���ار گوێت ل���ێ دەبێت هەر ئەو 
پیاوان���ە دەڵێن فەرم���و هەردەڵێن ژن 
ئەم���ەش ژن، لەبەرئەوە باش���ترە ژن 

كاتێك بەرپرسیاریەتی پێدەدەن السایی 
پیاوان نەكات���ەوە، تەنها ب���ۆ ئیمتیاز 
وەریبگرێت، بەڵك���و كە لە توانایدا نیە 
ب���ا قبوڵی نەكات، چونكە لەو قۆناغەدا 
ژنان پێویستیان بە شوێنپێ قایم كردن 

هەیە.
س���ەبارەت بە ژنانی شەڕڤان لە رۆژئاوا 
ئ���ەوان وەك ژن و شۆرش���گێر خۆیان 
سەلماندوە، بەاڵم ژنانی ناو كۆمەڵگای 
رۆژئاوا و باكوریش تا ئێس���تا لەس���ەر 
ش���ەرەف دەكوژرێن وەك الی خۆمان، 
كەواتە یا دەبێت شەرڤان بێت یان وەك 
ژنێكی ئاسایی هەمان چارەنوسی ژنانی 

پارچەكانی دیكەی هەیە.

* س���ه رباری بونى چه ندی���ن رێكخراو 
توندوتی���ژی،  به ره نگاربون���ه وه ى  ب���ۆ 
به اڵم س���ااڵنە رێژەى تۆمارکردنى ئه م 
حاڵه ته  زی���اد ده كات، هۆکار چییە ئەو 
رێکخراوان���ە نەیانتوانیوە توندوتیژى دژ 

بە ژنان کەمکەنەوە؟
رێكخراوه كانى ئه و بواره  زۆرێكیان نەك 
نه یانتوانی���وه  پەیامی خۆیان بگەیەنن، 
بە پێچەوانەوە كاریگەری نەرێنیش���یان 
هەب���وە و هەش���یانە بە ج���دی هەوڵی 
داوە زۆریش ئاس���تەنگی هاتۆتە پێش، 
بەاڵم لەب���ەر ئەوەی كۆمەڵ���گای ئێمە 
كۆمەڵگایەت���ی ش���كڵیە و كاری جدی 
لەزۆربەی بوارەكاندا نیە، بۆیه  زۆربەی 
چاالكیەكان لە وۆرك شۆپ و كۆبونەوە و 
كۆنفرانس دا كورتكراوەتەوە، له والشه وه  
كوش���تن و توندوتیژی زۆرت���ر بوە جا 
ه���ەر بیانویەك بۆ ئەم���ە هەبێت، ئه وا 
رێكخراوه كان بە ویستی خۆیان بێت یان 
نا نەیانتوانیوە ئەو بار و بەرپرسیاریەتیە 
بەو ش���ێوەیەی هەیە هەڵبگرن، لەبەر 
ئەوەی هەر گۆڕانكاریەك نەگەیشتە ناو 
ك���ۆاڵن و گەڕەكە میلی���ەكان، ئەوە بە 

گۆڕانكاری دانانرێت.

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

هه ندێك به  زامنكه ری مافه كانى 
ژنانى ده زانن، هه ندێكى تریش به  

كه مكردنه وه  له پێگه ى ژن، ده سته یه ك 
پێیانوایه  رۆڵی زیاتر بۆ ژنان 

ده ڕه خسێنێت له  ده زگاكانى یاسادانان، 
ده سته یه كى دیكه ش پێیانوایه  چانس 

ده داته  كه سانێك كه  شایسته  و لێهاتو 
نین.

ئه وه ى جه وهه ریی ئه م ناكۆكیی و 
جیاوازیه  فیكریه یه ، سیسته مى )كۆتا(

یه .

له عێ���راق و هه رێم���ى كوردس���تان، له  
وه كو  ئه نجومه ن���ه  هه ڵبژێردراوه كان���ى 
پارله مان و ئه نجومه نى پارێزگا و قه زاكان، 
رێژه یه ك له  كورسیه كان تایبه تكراوه  به  
ژن���ان، كه  له  پارله م���ان و ئه نجومه نى 
رێژه كه  30%ى  پارێزگاكان���ى هه رێ���م، 
كۆی كورسیه كانه ، واتا له  100 كورسی 
30 كورسی به ژنان ده درێت، ئه گه رچى 
ژماره ى ده نگه كانیشیان هاوتاى پیاوان 
نه بێت. هه ر ئه م خاڵه شه  كه  مشتومڕ و 

ناكۆكیه كى زۆری دروستكردوه .
ئه ندامێك���ی س���ه ركردایه تی یه كگرتوی 
ئافره تانى كوردستان  پێیوایه   ئیسالمی 

توانیویانه  س���ود له  سیس���ته می كۆتا 
خزمه ت���ى  له م���ڕوه وه   و  وه ربگ���رن 

پێكردون.
خەرامان محه مه د، ئەندامی سەرکردایەتی 
یەکگرتوی ئیس���المی کوردس���تان، بۆ 
به ش���ێوه یه كی  وتی: »ژنان  )نەوژین( 
گشتی سودێکی باشیان لەم سیستەمە 

وه رگرتوه «. 
ب���ه اڵم ب���ه  پێچه وان���ه ی خه رامانه وه ، 
كۆتا  پێیوایه  سیس���ته می  نوس���ه رێك 

زیانی زیاتره .
شیالن محه مه د، نوسه ر و شارەزا لەبواری 
سیاس���ەت، بۆ )نەوژین( وتی: »كۆتا 

كۆتا، پێگه ى ژنى كوردی به هێز كردوه  یان الواز؟

* ک���ێ رێگرە ل���ه وه ى ژن لە کۆمەڵگا 
رۆڵ ببینێت؟ کلتور، دەسەاڵت، الیەنە 

سیاسیەکان، ئاین یان خێزان؟
هەم���و ئەوانەی باس���ت ك���ردن رێگرن 
لەبەردەم ئ���ەوەی ژن جێگە و پێگەی 
خۆی لە كۆمەڵگادا دیاری بكات، بەاڵم 

بە رێژەی جیاواز.
كلتور و ئای���ن و خێزان هەموی لەیەك 

بازنەدا دەخولێتەوە و هەر دەس���ەاڵت 
و حكومەتێ���ك بێ���ت دەتوانێت چۆنی 
بوێ���ت بەوج���ۆرە بەكاری���ان بهێنێت، 
لەبەر ئەوەی ل���ە كۆتایدا ئەوە حزب و 
دەسەاڵت و حكومەتە كۆمەڵگا ئاراستە 
دەكات، ئ���ەوە حكومەت���ە پالنی هەیە 
بۆ ئ���ەوەی پاش دە س���اڵ ی���ا پانزە 
س���اڵی تر كۆمەڵگا بەرەو كوێ بروات، 

ئ���ەوە حكومەتە لە رێگای س���ێكتەری 
پەروەردەوە دەیەوێت ئەو مناڵەی ئەمرۆ 
لە باخچەی ساوایانە سبه ى كه  ده بێته  
گەنجێكی تەواو چی پێشكەش بە گەل 
و واڵتی خ���ۆى دەكات، جا ئەو گەنجە 
كوڕ بێت یا كچ، لەبەر ئەوە سیاس���ەتی 
ح���زب و حكومەتە رۆڵەكان وردە وردە 

دیاری بكات.

ئەگەرچی س���ودی بەژن���ان گەیاندوە، 
بەاڵم زیانیشی هەبوە، چونكه  بە زۆری 
ژنی الوازی گەیاندوه تە ناوەندی بریاری 

سیاسی«.
پێشیوایه  »ناردنی به شێك له  ژنان كه  
توان���ا و لێهاتویان نه ب���وه  بۆ پارله مان 
له رێگه ى  پارێ���زگاكان  ئه نجومه نی  یان 
سیسته می كۆتاوه ، س���ته مێكی گه وره  
ب���وه  له  پیاوان، چونك���ه  هه ندێك پیاو 
به  لێهاتوی خۆیان براوه ی هه ڵبژاردنن، 
كه چی به هۆی سیسته می كۆتاوه  ژنێكی 

الواز شوێنیان ده گرێته وه «.
له م خاڵه دا، كادرێك���ی ئافره تی حزبی 
كوردستان،  دیموكراتی  سۆسیالیس���ت 

هاوڕایه  له گه ڵ )شیالن(.
پەخش���ان محه مه د، ب���ۆ نەوژین وتی: 
»ل���ه  خوله كان���ی راب���ردودا ئافرەتان 
بەپێی توانای خۆی���ان کاریان کردوە، 
بەاڵم هەندێک ل���ەو ژنانەی کە چونەتە 
پارلەم���ان، کارێک���ی هێندە باش���یان 

نەکردوە تا نمونەیەکی باش پێشکەش بە 
ئافرەتان بکەن و ببنە جێگەی دڵخۆشی 

و ئومێدی  ئافرەتانی دەنگدەر«.
به اڵم به رپرس���ه كه ی یه كگرتو بۆچونی 
ده ڵێ���ت: »ئه و  هه ی���ه و  پێچه وان���ه ی 
ژنانه ش كه  به م سیسته مه  سه ركه وتون 

توانیویانه  كاری  باش بكه ن«.
به  پێی س���ه رچاوه رۆژنامه وانیه  كان، له  
جیهاندا زیاتر لە 80 واڵت، هه ر یه كه یان 
به  پێی باره  كۆمه اڵیه تی و سیاس���ی و 
كارگێڕییه كه ی خۆی���ان و بۆ نه ته وه  و 
چین و توێژه  جیاوازه كان، سیس���ته می 
كۆتا په یڕه و ده كه ن، ئه مه ش به  ئامانجی 
به رگری له  مافی ئه و نه ته وه  و پێكهاته  

و گروپانه ى كه  له و واڵتانه دان.
ئه وه ى په یوه ندیدار بێت به  كۆتای ژنان 
له  هه رێمى كوردس���تانه وه ، هه ندێك له  
ژنان پێیانوایه  ده بێت له  هه ڵبژاردن دا 
رێژه  دیاری نه كرێت، به اڵم له  به رامبه ر 
دا رێگه  ب���ه  هه ر ژنێكی خاوه ن توانا و 
لێهاتو بدرێت به ش���داری هه ڵبژاردنه كان 
بكات بۆ ئه وه ی پش���ت به  توانای خۆی 

ببه ستێت بۆ ركابه ریكردن.
نیاز عه بدوڵاڵ، رۆژنامەنوس و چاالکوانی 
هه ڵبژاردنه كانی  »له   ده ڵێت:  مه ده نی، 
پێش���ودا زۆر ژنی الواز شوێنی پیاوانی 
به  توانایان گرتوه ته وه  كه  به  شایسته یی 

خۆیان براوه ی هه ڵبژاردن بون«.
ده ش���ڵێت: »به  هۆی كه م���ی متمانه ی 
ده نگده ر به  كاندیدانی ئافره ت به شێكی 
زۆری ئافره ت���ان به  سیس���ته می كۆتا 
ئه نجومه نی  ی���ان  پارله م���ان  ده چن���ه  
پارێ���زگاكان، به اڵم ئه گه ر ژنانی به توانا 
هه ل���ی به ش���داریكردنیان پ���ێ بدرێت 
ده نگده ریش متمانه  به و ژنانه  ده دات«.

ژنان سودێکی 
باشیان لەم 
سیستەمە 
وه رگرتوه
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»مێردەکەم دەڵێت: پارە هی پیاوە نەک ژن«

ههندێكلهپیاوانناهێڵنژنانمامهڵهبهموچهكهىخۆیانهوهبكهن

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

وه ك ئه وه ى كرێگرته ى بێت، كه  
ده گاته  كاتى وه رگرتنى موچه كه ى، 

هاوسه ره كه ى هه مو پاره كه ى )دالیا( 
وه رده گرێت و ده بات، به بێ ئه وه ى 

حساب بۆ ئه و ماندوبونه  بكات كه  ئه و 
ژنه  له  كاركردن دا به خه رجیی ده دات.

كۆژان���ى ئه و ژنه ، هاوش���ێوه ى كۆژانى 
زۆرێك���ى ت���ر ل���ه  ژنانى ئیش���كه ره ، 
ئه وانه ى چ له كه رتى تایبه ت یان گشتى 
كارده ك���ه ن، به اڵم ب���ه ری ره نجی ئه و 

كاره یان كه  موچه و پاره كه یه ، بۆخۆیان 
به  ره وا نابینرێت مامه ڵه ى پێوه  بكه ن.

بەشێک لەو ژنانە باس���لەوەدەکەن کە 
ئەو بڕە پارەیەی لە موچە وەری دەگرن 
هیچ���ی ب���ۆ خۆی���ان بەکارناهێنن واتە 
کارکردنەکەیان نەیک���ردون بە خاوەنی 

ئابوری سەربەخۆی خۆیان.
دالیا، )3٥( ساڵ، فەرمانبەرە، دەڵێت: 
»کە موچەکەم وەردەگرم راس���تەوخۆ 
مێردەکەم لێم وەردەگرێت وەک ئەوەی 
من رۆبۆتێک بم، دواتر بە زۆر و دەمەقاڵێ 
پارەم پێدەدات بۆ پێداویستیەکانی ماڵ 

وخۆم و مناڵم«.

بەهەم���ان ش���ێوە )پەروین(ی���ش کە 
مامۆستایە، ئاماژە بەوەدەکات کە دوای 
)1٦( س���اڵ خوێندن بە شەونخونی و 
برسێتی س���ەرما و گەرما کەچی ئێستا 
پێی  دەبات  موچەکەی  هاوس���ه ره كه ى 

دەڵێت »پارە هی پیاوە نەک ژن«.
وتى: منی���ش لەبەر ئ���ەوەی خێزان و 
کۆمەڵگاکەم ئەمەیان پێئاساییە ناتوانم 
هی���چ بڵێم، چونک���ە دایک���م نایەوێت 
جیاببمەوە، دەڵێت: زۆرینەی پیاو وایە 
لەس���ەر ئەمە ماڵی خۆت وێران مەکە، 
نازانێت من ژیان���م وێرانبوە ئەو خەمی 

ماڵەکەیەتی وێران نەبێت.

◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

میمكه  پیرۆز، له نێو دوكانه كه یدا 
له  گونده كه ى خۆیان، سه رقاڵی 
رێكخستنى ئه و شمه كانه  بو كه  
له سه ر ره فه  و مێزه كاندا ریزی 

كردبون، ناوه ناو ژنێك یان مناڵێك 
ده هاته  ژوره وه و داواى كه ره سته یه كى 

دیارییكراوى ده كرد، ئه ویش ده ستوبرد 
ده یدایه  ده ستى.

دیمه نێك كه  ل���ه  گونده كانى گه رمیاندا 
به تایب���ه ت، زۆر به رباڵو و دوباره  نییه ، 
كاتێ���ك ژنانێ���ك بڕی���ار ده ده ن ببنه  
فرۆش���یار و دوكانى تایب���ه ت به خۆیان 

دابنێن.
له ئێس���تادا چه ند ژنێ���ك له گونده كانى 
گه رمیان ب���ه وه وه  نه وه س���تاون كه  له  
كاربك���ه ن  دا  ماڵ���ه وه   چوارچێ���وه ى 
ی���ان بۆ كارى كش���توكاڵ و ئاژه ڵداریی 
هاوكاریی خێزانه كانی���ان بكه ن، به ڵكو 
خۆشیان هه ستاون به  كردنه وه ى دوكان 
و فرۆش���گاى تایبه ت به  خۆیان. ئه وان 
باس له وه ده كه ن، ئ���ه م كاره یان رۆڵی 
هه بوه  له  باش���كردنى ره وشى گوزه ران 

و بژێوییان.
پیرۆز رۆس���ته م، ٥3 س���اڵ، له گوندى 
)سه ید خلیل(ى سه ر به  قه زاى كه الر، 
دوكانى هه ی���ه . له ب���اره ى كاره كه یه وه  
وتى: »دو كچ و كوڕێكم هه یه  و پێشتر 
له سه ر س���ینى گڵۆبه ڕۆژه  و پسكێت و 
بنێشت و شتى ترم ده فرۆشت له ماڵه وه ، 
ب���ه اڵم زۆر ناس���راو نه ب���وم و خزم و 
دراوسێ به كه مى ش���تیان لێم ده كڕی، 
درێژخایه ن  نه خۆشى  توشى  مێرده كه م 
بو ئه ركى  ژیاندنى خێزانه كه م و خه رجى 
چاره سه رى مێرده كه م  كه وته  سه رشانم، 

ژنانىگونددهبنهدوكاندار

پەروین، پێش هاوسەرگیریش سودی لەو 
موچەیە وەرنەگرت���وە کە هەیبوە، ئەو 
باس���لەوەدەکات ئەو موچەیە نە بەدڵی 
خۆی توانیویەت���ی خەرجی بکات و نە 
خۆشیەکی لێبینیوە »دایکم خۆیکردبو 
بەس���احێبی، وەک ئەوەی کە رێگەیان 
داوە من ئیشبکەم ئیتر تەواو ئەبێت من 

بەتەواوی لە خزمەتیان بم«
هەندێک لە پیاوان موچەی هاوژینەکەیان 
بەڵکو  وەرناگرن،  راستەوخۆ  بەشێوەی 
ناڕاستەوخۆ ناچاری دەکەن کە هەموی 
ل���ە خزمەتی ئ���ەو و مناڵەکانی خەرج 

بکات.
کوێس���تان، )٤0( س���اڵ، کە پیشەی 
مامۆستایە، نمونەی یەکێک لەو ژنانە، 
دەڵێت: پێ���ش ئەوەی هاوس���ەرگیری 
بکات زەوی کڕیوە و خاوەنی ئۆتۆمبیلی 
خۆی بوە، بەاڵم کە هاوسەرگیری کردوە 
تەواوی ئەوانەی فرۆشتوە بۆ پێویستی 
ماڵ و مناڵەکانی پێداویستی رۆژانەیان، 
پیاوەکەش���ی چونکە پارەی بەم ش���ک 
بردوە ئام���ادە نەبوە هیچ بڕە پارەیەک 

سەرف بکات.

دەڵێ���ت »دوای ش���ەش س���اڵ عەزاب 
کێش���ان لەگ���ەڵ وەه���ا مرۆڤێک ئیدی 
بڕیاری جیابونەوەم دا، چونکە هەس���تم 
کرد خۆم ونکردوە نەمویس���ت چی دی 
ژیانم و ئابوریم لە گەڵ پیاوێکی ئەوەها 
بەفیڕۆبدەم، چونکە دەرفەتی ژیان یەک 

جارە حەیفە ئاوا بەخەساری بدەین«.
هەندێک لەو کچانەشی بون بە قوربانی 
ئ���ەم ج���ۆرە بیرکردنەوەی���ە پێیانوایە 
بیرکردن���ەوەی کۆمەڵگا و نادروس���تی 
پەروەردە لێرە زۆری ماوە تاوکو کچێک 

مافی تەواوی ژیانی هەبێت.
س���ارا، کچێک���ی تەمەن )2٧( س���اڵە 
لە کەرت���ی تایب���ەت کاردەکات، وتى: 
»سەرەتا وام بەخەیاڵ دەهات کە بومە 
خاوەنی موچەی خۆم ئیتر دەتوانم چیم 
بوێت بەدەستی بێنم، بێئاگا لەوەی من 
لە جەرگەی کۆمەڵگایەک���م نێر نەبیت 

ئیتر مافت نیە بژیت بەدڵی خۆت«.
دەشڵێت: »با پارەم هەبێت، من نەتوام 
بەدڵی خۆم خەرجی بکەم و نەتوام بە 
ئازادی تا ش���ارێکی دیکە ب���ڕۆم ئیتر 

بەچی ئەچێت؟«.

بۆیه  بڕیارمدا دوكانێك بكه مه وه«.
ئاماژه ى به وه شكرد: خۆم ده ڕۆمه  بازاڕى 
شار هه مو شتێك ده هێنم بۆ دوكانه كه  و 
ئێستا جگه  له خه ڵكى گونده كه ى خۆمان 
زۆر خه ڵ���ك له گونده كانى ده وروبه رمان 
دێن بۆ ش���ت كڕین و كڕی���ار و داهاتم 

باشه  و ناسراوترم.
ئه م كاركردنه ، میمكه  پیرۆزی دانه بڕیوه  
له كاتى ماڵ و كشتوكاڵ، به ڵكو هاوشانى 
ده كات،  كاران���ه ش  ئه و  دوكانه ك���ه ى، 
ده ش���ڵێت: »تا مابم له ژیان دوكاندارى 
و كش���توكاڵى ده كه م و دواى خۆش���م 

كچه كه م فێرى پیشه كه  كردوه«.
هۆكاره كان���ى هاتنه  پێش���ه وه ى ژنانى 
گوند بۆ پیش���ه ى دوكاندارى جیاوازن، 
ئه گه ر ژنانێك به هۆى نه بونى كه س���ێك 
كه  بژێویان دابین بكات ده ستیان به كار 
كردبێ���ت، هه ندێكى دیكه یان به هۆكارى 
قه یران���ى داراییه وه  رویان له  كردنه وه ى 

دوكان ناوه .
به هیه  محه مه د، ٤8 س���اڵ، له  گوندى 
)دوان���زه  ئیمام(ى س���ه ر ب���ه ر قه زاى 

كفری، له نێ���و خانوه كه یاندا دوكانێكى 
بچوكى كردوه ته وه  كه  شه و و رۆژ به روى 

كڕیاراندا ده رگاى وااڵ كردوه .
وتى: خاوه  ح���ه وت كچم و كوڕم نییه، 
مێرده ك���ه م كش���توكاڵى ده ك���رد هیچ 
داهاتێكى نه ب���و، قه یرانى دارایی بارى 
ئابوریمان���ى خراپكرد، ب���ۆ رزگار بون 
له هه ژارى ماوه ى چه ند ساڵێكه  دوكانێكم 

له نێو خانوه كه ى خۆمان كرده وه ته وه .
دوكانداریه كه یدا  كارى  له گ���ه ڵ  به هیه ، 
كارى كش���توكاڵیش ده كات و باس���ی 
له وه شكرد پیشه ى دوكانداریه كه ى باش 
به ڕێوه  ده چێت و جیاواز له و دوكانانه ى 
ترى گونده كه ، كارتى موبایل و جگه ره  

و شتومه كى تر ده فرۆشێت.

ئ���ه و ژنه  خۆش���حاڵیی خ���ۆى ده ربڕى 
جیاوازى  به ب���ێ  گونده كه   كه خه ڵك���ى 
ده ستخۆشی لێده كه ن و هانى به رده وامیى 

كاره كه ى و باشتر كردنى ده ده ن.
شلێر ئیبراهیم, 2٧ساڵ، له گه ڵ مناڵه  9 
سااڵنه كه ى كه  له  دوكانه كه ى )به هیه ( 
چاومان پێكه وت، بۆ كڕینی ش���تومه ك 
روى له دوكانه كه  كردبو. ده ستخۆش���ی 
له م هاتنه  پێش���ه وه ى )به هیه ( ده كرد 
و وت���ى: »كارێك���ى گرنگ���ى كردوه  و 
ئاسانكارى باشی بۆ خه ڵكى گونده كه مان 
كردوه ، كه پێویستیمان بێت ناتوانین زو 
بڕۆینه  بازاڕى ش���ار و بیكڕین، زۆرجار 
له ناكاو میوانمان دێت خێرا لێره  ش���ت 

ده به ین«.

له پ���اڵ ده ستخۆش���یی و پێش���وازیی 
»باش���ی« خه ڵكى له  هاتنه  پێشه وه ى 
ژنان���ى گوند ب���ۆ كارى دوكان���داری ، 
هه ڵوێستى خێزانى ئه و ژنه  دوكاندارانه  

چییه  و تاچه ند پشتیوانیانن؟
میمك���ه  پیرۆز، ب���ۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»بێگوم���ان مێرده ك���ه م و كوڕه ك���ه م 
هاوكارم���ن و پێیانخۆش���ه  ئه م ئه ركه م 
له س���ه ر ش���ان گرتوه، هانم ده ده ن و 
زۆرجار یارمه تیده رم���ن، چونكه  ئه گه ر 
وانه بێت ناتوان���م له م گونده  دوكاندارى 
بكه م و بیبه م به ڕێوه  و به رده وام بم«.

* ئه ندام���ى تیمی رێكخ���راوى )وادی 
ئه ڵمانى( له گه رمیان

ژنێکی دوکاندار لە گەرمیان لەگەڵ ئامادەکاری راپۆرت دا

ئاسانكارى باشی 
بۆ خه ڵكى 
گونده كه مان 

كردوه 

لە جەرگەی 
کۆمەڵگایەکم نێر 
نەبیت ئیتر مافت 

نیە

کە موچەکەم 
وەردەگرم راستەوخۆ 

مێردەکەم لێم 
وەردەگرێت
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◘ نه وژین، پەرژین کامەران

)سه ركه وت روناك، ئاراس گه الوێژ، 
ئه حمه دى حاجی فاتم و ....هتد(، 

ئه گه ر له  الیه نه  فه رمیه كه وه  به ناوى 
باوكیانه وه  بانگ بكرێن، ئه وا له الیه نه  

كۆمه اڵیه تیه كه وه ، خۆیان به ناوى 
دایكیانه وه  ناساندوه .

ئه گه ر چاوێك به  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان 
دا بگێ���ڕی، زۆر هه ژم���ارى ك���وڕان و 
پی���اوان ده بین���ی كه  پاش���ناوه كانیان 
به ناوى دایكیانه وه یه ، ره نگه  ورده كاریی 
ئه م هه نگاوه  زۆر بێت، به اڵم به گش���تى 
زۆرینه یان له وه دا كۆكن كه  »پیرۆزیی و 
گه وره یی« دایك، هانی داون ئه و كاره  

بكه ن.
دان���ا نازەنین، 31 س���اڵ، یه كێكه  له و 
كه س���انه ى به ن���اوى دایكیی���ه وه  خۆی 
ده ناس���ێنێت. بۆ )نەوژی���ن( وتی: ئه م 
پاش���ناوه م به ش���ێكى پەیوەن���دی بە 
بەشێکی  هەیە،  دایکمەوە  کەس���ایەتی 
دیکەش���ی م���ن پێموای���ە ژن دەبێ���ت 
قودسیەتی پێبدرێت، کاتێک هەستەکەم 

ئازادم بە ناوی دایکمەوە ئازاد بکرێم.
»ئەوەی هانیدام بۆ ئەوەی ناوی دایکم 
بکەم بە پاشناوم، راستەوخۆ پەیوەندی 
بە سەردەمەکەوە هەیە کە تێیدا دنیای 
پیاو زاڵبوە بە س���ەر دنیای ژندا و ژن 
ب���ێ رۆڵ و کاریگەریی کراوە«. )ئاکام 

رێزان( واى وت.
ئه و كه  ته مه نى 24 س���اڵه ،  وتیش���ی: 
»ئەوەی زۆر س���وری کردم لەسەر ئەم 
کارە، ئەوەیە کە رقێکی خراپم بەرامبەر 

ب���ە پیاو هەی���ە، بێگوم���ان پیاو وەکو 
ئەقڵیەت«.

هەریەکە لەو پیاوانەی پاش���گری ناوی 
دایکی���ان دان���اوە ئامانجێکیان هەیە لە 

پشت ئەم هەنگاوەیانەوە .
س���ەرکەوت روناک، 27 ساڵ، دەڵێت: 
ئامانج���ی م���ن ئەوەی���ە ژن ب���ە کەم 
نەنرخێندرێ���ت به راده ی���ه ك كه  لە هیچ 

شوێنێک ناوی نەبێت.
یادگار نەسرین_یش وتی: ئێمە رۆژانە 
دەمی هەر کەسێکمان بکەیتەوە نەفرەت 
لە پیاو ساالریی دەکەین، ئه م ناونانه ش 
یەکەم هەنگاوی بنبڕکردنی پیاوساالرییە 

لەخۆت دا.
هه ندێكى دیكه  له و كوڕانه ، بۆنه یه كیان 
قۆس���توه ته وه  بۆ ئه وه ى تیای���دا ناوه  
نوێیەك���ه ى خۆیان به ی���ان بكه ن، وه ك 

)ئاراز گه الوێژ(.
ئ���ه و كه  ته مه نى 34 س���اڵه ، به س���ی 
له وه كرد ل���ه  رۆژى جیهانى ژنان دا له  
ساڵی 2011، بڕیاریداوه  ئه م ناوه  تازه یه  

هه ڵبگرێت.
دەش���ڵێت: »ئه م كاره م���ان داکوتینى 
بزمارێكى تره  له  تابوتی کۆنەپەرس���تی 

لە کۆمەڵگاكه ماندا«.
ب���ه اڵم ئایا ئه م هه نگاوه  تاچه ند ده بێته  
هه وڵدانێك���ى فیعلیی ب���ۆ به هێزكردنى 
پێگه ى ژن و باشتركردنى ئه و تێڕوانینه ى 

هه یه  بۆ ره گه زی مێ له  كۆمه ڵگادا؟
یاس���ین ئافتاو، نوس���ه ر و ش���اره زاى 
پاشناوه كه ى  خۆیشی  كه   كۆمه ڵناسی، 
ك���ردوه  به ن���اوى دایكی���ه وه ، پێیوایه  
»یەکێک���ە ل���ە هەن���گاوە باش���ەکان، 
ب���ەاڵم تەنی���ا وەک���و هەنگاوێکی الواز 

پیاوان ناوى دایکیان ده كه نه  پاشناویان

دەمێنێتەوە«.
ده ش���ڵێت: له پ���اڵ ئه م���ه دا ده بێ���ت 
دەیان هەنگاوی کلتوریی، چاکس���ازی، 
دینی، یاس���ایی، دەستوری، میدیایی و 

پەروەردەیی بنرێت.
 )یاس���ین ئه فت���او( وایده بینێ���ت كه  
پێویستە پاش���ناو دیموکراتیزە بکرێت 
و هەڵگرتن���ی ناوی دایک یان باوک ئەو 
رەمزیەت���ە خاوەنداریەتییە هەیەتی لێی 

بتەکێندرێت.
وتى: »م���ن خۆم باوکی دو مناڵم، زۆر 
بەالمەوە ئاس���اییە کە مناڵەکانم ناوی 
دایکی���ان بکەنە پاش���ناو، بەاڵم ئەگەر 

پرس���ەکە ئەوەی ل���ێ بخوێنرێتەوە کە 
دایکی���ان تاکە خاوەنی ئەوانە، ئەوە بۆ 
دەکەوێتەوە،  نائومێدک���ەر  کەمێک  من 
چونک���ە من هاوبەش���ێکی س���ەرەکی 
بەخێوکردن و پەروەردەکردنی مناڵەکانم 
ب���وم، بۆیە دەبێت هەڵگرتنی پاش���ناو 
رەهەندێکی مرۆییانەی پێبدرێت، دور لە 
ئاوارتەکردن���ی رەگەزیی و جێندەریی و 

موڵکدارانە«.
به پێچه وانه ى ئه و ژم���اره  گه نجه وه  كه  
به خواستى خۆیان پاشناوه كانیان كردوه  
به ن���اوى دایكیانه وه ، ئ���ه وا له  رابردودا 
حاڵه ته ك���ه  به زۆریی بۆ ئه و كوڕانه  بوه  

ك���ه  باوكیان له ژیان���دا نه ده ما و دایكی 
ئه ركی به خێوكردنى ده گرتنه  ئه ستۆ.

ئەحمەد عه لی، ناس���راو بە )ئەحمەدی 
حاج���ی فاتم(، 52 س���اڵ، یه كێكه  له و 
پیاوانه .  بۆ )نەوژین( وتی: دایکم لەو 
ساتەوەی باوکم کۆچی دوایی کرد، ژیانی 
خۆی تەرخان کرد لەپێناو بەخێوکردنی 

ئێمە، هه ربۆیه  به و ناوه شه وه  ناسرام.
ئه و شانازیی به و پاشناوه یه وه  ده كات و 
ده ڵێت: »خۆش���ترین و پیرۆزترین شت 
ل���ە تەمەنم دا كه  زۆر ش���انازیی پێوه  
ده كه م، ئەوەیە ک���ە بە ناوی دایکمەوە 

ناسراوم و بانگ دەکرێم«.

ژنانی گەرمیان ده یانه وێت زیاد له  زمانێك بزانن

◘ نه وژین، ئاشتى كه مال

له كاتێكدا هاوڕێ و هاوپۆله كانى 
بۆیان قورس و زه حمه ت بو فێری 

تاكه  زمانێكى دیكه  بن جگه  له  زمانى 
دایكیان، به اڵم )زه هرا( سور بو له سه ر 
ئه وه ى فێری چه ندین زمان ببێت، ئه م 

پێداگیرییه ش سه ره نجامه كه ى به وه  
شكایه وه  كه  ئه و كچه  تاڕاده یه كى باش 
بتوانێت به  3 زمانى دیكه  قسه  بكات 

و بخوێنێته وه .

ئه م ح���ه ز و خولیایه  بۆفێربونى زمان، 
م���اوه ى چه ند س���اڵێكه  ل���ه  گه رمیان 
بره وێكى باش���ی له نێو ژنان و كچان دا 
په ی���دا كردوه ، به ش���ێوه یه ك كه  بۆ به  

دیهێنان���ى ئه م خولیای���ه ، به  چڕیی رو 
له  كۆرس و خوله كان���ى فێربونى زمان 

ده كه ن.
و  زۆر  روكردن���ه ش،  ئ���ه م  ه���ۆكارى 
خولیایه ك  وه ك���و  هه یه   فره چه ش���نه ، 
بۆ ئاش���نابون به  ئه وان���ى تر حه زی له  

فێربونى زمانه .
زه هرا، 19 س���اڵ، خوێن���دكارى زانكۆ، 
ده ڵێت: »پێش گەیش���تنم بە قۆناغی 
زانک���ۆ، ل���ە هەوڵی ب���ەردەوام بوم بۆ 
فێر بونی زمانەکانی تر، خۆش���بەختانە 
توانی���م زمانی عەرەب���ی و ئینگلیزی و 

تورکی فێر بم«.
ئ���ه م حه زه ش پاڵی به و كچه وه  ناوه  كه  
ئێستا له  به ش���ى ئینگلیزیی له  زانكۆی 
گه رمی���ان درێژه  به خوێن���دن بدات، بۆ 

ئه وه ى ئه و زمانه ى به هێزتر بكات.
هۆكارێكى ترى س���ه ره كى له وه ى كچان 
و ژن���ان رو له  فێربون���ى زمان ده كه ن، 
ئه وه یه  ك���ه  ده رفه ت و هه ل���ی كاریان 
زیاتر  كاتێك  ده س���تده كه وێت  باش���تر 

له زمانێك ده زانن.
نمونه یه كه   ئه زمونى )نیاز محه م���ه د(، 
كه  بۆچونه كه ى س���ه ره وه  پشتڕاس���ت 

ده كاته وه .
بۆ )نه وژین( وتى: »من زمانی عەرەبییم 
لە كوردییەكەم  باشترە، حەز کردنم لە 
زمان���ی عەرەبی وایلێك���ردم فێری ببم، 
دواى ته واوكردنى خوێندنیش چانس���ی 
ئیش كردنم بۆ هات لەبەر زانینی زمانی 

عەرەبی و کەمێک ئینگلیزی«.
مامۆس���تایه كى زانكۆ، ه���ه ردو راكه ى 

س���ه ره وه  به  هۆكار ده زانێت بۆ ئه وه ى 
ژنان په نا بۆ فێربونى زمان ببه ن.

د. دلێر حەبیب، ب���ه  )نەوژین(ی وت: 
»هۆکارەکانی فێربونی زیاتر لە زمانێک 
زۆرن، گرنگترینی���ان حەزکردن���ە ل���ە 
ئاشنابون بە رۆشنبیری گەالنی دی، یان 
بۆ بەدەستهێنانی هەلی کار، چونکە لە 
رۆژگاری ئەم���ڕۆدا زۆربەی کۆمپانیاکان 
زانینی زیاتر لە زمانێک بەمەرج دادەنێن 

بۆ دامەزراندن«.
ئه و مامۆستایه ى زانكۆ، وایده بینێت كه  
راده ى گرنگیپێدان���ى ژنانى گه رمیان به  
فێربونى زم���ان و به تایبه ت ئینگلیزی، 
له هی���چ س���ه رده مێك دا وه كو ئێس���تا 

نه بوه .
وتى: »بە دڵنیاییەوە ژنانی گەرمیانیش 
وەک ژنان���ی ناوچەکان���ی دی هەوڵ���ی 
باش���یان هەیە بۆ فێربون���ی زمانەکانی 
تر بەتایبەت زمانی ئینگلیزی، باشترین 
بەڵگەش لەس���ەر ئەم دیاردەیە بریتیە 
لە زۆری ژم���ارەی فێرخوازانی رەگەزی 
مێین���ە لە خولەکان���ی فێربونی زماندا، 
چونکە زانینی زیات���ر لە زمانێک هەلی 

کار زیاتر ده كات«.
ئاڤ���ان عەبدوڵ���ا، 23 س���اڵ، جەخت 
لە قس���ەکانی ئه و مامۆس���تایه ى زانكۆ 
ده كات���ه وه  و ده ڵێ���ت: »فێربونى هەر 
زمانێک���ی تر س���ودی زیات���ری هەیە، 

منیش بە هۆی زانینی زمانەوە ئیش���م 
دەس���تکەوتوە و ئێس���تا مامۆس���تام، 
بێگومان ئه گەر زمانم نەزانیبایه  ئێستا 

بێكار دەبوم«.
ب���ەاڵم ئەمە مان���ای ئەوەی���ه  خولیای 
ژنان بۆ فێربون���ى زمان هه ر له  خه می 
به ده س���تهێنانى هه ل���ی كار دا ك���ورت 

بكه ینه وه ؟
رەه���ا، 32 س���اڵ، مامۆس���تا، وه اڵمى 
ئه م پرس���یاره  ده داته وه و دەڵێت: »من 
زمان���ی ئینگلیزی وعەرەب���ی و تورکی 
هێنده ى  فێربونه ك���ه م  ب���ه اڵم  دەزانم، 
ئاره زو بوه ، ئه وه نده  به مه به ست نه بوه  

بۆ به ده ستهێنانى هه لی كار«.
له پ���اڵ ئ���ه م ه���ۆكار و پاڵنه رانه  دا، 
كچێك ب���اس له وه ده كات كه  ش���وێنى 
جوگرافیی گه رمیان هاوكاره  بۆ ئه وه ى 

دانیشتوانه كه ى زیاد له  زمانێك بزانن.
ش���نۆ ش���اکەلی، فه رمانب���ه ر، وت���ى: 
خۆی  گەرمی���ان  جوگرافی  »ش���وێنی 
بوەت���ە هۆکارێ���ك ب���ۆ فێربونی چەند 
زمانێک، بەحوکمی هاوسنوریی لە گەڵ 
واڵتی ئێران ک���ە هۆکارێکە بۆ فێربونی 
زمانی فارس���ی لە الی���ەک و لەالیەکی 
ترەوە نزیكی له ناوچه  عه ره بنشینه كانى 
عێراق و بون���ى په یوه ندیی كۆمه اڵیه تى 
و هاتنى ئاواره ى ع���ه ره ب، هۆکارە بۆ 

فێربونی زمانی عەرەبی«.

زانینی زیاتر 
لە زمانێک 

هەلی کار زیاتر 
ده كات

فێربونى هەر 
زمانێکی تر 

سودی زیاتری 
هەیە
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بۆچی ژنان دوای هاوسەرگیری بەکەمی دەخوێننەوە؟

نه سرین، فه خری ئه ده بیاتى كوردیی

◘ نەوژین، سوزان خەلیل

به ر له وه ى هاوسه رگیریی بكات، 
)ئاران( به  به رده وام كتێبی 

ده خوێنده وه  و خوێندنه وه ى كردبو به  
نه ریتێكى هه میشه یی، به اڵم له وه ته ى 

چه ند ساڵێكه  هاوسه ریگریی كردوه ، به  
بیری نایه ت دواجار كه ى بوه  كتێبێكى 

بۆ خوێندنه وه  به ده سته وه  گرتبیێت.

ئ���ه م حاڵه ته ى له الی )ئاران( دا هه یه ، 
له الی زۆرێك���ى تر له  ژنانیش دا هه یه ، 
ئه وی���ش كاتێك ده چنه  نێو پرۆس���ه ى 
ده س���تبه ردارى  هاوس���ه رگیرییه وه ، 

خوێندنه وه  ده بن.
ژنان كه  واز له خوێندنه وه  دێنن، به زۆری 
هۆكاره كه ى بۆ س���ه رقاڵی ده گێڕنه وه ، 
كه   كارێك���ه   له كاتێك���دا خوێندن���ه وه  
هه م���و تاكێك و به تایب���ه ت ژنان زیاتر 
پێویستییان پێیه تى، به وپێیه ى به هۆی 
ب���اری كۆمه اڵیه تیی���ان و پێكهێنان���ى 
خێزان���ه وه ، ره نگه  روبه ڕوى كێش���ه ى 
زۆرت���ر ببنه وه  كه  خوێندنه وه  ئاس���ۆی 
تاڕاده یه ك  كێش���ه كان  چاره سه ركردنى 

فراوان ده كات.
ئ���اران نەجم، 25 س���اڵ، پاش ئه وه ى 
ژنی  ئێس���تا  ك���ردوه ،  هاوس���ه رگیری 
ماڵەوەیە، ب���ۆ )نەوژین( وتی: »پێش 
هاوس���ه ریگریی زۆر حەزم لەخوێندنەوە 
ب���وە  زۆری���ش دەمخوێن���دەوە، بەاڵم 
به كه م���ى  زۆر  هاوس���ه رگیریی  دوای 

ده خوێنمه وه «.
ئ���اران، ل���ه  گێڕانه وه ى ه���ۆكارى ئه م 
گۆڕانكاریه  ك���ه  له  ریتمی خوێندنه وه ى 
دا هاتوه ته  ئاراوه ، »س���ه رقاڵیی« به  
بیانو زانی. وتى: »بەهۆی سەرقاڵبونم 
بە م���اڵ و من���اڵ، هیچ ب���وار و كاتى 
خوێندن���ەوەم نەم���اوە، به ڵكو خۆم بۆ 
ته رخانكردوه «.  رۆژان���ه   ئیش���وكارى 
ئ���ه م حاڵه ته  به  ره هایی ن���ا، به اڵم به  

◘ نه وژین

له  رۆژانى رابردودا ئه ستێره یه ك له  
ئاسمانى ئه ده بیی كوردیی داكشا، 
ژنێك سااڵنێكى زۆری ته مه نى بۆ 

به دواداچون و لێكۆڵینه وه  له باره ى 
زمان و فه رهه نگى كورد خه رج كردبو، 
ژنێك هاوشێوه ى نازناوه كه ى، فه خر بو 

بۆ ئه ده بیاتى كوردی.

ژن���ه   نه س���رین محه م���ه د فه خری���ی، 
مامۆس���تاى زانكۆ و ئه دیب و لێكۆڵه ر 
ل���ه  ئه ده بیات���ى كوردیی، ل���ه  ته مه نى 
81 س���اڵیی دا له  ش���اری س���لێمانى 
كۆچ���ی دوایی كرد. ئ���ه و به  یه كێك له  
س���ه ره تاییترین ئه و كوردانه ى باش���ور 
دێته  ژماردن ك���ه  بڕوانامه ى بااڵیان له  

خوێندنى ئه كادیمیی دا له  بوارى زمان و 
ئه ده بیاتى كوردیی به ده ستهێناوه .

ل���ه  س���لێمانى له   نه س���رین فه خری، 
)1937/12/27( هاتوه ت���ه  دونی���اوه ، 
به وپێیه ى باوكی كه س���ێكى رۆش���نبیر 
بوه و ئه فس���ه ر بوه ، هه ربۆیه  ده رفه تى 
ئ���ه وه ى پێدراوه  بخوێنێ���ت و په ره  به  

ئاستى خوێندنه كه ى بدات.
ئه و ئه گه رچی به كالۆریۆس���ی له  زمان 
و ئه ده ب���ى عه ره بی دا هێن���اوه ، به اڵم 
پاشان روى لە خوێندنى زمان و ئەدەبی 
كورديی ناوە و ب���ۆ خوێندنى بااڵ روی 
له  یه كێتى س���ۆڤیه ت كردوه ، هاوشانى 
ژماره ی���ه ك ل���ه  نوس���ه ر و ئه كادیمیی 
ناسراوى تر له وانه : )د.كه مال مه زهه ر( 
و )د. عزه دین مس���ته فا ره س���وڵ(، له  
ش���اری باك���ۆ توانیویه ت���ى بڕوانامه ى 

دكتۆرا به ده ست بێنێت.
به گشتى  فه خری،  د.نه سرین  كاركردنى 
له  بوارى ئه ده بیات و فه رهه نگى كوردیی 
دا بوه ، به اڵم ئه و پتر له  بوارى رێزمان 
و زمانناسیی دا ش���اره زا بوه  و زۆرێك 
ل���ه  لێكۆڵین���ه وه كان و ته نانه ت تێزی 

دكتۆراكه شى هه ر له م بواره دا بوه .
پاش گه ڕانه وه ى بۆ عێراق، یه كێك بوه  
له  مامۆستا و پایه كانى به شى كوردیی 
له  زانكۆی به غدا، له سه ر ده ستى ئه و و 
مامۆستا هاوڕێكانى، ژماره یه كى زۆر له  
ئه كادیمی و نوس���ه ر و ئه دیبانى كورد 

خوێندنیان ته واو كردوه .
له پاڵ كارى ئه كادیمیش دا، چاالكیه كانى 
له  بوارى په ره دان به  فه رهه نگیی كوردیی 
وه كو  له وسۆنگه یه شه وه   بوه ،  به رده وام 
یه كێ���ك ل���ه  به ش���دارانى دامه زراندنى 

بناغه ى كۆڕی زانیاری���ی كورد هه ژمار 
ده كرێت، ه���ه روه ك له  دروس���تكردنى 
یەكێت���ى نوس���ه رانى كوردیش دا رۆڵی 

هه بوه و یه كێك بوه  له  ئه ندامه كانى.
ئ���ه و له ده مێك دا كه  ژماره ى خوێندكار 
و ئه دیبی ژنى كورد زۆر كه م و ده گمه ن 
ب���وه ، كه چى  وه ك مامۆس���تا و وه كو 
نوسه رێكیش چاالك بوه ، ده توانرێت له و 
ژنه  پێش���ه نگانه  هه ژمار بكرێت كه  له و 

روه وه  خزمه تیان كردوه .
جگه  له كارى مامۆس���تایه تى كه  تاپێش 
خانه نش���ین بونى ل���ه  2011 هه تا پله ى 
پرۆفیسیۆریی رۆشتوه ، به رده وام بوه  له  
نوسین و كارى ئه كادیمی، له م روه شه وه  
خاوه نى زیاتر له  10 كتێبی نوس���راوى 
جیاوازی بوارى رێزمان و زمانناس���یی و 

فه رهه نگی كوردییه .
هه تا ئه و س���اڵه ى خانه نش���ین ده بێت، 
هه ر له  ش���اری به غدا گیرس���اوه ته وه ، 
پاش ئه و ساڵه  ده گه ڕێته وه  بۆ سلێمانى 
ئه و ش���اره ى تیای���دا له دایكبوه ، وه ك 
بڵێی بیه وێت هه ر له و ش���اره ش دا دوا 
هه ناسه ى ژیان هه ڵمژێت كه  بۆیه كه مجار 

یه كه م هه ناسه ى ژیانى تیادا.

جگ���ه  له وه ى كوردییزانێك���ى باش بوه  
ب���ه  زاراوه  جیاوازه كانیه وه  به تایبه ت دو 
زاراوه  س���ه ره كیه كه ى، هاوكات چه ندین 
زمانى تریش���ی زانیوه  ك���ه  رۆڵیان له  
ده وڵەمه ندكردن���ى بی���ر و ئه زمونى دا 
هه بوه ، له وان���ه ش زمانه كانى: عه ره بى، 
توركى، روس���ى و ئینگلی���زى، له گه ڵ 
هه ندێك ش���اره زایی له  چه ند زمانێكى 

دیكه .
وه كو زۆرێك له  رۆشنبیرانى ترى كورد، 
كارى رۆژنامه وانی���ی، یه كێك���ى تر بوه  
له و بوارانه ى ك���ه  خزمه تى تێدا كردوه  
له  پاڵ بواره كانى دیكه دا، ئه و له  به غدا 
بۆماوه یه ك له  به ش���ى كوردیی ئێزگه ى 
به غدا كاری كردوه ، پاشانیش كه  روى له  
سۆڤیه ت كردوه  بۆ خوێندنى ئه كادیمی، 
ماوه یه ك له  مۆس���كۆ و پاشان باكۆ، له  
به شى كوردى ئه و ئێزگانه  به هه مانشێوه  

كارى كردوه .
جێهێش���تنى  پاش  فه خری،  نه س���رین 
ئه زمونیكى پڕ له  فه خر، له  11ی تشرینی 
یه كه م���ى 2018 كۆچی دوایی كرد و  له  
گۆڕستانی سه یوان له  سلێمانى به  خاك 

سپێردرا.

زۆری و به رب���اوی له الی ژن���ان بونى 
به وه ده كه ن  ئام���اژه   هه ندێكیان  هه یه ، 
كه  پاش هاوسه ریگریی ره نگه  ده رفه ت 
و كاتى خوێندن���ه وه ى كتێبیان نه بێت، 
بۆیه  به  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان قه ره بوى 

ده كه نه وه .
دێ���کان حەس���ەن، یەکێکی ت���رە لەو 
ئافرەتان���ەی کە وه كخ���ۆی دانى پیادا 
ده نێت ئ���ارەزوی کتێ���ب خوێندنەوەی 
هەی���ە، به اڵم له وه ته ى هاوس���ه ریگریی 
ك���ردوه ، زۆرت���ر ل���ه  رێگ���ه ى ت���ۆڕه  

كۆمه اڵیه تیه كانه وه  ده خوێنێته وه .
ت���ۆڕە  لەرێگ���ەی  کات  »زۆر  وت���ی: 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە کتێب دەخوێنمەوە، 

چونکە زۆرتر تەکنەلۆژیا بەکاردێنم«.
ب���ه اڵم خه مه كه  ئه وه یه  ك���ه  ئایا تۆڕه  
كۆمه اڵیه تی���ه كان ده توانن ببنه  به دیلی 
كتێبه كان؟ ئایا ئه و قو ڵیی و چڕییەی له  
خستنه ڕو و وروژاندنى پرس و بابه ته كان 
دا ك���ه  له  كتێ���ب دا هه یه ، ب���ه راورد 
ده كرێت به و باس���كردنه  س���ه ره تایی و 
توێژاڵییه ى له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان دا 

بونى هه یه ؟
وه ك )دێ���كان( ئاماژه ى ب���ۆ ده كات، 

ئ���ه وه ى هانده ره  بۆ ئ���ه وه ى زۆرتر له  
بخوێننه وه ،  كۆمه اڵیه تیه كان���ه وه   تۆڕه  
به رده ستیی و ئاس���انیی ئه و تۆڕانه یه ، 
ئه گینا هاوس���ه رگیریی و نه بونى كات و 
له الی ئه و ه���ۆكارى نه خوێندنه وه  نییه  
»هاوس���ەرگیری رێگر نەبوە لەبەردەمم 

دا بۆ ئەوەی بخوێنمە«.
ئه گ���ه ر ژنانێك باس���له وه  بك���ه ن كه  
ده رفه ت و بوارى خوێندنه وه  و به تایبه ت 
خوێندن���ه وه ى كتێبیان نییه  یان كه مه ، 
ئه وا ژنانى دیكه  ه���ه ن كه  لێنه گه ڕوان 
به ربه س���ت  ببێت���ه   هاوس���ه رگیریی 

له مڕوه وه .
تەرزە نوری، 30 س���اڵ، فه رمانبه ره  و 
)نه وژین(  ب���ۆ  كردوه ،  هاوس���ه رگیری 
وتى: »پێ���ش هاوس���ەرگیری و دوای 
هاوس���ەرگیریش ه���ەر دەخوێنمەوە و 

ئارەزوی کتێب خوێندنەوەم هەیە«.
وتیش���ی: ئه گەر ئافرەت ئ���ارەزوی لە 
کتێب خوێندنەوە هەبێت، هاوسەرگیری 
هیچ کات رێگری ن���اکات لەوەی کتێب 

بخوێنێتەوە.
ئه گه ر كه سانى وه كو )ته رزه ( هه بن كه  
نه یانهێشتوه  هاوسه رگریی له  خوێندنه وه  

دایانبڕێت، ئه وا ژنانى وه كو )ئاواز(یش 
هه ن ك���ه  نه ك خوێندنه وه ، به ڵكو پاش 
هاوسه رگیریی به كارى وه رگێڕانى كتێب 

هه ستاون.
ئاواز فات���ح جاف، 43 س���اڵ، ژنێکی 
وەرگێرە، بۆ )نەوژین( دوا: »حەزێکی 
زۆرم هەب���وە بۆ کتێ���ب خوێندنەوە و 
وەرگێڕان���ی کتێب، ئەم حەزەش���م وای 
لێکردم نه ك داببڕێ���م، به ڵكو په ره  به  
تواناكانم بده م و بتوانم لە ساڵی 2005  
دا یەک���ەم کتێبی وەرگێ���ڕاوم بە چاپ 

بگەیەنم«.

بە یه كێك له  
دامه زرێنەرانی كۆڕی 

زانیاریی كورد 
هه ژمار ده كرێت

رۆژنامه وانیی 
یه كێكى ترە له و 
بوارانه ى خزمه تى 

تێدا كردوه 

بەهۆی سەرقاڵبونم 
بە ماڵ و مناڵ، 
هیچ بوار و كاتى 

خوێندنەوەم
نەماوە
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◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

)ئامینە(ی تەمەن 80 ساڵ، بیست 
ساڵ تێدەپەڕێنێت لە بەرگەگرتن و 

قوربانیدان لەگەڵ کچە بچوکەکەی کە 
لەڕوی دەرونییەوە نەخۆشە و بۆ یەک 

خولەکیش تەنیای ناخات.

ئەو دایکانەی کە خاوەن مناڵێکی خاوه ن 
پێداویس���تی تایبه ت���ن »كه مئەندام«، 
دەبێت ئەو راستیە قبوڵ بکەن و تا دوا 
ساتەکانی تەمەنیان لەگەڵی دا قوربانی 
دەرونی  نەخۆشخانەیەکی  ئەوان  بدەن. 
گونج���او یان پاڵپش���تیه كى مه عنه ویی 
له ناو كۆمه ڵگاوه  ش���ک نابەن، بۆیە لە 
کونجێکی ماڵەکەیاندا هەمو قوربانیەک 

بۆ گەورەکردنی مناڵەکانیان دەدەن.
ئامین���ە، ک���ە بیس���ت س���اڵە کچ���ە 
خاوه نپێداویس���تیه  تایبه تیه كه ى بەخێو 
دەکات و ب���ە وت���ەی خۆی ب���ۆ یەک 
خولەکیش جێ���ی ناهێڵێت، بە ئاهێکی 
ق���وڵ و دڵێکی پڕ لە حەس���رەتەوه بۆ 
)نەوژین( دوا و وتی: »کچە بچوکەکەم 
لە تەمەنی هەرزەکاری دا و دوای مردنی 
برا هاوتەمەنەکەی، توش���ی نەخۆش���ی 
)ش���یزۆفرینیا( ب���و کە نەخۆش���یەکی 
دەرونیی���ە، لەوکات���ەوە ناتوانێت وەک 

مرۆڤێکی ئاسایی بژێت«.
درێژەی به  گێڕانه وه ى كۆژانه كانى دا و 
وتى: »من ئەو راس���تیەم قبوڵ کردوە 
کە کچەکەم چیتر کچێکی ئاسایی نییە، 
بەاڵم ئ���ەوەی ئازارم دەدات و پش���تی 

شکاندوم قسەی خەڵکە«.
وتیش���ی: »20 س���اڵە من بە رۆژ و بە 
ش���ەو لەگەڵ کچەکەمدا دەژیم و ئەگەر 

ب���ۆ چەن���د خولەکێکی کەمی���ش لێی 
دورکەومەوە، ئەوا ئەو دەگیرێت و هاوار 

دەکات«
هاوش���ێوەی )ئامین���ە(، )خەجێ( کە 
خ���اوەن کوڕێکی نه خۆش���ی ئۆتیزمە، 
لە نه خۆش���یی کوڕەکەی نا، بەڵکو لە 

قسەکانی خەڵک ماندو بوە.
وتى: »ئەگەر خەڵ���ک بهێڵن، ئەوا من 
و کوڕەکەم ژیانێکی ئاس���ودە بۆخۆمان 
دابین دەکەین، بەاڵم هەمیش���ە خەڵک 
حاڵی کوڕەکەم دەدەنەوە بەناوچاوم دا 
و پێم دەڵێن کە خەفەتی ئەو کوڕە تۆی 

کوشتوە«.
ب���ەردەوام ب���و و وتی: »م���ن ناتوانم 
تەنان���ەت ب���ۆ زەرورتری���ن حاڵەتیش 
کوڕەک���ەم بە تەنه���ا جێبهێڵم، چونکە 
ک���ەس بەرپرس���یارێتی ئ���ەو ناگرێتە 

ئەستۆ«.
كێش���ه ى منااڵن���ى خاوه نپێداویس���تی 
تایب���ه ت ئه وه یه  كه  كه م ك���ه س هه یه  
له  تاكه كان���ى خێزانیش به رگه ى كۆژان 
و ماندوبونه كان���ى ئ���ه و منااڵنه  بگرن، 
ئه و ئه ركه ش به زۆری ده كه وێته  س���ه ر 

دایكه كان.
سازان، ناوى خوازراوی ژنێكه  كه  مناڵێكى 
نه خۆش���ی ئۆتیزمى هه یه ، بە چاوی پڕ 
فرمێسکەوە وتی: »من خاوەن کچێکی 
10 ساڵەی نه خۆشی ئۆتیزمم، کچەکەمم 
خۆش دەوێت و ناتوانم بۆ یەک رۆژیش 
بیس���پێرمە کەسێکی تر، چونکە دەزانم 
تەنانەت خوش���ک و براکانیشی ناتوانن 

بارودۆخی ئەو تەحەمول بکەن«.
بەڕای توێژەرێکی دەرونیش ئەو تانە و 
تەشەرانەی کە کۆمەڵگا لە بەخێوکەری 
ئ���ەو منااڵن���ەی دەدات دەرونی دایکان 

گوزەرانیئەودایکانەیمناڵیخاوهنپێداویستییتایبهتیانههیه

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

»ددانم ئازاری هەبو رۆشتم بۆ 
نەخۆشخانەی گشتی، بەاڵم هەڵیان 

نەکێشا بۆم، ناچاربوم رو لە نۆرینگە 
بکەم، لێرەش ماوەی 3 کاتژمێرە 

وەستاوم تا ئێستا سەرەم نەهاتوە«.

)توب���ا( له نێ���و قه ره باڵه غی���ی زۆری 
هۆڵ���ی چاوه ڕوانى نۆڕینگه ى یه كێك له  
پزیشكه كانى كه الر به  نیگه رانیه وه  ئه م 
وتانه ى سه ره وه ى ده ربڕى. ئه و له گه ڵ 
كه س���ى تر، له  سه ره ى بینینی پزیشك 

دا بون.
ئ���ه و دیمه ن���ه ى )توبا(م���ان تیای���دا 
بین���ی، هه مو رۆژێك ل���ه  نۆڕینگه كانى 

به وه ى  س���نوره كه دا دوباره  ده بێته وه ، 
ژماره یه كى زۆر له  ژنان له سه ره ى چونه  
الی پزیشك ده وه ستن، ئه وان نیگه رانن 

له  خزمه تگوزاریه كانى نۆڕینگه كان.
توب���ا محه مه د، 50 س���اڵ، درێژه ى به  
نیگه رانییه كانى دا و وتى: »ماوەیەکی 
زۆرە لێ���رە چاوەڕوانم، تاوەکو ئێس���تا 

نەمتوانیوە دکتۆر ببینم«.
نەخۆش���ەکان  زۆری  چاوەڕوانکردن���ی 
بوەتە هۆی بێزارکردنیان بەتایبەتی ئەو 
پزیشکانەی کە ژمارەیەکی زۆر نەخۆش 

دەبینن.
عەس���مە نەریم���ان، 45 س���اڵ، ژن���ی 
ماڵەوەی���ە، ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێ���ت: 
لەنەخۆشخانەی گشتی کاتی پێویستیان 
پێ نەدام کەباسی نەخۆشیەکەم بکەم، 

گوایا هاتمه  عه ی���اده  بۆ ئه وه ى دكتۆر 
به  باش���ی تێبگه یه ن���م، کەچی لێرەش 
کاتێک���ی زۆر چ���اوەڕوان دەبم تاوەکو 

چەند دەقەیەک دکتۆر ببینم«.
وتیشی : »کاتی پێویستم پێ نادەن کە 

نەخۆشیەکەم بۆ دکتۆر باسکەم«.
زۆرێك له  نۆڕینگه كان، شوێنه كانیان شیاو 
نییه ، ئه مه  سه رباری خزمه تگوزاریه كان، 
چ له روى روبه رى بیناى نۆڕینگه كان و چ 
له روى بونى فێنككه ره وه  و گه رمكه ره وه  
و چ له روى بونى خزمه تگوزاریی دیكه ى 
چاوه ڕوان���ى. ره نگ���ه  به ش���ێكى زۆری 
ه���ۆكارى ئه م كه م���ی خزمه تگوزارییه ، 
چاودێریی  نه بون���ى  ب���ه   په یوه ندی���ی 
په یوه ندیداره كانه وه   الیه نه   پێویس���تی 

هه بێت به سه ر نۆڕینگه كانه وه .

ژنانلهسهرهىنهخۆشخانهوهبۆسهرهىنۆڕینگهكان

به پێ���ی راپۆرتێكى یه ك���ه ى چاودێریی 
حكومه ت���ى خۆجێ���ی گه رمیان س���ه ر 
ب���ه  رادیۆی ده ن���گ، نۆڕینگه كان له ژێر 
كۆنترۆڵی وه زاره تى ته ندروستى دا نین، 
به ڵكو له الیه ن س���ه ندیكای پزیشكانه وه  
ناوه ن���او  و  پێده درێ���ت  مۆڵه تی���ان 
قایمقامیه ت���ه وه   لیژنه كان���ى  له الی���ه ن 
ئ���ه وه ش وه كو  به س���ه رده كرێنه وه  كه  

پێویست نییه .
زمانى حاڵی زۆرێك له  نه خۆش���ه كان، 
گله یی كردن و لۆمه كردنى پزیشكه كانه ، 
ب���ه وه ى له ب���ه ر س���ودی دارای���ی، له  
نه خۆشخانه كان زۆر گرنگییان پێناده ن 
و ل���ه  نۆڕینگه كانی���ش ئه گه رچ���ی له  
ب���ه اڵم  باش���تره ،  نه خۆش���خانه كان 
پێویس���ت  وه ك  هه ر  گرنگییپێدانی���ان 
نییه ، به اڵم ئایا پزیش���كان له به رامبه ر 

وه ها تۆمه تباركردنێك دا چی ده ڵێن؟
د. بەناز جه لیل، پزیش���كی پس���پۆری 
ژنان و مناڵبون كه  هاوكات به ڕێوبه رى 
نه خۆشخانه ى ش���ه هید شێره ى نه قیبه  
بۆ ژنان و مناڵبون ل���ه  كه الر، له وه اڵم 
دا وت���ى: »دانان���ی کات ب���ۆ نەخۆش 
دەکەوێتە س���ەر جۆری نەخۆش���یەکە، 
ناتوانی���ن  گش���تی  لەنەخۆش���خانەی 

بەشێوەیەکی باش گوێیان لێبگرین«.

ئەو پزیش���كه  رونکردنەوەی زیاتری دا 
و وتی: لەنەخۆشخانەدا نەخۆش زۆرە، 
ببینین،  نەخۆش���ەکان  هەمو  دەشبێت 
ئەگەر کاتی زۆریان پێ بدەین ناڕەزایی 

دەردەبڕن لەسەر نەتوانینی بینینیان.
د. به ناز جه لیل، نەیشاردەوە کە راده ى 
گرنگییدان ب���ه  نه خۆش لە نۆرینگەكان 
زیات���ره  وه ك له  نه خۆش���خانه كان »لە 
گوێ  باش  بەش���ێوەیەکی  نۆڕینگ���ەدا 
س���ه رباری  دەگ���رم،  لەنەخۆش���ەکان 
ئه وه ش به ه���ۆی ئه وه ى نەخۆش���ێکی 
زۆر س���ەردانمان دەک���ەن، بۆی���ه  ل���ه  
نۆڕینگه كانی���ش زۆرج���ار قه ره باڵه غی 
دروس���ت ده بێت و دەبێت���ە هۆی زۆر 

چاوەڕوانکردنی نەخۆشەکان«.
پزیش���كانى  س���ه ندیكای  س���ه رۆكى 
كوردس���تان، خه تاكه  هه ر له  ئه ستۆی 
به ڵك���و  نابینێ���ت،  پزیش���كه كان 
به ش���ێكى ده خات���ه  ئه س���تۆی خودی 

نه خۆشه كانیش.
د.تەها مەح���وی، بۆ)نەوژی���ن( وتی: 
»ژمارەیەک���ی زۆر له  نه خۆش���ه كان رو 
دەکەنە نۆڕینگەکان ئه مه ش قه ره باڵه غی 
ئەگ���ەر  هه روه ه���ا  ده كات،  دروس���ت 
مامەڵەی باش نەکرابێت دەگەڕێتەوە بۆ 

هەڵسوکەوتی نەخۆشەکان«.

نائ���ارام ت���ر و دۆخی���ان س���ەخت تر 
دەکاتەوە.

خ���ەاڵت س���اڵەح، توێ���ژەری دەرونی، 
لەب���ارەی گوزەرانی ئ���ەو دایکانەی کە 
خ���اوەن مناڵێک���ی خاوه نپێداویس���تی 
تایبه تن، ب���ۆ )نەوژین( وت���ی: »ئەو 
تانە و تەش���ەرانەی لەالیەن خەڵکیه وه  
ل���ەم دایکانە دەدرێ���ن وادەکات دایکان 
مناڵەکەی���ان تێکەڵ بە جیهانی دەرەوە 
نەک���ەن و پەراوێزى  بخەن تاوەکو چیتر 

تانە و تەشەر نەبیستن«.
پێشیوایە ئەمە کاریگەری خراپی دەبێت، 
چونکە مرۆڤ لە هەر بارودۆخێکدا بێت 

نابێت پەراوێز بخرێت.
بەڕێوبەرایەت���ی  ئامارەکان���ی  بەپێ���ی 
چاودێری و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵێەتی  
گەرمی���ان، 7350 خاوەن پێداویس���تی 
تایبەت له هه مو ته مه نه كان لە گەرمیاندا 
ه���ەن، کە ئ���ەم ئامارە تەنه���ا ئەوانە 

دەگرێتەوە کە سودمەندن.

لەگ���ەڵ ئەو ژمارە زۆرەی کە ئامارەکان 
پیش���انی دەدەن، کەچی لە گەرمیاندا 
هێش���تاش دایکان ناتوانن مناڵە خاوه ن 
تایبه تیه كانیان بسپێرنە  پێداویس���تییه  

سه نته ر و پسپۆڕانى دەرونی.
ئەگەر  وت���ی:  لەمبارەی���ەوە )ئامینە( 
کچەکەم ببەمە نەخۆشخانەیەکی دەرونی، 
ئەوا خزم و هاوسێکانم پێیانوایە تاقەت 
و حەوس���ەڵەی بەخێوکردنی���م نەبوە و 

»لەکۆڵم کردوه تەوە«.

زۆر چاوەڕوان 
دەبم تاوەکو چەند 
دەقەیەک دکتۆر 

ببینم

دانانی کات بۆ 
نەخۆش دەکەوێتە 

سەر جۆری 
نەخۆشیەکە
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توندوتیژیدژیمنااڵنچییه؟

ئهم13بنهمایهله
هاوسەرگیریدارهچاوبكه

◘ ئامینه  محه مه د

هاوسەرگیری قۆناغێکی نوێیە لە 
ژیانی مرۆڤدا، هەربۆیە بڕیاردان لەسەر 

ئەو ژیانە، پێش ئه وه ى حه ز بێت 
به رپرسیارێتییه .

رەنگە زۆر چیرۆکی جیاوازت بیستبێت 
به دڵنیاییه وه   هاوس���ەرگیری،  لەس���ەر 
ده یان و بگره  س���ه دان چیرۆكی تریش 
ده بیس���تی، به اڵم به  رای ش���اره زایانى 
كۆمه ڵێك  خێزانیی���ه كان،  په یوه ندی���ه  
بنه م���ا هه ن كه  ئه گه ر ژن���ان و پیاوان 
ره چ���اوى بكه ن له  هاوس���ه رگیریی دا، 
ئه وا تاڕاده یه كى زۆر ژیانیان بۆ ئاسان 

و خۆش ده كات.
هه ندێ���ك له و بنه مایان���ه ش به  خاڵ له  
خ���واره وه  ده خه مه ڕو، ك���ه  به رێكه وت 

ژماره ى خاڵه كان )13( دانه ن!
بوێ���ت،  خ���ۆش  هاوس���ەرەکەت   .1
خۆشەویستی تەنها وشەیەک نییە، بەڵکو 
خۆشەویس���تی کردارە، خۆشەویس���تی 

ناسەندرێت بەڵکو دەبەخشرێت.
ئاهەنگێکی  هاوس���ەرگیری  ژیان���ی   .2
بێکۆتایی نیە وەک ئەوەی لە فیلمەکاندا 
بینیوتە، بەڵکو خۆش���ی و ناخۆشی و 
نەخۆشیش���ی تێدا دەبێت، لەبەر ئەوە 
پێویستە خۆت بۆ هەمو دۆخێک ئامادە 

بکەیت.
3. بڕی���اری ئ���ەوە بدەن ل���ە گەڵ ئەو 
کەس���ەی دەیکەیتە هاوبەش���ی ژیانت 
بەیەکەوە گەش���ە بکەن و ژیان دروست 
بارگرانیەکان  ت���ەواوی  ئەگ���ەر  بکەن، 
هاوس���ەرەکەت،  بخەیت���ە سەرش���انی 
ئەوا دڵنیابە رۆژێ���ک دێت خۆی داوای 
جیابونەوەت لێدەکات و بەرگە ناگرێت.

٤. هەوڵبدە هەمیشە ئەو کێشانەی کە 
دێن���ە رێگەت بە هێمنی ل���ە ماڵەکەی 
خۆت چارەس���ەری بکەی���ت و هەرگیز 
ماڵەک���ەت  ل���ەدەرەوەی  کێش���ەکانت 
لەبەرچاوی کەسانی تر چارەسەر مەکە، 
چونکە دەرخستنی کێشەکان الی خەڵک 
و هاتنە ن���اوەوەی خەڵک کێش���ەکان 
ئاڵۆزت���ر دەکات. كه  ده ڵێین كه س���انى 
تر، مه به ستمان ده وروبه ر و كه سوكاره  
نه ك كه سانى پسپۆڕ، چونكه  په نا بردن 
بۆ كه سانی پسپۆڕ و شاره زایانى بواره  
كۆمه اڵیه تی���ی و خێزانی���ه كان، هاوكار 
ده بن بۆ زوتر چاره سه ركردنى كێشه كان 

و ئاڵۆزتر نه بونى.
٥. هەرگی���ز درۆ لەگەڵ هاوس���ەرەکەت 
مەکە و هیچی لێ مەشارەوە ئەگەرچی 
بچوکیش بێت، چونکە ئەگەر شاردنەوەی 
ش���تە بچوکەکانت ال ئاس���ایی بێت، بە 
هەمان ش���ێوە الت ئاس���اییە کە شتە 

گەورەکانیش بشاریتەوە. بۆیە هەمیشە 
راس���تگۆبە، چونکە س���ود وەرگرتن لە 
راستگۆیی وەک سود وەرگرتن لە پارە 

وایە بۆتان.
6. بڕوا بەقس���ەی هەم���و کەس مەکە 
ک���ە بۆتی دەکەن س���ەبارەت بە ژیانت 
و هاوس���ەرەکەت، جگ���ە لەوان���ەی کە 
خۆشەویس���تتن و خۆشبەختی تۆیان ال 

مەبەستە.
7. کەس���ایەتی هاوس���ەرەکەت بە چی 
جۆرێک���ە بەو ش���ێوەیە قبوڵ���ی بکە، 
بەهیچ ش���ێوەیەک بیر ل���ەوە مەکەوە 
هاوس���ەرگیری  دوای  دەزگیرانەک���ەت 
بگۆڕێت، بەو جۆرە قبوڵی بکە کە هەیە، 
ئەگەر ن���ا چاوەڕێی گۆڕانکاری جادویی 

مەکە لە کەسایەتی ئەودا روبدات.
8. ئاگات لە رێزگرتن و خۆشەویس���تی 
دای���ک و ب���اوک و خوش���ک و ب���را و 
کەس���ەکانی بێت، تا ئەویش بە هەمان 

شێوە بێت بەرامبەر بە تۆ.
9. لەگەڵ هاوسەرەکەت بە، بەاڵم کۆت 
و بەندی مەکە، ئەم یاسایە بۆ خانمان و 
پیاوان هاوشێوەیە، چونکە هەر یەکەیان 
پێویس���تیان بە ئازادی خۆیان هەیە لە 

چوارچێوەی بازنەی خێزاندا.
10. حەز لە شتێک مەکە کە لە توانای 
هاوس���ەرەکەتدا نەبێ���ت دابینی بكات، 
هه تا هاوسەرەکەت هەست بە کەموکوڕی 
خۆی نەکات ل���ەوەی ناتوانێت داواکەت 

بۆ به دیی بێنێت.
11. گاڵت���ە ب���ە ویس���ت و خەونەکانی 
هاوسەرەکەت مەکە و رێز لە ئاواته كانى 
بگ���رە ئه گه ر به الی تۆش���ه وه  گرنگ و 

جێی بایه خ نه بن.
12. ئەنان���ی و خۆپەرس���ت مەب���ە لە 

بەرامبەریدا.
13. کاتێک بابەتێک هەبێت و پێویستی 
بە بڕی���اری ئێوە هەبێت، ب���ە یەکەوە 
بڕیار بدەن و پێویس���ت ناکات کەستان 
خۆتان بکەن بە س���ەرۆکی ئەوی دیکە. 
بۆ ئەوەی لە نرخ و بەهای کەستان کەم 

نەبێتەوە، گوێ بۆ یەکتری بگرن.

◘ دنیا جه الل

دیاردەی توندوتیژی دژی منااڵن، 
یەکێکە لە گەورەترین ئەو کێشانەی 

کە لە ئەمڕۆدا روبەڕوی جیهان 
بوه تەوە، چونکە بە پێی راپۆرتەکانی 

»یونسیف« و راپۆرتەکانی ئەو 
رێکخراوە نێودەوڵەتییانەی کە پاڵپشت 

و داکۆکیکەرن لە مافەکانی منااڵن، 
بە شێوەیەکی زۆر مەترسیدار ژمارەی 
منااڵنی قوربانیانی هەمو جۆرەکانی 

توندوتیژی و زەبروزەنگ، لە جیهاندا 
لە زیادبون دایە.

هی���چ کۆمەڵگای���ەک پێش���کەوتو بێت 
ی���ا دواکەوت���و، لە تاوان���ی توندوتیژی 
دژی من���ااڵن بەدەرنیه ، لە ئێستاش���دا 
ب���ە تایبەتی لەو واڵتانەی کە ش���ەڕ و 
ئاژاوەی���ان تێدای���ە، ی���ان خاکەکانیان 
لە الی���ەن داگیرکەران���ەوە داگیركراون 
یاخود ئەو واڵتانه ى بە دەستی هەژاری 
و بێ���کاری و برس���ێتییەوە دەناڵێنن، 
چەوس���انەوە و توندوتیژی دژی منااڵن، 
مەترسیدار  پێش���ێلکاریی  ئاستێکی  لە 

دایە.
بە هەزاران مناڵی پاک و بێتاون بونەتە 
س���وتەمەنی شەڕ و بە زۆر چەکیان پێ 
هەڵدەگرن و رەوانەی شەڕیان دەکەن، 
ی���ان دڵڕەقانە ل���ە ش���ەڕدا دەیانبەنە 
پێش���ەوە و دەیانک���ەن ب���ە قەڵغانی 
خۆپاراستن. یاخود پاکییان دەشێوێنن 
و فێری کاری كوش���تن و س���ەربڕین و 
خۆتەقاندنه وه ی���ان ده كه ن وه ك ئه وه ى 

داعش كردویه تى.
لەم واڵتانەدا كه  عێراقیشی له نێواندایه ، 
بە ه���ەزار مناڵ کوژران، ب���ە هەزارانى 
تریش دەس���تدرێژی کراوەتە سەریان و 
ئەتک���ران، بە ملیۆنانیش���یان  ئاوارە و 
س���ەرگەردان بونە، رەشوروت و برسین 
و لە مافی خوێندن و ش���ادی و یاری و 
لە چێژ و خۆش���ییەکانی تافی مناڵیان 

بێبەشن.
توندوتی���ژی و زەبروزەنگ دژی منااڵن 
چیرۆکێک���ە کۆتایی نای���ات، ئه و كاره  
به ته نی���ا ل���ه  مه یدانى ش���ه ڕدا كورت 
بوه ته وه   ش���ۆڕ  به ڵك���و  نه بوه ت���ه وه ، 

ته نانه ت بۆناو قوتابخانه كانیش.
 ل���ە راپۆرتێکی نەت���ەوە یەکگرتوەکان 
منااڵن،  دژی  توندوتی���ژی  دەرب���ارەی 
ئاماژە ب���ەوە دەکات کە تا ئەمڕۆش لە 
قوتابخانەکان���ی زیاتر لە ) 100( واڵتى 
جیهان، مامۆس���تاکان بە دار و قامچی 
مامەڵە لەگەڵ قوتابییەکانیاندا دەکەن، 

تەنانەت لە ئەمریکاشدا سااڵنە زیاتر لە 
)٥( ملیۆن من���اڵ روبەڕوی توندوتیژی 
دەبنەوە، لەم ژمارەیەش ساڵی زیاتر لە 
)٥( هەزار مناڵ، لە ئەنجامی توندوتیژی 

و لێدان دەمرن.
توندوتی���ژی دژی من���ااڵن تەنها لێدان 
و به ركه وتنى جه س���ته یی نییه ، بەڵکو 
زۆر ش���ێوازی تریش���ی هەی���ە، وەک: 
سوکایەتی  ترس���اندن،  هەڕەشەکردن، 
و بێڕێ���زی ک���ردن، جوێ���ن و قس���ەی 
ناشیرین پێوتن، توانج و تانە و تەشەر، 
گاڵتەپێکردن، تفلێکردن، پشتگوێخستن، 
و  روش���کاندن  ک���ردن،  دەس���تدرێژی 
تەریقکردنەوەیان، زەوتکردنی ئازادییان 

و ... هتد.
نەت���ەوە  رێکەوتننام���ەی  ل���ە 
یەکگرتوەکانی���ش ب���ۆ مافەکانی مناڵ 
کە لە رێکەوت���ی )20ی/ نۆڤەمبەر/ی 
19٥9( دا دەرچ���وە، لە ماددەی )19( 
توندوتیژی  پێناس���ەی  بەمشێوەیە  دا، 
کراوە: »هەم���و دەوڵەتە الیەندارەکان، 
هەم���و کارێکی یاس���ایی و بەڕێوەبردن 
و کۆمەاڵیەتی گونج���او دەگرنەبەر، بۆ 
پاراس���تنی مناڵ لە هەمو ش���ێوەکانی 
پێگەیاندن، خراپی  زی���ان  توندوتیژی، 
مەمەڵەکردنی  گوێپێنەدان،  جەستەیی، 
لەوان���ەش  له خش���ته بردن،  خ���راپ، 
دەس���تدرێژیی بۆ سەر کچان، کە لەژیر 
چاودێری���ی باوک���ی و دایک���ی یاخود 
راس���پێڕاوی یاس���ایی یان هەر کەسێک 
بێت، پێویس���تە بەڵێنی ئەوە بدات، کە 

مناڵەکە بەخێو دەکات«.
هەندێ���ك کەس���یش توندوتی���ژی بەوە 
پێناس���ە دەکەن کە بەکارهێنانی هێز و 
رقلێبونەوەی مەبەستداری بە ئەنقەستە 
دژی کەس���انی تر، کە وێرانی و زیانی 
م���اددی و دەرون���ی ب���ە دوای خۆیدا 

دێنێت. 
پێناسەی س���ایکۆلۆژیش بۆ توندوتیژی 
ئەوەیە: »مەودایەکی فراوانی رەوشتییە، 
گوزارشت لە دۆخێکی هەڵچون دەکات، 
کە بە ئازار و زیانگەیاندن بە کەس���انی 
تر کۆتای���ی دێت، یان بە ش���کاندن و 
وێرانکردن���ی موڵک���ی کەس���انێکی تر، 
بگاتە هەڕەش���ەی کوشتن  لەوانەش���ە 
و ته نان���ه ت خ���ودی کوشتنیش���ی لێ 

بکەوێتەوە«.
توندوتیژی  دەرونناس���ان،  بۆچونی  بە 
رەوش���تێکی ماکیی���ە »غەریزیە«، کە 
رق و حەزی وێرانکاریش���ی لەگەڵدایە، 
ئامانجیش دەربڕین���ی ئەو دوژمنکارییە 

شاراوەیەیه ، بەرانبەر بە بە خەڵکی.
لەبەر رۆشنایی ئەو پێناسانەی سەرەوە، 
دەتوانی���ن توندوتی���ژی دژی منااڵن وا 
پێناس���ە بکەین: »هەمو ش���ێوەیەکی 
رەوشتێکی راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ، 
بە قس���ە یا بە قس���ە نەبێت، ئاشکرا 
یا ش���اراوە بێت، م���اددی یا مەعنەوی 
بێ���ت، نەرێنی یا نەرێن���ی نەبێت، کە 
دەبن���ە هۆی ئ���ازاردان و زیانگەیاندن، 
یا خراپی���ی رەفتارک���ردن بەرانبەر بە 
منااڵن. یان دەس���تدرێژیی سێکس���ی و 
هەست بریندارکردن، کە دەبنە هۆکاری 
ئازاری جەس���تەیی و دەرونیی منااڵن و 
ش���وێنەوارێکی مەترسیداری جەستەیی 
و دەرونی و س���ۆزداری بۆ سه ر منااڵن 

لێدەکەوێتەوە.
ئ���ەم توندوتی���ژی و دەس���تدرێژییانە، 
و  مرۆیی���ه كان  به ه���ا  پێچه وان���ه ى 
ل���ه  زۆرباریش���دا پێچەوان���ەی بەه���ا 
ئاینی���ی و کۆمەاڵیەتیی���ەکان و یاس���ا 
نێودەوڵەتیه كان���ه ، به وه  ناوده برێت كه  
تەنی���ا هەس���ت و رەوش���تە، مرۆڤ لە 

گیانەوەرەکانی تر جیاده كاته وه .

لە ) 100( واڵتى 
جیهان، مامۆستاکان 
بە دار لە قوتابیان  

دەدەن

هیچ کۆمەڵگایەک 
پێشکەوتوش لە 
توندوتیژی دژی 
منااڵن بەدەرنیه

لەگەڵ 
هاوسەرەکەت 

بە، بەاڵم کۆت و 
بەندی مەکە
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

له نێو كورده واریی دا زۆر ژن هه ن 
كه له رێگه ى ته قلیدییه وه  هه ڵده ستن 

به  چاره سه رى پزیشكیی، كه  یه كێك 
له و چاره سه رانه ، پرۆسه یه كه  كه  

به  »هه ڵدانه وه ى قوڕگ« ناسراوه ، 
پزیشكێكیش هۆشداریی ده دات له په نا 

بردنه  به ر ئه و شێوازه .

هه ڵدان���ه وه ى ق���وڕگ، یه كێك���ه  ل���ه و 
چاره سه رانه ى كه  ژنان له  رابردو و بگره  
تائێستاش ئه نجامى ده ده ن، ئه ویش به  
په نجه كانى ده س���تیان گۆی هه وكردوى 
له وزه تێن له ناو ق���وڕگ دا ده ته قێنن و  
كه سه كه  له  ئازاری ئه و نه خۆشیه  رزگار 

ده كه ن.
سه رباری پێش���كه وتنى زانستیی، به اڵم 
تائێستاش زۆرێك له  هاواڵتیان بڕوایان 
به و چاره سه ره  كورده واریی و ته قلیدیانه  

هه یه  كه  له رابردودا هه بوه .
ئه ڤین، ناوى خوازراوى ژنێكى ش���ارى 
كه الره  و ژنى ماڵه وه یه ، س���ه باره ت به  
هه ڵدان���ه وه ى قوڕگى له  الیه ن دایكیه وه  
بۆ )نه وژین( ده ڵێ���ت: »من بە مناڵی 
ئەمەیان بۆ کردوم س���ودی زۆریشم لێ 
بینی���وە، کە توش���ی ئاوس���انی قورگ 
دەبوم دایکم دەیزانی بۆی هەڵدەدامەوە 
چەندینجار توشی لەرز و تا دەبوم، کە 

بۆی هەڵدەدامەوە نەدەما«.
ئ���ەو ژنان���ەی ک���ە کاری هەڵدانەوەی 
قورگیان دەکرد، سەردانکەرانیان تەنها 
ژنان و کچان نەب���ون، بەڵکو پیاوان و 

کورانیش بون.
حس���ێن محەمەد، ٥٤س���اڵ، پیش���ەی 
مامۆستایە و دانیشتوی شاری کەالرە، 

◘ نه وژین، ئامینه  محه مه د

غودە، وشەیەکی عەرەبیە بەمانای 
)گالند( دێت، دەکەوێتە بەشی 

پێشەوەی مل له  بەردەم بۆڕی هەوا و 
شێوەیەکی پەپولەیی هەیە.

غودە چەند جۆرێک خانەی تایبەتمەندی 
تێدا هەیە کە بەرپرس���ن ل���ە دەردانی 
هۆرمۆنی س���ایرۆید و ئەو دەردراوانەی 
ئەم رژێنە دەری دەدەن، ئەم هۆرمۆنانە 
یارمەت���ی لەش دەدەن بەش���ێوەیەکی 
ئاسایی وزە  بەکاربهێنێت، کەم دەردانی 
ئەم رژێنە بەهۆی ناچاالکی س���ایرۆیدە 
رژێنەوە دروس���ت دەبێ���ت و رێژەیەکی 
کەم دەچێت���ە خوێنەوە و دەبێتە هۆی 

باری نائاسایی لەش.
هۆکاری سەرەکی توشبون بە نەخۆشی 
غ���ودە کەمی ماددەی ی���ۆدە، هەروەها 

بۆماوەیی یەکێکی ترە لە هۆکارەکان.
هەندێ���ک لە ئ���ەرک و کاریگەرییەکانی 
غ���ودە لەس���ەر جەس���تە لەڕێ���ی ئەو 
دەکات  دروس���تی  ک���ە  هۆرمۆنان���ەی 
بریتیە لە نەش���ونمای ئێسک و مێشک 
و دەمارو ماس���ولکە، بەشداری دەکات 
لە س���وڕی گۆڕین���ی خ���ۆراک بۆ وزە 
لەو رێیەوە پێدان���ی گەرمی بە لەش و 
هەروەها دابەزاندن���ی رێژەی چەوری و 
بەرزکردنەوەی  لەخوێندا،  کاربۆهیدرات 
پەس���تانی خوێن و لێدانی دڵ، راگرتنی 
هاوسەنگی رادەی کالیسیۆم و فۆسفات 

لە نێوان خوێن و ئێسکدا.
ئەو نەخۆش���یانەی دوچاری غودە دەبن 
و توانای کارکردنی سنوردار دەکەن زۆر 
و هەمەجۆرن، لێرەدا تیش���ک دەخەینە 
س���ەر هەندێ���ك جۆری س���ەرەکی لەو 

نەخۆشیانە:
1. غودەی ژاراویی )سام(: لەم حاڵەتەدا 
هۆرمۆنەک���ە زی���اد ل���ە رادەی خ���ۆی 

پزیشكێك ده ڵێت نازانستییه  و هۆشداریی له  ئه نجامدانى ده دات

ژنانبەرێگەیکوردەواریی»چارهسهرى«لهوزهتێندهكهن

هەموشتێکلەبارەی)غودە(وە

وت���ی: »لە زۆر کۆن���ەوە ئەم دیاردەیە 
هەبوە و ژنان رۆڵ���ی دکتۆریان بینیوە 
بەتایبەت ل���ە الدێیەکاندا، داپیرەم هەر 
ل���ە دێر زەمانەوە ئ���ەم کارەی دەکرد، 
هەرکاتیك یەكێک لە الدێیەکەمان قورگی 
ئازاری هەبوایە ئەو بۆی هەڵدەدایەوە بە 

پەنجە«.
ئ���ه و ژنان���ه ى ك���ه  كارى هه ڵدانه وه ى 
قورگی���ان ك���ردوه  هی���چ بڕوانامه یه كى 
زانس���تییان نه ب���وه و هی���چ خ���ول و 
راهێنانێكى پیشه ییان نه بینیوه ، به ڵكو 
وه كو به هره یه ك له  كاره كه یان روانیوه .

فەوزیە عەباس، 60 س���اڵ، یه كێكه  له و 
ژنانه ى كه  پێش���تر كارى »هه ڵدانه وه ى 
قوڕگ«ى كردوه . ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»من کەس فێری هیچی نەکردوم، بەڵکو 
خۆم فێربوم و چەندینجار چارەس���ەری 
ئەو کەس���انەم ک���ردوە ک���ە قورگیان 
ئاوس���اوە بەبێ ئەوی هی���چ دەرمانێک 

بەکاربهێنن«.
ئه و ژنه  به گله یی بو كه  ئێس���تا خەڵک 
ب���ڕوای بەو جۆرە چاره س���ه ره ى ئه وان 

دەڕێژێت، زۆربەی جار بەهۆی تێکچونی 
سیستەمی بەرگری ئەم حاڵەتە دروست 
دەبێت، هەندێكجاریش بەهۆی گرێ یان 

شێرپەنجە غودە دروست دەبێت
نیش���انەکانی ئەم نەخۆشیە بریتین لە: 
دابەزین���ی کێش، خێرای���ی لێدانی دڵ، 
عارەق زۆر کردن و بەردەوام هەستکردن 
ب���ە گەرم���ا، کەمخ���ەوی، دڵەڕاوکێ، 
توڕەب���ون، کەمبون���ی خوێنی س���وڕی 

مانگانە لە ئافرەتان.
چارەس���ەری غودەی س���ام بەدەرمانی 
پێویس���تە  بەاڵم  دەکرێ���ت،  تایب���ەت 

بۆ ماوەی )1 بۆ 2( س���اڵ چارەس���ەر 
وەربگرێت بۆ ئەوەی حاڵەتەکەی س���ەر 
هەڵنەدات���ەوە، ب���ەاڵم ئەگ���ەر دوای 2 
س���اڵیش لە وەرگرتنی عیالج هەر باش 
نەب���و، یاخود غودەک���ەی زۆر گەورە و 
ناش���یرین بو یان توشی تەنگەنەفەسی 
و نەخۆشی دڵی کرد، ئەوا پێویست بە 
نەشتەرگەری دەکات بۆ البردنی غودەکە. 
هه روه ك هەندێك حاڵەتی غودەی سام 

بەچارەسەری تیشکیی دەکرێن.
2. غودەی تەمەڵ )سستی غودە(: ئەم 
حاڵەتە کاتێک رو دەدات کە غودە ئیش 

ن���اکات و ناچاالک���ە، زۆر حاڵەت هەیە 
لە زگماگیەوە وایە ی���ان بەهۆی کەمی 
ئایۆدین ی���ان بەهۆی تێکچونی بەرگری 
لەش یاخود دوای نەشتەرگەری البردنی 

غودە توشی غودەی تەمەڵ دەبن.
نیشانەکانی نەخۆش���ی غودەی تەمەڵ 
بریتی���ن ل���ە: زیادبونی کێش���ی لەش، 
خەواڵویی، گۆڕینی دەنگ، خاوبونەوەی 
هەم���و فەرمانەکان���ی ل���ەش و جوڵە، 
هەستکردن بە ماندوێتی و بێزاری، نزم 
بونەوەی پەس���تانی خوێن و تێکچونی 
لێدانی دڵ، هەس���تکردن بە س���ەرما، 

هەس���تکردنی بەرده وام بە خەمۆکی و 
کەئابە، وش���کبونەوەی قژو پێس���ت و 
ئاوس���انی دەموچاو بەتایبەت ژێر چاو، 

زۆری خوێن بەربونی سوڕی مانگانە.
تاکەچارەسەر بۆ غودەی تەمەڵ حەپی 

سایرۆکسینە.
هەندێك خواردن هەن باش���نین بۆ ئەو 
کەس���انەی غ���ودەی تەمەڵی���ان هەیە 
واپێویستە زیادەڕۆیی نەکەن لەخواردنی: 
تور، قەڕنابیت، کەلەرم، برۆکلی، شلک، 
قۆخ، کافایین، خوێ، گۆش���تی سور و 

خواردنی سورەوەکراو.
لەالیەک���ی تر ئەو کەس���انەی غودەیان 
ئیش ناکات، واباشە گرنگی زیاتر بدەن 
بە خواردنی ماسی و خواردنە ئاوییەکان 

و سەوزە و ماست و هێلکە.
3. هەوکردنی غودە: ئەمەش حاڵەتێکی 
ت���ری ب���اوی غودەیە، ئ���ەم هەوکردنە 
بەهۆی ڤای���رۆس و بەکتریا و هەندێك 
دەرمان و چارەسەری تیشکیی دروست 

دەبێت.
ل���ە هەوکردنی غ���ودەدا نیش���انەکانی 
وەک���و لەرزوتا و ئازاری مل و کەمبونی 

ئیشتیهای خواردن زۆر دیارن.
چارەسەری هەوکردنی غودە بە دەرمانی 
ستیرۆید و ئەسپرین و هەندێكجار حەپی 

رێکخەری لێدانی دڵ دەکرێت.

* غوده  له  ژنان
ئەو ئافرەتانەی کێشەی سایرۆیدەکانیان 
هەیە پێویس���تە پێش ئ���ەوەی دوگیان 
بن، بە پزیش���كه كان بڵێ���ن بۆ ئەوەی 
چارەس���ەری پێویس���تیان بۆ دابنێت، 
چونکە کێش���ە لە سایرۆیدەکان یەکێکە 
ل���ە هۆکارەکان���ی لەبارچونی کۆرپەلە.  
ب���ەرزی رێژەی س���ایرۆید دەبێتە هۆی 
ئ���ەوەی خێرات���ر رێ���ژەی کالیس���یۆم 
لەناوبچێت و ئەمەش ئێسک الواز دەکات 

و ئەگەری شکانی زیاتر دەکات.

نەماوە، ئەمەش لە کاتێکدایە لە پێشودا 
تاکە چارەس���ەر بوە بۆ ئەو کەسانە كه  

توشى ئازارى قوڕگ ده بون.
به اڵم پزیشكێك وایده بینێت ئه وه ى ئێستا 
خه ڵكى ده یكه ن حاڵه ته  راسته كه یه  نه ك 

ئه وه ى رابردو ده یانكرد.
پس���پۆڕى  ئه حم���ه د،  ئاس���ۆ  د. 
نه خۆشیه كانى قورگ و لوت و گوێ، بۆ 
)نه وژین( ده ڵێت: »هه ڵدانه وه ى قورگ 
ل���ه  زه مانى زو به  هۆى نه بونى دكتۆرى 
پێویس���ت له گه ڵ بنكه ى ته ندروس���تى 
پێویس���ت و  ده رمان و نه بونى وشیارى 
ته ندروستى كراوه ، ئه مه ش هیچ زانستی 

نیه«.

وتیشی:  له وزه تێن وه ك برینێكى ئاسایى 
نیه،  گرێیه  كاتێك كه  توش���ى ئیلتهاب 
ده بێت پێویس���ته  ده رمانى گونجاوى بۆ 
به كاربهێنى بۆ ئه وه ى نه مێنێت، له گه ڵ 
ئه وه ش له  ش���وێنێكى هه ستیاره  ئه گه ر 
ئ���ه و په نجه یه  زیاد بروات ئه گه رى هه یه  

توشى گرفتى بكات.
به اڵم )فه وزیه  عه باس( باس له وه ده كات 
له و هه مو چاره س���ه رى كردویه تى، هیچ 
كه س له ژێر ده س���تى دا توش���ى كێشه  

نه بوه .
له به رامب���ه ردا ئ���ه و پزیش���كه  ب���اس 
له وه ده كات كه  ئه و كاره  زۆر مه ترسییداره  
»من خۆم پسپۆڕی بواره کەم كه چى به  

وریاییه وه  مامه ڵه  له گه ڵ ئه و نه خۆشیه دا 
ده كه م، چونكه  ده مارێكى سه ره كی له و 
ناوچه یه دا هه یه  په یوه ندى به  مێشك و 

چاو و گوێوه  هه یه«.
ئه و پزیش���كه  ب���اس ل���ه وه ده كات كه  
ئازارێك  ره نگه   چاره س���ه ره ،  ئه مجۆره  
كه م بكاته وه ، به اڵم كێشه  و لێكه وته ى 
تری ده بێت »زۆرجار كه سى به  ته مه ن 
س���ه ردانى ك���ردوم كه  به  ه���ۆى ئه و 
هه ڵدانه وه ى له وزه تێنه  توش���ى گرفتى 
بۆنى ده م ب���وه ، چونكه  ئه و ئیلتهابه ى 
كه  ده رى ئه كه ن جێگه كه ى ئه مێنێته وه  
كه  خواردن ده خورێت، ده چێته  ناوى و 

ده بێته  هۆى ئه وه ى كه  بۆن بكات«.

لە الدێیەکەمان 
هەرکێ قورگی ئازاری 
هەبوایە داپیرەم بۆی 

هەڵدەدایەوە
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دەربارەی

س����ه ربه خۆی  رۆژنامه یه ك����ى  نه وژی����ن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الی����ه ن رادی����ۆی ده نگ ل����ه  گه رمیان 

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 ل����ە  ژم����ارەی  یەک����ەم 

دەرچوە.

میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ب����ۆ ئه نجام����دراوه و  رادی����ۆی ده نگه وه  
زۆرینه یان پێش����تر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین، دلێر عه بدولڕه حمان

ژنه  مامۆستایه ك نهۆمى ژێرزه مینى 
ماڵى باوكى ده كاته  گه له رییه ك بۆ 

نمایشكردنى كاره  هونه رییه كانى و رای 
ده گه یه نێت پێمخۆشه  كارى هونه رى 

هونه مه ندانى دیكه ش له  گه له رییه كه مدا 
نمایش بكه م.

به ی����ان مه جی����د، ده رچ����وى په یمانگاى 
به غداد  ل����ه   مامۆس����تایان  مه ڵبه ن����دى 
له ب����اره ى  هون����ه ر،  مامۆس����تاى  و 
ى  )نه وژی����ن(  ب����ه   گه له رییه كه ی����ه وه  
راگه یاند: »هه ر ل����ه  مناڵییه وه  خولیاى 
كارى هونه ریم هه بوه ، له  ساڵى )2002(
ه وه  به كرداری ده ستمكرد به كارى هونه رى 
و یه كه مین پێش����انگاى تایبه تم له  هۆڵى 
سلێمانى كرده وه  و له  ساڵى 2016 دا كه  
هه مو چاالك����ی و كارێك به هۆى قه یرانى 
له وه كرده وه   بیرم  وه س����تابو،  داراییه وه  
كارێك بكه م له الیه ن كه سانیتره وه  چاوى 
لێبكرێ����ت، بۆیه  له س����ه ر بودجه ى خۆم 
و به بێ هاوكاریكردنى هیچ كه س����ایه تى 
و ده زگای����ه ك هه س����تام به كردن����ه وه ى 
ماڵى  ژێرزه مینى  له نهۆم����ى  گه له رییه ك 
باوكمدا له  س����لێمانى، ئیتر له وكاته وه  تا 
ئێستا كاره  هونه رییه كانم له  پێشانگایه كى 

به رده وامدان«. 
وتیش����ی: »له ده ستپێكى كاره كه مدا زۆر 
كه س پێیان ده وت����م له مكاته دا كارێكى 
هه ڵه  ده كه یت، به اڵم من گوێم به و قسانه  
نه دا و به رده وام بوم له س����ه ر خولیاكه ى 
خۆم و توانیم س����ه ركه وم به سه ر هه مو 

گرفته كاندا و گه له رییه كه  بكه مه وه «.
رونیش����یكرده وه : »گه له رییه كه م له  سێ 
به شی س����ه ره كى پێكهاتوه ، به شێكیان 
تایبه ت����ه  ب����ه  نمایش����ی تابل����ۆ و كاره  
هونه رییه كان����م، به ش����ێكیان تایبه ته  به  
كلت����ورى كورده وارى و به شێكیش����ی بۆ 
فێركارییه  و وانه ى هونه رى تێدا ده ڵێمه وه  
به  منااڵن و رۆژانه ش رێژه یه كى زۆر مناڵ 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

سروشتی ژنان ئه وه یه  كه  ئارەزو 
دەکەن ئەوەی لەبارەی جوانکارییەوە 
هه یه  بیزانن، لە رێگەی ئەم بابەتەوە 
چەند نهێنییەک لەسەر جوانكاریی و 
کەلوپەلەکانی جوانکاریت بزانە کە 

رەنگە پێشتر نەتزانیبێت.

1. جوانی لێوەکان یەکێکە لەو الیەنانەی 
کە جوانی روخس����ارتان پیشان دەدات، 
ش����ەوانە لێوەکانتان بە رۆن����ی زەیتون 
تەڕ بک����ەن و لەبه یانیدا بیش����ۆن، ئەو 
خانمانەی کە دەوری لێویان چرچولۆچی 

ژنه  مامۆستایه ك ماڵى باوكى ده كاته  گه له رى 

چەند فێڵێکی جوانکاریی کەزۆربەی خانمان لێی بێئاگان

هەیە دەتوانن بڕێک لەش����انەی هەنگوین 
تێکەڵ بە رۆنی زەیتون بکەن و ش����ەوان 
ل����ەدەوری لێوەکانی بدەن، پاش����ان لە 

بەیانیدا بیشۆن.
2.  ئەس����توربونی چاوەکان و رەش����ی 
ژێر چاوەکان یەکێکە لە کێش����ە باوەکان 
لەن����او خانمان����دا، خەیار ی����ان پەتاتە 
بۆ  دادەنرێت  کاریگەر  بەچارەس����ەرێکی 
ئه م كێش����ه یه ، رۆژانە یەک پارچە خەیار 
یان پەتاتە بۆ ماوەی 15خولەک لەسەر 

چاوەکان دابنێن، پاشان بەئاو بیشۆن.
3. ئه گەر لەسەر روخسارت زیپکە دروست 
ب����وە و ناتەوێت لەوە زیاتر گەورەبێت و 
باڵوبێتەوە، ئاوی سارد و گەرم باشترین 
چارەسەرە. بۆ ئەم مەبەستە دو پارچە 
لۆکە بێنە، پارچەیەکی بخەره  ناو ئاوی 
گەرم����ەوە )ئ����اوی داخ( دوات����ر بۆماوە 
10چرکە لەسەر زیپکەکە بیهێڵه وه ، دواتر 
پارچە لۆکەکەی تر بخەرە ئاوی ساردەوە 
و هەمان کار دوبارە بکەوە، ئەمە دەبێتە 
هۆی کەمکردنەوەی باڵو بونەوەی زیپکە 
و روخس����ار خاوێن و دره وشاوە پیشان 

دەدات.
4. ئەگەر بێڕەنگیی روخس����ارت ئازارت 

سه ردانم ده كه ن«.
ئاماژه ى به وه شدا گه له رییه كه  له  ئێستادا 
له به رئ����ه وه ى روبه ره كه ى بچوكه  و كاره  
هونه رییه كانى خۆشى زۆرن، ته نها تایبه ته  
به خۆى، به اڵم وه ك ئاماژه ى پێدا ئه گه ر 
بۆی بلوێت و بتوانێت هۆڵێكى گه وره ی 
هه بێت كه  بۆ پێشانگا ده ستبدات، ئه وا 
هونه رمه ندانى  هونه ریى  كارى  پێیخۆشه  

دیكه شی تێدا نمایش بكات.
م. به ی����ان، باس له وه ده كات »بڕواموایه  
هه مو تاكێك له  كۆمه ڵگدا ده بێت كاربكات 
بۆئ����ه وه ى س����ودى ب����ۆ ده وروبه ره كه ى 
هه بێت، له و نیگایه ش����ه وه  هه وڵێكى زۆر 
ده ده م بۆئه وه ى س����ودم بۆ دانیشتوانى 
گه ڕه كه ك����ه  هه بێت و ب����ه رده وام و به بێ 
به رامب����ه ر خول ب����ۆ منااڵن����ى گه ڕه ك 
ده كه مه وه  و خواردن و دیاریشیان ده ده مێ 
فێستیڤاڵى  چه ندجارێك  تائێس����تاش  و 
تایبه ت����م ب����ۆ مناڵه كان رێكخس����توه  له  
باخچه یه ك����ى به رامب����ه ر گه له رییه كه مدا 
به ڕه زامه ندى به ڕێوه به رایه تى باخچه كانى 

سلێمانى«.
ئه و مامۆس����تا خۆبه خشه  ئاشكرایده كات 
زۆر  بایه خێك����ى  دا  له كاره كان����ی 
كۆن  كه ره س����ته ى  به به كارهێنان����ه وه ى 
ده دات، ئه م����ه ش له پێن����او پاراس����تنى 
له س����ه ر  قوتابییه كانیش����ی  و  ژینگ����ه  

ئ����ه وه  راده هێنێت كه  بای����ه خ به دوباره  
به كارهێنانه وه ى كه ره سته  كۆنه كان بده ن 
له پێناو زیندوكردنه وه ى شته  كۆنه كان و 

پاكڕاگرتنى ژینگه دا.
جه ختى له وه شكرده وه  »له  گه له رییه كه دا 

گرنگییه ك����ى زۆر به  كلتورى كورده وارى 
ده ده م و به شێكم بۆئه و مه به سته  تایبه ت 
كردوه  و به شێكى كاره كانیشم تێكه ڵه یه كن 
له ش����تى كۆن و نوێ، زۆر مه به س����تمه  
ئه و شوناس����ه  كورده وارییه  ون نه بێت و 

منااڵن ش����انازى پێوه  بكه ن، ئه وه ش له  
رێگ����ه ى جلوبه رگه وه  بێت یان له  رێگه ى 
كه ره سته  و خواردنه  كورده وارییه كانه وه  
بێت تا كه ره س����ته  كۆنه كانى باوباپیرانى 

خۆیان خۆش بوێت«.

دەدات و دەتەوێ����ت س����ەر رومەتەکانت 
بەبێ ئارایشت س����ور و کاڵ دەرکەوێت، 
تەنه����ا پێویس����تە چەن����د چرکەی����ەک 
بەدەس����تی خۆت بیگوشی یان بەئارامی 
بەپەنجەکانت مه س����اجی بۆبکە، ئەمەش 
وادەکات ب����ێ ئارایش����ت رومەتەکان����ت 

پەمەیی و جوان دەرکەوێت.
5. ب����ۆ نەهێش����تنی رەنگی س����پی تاڵە 
پرچەکان بڕێک گەاڵی کاری تێکەڵ بکە 
بە ئاوی گوێزی هیندی پێش خۆش����تن 
بۆماوەی چەند خولەکێک لەو پێکهاتەیە 
بخەرە س����ەر رەگی موەکان، بەمشێوەیە 
کەمتر پێویس����تان بە پ����رچ بۆیەکردن 

دەبێت.
6. ئەگ����ەر دەتەوێت پێس����تت بڕۆنزی 
بکەیت، ئەوە تەنه����ا پارچەکەیەک لیمۆ 
ب����دە لە تەواوی جەس����تەت و دواتر ئەو 
کرێمەی لێیدە ک����ە دەتەوێت بەهۆیەوە 
جەس����تەت بڕۆنزی بێت، ئەمە وادەکات 

رەنگی پێستت جوانتر بێت. 
7. ئەگ����ەر دەتەوێ����ت پرچێکی جوان و 
بریقەدارت هەبێت، لەئاوی گەرم بەدوربە 
ئاوی گەرم زیانی زۆر بەپرچ دەگەیەنێت، 
هەوڵبدە لەکاتی خۆشۆردن لەبری ئاوی 
گەرم ئاوی شلەتێن بەکاربینیت، لەکۆتایدا 
پرچت لە ئاوێکی س����ارد هەڵکێشە ئەمە 
وادەکات پرچت درەخش����ان و بریقەدار 

بکەوێتە پێش چاو.
8. ب����ۆ البردنی ش����ەقبونی پێییەکان، 
بڕێک می����وەی مۆز ب����ە توێکڵەکەیەوە 
جوان بهاڕە و دواتر بیخەرە سەر پاژنەی 
پێیەکان و بۆ ماوەی 15خولەک بەجێی 

بهێلە، ئینجا بەئاوی شلەتێن بیشۆ.
9. ب����ۆ ئەوەی بۆن����ی عەترەکەت زۆرتر 
بمێنەوە، پێش بەکارهێنانی بۆن ئەتوانی 
بە ڤازلین یان هەر کرێمێک پێستت چەور 
بکەیت، ئ����ەم کردارە م����اوەی مانەوەی 

بۆنەکە زیاد ئەکات.

ئاوی گەرم زیانی 
زۆر بە پرچ 
دەگەیەنێت

له  گه له رییه كه مدا 
گرنگییه كى 

زۆر به  كلتورى 
كورده وارى ده ده م
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◘ نه وژین، نازەنین گۆران

ئه گه رچی پۆلی 12ى ئاماده ییه  
و واباوه  كه  كچان له م قۆناغه دا 

به ته نیا گرنگیی به  خوێندن بده ن، 
به اڵم )ئه ژین( رۆژانه  به مه به ستى 

راهێنانكردن له سه ر یاری شه تره نج، 
سه ردانى سه نته رى گه نجانى كه الر 
ده كات، ئه و و چه ند كچێكى دیكه ، 

تیمێكى یاریزانانى كچیان له  
سه نته ره كه دا دروست كردوه .

له نێو س���ه نته رى گه نجان���ى كه الر دا، 
له پ���اڵ چاالكیه  جۆراوجۆره  وه رزش���ی 
و كه لت���وری و هونه ریی و زانس���تیی و 
فێركاریه كاندا،  له  به شى وه رزش چاوت 
ده چێت���ه  س���ه ر كۆمه ڵێك ك���چ كه  دو 
دو له س���ه ر یه ك مێز به رامبه ر یه كترى 
دانیشتون و یاری شه تره نج ده كه ن. ئه و 
كچانه  به  دڵگه رمییه وه  باس له  خولیای 

خۆیان بۆ ئه م یارییه  ده كه ن.
ئەژی���ن بورهان، 18 س���اڵ، یه كێكه  له  
له  سه نته ره كه ،   یاریكه رانى ش���ه تره نج 
ب���اس ل���ەوە دەکات ک���ە س���ەرەڕای 
خوێندنەک���ەی، ش���ه تره نج یه كێكه  له  

خولیا سه ره كیه كانى.
وتى: »یەکێک لەو حەزانە فێربونی یاری 
شەترەنج بوە، بۆیە بەبێ هیچ رێگریەک 
هاتوم و بەشداری ئەم خولەم کردەوە و 

تا رادەیەکی باشیش فێربوم«
ح���ەزی فێربونی یاری ش���ەترەنج  الی 
کچان���ی گەرمیان هێن���دە زۆر بوە کە 
خۆیان داوای کردن���ەوەی خولێکی لەو 

شێوەیە دەکەن.
ش���اجوان نەبەز، 17 س���اڵ، دەڵێت: 

كچانىگهرمیاندهبنهیاریزانىشهترهنج

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی
 

)هاوژین( و )زریان(، جوته  خوشكێكن 
له  رێگه ى ره نگه وه  ده یانه وێت جوانى 
به  شار ببەخشن و كاره كه شیان به  

رێچكه شێنى ناوده به ن.

ئ���ه وان ك���ه  ب���ەكاری بۆیەكردن���ەوە 
س���ەرقاڵن، توانیویان���ە ئ���ەو كارە له  
پیش���ه یه كى پیاوانەوه  بك���ەن بە ژنانە 
و بە كارەكانیان بەش���ێك لە باخچە و 

دیوارەكانی كەالر رەنگاوڕەنگ بكه ن.
هاوژین خەلیل، به  گه شبینیه كى زۆره وه  
بۆ )نه وژین( ده دوا و باسی له  كاره كانیان 
ده كرد و وتى: »حەزو خولیام بۆ كاری 
بۆیەكردن و وێنەكێش���ان زۆر بو، بۆیە 
لەگەڵ خوشكه م بڕیارماندا دەست بەم 

كارە بكەین«.
ئه و كه  25 به هارى ته مه نى تێپه ڕاندوه ، 
هاوس���ەرگیریی ك���ردوە و خاوەنى دو 
مناڵ���ە، له گ���ه ڵ ژیانی هاوس���ەرێتی و 
دایكایەتیدا توانیویەتی پەرە بەو بوارانە 

بدات كە هەم حەز و خولیای لێیان بوە 
و هەم شارەزایی تیایاندا هەبوە.

ئ���ه وان وه ك���و كارێكى خۆبه خش���یی، 
هه س���تاون ب���ه  بۆیه كردن���ى باخچه  و 
قوتابخانه كان و كێشانى وێنه  و تابلۆی 

جیاواز له سه ر دیوارى ئه و ناوه ندانه .
و  كارك���ردن  چۆنیەت���ی  له ب���اره ى 
س���ەركەوتنی، )هاوژین( بۆ )نەوژین( 
ده ڵێ���ت: »ل���ە کۆمەڵگ���ەی ئێم���ەدا 
هەمیش���ە پیاوان ئیشوکاری دەرەوەیان 
کردوە و ئافرەتیش تەنیا ئیش���ی ماڵ و 

»داوام���ان لە مامۆس���تاکەمان کردەوە 
کە خولێکی فێربونی ش���ه ترەنجمان بۆ 
بکاتەوە، ئەوەب���و ئەم خولە کرایەوە و 

توانیم بەشداربم«.
ش���ه تره نج، یارییه ك���ى كۆن���ه ، پتر له  
جه س���ته  پش���ت به  بیر ده به س���تێت، 
هه ربۆی���ه  زۆرج���ار وه كو وه رزش���ێكى 
هزری���ی ناودێر ده كرێت، بۆ ئه نجامدانى 
یاریه ك���ه ش م���رۆڤ پێویس���تیی ب���ه  

جلوبه رگ���ى وه رزش���یی و ئاماده كاریی 
دیكه  نابێت كه  له  یارییه  جه سته ییه كاندا 

بونیان مه رج و پێویستییه .
وایكردوه   تایبه تمه ندی���ه ش  ئ���ه م  هه ر 
كه  مامۆس���تاى وه رزشی س���ه نته ره كه  
پێیوابێت ئه م وه رزش���ه  ب���ۆ كچان له  

گه رمیان، تاڕاده یه ك ئاسانتر بێت.
بەشی  مامۆس���تای  فایه ق،  س���ەروەت 
وەرزش���ی س���ەنتەری چاالکی گەنجانی 

کەالر، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: ئامانجی 
من ل���ە کردنەوەی ئەم خول و راهێنانه  
ئەوە ب���وە کچانیش بهێنم���ە ناو یاریە 
وەرزش���یەکان، بۆیە س���ەرەتا بە یاری 

شه ترەنج  دەستم پێکرد.
ئاماژه  ب���ه وه ش ده كات كه  بەش���داری 
کردنی كچ���ان له م خول و راهێنانه  زۆر 
باش بوه ، ده شڵێت: »کچان حەزیان بە 

فێربونى شه تره نج هه یه «.

ئه م خاڵه ، چه ند كچێ���ك كه  له  هۆڵی 
پێیان  چاومان  سه نته ره كه دا  وه رزشیی 

كه وت، جه ختیان لێكرده وه .
مئاب حه س���ه ن، 17 ساڵ، وتى: »زۆر 
ح���ەزم بە یاری ش���ەترەنج ب���وە، ئەم 
حەزەش پاڵنەرێکی گەورەم بوە کە وای 

لێکردوم بەشداری ئەم خولە بکەم«.
كچێك���ى تر پێیوایه  ك���ه  ئه م یارییه  به  

كۆمه ڵێك هاوڕێى نوێی ئاشنا كردوه .
مه یادە محه مه د، 18 ساڵ، وتى: »جیا 
ل���ەوەی فێری ی���اری ش���ەترەنج بوم، 
ئێمەدا  لەنێوان  هاورێیەتیەکی جوانیش 

دروست بوە«.
ب���ه اڵم وادی���اره  ئامانجى س���ه نته ره كه  
دورت���ر و گه وره تره  له  كردنه وه ى ته نها 

خولێك.
 نه به ز حه مید، به ڕێوبه رى س���ه نته رى 
چاالك���ی گه نجان���ى ك���ه الر، له وباره وه  
وتى: »تائیس���تا گەرمی���ان نەیتوانیوە 
ب���ە یاریزانی ک���چ بەش���داری خول و 
پاڵەوانێتیه کان بکات، بۆیه بە گرنگمان 
زان���ی یاریزانی ک���چ لەو ب���وارەدا پێ 

بگەیەنین«.

بەخێوکردنی مناڵ بوە، بەاڵم لەئێستادا 
خۆش���بەختانە هۆش���یاری کۆمەاڵیەتی 
و بەتایب���ەت هۆش���یاری خێزان���ەکان 
وایک���ردوە ئافرەتانی���ش شانبەش���انی 

پیاوان لەدەرەوە کاربکەن«.
باسی له وه شكرد: یەكێكم لەو ئافرەتانەو 
توانیوم���ە بگ���ەم ب���ەو ئارەزوانەی كە 
هەمبوە، ئەمەش هۆكاری س���ەرەكی بۆ 
دەگەڕێتەوە  خێزانه كه م  و  هاوسەرەكەم 

كەهەمیشە پاڵپشتم بونە.
له  ماوه كانى دوایدا و به  هۆى كرانه وه ى 
كۆمه ڵ���گاوه ، هاتنه  پێش���ه وه ى كچان 
و ژنان ب���ه  راده یه كى به رچ���او زیادى 
ك���ردوه  و له پاڵ كاره كان���ى دیكه یاندا 

به هره كانیشیان نمایش ده كه ن.
زریان، هاوشانى )هاوژین(ى خوشكى، 
خولیای وێنه كێش���انى هه یه  و پێكه وه  
ب���ه   پ���ه ره دان  داوه ت���ه   ده س���تیان 
به هره كانی���ان و وه كخۆی���ان ده ڵێن: تا 

ئێستا سه ركه وتو بونه .
زریان خه لیل، )23( س���اڵ، ده رچوى 
به شى فیزیایه ، جیاواز له  پسپۆریه كه ى 
خۆى، س���ه رقاڵى كارى وێنه كێشانه  كه  

خولیایه كى له مێژینه ى خۆیه تى.
زری���ان، ب���ه  )نه وژی���ن(ى وت: كچان 
پێویس���ته  گ���وێ به  قس���ه ى كۆمه ڵگا 
نه ده ن و خولیا و تواناكانیان په ره  پێ 

بده ن.
وتیشی: »وه كو حه زیك هه ر له مناڵیه وه  

خولیاى وێنه كێش���انم هه یه ، به تایبه ت 
ئه و وێنانه ى كه  منااڵن ئاره زوى ده كه ن، 
داوا له  هه مو كچان ده كه م به  بێ گوێدانه  
قسه ى كۆمه ڵگا، ئه وانیش بێنه  پاڵ ئێمه 
 و تواناكانى خۆیان پیشانبده ن و خولیا 

و حه زو ئاره زوه كانیان پێشبخه ن«.
وتیش���ى: »هه مو شتیك ئاسانه  ئه گه ر 
حه ز و خولیات هه بێت بۆ كارێك، بۆیه  
ئیمه ش بڕیارمان دا دیزاین و بۆیه  كردن 

بكه ینه  یه كێكى تر له  پیشه كانمان«.
)زریان( ئاماژه  ب���ه وه ده كات ئه م كاره  
به هره كانیه تى  پیش���اندانى  ب���ۆ  ته نها 
نه ك ده س���تكه وتى دارای���ی »ئامانجی 
سه ره كى ئێمه  له م پیشه یه  ئه وه یه  توانا 
و به هره كانم���ان ده رخه ین و خزمه تێك 
بكه ی���ن، ئه گین���ا ل���ه  روى داراییه وه  
داهاتێكى ئه وت���ۆى نیه  كه  بتوانى ئه م 
پیش���ه یه  بكه یت به  سه رچاوه ى داهاتى 

ژیانت«.
)هاوژین( و )زریان( باس له وه  ده كه ن 
ك���ه  له گ���ه ڵ كاره كه یان ئاس���وده ن و 
به ده مه وه  هاتنى خه ڵكیش بۆ كاره كه یان 
هێنده ى دیكه  هێز و توانای به رده وامیى 

پێبه خشیون.
ده ش���ڵێن: ئافره ت نیوه ى كۆمه ڵگایه  و 
ده توانێت شانبه ش���انى پیاوان خزمه ت 
بكات، پێویست ناكات به  توانجى ناشرین 
ببنه  به ربه س���ت له  پێش س���ه ركه وتنى 

كه سانى دیكه .

دەمانەوێت 
کچانیش بهێنینە 

ناو یاریە 
وەرزشیەکان

پێویسته  كچان 
گوێ به  قسه ى 
كۆمه ڵگا نه ده ن

ئامانجمان ئه وه یه  
به هره كانمان 
ده رخه ین و 

خزمه تێك بكه ین


