
ژمارە )19( شه مه  2018/6/30
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

هۆکارەکانی زۆری ژمارەی 
ژنان لە نەخۆشخانە و 
نۆرینگەکان دا چین؟

2»»                  

كچێک )کۆمەڵەی 
خوێنەرانی کەالر( 

بەڕێوەدەبات

7»»

بۆ ئه وه ى توشى خه مۆكى 
دواى مناڵبون نه بیت
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ژنانى گه رمیان به رگدوری له  ماڵه وه  ده به نه  بازاڕ..

بۆیه كه مجار كچێك له گه رمیان ده بێته  
دیزاینه ر و نمایشكارى جلوبه رگ

کچێک دوای 9 
ساڵ لە وەرزشوانی 

حکومەت پەکی 
دەخات
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◘ نه وژین

وادیاره  ژنانى گه رمیان ده یانه وێت 

پیشه ى به رگدوریی بۆ ئاست و 
قۆناغێكى تر بگوازنه وه ، چونكه  بۆ 

یه كه مجار له  گه رمیاندا كچێك ده بێته  

دیزاینه ر و نمایشكاریی جلوبه رگى 
تایبه ت به  ژنان، هاوكات به شێكى 
به رچاوى ژنانى به گدور پیشه كه یان 

په ره پێداوه و رویان له  بازاڕه كان 
كردوه و دوكانى تایبه تییان كردوه ته وه .

مەهتاب عەبدوڵاڵ، كچه  دانیش���تویه كى 
شارى كه الره  كه  له  بوارى به رگدوریی دا 
كارده كات، لەم���اوەی رابردودا یەکەمین 
دیزاینی جلوبه رگى خۆی باڵوکردەوە كه  
له الیه ن خۆیه وه  نه خش���ه ى كێشرابو و 
دورا بو، كه  ستایڵ و شێوازێكى نوێ و 

جیاوازی جلوبه رگى ژنانه .
نه ك هه ر ئه مه ، به ڵكو ئه و كچه  لەهەمان 
کاتدا هه س���تا به  نمایشی به رهه مه كه ی 
خ���ۆی، به مه ش ب���و به  یه ك���ه م كچه  
نمایش���كردنى  »مۆدێلی«  نمایش���كار 

جلوبه رگ له گه رمیان.
ئه و ل���ه  راپۆرتێك���ى ئ���ه م ژماره یه ى 
رۆژنامه ى )نه وژین( دا ئاماژه  به وه ده كات 
كه  ئه گه رچی دەرچوی بەشی شیکاری 
نەخۆش���یەکانى په یمان���گاى ته كنیكی 
كه الره ، ب���ه اڵم ماوه یه كى زۆره  خولیای 
ل���ه  به رگدوریی و دیزاین���ی جلوبه رگى 
ژنانه ، هه ربۆیه  بڕی���اری داوه  ئه م حه ز 
و خولیایه ى بكاته  واقیع و ده س���تى به  

پرۆژه كه ى كردوه .
ده ڵێت: »سەرەتای دەستپێکردنم تەنها 

حه زێك بو، دواتر په ره م پێدا«.
ه���اوكات و له الیه كى دیك���ه وه ، ژنانى 
به رگ���دورى گه رمیان له م چه ند س���اڵه  
په ره ى  پیش���ه كه یان  رابردودا،  كه مه ى 
زیاتر پێداوه ، له كاتێكدا پێش���تر وه كو 
كارێك���ى الوه كی���ی ل���ه  ماڵ���ه وه  پێی 
به ش���ێكى  له ئێس���تادا  هه ڵده س���تان، 
به رچاویان پیشه كه یان كردوه  به  كارى 
سه ره كیی خۆیان و بۆ ئه م مه به سته ش 
رویان له  ب���ازاڕه كان ك���ردوه و دوكانى 

تایبه تیان كردوه ته وه .
الپ���ه ڕه  )4(ى ئه م ژم���اره ى رۆژنامه ى 
)نه وژین(، تایب���ه ت كراوه  به م بره وه ى 
ل���ه  بوارى به رگدوریی و نه خش���ه كاریی 
له گه رمی���ان  دا  ژن���ان  جلوبه رگ���ى 

به دییهاتوه .

ژنانى گه رمیان 
خواردنه  

كورده وارییه كان 
ده پارێزن
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◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح

له  زۆرینه ى نه خۆشخانه  و نۆرینگه  و 
ناوه نده  ته ندروستیه كانى گه رمیان،  

هه ر به  چاو و دیقه تدان بۆت 
رونده بێته وه  كه  ژماره ى ئه و ژنانه ى 
وه كو نه خۆش سه ردانى ئه وجێگایانه  

ده كه ن، زۆر زیاترن له پیاوان، ئه مه ش 
پرسیاری ئه وه  ده وروژێنێت: بۆچى؟

ئامارى  به راوردكردنى  و  به ته ماشاكردن 
رێژه ى س���ه ردانكه رانى نه خۆش���خانه  و 
گه رمیان،  ته ندروس���تییه كانى  ناوه نده  
ئ���ه وه ت له ال رونده بێت���ه وه  كه  ژماره ى 
»نه خ���ۆش« و هاموش���ۆكه رانى ئ���ه و 

ناوه ندان���ه ، زۆرینه یان له  ره گه زی مێن، 
به اڵم به شێك له  به ڕێوه به ر و كارمه ندانى 
ناوه ن���ده كان، وایده بینن كه  زۆرێك له و 
ژنانه ى س���ه ردانیان ده ك���ه ن نه خۆش 
نین، به ڵكو به  پاڵنه ری ده رونى خۆیان 

به نه خۆش ده زانن.
س���ەیران محمەد، راوێ���ژکاری دەرونی 
لە نەخۆش���خانەی ش���ەهید ش���ێرەی 
نەقیب ب���ۆ ژنان و مناڵب���ون له كه الر، 
پێیوای���ه  زۆرین���ەی ئەو ژنان���ەی دێنە 
نەخۆشخانەکان نەخۆش نین »به زۆری 
ژنان كه  دێنە نەخۆشخانە و نۆرینگەکان 
ل���ە رویی جەس���تەییەوە نەخۆش نین، 
به ڵكو تەنها له روى دەرونیه وه  نەخۆشن، 
بەاڵم خۆیان واهەست دەکەن جەستەیان 

ناساغە«.
ئه و توێ���ژه ره  ئاماژه  ب���ه وه ده كات كه  
کۆمەڵگای کوردی بەهەڵە لە نەخۆشی 
دەرونی تێگەشتوه  وایدەبینێت نەخۆشی 
دەرونی واتا كه س���انێك ك���ه  عه قڵیان 

له ده ست بده ن.
وتى: »چۆن جەستە نەخۆش دەکەوێت 
بەهەم���ان ش���ێوە دەرونی���ش نەخۆش 
دەکەوێت و ئەمەش شتێکی ئاساییە«.

نەخۆش���خانە  ل���ە  کێش���ەکە  ب���ەاڵم 
حکومیەکان تەنها ل���ەوەدا نەماوەتەوه  
کە ژنان رێژەی زۆری س���ەردانكەرانن، 
بەڵکو زۆرینەی ئەو ژنانە سه ردانه كانیان 
چه ندباره  ده كه ن���ه وه ، ئەمەش به وته ى 
بۆ قەرەباڵغبونى  به رپرسان، هۆکارێکە 

هۆکارەکانی زۆری ژمارەی ژنان لە نەخۆشخانە و نۆرینگەکان دا چین؟
      نهێنی زۆری ژمارەی ژنان لە نەخۆشخانەوە نۆرینگە پزیشکیەکان دەخاتەڕو

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

گوڵزار، وه كو هه ر ژنێكى تر، خه ونى 
ئه وه بو ئه و ژیانه  هاوبه شه ى كه له گه ڵ 

هاوسه ره كه ى پێكیهێناوه ، خۆش و 
ره نگاوره نگتر بكات ئه ویش به هاتنه  
دونیای مناڵێك، به اڵم ئه م حه ز و 
خه ونه ى بۆ به دیی نه هات، ئه ویش 

به هۆی ئه وه ى هاوسه ره كه ى نه زۆكه و 
مناڵی نابێت.

به رجه س���ته كردنى  )گوڵزار(،  چیرۆكى 
كۆژان���ى ژماره یه كى زۆر ل���ه  ژنانه ، كه  
له الی���ه ك به هۆی كێش���ه ى زگماگیی و 
ناتوانن  هاوس���ه ره كانیان  پزیشكییه وه  
بیان ك���ه ن به  دای���ك، له الیه كیش به ر 

تێڕوانینی ناڕه وای كۆمه ڵگا ده كه ون.
گوڵزار، بەمجۆرە باس لە چیرۆکی ژیانی 
خۆی بۆ )نەوژین( دەکات »کاتێک كچ 
بوم لەگەڵ هاوڕێکانم باسمان لەوەدەکرد 
کە گەورە ببین و هاوسەرگیری بکەین و 
ببین بەخاوەن مناڵ، بەاڵم ئەو خەونەم 

هەرگیز نایەتە دی«.
گوڵ���زار، خەمێک���ی گ���ەورە ت���ەواوی 
روخس���اری داپۆش���ی بو، بەردەوام بو 
و وتی: »م���ن مێردەکەم مناڵی نابێت، 
س���ەرەتا وایاندەزانی م���ن مناڵم نابێت 
هەمیش���ە توانج و قس���ەم ب���ەر گوێ 
دەک���ەوت، چەن���د جارێ���ک مێردەکەم 
دەیوت ژنت بەس���ەردا دێنم، بەاڵم لەو 
کاتەوەی دکتۆر پێ���ی وتوین کە خەتا 
لەمنا نیە، ماڵە خەزورانم و مێردەکەشم 
بێدەنگن، منیش لەبەر کۆمەڵگە ناتوانم 

لێی جیا ببمەوە«.
زۆرین���ەی ئ���ەو ژنان���ەی ک���ە ئێم���ە 

دواندمان، ب���اس لەوە دەکەن کە لەبەر 
خۆشویستن و قسەی کۆمەڵگە ناتوانن 

لە هاوسەرەکانیان جیا ببنەوە.
)ئامینە(ى تەمەن 50 ساڵ، یەکێکە لەو 
ژنان���ەی کە خاوەنی هی���چ مناڵێک نیە 
و چەندین س���اڵە له گه ڵ هاوسەرەکەی 
ده ژێت. وتى: »بەبیرم نایەت چەندێک 
دەب���ێ هاوس���ه رگیرییم ک���ردوە، بەاڵم 
خاوەن���ی هیچ مناڵێک نیم، س���ەردانی 
دکتۆریشمان کردوە پێی وتوم کە هیچ 
کێش���ەیەکی تەندروس���تی لەمندا نیە، 

بەڵکو لە مێردەکەم دایە«.
دەش���ڵێت: »راس���تە مناڵ ه���ۆکاری 
زیادکردنی دڵخۆش���ی ماڵ���ە، بەاڵم من 
واتەمەنم 50 س���اڵە و مێردەکەشم زۆر 
خۆش���ەوێت و گرفتێکی وای بۆ دروست 
پێم  مێردەکەم  هەمیش���ە  نەکردوی���ن، 
دەڵێ���ت جیا ببەرەوەو بب���ە بەخاوەنی 
مناڵی خۆت، بەاڵم من بڕیارم داوە جیا 

نەبمەوە«.
ئه وه ى )ئامینه ( كردویه تى، له  مانه وه  
له گه ڵ مێرده كه ى دا، ره نگه  ده رخه رى 
ئه و تێڕوانین���ه  بێت كه  ژنان هه یانه  بۆ 
هاوسه ره كانیان، چونكه  وه ك توێژه رێك 
ئاماژه ى ب���ۆ ده كات، ئه گه ر نه زۆكیه كه  
ل���ه  ژنان بێ���ت، ئه وا پی���اوان كه مجار 
هاوس���ه ره كانیان  له گه ڵ  بڕی���ارده ده ن 

بمێننه وه  و ژنى دیكه  نه هێنن.
دەرونی،  توێ���ژەری  خەلی���ل،  ئاس���ۆ 
له وباره وه  بۆ )نەوژین( وتی: »ئه گەر ژن 
نەزۆک بێت دو رێگە هەیە لەبەردەمیدا 
یا جی���ا بونەوە یا ژنی ترى بەس���ەردا 
بهێنرێت، بەاڵم نەزۆک���ی بۆ پیاو هەم 

دیسان ژن دەبێت باجەکەی بدات«.
هەندێ���ك لەو ژنانە ب���اس لەوە دەکەن 

خه مى ئه و ژنانه ى پیاوه كانیان نه زۆكن

نه خۆشخانه كان.
بەڕێوبەری کارگێری نەخۆشخانەی گشتی 
کەالر، ئەرکان محه مەد، باس لە بێزاری 
نەخۆشخانەکە  کارمەندانی  و  پزیش���ک 
دەکات س���ەبارەت بە زۆری س���ەردانی 
ژنانێک بۆ نەخۆشخانە کە به وته ى خۆی 
ل���ە بنەڕەته وه  نەخۆش نی���ن »رۆژانە 
ژمارەیەکی زۆری ژنان دێنە ئێرە بەناوی 
نەخۆش���ییەوە کە لە راستیدا نەخۆش 
نین، چونکە لە هەفتەکەدا چەند رۆژێک 

دێنەوە بۆ نەخۆشخانە«.
وتیشی: »ئه وانه  پزیشک و کارمەندەکانی 
ئێرەیان بێزارکردوە، بونەتە هۆکارێکیش 
کە ئەوانەشی بەڕاستی نەخۆشن مافیان 

بفەوتێت«.
به اڵم ئایا ژنان كه  نه خۆش نین، بۆچی 
دێنه  ش���وێنێك كه  تایبه ته  به  كه سانى 

نه خۆش و جه سته  ناساغ؟
نەخۆش���خانەى  بەڕێوەبەری  جێگ���ری 
ش���ه هید ش���ێره ى نه قیب، به  ساده یی 

ده ڵێت: بۆ ده مه ته قێ و كات كوشتن!
گۆران محەم���ەد، وتى: »دەبینن ژنێک 
لەگەڵ هاوسەری شەڕیکردوە یان بێزارە 
لەماڵ و بێتاقه ت���ە، دێتە ئێرە بلیتێک 
دەبڕێت وەکو نەخۆش چاوەڕێ دەکات 
دو سەعات لێرە خەریکی دەمەتەقێیە، 

دواتر دەچێتە الی پزیشک کە پشكنین 
و سۆنەری بۆ دەکەن سەیردەکەن هیچ 
نەخۆش���ییەکی نیی���ە، بەم���ەش ته نها 
کاتی پزیش���ك و كه ره سته ى پزیشكیی 
بەهەدەر دەچێت، ئه مه  جگه  له فه وتانى 

هەقی نەخۆشەکانیش«.
له به رامبه ریش���دا، ژنانی���ش ه���ۆکاری 
خۆی���ان هەیە لەم���ەڕ س���ەردانیان بۆ 
نەخۆش���خانەکان و به رپه رچی ئه و رایه  
ده ده نه وه  كه وایده بینێت ئه وان »هه روا و 
به بێ هۆكار« سه ردانى نه خۆشخانه كان 

ده كه ن.
گواڵڵە ئەحم���ەد، ژنێک���ی تەمەن 35 
س���اڵه ، لە نەخۆشخانەی کەالر چاومان 
پێكه وت، بۆ )نەوژین( دواو وتی: »من 
به  چی بزانم نه خۆش���یه كه م جه سته یی 
نییه و ده رونیه  ئه گه ر سه ردانى پزیشك 

نه كه م؟«.
وتیش���ی: »ئێم���ه  دەبێ���ت هەرچ���ی 
ناخۆش���یمان بەس���ەر دێ���ت ل���ە ناو 
دیوارەکانی ماڵەوە ئاهی بۆ هەڵکێشین، 
وردە وردە ئەم خەمخواردنەمان دەبێتە 
نەخۆشی، کە دێینە الی پزیشک دەڵێت 
تۆ خەفەت نەخۆشی خستوی، خۆشمان 
چاک ئەمە ئەزانین، بەاڵم ئەی چیبکەین 
کاتێ���ک ئەم خەم���ە بوە بە ئ���ازار بۆ 

گه ده م؟«.
به  بێزاریه كیشه وه  وتى: »لە خۆشیی دا 

نایه ینە ئەم خەستەخانەیە«.
له نێوان گله یی ژنان و ره خنه ى به رپرسان 
و كارمه ندانى ته ندروس���تى، ئه م پرسه  
بابه تێكى په راوێزخراو ماوه ته وه ،  وه كو 
ك���ه  نه  هی���چ الیه نێ���ك لێكۆڵینه وه  و 
به دواداچون���ى له ب���اره وه  ده كات، ن���ه  

حكومه تیش خه می ده خوات.
راوێ���ژکاری دەرونی، س���ەیران محمەد، 
دەڵێت: »تاوەکو ئێستا هیچ الیەنێکی 
بەرپرس لە هۆشیاری تەندروستی رۆڵی 
ئەوتۆی نەبوە لە هۆش���یارکردنەوە بۆ 

کەمکردنەوەی ئەم دیاردەیە«.

کە هاوس���ەرەکانیان هیچ کات قسەیان 
نەک���ردوەو توانجی���ان ن���ەداوە، بەاڵم 
خزمه كانیانه وه   و  كۆمه ڵ���گا  لەالی���ەن 

توانجیان لێده درێت.
نه زی���ره ، ژنێک���ی تەمەن 40 س���اڵە و 
پاش 13 س���اڵ هاوسه رگیریی، نه بوه ته  
هاوسه ره كه ى  به وهۆیه ى  مناڵ  خاوه نى 
نه زۆكه . بۆ )نەوژین( باس لەوە دەکات 
»ماڵی باوکی مێردەکەم بەهەمیش���ەی 
توانجم لێ���دەدەن و دەڵێ���ن نەیتوانی 

نەوەیەکمان بۆ بخاته وه «.
دەش���ڵێت: »مێردەکەم هەمو کات پێم 
دەڵێ���ت دڵی خۆت تون���د مەکە، بەاڵم 

قس���ەکانی ماڵە خەزورانم وام لێدەکات 
بەبەردەوامی خەم لەو بابەتە بخۆم«.

هه رچی روى یاس���ایی ئه م پرس���ه یه ، 
ئه وا پارێزه رێك رونیده كاته وه  كه  یاسا 

له مباره یه وه  قسه ى خۆی كردوه .
بەه���ار عه ل���ی، وتی: »س���ه باره ت به  
ه���ۆکاری نه زۆکی )عقم( وه کو هوکاری 
جیابون���ەوە له م���اده ی 43 بڕگه ی 5، 
ژن ده توانێ���ت داوای جیابونه وه بکات 
)التفری���ق القضائ���ی( ئه گ���ه ر هات���و 
مێرده ک���ه ی ن���ه زۆک بێت ی���ان دوای  
ژنهێنانی توش���ی نه زۆک���ی بێت و هیچ 
مناڵێکی زیندوش���ی ل���ه مێرده که ی بۆ 

نه مابێته وه«.
ئاماژه ى دا كه  بۆ پیاوانیش یاسا رێگه ى 
پێداون ئه گه ر ژنه كانیان نه زۆك بن، ژنی 

دیكه  بهێنن.
)دڵسۆز( نمونەی ئەو ژنانەیە دوای دو 
س���اڵ لەهاوس���ەرگیری، بەهۆی نەبونی 

مناڵەوە هاوسەرەکەی تەاڵقی دەدات.
بۆ )نەوژین( وتى: »س���ەرەتا ژیانمان 
زۆرخۆش���بو، ب���ەاڵم دوای ماوەی���ەک 
بەهۆی نەبونی مناڵەوە کێش���ە کەوتە 
نێوانمانەوە، چەندین جاریش سەردانی 
پزیش���كمان کرد، ب���ەاڵم بێئەنجام بو، 

هه ربۆیه  تەاڵقی دام«.

به زۆری ژنان كه  
دێنە نەخۆشخانە 

لەروی جەستەییەوە 
نەخۆش نین
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

خواردنه  كه لتورییه  كوردییه كان، 
به ئاسته م توانیویانه  خۆیان له به رده م 

ئه و شه پۆلی نوێبونه وه و جیهانگیرییه دا 
بگرن كه  پێش هه مو شت سفره و 

خواردنى ماڵه كانى گرتوه ته وه ، 
سه رباری هه ر ره وشێك، تائێستاش 
ژنانێك هه ن له گه رمیان كه  سااڵنه  
و به پێی وه رزه كان، هه ڵده ستن به  

ئاماده كردن و دروستكردنى ئه و 
خواردنانه .

)كه شك، رۆن، دۆینه  و دۆ(، له دیارترین 
ئه و خواردن و خواردنه وه  كورده وارییانه ن 
كه  له گه رمیاندا بره ویان هه یه و ده خورێن، 
ئه م خ���واردن و خواردنه وانه  ئه گه رچی 
داواكاری له س���ه ریان وه كو پێشو نییه ، 
به اڵم تائێس���تاش ژنانێك هه ڵده س���تن 
ب���ه  ئاماده كردنیان و دروس���تكردنیان، 
به زۆری���ش ئ���ه م كاره  ل���ه  گونده كانى 

گه رمیاندا ماون.
له میان���ه ى س���ه ردانێكماندا بۆ گوندى 
)سه یده (ى س���ه ر به  ناحیه ى سه رقه اڵ 
له  ق���ه زاى كفری، ژن���ان هه نگاوه كانى 
و  خ���واردن  ئ���ه و  دروس���تكردنى 

خواردنه وانه یان بۆ گێڕاینه وه .
په خش���ان محه م���ه د حه مه ئه مین، 31 
دروس���تكردنى  به   س���ه باره ت  س���اڵ، 
ب���ۆ )نه وژین(  خواردن���ه  خۆماڵیه كان 
خواردنێكى  هه ر  »سه رچاوه ى  ده ڵێت: 
س���ه ره تا  ئاژه ڵه ،  ش���یرى  كورده وارى 
ش���یره كه  ده كوڵێندرێ���ت و ده كرێت به  
ماست، ماستیش ده بێت هه وێنى بكه ى 
هه ر له  خۆى، دواتر ده كرێته  مه شكه وه  
و ده ژه ندرێ���ت بۆ م���اوه ى كاتژمێرێك 
ئه و ماس���ته ش دۆ و ك���ه ره ى لێ په یدا 

ده بێت«.
زیاتر رونیكرده وه  كه  مه شكه ش هه ر له  

ده زانیت )رۆنى كوردیی( و )كه شك( چۆن دروست ده كرێن؟

ژنانىگهرمیانخواردنهكوردهوارییهكاندهپارێزن

◘ نه وژین، ئه ژین مه هدى

ئه گه رچی ماوه ى ساڵێكه  به بێ ئه وه ى 
هیچ به رامبه رێكى مادیی وه ربگرێت 

ده وام ده كات، به اڵم )دڵنیایی( 
خۆشحاڵه  وه كو ئه وه ى فه رمانبه رێكى 

دامه زراو بێت.
ئه و كچه  وه كو مامۆستا له یه كێك له  
قوتابخانه كانى كه الر، ماوه ى ساڵێكه  

ده ستبه كاربوه  و به  خۆبه خشى وانه  به  
منااڵن ده ڵێته وه .

له گه رمی���ان دا تادێت ژم���اره ى كچانى 
خۆبه خش له  بوار و كایه  جیاوازه كان دا 
زیاد ده كات، ئه وان چ له كه رتى حكومیی 
و چ له كه رتى تایبه ت، وه كو مامۆس���تا 
و فه رمانب���ه ر و كارمه ن���دى خۆبه خش 

ده س���تبه كار ب���ون، ئه گه رچ���ی له روى 
مادیه وه  هیچیان ده س���تناكه وێت، به اڵم 
له روى ئه زمون و مه عنه وییه وه ، كۆڵێك 

سودی پێگه یاندون.
دڵنیای���ی نەوزاد، 19 س���اڵ، كه  وه كو 
ئاماژه مان بۆ كرد مامۆستاى خۆبه خشه ، 
به اڵم له بنه ڕه ت دا ئه و هێشتا خوێندکاری 
زانکۆی���ه ، ئ���ه و زانیاریی و زانس���ته ى 
هه یه تى، ویس���تویه تى هه ر له  مێشكى 
خۆیدا نه یهێڵێت���ه وه ، به ڵكو ده خوازێت 
بیگه یه نێت به  من���ااڵن، هه ربۆیه  وه كو 
ده ستبه كار  خۆبه خش  مامۆس���تایه كى 

بوه .
ئ���ه و ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »ماوەی 
ساڵێکە وەکو مامۆستا وانە به  قوتابیان 
هەس���تێکی  پیش���ەیە  ئەم  دەڵێمەوە، 
خۆشی پێبەخشیوم كه  لەوانەیە نەتوانم 

بە وشە ده ریببڕم«.
ش���تێکی  هی���چ  »راس���تە  وتیش���ی: 
مادیمان دەست ناکەوێت، بەاڵم له روى 
مەعنەویه وه  زۆر ئاس���وده  ده بین، ئه مه  
جگه  له وه ى له م ئیش���ه  خۆبه خشییه دا، 

زۆر ئه زمون فێر بوم«.
به كاریگه ری���ی قه یرانى دارایی، ئێس���تا 
ده رفه تى دامه زراندن چ به  هه میشه یی و 
چ به  گرێبه س���ت، بۆ ده رچوانى زانكۆ و 
په یمانگاكان زۆر زه حمه ته ، به اڵم ئه مه  
كچانى بێهیوا نه ك���ردوه و وایلێنه كردون 
كه  ده سته وه س���تان دانیشن، به ڵكو بۆ 
ئه وه ى له  كاروان به جێنه مێنن و بتوانن 
بكه ن،  پسپۆڕێتیه كه یان  له   پارێزگاریی 

رویان له كارى خۆبه خشى كردوه .
سەرگوڵ س���ەمین، 27 ساڵ، یەکێکی 
تره  لەوکچانەی کە ئیش���ی خۆبەخشی 

كچانىخۆبهخش:پارهههموشتێكنییه

پێس���تى ئاژه ڵ خۆى دروست ده كرێت، 
ئه م���ه ش وایكردوه  ئه و دۆیه ى كه  تێیدا 
ده ژه ندرێت تامى تایبه تى خۆى هه بێت 

و خواستى زۆری له سه ر بێت.
په خشان، ئه وه ى خسته ڕو كه  خواردنه  
كورده واریه كان یه كت���ر ته واو ده كه ن و 
هه ریه كه یان ناوكی درستبونى جۆرێكى 
ترى خواردن���ن، بۆ ئه م���ه ش نمونه ى 

)كه شك(ی هێنایه وه .
وتى: له و دۆیه ى كه  له  ماسته كه  په یدا 
ده بێ���ت، كه ش���ك دروس���ت ده كرێت، 
ئه وی���ش ب���ه  كواڵندنى دۆك���ه  ده بێت، 
به ش���ێوه یه ك كه  دۆكه  ده كوڵێندرێت و 
شتێكى لێدروس���ت ده بێت وه ك په نیر 
وای���ه ، كه  ده كرێت���ه  توره كه یه كه وه  له  

ج���ۆری خام، چونكه  ئه گه ر خام نه بێت 
نابێ���ت به وپێی���ه ى ئاوى هه ی���ه  و لێى 

ده چۆڕێت.
ئاماژه ى به وه ش���كرد ك���ه  خامه كه  به و 
دۆ كوڵی���وه ى تیایه ت���ى، هه ت���ا چه ند 
ده هێڵرێت���ه وه و  به وش���ێوه یه   رۆژێ���ك 
دواتر كۆده كرێته وه  و خوێى ده كرێت و 

ده نرێته وه .
مه به ستى له نانه وه ، پرۆسه ى به  گونك 
كردن و كردنی به رهه مه كه یه  به  پارچه ى 
بچوك كه  به  سه رى په نجه كانى ده ست 
ئام���اده  ده كرێت و پاش���ان بۆ ماوه ى 
چه ند رۆژێك له ب���ه ر خۆر ده هێڵرێته وه  
هه تا وش���ك ده بێت���ه وه ، دواى ئه وه ش 
ده كرێت���ه وه  ن���او خ���ام ی���ان گونى و 

هه ڵده گیرێت.
هه ندێك له  ژنان ئه گه رچى كارئاسانیان 
بۆ كراوه  بۆ ژه ندنى ئه و ماسته  له  رێگه ى 
مه شكه ى كاره باییه وه ، به اڵم وه ك خۆیان 
ده ڵێن ئه وه  تامدار نیه  وه ك مه ش���كه ى 
خۆماڵى، ئه گه رچی خۆماڵییه كه  هێز و 

تواناى زۆرى ده وێت.
فاتمه  محه مه د، 54 ساڵ، به ده م ژه نینى 
مه شكه كه یه وه  سه باره ت به  دروستكردنى 
)نه وژین(  بۆ  كورده وارییه كان  خواردنه  
دواو وت���ى: »ئێمه  ئه و خواردنانه ى كه  
دروس���تى ده كه ین له  ماس���ت دروستى 
ده كه ین، به  ژه ندنى له  نێو مه ش���كه دا 
دۆى لێدروست ده بێت له گه ڵ كه ره ، هه ر 
ئه و دۆیه ش كه شك و دۆینه ى لێدروست 

ده كرێت«.
ئه و ژنه  له گه ڵ رونكردنه وه ى جۆرى ئه و 
به رهه مانه ى دروستى ده كه ن، ئه وه شى 
خس���ته ڕو ك���ه  كاره كه یان ب���ه  ئه ركه  
»چونكه  ژه ندنى ئه و مه ش���كه یه  هێزى 
بازوى ده وێت تاوه كو دروس���ت ده بێت، 
ئه گه رچى ئێس���تا مه ش���كه ى كاره باى 
هاتوه ، به اڵم تامدار نیه  وه ك مه شكه ى 

كوردى«.
وتیش���ى: كه ره  ئه و به ش���ه یه  كه  رۆنى 
كوردى لێدروس���ت ده كرێت ئه ویش له و 
ماسته  دروست ده بێت كه  ده ژه ندرێت، 
بۆ كۆكردنه وه ش���ى به ف���ر ده كرێته  ناو 
س���اردییه كه ى  به   تاوه كو  مه ش���كه كه  
هه موى كۆ بكاته وه ، دواتر ئه و كه ره یه  
هى چه ند رۆژێك پێكه وه  كۆ ده كه ینه وه  
و له  س���ه ر ئاگ���ر گه رم���ى ده كه ین و 

ده یتوێنینه وه  و ده یكه ینه  )هیزه (.
له باس���ی )هی���زه ( دا، رونیكرده وه  كه  
وه كو توره كه یه كه  كه  له  پێستى ئاژه ڵی 
بچوك دروس���ت ده كرێت و تایبه ته  به  
رۆنى كوردى، به ش���ێوه یه ك رۆنه كه  له و 
هیزه یه دا نه بێ���ت پارێزگاریی له  جۆر و 

كوالێتیه كه ى ناكات.
باس���ی له وه ش���كرد كه  هه ندێكجار بۆ 
ئه وه ى تامى رۆنه كه  خۆشتر بێت، بۆن 
و تام و دۆش���اوی خورماى تێده كه ن و 

هه ڵیده گرن بۆ زستان.
ئ���ه م خواردنه  كورده واریانه ى ئه و ژنانه  
پێیه ى  به و  گێڕایه وه ،  ورده كاریه كانیان 
ئه رك و ماندوبونى زۆره ، بۆیه  بڕه كه ى 
ل���ه  ب���ازاڕدا كه مه ، ه���ه روه ك ئه مه ش 
هۆكاره  بۆ ئه وه ى له  بازاڕدا نرخی گران 

بێت.
فاتمه ، وتى: ئه م خواردنه  كورده وارییانه  
له  ب���ازاڕدا گرانن، به ش���ێوه یه ك نرخی 
كیلۆیه ك رۆنى كوردیی ده گاته  25 هه زار 
دینار و كیلۆیه ك كه شكیش سه روى 10 

هه زار دیناره .

تەواکردن���ی  »دوای  وت���ى:  ده كات. 
پەیمان���گا و دانەمەزراندنمان، هەس���تم 
به بێتاقەتی دەکرد، بۆیە بڕیارم دا کە 
ئیشی خۆبەخشی بکەم لەو بواره ى كه  

بڕوانامه م هێناوه «.
وتیشی: »ئێس���تا وه كو خۆبه خش له  
فه رمانگه یه كدا ده ستبه كار بوم له كه الر، 
ئه م���ه ش ده رفه تى ئ���ه وه ى پێدام هه م 
شاره زاییم زیاتر بكه م، هه م بتوانم له م 

رێگه یه وه  خرمەتى کۆمەڵگا بکەم«.
زۆرجار بۆ پێوانه كردنى راده ى باش���یی 
و گونجاویی پیشه  و كاره كان، بڕی ئه و 
پاره ی���ه  ده كرێته  پێوه ر كه  وه كو موچه  
یان هه قده س���ت كه سه كه  وه ریده گرێت، 
باسله وه ده كه ن  خۆبه خش  كچانى  به اڵم 
كه  ئه گه رچی ئ���ه وان هیچ موچیه كیان 
پێنادرێت، به اڵم به  شتى دیكه  قه ره بو 

كراونه ته وه .
دڵنیایی، له وباره وه  وتى: »ئه و هه سته ى 
له  كارى خۆبه خشى به ده ستمهێناوه ، به  
هیچ كارێكى تر به ده ست نایات، ده بێت 
چی له و سوپاس���گوزاریی و پێزانینانه  
خۆشتر بێت كه  له به رامبه ر كاره كه ت دا 

ده ست ده كه وێت؟«
ئاماژه   )س���ه رگوڵ(یش  به هه مانشێوه ، 
به وه ده كات كه  هەرچەنده  كاره كه ى هیچ 
دەستکەوتێكى مادیی بۆ فه راهه م ناكات، 
به اڵم هەس���تێکی خۆشی پێبەخشیوه ، 
به تایبه تى كه وه كخۆی وتى: »توانیومە 

سودێک بە دەوروبەرم بگەیەنم«.
ل���ه  كه رتى  ئه گه رچی كچ���ان به زۆری 
گش���تیی و دام���وده زگا حكومیه كان دا 
وه كو خۆبه خش ده ستبه كار ده بن، به اڵم 
هه ندێكى دیكه  له  كچان، جیاواز رۆشتون 
و ل���ه  كه رتى تایبه ت دا به خۆبه خش���ى 

خزمه ت ده كه ن.
کاسیا فەریق، 18 س���اڵ، یه كێكه  له و 

كچانه . ئەو پیش���ەیەکی خۆبەخش���یی 
جیاوازت���رى هەڵب���ژاردوە و ل���ه  بوارى 

راگه یاندن دا كارده كات.
وتى: »ماوەی 3 مانگە وەکو خۆبەخش 
لە رادیۆ بەرنامە پێشکەش دەکەم، زۆر 

ئاسودەم بە ئیشەکەم«.
ئەو باسی لەوەشکرد »بێگومان ئەگەر 
خۆشەویستیت بۆ ئیش���ەکەت هەبێت، 
ئ���ه وا بەالت���ەوە گرنگ نابێ���ت ئەگەر 

پاداشتی هەبێت یاخود نا«. 
ئه گ���ه ر كچانى خۆبه خ���ش هه ریه كه  و 
له ناخی خۆی���ه وه  پاڵنه رێك���ى هه بێت 
بۆ كاره كه ى، ئ���ه وا به رای چاالكوانێكى 
ژنان، ئه م حاڵه ته  هێمایه  بۆ ش���تێكى 

گه وره تر.
ڤیان س���ابیر، چاالکوانی ب���واری ژنان 
لەکەالر، ئاماژه  به وه ده كات كه  هۆشیاریی 
كچان و ژنان گه یش���توه  به  ئاستێك كه  
ده یانه وێت هاوشێوه ى پیاوان كار بكه ن 

و خۆیان له  كۆمه ڵگادا بسه لمێنن.
وتیشی: »ئێستا كچان پاش ته واوكردنى 
خوێندن و وه رگرتنى پسپۆڕێتى، رازیی 
نین له ماڵه وه  دابنیشن، به ڵكو كارده كه ن 
و په ره  ب���ه  توانا و پس���پۆڕێتیه كه یان 
ده ده ن، ئه گه ر كاره كه  خۆبه خش���انه ش 

بێت«.
ئه و ژنه  چاالكوانه ، هێماى به وه ش���كرد 
ك���ه  ئ���ه وه ى خۆبه خش���ه كان ده یكه ن 
كارێكى »مروڤانەیە«، پێش���یوایه  كه  
ئه م بابه ته  ده بێ���ت وه كو وانه  منااڵنى 

له سه ر رابهێنرێت له  قوتابخانه دا.
وتیش���ی: »بێگوم���ان زیادبونی رێژه ى 
خۆبەخش���ی لەناو گومەڵگا دا شتێكی 
كاركردنیان  ب���ه   چونك���ە  ئەرێنیی���ە، 
هه روه ك  ده كه ن،  به كۆمه ڵ���گا  خزمه ت 
بۆ خۆیش���یان ئه زمونیان زیاد ده كات و 

سودی ده بێت بۆ بونیادنانى خود«.
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هه م دیزاینه ره و هه میش مۆدێل...

کچە دیزاینەرێک لە کەالر یەکەمین دیزاینی خۆی نمایش دەکات
◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

)مه هتاب(، كچه  به رگدورێكى 
دانیشتوى شاری كه الره ، ده ستى 

بۆ پیشه و بوارێك بردوه ، كه تائێستا 
له ناوچه كه دا هیچ كچ و ژنێك زات و 

تواناى ئه وه ى نه بوه  ده ستى بۆ ببات 
و كارى تێدابكات، ئه ویش: دیزاین و 

نمایشكردنى جلوبه رگه .

ئه م پیش���ه یه  ك���ه  ئه و كچه  ده س���تى 
داوه ت���ێ، ئه گه رچ���ی مێژویه كى دورى 
هه یه  له  واڵتاندا، به اڵم له كوردس���تاندا 
ره گێك���ى ئه وتۆی نیی���ه ، له ناوچه كه ى 
خۆیش���ی دا )گه رمی���ان(، كارێكى زۆر 

نوێ و بێپێشینه یه .
بەش���ی  مەهت���اب عەبدوڵاڵ، دەرچوی 
په یمانگاى  نەخۆش���یەکانى  ش���یکاری 
ته كنیك���ی كه الره ،  لەم���اوەی رابردودا 
یەکەمی���ن دیزاین���ی جلوبه رگ���ى خۆی 
باڵوک���ردەوە و لەهەم���ان کات���دا خۆی 
نمایشی به رهه مه كه ی خۆی کرد، به مه ش 
بو به  یه كه م كچ���ه  دیزاینه ر و مۆدێلی 

نمایشكردنى جلوبه رگ له گه رمیان.
مەهتاب لەوبارەی���ەوە بۆ )نەوژین( دوا 
و وتی: »سەرەتای دەستپێکردنم تەنها 
حەزیک و خەونێک���ی مناڵی بو، دواتر 

توانیم په ره ى پێبده م«.
ئه و پێش ئه وه ى رۆچێته  ئه م بواره وه ، 
به كارى به رگدوریی ده س���تى پێكردوه و 
توانیویه تى دوكانێك بۆ ئه م پیشه یه  له  

كه الردا بكاته وه .
وتى: »لەگەڵ ئەوەی بۆ کچێکی وەکو 
من ل���ە الیەنی مادی���ەوە کارێکی گران 
بو، بەاڵم ئەس���تەم نەبو و بە پاڵپشتی 
خێزانەکەم توانیم سەرکەوتو بم لەدانانی 

دوکانەکەم«.
ئ���ه و ل���ه  دوكانه كه یدا ده س���تیكرد به  
جێبه جێكردنى به ش���ێك له  حه زه كانى 

و هه ن���گاوى ب���ۆ جێبه جێكردنى حه زه  
دیزاینی  كه   گه وره كه شى ده س���تپێكرد 

جلوبه رگه .
وت���ى: ل���ه  دوكانه كه م���دا ده س���تم به  
نمایشكردنى به رهه مه كانم كرد چ دورین 
بێت چ ئیش���ی ده ستى، ورده  ورده  ئه و 
دیزاین و مۆدێالنه م نمایش كرد كه  خۆم 

دیزاینم كردون.
مێژوى كاری به رگدوریی بۆ ژنان كۆنه ، 
ب���ه اڵم بونى دوكانى به رگ���دوری ژنان، 
هه نگاوێكى تازه ی���ه ، هه ربۆیه  بێگومان 

ئاسته نگی خۆیشی هه یه .
لەم���اوەی  نایش���ارێتەوه  مەهت���اب 
کارکردنیدا ناخۆش���ی و سەختی زۆری 
هاتۆتە رێ، وەکو نەبونی کەس���ێک بۆ 
پاڵپش���تی و کەسێک بۆ ئەوەی لێیەوە 
فێ���ری کارکردن ببێت، هەروەها قس���ە 
نەرێنیەکانی کۆمەڵگاش لەالیەکی ترەوە 
کارەکەی بۆ سەخت تر دەکردەوە، بەاڵم 
وه كخۆی دەڵێت: »ئەمانە هیچی نەبونە 
هۆی ئەوەی بوەستم و ماندو ببم، بەڵکو 
هەمیشە هەوڵی خۆمم داوە و لەکۆتایدا 

توانیم ئەنجامەکەی ببینم«.
 پیش���ەی دیزاینکردن���ی جلوبەرگ لە 
کوردستاندا بەگشتی پیشەیەکی تازەیه 
و لە کەالریشدا پیشەیەکی زۆر تازەترە 
و هێشتا ماویەتی تاوەکو پیشەیەکی باو 

لێی بڕوانرێت.
مەهتاب، لەمبارەیەوە وتى: »پیش���ەی 
دیزاینکردن���ی جلوب���ەرگ پیش���ەیەکی 
زۆر ت���ازە و دەگمەن���ە و ئەوانەی لەم 
بوارەدا کاردەکەن بەگشتی تاکە کەسن 
تایبەتەوە  کۆمپانیایەک���ی  لەالی���ەن  و 

سپۆنسەر ناکرێن«.
به اڵم هێشتا ئه م ئاسته نگ و رێگریانه ، 
دڵخۆش���یی و حه ماس���ی ئه و كچه یان 
كه منه كردوه ته وه ، به ڵكو ئه و ئاسوده یه  
ب���ەوەی توانیویەتی پیش���ەکە بهێنێتە 
کەالرەوه و دەشڵێت: »هەمو هەوڵێکم 

بۆ ئەوەیە ئەم پیش���ەیە ب���ە ناوچەکە 
بناسێنم و پەرەی پێ بدەم«.

جلوبه رگ  دونی���ا  دیزاینه رانى  ئه گ���ه ر 
ئام���اده  بكه ن و كه س���انێكى تر وه كو 
»مۆدێ���ل« ئه و جالن���ه  نمایش بكه ن، 
ئه وا )مه هتاب( هه ردو كاره كه ى له خۆی 

دا كورت كردوه ته وه .
له وب���اره وه  وت���ى: »س���ەرەتای کاری 
ل���ە دیزاینکردن���ی جلەکانی  دیزاین���م 
خۆمەوە دەس���ت پێکرد و بیرۆکەم لە 
وەرگرت،  جیهانیەکان���ەوە  دیزاین���ەرە 
زۆر،  ماندوبونێک���ی  دوای  ئێس���تاش 
دڵخۆش���م بەوەی توانیم یەکەمین کاری 

دیزانم باڵو بکەمەوە«.
ئام���اژه ى به وه ش���كرد بۆ ئ���ه وه ى ئه و 
ده قه  بشكێنێت، خۆی هه ڵده ستێت به  
نمایشكردنى جلوبه رگه  دیزاینكراوه كانى 
و دوات���ر باڵوكردنه وه ی���ان، بۆ ئه وه ى 
له ورێگه یه وه  ئه گه ر كه سانێك جلوبه رگه  
دیزاینكراوه كه ی���ان پێج���وان ب���و، لێی 

بكڕن.
ئه و باسله وه شده كات به و توانا سنوردار 
و به و پش���تگیرییه  كه م���ه ى كه  هه یه ، 
كاره كه ى قورسه  »کچێکی دیزاینەر لە 
کەالردا جیاوازترە لە هەرناوچەیەکی تر 
لە روی سپۆنس���ەرو ریکالم و مۆدیل و 

پشتگیریه وه «. 
س���ه رباری ئه م���ه ش، بێئومێ���د نییه و 
گه ش���بینه  به م كاره ى ده ستیپێكردوه و 
نه ك هه ر ئه وه ش، به ڵكو هه نگاوه كه ى 
خ���ۆی وه ها وێن���اده كات ك���ه  كچانى 
دیكه  ده توانن وه ك���و نمونه یه ك چاوی 

لێبكه ن.
له وباره وه  وتى: »به  کچان ده ڵێم ئەگەر 
خەونێکی���ان هەیە، ئەگ���ەر دەیانەوێت 
ببنە خاوەنی کار و پیش���ەیەک بە دڵی 
خۆیان، ئەوا بێگومان دەبێت کۆڵ نەدەن 
و بەرگ���ەی س���ەختی و ماندوبونەکان 

بگرن«.

◘ نەوژین، دیمەن ئیسماعیل

ره نگه  یه كێك له  دێرین ترین ئه و 
پیشانه ى ژنان له گه رمیان كردویانه ، 

به رگدوریی بێت، له  رابردو و ئێستاشدا 
ژنان زۆرتر ئه م پیشه یه  له  ماڵه وه  
ئه نجام ده ده ن، به اڵم ژماره یه ك ژن 
له گه رمیان، بڕیاریانداوه  پیشه كه یان 

زیاتر په ره  پێبده ن، هه ربۆیه  
كاره كه یان بردوه ته  نێو بازاڕ و 

دوكانه كان.

له ئێس���تادا ژماره یه ك له  ژنانى به رگدور 
له گه رمی���ان، هه ر به وه  رازیی نه بون كه  
پیش���ه كه یان له  چوارچێوه ى ماڵه وه یان 
دا ئه نج���ام بده ن، به ڵك���و ئه و كاره یان 
و  دوكان  توانیویان���ه   په ره پێ���داوه و 

فرۆش���گاى تایبه ت به  خۆیان له  بازاڕ و 
گه ڕه كه كانى دیكه دا بكه نه وه .

ئه و ژنانه  هۆكاری سه ره كی روكردنیان 
ل���ه م هه نگاوه ، ده گێڕن���ه وه  بۆ گۆڕانی 
فراوانبون���ی عه قڵیه ت���ی  و  س���ه رده م 
كۆمه ڵگا، به وه ى ئیتر ژنانیش ده توانن 
له  بازاڕ و ش���وێنه  گشتییه كان دا وه كو 

پیاوان كار بكه ن.
س���ۆیلە ئەحمەد، 47 ساڵ، لە گەڕەکی 
)گ���ۆران(ى ق���ه زاى ك���ه الر،  دوکانی 
بەرگ���دوری کردوه ت���ەوە. له باره ى ئه م 
هه ن���گاوه ى، بۆ )نەوژی���ن( وتی: »من 
ماوه یه كى زۆره  له م بواره دا كارده كه م، 
كه ده ستم پێكرد تاماوه یه ك پێش ئێستا، 

هه ر له  ماڵه وه  كاره كانم ده كرد«.
پیش���ه كه ى  گواس���تنه وه ى  له ب���اره ى 
له ماڵ���ه وه  بۆ دوكان، )س���ۆیله ( وتى: 

»کارەکانم لە ماڵەوە بە باشی نەدەچو 
بەڕێ���وە، هه ربۆیه  بڕی���ارم دا دوکانی 
بەرگدوری بکەمەوە و پیشەکەم فراوانتر 

بکەم«.
به رگدوری���ی  پیش���ه ی  گواس���تنه وه ى 
ژنان له  ماڵه وه  بۆ ب���ازاڕ، ره هه ندێكى 
دیكه ش���ى هه ی���ه ، ئه وی���ش بره ودانى 
زیاتره  به  پیشه كه ، چونكه  وه كو ژنانى 
به رگدور باس���ی لێوه  ده كه ن، پێش���تر 
زۆرت���ر ژنانێ���ك س���ه ردانیان ده كردن 
ك���ه  ناس���راو و خزمیان ب���ون، به اڵم 
كه دوكانی���ان دان���اوه ، رێژه یه كى زۆرتر 
له  ژنان س���ه ردانیان ده ك���ه ن، ئه مه ش 

ده رفه ته  بۆ باشتركردنى بازاڕیان.
وەزیرە مه حمود، 47 س���اڵ، لەبازاڕی 
شاری کەالر )تەالری هاوچەرخ( دوکانی 
به رگدوریی هەیە. ب���ۆ )نەوژین( وتى: 

ئافرەتان کاری بەرگدوری دەبەنە بازاڕەکان

»ئه گەر ل���ە ماڵەوە بم ناس���راو نابم، 
به اڵم لێره  باشتر ده ناسرێم و ده رفه تى 

سه ردانى ژنانى زۆرتریشمان هه یه «.
خاڵێكى تر كه  ئه و ژنه  به رگدوره  هێماى 
بۆكرد، ئه وه یه  كه  له ئێستادا به وهۆیه ى 
دوكانیان هه یه ، بۆیه  ئاسانكاریش���ه  بۆ 
سه ردانیان  ده یانه وێت  كه س���انه ى  ئه و 

بكه ن.
وت���ى: »پێش���تر هه ت���ا ناونیش���انى 
ماڵه وه ی���ان بدۆزیایه ت���ه وه  گران بو بۆ 
ژنان، به اڵم ئێس���تا چونكه  له  بازاڕین، 
ئاسانتر ش���وێنى كاره كه م ده دۆزنه وه و 

سه ردانم ده كه ن«.
ب���ه اڵم وادیاره  هه م���و هۆكاره كانى ئه م 
هه نگاونانه ى ژنانى به رگدورى گه رمیان 
روه و ب���ازاڕه كان، وه ك���و ی���ه ك نییه ، 
چونكه ئەگەر )سۆیلە( بە هۆی بچوکی 
ش���وێنەکەیەوە دوکان���ی دانابێت، ئەوا 
)س���ه میره ( بە هۆی قەیرانی داراییەوە 

روى له و كاره  ناوه .
س���ه میره ، ك���ه  ته مه ن���ى 45 س���اڵه و 
به رگ���دوره  له  ب���ازاڕى ش���اری كه الر، 

وتى: »به كاریگه ری���ی قه یرانى دارایی، 
ب���اری داراییم���ان خراپ ب���و، بۆیه  و 
به مه به س���تى ده ربازبون له و باره ، ئه م 
دوكانى به رگدوریه م كرده وه  و تائێس���تا 

به رده وامم«.
)س���ەمیرە( لە گ���ەڵ کاری بەرگدوری 
دا، بابه ت و كه ره س���ته ى جوانكاریی و 
و  ئافره تان  دیكه ى  پێداویس���تییه كانى 
قوم���اش و جلوبەرگی منااڵنیش هه ر له  
دوكانه كه ى دا ده فرۆشێت. باس له وه ش 
ده كات كه  كاره كه یان پێشوازیی باشی 

لێكراوه  له الیه ن خه ڵكیه وه .
وتى: »لەالیەن ئافرەتانەوە دەستخۆشی 
زۆرمان لێک���راوە بۆ ئه م كاره ، ئه مه ش 

هاندانێكى باشه  بۆمان«.
ئه م قس���ه یه ، كچێك كه  له  دوكانه كه ى 
پێك���ه وت،  چاوم���ان  )س���ه میره (دا 

پشتڕاستی كرده وه .
ئه و كچه  ك���ه  ناوى )چ���اوان قادر(ه و 
ته مه نى 25 س���اڵه ، دەستخۆش���ی لەم 
هه ن���گاوه  ك���رد و بۆ )نەوژی���ن( وتی: 
»هه نگاوێك���ى زۆرب���اش و گونج���اوه ، 
هه روه ها ئاس���انكارییه  ب���ۆ ئێمه ش كه  
مامه ڵه و گفتوگۆ له گ���ه ڵ ئافره تێك دا 
بكه ین بۆ كڕینی پێداویس���تی و دورینی 

جلوبه رگه كانمان«.
ب���ه اڵم ئای���ا ژنان���ى به رگ���دور ئ���ه م 
ده ستخۆش���یی و پاڵپشتیه ى ئافره تانى 
له الیه ن خێزانه كانیانه وه   دیكه ، تاچه ند 
له باره ى  ئه وان  ده كرێت؟  ئاراس���ته یان 
كاره كانیانه وه  چی ده ڵێن؟ ئایا رێگرییان 

لێناكه ن؟
وت���ى:  )وەزی���رە(  له وب���اره وه  
پاڵپش���ت  خێزانه كه م  »به دڵنییاییه وه  
و هاوكارم���ن، چونكه  ئه گ���ەر هاوکاری 
خێزانەک���ەم نەبێت، ناتوانم هه نگاوێكى 
وه ه���ا بنێم و هه روه ه���ا بەردەوامی بە 

کارەکەم بدەم«.

كردنه وه ى دوكان 
ده رفه تى سه ردانى 
كردنمانى له الیه ن 
ژنانه وه  زیاتر كردوه 
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ژنان تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان ده كه نه  شوێنى بازاڕكردن

◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

هه تا پێش ماوه یه ك، ئه گه ر )كیژان( 
بیویستایه  كه ره سته یه ك بۆخۆی 

بكڕێت، ئه بوایه  پێشتر ئاماده كاریی 
بكردایه و كاتێكى بدۆزیایه ته وه  بۆ 

ئه وه ى بیقۆزێته وه  بۆچونه  بازاڕ، به اڵم 
ئێستا ره وشه كه  گۆڕاوه ، ئه و له ماڵی 

خۆیه وه و به  ته چكردنى شاشه ى 
مۆبایله كه ى، ده توانێت ئه وه ى بیه وێت 

بێته  ماڵه كه ى.

ح���ه ز و ئاره زوى ژنان ب���ۆ بازاڕكردن، 

و  تایب���ه ت  ئاره زویه ك���ى  و  ح���ه ز 
جی���اوازه ، ب���ه اڵم له ئێس���تادا به هۆى 
به رب���اوى ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تی���ه كان و 
زیاتر به كارهێنانی���ان له الیه ن ژنانه وه ، 
له  ب���ری روكردنه  ب���ازاڕه كان له رێگه ى 
ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان���ه وه  كه لوپه ل و 

پێداویستیه كانیان ده كڕن.
كی���ژان عه زیز، 22 س���اڵ، خوێندكارى 
دواقۆناغ���ى زانكۆی���ه ، ده ڵێ���ت: »من 
به ه���ۆى ئه وه ى كه  خوێن���دكارم كه متر 
كات���ى چونه  ب���ازاڕم هه ی���ه ، هه ربۆیه  
له رێگه ى ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كانه وه  ئه و 
كه لوپه ل و پێداویستیانه ى كه ده مه وێت، 

ده یكڕم«.
وتیشى: »هۆكارى سه ره كى بازاركردنم 
ت���ۆره  كۆمه اڵیه تیه كانه وه   رێگ���ه ى  له  
ئه وه یه ، ئه وه ى مه به س���تمه  به  ئاسانتر 
ده س���تم ده كه وێت و كاتێكى زۆریش���ى 

پێویست نیه «.
ئ���ه و ژنانه ى كه  كار ده كه ن و ده وامیان 
هه یه  به ته نیا نین له  به كارهێنانى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كان بۆ كڕینی ش���تومه ك، 
به ڵك���و ئ���ه و ژنان���ه ى كاری���ان نییه و 
له ماڵه وه ن، به هه مانشێوه  له م رێگه یه وه  

بازاڕكردن ده كه ن.
روخ���ۆش محه م���ه د، 29 س���اڵ، ژنى 

◘ نه وژین، پەرژین کامەران

پیاوانى گه رمیان له باره ى كاركردنى 
ژنانه وه ، رای جیاوازیان هه یه ، 

هه ندێكیان به  یه كجارى ئه وه  ره د 
ده كه نه وه  ژنان كار بكه ن، هه ندێكی 
تریشیان پێیان ئاساییه ، به اڵم له م 
نێوانه شدا هه ندێكى تر له  پیاوان 

دودڵن له  كاركردنى ژنان و وایده بینن 
كه  كاركردن ئاساييە ئه گه ر نه بێته  
هۆی دروستبونى كێشه ى خێزانى.

بە بەراورد بە س���ااڵنی رابردو، ئێس���تا 
رێژەی ژنانی ئیش���کەر له  كوردس���تان 
و گه رمیان به تایبه ت���ى روی لەزیادبون 
ک���ردوە، ئه مه ش هه ندێ���ك گۆڕانكاریی 
له  تێڕوانین���ی پیاواندا ب���ۆ كاركردنى 
ژنان هێناوه ته  ئاراوه ، بەاڵم هێش���تا بە 
هۆکاری جۆراوجۆر پیاوانى دیكه  هه ن، 

كه  كاركردن به  كارى ژنان نازانن.
محەمەد ئەحمەد، 35 ساڵ، کاسبکارێكى 
دانیشتوی قه زاى کەالرە، پێیوایه  ژنان 
ده بێ���ت كارى ماڵه وه  بك���ه ن نه ك له  
ده ره وه  كاربكه ن. ئه و بۆ )نەوژین( دوا 
و وتی: »لەم ناوچەیەی ئێمە عەیبەیە 
ژن کار بکات، ئەگەر ژن کاربکات، ئەی 

کێ خزمەتی ماڵ و مناڵی بکات؟«
پی���اوان رای جیاوازی���ان ل���ه  ب���اره ى 
كاركردنى ژنانه وه  هه یه  و به ش���ێكیان 
پێیانوای���ه  كۆمه ڵگا وایك���ردوه  ئافره ت 

نه توانێت كاربكات.
 دالوەر ئیبراهیم، 30 س���اڵ، پیش���ه ى 
مامۆستایە و خێزانداره ، باس لەوەدەکات 
»كۆمه ڵگا وایكردوه  كه  پیاوان زۆرجار 
به  باش���ترى بزانن كه  هاوسه ره كانیان 
مناڵەکان���ی گەورە ب���کات وه ك له وه ى 

كاربكات«.
دەشڵێت: »كه  باس���ى كاركردنى ژنان 
ده كرێ���ت، نابێت دڵپیس���ی هەندێک لە 
پیاوان لەیاد بکرێت، چونکە کەسانێک 
ب���ە بیان���وی دڵپیس���ی، رێگرب���ون لە 
کارکردنی هاوسەرەکانیان لەدەرەوە«.

پیاوانى گه رمیان لەبارەی کارکردنی ژنانەوە چی ده ڵێن؟

ماڵ���ه وه  ، بۆ )نه وژین( وت���ى: »له به ر 
ئه وه ى كه  مناڵێكى بچوكم هه یه ، كه متر 
ده چمه  بازاڕ و ئه و كه لوپه ل و كااڵیه ى 
كه  خواستم له سه ریه تى له  رێگه ی  تۆڕه  

كۆمه اڵیه تیه كانه وه  ده یكڕم«.
وتیشى: »سودێكى ترى ئه م بازاڕكردنه  
ئه وه یه  كه زیاتر دڵنیا ده بمه وه  له  نرخ و 
جۆر و كوالێتى ئه و كااڵیه ى كه ده مه وێت 

بیكڕم«.
له به رامب���ه ردا، هه ندێكى دیكه  له  ژنان 
بازاڕكردن���ى ئۆنالین به  گونجاو نازانن و 
متمانه یه كى ته واویان پێی نیه ، به تایبه ت 
كه  تاقیي���ان كردوه ته وه و كاره كه یان به  

دڵ نه بوه .
ش���یالن محەم���ەد، 27س���اڵ، دەڵێت: 
»چەن���د جارێ���ک ل���ە رێگ���ەی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە بازاڕم کردوە، بەاڵم 
ئ���ەو کااڵیەی کە ویس���تومە بەدرەنگی 

گەشتوه تە دەستم«.
وتیشی: »هەروەک پێشموایە بازاڕکردن 

ل���ەو رێگەی���ەوە ئ���ەو خۆش���یەت پێ 
نابەخش���ێت کە خۆت بڕۆیت���ە بازاڕ و 
کەلوپ���ەل و پێداویس���تیەکانی خ���ۆت 

بکڕیت«.
ئه وه ى تاوه كو ئێس���تا باسی لێوه كراوه  
سود وه رگرتنى ئافره تانه  له بازاڕ كردن 
كۆمه اڵیه تیه كانه وه ،  ت���ۆڕه   له رێگ���ه ى 
به اڵم ئای���ا پیاوان تاچه ن���د توانیویانه  

سودمه ندبن له م جۆره  بازاڕكردنه دا؟
محه م���ه د ره ئ���وف، 32 س���اڵ، كارى 
فرۆش���تنى موبایل له  ب���ازاڕى كه الر دا 
ده كات، وتى: »م���ن حه زێكى زۆرم بۆ 
كڕین���ى ئۆتۆمبێل هه یه ، ب���ه اڵم له به ر 
ئ���ه وه ى كه  دوكان���دارم كه مت���ر كاتى 
ئه وه م هه یه  كه  سه ردانى پێشانگاكانى 
ئۆتۆمبیل بكه م، بۆی���ه  له رێگه ى تۆڕه  

كۆمه اڵیه تیه كانه وه  ئۆتۆمێل ده كڕم«.
ت���ۆڕه   له رێگ���ه ى  بازاڕك���ردن 
كۆمه اڵیه تیه كان���ه وه  ته نها ژنانى كریار 
لێى سودمه ند نه بون، به ڵكو سودى به و 

خانمانه ش گه یاندوه  كه  فرۆشیارن.
دڵنی���ا خال���د، 27 س���اڵ، به رگدورى 
ژنان���ه  له ك���ه الر، ده ڵێت: »م���ن ئه و 
جالنه ى ك���ه وا ده ی���دورم ل���ه  رێگه ى 
ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان���ه وه  وێنه ى باو 
وایك���ردوه  كه   ده كه م���ه وه ، ئه م���ه ش 
كڕیارێكى باشم هه بێت و هه ر له رێگه ى 
ئه و تۆڕان���ه وه  په یوه ندیم پێوه  بكه ن و 

داواى بكه ن«.
دڵنی���ا باس���ى له وه ش���كرد: »ئه مه ش 
ل���ه م  بتوان���م  ون  وایك���ردوه  
رێگه یه وه ریكالمێك���ى باش بۆ كاره كانم 
بك���ه م و كریاره كانیش���م به  ئاس���انى 

كاره كانم ببینن«.

)دالوه ر( پێیوای���ه  كاركردن���ى ژن���ان 
ئاساییه  و ده ڵێت: ئه گه ر ژن کار بکات 
ده بێت  هاوسه ره كه ى  باشى  هاوكارێكى 
و هه روه ها هۆكارێكیشه  بۆ به خته وه رى 

خێزانه كان.
الیه نێكى ترى كاركردنى ئافره تان به وه  
ده به س���ترێته وه  كه  ببنه  خاوه ن ئابورى 
س���ه ربه خۆى خۆیان، كه مت���ر ده كه ونه  
ژێر كۆنترۆلى پیاوانه وه  كه  له  كۆمه ڵگا 

پیاوساالریه كاندا باوه.
»سەربەخۆی ئابوری دواجار سەربەخۆی 
کۆمەاڵیەتیش���ی بەدوادا دێت«. )هیوا 

ئه حمه د( وای وت.
ئه و كه  ته مه نى 37 س���اڵه و پیش���ه ى 
فه رمانبه ره،  بۆ )نه وژین( وتى:هەمیشە 
ئابوری  کۆنترۆڵکردنی  لەڕێگەی  پیاوان 
رەگەزەیان  ئەو  پاش���کۆیەتی  مێینەوە 

بەردەوامی پێداوە.
)دالوه ر(ی���ش هاوڕای )هی���وا( بو له م 
باره یه وه و وت���ی: »عەقڵیەتی هەندێک 
ل���ە ژن���ان وابوە ک���ە کاتێ���ک خۆیان 
ده بنه  خاوەنى سەرچاوەی داهات، زۆر 

گوێڕایەڵی مێردەکەیان نابن«.
له م س���ااڵنانه ى دوایدا كاركردنى ژنان 
به ش���ێویه كى  به رچاو زی���ادى كردوه  و 
ته نانه ت هه ندێكیش به  شكاندنى كۆته  

كۆمه اڵیه تیه كان ناوى ده به ن.
سوارە حەمە س���اڵح، ته مه نى ساڵه و 
دەرچوی زانکۆیه ، پێیوایه  هیچ کێشەیەک 
دروست نابێت ئه گەر ژن خاوەنى پیشه و 
ئابوری س���ەربەخۆی خۆی بێت، بەاڵم 
به وت���ه ى خۆی »ئه م كاره  نەبێتە هۆی 
تێکدانی شیرازەی خێزان، ماڵێک نه بێت 

فرە ساحێب بێت«.
جه ختیكرده وه : »ترس���ی پیاو لە بونی 
ئاب���وری س���ەربەخۆی ژن، تەنه���ا لە 

تێکچونی شیرازەی خێزانەوه یه «.
لە ب���ارەی لەمپەرەکانی بەردەم کاردنی 
ژنان لە روی کۆمەاڵیەتییەوە، توێژه رێكى 
كۆمه اڵیه تى وایده بینێت كۆمه ڵگا نه ریت 
س���االره كان له  پێدانى ئ���ازادى ژن بۆ 

كاركردن ده ترسن.
خالی���د عەبدولکەریم، ب���ه  )نه وژین(ى 

وت: »بەربەس���تە کۆمەاڵیەتییەکان���ی 
ب���ەردەم کارکردن���ی ژن، پەیوەن���دی 
بەپیاو یان خێزانەوە، هۆکاری مانەوەی 
بەربەستەکانیش له وه ى ژنێک نەتوانێت 
لە هەندێک شوێن كاربکات، بۆ عەقڵیەتی 

کۆمەڵگا دەگەڕێتەوە«.
له وه ش���ده كات: »کۆمەڵگ���ەی  ب���اس 
داخ���راوی نەریت س���االریی، لەپێدانی 

ئازادی بۆ کاردنی ژن ئەترسێت«.
بۆچونێكى  ئابوریی،  به اڵم شاره زایه كى 
دیك���ه ى هه یه و پێیوایه  كه نارخس���تنى 
ژنان له كار، لێكه وته ى خراپی بۆس���ه ر 
گه ش���ه كردن و گه ش���ه پێدانى كۆمه ڵگا 

هه یه .
مش���یر عارف، 51 س���اڵ، مامۆستای 
ئاب���وری، س���ەبارەت بەگرنگ���ی کاری 
ل���ەڕوی ئابوریی���ه وه  بۆ)نەوژین(  ژن، 

وتی: »ئاس���تی هۆش���یاری کۆمەڵگە 
و پێش���کەوتنی ئاب���وری تەواوک���ەری 
لەه���ەر  بەرەوپێش���چون  یەکت���رن، 
الیەنێکی���ان یارمەتیدەرە بۆ بوژانەوەی 

ئەویتریان«. 
ئەوەی تێبین���ی دەکرێت گۆڕانی گەورە 
بەس���ەر بیرکردنەوەی تاکی کۆمەڵگادا 
هاتوە، س���ەبارەت بە پرسی کارکردن و 
بەش���داری ژنان لە بەڕێوەچونی ژیاندا، 
بەاڵم هێش���تا وادەردەکەوێت لە هەندێ 
ش���وێن نەریتی کۆن زاڵ���ە کە ئامادەی 

قبوڵکردنی ئەم کرانەوەیە نیە.
ئه و  نه ریت���ه وه ،  ئ���ه م  به پێچه وان���ه ى 
وەکو  »ژن  وایده بینێ���ت  مامۆس���تایه  
هەر تاکێکی کۆمەڵگا، خاوەنى ئابوری 
خۆی نەبێت، بونێک���ی پەراوێز خراوی 

دەبێت«.

له رێگه ى تۆڕه 
 كۆمه اڵیه تیه كانه وه  
ئه و كه لوپه النه ى 
ده مه وێت ده یانكڕم

ژن خاوەنى 
ئابوری خۆی 

نەبێت، بونێکی 
پەراوێز خراوی 

دەبێت
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◘ نەوژین، ئەسما کەریم

هەر لە مناڵیەوە خولیای وەرزش 
لەناخیدا چەکەرەی کردوە، ئەم 

خولیایەشی پەرەپێداوە و کاری لەسەر 
کردوە و تێکۆشاوە، هەروەک خۆشی، 
دەڵێت: »وەرزش لە خوێنم دایە«، 
هه ربۆیه  وه كو كچه  وه رزشكارێكى 
سه ركه وتو له گه رمیان ده ركه وتوه .

چنور محەمەد س���اڵح، لە ساڵی 1988 
لە قەزای کەالر هاتوەتە دنیاوە، ماوەی 
9 س���اڵە لەریزی یانەی )شێروانە( لە 

شاری کەالر، یاری بالە ئەنجامدەدات.
لە چاوپێکەوتنێکی رۆژنامەی )نەوژین( 
دا، )چنور( باس لە سەرەتاکانی هاتنە 
نێو دنیای وەرزشی خۆی دەکات. وتی: 
»هەر لە تەمەن���ی مناڵیمەوە ئارەزوی 
وەرزش���وانیم هەبوە و ویس���تومە ببمە 

وەرزشوانێکی بەتوانا و بەناوبانگ«.
ئام���اژەی بەوەش���دا: لە س���اڵی 2009 
مامۆس���تای  کە  بەهاوکاری )م.بەهار( 
وانەی وەرزشم بو لەقوتابخانە، رۆشتمە 

یانەی )شێروانە(.
ئەم کچ���ە لەماوەی تەمەنی وەرزش���ی 
خ���ۆی دا، بەش���داری ل���ە چەندی���ن 
پاڵەوانیەتی دا کردوە و لەو روەوە چەند 
خەاڵتێکی بەدەست هێناوە، کەباشترین 
و کۆتا دەستکەوتی ئەم کچە یاریزانە، 
به ده س���تهێنانى پلەی سێیەم بو لەسەر 
ئاستی عێراق، بۆ یاریەکانی گۆرەپان و 

مەیدان لە ساڵی 2016 دا.
ل���ە  وه اڵم���ى پرس���یارێکی )نەوژین( 
دا س���ەبارەت ب���ەوەی تاوەکو ئێس���تا 

توشی رێگری و ئاس���تەنگ بوەتەوەوە 
لە الیەن کۆمەڵ���گا و خێزانەوە، وتى: 
»خێزانەکەم نە پاڵپش���تیان کردوم نە 
ڕێگری���ان لێکردوم، هەر قس���ەیەکیش 
لەالیەن کۆمەڵگاوە توش���م بوبێت گوێم 
پێن���ەداوە، چونک���ە ئه وه ده زان���م كه  
وەرزشوانی تاڕادەیەک بەکارێکی کوڕانە 
ناس���راوە لە کومه ڵگا دا بۆیه  چاوه ڕێی 

هه ڵوێستى وه هاش ده كه ین«.
هه رل���ه م روه وه ، ئەوەش���ی خس���ته ڕو 
لەالیەن یانەی )ئەفرۆدێت( لە ش���اری 
س���لێمانی داوای ئەوەی پێشكه شكراوه  
له  ریزه كانی���ان دا ببێته  یاریزانى تیپی 
تۆپ���ی پێی���ان، بەاڵم وه كخ���ۆی وتى: 
»بەهۆی قس���ە و قس���ەڵۆکی کۆمەڵگا 
و رێگری ماڵ���ەوە، نەمتوانی بڕۆمە ئەو 

یانەیە«.
س���ه رباری ئه و ئاسته نگ و رێگریانه ش، 
به اڵم )چنور( ده ستبه رداری گه شبینیی 
و پێداگیریی خۆی له سه ر به رده وام بون 
نه بوه ، هه ربۆی���ه  داوا له  کچان ده كات 
کە هەر خولی���ا و حەزێکیان هەبێت بۆ 
ئەنجامدان���ی کارێک هەوڵ���ی بو بدەن، 

بەبێ گوێدانە قسەی کۆمەڵگا.
وتى: »پێموایە کاتی ئەوە هاتوە ئێمەی 
کچان چیتر كۆتكراوى کۆمەڵگا نەبین و  
ئەو کارەی کەخواستی خۆمانی لەسەرە 
پێویستە هەوڵی بۆبدەین بۆ ئەوەی پێی 

بگەین و بەدەستی بێنین«.
له ئێستادا چنور پاش 9 ساڵ یاریكردن 
له  ریزی یانه ى شێروانه ، ده ستبه ردارى 
یانه ك���ه ى بوه ، ئه وی���ش به هۆی بڕینی 
هه مو كۆمه ك و پێدانى هه ر شایسته یه كى 

دارایی.

◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح

دیمەنی باخچە و گوڵ و گوڵزارەکانی 
بەردەرگای مااڵن لە کۆاڵن و 

گەرەکەکانی قەزای کەالر، بوه تە 
جێگەی سەرنجڕاکێشانی ئەو 

کەسانه ی کە پێیدا تێدەپەڕن، ئەمەش 
ده ریده خات ژنان پتر له  جاران، 

گرنگیی به  سه وزایی و ژینگه كه یان 
ده ده ن.

ئه گه ر جاران بینینی چڕیی دار و گوڵ و 
باخچه ى زۆر و رازاوه  حاڵه تێكى كه م و 
ده گمه ن بوبێت له  ناو قه زاى كه الر، ئه وا 
به شێوه یه ك  بوه ته وه ،  پێچه وانه   ئێستا 

كه  زۆرینه ى ماڵه كان گرنگیی به م الیه نه  
ده ده ن و ئه گ���ه ر باخچ���ه و داریش���یان 
نه بێت، ئه وا به  ئینجانه و سه تڵی پڕ له  

گوڵ، قه ره بوى ده كه نه وه .
به اڵم ئه م حه زی گوڵ و سه وزاییه ، له الی 
هەندێک لە خانمان، وه كو خۆشەویستی 
مناڵه  لە دڵیان دا، هه ربۆیه  ناپه رمونه وه  
ل���ه وه ى زیاتر و زیات���ر كار له  باخچه و 
روب���ه ره  س���ه وزاییه كانى ماڵه وه یان دا 

بكه ن.
کوێستان محه مەد، 30 ساڵ، له وباره وه  
دەڵێت: »ه���ەر بەمناڵی کە باخچەمان 
هەب���و لە ماڵەوە گوڵ���ی خۆم هەبوە و 
بەخێوم کردوە، ئەم���ەش بوە هۆکاری 
ئەوەی خۆشەویس���تی تایبەت لە دڵمدا 

بێت بۆ گوڵەکانم، ئێستا ئەوان بەشێکن 
لە ژیانم«.

بەهەمان ش���ێوە، کەژاڵ عوسمان، 25 
س���اڵ، دەڵێت: »هەر بە مناڵی عاشقی 
گوڵ بوم، لە هەرش���وێنێک ژیابم ئەگەر 
ی���ەک تۆز ش���وێنیش هه بێت من گوڵی 

خۆم رواندوە«.
هه ندێك���ى تر له  ژنان، گوڵیان كردوه ته  
هاوڕێیه ك���ى تایبه تیان، ئ���ه وان كاتێك 
نیگه ران و توڕه  ده بن، خه مبارییه كه یان 

به  گوڵه كانیان ده ڕوه ێننه وه .
رابیع���ە مەحمود، 47 س���اڵ، دەڵێت: 
»هەندێکجار ک���ە خەمباربم، گوڵەکانم 
باش���ترین هاوڕێمن بۆ ئه وه ى لەگەڵیان 

بم و بێمه وه  سه رخۆم«.

بەهەم���ان ش���ێوە )کەژاڵ عوس���مان( 
ده ڵێت: »کاتێ���ک گوڵەکان ئاو دەدەم 
و خەریکی���ان دەبم، هەمو خەمێکم بیر 
دەچێتەوە، ئەگەری���ش بێتاقەت بم کە 
ب���ە بینینی ئەوان  دەچمە باخچەکەوە 

ئاسودە دەبم«.
ئەم راس���تیەش لە زۆرێک لە توێژینەوە 
زانس���تیەکان پشتڕاس���تکراوەتەوە کە 
بونی گوڵ و باخچە لە مااڵن هۆکارێكە 
بۆ بەخش���ینی ئارامی و كەمكردنەوەی 
فش���ار و گرفتى ده رونى و بێتاقەتی و 
بەهێزكردنی ی���ادەوەری، هەروەها کەم 
لە  هەندێک  مەترس���یەکانی  كردنەوەی 

نەخۆشیەکان.
هەندێ���ک لەم خانمانە ئ���ارەزوی ئەوە 

ژنان کەالر گوڵڕێژ دەکەن

کچێک دوای 9 ساڵ لە وەرزشوانی حکومەت پەکی دەخات

دەک���ەن گوڵ رێژکردن و س���ەوزکردنی 
شار پێشبڕکێی لەسەر بکرێت، تاوەکو 
نەریتێک���ی  وەک  ش���ار  س���ەوزکردنی 

لێبێت. 
رابیع���ە مەحمود، له وب���اره وه  ده ڵێت: 
پێش���بڕكێیه كى  ك���ه   »پێمخۆش���ە 
له وش���ێوه یه  هه بێت بۆ ئ���ه وه ى ببێته  
هانده ر بۆ ژنان بۆ ئه وه ى گرنگیی زیاتر 

به  سه وازیی بده ن«.
وتیش���ی: هەمو دراوسێکانیش���م زیاتر 
لەمن گرنگ���ی بە گوڵ ب���دەن و هەمو 
ساڵێکیش لە وەرزی گوڵ و قەڵەمکردن، 
قەڵەم دەنێرم بۆ هەمو دراوس���ێکانم و 

ئەوکەسانەشی کە ئارەزوی دەکەن.
گرنگ���ی دان ب���ە گوڵ و س���ەوزکردنی 
باخچ���ەی مااڵن، له  ك���ه الر دا به  راده و 
ئاس���تى جی���اواز بونى هه ب���وه ، به اڵم 
به وته ى خاوه نى ش���ه تڵگه یه ك، ماوه ى 
8 س���اڵ ده بێت فره تر ب���ره وى په یدا 

كردوه .
ش���ەتڵگەی  خاوەنی  عه ل���ی،  محەمەد 
)دیمەنی شار(، ده ڵێت: »ماوه ى زیاتر 
لە 8 ساڵ دەبێت بەشێوەیەکی بەرفراوان 
گرنگیدان بە گوڵ و سەوزکردنی ماڵەکان 

گەشەی کردوە«.
ئه وه شى وت: »ئەو کەسانەی کە دێنە 

شەتڵگەکەی ئێمە زیاتر خانمانن«.
ئ���ه و خاوه ن���ى ش���ه تڵگه یه ، ئاماژه ى 
به وه ك���رد كه  وادیاره  خه ڵكى هۆش���یار 
بونه ته وه  له وه ى بۆ ئه وه ى ژینگه كه یان 
پاك و خۆش و له بار بێت، زیاتر له هه ر 
شتێك پێویستییان به  گوڵ و باخچه  و 
سه وزایی هه یه ، ئه مانه ش له  گه رمیاندا 

رێژه كه یان به شێوه یه كى كه مه .
چونكه  بەگوێرەی ستاندارە جیهانیەکان، 
رێژەی س���ەوزایی لە ش���ارەکان دەبێت 
لەنێ���وان 15% ب���ۆ25%ى كۆی روبه رى 
ناوچه كه  کەمت���ر نەبێت، بەاڵم لە هیچ 
شار و شارۆچکەیەکی هەرێمی کوردستان 
س���ەوزایی رێژەی 14%ی تێنەپەڕاندوە. 
بەپێی دواین ئاماری رێكخراوی ئاڤیاری 
بۆ هۆشیاریی ژینگەیی، رێژەی سەوزایی 

لە گەرمیان 6%ه .

به خه مباری���ه وه  بۆ )نه وژین( وتى: »لە 
ئێستادا بەهۆی برینی شایستەدارایەکەم 
و دابی���ن نەکردنی کەلوپەل���ی تایبەت 
بەوەرزش���کردن، ل���ه  یاریك���ردن ل���ه  
وەرزش  ش���ێروانه و  یان���ه ى  ری���زی 
وه رزش���ی  ب���ه اڵم  دورکەوتومەت���ەوە، 

كه سیی ده كه م«.
ئه م ح���ه زه ى كه  )چن���ور( بۆ وه رزش 
هه یه ت���ى، نه یویس���توه  ته نها له س���ه ر 
ئاستى كه س���یی بره وى پێبدات، به ڵكو 
هانى كچانى هاوڕێش���ی داوه  بۆ هاتنه  

مه یدانه كه وه .
ش���ەیدا ئەکرەم، 26 س���اڵ، کە ماوەی 
زیات���ر لە 12 س���اڵە هاوڕێیەکی نزیکی 
)چنور(ە، وت���ى: »ئێمەی ژنان رۆژانە 
س���ەردانی هۆڵەکان���ی وەرزش دەکەین 
بەاڵم  وەرزش،  ئەنجامدانی  بەمەبەستی 
)چن���ور( نەیویس���توە بەتەنه���ا خۆی 
وەرزش بکاتە پیشە، بەڵکو ویستویەتی 
ببێت���ە رێگا خۆش���کەرێک ب���ۆ ئەوەی 

کچانی تریش بێنێتە مەیدانەکەوە«.

کاتی ئەوە هاتوە 
ئێمەی کچان 

چیتر كۆتكراوى 
کۆمەڵگا نەبین
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◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

ژماره یه ك كچ و كوڕى كه الر و 
ده وروبه رى كه  له  ئاستى ته مه ن 
و خوێندن دا جیاوازن، خولیای 

خوێنده وه و ئاڵوگۆڕی رۆشنبیریی 
كۆی كردونه ته وه و گروپێكیان بۆ 

بره ودان به و خولیایه یان دروستكردوه ، 
كه  گروپه كه یان له الیه ن كچێكه وه  

دامه زرێنراوه و به ڕێوه ده برێت.

)کۆمەڵ���ەی خوێنەرانی ک���ەالر(، ناوى 
ئه و گروپه  رۆشنبیرییه یه  كه  ژماره یه ك 
گه نج���ى گه رمی���ان له  ه���ه ردو ره گه ز، 
هه س���تاون به  دروس���تكردنى، ئه مه ش 
دواى ئ���ه وه ى بیرۆك���ه ى گروپه ك���ه  له  
كوردس���تان  دیكه ى  ش���وێنى  چه ندین 
تاقیكراوه ته وه و سود و كاریگه ریی باشی 

هه بوه .
ل���ه م گروپه دا جگه  ل���ه وه ى ژماره یه كى 
به رچاو له  ئه ندامه كانى كچانن، هاوكات 
له الیه ن كچێكیش���ه وه  به ڕێوه  ده برێت و 

سه رپه رشتیی كاره كانى ده كرێت.
دیالن ئەکرەم، 25 ساڵ، سه رپه رشتیاری 
کۆمەڵەی خوێنەران���ی کەالره ، له باره ى 
بیرۆكه ى كاره كه یان���ه وه ، بۆ )نەوژین( 
وتی: »ئ���ەم گروپە م���اوەی 6 مانگە 
دام���ەزراوە, گروپێکی بێالیەنه  له  روی 
سیاسیی و ئایدۆلۆژییه وه ، ئه ندامه كانى 
خه می خوێندنه وه و به رزكردنه وه ى ئاستى 
كۆمه ڵگاكه یان،  و  خۆیان  رۆش���نبیریی 

كۆی كردونه ته وه «.
س���ه ره تاى  هه نگاوه كان���ى  له ب���اره ى 
پێكهێنان���ى گروپه ك���ه ، )دیالن( وتى: 
»س���ەرەتا لە تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانه وه  
ریکالمم���ان ب���ۆ بیرۆكه كه م���ان كرد و 
پاش���ان ئەنداممان وەرگ���رت لە هەردو 
رەگەز، به اڵم بەشداریی کچان لە کوڕان 

زیاتره «.
وتیشی: »سودی گروپەکە بۆ یەکگرتو 
کردنەوەی خوێندنەوەیە، جێگایەکە كه  
ده توانێت خوێنەر کۆبکاتەوە بۆ ئەوەی 

زانیاریەکان بگۆڕنەوە«.
له رێگه ى  لێوه ده كه ن،  باسی  وه كخۆیان 
ئه م گروپه وه  به ش���داران ده توانن بره و 
به  خولیاكانی���ان له  خوێندنه وه  بده ن و 
ه���اوكات كارى دیكه ى رۆش���نبیریی كه  
خزمه ت به  خۆیان و كۆمه ڵگاش بكات، 

ئه نجام ده ده ن.

كچێک )کۆمەڵەی خوێنەرانی کەالر( بەڕێوەدەبات

◘ په یمان ئه مین

ئه گه ر مناڵیم بێته وه ، پێی دەڵێم: 
نەڕۆى، چونكه  من نامه وێ گه وره بم 
و دایك و باوكیشم هه رگه نجن، نه من 
خه یاڵ ده كه م بمرن و نه  ئه وان پیرن 

بۆ مردن.

ئه گه ر مناڵیم بێتەوه ، چاوه كانم له  
قه ره قه ره یه كدا توند ده نوقێنم و 

هه تا 3 ده ژمێرم بۆ پاكبونه وه  له و 
گوناهانەى له گه ورەبوندا كردم و الى 

شاریش چۆڵناكه م تا دەستى هیچ 
كام له وانەى پێنەگا كه له  پشته وه  

ده یانه وێت گڕ له  شارى راكردن به دواى 
پیكەنین دا بكه ن.

ئه گەر مناڵیم بێتەوە، ئیزنى لێ 
ده خوازم له سه رم رابوه ستێ، تا 

كۆالرەى حه زه كانم دروست ده كەمه وەو 

شاد ئیبراهیم، 18 ساڵ، كچه  ئەندامێکی ئه گه ر مناڵیم بێته وه ..
کۆمەڵەکەیە، بۆ )نەوژین( وتی: »ئێمه  
خوێنه رى باشمان هه یه ، به اڵم په رت و 
باڵو ب���ون، بۆیه  له رێگه ى ئه م گروپه وه  
ده توانی���ن تۆڕێك له نێ���وان خوێنه ران 
و ئه وان���ه ى ده یانه وێ���ت ببنه  خوێنه ر، 

دروست بكه ین«.
ئه ندامان���ى ئه م گروپه  دوهه فته  جارێك 
كۆده بن���ه وه  و گفتوگۆی كراوه  له باره ى 
ناوه ڕۆكى كتێب���ه كان ئه نجام ده ده ن و 
رای خۆی���ان له باره ى ئ���ه و كتێبانه وه  
ده خه نه ڕو كه  خوێندویانه ته وه ، هه روه ك 
هه ڵسه نگاندنیش بۆ كتێبه كان ده كه ن.

ئەژی���ن س���تار، 24 س���اڵ، ئه ندامێكى 
)نەوژین(  ب���ۆ  كۆمه ڵه كه یه .  دیك���ه ى 
دەڵێت: »ئه گەر خوێنەر بەتەنها کتێب 
بخوێنێتەوە، دیقەتی زۆر ش���ت نادات، 
بەاڵم خوێندنى بەکۆمەڵ و گۆڕینه وه ى 
كتێبه كان���ه وه ،  له ب���اره ى  راوبۆچ���ون 
واتلێدەکات ئاگاداری ئەو شتانە بیت کە 
پێشتر سەرنجت نەداوە، ئەمەش ئاگایی 
خوێنه ر زیاتر ده كات و هانیشی ده دات 

بۆ خوێندنه وه ى كتێبی دیكه «.
جگ���ه  ل���ه  ئاڵوگۆڕكردن���ى زانیاریی و 
كارێكى  رۆش���نبیریی،  گفتوگۆكردن���ى 
دیكه ى كۆمه ڵه كه  بریتیه  له  داشکاندنی 
نرخی کتێبەکان یان دابینكردنى كتێبی 

بێبه رامبه ر بۆ ئه ندامه كانى.
فریشتە ئەحمەد، 23 ساڵ، ئەندامێکی 
تری کۆمەڵەکەی���ە، بۆ )نەوژین( وتی: 
»هه وڵمانداوه  له رێگه ى كۆمه ڵه كه مانه وه  
كتێب به نرخ���ی گونجاو ب���ۆ ئه ندامان 
دابی���ن بكه ین، هه روه ك به رێژه ى 30 بۆ 
50% داش���كاندنمان بۆ نرخی كتێبه كان 
ك���ردوه ، ئێس���تا وایلێهات���وه  كتێبمان 

نییه  كه  نرخه كه ى له  س���ه روى 5 هه زار 
دیناره وه  بێت«.

ئه گ���ه ر  ته نان���ه ت  ئه وه شیخس���ته ڕو، 
ئه ندامه كانیان توان���اى كڕینی كتێبیان 
نه بێت، ئ���ه وا بێبەرامب���ەر کتێبیان بۆ 

دابین دەکەن.
ب���ۆ كۆمه ككردنى  گروپه كه   ه���ه روه ك 
ئه ندامه كانى، هه نگاوی زیاتریشی ناوه ، 
به وه ى له گه ڵ ده زگاى )ئه ندێش���ه(  دا 
رێككه وتوه  كه  ئه ندامه كانى س���ودمه ند 
ببن له  »كارتى ئه ندێشه « كه  له رێگه ی 
ب���ۆ كڕیاران  ئه و كارته وه  داش���كاندن 
له هه ندێك فرۆشگا و شوێنى جیاواز له  

بازاڕ دا ده كرێت.
له وباره وه  سه رپه شتیاری گروپه كه  وتى: 
»ئه و كارته ى كردومانه ، ئاسانکاریەكى 

باشه  بۆ ئه ندامانمان«.
ب���ۆ  ئێم���ە  »کێبڕکێ���ی  وتیش���ی: 
كۆكردنه وه ى زۆرترین ئەندام نیە، بەڵکو 
بۆ ئه وه یه  زۆرترین خوێنەری راستەقینە 

دروستبكه ین و بگرینه  خۆ«.
ژم���اره ى به ش���دارانى گروپه ك���ه ، 70 
ئه ندامه ، ب���ه اڵم رێژه ى كچ���ان زیاتره  
له  كوڕان، به ش���ێوه یه ك 47 کچ و 23 

کوڕن.
ئای���ا کاردانەوەی  پرس���یار ئه وه ی���ه : 
ک���وڕان له مباره یه وه  چییه  به تایبه ت كه  

سه رپه رشتیارى كۆمه ڵه كه  شیان كچه ؟
سۆران سه یفوڵاڵ، 21 ساڵ، ئەندامێکی 
کۆمەڵەکەی���ە، ن���ه ك ئ���ه و كاره ى پێ 
ئاساییه ، به ڵكو به  شانازیشی ده زانێت.
وتی: »بە ش���انازی دەزان���م کە کچان 
بەش���دارى كاران لەم گروپە دا، ئاستی 
ئه وان ئه گ���ه ر لە پیاوان بەرزتر نەبێت، 

ئه وا بێگومان کەمتریش نیە«.

◘ نه وژین
 

چاالكیی و هه نگاوه  رۆشنبیریی 
و هونه ریی و كه لتوریه كان بۆ 

به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ 
به  ژنان له گه رمیان جیاواز خۆی 

ده نوێنێت، به شێوه یه ك رێكخراوى 
وادى له  رێگه ى نمایشكردنى هونه ری 

ده ستیی كۆمه ڵێك له  ژنانه وه ، 
ده یه وێت به ره نگارى ئه م دیارده یه  

ببێته وه .

و  جی���اواز  چاالكی���ه   له میان���ه ى 
وادی  رێكخراوى  جۆراوجۆره كانیان���دا، 
ئه ڵمانى كه له  بوارى ژنان و په ره پێدانى 
تواناكانی���ان چاالك���ن، ل���ه م ماوه یه ى 
له   ژماره یه ك  به پش���تیوانى  راب���ردودا 
ژنان، پێشانگای هونه ر و كارى ده ستیی 
گه ڕۆكی���ان ل���ه  گونده كان���ى گه رمیان 
ك���رده وه ،  كه  ژنان ب���ه  ئاماده كردن و 
دروس���تكردنى ئ���ه و به ره���ه م و كارانه  

هه ستابون.
له یال ئه حمه د، ئه ندامى تیمی رێكخراوى 
وادی له گه رمیان، له وباره وه  به  )نه وژین(

ى وت: له چوارچێ���وه ى چاالكیه كانمان 
له میان���ى هه ڵمه ت���ى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتی���ژی، ل���ه م ماوه ی���ه ى رابردودا 
پرۆژه یه ك���ى نوێم���ان له گ���ه ڵ گروپی 
یاران���ى مێخه ك ئه نجام���دا، كه  ئه ویش 
نمایشكردنى به رهه مه كانیان بو له  كارى 
ده ستى و چنراو و كه ره سته ى كه لتوریی 

و هی دیكه  له  گونده كانى گه رمیان.
وتیش���ی: ئه ندامان���ى گروپ���ی كچانى 
یاران���ى مێخه ك، ئه و به ره���ه م و كاره  
ده ستیانه ى دروستیان كردبو، نمایشیان 
كرد، ئه مه ش وه كو په یامێك كه  ژنان به  
كار و هونه ریی ده س���تى و به  تێكۆشان 
و هه وڵ���دان، روب���ه ڕوى پێش���ێلكردنى 

مافه كانیان ده بنه وه .
گروپی كچانى یارانى مێخه ك، گروپێكى 
كار و هونه ریی ده س���تییه  و ژماره یه ك 
كچ���ى گه رمیان دروس���تیان ك���ردوه ، 
ك���ه  له رێگه یه وه  كه ره س���ته و به رهه مى 
جۆراوج���ۆر  كه لتوری���ی  و  هونه ری���ی 
ل���ه  چنی���ن و دروس���تكردن و دورین و 
دیزاینك���ردن ئه نج���ام ده ده ن و دواتر 
له رێگه ى پێش���انگاكانیانه وه  نمایش���ی 

ده كه ن.

به  هونه ری ده ستیی 
به ره نگارى توندوتیژی ده بنه وه 

له رێگه ى ئه م 
گروپه وه  تۆڕێك 
له نێوان خوێنه ران 
دروست ده كه ین

کێبڕکێی ئێمە بۆ 
ئه وه یه  خوێنەری 

راستەقینە 
دروستبكه ین

به رزى ده كه مه وه  بو ئاسمان.
ئه گەر مناڵیم بێتەوە، پێی ده ڵێم 
ده ست بگرێ به  حه بلى جۆالنەى 

حه وشه كەمانه وه  و نه بڕێ تا من تێر 
دەبم له  پێكه نین.

ئه گه ر مناڵیم بێتەوە، پێى ده ڵێم 
په لەى رۆیشتنى نه بێت، چونكه  هێشتا 

بارانى ئه و بوكه به بارانه یه  نه باریوه  
كه  تاسەرى كۆاڵن به دوایدا رام كرد و 

گه ڕامه وه .
ئه گه ر مناڵیم بێتەوه ، له سه ر سەكۆى 
به ردەرگاى حه وشه كه مان خه تى خه ت 

خه تێن دەكێشم.
به به ردێك له  عامودەكەى الى 

ماڵى خۆمان دەدەم تا هاوڕێكانم 
له ده ورم كۆببنه وه ، ئه و هاوڕێیانه ى 

شه ڕه  گه وره کەمان چكچكێ و 
ئاشتبونه وه یشمان له خه وهه ڵسانى 

به یانیه كى سوح بو.
ئه گه ر مناڵیم بێتەوە، ئه و جله  

كوڕانەیە ده سوتێنم كه  له به رى هاوڕێ 
كچەكانم ده كرا و به ته نیا له سوچێكى 

كواڵنه كه ماندا داده نیشتن و هیچ 
كچ و كوڕێك رێزه  به  رێزەى له گەڵ 

نه ده كردن.
ئه گه ر مناڵیم بێته وه ، تكاى لێده كه م 
و ناهێڵم بڕوا، هه تا ئه و به رده م بۆ 
ده هێنێته وە كه  كه وته  ژێر خانوە 

روخاوه كه مان.
ئه گه ر مناڵیم بێتەوە، پێی ده ڵێم 

هیشتا گلەییم هه یه ، چونكه  تێر نه بوم 
له تۆ.
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◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل*
 

»رێگری ماڵه وه .. نه بونى پاڵپشتی.. 
توندوتیژی... به  پله  2 سه یر 

كردن... سوكایه تى... و ..هتد«، 
ئه مان  ده سته واژه گه لێكن كه  زۆرجار 
وه كو هۆكارى نه چونه  پێشه وه ى ژنان 
له كۆمه ڵگادا ده هێنرێنه وه ، به اڵم ئایا 
ئه م هۆكارانه  ناتوانرێت تێكبشكێنرێن 

و رێگه  به  سه رهه ڵدانیان بگرین؟ 
ئه و ژنانه ى گه یشتون به  ئامانج یان 

له هه وڵدان دان، چۆن مامه ڵه یان له گه ڵ 
رێگریی و له مپه ره كان كردوه ؟

 
ژنان ل���ه  كۆمه ڵگاى كوردیی���دا كه متر 
له پیاوان ده چنه  پێش���ه وه  یان چونه ته  
پێشه وه ، به ش���ێكى زۆری خه ونى ژنان 
یان ن���اگات به  مراد، ی���ان به نیوه چڵی 
جێده هێڵرێ���ن، ئه مه  س���ه رباری ئه وه ى 
به شێكى زۆر له  ژنان ده رفه تى ئه وه یان 
نابێت ته نانه ت توخنى خه ونه كانیانیشیان 
بكه ون، بۆ ئه مه ش هۆكاری زۆر هه یه .

هۆكاره كان چین؟
مه هتاب عه بدوڵاڵ, 26 ساڵ، دەرچوی 
پەیمانگای���ە و كارى بەرگدورى دەکات، 
پێیوایه  كێش���ه ى سه ره كی ژنان ئه وه یه  
كه  تواناكانیان به هه ند وه رناگیرێت. بۆ 
)نه وژین( وتى: »ژنان توش���ى شكست 
ده بن كاتێك له ماڵه وه  رێگریان لێده كرێت 
یان سوكایه تییان پێده كرێت, له وكاته دا 

كچان توشى داڕوخان ده بن«.
به شێكى تر له  كچان ئاماژه  به وه ده كه ن 
كه  به هه ند وه رنه گرتنى توانا و هه ستى 
ژنان، ه���ۆكارن بۆ ئه وه ى پاشه كش���ه  
بك���ه ن و خۆیان بخۆن���ه وه و جورئه تى 

هاتنه  پێشه وه  نه كه ن.
نارین رۆس���ته م، 26 س���اڵ, دەرچوی 
رۆژنامەنوس���ه،  و  پەیمانگای���ە 
گرنگ  خاڵێكى  به   »فه رامۆش���كردن« 

ده زانێت كه  ژنان زۆر پێی ده شكێن.
وتى: »ژن���ان كاتێك هه س���ت ده كه ن 

ده وروبه ره كه ى فه رامۆش���ى كردوه  یان 
پشتى تێكردوه ، توشى شكانى ده رونى 

ده بنه وه «.
الیه ن���ى دارایی و ده رفه ت���ى كار، ئه و 
ب���واره ن ك���ه  ژن���ان تاڕاده یه ك���ى زۆر 
به ره وپێش���ه وه چون و سه ركه وتنه كانی 
خۆیان���ى پێوه  ده به س���تنه وه ، كه  ئه م 
بواره ش كه متر ب���ۆ ئه وان فه راهه مه  به  

به راورد به  پیاوان.
)نارین( رایوایه  بژێویی و س���ه رچاوه ى 
داه���ات، خه می نمره  یه كى هه مو ژنێكه  
»نه بونى كاریگه رى خراپ ده خاته  سه ر 

ژن  و توشى بێئومێدى ده كات«.
به اڵم جیاواز له م ه���ۆكار و له مپه رانه ، 
كه   ب���ه وه ده كات  ئام���اژه   توێژه رێ���ك 
رێگریه كانى به رامبه ر ب���ه  ژنان، ره گی 
قوڵتریان هه یه  كه  ش���ۆڕده بێته وه  بۆناو 

كه لتور و ئاین.
كارزان فوئ���اد، توێ���ژه ری ده رونى، بۆ 
)نه وژی���ن( وتى:«یه كێك له هۆكاره كان 
ئاینه  و ته فس���یری نێرساالرانه ى ئاینه ، 
كه  ئافره ت���ى به نرخێكى  كه متر له پیاو 

خه ماڵندوه «.
هه روه ك هۆكارێكى تریشی گه ڕانده وه  بۆ 
كه لتور و دابونه ریت، كه به وته ى خۆی تا 
ئه ندازه یه كى زۆر كاركردن  و به ش���دارى 
سیاس���ى  و كۆمه اڵیه ت���ى  و ئاب���ورى  و 
رۆشنبیرى ژنانی به  عه یبه یه كی گه وره  

داناوه .
 ژنان هۆكارن

ئه و توێژه ره ، به  ره خنه وه  رو له  ژنانیش 
ده كات و پێیوای���ه  كه  هه ندێكیش���یان 
خۆی���ان هۆكارن ب���ۆ ئه و ب���اره ى كه  

هه یانه .
وتى: »خودى ئاف���ره ت خۆى یه كێكه  
له هۆكاره كان, به وه ى ته سلیمى جۆرێك 
ل���ه م واقیعه  بون ك���ه  زۆرجار نه  هه وڵ 
ده ده ن ن���ه  رێگه ش ده ده ن ده س���تیان 
بگیرێت, بگره  هه میشه  واهه ست ده كه ن 
توان���اى گۆڕینى ئه م ج���ۆره  له واقیعه  

كۆمه اڵیه تییه یان نییه «.

ژنانچۆنبگهنبهئامانجهكانیان؟

◘ نه وژین، ژینۆ عه لى

)روخۆش( بە روخسارێکی خەماوییەوە 
و بە قوڕگێکی پڕ گریانەوە دەیوت: 

»خۆزگە ئەو ساته  دەهات كه  لە 
قسەو قسەڵۆکی خەڵکی نە دەترسام 

و ئەوەندە دڵم رەق دەبو کە مناڵەکانم 
بەجێبێڵم و لەهاوسەرەکەم جیا 

ببمەوە«.

ژن���ان کاتێک بڕی���اری هاوس���ەرگیری 
دەدەن لەخەیاڵ���ی خۆیان���دا دەبن بە 
خۆشبەخترین کەسی دونیا، بەاڵم النەی 
خەیاڵیان زو تێکدەچ���ێ و هەندێکیان 

بەناچاری و لەبەر کۆمەڵگە هەتا هەتایە 
لەنێو کوالنەی ناخۆش���یدا ژیان بەسەر 

دەبەن.
روخۆش، 26 س���اڵ، ژنێکی دانیشتوی 
ق���ەزای ک���ەالرە، یەکێکە ل���ەو ژنانەی 
بەناچاری الی هاوسەرەکەی ماوەتەوە. 
بۆ )نەوژین( چیرۆکی ژیانی دەگێڕێتەوە 
و ده ڵێ���ت: »تەمەن���م 22 س���اڵ ب���و 
هاوس���ه رگیریم کرد، سەرەتا وامدەزانی 
هاوسه ره كه م کەسێکی زۆرباشە، چونکە 
بەڵێن���ی زۆر بریق���ەداری بەمن دابو و 
هەمیشە بەڕێزێکی زۆرەوە هه ڵسوكه وتى 
لەگەڵ دەکردم، تاماوەیەک بەم شێوەیە 
بەردەوام بو دواتر بو بەکەسێکی تر«.

روخۆش، بەردەوام بو وتی: » مێردەکەم 
هەرکاتێك خۆی تاقەتی هەبێت باش���ە 
لەگەڵ���م و هەرکاتێکیش میزاجی نەبێت 
بەردەبێتە گیانم و قس���ەم پێ ده ڵێت و 
ده ڵێت بچۆره وە ماڵی باوکت و من تۆم 

ناوێ«.
هەندێك لەو ژنانەی ئێم���ە دواندمانن، 
باس���لەوەکەن ک���ە بەویس���تی خۆیان 
بۆی���ە  هەڵب���ژاردوە  هاوس���ەرەکانیان 
خۆی���ان تاوانب���ار دەکەن ل���ە بابەتی 
هاوس���ەرگیریدا و ناتوانن هیچ گلەییەک 

الی خانەوادەکانیان بکەن.
شیرین، 30 ساڵ، ژنێکە بە خۆشەویستی 
)نەوژین(  ب���ۆ  کردوە.  هاوس���ەرگیری 

ژیانكردن بە ناچاریی ...
چیرۆكىئهوژنانهىبهناچارىلهگهڵهاوسهرهكانیانداگوزهراندهكهن

ئه و ژنانه ى ته سلیم نابن
س���ه رباری ئ���ه م رێگ���ری و تێڕوانین و 
ئاس���ته نگانه ش، ب���ه اڵم ژنان���ى ئه وتۆ 
هه ن ك���ه  ك���ۆڵ ن���اده ن و له به رامبه ر 
ئاله نگاری���ه كان دا پاشه كش���ه  ناكه ن و 

ته سلیم نابن.
ش���ۆخان محه مه د, تەمەنی 25 س���اڵە 
و دەرچوی زانکۆی���ە، وتى: »له ژیانمدا 

نه مهێشتوه  توشى شكست ببم«.
ئه و كچه  نه یشارده وه  كه  هه ندێك قسه و 
هه ڵوێست و ره فتارى ده وروبه ر كاریگه ری 
هه یه  له سه رى، به اڵم هه مو ئه مانه  ناكاته  
ئه وه ى ده س���تبه ردارى هه وڵدان بێت بۆ 

به دیهێنانى خه ونه كه ى.
چۆن بگه ین به  خه ونه كانمان؟

له نێو ئه م كێڵگه  پ���ڕ له مینه ى رێگری 
و قه ده غه  كه لتوریی و كۆمه اڵیه تیه كان، 

ژن���ان ده بێت چۆن پ���ێ بنێن و چۆن 
رێچكه یه ك بۆ گه یش���تن ب���ه  ئامانج و 

خه ون و ئاواته كانیان بدۆزنه وه ؟
س���ارا محه م���ه د، 28 س���اڵ, دوکانی 
چاره سه ر  پێیوایه   هەیە،  ئارایش���تگای 
»قس���ه كردنه  له گه ڵ خ���ودى خۆت  و 
قه ناع���ه ت كردن به خۆت كه  كه س���ێكى 

به توانایت  و ئامانجت هه یه  له ژیاندا«.
و  به ره ن���گاری  روح���ی  ئ���ه م 
)گواڵڵه   له الی  خۆبه ده س���ته وه نه دانه ، 

ئه حمه د(یش، چاره سه ره .
ئه و كه  ته مه نى )32( ساڵه و چاالكوانێكى 
ب���وارى ژنانه ، ده ڵێ���ت: »ده بێت ژنان 
ژیان  كێش���ه كانى  روب���ه ڕوى  بتوان���ن 
ببنه وه و به  رێگه ى گونجاو چاره سه ریان 

بكه ن«.
ده زانێ���ت  به پێویستیش���ی  ه���ه روه ك 

ژنان  پاڵپش���تى  خێزانه كانه وه   له الیه ن 
بكرێت له چاره س���ه ر كردنى كێشه كاندا 
»بۆئه وه ى ژنان هه ست به شكست نه كه ن 

له كاتى رودانى هه ر كێشه یه كدا«.
به اڵم )مه هت���اب( به پێچه وانه وه  رایوایه  
كه  ده شێت رێگریه كان سودیان هه بێت 

نه ك زیان.
وتى: »ئه وانه ى له ژیانمان به س���ه رمان 
دێ���ت كاتی���ن  و تێده پ���ه ڕن, ئافره ت 
گ���ه ر ئی���راده ى هه بێت ئ���ه و رێگری  و 
ئه زمونێك بۆى،  نائومێدییانه  ده بێت���ه  
ل���ه وه  به هێزتره   چونكه  ئاف���ره ت زۆر 
ناڕه حه تییه كان���ى ژیان شكس���تى پێ 

بهێنێت«.
 

* ئه ندامی تیمی رێكخ���راوى وادی له  
گه رمیان

دەڵێ���ت: »کاتێ���ک پەیوەندیمان هەبو 
لەگەڵ مێردەکەم زۆر باش���بو، ماڵەوە 
وتیان هاوسه رگیری لەگەڵ مەکە، بەاڵم 

من به پێچه وانه ى قسه ى ئه وانم كرد«.
وتیش���ی: »دوای ش���ەش مان���گ ل���ه  
لەکەسێکی  مێردەکەم  هاوسەرگیریمان، 
زۆرباش���ەوە گۆڕا به  كه س���ێكى دیكه ، 
کە هەمو قس���ەیەکی وته ى ناش���رین و 

جنێودان بو«.
ش���یرین، بەردەوام بو وت���ی: »ناتوانم 
دەڵێ���ن  چونك���ه   بڵێ���م،  بەماڵ���ەوە 
هەڵب���ژاردەی خۆت���ە، ناش���توانم لێی 
جیاببمەوە، چونكه  خاوەنى 3 مناڵم و 

لە قسەی خەڵکیش دەترسم«.
ئه گه ر پاساوه كانى ژنان بۆ مانه وه  له و 
ب���اره دا زۆرتر ترس���یان بێت له  لۆمه ى 
خه ڵك و خێزان، ئه وا به رای توێژه رێك، 

حاڵه ته كه  ره هه ندی دیكه ى هه یه .
پرشنگ محه مه د، توێژەری کۆمەاڵیەتی، 
ل���ه  رونکردن���ەوەى ئ���ه م حاڵه ته دا بۆ 
دو  »حاڵه ته ك���ه   وت���ى:  )نەوژی���ن( 
ره هه ن���دى هه ی���ه ، یه ك���ه م زاڵبون���ی 
دابونەریت و پیاوس���االرییە کە ژنان بە 
عەیب���ەی دەزانن بتۆرێن یان جیاببنەوە 
بەتایبەتیش کاتێك من���اڵ لە نێوانیان 
دا هەیە، چونكه  ده ترس���ن مناڵه كه یان 

لێوه ربگیرێته وه «.
وتیشی: »ره هه ندى دوەم ژنان خۆیانن 
کە بونیان بێ رەگەزی بەرانبەر بە الواز 
دەبینن، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ جۆری 
پەروەردەم���ان کە کچ���ان و ژنانمان وا 
بە الوازی و کەم دەس���ەاڵتی پەروەردە 
ک���ردوە ناتوانن بێ پیاو بژین، هه ربۆیە 
هەم���و توندوتیژییەک قەب���وڵ دەکەن 
و هەندێ���ك ل���ەو ژنانەش پش���تیوانی 

خێزانیان نیە بۆیە ناچاردەبن ئەو ژیانە 
قبوڵ بکه ن«.

س���ەلمە، ژنێك���ى دیكه یه  ك���ه  هه مان 
بارودۆخى دو ژنه كه ى پێشوترى هه یه ، 
قس���ەی توێژەرە کۆمەاڵیه تیەکە پشت 

راست دەکاتەوە.
لێمدەدات  پیاوەکەم  »هەرکاتێک  وتى: 
دەڵێم تەواو ئێس���تا دەچم و داوا تۆمار 
دەکەم و لێی جی���ا دەبمەوە، بەاڵم کە 
قسەی خەڵکی و دراوسێکانمان ئەبینم، 

پاشگەز دەبمەوە«.
بەچ���او  و  بیروب���اوەڕ  پ���ەروەردەو 
کۆمەڵگ���ە،  نەرێن���ی  س���ەیرکردنێکی 
هۆکارێکن بۆ ئەوەی ئەو ژنانە نەتوانن 
لە هاوسەرەکانیان جیاببنەوە، هەرچەن 
ژیانی���ان پڕ ل���ە ئازار و دەردەس���ەری 

بێت.
ش���ەیما جەمال، چاالکوانی مەدەنی، بۆ 
)نەوژی���ن( ده ڵێت: »دی���دگای نەرێنی 
کۆمەڵگە س���ەبارەت ب���ەو ژنانەی کە 
جیا بونەوەت���ەوە بە یەکێك لە هۆکارە 
سەرەکیەکان داده نرێت کە زۆرێک لە ژنان 
رازی بن بەوەی کە لە هاوس���ەرەکانیان 

جیا نەبنەوە«.
وتیشی: »هۆکارێكى دیكه  ئەوەیە ژنان 
ئابوری س���ەربەخۆیان نی���ە و ناتوانن 
بژێوی ژیان���ی خۆی���ان و مناڵەکانیان 
دابین بک���ه ن، بۆیه  رازی���ن به و باره ى 

تیای دان«.
زیات���ر رونیكرده وه  »ژن���ان بۆ ئەوەی 
ل���ە مێردەکانیان جیاببن���ەوە، دەبێت 
دەس���ت ل���ە هەم���و مافێک���ی خۆیان 
هەڵبگرن و زۆرجاریش هیچ نەفەقەیەک 
له س���ه ر  بارگرانیان  وەرناگرن، ئەمەش 

دروستده كات«.
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◘ گوڵباخحهسهن

بڕینیسنورەکانبۆژنانو
هەڵبژاردنیژیانیپەنابەرییپڕ

لەسەختی،هەمیشەئەوپرسیارانەالی
ئەواندەوروژێنێت:ئایامانەوەلەواڵتی

دایکچیکەموکورتیەکیهەبو؟

بەاڵمژنانكاتێكئهمپرسیارهلهخۆیان
دهك���هنكهرێگهكهیانبڕیوهوئێس���تا
لەوپەڕیناڕەحهتیومەرگەساتدان،كهم
ژنههیهلهكاتێكداژیانىبهرهوپێشهوه

دهچێتئهمپرسیارهلهخۆیبكات.
وەکهەمیش���ەئێمەیکوردلێرەش���دا
دوایروداوەکانکەوتوین،یانبەدیوێکی
ت���ردالەزهنیئێمەداژیان���ىتاراوگهو
ههندهران،وەکوسفرەیەکیحازرلێمان
روانیوە،بهاڵمکەدێن���ەناوواقیعەوه
دهبینی���نئهوس���فرهیهبون���ىنییه،
بەت���ەواویبیرکردنەوەماندەگوڕێتو
توشیدڵەڕاوکێوقەلەقیماندەکاتکە
زۆرجاربەداخ���ەوەلێکەوتەکانجێگای
دڵخۆشینین،كهجگەلەزەرەرمەندیی
ئاب���وری،گەڕان���ەوەیتاکێکیدەرون
تێکش���کاوبۆواڵتیخۆی،بەرهەمێکی

باشیلێچاوەڕوانناکرێت.
چاولێک���ەریونەبونیئامادەس���ازیی
بیرکردن���ەوەیق���وڵوواقي���عبینانە،
رازینەبونبەژیانیپێشو،راکردنبۆ
بەدیهێنانی»خەونەوەنەوشەییەکان«،
ب���ۆ پەلەپەلک���ردن و هەڵەش���ەیی
بەدەس���تهێنانیهەموپێویس���تیەکان،
ژنان���یتاراوگ���هوههندهرانىتوش���ی
بارێکیناهەموارک���ردوەکەرزگاربون
لەوبارەشدوجارقوربانیپێویستە،کە
بەناچ���اریزۆربەیژنانرێگەیهەڵەی
گەڕانەوەبۆواڵت���یدایکهەڵدەبژێرن
بهبێئ���ەوەیبی���رلەدەرئەنجامەکانی
زۆرێك ئێس���تا وەکچ���ۆن بکەن���ەوە،

راکردن بەدوای ژیانێکی باشتر

◘ ئاسیاحسێن

بابەتیزمانورەگەز،جیاوازی
قسەکردنلەنێوانپیاوانوژناندا،

بابەتێکینوێیەوبوهتەجێیسەرنجی
زۆرێکلەزمانناسانودەرونناسان.

زمانیقسەکردنزۆرێکلە
نهێنیەکانیکەسایەتیئاشکرادەکات،

بۆیەبابەتەکهجێیلێکۆڵینەوەو
سەرنجە.

سەرەتا،وەکزۆربەیخەڵکباوەڕیان
وای���ە»ژن���انزۆرترلەپیاوانقس���ە
دەکەن«ئایائەمەقس���ەیەکیراستە؟
ل���ەڕویزانس���تیەوەهەم���وراپۆرتو
لێکوڵینەوەکانئەوەئاشکرادەکەنکە
پێچەوانەیئەمەراستە،واتەپیاوانلە

ژنانزۆرتردەدوێن.
هەروەه���ادەوترێتک���ە»ژنانچەند
)جوانکیل���ە، وەک���و هاوەڵناوێک���ی
نای���اب،خنجیلە،....هت���د( ش���یرین،
زۆربەکاردەهێن���ن«،بەاڵمدیس���انەوە
لێکۆڵینەوەکانئەوەدەخەنەڕوکەئەم
ج���ۆرەهاوەڵناوانەلەالی���ەنپیاوانەوە

بەکاردێنبۆوەسفکردنیژنان.
دیارترینجیاوازیقس���ەکردنلەنێوان
پیاوانوژنان���دائەوەیەکەژنانزیاتر
زمانێک���یگونج���او،ن���ەرمونی���انو
ئەکادیم���یبەکاردەهێن���ن.واتالەڕوی
قس���ەکردنەوەژنانلەپیاوانباش���تر

دەدوێن.
بەکارهێنانیئەمجۆرەیقس���ەکردن
لەالیەنژنانەوە،دەگەڕێتەوەبۆچەند
هۆکارێ���ک:کۆمەڵ���گادەیەوێتژنان
بەش���ێوەیەکیخانمانەوجوانرەفتار
بکەنوبەکارهێنان���یزمانێکینەرمو
نی���انوگونجاوبەش���ێکەلەخانمانە

رەفتارکردن.
ژنانبەخێوکەریمناڵنونزیکترنکەسن
لەمناڵەوە،هەرقس���ەوگوفتارێکیان
دوب���ارەدەکرێتەوە مناڵ���ەوە لەالیەن
ومن���اڵبەئاس���انیلێیان���ەوەفێری
قس���ەکردندەبێت.بۆیەژنانهەمیشە
ئاگای���انلەزمانیقس���ەکردنیانەوتا
دەتواننزمانێکیگونجاوبەکاردێنن.

لەسەروئەمانەش���ەوە،ژنانلەرێگای
قس���ەکردنوتوانایگفتوگۆوتوانای
دەس���ت کاری���ان پەیوەندییان���ەوه

زمانی قسەکردنی ژنان
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دەکەوێت،وەکلەتوانایجەستەیان،
بۆیەبەردەوامراهێناندەکەنلەس���ەر
بەکارهێنانیزمانێکیجوانوگونجاو.

بەپێیتوێژینەوەوراپرسیەکان،هەندێک
سیفەتدراونەتەپاڵزمانیقسەکردنی
ژنان،وەکو:ژنانهەندێکدەستەواژەی
گومان���اویودودڵ���یبەکاردەهێنن،
لەجێیدەس���تەواژەیەکیراستەوخۆو
یەکالیکەرەوەدا.بۆنمونە:»ئەوکچە
هەندێکلەبچ���وکدەچێت«،لەجێی
»ئ���ەوکچەبچوکە«،ی���ان»پێموابێت
کات���یرۆش���تنە«،لەجێ���ی»کات���ی

رۆشتنە«.
خاڵێك���ىدیكهىجیاك���هرهوهئهوهیه
كهژنانلەوەاڵمیپرس���یاردا،پرسیار

بەکاردەهێنن.بۆنمونە:
»-کەیبچینەدەرەوە؟
+کاتژمێرهەشتباشە؟(

یان:
»-کەشوهەواساردە،وانییە؟«

لەگەڵئەوەیدەوترائەمجۆرەقس���ە
کردنەقس���ەکردنیکەسانیبێتواناو
دودڵ���نکەبەئاس���انیبڕیارنادەن،
بەاڵملێکۆڵەرانئ���ەوەرەتدەکەنەوەو
پێیانوایەئەمجۆرەقس���ەکردنەحەزو
ویستیبەرانبەربۆگفتوگۆزیاتردەکات
وبواریوەاڵمدان���ەوەفراوانتردەکات.

بۆیەقسەکردنێکییارمەتیدەرانەیە.
لەس���ەروئەمانەشەوە،پیاوانزیاترلە
دیداروکۆنفرانسوشوێنەرەسمیەکاندا
خۆیاندەبیننەوهوژنانیشزیاترلەنێو
ماڵومن���اڵوبازاڕەکاندا،بۆیەزمانی
قس���ەکردنیژنانزیات���رهاوڕێیانەیەو
زمانێک���ەرایدەوروب���ەروەردەگرێت،
بەاڵمزمانیقسەکردنیپیاوانزمانێکی
کۆتای���ی بڕی���اری و یەکالکەرەوەی���ە

دەدات.
هەروەهاژنانهەندێ���ککورتەوەاڵمی
وەک���و)ئمم���م،ئەه���ا،وایە....هتد(
بەکاردەهێن���نک���ەئەم���ەشیارمەتی
بەردەوامیگفتوگۆکەدەداتوکەس���ی
بەرانبەردڵنیادەکاتەوەکەقس���ەکەی

بیستراوە.
زمانناس���انئەوەدەخەن���هڕوکەژنان
خۆی���انل���ەبەکارهێنان���یزمانێک���ی
داواکاریەکانیان و دەپارێزن راستەوخۆ
بەش���ێوەیپرس���یاردەک���ەن،وات���ە
راستەوخۆ بەشێوەیەکی ژنان بهگشتی
داواکاریەکانی���انناخەن���ەڕو،نمونەی
زین���دوشب���ۆئ���ەمبیروڕایەل���ەوەدا
دەبینینەوەکەپزیشکێکیژنهەمیشە
دەڵێت:»دەتوانیتپاڵکەویت؟دەکرێت
چ���اوتبکەیت���ەوە؟پێموابێتدەبێت
پێاڵوەک���ەتدابکەنی���ت؟«.لەکاتێکدا
»پاڵکەوە... دەڵێت: پیاو پزیشکێکی
پێاڵوەکەتداکەنە...چاوتبکەوە«.

رەنگەئەم���ەبەرەهاییلەهەموژنو
پیاوێکداوانەبێ���ت،بەاڵمبەرێژەیەکی
زۆروبەپێیتوێژینەوەوراپرس���یەکان

بەوشێوەیەیه.

سهرچاوه:
Lingusticsكتێبی

رێگەی دوبارە گەڕاونەت���ەوە، لهوانهى
پڕمەترس���یگەڕانەوەیانگرتوەتەبەر
وتوش���یچەندینکێش���ەوگیروگرفت

بونەتەوە.
بهاڵمپرسیارهكهئهوهیه:پێویستەژنان
پێشكۆچكردنرەچاویچیبكهنبۆ
ئ���هوهىنەکەونەئەوب���ارەناهەموارە
دەرونیەیکەئێستاپێوەیدەناڵێنن؟

س���هرهتادهبێتژن���انتێبگهنلهوهى
هەڵبژاردن���یژیان���یتاراوگەکۆمەڵێک
خۆشیوناخۆشیهەیە،بهدهستهێنانى
ئهوخهونانهىك���هههتهبۆئهوهىله
ههندهرانبهدییبێنیت،پێویس���تیبه

كاتێكىزۆروقۆناغیدرێژههیه.
بەداخەوەئێمەهەمیش���ەخۆش���یەکان
ناخۆش���یەکان و ناگری���ن لەبەرچ���او
لەقەبارەیخۆیگەورەتردەکەینوهەر
زوبڕیاریهەڵەدەدەینوهەموشتەکان
بۆیە تێكدهدهینهوه، خۆمان بەدەستی
پێویستەپێشبڕیاریكۆچیانگەڕانەوە
بەرژەوەندیەکان دای���ک، واڵت���ی ب���ۆ
بەجوان���یپۆلێنبکەین،بزانینلهكوێدا
راستینولهكوێشداههڵه،بۆئهمهش

بڕیاریدروستبدهین.
س���هرهتادهبێتباوهڕبهوهبهێنینكه
ژیانىغهریبیههرگیزوهكئهوهخۆش
نیهكهوێنامانكردوهلهمێش���كماندا،
بهتایبهتىبۆژنان،ئهوانراس���تهژیان
لهكۆمهڵگایهك���ىئازادوكراوهبۆژن
دهكهن،بهاڵمئهوهێش���تالهجوغزو
بۆیه خۆیدایه، نهریتی چوارچێوهیهكى
تێپهڕاندنىئهوجوغ���زه،زۆرجارههم
كاتىدهوێت،ههمیشكێش���هىجیاواز

دروستدهكات.
عهقڵیهت���ىكۆمهاڵیهتی���یهاندهرانو
واڵتانىرۆژئ���اوا،جیاوازهلهونهریتهى
پێیراهاتوینبهژنوپیاوهوه،ئهمهش
زۆرجارتوشیبهریهككهوتنماندهكات
چب���هكۆمهڵگهىئهوواڵت���ه،چلهناو
خێزانی���شوچلهناوخ���ودىدهرونی

خۆیشماندا.
كێش���هكهئهوهیهكهئێم���هبمانهوێت
رهفت���اروعهقڵوكهلت���ورونهریتمان
ههمانئهوهىكوردس���تانبێت،بهاڵم
ژیانوكاروداهاتوپهروهردهكردنو
خزمهتگوزارییهیئهوروپا،كهئهمهش
ق���ورسوگرانه،ه���هروهكبهدحاڵیی
بوندروستدهكات،كهئهمبهدحاڵیی
بونهزۆرجارسهردهكێشێتبۆكێشهى
قوڵىخێزانییوواشدهكاتخێزانهكان
ك���هبهنی���ازیژیانێكىباش���ترروله
ههن���دهرانبكهن،كهچىل���هوێلهبهر

یهكههڵبوهشێنهوه.
ل���هئهوروپاوبهحوكم���یژیانمتیایدا
ول���هنزیك���هوهئاگاداربون���ملهژیانى
زۆرێكلههاوتاژنهكانم،دهرفهتىچونه
بهب���ێجیاوازیی تاكهكان پێش���هوهى
وادهكات ئهمهش���ه زۆره، رهگهزی���ی
ژن���اندهرگای���انلهس���هروااڵبێتبۆ
ئهوهىبتوان���نلهژیانیانداكۆمهڵێك
دهستكهوتوكارىجێشانازییبكهنبۆ
خۆی���ان،بهاڵمبیرۆكهیهكىههڵهلهالی
ئێم���هداباڵوبوهتهوه،كهئهوروپاوهكو
ههمو كه وێن���ادهكات، »تهمهڵخانه«
شتێكبۆتاكهكانمهیسهردهكاتبهبێ
ههوڵوكار،كهئهمهشس���هرلهبهرى

ههڵهیه.
كۆتارێنماییمنبۆژنانئهوهیه،بونى
ژیانێك���ىخۆشوبێماندوبونوئازار
وئالهنگاری���یلهئهوروپ���اوههندهران
دا،بونىنییه،بۆیهئهگهرخهیاڵهكهت
ئهمهی���ه،ههرلهئێس���تاوهكۆتاییپێ
بێنه،بۆئهوهىدوات���رلێتنهبێتبه

زۆنگاوولێیدهرنهچیت.
ب���هاڵمئهگهرب���هدواىئ���هوهىخۆت
بسهلمێنیوپهرهبهتواناوخۆتبدهیت
وبۆئهم���هشئام���ادهىبهرگهگرتنى
ناڕهحهتىوئ���ازاروههوڵدانىزۆری،
ئ���هوادهتوانی���تژیانێ���كبژێیت،كه

بهختهوهریتێدابهدهستبێنی.

هەڵبژاردنیژیانی
تاراوگەکۆمەڵێک
خۆشیوناخۆشی

هەیە

بونىژیانێكىخۆش
بهبێماندوبونو
ئازاروئالهنگاریی

بونىنییه
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◘ نه وژین، شانۆ ئیسماعیل

دایک دوای نۆ مانگ لە دوگیانى، 
هەستێکی خۆشی دەبێت کاتێک 
کۆرپەکەی لە ئامێزی خۆی دا 

دەبینێت, بەاڵم لەگەڵ ئەم هەستە 
خۆشەدا به شێك له  دایکان دوای 

مناڵبون توشی حاڵه تێكى دڵته نگیی و 
خه م ده بنه وه  كه  به  »خه مۆكی دواى 

مناڵبون« ناوده برێت.

د.النە هیدایەت، پسپۆڕ لە نەخۆشیەکانی 
دیدارێک���ى  ل���ە  مناڵب���ون،  و  ژن���ان 
رۆژنامەی )نەوژین(، باس���ی ئەم گرفتە 
دەکات، هۆکار و چارەس���ەره كانى رون 

دەکاتەوە.

* خەمۆک���ی دوای مناڵبون چیە؟ ئایا 
هەم���و دایکێک دوای مناڵبون توش���ی 

خەمۆکی دەبێت؟
خەمۆک���ی دوای مناڵب���ون حاڵەتێکی 
دەرونییە دایکان لەماوەی زەیستانی دا 

توشی خەم و دڵتەنگی دەبن و ئارەزوی 
گریان دەکەن، مەرج نیە هەمو دایکێک 
ل���ەدوای من���اڵ بون توش���ی خەمۆکی 

ببێت.

* حاڵەتەکانی خەمۆکی دوای مناڵبون 
چۆنە؟

ئ���ەم گرفتە لە ژنێکەوە ب���ۆ ژنێکی تر 
جیاوازە و لە س���ێ حاڵ���ەت پێکدێت،  
حاڵەتی یەک���ەم پێی دەوترێت )بلو(, 
خەمۆکی )غەمبار( خەمۆکیەکی کاتییە 
و دایکەکە هەست بە دڵتەنگی دەکات و 
حەزبە گریان دەکات، زۆر بیردەکاتەوە 
چ���ۆن مناڵەکەی بەخێو بکات و ئەرکی 
دایکایەت���ی بەجێ بهێنێت، ئەم حاڵەتە 
50%ی دایکان لەدوای مناڵبون دوچاری 

دەبن.
حاڵەتی دوەم پێی دەوترێت )دیپرێژن( 
واتا »خەمۆکی پەستی«، ئەم حاڵەتە 
لە حاڵەتی یەکەم قورسترە، لەم کاتەدا 
دایکەکە توڕەدەبێ���ت و زو هەڵدەچێت 
هەس���ت بە ماندویی و خەمێکی قوڵ لە 

ناخی دا دەکات، ئەم حاڵەتە لە )10بۆ 
15 %( لە دایکان توشی دەبن.

دەوترێ���ت  پێ���ی  س���ێیەم  حاڵەت���ی 
)سایکۆزس( واتا »خەمۆکی شێتی«، 
ئەم خەمۆکیە مەترسیدارە و دایکەکە وا 
هەس���ت دەکات تاوانی کردوە مناڵێکی 
هێناوەت���ە ژیانێک���ی ناخ���ۆش، بیر لە 
کوشتنی  خۆی و کۆرپەکەی دەکاتەوە، 
بەاڵم ئەم حاڵەتە دەگمەنە و لە )1%( 
لە دایکان دوای مناڵبون دوچاری دەبن، 
هەندێ لە ش���ارەزایان پێی���ان وایە لە 

هەزار ژن یەک ژن توشی دەبێت.

* هۆکارەکانی خەمۆکی دوای مناڵبون 
چیە؟

هەس���ت کردن بە بەرپرس���یاریەتی و 
زۆر بیرکردن���ەوە و دڵەڕاوکێ وادەکات 
دایکەکە توش���ی خەمۆک���ی بێت، یان 
وا هەس���ت بکات ناتوانێت و قورس���ه  
کەمخوێنی  هه روه ها  بەخێوبکات،  مناڵ 
و )ئەنیمی���ا( ئەم نەخۆش���یە هۆکاری 
کەمخوێن  دایکەکە  ئەگ���ەر  خەمۆکیە, 

◘ نه وژین،
ئامادهکردنی: هاوناز حه مه ره شید*

دوگیانى قۆناغێكى گرنگیی ژیانى 
ژنانه ، كه  زۆرجار كه میی هۆشیاریی 
و زانیاری له باره ى ئه م حاڵه ته وه ، 

واده كات پرۆسه كه  تاڕاده یه ك له الی 
ژنان ئاڵۆز بێت، به تایبه تى ئه و ژنانه ى 

به رنامه  بۆ ئه وه داده نێن دوگیان ببن.

ئەگەر تۆ هەوڵت داوە كە دوگیان بیت، 
چەند رێگەی���ەك هەیە بۆ ئەوەی بزانی 

ئایا دوگیانیت یان نا.

نیشانه كان
ئایا نیشانەكانی س���ەرەتایی دوگیانیت 
هەیە؟ ئەگەر هاتو یەكێك یان زیاتر لەم 
نیشانانەت هەبو، ئەوا كارێكی باشە كە 

بیر لە پشكنینی دوگیانی بكەیتەوە.
1. سوڕی مانگانەت دواكەوتوە.

2. هەستكردن بە ماندوبونێكی زۆر.
3. زو میزكردن.

4. هێڵن���ج و رش���انەوە ب���ە تایب���ەت 
بەیانیان.

5. هەستكردن بە تامی تاڵ لە دەمدا.
6. هەستیارتر دەبیت بۆ بۆنكردن.

7. رەقبون و ئازاری مەمكەكان.
ه���ەر دوگیانبونێك جی���اوازە، نیگەران 
مەب���ە ئەگ���ەر هاتو هی���چ یەكێك لەم 
نیشانەكان  ئەگەریش  نەبو،  نیشانانەت 

هەبو ئەوا پشكنینی دوگیانی بكە. 

چۆن دوگیانی دەردەكەوێت؟
دوگیانی دەردەكەوێت بە بونی هۆرمۆنی 

خهمۆكىدوایمناڵبونچییه؟

بهمنیشانانهوهدەزانیتدوگیانیت

بێتا ئێچ س���ی ج���ی )BHCG(، ئەم 
)هاوڕێى  وێالش���ەوە  لەالیەن  هۆرمۆنە 
مناڵ( دروست دەبێت لە دوای 3 تا 4 رۆژ 
لە چەقینی هێلكەی پیتراو لە ناوپۆشی 
مناڵ���دان، ئەم هۆرمۆنە لە پش���كنینی 
می���زدا دەردەكەوێت، بەاڵم پێویس���تی 
ب���ە كات هەیە تاوەك���و رێژەكەی زیاد 
بكات و لە پش���كنینەكەدا دەربكەوێت، 
باش���ترین كات بۆ ئەم پشكنینە بریتیە 
ل���ە تێپەرینی 10 رۆژ بەس���ەر بەرواری 

رودانی سوڕی مانگانە. 

بە چ رێگایەك پشكنینی دوگیانی 
دەكرێت؟

بە بەكارهێنانی ستریبكیتی تایبەت بە 
پشكنینی دوگیانی كه  لە دەرمانخانەكان 
دەس���تدەكەوێت و دەتوان���ی ب���ە پێی 
رێنماییەكان���ی بەكارهێنان���ی بە كاری 
بهێنیت لە ماڵەوە. باشترین كاتیش بۆ 

بێت ئەگەری خەمۆکی زیاترە. هه روه ها 
ئازاری نەشتەرگەری مناڵبون کاریگەری 
خەمۆکی دروست دەکات. یاخودهەست 
کردن ب���ە تەنیایی و پشتگوێخس���تنی 
دایک لەالیەن خێزان و هاوس���ەرەکەی. 
هه روه ها گۆڕانی هۆرمۆنەکان لە ماوەی 
دوگیانی دا به تایبه تى هەردو هورمۆنی 
)ئیس���ترۆجین( و )پرۆجسترۆن( بەرز 
دەبێت���ەوە، بەاڵم لە دوای مناڵبون نزم 
دەبنەوە و س���وڕی مانگان���ەی ماوەی 
حاڵه تێكى  دەس���تپێدەکات.  زەیستانی 
تریش هه یه  ك���ه  هەندێك دایک بەهۆی 
کەم���ی ش���یردان، ناتوانن ی���ان نازانن 
ش���یر بدەنە کۆرپەكه یان، بۆیە دڵتەنگ 

دەبن.

* ئای���ا بۆماوەیی کاریگەری لەس���ەر 
خەمۆکی دوای مناڵبون هەیە؟

بەڵێ، هەندێ لە دایکان دوای مناڵبون 
بەب���ێ بونی هیچ کام ل���ەو هۆکارانەی 
کە باس���كران توش���ی خەمۆکی دەبن، 
چونکە لە پێکهاتەی جیناتی خێزانییان 
دا خەمۆک���ی دوای مناڵبون هەیە و لە 
دایک و خوش���ک و پور به ش���ێوه یه كى 

بۆماوه یی، بۆیان دەمێنێتەوە.

* تەمەن تاچەند هۆکارە بۆ توش بون 
بەم گرفتە دەرونیە؟

بەڵ���ێ، هەندێك ل���ە دای���کان کاتێک 
لەتەمەنێکی بچ���وک دەبنە دایک، خەم 
و دڵەڕاوکێی���ان ال دروس���ت دەبێت لە 

بەخێوکردنی مناڵ.

* کۆمەڵگا هیچ رۆڵێکی هەیە لە توش 
بونی دایک بە خەمۆکی؟

بەڵ���ێ، قس���ەی دەوروب���ەر رەخنەی 
خێزان���ەکان ل���ە ش���ێوەو روخس���ار و 
رەگ���ەزی کۆرپ���ە کاریگەری بەس���ەر 

دەرونی دایکەکەوە هەیە.

لەدایکبون���ی  ل���ەدوای  دای���ک   *
هەمومناڵەکانی خەمۆکی دەیگرێت؟

نەخێر، مەرج نیە وابێت.

* چ���ۆن چارەس���ەری خەمۆکی دوای 
مناڵبون بکرێت؟

لەحاڵەت���ی یەک���ەم خەمۆک���ی غەمبار 
پێویس���تە دای���ک خواردن���ی ب���اش و 
تەندروس���ت بخوات و هاوس���ەرەکەی و 
خێزانی ل���ەدەوری بن نەهێڵن تەنیا بێ 
و ئاگایان لێى بێت،  پێویستە دایکەکە 
دەس���ت لە کۆرپەکەی بدات لە باوەشی 
بگرێت و ش���یری پێ ب���دات بۆئەوەی 

سۆزی بۆی بجۆڵێت.
حاڵەتی دوەم، واتا خەمۆکی پەس���تی،  
نابێ دایک و کۆرپە تەنیا بن و پێویستە 
هاوسەرو کەس���ە نزیکەکانی لە دەوری 
بن, ل���ەم حاڵەت���دا بەهۆی پەس���تی 
دایک پێویس���تە خێزانەکان هۆشیار بن 
و رەخن���ە لە رەگەزو روخس���ار کۆرپە 
نەگرن، چونکە گرفتی دەرونی لەس���ەر 
دایکەکە دەبێت، ئەم حاڵەتە پێویستی 
ب���ە چاودێری وردی پس���پۆڕی دەرونی 
و خێزانەکان هەیە و ئەگەر چارەس���ەر 
نەکرێت مەترس���ی هەیە ببێتە خەمۆکی 
حاڵەتی سێیەم، بۆیە پێویستە دایکەکە 
پیش���انی پزیشکی پس���پۆڕی دەرونی 
بدرێ���ت و دەرمان���ی بۆ بنوس���رێت و 
هاوسەر و خێزانەکەی پشتگیری بکەن 

و گرنگی پێ بدەن.
هه روه ها چارەس���ەری حاڵەتی سێیەم 
خەمۆکی شێتی پێوستە دایکەکە ببرێتە 
نەخۆش���خانەی دەرونی و چارەس���ەری 
ب���ۆ بکرێت، چونک���ە ئ���ەم خەمۆکیە 
مەترس���یدارە،  ئەگەر پشتگوێ بخرێت 
مەترسی کوشتنی کۆرپە و خۆکوشتنی 

دایکەکەی لێ دەکەوێتەوە.

* وەک دەڵێن خۆپاراس���تن باشترە لە 
چارەسەر، کەوایە چۆن رێگری بکرێت لە 
توش بون بە خەمۆکی دوای مناڵبون؟

پێویستە دایکان پێش مناڵبون لەدایک 
و خوش���ک و کەس���انی نزیکی خۆیان، 
ئەزمون شارەزایی لە بەخێوکردنی مناڵ 
و ماوەی زەیستانی وەربگرن، هه روه ك 
زانیاری���ی و هۆش���یاری ل���ه و باره یه وه  
وه ربگ���رن، ی���ان راوێژ به  پزیش���ك و 

كه سانى پسپۆڕ بكه ن.

ئه نجامدانى پش���كنینی دوگیانی بریتیە 
لە بەیانیان، چونكە بە درێژایی ش���ەو 
ئەو هۆرمۆنە رێ���ژە كەی زیادی كردوە 

لە میزدا.

ئەنجامی پشكنینی دوگیانی 
ئەنجامی پۆزەتیڤ )واتا ده ریبخات كه  
دوگیانی���ت( زۆر دڵنیا ت���رە، ئەنجامی 
نێگەتیڤ )وات���ا ده ریبخات كه  دوگیان 
نیت( رەنگ���ە هەڵەی���ەك روی دابێت، 

چونكە پش���ت دەبەس���تێت ب���ە كاتی 
پشكنینەكە، هەندێك ئافرەت لە یەكەم 
پشكنیندا ئەنجامەكەی نێگەتیڤ دەبێت، 
ئەنجامەكەیان  بەاڵم دوای هەفتەی���ەك 
پۆزەتی���ڤ دەبێت، ئەم���ە بەهۆی ئەو 
هۆرمۆنی دوگیانیەوەیە BHCG چونكە 
هێواش هێ���واش رێژەكەی زیاد دەكات، 
بۆیە رەنگە ئەنجامی نێگەتیڤ هەبێت و 

بەاڵم دوگیان بیت. 
ئەگەر هاتو ل���ە دوای دوبارەكردنەوەی 

پشكنینەكە ئەنجامەكەی هەر نێگەتیڤ 
بو و سوڕى مانگانەت نەبو، ئەوا پێویست 

دەكات سەردانی پزیشك بكەیت.
ئەگەر هاتو ئەنجامەكەت پۆزەتیڤ بو، 
ئەوا باش���تر وایە سەردانی پزیشك یان 
كەس���ی پس���پۆر بكەیت بۆ دڵنیابونی 

زیاتر و پشكنینی پێویست.

* به کالۆریۆس له په رس���تاریی ژنان 
و مناڵبون

باشترین كات 
بۆ ئه نجامدانى 

پشكنینی دوگیانی 
بەیانیانه
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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.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچ����ن كه پێش����تر خولێك����ى راهێنانیان 
له الیه ن رادیۆی ده نگه وه  بۆئه نجامدراوه و 
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، سێوه  محه مه د

تیشکی خۆر پێکهاتەیەکی فیزیکی 
گرنگە و پەیوەندی بەبەردەوامی 

ژیانی رۆژانەوە هەیە، هاوکات یەکێکە 
لە پێکهاتە سەرەکییەکانی ژیان و 

کاریگەری راستەوخۆی بۆ بەردەوامی 
ژیانی روەک و مرۆڤ و گیانلەبەر هەیە، 

ئەوەی ئێمە لەم بابەتەدا دەمانەوێت 
باسی بکەین، رادەی کاریگەریەتی 

لەسەر پێستى مرۆڤ و ئه و حاڵه ته  
باش و خراپانه ى له م روه وه  دروست 

ده بن.

تیش����کی خۆر بەس����ەرچاوەی سەرەکی 
دروس����تبوونی ڤیتامین D دادەنرێت بۆ 
جەس����تە، ئەم ڤیتامین����ەش پەیوەندی 
راس����تەوخۆی هەیە بە هەڵمژینی کانزای 
کالیس����یۆم لە ناو کۆئەندامی هەرس����دا، 
هەروەها گرنگە بۆ چەندین چاالکی لەناو 
جەس����تەدا، وەک: پارێ����زگاری کردن لە 

ئێسک و دانەکان و بەهێزکردنیان.
بۆ دەس����ت کەوتنی ڤیتامین D لە خۆر 
پێویس����تە خۆدان����ە بەرخۆرەک����ە تاقی 
بێ����ت، چونکە تیش����کی خۆر  بەیانیان 
تەنها لە بەیانیاندا ڤیتامین D دروس����ت 
دەکات، بەاڵم ل����ە کاتژمێر 10ی بەیانی 
ب����ۆ 4ی ئێوارە، ئەوکات تیش����کی خۆر 
بۆ پێست زیانبەخش����ە، چونکە دەبێتە 
هۆی دروس����تبونی پەڵە و وشکبونەوە، 
هه روه ك بۆ ئەو کەس����انەی پێس����تیان 
سپییە ئەگەری شێرپەنجەی پێست زیاتر 
دەکات. ئه مه  س����ه رباری ئه وه ی ئەگەری 
توشبون بە ئەگزیما )هەستیاری پێست( 

زیاتر دەکات.
تیشکی خۆر بۆ هەندێک نەخۆشی باشە، 
ب����ەاڵم زۆرب����ەی جار بۆ پێس����ت زیانی 

هەیە.
سەرەڕای سودەکانی خۆر بۆ تەندروستی، 

◘ نه وژین، شاران به رزنجی

له  ژینگه ى رۆژهه اڵتیی و به تایبه ت 
عه ره بیی دا، كه مجار ژنانێك 

هه ڵده كه ون كه  وه كو )زەها حه دید( 
ببنه  خاوه نى ناوبانگ و جێپه نجه و 

ده ستیان له  بوارێكدا دیاریی بكه ن كه  
وه ها ناسراوه  ته واو نێرانه یه .

له كاتێك����دا ده رفه ت����ى كار و هه روه ه����ا 
داهێنان بۆ ژنان له  بوارى ئه ندازیاریی دا 
زۆر كه م یان سنورداره ، ژنێك له عێراقه وه  
ئه م بۆچونه  س����ه راپا ده گۆڕێت و به كاره  
ناوازه كانى، س����ه رنجی ن����ه ك واڵته كه ى 
به ڵكو جیهانیش بۆخۆی راده كێش����ێت، 
هه ت����ا وایلێدێ����ت ی����ادی له دایكب����ون و 

هاتنه دونیای، له الیه ن كۆمپانیایه كى وه كو 
»گ����ۆگڵ«ه وه ، به  فه رمی����ی بكرێته وه و 
وێنه كه ى بخرێته  سه ر روپه ڕى سه ره كی 

ماڵپه ره  فه رمیه كه ى.
كه وایه  ئه م ژنه  چیی كردوه و بۆچى وه ها 

ناسراوه ؟
زەها حەدید، لە 31ی ئۆکتۆبەری ساڵی 
1950 لە بەغ����دادی پایتەختی عێراق لە 
خانەوادەیەکی رۆشنبیرو خوێندەوار هاتە 
بون، باوکی وەزیری ئابوری عێراق بو لە 

ساڵی 1958�1960.
زەها، هەتاوەکو خوێندنی دواناوەندیشی 
تەواو ک����رد هەر لە عێراق بو، پاش����ان 
ب����ۆ بەدەس����تهێنانی بڕوانامەی بیرکاری 
لەس����اڵی 1970 روی کردە لوبنان و لە 
زانک����ۆی ئەمریکی لوبنان����ی لە بەیروت 

دەستی بەخوێندن کرد.
پاش����ان )زەه����ا( ب����ۆ بەدەس����تهێنانی 
بڕوانامەی زیاتر روی کردە بریتانیا و لەوێ 
 Architectural قوتابخانەی تەالرسازی
 Association School of
Architecture تەواوکردو ئەوجا چەند 
تەالرسازیدا  لەبواری  شارەزای  کەسێکی 
ناسی و پێکەوە ئۆفیسێکیان دانا بەناوی 

.Metropolitan Architecture
لەس����اڵی 1979 بو بەخاوەنی ئۆفیسی 
تایبەتی خۆی، س����اڵی 1983 ئەو ساڵە 
بو کە )زەها( ناوبانگی لە هەمو جیهان 
دەرکرد، ئ����ەوەش دوای ئەوەی کە بوه  
براوەی پێش����بڕکێیەک بۆ دروستکردنی 
.hong kong لوتکەی هۆنگ کۆنگ

زەه����ا، بەیەکەم ژن دادەنرێت لە مێژوی 

هه مو شتێك له باره ى کاریگەری تیشکی خۆر لەسەر پێست و جەستە

زەها حەدید، ئه ندازیارێكى جیاواز

بە پێچەوانەوە بەرکەوتنی تیشکی خۆر 
بۆ ماوەیەکی زۆر زیانی دەبێت، دەبێتە 
هۆی وشکبوونی پێس����ت و کۆبونەوەی 
چەوری لەژێر پێستدا و زۆر بونی زیبکە 
و  زیادبونی خانە مردوەکانی پێس����ت و 
چرچ بون و دروس����ت بونی پەڵە لەسەر 

پێست.
زیانه كانیش، له م خااڵنه ى خواره وه دا به  

پوختى ده خه ینه  رو:
1. ش����ێرپەنچەی پێس����ت. لە ئامارێکدا 
ئه وه خراوه ته ڕو کە لەس����ێ کەس����دا له  
جیه����ان کە توش����ی ش����ێرپەنجە ئەبن، 
یەکێکیان ش����ێرپەنجەی پێستە. 90%ی 
ش����ێرپەنجەی  بە  توش����بون  ه����ۆکاری 
پێس����تیش خ����ۆرە. لە هەندێ����ک واڵتدا 
ژمارەی ئەو کەس����انەی بە شێرپەنجەی 
پێس����تەوە گیان لە دەس����ت دەدەن زۆر 
زیاترە لەو کەس����انەی کەبەهۆی روداوی 

هاتوچۆوە گیان لە دەست دەدەن.
2.  )مێلە نوما(، کوش����ندەترین جۆری 
شێرپەنجەی پێس����تە، بەیەکجار سوتان 
لەبەر تیشکی هەتاو بەپلەیەکی زۆر بەرز 
لە تەمەنی مناڵیدا، ئه گه رى  توشبون بە 

مێلە نۆما  دو ئەوەندە زیاتر دەکات.
پاڵکەوت����ن لەژێ����ر تیش����کی خ����ۆر بۆ 
مەبەستی بڕۆنزیکردنی پێست خراپترین 
كاره  بۆ توشبون به م نه خۆشیه . ئەگەری 
توش����بون بە مێلە نوم����ا 75% زیاتر بۆ 
ئەو کەس����انەیه  ته مه نیان لە 30 س����اڵ 

بەسەره وه یە . 
ب����ۆ کەمکردنەوەی کاریگەری تیش����کی 

هەتاو ئەتوانی رەچ����اوی ئەم رێنمایانە 
بکەیت:

1. وەرزش����ی قورس ئەنج����ام مه ده ، بۆ 
ئەوەی توش����ی وش����کبوونەوە و هیالکی 

زۆر نەبیت.
2. خواردن����ەوەی بڕێک����ی زۆر ئ����او و 

شەربەتی فرێشی.
3. بەکارهێنانی کرێمی دژە خۆر.

4. بەکارهێنان����ی چاویلکەی بەرهەتاو و 
کاڵو.

5. ئۆتۆمبێل لەبەر تیش����کی خۆر بەجێ 
مەهێڵە، چونکە لەم����اوەی 10 خولەکدا 
پل����ەی گەرمای ن����اوەوەی ئۆتۆمبێلەکە 

دەگاتە 75 پلەی سەدی.
6. لەبەرکردن����ی جلوبەرگ����ی س����وک و 

تەنک.

 Pritzker تەالرس����ازیدا ک����ە خەاڵت����ی
Architecture Prize وەرگرت کە ئەم 
خەاڵتە وەکو خەاڵتی نۆبڵ دادەنرێت بۆ 

تەالرسازی.
دواتری����ش لە س����اڵی 2010 دوای ئەوەی 
کە دیزاینێکی ن����اوازەی بۆ مۆزەخانەی 
MAXXI دروس����تکرد لەش����اری رۆما، 
 Royalک����ردی ب����ە ب����راوەی خەاڵت����ی
 Institute of British Architects

.)RIBA( Stirling Prize
نەخش����ەی  دەیان  ئ����ەوەش  دوابەدوای 
دروس����تکرد و چەندی����ن خەاڵتی مەزنی 

تری پێ بەخشرا.
لەساڵی 2012 نازناوی Dame��ی لەالیەن 
ئیلیزابێس����ی دوەمی ش����اژنی بریتانیاوە 
پێ بەخش����را، بەیەک����ەم ژن و تاقە ژن 
دادەنرێت کە مادالیای ئاڵتونی شاهانەی 
 Royal پێ بەخشراوە لەالیەن رێکخراوی
Institute of British Architects لە 

ساڵی 2015
دیزاینه كان����ى ئه م ژن����ه  ئه ندازیاره  زۆر 
و جی����اوازن، ل����ه  زۆر پارچ����ه ى زه ویی 
داده بینرێ����ن، ئه گه رچی ه����ه ر یه كه یان 
به اڵم  تایبه تمه ندیه كه وه یه ،  به  ش����ێوه و 
هه موی����ان ل����ه وه دا له ی����ه ك ده چن كه  
عه قڵێكى داهێنه رانه یان له  پش����ته وه یه ، 

كه  ئه ویش )زەها حه دید(ه .
وه ك هه میش����ه  مه رگ ده بێت����ه  رێگر له  
هاتنه بون����ى به ره����ه م و داهێنانى نوێ، 
ئه مه ش به رامب����ه ر به  )زەها( روده دات. 
ئه و كاتێك هێشتا به رده وام بوه  له كارى 
دیزاین����ی ئه ندازیاریی، ل����ە تەمەنی 65 
س����اڵیدا  و ل����ه  ب����ه روارى 31ى ئادارى 
2016، بەهۆی جەڵتەی دڵەوە لە شاری 
میام����ی لە ویالیەت����ی فلۆریدای ئەمریکا 

کۆچی دوایی کرد.

ب����ۆ بینین����ی ش����اکارە ناوازەکانی ئه م 
خانمه  ئه ندازیاره ، دەتوانن سەردانی ئەم  

وێبسایتە بکەن:
www.zaha-hadid.com

تیشکی خۆر 
بۆ دەبێتە هۆی 

دروستبونی پەڵە و 
وشکبونەوە



كچێكبۆندهبهخشێتهوه
◘ نەوژین، فاتمە جومعە

كاتێك )جوان( له  بوارى خوێندن 
دا سه ركه وتو نابێت، له بری ئه وه ى 

وه كو كچانى تر ده ست له  دونیا 
هه ڵبگرێت و خۆی بخزێنێته  كونجی 
ماڵه وه ، بڕیار ده دات نه وه ستێت و 

ئه و به ره وپێشه وه چونه ى له خوێندن دا 
به دیی نه هێناوه ، له  بوارى كاركردندا 

به دیی بێنێت.

چیرۆكى ئ���ه م كچه  له م س���ه ره تایه وه  
ده س���ت پێده كات، ت���ا ده گات به وه ى 
خ���ۆی له  ب���وارى فرۆش���تنى عه تر دا 
بدۆزێته وه و وه كو یه كه مین كچ له كه الر، 
ده س���ت به  ئیشكردن له  دونیای بۆن و 

به رامه دا بكات.
ج���وان محه مه د، 27 س���اڵ، وەکخۆی 
دەڵێ���ت یەک���ەم کچ���ە ل���ە ک���ەالردا 
سەرقاڵی کاری فرۆش���تنى بۆنه ، نه ك 
ه���ه ر ئه مه ش، به ڵكو س���ه لیقه  و حه ز 
و تواناكان���ى خۆیش���ی له م ب���واره دا 
به كارهێناوه ، به ش���ێوه یه ك كه  ئێس���تا 
ئه و هه ر به ته نها بۆن نافرۆشێت، به ڵكو 
بۆنیش ده گرێته وه و به  تێكه ڵكردنى بۆن 
و م���اده ى دیكه ، بۆنى ن���وێ و تایبه ت 

دروست ده كات.
ك���ه  پرس���یاری ئه وه م���ان لێكرد چۆن 
ئ���ه م كاره ى ده س���تپێكرد، ئه و تۆزێك 
بۆ پێش���تر گه ڕایه وه ، بۆ كاتێك كه  نه  
فرۆشیاری بۆن بوه ، نه  بڕوایشی كردوه  

رۆژێك له م بواره دا رچه  بشكێنێت.
وتى: »ل���ەدوای ئەوەی ل���ە پۆلی 12 
نمرەیەکی باشم بەدەست نەهێنا، بۆیە 
بڕیارمدا کە دەس���ت بکەم بە کارکردن 
به تایبه ت كه پێشتریش هه ر كارم كردبو، 

به اڵم ئه مجاره  به  گوڕێكى زیاتره وه«.
ئاماژه ى به وه شكرد »لەگەڵ دەستکردنم 
پیش���ەی  کومەڵێ���ك  بەکارک���ردن 
جی���اوازم تاقیکردوە، وەک: کاش���ێری 
س���وپەرمارکێت، ئاماده كردنى ترشیات 

و... هتد«.
زۆرجار  ك���ه   ئه وه ناش���ارێته وه   جوان، 

روبه ڕوى ئاسته نگ و رێگریی بوه ته وه  بۆ 
ئه وه ى واز له كاركردن بهێنێت. له وباره وه  
وتى: »زۆرج���ار خێزانەکەم رێگربوون 
دەیانبینی  ک���ە  ب���ەاڵم  لەکارکردن���م، 
چەن���د بە گەرموگوڕیی���ەوە کاردەکەم، 
ئازادییان پێ���دام بۆ كاركردن، هه ربۆیه  
رێنمایی كچان ده كه م به وه ى سه رباری 
رێگری���ه كان به رده وام ب���ن له هه وڵدان، 
بەوەی  دەتگەیەنێت  بەردەوامی  چونكه  

دەتەوێت«.
له ب���اره ى یه كه م س���اتى تێكه ڵبونى به  
پیشه ى فرۆش���تن و گرتنه وه ى بۆنه وه ، 
)ج���وان( وتى: »لەگ���ەڵ کارکردنم لە 
س���وپەرمارکێتێکدا، کاری تێکەڵکردنی 
بۆنم دەکرد، س���ەرەتا کارەکەم بەالوە 
قورس بو، چونکە هیچ ش���تێکی وه هام 
لەبارەی���ەوە نەدەزان���ی و کارەک���ەش 
پێویس���تی بە وردی و سه لیقه یه كى زۆر 

هه بو«.
ب���ه اڵم دواى ئه وه ى ب���ه رده وام ده بێت، 
كارامه ییه ك���ى باش له م ب���واره دا په یدا 
ده كات و بۆخ���ۆی زۆر ج���ۆری ب���ۆن 
ل���ه  تێكه ڵك���ردن و گرتن���ه وه ى بۆنى 
ئه م���ه ش  دیك���ه وه  دروس���ت ده كات، 
باشیی  پێش���وازیی  كڕیارانه وه   له الیه ن 

لێده كرێت.
ئه م پێشوازیه  باشه ، پاڵنه رى ده بێت بۆ 
ئ���ه وه ى رو له م بواره ى كاركردن بكات، 
هه ربۆیه  ئه مجاره  له  فرۆشگایه كى تایبه ت 
به  جوانكاریی ده ستبه كارده بێت به ناوى 
كاركردن،  ماوه ی���ه ك  پ���اش  )دوبرا(، 
به ش���ێكى تایب���ه ت له و فرۆش���گایه  بۆ 

بوارى بۆن ده كاته وه .
كردنه وه ى ئه م به ش���ه  تایبه ته ، وادیاره  
له الی���ه ن ژنانه وه  مایه ى خۆش���حاڵییه ، 
چونك���ه  له  به رهه مه كانى فرۆش���گاكه و 
به تایبه ت ئه وانه ى خودى )جوان( خۆی 

دروستیان ده كات، رازیین.
روناک ئه حمه د، 45 ساڵ، له  فرۆشگاكه ى 
)جوان( دا كه  ب���ۆ كڕینی بۆن هاتبو، 
چاومان پێكه وت. وتى: »بۆنه كانى زۆر 
خ���ۆش و تایبه تن، هه ربۆی���ه  به رده وام 
س���ه ردانى ده كه م و بۆنى له ال ده كڕم، 

بهپرۆژهى»رهگىشین«باسلهخهمهكانىژناندهكات
◘ نه وژین، دلێر عه بدولڕه حمان

خانمه  هونه رمه ندێكى كورد بڕیار 
ده دات به  تێكه ڵكردنى كارى فۆتۆ 
و نیگاركێشیی، ئازاره كانى ژنان 

به رجه سته  بكات، پرۆژه یه كی 
تایبه تیش به ناوى »ره گی شین« له م 

روه وه  ئه نجام ده دات.

خانم���ه   س���اڵ،   31 باب���ان،  ش���ارا 
فۆتۆگرافه ر و ش���ێوه كارى كورد، چه ند 
س���اڵێكه  س���ه رقالی كاری نیگاركێشی 
و فۆتۆگرتن���ه ، له ئێس���تادا پرۆژه یه كى 
تێكه ڵكردنى  كه   ده ستداوه تێ  هونه ریی 

ه���ه ردو بواره كه یه ، ئه م تێكه ڵكردنه ش 
جگه  له  الیه نه  ستاتیكیاكه ى، هاوكات 
بۆ خستنه ڕوى كۆژان و ئازارى ژنانه  له  

كۆمه ڵگادا.
پرۆژه كه ى )شارا( كه  ناوى ناوه  »ره گی 
ش���ین«، وه كخۆی ئاماژه ى بۆ ده كات 

»هه م ره خنه یه و هه میش سكااڵ«.
ب���ۆ )نه وژین( وتى: »پ���رۆژه ى ره گى 
ش���ین هه م ره خنه یه  و هه م س���كااڵ، 
هه م���و به ریه ككه وتنێكم له  ئێس���تا و 
رابردو كه  ئازارم بدات و وزه م لێبه رێت، 
له گ���ه ڵ خۆى ئه مب���ات و بۆمن ئه بێته  

پرۆژه یه كى هونه رى«.
وتیشى: »باگگراوندى ره نگى شین له  
پرۆژه كه م���دا هه مو ئ���ه و ناعه داله تییه  
كۆمه اڵیه ت���ى و رۆچ���ون و الوازبون���ى 
مرۆڤایه تییه یه  ك���ه  من به رى كه وتوم، 
ش���ین پڕه  له  س���كااڵى پڕ له  ئازارى 

دوێنێ و ئه مڕۆ«.
ئه م پرۆژه یه  ئه گه ر له  بیرۆكه دا جیاواز 
و تایبه ت بێت، ئه وا له نمایش���كردنیش 
دا زۆر تایب���ه ت ت���ره ، به وپێی���ه ى له  
پرۆژه كه ى  راب���ردودا  ماوه كان���ى 
له  نێ���و مزگه وتێ���ك دا نمایش 
كرد، به مه ش بو ب���ه  یه كه مین 
ژن���ه   هونه ری���ی  پێش���انگاى 
هونه رمه ندێك���ى ك���ورد كه  له  

مزگه وت دا نمایش بكرێت.
مزگه وت  هه ڵبژاردنى  له باره ى 
بۆ نمایشكردنى پێشانگاكه ى 
ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: 
ن���ى  د ر ا »هه ڵبژ
مزگ���ه وت 

ئ���ه و  هه م���و  ب���ۆ  ده گه ڕێت���ه وه  
به ریه ككه وتنانه ى من له  رابردو، ئێستا 
شوێن به ش���ێكه  له  پرس���یار و وه اڵم، 
به شێكى سه ره كییه  له  ئێستا و پرسیاره  

له  رابردو«.
له باره ى كاردانه وه و ره خنه و سه رنجه كان 
له باره ى ئه و هه نگاوه ى، )ش���ارا( وتى: 
»ئه م���ه  یه كه مجاره  له مێ���ژوى هونه ردا 
پێشانگایه كى هونه رى به ئازادانه  بچێته  
ش���وێنێكى ئاینى ئیس���ام، هه میش���ه  
بیرۆكه ى نوێش ره خنه ى لێده كه وێته وه ، 
پێموای���ه  ئه مه  یه كه مینج���اره  هونه رى 
شێوه كارى به وش���ێوه  گه وره یه  پرسیار 
و وه اڵم دروس���ت بكات و ببێته  باس���ی 
خه ڵك به بێ جیاوازى، هه رچه نده  توشی 
كۆمه ڵێ���ك هه ڕه ش���ه ى زۆریش بومه وه  

له سه رى«.
بۆچونێ���ك وه ك���و ع���اده ت و نه ریتی 
لێهاتوه ، كه  پیاوانى ئاینی تاڕاده یه كى 
زۆر ل���ه  كایه ى هونه ر ب���ه ده ر ده كرێن، 
به اڵم )شارا( وه كو هونه رمه ندێك دژى 

ئه م بۆچونه  ده وه ستێته وه .
له وباره وه  وتى: »مامۆستایانى ئایینیش 
پێویس���تیان به وه ی���ه  به ریه ككه وتنیان 
له گ���ه ڵ هون���ه ر هه بێ���ت، پێش���وازى 
مامۆستایانى ئایینى بۆ پێشانگاكه م بۆ 

من جێی دڵخۆشی بو«.
ره نگه  هه ر ئ���ه م بۆچون و قه ناعه ته ش 
بێت كه  ئه و خانمه  هونه رمه نده ى مكوڕ 
كردوه  كه  به ته نها نمایشێك قنیات نه بێت 
و ئێس���تا ده یه وێت له  په رس���تگاكانى 
دیك���ه ش پرۆژه ك���ه ى نمای���ش بكات. 
وه كخۆی وتى: »پرۆژه ى )ره گى شین( 
به رده وامى ده بێت بۆماوه ى یه ك س���اڵ 
و پانم هه یه  بیبه مه  زۆرترین په رستگا 

و شوێن«.

ن���ه ك هه ر بۆخ���ۆم به ڵكو ب���ۆ خزم و 
کەسوکاریشمى دەبەم«.

ئه گه رچ���ی ئ���ه و بۆنان���ه ى ماركه ن و 
له الی���ه ن كۆمپانی���ای تایبه تمه ن���ده وه  
دروست ده كرێن زۆرتر به  بره ون، به اڵم 
هه ندێك له  ئافره تان به تایبه تى بۆ ئه و 
بۆنانه  س���ه ردانى )ج���وان( ده كه ن كه  

خۆی ئاماده یان ده كات.
دونی���ا مه زڵوم، 18 س���اڵ، خویندکار، 
له باره ى س���ه ردانكردنى فرۆش���گاكه ى 
)ج���وان(ه وه  وت���ى: »م���ن زیاتر لە 
جۆرەکانی تر، بۆنى تیکەڵەم پێباشه و 
بەکاردێنم، چونک���ە بۆنێکی تایبەته  و 

نرخیشی گونجاوه «.
باسله وه ش���ده كات ب���ه  مامه ڵه كردن���ى 
)جوان( ئاس���وده یه ، ئه مه ش وایكردوه  

به رده وام سه ردانى بكاته وه .
له باره ى ئه وه ى چۆن خۆی بۆن دروست 
ده كات، )جوان( رونكردنه وه ى زیاترى دا 
»ئه و بۆنانه ى كه  بۆمان دێن به زۆری له  
به غداوه  دێن و جۆریان جیاوازه ، منیش 
به پێ���ی گونجاوییان تێكه ڵیان ده كه م و 
ماده ى دیكه یان به سه ردا ده كه م و پاش 
تاقیكردنه وه و به پێی سه ركه وتنی، بۆنی 

دیكه یان لێدروست ده كه م«.
باسیله وه ش���كرد ك���ه  له خۆدان���ى بۆن 
س���ه لیقه ى تایبه تى ده وێت، كه  به پێی 
ره گ���ه ز و ته مه ن و وه رزه كان ده گۆڕێت 
و ل���ه و روه ش���ه وه  رێنمای���ی ده دات به  
فرۆش���یاره كانى و بۆن���ى تایبه تیان بۆ 

ئاماده  ده كات.
وادیاره  ئه م كچه  نایه وێت هیچ كڕیارێكى 
له ده س���ت ده ربچێت ته نانه ت ئه وانه شى 

كه  هه ستیارییان هه یه  به  بۆن، چونكه  
وه كخ���ۆی وت���ى: »بۆئه وان���ه ش بۆنى 

تایبه ت و گونجاومان هه یه «.

خێزانەکەم دەیانبینی 
بە گەرموگوڕییەوە 
کاردەکەم، ئازادییان 

پێدام


