
ژمارە )42( حوزه یرانی 2020
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ژنــان )%1.6(ی هێزە ئەمنیەکانى 
گه رمیان پێکدەهێنن

ئــه و ژنانــه ى رو له  شــه ڵته ره كان ده كه ن 
روبه ڕوى بێزران ده بنه وه             ««4

)پاریا( ده ستپێشــخه رییه كی رۆژنامه وانی 
 ژنانی گه رمیان                         ««9

ئه زمونی ژنه  په رستارێكی توشبوی كۆرۆنا                     
            10»»

◘ نه وژین

رێژه ى به شداریی ژنان له  هێزه  
ئه منیه كان دا له گه رمیان به  به راورد 

به  پیاوان  زۆر كه مه  و ده گاته  %1.6، 
چاالكوانیش گرێی ده ده نه وه  به  

هۆكارى  كۆمه اڵیه تیه وه   . 

بنكۆڵــكاری  به دواداچونێكــى  به پێــی 
)نه وژیــن(، رێــژه ى رۆڵگێــڕان و بونى 
ژنان لــه   هێزه  ئه مینه كان دا له گه رمیان 
زۆر كــه م و ســنورداره ، به شــێوه یه ك 
نــاگات به    2%، هــه روه ك لە کۆی چوار 
بەڕێوبەرایەتــی ئەمنــی لــە گەرمیــان 
به شــدارن.  راده ى  جیــاواز  بــه   ژنــان 
زۆرترین به شــدارییان له  بەڕێوبەرایەتی 
بەرەنگاربونــەوەی  توندوتیژی خێزانی و 

ژنانه ، كه  ٣٧ ژن لە ريزه كانی دایه   . 
فریاد هیدایەت، وتەبێژی بەڕێوبەرایەتی 
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزانی و 
 ژنانی گەرمیان، لەبــارەی ئەو رێژەیەی 
لــە ناو هێزەکانیان دا هەیە وتى: »ئەم 
 رێژەیە ئێستا هەیە لە گەرمیان زۆرباشە 

بەبەراورد بە ناوچەکانی دیکە «.
بەشــداریەکە لە بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی 
گەرمیان به  ژماره  بریتییه  له  )٣1( ژن، 
 لــه و رێژه یه  هه مویان پۆلیســن و ته نیا 
یــەک ژن پلەی عەمیــدی مافپەروەرە و 
 لێپرسراوی بەشی پۆلیسی کۆمەڵگه ییه   . 
هــاوکات ژنــان کەبەشــدار لــەم دەزگا 
ئەمنیانە بەشــی زۆریــان کاری ئیداری 

متمانەکردن بە ژنانی پارێزەر زیادیکردوە ««6

ئەو ژنە شاعیره ى 
به سه ر شیرپه نجه دا 

سه ركه وت
7»»  

دەکەن  نەوەک مەیدانی . 
گەرمیــان  هاتوچــۆی  وتەبێــژی  وەک 
ئامــاژەی بــۆ دەکات کە ئەو ٩ ژنه ى لە 
 ریزەکانی هاتوچۆى گەرمیان کاردەکەن، 

كاره كانیــان مەیدانی نیــه ، به ڵكو كارى 
 ئیداری دەکەن . 

ئــه م ره وشــه  لــه  زۆربــه ى ده زگاكانى 
تریشــدا هه یه  و به شــداریی ژنان زۆرتر 

كــورت  كارگێڕیه كانــدا  لــه   كاروبــاره  
كراوه ته وه   . 

دەســت  زانیاریانــەی  ئــەو  پێــی  بــە 
)نەوژیــن( کەوتــون، کەمتریــن رێژەی 

بەشــداری  ژنان لە ریزەکانی ئاسایشــی 
گەرمیانە کە ته نها 6 ژنه   . 

دەقی ئەو راپۆرتە لە الپەڕە )٣(ی ئەم 
ژمارەیەی )نەوژین( دا دەخوێننەوە . 

◘ نه وژین

ژماره ی گیان له ده ستدان به هۆی 
كۆرۆنا تا ئێواره ی 2020/6/2٧ بریتیه  

له  12 حاڵه ت، پێنج حاڵه تیان  ژنن.

به پێی ئاماره كانی وه زاره تی ته ندروستی، 
له  پاش باڵوبونه وه ی ڤایرۆسی كۆرۆناوه  
له گه رمیان تا به رواری 2020/6/2٧، 12 
كــه س گیانیان له ده ســتداوه  كه  ٧ پیاو 

و 5 ژنن.
ئاماره كــه  ده ریده خات یه كــه م هاواڵتی 
كــه  له  گه رمیان به هۆی كۆرۆناوه  گیانی 
له ده ســتدا ژنێــك بــو، دوا ژنیــش كه  
به هه مان ڤایرۆس گیانی له ده ستداوه  له  

رێكه وتی 2020/6/2٧ بوه .
هاوكات به پێــی ئاماره كانــی وه زا ره تی 
تو شــبوانی  ژمــاره ی  ته ندروســتی، 
ڤایرۆسی كۆرۆنا له گه رمیان تا ئێواره ی 

2020/6/2٧ )658( كه س بون .
هــاوكات وه زاره ته كه  رونی نه كردوه ته وه  
لــه و رێژه یه  چه ندی لــه  ره گه زی نێره  و 

چه ندی له  ره گه زی مێیه .
له ســه ر ئاســتی هه رێمی كوردستانیش 
كۆی توشــبوانی ڤایرۆسی كۆرۆنا هه تا 
گه یشــتوه ته    2020/6/2٧ رێكه وتــى 
گیــان  كــۆی  و  هاواڵتــی   )55٣٣(
له ده ســتدانیش بــه و ڤایرۆســه  )180( 
حاڵه ته ، هــاوكات كــۆی چاكبونه وه ش 

گه یشتوه ته  )16٣4( حاڵه ت.

گه رمیان: 5 ژن به  كۆرۆنا 
گیانیان له ده ستداوه 



كۆمهڵ

◘ نهوژین،سروهكهریم

بەهۆینائاشناییونامۆییبابەتهكهوه،
بهشێكلهوژنانهىبۆپاراستنى

ژیانیانوچارهسهركردنىكێشهكانیان
رولهماڵیداڵدهدانىژناندهكهن،
لهدواىگهڕانهوهیانتوشىبێزرانو

كێشهىدیكهدهبنهوه.

ماڵــیداڵدهدانىژنانىههڕهشــهلێكراو
كــهبه)شــهڵتهر(ناودهبرێــت،لهزۆر
شــاروپارێزگاىههرێمدابونىههیه،
بــۆلهخۆگرتنــىئهوژنانــهىروبهڕوى
مهترســیییانههڕهشهدهبنهوهلهسهر

ژیانیان.
ئهوژنانهىرولهشهڵتهرهكاندهكهن،
ســهرباری كــه دهكــهن لــهوه بــاس
چارهســهركردنىكێشــهكانیان،بــهاڵم
بهرامبهریــان خێزانهكانیــان رهفتــارى

گۆڕاوه.
ژنێكــى خــوازراوى نــاوى ئاوێــزه،
گهرمیانه،بەهۆیکێشەیەکیخێزانیهوه
پەنــایبۆشــەڵتەربــردەو)١٠(رۆژ

لەوێداماوهتهوه.
وتــى:پــاشئــهوماوهیــهکێشــەکەم
چارەســەرکــراوگهڕامــهوهماڵــهوه،
ئهمــهشمایــهىدڵخۆشــیمبــو،بهاڵم
ئــهوهىنیگهرانــىكــردم،ئهوهبــوكه
پــاشگهڕانهوهمههڵســوكهوتىماڵهوه
وتهنانهتدهوروبهریشلهگهڵمداگۆڕا.
خێزانهكــهى كــه لــهوهدهكات بــاس
پێیانوایــهئهوتوشــیعهیبهىكردون،
لهكاتێكــدائــهوهىئــهوكردویهتــىبۆ
چارهســهركردنىكێشهكهىوپاراستنى

ژیانىبوه.
كاتیــی شــهڵتهرێكى گهرمیانــدا لــه
داڵدهدانــىژنــانههیه،كهبــۆماوهى
)72(كاتژمێــرژنانێــكلهخۆدهگرێــت
كــهههڕهشــهیانلهســهربێــت.ئــهو
شــهڵتهرهســهربــهوهزارهتــىكارو

ئهوژنانهىرولهشهڵتهرهكاندهكهنروبهڕوىبێزراندهبنهوه
2ژمارە)42(حوزهیرانی2٠2٠

كاروبــاریكۆمهاڵیهتیه،ئهوژنانهشــى
رویلێدهكــهنلهرێگهىبهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربونــهوهىتوندوتیــژیدژبــه
ژنانوبهفهرمانوئاگادارییدادوهرى
تایبــهتبــهدۆســیهكانىتوندوتیژی،

دهنێردرێن.
وتهبێــژی هیدایــهت، فریــاد رائیــد:
بهرهنگاربونــهوهى بەڕێوبەرایەتــی
توندوتیژیخێزانىوژنانلهگهرمیان،
ناردنــى ژمــارهى بهوهكــرد ئامــاژهى
كهیســهكانىژنانبۆشــهڵتهرلەساڵی
و بــوه حاڵــەت )33( )2٠١٨(دا
لــە)2٠١9(دا)27(حاڵــەتولهپێنج
مانگیسەرەتای)2٠2٠(دا)7(حاڵەت

بوه.
ئــهوژنانــهىرولــهشــهڵتهردهكهن،
بهگوێــرهىچهنــدرێكارێكــىیاســایی
وكارگێڕیــیوپــاشچارهســهركردنى
كێشــهكهیوبهڵێندانىكهسوكارهكهى
بــهپاراســتنى،ئــهوكاتبــهفهرمانى
دادوهرورهزامهندىخودیژنهكه،رێگه

دهدرێتبچێتهوهناوخێزانهكهى.
ئامــاژهى هیدایــهت، فریــاد رائیــد:
بهوهكــرد:ئهگــهردادگادڵنیابێــتلە
نەبونیمەترســیلەســەرژیانیژنهكه،
ئــەوکاتداواکــەیقبــوڵدەکاتبــۆ
جێهێشــتنىشــهڵتهروگهڕانــهوهىبۆ
نــاوخێزانهكهى،هــهروهكبهڵێننامهى

)تعهد(پاراســتنیژیانــیژنهكهشبه
كهسوكارهكهىپڕدهكرێتهوه.

كێشــهىبهشــێكلهوژنانهئهوهیهكه
پاشگهڕانهوهیانبۆناوخێزانهكانیان،
توشــیههڵوێســتىخــراپوهێرشو

بێزراندهبن.
شــنه،ناوىخــوازراوىكچێكىتهمهن
)2٠(ســااڵنه.پــاشگهڕانــهوهىلــه
خێزانهكــهى شــهڵتهرهوه،رهفتــارى

بهرامبهرىخراپتربوه.
بــهخهمباریهوهوتــى:خێزانەکەموەک
بەشــێکلەخۆیانلێمناڕواننوحسابی
مرۆڤێکــیخراپمبۆدهكــهن،بهرقهوه
رهفتارملهگهڵدهكهن،ئهمهشتوشــی

خهرجیی،كێشهقورسهكهىهاوسهران

◘ نهوژین،ئاالعادل

ئهگهرچیدوساڵیهكیانخۆش
ویست،كهچىنهیانتوانى6مانگ

لهگهڵیهكدابژین،ئهویشبههۆیئهو
جیاوازییهىلهبیروبۆچونیانداههبو
لهبارهىخهرجیهكانیانوشێوازى

بهڕێوهبردنى.

خهرجكردنــى چۆنیهتــى و خهرجیــی
داهاتىخێزانورهزیلیودهستباڵویی،
لهكێشــهدیارهكانىهاوســهرهكانن،كه

ئهگــهربهوریاییــهوهمامهڵهىلهگهڵدا
نهكرێــت،سهردهكێشــێتبۆكێشــهى

گهورهتركهتادهگاتبهجیابونهوه.
ئهزمونــى هاوســهرانهى ئــهو بــهڕای
ئــهمكێشــهیهیانكردوه،بهشــێكىبۆ

چاولێكهرىدهگهڕێتهوه.
حســێن،25ســاڵ،ماوهىســاڵێكهله
هاوســهرهكهىجیابوهتــهوه،ئهگهرچی
دوساڵخۆشهویستییهكبونوتهنها
6مانگهاوســهرگیرییهكهیانبهردهوام

بو.
مانگانەکــەم ئــەوەی بــەهۆی وتــى:

کەمبوبەشــیئــەوەینەدەکردهەمو
بۆیە پێداویســتیەکانیجێبەجێبکــەم،
جیابوینەوە،چونكههاوسهرهكهمداواى
شتىزۆریدهكردوهەمیشەئەیوتمن
لەخەڵککەمترمهەیەوبەوەرازینەبو

کەهەمانبو.
لهبهرامبــهرداژنانرایانوایــهكهئهوان
وهكههمومرۆڤێكدهیانهوێتژیانێكى
خۆشوباشبژین،داواكاریهكانیشــیان

لهوسۆنگهوهیه.
رێژیــن،24ســاڵ،بــاسلــهوهدهكات
ماوهىدوســاڵهلهگهڵهاوســهرهكهى

داكێشــهوناكۆكیــانههیــهلهبارهى
خهرجییوداهاتهوه.

ئــهوپێیشــیوایهكــهمافــیخۆیهتــى
داواكاریههبێــتوبیهوێــتژیانێكــى
خۆشــیههبێت،بهاڵمزۆرجــارپیاوان
ئهمــهدهكهنهبیانووژنىپێتۆمهتبار

دهكهن.
بنهڕهتىكێشــهكهبۆلێكتێنهگهیشتنى
هــهردوهاوســهرهكهدهگهڕێتــهوه،كه
دهگاتبهوهىههریهكهیانئهوىدیكه
تۆمهتبــاربكات،ئهگینــانمونهىزۆرى
ژنــانوپیــاوانهــهنكهلــهدۆخێكى
خــۆش ژیانێكــى ئاساییشــدا دارایــی

دهگوزهرێنن.
ســۆالف،27ســاڵ،باسلــهوهدهكات
كــهداهاتىمانگانهىخێزانهكهیان35٠
هــهزاردینــاره،بهاڵملهگهڵئهوهشــدا
كــهدومناڵیانههیــه،ژیانێكىخۆش

دهژین.
وتى:خۆشبەختانەنەمنونەمێردەکەم
دەستباڵونینوهەردوکمانهاوکارینتا
داهاتهكهمانبەشیتەواویمانگەکەمان
تێگهیشــتنێكى روهوه لــهو و بــکات

ئازارێكىزۆریدهرونییكردوم.
ئهمحاڵهتهىكهئهوكچهىتێكهوتوه،
حاڵهتێكــىبهرباڵوه،ئهمــهشبهوتهى

چاالكوانێك.
ڤیانسابیر،چاالکوانیمافهكانىژنان،
بــۆ)نەوژین(وتــى:بەپێیئەوحاڵەت
وکەیســانەیئێمەلێیانئاگاداربوین،
ژنــاندوایگەڕانەوەیــانروبــەڕویدو
حاڵهتبونەتەوە،یانتوشــیکێشــەی
زیاتــربــونتــاڕادەی)کوشــتن(،یان
نێــو گەڕێندراونەتــەوە قبوڵکــراونو

خێزانەکانیان.
باسلهوهشــدهكاتبەگشــتیکۆمەڵگا
رێگاناداتژنبەوجۆرەســەربەخۆییە
ژنانیــش ههربۆیــه رەفتــاربــکات،
زۆرینهیــانبێدەنگیهەڵدەبژێرنوپەنا
بۆهیچرێکخراووناوەندوشــەڵتەرێک
نابەن،بۆئەوەیتوشیبێزرانوقسەی

کومەڵگانەبنهوه.
نهكههربۆئهوژنانهىرولهشــهڵتهر
قســهش كۆمهڵــگا بهڵكــو دهكــهن،
لهســهرئــهوكهســانهشدهكاتكهله

شهڵتهرهكانداكاردهكهن.
ماڵــی بەڕێوبــەری عومــهر، شــلێر
ههڕهشــهلێكراوى ژنانــى داڵدهدانــى
گهرمیان،باسلهوهدهكاتلهســهرهتاى
دهســتبهكاربونیدا،خەڵکانێکینزیکی
پێیانوتوهباشــترەلــەوێکارنەکات،
ئەمــەشبەهــۆیئــەوداخراویــەیله

بیركردنهوهیانداههیانه.
وتیشی:بهالیكۆمهڵهوهنەشیاوهژنێك
داوایمافــیخۆیبــکات،چبگاتەئەو
ئاستەیماوەیەکلەماڵدابڕێتوروله
پهناگــهبكات،بەاڵمســهرباریئهوهش
ئێمەهەمیشــەهەوڵیجدیدەدەینبۆ
کارکردنلەسەرکەیسیئهوانهىرومان
و هەوڵــییەکخســتنەوە و لێدهكــهن
چارەســەركردنىكێشهكانیاندهدهینو
دواىرۆشتنیشیانلهالیئێمه،ئاگامان

لێیاندهبێت.

تهواومانههیه.
هــهرئــهمتێگهیشــتنهیهكهوایكــردوه
)ســۆالف(واههســتبــكاتئــهو٨
ســاڵهىكههاوســهرگیرییانكردوه،٨

رۆژه.
لهوهدهكاتــهوه جهخــت پیاوێكیــش
پێویســتهژنوپیــاولهیهكتێبگهنو

بهپێیداهاتیانخهرجییانههبێت.
شوان،52ساڵ،24ساڵەهاوسهرگیری
كردوه،وتى:هێشتاخانویخۆممنیهو
كرێكارم،بەپێیتواناپێداویســتیەکانی
هاوســهروخێزانهكــهمجێبەجێکردوە،
وازی هاوســهرهكهم لەهەمانکاتیشــدا
لــەزۆرێکلەوشــتانەهێنــاوەکەدڵی
ئــارەزویکردوەلهبــهرراگرتنىدۆخی

داراییمانبهباشى.
پرســیچۆنیهتــىبهڕێوهبردنىالیهنى
دارایــیخێــزان،لــهپرســهگرنــگو
ههســتیارهكانه،بــۆئهمهشپێویســت
دهكاتهاوسهرانبهئاگاییهوهمامهڵهى

لهگهڵدابكهن.
نەرمیــنحســێن،توێــژهرىدهرونــى،
پێــش پێویســته بهوهكــرد ئامــاژهى
هاوسهرگیریولهكاتىهاوسهرگیرییش
دا،ژنوپیــاوتێگهیشــتنىتهواویــان
ههبێتلــهروىچۆنیهتــىبهڕێوهبردنى

باریداراییان.
جهختیشــیكردهوه:نابێــتژنوپیــاو
فشــاربخهنــهســەریهكتــری،بەڵکــو

دەبێتهاوکارییهكتربن.
ئهوتوێژهرهئاماژهىبهوهشــكردئێستا
زۆرێكلهژنانبهشدارنلهدابینكردنى
بژێویــیخێزانهكانیــان،بۆیــهدهبێــت
ههردوكیــانبــهبهرپرســیارێتىودور
لهكێشــهوه،دۆخــیداراییــانببهنبه

رێوه.

نابێتژنوپیاو
فشاربخهنه
سەریهكتری



بهدواداچون

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

لە گەرمیان ژنان بە رێژەی %1.6 
بەشدارن لە ریزی هێزە ئەمنیەکان دا، 

چاالکوانێکی  ژنان بونی ئەم ئامارە 
دەبەستێتەوە بەو تێڕوانینەی کۆمەڵگا 

کە دەڵێن: »ژن ناسکە و  نابێت 
مامەڵە لەگەڵ چەک بکات«، سەرۆکی 
لیژنەی ناوخۆ و ئاسایش لە پەرلەمانی 

 کوردستانیش دەڵێت: »ناکرێت 
ئەم داتایە بە ئاسانی وەربگرین، 

دەبێت کاری جدی  لەسەربکرێت بۆ 
بەرزکردنەوەی رێژەکە«. 

ئه گه رچــی ژنان به  راده یه كى به رچاو له  
كه رتى حكومى دا له گه رمیان به شدارن و 
له م چه ند  ساڵه ى رابردوشدا به شدارییان 
له  كه رتى تایبه ت دا به ره وپێشه وه چوه ، 
به اڵم به شــدارییان له   بــوارى ئه منی دا 

زۆر كه م و سنورداره . 
ئه م ســنوردارییه ش وه ك خودی ژنان و 
چاودێــران هێماى بۆ ده كــه ن، هۆكار و 

پاڵنه رى  جۆاروجۆری هه یه . 

ژمارەی ژنان لە هێزە ئەمنیەکانى 
گەرمیان

لە کــۆی چــوار بەڕێوبەرایەتــی ئەمنی 
لــە گەرمیــان ژنــان بــه  راده ى جیاواز 

به شدارن. 
زۆرترین به شــدارییان له  بەڕێوبەرایەتی 
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزانی و 

ژنانه ، كه    ٣٧ ژن لە رێزه كانی دایه . 
فریاد هیدایەت، وتەبێژی بەڕێوبەرایەتی 
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیژی خێزانی و 
ژنانی  گەرمیان، لەبارەی ئەو رێژەیەی لە 
ناو هێزەکانیان دا هەیە وتى: »هەمیشە 
وتومــە گرنــگ  رێژە نیــە، گرنگ چاالک 
بونــە، وەک ژمــارە ئەم رێژەیە ئێســتا 
هەیە لە گەرمیان زۆرباشە  بەبەراورد بە 

ناوچەکانی دیکە«. 

بەشــداریەکە لە بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی 
گەرمیان به  ژماره  بریتییه  له  )٣1( ژن، 
لــه و رێژه یه   هه مویان پۆلیســن و ته نیا 
یــەک ژن پلەی عەمیــدی مافپەروەرە و 
لێپرسراوی بەشی پۆلیسی  کۆمەڵگه ییه . 
وتەبێــژی  قــه دوری،  جەمــال  عه لــی 
پۆلیســی گەرمیان، لەبارەی بەشــداری 
ژنــان لــە هێزەکانیانــدا  بــۆ )نەوژین( 
وتــی: »ئــەوەی هەیــە)1%(ى هێزەکە 
پێکدەهێنــن کە ئەمــەش رێژەیەکی زۆر 

 کەمە«. 
هــاوکات ژنــان کەبەشــدار لــەم دەزگا 
ئەمنیانە بەشــی زۆریــان کاری ئیداری 

دەکەن نەوەک  مەیدانی. 
گەرمیــان  هاتوچــۆی  وتەبێــژی  وەک 
ئامــاژەی بــۆ دەکات کە ئەو ٩ ژنه ى لە 
ریزەکانی  هاتوچۆى گەرمیان کاردەکەن، 
كاره كانیــان مەیدانی نیــه ، به ڵكو كارى 

ئیداری دەکەن. 
ئــه م ره وشــه  لــه  زۆربــه ى ده زگاكانى 
تریشــدا هه یه  و به شــداریی ژنان زۆرتر 
كــورت  كاروبــاره   كارگێڕیه كانــدا  لــه  

كراوه ته وه . 
دەســت  زانیاریانــەی  ئــەو  پێــی  بــە 
)نەوژیــن( کەوتــون، کەمتریــن رێژەی 
بەشــداری ژنان لە  ریزەکانی ئاسایشــی 

گەرمیانە کە ته نها 6 ژنه . 
هۆکارەکانی کەمی رێژەی ژنان لە هێزە 

ئەمنیەکان
وەاڵمەکان بۆ پرســیاری هۆكارى كه می 
به شــداریی ژنــان له  هێــزه  ئه منیه كان، 
لەالیــەن  چ  تاڕادەیــەک  چونیەکــە، 
چاالکوانانــی مافەکانــی ژنــان، یاخود 

بەرپرسانی هێزە ئەمنیەکانه وه . 
شــەیما جەمــال، چاالکوانــی مافەکانی 
ژنان، ئەمە دەبەستێتەوە بە دو هۆکار، 
دەڵێــت:  کلتوری ئێرە نەگەشــتوە بەو 
ئاســتەی ئاســایی بێــت ژن لە ســلکی 
ئه منــی و ســەربازی کاربــکات  و رۆڵی 
هەبێــت، تاوەکــو ئێســتا ئەو قســە و 

رایــە باوە كــه  ده ڵێت: »ژن ناســکە و 
نابێــت کار و  مامەڵەی لــە گەڵ چەکدا 

هەبێت!«. 
هۆکاری دوەمیشــی گرێدایــەوە بە ژنان 
خۆیــان کە پێیانوایە ناتوانن لەو کارەدا 
بــەردەوام بــن،  چونکــە بەوهۆیەی کە 
ئەگــەر بڕۆنە ناوەندە ئەمنیەکان خۆیان 
و خێزانیــان روبەڕوی توانــج  دەبنەوە. 
به  پێویستیشــی ده زانێت هەم کۆمەڵگا 
لــەوە  ژنــان  هــەم  و  هۆشــیاربێتەوە 

بەهێزتربن  توانج بیانڕوخێنێت. 
گەرمیــان  پۆلیســی  وتەبێــژی  رای 
له مباره یه وه  جیــاوازە، ئه و وایده بینێت 
لە پێشوتردا عه یبە  بوە ژنان بەشداربن 
لــە ریزەکانی پۆلیس بۆیــە رێژەکە بەو 
شــێوەیەیه ، بــەاڵم ئێســتا  تاڕادەیــەک 
گــۆڕاوە و وردەوردە ژنــان دیواری ئەو 

جۆرە بیرکردنەوەیان روخاندوه . 
وتەبێــژی  وەک  کرانەوەکــە  کەواتــە 
پۆلیســی گەرمیــان دەیڵێت، لــە کوێدا 
هەســتى پێكــراوه ؟ »لــە  ســاڵی ٢٠1٠ 
کــە دەرگای بەشــداری لەنێو هێزەکانی 
پۆلیــس کرایەوە ئــەم ژمارەیە هاتوەتە 
 نێــو ریزەکانــی پۆلیســەوە کە پێشــتر 
نەبــون، واتە ئەم رێژەیەی هەیە نوێیە، 
بۆیە پێشــبینی  ئەکەین دەرفەت هەبێت 
رێژەکە بەرزدەبێتەوە«. )عه لی جەمال( 

وای وت. 
گرنگی بونی ژنان لە ریزی هێزە 

ئەمنیەکان
لێپرســراوی بەشی پۆلیسی کۆمەڵگەیی 
لــە بەڕێوبەرایەتی پۆلیســی گەرمیان، 
لەســەر ئەو  خاڵە وەستا کە »بەشداری 
ژنان گرنــگ و پێویســتە، به تایبه ت له  

به شه كه ى ئه وان. 
عەمیــدی مافپــەروەر: لەمیعە محەمەد، 
لێپرســراوی بەشی پۆلیسی کۆمەڵگەیی 
لــە  بەڕێوبەرایەتی پۆلیســی گەرمیان، 
هــاوکات تاکــە ئەفســەری مێینه یــە لە 
بەڕێوبەرایەتیه كه ى  دا، باســی لەوەکرد 

لە بەشــه كه یان دا هیچ پۆلیســێکی ژن 
نیــە، کــە ئەمــەش وەکخــۆی دەڵێت: 
»گرفتێکی گەورەیە، چونکە دەبێت ژن 
پێکهێنەری نیوەی ئەو بەشەبێت، بەاڵم 

لێرە  وانیە«. 
چاالكوانانــى ژنانیش بــه  پێداگیرییه وه  
باســی گرنگی ژنان دەکەن لە سێکتەرە 

ئەمنیەکان دا. 
شــه یما جەمــال، بەرپرســی کۆمەڵەی 
رزگارى،  لــه   كوردســتان  ئافرەتانــى 
ئامــاژەی بــە چەند  نمونەیــەک کرد کە 
ژنان کێشــەیان هەبوە کــە پێیانوتراوە 
لە فاڵن بنکە یاخود فاڵن شــوێن  سکااڵ 
بکە، پرســیویەتی ئەگەر پیــاوە ناچم، 
واتــە نەبونی ژن یان بونیــان بەو رێژە 
کەمــە بــە  تــەواوی کاریگــەری نەرێنی 
جێهێشتوە بەسەر کەیسەکانی ژنان لەو 

دەزگایانە. 
چی کراوە بۆ هاتنە پێشەوەی ژنان لە 

هێزە ئەمنیەکان دا؟
ئەگــەر کلتور و دابونه ریت رێگر بێت لە 
بەشداری ژنان لە ریزى هێزە ئەمنیەکان، 
کەواتە  ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە: ئایا 
هیچ هەوڵێک هەیە بۆ هاتنە پێشــەوەی 

ژنان لەم  مەیدانەدا؟
عه لی جەمال قه دوری، ده ڵێت: »ماوەی 
٨ ســاڵ دەبێــت دامەزراندن وەســتاوە 
لــە ریزەکانــی  پۆلیس، بــەاڵم لەماوەی 
رابــردودا رێژەیەکی باشــمان بــۆ ژنان 
دیــاری کردبو بۆ ئەوەی بەشــدار  بن و 
بێنــە ریزەکانی پۆلیــس، كه چى خۆیان 

نەهاتن«. 
باســی لەوەشکرد: هەوڵی تەواو دەدەن 
لــە کاتی کردنــەوەی خولێکــی دیکەی 
وەرگرتنی  پۆلیســدا رێژەیەکی زۆری بۆ 
ژنــان دابنێــن، چونکە وه كخــۆی وتى: 
»ئێســتا ژنان جیاوازتــرن و  ئاگەدارین 

کە دەیانەوێت بەشدار بن«. 
بەڕێوبەرایەتــی  وتەبێــژی  هــاوکات 
ئێمــە  دەڵێــت:  گەرمیــان  هاتوچــۆی 

گەرمیان: ژنان دەزگا ئەمنیەکانیان چۆڵکردوە بۆ پیاوان
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زۆرمان پێخۆشــە ژنان ئەو  قۆناغە ببڕن 
و بەرێــژەی بەرچاو لەنــاو دەزگاکەمان 

بەشدار بن. 
کارزان مەجیــد، وتیشــی: »ژنان نەک 
ته نهــا وه ك کارمەندی ئاســایی، به ڵكو 
پێویســتمان بــە  ئەفســەری ئافرەتە لە 

ریزەکانی هاتوچۆ دا«. 
له به رامبــه ردا ئــه م بابه تــه  زۆرتر وه ك 
هیــوا و خواســتن ماوه ته وه  و هه وڵێكى 
جیدیی به   ئاقارى به شداریی پێكردنیان 

نیه . 
»هیــچ  دەڵێــت:  جەمــال،  شــەیما 
هەنگاوێکــی فیعلــی نەنــراوە بــۆ ئــەم 
لێرەولــەوێ  شــتێک  ئەگــەر  بابەتــە، 

وترابێت، تەنها بەزارەکی بوە«. 
لەبــارەی ئەوەشــی دەتوانرێــت چــۆن 
رێژەکە بەرزبکرێتەوە؟ جەختی کردەوە 
کــە دەبێت ژنان  خۆیــان بە پلەی یەک 
دەستپێشــخەربن، هــه روه ك ژنانــی ناو 
رێکخــراوەکان  و  سیاســیەکان  حزبــە 
 دەبێت بە فیعلی رۆڵی خۆیان بگێڕن بۆ 
بەرزکردنەوەی رێژەی ژنان لە دامەزراوە 

ئەمنی و  ئاسایشیەکان دا. 
رێژەی بەشداریی رەگەزی مێ بەرامبەر 

بە نێر
بکەیــن،  بەراوردێکــی گشــتی  ئەگــەر 
پیــاوان  دا  گه رمیــان  لــه   دەبینیــن 
پێکهێنــەری زیاتــر لــە   ٩٨،4% هێــزە 
ئەمنیەکانــن، لە بەرامبــەردا ژنان تەنها 
1،6 % هێزە ئەمنیەکانیان پێکهێناوە.

 
پالنی پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەم 

پرسە چیە؟
ســەرۆکی لیژنەی ناوخۆ و ئاســایش و 
ئەنجومەنــە خۆجێیەکان لــە پەرلەمانی 
کوردســتان،  ئاماژە بەوەدەکات بەجدی 
کار لەســەر ئەو پرســەدەکەن، چونکە 
وایدەبیــن بەشــداری ژنــان  گرنگیەکــی 

پێویستە لە هێزە ئەمنیەکان دا. 
)نه وژیــن(  بــۆ  ره ئــوف،  شــاخه وان 
وتــى: »ناکرێــت ئــەو داتاییــەی لە لە 
راپۆرتەکەدا پێی  گەشتون هەروا ئاسان 
ببینرێــت، هەربۆیە کاری جدی لەســەر 

دەکەین«. 
جەختیشــی کــردەوە: ئــەم پرســە بە 
گرنگیەکی زۆرەوە لێی دەڕوانن و لەگەڵ 
لەســەر  ئەندامانــی  لیژنەکەیــان کاری 

دەکەن. 
هاوكات ئه و پارله مانتاره  ئه و بۆچونه ش 
ره د ده كاتــه وه  بــه وه ى ژنــان له  ده زگا 
ئه منیــه كان دا  كاریــان ته نها رایكردن و 

بینینی كه یسی ژنان بێت به  ته نیا. 
وەک  ژن  دەمەوێــت  »مــن  وتــی: 
ئەفســەرێک یان هــەر پلەیەکی دیکەی 
ئەمنــی کارەکەی  ببینرێت، نەوەک وەک 

ژنێک و کار بەتەنیا بۆ ژنان بکات«. 
رێکخراوەکانــی  چاوەڕێنــی  وتیشــی 
کۆمەڵگــەی مەدەنــی و ژنــان و مافــی 
مرۆڤــن داواکاری و  راپۆرتی تایبەت لەو 
بارەیەوە بخەنە بەردەســتیان، بۆئەوەی 
پێکەوە هەنگاوەکانیان درێژە  پێبدەن و 

بگەنە ئەنجام. 



تهكنۆلۆژیا

◘ ئاسۆوەهاب*

رەنگەدەگمەنبنئەوانەیكەرۆژانە
نامەیانپێناگاتلەرێگەیتۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكانەوەتیایدانێرەر

نوسیویەتی:)ئەكرێتیەكتربناسین؟(
یان)منسەرساممبەتۆ!()بەڕاستی
تۆجوانی!(ئەمەبۆخۆیسوكترین

شێوەكانیگێچەڵنلەسەرتۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان.

   
تەكنەلۆژیــا برەوســەندنی لەگــەڵ
تــۆڕە پهیوەنــدیو كەناڵەكانــی و
مەســەلەیە ئــەم كۆمەاڵیهتییــەكان،
كۆمەاڵیەتــیو دیاردەیەكــی دەبێتــە
لەســەر سێكســی چەمكــیگێچەڵــی
ئینتەرنێتســەرهەڵدەدات،كەبریتییە
لــەناردنــیكۆمێنتونامــەووێنەو
تــۆڕە لەرێگــەی نەگونجــاو ڤیدیــۆی
كۆمەاڵیەتییــەكانیــانئیمێــڵیانله
رێگهیمۆبایلــەوە)ئیدیبەنامەبێت

یانبەتەلەفۆنكردن(.
گێچەڵــیسێكســی،بریتییەلــە:هەر
قســەیەكیــانرەفتارێكینەخــوازراو
كەسروشــتیانئاماژەیەكیسێكســی
راســتەوخۆیانناڕاســتەوخۆیهەیەو
ئەتكــیبیســتنوبینیــنوجەســتەو
تایبەتمەندیوهەســتیتــاكدەكات،
ئەمەواتلێدەكاتهەســتبەنائارامیو
هەڕەشەوترس،یانهەستبەبێڕێزی
وسەرزەنشتكردنوئەتككردنبكهیت.
یەكێكلەكۆنترینشــێوەكانیگێچەڵی

◘ نهوژین،هاوژینمههدی

ژیان،بهنیگهرانیهوهچیرۆكهكهى
دهگێڕایهوه:»هاوڕێكانمتهلهفۆنیان
بۆكردموسهرزهنشتیانكردمكه
بهنامهىفهیسبوكوێنهوڤیدیۆی
ناشرینیانبۆدهنێرم،لهكاتێكدا
لهخهتنهبوم،نهمزانیبوكه

ههژمارهكهمهاككراوه«.

هاوشــێوهى كچــه، ئــهم چیرۆكــى
چیرۆكــىكچانێكــىزۆرتــرنكــهلــه
روبــهڕوى كۆمهاڵیهتیهكانــدا تــۆڕه
و ههژمــار دهستبهســهراگرتنى
زانیارییهكانیاندهبنهوه،لهپرۆسهیهك

داكهبه»هاككردن«ناسراوه.
تەکنیکیــە هەوڵێکــی هــەر هــاک،
)هاككهر=هاکــهرز( کەســێک کــە
پێیهەڵدەســتێتبۆدەستکاریکردنیان
دەســتگرتنبەسەرسیســتەمیانتۆڕ
یاخــودههژماروئامێریكهســێكیان
دهزگایــهك،لــهرێگــهیكهلێنێــككه
لهسیســتهمیخۆپاراســتنیتایبهتبه

ئامانجهكهداههیه.
بەشــێکلەکچاندەبنــەقوربانیئهم
پرۆسهیه،ئهمهشزۆرلهسهركهسایهتى
وناوبانــگوتهنانــهتههندێكجاریــش

ژیانیاندهكهوێت.
ژیان،ناوىخوازراوىكچێكىدانیشتوى
)هاككــردن( روبــهڕوى و گهرمیانــه
بوهتهوه.بۆ)نهوژین(وتى:لەخەتبوم،
کەلەخــەتدەرچوملەالیــەنهاوڕێکانم
تهلهفۆنــمبۆهــاتوبهسهرزهنشــتهوه
وتیــانلەئەکاونتەکەیتــۆوەڤیدیۆو
وێنەینهشــیاووناشــرینمانبۆهاتوە،
منیــشئەوەنــەحەپەســامنەمئەزانی

چیبكهم.
وهكخــۆیگوزارشــتىلێــدهكات،ئــهو
حاڵهتــهىتێیكهوتــوه،زۆرناخــۆشو
مایهىشــهرمهزاریوئیحراجبونبوه،
بۆیــهئهمــهشوایلێكــردوهكهئێســتا
وریایانهتــرمامهڵهلهگــهڵئهوتۆڕانهدا

کچانی»هاکكراو«چیرۆكهكانیاندهگێڕنهوه
»كوڕێكبهناوىهاوڕێیهتیهوهدهستىبهسهرئهكاوهنتهكهمداگرت«

گێچەڵیسێكسیلەسەرئینتەرنێتچییە؟

4ژمارە)42(حوزهیرانی2020

تەلەفۆنییــە، پەیوەنــدی سێكســی
بــە دەكات گێچەڵیــی ئــەوكەســەی
مەبەســتیــانبێمەبەســتتەلەفــۆن
نێچیرەكانــی بــە بــۆپەیوەندیكــردن
بەكاردەهێنێــت،هەندێكجــارژمارەكــە
دەناســێتهیچكەسێكەوهەندێكجار
هەڕەمەكــیژمــارەلێــدەدات،زۆربەی
كاتەكانــیكێچەڵــكارلــەدرەنگانێكى
شــەوتەلەفــۆندەكاتوبەمەبەســت
دەنگیگرتــەڤیدیۆییەسێكســییەكان
دەداتەگوێینێچیرەكەییانبەدەنگی
خۆیئاماژەیسێكســیدەداتەگوێی

نێچیرەكەی.
شــێوەیەكیتــریگێچەڵیــی،ناردنــی
ماڵپــەڕە لینكــی و ڤیدیــۆ و وێنــە
تــۆڕە لەرێگــەی روتەكانــە)پــۆڕن(
نمونــە: بــۆ كۆمەاڵیەتییەكانــەوە،
فەیســبوكوتویتــەروئەوانیتر.یان
هاككــردنیاندزینیئەكاونتیتایبەتی

بكات.
ههندێكــیتــرلــهوكچانــهىبونهتــه
قوربانىئهمپرۆسهیه،باسلهوهدهكهن

متمانهىكوێرانهیانهۆكاربوه.
ســارا،كچــهخوێندكارێكىدانیشــتوى
كــهالرهوروبهڕوىهاككــردنبوهتهوه.
وتــى:»کورێکملەفەیســبوکناســی
وماوەیەكــىزۆرهــاوڕێبویــن،هــەر
شــتێکمنەزانیایەیارمەتیدەدام،دواتر
هەرچیمپێبوتایەبــۆیارمەتی،دەیوت
ئەکاونتەکــەتبــدەخــۆمبــۆتچاك
دهكهم،سەرەتانەمئەدا،بهاڵمشتهکەی
لێقــورسدەکردمیــانزیاترلێیخراپ
ئهکردمودەســکاریبەرنامەیهەڵەی
پــێئەکــردم،ئیترمنیشبــهناچارى
ژمارهنهێنىئهكاوهنتهكهمپێدا،كهچى
ئهوژمارهنهێنیهكهىگۆڕىودهســتى

بهسهرئهكاوهنتهكهمداگرت«.
لــه دهیگێڕێتــهوه، )ســارا( وهك
نابهجێــی پۆســتى ئهكاوهنتهكهیــهوه
كردوهونامهىبۆهاوڕێكانىناردوه.

ئــهم هــۆكارى زۆری بهشــێكى
دهستبهســهراگرتنانهلهوهوهسهرچاوه
دهگرێــت،كــهكچــانهۆشــیارییهكى
ئهوتۆیانلهســهرشــێوازىپاراســتنى
ههژمارهكانیاننیه.)ژیان(و)ســارا(
جهختیــانلهوهكــردهوهكــهشــتێكى

ئهوتۆیاننهزانیوهلهوبارهوه.

بــهاڵمكچێكــىتــربــاسلــهوهدهكات
بهســهر نازانێــتچــۆندهســت كــه
ههژمارهكــهىداگیــراوهبهبــێئهوهى

ههڵهیهكىئهوتۆیكردبێت.
كــهالره، دانیشــتوى كچێكــى ماهــا،
بــاسلــهوهدهكاترۆژێــكلــهپڕێكدا
دهرهێنــراوه، لهدهســت ههژمارهكــهى
»شــتى وتــى: وهكخــۆی ئهگهرچــی

خراپیانپێنهكردوه«.
رای بــه حاڵهتانــه، ئــهم بهربــاوى
شــارهزایهكواپێویســتدهكاتكچان
وردتركارلهســهرالیهنىخۆپارێزىله

تۆڕهكۆمهاڵیهتیهكاندابكهن.
ئاســۆوههــاب،شــارهزالهئاسایشــی
ئینتهرنێتى،رێنماییكچانىكردبهوهى
بۆخۆپاراســتن،ئهمچهندخاڵهبگرنه
بــهر:»کلیــکلەســەرهیــچلینکێــک
نەکــەن.هیچفایلێکیــانبەرنامەیەک
لەســەرماڵپــەڕیمتمانەپێکراویخۆی

نەبێتدامەگرن.وشــەنهێنیەکانتانبۆ
کــەسئاشــکرامەکەن.وایفایگشــتی
لەگــەڵ پەیوەنــدی مەهێنــن. بــەکار

کەسانىنامۆدروستمەکەن«.
هەندێــکلەهاککــەرانئامانجیانتەنیا
ئــەوەنییــەکەنــاویکەســێکخراپ
بکەن،بەڵکوئهوكارهبۆپارهدهكهن.
دیانە،ناوێکیخــوازراوىكچێكه،باس
لهوروداوهدهكاتكهبهسهرهاوڕێكهى
داهاتــوه»هاوڕێکەملینێکیبۆهاتوە
وئەویــشنەیزانیــوەکردویەتیهوە،لە
رێگــەیئــەولینکەوەهەمــوزانیاریو
وێنەکانیکەوتوهتەدەستیهاکكەرەکە
وهەڕەشــەیباوکردنــەوەیلێیکردە
کەئەگــەرئــەوبڕەپــارەیکــەداوای
کردوەپێینــەدا،هەرچەندەهاوڕێکەم
ئــەوبڕەپارەیپێــداوە،بەاڵمهەندێک

لەوێنەکانیباوکردهوە«.
ئهمكارهىكهدهكرێت،لهروىیاساوه

شێوهیهكىرونودهستنیشانكراوىنیه،
بهاڵمبهگشــتىبهپێشێلكردنىیاساو
تاوانههژماردهكرێتولهوروهوهسزای

بۆدانراوه.
پارێــزەر:زمــکانحەمــەســاڵەح،بۆ
)نهوژیــن(رونیكــردهوه:»هیــچدەقە
یاســایەکیتایبەتبەهاکكــردننییە،
چوارچێــوەی لــە دەتوانرێــت بەڵکــو
ماددەی)2(لەیاســایقەدەغەکردنی
ئامێرەکانــی بەکارهێنانــی خــراپ
پەیوەندیکردندادابنرێت،لهویاسایهدا
ســزایبــۆئــهوكهســانهدانــاوهكــه
ئامێرهكانــىپهیوهندیكــردنبــهخراپ
بهكاردههێنن،ئهویشبهزیندانیكردنیان
لەشەشمانگکەمترنەبێتولەپێنج
ســاڵزیاترنەبێــت،یــانغەرامەكردن
لــەملیۆنێــکدینارکەمتــرنەبێتولە
پێنــجملیۆنزیاترنەبێــت،یانبهودو

سزایە«.

نێچیرەكەوبردنیوێنەوپرنتسكرینی
نامەتایبەتەكانــیودواتربەكارهێنانی
هەندێكجــار سێكســی. لــەگێچەڵــی
گێچەڵــكارهەڕەشــەیباوكردنــەوەی
وێنــەونامــەكاندەكاتونێچیرەكەی
دەستەمۆدەكاتتاتوشیالدانیبكات.
گرنگترینشتبۆئەوەیتوشیگێچەڵیی
نەبیــت،ئەوەیەهۆشــیاریخۆتبەرز
بكەیتــەوەلەبەكارهێنانــیئینتەرنێتو
تۆڕهكۆمهاڵیهتییــهكان،رەزامەندمەبە
لەســەروهگرتنیهاوڕێیهتیكەســانێك

نایانناســیتبەتایبــەتلەســەرتــۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان.

بەهیچشــێوەیەكزانیاریكەسیتیان
وێنــەوگرتــەیتایبەتیخۆتلەســەر
ئینتەرنێتباومەكــەرەوەكەلەوانەیە
بۆگێچەڵییپێكردنبەكاربهێنرێت.

زانیــاریلەبارەیخــۆتوخێزانەكەت
كــە مەگــۆڕەوە كەســانێك لەگــەڵ

نایانناسیت.
وێنــەیتایبەتــیخۆتكــەجلوبەرگی
ماڵەوەتلەبەرهلەگەڵكەسمەگۆڕەوە.

هــەركاتتوشــیئــەمكێشــەیەبویت
بەڵگەكانمەســڕەوەوخێزانەكەتلێی

ئاگاداربكەرەوە.
بــەهیچشــێوەیەكوەاڵممــەدەرەوە،
سەرزەنشــتی ئەگــەر تەنانــەت
گێچەڵكاریشبكەیت،چونكەوەاڵمدانەوە
دەروازەیگفتوگۆدەكاتەوەودەرئەنجام

دەكەویتەهەڵەوە.

ئاسایشــی بــوارى لــه راهێنــهر *
ئینتهرنێتى

زانیاریلەبارەی
خۆتلەگەڵكەسانی
نهناسراومەگۆڕەوە

وێنهیهاوڕێكهمیان
بردوداوایپارهیان
لێكردبۆسڕینهوهی
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چۆنيەتی چارەسەرکردنی ئیرەیی لەالیەن منااڵن 

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

بەڕێوبەری رێکخراوی النەی منااڵن 
لەگەرمیان، هۆشداری دەدات لەوەی 

منااڵن لە سنورەکە کاری زۆر قورسیان 
پێدەکرێت و روبەڕوی سوکایەتی 
پێکردن دەبنەوە، هاوکات جەخت 

لە زیادبونى توندوتیژی خێزانی 
دەکاتەوە بەرامبەر مناڵ، ئەمەو باسی 
دەرکەوتنی حاڵەتی دەستبەرداربونی 

دایکان و باوکانیش دەکات لە 
مناڵەکانیان.

رۆژنامه وانــى  یه كــه ى  دیدارێکــی  لــە 
مافه كانــى مــرۆڤ له  رادیــۆی دەنگ دا 
لــه  ســه روبه ندى رۆژى جیهانى منااڵن، 
شــیرین مه حمود، بەڕێوبەری رێکخراوی 
النەی منااڵن له  گه رمیان، تیشکیخسته  

ســه ر رەوشــی منااڵن لــە روی ماف و 
کار و ئــەو توندوتیژیانــەی بەرامبەریان 

دەکرێت.

كاركردنى قورس به  منااڵن
کارکردنی مناڵ یەکێکە لەو پرسانەی کە 
دوای چەندین ساڵ لە دەرکردنی یاسای 
تایبەت و  دروستبونی چەندین رێکخراو 
بۆ رێگریکردن لێــی، كه چى بەردەوامی 
هەیە. ئه مــه ش له كاتێكدایه  كه  ئامارى 
فه رمــی له باره ى قه بــاره ى حاڵه ته كه وه  

بونى نیه .
شــیرین مەحمود، هێماى بــۆ ئه وه كرد: 
لە تەواوی کوردســتان ئامــاری منااڵنی 
ئیشکەر کۆکراوەتە بەتەنها لە گەرمیان 
نەبێت. وتی: »ئێمە چەند جارێک داوی 
کۆکردنــەوەی ئامارمان کردوە، بەاڵم بە 
بیانــوی نەبونی بودجەوه  وەزارەتی کار 

رەزامەندی نەداوە«.
له گه ڵ ئه وه شدا هێماى بۆ ئه وه  كرد كه  
به پێــى به دواداچونه كانیــان ده ركه وتوه  
تەمەنی منااڵنی ئیشــکەر لــە گەرمیان 
زۆر کەمە، بەشــێوەیەک مناڵی ئیشکەر 
هەیــە تەمه نــی ٨ یــان 10 ســاڵە، ئەو 
کارانەشی ده یکەن کاری قورسن، وەک: 
)کارکــردن لــە ناوچەی پیشەســازی، 
جامــی  پاکكردنــەوەی  حەماڵــی، 
ئۆتۆمبێلی سەرشەقامەکان و فرۆشتنی 
ئاو و کلینكس(، لەگەڵ ئەوەشدا ماوەی 
کارکردنەکەیــان زۆرە كــه  هه ندێكجــار 

ده گاته  12 سه عات له  رۆژێك دا.
لەســەر ئــەم خاڵــە زیاتــر دوا و وتی: 
بەپێــی بەدواداچونەکانمــان ئەو منااڵنە 
زۆرجــار روبــەڕوی قســەی ناشــرین و 

سوکایەتی پێکردن دەبنەوە.
بەپێــی جارنامــەی مافەکانــی منااڵن، 

لە گەرمیان دەستبەرداربون لە مناڵ سەرهەڵدەدات
رێكخراوێك: منااڵن هەم کاردەکەن و هەم توندوتیژیشیان بەرامبەر دەکرێت
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◘ نەوژین،
وه رگێڕانى: نازەنین گۆران 

ئیره یی یه كێكه  له  خه سڵه ته كانى 
مرۆڤ كه له  هه مو قۆناغێكدا به شێوه ى 
جیاواز بونى هه یه ، به اڵم له م بابه ته دا 
هه وڵده ده ین وه اڵمى ئه وه  بزانین كه  

ئیره یی الی منااڵن چۆنه  و چۆن 
چاره سه ر ده كرێت؟

* پێناسەی ئیرەیی لەالیەن منااڵن
دیاردەیەکــی دەرونــی کارلێکــراوە، کە 
مناڵ هەســتی پێــدەکات و بەپێی توانا 
دەیشارێتەوە، بۆ ئەوەی خۆی هەمیشە 

بەباشی دەربکەوێت.
دەتوانیــن پێناســەیەکی تــری ئیرەیی 
بکەین لەالیەن منــااڵن، کە دیاردەیەکە 
توڕەیــی و هەڵچــون و عینــادی منــاڵ 
کۆدەکاتــەوە بەیەکــەوە، بــەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشــدا ناکرێــت بــە دیاردەیەکی زۆر 
خراپی بزانین، بەڵکو شــتێکی ئاساییە 
کە لەالیەن منااڵن دروستدەبێت لەکاتی 
چارەســەریش  و  پەروەردەکردنیانــدا 

دەبێت.
پێویستە دایک و باوک لەو کاتانەدا بزانن 
چۆن رەفتار لەگەڵ مناڵەکانیان دەکەن 
بەمێشــکێکی ئارامەوە،  بۆ گەیشتن بە 
ئامانجەکەت کەئەویش دوورخستنەوەی 
خراپیەکانــی ئیرەییە، چونکــە ئێرەیی 
ئەگەر لــە حاڵەتێکی ئاســایی دەرچو، 
ئەوا دەبێتە نەخۆشیەکی زۆر کە لەگەڵ 

ئەو مناڵە گەورە دەبێت. 

* هۆکارەکانی ئیرەیی منااڵن 
بەراوردکردنــی مناڵەکەت بــە مناڵێکی 
تر، ئەگــەر خزم بێت یــان هاورێی یان 

منــاڵ دەبێت تەمەنی ســەرو 1٦ ســاڵ 
بێت ئــەوکات دەتوانێت کاربکات، بەاڵم 
دەبێت ئه و كاته ش کارەکەی سوک بێت 
و تەنها بۆ فێربونی بێت. لە کوردستان 
نەبونــی بیمەی کۆمەاڵیەتــی بۆ منااڵن 
بە هۆکاری ســەرەکی مانەوەی منااڵنی 
ئیشــکەر دادەنرێت لــەو بارودۆخەی کە 

تێیدان.

په روه رده یه كى نادروست
به ڕێوبــه رى النه ى منــااڵن له  گه رمیان، 
دایکان و باوکان بە کەمتەرخەم دەبینێت 
مناڵەکانیــان.  پەروەردەکردنــی  لــە 
تیشکدەخاتە سەر ئەوەى بەشێوەیەکی 
بەرچاو خۆیــان لــە پەروەردەکردنێكى 

تەندروست بواردوە.
دەڵێــت: لەکاتێکــدا مافــی مناڵــە کە 
پەروەردەیەکی تەندروست بکرێت، بەاڵم 
لێــرە دەبینیــن دایک و بــاوک ئەوەندە 
گرنگــی بــە بابەتــی تەرفیهــی دەده ن 
بــۆ مناڵه كانیــان، ئه وه نــده  گرنگی بە 
بابەتی پەروەردەیی ناده ن، به شێوه یه ك 
تابلێتێــک بەمناڵەکەیــان دەدەن بەبێ 
هیچ رێوشوێنێكى په روه رده یی، بەمەش 

ئەو مناڵە داهاتویەکی باشی نابێت.

توندوتیژی به رده وامه 
منــااڵن  مافەکانــی  جاڕنامــەی  لــە 
بڕگەیەکی تایبەتە بە مافی پاراســتن لە 
توندوتیژی، بەاڵم رۆژانە لەســەر شەقام 
و بــازاڕ و شــوێنە گشــتیەکان و لە ناو 
خێزانەکانیــش دا منــااڵن توندوتیژیــان 
بەرامبــەر دەکرێــت لەالیــەن دایــک و 
باوک یاخود کەســانی دیکەی خیزان و 

دەوروبەریان. 
شــیرین مه حمــود، جەختــی کــردەوە 
لــە  منــاڵ  بەرامبــەر  توندوتیــژی 

ناوخێزانەکان لە ئاستێکی بەرزدایە.

وتیشی: جاری واهەبوە باوک لە شوێنە 
گشــتیەکان توندوتیژی بەرامبەر مناڵی 
کردوە، هاواڵتی پەیوەندی بە پۆلیسەوە 

کردوە باوکەکە دەستبەسەر کراوە.
کەواتــە منــااڵن ئەگــەر توندوتیژیــان 
بەرامبــەر کرا هیــچ پەناگەیەک هەیە لە 

گەرمیان پەنای بۆ ببەن؟
لە وەاڵمدا وتــی: گرفتەکە ئەوەیە مناڵ 
کــە توندوتیــژی بەرامبــەر دەکرێت لە 
ماڵەوە بەنــد دەکرێت، مەگەر دەرفەتی 
بۆ هەڵکەوێت بتوانێت داوای مافی خۆی 

بکات.

دیارده ى ده ستهه ڵگرتن له  منااڵن
لەبەردەوامــی گفتوگۆکەدا تیشــکخرایە 
ســەر کێشــەیەکی نــوێ کــە بەرۆکــی 
منااڵنی گرتوە، ئەویش دەستهەڵگرتنی 
دایــک و باوکە لە منــاڵ لەگەڵ فڕێدانی 

مناڵ.
لــه   منــااڵن  النــه ى  به رپرســه كه ى 
گه رمیــان، باســی لە چەنــد حاڵەتێکی 
لــە  کــرد  منــاڵ  لــە  دەســتهەڵگرتنی 
گەرمیان، کە ئێســتا مناڵەکان لە ماڵی 
بێسه رپه رشتانى )حاجی ئاهو( له  كه الر 
له خۆگیراون، به اڵم به  وردى ئاماژه ى به  

ئامار و داتایه ك له وباره یه وه  نه دا.
لەگەڵ دەرکەوتنی حاڵەتی نەگرتنەخۆی 
منــاڵ لەالیــەن دایــک و بــاوک دوای 
جیابونــەوە، یان فرێدانی مناڵی ســاوا، 
بــەاڵم لەگەرمیان هیــچ ئامادەکاریه كى 
قه رمی نەکراوە بۆ تەرخانکردنی شــوێن 

بۆ ئەو منااڵنە.
بــە وتەی )شــیرین مەحمــود(،  ئەوە 
ئەرکی حکومەته  شــوێن و پێداویســتی 
بــۆ ئــەو منااڵنــە دابین بــکات، كه چى 
له رێگــه ى  خێرخوازێــك  له گه رمیــان 
دروستكردنى ئه و ماڵه وه  »ماڵی حاجی 

ئاهو« ئه و ئه ركه ى گرتوه ته  ئه ستۆ.

تەنانــەت برا و خوشــکێکی خۆی بێت، 
ئەوە وایلێدەکات بیر لەئیرەیی بکاتەوە.
دروســتنەکردنی  و  الواز  کەســایەتی 
متمانــە بەخۆیــان لەالیــەن منــاڵ، وا 

دەکات ئیرەیی بەکەسێکی تر ببات. 
وا  جەســتەیی  کەموکوڕیــی  هه روه هــا 
دەکات مناڵ هەســت بــە ئیرەیی بکات 

بەرامبەر مناڵێکی تر.
لێــدان لە مناڵەکــەت کاتێک ئیرەیی بە 
براکــەی دەبــات، وادەکات ئیرەیەکــەی 
زیاتــر بێــت و رق لەدڵ بێــت بەرامبەر 

براکەی. 
ســتایش نه كردنى مناڵێکــی تر لەپێش 
مناڵەکەی خۆت، چونکە وادەکات زیاتر 

ئیرەیی بکات.

* رێگاکانی دەربرینی ئیرەیی
هاوار کــردن و توڕەیی. بەشــێوەیەکی 
بەردەوام هەڵدەستێ بە لێدانی مناڵێکی 

تر بەبێ هۆ.
ده رکەوتنی رەفتاری عینادى. وایلێدێت 
خــۆی  رەفتارەکانــی  بــەدوای  ئیتــر 

دەڕوات و شــەڕ دەکات لەســەر هەموو 
شــتێك، تەنانــەت له ســه ر خــواردن و 

خواردنەوەکانیش. 

* چارەســەرکردنی ئیرەیــی لەالیــەن 
منااڵن 

1. ستایشــكردنى مناڵەکــەت لەهەمــو 
شــوێنێك، ئیتــر ئەگــەر ماڵەکەی بێت 
یان لەقوتابخانە یان لەناو هاورێیەکانی، 
تێــدا  به خۆبونــى  متمانــه   واده كات 

بچێنرێت.
بەخشــین  لەســەر  هەرلەمناڵێــەوە   .2
وخۆشەویســتی کەســانی دەوروبــەر و 

دەســتدرێژی نەکردنــه  ســەر مافەکانی 
کەسانی تر پەروەردەی بکەی.

3. ئه گــه ر خاوه نــى چه نــد مناڵێكــى، 
ده بێت وەک یــەک په روه رده یان بكه یت 
و خۆشه ویستی بەیەکسانی لەنێوانیاندا 
ده رببڕیت و به بێ هۆ كه سێكیان ستایش 

نه كه ى له پێش چاوى ئه وه كه ى تریان.
4. لەکاتــی لەدایکبونــی مناڵــی بچوک 
پێویســتە دایــک و باوک زیاتــر گرنگی 
بەمناڵــە گەورەکــە بــدەن، وایلێبکــەن 
هەســت بــەوە بــکات هێشــتا ئــەو بۆ 
دایــک و باوکــی گرنگــە. هەندێک رێگا 
بەکاربهێنرێت کە وابکات کەمتر ئیرەیی 

بــکات، بۆ نموونــە: کاتێک دیاریەک بۆ 
مناڵە بچوکەکەت دەهێنیت بیدە دەستی 

مناڵە گەورەکەت پێ ببەخشێت.
5. هاندانــی منــاڵ لەســەر هەوڵدان بۆ 
ســەرکەوتن و ئامانج لە ژیان بۆ ئەوەی 
کارێک و ئامانجێکی هەبێت کەخۆی پێ 

سەرقاڵ بکات.
٦. ئەگەر مناڵەکەت هەر کەموکوڕیەکی 
هەبێت بەتایبەت جەســتەیی، پێویستە 
زیاتــر گرنگــی پێ بــدەی، بــۆ ئەوەی 

هەست بەکەمی خۆی نەکات.

سه رچاوه : سايتى )موضوع(

بەراوردی 
مناڵەکەت بە 

مناڵێکی تر مه كه 



فیچهر

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

كاتێك)هیوا(دۆسیهیهكىههبوله
دادگاوپێویستیبهپارێزهربو،له
بریپارێزهرهپیاوهكان،پێشكهش

بهژنهپارێزهرێكىكرد،چونكهوهك
بهدواداچونىكردبو،ئهوپارێزهره
لێهاتوهلهوبوارهداودهتوانێت
دۆسیهكهىبهباشیبگهیهنێته

ئهنجام.

ئهمــهىلهدۆســیهى)هیــوا(دارویدا،

پێــشچهندســاڵێكحاڵهتێكــىكهم
ودهگمــهنبــو،ئــهوكاتنــهژمارهى
پارێــزهرانلــهرهگــهزیمــێئهوهنده
زۆربو،نــهئهوهنــدهشبوبونهمایهى
متمانــهىئهوانــهىكاریانبــهپارێزهر
دهكــهوت،بــهاڵمبهپێیپێــدراوهكان،

ئێستادۆخهكهجیاوازه.
ئێســتاژنانــىپارێــزهركێبڕكێیهكــى
بههێــزدهكهنبــۆســهلماندنىتواناو
لێهاتوییان،ئهوانتوانیویانهلهگهرمیان
بههێزوگوڕهوهبێنهناوئهمبوارهوه.
چرۆعومەر،پارێزهر،باسلەوهدهكات

بهجیاوازیهكىزۆرهوهئێستاهاواڵتیان
رولهوانوهكوژنانىپارێزهردهكهنبۆ

كاركردنلهسهركهیسهكانیان.
وتــى:جیاوازیەکیئەوتۆنیەلەنێوئەو
کەیســانەیکــەپێشکەشــماندەکەن،
زۆرێــکلــەپیاوانیــشگرنگــیبــەوە
نــادەنکــەکەیســەکانیانپارێزەرێکی
پیــاوبەڕێــوەیبباتیــانپارێزەرێکی
ژن،بهڵكــوگرنگیبهتواناولێهاتویی

دهدهن.
ئهوكههاوشانىبراكهىكاریپارێزهرى
دهكات،بهباوهڕبونێكىقوڵهوهدهڵێت:

◘ نهوژین،رێناسساڵح

11كچوكوڕىفێرخوازلهزانكۆی
گهرمیان،گروپێكبۆئهنجامدانى
چاالكیكۆمهڵگهییوهۆشیاریی

دادهمهزرێنن،لهورێگهیهوهچهندین
چاالكیجیاوازئهنجامدهدهنبه
ئامانجىسودگهیاندنبهكۆمهڵ،

زۆرینهىئهندامانىگروپهكهشكچانن.

بهشــى فێرخوازانــى لــه دهســتهیهك
دهرونناسیزانكۆیگهرمیانكهله9كچ
و2كوڕپێكدێن،گروپێكیهۆشــیاریی
وكۆمهڵگهییاندروستكردوه.لەماوەی
رابــردوداچەندینچاالکیجۆراوجۆریان
دواهەمینیشــیان داوە، ئەنجــام
بهرههمهێنانــىڤیدیۆیەکــیهۆشــیاری
بولەســەرڤایرۆسیکۆرۆناكهلەتۆڕە

کۆمەاڵیەتیەکانباڵویانكردهوه.
ئــهوانبــاسلهوهدهكــهنهۆشــیاریی
ههموانــه، بهرپرســیارێتى كۆمهڵگــه
بۆیهبهبێگوێدانهرێگریهكان،شــانیان

داوهتهژێرئهوئهركه.
خەندەئیسماعیل،20ساڵ،ئهندامێكى
لەوەدەکاتــەوە جەخــت گروپهكهیــه،
دهبێتژنانهاوشــانىپیــاوان،رۆڵیان

لهچاالكیهكانداههبێت.
وتــى:ژنــاندەبێــتوەکوپیــاوانلە
هەمــوچاالکیــەمەیدانیــەکانلەســەر
پــرسوپێشــهاتەجۆربەجۆرەکانرۆڵ

وکاریگەریانبنوێنن.
بهاڵموادیارهئهمههوڵدانهبۆكاراكردنى
رۆڵیژنانلهكۆمهڵگادا،ههروائاســان
نهبــوه،بهڵكــورێگــریكۆمهاڵیهتیــان

لهپێشداههبوه.
ئاسیافازڵ،21ساڵ،باسلەوەدەکات
کۆمەڵگادهرفهتىئهوهبهكچاننادات

بههرهكانىخۆیاندهرخهن.وتى:»کە
کارێــکدەکەیــنتوانجمانلێــدەدەنو
چەندینرێگریمانبۆدروستدەکەن«.
ســهرباریرێگریــهكان،ئــەمکۆمەڵــە
كــه گەرمیــان زانکــۆی فێرخــوازهی
جیاوازەکانــی ناوچــە دانیشــتوی
کوردســتانن،بهبــێگوێدانــهجیاكاریه
خهمــی ناوچهییــهكان، و رهگهزیــی
هۆشــیارییكۆمهڵــگاهانــىداونبــۆ
لــهو بهردهوامبــون و دهســتپێكردن

كارهیان.
رێــکارئــاراس،20ســاڵ،دانیشــتوی
قهزاىهەڵەبجەیشەهیدەوئهندامێكى
لــهوهدهكات بــاس گروپهكهیــه،
گروپهكهیانلهوسۆنگهیهوهدهستبهكار
بوهكهئەرکەلەسەرخوێندکاریزانکۆ
رۆڵــیکاریگەریهەبێتلەســەرالیەنی

زانستیومەعریفیکۆمەڵگا.
هێمــنشــێرکۆ،22ســاڵ،دانیشــتوی
ناحیەیرزگاری/كهالر،باسلهوهدهكات
ئهمگروپهبۆئهوهیهئهو»كهموكورتى
وكوشــتنىتواناىخوێنــدكاره«ىكه
وهكخــۆیئاماژهىبۆدهكاتلهزانكۆدا
ههیه،نههێڵێتوفێرخوازانرۆڵیباش

لهكۆمهڵگهدابهرجهستهبكهن.
خهنــده،بــاسلــهوهدهكاتپاڵنهرێكى
دیكهیــانبــۆچاالكــیوكارهكانیــان،
بهرپهرچدانهوهىئــهو»نەخوێندەواری
وچــاالکنەبونهیــه«كهبهوتهىخۆی
لەزانکۆداخەریکەلەحاڵەتەوەدەبێت

بەدیاردە.
کارەکانیئەمگروپەخۆیدەبینێتەوەلە
ئهنجامدانىچاالكیلهبوارىپەرەپێدانی
مرۆیــیودەرونزانی،لهمڕوهوهچەندین
سیمیناروچاالکیجۆراوجۆریانلەناو
زانکۆئەنجامداوە،هاوكاتســەردانیان
بۆماڵیبێسهرپهرشتانوبهسااڵچوانى

متمانەکردن بە ژنانی پارێزەر زیادیکردوە

کچان و کوڕانی زانکۆی گەرمیان کۆمەڵگە هۆشیار ده كه نه وه 
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»متمانەیتەواومبەســەرکەوتنیخۆم
هەیەلەپیشەکەمدا«.

ئهمخاڵه،هاواڵتیانیشلهرهگهزینێر
جهختىلێدهكهنهوه.

هیــواعومەر،38ســاڵ،بۆ)نەوژین(
وتــی:هیچجیاوازیەکلەتواناىپیاوو
ژندانیهوهیچبنەمایەکییاسایینیە
کەئهمجیاوازیهبســهلمێنێت،بۆیهمن

خۆممتمانهمپێیانه.
بهپێــیئامارێككهلهژورىپارێزهرانى
لــه كهوتــوه، دهســتمان كــهالرهوه
دهڤهرهكــهدا100پارێــزهرهــهن،لــهو
رێژهیــهش32پارێزەریانلــهرهگهزی

مێن.
ســهرباریزیادبونىژمارهىپارێزهرانى
كــه وایدهبینــن خۆیــان بــهاڵم ژن،
تهنانــهت و قورســایی كارهكهیــان

مهترسیشیتێدایه.
ئەشــواقشــێخنەجیب،مــاوەیپێنج
ســاڵەكارىپارێــزەریدهكات،بــاس
لهوهدهكاتهێشــتاكهســانێكههنبه
كهمترلهتواناىژنانىپارێزهردهڕوانن.
ئامــاژهىبهوهشــكرد:بهگشــتىژنانى
پارێزهرجگهلهمهترسیولێكهوتهكانى
كارهكهیان،روبهڕوىمهترسیناوزڕاندن
دهبنــهوه كهســایهتیش شــكاندنى و

بهتایبهتىلهالیهنئهوكهسانهىكهدژ
بهبریگرتهىئهوانن.

ســهرباریئهمریســكومهترســیانه،
بهاڵموادیارهژنــانمكوڕنلهمبوارهى
كــهزۆرتربــهبوارێكــىپیاوانــهىپڕ
كێشــمهكێشناســراوه،جێگهىخۆیان
بكهنــهوهوبونــىخۆیانبســهلمێنن،
ههرئهمهشهوایكردوهپێبهپێمتمانه

كردنپێیانلهههڵكشاندابێت.
جەخــت پارێــزهر، ســەباح، ســکااڵ
و دەکاتــەوە هاوتاكانــى لەقســەکانی
و هۆشــیاربونەوە بەهــۆی دهڵێــت:
بەرەوپێشــچونیبیركردنهوهىکۆمەڵگا
لهبارهىرۆڵیژنــهوه،متمانهمانزیاتر

پهیداكردوه.
ئامــاژهىبهوهشــكردمتمانهكــهتهنها
لــهالیژنــانچــڕنهبوهتــهوه،بهڵكــو
پیاوانیشبۆبهڕێوهبردنىكهیسهكانیان
ئــهواندهكهنبــهپارێزهریان»رێژەی
ئهوپیاوانهشکەکەیســمانپێشکەش

دەکەنرولەزیادبونە«.
پێیشــیوایهئهوهىوایكردوهئهمدۆخه
بێتهئاراوه،بهشــێكىزۆریبۆتواناى
خودیژنهپارێزهرهكاندهگهڕێتهوهكه
وهكخــۆیوتى:»توانیومانەبەهێزییو

بەهرەمەندییخۆمانبسەلمێنین«.

گهرمیانرێكخستوهوسودمهندانىئهو
ماڵهیانبهسهركردوهتهوه.

لــهمماوهیهىدوایــیداوبهكاریگهریی
باڵوبونــهوهىكۆرۆنا،گروپهكهچاالكیه
مهیدانیهكانــىوهســتاوه،لهبــریئهوه
رویانكردوهتــهئهنجامدانىچاالكیله

تۆڕهكۆمهاڵیهتیهكاندا.
ساراکامەران،ئهندامێكىترىگروپهكه،
بــۆ)نهوژیــن(وتــى:بههــۆیئــەوەی
بەگشــتیخەڵکدوچاریبارودۆخێکی
شڵەژانیدەرونیبوەبههۆیكۆرۆناوه،
بۆیەویســتمانلــەرویتەندروســتیو
دەرونیــەوەهۆشــیاریانبکەینــەوەکە
چۆنمامەڵەدەکەنلەگەڵبارودۆخێکی
لــەمشــێوەیە،ههربۆیــهههســتاینبه

بهرههمهێنانىئهوڤیدیۆیه.
ئــهمگروپــهپــرۆژهوپالنــیچاالكی
دیكهىزۆریــانههیه،یهكێكلهوانهش
وهك)هێمنشــێرکۆ(هێمــاىبۆكرد،
و دهرونــی توێژینــهوهى ئهنجامدانــى
گهیاندنــىدهرهنجامهكهیهتــىبهالیهنه

پهیوهندیدارهكان.

ژنانىپارێزهر
روبهڕوىمهترسیش

دهبنهوه

متمانەیتەواوم
بەسەرکەوتنیخۆم
هەیەلەپیشەکەمدا

دهبێتژنانهاوشانى
پیاوان،رۆڵیانله
چاالكیهكانداههبێت
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

ژنانی توشبو بە نەخۆشی شیرپه نجه 
له  گه رمیان باس لەوەدەکەن سەرباری 

ئەوەی کە باری تەندروستیان باش 
نیە، توشی گرێی دەرونیش بون بە 

هۆی ئەو ئاسەتەنگانەی کە روبەڕویان 
دەبێته وه  به تایبه تى له  نه بونى 

چاره سه ر له  ناوچه كه یان.

شــیرپەنجە بریتیــە لــە گەشــەکردن و 
خانەکانــى  نائاســایی  دابەشــبوونێکى 
لەش، ئه مه ش له وه وه  سه رچاوه  ده گرێت 
كه هه مــو خانه یه ك ســوڕى دروســتبون 
و مردنــى هه یــه ، واتــا خانه یه كى تازه  
له جێی خانه یه كى مردو دروست ده بێت، 
به اڵم كاتێك تێكچونێكى جیناتیكی له م 
پرۆســه یه دا روده دات، تێكچون دروست 
ده كات و ئه و تێكچونه ش ده بێته  وه ره م 

و به  شیرپه نجه  ناوده برێت.
لــه م ســااڵنه ى دوایدا رێژه ى توشــبون 
بــه  نه خۆشــیه  شــیرپه نجه ییه كان لــه  
هه رێمــى كوردســتان زۆر زیادیــان كرد 
به  گه رمیانیشــه وه ، ئه گه رچی ئامارێكى 
ورد له بــاره ی توشــبوانى گه رمیانــه وه  
هۆیــه ى  بــه و  نیــه،  له به رده ســتدا 
نه خۆشــه كان له  ته ندروســتى گه رمیان 
تۆمــار ناكرێن و ده چنه  شــاره كانى تر 

بۆ چاره سه ر .
قورسیی نه خۆشــیه كه  و زۆری رێكار و 
هاتوچۆی پزیشك، بوه ته  مایه ى ئه وه ى 
توشــبوه كانى هه ســت به  ماندوبونێكى 

زۆر بكه ن.
حەپسە محەمەد، 50 ساڵ، ژنی ماڵەوەیە 
و دانیشتوی شاری کەالرە، توشبویه كى 
شــیرپه نجه یه . بــە روخســارێکی پڕ لە 
بێزارییــەوە ســەبارەت بــە ماندوێتــی 
و  دوا  )نەوژیــن(  بــۆ  نه خۆشــیه كه ى 
وتی: سەرباری ئەوەی کە نەخۆشیەکی 
قورسم هەیە و هێزی لەبەر بڕیوم، بەاڵم 

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

هه تا ئێستاش ئه و دیمه نه ى وه كو 
مۆته كه  دێته  پێش چاو، كاتێك 

پزیشكه كه  پێی وت توشی شیرپه نجه  
بویت. په شۆكانى هاوسه ر و مناڵه كانى 
به  هه واڵه كه  و ئه و خه مه ى له سه ر دڵی 
ئه وان و خۆی دا دروستى كرد، بیری 
ناچنه وه ، به اڵم ئه وه ى زیاتر له  هه ر 

شتێك جێی شانازیه تى، زاڵبونى بوه  
به سه ر ئه و نه خۆشیه دا.

مەولــود دەروێــش،  ســەروین عومــەر 
ناســراو بە )ســەروین دەروێــش(، 45 
ســاڵ، دانیشــتوى شــارى هەولێــرە و 
خاوەنى چوار مناڵە. بڕوانامه ى دبلۆمی 
پزیشــكی هه یه . له  هه رزه كاریه وه  شیعر 
ده نوســێت، له  پــاڵ ئه ویشــدا چەندین 
وتــارى لــە رۆژنامــە و گۆڤــارەكان دا 

باڵوكردوه تەوە.
ئــه و یه كێكه  لــه  نمونه ترین ئه و ژنانه ى 
توانیویانه  به سه ر شیرپه نجه دا زاڵ بن.

گومــان،  هه ندێــك  پــاش  ســه روین، 

سه ردانى پزیشــك ده كات بۆ پشكنینی 
مه مكی، دواتر بۆی ده رده كه وێت توشى 
شــیرپه نجه  بوه . ئه م روداوه  ئه گه رچی 
زۆری له  ئه و و كه سایه تیه كه ى گۆڕیوه ، 

به اڵم به هێزتریشی كردوه .
»ئــەو ڕۆژەى ئەنجامــى پشــكنینەكەم 
پۆزەتیڤ بینى، هەمو دنیا روخا بەسەرم 
دا«. سه روین، به مشێوه یه  گوزارشت له  
نه خۆشیه كه ى  ده ستنیشانكردنى  ساتى 
ده كات، به اڵم ئــه وه ش له بیر ناكات كه  
ده ســتبه ردارى ئومێــد نه بوه  و هه ر له و 

كۆژانىژنانىتوشبوىشیرپهنجهلهگهرمیان

ئەوژنەشاعیرهىبهسهرشیرپهنجهداسهركهوت

هێنــدەی ئەوە بیزاری نەکــردوم کە بە 
بەردەوامــی دەبێــت بچمە ســلێمانی بۆ 

پشکنینێک یان وەرگرتنی دەرمانێک.
ئــه وه ى دۆخــی ئه م ژنانــه ى قورس تر 
كــردوه ، ئه وه یــه  بــۆ هه ر چاره ســه ر و 
راوێژێــك ده بێت بچنه  شــاره كانى دیكه  
و به تایبه تــى ســلێمانى، به وهۆیــه ى له  
ئیــداره ى گه رمیــان دا هیــچ ناوه ندێكى 
پزیشــكی تایبــه ت به  شــیرپه نجه  بونى 

نیه .
تابــان محەمەد، 40 ســاڵ، دانیشــتوی 
بــۆ  فه رمانبــه ره ،  و  کــەالرە  شــاری 
)نەوژین( وتى: »21 رۆژ جارێک دەبێت 
من ســەردانی سلێمانی بکەم بۆ ئەوەی 

پشــکنینی  و  وەربگــرم  دەرمانەکانــم 
بەردەوامــی نەخۆشــیەکەم بکــەن کــە 
کیمیایــم  دەرزی   25 ئیســتا  تاوەکــو 
بەکارهێناوە لەگەڵ یەک جار تیشک«.

ئــه م به رده وام هاتوچۆكردنه ، ئه و ژنه ى 
مانــدو كــردوه ، به تایبه تــى هه مو كات 
ده بێت مناڵه كانى له  ماڵی كه ســوكاری 
به جێبهێڵیت به وپێیــه ى جاری وا هه یه  

چاره سه ره كه ى شه وى به سه ردا دێت.
ســاڵی 2018 راگه یه نــرا كه  به  فه رمانى 
جێگــری ســه رۆكى حكومه تــى هه رێم، 
ســه نته رێكى پشــكنینی شــیرپه نجه ى 
مه مــك بۆ ژنانى گه رمیــان ده كرێته وه ، 
بــه اڵم رۆژ و هه فتــه  و مانــگ و ســاڵ 

تێده په ڕێت، به بــێ ئه وه ى ئه و پرۆژه یه  
یه ك هه نگاو چوبێته  پێشه وه .

)نه وژیــن( بۆ به دواداچونى ئه م پرســه  
چه ند جارێــك په یوه ندی به  به ڕێوبه رى 
گشــتى ته ندروســتى گه رمیانــه وه  كرد، 
بــه اڵم هه مــو جــاره كان په یوه ندیه كه ى 

بێوه اڵم بو.
ژنــان بــاس له وه ده كــه ن، ئه گــه ر ئه م 
ســه نته ره  بكرێتــه وه ، به شــێكى زۆری 
و  ده بێــت  چاره ســه ر  كێشــه كانیان 

فشاره كانی سه ریان كه مده بێته وه .
تابــان، هێمــای بۆ ئەوەكــرد هاتوچۆی 
به رده وامــى شــاران لــه  روى داراییه وه  
زۆر ده كه وێــت له ســه ر نه خۆشــه كان، 

ته نانــه ت بــاس لــه وه ده كات نه خــۆش 
هه بوه  له گه رمیانه وه  هاتوه  بۆ سلێمانى 
و پاره ى گه ڕانه وه ى پێ نه بوه  و له  ناو 

نه خۆشخانه كه  بۆی كۆكراوه ته وه .
حەپســە-ش وتــى: ئەگەر ســەنتەرێک 
چاودێــری  کــە  لێــرە  هەبوایــە 
بــاش  زۆر  بکردایــە،  تەندروســتیمانی 
ئەبو، چونکە هەم ماندوێتی کەمتر دەبو 

هەم تێچونى کەمتری دەویست.
ئه گــه ر ئه م ژنانه  خۆیان دۆخیان خراپ 
بێت، ئه وا ئه م هه مو سه ردان و ئه و دۆخه  
داراییــه ى به هــۆی نه خۆشــیه كه یانه وه  

دێته  ئاراوه ، دۆخیان خراپتر ده كات.
هێــرۆ حەســەن، توێــژەری دەرونــی، 
ســەبارەت بــە حاڵەتی دەرونــی ژنانی 
بــۆ )نەوژیــن(  توشــبوى شــیرپه نجه 
وتی: »مــرۆڤ کە نەخــۆش دەکەوێت 
باری دەرونیشی گۆڕانی بەسەردا دێت، 
چونکــە دەرون و جەســتە پەیوەندیان 
بەیەکەوە هەیــە، بەتێکچونی یەکێکیان 
بۆیــە  دەچێــت،  تێــک  ئەویتریشــیان 
بــاری دەرونــی ئــەو ئافرەتانــەی کــە 
شــیرپه نجه یان هەیــە بەدڵنیاییەوە زۆر 
نائــارام دەبێــت، بەتایبــەت ئەوانــەی 
گەرمیان کە به  ناچارى چەندین کاتژمێر 

رێگە دەبڕن بۆ پشکنینێک«.

كاتــه دا داواى رێنمایی و به رچاوڕونى له  
پزیشكه كه  كردوه  بۆ ئه وه ی چاكبێته وه  

و زاڵبێت به سه ر نه خۆشیه كه دا.
ئەم ژنە شــاعیرە گرێیەك لە مەمكێكى 

دروست بو، به وهۆیه وه  بڕاوه ته وه .
كیمیایشــی  چاره ســه رى  هــه روه ك 
وه رگرتوه ، به وهۆیــه وه  به  ناچارى قژی 

له ده ستداوه .
بــه اڵم ئــه و نه خۆشــیه كه ى بــه  عه یبه  
نه زانى، پێی شــه رم نه بوه  كه  واقعێكى 
وه كــو  بۆیــه   بشــارێته وه ،  پزیشــكیی 
پیشــادانى به هێزیی خۆی و ســوربونى 
له ســه ر به زاندنى نه خۆشــیه كه ، وێنه ى 
خــۆی بــه  قــژی تاشــراوه وه  لــه  تۆڕه  

كۆمه اڵیه تیه كان باڵوكرده وه .
ئه و به هۆی چاره سه ره وه ، ماوەى هەشت 
مانگ لە نەخۆشخانە مایەوە، به اڵم ئه م 
كاته ى به  فیڕۆ نه داوه  و كتێبێكى زۆرى 
خوێندوەتــه وە. ئه وه نه بێــت كــه  ئــه م 
ماوه یه ى به  ئاسانى تێپه ڕاندبێت، به ڵكو 
ئازارى زۆری هه بوه ، به اڵم نه یهێشــتوه  

ئازاره كان چۆكی پێ دابده ن.
سه روین، باس له وه ده كات ئه و ئه زمونه  
ئــه وی زۆر به هێــز كــردوه ، هه ربۆیــه  
ژنانــى  له گــه ڵ  خــۆی  ئه زمونه كــه ى 
تــردا به شــداری پێده كاتــو پاشــان له  
رێكخراوێك بۆ هاوكاریكردنى توشبوانى 
شــیرپه نجه  كارده كات، به  توشبوانیش 
ده ڵێت: »هەرگیز كــۆڵ نەدەن، بتوانن 
روبــەڕوى هەر ئاســتەنگێك ببنەوە كە 

دێتە رێیان«.
لــه  ســه روبه ندى چاره ســه ر وه رگرتنى 
شــیعرێكى  ده روێــش(  )ســه روین  دا، 
تایبــه ت بــه و دۆخه ى خۆی نوســی كه  
ده نگدانه وه یه كــى زۆر هه بــو، پێیخۆش 
بو شــیعره كه ى به  خوێنه رانى )نه وژین( 

بگه یه نێت.

باڕۆکە

لە هیندستان...
)قــژە ڕەش و درێــژە قەترانیەکــەی( کــرد بــە 

قوربانی...
من لە کوردستان بە پارەیەکی زۆر کڕیمەوە 
تــرم  کەســێکی  خەونــی  ەئوەی  هــەروەک 
ڕفاندبێــت  ائرەزوەکانیــدا  لەائســمانی 

بەدیاریەوە
 گریام...

و  جوانــی  شــێرپەنجە  ەئوەی  هــەروەک 
خەونەکانــم  قوتــوی  لــە  خەیاڵەکانمــی 

هەڵپچڕی بێت
گریام...

بیر لەو ژنە هیندیە دەکەمەوە و دەپرسم: 
 ائخۆ )قژێکی رەش و درێژی قەترانی(

بەرامبەر چەند  ژەمە خۆراکە؟
ائخــۆ دەبــێ ەئو ژنــە بزانــێ مــن و ەئو کڕیــار 

و فرۆشیار 
بۆ  گیرابونی نزاکانمان لە چاوەڕوانین؟

لەپەرستگای )تریۆباتی( 
لەگــەڵ ەئوەی لــە پەرســتگاکان زۆر شــت 

بزر دەبن
ژنێک نەزرەکەی خۆی بەجێهێنا

ھاوکات  نزاکانی من لەمزگەوتەکەی نزیک 
ماڵمان  ون بون!

باڕۆکەکەم دەخەمە سەرم 
حــەزم  ۆئدیســی  ســەماکەرێکی  ھــەروەک 

دەچێتە سەما
بە شەمەندەفەری خەیاڵ

سەفەرێک بۆ مۆمبای دەکەم 
لەوێوە بۆ نیودەلھی و تاج محەل

باڕۆکەکە الدەبەم 
خەونەکانم بەو ژنەم ناگەیەنن 
کە نازانم بۆ چەند ژەمە خۆراک 
قژە رەش و درێژە قەترانیەکەی 

کرد بە قوربانی!

21 رۆژ جارێک 
دەبێت سەردانی 
سلێمانی بکەم



ئهدهب

◘ رێزان حەسەن

هەندێكجار کتێبێکی شیعریی بچوک، 
ئەندازەی رۆمانێکی چوارسەد پەڕەیی 
پەیامی پێیە و رودا و پێشهاتەکانی 

کۆمەڵگا ئاوێزان بە فەنتازیای نوسەر 
لە وێنەی شیعریدا بەیان دەکات. 

رەنگە هەر ئەمەش سیحری بەردەوام 
بون و مانەوەی شیعر بێت.

)مۆزەخانەی رەش(، کتێبێکی شــیعری 
قەبارە مامناوەندە، لەنوسینی )پەروێز 
هوما(، نمونەی ئەم جۆرە کتێبانەیە. ئه م 
كتێبه  لە چەندین بابەتی جیا دەدوێت و 
لە چاوی الوێکی ژیرەوە سەرنجی بابەتە 
کۆمەڵــگا  خەمگینەکانــی  و  تراژیــدی 
دەدات. ئەمــا ئەوەی ئــەم کتێبەی بەر 
ســەرنجی ئێمــە خســتوە، هاتنە گۆی 
نوســەرە لەمەڕ ژنه وە، کــە پانتاییەکی 

گەورەی کتێبەکەی داگیرکردوە.
نوســەر کــە دێتە گۆ بــۆ ژن، بە رێز و 
شــکۆوە دەدوێت و پەنجە لە سەر دانە 
دانەی برینەکانــی مێینەیەک دادەنێت. 
کۆمەڵــگا  چەوتەکانــی  یاســا  بــە  دژ 
دەوەســتێتەوە و نەفرەت لە نێرساالری 
دەکات. بــە دیــار ئازارەکانــی ژنــه وه  
رادەمێنێــت تا لە جوانی ژن و مامەڵەی 
نەشــیاوی کۆمەڵگا، وێنە شــیعریەکانی 

بونیاد بنێت.

ائزیزم، وەرە با دور لەم جەنجاڵیە،
لەگەڵ باوەشێکدا،

پڕ بەڕۆحت، عەشقت پـێ بدەم.
...

عاشقتم،
ەئی شاجوانی دەستبەسەر!

فیداتبم،
ەئی شەونمی کۆاڵنی دڕکەکان!

بۆت بمرم،
ەئی بەهاری ەئتک کراو.

نوســەر لــە نوســینی ئەم شــیعرانەدا، 
بــەو  پەیامێــک  ناڕاســتەوخۆ 
هاوڕەگەزانەشــی دەدات، کــە پێیانوایە 
بۆ ژن دەنوســن. پێیــان رادەگەیەنێت: 
شەرم بتانگرێت و بەخۆتاندا بچنەوە کە 
چیدی سەرنجی دانە دانەی ئەندامەکانی 
جەســتەی ئافرەتێک بدەن، ئافرەت بە 
کااڵی بەتاڵکردنەوەی حەزەکانتان ببینن 
و وشــە حەزاویەکانتانی بۆ بخەنە سەر 

کاغەز و ناویشی لێ بنێن »شیعر«!

◘ نه وژین

له ده ستپێشخه ریه كد به مه به ستى 
بره ودان به  نوسینی ژنان له  بواره  
ئه ده بیه كاندا، خه اڵتێكى ئه ده بیی 

سااڵنه  له  ئه مریكا و كه نه دا راگه یه نرا 
تایبه ت به  ژنان، بڕى خه اڵته كه ش 113 

هه زار دۆالری ئه مریكی ده بێت.

ژماره یــه ك له  ژنه  نوســه ره كانى ئه و دو 
واڵته ، به خشــینی خه اڵتێكى سااڵنه یان 
به نــاوى )كارول شیڵدز(ـــه وه  راگه یاند 
كه  له  ساڵی 2022ـه وه  به  ژنانى نوسه ر 

ده درێت.
ئه و خه اڵته  له الیه ن ژماره یه ك نوسه رى 
ناســراوى ئه و دو واڵتــه وه  دامه زرێنراوه  
كــه  هه ندێــك لــه وان بــراوه ى چه ندین 
خه اڵتى جیهانیــن، له نمونه ى: مارگرێت 

ئاتود، جودی پیكۆ و جین سمایڵی.
ژنــه  نوســه ر: ســوزان ســوان، یه كێك 
لــه  دامه زرێنه رانى پــرۆژه ى خه اڵته كه ،  
رایگه یانــد: خه اڵته كه یــان بــه  تــه واوى 
ته رخانــه  بــۆ ژنــان و هه ر جــاره  و به  
له پێنــاو  ده درێــت،  ئه دیبێــك  ژنــه  
جیاكاریــه   ئــه و  به ره نگاربونــه وه ى 
لــه   خــۆی  به وتــه ى  كــه   ره گه زیــه ى 

به خشینی خه اڵته  ئه ده بیه كاندا هه یه .
ئاماژه ى به وه شــكرد ژمــاره ى به رهه مى 
ژنانى نوسه ر هاوتایه  به  هی پیاوان له و 
دو واڵته دا، كه چى پیاوان زیاتر له  ژنانى 

نوسه ر خه اڵت ده كرێن.
ئه م هه نگاوه ى ئه و دو واڵته ى كیشوه رى 
ئه مریــكا  باكــور، هاوشــێوه ى چه ندین 
واڵتى دیكه یه  كه  خه اڵتى ئه ده بی تایبه ت 
به  ژنانیــان هه یه ، لــه  نمونه ى خه اڵتى 
ژنان بــۆ خه یاڵی ئه ده بی لــه  بریتانیا، 
خه اڵتى ستیالی ئه ده بی له  ئوسترالیا و 
خه اڵتى »بریكس فیمینا«ى فه ره نسی، 
كه  ســه رجه م ئــه م خه اڵتانه  تایبه تن به  

ژنانى نوسه ر.
ئه م خه اڵتــه  ئه مریكی-كه نه دیه ، به ناوى 
نوســه رى ناســراوى ئه مریكــی )كارول 
شیڵدز(ـــه وه  نراوه ، كه  ژنه  نوسه رێكى 
ســاڵی  لــه   و  بــو  ئه مریكی/كه نــه دی 
1995 خه اڵتــى پۆلیتــزه رى ئه ده بیــی 
به ده ســتهێنا له به رامبــه ر رۆمانه كه ى دا 

کتێبێــک برینەکانی ژن دەکاتە 
قردێلەی قژی!

خه اڵتێكى تایبه ت به  
ژنانى نوسه ر
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دوێنێ کچێکی گەڕەکەکەمان،
کەوتە سەرە مەرگ..

من دەمزانی یەک تۆز خۆشەویستی،
لە جیاتی ۆئکسجین.

یەک باوەشی میهرەبانی،
لە جیاتی، دەرزی.
یەک تۆز ائزادی،

لە جیاتی ائو.
ەئوی دەژیاندەوە،

وەلێ کەسێک نەبو پێی بدات!

نوسەری الو، لە پەیامێکی هاوسۆزی بۆ 
رەگەزی مێیینەش دەڵێت: »هەناسەت 
پــڕە لــە موحیبەتی بەســەرچو«. لەم 
دێــڕە کورت و پڕمانایــەدا دەیەوێت ژن 
بــەو راســتیە ئاشــنا بکات کــە پیاوان 
بەگشــتی ناتوانن بە ئەندازەی تێربونی 
رۆحی ئافرەتێک ســۆز وخۆشەویســتی 
ببەخشن. ئەمە لە کاتێکدا زۆربەی کات 
خۆشەویســتی پیاوان لە کات و شوێنی 
خۆیدا نایەت. هەروەک )بەختیار عەلی( 
دەڵێت: خۆشەویستی درەنگ وەختیش 

لە بەزەییەوە نزیکترە.
رەش(دا،  )مۆزەخانــەی  دوتوێــی  لــە 
تیشــکخراوەتە ســەر ئــەوەی لەمــڕۆدا 
ژنــان هەوڵیان داوە بۆ وشــیار بونەوە، 
بــە دروســتکردنی دەســتە و رێکخــراو 
ویســتویانە رێگە لە مافخوران و بێبەها 
کردنــی لــە مێژینەیــان بگــرن. ئەمــا 
هەنــگاوی دروســت بۆ وشــیاربونەوەی 
ژنان، خۆ رۆشــنبیرکردن و پێگەیاندنی 
خودێتی تاکی ژنه  تا بتوانن رێز و بەها 

و مافەکانی خۆیان بزانن و بپارێزن.

شــێرپەنجەیەک بە ناو دەمارەکانی منیشدا 
دێت و دەچێت،

ناوی پیاوەتیە!

ەئم نەخۆشییە لە باوکمەوە بۆم ماوەتەوە،
لــە  ەئوانیــش  و  باوانیــەوە  لــە  باوکیشــم 
رەچەڵەکــی  ســەر  دەگەینــەوە  تــا  پێشــتر، 

ەئنکیدۆ.
ەئم  تاکــەکان  زۆربــەی  مــن  هــەر  نــەک 

نەخۆشیەیان هەیە
تۆش هەتە هاوڕێ!

نەخۆشخانەی فێمینیزم،
کار  پەنجەیــە  شــێر  ەئم  چارەســەری  بــۆ 

ەئکات،
وەلێ دەرمانی لێ بڕاوە!

مــن نازانــم چــۆن ئەتوانــم پێناســەی 
شــیعرەکانی الوێــک بکەم لــە کاتێکدا 
پیاوێــك لــە تەمەنــی باوکــی ئەودایە 
ئەدیبانــەی  عەقڵیەتــی  هەمــو  بــە  و 
ئافرەتــی  نوســینەکانیدا  لــە  خــۆی، 
ئەندامــی  جارێــک  بەســەرکردوه تەوە، 
زاوزێی بە فســتق دەچوێنێت و جارێک 
بــە پەپولــە! جارێکیش گلەیــی لەخوا 
دەکات کە بۆچــی دو ئەندامی نێرینەی 
پــێ نــەداون! وەک بڵێــی بە نیــازە لە 
گــەڵ مار و دوپشــکی ناو گۆڕەکەشــیا 

جوتبێت!
کەچــی ئــەو بــەو تەمەنــە کەمەیــەوە 
درکــی بە هەمو ئــەو ئازارانە کردوە لە 
مێینەیــەک  مرۆڤایەتیــەوە  ســەرەتای 
بــە دەســت نێرینــەوە چەشــتویەتی و 
لــە وێنــەی تاوانبارێکی رەنــگ زەرد و 
شــەرمەزاردا شــانی داوەتــە ژێربــاری 
گوناهــی هاوڕەگەزەکانــی و نێرینەبونی 
خۆی و ســەری رێز و لێبوردنخوازی بۆ 

ئافرەت نەوی کردوە و دەڵێت:

تا بۆنی ژن لەسەر زەوی قڕ نەکراوە،
با لێرە بفڕم.

)بیــره وه ری بــه رد( كه  باس لــه  ژیانى 
رۆژانه ى ژنێك ده كات. ئه م ژنه  نوسه ره  
بــه وه  به ناوبانگه  گرنگیی زۆرى به  ژنان 
و پرســه كانیان داوه  لــه  نوســینه كان و 
به شــێوه یه ك  دا،  رۆژانه یشــی  ژیانــى 
لــه  گفتوگۆیه كدا لــه  زانكــۆی هارڤارد 
ئاماژه  به وه ده كات كه  نوســین له باره ى 
ژنــه وه  لــه الی ئــه و وه كــو جۆرێــك له  
»رزگابون«ـه  كه  به  ژنانى ده به خشێت 

پاش چه ندین ده یه  له  په راوێزخستن.
خه اڵته كــه  چه نــد لق و به شــێك له خۆ 
ده گرێــت، جگــه  له  خه اڵتــى دارایی بۆ 
بــراوه ى ســه ره كی خه اڵته كــه ، هاوكات 
براوه كه  ژنه  نوسه رێكى تازه ده ركه وتوش 
له  روى ئه ده بیه وه  ده گرێته خۆ بۆ ماوه ى 

ساڵێك.
هه روه ك به خشینێك به  ژنه  نوسه رێك له  
كۆمه ڵگه ى كۆچبه ر و په ناهه نده كانیش 

ده به خشرێت.
هه روه ك ئه و پێنج ژنه  نوسه ره ى كه  بۆ 
لیســتی كورتكراوه ى براوه ى خه اڵته كه  
مانه وه یه كــی  ده كرێــن،  ده ستنیشــان 
كاتییان له  یه كێك له  زانكۆكانى ئه مریكا 
و كه نه دا بۆ ســازده كرێت به مه به ســتى 
و  بیــر  و  بۆچــون  به شــدارییپێكردنى 

خه یاڵه كانیان له گه ڵ فێرخوازان دا.
ســوان، هیــوای خواســت ئــه م خه اڵته  
ببێتــه  جۆرێــك لــه  »داننانــی مێژویی 
ژنانــى  بــه  ده ســتكه وتى  بــه رده وام« 
نوســه رى ئه مریكی، هه روه ك بشــبێته  
هۆی زیادبونى فرۆشى كتێبه كانى ژنانى 

نوسه ر.

نوسەر کە دێتە گۆ 
بۆ ژن، بە رێز و 
شکۆوە دەدوێت

 شاعير شانی داوەتە 
ژێرباری گوناهی 
هاوڕەگەزەکانی 

 خه اڵته كه  بۆ 
به ره نگاربونه وه ى 

جیاكاری  ره گه زیه        له  
خه اڵته  ئه ده بیه كاندا



رۆژنامهوانی

◘ نهوژین

ساڵی2007پاشكۆیهكیرۆژنامهوانی
بهناوی)پاریا(دهرچوكهلهههوڵه
سهرهتاییهكانیرۆژنامهوانیژنانبون
لهگهرمیان.ئهگهرچیئهمههوڵه

پاشكۆیرۆژنامهى)گهرمیانىئهمڕۆ(
بو،بهاڵموهكودهستپێشخهرییهكی
تایبهتیژنانلهبواریرۆژنامهوانی
نوسراولهناوچهكهدادێتهههژمار.

بهمهبهســتىگفتوگۆكــردنلهبارهى
كاركردنــى گشــتیهكانى هێڵــه
رۆژنامهكــهوئامانجهكانى،ههروهها
ئــهورۆڵوكاریگهرییــهىلهمبوارهدا
)نهوژیــن( ههیبــوه، و گێڕاویهتــى
دیدارێكــىلهگــهڵ:)ســارامهجیــد(،
)پاریــا( رۆژنامــهى سهرنوســهرى

ئهنجامداوه.

*كــێرۆژنامهى)پاریــا(ىدهردهكرد
وچهندێــكبــهردهوامبــو؟ئایــاهێڵه
گشتیهكانىكارىرۆژنامهكهچیبون؟
)پاریــا(ســاڵی2007بــەردەوامبــو
و5ژمــارەیلــێدەرچــو.خاوەنــی
ئیمتیازەکــەیرۆژنامــەی)گەرمیانــی
ئەمــڕۆ(بووپاشــکۆیئــهورۆژنامەیه
بــوكــهرۆژنامهیهكــىســهربهخۆبو.
سەرپەرشتیاروسەرنوسەریرۆژنامەکە
خۆمبوم.دەستەینوسینیرۆژنامەکە
بەگشتیهەریەکەلە:)نەسرینجەبار،
هێرۆمحهمــەد،ئەژینئەحمەدوئیمان
و مەجیــد( )ســامان بــون. جەبــار(
)کاروانمەجیــد(كهبرامن،دیزاینهرو

تایپێستىرۆژنامهكهبون.
تــەواو كاركردنیشــهوه روى لــه
ســەربەخۆبوینودەســەاڵتیسیستەم
وئایدیــایرۆژنامەکەلهالیخۆمانبو،
تهنانهترەنگــەبگەڕێیترۆژنامەیەکی
ژنانــیئــاواســەربەخۆلەکوردســتاندا
ئاســاندەســتتنەکەوێــت.لــهوهش
گرنگتررۆژنامهكهئەقڵێکیتەواوژنانە
دەیبــردبەڕێوە،کەتەنیــاژنخۆیلە
رۆژنامەکەدابڕیاریدەداچیبڵێوچی
بنوسێت،ئهمهشبهماناىژنساالریو

دژایەتیکردنیپیاونهبو.

*ئامانجلــهدهركردنىرۆژنامهكهچی
بووتوانىچهنــدلهوئامانجانهبهدیی

بێنێت؟
ئامانجیدەرکردنیرۆژنامەکە،لهچهند
خاڵێكداخۆیدهبینیــهوه.یەکەم:من
کــەدەمنوســیدەنگیژنــانوئازاری
ژنانمدەگەیاند.دەمویســتلەشوێنێک
نوســینەکانباڵوبکەمــەوەرێــکبەبێ
سانسۆردەنگوئازاریژنبگەیهنێت.
ئەمــەملــەورۆژنامانــەدانەدەبینیکە
دەمــوت دەردەچــون. لەکوردســتاندا
چــۆندەبێــتنوســینەکانمبنێــرمبۆ
رۆژنامەگەلێک،کەخاوەنەکانیانهێشتا
کێشــەیتێگەیشــتنیانهەیەلەدۆخی
ژنوپرســیژن!بۆیــەبڕیارمــداخۆم
رۆژنامەیەکدەربکەم،تەواوســەربەخۆ
بێــتوئــازاریژنبــەروتوقوتیوەک

خۆینیشاندەم.
خــۆم تواناکانــی دەمویســت دوەم:
پێبگەیهنموخۆمئیشــیانلەسەربکەم
ونەبــمبەبەکارهێنــراویهیــچکەسو

الیەنێک.
سێیەم:دەمویستپەرەبەتواناکانیئەو
کچانەبدەم،کەماڵێکیانشکنەدەبرد
تێدابکــەن. هاواری و بنوســن تێیــدا
)پاریــا(بــوبەماڵیئــەوکچانەیکە
بەنــاویخــوازراوەوە،چیرۆکیهەوڵی
خۆســوتاندنوخیانەتیهاوسەرگیری
وبــەزۆربەشــودانیخۆیانیــانتێــدا
دەگێڕایەوە.کەتائێستاشدەستنوسی
ئــەوچیرۆکانــەمالماوە،کــەتەنانەت
تێیاندایــەلەدەربەندیخانوشــارەکانی
تریشــەوەچیرۆکــیتراژیــدیخۆیــان

)پاریا(دهستپێشخهرییهكیرۆژنامهوانیژنانیگهرمیان
سهرنوسهریرۆژنامهكه:لەرویکۆمەاڵیەتیوپیشەییەوەئاستەنگمانزۆربو
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دەگێڕایەوە.
چوارەم:حەزمدەکردهاوشانیپیاوان،
ژنانێــکهەبــنرۆژنامەیــەکدەربکەن
تایبەتبێتبەدەنگیخۆیانوبۆمێژو

بمێنێتەوەلەبواریرۆژنامەگەریدا.

*تاچهنــدرۆژنامهكــهرۆڵــی
ههبولــهپێگهیاندنى

رۆژنامهنــوسله
مێینه؟ رهگهزی
رادهیــهك چ تــا
نــى یهكا یگهر ر كا
دواىنهمانىخۆیشی
لــهمروهوهبــهردهوام

بو؟
ماوەیەکــی ئهگەرچــی
کەمبــەردەوامبــو،بەاڵم
بــۆ و ئەوکاتــەش هەر
)پاریــا( خۆیشــی، دوای
کاریگــەریهەبــولەپێگەیاندنی
رۆژنامەنوســیمێینە.ئێســتاکە
چەندینکچلەبواریرۆژنامەگەری
وراگەیاندنوهونهردائیشدەکەنلە
گەرمیان،ئەمەلەخۆڕانەگەشتوینەتە
ئــەمکرانەوەیــە.ئەمــەبەرهەمــیئەو
رچەشــکێنیەیەکەپێشــتر)پاریا(یان
هەردامەزراوەورۆژنامەوکارێکیتری
تایبەتبەژنانکردویانەلەگەرمیاندا.
کــەبەئارامیوبــەنەرمیبوەتەهۆی
گۆڕینــیئەقڵودنیابینیئەونەوەیەو

دایکانوباوکان.

*ئهوئاستهنگانهىلهپێشرۆژنامهكه
بــون،بهتایبهتىلــهروهكۆمهاڵیهتىو

پیشهییهكهوهچیوچۆنبون؟
پیشــەییەوە و کۆمەاڵیەتــی روی لــە
ئاســتەنگزۆربولەبەردەمئیشــەکەدا،
چونکەئێمەباسی13ساڵپێشئێستا
دەکەینکەهەمکچدۆخێکیداخراوتری
هەبولــەرویکۆمەاڵیەتییەوە،ههمیش
لــەروەپیشــەییەکەوەدۆخەکەقورس

بو.
ئهوكاتهىدهســتمانبهمپرۆژهیهكرد
منخوێنــدکاریئامادەییبوم،لەروی
کۆمەاڵیەتییــەوەهێشــتاخێزانەکــەمو
کۆمەڵگاکەمچاویانلەسەرئەوەبوکە
ئەوتەمەنەزۆرناسکەودەبێتچاودێریم
بکــەن.دەبێــتچەندبــەزەحمەتبۆ
راپۆرتێــکدەرچوبێتــموچەندرێگری
وترسولــەرزمهەبوبێت؟!ئهگهرچی
براكانــم)ســامانوكاروان(زۆرلــهم
ههنــگاوهداهاوكارییــانكــردم،بــەاڵم
ئەمەبــەسنەبوبۆئەوەیبڵێممنبە
پشتگیرییەکیتەواووبێهیچگرفتێک

)پاریا(مدەرکرد.
رۆژنامەگــەری، لــە جگــە )پاریــا(
دیوێکــیئەخالقیشــیوەردەگرت،کە
تهنهــاچیرۆكىژنانمــاننهدهگێڕایهوه،
بەڵکــوتاکۆتاییچیرۆکەکانیشــیانلە
دژبەتوندوتیژییەوە ســەنتەرەکانی رێی

یارمەتیئهوكهسانهماندهدا.

زۆرجــاربۆئامادهكردنــىراپۆرتخۆم
لهخوێندنگهدهدزیهوه،ئهمهشتوشی
كێشــهىدهكردم.ئەوکاتانــەشکەبۆ
راپــۆرتدەچومــەشــوێنێک،چونکــە
زۆرجــارپارەیکرێســەیارەمپێنەبو،
هێندەخێرارێمدەکرد،بۆئەوەیلەگەڵ
تەواوبونیکاتیدەوامــداراپۆرتەکەش
تەواوببێتوبگەمەماڵ،قاچمتوشــی
ئازاردەبو.منهەربەجلیرەشوسپی

مەکتەبەوەدەچوم.
ئــەوکچانــەیهێنابونمەپاریــاوخۆم
راپۆرتەکــەملەگەڵیانــدائامادەدەکرد،
زۆرجــاردەچومدایــکوباوکیانمرازی
دەکــردتارێگەیانبدەن،بڕێکجاریش
بەنــاویبازاڕکردنودەرســخوێندنەوە
دەچومەشــوێنیانداوپێکــەوەدەچوین
راپۆرتێکمانئامادەدەکرد.یانبههۆی
رێگریهكانــهوهزۆرجــاربهناچــاریبــه
تهلهفــۆنراپۆرتهكانمــانئامادهدهكرد
كــهئهویشتێچــوىخۆیههبــو،یان
پێویســتمانبــهئینتهرنێــتدهبــوو
ئینتهرنێتماننهبووناچارلهالیهاوڕێ

ودۆستهكانكارهكانمانراییدهكرد.
ئەمەیئێســتادەیگێڕمەوە،هەمگریان
وهەمچێــژمدەداتــێ.تــۆنــاویبنێ
ئاستەنگیکۆمەاڵیەتی،منناویدەنێم

شۆڕش.

*یهكێــكلــهدیارتریــنكێشــهكانى
میدیــالهگهرمیــان،بــهردهوامنهبونه،
ئهمــهبهتایبهتــىبــۆئــهومیدیایانهى
كــهتایبهتمهندنبهژنــانباڵوتره،به
رایتــۆبۆچــیمیدیایژنــانناتوانێت
بــهردهوامبێــت؟بۆنمونــه)پاریا(بۆ

نهیتوانىبهردوامبێت؟
ژنلەنێوسیســتەمیئابوریوسیاسی
وکۆمەاڵیەتــیوکلتــوریئەمواڵتەدا،
بــەدۆخێکیســەختداتێپــەڕدەبێت.
پێویســتی ژنانیــش میدیایەکــی هەر
ئــەم هاوســەنگی و تەندروســتی بــە
سیســتەمانەهەیە.لەبەرناهاوســەنگی
ونادادپەروەریئەمسیســتەمانە،ژن
ئاســانناتوانێتتاکۆتاییدەزگایەکی
میدیایــیتایبەتبەژناندرێژەپێبدات.
بۆیەدیســانژنناچــارە،بۆدرێژەدان
بــەمیدیــایژنــان،پشــتبــەپیــاو

ببەســتێت.چونکەئەوسیســتەمانەبە
پلەییــەک،لەخزمەتیپیــاودان.هەر
ئەمپشتبەستنەدوبارەیەیژنبەپیاو،
میدیایژنــانکۆتاییپێدێنێت.چونکە
ئەوسیســتەمانەپیاویانبەشــێوەیەک
تائێســتاش کــە کــردوە، پــەروەردە
ژنــەوە لەبــارەی خێڵەکــی بەئەقڵــی
دەڕوانێــت.خۆبــەوەنییەپیاوئێســتا
رێگریناکاتژنئەنــدامپارلەمانیان
شــۆفێربێت،کــۆیگرفتەکــەئەوەیە،
ئەوانەیدەرگایپارلەمانیانشۆفێری
بۆژنوااڵدەکەن،تائێستاشباوەڕیان
وایەژندەبێتبەوئاراســتەیەیئەوان
پێیانراستەلێبخوڕێتوبەوچەشنەی
ئــەواندەیانەوێتئەندامــیپەرلەمانی

فاڵنحزببێت.
ژنــان میدیــای لێــرەوە هەربۆیــە
لەنێوئــەمسیســتەمەدادەبێتبە
ســوتو.چونکەبۆئــهوهىژنێک
رۆژنامەیەکچاپبکات،ناچارە
النیکەملەرویماددییەوەپشت
بەپیاوێــک،یــاندەزگایــەک
رونیشــە ببەســتێت.
و دەزگا ئــەو زۆرینــەی
رۆشــنبیرانەی ناوەنــدە
بیەوێــت ژنێــک کــە
دروســتکردنی بــۆ
کــی یە یا مید
پشــتی ژنــان
، ســتێت پێببە
ئــەو خــودی
نــە یا گا ز ە د
نــە و کە ە د
هەمان نــاو

ئــەوسیســتەمانەوەکــەئیشلەســەر
بچوکردنــەوەیژندەکــەن.ســەرەڕای
ئەمانــەشنمونــەیپیاویباشیشــمان
هەنکەژنومیدیایژنانڕێزلێدەگرن،

بەاڵمکەمن.
بۆوەاڵمیپرسیارەکەشتکەبۆ)پاریا(
نەمــا،گرێــیدەدەمبــەمبابەتــەوە.
نەمانــیپاریــاپەیوەنــدیبەکێشــەی
ماددییەوەهەبو.سهرباریئهوهش)م.
الوانئهحمــهدوم.ســاڵحمیروهیس(
نوســینی بهڕێوبــهرى و سهرنوســهر
رۆژنامهكــه،جوانتریننمونەیەکملێیان
بینــیلەرێزگرتنــیتەواوەتیلەتوانای
کــەم زۆر لەکوردســتاندا رەنگــە ژن،
ناوەنــدە زۆرینــەی چونکــە بوبێــت،
ئیعالمیوسیاســییەکانلەکوردستاندا،
تــائەوکاتەرێــزیژندەگرن،کەبینەر
وخوێنــەروپارەیپێکۆدەکەنەوەبۆ
دەزگاکەیان،هەرکەئیشیانپێینەما،
ئیتــربیریاندەچێتەوەئەمەژنێکبوە

وئیشیکردون.
ئەمجــۆرە شــتێك، ههمــو ســهرباری
و )پاریــا( چەشــنی شــکۆیانەی
)نەوژین(،پرشــنگێکنئهگەرخۆشیان
بوەســتن،دەبنبــەروناکییەکیزێڕین
بــۆدروســتبونیدەیەهامیدیــایئازای
تــریژنــانلــەئاینــدەدا.میدیاگەلێک
کەدەبنبەشــۆڕشوئەوسیســتەمە
ناشــرینەلەنگدەکــەن،کەبەالریلە

ژندەڕوانێت.



تەندروستی

◘ نهوژین

ههرلهسهرهتاىدهستپێكردنى
ههڵمهتهكانىخۆپارێزیكۆرۆناوه،
)روناك(كهمتازۆربهشدارییله

جێبهجێكردنیانداكردوه،بهتایبهت
ئهوهىپهیوهندیبهفهرمانگهكهیهوه
بێت،ههرگیزباوهڕینهكردوهئهو
ڤایرۆسهىكهبهرهنگارىدهبێتهوه،

توشىخۆیشیدهبێت.

روناكسهاڵحهدین،40ساڵ،دبلۆمیله
تهندروستىگشتىداههیهوفهرمانبهره
لههۆبــهىنهخۆشــهگــوازراوهكانله
بهڕێوبهرایهتىخۆپاراستنىتهندروستى
گهرمیــان،یهكێكــهلهوكهســانهىكه
توشــىڤایرۆســیكۆرۆناىنوێبوهو
توانیویهتــىبهســهریدازاڵبێتوتێی

پهڕێنێت.
لهبارهىئهوهىچۆنتوشیڤایرۆسهكه
بــوه،ئامــاژهىبهوهكــردكــهئــهوان
لهگهڵكاركردنیانلههۆبهىنهخۆشیه
مــهرزی لــه هــاوكات گــوازراوهكان،
پهروێزخانیــشدهوامدهكــهن،لــهوێ
لــهپــاڵكارىدیكــه،سهرپهرشــتی
پرۆسهىرشتنىدهرمانىپاكژكهرهوهی
كردوهبهئۆتۆمبیلــهبارههڵگرهكانبۆ
پاككردنهوهیانلهڤایرۆسیجۆراوجۆر.
گوماندهكاتلهوێوهتوشىنهخۆشیهكه
بوبێت،بهتایبهتىكهژمارهیهكىتریش

لههاوكارانىههرلهوێتوشبون.
دا لــه)رونــاك( نیشــانهیهك چهنــد
دهردهكهونكهئاماژهنبۆنهخۆشیهكه،
ئهگهرچیوهكخــۆیئاماژهىبۆدهكات
نیشــانهكانوهڕســكهرنهبــون،بــهاڵم
بههۆیترسلهتوشبونىدومناڵهكهى،
پشــكنینیئهنجامــداوهودهركهوتــوه

پۆزهتیڤه.
ئهگهرچــیئامارێكىوردلهبهردهســتدا
نیــه،بهوپێیــهىههمورۆژێــكرێژهى

گهرمیــان و ههرێــم لــه توشــبوان
بــهروارى تــا بــهاڵم دهكات، زیــاد
توشــبوان ژمــارهى ،)2020/6/25(
لهگهرمیــان)547(كــهسبــوهبهپێی

ئامارهكانىوهزارهتىتهندروستى.
لهبــارهىههســتیخــۆیكاتێــكبۆی
دهركهوتوهتوشــبوه،)روناك(باســی
بــهاڵم بــوه، نیگــهران زۆر لهوهكــرد
چاوهڕوانكراویشبوه،ئهوهیشــیبوهته
مایهىدڵدانهوهى،سهالمهتىهاوسهرو

مناڵهكانىبوه.
ئهوژنهپــاشدهرچونىدهرهنجامهكه،
ماڵهكهیانــدا ژورێكــى لــه خــۆی
لهكــهالركهرهنتینــهدهكات،تێكهڵــی
خێزانهكــهىنابێــتوههمــورێنماییه
تهندروســتییهكانبــهباشــیجێبهجێ
دهكات.نانــىتهندروســتدهخــواتو
ئاووشــلهمهنىپێویســتدهخواتهوه،
ههندێــكدهرمانیكــهمبهكاردههێنێت
كهزۆرتــرڤیتامینهكانبونودهرمانى

دیكهىبهكارنههێناوه.
ههســتێكى لــهوهدهكات بــاس ئــهو
زۆرناخــۆشبــوهكــهبهناچــاریلــه
ژورێكــىماڵهكــهىداخــۆیقهتیــس
بــكاتوتهنانــهتنهتوانێتبهرخوردی
لهگــهڵمناڵهكانیشــیداههبێت،بهاڵم
نهیهێشــتوهئهمخهمهبێهیوایبكاتو
پابهندبوهبــهرێنماییهكانولهماوهى
كهمتــرله2ههفتــهداتوانیویهتىچاك

ببێتهوه.
لهمماوهیهشداهاوسهرهكهىهاوكارێكى
زۆریبوهوبهكارىئهوومناڵهكانیشدا
كهلێنێــك نهیهێشــتوه و راگهشــتوه

دروستببێت.
رێكخــراوى رێنماییهكانــى بهپێــی
لــهو یهكێــك جیهانــى، تهندروســتى
نهخــۆش ســهر لــه كار بوارانــهى
بهگشــتىدهكاتوبهتایبهتــىئهوانهى
كۆرۆنــا،الیهنــىدهرونیــه،ئێســتاش
دهستهواژهگهلیتازهلهمڕوهوهداهاتون

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى:دیمەنئیسماعیل

تامێسکە،یەکێکەلەنهخۆشیه
ڤایرۆسیەدرمەکانکەنزیکەى200
ساڵێکدەبێتناسراوە،بەاڵملەم

سااڵنەىدواییداناوێکىتازەىلێنرا
چوەناوکتێبەزانستیەکانەوە.

ئهمڤایرۆسهسەربەخێزانىهێرپسەو
herpes:دوجــۆرىهەیە،یەکەمیان
ئــەم ،1 simplex virus type
جۆرەیانزیاترتامێسکىچاوومێشکى
لێدهكهوێتــهوهدەکات.جۆرىدوەمیان
herpes simplex virus
توشــى جۆرەیــان ئــەم ،2 type
کۆئەندامــىزاوزێدەبێــت.لەویالیهته
یەکگرتوەکانــىئهمریكادا،%50خەڵک
لــەدەمداتامێســکەدەردەکــەن.لــە
%15.5لــەتەمەنى)14-4٩(ســاڵىدا
لەجۆرىدوەمواتەلەکۆئەندامىزاوزێ

توشدەبن.
نیشــانەکانىئەمنەخۆشییەبریتیهله:
دروســتبونىکێم،خــورانوکزانەوە،
ئــازار،گەورەبونىگرێکە،ئازارلەکاتى
میزکــردنکاتێکلــەکۆئەندامىزاوزێ
دروســتدەبێــت،بەرزبونــەوەىپلەى
گەرمى)تا(،هەســتکردنبەناساغى
و ســوربونەوە تەندروســتى، بــارى

»تۆقڵەکردن«لەسەرپێست.
هــۆکارىتــوشبــونبەمنەخۆشــییە
زۆر، شــڵهژانى لهوانــه: جیــاوازه،
بهركهوتنــىزۆریهەتاو،زۆرىســوڕى
مانگانــە،ههندێكجاریشپاشهەاڵمەت

)روناك(چۆنبهسهركۆرۆناداسهركهوت؟

تامێسکەیکۆئەندامىزاوزێ

دروستدەبێت.
گوازراوەیــە نەخۆشــیەکى تامێســکە
تــر کەســێکى بــۆ لەکەســێکەوە
دەگوازرێتــەوەلەرێــگاى)ماچکردن،
دەســتلێــدانلــەشــوێنىبرینەکــە،
جوتبونوســهرجێییكردن(.لەوانەیە
لەدایکــەوەبۆکۆرپەلــەبگوازرێتەوە،
بۆیــهئەگــەرکەســەکەدوگیــانبــو،
پێویستەپزیشــكیلێئاگاداربکاتەوە
وپشکنینیخوێنبکرێتوچارەسەرى

هەردوکیانبکرێت.
ئەگــەرژنهكــهپێشــترتــوشبوبێــت
ولــەســەرەتاىدوگیانــىدادیســان
توشبوبێتهوه،ئەوامەترســىنییەبۆ
کۆرپەلــە،چونکــەجەســتەىدایکەکە
زودژەکــەىدروســتدەکاتولەرێى
وێاڵشــەوەدەگوازرێتەوەبــۆکۆرپەلە،
بۆیــەلەکاتىلــەدایکبونــىکۆرپەلەدا
وەرگرتــوە. دژەکــەى مناڵەکــەش
بهاڵمبهگشــتىواباشــهلهكاتــىبونى

حاڵهتهكهداسهردانىپزیشكبكرێتبۆ
دڵنیابونهوه.

چارهســهرهكانىئهمحاڵهته،ههندێكى
تریــش ههندێكــى و خۆپارێزیــن
وسروشــتین. پزیشــكی چارهســهرى
لــهوروهوهجێبهجێكردنــىئهمخااڵنه

پێویستوباشه:
1.لەکاتىتوشــبونىســهرهتایی،ئهوا
رەگــەزىبەرامبەربــۆجوتبونکۆندۆم

بەکاربهێنێت.
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2.ئەگەرنیشــانەکاندەرکەوتننابێت
جوتبونبکرێت.

3.نابێــتماچبکاتئەگــەرلەدەمدا
بو.

4.لەنــاوحەوزێکىپڕلەئاووکەفو
خوێ،رۆژانە20خولهكدانیشێت.

5.دەستىبەرنەکەوێت.
6.نابێتبەتوندىببەسترێتەوە.

7.ئــەوبڵقــەىدروســتبــوەبەهیچ
جۆرێکمەیتەقێنەیانکونىمەکە.

چارەســەرىتامێسکەلەڕێىدەرمانەوە
دەبێــتزۆرجــارپزیشــكهكاندەرمانى
بــۆ بەکاردەهێنــن )acyclovir(
رێگرىلەتەشــەنەکردنىنەخۆشیەکەو
و ئــازارەکان کەمکردنــەوەى
نیشــانەکان،بهاڵمئــهمدهرمانهوهیچ
دهرمانێكــىتر،بهبێراوێژىپزیشــك
بهكارمههێنه،چونكهبهپێیحاڵهتهكان

چارهسهرهكانیشدهگۆڕێن.

كــهئاماژهنبۆتۆقینوترســیزۆرله
توشــبونبهمڤایرۆسه،كهئاكامىئهم
ترسوتۆقینهزۆرخراپدهشكێتهوه.
وهكئــهوژنهفهرمانبــهرهئاماژهىبۆ
دهكات،دڵهڕاوكێوقهلهقیلهوشــتانه
بوهكــهناڕهحهتىكــردوه،بهتایبهتى
لهگــهڵزیادبونــىههرتوشــبویهكىتر
رهوشــهكهشهێنــدهىتــرلــهالیئهو
ناخۆشوقورسبوه.لهمنێوهندهشــدا
ههواڵیمهرگیهاوڕێیهكیانپێگهیاندوه
كــهپێكهوهلهفهرمانگهكاریانكردوه،
ئهویــشبهههمانڤایرۆستوشــبوبو،
ئــهمههواڵهزۆرناڕهحــهتوخهمباری

كردوه.
بــهاڵموهكخــۆیهێمــاىبــۆدهكات،
لێنهگهڕاوهبیرهســلبیهكانبهســهریدا
زاڵبــنوبهئومێدبــوهبۆتێپهڕاندنى،
و هاوســهر و خــوا سوپاســگوزارى
مناڵهكانىوههموئهوكهسانهیهرێنمایی
وهاوكاریــیوپرســیاریانلهبارهیــهوه
كــردوهوبههــۆكارىتێپهڕاندنــىئــهم

نهخۆشیهیاندهزانێت.
)رونــاك(رێنمایــیهــهرتوشــبویهكی
كۆرۆنــادهكات،كــهپابهنــدىتهواوى
رێنماییهكانبــنوههوڵیشبدهنئارام
بــنوخۆیــانلهتــرسوتۆقینبهدور
بگــرن»بهوشــێوهیهدهتوانــنبهســهر

نهخۆشیهكهدازاڵبن«.

تامێسکەلە
کەسێکەوەبۆ
کەسێکىتر
دەگوازرێتەوه

پابهندى
رێنماییهكانبنو
خۆتانلهتۆقین
بهدوربگرن



ههمهڕهنگ

دەربارەی

ســه ربه خۆی  رۆژنامه یه كــى  نه وژیــن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الیــه ن رادیــۆی ده نــگ لــه  گه رمیــان 

باڵوده كرێته وه .
یەکەم ژمارەی لە كانونى يه كه می 2016 

دا دەرچوە.

رادیــۆی دەنــگ، پرۆژەیەکــی میدیایــی 
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان، لە 
رادیۆیەکــی  پەخشــی  بــە  )2010(ەوە 
پاشــان  پێکــردوەو  دەســتی  لۆکاڵــی 

وێبسایتێکی داناوه .
لــە  یەکێکــە  )نەوژیــن(  رۆژنامــەی 
چاالکیەکانــی پــرۆژه ى رادیــۆى ده نــگ 
بــه  پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ئه نجامــدراوه و  بــۆ  ده نگــه وه   رادیــۆی 
زۆرینه یان پێشــتر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 
ته له فۆن:

07740878153
ئیمه یڵ:

nawzhinnewspaper@
gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین
 

ژماره یه ك رۆژنامه نوس و نوێنه رى 
سه ندیكای رۆژنامه نوسانى كوردستان، 
خوێندنه وه  بۆ ده ره نجامى راپرسیه كى 

رادیۆی ده نگ ده كه ن كه  له  باره ى 
ره وشى رۆژنامه وانى مێینه  له گه رمیان 

ئه نجامى دابو.
 

رۆژنامه وانــى  رۆژى  ســه روبه ندى  لــه  
كوردیی، )رۆژنامه ى نه وژین( و )یه كه ى 
رۆژنامه وانــى مافه كانــى مــرۆڤ( كه  دو 
پــرۆژه ى رادیۆی ده نگن، راپرســیه كیان 
له نێو رۆژنامه نوســانى مێینــه  ئه نجامدا، 
ئــه و  تیشكخستنه ســه ر  به مه به ســتى 
ئاسته نگ و ئاله نگاریانه ى دێته  پێشیان.
لــه  راپرســیه كه دا كــه  15 رۆژنامه نوس 
له  ره گه زی مێ به شــدار بــون زۆرینه یان 
باس له وه ده كه ن به هۆی پیشــه كه یانه وه  

روبه ڕوى ناوزڕاندن و ئاسته نگ بونه ته وه ، 
بــه اڵم به شــێوه یه كى ره ها دڵخۆشــن به  
كاره كه یــان و نایانه وێت ده ســتبه ردارى 

بن.
زۆرینه ى رۆژنامه نوســان لەو راپرســیەدا 
كه به هــۆی  له وه كــردوه   باســیان 
و  ناوزڕانــدن  هه وڵــی  پیشــه كه یانه وه  
دراوه ،  كه ســایه تیان  له كه داركردنــى 
به شێوه یه ك هەڵبژاردەکانی )تاڕادەیەک( 
هه ڵبــژارده ى  پێكــه وه   )زۆر(،  و 
64٪ى به شــدارانه ، لەبەرامبــەردا ٪36 
رۆژنامەنوسانی مێینە دەڵێن هیچ کاتێک 
لەکەدارکردنــى  و  ناوزڕانــدن  روبــەڕی 

كه سایه تى نەبونەتەوە.
هه روه ك راپرسیه كه  داواى له  ده زگاكانی 
راگەیانــدن كــردوه  ده رفه تى به شــداریی 
فیعلی بۆ ژنان بڕه خســێنن لە وه رگرتنى 
پۆســت و به رپرســیارێتى لــه  ده زگاكان 
دا، هــه روه ك داوای لــه  رێكخراوه كانیش 

كردوه  پاڵپشــتی رۆژنامه نوســانى مێینه  
بــن له به رامبــه ر هه ڵمه تــى ناوزڕاندن و 

له كه داركردنى كه سایه تیان دا.
به مه به ســتى گفتوگــۆی زیاتــر له باره ى 
رۆژى  راپرســیه وه ،  ئــه و  ده ره نجامــى 
2020/5/14،  گفتوگۆیــه ك لــه  هۆڵــی 
رادیــۆی ده نگ به ڕێوه چو، به  به شــداری 
رۆژنامه نوســان: )شــنه  محه مه د، له یال 
په رژیــن  و  عومــه ر  نیــگار  ئه حمــه د، 
كامــه ران(، هه روه هــا )دلێــر كه ریم( به  
گه رمیانــى  نوســینگه ى  نوێنه رایه تــى 

سه ندیكاى رۆژنامه نوسانى كوردستان.
لــه و گفتوگۆیــه دا، بــاس لــه  دیارتریــن 
ئــه و ده ره نجامانــه  كــرا كه  راپرســیه كه  
خســتویه تیه ڕو، به تایبه تى ســێ ته وه ر، 
یه كه میــان: كه مــی ژنــان لــه  پۆســته  
و  راگه یاندنــه كان  ده زگا  جیاوازه كانــى 
زۆر ده رنه كه وتنیــان لــه و روه وه . دوه م: 
جیــاكاری ره گه زیــی و رۆڵــی لــه  كــه م 

ده زگاكان.  لــه   ژنــان  هاتنه پێشــه وه ى 
سێیه میش: رێوشوێنه كانى مامه ڵه كردنى 
رۆژنامه نوســان له كاتى هاتنه پێشــه وه ى 
ســه ندیكای  رۆڵــی  و  كێشــه كان 

رۆژنامه نوسان له وباره یه وه .
بەپێی راپرسیەکەی )رۆژنامه ى نه وژین( 
مافه كانــى  رۆژنامه وانــى  )یه كــه ى  و 
مــرۆڤ(، له باره ى هه ســتكردن به  بونى 
جیــاوازی ره گه زیــی لــه  كاركــردن دا، 
47٪ی رۆژنامەوانانــی مێینە لە گەرمیان 
ده ڵێن هیچ یان كه م هه ست به  جیاكاری 
ده كــه ن، بــه اڵم 53٪ بــه  راده ى جیاواز 
هه ســت بــه  جیــاوازی ره گــه زی ده كه ن 

له كاره كانیان.
لــە ژێــر رۆشــنایی ئــەم دەرەنجامەدا، 
لــه  گفتوگۆكــه دا باس له وه كرا به شــێك 
لــه و كێشــه  و ئاله نگاریانــه  په یوه ندیی 
هه یــه  بــه  عه قڵیه تــى پیاوســاالریی و 
پێنه دانــى ده رفه تــى ئه وتۆ بــه  ژنان له  

گفتوگۆیهكلهبارهىرهوشىرۆژنامهوانىمێینهلهگهرمیان

چۆنیهتىچارەسەرکردنیدرۆالیهەرزەکاران
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◘ نەوژین،
وه رگێڕانى: نازەنین گۆران 

درۆكردن وه كو دیارده یه كى نه شیاوی 
كۆمه اڵیه تى، له الی مرۆڤ دا له  هه مو 

قۆناغه كانى ته مه ن دا بونى هه یه ، 
هه ریه كه  له و قۆناغانه ش، هۆكار 
و پاڵنه رى خۆی هه یه ، وه كچۆن 

چاره سه ری خۆیشی هه یه .

له م بابه ته دا ئه وه  رونده كه ینه وه  كه  چۆن 
مامه ڵه  له گه ڵ درۆی كه ســانى هه رزه كار 

دا بكرێت و كۆتایی پێبهێنرێت.

* رۆڵی دایک وباوک
پێویســتە دایکان و باوکان ســنورێک بۆ 
درۆکردنی هــەرزەکاران دابنێن، ئەمەش 
لەرێگــەی دیاریکردنی هــۆکاری درۆکە و 
چارەســەرکردنی بە زوترین کات، له گه ڵ 
پێدانــی هــەل بــۆ ســەرکەوتن لەپرۆژە 
جیاوازەکان، چونکە وادەکات كه ســه كه  

متمانەی بەخۆی هەبێت.
پێویســتە دایک و باوک هەمیشە لەسەر 
باشــیەکانی راســتگۆیی و خراپیەکانــی 
مناڵــە  لەگــەڵ  لەگفتوگۆدابــن  درۆ 
هەرزەکارەکانیان،  بۆ ئەوەی بزانن ئەگەر 
هەر شــتێک رویدا پێویســتە راستگۆبن، 
فێریــان بکــەن کەبێدەنگــی و ئارامی و 

راستگۆیی کێشەکان چارەسەردەکەن.

* رۆڵی پیشەیی بۆ چارەسەرکردنی 
درۆ الی هه رزه كار

ئەگــەر هاتو دایــک و بــاوک نەیانتوانی 

چارەســەری درۆ بکه ن لەمناڵەکەیان دا، 
پێویستە بیبه ن بۆ الی کەسێکی شارەزا 
کە بکەوێتە گفتوگۆ لەگەڵی دا و بتوانیت 

قەناعەتی پێبکات لەسەر درۆ نه كردن.

* ئامۆژگاری بۆ چارەسەرکردنی درۆ
1. پاپەندبــون بــە وتنی راســتیەکان و 

دورکەوتنەوە لە درۆ.
و  راســتگویی  نرخــی  پێزانینــی   .2

رونکردنەوەی سزاکانی درۆکردن.
3. قبوڵنەکردنــی بیانو بۆ درۆکردنەکە، 
هەڵســوکەوتێکی  درۆکــردن  چونکــە 

قبوڵکراو نیە.
لــە  لەدوربــون  منــااڵن  راهێنانــی   .4

درۆکــردن، یاخــود کــە درۆکەیــان کرد 
پێویستە داوای لێبوردن بکەن. 

5. بەکارهێنانــی رەفتاری ئــارام لەگەڵ 
واتــا  دەکــەن،  درۆ  کەســانەی  ئــەو 
کەبترســن  رەفتارنەکــەی  بەشــێوەیەک 
لەوەی راســتیەکان بڵێــن و ناچاربن درۆ 

بکەن.
سوپاســکردنی  لەســەر  کارکــردن   .6

مناڵەکەت کاتێک راستی دەڵێت. 
کاتێــک  هــەرزەکاران  ســزانەدانی   .7
کارێکــی هەڵە دەکەن، پێویســتە لەبری 
سزاکە هەوڵبدەیت چارەسەری کێشەکەی 
بکــەی، بۆ ئەوەی جارێکــی تر متمانەت 

پێبکات و راستیەکانت بۆ باس بکات.

8. دوربــون لە هەڕەشــە، واتــا ناکرێت 
لەبــەر ئــەوەی مناڵــە هەرزەکارەکــەت 
درۆیەکــی کــرد و بــۆی باســکردی، تۆ 

هەڕەشەی لێ بکەی.
9. هەندێــک لەهــەرزەکاران درۆ دەکەن 
گرنگیپێدانــى  بەدەســتهێنانی   بــۆ 
دەوروبەریــان، بــۆ ئەوەش هەڵدەســتن 
بەدروســتکردنی چیرۆکی خەیاڵی، بۆیە 
پێویســتە دایک وباوک خۆشەویستیەکی 
زۆر ببەخشــن بەمناڵەکانیــان، جونکــە 
درۆیــان  بەئاســانی  ناتوانــن  ئــەوکات 

لەگەڵدا بکەن.

سه رچاوه : سایتی )موضوع(

سه رجه م كایه كان به گشتى، به شێكیشی 
په یوه نــدی هه یه  به  رۆتینــی كاركردنى 
ده زگاكان و هه وڵنه دانیــان بــۆ بره ودان 
بــه  الیه نى راگرتنى بااڵنســی جێنده ری، 
هه روه ك به شــێكى تریشــیان په یوه ندی 
به خودی پیشه ى رۆژنامه وانیه وه  هه یه  له  
ده ڤه ره كه  كه  به  باشــی پێنه گه یشــتوه ، 
له گــه ڵ ئه وه شــدا به شــێكى په یوه نــدی 
بــه  هــۆكارى خودییــه وه  هه یــه  لــه الی 

رۆژنامه نوسانى مێینه .
تاوتوێــی  گفتوگۆكــه دا  لــه   هــه روه ك 
ئه وه شــكرا چۆن بتوانرێت به شــداریی و 
كارایــی ژنــان له  بــوارى رۆژنامه وانى دا 

زیاتر بكرێت؟
له مڕوه وه  بەشــداران هەریەکە و بۆچونی 
خــۆی خســتەڕو، لــە نێو بۆچــون و را 
پێشنیازکراوەکانیش دا، ده ستپێشخه ریی 
الیه نــه   و  ســه ندیكا  و  رێكخــراو 
به رپرســه كان به  بــواری رۆژنامه وانی بۆ 
ده زگا راگه یاندنه كان له باره ى گرنگییدان 
به  پرســی راگرتنى بااڵنســی ره گه زیی و 
نه كردنــى جیاكاریــی ره گه زیی به  گرنگ 

زانرا.
هــاوكات جەختکرایــەوە لــە پێویســتی 
ئه نجامدانــى چاالكى دیكه ى هۆشــیاری 
و هه ڵســه نگاندن، له نمونه ى: كردنه وه ى 
خول، ئه نجامدانى راهێنان و وۆرکشۆپ، 
بەمەبەستی برەودان بە ئاستی بەشداریی 
و رۆڵگێڕانــی رۆژنامەوانانــی مێینــە لە 
بواری رۆژنامەوانی دا چ لەســەر ئاســتی 
گەرمیان و چ لەسەر ئاستی هەرێمیش.

ده بێت برەو بە 
ئاستی بەشداریی 

رۆژنامەوانانی مێینە 
بدرێت



لهباشترینیڤیستیڤاڵیكهركوكهوهبۆدراماى)بهختهباران(

◘نهوژین،زریانمحهمهد

ژمارهىئهوكچانهىلهگهرمیانداكارى
هونهریدهكهن،بهرچاون،بهاڵم
رهنگهكهسیانبهقهدهر)ژینۆ(

بهشدارییوچاالكیودهركهوتنیان
نهبوبێت،ئهولهیهككاتداله

شانۆوشانۆیسهرشهقاموكورته
فیلمودراماكانیشدارۆڵدهگیڕێت،
خهاڵتكردنهكانیشیپیشانىدهدات

ئاستىلهچقۆناغێكدایه.

ژینۆسەرتیپ،)23(ساڵ،لهدایكبوى
قەزایکفریهوههرلهوشــارهشبهشى
شــانۆیپهیمانــگاىهونهرهجوانهكانى
تــهواوكــردوه،پاشــانبــهخێزانهوه
رویانلهشاریسلێمانىكردوهولهوێ

گیرساونهتهوه.
ئــهولهكاتىپهیمانگاودواتریشــیدا،
لــهوكاتــهىلهگهرمیانژیــاونیانله
ســلێمانى،بهشــدارێكىچاالكــیكاره

هونهرییهكانبوه.
لــەمیانیبەشــداربونیلــەپێنجەمین
فێســتیڤاڵینێودەوڵەتیــیشــانۆی
شەقاملەكەركوك،بەرۆڵبینینی
لــەشــانۆیی)كــێباوكمــە؟(،
كچــە باشــترین خەاڵتــی
فیســتیڤاڵهكهى ئەكتەرى

بەدەستهێنا.
ئهوبەدڵخۆشــیەکی
زۆرەوەسهبارهت

بــهوهرگرتنــىخهاڵتىباشــترینكچه
ئهكتهرلهشــانۆى)كــێباوكمه؟(بۆ
)نەوژیــن(دواووتــی:»ئەوخەاڵتەی

کــەبــەدەســتمهێناوەککچــە
ئیشــێکی ئەکتەرێــک،

شــەقام شــانۆی
بــوکــەیەکەم
دوای ئیشــی
وبونــم تەوا

بولــەپەیمانــگا،كاتێــكدهرهێنهرى
شــانۆكهپێــىراگهیاندنــمكارێكىلهو
شــێوهیانههیه،پێمخۆشبوئەورۆڵە

وەربگرم«.
وتیشــى:ئــهوشــانۆیهباس
لــەئــازاروخەمەکانــی
کچێکیئێزیدیدەکات
چیرۆكێكــى و
كاریگهروبههێزه،
كــه ههربۆیــه
بهشــداریمانكرد
فیســتیڤاڵی لــە
تــی ڵە و ە د نێو
شانۆیشەقامی
کەرکوک/خولی
میسری، حسێن
نە ختا شــبە خۆ
پلــەی توانیــم
باشترین یەکەمى
ئهكتــهر كچــه

بەدەستبهێنم.
لهوهاڵمىئهوپرسیارهى

كــهههســتیبــهچــىكــردوهكاتێك
لهنێــوئهوههموئهكتهروبهشــداربوه
دابانگكراوهتهســهرشــانۆوخهاڵتى

یهكهمبونىپێبهخشراوه؟
ژینۆ،بهروخســارێكىپــڕلهخهندهوه
وتــى:هەســتێکیزۆرتایبەتمهەبوکە
توانیــملەنێــوئەوهەموتیپهىشــار
وتهنانــهتواڵتانــىدهرهوهشداکــە
بەشــداربونلــهفیســتیڤاڵهكه،پلــەی
تهنانــهت بهێنــم، بەدەســت یەکــەم
هەستێکەهەرگیزبۆمپێناسەناکرێت،
چونكــهماندوبونىچهندســاڵهمبهدى

كرد.
بهردهوامبوووتــى:»کاتێکلیژنەکە
لەســەرشــانۆوتیانخەاڵتیباشــترین
ئهكتهرىکچبەخشرایە)ژینۆ(،ئەوکات
هەستمبەوهكردهەوڵوماندوبونەکانم
بــەزایــەنەچوە،لهگهڵئهوهشــدائهم
شــانۆیهدەرگایەکــیگــەورەیبــۆمن
کــردەوەکــەبتوانــمبەشــداریکاری

گەورەتربکەم«.
كردنــهوهىدهرگابــهروىبهشــداری
ئــهمكچــهئهكتــهره،لهكاتێكدایهكه
بهشــدارییكچــانلــهكارىهونهریدا
زۆر كوردســتاندا لــه تائێســتاش
ئاســتهنگىدێتــهپێــش،بهتایبهت
لــهناوچهیهكــىوهكــوگهرمیــان،
دوانمونهشلهمبارهیهوهئهوههاڵیه
بوكهبههۆیشــانۆگهرى)وهرن
ببینبهسهگ(لهوهرزیشانۆیی
گهرمیانلهمساڵدادروستبوو
زانایانىئاینیدژىوهستانهوه.
ئــهو وایدهبینێــت ژینــۆ،
روبهڕوبونهوانــهوادهكاتئهوان
مكوڕتربنلهئهنجامدانىكارى
هونــهری.لهوبــارهوهدهڵێت:
»ئــهوبهریهككهوتنانهىكه
رودهدهنبــهبهردهوامــى
لهســهرشــانۆ،نــهكمنى
ســاردنهكردوهتهوه،بهڵكو
ســورتروسهرسهختترى
كــردومكهلهبوارهكهى

خــۆمزیاتــرهــهوڵبدهموباشــتریش
بهرهوپێشهوهبچم.

پێیشــیوایهئــهوهىگرنگهبــۆكچانى
هونهرمهندلهمڕوهوه،لهپاڵباوهڕبونى
قوڵومكوڕبونلهسهرهونهروپهیامو
كارىهونهریی،هاوكاتبونىپاڵپشتییه

بهتایبهتلهالیخێزانهكانهوه.
لهبارهىئامادهگییئهوپاڵپشتییهلهالی
ئهو،)ژینۆســهرتیپ(وتى:خێزانهكهم
ســهركهوتنهكانى ســهرهكى هــۆكارى
منــن،نهكتهنهــالهئێســتادا،بهڵكو
لــهرابردوشــداهــهروابــون،چونكــه
ئهگــهرپاڵپشــتىخێزانهكــهتنهبێــت
لهمكۆمهڵگهىئێمــهدابهزهحمهتبه

ئامانجهكانتدهگهیت.
دوایــنبهشــداریی)ژینۆ(،لــهدراماى
)بهختــهبــاران(داخــۆیبهرجهســته
دهكات،كــهئهمــهشیهكهمجــارنیه
بهشــدارییلــهزنجیرهدرامــادابكاتو

ئهزمونىبهشدارییپێشتریههیه.
لهوبارهشــهوهبــاسلــهوهدهكاتكــه
بهشدارییكردنلهمدرامایهدائهزمونێكى
پــڕوجیــاوازبــوهودهخوازێــتلــه

داهاتوداپهرهىپێبدات.
ههندێــكوایدهبینــنچونهپێشــهوهو
دهركهوتــنبۆكچانئاســانترهوهكله
كــوڕان،بــهاڵمبهرای)ژینــۆ(بههۆی
رێگــرهكۆمهاڵیهتیهكانــهوهبارهكــهبۆ
ئهوهشــدا لهگــهڵ كچــانســهختتره،
پێویســتبهههوڵدانىبهردهوامدهكات
وپێیوایه»هیچشتێكبهبێههوڵدان

بهدهستنایات«.
ئــهودواپهیامــیخۆیئاراســتهىئهو
كچانــهكردكــهخاوهنــىخولیایهكن،
وتــى:»رێنمایــمبۆئــهوكچانهىكه
دەیانەوێــتئەوخولیایەىکەهەیانەلە
هەربوارێکدابێتبەدەســتیبهێنن،
پێویســتە3شــتبکــەن،ئەوانیــش:
هەوڵدان،بــڕوابەخۆبونوگوێنەدانه
بەقســەیخەڵکی،ئەگەرئەوەیانکرد
دڵنیابنسەرکەوتودەبن،وهكچۆنمن

ئهوهمكردوه«.

خێزانهكهم
هۆكارىسهرهكى
سهركهوتنهكانى

منن

كهبومهبراوهی
خهاڵتییهكهمهەستم
كردهەوڵەکانمبە

زایەنەچوە


