
ژمارە )38( كانونى دوه مى 2020
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

وه زیری كار و كاروباری كۆمه اڵیه تى بۆ )نه وژین(:

ژنانی گەرمیان ئازا و چاالک و خەباتگێڕن

بۆیه كه مجار له پۆلیسی گه رمیان ژنێك 
پۆستی پێده درێت               ««2               

 له  ئیدارەی گەرمیان رێژه ی جیابونه وه  
)%28(ـه                     ««3               

له فه یسبوكه وه  خواردنى كورده واریی داوا 
بكه                              ««5            

◘ نه وژین

وه زیری كار و كاروباری كۆمه اڵیه تى 
هه رێمى كوردستان، كوێستان محه مه د، 

له  دیدارێكى )نه وژین( دا باس 

له  ئه زمونى كارى خۆی ده كات و 
ده ڵێت: هێشتا زوه  بۆ هه ڵسه نگاندنی 

كاره كانیان له  وه زاره ت، له باره ى ژنانى 
گه رمیانیشه وه  ده ڵێت: ئازا و چاالک و 

خەباتگێڕن.

كوێســتان محه مــه د، لــه  میانــه ى ئه و 
دیــداره دا كــه  لــه  الپــه ڕه  )4(ى ئــه م 
لــه   بــاس  باڵوبوه تــه وه ،  ژماره یــه دا 
ئه زمــون و رابــردوى خــۆی لــه  كارى 
حزبیــی و سیاســیی دا ده كات، ئــه و 

وێســتگانه  ده خاته ڕو كه  به الی خۆیه وه  
گرنگــن، هــه روه ك بــاس لــه  تێڕوانین 
له گــه ڵ  ده كات،  بۆچونه كانیشــی  و 
یادهێنانه وه ى ئه و كه ســانه ى كه  پێیان 

كاریگه ر بوه .

◘ نه وژین

بۆیەکەمجار لە مێژوی گەرمیان دا، 
ژنێک دەبێته  سەرۆکی فه رمانگه ى 

داواکاری گشتی لە سنوره کە.

پێشــوى  ســه رۆكى  گۆڕینــی  پــاش 
فه رمانگه ى داواكاریی گشــتی گه رمیان ، 
له ئێســتادا ده ســته ى داواكارى گشــتى 
لــه  هه رێمــی كوردســتان، ژنێكــى بــۆ 
به ڕێوبردنى فه رمانگه ى داواكاری گشتى 

گه رمیان ده ستنیشان كردوه .
ئنتســار فــازڵ، ئه و ژنــه  دادوه ره یه  كه  
بوه ته  ســه رۆکی فەرمانگــەی داواکاری 
بــه  فه رمــی  لــە گەرمیــان و  گشــتی 

ده ستبه كار بوه  له و پۆسته .

ناوبــراو لــه  لێدوانێكــدا بــۆ )نه وژین(، 
جه ختــى لــه  زانیارییه كــه  كــرده وه  و 
رایگه یانــد: »بــۆ مــاوەی زیاتــر لە دو 
فەرمانگــەی  ســەرۆکی  وەک  مانگــە 
داواکاری گشتی لە گەرمیان دەستبەکار 

بوم«.
ناوبراو ئاماژه ى به وه كرد كه  دانیشــتوى 
قــه زاى خانه قینــه  و به كالۆریۆســی له  
یاســادا هه یه  و ماوەی 8 ساڵە ئەندامه  

لە فەرمانگەی داواکاری گشتی.
ئه مــه  ده بێتــه  یه كه مجار كــه  ژنێك له  
گه رمیــان پۆســتێك له  كه رتى یاســا و 
دادوه ریی دا وه رده گرێت و ئه م ئه كه رته  
یه كێكــه  لــه و بوارانه ی كــه  ژماره ی ژن 
به تایبه ت له  پۆســته كانی دا زۆر كه م و 

سنورداره .

◘ نه وژین

بۆیه كه مجار له مێژوى ئه و حزبه دا، 
2 ژن له  گه رمیانه وه  ده بنه  ئه ندامى 

ئه نجومه نى سه ركردایه تى یه كێتى 
نیشتمانى كوردستان.

له  كۆنگره ى سێیه مى یه كێتى نیشتمانى 
دا كه  مانگى رابردو له  شــاری سلێمانى 
گرێدرا، له بازنه ى سه ركردایه تى گه رمیان 
2 ژن هه ڵبژێــردران، كــه  )تابان شــێخ 

عه بدوڵال و شیرین شێخ حسێن( بون.
هه ڵبژاردنــى ئــه م 2 ژنــه  لــه  كــۆی 6 
كورسی سه ركردایه تى بو كه  بۆ بازنه ى 

ده ڤــه رى گه رمیــان دانرابــون و چــوار 
كورســیه كه ى تر پیاوان به ده ستیانهێنا 
و بریتی بون له : )نه وشیروان ئه حمه د، 
عه دنانــى حه مه ى مینا، محه مه د حاجی 

فایه ق و میقداد شێخ به هادین(.
له الپه ڕه  )4( دا راپۆرتێك له مباره یه وه  

بخوێنه ره وه .

ژنێك ده بێته  سه رۆكى فه رمانگه ى 
داواكاریی گشتى گه رمیان

ئــه و پێیوایه  رێژەی ژنــان له ناو کایەی 
سیاسی دا له  هه رێمى كوردستان روی لە 
زۆربــون کردوە، ئەمەیش دەگەڕێنێتەوە 
هۆشــیاربونەوەی  و  »کرانــەوە  بــۆ 
کۆمەڵگــە«. پێشنیازیشــی بــۆ ژنــان 
ئه وه یــه  كــه  له كاتێكدا دێنــه  ناو كارى 
سیاسییه وه  پشــو درێژ بن »پێشنیارم 
بــۆ ژنان ئەوەیە لەکاتی هاتنیان بۆ ناو 
کایەی سیاســی پشو درێژ بن و ئازادانە 
روبەڕوی هەمو ئاله نگاریەکان ببنەوە«.

وه زیــری كار و كاروبــاری كۆمه اڵیه تــى 
هه رێم، دڵخۆشــه  بــه  چاالكبونى ژنانى 
دا،  سیاســه ت  بــوارى  لــه   گه رمیــان 
له وبــاره وه  ده ڵێــت: ژنانــی گەرمیــان 
لەپێــش راپەڕین ژنانــی ئازا و چاالک و 
خەباتگێڕ و شــەهید و بریندار و ئەنفال 
بــون، لەدوای راپەڕینیشــەوە زۆرن ئەو 

ژنانه ى کە لەنێو کایەی سیاسەتدان.
پێشــتر  كــه   محه مــه د(  )كوێســتان 
پارله مانتار بوه  له  پارله مانى كوردستان 
لــه  لیســته كانى یه كێتــى نیشــتمانى و 
پاشــان بزوتنه وه ى گۆڕان و ئێســتاش 
هه ر له ســه ر لیســتی بزوتنه وه ى گۆڕان 

پۆستى ئه و وه زاره ته ى وه رگرتوه.
له باره ی ده ستكه وت و كاره كانیشه یه وه  
به تایبه تــی لــه  دوایــن پۆســتی دا لــه  
»لــەکاری  ده ڵێــت:  كار،  وه زاره تــی 
سیاســی و پارلەمانیــدا لەگەڵ هاوڕێ و 
هاوکارەکانــم دەیان پرۆژەمان جێبەجێ 
کــردوە، لەکاری وەزارەتیش دا هێشــتا 

زۆر زوە بۆ پرۆژەکانمان«.

ژنانى گه رمیان ده چنه  سه ركردایه تى یه كێتییه وه 

مامۆستایه ك دیواری 
قوتابخانه كه ى 
ده نه خشێنێت

6»»              



بهدواداچون

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

یاریدەدەری بەڕێوبەری نوسینگه ى 
مافی مرۆڤ لە گەرمیان، جەخت 

دەکاتەوە کە رەوشی ژنان 
بەره وپێشچونی بەخۆیەوە دیوە، 

بەاڵم نەگەشتوه  بە قۆناغێکی 
ته واو پێشکەوتو لە بەدەستهێنانی 

مافەکانیاندا. هاوکات لەسەر روداوى 
کوژرانی ژنێک لە قەزای کفری لە 

ساڵی رابردو دەوستێت.

لــە دیدارێکــی تایبەتی رادیــۆی دەنگ 
ســەبارەت  بــە رەوشــی مافــی مرۆڤ 
لە ســاڵی ٢٠١٩ لە گەرمیان، بەشــێکی 
دیداره كــه  تایبەت کرابو بە قســەکردن 
لەســەر مافەکانی ژنان لەو ســاڵەدا کە 
تێیدا لەسەر چەند خاڵێکی ئەو پرسەدا 
لەگەڵ )حەیــدەر فــازڵ(، یاریدەدەری 
بەڕێوبــەری نوســینگه ى مافــی مرۆڤی 

گەرمیان خرایە بەر گفتوگۆ. 
له ئێســتادا قســەیەک هەیــە دەوترێــت 
ژنــان لە گەرمیــان قۆناغێکی باشــیان 
لە بەدەســت هێنانی مافەکانیان بڕیوە، 
له وه اڵمى ئه و پرســیاره ى كه  دەتوانرێت 
بوترێت ژنان لێرە لە قۆناغی گەیشــتنن 

بــە مافەکانیــان و ئێســتا بــە ئــازادی 
دەتوانــن داوای مافەکانیــان بکــەن و 

بەدەستی بهێنن؟
حەیدەر فازڵ، یاریــدەدەری بەڕێوبەری 
نوســینگه ى مافــی مرۆڤ لــە گەرمیان 
وتــی: »بەڵێ راســتە ژنانــی گەرمیان 
ئێســتا چاوکراوەتربــون بــۆ داواکردنی 
مافەکانیــان، هەروەهــا ڕوبەڕوبونەوەی 
ئەوانــەی توندوتیژیان بەرامبەر دەکەن، 
بــەاڵم هێشــتا زۆر کێشــە هەیــە لەناو 

خێزانەکان کپ دەکرێت«.
لە درێژەی قســەکانیدا یاریدەدەرەکەی 
به ڕێوبــه رى مافــی مرۆڤــی گەرمیــان، 
باســی لە کەیســێک کرد کە ئافرەتەکە 
لەسەر مافی خۆی سکااڵی تۆمارکردوە، 
بەاڵم هاوســەرەکەی بەوهۆیــەوە داوای 
جیابونەی کردوە، بەوەی کە عه یبەیە و 
شکۆی شکاوە، سەرەنجام جیابونەتەوە 
»کەواتــە هێشــتا ژنان لــە ئاله نگاریی 
دان بۆ بەدەســت هێنــای مافەکانیان و 

روبەروبونەوەشیان بەردەوامی هەیە«.
تاوەکــو کۆتــا مانگــی ســاڵی رابــردو 
هیــچ حاڵەتێکی کوشــتنی ژنــان تۆمار 
نەکــرا، بەاڵم بە دیاریکراوی لە بەرواری 
)٢٠١٩/١٢/٩(، لــە قەزای کفری ژنێک 
کوژرا، ئەمە لە کاتێکدا بو پێشــتر ئەو 

ژنە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەی پەنای 
بردبــوە بەر الیەنــە پەیوەندیدارەکان و 
نوســینگه ى مافی مرۆڤــی گەرمیانیش 
یەکێک بو لەو دەزگایانەی کە چاودێربوە 
لە کێشەکە و تێیدا بەدواداچونی کردوە.
لێــره دا ئــەو پرســیارە دێتە پێشــه وه : 
ئاخۆ ئەمە نابێتە هۆکار بۆ ئەوەی ژنان 
کاتێک کێشــەیەک روبەڕویان دەبێتەوە 
متمانەیــان نەبێــت بــە دەزگاکان بــۆ 

چارەسەر کردنی کێشەکەیان؟
حەیــدەر فازڵ، بەمشــێوەیە باســی لە 
بەدواداچونــی  چۆنیەتــی  و  کێشــەکە 
نوســینگه ى مافــی مرۆڤــی گەرمیانــی 
کــرد لەوباریــەوە: »پێــش نزیکەی دو 
مانگ ئێمــە لە نزیکــەوە چاودێری ئەو 
کێشــەمان کرد، ئەو ئافرەتە کێشەکەی 
کەوتبــوە شــەڵتەرەکان، لــە نزیکــەوە 
لیژنــەی ئێمــە قســەی لەگــەڵ کردبو، 
هەروەهــا ئــەو کەســەی کە دەیوســت 
هاوســەرگیری لەگــەڵ بــکات، لەســەر 
ســکااڵی ئەو ئافرەتــە زیندانی کرابو لە 
گرتــن و گواســتنەوەی گەرمیــان، ئەو 
کــوڕە حاڵەتێکی دەرونی باشــی نەبو، 
دەترســا لەوەی بکوژرێــت، دەیوت من 
ئامادەم هاوســەرگیری بکەم لەگەڵ ئەم 
ئافرەتە، بەاڵم لە دەرەوەی کفری بژین، 

الیەنــی مادیشــی وەکپێویســت نەبــو، 
هــەر بۆیە رێکەوتن لە کەالر دابنیشــن، 
کێشــەکە لــەو روەوە چارەســەر کــرا، 
بەاڵم  کەچی دواتر ئەو روداوە رویدا کە 
چونــەوە بۆ کفری بۆ هەندێک مامەڵەی 
یاســایی، لەوێ هــەم ئافرەتەکە و ئەو 
کەسەشی کە بڕیاری هاوسەرگیریاندابو، 

پێکەوە کوژران«.
حەیــدەر فــازڵ، وتیشــی: »ئەمــە لە 
بەیاســایی  کێشــەیە  ئــەو  کاتێکدایــە 
دەتوانرا چارەســەر بکرێــت، ئەگەریش 
مەبەســتیان دینی و شــەرع بوە، ئەوە 
هیچ شــەرعێک رێگــە بەکوشــتنی لەو 
شــێوەیە نادات، چونکە کوشتن بەهەمو 

پێوەرێک رێگە پێنەدراوە«.
ئەم کەیســە تەنها بە کوشتنی دوکەس 
تــەواو نەبــوە، بەڵکــو داڕوخانــی دو 
خێزانیشــی بەدواداهــات، چونکە ژنەکە 
دو مناڵی هەبو لە مێردی پێشوی ئێستا 
بێناز کەوتن هاوکات بکوژەکەش خاوەن 

مناڵ و خێزانە. 
ژنانــی  بــۆ  گرفتانــەی  لــەو  یەکێــک 
هەڕەشــەلێکرا دێتە پێــش، ئەوەیە کە 
تاوەکو ئێســتا لە گەرمیان شەڵتەرێکی 
و  داڵدەدانیــان  بــۆ  نیــە  هەمیشــەی 
پاراســتنی ژیانیــان، بەشــێوەیەک لــە 

یاریده ده رى به ڕێوبه رى نوسینگه ى مافی مرۆڤ له  گه رمیان: 
رەوشی ژنان باشتر بوه ، بەاڵم نەگەشتوه تە قۆناغێکی پێشکەوتو
گەرمیــان یــەک شــەڵتەری داڵدەدانــی 
ئافرەتانــی هەرەشــەلێکراو هەیــە کــە 
ئەویــش کاتیە و بۆ ماوەی 7٢ کاتژمێر 
ئافرەتەکــە دەتوانرێت تێیدا بمێنێتەوە، 
ئەگەر کێشــەکەی چارەسەر نەکرا ئەوا 

دەبرێتە شەڵتەرەکانی سلێمانی.
یاریدەدەری به ڕێوبه رى نوسینگه ى مافی 
مرۆڤی گەرمیان، وتی: »ئەو شەڵتەره ی 
هەیــە بۆ مانەوەی ئافــرەت لە گەرمیان 
خۆی گرفتێکی زۆری هەیە، لەبەرئەوەی 
چارەســەرکردنی  بــۆ  کاتژمێــر   7٢
کێشــەیەکی هەڕەشــە ئامێــز یــان ئەو 
حاڵەتانەی کە پێویســتیان بە شەڵتەرە 
زۆر کەمە، چونکــە تەنها لە تەبلیغێکی 
رۆژی  ســێ  بــۆ  دو  رەنگــە  یاســایی 
پێویســت بێت، ئەمــەش بۆخۆی بوەتە 
هۆکار بۆ ئاڵۆزی کاری ئەو دەزگایانەی 

پەیوەستن بەم پرسانەوە«.
یەکێک لــەو گرفتانەی دێتــە پێش لەم 
پرسەدا ئەوەیە کە دەبێت هێزی ئەمنی 
لەگەڵ ئەو ژنانه  بچنە سلێمانی دواتریش 
بــۆ هــەر دانیشــتنێکی دادگا دەبێــت 
ئــەم ژنه  لــە ســلێمانیەوە بــەو رێگایە 
بهێنرێتەوە بۆ گەرمیان، پرسیار ئه وه یه : 
نوسینگه ى مافی مرۆڤی گەرمیان چیان 
کردوە بۆ پرســیکردنەوەی شەڵتەرێکی 

هەمیشەیی لەگەرمیان؟
حه یــده ر فــازڵ، ئامــاژه ى به وه كرد كه  
شــەڵتەرەکان بــە پێی یاســا لە ســەر 
وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتین، 

ئەوان سەرپەرشتی دەکەن.
وتیشــی: داوامــان کردوە ســەنتەرێکی 
هەمیشەی بکرێتەوە و بینای تایبەت بە 
خۆیان هەبێت کارمه ندی تایبەتمەندی بە 
بواری کێشــەکانی تێدا بێت، بۆ ئەوەی 

ئاسانتر کێشەکان بگاتە چارەسەر.
بــۆ ســاڵی ٢٠١٩ بەڕێوبەرایەتیەکانــی 
فەرمــی خۆیــان  ئامــاری  توندوتیــژی 
ئــەو  پێــی  بــە  بــەاڵم  رانەگەیانــد، 
مافــی  نوســینگه ى  بەداداچونانــەی 
مرۆڤ بۆ کێشــەو گرفتــەکان کردبێتی، 
لــە شــەڵتەری داڵدەدانــی ئافرەتانــی 
هەڕەشــەلێکراو لــە گەرمیــان ســەروی 
5٠ کەیســی توندوتیــژی چونه تــه  ئەو 

شەڵتەرە.
حەیدەر فازڵ، وتیشــی: »لەو ئامارەش 
نێردراونەتــە  کەیســیان   ١٠ نزیکــەی 

شەڵتەری هەمیشەیی سلێمانی«.

2ژمارە )38( كانونى دوه می ٢٠٢٠

◘ نه وژین، زریان محه مه د

بۆیه كه مجار ژنان له  پۆلیسی گه رمیان 
پۆستێك وه رده گرن، پاش ئه وه ى 

پۆستى لێپرسراوى به شى »پۆلیسی 
كۆمه ڵگه یی« له  به ڕێوبه رایه تى 

پۆلیسی گه رمیان به  ژنێك ده درێت.

عەمیــد )لەمیعە محەمــەد(، بەرێوبەری 
لــە  کۆمەڵگەیــی  پۆلیســی  بەشــی 
گەرمیــان،  پۆلیســی  به ڕێوبه رایه تــى 
ئێســتادا  لــە  وتــی:  )نەوژیــن(  بــۆ 
پۆســتى بەرێوبــەری بەشــی پۆلیســی 
کۆمەڵگەیم لە بەڕێوبەرایەتی پۆلیســی 
گەرمیــان وه رگرتوه ، کــە كارده كات بۆ 
لێكنزیكردنــه وه ى پۆلیس و هاواڵتى، به  
ئاراسته ى دروستكردنى په یوه ندى زیاتر 

و هه مانگى باشتر.
کــە  ئــەوەی  »هــۆکاری  وتیشــی: 
دەستنیشان کرام بۆ پۆستی بەڕێوبەری 
ئــەو بەشــە ئــەوە بــو کــە ئەزمونــی 
کارکردنی پێشترم بو لە بەڕێوبەرایەتی 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژی خێزانی و 
ئەزمونم هەبو لە دروستکردنی پەیوەندی 

و چارەسەرکردنی کێشەکان«.

بۆیه كه مجار له پۆلیسی گه رمیان ژنێك پۆستی پێده درێت

پێشــتر  محه مــه د،  له میعــه   عه میــد 
به ڕێوبه رایه تــى  به ڕێوبــه رى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانى بو 

له  گه رمیان.
له بــاره ى ئیشــوكار و ئامانجى به شــى 
عەمیــد  كۆمه ڵگه ییــه وه ،  پۆلیســی 
)لەمیعــە محەمەد( وتــى: ئامانجی ئەم 
لــە  پەیوەندیــە  بەشــە دروســتکردنی 
نێوان هاواڵتی و پۆلیســدا به مه به ســتى 
کەمکردنــەوەی تاوان  و به شــداریكردنى 
هاواڵتیان  له  دابینكردنى ئارامى و باشتر 

تێگه یشــتنیانە له ئه ركه كانــى پۆلیس و 
هه وڵه كانیان بۆ پاراستنى هاواڵتیان.

دا،  ده ستبه كاربونیشــی  له گــه ڵ  هــه ر 
عه میــد )له میعه  محه مــه د( زنجیره یه ك 
و  رێكخســت  ســیمینارى  و  كــۆڕ 

كۆبونــه وه ى له گــه ڵ ده زگا جیاوازه كان 
ئه نجامــدا، له وبــاره وه  ئامــاژه ى دا كه  
ده یانه وێــت ئه رك و كارى به شــه كه یان 
به  الیه نه  جیاوازه كان بناســێنن، كه  به  
پلــه ى یــه ك بریتییه  لــه  رونكردنه وه ى 

ئه ركی پۆلیس له  كۆمه ڵگه دا و هه روه ها 
باسكردنى ئه و رێگایانه ى كه  ده توانرێت 
پۆلیس به  هاوكاری هاواڵتیان بیگرنه به ر 
و  كاروبــاره كان  باشــتركردنى  بــۆ 

كه مكردنه وه ى تاوانه  جۆراوجۆره كان.

به هۆی ئه زمونى 
پێشوترمه وه  
بۆ ئه م پۆسته  
ده ستنیشانكرام



خێزان

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

ئه وه ى زیاتر له  هه ر شتێك )هێرۆ(ى 
له  دواى جیابونه وه ى له  هاوسه ره كه ى 

نیگه ران كردوه ، نه بینینه وه ى 
مناڵه كه یه تى، ئه و وا ساڵێك ده بێت 
كه  بێبه شكراوه  له  بینینی مناڵه كه ى.

كێشــه كه ى )هێرۆ( كێشــه ى به شــێكى 
به رچاوى هاوسه رانه  كه  دواى جیابونه وه  
روبــه ڕوی ده بنــه وه ، به تایبه تیــش ئه م 
كێشــه یه  روبه ڕوى ژنان ده بێته وه  زیاتر 

له  پیاوان.
ژنان باس له وه ده كــه ن زۆرجار له الیه ن 
بێبــه ش  پێشــویانه وه   هاوســه ره كانى 
ده كرێن له  بینینی مناڵه كانیان، ئه مه ش 

به  پاساو و هۆكارى جۆراوجۆر.
هێــرۆ، نــاوى خــوازراوى ژنێكى ته مه ن 
30 ســاڵه ، خاوەنــى دو مناڵــە )كوڕ و 
كچێك(، ماوەى ســاڵێكە لە مێردەكەى 
جیابوەتــەوە، ئه مــه ش دواى ئه وه ى 9 

ساڵ پێكه وه  ژیانیان گوزه راندوه .
ئــه و وا نزیكــه ى ســاڵێكه  لــه  بینینــی 
مناڵه كانــى بێبه ش بــوه ، ئەگەرچی 7 
دانیشــتنى دادگاى دیوە، بەاڵم تاوەكو 
ئێســتا نەیتوانیوە مناڵەكانى وەربگرێت 

یاخود بیانبینێت.
»ئەگەر ئیشــێكم هەبوایه  بژێوى ژیانى 
خۆم و مناڵەكانم دابین دەكرد، ئه وكات 
یاســاش مناڵەكانى تا تەمەنى 18 ساڵ 
پێــدەدام، بــەاڵم نەبونــى ســەرچاوەى 
داهــات، وایلێكردوم نه توانــم مناڵەكانم 
هــه ر  وایكــردوه   ئه مــه ش  و  وەرگــرم 
نه شتوانم بیانبینم«. )هێرۆ( واى وت.

نەبینینــى  هــۆكارى  )هێــرۆ(  ئەگــەر 
مناڵەكانــى هاوســه رى پێشــوى بێــت 
كــه  رێگه ى نــادات، ئه وا الی )ســروه ( 

هۆكارى نه بینینی مناڵه كانى جیاوازتره ، 
ئه و خێزانه كه ى خۆی رێگری ئه م كاره ى 

لێده كه ن.
ئــه و كه  ناوه كه ى خوازراوه  و 25 ســاڵ 
ته مه نێتــى، دواى 10 ســاڵ ژیان كردن 
له  هاوسه ره كه ى جیابوه ته وه  و خاوەنى 
منداڵێكن، پاش جیابونه وه ش مناڵه كه ى 

الی باوكێتى.
ئه و حه سره ت قورگی گرتبو، به  داخه وه  
له وه  ده دوا 5 مانگه  تاقانه كه ى نه دیوه ، 

هۆكاره كه یشی ئه وه یه  براكه ى ناڕازیه .
مناڵەكــەم  مانگــە   5 مــاوەى  وتــى: 
نەدیــوە، هاوســه رى پێشــوم كێشــەى 
نییە له  بینینی مناڵه كه م، بەاڵم براكەم 
ناهێڵێت، دەڵێت: دەبێت هەمو شــتێك 

كۆتایى پێ بهێنیت.
ئه م گرفته  ئه گه رچی زیاتر ژنان روبه ڕوى 
ده بنه وه ، بــه اڵم حاڵه تى ئه وتۆش هه یه  
كــه  بــاوكان لــه  بینینــی مناڵه كانیــان 

بێبه ش ده كرێن.
عه بــاس، نــاوى خــوازراوى پیاوێكــى 
تەمــەن 32 ســاڵه ، ئــه و خاوەنــى 3 
مناڵــە، بۆ )نەوژیــن( دەلێت: »خێزانم 
لێــم جیابوه تەوە، خانویه كــم كردوە بە 
ناویانــه وه  بــۆ ئــەوەى لەناویــدا بژین، 
منیــش لــه  خانویه كى تــرم، هەرچەند  
هەوڵ دەدەم، هاوســه رى پێشــوم رێگه  

نادات مناڵه كانم ببینم«.
ره نگــه  زیاتر له  دایــكان و باوكان، ئه م 
حاڵه ته  زیان بــه  مناڵه كان بگه یه نێت و 
ئــه وان تامه زرۆی بینینی دایبابیان بن و 

له  روه شه وه  باج بده ن.
لــه وه ده كات كــه  پێــی  بــاس  هێــرۆ، 
گه یشــتوه ته وه  كچه كــه ى چه نــد بیری 
ئه و ده كات، به اڵم له  ترســی باوكى یان 

باوه ژنه كه ى، ناوێرێت بیدركێنێت.
ئه و دۆخه ى كه  بــه م هۆیه وه  بۆ منااڵن 

◘ بێستون ژاڵه یی

لە هەرێمی كوردستان لە هەر 4 
پرۆسەی هاوسەرگیری یەكێكیان 
بە جیابونەوە كۆتایی دێت و لە 

پارێزگای سلێمانیش لەهەر 3 
پرۆسەی هاوسەرگیرییەك یەكێكیان بە 

جیابونەوە كۆتایی دێت.

ئامــاری  و  پــان  بەڕێوەبەرایەتیــی 
هەرێمــی  دادوەریــی  ئەنجومەنــی 
مامەڵــەی  ئامــاری  كوردســتان 
ئەنجامدراوی دادگاكانی بۆ ساڵی 2019 
باڵوكــردەوە، لــە كــۆی )32 هــەزار و 
 8( هاوســەرگیری،  پرۆســەی   )432
هەزارو 381( پرۆســەیان بە جیابونەوە 
كۆتاییــان هاتوە بەرێــژەی )%25.8(، 

بەمشێوەیە:
* پارێــزگای هەولێــر: لــە )11 هەزارو 
144( پرۆسەی هاوسەرگیری، )3 هەزار 
و 115( پرۆسەیان بە جیابونەوە كۆتایی 

دێت بە رێژەی )%28(.
* پارێزگای ســلێمانی لە ) 11 هەزارو 
33( پرۆسەی هاوسەرگیری، )3 هەزارو 
448( پرۆســەیان بە جیابونەوە كۆتایی 

دێت بە رێژەی ) %31.3(.
* پارێزگای دهۆك لە )8 هەزارو 322( 
پرۆسەی هاوسەرگیری، )هەزار و 129( 
پرۆسەیان بە جیابونەوە كۆتایی دێت بە 

رێژەی ) %13.6(.
)هــەزارو  لــە  گەرمیــان  ئیــدارەی   *
933( پرۆســەی هاوسەرگیری، )689( 
پرۆســەیان بە جیابونــەوە كۆتایی دێت 

بەرێژەی ) %28(.
مــن نەمبینــی یــەک تەلەفزیــۆن، یەک 

بینینى مناڵ..
كێشه  گه وره كه ى ژن و پیاو دواى جیابونه وه 
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دروســت ده بێــت، بــه رای توێژەرێكــى 
ده رونى، كاریگه ریی خراپ له سه ر ده رون 

و كه سایه تى مناڵه كان جێده هێڵێت.
چۆمان ئەحمــەد، توێژەرى ده رونى، بۆ 
)نەوژین( وتى: دایكان و باوكان كە جیا 
دەبنــەوە پێش ئــەوەى خۆیان قوربانی 

بن مناڵەكانیان دەبنە قوربانى.
ئەو توێژەرە زیاتر رونیكردەوە »كارێكى 
نه گونجاوه  دایكان و باوكان بەهۆى ئەو 

رقــەى بەرامبــەر بە یەكترى دروســتى 
دەكەن، رێگە نادەن مناڵەكانییان یەكتر 

ببینن«.
ئــه وه ى مایــه ى تێبینیه  كــه  دایكان و 
بــاوكان له كاتێكدا په نــا بۆ ئه م حاڵه ته  
ده بــه ن، كــه  به پێــی یاســا مــاف بــه  
هه ردوكیان دراوه  بۆ بینینی مناڵه كان.

دڵشــاد محه مه د، پارێزەر، له مباره یه وه  
رونكردنــه وه ى بــۆ )نه وژین( خســته ڕو 

كەســێتى  بــارى  یاســاى  »بەپێــى 
هه مواركــراو، بڕگــە 1 لەمــادەى 57، 
هاتوە: )دایــك و باوك كاتێك لەیەكتر 
جیادەبنــەوە دەتوانن هەفتانە بۆماوەى 

24 كاتژمێر مناڵەكانییان ببینن(«.
وتیشــی: »ئەگەر پێچەوانەى یاســاكان 
بجوڵێنــەوە، ئــەوا بۆ مــاوەى مانگێك 
دایەنــى لــەو كەســە دەســەنرێتەوە و 

دەدرێت بە كەسى بەرامبەر«.

بێده نگیی كردن له  ئاست ئاماره  ترسناكه كانى جیابونه وه 

بەرنامــە، یەک ســەکۆ، یــەک توێژەر، 
یــەک فەیلەســوف و نوســەر و بیریار! 
یەک چاالکوان، یەک فەیسبوکچی، یەک 
مینبــەر، یــەک رۆژنامەنوســی بلیمەتی 
کــورد، یــەک ناوەنــدی توێژینــەوە و 
بیرکردنەوە، قسەیەک لەسەر ئاماژەکانی 

ئەم داتا تۆقێنەرانە بکات!
باشــە ئــەو کــچ وکوڕانە بــۆ بەیەکەوە 
هەڵناکــەن؟ ئــەو هەمو تــەاڵق و رق و 
یەک لــێ بێزرانــە چیە؟ ئــەو گەنجانە 
بۆ تــا دەگەنە یەک هەزار دەســت ماچ 
ئەکــەن و هەر دوای ئــەوەش بەپەلــە 

یەکتر جێ دێڵن؟
ئــەرێ ئەم داتایانــە هی ئەوە نیە کۆی 
کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  دامــەزراوە 
مەدەنــی  و  ئاینــی  و  فەرهەنگــی  و 
ئێمــە  کۆمەڵــگای  میدیاییەکانــی  و 
لەبەردەمیاندا بە ئاشــکرا وبێ منجەمنج 
بڵێــن ئێمــە لــە ئیدارەدانــی کۆمەڵگا 
وئیســاڵحی کۆمەاڵیەتیــدا تــا تەوقــی 

سەرمان چەقین و فەشەلمان هێنا؟!

ئیتر کورد ئەم هەمو کەناڵە پاتاڵەی بۆ 
چیە کە پڕە لە عەنتەری گیڤ و عەنات 
زلی بێ بەهرە و نەخوێندەوار کە ئینسان 

تەریق دەبێتەوە لەتەماشاکردنی!
کــەی ئــەو هەمــو کەناڵــە علوجــە و 
شــەیتانەکانی پشــتیان تێدەکــەن بــە 
هەرچــی ژەهر کە دەرخــواردی وەرگری 
بــەم  کۆمەڵگایــان  داوە  کوردیــان 
و  وتــرازان  هەڵوەشــانەوە  هەڵدێــرەی 

داغان بون گەیاندوە!
کــەی هێزە سیاســیەکانی ئێمــە و ئەم 
سیاســیە بێ ئەخــاق و دزانە تێدەگەن 
بــەم هەمــو گەندەڵــی وچەلەحانــێ و 
چەڵتەچەڵــت و ئاڵۆش و هەوەســبازی 
کۆمەڵگایەیــان  ئــەم  تەماعەیــان  و 

هەڵوەشاندەوە و کوشتیان؟
کــەی ئەوانــەی لەپشــتی پــەروەردە و 
فێرکردنــەوەن، لێــرە حاڵــی ئەبــن کە 

خەریکی چی خراپەکاریەکن؟!
کەی مەال و مزگەوت و ئەهلی پەروەردە و 
بانگەوازی دینیش تێدەگەن کە ئەوانیش 

وەک شــێتی ناو پەنــدە چینیەکە هەمو 
رۆژێ هەمــان کاری دوێنێیــان ئەکەن، 

بەاڵم ئەنجامی جیاوازیان دەوێ!
کــەی ئــەم کۆمەڵگایــە شــۆک دەبــێ 
حاڵــە  لــەم  خــۆی  و  رادەچڵەکــێ  و 
خراپــەی خۆیــدا دەبینێ؟ ئــەو کاتەی 

کــە هەمــو حاڵەتێکــی هاوســەرگیری 
بــە جیابونــەوە کۆتایــی دێ و هەردو 
هاوســەرە جیابوەکەش دەبنە تلیاکی و 
بەدەم سەمای مەرگی خۆیان و کۆتایی 
کۆمەڵگاکەوە گۆرانی بۆ یەکتر دەڵێن؟!

ئەمە چ بەدبەختیەکە؟!

 له  ئیدارەی گەرمیان 
رێژه ی جیابونه وه  

)28%(ـه 

کەی ئەم کۆمەڵگایە 
شۆک دەبێ و 
رادەچڵەکێ؟



سياسهت

◘ نهوژین

بۆیهكهمجارژنانىگهرمیانله
سهركردایهتىیهكێتىنیشتمانىدا
بونیاندهبێت،ئهمهشدواىئهوهى
ئهوحزبهبهدرێژاییتهمهنىهیچژنه
سهركردهیهكىگهرمیانىلهریزهكانى

دانهبوه.

لهكۆنگرهىگشــتىیهكێتىنیشتمانى
كوردســتانداكهلهكۆتامانگىساڵی
2019لــهشــاریســلێمانىبهڕێوهچو،
ههڵبژاردنــىئهنجومهنىســهركردایهتى
گشــتىئهوحزبهئهنجامدرا،كهبهپێی
حزبهكــه نوێیــهى سیســتهمه ئــهو
گرتویهتییــهبهر،ســهركردایهتیهكهله
121ئهنــدامپێكهاتوهكــهدابهشبون
بهســهردهڤهرهجیاوازهكانــىههرێمى
كوردستانوناوچهدابڕێنراوهكاندا.

ههرچیدهڤهرىگهرمیانه،6كورسییله
سهركردایهتىئهوحزبهبۆدهستنیشان
كرابــو،كهكرابوبهمــهرجیهكێكلهو
شــهشكهسهىكهدهردهچن،ژنبێت،
بهاڵمژنانتوانییانموفاجهئهدروســت
بكهنولهبرییهكێكیان،دوكهسیانبۆ
سهركردایهتىگشتىئهوحزبهدهرچون

ودهنگىپێویستیانبهدهستهێنا.
ئهندامهدهرچوهكانىدهڤهرىگهرمیانى
یهكێتــىبۆســهركردایهتىگشــتىئهو
حزبــه،بریتــیبــونله:)نهوشــیروان
ئهحمــهد،عهدنانىحهمهىمینا،تابان
شــێخعهبدوڵاڵ،محهمهدحاجیفایهق،

شــیرینشــێخحســێنومیقدادشــێخ
بههادین(.

ئــهودوژنــهىكهبــۆســهركردایهتى
یهكێتىلهسهربازنهىگهرمیاندهرچون
)تابانشــێخعهبدوڵاڵوشــیرینشێخ
حســێن(دولــهدیارترینئــهوكادیره
ژنانــهىیهكێتیــنكــهلــهگهرمیاندا
بهرپرســیارێتیانوهرگرتــوه،یهكهمیان
كــهلــهخێزانێكــىئهنفاله،لــهدواى
راپهڕینــهوهلهریزهكانــىیهكێتىژنان
داكارىكــردوه،تاگهیشــتوهتهپلهى
ئهندامىســكرتاریهتىئــهورێكخراوه،
ئهمــهجگــهلــهوهىكــهلهحزبیشــدا

پۆستوبهرپرسیارێتىوهرگرتوه.
ههرچی)شــیرینشــێخحسێن(یشــه،
ئــهواتاكهكارگێڕمهڵبهندىژنبوهله
مهڵبهنــدى11ىرێكخســتنىگهرمیانى
ئــهوحزبــه،پێشــتریشلــهریزهكانى
رێكخســتنىئهوحزبهداكارىكردوهو

رۆڵیگێڕاوه.
دهرچونىئــهمدوكادیرهژنهلهبازنهى
گهرمیــان،لهكاتێكدایــهكــهكادیــری
پێشكهوتولهریزبهندیهكانىرێكخستنى
حزبــهكانبهگشــتىلهگهرمیــان،زۆر
كــهموبگرهدانســقهن،بهشــێوهیهك
ژمــارهىئــهوژنانــهىلــهئهنجومهنى
رێكخستنهكانىحزبهجیاوازهكانداههن
لهگهرمیان،لهباشــترینحاڵداناگاته

2كهس.
پێشــتریشلــهدودیــداریجیــاوازى
رۆژنامــهى)نهوژیــن(دا،ههریهكــهله
)تابانشــێخعهبدوڵاڵوشــیرینشێخ

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

كوێستانمحهمهد،كهئێستاوهزیری
كاروكاروباریكۆمهاڵیهتىحكومهتى
ههرێمىكوردستانه،لهدیارترینئهو
ژنانهیهكهلهكایهىسیاسیدالهم
10ساڵهىدواییدارۆڵیانههبوه،

ئهگهرچیكاركردنىئهولهوبوارهدابۆ
پێشتردهگهڕێتهوه.

ئهولهســاڵی1965لهگەڕەکی)کانی
ئاســکان(ىشــاریســلێمانیلەدایــک
دادەنیشــێت لەســلێمانی هــەر بــوە،
وهاوســەرگیریکــردوەودومناڵــی
هەیــە.ئهگهرچــیخاوەنــیبڕوانامەی
بەکالۆریۆسەلەماتماتیک،بهاڵمزۆرتر
كارىلهسیاسهتداكردوهووهكخۆی
دهڵێــتئهزمونى34ســاڵیكاركردنى

ههیهلهوبوارهدا.
و ئهزمــون لهبــارهى )نهوژیــن(
ژن بهشــداریی لهســهر بۆچونهكانــى

لهسیاســهتدا،ئهمدیــدارهىلهگهڵ
سازدا.

*چۆنتێكهڵبهکایەیسیاسیبوى؟
و شۆڕشــگێڕ لەخێزانێکــی مــن
کوردپــەروەرداهاتومەتەدنیاوژیاوم،
باوکــملەپەنجاکانــیســەدەیرابــردو
لەکایەیسیاســیکاریکردوە،شــەهید
رزگاریبرایشملەسەرەتایهەشتاکانی
سەدەیرابردوەسیاسەتیکردوە،بۆیە
لەوانەوەفێریوانەینیشــتمانپەروەری
وکوردایەتــیبوموچومــەنێوکایەی

سیاسیەوە.

*لهمكایهداکێپاڵپشتیکردوى؟
بــاوکوبراکانملەگەڵهاوســەرەکەمدا
زۆرپاڵپشتمبون،هەروەها)نەوشیروان
مســتەفا(هەمیشەپاڵپشــتیکردومو

رێنیشاندەرمبوە.

*بۆچونێكلهكۆمهڵگاىخۆمانداباوه

بهوهىژنوسیاسهتپێكهوهناگونجێن،
تاچهنــدپێتوایــهبهپێچهوانــهوهژنــان

سهركهوتونلهمبوارهدا؟
ژنــانتوانیویانــەلــەکایەیسیاســیدا
ســەرکەوتنیگەورەبەدەســتبهێننو
چەندیــنژنیدرەوشــاوەمانهەیەلەم

بوارەدا.

*سیاســەتچیبەتۆبەخشــیوچی
لێسەندیتەوە؟

پێبەخشــیوم، شــتی زۆر سیاســەت
لەسەروهەمویانەوەناسینیخەڵکانێک
کەزۆرشــتیانلێــوەفێربوم،ههروهك
زۆرشتیلێسەندومەتەوە،وەک:ئازادی
ژیــانونەبونــیکاتبــۆپەیوەنــدی

کۆمەاڵیەتی.

*دیارترینئەوکاروپرۆژانەچینکە
بهالیخۆتهوهلهژیانىسیاسیتدازۆر

دیاروگرنگه؟
لــەکاریسیاســیوپەرلەمانیدالەگەڵ

کوێستان محەمەد... 34 ساڵ لەناو سیاسەت دا

بۆ یه كه مجار ژنانى گه رمیان ده چنه  سه ركردایه تى یه كێتى

هــاوڕێوهاوکارەکانمدەیانپرۆژەمان
جێبەجێکــردوە،لــەکاریوەزارەتیش
داهێشــتازۆرزوەبــۆپرۆژەکانمــان.
لــەکاریراگەیاندنــییەکێتــیژنانیش
پرۆژەیهەمەالیەنەیبیســتراووبینراو
هاوکارەکانــم لەگــەڵ نوســراومان و
دامەزرێنــەری کــردوە، جێبەجــێ
یەکەمهێــزیپێشــمەرگەیژنانبوم،
بەشــداریملەپرۆژەیهەموارییاســای
باریکەســێتیوپەسەندکردنییاسای
بەرەنگاربونــەوەیتوندوتیــژیخێزانی
داكــردوه،یەکێکیشبوملەدەســتەی

دامەزرینەریبزوتنەوەیگۆڕان.

*تاچەندلەوبڕوایەدایتلهكاركردنت
داجێیمتمانەیخهڵكىبوبیت؟

کەموکورتیمهەبوە،بەاڵمئەوەخەڵکی
بڕیــاریلەســەردەدات،چونکــەئێمە
لەبــەرەیخەڵکینوکاروپرۆژەکانمان

لەپێشچاوە.

*دهوترێــترێــژەیژنــانلــەنێــو
سیاسەترویلەزیادبونکردوە،ئهگهر

وایههۆكارهكهىچیه؟
کایــەی لهنــاو ژنــان رێــژەی بەڵــێ
سیاســیدارویلــەزۆربــونکــردوە،
ئەمەیــشدەگەڕێتــەوەبــۆکرانــەوەو

هۆشیاربونەوەیکۆمەڵگە.

*سیاســەتلــەالیژنانــیگەرمیــان
چــۆندەبینیوتاچهندئــاگاداریئهم

بابهتهى؟
ژنانــیگەرمیانلەپێــشراپەڕینژنانی
ئــازاوچــاالکوخەباتگێــڕوشــەهید
لــەدوای بــون، ئەنفــال و برینــدار و
راپەڕینیشــەوەزۆرنئــەوژنانــهىکە
لەنێــوکایەیسیاســەتدان،نمونەیش:
)دایکەئاسکە،وەســیفەبەنیوەیس،
پەیــامئهحمــهد،گواڵڵــەىگهرمیــان،
دواهەمینیشــیان و جهمــال( شــەیما

)شیرینئهمین(ه.

*پێتوایهژنانیکوردلهكاركردنیاندا
لــهبوارىسیاســەتدادهبێترهچاوى

چیبكهن؟
پێشــنیارمبــۆژنــانئەوەیــەلەکاتــی
هاتنیــانبۆناوکایەیسیاســیپشــو
درێــژبــنوئازادانــەروبــەڕویهەمــو

ئالهنگاریەکانببنەوە.

*چکەسایەتییەكىسیاسییکوردیان
بیانیسەرسامیکردویت؟

)کاک بــە: پیاوەکانــدا لەسیاســییە
نەوشیروان،غاندیوماندێال(سەرسامم،
لەسیاســییەژنهكانیشدابه:)ئەنگێال
مێرکڵ،لەیالزاناومادلینئۆڵبرایت(.

*خەونوئامانجتچیەلەداهاتودا؟
خەونــیزۆرگــەورەمهەیــە،لەهەموی
پــرۆژە جێبەجێکردنــی گرنگتــر
هەمەالیەنەکانیرەوانشــاد)نەوشیروان

مستەفا(یە.

حســێن(،باســیانلهئهزمونــىخۆیان
كردبــو،بهتایبهتــىئــهوئالهنگارییو
ئاســتهنگانهىكههاتوهتهبهردهمیان،
ههردوكیشیانجهختیانلهوهكردبویهوه
كهپێویســتهژنانبهباوهڕبهخۆبونهوه

كاربكهن.

ئێســتابونىژنهكادیــریگهرمیانىله
ســهركردایهتىیهكێتــىنیشــتمانىدا
كــهحزبیبااڵدهســتىئــهمدهڤهرهیه،
بــوهبــهراســتوفاكــت،لهكاتێكــدا
پێشــترخواســتوهیــوابــو،ئهوهى
دهمێنێتــهوهئهوهیــه:بونىئــهمژنانه

لهســهركردایهتىئــهوحزبهدا،تاچهند
كارىحزبیــیبهئاقارێكىدروســتدا
دهبــاتوتاچهنددهبێتــههۆیئهوهى
هانــىژنانــىگهرمیانبداتلــهكارى
سیاســیدابهشدارییورۆڵیباشتریان

ههبێت؟

4ژمارە)38(كانونىدوهمی2020

کەموکورتیمهەبوە،
بەاڵمخەڵکبڕیاری

لەسەردەدات

رێژەیژنانلهناو
کایەیسیاسیدا
رویلەزۆربونکردوە



ژمارە )38( كانونی دوه می 2020كار

سێ كچ پرۆژه یه كى نوێ له  كه الر ده كه نه وه ...

لهفهیسبوكهوهخواردنىكوردهوارییداوابكه

◘ نه وژین، ئاال عادل

)نیان( كاتێك له گه ڵ دڵخوازه كه ى دا 
هاوسه رگیریی كرد، هێشتا خوێندكارى 
زانكۆ بون، به ئومێدی ئه وه بون دواى 
زانكۆ ده رفه تى كاریان ده ستبكه وێت 
و به تایبه تى بتوانن دابمه زرێن، به اڵم 
هێشتا ئه و ئومێده یان به دیی نه هاتوه .

پێشــتر كچان و كوڕان له  هاوسه رگیریی 
دا گرنگییــان بــه  بــاری دارایــی ده دا، 
بــه اڵم له م چه ند ســاڵه ى دوایــدا بونى 
بڕوانامه ى زانكۆیی و ئاســتى خوێندن، 
له پــاڵ الیه نى دارایی دا بو به  پێوه رێك 
بۆ هاوسه رگیری، به  كاریگه ریی قه یرانى 
پێــوه ره كان  تــر  جارێكــى  داراییــش، 
ئێســتا هاوســه ره كان هــه م  گــۆڕاون، 
بڕوانامه  و ئاســتى زانكۆییــان ده وێت، 
هه میش ده رفه تى كار، هه ردوكیشــی به  

ته واوكه رى یه كترى ده زانن.
كچــان باس له وه ده كه ن به هۆی قه یرانى 
داراییه وه ، ئێستا بونى ده رفه تى كار بۆ 

هه ردوالیان گرنگه .
وتــى:  ســاڵ،   22 بــورهان،  نیــان 
مــاوه ى ســاڵێکە ژیانی هاوســەرگیریم 
هاوسەرەکەشــم  و  مــن  پێكهێنــاوە، 
زانکۆیــن، خۆشــبەختانە  خوێنــدکاری 
دوای گەڕانەوەمان لەزانکۆ هاوسەرەکەم 

لەگەڵ باوکیدا ئیشدەکات.
»ژیانێکــی  ئه گه رچــی  پێیوایــه   ئــه و 
ســادە« بەڕێدەکەن، به اڵم دڵخۆشــن، 
به تایبه تى كه  هه ردوكیان ده بنه  خاوه نى 

بڕوانامه ى زانكۆیی.
ئه م بۆچونه ، له ناو به شــێكى ترى كچان 
دا تــا ئاســتى چه ســپین لــه  هزریانــدا 

بڕوانامه  یان كار؟

پێوهرهكانىكچانوكوڕانلههاوسهرگیریداگۆڕاوه

◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح

ژنانی گەرمیان بەردەوامن لە رێچکە 
شکاندن، ئەمجارەیان سێ كچ 

بەهاوبەشی دەست بۆ کارێکی جیاواز 
دەبەن و دەبنە سەرتۆپی کارێکی 

نوێی ژنان لە سنورەکە، بە کردنەوەی 
نانەواخانە و خواردنگەیەکی کوردەواری 

هاوبه ش، خۆیان دەسەلمێنن.

)نانەواخانــە و خواردنــی کــوردەواری 
هێشو(، ئه و پرۆژه  تازه یه یه  كه  له كه الر 
و لە بەرواری 2020/1/8ـه وه  كراوه ته وه .
و  بەڕێوبــەر  ئەحمــەد،  بەنــاز 
لەبــارەی  پرۆژەکــە،  سەرپەرشــتیاری 
دەســتبردن  و  کارەکەیــان  بیرۆکــەی 
بــۆ کاری ســەربەخۆی خۆیان، قســەی 

بــۆ )نەوژین( کرد و وتــی: »بیرۆکەی 
کارەکەمان هاوبەش بو، چونکە ئێمە لە 
گروپی کچانی دەستڕەنگینی کەالر ساڵی 
پار پێشــەنگایەکمان کــردەوە، ئەوکات 
رێکخــراوی خاچی ســوری نیودەوڵەتی 
نوێنەریــان هات و پێشــەنگاکەی بینین 
داوای بیرۆکەی کاری لێکردین بۆ ئەوەی 
هاوکاریمــان بکەن، چونکــە من خاوەن 
پێداویســتی تایبەت بوم لــەو روانگەوە 

ئەوەیان بۆ پێشنیار کردم«.
لە نانەواخانەو خواردنگە کوردەواریەکەی 
)هێشو(، چەندین خواردنی کوردەواری 
و کولیچە بە دەستوری ناوچەکە لەسەر 
داوای کڕیاران دروست دەکرێت، هاوکات 
رۆژانە چەندین شێوازی نانی کوردەواری 
لەالیــەن دوخانمــی شــارەکەوە  لێــرە 

دروست دەکرێت.

یەکێــک لــە هاوبەشــەکانی )بەنــاز(، 
)شــەنگە محەمــەد(ە. دەڵێــت: ئەمــە 
خەونی چەند ســاڵەی بوەو ئێستا پێی 

گەشتوە.
ئــەو بەردەوام بو لەســەر قســەکانی و 
باســی لە دڵخۆشیەکی زۆری خۆی کرد 
بۆ کارەکەیان »هەســت بە خۆشــیەکی 
ئــەوەی  لەبــەر  یەکــەم  دەکــەم،  زۆر 
رێچکەشکێنیمان کردوە، دوەم توانیومە 

لەسەر پێکانی خۆم بوەستم«.
)شەنگە( ماوەی 12 ساڵە کاری چنین و 
دەســتڕەنگینی دەکات، ئێستاش لێرەدا 
بە دروستکردنی خواردن، جارێکی دیکە 

تواناکانی خۆی نمایشدەکات.
یەکێکی دیکە لە جیاوازیەکانی کارەکەی 
ئەم خانمانە ئەوەیە تەوای ستافەکەیان 

له  ره گه زی مێن کە پێنج کەس دەبن.

بەنــاز ئەحمــەد، لەبــارەی  چۆنیەتــی 
دەستخســتنی خواردن و نــان لە الیەن 
کڕیارەکانمــان  وتــی:  کڕیارەکانــەوە، 
دەتوانــن لــە رێگەی فەیســبوک یاخود 
ژمــارە مۆبایلەکانمانەوە داواکاریەکەیان 
بگەیەنن، ئەوکات ئێمە لەسەر خواستی 
دروســت  بــۆ  خورادنەکانیــان  ئــەوان 

دەکەین.
ئه م ده ستپێشخه رییه ، له الیان كڕیارانه وه  

به  باشیی پێشوازیی لێكراوه .
شــیرین کەریم، یەکێک لــەو خانمانەی 
کە ســەردانی )نانەواخانــە و خواردنی 
کــوردەواری هێشــو(ى كــردوه ، باســی 
هاتــوە ســەیری  یەکەمجــار  لەوەکــرد 
کارەکان و شــوێنەکەی کــردوە نیــازی 
کڕینــی هیچی نەبــوە، بــەاڵم زۆر دڵی 
خۆش بوە کــە کۆمەڵیک خانم پێکەوە 

زۆر بــە پاکــی و متمانــەوە کاردەکەن 
»هــەر بۆیــە لەگەڵ خۆم نانــم کڕى و 

ئەوجا گەڕامەوە«.
لەبــارەی ئــەوەی تاوەکــو چەنــد ژنان 
دەتوانن بەمشــێوەیە ببنە خاوەن کاری 
ســەربەخۆی خۆیان، )شەنگە محه مەد( 
ئامــاژەی بەوەکــرد »بــە توانــای ژنان 
خۆیان کەوتوە، له كاتێكدا پێشوتر ئەمە 

عه یبە بوە«.
لەگەڵ ئەمەشــدا )بەنــاز ئەحمەد( رای 
جیاواز بو، بەوەی کە ژنان لێرە بە هۆی 
ئەرکی قورسی دایکایەتی و کاری ماڵەوە 
کەمتر دەرفەتیــان دەبێت بۆ کارکردن، 
نایشــارێتەوە ژنــان بە پێداگــری کردن 
لەســەر بەدەســتهێنانی مافــی خۆیان، 
دەتوانن ئەوەی لە توانایاندایە بیکەن و 

ببنە خاوەنى ئابوری سەربەخۆ.

رۆشتوه .
ســازان عوســمان، 21 ســاڵ، باســی 
له وه كرد هاوسه ره كه ى كارى سه ربه ست 
ده كات، ئه گه رچی بڕوانامه ى زانكۆییشی 

هه یه .
وتى: من هاوســه ره كه م خۆشده ویست و 
بۆیه  هاوســه رگیرییمان كرد، ئێســتاش 
ئه گه رچــی دانه مــه زراوه  و كار ده كات 
به  مانگانه یه كــى كه م، به اڵم دڵخۆش و 

ئاسوده ین.

پێشــتر کە کچ خوازبێنی دەکرا پرسیار 
لەبڕوانامــە و خوێندنــی كوڕه كه  ده كرا، 
به تایبه تــى بۆ ئه و كچانــه ى خوێندنیان 

ته واو كردبو.
ســاڵ،   25 محه مــه د،  دڵســۆز 
كاتێــك  كــه   ئه وه ده گێڕێتــه وه  
هاوســه رگیریی كــردوه  چــۆن روبه ڕوى 
تانــه  بوه تــه وه ، به وه ى هاوســه ره كه ى 
بڕوانامــه ى نه بوه ، به اڵم به وته ى خۆی: 
»گرنگ ئه وه بو كــه  یه كترمان به دڵ بو 

و هاوسه ره كه شم خاوه نى كاری باشه  و 
ژیانمان خۆشه «.

زۆرێــك لــه و ژنانــه ى هاوســه ره كانیان 
دانه مــه زراون،  و  زانكــۆن  ده رچــوى 
نیگه رانــن لــه وه ى كه  هاوســه ره كانیان 
هــی  كــه   كارده كــه ن  بوارێكــدا  لــه  

پسپۆڕێتیه كه یان نیه .
وتــى:  ســاڵ،   29 ئەکــرەم،  شــیالن 
»هاوســەرەکەم خوێندنــی تــەواو کرد، 
بەاڵم ئێستاش ئیش دەکات، کە بەجلی 

ئیشــکردنەوە دەیبینم واهەســت ناکەم 
خاوەن بڕوانامە بێت«.

هەندێــک لــە کوڕانیــش کــە دەرچــوی 
به هــۆی  پێیانوایــە  دانەمــەزراون، 
گرنگیدانیان به  خوێنــدن، نه یانتوانیوه  
پیشــه  و كارى تــر فێــر بــن، ئه مــه ش 
بــۆ پێكهێنانــى هاوســه رگیری زیانــى 

پێگه یاندون.
وتــى:  ســاڵ،   26 رەئــوف،  ســۆران 
خوێندن رێگر بوە لەوەی ئیشێک بکەم، 
ئێســتاش پاش ده رچون، ســێ ســاڵە 
وەکــو شــاگردێک بەمانگانەیەکــی کەم 
ئیشدەکەم کە بەشی ئەوە ناکات ژیانی 

هاوسەرگیری پێک بهێنم.
به اڵم ســه رباری ئه وه ش، هێشــتا كچان 
و كــوڕان گرنگیــی بــه  به ده ســتهێنانى 
بڕوانامه  ده ده ن و به  پێویستی ده زانن.

دەرچــوی  ســاڵ،   23 عومــەر،  زانــا 
دانەمــەزراوە، وتــی: بونــی بڕوانامە بۆ 
الیه نى ژیان و ده رونى خۆت خۆشــتره ، 
هه روه ك کەسی خاوەن بڕوانامە جیاوازە 
لــەوەی کــە بڕوانامــەی نەبێــت لەڕوی 

قسەکردن و هەڵسوکەوتەوە.
جه خــت  ده رونناســی،  شــاره زایه كى 
بڕوانامــه   بونــى  كــه   له وه ده كاتــه وه  
ده رفه تى كار بۆ كه سه كان زیاتر ده كات.
كه ریم مه دحه ت، مامۆستاى ده رونناسی 
له  زانكــۆی گه رمیان، وتــى: زۆرن ئەو 
پشــت  هاوســەرگیری  بــۆ  گەنجانــەی 
بەخۆیان دەبەستن و هەوڵدەدەن لەگەڵ 

خوێندن دا كاریش بكه ن.
وتیشــی: بونی بڕوانامــه  گرنگه ، هەلی 
بــۆ  دەڕەخســێنێت  زیاتــر  کارکــردن 
گەنجــان، ئەمەش هۆکارێکی باشــە بۆ 

رۆشتنە نێو پرۆسەی هاوسەرگیریه وه .
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فیچهر

◘ نهوژین،زریانمحهمهد

ههموبهیانیهككه)سێوه(لهخهو
رادهبێت،پێشههركارێكسهرێكله
باڵندهكانىدهداتودڵنیادهبێتهوه
لهوهىكهسهالمهتوباشن.ئهوله

ماڵهوه2باڵندهىراگرتوه،كهبوهبه
بهشێكلهخووئارهزوهكانىژیانى.

ئهگــهرجارانپیــاوانزۆرگرنگییانبه
ئاژهڵــىماڵــیوجوانكاریــی»زینه«
دابێــت،ئهوائێســتاژنــانگرنگییبه
ئاژهاڵندهدهن،ئهوانباسلهوهدهكهن،
لهمرێگهیهوهئارامیهكىدهرونیزۆریان

دهستدهكهوێت.
ســێوەعوســمان،28ســاڵ،دەرچوی
زانکۆیــەودانیشــتویشــاریکەالرە،
لــە باســی بــەدڵخۆشــیەکیزۆرەوە
بەخێوکردنیباڵندەکانــیبۆ)نەوژین(
دەکــردووتــی:»بەخێوکردنیباڵندە
ماڵیــەکانحەزێکــیمناڵیمــەهەرلەو
کاتئــارەزومهەبــوبەخێویــانبکەم،
بۆیــەئیســتادوجــۆرباڵنــدەمهەیــە
ئەونیش)تەیرولحوبوکۆکتێل(ن«.

زۆرم ئاســودەیەکی دهشــڵێت:
پێدەبەخشــنوبــونبــەهــاوڕێبۆم،
تەنانەتقسەیانلەگەڵدەکەمبەرەوالم

دێنوخۆشیمپێدەدەن.
لــە ماڵیــەکان ئاژەڵــە بەخێوکردنــی
چوارچێــوەیباڵنــدەکاننەماوەتــەوە،

بەڵکوماسیشبەخێودەکرێت.
دایکیسۆما،40ساڵ،کەژنیماڵەوەیە
وودانیشــتویشــاریکــەالرە،وتی:
ماسیبەخێودەکەمسەرەتازۆرمهەبو
چونکەزۆرخۆشــەلەماڵهەبێت،بەاڵم
بەهۆیئەوەینەخۆشــمئێستاتەنها2

دانەمماونەتەوە.
باســیلەوەشــکرد:»کاتێکسەیریان
دەکەمنەخۆشیەکەممبیردەبەنەوە«.
لــەهەمانکاتدا،ســوزانئەحمەد،20

ســاڵ،خوێندکاریزانکۆیەودانیشتوی
ناحیەیرزگاریە،لەبارەیبەخێوکردنی
)نەوژیــن( بــۆ ماڵیەکانــەوە ئاژەڵــە
دەڵێــت:»من9پشــیلەمهەیە،بەاڵم
ســەرەتا1دانەىبچوکبــوكهماڵیی
نەبو،واملێکردماڵییببێت،خواردنو
شتمپێدەداوبانگمدەکرددەهاتەالم،
ئیتروایلێهاتبوبەدایکوئێســتابون

بە9دانە«.
وتیشــی:ماڵەوەسەرەتازۆردژایەتیان
دەکــردمودەیــانوتپیســە،بــەاڵم
ئێستائەوانیشوەکمنیانلێهاتوەو

تەنانەتدەچنەباوەشیان.
لەبارەیقورســیبەخێوکردنیئاژەڵە
ماڵیەکانەوەئافرەتانباسلەوەدەکەن
کــەهەرچەندقورسبێــتگرفتێکمان

نیە.
ســێوەعوســمان،وتى:لەبــەرئەوەی
حــەزیخۆمەکــەبەخێویــاندەکەم،
بەخێوکردنیــانهەرچەنــدقــورسبێت
ئاساییەبەالمەوە،ئەگەرچیهیچقورس

نیەوبگرەهیچیانناوێت.
بــەهەمــانشــێوە،)دایکــیســۆما(
دهڵێــت:»بەخێوکردنیماســیقورس
نیــەکــەهەندێــککــەسبــاسلەوە
دەکــەنقورســە،ئــەوەیهەیــەتەنها
لــەهەفتەیــەکدوجــارحەوزەکەیــان
خاوێــندەکەیتــەوەورۆژییەکجاریش

خواردنیانپێدەدەی«.
لەبارەیئەوەیهەســتبەچیدەکات
کەپشیلەکانیبەخێودەکات؟)سۆزان(
وتی:»هەستبەئارامیەکیزۆردەکەم
تەنانــەتکەدانەیەکیــانمردخەریکبو

شێتببم«.
فرۆشــیارێکیشبــاسلــەوەدەکاتکە
کڕیاریژنیانزیاترەوەکلەپیاوانبۆ
کڕینیئاژەڵەماڵییەکانوباڵندەکان.

ئەحمــەدئەمیــر،فرۆشــیاریئاژەڵــە
ماڵیــەکانوباڵنــدەکانلهكــهالر،بــۆ
)نەوژین(وتــی:کڕیاریئافرەتمانزۆر

◘ نهوژین،ئارامجهبار

لهكاتێكداههموانلهپشوىسهرى
ساڵدادهبهن،بهاڵم)پهری(لهگهڵ
هاوسهرهكهىدالهبریپشودان،

دهچنهوهقوتابخانهكهیان،بۆوتنهوهى
دهرسووانهنا،بهڵكوكارێكى
قورسترئهنجامدهدهن،ئهویش

رهنگكردنىدیوارىقوتابخانهكهیانهبه

وێنهونیگاریجۆراوجۆر.

لەدایکبــوی ســاڵح، مهحمــود پــەری
ســاڵی)1991(ىناحیــهىباوهنورهو
هــهرلهوێنیشــتهجێیه،ســاڵی2012
کۆلێــژیپــهروهردهىبنەڕەتبەشــی
کۆمەاڵیەتــیلهزانکۆیگەرمیانیتەواو
دهكات،ئێستاوهكومامۆستاىوانهبێژ،

لهناحیهىمهیداندهستبهكاربوه.

ئهوئهگهرچیپســپۆڕیوانــهىهونهر
نیــه،بهاڵمحــهزوخولیایهكــىزۆری
ههیهبۆهونهروبهتایبهتىوێنهكێشان،
هــهرئهمهشــهوایكــردوهئــهوحهزهى
پهرهپێبداتوخۆبهخشانهشبهسودى
فێرخــوازان بهتایبهتــى و كۆمهڵگــه

بهكاریبێنێت.
لهبــارهىســهرهتاىبرهودانىبهخولیا
هونهرییهكانــى،)پهری(بــۆ)نهوژین(

وتــى:ســهرهتاپەیوەندیــمبەبەشــی
شێوەکارییسەنتەریگەنجانیکەالرەوە
كردوبەشــداریخولێکیســێمانگیم
كــردولەســەردەســتی)م.ســەردار
حهمید(،بەشــێوەیپراکتیکــیبابەتە
ســەرەتاییەکانیهونــەریشــێوەکارى

فێربوم.
درێــژهیبهقســهكانیداووتی:پاش
ئهوخولهشبــهردهوامبوملهبرهودان

كچان خو ده ده نه  به خێوكردنی ئاژه ڵی ماڵی

زیاتــرەلــەکڕینیماســیوپشــیلەو
»تەیرولحــوب«وەکلەئاژەڵەکانیتر

وباڵندەکان.
ئــهمخودانــهبــهئاژهڵــهكان،بــهرای
توێژهرێكىدهرونیی،وهكودهروازهیهك

بــۆهێوربونوئارامییدهرونىپشــتى
پێدهبهسترێت.

عەبــاسمەحمــود،توێــژەریدەرونی،
دەکات: لــەوە بــاس )نەوژیــن( بــۆ
و ماڵیــەکان ئاژەڵــە »بەخێوکردنــی

باڵنــدەکانلەالیــەنژنانهوهبەشــێکی
زۆریبۆشــاییدەرونیانپڕدەکاتەوەو
وەکهاورێیەکــیلێدێتبۆیانوخویان
پێوەدەگرن،چونکەژنانبهسروشــتى
خۆیانحەزیانبەسروشتوجوانیه«.

له پشوى سه رى ساڵ دا قوتابخانه كه ى ده نه خشێنێت
بــهتوانــاهونهرییهكانــموناوهناویش
سهردانىبهشىشێوهكاریسهنتهرهكه

دهكهم.
ئــهولهســهرهتاىمانگــىنۆڤهمبهرى
2019ـــهوهوهكومامۆســتاىوانهبێژله
قوتابخانــهى)مهیدانــىبنهڕهتــى(له
ناحیــهىمهیــداندهســتبهكاردهبێت،
بــه دهســت وانهوتنــهوهدا، لهپــاڵ

ئهنجامدانىكارىهونهرییدهكات.
تازەتریــنکاریشــیئەوەبــولەمــاوەی
پشــویســاڵینوێداکەپشویفەرمی
بولەســەرجەمناوەندەکانیخوێندندا،
بــەاڵمئــهوبەبــێوەرگرتنــیپشــوو
و قوتابخانــە بــۆ خەمخۆریــەک وەک
قوتابیەکانی،دهســتىبهنهخشــاندنى

دیواریقوتابخانهكهیانكردوه.
پــهرى،لهوبــارهوهوتــى:بــەهاوکاری
هاوســەرەکەمبــۆماوەیحــەوترۆژ،
هەمورۆژێکلەباوەنورەوەدهرۆیشتین
بۆناحیەیمەیدانبۆئهوهىدیمهنێكى
جوانبهقوتابخانهكهمانببهخشــینو
توانیمــانبەشــێکیزۆریدیوارەکانــی
قوتابخانەکــەرەنــگبکەیــنوچەندین

وێنەیپەروەردەییجیاوازبکێشین.
كارهیــان ئــهم ئهگهرچــی ئــهوان
بهخۆبهخشــىكــردوهوچاوهڕێیهیچ
نهبــون، ودهستخۆشــییهك پاداشــت
بــهاڵمپــهروهردهىكــهالرلــهگرنگیی
تێگهیشــتوه، دهستپێشــخهرییهكهیان
ههربۆیهسوپاسوپێزانینیپێشكهش
كردونورێزلهماندوبونیانگیراوه.

ئهمرێزلێنانه)پــهری(دڵخۆشكردوه
وجهختدهكاتــهوهكهئــهوهىلهتواناى
و قوتابخانــه خزمهتــى بــۆ بێــت دا
بهتایبهتــى دهیــكات، فێرخوازهكانــى
لــهروىبــرهودانبــهكارىهونهریــیو

پێشخستنیانهوه.
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مێزگرد

جێ په نجه ی 7 ژن به سه ر سینه مای جیهانیه وه  
ژمارە )38( كانونی دوه می 2020 7

◘ نه وژین

ژماره ى ئه و ژنانه ى كه له  سینه ماى 
جیهانى دا و له  بواره  جیاوازه كانى ئه م 
هونه ره دا كاریان كردوه  زۆرن، به اڵم 7 
ژن به  تایبه تى ناویان ده برێت به وه ى 

له  مێژوى سینه ما رۆڵ و نه خشی 
جیاوازیان هه بوه ، كه  له  خواره وه  

ئاماژه یان بۆ ده كه ین.

1. لینی ریفینشتاڵ
یه كێكــه  له  ســه ره تاییترین ئه و ژنانه ى 

وه كــو ده رهێنــه ری ســینه مایی كاریان 
كــردوه . ئــه و ئه گه رچی له ژێــر چه تری 
رژێمــى نازیــی ئه ڵمانیــا كاری كردوه ، 
بــه اڵم كاره كانــى له  مێژوى ســینه مادا 
ســینه ماى  بــوارى  لــه   به تایبه تــى  و 
به ڵگه نامه یی »دیكیۆمێنتاریی«دا له بیر 

ناكرێت.
كه له بــاره ى  »ئۆڵۆمپیــاد«،  فیلمــی 
ئۆڵۆمپیــادی 1936 دروســتیكردوه ، به  
فیلمێكى گرنگ داده نرێت له باســكردنى 
ئــه و رۆڵــه ى وه رزش له  دڵخۆشــكردنى 
خه ڵكــى دا ده یگێڕێت، هه روه ك لیژنه ى 

ئۆڵۆمپــی جیهانــى ئامــاژه ى پێــداوه . 
به تایبه تــى )لینــی( له م فیلمــه دا دژى 
داواى وه زیــری پڕوپاگه نــده ى ده وڵه تى 
نازیی وه ســتاوه ته وه ، كه  ویســتویه تى 
وه رزشــوانه   له ســه ر  ته نهــا  فیلمه كــه  
ئه ڵمانه كان بێت، به اڵم ئه و له سه ر تێكڕا 

وه رزشوانان فیلمه كه ى دروستكردوه .
2. ئانیس فیدرا

بــه اڵم  به لژیكیــه ،  خــۆی  ئه گه رچــی 
به یه كێك له  ناوه  دیاره كانى ســینه ماى 
فه ره نســی هه ژمار ده كرێت . سه ره تاى 
فیلمــی  ژماره یــه ك  بــه   كاره كانــى 

◘ نه وژین

سه دان هێڵی راست و خوار، ده یان 
تابلۆ ده نه خشێنن، تابلۆیه لی هونه ریی، 

كه  سه لیقه ى ژنه  هونه رمه ندێك 
به رجه سته  ده كه ن.

بەشــى شــێوەکارى ســەنتەرى چاالکى 
گەنجانــى کــەالر ســەر بــە مناڵپارێزى 
کوردســتان، لــه  درێــژه ى چاالكیه كانى 
خۆی دا، پێشــانگایه كى شێوه كاریی بۆ 
بۆ خانمه  شــێوه كار )نه ســرین كه ریم( 
به ناونیشانى: )ره هێڵه ى هێڵكارییه كان( 

كرده وه .
پێشانگاكه  رۆژى دوشه مه  )2020/1/20( 
لــه  هۆڵی ســه نته رى چاالكــی گه نجانى 
كــه الر، بــه  به شــداریی و ئاماده بونــى 
هاواڵتیــان  لــه   به رچــاو  ژماره یه كــى 
كرایــه وه  و تیایدا 57 تابلۆی ئه و خانمه  

شێوه كاره  نمایش كرابو.
تابلــۆكان به گشــتى تابلــۆی هێڵكاریی 
جیــاواز بــون، كــه  پۆرتریــت و وێنه ى 
كه ســایه تى و خه ڵكى ئاســایی له خۆی 
گرتبــو و به زۆرییــش بــه  قه ڵه مــى دار 

نه خشێنرابون.

ئه م پێشانگایه  دەستپێکى چاالکییەکانى 
بەشى شــێوەکارى ســەنتەرى ناوبراوه  
لــە ســاڵى نوێــدا، كه  لــه  پــاڵ خوله  
به رده وامه كانى فێركاریی شــێوه كاریی، 
بــۆ  گشــتیش  و  تایبــه ت  پێشــانگاى 
شێوه كاران له  هه ردو ره گه ز ده كاته وه .

نه سرین ره هێڵه ى هێڵكارییه كان ده سازێنێت

به ڵگه نامه یــی ده ســتی پێكــرد، بــه اڵم 
دواتــر كه وته  ژێر كاریگه ریی شــه پۆلی 
نوێی ســینه ماى فه ره نســی له  كۆتایی 
په نجاكانى ســه ده ى رابردو و ژماره یه ك 
فیلمــی ژنانــه  و شۆڕشــگێڕیی ژنانه ى 
به رهه مهێنا كه تائێستاش باس ده كرێت.
ئــه و توانیویه تى له  مێژوى كاركردنى دا 
خه اڵته كانــى ورچی زیوی ڤیســتیڤاڵی 
ســینه مایی به رلیــن و شــێری ئاڵتونی 
له  ڤیســتیڤاڵی ســینه مایی ڤینیسیا بۆ 

ده رهێنان به ده ستبێنێت.
3. نورا ئیڤرون

بــه  كۆپیــه  ژنه كــه ى »ودی ئــاالن«ى 
گــه وره  ســینه ماكارى ئه مریكــی نــاوی 
وك  كاره كانــى  ســه ره تاى  ده برێــت. 
سیناریۆنوس ده ستیپێكرد كه  به هۆیه وه  
دوجــار بۆ خه اڵتــى ئۆســكار پاڵێوراو 
بــوه ، پاشــن روى له  بــوارى ده رهێنان 
كرد كه  ســه ركه وتنێكى به رچاوى تیادا 
به ده ســتهێنا، به تایبه تى له  فیلمه كانى: 
)Sleepless in Seattle( له  ســاڵی 
 )You›ve Got Mail( و   1993
لــه  ســاڵی 1998، كه  ئه مــه ى دواییان 
دوانه یه كى رۆمانســیی ناوازه ى له نێوان 
ئه كته ران )میگ رایان( و )تۆم هانكس( 

دا دروستكرد.
4. جین كامبیۆن

چڵــه   توانیویه تــى  كــه   ژنــه   یه كــه م 
دارخورمــاى زێڕینــی ڤیســتیڤاڵی كان 
له  بــوارى ده رهێنان دا به ده ســتبێنێت 
لــه    )The Piano( فیلمــی  به هــۆی 
ســاڵی 1993 دا. هه مان ساڵ و هه مان 
فیلــم، بۆ 8 خه اڵتى ئۆســكار پاڵێورا و 
توانــى 3 خه اڵتیان به ده ســتبێنێت، كه  
ئه مه ش ساتێكى زۆر ئاوارته  و ده گمه نه  
لــه   ژنــان  به شــدارییه كانى  له مێــژوى 
سینه مادا. دواى ئه وه ش چه ند فیلمێكى 
ترى به رهه مهێنا، كه  زۆرینه یان له باره ى 

هه ستى مێینه  و خه مه كانییه وه  بون.
5. سۆفیا كۆبۆال

كچــى گــه وره  ده رهێنــه ر )فرانســیس 
كۆبۆال(یــه . ســه ره تاى ده ســتپێكردنى 

له بــوارى ســینه مادا وه ك ئه كته ر بوه ، 
دواتــر روى لــه  ده رهێنــان كــردوه  و 
چه نــد فیلمێكى گرنگی دروســتكردوه ، 
 Lost in( فیلمــی  دیارترینیــان  كــه  
Translation( بو له  ســاڵی 2003، كه  
به ته نهــا خــۆی بۆ 3 خه اڵتى ئۆســكار 
پاڵێورا و خه اڵتى باشــترینی سیناریۆی 

بنه ڕه تیشی برده وه .
فیلمــی  دا   2010 له ســاڵی 
)Somewhere( ده رهێنــا، كــه  لــه  
ڤیســتیڤاڵی ڤینیســیادا خه اڵتى شێری 

ئاڵتونیی به ده ستهێنا.
6. سوزان بییه ر

گرنگتریــن ژنــه  ده رهێنه ره  لــه  مێژوى 
دانیمارك و هه مو واڵتانى ئه سكه نده ناڤیا. 
لــه  ســه ره تاى نه وه ده كانــى ســه ده ى 
خــۆی  هونــه رى  كاروانــى  رابــردوه وه  
فیلمه كانى  به ناوبانگترین  خستوه ته ڕێ، 
)Brothers ( بــوه  لــه  ســاڵی 2004. 
 After( له ساڵی 2006 فیلمێكى به ناوى
the Wedding( پاڵێــورا بــۆ خه اڵتى 
ئۆســكارى باشــترین فیلمی بیانى و له  
 In( ســاڵی 2010 دا فیلمێكــى به نــاوى
a Better World( خه اڵتى ئۆســكارى 

باشترین فیلمی بیانى به ده ستهێنا.
7. كاسرین بيگالۆ

لــه  ســه ره تاى  هه شــتاكانى ســه ده ى 
رابردوه وه  ده ســتى به كارى ســینه مایی 
فیلمێكــى  چه نــد  ســه ره تا  و  كــردوه  
خه یاڵــی  له بواره كانــى  دروســتكردوه  
دا  ترســناكیی  و  ئه كشــن  و  زانســتى 
كــه  زۆر ســه كه وتو نه بــون. له  ســاڵی 
2009 ســه رنجی هه موانــى بۆ الی خۆی 
كێشــكرد بــه  دروســتكردنى فیلمێــك 
له بــاره ى ره وشــى عێراق و ســه ربازانى 
 The Hurt( ئه مریكی له  عێراق به ناوى
Locker( كه  توانى 6 خه اڵتى ئۆسكار 
خه اڵتــى  دا  له نێــوی  به ده ســتبێنێت 
باشــترین ده رهێنان، كــه  یه كه مجاره  له  
مێژوى ئۆســكار دا ژنێــك بتوانێت ئه و 

خه اڵته  به ده ستبێنێت.



ماف

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

ژنانێكى زۆر لە دەرەوەى هەرێمەوە، 
بۆكار رو لە كوردستان دەكەن، 

بەاڵم به شێكیان گێچەڵى سێكسیان 
پێده كرێت و دەستدرێژیان ده كرێته  

سه ر و له  مافه كانیان بێبه ش ده كرێن.

)س(، كچێكــى فلیپینــى تەمــەن 23 
لەهەرێمــى  ســاڵە   3 مــاوەى  ســاڵە، 
كوردســتان كاردەكات، بــەاڵم به وته ى 

كارداره كه یــه وه   لەالیــەن  خــۆی 
دەستدرێژى كراوەتە سەر. بۆ )نەوژین( 
وتى: »كارم دەكرد لە ماڵێك دا، تەنیا 
ژن و پیاوێكــى بەتەمــەن لەماڵەكــەدا 
دەژیــان، پیاوه كــه  رۆژێــك بەبیانــوى 
پاككردنەوەى غەسالەكەیان بانگى كردم 
بۆ دەستشۆرەكە، بەاڵم له وێ په الماری 

دام و دەستدرێژى كردە سەرم«.
حاڵه ته كانى ده ســتدرێژی بۆ ســه ر ئه و 
ژنــه  بیانیانــه ، گه شــتونه ته  ئاســتێكى 
به رچاو، ئاماری رێكخراوێكى تایبه تمه ند 

له و بواره ، جه خت له مه  ده كاته وه .
بەپێى ئامارى رێكخراوى رۆشــنبیرى و 
داكۆكیكار لەمافــى كرێكارانى بیانى له  
كوردســتان، لەســاڵى 2018 دا نزیكەى 
200 كەیسى دەستدرێژى و پێشێلكاریی 
كەیســەكانیش:  ناوەڕۆكى  تۆماركراون، 
ئــازاردان،  دەســتدرێژى،  )كوشــتن، 
بــوە  بێڕێزیكــردن(  و  گێچەڵكــردن 
بەرامبەریان، جگە لە تۆماركردنى گیان 
لەدەســتدانى 16 كرێــكار و كوشــتنى 
5 كرێــكاری دیكــه . ئاماره كانی ســاڵی 

◘ نه وژین، په رژین كامه ران
 

پیاوەکان لە دەرەوە یارییەکانیان 
دەدۆڕێنن و جنێوەکان ئاراستەی 

مێینەکانی ماڵەوە دەکەن. 
لەسەرشەقامەکان توڕە دەبن لە 

شۆفێرێک كه  دەستی شکاندوه ته وه  
به سه ریاندا، كه چى هه رچی 

سوكایه تییه  به  )دایک، خوشک و ژن(
ی یەکتری ده كه ن!

 
جنێودان و شــه ڕكردنى زاره كى له نێوان 
پیاوانــدا بــه  به كارهێنانــى ژن، حاڵه ت 
یــان دیارده یه كى كۆن و دێرینه ، ئه وه ى 
باســه كه  ده كاته  باسێكى سه یر ئه وه یه : 
له كاتێكدا پیاوان ژنان به  »شــه ره فی« 
خۆیــان ده زانــن، هه ربۆیــه  ئه مه ش به  
به رامبه ره كه یــان  وروژاندنــى  خاڵــی 
ده ستنیشــان ده كه ن و له كاتى شــه ڕ و 

ناكۆكیه كاندا په ناى بۆ ده به ن.
ئــه م دیارده یه  بــه ڕای ژنێــك، جۆرێکە 
پیرۆزیەکانــی  ســەر  هێرشــکردنە  لــە 
یەکتــر، به تایبه تى كه  پیــاوان ژنان بە 

»شەرەفی« خۆیان ئەزانن.
کاژاو کەریم، 28 ساڵ، دەرچوی زانکۆ، 
بــۆ )نەوژین( وتــی: پیــاوان ژن وەکو 
شەرەفی خۆیان ســەیر دەکەن، کەچی 
قســەکردن بــە ژن بــە خاڵــی الوازی 
بەرامبــەر دەزانــن، تەنیــا خۆیــان لەو 
هەســتە نەرێنییــە دەرونییــە تێدەگەن 
کــە قســەکردن بەژنی یەکتــر چەند لە 

کەسایەتییان کەم دەکاتەوە.
ئه م خاڵه  به الی كچێكى تره وه ، هۆكاره  
بــۆ ئه وه ى پیــاوان په نا بۆ جنێودان به  

ژنان ببه ن.
ئەســما حەسەن، 23 ساڵ، یاریدەدەری 
تاقیگــە، دەڵێــت: لە کۆمەڵــگای ئێمە 
شەرەف و رەوشت و کەرامەت و تەنانەت 

بۆ كار دێن، بەاڵم روبەڕوى گێچەڵ دەبنەوە

پارله مانتارێك: زۆرێك لە كرێكارانى بیانی مافیان پێشێلكراوە

پیاوان شه ڕ ده كه ن و جنێو به  ژن ده ده ن

رابردوش هێشتا به رده ست نین.
هــەژار مه حمــود، ســەرۆكى رێكخراوى 
داكۆكیــكار لە مافــى كرێكارانى بیانى، 
»كرێكارانــى  وتــى:  )نەوژیــن(  بــۆ 
بیانــى مافیان دیارى نەكــراوە، بێڕێزى 
زۆریان بەرامبــەر دەكرێت، جگەلەوەش 
بازرگانییــان پێدەكرێــت، زۆر جاریــش 
كەیسەكان لەبەرامبەر قەرەبوكردنەوەى 

پارەدا تەواو دەكرێت و دادەخرێت«.
وتیشــى: كەیســەكان بەكەمى دەبرێتە 
دادگا، چونكە چارەسەرى ناكەن، تەنیا 
كەسەكە هیالك دەكەن بەهاتوچۆكردن، 
زۆرێك لەكەیسەكان لەدادگادا بەكراوەیى 

ماونەتەوە.
جەختیشیكردەوە: »تاوەكو كرێكارێكى 
بیانــى دەكوژرێــت، 10 كرێــكارى كورد 
لەبەرامبــەردا دەكوژرێــت، واتــە تەنیا 

لەوان ناكوژرێت«.
بەپێــى ئەو ئامارەى دەســت )نەوژین( 
كەوتوە، لە هەرێمى كوردستان 25 هەزار 
كرێــكارى بیانى هەیــە، 5 هەزاریان بە 

نایاســایى هێنراون، بەشى زۆرینەشیان 
خەڵكى پاكســتان، هیندستان، نیپاڵ و 

ئێرانن.
 كێشەى كرێكارانى بیانى به ره وزیادبون 
چوه ، تائه وه ى گەیشــتوه تە پەرلەمان، 
به وتــه ى پارله مانتارێكیــش، »كاریــان 
یاســاكان  رێكخســتنەوەى  لەســەر 

كردوە«.
گوڵســتان ســه عید، جێگرى ســەرۆكى 
لیژنــەى كۆمەاڵیەتــى و مافــى مرۆڤ و 
مافــی ژن له  پارله مانى كوردســتان، بۆ 
)نەوژین( وتى: »ئــاگادارى بارودۆخى 
كرێكارانى بیانین، لەڕێى رێكخراوەكانى 
بیانــى  لەكرێكارانــى  داكۆكیــكار 
ئاگاداركراوینەتەوە و بەدواداچونمان بۆ 

كردوە«.
وتیشــى: لەئێســتادا كار لەسەر هەموار 
ئــەو  دەكەیــن،  یاســاكە  كردنــەوەى 
یاســایەى بۆ كرێكاران دانــراوە زۆرێك 
لــە مافەكانیان پێشــێلكراوە، لەهەوڵى 

چارەسەرى كێشەكەداین.

پیاوبــون و پیاوەتی هەمو خێزانێک، بە 
مێینەی خێزانەکانیانەوە بەستراوە.

لــه   هه ندێــك  بــه الی  حاڵه تــه   ئــه م 
پیاوانیشــه وه  مایه ى هه ڵوه سته  له سه ر 
ســیفەتی  پێیانوایــه   ئــه وان  كردنــه . 
جنێوفرۆشی له  كه سایه تی پیاوه كه  کەم 
دەکاتەوە و جۆرێكیشه  لە بێدەسەاڵتی.
رێبوار غەریب، 39 ســاڵ، مامۆستا، بۆ 
)نەوژیــن( وتی: »چ بێ ئەدەبیەکە کە 
داخ و توڕەیــی خــۆت بــە ژن دا خاڵی 
بکەیتەوە کــە ئەوان ئاگایان لەشــەڕی 

پیاو و کوڕ و براکانیان نییە؟«.

یــادگار نەســرین، 28 ســاڵ، کاســب، 
ره خنه  له و پیاوانه  ده گرێت كه  وه كخۆی 
وتــی: »بۆ جنێودان بــه  ژن و دایک و 

خوشکی خەڵکى ئازان«.
پێیشیوایه  ئه وانه ی ئه و ره فتاره  ده نوێنن 

»کەسانی دۆڕاون لە ژیان دا«.
جنێــودان لەالیــەن پیاوانــەوە لەژیانی 
رۆژانە و نێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە 
ئامــرازی خۆ خاڵیکردنــەوە تێپەڕیوە و 
بوە بە چەکی دەستیان بۆ روبەڕوبونەوە.
ســاڵ،   49 شــەریف،  عه لــی  حســێن 
وه رزشــكار، باس لەوە دەکات جنێودان 

لــە نــاو کورد دا بــوە بە وێردی ســەر 
زمانی رۆژانەی پیاوان.

ئه و به سه رسوڕمانیشه وه  ده ڵێت: پیاوان 
تەنانــەت ئــەو کاتانەش کــە پێیانوایە 
تــۆ هەڵەت کــردوە، جنێو بــه  )دایک، 
خوشک و ژن(ـەکەت ده ده ن، بەاڵم زۆر 
كــه م  جنێــو بە )برا، بــاوک و کوڕ(ت 

ده ده ن!
بــه اڵم وادیاره  ئــه م دیارده یــه  ره گێكى 
هه یــه ،  په روه رده یــی  و  كۆمه اڵیه تیــی 
ئه مه ش به  رای توێژه رێكى كۆمه اڵیه تى.
هــۆكارى  پێیوایــه   حســێن،  لەتیــف 

ســه ره كی ئه م دیارده یــه  ئه وه یه  کە تا 
ئێســتاش بیرکردنەوە و عەقڵیەتی ئێمە 
ژنان وەکو شــەرەفی پیاو وێنا ده كات، 
بۆیە کەسێک جنێو بەمان بدات واهەست 
دەکات پەالماری شــەرەف و کەرامەتی 

به رامبه رى داوه .
و  خێــزان  پــەروەردەی  دەشــڵێت: 
قوتابخانــە کاریگەری زۆر گەورەی هەیە 
و دەتوانێــت ببێتــە هــۆی ئــەوەی کە 
خەڵــک واز لەم ســیفەتە خراپە بێنن و 
النیکەم کەم بکرێتەوە، چونکە جنێودان 

ناتوانێت هیچ چارەسەر بکات.
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كرێكارانى بیانى 
بێڕێزى زۆریان 
بەرامبەر دەكرێت

كارداره كه م له  
ماڵه كه یدا دەستدرێژى 

كردە سەرم



ژنانیپێشهنگ

◘ ئااڵ حسێن

ئێمەی ژنان هەمو کات ویستومانە 
توانا و بەهرەکانی خۆمان بسەلمێنین، 

ئازایەتی و بوێری  خۆمان لەهەر 
بوارێکدا بێت بدۆزینەوە و پەرەی 

پێ بدەین. ئێمەی ژنان لە ژیاندا بۆ 
ئەوی بە ئامانجەکانی خۆمان بگەین، 
پێویستە یەک شت فێر بین، ئەویش 
ئەوەیە: رای خۆمان هەبێت و دەنگی 

خۆمان بە ئازادیی و بوێرییەوە 
دەرببڕین، برەو بە تواناکانی خۆمان 

بدەین.

ئەو هۆکارانەی دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم 
ســەرکەوتنەکانمان، ماددی بێت یاخود 
مەعنــەوی، دەبێت بکۆشــین بۆ ئەوەی 
بتوانیــن تێپەڕێنین و بە ئازایەتیەوە بە 
رویاندا بوســتینەوە. )میشــێل ئۆباما( 

نمونەیەکی زیندوە لەو بوارەدا.
میشــێل ئەو ئافرەتــە ئەفریقییەیە، کە 
شۆڕەســواری ئازایەتی و کۆڵنەدان بوە 
لەناو الپەڕەی کتێب و ژیانکردندا، ژنێک 
لەناو ئــەو دۆخە ناهەموار و قورســەی 
دونیای سەرمایەداریدا لوتکەی بەرخۆدان 
و سەرکەوتنە. میشێل ئەمەریکییەکە لە 
ســالی 1964 لە دایکبوە، لە خێزانێکی 
چینی مامناوەندا ژیاوە، پیشەی پارێزەر 
بوە، بەالم ئه و هەر لە مناڵیەوە خەونی 

گەورە و ئامانجی زۆری هەبوە.
کاتێــک لە زانکــۆ دەبێت و بــۆ ئەوەی 
پــارەی خوێندنەکەی دابین بکات، دوای 
دوامی زانکۆ، مناڵی مامۆستاکانی خۆی 
بــە خێوکردوە، ئەمە ســەرباری ئەوەی 
خــودی خۆیشــی مناڵــی زۆر خــۆش 

ویستوە.
دوای ئــەوەی  زانکــۆ تــەواو دەکات و 
دەبێتە پارێزەر، لە نوسینگەکەی خۆیدا 

ئاشــنا دەبێت بە )باراک ئۆباما(، پاش 
ماوەیــەک لە پەیوەندی خۆشەویســتی، 
دواتر لەگەڵى دا هاوسەرگیری دەکات.

میشــێل پشتیوانیێکی باشــی )ئۆباما( 
دەبێت و لەپشــت ســەرکەوتنەکانییه وه  
خۆکاندیدکردنیشــی  لەکاتــی  دەبێــت. 
ویالیه تــه   ســه رۆكایه تى  بــۆ  دا 
چەندیــن  ئه مریــكا،  یه كگرتوه كانــى 
کەمپینــی بانگەشــەکردنى بــۆ ئه نجام 
ده دات، هاوکاری و ئامادەکاری زۆری بۆ 
دەرچون و ســەرکەوتنی ئۆباما کردوە، 
پاش سەرکەوتنیشــی، دواجار )میشێل 
و ئۆباما( پێکەوە دەچنە کۆشکی سپی،  
لەو چرکە ساتەوە میشێل هەوڵی بەدی 

هێنانی ئامانجەکانی دەدات.
لــە مێــژوی ئەمریکادا )میشــێل( تاکە 
ژنــی ئەفریقی- ئەمریکــی بو کە دەبێت 
بە خانمی یەکەمی ویالیە یەکگرتوەکانی 
ئەمریکا. ئەو دەڵێت: »کاتێک من وەک 
خانمــی یەکەم دەرکەوتــم، پێمنایە ناو 
ژیانــی گشــتی و وەک بەهێزتریــن ژنی 
جیهان توشی کۆمەڵێک توانج و رەخنە 
بومــەوە، چونکــە لە چــاوی زۆرێک دا 
مــن وەک ژنێکــی توڕەی رەشپیێســت 
دەناســرام. دەمویســت ئەوانەی بیریان 
لەشــکاندنی مــن دەکــردەوە، بــەوەی 
کــە من کەســێکی توڕە و رەشپێســتم، 
ئەمــەش بوبــو بــە مایــەی گرنگیدانی 
ئەوان، کە توڕەیی و رەشپێستی تانە و 
عەیبەیە بۆ سەروەری گەورەترین واڵتی 
دونیــا. هەروەها ناو و ناتۆرەی ســەیر 
و قێزەونیان دەدایە پاڵ هاوســەرەکەم، 
بەاڵم هەمو ئەمانەم پشــتگوێ خســت، 
تاکــو دواجار توانیمان لە ناو کۆشــکی 
هەڵبژاردنــدا  خولــی  لــەدو  ســپیدا 

سەرکەوتو بین«.
ده شڵێت: نابێ ئەوەش نادیدە بگرم کە 
لە ســەروبەندی ســەرۆکایەتی ئۆبامادا، 

توانیم  بەشداری کۆمەڵێک کار و چاالکی 
بکەم و تواناکانی خۆم بســەلمێنم. ئەو 
هەشت ســاڵەی کە لە کۆشــکی سپیدا 
بــوم، بنچینــە و ئەزمونێکــی گەورەی 
پێ بەخشــیم کە هــەر گیز پێشــبینیم 
نەکردبــو، ئــەوە منی گــۆڕی و وایکرد 
زیاتــر میهرەبــان بم، بەهێــزی کردم و 
توانیم ببم بە پاریزەری کەســانی هەژار 

و کەمدرامەت.
ئه و به رده وام ده بێت له سه ر گێڕانه وه كانى 
و پێیوایه  لەبواری پەروەردەدا کۆمەڵیک 
کاری بەســودى ئەنجــام داوه ، بــه وه ى 
هەوڵیداوه  خۆراکی تەندروست ئامادەب 
کرێت و خواردنى خێرا »فاســت فود« 
لەنــاو قوتابخانــە و باخچــەی منااڵن و 

دامەزراوەکانی حکومەتدا کەم بکرێتە.
یه كێكــی تــر لــه و بوارانــه ى كــه  بــه  
شانازیه وه  باسی ده كات، گرنگیدانى بوه  
بــه  توێژی گه نجان، ده ڵێت: ســەرباری 
چەندیــن کاری ریکخراوەیــی بۆ ئەوەی 
گەنجان ســودی لی وەربگرن، سەردانی 
چەندین قوتابخانەی کچانم کردوە وتارم 
تیــدا ئامادەکــردوە بۆ ئەوەی ســودی 
لــی وەربگــرن و بیســەلمێنم کە منیش 
وەکو ئیوە بوم ئێســتا خانمی یەکەمی 
بەهێزتریــن واڵتی جیهانــم، کەواتە هیج 
شــتێک مەحاڵ نیە بۆ ئەوەی بگەیت و 

ببیت بە کەسێکی سەرکەوتو. 
دا  )میشــێل(  سەرگوزشــتەی  لــەم 
روندەبێتــەوە، کــە پێویســتە ئێمــەی 
ژنانیــش ســود لــە ئەزمــون و ژیانــی 
ئافرەتانــی واڵتانــی دونیــا وەربگریــن 
و بتوانیــن بەهێــز و چاوکــراوە بین لە 
هــەرچ بوارێکدا بێت: سیاســیی یاخود 
رۆشــنبیری و ئابوری، بۆئەوەی بتوانین 
بەهرە و تواناکانی خۆمان پەرەپێبدەین، 
بەمــەش دەبین بــە کەســێکی  بوێر و 

سەرکەوتو له  ژیانمان دا.

◘ نه وژین

گه نجترین وه زیرى داده  له و واڵته دا، 
یه كه م كه سى موسوڵمانیشه  پۆستى 

وه زاره تى داد وه ربگرێت، هه روه ك 
ده شبێته  یه كه م وه زیری دادى نه مسا 

كه  له  واڵته كه دا له دایك نه بوه .

هاوپه یمانى نێــوان پارتى پارێزگاران و 
پارتى سه وز له  واڵتى نه مسا، كابینه یه كى 
نوێی حكومه تى له و واڵته  هێنایه  ئاراوه ، 
كه  له رێگه یه وه  هه ندێك پێشهات رویاندا 
كــه  یه كه مجاره  له  مێــژوى ئه و واڵته  دا 
روده ده ن، به تایبه تــى ئه وه ى په یوه ندی 

به  وه زاره تى داده وه  هه بێت.
یه كه م ژنه  وه زیری به  ره گه ز موسڵمان، 
گه نجترین وه زیری داد له  مبێژوى نه مسا، 
یه كه میــن وه زیر  كــه  له  بنه ڕه ت دا له و 
واڵته  له دایك نه بوه . )ئه لما زادیچ(، ئه و 
ژنه یه  كه  هه مو ئه م پێشــهاته  نوێیانه ى 
له  ده ورى خۆیدا كۆكردوه ته وه ، ئه ویش 
دواى ئــه وه ى له الیــه ن پارتی ســه وزى 
نه مســاییه وه  بۆ پۆســتى وه زاره تى داد 
ده ستنیشــان كرا و ســوێندى یاســایی 

خوارد و ده ستبه كار بو.
ئه لمــاى ته مــه ن 36 ســاڵ، لــه  واڵتى 
)بۆســنه ( له دایكبوه ، له  كاتى شــه ڕى 
ناوخۆیی یۆگســالفیادا لــه  نه وه ده كانى 
ســه ده ى رابردو، له گــه ڵ خێزانه كه ى دا 

هه ڵهاتوه  و رویان له  نه مسا كردوه .
ئــه و لــه  ســاڵی 2017 دا چوه ته  ریزی 
پارتــى ســه وزه وه ، پێشــتریش زۆرتــر 
لــه  بــوارى یاســایی دا كارى كــردوه ، 
به شــێوه یه ك كــه  لــه  نوســینگه یه كى 
پارێزه ریــی نێوده وڵه تــى كاری كردوه ، 
ئه مــه  ســه رباری ئــه وه ى ماوه یــه ك له  
نه ته وه یه كگرتــوه كان راوێــژكار بــوه  و 
لــه  دادگای نێوده وڵه تــى تایبــه ت بــه  
تاوانبارانى جه نگ له  یۆگسالفیای پێشو 
دا كاری كردوه ، له میانه ى كاركردنیشی 
دا وه كــو پارێزه ر، لــه  زۆر واڵتى وه كو: 
)ویالیه تــه  یه كگرتــوه كان، ئیتاڵیــا و 

هۆڵه ندا( كاری كردوه .
»ئه مه  یه كه مجاره  كه سێك له  حكومه تى 
نه مســا دا ده بێته  وه زیر كه  له و واڵته دا 
له دایك نه بوه «. به م ده ربڕینه  )ئه لما( 
له  ســاتى ده ســتبه كاربونى له  پۆستى 
وه زیری داد دا قســه ى كرد، وادیاره  به  
ئه نقه ســتیش ئاماژه ى بــه  باكگراوه ندی 
كۆچبه ریــی خۆی دابێت، به مه به ســتى 
خســتنه ڕوى ئه و گۆڕانكاریی و كرانه وه  
ئیجابیه ى كه  له و روه وه  هاتوه ته  ئاراوه .

ژنێک لەناو کۆشکدا

ژنه  ئاواره یه ك ده بێته  
گه نجترین وه زیری داد

بــه اڵم ئه م ده ســته واژه  و ئــه م پێدانى 
پۆســته  له ناو به شێك له  هاواڵتیانى ئه و 
واڵته دا به  ئاسایی تێنه په ڕیی، به تایبه ت 
روبــه ڕوى  راســتڕه وه كانه وه   له الیــه ن 
شــه پۆلێك هێرشی زاره كى و هه ڕه شه ى 

جۆراوه جۆر كرایه وه .
زۆرینه ى ئه و كۆمێنت و قسانه ى له سه ر 
ده ستبه كاربونى )ئه لما( وه كو یه كه مین 
ژنه  وه زیری دادى موسوڵمان له  نه مسا، 
له الیــه ن الیه نگرانى پارتى »بزوتنه وه ى 
ناســنامه «ى راستڕه وی توندئاژۆوه  بو، 
بــه اڵم له به رامبــه ردا )ئه لمــا( خۆگرتو 
و به هێــز ده ركــه وت و لێنه گــه ڕا ئــه م 
هه ڵمه ته  ســاردی بكاته وه ، به تایبه تیش 
كه  هاواڵتیان خۆبه خشانه  هه ڵمه تێكیان 
بــۆ پشــتگیریی لێكردنــى راگه یاند، كه  
خــودی ســه رۆكى حكومه تیــش تیایدا 

به شدار بو.
هه ڵمه تــه وه   ئــه م  له بــاره ى  ئه لمــا، 
ده ڵێــت: »ئــه م هه ڵمه تــه  هاوده نگیــه  
پشــتیوانى  و  هێــز  به رفراوانه تــان، 

پێبه خشیم«.
نــه ك هــه ر هه ڵمه تــى زاره كــى، به ڵكو 
)ئه لمــا( روبه ڕوى هه ڕه شــه ی مه رگیش  

بوه ته وه .
بــاس  رۆژنامه وانیــدا،  دیدارێكــى  لــه  
لــه وه ده كات كــه  هه ڕه شــه ی كوشــتنى 
لێكــراوه ، بــه اڵم وه كخــۆی هێمــاى بۆ 
كــردوه ، به  به هێــزی لــه  به رامبه ر ئه و 

هه ڕه شانه دا ده مێنێته وه .
له بــاره ى كارنامه كه یه وى بــۆ وه زاره تى 
داد، )ئه لمــا زادیچ( ئاماژه  به وه  ده كات 
كه  ده یه وێت وه زاره ته كه  نوێ بكاته وه .

ده ڵێــت: »ده مه وێــت وه زاره ته كه  نوێ 
بكه مه وه  و نزیكتری بكه مه وه  له  خه ڵك، 
بــۆ خه ڵكییــه   چونكــه  دادپه روه ریــی 
و یه كێكــه  لــه  بنه مــا ســه ره كیه كانى 

دیموكراسی«.
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ده مه وێت 
وه زاره ته كه  نوێ 

بكه مه وه

من وەک ژنێکی 
توڕەی رەشپیێست 

دەناسرام

 هیج شتێک 
مەحاڵ نیە بۆ 

سەرکەوتن



تەندروستی

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

زۆرێکلەژنانبۆباشتروخێراتر
ئامادەکردنیچێشتهكانیان،پەنا
دەبەنەبەربەکارهێنانیمەنجەڵی
ههڵمى»بوخار«،فرۆشیارێكیش

باسلهزیادبونىخواستلهسهرئهو
مهنجهاڵنهدهكات،پزیشكێكیشباس
لهوهدهكاتئهومهنجهاڵنهههمسودی

ههیهوههمزیان.

مهنجهڵیههڵمى،كهزۆرتربه»بوخار«
واتــاناوهعهرهبیهكهىلهناوخهڵكىدا
ناســراوه،یهكێكهلهوكهرهســتانهىله
زۆرێــكلهچێشــتخانهىمااڵنــدابونى

ههیه.
بهكارهێنانــىئــهممهنجهڵــهلهالیــهن
ژنانهوههێشتاجێگهىدودڵیه،بههۆی
ئــهوزیانهىكهوهكدهوترێتلهســهر
جهستهوسهالمهتییاندروستىدهكات،
بــهاڵمئهممهترســیانهوایــاننهكردوه
فرۆشــىئهومهنجهڵهكهمبێت،بهڵكو

بهپێچهوانهوهزیادیكردوه.
ســەروەرســەباح،25ســاڵ،مــاوهى
7ســاڵهلــهبــازاڕىكهالرفرۆشــگاى
بــۆ ههیــه، ناوماڵــهى كهرهســتهى
)نەوژین(وتــی:کڕینیمهنجهڵیههڵم
بەپێیوهرزکەوتوە،لهزستانانزۆرتر

دهفرۆشرێت.
وتیشــی:دهتوانــمبڵێــم90%فرۆشــی

لهچاوجارانزیاتربوه.
ژنــانباسلــهوهدهكهنكــهزۆرتربۆ
ههندێكجۆریتایبهتىخۆراك،پشــت

بهممهنجهڵهدهبهستن.
روقیەعادل،53ساڵ،باسلهوهدهكات

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى:ئامینهمحهمهد

بۆتۆکسیەکێکەلەوجوانکاریانەیلە
رۆژگاریئەمڕۆدازۆربەکاردەهێنرێت
لەالیەنخانمانەوە،زۆرترینخواستی
جوانکارییەلەجیهانداوسااڵنەزیاتر
لەشەشملیۆنکەسئەمکردارە

ئەنجامدەدەن.

ئــهوهىكــهلــهمكردهوهیهداههســت
ناكرێتبیریلێدهكرێتهوه،زیانهكانێتى،
بهشــێوهیهكبهبــێگوێدانــهزیــانو
ژنانــهوه لهالیــهن كاریگهرییهكانــى،

ئهنجامدهدرێت.
بڕیــاری کەســەی ئــەو پێویســتە
بەکارهێنانــیبۆتۆکــسدەداتدوجــار
بیربکاتەوە،چونکەبۆتۆکسمادەیەکی
ژەهراوییەورەنگەببێتەهۆیمردن.

ئهمــهجگهلــهوهىپێویســتەلەالیەن

بەکاربهێنرێــن، پســپۆڕەوە کەســانی
کەشــارەزاییتەواویانهەبێتلەســەر
و دەموچــاو ماســولکەکانی شــوێنی
هێــزوچۆنیەتــیکارکردنیان،بەمەش
دەتوانرێتررێگریلەزۆربەیزیانەکانی

بکرێت.
بهپێیتوێژینهوهزانســتیهكانوقسهى
پزیشــكوشــارهزایان،دیارتریــنئهو
زیانانهىكهلهبۆتۆكسدادهكهوێتهوه،

ئهمانهن:

خواستلەسەرمەنجەڵیههڵمزۆربوە
پزیشكێكى پێست: ئه م مه نجه اڵنه  هه م سودیان هه یه  و هه م زیان

بۆتۆکس و زیانەکانی

زۆرتربۆخواردنهكانىوهك:)سەروپێ،
گۆشتیسور،فاســۆڵیا،نۆکوگەنمە

شامی(مهنجهڵیههڵمبهكاردێنێت.
بــەکارهێنانیمهنجهڵــیههڵم،لەگەڵ
کارئاســانیهكهىدا،هەندێکجارروداوی

نەخوازراویشیلێدهكهوێتهوه.
شــەهالحەمەئەمین،31ساڵ،یهكێكه

لــهوژنانهىبهممهنجهڵهتوشــیزیان
بــوه.بــۆ)نهوژین(وتى:»فاســۆڵیام
لەمەنجەڵیههڵمدابەجێهێشت،کاتێك
مهتبهخهكــهم دەرگای ژورەوە هاتمــە
لــه تەقیــەوە، مهنجهڵهكــه کــردەوە

نهخۆشخانهبههۆشخۆمهاتم«.
ژنانــىدیكــهشبــاسلهوهدهكــهنله

بهكارهێنانىمهنجهڵهكهداواپێویســت
دهكاتبهردهوامكابانهكهوریابێت.

بەدریمحەمەد،27ساڵ،وتی:»پێش
ئەوەیهەوایناومهنجهڵهكهدەربچێت،
بەوهۆیــەوە کــردەوە، ســەرقاپهكهیم
پێمــداتەقیــەوەوبوەهۆیســوتاندنی

دەستەکانم«.

رهنگهههرئهممهترسیانهبێتكهوای
لــهبهشــێكلهژنانكردوهپشــتبهم

مهنجهڵهنهبهستن.
ئاڤانقازی،42ســاڵ،دهڵێتتائێستا

مەنجەڵیههڵمىبەکارنەهێناوە.
»بەهۆیئەوەیلێیدەترسموههروهها
پێموایــهتامــیخواردنهكهشدهگۆڕێت
بــۆتامێكىناخۆش،بۆیهقهتبهكارم

نههێناوه«.)ئاڤان(واىوت.
ئــهوهىژنانباســیانلێوهكــرد،زۆرتر
مهترسیهكانىسهرسهالمهتییانه،بهاڵم
ئایالهروىتهندروســتییهوهچمهترسی

وزیانێكىههیه؟
د.چێنەریاســین،پزیشــکیپسپۆڕی
نەخۆشــیەکانیپێســتوجوانكاریــی،
لهمبارهیهوهبۆ)نەوژین(وتی:ناتوانین
دیاریبكهینئایامهنجهڵیههڵمباشــە
یانخراپ،چونکەهەمســودیهەیەو

هەمزیان.
ئامــاژهىدا لهباســیســودهكهىدا،
ئەگــەرئــەوهەڵمــەینــاومەنجەڵهكه
شــێدروســتبکاتوبــاویبکاتەوە
ئەوەســودیزۆرەبۆپێســت،لهبارهى
زیانهكهیشیهوهئاماژهىداكهمهترسی
تهقینهوهوسوتانىپێستىلێدهكرێت.
د.چێنــەریاســین،وتیشــی:چەندین
حاڵەتــیســوتاویهاتوهتــەالمانکە
بەهۆیتەقینــەوەیمهنجهڵیههڵمهوه
مهنجهڵهكــهوه هەڵمــى بەهــۆی یــان
كهســهكهبهشێكىجهســتهىسوتاوه،
ســوتانەکەشلــەنێــوانئاگــروئاوی
رودانــى لهكاتــى و دەبێــت گەرمــدا
داجهســتهلهنێــوانپلهكانــى2بۆ3
بەرکەوتنەکــە ئەگــەر دهســوتێنێت،
کەمیشبێتههرسوتاندروستدەکات.

1.ههســتیاریی»حساسیە«بەمادەی
بۆتۆکس.

2.ژانەسەر.
بــەکار زۆر بەشــێوەیەکی ئەگــەر .3
لــە زۆر بەشــێکی ئــەوا بهێنرێــت
ماسولکەکانتوشــیئیفلیجی»شلل«

دەبێت.
4.تەنگەنەفەســیوکاریگەریســلبی

بۆسەرکرداریهەناسەدان.
5.هۆکارێکەبۆدروستبونیورەم.

٦.هۆکارێکــەبــۆزیاتــرتوشــبونبــه
هەاڵمەتوئەنفلۆنزا.

توێژینەوەیەکینوێهۆشــداریدەدات
لــەوەیکەئــەومــادەژەهراویانەیلە
بۆتۆکســداهەیــە،بــەجەســتەداباو
دەبنــەوەودەبنــەهۆیدروســتکردنی

گرفتیتەندروستی.
و خــۆراک دەزگای 2002 ســاڵی لــە
دەرمانــیئەمریکی)FDA(رەزامەندی
هێنانــی بــەکار لــە دەربــڕی خــۆی
بۆتۆکــس،چونکــەبــڕوایوابــوئــەو
ماددەیلەبۆتۆکســداهەیەلەشــوێنی
لێدانەکــەیدەوەســتێتوناجوڵێتبۆ
شوێنیدیکەیجەستە،بەاڵملەساڵی
2009داهەمــاندەزگاهۆشــداریدالــە

بەکارهێنانــیئــەوماددەیــەدوایئەو
توێژینــەوەمەیدانییــەیئەنجامیانــداو
بۆیــاندەرکــەوتژەهــری)بۆتۆلیۆم(
کــەلــەبۆتۆکســداهەیــە،دەجوڵێــت
ودەگوازرێتــەوەلــەشــوێنێکەوەبــۆ

شوێنێکیدیکەیجەستە.
لــەئەمڕۆشــداتوێژینەوەیەکــینوێــی
مادیســۆن« »ویسکونســۆن زانکــۆی
ئــەو لێکۆڵینەوەیــەک، چەنــد دوای
بۆچونــەیدەزگایخــۆراکودەرمانی
ئەمریکیپشتڕاســتدەکاتەوەوئاماژە
بــەوەدەکاتکــەئــەوژەهرەلــەنێو
بۆتۆکسداهەیەدەجوڵێتودەچێتبۆ
ئەندامەکانیدیکەیجەســتەودەبێتە
هۆیدروســتکردنیگرفتیتەندروستی،
بۆیــەباشــترەمرۆڤــەکانخۆیــانلــە
بەکارهێنانــیبۆتۆکــسبەدوربگــرنو

بەکارینەهێنن.
هــهربهپێیوتــهىشــارهزایان،ژنانى
دوگیــانوشــیردەروئــەوکەســانەی
حاڵەتێکــیتایبەتیانهەیــە،نابێتبە
هیچشــێوەیەکبۆتۆکسبەکاربهێنن،
بههۆیئهوزیانهىبۆسهرتهندروستى
خۆیــانوكۆرپهلــهوكۆرپهكانیانــهوه

دهیبێت.
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ژەهریناو
بۆتۆکسدەچێتبۆ
ئەندامەکانیتری

جەستە

ژنانىدوگیانو
شیردەرنابێت
بۆتۆکسبكهن



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

له  ساڵرۆژى له دایكبونى دا، وێبسایتی 
گه ڕانى جیهانى »گۆگڵ« لۆگۆی 

سایته كه ى بۆ ژنه  نوسه ری جه زائیری 
)ئاسیا جه بار( ته رخان كردوه ، له م 

بابه ته دا کورته یه ک له  ژیانی ده خه ینه  

رو.
 

ئاســیا جه بار، ژنه  ئه كادیمی، نوســه ر، 
رۆماننــوس و ده رهێنــه رى ســینه مایی 
خه ڵكى جه زائیره . زۆرینه ى به رهه مه كانى 
تاوتوێی كێشه و پرسه كانى په یوه ندیدار 

به  ژنانه وه  ده كات.

ئــه و به یه كێك لــه  به ناوبانگترین ژنانى 
رۆماننــوس لــه  جه زائیــرو  و باكــورى 
ئه فریقیــا هه ژمــار ده كرێت، له  ســاڵی 
2005 وه كــو ئه ندامی ئه كادیمیای زمانى 
بااڵتریــن  كــه   هه ڵبژێــردرا  فه ره نســی 
ده زگاى فه ره نســییه  كــه  گرنگــی بــه  
ده دات،  فه ره نســی  زمانــى  كه لتــوری 

به مه ش ده بێته  یه كه م كه س له  جه زائیر 
و باكــورى ئه فریقیــا، ئــه و پۆســته ى 

پێده درێت.
ئاســیا لــه  30ى ته مــوزى 1936 لــه  
جه زائیــر له دایكبوه  و له  6ى شــوباتى 
2015 له  فه ره نسا كۆچی دوایی كردوه . 

سه رچاوه : ویکیپیدیا

◘ نه وژین
 

1. ژینگە و جگەرە و خۆراکی 
ناتەندروست و کەمخەوی و کەمجوڵەیی 
و قەڵەوی  و تیشکە زیانبەخشەکان، 
ئەگەری توشبون بە شیرپەنجە زیاد 

دەکەن.

 2. لــە نێــوان %5 بــۆ %10ی هۆکاری 
شــیرپەنجە بۆماوەییــە و جینێــک لــە 

باوانەوە ئەگوێزرێتەوە بۆ توشبون.
 

3. ئەوانــەی کــە لە شــەوێکدا کەمتر لە 
6 کاتژمێر دەخەون، ئەگەری توشبونیان 
بە شــیرپەنجەی قۆڵۆن زیاترە وەک لەو 

کەسانەی زیاتر دەخەون.
 

هیــچ  بــە  شــیرپەنجە  نەخۆشــی   .4

شــێوەیەک لە کەســێکەوە ناگوێزرێتەوە 
بۆ کەســێکی تر، چونکە نەخۆشــییەکی 
میکرۆبــی نییە، بەڵکــو تەنها تێکچون و 
لــە کۆنترۆڵ دەرچونی خانەکانی لەشــە 

لەکاتی دابەش بوندا.
 

5. لــە جیهاندا بــە نزیکەیی لە هەر 75 
چرکەیــەک ژنێك گیان لەدەســت دەدات 

بەهۆی شیرپەنجەی مه مكه وه .
 

6. لــە %77ی حاڵەتەکانی شــیرپەنجە 
ئەو کەســانەن کە تەمەنیان سەروی 55 

ساڵن.
 

7. توێژینــەوەکان ئەوەیان دەرخســتوە 
کــە ئەو ژنانــەی  کێشــیان کەمە و زۆر 
جوڵــەن، کەمتــر توشــی شــیرپەنجەی 
مه مك دەبن، تەنانەت ئەوانەشیان توش 

ئەبــن ئەگــەری چارەســەریان بەرزتــرە 
بــە بــەراورد بەوانەی کێشــیان زۆرە  و 

کەمجوڵەن.
 

8. بــە هەمو جۆرەکانیــەوە، لە جیهاندا 
لــە هەر رۆژێکدا نزیکەی 20 هەزار کەس 

دەمرن بەهۆی شیرپەنجەوە.
 

9. زیاتر لە 100 جۆر لە شیرپەنجە بونی 
هەیە  لە هەمو لەشی مرۆڤدا.

 
ئەوەیــان  نوێیــه کان  توێژینــەوە   .10
دەرخســتوە کــە بەکارهێنانــی مەڵتــی 
ڤیتامیــن )حەپــی ڤیتامینــی فرەجۆر( 
شــیرپەنجە  بــە  توشــبون  ئەگــەری 

زیاددەکات.
 

11. ئــەو ژنانانــەی بااڵیــان بەرزتــرە، 

ئەگەری توشبونیان بە شیرپەنجە زیاترە 
بە بەراورد بەوانەی بااڵیان کورترە.

 
12. فڕۆکەوانــەکان یــان ئەو کەســانەی 
بە بەردەوامی گەشــت ئەکــەن، ئەگەری 
توشــبونیان بــە شــیرپەنجەی پێســت 
کەســانی  بــە  بــەراورد  بەرامبــەرە  دو 
ئاســایی، چونکە زیاتر تیشــکی سەروی 
وەنەوشــەییان بەردەکەوێــت لە بەرزایی 

ئاسمانەوە.
 

دەریانخســتوە،  توێژینــەوەکان   .13
شــەرابی ســور خانە شــیرپەنجەییەکان 

لەناو دەبات.
 

14. قژ سورەکان ئەگەری توشبونیان بە 
شیرپەنجەی پێست زیاترە بە بەراورد بە 

کەسانی تر.

کۆمەڵێک کورتە زانیاری سه رنجڕاكێش له باره ى شیرپەنجەوه  

ژنانىبااڵبهرزئهگهرىتوشبونیانبهشیرپهنجهزیاتره!

ئهوژنهنوسهرهىگۆگڵلۆگۆىبۆتهرخانكردبو
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شــیرپەنجە،  هۆکاری  ی   4% لــە   .15

بەهۆی زۆر خواردنەوەی کحولە.
 

16. تەنها بە دور کەوتنەوە لە خواردنی 
ناتەدروســت وکێــش دابەزانــدن و رۆژی 
20 خولــەک وەرزش، ئەگەری توشــبون 
بە شیرپەنجەت لەسەر کەم دەبێتەوە بە 

رێژەی 42%.
 

ئەوەیــان  توێژینــەوە  کۆمەڵێــک   .17
پشتڕاســتکردوەتەوە ئەگەر ئاوی ئاڵتون 
لە رێگەی دەرزییەوە لە کەسێک بدرێت، 
رێگری دەکات لە توشبون بە شیرپەنجە.

ئاماده كردنى: چاالک محێدین

قژ سورەکان 
ئەگەری توشبونیان 
بە شیرپەنجەی 
پێست زیاترە

 ئەو ژنانەی  
کێشیان کەمە، کەمتر 
توشی شیرپەنجەی 

مه مك دەبن



سانیاكهریمی:
كارلهوبابهتانهدهكهمكهپەیوەندیبەژیانیخەڵکەوەهەیە

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

له  وه رزی چواره مى پێشبڕكێی 
رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ كه  

رادیۆی ده نگ سااڵنه  به  پاڵپشتی 
سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی 

)NED( ئه مریكی ئه نجامی ده دات، 
كچه  رۆژنامه نوس )سانیا كه ریمی(، 
توانى خه اڵتى دوه می پێشبڕكێكه  

به ده ستبێنێت.

ئــه و  دا،  )نه وژیــن(  دیدارێكــى  لــه  
كچــه  رۆژنامه نوســه  باس لــه  ئه زمونی 
كاركردنى خــۆی و ئه و هیوا و خه ونانه  
ده كات كــه  هه یبوه ، هــه روه ك باس له  
وێســتگه كانى كاركردنى له  راگه یاندن و 

ئاله نگاریه كانى به رده میشی ده كات.
ســانیا حەسەن عه بدوڵال کەریم، ناسراو 
بــە )ســانیا کەریمی(، لــە ١٩٩٩/١/٣ 
لە خێزانێکی رۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
دایکبوە، ئێستا لە سلێمانی نیشتەجێن، 
وەک هەر خوێندکارێک دوای تەواوکردنی 
قۆناغی ئامادەیی، ئارەزوی لە بەشێکی 
ناتوانێــت  بــەاڵم  هەبــوە،  دیاریکــراو 
پێیبــگات، وەکخۆی دەڵێت: بەوهۆیەوە 
بــەدوای خەونــی دوەمــی رۆشــتوە کە 

کارکردن بوە لە بواری راگەیاندن دا.
به دیهێنانــى  بــۆ  کەریمــی،  ســانیا 
راگه یانــدن،  بــوارى  لــه   خه ونه كــه ى 
دەچێتە به شى راگه یاندن له  پەیمانگاى 
ته كنیكی سلێمانى و ئه و به شه  بە پلەی 
یەکــەم ته واو ده كات، بۆ بەرزکردنەوەی 
بڕوانامەکــەی رو له  كۆلێــژی راگه یاندن 
ده كات و ئێستا بەردەوامە لە خوێندن.

لەبارەی یەکەم دەرکەوتنی لە راگەیاندن 
دا، وتی: یەکــەم ئەزمونی کارکردنم لە 
بواری راگەیاندن لە رادیۆوه  دەستیپێکرد 
کــە ســێ مانگ تێیــدا بــەردەوام بوم، 
لــە  دەرکەوتنــم  یەکەمیــن  هەروەهــا 
کەناڵی راگەیاندن و تیڤی و لە کەناڵی 
)KNN( بــو بە هــاوکاری هاوکارانم 
لەو کەناڵە و بەڕێوبەره كه م، توانیم 

بەردەوام بم و پێبگەم.
یەکەمیــن   )KNN( »كه ناڵــی 
ئەزمــون و یەکەمیــن وێســتگەی 
ســەرکەوتنی مــن بوە لــە بواری 

میدیا«. )سانیا( وای وت.
ئــه و لــە راپۆرتەکانیــدا زیاتر 

بابەتەکانی:  بــە  گرنگی 
 ، تــی یە اڵ مە کۆ
مافەکانــی مرۆڤ و 
مافی منااڵن داوە، 
لــه و ره وه شــه وه  
نــی  چو ا د ا و د بە
ی  ر ڵــکا بنکۆ

كردوه .
میــن  کە یە «
راپۆرتی مەیدانیم 
 ٢٠١٩/٥/١٦ لــە 
تایبــەت بــو بــە 
زیادبونــی رێژەی 
ئیشكه ر،  منااڵنى 
ئــەوە  دوای 
بــەردەوام  رۆژانە 
دەمویســت بگــەم 
بابەتانــەی  بــەو 

ی  نــد ە یو پە
بەژیانی  راستەوخۆی 

و  هەیــە  خەڵکــەوە 
جێگەی قسەو باسن«.

ئامــاژه  بــه وه ش ده كات كه  
خۆشەویســتیەکی تایبەتی 
بــۆ راپۆرتەکانــى هەبــوە 
»هەمیشــە راپۆرتەکانــم 
لەبــەر  بــو،  جیــاواز 
زۆرم  زۆر  ئــەوەی 
زۆر  خۆشدەویســتن، 
خۆم بۆ مانــدو دەکردن، 
دامدەڕێژایه وە،  چەندینجار 

بەڕێوبەرەکەشم زۆر هاوکارم 
بــو، هــەم هاوڕێــم بــو، هەم 

هاوکار و مامۆستا«.

لەبــارەی ئــەو ئاله نــگاری و رێگریانەی 
بــۆی هاتۆتەپێش لەمــاوەی کارکردنی 
دێتــە  هــەر  ئاســتەنگی  دەڵێــت:  دا، 
رێگەی هەمو کارێک، بەاڵم گرنگە چۆن 

تێیبپەڕێنین.
»زۆر جار کاری پەیامنێری بە ئاســانی 
ســەیر دەکرێت، بــەاڵم تاوەکو نەچینە 
ناو کارەکەوە، هەست بە ماندوێتیه كه ى 
ناکەیــن، بەڵێ ئاســتەنگم بــۆ هاتوه تە 
پێش، بەاڵم خۆشەویستی بۆ پیشەکەم 
و ئەو متمانەیه ی کە پێمدرابو، وای کرد 

زاڵبم بەسەریاندا«.
ئه و راپۆرته ى كه  )ســانیا( به شــداریی 
مافه كانــى  رۆژنامه وانــى  پێشــبڕكێی 
مرۆڤــى پێكردبو، تایبه ت بو به  كۆژانى 
ئه و كه ســانه ى سزاى له  ســێداره دانیان 
بــۆ ده ركراوه  لــه  هه رێمى كوردســتان، 
بــه اڵم به هــۆی ئــه وه ى ســزاكه  كارى 
بــه   ئه وانیــش  دۆســیه ى  پێناكرێــت، 

مۆله قی ده مێنێته وه .
ئامادەکردنــی  بیرۆکــەی  دەربــارەی 
راپۆرتێک له وباره یه وه ، )ســانیا( وتی: 

»بــۆ راپۆرتێــک ســەردانی یەکێک لە 
زیندانەکانــی هەرێمــم کــرد، کەســێک 
لــەوێ هاوکارم بو، بیرۆکەی ئەو کارەی 
لەگەڵ باســکردم، هەفتەیەکم ویست بۆ 

تەواوکردنی راپۆرتەکە«.
ســەبارەت بــە بەشداریکردنەکەشــی لە 
مافەکانــی  رۆژنامەوانــی  پێشــبڕکێی 
مــرۆڤ و بەدەســتهێنای پلــەی دوەم، 
وتــی: »دڵنیا بوم لە گرنگی و تایبەتی 
راپۆرتەکە، ســوپاس بۆ خوا کە توانیم 
پلــەی دوه م بەدەســت بێنــم، ئه مه  بۆ 

هەمیشە جێگەی شانازیە بۆ من«.
هه میشــه  كاركردن له  بوارى راگه یاندن 
دا، بۆ ژنــان ئاله نگاریی زیاتره  وه ك له  
پیــاوان، بــه اڵم له الی )ســانیا( به هۆی 
ره وشــه كه   خێزانه كه یــه وه ،  پاڵپشــتی 
جیاواز بوه  »ئــەوەی دەیکەم و ئەوەی 
دەمەوێــت پێــی بگــەم لــە خزمەتــی 
خێزانەکەم دایە کە بەردەوام پشتیوانی 

یەکەمی منن«.
ئه م پشــتیوانیه  خێزانه كه یشی جه ختى 

لێده كه نه وه .
خورشــیدە عه لی نادری، دایکی سانیا، 
بــۆ )نەوژیــن( بــەم شــێوەیە باســی 
كاركردنــى  کچەکــەی لــه  راگەیاندن دا 
كــرد: »)ســانیا( کچــە بچوکمــە، کە 
ویســتی بچێتە راگەیانــد بخوێنێت هیچ 
رێگریه کمــان لێنەکرد، دواتریش کە بوە 
پەیامنێــر یەکــەم راپۆرتی بــۆ کردینە 
ســوپرایز، هاتــەوە بۆ ماڵــەوە و وتی: 
دایکــە.. باوکە ئەم شــەو فاڵن کاتژمێر 
ســەیری ته له فزیۆن بکــەن من دەبینن، 
ئەمــە بــۆ ئێمــە زۆر دڵخۆشــکەر بــو، 
تەنانــەت بردنــەوەی خەاڵتەکەشــی بۆ 

کردین بە سوپرایز«.
باوکــی  کەریــم،  عبدوڵــال  حەســەن 
)ســانیا(، هاوشــێوه ى هاوســه ره كه ى، 
دڵخۆشــه  به م سه ركه وتنه ى كچه كه ى و 
وه كخۆی ده ڵێت: »هەمیشە شانازیم به  

مناڵەکانمەوە کردوە«.
ئــه و باس له هه ســتى خــۆی ده كات كه  
بــۆ یه كه مجار )ســانیا(ى بینیوه  كه  له  
ته له فزیــۆن ده ركه وتــوه  »ئــەو کاتەی 
بۆ یەکەمجار لەســەر شاشــە )ســانیا( 
دەرکــەوت، هەســتێکی زۆر خــۆش و 
تایبەتم هەبو کە رەنگە تەعبیرلێکردنی 

ئاسان نەبێت«.
به ڵكــو  خێزانه كــه ى،  هــه ر  نــه ك 
هاوڕێكانیشــی لــه  كاردا، گه واهــی بــۆ 
)ســانیا( ده ده ن و باس لــه  به توانایی 

ئه و ده كه ن له  كاركردن دا.
هەڵــۆ ئەبوبەکــر، بەڕێوبــەری بەشــی 
پەیامنێران لە کەناڵــی)KNN(، وتی: 
»ســانیا هەر کــە هاتە المــان، هیوای 
ئەوەی تیابو کە بگاتە ئاســتێکی بەرز، 
چونکە توانا و تاقەتی باشی بۆ کارەکەی 
هەبو، لە پێش هەموشتێکیشەوە حەزی 

تەواوی بۆ کارەکەی هەبو«.
وتیشــی: »لە دونیــای کاری میدیای و 
راگەیانــدن دا دو جــۆر ئافــرەت هەیە، 
یەکێكیــان ئەوەیــە کــە دەیەوێت تەنها 
دەربکەوێت و ئیشێکی روکەش دەکات و 
کارێک بۆ خۆی دەدۆزێتەوە، بەاڵم دوەم 
جــۆری ئەوانەن هاوشــێوەی )ســانیا( 
کاری بنکۆڵــکاری و جیدی دەکەن، کە 
ئەمەش ئاســان نیە بۆ ئــەوان«. باس 
له وه شده كات لەبەر ئەوەی ئافرەت بوه ، 
زۆرجــار رێگــری و ئاله نــگارى زیاتر بۆ 
کارەکەی هاتوه ته  پێش، بەاڵم وه كخۆی 
وتى: هیچ کات ئەوانە نەیان دەوه ستاند.
هه ڵــۆ ئه بوبه كــر، پێشــیوایه  وه گرتنى 
رۆژنامه وانــى  پێشــبڕكێی  خه اڵتــى 
مافه كانــى مرۆڤ بۆ )ســانیا( له  جێی 
خۆیدا بوه ، ده شــڵێت: »هیچ دودڵ نیم 
کــە داهاتویەکــی گەش و پرشــنگداری 
دەبێــت و لــە بواری راگەیانــدن دا جێ 
پەنجــەی دەنەخشــێنێت، ئــەوەی ئەو 
کردویەتی تائێستا، تەنها سەرەتایه «.

 ئاستەنگم 
هاتوه تە پێش 

بەاڵم خۆشەویستی 
پیشەکەم وای کرد 
زاڵبم بەسەریاندا

خێزانەکەم  
بەردەوام پشتیوانی 

یەکەمی منن


