
ژمارە )37( كانونی یه كه می 2019
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

نه وژین و سێ ساڵ ته مه ن
)83%(ى به شدارانى راپرسیه ك بونى )نه وژین( 

به  پێویست ده زانن

نه وژین... تێبینی، 
ره خنه  و پێشنیاز

7»»          

◘ نه وژین

رۆژنامه ى )نه وژین( پێده نێته  سێیه م 
ساڵى ته مه نیه وه  و راپرسیه كیش له نێو 
خوێنه رانى رۆژنامه كه  ده ریده خات كه  
زۆرینه ی ره هایان بونى رۆژنامه كه  بە 

پێویست و گرنگ دەزانن .

كانونــى  لــه   )نه وژیــن(،  رۆژنامــه ى 
یه كه مــى 2016 له الیــه ن رادیۆی ده نگ 
بــه  پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانى بۆ 
دیموكراســی )NED( ئه مریكی، وه كو 
رۆژنامه یه ك كه  گرنگیی به  پرســه كانى 
ژنــان ده دات له گه رمیــان، باڵوكرایه وه ، 
رۆژنامه كــه   تائێســتا  كاتــه وه   لــه و 
به رده وامــه  له  ده رچون و هه مو مانگێك 
ژماره یه كى لێده رده چێت و تائێســتاش 

)37( ژماره ى لێ باڵوكراوه ته وه .
دا،  ده رچونــى  ســێیه مى  له ســاڵیادی 
رۆژنامه كه  راپرســیه كى له نێو به شــێك 
له  فه رمانبه رانى گه رمیــان ئه نجامداوه ، 
له وانــه ى خوێنــه رى رۆژنامه كــه ن لــه  
هه ردو ره گه ز، به گشــتى تیایــدا ئاماژه  
به وه ده كــه ن بونى رۆژنامه كه  پێویســت 

و گرنگه .
ئــه وه   پرســیاری  راپرســیه كه دا  لــه  
روبه ڕوى به شداران كراوه ته وه  كه:  )ئایا 
تاچه ند له  ئاســتى رۆژنامه كه  رازین؟(، 
)زۆر  به شــداران  )24%(ى  له وه اڵمــدا 
زۆر( و )43%(یــان )زۆر( لــه  ئاســتى 
هــه روه ك )%29( رازیــن،  رۆژنامه كــه  
ى به شــداران )تاڕاده یه ك( له  ئاســتى 
له به رامبه ریشــدا  رازیــن ،  رۆژنامه كــه  
)2%(ی به شــداران )كــه م( له  ئاســتى 
رۆژنامه كــه  و )2%(یشــیان )هیــچ( له  

ئاستى رۆژنامه كه  رازیی نین.
نه وژین، تاكه  رۆژنامه ى تایبه تمه نده  به  
پرســه كانى ژنان له  ســنورى گه رمیان، 

◘ نه وژین

ژنانى نوسه ر و چاالكوان هه ڵسه نگاندن 
بۆ رۆژنامه ى )نه وژین( ده كه ن دواى 3 
ساڵ له  ته مه نى، پێشنیازیش ده كه ن 
كه  رۆژنامه كه  گرنگیی به هه ندێك بوار 

و سێكته رى تر بدات، له نێویشاندا 
پشت نه به ستن به  چاپی كاغه زیی 

به  ته نیا و گرنگییدان به  تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كان.

له مێزگردێــك دا كه  رۆژنامه ى )نه وژین( 
بۆ 5 ژنه  نوســه ر و چاالكوانى گه رمیان 
رێكیخســتوه  و لــه  الپــه ڕه  )4 و5(ی 
ئــه م ژماره یــه دا باڵوكراوه تــه وه ، داواى 
لــه  به شــداران كــردوه  هه ڵســه نگاندن 
بــۆ رۆژنامه كــه  و گرنگیه كــه ى بكــه ن، 
ئه ویش دواى 3 ســاڵ له  به رده وامبونى 

رۆژنامه كه .
مێزگرده كــه   به شــدارانى  به گشــتى 
خۆشــحاڵن به  بونى وه ها رۆژنامه یه ك، 

پێویســت  و  گرنــگ  بــه   مانه وه یشــی 
ده زانــن، پێشــیانوایه  رۆژنامه كــه  رۆڵی 
هه بوه  له  به ره وپێشه وه چونى مافه كانى 
ژنــان و به تایبه تــى هاندانــى ژنــان بۆ 
و  ســه ربه خۆ  ئابوریــی  دروســتكردنى 
بــره ودان بــه  تواناكانیــان لــه  بــوارى 

كاركردن دا.
له گــه ڵ ئه وه شــدا ژماره یه ك پێشــنیاز 
بــۆ رۆژنامه كــه  ده خه نــه ڕو، له نێویاندا 
تــۆڕه   بــه   رۆژنامه كــه   گرنگییدانــی 

كۆمه اڵیه تیه كان.
هه روه ك  پێشــنیاز ده كــه ن رۆژنامەکە 

بگەیەنرێتە دەست ژنانی ماڵەوەش.
له وباره وه  )رێزان حه ســه ن( یه كێك له  
به شدارانى مێزگرده كه ، وتى: »پێشنیاز 
ده كــه م رۆژنامەکە بگەیەنرێتە دەســت 
ژنانی ماڵەوەش، بۆئەوەی لەم رێگه یه وه  
توانانــی  و  ژنــان  رەوشــی  ئــاگاداری 
هاوڕەگەزەکانیان بن و سەرکەوتنەکانی 
لەســەر  هەبێــت  کاریگــەری  ئــەوان 

ئەوانیش«.                   

◘ نه وژین

رادیۆی ده نگ كه  رۆژنامه ى )نه وژین( 
ده رده كات رایده گه یه نێت: پالنی 

پێویست ده گرنه به ر بۆ تازه گه رییكردن 
له  رۆژنامه كه دا و په ره دانى زیاتر پێی.

ده رچونــى  ســێیه مى  ســاڵیادی  لــه  
رۆژنامه ى )نه وژیــن( دا، رادیۆی ده نگ 
كه  خاوه نى رۆژنامه كه یه ، راگه یه نراوێكى 
ئامــاژه   تیایــدا  و  باڵوكردوه تــه وه  
بــه وه ده كات رۆژنامه كــه  یه كێكــه  لــه و 
پرۆژانه ى كه  »شانازیی پێوه ده كه ن«.

ئــازاد عوســمان، به ڕێوبــه رى رادیــۆی 
لــه   ده زگاكــه وه   نــاوى  بــه   ده نــگ، 
راگه یه نراوێكدا كه  له  الپه ڕه  )6(ى ئه م 
ژماره یه ى )نه وژیــن( دا باڵوكراوه ته وه ، 
ده ڵێــت: »ئــه م رۆژنامه یــه  ئه گه رچی 
یه كــه م رۆژنامــه ى تایبه تمه ند نه بوه  له  
بــوارى ژنــان له گه رمیان، به اڵم بێشــك 
وه كو به  ته مه نترین رۆژنامه ى تایبه تمه ند 
به  ژنان و ته نانه ت رۆژنامه  گشــتیه كانى 
تــری گه رمیانیش، ناوى ده چێته  مێژوى 

چاالكوانێــك: پێویســته  )نه وژین( گرنگیی 
به  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان بدات

»بۆ تازه گه ریی له  )نه وژین( پالنى تایبه ت ده گرینه به ر«

به شدارانى راپرسیه كه  بون و به رده وامى 
رۆژنامه كه  به  پێویست و گرنگ ده زانن.
به پێی راپرســیه كه ، )46%( به شــداران 
بونى رۆژنامه كه  به  )زۆر زۆر( پێویست 
هــه روه ك )%37(  ده زانــن،  گرنــگ  و 

بونــى رۆژنامه كه  )زۆر( و )11%( بونى 
رۆژنامه كــه  )تاڕاده یــه ك( بــه  گرنگ و 

پێویست ده زانن.
له و راپرسیه دا به شێوه یه كى هه ڕه مه كى 
)100( فــۆرم له  فه رمانگه  حكومیه كانى 

ســنورى گه رمیــان و كــه الر به تایبه تى 
به ســه ر ئه وكه ســانه  دابه شــكراوه  كــه  
كــه   زۆرینه یــان  ئــه وان  فه رمانبــه رن. 
 ،)%60( ده گاتــه   پێكــه وه   رێژه كــه ى 
بابه تــه   لــه   رۆژنامه كــه   ناوه ڕۆكــى 

رۆژنامه وانیــه  جیاوازه كان، به  گونجاو و 
گرنگ ده زانن.

له  الپه ڕه  )2( دا ورده كاریی راپرسیه كه  
و ده ره نجامه كانى خراوه ته ڕو.

رۆژنامه وانیه وه  له م ده ڤه ره دا«.
ئامــاژه ى به وه شــكردوه  رۆژنامه كــه  له  
بارودۆخێكدا به رده وامه  له  ده رچون، كه  
رۆژنامه ى كاغه زیی نه ك له  كوردستان، 
به ڵكــو لــه  هه مــو جیهــان دا روبه ڕوى 
ئاله نگاریــی و قه یرانــى زۆر بوه تــه وه ، 
وتویه تــى:  كــه  وه كخــۆی  به تایبه تــى 
»ورده ورده  فــه زاى گریمانیه ی خه ریكه  
بــه ڕه  له ژێــر پێی ئــه م تایپه  لــه  میدیا 

راده كێشێت«.

له گــه ڵ ئه وه شــدا به ڕێوبــه رى رادیــۆی 
ده نــگ دان به وه داده نێت كه  رۆژنامه كه  
وه كــو هه مو پرۆژه یه كى تــری میدیایی 
پێویســتی بــه  ئه پده یــت و نوێبونــه وه  

هه یه .
له مباره یه شــه وه  ئه وه ى ئاشــكرا كردوه  
كــه  له گه ڵ ســتافى رۆژنامه كه دا پالن و 
به رنامه ى تایبه ت ده گرنه به ر به مه به ستى 
رۆژنامه كــه   لــه   كــردن  تازه گه ریــی 

به شێوه یه كى دروست.



راپرسی ژمارە )37( كانونی یه كه می 22019

67%ىخوێنهرانى)نهوژین(ئاستىرۆژنامهكهبهباشدهزانن

پرسیاری دوه م: تاچه ند بونى رۆژنامه كه  به پێویست و گرنگ ده زانیت بۆ ناوچه ى گه رمیان؟پرسیاری یەکەم: تاچه ند رازیت له  ئاستى رۆژنامه ى )نه وژین(؟

پرسیاری چواره م: تاچه ند دیزاین و نه خشه سازیی )تصمیم( رۆژنامه كه ت پێباشه ؟پرسیاری سێیه م: تاچه ند بابه ت و پرسه كانى ناو راپۆرته كانى رۆژنامه كه  به  گونجاو و گرنگ ده زانیت؟

پرسیاری پێنجه م: تاچه ند رۆژنامه كه  سه ركه وتو بوه  له  تیشكخستنه  سه ر كێشه كانى ژنان و 
كۆمه ڵگا؟

پرسیاری شه شه م: تاچه ند سودت له  بابه ت و راپۆرته كانى رۆژنامه كه  بینیوه ؟

ته مه ن
ره گه ز بڕوانامە

◘ نه وژین

رۆژنامه ى )نه وژین( راپرسیه كى 

له  ساڵیادى سێیه مى ده رچونى دا 
ئاماده كردوه ، زۆرینه ى به شداران بونى 

رۆژنامه كه  به  گرنگ ده زانن.

به بۆنه ى سێیه مین ساڵی ده رچونیه وه ، 
له نێو  راپرسیه كى  )نه وژین(  رۆژنامه ى 
ئیداره ى  سنورى  فه رمانبه رى   100

ئه نجامداوه ،  كه الر  قه زاى  و  گه رمیان 
له وانه ى رۆژنامه كه  ده خوێننه وه ، تیایدا 
بۆچون و رای خۆیان له باره ى رۆژنامه كه  

و گرنگیی و پێویستییه وه  خستوه ته ڕو.
هه روه ها  و  پرسیاره كان  خواره وه   له  

وه اڵمه كانیش خراونه ته ڕو.            



3بۆچون ژمارە )37( كانونی یه كه می 2019

◘ شیرین ئه مین*

پرسی ژن بەشێوەیەکی گشتی 
لە ئاستی جیهاندا لە روانگەی 
دەستەبەرکردنی مافەکانی و چ 

لە روانگەی ئەو  پێشێلکاریانەی 
بەرامبەر بە کائینی ژن دەکرێت، 

دابەش بوە بەسەر ھەمو 
جەمسەرەکانی کۆمەڵگادا، ھەرێمی 

کوردستان بەگشتی و گەرمیان 
بەتایبەت بەدەرنییە لە گرفتەکانی 
ژنان  بەشێوەیەکی سیستماتیک 

روبەڕوی جیاکاری سیاسی، یاسایی، 
کۆمەاڵیەتی، ئابوری و کۆی تەواوی 

نایەکسانیەکانی دیکە دەبێتەوە.

دا،  راگەیانــدن  و  میدیــا  ئاســتی  لــە 
دەرکەوتنــی ژن لــەکاری رۆژنامەوانیدا 
بە ھۆی عەقڵی پیاوساالریەوە کەمترین 
ئافــرەت لە رابردودا دەرکەوتنی ھەبوە، 
بەاڵم خۆشبه ختانە لەم سااڵنەی رابردودا 

◘ په یمان ئه مین

دوابەدوای پرۆسەی ئازادی عێراق 
لە گەرمیاندا جوڵەیەکی رۆژنامەوانی 
سەریهەڵدا کە ئەوکات ئەو گەنجانەی 
خولیای دەرکردنی رۆژنامەیان ھەبو 

◘ شنه  محه مه د

بواری راگەیاندن رەنگە بەڕواڵەت 
ئاسان دیاربێت، بەاڵم کەبەکرداری 

دەچیتە نێو بوارەکەوە دەزانی 
کەچەندە ماندوبونی پێویستە. ئەم 

بوارە بۆ پیاوان ئه گەر سەخت بێت، 
بۆ ئافرەتان سەختترە.

لــەوەش ســەختتر بونــی رۆژنامەیەکی 
رۆژنامــەی  وەک  بەئافرەتــە  تایبــەت 
داخــراوی  لەناوچەیەکــی  )نەوژیــن(، 
کۆمەاڵیەتیشدا کەلەالیەن کۆمەڵێک کچ 
و ژنــەوە ببردرێت بەڕێــوە بە کەمترین 
پێداویســتی بەردەست. لەگەڵ ئەوەشدا 
رۆژنامه كه  توانی لەماوەیەکی کەمیشــدا 
جێپەنجەی خۆی دیاری بکات و کێشــە 
ماندوبــون و  و  ھــەوڵ  و  موعانــات  و 
دەســتکەوت و ســەرکەوتنەکانی ژنانی 

گەرمیان پیشانی ھەموان بدات.
راستە لەئێســتادا رۆژنامە وەک سااڵنی 
پێشــو گرنگــی خــۆی نەمــاوە بەھۆی 
پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیاوە، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشــدا بونی ئــەم جــۆرە رۆژنامانە 
زۆر گرنگــە، ھەر نەشــتوانن ھەنگاوێک 
ھەڵبێنــن بۆ چارەســەرکردنی  کێشــە 
و موعاناتەکانــی ئافرەتــان، توانیویانە 
وێنــەی ئافرەتــی ناوچەکــە بکــەن بە 
نوسین و لەســەر پەڕەی رۆژنامەکەیان  

نمایشی بکەن.
)نەوژیــن(  کچانــی  وایده بینــم 
لەکارەکەیاندا،   نەکردوە  کەمتەرخەمیان 
کاتێــك ئافرەتــەکان خۆیان ھــاوکار و 
یارمەتیــدەری کچــە رۆژنامەنوســەکان 
و رۆژنامەکــە نەبن، نابێــت چاوەڕوانی  

بۆ )نەوژین(...

بونــی ژن لەدەرکەوتنــی  کاری میدیادا 
پێشکەوتنێکی باش و دڵخۆشکەر بەدی 

دەکرێت.
سەبارەت بەسنوری گەرمیان بەگشتی و 
کەالر وەک ناوەندی ئیدارەکە بەتایبەت، 
)نەوژیــن(  رۆژنامــەی  دایکبونــی  لــە 
وەک تاکــە رۆژنامەیەک لەم ســنورەدا، 
دەرفەتێکــی  نوێیە و ھەنگاوێکی پیرۆز 
و گرنگــە، چونكه  له  پــاڵ ئه وه ى تاكه  
رۆژنامه ى تایبه ته  به  ژنان له  سنوره كه ، 
ستافه كه یشــی كۆمه ڵــه  ژن و كچێكــى 

خۆبه خش و بوێر و به توانان.
گرنگــی ھاتنەبونــی ئــەم رۆژنامەیە لە 
پێناســه یه كى زۆر کورتــدا، ئه وه یه  كه  
رۆژنامــەی )نەوژیــن( خۆرێکــی نوێیە، 
زمانحاڵی ژنانە و  قەڵەمی خســتنه ڕوى 
پرس و کێشە و توانا و رۆڵی ژنانە، کە 
دەیەھا بوار و بابەتی رەنگاوڕەنگ لەخۆ 
دەگرێت، بەپالن و توانای ھێزی پەنجەی 
دەیان ژنى رێچکەشــکێن ئەم رۆژنامەیە 
باڵودەکرێتەوە، خۆشــبەختانە لەمپەر و 
بەربەســتەکانی پێش ئەم ســتافە نەک 
نەبوەتە ھۆی وەستانیان، بەڵکو ھاوکار 
و ھانــدەر بــوە بۆســەرکەوتنی گەورە، 
سەلمێنەری ئەم قسەیەش بەردەوابونی 

رۆژنامەكەیه  سەرباری بەربەستەکان.
دەتوانیــن بڵیــن ئەم رۆژنامەیــە بوەتە 
لەئەســتۆگرتنی  بــۆ  گــەورە  ماڵێكــی 
لەھەمانکاتــدا  و  ژنــان  خەمەکانــی 
دەرگایەکــی کراوە بوە بۆ خســتنەڕوی 

توانا و ھێزی ژنان.
لەھەمــان کات دا گرنگییه كــى تری ئەم 
رۆژنامه یــه ، ئه وه یه  لەالیەن ســتافێکی 
ژنــه وه  بەڕێوەدەبرێــت بە سپۆنســەری 
رادیۆی دەنگ چاپ دەکرێت و بێبەرامبەر 
دابــەش دەکرێت بەســەر دامــەزراوە  و 

دەزگاو  کتێبخانە و  خوێنەرەکانی.
ئــەم  تایبەتییەکانــی  لــە  یەکێــک 

رۆژنامەیــە، ئه وه یه  خەمێکــی گەورەی 
لــە رێــگای راپــۆرت و ھەواڵ و بابەتە 
جۆراوجۆرەکانیانەوە لەئەســتۆ گرتوە و 
مومارەســەی  باڵوکراوەیەکەوە  لەچاوی 

پرسی ژن دەکات.
ژن ئــەو کائینەیە لە کۆمه ڵگا و کلتوری 
ئێمــەدا مەخابــن رەنگــە رۆژ نەبێــت 
توندوتیــژی بەرامبەر نەکرێــت، دەیەھا 
ژن لە شــوێنی کارەکەیــان، يان لە نێو 
خێــزان و فەرمانگــە و دامــەزراوە و لە 
شوێنە گشتییەکان بەرتوانج و رەخنە و 
روخاندن و گێچەڵی سێکســی ده بنه وه ، 
ئه مــه  جگــه  لــه  پیاده كردنــى لوتکەی 
توندوتیــژی کــە کوشــتنی ژنانــە، لــە 
ژێــر نــاوی زۆر و پاســاوى الوازدا، كه  
به وھۆیه وه  ده یــان ژن خەڵتانی خوێنی 

خۆیان دەکرێن.
)نەوژیــن( بوەتــە ســەکۆی گەیاندنــی 
گرفــت و توانای دەیەھا ژنی دەڤەرەکە، 
بۆیە چی بوترێت لەســەر ئەدا و توانای 
ئەم ســتافە ھێشــتا ناگاتــە پێزانین به  
بچوکتریــن ماندوبونــی ھەر ژنێکی نێو 

ستافەکە.
* ئه ندامى پارله مانى كوردستان

نەوژین، نمونەیەکی بینراو 
لەماندوبونەکانی ژنانی گەرمیان

لەوە زیاتریشیان ھەبێت لە رۆژنامەکە.
ھەندێکجــار بــۆ ئامادەکردنــی بابەتێک 
چەندین  رۆژ  قســەکردنی پێویست بوە 
لەگەڵ ئافرەتێکدا تا باسی وەزعی خۆی 
بــکات، تا کێشــە و وەزعــی بخەنەڕو، 
چارەســەربکرێت،  بتوانرێــت  به ڵكــو 
ئەوجــا ئەگەر ھاتبێتە قەناعەت ئەویش 
بەنــاوی خوازراو و وێنــەی »گۆگڵی«! 
بــۆ  بابەتێــک  ئەمــە راســتە دەبێتــه  
رۆژنامەکــە و پەڕەیەکــی رۆژنامەکــەی 
پــێ پڕدەکرێتەوە، بەاڵم لەھەمان کاتدا 
تــۆی  بۆگەیاندنــی دەنگــی  ھەوڵێکــە 
ئافــرەت بەشــوێنی مەبەســت، کــە تۆ 
خۆت ھەوڵی کپکردنی دەنگت دەدەیت، 
نابێــت تانەی بێدەنگی یان دەنگ نزمی  
بدەیــت و بڵێت: کوا ئه گەر دەنگی منە 
بۆ دەنگم نیە و کەس دەنگم نابیستێ؟!
رەنگە ھەندێــک ھەبــن بەخوێندنەوەی 
ئــەم بابەتــە وابزانــن زیاد لەپێویســت 
وەســف و پیاھەڵدانی ئــەو رۆژنامەیەم 
کــردوە، نەخێــر ئەمــە نــە وەســفە و 
نەپێداھەڵــدان، ئەمە راســتیەکی بواری 
راگەیاندنــە، کام بابــەت و راپــۆرت و 
ھەواڵێــک كه  تۆ پێتوایــە کرچوکاڵە و 
لەکۆڵ کراوەتەوە، دونیایەک ھەوڵدان و  
ماندوبونی لەپشــتەوەیە تا ئەو شــتەی 

لێبەرھەم ھاتوە.
ھیــچ کام لــە ئێمە مافــی ئەوەمان نیە 
لێکدانــی  دیکــە  ئەوانــی  ماندوبونــی 
ســفربکەین، بــه اڵم له گــه ڵ ئه وه شــدا 
رۆژنامه كــه  گرنگــه  ھه وڵــی تازه بونه وه  
بــدات، ھه وڵبــدات دوربکەوێتــەوە لــە 
ھەندێــک بابەتــی دوبــارە و ته قلیدی، 
پێویستە دەست ببات بۆ ھەندێک بابەت 
کەدەبینرێن و واخۆمان پیشــان دەدەین 

کەنابینرێن.
بــه   په یوه ندییــان  بابه تانــه ى  ئــه و 
مه ســه له ى ھه راســانكردنى سێكســی و 
گێچه ڵپێكردنــه وه  ھه یه ، ئێســتا له گه ڵ 
چاالكتر بونى ژنان له  بواره  جیاوازه كان 
و به تایبــه ت ده رچونیان بــۆ كاركردن، 
روى له  زیادبون كردوه ، گرنگه  رۆژنامه كه  
بوێــر بێــت لــه  تیشكخستنه ســه ر ئه م 
بابه تانه ، كه  تیشــكیش ده خاته سه رى، 
ئــاگادارى ئه وه بێــت كــه  نه بێتــه  ھۆی 
ساردكردنه وه ى ژنان له  كاركردن، به ڵكو 
ھه وڵێــك بێت به  ئاقارى دروســتكردنى 
و  له مباره یــه وه   گشــتى  ھۆشــیاریی 
چۆنیه تــى روبه ڕوبونه وه ى ئه م حاڵه ت/
بــه   بــره ودان  ھه روه ھــا  و  دیارده یــه  
مه بده ئی ھاوشــانى ژن و پیاو له  مافی 

كاركردن و چونه  پێشه وه دا.

کچانی گەرمیان کۆڵنادەن لەنوسین
ھەریەکە و لەدەوری باڵوکراوەیەک 
کۆدەبونەوە کە مانگانە و ھەفتانە 

گۆڤار یان ڕۆژنامەیان دەردەکرد، ئەم 
بزاوتە رۆشنبیرییە کە لەگەرمیان 

سەریهەڵدا کاریگەریی لەسەر چەند 
خانمێکی گەرمیانی دانا و ئەوانیشی 

پەلکێشی ناو دنیای راگەیاندن و 
نوسین و ئەدەب کرد، بەجۆرێک 

ئەوانیش لە گۆشە و ستون و 
الپەڕەکاندا وتار و راپۆرت و کاری 

رۆژنامەوانییان ئامادە دەکرد.

بەاڵم ئەمانە سەردەمێک بون و ئەو ناوانە 
لەدوای داخستن و دەرنەچونی ھەریەکە 
لــەو گۆڤــار و رۆژنامانــەوە وردەوردە 
جۆرێک لە کپبونیان پێوەدیاربو، کەچیتر 
ئــەو ژنە گەرمیانییانەی لە رۆژنامەکاندا 
دەیاننوسی ناوەکانیان خەریک بو بەرەو 

لەبیرچونەوە دەڕۆیشتنز
ژنــان  رۆژنامەوانییــەی  جوڵــە  ئــەم 
بەتایبەتــی لەگەرمیانــدا کە بەگشــتی 
وەســتابو پێش ســێ ســاڵ لەخولێکی 
رۆژنامەوانیــدا رادیۆی دەنگ بەھاوکاری 

ســندوقی نیشــتمانى بــۆ دیموكراســی 
)NED( توانــی کۆمەڵێک گەنجی تازە 
پێگەیشتو پەروەردەبکات و پێبگەیەنێت 
و بیانکات بەخــاوەن بڕوانامەی تایبەت 
لەبــواری رۆژنامەوانیــدا و دەســتبکەن 
بەدەرکردن و باڵوکردنــەوەی رۆژنامەی 
ناوەڕۆکێکــی  کەخاوەنــی  )نەوژیــن( 

ژنانەی گەرمیانییانەیە.
کاتێــک ھەواڵــی دەرکردنــی )نەوژین(
م بیســت، وام ھەســت دەکــرد ئەمــە 
بــۆ  بێــت  تایبــەت  باڵوکراوەیەکــی 
لــە  ژنانــەی  ئــەو  دەســتپێکردنەوەی 
رابردودا دەیاننوســی، بەاڵم لەو رایەمدا 
ھەڵەبوم، لە )نەوژین( دا کۆمەڵێک کچی 
ئــازای بەتەمەن منــاڵ و خاوەن توانای 
گەورە، دەستیانکرد بەنوسین بەجۆرێک 
بەپێچەوانــەی ئێمەوە کە ســەردەمێک 
کاری رۆژنامەوانیمــان دەکــرد و زیاتــر 
ھەواڵــی مردن و کوشــتن و ســوتاندنی 
)چونکــە  باڵودەکــردەوە  ژنانمــان 
لەوکاتانەدا ھەواڵە گەرمەکانی رۆژ زیاتر 
ئەوانە بــون(، بەاڵم ســتافی )نەوژین( 
ھاتن توانای کچێک لەکارەکەیدا و ژنێک 

لەپێگەیاندنی چەندین کەسدا و خانمێک 
لەخــول و پیشــەی جۆراوجــۆردا وەکو 
دیوێکــی بەھێــزی ژنــان کەھاندەرێکی 
ناڕاســتەوخۆن بــۆ پێگەیاندنی کچان و 
ژنان، راپۆرت و بابەتە ڕۆژنامەوانییەکان 

دەنوسن و باڵودەکەنەوە.
مانگانــە )نەوژیــن( بێبەرامبەر دەچێتە 
بەردەســتی بەشــێکی زۆر لەخوێنەرانی 
ئــەم  دەرچونــی  گەرمیــان،  ســنوری 

رۆژنامەیــە لــەھەر مانگێکدا جیا لەوەی 
و  وتــار  خوێندنــەوەی  چاوەڕوانیــی 
تامــەزرۆی  ھێنــدەش  بابەتەکانیــم، 
دیتنــی ناوێکی کچانەم لەســەر روپەڕی 

رۆژنامەکە.
)نەوژین( ئێســتا بەجۆرێکە كه  لەسەر 
ریتمــی خۆی دایه  و  ئازادانە و ئازایانە 
کچە گەرمیانییەکان لــە گەرمیانەوە بۆ 

گەرمیانییەکان باڵوی دەکەنەوە.

)نەوژین( کچان 
لە گەرمیانەوە بۆ 
گەرمیانییەکان 
باڵوی دەکەنەوه 

رۆژنامه كه  ئێستا 
 لەسەر ریتمی 

خۆی دایه 

)نەوژین( بوەتە 
سەکۆی گەیاندنی 
گرفت و توانای 
ژنانی دەڤەرەکە



مێزگرد ژمارە )37( كانونی یه كه می 42019

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

لە مێزگردێکدا ژنان و کچانی نوسه ر 
و چاالکوانی گەرمیان، باس لە 

»گرنگی هەبونی« رۆژنامەی )نەوژین( 
دەکەن، وەکخۆیان دەڵێن: جیاوازی 

)نەوژین( ئەوەیە زمانی دەربڕین 
تیادا پیشەیانەیەو بەشێوەیەکە 
سەنگەرگرتنی رەگەزیی تێدانیە 
ئەمەش وایکردوە ئەو پرسانەی 

دەیخاتە بەرباس بە شێنەیی جێگەی 
خۆی بگرێت، هەروەک بە سەرچاوەی 
یەکەمی دەرخستنی توانای ژنان لە 

سنورەکە و روماڵکردنی کۆژان و 
خەمەکانی ژنانی دەزانن.

له ســاڵیادى ســێیه مینی دامه زرانــدن و 
)نه وژیــن(  رۆژنامــه ى  دا،  ده رچونــى 
به پێویستی زانی بۆ هه ڵسه نگاندنى دیوه  
باش و خراپه كانى رۆژنامه كه  و هه روه ها 
زانینی ئــه وه ى چ رۆڵ و كاریگه رییه كى 
هه بــوه  و ده كرێت چــی دیكه ى هه بێت، 
مێزگردێكى به  به شــداریی 5 ژنه  نوسه ر 

و چاالكوان ئه نجامدا.
به شــداران پێكهاتبون لــه  هه ریه كه  له : 
)ســارا مه جیــد، ئــاال حســێن، هه یفــا 
مه جیــد، رێــزان حه ســه ن و نیشــتمان 

یاسین(.
لە خوارەوە دەقی گفتوگۆکە دەخه ینەڕو.

گرنگی بونی )نەوژین( لە گەرمیان
لەوەاڵمــی پرســیاری ئــه وه ى گرنگــی 
)نەوژیــن( لــەم کاتــەدا بــۆ گەرمیــان 
چیــە؟ وه اڵمــه كان به شــێوه یه ك بــون 
لەبەر ئەوەی لەگەرمیان هیچ شــوێنێکی 
دیکــەو الیەنێک نیە بۆ ژنــان و کچانی 
گەرمیــان تا وێنای خۆیان ببینەوە تێدا 
و دەرخەری خەم و ســەرکەوتنەکانیان 
بەدەســتهێنانی  هــاوکاری  و  بێــت 
مافەکانیــان بێت، بــەم هۆیە )نەوژین( 
بــوە بەپەناگەیەک بــۆ دەربڕینی کۆژان 
و خەمــی ژنانــی گەرمیان و پاڵپشــتی 
یەکەمــی دەرکەوتنــی تواناکانــی کچان 
و ژنانــە لەبــوارە جیاجیاکانــی کاردا و 
راســتی ژیانــی ئــەوان دەکاتە وشــە و 

دەیهۆنێتەوە.
لەمبارەیەوە )سارا مەجید(، چاالکوانی 
بواری مافەکانی ژنان و نوسەر، دەڵێت: 
»بونــى )نه وژین( نــەک گرنگە، بەڵکو 

زۆر گرنگە«.
ئــەو پێیواییە لەبەر ئــەوەی لەگەرمیان 
الیەنێــک  و  دیکــە  شــوێنێکی  هیــچ 
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نیــە کــۆژان و خەمــی ژنانــی گەرمیان 
بگرێتەخــۆی، )نەوژیــن( ئــەو ئەرکەی 

گرتۆتە ئەستۆ.
دەشــڵێت: »نەوژین پاڵپشتی یەکەمی 
دەرکەوتنــی ژنــان بــوە بــۆ ئابــوری 
ســەربەخۆی خۆیان، کــە دەتوانم بڵێم 
رۆڵێکــی ئێجــگار کاریگــەری بــوە لــە 
ماوەی سێ ســاڵی رابردودا بۆ هاندانی 
ژنــان بــۆ کاری ســەربەخۆی خۆیان لە 
بەدەســتکەوت  ئەمــەش  ســنورەکە«. 

دەداتە قەڵەم بۆ رۆژنامەکە.
هەندێک لە چاالکوانانی بواری مافەکانی 
ژنــان گرنگــی )نەوژین( دەبەســتنەوە 
بــە هەڵکەوتەی گەرمیــان، بەوەی ئێرە 
کۆمەڵگەیەکــی داخراوە بــەڕوی ژناندا، 
هەربۆیــە رۆژنامه كــه  به  پێویســتیەکی 

گرنگ بۆ سنورەکە ده زانن.
ئااڵ حسین، وتی: »ئێمە زۆر دڵخۆشین 
بــە بونى )نەوژین( لە گەرمیان، چونکە 
بــوە بــە شــوێنێکی تایبەت بــۆ ژنان، 
دەســتکەوتەکانی  و  کــۆژان  بــەوەی 

خۆیانی تیا دەبیننەوە«.
هەیفــا مەجیــد، هه مــان رای هەیــە و 
دەڵێت: »پێمناخۆشــە کە ئەم قســەیە 
دەکەم، بەاڵم گەرمیان ئاستی هۆشیاری 
و رۆشــنبیریی تێیــدا نزمــە، هەربۆیــە 
)نەوژیــن( گرنگــی تایبەتی خۆی هەیە 
کە بوە بە پەناگه ی ژنانی ســنورەکە و 
دەنگیــان دەگەیه نێــت و راســتی ژیانی 

ئەوان بە وشە دەنوسێتەوە«.
ئەو باســی لەوەشــکرد »لێرە بەردەوام 
بــە ژنــان و کچــان دەوترێــت مەکــە، 
عه یبــە داوای مافــی خۆیشــی بکات و 
بە ئابڕوچو لێــی دەڕوانن، بۆیە ئەمەی 
)نەوژین( ده یكات بە ســتافێک کچەوە، 

دەستکەوتە بۆ گەرمیان«.

)نه وژین( و روماڵی کێشە و 
پێشکەوتنەکانی ژنان

لەبــارەی روماڵکردنی بابەتە جۆربەجۆر 
و وروژاندنــی بابەتــە کۆمەاڵیەتیەکان و 
دەرکەوتنی ژنــان لە بوارە جیاجیاکانی 
دەبەســتنەوە  ســنورەکە،  لــە  کاردا 
بــە گرنگــی دەرخســتنی کاری ژنان لە 
)نەوژیــن(ەوە، کە ئەمــە وایکردن ئەو 
بەربەســتانەی لە بــەردەم کچان و ژنان 

هەبون هەندێکی تێکبشێنێت.
ســارا مەجیــد، دەڵێــت: یەکێــک لــەو 
پرســانەی )نەوژیــن( رۆڵــی کاریگەری 
تێدا گێڕا، پرســی ئابوری ســەربەخۆی 
کچــان و ژنــان بــو، کــە بەرهەمەکەی 
ئێســتا دەبینین لــە ســنورەکە به وه ى 

چه ند رێژه ى ژنان لــه  بواره كه دا زیادی 
كردوه .

زمانی نوســین لــە )نەوژیــن(، به  رای 
یەکێكیتــرە  مێزگرده كــه   به شــدارانى 
لــەو خاڵــە گرنگانــەی رۆژنامەکــە کە 
بــوە بەجێگــەی ســەرنج و دەڵێن ئەمە 
هۆکاربــوە بــۆ ئــەوەی بــە شــێنەیی 
لەبری  هەســتپێبکەین  کاریگەریەکانــی 

دروستکردنی دوبەره کی.
وەک )سارا مه جید(، وتی: »خاڵێکی زۆر 
گرنگ کە رۆژنامەی )نەوژین( لە بەشی 
زۆری رێکخــراو و گۆڤارەکانــی دیکــەی 
تایبــەت بە ژنان لە تەواوی کوردســتان 
جیــا دەکاتەوە، زمانی نوســینەکەیەتی 
لەگــەڵ ئامانجى رۆژنامەکە، كه  لە کۆی 
سێ ســاڵی کارکردنی دا زۆر پیشەیانە 
پرســەکانی روماڵ کــردوە بەبێ ئەوەی 
روشاندنی رەگەزی تێدا بەدی بکەین«.

ئــەو باســی لەوەکــرد »لــە کاتێکــدا 
رۆژنامەیەکــی تایبەتــە بە پرســی ژن، 
هەرگیز نەمان بینی کە )نەوژین( قسەی 
روشــێنەر و تاوانبارکردنــی رەگەزی لە 
بابەتەکانی بخاتە بەر دیدی خوێنەرانی، 
ئەمەش تایبەتمەندیەکە من وای دەبینم 

کە کەموێنە بێت لە کوردستان دا«.

هــەروەک روماڵــی پرســە تایبەتەکانی 
بەشداری ژنان لە سیاسەت و حکومەت 
یەکێکــی دیکەیــە لەو روماڵــەی کە بە 

گرنگیەوە لێی دەڕوانن.
هەیفا مەجیــد، چاالکوانــی کۆمەڵگەی 
مەدەنــی، دەڵێت: »کێشــە و گرفت و 
دەســتکەوتەکانی ژنان زۆر جوان روماڵ 
کراون، کــە دەتوانم بڵێم ئەمە لە کاری 

رۆژنامەیەکی لۆکاڵی ناچێت«. 
وتیشی: »لە پرسەکانی بەشداری ژنان 
لــە حکومەت و سیاســەت دا )نەوژین( 
زۆر بابەتیانــە روماڵی کردوە، وایکردوە 
ئەو پرســە ببێتە جێگەی باس، لەگەڵ 
ئەوەی دەســەاڵتی رەها الی پیاوانە لە 

سنورەکە«.
هــاوکات باڵوکردنــەوەی تابلــۆی ژنانی 
شــێوەکار و دەرخســتنی ئــەو بەهــرە 
روماڵــە  لــە  بەیەکێــک  هونەریــەكان، 

جوانەکانی )نەوژین( وێنادەکەن.

کاریگەریەکانی )نەوژین( لە سێ ساڵدا
ســاڵی  ســێ  مــاوەی  لــە  )نەوژیــن( 
کارکردنــی دا گرنگی بەچەندین پرســی 
تایبەت بە الیەنی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
و ئابــوری ژنان داوە، وەک چاالکوانانی 

گەرمیانیش دەڵیــن: )نەوژین( یەکێکە 
بوە لە هۆکارەکانی هاتنە بونی چەندین 
دەستکەوت بۆ ژنان لە ناوچەکە، یەکێک 
لەوانەش هاتنە پێشەوەی ژنان و کچان 

بوە لە بواری راگەیاندن دا.
ســارا مەجیــد، لە میانــەی گفتوگۆکان 
لەمباره یــەوە وتی: )نەوژیــن( بۆخۆی 
گەورەترین دەستکەوتی ئەوەیە دەستی 
چەندین کچی بەهرەمەندی ســنورەکەی 
گــرت و هێنانیە کایەی راگەیاندن، ئەمە 
گەورەترین ســەروەریە بــۆ رۆژنامەکە، 
چونکە پێشتر کاری راگەیاندن بۆ کچ و 
ژن لێرە تاڕادەیەکی زۆر نامۆ بو، ئەوەی 
ئەو کارەی بکردایە دەبوە جێگەی قسە 

و قسەڵۆکی کۆمەڵگا.
جەختیشــی کردەوە لــەوەی )نەوژین( 
ئــەو دەرگا داخراوەی بــەروی خانمانی 
گەرمیــان کــردەوە »لــە ســاڵی 200٦ 
کــە من  دەســتم دایە نوســین، کچ به  
دەگمەن دەبینرا کە لە بوارى راگەیاندن 

دا کاربکەن«.
نیشــتیمان یاســین رەحمان، چاالکوان، 
دیکــەی  دەســتکەوتێکی  پێیوایــە 
رۆژنامەکە ناساندنی ژنانی بەهرەمەند و 

دەرخستنی تواناكانیان بوە کە
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چــاوی  دیکــەش  کەســانی  وایکــردوە 
لێبکەن و دەســت بکەن بە دەرخستنی 
تواناکانیان. وەکخۆی وتی: »بەتایبەت 
ئــەوەی ســەرنجی مــن زۆر راکێشــاوە 
ژنانــی  لــە رۆژنامەکــەدا دەرخســتنی 

سەرکەوتو و ناساندنیانە«.
»)نەوژین( لە رێگەی فیچەر و چیرۆکی 
ژنانی ئیشــکەر و سیاسەتوان بە ژنانی 
وت کە مەلی خەم کەس ناتوانێت رێگە 
لەنیشــتنەوەی بگرێت کاتێك دێتە سەر 
شان، بەاڵم کەسی بەهێز ناهێڵێت هێالنە 
دروســت بکات«،  ئەمە قسەی )رێزان 
حەســەن( بو لەسەر دەســتکەوتەکانی 
)نەوژین( كه  به رای ئه و رۆژنامه كه  پێی 

گه یشتوه .

)نەوژین( لە چ بوارێکدا 
»کەمتەرخەم« بوە؟ 

لە گفتوگۆکەدا چەند ســەرنجێک خرایە 
بەر باس له باره ى ئه و پرس و ســێكته ر 
تێیــدا  )نەوژیــن(  كــه   بابه تانــه ى  و 

»کەمتەرخەم« بوە.
هەیفا مەجید، باسی لەوەکرد )نەوژین( 
گرنگــی تەوای نــەداوە بــە قوربانیانی 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتیــەکان، کە ئەمە پرس 
و بابەتێکــی گرنگــە و ژنــان قوربانــی 
یەکەمــن تیــای دا. وتــی: »دەبوایــە 
)نەوژین( چیرۆکەکانی قوربانیانی وەک 
ئاگەدارکردنــەوە بخســتایەته  بەرباس و 
هەنــگاوە هەڵەکانــی رونبکردایەتــەوە، 
تاوەکــو کــچ و ژنانــی دیکــە هۆشــیار 
ببنەوە لــەو روەوه ، هەروەهــا لە کاتی 
روبەڕوبونەوەیــان بــە کێشــەیەکی لەو 
دروســت  هەنــگاوی  چــۆن  شــێوەیە 

بنێن؟«.
بابەتێکــی دیکــە کــە )ســارا مەجید(
ى نوســەرو چاالکــوان پێیوایــە گرنگه  
)نەوژین( هەڵوه ســتەی لەسەر بکات و 
وەک پێویســت نەخراوەتەڕو، هۆشیاری 
سێکسیە، کە ژنان و پیاوان لە گەرمیان 
لــەڕوەوە  دەبینیــن  ئێســتا  تاوەکــو 

هۆشیاریەکەی زۆر کەمیان هەیە.
هەر پەیوەســت بەم بابەتــەوە، )هەیفا 
مەجیــد( دەڵێــت: »هۆشــیاریەکە لــە 
ســنورەکە هێنــدە کەمــە کــە ژن بــۆ 
ســەرجێیکردنیش داواکاری هەیــە لــە 
پیاوەکــەی کــە هاوســەری خۆیەتــی، 
بەشــێوەیەک ژن هەیە ئاڵتونەکانی بەو 

پارە کڕیوە!«.
لەم روەوە )نەوژین( بە رای ئەوان وەک 

پێویست نەبوە.

3 ساڵی کارکردنی رۆژنامەی )نەوژین( دەکەن

بــواری  چاالکــی  یاســین،  نیشــتیمان 
دەبێــت  دەڵێــت:  ژنــان،  مافەکانــی 
)نەوژیــن( هۆشــیاری تەندروســتی بە 
وەرگرتنی زانیاری لە خودی پزیشــکانی 
ناوچەکەوە، گرنگی زیاتری پێبدات وەک 

لەو بابەتانەی کە بە وەرگێڕان کراون.
هــاوکات )ئااڵ حســێن و هەیفا مەجید( 
ســەرنجی ئەوەیان خســتە بەردەســتی 
ســتافی )نەوژیــن(  زیاتر كار له ســه ر 
وەک  ژنــان  گرنگیبەخۆدانــی  بابه تــى 
خۆڕۆشنبیرکردن و شێوازی لەبەرکردنی 

جلوبەرگ و ماڵداریکردن بكه ن.
رێزان حەســەن رەحیم، بەهەمان شێوە 
دەڵێت: )نەوژین( پێویســتە گرنگی بە 
ئەتەکێتــی جلوبــەرگ و چونەدەرەوە و 
رێکخســتنی ماڵ بدات لەالیەن ژنانەوە، 

بۆ ئەوەی فرە بابەت بێت.
لەگەڵ ئەمانەشــدا پرسەکانی خێزانیش 
بەیەکێکی دیکە لەو بابەتانە دەزانن کە 
هەم پیاو و هەم ژن دەبێت ئاشنابکرێن 
بەوەی کە سوپاســگوزاری یەکتر بن لە 
کاتــی ئەنجامدانی ئەرکەکانــی یەکدیدا 
و فێــری بن بــە زمانی گفتوگــۆ بگەنە 
ئەنجــام بــۆ کێشــەکانیان. وەکخۆیــان 
دەڵێــن )نەوژیــن( گرنگی بەمــە داوە، 
بەاڵم پێویســتی بە گرنگیپێدانی زیاتره  

بۆ دورکەوتنەوە لە توندوتیژی.

پێشنیازەکان بۆ )نەوژین(
کارکردنــی  له بــاره ى  پێشــنیارەکان 
جیاوازبــون،  داهاتــو  بــۆ  )نەوژیــن( 
هەروەک )ئااڵ حسێن( پێشنیازی ئەوەی 
بۆ )نەوژین( هەیە کێشــە و گرفتەکانی 
ئــەو ژنانە بخاتە ســەر پەڕەکانی کە لە 
دادگاکان ســکااڵ تۆماردەکەن و شیکار 
بــۆ گرفتەکانیان بکات و رێگەچارەکانی 
لەالیەن پسپۆڕەکانی تایبەت بەو بوارانە 

بخاتە بەردیدی خوێنەران.
وتیشی: یاخود دەرئەنجامی سکااڵکان و 
چۆنیەتــی وەرگرتنەوەی مافەکانی ژنان 

لە دادگا بخاتەڕو.
لەگەڵ ئەوەشــدا پێشــنیازی ئــەوە بۆ 
)نەوژیــن( دەکات گرنگــی زیاتــر بــە 
لــە ناوچــە  بەرهەمــی نوســەرانی ژن 
و  شــار  بــه   گەرمیــان  جیاجیاکانــی 
گونــده وه  بــدات، بۆ ئەمــەش لینکێکی 
تایبەتــی هەبێــت بۆ گەیاندنــی بابەتی 
ئەو کەســانەی کە دەیانەوێت نوســینە 
ئەدەبی و پەروەردەیی و دەرونیەکانیان 

لە )نەوژین( باڵوبکەنەوە.
ئەنجامدانی راپرسی زیاتر لە رۆژنامەکە 
بۆ پرســە جیاوازەکان، یەکێکی دیکەبو 
لەو پێشنیازانەی بۆ )نەوژین( خرایەڕو.
ســارا مەجیــد، پێشــنیازی ئەنجامدانی 
لەالیــەن  دەکات  زیاتــر  راپرســی 
بابەتەکانــی  لــە  رۆژنامەکــەوە 

پەیوەســت بە لێکترازانــی خێزانەکان، 
ئەمــەش دەبەســتێتەوە بــەوەی الیەنە 
پەیوەندیــدارەکان هــاوکاری رۆژنامەکە 
بــن لەو روەوە بۆ دەرخســتنی هۆکار و 
رێگەچارەکان، تاوەکــو کۆمەڵگا بەره و 

ئاقاری داڕوخان نەڕوات.
تێکــڕا بەشــدارانی مێزگردەکــە گلەیی 
لــە  بــەوەی  دەکــەن  )نەوژیــن(  لــە 
سۆشــیال میدیا دا چاالک نیە، هەربۆیە  
پێشنیازدەکەن لە ساڵی نوێی کارکردنی 

دا، گرنگی زیاتر به و بواره  بدات.
باڵوکردنــەوەی  شــێوازی  لەســەر 
رۆژنامەکــە و گەیاندنــی رۆژنامەکــە بە 
خوێنەران، )رێزان حەســەن( پێشــنیاز 
دەکات رۆژنامەکــە بگەیەنرێتە دەســت 
ژنانی ماڵەوەش کە بێبەشــن لە زانیاری 
لەســەر ماف و ئەرکی خۆیان، بۆئەوەی 
لەم رێگه یــه وه  ئاگاداری رەوشــی ژنان 
و  بــن  هاوڕەگەزەکانیــان  توانانــی  و 
کاریگــەری  ئــەوان  ســەرکەوتنەکانی 

هەبێت لەسەر ئەوانیش.
به شــداربوان وێــڕای ده ستخۆشــی لــه  
ســتافی رۆژنامه كــه ، داواشــیان كــرد 
»کچانی نەوژین« بە خۆشەویســتیەوە 
بــەردەوام بن لە کارەکەیان، بەوەی ئەو 
رێگایــەی گرتویانە چەندیــن ئاله نگاری 
تێدایــە، بــەاڵم خۆشەویســتی بــۆکار 
وادەکات هیچ رێگریەک نەیانوەستێنێت.

)نەوژین( گرنگی 
تەوای نەداوە بە 
قوربانیانی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتیەکان

رۆژنامەکە ژنانی 
سەرکەوتو 

ده رده خات و 
ده یانناسێنێت
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3ساڵهىتهمهنى)نهوژین(لهزاریستافهكهیهوه
◘ نه وژین

ستافی رۆژنامه ى )نه وژین( به گشتى 
باس له وه ده كه ن كه  رۆژنامه كه یان 

ده ستپێك و سه ره تایه ك بوه  بۆ ئه وه ى 
تێكه ڵ به  كارى راگه یاندن بن، هه روه ك 

ئه و خۆشه ویستیه ش ده رده بڕن كه  
به رامبه ر به  رۆژنامه كه  هه یانه .

بــه  بۆنه ى تێپه ڕبونى 3 ســاڵ به ســه ر 
ده رچونــى رۆژنامه كه یانــه وه ، ســتافی 
و  یه كــه   هــه ر  )نه وژیــن(  رۆژنامــه ى 
له رێگــه ى په یامێكى كورته وه ، هه ســت 
و بۆچونــى خــۆی له بــاره ى رۆژنامه كه  
و گرنگیه كــه ى و ئه زمونیــان له گه ڵى دا 
خســتوه ته ڕو، له  خــواره وه  ده قه كه یان 

ده خه ینه ڕو.

◘ خۆشبین جه الل

لــە )نەوژیــن(  راپۆرتــم  یەکــەم  كــه  
باڵوبویــەوە، زۆر گریــام، چونکە هەمو 
ژیانم چاوەڕێی رۆژێکی وابوم خەونەکەم 

بهێنمەدی.
ئەزمونــی کارکردنــی من لــه  )نه وژین( 
پڕاوپــڕ  ســاڵێکی  ســاڵێکە،  تەنهــا 
لەجوانــی و کارکــردن لەنــاو ســتافێک 
کچی بەتوانــادا، بۆیە هەمو کات دەڵێم 
ســوپاس )نەوژیــن(، تــۆ قارەمــان و 

بەدیهێنەری خەونەکانی منی.

◘ زریان محه مه د

پێشــتر تەنها چیرۆکی ژنانم دەبیســت، 
بــەاڵم لــە )نەوژیــن( دا روبــەروی ئەو 
له گه ڵیــان  و  دەبومــەوه   چیرۆکانــە 
ده ژیام، بە چاوی خۆم چیرۆكى ناكامی 
و ده ســتبه رداربون و فرمێســکی ژنانــم 
دەبینــى و وایکــرد لەگــەڵ ئــازارەکان 
خــۆم  هاوڕەگــەزی  خۆشــیەکانی  و 
گــەورە ببــم، لەگەڵ ئــەوەش بەبینینی 

سەرکەوتنەکانیان ئاسودە دەبوم.
)نەوژین( وایکرد بوێریی و رچەشــکێنی 
دەیان کچی ناوچەکــەم ببینم، هه ربۆیه  
بــه  شــانازیی ده زانم بۆ خــۆم و هه مو 

گه رمیانیش.

◘ ئامینە محه مه د

جێی خۆشــحاڵی من و هەمو مێینەیەکە 
کــە ئەبینین لــە گەرمیــان رۆژنامەیەک 
هەیــە تایبەتــە بــە پرســەکانی ژنان و 
هاندانــی  و  تواناکانیــان  دەرخســتنی 
پاڵپشــتی  لــەوەی  جگــە  زیاتریــان. 
ژنانــه ، بوه تــە هۆکارێکیــش بــۆ ئــەو 
کچانەی کە بەهرەی نوســین و خولیای 
رۆژنامەنوسیان هەیە بێنە ناو بوارەکەوە 
و گەشــە بەتوانــا و به هره كانی خۆیان 

بدەن.
منیــش یەکێــک بــوم لەو کچانــەی کە 
توانیــم لە رێگەی رۆژنامــه ی )نەوژین(
ەوە ده ســت بده مه  نوســین و هه وڵبدم 
لــه م كه ناڵــه وه  جــێ قەڵەمــی خۆم له  

بواری نوسین دا بدۆزمەوە.

◘ کاڵێ حەسەن

فێربونی ئیشــی راگەیاندن و هێنانەدی 
میدیــادا  لــە  بەتایبــەت  خەونــەکان 
لەگەرمیان بەهــۆی نەبونی رۆژنامەیەک 
و دەســت گرتنــی کچان بــۆ هاتنە ناو 
بوارەکــە، ئەســتەمە، بــەاڵم )نەوژین( 
دەرگایــەک بــو بۆ مــن و چەندین کچی 
تر بۆ ئەوەی دەســت بەکاری راگەیاندن 

بکەم.
و  ژنــان  ســەرکەوتنەکانی  باســکردنی 
ئازارەکانیان، ئامانجی سەرەکی ئێمه  و 
رۆژنامه كه مانه ، بۆیه  به رده وام ده بین له  

كاركردن له م ئامانجه مان دا.

◘ پەرژین كامه ران

)نەوژیــن( یەکــەم قوتابخانــەی من بو 
بــۆ هاتنــە مەیدانــی کاری راگەیاندن و 
رۆژنامەوانی، ئەمە بۆ من و تەواوی ژنان 
و کچانی گەرمیان هەر راســتە، ئێســتا 
ئیتــر )نەوژیــن( بوە بــو بەبڵندگۆیەک 
بــۆ گەیاندنی دەنگی خۆمــان، بوه  بەو 
وێســتگەیەی کــە ئێمــە لێــرە چیتر لە 
دەرکەوتــن و ترس لــە جۆرێک روانینی 
کۆمەڵگا بۆ راگەیاندن نەمانوەســتێنێت 
بــۆ گەشــتن بــە خواســتەکانمان بــەو 

توانایه ی هەمانە.

◘ شۆخان حه مه ساڵح

وەک  )نەوژیــن(  ده ســتبەکاربونی 
پێویســتیەک لەئەنجامی بۆشایی کاری 
رۆژنامەنوســی ژنان بو کە خۆیان باس 
لە کێشە و ئەو حەز و ئامانج و پیشە و 
کارانە بكه ن کــە لەبەردەوامیی رێڕەوی 

تەمەن دەیانەوێت پێی بگەن. 
)نەوژیــن( بــە گەواهیدانــی خوێنــەرە 
بەردەوامەکانــی، توانــی زۆر شــت کــە 
کۆســپ بو لەناو بەرێت و رێگای بۆ زۆر 
لــەو خانمانە کردەوە کە چی ئارەزویان 
لەم کارە بێت چی بوە جێگەیەک ناخی 

خۆیانی تێدا بەیان بکەن.
زۆرشــت مــاوە کاری لەســەر بکرێت و 
به هــۆكارى جیــاواز كارمان له ســه ریان 
نه كــردوه ، دەکرێت بگەین بەو خااڵنەش 

لە بەردەوامی )نەوژین(دا.

◘ هاوژین مه هدی

)نەوژیــن( تاکە رۆژنامەیە کە دەتوانین 
لە رێگەیەوە خەم و ناسۆریەکانی ژنانی 
گەرمیــان بێنینە ســەر باس و چیرۆکی 
ژیانی ژنانی بەتوانا و کۆڵنەدەر بخەینە 

سەر پەڕه .
)نەوژین( بو بەکلیلی کردنەوەی خەونی 
چەندیــن ژن و کچــى گەرمیــان، کە لە 
رێگەیەوە توانیویانە بێنە ناو بوارەکەوە.
ئــەو پێشــوازیە گەرمــەی خوێنەرانــی 
)نەوژیــن( لێمانــی دەکــەن، وایکردوە 
بزانــم بونــی رۆژنامەكــه  چەنــد گرنگ 
ئەمــەش  خوێنەرانــە،  جێیبایەخــی  و 
ئــەرک و بەرپرســیارێتی زیاتر دەخاتە 
ســەر شــانمان تــا زیاتــر ورد و پوخت 
كاره كانمــان بكه ین، هاوكات مکوڕتربین 
لە بەدەستهێنانی ئەوەی کە دەمانەوێت.
ئەگەرچی پێشوتر كاره كه مان بۆ سه خت 
بــو، به اڵم ئێســتا و به هــۆی ئه و خول 
و ئه زمونانــه ى وه رمانگرتــوه ، كاره كــه  
ئاســانتر بــوه ، هــه روه ك به رده وامــی 
رۆژنامه كــه  هانى كچانــى داوه  كه  پۆل 
پــۆل په یوه ندی پێوه  بكه ن و بیانه وێت 

تیایدا كار بكه ن.

◘ فاتمه  جمعه 

کە ســەرەتا دەســتم کرد بــە کارکردن 
لــە رۆژنامــەی )نەوژیــن(، زۆر شــت 
قورســبو بــۆم بــۆ کەســێکی وەکو من 
رۆژنامەوانیــم  ئەزمونێکــی  هیــچ  کــە 
نەبــو، چۆن بتوانم لەگەڵ خەڵک قســە 
بکــەم و زانیاریان لــێ وەربگرم؟ چۆن 
راپۆرتەکانم ئامادە بکەم؟ چەندان شتی 
تری جیــاواز کە پێموابو ناتوانم فێریان 

ببم.
)نەوژین( زۆرێک لەو شتانەی فێرکردم، 
بــو بــە مامۆســتا و یەکــەم ئەزمونــی 
راگەیاندنی من، ئیستاش لەدوای دوساڵ 
کارکردن لەم رۆژنامه یه ، زۆرشت فێربوم 
لەبواری رۆژنامەوانی و گەیاندنی پەیامی 

خەڵک لە رێگەی نوسینەکانمەوە.

◘ رۆژان عه زیز

)نەوژیــن( بــە واتاکــەی و ئامانــج و 
خزمەتەکەی، نوێبونــەوە و نوێگەری و 
دروســتبونی ژیانێکی نوێ و قۆناغێکی 
نوێــی گەیاندنی دەنگی کپکراوی ژنان و 
لەدایکبونــی راگەیاندنێکی نوێ کە ئەم 
دەزگا راگەیاندنەدا جگە لە خزمەتکردن 
بە کچــان و ژنانى گەرمیان و گەیاندنی 
بــۆ  بــوە  فێرگەیەکیــش  دەنگیــان، 

پێگەیاندنی چەندین کچە رۆژنامەوان.
)نەوژیــن( به تەنها بڵندگۆیەک نەبوە بۆ 
گەیاندنی دەنگی کچان، بەڵکو رێگایەک 
بــوە بۆ تێکەڵبونی کچان بە کۆمەڵگا و 
شکاندنی کۆتوبەندی پێشیان. لە ئێستا 
بــەدواوە دەبێــت )نەوژیــن( گەورەتــر 
بێت و ئەرکی ئێمەش ســەختتر ده بێت 

لەپێناو خزمەتکردنی زیاتر.

◘  سازان مسته فا

هه تــا )نه وژیــن( نه بو، كۆژانــى ژنانى 
بــه   پێشــكه وتنه كانیان  و  گه رمیــان 

رونــى لــه  میدیــاكان دا نه ده بینــرا، 3 
ســاڵ كاركردنــى )نه وژیــن(، یارمه تیی 
خستنه ڕوى خواست و ویسته كانى ژنانى 

گه رمیانى باشتر پیشان دا.
ئه مــه  جگــه  لــه وه ى ئــه م رۆژنامه یــه  
کــچ  چەندیــن  دەرکەوتنــی  بــوەهۆی 
لەبــواری رۆژنامەنوســی و دەرخســتنی 

چەندین توانا لە بوارە جیاوازەکاندا.

زیاده رۆیــی نیــه  ئه گه ر بڵێیــن هێنده ى 
دامه زراندنى رادیۆی ده نگ بۆ یه كه مجار 
له  ســاڵی 2010 وه كــو یه كه مین رادیۆی 
ئه هلــی لــه  گه رمیــان، شــانازیی بــه  
)رۆژنامــه ى  به رده وامــى  و  ده رچــون 
نه وژیــن(ه وه  ده كه یــن. ئــه م رۆژنامه یه  
ئه گه رچی یه كــه م رۆژنامه ى تایبه تمه ند 
نه بــوه  له  بوارى ژنان له گه رمیان، به اڵم 
بێشــك وه كو به  ته مه نتریــن رۆژنامه ى 
تایبه تمه نــد به  ژنان و ته نانه ت رۆژنامه  
گشــتیه كانى تــری گه رمیانیــش، ناوى 
ده چێتــه  مێــژوى رۆژنامه وانیــه وه  له م 

ده ڤه ره دا.
هه ڵبــه ت پێــش 3 ســاڵ كــه  بیرمــان 
لــه  ده ركردنــى رۆژنامــه ى )نه وژیــن( 
كردبویه وه ، حســابمان بــۆ زۆر ئه گه رى 
باش و خراپیش كردبو، ئاله نگاریه كانمان 
لــه  پێش چــاودا بــو و ده ســتكه وت و 
لێكردبویه وه ،  بیر  سه ركه وتنه كانیشمان 
بۆیــه  وه كو هه نگاوێكــى خوێندنه وه  بۆ 

كراو »مدروس« پێى هه ستاین.
ئێمــه  لــه  مــاوه ى نزیكــه ى 10 ســاڵی 
كاركردنمــان دا لــه  رادیــۆی ده نگ، له  
هــه ر كار و چاالكــی و پرۆژه یــه ك كــه  
ده ستمان داوه تێ، ئه وه نده ى به المانه وه  
ئه وه نــده   بــوه ،  گرنــگ  جێگه گرتنــى 
گوێمان به  ئاســته نگ و ئاله نگارییه كان 
نه داوه ، له پاڵ ئه مه شــدا نه مانویســتوه  
پــرۆژه  بكه ین هه ر له به ر ئه وه ى بوترێت 
پرۆژه  ده كه ین! به ڵكو مه به ســتى ئێمه  
ئه وه بــوه  ئه و بوارانه ى كه  پێویســتیان 
بــه  په ره پێــدان و كارتێداكــردن هه یه ، 
گرنگیــی پێبده یــن، ته نانه ت له م روه وه  
چوینه تــه  نێــو هه ندێــك پــرۆژه وه  كه  
راســته وخۆ په یوه ندیان به  پســپۆڕێتى 
خۆمان كــه  كارى رۆژنامه وانیه ، نه بوه ، 
بــه اڵم چونكه  پێمانوابوه  ئــه و پرۆژه یه  
پێویســت و گرنگــه  ئه نجــام بدرێــت، 
ده ســتمان داوه تێ و چوینه ته  ژێر باری 

به رپرسیارێتیه كه ى.
نه وژیــن، وا ســێ ســاڵه  به رده وامــه  له  
رۆژنامــه ى  دا  له ده مێــك  ده رچــون، 
كاغه زیی نه ك له  كوردســتان، به ڵكو له  
هه مو جیهــان دا روبه ڕوى ئاله نگاریی و 
قه یرانــى زۆر بوه ته وه ، ورده ورده  فه زاى 
گریمانیــی خه ریكه  به ڕه  له ژێر پێی ئه م 
تایپه  له  میدیا راده كێشێت، به اڵم له گه ڵ 
ئه وه شــدا هێشــتا رۆژنامه  به رده وامه  و 

كۆتایی پێنه هاتوه .
ئێمه  ئه م واقیع و راســتیانه مان له پێش 
چــاوه ، چــاك لــه  ئاله نگارییه كانیــش 
تێگه یشــتوین، بــه اڵم له گه ڵ ئه وه شــدا 
پێدراو و هه ڵسه نگاندنه كان كه  له رێگه ى 
كۆبونه وه  و گفتوگۆ و راپرسیی ورده وه  
ئه نجاممــان داوه  و ده ده ین، هانده رمانن 
بۆ ئه وه ى له م پرۆژه یه دا به رده وام بین.
له گه ڵ ئه وه شدا نایشارینه وه  وه كو هه مو 
پرۆژه یه كــى تــری میدیایــی، رۆژنامه ى 
)نه وژین(یــش پێویســتی بــه  ئه پده یت 
و نوێبونــه وه  هه یه ، بــۆ ئه مه ش له گه ڵ 
ســتافه كه ى دا پالن و به رنامه ى تایبه ت 
ده گرینه بــه ر، بۆ ئه وه ى به شــێوه یه كى 
دروســت تازه گه ریــی لــه  رۆژنامه كه  دا 
بكه یــن، بۆ ئــه وه ى كاریگه ریی زۆرتر و 

باشتری لێبكه وێته وه .
له  كۆتایی دا ده ستخۆشــیی و سوپاسی 
زۆرمان ئاراســته ى ئه و رۆژنامه نوســانه  
ده كه یــن كه  له م 3 ســاڵه دا بــه رده وام 
بــون لــه م پرۆژه یــه دا، سوپاســیش بۆ 
هه مــو ئــه و رۆژنامه نــوس و چاالكــوان 
و ئازادیخوازانــه ى كــه  لــه م ماوه یــه دا 
پاڵپشــتی پرۆژه كه  بــون و به ته نگیه وه  

هاتون.
به هیوایــن )نه وژیــن( رۆڵێكى هه بوبێت 
له  بــره ودان به  چه ســپاندنى مافه كانى 
ژنــان و به گژاچونــه وه ى توندوتیــژی و 
پێشــێلكاریه كانى ســه ر ئــه و ره گــه زه  
و هه روه هــا به رقه راركردنــى یه كســانى 

ره گه زیی.

ئازاد عوسمان
به ڕێوبه رى رادیۆی ده نگ

پهیامىرادیۆیدهنگ
لهساڵیادیدهرچونى
رۆژنامهى)نهوژین(دا
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◘ له یال ئه حمه د* 

رۆژنامه ى )نه وژین( وه ك هه ر 
رۆژنامه یه كى تر رۆڵى هه بوه  

له هۆشیاركردنه وه و رێنماییكردنى تاكى 
كۆمه ڵگا و دروستكردنى رایگشتى و 
گۆڕانكاری، وه ك ئاوێنه  بار و ره وتى 

كۆمه ڵگا تێیدا ره نگی داوه ته وه  
و به رده وام بوه  له گواستنه وه ى 

رای خه ڵك و په رده الدان له سه ر 
كه موكورتیه كان.

رۆژنامــه ى )نه وژیــن( تاكــه  رۆژنامه ی 
منااڵنــه   و  ژنــان  به پرســی  تایبــه ت 
به تایبــه ت له ناوچــه ى گه رمیــان، كــه  
له مــاوه ى ســێ ســاڵى تێپه ڕاندنــی له  
باڵوكردنــه وه ى دا، زۆربــه ى ئه و دیارده  
تونــد و كه لتــور و نه ریتــه  كۆنانه ى كه  
لــه  مێژینه  ئازار و زیانیــان به ئافره تان 
و منــااڵن گه یاندوه و  به رۆكیانى گرتوه، 
هه روه ها هۆشیارى و سه ركه وتنه  جیاواز 
و به رچاوه كانى ئافره تان له چاو سااڵنى 
تر خراونه ته  به ربــاس و باڵوكراونه ته وه  
و  زۆربــه ى شــوێنه كانى وه كــو قــه زاى 
ده ربه ندیخان(یــش  و  كــه الر  )كفــرى، 
به ناحیــه  و گونده كانیشــیانه وه  له الیه ن 
رۆژنامه یــه   ئــه م  رۆژنامه نوســه كانی 
گرنگییان پێدراوه  و كێشه كانیان روماڵ 

كراوه .

* بۆچونم له سه ر رۆژنامه ى )نه وژین(
1. له مــاوه ى ســێ ســاڵى ده رچونــى 
رۆژنامه كــه ، به باشــی چــاپ ده كرێت و 
به سه ر كۆشك و كتێبخانه  و ماڵ و شار 
و گوند و شــوێنه  فه رمیه كان دا دابه ش 
ده كرێت و هه مو ژماره كانى به خوێنه رى 

نه وژین، تێبینی و ره خنه  و پێشنیاز

◘ نازه نین گۆران*

ئەگەر ناوی رۆژنامەکەی ئێمەش 
نەبێت، ناوی گوڵێک، کچێک، هەر 

شتێکی تر بێت، لەگەڵ بیستنی ئەو 
ناوە  هەمو ستافی )نەوژین( و ئەو 

یادەوەرییە جوانەم بیر دەهێنێتەوە کە 
لەگەڵ ئەو رۆژنامەیە دەستم پێکرد 
و بەردەوام بوم تاگەشتمە ئاستێکی 
باشی سەرکەوتن و هێشتا بەردەوامم.

من  کە لەگەڵ )نەوژین( دەستم پێکرد، 
بەگریانــەوە دەســتم پێکــرد، چونکــە 
نوســینی راپۆرتێکی رۆژنامەوانی بۆ من 
و هەرکچێکی تر، کە دەســتپێکی کاری 
رۆژنامەوانی بو لە )نەوژین(، قورس بو، 
من لەگەڵ )نەوژین( بەگریان و هێزێکی 
زۆرەوە دەســتم پێکــرد و ئێســتا بــە 
پێکەنین و دڵخۆشــیەکی زۆرەوە باسی 

یادەوەرییەکانی دەکەم.
دەمەوێــت ئەمرۆ بە )نەوژین( بڵێم: تۆ 
دروســتکەری من بوی، من پەروەردەی 
تــۆم، رۆژێک دێت تۆ و ســەرجەم ئەو 
کەســانەی لە پشــتی تــۆ و ئێمە بون، 

شاهیدی سەرکەوتنەکانم ئەبن.
مــن هەرچەنــدە سوپاســگوزاری تۆبم، 
هەرهیچ نییە و قەرزاری تۆم،  هیوادارم 
نەوژینەکەمان بەردەوام بێت و چەندەها 
کچــی تــری بوێــر پــەروەردە بــکات و 
بیانبەیتــە ئەو شــوێن و ســەرکەوتنەی 
هەمــو  خوازیــارم  ئەیانویســت.  کــە 
کۆتوبەندێکیان پێ بشکێنیت و دەنگیان 
بــه  هەمو کوردســتان بگەیەنیــت و بۆ 
خەڵــک و هەمو جیهانی رون بکەیتەوە، 
ژنى ئێمەش بوێرە و سەرکەوتوە و هەر 

بوێر و سەرکەوتوش دەبێت.
ســوپاس بۆ هەمــو ســتافی )نەوژین( 
و ئیدارەكــه ى، کە هه میشــه  هاوکارمان 

بون. 
ســوپاس بــۆ ئەوســتافە جوانــەی کە 
لەرێگەی )نه وژین(ه وه  ناسیم، سوپاس 
بۆ ئەو هاورێیانەی کە هەمیشــە ئازیز و 

تایبەتن بۆم.
ســوپاس بۆ ئەوەی تــۆ ئێمەت کرد بە 
کچێکــی رۆژنامــەوان، تۆ ئێمــەت کرد 
بە کەســایەتیەکی سەرکەوتو، هەمیشە 
دەڵێــم  ئەگەر رۆژێک لە جێگایەکی زۆر 
بەرز و بااڵی رۆژنامەوانیش بم، هەمیشە 
باســی تۆ و پەروەردەکردنی تۆ دەکەم، 
چونکە هەمو ســەرکەوتنێکم لە رێگەی 
تــــۆ دەستی پێکرد، تۆ دەستپێکی من 
بــوی و بەڵێنــت پێــدەدەم کۆتاییەکی 

جوانم دەبێت.
سوپاس بۆ تۆ و خۆشحاڵم به  بونت.

.)BMC( پێشكه شكار له  كه ناڵی * 

نەوژین، 
ژیانێكى 

نوێ
ده گه یه نرێت.

و  هه ڵبژێــردراون  بابه تانــه ى  ئــه و   .2
كراونه تــه وه ،  خوێنــه ران  روبــه ڕوى 
بابه تــى گرنــگ و پێویســت بــون بــۆ 
لــه ڕوى  خه ڵــك  هۆشــیاركردنه وه ى 

په روه رده یی و گه یاندنى زانیارییه وه .
3. زۆر خوێنــدكار یــان ده رچوى زانكۆ 
و په یمانــگا كه  دانه مــه زراون و له ماڵن، 
له رێگــه ى رۆژنامه كه وه  تێكه ڵ به  بوارى 

رۆژنامه وانى و راگه یاندن بون.
4. رۆژنامه كــه  روبه رێكى گرنگ و نوێى 
هێناوه ته  ئاراوه  له دروســتكردنى پردی 
په یوه نــدی له نێــوان تــاك و خێــزان و 
چین و توێژه كان، بێ جیاوازى ره گه ز و 

نه ته وه  و ئینتیما شه خسیه كان.
بــه   رۆژنامه كــه   ده بێــت  پێموایــه    .5
پوختــى و تاڕاده یــه ك كورت و وشــه ى 
به هێــز و زانیــارى نــوێ و دروســت و 
به رده ســتى  بخرێتــه   ســه رنجڕاكیش 
خوێنــه ر و حه قى خۆیانیــان پێبدرێت، 
هه تا رۆژنامه كــه  نه گاته  حاڵه تى خراپ 
و كاغه زه كانــى بكرێتــه  ســفره ى نــان 
خــواردن و كاســبكارانیش بیكــه ن بــه  

لوله ى گوڵه به ڕۆژه !

* تێبینی بۆ رۆژنامه كه 
1. هاواڵتــى ناوچه كــه  توانیویانه  هه مو 
كات و مانگێــك ئاگایــان لــه  روداو و 
بابه تى ئافره تان و منااڵن و ته ندروستى 
و كارى ده ستى و هونه رى و پێشكه وتن 
و  شــار  وه رزش..هتــدى  و  هــه واڵ  و 
شــارده ێ و گونــده كان بێــت له  رێگه ى 

رۆژنامه كه وه .
2. رۆژنامــه ى )نه وژیــن( توانیویه تــى 
په یوه ندى ناســین و ئاشــنابون له نێوان 
تاكه كان دروست بكات و سه ركه وتنه كان 
بخاتــه ڕو و هۆشــیارى زیاتــر له ســه ر 
یه كسانى و نه هێشتنى جیاوازى ره گه زى 

به رز بكاته وه .
تاكــه   رۆژنامــه ى )نه وژیــن( وه ك   .3
رۆژنامه یــه ك تایبــه ت به پرســی ژنان و 
منــااڵن له ناوچه كــه ، زه مینه یه كى له بار 
و هه ستێكى تایبه تى الى خوێنه ره كانى 
دروستكردوه  و سه رنجڕاكیش بوه  و بوه  
به  سه رچاوه یه كى زانیارى هه مه  جۆره ى 
باش و له  ســوچى دۆاڵب و كتێبخانه  و 

سه رمێزه كان شوێنى خۆى گرتوه .
4. ئه و بابه ت و زانیاریانه  له سه ر كاغه زى 
رۆژنامه كــه  بــاڵو ده بێتــه وه  توانــراوه  
به هــۆى ئه نته رنێته وه  به خوێنه رى خۆی 
بگه یه نرێــت، بــۆ ئــه وه ى ئه وانــه ى كه  
ناتوانرێــت نوســخه  كاغه زیه كه یــان پێ 
بگه یه نرێت، له م رێگه یه وه  ده ســتیان به  

رۆژنامه كه  بگات و سودی لێوه رگرن.
5. لــه  رۆژنامه ى )نه وژیــن( به خاوى و 
نه رمى بابه ته كان نوســراون و گونجاندن 
و كاڵبونــه وه ى نه ریته  خراپ و كۆنه كان 

له به رچاو گیراوه .

* ره خنه  له رۆژنامه كه 
پســپۆڕ  كه ســانى  رۆژنامــه دا  لــه    .1
كارده كــه ن و ده نوســن زۆر یــان كه م, 
به اڵم له  )نه وژین( دا ئه و كه ســانه  جگه  
له كه مینه یه ك، پسپۆڕى كار و شاره زاى 

كارى رۆژنامه نوسی كارا نین.
بابــه ت  هه ندێــك  له رۆژنامه كــه دا   .2
هه یــه  چه ندینجــار دوبــاره  بوه تــه وه  و 
وایكــردوه   ئه مــه ش  باڵوكراوه تــه وه ، 
خوێنه ر بڕه وێنێته وه  و دوركه وێته وه ، بۆ 
نمونه : بابه تى به شودانى مناڵ....هتد.

نه وژیــن  له رۆژنامــه ى  پێمباشــه    .3
كه تایبه ته  به پرسی ژنان و منااڵن، كار و 
به دواداچونى باشــتر بكرێت له زانیارى و 
هۆشیارى په روه رده یی تایبه ت به  ژن له  
سه ركه وتن و دواكه وتن و هه ڵسه نگاندنى 
رابردو و ئێســتا, چونكه  »ده ســه اڵتى 
چــواره م« ده توانێــت رۆڵــی هه بێت له  

گه یاندنى ژن به پێگه ى خۆى.

* پێشنیاز بۆ رۆژنامه كه 
1. ده بێــت ناوه ڕۆكــى بابه تــه  هه مــه  
و  به چیــن  په یوه ندیــان  جــۆره كان، 
توێژه كانى كۆمه اڵنى خه ڵكه وه  هه بێت.

2. رۆژنامه  ده بێت ره خنه  هه زم بكات و 
به رده وام بێت له ســه ر شێوازى نوسینی 
نــه رم »وه ك كــه  )نه وژین( هه میشــه  

كردویه تى«.
3. له بــه ر ئــه وه ى  وێنه  »فۆتۆ« وه ك 
ئامرازێكى كاریگه ر له كارى راگه یاندن دا 
رۆڵ ده گێڕێت، وێنه كان وه ك ده رخستنى 
چاالكــى له زۆربه ى بــوارى ژیاندا ده بنه  
پاڵپشــتى راســتى روداو و به ســه رهاته  
جۆراوجــۆره كان، گێڕانــه وه ى مێــژو به  
وێنه ، گومــان الى نه وه كانى دواڕۆژمان 
دروستناكات، چونكه   وێنه كان ئاوێنه ى 
ئــه و واقعیه ن كه  رویانــداوه . له م روه وه  
ئه م پێشــنیازانه  بۆ بــره ودان به الیه نى 

وێنه  له  رۆژنامه كه دا ده كه م:
گوزارشــت  فۆتۆگرافیــه كان  وێنــه   ا. 
لــه  مانشــێت و ناونیشــانى بابه تــه كان 
ده كــه ن  الوه كیــه كان  ناونیشــانه   و 
هه یــه ،  له نێوانیانــدا  په یوه نــدی  و 
وێنــه    %30 لــه   دا   )نه وژیــن(  لــه  
وه رگیــراوه كان به ڕاده یه كــى مامناوه ند 
گوزارشت له مانشێت و ناونیشانى بابه ت 
و ناونیشــانه  الوه كیــه كان ده كه ن. له م 

ســه رده مى ئه نته رنێتــه دا گــه ر وێنه  و 
وشــه كان واقعى خودى زۆرێك له دیارده  
و  ســه رنجڕاكیش  بــن،  روداوه كان  و 
گرنگتــر ده بــن لــه الى خوێنــه ر، وێنه  
كرۆكى وشــه كانن، كاتێك وشــه  و وێنه  
تێكــه اڵو ده كه یــن، په یوه نــدى به هێز و 
راســته خۆ له نێوانیان دروســت ده بێت، 
پێویســته  گرنگى به وێنــه ى رۆژنامه كه  

بدرێت و په ره ى زیاتری پێبدرێت.
توێژینــه وه ى  تازه تریــن  به پێــی  ب. 
زانستى، ده بێت وێنه كان له  50% روبه رى 
رۆژنامه كــه  داگیــر بكه ن،  لــه و 50%یه  
ده بێــت 40% بــۆ وێنــه  فۆتۆگرافیه كان 
ته رخــان بكرێــت، چونكــه  زیندویــى و 
راســتگۆیی ده به خشێته  نوســراوه كان، 
ئه گــه ر له م روبــه ره ى ســه ره وه  كه متر 
بێــت، ســه رنجى خوێنــه ر راناكێشــێت 

به الى خۆی دا.
و  هه بێــت  وێنه گرێــك  پێویســته    .3
سه رنوسه ر ئه و وێنه گره ى هه ڵیده بژێرێت 
بــۆ وێنه  گرتنــى بابــه ت و روداوه كان، 
لــه  ئه ركــی وێنه گرتنــى رۆژنامه وانــى 
پێویســته   ئــه وه ى  و  شــاره زابێت  دا 

به ئه نجامى بگه يه نێت بۆ رۆژنامه كه .

وادی  رێكخــراوى  تیمــی  ئه ندامــى   *
ئه ڵمانى له  گه رمیان

له رۆژنامه كه دا 
هه ندێك بابه ت هه یه  
چه ندینجار دوباره  

بوه ته وه 

 رۆژنامه  
ده بێت ره خنه  

هه زم بكات
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