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نوســینگه كانى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی بێ ده سه اڵت ده كرێن

كچان پێشه نگى 
هه ڵمه ته كانى كۆكردنه وه ى 

هاوكاریین بۆ رۆژئاوا
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ژنانیش كه ڵه شاخ ده كه ن
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بۆ ئه وه ى له  یادمان 
نه چێت: له  نوگره  
سه لمان چی رویدا؟

2»»             

◘ نه وژین

لێپرسراوى نوسینگه ى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانى 
له  كه الر، رایده گه یه نێت: ده سه اڵتى 
به دواداچون و لێكۆڵینه وه كردن له  

دۆسیه كانى توندوتیژی دژ به  ژنان له  
ده ره وه ى خێزان، له وان وه رگیراوه ته وه  

و دراون به  پۆلیس.

رائید فریاد هیدایه ت، له میانه ى دیدارێكى 
رۆژنامه ى )نه وژین( دا كه  له م ژماره یه دا 
بــه وه ده كات  ئامــاژه   باڵوكراوه تــه وه ، 
نوســینگه كانى  وه كــو  ئــه وان  كارى 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژی خێزانیی، 
كه یســانه ى  لــه و  بوه تــه وه   قه تیــس 
په یوه ندیــان بــه  خێزانه كانــه وه  هه یه ، 
كه یســه كانى ژنانیش ته نیــا له و كاته دا 
وه رده گرن كــه  توندوتیژییه كه  خێزانیی 
بێــت، ئه گینا لــه  ده ره وه ى خێزان هه ر 
توندوتیژی و پێشــێلكاریه ك دژ به  ژنان 
رو بدات، كه یســه كانیان ره وانه ى ئه وان 

ناكرێت.
وتــى: بەپێی یاســای بەرەنگاربونەوەی 
ئــەو  ناتوانیــن  خێزانــی  توندوتیــژی 
کەیســانە ببینیــن کــە تیایــدا ژنان لە 
روبــەڕوی  خێزانەکانیــان  دەره وەی 
دەســتدرێژی و توندوتیــژی دەبنــەوە، 
تەنهــا لــە حاڵەتــی فریاکەوتــن نەبێت 
یاخود حاڵەتێکی تایبەت، ئەویش دواتر 
دۆســیەکەی رەوانە دەکەین و الی ئێمە 

نامێنێتەوە.
ئاماژه ى به وه شــكرد: »تاوەکو کەســی 
پلە چواری خێزان، توندوتیژی بەرامبەر 
ئافــرەت بــکات الی ئێمە دۆســیەکەی 

دەبینرێت و کاری بۆ دەکرێت«.
كــه   هیدایــه ت(  )فریــاد  رائیــد 
به ڕێوبه رایه تــى  وته بێــژی  هــاوكات 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانى 
گه رمیانیشــه ، پێیوایــه  واباشــتر بــوه  
ئه و كه یســانه  هه ر له الی نوسینگه كانى 
توندوتیژیــه وه   به ره نگاربونــه وه ى 
وه ربگیرایه ن و به دواداچونیان بۆ بكرایه ، 
چونكه  وه كخــۆی وتى: »کارمەندەکانی 

◘ نه وژین

كارگێڕێكى مه ڵبه ندى چوارى گه رمیانى 
یه كگرتوى ئیسالمی كوردستان ئه و 

بۆچونانه  ره د ده كاته وه  كه  پێیانوایه  
ئاینی ئیسالم سیاسه تكردنى بۆ ژنان 

حه رام كردوه .

گواڵڵه  عه بدولعه زیز پاڕه زانیی، له میانه ى 
دیدارێكى )نه وژیــن( دا ئاماژه  بۆ ئه وه  
ده كات، مێــژوى ئاینــه كان و به تایبه ت 
ئیســالم پڕه  له  نمونه ى به شداریی ژنان 
له  كاری سیاســیی، له و سۆنگه یه شه وه  
به پێویســتی ده زانێــت ژنان به شــداریی 

له كایه ى سیاسه ت دا بكه ن.

ده ڵێــت: »خــودای گــەورە هــۆکار و 
پاڵپشــتە بــۆ ئــەوەی ژنــان و پیاوانی 
موســوڵمان هاوکاربن بــۆ بەڕێوەبردنی 
ژیانی رۆژانە، چونکە ئەمەش بەشــێکە 

لەسیاسەت«.
ئــه و ئه ندامــه ى مه ڵبه نــدى گه رمیانــى 
يه كگرتــوى ئیســالمی كوردســتان، له  
دیداره كــه دا كــه  له  الپــه ڕه  )4(ى ئه م 
ژماره یــه  باڵوكراوه تــه وه ، داكۆكــى لــه  
به شــداريى ژنــان له  كايه ى سياســى دا 
ده كات و ده شڵێت: »سیاسەت بەشێکە 
لەژیانــی ئەم ســەردەمە، بۆیــە ژنیش 
کاری سیاســی  پیــاو  وەک  پێویســتە 
بکات، چونکە هەمــو پایەکانی ژیان بە 

ژن و پیاوەوه  بەڕێوەدەچێت«.

◘ نه وژین

پزیشكێكى پسپۆڕ هۆشداریی ده دات 
له  به شودانى كچان له  ته مه نى خوار 

18 ساڵ و ده ڵێت: رێژه یه كى به رچاوى 
ئه وانه ى له كاتى مناڵبوندا ده مرن، 

نه گه یشتونه ته  ته مه نى یاسایی.

د. هــودا محیه دین محه مه د، پزیشــكی 
پسپۆڕی نه خۆشیه كانى ژنان و مناڵبون 
و نه زۆكــی لــه  ســلێمانی، لــه  میانه ى 
راپۆرتێكــى ئــه م ژماره یــه ى )نه وژین( 
دا كه  لــه  الپــه ڕه  )6( باڵوكراوه ته وه ، 
جه ختده كاتــه وه  كه  به پێــی توێژینه وه  
زانســتیه كان )40%(ى مردنــی ژنانــى 

دوگیان، ئه وانه ن كــه  ته مه نیان له خوار 
18 ســاڵیه وه یه ، ئه مه  سه رباری ئه وه ى 
له بارچونــى منااڵنــى ئــه و ژنانه ش زۆر 

زیاتره .
له و راپۆرته دا چیرۆكى ژنێك باســكراوه  
كه  له  ته مه نى 11 ساڵی دا به شودراوه  و 
له ماوه ى 8 ســاڵ دا 8 مناڵی له بارچوه  
و كۆتاجاریش به ســه ر مناڵــه وه  گیانى 

له ده ستداوه .
به وته ى )د. هــودا محیه دین محه مه د(، 
ژن كــه  لــه  خــوار ته مه نی 18 ســاڵی 
دایــه ، هێشــتا جه ســته ی به ته واوه تــی 
گه شــه ی نه كــردوه ، بۆيــه  كــه  دوگيان 
ده بێت، مه ترســى له سه ر ژيانى خۆى و 

كۆرپه كه يشى دروست ده بێت.

كچان ده ربه ندیخان 
ده كه نه  ته خته ى شانۆ

7»»

»ئاین رێگه ى كاری 
سیاسیی به  ژنان داوه «

%40ى ئــه و ژنانه ى به مناڵبون 
ده مرن ته مه نیان خوار 18 ساڵه 

ئێمــە پســپۆڕیی تایبەتیــان هەیــە لە 
بەدواداچــون بــۆ کێشــە و گرفتەکانی 
ئافرەتــان، هەروەهــا لێکۆڵــەرەکان و 

پۆلیسەکان لە رەگەزی مێن کە ئەمەش 
خاڵێکی گرنگی دیکەی ترە.«

ژماره يــه دا  ئــه م  )3(ى  له الپــه ڕه  

نوســینگه ى  دیداره كــه ى   لێپرســراوى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانى له  

كه الر ده خوێننه وه .
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◘ نه وین، زریان محه مه د

له  پاش هێرشه كانى توركیا بۆ سه ر 
رۆژئاواى كوردستان و ئاواره بونى 
به شێكى زۆرى هاواڵتیان، وه كو 

به رپه رچدانه وه یه كى مه ده نیانه  بۆ ئه و 
داگیركارییه ، هه ڵمه تێك له  گه رمیانه وه  
بۆ بایكۆتكردنى كااڵى توركی ده ستى 

پێكردوه ، له نێو ستافی ئه و گروپه ى له  
پشت ئه م هه ڵمه ته وه ن كچێك هه یه .

تــه رزه  محه مــه د، ته مه نــى 24 ســاڵه  
ئه ندامێكــى  مامۆســتایه ،  پیشــه ى  و 
و  كااڵ  بایكۆتكردنــى  گروپــى  كاراى 
شــتومه كى توركیــه  لــه  گه رمیــان. له  
لــه   بــاس  دا،  )نه وژیــن(  دیدارێكــى 
هــۆكارى به شــدارییكردنى له م گروپه  و 

ئامانجه كانیان ده كات.
* ئــەم گروپــەی کە راتــان گەیاندوە، 

ئامانجتان چیە بە دیاریکراوی؟
ئــەم گروپــەی ئێمــە لــه  ســه روبه ندى 
ئــه وه  رامــان گه یانــدوه  كه  بە شــێکى 
نیشــتمانەکەمان لەجەنگێکــی خراپدایه  
لەگەڵ یەکێــک لەزلهێزتریــن هێزەکانی 
جیهان کــە دەوڵەتی تورکیایە، ئه مه ش 
وایكرد گروپێكى له و شێوه یه  رابگه یه نین 
و هاواڵتیــان هۆشــیاربكه ینه وه  و ئــه و 
په یامــه  بگه یه نیــن كــه  بەرگــری کردن 
لــە نیشــتمان تەنها بە چــەک ناکرێت، 
بەڵکــو هەریەکێــک لە ئێمــه  دەتوانین 
بەرگــری بکەین بە رێگایەکــی مەدەنی 
و بــێ ئەوەی هیــچ بارگرانیــەک بخەنە 
سەرشــانی خۆیــان، ئەویش لــە رێگای 
بایکۆت کردنی کااڵ و شتومەکی تورکی 
و ســەردانی نەکردنــی تورکیــا لەالیەن 

گەشتیارانەوە.
* چــی وایلێکردی بەتەنها وەک کچێک 

بێیتە ئەم گروپەوە؟
بــە ئەرکێکــی ئەخالقــی و مرۆڤایەتــی 
و نه ته وایه تیــم زانیــوە كــه  به شــدارى 
ئــه م گروپه  بكه م و ئەو کــۆت و بەندە 

◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

هۆڵێكى پڕ له  ژن و مناڵ له  بیابانێكى 
كاكى به  كاكى، له نێو ناڵه  و شیوه ن 
و گریان و له  ژێر ره حمه تى كه سانێك 

كه  گه ردێك میهره بانیان له  دڵ دا 
نه بوه . باسی نوگره  سه لمان ده كه ین، 
ئه و قه اڵیه ى ژنانى ئه نفالكراوی تێدا 

به ند بو.

لــه  پرۆســه ى ئه نفالــدا كــه  له  ســاڵی 
1987 ده ســتى پێكــرد و ســاڵی دواتر 
هــه زار  بــه  ده یــان  پێهــات،  كۆتایــی 
مرۆڤــى كورد لــه  ناوچــه  جیاوازه كانى 
روبــه ڕوى  كوردســتانه وه ،  باشــورى 
هه ڵمه تێكى گواستنه وه  و كۆكردنه وه  له  
كۆمه ڵگاى زۆره ملێ و پاشــان كوشــتن 
و زینده به چاڵكــردن بونه وه ، به شــێكى 
به رچاوى ئه و قوربانیانه ش، له  ناوچه ى 
گه رمیانه وه  بون، كه  زۆرينه یان له  ژن و 

مناڵ پێكهاتبون.
ژنانێــك كــه  لــه و هه ڵمه تــه  ره شــه دا 
رزگاریان بوه ، تائێستا و پاش تێپه ڕینی 
زیاتــر له  30 ســاڵ به ســه ر تاوانه كه دا، 
بــه  ناســۆر و خه مــه وه  ال لــه و رۆژانــه  

ده كه نه وه .
گەالوێــژ محەمــەد ســدیق، 50 ســاڵ، 
ســەر  رزگاری  ناحیــه ى  دانیشــتوى 
بــە کەالره ، لەگــەڵ دایکــی و دو برا و 
خوشــکێکی دا بــه ر شــااڵوى ئه نفــال 
كه وتون. باســی له  مانه وه یان له  نوگره  
ســه لمان ده كــرد و وتــى: لــە هۆڵێكى 
ســەعاتێک  رۆژانــە  بویــن،  داخــراودا 
بــۆ  دەبرایــن  و  دەرەوە  دەکراینــە 

كچێك ده یه وێت كااڵى توركی بایكۆت بكرێت

بۆ ئه وه ى له  یادمان نه چێت: له  نوگره  سه لمان چی رویدا؟

ســەحرایەک کە چواردەوری تەلڕێژ کرا 
بو، شەوانە تا بەیانی ده رگای زیندانەکە 
داخرا بو، ئەگەر هەمویشمان بمردینایە 

نەیان دەکردەوە.
باســی له وه ش كــرد ژنان ســەرەتا کە 
دەستگیر دەكران، حەپێکیان پێ دەدرا 
کــە رێگر بــوه  لــە چاالکبونی ســوڕی 

مانگانە و دەیوەستاند.
گەالوێژ، ئەوکات تەمەنی 19ســاڵ بوە، 
بــەو تەمەنە کەمەیەوە  ئەو هەمو ئازار 
و ناخۆشیەی چەشتوە، وتی: »هەرگیز 
ناکــەم  لەبیــر  ناخۆشــانە  رۆژە  ئــەو 
کــە خــەون و ئاواتــی من و خوشــک و 

براکانمی لەناو برد«.
شــوێنه ى  ئــه و  ســه لمان،  نوگــره  
ئه نفالكراوانــى تێدا ئاخنرابــو، یه كێكه  
لــه  كۆنترین به ندینخانه كانى عێراق و له  
بیابانێكى پارێزگاى )موسه نا( له  نزیك 

به  سنوری سعودیه  دروستكراوه .

تێکبشــێنم كه  پێیانوایــه  كچان ناتوانن 
هیــچ كارێــك بكــه ن یــان توانایه كــى 
ئه وتۆیان نه بێت تەنها لە ماڵەوە دانیشن 
و خۆیــان بێبەش بکــەن لە ئەنجامدانی 
کاری رێکخراوەی و سیاسی و نیشتمانی 
وه ك ره گــه زى به رامبه ر، بۆیه  بڕیارم دا 

به شداربم له م گروپه دا.
* چــی پەیامێکــت هەیــە بــۆ ژنانــى 
گه رمیــان لە بارەی بەشــداری کردنیان 

لەم جۆره  گروپ و کەمپینانه دا؟
داوا لەهەمــو ئــەو کەســانە دەکەم  کە 
رەگەزی مێن، بەربەستەکان تێکبشكێنن 
و بــە شــداری ئەم جــۆرە کارانە ببن و 
بونى خۆیان بســه لمێنن وەک مرۆڤێکی 
خــاوەن بڕیار، لەوە تێبگــەن کەئەرکی 

هەروەهــا  شــانه ،  لەســەر  مێژوییــان 
مافەکانیشیان بە هەوڵ و توانای خۆیان 
وەردەگیرێــت نــەک چاوەڕێــی رەگەزی 
بەرامبــەر بکــەن داواى مافەکانیــان بۆ 
بكه ن، یاخود هەندێــک رێکخراوی ژنان 
کــە حیــزب ئاراســتەیان دەکات کە لە 
چارەکە ســەدەی رابردودا نەیانتوانیوە 
بە الیەنی کەم شااڵوی ژنکوژی لەباشور 

کۆتایی پێبنێن.
گروپانــه   له مجــۆره   به شــداریكردن   *
دەکرێت ببێتە مایەی ئەوەی ژنان زیاتر 
لە پرســە سیاسی و نیشــتمانیەکان دا 

رۆڵ ببینن؟
بێگومــان نــه ك لــه  سیاســه ت، به ڵكو 
پێموایــە ئەمجۆرە کارانــە دەبێتە هۆی 

ئــەوه ی زیاتــر ژنــان بێنــە ناو پرســە 
رەنگــە  بــەاڵم  نیشتمانیه كانیشــەوە، 
کاتێکــی زۆری بوێت تاوەکــو ئەمجۆرە 
چاالکی و هەڵوێســتانە بە تەواوی لەناو 
ژنانــدا باڵو ببنــەوە، چونکە ئەم بابەتە 
پێوســتی بە دوبــارە پــەروەردە کردن 
هەیە لە فێرگەکان کە رەگەزی مێ وەک 
مــرۆڤ خۆی ببینێت و وەک مرۆڤ لێی 

بڕوانرێت.
* رۆڵــی کچان و بەشــداریکردنیان لەم 

گروپانەدا چەند بە گرنگ دەزانیت؟
بەدڵنیاییــه وە  گرنگــه  کچــان و ژنــان 
بەشــدار بــن لەمجــۆرە کەمپیــن و ئه و 
کارانه ی كه  لە شــێوەی گروپدا دەکرێت 
چونکــە  دەبێــت،  خــۆی  کاریگــەری 

ئــەو  کارەکان مەیدانیــە و ده توانێــت 
پەیامەی هەیەتی به ئاسان تر لە ژنان و 

کچانی تری بگەیەنێت. 
* لــه م گروپــەی کــە هەتانــه  چــۆن 

پەیامەکەتان بەهاواڵتیان دەگەیەنن؟
هەوڵده دەیــن لــە رێگای ریــکالم کردن 
هەروەهــا  و  مــااڵن  ســەردانیکردنی  و 
لــە رێــگای گفتوگــۆ كردنــى كــراوه  و 
له گــه ڵ هاواڵتیــان چ  ســیمیناره وه  چ 
له گــه ڵ بازرگانه كانى شــار، پێیان بڵێن 
كــه  کااڵی تورکــی نەکــڕن و نەیهێنــن 
بۆ باشــوری کوردســتان، بەڵکو پشــت 

بەواڵتانی تر ببەستن بۆهێنانی کااڵ.
* پێتانوایــە دروســتبونی ئــەم جۆرە 
گروپانە کاریگەری دەبێت لەسەر واڵتان 
بە تایبەت توركیا لە روی ئابورییه وه ؟

کاریگــەری  دڵنیاییــه وە  بــە  بەڵــێ، 
راســتەوخۆی دەبێــت لەســەر ئابــوری 
تورکیــا، چونکــە قەبــارەی بازرگانیان 
لەگــەڵ هەرێــم زۆرە، هــەر واڵتێکیــش 
ســەرەتای  بهێنــی  شکســت  ئابــوری 
له بــه ر  حکومڕانیەکەیەتــی،  شکســتی 
ئــه وه ى ســاغ نەبونــەوەی كااڵکان واتا 
لەدەست دانی متمانەی بازاڕ، کە دواجار 
دەبێتــە هــۆی داخســتنی کارگەکانیان 
و  بەرهەمیــان  کەمبونــەوەی  یاخــود 

باڵوبونەوەی بێکاری.

لــه و به ندینخانه یــه دا، ژنــان و منااڵنى 
ئه نفالكراو، جۆره ها ئازارى جه ســته یی 
و ده رونــی ده دران و بێبه ش ده كران له  

خواردن و خواردنه وه .
»ئازاری دەرونی زۆر دەدراین، مناڵ نان 
نەبو بیخوات، هەموکات مردو له  الماندا 
بو، کاتێک ئاومان دەهێنا تا بیخۆینەوە، 
)حەجــاج( بەســۆندە لێــی دەداین«. 

)حەنوشە حسێن( واى ده وت.
ئــه و ژنێكى ته مه ن 70 ســاڵه ، خەڵکی 
گوندی فەتاح ئۆمەری ســەر بە ناحیه ى 
عەرەبــە،  رەگــەز  بــە  و  ســەرقەاڵیە 
هاوســه رگیری لەگــەڵ کــوڕە کوردێــک 
دا کــردوە و وه ك هه مــو دانیشــتوانى 

گونده كه ى، به ر شااڵوى ئه نفال كه وتوه .
)حەنوشــە( له پێش هه ڵمه ته كه  دوگيان 
بــوه  و لــه  زيندانــى نوگــره  ســه لمان 
مناڵه كه ى بوه ، ئه ويش ناوی لێ دەنێت 
)دیــالن( لــه  ئاماژه یه كــدا بــۆ دیلێتى 
خۆیــان، لەبــەر نەبونــی جلوبەرگیــش 
ناچــار جلی مردوی لەبــەری مناڵەکەی 

كردوه .
وتــی: زۆربەیجار دەیان کرد بەقژمان دا 
و جنێویــان پێ ئەداین و ســوکایەتیان 
پێ دەکردین، دواجار پاش هەشت مانگ 

زیندانیی، ئازاد کراین.
ژنانى ئه نفــال ئه گه ر خۆیــان رزگاریان 
زۆری  به شــێكى  ئــه وا  بوبێــت، 

خێزانه كانیــان له ده ســتداوه ، دواى ئه و 
هه مو ســاڵه ش، هێشــتا چاو له  رێن بۆ 

هاتنه وه ى رۆڵه كانیان.
زەینەب نادر خدر، 98 ساڵ، دانیشتوى 
ناحیه ى رزگاریی ســه ر بــه  كه الره ، 14 
ئەندامــی خێزانەکــەی لە کــوڕ و کچ و 
نەوەکانــی ئەنفــال کــراون، بــەاڵم هەر 

چاوەڕێی گەڕانەوەیانه .
»لەزینــدان  وتــی:  )نەوژیــن(  بــۆ 
مناڵه كانمیان لێ جیا کردمەوە، ئێســتا 
دڵنیــا نیم ئایا فرۆشــراون یــان ئەنفال 
کراون، بــه اڵم هەمو شــەوێک خەونیان 
پێوه   دەبینــم، لەخەونمدا دەگەڕێنەوە 

نێو باوەشم«.

 هەمو شەوێک 
خەو به  

مناڵه كانمه وه  
دەبینم

گرنگه  ژنان بەشدار 
بن لەمجۆرە 

کەمپین و کارانه 

)ته رزه محه مه د(  له گه ڵ هاوڕێكانى له  كه مپيني بايكۆتكردنى كااڵ و شمه كى توركى
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◘ نه وژین، رێناس ساڵح

لێپرسراوی نوسینگەی 
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی خێزانی 
لەکەالر ئەوە ئاشکرا دەکات، بەهۆی 

کۆمەڵێک کەموکورتی لە یاسای 
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی خێزانی 

نوسینگەکانی توندوتیژی خێزانی، 
ناتوانن ئەو کەیسانەی ژنان ببین کە 

لەدەره وەی خێزانەکانیان روبەڕوی 
توندوتیژی و دەستدرێژی دەبنەوە.

رائیــد )فریــاد هیدایەت(، لێپرســراوی 
نوســینگەی بەرەنگاربونەی توندوتیژی 
وتەبێــژى  و  کــەالر  لــە  خێزانــی 
بەرەنگاربونــەی  به ڕێوبه رایه تــى 
گه رمیــان،  لــه   خێزانــی  توندوتیــژی 
لــە دیدارێکــی رۆژنامــەی  )نەوژیــن( 
دا، بــاس لــە هــۆکاری گۆڕانــکاری لە 
کاری بەڕێوبەرایەتــی و نوســینگەکانی 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژی دەکات و 
الیەنە نەرێنیەکانــی دەخاتەڕو، هەر لە 
دیدارەکەدا تیشک خراوەتە سەر گۆڕانی 
بارودۆخی ژنــان لە گەرمیان بە تایبەت 
ئەو الیەنەی کە هیچ حاڵەتێکی کوشتن 
و خۆکوشــتنی ژنــان لە ســنورەکە لە 
ماوەی نۆ مانگی یەکەمی ئەمساڵ تۆمار 

نەکراوە.

نوســینگەکانی  کــە  ســەرەتا   *
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی دەســت 
بەکاربــون بەرگــری تەواویان لــە ژنان 
دەکــرد، بــەاڵم دوترێــت ئێســتا کاری 
نوســینگەکانی توندوتیژی گۆڕاوە و کار 

بۆ خێزان به گشتى دەکات؟

لە هەرێمى كوردستان دا ساڵی)200٧( 
کــە ئــەم بەڕێوبەرایەتیانە دروســت بو 
کارەکانی بەدوداچون بو بۆ کێشــەکانی 
تایبــەت بــە ژنــان، دواتــر کە یاســای 
خێزانــی  توندوتیــژی  بەرەنگاربونــەی 
بەرقەرار بــو نــاوی بەڕێوبەرایەتیەکان 
گۆڕا بە بەڕێوبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی 
توندوتیــژی دژ بــە ئافرەتــان، ئەوکات 
دەبوایە کارمــان بۆ ئافرەتان بکردایە و 
لێکۆڵینەوەمان بۆ کێشەکانیان  بکرادیە، 
بــەاڵم لەبەر ئەوەی بە پێی یاســاکە لە 
پارێزگاکان دادگایەکی تایبەت دروســت 
کرا بەکێشەکانی خێزان، لە گەرمیانیش 
ئــەم دادگایــە هەیــە، کارەکان دوبارە 
گۆڕانی بەسەردا هات، بەشێوەیەک ئەو 
دادگانە هاتن بە پێی یاســاکە دەستیان 
بــە کارکردن کرد ئەو دەســەاڵتەیان لە 

ئێمە وەرگرتەوە.

بەڕێوبەرایەتیەکەتــان  نــاوی   *
بەرەنگاربونەی توندویژی دژی ئافرەتان 
و خێزانە، بەاڵم دەڵێن کارەکەمان تەنها 

لە چوارچێوەی خێزانە؟ ئەمە بۆچی؟
مەبەست لەم ناوە ئەوەیە ئەو کێشانەی 
روبــەڕی خێــزان دەبنــەوە چ پیاو بێت 
یاخــود ئافــرەت ئێمــە کاری لەســەر 
ئەکەین، لەبەر ناوەکەشی بە بەردەوامی 
ئــەو ئافرەتانــەی دێنــە الی ئێمە و لە 
دەره وەی خێــزان توندوتیژیان بەرامبەر 
کــراوە کەپێیــان دەڵێــن کەیســەکەت 
لێــرە وەرناگیرێت ئەو پرســیارەدەکەن 
لەگــەڵ  ئافــرەت  نــاوی  بۆچــی  کــە 

بەرێوبەرایەتیەکەتانە؟!

* کەواتە لێرەدا بۆ ناوی ژن جیاکراوەتە 

لە کێشەکانی خێزان؟
بــۆ ئــەم الیەنە گرفــت لە یاســاکەدایە 
بــەوه ی مــه دام نــاوی ئافــرەت هاتوە، 
دەبوایــە کێشــەکانی ئــەو ئافرەتانەش 
کــە لــە دەرەوەی خێــزان توندوتیژی و 
دەستدێژیان دەکرێتە سەر سکااڵکانیان 
ئێمــە  بەڕێوبەرایەتیەکانــی  لــە 

وەربگیریایەن.

ئێــوە بەهیــچ شــێوەیەک  * کەواتــە 
ســکااڵی ئــەو ئافرەتانــە وەرناگرن کە 
لــە دەره وەی خێزانەکانیــان روبــەڕوی 

دەستدرێژی و توندوتیژی دەبنەوە؟
بەرەنگاربونــەوەی  یاســای  پێــی  بــە 
توندوتیــژی خێزانــی نەخێــر ناتوانیــن 
ئەو کەیســانە ببینین، تەنها لە حاڵەتی 
فریاکەوتــن نەبێــت یاخــود حاڵەتێکی 
تایبەت ئەویش دواتر دۆسیەکەی رەوانە 

دەکەین و الی ئێمە نامێنێتەوە.

* ئەگــەر وایــە ئــەو ئافرەتانــە چۆن 
دەتوانن سکااڵ بکەن و الیەنی پارێزگاری 

کردن لێیان کێیە؟
دەبێــت ئــەو ئافرەتانەی لــە دەرەوەی 
خێــزان توندوتیژیــان روبــەڕو دەبێتــە 
لــە بنکەکانــی پۆلیــس ســکااڵ بکەن، 
ســکااڵ  ئێمــە  الی  بێنــە  ئەگەریــش 
بکــەن دواجــار دادگا بڕیــار دەدات بــە 
رەوانەکردنــی دۆســیەکانیان بۆ دادگای 
لێکۆڵینــەوە لەوێشــەوە بــۆ بنکەکانی 

پۆلیس.

ئــەم  نەرێنیەکانــی  کاریگەریــە   *
گۆرانکاریانە چیە؟

ئەمــە گاریگــەری نەرێنــی زۆری هەیە 

لێپرسراوی نوسینگەی بەرەنگاربونەی توندوتیژی خێزانی لە کەالر:
ناتوانین كه یسی توندوتیژی دژ به  ژنان له  ده ره وه ى خێزان ببینین

لەســەر کێشــە و گرفتەکانی ئافرەتان، 
چونکــە ئافرەتێــک پێــی خــۆش نیــە 
دۆســیەکەی بچێتــە بنکــەی پۆلیس و 
دادگای گشــتی، زۆر جــار بــەم هۆیــە 

سکااڵ تۆمار ناکات.

* ئەمــە گەیەنــەری ئەوەنیە یاســاکە 
پێویستی بە هەموارکردنەوەیە؟

یاســای بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی 
خێزانــی لە ســاڵی 2011 لــە پەرلەمان 
دەرچو، بــەاڵم کۆمەڵێــک کەموکورتی 
لەبــەر  کەجێگــەی ســەرنجە،  تێدایــە 
ئــەوەی ئەگــەر یاســاکە تایبــەت بــە 
خێزان بێت ئەوا نابێت کێشــەکانی ژنان  
وەربگرێــت، هەروەهــا ئەگــەر یاســاکە 
دژی  توندوتیــژی  بەرەنگاربونــەوەی 
ئافرەتان و خێزانە، دەبێت دۆســیەکانی 
توندوتیژی دژی ئافــرەت لە  دەرەوەی 
خێزانیــش وەبگریــن، بۆیــە پێویســتە 

گۆڕانکاری لە یاسەکەدا بکرێت.

* هەوڵەکانــی ئێــوە چیــە بــۆ ئەوەی 
دوبارە بتوانن وەک هاوکارێک بن بۆ ئەو 
ژنانه ى کە روبەڕوی توندوتیژی دەبنەوە 

لە دەرەوەی خێزانەکانیان؟
داواکاری خۆمانمــان گەیاندوەتە الیەنی 
پەیوەندیــدار، هەوڵێکیــش هەیــە بــۆ 
ئەوەی دوبــارە بتوانین ئەو ئافرەتانەی 
روبەڕوی توندوتیژی لە ناوخێزانەکانیان 
یــان دەرەوەی خێزانەکانیــان دەبنەوە 
دۆســیەکانیان بێتــەوە الی ئێمــە بــۆ 
ئەوەی بتوانین پاڵپشتێکی باش بین بۆ 
ئافرەتان، لەبەر ئــەوەی کارمەندەکانی 
ئێمــە پســپۆڕی تایبەتیــان هەیــە لــە 
بەدواداچــون بــۆ کێشــە و گرفتەکانی 
ئافرەتــان، هەروەهــا لێکۆڵــەرەکان و 
پۆلیسەکان لە رەگەزی مێن کە ئەمەش 

خاڵێکی گرنگی دیکەی ترە.

* لە قسەکانت ئاماژەت بەوەکرد تەنها 
دەتوانــن کار لەو کەیســانەدا بکەن کە 
ئەگــەر  لــە چوارچێــوەی خێزاندایــە، 

ئافرەتێــک توندوتیــژی بەرامبەر بکرێت 
تاوەکو کەســی پلە چەند کەیســەکەی 

بەخێزانی دادەنرێت؟
تاوەکــو کەســی پلەی چــواری خێزانی 
ئافــرەت توندوتیژی بەرامبەر بکات الی 
ئێمە دۆســیەکەی ئەبینرێت و کاری بۆ 
دەکرێت، بۆ پیاویش بە هەمان شێوەیە 
دێننــە  خێزانــی  ســکااڵیەکی  کاتێــک 

نوسینگەکانمان.

* بــە پێــی ئەو ئامارانــەی کە باڵوتان 
کردوه تــەوە شــەش مانگــی یەکەمــی 
ئەمســاڵ هیــچ حاڵەتێکــی کوشــتن و 
خۆکوشــتنی ژنــان لە گەرمیــان تۆمار 
نەکــراوە، ئەمە ئەو پرســیارە دروســت 
دەکات کــە هــۆکار گۆڕانــی بارودۆخی 
ژنانە یاخود تەنها ئامارێکە و رێکەوتە؟
لەم بابەتەدا وادەڕاوانین لە کوردســتان 
خەڵــک  گەرمیانــدا  لــە  بەتایبــەت  و 
گەشــتوه تە ئەو قۆناغەی کە کێشەکانی 
بــە گفتوگــۆ یاخــود پەنابردنــە بــەر 
یاســا چارەســەربکات، هەربۆیە ئەوەی 
تێبینیمــان کــردوە ســاڵ بەســاڵ ئەو 

رێژەیە کەم دەبێتەوە.

* بۆ حاڵەتەکانی سکااڵکردن بەگشتی 
گۆرانکاریەکان چیمان پێدەڵێن؟

تاوەکــو کرانــەوەی کۆمەڵــگا زیاتربێت 
ســکااڵکردن زیاتــر دەبێــت، هەربۆیــە 
بــە پێــی ئامارەکانی بەردەســتی ئێمە 
جــۆری  و  کــردوە  زیــادی  ســکااڵکان 
ســکااڵکانیش گۆڕانی بەســەردا هاتوە، 
بــەوەی ئێســتا ئافــرەت هەیــە دێتــە 
نوســینگەکانمان لەگەرمیــان، بۆ نمونە 
دەڵێــت: براکانم لە میرات بێ بەشــیان 
کــردوم کە ئەمە لەپێشــوتر ئافرەت بۆ 
ئەم بابەتانە پەنــای نەدەهێنایە دادگا، 
ئێســتاش زۆر ئافرەت هەیــە لە میرات 
بێبەش کراوە و  ســکااڵش ناکات، بەاڵم 
رۆژ بــە رۆژ ئافرەتــان زیاتــر ئاشــنای 
مافەکانی خۆیان دەبن و بە سکااڵکردن 

ناهێڵن مافیان پێشێلبکرێت.

یاسای 
بەرەنگاربونەوەی 

توندوتیژی کۆمەڵێک 
کەموکورتی تێدایە

تاوەکو کرانەوەی 
کۆمەڵگا زیاتر 
بێت سکااڵکردن 

زیاتر دەبێت
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◘ نه وژین

سفر و یه ك، ئه و ژماره یه یه  كه  
ژنانى گه رمیان نه یانتوانیوه  له  

نوێنه رایه تیكردنیان دا له  پارله مانى 
كوردستان دا تێیپه ڕێنن.

له ماوه ى 27 ساڵی كارى پارله مانتارى دا 
له  هه رێمى كوردستان، یه كێك له  سیما 
دیاره كانــى ئــه م ده زگایه ، هه ڵكشــانى 
پێبه پێی به شــداریی ژنان بوه  تیای دا، 
به شــێوه یه ك ژماره ى پارله مانتارانى ژن 

له  په نجه كانى ده ســته وه  هه ڵكشاوه  بۆ 
چاره ك و پاشان زیاتری پارله مانه كه .

پارله مانــى كوردســتان كــه  له  ســاڵی 
1992 دا دروســتبوه  و ئــه وكات نــاوى 
كوردســتان- نیشــتمانى  ئه نجومه نــى 
عێراق بوه ، تائێستا 5 خولی به خۆیه وه  
ســااڵنى:  لــه   خوله كانیــش  بینیــوه ، 
)1992، 2005، 2009، 2013 و 2018( 
بون. وه ك ده بینرێت له ماوه ى ســااڵنى 
1992 بــۆ 2005 كــه  ده كاته  13 ســاڵ، 
هه ڵبژاردنێكــى  هیــچ  پارله مانــه   ئــه و 
دیكــه ى ئه نجــام نه داوه تــه وه ، ئه ویش 

به كاریگه ریی شه ڕى ناوخۆوه .
تــر،  كایــه ى  زۆر  وه ك  و  به گشــتى 
پارله مانى كوردســتان له  ده ستپێكى دا 
ژمــاره ى پارله مانتارانــى ژنــى زۆر كه م 
و ســنوردار بوه ، به اڵم ئــه م رێژه یه  له  
خوله كانى داهاتودا هه ڵكشــاوه ، ئه ویش 
به كاریگه ریــی ئه و په یڕه وه  تازه یه ى كه  
بــۆ پارله مــان و هه ڵبژاردنــى پارله مان 
په ســه ند كران، بــه وه ى رێژه  و ژماره ى 
كورســیه كانى ژنانــى بــه  30%ى كــۆی 

كورسیه كانى پارله مان جێگیر كرد.
ئــه وه ى په یوه ندی به  نوێنه رایه تیكردنى 

◘ نه وژین، شۆخان محه مه  دساڵه ح

گواڵڵە عه بدولعه زیز پاڕه زانیی، 
کارگێڕی مەڵبەندی چواری یەکگرتوی 

ئیسالمی كوردستان لەگەرمیان، 
پێیوایه  سیاسه تكردن بۆ ژن له  

گه رمیاندا سه خته ، سه رباری ئه وه ش 
ژنان توانیویانە ئەو سەختی و 

لەمپەرانە تێپەڕێنن، ره دیشی ده كاته وه  
ئیسالم مافی كاركردن له  بوارى 
سیاسه ت دا له  ژن بسێنێته وه .

ئــه و مــاوەی 25 ســاڵە کاری حیزبــی 
ده كات، )نه وژیــن( بــۆ ئاگاداربــون له  
بۆچونه كانــى له باره ى ژن و سیاســه ت، 

ئه م دیداره ى له گه ڵ سازدا.
* تاچەند سەختە حزبایەتیكردن بۆ ژن 

لە گەرمیان؟
بەحوکمــی ئەوەی گەرمیــان تاڕادەیەک 
شــتانەی  ئــەو  کۆمەاڵیەتــی  کلتــوری 
عەیبەی زۆریان لەسەرە بەسەریدا زاڵە، 
هــه روه ك چونكــه  ناوچەیەکــی پەراوێز 
خــراو و دورەدەســته ، بۆ ژنــان عەیبە 
بوە بەشــداری سیاســەت بکــەن و رای 
خۆیــان هەبێت، بەاڵم دوای راپەڕین كه  
حیزبــەکان هاتنــە کایەی سیاســیه وه ، 
ژنیــش هاتــە پێشــەوە و هەوڵــی دا 
بێتــە نــاو کاری سیاســیه وه ، بێگومان 
ســەرەتای بۆ ژن سەخت بو، بەاڵم هەر 
کارێــک ســەخت و دژواریش بێت ئەگەر 
ئیرادە و ویســتت هەبێت و بەئەنجامەوە 
بڕۆیتــە ناویــه وه  ، هەمو بەربەســتەکان 
دەبڕیت. بەگشتی ژنان لەگەرمیاندا ئەو 

قۆناغەیان تێپەڕاندوە.
* پێتوایــە کارکردنــی ژن لــە بــواری 
حزبایەتــی دا لە گەرمیان ســەختر بێت 

لەچاو ناوچەکانی تر؟

* سیاســەت کردن لەگەرمیاندا قورس 
و سەختە، بەاڵم ژنان خۆیان توانیویانە 

ئەو سەختی و لەمپەرانە تێپەڕێنن.
* ژنانــی سیاســی لەگەرمیــان تاچەند 
لەئاســتی پێویستدان لەڕوی چه ندایه تى 

و چۆنایه تیه وه ؟
لــە ئاســتی ویســتی مندا نیــە، رێژەی 
ئــەو ئافرەتانە کەمــە کەخۆیان لەکاری 
سیاسی دەدەن، هەڵپەیان نیە و بە کەم 
رازین. به گشتى لەگەرمیاندا ژنان کەمتر 
نزیک به کاری سیاســی دەبــن، بۆنمونە 
لەشــارەکانی تــر ژن دەبێتــە وەزیــر و 
به ڕێوبه رى گشــتى و پەرلەمانتار، بەاڵم 
لێرە ئەمــە نابینرێت، ئه گەر هەشــبێت 
و  بەهــەوڵ  و  دەگمەنــە  و  کــەم  زۆر 
چاونەترســیی خــۆی بــوە، لەکاتێکــدا 
ژنانی گەرمیــان وەک ژنانی ناوچەکانی 

تر رۆشنبیر و تێگەشتون.
* یه كێك له  پاساوه كان بۆ كارنه كردنى 
ژن له  سیاسه ت دا، ئه وه یه  كه  پێیانوایه  

سیاسەت کاری ژن نیە؟
ئەو کەســانەی وادەڵێن بــە هەڵە لەژن 
تێگەشــتون، چونکــە کاتێــک خــودای 
گــەورە ژن و پیــاوی دروســت کردوە، 
هەردوکیــان تەواوکــەری ژیانــن، هیــچ 
یەکێکیــان به بــێ ئــەوی تــر نابێــت و 
بەهەردوکیــان  ژیانــە  ئــەم  تــەوەرەی 
دەچێتە پێشــەوە. سیاسەتیش بەشێکە 
لەژیانــی ئەم ســەردەمە، بۆیــە ژنیش 
کاری سیاســی  پیــاو  وەک  پێویســتە 
بــکات، چونکە هەمــو پایەکانــی ژیان 

بەژن و پیاوەوه  بەڕێوەدەچێت.
* هه ندێك ئاین وەکو بەربەست دەبینن 
لــەوەی ژن کار لە کایەی سیاســەت دا 

نەکات، تۆ ئەمە چۆن دەبینی؟
ئەمــەش هەڵەیەکــی زەقــى تــره ، من 
خــۆم ئاین هۆکار بوە بــۆ ئەوەی کاری 

گواڵڵە عه بدولعه زیز پاڕه زانیی:

پێویستە ژنیش وەک پیاو کاری سیاسی بکات

پارله مانتارانى ژن له گه رمیان: سفر و یه ك

سیاســی بکەم، چونکە خــودای گەورە 
دەفەرمێت: » َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت بَْعُضُهْم 
�أْولَِياُء بَْعٍضۚ  َي�أُمُروَن ِبْلَمْعُروِف َويَْنَْوَن َعِن اْلُمنَكِر«، 
واتــا ژنان و پیاوان پاڵپشــتن بۆ یەکتر 
بۆ ئەوەی شــتە خراپــەکان وه البنێن و 
شتە باشــەکان بهێننە ناو کۆمەڵگەکە. 
بۆیــە خودای گەورە هۆکار و پاڵپشــتە 
بۆئــەوەی ژنــان و پیاوانی موســوڵمان 
هاوکاربن بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی رۆژانە، 

چونکە ئەمەش بەشێکە لەسیاسەت.
* واتــا له  ئیســالم دا رێگــه  به م كاره  

دراوه ؟

لەقورئانی پیرۆزدا باسی ئافرەتانمان بۆ 
ده كات وەک )بەلقیس(، دایکی )عیسا( 
و هەروەها باسی )ئاسیا(مان بۆ دەکات 
کەچــۆن روبه ڕوی فیرعــەون بونەتەوە. 
لەسەردەمی پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( 
لەهــەر کار و غەزایەکدا ئافرەتی لەگەڵ 
خــۆی بردوە بۆ ئــەوەی پرس و راوێژی 
پــێ بــکات، وەک ئــەوەی جارێکیــان 
)ئوم ســەلەمە(ى لەگــەڵ خۆی برد بۆ 
فەتحــی مەککە، کــە پێغەمبەری خودا 
بەخەمبــاری هاتەوە نێــو خێوه ته كه ى، 
ئــوم ســەلەمە وتــی: چیــە؟ فەرموی: 

گوێم لێناگرن، وتى: هەســتە بڕۆ گوێی 
پێمــەدە و واجیباتــەکان بکە، پاشــان 

سەحابیەکان هاتن و دوای کەوتن.
* كاركردن له ناو حزبه  ئیسالمیه كان دا 

بۆ ژن چۆنه ؟
ئێمــە لەنــاو حیزبێکی ئیســالمی داین، 
زۆرێــك لــه  ســەرکردەکانی مەڵبەند و 
ئاستە بااڵکان ئافرەتن، کاتێک کەسێک 
بۆ پۆســتێک دیاری دەکەيــن لێهاتویی 
دەخوێنینەوە نەک ژن و پیاویی، جاری 
واهەیە ژنەکــە لەپیاوە کاندیدەکە زیاتر 

دەنگ دەهێنێت.

ژنانى گه رمیانه وه  بێت له و ئه نجومه نه دا، 
ئه وا رێژه كه  له  سفر و یه ك تێناپه ڕێت، 
چونكه  له  خوله كانى 27 ساڵه ى ته مه نى 
پارله مان دا، به شــداریی ژنانی گه رمیان 
یان نه بوه ، یان به  یه ك پارله مانتار بوه .
لــه  یه كــه م خــول دا له  ســاڵی 1992، 
به گشــتى رێــژه ى ژنــان كــه م بــوه  و 
نه گه شــتوه ته  10%ى ئه نجومه نه كه ، له و 
نێوه نده شدا ژماره ى پارله مانتارانى ژنى 
گه رمیان ســفر بوه  و هیچ نوێنه رێكیان 
نه بــوه ، لــه  كاتێكــدا هه ر لــه و خوله دا 
پیاوێــك ده بێته  ســه رۆكى پارله مان كه  

خه ڵكى گه رمیانه .
لــه  خولی دوه م دا له  ســاڵی 2005 دا، 
له كــۆی زیاتر لــه  26 پارله مانتارى ژن، 
ته نیــا یــه ك دانه یان خه ڵكــى گه رمیان 

ده بێت.
لــه  خولی ســێیه م دا له  ســاڵی 2009، 
ژماره ى پارله مانتارانى ژن هه ڵده كشــێن 
بۆ سه روى 35 پارله مانتار، به اڵم رێژه كه  
بــۆ ژنانــى گه رمیــان هــه ر وه ك خولی 
پێشو ده بێت و ته نها یه ك نوێنه رى ژنى 

ئه و پارله مانه  گه رمیانى ده بێت.
هه رچــی خولی چواره میشــه  له  ســاڵی 
2013، جارێكى دیكه  ژنانى گه رمیان بێ 

نوێنه ر ده مێننه وه  و له كۆی زیاتر له  30 
پارله مانتــار، هیــچ پارله مانتارێكى ژنى 

گه رمیان بونى نابێت.
له دواین خولیش دا كه  خولی پێنجه مه ، 
گه رمیــان یــه ك نوێنــه رى ژنــى هه یه ، 
ئه گه رچــی دو پارله مانتــاری دیكه شــى 
هــه ن كــه  لــه  ســنوره كه دا هاتونه تــه  
دونیــاوه ، به اڵم له ســه ر ناوچــه ى دیكه  
خۆیان بۆ ئه و ئه نجومه نه  كاندید كردوه .
به گشــتى وه كــو خســتمانه ڕو، له  پێنج 
خولــی پارله مانى كوردســتان دا، ته نها 
لــه  گه رمیانــه وه   ژن  پارله مانتــارى   3
هه ڵبژێردراون، له كاتێكدا هاوتاكانیان له  

پیاوان زۆر زیاتر بوه .
ئه گــه ر هــۆكارى ئــه م حاڵه تــه  نه بونى 
كاندیدی به هێزى ژن بێت یاخود نه بونى 
پێویســت  گرنگیپێدانــى  و  پاڵپشــتی 
له الیه ن حزبه كانه وه  به  كادیر و كاندیده  
ژنه كانى پارله مانى كوردستان، هیچ له و 
راســتیه  كــه م ناكاته وه  كه  به شــداریی 
ژنانى گه رمیانیش له كایه ى سیاســی دا، 
ئه گــه ر نه ڵێین الوازه ، ئه وا النیكه م كارا 
نیه  و ئه م بواره ش یه كێكه  له و بوارانه ى 
كــه  پێویســتیی بــه  كارله ســه ر كردنى 

جیدیی و به رهه مدار تر هه یه .

رێژه ى 
پارله مانتارانى ژن 
پێبه پێ  زياديان 

كردوه 

 له  5 خولی 
پارله مان، ته نها 3 
ژن له  گه رمیانه وه  

هه ڵبژێردراون
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ژنانكاركردنیانلهكهرتىحكومیپێخۆشتره

◘ نه وژین، ئاال عادل

زۆرجار ده وترێت ئه و ژنانه ى كارى 
ده ره وه  ده كه ن ناتوانن به  باشی 

كارى ماڵ ئه نجامبده ن و الیه نى دوه م 
فه رامۆش ده كه ن، به اڵم ئه و ژنانه ى 

له ده ره وه  كار ده كه ن، ئه م بۆچونه یان 
ئاوه ژو كردوه ته وه .

لەئێســتادا ژمارەیەکــی بەرچاو له  ژنان 
لــە دەرەوەی ماڵ کاردەکــەن کە جگە 
لە ســودی مادی مەبەســتێکی دیکەیان 
سەلماندنی توانای خۆیانە لە کۆمەڵگادا، 
كه  پێشتر کارکردنی ژن لەدەرەوەی ماڵ 

به  شەرم و عه یبه  ناوبراوه .

كارده كــه ن،  ژنانــه ى  ئــه و  به شــێكى 
كاركردنه كه یــان نه بوه ته  رێگر له به رده م 
ئه وه ى مناڵه كانیان به  باشــی په روه رده  
بكــه ن و گرنگییــان پێبــده ن، ئه مه ش 
هانیــداون بــۆ بــه رده وام بــون له ســه ر 

كاره كه یان.
دەریــا حەیــدەر، 32 ســاڵ، پیشــەی 
فەرمانبەرە، باس له وه ده كات لەکاتژمێر 
8ی بەیانیەوە تاوەکو کاتژمێر 2ی پاش 
نیــوەڕۆ دەوام دەکات و مناڵەكانیشــى 
دەوامی خوێندنگا دەکەن، تەواوی کاتی 
دوای نیوەڕۆ و شەوانى بۆ خێزانه كه ى و 
كارى ماڵه وه  ته رخانكردوه ، »گەرخۆت 
شــتێك  هەمــو  بااڵنســی  ژیرانــە  بــە 
رابگــری، لەپــاڵ دەوام کاتیــش هەیــە 

بــۆ خۆشەویســتی دەربڕین بــۆ مناڵ و 
ئەنجامدانی کاری ماڵەوه .

ئایــا  پرســیاره ى  ئــه و  وه اڵمــى  لــه  
لــەدەرەوە  دایکانــەی  ئــەو  زۆربــەی 
کار دەکــەن کەســێک هەیــە لەماڵــەوە 
یارمەتیدەریانبێــت لەپــەروەردە کردنی 
مناڵەکەیــدا؟ لەیال عەباس، 28 ســاڵ، 
دەڵێــت:  مامۆســتایە،  پیشــه ى  كــه  
»راســتە دەوام کــردن هیالکــی زۆرە، 
بەاڵم بێخەمم، چونکە دایکی مێردەکەم 

مناڵەکەم بۆ دەگرێت«.
به شێك له  دایکان پێیانوایە کاتەکانیان 
بەباشی رێکخســتوە و کاتیان بۆ دەوام 
و خێزان و مناڵیش داناوە، به اڵم هه شه  
پێیوایــه  كاركردنــى لــەدەرەوە کارێکی 

ناچارییه  و بوه تــە هۆی دورکەوتنەوەی 
ســاردبونەوەی  و  لەمناڵەکانــی 

خێزانەکه یان.
جوانــە ئەحمــەد، 35 ســاڵ، پیشــه ى 
یاریــدەدەری پزیشــکە، وتــی: رەنگــە 
ئیشێکی باشم هەبێت، بەاڵم زۆر ئاسودە 
نیــم، چونکــە مناڵەکــەم پــەروەردەی 
دەســتی خۆم نیە و تەواوی رۆژ لەیەک 
دورین، شــەوانیش بــەهۆی ماندوبونەوە 
ناتوانم به شى پێویست گرنگیی پێبده م.
ئه و خۆیشــی به  كه مته رخه م ده زانێت و 
ده ڵێت: بەهۆی ئیشەکەمەوە نەمتوانیوە 
وەک دایکێك گرنگی ته واو بە مناڵەکەم 

بدەم و کاتی پێبدەم.
بــه اڵم به شــێكى ئەو ژنانــه ى لەدەرەوە 

ژناندهتواننههمكاربكهنوههمدایكایهتى

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

»ماوەى 15 رۆژ لە كۆمپانیایەك كارم 
كرد، بەاڵم كۆمپانیاكە داخرا، بەو 

هۆیە منیش بێكار بوم، بۆیە بڕیارم 
داوه  ئەگەرلە كەرتى حكومى نەبێت 
چى تر كارنه كەم«. )شیالن( واى 

وت.

سەڕەڕاى ئیش كردنیان له  هه ردو كه رتى 
حكومــى و تایبه ت دا، به اڵم ژنان زۆرتر 
كاركردنیــان لــه  كه رتــى حكومیی یان 
گشتى پێخۆشتره ، ئه وه ش گرێده ده نه وه  

به  كۆمه ڵێك هۆكاره وه .
بە پێــى ئامارى بەڕێوەبەرایەتى ئامارى 
ســلێمانى، لە سەر ئاستى هەرێم رێژەى 
ئیش كردنى ژنان لە كەرتى تایبەت %8 
و نێــر 92%ە، بــەاڵم لە كەرتى حكومى 
%24ى فه رمانبه ره كانى له  ره گه زی مێن 

و 76%ی له  ره گه زی نێر.
ئەم ئامارە دەیســەلمێنێت ئیشــكردنى 
ژنان لە كەرتى حكومى، چوار ئەوەندەى 

كەرتى تایبەت زیاترە.
شــیالن ســابیر، 26 ســاڵ، مــاوەى 5 
ســاڵە خوێندنــى تــەواو كــردوە، بەاڵم 
دانەمــەزراوە، بۆیــە هەوڵــى كاركــردن 
دەدات لــە كۆمپانیایــەك، بەاڵم بەهۆى 
داخســتى كۆمپانیاكــە ناچاربــو واز لە 

ئیشەكەى بهێنێ.
بــۆ )نەوژین( وتى: چیتــر ناڕۆمەوە بۆ 
كاركــردن و گــەڕان بــە دواى كار دا له  
كه رتى تایبــه ت، چونكه  هیچ مەرجێكى 
تیــا نیــە كــە گەرەنتــى دانەخســتنى 
شــوێنەكە و ســەالمەتى گیانم بكرێت، 
هەوڵ دەدەم لە كەرتى حكومى شوێنێك 

بدۆزمەوە، ئەگەرنا هیچ كارێك ناكەم.
هــۆكار و پاســاوه كانى ئــه م حــه زه ى 

ژنــان جیاوازه ، ئه گه ر )شــیالن( له به ر 
گه ره نتــى به رده وامیــی كاره كه  حه ز به  
كه رتــى تایبه ت نــه كات، ئــه وا )دانیا( 
به هۆكارێكــى تر ئــه و كه رته ى پێ باش 

نیه .
دانیــا، كــه  نــاوى خــوازراوى كچێكــى 
جێگه یه كــدا  لــە  ســاڵه ،   19 تەمــەن 
مــاوەى مانگێــك كارى كــردوه ، بــەاڵم 
بەهۆى گێچەڵپێكردنــى لەالیەن خاوەن 

كارەكەیه وه ، وازى هێنا.
»خــاوەن كارەكەم پێــى دەوتم دەبێت 
بە دڵى من جــل لەبەر بكەى، هەروەها 

شــەوان تەلەفۆنــم بــۆ كردیــت ده بێت 
جوابــم بدەیتەوە، خاوەنــكار بەیانى تا 
ئێوارە من دەبینێت ئاخۆئیشــى چیە بە 
شەو قســەم لەگەڵ بكات؟ بۆیه  بڕیارى 
وازهێنانــم لە كارەكــەم هێنا«. )دانیا( 

واى وت.
له گه رمیانــدا كه رتــى تایبه ت بــۆ ژنان 
تاڕاده یــه ك نــوێ و تازه یــه ، مێــژوى 
كاركردنــى ژنان له  كه رتــى حكومی دا 
كۆنتره ، به اڵم له م چه ند ساڵه ى دواییدا 
رێــژه ى ئه و ژنانــه ى رویان لــه  كه رتى 
تایبــه ت كــردوه ، هه ڵكشــانى به رچاوى 

به خۆیه وه  بینیوه .
له پاڵ ئــه م زیادكردنه شــدا، به اڵم ژنان 
پتر كه رتى گشــتى به  په ســه ند ده زانن 

وه ك كه رتى تایبه ت.
رێكخراوێكــى  بەرپرســى  له مباره یــه وه  
ژنــان، هــۆكارى كەمى ژنــان لە كەرتى 
تایبــەت بۆبارودۆخــى كۆمەاڵیەتى و لە 
ئەستۆنەگرتنى ســەالمەتى گیانى ژنان 

دەگەڕێنێتەوە.
شەیما جەمال،بەرپرسى لیژنه ى رزگاریی 
كۆمەڵــەى ئافرەتانــى كوردســتان، بۆ 
)نەوژین( وتى: »ژنان لە كەرتى تایبەت 

دا گه رەنتــى ســەالمەتیان كەمتــرە، بۆ 
نمونە ئه گه ر لە كارگەیەكى پیشەسازى 
دا كاربكەن، ئه گه ر توشــی برینداریی و 
كێشــه یه ك هاتن، ئه وا كــه س به رپرس 

نابێت لێیان و مافیان نابێت«.
شــه یما جه مــال، هۆكارێكــى تــر بــۆ 
بارودۆخى كۆمەاڵیەتــى دەگەڕێنێتەوە: 
بــە  لــە خێزانــەكان رێگــە  »زۆرێــك 
كچەكانیــان نــادەن لــە مــۆڵ یــان لە 
كارگەیەك كاربكەن، ئەمەش هۆكارێكى 
تــرە لــەوەى ژنــان گرنگى بــە كەرتى 

تایبەت نەدەن«.

له گــه ڵ  توانیویانــه   دەکــەن،  کار 
هاوسه ره كانیان دا گونجاندنێك دروست 
و  كات  بتوانــن  به شــێوه یه ك  بكــه ن، 
گرنگیی تــه واو به  مناڵه كانیــان بده ن، 
به رچاویــان  رۆڵــی  پیــاوان  له مه شــدا 

ده بێت.
سۆران فەرهاد، 35 ساڵ، ده ڵێت: »خۆم 
و خێزانــم مامۆســتاین، خۆشــبەختانە 
دەواممان پێچەوانەی یەکترە، ئەوکاتەی 
ئــەو لەدەوامە من مناڵــەکان پەروەردە 
دەکــەم، کاتێــك خێزانــم دەگەڕێتەوە 
ماڵەوە من دەڕۆم، هیچ کێشەیەکمان نیە 
لەگــەڵ دەوامکردنــی و پەروەردەکردنی 

مناڵەکانمان«.
له به رامبه ر ئه م بۆچونانه دا، پسپۆڕێكى 
ده رونیــى پێیوایــه  ژن و پیــاو ده توانن 
وه ك یــه ك كار بكــه ن و گرنگییــش به  

خێزان و مناڵه كانیان بده ن.
ڤیــان یه دوڵــا، توێــژه رى ده رونى، بۆ 
)نه وژیــن( باس له وه  ده كات، كاركردنى 
ژن لــە دەرەوە  فشــارێکی زۆر لەســەر 
دەرونــی دروســت دەکات، بۆیه  له پاش 

كاركردن پێویسته  پشو بدات.
كار  لــە  کــە  »ژن  رونیده كاتــه وه : 
دەگەڕێتــەوە مانــدوە و پێویســتی بــە 
پشــودانە، چونکە هیالکــی وا لە مرۆڤ 
دەکات تواناكانــى كــه م بێتــه وه ، به اڵم 
ئه گــه ر بەجوانی کاتەکان دابەشــکەن، 
دەتوانن لەپاڵ ئیشکردن دا دایکایەتیش 

بکەن«.
)ڤیــان( دژى ئه و بۆچونه یه  كه  پێیوایه  
ژنــان له بــه ر مناڵه كانیــان واز له  كار و 
پیشــه ى خۆیــان بێنن، ده ڵێــت: »ژن 
هیچی لە پیاو کەمتر نیە، بۆچی پیاوان 
ئەتوانــن كاربکەن و باوکیش بن، ژنیش 
بەهەمان شێوە دەتوانێت هەم كار بکات 

و هەم دایکایەتی«.

خێزانەكان رێگە بە 
كچەكانیان نادەن 
لە كه رتى تايبه ت 

كاربكەن

ژنان لە كەرتى 
تایبەت دا گه رەنتى 
سەالمەتیان كەمترە
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

ژماره یه ك كچ له خۆبوردوانه  سه رقاڵی 
رێكخستن و جیاكردنه وه ى ئه و 

كۆمه كانه ن كه  له الیه ن هاواڵتیانه وه  
بۆیان هێنراوه ، ئه گه رچی ماندوبون به  
روخساریانه وه  ده بینرێت، به اڵم هێشتا 

دڵگه رم و مكوڕ له سه ر ئه نجامدانى 
كاره كه یان ده رده كه ون.

ئه و ژماره  كچ و ژنه ، به شداریی هه ڵمه تی 
و  هــاوكاری  و  كۆكردنــه وه ى خــۆراك 
كه لوپه لن بۆ رۆژئاواى كوردســتان، كه  
لــه  دواى هێرشــه كانى توركیا بۆ ســه ر 
ئــه و پارچه یه ى نیشــمان و ئاواره بونى 
بــۆ  هاواڵتیــان،  زۆرى  ژماره یه كــى 
ده ستگرۆییكردنیان له  چه ند ناوچه یه كى 
كوردستان، كه مپینی تایبه ت پێكهێنرا.

له  كه مپینه كه ى گه رمیان دا كه  سه نته رى 
چاالكى گه نجانى كه الر پێی هه ڵده ستا، 
كچــان رۆڵــی به رچاویان تێیــدا ده گێڕا 
و لــه  هه مو قۆناغه كانــى هه ڵمه ته كه دا، 

به شدارێكى كارا بون.
گروپــى  ئه ندامــى  كه ریــم،  شــه هال 
رۆژئاوایــن«  »هه مومــان  كه مپینــى 
لــە کــەالر، بــۆ )نه وژیــن( بــاس له وه  
كه مپینــه   لــه م  »ئامانجمــان  ده كات: 
بــۆ هــاوكارى كردنــى ئــه و كوردانــه ى 
رۆژئــاوا بــو كــه  توركیــا هێرشــه كانى 
ده ســتپێكردوه  بــۆ ســه ریان، ئێمــه ش 
وه ك به رپرســیارێتی و هاونه ته وه یيه ك 
هه ستاین به  كۆكردنه وه ى پێداویستى بۆ 

ئاواره كان«.
ســه نته رى  كارمه نــدى  كــه   ئــه و 
له وه كــرد  باســی  كــه الره ،  گه نجانــى 
ئــه وه وه   به هــۆی  به شــدارییكردنه كه ى 

كچان پێشه نگى هه ڵمه ته كانى كۆكردنه وه ى هاوكاریین بۆ رۆژئاوا

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

»لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان متمانەم 
بە هیچ كەس نەدەكرد، نازانم چۆن 
سەرلێشێواو بوم متمانەم بە كوڕێك 
كرد، بڕە پارەیەكى زۆرى لێ بردم 
و وازى لێهێنام«. دیالن، به  چاوى 

فرمێسكه وه  وای ده وت.

ئه و نمونه یه كه  له و كچانه ى كه  به  ناوى 
خۆشه ویســتیه وه  و لــه  رێگــه ى تــۆڕه  
له خشــته ده برێن،  كۆمه اڵیه تیه كانــه وه  
زۆری  پاره یه كــى  بــه وه ى  ده گات  تــا 

لێبسێندرێت.
لــه   كچــان  فریودانــى  حاڵه ته كانــى 
كۆمه اڵیه تیه كانــه وه ،  تــۆڕه   رێگــه ى 
ئــه م چه نــد  گه رمــى  باسوخواســێكى 
ســاڵه ى رابــردوه ، به تایبه تــى له گــه ڵ 

هه ڵكشــانى به كارهێنانى ئه م تۆڕه ، كه  
زۆرجار و بۆ مه رامی تایبه تى كچانى پێ 

له خشته ده برێن.
دیــالن، نــاوى خــوازراوى كچێكــى 26 
ســاڵه ، كه  نمونه ى یه كێكه  له و كچانه ى 

 له  رێگه ى ئه و تۆڕه وه  له خشته  براوه .
ئەو بە خه مباریه وه ، چیرۆكه كه ى خۆی 
بۆ )نه وژین( گێڕایه وه  و وتى: »من زۆر 
خۆم ده پاراست و نه ده كه وتمه  هه ندێك 
داوه وه ، بــه اڵم ئــەم كوڕەم بــە جیاواز 
دەبینى و دەموت لەو جۆرە كەسانە نیە 

فێڵم لێ بكات و جێمبهێڵێت«.
ئــه و كــوڕه ى كــه  لــه  رێگــه ى تــۆڕه  
ناســیویه تى،  كۆمه اڵیه تیه كانــه وه  
به رده وام بوه  له  قســه كردن له گه ڵی دا، 
هه تا هۆگری بوه ، پاشــان چه ند جارێك 

یه كتریان بینیوه  و ژوانیان كردوه .
)دیالن( بــەردەوام بو لــە باس كردنى 

بەسەرهاتەكه ى و وتى: »دواى ساڵێك 
لــە چونــە دەرەوەمان، رۆژێــك پێيوتم 
ئازیزەكــەم دایكم نەخۆشــە پێویســتم 
بــە 2 هــه زار دۆالره ، ئه گەر بتوانى بۆم 
بهێنیت ئەوا من لە خەم و خەفەت رزگار 
دەكــەى، منیش كوێرى خۆشەویســتیە 
درۆینەكانــى ئەو بــوم و بۆ رۆژى دواتر 

پاره كه م پێدا«.
لێره وه  كاروانى فریودان و له خشته بردنى 
ئــه و كچــه  بــۆ راكێشــانى پاره كانــى 
ده ســتپێده كات، تاوای لێدێت له ماوه ی 
كه متر له  2 ساڵ دا بڕی 10 هه زار دۆالر 

له و كچه  وه رده گرێت.
)دیالن( باســی له وه كرد كــه  هه رجاره  
و بــه  بیانــو و پاســاوێك پــاره ى لێی 
ویستوه ، ئه ویش چونكه  خۆشیویستوه ، 

پاره كه ى پێداوه .
بــه اڵم كاتێك ئیتر ئه وه ى ویســتویه تى 

لە رێگەى فه یسبوكەوە 10 هەزار دۆالر لە كچێك دەسه نرێت

لــه و كچه  به ده ســتیهێناوه ، ئه و كوڕه ى 
كه  ده بــو شاســواری خه ونه كانى بێت، 
)دیــالن( به جێدێڵێت و ده ســتبه رداری 
ده بێت، به ته نیا له ناو واقوڕمان و شۆكی 
هه ســتكردن به  فریودان و ده ستبڕین دا 

به جێی دێڵێت.
ئه م شــۆكه  واده كات ژیــان و تێڕوانینی 
ئــه و كچه  ســه رتاپا بگۆڕێت و خه مێكى 
له الیــه ك  بگرێــت،  یه خــه ى  گــه وره  
به وهۆیــه ى چه ند ســاڵێكى ته مه نى له  
خۆشه ویستیه كى درۆینه دا به فیڕۆ داوه ، 
له الیه كــى تریشــه وه  ده ســتى بــڕاوه  و 

پاره یه كى زۆری لێوه رگیراوه .
ئه م چیرۆكه ى كچه  گه رمیانیه كه ، به الی 
توێژه رێكــى كۆمه اڵیه تیه وه ، نمونه یه كى 
باشــه  بۆ ئــه وه ى كچان لــه  بونیادنانى 
لــه   دا  ســۆزداریه كانیان  په یوه ندیــه  
رێگه ى تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كانه وه ، چاوی 

لێبكه ن.
چۆمان ئەحمەد، توێژەری کۆمەاڵیەتی، 
بۆ )نەوژین( وتی: ئەم چیرۆکە دەچێتە 
چوارچێــوەی هەڵخەڵەتاندن لەژێر ناوی 
خۆشەویســتیی درۆینــەدا، کاتێــك لە 
روی دەرونــی و الیەنــی ســۆزداریه وه  
کچێک متمانە بە كــوڕان ده كات، به اڵم 
ئــه وان به  مه رامی دیكه  ســۆزداریه كه ى 

لێوه رده گرن.
ئه و توێــژه ره  باس لــه وه ش ده كات كه  
تــۆڕه  كۆمه اڵیه تیــه كان پــڕ بــون لــه و 
به سه رهاتانه ى كه  ده ستى كچانیان تێدا 
بــڕاوه ، هه ربۆیه  هۆشــداریی بــه  كچان 
ده دات كــه  ورد تــر و به رپرســیارانه تر 
ئــه و تۆڕانــه  به كاربهێنــن و لێنه گه ڕێن 
هه ست و ئاره زو ه كانیان، بۆڕ به  عه قڵ و 

بیركردنه وه یان بده ن.
به  دیوه كه ى تریشدا، پۆلیسی گه رمیان 
رێنمایی هه یه  بۆ كچان كه  له كاتى بونى 
كێشــه ى په یوه ندیــدار بــه و بوارانه وه ، 
ده توانن ســكااڵیان له ال تۆمار بكه ن، له  
بری ئه وه ى په نا بۆ رێگه ى نه خوازراوى 

دیكه  ببه ن.
مقــه ده م )عه لــى جەمــال(، وتەبێــژى 
)نەوژیــن( بــە  گەرمیــان،  پۆلیســى 
ى وت: به پشــت به ســتن بــه  ســكااڵى 
كه ســه كه  و له ســه ر فه رمانــى دادوه ر، 
ئێمــه  ده ســت بــه  گرتنه بــه رى رێكاری 
و  دۆزینــه وه   بــۆ  ده كه یــن  پێویســت 
ده ســتگیركردنى ئه و كه سانه ى كچان له  
خشته  ده به ن، ته نانه ت ئه گه ر كه سه كه  
چوبێته  ده ره وه ى واڵتیشه وه ، له  رێگه ى 
پۆلیســی نێوده وڵه تى )ئینته رپوڵ(ه وه  

هه وڵی ده ستگیركردنى ده ده ین.

ئەو كوڕەم بە 
جیاواز دەبینى و 
دەموت فێڵم لێ 

ناكات

 ئەمه  چیرۆکى 
هەڵخەڵەتاندنه  لەژێر 
ناوی خۆشەویستیی 

درۆینەدا

نیه  كه  كه مپینه كه  ســه نته ره كه یان پێی 
هه ڵده ستێت، به ڵكو وه كخۆی وتى: »له  
هه ر جێگه یه كى تر بكرایه  ئاماده بوم كه  

هاوكارییان بكه م«.
پــڕه   كــورد،  نزیكــی  و  دور  مێــژوى 
هــه ر  ده ربه ده ریــی،  و  ئاواره یــی  لــه  
ئــه م ئه زمونه شــه  وای لــه  هه ندێــك له  
كچــان كــردوه  دڵگه رمتر به شــداریی له  

كه مپنه كه دا بكه ن.
به شــدارێكى  محه مــه د،  ئیمــان 
كه مپینه كــه ى كه الر، بۆ )نه وژین( وتى: 
»خۆشــمان ئاوا ره ییمــان بینیوه، بۆیه  
كاتێك ئــه و دیمه نانه ى كاره ســاته كه ى 
رۆژئــاوام بینــی، بڕیارم دا به شــداریی 
لــه م كه مپینه دا بكه م بــۆ كۆكردنه وه ى 

پێداویستى بۆ ئاواره كانى رۆژئاوا«.
راكان جیاوازن له  باره ى به شداریكردنى 
كچــان و ژنــان لــه و كه مپینانــه ى كــه  
ئه نجــام ده درێن به  گشــتى له  گه رمیان 
»هه مومــان  كه مپینــى  به تایبــه ت  و 

رۆژئاواین«.
له  باره ى ئه وه ى تا چه ند كچان و ژنانى 
گه رمیان به شــداربون له  كه مپینه كه یان، 

)شــه هال( وتــى: »به شــدارى كچان و 
ژنــان زۆر بــاش بــو لــه  كه مپینه كه  و  
تیمــى گه ڕۆكیشــمان هه بو كــه  كچانى 
تێــدا بــو هاوكارییــان كۆكردوه تــه وه ، 
له گــه ڵ ئه وه ش گه رموگوڕییه كى زۆریان 
به  روخســاره وه  دیار بو كه  ده ریده خات 

چه ند گیانى هاوكارییان تێدایه «.
پێیشیوایه  زۆر گرنگه  كه  به  به رده وامى 
كچــان و ژنــان له مجــۆره  هه ڵمــه ت و 

كارانه دا به شدار بن.
به  پێچه وانــه ى )شــه هال(وه ، )ئیمان( 
تێبینــی و »گله یــی« هه بــو له ســه ر 
به ده مه وه هاتنى ژنان بۆ كه مپینه كه یان، 
هۆكاره كه شــى به ســته وه  بــه  داخراوى 
خێزانه كانــه وه  »به كه مــى ژنان و كچان 

به شــداربون لــه م كه مپینــه  كــه  بێن و 
هــاوكارى كۆ بكه نه وه ، هۆكارى ئه مه ش 
بــۆ رێگرى خێزانــه كان لــه  كچه كانیان 
ده گه ڕێنمه وه ، ئه گه رچى ئه وانه شــى كه  
به شدار بون به  گه رموگوڕییه كى زۆره وه  
پێشــوازییان لــه  هاواڵتیــان ده كــرد و  

گرنگیشه  به شدار و به رده وام بن«.
به پێى ئه و ئامارانه ى له  به رده ســتدان، 
له  ماوه ى 5 رۆژى كه مپینى »هه مومان 
رۆژئاوایــن« لــه  كــه الر، بــڕى 41 ته ن 
ســه ربارى  كۆكراوه تــه وه   خــۆراك 

پێداویستیه كانى دیكه .
نه به ز حه مید، سه رپه رشتیارى كه مپینى 
»هه مومان رۆژئاواین« له  شارى كه الر، 
بــۆ )نه وژین( وتــى: ئــه م كه مپینه  له  

الیه ن رێكخراوى مناڵپارێزى كوردســتان 
و رێكخراوى ســی دى ئــۆ و رێكخراوى 
فریادڕه ســه وه  ئه نجــام درا بۆ ماوه ى 5 

رۆژ.
ده شــڵێت: له و ماوه یه شــدا بــڕى )41( 
ته ن خــۆراك كۆكرانــه وه ، له گه ڵ 1250 
به تانــى، 218 فــه رش، 480 دۆشــه ك، 
پارچــه    3850 منــااڵن،  دایبــى   1050
جلوبه رگ و چه ندین پێداویستى دیكه .

ســه باره ت به  به شــدارى ژنان و كچانى 
كــه الر له  كه مپینه كــه دا، نه به ز حه مید، 
»به شــداریكردنى  له وه كــرد:  باســى 
كچانیش باش و دڵخۆشكه ر بو، رۆڵیان 
هه بــوه  و هاوكارێكى باش بون بۆمان و 
كاره كانیان به  گرنگ هه ڵده سه نگێنین«.

كچان له  رێگه ى 
تیمى گه ڕۆكه وه  

 هاوكارییان 
كۆده كردوه
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◘ نه وژین

ره نگه  هیچ سه رده مێك وه كو ئێستا 
سه رده مى چینینه وه ى خه اڵتى كار و 
به رهه م و ماندوبونى ژنانى نوسه ر و 

به تایبه ت ئه دیب نه بێت، چونكه  چه ند 
ساڵێكه  ژماره ى ئه و ژنه  نوسه رانه ى 

خه اڵتى به ناوبانگی ئه ده بیی 
به ده ستدێنن، له به رزبونه وه  دایه .

لــه م مانگه دا خه اڵتى نۆبڵ بۆ ئه ده بیات 
راگه یه نــرا، جیاواز له  ســااڵنى پێشــو، 
ئه مســاڵ 2 خــه اڵت پێشــكه ش كــرا، 
به وهۆیه ى ســاڵی پار خه اڵته كه  به هۆی 
بونى ئابڕوچونێكى سێكسی ئه ندامێكى 
لیژنــه ى خه اڵته كه وه  پێشــكه ش نه كرا، 
هه ربۆیه  ئه مساڵ براوه كانى خه اڵته كه  بۆ 
هه ردو ساڵی 2018 و 2019 ده ستنیشان 

كران.
خه اڵتى ســاڵی 2018 به ر ژنه  نوسه رى 
پۆڵه نــدى )ئۆلگا توكارچــوك( كه وت، 
هه رچــی خه اڵتى 2019یه ، به  نوســه رى 

نه مسایی )پیته ر هاندكه ( درا.
)ئۆلــگا توكارچــوك(، یه كێكــه  له ناوه  
دیاره كانى دونیای رۆمان له سه ر ئاستى 
ئه وروپــا و جیهــان، ئه و پێشــتریش له  
ســاڵی )2018( خه اڵتــى )مان پۆكه ر(
ى ئه ده بــی به ده ســتهێناوه  له به رامبه ر 

رۆمانه كه ى )Flights( دا.
نوســینه كانى ئه م نوســه ره  پۆڵه ندییه ، 
ئاوێزانه  به  خه یاڵ، ئه وه یشی له باره یه وه  
ده وترێــت ئه وه یه  كه  به رده وام ده یه وێت 
ســنوره  زانراو و ئاشــناكان بســڕێته وه  
و دژ و ناجۆریــه كان له تــه ك یه كــدا كۆ 

بكاته وه .
به وه رگرتنى ئه م خه اڵته  له الیه ن )ئۆلگا(

وه ، ژمــاره ى ئــه و ژنه  نوســه رانه ى كه  
خه اڵته كه یان وه رگرتــوه  به رز ده بێته وه  
بۆ 16 نوسه ر، هه روه ك سێیه م خه اڵتى 
ئه و بواره یه  له ماوه ى 7 ســاڵی رابردودا 
ژنــان به ده ســتى دێنــن، ئه مــه ش ئه و 
پێشــڤه چونه  ده رده خــات كــه  قه ڵه مه  
ژنه كان له  بوارى ئه ده ب دا له م سااڵنه ى 

دواییدا به ده ستیان هێناوه .
وه نه بێــت  به ره وپێشــه وه چونه   ئــه م   
ته نهــا له و جیهانــه دا قه تیس بوبێت  كه  
بــه  »رۆژئــاوا« ناســراوه ، به ڵكو په لی 
كێشاوه  بۆ رۆژهه اڵت و ئه و ناوچانه یشی 
كه  به  »جیهانى سێ« ناودێر ده كرێن.

به شــێوه یه ك ئه مســاڵ خه اڵتــى )مان 
پۆكه ر(ى ئه ده بی كه  یه كێكه  له  خه اڵته  
ناســراو و گرنگه كانى بــوارى ئه ده ب و 
به تایبه تــى رۆمان، به  ژنه  رۆماننوســی 

عومانى )جوخه  ئه لحارسی( درا.

دا  رۆمانه كــه ى  له به رامبــه ر  جوخــه ، 
خه اڵتــه ى  ئــه و  مانــگ«  »خانمانــى 
پێبه خشرا، رۆمانه كه یشی له  ساڵی 2010 
به  زمانــى عه ره بی نوســیویه تى، به اڵم 
ئه مســاڵ بۆ زمانى ئینگلیزی وه رگێڕدرا 
و چوه  كێبڕكێی به ده ستهێنانى خه اڵتى 
)مان پۆكه ر(ه وه  و سه ره نجام به ده ستى 

هێنا.
چیرۆكــى رۆمانه كه  باس لــه  واڵته كه ى 
عومــان«  »سوڵتاننشــینی  نوســه ر 
ده كات، بــه  مێــژوى ئه و واڵتــه ى كه نار 
ده ریــادا رۆده چێــت لــه  ناوه ندێــك بۆ 
بازرگانییكردن بــه  كۆیله وه  بۆ واڵتێكى 
به رهه مهێنه رى نه وت و ئه و گۆڕانكارییه  
بونیــادی  لــه   جیاوازانــه ى  و  گــه وره  

كۆمه ڵگاكه  دا به وهۆیه وه  روده دات.
سه رۆكى لیژنه ى دادوه ری خه اڵتى )مان 
پۆكه ر(، له  باره ى پێدانى خه اڵته كه یان 

◘ نه وژین

شه شه مین ڤیستیڤاڵی نێوده وڵه تى 
شانۆی شه قامی ده ربه ندیخان 

ئه نجامدرا و ژماره یه كى به رچاو لە 
كچانى ئه كته ر له  ڤیستیڤاڵه كه دا 

به شدار بون.

رۆژانى 22 تــا 2019/10/24، له  قه زاى 

ده ربه ندیخان، شه شــه مین ڤیســتیڤاڵی 
شــه قامی  شــانۆی  نێوده وڵه تــى 
ده ربه ندیخــان به ڕێوه چــو، كه  ســااڵنه  
هونــه ری  و  رۆشــنبیری  به ڕێوبه رێتــى 

شاره كه  ئه نجامی ده دات.
له  ڤیســتیڤاڵی ئه مســاڵدا له  10 شاری 
و  واڵت   8 و  كوردســتان  هه رێمــى 
شــاری دیكــه ى دەرەوەی هەرێم گروپه  
و  كردبــو  به شــدارییان  شــانۆییه كان 

نمایشــه كانیان لــه  شــه قام و شــوێنه  
گشتیه كانى ئه و شاره  نمایش كرد.

ئه وه ى جێگاى ســه رنجی به شداران بو، 
به شــداری به رچاوى كچانــى ئه كته ر بو 
لــه  شــانۆگه رییه كان دا، به شــێوه یه ك 
زۆرینــه ى ره هاى نمایشــه كان ئه كته رى 

كچ رۆڵی تیایدا ده گێڕا.
بــه   نواندنیــش  خه اڵتــی   4 هــه روه ك 
كچانــى ئه كتــه ر درا، دوان بۆ به رهه مه  

ناوخۆییــه كان و دوانیــش بــۆ به رهه مه  
بیانیه كان.

هه رچی به رهه مه  ناوخۆییه كانى هه رێمى 
یه کــه م  خه اڵتــى  ئــه وا  كوردســتانه ، 
باشــترین ئه کته ری کــچ  درا به  )رۆزانا 
فه رهاد( له  شــانۆیی )چه ند دیمه نێکی 

جیاواز( به رهه مى گروپی هه ولێر.
خه اڵتــى دوه م باشــترین ئه کتــه ری کچ 
له  به رهه مــى ناوخۆيیش درا به  )زریان 

عه ولحه کیــم( لــه  شــانۆیی )باویلکــه ( 
به رهه مى گروپی هه ڵه بجه .

خه اڵتــى یه که م باشــترین ئه كته رى كچ 
لــه  به رهه مــه  ده ره كیه كانیــش، درا به  
)نه ســته ره ن موحه مه دی( له  کرماشان- 

ئێران.
خه اڵتى دوه م باشترین ئه کته ری کچیش 
درا بــه  )ماریــا جــۆس گوێریــرۆ( لــه  

ئیسپانیا.

كچان ده ربه ندیخان ده كه نه  ته خته ى شانۆ

ژنان خه اڵته  جیهانیه كانى ئه ده بیات ده چننه وه 

به و رۆمانــه ، ده ڵێت: »خانمانى مانگ، 
كارێكــى ئه ده بیــه  كــه  له  یــه ك كاتدا 

هه ست و عه قڵ داگیر ده كات«.             

له  حه وت ساڵ 
دا 3 ژن خه اڵتى 
نۆبڵى ئه ده بييان 

بردوه 
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

چیرۆكى ئەو ژنانە زۆرن كه  كوژراون 
و بە سوڵحى عەشایەرى بكوژەكەیان 

شاردراونه ته وه  و كەیسەكەیان لە 
دادگا داخراوە و جارێكى دیكە باس 

نەكراونەتەوە.

لەهەرێمى كوردســتان له  پرسى ژنان دا 
تائێستاش كار بە ئاشته وایی »سوڵحى« 
عەشایەرى دەكرێت، ئه مه ش لەهەندێك 
كات دا ده بێته  هۆی په رده پۆشــكردنى 
تاوانه كــه  و به الڕێدابردنــى و دواتریــش 

داخستنى كه یسه كان.
وەفــا، نمونــەى یەكێــك لــەو ژنانەیــە 
لەالیەن مێردەكەى هەڵواسراوە لەماڵەوە 
و خنكێنــراوە، به اڵم دواتر كەیســەكەى 
خۆكوشــتن  بــۆ  هەوڵــدان  بەنــاوى 
یــه كال كراوه تــه وه ، به هــۆی ســوڵحی 
پێده هێنرێت  كۆتایــی  عه شایه ریشــه وه  
و هاوســه ره كه ى كــه  تۆمه تبــاره  بــه  

كوشتنى، ده ربازی ده بێت.
پارێــزەر،  نەجیــب،  شــێخ  ئەشــواق 
ســەبارەت بە شــاردنەوەى كەیسەكانى 
ژنان بۆ )نەوژیــن( وتى: كەیس هەبوە 
ژنەكە خنكاوە یان كوژراوە، بەپێى ئەو 
لێكۆڵینەوانەى لــەدادگاكان دا دەكرێت 
و بەدواداچونى بۆ دەكرێت، دەركەوتوە 
ژنەكــە خــۆى ئــەم كارەى نەكــردوە، 
بەڵكــو لەالیــەن مێردەكەى یان كەســە 

نزیكەكانیه وه  كراوە.
وتیشى: »دواتر بە ناوى هەوڵدانى كارى 
لەو شــێوەیە بۆ خۆكوشتن و تێكچونى 
بــارى دەرونــى كوژراوەكە، كەیســەكە 
عەشــایه رى  ســوڵحێكى  و  گــۆڕدراوە 
دەكرێت و چیتر باسیشى ناكرێتەوە«.

◘ نه وژین، رۆژان محەمەد رەشید

له ژورێكی خامۆش دا كه  ته نها چرایه ك 
به  كزی ده گڕا، )ره زیه (ی ته مه ن 

)11( ساڵ دانیشتوه ، جلێكی كوردی 
سورى له به ردایه  و پارچه  په ڕۆیه كی 

سپی له باوه شدایه ، هۆن هۆن فرمێسك 
به چاویا دێته خواره وه ، دایك و پوری 
به  به رده وامى به  گوێیدا ده چرپێنن 
و »ئامۆژگاریی« ده كه ن بۆ ئه وه ى 
ده بێت له م چه ند كاتژمێر و رۆژانه ى 

داهاتودا چی بكات.

ئــه و هه م بــه  مناڵی و پێنه گه یشــتویی 
به شــو ده درێت، هه میش له  بری خوێن 
ده درێــت، خێزانه كــه ى بــۆ كڕینــه وه ى 
ژیانــى براكــه ى كه  پیاوێكى كوشــتوه ، 
له گه ڵ خێزانى كوژراوه كه دا رێكده كه ون 
بــه وه ى )ره زیه (یان بده نــێ و ئه وانیش 
ده ستبه ردارى كوشتنى كوڕه كه یان بن.

چیرۆكى ئه مجۆره  له  هاوســه رگیرییه  له  
كۆمه ڵــگادا نامۆ نیه ، به اڵم له ئێســتادا 
لقێكــى ئــه م هاوســه رگیرییه  زۆر كــه م 
بوه تــه وه ، كــه  ئه ویش له بــری به خوێن 
دانــه ، به اڵم لقه كه ى تر كه  به  شــودانى 
كچانه  له  ته مه نى مناڵ و پێنه گه یشــتو 
دا، هێشــتا هــه ر بونــى هه یــه  و  بگره  

بره ویشی په یدا كردوه ته وه .
راپۆرتێكی رێكخراوی یونســێف تایبه ت 
به  پاراســتنى منــااڵن، ئامــاژه ی به وه  
كــردوه  كــه  12 ملیــۆن كــچ له خــوار 
ته مه نی 18 ســاڵیدا به شودراون، ئه گه ر 
هه وڵدانه كانیــش بــۆ روبه ڕوبونه وه یــی 
خێرانه كرێتــه وه ، ئــه وا رێژه كــه  بــه رز 

ده بێته وه  بۆ  150 ملیۆن.
پاســاوه كانى ئه م جۆره  هاوسه رگیرییه  

جۆراوجۆرن، زۆرجاریش والێكده درێته وه  
كه  له بــه ر به رژه وه ندی خودی كچه كان، 

خێزانه كان ئه م كاره  ده كه ن.
پســپۆڕی  به رواریــی،  عه بدولســه الم 
كۆمه ڵزانــى لــه  زانكــۆی ســه اڵحه دین، 
پێیوایه  ئه م پرســه  لــه  زۆر كۆمه ڵگاى 

جیهاندا بونى هه یه .
به شــودان  بــه زۆر  »حاڵه تــی  وتــی: 
كۆمه ڵگایــی  به ربــاوی  حاڵه تێكــی 
مرۆڤاییه تییــه  و كۆمه ڵــگای كوردیــش 
به دورنییه  لێى، هۆكاره  سه ره كیه كه یشی 
ده گه ڕێتــه وه  بــۆ كلتور كــه  ئه مه  له ناو 
كلتوری كورده واریی دا چه سپاوه  ده بێت 

كچ به زویی هاوسه رگیریی بكات«.
ئه و شاره زایه ى كۆمه ڵزانى، هۆكاری ئه م 
زو به  شــودانه ى كچان گرێده داته وه  به و 
ترســه ى كه  كۆمه ڵگا لــه  »قه یره بون« 
به خاڵێــك  قه یره یــی  وتــى:  هه یانــه . 
داده نرێت له  كۆمه ڵگادا كه  ناپه ســه نده  

و زۆرجار توشی تانه و توانج ده بنه وه .
بــه م  ناچــار  )ره زیــه (ى  ئــه وه ى 
هاوســه رگیریه  كــرد، نــه  تــرس بوه  له  
قه یره یــی و نــه  شــونه كردن، به ڵكــو 
توندوتیژی و زه بر و فشاری خێزان بوه  
كــه  ئه وى به  بێ ویســتی خۆی داوه  به  
پیاوێك كه  45 ساڵ له خۆی گه وره تره .

پێیوایــه   به رواریــی،  عه بدولســه الم 
ســه ركه وتو  هاوســه رگیرییه   ئه مجــۆره  
سه ره تاكه ی  »هاوســه رگیرییه ك  نابێت 
به زه برو زه نگ و زۆر و توندوتیژیی بێت، 

به دڵنیاییه وه  باشی لێناكه وێته وه «.
گه ورانــه ى  مه ترســیه   لــه و  یه كێــك 
ره دكردنــه وه ى  لــه   شــاره زایان  كــه  
هاوســه رگیریی پێشوه خته  و به شودانى 
كچــان لــه  ته مه نــى مناڵــی دا جه ختى 
لێده كه نــه وه ، ئــه و كێشــه  گه ورانه یــه  

سوڵحەعەشایەرییەكانبكوژانىژناندهپارێزن
ئەنجامدانى ســوڵح تاوەكو ئێستا لەناو 
كۆمەڵــگاى كــوردى دا بونــى هەیــە و 
ســوڵحەكان زیاتر له  كه یســه كانى گیان 
له ده ستدان به هۆی روداوه كانى هاتوچۆ 
بــه اڵم  دا ده كرێــت،  و هاوشــێوه كانى 
هەندێكجاریــش بۆ شــاردنەوەى بكوژى 

ژنانیش په نا بۆ ئەم كارە دەبرێت.
بەڕێوەبەرایەتــى  ئامــارى  بەپێــى 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژى خێزانى 
لە گه رمیان، له  ســاڵی پاردا 2 حاڵەتى 
كوشتنى ژنان و 3 حاڵه تى خۆكوشتنى 
ژنان تۆماركراوه ، به اڵم له مســاڵ دا هیچ 
حاڵه تێكى هاوشــێوه  تۆمار نه كراون له  

سنوره كه دا.

رێكخراوه كانــى ژنان بــاس له وه ده كه ن، 
هەوڵیــان داوە بــۆ كەمكردنــەوەى ئەم 
پێویســت  بەپێــى  بــەاڵم  حاڵەتانــە، 

كاردانەوەى نەبوە.
لقــى  بەرپرســى  غەفــور،  شــوكرییە 
گەرمیانى یەكێتى ژنانى كوردستان، بۆ 
)نەوژیــن( دەڵێت: زۆر جــار كۆبونەوە 
و ســیمینارمان كردوە بۆ كەمكردنەوەى 
ئەو حاڵەتانە و نەشــاردنەوەى بكوژانى 

ژنان و هۆشیاریمان داوە.
كــه   ده كاتــه وه   جه ختیــش 
كه یســه كانى  »دیزه به ده رخۆنه كردنى« 
به رچــاوه   حاڵه تێكــى  توندوتیــژی، 
ژنەكــە  دەســتى  هەبــوە  »كەیســمان 

شــكێنراوە و بەنزین كراوە بەسەرى داو 
ســوتێنراوە، كەیســەكەىش داخراوە و 

بكوژەكەشى نەگیراوە«. 
ئه و به رپرســه ى یه كێتــى ژنان، هێماش 
بــه وه ده كات كــه  هه ندێــك بۆشــایی له  
یاســاكان دا هه یــه ، وایكــردوه  بكوژان 
سزاى خۆیان وه رنه گرن »كێشەى ئێمە 
ئەوەیە هەتاوەكو ســكااڵ نەكرێت كەس 
دەســتگیر ناكرێت، یاسایەك نییە باس 
لە دەســتگیركردنى ئەو كەسانە بكات، 
تەنانەت تۆمەتبار خۆى رادەستى دادگا 
كردوە دادگاش دەســتگیرى نەكردوە«. 

)شوكریە( واى وت.
له  یاســاى ســزادانى عێراقى ژمارە 111 

ى ســاڵى 1969 ماددەى 248، باس لە 
ســزاى شــاردنەوەى تاوانــەكان دەكات 
و ســزاكەى بــه  2 ســاڵ بەنــد كــردن 
ده ستنيشــان كــردوه  بۆ هەر كەســێك 

سوڵح بكات و تاوانەكان بشارێتەوە.
فریاد هیدایەت، وتەبێژى به ڕێوبه رایه تى 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژى خێزانى 
لەگەرمیــان، بــۆ )نەوژیــن( دەڵێــت: 
»هەر كەیسێكى كوشــتن هاتبێتەالمان 
بەپێى یاســا بەدواداچونمان بۆكردوە و 
بكوژانمان دەستگیركردوە و سزا دراون، 
بەاڵم خزمــى بكوژ یان كوژراو نەیەوێت 
ســكااڵ بكات یان ســكااڵكە وەرگرێتەوە 
لەدەرەوەى دادگا سوڵح بكات بەرامبەر 
پارە یان هەر شتێكى تر، ئێمە ناتوانین 
هیــچ كارێك بكەین و ئــەوە مافى تاكە 

كەسییە«.
بــه  رای ئەندامێكــى ئەنجومەنــى بااڵى 
كاروبارى خانمانى هه رێمى كوردســتان،  
ســوڵحكردن كارێكى خراپ نیه ، ئه گه ر 

نه بێته  هۆی داڵده دانى بكوژانى ژنان.
پەروین حەســەن، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
ســوڵح كــردن شــتێكى خــراپ نییــە، 
ئەوەى كێشــەیە تەداخولكردنى سەرۆك 
خێڵەكانــە كــه  دەبنە هــۆى داڵدەدانى 
بكوژانى ژنان و تەســلیم نه كردنه وه یان 

بە دادگا.
كوردســتان  »لەهەرێمــى  وتیشــى: 
سوڵحى عەشایەرى زۆر بو به تایبه ت لە 
شــوێنە كۆمەاڵیەتییەكان دەكرا، ئەگەر 
مەكتەبــە كۆمەاڵیەتییەكان نەمێنێت كە 
چارەســەرى كێشــەكان لەوێ دەكرێت، 
ئەوە دەكرێت ســوڵح نامێنێت و یاســا 
ســەروەر دەبێــت، ئێمــەش هەوڵمــان 
داوە بۆ كەمكردنەوەى ئەو ســوڵحانە و 

نه مانى«.

ئاكامی زو به  شودانى كچان...

لهپاشلهبارچونى8كۆرپهله،بهسهرمناڵهوهگیانىسپارد

كه له ســه ر ته ندروســتى خــودی كچه كه  
دروســتى ده كات، تــا ده گات بــه وه ى 

ژیانی لێبسێنێته وه .
ره زیــه , كه  له  رێگه ى خوشــكه كه یه وه  
چیرۆكه كه یمــان  و  ســه ربورده  
ئــه و  قوربانیه كــى  پێگه یشــته وه ، 

هاوسه رگیرییه یه .
وه ك خوشــه كه كه ى باســی لێوه كــرد، 
ره زیه  له ماوه ى 8 ســاڵی هاوسه رگیریی 
دا، 8 جــار مناڵــی له بــار چــوه ، هه تا 
ســه ره نجام له  ته مه نی 19 ســاڵی دا و 
به سه ر له  دایكبونى كۆرپه كه یه وه  گیانى 

سپارد.
ئــه م حاڵه تــه  ئه گــه ر بــۆ خوشــك و 
به شــێك له  خێزانه كه ى )ره زیه ( بوبێته  
كۆســت و روداوێكــى ناخــۆش، ئــه وا 

ده ره نجامێكــى  شــاره زایانه وه   بــه الی 
پرۆســه یه كى  هه مــو  چاوه ڕوانكــراوى 

هاوسه رگیریی پێشوه خته یه .
د. هــودا محیه دین محه مه د، پزیشــكی 
پسپۆڕی نه خۆشیه كانى ژنان و مناڵبون 
و نه زۆكی له  ســلێمانی، جه ختده كاته وه  
كه  به پێی توێژینه وه  زانستیه كان )%40(
ى مردنــی ژنانى دوگیــان، ئه وانه ن كه  
ته مه نیان له خوار 18 ســاڵیه وه یه ، ئه مه  
سه رباری ئه وه ى له بارچونى منااڵنى ئه و 

ژنانه ش زۆر زیاتره .
له  باســكردنى هۆكارى ئــه م حاڵه ته دا، 
ئه و پزیشــكه  رونیده كاته وه  دایكه كه  كه  
له  خوار ته مه نی 18 ساڵی دایه ، هێشتا 
جه سته ی به ته واوه تی گه شه ی نه كردوه  
و نه گه شــتوه ته  قۆناغــی پێگه یشــتن، 

هه ربۆیــه  مناڵه كــه ش كه  له ســكیایه تی 
پێویســتی خــۆی له و جه ســته  گه شــه  
ســه ره نجام  وه رنه گرتــوه ،  نه ســه ندوه  
مناڵێكــی نه بــاكام و گه شه نه ســه ندوى 
لێده رده چێت، ئه مه ش واده كات مناڵه كه  

له بار بچێت.
له الیه كــی  كــه   به وه شــكرد  ئامــاژه ى 
تــره وه  ره نگــه  دایكه كه  به رگــه ی ژانی 
مناڵبون نه گرێت، پرۆســه كه ش به گیان 

 له ده ستدانی دایكه كه  كۆتایی پێبێت.
له پێنــاو  و  سۆنگه یه شــه وه   لــه م 
دروســتنه بونى ئــه م مه ترســیانه ، ئــه و 
پزیشــكه  پســپۆڕه ى ژنــان و مناڵبون، 
پێویســته   لــه وه ى  جه ختده كاتــه وه  
بنه ڕه تــى ته مه نــى هاوســه رگیریی لــه  

سه روى 18 ساڵه وه  بێت.
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◘ نه وژین

شاره زایه كى »جێنده ر« پێیوایه  ئه و 
پێدراوه  خراپه ى به م چه مكه  دراوه  
له كۆمه ڵگه ى كوردیی دا، په یوه سته  

به وه ى كه سانى موحافیزكار نوێبونه وه  
و ئازادیی و یه كسانى قبوڵ ناكه ن، 
ره دیشی ده كاته وه  چه مكی جێنده ر 
هیچ سه روكارێكى له گه ڵ تێكدانى 
خێزان و شیبونه وه ى دا هه بێت.

دا،  )نه وژیــن(  دیدارێكــى  له میانــه ى 
ســه ركه وت جه لیل، ماســته ر له  یاســا 
و شــاره زا له  بــواری جێنده ر، له ســه ر 
چه مكــى »جێنــده ر«  و چیه تیه كــه ى 
قســه  ده كات، هه روه ك وه اڵمى هه ندێك 
له مباره یــه وه   هه ڵــه ش«  »بۆچونــى 

ده داته وه .

1. جێندەر چیە؟ کە دەوترێت جیاکاریی 
جێندەریی مەبەست لێی چیە؟

زانســتییە،  زاراوەیەکــی  جێنــدەر 
مەبەســت لێی باســکردنی کێشــەیەکی 
پەیوەندیــی  جێنــدەر  کۆمەاڵیەتییــە. 
بەهێزی بە زاراوەیەکی ترەوە هەیە، کە 
ئەویش »سێکس«ە. بەبێ لێکدانی ئەم 
دوە، لەوانەیە تێگەیشتن لێیان هەندێک 
قــورس بێــت. مەبەســت لە ســێکس، 
خــودی کــردەی ســێکس و پەیوەندیی 
سێکسی نێوان هەدو رەگەز نیە، بەڵکو 
لــەم ســیاقەدا کــە دەوترێت ســێکس، 
مەبەســت لێــی خەســڵەتە جەســتەیی 
یــان بایۆلۆجییەکانــی مرۆڤەکانە. وەک 
دەزانین نێر و مێ لە هەندێک خەسڵەتی 
جەســتەییدا جیــاوازن و نکۆڵــی لــەوە 
ناکرێت، بەاڵم بۆ جێندەر، زیاتر مەبەست 
لە رەهەندە دەرونی و کۆمەاڵیەتییەکەی 
وەک  تاکێــک،  وەک  مــن  جەســتەیە. 
مرۆڤێــک، چــۆن لە جەســتەی خۆم و 
وەزیفە جەســتەییەکانی خــۆم دەڕوانم، 
چــۆن ســەیری خــۆم دەکــەم. جگــە 
لــەوەش، ئەوانیتر یــان کۆمەڵگە چۆن 
ســەیرم دەکەن و چۆن لێــم تێدەگەن. 
بۆیــە کە دەڵێین جێندەر، مەبەســتمان 
تێگەیشــتنی خەڵــک و کۆمەڵگەیــە بۆ 
ئــەرک و وەزیفــەی هــەردو نێــر و مێ: 
کۆمەڵگەیــەک، کەلتورێــک، نەریتێــک، 
لــە کات و شــوێنێکی دیاریکراودا چۆن 
لــە ئــەرک و وەزیفــە، چۆن لــە مانا و 
دەاللەتەکانــی جەســتەی نێــر و مــێ 
دەڕوانێــت؟ چــۆن لەوێشــەوە ئەرک و 
وەزیفە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانی تر 

دابەش دەکرێن؟ 
لێرەوە دەکرێت بڵێین، جێندەر هەمیشە 
رەگــەزەوە،  هــەردو  بــە  پەیوەســتە 
بەبــێ یەکێــک لــە رەگــەزەکان )نێر، 
مــێ( پەیوەندییەکــە دروســت نابێت و 

پرسەکەش پرسێکی جێندەری نابێت.

جــۆری  لــە  روانینــە  ئــەم  ئایــا   .2
کۆمەاڵیەتی لە گشت کۆمەڵگاکان وەک 
یەکــە؟ چونکــە وا دەوترێــت کــە ئەم 
چەمکانــە زۆرتــر رۆژاوایــن و هەربۆیــە 
بــۆ ئەوان گونجاون نــەک کۆمەڵگاکانی 

لەمەڕ ئێمە؟ 
وەک واقیــع، بەڵێ لە هەمو دنیادا و بە 
ئێستاشــەوە، جیاکاریی جێندەری هەیە 
و مــاوە، تەنیــا رێــژە و دەرکەوتەکانی 
گــۆڕاوە. لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــدا بــە 
چاوی نەوی و ســوک ســەیری هەرکام 
لــە رەگەزەکان کــرا لــە پەیوەندیدا بە 
رەگەزەکــەی تــرەوە، لــەوێ جیاکاریی 
جێنــدەری هەیە. بــەاڵم وەک واقیعێکی 
مێژویی، ئــەوەی زیاتر زەرەرمەندە لەم 
پرســە و لەم پەیوەندی و هەاڵواردنەدا، 

ژنانن.
لــە  کــە  تــر  تێگەیشــتنی  زۆر  وەک 
ریشــەدا دەچنەوە ســەر نەریتی فیکری 
رۆژئاوایی، پرســی یەکسانی/جیاکاریی 
ئــەوە  بــەاڵم  هەروایــە،  جێندەریــش 
ناگەیەنیــت، کە ئیتــر فەرامۆش بکرێت 
و نەخوێنرێت و نەخوێنرێتەوە و لەسەر 
ستایلی پێشوتری بیرکردنەوەی خۆمان، 

بەردەوام بین.
هێشــتا جیاکاریی جێنــدەری دژی ژنان 
لــە ئەوروپــا و ئەمەریــکاش پرســێکی 
گەرمە و باس دەکرێت، هێشــتا خەبات 
بۆ یەکســانی بەردەوامە و بەردەوامیش 
دەبێــت، بــەاڵم بــەراورد بــە رۆژهەاڵت 
ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  و  بەگشــتی 
بەتایبەت، ئــەوان هەنگاوی زیاتریان بە 
ئاقــاری یەکســانیدا نــاوە و الی کەمی 
مافەکانــی هــەردو رەگەزیان مســۆگەر 
کــردوە، بــەاڵم لە رۆژهــەاڵت، لە پێش 
هەمو شتێکیشــەوە بە کاریگەریی ئاین 
هێشــتا  کۆمەاڵیەتییــەکان،  نەریتــە  و 
ســەرەتای ســەرەتایە و کاری زیاتــر و 

خەباتی چڕتری دەوێت.
3. لێکدانەوەیەکــی وەها لــە کۆمەڵــگا 
بــرەوی پێــدراوە کە چەمکــی جێندەر 
شــیبونەوەی  و  »انحــال«  وەکــو 
خێــزان و کۆمەڵ لێکدەداتەوە، قســەت 

لەمبارەیەوە چیە؟ 
ئاڵــۆزە.  پرســێکی  خێــزان،  پرســی 
ئاڵــۆزە، چونکــە خۆی لە قــەرەی زۆر 
وردە بابەت و پرســی تر دەدات. پرسی 
تــاک و تاکگەرایــی، پرســی کۆمــەڵ و 
جڤــات و جڤاتگەرایــی، پرســی ئازادی 
و ســنورەکان، پرســی چاکە و خراپە. 
تاکەکــەس بەبێ کۆمەڵگــە ناژی، بەاڵم 
کۆمەڵێــک  لــە  دواجــار  کۆمەڵگــەش 
تاکەکــەس پێکدێــت. بۆیــە هەنــگاوی 
جددی یان ئاڵنگاریی سەرەکی، پێکەوە 
گونجاندنــی تاکەکــەس و جڤاتــە، یان 
تــاک و کۆیە. چــۆن کارێکی وا بکرێت، 
کە هاوسەنگی و هاوئاهەنگییەکی زیاتر 
لەنێــوان ئەو دوەدا بێتە ئــاراوە؟ ئەمە 
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یەکێک لــە ســەرەکیترین و گەورەترین 
پرس و پرسیارەکانی مێژوی مرۆڤە.

و  فیکــر  و  ئایدیۆلۆجیــا  هــەر 
جیــاوازی  دیــدی  فەلســەفەیەکیش، 
خــۆی بۆ ئــەم پرســە هەیــە. جێندەر 
وەک وتــرا، پەیوەســتە بــە ئــازادی و 
یەکســانییەوە. ئــازادی و یەکســانییش 
راســتەوخۆ پەیوەندییــان بــە مانــەوە 
یــان هەڵوەشــاندنەوەی خێزانەوە نیە. 
پەیوەندییەکــی لۆجیکی لەنێوان ئازادی 
و یەکسانی لەالیەک و هەڵوەشانەوە یان 
مانەوەی خێــزان لەالیەکی ترەوە، نیە. 
واتە مەرج نیە کەسێک ئازاد و یەکسان 
بێــت، ئیتر خێــزان هەڵوەشــێنێتەوە. 
پرســی خێزان پەیوەندیی بە سیستەمە 
جیاوازەکانی نێو کۆمەڵگەشــەوە هەیە، 

لە ئابوری و سیاسەتەوە تا کەلتور. 
بــۆ کۆمەڵگــەی خۆمــان ئەوانــەی ئەو 
بانگەشــانە دەکــەن، زیاتــر کەســانی 
موحافیــزکارن، ئەوانــەن کــە لەگــەڵ 
گــۆڕان و گۆڕینی کەلتوریدا نین، لەگەڵ 
نوێبونــەوە و مۆدێرنبونــدا نین، لەگەڵ 
ئایدیــای ئــازادی و یەکســانی و مافــدا 
نین. ئەوەی بــاس کراوە گوایە جێندەر 
خۆبەخــۆ خێــزان هەڵدەوەشــێنێتەوە، 
زیاتر لە فۆبیا دەچێت. درۆ و چاوبەست 
و فێڵێکــە لە زۆرینــەی نەخوێندەواری 
کۆمەڵگە دەکرێت، ئەگینا بۆ کەســانی 
خوێنــدەوار و ئــاگادار، قورســە بــاوەڕ 
بەو بانگەشــانە بکــەن. تاکەکەس بەها 
و کەرامەتــی خۆی هەیــە، دەبێت مافی 

خۆی هەبێت. لە چوارچێوەی قانونیشدا 
چۆن ئەو مافــە بەکاردەهێنێت، دەبێت 
بــژارەی خۆی بێــت. ئەمەیە کەســانی 
موحافیــزکار لێــی تۆقیون. ئــەوان لەم 
خاڵــەدا ناکۆکن، هەر ئەم خاڵەشــە کە 

هاوکات خاڵی الوازیی ئەوانە.
چاالکانــی  و  رۆشــنبیران  ئەرکــی   .٤
ئــەو بــوارە چیە؟ تۆ لــەو بەرەیەی کە 
وایدەبینن لەبەرامبــەر ئەو هەڵمەتانەی 
بە گشتی لەسەر پرسەکانی پەیوەندیدار 
بــە یەکســانی و مافەکانی ژنــان هەیە، 

داکۆکیەکان وەک پێویست نین؟
وەک بنەما، پرسی یەکسانی/جیاکاریی 
جێندەری، بەشێکە لە پرسێکی مۆدێرنی 
دنیا، کە ئەویش پرسی مافەکانی مرۆڤە. 
مافەکانی ژنان بەشــێکن لە گشــت یان 
کۆیەکی گەورەتر، کە مافەکانی مرۆڤن. 
مافەکانــی مرۆڤیش پێش هەر شــتێک، 
رویــان لــە دەوڵەتــە. دەبێــت دەوڵەت 
وەک سەرەکیترین ئەکتەری ئەم بوارە، 
ئەرکی خــۆی راپەڕێنێت؛ دەبێت قانون 
و دامودەزگاکانــی بەجۆرێــک هەمــوار 
بکاتــەوە، کــە خزمەت بە چەســپاندنی 
زیاتــری مافەکانــی مــرۆڤ و مافەکانی 

ژنانیش بکات.
لــە عێــراق و هەرێمــی  ئــەوەی ونــە 
کوردســتان، ئــەم ڕیفۆرمــە قانونیەیە. 
هەرچەندە من پێشــتر و لە توێژینەوەی 
تایبەتــدا باســم کــردوە، کــە هەرێمی 
قانونەکانــی  روی  لــە  کوردســتان 
پەیوەندیدار بە پرسی جێندەرییەوە، لە 

پێش عێراقەوەیە. هەوڵی رێکخراوەکان 
و چــاالکان ســنووردارە، بــەاڵم ئــەوان 
زیاتر تەرکیزیان لەســەر خەڵکە. باشتر 
وایــە تەرکیزیــان لەســەر حکومــەت و 
دەوڵەت بێت، فشــار بۆ ئەوان بهێنن تا 
بە قانون و دەزگا فەرمییەکاندا بچنەوە. 
تــا کاتێک خــودی دەوڵەت ئەو پرســە 
بەهەنــد نەگرێــت، کارەکــە هێندەی تر 

قورس دەبێت.
رۆشــنبیران  و  چــاالکان  ئەرکــی 
لــە  زۆرێــک  زیاتــرە.  خوێندنــەوەی 
چاالکانــم دیوە، کــە ئاگایــی تەواویان 
بــە رەهەنــدە جیاوازەکانــی یەکســانی 
جینــدەری نیــە، ئاگایــان لــە الیەنــە 
فەلســەفی و ئایدیۆلۆجییەکــەی نیــە. 
زیاتــر وەک جۆرێک لە کاردانەوە، وەک 
توتی هەندێک رســتەیان ئەزبەر کردوە 
و دەیڵێنــەوە. نووســین و وەرگێڕانیان 
نیــە، ڤیدیۆی کاریگەر پۆســت ناکەن، 
گروپی فشار دروســت ناکەن، شەرمنن 
و زیاتر خۆیان دەشــارنەوە، دەترســن، 
زیاتــر وەک ئەکتێکی شەخســی و وەک 
یاخیبونێکی پاسیڤ سەیری یەکسانیی 
ئــەم  لەکاتێکــدا  دەکــەن.  جێنــدەری 
پرســە، پێش هەر شتێکی تر، پرسێکی 
کۆمەاڵیەتییە و پێویســتیی بە فشــار و 
کار و ئەکتەری زیاترە کە بهێنرێنە سەر 
خەت. بەاڵم ئەوەشــی تا ئیســە کراوە، 
جێی دەستخۆشــی و ستایشــە، شیاوی 
پێزانینــە. ناڵێــم هیچ نەکــراوە، بەاڵم 

دەبێت زیاتر بکرێت.

جێندەر هەمیشە 
پەیوەستە بە 

هەردو رەگەزەوە 

هەوڵی 
رێکخراوەکان و 
چاالکان سنوردارە
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

ئەگەر هه تائێستا واتزانیوه  هه ر پیاوانن 
كه ڵه شاخ ده كه ن و هه رخۆشیان 

كاره كه  ئه نجام ده ده ن، ئه وا هه ڵه یت، 
چونكه  ئێستا ژنانیش كه ڵه شاخ ده كه ن 

و هه ر خۆشیان به و كاره  هه ڵده ستن.

»کەڵەشــاخ« بریتییــە لــە دەرهێنانی 
خوێن لە بەشــی ســەرەوەی پشــت بە 
به كارهێنانــی مولولەکانــی خوێــن لــه  
ئــه م  رێگــه ى كه مۆڵــه ى جیــاوازه وه ، 
كاره ش وه كو چاره ســه ری نه خۆشــی و 
ئازارى جه ســته  و هه روه ها چاالككردنى 

سوڕى خوێن ئه نجام ده درێت.
بە گشتى دو شێواز هەیە بۆ ئه نجامدانى 
كەلەشــاخ، یەکەمیان بە رێگای کاســە 
و ئاگرەوه یــه ، دوەمیشــیان لــە رێگای 

پەمپه وه  ئەنجام دەدرێت.
له پێشــودا ته نهــا پیاوان ئــه م كاره یان 
ده كرد، به اڵم ئێســتا ژنانێك په یدا بون 
ئه م كاره  بۆ ژنــان ئه نجام ده ده ن، ئه و 

كاره ش هه ر له  مااڵن دا ده كه ن.
دەریــا ئەحمەد، 29 ســاڵ، دانیشــتوى 
كه الره  و ماوەى 5 ســاڵە کەڵەشــاخ بۆ 

ژنان دەکات.
بــۆ )نەوژیــن( وتى: »ماوەى 5 ســاڵە 
لەماڵەكــەى خۆم دا كه ڵه شــاخ بۆ ژنان 
ده كه م، ئه م كاره ش له رێگه ى خولێكه وه  

فێر بوم«.
له بــاره ى ئه وه ى به كام لــه  دو رێگاكه ، 
بــۆ ژنــان ده كات؟ دەریــا  كه ڵه شــاخ 
وتــى: رێــگای یەکەم تەندروســت ترە، 
هەرکاتێک ئاگر دەخەیتە ناو کاســەکە، 
ئەوا ئۆکســیدی کاربۆن دروست دەکات 
و بەمجۆرەش هیچ بەکتریایەک ناتوانێت 
بچێتە ژورەوە، بەاڵم ئەوەی دوەم کە بە 
رێگای پەمــپ ئەنجام دەدرێت ناتوانێت 

رێگا لە بەکتریا و ڤایرۆس بگرێت.

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: روناك ئه كبه ر

بەشێکی زۆری ژنان ئەزمونیان هەیە لە 
گەڵ کیسی هێلکەدان دا، به شێوه یه ك 

رەنگە لەژیانیان دا بۆ یەکجاریش 
بوبێت، توشی ئەم حاڵەتە بوبن.

لە جه سته ى ژنان دا دو هێلکەدان هەیە 
کــە دەکەونــە ناوچەی حەوز )بەشــی 
خوارەوەی ســک(، قەبارەیــان بەقەدەر 
دەنکــە بادەمێک دەبێت و بەمناڵدانەوە 
بەســتراونەتەوە، ئیشیان بەرهەمهێنانی 
هۆرمۆنی ئیســترۆجین و پرۆجیسترۆنە 
لەگــەڵ هێلکە، پاشــان دانانــی هێلکە 

لەکاتی سوڕی مانگانە.
هۆکارێکی رودانی ئەم حاڵەتە )کیســی 
هێلکــەدان( بەهۆی تێکچونی هۆرمۆنات 
و بــەرزی هۆرمۆنــی ئەندرۆجینــەوە رو 

دەدات.
کاتێک شــەکری خوێن بــەرز دەبێتەوە، 
جەســتە پێویســتی بەبڕێکــی زیاتــری 
ئەنســۆلین دەبێت، کاتێک بڕێکی زیاتر 
ئەنســۆلین بەرهەم دێــت، دەبێتە هۆی 
زیادبونــی هۆرمۆنــی ئەندرۆجیــن، كه  
هۆرمۆنــی ئەندرۆجینیش زیــاد بەرهەم 

دێت هۆکارە بۆ دروست بونی کیس.
کیســی هێلکــەدان چەنــد کیســەیەکی 
پــڕن بە ئاو، هەشــیانە گۆشــتن، له ناو 
روی  لەســەر  یــان  هێلکەدانەکانــدا 
دەبــن،  دروســت  دا  هێلکەدانــەکان 
بەشــێوەیەکی گشــتی ئەم کیســانە دو 
جــۆرن، بەزۆری ئەوکیســانەی کە ئاون 
بێ زیانن، بە جۆرێك ژنه كه  بە ئەستەم 
هەســت بە ئازارەکــەی دەکات، زۆربەی 
ئەم کیســانە خۆیان بێ وەرگرتنی هیچ 
چارەسەرێک دیار نامێنن. بەاڵم ئەگەری 

دوبارە دروستبونەوەشــی هەیە، لەژنان 
و کچانیــش دا روده دات، بــەاڵم هەندێ 
کیســی تر بەزۆری ئەوانەی کەگۆشتن، 
چەندیــن نیشــانەی توند و مەترســیدار 

بەدوای خۆیدا دەهێنێت.

* جۆرەکانی کیسی هێلکەدان
داوە  دەوری  تورەکەیــەک  هێلکــە   .1
پێــی دەوترێــت »folliclen« ، هەمو 
ســوڕێک ئەم تورەکەیە لەگەڵ هێلکەدا 
دەچێتــە دەرەوەی جەســتە و هەندێک 
کات جــێ دەمێنێت و ناچێته  دەرەوەی 
جەســتە و دەبێتە کیس. پێی دەوترێت  

)Follicle cyst(.
2. بــەزۆری دوای بەڕەاڵبونــی هێلکــە، 
و  دەتوێتــەوە  و  دەتەقێــت  کیســەکە 
نامێنێت، بەاڵم ئەگەر کیسەکە مایەوە، 
ئــەوکات زیاتــر گەورە جەبێــت و زیاتر 
ئاوی تێدا کۆ دەبێتەوە، کە لەم حاڵەتە 
 Corpus Luteum( پێــی دەوترێــت

)Cysts
3. جۆرێکــی تــری کیســی هێلکــەدان  
)cystadenomas(لــەدەرەوەی روی 
هێلکەدان دایە و لەوێ دا گەشە دەکات.
4. جۆرێکی تــری لەناوەوه  و دەرەوەی 
مناڵــدان دایە و بەهــۆی تورەکەکانەوە 
بــە هێلکەدانەوە دەبەســترێتەوە و پێی 

.)endometriomas(  :دەوترێت
5. ئەگــەر ئافرەتەکــە ژمارەیەکــی زۆر 
تورەکــەی بچوکــی هەبو، لــەم حاڵه تە 
پێــی دەوترێــت »polycystic« کــە 
ئەگەر چارەسەر نەکرێت رێگری دەکات 

لە مناڵبون.

* نیشانەکانی بونی کیسی هێلکەدان
1. ئازاری حەوز بەتایبەت لەکاتی چونە 

توالێت.

ژنانیشكهڵهشاخدهكهن

کیسیهێلکەدان

ئــه و ژنانــه ى كارى كه ڵه شــاخ كــردن 
ئه نجــام ده ده ن، له  به رامبه ر كاره كه یان 
دا، بڕێــك پــاره  وه رده گــرن، ئه مــه ش 

بوه ته  سه رچاوه یه كى داهات بۆیان.
ســێوە محه مــه د، 33 ســاڵ، یەكێكــى 
تــرە لەو ژنانەى كارى كه ڵه شــاخ كردن 
ئه نجــام ده دات، بــۆ )نەوژیــن( وتــى: 
ماوەى 2 ســاڵە ئــەم كارە دەكەم، ئەو 
كەسانەى كەڵەشاخیان بۆدەكەم، بۆ دو 

كوپ 5 هەزار دیناریان لێوه رده گرم.
ئامــاژه ى به وه شــكرد كــه  ئه نجامدانــى 
كاره كــه  رێوشــوێنى خــۆی هه یه  »ئەو 
كەســانەى ســەردانمان دەكەن، ده بێت 

3 کاتژمێــر پێشــتر هیــچ خــواردن و 
خواردنەوەیــەک نەخــۆن، بــۆ ئــەوەی 
ســوڕی خوێن چاالک نەبێت و بتوانرێت 
خوێنە پیسەکە بێتە دەرەوە«. )سێوه ( 

وای وت.
پێیشــیوایه  کەڵەشاخ »دەبێتە هۆکاری 
کەمکردنــەوە و رێکوپێککردنــی لێدانی 
دڵ و کەمکردنــەوەی رێژەی شــەکرە و 
دابەزینــی چەوری خوێــن و زیادکردنی 
بەرگری جەستە و چه ندین سودی تر«، 
ئه گه رچی ئه م شــێوازه  تائێســتا وه كو 
چاره ســه رێك له  زانســتى پزیشــكی دا 

پشتی پێنابه سترێت.

له به رامبه ریشدا ئەو ژنانه ى كەڵەشاخیان 
كردوە، باس لە سودەكانى دەكەن.

خانــم فه تــاح، 47 ســاڵ، یەکێکە لەو 
ئەنجامــداوە،  کەڵەشــاخی  کەســانەی 
بــۆ )نەوژین( دەڵێت: ماوەی ســاڵێکە 
کەڵەشــاخ دەکەم، ئەوکاتــه ى نەخۆش 
بوم دەســتم دەتەزی و بەردەوام سەرم 
ژانی دەکرد، لەوەتەی کەڵەشاخ دەکەم 
ئــەو نەخۆشــیانەم نەماوە و ســودێکی 

باشم لێ بینیوه .
پزیشــكێكى پســپۆڕی هه ناویــی، باس 
له وه ده كات پرۆسه كه  زیانى نیه ، ئه گه ر 

به  شێوازێكى ته ندروست بكرێت.

پســپۆرى  مهه نــا،  محه مــه د  د. 
نەخۆشــیەكانى هەنــاو لــه  كــه الر، بۆ 
)نەوژین( وتى: كەڵەشــاخ هەمان كارى 
خوێــن وەرگرتنــە، بــەاڵم لــە رێگــەى 
پێســتەوە خوێن وەرگرتن ده كرێت نه ك 

لەرێگەى دەمارەوە.
وتیشــى: »ئەگەر ئامێر و كه ره سته كان 
بەپاكى بەكاربهێنرێن، هیچ كێشــەیەكى 
نیە«، سه رباری ئه وه ش جه ختیكرده وه  
ئەگــەر کەســێک خوێنــی زۆر بێت، لە 
رێگــەی تاقیگــە پزیشــكیه كانه وه  ئەو 

خوێنە دەربكات باشترە.
ســه رباری ئه مــه ش، كارى كه ڵه شــاخ 
كردن، له الیه ن وه زاره تى ته ندروستیه وه  
قه ده غه كــراوه ، كه چــى هــه ر ئه نجــام 

ده درێت.
د. خاڵــس قــادر، وتەبێــژى وەزارەتى 
وتــى:  )نەوژیــن(  بــۆ  تەندروســتى، 
لەســاڵى 2015ەوە لە الیــەن وەزارەتى 
تەندروستیه وه  كه ڵه شاخ كردن قەدەغە 

كراوە و مۆڵەتى پێنەدراوە.
باســى لە هۆكارى قەدەغه كردنه كه شی 
كــرد و وتــى: »هاواڵتیــان ســكااڵیان 
كــردوە كــە توشــى نەخۆشــى بــون و 
بە شــێوازێكى خــراپ و ناته ندروســت 

كه ڵه شاخیان بۆ كراوه «.

2. ئازاری ســنگ Brest ، وەک ئەوەی 
لەکاتی دوگیان بون دا رودەدات.

3. ئــازاری خــوارەوەى پشــت و ران و 
الق.

4. تێکچونی ســوڕی مانگانە، یان پێش 
دەکەوێت یان دواده كه وێت.

  Hairsutism5. دروستبونی موی زیادە
بەتایبەت لە چەناگە و ســنگ، ئەوەش 
و  هۆڕمۆنــەکان  تێکچونــی  بەهــۆی 
زیادبونــی هۆرمۆنــی Testosteronی 

نێرینە لە ژنان دا.
6. زۆر میــز کــردن، بەتایبــەت ئەگەر 
کیســەکە گەورەبێت، چونکە پەســتان 

دەخاتە سەر میزڵدان.
7. هەندێــک کاتیــش دەبێتــە نەزۆکی 

بەهۆی تێکچونی زۆر لە هۆرمۆنەکان.

8. ئاوسانی سک.
9. لەکاتی جوتبون دا هەســت بە ئازار 

دەکات.
10. لەهەندێــك حاڵەتــدا رەنگــە ببێتە 
هــۆی خەمۆکــی وچەندیــن نیشــانەی 

الوەکی تر.

* چبکەیــن بــۆ ئــەوەی خۆمانــی لێ 
بپارێزین؟

1. وەرزشکردن بەشێوەکی رێکوپێک.
2. خواردنی شــەکر و چــەوری هۆکارە 
و خۆراکــە بۆ کیســەکان، بۆیە خۆتان 

بەدور بگرن له و خواردنانه .
3. رۆژانە بەپێ رۆیشــتن بۆ ماوه ى نیو 

سەعات.
4. دابەزاندنی کێشی لەش.

خانمان پێویســتە لەکاتی هەســتکردن 
بەهــەر گۆڕانکاریەک لەســوڕی مانگانە 
یان دەرکەوتنی ئەو نیشــانانەی کە لەم 
بابه ته دا باس کراوە، سه ردانى پزیشكی 
پســپۆڕ بكه ن و له  خۆیانه وه  چاره سه ر 
نه خــۆن و بڕیــار لــه  نه خۆشــیه كه یان 
نه ده ن، چونكه  دیارییكردنى نه خۆشیی 
و چاره سه ره كه ى، كارێكه  ته نها پزیشكی 
پسپۆڕ ده توانێت بڕیاری له باره وه  بدات 

و چاره سه رى بۆ دياريى بكات.
هەروەهــا ئەرکی دایکانە کــە چاودێری 
کچەکانیــان بکەن بە تایبەت کە کاتێک 
دەکەونــە ســوڕی مانگانە و بــەردەوام 
لــە هەندێــك الیەنــی تەندروســتییەوە 
هۆشــیارییان پێبدرێــت، بۆ ئــەوەی لە 

دواڕۆژدا توشی ئەو حاڵەتە نەبن.

 لەالیەن وەزارەتى 
تەندروستیه وه  
كه ڵه شاخ كردن 
قەدەغە كراوە
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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 .
 2016/12/26 لــە  ژمــارەی  یەکــەم 

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:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین

له گه ڵ داهاتنى هه ر وه رزێك دا، 
كۆمه ڵێك رێوشوێن هه یه  كه  واباشه  

ژنان بیگرنه  به ر بۆ ئه وه ى پارێزگاریی 
له  ته ندروستى خۆیان و به تایبه تى 

جه سته  و پێستیان بكه ن.

ســایتی )له ها( له مباره یه وه  ژماره یه ك 
رێنمایی پێشــكه ش به  ژنــان كردوه  بۆ 
ئــه وه ى بتوانــن پارێزگاریی لــه  جوانى 
روخســار و ته ندروستییان بكه ن له گه ڵ 

پێنانه  ناو وه رزی زستانه وه . 

1. كاتێكى باشه  بۆ وه رگرتنى چاره سه ر 
بــه  ڤیتامین. هه ندێك كه س به  رێنمایی 
خواردنــى  بــه   پێویســتیان  پزیشــك 
ڤیتامینــه كان هه یــه  بــۆ پڕكردنــه وه ى 
پێداویســتیان  لــه   كه موكورتیه كانیــان 
ده ســتپێكى  بۆیــه   ڤیتامینانــه ،  بــه و 
زســتان كاتێكى باشه  بۆ ده ستكردن به  

وه رگرتنى ڤیتامینه كان.
جه ســته ت  و  روخســار  پێســتى   .2
هه یــه ،  به شــێداركردنه وه   پێویســتى 
له گــه ڵ  به تایبــه ت  خاڵێكــه   ئه مــه ش 
ساردبونى كه شوهه وادا نابێت پشتگوێی 
بخه یــت. ده بێت ئــاگاداری ئه وه ش بیت 
كــه  ئه گه ر پێســتت چــه وره ، خواردنى 
چه ور كه مبكه ره وه ، بۆ ئه وه ى پێســتت 
له معــی نه بێت و ناشــرین ده ربكه وێت، 
هــه روه ك ده توانیت كرێمــى تایبه تى بۆ 

به كار بێنیت.
 3. بڕێكى باش له  ئاومیوه ى سروشتى 
و پــڕ لــه  ڤیتامیــن بخــۆره وه ، ئه مــه  
واده كات هه م جه سته ت رێك بێت، هه م 

روخساریشت جوان ده ربكه وێت.
4. ئــاگادارى خــه وت بــه ، هه وڵبده  به  

لهدهستپێكىزستاندارهچاوىئهم8خاڵهبكه

◘ نه وژین، له یال ئه حمه د

رێكخراوى وادى ئه ڵمانى به هاوكارى 
چه ند شێوه كارێكى كچ و كوڕ، 

هه ستاون به ئه نجام دانى چاالكى 
وێنه كێشانى جۆراوجۆر له نێو 

قوتابخانه ى گونده كانى گه رمیان، 
وێنه كانیش بۆ هاندانى قوتابیانه  
به مه به ستى راگرتنى پاكوخاوێنى 
و پاراستنى ژینگه ى ده وروبه ر و 

قوتابخانه كه  و ته ندروستیی خودی 
خۆیان.

 ئيمان نورى، ئه ندامى تیمی رێكخراوى 
وادى ئه ڵمانى له  گه رمیان، بۆ )نه وژین( 
له  باره ى كاره كه یانه وه  وتى: رێكخراوى 
ســه ردانى  ئــه وه ى  به حوكمــى  وادى 
زۆربه ى قوتابخانه كانى ناوشــار و ناحیه  
و گونده كان ده كات و هۆشــیارى مرۆیی 
و یاســایی و ژینگه یــی و پاكوخاوێنــى 
بــۆ  له هه نگاوێكــدا  باڵوده كاتــه وه ، 
درێــژه دان بــه و خزمه تگوزارییانه ، ئه م 

چاالكیه مان ده ستپێكرد.
ئامــاژه ى به وه شــكرد چاالكیه كه  بریتیه  
ره نگاوره نگــى  وێنــه ى  كێشــانى  لــه  
جیاواز له  ســه ر دیــوار و پۆله كانى ناو 
قوتابخانه كان، كــه  وێنه كان هه ندێكیان 
و  جوانكارییــن  و  هونه ریــی  وێنــه ى 
هه ندێكــى تریشــیان وێنــه ى رێنمایین 
به مه به ستى ئه وه ى منااڵن هان بده ن بۆ 
پاراســتنى ژینگه  و پاكوخاوێن راگرتنى 

خۆیان و ناوه نده كه یان.
وتیشــی: هه رچوار شێوه كار )هه ورامان 
جــه الل، دیارى جیهاد، بێریڤان محه مه د 

و محه مه د قاسم( به م كاره  هه ستاون.
به ڕێوبــه رى  له الیــه ن  كاره   ئــه م 
و  بــاش  پێشــوازیی  قوتابخانه كانــه وه  

گه رمی لێده كرێت.
كاروان به كــر، به ڕێوبــه رى یه كێــك له  
قوتابخانــه كان كــه  چاالكیه كــه ى تێــدا 

كچانوكوڕانپێكهوهوێنهلهسهردیوارىقوتابخانهكاندهكێشن

ئه نجامــدراوه ، وتــى: خوێندنگه كه مــان 
چه ندیــن ســاڵه  دروســتكراوه  و هیــچ 
كارێكى هونه رى له سه ر دروستنه كراوه، 
ئــه وه ى رێكخــراوى وادى به  هــاوكارى 
خوبه خشه كانى دروستیان كردوه ، جێی 
ده ستخۆشیه  و سودى به قوتابیه كانمان 

گه یاندوه .
وتیشــی: ئه و به یانیانه ى قوتابیه كانمان 
هاتنــه  ژوره وه ى قوتابخانه كه  بینیان به  
ره نگــى جیاواز و ســه رنجڕاكێش وێنه ى 

هاوڕێیه تــى, زانســت, پاكوخاوێنــى،  
ته ندروستى و پاراستنى ژینگه  كێشراوه ، 
خۆشــحاڵیه كى زۆریان له ال دروست بو، 
نه ك هه ر ئه وان ئێمه ش دڵخۆش بوین.

مامۆســتایانیش  خۆشــحاڵیه ،  ئــه م 
گوزارشتیان لێده كرد.

الڤــه  به هــرۆز، مامۆســتای یه كێــك له  
قوتابخانــه كان، بــۆ )نه وژیــن( وتــى: 
»به ڕاســتى دڵــى هه مو كه ســێكى نێو 
قوتابخانه كه  خۆشــبو كه به يانى هاتین 

و بینیمان دیوارى قوتابخانه كه  به وێنه ى 
جۆراوجــۆر ره نــگ كراوه  و مامۆســتا و 
منااڵن هه مــو به پێكه نین و خۆشــیه وه  
لــه ده ورى یــه ك كۆبونه ته وه و ســه یرى 

وێنه كان ده كه ن«.
پێیشــیوابو ئه م چاالكیه  بۆ قوتابخانه ى 
گونــد گرنگی خــۆى هه یــه ، به وپێیه ى  
وێنــه كان ئاماژه  به پاراســتنى  ژینگه  و 
راگرتنــى پاكوخاوێنــى و هاوڕێیه تى و 
ته ندروستى و هونه ر و زانست ده كه ن و 

منااڵنیان له باره وه  هۆشیار ده كرێنه وه .
زیاتر له  هه ر كه ســێك، منااڵن به م كاره  

خۆشحاڵ بون.
كــورده  جه بــار، قوتابی، وتى: پێشــتر 
ره نگــى دیواره كان ناشــرین بون، به اڵم 

ئێستا جوان بونه ته وه .
كاتێك پرســیارمان له  )كورده ( كرد كه  
وێنه كان چــی پێده ڵێــن؟ به بێ دودڵی 
وتى: »پێمان ئێژن پاكوخاوێنى راگرین 

و ژینگه  بپارێزین«.

باشیی بخه ویت، چونكه  باشترین هاوڕێی 
جه سته یه كى چوست و نه مانى ره شایی 
ژێر چاو و ره نگى په ڕیو، خه وى ته واوه .
5. بۆ دوربون له  ســه رما، واباشه  ژه مى 
گــه رم و شــله مه نى پێویســت بخۆیت. 
هــه روه ك له  ده ره وه ش ئه و جالنه  له به ر 
بكه  كه  گه رمن و له  ماده ى باشى وه كو 

خوریی دروستكراون.
6. هه روه ك چۆن كرێمى دژه  خۆر هه یه ، 
ئــه وا كرێمى دژه  ســه رماش هه یه ، ئه و 
كرێمانــه  به پێی پێویســت به كاربێنه  بۆ 
پارێزگارییكردن له  پێست و روخسارت.

7. كێشه یه كى زه قی زستان، وشكبونى 
له رێگــه ى  بۆیــه   قڵیشــانێتى،  و  لێــو 
به كارهێنانى كرێم و كه ره سته ى تایبه ت 
به  چاره ســه رى لێوقڵیشان و وشكبون، 

چاره سه رى بكه .
8. لــه  زســتان دا كه متــر هه ســت بــه  
تینوێتــى ده كه یــت، هه ربۆیــه  كه متــر 
ئاوده خۆیتــه وه ، ئه مــه ش بۆ پێســت و 
جه ســته  زۆر زیانمه نده ، هه ربۆیه  رۆژانه  
بیكه  به  بنه ما به الی كه مه وه  2 لیتر ئاو 

بخۆره وه  له كاتى جیاجیا دا.

رۆژانه    به الی 
كه مه وه  2 لیتر ئاو 

بخۆره وه 



كهژاڵئهحمهد:

گه رمیان بە ماڵی دوەمی خۆم دەزانم
◘ نهوژین،زریانمحهمهد

)كهژاڵئهحمهد(پێیوایهپێگهى
ژنلهناوشیعروئهدهبیاتدابهوه
دهپێورێتكهتاچهندرۆڵیانههیه
نهكبهوهىژمارهیانچهنده،ئاماژه
بهوهشدهكاتبونبهشاعیركارێكى
ئاساننیهوقوربانیدانىدهوێت.

کــەژاڵئەحمــەد،لەســاڵی1967لە
کەرکــوکلــەدایــکبــوهولەشــارى
سلێمانیدادهنیشێتوههرلهسلێمانى
خوێندنىتهواوكردوه.لهســهردانێكى
دابۆكــهالربهمهبهســتىئهنجامدانى
كۆڕێكىشــیعریلهســهنتهرىچاالكی
گهنجانــىكــهالر،)نهوژیــن(دهرفهتى
قۆستهوهودیدارێكىلهگهڵداسازدا.

*تۆلهژنهشــاعیرهناســراوهكانیت،
ئهزمونىنوسینتبۆكهىدهگهڕێتهوه؟
لەســاڵی1986هوهدهســتمبهشــیعر
نوســینكــردوهولــەســاڵى1987
دەســتمبــەباڵوکردنەوەیــانكرد،ههر
لهوساڵهشــداکۆڕێكیشیعریمسازکرد
وبەشــیعرێکناســرامبهناوى)لەالی
ئێمە(،دواتربەشــیعری)ئافرەتێکبە
چرپــەوتی(زیاتــردەنگدانەوەمهەبو،
لهگهڵئهوهشســەرەتاىشــیعرەکانم
شۆڕشگێڕانەبو،بەاڵمدواترشیعرەکانم
کردنــەوەی رەت و ژنــان بــە بــو

پیاوساالری.

*باڵوكردنهوهىدیوانهكانتلهكهیهوه
دهستیپێكرد؟

راپەڕینیــش دوای هەتاوەکــو
نەمتوانــیدیوانەکانــمچــاپ
رەت چونکــە بکــەم،
ئەکرایــەوە،دواتــرلــە
1999یەکــەم ســاڵی
دیوانــمچــاپکــرا
دیوانــی بەنــاوی

)بەنــدەریبەرمــۆدا(.دواتر)وتەکانی
وتن(مچاپكرد،نهوهســتامدوابهدواى
ئهویــش)ئاوێنــەمشــکاندوقاوەیەک
لەگــەڵئــەودا(چــاپكران.لهســاڵی
2014)مندەبێتخۆمبســمیلبکەم(
ودواترلهساڵى2019دیوانی)زمانی
باڵنــدەمدەزانــی(چاپكــرا،کەکۆی

گشتییانحەوتکۆمەڵەشیعرییە.

*جگــهلهشــیعرلهزۆربــواریتری
دهكرێــت كــردوه، كارت دا نوســین

ئاماژهیانپێبكهى؟
جگــهلــهشــیعرنوســینلــهبــوارى
وهرگێڕانیــشكارمكــردوهوكتێبێكــم
بهناوى)ناســنامەبکــوژەکان(كهله
عهرهبیــهوهوهرمگێــڕاوه،ئەویــشلە
ســاڵى2000چاپبوە،دواتركتێبێكى
تــرمههیــهكــهكــۆىكاروچاالكىو
وتارهكانمهلهسهرمهسهلهىژنبهناوى
)كتێبــىژن(ه،لهگهڵئهوهشچهندین
كتێبىترمههیهكهدواههمینیانئێستا
ســهرقاڵىچاپكردنیملهبەڵگەنامەی
مێژویــیپێكهاتوهئهویشبهناوى)لە
شانشینەوە(کەئەزمونیسااڵنىخۆمه
لهئهردهنولەناوکوردەکانیئەردەن

دا.

*دوایماوەیــەکدابــڕانگەڕایتــەوە
بــۆشــیعروچاالکــیئهدهبیــی،چــی

گۆڕانکارییەکبەدییدەکەیت؟
دوایئــەوماوەیــەىکــەگەڕاومەتەوە
ئــەو چونكــه وێرانەییــە، قۆناغــی
کۆمەڵگــەمرۆڤایەتیانەیکەبەقۆناغی

شــەڕوقەیرانــیدارایــیوکارەســاتە
ســەردەمیەکانتێئەپــەڕنکــەئەویش
وێرانەیەکــی ئەمــە تەکنەلۆژیایــە،
ئەخالقــیوهونــهریوئەدەبیــه،لەو
قەیرانەشئێستاســەردەمیریکالمەو
مێژویکەســەکانقیمەتێکــینەماوه،
شــاعیریراســتەقینەنەماوەکەجاران
ئەکادیمیانەکاریــاندەکرد،بۆیەئێمه
لــەناوقەیرانێکــیروناکبیرییداینکە
ئەویشئهوهیهخوێندنەوەىکتێبکەم

بوەتەوە.

جێــی شــیعر هێشــتا پێتوایــە *
گرنگییپێــدانوبرەوبێتبەتایبەتالی

گەنجان؟
بەڵــێهەتاوەکــوئێســتاشــیعرجێی
بایەخــەلەکوردســتانبــهتایبهتله
نــاوگهنجاندا،ئەوەشلــەکۆڕەکاندا
دهردهكهوێتبــهتایبهتئەوانەیخۆم

سەلمێنەریئەوەیە.

*خوێنهرىشــیعرلهئێستاداچۆن
دهبینىلهچاوسااڵنىرابردو؟

خوێنــەرلەئێســتاجیاوازەلە
پێشتر،چونکەپێشترزیاتر
بــو،داواکاریزیاتر

بو،خهڵكزۆرخوێنەوارتربون،ئەمەش
وایئەکردکەشاعیرەکانزۆرتربنوسن
وبەبەرپرســیاریەتیەوەبنوسن،بهاڵم
ئێســتاههموىدهنوسێت،بەاڵمهەست
بەبونىئهوبەرپرسیارێتییهناکهیت.

*پێگــەیژنانبەتایبەتیلەشــیعردا
لەئێســتاداچۆندەبینی؟پێتوایەهیچ
بەرەوپێشــەوەچونێکبەدییهاتوەلەو

روەوە؟
ئــهوژنانــهىكهههنلهئێســتاداهەر
ژمــارەن،گرنگنیەلەهەموبوارەکاندا
ژمارەکانچهنن،ئهوهشمانایبەهێزیی
ناگەیەنن،زۆرجارکەمینەکانباشــترن
وبەهێزتــرنلەزۆرینە،بۆیەمنئەڵێم
زۆرگرنــگنیــەژمارەکەچەنەکەژنان
بێنەپێشبۆنوســین،ئەوەگرنگەچی
دەنوســنوبۆچیدەنوســن،بۆنمونه:
)مەستورەىئەردەاڵنی(كهجێدەستی
دیــارەلهئەدەبیاتیکــوردیلەوهەمو
سەردەمانە،ئهویەکەممێژونوسیکورد
بوەویەکەمژنبوەکەشیعریبۆپیاو
نوســیوە،ئهمهشوایكــردپەیکەریلە
ســنەوســلێمانیشبۆدروستبكرێت،
ئێمــەپێویســتمانبەژنیلەوشــێوەیە
هەیــە.لەگــەڵئەوەشبەشــداریژنان
باشــەلــەرویژمــارەوە،بــەاڵملــە
نی ســتا د ر کو
ن مــا خۆ
گرنگــىبە
ژناننادەن
بەتایبــەتلە
رویشیعرەوە.

کۆتایــی لــە تــۆ *
کــەالر لــە هەشــتاکان
لــەو و بویــت فەرمانبــەر
ژنانەیشــیکــەزۆرجــاربــۆ
بــۆ هاتــوی ئەدەبــی چاالکــی
گەرمیــانوکــەالربەتایبەتــی،را
وشــعورتبەتایبــەتلەســەرئــەم

سەردانەیدواییتچیە؟
هەمیشــەئێرهبــەماڵــیدوەمیخۆم
دەزانــم،سهردانیكردنیشــمبــۆئێــره
وایكردهەســتبەخۆشــحاڵییەکیزۆر
بكــهم،وایكردهەســتبــەوەبکهمکە
لەنێــوخەڵکیخۆمدامکەپێشــتریش
زۆر یــادەوەری فەرمانبەربــوم. لێــرە
جوانمهەیەلەکەالردالەگەڵنەوەکانی
پێشــویئێرەکەچەندینهاورێمهەبوە
لێرەشــەهیدبون،لهوانهش:)محەمەد

پەژار(یشاعیرو)دکتۆرەزوحا(.

*تاچهنــدئاگاداریــىبزاوتىئهدهبیت
لــهگهرمیانوبــهتایبهتپێگهىژنان

لهوبزاوتهدا؟
پێشــترزۆرئاگاداربوم،ئێســتاشکە

هاتمەوەبــەدوایقەڵەمەکانیژناندا
گەڕاملەهەموکوردستانوگەرمیانیش
لەنێویاندا،هەڵمســەنگاندنبەهەست
وبیرکردنەوەیــانوبەپێیئەزمونەکەی
خۆشــم،بۆیهخۆشــحاڵمبــەوبزاوتەی
گەنجــانوژنانوکچانــیگەرمیانكه
بونبەنەوەیــەکئومێدیانلێدەکرێت،
ئەگــەرخۆیانماندوبکەندەتواننببن
بــەجێگرەوەیەکــیقارەمانینەوەکانی

دوایخۆیان.

*وەکوشــاعیرێکیبەئەزمون،ئەگەر
بتەوێترێنوێنیکچانبکەیبۆشــیعر

نوسین،چیانپێدەڵێی؟
پێیــاندهڵێمناتوانیبڵێیبڕیارئەدەم
ببــمبــەشــاعیر،بەڵکــودەبێــتئەو
بەهــرەوتوانایــەتتیابێتوئامادەیت
تیابێــتبــۆقوربانیــدانوماندوبــون
وخۆپەروەردەکــردن.یــهكرێنمایــی
دۆســتانەوپڕلەخۆشەویســتیكچان
دەکــەمبۆئەوانهىکــەدەیانەوێتببن
بەشــاعیر،شاعیربونرێگەیەکنیەبە
گوڵنەخشــابێت،بهڵكورێگایەکەپڕە
لــەدڕکوخەنجــەروگولــەوئــازار،
دەڕۆیتوخوێنــتلێدەچۆڕێت،لەگەڵ
ئەوەشســەربەرزيیوســەروەرییەکی
گەورەشــیتیایە،یانمەبنبەشــاعیر
یانکەبونببنبەشاعیریراستەقینە
وخۆتانبنوهەستیژنانەتانهەبێت.

يانمەبنبە
شاعیریانببن
بەشاعیری
راستەقینە

ئێستاسەردەمی
ریکالمەو

مێژویکەسەکان
قیمەتێکینەماوه


