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»زۆرینەی توشبوەکانى نه خۆشیه  
ده رونیه كان له گه رمیان ژنن«

كچانى گه رمیان له  
رێكخراوه  فێرخوازیه كان 

دا چاالكن

3»»                  

ژنه  خه یاتێكى شێوه كار

7»»

جیهان...
ئه زمونى ته وارێكی 

سه ركه وتو

5»»             

◘ نه وژین
 

پزیشكێكى ده رونى ئاشكراى ده كات 
له گه رمیاندا زیاتر له  پیاوان، ژنان 

روبه ڕوى توشبون به  نه خۆشیه  
ده رونیه كان ده بنه وه ، ئاشكرایشی 

ده كات »خەمۆکی گەورە« باوترین 
جۆری نه خۆشیه  ده رونیه كانى 

سنوره كه یه .

له میانــه ى دیدارێكى )نه وژیــن( دا، د. 
ھێمن خورشــید، پســپۆڕی نەخۆشــیە 

ئامــاژه   گه رمیــان،  لــه   دەرونیــەکان 
به وه ده كات دیارترین نەخۆشــی دەرونی 
گەورە(یــە،  )خەمۆکــی  جيهانــدا  لــە 
لــه  گه رمیانیــش دا به ھه مانشــێوه  ئه م 
نه خۆشــیه  له  پلــه ى یه كه مــدا دێت له  
زۆری توشــبواندا، له نێویشــی دا ژنان، 

◘ نه وژین

راپۆرتێكى یه كه ى رۆژنامه وانى 
مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی ده نگ، 

داواده كات بكرێت به  مه رج به وه ى ھه ر 
ده زگایه ك به ڕێوه به ره كه ى پیاو بو، 

جێگره كه ى ژن بێت.

لــه و راپۆرتــه دا بــه  پشــت به ســتن به  
راپرســیه ك كه  له نێــو فه رمانبه رانى ژن 
دا له  گه رميان ئه نجامدراوه ،     داوایكردوه : 
»ده توانرێت وه كو ده ستپێشخه رییه ك بۆ 
ھاوســه نگ كردنه وه ى ئه و باره  السه نگه  
ره گه زییه ى له  پۆسته كاندا ھه یه ، بكرێت 
بــه  مه رج كه  جێگــر یــان یاریده درێتى 
به ڕێوبه رانى ئه و داموده زگایانه ى كه  له  

ره گه زی نێرن، له  ره گه زی مێ بن، ئه مه  
بۆ به ش و ھۆبه كانیش ھه ر دروسته« .

به پێی ئامارێكــى ئیداره ى گه رمیان، له  
كــۆی نزیكــه ى 77 پۆســتى فه رمی له  
سنوره كه دا، ته نها 11 دانه یان به ده ست 
ژنانــه وه ن و ئه وانــى دیكه یــان پیــاوان 

به ڕێوه ى ده به ن.
یه كــه ى  راپرســیه ى  ئــه و  به پێــی 

رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی 
ده نــگ، ژنانــی بەشــداربو بــە رێــژەی 
67% پێیانوایــه  بــۆ پێدانی پۆســت لە 
فەرمانگەکەدا، چانسی پیاوان زیاتره  له  

ژنان.

لــه  الپــه ڕه  )4( راپۆرتێك لــه و باره وه  
ده خوێننه وه .

◘ نه وژین

لە زیندانەكانی ھەرێمدا 42 كەس 
بە تۆمەتی كوشتنی ژنان بەندن، 

بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژیی دژ 

بەژنانی ھەرێمیش، لە ساڵی 2018 
زیاتر لە ھەزار پیاو بە تۆمەتی 

توندوتیژی دژ بە ژنان دەستگیر 
كراون.

ژماره یــه ى  ئــه م  راپۆرتێكــى  بەپێــی 
رۆژنامــه ى )نه وژیــن( كــه  لــه  الپــه ڕه  
)2( دا باڵوكراوه ته وه ، له  ســاڵى 2018 
تاوانبارانــى  و  تۆمەتبــار  چارەنوســى 
دۆســیه كانى كوشــتنى ژنان لــه  ھه رێم 
به مجۆره  بــون: 26 راگیراو، 4 ھەاڵتو، 
1 دەســتگیر نەكــراو، 14 بكــوژى ژنان 

نەناســراونه ته وه ، 1 بكوژیــش نادیارە، 
كە كۆى گشــتی تاوانه كان ده كاته )46( 

حاڵه ت.
ئــه و  دەســتگیركراوەكانى  ژمــاره ى 
تاوانانه ، 26 كه سن، 20 بكوژى ژنان له و 
ساڵه دا، تائێســتا بە دەستگیرنەكراوى 

ماونەتەوە.
بەپێى ئامارى ســاڵى 2018، لە ھەولێر 
13 ژن، لە ســلێمانى 15 ژن، لە دھۆك 
15 ژن، لــە گەرمیــان 2 ژن كــوژراون، 
بــەاڵم بە پێى ئامارى 6 مانگى ســاڵى 
2019، لــە گەرمیــان ھیــچ حاڵەتێكــى 

ژنكوژى تۆمارنەكراوە.
ئــارى رەفیــق، جێگــرى بەرێوەبــەرى 
گشــتى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژى دژ 
بــە ژنان لە وه زاره تــى ناوخۆی ھه رێم، 
بــۆ )نەوژین( وتــى: »ئەو كەســانەى 
لــە زیندانن و ژنیان كوشــتوە، ھەموى 

ئه و دایك و باوكانه ى 
خانه ى به سااڵچوان بو به  

ماڵیان

6»»

یه كه ى رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ:
ئه و ده زگایه ى به ڕێوبه ره كه ى پیاو بێت، ده بێت جێگره كه ى ژن بێت

42 »ژنكوژ« لە زیندانەكانى هەرێم دان

ھــۆكارى ئه مه ش گرێده داتــه وه  به وه ى 
زەبــری  و  عاتیفیــە  کائینێکــی  »ژن 
دەرونــی زیاتر و زوتر کاریگەری دەبێت 
لە سەری، ھەروەھا تێکچونی ھۆرمۆنات 
و بابەتــی مناڵبــون رۆڵــی ســەرەکیان 
ھــۆكارى  لــه وه ش  جگــه   ھەیــە«، 
كه شــوھه وا به  ھه ند ده زانێت به تایبه تى 

به رزی پله كانى گه رما.
د. ھێمن خورشــید، باس له وه شده كات 
به شــێكى زۆری نه خۆشیه  ده رونیه كانى 
ژنان لــه  گه رمیان، ره گــی كۆمه اڵیه تى 
له وبــاره وه   ھه یــه ،  كه لتورییــان  و 
ده ڵێــت: »ژن لەم ناوچەیەدا کائینێکی 
ســەربەخۆ نیە، جلوبەرگــی، رەفتاری، 
چونــە دەرەوەی، پیشــەی، تاڕادەیەک 
ھەڵبژاردنی ھاوســەر و ھەندێك لە مافە 
ســەرەتایەکانی ھێشــتا لەژێر کۆنترۆڵى 

خێزان و دەوروبەرەکەی دایە«.
ھه روه ك ئه وه ش ده خاته ڕو كه  خه مۆكی 
به گشــتى یه كێكه  له  حاڵه ته  دیاره كانى 
نێــو ژنانى گه رمیان ئه وانه ى نه خۆشــی 
و گرفتــی ده رونیــان ھه یه،  ده شــڵێت: 
»ژن بەدرێژایــی رۆژەکە لــە ماڵدایە و 
بــە تەنهــا دەمێنێتــەوە، ژینگەکــە بۆ 
دەستەبەرکردنی پێداویستیە روحیەکانی 
ئــەو کائینــە عاتیفیــە لەبــار نابێــت و 

بەمەش توشی خەمۆکی دەبێت«.
له  الپــه ڕه  )10( ده قی دیداره كه ى )د. 

ھێمن خورشید( ده خوێننه وه .

لەسەر شەرەف نیە، بەڵكو لەسەر قومار 
و زەوى و خوێن و شــەڕى دوژمندارى و 

میرات و حاڵەتى توڕەیى و ھی دیكه ن، 
ھەندێكیشیان پیالن بۆ دانراو بون«.
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◘ نه وژین، 
کوێستان عه بدولڕه حمان رەسوڵ*

هه مو هیوا و ئاواتى )شادى( ئه وه  
بو كه  بتوانێت به سه ركه وتویی 

قۆناغی ئاماده یی ته واو بكات و له  
زانكۆ دا درێژه  به  خوێندنه كه ى 

بدات، به اڵم ئه وه ى ئه و هه رگیز بیری 
به الیدا نه چوبو، ئه وه بو ده ستى پێ 

له خوێندنه كه ى هه ڵبگیرێت و به  
شو بدرێت، به  كێیش؟ به  مێردی 

خوشكه كه ى!

کاتێک ژنێــک هاوســەرەکەی دەمرێت، 
کەســانی نزیکی ئەو ژنە بە مەبەســتی 
ەو  کۆدەبنــەو  دەوری  لــە  دڵنەوایــی 
هاوخەمــی بــۆ دەردەبــڕن، بــەاڵم هەر 
لەگــەڵ تەواوبونی رۆژانی پرســە، بڕیار 
لەسەر ژیان و دواڕۆژی ئەو ژنە دەدرێت 
لە الیــەن خێزانەکەیــەوە و هەندێکجار 
ناچار دەکرێت هاوسەرگیری لەگەڵ برای 
مێردەکــەی بکاتــەوە، بە هەمانشــێوە 
کــە پیاوێــک هاوســەرەکەی دەمرێــت 
و مناڵــی هەبێــت، داوا لــە خوشــکی 
ژنەکــەی دەکرێت هاوســەرگیری لەگەڵ 
ئەو پیاوەدا بکاتەوە، له م نێوه نده شــدا 
ئــه وه ى ده بێتــه  قوربانــى، ئــه و ژن و 
پیــاوه ن كــه  بــه  زۆر هاوســه رگیرییان 

پێده كرێت.
شــادی، نــاوى خــوازراوى یەکێکــە لە 
قوربانیانــی ئەم جۆرە هاوســەرگیرییە، 
بەمشێوەیە باس لە ژیانی خۆی دەکات: 
»کاتێک تەمەنم گەیشــتە )19( ســاڵ، 
بــە نیــازی ئەنجامدانــی تاقیکردنەوەی 
پۆلی )12(ی ئامادەیی بوم بە ئومێدی 
گەیشتنم بە قۆناغی زانکۆ، بەاڵم بەهۆی 
ئەوەی خوشــکێکم کۆچی دوایی کرد و 
)5( مناڵی لە دوای خۆی بەجێهێشــت، 
لــە نــاو خێزانەکەمــان بڕیاریانــدا کــە 
هاوسەرگیری لەگەڵ مێردی خوشکەکەم 
بکەمەوە بە مەبەســتی ئــەوەی کە ئەو 
منااڵنە نەکەونە بەردەستی دایکێکی تر 

و دواڕۆژیان نەفەوتێت«.

ئه و ژنه  بــاس له وه  ده كات بڕیاره كه  بۆ 
ئــه و زۆر قورس بوه ، چونکــە ئامانجی 
گرنگتــرى هەبوه  لە ژیــان، جگه له وه ش 
بۆی گــران بــوه  هاوســه رگیری له گه ڵ 
هاوســه رى  كــه   بــكات  پیاوێكــدا 
خوشــكه كه ى بــوه  و زۆریــش ته مه نــى 

له خۆی گه وره تر بوه .
كاره ســاته كانى ژیانى )شــادی( لێره وه  
نه گونجانــى  به هــۆی  ده ســتپێده كه ن، 
سروشت و كه ســایه تیان به  كاریگه ریی 
له گــه ڵ  كێشــه ى  بــه رده وام  ته مــه ن، 
هاوســه ره كه ى دا هه بوه ، ئه مه ش پاڵی 
پێوه نــاوه  زیــاد لــه  جارێــك په نــا بۆ 

خۆكوشتن ببات.
»ئــەو ماوەیــەی ژیانــم زۆر قورس بو، 
بەردەوام ژیانێکی ناخۆشم هەبو لەگەڵ 
هاوســەرەکەمدا و دڵــی لێــم پیس بو، 
دەســتدرێژی  و  الم  ده هاتــه   زۆر  بــە 
سێكســی ده كرده  سه رم«. )شادى( به  
روخسارێكى خاڵی له  شادیه وه  وای وت.
چه رمه ســه رى ئه م ژنه  به رده وام ده بێت 
هه تــا ئه و كاته ى هاوســه ره كه ى كۆچی 
دوایــی ده كات، له وكاتــه  بــه دواوه  ئه م 
ژنــه  جارێكى تــر ره نگڕێژیی بــۆ ژیانى 
په روه رده كردنــى  له پــاڵ  و  ده كاتــه وه  
مناڵه كانــى دا، ده ســت بــه  خوێنــدن 
و  ده كات  تــه واو  زانكــۆ  و  ده كاتــه وه  

ئێستاش كارده كات.
چیرۆكــى هاوشــێوه ى ژیانــى ئــه م ژنه  
لــه  كۆمه ڵــگادا زۆره ، له به رامبه ریشــدا 
چیرۆكى هاوشێوه ش له نێو پیاوانیش دا 
بونیــان هه یه ، به تایبه تــى له و ده مانه ى 
كه  شــه ڕ و كوشتار زۆرتر بوه  و كاتێك 
پیاوه كان له  ژیاندا نه ماون، به  پاســاوی 
نه فه وتانى ژیانى ژن و مناڵه كانى، برای 
پیاوه كــه  ناچار كــراوه  هاوســه رگیریی 

له گه ڵ براژنى پێشوى دا بكاته وه .
ســیروان، نــاوى خــوازراوی یه كێكه  له  
ئامــاژه ى  حاڵه تــه ،  ئــه م  قوربانیانــى 
به وه كرد براكه ى دواى راپه ڕین شــه هید 
بــوه  و بنه ماڵه كه ى به  پاســاوى ئه وه ى 
خێزانه كه یــان نه شــێوێ و مناڵه كانــی 
ســه رگه ردان نه بــن، له  براژنیــان ماره  

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

ئێوارانێك )س( لەالیەن مێردەكەیەوە 
پەیوەندى پێوە دەكرێت بۆ ئه وه ى 

بێته  به ر ده رگا، دواى هاتنە 
دەرەوەى، لەالیەن پیاوێكەوە بە 3 
گولە دەكوژرێت و كۆتایى بە ژیانى 

دەهێنرێت.

)س( لەكاتێــك دا لەالیــەن مێردەكەى 

لەســەر مەســەلەى هێنانى ژنــى دوەم 
بوە بــە كێشــەیان، پــاش ئەنجامدانى 
ســوڵح و ناخۆشى و رۆشتنەوە بۆ ماڵى 
باوكــى، بــەاڵم ســەرەنجام گه ڕاوه ته وه  
الی مێردەكــەى، كه چى بە پیالن دانان 

لەالیەن مێردەكەیەوە كوژرا.
بەپێــى ئــەو بەدواداچونانــەى لە دادگا 
كــراوە، بكوژەكە خــودى مێردى )س( 
بوە و لەو كاتەى پەیوەندى پێوە كراوە 
بــۆ ئــه وه ى بێتــه  بــه رده رگا، لەالیەن 

مناڵەكانیــه وه  بینراوە، هه روه ك ســاتى 
تەقەكردنەكــە و پەیوەندیەكــە هەمــان 

كات و سات بون.
بەوتەى كەســوكارى ژنەكە، كوشتنەكە 
نەبــوە،  لەســەر مەســەلەى شــەرەف 
مێردەكــەى بــەردەوام دوعــاى مردنــى 
لێكــردوە، بۆ ئەوەى ژنى دوەم بهێنێت، 
كوشــتنى  بڕیــارى  ســەرەنجام  هه تــا 

ژنەكەى دا.
لــە زیندانەكانــی هەرێمــدا 42 كەس بە 

هاوسەرگیری بە زۆر و ستەم لە نێو خێزان دا
ژنێك: زاواكه مان 20 ساڵ له خۆم گه وره تر بو، به اڵم ناچاریان كردم شوی پێبكه م

كردوه ، 
چی  ئه گه ر

زۆر  براژنــى 
گه وره تر بوه  له و.

دانى به وه شدا نا هه رگیز 
نه یتوانیــوه  به شــێوه یه كى 
ئاسایی و وه كو دو هاوسه ر 
مامه ڵه  له گه ڵ هاوسه ره كه ى 

دا بكات.
باســی  شــاره زایان  وه ك 
پرســه   ئــه م  لێوه ده كــه ن، 
ره گێكى كه لتوریی كۆنى هه یه  
و وه كو نه ریتێكى كۆمه اڵیه تى 

لێهاتوه .
ساالرفه تاح قادر، راوێژكارى 
خێزان، له مباره وه  ده ڵێت: 
ژن  »شــوكردنه وه ى 
به براى مێــرد یان مێردى 

مردنــى  لــه دواى  خوشــك 
هاوســه ره كه ى، دیارده یه ك بو 
لــه  رابردودا و ئێســتادا كه متر 

بوه ته وه ».
ئــه م  یاســاییه وه ،  روى  لــه  
ده بێتــه   كاتێــك  هاوســه رگیریه  
تاوان، كه  هه ردو الی پرۆســه كه  
دادوه رى  بــه   یه كێكیــان  یــان 
رابگه یه نــن ناڕازیــن و بــه زۆر و 
فشار پێیان كراوه ، كه  ئه وكات 
ده چێتــه  خانــه ى توندوتیژی 

خێزانیه وه .
پارێزه رى راوێژكار )ئەشــواق 
نه جیــب عه بدوڵاڵ(، ئه م جۆره  
هاوسه رگیرییه  به  »توندوتیژی 
نهێنى نــاو ده بــات و ده ڵێت: 

توندوتیــژی  تــری  جۆرێکــی 
کــە شــاراوەن و بــاس ناکرێــت، 

ئەوەیــە کاتێــک ژنێک مناڵــی هەیە 
و هاوســەرەکەی لــە ژیانــدا نامێنێــت، 
ناچاردەکرێن بە هاوسەرگیریکردن لەگەڵ 
ئەوکەســەی کە خێزان و کەســوکاریان 
دەیانەوێت، واتــا وەک مرۆڤێک هه رگیز 

مامەڵە لەگەڵ ئەو ژنە ناکرێت«.
پێیشــیوایه  لەڕوی یاساییەوە مافی ژن 

پارێزراوە، بۆیه  وای به باش ده زانێت له و 
حاڵه تانه  دا سکااڵ تۆمار بکرێن.

به اڵم پرسیار ئه وه یه : بۆچی ژنان رازی 
ده بن به م هاوســه رگیرییه  له كاتێكدا به  

خواستى خۆیان نیه ؟
ساالر فه تاح، وایده بینێت له م حاڵه ته دا 
تاكــه كان قوربانــى بــه  ژیانــى خۆیان 

ده ده ن له پێنــاو ئه وانــى تــر 
و به تایبه تــى منــااڵن، به وه ى 
ئاماده ن هاوســه رگیریی له گه ڵ 
زاوا و براژنــى خۆیــان بكــه ن، 
نه بونــى  په رتــه وازه   له پێنــاو 
مناڵه كانى خوشك یان برایان.

نه ریتــه   لــه   زۆرێــك  ئه گــه ر 
گرێبدرێنه وه   كۆمه اڵیه تیــه كان 
بــه  ئاین، ئــه وا زانایه كى ئاینی 
ئه ســتۆی ئاینــی ئیســالم له م 

حاڵه ته  بێبه ریی ده كات.
پێنجوینــى،  عه تــا 
لقــى  سه رپه رشــتیارى 
زانایانــى  ســلێمانى یه كێتــى 
ئاینى ئیســالمى كوردســتان، 
له وباره یــه وه  ده ڵێــت: »ئــه و 
پرۆســه یه  زیاتــر دیارده یه كى 
كۆمه اڵیه تییه  و به شــێك نییه 
پرۆســه ى  چونكــه   له ئایــن، 
له ئیســالمدا  هاوســه رگیرى 
و  ئاره زومه ندانــه   ده بێــت 
له سه ر خواســتى كه سه كان  
خۆیان بێت نه ك به زۆر«.  
ده كات  بــه وه ش  ئامــاژه  
ئاینــی ئیســالم رێگریــش 
هاوســه رگیرییه   لــه م 
هــه ردو  كاتێــك  نــاكات، 
الی پرۆسه كه  رازیین پێی 
»ئه گــه ر هاتو ئه و كه ســه  به  
ئاره زومه ندانــه  ویســتى ئه و پرۆســه یه  
ئه نجام بدات، ئه وا ئاینى ئیسالم رێگرى 
هاوســه رگیرییه كى  وه ك  و  لێنــاكات 

ئاسایى مامه ڵه ى له گه ڵ دا ده  كات«.
ژنێــك  هــه  ركات  جه ختیشــیكرده وه : 
نه یه وێت شــو به  شوبراى یاخود مێردى 
خوشــكى بكات، ئه وه  نابێت به زۆر ئه و 

هاوسه گیرییه ى پێ بكرێت.  

لەخولێکــی  بەشــداریکردنی  دوای   *
 »I n t e r n e w s « ی و ا ێكخــر ر
راپۆرتــی  نوســینی  لەسەرشــێوازی 
هەســتیاری جێنــدەری، نوســەر ئــەم 

راپۆرته ی ئامادە کردوە.

42 »ژنكوژ« لە زیندانەكانى هەرێم دان
تۆمەتی كوشــتنی ژنان بەندن، بە پێی 
ئاماری بەڕێوەبەرایەتی به ره نگاربونه وه ى 
بەژنانــی هەرێمیــش،  توندوتیژیــی دژ 
لــە ســاڵی 2018 زیاتر لە هــەزار پیاو 
بــە تۆمەتــی توندوتیــژی دژ بــە ژنان 

دەستگیر كراون.
بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی ناوبراو، 
له  ســاڵى 2018 چارەنوسى تۆمەتبار و 
تاوانبارانى دۆسیه كانى كوشتنى ژنان له  
هه رێــم به مجــۆره  بــون: 26 راگیراو، 4 
هەاڵتو، 1 دەســتگیر نەكراو، 14 بكوژى 
بكوژیــش   1 نەناســراونه ته وه ،  ژنــان 
نادیــارە، كــە كــۆى گشــتی تاوانه كان 

ده كاته  )46( حاڵه ت.
ئــه و  دەســتگیركراوەكانى  ژمــاره ى 
تاوانانه ، 26 كه سن، 20 بكوژى ژنان له و 
ساڵه دا، تائێســتا بە دەستگیرنەكراوى 

ماونەتەوە.
ئــارى رەفیــق، جێگــرى بەرێوەبــەرى 
گشــتى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژى دژ 
بــە ژنان لە وه زاره تــى ناوخۆی هه رێم، 
بــۆ )نەوژین( وتــى: »ئەو كەســانەى 
لــە زیندانن و ژنیان كوشــتوە، هەموى 
لەسەر شەرەف نیە، بەڵكو لەسەر قومار 
و زەوى و خوێن و شــەڕى دوژمندارى و 
میرات و حاڵەتى توڕەیى و هی دیكه ن، 

هەندێكیشیان پیالن بۆ دانراو بون«
دانــى به وه شــدا نــا كه  هەركات باســى 
كوشتنى ژنێك دەكرێت هەموى بیرى بۆ 

شــەرەف دەچێت، بەاڵم ئه و خۆیشیانى 
بــه  كه مته رخــه م زانى لــه وه ى  جۆر و 

پاڵنه رى كوشتنەكە باڵو ناكەنەوه .
كــه   جه ختده كاتــه وه   پەرلەمانتارێــك 
ده بێــت هیــچ بوارێكــى لێبــوردن ئــه و 

كه سانه  نه گرێته وه  كه  ژنان ده كوژن.
خەدیجە عومەر، ئەندامى لیژنەى یاسایى 
لــه  پارله مانــى كوردیتــان، ســەبارەت 
بە یاســاكانى ســزادان بــۆ »نەوژین« 
دەڵێــت: لــه  یاســای لێبوردنى گشــتى 
پێشــودا، بكوژانــى ژنــان لــه  لێبوردن 

بێبه ش كرابون.
بــه ركاره كان  جه ختیشــیكرده وه  یاســا 
ســزای قورســی بــۆ بكوژانى ژنــان له  

هه رێم داناوه .
گشــتى  بەرێوەبــەرى  جێگــرى 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژى دژ بــە 
لــە ســاڵی  ژنانیــش جەختیکــردەوە: 
2017ه وه  بڕیارى نەگرتنەوەى لێبوردنى 
گشــتى بۆ بكوژانى ژنــان چوەتە بوارى 
جێبەجێكــردن، ئەوانــەى بــە تۆمەتى 
توندوتیژى دژى ژنان دەســتگیركراون، 

لێبوردنى گشتى نایانگرێتەوە.
بەپێى ئامارى ســاڵى 2018، لە هەولێر 
13 ژن، لە ســلێمانى 15 ژن، لە دهۆك 
15 ژن، لــە گەرمیــان 2 ژن كــوژراون، 
بــەاڵم بە پێى ئامارى 6 مانگى ســاڵى 
2019، لــە گەرمیــان هیــچ حاڵەتێكــى 

ژنكوژى تۆمارنەكراوە.
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ژن و پیاوێک 25 ساڵە ئیشی »بۆنبڕی« دەکەن
◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

)مه حمود و ئیبتسام( دو ھاوسەرن لە 
ناحیه ى رزگاریی سه ر به  كه الر دەژین، 

سەرقاڵن بە ئیشێکەوە كه  ماوەی 
25 ساڵە بژێوی ژیانیان دابیندەکات، 

لەگەڵ ئەوەش دا خەڵکێکی زۆر 
سەردانیان دەکەن.

مه حمــود عه بدولڕه حمــان، 44 ســاڵ، 
دانیشــتوی گەڕەکی شاكەلە لە ناحیه ى 
»بۆنبــڕی«  ئیشــوکاری  رزگاریــی، 
لەباوانــەوە بــۆی ماوەتــەوە و نەنکــی 
ئــەم  ســەدەیەک  نزیکــەی  مەحمــود 
ئیشــەی کردوە، پاشــان دایکی ماوەی 
50 ســاڵ درێــژەی پێداوه  و ئێســتاش 
ئیشــه كه  كه وتوه ته  ده ست ئه و، ئه ویش 

ھاوسه ره كه ى فێر كردوه .
پیشــەکە،  فێربونــی  بــە  ســەبارەت 
دەڵێــت:  )نەوژیــن(  بــۆ  )مه حمــود( 
تەمەنــم 15 ســاڵ بــو لەگــەڵ دایکــم 
ســەرقاڵ بــوم بــە ئیشــکردن، جۆری 
روەکەکانــم جیا دەکــردەوە، بۆ ھێنانی 
دەرمانــەکان لەگەڵ دایکم دەڕۆشــتم بۆ 
بەغــدا و کەرکوک، پاشــان وردە وردە 
فێری ناســینەوەی روەکەکان و شێوازی 

تێکەڵ کردنیان بوم.
بەردەوام بــو و وتی: لەگەڵ ئەوەش دا 
لە ئێســتادا خێزانیشــم فێری پیشــەکە 
کردوە و مۆڵەتی ئیشکردنیشمان ھەیە.

ئەم دو ھاوســەرە لە ماڵەکەی خۆیان دا 
لە خانویەکی بچوک دا دەرمانخانەیەکیان 
کردوه تەوە و چارەســەری نەخۆشەکان 

دەکەن.
ئیبتســام محه مه د، 37 ساڵ، ھاوسەری 
پیشــەی  بــە  ســەبارەت  مه حمــود، 
»بۆنبــڕی« رونکردنەوەی بۆ )نەوژین(
دا، لەکاتێک دا خەریک بو دەرمانەکانی 

◘ نه وژین، ھاوژین مه ھدی

بە بەراورد بە سااڵنی رابردو بەشداریی 
كچانى گه رمیان له  بواره  جیاوازه كان 

دا به ره وپێشه وه چونى باشی به خۆیه وه  
بینیوه ، له نێویشیان دا به شدارییكردن 

له  رێكخراوه  فێرخوازیه كان 
)خوێندكاریی و قوتابییه كان(، بەبڕوای 

چاالکوانێکی مەدەنیش، ھه نگاوه كان 
پێویستیان به  كاراكردنى زیاتر ھه یه .

رێكخــراوه  فێرخوازیه كان، به شــێكن له  
رێكخراوه كانــى كۆمه ڵــی مه ده نیــی كه  
به تایبه تى جه خت له  توێژى فێرخوازان 

ده كه نه وه  و داكۆكی له و توێژه  ده كه ن. 
له نێــو ئه م رێكخراوانه دا كــه  زۆرینه یان 
به ســه ر حیزبه كاندا دابه ش بون، كچان 

رۆڵ و به شداریان به رچاو بوه .
تیشــکۆ تەیــب، 21 ســاڵ، فێرخــوازی 
بەشــی وەرزشــی زانکــۆی گەرمیانــە، 
مــاوه ى ســاڵێكه  لــه  ریــزی کۆمەڵەی 

خوێندکارانی کوردستان كارده كات.
لەگــەڵ ئــەوەی خوێنــدکاری زانکۆیە، 
ئەرکێکــی تریــش لەســەر شــانیەتی، 
ئەویش چاالک بونیەتی لەناو توێژه كه ی 
لــه   بریتیــن  »كاره كانمــان  دا  خــۆی 
لــه   خوێنــدکاران  دەنگــی  گەیاندنــی 
تێبینــی و ره خنــه  و گله یی بــە راگر و 

ســەرۆکی زانکــۆ، ھه روه ھا رێکخســتی 
ئاھەنگ و ســیمینار و  سازدانى چاالكی 
لــه  رۆژە جیهانیــەکان، ئه مه ش له پێناو 
خزمەتکردنــی خۆمــان و خوێندكارانى 

ھاوڕێمان«.
لــه  كچــان وه كــو  به شــێكى به رچــاو 
كارێكى خۆبه خشــى كاری رێكخراوه یی 
ده كــه ن، وه كخۆیان ئامــاژه ى پێده كه ن 
كــه  ئه گه رچــی ھه ندێكجــار موچــه  و 
پاداشــتى مادیان پێده درێت، به اڵم كه م 

و دیارییكراوه  و ئامانجیان ئه وه  نیه .
ســایە کەریم، مامۆستا و سەرپەرشتیار 
لە رێكخــراوی گەشــەپێدانی قوتابیان، 
بــاس لــه وه ده كات كــه  چاالكیه كانیــان 

جۆراوجــۆره ، ھه ر لــه  كردنه وه ى خولی 
به ھێزكردنــه وه  ھه تا خولی په روه رده یی 

و ھۆشیاریی و چاالكی دیكه .
»ئامانجمان ئەوە نییە تەنها بڕە پارەیەک 
بەدەســت بێنیــن، بەڵکو پــەروەردە و 
فێرکردن لە پێش ھەمو شتێکه وه  دێت، 
جیلێکــی  دروســتکردنی  به مه به ســتى 
بــه   بــاش و تەندروســت«. )ســایه ( 

پێداگیرییه وه  وای وت.
بــه اڵم ئایــا تاچه نــد لــه و ئه ركانــه ى 
له ســه ریانه ، كچانــى چاالكــوان خۆیان 
به سه ركه وتو ده زانن؟ ئه و ئاسته نگانه ى 

دێته  رێگه یان چین ؟
ھەندێكجــار  دەڵێــت:  )تیشــکۆ( 

كچانى گه رمیان له  رێكخراوه  فێرخوازیه كان دا چاالكن
گلەیــی خوێنــدکاران و داوکاریەکانیان 
دەگەیەنین، بەاڵم لەســەروتر چارەسەر 
ناکرێت، خوێنــدكاران وادەزانن ھەڵەکە 
لەئێمەیە، بەداخەوە ھەندێكجار بەشێک 
لە خوێنــدکاران وادەزانن ئەمە مەرام و 

بەرژەوەندی دیكه مان لەپشتە.
رێكخــراوه   ره ھــاى  زۆرینــه ى 
فێرخوازیــه كان، ســه ر بــه  حیزبه كانن، 
ئه مــه ش زۆر پرســیار و گومان له ســه ر 
رێكخراوه كان ده وروژێنێت، جگه  له وه ى 
كه  ھۆكارێكه  كه  به الی كچانه وه  كاركردن 

له و رێكخراوانه  دا قورس ده كات.
ھەرێز کەریم قادر، 29 ســاڵ، كارگێڕى 
ناوچــه ى كــه الرى یه كێتــى قوتابیانــى 
كوردســتان، بــۆ )نه وژیــن( وتى: ئێمە 
لــە رێخراوێکــی حزبیدا ئیــش دەکەین، 

ئەمەش کەمێک قورسە بۆ کچ.
یــان  رێگــه دان  راده ى  پێیشــیوایه  
رێگرییكــردن له  كچــان بۆ كاركردن له و 
رێكخراوانــه دا، به نــده  بــه  خێزانه كان و 

ئاستى ھۆشیارییان.
بــواری  چاالكوانێكــى  بۆچونــى  بــه  
ژنــان، به شــداریی كچان لــه  رێكخراوه  
فێرخوازیــه كان بــه  راده یه كــى به رچاو 
به ره وپێشه وه  چوه ، به اڵم ھێشتا به پێی 

پێویست نیه .
لەیــا ئەحمەد، وتى: چونە پێشــەوەی 
رێکخراوانــەدا  لــەو  گه رمیــان  كچانــى 

بەشێوەی پێویست نییە.
بــەڕای ئەم چاالکوانــە، زۆرجار ناھەقى 
بەرانبــەر بە ژنان كراوه  له  روى به ھه ند 
»زۆرجــار  تواناكانیانــه وه   وه رگرتنــى 
بــه و پاســاوه ى كچــان توانایــان نیــه  
بێبــه ش ده كرێــن لــه  رۆڵ و پۆســت، 
ھۆكاره كه یشــی بۆ ئــه و نەریته  كۆنه ى 
كۆمەڵــگا ده گه ڕێته وه  كــه  رێككەوتون 
له ســه ر ئــه وه ى ژنــان بــۆ پۆســت و 
بەڕێوبردنــی کار ناشــێن، كــه  ئه مه ش 

دوره  له  راستیه وه«.

بە دەســت ھاوســەرەکەی دەدا و وتی: 
دڵــی  دەکەوێــت  بــۆن  کــە  کەســێک 
تێکدەچێــت، توشــی ســکچون دەبێت، 
دادەبەزێــت،  مــه اڵژوى  دەڕشــێتەوە، 
لەگەڵ ئەوەشــدا کەســەکە كێشی زیاد 
نــاکات، بەتایبــەت لە مناڵــی کۆرپەلە 

زیاتر رودەدات.
نرخەکانــی  دەربــارەی 
چارەسەره كانیشــیان، وتى: چاره سه رى 
مناڵی بۆنکردو و زه ردویی بە 25 ھه زار 
دینــار دەکەین، بۆنبــڕی )دەبغ( بە 45 
ھەزار ده كه ین، ھەندێکجار بۆ کەســانی 

ھەژار بێبەرامبەر چارەسەر دەکەین.
ھاوســه ره كه ى  دو  ده رمانانــه ى  ئــه و 
دێنــن،  بــه كارى  رزگاریــی  ناحیــه ى 
وه كخۆیان ئامــاژه ى بۆ ده كه ن، گیایین 
و لە واڵتی ئێرانەوە بەتایبەت دەیھێنن 
»پێشــتر لە بەغداد و کەرکوک دەرمانم 
دەھێنا، بەاڵم ئێســتا لەئێران دەيهێنم، 
نەخۆشەکانیشــم  و  مــن  بــۆ  تێچــوى 

کەمترە«، )ئیبتسام( واى وت.
ئه و دو ھاوسه ره ، لەشارەکانی سلێمانی 
و ھەولێــر و چەمچەمــاڵ و دەوروبــەری 
کــەالر و خانەقینــه وه ، بــۆ چاره ســه ر 

سه ردانیان ده كه ن.
ساالر سەلیم، 45 ساڵ، ئێستا لە واڵتی 
بەریتانیــا دەژیــت، بــۆ )نەوژین( باس 
لەوە دەکات دکتۆرەکانی ئەوروپا گەڕاوه  
بۆچارەسەر، بەاڵم بێسود بوە »جگەرم 
توشــی ڤایرۆس و زەردویی بو، چەندین 
دکتۆر گەڕام، بەاڵم بێســود بو، کاتێک 
گەڕامەوە بۆ ســەردان بۆ کوردســتان، 
ناونیشانی ئەم ماڵەیان پێدام، لەماوەی 

10 رۆژدا چاک بومەوە«.
به اڵم ئه م پیشه یه  له  زانستى پزیشكیی 
دا به  ته واوى ره د ده كرێته وه  و به  وه ھم 

ناوده برێت.
د. ھاوار ھۆشیار، پسپۆڕی بێهۆشكاریی 
و بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەی گشــتی 
کــەالر، بۆ )نەوژیــن( دەڵێــت: لەڕوی 
زانســتیەوە بۆنکــردن بونــی نیەوباس 
نەکــراوە، بەڵکــو بابه تــه  ھه وكردنــه  و 

دڵ  رشــانەوەو  توشــی   نەخۆشــەکە 
تێکچون و بێھێزی دەبێت.

بــه  توانجیشــه وه  وتــى: »خــۆ ئەگەر 
وابێت، منیش توشــی بێھێزی ببم ئەوا 

یانى منیش بەبۆن کەوتوم؟!«.
ئه و پزیشــكه  جه ختیشیكرده وه  له كاتى 
بونى نه خۆشــی دا به تایبه تــى منااڵن، 
پێویســتە ســەردانی پزیشــكی منــااڵن 

بکه ن بۆ چارەسەری نەخۆشیەکە.

له  شاره كانى 
تريشه وه  

سه ردانمان ده كه ن 
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◘ نه وژین

راپۆرتێكى یه كه ى رۆژنامه وانى 
مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی ده نگ، 
داواده كات ژنان به شداریی كارايان 
پێبكرێت له  ده زگا حكومیه كانی 

سنوری گەرمیان، بۆ ئه م مه به سته ش 
به  گونجاوی ده زانێت كه  بكرێت 
به  مه رج به وه ى هه ر ده زگایه ك 

به ڕێوه به ره كه ى پیاو بو، جێگره ى ژن 
بێت.

پرســی بااڵنســی ره گه زیی لــه  ناوه ندى 
بڕیار دا له  هه رێمى كوردستان، پرسێكى 
كۆنــه  و زۆرجــار باســی لێوه كــراوه  و 
ده كرێت، ئه م ناهاوسه نگییه  به  تایبه تى 

له  گه رمیاندا زۆرتر ره نگی داوه ته وه .
به پێی ئامارێكــى ئیداره ى گه رمیان، له  
كــۆی نزیكــه ى 77 پۆســتى فه رمی له  
سنوره كه دا، ته نها 11 دانه یان به ده ست 
ژنانــه وه ن و ئه وانــى دیكه یــان پیــاوان 

به ڕێوه ى ده به ن.
ئه گــه ر ژنــان لــه  پۆســتى به ڕێوبه رى 
فه رمانگه كانــدا ژماره یــان كــه م بێــت، 
ئه وا له نــاو فه رمانگه كانیش دا هه ســت 
به وه ناكه ن كــه  رۆڵێكى زۆریان هه بێت، 
یان به النی كه مه وه  وه كو پیاوان له  توانا 

و لێهاتوییان بڕوانرێت.
یه كــه ى  راپرســیه كى  خاڵــه ش  ئــه م 
رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی 
ده نگ دا جه ختی لێده كاته وه  كه  نمونه ى 
100 ژنه  فه رمانبه رى گه رمیانى وه رگرتوه  
و لــه  ژماره ى رابــردوی )نەوژین( دا به  
تێروته ســه لى ده ره نجامــى راپرســیه كه  

خرایه ڕو.
بۆ بره ودان به  بونى ژنان له  ناوه نده كانى 
بڕیار و به تایبه ت له  پۆستى به ڕێوبه رى 
پێشــنیاز  یه كه كــه   دا،  فه رمانگــه كان 

◘ نەوژین، نیگار عومەر

له نێو لقی )22(ى گه رمیانى پارتى 
دیموكراتى كوردستان دا، تاكه  
ژنێكى كارگێڕ هه یه ، ئه و باس 

له وه ده كات بۆ ئه وه ى پۆست له ناو 
حزبدا به ده ست بێنیت، پێویستیت به  
هه ندێك تایبه تمه ندیی هه یه ، له پێش 

هه موشیانه وه  توانا و ئاستى كه سه كه .

شــلێر ئەحمــەد، کارگێــری لقــی22ی 
گه رمیانى پارتى دیموكراتى كوردستانه ، 
ئــه و تاكــه  ژنه  كــه  پۆســتى كارگێڕی 
هه یــه  و ئێســتاش به رپرســی مه كته بی 

رۆشنبیریی و راگه یاندنى لقه كه یه .
لــه  دیدارێكــى )نه وژیــن( دا، له باره ى 
و  حزبیــی  لــه كارى  خــۆی  ئه زمونــى 
هه روه ها ئه و ئاسته نگ و ئاله نگارییانه ى 
دێنــه  رێگه ى ژنان له كارى سیاســی دا، 

قسه ى بۆ كردین.

* سه ره تا با بزانین له كه یه وه  تێكه ڵ به  
كارى حزبیی بویت؟

مــن لە نەوەدەکانەوە کار دەکەم لەگەڵ 
خێزانه كه مــان  به وهۆیــه ى  دا  پارتیــی 
هــه وادارى پارتــى بون لــه  بنه ڕه ته وه ، 
بــەاڵم لە ســاڵی 2007 بوم بە کارگێڕی 

لق.
* بــۆ ئــه وه ى پۆســت له ناو حــزب دا 
وه ربگریت چی مه رجێك ده بێت له  ژنان 

دا هه بێت؟
ئــەو کۆمەڵــە مەرجــەی پێویســتە لە 
ئافره تێــك دا هەبێــت تاوەکو پۆســتى 
بااڵى حزبی به ده ســتبێنێت، یه كه میان 
توانــای ئافرەته كه  خۆیه تــى، هه روه ها 
بڕوانامەی ئەو کەســەش رۆڵی دەبێت، 
له گه ڵ ئه وه شــدا بونی شەهید، واتا ئەو 
ئافره تــه  خاوه نــى شــه هید بێــت رۆڵی 

تاكه  ژنێكى كارگێڕ له  لقی گه رمیانى پارتى دا

»هه ر فه رمانگه یه ك به ڕێوه به ره كه ى پیاو بێت ده بێت جێگره كه ى ژن بێت«

هه یــه  به تایبه تى له وه ى چ شــەهیدێکی 
داوە بۆ حزب لە كەسە نزیكەكانی. جگه  
له مانه ش وەرگرتنی پۆست لە کۆنگرەدا 

دیاری دەکرێت.
* قســه یه ك هه یه  كه  ژنان له  پۆســت 

بێبه ش ده كرێن، رای تۆ چیه ؟
زۆر کات ئافره تان خۆیان نایەنە پێشەوە 
و پشــتی یــەك ناگرن بــۆ کارەکانیان، 
ئەگەرچــی لــەم دواییانــەدا کچانێکــی 

گەنجیش هاتونەتە پێشەوە.

* كه وایــه  هــۆكارى كه مــی ژمــاره ى 
كادیرانــى ژن به تایبه ت له  پۆســته كاندا 

چیه ؟
هۆکاری کەمیی ئافره ت لەنێو حیزب دا 
ده گه ڕێتــه وه  بۆ کەلتــور و دابونەریت، 
لەهەمو شــوێنێکی ئــەم گەرمیانە وایە، 
هه روه هــا توانای ئابوری حیزبیش رۆڵی 
خــۆی هەبــوە لــەم پرســە دا، زۆرجار 
ماڵیــان  قورســی  ئەرکــی  ئافره تــان 
لەسەرە، کاری سیاسیش کاتێکی زۆری 

دەوێــت، بۆیــە ئافره تــان ناتوانــن ئەو 
ئەرکە وەرگرن.

* تاچه ند له ناو حزبه كه تدا رۆڵ به  ژنان 
دراوه  به تایبه ت له  گه رمیان دا؟

نەك هەر تەنیا لە گەرمیان، بەڵکو لەنێو 
حیزبەکەمــدا کار بــۆ ئافره تان کراوە و 
دەشــكرێت، پارتی ئافره تانێكى زیرەك 
و بەتوانای دەوێــت بۆ نێو حیزبەکەی، 
كە خاوەنی کارێزمای قسەکردن بێت، تا 

کاریگەریی دانێت.

* بــه اڵم تاچه ند گوێ لــه  ژنانى كادیر 
ده گیرێت؟ بۆ نمونه  له گه رمیان؟

به ڵێ، بەرپرسی لقەکەمان وەکو ئەوەی 
مــن تەنیا ئافره تى نێو لقم زۆرجار گوێ 
لەقســەکانم دەگرێــت و پێــم ناڵێت نا. 
منیش وەك خۆم هەمیشــە هەوڵم داوە 
ئافــره ت بێنمە پێشــەوە، بــەاڵم ئه وان 

خۆشیان ئامادە نەبون.
* كه وایا بۆچی زۆرینه ى ره هاى پۆسته  

حزبیه كان به ده ست پیاوانه وه ن؟
دەســەاڵت زۆرجار وابوە و پیاوان زیاتر 
پۆستی بااڵیان هەبوە، ئەمەش لەکۆنەوە 
واهاتوە تاوەکو دەگاتە ئێســتا، چونکە 
دەرفەت بۆ پیاوان زیاتر رەخساوە وەك 
لە ئافره تان، ئافره تان زۆرجار روبەڕوی 
کۆمەڵێك بەربەســت دەبنــەوە و دەبنە 

رێگر لەبەردەمیاندا.
* ئــه و به ربه ســتانه  له به رامبــه ر تۆدا 

چۆن بون؟
بۆ من هــەر لە ســەرەتای کارکردنم لە 
نێــو حیزبــدا، بەهــۆی ئــەوەی كە  لە 
بنەماڵەیەکی خەباتکاری نێو ئەو حیزبە 
بویــن، کەمتــر رێگریم بۆ دروســت بوە 
و خۆشــم تێكۆشــاوم و گوێم بەقسەی 

خەڵك نەداوە.

لــه  هاوســه نگی  ده كات كــه  جۆرێــك 
بهێنرێته  كایه وه .

یه كێــك له و رێگایانه ش بــۆ به دیهێنانى 
هاوســه نگییه كه ، بریتییه  له  به خشــینی 
ئــه و  به ڕێوبــه رى  جێگــری  پۆســتى 
ده زگایانه  بــه  ژنان كه  به ڕێوبه ره كانیان 

پیاون.
له وبــاره وه  یه كه كــه  له  راســپارده كانى 
ده ســه اڵتدارانى  و  حكومــه ت  بــۆ  دا 
ســنوره كه  ده ڵێــت: »ده توانرێت وه كو 
هاوســه نگ  بــۆ  ده ستپێشــخه رییه ك 
كردنه وه ى ئه و باره  السه نگه  ره گه زییه ى 
له  پۆســته كاندا هه یــه ، بكرێت به  مه رج 
كــه  جێگر یان یاریده درێتى به ڕێوبه رانى 
ئــه و داموده زگایانــه ى كه  لــه  ره گه زی 
نێرن، له  ره گه زی مێ بن، ئه مه  بۆ به ش 

و هۆبه كانیش هه ر دروسته« .
ئــه م راســپارده یه ، له الیه ن به شــێك له  
پشــتیوانى  ژنانیشــه وه   چاالكوانانــى 

ده كرێت.
شنه  محه مه د، مامۆستا و چاالكى بواری 
ژنــان، له وبــاره وه  بــه  )نه وژین(ى وت: 

»بــەڕای من شــتێکی زۆربــاش دەبێت 
ئەو پۆستانەی کە کەسی یەکەمەکانیان 
پیاوانــن، جــا بە هــەر هۆکارێــک بێت 
وابزانرێــت ژنــان بــۆ کەســی یەکەمــی 
ئەو پلەیە نابێت، ئــەوا جێگرەوەکەیان 

ئافرەت بێت«.
وتیشــی: گرنگــی بەشــداری ژنــان لە 
پۆســتە فەرمیەکانــدا ئەگــەر هاوتــای 
گرنگی بەشــداری پیــاوان نەبێت، ئەوا 

کەمتر نیە.
ئه نجومه نــه   و  پارله مــان  لــه  
هه ڵبژێردراوه كانى عێراق و كوردســتان 
دا، رێژه یــه ك بــۆ به شــداریی ژنــان له  
پۆســته كاندا دانــراوه  كه بــه  »كۆتــا« 

ناوده برێت، به شــێوه یه ك رێــژه ى ژنان 
نابێت له وەی دیارییکراوە كه متر بێت.

یه كــه ى رۆژنامه وانى مافه كانى مۆڤ له  
رادیۆی ده نگ، پشــتگیری له وه  ده كات 
ئه م سیســته مه  بــۆ ده زگا حكومیه كان 
و به تایبــه ت ئه وانه ى گه رمیانیش شــۆڕ 

بكرێته وه .
له وبــاره وه  ده ڵێت: »پێشــنیاز ده كه ین 
رێژه یــه ك  ســنوره كه   فه رمانگه كانــى 
دیاریــی بكــه ن بۆ پۆســته كان له ســه ر 
بنه ماى ره گه ز، وه كچۆن )كۆتا( و رێژه ى 
تایبــه ت به  ژنــان هه یه  لــه  پارله مان و 
ئه نجومه نه  هه ڵبژێردراوه كان دا، ئه واش 
لــه  حكومه ت دا ره چاوى ئه مه  بكرێت و 

كار به م بنه مایه  بكرێت«.
ئه گه رچــی تێبینی له باره ى سیســته مى 
به تایبه تــى  هه یــه ،  زۆر  كۆتاشــه وه  
هه ندێــك پێیانوایه  واده كات كه ســانێك 
كه  شایســته  نه بن، ته نهــا له به ر ئه وه ى 

ژنن، پۆست وه ربگرن.
به اڵم )رێناس ســاڵح(، سه رپه رشتیاری 
یه كه ى رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ له  
رادیــۆی ده نــگ، وایده بینێــت كه  ئه مه  
ده ســتپێكێك ده بێــت بۆ چه ســپاندنى 
زیاتــری رۆڵــى ژنــان لــه  حكومــه ت و 
ده توانرێــت له  داهاتــودا پێداچونه وه ى 
پێبكرێت به وشــێوه یه ى كــه  به  گونجاو 

ده زانرێت.

کەلتور و 
دابونەریت 

هۆکاری کەمیی 
ئافره تن لەنێو 

حیزب دا

پێشنیاز ده كه ین 
فه رمانگه كانى 

سنوره كه  كۆتا بۆ 
ژنان دياريى بكه ن 
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كچێك ده بێته  راهێنەری گەشەپێدانی مرۆیى

◘ نه وژین، زریان محه مه د

له  سه ره تاییترین ئه و ژنانه  بوه  كه  
تێكه ڵ به  كاری رێكخراوه یی بوه ، له  
دامه زرێنه رانى یه كه مین رادیۆی ژنانه  
له  هه رێم و عێراق، وه ك یه كه م ژن 

له  لقی گه رمیانى سه ندیكاى كرێكاران 
كاریكردوه ، ئێستاش له و ژنه  كه مانه یه  

كه  له گه رمیاندا پۆستى به ڕێوبه ری 
فه رمانگه  حكومیه كانیان وه رگرتوه .

جیهــان محه مــه د، له  قــه زاى كفرى له  
دایكبوه  و له  شــارى كه الر نیشته جێیه ، 
ده رچــوى په یمانــگاى كۆمپیوتــه ره  و 
لــه  ســاڵى 2002 هاوســه رگیریكردوه  و 
خاوه نى 3 مناڵه ، له  دیدارێكى رۆژنامه ى 
)نه وژیــن(دا ئه زمونى كاری خۆیمان بۆ 

ده گێڕێته وه .
وتــى: »لــه  ســاڵى 1995 بچوكتریــن 
كادرى ژنــان بوم له  ســنورى گه رمیان، 
ســه ره تا له  كۆمه ڵه ى خوێندكاران بوم، 
دواتــر چومه  نێو یه كێتــى ژنان و دواتر 
بوم به  به رپرســى به شــى راگه یاندن له  

لقی گه رمیانى ئه و رێكخراوه «.
ســه باره ت بــه  كاره كانــى دیكــه ى كه  
ده ســته ى  »لــه   ده ڵێــت:  كردویه تــى 
كــه الرى  نوســینگه ى  دامه زرێنــه رى 
رێكخــراوى ئــازادى الوان بوم، هه روه ك 
ئه ندامــى حه وزه ى كۆمه اڵیه تى گه رمیان 
بــوم كه  كارى چاره ســه ركردنى كێشــه  

كۆمه الیه تیه كانى ده كرد.
ده كات،  بــۆ  ئامــاژه ى  وه كخــۆی 
به شــێكى زۆری كاره كانــى لــه  بــوارى 
رێكخراوه ییــدا بــوه ، توانیویه تــى وه كو 
ژنێــك له نێــو رێكخــراوه  جیاوازه كانــدا 
خۆی بسه لمێنێت، له و چوارچێوه یه شدا 
بــه  ده نگیــی یه كه مین لــه  هه ڵبژاردنى 
لقــی گه رمیانــى ســه ندیكای كرێكاران 
لــه و  به رپرســیارێتى  و  هه ڵبژێــردراوه  

جیهان... ئه زمونى ته وارێكی سه ركه وتو

◘ نه وژین، فاتمه  جمعه 

»لە بەشی جوگرافیا وەرگیرام، بەاڵم 
لەبەر ئەوەی کۆمەڵناسی ئەو بوارە 
بو کە خۆم تیدا دەدۆزییەوە، بۆیە 
بەشەکەم لە جوگرافیاوە گۆڕی بۆ 

کۆمەڵناسی«.

قســەکانی )ســنور  ســەرەتای  ئەمــە 
کــە  تەمــەن 28 ســاڵه ،  ئەحمــه د(ى 
راهێنەری گەشەپێدانی مرۆییە و خاوەنی 
چەندیــن ســاڵ ئەزمونــی کارکردنە لە 
رێکخراو و سەنتەرە جیاوازەکان لەبواری 
گەشەپیدانی مرۆیی و پاڵپشتی ده رونى 

و كۆمه اڵیه تى لەکەالر و دەرەوەی دا.

کۆمەڵناســی  بەشــی  »هەڵبژاردنــی 
خولیــای خــۆم بــو، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
لەگەڵ هەلبژاردنی ئەم بەشــە روبەڕوی 
تیگەیشتنی هەڵە بومەتەوە، بەوەی ئەو 
کەسانەی لەم بەشەدا دەخوێنن خۆیان 
نەخۆشــن یاخود کێشەیان بۆ چارەسەر 
نابێت، یان ئەم بەشــە بەشــێکی گرنگ 

نییە«.
)ســنور( لەدوای تەواوکردنــی قوناغی 
بــەکاری  دەکات  دەســت  زانکــۆی 
خۆبەخشــی لــە ســەنتەری راهینــان و 

دەرونی کەالر .
لــه و  كاركردنــم  لــه   ئامانجــم  وتــى: 
ســه نته ره ، گەیاندنــی ئــەو زانســتە بو 
کاتــدا  لەهەمــان  کۆمکردبــوەوه ،  کــە 

بەکارهێنانی ئــەو توانایە بو کە هەمبو 
لەبوارەکــەدا، لەدوای دو بۆ ســێ مانگ 
کارکــردن، داوام لێکــرا سەرپەرشــتی 
بەباخچەکانــی  تایبــەت  پرۆژەیەکــی 

ساوایان بکەم لەکەالر.
وەکخــۆی ئاماژەی بــۆ دەکات، جگە لە 
کارکردن لەبواری گەشــەپێدانی مرۆیی، 
هــاوکات چەندین ســیمینار و راهێنانی 
پێشــەکەش کردوە، چ لەناوخۆی کەالر 

بێت، یاخود له  دەره وەی کەالر.
»لەمــاوەی پێنــج ســاڵی کارکردنم دا 
چەندیــن راهێنان و ســیمینارم لەبواری 
تەندروســتی و گەشــەپێدانی توانــاکان 
لەبوارە جیاوازەکان پێشــکەش کردوە، 
پاڵپشــتی  راهێنــەری  وەک  هــاوکات 

سه ندیكایه دا وه رگرتوه .
به شــێكى تــر لــه  ئه زمونــى ژیانى ئه م 
ژنــه  چاالكه ى گه رمیــان، كاركردن بوه  
لــه  بــوارى راگه یاندن دا، به شــێوه یه ك 
یه كه م ژن بوه  كه  له كه الر هاتوه ته  سه ر 

ته له فزیۆن.
»له  رادیۆى گه رمیان كه  ئێســتا بوه ته  
رادیۆی مه شــخه اڵن كارم كردوه ، پاشان 
له  ته له فزیۆنى كه الر كه  ئێســتا بوه  به  
ته له فزیۆنى ئاینده كارم كردوه  و بێژه ر 

بوم«.
درێــژه   بــواره دا  لــه م  كاركردنیشــی 

پێــده دات و یه كه میــن رادیــۆی ژنان له  
عێراق و كوردســتان به ناوى )ته وار( له  
ساڵی )2004( دا له  كه الر داده مه زرێنن 

و پاشان خۆی ده بێته  به ڕێوبه رى.
جیهــان محه مه د، هــۆكارى به رده وامیی 
چاالكیه كانى به  پله ى یه كه م ده گێڕێته وه  
بۆ پاڵپشتی خێزانه كه ى »خێزانه كه م و 
هاوســه ره كه م هاوكارێكى باشــم بون و 
یه كه م به ردى بناغه ى متمانه  به  خۆبونم 

ئه وان دایان نا«.
دوا وێســتگه ى كاركردنى ئــه م ژنه ، له  
بــوارى كارى حكومی دا ده بێت، كاتێك 

له  ســاڵی 2014 دا ده بێتــه  به ڕێوبه رى 
كتێبخانه ى گشتى كه الر و دو ساڵ دواتر 
ده بێته  به ڕێوبه رى كتێبخانه  گشتیه كانى 

گه رمیان.
چاالكیــی  لــه   فه رمیانــه ،  كاره   ئــه م 
به ڵكــو  داینه بڕیــوه ،  كۆمه ڵگه یــی 
ژماره یــه ك  له گــه ڵ  توانیویه تــى  ئــه و 
كچــی ده ســتڕه نگین دا گروپــی یارانى 
مێخــه ك بــۆ كارى ده ســتى پێكبێنــن، 
هــاوكات لــه  چاالكیــه  رۆشــنبیریی و 

كۆمه اڵیه تیه كانیشدا ئاماده یی هه یه .
له  باره ى ئه و ئاسته نگانه ى كه  هاتونه ته  

پێشــى، )جیهان( به  نیگه رانیه وه  وتى: 
»لــه  رابــردودا قــورس بــو بــۆ كچێك 
بــه اڵم  نه بێــت،  باوكــى  و  كاربــكات 
خێزانه كه م پشــتیوانم بون و متمانه یان 

پێدام«.
بــاس له وه شــده كات كه  ره وشــى ژنان 
به ره وپێشــه وه  چــوه ، له گه ڵ ئه وه شــدا 
هێشــتا ئاله نگاریــی زۆر له ســه ر رێگاى 
ژنانــه ، به اڵم »كۆڵ نــه دان و به رده وام 
بــون« بــه و دو بنه مایــه  ده زانێــت كه  
پێویســته  ژنان بیگرنه به ر و خۆیانى پێ 

پێشبخه ن.

کارمەندانــی  بــە  راهێنانــم  دەرونــی 
تەندروســتی لەنەخۆشــخانەکانی ســەر 
بــە دیالــه  و کەرکــوک داوە، چەندیــن 
دانیشــتنی بەکۆمــەڵ و بەتەنهاشــم بۆ 
چارەســەری  و  دەرونــی  رۆشــنبیری 
دەرونی بۆ ئاوارەکانی سنوری گەرمیان 

و جەلەوال ئەنجام داوە«. 
به شــێكى تــر لــه  كاره كانى )ســنور(، 
په یوه ســت بــوه  بــه  پاراســتنی مافی 

منااڵن و ژنان.
له وبــاره وه  رونیكــرده وه : لەرێکخــراوی 
النــەی منااڵنی کوردســتان کارم کردوە 
وەک سەرپەشــتیاری پــرۆژەی منااڵن، 
هــاوکات لەچەندین رێکخــراوی تر کارم 
کــردوە بــۆ کەمکردنــەوە توندوتیــژی 
توانــای  بــە  گەشــەدان  و  رەگــەزی 
کەســانی پەراوێزخراو و بەدەستهێنانی 

مافەکانیان.
له م ماوه یه ى دوایشدا تازه ترین پرۆژه ى 
ئه مه یــان  كــه   به گه ڕخســتوه ،  خــۆی 
تاڕاده یه ك جیاوازه  له  كاره كانى پێشو، 

ئه ویش كردنه وه ى هۆڵێكى وه رزشیه .
)ســنور( بــاس لــه وه ده كات كــه  خۆی 
و  ده كات  وه رزش  به رده وامــى  بــه  

به دواداچون بۆ ئــه م بواره  ده كات، ئه و 
ئه زمون و شــاره زایه ى كۆی كردوه ته وه  
لــه و بــواره ، بڕیاریــداوه  لــه  كردنه وه ى 
هۆڵێكــى وه رزشــی تایبــه ت دا بۆ ژنان 

به كارى بێنێت.
وەکخــۆی ئاماژەی بــۆ دەکات لە هۆڵە 
وەرزشــیەکەی دا تەنها گرنگی بەالیەنی 
تەندروســتی نادریــت، بەڵکو گرنگی بە 
الیەنــی دەرونیــش دەدریــت »لەگــەڵ 
دانانی ئەم هۆڵە وەرزشەیە دا، هاوکات 
بە خۆبەخشــانە چارەســەری کێشــەی 
دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی ئــەو خانمانــە 
دەکەم کە سەردانی هۆڵەکە دەکەن«.

لە وه اڵمى پرســیاری ئــەوەی كه  ئه گەر 
ئامۆژگاری ژنان بکەیت بۆ سود وەرگرتن 
لە ئەزمونی خۆی، چی ده ڵێت؟ ســنور 
وتــى: ئه گەر بڕیار بێت کچێک بەو رێگە 
و ئەزمونانــەی من دا بڕوات، ئامۆژگاریم 
شــتێک  هەمــو  پێــش  ئەوەیــە  بــۆی 
ئامانجێک بدۆزێتەوە بۆ ژیان، ئامانجێک 
دیاری بکات کە شکاندنی نە خۆی و نه  

ئەوانی تری تێدا نه بیت.
له بــاره ى ئــه وه ى چ شــتێك زیاتــر له  
ئه وانى دیكه  ئاسوده ى ده كات؟ )سنور( 
یارمه تیدانى تاكه كان بۆ چاره سه ركردنى 
كێشــه كانیان به  خۆشترینى هه سته كان 

ناوده بات.
»كاتێــك کەســێک بەهــۆی منــەوە لە 
پاشــگەزبێتەوە،  خۆکوشــتن  هەوڵــی 
رویەکــی  بــە  دی  کەســێکى  یــان 
گەشــەوە قۆناغی چارەســەری دەرونی 
جێدەهێڵێــت لەکاتێکدا یەکەم قۆناغ بە 
گریــان و ناڕەزایه تــی لەبەخــت و بونی 
خۆی بەڕێکــردوە، بەدەســتهێنانی ئەو 
خۆشــحاڵیه یه  كــه  ئەمســاڵم لەســاڵی 
بــه   )ســنور(  ناچێــت«.  رابــردوم 

خۆشحاڵیه وه  وای وت.

خۆشحاڵم 
ئەمساڵم لەساڵی 
رابردوم ناچێت

قورس بو بۆ 
كچێك كار بكات 
و باوكى نه بێت

له  ساڵى 1995 
بچوكترین كادرى 

ژنان بوم له  
گه رمیان
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◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

له  هۆڵه  فراوانه كه ی )ماڵی حاجی 
ئاهو( له  كه الر، )سوعاد( دانیشتبو، 

سته م و ناخۆشی رۆژگارى له  
روخساردا ده خوێنرایه وه ، نیگه ران 

بو له وه ى چاره نوسی به وه گه یشتوه  
له  خانه یه كى به سااڵچوان دا كۆتا 

رۆژه كانى ته مه ن بژمێرێت.

سوعاد، له گه ڵ 10 ژن و پیاوى تر، كۆی 
ســودمه ندانى ئه و خانه یــه  پێكدێنن كه  
مــاوه ى ســاڵێكه  له كــه الر كراوه ته وه  و 

تایبه ته  به  كه سانى به سااڵچو كه  كه س 
له خۆیان ناگرێت.

به ســااڵچوانه ،  خانــه ى  ئــه و 
خێرخوازیــی  ده ستپێشــخه رییه كى 
بازرگانێكــى كــه الره  به نــاوى )هــادى 
عه بدولڕه حمــان(، كــه  له ســه ر ئه ركــی 
خۆی بیناكه ى دروستكردوه  و  سه رجه م 
پێداویستیه كانى ئاماده كردوه  و موچه ى 
كارمه نده كان و تێچوى مانگانه یشی هه ر 
له ســه ر گیرفانــى خۆی دابیــن ده كات، 
ناوى خانه كه یشــى ناوه  )حاجی ئاهو( 
به نــاوى دایكیــه وه  كــه  كۆچــی دوایی 

كردوه .

لە خانەکەدا 4 ئافرەت و 7 پیاو ده ژین، 
ئــه وان دواى ئه وه ى كه س ئاماده  نه بوه  
بیانگرێتــه  خۆ، بــه  ناچــارى رویان له  
خانه كــه  كردوه ، به اڵم له گه ڵ ئه وه شــدا 

دڵخۆشن به  خزمه تگوزاریی خانه كه .
لــەو  یەکێکــە  ســاڵ،   50 ســوعاد، 
ژنانــەی لەخانەکەدا دەژێــت، وه كخۆی 
ده یگێڕایــه وه ، پاش هاوســه رگیرییه كى 
سه رنه كه وتو، له الی دایك و باوكی بوه ، 
پاش كۆچی دوای ئه وان، كه وتوه ته  الی 
تاكه  براكــه ى، به اڵم لــه وێ براژنه كه ى 
ته نگــى پێهه ڵچنیــه وه ، بۆیــه  ماڵه كه ى 
به جێهێشتوه  و روى له م خانه یه  كردوه .

◘ نه وژین، كۆشش محه مه د

»تخوا مامه  من كه ى گه وره م هه تا 
له خوێندن ده رم كه ن؟«، به م ده ربڕینه  

)سه لمه (ى ته مه ن )16( ساڵ، 
سكااڵى خۆی له  بێبه شكردنى خوێندن 

پیشانده دا.
ئه و كچێكى دانیشتوى گوندێكى 

سنورى ئیداره ى گه رمیانه  و پاش 
ئه وه ى قۆناغی بنه ڕه تى ته واو ده كات، 
خێزانه كه ى له خوێندن بێبه شى ده كه ن.

بێبه شــكردنى كچانى وه كو )سه لمه ( له  
خوێندن، حاڵه تێكه  له  كۆن و ئێستاشدا 
بونــى هه بوه ، به اڵم له م ســااڵنه ى پاش 
قه یرانــى دارایی، هه ســت بــه  زیادبونى 
و  شــاره زایان  ئه مــه ش  ده كرێــت، 

چاالكوانان جه ختی لێده كه نه وه.
چاالكوانێكــى ژنــان و منــااڵن، بــاس 
لــه وه ده كات كه  لــه  گونــده كان دوباره  
ده ركردنــى كچــان لــه  خوێنــدن بوه ته  
دیارده  و خێزانــه كان  به  بیانوى جیاواز 

كچه كانیان له  خوێندن داده بڕن.
خه اڵت ساڵح، ئه ندامى تیمى رێكخراوى 
وادى ئه ڵمانــى كــه  پرۆژه یان بۆ ژنان و 
منااڵن له  گونده كانى گه رمیان دا هه یه ، 
جه ختى كرده وه  »له به شێكى گونده كان 
دوبــاره  دابڕینــى كچــان لــه  خوێنــدن 

سه ریهه ڵداوه ته وه  و بوه ته  دیارده «.
به وه شــكرد:  ئامــاژه ى  )خــه اڵت( 
خێزانــه كان بیانــوى جیاوازیــان هه یه ، 
هه یانــه  به هــۆی ئــه وه ى قوتابخانــه ى 
نییــه ،  گونــده كان  لــه   ئاماده یــی 
كچه كانیــان  ئاماده نیــن  خێزانــه كان 
بنێرن بۆ قوتابخانــه ى گوندێكى دیكه ، 
یــان ئاماده نیــن یاخــود ناتوانــن كرێی 

هاتوچۆكردنیان دابین بكه ن.
ئــه و چاالكوانــه  ئامــاژه ى به وه شــكرد 
خێزانــه كان ئامــاده ن كوڕه كانیــان بــۆ 
خوێندن بنێرنه  گونده كانى دیكه ، به اڵم 

بۆ كچه كان رێگه  ناده ن.
به شێكى تر له  خێزانه كان به  كاریگه ریی 
نه ریتی كۆمه اڵیه تى و له گه ڵ هه ڵكشانى 
خوێنــدن  لــه   كچه كانیــان،  ته مه نــی 

بێبه شیان ده كه ن.
ســه لمه  به كــر، یه كێكــه  لــه و كچانــه ، 
ئــه و مــاوه ی دو ســاڵه  لــه  خوێنــدن 
دورخراوه ته وه  پــاش ته واوكردنی پۆلی 
نۆی بنه ڕه تــی، باوكی به بیانوی ئه وه ی 
كچه كه ی چیتر پێویســت نــاكات بچێته  
قوتابخانــه  و ده بێت فێری ئیشــی ماڵ 
تائــه و كاتــه ی كه ســێك دێتــه   بێــت 
خوازبێنی، له  خوێندن بێبه شى كردوه .

به تــه واوى  )ســه لمه (ى  كاره ،  ئــه م 
نیگه ران كردوه ، به  دڵته نگیه كه وه  وتى: 
»زۆر حه زده كــه م بچمه وه  بۆ قوتابخانه  
له گــه ڵ هاوڕێكانــم، هه م فێربــم و هه م 

یاریش بكه ین«.
نمونــه ى ئه م كچه  زۆرن، كه  ســااڵنه  به  
پاساوى جۆراوجۆر له  یه كێك له  بنه ڕه ت 

ترین مافه كانیان بێبه ش ده كرێن.
خه بات ره شــید، به رێوبه رى نوسینگه ى 
مافــی مرۆڤــى گه رمیان، ئامــاژه  به وه  
ده كات كه  چه ند حاڵه تێكى له و شێوه یه  

هاتوه ته  نوسینگه كه یان.
وتى: ئامارێكــى وردمان له به رده ســتدا 
نیــه ، بــه اڵم وازهێنــان یــان دابڕینــى 
كچان له  خوێنــدن، حاڵه تێكى به رچاوه  
به تایبه تى له  پاش هاوسه رگیریكردنیان.
ئه م بێبه شــكردنه ، له گه ڵ ئــه وه ى دژه  
به  جاڕنامــه  جیهانیه كانى مافی مرۆڤ، 
هــاوكات به پێــی یاســا به ركاره كانیش 

رێگه پێنه دراوه .
لوئه ى ســاڵح، پارێزه ر، باسی له وه كرد 
ده ســتور و یاســاكانى عێراق جه ختیان 
له  خوێندن و فێركردن كردوه ته وه  و به  
مافی مناڵی داناوه  له سه ر دایك و باوك 

كه  بخرێته  به ر خوێندن.
وادیــاره  ئه م مافه  نــه  له الی خێزانه كان 
به هه نــد وه رگیــراوه ، نــه  حكومه تیــش 

ئه و دایك و باوكانه ى خانه ى به سااڵچوان بو به  ماڵیان

كاتێك خوێندن له  مافه وه  ده بێته  خه ون

ئــه و پێزانینــی بۆ خانه كه  نه شــارده وه  
ئاســوده ین،  زۆر  »له خانه كــه  
ستافه كه یشی زۆر خزمه تمان ده كه ن«.

چیرۆكــى ســودمه ندانى ئــه م خانه یــه  
هاوشــێوه ن، هه مویان سه ربورده كانیان 
خه مگین و چاره نوســه كه یان ئه وه نه بوه  
كــه  خواســتویانه ، بــه اڵم هه موشــیان 
سوپاسگوزارن كه  پاش ئه وه ى باوه شى 
خێزانیان لێ بڕاوه ، باوه شێكى تر هه بوه  

ئه وان له خۆ بگرێت.
ســەمیرە، 79 ســاڵ، مــاوەی 7 مانگە 
روی لەو خانەیە کردوە، باسی له وه كرد 
8 خوشــك و بــراى هه یــه  و هه مویــان 
لــه  ده ره وه ى واڵتــن، بێوه ژنــه  و تاكه  
كوڕێكى هه یه ، به اڵم ئه ویش نه یتوانیوه  
داڵــده ى بــدات، بۆیه  روى لــه م خانه یه  

كردوه .
ئه و كه  ده ستێكى به هۆی كاره باگرتنه وه  
بڕابویه وه ، وتى: »بوکەکەم زۆر قسەی 
پێدەکــردم، پێیدەوتــم وازمان لێبێرە و 

برۆ لە شوێنێکی تر بۆخۆت بژی«.
)سەمیرە( له گه ڵ ئه وه شدا كه  زۆر رازیی 
بــو له  خانه كــه  و خزمه ته كانــى، به اڵم 
نه یده توانــى ئه و شــه رمه  له  قســه كانی 
دا بشــارێته وه ، كــه  پاش ئــه و ته مه نه  
زۆره  كه ســێك نه بێــت بیگرێته  خۆی و 
به  ناچاریی له  خانه یه كى به ســااڵچواندا 

ژیان بكات.
هه ر ته نها ژنان نین كه  له  دوا ساته كانى 
ته مه نیــان دا خۆیان به بێ هیچ ئامێزێك 
ده بیننه وه ، ته نانه ت پیاوانیش روبه ڕوى 

ئه م حاڵه ته  ده بنه وه .
مردنــى  پــاش  عوســمان، 56 ســاڵ، 
هاوسه ره كه ى، له  11 كچ و كوڕ، هیچیان 
ئاماده نه بون بیگرنه  خۆی، بۆیه  روى له  

خانه ى )حاجی ئاهو( ناوه .

هه یشه  به هۆی ئه وه ى نه یویستوه  ببێت 
به  بار به ســه ر كه سوكاره كه یه وه ، ژیانى 

له  خانه كه  به  باشتر زانیوه .
عه دنــان، 53 ســاڵ، یه كێكــى تــره  له  
ســودمه ندانى خانه كــه ، بــۆ )نه وژین( 
وتــى: »خێزانەکــەم مرد و نەمویســت 
تەنازول بکەم بۆ کەس، یەک کچم هەیە 
هاوســەرگیری کــردوە، داوای کرد بڕۆم 
بۆالی، بەاڵم خۆم نەڕۆشــتم و ئێره م به  

باش زانى«.
هه مــو ئه وانــه ى چاومــان پێیانكه وت، 
كــه   ده كــرده وه   لــه وه   جه ختیــان 
خزمه تگوزاریه كانــى خانه كه  زۆر باشــه  
زۆر  له گه ڵیانــدا  مامه ڵه كردنیــش  و 
گونجاوه ، ته نانه ت هه ندێكیان یاساكانى 
خانه كه  نایانگرێته وه ، به اڵم چاوپۆشیان 

لێكراوه .
بیابــان نــوری، بەرێوەبــەری خانــەی 
)حاجــی ئاهــو( وتــی: »یەکێــک لەو 
یاسایانە ئەوەیە کە دەبێت تەمەنی ئەو 
ژنانەی رو لەخانەکە دەکەن لە 55 ساڵ 
و پیاوان لە 60 ساڵ که متر نەبێت، بەاڵم 
هەندێــك کات بەهۆی بار و گوزەرانیان، 

ناچارین چاوپۆشیان لێبكه ین«.
خانەکــە 11 کارمەنــدی جێگیری هه یه ، 
4 پزیشــكیش بەخۆبەخشــی سەردانی 

دەکەن.
تــرى  یاســاكانى  و  بنه مــا  له بــاره ى 
خانه كه وه ، )محه مه د كاكه واڵ( توێژه رى 
رونكردنــه وه ى  له خانه كــه ،  ده رونــى 
زیاتــرى دا: »بەپێــی یاســای خانەکە 
هــەر کەســێک دێتــه  خانه كــه  دەبێــت 
وردەکاری ژیانی بزانین، پاشان لە روی 
دەرونی و جه ســته ییه وه  هه ڵسه نگاندنى 
بــۆ ده كه ین، ئەگــەر نەخۆشــیش بێت 

چارەسەری دەکەین«.

به دواداچــون و لێپێچینــه وه ى جیدیــی 
له باره وه  كردوه .

بــه  رای به رێوبه رى گشــتى په روه رده ى 
گه رمیان، ده كردنــى كچان له  خوێندن، 

نه بوه ته  دیارده .
دارا ئه حمه د، وتى: »بێبه شكردنى كچان 
له  خوێندن، حاڵه ته  و نه بوه ته  دیارده ، 
هه مو ئاسانكارییه كمان كردوه  بۆ ئه وه ى 

كچان و كوڕان بتوانن بخوێنن«.
پــه روه رده ى  به ڕێوبــه رى  له كاتێكــدا 
گه رمیان ئاماژه ى به وه كرد هیچ ئامارێكى 
وردیان له بــاره ى رێژه ى بێبه شــكردنى 
كچــان له خوێنــدن له  به رده ســتدا نیه ، 
بــه اڵم راپۆرتــی رێكخراوێكــى مه ده نی 
زیادبونى رێژه ى حاڵه ته كه  ده رده خات.

به پێی راپۆرتێكى )ئینســتیوتی په ى(، 
 ،)2019 بــۆ   2009( ســاڵی  له مــاوه ى 
له خوێنــدن،  وازهێنانــى  حاڵه ته كانــى 
)1 بــۆ 2 %( زیــادی كــردوه ، زۆرینه ى 

ئه وانه ش كچن.
ئه م حاڵه ته  به ته نها له ئێستادا بونى نیه ، 

به ڵكو ریشه ى بۆ پێشتر ده گه ڕێته وه .
ســه بور، )45( ســاڵ، ناوى خوازراوى 
لــه   گه رمیانــه ،  دانیشــتوى  ژنێكــى 
مناڵییــه وه  لــه  الیــه ن خێزانه كه یــه وه  
رێگرى لێكراوه  درێژه  به خوێندن بدات.

وتى: »له خوێندن ئاســتم زۆر باش بو، 
بــه اڵم له به ر ئه وه ى كچ بوم، خێزانه كه م 
رێگه یان نه دا به رده وام بم له  خوێندن«.
ئه و ژنه  هه مــو كات ته قه الی كردوه  كه  
ئــه و مافه ى خۆی بگێڕێتــه وه ، هه ربۆیه  
پاش دابڕینی، 3 جاری تر به  شــێوه ى 
پچڕ پچڕ گه ڕاوه تــه وه  خوێندن »له الى 
باوكــم عه یبه  بــو كچ بچێتــه  مه كته ب، 
باوكــم بــه  زۆر هێشــتى تاكو شه شــى 
و  خــزم  دواتــر  بخوێنــم،  ســه ره تایى 
دراوسێ لۆمه یان كرد، بۆیه  به  زۆر و به  

دزیه وه  چومه  قۆناغی ناوه ندى«.
ســه ره نجام و بۆ ئه وه ى نه گه ڕێته وه  بۆ 
خوێندن، له  پۆلی سێى ناوه ندى به  زۆر 

به  شو دراوه .
ئه گه ر به زۆر به شــودان كۆتایی چیرۆك 

و خــه ون بێــت بــۆ هه ندێــك، بــه اڵم 
بــۆ )ســه بور( وانه بــوه ، چونكــه  ئــه و 
ژنــه  ئامــاده  نه بوه  له  هیــچ دۆخێك دا 

ده ستبه رداری خه ونه كه ى ببێت.
وتــى: »له كاتى هاوســه رگیرى له  برى 
پــاره  ومــاڵ و جلوبه رگ، ته نهــا داواى 
خوێندنم له  هاوســه ره كه م كرد، ئه ویش 

رازى بو«.
له وســاته وه  )ســه بور( بــۆ هۆڵه كانــى 
خوێنــدن گه ڕاوه تــه وه ، هه تا ئێســتاش 
كــه  لــه  ناوه ڕاســتى ده یــه ی چواره مى 
ته مه نــى دایه ، به رده وامــه  له خوێندن و 
توانیویه تى بڕوانامه ى ماسته ر به ده ست 
بێنێت و ئێســتاش ئاماده كاریی ده كات 

بۆ به ده ستهێنانى بڕوانامه ى دكتۆرا.

لەخولێکــی  بەشــداریکردنی  دوای   *
 »I n t e r n e w s « ی و ا ێكخــر ر
راپۆرتــی  نوســینی  لەسەرشــێوازی 
هەســتیاری جێنــدەری، نوســەر ئــەم 

راپۆرته ی ئامادە کردوە.
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◘ نه وژین

ژیان و ئه زمونى نوسه ران به رده وام 
به الی خوێنه رانه وه  مایه ى گرنگیی 
پێدان بوه ، خوێنه ر حه زی به وه یه  

كه  بزانێت ئه و مرۆڤه ى كه  كتێبێكى 
به رهه مهێناوه  و بوه ته  مایه ى 

گرنگیپێدانى، چۆن ژیاوه  و چۆن 
ده ستیپێكردوه ؟

هــه ر لــه م سۆنگه یه شــه وه یه  كــه  زۆر 

فیلمی درامــاى بایۆگرافیی تایبه تكراون 
به  گێڕانه وه ى ژیانى كه ســیی نوســران 
و له نێویشــیاندا نوسه رانى ژن، هه ندێك 
له و فیلمانه ش پێشوازی باش و گه رمیان 

لێكراوه .
له  بابه تێك دا كه  وێبسایتی »سیدتى« 
عه ره بــی باڵویكردوه تــه وه ، ئاماژه ى به  
)6( له و فیلمانه  كردوه  كه له سه ر ژیانى 
ژنانى نوسه ر بونیاد نراون و له  خواره وه  

ده یانخه ینه ڕو.
The Hours

ڤێرجینیــا وۆڵف، لــه  دره وشــاوه ترین 
ژنانــى نوســه رى ئینگلیــزه  و ئه دیبــه  
هه ره دیاره كانــى ســه ده ى بیســته . ئه و 
خاوه نــى زۆر رۆمانى جوان و كاریگه رى 
كالسیكیه  كه  تائێســتاش به  بایه خه وه  

ده خوێنرێنه وه .
ئه م فیلمه  ژیانى ڤێرجینیا ده گێڕێته وه ، 
گوزه رێكى خێرا به  وێســتگه كانى ژیانى 
دا ده كات، به تایبه تیــش دواوێســتگه ى 
ژیانى كه  خۆكوشــتنه كه یه تى، هه روه ك 
چیرۆكه كه یشی گرێداوه  به  2 كه سایه تى 

◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

به  بزه ى سه رلێو و خۆشحاڵیه وه ، 
دەرگای پێشانگاکەی بەڕوی 

میوانەکانیدا کردەوە، پێشانگایه ك 
ده مێكه  خه ونى پێوه ده بینێت و 

ده كۆشێت بیكاته وه ، تیایدا نمایشی 
ئه و تابلۆیانه  بكات كه  چه ند ساڵێكه  

كێشاونى. ده یوت: »كردنه وه ی 
پێشانگا كارێكى ئاسان نه بو، به اڵم 

هه وڵم داو توانیم سه ركه وتو بم«.

گواڵڵە دارا، 30 ســاڵ، ژنێكى شێوه كار 
و به رگدورێكى ده ستڕه نگینى دانیشتوی 
کــەالره ، به هره  و خولیای وێنه كێشــان 
ئه گه رچــی  هه یــه ،  ده ســتی  كارى  و 
خه ڵكــى رۆژهه اڵتى كوردســتانه ، به اڵم 
هاوســه رگیری كردوه  و چه ند ســاڵێكه  
له  كه الر گیرســاوه ته وه ، لێره  له م شاره  
گه رمه ى باشــور، په ره ى بــه  تواناكانى 
خۆی له  بوارى نیگاركێشــی و درومان و 

كارى ده ستى داوه .
له  دیدارێكــى رۆژنامــه ى )نه وژین( دا، 
باسی ئه زمون و سه ربورده ى خۆی كرد 
لــه  بواری وێنه كێشــان دا، ســه ره تاش 
گه ڕایــه وه  بــۆ ته مه نى مناڵــی و وتى: 
»ئه وه ى به  بیــرم بێت هه ر لەمناڵیەوە 
حــەزم لە وێنە کێشــان بوە و دەســتی 
وێنــە کێشــانم هەبــوە، ته نانــه ت لــه  
ته مه نى 5-6 ساڵیه وه  كارى وێنه كێشانم 

ده ستپێكردوه «.
له بــه ر حه ز و خولیای بۆ وێنه كێشــان، 
)گواڵڵه ( رو له  شاری كرماشان ده كات، 
لــه وێ به شــداری كۆرســێكى فێربونــى 
وێنه كێشــان ده كات و فێــری بنه ماكانى 

وێنه كێشانى رۆنیی »زه یتی« ده بێت.
ده ڵێت: هه مو ساڵێك له قوتابخانه پلەی 
یەکەمم هێناوە لە وێنەکێشان، خاوەنی 

ســێ بڕوانامه م لە هونەری وێنەکێشان، 
لەپــاڵ ئەوەیــش دا بەشــی زانســتم لە 

ئێران تەواو کردوە.
كــه  روى لــه  باشــورى كوردســتان و 
كــه الر كــردوه ، به رده وام بــوه  له  كارى 
ئــه وه ى  به هــۆی  بــه اڵم  وێنه كێشــان، 
پشــتگیرییه كى ئه وتــۆی نه بــوه ، بۆی 
نه لواوه  پێشــانگاى شێوه كاریی تایبه ت 
به  خۆی بكاته وه ، هه تا رۆژێك له  رێگه ى 
رێكخــراوى )PAO(ـــه وه  ده رفه  تى بۆ 
ده ڕه خسێت و پێشانگایه كى شێوه كاری 
تایبه ت به  خۆی له  گه رمیان ده كاته وه .
له بــاره ى ئامانجه كانــى لــه  كردنه وه ى 
پێشانگاكه یه وه ، )گواڵڵه ( وتى: ئامانجم 
لە کردنەوەی پێشــانگاکە دەرخســتنی 
توانــا و بەهرەی خــۆم نه بــو به ته نیا، 
به ڵكو ویستم ئه وه  ده ربخه م كه  ژنانیش 
توانایان هه یه  و ئه گــه ر ئەو رێگریانەى 
كه  هه یــه  له رێگایــان دا نەمێنێت، ئه وا 
ده توانن تواناكانى خۆیان بســه لمێنن و 

په ره ى پێبده ن.
پاڵپشــتم  جه ختیشــیكرده وه : »ئەگەر 
هەبێت، لەشارەکانی دیكه ش دا پێشانگا 

دەکەمەوە«.
ژن یه كێكــه  لــه  زه قتریــن ته وه ره كانى 
تابلۆكانى ئه م ژنه  شــێوه كاره . له باره ى 
هۆكاره كه یــه وه ، هێما بۆ ئــه وه  ده كات 
كــه  گه ره كێتى له رێگــه ى قه ڵه م بۆیه  و 
فڵچه كانیه وه ، خه مه كانى ژنان بخاته ڕو و 
بیانكات به  تابلۆ، جگه  له وه ش بابه تانى 
تر له  تابلۆكانى دا ره نگدانه وه یان هه یه ، 

به تایبه تى سروشت.
وێنەکێشــاندا،  هونــەری  لەپــاڵ  ئــه و 
ســه رقاڵی درومان و كارى ده ســتییه  و 
توانایەکی باشــی لەو بواره شــدا هەیە، 
ئه مه  سه رباری ئه وه ى وه كو سه رچاوه ى 
بژێویــی كه ڵكى لێده بینێــت، به تایبه تى 
كه  هێشتا هونه ر نه بوه ته  سه رچاوه یه كى 

ژنهخهیاتێكىشێوهكار
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به هێز بۆ بژێویی هونه رمه ندان.
باســی  وه كخــۆی  ئــه وه ش  ســه رباری 
کڕیارێکــی  تابلۆکانــی  لێــوه ده كات، 
باشــیان هەیە و لەشــارەکانی تریشەوە 
خواســتی لەســەرە، هه روه ك بەشێکی 

زۆری تابلۆکانیشی فرۆشتوە.

گواڵڵــەی شــێوه كار، وه ك ئاماژه مــان 
بــۆ دا خێزاندارە و خاوەنــی دو مناڵە، 
پێیوایــه  ئه م دۆخــه  خێزانیه  ده ســتى 
نه گرتــوه  بــۆ ئــه وه ى په ره  بــه  به هره  
هونه رییه كه ى بدات »هاوســه ره كه م زۆر 
پاڵپشتمه  و ئه مه ش هۆكارى به رده وامی 

و سه ركه وتنمه «.
له بــاره ى خه ونه كانیشــیه وه  بۆ داهاتو، 
باســی له وه  كــرد: »خەونی من ئەوەیە 
دەرس لە وێنەکێشە بەناوبانگەکان وەر 
بگــرم و بتوانــم ببمــە کەســێکی تەواو 

شارەزا لە بواری وێنەکێشان دا«.

تــره وه ، واتا ئه زمونــى كاتژمێرێكى  3 
ژن له  3 سه رده مى جیاواز ده گێڕێته وه ، 
خاڵی كۆكه ره وه ى ئه و 3 ژنه ش، رۆمانه  
»خانــم  )ڤێرجینیــا(:  ناســراوه كه ى 

داالوای«یه .
ئــه م فیلمه  3 له  دره وشــاوه ترین ژنانى 
ئه كتــه ر رۆڵیــان تێداگێــڕاوه : )نیكۆڵ 
كیدمان، میرل ســتریپ و جولیان مۆر(، 
لــه  ڤیســتیڤاڵی گۆڵدن گڵۆپی ســاڵی 
فیلمــی  باشــترین  خه اڵتــى  دا،   2003

درامیی به ده ستهێنا.

Mary Shelley
ژنــه   ئه زمونــى  یه كــه م  فیلمــه   ئــه م 
ده رهێنه رى سعودی )هه یفا ئه لمه نسور(
ه ، كه  تیایدا باس له  ژیانى ژنه  نوسه رى 
به ریتانــى )مــاری چیلــی( ده كات، له  

كه شێكى درامیی و داستانئامێز دا.
چیلــی، یه كێكه  له نــاوه  ناســراوه كانى 
ئه ده بی ئینگلیزی و جیهانى، به تایبه تى 
كــه   گه شــاوه ته وه   زیاتــر  ناوبانگــى 
كه سایه تى )فرانكشتاین(ى داهێناوه  كه  

 له  سینه مادا زۆر به رجه سته    كراوه .

Becoming Jane
جیــن ئۆســتن، یه كێكه  له  رۆماننوســه  
جیهــان،  به ناوبانگه كانــى  ئینگلیزییــه  
رۆمانه كانــى بــۆ زیاتــر لــه  35 زمانى 
جیهــان وه رگێڕدراون، هــه روه ك زۆرێك 
له  رۆمانه كانى بون به  فیلم و پێشــوازی 

باشیان لێكراوه .
ئــه م فیلمــه  بــاس لــه  ژیانى ئــه م ژنه  
بــاس  به تایبه تــى  ده كات،  نوســه ره  
لــه وه ده كات چــۆن به گــژ دابونه ریتــی 
چه قبه ســتوى ئــه و ســه رده مه ى خۆيدا 
چوه ته وه . ئه مه  ســه رباری باســكردنى 
ئه زمونى خۆشه ویستی ئه و له گه ڵ كوڕه  

پارێزه رێك دا.

Becoming Astrid
ئــه م فیلمــه  تایبه تــه  بــه  گێڕانــه وه ى 
ئه زمونى ژیانى ژنه  نوســه رى ناســراوى 
ســویدی )ئه ســترید لیندگریــن( كه  له  
بوارى ئه ده بی منااڵن دا به ناوبانگ بوه ، 
به شــێوه یه ك كه  فیلمه كــه   ده گه ڕێته وه  
ســه ر ســه ره تاكانى ژیانى ئه م نوسه ره  
لــه  گوزه ر انكردنیــان دا لــه  الدێیه كــى 
سوید و دواتر ئاره زوی بۆ شكاندنى ئه و 
كۆت و په یوه ندانــه ى له رێگه ى دا بوه ، 
هه تا ده ســتپێكردنى سه ره تاى ئه زمونه  

ئه ده بیه كه ى.
فیلمه كه  پێشــوازیه كى باشــی لێكراو و 
له  یه كێك له  وێبســایته  به ناوبانگه كانى 
دا،  جیهانــى  فیلمــی  هه ڵســه نگاندنى 
بینه ران به  رێــژه ى 96%ى ره زامه ندیان 

له سه ر ده ربڕیوه .

Testament of Youth
ئــه م فیلمــه  باس له  ژیانى ژنه  نوســه ر 
لــه   ئاشــتى  بــواری  چاالكوانــى  و 
ویالیه تــه  یه كگرتــوه كان: )ڤێرا بریتن( 
ده كات، ئه مــه ش به  پشــت به ســتن به  
بیره وه ریه كانــى خــۆی له  ســه روبه ندى 

جه نگى جیهانى یه كه م دا.
)ڤێــرا( له  رێگه ى كتێبــی )گه واهیدان 
له ســه ر گه نجــان(ه وه  ناوبانگــى بره وى 
سه ند و ئه م كتێبه شى بو به  یه كێك له  

پڕ فرۆشترینی كتێبه كان.

Sylvia
ئــه م فیلمه  له  ده رگاى ژیانى شــاعیر و 
نوسه رى ئه مریكی )سلڤیا بالس( ده دات، 
به تايبه تــى الیه نه  تاریــك و ئاڵۆزه كانى 
ژیانى ئه م نوســه ره  به رجه سته  ده كات، 
روداوى مردنــه  تراژیدیاییه كه ى كه  پاش 
زنجیره یه ك شه پۆلی خه مۆكی روبه ڕوى 
بویه وه، ته وه رێكى ديار و به رجه ســته ى 

فيلمه كه  پێكدێنێت .



ماف ژمارە )34( ئه يلولى 82019

◘ نه وژین، هونەر حەمید*

لەگەڵ هەڵکشانی تەمەنیدا )نازە( 
زیاتر خەم بەرۆکی دەگرێت، 

لەوە دەترسێت چارەنوسی وەکو 
خوشکەکانی دیکەی بێت و هەرگیز 

نەتوانێت ماڵێک بۆ خۆی چێ بکات و 
ژیانێکی شایستە لەگەڵ هاوسەرێک دا 

بونیاد بنێت.

خەمــی نــازە و خوشــکەکانی، خەمــی 
گەلێــک مرۆڤن کە لەالیــەن باوکیانەوە 
مافــی پێکهێنانی ژیانی هاوســەرێتیان 
لێســەنراوەتەوە، بەوهۆیــەی ئامادەنیە 
بــە شــویان بــدات و دەســت بــە روی 
هەمــو خوازبێنیکەرێکــەوە دەنێــت کە 
بۆ خوازبێنــی کچەکانی رو لە ماڵەکەی 

دەکەن.
لە کوردەواری دا هەتا ئێستا زۆر کێشە 
و حاڵــەت و دیــاردەی کۆمەاڵیەتــی کە 
دژن بــە مافەکانــی مــرۆڤ و بەتایبەت 
ژنــان تیایــدا دەبنــە قوربانــی، بونیان 
هەیە، هەندێکیان بەرباڵون و هەندێکیان 
ســنوردار، یەکێــک لــەو حاڵەتانەی کە 
بەچەندین شــێوە خۆی نمایش دەکات، 
باوکانــە  و  کەســوکار  رێگەنەدانــی 
بەتایبەتــی، بــە هاوســەرگیریی کردنی 

کچەکانیان.
 نــازە، ناوی خــوازراوی کچێکی تەمەن 
24  ســاڵەی دانیشــتوی کەالرە، باسی 
لەوەکــرد کــە دو خوشــکی گەورەتری 
هەیــە، ئەگەرچــی  تەمەنیــان نزیــک 
دەبێتــەوە لــە 35 ســاڵی و ســەرباری 
هاتنــی چەندیــن خوازبێنیکــەر، بەاڵم 

باوکی ئامادەنییە بە شویان بدات.
ئــاوات تەمەنــی 30 ســاڵە و خوشــکی 
نازەیــە، وتــی: داخوازیکــەری مــن و 
خوشــکەکەم زۆر دەهات، بــەاڵم باوکم 
بــە هیچیان رازی نەبــو، چونکە دەیوت 
»کــوڕی خەڵکــی وەک مــن خزمەتتان 
نــاکات«، ئێمەش چەندینجــار پەنامان 

بــردوە بــۆ مــام و خاڵەکانمــان، بەاڵم 
سودی نەبو.

ئــارەزو، هەمــو ئارەزویەکــی ئــەوە بو 
بتوانێــت رۆژێک لەماڵی خۆی دا  بژێت 
و مناڵــی خۆی لە باوەش بگرێت، بەاڵم 
وا تەمەنــی دەکێشــێت و تادێــت لــە 

»ئارەزوەکەی« دور دەکەوێتەوە.
ئەو خوشکی گەورەی )نازە و ئاوات(ە، 
بە بێ ئومێدیەکی زۆرەوە ئاماژەی بەوە 
کرد: باوکیان زۆر خۆش دەوێت و داوای 
هەرچــی لێبکەن بۆیان دابیــن دەکات، 

بەاڵم ئامادە نیە بە مێردیان بدات.
ئەم حاڵەتە،  بەس لە ماڵی ئەو کچانەدا 
کورت نەبوەتەوە، بەڵکو بەوتەی الیەنە 
لــە  رێگریکــردن  پەیوەندیــدارەکان، 

بەشودان، لە حاڵەتە بەرباڵوەکانە.
وتەبێــژی  هیدایــەت،  فریــاد  رائیــد: 
بەرەنگاربونــەوەی  بەڕێوبەرایەتــی 
توندوتیــژی دژی ژنــان لــە گەرمیــان، 
باســی ئــەوە دەکات کە ئــەم حاڵەتانە 
لە ناوچەکەدا زۆرە »زۆر کەس سکااڵی 
کردوە لەســەر ئەوەی رێگری لێدەکرێت 
کــە بــە ویســتی خــۆی هاوســەرگیری 

بکات«.
ئــەم  کردنــەوەی  لــەدوای  وتیشــی: 
حاڵــەت  چەندیــن  بەڕێوبەرایەتیــە 
ســکااڵیان  کچــان  کــە  تۆمارکــراوە 
کــردوە لەوەی رێگەی هاوســەرگیرییان 
پێنادرێت، یاخود کوڕان هەواڵی ئەوەیان 
داوە کە خێزانەکان رێگرن لەوەی کچێک 

کە دڵخوازى یەکترین پێی بدرێت.
رائید فریاد، ئاماژەی بەوەشکرد لەساڵی 
2018 نزیکــە 907 ســکااڵ تۆمارکــردوە 
کــە لە 0.7٪ پەیوەنــدی بە رێگریی لە 
هاوسەرگیری هەبوە،  هەروەها لەساڵی 
2019 دا تائێســتا 407 ســکااڵ تۆمــار 
کــراوە و 1٪ پەیوەندی بە رێگری کردن 

لە هاوسەرگیریه وه  هەبوە.
بەپێی یاســا بــەرکارەکان و بە تایبەت 
یاســای بەرەنگاربونــەوەی  توندوتیژی 
خێزانــی، رێگریکردن لە هاوســەرگیری 

◘ نه وژین، ئامینه  محه مه د

زیاده ڕۆیی نیه  ئه گه ر بڵێین 
په روه رده كردنى مناڵ له  هه ر 

بوارێكى دیكه  قورس تره ، به وهۆیه ى 
په روه رده  بناغه ى سه ره كیه  له  
بونیادنانی كه سایه تى تاكه كان، 

به اڵم ئه م سه ختیه  له  په روه رده ى 
كچان به تایبه تى زیاتر ده بێت له و 
قۆناغه ى كه  به  »هه رزه كاریی« 

ناسراوه  و به گشتى له دواى پێگه یشتن 
و ده ستپێكردنى سوڕى مانگانه وه  

ده ستپێده كات.

چ دایــكان و چ كچانیــش، بۆچونیــان 
له بــاره ى جــۆری په یوه ندیه كانیــان به  
یه كتریه وه  له م قۆناغه دا جیاوازه ، هه یه  
پێی باشــه  هاوڕێ بن، هه شــه  پێیوایه  
ده بێــت دایك بڵێــت و كچیش گوێڕایه ڵ 

بێت.
تابــان، كه  نــاوی ئه و و ســه رجه م كچ 
و دایكانــى ترى به شــدارى ئه م راپۆرته  
خوازراوه ، دایكێكى دانیشتوى گه رمیانه ، 
باســی پەیوەنــدی نێوان خــۆی و کچە 
15 ســااڵنه كه ى بــۆ )نەوژیــن( ده كات 
و ده ڵێــت: په یوه ندیم له گــه ڵ كچه كه م 
به هێزه ، هیچ شــتێکم لێ ناشــارێتەوە، 

چونکــە مــن لەســەرەتاوە وەک دایــک 
هەڵســوکەوتم لەگەڵ نەکردوە، هەمیشە 
قســەم لەگەڵی کردوە تاکــو لێی نزیک 

بم.
هه ندێك له  دایكان تێگه یشــتون له وه ى 
كچــان كه  ده گه نه  قۆناغی هه رزه كاریی، 
گۆڕانكاریــی  بۆچونیــان  و  سروشــت 
به سه ردا دێت و ده بێت به  شێوازێكى تر 

مامه ڵه ى له ته كدا بكرێت.
نەســرین، دایكــی كچێكى 13 ســااڵنه ، 
وتــى: دایک بۆ کــچ زۆر گرنگە لە روی 
پــەروەردەوە، زۆر عینادی کردن لەگەڵ 
کــچ دا و بەتوندی کاردانەوە، کاریگەری 

کچێک:باوکم دەڵێت خۆم خزمەتتان دەکەم و بەشوتان نادەم

دایك و كچ.. هاوڕێ بن یان فه رمانكه ر و فه رمان وه رگر؟

تاوانــە و ئەنجامدەرانی بەهۆیەوه ســزا 
دەدرێــن، بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە: تا 
چەنــد ئەم یاســا و رێوشــوێنانە وایان 
کــردوە حاڵەتەکانــی رێگریکــردن لــە 

هاوسەرگیرییکردن کەم بێتەوە؟
)ب( کەسێکی نزیکی ئەو 3 خوشکەیە، 
باســی لــەوە کرد کــە جارێــک بەهۆی 
رێگریــە بەردەوامەکانی  لە شــوکردنی 
کچەکانیەوە، بە ناچاری ئەو 3 خوشکە 
ســکااڵیان لە دژی باوکیان تۆمارکردوە 
و بــۆ ماوەیەکیــش دادوەر رایگرتــوە، 
بــەاڵم  دواجار خۆیان تەنازولیان کردوە 
و  ئازادکــراوە و باوکیشــی هەر ســورە 

لەسەر ئەوەی بە شویان  نەدات.
توێژەرێکــی دەرونی بــاس لەوە دەکات 
ئەمجــۆرە حاڵەتانە کاریگــەری خراپی 
دەبێــت و زۆرجــار سەردەکێشــێت بــۆ 

روداوی ناخۆش و دڵتەزێن.
بەپێــی  وتــی:  مەحمــود،  عەبــاس 

بنەماکانــی مافــی مرۆڤ کچ یــان کوڕ 
لــە دوای پێگەیشــتنەوە مافــی خۆیانە 
کــە بڕیار لەســەر ژیانی خۆیــان بدەن، 
رێگریکردنیــش لەم کارە زۆر جار روداو 
و کاردانــەوەی نەخــوازراو و دڵتەزێنی 

لێدەکەوێتەوە.
زۆرجــار بــە پاســاوی ئاینــی و بەوەی 
بــاوک بە » ولی امــر« ناودێر دەکرێت 
لە شەرعدا، باوکان بڕیار لە چارەنوسی 

کچەکانیان لەهاوسەرگیری دا دەدەن.
لە بەرامبەر ئەم کارەدا، مامۆســتایەکی 

ئاینی رایەکی تری هەیە.
وتاربێــژی  کــەالری،  حەســەن  مــەال 
مزگەوتــی غەزالی لە کەالر، وتی: »ئەو 
کەســانەی کە رێگرن لە بەشودانی کچ، 

پێیان دەڵێین زاڵم«.
شــەرع  و  یاســا  لەوەشــکرد  باســی 
رێوشــوێنی هەیــە بۆ چارەســەری ئەم 
حاڵەتە »کچ ئەگەر تەمەنی لەســەروی 

18 ســاڵیەوە بێت، ئــەوا دەتوانێت لە 
رێگەی یاســاوە هەقی خۆی بسێنێت و 
خۆی بڕیــار بدات ئاخۆ شــو بەو کوڕە 

دەکات یان نا«.
ئەگەرچــی باوکیــان تائێســتا رێگــەی 
خۆیــان  داهاتــوی  ژیانــی  پێنــەداون 
رەنگڕێــژ بکەن، بــەاڵم هێشــتا )نازە، 
ئاوات و ئارەزو(، دەســتبەرداری ویست 
و ئاواتەکانیــان نەبــون، وەک خۆیــان 
باســیان لێوەکرد: هێشتا گەشبینن کە 
ئەوانیــش بتوانن رۆژێک هاوســەرگیری 
بکــەن و ببنــە خاوەنــی مــاڵ و ژیانی 

خۆیان.

لەخولێکــی  بەشــداریکردنی  دوای   *
لەســەر   »Internews« رێكخراوی
شــێوازی نوســینی راپۆرتی هەستیاری 
جێندەری، نوسەر ئەم راپۆرته ی ئامادە 

کردوە.

نەرێنی هەیە.
جه ســته ییانه ى  گۆڕانكاریــه   ئــه و 
لــه م ته مه نــه دا لــه  كچــان روده ده ن، 
واده كه ن هاوشــانى جه ســته یان ده رون 
و مامه ڵه شــیان گۆڕانكاریــی به ســه ردا 
بێت، دایكی هۆشــیاریش ئــه و دایكه یه  
كه  نه هێڵێت بۆشــاییه ك لــه م قۆناغه دا 
له نێــوان خــۆی و كچه كه ى دا دروســت 

ببێت.
)تابان( له وبــاره وه  ده ڵێت: کاتێک کچ 
دەگاتــە تەمەنی هــەرزەکاری بە هەمو 
شــتێک تــوڕە دەبێــت و هــەوڵ دەدات 
خۆی پیشــان بدات و قسە قسەی خۆی 
بێــت، بۆیە نابێــت ئەو شــتانە بکەیت 
کــە تــوڕەی دەکات و ده بێت بە نەرمی 

هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکەیت.
بــه اڵم وادیاره  دایكانى دیكــه  زۆرن كه  
پێیانوایه  پێویسته  كچه كانیان پابه ندى 
هه مو قســه  و راكانیان بــن، ئیتر له  چ 

ته مه ن و قۆناغێك دا بن.
)ئارەزو(ی تەمەن 15 ســاڵ، بە قوڕگی 
پــڕ گریانەوە وتــى: پەیوەندیــم لەگەڵ 
دایکم هیچ باش نیە، هەر شــتێک بکەم 
دەبێت بەخواســتی ئه و بێت و هیچ را و 

خواستی منی بەالوە گرنگ نیە.
)هێشــو( كچێكــى ته مه ن 17 ســااڵنه ، 
نیگه رانــه   )ئــاره زو(  به هه مانشــێوه ى 
له مامه ڵــه ى دایكی »ناڵێــم هەمو کات 
خــراپ بوە، بەاڵم هەرگیز بەوشــەیەکی 
جــوان قســەی لەگەڵ نەکــردوم و هەر 
کارێک دەکەم قسەم پێدەڵێت و دەڵێت 

تۆ هیچ نازانیت و فێر نابیت«.
ئه مجــۆره  مامه ڵه  تونده ، لــه  زۆر باردا 
كچــان هــان ده دات په نــا بــۆ رێگــه ى 

دیكــه  ببــه ن كــه  لێكه وتــه ى خراپتری 
لێده كه وێته وه .

)هێشــو( باسی له وه كرد به هۆی ئه وه ى 
هه ستى به  هیچ سۆز و خۆشه ویستیه ك 
نه كردوه  له خێزانه كه ى دا، بۆشــاییه كى 
عاتیفــی بۆ دروســت بــوه ، هه ربۆیه  له  
رێگــه ى تــۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كانــه وه  بــه  
ئاســانى له الیــه ن كوڕێكــه وه  و به ناوى 

خۆشه ویستییه وه  له  خشته  براوه .
كــه   گێڕایــه وه   ئــه وه ى  )ئــاره زو(ش 
قســه كانى دایكــی وایكــردوه  متمانه ى 
به خــۆی نه بێــت، ئه مــه ش ته نانه ت له  
خوێنــدن و هه وڵدان بۆ به ده ســتهێنانى 

نمره ى باش ساردی كردوه ته وه .
ئه مجۆره  تونــده ى ره فتارى دایكان، به  
رای توێژه رێكــى ده رونــی، لێكه وتــه  و 

زیانى زۆری هه یه .
نیــگار مه حمــود، بــۆ )نەوژیــن( وتى: 
رێگــه ی دروســت زۆر هەیە بــۆ ئەوەی 
بتوانیــت بەشــێوازێکی بــاش مامەڵــە 

لەگەڵ کچە هەرزەکارەکەتدا بکەیت.
لەســەرخۆ  و  ئارامگرتــن  پێیشــیوایه  
بنەمایــە  گرنگتریــن  مامەڵەکــردن 
»پێویســتە دایک بــەردەوام هەوڵبدات 
بەهێمنــی لەکاتــی بونی هــەر گرفتێک 
دا مامەڵــە له گــه ڵ كچه كــه ى دا بكات، 
بۆئــەوەی ترس بەســەریدا زاڵ نەبێت و 

شت نه شارێتەوە«.
وتیشــی: لەتەمەنی هەرزەکاری بەدواوە 
گۆڕانــی هۆرمۆنــی لــە لەشــی کچاندا 
رودەدات، هــەر ئەمــەش دەبێتــە هۆی 
توڕەبون و هەســتکردن بە دڵەڕاوکێ و 
کۆمەڵێک نیشانەی تر، هەربۆیە رەفتار 

و مامەڵەی دایک زۆر گرنگە.
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◘ شه یما عه دنان
 

بەشێوازێکی گشتی ئەتوانین بڵێین 
ژینگە ئەو شوێن ودەوروبەرەی کە 

مرۆڤ و زیندەوەرانی تری تێدا دەژین، 
لەسەرەتای دروست بونیەوە تاوەکو 
ئێستا گەلێک هۆکار و فاکتەر هەن 

بۆ پیس بونی، جا ئیتر ئەوە هۆکاری 
سروشتی بێت یان دەستکرد.

 
سیســتمی ژینگەیی پێکهاتوە لە: )ئاو، 
هەوا و خاک( کە زۆرجار بەهۆی روداوە 
سروشتیەکانی وەکو: تەقینەوەی گڕکان، 
الفاو، رەشــەبا، بومەلــەرزە و ...هتد، 
ژینگــەی ناوچەیــەک بەتــەواوی بەرەو 
لەناوچون دەبەن، بەاڵم ئەتوانین بڵێین 
کاتیــی بــوە، چونکە لەگــەڵ تێپەڕینی 
ســەردەمی مرۆڤایەتی و شارســتانیەت 
ئەوانەش چاک کراونەتــەوەو ناوچەکان 

نۆژەن کراونەتەوە.
بەژینگــەی  ســەبارەت  هەرچــی 
کوردستانە، لەسەرەتای دروستبونیەوە 
خاکێکی بە پیت و ژینگەیەکی خاوێن و 
لەباری هەبوە بۆ ژیان کردن و خزمەتی 
مرۆڤایەتــی، وەکــو زانراوە لــە مێژوی 
ســەربازی  گەمــارۆی  دروســتبونیەوە 
لەســەر بــوەو لەســاڵی 1988 لەالیەن 
رژێمی بەعســەوە بە دەیان گوند و شار 
و دارســتان بە چەکی کیمیای سوتێنرا 
و لەناوچــون، هەرچــی لەئێستاشــدایە 
خاکــی کوردســتان رۆژانە تــۆپ باران 
دەکرێــت و خاک و ئــاوی پیس دەکرێ  
لەالیــەن واڵتانــی دوژمنیــەوە، هاوکات 
لەگــەڵ پێشــکەوتنی شارســتانیەت و 
مرۆڤایەتــی  چاالکیەکانــی  زیادبونــی 
الیەنــی  بەرچــاوی  بەرەوپێشــچونی  و 
پیشەســازی لەبواری شارســتانی وەک 
زۆربونی کارگە و ناوچە پیشەسازیەکان و 
وێستگەی شەمەندەفەر و تاقیکردنەوەی 
ئەتۆمی، کەئەمە گەورەترین زەرەربو لە 

◘ ئااڵ حسێن

فۆبیا وشەیەکی یۆنانییە و زاراوەیەکی 
دەرونییە، بریتییە لە حاڵەتێکی ترسی 

لە رادەبەدەر کە سەرچاوەکەی و 
هۆکارەکەی هێندە ترسناک نیین و 
پێویست بەو هەمو ترس و تۆقینە 

ناکات، چونکە فۆبیا )تۆقین = رهاب( 
نەخۆشیەکی دەرونییە.

فرۆید یەکەم کەس بوە کە بە شێوەیەکی 
زانستیانە لێکۆڵینەوەی لەم نەخۆشییە 
و  هەڵســوکەوتی  لەبەرئــەوە  کــردوە، 
بیرکردنــەوەی ئەوکەســانە توشــی ئەم 
نەخۆشــییە دەبــن ئاســایی نییە و زۆر 
گەورەی دەکەن و بەزەقی لە بیروبۆچون 
و رەوشــتیاندا رەنگدەداتــەوە، فۆبیــا 
ترۆپک و چڵەپۆپەی ترســە و جەستەو 
بیــرو هۆشــی مــرۆڤ توشــی ئیفلجیی 
دەکات، ترســێکی بێمانــاو بێبنەمــای 

واقعی و مەنتیقیە.
کاتێــک مــرۆڤ توشــی فۆبیــا دەبێت، 
وەک هەمــو کەســێکی ترســاو توشــی 
کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری فیســیۆلۆژی و 
جەســتەی دەبێت، لەوانە: )زیاد بونی 
لیدانی دڵ، زەردهەڵگەران، ئارەقکردن، 
ئازاری هەناو و خێرابونی هەناســەدان(، 
هۆکارەکانی دروستبونی ترسی ئاسایی 
و سروشتییە و مرۆڤ راستەوخۆ هەست 
به  هەڕەشــە و مەترســییەکان دەکات و 
شــایەنی ئەو ترسەیە، بەاڵم لە حاڵەتی 
فۆبیادا مرۆڤ لەو شــتە دەترســێت کە 
پێویســت بــەو هەمو ترســە و هەاڵتنە 
نــاکات، زەنــدەق و زراوی دەچێــت لە 
شتى ئاسایى و هۆکاری تۆقینەکەشیان 
نازانن، بەپێچەوانەی ترسەوە کە مرۆڤ 

هەست بەسەرچاوەی ترسەکە دەکات.
ئــەم جۆرە نەخۆشــییە بــەزۆری لە ناو 
منااڵنــدا بونی هەیە، هــۆکاری ئەمەش 
دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو پــەروەردە هەڵەیە 
کــە دایک و باوک  بــەکاری دەهێنن لە 

بەخێو کردنی مناڵەکانیاندا.
مناڵەکان تا تەمەنی شــەش مانگی هیچ 

ژینگەی کوردستان..
خەمی حکومەتە یان هاواڵتی؟

فۆبیا و پەروەردەکردنی مناڵ
نازانن، لە هیچ شــتێک ناترســن، بەاڵم 
لــەو تەمەنــە بــەدواوە، وردە وردە بــە 
ئاگا دێنەوە هەست بە ناسینی کەسانی 
چواردەوریان دەکەن و هەست بەترس و 
هەست بە سۆز و خۆشەویستی دەکه ن.
کاتێــک مناڵ هەر لــە تەمەنی مناڵیەوە 
دەترســێنرێت بــە حیکایەتی ترســناک 
و تۆقێنــەر یــان هەڕەشــەی لێدەکرێت 
بــە دکتــۆر و بە پۆلیس ودێــو و درنج، 

سه رده كێشێت بۆ توش بون به  فۆبیا.
یەکێکی تــر لەو هۆکارانەی کە ئێســتا 
وادەکات منــاڵ توشــی فۆبیــا ببێــت:  
بەکارهێنانــی ئایپــاد و له رێگه یشــیه وه  
بەکارهێنانــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بە 
شێوەیەکی گشــتی، چونكه  ئه و تۆڕانه  
شــتێلێکی ترســناکیان تێدایــە کە هیچ 
ناگونجێــت،  مناڵــدا  تەمەنــی  لەگــەڵ 
پێویســتە دایــک و بــاوک رۆڵــی باش 
بگێــرن بــۆ ئــەوەی مناڵەکان توشــی 
ئەمجــۆرە نەخۆشــییە یان هــەر جۆرە 

نەخۆشیەکی تری دەرونی نەبن.
بــاوک،  و  دایــک  ئێمــەی  پێویســتە 
مناڵەکانمــان لەتەمەنــی دو ســاڵیەوە 
فێری نــاو کۆمەڵ بکەیــن، فێریانکەین 
تێکەاڵوی لەگەڵ هەمو کەســێکی باشدا 
بکەن. ئەگەر وانەکەین توشــی فۆبیای 
کۆمەاڵیەتی دەبێت، فۆبیای کۆمەاڵیەتی 
ئەوەیــە: کاتێک مناڵ لە ناو هاوڕێکانی 
یــان لەجێگەیەکی قەرەباڵخ دا توشــى 
لێــدان و ســوکایەتی کــردن دەبێتەوە، 
یــان دەســتدرێژی دەکرێتەســەر، ئــەو 
روداو و کارەساتە ناخۆش و بەئازارە لە 
رێگەی میکانیزمــی دەرونی خەفەکردن 
و کپکردنــەوەوه  لــە بــواری هەســتی 
دورده خاتــەوە و رەوانەی ســەرداب  و 
ژێرزەمینی نەســتی )الشــعور( ده کات، 
بەم شــێوە روداوەکان بەشــێوەی کاتی 
لــە بیــر خــۆی دەباتــەوە، بــەاڵم ئەم 
بیرچونەوەیــە بــۆ ئەوشــتانەی کــە لە 
نەســتدا هەیــە، هەرگیــز نایاتــه  دی و 
هەر کاتێک بواری بۆ دەســت بدات، بۆ 
الی هەســتەکانی دەگەڕێتەوە و توشــی 

هەمان حاڵەتی دەکاتەوە.
بۆیە پێویستە لەسەر ئێمەی دایک باوک 
لە هەمو ئەو هۆکارانەی کە دەبنە هۆى 
توشــبون بە فۆبیا بۆ مناڵەکان دوریان 
بخەینــەوە، بــە شــێوەیەکی توندوتیــژ 
نەجوڵێينــەوە،  مناڵەکانمــان  لەگــەڵ 
ئەگەر هەڵەیان کرد سزایان بدەین نەک 
لێیــان بدەین، بەڵکو بــە رێگیریکردنی 

ئەو شتەی حەزی لێیەتی.
هه روه هــا دورخســتنەوەیان لــە فلیمی 
ترســناک و قسەی نەشیاو و سوکایەتی 
پێنەکردنیــان و گفتوگۆکردن بۆ ئەوەی 
ســەرکەوتو  کەســێکی  مناڵەکانمــان 
لــە  دوربــن  و  لێدەربچێــت  ژیریــان  و 
هەمو جــۆرە نەخۆشــەیەکی دەرونی و 

جەستەیی.

ژینگــە بدرێت، وایکــرد لەزۆربەی واڵت 
هەوڵــی کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئەم 
هۆکارانــە بدرێت بۆ پاراســتنی ژینگەی 

واڵتەکەیان.
لەبــواری  زیانەکانیــان  ســەرەڕای 
تەندروســتی دا لێــرەدا ئەتوانین بڵێین 
مــرۆڤ هــۆکاری یەکەمــی پیــس بونی 
ژینگەیــە، بەاڵم تاکو ئێســتا هەوڵێکی 
جــدی نەدراوە بــۆ پاراســتنی ژینگەی 

کوردستان.
پیســبونی ژینگەش پۆلێــن دەکرێت بۆ 

سێ پلە بەپێی رێژەی پیس بونەکە:
ئــەو  مەترســی:  بــێ  پیســبونی   .1
پیسبونەیە کە مرۆڤ ئەتوانێت لەگەڵێدا 
بژیــت بێ ئــەوەی مەترســی هەبێت بۆ 

سەر ژیانی.
2. پیسبونی مەترسیدار: ئەو پیسبونەیە 
کــە کاریگــەری نەرێنی و راســتەوخۆی 
هەیــە لەســەر ژیانــی ئــەو کەســانەی 
لەژینگەی ئەو ناوچەیــەدا ئەژین، ئەمە 
زیاتــر کارگە و ناوچە پیشەســازیەکان 

دەگرێتەوە.
3. پیســبونی لەناوبەر: ئەم پیســبونە 
هەمــو  لەناوبردنــی  هــۆی  دەبێتــە 
زیندەوەرانی ئــەو ناوچەیەی بەم پلەیە 
پیســبون، ئەمەشــیان لەئەنجامــی ئەو 
تەکنەلۆجیایەیە کە مرۆڤ بەپێشکەوتن 

ناوی دەبەن.
جۆرێــک  چەنــد  ژینگــەش  پیســبونی 
دەگرێتــەوە، کە بریتین لە: پیســبونی 
هــەوا، پیســبون بــە زبڵ و خاشــاک، 
بینین، بیســتن، ئاو، خــاک و خواردن، 
هەریــەک لەمانە پیس دەبێت کاریگەری 
جێدەهێڵــێ،  ژینگــە  لەســەر  خــۆی 
و  نەمــان  هــۆی  دەبنــە  کەئەمانــەش 
لەناوچونــی چەند جۆرێک لــە روەک و 
دروســتبونی  هەروەهــا  گیانلــەوەران، 
کــە  لەهــەوا  زیانبەخــش  تەنۆلکــەی 
کاردەکاتە ســەر چینی ئــۆزۆن و کونی 
ئــۆزۆن گەورەتر ئەبێت، کــە هۆکارێکە 
بۆ بەرزبونەوەی پلەکانی گەرمای هەمو 
گۆی زەوی و کەمئاوی دروست دەبێت و 
هەروەها فڕێدانی ئەو زبڵ و خاشاکانە و 
باڵوبونەوەی کاریگەری دەکاتە ســەر بە 

پیتی خاک و نایهێڵێت.
تەندروســتیەوەیە  لــەڕوی  هەرچــی 
کاریگەریەکانــی پیســبونی ژینگــە بــە 
رونــی دیــارە بەســەر دانیشــتوانەوە، 
چونکە تا دێت ئاماری نەخۆشــخانەکان 
رو لەزیادبون دەکات، پیســبونی ژینگە 
دەبێتە هۆی نەخۆشیەکانی: سیەکان و 
هەناســەدان، نەخۆشی رەبۆ، نەخۆشی 
دڵ، نەخۆشی گورچیلە، نەخۆشیەکانی 
چاو، تاالســیمیا، تێکچونی هاوســەنگی 
بیســتن، نەخۆشــیەکانی پێست، بەاڵم 

سەرەکیترینیان نەخۆشی شێرپەنجەیە، 
وەکو زانراوە لە هەرێمی کوردســتان تا 
دێت ژمارەی توشــبوان رو لە زیاد بون 

دەکەن.
پاراســتنی ژینگە و خاوێــن کردنەوەی 
تاکێکــی کۆمەڵگایــە،  ئەرکــی هەمــو 
بــەاڵم بەداخەوە لەهەرێمی کوردســتان 
بــۆ  هەوڵــدان  ژینگــەو  پاراســتنی 
دۆزینــەوەی خاڵی چارەســەری نەبۆتە 
خەمی حکومــەت و تاڕادەیەکی زۆریش 
لــە هاواڵتیانــی هەرێم، بۆیە پێویســتە 
پیســبونی  هۆکارانــەی  ئــەو  لەگــەڵ 
ژینگە بەشــێوەیەکی هەســتیار مامەڵە 
بکرێــت لەبەر کەمکردنــەوەی کاریگەرە 
خراپیەکانی لەسەر تەندروستی مرۆڤ.

* خاڵە چارەسەریەکان بۆ پاکڕاگرتنی 
ژینگە و پاراستنی:

1. ناشتنی نەمام و بە سەوزایی کردنی 
ناوشارەکان و دەوروبەری.

لەســەر  منــاڵ  پەروەردەکردنــی   .2
خاوێــن  و  دڵســۆزی  و  خۆشویســتن 
راگرتنــی ژینگــە لــە قۆناغــی باخچەی 
ســاوایانەوە تاکــو قۆناغەکانــی دیکەی 

قوتابخانە.
لەنــاو  هۆشــیاری  باڵوکردنــەوەی   .3
رێکخراوەکانــی  لەڕێگــەی  خەڵکــدا 
کۆمەڵگای مەدەنی و ســایت و رۆژنامەو 

گۆڤارو کەناڵەکانی تەلەفزيۆن.
4. نەبڕین و ســوتاندنی دارستانەکان و 

پاراستنیان.
5. دروستکردنی ژمارەیەکی زۆر کارگەی 

ریسایکلین لە شارەکان.
6. زیادکردنی ژمارەی ئۆتۆمبێلی زبڵ و 
خاشاک گواستنەوە لەشارو شارۆچکە و 

تەنانەت گوندەکانیش.
7. جوان داپۆشــین و کۆکردنەوەی زبڵ 

و خاشاک لەالیەن مااڵنەوە.
8. جیاکردنەوەی کەرەستەی کارەبایی 
و پالستیک و نایلۆن و کاغەز و بردنیان 

بۆ کارگەی ریسایکلین.
9. بەکلتــور کردنــی ناشــتنی نەمامێک 
لەکاتی لەدایکبونی هــەر مناڵێکی تازە 

کە دێتە دنیاوە.
10. بەجێ نەهێشــتنی زبڵ و خاشــاک 
لە ســەیرانگاکان و خاوێن کردنەوەی و 

کۆکردنەوەی پاشماوەکان.
11. فــڕێ نەدانــی کیســی نایلــۆن و 

پاشماوە لەناو روبار و دەریاچەکان.
12. دابــەش کردنــی کیســی خاشــاک 
بەتایبــەت  گەشــتیاریەکان  لەشــوێنە 

لەوەرزی بەهار.
14. پاراستنی ئاژەڵە کێویەکان لە شاخ 
و دەشتەکانی کوردستان و سزادانی ئەو 

کەسانەی راویان دەکەن.
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◘ نه وژین، شیالن عیسا
 

پزیشكێكى ده رونى ئاشكراى ده كات 
له گه رمیاندا زیاتر له  پیاوان، ژنان 

روبه ڕوى توشبون به  نه خۆشیه  
ده رونیه كان ده بنه وه ، هۆكاره كه یشی 

گرێده داته وه  به  باری كه لتوریی و 
كۆمه اڵیه تییه وه .

 
د. هێمن خورشــید، پسپۆڕی نەخۆشیە 
دەرونیــەکان، لــه  دیدارێكــى رۆژنامه ى 
)نه وژیــن( دا، له ســه ر دیارتریــن ئــه و 
ده وه ســتێت  دەرونیانــه   نه خۆشــیه  
كه روبــه ڕوى ژنــان ده بنــه وه ، هه روه ك 
و  ده كات  به هۆكاره كانیــان  ئامــاژه  
خۆیشــی  رێنماییه كانــى  و  چاره ســه ر 

له وباره وه  ده خاته ڕو.

* دیارترین نەخۆشی دەرونی لە جيهاندا 
چ نەخۆشــیەکە و زۆرینەی توشبوەکان 

کام رەگەزن؟
دیارترین نەخۆشــی دەرونی لە جيهاندا 
)خەمۆکی گەورە(یــە، بەپێی تازەترین 
ئامار رێژەی خەمۆکی لەناو ژناندا )20-
25%(ه ، لــە ناو پیاوانیشــدا )%12-7(
ه ، واتا رێژەکە لەناو ژناندا دو بۆ ســێ 

هێندەی پیاوانە.
* لە ناوچەی گەرمیان هەمان نەخوشی 

دەرونی بە پلەی یەکەم دێت؟  
بەڵێ، لەناوچــەی گەرمیانیش دیارترین 

نەخۆشی )خەمۆکی گەورە(یە.
ناوچــەی  تاکەکانــی  چیــە  هۆکار   *
گەرمیان زۆر تر توشــی ئه م نه خۆشــیه  

دەبن؟
ئه م نه خۆشــیه  بەتایبــەت لەمانگەکانی 
حوزه یران تا ئاب كه  پلەکانی گەرما زۆر 
بەرز دەبنەوه ، رێژە ی توشبوانیشــی له  
سنوره كه  زیاد دەکات، چونکە ناوچەکە 
زۆرگەرمــە و لە هەمان کاتــدا ناوچەکە 

کەلتوریشــەوە  و  سروشــتی  روی  لــە 
دواکەوتــوە، شــوێنی گەشــتیاری بــۆ 
دابیــن نەکراوە بــۆ قەرەبوی ئەو گەرما 

تاقەتپڕوکێنە روی لێ بکەن. 
* لــە گەرمیانــدا ژنــان زیاتــر توشــی 

خەمۆکی گەورە دەبن؟
بێگومان رێژەی توشــبوان لە ناو ژناندا 

زیاترە.
* هۆکار چیە؟

بــۆ چەند هۆکارێــك دەگەڕێتــەوە: ژن 
کائینێکــی عاتیفیــە و زەبــری دەرونی 
زیاتــر و زوتــر کاریگــەری دەبێــت لــە 
ســەری، هەروەها تێکچونی هۆرمۆنات و 
بابەتی مناڵبون رۆڵی سەرەکیان هەیە، 
توێژینــەوەکان ســەلماندویانە ژنێك لە 
یەک کاتدا ســێ مناڵی خوار تەمەن 15 
ســاڵی هەبێت، یان ژنێك لــەدەرەوەی 
مــاڵ پیشــەیەکی نەبێــت و تێکــەڵ بە 
کۆمەڵگــە نەبێت، ئەوا ئەو ژنە توشــی 

خەمۆکی دەبێت.
بــۆ وەاڵمی ئــەو پرســیارەی کە بۆچی 
ژنانــی گەرمیــان زیاتــر تــوش دەبــن 
بــەراورد بە هەندێــك ناوچەی دیکە، لە 
راســتیدا ژن لەم ناوچەیــەدا کائینێکی 
ســەربەخۆ نیە، جلوبەرگــی، رەفتاری، 
چونــە دەرەوەی، پیشــەی، تاڕادەیەک 
هەڵبژاردنــی هاوســەر و هەندێــك لــە 
لەژێــر  هێشــتا  ســەرەتایەکانی  مافــە 
کۆنتڕۆڵێ خێــزان و دەوروبەرەکەیدایە، 
ئەمانــە وا لــە ژن دەکــەن بــەردەوام 
لەماڵــدا بمێنێتەوە، یــان زانکۆی تەواو 
کــردوە و دامەزرانــدن نیــە، هاوڕێکانی 
نابینێتــەوە و  تێکەڵــی کۆمەڵ نابێت، 
بەمــەش بەدرێژایی رۆژەکــە لە ماڵدایە 
و بــە تەنهــا دەمێنێتــەوە، ژینگەکە بۆ 
دەستەبەرکردنی پێداویستیە روحیەکانی 
ئــەو کائینــە عاتیفیــە لە بــار نابێت و 

بەمەش توشی خەمۆکی دەبێت.
چ  گــەورە  خەمۆکــی  دوای  لــە   *

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: روناک ئەکبەر

لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا قژهەڵوەرین و 
روتانەوەی قژ بونه تە گرفتێکی باو الی 
ژنان و پیاوان، بەوپێیەی قژ جوانیەکی 

تایبەت دەبەخشێت بە روخسار، 
پێویستە گرنگی پێبدەین بۆئەوەی 

بەجوانی بمێنێتەوە.

بەپێی توێژینەوەکان رێژەی گەشەکردنی 
یــەک  ســەر،  مویەکــی  تاڵــە  هــەر 
سانتیمەترە لەمانگێکدا، واتە بەدرێژایی 
ســاڵێک تەنها 12 ســانتیمەتر لەقژمان 
درێژ دەبێتەوە، بەشــێوەیەکی ئاســایی 
رۆژانــە 100 بۆ 150 تاڵەمــو دەوەرێت، 

ئەگــەر هەڵوەرینــی مــوی ســەر لــەو 
رێژەیە زیاتربو، ئەوکاتە پێی دەوترێت: 
)قژهەڵوەریــن( و بەنەخۆشــی هەژمار 
دەکرێت و پێویســتی بەچارەســەرکردن 

هەیە.
بەشــێوەیەکی گشــتی زانایــان ســوڕی 
ژیانی موى ســەریان دابەش کرددوە بۆ 

سێ قۆناغ:
 Anagen( قۆناغی یەکەم: گەشەکردن
phase( کە ســێ ساڵ تا شەش ساڵ 
دەخایەنێت و رێژەی 82 بۆ 90%ى موی 

سەر لەم قۆناغەدایە.
 Telogen( قۆناغــی دوەم: پشــودان
مانــگ  ســێ  قۆناغــە  ئــەم   )phase
دەخایەنێت و رێژەی 10 بۆ 15%ى موی 

سەر لەم قۆناغەدایە.

 Katagen( قۆناغی سێیەم: هەڵوەرین
phase( کۆتــا قۆناغی ســوڕی ژیانی 
موی ســەرە و سێ هەفتە دەخایەنێت و 

رێژەکەشی 1 بۆ 2%ــه .
قژهەڵوەریــن زۆرجــار بــۆ هۆکارێکــی  
ناوەکــی دەگەڕێتــەوە، کەچــی پەنا بۆ 
چارەســەری دەرەکــی دەبردرێت، وەکو 
بەکارهێنانــی شــامپۆ و زەیت و ..هتد، 
رەنگــە  قژهەڵوەرینەکــەت  هــۆکاری  
یەکێک بێت لەم هۆکارانەی خوارەوە کە 

هەرگیز بیرت لێ نەکردوه تەوە:
خــۆراک  تەندروســتى  پســپۆرانى   .1
هۆکارى سەرەکى قژهەڵوەرین بۆ گرفت 
لــە کۆئەندامــى هەرســدا دەگەڕێننەوە 
و قەبــزى بــە هــۆکارى ســەرەکى قــژ 
هەڵوەریــن دەزانن و ئەو کەســانەى کە 

»زۆرینەی توشبوەکانى نه خۆشیه  ده رونیه كان له گه رمیان ژنن«

ئه و زانیاریانه ى له باره ى قژهه ڵوه رینه وه  نایانزانى

لــەم  دیکــە  دەرونــی  نەخۆشــیەکی 
ناوچەیەدا بەرباڵوە؟

یەکێکی دی لەو نەخۆشیە دەرونیانەی کە 
لەم ناوچەیــەدا باوە )پانیك⁄هەڵمەتی 
تۆقیــن(ە، کە تاک لەنــاکاو دەتۆقێت، 
ئارەقەیەکــی  دەبێــت،  وشــك  دەمــی 
زۆردەکات، گیانی دەلەرزێت، هەناسەی 
تەنگ دەبێت و پێیوایە لەوکاتەدا شێت 
دەبێــت یان دەمرێت، ئەم حاڵەتەی 15 
بۆ 20 خولــەك دەخایەنێت، لە رۆژێکدا 

2 بۆ 3 جار توشى دەبێت.
* هۆکاری ئــه م نه خۆشــیه  چیە و کام 

رەگەز زۆرتر توشی دەبن؟
بــە زۆری هۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بۆ 
ئــەو بارودۆخــەی کە لەم ســااڵنەدا لە 
ناوچەکەدا هەن، وەكو: )زەمین لەرزە، 
هاتنی داعش، شــەڕ و ناســەقامگیری، 
خراپی و ناخۆشــی هەواڵی  کەناڵەکانی 

راگەیاندن کە ترس و نائارامیەکی زۆری 
لــە دڵی تاکەکاندا دروســت کردوە(، بە 
هەمان شــێوە ئەم حاڵەتــەش لە ژناندا 
زیاترە، هۆکارەکەشی هەر وەك باسمکرد 
بۆ ئەوە دەگەڕێتــەوە کە ژن کائینێکی 
عاتیفیــە، هەســتیارە و زوتر دەتۆقێت، 
زەبــری دەرونــی زۆرتــر کاریگــەری لە 

سەری دەبێت
* ئەو هەواڵنە چین کە پێویستە بدرێن 

بۆ چارەسەر؟
پێویســتە الیەنە پەیوەندیــدارەکان لەم 
بارودۆخــە ئــاگادار بکرێنەوە، هەســتن 
بــە دابینکردنی شــوێنی گەشــتیاری و 
زیادکردنی پانتایی سەوزایەکان، لەبری 
ئــەوەی مەودای نێوان کــەالر و رزگاری 
بکرێــت بە خانــو،  باشــتروایە بکرێت 
بــە پارکێکــی هاوشــێوەی )چاڤی الند 
و ســامی عبدولڕەحمــان(، هیــچ نەبێت 

شــوێنێك دەبێت ئــەو خەڵکە روی تێ 
بــکات و لە ماڵەوە نەمێنێتەوە، بەمەش 
رێژەی خەمۆکی کەم دەبێتەوە، چونکە 
سروشتی جوان، ئارامی و ئاسودەیی بە 

دەرون دەبەخشێت.
هەروەها پێویســتە ســەردانی پزیشکی 
دەرونیــەکان  نەخۆشــیە  لــە  شــارەزا 
بکرێت و لــە رێگەی رێنمای و دەرمانی 
و   وەربگــرن  چارەســەر  پێویســتەوە 

پابەندبن بە رێنمایەکانی پزیشکەوە.
خاڵێکی زۆر گرنگى تر ئەوەیە: بەشێکی 
زۆری خەڵکــی ئەم ناوچەیــە پێیانوایە 
رۆیشتن بۆالی پزیشکی دەرونی جێگەی 
هەر  لــە  داوا  لێــرەوە  شــەرمەزاریە، 
تاکێــك دەکەین کە الی خۆیەوە هەوڵی 
هۆشیارکردنەوەی خەڵکی بدات، چونکە 
ســەرەنجام کۆمەڵگەیەکــی نەخــۆش و 

کپکراومان لێ بەرهەمدێت.

ئەم گرفتە تەندروســتیەیان هەیە زیاتر 
توشی قژهەڵوەرین دەبنەوە.

لەالیەکى ترەوە پســپۆڕانى تەندروستى 
ئامــاژە بــەوە دەکــەن قەبــزى دەبێتە 
هــۆى ئــەوەى ئــەو نەخۆشــیانەى کە 
هۆکارەکانیان بۆ بەکتریا و هاوشێوەکانى 
دەگەڕێتــەوە زیاتــر تەشــەنە دەکــەن 
و پێســتى ســەر و قژیش زیاتــر دەبنە 

ئامانجى ئەم بەکتریانە.
2. هۆکارێكــى تــر بریتیــە لــە هەبونى 
دڵەڕاوکێ و ئــەو خورپانەى کە لەناکاو 
لــە ژیاندا توشــی مرۆڤ دەبــن و خەم 
ده بێــت،  په یــدا  لێــوه   خەفەتیــان  و 
چونكه  نەخۆشــی و گرفته  ده رونیه كان 
به گشتى کاریگەری زۆریان هەیە لەسەر 

قژهەڵوەرین. 
دیارەکانــی  لەهــۆکارە  یەکێکیتــر   .3
قژهەڵوەرین، ســڕکردنی گشتیە لەکاتی 
ســێ  کات  زۆربــەی  نەشــتەرگەری، 
مانــگ دوای ئەنجامدانی نەشــتەرگەری 
بەســڕکردنی گشــتی کەســەکە توشی 

قژهەڵوەرین دەبێت.
4. هۆكارێكى تر په یوه ســته  به هه ندێك 
له نمونــه ى  نه خۆشــیه وه ،  جــۆری 
کەمبونــەوەی مــاددەی ئاســن و زینک 
و پرۆتیــن وەک لەکاتی خوێن بەربونی 
زۆر بەهــەر هۆیــەک بێــت )نەخۆشــی 
برینداربونــی ناوپۆشــتی دوانــزە گرێ 
و زیادبونــی خوێنــی ســوڕی مانگانــە 
هەبونــی  یــان  لەئافرەتاندا...هتــد(، 
نەخۆشــیە درێژخایەنەکانی پێست وەک 
سەدەف )psoriasis( و دەردە گورگە 

.)SLE( سورە
وەک  دەرمانەکانــی  بەکارهێنانــی   .5
و    )heparin( مەییــن  خوێــن  دژە 
هۆرمۆنــەکان و دەرمانــە کیماییــەکان

 tox ic&chemotherapeut ic
agent(  و چەنــد دەرمانێکی تر دەبنە 
هۆی وەســتاندنی قۆناغی گەشەکردن و 

قژهەڵوەرین بەخێرایی.
6. ژەهــراوی بــون بەماددەی ســالیۆم 
Thallium poisoning کە ماددەیەکی 
بێڕەنگ و بێبۆن و بێتامە و بۆ کوشتنی 
گیانــەوەرە زیان بەخشــەکان بەکاردێت 
وەک: مشك، دەبێتە هۆی قژهەڵوەرین.
وەکــو:  تــری  هۆکارێکــی  چەنــد   .7
بۆماوەیــی، خێــرا دابەزاندنــی کێــش، 
رێجیمی قورس، تێکچونی هۆرمۆنەکان، 
نەخۆشی غوددە و شەکرە، بەکاهێنانی 
شــامپۆی خــراپ و توند بەســتنی قژ، 

دەبنە هۆی زیادبونی قژهەڵوەرین.

* چارەسەرکردن 
بەپێــی هــۆکاری هەڵوەرینەکــە رێگای 
بــەاڵم  دەگۆڕێــت،  چارەسەرەکەشــی 
بەشــێوەیەکی گشــتی بۆ خۆپاراســتن 
لە روتانــەوەی قژ و مانەوەی بەجوانی، 
پێویستە رەچاوی ئەم رێنماییانە بکەین:
گەرمــی  هــۆکاری  کەمکردنــەوەی   .1
لەســەر قــژ، وەک بەکارنەهێنانی ئاوی 
گەرم و گەرمی قژ وشککەرەوە و گەرمی 

کاتی بۆیەکردن.
2. کەمکردنــەوەی راکێشــانی قژ، وەک 
لەکاتــی شــانەکردن بــه  بەکارهێنانــی 
شــانەی دان کــراوە نــەک شــانەی دان 

بچوک.
3. کەمکردنەوەی نینۆک و بەکارهێنانی 
ناولــەپ و ســەری پەنجــەکان لەکاتــی 

سەرشتن لەجیاتی نینۆک.
4. خواردنی سەوزە و میوە.

5. بەکارهێنانــی چارەســەری تایبەتی 
لەالیەن پزیشکی پسپۆڕی  پێستەوە.
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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،
ئاماده كردنى: به ختیار عه باس

عادیلە خانم )1859-1924(، ژنێكى 
دەسەاڵتدار و کارگێری هۆزی جاف 

و هاوسەری عوسمان پاشای جاف و 

کچی عەبدولقادر بەگی ساحێبقڕان و 
دایکی ئەحمەد موختار جاف و تاهیر 
بەگی جاف دو شاعیری ناودار بوە. 
ئینگلیزیەکان پێیان وتوە »شاژنی 

بێتاجی شارەزور«.

شاژنهبێتاجهكهىشارهزور

◘ نه وژین

له گه ڵ داهاتنى وه زی پایزدا، پێست 
روبه ڕوى زۆر ئاسته نگ و كێشه  

ده بێته وه ، بۆیه  پێویسته  خانمان 
ئاگادارى ئه و كێشانه  بن و به  زویی 

چاره سه رى بكه ن.

هه مو وه رزێك تایبه تمه ندى خۆی هه یه ، 
تایبه تمه نــدى  مه به ســتمان  هه ڵبــه ت 
كه شــوهه وایه  كــه  راســته وخۆ له ســه ر 
روخســار و جه سته ى مرۆڤ كاریگه ریی 
داده نێــت. له نێو ئه و وه رزانه شــدا، پایز 
به دیاریكــراوى وه رزێكه  كــه  كاریگه ریی 
و  روخســار  له ســه ر  به جێدێڵێــت  زۆر 
وه كــو  وه رزه   ئــه م  چونكــه   پێســت، 
قۆناغێكــى راگــوزه ره  له نێــوان وه رزی 
گه رمــاى به تین، بــۆ وه رزی ســه رماى 

توند.
ئه م تایبه تمه ندیه  واده كات ژنان ناچار بن 
كــه  زیاتر له  وه رزه كانى تر و دوهێنده ى 
هاویــن، گرنگیی به  پێســتیان بده ن له  
پایــز دا، بــۆ ئه م مه به ســته ش پێگه ى 
)حوا ء( ئه م رێنماییانه ى بۆ پاراســتنى 

پێست و روخسار، خستوه ته ڕو.

1. ئاو خواردنه وه :
دیاره  به هۆی ســاردبونى كه شــوهه واوه  
پله  به  پله  لــه م وه رزه دا، به پێچه وانه ى 
هاوینــه وه  كه متــر ئــاو ده خورێتــه وه ، 

ئه مه ش زیانى بۆ پێست ده بێت.
بۆیه  زۆر گرنگه  رێژه یه كى زۆر و باش له  
ئاو بخۆیته وه ، بۆ ئه وه ى پارێزگاریی له  
پێســتت بكات له  وشكبونه وه ، هه روه ها 
هــه ر ژه هرێكیــش لــه  جه ســته دا هه یه  

وه ده ری نات.

2. گه رماوی هه ڵمیی:
لــه   هه ڵمیــی  گه رماویــی  ئه نجامدانــى 
هه فته یه كدا یــه ك جار، كارێكى گونجاو 

لهپایزداچۆنپێستمانبپارێزین؟

تێکچونــی  دوای  لــە  بنەماڵەکــەی 
لــە  بابــان  میرنشــینی  فەرمانڕەوایــی 
ساڵی 1851دا لە ســلێمانییەوە چوه ته  
واڵتی ئەردەاڵن، عادیلە خانم لە ســاڵی 
1859 دا لــە شــاری ســنەی پایتەختی 

ئەردەاڵنیه كان لە دایکبوە.
جیاواز لــه  كچانى دیكــه ، خوێندویه تى 
لــە  قورئانــی  خوێندنــی  بنچینــەی  و 
تایبەتــی  مامۆســتای  سەردەســتی 

وەرگرتوە.
لــە ســاڵی 1895دا لە هەڵەبجە شــوی 
بــە وەســمان پاشــای جــاف کــردوە، 
كــه  لــە دوای مەحمود پاشــای جاف، 
ســەرۆکایەتی هۆزی جــاف دەکەوێتــە 
ئەســتۆی عوســمان پاشــا و عادیلــە 
خانــم دەبێتــە یارمەتیدەرێکــی کارای 

هاوسەرەکەی. 
کــە عوســمان پاشــا پیــر دەبێــت و 
هەروەها لە دوای مردنیشــی لە 1905دا، 
عادیلــە خانــم هەمــو کاروبــاری هۆزی 
جــاف بەڕێــوە دەبــات و ناوبانگــی لە 
هەمــو ناوچەی شــارەزور و هەورامان و 
شــوێنەکانی دیکەی باشوری کوردستان 
بــاڵو دەبێتەوە و رێزێکــی زۆری لە ناو 
خێڵەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش 

دەبێت و فەرمانی جێبەجێ دەکرێت.
هه ندێــك هه نگاوی ناوه  كــه  ده رخه رى 
ئه وه ن نوێتر و جیاوازتر له  فه رمانڕه وایان 
بیری كردوه ته وه ، بۆنمونه  له  مه سه له ى 
ســزادان دا، له  بری رێگه  عه شایه ریی و 
تایبەتی  بەندیخانەی  تۆڵه سه ندنه وه كه ، 
دروســت کردوه ، بــۆ بەنــد کردنی ئەو 
تاوانبارانــەی کــە فەرمانــی بەســەردا 

دەدان.
ئــه و ژنێــك بو زۆر  حەزی بــە ئاوەدانی 
و پێشخســتنی زانســت و خوێندەواری 
کــردوە، قوتابخانــە و بازاڕێــک و چەند 
باڵەخانەیه كــی گــەورەی لــە هەڵەبجە 

واده كات  ده بێــت، چونكــه   به ســود  و 
كونیله كانى پێســت له  پیسی و ماده ى 
زیانبه خــش پــاك بكاتــه وه ، هــه روه ك 
جــوان و نه رمیشــی بكاتــه وه . پــاش 
ده رچونیــش له  گه رمــاو، بیرت نه چێت 
ده موچاوت به  ئاوى ســارد بشــۆره ، بۆ 
ئه وه ى كونیله كانى پێســتى روخســارت 

دابخرێنه وه .

3. خۆت له  سابون به  دور بگره :
به كارمه هێنــه ،  ســابون  تاده توانیــت 
چونكــه  ده بێتــه  هــۆی وشــكبونه وه ى 
پێســت، به وپێیه ى پایز لــه و وه رزانه یه  
كه  پێست به شێوه یه كى سروشتى تێیدا 
وشــك ده بێته وه . بۆیه  به  به كارهێنانى 
سابون ئه گه رى وشكبونى پێستت زیاتر 
مه كــه ، به ڵكو لــه  بری ئه و، شــامپۆی 

دیكــه ى ده ســت و روخســار شــۆردن 
به كاربێنه  كه زیانی كه متره .

4. ئــاگات لــه  شــێداركردنه وه ى لێوت 
بێت:

یه كێــك لــه  كێشــه  زه قه كانــى پایــز، 
پێســتى  وشــكهه ڵگه ڕانى  و  وشــكبون 
لێــوه ، بۆیه  ده بێت بــه  وردی ئاگاداری 
ئــه م حاڵه ته  بین. بــۆ ئه مه ش ده كرێت 
چه نــد رێگه یــه ك بگریته بــه ر، له وانــه : 
یــان  كاكاو،  رۆنــى  به كارهێنانــى 
به كارهێنانــى ماده ى گلیســرین، یاخود 

چه وركردنى لێو به  رۆنى زه یتون.

5. به كارهێنانى ماسك:
ماســك »قنــاع« لــه و رێگایانه یــه  كه  
زۆر ســودى ده بێت بۆ زیندوهێشــتنه وه  

و نــه رم و شــێداركردنه وه ى پێســت له  
پایز دا، بۆیه  ده توانیت وه كو یه كێك له  
بژارده كانى پاراستنى پێستى روخسارت 

پشتى پێببه ستیت.

به تایبه تیــش ده توانــى ئــه و ماســكانه 
به كاربێنــى كــه  هه نگویــن و خه یــار له  
پێكهاته يان دا هه يه  و ســوديان زۆره    له  

شێداركردنه وه ى پێست به  به رده وامی.

بنیــات ناوه  و لــە گوندێکــی بچوکەوە 
کردیە شــارێکی ئاوەدان و گەلێک باخ و 
سەیرانگای جوان و دڵگیری لێ دروست 

کرد.
عادیلــە خانــم لــە بــەهاری 1924دا لە 
تەمەنی 65 ســاڵیدا لە شاری هەڵەبجە 
مــرد و لــە گۆڕســتانی )عەبابەیلێ(ى 

نزیک هەڵەبجە بە خاک سپێردرا.
مێژونوســى ناســراوى كــورد: محەمەد 
بــە  ئامــاژەی  بــەگ،  زەکــی  ئەمیــن 
هەڵکەوتویی و هۆشــیاری عه دیله  خانم 
و  مێردەکــەی  لەســەر  کاریگەریــی  و 
عێلەکــەی و تێکڕا ناوچەکــەدا کردوە، 
هەروەها بەبایەخــەوە ئاماژەی بەتوانای 
خانم لە بواری شارســتانی و بیناسازی 
و کاروبــاری فەرمــی و کۆمەاڵیەتــی و 

خێڵەکیدا داوە.
)ئەدمۆندز( باسی لەوە کردوە کە گشت 
دەســەاڵتی وەســمان پاشــا، لــە پاش 
مردنی، کەوتوەتە دەســتی خانمی ژنی 
کە لە راســتیدا شاژنی تاج پێ نەدراوی 
شــارەزور بوە، ئینگلیزەکانیش لەالیەن 
خۆیانەوە نازناوی بەرزی هیندیی »خان 

بەهادور«یان پێبەخشیوە.

لە 1905وه  عادیلە 
خان کاروباری 
هۆزی جافى 
بەڕێوەدەبرد

سابون ده بێته  
هۆی وشكبونه وه ى 

پێست

به كارهێنانى ماسك   
سودى ده بێت بۆ 
زیندوهێشتنه وه ى 

پێست



کچێك وەرزش دەکاتە پیشە

◘ نەوژین، نیگار عومەر 

ئه گه رچی هیچ كۆلێژ و په یمانگایه كى 
وه رزشیی ته واو نه كردوه ، به اڵم به بێ 

شك ئه و یه كێكه  له  دیارترین ئه و 
كچانه ى له  بوارى وه رزش دا له  قه زاى 

ده ربه ندیخان دا دیار و چاالكن.

له گــه ڵ ئــه و كرانه وه یه ى له  هۆشــیاری 
خه ڵكــى هه رێمى كوردســتاندا له باره ى 
و  وه رزش  بــه   بــره ودان  پێویســتیی 
وه رزشــیی كه ســى هاتوه ته  ئــاراوه ، له  
قه زا و ناحیه كانیشــدا ئه م هۆشــیارییه  
به ره وپێشــه وه چوه ، لــه م نێوه نده شــدا 
ژنــان لــه و ناوچانــه  بــۆ وه رزشــكردن 
و پــه ره دان بــه  ئاســتى وه رزشــییان، 

هاتونه ته  پێشه وه .
كــه   قه زایانــه دا  لــه و  یه كێــك  لــه  
توانیویه تــى  كچێــك  ده ربه ندیخانــه ، 
پــه ره  به تواناكانى خۆی بــدات و وه كو 
وه رزشــكارێكى دیــار ده ربكه وێت، نه ك 
هه ر ئه مــه ، به ڵكو وه رزشــی كردوه  به  
ده روازه یــه ك بۆ رۆڵگێڕانى زیاتری ژنان 

له  كۆمه ڵدا.
نیگار مەحمود، 38 ســاڵ، دانیشــتوی 
قــەزای دەربەندیخانە، توانیویه تى وه كو 
تاكێكــى پێشــه نگ لــه  شــاره كه ى دا 

هۆڵێكــى راهێنانــى وه رزشــی بۆ 
ژنان بكاته وه .

ئه و له  دیدارێكــى رۆژنامه ى 
ئامــاژه ى  دا،  )نه وژیــن( 
به وه كــرد كــه  تــا پۆلــی 
ئامادەیــی  شەشــی 
خاوه نــى  و  خوێنــدوە 
هیــچ بڕوانامه یــه ك نییه  

لــه  بــواری كاره كــه ى دا، 
به اڵم نه یهێشتوه  ئه مه  ببێت 

بــه  رێگر لــه  بــه رده م حه ز و 
خولیاكه ى دا.

وتــى: من لەســەرەتای مناڵیمەوە 
حــەزم بــۆ وەرزش هەبــوە، ئــەم 

حەزەم بەردەوام بو تاســاڵی 2008 كه  
له و ســاڵه دا بوم بــه  كارمه ند، ئه مه ش 
و  له مــاڵ  ده ره وه ى  هاتنــه   ده رفه تــى 

پیاده كردنى حه زه كه مى زیاتر كرد.
ئه وه ى كه  ئێســتا به  پێكه نینه وه  باسی 
ده كات و پێشتر ریسك و سه ركێشیه كى 
گــه وره  بوه  كــه  ره نگــه  ببوایه ته  هۆی 
كۆتایی هێنان به هه مــو له ماڵ ده رچون 
و ئیشوكارێكى، ئه وه یه  كه  له و سااڵنه دا 
دواى ده وام هاتوچۆی هۆڵێكى وه رزشیی 
كردوه  و ده ستى به  راهێنان له و بواره دا 
كردوه  و یه كه م هه نگاوى بۆ به دیهێنانى 
خولیــای له  بــوارى وه رزشــی دا ناوه ، 
هه مــو ئه مانه ش بــه  دزیــی ماڵه وه یان 

كردویه تى و نه یهێشتوه  پێی بزانن!
له باره ى ئه مــه وه  ده ڵێت: »زۆر جار لە 

دەوامەوە کاتێکی کەمم هەبو دەڕۆشــتم 
بــۆ هۆڵی لەشــجوانی و حەزی زۆرم بۆ 
ئــەم جۆرە وەرزشــە هەبــو، نەمدەوێرا 

قسە بۆ ماڵه وه  بکەم، چونکە بۆ ئەو 
کاتە ئەمجۆرە وەرزشە بۆ ژنان زۆر 
عەیبە بــو، بۆیه  بە دزی ماڵەوە 
ئەم وەرزشەم دەکرد بۆ ماوەی 

چەند ساڵێك«.
دەبێــت  بــەردەوام  )نیــگار( 
لــه   خۆپێگەیانــدن  لەســەر 
بــوارى وه رزش و بره ودان به  
تواناكانــى، له  ســاڵی 2015 
بڕیــارده دات ئــه و توانایــه ى 
هه یه تــى لــه  یاریكردنــه وه  
و  راهێنــان  بــۆ  بگۆڕێــت 
بــۆ  سه رپه رشــتیاریی، 
ئه مه ش به شــداریی له  

دا  خولێــك  چه نــد 

به  سه ركه وتویی به ده ست ده هێنێت.ده كات و بڕوانامه ى راهێنه ری وه رزشیی 
له وســاته وه  به دواوه ، ئه و له  یه ك كاتدا 
له الیه كــى  ده كات،  وه رزش  بۆخــۆی 
تریشــه وه  وه كــو راهێنــه ر لــه  هۆڵێكى 
وه رزش و له شجوانى ژنان له  قه زاكه یاندا 

كارده كات.
)نیــگار( له مباره یــه وه  ده ڵێت: »کچان 
ده توانن پشــت بــە خۆیان ببەســتن و 
بــۆ ئامانجەکانیان هەوڵ بدەن، بڕوانامه  
مــه رج نییــە بۆ ئــەوەی ببیتــه خاوەن 

کاری خۆت«.
ئێســتایه وه   كاره كــه ى  له بــاره ى 
سەرپەرشــیار  مــن  ئێســتا  ده ڵێــت: 
لەشــجوانیم  هۆلێکــی  راهێنــەری  و 
لەقــەزای دەربەندیخان كه  ده توانم بڵێم 
گەورەترین هۆڵی وەرزشییه  له  شاره كه ، 
كه  ئه مه ش ده ستپێشــخه ریه كه  پێشــتر 

بونى نه بوه .
ئه گه رچــی ئێســتا هۆڵه كــه ى پــڕه  له  
یاریــزان و ناوبانگێكى باشــی هه یه ، 
بــه اڵم ئــه م دۆخه  له  ســه ره تادا 
وانه بوه ، به وپێیه ى هه نگاوه كه  
هه ربۆیه   بوه ،  ســه ره تایی 
هه تــا  ویســتوه   كاتــى 
به ربه ســته كانى  ژنــان 
عه یبه  بشكێنن و روی 

تێبكه ن.
ی  ه تا ر ســە لە «
کارم  دا  کارکردنــم 
بــۆ پــارە نەکــرد، 
ئامانجــم ئــەوە بــو 
بەم  گرنگــی  ژنــان 
بــدەن،  وەرزشــە 
وه رزش  چونکــە 
گرنگــە بــۆ هەمــو 
کچــە  تاكێــك«. 
وای  راهێنەرەکــە 

وت.
ی  کــە ڵە هۆ لە
رۆژانه   دا  )نیــگار( 
نزیکــەی )300( ژن 
دەکــەن،  راهێنــان 
خزمه تگوزاریه كانى 
ڵه كه یشــی  هۆ
زیــاد  و  جیــاوازه  
بوارێكــى  لــه  

گرتوه ته وه .
لــە  دەڵیــت: 
ئێمەدا  هۆڵەکــەی 
جــۆرە  چەنــد 
هەیە،  وەرزشێك 
یــاری:  وەك 
)زومبا، راهێنانى 
و  ســویدیی 
و  كێــش  یــاری 
هەر  قورســایی(، 

و  کەســه  

یاری خۆی جیایە و بۆ هه ر كه ســێكیش 
به رنامه ى تایبه ت داده نێین.

واپێده چێــت خزمه تگوزاریه كان به  دڵی 
ئــه و ژنانه  بێــت كه  ســه ردانى هۆڵه كه  

ده كه ن.
لــه   یه كێكــه   جەمــال،  هاوژیــن 
ســه ردانیكه رانى هۆڵه كه ى )نیگار(، بۆ 
)نه وژین( وتى: ســەرەتا وەك شــتێکی 
ئاسایی رومکردە ئەم هۆڵە به مه به ستى 
به ده ســتهێنانى لەشوالرێکی رێك، به اڵم 
وا ماوەی دو ساڵە به رده وامم و سودێكی 
زۆری جەستەیی و دەرونییم لێ بینیوە.
وتیشی: »زۆر ئاسوده ین به  یاریكردنمان، 
بەشــێوەیەکی  راهێنەرەکەمان  چونكــه  
زۆر باش و وەكو خوشكمان مامه ڵه مان 

له گه ڵدا ده كات«.
به هه مانشــێوه  )پــەروا عەلی(یــش كه  
یه كێكــى تره  لــه  به شــدارانى هۆڵه كه ، 
رازیه  به وه ى له  هۆڵه دا به ده ستیهێناوه .
وتــى: ئاواتم ئەوە بو کێشــم دابەزێت و 
سەرەتا الم ئەستەم بو، بەاڵم كه  هاتمه  
ئێــره  توانیم ئەو ئاواتــەم بهێنمە دی و 
ئێســتاش دەزانــم هیچ شــتێك مەحاڵ 
نییــە ئەگەر هەوڵ بدەیت و خۆت ماندو 

بکەیت.
ئــه م نمونــه  ســه ركه وتوانه ، بــون بــه  
هه وێنى ئــه وه ى )نیگار( بــره وى زیاتر 
بــه و بــواره  بــدات كــه  بوه ته  پیشــه ى 

سه ره كیی ژیانى.
وه كخــۆی ئامــاژه ى بــۆ دا، جگــه  لــه  
راهێنانى رۆژانه ، توانیویه تى كتێبێكیش 
له سه ر وەرزشی لەشجوانی بنوسێته وه ، 
كــه  دواتــر بــۆ زمانه كانــى عه ره بــی و 

ئینگلیزییش وه رگێڕدراوه .
»ئامانجم ئەوەیە ژنان زیاتر گرنگی بەم 
وەرزشە بدەن و ســودی لێببینن، بۆیه 
جگە لە هۆڵەکە لە رێگەی نوسینیشەوە 
ئــەم هەوڵە دەدەم«. )نیگار( به  باوه ڕ 

به خۆبونێكه وه  وای وت.

 بڕوانامه  مه رج 
نییە بۆ ئەوەی 
ببیته خاوەن 
کاری خۆت


