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)%64(ى ژنانى فه رمانبه ر له گه رمیان: 
ده رفه تى پێدانى پۆست به  ئێمه  كه متره 

4 كچ ده یانه وێت ببنه  
ئاسنگه ر

5»»                  

بەردی زراو، ئه و 
نه خۆشيه ى ژنان زۆرتر 

توشى ده بن

10»»

ژنان له  كایه ى 
سیاسى و حزبى 

دا خاوه نى بڕیارى 
ته واو نین 

4»»             

◘ نه وژین

راپرسیه كى یه كه ى رۆژنامه وانى 
مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی ده نگ 

ئاشكراى ده كات كه  زۆرینه ى 
فه رمانبه رانى ژن له  سنورى گه رمیان، 
رایانوایه  ده رفه تى وه رگرتنى پۆست و 

پله  فه رمیه كان بۆ ئه وان كه متره .

له و راپرسیه دا كه  به  پاڵپشتی سندوقی 
 )NED( نیشــتمانى بــۆ دیموكراســی
ئه نجامدراوه ، رای )100( ژنى فه رمانبه ر 
له  )8( فه رمانگه ى جیاوازى ســنوره كه  
وه رگیــراوه  و تیایــدا وه اڵمــى شــه ش 

پرسیاریان داوه ته وه .
بەپێی راپرسیەکه ، ٦٤٪ژنانی گەرمیان 
وایده بینن چانســی ئه وان بۆ وه رگرتنى 

پۆست به به راورد به  پیاوان كه متره.
له  پرســیارێكى دیكه دا ئــه وه  روبه ڕوى 
تاچه نــد  كــه   كراوه تــه وه   به شــداران 
تواناكانــی ئــه وان لــه  فه رمانگه كانيان 
به هه نــد وه رده گیرێــت، له وه اڵمــدا ژنان 
بە رێــژەی ٤٦٪ رایانوایە کــە توانایان 
بــە کەم دەزانرێــت لە الیــەن بەڕێوبەر 
بــەش و هۆبەکانــه وه ،  و بەرپرســانی 
هــه روه ك 38٪ وایدەبیــن بەڕێوبــەر و 
لێپرســراوی بەشــەکان جیاوازی ناکەن 
ژن  وەک  ئەمــان  توانــای  نێــوان  لــە 
لەگــەڵ فەرمانبەرانی پیــاو دا، 15٪ به  
نازانــم وه اڵمیــان داوه تــه وه  و 1٪ یش 
وه اڵمه كه یان ئه وه یــه  كه  تواناى پیاوان 

به  كه م ده زانن.
یه كــه ى  رێكخــه رى  ســاڵه ح،  رێنــاس 
لــه   مــرۆڤ  مافه كانــى  رۆژنامه وانــى 
سه رپه رشــتیاری  و  ده نــگ  رادیــۆی 
راپرســیه كه ، له وباره وه  وتى: ئامارێكى 
ورد له باره ى ژمــاره ى فه رمانبه رانى ژن 
لــه  گه رمیان دا له به رده ســت نیه ، به اڵم 

بۆچی هاوسه رگیری نێوان 
خزمان خراپه ؟

8»» له  ده ربه ندیخانه وه  بۆ 
هه ڵبژارده ى عێراق        ««7

كچێك له  رزگاریی
»نیڤا مۆده « ده كاته وه  ««5

پێــدراوه كان ئامــاژه  به وه ده كه ن رێژه ى 
ئه و ژنانه ى پۆســتى بــااڵى حكومییان 
و  كــه م  زۆر  هه یــه ،  ســنوره كه دا  لــه  
دیارییكــراوه ، ئه مه ش شــۆڕبوه ته وه  بۆ 
نــاو بــه ش و هۆبه كانیــش، بــۆ ئه وه ى 
بزانیــن ژنان تاچه ند به شــداریی فیعلین 
لــه  بڕیار و پالن و پــرۆژه  حكومیه كان 
دا و تاچه نــد جیاكارییــان له به رامبه ردا 
ده كرێت به هۆی الیه نــى ره گه زییانه وه ، 

راپرسیه كمان ئه نجامداوه .
رونیشــیكرده وه : به پشــت به ســتن بــه  

شــیته ڵی راپرســیه كه ، وایده بینــن كــه  
بنه مایه كــى یه كســان و عادیالنه  نیه  بۆ 
پێدانى پۆست و پله  به  ژنانى فه رمانبه رى 
گه رمیــان، ئه مــه ش نه نگیه كى به رچاوه  
لــه  ئیداره ى ســنوره كه ، بۆیه  ده بێت له  
ده ستنیشانكردنى به ڕێوبه رى ده زگاكان 
و دانانى به رپرسانى به ش و هۆبه كان دا 
ره چاوى بااڵنس و هاوســه نگیی ره گه زی 

بكرێت.
ئامــاژه ى به وه شــكرد كــه  ژماره یــه ك 
راســپارده یان له  كۆتایی راپرســیه كه دا 

خســتوه ته  به رده م حكومــه ت و الیه نه  
په یوه ندیــداره كان، له وانه ش: پێشــنیاز 
ســنوره كه   فه رمانگه كانــى  ده كه یــن 
رێژه یــه ك دیاریی بكه ن بۆ پۆســته كان 
له سه ر بنه ماى ره گه ز، وه كچۆن »كۆتا« 
و رێــژه ى تایبــه ت بــه  ژنــان هه یــه  له  
پارله مان و ئه نجومه نه  هه ڵبژێردراوه كان 
دا، ئــه واش لــه  حكومــه ت دا ره چاوى 
ئه مه  بكرێت و كار به م بنه مایه  بكرێت.

له  الپه ڕه  )2( دا راپۆرتێكى تێروته سه ل 
له باره ى راپرسیه كه وه  ده خوێنیته وه .
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◘ نەوژین

بە پێی ئەنجامی راپرسیەکی یەکەی 
رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ لە 

رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی 
 ،»NED« نیشتمانی بۆ دیموکراسی

٦٤٪ژنانی گەرمیان وایده بینن كه  
چانسی ئه وان بۆ وه رگرتنى پۆست 

به به راورد به  پیاوان كه متره، هەروها 
ژنان جەخت لەوەدەکەنەوە لەالیەن 

بەڕێوبەر و بەرپرسانی دەزگاو 
بەشەکانی فەرمانگەکان توانای ژنان 

بە کەم دەبینرێت.

راپرسیەکە له رێگه ى فۆرمی چاپكراوه وه  
بــوه  ، به شــێوه یه ك لــه  راپرســیه كه دا 
به ڕێوبه رایه تــى   )5( لــه   فــۆرم   100
گشتى )گەشتوگوزار، شــارەوانیەکان، 
چاودێریی و گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتی، 
هونــەر(  و  رۆشــنبیری  و  کشــتوکاڵ 
)چاودێریــی  به ڕێوبه رایه تــى   )2( و 
بازرگانــی و ئاوی دەوروبەری گەرمیان( 
و )1( فەرمانگــە )ژینگــەی گەرمیان( 
پڕکراوەتــەوە، زه مینــه ى وه اڵمدانه وه ى 
نهێنى و به بێ فشــار بۆ هه مو به شداران 
ره خسێنراوه  به  هاوكارى ده زگاكانیان.

لــەم راپۆرتەدا پوختەی راپرســیەکە و 
دەخەینــەڕو  دەرئەنجامــەکان  و  وەاڵم 
راپرســیەکە  کۆتایــی  شــیتەڵی  و 
یەکــەی  وەک  راسپاردەکانیشــی  و 
رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ لە رادیۆی 

دەنگ رایگەیاندوە، دەخەینەڕو.
بــەم  راپرســیەکەش  دەرئەنجامــی 

شێوەیەيە:
هەســت  تاچەنــد  یەکــەم:  پرســیاری 
بــە جیــاکاری رەگەزیــی دەکەیــت لــە 

دەزگاکەت دا؟
بــە پێی ئەو وەاڵمانــەی کە دراونەتەوە 
»هیــچ«  هەڵبــژاردەی  دەردەکەوێــت 
بــە  پێناکــەن  هەســت  جیاوازیــەک 
رێــژەی 31٪   وەاڵمــی زۆرینەی ژنانی 
فەرمانبەری بەشــداری راپرسیەکە بوە، 
لە بەرامبەریشــدا 20٪  ژنان هەست بە 
جیاوازیەکی »زۆر زۆر« دەکەن، لەگەڵ 
1٧٪  ژنــان کــە هەســت بــە جیاوازی 
بــژارده ى  هــه روه ك  دەکــەن.  »زۆر« 
»كــه م« 18٪ ى وه اڵمه كان و بژارده ى 
وه اڵمه كانیــان  1٤٪ ى  »مامناوه نــد« 

پێكهێناوه .
لــە دەرئەنجامی ئەم خاڵــەدا دەگەینە 
ئــەو وەاڵمــەی کــە زۆرینــه ى ژنانــى 
فه رمانبه ر هه ســت به  بونــى جیاكاریی 
ره گه زیــی ده كــه ن لــه  داموده زگاكانى 
ســنورى گه رمیان، به شێوه یه ك لەکاتی 
خوێندنــەوەی گشــتی بــۆ وەاڵمــەکان 
ئەگــەر کــۆی جیــاوازی هەســتپێکراو 
لــە نێــو دەزگاکانــی حکومــەت پۆلێن 
بکەین بە شــێوەی گشتی دەبین رێژەی 
هەســتکردن بە جیاوازیــە رەگەزیەکان 
٦9٪  دەبێــت لــە بەرامبەریشــدا ٪31  

هەست بە هیچ جیاوازیەک ناکەن.
پرسیاری دوەم: تاچەند پێتوایە ئەگەر 
»نێر« بویتایە پۆســت و پلەی زیاترت 
لەوەی ئێستا هەتە بۆ دەستەبەر دەبو؟
دەرئەنجامی ئەم پرســیارە هەڵبژاردەی 
»زۆرزۆر« تۆپــی راپرســیەکەیە واتــە 
رێژەی 30٪ ی ژنانی بەشداربو پێیانوایە 
ئەگــەر پیــاو بونایــە پۆســت و پلەی 
زیاتریــان دەبو، لەبەرامبەریشــدا ٪29  
ژنانی بەشــداربو ژنبونیــان نەکردوه تە 
پێــوەری وەرنەگرتنــی پۆســت و پلەی 
بەرزتــر. هــه روه ك وه اڵمــى »زۆر« بۆ 
پرســیاره كه  18٪ ه  و  »كه م« 1٤٪ ه  

و »مامناوه ند« ٪9.
لە دەرئەنجامی پرسیاری دوەم دەگەین 
بــەو وەاڵمــەی کــە ژنانــى فه رمانبــه ر 
پێیانوایــه  ئه گه ر له  ره گــه زی به رامبه ر 
بونایه ، ئه وا ده رفه تى وه رگرتنى پۆست 
و پله یــان زیاتــر ده بــو، به شــێوه یه ك 
رێــژەی ٧1٪  ژنــان لەنێــو دەزگاکانی 
حکومەت گریمانەیان داناوە بە شێوەی 
زۆر و کــەم کــە ئەگــەر لــە رەگــەزی 
»نێر« بوبایەن، ئەوا دەسەاڵتی زیاتر و 
پۆستی بااڵتریان دەبو لەوەی کە ئێستا 
وەک ژن هەیانە، لەبەرامبەریشــدا ٪29  

فەرمانبەرانی ژن لە گەرمیان هەست دەکەن پلە دون

ژنــان وای دەبینن کــە ژن بون نەبوەتە 
هۆکاری ئەوەی کە پۆست و پلەی بااڵتر 

وەربگرن.
پرســیاری ســێیەم: ئایا رویداوە خۆت 
یــان هاوڕێکــەت بەهــۆی ژن بونەوە لە 

پۆست و پلەی ئیداری بێبەش کرابن؟
 لــە ئەم خاڵــەدا ئــەوە دەرکەوتوە کە 
نیــوەی ژنانــی بەشــدار بو بــە رێژەی 
50٪  وەک شەخســی خۆیــان ئەوەیان 
کرابــن  بێبــەش  نەهاتــوە  بەســەردا 
لــە پۆســت و پلــەی ئیــداری بەهــۆی 
  ٪15 لەبەرامبەریشــدا  ژنبونیانــەوە، 
بەشــداربوان هەڵبژاردەی »زۆرزۆر«یان 
هەڵبژاردوە، واتا ئەوەیان خســتۆتە رو 
کاتێــک داوای پۆســت و پلەی ئیداریان 
کــردوە بەهۆی ژنبونەوە بێبەشــکراون. 
هــه روه ك 1٤٪  بــه  »كــه م« و ٪11  
بــه  »مامناوه نــد« و 10٪  به  بژارده ى 

»زۆر« وه اڵمیانداوه ته وه . 
لــە دەرئەنجامی وەاڵمەکانی پرســیاری 
ســێیەم دەگەیــن بەو وەاڵمــەی نیوه ى 
ژنانى به شــداربو پێیانوایــه  كه  به هۆی 
ژن بونــه وه  له  وه رگرتنى پۆســت و پله  
بێبه شكراون. به شــێوه یه ك له  شیته ڵی 
وه اڵمــى پرســیاری ســێیه م دا، لەکاتی 
بەراوردکردنی گشــتی دا دەبینین ژنانی 
بەشــداربو بــە رێــژەی 50٪  پێیانوایە 
رەتکردنەوەیان »هیــچ« پەیوەندی بە 
ژن بونیانــەوە نەبــوە، بــەاڵم بەهەمان 
رێژەی 50٪  پێیان وابوە ژن بون »زۆر 
زۆر« یاخــود تاڕادەیەکی« مامناوند و 
کــەم« هۆکار بوە بۆ رەتکردنەوەیان لە 

کاتی داواکردنی پۆست.
ژنــان  تاچەنــد  چــوارەم:  پرســیاری 
دەرفەتیان هەیە پۆست و پلەی حکومی 

وەربگرن؟
 ئــەم پرســیارە بەشــێوەیەکی گشــتی 
ئاراســتە کــراوە، لــە دەرئەنجامەکەیدا 
دەبینیــن 31٪ ژنــان وەاڵمــی »هیچ« 
دەرفەتێکیــان پێنادرێــت هەڵبــژاردوە، 
لەگەڵ 18٪  کــە پێیانوایە تاڕادەیەکی 
»کەم« ژنان دەرفەتیان پێدراوە پۆست 
و پلەی حکومی وەربگرن. بە پێچەوانەوە 
20٪  ژنــان رایان جیــاوازە و وایدەبینن 
ژنان دەرفەتی »زۆرزۆر«یان پێدراوە بۆ 
وەرگرتنی پلەو پۆســت، هه روه ك ٪1٧ 
وایده بینــن ده رفه تپێدانه كه  »زۆر«ه  و 

1٤٪ پێیانوایه  »مامناوه ند«ه .
ئــەوە  چــوارەم  خاڵــی  دەرئەنجامــی 
دەگەیەنێت ژنان به گشتى وایده بینن كه  
كه متــر ده رفه تى ئه وه یان له به رده ســته  
پۆســت و پلــه ى حكومیــی وه رگــرن، 
لەکاتی خوێندنەوەی گشتی بۆ ئەنجامی 
خاڵی چواره م له  راپرسیه كه دا دەبینین 
بــە رێــژەی ٤9 ٪  ژنانــی بەشــداربو 
رایانوایە ژنــان »هیچ« یاخود »کەم« 
دەرفەتیــان پێدەدرێــت بــۆ وەرگرتنی 
پلەو پۆســت، بەاڵم 3٧٪  بەشداربوان 
پێیانوایــە ژنان دەرفەتــی زۆریان هەیە 

بۆ بەشــداری لــە پلەو پۆســتە بااڵکان 
ئەمە لە کاتێکدا 1٤٪  بەشــدار بوانیش 
پێیانوایــە پێدانی پۆســت و پلە بەژنان 

تاڕادەیەکی »مامناوەند«ە.
پرسیاری پێنجەم: لە پێدانی پۆست لە 
فەرمانگەکەدا، چانسی ژنان زیاترە یان 

پیاوان؟
ئــەم  وەاڵمــی  بــۆ  بەشــداربو  ژنانــی 
پرســیارە بە رێــژەی ٦٤٪ هەڵبژاردەی 
پیاوانیان دەستنیشــانکردوە و الیانوایە 
چانســی پیــاوان لــە ژنــان زیاتــرە لە 
فەرمانگەکەیانــدا، لــە هەمانکاتــدا ٪5 
بەشــداربوان الیانوایــە چانســی ژنــان 
زیاترە لــە فەرمانگەکەیانــدا لە پێدانی 
پۆســت، 23٪ پێیانوایــه  هه ردوكیــان 
چانســیان هه یــه  و 8٪ ى بــه  نازانــم 

وه اڵمیان داوه ته وه .
بەشــێوەیەکی گشــتی لــە دەرئەنجامی 
كــه   وایده بینــن  ژنــان  خاڵــەدا  ئــەم 
چانســی ئــه وان بــۆ وه رگرتنى پۆســت 
به بــه راورد به  پیاوان كه متره ، ته نها ٪5  
رایانوایــە لە فەرمانگەکانیاندا چانســی 
ژنــان لە پیــاوان زیاترە بــۆ وەرگرتنی 
پۆســت، لە بەرامبــەردا زۆرینەی ژنانی 
فەرمانگەکان، وایدەبینن چانسی پیاوان 
زیاترە لە فەرمانگەکەیان بەشــێوەیەک 
کــە ٦٤٪  ئەم رایەیان الپەســەند بوە، 
لەگەڵ ئەمەشــدا 23٪  بەشــداربوەکان 
رایانوابــوە بــۆ ژنــان و پیــاوان هەمان 
هەل رەخســاوە بۆ وەرگرتنی پۆست لە 

فەرمانگەکەیاندا.
پرســیاری شەشــەم: ئایا بەڕێوبەران و 

بەرپرســانی بەش و هۆبەکان وەک یەک 
لــە توانای ژنــان و پیاوانــی فەرمانبەر 

دەڕوانن؟ 
 لــەم خاڵــەدا ژنــان بــە رێــژەی ٤٦٪ 
رایانوایە کــە توانایان بە کەم دەزانرێت 
لــە الیەن بەڕێوبەر و بەرپرســانی بەش 
و هۆبــەکان. 38٪ وایدەبیــن بەڕێوبەر 
جیــاوازی  بەشــەکان  لێپرســراوی  و 
ناکــەن لە نێوان توانای ئەمان وەک ژن 
لەگــەڵ فەرمانبەرانی پیــاو دا، 15٪ به  
نازانــم وه اڵمیــان داوه تــه وه  و 1٪ یش 
وه اڵمه كه یان ئه وه یــه  كه  تواناى پیاوان 

به  كه م ده زانن.
وه اڵمــى  بــۆ  گشــتی  دەرئەنجامــی 
پرســیاری شه شــه م، ئه وه یه  كه  تواناى 
ژنــان له الیه ن به ڕێوبه رى و به رپرســانى 
ده زگا و به شــه كانى به كــه م ده بینرێت، 
  ٪1 رێــژەی  بــە  ته نهــا  به شــێوه یه ك 
رایانوایــە پیــاوان تواناکانیــان کەمتــر 
و  بەڕێوبــەران  الیــەن  لــە  دەبینرێــت 
بەرپرسانی بەشەکانەوە، لەبەرامبەریشدا 
٤٦٪  پێیانوایە بەڕێوبەر و بەرپرســانی 
بــەش و هۆبــەکان توانای ژنــان بەکەم 

دەزانن لە فەرمانگەکەیاندا.
باگراوەندی بەشداربوان: 

باگراوەنــدی بەشــداربوانی راپرســیەکە 
بەمشــێوەیە بــوە: ٧8٪  تەمەنیان لە 
نێــوان 20 بــۆ 35 ســاڵی دایــە، ٪19  
بەشــداربوان تەمەنیان 3٦ بۆ 50 ساڵی 
دایە، هەروەها بەشداربوانی سەرو پەنجا 

ساڵ بەرێژەی 3٪  بەشداربون.
لــە روی ئاســتی خوێندنــەوە هەڵگری 

بڕوانامەی دبلۆم، نیوەی بەشــداربوانی 
هەڵگرانــی  پێکهێنــاوە،  راپرســیەکەی 
بڕوانامەی بەکالۆریۆس 20٪  بەشداربوان 
بــون، هەروەهــا هەڵگرانــی بروانامەی 
ئامادەيی و ناوەنديی لەگەڵ ســەرەتایی 
بە رێژەی یەکسانی 15٪  بەشداربون لە 

راپرسیەکەدا. 
ئەنجامەی راپرسیەکە چیمان پێدەڵێت؟
 به پشت به ستن به  شیته ڵی راپرسیه كه ، 
وایده بینــن كــه  بنه مایه كــى یه كســان 
و عادیالنــه  نیــه  بــۆ پێدانى پۆســت و 
پلــه  به  ژنانــى فه رمانبــه رى گه رمیان، 
ئه مه ش نه نگیه كى به رچاوه  له  ئیداره ى 
ســنوره كه ، چونکــە ده بێــت عه قڵیه تى 
ئیداریی جیاواز بێت و به چه ند هه نگاوێك 
له  پێش عه قڵیه تى كۆمه اڵیه تیه وه  بێت، 
ئەمــە لــە کاتێکدایە ده بێت ده ســه اڵت 
كۆمه اڵیه تیه كــه   دۆخــه   له ســه ر  كار 
بــكات و هه وڵــی به ره وپێشــه وه بردنى 
بــه  ئاراســته ى باشــتر و چاكســازییدا 
خــۆی  هه ســتده كه ین  كه چــى  بــدات، 
ره وشــه   كاریگه ریــی  ژێــر  كه وتوه تــه  
له گــه ڵ  شــه رمنانه   و  كۆمه اڵیه تیه كــه  
دۆزی ژن دا مامه ڵــه ده كات و ئــەو بــە 
کەم ته ماشــاكردنەى بۆ ژنان لەکۆمەڵدا 
هەیە، له میش ره نگی داوه ته وه . ئه مه ش 
خاڵێكــى نه نگه  و دژه  به  بنه ما جیهانى 

و یاسا كارپێكراوه كانى هه رێم.
چــۆن دەتوانیــن لە داهاتــودا ئەنجامی 

راپرسیەکە بگۆڕین؟
بــۆ ئەوەی لە داهاتودا هەمان راپرســی 
کرایــەوە ســیما و شــێوەیەکی دیکەی 
بەشداری ژنان بینین و خوێندنەوەیەکی 
دیکــە هەبێــت و بــۆ بەشــداری ژنانی 
گەرمیــان لــە فەرمانگــە حکومیەکان و 
پێدانــی دەســەاڵت بە ژنان، پێشــنیاز 
ســنوره كه   فه رمانگه كانــى  ده كه یــن 
رێژه یــه ك دیاریی بكه ن بۆ پۆســته كان 
له ســه ر بنه مــاى ره گــه ز، وه ك چــۆن 
»كۆتا« و رێژه ى تایبه ت به  ژنان هه یه  له  
پارله مان و ئه نجومه نه  هه ڵبژێردراوه كان 
دا، ئــه واش لــه  حكومــه ت دا ره چاوى 
ئه مه  بكرێت و كار به م بنه مایه  بكرێت.

وه كــو  ده توانرێــت  هەروەهــا 
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 
كه  جێگر یان یاریده ده رانى 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 .
ئــەوەی جێگــەی بایەخپێدانــی زیاترە 
کردنەوەی خــول و راهێنانى تایبه ت به  
داموده زگاكانە  بۆ قوڵكردنه وه ى چه مكی 
یه كســانی ره گه زیــی و به رقه راركردنــى 
یه كســانى نێــوان ژن و پیاو، له مه شــدا 
رێكخراوه كانى كۆمه ڵى مه ده نى ده توانن 

به شدار بن.        

وه اڵمى پرسيارى يه كه م

وه اڵمى پرسیاری سێیەم



3راپۆرت ژمارە )33( ئابى 2019

◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

هه تا ئێستاش كه  )به ناز( ده دوێنیت 
له سه ر جیابونه وه كه ى، ناتوانێت ئه و 
حه سره ت و خه مه  قوڵه ى له  ناخی 

دایه  بشارێته وه ، به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا 
بڕیاره كه ى به  راست ده زانێت، پێیوایه  
نه ده كرا له گه ڵ مێرده كه ى دا به رده وام 

بێت.

هاوســه ران له ســه ر زۆر كێشــه  و زۆر 
ئــه وه ى  بــه اڵم  جیاده بنــه وه ،  هــۆكار 
)به ناز( و هاوسه ره كه ى جیاكردوه ته وه ، 
لــه   جیــاوازه   زۆر  تاڕاده یه كــى 
هاوشــێوه كانى، چونكه  ئــه وان به هۆی 
نه گونجانیان له بــاره ى ئه و جلوبه رگه ى 

ده یپۆشێت، جیابونه ته وه .
ره نگــه  له  رواڵه ت دا وابیر بكه ینه وه  كه  
جلوبه رگ هی ئه وه  نیه  كه  ببێته  كێشــه  
و هاوســه ره كانى له ســه ر جیا ببێته وه ، 
به اڵم ئه وانه ى ئــه م حاڵه ته یان ئه زمون 

كردوه ، رایه كى تریان هه یه .
بەنــاز، 34 ســاڵ، له بــاره ى هــۆكارى 
جیابونــه وه ی لــه  هاوســه ره كه ى، بــۆ 
)نه وژین( وتى: »لەگەڵ هاوسەرەکەمدا 
ئــەو  لەســەر  نەدەگونجایــن  هەرگیــز 
جلوبەرگەی لەبەرم دەکرد، بەبەردەوامی 
کێشەمان بۆ دروست دەبو، من هه رچیم 
بپۆشــیایه  ئه و به  دڵی نه ده بو و بیانوى 

ده هێنایه وه «.
ئه و ژنه  باس له وه ش ده كات كه  هه رگیز 
نه یتوانیــوه  به بــێ ده نگــه  ده نــگ و به  
دڵــی خــۆی جلێك بپۆشــێت »هەرگیز 
بەدڵــی  جلوبەرگێــک  نەمتوانیــوە 
خــۆم لەبەر بکــەم، ئەمەیــش هۆکاری 
زۆری كێشــه كانمان بــو تا ســه ره نجام 
جیابوینــه وه ، ئه گه رچــی كچێكیشــمان 

چاالكوانــان پشــتگیریی دانانــى ژنێك بۆ جێگری سه رپه رشــتیاری 
ئیداره ى گه رمیان ده كه ن

◘ نه وژین

ژماره یه ك له  چاالكوانان پێشوازیی 
له  خۆكاندیدكردنى ژنێك بۆ پۆستى 

جێگری سه رپه رشتیاری ئیداره ى 
گه رمیان ده كه ن، ئه مه ش به  هه نگاوێك 
بۆ بره ودان به  رێژه ى ژنان له  پۆسته  

بااڵكان ده زانن.

سه رپه رشــتیاری  جێگــری  پۆســتى 
ئیــداره ى گه رمیان، به هۆی خانه نشــین 
بونــى )عه بدوڵاڵ ئه نوه ر(، ماوه ى زیاتر 

لــه  6 مانگــه ، به  چۆڵــی ماوه ته وه ، بۆ 
پڕكردنه وه یشــی 3 كــه س كاندیــدن كه  

یه كێك له وانه  ژنه .
چاالكوانانــى بــوارى مافه كانــى ژنــان، 
به پێویستی ده زانن ئه و پۆسته  به  ژنێك 
بدرێت، ئه وه ش له پێناو راستكردنه وه ى 
ئه و نایه كسانییه ى كه  وه كخۆیان ده یڵێن 
له  پۆســته  فه رمیه كانى ســنوره كه دا له  

روى ره گه زییه وه  بونى هه یه .
بــوارى  چاالكوانــى  جه مــال،  شــه یما 
لــه   پێشــوازیی  ژنــان،  مافه كانــى 
خۆكاندیدكردنــى ژنێك بۆ ئه و پۆســته  

ده كات، به پێویستیشــی زانــی كــه  ئه م 
ژنانــه وه   له الیــه ن  ده ستپێشــخه رییانه  

به رده وام بن.
وتى: پێویســته  رێژەی ژنان لە پۆســتە 
بااڵکانــدا زیــاد بکرێــت، چونکــە لــەم 
چەنــد ســاڵەی دوایــی دا هه ســت بــه  
په راوێزخســتنێكى ژنــان ده كه یــن له و 

پۆستانه .
لــه  پرســی هاتنه پێشــه وه ى ژنــان دا، 
زۆرجــار بــاس له وه ده كرێــت كه  رێگری 
و ئاســته نگ بۆ ژنان دروســت ده كرێت، 
زۆر  ئــه وه ى  بــۆ  هــۆكاره   ئه مــه ش 

»له به ر جلوبه رگ له  هاوسه ره كه م جیابومه وه «

هه بو«.
له  هاوســه رگیریی دا زۆرجار هاوسه ران 
كێشــه  و ناكۆكی دێته  پێشــیان، به اڵم 
هاوســه ران  واباشــه   ژنێــك  رای  بــه  
له ســه ره تاوه  له ســه ر ئه و بابه تانه ى كه  
ده شــێت كێشه ى لێ دروست بێت، رێك 

بكه ون.
ئەویــن، 28 ســاڵ، خەڵکــی کــەالره ، 
بــاس لــه وه ده كات هــه ر له  ســه ره تاى 
هاوســه ره كه ى  له گــه ڵ  خوازبێنیــه وه ، 
درشــتى  و  ورد  له ســه ر  رێككه وتــوه  
له نێویشــیاندا  و  په یوه ندیه كه یــان 
جلوبه رگ، هه ربۆیه  تائێســتا له و روه وه  

روبه ڕوى كێشه  نه بونه ته وه .
ئــه م بۆچونــه ، پارێزه رێكیــش جه ختى 
پێویســته   پێیوایــه   و  لێده كاتــه وه  
لێکتێگەیشــتنیان له نێواندا  هاوســه ران 

هه بێت.
پارێــزەر: زمــکان حەمــە ســاڵەح، بۆ 
)نەوژین( وتی: »پێویســتە ژن و مێرد 
لێکتێگەیشــتن و گونجــان لەنێوانیانــدا 
هەبێــت، بــۆ ئــه وه ى توشــی ئەمجۆرە 

حاڵەتانە نەبنەوە«.
جه ختیشــیكرده وه  كــه  هیــچ دەقێکــی 
بــه   بێــت  په یوه ســت  نییــه   یاســایی 
جلوبەرگه وه ، به ڵكو هه ر له  چوارچێوه ى 
كێشــه  و نەگونجانــی ژن و مێــرد دا 

داده نرێت.
وه ك ژنان ئاماژه ى بۆ ده كه ن، كێشه كه  
ئه وه یه  زۆرێک لەپیاوان بەهۆی قســه ى 
ده وروبــه ر و کۆمەڵگــەوه ، رێگــە بەوان 
نادەن ئازاد بن له  پۆشــینی جلوبه رگ، 
ئه گه رچــی ئــه و جلوبه رگانــه ش به رای 
خــودی ژنــان، زۆر ئاســایین و هیــچ 

عه یبه یه كى تێدا نه بوه .
شــنۆ، 27 ســاڵ، ژنێكــى دانیشــتوى 

كه الره ، بۆ )نەوژیــن( باس لەوەدەکات 
کــە هاوســەرەکەی بەهــۆی ترســی له  
قسه ى خه ڵكیه وه  له سه ر جلوبه رگه كانی، 

زۆرجار كردویه تى به كێشه  له گه ڵی دا.
وتی: »کە ســەرەتا هاوسەرگیریم کرد، 
هاوســەرەکەم هیــچ کێشــەیەکی نەبــو 
لەگەڵ جلوبەرگەکەمدا، بەاڵم وردەوردە 
قســه ى  لەبــەر  کات  بەتێپەڕبونــی  و 
کۆمەڵگا گۆڕا، تاوایلێهات رێگه ى نه ده دا 

به  دڵی خۆم جل بپۆشم«.
وتیشی: کە دەچوینە بازاڕ بۆجل کڕین، 
ده بــو به كێشــه مان، ئــه م كێشــانه ش 
تائێســتاش  و  به رده وامــه   تائێســتا 
به مهۆیــه وه  چه ندینجــار له  یــه ك زویر 

بوین.
دا  ده ره وه   لــه   كێشــه كه   ئه گــه ر 
جلوبــه رگ بێت، ئه وا لــه  ناوه وه  پاڵنه ر 
و ســه رچاوه ى تــری هه یــه ، بابه تێكــه  
په یوه ندی به  پرسی ئازادیی تاكه كانه وه  

هه یه ، ئه مه ش به  بۆچونى توێژه رێك.
ئاســۆ پیرۆزی، وتى: یەکێك لەهۆکارە 
سەرەکیەکان بۆ کۆمەڵگە دەگەڕێتەوە، 
کۆمەڵگەی خۆمــان تاڕاده یه ك داخراوه  
و هاوســەر رێ لەخێزانەکــەی دەگرێت 
کە بەدڵی خــۆی جلوبەرگ لەبەربکات، 
ئەمــەش له به رامبه ردا له روى ده رونیه وه  
ژنه كــه  ئــازار ده دات کە بــەزۆر جلێکی 

بەسەردا بسەپێندرێت.

دڵگــه رم نه بــن بۆ داواكردنى پۆســت و 
هاتنه پێشــه وه یان له و پۆست و پالنه ى 

تیایدان.
بــوارى  چاالكوانــى  محه مــه د،  شــنه  
مافه كانــى ژنان، وایده بینێت پێویســته  
به رنامه یه ك هه بێت بۆ پشــتگیرییكردن 
لــه   پێشــوازیلێكردنیان  و  ژنــان  لــه  

وه رگرتنى پۆست و پله ى حكومی دا.
وتــى: بــۆ ئــەوەی ژمــارەی ئافرەتــان 
لەپۆســتەکاندا زیاتر بکرێت، پێویســتە  
پێشــوازی لە هاتنەپێشــەوەیان بکرێت 
وهاتنەپێشەوەیان بەهەند وەربگیرێت و 
دەســت بەڕویاندا نەنرێت و ئاستەنگیان 

بۆ دروستنەکرێت.
ئــه و چاالكوانــه  پێشــیوایه  بونــى ژنان 
له ناوه نده كانــى بڕیــار و پۆســت و پله  
لــەوە  فه رمیه كانــدا گرنگــه  »نکۆڵــی 
ناکرێــت جیهــان پێویســتی بەتێڕامانی 
ئافرەتانــە لە تــەواوی کایەکانی ژیاندا، 
چونکە  ئافرەت بە سروشت بونەوەرێکی 
ناســک و بەســەلیقەیە، ناســک لە روی 
جەستەوە نا، بەڵکو لە روی رۆحیەت و 

بیرکردنەوەوه «.
بــه اڵم پرســیار ئه وه یــه : ئایــا خــودى 
ژنــان تاچه نــد ئاماده ییــان تێدایــه  بۆ 
هاتنه پێشه وه  له  بوارى حكومه تداریی و 

ده سه اڵت به ڕێوبردن دا؟
)شــنه  محه مــه د( پێیوایه  پێــدراوه كان 
ئــه وه  پشتڕاســت ده كه نــه وه  كــه  ژنان 
به راده یه كــى بــاش هاتونه ته  پێشــه وه  
»ئه گــەر ســەیرێکی کۆمەڵگەی کوردی 
بکەیــن زۆر نەریت گــۆڕاوە، ئافرەتانى 
کوردیــش  بەبێ جیاوازی بەشــدارییان 
لــە هەمــو کایەکانــی ژیانــدا کــردوە، 
وێڕای ئەو هەمو ئاســتەنگانەی لەبوارە 
جیاوازەکاندا  بۆیان  دروســت دەکرێت، 

توانیویانە شانبەشانی پیاوان لە زۆربەی 
بوارەکانی ژیاندا خزمەت بکەن«.

له م روانگه یه شــه وه  )شــه یما جه مال(، 
لــه   پشــتیوانى  ده زانێــت  به گرنگــی 
بكرێــت  ژنێــك  ده ستپێشــخه ریی 
جێگــری  پۆســتى  وه رگرتنــى  بــۆ 

سه رپه رشتیاری ئیداره ى گه رمیان.
وتــى: نەک ته نیــا له  پۆســتى جێگری 
گەرمیــان،  ئیــدارەی  سەرپەرشــتياری 
بەڵکو پێویستە ژنان له سه رجه م پۆست 
و پله كانــى دیكــه ش رۆڵیان پێبدرێت و 

بێنه پێشه وه .
چاالكوانێكى دیكــه  وایده بینێت كه  ئه و 
ژنانه ى له  حكومه ت دا بون له  گه رمیان، 
ئه گه ر باشــتریان پێشــكه ش نه كردبێت 
پێشــكه ش  خراپتریــان  پیــاوان،  لــه  
نه كردوه ، له م سۆ نگه یه شه وه  پشتیوانى 
خۆیان بــۆ وه رگرتنى پۆســتی جێگری 
گه رمیــان  ئیــداره ى  سه ر په رشــتیاری 

له الیه ن ژنێكه وه  ده رده بڕێت.
ڤیان ســابیر، چاالكی بــواری مافه كانى 
لــه   ژنــان  ئه زمونــى  وتــى:  ژنــان، 
فه رمانگه كانــى گه رمیــان ده ریخســتوه  
كــه  ئه دایان له  پیاوان باشــتر نه بوبێت 
خراپتر نه بوه ، بۆیه  هیچ پاســاوێك نیه  

بۆ بێبه شكردنى ژنان له  پۆسته كان.
ئــه م داواكارییــه ى چاالكوانانــى بواری 
مافه كانى ژنان له گه رمیان، له كاتێكدایه  
كه به پێی داتا فه رمیه كان، له كۆی زیاتر 
له  70 پۆستى به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى 
گشــتى و فه رمانگه ى دیكه  له  ســنورى 
ئیــداره ى گه رمیان، ته نهــا كه متر له  10 
پۆستیان له الیه ن ژنانه وه  به ڕێوه ده برێن، 
لــه   ئاشــكرا  الســه نگیه كى  ئه مــه ش 
دابه شــكردنى پۆسته كان له سه ر بنه ماى 

ره گه زیی پیشان ده دات.

 هاوسه ره كه م لەبەر 
قسه ى کۆمەڵگا 
رێگرى ده كرد به  

دڵی خۆم جل بپۆشم
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

نه رمین عوسمان، ئه ندامى 
سه ركردایه تى یه كێتى نیشتمانى 

كوردستان، وایده بینێت كه  ئێستا 
هاتنه پێشه وه ى ژنان بۆ كارى سیاسی 

باشتره ، پێشیوایه  هێشتا ژنان له  
بواری سیاسه ت دا خاوه ن بڕیاری 

ته واو نین و زۆرینه ى بڕیاره كان الی 
پیاوانه .

نه رمین عوســمان، یه كێكه  له  روخساره  
مێینه  دیاره كانى یه كێتى له ماوه ى چه ند 
ساڵی رابردودا، چ به هۆی كاری حزبیه وه  
بوبێــت یــان حكومیــی. لــه م ماوه یه ى 
رابردودا له  شــاری كه الر ســیمینارێكى 
لــه   ژنــان  )به شــداریی  به ناونیشــانى 
ناوه ندى بڕیار و كاریگه ری راگه یاندن له  
ســه رى(، له  سه نته رى چاالكی گه نجانى 
كــه الر ئه نجام دا. )نه وژیــن( ده رفه تى 
قۆســته وه  و دیدارێكى له باره ى پرســی 
به شــداریی ژنــان له  كایه ى سیاســی دا 

له گه ڵ ئه نجام دا.

* مێــژوى ســه ره تاى  تێكــه ڵ بونت    له 
كاروبــارى سياســى و حزبــى، بۆ كه ى 

ده گه ڕێته وه ؟
من خــۆم له  خێزانێكى سیاســیی بوم، 
هه ربۆیــه  له  ته مه نێكــى كه مه وه  تێكه ڵ 
به م بواره  بوم، بۆ ماوه ى )50( ساڵه  له  

نێو سیاسه ت و حزبایه تى دام.

پۆســتت  چه نــد  ئێســتا  تاوه كــو   *
وه رگرتــوه  لــه  نێــو حزب و لــه  كایه ى 

سیاسى دا به گشتى؟
چه ند پۆستێكى سیاسی و رێكخراوه یی و 
حكومیم وه رگرتوه ، له وانه : )سكرتێرى 
یه كێتى ئافره تان، به رپرسیارێتى ژنانى 
كۆمكارى عه ره بــى، نوێنه رى حزبه كه ى 
خۆم له  سۆســیال دیموكراتى جیهانى، 
پۆســتى وه زیرى لــه  هه رێــم و عێراق( 
هه مــو ئه و پۆســتانه م هه بوه  له  ماوه ى 
كاركردنــم دا جگه  له  چه ندین پۆســتى 
تــرى رێكخراوه یــی، ئێســتاش ئه ندامى 
نیشــتیمانی  یه كێتــى  ســەرکردایەتی 

كوردستانم.

* به شــدارى ژنان له  كارى سیاســى و 
حزبى له  ئێستادا چۆن ده بینى؟

ئه گه ر به راوردێــك بكه ین له گه ڵ رابردو 
دا، له  ئێســتادا پێشــكه وتوتره  له  چاو 
رابردو، ئــه و كات هه مو ئه و ژنانه ى كه  
لــه  ناو سیاســه ت بــون )3( ژن بوین، 

ئێســتا ژنــان له  هه مو بــواره كان هه ن، 
هه روه ك به شدارییان باشتره ، چ له  قسه  
كــردن چ لــه  راده ربڕین ســڵ ناكاته وه ، 
ئه مانــه  هه مــوى خاڵــى گرنگــن، به اڵم 
ئایا  گه شــتوه ته  ئه و ئاســته ى كه  ژنان 
خۆیــان ئاره زوى ده كــه ن و تموحیانه ؟ 
نه خێر نه گه شــتوه  و وه كپێویســت نیه ، 
چونكه  ئه مه  پرۆســه یه كى دورودرێژه  و 
وا به  ئاسانى نابێت، له  چنینى ئاوریشم 

قورس تره.

* ئایــه  ژنان ده توان له  نــاو حزبه كان 
خاوه نــى بڕیارى خۆیان بن وه ك ئه وه ى 

كه  هه ن؟
نه خێــر، هه تاوه كــو ئێســتا ژنــان لــه  
دا  حزبــى  و  سیاســى  كایــه ى  نــاو 
خاوه نــى بڕیارى ته واو نیــن، هه تاوه كو 
ئێســتاش بۆشــاییه ك هه یــه  و یه كێك 
لــه  هۆكاره كانیــش ئه وه یــه  كــه  ژنــان 
ژماره یــان كه مــه  و وه كپێویســت نیــه ، 
یه كێكــى تریش له  هــۆكاره كان ئه وه یه  
زیاتر ده ســه اڵته كان و بڕیاره كان له الی 

پیاوانه وه  به ڕێوه  ده برێن.

* له گــه ڵ ئــه م نه بونى بڕیــاره دا، ئایا 
جیــاكارى ره گه زیــى به رامبــه ر به  ژنان 

بونى هه یه  له  ناو حزبه كان دا؟
هه یــه   ره گه زیــى  جیــاكارى  به ڵــێ، 
به شــێوه یه كى گشــتى له  ناو حزبه كان، 
نیشــتمانى  یه كێتــى  لــه   ئه گه رچــى 

تاڕاده یه ك كه متره .

* حكومــه ت و الیه نــه  فه رمیــه كان تا 
چه ند رۆڵیان هه بوه  له وه ى پێگه ى ژنان 
زیاد بكه ن به  تایبه ت له  نێو حزبه كان و 

كایه ى سیاسیدا؟
به شــێوه یه كى گشــتى رۆڵیــان هه بوه ، 
به اڵم له و ئاســته  نه بوه  كه  وه كپێویست 
بێــت، ئه گه رچــى ده ورى ئه مجــاره  لــه  
نێو حكومه ت باشــتره  كه  )3( وه زیرى 
ژنمان هه یه  و سه رۆكى په رله مانیش هه ر 
ژنه ، ئه مه  جێگه ى خۆشــحاڵیه ، چونكه  

یه كه مجاره  شتى له وشێوه یه  روده دات.

* بــه اڵم له گــه ڵ ئه وه شــدا تێبینیــی 
ئــه وه  هه یــه  كــه  ژنــان كه متــر ده چنه  
پارله مانــه وه ، هۆكاره كــه ى به الی تۆوه  

چیه ؟
ژنــان بــه  ڕێژه كــه ى خۆیــان ده چنــه  
به ســتن  به پشــت  ئه ویــش  په رله مــان 
بــه  به  سیســته مى كۆتــا، ئه گه رچى له  
ئێستادا ژنانمان هه یه  به  ده نگى خۆیان 
وا  ته نانــه ت  په رله مــان،  رۆشــتونه ته  

نه رمین عوسمان:

ژنان له  كایه ى سیاسى و حزبى دا خاوه نى بڕیارى ته واو نین

پیاوانیشــمان ده نگ به  ژنان ده ده ن كه  
بچنه  په رله مان.

* هاتنه  پێشــه وه ى ژنــان بۆ ناو حزب 
و سیاسه ت له  گه رمیان چۆن ده بینى؟

له  ســاڵى 2000 كــه  وه زیر بــوم هاتمه  
گه رمیــان، یه كێــك لــه و كارانــه ى كــه  
كردمــان ئه وه بــو كــه  ده رفــه ت بۆ ئه و 
ژنانه ى كه  لــه  دواى ئه نفال به جێمابون 
بڕه خسێنینه وه . ئه وكات به  ده گمه ن ژن 
هه بو له  بواره كه  دا و ده بینرا، به اڵم له  
ئێستادا باشتره  و له  ناو هه مو كایه كان 
ژنان ده بینرێــن، ئه گه رچى گه رمیان له  
روى كلتــور و دابونه ریته وه  داخراوترن، 
ئه مــه ش وایكــردوه  ژنــان كه متــر بێنه  

پێشه وه ، به اڵم له  ئێستادا باشتره .

* چ له  گه رمیان و كوردستان به گشتى 
الیه نــى ئابــورى چ رۆڵێكــى هه بــوه  له  
هاتنه  پێشــه وه ى ژنان دا به تایبه تى له  

كایه ى سیاسی دا؟
یه كێك له  هۆكاره  ســه ره كیه كان الیه نى 
ئابورییــه  كــه  وایكــردوه  ژنــان كه متر 
رۆڵیــان هه بێــت، بۆیه  پێویســته  حزب 
ده ستگیرۆى ژنان بكات له  روى مادییه وه  

بۆ ئه وه ى باشتر بێنه  پێشه وه .

و  چاالكوانــان  و  رێكخــراوه كان   *
كۆمه ڵگــه ى مه ده نى رۆڵیــان هه بوه  له  
به رزكردنــه وه ى پێگه ى ژنان به  تایبه ت 

لــه  هێنانــه  پێشــه وه یان بۆ ناو 
حزب و سیاسه ت دا؟

گشــتى  به شــێوه یه كى 
به ڵــێ رۆڵیــان هه بوه ، 
وه كپێویســت  بــه اڵم 
نیه ، هۆكارى ئه مه ش 
الیه نــى مادییــه  كه  
كێشه یان  ئه وانیش 
هه یه  لــه و روه وه  ، 
چونكــه  واقعیه ن 
ئــه وان  ئه بێــت 
لــه  هه فته یــه ك 
چاالكیه كیان  و 
و  هه بێــت 
ێكــى  ڕ كۆ
بــه   تایبــه ت 
ژنــان ئه نجام 
بده ن، كه چى 
كــه م  ئه مــه  

بوه ته وه . 

پێتوایــه    *
نــى  ا مد ئه نجا

كــۆڕ و ســیمینار لــه  بــاره ى ژنــان و 
پرســه كانیانه وه  چ كاریگه رى ده بێت به  

تایبه ت له  گه رمیان؟
ئه نجامدانــى كۆڕ و ســیمینار له  باره ى 
پرسه كانى ژنانه وه  سودى خۆى ده بێت، 
یه كێك له وانه  سود له  یه كتر وه رده گرن 
و وا ده كــه ن هــه وڵ بــده ن ژنان خودى 
خۆیان به و ئامانجه  بگه ن كه  ده یانه وێت، 
دواتر لــه  پیاوانــى ده گه یه نێت كه  ئه م 
كۆمه ڵگایه  ناته ندروسته  ئه گه ر هاوكارى 
ژنــان نه بێــت، چونكه  من لــه  ئه زمونى 
خۆمــه وه  ئــه وه  ده زانــم، بۆنمونــه  من 
كاتــى خۆى شــیعرم ده نوســى، كه چى 

نه مده توانــى بــاوى بكه مــه وه ، له بــه ر 
ئه وه ى هاوكارم نه بون و شتێكى عه یبه  

بو ژنان شتى وا بكه ن.

* ئایــه  توندوتیــژى و گێچه ڵپێكردنــى 
ژنان هۆكاره  بۆ ئه وه ى نه یه نه  پێشــه وه  

بۆ ناو سیاسه ت و حیزب؟
به ڵــێ بێگومان، وه كو هه مو كه ســێكى 
تر، چونكه  وایان له  ژن روانیوه  كه  ته نها 
ده توانێت ئیشــى ئاســایی رۆژانه  رایى 
بــكات نه ك گۆڕانگارى دروســت بكات، 
كــه  خۆم روبه ڕوى ئه وه  بومه وه ، ته قه م 
لێكــرا كــه  خه ریك بــو بكوژرێــم ته نها 
له به ر ئــه وه ى گۆڕانكاریم له  مه نهه ج دا 
كرد، به اڵم كۆڵم نه دا و به رده وام بوم.

* به شێكى ســیمیناره كه ت تایبه ت 
بــو بــه  رۆڵــی میدیــا، پێتوایــه  
راگه یانــدن رۆڵــى چــی دەبێت له  
نیشــاندانى پێگه ى ژنان و هێنانه  

پێشه وه یان؟
رۆڵ  و  ئــه رك  گه وره تریــن 
له ســه ر میدیایــه ، چونكــه   هه ر 
میدیایــه  ده توانێت گۆڕانكارى له  
ئه قڵیه تــى خه ڵكدا بكات، خه ڵك 
ئێســتا بە زانیاریی خێــرا راهاتوە 
و تاقه تــی خوێندنه وه ى كتێبى نیه ، 
ئه مــه ش ته نهــا به  میدیــا ده كرێت و 
رۆڵى گرنگى  هەیە بەتایبەت بۆ ژنان.

جیاكارى ره گه زیى   
به شێوه یه كى 
گشتى له  ناو 
حزبه كان دا هه یه

 به شداريى 
ژنان ئێستا 

له گه ڵ رابردو دا 
پێشكه وتوتره 



5كار ژمارە )33( ئابى 2019

كچێكلهرزگاریی»نیڤامۆده«دهكاتهوه

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

ئه گه ر تائێستا واتزانیوه  هه ر كوڕانن 
ده توانن سه ر له  كارى ئاسنگه ریی 
و پێكه وه لكاندنى ئاسن »لحیم« 
ده ربكه ن، ئه وا پاش خوێندنه وه ى 

ئه م راپۆرته ، ده بێت به  باوه ڕه كه تدا 
بچیته وه !

لــه  قــه زاى كه الر بــۆ یه كه مجــار چوار 
كــچ به شــداریی لــه  خولێكــى فێربونى 
بنه ماكانى ئاســنگه ریی ده كه ن، به مه ش 
ده بنه  یه كه م وه جبــه ى ده رچوى كچان 
كه  ده یانه وێت رو له  بوارێك بكه ن كه  به  

بوارێكى ته واو نێرانه  ناسراوه .
ئه ســته م  رابــردو  ســااڵنى  ئەگەرچــى 
بــو كچان به شــداریی له  وه هــا خول و 
راهێنانێــك دا بكه ن، به اڵم له  ئێســتادا 
كچان ســڵ ناكه نه وه  و هــه ر به هره یه ك 
له خۆیاندا شــك ببه ن، له رێگه ى خول و 
راهێنانه  وه  هه وڵ بۆ په ره پێدانى ده ده ن.
له م ماوه یه دا كۆتایی به  خولێكى پیشه یی 
بــۆ فێركردنــى بنه ماكانى ئاســنگه ریی 
و »له حیــم كــردن« هات، كــه  لەالیەن 
بەرێوەبەرایەتى كار و راهێنانى پیشەیى 
گەرمیــان بــە هــاوكارى رێكخراوه كانى 
)قەندیل و UNFPA(یه وه  كرابویه وه ، 
تیایــدا 20 كەس بەشــداریان كردبو، 4 

له وانه  كچ بون.
ئەم خولە تایبەتــه ى »لەحیم كردن«، 
بــه  شــێوازی تیــۆری و پراكتیكــی بۆ 
به شداران پێشكه ش كرا و له  كۆتاییشدا 
تاقیكردنــه وه ى ئاســت بــۆ به شــداران 
ئه نجامدرا و یه كێك له  كچانى به شدار بو 
توانى ببێته  سێیه م باشترینی خوله كه .

چیمــەن ئیســماعیل، 22 ســاڵ، پلەى 

4كچدهیانهوێتببنهئاسنگهر

◘ نەوژین، چرۆ حەسەن

چه ند مانگێكه  )نه رمین( ده ستى 
داوه ته  پرۆژه یه ك كه  ته واو له و 

بواره  دور و جیاوازه  كه  پسپۆڕێتى 
تێدا هه یه  و خوێندویه تى، ئه و له  
ناحیه كه یاندا هه ستاوه  به  دانانى 

فرۆشگایه كی جلوبه رگى ژنانه  و ناوی 
لێناوه  »نیڤا مۆده «.

له  ناحیه ى رزگاریی دا، له  كۆمه ڵگایه ك 
دا كــه  زیاتــر لــه  هــه ر ناوچه یه كى تر 
ده كرێــت،  ناودێــر  »نه ریتیــی«  بــه  
كچێك فرۆشــگایه كى تایبه تی بۆ خۆی 
كردوه ته وه ، هه وڵه كانیشی ده چێته  پاڵ 
هه وڵی ئه و مرۆڤانــه ى تر كه  ماوه یه كه  
و به  ئامانجــى كرانه وه ى زیاتری فه زای 

گشتى له و ناحیه یه دا ده یده ن.
نەرمیــن مەولــود ئەحمــەد، 25 ســاڵ، 
دانیشــتوی ناحیــەی رزگاریی ســه ر به  
قه زاى كــه الره ، یەکێکە لــەو کچه  كه م 
و ده گمه نانــه ى توانیویانه  ببنه  خاوه نى 
كار و پــرۆژه ى خۆیــان و دوكانێكــى 

تایبه ت به خۆیان بكه نه وه .
ئه و رۆژه ى ئێمه  سه ردانى )نه رمین(مان 
كرد، له  دوكانه كه ى دا سه رى له  مامه ڵه  
نابو، به هێمنی خه ریكی پێشكه شكردنى 

جلوبه رگه كان بو به  كڕیاره كانى.
چیرۆكــى  به ڕێكردنیــان،  پــاش 
ده ستبه كاربونى له و دوكانه دا گێڕایه وه ، 
باســی له وه كــرد كه  پــاش ته واوكردنى 
به شــى كشــتوكاڵ، چاوه ڕوانیه كانى بۆ 
دامه زراندن چ له  كه رتى گشــتى و چ له  
كه رتــى تایبه ت، بون به  هه ڵم، هه ربۆیه  
بڕیــاری داوه  چاوه ڕێی كــه س نه كات و 

خۆی ده ستپێشخه ریی بكات.
وتــى: لــه  ماڵه وه  بێــزار بــوم، له خۆم 
راده بینــی بــۆ كار و هیــچ كارێك نه بو 
ئه نجامى بده م، بۆیه  زۆر لێكدانه وه م بۆ 
كرد و ســه ره نجام بڕیارم دا ئه م دوكانه  

به ده ســتهێنا،  خوله كــه ى  ســێیەمى 
بــۆ  به شــدارییكردنى،  بــه   ســه باره ت 
)نه وژین( وتى: حەز و خولیام كاركردن 
له نێویشــیاندا  پیشــه یه   فێربونــى  و 
)له حیمــی(، هــه ر ئه مــه ش هانیدام بۆ 
به شداریكردن و سه ركه وتن له م خوله دا.
ئه و كچه  ئاماژه ى به وه كرد له  خوله كه دا 
ســودی »باشیان« بینیوه  و توانیویانه  
به باشــی فێری پیشــه كه  و شێوازەكانى 
لكاندنى ئاســن و بنه ماكانــى ئه م كاره  

ببن.
وتیشــى: »راستە پیشــەكە كوڕانەیە و 
زیاتــر بۆ كوڕانــە، بــەاڵم حەزكردنیش 

گرنگە، هەر شــتێك حەزت لێبێت فێرى 
دەبیت«.

ئەم كچە ســەرەڕاى به شداریكردنى له م 
خوله دا، له  دوكانێكى دەستڕەنگینی دا 
لەناو بازاڕى شــارى كــەالر كارده كات، 
ببێتــه   له داهاتــودا  له وه یــه   چاویشــی 

ئاسنگه ر.
وتــى: حــەزم لــە كردنــەوەى دوكانــى 
نەبونــى  بەهــۆى  بــه اڵم  ئاســنگه ريه ، 

پاڵپشتى، نەمتوانیوە ئه و كاره  بكه م.
باســی  )چیمــه ن(  پاڵپشــتیه ى  ئــه و 
ده كات، به شــدارانى دیكــه ش به تایبه ت 
كوڕانى به شــداربو، جه ختى لێده كه نه وه  

و به پێویست و گرنگی ده زانن.
پلــەى  ســاڵ،   28 ئەحمــەد،  ئــازاد 
یەكەمــى لە خولەكە بەدەســت هێناوه ، 
بــۆ )نەوژین( وتى: شــتى زۆر باش له  
خوله كــه دا فێربوم و بونــى ئه م خوالنه  
زۆر گرنگــه ، به اڵم پێویســته  پاش ئه م 
خوالنه ش هاوكاری و پاڵپشــتی هه بێت 
بۆ ئه وه ى به شــداران بتوانــن چ له گه ڵ 
یه كتر و چ به  تاك، ئه و پیشه یه ى فێری 
بون په ره  پێبده ن و دوكان و شــوێنكار 

بكه نه وه .
له به رامبه ردا بەرێوەبەرى كار و راهێنانى 
پیشــەیى گەرمیــان، جه ختیكرده وه  كه  

ئــه وان به  پله ى یه كــه م هه وڵی راهێنان 
و فێركردنــى گه نجان ده ده ن بۆ پیشــه  

جیاوازه كان.
كاوە جەبار، بەرێوەبەرى بەرێوەبەرایەتى 
كار و راهێنانى پیشەیى گەرمیان، وتى: 
مەبەســتمان لــە كردنــەوەى خولەكان 

فێركردنى گەنجەكانە.
جەختیشــیكردەوە كه  ئه وان ده یانه وێت 
له  بواره  جیــاوازه كان دا خولی راهێنان 
بكه نــه وه  بــۆ ئــه وه ى بــواری فێربونى 

پیشه  بۆ گه نجان زیاتر بكه ن.
بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری 
پارێزگای ســلێمانی، له  رێژەی كه سانى 
ئیشــکەر له  ســنوره كه دا و لــە تەمەنی 
)15 -64( ساڵی دا، ته نها 15% یان لە 
رەگەزی مێیە و 85%  لە رەگەزی نێرە، 
لــە کاتێکدا رێژەی 60%ی دانیشــتوانی 

هەرێم ئامادەن بۆ کارکردن.
رێکخراوه كانى ژنانیش باس له وه ده كه ن 
كــه  ســه رباری ئــه وه ى رێــژەی ژنانــی 
ئیشــکەر لەئێســتادا بــە بــەراورد بــە 
ســاڵەکانی تــر زیــادی کــردوە، له گه ڵ 
ئه وه شــدا پێویســته  هانــى زیاتری ئه م 

هه واڵنه  بدرێت.
شــەیما جەمــال، بەرپرســی کۆمەڵەی 
ناحیــه ی  لــە  كوردســتان  ئافرەتانــى 
رزگاری، بــۆ )نەوژیــن( وتــی: ئه گــه ر 
ســه رنج بده ى پێشوتر ژنان ته نها كاری 
به رگدورییــان ده كرد و ئه ویش له ماڵه وه  
بو، به اڵم ئێســتا زۆر جــۆری جیاوازى 
كار ده كــه ن و كاركردنیشــیان بردوه ته  

ده ره وه  و بۆ بازاڕ و دوكانه كان.
به پێویستیشی زانی پشتگیریی له  ژنان 
بكرێت چ به  فه راهه مكردنى ده ســتمایه  
یان ئاسانكاریی كردن بۆیان، بۆ ئه وه ى 
پیشه ى تایبه ت به  خۆیان بونیاد بنێن.

دابنه م.
دواى خۆیــه كال كردنــه وه ، بیرۆكه كــه ى 
بــۆ خێزانه كه ى نمایش ده كات، ده ســت 
له سه ر دڵ چاوه ڕێی وه اڵمى ئه رێنى ئه وان 
ده بێت، ئه وانیش خه یاڵه كه ى ناشێوێنن 
و به هه مو توانایانه وه  پشتگیری ده كه ن 
و ســه ره نجام خه یاڵه كــه ى ده كات بــه  

راستى.
وتــى: خۆشــبه ختانه  وا مــاوه ى چــوار 
مانــگ ده بێت دوكانه كــه م داناوه ، ناوم 

لێناوه  »نیڤا مۆده «.
ئــه وه ى ئــه و كچــه ى خۆشــحاڵكردوه ، 

به ده مه وه هاتنــى خه ڵكى بــۆ كاره كه ى 
زۆربــاش بوه ، ئــه و له كاتێكدا چاوه ڕێی 
ئه وه  بوه  روبه ڕوى قسه  و توانج ببێته وه ، 
كه چى به پێچه وانه وه  خه ڵكى به  رێزه وه  

ته ماشاى هه نگاوه كه ى ده كه ن.
وتــى: له  فرۆشــگاكه م دا زۆر كه لوپه ل 
ژنــان  پێداویســتی  و  جلوبــه رگ  و 
هه یــه ، ژنانیش زۆر ســه ردانم ده كه ن و 
خۆشــحاڵن به  كردنه وه ى فرۆشگایه كى 

له مشێوه یه .
ئه و خۆشــحاڵیه ى ژنان كــه  )نه رمین( 
ژنانــى  خــودی  لێــوه ده كات،  باســی 

كڕیاریش جه ختيان لێكرده وه .
كڕیاره كانــى  لــه   یه كێكــه   کــەژاڵ، 
فرۆشــگاكه ى )نه رمیــن(، وتــى: زۆرم 
پێخۆشە کە فرۆشــگایەکی ئاوه ها لێرە 
کراوەتــەوە، ژنــان دەتوانــن بەبێ هیچ 
شــەرم و کێشــەیەک  پێداویستیەکانی 

خۆیان بکڕن.
مامه ڵــه ى  بــه   بــو  خۆشــحاڵ  ئــه و 
خاوه نــى فرۆشــگاكه ش »زۆر بەڕێزەوه  
هەڵســوکەوتمان لەگەڵ دەکات، زۆرجار 
کــە جلوبــەرگ دەکڕیــن ئەگــەر دواتر 
بەدڵیشمان نەبێت، بە  دڵێکی فراوانه وه  

بۆمان دەگۆڕێتەوە«.
ئه گــه ر پاڵنه رى هه مــو كارێك به  پله ى 
یه كه م مادیی بێت، ئه وا به الی )نه رمین(
ه وه ، پاڵنه ره كه  پتر بونیادنانى ئیشێكى 

سه ربه خۆ بوه .
وتى: ره وشــى داراییمــان له خوا به زیاد 
باشه  و پێویســتیم به  پاره  نه بو، به اڵم 
پێمناخــۆش بــو بێكار دابنیشــم و هیچ 
به رهه مــم نه بێــت، بۆیــه  ماڵه وه شــمان 
سوپاســه وه   بــه   باوكــم،  به تایبه تــى 

پشتیوانم بون بۆ ئه م كاره .
ئــه و ئێســتا بــه  راده یــه ك په رۆشــى 
كاره كه یه تــى و دڵــی پێخۆشــه ، كــه  
زۆربه ى كاته كانى رۆژ و شه و له وێدا كار 

ده كات.
ئه م دیداره ی )نه وژین(ى به هه ل زانى و 
ویستی ئه م په یامه  وه كو دواین به ش له  
قســه كانى بگه یه نێــت: »هیوادارم ژنان 
بتوانن شانبەشــانی پیــاوان کار بکەن، 
چونکە زۆرجار پیــاوان ناتوانن بەتەنیا 
هه مــو بژێــوی دابین بكــه ن، بۆ ژنیش 
جێی شــانازی و خۆشحاڵیه  ئه گه ر له م 
ئه ركــه دا هاوكاری هاوســه ره كه ى بێت، 
بۆیــه  ده بێت ژنان تاکو دەتوانن هەوڵی 
خۆیــان بــدەن و بەبێ شــەرم و دودڵی 

كاربكه ن«.

هیوادارم 
ژنانيش بتوانن 
شانبەشانی 

پیاوان کار بکەن
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

)سارا( بۆ ئه وه ى ئه مجاره یان جیاواز 
له هاوسه رگیریه كه ى ترى ببێته  خاوه نى 
به ختێكى باش و هاوسه رێكى گونجاو، 

په ناى بۆ نوشته كردن برد، بەاڵم 
نەک هه ر هیواكه ى سەری نەگرت، 

به ڵكو ماوەی ساڵێک لە چاوەڕوانی 
دا هێشتیەوە، هه مو رۆژێك چاوەرێی 

روداوێکی لەناکاوی دڵخۆشكه رى دەکرد 
کە روینەدا. 

ئه گه رچــی به پێــی ئایــن قه ده غه كراوه  
و لــه  زانستیشــدا جگــه  لــه  وه هــم و 
ئه فســانه  چیتــر نیــه ، بــه اڵم هێشــتا 
بازاڕى نوشــته كردن له الی ژنان گه رمه ، 
ژماره یه كى به رچاو له  ژنان به مه به ستى 
به جێهێنانــى ئاوات و حه زی جۆراوجۆر، 

په نا بۆ نوشته كردن ده به ن.
به شــێك له وانــه ، ده یانه وێــت له رێگه ى 
نوشــته وه  »گرێی به ختیان« بكرێته وه  

و ده رفه تى باشتر بێته  رێی ژیانیان.
ســارا، 30 ساڵ، ناوی خوازراوی ژنێكى 
دانیشــتوی شــاری کــەالرە و پیشــەی 
فەرمانبەرە، نمونەی یەکێکە لەو ژنانەی 
نوشــتەی کــردوە. بۆ )نەوژیــن( وتی: 
بەهــۆی نەگونجانــم لە گــەڵ مێردەکەم 
لێی جیابومەوە، ناڕەحەتی و نەهامەتی 
بکــەم  نوشــتە  دا  بڕیــارم  دی،  زۆرم 

بۆئەوەی به ختم بكرێته وه .
ئه و ژنه  سەردانی یەکێک لە فاڵچیەکانی 
کــەالری کــردوه  و بــە بــڕە پارەیــەک 
نوشــته ى بــۆ كردوه  »دوجار نوشــتەم 

کرد، هەر جارەو 120 هەزارم ده دا«.
ئه وه ى )ســارا( نائومێد ده كات ئه وه یه  
كه  هــه م پاره كه ى رۆشــتوه  و هه میش 
ئــه وه ى ویســتویه تى بــۆی ده ســتگیر 
نه بوه ، جگه  لــه وه ش له روى ده رونیه وه  
بــه وه ى  كــردوه   ناڕه حه تــى  توشــى 
بەردەوام لەژێر فشاری دەرونیدا بوە کە 

◘ نه وژین، زریان محه مه د
 

»رایان چه ڵه كاندم له  خه و نه كه م، 
خه یاڵه كه یان لێتێكدام، خه یاڵی 

ته واوكردنی خوێندنم له گه ڵ كۆچی 
دایكم له گۆڕنرا، له  زیندانی باوه ژن بوم 

ناردمیان بۆ دۆزه خی هاوسه رگیری، 
هیوام ژیانێكی ئاسایی بو، به اڵم رق و 
كینه یان كرده  هاوده می ژیانم«. ئه مه  
وته ى )فریشته( یه  كه  له  دواى مردنى 

دایكى له  خوێندن بێبه شیانكردوه .
 

نــاوى  ســاڵ،   14 ته مــه ن  فریشــته ، 
خــوازراوى كچێكى یه كێك له گونده كانى 
سنورى گه رمیانه ، سه باره ت به  دابرانى 
له خوێنــدن بــه  قوڵپى گریانــه وه  وتى: 
»دایكم له ســه یاره  وه رگــه ڕا و مرد، من 
و براكــه م به جێمایــن، خــزم و خه ڵكى 
لۆمــه ى باوكمیان ده كرد كه  ژن بهێنێت 
و تائێمــه ى بــێ دایــك به خێــو بكات، 
به گه یشــتنى باوه ژنم ده رگاى دۆزه خ بۆ 
مــن وبراكه م وااڵبو، باوه ژنــم به بیانو و 
بۆڵــه  كێشــه ى بۆم دروســتده كرد، به و  
هۆیــه ش باوكــم به  مــن و براكه مى وت 

ئه گه ر پێمبكرایه  فڕێتانم ده دا«.
وتیشــى: خه م له دواى خــه م و هه ژارى 
ته نگى به  خێزانه كه مان هه ڵچنى و منیان 
كــرده  هۆكارى كێشــه كان و هــه ژارى، 
له قوتابخانه  یه كه مى ســه ر ناوه نده كه ى 
خۆمان بوم، له  پۆلى شه شــى بنه ڕه تى 
هه مــو مامۆســتا و به ڕێوبه ره كــه  رێزى 
زۆریان ده گرتم و خۆشــیان ده ویســتم، 
ســاڵى پــار باوه ژنــم وباوكــم وتیان له  
قوتابخانه  ده رت ده كه ین نه یان هێشــت 
ده وامبكه م، دواتر هه رچى مامۆستا هه یه  
هاتنــه  ماڵ الى باوكم و باوه ژنم، كه چى 

رازى نه بــون و له خوێنــدن بێبه شــبوم، 
خه ون وهیواكانمیان له  گۆڕ نا.

ره نگه  چیرۆكى )فریشــته (، نمونه یه ك 
بێــت لــه  ده یــان چیرۆكى هاوشــێوه ، 
كاتێك خێزانه كان زۆر به ســانایی رێگه  
له  خــه ون و خولیای كچه كانیان ده گرن 
و لێناگه ڕێــن خوێنــدن تــه واو بكــه ن، 

ئه گه رچی تواناشیان زۆر باش بێت.
 بــه  رای توێژه رێكــى ده رونــى، ئــه م 
حاڵه تــه  ده بێته  هۆكار بۆ دروســتبونى 
چه ندین كێشه  و گرێی دیكه ى ده رونى.

كارزان فوئــاد، بــۆ )نه وژیــن( وتــى: 
»به شــێكى زۆر لــه  كۆمه ڵگه ى ئێمه  له  
هۆشــیاربونه وه ى ژن ده ترســن، چونكه  
كرانــه وه  و فراوانبونــى بیــرى ژنــان، 
یه كســانه  به  تێكشــكاندنى ده ســه اڵتى 
پیاوساالرى، بۆیه  كلتور و دین هه وڵ بۆ 
حه رام كردنى خوێندنى ژنان ده ده ن«.

وتیشــى: ئــه م جــۆره  مامه ڵه كردنانــه  
له گــه ڵ ئافره ت ده بێته  هۆى توشــبون 
بــه  یــه ك دونیــا گرێوگۆڵــى ده رونى و 
تێكشــكاندنى كه ســایه تى ئه و كه ســه ، 
كــه  زۆر جار ده بێته  هۆى دروســتبونى 

لێكه وته ى خراپ.
ئه گه ر ئه مــه  دیوێكــى حاڵه ته كه  بێت، 
ئــه وا دیوێكــى تــری پاڵنــه رى ئابوری 

هه یه ، ئه مه ش به  رای چاكوانێك.
ژینــۆ خه لیــل، چاالكــى بــوارى ژنان و 
منــااڵن لــه  گه رمیــان، بــۆ )نه وژیــن( 
ده ڵێت: لەم ســااڵنەی دوایی دا بەهۆی 
قەیرانــی داراییــەوە منــااڵن بەگشــتی 
و کچــان بەتایبەتــی دابڕێنــراون لەبەر 
خوێنــدن، ئه مه ش زیاتر لــه  گونده كان 
خێزانه كانیــان  و  داوه تــه وه   ره نگــى 
پێیانوایە کچان پێویستیان بەوەرگرتنی 
بڕوانامە نییە هەر ئەوەندە بەســە بزانن 

»جارىواههبوهدهفتهرێكدۆالرمداوهبهنوشتهیهك«

لهپێناوبهشودانيانلهخوێندنبێبهشدهكرێن

بنوسن و بخوێننەوە.
وتیشــى: »ئه مه  له  كاتێكدا بەپێچەوانە 
هانــدەری کوڕەکانیانن بــۆ تەواوکردنی 

خوێندن«.
بــه ده ر لــه  كه مــى ئاســتى هۆشــیارى 
و  دانه مه زرانــدن  خێزانــه كان، 
لــه   پێشــوه خته ،  هاوســه رگیریى 
هۆكاره كانى دیكــه ى دابڕینی كچانن له  

خوێندن.
به ڕێــز عه بــاس، شــاره زا لــه  بــوارى 
په روه رده ، وتى: »یه كێك له هۆکارەکانی 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کچــان  دابڕانــی 
دانەمەزراندنیان لە داهاتودا و پێیانوایە 
خوێندن لە ئێســتا جگــە لەبەفیڕۆدانی 
تەمــەن هیچــی دیکــە نییــە، هەروەها 

پێشــوەختە  هاوســەرگیری  دیــاردەی 
هۆکارێکی دیکەیە بــۆ وازهێنانی کچان 

لە خوێندن«.
الیه نى په روه رده  هیچ ئامارێكى له باره ى 
دابڕینی كچان له  خوێندن له  به رده ستدا 
پــه روه رده ش  به رپرســێكى  نییــه ، 
جه ختده كاته وه  كه  ئــه م حاڵه ته  نه بوه  

به  دیارده .
دارا ئه حمه د سه مین، به ڕێوبه رى گشتى 
په روه رده ى گه رمیــان، له وباره وه  وتى: 
»ئامارێك له به رده ســتدا نیه  سه باره ت 
بــه  دابڕانى كچان لــه  خوێندن، چونكه  
نه بــوه  به دیارده ، ئه وه شــى هه یه  زیاتر 
له  گونده كانه ، به هۆى ئه وه ى له به شێكى 
زۆرى گونــده كان خوێندنگه ى ئاماده یی 

نییــه ، بۆیه  خێزانــه كان رێگه  ناده ن به  
كچه كانیان بڕۆنه  شوێنێكى تر بخوێن«.
بــواری  شــاره زاكه ى  له به رامبــه ردا 
په روه رده  پێیوایه  ئه گــه ر حاڵه ته كه ش 
كــه م بێــت، بــه اڵم ده بێــت هــه وڵ بۆ 

چاره سه ر كردنى بدرێت.
به ڕێــز عه باس، وتى: »بۆ چاره ســه رى 
ئه م گرفتانه  دەبێــت خوێندنگا رۆڵێکی 
چــاالک و گرنگ بگێڕێت، هه روه ها بونى 
توێــژەری کۆمەاڵیەتــی زۆر گرنگــە له  
ناوه نــده كان بــۆ ئــه وه ى بەڕۆڵی خۆی 
هەســتێت و کچــان هوشــیار بکاتــەوە 
بــەوەی لــەو تەمەنــەدا هاوســەرگیری 
درێــژه   و  نییــە  دروســت  و  گونجــاو 

به خوێندن بده ن«.

ئاخۆ ئیشەکەی سەردەگرێت یان نا؟
ئه گه ر ئه م ژنه  بۆ ئه وه  نوشته ى كردوه  
هاوسه رێكى باشــتر له وه ى یه كه مجارى 
تــوش ببێت، ئه وا ژنانــى دیكه  له كاتى 
بونــى ناكۆكــی و له پێنــاو مانه وه یــان 
بــۆ  په نــا  هاوســه ره كانیان،  له گــه ڵ 

نوشته كردن ده به ن.
ئەژین، 35 ســاڵ، ژنــی ماڵەوەیە، باس 
لــەوە دەکات مێردەکــەی ویســتویه تى 
جیاببێتــه وه  لێــی، ئه ویش بــۆ ئه وه ى 
بیگه ڕێنێتــه وه ، په ناى بۆ نوشــته كردن 
بــردوه ، به اڵم ئــه وه ى چیرۆكه كه ى ئه م 
جیــاواز ده كات له وانى تــر، ئه وه یه  كه  
پاش ماوه یه ك هاوسه ره كه ى هاتوه ته وه  

به شوێنی دا و پێكهاتونه ته وه .

وه ك ژنان باســی لێوه ده كه ن، شێوازی 
نوشته كان جیاوازن، كه سانى نوشته كه ر 
كه  هه ندێكجار به  ساحیریش ناوده برێن، 

داواى شتى جیاواز ده كه ن.
)ئەژین( وتی: »ســاحیرەکە یان داوای 
وێنــەی ئەو کەســە دەکات، یان پارچە 
داوای  یاخــود  کەســەکە،  قوماشــێکی 
مەڕێکــی کردوە بە خوێنەکەی نوســین 
پاشــان  بــکات،  وەرەقەیــه ك  لەســەر 
دوعاکــە لە ناو خۆڵ دا بشــاریتەوە یان 

بەخۆتیەوە هەڵيواسی«.
نوشــتە تەنیــا بــۆ خۆشەویســت بون 
الی کەســی بەرامبــەر بەکارناهێنرێت،  
کەســێکیش  دژی  هەندێکجــار  بەڵکــو 

بەکاردەهێنرێت.

ئامینــە، نــاوی خــوازراوی ژنێکــی 50 
ســاڵه ، خــۆی بــه وه  ده ناســینێت كــه  

به رده وام نوشته  ده كات.
وتــى: »هەندێكجــار دەفتەرێک دۆالرم 
داوە بــە نوشــتە، جارێكیــان دژ بــه  
بــۆ  تــر  جارێكــى  كــردم،  خێزانێــك 

جیابونەوەی براکەم لە براژنم«.
ئــه و كه  ژنێكــى ده وڵه مه نــده ، ده ڵێت: 
»گرنگ کارەکەم سەر بگرێت، پارە هیچ 

گرنگ نەبوە بە المەوە«.
ئــه م كاره ى ئــه و ســێ ژنــه  كردویانه ، 
به وتــه ى زانایه كــى ئاینی له  ئیســامدا 

قه ده غه كراوه .
مه ال ئه حمه دى شــافيعى،    زاناى ئاينى و 
ئيمام و پێشنوێژ، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 

»ئەو کەسانەی ســەردانی ساحیرەکان 
دەکــەن، 40 رۆژ روژ و نوێژیــان قبــوڵ 

نیە«
ئــەو دوعــا  رونیشــیکردەوە: »تەنیــا 
رێگەپێــدراوە خــۆت بۆ خۆتــی بکەی، 
نــەک لــە رێگــەی ســاحیر و مــەال و 

فاڵچیەکانەوە داوابکرێت بیکەن«.
ئه م كاره  له  زانســت دا هیچ بنه مایه كى 
نیــه  و هیچ كاریگه رییه كى نیه  و ئه وه ى 
له باره یه وه  ده وترێت وه هم و ئه فسانه یه .
سامان ســیوەیلی، شــاره زای ده رونی، 
بۆ )نەوژین( وتی: »هیچ شــتێک بونی 
نیــە بە ناوی ســیحر و الیەنی رۆحانی، 
خەیاڵێکــە و خەڵکــی دەرون نەخــۆش 

دوای کەوتون«
نەیشــاردەوە کە بەشێکی زۆری خەڵک 
ســاحیرەکان  و  نوشــته كار  ســەردانی 
دەکــەن بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارەی 
کە مەبەســتیانە، بــه اڵم پێیوایه  »ئەو 
کەســانە پێویســتە ســەردانی پزیشك 
بکەن بۆ وەرگرتنی چارەســەر، بەهۆی 
ئــەو بیرکردنــەوە بیــر و بــاوەڕەوە كه  

هەیانە«.
نوشته  و جادو به پێی بنه ما یاساییه كان 
رێگه پێنه دراوه ، بــه اڵم ئایا له گه رمیاندا 
چیكراوه  بۆ رێگه گرتن به م حاڵه ته ؟ ئایا 
تائێستا لەالیەن پۆلیسەوە هیچ كه سێك 
له ســه ر ئه م كاره  ده ستگیركراوه  و هیچ 

جێگایەک داخراوە؟
وته بێــژی پۆلیســی گه رمیــان، عه لــی 
جەمال، له وه اڵمدا وتى: »تاوەکو ئێستا 
یەک ســکااڵ هاتۆتە المان بۆ داخستنی 
شــوێنی فاڵچــی، بــەاڵم لــە ســنوری 
هەرێمی کوردســتان نەبوە نەمانتوانیوە 

دایخەین«.
ده كات  له هاواڵتیــان  داواش  هــاوكات 
له كاتــى بونــى شــوێنى له وشــێوه یه دا 
ئاگاداریــان بكه نه وه ، بۆ ئه وه ى رێكارى 
شــوێنه كه   و  كــه س  بــه   دژ  یاســایی 

بگرنه به ر.
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◘ نه وژین، فاتمه  جمعه 

بۆ ئه وه ى هونه ره كه ى به  خه ڵكى 
بناسێنێت، )كیژان( له  بری په نا بردنه  

به ر رێگه  ته قلیدییه كان، رێگه یه كى 
تازه ى گرته  به ر كه  ئه ویش )یوتیوب(

ه ، وادیاره  رێگه  تازه كه  سه ركه وتو بوه  
و به وهۆیه وه  زۆرێك ته ماشاى وێنه  و 

نیگاره  كێشراوه كانیان كردوه !

یوتیوب كه  یه كێكه  له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه  
به رباڵوه كان و تایبه ته  به  په خشــكردنى 
ڤیدیــۆ و گرته ى جۆراوجــۆر، له و پێگه  
و ئه پــه  به رباڵوانــه ى ئینته رنێتــه  كــه  
هاواڵتیــان بــه  زۆریــی بــه كارى دێنن. 
له نێــو ئه م تــۆڕه دا كه ســانێك هه ن كه  
به  »یوتیوبه ر« ناسراون، ئه مانه  كه سى 
ئاســایین و لــه  هه ژمــارى خۆیانه وه  له  
تۆڕه كــه ، ڤیدیۆ باڵوده كه نــه وه ، ئه گه ر 
زۆربێــت،  ڤیدیۆكانیــش  ته ماشــاكه رى 
ئــه وا تۆڕه كه  بڕێك پاره  به پێی ژماره ى 

بینینه كه  ده دات به  یوتیوبه ره كه .
لــه  كوردستانیشــدا زۆر كــه س بون به  
»یوتیوبــه ر«، هه ندێــك له وانه ش ژنن، 
ئه گه رچی ئــه و ان وه كخۆیان ئاماژه ى بۆ 
ده كه ن، ئامانجه كانیــان كه متر مادییه ، 
به قــه ده ر ئــه وه ى ده یانه وێــت بابه تــه  
جۆراوجــۆره كان به  زمانــى كوردیی له و 

تۆڕه دا، زیاتر بكه ن.
كیــژان ســه ید گوڵ، 22 ســاڵ، كچێكى 
ســلێمانیه ،  دانیشــتوى  نیگاركێشــی 
یوتیوبه ریــی  كارى  له وانــه ى  یه كێكــه  

ده كات.
وتــى: »زۆر دەمێــک نابێت کــە کاری 
یوتیوبه ریــی ده کــەم و به دیارییكراویی 
لەســاڵی 2018 دا کەناڵــی خۆمــم له و 
تۆڕه  دروســتكرد، ئامانجی سەرەکیشــم 

پیشاندانی کارەکانمانە«.
 kizha« كه ناڵه كــه ى )كیــژان( نــاوى
Art«ه  و تیایدا ڤیدیۆی تایبەت بە كاره  

نیگاركێشییه كانى باڵوده كاته وه .

◘ نه وژین

خه یاڵ حه مه ، ده بێته  یه كه م كچه  
یاریزانى ده ربه ندیخان و سنوره كه  كه  
ده توانێت له  ریزی هه ڵبژارده ى عێراق 
دا له  یاری تۆپی باله دا یاریی بكات.

له م رۆژانه ى رابردودا هه ڵبژارده ى باله ى 
كچانى عێــراق، به  فه رمی بانگهێشــتى 
كچه  یاریــزان )خه یاڵ حه مه (ى كرد بۆ 
ریزه كانى، لــه  كاتێكدا ئه و كچه  ماوه ی 
چه ند ســاڵێكه  له  بوارى وه رزش و یاری 

باله دا به  تایبه تى چاالكه .
خه یــاڵ حه مــه ، له  ســاڵی )1996( له  
شــاری ده ربه ندیخان هاتوه ته  دونیاوه ، 
لــه  وه رزش و  له مناڵیــه وه  روى  هــه ر 

به تايبه ت يارى      باله  ناوه .
و  وه رزشــكردن  ســااڵنى  به درێژایــی 
راهێنانــى، توانیویه تى په ره  به ئاســتى 
خۆی بدات و بوه  به  كاپتنی تیپی باله ى 

كچانى یانه ى وه رزشی ده ربه ندیخان.
هه وڵیــداوه   دا،  یاریكردنیشــی  له پــاڵ 
پێگه یاندنــى  لــه   رۆڵــی هه بێــت  كــه  
كچانــى دیكه  دا و بۆ ئه م مه به ســته ش 

فێرگه یه كــى تایبه تــى وه رزشــیان لــه  
شــاره كه یان كردوه تــه وه  و له رێگه یه وه  
راهێنانیــان بــه  كچــان كــردوه  و فێری 
بنه ماكانى یاری باله یان كردون، پاشان 
بــۆ ئاســته  جیاوازه كانــى تیپــی باله ى 
كچانى یانه كه یان به رزیان كردونه ته وه .

ئه و ئاســته ى كه  ئه م كچه  وه رزشــكاره  
یاریكردنــدا،  لــه   ده كات  پێشكه شــى 
ســه رنجی راهێنه ر و ســتافی ته كنیكی 
هه ڵبــژارده ى بالــه ى كچانــى عێراقــی 
راكێشاوه ، هه ربۆیه  له  سه ره تاى مانگى 
ئابه وه  بانگهێشتیان كردوه  بۆ ئه وه ى له  

ریزی هه ڵبژارده كه دا یاریی بكات. 
)خه یــاڵ( له و روه وه  دڵخۆشــیی خۆی 
ده رده بڕێت و له  په یامێك دا سوپاســی 
پشــتیوانى و هاوكاریــی هه مــو الیــه ك 

ده كات.
ده ڵێت: »ســوپاس بۆ خوا به شــێك له  

ئاواته كانم هاتنه  دی«.
سوپاســی  به دیارییكــراوى  ئــه و 
راهێنه ره كــه ى )به ڕێــز عه لی( ده كات و 
به وه  وه ســفی ده كات كــه  »هه مو كات 
وه ك قه اڵیــه ك له  پشــتم بــوه  و فێری 
یــاری باله  و هه مو ســیفاته  جوانه كانی 

وه رزشكاری كردوم«.
پێشــوترى  دیدارێكــى  لــه   )خه یــاڵ( 
)نه وژیــن( دا كــه  ســاڵی پــار له گه ڵی 
دا ئه نجامــى داوه ، بــاس لــه  گرنگیــی 
به رده وامیــی و پێداگیریی كچان ده كات 
ئامانجه كانیــان،  به ده ســتهێنانى  بــۆ 
كــه   بنه مایه شــه   ئــه م  هــه ر  وادیــاره  
لــه  قه زایه كــى  ئــه و كچــه   وایكــردوه  
دوره ده ســته وه        ، ســه رنجی به رپرســانى 
وه رزشــی عێراقیی رابكێشــێت و ره نگه  
بشبێته  ئه ســتێره یه كى بواری وه رزشی 

مێینه  له  واڵت دا.

له  ده ربه ندیخانه وه  بۆ هه ڵبژارده ى عێراق

له  یوتیوبه وه  نمایشی كاره كانیان ده كه ن

»یوتیــوب گەورەترین و پــڕ بینەرترین 
تۆڕی کۆمەاڵیەتیە، تاکو بتوانی ئەوەی 
دەتەوێت بە زۆرترین کەسی بگەیەنیت، 
بۆیە منیش هەوڵدەدەم لێره وه  کارەکانم 
بە زۆرترین کــەس بگەیەنم«. )كیژان( 

وای وت.
بەشــێکی تــر لــەو ژنانــه ى خاوەنــی 
کەناڵــی خۆیانــن لەیوتیــوب، له رێگه ى 
له بــواره   فێركاریــی  كه ناڵه كه یانــه وه  

جیاوازه كان دا باڵوده كه نه وه .
خانمــه   ســاڵ،   27 ئه میــن،  رازاو 
یوتیوبه رێكى كــورده ، كه ناڵێكى داناوه  
به نــاوى »ishy dast« و ناوه كه یشــی 
به خۆیه وه یه ، ئیشــی ده ســتیی نمایش 

ده كات.
»هەستم کرد ڤیدیۆی کەم هەیە لەبواری 
چنیندا بەزمانــی کوردی، بۆیە هەوڵمدا 

کەناڵیــک دروســت بکەم لــە یوتیوب و 
ڤیدیۆی بەسود باڵوبکەمەوە«. )رازاو( 

وای وت.
درێژه ى دا »ماوەی دو ســاڵە لە رێگای 
فیرکاریەکانمــەوە خانمــان فێری کاری 
دەستی ده کەم، جگە لە کاری دەستی، 
ڤیدیــۆی دروســتکردنی خواردنیش باڵو 

دەکەمەوە«.
ئاماژە بەوەشــدا كه  لــە روی مادییەوە 
تائێســتا قازانجێکی ئەوتــۆی نەکردوە 
»هیچ قازانجێکم نەکــردوە، هەرچەندە 
ســەر  هاتوه تــە  پــارە  کــەم  بڕێکــی 
ئەکاونتەکــەم، بــه اڵم بــەو پێیــەی لە 
و  زەحمەتــە  راکیشــانی  کوردســتان 
بڕه كه یشی ئه وه نده  نیه ، رامنه كێشاوه «.
كــه   هــه ن  كیژانمــان  له گه رمیانیــش 
گرنگیــی بــه  كاری یوتیوبه ریی ده ده ن 

و له رێگــه ى كه ناڵ و هه ژماره كانیانه وه ، 
ڤیدیــۆی جۆراوجۆر بۆ ســودی گشــتى 

باڵوده كه نه وه .
ســنور ئەحمه د، 28 ســاڵ، دانیشتوی 
كــه الره ، كه ناڵێكى لــه  یوتیوب دا هه یه  
به نــاوى »snwryta«، تیایــدا بنه مــا 
دروسته كانى وه رزشكردن باڵوده كاته وه .
وتى: »ماوەی 3 مانگە ڤیدیۆ لە کەناڵی 
خــۆم لەیوتیوب بــاڵو دەکەمەوە، زیاتر 
ئەو ڤیدیۆیانــەی لەکەناڵی تر دەبینم و 
دەزانم ســودی هەیە لەبواری وەرزشی، 

لەکەناڵەی خۆم باڵویان دەکەمەوە«.
زۆرجــار نەبونــی بینەری بــاش بۆ ئەو 
دەکەنــەوە،  بــاڵوی  کــە  ڤیدیۆیانــەی 
نیگەرانــی بــۆ خاوەنانــى کەناڵــه كان 

دروست كردوه.
بینــەری  زۆرجــار  دەڵیــت:  )ســنور( 

ڤیدیۆی زانیــاری کەمترە لە ڤیدیۆکانی 
تــر، بەاڵم ئەمــە وایلێنەکردوم دەســت 
لــەکاری باڵوکردنەوەی ڤیدیۆ هەڵبگرم، 
چونکە ئامانجی من بەخشینی زانیارییە 

لەبواری وەرزشی دا بۆ ژنان.
ئه م پێداگیریه  له ســه ر بــه رده وام بون، 
بــه  رای )كیژان( هۆكارى ســه ركه وتنه  

له  بواره كه دا.
ئه و له  گوزارشتێك دا كه  وه ك رێنمایی 
پێشــكه ش به  ژنانى دیكه ى كرد، وتى: 
»پێــش هەمــو شــتێک ده بێــت ئامانج 
كاركــردن  بــۆ  هه ڵبژێــرن  بوارێــك  و 
ســه لیقه یان  و  خولیــا  مه رجیشــه   و 
له وبــواره دا هه بێــت، دواتــر ده بێت زۆر 
دڵنیابــن لــەوەی کــە بــەردەوام دەبن، 
چونکە بەردەوامبــون هۆکارێکی گرنگە 

بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەت«.
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◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل

توێژه رێكى كۆمه اڵیه تى باس 
له وه ده كات كه  هاوسه رگیری له نێوان 

خزمان زۆرجار سه رده كێشێت بۆ كێشه  
و گرفتى ته ندروستى و كۆمه اڵیه تى 
و خێزانى، هه روه ك زۆرجار كچان و 

كوڕان له م پرۆسه یه دا ده بنه  قوربانى، 
پێشنیازیش ده كات كه  رێكخراوه كان 
و ناوه نده  ئاینیه كان رۆڵ بگێڕن بۆ 

كه مكردنه وه ى ئه م حاڵه ته  تا ئاستى 
كۆتایی پێهێنانى.

هاوســه رگیری نێوان خزمان، یه كێكه  له  
جۆره  باڵو و دیاره كانى هاوســه رگیریی 
حاڵه تــه   ئــه م  دا،  كوردســتان  لــه  

له گه رمیانیشدا به رباڵوه .
پرســیار ئه وه یه : ئــه م خراپیه كانى ئه م 
هاوســه رگیرییه  چییــه ؟ بۆچــی وه كــو 
یه كێك لــه و شــێوازانه  وێناده كرێت كه  
له رێگه یه وه  مافی ژنان پێشــێلده كرێت؟ 
چــۆن ده توانین روبه ڕوى ئــه م حاڵه ته  

بینه وه ؟
توێــژه رى  و  ژنــان  بــواری  چاالكــی 
عه دنــان(  )ژیــان  كۆمه اڵیه تــى: 
دا،  )نه وژیــن(  دیدارێكــى  له میانــه ى 
وه اڵمى پرســیاره كانى په یوه ندیدار به م 

دیارده یه وه  ده داته وه .
* سه ره تا بابزانین هاوسه رگیریی نێوان 
خزمان چیه  و ئه مجۆره  پرۆسه یه  چۆنه ؟
ئه م پرۆسه یه  وه ك له ناوه كه ى دا دیاره ، 
بریتیه  لــه  هاوســه رگیریكردنى ئه و كچ 
و كوڕانــه ى كــه  خزمى یه كــن )ئامۆزا، 
خاڵــۆزا، پورزا( یــان خزمه كانى تر كه  
دورترن، بۆنمونه : )ئامۆزازا و خاڵۆزازا 

و... هتد(.
ئه مجۆره  هاوســه رگیریه  بــه زۆری له ناو 
ئــه و خێزانانــه دا ده كرێــت كــه  زۆرتــر 
تێكــه اڵون له ناوخۆیانــدا، ئــه م كاره ش 
وه كــو درێژه پێــده رى نه ریتــه  كۆنه كان 

ئه نجام ده درێت.

◘ ئاسۆ وه هاب*

زۆرجار وشەیەک زۆر زۆر ئازاری 
کەسێک دەدات، چ جا گرتەیەکی 

ڤیدیۆ یان وێنەیەک یان پۆستێکی 
لێوانلێو لە وشەی نەشیاو و نەگونجاو، 
لەکاتێکدا ئەم بابەتە بارێکی دەرونی 
ئاڵۆز دەخوڵقێنێ، هاوکات بێدەنگی 

قوربانیان لەئاست ئەم جۆرە تاوانانە 
وا دەکات دەستدرێژیکەران زیاتر پا 

راکێشن.

ئــەوەی رۆژانــە بــە هــۆی سروشــتی 
کارەکەمەوە دەیبینم و مامەڵەی لەگەڵ 
دەکەم، ناشرینترین جۆری دەستدرێژییە 
لەســەر مافی مرۆڤ و مافــی کۆمەڵگە 
و ژیانی مرۆڤــەکان، بەتایبەت رەگەزی 
مێنــە، ناوزڕانــدن لەڕێگــەی وێنەیەکی 
و  فۆتۆشــۆپ  بــە  دەســتکاریکراو 
باڵوکردنەوەی لەســەر تۆڕی فەیسبوک 
یــان تویتەر لوتکــەی بــێ مۆراڵی ئەو 

کەسەیە کە ئەنجامی دەدات.
ئــەم بابەتــە لــە هەرێمــی کوردســتان 
و  تێپەڕانــدوە  کەســی  تاکــە  روداوی 
ســوپا ئەلکترۆنییەکانی  حیزبەکانیشــی 
دۆخــە  لــە  کاتێــك  گرتوەتــەوە، 
سیاسییەکاندا کەسایەتییە سیاسییەکان 
بەتایبەت ژنان دەکەنە ئامانجی کارە بێ 

مۆڕاڵەکانیان.
گێچەڵی ئەلکترۆنی دیاردەیەکی جیهانییە 
و وابەســتەی تەنهــا کلتۆرێــک نییــە، 
هاوکات هیچ کۆمەڵگەیەک لێی پارێزراو 
نییە، بەتایبەت لــەو کۆمەڵگایانەی کە 

هیچ یاســا و بەربەســتێکی یاســایی و 
پەروەردەیەکی دیجیتاڵی دروســت نییە 

بۆ روبەڕوبونەوەی ئەم دیاردەیە.
ئەزمونە بیانییەکان ئەوەیان سەلماندوە 
کــە تەنها یاســاکان ناتوانن بەربەســت 
بــن بــۆ لەناوبردنــی ئــەم دیاردەیــە، 
بگــرە پێویســتە هەمــو دامەزراوەکانی 
کۆمەڵگــە بەشــدار بــن لــە پرۆســەی 
هۆشــیارکردنەوەی کۆمەڵگە لەم دیاردە 
قیزەونە کــە لەکۆمەڵگــە داخراوەکانی 
هاوشــێوەی کــوردەواری باجەکــەی بە 

ژیانی مرۆڤەکان دەدرێت. 
بــۆ  راســپاردەیەک  چەنــد  لێــره دا 
دیاردەیــە  ئــەم  روبەڕوبونــەوەی 

ده خه مه ڕو:
1. هوشیارکردنەوەی کۆمەڵگە:

جەختکردنەوە لەسەر هۆشیارکردنەوەی 
کۆمەڵگەو جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی 
هەمــوان ئاشــنای ئــەم دیاردەیە بن و 
مەترســییەکانی بزانــن، بەتایبەت لەناو 
قوتابخانەو خوێندنگــەکان و پەیمانگاو 

زانکۆکان.
2. هەڵسەنگاندن:

ئاســتی  بــۆ  بكرێــت  هەڵســەنگاندن 
تەشەنەکردنی دیاردەکە لەناو کۆمەڵگە، 

لە رێگەی راپرسییەوە. 
3. تیمی تایبەت:

بونــی تیمــی تایبــەت لــە دامــەزراوە 
و  قوتابخانــە  و   حکومییــەکان 
خوێندنگەکان و پەیمانگاو زانکۆکان، بۆ 
بەگژداچونەوەی هەر هەوڵێکی گێچەڵی 

ئەلکترۆنی.
4. راهێنان:

بۆچیهاوسهرگیرینێوانخزمانخراپه؟

گێچەڵیئەلکترۆنیوشکاندنیشورایبێدەنگی

* زیانه كانى ئه م هاوســه رگیریه  چیه ؟ 
ئایــا ئــه م هاوســه رگیرییه  هــه ر دیوی 

خراپی هه یه ؟
وه ك هه مو پرۆســه یه كى تر، ئه م بواره  
دیوی باش و خراپیشی هه یه  و له مه شدا 
به ده ســت خــودی تاكــه كان كه وتــوه ، 
بــه اڵم ره نگــه  خراپیه كانــى زۆرتر بن و 
ئه وه ى ئێمه ش بینیومانه  كه  كاریگه ری 
و لێكه وتــه ى خراپی ده بێــت. بۆنمونه : 
ئه م پرۆســه یه  لــه روى ته ندروســتیه وه  
مه ترســی زۆرتره ، چونكه  به پێی بنه ما 
خزمــان  هاوســه رگیریی  زانســتییه كان 
ئه گــه رى زیاتــر بونــى نه خۆشــی لــه  
وه چه كانیــان دا زیاتر ده كات، هه روه ك 
هه ندێــك نه خۆشــی هه یــه  كــه  ره نگه  
و  بــن  زیاتــر  هاوســه رگیرییه دا  لــه م 
بگوازرێنه وه ، وه كو: )شــه له ل ده ماغ و 

تاالسیما و مه نگۆلی و ...هتد(.
لــه  روى كۆمه اڵیه تیشــه وه ، مه ســه له ى 
لــه م  ته داخولكــردن  و  ده ســتوه ردان 

واتــا  ده بێــت،  زۆر  هاوســه رگیرییه دا 
تــر  خێزانــى  لــه   زیاتــر  خێزانه كــه  
روبــه ڕوى ئه وه ده بێتــه وه  ته داخــول له  
كاروباره كانیانیان دا بكرێت، به وهۆیه ى 

زۆر تێكه ڵ و  نزیك به  یه كن.
هه روه هــا له الیه كى تریشــه وه ، زۆرجار 
كێشــه  و مه ترســیه كان له  بری ئه وه ى 
خێزانانــه دا،  لــه م  بكرێــن  چاره ســه ر 
ئه وا داده پۆشــرێن، ئه ویــش به وهۆیه ى 
یه كتریــن  كه ســى  و  خــزم  ده وترێــت 
و واباشــه  قســه نه كه ن و باســی ئــه و 
كێشــانه  نه كه ن، ئیتر ئه گه ر مه سه له كه  
زوڵمكردنیــش بێــت لــه  یه كێــك یــان 
له  هــه ردوالی پرۆســه كه ، بــه اڵم له به ر 

عه یبه ی كۆمه اڵیه تى داده پۆشرێت.
هــه روه ك یه كێكــى تــر لــه  خراپتریــن 
خاڵه كانى ئه م هاوســه رگیرییه ، ئه وه یه  
كــه  زۆربه ى كات به  خواســتى هه ردوال 
نیــه  و پرۆســه یه كى ئیجبارییــه ، واتــا 
یــان كــچ یــان كــوڕ یــان هه ردوالیــان 

ناچــار بــه م هاوســه رگیرییه  ده كرێــن، 
بــه و واتایــه ى ئاره زومه ندانــه  نیه  وه ك 

هاوسه رگیرییه كانى تر.
* كه وایــا بۆچــی ئه م هاوســه رگیرییه  

ئه نجام ده درێت؟
زۆر هــۆكار هه یــه ، بــه اڵم زۆرینه یــان 
هــۆكارى كۆمه اڵیه تیین، له وانه : زۆرجار 
خێزانــه كان پێیــان باشــه  كچه كانیــان 
له گه ڵ كه ســانى ناسراو و خزمى خۆیان 
بدرێــت  نــه ك  بكــه ن،  هاوســه رگیریی 
به  كه ســێكى بێگانه  یان نه ناســراو كه  

نه وه ك رێزی كچه كه یان نه گرێت.
هۆكارێكــى تــر ئه وه یه  كــه  خێزانه كان 
پێیانباشــه  له ناوخۆیاندا گه وره  ببنه وه ، 
هه ربۆیه  رێگه  به وه نــاده ن له  ده ره وه ى 

خۆیان هاوسه رگیری بكرێت.
هه روه ها زۆر خێــزان كه  باری ئابوریان 
باشــه ، له  میراتیــان ده ترســن، پێیان 
باشــه  نه وه كانیان بده ن بــه  خزمه كانى 
ئــه و  به وشــێوه یه   پێیانوایــه   خۆیــان 

میراته ى به ریان ده كه و ێت پارێزراوتره .
* چ نمونه یه كى خراپ یان سلبیتان له م 

حاڵه تانه  له به رده ست دا هه یه ؟
زۆر نمونه مــان هه یه ، بــه اڵم نمونه یه ك 
كه  له م ماوه یه دا وه كو كه یسێك هاتبوه  
المان، ئه وه یه  كه  ژنێك كه  به  ئامۆزاكه ى 
دراوه ، بــاس لــه وه ده كات ئــه و هه رگیز 
نه یتوانیوه  وه كو هاوســه رێكى ئاســایی 
مامه ڵــه  له گــه ڵ مێرده كــه ى دا بكات، 
هه تائێستا شه رمی لێده كات و وه كخۆی 
ده ڵێــت: »ته بیعه تى ناچێته ســه رى«، 
ته نانه ت وه ك باســی لێوه كرد ناتوانێت 

دو قسه ى ئاسایی له گه ڵدا بكات.
خزمــان  نێــوان  هاوســه رگیریی   *
تاچه نــد په یوه ســته  به  هاوســه رگیری 

پێشوه خته وه ؟
ئــه م  لــه  روكاره كانــى تــرى  یه كێــك 
هاوســه ریگرییه ، ئه وه یــه  كــه  زۆرجــار 
پێبگــه ن  ئــه وه ى  پێــش  خزمــه كان 
ته نانــه ت  و  مارده بڕێــن  یه كتــری  بــۆ 
هــه ر  بێشــكه ش  نــاو  هاوســه رگیری 
له مچوارچێوه یه دایــه . ئه گه رچی ئێســتا 
ئه م حاڵه تانه  زۆر كه م و ســنوردار بوه ، 
به اڵم هێشــتا هه ر ماوه ، چونكه  ئێســتا 
جیــاواز له  جــاران بــواری هه ڵبژاردنى 
كــچ و كــوڕ زۆر فراوانتر بــوه ، ئه ویش 
به وهۆیه ى خه ڵكى تێكه اڵوى یه كتر بون 
و ده رفه تی یه كتر بینینى كچان و كوڕان 
زیاتر بوه ، وه ك پێشو نیه  كه  هه ر له ناو 

یه ك خێزاندا پرۆسه كه  قه تیس ده ما.
* چاره ســه ر چیه  بۆ ئه وه ى رێگه  به م 

حاڵه ته  بگیرێت؟
پێویســته  خه ڵكى هۆشــیار بكرێنه وه ، 
بناغــه ى هه مــو شــتێكه ،  هۆشــیاریی 
بۆ هۆشــیاریش هــه ر ژنان بــه س نین ، 
به ڵكو پێویســته  پیاوانیش هۆشــیار بن 
به وهۆیه ى زۆرتر پیاوان بڕیار به ده ستن.
و  رێكخــراوه كان  ئه ركــی  هــه روه ك 
رێكخراوه كانــى ژنان و تانانه ت مزگه وت 
و ناوه نــده  ئاینیه كانیشــه ، كــه  رۆڵیان 
هه بێــت لــه  باڵوكردنه وه ى هۆشــیاریی 

له مباره یه وه .

راهێنانــی مامۆســتایانی قوتابخانــە و 
خوێندنگــەکان و پەیمانــگاو زانکۆکان، 
تــا هۆشــیاری لەبــارەی دیاردەکــەوە 

باڵوبکەنەوە.
5. یاسای تایبەت:

دەرکردنی یاســای تایبەت بەم دیاردەیە 
و سزادانی ئەوانەی گێچەڵ دەکەن.

6. دیاریكردنى پێشێلكاره كان:
دیاریکردنی ئــەو کەنااڵنەی کە زۆرترین 
و  رودەدات  تیایــدا  گێچەڵــی  رێــژەی 

هەوڵدان بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک لە 
بارەیەوە.

ئاسایشــی  بــوارى  لــه   راهێنــه ر   *
ئینته رنێتى
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◘ له یال ئه حمه د*

به نیسبه ت )گ(ه وه ، روداوه كه  وه ك 
ئه وه یه  دوێنێ رویدا بێت نه ك 5 

ساڵ پێشتر، ئه و هێنده  شۆك بوه  
به  گه وره یی تاوانه كه ، سه رباری 

ده ربازبونیشی به  زیندویی لێی، به اڵم 
دڵخۆش نیه  و ناتوانێت ئه و گشته  

زه بره  ده رونیه ى به رى كه وتوه ، 
بشارێته وه . ئه و یه كێكه  له و ژنه  

ئێزیدییانه ى كه  داعش له  ساڵی 2014 
دا رفاندنى.

 ،2014 ئابــی  3ى  رۆژى  به ره به یانــى 
دانیشــتوانه  ئێزیدییه كــه ى شــه نگال و 
ناحیــه  و گونده كانــى ده وروبــه رى، به  
ده ســتپێكی ره شــترین رۆژی ژیانیــان 
چاویان كرده وه ، كاتێك چه كدارانى سه ر 
بــه  داعــش په الماریــان دان و زیاتر له  
شه ش هه زار كه ســیان لێ ده ستبه سه ر 
كــردن و ئه وانــى دیكه ش ئــاواره  بون، 
ده ستبه ســه ره كان یان كــوژران، یاخود 
كران بــه  كۆیله  و مامه ڵه  و بازرگانییان 

پێوه  كرا.
كــه   ئامارانــه ی  ئــه و  به پێــی 
ســه باره ت  نه ته وه یه كگرتــوه كان  
به ئێزیدیــه كان باڵویكردوه ته وه ،  ژماره ی 
ئــه وان له عێراق دا نزیكــه ی 505 هه زار 
كه ســن. ســه روى 360 هه زار كه ســیان 
 به هــۆی هاتنــى داعشــه وه  ئاواره بون، 
هه ر له  یه كه م رۆژى هاتنى داعشیش دا 
هه زار و 293 كه سیان شه هید بون، ئه و 
منااڵنه شــى كه  به هۆی ئه و هێرشــانه وه  
بێبــاوك بــون، 2 هه زارو 745 كه ســن 
كــه  زۆرینه یــان لــه  گــۆڕی بــه  كۆمه ڵ 
دا ده شــاردرانه وه  كــه  تائێســتا ته نهــا 
لــه  شــه نگال 80 گــۆڕی به كۆمه ڵى ئه و 

قوربانیانه  دۆزراونه ته وه .
ژنــان دیارتریــن قوربانیانى ئــه و تاوانه  
بــون، ســه رباری كوژرانــى ژماره یه كى 
زۆریان، به شێكى زۆرتریشیان هێڵرانه وه  
لــه  ژیــان بــۆ ئــه وه ى وه كــو كۆیله ى 
سێكســی »ســه بایا« به كاربهێنرێــن و 

كڕین و فرۆشتیان پێوه  بكرێت.
ژنانــی ئێزیــدی روبــه روی توندوتیــژی 
و  زاره كــی  و  وده رونــی  جه ســته یی 
ده ســتدرێژی سێكســی  ئه شــكه نجه  و 
بونــه وه ، هه ندێكیــان به پــاره  كــڕدران 
ولێیانیــش ئازاد كران و به شــێكیانیش 

هه ڵهاتن.
رزگاربونیــان  دوای  ئێزیدیــه كان  ژنــه  
له ده ســتی داعش، ژیانیان به  شپرزه یی 
و ناخۆشــیی ماوه تــه وه ، به تایبه تى كه  
زۆرینه یــان لــه  كه مپــه كان دا ده ژین و 

كه سوكار و خێزانه كانیان له ده ستداوه .
)گ. ب. ك(، 33 ســاڵ، یه كێكــه  له و 
قوربانیانــه ، ده ڵێــت: ئــه و ئێواره یه ی 
به خێزانــه وه  كه وتینه  ده ســتی داعش، 
به به رچاومانــه وه   كوڕه كانــی  و  مامــم 
كــوژران و ماڵی باوكمیــان راپێچ كرد، 
له هه مویان دابڕام و زۆر ده ترسام له دیار 
نه مانــی خێزانه كــه م، به ناچــاری هــه ر 

چاوه ڕێی دۆزینه وه یانم ده كرد.
ئــه و ژنه  دوای مانه وه یه كی زۆر له عێراق 
له نه دۆزینــه وه ی  زۆر  چاوه ڕوانێكــی  و 
ماڵی باوكی و رزگار نه بون له  رێكخراوی 
داعــش، بــه زۆر له گه ڵ هه زاران كه ســى 

تردا راپێچی واڵتی سوریا كراوه .
)گ.ب.ك( ده شــڵێت: پێــش ئــه وه ی 
و  نائومێدبــوم  ســوریا  بــۆ  بمانبــه ن 
باوكــم  ماڵــی  رۆژه ی  لــه و  ده ترســام 
نه بینمه وه  و نه مده زانی چیمان به ســه ر 
دێــت، نانیــان پێنه ده دایــن و پێیــان 
ده وتین كافــر، ئه شــكه نجه  و ره فتاری 

نه شیاویان به رانبه ر كردین. 
 )گ( بڕیــاری خــۆ رزگاركردن ده دات، 
هــه وڵ،  چه ندیــن  ســه رباری  بــه اڵم 
ســه ركه وتو نابێت. ســه ره نجام پاش 2 
ســاڵ و 7 مانگ له چاوه ڕوانی، رزگارى 

بو.
ئازاره كانى ئه و ژنه  پاش رزگاربونیشــی 
درێــژه ى هه یه  »ئه وه ی بــوه  مۆته كه ی 
ژیانم و له هه موی ناخۆشــتر بوو كاتێك 
گه ڕامه وه  بۆ دهۆك نه زانینی چاره نوسی 
خێزانه كه م بــو«. )گ( به خه مگینیه وه  

وای وت.
ئــه و ژنــه  باســی له وه كرد كــه  ژیانیان 
هه مــوى بوه تــه  چاوه ڕوانــى هاتنه وه ى 
كه ســوكاره كه یان، له الیه كی دیكه شه وه  
به هۆی ئه وه ى به سه ریاندا هاتوه ، توشی 
كێشــه یه كى ده رونــی و خه مۆكــی بون 
»تائێســتاش خه و به  رۆژه  ره شــه كه ى 
هاتنــى داعشــه وه  ده بینــم و مۆته كــه  

ده مگرێت«.
نوســینگه ی  راگه یه نــراوی  له دوایــن 
رزگاركردنــی رفێنراوانــی ئێزیدی ســه ر 
هه رێمــی  وه زیرانــی  ئه نجومه نــی  بــه  
كوردســتان ، توانراوه  سێ هه زار و 486 

ئێزیدی له ده ستی داعش رزگار بكرێن.
ئــه و  ژمــاره ى  نوســینگه كه ،  به پێــی 
ئێزیدیانه ی كه  داعش رفاندونى 6 هه زار 
و 417 كــه س بــون، له و رێژه یه  3 هه زا 
رو 548 یــان له ره گه زی مێ و 2 هه زار 

و 869یان له  ره گه زی نێر بون.
نوسینگه كه  رایگه یاندوه  ئه و ئێزیدیانه ی 
هێشــتا له ده ستی داعش ماون، 2 هه زار 
و 930 كه سن و ژماره ی مێینه كان هه زار 
و 338 كه ســه  و هه زار و 592 كه سیش 

نێرینه ن.
ســه باره ت به ئامــاری رزگاركراوانیــش، 
رفێنراوانــی  رزگاركردنــی  نوســینگه ی 
ئێزیدیــه كان، ئــه وه ى خســتوه ته ڕو كه  
هــه زار و 487 كه ســن،  ژماره یــان 3 
له كــۆی گشــتی ئــه و ژماره یه  هــه زار و 
186یان ئافره تــن و  337یان پیاون و 
هه زار و 24 كه س مناڵی مێینه ن و 940 

كه س مناڵی نێرینه ن.
یه كێــك لــه و بوارانــه ى رێكخراوه كانــى 
و  ناوخۆیــی  چ  مه ده نــی  كۆمه ڵــى 
جیهانیــه كان گرنگییان پێــداوه ، دوباره  
بونیادنانــه وه ى الیه نــى ده رونــی ئــه و 
و  ژنــان  به تایبه تــى  رزگاركراوانه یــه  
منااڵن، كه  روبه ڕوى زۆر زه بری ده رونی 

و جه سته یی بونه ته وه .
چیمه ن ره شید عه بدولعه زیز، به ڕێوبه ری 
رێكخــراوی )ژینــدا( لــه  دهــۆك كه  له  
كه مپی ئێزیدییه كان دا چاالكن، ئاماژه ى 
به وه كــرد كه  له گــه ڵ رێكخــراوى وادی 
ئه ڵمانــى و رێكخــراوى هارتالند، چه ند 
ســاڵێكه  ســه نته رێكیان كردوه ته وه  بۆ 

ئه و ژن و منااڵنه ى كه  رزگاركراون.
وتــی: » ســه نته ره كه مان تایبه تــه  بــه  
 18 ته مه نــی  خــوار  منااڵنــی  و  ژن 
ســااڵن  كه  رزگاربوی ده ســتی داعشــن 
و بــاری ده رونیان خراپه  و پێویســتیان 
به هاوكاری و گه ڕانه وه یانه  بۆ نێو ژیان، 
توانیومانــه  هاوكاریــی باشــبونی باری 
ده رونیان بیــن و بیانگه ڕێنینه وه  دۆخی 

ئاسایی خۆیان«.
ئاماژه ى به وه شكرد ئه و ژنه  ئێزیدیانه ش 
كــه  ره وشــی ته ندروســتی و ده رونیان 
بۆیــان  ئاســانكاریان  خراپبــوه ،  زۆر 
كــردوه  وه كــو ده ركردنــی ناســنامه  و 
راپۆرتی پزیشكی و پاسه پۆرت و دواتر 

ره وانه كردنیان بۆ هه نده ران.
ئه و كاره ســاته ى به ســه ر ئێزیدییه كاندا 
هاتــوه  و ژیانی ئێســتایان لــه  كه مپ و 
ئاواره یــی دا، وایكــردوه  روبــه ڕوى زۆر 
كێشــه ى تری ده رونــى و ژیانی ببنه وه ، 
ئه مه ش رێكخراوه كانــى هانداوه  كه  كار 

له سه ر ئه م بواره  بكه ن.
سه رپه رشــتیاری  محه مــه د،  شــۆخ 
پڕۆژه كانــی رێكخراوی وادی ئه ڵمانى له  
دهۆك، وتی: له ســاڵی 2014وه  تائێستا 
له نێو ئێزیدیه كانین و ئاماده ی هاوكاری 
و یارمه تیدانــی مــادی و مه عنه ویــن و 
هه وڵی له ناوبردنی ئه و توندوتیژیانه مان 

داوه  كه  بونى هه بوه .
وتیشــی: زیاتــر له نێــو خوێندنگه كاندا 
تیمــی تایبه تمان بــه  به ره نگاربونه وه ی 
ره فتــاره  تونده كانی وه كــو توندوتیژی 
زاره كــی  و  جه ســته یی  و  ده رونــی 

دروســتكردوه  و  چاالكی ئه نجام ده ده ین 
به هێزكردنــی  و  هێوركردنه وه یــان  بــۆ 
په یوه ندی نێوان مامۆســتا و فێرخواز و 

خێزانه كان.
ژنانى گه ڕاوه ى ئێزدیی، له سه ره تاوه  به  
ئاســانی قبوڵ نه ده كران له الیه ن كۆمه ڵ 
و خێزانه كانه وه ، به اڵم دواى فه توایه كى 
رێبه رى ئاینییان، خێزانه كان باوه شیان 
بــۆ له خۆگرتنــى ئــه و ژنانه  كــرده وه ، 
بــه اڵم هێشــتا به شــێكى تــر لــه  ژنان 
مــاون كه  دۆخ و ره وشــیان به  مۆله قی 
ماوه تــه وه ، ئه وانیش بریتین له و ژنانه ى 
كه  له كاتى ده ستبه سه ربونیان، مناڵیان 
لــه  چه كدارانى داعش و ئه و پیاوانه  بوه  

كه  كڕیویانن.
هۆكارى ئه وه ى ئــه م حاڵه ته  به مۆله قی 
ماوه تــه وه ، ئه وه یه  كه  نه توانراوه  له روه  
ئاینیه كه یه وه  یه كالیی بكرێته وه ، چونكه  
باوكــی مناڵه كان له  پیاوانی داعشــن و 
به  ئاین موســوڵمانن، ئه مه ش وایكردوه  
ئه م دۆســیه یه  قورســتر بێت و نه توانن 

دایكــه كان  نــاوی  له ســه ر  مناڵــه كان 
تۆمــار بكرێــن وله ناســنامه كانیاندا بــه  
»موسوڵمان« له قه ڵه م بدرێن، ئه وه ش 
الی كۆمه ڵگــه ی ئێزیــدی رێگه پێــدراو 

نییه . 
وتــى:  له وبــاره وه   ره شــید،  چیمــه ن 
داعــش  له چه كدارانــی  ژنانــه ى  ئــه و 
خاوه نــی مناڵن، دو بــژارده ی نەرێنیان 
لەبەردەمدایــه : رزگاربــون لــه  دۆزه خی 
داعش به بــێ هێنانــه وه ى مناڵه كانیان، 
یاخــود مانــه وه  له گــه ڵ مناڵه كانیــان 

لەسایەی ئەو رێکخراوەدا.
وتیشــی: زۆریــان به  ناچاریــی و به بێ 
ره زامه نــدی خۆیــان، رێگــه ی یه كــه م 
ده گرنه بــه ر و بــۆ نــاو خێزانه كانیــان 
خێزانه كانیــان  چونكــه   ده گه ڕێنــه وه ، 
به ته نیا وه ریان ده گرنــه وه  و ئاماده نین 

مناڵه كانیان وه ربگرنه وه .

وادی  رێکخــراوی  تیمــی  ئەندامــی   *
ئەڵمانی لە گەرمیان

تائێستاش خه و 
به  رۆژه  ره شه كه ى 
هاتنى داعشه وه  

ده بینم

ئه و ژنانه ى گه ڕاوه ن 
و خاوه نی مناڵن، دو 
بژارده ی نەرێنیان 

لەبەردەمدایه
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

هەندێكجار ژنان و کچان مناڵدانیان 
توشی سوڕان دەبێت، ئه م حاڵه ته  

چۆن روده دات و چۆن بیناسینه وه ؟ بۆ 
چاره سه ركردنیشی ده بێت چ رێگه  و 

شێوازێك بگیرێته  به ر؟

بــۆ قســه كردن له ســه ر ئــه م حاڵه ته ، 
)نه وژیــن( دیدارێكــى ســازداوه  له گه ڵ 
)د. بوشــرا مه رعی جاره ڵاڵ(، پزیشكی 

پسپۆڕی ژنان و مناڵبون له  كه الر.

* سەرەتا بابزانین »مناڵدانی سوڕاو« 
چیە؟

مناڵدانی ســوڕاو )وەرگەڕاو( شێوازێکی 

مناڵدانــی ژنانه ، کە شــتێکی ئاســاییە 
لەئافرەتانــدا و مناڵــدان بــۆ الی دواوە 
دەچێــت لەجیاتــی ئەوەی بۆ پێشــەوە 

بێت.
*لــەچ تەمەنێــك زیاتــر ئــه م حاڵه ته  

دەردەکەوێت؟
زیاتر لەســەروی تەمەنی 30 ســاڵیەوە 

دەردەکەوێت.
* کەسێک مناڵدانی سوڕاوبێت، هەست 

دەکات بە نەخۆشیەکەی؟
بەڵــێ، هەســت بــە قەبــزی و چونــە 
ژورەوەی هەوا بۆناو مناڵدان و ئازار له و 

به شه ى الشه ى دا دەکات.
* كه واتــا نیشــانەکانی ئــه م حاڵه تــه  

چین؟
چه ند نیشانه یه كى هه یه ، كه  دیارترینیان 

ئه مانه ن:
1. بێــزاری لەکاتــی ســه رجێی كردن و 

جوتبون دا.
2. بونــى ئازار لەکاتی ســه رجێی كردن 

و جوتبون دا.
ئــازار  دروســتبونی  هەندێكجــار   .3
هەوکردنــی  و  پشــت  لەخــوارەوەی 

بۆریەکانی میز.
* هۆکارەکانــی دروســتبونى حاڵه تــى 

مناڵدانی سوڕاو چیە؟
چه نــد هۆكارێكــى هه یه ، لــه م خااڵنه دا 

كورتى ده كه ینه وه :
1. مناڵبونی سروشتى.

2. هەڵگرتنی شــتی قــورس بە تایبەت 
الی کچان.

3. راوەستانی سوڕی مانگانە.

4. شــلبونی مناڵــدان، زۆرێــك له  ژنان 
خۆیان مناڵدانیان شلە.

5. سکپڕی.
6. روشــان لەشانەکانی مناڵدان بەهۆی 
هەوکردنــی حەوز یــان هەوکردنی بۆری 

مناڵدان.
* چــۆن ئەم نەخۆشــیە دەستنیشــان 
دەکرێت، واتا چۆن ده زانرێت کەســێک 

مناڵدانی سوڕاوە؟
پاش بونى ئه و نیشانانه ى باسمان كرد، 
به  رێگه ى پشكنینی )سۆنار(ه وه  دڵنیا 

ده بینه وه  له  بونى حاڵه ته كه .
* چارەسەری ئەم نەخۆشیە چیە؟

چه ند چاره سه رێك هه یه  كه  هه ریه كه یان 
به  گوێره ى حاڵه ته كان ده گۆڕێن، له وانه : 
ده توانرێت نەشــتەرگەری ئه نجام بدرێت 

◘ نه وژین، 
ئاماده كردنى: ئامینه  محه مه د

ره نگه  زۆربه مان ناوى به ردی زراومان 
بیستبێت و وه كو نه خۆشیه كى 

زانراو پێی ئاشنا بین، به اڵم 
ره نگه  ورده كاریی ئه م نه خۆشیه  و 
هۆكاره كانى دروست بونی نه زانین.

نه خۆشــیه   لــه   یه كێكــه   زراو  بــه ردی 
ژنانــدا  له نــاو  به تایبه تــى  بــاڵوه كان، 
رێژه كــه ى زۆرتره ، لــه م بابه ته وه  هه وڵ 
ده ده ین زانیاریی بنه ڕه تیی و پێویســت 
له باره ى ئه م نه خۆشــییه وه  به رده ســت 

بخه ین.
زراو یەکێکــە لــە ئەندامــە گرنگــەکان، 
کــە بەهۆی دەردانی رژێنــەکان خۆراک 
لە گەدەدا دەتوێنێتــەوە و یارمەتیەکی 
بەهێــزی جەســتە دەدات بــۆ ئــەوەی 
بەخێرايی لە خۆراکە قورسەکان رزگاری 

ببێت و تێکیان بشکێنێت.
هه رچی به ردی زراوه  كه  له ناو توره كه ى 
زراو دا دروســت ده بێــت، له  بنه ڕه ته وه  
بــه رد نیــه  وه ك ئــه و بــه رده ى كــه  له  
سروشت دا هه یه  و پێی ئاشناین، به ڵكو 
ئه و ماده  ســه ره كیه ى كــه  ئه م به رده ى 
لێدروســت ده بێــت، كۆلیســترۆڵه  كــه  
ئه ویش له  بنه ڕه ته وه  بریتییه  له  چه وری 
خوێن. به شــێوه یه ك کۆلیسترۆڵ 80%ى 
پێكهاتــه ى به رده كه یــه ، 20%ى دیكــه ، 
بەهۆی گۆڕانــی هۆرمۆنات و پێکهاتەی 

دیکەوەیە.
نەخۆشی بەردی زراو لە ژنان دا زۆرترە 
لە چاو پیاوان، ئــەوەش بەهۆی زۆریی 
رێژەی هۆرمۆنی )ئیسترۆجین( لە ژنان 

مناڵدانی سوڕاو چیە؟

بەردی زراو...
ئه و نه خۆشيه ى ژنان زياتر له  پـياوان توشى ده بن

بــۆ جێگیرکردنــی مناڵــدان لەشــوێنی 
خــۆی، یاخود هه ندێك چاره ســه ری تر 
بگیرێته به ر له كاتێكدا حاڵه ته كه  ســوك 

بو.
 *كه واتــا ژنــان چــۆن ده توانن خۆیان 
له م نه خۆشیه  بپارێزن؟ رێنماییت بۆیان 

چیه ؟
ســێ خاڵ وه كــو رێگــه ى خۆپارێزی و 

رێنمایی ده خه مه ڕو:
وه رزش  بكــه ن،  وه رزش  داواكارم   .1
ئــه م نه خۆشــیه  و  بــۆ  زۆر به ســوده  
رۆڵــی به رچاوى هه یه  بۆ توشــنه بون و 

چاكبونه وه ش.
شــێوەیەک  هیــچ  بــە  قورســایی   .2
هەڵنەگــرن، به تایبه ت ئه وانه ى توشــی 
نه خۆشــیه كه  بون یان نیشــانه یان تێدا 

ده ركه وتوه .
3. لەکاتی دەرکەوتنی ئەو نیشــانانەی 
تایبەتــن بــەم نەخۆشــیە، بــه  زویــی 
ســەردانی پزیشــكی پســپۆڕ بكــه ن و 
پشــكنینی پێویســت ئه نجام بــده ن بۆ 
دڵنیابونــه وه  لــه  بونــى حاڵه ته كــه  و 
هه روه هــا چاره ســه ركردنیان له  كاتێكى 

زوتر دا.

دا، یــان بەهۆی ئــەو حەپانەوە دەبێت 
کــە بــۆ رێگرتــن لــە ســکپڕبونی ژنان 

بەکاردێت.

* نیشانەکانى بونى به ردى زراو
هیــچ  زراو  بــەردی  کات  زۆربــەی 
لەشــی  لــە  نەخۆشــی  نیشــانەیەکی 
مرۆڤدا دروســت ناکات، بەڵکو لە کاتی 
پشــکنینی پزیشک بە رێگەی سۆنار بۆ 
نەخۆشــیەکی دیكــه، بــەدی دەکرێت، 
بــەاڵم ئەگــەر زراو هــەو بــکات یاخود 
بەردەکە دابەزێت، نەخۆشــەکە هەست 

بە ئازار دەکات.

* هۆکارەکانی دروستبونی بەردی زراو
1. تێکچونــی هاوســەنگی نێــوان ئــەو 
کەمکردنــی  زراو،  نــاو  پێکهاتانــەی 

پێکهاتەکان یاخود زیادکردنی.
2. ئەو کەسانەی خوێنیان تێکدەشکێت، 

بــۆ نمونــە ئــەو کەســانەی نەخۆشــی 
تاالسیمایان هەیە.

3. پاش نەشــتەرگەری گەدە، ئەوانەی 
گەدەیان بچوک دەکەنەوە.

4. ئــەو کەســانەی قەڵــەون و ئەوانەی 
رێژەی کۆلیسترۆڵیان زۆرە.

5. بۆ ماوەیی.
6. بەشێوەیەکی گشتی نەخۆشی بەردی 
زراو لــەو کەســانە دروســت دەبێت کە 
تەمەنیان لە سەروی )40( ساڵیەوەیە.

* چارەسەری بەردی زراو
لــە کۆنــدا دەرمــان بــەکار دەهــات بۆ 
چارەســەری بەردی زراو، کە حەپێکە، 
لــە ئێستاشــدا بۆ ئــەو کەســانەی کە 
تەمەنیان لە ســەروی 80 ســاڵیەوەیە و 
بەرگەی نەشتەرگەری ناگرن، بەکاردێت.
بەاڵم به گشــتى بــەردی زراو بە رێگەی 
نه شــته رگه ریی  یاخــود  نەشــتەرگەری 
چارەســەر  »ناظــور«   هه ناوبینــی 

دەکرێت.

* خۆپاراســتن له  توشــبون به  به ردى 
زراو

1. خۆ دورخســتنەوە لــە خواردنی زۆر 
و قەڵەوی.

2. لەسەرخۆ دابەزاندنی کێش.
3. خواردنــی زۆری ئاو و شــلەمەنی و 

سەوزە و میوە.
4. کەمکردنــەوەی خواردنی گۆشــت و 

چەوری.
5. وەرزشکردن.

زۆربەی کات 
بەردی زراو هیچ 
نیشانەیەکی 

نەخۆشی دروست 
ناکا

ئه وانه ى 
نه خۆشيه كه يان 
هه يه  نابێت 

قورسایی هەڵگرن
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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

یه كه م كچ بوه  كه  له به ر ئه وه ى 
خوێندنگه ى كچان نه بوه ، له گه ڵ 

كوڕاندا خوێندویه تى، هه روه ك یه كه م 
ژن بوه  له  واڵته كه ى دا كه  له سه ر 

كارى سیاسی خراوه ته  زیندان، 
هه روه ك یه كه م ژنیش بوه  كه  بوه ته  

پارله مانتار له  مێژوى واڵته كه ی و 
رۆژهه اڵتى ناوه ڕاستیش دا.

ژنــه   ئیبراهیــم،  ئه حمــه د  فاتیمــه  
سیاسه توان و پارله مانتارى سودانى، له  
به ناوبانگترین ژنانى سیاســیه  له  مێژوى 

نوێی ئه و واڵته  و ناوچه كه ش دا.
له دایكبــوه ،   1932 له ســاڵی  ئــه و 
به وهۆیه ى لــه  خێزانێكى خوێنده واره وه  
سه رچاوه ى گرتوه ، هه ربۆیه  له  خوێندن 
بێه ش نه كراوه ، ته نانه ت كاتێك به هۆی 
نه بونــى خوێندنگه ى تایبه تــه وه  كچان 
نه یانده توانى درێــژه  به  خوێندن بده ن، 
ئــه و لــه  قوتابخانه ى كوڕانــدا به رده وام 

بوه  له  خوێندن.
هــه ر لــه  قوتابخانه وه  تێكــه ڵ به  كاری 
ده بێــت،  رێكخراوه یــی  و  سیاســی 
و  شــۆڕش  چاالكــی  به شــدارێكى 
راپه ڕینه كانــى ئه و واڵته ى كردوه ، چ دژ 
به  داگیركه رانى بیانى و چ دژ به  دیكتاتۆر 
له ســه ر  ناوخۆییــه كان،  ســه رۆكه   و 
ئه مــه ش زۆرجــار روبه ڕوى ئه شــكه نجه  
و ئــازار و گرتــن و راوه دونان بوه ته وه ، 
به شــێوه یه ك یه كــه م ژنه  سیاســی بوه  
له و واڵته  كه له  ســاڵی )1971( به هۆی 
كاری سیاســییه وه  خراوه تــه  زینــدان و 

هاوسه ره كه یشی له سێداره  دراوه .
له ساڵی 1952 دا رۆڵی به رچاو ده بینێت 
له گــه ڵ ژماره یه كى ژنــى دیكه ى چاالك 
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◘ نه وژین

ئه گه ر به  ژماره ش له  كۆتایی وه رزی 
هاوین نزیك بوبێتینه وه ، به اڵم له  

گه رمیانى الی خۆمان هێشتا كه شوهه وا 
هاوشێوه ى هاوینه  و كه ش هه ر گه رمه ، 
گه رمای به  تینیش به وه ناسراوه   كه  له  

هه ره  دژ و جێ مه ترسیه كانى پێسته .

بۆیــه  پێویســته  له ســه ر ژنــان كــه وا 
پێســتیان  بــه   تایبــه ت  گرنگییه كــى 
بــده ن و ئه م رێگا و شــێواز و هه اڵنه ى 
كه لــه  خــواره وه  ئامــاژه ى پێده كه یــن 
 )rougemagz( وێبســایتی  لــه   و 
وه رمانگرتــوه ، ره چاو بكــه ن و ئاگایان 

لێی بێت.

1. به كارهێنانى دژه خۆر

دژه خۆر له و بابه ته  بنه ڕه تی و گرنگانه یه  
كــه  پێویســته  ژنان لــه  وه رزی هاویندا 
بــه كارى بێنــن، بــۆ ئــه وه ى مه ترســی 

له سه ر روخساریان دوربخه نه وه .
واباشــه  نیو كاتژمێر پێــش ده رچون و 
به رخۆر كه وتنت، دژه  خۆر له  روخسارت 
بــده ى، هــه روه ك ره چاوى جــۆری دژه  
خۆره كانیش بكه ، چونكه  ئه وانیش نمره  
و شێوازیان هه یه ، ئه گه ر مانه وه ت له به ر 
خۆر نزیك ده بێته وه  له  ساعاتێك، ئه وا 
واباشــه  دژه خۆری )+50( به كاربهێنیت. 
له گــه ڵ ئه مه شــدا به كارهێنانــى كاڵو و 
شــه پقه  گرنگه  بۆ دروستكردنى سێبه ر 

بۆ روخسار.
له گه ڵ ئه مه شــدا ده بێت ئــه وه  بزانن له  
كاته كانــى 10ى به یانى بۆ 3ى نیوه ڕۆ، 
كاته كانــى ترۆپكی گه رمایــه ، بۆیه  له م 
كاتانــه دا واباشــه  خۆمــان نه ده ینه  به ر 

خۆر.
خاڵێكــى تر كه  گرنگه  ره چــاو بكرێت، 
ئه وه یــه  كــه  ئــه و كه ســانه ى كێشــه ى 
كه می ڤیتامین )D(یان هه یه  و پزیشك 
رێنماییان ده كات خۆر لێیان بدات، ئه وا 

دژه  خۆر به كارنه هێنن.

2. ئاگات له  شێداركردنه وه  بێت
له رێگــه ى  پێســت  شــێداركردنه وه ى 
ئــه و كه ره ســتانه ى كه  شــێداركه ره وه ن 
كاره   لــه   یه كێكــه   »مرطــب«، 

پێویسته كان.
باشــترین كاتیش بــۆ شــێداركردنه وه ، 
ئه وكاتانه یــه  كه لــه  گه رمــاو ده رده چین 
دواى خۆشتن، به شێوه یه كه  پێست نه رم 
و ئامــاده  ده بێت بۆ ئه و كه ره ســتانه  و 

سودیشی زۆر لێده بینێت.
شــێداربونى پێســت له هاویــن و وه رزه  
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دا و یه كه میــن یه كێتى تایبه ت به  ژنان 
له ســه ر ئاســتى واڵته كــه  پێكده هێنن، 
ئه مــه ش له پێناو بــره ودان به  مافه كانى 
ژنان له و واڵته  و یه كخســتنى هه وڵه كان 

له و روه وه .
هه ر له و سااڵنه دا په یوه ندی به  ریزه كانى 
پارتى كۆمۆنیستی ســودانه وه  ده كات، 
پــاش ماوه یه كى كه م ده بێتــه  ئه ندامى 

كۆمیته ى ناوه ندیی.
لــه  كۆمه ڵــگا ئیســامیه كان دا زۆرجار 
ئاین ده كرێته  بیانو بۆ چه وســاندنه وه ى 
ژنان و رێگه نه دان به  هاتنه  پێشه وه یان، 
بــه اڵم )فاتمه ( به  پشــت به ســتن به و 

خوێندنــه وه  و به دواداچونانــه ى كــه  بۆ 
مێــژو كردویه تــى، رایه كــى پێچه وانه ى 
هه یه  و وایده بینێت: »ئیســام هه رگیز 
ژنى نه چه وساندوه ته وه ، دژى تێكه ڵبونى 
ژن و پیــاو نییه  و دژی هاتنه  ده ره وه ى 

ژنانیش نییه«.
گرنگترین وێســتگه ى ژیانــى )فاتیمه (، 
ئه و كاته یه  كه ده بێته  ئه ندامى پارله مانى 
به مــه ش   ،1964 له ســاڵی  واڵته كــه ى 
ده بێتــه  یه كه م ژن له  مێژوى رۆژهه اڵتى 

ناوه ڕاست دا ده چێته  پارله مانه وه .
لــه  روى سیاســی و  چاالكیه كانــى چ 
چ لــه  روى رێكخراوه ییــه وه  بــه رده وام 

ده بێــت هه تا ســاڵی 2017 كــه  كۆچی 
دوایــی ده كات، لــه م ماوه یــه دا زیاد له  
به رپرسیارێتیه كى پێسپێردراوه ، له وانه : 
ســكرتێری یه كێتــى ژنانــى دیموكراتی 
كتێبــی  چه ندیــن  هــه روه ك  جیهــان، 
له بــاره ى ژن و سیاســه ته وه  نوســیوه ، 
كــه  هه ندێك له وانه  گێڕانه وه ى ئه زمونى 

خۆی بوه .
له به رامبه ر ئه م كارانه یشی دا، )فاتیمه ( 
چه ندینجار خه اڵتكراوه ، له وانه : خه اڵتى 
نه ته وه یه كگرتــوه كان بــۆ مافی مرۆڤ، 
دكتــۆرای فه خری له  زانكۆی كالیفۆرنیا 
و خه اڵتى ئیبن روشد بۆ فیكری ئازاد.

تریــن  پێویســت  لــه   دا،  گه رمــه كان 
كاره كانه .

3. نا بۆ سابون
واباشــه  خۆت له  به ركارهێنانى ســابون 
بۆ شــتنى ده موچاو و پاككردنه وه ى له  
ماكیــاژ به دور بگــری، چونكه  ســابون 
ده بێته  هۆی وشــككردنه وه ى پێست به  
راده یه كى زۆر، بۆیه  واباشه  پاككره وه ى 
دیكه  به كاربێنیت كه  گونجاو بێت له گه ڵ 

پێستت دا.

4. ئاو واتا ژیان
و  كه مئاویــی  وه ك  شــتێك  هیــچ 
وشــكبونه وه  خراپتر نییه  بۆ پێســت و 
روخســار، به وپێیــه ش لــه  هاویندا زیاد 
له هه ر شــتێك پێویســتیمان بــه  ئاوه ، 
بۆیه  گرنگه  به شــێوه یه كى به رده وام ئاو 

بخۆینه وه .
ده شــتوانین بۆ ئه وه ى ئاوه كه  ســودی 
زیاتر بێت، لیمۆ و پرته قاڵ و زه نجه فیلی 
تێكه ڵ بكه ین، خۆ ئه گه ر به رده ســتیش 
نه بــون، ئــه وا خودی ئاوه كه  به ســه  بۆ 
پاراستنى له ش و پێست له  وشكبونه وه .

5. خواردنى ته ندروست بخۆ
ناكرێــت خواردنى ناته ندروســت بخۆیت 

و چاوه ڕێی پێســتی جوان و ته ندروست 
بكــه ى، چونكه  هه مــو ژه م و خۆراكێك 
كاریگه ریه كانى وه كچۆن به ســه ر به شــه  
ده رده كه وێت،  جه ســته وه   جیاوازه كانى 

ئاواش به سه ر روخساره وه .
واباشــه  لــه م وه رزه دا جه ختــى زۆر له  
خواردنــى ســه وزه  و میــوه  بكه یته وه ، 
ئــه وان به هــۆی پێكهاته كانیــان و بونى 
شله ى پێویســت تیایاندا، رۆڵی زۆریان 
هه یه  له وه ى روخســار و پێست جوان و 

ره ونه قدار ده ربكه ون.

6. ڤیتامین سی رزگاركه ره 
ڤیتامیــن ســی لــه  ڤیتامینــه  گرنگ و 
دۆســته كانى پێسته ، بۆیه  خواردنى ئه و 
خــۆراك و میوانه ى كه  ئه م ڤیتامینه یان 
تێدایه  گرنگه ، هه روه ك به كارهێنانى ئه و 
كه ره ستانه شى كه  له  پێكهاته یان دا ئه م 

ڤیتامینه  هه یه ، سودی زۆرتره .
بۆیه  له كاتــى كڕینی كرێمه  جیاوازه كان 
بۆ روخســارت، واباشــه  ئه وانــه  بكڕیت 
كــه وا ڤیتامیــن ســی لــه  پێكهاته یاندا 
هه یه ، چونكه  ڤیتامین ســی رۆڵی هه یه  
له  بزواندنى ماده ى كۆالجین له  له شــدا، 
كــه  ئه میــش ماده یه كــى بنه ڕه تییه  له  
دره وشــانه وه  و ره ونه قداركردنى پێست 

و روخسار دا.

دژه خۆر له و بابه ته  
گرنگانه یه  كه  
پێویسته  ژنان 
به كارى بێنن

ڤیتامین سی له  
ڤیتامینه  گرنگ 
و دۆسته كانى 

پێسته



)نه وژین( خه اڵتــى )وه دات( بۆ ئازادیی 
رۆژنامه گه ریی به ده ستدێنێت

◘ نهوژین

یهكێكلهدوخهاڵتهكهىمهراسیمی
سێیهمینخهاڵتىشههیدی

رۆژنامهنوس)وهداتحسێن(بۆ
ئازادییرۆژنامهگهریی،دهبهخشرێته

رۆژنامهى)نهوژین(.

رۆژی18ىئاب،لهشــاریســلێمانى،
مهراســیمیدابهشــكردنى»ســێیهمین
ئازادیــی بــۆ )وهدات( خهاڵتــى
رۆژنامهگهریی«بهڕێوهچو،ئهمهشدواى
ئــهوهىوهكرێكخهرانىمهراســیمهكه
ئاشكرایانكرد،هێزهئهمنیهكانىسهر
بــهپارتــىویهكێتىرێگهیــاننهداوه
مهراســیمیســاڵیادیتیرۆركردنىئهو
رۆژنامهنوســهئهنجــامبدرێت،ههربۆیه
بچــوك مهراســیمهكهیان بهناچــارى
كردهوهبۆبهخشینیخهاڵتىئهمساڵی
وهداتحسێنبۆئازادییرۆژنامهگهریی

لهبینایئاژانسهكهلهسلێمانى.
خهاڵتىئهمســاڵبهخشرایهدوالیهنى
رۆژنامــهى یهكهمیــان رۆژنامهوانــى،
)نهوژین(لــهگهرمیان،دهوهمیشــیان

تیمیكهناڵی)NRT(لهبادینان.
لــهبــارهىبهخشــینیخهاڵتهكــهبــه
رێكخهرانــى )نهوژیــن(، رۆژنامــهى
مهراســیمهكهئاماژهیــانبهوهكــردكه
رۆژنامــهى تاكــه نهوژیــن رۆژنامــهى
لــهســنورى تایبهتمهنــدهبــهژنــان
گهرمیــانوســهرجهمســتافهكهىژنن
رۆژنامهوانیــی كارى لهخۆبوردوانــه و
ئهنجامدهدهن،ههربۆیهبهشایســتهى

پێبهخشینیخهاڵتهكهیانزانیون.
ههرلهمهراسیمهكهداسێیهمینخهاڵتى
)وهدات(بــۆئازادیــیرۆژنامهگهریــی
وهداتــهوه شــههید دایكــی لهالیــهن
و )نهوژیــن( رۆژنامــهى بهخشــرایه
لهالیهن)زریــانمحهمهد(رۆژنامهنوس

لهرۆژنامهكهوهخهاڵتهكهوهرگیرا.
وهداتحســێن،رۆژنامهنوسێكى

و بــو بادینــان گهنجــی
ئاژانســى لــه

)رۆژنیــوز(كارىپهیامنێریــیدهكرد،
رۆژى13مانگــىئابــی2016،لهپاش
رفاندنىلهشاریدهۆك،لهرێگهیهكى
دهرهكیپــاشماوهیهكبــهكوژراویی
تهرمهكــهىدۆزرایــهوهكهئاســهواری

پێوهبــو، ئهشــكهنجهى
ى تــه و به

كاتهشــهوه لــهو كهسوكارهكهیشــی،
هیــچ دۆســیهكهى تائێســتا
لێكۆڵینهوهیهكــىئهوتــۆیتێدائهنجام
نــهدراوهوهیچێكلهبكهرانىتاوانهكه

ئاشكرانهكراون.
رۆژنامهیهكــى نهوژیــن، رۆژنامــهى
تایبهتمهندهبهپرســهكانى
رادیۆی ژنان،
دهنــگ

بــهپاڵپشــتیســندوقینیشــتمانىبۆ
دیموكراســیئهمریكــی،لــهگهرمیــان
مانگانهباڵویدهكاتهوهوســهروى)15(
كچــىرۆژنامهنــوسكاریتێدادهكهن،
یهكهمژمارهىلهكانونىیهكهمى2016
باڵوكرایهوهوتائێستاش)33(ژمارهى

لێدهرچوه.
رادیۆیدهنــگ،رادیۆیهكىكۆمهڵگهیی
ئههلیئازادهلهگهرمیان،لهساڵی2010
لهكهالربهدروشمى»رادیۆیهكىئازاد
بۆخزمهتیئازادیی«دهستى
بهپهخشكردوه.

وتارىرۆژنامهى)نهوژين(
لهمهراسیمیوهرگرتنى
خهاڵتىشههیدوهداتحسێن
ئامادهبوانىبهڕێز،ههموالیهكتانبهخێر

بێن..
ئهمڕۆبۆنهیهكىناخۆشــهكهساڵیادی
گهنــج رۆژنامهنوســێكى تیرۆركردنــى
هیــوا لــه پــڕ و دڵســۆز و بوێــر و
دهكهینــهوه،لهوهشناخۆشــتر،ســێ
ســاڵتێدهپهڕێتبهســهرئهوتاوانهو
هێشتانهئهنجامدهرانىئاشكراكراون،
نــهدۆســیهكهشرێڕهوێكــىیاســایی
دروســتوشایستهىگرتوه.لهسهروى
ههموئهمانهشــهوهناخۆشترئهوهیهكه
تهنانهتدهســهاڵتهێندهبێباكهرێگه
بــهئهنجامدانىمهراســیمیســاڵیادی
ئهمــهش نــادات، تیرۆركردنهكهشــى
دهریدهخــاتدۆخــیرۆژنامهوانــیلــه
ههرێمىكوردستانلهچئاستێكدایه.
رێكخهرانــى بهڕێــز، ئامادهبوانــى

مهراسیم..
بــۆئێمــهدهبێتــهشــهرهفێكىگهوره
شــههیدی ئهمســاڵی خهاڵتــى كــه
رۆژنامهنوس)وهداتحسێن(بدرێتبه
رۆژنامهكهمان،ئهمخهاڵتهدڵخۆشــمان
دهكاتبــهوهىبایهخــىرۆژنامهكــهو
ههوڵوماندوبونىستافهكهىبهههند
وهرگیــراوه،بهتایبهتىبۆرۆژنامهیهكى
وهكــوئێمهئــازادولــهكۆمهڵگایهكى
وهكــوگهرمیانكهپڕهلــهئالهنگاریی

سیاسیوكهلتورییوكۆمهاڵیهتى.
هــهروهكئهمخهاڵتههاندهرماندهبێت
بۆئهوهىســورتربینلهبهردهوامبون
لــهكایــهىرۆژنامهوانىوبــرهودانبه
مافهكانــىمــرۆڤوژنــانبهتایبهتى،
ههروهكدهشمانخاتهژێربهرپرسیارێتى
ئهخالقیوپیشهییرۆژنامهوانیهوه،بۆ
ئهوهىچاالكترلــهمهیدانهكهدارۆڵمان

ههبێت.
جارێكــىتــرسوپاســتاندهكهیــنبۆ
بهخشینیئهمخهاڵتهبهرۆژنامهكهمان،
ســهریرێزلهئاســتههموشههیدانى
ئازادییوبهتایبهتشههیدانىقهڵهمو
قوربانیانیكهلتوریچهوتىنێرساالریی

دادهنوێنین.
رۆحی)وهدات(شادبێت.


