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ژنانى سیاسی له  گه رمیان:

گۆڕهپانهكهچۆڵناكهین
ژنان گله ییان له  نۆرینگه  

پزیشكیه كان هه یه 
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هه مو شتێك له باره ى 
نه خۆشى داخورانی ئێسک 

و به كارهێنانى  ده رزی 
چاره سه ر
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 ئەو کۆت و بەندە 
بشکێنن کە چواردەوری 

گرتون
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◘ نه وژین

ئه و ژنانه ى له  بوارى سیاسه ت دا 
له گه رمیان كارده كه ن، باس له وه ده كه ن 

كه  ژینگه ى كاركردنیان له بار نییه  و 
دژایه تیه كى زۆر ده كرێن، سه رباری 

ئه وه ش جه ختده كه نه وه  كه  ئاماده  نین 
گۆڕه پانه كه  چۆڵ بكه ن.

یه كێــك لــه و بوارانــه ى له گه رمیــان دا 
كه متر ژنــان تیایــدا ده ركه وتوه ، كاری 
سیاســی و حزبایه تییــه ، بــۆ ئه مــه ش 
ژنان پاســاو و هــۆكارى خۆیان هه یه  و 
بــاس له وه ده كه ن ده رفه تى پێویســت و 

گونجاویان بۆ نه ڕه خسێنراوه .
له وبــاره وه  )شــەیما جه مــال کوێخــا(، 

ئەندامی دەســتەی کارگێڕی و نوێنەری 
ژنــان  لەمەکــۆی کــەالری بزوتنــەوەی 
گــۆڕان، له میانه ى دیدارێكــى رۆژنامه ى 
)نه وژیــن( دا ده ڵێــت: بــەش بە حاڵی 
خــۆم لــە مــاوەی کارکردنم لــە بواری 
سیاســەتدا زۆر دژایەتی کراوم وهەوڵی 

شکاندن و دور خستنەوەم دراوە.
جه خت له وه شــده كاته وه  كه  ســه رباری 
ئاســته نگه كان، بــه اڵم كۆڵــى نــه داوه  
»چونکــە سیاســەت الی مــن حــەز و 
ئــارەزوە، بۆیە هەرگیــز کۆڵم نەداوە و 

هەمیشە براوە و سەرکەوتوبوم«.
هــاوكات ژنــه  كارگێڕێكــى مه ڵبه نــدى 
گه رمیانى یه كێتى نیشتمانی كوردستان، 
جه خــت لــه و رایه  ده كاتــه وه  و پێیوایه  
كاركردنــى ژنان له  بوارى سیاســه ت دا 

له گه رمیان ئاله نگاری و ئاســته نگى زۆر 
دێته  پێش.

شــیرین شــێخ حســێن، له باره ى هاتنه  
پێشــه وه ى ژنانــى گه رمیــان بــۆ كاری 
سیاســه ت و حزبایه تــى، بــۆ )نه وژین( 
ده ڵێــت: »ژنــان هاتونه ته  پێشــه وه  و 
رێژه كــه  زیادى كــردوه  له چاو ســااڵنى 
پێشــوتر، به اڵم وه ك پێویســت نیه« ، 
پێیشیوایه  ئه و »رێگریی و كۆسپانه ى« 
بۆ ژنان دروســتده كرێت، وایكردوه  ژنان 
ســاردببنه وه  لــه  هاتنه  پێشــه وه یان و 
نه توانن بێنه  ناو ملمالنێ  سیاسیه كانه وه .
ســه رباری ئه و ئاســته نگ و قورســیه ى 
وادیــاره   بــه اڵم  باســده كرێت،  كــه  
پێداگیریــی ژنــان لــه وه ى لــه  بــوارى 
سیاســه ت دا رۆڵیــان هه بێت، وایكردوه  

كه  به ره وپێشــه وه چونێك لــه م بواره دا 
بێتــه  ئاراوه ، ئه مــه ش به تایبه ت له وه دا 
ده ركه وت كه  بۆ یه كه مجار له  پارله مانى 
عێراق، ژنــه  كاندیدێك لــه  هه ڵبژاردنى 
ســاڵی پاردا توانى ســه ركه وتو ببێت و 
ببێت به  ئه ندامى پارله مانه كه ، هه روه ك 
بۆ یه كه مجاریش ژنێك له گه رمیان به بێ 
پشت به ستن به  سیسته مى كۆتا، توانى 

ببێته  ئه ندامى پارله مانى كوردستان.
شــه یما جه مال، له وبــاره وه  رو له  ژنان 
و  تــرس  »بەبــێ  ده ڵێــت:  و  ده كات 
دودڵــی لەو حــزب و بزوتنەوەیە دا کار 
بکەن کــە خۆتان قەناعەتتــان پێیەتی 
و گوێ لە قســەی دەوروپشــت مەگرن، 
بەپێچەوانەوە ئەو کۆت و بەندە بشکێنن 

کە چواردەوری گرتون«.

منااڵنى فڕێدراو له  
گه رمیان چیان لێده كرێت؟

9»»

شێوه كارێك چۆك به  
»كه مئه ندامبون« داده نێت  ««7

خوانی ژنانى گەرمیان
له  مانگی رەمەزان دا       ««6

کچانى رزگارى ده بنه  خاوه ن پيشه                ««3
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◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

به الی )ئه ستێره (وه  تائێستاش رون 
نیه  كه  رۆڵی ئه و له  ژیان دا چیه ، 
له  كاتێكدا هاوڕێ و هاوته مه نه كانى 

خۆی ده بینێت كه  سه رقاڵی خوێندن 
بون و دواجار بون به  خاوه نى 

بڕوانامه  و كارى خۆیان، به اڵم ئه م 
له  سوچی ماڵدا دیل كراوه  و وه كو 
»خزمه تكارێك« مامه ڵه ى له ته كدا 

دەکرێت.

زۆرن،  )ئه ســتێره (  هاوشــێوه كانى 
ئــه وان كچانێكن كه  به هــۆی عه قڵیه تى 
داخــراوى كۆمه اڵیه تییــه وه ، رێگــری له  
هــه ر كار و هه نگاوێكیــان كراوه  به هۆی 
كچبونیانــه وه ، ئه مــه ش وایكــردوه  له و 
ژیــان و ئاســته  رازیــی نه بن كــه  پێی 
گه یشــتون، له كاتێكدا كچانى دیكه  هه ن 
پشــتیوانى خێزانه كانیانه وه ،  كه به هۆی 
توانیویانه  به ره وپێشه وه چون له  ژیانیان 

به ده ست بێنن.
)ئەســتێره(ى ته مــه ن 20 ســاڵ، بــه  
خــۆی  ســه ربورده ى  خه مگینیــه وه  
گێڕایه وه  »بەهۆی ئەو عورف و عادەتە 
عەشــایەریەی کــە لــە خێزانەکەمانــدا 
زۆرم  یەکجــار  رێگریەکــی  ماوەتــەوە، 
لێ دەکرێــت لەبڕیاردان لەســەر ژیانم، 
تەنانەت رێگری ئەوەیشم لێ دەکرێت کە 
جلوبەرگێک بەدڵی خۆم لەبەربکەم یان 
بچمــە جێگەیەک و تێکەڵــی هاوڕێکانم 

ببم«
بەردەوام بو وتی: »تەنانەت خێزانەکەم 
لە خوێندن بێ بەشیان کردم، بەتەواوی 
و  خێزانەکەمەوه یــه   بەدەســتی  ژیانــم 
ئه وانیش کچ بــون لەالیان واتە خزمەت 

کردن «.

)ئەســتێرە( ته نیــا نیــه  لــه م ئــازار و 
كۆژانه ى دا، بەڵکو )چیا(ش نمونەیەکی 

ترە، بگره  چیرۆكى ئه م خه مگینتره .
چیــا، 33 ســاڵ، یەکێکــی تــرە لــە 
قوربانیانــی ئــەو خێزانانــەی ئــازادی 
لەالیــەن  ئــەو  نــادەن.  بەکچانیــان 
لێدەکرێــت،  دڵپیســی  باوکــی  ماڵــی 
دەریــان  لەقوتابخانــە  به وهۆیه شــه وه  
کــردوه  »هەمــو ئــاوات و خەونەکانیان 
لەنــاو بردوم، لەتەمەنێکــی مناڵ دا کە 
16 ســاڵ بوم، بە شودرام بەبێ ئەوەی 

خۆم خواستم لەسەری بێت«.
رێگری کردن لە ئازادی کچان لە بڕیاردان 
دەرونــی  کاریگــەری  ئازاردانیــان،  و 
دروســت دەکات لەســەر ئــەو کچانە و 
واده كات هه م خۆشی له  ژیاندا نه بینن و 

هه میش هه ست به  كه می بكه ن.
هــاوار کەریــم، توێــژەری کۆمەاڵیەتی، 
له وبــاره وه  ده ڵێــت: کۆمەڵگەی خۆمان 
کۆمەڵگەیەکــی داخــراوە، كــه  تیایــدا 
به هۆی دڵپیســیان ئازادیه كى ئه وتۆ به  

كچه كانیان ناده ن.
کــردەوە  جەختیشــی  توێــژەرە  ئــەو 
رێگریه كان له  كچان و پێنه دانى ئازادیی 
ئه وتــۆ بــۆ بڕیــاردان، کاریگــەری زۆر 
خراپ لەســەر دەرونیــان به جێده هێڵێت 
بەرگــە  لــەو  کۆمەڵگــە  »پێویســتە 
دواكه وتوییــه  دەربچێــت و مافــی تەواو 
بەکچان بدرێت، تاکو توانای بڕیاردانیان 

لەسەر ژیانى خۆیان هەبێت«.
به اڵم پرســیار ئه وه یــه : كاتێك ئازادیی 
و پشــتگیریی تــه واو به  كــچ ده درێت، 

ده توانێت چی بكات؟
ره نگــه  چیرۆكــى )خه نــده ( وه اڵمێكى 

گونجاو بێت بۆ ئه م پرسیاره .
خەندە رەحیم ، 21 ســاڵ، دانیشــتوى 
كــه الره ، خــۆی وه كــو كچێكــى ئــازاد 

ئازادیییانسهركوت؟
چیرۆكی ئه و كچانه ى خاوه نى ژیانى خۆیان نه بون

◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح
 

»بیریان لە بارودۆخی نەخۆش 
نەکردۆتەوە«، به م ده سته واژه یه ، 

)ئامینه (ى به ته مه ن گله یی و 
ره خنه كانى خۆی له  نۆرینگه  

پزیشكیه كانى كه الر ده رده بڕێت. ئه و 
كه  له  هۆڵى چاوه ڕوانى نۆرینگه یه ك دا 
بینیمان، له به ر نه شیاوی كورسیه كان 
به  پێوه  وه ستا بو، سه رباری ئه وه ى 

ئازاری زۆریش له  پشتى دا بو.
 

شــێوازی بینی نەخۆش لە نۆرینگەکان 
یەکێکــە لــەو کێشــە دیارانــەی کەبــە 

بەردەوامــی ژنــان نیگــەران دەکات لە 
کاتی سەردانیان بۆ نۆرینگەی پزیشکی 
ژنان، ئه وان بــاس له وه ده كه ن چه ندین 
حاڵه ت هه یه  كه له  نۆرینگه كاندا هه یه  و 
مافی ئه وان پێشێل ده كات و نیگه رانیان 

ده كات.
یەکــەی چاودێــری حکومەتــی خۆجیی 
رادیــۆی  پرۆژه یه كــى  كــه   گەرمیــان، 
ده نگه  به  پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى 
بــۆ دیموكراســی )NED(، مانگانه  له  
بواره كانى په روه رده  و ته ندروســتى دا، 
2 راپــۆرت و به دواداچونى تێروته ســه ل 
باڵوده كاتــه وه ، لــه  دوا راپۆرتــی دا كه  
راپۆرتــى ژمــاره  )19(یــه ، لــه  بوارى 

ته ندروســتى دا بــاس لــه  گرفتەکانــى 
نۆرینگەی پزیشکان ده كات له  گەرمیان، 
كــه  به شــێكى تایبه ت بوه  بــه و تێبینی 
و ســه رنجانه ى ژنانى نه خــۆش هه یانه ، 
هه ربۆیــه  پوخته یه كــى ئــه و راپۆرتــه  

ده خه ینه ڕو.
لــه  راپۆرته كه دا هاتوه: لە ســەردانێکى 
یه كه كه دا بۆ نۆرینگەکانی ژنان پرسیاری 
ئەوه مان لێکردن ئایا پزیشكەکانی ژنان 
بەتەنها نەخۆش دەبینن؟ هەمویان سەر 
ســوڕمانی خۆیان نیشاندا بەوەی ئەوان 
هــەر چــوار بۆ پێنــج کــەس پێکەوەن 

دەچنە ژورەوە.
یەکێــک لــەو ژنانــه ى نه یویســت ناوى 

ژنانگلهییانلهنۆرینگهپزیشكیهكانههیه
باڵوبكرێتــه وه ، وتــی: »چەندیــن جــار 
چومەتــە الی پزیشــکی ژنــان بەهــۆی 
ئەوەی چەند نەخۆشــی دیکە لە ژورەوە 
بوە روم نەهاتوە کێشــەکەم بە تەواوی 

بە دکتۆرەکە بڵێم«.
ئەو نەشی شاردەوە بەدکتۆرەکەی وتوە 
بــا بەتەنها بــم، بەاڵم پزیشــکەکە پێی 

خۆش نەبوە.
نــەوال  )د.  کێشــەیە  ئــەم  لەســەر 
عەســکەر(، پزیشکی پســپۆڕی ژنان و 
مناڵبــون، ده ڵێــت: »راســتە من چوار 
نەخــۆش دەکەمــە ژورەوە، بەاڵم کاتی 
تەواو دەدەم بە هەمویان، نەخۆشی وام 

هەیە ٤٥ دەقە قسەم لە گەڵکردوە«.
کەســێک  »ئەگەریــش  وتیشــی: 
شــتێکی هەبێــت و روی نەهاتبێت الی 
نەخۆشــەکان پێــم بڵێت ئــەوا لەژوری 

شیکارکردن ئەتوانن پێم بڵێت«.
یەکــەی  نەخۆشــانەی  ئــەو  بــەاڵم 
چاودێری قســەی لەگەڵکردن جەختیان 
لەوەکردەوە پزیشــکەکان بەو شــێوەیە 
گوێیــان لێناگرن بۆ باســکردنی کێشــە 

تەندروستیەکانیان.
بــۆ ئــەوەی بزانرێت ئیــدارەی ناوچەکە 
چــی کــردوە بــۆ بەدوداچــون بــۆ ئەم 
گرفتەی ژنــان، قائیمقامی قه زاى كه الر 

قسه  ده كات.
شــەهاب ئەحمــەد، ده ڵێــت: »ئەمــە 
حاڵەتێکی زۆر ناخۆشــە بــۆ نەخۆش، 
چونکە نهێنی نەخۆش ئامانەتە، لەسەر 
ئەم کێشەیە لەگەڵ لیژنەی بەدواداچون 
بۆ نۆرینگەکان قسەدەکەم و رێنمای بە 

لیژنەکە دەدەین«. 
شوێنی چاوه ڕوانی نەخۆشیش بەهەمان 
شێوە کێشەیەکی دیکەی ژنانە لە کاتی 

سەردانیان بۆ نۆرینگەی پزیشکان.
ئامینــە کەریــم، ژنێکــی بــە تەمەن بو 

ئەو ســەردانی پزیشــکی چاوی کردبو، 
بــەاڵم ئــازاری پشــتی بەهــۆی خراپی 
کورســی دانیشــتنەکەی بێزاریکردبــو، 
وتــی: »هەندێک نۆرینگە باشــن، بەاڵم 
بەگشــتی شــوێنی چاوەڕوانی نەخۆش 
لێــرە زۆر خراپە، بیریــان لە بارودۆخی 
نەخــۆش نەکردۆتــەوە، کورســی رەقی 
پالســتیک دانــراوە مــن هــەر ناتوانــم 

لەسەری دابنیشم«.
چاوەروانــی نەخــۆش لــه  نۆرینگــه كان 
کاتژمێــر،   3 دەگاتــە  هەندێکجــار  دا 
وەک )گــواڵن ئەحمــەد( لــە یەکێک لە 
نۆرینگــەکان باســی لێوه ده كــرد، ئــەو 
ئەگەرچــی دوگیانــە و لــە بارودۆخێکی 
بــاش دا نیە، كه چــى چەند کاتژمێرێکە 

لە چاوەڕوانی دایه .
هــۆکاری ئەمــەش ئەوەیە له  به شــێكى 
 ٥0 ســه روى  دا  نۆرینگه كــه كان  زۆرى 
نه خۆش لە یەک رۆژدا له الیه ن پزیشكه وه  
ئه وه یــه :  پرســیار  بــه اڵم  ده بینرێــت، 

پزیشكه كان چۆن فريا ده كه ون؟
د.نەوال عەســکەر، لــه  وه اڵمدا ده ڵێت: 
»راستە ژمارەی ســەردانیکەرم زیاترە، 
بەاڵم نەخۆشــەو منــی هەڵبژاردوە ئیتر 

چۆن جوابی بکەم«.
پســپۆرێکی سیســتەمی تەندروســیش 
پێیوایــه  هیچ پزیشــكێک نیــە بتوانێت 
لــە رۆژێکــدا ئەو ژمــارە زۆری نەخۆش 
ببینێــت و حەقــی هــەر یەکێکیــان بە 

تەواوەتی بدا.
د.گۆران عه بدوڵاڵ، وتیشی : »نەخۆش 
و هاواڵتــی لــە کوردســتان لــە کەرتی 
تایبەتدا وەکو ســەرچاوەیەک تەماشــا 
دەکرێت بۆ بەدەستهێنانی پارە، زۆرجار 
خەڵــک وەکو مــرۆڤ تەماشــا ناکرێت، 
بەڵکــو وەکــو بونەوەرێک بۆ دۆشــینی 

پارە تەماشا دەکرێت«.

بەهۆی ئازادی 
خێزانەکەمه وه  
گه شتم بە 
خەونەکەم

ده ناســێنێت كه  خێزانه كــه ى به رده وام 
پاڵپشــتی بون و ئازادیی پێویستیان بۆ 

فه راهه م كردوه .
وتى: »بەهۆی ئەو ئازادی و رێگەپێدانەی 
لەخێزانەکەمدا بونی هەیە، توانیم بگەم 
بەخەونەکــەم ئەویش خوێندنى به شــى 

وه رزشه  له  زانكۆ«.
ئه و به شــه ى )خه نده ( روی لێكردوه  بۆ 
خوێنــدن، بــه الی كۆمه ڵــگاوه  بوارێكى 
تایبــه ت بــه  كوڕانه ، به اڵم ئــه و چونكه  
خۆی حه زی له و بواره  بوه ، خێزانه كه ى 
پاڵپشــتیان كردوه ، ئه مــه ش وایكردوه  
خۆی به  خۆشحاڵ و سه ركه وتو بزانێت.
به پێچه وانه ى )خه نده (وه ، )چیا( پاش 
ئــه و هه مــو  رێگریــه  و ئــه و ژیانه ى كه  
خــۆی دیاریــی نه كردوه ، زۆر گه شــبین 
نیــه  بتوانێــت هه نگاوێكى وه هــا بنێت، 
به ڵكــو هه مــو ئومێدی خۆی ئێســتا له  
پێگه یاندنى كچه كه ى دا چڕ كردوه ته وه .
به  تۆنێك له  دڵسۆزییه وه  وتى: »ئێستا 
خاوەنــی کچێکــم، هەوڵــدەدەم ببم بە 
دایکێکی باش بۆی و ئەو ژیانە سەختەی 

من تێمپەڕاند، ئه و نه یبینێت«.
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)رۆشنا( کە لە دوکانەکەی دا 
سەرقاڵی چاککردن و رێکخستنی 

ماست و پەنیر بو له نێو به فرگره كه دا، 
هه ستت نه ده كرد هیچ دودڵیی و 

راراییه كى تێدا بێت، دڵخۆش دیاربو 
كه  توانیویه تى وه كو یه كه مین كچ 

له  گه ڕه كه  »میللیه كه یان« دا، 
فرۆشگایه كى تایبه ت به  خۆی بكاته وه .

کچێکــی  ســاڵ،   21 رۆشــنا خه لیــل، 
دانیشتوی گەرەکی نه ورۆز )بەردەسور(
ى شــاری كه الرە، ماوەی دو ســاڵە له  
ته نیشــت ماڵــی خۆیانــه وه ، دوکانێکی 
دانــاوە و ئیشــوکارەکانی خــۆی تیادا 

ئەنجام دەدات.
دانانــی  لەســەرەتاکانی  بــاس  ئــەو 
بــۆ )نەوژیــن(  دوکانەکــەی دەکات و 
وتى: »تاوەکو پۆلــی حه وتى بنەڕەتی 
خوێندومە، بەهۆی بارودۆخێکی لەناکاو 
لەخوێندن دابڕام و نەمتوانی بەردەوامی 

بە خوێندنەکەم بدەم«
بەردەوام بو و وتی: ئەگەرچی نەمتوانی 
بڕوانامــه  بەدەســت بهێنم، بــەاڵم ئه مه  
ماناى ته ســلیم بون نه بــو له الم، به ڵكو 
هه وڵمــدا بتوانم كارێــك بكه م و ئه وه بو 

ئه م دوكانه م دانا.
لــە دوکانەکەیــدا، بابه تــى جوانكاریــی 
كه ره ســته   خــواردن،  »کەمەلیــات«، 
و  شــیره مه نى  مــاڵ،  پێداویســتی  و 

سارده مه نیه كان هه یه .
رۆشنا، لەگەل دایک و باوک و 3 خوشک 

کچێكلهرزگارىدوكانىفرۆشتنىپێداویستیناوماڵهدهكاتهوه

◘ نەوژین، نیگار عومەر 

له نێو ناحیه ى رزگاری دا كچێك 
توانیویه تى فرۆشگایه كى تایبه ت 

به  فرۆشتنى شمه ك و پێداویستی 
ناوماڵه  كه  به  »قاپ و قه چاخ« 

ناوده برێت بكاته وه ، به م كاره ش هه م 
خۆی و خێزانه كه ى خۆشحاڵن، هه م 

كڕیاره كانیش.

ســاڵ،   28 حه ســه ن،  عه زیــز  رازه  
كچێكى دانیشــتوى ناحیــه ى رزگارییه ، 
بــه  پاڵپشــتی خێزانه كــه ى هه ســتاوه  
فرۆشــتنى  دوكانێكــى  به كردنــه وه ى 

كه لوپه لی ناوماڵه .

لــه  دیدارێكــى )نه وژیــن( دا، له باره ى 
چۆنیه تــى  و  كاره كــه ى  بیرۆكــه ى 
جێبه جێكردنیه وه ، ئاماژه ى به وه كرد كه  
پێشــوتر له كارگه یه ك كاریكردوه ، به اڵم 
پاشــان وازی له كاركردن لــه وێ هێناوه  
و بڕیاریــداوه  خــۆی ببێتــه  خاوه نكار، 
هه ربۆیــه  ئــه م بیرۆكه یه ى بــۆ هاتوه  و 

جێبه جێی كردوه .
دانانــى ئه م دوكانه  ئه گه رچی خه ونێكى 
نزیكــه ى  بــه اڵم  بــوه ،  )رازه (  كۆنــی 
10 مانگــه  توانیویه تــى به دیــی بێنێت، 
ئێســتا لــه  فرۆشــگاكه ى دا چه ندیــن 
جۆری كه ره ســته  و پێداویستی و قاپ و 

قه چاخی نێو ماڵی نمایشكردوه .
دانانى فرۆشــگایه كى له وشــێوه یه  و له  

تاڕاده یــه ك  كۆمه اڵیه تــى  ژینگه یه كــى 
پارێــزگار دا، كارێكى مه حــاڵ ده بو بۆ 
ئه و كچه ، ئه گه ر پشــتیوانى خێزانه كه ى 
و له پێش هه موشیانه وه  باوكی نه بوایه .

زۆر  »خێزانه كــه م  وتــى:  له وبــاره وه  
پشتیوان و هاوكارمن، به تایبه تى باوكم 
بــۆ زۆربــه ى ئیشــه كانم هــاوكارم بوه ، 
هەرچەندە کۆمەڵگه رێگربێت، بەاڵم کە 
باوکت لەپشــت بێت، گوێ بە رێگریی و 

قسه كان نادەیت«.
له به رامبه ریشــدا  )رازه (  كاره ى  ئــه م 
كه ســوكار و به تایبــه ت دایــك و باوكی 
خۆشــحاڵ كردوه  و به  شــانازیی ده زانن 

كه  كچه كه یان خاوه ن كارى خۆیه تى.
)رازه (،  باوكــی  حه ســه ن،  عه زیــز 

له وباره وه  بــۆ )نه وژین( وتــى: »ئێمه 
باوەڕمــان بەتوانــای کچەکانــی خۆمان 
هەیــە و هاوکاریان دەبین بۆهەر کارێك 

کچەکانمان بیکەن«.
زیاتر وتى: نەك هه ر بۆ کچەکانم، بەڵکو 
لــە ســااڵنى حەفتاکانیشــدا هــاوکاری 
خوشکەکانیشم بوم کە بە ئازادیی کاری 
خۆیــان بکەن، پێشــتر خەڵکی ســمود 
ئیشــانە  جــۆرە  ئــەو  دژی  )رزگاری( 
بون، بەاڵم ئێســتا دەبینم خۆشبەختانە 
کچانێکــی زۆر دێنە دەرەوە و بەئازادی 

کار دەکەن.
پشتگیریی و ده ستخۆشیه كان بۆ )رازه ( 
هه ر له الیه ن خێزان و كه سوكاره كه یه وه  
نایه ت، به ڵكو موشته ری و كڕیاره كانیشی 

و برای دا دەژی، وتى: »براکانم دوکانی 
خۆیــان هەیــە، منیش خاوەنی ئیشــی 

تایبەت بەخۆمم«.
ئه وه ى وایكردوه  كه  ئیشــه كانى باشــتر 
رابپه ڕێنێت، بونى هاوكاریی و پاڵپشتی 

خێزانه كه ى به تایبه ت باوكێتى.
وتى: »من له  به یانى تا عه ســر له ســه ر 
دوكانه كــه  ده بــم، پاشــان باوكــم دێته  

هاوكاریم«.
نه یشــارده وه  كه  ئه م كاره ى تائێستاش 

له الی هه ندێك له  خزم و كه سوكاره كه ى، 
جێــی خۆشــحاڵی نییه  و ســه ركۆنه ى 
ده كــه ن و داوا ده كــه ن وازی لێبێنێت، 
بــه اڵم ئــه و بــه  پێداگیرییــه وه  ده یوت: 
»نەمهێشتوە قسەکان کارم تێبکه ن«.

له م خاڵه وه ش ده چێته  ســه ر ئه وه ى كه  
به  كچانــى تر بڵێت: »هەر توانایەکتان 
هەیــە کــۆڵ نــەدەن لــه  پیشــاندانى و 
بــەردەوام بــن و متمانه تــان به خۆتــان 

هه بێت«.

به م كاره ى دڵخۆشن.
چیمەن ئەحمەد، یەکێکە لە کڕیارەکانی 
ئه و، بۆ )نەوژین( وتی: ئێمە خۆشحاڵین 
به  بونى ئه م دوكانه  و زۆرجار سه ردانى 

ده كه ین بۆ كڕینی پێداویستیه كانمان.
پــورە حــەالو، لــه  دوره وه  نــاوى ئــه م 
دوكانه ى بیســتبو، بۆیــه  له  گونده كه ى 
)ســۆفی  ده ژێــت  لێــی  كــه   خۆیــان 
مســتەفا(، لەگەڵ نەوەیەکــی دا هاتبو 
بۆ دوكانه كه ى )رازه (. به  خۆشحاڵیه وه  
وتــى: »کچەکەم زۆرجار باســی جوانی 
شــتەکانی ئەم دوکانەی دەکرد، منیش 
وتــم با بچــم چه ند شــتێكم پێویســته  

بیكڕم«.
ئــه م بــازاڕ و ناوبانگــه  باشــه ، )رازه (
ى هانــداوه  به رده وام بێــت له كاره كه ى، 
دیكــه ش  كچانــى  رێنمایــی  هــه روه ك 
ده كات بــه وه ى بتوانــن كاربكه ن. وتى: 
»ئامۆژگاریی من بۆ کچان ئەوەیە ئیش 
بكه ن، به اڵم له  شــوێنێك نا کە رێزیان 
لێ نەگیرا، هه روه هــا هه وڵبده ن خۆیان 

ببنە خاوەن کاری خۆیان«.
)رازه (مــان لــه  گه رمــه ى مامه ڵــه ى دا 
له گــه ڵ )پوره  حه الو( به جێهێشــت كه  
داواى ده كرد خاتری بگرێت له و نرخه ى 
داواى ده كات بــۆ فرۆشــتنى كتریــه ك، 
)رازه (ش بزه یه كی خسته ســه ر لێوی و 

وتى: »قه ینا«.

خێزانه كه م زۆر 
پشتیوان و 
هاوكارمن
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◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل* 

پارێزه رێك باس له وه ده كات كه  یاسا 
هاوشانى پیاوان، هه قیشی به  ژنان 
داوه  بۆ جیابونه وه ، به اڵم زۆرجار 
هۆكاره  كۆمه اڵیه تى و ده رونى و 

خێزانیه كان واده كه ن ژنان خۆیان 
به دور بگرن. هه روه ك ئاماژه  

به وه شده كات كه  كێشه ى جیابونه وه ى 
هاوسه ران له  سنوره كه دا روى له  
زیادبونه ، هۆكاره كانى ئابوریی و 

ناپاكیی هاوسه رێتى، له  پێشه وه ى ئه و 
هۆكارانه یه  كه  هاوسه ران له  یه كدی 

ده كات.

له میانه ى ئه ڵقه یه كى به رنامه ى )كۆمه ڵ( 
دا لــه  رادیــۆی ده نگ كــه  به رنامه یه كى 
هاوبه شى نێوان رێكخراوى وادی ئه ڵمانى 
و رادیۆی ده نگه  و دو هه فته  جارێك بۆ 
تاوتوێكردنى پرسه كانى ژنان پێشكه ش 
ده كرێــت، باس له  حاڵه ته كانى ترســی 

ژنان له  جیابونه وه  كراوه .
لــه م ئه ڵقه یه دا دیدار ســازكراوه  له گه ڵ 
پارێــزه ر: )فاتمــه  محه مــه د(، كــه  له  
دیداره كه دا تیشــكده خاته  ســه ر الیه نى 
یاســایی جیابونه وه ى هاوســه ران و ئه و 
ترســه ى ژنــان هه یانه  لــه  جیابونه وه . 
هه روه ك باســیش له و بنه ما یاســاییانه  
ده كات كــه  لــه  دۆســیه كانى داواكاری 
جیابونــه وه ى ژنان له  هاوســه ره كانیان 

پشتى پێده به سترێت.

* ژن لــه  چ كاتێــك ده توانێــت داواى 
جیابونه وه  بكات؟

به پێــی یاســا ژن و پیــاو وه ك یــه ك 
مافــی داواكردنــى جیابونه وه یان هه یه ، 
جیابونه وه ش دو جۆره : له ســه ر بنه ماى 
زیان و له سه ر بنه ماى ناكۆكی. هه رچی 
په یوه نــدی به  ته اڵقدانــه وه  هه یه ، ئه وا 
به پێی یاســا له ده ســت پیاوانــه ، به اڵم 
ده شتوانرێت به ده ســت ژنانیشه وه  بێت 
بــه و مه رجــه ى پێشــتر هــه ردو ال واتا 
ژن و پیــاو له ســه رى رێككه وتبــن و له  
گرێبه ستى هاوســه رگیرییان دا ئاماژه ى 

بۆ كرابێت.

* له ســه ر چ بنه مایــه ك ژن ده توانێــت 
داواى جیابونه وه  بكات؟

وه ك ئاماژه مــان بــۆ دا دو ئاســت یان 
دو بــوار هه یــه : )زیــان و ناكۆكــی(، 

پارێزه ر )فاتمه  محه مه د(:
ترسی ژنان له  جیابونه وه  كۆمه اڵیه تیه  نه ك یاسایی

بــوارى زیان چه نــد بنه مایه كــى هه یه ، 
له وانــه : ئه گه ر پیاوه كه  ســزا بدرێت به  
به ندكردنێك كه  زیاتر بێت له  3 ســاڵ، 
یــان ئه گه ر بژێوی ژنه كه  نه دات، یاخود 
ئه گه ر ناپاكیی هاوسه رێتى »خیانه ت« 
لــه  ژنه كــه ى بــكات، یاخــود له ســه ر 
توندوتیــژی چ به رامبه ر بــه  ژنه كه  یان 
به رامبــه ر به  مناڵه كانى، له گه ڵ چه ندین 

خاڵی دیكه ش.
هه رچی ناكۆكیشه ، ئه وا پێویسته  به ڵگه  
و شــایه تحاڵی پێویســت هه بێت له سه ر 
دۆخه كه  و له ســه ر ئــه و بنه مایه  دادوه ر 

بڕیار له  دۆسیه كه  ده دات.

* زۆرجار ژنان ده یانه وێت جیا ببنه وه ، 
لــه و بــه اڵم پیاوان  نیــن،  رازیــی 

ا  نــه د تا كا
دادگا بڕیاری 
چی ده بێت؟

ت  كا ئــه و
دادگا بڕیار له  
جیابونه وه یان 
 ، ت ا ه د د
ئه مــه ش 

پاش ئه وه ى كه سێك له  الیه نی ژنه كه  و 
كه سێك له  الیه نى پیاوه كه  راده سپێرێت 
بــۆ ئــه وه ى گفتوگــۆ و راوێــژ بكه ن بۆ 
پێكهاتنــه وه ، ئه گه ر پێكنه هاتنه وه  ئه وا 
دادگا له  كۆتایی دا به  پشــت به ستن به  
سه لماندنى ئه و زیان و ناكۆكیه ى هه یه ، 

بڕیار له  جیابونه وه یان ده دات.

* ئه گــه ر پیــاوان بــه  زۆر و هه ڕه شــه  
رێگریــان لــه و جیابونه وه یه  كــرد، ژنان 

ده توانن چی بكه ن؟
ئه و كاتــه  ژنه كه  ده توانێــت له  دادگاى 
جه زائی و یان توندوتیژی ســكااڵ بكات 

له سه ر ئه و هه ڕه شه  و رێگریانه .

* زۆرجــار ژنــان ناوێــرن جیاببنه وه  و 
زۆرجاریــش باوه ڕیــان به  یاســا نیه  كه  
مافیان بۆ ده ســتبه ر بــكات ئه گه ر جیا 

ببنه وه ، هۆكاره كان چین؟
یاسا ده قێكى جێگیره  و دادگا ناتوانێت 
لێــی البدات، به اڵم بــه رای من زۆرینه ى 
هۆكاره كانى ترسی ژنان له  جیابونه وه ، 
كۆمه اڵیه تییــه ، چونكه  ژنان له  ترســی 
قســه ى خه ڵكى یان قســه ى ده روبه ر و 
خێزانه كانیان جیانابنه وه ، یاخود خۆیان 
هه ندێكجار هه مو شت له  هاوسه ره كانیان 
قه بــوڵ ده كــه ن ته نها له پێنــاو ئه وه ى 

تــه اڵق نه درێــن، له كاتێكــدا تــه اڵق و 
جیابونــه وه  بۆیــه  دانراوه  كــه  كۆتایی 
به كێشــه كان بێنێت و هــه ردوال بتوانن 

دواتر ژیانێكى تر بونیاد بنێنه وه .

* یه كێــك لــه  خه مه كانى تری ژنان له  
جیابونــه وه دا، چاره نوســی مناڵه كانه ، 

یاسا ئه مه ى چۆن رێكخستوه ؟
به پێی یاســا به خێوكردنــى مناڵ له الی 
دایكه  هه تا ته مه نى 18 ساڵ و دواى ئه و 
ماوه یــه  مناڵه كان خۆیان بڕیار ده ده ن، 
به اڵم ئه گه ر ژنه كه  نه یویست مناڵه كانى 
له خــۆ بگرێــت، ئــه وكات دادگا ده یدات 

له كاتێكدا بــه  باوكه كــه .  هــه روه ك 
ن  ڵه كا الی منا ئه گــه ر 
یكه كــه   ا ئــه وا د بــن، 
لــه  به پێــی  یاســا 

هه فته یه كــدا باوكه كــه  بــۆی هه یــه  24 
سه عات ئه و منااڵنه ى له البێت.

ئه گــه ر ئه و ژنه ى كــه  مناڵه كانى له الیه  
هاوســه رگیری دیكه  بكاته وه ، ده توانێت 
مناڵه كانــى لــه ال بێــت بــه و مه رجــه ى 
مێــرده  تازه كــه ى رازی بێــت و ئه ركی 
به خێوكردن و په روه رده كردنى مناڵه كان 

بگرێته  ئه ستۆ.

* نه فه قــه  و خه رجیــی منــاڵ و ژن، 
یه كێكى تره  له  كێشــه كانى جیابونه وه ، 

ئه مه یان چۆن باسی لێوه كراوه ؟
به پێی یاسا نه فه قه ى ژن و مناڵ له سه ر 
پیاوه  و دادگا بڕیاری لێده دات، ئه مه ش 
به  پشــت به ســتن بــه  ره وشــى دارایی 
پیاوه كــه . نه فه قه ى مناڵی كچ به رده وام 
ده بێــت تا ئــه و كاته ى هاوســه رگیریی 
ده كات، هی مناڵی كوڕیش تا ئه وكاته ى 

ده بێته  خاوه ن كار و داهات.

* زۆرتــر ژنان داواى جیابونه وه  ده كه ن 
یان پیاوان؟

هه ردوكیــان، به تایبــه ت ئــه م ماوه یــه  
هه ســت بــه  زیادبونــى جیابونــه وه كان 

ده كرێت.

* هۆكارى ئه م زیادبونه  چیه ؟
زه قــه كان  بــه اڵم  زۆرن،  هــۆكاره كان 
پاشــان  داراییــه ،  الیه نــى  به تایبه تــى 
مه ســه له ى ئــه و كێشــه  و ناپاكیانــه ى 
به هۆی تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كانه وه  دروست 
ده بــن، له گــه ڵ كاریگــه ری میدیا و ئه و 
درامــا و فیلمانــه ى كــه  هــه ن و كار له  

شیرازه ى خێزانه كان ده كه ن.

* زۆرجــار ژنان له  كاتــى مامه ڵه كانى 
گله ییــان  و  ره خنــه   جیابونــه وه دا، 
هه یــه  بــه وه ى خاوه خــاو لــه و كاره دا 
ده كرێــت و پــاش ماوه یه كــى زۆر بڕیار 
لــه  مامه ڵه كانیــان ده درێت، هۆكار چیه  

به رای تۆ؟
دره نگ یه كالیی كردنه وه ى كه یســه كان 
كێشــه كه  لــه  یاســادا نیــه ، به قــه ده ر 
ئه وه ى كێشــه كه  په یوه ندیــداره  به وه ى 
ئیشــی دادگاكان زۆره  و كه یسی زۆریان 
له به رده مدایه ، راییكردنى ئه م ئیشانه ش 
و  فه رمانبــه ر  و  كات  بــه   پێویســتی 

ته نانه ت دادگا و دادوه رى زیاتره .

وادی  رێكخــراوى  تیمــی  ئه ندامــى   *
ئه ڵمانى له  گه رمیان

پارێزه ر )فاتمه  محه مه د( له گه ڵ ئاماده كار و پێشكه شكارى به رنامه ى )كۆمه ڵ( له  راديۆى ده نگ )ژينۆ خه ليل(

به پێی یاسا 
به خێوكردنى مناڵ 
له الی دایكه  هه تا 
ته مه نى 18 ساڵ

 ژن و پیاو 
وه ك یه ك 

مافی داواكردنى 
جیابونه وه یان هه یه
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◘ نه وژین

ئه گه رچی به پێی روپێویه ك زۆرێك له  
ژنانى فه رمانبه ر له گه رمیان پێیانوایه  
رێژه ى جیاكاریی ره گه زی به رامبه ریان 

له  فه رمانگه كانى سنوره كه دا كه مه ، 
به اڵم هاوكات چ خۆیان و چ ئه و 

پێدراوانه ش كه  هه ن، جه خت له وه  
ده كه نه وه  كه  هێز و تواناى ئه وان 

به هه ند وه رناگیرێت له م بواره دا.

به پێی روپێویه ك كه  په یمانگاى كوردیی 
بۆ هه ڵبژاردن لــه  چوارچێوه ى پرۆژه ى 
دیموكراســی خۆجێیه تــى لــه  گه رمیان 
ئه نجامــى داوه ، ژنانــى فه رمانبــه ر را و 
بۆچونــى خۆیان له ســه ر رۆڵ و پێگه ى 
لــه  فه رمانگه كانــى ســنوره كه   ئــه وان 
پێیوایه   خســتوه ته ڕو، چاالكوانێكیــش 

كه  به پێــی رێكه وتنامه  نێوده وڵه تیه كان 
كه  عێراق پێــوه ى پابه نده ، ده بێت ئه و 

رۆڵه ى ده درێت به  ژنان زیاد بكرێت.
روپێویه كه  كه  ساڵی 2015 ئه نجامدراوه ، 
تیایدا به دواداچونى كردوه  بۆ ئه وه ى كه  
تاچه نــد ژنانى فه رمانبه ر له  پۆســت و 
بایه خیــان  و  گرنگــى  دا  پێگه كانیــان 
پێــدراوه ، یاخــود به پێچه وانــه وه  نه ك 
گرنگييــان پێنــه دراوه ، به ڵكو رێگری و 

رێژه ى جیاكاری ره گه زی و ده رفه ت دان به  ژنان له  گه رمیان دا چۆنه ؟
»ده بێت بایه خی زیاتر به  پێگه ى ژنان له  حكومه ت دا بدرێت«

◘ نه وژین، سازان مسته فا

شەیما جه مال کوێخا، بڕوانامه ى 
ماسته رى له كشتوكاڵدا هه یه  و 

مامۆستایه  له  په یمانگاى ته كنیكی 
كه الر، یه كێكه  له  كچه  دیاره كانى 

سنورى گه رمیان له كارى حیزبی دا 
و ئێستا ئەندامی دەستەی کارگێڕی 
و نوێنەری ژنانه  لەمەکۆی کەالری 

بزوتنەوەی گۆڕان.

له  دیدارێكى )نه وژین( دا، قســه  له سه ر 
رۆڵ و به شــداری ژنــان له كارى حزبی و 

سیاسی دا ده كات له  سنوره كه .

*رۆڵــی ژنــان لەنــاو حــزب دا چۆنه  و 
تاچەند گرنگیان پێدەدرێت؟ 

ژنــان خۆیــان رۆڵــی خۆیان لــە هەمو 
کایەکانی ژیان دیاری دەکەن. ئێستاش 
ژنــان رۆڵــی بەرچاویــان هەیە لــە ناو 
زۆربــەی حزبە سیاســیه كان دا، هەر لە 
حزبــە بنەماڵەیــی و تەقلیدیەکانەوە تا 
پارتە سۆسیال دیموکرات و ئۆپۆزسیون 

و ئیسالمی و عیلمانیه كان.

* كه واتــا بۆچی بونى ژنان له  پۆســته  
بااڵكاندا كه م و سنورداره ؟

دوا كەوتویــی باری کۆمەاڵیەتی و که می 
بەرهەمهێنان لە واڵتانی لە بابەت ئێمەوە 
هەمیشــە رێگر بوە لە بەشداری کردنی 
ژنــان لــە کایــەی سیاســی دا، لەگەڵ 
ئەوەشــدا لەبــەر لێهاتوی و شــارەزایی 
ژنان و به ده ستهینانی بڕوانامە لە بوارە 
کۆمەاڵیەتیــەکان،  چاالکیــە  جیاکانــی 
ده بینیــن ژنان لــە پۆســتەكانى ناوەند 
و خــوارەوە وجودیان هەیــە، بەاڵم  لە 
پۆســتە بــااڵکان گرنگــی ئەوتۆیان پێ 
نــەدراوە و بواریان بۆ نەڕەخســاوە كه  
لە لوتکــەی دەســەاڵتی حزبەکانیان دا 

توانای خۆیان دەرخەن. 

* به وپێیــه  بێــت تــا چه نــد ده رفــه ت 
بــه  ژنــان ده درێت بــۆ كارى حزبی یان 
به پێچه وانه وه  تاچه ند دژایه تى ده كرێن؟

لە راســتیدا ئەوەنــدەی ژنــان دژایەتی 
یەکتــر دەکەن نیــو ئەوەنــدە رەگەزی 
بەرامبــەر دژایەتی ژنان ناکەن! بەش بە 
حاڵی خۆم لە ماوەی کارکردنم لە بواری 
سیاســەتدا زۆر دژایەتی کراوم و هەوڵی 
دراوە،  خســتنەوەم  دور  و  شــکاندن 
بــەاڵم چونکە سیاســەت الی من حەز و 
ئــارەزوە، بۆیە هەرگیز کۆڵــم نەداوە و 

هەمیشە براوە و سەرکەوتوبوم.

* قســه یه ك هه یه  كه  ده ڵێت به شداری 
ژنان له  حزب دا زۆرتر بۆ روكه شه ؟

ژنــان لە زۆربەی ئۆرگانــە حزبیەکان دا 
کار دەکــەن و رۆڵــی بەرچاویان هەبوە 
بەرەوپێشــبردنی  و  سەرخســتن  لــە 
حزبەکانیــان، ئــه وه  نیه  ژنــان ئه ندامى 
ســه ركردایه تی و جڤات و مه كۆ و لق و 
مه ڵبه نده كانن و كاری سیاسی ده كه ن؟ 
ئیتر بۆ دەبێت بونیان روکەشــانه  بێت؟ 
بــه اڵم ده توانین بڵێین هیشــتا ژماره  و 

به شداریكردنیان وه كپێویست نیه .

* كه واتــا با پرســیاره كه  به وشــێوه یه  
بكه ینــه وه : ئــه و ژنانــه ى لــه  حزبــدا 

كارده كه ن، تاچەند خاوەن بڕیارن؟
لــە لوتکــەی هــەرەم نەبیــت  ئەگــەر 
ئــەوە بڕیارەکانت کاریگــەری ئەوتۆیان 
نابێــت، چونکە لە کۆتایــدا راوبۆچونی 
هەمــو ئۆرگانــەکان گەاڵڵــە دەکرێت و 
پڕۆژەیەکی گشــتگیری لــێ دەردەچێت 
کە هەردو رەگەز پێشــنیاریان کردوە و 
لە بەرژەوەنــدی حزبەكانیان و خزمەتی 
کۆمەڵگا بشــکێتەوە. من وەک خۆم لەو 
ئۆرگانەی کە کاری تێدا دەکەم هەمیشە 
پێشــنیارەکانم بــە هەنــد وەرگیراون و 
کاریان لەســەر کــراوه  و بەگرنگیەوە لە 

راو بۆچونەکانم روانیویانە. 

شەیما جه مال کوێخا:
کۆمەڵگا کاری سیاسی بۆ ژنان بە رەوا نابینێت 

ئێــوه ى  بــۆ  کۆمەڵــگا  تێڕوانینــی   *
كادیرانى ژن له  حزب دا چۆنە و تاچەند 

ئەو تێڕوانینەتان بەالوە گرنگە؟
بەداخەوە کۆمەڵگای کوردی بە گشــتی 
و ناوچــەی گەرمیان بەتایبەتی هێشــتا 
نەگەشــتونەتە ئــەو ئاســتەی کە کاری 
سیاســی بۆ ژنان بــە رەوا ببینن و الی 
زۆربــەی هەرە زۆری تاکەکان کارکردنی 
ژنان لەبــواری سیاســەتدا رێگە پێدراو 
نیــە، بــه اڵم مــن لەوەتــه ی کار دەکەم 
لە بــواری سیاســەتدا هەرگیــز گرنگیم 
بــە گوشــاری ئەو کەســانە نــەداوە کە 
دەیانەوێــت رۆلــی ژن کەنارگیر بکرێت، 
ئــەوەی بەالمەوە گرنگ بوە کە زۆربەی 
تاکەکانی خێزانەکەم پشــتیوانم بون لە 
کارکردنم و هەرگیز رێگریان لێ نەکردوم 
و بە پێچەوانەوە هاندەرم بون، ئەمه ش 
الی مــن گرنگتــر و دڵخۆشــکەر تر بوە 
نەک تێڕوانینە سەقەت و روخێنەرەکانی 

تر. 

* كه وایا له م سۆنگه یه وه  ئەزمونی كارى 
سیاسی خۆت چۆن هەڵدەسەنگێنى؟

بەســەرکەوتوی دەبینــم، بــەو پێیــەی 
هــەر لــە تەمەنــی زۆر مناڵیــەوە کاری 
حزبــی و سیاســیم کردوە، لــە تەمەنی 

15 ســاڵی پەیمانــگای کادیرانــم تەواو 
کردوە، زۆربەی قۆناغەکانی رێکخستنی 
حزبیم بڕیــوە و توانیومە رۆڵی بەرچاو 
بگێڕم لە سەرخستنی بەرنامەی سیاسی 

حزبەکەم لە ناوچەکەی خۆم.

*پێشــنیازت بــۆ ژنــان چیــه  ئه گــه ر 
بیانه وێت کار لە رێکخســتنە حزبیەکان 

دا بكه ن؟

پێشنیارم بۆ ژنان  ئەوەیە کە سیاسەت 
حەز و ئارەزوە وەک هەر کارێکی تر کە 
دەیکــەن، ئەگەر حــەز و ئارەزوتان لەو 
کاره دا هەیــە ئەوە بەبێ ترس و دودڵی 
لــەو حزب و بزوتنەوەیــە کار بکەن کە 
خۆتــان قەناعەتتان پێیەتــی و هەرگیز 
گوێ لــە قســەی دەوروپشــت مەگرن، 
بەپێچەوانەوە ئەو کۆت و بەندە بشکێنن 

کە چواردەوری گرتون.

ئاسته نگ له  پێشیاندا هه یه ؟
ئــه و  ته وه ره كانــى  لــه   یه كێــك  لــه  
روپێویه دا، پرســیاری ئه وه  ئاراســته ى 
ژنانى فه رمانبــه رى گه رمیان كراوه ، كه  
تاچه ند ئاماده یی و به شــداریی ژنان له  
فه رمانگه كاندا باشه  و گرنگیی پێدراوه ؟
 )%42( به نزیكــه ى  ژنــان  له وه اڵمــدا 
بــه   كــه   به وشــێوه یه یه   وه اڵمه كه یــان 
راده یه كــى بــاش ئاماده ییــان هه یــه  و 

گرنگییان پێدراوه  له  فه رمانگه كاندا.
لــه  ته وه رێكى دیكــه ، پرســیاری ئه وه  
لــه  ژنانــى فه رمانبه ر كــراوه  كه  ئایا به  
هــۆكارى ره گه زیی، جیاكارییان له گه ڵدا 

ده كرێت له  فه رمانگه كانیان دا؟
لــه  وه اڵمدا زۆرینه ى ژنان كه  رێژه كه یان 
)29%(ه ، پێیانوایه  به  كه می جیاكاریان 
له به رامبــه ردا ده كرێت، بــه اڵم )%27(
یان پێیانوایــه  زۆر جیاكاریان به رامبه ر 
ده كرێــت، له م نێوه نده شــدا )22%( به  
مامناوه ند و )17%( به  هیچ و )5%( به  

نازانم وه اڵمیان داوه ته وه .
به اڵم وادیاره  ئه م گه شبینیه ى ژنان، له  
ئه رزی واقیع دا و له  روى گرنگیپێدانیانه وه  
پێكردنیــان  به شــداریی  هه روه هــا  و 
لــه  پۆســت و پلــه  و به رپرســیارێتى 
لــه  جومگــه  جیاوازه كانــى ده ســه اڵت 
و به ڕێوبردنــدا، ره نگــی نه داوه تــه وه ، 
چونكه  به  پێی به دواداچونێكى پێشترى 
رۆژنامــه ى )نه وژیــن(، هه تــا كۆتایــی 
مانگى ئــادارى ئه مســاڵ، له كۆی زیاتر 
لــه  )77( پۆســتى به ڕێوبه رى گشــتى 
و به ڕێوبه رى دامــوده زگاى جۆراوجۆری 

حكومی له گه رمیان، ژنان ته نها له  )9( 
پۆســتیان دا بونیان هه یه  و به رپرســی 

یه كه من.
ئــه م گرنگیپێنه دانه ، له  روپێویه كه شــدا 
ژنــان جه ختیان لێكردوه تــه وه ، چونكه  
وه كخۆیان ئاماژه یــان بۆ داوه ، )%35(
یــان پێیانوایــه  راده ى ده رفه ت دان به  
ژنان بۆ وه رگرتنى پۆست و پله ى بااڵ له  
فه رمانگه كانى ســنوره كه دا مامناوه نده ، 
كــه   پێیانوایــه   هــه روه ك )24%(یــان 

ده رفه تپێدانه كه  كه مه .
ئه م خاڵه  چاالكوانێكى ژنانیش جه ختى 
لێده كاتــه وه  و ئامــاژه  بــه وه ده كات كه  
ده بێت حكومــه ت پالنی هه بێت بۆ ئه م 
بواره  كه  ئێستا واپێناچێت وه كپێویست 

هه یبێت.
ڤیــان ســابر، چاالكی بــوارى ژنان، به  
)نه وژیــن(ى وت: به پێــی رێكه وتنامــه  
له پێشــی  و  نێوده وڵه تیــه كان 
هه مویانه وه  رێكه وتننامه ى )سیداو( بۆ 
به ره نگاربونه وه ى جیاكاری ره گه زی كه  
عێراقیش واژوى له سه ر كردوه ، پێویسته  
به ره نگاربونــه وه ى  لــه   جگــه   واڵتــان 
جیــاكاری ره گه زی، بره و به  به شــداریی 

ژنانیش بده ن.
وتیشــی: به پێی ئامــاژه كان ئه م رێژه ى 
رۆڵبینینه ى ژنان له  حكومه تى خۆجێی 
گه رمیاندا وه كپێویســت نییه  و دیاریش 
نیه  كه  هیچ به رنامه یه ك بۆ بره ودان به م 
الیه نــه  هه بێت، هه ربۆیه  ده بێت بایه خی 
زیاتــر به  پێگه ى ژنان لــه  حكومه ت دا 

بدرێت.

راگه ياندنى گروپێكى فشار بۆ به شداريپێكردنى ژنان له  كابينه ى نوێى حكومه ت دا

گرنگیم بە گوشاری 
ئەوانە نەداوە 
دەیانەوێت ژن 
کەنارگیر بکرێت
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◘ نەوژین، ئەسما کەریم

»گرنگیەکی تەواو بە ئامادەکردنی 
خوانی بەربانگ دەدەم، چونکە 

هەموان برسین و تامەزرۆی خواردنێکی 
خۆشن، زیاتریش ئەو خواردنانە 

دروست ئەکەم کە بۆ تەندروستی باش 
و گونجاون« .

ئەمە قسەی )ئاشنا(یە کە لە 
بەربانگدا سفرە بۆ خێزانەکەی 

دەڕازێنێتەوە.

بــه رده وام یه كێــك لــه و بابه تانــه ى له  
ره مــه زان دا جێی گرنگییــه  به تایبه تى 
بــۆ ژنــان، خوانى به ربانگــه ، كه  تیایدا 
هه مو هونه ر و شــاره زاییه كى خۆیان له  
دروســتكردنى خواردنــى جۆراروجۆر و 

رازاندنه وه  و جوانكاریی و دروستكردنى 
شیرینی و هاوشێوه كانى دا ده خه نه گه ڕ.
خۆگرتنــەوە  تــەواو  رۆژێکــی  دوای 
و  خــواردن  هیــچ  نەخواردنــی  و 
خواردنەوەیەک، گرنگە خانمان بزانن چ 
خۆراکێــک بۆ بەربانگ ئامــادە دەکەن، 
هــەروەک چ خواردنێک بە شــای ســەر 

سفرەکانیان دەزانن.
جیاواز له  رۆژانى دیكه ، خوانى ره مه زان 
بــه وه  ناســراوه  كــه  چه ندیــن جــۆری 
خواردن و خواردنه وه  و میوه  و شیرینی 
له خــۆ ده گرێــت، له گه رمیانیش یه كێك 
له و خواردنانــه ى ژنان گرنگیی تایبه تى 

پێده ده ن، سوپ یان شۆربایه .
لیــا محەمــەد، ژنــى ماڵــه وه ، له باره ى 
ئاماده كارییه كانى بۆ خوانى ره مه زانان، 
بــۆ )نەوژیــن( قســە دەکات، دەڵێت: 

»جیــا لــە خورما و ئــاو، هەمو رۆژێک 
دروستکردنی سوپ بەسەرەکیترین شت 

دەزانم«.
ئه و جۆره  ســوپه ى كــه  )لیا( ئاماده ى 
ده كات، زۆربه ى كات له  نیسك دروست 
ســەوزە  ئەمەشــدا  لەگــەڵ  ده كرێــت، 
و میــوە له  بیــر نــاكات و بەیەکێک لە 
خۆراکە گرنگەکانی بەربانگی دەزانێت.

له گــه ڵ گرنگییدانى تایبه ت به  ســوپ، 
بــه اڵم برنــج وه كــو شــای خواردنه كان 
ده مێنێتــه وه  و كــه م ســفره ى مااڵنــى 
گه رمیان هه یه ، ئه م خۆراكه  ره نگ سپیه  

تیایدا نه دره وشێته وه .
لیــا، له وبــاره وه  ده ڵێــت: »زۆرینــه ى 
ئێوارەكان برنج و شله  ئاماده  ده كه م«.
دروســت کردنی خــواردن چەند  گرنگ 
بێــت، رازاندنەوەشــی به هه مانشــێوه  و 

بگــره  زیاتریــش، گرنگ و جێــی بایەخ 
پێدانە بــەالی ژنانه ، ئــه وان وه كخۆیان 
مه به ســتیانه   ده كــه ن،  بــۆ  هێمــاى 
له پاڵ خــۆش تامی دا، خوانەكەشــیان 

بەجوانترین شێوە ئامادە بێت.
ئاشتی شەهاب، دەڵێت: »دروستکردنی 
خــواردن چەند پێویســت بێت بۆ کاتی 
ئەوەنــدە  رازاندنەوەکەشــی  بەربانــگ، 
گرنگە، چونکە وات لێ دەکات ئیشتیهای 
خواردنت زیاتر ببێت و بتوانی به  باشیی 

و ئاسوده یی بيخۆیت«.
بەشــێکی تر لەژنان لەپاڵ ئامادەکردنی 
خواردنــدا، حەزیــان لێیــە شــيرینیش 
دروســت بکەن،  لەبەر ئەوەی خوانەکە 

زیاتر قەرەباڵەغ و رازاوە بێت.
ســۆما ســەعید، بۆ )نەوژین( دەدوێت: 
»ئه گەر هەمو رۆژێك شــیرینی دروست 

نەکەم، ئــەوا زۆربەی رۆژەکان ئامادەى 
دەکەم، چونکــە خۆم و خێزانه کەم زۆر 

حەزمان لەشیرینیە«.
لەگەڵ ئــەوەی چەنــد کاتژمێرێکی زۆر 
بــەرۆژو دەبیــن و ناتوانيــن هیچ بخۆین 
و بخۆینــەوە، هەر بۆیە گرنگترین شــت 
ئەوەیــە کەبزانین ئەو خۆراکەی لەکاتی  
رۆژوشــکاندندا دەیخۆین تــاچ رادەیەک 
تەندروســتە، ئاخــۆ تــا چەنــد بــەالی 

ژنانەوە خواردنی تەندروست  گرنگە؟
شــەهال حســێن، له وه اڵمدا وتــی: »لە 
بەربانگــدا ئەو خواردنانــەی ڤیتامینیان 
تێدایــە وەک ســەوزە و میــوە دادەنێم 
لەگەڵ نیســکدا، چونکە مادەی ئاسنی 
تێدایــە و جۆرە شــلەمەنیەکانی تریش 
ئامادە دەکەم، ناکرێت هەمیشــە شــتی 

چەور و شیرین بخۆین«.

◘ نەوژین، چرۆ حه سه ن

هه مو دوانیوه ڕوانێك، )نه زیره ( و 
)جه یران( پاش ته واوكردنى ده وامى 
فه رمیان و پشودانێكى كورت، به ره و 
ده رمانخانه كه یان به ڕێده كه ون، له وێ 

سه رقاڵی پێدانى ده رمان ده بن به  
كڕیاره كان، كه  زۆرینه یان ژنن.

)نەزیرە سابر سلێمان(، 42 ساڵ، لەگەڵ 
)جەیران حه ســه ن عه بدولرەحمان(، 30 
ســاڵ، له  شــاره كه یاندا )كفری( ماوه ى 
چه ند ساڵێكه  ده رمانخانه یه كیان به ناوى 
له كاتێكــدا  كردوه تــه وه ،  )شــار(ه وه  
بونى ده رمانخانه ى هاوشــێوه ، پێشــتر 
لــه  شــاره كه یاندا زۆر ده گمــه ن بــوه . 
له بــاره ى پاڵنه ره كانــى كردنه وه ى وه ها 
هێماى  )نه زیــره (  ده رمانخانه یه كــه وه ، 
به وه كــرد كــه  به وپێیــه ى هه ردوكیــان 
له نه خۆشــخانه ى گشــتى شــاره كه یاندا 
په رســتارن، ئاگادارى ئــه و داواكارییه ى 
بــه وه ى  بــون  شــاره كه یان  ژنانــى 
ده رمانخانه یه كــى ئه هلــی بونى نیه  كه  
ژنان به ڕێوه ى ببه ن و له كاته كانى دواى 
ده وام و بــۆ وه رگرتنى چاره ســه ر روی 

تێبكه ن.
ئه گــه ر قه یرانــى دارایی زیانــى بۆ زۆر 
كه س و بوار هه بوبێت، ئه وا ســوده كه ى 
بــۆ ئــه و دو ژنه  ئه وه بوه  كــه  هانیداون 
له گــه ڵ بونى كاتێكى زۆرتر دا، ده ســت 
بــۆ ئه نجامدانى پرۆژه یه كــى تایبه ت بۆ 
خۆیــان ببــه ن، ئه وه بو له دواى ســاڵی 
ده رمانخانه یه یــان  ئــه م  )2014(وه  
كردوه تــه وه  و مۆڵه تــى فه رمییــان بــۆ 

وه رگرتوه .

خوانی ژنانى گەرمیان له  مانگی رەمەزان دا

قه يرانى دارايى 2 ژن له  كفرى ده كاته  خاوه ن پرۆژه         

بەهــۆی  وتــى:  له وبــاره وه   جه یــران، 
قەیرانى دارایی و بایکۆتەوە، ماوەیەکی 
زۆر لەماڵــەوە بوین، بێــکاری بێتاقەتی 
ئــەم  بڕیارمانــدا  بۆیــە  کردبویــن، 

دەرمانخانەیە دابنێین.
ئه وه ى وایكردوه  پرۆژه كه یان سه ركه وتو 
بێت و   خۆشحاڵيان بكات، ئه و پێشوازیه  

باشه یه  كه  لێیان كراوه .
)نه زیــره (، له وبــاره وه  ده ڵێــت: ژنــان 
به گشــتى بۆ خســتنه ڕوى نه خۆشــی و 
پێداویســتیه  ته ندروســتیه كانیان باشتر 
ده بــن،  حاڵــی  هاوڕه گه زه كانیــان  لــه  
بۆیه  له دواى دانانى ئــه م ده رمانخانه وه  
و  كردویــن  ســه ردانیان  زۆر  ژنانێكــى 

ده ستخۆشییان لێمان كردوه .
ئه گــه ر ئــه م كاره  لــه  روی پیشــه یی و 
داراییه وه  سودی بۆ ئه و دو ژنه  هه بوبێت، 
ئه وا نایشــارنه وه  لــه روی دیكه وه  كاری 
له ســه ر ژیانیــان كــردوه ، به تایبه ت له  
كۆمه اڵیه تیه كانــه وه ،  په یوه ندیــه   روى 
به اڵم وه كخۆیان هێمایان بۆ كرد، هه مو 
هه وڵێكیــان داوه  بــۆ ئــه وه ى بتوانــن 

هاوســه نگییه ك له نێوان ده وامى فه رمی 
و ده وامــى ده رمانخانه كه یــان و ژیانــى 

تایبه تى و خێزانى خۆیاندا رابگرن.
هــه ر ســه باره ت بــه  ژیانــى خێزانــى، 
تێبینــی  و  ره خنــه   ژنــان  بــه رده وام 
ئه وه یــان هه یــه  كــه  زۆرجــار بیرۆكه  و 
ئیــراده ى به هێزیان هه یــه  بۆ كاركردن، 
بــه اڵم خێــزان و ده وروبه ریــان رێگه  به  
جێبه جێكردنى نــاده ن، كه واتا الی ئه م 

دو په رستاره  ره وشه كه  چۆنه ؟
)جه یران(یشــه وه   به نــاوى  )نه زیــره ( 
وه اڵمى دایه وه  كه  هاوســه ره كانیان زۆر 
پاڵپشت و هاوكاریانن، ئه مه ش وایكردوه  
كــه  بتوانن ئه و ماوه یــه  به رده وام بن له  

كاره كه یان دا.
بــه اڵم ئایــا رای خــودی ژنان له ســه ر 
كردنــه وه ى ئــه م ده رمانخانه یــه  چیه  و 

چۆنی هه ڵده سه نگێنن؟

)میدیــا حەســەن(، ژنێكى دانیشــتوى 
كفریه ، له وه اڵمدا وتى: »زۆر دڵخۆشــم 
بەبونی دەرمانخانەیەکی لەم شــێوەیە، 
چونکــە دەتوانین بەبێ هیچ شــەرمێک 
کێشــەکانی خۆمانیان بــۆ باس بکەین، 
ســەرەڕای ئەمەش بەشــێوەیەکی جوان 
مامەڵەمــان لەگــەڵ دەکــەن، زۆربەمان 
رێگایەکــی دور دەبڕین تەنها بۆ ئەوەی 

بگەین بەم دەرمانخانەیە«.

 له دواى دانانى 
ئه م ده رمانخانه وه  

ژنانێكى زۆر 
سه ردانیان كردوین
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◘ نه وژین

چیرۆكى کۆژانی كچانی كورد، له  
واڵتى دانیمارك نوسه ره كه ى ده كات به  

ژنى ساڵ، ئه ویش ده ڵێت: من هیچم 
نه كردوه  جگه  له  نوسینی كتێبێك.

رۆمانــی  نووســه ری  عومــه ر،  ســارا 
»مردوشــۆر«، لــه  دانیمــارك خه اڵتی 
ژنی ساڵی پێ به خشرا، به مه ش ده بێته  
یه كه میــن ژنــى كــورد له  مێــژوى ئه و 
واڵته  و ته نانه ت له ســه ر ئاستى جیهان، 

خه اڵتێكى هاوشێوه  به ده ست بێنێت.
ئه م خه اڵته  بۆ )ســارا عومــه ر( یه كه م 
خه اڵت نیه ، چونكه  ئه و ســاڵێك پێشتر 
خه اڵتــى )ژنــى بوێــر(ى لــه  واڵته كه ى 

خۆی دا )دانیمارك( به ده ستهێنا.
چیرۆكــى ناوبانــگ و بوێریی ئــه م ژنه  
نوســه ره ى كورد، پــاش باڵوكردنه وه ى 
رۆمانه كه ی له  كۆتاییه كانى ساڵی 2017 
دا ده ســتپێده كات. لــه و رۆمانه ى دا كه  
ناوى )مردۆشــۆر(ه ، )ســارا( تیشــك 
ده خاتــه  ســه ر ژیانى مرۆڤانــى كورد و 
به تایبه تى ژنان، ئه و كۆژان و ئازارانه یان 

ده گوێزێته وه  بۆ خوێنه ر كه  ده یچێژن.
رۆمانه كــه  تائێســتا به زمانــى كوردیــی 
به رده ســت نییــه ، بۆیــه  بۆ باســكردن 
لــه  ناوه ڕۆكه كه ى، ده بێــت بگه ڕێینه وه  
بــۆ خــودى نوســه ر، كه لــه  دیدارێكــى 
كه ناڵی )كوردســتان 24( باس له  هێڵه  

گشتیه كانى كاره كه ى ده كات.
له وبــاره وه  ده ڵێــت: رۆمانه كــه  باس له  
دو له  دیارترین ئه و كاره ســاتانه  ده كات 
كــه  به ســه ر كــوردا هاتــون )ئه نفــال 
لــه و  بــاس  هــه روه ك  هه ڵه بجــه (،  و 
خورافیاتانه  ده كات كه  كۆمه ڵگا پێوه ى 
گیرۆده یــه  به تایبه تــى ژنــان، له وێنه ى 
په نــا بــردن بۆ بــه رد و كێلــى قه بر به  

پاساوى كردنه وه ى گرێی به ختیان.
ئــه م رۆمانه  له گه ڵ باڵوبونــه وه ى دا له  

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

ئه و بارودۆخه  ته ندروستى و 
جه سته ییه ى )ئه فراح(ى تێدابوه ، 

رێگه ى نه داوه  زۆر تواناى خۆی پیشان 
بدات و زۆر هیوا و حه زى خۆی 

به دی بێنێت، به اڵم له به رامبه ریشدا 
واینه كردوه  هیوابڕاو و ره شبین بێت، 

به ڵكو توانیویه تى په ره  به  به هره  
و تواناكانى خۆی بدات و ئێستاش 

یه كێكه  له  كچه  شێوه كاره  ناسراوه كانى 
گه رمیان.

ئه فــراح ئیبراهیــم، 40 ســاڵ، کچێکــی 
دانیشــتوی شــاری کــەالرە، ئەگەرچی 
خاوەن پێداویســتی تایبەتە و ناتوانێت 
بــه  بێ عه ره بانه كه ى بڕوات، بەاڵم ئه مه  
وای نه كردوه  حەز و خولیاكانى بۆ كارى 

هونه ریی بخاته  الوه .
به هره كه یــه وه ،  ســه ره تاى  له بــاره ى 
)ئه فــراح( وتــى: ته مه نــم 10 ســاڵ بو 
ئیشی دەستی و درومانم بۆ بوکەڵەکانم 
ده كرد و وێنەی کارتۆنم دروست ده كرد.
ئــه م به هره یــه  پاڵی نــا بــه  )ئه فراح(
ه وه  كــه  له  په یمانگاى هونه ره جوانه كان 
بخوێنێــت، ئه وه بــو پــاش ته واوكردنى 

پۆلــی 3ى ناوه ندى، روی له  په یمانگاى 
كــردوه ،  خانه قــی  هونه ره جوانه كانــى 
ئه گه رچــی له  تاقیكردنــه وه ى به رایی دا 
پلــه ى یه كه مــى به ده ســتهێناوه ، به اڵم 
لــه و  خوێنــدن  یاســاكانى  به وپێیــه ى 
په یمانگه یه  به شــێوه یه كه  كه  خوێندكار 
نابێت  خاوه نپێداویســتی تایبه ت بێت، 

بۆیه  وه رنه گیراوه .
بەاڵم ئەم سته م و بێبه شكردنه ، نەبوه تە 
هۆی ئەوەی ده ستى ئه و كچه  له  هونه ر 
و شێوه كاریی بترازێنێ، به ڵكو له وساوه  
تائێســتا، به رده وامه  لــه كارى هونه ریی 
و ئێســتا یه كێكه  له  شــێوه كاره  كچه كه  

شێوهكارێكچۆكبه»كهمئهندامبون«دادهنێت

ناسراوه كانى گه رمیان.
باســی له وه كرد تائێســتا 2 پێشــانگای 
تایبەتى كردوه ته وه  و به شــداریی له  25 

پێشانگای هاوبەش دا كردوه .
ئه و تابلۆیانه ى )ئه فراح( ده یكێشــێت، 
هــه م له  په یــام و هــه م له  شــێوازیش 
دا جیــاوازن، ئــه و لــه روى په یامــه وه  
ویســتویه تى ئه و خــه م و كۆژانانه ى چ 
خــۆی وه كو تــاك و چ كۆمه ڵگاكه شــى 
وه ك گشت پێوه ى ده ناڵێنن، به رجه سته  
بــكات، ئه مــه  جگه  لــه  گرنگییــدان به  

سروشت و بابه ته كانى دیكه .
كچــه   ئــه و  شێوازیشــه وه ،  لــه روى 
وێنه كێشــانى تێكــه ڵ به كارى ده ســتى 
كــردوه ، ئه مــه ش وایكــردوه  دیمه نێكى 
سروشــتیی و جوانتــر بــه  تابلۆكانــى 

ببه خشێت.
ئــه و كچــه  هونه رمه نــده ، شــێوه كاریی 
تاكــه  كار و پیشــه ى نییه  لــه  ژیان دا، 
به ڵكــو به وهۆیــه ى هونه ر لــه م واڵته دا 
كــه س ناژێنێت، بۆیه  وه كــو فه رمانبه ر 
لــە  )2000(ه وه   لەســاڵى  و  كارده كات 
بەشی هونەریی باخچەی ساوایانى كه الر 

دامەزراوە.
ســه رباری ئه وه ش، ئامــاژه  به وه ده كات 
كــه  زۆر کــەس داوای تابلۆکانى دەکەن 
بیکــڕن، بــەاڵم به وهۆیــه ى نرخه كه  له  
ئاســت ماندوبون و كاره كــه ى دا نییه ، 

بۆیه  پێی نه فرۆشتون.
به اڵم ئه م واقعه  بێهیوای نه كردوه ، به ڵكو 
ئێســتا له  خه یاڵــی ئه وه دایــه  بتوانێت 
وه رشــه یه كى تایبه ت به  خــۆی دابنێت 
و تیایــدا تابلۆ و ئیشه ده ســتیه كانى به  

كڕیاران بناسێنێت و بفرۆشێت.
)2013(ی  ســاڵی  ئامــاری  بەپێــی 
چاودێــری و گه شــه پێدانى کۆمەاڵیەتی 
دا  لــه  ســنورى گه رمیــان  گەرمیــان، 
)7450( كه سى خاوەن پێداویستی هه ن 
كــه  موچەخــۆرن، به اڵم كه م كه ســیان 
وه كو )ئه فراح( توانیویانه  ئاوا په ره  به  

توانا و به هره كانیان بده ن.
ئــەو لــه م بــاره وه ، داوا لــە كه ســانى 
خاوەنپێداویســتی تایبــەت دەکات کــە 
کۆڵ نەدەن »ئەگــەر هەر ئەزمونێکتان 
هەیــە پــەرە بــە بەهرەکانتــان بدەن، 

خۆتان تەسلیمی ژیان مەکەن«.

مردوشۆرێکدەبێتەژنىساڵ

دانیمــارك، به زویــی بوه  بــه  یه كێك له  
پڕ فرۆشــترین رۆمانه كان، تائێســتاش 
سه روى 350 هه زار دانه ى لێفرۆشراوه  و 
له الیه ن ره خنه گرانیشــه وه  پێشوازیه كى 

باشى لێكراوه .
)سارا( له  رۆمانه كه ى دا بوێریه كى زۆری 
پیشــانداوه  و ئه و كــۆژان و ئارازارانه ى 
گێڕاوه تــه وه  كــه  خــۆی و كچانى دیكه  
روبــه ڕوى بونه ته وه ، وه كخۆی هێماى بۆ 
ده كات كاتێك بیرۆكه ى  ئه و كتێبه ى بۆ 
هاتوه  كه  له و نه خۆشخانه  له سه ر جێگه  
بــوه  و ئازارێكى زۆری چه شــتوه  »ئه و 
كتێبــه  تاكــه  رێگا بوه  بۆ ئــه وه ى ژیان 

هه ڵبژێرمه وه«.
نواندنى ئه م بوێریه  له  خستنه ڕوى خه م 
و ئازاره كان، وایكرد كه  له ســاڵی 2018 
دا خه اڵتــى )ژنى بوێــر(ى له  دانیمارك 
پێببه خشرێت، ئه مساڵیش به  ژنى ساڵ 

ده ستنیشان بكرێت.
له الیــه ن  خه اڵته كــه   رێوڕه ســمی 
دامــه زراوه ی »ئێــل ســتایل ئــه واردز 
 »ELLE Style Awards 2019
رێكخرابــو ، كــه  خاوه نــی چه ندین لقی 
به ناوبانگه  له ســه ر ئاســتی دانیمارك و 

واڵتانى دیكــه ، كاندیده كانیش به ده نگى 
چه ندین كه س ده ستنیشان كراون.

لــه   سه رنجڕاكێشــتره   ئــه وه ى 
پێشكه شــكردنى خه اڵته كه ، ئه وه یه  كه  
)سارا( له سه ر ئاستی ده نگدانی خه ڵك، 
شــه ش جار هێنــده ی ده نگی ئاســایی 
ده نگــی هێنــاوه ، كــه  تــا ئێســتا هیچ 
كه ســایه تییه ك هێنده  ده نگی نه هێناوه  

بۆ ئه وه ی خه اڵته كه  بباته وه .
)ســارا( جگه  لــه م خه اڵتانــه ، له الیه ن 

زۆرێــك له  ره خنه گرانیشــه وه  په ســنى 
كاره كــه ى دراوه  و هه ندێــك له وانــه  به  
)ســیمۆن دیبۆڤوار(یان چواندوه ، به اڵم 
ئه و جه ختده كاته وه  كه  ته نها مرۆڤێكه  و 
په یامێكى هه یه  ویستویه تى بیگه یه نێت.
رۆمانه كه یشــیه وه   وه رگێڕانى  له بــاره ى 
)ســارا(  كــوردی،  زمانــى  بۆســه ر 
ئه وه ى خســتوه ته ڕو كه ئێســتا له  كۆتا 
قۆناغه كانــى وه رگێڕانى دایه  و هه روه ك 
بڕیاریشه  بۆچه ند زمانێكى دیكه ى وه كو 

ئینگلیزی و فه ره نسیش وه ربگێڕێت.
ســارا عومــه ر، ســاڵی 1986 شــاری 
سلێمانی لەدایکبوە، لەتەمەنی 10 ساڵیدا 
لەگــەڵ خێزانەکەیدا ســەرهەڵدەگرن بۆ 
ئێران  و دواتریش بۆ ســوریا، پێنج ساڵ 
ئاوارەدەبن بەر لەوەی بگەنە دانیمارک. 
ئێســتا خوێندکاری ماســتەرە لە بەشی 
زانســتی سیاســیدا لەو واڵتەدا. ســارا 
عومەر پێشــتر شیعر  و نوسینی ئەدەبی 

بە زمانی کوردی باڵوکردوه تەوە.

ته نها مرۆڤێكم، 
په یامێكم 

هه یه  ویستومه    
بیگه یه نم

 زۆر کەس 
داوای تابلۆکانم 
دەکەن بیکڕن

خۆتان 
تەسلیمی 
ژیان مەکەن
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◘ نه وژین، هونه ر شێخ له نگه ریی

هاوسه رگیریی به  زۆر، واتا ناچاركردنى 
كچ به  هاوسه رگیریی كردن، وه كو 

توندوتیژی و تاوانێك له  یاسا 
به ركاره كانى عێراق و هه رێم هه ژمار 

كراوه ، هاوشێوه ى رێگریكردن له  
هاوسه رگیریی، ئه مه ش له رێگه ى 
چه ندین بڕگه  و به ندى یاساكانى 

په یوه ست به و بواره وه .

له میانه ى ئه م نوســینه دا، پوخته ى ئه و 
ماده  یاساییانه  ده خه ینه ڕو كه  باس له م 
حاڵه تــه  ده كه ن، له گه ڵ شــیكردنه وه ی 

ئه و ماده  و بڕگانه.

* ده قه  یاساییه كان
دەقی مادەی 9 لە یاسای باری کەسێتی 
عێراقــی بەرکار لە هەرێمی کوردســتان 

دا، ده ڵێت: 
1. نابێــت هیــچ خزمێک یان کەســێکی 
بیانی یەکێــک ناچار بکات چ نێر بێ چ 
مێ بۆ هاوســەرگیری بەبــێ رەزامەندی 
خۆی و گرێبەندی بەزۆری بە نادروســت 
نەگواســترابێتەوە و  ئەگــەر  داده نــرێ 
لەگه ڵــی جوت نەبوبــێ، ئەگەر چویش 

ئەوا رادەگیرێ.
هەروەهــا کەســێک لــە خزمــان یا جیا 
لەوانیــش رێگــە لەیەکێــک بگــرێ کــە 
بەپێــی  هاوســەرگیریە،  شایســتەی 
حوکمەکانی ئەم یاسایە بۆ هاوسەرگیری 

مامه ڵه ى له گه ڵدا ده كرێت.
2. هەرکەسێک ســەرپێچی حوکمەکانی 
بڕگــەی )1(ی ئــەم مادەیە بــکات، بە 
بەندکــردن بــۆ ماوەیــەک لە دو ســاڵ 
کەمتــر نەبێ و لە پێنج ســاڵیش زیاتر 
نەبێ، ســزادەدرێ ئەگەر لە خزمەکانی 
پلە یەک بێ، بەاڵم ئەگەر سەرپێچیکەر 
لە ئەوان نەبو، ئەوا ســزاکەی بەندکردن 
دەبــێ بــۆ ماوەیەک ســێ ســاڵ کەمتر 
نەبێت، یاخــود بەندکردنی بۆ ماوەیەک 

لە دە ساڵ زیاتر نەبێ.
3. دادگای بــاری کەســی، یان دادگای 
مادەکانی کەســی بۆی هەیــە ئاگاداری 
بــکات،  لێپێچینــەوە  دەســەاڵتەکانی 
بــە  دژ  یاســایی  بەدواداچونــی  بــۆ 
بڕگــەی  حوکمەکانــی  ســەرپێچیکەری 
)1(ی ئــەم مادەیــە و بۆیشــی هەیــە 
دەستبەســەری بــکات بــۆ زامنکردنــی 
ئامادەبونی لەبەردەم دەسەاڵتی ناوبراو.
هــەر کەســێك توشــی ئەمجــۆرە زۆر 
لێکردنــە یان قەدەغە کردنە ببێت، بۆی 
هەیە راستەوخۆ سەردانی دەسەاڵتەکانی 

لێپێچینەوە لەم بارەیەوە بکات.

◘ نەوژین، ئەسما کەریم

»بونی ئافرەت لەبەشی یاسادا زۆر 
گرنگە، چونکە ئەگەر خۆمان لەناو 

دادگادا بین وەک پارێزەرێک، دەتوانین 
زیاتر مافەکانی خۆمان دەستەبەر 

بکەین و بەرگری لەخانمان بکەین« 
ئەمە قسەی )نازدارە( کە خوێندکارە 

لەبەشی یاساى زانكۆی گه رمیان.

ئه و بواره ى )نازدار( تیایدا ده خوێنێت، 
یه كێكــه  له و بوارانه ى كه  ژماره ى كچان 
پێشتر تیایدا سنورداربوه ، به اڵم له گه ڵ 
كردنه وه ى به شــێكى تایبه ت به  یاسا له  
زانكۆی گه رمیان، ژماره یه كى به رچاو له  

كچان رویان لێی كردوه .
وه ك خۆیان ئاماژه ى بۆ ده كه ن، ئه وه ى 
هانیداون رو له و به شه  بكه ن، ئه وه یه  كه  
پێیانوایه  هاوشــانى پیاوان له و به شه دا 

سه ركه وتو ده بن.
نــازدار ئیبراهیــم محەمــەد، 24 ســاڵ، 
خوێندکاری بەشی یاسایه ، بۆ )نەوژین( 
لەیاســادا  دەقانــەی  »ئــەو  دەڵێــت: 
نوســراوە بۆ پارێزەری ئافــرەت و پیاو 
هەر هەمان دەقن، بۆیە کاری پارێزەری 
بۆئێمــەی خانمــان هیــچ قــورس نیە، 
هەروەک خێزانەکەم پاڵپشت و هاوکاری 
ســەرەکی منــن بۆ ئەوەی لەم بەشــەدا 

بخوێنم«.
به شى یاسای زانكۆكه ، سێ ساڵ پێشتر 
كراوه ته وه ، ته نها یه ك خول خوێندكارى 
وه رگرت كه  ئێستا له  قۆناغی سێ دان، 
لەکــۆی 57 خوێندکاری بەشــەکە، 43 

خوێندکاریان کچن.
نمرەکــەی  کەمــی  لەبــەر  )ســاکار( 
نەیتوانیوە پێشتر له و بواره دا بخوێنێت،  
بــەاڵم دوای تەواو کردنی ئەو بەشــەی 
کەلێــی وەرگیراوە و ســەرەڕای ئەوەی 
و  پێکهێنــاوە  هاوســەرگیری  ژیانــی 
خاوەنــی دو مناڵە، به هۆی حه زی زۆری 
له و بواره ، ده چێته  زانكۆیه كى دەرەوەی 
شــار بــۆ ئــەوەی لەزانکۆیەکــی ئەهلی 

بەشی یاسا بخوێنێت.
ســاڵ،   26 ســابر،  جەلیــل  ســاکار 
خوێنــدکاری قوناغی یەکەمە لەبەشــی 
یاسا، وتی: »چونکە نمره كه م زۆر نەبو، 
بۆیــە لــە بەشــی زانیــاری تەکنەلۆجیا 
)IT( وەرگیــرام، حەزم لەوبەشــە نەبو 
دوای تەواو کردنی ئەو بەشــە بڕیارم دا 

بڕۆمە بەشی یاسا کە خولیامە«.
وتیشی: ئەو زانکۆیەی کە لێی دەخوێنم 
هاوســەرەکەم  و  شــارە  لــەدەرەوەی 

کچان رو لە خوێندنى 
یاسا دەکەن

سزای هاوسەرگیری بەزۆر

* شرۆڤەی مادەکە
دەقــی مــاددەی )9( لە یاســای باری 
األحــوال  )قانــون  عێراقــی  کەســێتی 
ســاڵی  )188(ی  ژمــارە  الشــخصیه ( 

)1959( هەموارکراو، دەڵێت:
1. هیــچ خزمێــک یــان هیچ کەســێکی 
تــر بــۆی نیــە زۆری لە هیچ کەســێک 
بــکات پیــاو بێت یــان ئافرەت لەســەر 
هاوســەرگیری بە بێ رەزامەندی خودی 
هاوســەرگیری  گرێبەســتی  کەســەکە، 
بــەزۆر بە پوچــەڵ )باطــل( دادەنرێت، 
واتــە وەک ئــه وه  وایــە لــە بنەڕەتەوە 
هاوسەرگیریەکە ئەنجام نەدرابێت ئەگەر 
ئافرەتەکــە نەگوزرابێتــەوە و جوتبــون 
روی نەدابێ، بەاڵم ئەگەر گوازرابوه وە و 
جوتبون رویدابێت، ئەوا گرێبەستەکە بە 

راگیراو )موقوف( دادەنرێت.
یاسادانەر زۆرکردنی  بەهۆکارێک داناوە 
بۆ بەتاڵی گرێبەســتەکە، بەشــێوەیه ك 
جێبەجێبونی گرێبەستەکە راوه ستاوەتە 
دوای  زۆرلێکراوەکــە  بۆچونــی  ســه ر 
الچونی زۆرداریەکــە، جا ئەگەر رێگەی 
دا جێبەجێ دەبێــت، ئەگەریش رێگەی 
نەدا ئەوا گرێبەستەکە بەتاڵ ده بێته وە.
هیــچ  كــه   ئه وه خراوه تــه ڕو  هەروەهــا 
خزمێک یان هەر کەســێکی تر بۆی نیە 
رێگربێت لە هاوسەرگیری کەسێک کەوا 
بەپێی بڕیارەکانی یاســای باری کەسی 
شایســتەی هاوســەرگیری بێــت، واتــە 
هیچ کەســێک بۆی نیە کەسێک قەدەغە 
بــکات لە هاوســەرگیری کــردن لەگەڵ 
ئەو کەســەی کــە خۆی هەڵیبــژاردوە، 
بەمەرجێك تەمەنی یاسایی تەواوکردبێ 

بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری.
مەبەســت لەوشــەی راگیراو )موقوف( 
و  گواســتنەوە   دوای  کــە  ئەوەیــە 
بەردەوامبونــی ئــەو هاوســەرگیریە کە 
بــەزۆر و بــە بــێ رەزامەندی کەســەکە 
ســەر  دەوەســتێتە  ئەنجامــدراوە، 
رەزامەنــدی کەســەکە، ئەگــەر رازی بو 
بە بەردەوامبونی هاوسه رگیرییه كه  ئەوا 
بــەردەوام دەبێــت، خۆ ئەگــەر ناڕازی 
بێت ئەوا بەپێی یاســا دەتوانێت داوای 

جیابونەوە بکات.
2. هەرکەسێک ســەرپێچی حوکمەکانی 
بڕگەی )1(ی ئەم ماددەیە بکات ئەوا بە 
بەندکردن ســزادەدرێت بــۆ ماوەیەک لە 
)2 ســاڵ( کەمتر نەبێت و لە )5 ساڵ( 
زیاتــر نەبێــت، ئەگەر ســەرپێچیکار لە 
خزمە پلــە یەکەکانی بن وەک: )دایک، 
بــاوک، خوشــک و بــرا(، بــەاڵم ئەگەر 
ســەرپێچیکار خزمی پلــە یەکی نەبێت، 
ئــەوا ســزاکەی بریتیــە لــە بەندکــردن 
)الحبــس( بــۆ ماوەیــەک کــە لــە )3 

ســاڵ( کەمتر نەبێت، یــان زیندانیکردن 
)الســجن( بۆ ماوەیەک کە لە)10 ساڵ( 

زیاتر نەبێت.
بــاری  دادگای  لەســەر  پێویســتە   .3
دەســەاڵتەکانی  ئــاگاداری  کەســێتی 
ئەنجامدانــی  بــۆ  بــکات  لێکۆڵینــەوە 
بەدواداچونی یاسایی دژی سەرپێچیکاری 
بڕگــەی )1(ی ئــەم مادەیــە، دادگای 
بــاری کەســی بۆيشــی هەیــە کەســی 
ســەرپێچیکار رابگرێــت واتــە تەوقیفی 
بــکات وەک گرنتیــەک بــۆ ئامادەبونی 
کــە  ناوبــراودا  دەســەاڵتی  لەبــەردەم 
مەبەست دەســەاڵتەکانی لێکۆڵینەوەیە 
)ســلطات التحقیــق(، هەرکەســێك کــە 
توشــی زۆرلێکردن لەسەر هاوسەرگیری 
هاوســەرگیری  قەدەغەکردنــی  یــان 
ببێتەوە، بۆی هەیە راستەوخۆ سەردانی 

دەسەاڵتەکانی لێکۆڵینەوە بکات.
هاوســەرگیری بــە زۆر بەهەمان شــێوە 
بەپێی بڕگەی )1(ی لە ماددەی )2( لە 
توندوتیژی  بەرەنگاربونەوەی  )یاســای 
خێزانی لەهەرێمی کوردستان( ژمارە)8(
ی ساڵی )2011( بە توندوتیژی خێزانی 
دادەنرێت و سزای یاسایی بۆ دانراوە کە 
بریتیە لە حەپسکردن بۆ ماوەیەک کە لە 
)6 مانگ( کەمتر نەبێت و لە )3 ساڵ( 
زیاتر نەبێت، یــان بە بژاردن )الغرامه ( 
کــە لە )1 ملیۆن دینــار( کەمتر نەبێت 
و لە )5 ملیۆن دینار( زیاتر نەبێت یان 
بــە یەکێــک لەم دو ســزایە، واتە دادگا 
ناتوانێت بەهەردو ســزاکە سزای بدات و 
حەپسی بکات و غەرامەشی لێبسەنێت، 
بەڵکــو دەبێت تەنها بــە یەکێک لەو دو 

سزایە سزا بدرێت.

* تێبینیەکی گرنگ
ئەگــەر زۆرلێکردنەکــە لەالیــەن غەیری 
زۆرلێکراوەکــەوە  خێزانــی  ئەندامانــی 
ئەنجامدرابێــت وەک کــوڕی خــاڵ یــان 
کــوڕی مــام یان غەیــری ئەوانــە، ئەوا 
حوکمەکانــی یاســای بــاری کەســێتی 
جێبەجــێ دەکەیــن، چونکــە خاڵۆزا و 
ئامــۆزا ناچنــە چوارچێــوەی خێزانــی 
کەســە زۆرلێکراوەکــەوە، بــەاڵم ئەگەر 
زۆرلێکردنەکــە لەالیــەن دایــک و باوک 
و خوشــک و بــراوە ئەنجامــدرا ئــەوا 
یاســای  لــەم حاڵەتــەدا حوکمەکانــی 
توندوتیــژی  )بەرەنگاربونــەوەی 
خێزانــی( جێبەجــێ دەکەیــن، چونکە 
زۆرلێکردنەکە لەالیەن ئەندامانی خێزانی 
ئەمەش  ئەنجامــدراوە،  زۆرلێکراوەکەوە 
بــە توندوتیــژی خێزانــی دادەنرێــت و 
حوکمەکانــی یاســای بەرەنگاربونەوەی 
توندوتیــژی خێزانی بەســەردا جێبەجێ 
دەبێــت، بۆیــە ئەگــەر زۆرلێکردنەکــە 
لەالیــەن خودی ئەندامانــی خێزانەکەوە 
ئەنجامبدرێــت، ئەوا ســزاکەی جیاوازە 
لــەوەی کە لەالیــەن کەســێکی غەیری 

ئەندامانی خێزانەکە ئەنجامبدرێت.

سه رچاوه :
1. شــیکردنەوەی یاسای باری کەسێتی 
د.لوقمــان  تــەاڵق(،  )هاوســەرگیری، 
عارف، مامۆستای یاسای باری کەسی.

2. شــرۆڤەی یاســای باری کەســیەتی 
عه بدوڵــا،  فــاروق  دکتــۆر  عێراقــی، 
وەرگێڕانی بۆ کوردی: کۆسار بەرزنجی.

زۆر هاوکارمــە بــۆ ئــەوەی بەردەوامی 
بەخوێندنەکــەم بــدەم، لەکاتی پشــودا 

سەردانی هاوسەر و مناڵەکانم دەکەم.
خێزانــەکان پاڵپشــتی هەرە ســەرەکی 
کچەکانیان بۆ ئەوەی بڕۆنە بەشی یاسا، 
نەک پێیان قبوڵ و ئاسایە، بەڵکو بگرە 
شانازیەکی گەورەیە بۆیان کە کچەکەیان 

لەو بەشە بخوێنێت.
ســاڵح عەلــی، 38 ســاڵ، کەپیشــەی 
»کچەکــەم  دڵێــت:  مامۆســتایە، 
خوێندکارە لەبەشی یاسا، وەک باوکێک 
زۆر پێ خۆشحاڵم لەو بەشە دەخوێنێت 
هەروەهــا  دەکــەم  پێــوە  شــانازی  و 
پاڵپشــتی ســەرەکی ئەوم، هیواخوازم 
لەدواهاتودا ببێــت بەیەکێک لەپارێزەره  

سەرکەوتوەکان«.
بڕێــک جــار خــودی ئافرەتــان خۆیانن 
کــە  پێیان وایە نەگونجــاوە کە خانمان 
خۆیان لەقەرەی پیشەی پارێزەری بدەن 
و بڕۆنە ئەو بەشــە، چونکە بەهۆی ئەو 
کەیســانەی لەدادگادا دێتە بەردەستیان 
رەنگــە هەندێکجار توشــی هەڕەشــە و 

مەترسی ببنەوە.
رێنمــا محەمەد، 22 ســاڵ، خوێندکاری 
زانکۆیە، باس لەوە دەکات ئەو نمرەیەی 
هەیبوه  پێی وه رده گیرا له  به شى یاسا، 
بەاڵم خۆى پێیخۆش نەبوه   ئەو بەشــە 
بخوێنێــت، چونکــە پێیوایــە کارێکــی 
ئاســان نیە بۆ ژن و مەترســی لەژیانى 

دروست دەکات.
به اڵم ئه م رایه  له الیه ن ســه رۆكى به شى 
یاســای زانكۆی گه رمیانه وه ، به ته واوى 

ره د ده كرێته وه .
شــەهێن حەســەن، بۆ )نه وژین( باسی 
لەوەكرد کە زۆرینەی ئەو خوێندکارانەی 
لەبەشــی یاســادان لەزانکــۆی گەرمیان 
جیاوازیــەک  »هیــچ  وتیشــی:  کچــن، 
لەنێوان کچ و کوڕ دا نیە له م بواره دا«.

کاری پارێزەری 
بۆ ئێمە هیچ 
قورس نیە

هاوسەرگیری 
بە زۆر جۆرێكه  
له  توندوتیژی 

خێزانی
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منااڵنىفڕێدراولهگهرمیانچیانلێدهكرێت؟
◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

بەیانیەک )سروە( بەهۆی دەنگی 
گریانی مناڵێکی کۆرپەوە لەخەو 
هەڵدەسێت، دەچێتە دەرەوە و 

ده بینێت مناڵێکی دو رۆژە بەتەنیا 
لەبەتانیەک پێچراوە و لەپاڵ 

دیوارەکەیاندا فڕێدراوە.

سروە، 35 ســاڵ، دانیشــتوی ناحیەی 
رزگاریــە، بۆ )نەوژیــن( ورده كاری ئه و 
روداوه ى گێڕایه وه  »ســەرەتا کە چومە 
ســەری بینیم هەمو جەســتەی تەزیوە، 
جگە لەدەســتێ جل و بەتانیەک هیچی 
پێوەنەبو، دەستبەجێ لەگەڵ کچەکەمدا 
پاکمان کردەوەو گەرمان کردەوە تاوەکو 

پۆلیس گەشتنە شوێنی روداوەکە«.
دوای رەوانەکردنی مناڵە بێناســنامەکە 
کە لەرەگەزی نێر بوە بۆ نەخۆشخانەی 
فریاكه وتنــى شــەهید هــەژار لەکــەالر، 
لەالیــەن کارمەندانی نه خۆشــخانه كه وه   
دەخرێتە ژێر چاودێری ته ندروستییه وه .

چاره نوســی ئــه و مناڵــه  بێناســنامه  و 
كۆتایــی  قۆناغــه دا  لــه م  فڕێدراوانــه ، 
پێنایــه ت كــه  ژیانیان له  مــه رگ رزگار 
ده كرێت، به ڵكو كۆژانه كانیان به رده وامى 

ده بێت.
گەرمیــان  پۆلیســی  ئامــاری  بەپێــی 
لەســەرەتای ساڵی 2019 دا دو حاڵەتی 
دۆزینــەوەی منــاڵ تۆمارکــراوە کــە لە 
ناحیــەی )رزگاری و زینانــە( بــون و 
هه ردوكیشیان لەرەگەزی نێربون، ته نها 

یه كێكیشیان له  ژیاندا ماوه .
موقــه ده م: عه لــی جەمــال، وته بێــژی 
پۆلیسی گەرمیان، پێیوایه  زۆرینه ى ئه و 
منااڵنه ى فڕێده درێن، ئاكامى په یوه ندی 

»ناشه رعیی« نێوان ژن و پیاوه كانن.
وتــى: »هــۆکاری فڕێدانی ئــه و منااڵنه  

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: نه سرین عه لى

مناڵ زۆر هه ستیاره ، شێوازى 
قسه كردن و هه ڵسوكه وتى دایك 

و باوك و ده وروبه ر زۆرترین 
كاریگه رى هه یه  له سه ر كه سایه تى 

مناڵ له  ئاینده دا، هه ر بۆیه  
نابێت كه مته رخه مبین له  ئاست 

په روه رده كردنیان دا، چونكه  
هه رچۆنێك په روه رده  بكرێت 

به وشێوه یه  دروست ده بێت چ باش 
بێت یاخود خراپ. 

لێــره دا ده مانه وێــت 7 خاڵــى گرنــگ 
بخه ینــه  به ر باس كه  یارمه تیمان ده دات 
مناڵه كانمــان به  شــێوه یه كى دروســت 

په روه رده  بكه ین.

1. كات بۆ مناڵ ته رخان بكه ن
كات ته رخانكــردن ده بێتــه  بنه ڕه تێكى 
دامــه زراو بــۆ په روه رده كردنــى منــاڵ، 
گرنگى به  ویست و ئاره زوه كانیان بده ین، 
له  گــه ڵ ئه وه شــدا گوێیــان لێبگیرێت، 
ئه گه ر ئه مه  ره چاوبكرێت ئه وا ناســینى 
كه ســێتى مناڵه كه  و ئاشنابون نییه  به  
ناخى، به ڵكو ده بێتــه  نمونه یه كى باش 
بۆیــان كه  چــۆن هه ڵســوكه وت بكه ن، 
منــاڵ ئه و شــێوازه  ره فتــاره  فێرده بێت 
كه  له گه ڵیــدا ده نوێنرێت. به وشــێوه یه  
كاریگــه رى ڕاســته وخۆى هه یه  له ســه ر 

كه سایه تى و ناخى مناڵ. 
2. گرنگی مناڵ بۆ دایك و باوك

زۆربه ى مناڵه كان ئاگادارى ئه وه  نین كه  
چه نــده  به الى دایــك و باوكه وه  گرنگن، 
به شــێوه یه ك ده كرێت بڵێیــن گرنگترین 
مرۆڤى دنیان، بۆیان پێویســته  ئه مه  له  
زمانى دایــك و باوكه وه  گوێیان لێبێت، 
بــه  وتنــى ئه م رســته  و ده ســته واژه یه  

هه ســتێكى تایبــه ت بــۆ مناڵ دروســت 
ده بێت و هه ست ده كات كه سانێك هه ن 
ئه ویان به الوه  گرنگه ، به مه ش ئه و مناڵه  

متمانه  به  خۆبونى زیادده كات. 
3. راهێنان بۆ دۆزینه وه ى چاره سه ر

مناڵ فێرى ئه وه  بكرێت شتێكى ئاساییه  
كــه  كێشــه یه ك یاخــود بارودۆخێكــى 
گرنگــى  پێشــه وه ،  دێتــه   نه خــوازراو 
له وه دایــه  چۆن بتوانێت به ســه ریدا زاڵ 
بێت و به  خراپى نه شكێته وه  به سه ریدا.
نابێــت كه  مناڵ مه یلى له  شــتێك نه بو 
به  زۆر به ســه ریدا بســه پێنرێت، به ڵكو 
هۆكارى حه زلێنه بونى بزانرێت باشــتره  
بــۆ ئــه وه ى بتوانرێــت لــه و رێگه یــه وه  
هــه ر گرفتێكــى هه بێت چاره ســه رى بۆ 
بدۆزێتــه وه . بۆ نمونه : ئه گــه ر مناڵ له  
پــڕ ویســتى واز له  مه شــقى تۆپى پێ 
بهێنێــت، داواى لێبكه ن كه  رونكردنه وه  
بدات ســه باره ت به  هۆكارى وازهێنانى، 
ئه مه  بــۆ ئه وه یه  نه كا توشــى گرفتێك 
یاخود كێشــه یه ك بوبێته وه  و نه توانێت 
روبه ڕوى ببێته وه  و بیه وێت لێى رابكات. 
یارمه تــی  په روه رده كارانــى  پێویســته  
بده ن له  دۆزینــه وه ى ده رفه تێكى تر بۆ 
یاریكردن و به سه ربردنى كاتێكى خۆش، 

تاكو توشى گرێى ده رونى نه بێت. 
4. داواكردنى یارمه تى له  مناڵ 

مناڵ ئه و شتانه ى له  ده روبه رى روده ده ن 
و هه ڵسوكه وته  جیاوازه كانى ده وروبه رى 
به  زویــى كارى تێده كه ن، چونكه  مناڵ 
تــا ته مه نێكى دیاریكراو وه رگره  و زیاتر 
الســاییكردنه وه یه   هه ڵســوكه وته كانى 

له وه ى كه  سیفه تى تایبه تى خۆى بن.
كاتێــك منــاڵ له  الیه ن دایــك و باوكى 
یان كه ســانى ده روبه رى داواى یارمه تى 
لێده كرێت هه ستێكى خۆشى بۆ دروست 
ده بێت، متمانــه ى به  خۆى زیاد ده كات 
و هه ســت ده كات كــه  توانــاى ئــه وه ى 
هه یه  یارمه تى كه ســانێك بــدات، دواتر 

بــە  كــه   ئه وه یــه   به هــۆی  بــه زۆری 
شێوازێکی ناشەرعی )زینا( له دایكبون، 
لەکۆمەڵگاشــدا ئەوجۆرە منااڵنە جێیان 

نابێته وه «.
باســی لەوەش کرد ئەو منااڵنە بە پێی 
یاســا و بــه  فه رمانــى دادوه ر، دەدرێن 
بــەو خێزانانەی مناڵیــان نیە و مه رجى 
پێویستیان تێدایه ، بۆ ئه وه ى به خێویان 

بكه ن.
فڕێدانــی مناڵ، هاوشــێوه ى له باربردنى 
بــه  كۆرپه له یــی، به پێی یاســا تاوانه،   
راســتەوخۆی  پەیوەنــدی  به وپێیــه ى 

بەژیان و مردنى مرۆڤه كه وه  هه یه .

پارێزەرێــك بــاس لــەوەدەکات کە ئه و 
تاوانــه  لــه  یاســا دا ســزای تونــد بــۆ 

ئه نجامده رانى جێگیر كراوه .
پارێــزەر: کۆچەر فایــه ق، لەوباره وه  بۆ 
)نەوژین( وتی: »بەپێی مادەی )381(
ی یاسای ژمارە )111( سزادانی عێراقی 
ساڵی )1969(، هەرکەسێک مناڵی تازە 
لەدایکبو فڕێبدات یاخود دوری بخاتەوە 
یاخــود بیگۆڕێتــەوە، ســزا دەدرێت بە 

حەپس کردن«.
تــاوان  جــۆره   ئــه م  كێشــه ى  بــه اڵم 
زۆرجــار  كــه   ئه وه یــه   حاڵه تانــه   و 
ئه نجامده رانیــان، واتا ئه و ژن و پیاوه ى 

مناڵه كه یــان هێناوه ته  دونیا و پاشــان 
فڕێیان داوه ، ناناسرێنه وه .

وته بێژی پۆلیسی گه رمیان، له  ئاماژه دان 
بــه و دو حاڵه ته ى دۆزینــه وه ی منااڵنى 
فڕێــدراو له  گه رمیان، ئه وه ى خســته ڕو 
كه  تۆمه تبارانى ئه و تاوانانه  ده ســتگیر 
نه كراون و لێكۆڵینه وه ش له  دۆسیه كاندا 

به رده وامه .
كێشــه یه كى تــرى ئــه و منااڵنــه ى لــه  
گه رمیــان فڕێده درێــن، ئه وه یه  كه  هیچ 
په ناگه  و شــوێنێك نیه  بۆ داڵده دانیان، 
هه تا ئه و كاته ى دۆســیه كه یان یه كالیی 
ده كرێته وه ، به ڵكو پاش ئه وه ى له  روى 

ته ندروستییه وه  دۆخیان جێگیر ده بێت، 
ده نێردرێن بۆ سلێمانى.

ئه م نه بونى په ناگه  و شــه ڵته ره  بۆ ئه و 
منااڵنــه ، وادیاره  بــه الی به ڕێوبه رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانیه وه  
به وتــه ى  ئه مــه ش  نییــه ،  كێشــه  

وته بێژه كه یان.
وته بێــژی  هیدایــه ت،  فریــاد  رائیــد: 
به ره نگاربونــه وه ى  به ڕێوبه رایه تــى 
توندوتیــژی خێزانــى له گه رمیــان، بــۆ 
)نه وژین( وتى: دروست کردنی شەڵتەر 

هیچ گرفتێکی بۆ دروست نەکردوین.
وتیشی: »ژماره ى حاڵه ته كانى فڕێدانى 
منااڵنى كۆرپه  كه مــه ، هه ربۆیه  نه بونى 

شه ڵته ر كێشه ى دروست نه كردوه«.
له وه اڵمى ئه و پرسیاره ى كه  ئایا پالنیان 
هەیە بۆ دروستکردنی وه ها په ناگه یه ك؟
به ڕێوبه رایه تــى  وته بێــژی 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانى 
له گه رمیــان، وتــی: »تائێســتا بیرمان 
نەکردوه تــەوە کــە شــەڵتەر دروســت 
بکەیــن بۆ داڵدەدانیــان، به وهۆیه ى له م 
حاڵه تانه دا روبەروی کێشــەیه كى ئه وتۆ  

نەبوینەتەوە«.

و  بكرێــت  به رامبــه ردا سوپاســى  لــه  
هه ندێكجاریش له به رامبــه ر یارمه تیدانى 
پاداشــت بكرێــت، ئه مه  شــته كه  زیاتر 

كاریگه رتر ده كات.
5. ره واندنه وه ى هه ستى خراپى مناڵ

منــاڵ بــه  ئاســانى ناتوانێــت زاڵ بێت 
به سه ر شه پۆله كانى ناخیدا له بارودۆخه  
جیاوازه كانــدا، بۆیه  پێویســته  له ســه ر 
دایــك و بــاوك و كه ســانى ده وروبه رى 
هه ســته   له ڕوبونــه وه ى  یارمه تیبــده ن 

خراپه كانى و له گه ڵیان بجه نگێ.
هاوكاریكردنى ئه و كه سانه ى كه  هه ستى 
خــراپ و بیركردنــه وه ى نه گونجاو هه یه  
بۆ قوتاربونیان له ده ســت ئه و ئاڵۆزییه  
ده رونیــه ى كه  توشــیان بــوه ، ئه مه ش 
ده بێتــه  هــۆى ســه ركه وتن و زاڵبــون 

به سه ر شكست و ناڕه حه تییه كان.

و  فێربكرێــت  منــاڵ  ده بێــت   .6
تێبگه یه نرێت

دنیــاى  ته نهــا  مناڵــه كان  زۆربــه ى 
ده بینــن  خۆیــان  منااڵنــه ى  بچوكــى 
وا  دیاریكــراودا،  چوارچێوه یه كــى  لــه  
ده زانــن كــه  دنیــا ته نهــا خانــه واده  و 
كه ره ســته ى  و  نزیكه كانیــان  كه ســه  
یارییه كانیانه ، ئه ركى سه رشــانى دایك 
و باوك و په روه رده كارانه  كه  ئاشــنایان 
بكه ن به  دنیــاى ده ره وه ى چوارچێوه ى 
ته ســكى خۆیــان، ئه وه ش بــه  جۆرێك 
بێــت ره چــاوى ته مه نى منــاڵ و جۆرى 
رونكردنــه وه كان بن به  ئاقارى خراپ دا 

نه چن.
روى  لــه   خێــزان  ده ره وه ى  ژینگــه ى 
كۆمه اڵیه تى و فه رهه نگى و جوگرافییه وه  
جیــاوازه  لــه وه ى كــه  منــاڵ تیایدایه  و 

ده یزانێت. 
7. مناڵ فێری گوێگرتن بكرێت

ئــه و كاتــه ى منــاڵ گوێده گرێــت ئــه وا 
خه ریكه  ئه وه ى له  ده وربه رى ده گوزه رێت 
تۆمارى ده كات و دواتر ده ینوێنێت، بۆیه  
ده بێت رابهێنرێت كه  گوێگر بێت و شته  
باشه كان وه ربگرێت، به و شێوه یه  فێرى 
ئــه وه  ده بێــت كاتێــك له  شــوێنێكدایه  
كه ســانى له  خۆى گه وره تــرى لێیه  كه  
گوێیان لێبگرێت و قسه یان پێنه بڕێت و 

ئاڵۆزى دروست نه كات.
له به رامبــه ر ئه وه شــدا گــوێ لــه  مناڵ 
خۆشــه   هه ســته   ئــه و  تــا  بگیرێــت 
تاقیبكاته وه  كه  كاتێك قسه  ده كات ئه و 
كه سه ى به رامبه رێتى به  باشى گوێى بۆ 
ده گرێت و ورده  ورده  له  خۆیدا په يڕه وى 

ده كات.

ژماره ى 
حاڵه ته كانى 

فڕێدانى منااڵنى 
كۆرپه  كه مه 
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◘ نه وژین، شه یما عه دنان

پزیشكێك باس له و هۆكارانه  ده كات 
كه  ده بنه  هۆی حاڵه تى داخورانى 

ئێسك و جومگه ، هه روه ك به  وردیش 
له سه ر چاره سه ركردنى ئه و حاڵه تانه  

به  پشت به ستن به  به كارهێنانى 
ده رزی ده وه ستێت.

لە میانەی دیدارێکدا )د. هەڤین کەمال 
شــاە محه مه د(، پسپۆڕ له  زانستی ئازار 
و بێهۆشكاریی و شاره زا له  چاره سه ری 
بڕبڕه ى پشــت و نه خۆشــی جومگه کان 
ئەندامــی  و  نه شــته رگه ری  به بــێ 
ئەکادیمیای ئەمریکی بۆ ئازارشــکاندن، 
بــاس لــە نەخۆشــی داخورانی ئێســک 
و هــۆکارەکان و چۆنیەتــی چارەســەر 
کردنــی نەخۆشــیەکە دەکات له رێگه ى 

به كارهێنانى ده رزیه وه .

* ســەرەتا بــا بەو پرســیارە دەســت 
پێبکەین: داخورانی ئێسک چیە؟

نەمان و کەمبونه وەی کڕکڕاگەی دەوری 
ئێسکەکەیە، لەگەڵ کەمبونەوەی لینجی 

نێوان ئێسکەکان.

* هۆکارەکانی ئه م داخورانه  چیە؟
چه ند هۆكارێك هه یه ، له وانه : تەمەن كه  
لەسەروی 55 ســاڵەوە کەسەکان زیاتر 
توشی داخورانی ئێسک دەبن، قەڵەوی، 
هۆکاری بۆماوەیی، ناڕێکی لە جومگەدا 

بەهۆی زگماکی یان روداو.

* نیشانەکانی داخورانی ئێسک چیە؟
به گشــتى ئه م نیشــانانه  هه یــه : ئازاری 
ئێســک و جومگــە، ئاوســانی جومگە، 
کەمبونــەوەی جۆڵــە لــە جومگەکــەدا 
یــان زۆرجار نەخۆش گوێــی لە تەقەی 

جومگەی دەبێت لەکاتی جوڵەدا.

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: ئامینه  محه مه د

خەمۆکی دوای مناڵبون یەکێکە لەو 
کێشانەی توشی 80%ی ژنان دەبێت، 
ماوەی دو هەفتە دەخایەنێت، بەاڵم 
جۆرێکی تری خەمۆکی هەیە کە زۆر 

سەختترە لە 10 -16%ی ژنانی مناڵبو 
دا دەردەکەوێت، بۆ نمونە ئەگەر ژنێك  

لەکاتی دوگیانیدا کێشەیەکی هەبێت 

و حاڵەتی دەرونی جێگیر نەبێت، 
بۆی هەیە زیاتر توشی خەمۆکی 
دوای مناڵبون ببێت، ئەم حاڵەتە 

پەیوەندی بە گۆڕینی هۆرمۆناتی کاتی 
دوگیانییەوە هەیە نەک تێکچونی 

هۆرمۆنات.

لەنیشــانەکانی ئەم حاڵەتــە بریتین لە: 
دڵتەنگــی، دودڵــی و ناجێگیــری باری 
دەرونــی لەگــەڵ خــەوزڕان، ئەگەر ئەم 

نیشــانانە لــە دوهەفتــە زیاتــر مایەوە 
پێویســتە ســەردانی پزیشــکی دەرونی 
حاڵەتەکــە  ئەگــەر  چونکــە  بکەیــت، 
بــوە حاڵەتێکــی درێژ مــاوە، وا دەکات 
ئافرەتەکە گرنگی بە خۆی و مناڵەکەی 
و کاروبــاری رۆژانە نەدات و هەندێكجار 

لەوانەیە ئازاری مناڵەکەی بدات.
باشــتر وایــە دوای مناڵبــون لەالیــەن 
کەســانی دەوروبەر و نزیکی ئەو دایکە، 
هــەوڵ بدرێــت بــۆ نەمانــی کێشــە و 

داخورانیئێسکچیهوكهىدهرزیچارهسهربهكاردههێنرێت؟
پزیشكێك: قه ڵه ویی و بۆماوه یی رۆڵی له  نه خۆشیه كه دا هه یه 

خەمۆکیدوایمناڵبون

* بــۆ چاره ســه ر هه ندێكجــار ده رزى 
به كارده هێنرێــت، ئــه و حاڵه ته  چۆنه  و 

تاچه ند به سوده ؟
یەکێک لە رێگا چارەکان بۆ نەهێشــتنی 
ئــازاری ئەژنــۆی داخــوراو و هەوکردنی 
جومگــەی ئەژنــۆ لێدانــی دەرزی نــاو 
جومگەیــە، بــەاڵم هەڵبژاردنــی جۆری 
دەرزییەکــە هەمیشــە کاری پزیشــكی 
پســپۆڕە، ئەو دەزانێت چ جۆرێک باشە 
بۆ چ نەخۆشێک، ئەویش بەپێی تیشك 

و پشکنینی ئەژنۆ.

* جۆری دەرزیەکان چین؟
دەرزی ستیرۆیدەکان، دەرزی پالزمای چڕ 

بــە خەپلەکانی خوێن )PRP(، دەرزی 
 ،)viscosuplement( لینجــی 
گازی  لەگــەڵ  پرۆلۆســیراپی  دەرزی 
ئــۆزۆن، یاخــود کۆکردنــەوەی دو جۆر 

دەرزی لەهەندێكجاردا.

* ئایا دەرزیەکان لێكه وته  و گاریگەری 
خراپیان هەیە؟

بەڵێ، هــەر دەرزیــەک گاریگەری باش 
و خراپیشــی هەیــە. بۆنمونــه : دەرزی 
دژە  و  ئازارشــکێنە  ســتیرۆیدەکان، 
هەوکردنیشــە، بــه اڵم هەندێك نەخۆش 
ســودى لێوه رناگــرن و لەوانەیــە بەس 
کاتێکی زۆر کورت ســودی لێ ببینێت، 

لەبەرئەوەی زیانی هەیە بۆ ماســولکە و 
بێهێزکردنی جومگەکان، بۆیه  ناتوانرێت 

زۆر به كاربهێنرێت.
یارمەتــی  پالزمــا،  دەرزی  هه روه هــا 
خانــەی  زیادکردنــی  و  دروســتبونەوە 
هەروەها  ده دات،  جومگــە  کڕکڕاگــەی 
ئــازار  ســیگناڵی  گواســتنەوەی 
کەمدەکاتــەوە، بــه اڵم رێنمایــی  زۆره  
و ده بێــت هه مــوى جێبه جــێ بكرێــت، 

به پێچه وانه وه  سوده كه ى ته واو نابێت.
بــه اڵم هه رچــی دەرزی لینجیــه ، ئــه وا 
یارمەتی زیادکردنی لینجی و چەورکردنی 
جومگەکە دەدات و زبریی و بەرکەوتنی 
نــاو جومگەکە کەم دەکاتــەوە و زیانی 

تێکنەچونــی بــاری دەرونی ئەو خانمە، 
ئەگەر لەو کاتەدا کێشەیەک هەبێت، بۆ 
نمونە: لەدەســتدانی منــاڵ و تەنیایی، 
ئەمانــە هەمــو هــۆکارن بــۆ زیاتربونی 

رێژەکە.
مناڵبــون بــە نەشــتەرگەری کاریگەری 
زیاتر دەبێت بۆ توشــبون بەم حاڵەتە، 
هەروەهــا رەگەزیــش کاریگــەری هەیە 
الی ئــەو خانمانەی کــە خۆیان حەزیان 
بەبونــی رەگەزێکــەو کــە مناڵەکەیــان 

دەبێت رەگەزێکی ترە.

چارەسەرەکان چین؟
بەتایبــەت  و  خێزانەکــەی  پێویســتە 
هاوســەرەکەی لە ماوەی 40 رۆژی دوای 
مناڵبــون، زیاتر گرنگــی پێبدات و لێی 
نزیــک بێــت، بۆ ئــەوەی زۆربــەی کات 

پێکەوە بن و چاودێری بکات.

الوه كی نییــه  و ده رزیه كى ســه المه ته ، 
له گــه ڵ ئه وه شــدا زۆر دوباره كردنه وه ى 
ره نگه  ببێته  هۆی نه مانى ســود و زیاتر 

داخورانى جومگە.
)پرۆلۆســیراپی( ده رزى  هه رچــی 
لەتازەتریــن  یەکێکــە  ئەمیــش  یــه ، 
چارەســەرەکان  کەماددەی دیکســترۆز 
بەکاردێــت بــۆ نــاو جومگــەی ئەژنۆ، 
یارمەتــی دروســتکردنەوەی خانــە لــە 
ناوچوەکان دەدات و گەشەیان پێدەکات 
و کۆنترۆڵی ئــازار دەکات. خراپیەکه ى 
دیکســترۆز  لەبەرئــەوەی  ئه وه یــه  
هەوکــردن  و  وروژێنــەرە  ماددەیەکــی 
دروست دەکات، لەوانەیە هەفتەی یەکەم 
نەخۆش ئازارێکی بێزارکەری بۆ دروست 
بێــت و هه روه هــا بــه  چه ند كۆرســێك 
ئه نجــام ده درێت ده بێــت هه موى ته واو 

بكرێت.

* هه ندێكجار 2 ده رزى به كارده هێنرێت، 
بۆچی؟

بەکارهێنانی دو دەرزی له كاتێكدا ده بێت 
کــە بەیەک جــۆر دەرزی چارە نەبێت و 
داخورانێکــی زۆر هەبێــت، تێکه ڵکردنی 
دو جۆر یان زیاترى چاره ســه ر هەمیشە 
کاریگەریەکــی باشــی هەیــە، ئەویــش 
پزیشــکی پسپۆڕ بڕیاری لەسەر دەدات، 
خراپیه كه یشــی ئه وه یــه  كــه  لــه  روى 

تێچونه وه  گرانتره .

* لــه  به كارهێنانــى ده رزى دا وه كــو 
چاره سه ر، رێنماییتان چیه ؟

لەگــەڵ ئەوەی ئــەم دەرزییانە هەمویان 
باشییان سەلمێنراوە بۆ ئەژنۆکان، بەاڵم 
دەبێت ئەوە رەچاوبکەین کە دوای هەمو 
دەرزییــەک رێنماییــە تایبەتــەکان بەو 
دەرزییــە بە تەواوەتی جێبه جێ بکەین، 
چارەســەری  و  وەرزش  لەگەڵیشــیدا 
سروشتی ئه نجام بده ین و دوربکەوینه وه  

لە ئه نجامدانى جوڵەی هەڵە.

باشــتر وایە مناڵ لە دایکی نزیک بێت، 
ئەرکی بەخێوکردن و چاودێری مناڵ لە 
ئەســتۆی دایکەکەدابێــت، خۆی لەگەڵ 
مناڵەکــە خەریک بــکات و چواردەوری 
چۆڵ نەکرێت. هه روه ك هەندێك حاڵەت 
هەن تەنها بە دەرمان چارەسەر دەکرێن، 
ئەگــەر دایکەکە چارەســەر نەکرێت لە 
کاتێکــدا پێویســتی بە چارەســەربێت، 
بــۆی هەیــە ببێت بــە تێکچونــی باری 
دەرونــی ئەو دایکە بەتەواوی و ئه مه ش 
ئه گــه رى چه ندیــن حاڵــه ت و روداوى 

نه خوازراو زیاتر ده كات.

چی بكرێت؟
بەداخەوە هەروەکو حاڵەتە دەرونیەکانی 
تر لەم حاڵەتەشدا زۆرێک لە ژنان شەرم 
دەکەن لەوەی پزیشــک و کەسی نزیک 

ئاگاداربکەنەوە لە هەستەکانیان.
هیــچ جۆرێــک  بــە  ئــەم خەمۆکییــە 
توشــبو  کەســێتی  الوازی  نیشــانەی 
نیــە، بەڵکــو بەهــۆی ئەوەوەیــە کــە 
لەکاتــی ســکپڕیدا هۆرمۆنەکانــی ژنانە 
و  ئاســایی  هێنــدەی   10 رێــژەی  بــە 
ئیندرۆفین)دڵخۆشــکەر(  هۆرمۆنــی 
بەشــێوەیەکی بەرچــاو بــەرز دەبنەوە، 
بەاڵم دوای مناڵبــون لەپڕ دادەبەزنەوە 
و بەهــۆی هەســتیاری سیســتەمەکانی 
ئافرەتانــەوە،  لــە  هەندێــك  لەشــی 
کاریگەرییەکانیــان توندتر دەردەکەوێت 

و هیچ دەستی خۆیانی تێدا نیە.
هه روه ك زۆربەی هەرەزۆری توشــبوانی 
ئەم حاڵەتە، دوای ســەردانی پزیشکی 

دەرونی بەتەواوی چاک دەبنەوە.

80%ی ژنان 
توشى خەمۆکی 
دوای مناڵبون 

دەبن
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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: سێوه  محه مه د

بێشك تۆی خانم لە زۆر حاڵەت دا 
دوچاری ئەو دڵەڕاوكێیە دەبیت كە 

چ ئارایشتێك و چۆن ئارایشتێك 
بكەیت بۆ ئەوەی بەجوانترین شێوە 
دەربكەویت؟ بەدڵنیاییەوە پێویستت 
بە چەند تێبینی و رێنماییەك هەیە 

بۆئەوەی لەكاتی پێويستدا بەهاناتەوە 
بێت.

لێرەدا چەند رێنماییه كتان بۆ دەخەینەڕو 
كــە لەالیــەن پســپۆڕانی ئارایشــت و 
جوانكارییەوە ئاراستەی خانمان كراون.

1. بەبــێ پرایمــەر هەرگیــز ئارایشــت 
مەکە. سەرەتای ئارایشتەکەت بە لێدانی 
پرایمەر دەســتپێبکە، ئەمە جگە لەوەی 
چــاڵ و چۆڵــی و کونیلەکانی روخســار 
پڕدەکاتــەوە، رەونــەق و جوانییەکــی 
تایبەتیــش بە روخســار دەبەخشــێت و  
پارێــزگاری زۆر لەمانــەوەی ئارایشــت 

دەکات لەسەر روخسار.
2. كاتێــك ئەســاس )فاوندەیشــن( لە 
روخســارت دەدەیــت، بۆ مــاوەی 10-5 
خولەک وازی لێبێنە تا بەجوانی تێكەڵ 
بەروخســارت دەبێــت و باڵودەبێتەوە و 
شــێوەی خــۆی وەردەگرێــت، ئەمەش 
تەڵــخ  روخســارت  رەنگــی  ناهێڵێــت 

دەربكەوێت.
3. زۆر بەتەنكــی و بــە ئیســفەنجێكی 
تایبــەت یاخــود بــە پەنجەت ئەســاس 
بــدە لــەو شــوێنانەی روخســارت كــە 
پێویستیان پێی هەیە، پاشان هەوڵبدە 
تەنكــە ئارایشــتێك بكەیــت، چونكــە 
ئارایشــتكردنی زۆر دەبێتە هۆی ئەوەی 

ئهم10رێنمایهلهئارایشتداپشتگوێمهخه

◘ نه وژین، 
ئاماده كردنى: شاران بەرزنجی

ئەو کاتەی دەرکەوتنی ژنی کورد لە 
فیلم و شانۆکاندا کارێکی مەحاڵ و 

قبوڵ نەکراو بو، دایکی ئاریان )عەتیە 
خان( بێ گوێدانە ئەو بەربەستانەی کە 
دەهاتنە پێشی ژنان لە کاری نواندندا، 

دەستی بەکاری نواندن کردوە.
دایکی ئاریان 50 ساڵە تەخته ی شانۆ 
و شاشەی تەلەفزیۆنەكانی كردوەتە 

مینبەری گەیاندنی دەنگی ژنان.

له كاتێكدا ئێســتاش بۆ ژنان ئاسان نیه  
كارى هونه ریــی و به تایبه تــى نوانــدن 
بكــه ن، كه چــى ژنێــك پێش 50 ســاڵ 
به بــێ گوێدانــه  رێگــری و ئاســته نگه  
ئه كته رێكــى  وه كــو  كۆمه اڵیه تیــه كان، 
بوێر چوه ته  ســه ر ته خته ى شــانۆ و له  
شاشــه كانه وه  ده ركه وتــوه . پــاش ئه و 
ته مه نه ش ئاوات و خواستى ئه وه ی هه یه  

كه  به رده وام بێت له  كارى هونه ریی.

مێــژوى هونه ریــی كوردی له  باشــورى 
كوردســتان، ئه گه رچــی ژمــاره ى ژنــه  
هونه رمه نــدى زۆر نیــه ، بــه اڵم خاڵیش 
نیــه  له  ده نــگ و رۆڵبینی ژنان، یه كێك 
لــه  دیارتریــن ئــه و ژنانه ش كــه  رۆڵی 
به رچاویــان هه بــوه ، )عه تێ خان(ه  كه  

به  )دایكی ئاریان( ناسراوه .
)دایكــی ئاریان(، ناوى ته واوى )عەتیە 
 1950 ســاڵی  ئەمیــن(ه ،  محەمــەد 
لــە شــارۆچكەی پێنجوێنــی ســەر بــە 
پارێــزگای ســلێمانی لەدایکبــوە، دواتر 
چونەتە گەڕەكی مەڵكەندی لە سلێمانی 
و لــەوێ گــەورە بــوە، لەگــەڵ ئەوەی 
لەتەمەنێكــی كەمــی مناڵییــدا ژیانــی 
بــەاڵم  پێكدەهێنێــت،  هاوســەرگیریی 
بەهۆی ئەوەی بەردەوام توانای البردنی 
قۆناغەكانــی  هەبــوە،  بەربەســتەكانی 

دایكیئاریانو50ساڵكارىهونهریی

رەنــگ و روخســارت تەڵــخ و نــاڕون 
دەربكەوێت.

دەكەیــت  ئارایشــت  كاتــەی  ئــەو   .4
پێویســتە لەشــوێنێك بیت روناكییەكی 
سروشــتی هەبێت، نە تاریــك بێت، نە 
زۆر روناك بێــت، ئەمەش یارمەتیدەرت 
دەبێت بۆ ئەوەی ئارایشتێكی سروشتی 
بــە  زیــادەڕەوی  و  بكەیــت  جــوان  و 

ئارایشتەكەتەوە دیار نەبێت.
5. پــاش ئــەوەی ئارایشــتەكەت كــرد 
لەڕێی ئــەو ئیســفەنجە تایبەتــەوە كە 
لەناویایەتی، ئەساسەكە بەروخسارتەوە 

رێك بخەرەوە.
6. بــە كلێنــس یــان ئەو ئیســفەنجەی 
کە ئەساســەکەت پێ کــردوە ئەو وردە 

رەشــاییانەی دەوروبەری چاوت بســڕە 
و پــاش ئــەوەی ناو چــاوت رەش كرد 
و ئارایشــتی پشــتچاوت کرد، ئەســاس 
بــدە لەژێــر چــاو و الكانی بــۆ ئەوەی 
ئەو رەشییە بشــاریتەوە كە داباریوەتە 

خوارەوەی چاو و سەر کوڵمەکانت.
7. ئــەو كەرەســتانە بۆ ئارایشــتكردن 
لەپێكهاتەكەیانــدا  كــە  بەكاربێنــە 
بــۆدرە هەیــە نــەك كرێــم، چونكە ئەو 
ئارایشتانەی كرێم لەپێكهاتەیاندا هەیە، 
وا دەكات ئارایشــتەكەت زو تێكبچێت و 

تەڵخ بنوێنێت.
8. وریابــە كاتێك قەڵەم ڵێو و قەڵەمی 
چاو رەشــكردن دەكڕیت، بەشــێوەیەك 
بێت چەوراییان تیا بێت و وشك نەبن.

9. هەمیشــە پێش ســوراوکردن خەتی 
لێو بە قەڵەم لێو بکێشە، ئەمەش جگە 
لەوەی لێو ئەستور و جوان دەردەخات، 
رێگە نادات ســوراوەکە بۆ دەرەوەی لێو 

دزە بکات. 
10. بــۆ ئــەو خانمانــەی کە پێســتیان 
چــەورە، بــاش نییــە بۆماوەیەکی زۆر 
ئارایشت بە روخســاریانەوە بمێنێتەوە، 
چونکە دەبێتە هۆی تێکچون و پیسونی 
پێستیان، ئەمە جگە لەوەی زۆر مانەوەی  
ئارایشت لەسەر پێستی چەور، رەونەقە 
جوانەکــەی ناهێڵێــت و تەڵخ پیشــانی 
دەدات، بۆ خۆپاراستنیش لەمە، باشتره  
روخســارت بــە پاكژكــه ره وه  شــله كان 

»سائيل و كلینه ر« پاكبكه یته وه .

خوێندن تەواودەكات.
ئه و له گــه ڵ خێزانه كه ى دا پاش ئه وه ى 
بۆ ژیان روده كه نه  شــاری به غدا، تێكه ڵ 
بــه  كارى هونه ریی ده بێت و له  ســاڵی 
1968 بــۆ یه كه مجــار ده چێتــه  ســه ر 
ته خته ى شــانۆ، ئیتر له وه  به دوا له  زۆر 
شــانۆگه رى و درامــا و فیلم و زنجیره دا 

به شداریی ده كات.
ســه ره تاییترین ئــه و كاره  هونه ریانــه ى 
)دایكی ئاریان( به شــداری تێدا كردوه ، 
بریتــی بــون لە: )گەزی چــی و چاوی 
چی، خوا لە سوڵتان مەحمود گەورەترە 

و مشتەی ناو هەمانەکە(. 
ئــه م رۆڵبینین و به شــداریه  بۆ )دایكی 

ئاریــان( هــه روا ئاســان نه بــوه ، به ڵكو 
و  قســه   و  ســه ختى  زۆر  روبــه ڕوى 
توانــج بوه تــه وه ، ئه مــه  جگــه  له وه ى 
كه ســوكاره كه ى بــه م رۆڵبینینــه ى ئه و 
قه ڵــس بون و تــا به وه  گه یشــتوه  داوا 

بكه ن بكوژرێت و له ناو ببرێت.
بــه اڵم ئــه وه ى رویــداوه  پێچه وانه  بوه ، 
چونكــه  خــۆی هیــچ گوێی به و قســانه  
نه داوه ، له  گه ڵیشــی دا خێزانه كه ى زۆر 
پشــتگیر و پاڵپشــتی بــون و هاوكاری 
بون بۆ به رده وام بون له سه ر ئه م رێچكه  

هونه رییه .
)دایكــی ئاریــان( به شــداری زۆر دراما 
و كارى هونه ریــی كــردوه ، بــه  زۆریش 

له رێگــه ى هه ردو تیپی شــانۆی ســاالر 
به شــدارى  گه زیــزه وه ،  هاوڕێیانــى  و 
لــه و  جگــه   كــردوه ،  دا  كاره كان  لــه  
شانۆگه ریانه ، )بوکی ژێر دەواری رەش( 
و )نێرگز بوکی کوردستانە( له  دیارترین 
ئه و درامایانه ن كه  رۆڵی تێیاندا گێڕاوه .
به شداریه كانیشی به رده وام بون تائێستا 
و لــه م دواییانه دا به شــداریی له  زنجیره  
دراماى )گه رده لول( و )كه ركوك چوار( 
و هه روه هــا فیلمی ســینه مایی )به پێی 

ده ستور( دا كردوه .
ئه وه ى )دایکی ئاریان( له  ژنانى دیكه ى 
هونه رمه ند جیاده كاته وه ، ئه وه یه  كه  ئه و 
بەردەوامە لە كاری نواندن، هه روه ك به  

شانازیشه وه  له باره ى كاره  هونه ریه كانى 
ده ڵێــت: »هونەر لە نــاو خەڵکدا رێزی 
پێبەخشــیوم، رێزی ئەوان لە بچوکەوە 

تا گەورە بە هیچ شتێك ناگۆڕمەوە«.
حــه زی ئه و بــۆ كاری هونه ریــی له گه ڵ 
هه ڵكشانى ته مه نى دا كۆتایی نه هاتوه ، 
به ڵكو ئێستاش ده خوازێت له و ته مه نه ى 
كــه  ماویه تــى درێژه  بــه كارى هونه ریی 
بــدات، ده ڵێــت: ئاواتــم ئەوەیــە ژیانی 
)وەلی دێوانە( بکرێتە فیلمی سینەمایی 
و من رۆڵی سەرەکی ببینم لەو فیلمەدا.

*ســود لە وێبســایته كانی )رۆژنیوز( و 
)ئێن ئاڕتی( وەرگیراوه .

هونەر لە ناو 
خەڵکدا رێزی 
پێبەخشیوم

ئاواتمه  ژیانی 
)وەلی دێوانە( 
بکرێتە فیلم و 
رۆڵى تێدا ببينم



◘ نهوژین،فاتمهجمعه

پێشانگایەکىكاریدهستیی
خێرخوازییکەبۆنەخۆشانی

شیرپەنجەئهنجامدراوه،سهرنجی
)تیشكۆ(رادهكێشێتهسهرجۆرێكى
تایبهتلههونهر،كهوهكدواتر
بۆیدهردهكهوێتناوى)سیرامیك(

ه،ئهمهشدهستپێكىئاشنایهتىئهو
بهوهونهرهدهبێتودواترتیایداقاڵ

دهبێت.

كچــه ســاڵ، 21 تەیــب، تیشــکۆ
خوێندكارێكــىزانكۆیــه،لــهپــاڵئهم
ئهركــهىدامــاوەینزيكــهىســاڵێكه
خەریکیکاریســیرامیکەوبهتایبهتى
دا خانمــان ئیکســواراتی بــواری لــە
كاردهكات.لــهدیدارێكى)نهوژین(دا،
باسیلهههنگاوهكانىخۆیلهمبوارهدا

كرد.
»مــنمــاوەیدوســاڵدەبێــتکاری
دەســتیدەکەم،ماوهىساڵێكيشــهو
لەدوایئاشــنابونمبەکاریسیرامیک،
منوخوشــکەکەمبڕیاڕمانداکەدەست
بەمکارەبکەین،لەرێگایئەوزانیاریی
وفیرکارییانــەیکــەلــەئینتەرنێــت
داهەیــەتوانیــمفێــریکارەکــەبم«.
)تیشکۆ(بهمقسانهدهستىپێكرد.

دواتــرهاتهســهرناســاندنىكارهكهى
وئــهومادانهىكهبــهكارىدههێنێت،
ئامــاژهىبهوهكــردســیرامیکلەروی
دەرەوەدالەقوڕیدەســتکرددەچێت،
بەاڵمجیاوازیهكهىئهوهیهکێشیسوکە

وئیشکردنلەسەریئاسانە.
وتى:سیرامیكلەنیشاستەوگلیسرین
وهێڵمپێکدێت،ڤازلینیبۆزیادەکرێت
لەکاتــی بەدەســتەوە نەلکێــت تاکــو
ئیشکردندا،هەندێكجارئاویگوڵیبۆ
زیادەکرێتبۆئەوەیبۆنێکیخۆشلەو
شــتانەبدات،لەگەڵبۆیــەیزەیتیبۆ
رەنــگکردن،لەکاتیوشــکبونەوەش

دابــهبۆیهرهنگــیدهكهینورهونهقی
پێدهدهین.

کارهكــهى، لــە جیــاواز )تیشــکۆ(
خوێنــدکاریبەشــیوەرزشــیزانکۆی
گەرمیانــە،وەکخۆیئاماژەیبۆدەکات

خوێندنلهوبوارهداخهونىبوه.
»خولیایمناڵیخۆمبوکەلەوبەشــە
بخوێنــم،رێگریزۆرمبۆدروســتبولەو
کاتــەیبڕیــارمدالەوبەشــەبخوێنم،
چونکــەپێیــاندەوتــموەرزشبۆکچ
نابێت،بەاڵممنهەوڵیزۆرمداتابگەم

بەوبەشە«.
لهسهرهتاداكارهكانى)تیشكۆ(سنوردار
بوه،بهاڵمدواترپــهرهىپێداوه،تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانیــشلــهمپهرهپێدانهدا

هاوكاریبوه.
وتــى:ســەرەتاکارەکانمســنورداربو،
بــەاڵمدواتــرلەرێــگایدروســتكردنى
پهیجێكهوهلهفهیسبوك،بهرههمهكانى
دهمناســاند، و باڵودهكــردهوه خــۆم
بــاش كڕیارێكــى وایكــرد ئهمــهش
و ببێــت دروســت بهرههمهكانــم بــۆ

كارهكانیشمبهرهوپێشهوهبچن.
ئــهمبهرهوپێشــهوهچونهشســهرنجی
كڕیارانىزیاتربۆالیخۆیراكێشــاوهو

بونبهكڕیاریبهردهوامى.
زریانخورشــید،19ســاڵ،خوێندكار،
بهرههمــه كڕیارهكانــى لــه یهكێكــه
ســیرامیكیهكانى)تیشــكۆ(.وتــى:لە
بۆنەکانــینــەورۆزوجــەژندازۆربەی
ئیکسســوارەتەکانمالیتیشکۆدەکڕم،
زۆر ســیرامیکیکەی کارە بەتایبــەت
ســەرنجمرادەکێشــێت،بەنرخیکیزۆر
گونجاووبەشێوەیەکیزۆرجوانبۆمی

دروستدەکات.
كڕیارێكــىترپێیوایهئــهوبهرههمانهى

سیرامیكتایبهتن،بۆیهدهیانكڕێت.
پەیامنهســرهدین،25ساڵ،مامۆستا،
وتــى:ئــەوئیکسســواراتانەیلەالیەن
ئەمكچهوهدروســتدەکرێتتایبەتنو

کەمترشێوەیدوبارەیتێدایە.

ئــهمپێشــوازیهگهرمــهلــهبهرههمو
كارهكانــى،هانى)تیشــكۆ(ىداوهكه
بیــرلهبرهودانبهكارهكهىوگهورهتر
كردنهوهىبكات،تادهگاتبهوهىببێت
بــهخاوهنىبراندنىتایبــهتبهخۆی،
بهاڵمنایهوێتئهمكارهبهتهنیابكات.
»بەپێــیتوانــاهــەرکەســێکداوای
فێربونــملێبــكاتلەبواریســیرامیک
دا،هاوكاریــمكردوهوههوڵمداوهفێری
بكــهم،ئیســتالەهەوڵــیگەورەکردنی
کارەکەمــمودهمهوێــتلەگــەڵهاوڕێ
کچەکانــمداببینــەخاوەنــیبراندێکی
بــه )تیشــكۆ( خۆمــان«. تایبەتــی
رویهكىخۆشونیگایهكىگهشبینانهو
دهنگێكىجیدییهوه،ئهمبڕگهیهىوت.

هاوكارى
ئهوانهشدهكهم
دهيانهوێتئهم
كارهفێرببن

دهمهوێت
ببینەخاوەنی
براندێکی

تایبەتیخۆمان

كچێكسـیرامیكدهكـاتهپیشه


