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ره وشى ژنان له  گه رمیان له  رۆژى جیهانى ژنان دا
ههنگاوێكبۆپێشهوهوههنگاوێكبۆدواوه

◘ نه وژین

به پێی به دواداچونه كانى )نه وژین( 
ره وشى ژنانى گه رمیان له  سه روبه ندى 

رۆژى جیهانى ژنان دا، له  هه ندێك 
بواردا به ره وپێشه وه چون و له هه ندێكى 

دیكه شدا پاشه كشه  هاتونه ته  ئاراوه .

ئــادار و  لــه  مانگــى  هه مــو ســاڵێك 
ســه روبه ندى رۆژى جیهانــى ژنــان، له  
واڵت و هه رێــم و ناوچــه  جیــاوازه كان، 
هه ڵسه نگاندن و شیكاریی بۆ دۆخی ژنان 
ده كرێــت و ئه و به ره وپێشــه وه چونانه ى 
كــه  هه یــه  ده ستنیشــان ده كرێت و ئه و 
پاشــه وه چون و گرفتانــه ى لــه  ئارادان 
ده خرێنــه ڕو و ئاله نگاریه كانــى قۆناغی 

داهاتوش ئاشكرا ده كرێن.

ئه وه ى په یوه ندی به  ناوچه ى گه رمیانه وه  
هه بێت، ره وشــى ژنان له نێوان دو یادی 
رۆژى جیهانــى ژنــان دا )8ى مارســی 
لــه    ،)2019 مارســى  8ى  بــۆ   2018
هه ندێك بواردا پێشه وه چونى به خۆیه وه  
بینیــوه ، به پێچه وانه شــه وه  له هه ندێكى 

تردا پاشه كشه .
هه رچــی په یوه نــدی به  پێشــێلكاریی و 
توندوتیژیه كانــه وه  هه یــه ، ئــه وا به پێی 
ژنــان  ره وشــى  فه رمیــه كان،  ئامــاره  
له گه رمیــان بــه  بــه روارد بــه  ســاڵێك 
پێشــوتر، خراپتر بوه ، به تایبه ت له روى 
حاڵه ته كانــى كوشــتن و خۆكوشــتنى 
ژنان، كه  له و ماوه یه دا 3 قات و 2 قات 
زیادیانكردوه ، به تایبه ت كوشــتنى ژنان 

كه  3 هێنده  زیاتر بوه .
بــواری رۆڵپێدانــى ژنــان لــه  كایــه ى 

فه رمــی و حكومیه كانــدا، یه كێكى تره  
له و بــواره ى كه  له م ســاڵدا له گه رمیان 
هیچ به ره وپێشه وه چونێكى ئیجابی تێدا 
به دیی نه هاتــوه ، چونكه  له كۆی )77( 
ده زگاى حكومیــی فه رمیی، ته نها )9( 
ده زگایان له الیه ن ژنانه وه  به ڕێوه ده برێن.
بــه ره و  و  ئیجابــی  دیــوه   لــه  
پێشه وه چونه كه یشــی دا، ئــه م ماوه یــه  
و  سیاســه ت  روى  لــه   به تایبــه ت 
نوێنه رایه تیكردنــى ژنانــى گه رمیــان له  
زۆر  هه ڵبژێــردراوه كان،  ئه نجومه نــى 
تایبه ت و نه وعی بوه ، به شــێوه یه ك بۆ 
یه كه مجار گه رمیان له  به غدا و هه ولێریش 

نوێنه رى ژنى له  پارله ماندا هه یه .
ئه وه ى به غــدا كه بۆیه كه مجاره  له مێژوى 
گه رمیانــدا روده دات، یوســرا ره جــه ب، 
وه كو پارله مانتارێكى ژن له  هه ڵبژاردنى 

ئه نجومه نــى نوێنه رانــى عێراق له ســه ر 
لیســتی )نــه وه ى نــوێ( ســه ركه وتنى 
به ده ستهێنا و بو به  یه كه م پارله مانتارى 

ژنى گه رمیان له و ئه نجومه نه .
هه رچی كوردستانیشه ، ئه وا بۆیه كه مجار 
و له وه تــه ى پشــت بــه  لیســتی داخراو 
ژنێــك  نابه ســترێت،  هه ڵبــژاردن  بــۆ 
له گه رمیانــه وه  توانى ببێــت به  ئه ندامى 
پارله مانــى كوردســتان، كــه  ئه ویــش 
)شیرین ئه مین( بو له  لیستی )گۆڕان(.
ئه م به ره وپێشــه وه چون و پاشه كشــانه  
پێكــه وه ، دۆخی ژنان به  هه ڵواســراویی 
ده هێڵێتــه وه  و ئاله نگاریه كــى زۆر بــۆ 
ماوه ى داهاتو به جێده هێڵیت، كه  ده بێت 
ده ســه اڵت و رێكخــراوه  مه ده نیــه كان و 
ناوه نــده  ئه هلیه كان خه میــی لێبخۆن و 

هه وڵى به ره وپێشبردنى بده ن.

دەرگاكانى حزب و 
حكومه ت بەڕوی ژنان دا 

داخراون
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كچانى ده رچو نیگه رانن: 
بڕوانامه  كاری بۆ په یدا 

نه كردین
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مناڵی بلوری چۆن 
دروست دەبێت؟
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لــه   ئه ده بیه كانیــان  توانــا  كچــان 
)ڤيستیڤاڵی ئاران(دا ده رده خه ن
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خوێندكارێكــى )بایه لــۆژی( ده بێتــه  
پاڵه وانى خولێكى وه رزشیی
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ژن و پیاو جیاده بنه وه  و مناڵ ده بێته  قوربانى

◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل*

ژن به  ژن، دیارده یه كى ناسراوى 
كۆمه ڵگه ى كورده واریه ، به اڵم له گه ڵ 
ده رچونى یاسایى به ره نگاربونه وه ى 

توندوتیژی خێزانى، ئه م حاڵه ته  
قه ده غه كراوه  و به  پێشێلكاریی 
دانراوه  كه  سزاى له سه ره ، بۆیه  

ئێستا ئه گه رچی كه میكردوه ، هاوكات 
خێزانه كان رێگه ى تریان دۆزیوه ته وه  

بۆ ئه نجامدانى.

ژن به  ژن، به مانا باوه كه ى ئه وه یه  كه  كچ و 
كوڕێك هاوسه رگیری ده كه ن، پاشان كچ 
یان كه ســێكى نزیكی كوڕه كه ، ده درێت 
به  كوڕێكــى خێزانه كه ى تر، له به رامبه ر 
ئه و كچه ى لێیــان هێناون. ئه م حاڵه ته  
زۆرجــار ژنــان تیایدا ده بنــه  قوربانى و 
ناچــار ده كرێــن بــه  هاوســه رگیرییه ك 
له پێناو برا یان كه سێكى خێزانه كه یان، 
)8(ى  ژمــاره   یاســای  لــه   هه ربۆیــه  
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانى 
كــه  پارله مانــى كوردســتان ده ریكردوه  
و تائێســتا به ركاره ، ئه م هاوسه رگیریه  
رێگه پێنــه دراوه  و بــه  تــاوان هه ژمــار 

ده كرێت.
ئێســتا  خێزانــه كات،  وادیــاره   بــه اڵم 
فێــڵ و رێــگاى تازه یــان دۆزیوه تــه وه  
بــۆ ئه نجامدانــى ئــه م هاوســه رگیرییه ، 
به شــێوه یه ك له روى یاساییه وه  خه تابار 

نه بن.
تــارا، ناوى خوازراوى ژنێكى ته مه ن 30 
ســاڵه یه . ئه و بــه ژن دراوه  بــۆ براكه ى 
و  له ئێســتادا له كێشــه  و ملمالنییه كى 

قوڵدایه .
وتــى: »ئامۆزایه كــم هاتــه  داخوازیــم، 
بــه اڵم براكــه م داوایكــرد كه خوشــكى 
ئه ویــش شــوى پێ بــكات, ئه وه بو من 
هاوســه رگیریم له گــه ڵ ئامۆزاكه م كرد و 
شــیربایى بــڕ كــرام، دواى پێنج مانگ 
و  كــرد  ئامۆزاكه مــى  داواى  براكه شــم 

ژن به  ژن له به رگێكى نوێ دا

◘ نەوژین، ئەسما کەریم

»ته مه نم هەشت ساڵ بو کە دایک و 
باوکم جیابونەوە، پێش جیابونەوەیان 

ئەوەندە شەڕ و هەرایانم بینی بو 
مناڵیم بەترس و گۆشەگیری بەرێکرد، 

دوای جیابونەوەشیان خەمەکانم دو 
ئەوەندە زیادی کرد«. ئەمە قسەی 

)رێناس(ه ، کە وەک خۆی هێمای بۆ 
دەکات، دوای جیابونەوەی دایک و 

باوکی، ژیانی تاڵ بوه .

ئه گه ر جیابونه وه  چاره سه ر و ده ربازبون 
بێت بۆ هاوسه ره كان له و ژیانه  ناخۆشه ى 
كــه  تیــای دان، ئــه وا بــۆ توێژێكى تر 
كاره ســاتێكه  كــه  تــا كۆتایــی ته مه ن 
كاریگه ریی و لێكه وته كانى به سه ریانه وه  
خۆی ده نوێنێت، ئه و توێژه ش: منااڵنن.
رێناس، 23 ســاڵ، دەرچــوی زانکۆیە، 
بۆ )نەوژین( وتی: »پانزە ساڵ ده بێت 
باوک و دایکم جیا بونەتەوە، من لەگەڵ 
خوشــک و برایەکم لــەالی باوکم بوین، 
هــەرکات بمانەوێــت ســەردانی دایکــم 
دەکەیــن، به اڵم هیــچ وەکو ئەوە خۆش 

نیە دایکم بەردەوام لەماڵدا بێت«.
)شــەیما(ى 19 ســاڵ كــه  خوێندکاری 
پەیمانگایــە، یەکێکی تــرە لەو کچانەی 
کە لەتەمەنێکی کەمــدا، دایک و باوکی 
بەهۆی دەســتێوەردانی کەســی سێیەم 
وەکخــۆی  جیابونەتــەوە.  لەژیانیــان 
ئامــاژەی بــۆ دەکات تاوەکو ئێســتاش 
تامــەزرۆی ئەوەیە تەنها جارێکیش بێت 
لەکاتى گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە، دایکی لە 

ماڵدا ببینێت.
یه كێــك لــه و بوارانــه ى كه  منــااڵن له  
جیابونــه وه ى دایــك و باوكیــان دا زۆر 
پێــی كاریگه ر ده بــن، الیه نى ده رونییه ، 

كــه  به وته ى توێژه رێك ئه م بواره  ره نگه  
سه ر بكێشێت بۆ حاڵه تى مه ترسیدار.

محەمــەد نەجیــب، توێــژەری ده رونى، 
بــۆ )نەوژیــن( وتــی: »بەشــێکی زۆر 
لــەو منااڵنــەی بــاوک و دایکیــان لێک 
لەداهاتــودا  رەنگــە  جیابونەتــەوە، 
پەناببەنــە بــەر ره فتــاری خــراپ یــان 
لێده ربچێــت،  شــه ڕانگێزیان  كه ســانى 
هه ڵبه ت ئه مه ش مه رج نیه  هه مو جارێك 

روبدات«.
ســەرباری ئەم لێكه وتــه  خراپانه ، به اڵم 
بەشــێکی تر لە کچان، به  جیابونەوەی 
دایــک و باوکیان، لێنه گــه ڕاون ژیانیان 

هه وڵیانــداوه   به ڵكــو  بێــت،  وێــران 
کاریگەری ئه و دۆخه  له سه ر خۆیان كه م 

بكه نه وه .
شــیالن، 22 ســاڵ، ده ڵێت: »بێگومان 
جیابونــەوەی دایــک و باوکــم ســەرەتا 
بــەاڵم  بــو،  ناخــۆش  و  ســەخت  زۆر 
دایکم نەیهێشــت کاریگەری زۆر هەبێت 
لەسەرم، منی بردە الی خۆی و هەمیشە 

ئاگای لێم بوە«.
لەم ســااڵنەی دوایدا رێــژەی جیابونەوە 
)تەاڵق( بەشــێوەیەکی بەرچــاو زیادی 
کــردوە بەتایبەت لەناوچــەی گەرمیان، 
ئه گه رچــی الیه نى په یوه ندیــدار ئاماری 

پێویســت له وباره وه  راناگه یه نێت، به اڵم 
یاســاناس و چاالكوانــان جه خــت لــه م 

زیادبونه  ده كه نه وه .
نەشــاد عومــەر، پارێــزەر، جه خت  له م 
زانیارییــه  ده كاته وه  و دەڵێت: »رێژەی 

جیابونەوە زۆر زیادی کردوە«.
له باره ى منااڵنى ئه و هاوسه رانه ى لێكجیا 
ده بنــه وه ، )نه شــاد عومــه ر( وابه باش 
بڕیــاری  هاوســه رانه ى  ئــه و  ده زانێــت 
جیابونــەوە دەدەن و مناڵیــان هەیــه، 
بابەتــی بینینــی مناڵ نەبەنــە دادگا و 
خۆیان لەسەر بینينی مناڵ رێک بکەون، 
هــەروەک مناڵەکەش بدرێت بەوەیان کە 

دەتوانێت باشــتر پــەروەردەی بکات و 
ئاگای لێی بێت.

شــادان، 29 ســاڵ، ژنــی ماڵەوەیــە، 
بــۆ )نەوژیــن( دەڵێت: »مــاوەی چوار 
ســاڵە لە هاوسەرەکەم جیا بومەتەوە و 
خەسوم هۆکاری سەرەکی جیابونەم بو، 
چونکە لەگەڵ ماڵی خەسوم دەژیام زۆر 
بێــزاری دەکردم چەنــد جارێکیش داوام 
لەپیاوەکــەم کرد کەجیاببمــەوە، بەاڵم 
ماڵــی جیای بۆ نەکردم، دو مناڵم هەبو 
کەبڕیــاری جیابونەوەمــدا زۆر بیــرم لە 
مناڵەکانم ئەکردوە، بــه اڵم چارم ناچار 

بو«.

ماره ى كرد«.
ئــه و ژنه  بــاس له وه ده كات كــه  براكه ى 
نه ده گونجــان  پێكــه وه   براژنه كــه ى  و 
تــا  هه بــوه ،  كێشــه یان  بــه رده وام  و 
سه ره نجام له دواى 2 ساڵ جیابونه ته وه، 
بــه اڵم ماڵــى باوكــی هاتــون و ئه میان 
بــه زۆر برده وه تــه وه  و وتیانــه  ده بێــت 

جیاببێته وه .
به  خه مگینیــه وه  وتى: »هه رچه نده  من 
له گــه ڵ مێرده كه م هیچ كێشــه م نه بو و 
یه كترمان خۆشده ویســت، بــه اڵم به زۆر 
جیایــان كردمه وه  و به هــۆى براكه مه وه  
مناڵــم  و  له مێــرد  بــو  وێــران  ماڵــم 

دوركه وتمه وه «.

تارا، نمونه ى ســه دان ژنى تره ، كه  بون 
به  قوربانى ئه م پرۆسه یه  به هۆى كه مى 
له هه بونــى  بێئاگاییــان  و  هۆشــیاریان  
یاســایه ك كــه  ژن به ژنى تێــدا قه ده غه  

كراوه   و ده توانن ئه نجامى نه ده ن.
تــره   یه كێكــی  ســاڵ،   27 شــیالن،   
له قوربانیانى ئه م جۆره  هاوســه رگیرییه  
نایاساییه ، بۆ )نه وژین( وتى: »براكه م 
هاوســه رگیریان  پورزاكــه م  له گــه ڵ 
كــردوه ، دواى چه نــد ســاڵێك مــن و 
پورزاكــه م كه ده كاته  بــراى براژنه كه م، 
په یوه نــدى  و  یه كترمــان خۆشویســت 
خۆشه ویســتیمان به ســت، دواتــر هاته  
خوازبێنیــم و ماڵه وه مــان رازی بــون و 

هاوسه رگیرییمان كرد«.
به رده وام بو و وتى: كاتێك هاوسه رگیریم 
له گــه ڵ كــرد بینیــم ئــه و پیــاوه  نییه  
كه پێشــتر ده مناسى، زۆر دڵى پیس بو 
و خــراپ بو له گه ڵم، بۆیه  بڕیارم دا لێى 

جیا ببمه وه .
كوردســتان  لــه   جیابونه وه یــه   ئــه م 
لــه   لێكه وته كانــى  بــه اڵم  رویــداوه ، 
ئه وروپــا ســه ریهه ڵداوه ، چونكــه  بــراو 
براژنه كــه ی له ئه وروپا ده ژیان و به وته ى 
خــۆی براژنه كــه ى پــاش ئاگاداربون له  
جیابونه وه ى ئه وان، ئه ویش  به  فشاری 
براكه ى داواى جیابونه وه ى كردوه ، بۆیه  
)شیالن( به ناچارى په شیمان ده بێته وه  

لــه  جیابونــه وه ى و به رگه ى ئــه و ژیانه  
ناخۆشــه  ده گرێت، بۆ ئــه وه ى ژیان له  

براكه ى نه شێوێنێت.
و  هه یــه   مناڵێكــم  ئێســتا  وتیشــی: 
مێرده كه م تادێت خراپتر ده بێت له گه ڵم، 
چونكه  ده زانێت من له به رخاترى براكه م 

لێى جیانابمه وه .
ئه گــه ر خێزانــه كان به  پشــت به ســتن 
بــه  رایه ڵه  و عورفــی كۆمه اڵیه تى بڕیار 
له و بابه تانه  بده ن، ئه وا بۆچونى یاســا 

شتێكى تره .
نه شاد عومه ر، پارێزه ر، له وباره یه وه  بۆ 
)نه وژیــن( وتــى: »ژن به ژن له یاســادا 
هیچ بنه مایه كى نییه  و شتێك نییه  رێگه  
پێدراو بێت، گرێبه ســتى هاوســه رگیرى 
به پێــى یاســاى بــارى كه ســێتى ته نها 
له نێــوان دو كــه س ده كرێــت و هیــچ 
گرێبه ســتێك په یوه ندى به گرێبه ستێكى 

تره وه  نییه «.
رونیشــیكرده وه  »ژنيــش مافى ئه وه ى 
هه یــه  داواى جیابونــه وه  بــكات، ئه گه ر 
ئه و ژنه  ســه لماندى به زۆر به شــودراوه  
ئه وا ده توانێــت داواى جیابونه وه  بكات 

و دادگاش جیاى ده كاته وه «.
ئــه و پارێــزه ره  دان به وه شــدا ده نێــت 
ســه رباری بونى ئه م یاســایه ش، به اڵم 
خه ڵكانێك به و شێوه یه  پرۆسه كه  ئه نجام 
ده ده ن كــه  له  2 كاتى جیــادا و به جیا 
هاوســه رگیریی  و  دادوه ر  الی  ده چنــه  

ده كه ن، دادگاش نازانێت ژن به  ژنه .
له گه ڵ ئه وه شدا پێیوایه  كه  ئه مجۆره  له  
هاوســه رگیریی، كێشه ى زۆر به دواوه یه ، 
هه ربۆیه  به پێی یاساش قه ده غه  كراوه .

لــه   هــه ركام  به وه شــكرد  ئامــاژه ى 
ژنــه كان ئه گه ر بــه  زۆره ملــێ ناچار به  
پرۆســه كه  كرابێــت، ئــه وا ده توانێت له  
بــه رده م دادگا بیدركێنێت و دادوه ریش 

هاوسه رگیرییه كه  په سه ند ناكات.

وادی  رێكخــراوى  تیمــی  ئه ندامــى   *
ئه ڵمانى له  گه رمیان
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شیرین شێخ حسێن،                  كارگێڕی مه ڵبه ندى گه رمیانى )ى.ن.ك(:

رێگریوكۆسپهكانژنانلههاتنهپێشهوهیانلهناوحزبداسارددهكهنهوه

دەرگاكانىحزبوحكومهتبەڕویژنانداداخراون

◘ نه وژین، زریان محه مه د

شیرین شێخ حسێن، ماوه ى )28( 
ساڵه  كارى حزبایه تى و رێكخراوه یی 
ده كات، له  ئه ندامى رێكخستنه كانى 

یه كێتى نیشتمانیه وه  ده ستى پێكردوه  
تا گه یشتوه  به  پله ى كارگێڕی 

مه ڵبه ندى گه رمیان و به رپرسی به شى 
راگه یاندن و روناكبیری ئه و مه ڵبه نده . 

له  دیدارێكى )نه وژین( دا، باس له و 
ئاله نگاریی و گرفتانه  ده كات  كه  

روبه ڕوى ژنان ده بێته وه  له كاتى كارى 
سیاسی دا.

* هۆكارى هاتنت بۆ  نێو حزب و كایه ى 
سیاسى بۆچى ئه گه ڕێته وه ؟

كۆمه ڵێــك پاڵنه رم هه بــو، كاتى خۆى 
وه ك ئێستا نه بو ئه وكات كاركردن بۆ ژن 
زۆر قورس بو، له گه ڵ ئه وه ش مافه كانى 
پێشێل ئه كرا، چونكه  ژن وه ك ئامرازێك 
ئه بینــرا و زیاتر خرابوه  خزمه تى ماڵ و 
مناڵ نه ك وه ك مرۆڤێك، بۆیه  پێویست 
بــو كــه  بونــى خۆمــان بســه لمێنین و 
داواى مافــى خۆمانبكه ین. ســه رده مى 
ئێمه  ســه رده مى ژنه  ئه نفالكراوه كان بو 
كــه  هیــچ مافێكیان نه بــو، ئه مه  هۆكار 
بــو بۆ ئــه وه ى بێمــه  ناو حــزب و له و 

رێگه یه وه خزمه ت به  ژنان بكه م.
* به شــداریكردنى ژنان له  گه رمیان له  
ئێســتا دا چۆنه  له  چاو سااڵنى پێشوتر 

له  هاتنه  پێشه وه یان بۆ ناو حزب؟
ژنان هاتونه ته  پێشه وه  و رێژه كه  زیادى 
كــردوه  له چاو ســااڵنى پێشــوتر، به اڵم 
وه ك پێویســت نیه ، چونكه  رێگرییه كان 
و كۆســپه كان كه  بۆت دروســت ده كه ن 

◘ نەوژین، نیگار عومەر

سه روى 70 فه رمانگه ى حكومیی 
جیاواز له سه ر ئاستى ئیداره ى گه رمیان 

و قه زاكانى دا هه یه ، به اڵم رێژه ى 
ئه و ژنانه ى كه  به رپرسیارێتیان له و 

ده زگایانه دا هه یه ، له  په نجه كانى 
ده ست تێناپه ڕن.

له گه رمیانــدا حاڵه تێكــى به رچــاو بونى 
حكومــه ت  ئه وه یــه   ئه ویــش  هه یــه ، 
به تــه واوى »نێرانه یــه«، بــه و مانایه ى 
رێــژه ى ژنانــى به ڕێوبــه ر و به رپرس له  
جومگه كانى ده ســه اڵتى جێبه جێكردنى 

خۆجێی دا زۆر كه م و سنوداره .

ژنان بــاس له وه ده كه ن كــه  هۆكاره كان 
جیاوازن، به اڵم به شــى زۆری په یوه ندی 
به وه وه  هه یه  كه  رێگه یان پێنادرێت بێنه  

پێشه وه ، نه ك خۆیان نه یه ن.
خەدیجــە لەتیف، دەرچــوی زانکۆیە و 
دانیشــتوی کەالرە، باس له وه ده كات كه  
پــاش ته واوكردنى كارى زانكۆ، چه ندین 
ده ستپێشــخه ریی كــردوه  بــۆ ئــه وه ى 
بتوانێت له  بواره كه ى خۆی دا خزمه تێك 
بــه  به ره وپێشــه وه چونى كۆمه ڵگاكــه ى 

بكات، به اڵم رێگه ى پێنه دراوه .
هەلــی  حکومــەت  پێویســتە  وتــی: 
کایــە  لــە  خانمــان  بەشــداریکردنی 
جۆراوجۆرەكانی حکومەتدا بڕەخسێنێت.
بــه رده وام لــه  باســكردنى نه بونى ژنان 

لــه  جومگه كانى ده ســه اڵت و به تایبه ت 
حكومــه ت دا، ژنــان تاوانبــار ده كرێــن 
بــه وه ى نایه نه  پێشــه وه ، بــه اڵم كچێك 

ئه م بۆچونه  ره د ده كاته وه .
شــەپۆل جەبار، خوێنــدكارى زانكۆ، بۆ 
)نەوژین( دوا و وتی: »زۆر جار گوێمان 
لەوە دەبێت گوایا ژنان خۆیان بەشداری 
کاری سیاسی ناکەن، به اڵم ئه مه  راست 

نییه «.
ئه و كچه  نمونه ى خۆی دێنێته وه  كه  زۆر 
هەوڵــی داوە پێگەی خــۆم بکاته وە لە 
نێو یەکێك لەم حیزبانەی کوردســتاندا، 
»بەهــۆی  ده ڵێــت:  وه كخــۆی  بــەاڵم 
قورخکاری پیاوانــەوە رێگەم پێنەدراوە 
بگەم بە پۆست و پلە، جگە لەوەی من 

توانایەکی باشیشم هەیە«.
ژنــان بــاس له وه ده كه ن كــه  به وهۆیه ى 
پۆســته كان له ســه ر بنه مــاى حزبیــی 
دابــه ش ده كرێــن، بۆیه  ئاســان ناتوانن 

پێی بگه ن.
خه دیجــه ، له وبــاره وه  وتــى: »حيــزب 
و کەســی حیزبیــت لــە پشــت نه بێت، 

ناتوانین هیچ بچیته  پێشه وه «.
)شــه پۆل(یش پێیوایــه  كــه  جگــه  له  
حزبیــی بون، بونى پشــتیوانى له الیه ن 
به رپرســانه وه ، تاكه  زامنــى وه رگرتنى 
پۆســته  »ئەگەر خزمی فاڵن و فیســار 
نەبیــت، مەحاڵــە دەرگا داخراوەکانــی 

حکومەتە حزبییەکە بکەیتەوە«. 
به اڵم به ڕێوبه رێكى گشــتى له گه رمیان، 
ئامــاژه  بــه وه ده كات كــه  ئه گــه ر ژنان 
بیانه وێــت، ئه وا ده توانــن ببنه  خاوه نى 

پۆست و پایه .
گشــتى  به ڕێوبــه رى  شــادیه  حســێن، 
كشــتوكاڵی گه رمیان، باس له وه ده كات 
كــه  ژنانیش جیاوازییان نییه  و ده توانن 

وه كو پیاوان رۆڵ بگێڕن.
ئه و كه  له سه ر به شى بزوتنه وه ى گۆڕان 
ئه و پۆســته ى وه رگرتوه ، نایشــارێته وه  
كه  ئه گه ر پشتیوانى حزبه كه ى نه بوایه ، 
ئاســان نه بو بۆ ئه و كه  پۆســتى حزبى   

وه ربگرێت.

له  هه رێمــى كوردســتان دا بۆ هه ندێك 
بــوار و ده ســه اڵت، كار به  سیســته مى 
)كۆتــا( ده كرێــت، بــه وه ى رێژه یــه ك 
لــه  كورســی و پۆســته كان بــه  ژنــان 
ده درێت، ئه م حاڵه تــه ش به زۆری له ناو 
ئه نجومه نــه   و  یاســادانان  ده ســه اڵتى 
هه ڵبژێردراوه كانــدا هه یه  و له  حكومه ت 
كارى  دا  ده ســه اڵتى جێبه جێكــردن  و 

پێناكرێت.
ژنــان،  چاالکوانــى  عەدنــان،  شــەیما 
بــاس لــەوەده كات کــە ژنــان پەراوێــز 
خــراون لەبــواری سیاســەتدا، ئه مه ش 
»دەســەاڵتی  بــۆ  ده گه ڕێنێتــه وه  

پیاوساالری«.
شــەیما، دەڵێت: »ئاســتی بەشــداریی 
سیاســی ژنــان لــە حکومــەت کەمترە 
وەک لــە پیــاوان، چونکــە پەیوەنــدی 
و  واڵت  بەڕێوەبردنــی  بەدەســەاڵتی 

دەسەاڵتی سیاسییەوە هەیە«.
ئه و چاالكوانه  راشــی وه هایه  كه  لەمپەر 
و رێگرییەكــی زۆر هەیە لەبه رده م ژنان 
بــۆ ئــه وه ى بەشــدار نەبــن لــە كایەی 
سیاســییدا، بەاڵم جه ختیــش ده كاته وه  
ئاســته نگانه دا  ئــه م  له ئاســت  نابێــت 
ژنــان كۆڵ بده ن »دەبێــت ژنان خۆیان 
بەوپــەڕی جورئەتەوە بێنە مەیدانەوە و 

تواناكانی خۆیان پیشانبدەن«.

وایكــردوه  ژنــان ســاردببنه وه  له  هاتنه  
پێشــه وه یان و نه توانن بێنه  ناو ملمالنێ 

 سیاسیه كانه وه .

* ئه و رێگریانه  چین كه  باسیان ده كه یت 
و وایانكردوه  ژنان وه ك پێویست نه یه نه  

ناو حزب و سیاسه ت له  گه رمیان؟

یه كێــك له  رێگرییــه كان كۆمه ڵگایه  كه  
هه میشه  ژنانى به كه م بینیوه ، دوه میش 
خــودى ژنــان خۆیانن كه  هه میشــه  وا 
خۆیان ده بینــن كه  تواناى ئه وه یان نیه  
بكه ونه  ملمالنێ له گه ڵ ره گه زى به رامبه ر 
له و پۆستانه ى كه  هه ن له ناو حزبه كاندا. 
دواتر ژنان به  ئاسانتر ده شكێنرێت وه ك 
له  پیــاوان، ئه مه  وایكردوه  ژنان نه یه نه  

پێش.
* تــۆ وه ك خۆت له وه تــه ى تێكه ڵ به  
حزب و سیاسه ت بویت، له و ئاسته نگ و 

گرفتانه ت هاتونه ته  رێگه ؟
به ڵــێ بێگومان ئاســته نگى زۆر هه بوه ، 
نــه ك له  نــاو حــزب، به ڵكو لــه  هه مو 
هه یــه   ئاســته نگ  تریــش  كایه كانــى 
به تایبــه ت بۆ ژنان، چونكه  ژنان به  پله  
دو بینراون و كه م توانا ته ماشــاكراون. 
دواتر ئه و ملمالنیانــه ش كه  هه یه  زیاتر 
متمانه یــان بــه  پیاوان هه بــوه  وه ك له  
ژنان، بۆیه  ده بێت خۆت بسه لمێنیت كه  
تــۆش هه یت بۆ ئه وه ى رێگریت نه كرێت 

وه ك چۆن من هه میشه  كردومه .
* تاچه ند له  گه رمیان بوار ره خسێنراوه  
بۆ ژنــان له الیه ن حزبه كانــه وه  كه  بێنه  

پێشه وه ؟
بــوار ره خســێنراوه  بــۆ ژنــان، بــه اڵم 
به تایبه تــى له الیــه ن حزبه كانــه وه  هیچ 
جێگه یــه ك تایبــه ت نه كــراوه  بــۆ ژنان 
كه بڵێــت ئه مــه  جێگــه ى تۆیــه  ئه بێت 
بێیتــه  پێشــه وه  و خــۆت بســه پێنیت، 
ئه گینــا كورســیه كى تایبه ت به  تۆ نیه ، 
ئــه و بوارانه  به  ده گمه ن هه ڵ ئه كه وێت، 

ئه وه ى كراوه  ئاسانكارى بوه . 
* كه مــى ژنــان و خــۆ كاندیدكردنیان 
بــۆ په رله مان و ئه نجومه نــى پارێزگا له  

گه رمیان بۆچى ده گه ڕێنیته وه  كه  خۆت 
به و ئه زمونه یا تێپه ڕيوى؟

یه كــه م بۆ ژنــان خۆیــان ئه گه ڕێته وه ، 
له به ر ئــه وه ى ژنان ئه یانه وێ پێى بڵێى 
فه رمــو ئه مه  پــاروى تۆیه  و وه ره  بیخۆ 
و هیــچ خۆیــان مانــدو ناكــه ن، بــه اڵم 
ئه گه ر پێى بڵێ وه ره  خۆت بســه پێنه وه  
و ملمالنــێ بكــه  ســڵیان كردوه ته وه  و 
نه هاتونه ته  پێش، به شــێكى دیكه شــى 
په یوه نــدى به  كلتورى كۆمه ڵگه وه  هه يه   
كه  ژنــان دیارى ناكــه ن و زۆربه ى هه ر 
زۆرى ژنانــى ئێمــه  تاوه كــو ئێســتاش 
پاشــكۆى پیاوه كانن و به  ویستى ئه وان 
به شــدارى هه ڵبژاردنه كان ده كه ن، به بێ 
ئه وه ى بیربكه نه وه  كه  ژنان پێویستیان 
به وه یه  كه  خودى ژنان خۆیان ده نگیان 
پێبده ن و وابكه ن بچنه  په رله مان، بۆیه  
تاوه كو ئێستاش ژنان وایان لێ نه هاتوه  
كــه  بڕوایان به  توانــاى ره گه زى خۆیان 

بێت وه ك چۆن پیاوان هه یانه .
* ئه م پۆسته ى كه  ئێستا وه رت گرتوه  
حزب تۆى داناوه  یاخود له ســه ر تواناى 

خۆت بوه  ؟
هــه ردوال هــۆكار بون بۆ ئه وه ى ئێســتا 
مــن لێره  بــم، یه كــه م توانــاى خۆم و 
خۆســه پاندنم، دواتر حزبیــش هاوكارم 
بــو، ته نانــه ت لــه  دواى 2006 تاوه كــو 
ئێســتاش ملمالنێــى چه ندین پۆســتى 

دیكه شم كردوه  و به رده وامیش ده بم.
* ئه م پۆســته ى كه  ئێستا وه رتگرتوه  

هیچكات هه بوه  دژایه تى بكرێیت؟
دژایه تى كردن له  هه مو شــوێنێك هه یه  
ته نانــه ت له نــاو خێزانه كانــى خــودى 
خۆشــمان، دژایه تى كــراوم، به اڵم هه ر 

به رده وام بوم و به رده وامیش ده بم.

کەسی حیزبیت 
لە پشت نه بێت، 
ناتوانی بچیته 

 پێشه وه 

 ژنان پەراوێز 
خراون لەبواری 

سیاسەتدا
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

رەنج و ماندوبونی 16 ساڵی خوێندنی 
)پەیمان( بەفیرۆچو، ئه وه ش پاش 
ئه وه ى هاوسه ره كه ى رێگرى لێكرد 

دابمه زرێت، پاش ئه وه ى ناوى وه كو 
مامۆستا بۆ یه كێك له  الدێكان 

هاتبوه وه .

پەیمــان، 24 ســاڵ، نــاوی خــوازراوی 
پــاش  کــەالرە،  دانیشــتوى  ژنێکــی 
ته واوكردنــى بەشــی کــوردی لەزانکۆی 
هاوســه رەكه یه وه   لەالیــه ن  گەرمیــان 
رێگری لێدەکرێت دابمه زرێت و كاربكات، 
ئه ویــش به بیانــوى ئــه وه ى »رێگاكه ى 

دوره «.
ئــه م حاڵه تــه  له نێو به شــێك لــه  ژنان 
دا بونــى هه یه  كه  پاش هاوســه رگیریی 
كردن، له الیــه ن هاوســه ره كانیانه وه  نه  
ده هێڵرێــت خوێنــدن ته واو بكــه ن، نه  
ده شــهێڵرێت كه  خوێندنیــان ته واو كرد 
دابمه زرێن و كار بكه ن، ئه مه ش به  بیانو 

و پاساوى جۆراوجۆر.
شەهێن، 18 ساڵ، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
»دوای هاوســەرگیریکردنم، لەخوێنــدن 
دابــڕام، هاوســه ره کەم پێــی وتم ژن و 

ماڵەوەیان وتوە«.
ئــه و بــه  خه مباریه كــى قوڵه وه  باســی 
له وه كرد مێردەکەی هەرەشــەی لێکردوه  
كه  ئەگەر واز لە خوێندن نەهێنێت، لێی 
جیادەبێتــەوە، بۆیه  ئه میــش به ناچارى 

ملی به  داواكاریه كه ى داوه .
بەپێــی بەنــدی یەکەمی مــادەی )26( 
لــه  جاڕنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ، 
خوێندن یەکێکە لەمافــە بنەڕەتیەکانی 
بــۆ  بەیەکســانی  پێویســتە  و  مــرۆڤ 
هەموان فەراهەم بکرێت، به اڵم ئه م مافه  

له  زۆرێك له  ژنان سه نراوه ته وه .
له وه كــرد  باســی  ســاڵ،   18 ســێوە، 

◘ نه وژین، نازەنین گۆران 

به شێك له  ژنان ئه و كێشه  كه سیی و 
خێزانیانه ى روبه ڕویان ده بێته وه ، له  
تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان دا ده خه نه ڕو، 
به تایبه ت له  گروپه كانى تایبه ت به  

ژنان، ئه م كاره ش بۆچونى جیاوازى 
دروستكردوه ، به شێك به  كارێكى 

باشی ده زانن و به شێكى تر به  خراپ، 
توێژه رێكیش هۆشداریی ده دات له وه ى 

ده بێت كه سانى پسپۆڕ چاره سه ر 
بخه نه ڕو نه ك هه مو كه س.

تــۆڕه   په ره ســه ندنى  له گــه ڵ 
كۆمه اڵیه تیه كان، جۆری ئه و چاالكیانه ى 
له م تۆڕانه دا ئه نجام ده درێن زیاتر بون، 
ئێستا گروپه  تایبه تیه كانى ژنان كه تیایدا 
باسوخواســه كانى ژنــان ده خرێتــه  رو، 
بره وێكى زۆریان هه یه . به شێك له  ژنان 
له رێگه ى ئه و گروپه  داخراوانه وه ، كێشه  
خێزانیــی و كه ســییه كانى خۆیان باس 
ده كــه ن، بۆ ئه وه ى ئه ندامانى گروپه كه ، 
دۆزینــه وه ى  لــه   بكــه ن  هاوكارییــان 

چاره سه ر دا.

سارا، ناوى خوازراوی یه كێك له و ژنانه یه  
كــه  له  یه كێك له و گروپانه دا، كێشــه ى 

خۆی و هاوسه ره كه ى خستوه ته ڕو.
ئــه و بۆ )نه وژین( باس لەوە دەکات کە 
کێشەی لەگەڵ هاوســەرەکەی هەبوە و 
چەندینجار لەرێگەی کەســە نزیکەکانی 
چارەســەرکردنی  هەوڵــی  خۆیــەوە 
داوە، بــەاڵم دواجار نەگەشــتوە بەهیچ 
ئەنجامێــک، بۆیــە بەناچــاری هاناى بۆ 

تۆڕەکۆمەاڵیەتیه کان هێناوه .
وتى: من پاش ئه وه ى رێگه ى ترم نه بو، 
له و گروپه  كێشــه ى خــۆم باڵوكرده وه ، 

هه ندێك له  پیاوان رێگە ناده ن هاوسه ره كانیان بخوێنن 

ژنان باسكردنى كێشه كانیان ده به نه  ناو تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان

كــه  له گــه ڵ هاوســه رگیریی كردنی دا، 
هاوســه ره كه ى رێگه ى نه داوه  له خوێندن 

به رده وام بێت.
به  چاوى پڕ فرمێســكه وه ، بۆ )نه وژین( 
وتى: »ئێمەی ژنان هەمیشە قوربانین«.
دیدارمــان  ژنانــەی  ئــەو  بەوتــەی 
لەگەڵکــردن، پیــاوان كــه  رێگــه  بــه  
هاوســه ره كانیان نــاده ن بــۆ خوێندن، 
به وهۆیــه ى دەترســن ئافــرەت ئابوری 
ســەربەخۆی خۆی هه بێت، بەاڵم پیاوان 

نکۆڵی لەم قسەیە دەکەن.
شکار محه مه د، پیشــەی پێشمەرگەیە، 
خوێنــدن  بــه ر  لــه   هاوســه ره كه ى 
وتــی:  )نەوژیــن(  بــۆ  ده رهێنــاوه ، 
»خێزانەکــەم لەخوێنــدن بێبەش کرد، 

چونکە مافی منی نەدەدا«.
وتیشی: لەکارەکەم دەگەڕامەوە بەهۆی 
دەوامەکەیەوە خواردنی ئامادەنەدەکرد.

بەهەمــان شــێوە، )جوتیار(یــش کــە 
فه رمانبه ره ، هاوسه ره كه ى بێبەشکردوە 
وتــى:  )نەوژیــن(  بــۆ  لەخوێنــدن. 
چیتــر  بــو،  مناڵــی  »هاوســه ره كه م 
نەمهێشــت بخوێنــێ، بەهــۆی زۆربونی 
ئەرکه كانــى كــه  کــەس نەبــو مناڵەکە 

بەخێو بکات«.

چونکە بەرای من ئەو گروپانە ئەگەرچی 
رەنگە کوڕیشی تیدابێت، بەاڵم بەشێکی 
زۆری خانمانــی تێدایــە و زیاترئــەوان 

دەتوانن لەمن تێبگەن«.
له باره ى هه نگاوى وه ك ئه وه ى )سارا(، 
ژنان راوبۆچونى دژ و جیاوازیان هه یه .

پێیوایــه   ســاڵ،   20 شــەهاب،  پــرژە 
بێــت،  تێگەیشــتو  »هەرکەســێک 
کێشــەی خۆی لە توڕە کۆمەاڵیەتیەکان 
باڵوناکاتــەوە، هەتــا ئەگــەر کەســیش 

نەبێت گوێى بۆ بگرێت«.
له به رامبــه ردا كه ســانى دیكــه  رایانوایه  
ژنان به بــێ هۆ په نا بــۆ باڵوكردنه وه ى 

كێشه كانیان نابه ن.
ئەویــن عه لی، 22 ســاڵ، دەڵێت: »ئەو 
رێگەچارەیــەک  و  تەنهــان  کەســانه  
نامێنێتەوە لەپێشیان، یاخود متمانەیان 
بەکەسانی دەوروبەری خۆیان نیه ، بۆیە 

توڕە کۆمەاڵیەتیەکان هەڵدەبژێرن«.
هه ندێكــى  ئــه وه ده كات،  بــۆ  ئامــاژه  
تــر لــه  ژنان بــۆ ئــه وه ى ناســنامه یان 
پارێــزراو بێــت، زۆرجــار په نــا ده به نه  
بــه ر ئه كاوه نتى ســاخته ، كــه  ئه مه یان 
تاڕاده یه ك كه سه كه  له  شه رم و لێكه وته  
كۆمه اڵیه تیه كانــى باڵوكردنه وه ى نهێنى 

ژیانى خۆى، ده پارێزێت.
كچێكى دیكه  باس له وه ده كات كێشه كان 
چه نــد گه وره  بن، قابیلــی ئه وه  نین بۆ 
هه مو كه س و به و فراوانیه  باس بكرێن.
ده ڵێــت:  بەهــرام، 24 ســاڵ،  رێژیــن 
»کێشــە وانەیەکــە بۆ مــرۆڤ، دەبێت 
روبەروی ببێتەوە و چارەســەری بکات، 
مــن ئه گــەر ناچاریــش بــم، هانــا بــۆ 

تورەکۆمەاڵیەتیەکان نابەم«.
به اڵم )سارا( له  ئه زمونى خۆیه وه  باس 
له وه ده كات، ئه گه ر هه نگاوه كه شــى زۆر 
دروســت نه بوبێــت، به اڵم ســودى بۆی 
هه بــوه  »رەنگــە هەندێــك کــەس پێی 
باش نەبێت، بەاڵم من بە باڵوکردنەوەی 

کێشەکەم، سودێکی باشم بینی«.
تێبینی ژنان له سه ر باڵوكردنه وه ى كێشه  
كه ســیه كان لــه و گروپانــه ى سۆســیال 
میدیــا دا كه  تایبه تن بــه  ژنان، له وه وه  
ســه رچاوه  ده گرێــت كه  دڵنیــا نین ئه و 
گروپانه  كه ســانێكى وه هــاى تێدا نییه  
كــه  زانیاریه كانيان ببــات و زیانيان پێ  

بگه یه نێت.
له مبــاره وه ، )باخــان ســەعید( و )زارا 
قــادر( كه  ئه دمینــی گروپێكى داخراوى 
ژنانن له  فه یسبوك، بۆ )نه وژین( وتیان: 
ئیمــە ناتوانین گره نتــی ئەوە بکەین کە 
گروپه كه مان هه مــوى جێگه ى متمانه یه  
و ته نها ره گــه زی مێینه ى تێدایه ، بەاڵم 
دەتوانیــن بڵێــن ئەگەر هەر کەســێکی 
گومانــاوی ببینین و گومانی لێ بکەین، 

دەستبەجێ بڵۆکی دەکەین.
باخان، ئاشكراشــی كرد كــه  له  رێگه ى 
ژن  زۆر  كێشــه ى  گروپه كه یانــه وه ، 
چاره ســه ر كــراوه  »لەرێگــەی گروپــی 
ئێمەوە چەندین چارەســەر بۆ کێشەكان 
دۆزراونەتــەوە، تەنانــەت خۆمان دوای 
باســکردنی کێشەکە لەپەیوەندی دەبین 
لەگەڵیــان بۆ ئەوەی بزانین چارەســەر 

بوە یا خود نا«.
و  خه مخۆریــی  ئه گه رچــی  كاره   ئــه م 
دڵسۆزیش بێت، به اڵم به راى توێژه رێك، 

كارێكى نازانستى و نادروسته .
عەبــاس مه حمود، توێژه رى ده رونى، بۆ 
)نه وژین( وتى: پرسوڕا كارێكى گرنگه ، 
به اڵم ده بێت ئه و پرســوڕایه  به  كه سانى 
شاره زا بكرێت، نه ك هه مو كه سێك قسه  
له كێشه یه كدا بكات كه  هیچ شاره زایی و 

ئاگاییه كى له باره یه وه  نییه .
ئامــاژه ى به وه شــدا كــه  رویــداوه  ئــه و 
دیكــه وه   كه ســانى  له الیــه ن  گروپانــه  
به رامبــه ر،  ره گــه زی  لــه   به تایبــه ت 
به كارهێنراوه  بۆ ئیســتغاللكردنى ژنان، 

له م روه شه وه  هۆشدارى دا.

ســەرەڕای ئــەوەش، پیاوانى دیكه  هه ن 
كه  به الیانه وه  ئاســاییه  هاوسه ره كانیان 

بخوێنن.
بەناز، 22 ســاڵ، خوێنــدکاری قۆناغی 
له وه كــرد  باســی  زانكۆیــه ،  ســێیه مى 
ئه گه رچی هاوســه رگیری كــردوه ، به اڵم 
و  نه هێنــاوه   له خوێندنه كــه ى  وازی 

هاوسه ره كه شى پاڵپشتێتى.
بێبه شــكردنى  لــه   پیــاوان  زۆرجــار 
هاوســه ره كانیان له خوێنــدن، په نــا بۆ 
پاســاویی ئاینــی و شــه ریعه ت ده به ن، 
بــه اڵم شــاره زایه كى ئــه و بــواره ، ئه م 
پاساوانه  ره د ده كاته وه  و رايده گه يه نێت 

خوێندن بۆ ژنان گرنگه .
لــه   پســپۆڕ  بازیانــی،  محه مــه د  د. 
لێکۆڵینەوەی ئیســالم دا، بۆ )نه وژین( 
وتــى: »ئیســالم هانــی پیــاو دەدات 
هاوسه ره كه شــى فێــری خوێندن بکات، 
چونکــە ئەگــەر هاوســه رى خوێندەوار 
بێت ئەوا خێزانەکەی مناڵەکانیشی باش 

پەروەردە دەکات«.
بەرێوەبەرایەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
پــەروەردەی کــەالر، لەمســاڵدا )44( 
کــچ کە هاوســەرگیرییان كردوه ، وازیان 

لەخوێندن هێناوە.
توێژەرێکــی ده رونى، متمانــە نەبون و 

کەلتوری دینی و پیاوساالری، بەهۆکاری 
سەرەکی ئه م حاڵه ته  ده زانێت.

کارزان فوئــاد، بــه  )نەوژیــن(ى وت: 
بەشــێکی زۆر لەپیــاوان لەوە دەترســن 
کەئافرەت بەئابوری ســەربەخۆی خۆی 
بــگات، چونکە رەمــزی پیاو ئەوەیە کە 
نابێــت پــارە لــەژن وەرگرێــت، بەڵکو 
ســەرچاوەی یەکــەم و کۆتایــی ئابوری 

ماڵ تەنها پیاو بێت.
ئافــرەت  »چونــەدەرەوەی  وتیشــی: 
زیاتــر  و  بێــت  چاوکــراوە  وادەکات 
لەمافەکانی خۆی بگات، ئه مه ش كارێكه  

پیاو نایه وێت«.

خێزانەکەم 
لەخوێندن بێبەش 
کرد، چونکە مافی 

منی نەدەدا
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◘ نەوژین، چرۆ حه سه ن

هه مو رۆژێك )له یال( به  گه ڕه ك 
و كۆاڵنه كاندا ده گه ڕێت، سه ودا و 

مامه ڵه ى كه ره سته  و كااڵ و شمه كى 
به كارهاتو له  ماڵه كاندا ده كات و 
لێیان ده كڕێت، پاشان ئه ویش 

به كه سانى دیكه  و فرۆشگاكانى دیكه ى 
ده فرۆشێته وه .

ئه گــه ر هه ندێــك ئیــش و كار هه بن كه  
ئه نجامدانیــان بــۆ ژنان لــه  كۆمه ڵگه ى 
گه رمیــان دا ناســراو و ئاســایی بێــت، 
ئــه وا هه ندێــك كارى دیكــه  هــه ن كــه  
به وشــێوه یه  ناسراو نین ژنان ئه نجامیان 
بــدات، له وانــه ش كڕیــن و فرۆشــتنى 
كااڵى ده ســتى دو . بــه اڵم )له یال( ئه و 
بۆچــون و تێڕوانینــه ى ره د كردوه ته وه  
و سه ركه وتوانه  له و بواره دا كارده كات.

له یال جاسم محه مه د، ژنێكى ته مه ن 63 
ساڵه ى دانیشتوى ناحیه ى رزگاری سه ر 
به  كه الره ، ئه و رۆژانه  كه ره سته  و كااڵى 
به كارهاتــو له  خه ڵكــى ده كڕێت و دواى 
كۆكردنه وه ى له  ژورێكى خانوه كه ى دا، 

دواتر ده یفرۆشێته وه .
وه ك هه مــو كاركردنێكــى تــرى ژنانــى 
به ته مــه ن، چیرۆكــى )له یــال(ش پــڕه  
لــه  ناخۆشــی و ئــازار. ئــه و به هــۆی 
رو  داوه   بڕیــاری  كه مده ســتییه وه ، 
لــه م بــوار و پیشــه یه  بكات، خۆیشــی 
به خۆشــحاڵ ده زانێــت كــه  توانیویه تى 
تیایــدا ســه ركه وتو بێــت و بژێویه ك بۆ 

خێزانه كه ى بدۆزێته وه .
له یال، كــه  دایكی )12( مناڵه ، له باره ى 
ســه ره تاى ده ســتكردن به م پیشــه یه ، 
ئامــاژه ى به وه كــرد كــه  پــاش ئه وه ى 
سه رچاوه یه كى ئه وتۆی بژێویی نه بوه  و 

ژنێك لە پیشەیەکی جیاواز دا

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

دوای 16 ساڵ خوێندن و تاقیکردنەوە 
و هاتوچۆی قوتابخانە و پاشان زانکۆ، 

)ساکار( ئێستا لەماڵەوە دانیشتوە 
و بڕوانامه كه ى زانكۆی لەدو توێی 
کتێبخانەکەیدا حەشارداوە. ئەو و 

سەدان کچی تر، کە لە دامەزراندن له  
ئیشێکی گونجاو بێ ئومێدن، به ناچارى 

لەماڵەوە بێكار دانیشتون.

ئــه و واقیعه  تاریك و شــۆكهێنه ره ى كه  
به شێكى زۆر له  كچان پاش ته واوكردنى 
خوێندنــى زانكــۆ و په یمانــگا روبه ڕوى 

ده بنه وه ، ئه وه یه : ئێستا چی؟!
ئــه وان بــاس له وه ده كه ن ره شــبینی و 
خه مێكــى قوڵ دایانده گرێت، كاتێك ئه و 
هه مو ساڵه  له  خوێندن و كۆشش، كار و 

وه زیفه یه كیان بۆ فه راهه م ناكات.
ساکار جەمال، 23ساڵ، دەرچوی بەشی 
زمانــی ئینگلیــزی، بــۆ )نەوژین( باس 
لــه وه ده كات كــه  حەزی لــە کارێکە کە 
پڕبه پێســتی بڕوانامه  و پسپۆڕێتیه كه ى 
بێت، بەاڵم نایشارێتەوە کە لەدۆزینەوەی 

ئەو کارە بێ ئومێدە. 
»ئێســتاش  وتــى:  خه مگینیــه وه   بــه  
بۆخــۆم  خوێندنــە  هەمــو  ئــەو  دوای 
لەماڵەوە دانیشــتوم و کارەکانی ماڵەوە 

رادەپەڕێنم«.
بەپێچەوانەی )ساکار(، )النە حەسەن(
ی 24 ســاڵە، دوابــەدوای تەواوکردنــی 
دامــەزراوە  و  ســەنتەر  زۆر  خوێنــدن، 
بێکاریــی  بــە  بۆئــەوەی  دەگەڕێــت 

نەمێنێتەوە.
وتى: »من زۆر گەڕام، تەنانەت چەندین 
کۆرســی زمانی ئینگلیزیم بینی تاوەکو 
بتوانــم بــە ئینگلیزیش وانــە بڵێمەوە و 

بێکار نەبم«.

»دەبێت خوێندکار بڕوانامه كه ى بخاتە ئیشەوە«

كچانى ده رچو نیگه رانن: بڕوانامه  كاری بۆ په یدا نه كردین

ئەو بە دڵخۆشــیەکەوە ئەوەی راگەیاند 
کە ئێستا لە ئاستی بڕوانامەکەی خۆیدا 
مامۆســتای بیرکارییە و پیشەکەی زۆر 

خۆشدەوێت. 
و  خوێنــدن  تەواوکردنــی  دوابــەدوای 
روبەڕوبونــەوەی ئــەو راســتییەی کــە 
نییــه ،  بونــى  حکومــی  دامەزراندنــی 
بەشــێکی زۆری کچانی گەرمیان خۆیان 
بــەدوای هەلــی کاردا دەگەڕێــن. ئەوان 
بەپێــی بڕوانامه كانیــان لــە ســەنتەر و 
قوتابخانە ئەهلییەکاندا ســەرقاڵ دەبن، 
یاخــود لە مۆڵ و فرۆشــگا و كار گه كان 

دا كاردەکەن. 
مەهتاب عەبدوڵاڵ، 24 ســاڵ، دوابەدوای 
تەواوکردنی خوێندن، چەندین ئەزمونی 
کاری خۆبەخشــی هەیە. ئه و ئه گه رچی 
به شــى )په رستاری( ته واوكردوه ، به اڵم 
لــه زۆر بــوارى دیكــه دا كارى كــردوه  و 
ئێســتا له  بــوارى درومــان و دیزاین دا 

كارده كات.
بۆ )نەوژیــن( دەڵێت: »مــن چاوەڕێی 
دامەزرانــدن نیم و پێویســتی زۆریشــم 
پێــی نییــە، چونکــە لــە دوکانــی جل 
دورینــی خۆمدا ســەرقاڵم و لــە بواری 

پەرستاریشدا ئیش دەکەم«.
ئه گــه ر كچــان چــاوه ڕێ بــن لــه وه ى 
بڕوانامه كانیان كاریــان بۆ په یدا بكات، 
ئــه وا مامۆســتایه كى زانكــۆ پێــی وایه  

پێچه وانه كه ى راسته .
ئەڤیــن هیدایــەت، مامۆســتای زانکــۆ، 
پێیوایــە دەبێــت کچان خۆیــان بەدوای 
ئیشدا بگەڕێن و متمانەیان بەو زانیارییە 
هەبێت کە لەماوەی خوێندندا دەستیان 

کەوتوە. 
بۆ )نەوژین( وتی: »بڕوانامه  خوێندکار 
ناخاتە ئیشەوە، بەڵکو دەبێت خوێندکار 

بڕوانامه كه ى بخاتە ئیشەوە«.
ئامــاژه ى به وه شــدا »کچــان خــاوەن 
هەمان شــەهادەن، کەچــی هەندێکیان 
خاوەن پیشە و تەنانەت پرۆژەی بچوک 
و گــەورەن، لەکاتێکــدا هەندێکی تریان 
متمانەیان بە زانیارییەکانی خۆیان نییە 

و لەماڵەوە دادەنیشن«.
بەاڵم ئەم بەهرە و توانای بەدوای ئیش 
گەڕانەدا، لە هەمو کچێکدا بەدی ناکرێت 
و هەندێکیان هیچ سودێکیان لە بڕوانامه  
و خوێندنەکەیــان نەبینیــوە، هەندێکی 
تریشــیان بەهۆی بارودۆخ و ســەرقاڵی 
ژیانەوە، بۆیان نەگونجاوە لەدەرەوە كار 

بکەن. 
هەروەک )میدیا محەمەد(ی 22 ســاڵە، 
دوای تەواوکردنی خوێندن بەدوای کاردا 
مناڵەکــەی  داوە  بڕیــاری  و  ناگەڕێــت 

گەورە و بەخێو بکات.
وتی: »مــن خۆم بەدوای کاردا ناگەڕێم 
و دەمەوێت لە دو ســێ ســاڵی داهاتودا 
و دوابەدوای گەورەبونی مناڵەکەم، ئه و 

كات بیر له  كاركردن بكه مه وه «.

هاوسه ره كه شــى ژنێكى دیكه ى هێناوه ، 
بۆیه  بڕیاری داوه  ئه م كاره  بكات.

وتــى: »دواى بیركردنــه وه  له كارێــك، 
بڕیارم دا و دەســتم کــرد بەکاری کڕین 
و فرۆشــتنی شــتومەکی دەســتی دو، 
رۆژانە لەکۆاڵن و ماڵەكاندا بەدوای شت 
کڕیــن دا وێڵم و كه ره ســته ى ده ســتى 
دو و به كارهاتــو بــه  نرخێكــى گونجاو 
دەكــڕم، دوای ئــەوەش دەیبەمــەوە بۆ 
ماڵەوە و پاشــان منيش به  كڕیاره كانى 

ده فرۆشمه وه «.
ئــه و له ســه ره تادا كاره كه ى بــه  بچوكى 
ده ســتپێكردوه  و پاشان په ره ى پێداوه  
ژوره كانــى  لــه   یه كێــك  ئێســتاش  و 
بــه و  كــردوه   تایبــه ت  خانوه كــه ى 
كه ره ستانه ى كه  ده یانكڕێته وه  له  مااڵن، 
پاشــان كه ره ســته كان لــه وێ پیشــانى 
موشته ریه كانى ده دات و به  بڕێك قازانج 

ده یانفرۆشێته وه .
وه ك )له یال( ئامــاژه ى بۆ ده كات، ئه م 
كاره  زۆر ماندوكه ر و قورسه ، به اڵم ئه و 
دڵخۆشــه  بــه وه ى له رێگه یــه وه  بژێویی 

خێزانه كه ى دابین ده كات.
وتــى: »من ناتوانم بڵێم کــە ئەم کارە 
ئاســان و خۆشــە، چونکــە بەڕاســتی 
ماندوبونــی زۆری تێدایــە، بــەاڵم مــن 
ناچارم ئــەم کارە بکەم، چونکە بژێوی 

ژیانمانی لەسەرە«.
ئــه و كاره ى )له یــال( ده یــكات، بــه الی 
»نێرانه یــه «  كارێكــى  خه ڵكیــه وه  
و  كڕیــن  كارى  ژنێــك  رانه هاتــون  و 
فرۆشتنى شتومه كى ده ستى دو ئه نجام 

بــدات، بــه اڵم ورده  ورده  رای خه ڵكــى 
له وبــاره وه  گــۆڕاوه  و ئێســتا خۆیــان 
ئه گه ر كه ره ســته یه كى به كارنه هاتو یان 
زیاده یان بێت و بیانه وێت بیفرۆشــن، رو 

له و ده نێن.
دراوسێیه كى )له یال(، له وباره وه  ده ڵێت: 
»دادە )له یــال( كه ســێكى له ســه رخۆ 
و  به توانایــه   ژنێكــى  و  بێده نگــه   و 
مامه ڵه كردن له گه ڵی دا خۆشه ، ئێمه ش 
پێمانخۆشــه  كه  كه ســى وا ده ناسین و 

ئه گــه ر شــتومه كی زیاده شــمان بــو به  
كه سێكى واى بفرۆشین«.

)له یــال( له نێــو ئــه و ژوره ى تایبه تــى 
كردبو به  كه ره سته  كڕاوه كانى، خه ریكی 
رێكخســتنى شمه كه كان بو، به  ده نگێك 
كه  خه مخۆریی تێداده خوێنرایه وه ، وتى: 
»تاکــە داواکاریم لەژنــان ئەوەیە کەبە 
بەردەوامــی ئاگاداری خەرجی رۆژانەیان 
بــن، چونکــە پەیــدا کردنی پــارە لەم 

رۆژەدا زۆر زەحمەته «.

بڕوانامه  
خوێندکار 

ناخاتە ئیشەوە

پەیدا کردنی 
پارە لەم رۆژەدا 

زۆر زەحمەته
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UNخهاڵتىدوچاالكوانىگهرمیاندهكات

◘ نه وژین

)ڤیان( و )ژیان(، دو چاالكوانى 
بوارى ژنانن له  گه رمیان، به تایبه تى 

له  بوارى خزمه تكردن به  ژنانى 
ئاواره ى سنوره كه دا كارده كه ن، 

له الیه ن ئاژانسێكى سه ر به  
نه ته وه یه كگرتوه كانه وه ، له گه ڵ )13( 

چاالكوانى دیكه دا خه اڵت ده كرێن.

رێكخراوێكى سه ر به  نه ته وه یه كگرتوه كان، 
له  رۆژى جیهانى ژنان دا خه اڵتى )15( 
ژن و پیــاوى چاالك له  بوارى مافه كانى 
ژنان و یه كســانى دا ده كات، له نێویاندا 

)2( چاالكوانى گه رمیان هه یه .
به بۆنــه ى به رز راگرتنــى رۆژى جیهانى 
رێكخــراوى  مــارس(،  )8ى  ژنــان 
 CDO مه ده نیــه ت  گه شــه پێدانى 
به هه ماهه نگى له گه ڵ ئاژانســى سندوقى 

دانیشــتوان  بــۆ  نه ته وه یه كگرتــوه كان 
لــه  شــاری ســلێمانى   ،  )UNFPA(
خه اڵتى رێزلێنانى به خشــییه  ژماره یه ك 
له ئه ندامانــى گروپــى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیــژى له ســه ر بنه مــاى جێنده ر، 
له نێوانیشــیاندا دو چاالكوانــى گه رمیان 
هه یــه ، كــه  ئه وانیــش: )ڤیــان ســابر 
ئه مین( و )ژیان عه دنان محه مه د( بون.
لــه و باره یه شــه وه  )ڤیــان ســابر(، بۆ 
)نه وژیــن( وتى: »وه رگرتنى خه اڵتێكى 
له وشــێوه یه  مایه ى شــانازییه ، هاوكات 
جیگاى دڵخۆشیشه  كه  له ماوه ى چه ندین 
ســاڵى كاركردنــدا رێــز له ماندوبونمان 

گیرا«.
عه دنان(یــش  )ژیــان  به هه مانشــێوه ، 
خۆشــحاڵی خــۆی بــۆ ئــه و خه اڵتــى 
ده رده بڕێــت »سوپاســى ئه و كه ســانه  
وه ك  هه ڵبــژارد  منیــان  كــه   ده كــه م 
چاالكوانێكى بوارى ژنان كه  كارم كردوه  

بۆ ماوه ى چه ند ساڵێك، وه رگرتنى ئه م 
خه اڵته ش وام لێده كات زیاتر جدى بم له  
كاره كانــم و باشــتر كار بكه م و خزمه ت 

به  ئافره تان بكه م«.
ئــه و دو چاالكوانــه ، هه ریه كه یــان لــه  
كارده كــه ن،  دا  جیــاواز  رێكخراوێكــى 
بــۆ  لــه  رێكخــراوى خه ڵــك  )ڤیــان( 
به رپرســی   )PDO( گه شــه پێدان 
نوســینگه ى گه رمیانــه  و )ژیان(یش له  
 )PAO( رێكخراوى فریاكه وتنــى میلى
توێــژه ری كۆمه اڵیه تــى و ده رونییــه له  

گه رمیان .
له وبــاره وه  )ڤیــان( وتــى: »خه اڵته كه  
ته نهــا تایبــه ت نییه  به  به نــده ، به ڵكو 
كادیرانــى  و  ســتاف  ســه رجه مى  بــۆ 
رێكخراوه كه مانــه  كه توانیومانــه  وه كــو 
تیمێكى به هێز كارى هاوبه ش وپێكه وه یى 
چه ســپاندنى  به ئاراســته ى  بكه یــن 
مافه كانى ژنــان و به هاناوه چونى ژنانى 

قوربانى له ناوچه كه دا«.
چاالكوانــى   15 مه راســیمه دا  لــه و 
رێكخراوه یــى له هــه ردو ره گــه ز خه اڵتى 
رێزلێنانیان پێبه خشــرا، له به رامبه ر رۆڵ 
وبه شــدارییان له بره ودان بــه  مافه كانى 
ژنــان و داكۆكــی كردن لــه و ره گه زه  و 
خزمه ته كانیان به  پرسه  جێنده رییه كان.
ژیــان، ئامــاژه  بــه وه ده كات مــاوه ى 3 
ســاڵه  لــه  رێكخراوه كــه ى دا كارده كات 
وه كــو توێژه رێك كه  پاڵپشــتى ده رونى 
ئافره تــان ده بێت بۆ هۆشــیاركردنه وه ى 
گه ڕاندنــه وه ى  و  ئافره تــان  زیاتــرى 
مافه كانیــان. بــاس له وه شــده كات ئه و 
چاالكیانــه ى هه یبوه  لــه و بواره دا و ئه و 
خزمه تــه ى بــه  كۆمه ڵــگا كردویه تــى، 
وایان كردوه  له  رێكخه رانى مه راسیمه كه  

خه اڵته كه ى پێببه خشن.
وتیشى: بێگومان وه رگرتنى ئه و خه اڵته  
پێبه خشــیم،  زۆر خۆشــى  هه ســتێكى 

په یوه نــدى  به شــێكى  دڵخۆشــیه كه م 
بــه وه وه  هه یه  كه  لــه  بوارێك دا خه اڵت 
كرام كه  خۆم ئاره زوم هه بوه  كارى تێدا 

بكه م و خزمه ت بكه م.
)ڤیان سابر(یش كه  ماوه ى نزیكه ى )10( 
ســاڵه  له  بوارى ژنــان و به هاناوه چونى 
كه ســانى لێقه ومــاو كارده كات، پێیوایه  
ئــه و خه اڵتــه  هانده رێكى بــاش ده بێت 
بــۆ به رده وام بــون و بره ودانى زیاتر به  

كاره كانیان.
بــواره   لــه و  دا  له كاركردنــم  وتیشــی: 
ده ستخۆشــیی  و  خــه اڵت  چاوه ڕێــی 
نه بــوم، چونكه  ئه م بواره  به  نیســبه ت 
منه وه  باوه ڕه  نه ك پیشــه  و كار، له گه ڵ 
ئه وه شدا پێدانى خه اڵتێكى له و شێوه یه  
چه ندێك مایه ى دڵخۆشــیه ، ئه وه نده ش 
ئه ركمــان گــران ده كات، بــۆ ئــه وه ى 
زیاتر تێبكۆشــين له پێناو چه ســپاندنى 

مافه كانى ژنان دا.

◘ نه وژین، هاوژین مه هدی

ئه گه رچی وه رزشكار نییه  و خوێندكارى 
به شى وه زشیش نییه ، به اڵم )نیگار( 

توانى ببێته  پاڵه وانى ئه و پاڵه وانێتیه ى 
كه  له زانكۆی گه رمیان بۆ یاری تۆپی 

سه ر مێز ئه نجام درا.

زانكۆی گه رمیــان مانگى رابردو كۆتایی 
بــه  پاڵه وانێتییه كى وه رزشــیی هێنا بۆ 
یاری تۆپی سه رمێز كه  بۆ خوێندكارانى 
رێكى خســتبو بۆ هه ردو به شى كچان و 
كوڕان، تیایــدا 114 خوێندكار له هه ردو 
ره گه ز به شــدارییان تێداكرد، كه  24 له و 

به شدارانه  كچ بون.
كێبڕكێكانیــش،  ته واوبونــى  پــاش 
محه مــه د(،  )نیــگار  خوێنــدكار: 
توانــى پلــه ى یه كه مــى به شــى كچانى 
پاڵه وانێتیه كه  به ده ســت بێنێت. ئه وه ى 
بوه  مایه ى تێبینی ئه وه بو، كه  ئه و كچه  
خوێندكارى به شى وه رزش نییه ، به ڵكو 
لــه  به شــى )بایه لــۆژی( ده خوێنێــت، 
بــه اڵم چیرۆكــى ئــه م كچــه  و یاریــی، 

سه ربورده یه كى درێژى هه یه .
لــه  دیدارێكــى )نه وژیــن( دا، )نیــگار 
محه مــه د( ئامــاژه ى به وه كــرد هــه ر لە 
مناڵیــەوە لەگەڵ وەرزش دا گەورە بوه ، 
له ماڵه وه  له گه ڵ براكانى وه رزشی كردوه  

و له  خوێندنگاش دا له گه ڵ مامۆســتا و 
هاوپۆله كانى.

نیــگار، درێــژە بــە چیرۆکەکــە دەدات 
لــە  دا  ناوەندیــی  لــە  دەڵێــت:  و 
پاڵەوانیەتیــەک دا کە لەدەرەوەی شــار 
رێکخرابــو، زۆر حــەزم ئەکرد بەشــدار 
بــم، بەاڵم ماڵەوه  رێگەیان نەدا، دوبارە 
لــە ئامادەیی هەوڵمدا رازیــان بکەم بۆ 
به شــداریكردن له  پاڵه وانێتیه كى دیكه ، 
بــه اڵم ئەمجارەشــیان رازیــی نه بــون، 
بۆیــە به  ته واوى دەســتم لە خەونەکەم 

هەڵگرت. 
به وه كــردوه   هه ســتى  ئــه وه ى  پــاش 
ده رفه تــى ئــه وه ى نابێــت لــه  بــوارى 

وه رزش دا پــه ره  به تواناكانــى بــدات، 
كاتــى خۆی زیاتر بــۆ خوێندن ته رخان 
ده كات و سه ره نجام له  به شى بایه لۆژى 

له  زانكۆی گه رمیان وه رده گیرێت.
به اڵم كاتێك ده بیســتێت پاڵه وانێتیه كى 
یــاری تۆپــی ســه رمێز لــه  زانكــۆ دا 
ده كرێتــه وه ، جارێكــى تــر خولیای بۆ 
ده دات  بڕیــار  و  نوێده بێتــه وه   وه رزش 

به شداریی بكات.
ئه و ئه گه رچی خوێندكارى به شى وه رزش 
نییه ، به اڵم زیاتر له  هه ر به شداربویه ك، 
به یــان  خــۆی  وه رزشــیه كانى  به هــره  
كــردوه ، تــا توانیویه تى لــه  كۆتایی دا 

ببێته  پاڵه وانى پاڵه وانێتیه كه .

خوێندكارێكى)بایهلۆژی(دهبێتهپاڵهوانىخولێكىوهرزشیی

یــاری تۆپــی ســەرمێز كه  به  تێنســی 
ســه رمێزیش ناوده برێت، پێکدێت لە دو 
جۆر یاری تاکەکەســی و یاری دو بەدو. 
لــه و پاڵه وانێتیه ى لــه  زانكۆی گه رمیان 
رێكخرابــو، كێبڕكێكان لــه  جۆری یاری 

تاکە کەسی بون.
یه كێك لــه  رێكخه رانــى پاڵه وانێتیه كه ، 
خۆشــحاڵی خــۆی به   به شــدارى كاراى 

خوێندكاران ده رده بڕێت.
م. ئیبراهیــم غه یدان، هه روه ها له باره ى 
دودڵــی و كه مــی به شــداریی كچان له م 
جــۆره  پاڵه وانێتیــی و خوالنــه  به هۆی 
شــه رمكردنه وه ، وتــى: »ئێمــە وەکــو 
بەشــی وەرزش زۆر رۆڵمــان داوە بــە 
خوێندکاران بۆ ئەوەی شەرمیان بشکێت 
و به شــداريى بكــه ن، بــەاڵم ئــەوەش 
دەکەوێتە ســەر خوێندکاران خۆیان کە 

شەرم دەکەن«.
تائێســتا  هه بــن  كچانێــك  ئه گــه ر 
شــه رم بكــه ن لــه  پیشــاندانى به هــره  
هونه ریه كانیــان و به شــداریی چاالكــى 
له مشــێوه یه  نه كــه ن، ئه وا بۆ كه ســانى 
تری وه كــو )نیگار(، ئــه م پاڵه وانێتیه  
ده رفه ت بوه  بۆ سه رله نوێ تێهه ڵچونه وه  

به  خولیا و به هره  وه رزشیه كان.

ئه م پاڵه وانێتیه  
ده رفه ت بوه  بۆ 

ده رخستنى به هره  
وه رزشیه كان
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◘ نه وژین، هاوژین مه هدى

كچانى خوێندكار زۆرینه ى به شدارانى 
ڤيستیڤاڵێكى ئه ده بی له  زانكۆی 

گه رمیان پێكدێنن، هه روه ك به شێكى 
به رچاوى براوه كانى ڤيستیڤاڵه كه ش 
بون، ئاماژه  به وه شده كه ن چاالكی 

له مشێوه یه  هانیان ده دات بۆ په ره دانى 
زیاتر به  توانا ئه ده بیه كانیان.

سێ ســاڵه  كۆلێژی په روه رده ى بنه ڕه ت 
لــه  زانكــۆی گه رمیــان، ڤيســتیڤاڵێكى 

ئه ده بی به ناوى )ئاران(ه وه  رێكده خات، 
كه  كچــان و كوڕانى خوێندكار به  ده قه  
ئه ده بیه كانیــان لــه  ژانره كانى شــیعر و 

چیرۆك، به شداریی تێدا ده كه ن.
له  وه رزی ســێیه مى ڤيستیڤاڵه كه دا كه  
مانگى رابردو به ڕێوه چو، لە کۆی )36( 
خوێنــدکاری بەشــداربو، )24(یــان لە 
رەگــەزی مــێ و )12( خوێندکاریش لە 

رەگەزی نێر بون.
وه رزه ى  ئــه م  به شــداربوى  كچانــى 
ڤيســتیڤاڵه كه ، ئامــاژه  به وه ده كه ن كه  
تــه وه رى تێكســته كانیان، بــاس كردن 

خوڕەوشــتە  و  دابونەریــت  لــه و  بــوه  
بونیان  له كۆمه ڵگــه دا  کۆمەاڵیەتیانــه ى 

هه یه .
زریــان بورهــان، خوێنــدکاری قۆناغی 
دوه م لــه  به شــى باخچــەی ســاوایان، 
بــاس لە بەشــداربونی لەم ڤيســتیڤاڵە 
چیــرۆک  »بــە  دەڵێــت:  و  دەکات 
جارمــە  یەکــەم  و  کــردوە  بەشــداریم 
چیرۆک بنوســم، چیرۆکەکــەم باس لە 
کــە  دەکات  کۆمەاڵیەتــی  دابونەریتــی 
بەهۆی دوژمنداریەوە کچ و کوڕ دەکەنە 
قوربانــی، ئــەم چیرۆکــەش روداوێكــى 

»خەمیئێمەوچاویئێوە«

◘ نه وژین

)9( كچ له  رێگه ى )19( تابلۆوه ، 
به شێك له و خه م و سته م و ئازارانه  

پیشان به  بینه ران ده ده ن، كه  ژنان له  
كۆمه ڵگه  دا روبه ڕوى ده بنه وه ، ئه وان 

ده ڵێن: خەمه كانمان ببینن.

لــه  پێشــوازی رۆژى جیهانــى ژنان دا، 
رۆژنامه ى )نه وژیــن( و )گروپی كچانى 
فۆتۆگرافه رى گه رمیان(، پێشــانگایه كى 

هاوبه شى فۆتۆگرافییان كرده وه .
بــه روارى 2019/3/7  لــه   پێشــانگاكه  
لــه  هۆڵی ســه نته رى چاالكــی گه نجانی 
كه الر به ڕێوه چو، ژماره یه كى به رچاو له  
هاواڵتیــان ئاماده ى كردنــه وه  و بینینی 

بون.
لــه و پێشــانگایه دا كچانــى فۆتۆگرافه ر 
به  پشــت به ســتن به  هه ندێك ته كنیكی 
كارى فۆتۆگرافــی و مۆنتــاژی وێنه یی، 
هه ســتاون به  به رجه سته كردنى به شێك 
لــه و ئازارانــه ى كه  ژنان لــه  كۆمه ڵگادا 

روبه ڕوى ده بنه وه .

كاره كانــى ئــه و كچــه  فۆتۆگرافه رانــه ، 
هه ندێكــى وێنه ى واقیعی بون، به شــى 
زۆریشــی وێنه ى فۆتۆیــی نواندن بون، 
كه  بۆ پیشاندانى په یامێكى دیارییكراو، 
په نــای بــۆ برابــو، به گشــتیش ره نگی 
ره ش و ســپی به سه ر فۆتۆكاندا زاڵ بو، 
وه ك بیانه وێــت له رێگــه ى ئه م ره نگه وه  
په یامێــك بــه  گــوێ و چــاوی خه ڵكى 
بگه یه نــن، كــه  په یامه كــه ش رونــه  و 
ده رخه رى ئه و دونیا خۆڵه مێشــیه یه  كه  

زۆرێك له  ژنان تیایدان.
له باره ى كاره كه یانه وه ، ئاســیا حسێن، 
كچانــى  گروپــی  سه رپه رشــتیاری 
فۆتۆگرافه رى گه رمیان، ئاماژه ى به وه دا 
دامــەزراوە،  گروپەکەیــان  لەوەتــەی 
بیرۆکەی ئەم پێشــانگایە لە بیری هەمو 
ئەندامەکاندا دێت و دەچێت و بەردەوام 
لەیەکتــری دەپرســن چــۆن و لەکوێوە 

دەست پێ بکەن؟
وتیشــی: تــا ســەرەنجا لــە پێشــوازی 
هەشــتی مارســی ئەمســاڵدا، هێنامانە 
ســەر ئەرزی واقیع. پێشــانگای خەمی 
ئێمــە و چــاوی ئێــوە پێشــانگایەکی 

فۆتۆگرافــی بــو کــە )خــەم، بێزاریی، 
تەنیایی و بێئومێدیــی( ژنانی لە )19( 

فۆتۆی هونەرییدا نمایشکرد. 
پێشانگاکە سێیەمین پێشانگای گروپی 
کچانــی فۆتۆگرافــەری گەرمیانــە، کــە 
پێشــانگای )مناڵ بە وێنــە( و )پایزی 
پێشــوتری  پێشــانگای  دو  تەمــەن(، 

گروپه كه  بون. 
به  رای )ئاســیا(، فۆتــۆكان به تایبه ت 
وه ســتانه  له ســه ر كــۆژان و موعاناتــى 
پێشــانگايه   ئــەم  »ئامانجــی  ژنــان 
پیشــاندانی بەشــێکی ژیانــی ژنانە کە 
ئێمــە لێــی بێخەبەرین، تێــی ناگەین و 
نایبینیــن، چونکــە ژنــان خەمەکانیان 
شــاردۆتەوە  پێکەنینەکانیانــدا  لەژێــر 
لەڕێگــەی فۆتۆکانــەوە  نایدرکێنــن،  و 
ســەرنجی بینەرمان بۆ ئەو دڵتەنگیی و 
تەنیاییانە راکێشــا کە ژنان لەتەنیاییدا، 
و بــۆ ژورە تاریکەکەیــان نەبێــت، بــۆ 

کەسی تری نادرکێنن«. 
له گه ڵ ئه وه شدا پێشــانگاكه  ده رفه تێك 
بــوه  بۆ ئــه وه ى كچانــى فۆتۆگرافه ر له  
نزیكــه وه  گوێبیســتی ئــه و تێبینــی و 

ره خنانــه  بن كه له بــاره ى كاره كه یانه وه  
هه یه .

ئاســیا حســێن، له وباره وه  وتى: دەبێت 
دان بــەوەدا بنێــم کــە گروپەکە لەڕوی 
فۆتۆگرافیەوە ســەرەتاییە و هێشــتاش 
هونــەرە  ئــەو  قۆناغەکانــی  ماویەتــی 
بەتەواوەتــی کۆنترۆڵ بــکات، لەالیەکی 
تریشــەوە بەهۆی نەبونــی کامێرەیەکی 
فۆتۆگرافــی  پێداویســتی  و  گونجــاو 

بەڕادەی پێویست، ئاساییە کە هەندێک 
رەخنــە و پێشــنیاری هونەری روبەڕوی 
فۆتۆکانمــان بونــەوە و ئێمەش بەڵێنی 
رەچاوکردنیانمــان دا لــە كار و چاالکى 

داهاتودا.
وتیشــی: »بــەاڵم بــە گشــتی بینــەر 
کارەکانــی بــەالوە تــازە و جــوان بون 
و  دڵخۆشــکەر  ســەرنجەکانیان  و 

ئومێدبەخش بون بۆ گروپ«.

ڕاستەقینەوە بوه «.
هه ندێكى  )زریــان(ه وه ،  به پێچه وانــه ى 
تر لــه  خوێنــدكاران، یه كه مجاریان نیه  

به شدارى له  ڤيستیڤاڵه كه دا ده كه ن.
هاونــاز جــەالل، خوێنــدکاری قۆناغــی 
چــواری بەشــی کــوردی، به شــدارێكى 
دیكه یه  كه  توانیویه تى خەاڵتی یەکەمی  
به ده ستبێنێت.  ڤيســتیڤاڵه كه   چیرۆکی 
بــاس له وه ده كات ســاڵی پار بە شــیعر 
بەشــداریی کردبــو و هیــچ ئه نجامێكى 
ئه وتــۆی نه بوه ، به اڵم ئه مســاڵ باشــتر 
چیــرۆك  بــه   و  ئاماده كــردوه   خــۆی 
به شــداریی كــردوه ، توانیویه تــى پله ى 

یه كه م به ده ستبێنێت.
چیرۆكه كه شی باس لە کچێک دەکات كه  

بەزۆر و ناچاریی بەشو دەدرێت.
بەشــداربوان ئەم جۆرە ڤيستیڤااڵنە بە 
گرنــگ دادەنێن و دەڵێن وایان لێدەکات 

هەوڵی زیاتر بدەن.
هاونــاز، دەڵێــت: »ئــەم ڤيســتیڤااڵنە 
و  دەکات  دروســت  ال  بڕوابونــت 
هەســتدەکەیت تــۆ شــتێکت کــردوە و 

واتلێدەکات هەنگاوی باشتر بنێیت«.
بۆچونەکــەی  دێتەپــاڵ  )زریان(یــش 
بــە  ڤيســتیڤااڵنە  ئــەم  و  )هاونــاز( 

»دەرخەری تواناکانیان« ناوده بات.
پاڵپشــتی  لــە خوێنــدکاران  هەندێــک 
مامۆســتاکانیان به  هۆكارى به شــداریی 
و ســه ركه وتنیان لــه  ڤيســتیڤاڵه كه  دا 

ده زانن.
ژیــوار ئیبراهیــم، خوێنــدکاری قۆناغی 
ســاوایان،  باخچــەی  بەشــی  دوه مــى 

ڤيســتیڤاڵه كه ى  ســێیه مى  خه اڵتــى 
وه رگرتــوه .  دا  چیــرۆك  بــوارى  لــه  
و  شــیعر  خــۆم  پێشــتریش  ده ڵێــت: 
چیــرۆك و په خشــانم دەنوســی، به اڵم 
بەهــۆی هاندانــی مامۆســتاکانمەوە کە 
نوســینەکانمیان بینیبو، بونە پاڵپشــت 

بۆ بەشداری کردنم.
وادیاره  مامۆستایانیش ئاگادارى ئه وه ن 
كــه  پێویســتیان به  چاالكی هاوشــێوه  
هه یــه  بــۆ ئــه وه ى توانــا ئه ده بیه كانى 
خوێندكاره كانیــان بدۆزنــه وه  و پــه ره  

پێبده ن.
مەریوان حەمەکەریم، مامۆستا لەبەشی 
زمانــی کــوردی زانکــۆی گەرمیــان و 
رێكخەری فســتیڤاڵەکە، بــۆ )نەوژین( 
دەڵێــت: »هەســتمان بــە کەلێنی کەم 
بایەخــدان بە بەهــرە و توانای ئه ده بیی 
خوێندکاران کردوە، بۆیە هەســتاوین بە 

ئەنجامدانی ئەم ڤيستیڤاڵه «.
ئامــاژه ى به وه شــدا لەچــاو دو ســاڵی 
پێشــودا رێژەی بەشــداربوان زۆر زیاتر 
بوه  و 21 دەقی شــیعری و 18 چیرۆک 
به شدار بون، له م نێوه نده شدا به شداریی 

كچان، به رچاوانه تر زیادی كردوه .
ئه و قســانه ى كه  مامۆســتاكه ى زانكۆی 
گه رمیــان خســتیه ڕو، خوێندكارانیــش 

جه ختى لێده كه نه وه .
ئاڤــان حەســه ن، خوێنــدكارى قۆناغی 
ســێیەمی بەشــی کوردی، یه كێكى تره  
له  به شداره كانى ڤيستیڤاڵه كه ، دەڵێت: 
»ئەو ڤيســتیڤاڵە ئەوەی بۆ دەرخســم 

توانای چیرۆک نوسینم هەیە«.

بینەر کارەکانی 
بەالوە تازە و 

جوان بون

ئامانجمان 
پیشاندانی ئه و 
ژیانه ى ژنانە کە 
لێی بێخەبەرین
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

له پشت هه ر حاڵه تێكى خۆسوتاندنى 
ژنانه وه ، زیاتر له  چیرۆك و ئازار و 
كۆژرانێك هه یه . ئه و ژنانه ى به هۆی 
كێشه  و تێنه گه یشتنه وه  په نایان بۆ 

ئه م حاڵه ته  بردوه ، باس له وه  ده كه ن 
كه  خۆسوتاندنه كه یان ده ره نجامى 

په نگخواردنه وه ى خه مه كانیان بوه ، 
به اڵم سه رباری ئه وه ش زیانی زۆری 

لێداون و په شیمانن له وكاره یان.

له میانــه ى ئه م راپۆرتــه دا، )2( ژن كه  
په نایان بۆ خوســتاندن بردوه ، باس له  
چیرۆكى خۆیان ده كه ن، هاوكات كه سانى 
دیكه ى شاره زا و په یوندیداریش، شرۆڤه  

بۆ حاڵه ته كه  ده كه ن

ده ره ئه نجامى هاوسه رگیرییه كى 
شكستخواردو

ســاڵى   15 له ته مه نــى  ســه میره ،   
له ئامۆزاكــه ى مــاره  ده كرێــت، هه ر له و 
كاتــه وه  ده رگاى نه هامه تیه كانــى ژیانى 
وااڵبوه، ماڵه باوانى پێیان وتوه  به رگه ى 
كێشه و قسه ى نه شیاوى ده زگیرانه كه ت 
بائابڕومــان  تاده تگوازێتــه وه   بگــره  
نه چێــت، بــه اڵم ئــه م به رگــه  گرتنه ى 

)سه میره ( هه ر درێژه ى كێشاوه .
ده ســتبه ردارى  گێرایــه وه   ســه میره  
خوێندنبوم, كونجى دیوارى ماڵه كه مان 
بــوه  زیندانــى ســاردو بــارى ده رونیــم 
تێكچبــو، نه مده زانى گوێ له خێزانه كه م 
ماڵه باوانــى,  و  مێــرد  یــان  بگــرم 
ده زگیرانه كــه م ده یوت هه رگیزتۆم ناوێ 
و گه ر بتگواســمه وه  ژنــى دوه م ده هێنم 
له بــه ر خزمایه تــى و باوكــم نه بێ منى 
رازیكردوه  هاوســه رگیریت له گه ڵ بكه م، 

گه رنا تۆم خۆشناوێ.
باســیله وه  كرد دوو ســاڵ به م ملمالنێێ 
و كێشــانه ى نێوانیان به رده وام بون، تا 
ده گات به  رۆژێك كه  هه مو شتێك تیایدا 

ده گۆڕێت.
»به یانیانێــك له خه و هه ســتام باوكم و 
دایكم قســه ى زۆریان پێكردم، وتیان بۆ 
ناتوانی خۆت بگونجێنى و نێوانى باوكت 
و مامــت تێك ده ده یت، منیش قســه ى 
زۆرم كــرد و بێتاوانیم ســه لماند، به اڵم 
بێ ســودبو و بڕوایــان نه كرد, توڕه بوم 
و قوتوێــك نه وتــم به خۆمدا كردو ئاگرم 
له خۆم به ردا، خراپ سوتام تاخێزانه كه م 
و دراوسێكان فریام كه وتن له شم هه موى 

سوتا«. )سه ميره ( وايوت.
ئه و ژنه  باس له وه ده كات كه  خێزانه كه ى 
هه ڕه شــه یان لێكردوه  كــه  نه ڵێت خۆی 
ســوتاندوه ، به ڵكــو بڵێــت غــازی پێدا 

ته قیوه ته وه .
وتیشــی: ماوه ى ســاڵێك زیاتر له سه ر 
و  به غــداد  نه خۆشــخانه ى  جێگابــوم، 
ســلێمانى نه مــا بــۆ چاره ســه ر نه چم، 
ره وشم باشتر بو، دواتر له  هاوسه ره كه م 

جیا بومه وه .
وتیشــی: »كاتێــك ســه یرى ئاوێنــه م 
ده كرد هه ســتم به مه رگ ده كرد به خۆمم 
ده وت كــوا جوانیه كــه ى جارانم خۆزگه  

خۆمم نه سوتانایه «.

ئه و كچه ى له  بێشكه وه  قوربانیه 
)په یمــان(، بــه  31 ســاڵى ته مه نــه وه  
به ڕێكردنــى ژیانى ئه ســته مه، له یه كه م 
چركــه ى له دایكبونیدا بــێ دایك كراوه، 
چه وساندنه وه ى توندى باوكى و باوه ژنى 
توشــى ئــازارى جه ســته یى و ده رونــى 
كردوه . ئه و له خوێندن بێبه شكراو مافى 
فه وتێنــراوه ، به بوختانى خۆشه ویســتى 
كــردن و له ده ســتدانى كچێنــى ســه ر 
زه نشــتكراوه ، هه تــا لــه  رق دا په نــاى 
بــۆ خۆســوتاندن بــردوه . ئــه و پــاش 
ئــه و روداوه  و به هۆی ســوتانه كه یه وه ، 
له پیاوێكى دوو ژنه  ماره  كراوه  و ئێستا 

خاوه نى 3 مناڵه .
)په یمــان( گێڕایــه وه  كاتێــك له گــه ڵ 
خێزانه كه ى دا له خانوه  گڵێكى گه ڕه كى 
هــه ژاره كان له گه رمیانده ژیــان ئه و كات 

خۆسوتاندن... چاره سه ر یان ماڵوێرانى؟
دو ژن سه ربورده ى خۆسوتاندنیان ده گێڕنه وه 

ته مه نى 9 ســاڵ بوه  چه نــد له باوكى و 
باوه ژنى پاڕاوه تــه وه  رێگه ى بده ن وه ك 
خۆشــك و برا زڕه كانى بخوێنێت، رازی 

نه بونه  و له خوێندن بێبه شكراوه .
باسی له وه  كرد ته نیا مناڵى دایكی بوه  
له كاتى هاتنه  دونیاوه  باوكى )په یمان(
ى له دایكى وه رگرتوه و دایكى ته اڵقداوه، 
دواى چه ند ســاڵ دایكــى دۆزیوه ته وه و 
به دزیوه  ســه ردانى كردوه ، به اڵم دایكى 
به توڕییه وه  هه ڕه شه ى لێكردوه  جارێكى 
تر ســه ردانى نه كات، ئه مه ش نائومێد و 

بێكه سى كردوه .
ماڵــى  چومــه   به یانیانێــك  وتــى: 
دراوسێكه مان به  سه ر ئاو بێنم،  كه وتم 
قاچــم شــكا و خوێنى لێهــات، باوه ژنم 
به فرســه تى زانــى و بوختانى بۆم كرد، 
قیژانــدى و وتــى بنت پــژاوه و كچێنیت 
له ده ســتداوه ، بڵى كــێ وایلێت كردوه ؟ 
براكــه م وه كو ئاگر تێم به ربو ســوێندنم 
خوارد و پاڕامه وه  سودى نه بو، تفه نگى 
هێنا بمكوژێت وتــى: ئابڕومانت بردوه ، 
پیاوى دراوسێ و خه ڵك لێم كۆبونه وه و 
نه یانهێشت وتیان پشكنێنت بۆ ده كه ین، 
مه الیان هێناو كتێبیان بومنوسى وتیان 
په رده ى كچێنــى نییه، ناوبانگى »كچه  

ده مه وه ر و بێ حه یاكه یان« لێمنا.
رۆژانه  ره فتــارى خێزانه كه ى خراپتربوه  
به رانبه رى وایلێهاتوه  )په یمان( توشــى 
شــڵه ژانى ده رونیبوه , ڕۆژێك خزمێكی 
ئاواره یــان هاتونه ته   نێو خانوه كه یان و 
پێكه وه  ژیاون, دواى ماوه یه ك باوه ژنى 
)په یمان( خۆشه ویســتى  باڵویكردته وه  
له گه ڵ كوڕه  ئاواره كه ى خزمیان ده كات.
وتــى: »كــه س نه بــو هاناى بــۆ به رم 
له ترســى تانه ى ئــه وه ى پێیــان ده وتم 
كچه  دڵداریكه ره كه ، ناچار بۆ رزگاربون 
لــه م حاڵــه ، قتویــه ك نه وتــم به خۆمدا 
كــرد و خۆمــم ســوتاند، به ئاگره كــه وه  
به ربومه  ده شــت، خۆشك و برا زڕه كه م 
كوژاندمیانه وه و یه ك مانگ له نه خۆشخانه  
بوم هه ردوو مه مكم وه ك خه ڵۆزى ره ش 

پێمــه وه  كه وته  خــواره وه و ته نها ده م و 
چاوم نه سوتا! چه ند مانگ له سه ر جێگا 
به ئــازارى جه ســته  و ده رون ده منااڵنــد 

توشى نه خۆشى پێست و هه ناوبوم«.
وتیشــی: هه ڕه شــه ى بێده نگیــان لێدام 
به خه ڵــك بڵێــم ته باخــم پــێ ته قیــوه  

تائێستا ئه م ڕاستیه م نه دركاندوه .
دێته خوازبێنــى  ناســراوێكيان  رۆژێــك 
)په یمــان( بۆ پیاوێكــى كه مئه ندام كه   
خاوه نى دو ژن و مناڵ بو. وتى: باوكم و 
باوه ژنم رازیبون بێ پرسی خۆم بڕیارى 
ره تمكــرده وه   دا،  هاوســه رگیریمیان 
هاوســه ر گیــرى له گــه ڵ پیاوێكــى پیر 
و كه مئه نــدام بكــه م، پێیــان وتــم كێ 
تــۆى ده وێت پــه رده ى كچێنیت نییه  و 
ســوتاوى تۆش وه كــو كه مئه ندام وایت! 

ناچار رازیبوه  و گواستویانه ته وه .
باســی له وه كرد خوشكێكى دایكى دواى 
پێشــانى  زاوا  شــه وى  گواســتنه وه ى، 
باوه ژنیداوه  كه خوشكه زاكه ى بێ په رده  

نییه !
)په یمــان( گه رچى له كێشــه كانى ماڵه  
ده رگاى  بــه اڵم  رزگاریبــوه ،  باوانــى 

نه هامه تێكى ترى لێوااڵبوه .
وتى: »هاوسه ره كه م كه مئه ندام و پیره  
توشى نه خۆشــیبوه و ناتوانێ بژێویمان 
بــدات، هــه ژارى ته نگــی پێهه ڵچنیــم، 
ده ســتم به كرێــكاری كــرد، دواتر بومه  

كارگوزارى قوتابخانه یه ك«.
ژنــه   ئــه م  ژیانــى  كاره ســاته كانى 
به رده وامــه ، به وهۆیه ى خوێنیان له گه ڵ 
و  نه گونجــاوه   بۆیــه ك  هاوســه ره كه ى 

نه كــردوه ،  پێشــوه خته یان  پشــكنینی 
بۆیــه  2 مناڵی به  كه مئه ندامى هاتونه ته  

دونیاوه .
خۆســوتاندنه كه ى  ئه مه شــدا،  له گــه ڵ 
تائێســتا وازی لێنه هێنــاوه  و ئــازارى 
ده دات »له تاو ئازارى له شه  سوتاوه كه م 

تابه یانى شه و نه خونى ده كه م«.

كاتێك ژیان و مه رگ جیاوازییان 
نامێنێت

كــرده وه ى  نوســه رێكه وه ،  بــه الى 
خۆســوتاندنى ژنان پێشێلكردنى مافه ، 
چونكه  پاڵنه ره  كۆمه اڵیه تیه كان ئه وه نده  
به هێــزن له ســه ر ژن هیــچ جیاوازێــك 

له نێوان ژیان و مه رگدا ناهێڵێته وه . 
عه زیز ره ئوف، وتــى: »له نێو خێزان و 
كۆمه ڵگاى كوردیدا ژنان به كه م سه یرى 
ده كرێن و به ئاســایی كرده وه  تونده كان 
به رامبه ریان ئه نجام ده درێت، بۆیه  ژنان 

خۆسوتاندن به  رێگه  چاره  ده زانن«.
ئــه و نوســه ره  ئامــاژه  بــه وه  ده كات، 
كه تاوان لێكراوان بێده نگى هه ڵده بژێرن، 
ده كات  ده رونییــان  كێشــه ى  توشــى 
وپێــش روداوه كه  په نا بۆ هیچ شــوێن و 
یاسایه ك نابه ن، بۆیه  رێگه  خۆشكردنى 
توندوتیژى ئاســانتر ده بێــت بۆ ئه نجام 

ده رانى.

چاره سه ر: په روه رده ی خێزانى
ده رونییــه وه ،  توێژه رێكــى  بــه الى 
دیاریده ى خۆســوتاندن ده به ســترێته وه  
به پــه روه رده ی خێزانیــى، كه نه ریتێكى 

كۆن و به رده وامه  به هۆى كه مى ئاســتى 
هۆشیارى خێزان و كۆمه ڵگا«.

ده رونــى  توێــژه رى  ســاڵح،  خــه اڵت 
»كه موكورتــى  وتــى:  له گه رمیــان، 
واده كات  خێزانــى  و  په روه رده یــى 
ئافــره ت توشــى هــه ر كێشــه یه ك بێت 
داواى  و  بــكات  باســی  نه توانێــت 
چاره سه ر له  خێزانه كه ى بكات، نه زانین 
تاوانلێكراو  مامه ڵه كردنــى  له چۆنیه تــى 
پێــش هه بونى هــه ر كێشــه یه ك، گرێی 
ده رونیــان بــۆ دروســت ده كات و ئــه م 
گرێیانه ش ســه ره نجام سه رده كێشن بۆ 

خۆسوتاندن«.
پێشــیوایه  كه چاره ســه ر و رێگــه  گرتن 
له م حاڵه ته ، هۆشــیارى خودى ئافره ت 
و هــاوكارى خێزانــه  به پێدانــى متمانه  
و هه روه هــا خێزانــه كان جیابونــه وه ى 
كچه كانیــان له كاتى نه گونجــان ال نامۆ 

نه بێت.
پێویســته   كــه   جه ختیشــده كاته وه  
حاڵه ته كانــى  هۆكارانــى  و  تاوانبــاران 

خۆسوتاندن، سزا بدرێن.
 

به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی چی 
ده ڵێت؟

به وته ى عه قید )له میعه  محه مه د قادر(، 
به ڕێوه به رایه تــى  به ڕێوبــه رى پێشــوى 
دژى  توندوتیــژى  به ره نگاربونــه وه ى 
ئافره تــان له گه رمیــان، ئــه م حاڵه تــه  
ئه گــه رى مردنیــان زۆره ، هه ربۆیــه  بۆ 
ئــه وه ى وتــه ى تاوانلێكــراوان وه ربگرن 
و  ده كــه ن  لێكۆڵینــه وه   ده ســتبه جێ 
ئه گه ر سكااڵیان هه بێت رێكارى یاسايی 

ده گیرێته  به ر.
وتیشــی: »زۆرجار بۆ چاره ســه ركردنى 
كێشه كان سه ردانى سه نته رى راوێژكارى 

ده كرێت و خۆسوتاندن رونادات«.
عه قیــد له میعه ، ئاماژه ى به وه شــكردوه  
كــه  زۆرى خۆســوتاندنه كانى ئه مســاڵ 
)هه تــا مانگى شــوبات( به هۆى هێنانى 
ژنــى دوه مه وه  بوه ، كه  گۆمه ڵگاى ئێمه  
چاره سه رى یاساییان پێباش نییه، بۆیه  
زۆر حاڵه تى خۆســوتانى ناكاو روده دات 

لێشیان به نهێنی ده مێنێته وه «.

كاتێك سه یرى 
ئاوێنه م ده كرد 
هه ستم به مه رگ 

ده كرد

ژنان به ئاسایی 
كرده وه  تونده كان 

به رامبه ریان 
ئه نجام ده درێت
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هه مو شتێك لەبارەی:
)8(ى مارسه وه 

له  رۆژی جیهانى ژنان دا..
ره وشى ژنانى گه رمیان له  چ ئاستێك دایه ؟

◘ نه وژین

»هه نگاوێك بۆ پێشه وه  و هه نگاوێك 
بۆ دواوه «، ره نگه  ئه م وته  

ده ستكاريكراوه ى  )لینین(، رێك 
به به ری ره وشى ژنانى گه رمیان 
له نێوانى 2 رۆژى جیهانى دا له  
)2018(ه وه  بۆ )2019(، بشێت.

له ئاســتى جیاوازه كانــدا ره وشــى ژنان 
جومگــه دا  هه ندێــك  لــه   له گه رمیــان 
به ره وپێشــه وه چونى به خۆیه وه  بینیوه ، 
به اڵم له  هه ندێــك جومگه ى دیكه ش دا 
پاشه كشه . له م راپۆرته دا هه وڵ ده ده ین 
هه ڵســه نگاندێك بۆ ئه و ره وشــه  بكه ین 
به  پشت به ستن به  داتا و پێدراوه كان.

ساڵێكى پڕ له  توندوتیژی
به پێــی ئامــاره  فه رمیه كان، ئه م ســاڵ 
بــه  نیســبه ت ژنانــه وه  ســاڵێكى پــڕ 
توندوتیــژی و ته نانه ت »خوێناوییش« 
بوه ، به وپێیه ى حاڵه ته كانى كوشــتن و 
خۆكوشــتنى ژنــان به ڕاده یه كى به رچاو 

زیادیانكردوه .
به ڕێوبه رایه تــى  ئاماره كانــى  به پێــی 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژی خێزانى و 
ژنــان له گه رمیان كه  لــه  رۆژى جیهانى 
)25ى  توندوتیــژی  به ره نگاربونــه وه ى 
 3 خســتیانه ڕو،   )2018 نۆڤه مبــه رى 
حاڵه تــى كوشــتنى ژنــان تۆماركراوه ، 
ئه مه ش له كاتێكدایه  ساڵێك پێشتر هیچ 

حاڵه تێك تۆمار نه كرابو. 
هه روه ها ئه وه شى ئاشكرا كردوه  كه  هه ر 
لــه و ماوه یه دا، 5 حاڵه تى خۆكوشــتنى 
ژنان تۆماركراوه ، به اڵم ســاڵێك پێشتر 

ته نها 2 حاڵه ت تۆماركرابو.
هه ربه پێــی ئامــاره كان كــه  زۆرینه یــان 
 ،)2018( پــاره وه ن  ســاڵی  له بــاره ى 
و  توندوتیــژی  جیاوازه كانــى  حاڵه تــه  

سكااڵ تۆماركردن زیادیان كردوه .

ژنان له ناوه ندى بڕیار دا
روكاری حكومــه ت له گه رمیانــدا وه كــو 
زۆرینــه ى ناوچه كانــى دیكــه ى هه رێمى 
و  نێرانه یــه   روكارێكــى  كوردســتان، 
ژماره ى ژنان له  پۆســت و پایه  ئیداریی 
و حكومیــی و فه رمیه كانــدا، زۆر كه م و 

بگره  ده گمه نن.
راپۆرتێكــى  لــه   وه ك  دا  له گه رمیــان 
دیكه ى ئه م ژماره یه ى رۆژنامه ى نه وژین 
دا هاتوه ، »دەرگاكانى حكومه ت بەڕوی 
ژنــان دا داخراون«، به وه ى  رێژه ى ژنان 

له  پۆسته  گشتیه كان دا زۆر كه مه .

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: ئاسیا حسێن

8ى مارس، زیاتر له  سه د ساڵه  به 
 رۆژى جیهانى ژنان ده ستنیشانكراوه ، 

به اڵم ئایاده زانیت ره گو ریشه ى 
ئه م دیارییكردنه  چییه  و بۆچی 

ده گه ڕێته وه ؟

لــه م بابه ته دا هه وڵده ده یــن پوخته یه ك 
چیه تیه كــه ى  و  رۆژه   ئــه م  له بــاره ى 

بخه ینه ڕو.
بۆ مــاوەی ســەدەیەکە رۆژی هەشــتی 
مانگــی ســێ بــە رۆژی جیهانــی ژنان 
راگەیەنــدراوە و ئەم یــادە بۆ یەکەمین 
جار لە ســاڵی )1911(دا بو. ئەم رۆژە 
مــاف و دەســتکەوتی هیــچ نەتــەوە و 
رێکخــراوە یاخود دەزگایەکــی تایبەتی 
نییــە، بەڵکو هەمو دانیشــتوانی جیهان 
بە یەکسانیی بە موڵکی خۆیانی دەزانن. 
کە تێیدا ســەرنجی جیهان رادەکێشرێت 
بــۆ ســەر هەمو ماف و ئــەرک و بابەتە 
پێوەندیــدارەکان بــە ژنانــی جیهانەوە 
هەشتی مارس، هەروەها جەژنگێڕانێکی 
جیهانییە بۆ خســتنەڕوی دەســتکەوتە 
و  کلتوریــی  ئابوریــی،  کۆمەاڵیەتیــی، 

سیاسییەکانى ژنان. 
و  حکومــەت  هیــچ  کــە  ئاشــکرایە 
دەزگایــەک بەرپرســی فه رمــی نەبــوە 
و نییــە لــە بەڕێوەبردنــی یــاد یاخــود 
رۆژەدا،  لــەو  تایبــەت  مەراســیمێکی 
بەاڵم دواى ســەدەیەک لــە راگەیاندنی، 
ئێســتا زۆرترین رێژەی دەزگا و ناوەندە 
حکومــی و ناحکومییەکان لــەو رۆژەدا 
خاوەن پالن و مەراســیمێکی تایبەتن و 
هەریەکــە و بــە جۆرێک باســی ئافرەت 
لەچوارچێــوەی ناوچە جوگورافییەکەیدا 

دەخاتەڕوو. 
رەنگی مۆر، رەنگێکی نێودەوڵەتییە کە 
ســومبولی رۆژی جیهانی ژنانە. بناغەی 
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بۆ ئــەو مێژوەى 
کــە لــە ســاڵی 1908 دا، یەکێتی ژنان 
بۆ کاروباری سیاســی و کۆمەاڵیەتی لە 
ئەمریــکا ســێ رەنگی )مۆر، ســەوز و 

ســپی( کرد بە ســیمبولی یەکێتییەکە. 
مۆر هێماى شکۆ و دادپەروەریی، سەوز 
هێمای ئومێد و سپیش هێمای پاکیزەیی 
دەنواند. ئەمڕۆش رەنگی مۆر بە هێماى 

رۆژی جیهانی ژنان دادەنرێت. 
مێــژوی رۆژی جیهانی ژنان دەگەڕێتەوە 
بۆ سااڵنى ســه ره تاى سه ده ى بیسته م، 
ئەوکاتانەی کۆمەڵگەی نوێی پیشەسازی 
گرنگییەکی زۆری بە یەکســانی و مافی 
رەگەز دەدا. لە سااڵنی 1908 و 1909 و 
1910 دا، چەند کۆنفرانســێکی جیهانیی 
بۆ ژنان دەبەسترا و تێیدا ژنانى ئیشکەر 
کە بەشــێکی چاالکــی کۆمەڵگەی نوێ 

بون، خاوەن دەنگی خۆیان بون. 
لەکۆتاییــدا و لــە ســاڵی 1911، بەپێی 
بڕیارێکی کۆنفراســی نێودەڵەتی ژنانى 
ئیشــکەر کە لە کۆپنهاگن دا بەسترابو، 
ئاهەنگێکــی  مــارس  نــۆزدەی  رۆژی 
نێودەوڵەتى بۆ ژنان گێڕدرا بەتایبەتیش 
لە )ئەڵمانیا و دانیمارک(دا. لە ســاڵی 
1913 رۆژەکە جێگیرکرا و رۆژی هەشتی 

مارسی بۆ هەڵبژێردرا. 
ســەرەتا تەنهــا واڵتەکانى رۆژئــاوا ئەو 
یادەیــان بــە هەنــد وەرگــرت، پاشــان 
بەدرێژایی چەندین ساڵ و تاوەکو ئەمڕۆ، 
رۆژی هەشــتی مارس بۆ سەرانســەری 
جیهان رۆژێکی جیاوازە و بە نزیکیی لە 
هەمو ناوچەیەکدا مەراسیم و پێشانگا و 
چاالکی جیاواز سەرنجی هەموان لەسەر 

)ژن( کۆکدەکەن.

ســه رباری ئه وه ش ژنان ئاماژه  بۆ ئه وه  
ده كــه ن كــه  فه راهه مكردنــى ده رفــه ت 
بۆیان بۆ ئه وه ى له  پۆســت و پایه كاندا 

بچنه پێشه وه ، وه كو پێویست نییه .
ئه مســاڵ نــه ك هــه ر ژمــاره ى ژنانــى 
به ڕێوبــه ر لــه  گه رمیــان زیــاد نه كــرا، 
كاتێــك  كرایــه وه ،  به ڵكــو كه متریــش 
به ڕێوبه رایه تــى  به ڕێوبــه رى  پۆســتى 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژی خێزانى و 
ئافره تان كه  ژنێك به ڕێوه ى ده برد، لێی 

وه رگیرایه وه  و درا به  پیاوێك.
به ڕێوبــه رى  پۆســتی  له به رامبه ریشــدا 
گه رمیــان،  گشــتیه كانى  كتێبخانــه  
به شــێوه یه كى وه كاله ت دراوه  به  ژنێك، 
به مپێیــه ش ژمــاره ى ژنانــى به ڕێوبــه ر 
له گه رمیان، له  )9( پۆست دا ماوه ته وه .

ژن و كار
ئه گه رچــی هیــچ ئامــار و داتایه كى ورد 
و فه رمیــی له به رده ســت دا نییه ، به اڵم 
به پشت به ستن به  پێدراوه كان، له بوارى 
كاركــردن دا، ئه م چه ند ســاڵه ى دوایی 
هه نگاو و بگره  بازدانێك له الیه ن ژنانه وه  
له گه رمیان دروســت بوه ، به شــێوه یه ك 
كــه م بوار هه یــه  كه  ژنان بــۆ كاركردن 

رویان لێنه كردبێت.
و  دارایــی  قه یرانــى  دروســتبونى 
ســه رچاوه ى  و  داهــات  كه مبونــه وه ى 
دارایــی تاك و خێزان، نه بونى ده رفه تى 
زیادبونــى  گشــتى،  كه رتــى  لــه   كار 
ژمــاره ى ده رچوانى زانكۆ و هه وڵدان بۆ 
نه مانه وه یــان به بێكاریی، له و هۆكارانه ن 
كه  پاڵیان به  ژنانه وه  ناوه  گه رموگوڕ تر 

كار بكه ن.
و  زۆرن  ئســته نگه كان  ئه گه رچــی 
ده رفه ته كانیــش كه من، به اڵم به شــێكى 
به رچــاو له  ژنان چ له رێگــه ى كاركردن 
لــه  پــرۆژه  و بــازاڕى كار و دوكان و 
فرۆشگاكان، چ له  رێگه ى دروستكردنى 

پرۆژه  و كارى تایبه ت به  خۆیان، چونه ته  
نێو بواره كه وه ، به اڵم هێشــتا زه مینه ى 
پیشه ســازیی و بازرگانى كه رتى تایبه ت 
له گه رمیانــدا ئه وه نــده  به هێــز و تۆكمه  
نه بوه ، كه تواناى له  خۆگرتنى رێژه یه كى 

زۆری كچانى كاركه رى هه بێت.

ژن و سیاسه ت
ره نگه  دره و شاوه ترین ده ستكه وتى ژنان 
له  ماوه ى 2 بۆنه ى رۆژى جیهانى ژنان دا 
به ره وپێشه وه چونه بێت  ئه و  له گه رمیان، 
كه  ژنان له بوراى سیاسه ت دا له گه رمیان 

به ده ستیان هێناوه .
لــه م ماوه یــه دا و بۆیه كه مجــار، ژنێــك 
ئه ندامــى  ده بێتــه   له گه رمیانــه وه  
ئه نجومه نــى نوێنه رانى عێراق، هه روه ك 
سیســته مى  شــێوازى  بــه   ژنێكیــش 
نیمچه كراوه ى ده نگدان، ده بێته  ئه ندامى 

پارله مانى كوردستان.
لــه  هه ڵبژاردنى ئه نجومه نــى نوێنه رانى 
عێراق دا، بۆ یه كه مجار )یوسرا ره جه ب( 
وه كو ژنێكى دانیشتوى گه رمیان، بو به  
ئه ندامى ئه نجومه نه كه  و له ســه ر لیستی 
)نه وه ى نوێ( كورســیه كى پارله مانیی 
به ده ســتهێنا، كه  پێشــتر گه رمیان هیچ 
نوێنه رێكى ژنى له و ئه نجومه نه دا نه بوه .
له  پارله مانى كوردستانیشــدا، له وه ته ى 
بۆ ده نگدان پشت به  لیستی نیمچه كراوه  
نه یتوانیــوه   ژنێــك  هیــچ  به ســتراوه ، 
ببێــت بــه  پارله مانتــار و ســه ركه وتن 
به ده ســتبێنیت و ببێت بــه  پارله مانتار، 
هه تا بــۆ یه كه مجــار )شــیرین ئه مین( 
له  لیســتی بزوتنه وه ى )گــۆڕان( توانى 

ئه وكاره  بكات.
ســه ركه وتنه كه  كاتێك گه وره تر ده بێت، 
كه  ئه و پارله مانتاره  به بێ پشت به ستن 
به  سیسته مى كۆتا و به و ده نگه  زۆرانه ى 
كه  به ده ستى هێناوه ، توانى سه ركه وتو 

بێت له  هه ڵبژاردن دا.

له م ماوه يه  دا 2 
ژن بونه ئه ندامى 
پارله مانى عێراق و 

هه رێم

ئه مساڵ ژماره ى 
ژنانى به ڕێوبه ر 
له  گه رمیان زیاد 

نه كرا

مێژوی رۆژی 
جیهانی ژنان 
دەگەڕێتەوە بۆ 

سه ره تاى سه ده ى 
بیسته م
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

هێنانه دونیای مناڵ به شێوازى بلوری، 
حاڵه تێكى پزیشكی باو و ناسراوه ، 
به اڵم تائێستاش چه ندین پرسیار و 
ته مومژ له باره یه وه  له الی ژنان بونى 

هه یه .

لە دیدارێکدا لەگەڵ )د.ســەنا رەشید(، 
پزیشــكی پســپۆڕی ژنــان و مناڵبون و 
نه زۆكــی، رونكردنــه وه ى زیاتر له باره ى 

ئه م حاڵه ته  ده خه ینه ڕو.
* مناڵی بلوری چیە؟

مناڵی بلوری بریتیە: لە پیتاندنی هێلکە 
و تۆو لەدەرەوەی لەشــی دایک و دواتر 
گه ڕاندنــه وه ى بۆ ناو مناڵدانی دایکەکە. 
ئه مــه ش بۆ ئــەو دایکــه  به كاردێت كه  
کێشــە لەبۆری مناڵدان دا هەیە، یاخود 
ئــەو خێزانانەی ماوەیەکی زۆرە دەرمان 
بەکاردەهێنــن بۆ مناڵبــون و بێئەنجام 

بوە.
*چ تەمەنێك گونجاوە بۆ ئه م شێوازه  و 

ئەگەری سەرکەوتنی زیاترە؟
بەگشتی بۆ خواروی )35( ساڵ ئەگەری 
ســەرکەوتنی زیاتــرە، لــه  ته مه نه كانى 
سه روتر دا، ئەگەری دروستبونی مناڵی 

)مەنگۆلی( زیاترە.
*شــێوازی دانانــی چۆنــە و بەچەنــد 

هەنگاو تێپەڕ دەبێت؟
دوای لێکۆڵینــەوە و ســۆنارکردن بــۆ 
پیــاو و ژنەکــە، لە دوەم رۆژی ســوڕی 
مانگانەی ژنەکە دەخرێتە سەر خواردنی 
رۆژدا  لــەدوەم  پیاوەکــەش  دەرمــان، 
تۆوەکــەی وەردەگیرێــت و دواتــر بەم 

هەنگاوانەدا تێپەڕدەبێت:
هەنگاوی یەکەم: هێلکە دانانی بەهێز: 

کەبەشــێوەیەکی  دەرمانانــەی  ئــەو 
سەرەکی رۆڵیان هەیە لەکرداری پیتاندن 
هه یــه ، دەدرێتە ئەو ژنانــەی کەکرداری 
پیتێنیــان بۆدەکــرێ بــە )IVF( بــۆ 
بەهێزکردنــی بەرهەمهێنانی هێلکەکان،  
بەشــێوەیەکی سروشــتی ژن هەرمانگە 
و هێلکەیــەک بەرهــەم دەهێنێت، بەاڵم 

◘ نه وژین، 
ئاماده كردنى: ئامینه  محه مه د

پەڵەی پێست: ئەو ماکە قاوەیی یا 
سورەیە کە رەنگەکەی تۆخترە لە 

رەنگی ئاسایی پێست و بە تایبەت لە 
دەموچاو دا دروست دەبێت، زۆربەی 

ژنان گرفتی بونی پەڵەیان هەیە لەسەر 
پێست.

په ڵه ى پێست كاتێك روده دات و دروست 
ده بێت، رێژەی مــاده ى )میالنین( زیاد 
بــكات، ئه مــه ش به كاریگه ریــی چه نــد 
هۆكارێــك. هــاوكات ئــه م حاڵه تــه ش 
به گرتنه به رى چه ند رێوشــوێنێك، ژنان 

ده توانن به سه ریدا زاڵ بن.

هۆکارەکانی دروستبونی پەڵە 
1. دو گیانی.

2. تیشکی خۆر و بەر خۆرکەوتن.

3. بەکارهێنانی حەبی )منع(.

4. زیپکە و هەوکردنی پێست.
5. ســترێس و قەلەقــی و دەرمانەکانی 

دژە خەمۆکی.
6. بەکارهێنانــی هەندێک جۆری حەبی 
گەشــکە و دەرمانەکانــی دژە کڵۆبونی 

خوێن.
7. هۆکاری نادیار و بۆماوەیی خێزانی.

8. چونە تەمەن.
.)K،C(9. کەمی ڤیتامین

مناڵی بلوری چۆن دروست دەبێت؟
دیدار لەگەڵ )د.سەنا رەشید(، پزیشكی پسپۆڕی ژنان و مناڵبون و نه زۆكی

پەڵەی پێست... هۆکارو چارەسەر

دەرمانەکانی پیتاندن واکاردەکاتە سەر 
هێلکەدانانەکان و ژمارەیەکی زۆر هێلکە 
بەرهەم بهێنێت. لەم ماوەیەدا پشــکنین 
بــۆ هێلکەدانــەکان بەئامێــری ســۆنار 

دەکرێت.
هەنگاوی دوەم: دەرهێنانی هێلکە:

ژنەکــە  هێلکەکانــی  هەنــگاوەدا  لــەم 
دەردەهێنرێــت. لێرەدا ئامێری ســۆنار 
بەکاردەهێنرێــت، کەدەرزی زۆر بچوکە، 
ئامێری مژۆکــی پێوەیە لە رێگەی زێوە 
دەیباتــە ژورەوە بۆنــاو هێلکــەدان بــۆ 
مژین و راکێشانی ئەو هێلکەچیکڵدانەی 
تێدایــە،  پێگەیشــتویان  هێلکــەی 
ئــەم کــردارە دوبــارە دەکرێتــەوە بــۆ 

هێلکەدانەکەی تریش.
هەنگاوی سێیەم: پەڕین و پیتێن:

بەتێکەڵکردنــی ســپێرمی نێرینە لەگەڵ 
باشترین کوالێتی هێلکە، لە ژینگەیەکی 

دەڵێن  کراوەدا 
»پەڕین«. 
دوابەدوای 
نــد  چە
کاتژمێرێک 
لەکــرداری 

 ، یــن ڕ پە
نــاو سپێرم دەچێتە ژورەوە  بــۆ 
هێلکە و پیتێن رودەدات.

هەنگاوی چوارەم: چاندنی کۆرپەلە:
کاتێک هێلکە پیتێنراوەکان دەســت بە 
دابــەش بون دەکــه ن، ئەوکاتــە دەبنە 
کۆرپەلە. لەالیەن پزیشــکی پسپۆڕەوە 
بەشــێوەیەکی رێکوپێــک پشــکنین بۆ 
کۆرپەلــەکان دەکرێــت بــۆ دڵنیابونیان 
بەشــێوەیەکی گونجــاو، دوای پێنج رۆژ 
لە گەشــەی هێلکە پیتێنراوەکان دەبنە 
کۆرپەلە کە پێکهاتون لەژمارەیەک خانە 

و چاالکن لەدابەش بون.
هەنگاوی پێنجەم: گواستەوەی کۆرپەلە:
دوای )3-5( رۆژ لەدەرهێنانــی هێلکــە 
و پیتاندنــی کۆرپەلە، لەمناڵدانی ژنەکە 
دادەنرێــت، بەهــۆی بۆریەکی باریک کە 
بــۆری قەســتەریە کۆرپەلەکەی تێدایە. 
لەزێــی ژنەکە و لەڕێی ملــی مناڵدانەوە 

دەچێنرێــت  لەمناڵدانــدا  کۆرپەلــەکان 
حاڵەتــی  ئەوکاتــە  گەشــەدەکات،  و 

سکپڕبون رودەدات.
*ئایا چەند هێلکە و تۆو رادەکێشــرێتە 

دەرەوە؟
بڕێکــی زۆر وەردەگیرێــت، بــە نزیکەی 
20 هێلکــە و تــۆو، لەئامێــری تایبــەت 

هەڵدەگیرێن.
*ئایا خواستی نێر یاخود مێ بەدەستی 

پزیشکە؟
 )xy(بەڵــێ، ئەگــەر کوڕیــان ویســت
دەپیتێنرێت، ئەگەر کچیشــیان ویســت 

)xx( دەپیتێنرێ.
* رێــژەی ســەرکەوتنی ئــه م رێگایــه  

دیاری کراوە؟
نەخێــر، دەکەوێتە ســەر تەندروســتی 
ژن و پیاوەکــە و ســەالمەتی هێلکــە و 

تۆوەکە.
پەیوەنــدی  کــرد  ئامــاژەت  *وەکــو 
بەتەندروســتی کەسەکەوە هەیە، كه واتا 
دەبێتەهــۆی  چیــن  نەخۆشــیانە  ئــەو 

دروست نه بونی مناڵی بلوری؟
نەخۆشــیە  هۆرمۆنــات،  ناتــەواوی 

درێژخایەنەکانی وەکو )غودە(.

*ئایــا کەســێك مناڵی دوانــەی بوێت، 
دەتوانن بیهێننە بەرهەم؟

بەڵێ، بەپیتاندنی هێلکەیە لەدو تۆو.
*ئایــا جیــاوازی هەیە لەنێــوان مناڵی 

ئاسایی و بلوری؟
نەخێــر، تەنیــا جیــاوازی لەپیتاندنــە، 
ئاســایی لە نــاوەوە دەپیتێــت، بلوری 

لەدەرەوە پیتاندنەکە دەکرێت.
چ  بلــوری  مناڵــی  دانانــی  *دوای 

ئامۆژگاریەکی نەخۆش دەکەن؟
نابێــت هەســتێ و زۆر بجوڵێت، دەبێت 

پشو بدات لە مانگێک بۆ 3 مانگ.

10. نەخۆشی جگەر.

جۆرەکانی پەڵە
1. دروســتبونی پەڵە لە ســەر بەشــی 

.)epiderm( یەکەمی پێست
2. دروست بونی پەڵە لە بەشی دوه می 

.)derm( پێست

چۆنیەتی دروستبونی
بە هــۆی یەکێک یان زیاتر لە یەک ئەم 
هۆکارانەی ســەرەوە کــە کاریگەری لە 
ســەر خانــەی میالنۆســایت دەکات کە 
بەرپرســە لە دروســت  کردنی میالنین 
و ئه ویــش بەرپرســە لــە پێدانی رەنگ 
به  پێســت، بە هۆی هــۆکارەکان زیاتر 
میالنیــن دەردەدریت و بە شــێوەیەکی 
زۆر باڵودەبێتــه وه  بەســەر چینەکانــی 
پێست و دەبێتە هۆی دروستبونی ماک.

باوترین جۆری پەڵە
1. پەڵــەی دوگیانی: زیاتر ناوەڕاســتی 
دەموچــاو و نێوچــەوان و رومەتەکان و 
لوت و بەشی سەرەوەی لێو پەڵە ئەبێت 
بە یەک پارچە یان چەند پارچەیەک. 

2. پەڵــەی زیپکە: لە هەمو شــوێنێکی 
زیپکــە بــە شــێوەیەکی پارچــە پارچە 

دروست دەبێت.
پەڵــەی  وەک  بەرخــۆر:  پەڵــەی   .3
دوگیانی دروست دەبێت بە یەک پارچە 
لە هەمو ناوچەکانی دەموچاو و شوێنی 

بەرکەوتنی خۆر.

چارەسەر
چارەســەر بەپێــی جۆری ئەو بەشــەی 
پێســت کە توش بوە بەشی یەکەم یان 
بەشــی دوەمە، ئەمەش لە ژێر چاودێری 
پزیشــکی پســپۆری تایبەت بە پێســت 

دەکرێت.
1. چارەسەر بە کرێم: بۆ البردنى پەڵەی 

بەشی یەکەمی پێست سودی دەبێت.
چارەســەرەکانی تــر کــە بەکاردێت بۆ 
البردنــی پەڵە لە چینی دوەمی پێســت 

و بۆ یەکەمیش دەبێت.
2. لەیزەر.

3. دەرزی میسۆ و خەپلەی خوێن.
4. داڕنینی وردی پێست.

بــۆ دوربــون لە پەڵەی پێســت و زیاتر 
نەبونی، باشــترین و کاریگەرترین شــت 
بەکارهێنانــی دژە خۆرە، ئه ویش بەپێی 

جۆری پێستت.

په ڵه ى پێست 
به هۆى زيادبونى 
 رێژەی ماده ى 
)میالنین(ه وه يه 
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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

◘ نەوژین،
ئامادەکردنی: سێوە محەمەد

رەنگەکان کاریگەری زۆریان هەیە 
لەسەر کەسایەتیەکان و لەهەمان کاتدا 
ئارەزو یان خواست بۆ هەر رەنگێک، 

رەفتار و شێوازی کەسایەتی  و 
مامەڵەی تۆ دەردەخات.

ســتایڵ و رێکخســتنی جلوبەرگەکــەت 
هەســتێکی  مۆدێــرن،  بەشــێوازێکی 
خۆش دەبەخشــێت بەالیەنی دەرونیت، 
خانمانیش هەمیشــە ئــارەزو دەکەن بە 
جوانتريــن و سەرنجڕاکێشــترین شــێوە 

دەربکەون.
گرنگیــدان بــە رێکخســتنی رەنگــەکان 
لەوەرزی بەهاردا پێویســتە بە وریایەوە 
مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت، تابەجوانترین 

شێوە دەربکەویت.
وەک ئاشــکرایە بەهــار وەرزی رەنــگ 
وەرزی  و  زیندوبونــەوە  و  نوێبونــەوە 
جلوبەرگانــە  ئــەو  باشــتروایە  گوڵــە، 
بپۆشــین لەگەڵ ئەم وەرزە دا بگونجێت 
باشترین هەڵبژاردەش رەنگە شادەکانە، 
لەبەرکردنــی جلوبەرگــی رەنــگ شــاد 
خــۆش  و  نوێبونــەوە  هەســتێکی 
دەبەخشــێت بەالیەنــی دەرونی خۆت و 

دەوروبەرەکەت.
بــۆ رێکخســتنی رەنگەکانــی بەهــاری 
دور  خانمــان  گرنگــە  زۆر  ئەمســاڵ، 
بکەونــەوە لــە رێکخســتنی رەنگــەکان 
بەشــێوازە کۆنــەکان، ئــەو کەســانەی 
ئــارەزو دەکــەن دەتوانن لــە دو رەنگ 
زیاتر تێکەڵ بکــە، کە نوێترین مۆدیلی 

رێکخستنە. 
بــۆ ئــەم مەبەســتە پســپۆڕانی بواری 
بنەمــای  لەســەر  جلوبــەرگ  دیزاینــی 

رەنگ و ستایڵە نوێکان بۆ بەهاری ئەمساڵ 

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: نه سرین عه لى

شیردانى سروشتى جیا له  سوده  
گرنگ و بێهاوتاكه ى بۆ مناڵ، 
له  هه مان كاتدا سودى گرنگى 

ته ندروستى و ده رونى  هه یه  بۆ 
دایكه كه . زۆربه ى نه خۆشییه كان وه كو 
شێرپه نجه ى مناڵدان و مه مك له  دایك 

دورده خاته وه .

 زۆرینــه ى خه ڵــك ئاگادارن له  ســود و 
گرنگى شــیردانى سروشــتى بــۆ مناڵ، 
به اڵم سوده كانى بۆ دایكه كه  كه متر باسى 

لێوه كراوه  و زۆر ره چاو ناكرێت، ئه وه ى 
باســى لێوه ده كرێت زیاتر سوده كه یه تى 
بــۆ مناڵ، زۆربه ى دایــكان بێ ئاگان له  
ســود و گرنگــى ئه م بابه تــه  بۆ الیه نى  

ته ندروستى و ده رونى خۆیان.
شیردانى سروشتى سودێكى بێ هاوتاى 
هه یه  نه ك ته نها بۆ كۆرپه كه ، به ڵكو بۆ 
دایكه كــه ش چه ندین ســودى بێ وێنه ى 
هه یــه ، به شــێوه یه ك لــه  )10( جــۆرى 

نه خۆشى و شێرپه نجه  ده یپارێزێت.
شــیرى دایك له  شه ش مانگى سه ره تاى 
گه شــه ى مناڵ ته واوى ئــه و ڤیتامینانه  
دابیــن ده كات كه  مناڵ پێویســتێتى بۆ 
گه شــه كردن، كه  ئــه و ڤیتامینانه  مناڵ 

ده پارێزێت له  هه وكردن و ڤایرۆســه كان 
و نه خۆشییه كانى گه ده  و ته نگه نه فه سى 
و هه وكردنــى گــوێ، هه روه هــا كردارى 
هــه رس ئاســان ده كات و پله ى گه رمى 

له شى مناڵ جێگیر ده كات. 
ئه و منااڵنه ى كه  شیرى دایكیان ده خۆن 
كه متر توشى هه ســتیارى ده بن له  چاو 
منااڵنــه ى كــه  شــیرى وشــك ده خۆن.  
له گــه ڵ ئه وانه شــدا مژینى مه مكى دایك 
یارمه تــى گه شــه ى باشــتر و جێگیریى 

چه ناكه  و ددانه كان ده دات. 
شــیرى دایك به  گوێــره ى ته مه نى مناڵ 
گۆڕانــكارى بــه  ســه ردا دێــت، بۆ هه ر 
ته مه نێــك پێداویســتییه كانى گه شــه ى 

مناڵ دابین ده كات.
یه كێكى دیكه  له  گرنگییه كانى شیردانى 
سروشــتى ئه وه یه  كــه  په یوه ندى نێوان 
دایك و مناڵه كه  پته و و به هێز ده كات.

له گــه ڵ ئه و هه مو ســودانه ى بــۆ مناڵ 
بــۆ  هاوتــاى  بــێ  ســودى  چه ندیــن 
دایكه كه ش هه یه ، یارمه تى دایك ده دات 
لــه  دواى مناڵبون زوتر چاكببێته وه ، له  
گه ڵ به ستنى مناڵدانى دایك كه  به  هۆى 

مناڵبونه وه  ده كرێته وه .
هه روه ها ده بێته  هۆى ده ردانى هۆرمۆنى 
ئه كسیتوسین كه  ئه م هۆرمۆنه  یارمه تى 
زوتــر چاكبونه وه ى مناڵــدان ده دات كه  

بگه ڕێته وه  شێوه ى ئاسایى خۆى.

هه روه هــا رۆڵى هه یه  لــه  كه مكردنه وه ى 
به مــه ش  ئیســترۆجین،  هۆرمۆنــى 
مه ترســى توشــبون بــه  شــێرپه نجه ى 
مه مــك كه مده كاته وه . له گه ڵ ئه وه شــدا 
پارێــزگارى ده كات لــه  خوێن به ربون و 

هه وكردنى دواى مناڵبون. 
شــیردانى سروشــتى دایــك ده پارێزێت 
له  كه مخوێنى و شــێرپه نجه ى مناڵدان، 

هاوكات دڵ به هێزده كات.
ئه مانــه  و چه ندیــن ســودى دیكه  وه ك 
رێگرى كردن له  ســكپڕى و دوگیان بون 
و دابه زاندنــى كێشــى له ش، ســه ره ڕاى 
مناڵبــون  دواى  خه مۆكــى  ئه وانــه ش 

كه مده كاته وه .

شیردانى سروشتى، پێش مناڵ سودى بۆ دایك هه یه 

گونجاندنــی  و  رەنگــەکان  بنچینــەی 
لەگــەڵ یەکــدی دا بەدانانــای لیســتی 
توانیویانــە  جیــاوازەکان،  رەنگــە 

هــاوکاری خانمــان بکــەن، تاکــو 
بەئاسانی رەنگەکان لەگەڵ یەکدی 

بگونجێنن.
بــۆ ئەم مەبەســتەش پشــت بە 
رەنگــە بنەڕەتییەکانی: شــین، 
زەرد، سەوز و سور بەستراوە 
، جگە لەوەش رەنگی رەش 
تــۆخ و ســپی  و شــینی 
دواتــر  هەیــە،  رۆڵیــان 
و  پەمەیــی  رەنگەکانــی 

بنەوشەیی، توانیویانە ببنە 
تێهەڵکێشــێک لــە نێوان ئەم 

رەنگانەدا.
ژنان دەتوانن سود لەم  رەنگو 
ســتایاڵنە وەربگــرن کــر بــۆ 
کارکردن و چونــە دەرەوەی 

گونجاون:
و  شــین  قەمیســی   .1
پانتۆڵــی رەنــگ کابۆیی، 
یەکێکــە لــە مۆدێلەکانی 
بەهــاری  بــۆ  جلوبــەرگ 

ئەمساڵ.
شینی ئاسمانی یەکێکە لە 
خۆشەویستەکانی  رەنگە 
ژنان، ئەم رەنگە ســارد 
بەخشــە،  ئارامیــی  و 
بە  شــین  تێکەڵکردنــی 
گەرمەکانیــش،  رەنگــە 
کــی  یە ڵە تێکە

لــێ  سەرنجڕاکێشــی 
دروســت دەبێت، وەک تێکەڵ 
ســپی،  و  ئاڵتونــی  لەگــەڵ 
هەروەهــا ەەنگی شــین لەگەڵ 

ەەنگــە شــادەکان زۆر گونجاوە 

وەک: سورو پەمەیی .
2. قەمیســی رەنــگ ســپی مۆدیــل 
دەبیــت بۆ بەهاری ئەمســاڵ، 
هەمــو  لەگــەڵ  دەتوانیــت 
رەنگــە پانتۆڵێک لەبەری 

بکەیت.
3. رەنگــی زەردی تۆخ 
یەکێکــە لــە رەنگە 
دیاریکــراوەکان 
بەهــاری  بــۆ 
و  ئەمســاڵ 
کابۆی  لەگەڵ 
زۆر  شــین 
  . ە و نجــا گو
هەروەها زەرد 
نیــت  ا تو ە د
لەگەڵ رەنگە 
گەرمــەکان 
ڵ  تێکــە
ێــت  بکر
 : ک ە و
قاوەیی، 
و  رەش 
سورمەیی 
و لەگەڵ رەنگە 
نیــش  کا ڵە کا

وەک: سپی.
قەمیســی   .4
نــگ  ە ر
کاڵ  پرتەقاڵی 
پیــازی،  و 
رەنگــی  دو 
بــۆ  هەڵبژێــردراوە 
ئەمســاڵ و ئەم رەنگە 
بــۆ ئــەو کەســانە زۆر 
رەنگــی  کــە  گونجــاوە 

پێستیان سپیە.

5. رەنگــی پەمەیــی رەنگێکی ناســکە 
وهەســتی شــادی و دڵخۆشی دەهێنێت 
بۆ ئەو کەســانەی کە لەبــەری دەکەن. 
ئەم رەنگە بە رەنگی خانمان بەناوبانگە 
و رەنگی دڵخواســتیانە، دەتوانیت ئەم 
رەنگە ناســکە لەگەڵ رەنگی مۆری کاڵ 
وشــین و ســپی و رەش و ســورمەیی 

تێکەڵ بکرێت. 
6. یەکێکیتر لەو رەنگانەی کەدەتوانین 
پێشــنیاری بکەین بۆخانمان لە بەهاری 

ئەمساڵ، رەنگی سورە.
و  گــەرم  رەنگێکــی  ســور  رەنگــی 
دەتەوێــت  ئەگــەر  سەرنجڕاکێشــە. 
ســەرنجی هەمــوان بۆخــۆت راکێشــی 
بەدڵنیاییەوە سور هەڵبژێرە، ئەم رەنگە 
لەگەڵ شــینی ئاسمانی و سەوز و سپی 
و رەش زۆر جوان دێتە پێش چاو، بەاڵم 
دەبێت ئاگات لەوەش  بێت رەنگی ســور 
بۆماوەیەکی زۆر دەبێتە هۆی ماندوبونی 
چــاوەکان، بۆیە باشــتروایە ئەم رەنگە 

لەگەڵ رەنگاکانی تر تێکەڵ بکرێت.

 شيردان مه ترسى 
توشبون به  

شێرپه نجه ى مه مك 
كه مده كاته وه 

 شيردان ژنان 
له  )10( جۆرى 

نه خۆشى 
ده پارێزێت

باشترین 
هەڵبژاردە رەنگە 

شادەکانه 
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◘ نه وژین، خۆشبین جەالل

)هاجەرە( له  ده شتى گه رمیان دا 
له گه ڵ ژماره یه ك ده سته خوشكى 
دا، سەرقاڵی دۆزینەوەی دۆمەاڵن 
بو، باسی لەوە دەکرد کە زۆرجار 
لەگەڵ هاوسەرەکەی و هه ندێك له  
كه سوكاره كه یان، دێتە دەرەوە بۆ 

دۆزینەوەی دۆمەاڵن.

لەگــەڵ نزیک بونــەوەی وەرزی بەهار و 
پێگەیشتن و دەرچونی هەندێک روەک و 
خواردنى سروشتى، به شێكى به رچاو له  
هاواڵتیــان رو لــه  دۆزینه وه  و ده رهێنان 
به رهه مانــه  ده كــه ن،  ئــه و  و چنینــی 
له نێویشــیاندا )دۆمه اڵن( له سه روى ئه و 
به رهه مانه وه یــه  كــه  زۆرترین خواســتى 

له سه ره .
ئه گه رچــی زۆربه ى جــار پیاوان به دواى 
بــه اڵم  دان،  دۆزینــه وه ى  و  دۆمــه اڵن 
هــاوكات ژماره یه كى به رچاویش له  ژنان 
رو له  ده شته كان ده كه ن بۆ دۆزینه وه ى 

دۆمه اڵن.
گەالوێژ، ژنێکی 42 ســاڵه ى دانیشتوى 
كه الره . یه كێكــه  له وانه ى كه  تامه زرۆی 
زۆربــه ى  و  ده كات  خواردنــه   ئــه م 
به هارانیش بۆ دۆزینه وه ى دێته  ده ره وه ، 
به اڵم وه كخۆی ده ڵێــت: كه مجار به خت 

یاوه رى ده بێت.
وتى: زۆر حــه زم به  دۆمه اڵنه  و زۆرجار 

دێینــه  ده ره وه  و بــۆی ده گه ڕێم، بەاڵم 
نەمتوانیــوە لــە چەنــد دانەیــەک زیاتر 

بدۆزمەوە.
سروشــتى  به رهه مێكــى  دۆمــه اڵن، 
خۆڕســكه ، جۆرێكه  له  جۆره كانى كه ڕو 
و شــێوه  و شــێوازه كه ى لــه  په تاته وه  
نزیكــه ، چونكــه  وه ك ئه و شــێوه یه كى 
خــڕی هه یه  و هاوكاتیــش وه ك ئه ویش 
له ژێــر زه وی دا پێــده گات له  قواڵیی 10 
بۆ 5 ســانتیمه تر. ئــه م به رهه مه  له زۆر 
جێگادا هه یه ، چ له  بیابان و ده شته كان، 

چ له  شاخ و هه رده كان دا.
ئه م سروشتى بونه ى دۆمه اڵن، وایكردوه  
ره واجێكــى زۆری هه بێــت و خه ڵكێكى 
هــه ر  بكــه ن،  به خواردنــى  حــه ز  زۆر 
ئه مه ش وایكردوه  نرخیشــی لــه  بازاڕدا 
گــران بێت، هه ربۆیه  زۆرێك له  كه ســان 
و خێزانــه كان، له بــری كڕینــی، خۆیان 
ده گه ڕێن و له  ده شته كاندا ده یدۆزنه وه .  
گەالوێژ، باســی له وه كرد كه  له گه ڵ زۆر 
له  كه ســانى ناسیاو و كه سوكاره كه ى دا 
رۆژانى به هار بۆ گه ڕان به دواى دۆمه اڵن 

دا دێنه  ده ره وه . 
وتیشــی: »ســاڵ هەیــە لــە شــوێنی 
بەردەاڵن و ســەوزەگیادا دەڕوێت، بەاڵم 
بە گشــتی لــە زەویــەک دەرەچێت کە 
تۆزێک بئاوسێت و درزی تێبکەوێت«.

هه ندێك له  ژنان، له گه ڵ هاوسه ره كانیان 
دا له  كاتێكى زوی رۆژدا، رو له  ده شته كان 
ده كه ن به  ئومێدی دۆزینه وه ى دۆمه اڵن.

هاجــەرە، 39 ســاڵ، خەڵکــی کەالرە، 
لەگــەڵ  ئافرەتانــەی  لــەو  یەکێکــە 
هاوسەرەکەیدا زۆربەی رۆژەکان دەچێتە 
دۆزینــەوەی  بەمەبەســتی  دەشــتەکان 

دۆمەاڵن.
وتــى: »رۆژانە لە پــاش بانگی بەیانی 
لەمــاڵ بەڕێدەکەویــن تا زوتــر بگەین و 
کاتــی زیاترمان هەبێت بــۆ دۆزینەوەی 

دۆمەاڵن«.
ئاماژەی بەوەش دا: »ئەگەرچی دۆمەاڵن 
بەئاســانی نادۆزرێتــەوە و ماندوبونێکى 
زۆری دەوێت، بەاڵم خواردنی خۆشــە و 

سودێكى زۆری هه یه «.
تەنیــا ژنــان نیــن رو لــه  دۆزینــه وه  و 
کۆکردنــەوەی دۆمەاڵن دەکــەن، بەڵکو 
کچانیش هه مان حه ماس و ئاره زویان بۆ 

ئه م خۆراكه  به نرخه  هه یه .
دێرین، 20 ســاڵ، خوێنــدكاره  له كه الر، 
باس لەوە دەکات زۆرجار بۆ دۆزینه وه ى 
پێشــیوایه   ده ره وه .  دێنــه   دۆمــه اڵن 
ســه رباری دۆزینه وه ى دۆمه اڵن، هاوكات 
كه شێكى خۆشیش له گه ڵ كه سوكاره كه ى 

دا له م ده رچونانه  به سه ر ده به ن.
وتى: »زۆرجار رۆژانی هەینی و شــەمە 
دەچمە گەڕان و توانایەکی باشــم هەیە 

لە دۆزینەوەی دۆمەاڵن دا«.
)نەوژیــن(،  بەدواداچونێکــی  بەپێــی 
رۆژانە بڕێكى زۆر دۆمەاڵن دێتە عەلوەی 
ســه وزه  و میــوه ى کەالر، كــه  خۆی له  

نزیكه ى 7 ته ن ده دات.

بــاس  کــەالر،  عه لــوەی  بەرێوەبــەری 
لــەوە دەکات ئەم بــڕە زۆرەی دۆمەاڵن 
کــە کڕیــن وفرۆشــتنی پێوەدەکرێــت، 
له ناوچــه ى دیكه وه  دێن و هی کەالر یان 

گه رمیان نین.
نه جمه دیــن که ریم، بــۆ )نەوژین( وتی: 
»ئــەو دۆمەاڵنــەی کڕیــن و فرۆشــتنی 
پێــوە دەکرێــت، زۆرتر لــە ناوچه كانى 
عێــراق به تايبه ت له  ســامەرا و رومادی 
و ســەماوەوه  دێنــه  ئێــره ، کەمتــر لە 
کــەالر دەیهێنین، چونکــە ئه وانه ى الی 
خۆمان، خه ڵكه كه  یان خۆیان ده یخۆن، 
یان به رهه مه كه ش زۆر نیه  و راستەوخۆ 

دەیبەنە بازاڕ و دەیفرۆشن«.
ئاماژه ى به وه شدا گرانی نرخی دۆمەاڵن 
بەپێــی جۆره كــه ى کەوتــوە، وه كخۆی 

وتــى: دۆمەاڵنــی ســور نرخــی گرانترە 
و خواســتێکی زۆرتری لەســەرە، بەاڵم 

دۆمەاڵنی سپی نرخەکەی کەمترە.
كه ســانى دیكــه  هه ن كه  زیاتــر چێژ له  
دۆمه اڵنى سروشــتى ده بینن و خواردنى 
خۆیــان  كــه   دۆمه اڵنانــه ى  ئه وجــۆره  

ده یدۆزنه وه ، به  گونجاوتر ده زانن.
ئامینــە مەحمود، 56 ســاڵ، ماوەی 20 
ساڵه  ســەردانی ده شــته كان ده كات بۆ 
کۆکردنــەوەی دۆمەاڵن. بەدەم گه ڕانه وه  
بــه  دواى دۆزینــه وه ى دۆمه اڵن، باســی 
لــه م خۆراكه  كرد كه  ئــه و و هاوڕێكانى 
هێناوه ته  ئه و ده شته  و وتى: »دۆمه اڵنى 
خۆماڵی زۆر خۆشتره  و هه روه ها دكتۆر 
وتویه تى زۆر باشه  بۆ الشه  و بۆ فشاری 

خوێن و ژه هرى ناو الشه  الده بات«.

 دۆمەاڵن بەئاسانی 
نادۆزرێتەوە و 

ماندوبونێکى زۆری 
دەوێت

رۆژانە لە پاش 
بانگی بەیانی لەماڵ 
بەڕێدەکەوین بۆ 
دۆزینەوەی دۆمەاڵن


