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به ڕێوبه رانى ژن له  گه رمیان.. 
ئاله نگاریی و خۆسه لماندن

2»»

كچێك هێلكه  ده كاته  
سه رچاوه ى بژێویی خۆی     

5»» 

رۆمان،
په سه ندترین كتێبی 

كچانى خوێنه ره 
7»» 

گه رمیان: جیاكاریی به رامبه ر 
به  خوێندكارانى كچ ده كرێت            
8»» 

 نوێترین روپێوی رێكخراوێك:

)5%(ى كچانى گه رمیان خه ته نه  كراون
◘ نه وژین

نوێترین روپێویی كه  رێكخراوێكى 
ئه ڵمانى ئه نجامى داوه ، ده ریده خات 
5%ى كچانى ته مه ن 1 رۆژه  بۆ 25 

ساڵ له  گه رمیان، خه ته نه كراون.

له الیــه ن  شــوبات،  6ى  رۆژى 
نه ته وه یه كگرتوه كانه وه  به  رۆژى جیهانى 
كۆئه ندامى  شێواندنى  به ره نگاربونه وه ى 
زاوزێــی مێینــه  ده ستنیشــانكراوه ، كه  
خه ته نه كردنــى مێینــه  دیارترین جۆری 

ئه و حاڵه ته یه .
له باره ى ئاماره كانــى بونى ئه م حاڵه ته  
له گه رمیــان، رێكخــراوی وادی ئه ڵمانى، 
كه  ماوه ى زیاتر له  15 ســاڵه  له  بوارى 
به ره نگاربونــه وه ى خه ته نه كردنى مێینه  
دا چاالكــه ، ئه نجامــى نوێترین روپێویی 

خۆی له وباره یه وه  باڵوكردوه ته وه .
له یال ئه حمه د، ئه ندامى تیمی رێكخراوى 
وادی ئه ڵمانــى له گه رمیــان، له میانــه ى 
دیدارێكى رۆژنامه ى )نه وژین( دا، كه  له  
الپه ڕه  )4(ى ئه م ژماره يه دا باڵوبوه ته وه ، 
ئامــاژه ى به وه كرد كه  ئــه وان له ماوه ى 
سااڵنى رابردودا به رده وام روپێوییان بۆ 
ئاســت و قه باره ى خه ته نه كردنى مێینه  

كرده وه  له  گه رمیان.
له وباره وه  وتى: »لە ئامارەکانی ســاڵی 
چاومــان  دا،  رێکخراوه كه مــان  2016ی 
بــه  1283 ژن كه وتوه ، لــەو ژمارەیەش 
820 کەسیان خەتەنەکراون، واتا رێژه ى 

خه ته نه كراوان 64% بوە«.
رونیكرده وه : لە ساڵی 2017 دا تیمه كانى 
رێكخراوەکەمــان بــۆ وەرگرتنــی ئامــار 
سەردانی 100 گوند و ناحیەیان کردوە و 

1200 ژنیان بینوە، لەم ژمارەیەش تەنها 
360 ژن خەتەنــە کرابــون، واتە رێژەى 

خه ته نه كراوان 30% بوە.
ئــه و ئه ندامــه ى تیمی رێكخــراوى وادی 
ئه ڵمانى له وگه رمیان، ئاماژه ى به وه شمرد 

روپێویه كه یــان  دا،   2018 له ســاڵی 
گۆڕیــوه ، به وه ى ته نها ئه و كه ســانه یان 
وه رگرتــوه  كه  ته مه نیان له نێوان 1 رۆژه  

بۆ 25 ساڵی بوه .
له وباره وه  وتى: »بەپێی روپێویه كه مان، 

بۆ ساڵی 2018 رێژه ى ئه وانه ى كه  ئێمه  
چاومان پێیان كه وتوه  و خه ته نه كرابون، 

5% بوه «.
یاســای  به پێــی  خه ته نه كــردن 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانى 

له  هه رێمى كوردســتان، كارێكى یاساغ 
و قه ده غه یــه ، به اڵم ســه رباری ئه وه ش 
پرۆســه كه  ئه نجام ده درێــت، ئه گه رچی 

رێژه كه ى وه كجاران نه ماوه ته وه .
به وه كــرد  ئامــاژه ى  ئه حمــه د،  له یــال 
كــه  ئــه و پرۆســه یه  زۆرتــر مامانه كان 
پێــی هه ڵده ســتن و كێشــه ى گه وره ش 
ئه وه یه  ئه و مامانانه  لەبارەی زیانەکانی 
پرۆســەکەوە هیچ نازانن »کەمیان هەیە  
هه بێــت،  ســه ره تایی  6ى  بڕوانامــه ى 
ته نانــه ت مامــان هه بوه  كــه  خه ته نه ى 

ئه نجام داوه ، نابینا بوه« .
به پێــی دوایــن راگه یه نــراوى رێكخراوى 
نه ته وه یەکگرتــوەکان بــه  بۆنه ى رۆژى 
جیهانــى به ره نگاربونــه وه ى شــێواندنى 
كۆئه ندامــى زاوزێــی مێینــه ، ژمــاره ى 
ئه وانــه ى بــون بــه  قوربانى پرۆســه ى 
خه ته نه كــردن له سه رانســه رى جیهاندا، 
ئــه م  كــه س،  ملیــۆن   200 ده گاتــه  
ژماره یه ش به ســه ر زۆر واڵتــى جیهاندا 
لــه  هــه ردو  دابــه ش بــون به تایبــه ت 
كیشــوه رى ئه فریقیا و ئاسیا له نێویشی 
دا رۆژهه اڵتى ناوه ڕاســت، كه  میســر و 
عێراق له  پێشــه نگى ئــه و واڵتانه ى ئه م 
ناوچه یه ن كه  پرۆســه كه ى تێدا ئه نجام 
ده درێــت. هــه روه ك واڵتــى )ســۆماڵ( 
له پێشــه وه ى هه مو واڵتانى جیهان دێت 
لــه  زۆری رێــژه ى خه ته نه كردنى كچان، 

كه  رێژه كه ى ده گاته  %98.
 68 نه ته وه یه كگرتــوه كان،  هه ربه پێــی 
ملیــۆن كچ له نێــوان ســااڵنى 2015 بۆ 
2030، له به رده م مه ترســی و هه ڕه شه ى 
خه ته نه كــردن دان، پرۆســه كه ش زۆرتر 
ئــه و كچانــه  ده گرێتــه وه  كه ته مه نیــان 

له نێوان 1 رۆژه  بۆ 15 سااڵنه دايه .
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◘ نه وژین، نازەنین گۆران 

له گه ڵ داهاتنى قه یرانى دارایی و 
كه مبونه وه ى سه رچاوه ى دارایی 

خێزانه كان، یه كێك له و پرسانه ى 
كه  جێی گرنگییه ، ئه وه یه  كه  

چۆن خه رجیه كانیان رێكبخه نه وه  
به شێوه یه ك كه  به شى بژێویی و 

ژیانیان بكات؟

بنه مــا  لــه   یه كێكــه   دارایــی  الیه نــى 
زۆرجاریــش  خێــزان،  ســه ره كیه كانى 
ئاسوده یی و كێشــه كانیش هه ر به هۆی 
ئــه م بنه مایــه وه  دێنه  بــون، به تایبه ت 
كه  ئه گه ر هاوســه ره كان له سه ر شێوازی 
ئیداره دانــى خه رجیــی رۆژانه یــان كۆك 
نه بــن و خاوه ن به رنامه یه كى دیارییكراو 

نه بن.
ژنــان باس له وه ده كه ن، به هۆی قه یرانى 
داراییه وه ، به  شــێوازى خه رجكردنیاندا 
چونه ته وه  و خه رجیه كانیان گرتوه ته وه .
ژیان محه مه د ســەعید، مامۆســتا، باس 
لــەوە دەکات کــە ئەو بە پێى ئاســتی 
داهاتــی خێزانەکــەی خەرجی دەکات و 

هیچ زیادەڕۆییەک ناکات.
پێشیوایه  به شێك له  خێزانه كان به هۆی 
زیاد  چاولێكه رییــه وه ، خه رجیه كانیــان 
ده كات »بەداخــەوە ئەو چاولێكەرییەی 
لەنــاو زۆربەی ئافرەتانی کــوردا هەیە، 

باری دارایی خێزان خراپتر دەکات«.
زۆرجــار پیــاوان بــه  پاســاوى ئه وه ى 
ژنان كه ره ســته ى ناپێویســت ده كڕن و 
خه رجییان زۆره ، پاره یان لێده گرنه وه  و 
خۆیان كڕینی پێداویســتیه كان له ئه ستۆ 

ده گرن.
به پێچه وانــه ى ئه م بۆچونــه وه ، )ژیان( 
رایوایــه  ژنان له م پرۆســه یه دا ورد ترن 
»هەندێكجار خەرجی زۆر به هۆی زیاده  

مه سره فیه وه  نیه ، به ڵكو دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی کە ئافرەتان باشتر لەپێداویستی 

ماڵەوە دەزانن«.
ره نگه  ره وشــه كه  له الی ئه و ژنانه ى كه  
خۆیــان كار ده كــه ن و داهاتیان هه یه ، 
جیــاواز بێت له وانه ى كــه  ژنى ماڵه وه ن 
و هیــچ داهاتێكیان نییه ، به اڵم ئه مه  به  
ماناى ئــه وه  دێت ژنان هیــچ رۆڵێكیان 
له  رێكخستنى خه رجیی خێزاندا نه بێت؟
دنیــا غەریــب، ژنــی ماڵەوەیــە، بــاس 
لــه وه ده كات كه  راســته  هاوســه ره كه ى 
بژێوییــان دابین ده كات، بــه اڵم ئه و به  

كاری خه رجیی رۆژانه وه  سه رقاڵه .
ئاماژه ى به وه شكرد كه  خه رجیه كانیانى 
به ستوه ته وه  به و بڕه  پاره یه ى كه  وه كو 
داهــات ده یانبێــت، ئه وه شــى له به رچاو 
گرتــوه  كــه  هه ندێكــى لێ پاشــه كه وت 

بكات.
وتــى: »زۆربــەی ئافرەتــان پێم دەڵێن 
پــارەی مێردەکەت بۆچــی هەڵدەگریت 
نەتبیســتەوە دەڵێن پیاو ئه گەر پارەی 
هەبــو ژن دەهێنێت؟ بــەاڵم من هەرگیز 

گوێم پێنەداون«.
)ژیان(یــش پێیوایــه  كــه  ده بێت ژن و 
مێرد به  راوێژ خه رجیه كانیان بكه ن، بۆ 

ئه وه ى به دحاڵی بون دروست نه بێت.
ئــه وه ى تائێســتا قســه یان كــرد ژنان 
بــون، بــه اڵم ئایــا رای پیــاوان چیــه ؟ 
ئــه وان له بــاره ى رێكخســتنى خه رجیی 

رۆژانه یانه وه  چی ده ڵێن؟
مامۆســتا،  حەمەئەمیــن،  ســەردار 
بــاس لــەوە دەکات کە هاوســه ره كه ى 
سه رپشــككردوه  له  خه رجیــی رۆژانه دا، 
چونكه  پێیوایه  باشتر له  خۆی ئه و كاره  

ده كات.
دەڵێــت: »خێزانەکــەم خه رجیه كانــى 
رێكخســتوه  و بیر لــە رۆژی تەنگانەش 

دەکاتەوە«.

خێزانەکانتاچهندخهرجیهكانیانرێكدهخهن؟

◘ نه وژین، زریان محه مه د

ژماره ى ئه و ژنانه ى له گه رمیان پۆستى 
به ڕێوبه رى فه رمانگه  حكومیه كانیان 

به ده سته وه یه ، له  په نجه كانى 
ده ست تێناپه ڕن، سه رباری ئه مه ش 

هه وڵیانداوه  بونى خۆیان به ده ر 
له الیه نه  ره گه زیه كه  بسه لمێنن، 

ئه گه رچی وه ك باس ده كه ن كۆمه ڵگا 
ئه وه ى بۆ قوت ناچێت ژن به ڕێوبه ر 

بێت.
 

له نێو فه رمانگه  حكومیه كانى گه رمیان، 
ژماره ى به ڕێوبه ران له  ره گه زی مێ، زۆر 
كه متره  له  ره گه زی نێر، به شێوه یه ك كه  
قابیلــی به راورد كردن نییه ، ســه رباری 
ئه وه ش ئــه و به ڕێوبه رانــه  ئه ركه كه یان 
قــورس و ســه خته ، ئه ویــش به هــۆی 
ئــه و تێڕوانینــه ى كــه  بۆ رۆڵــی ژن له  

كۆمه ڵگادا هه یه .
گشــتى  به ڕێوبــه رى  شــادیه  حســێن، 
كشــتوكاڵى گه رمیــان، ســه باره ت بــه  
جیاكارى ره گه زى له  رایكردنى كاره كانى 
رۆژانه یانــدا، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »كه  

ئه م پۆســته م وه رگرت له  ســه ر پشكى 
حزبــى بو، ئــه وه ى مایه ى خۆشــحاڵى 
بــو حزبه كه م جیــاكارى ره گه زى نه كرد 
لــه  نێــوان ئــه و كه ســانه ى ســیڤیمان 

پڕكردبوه وه «.
وه ك به ڕێوبه رانى ژن له گه رمیان ئاماژه ى 
بۆ ده كه ن، وه رگرتنى پۆستیك له  الیه ن 
هــه ردو ره گه ز له  روى یاســاييه وه  هیچ 
جیاوازییه كى نیه ، ئه وه ى جیاوازیه كه ى 

دروستكردوه ،  تێروانینى كۆمه ڵگه یه .
به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵى گه رمیان، 
وتــى: بــۆ رایكردنــى هــه ر كارێــك له  

به ڕێوبه رایه تیه ك جیاكارى ره گه زى نیه ، 
چونكه  ئه و ئه ركه ى له  ئه ستۆته  به  پێى 

یاسا و رێنمایى كارى له سه ر ده كه ى.
محه مــه د،  ســروه   له وبــاره وه ،  هــه ر 
به ڕێوبه رى ناحیه ى رزگارى له  گه رمیان، 
بــۆ )نه وژیــن( ده ڵێــت: »حكومه ت و 
ده ســه اڵت یه ك یاســا و یــه ك رێنماى 
ده رده كات بۆ هه ر به ڕێوبه رایه تیه ك یان 
یه كه یه كــى ئیداریی و پیاو بێت یان ژن 
جیــاوازى نیه ، ئه وه ى هه یــه  تێڕوانینى 
كۆمه ڵگه یــه  به رامبــه ر به  ئافــره ت كه  
بــه  الوازى ئه بینێت، ئه مــه ش وایكردوه  
جیاكارییه  ره گه زییه كه  دروست ببێت«.
ئــه و كه  یه كه م ژنه  ده بێتــه  به ڕێوبه رى 
ناحیه  له گه رمیــان، ئاماژه  به وه  ده كات 
كه  ژنانى وه ك ئه و بۆ ئه وه ى سه ركه وتو 
بن له  ئه ركه كه یان، پێویســتیان به  خۆ 

سه لماندنه .
وتــى: لێــره دا ده بێــت ژنــان خۆیــان 
بسه لمێنن و رێگه  نه ده ن ئه و جیاوازییه  
دروســت ببێت، لــه  كاتێكدا به  خۆمیان 
وتوه  »پیــاوه كان ته واویانكــرد نۆره ى 
ژنه كانــه« ، واتــه  ژنــان الوازن ناتوانن 
ئیش و كارى ئیدارى رایى بكه ن، له گه ڵ 
ئه وه ش ژنان زۆرترین چاویان له سه ره.
له م خاڵه دا، )شــادیه ( هاوڕای )سروه (

یه  و ده ڵێت: »ئه وه ى هه یه  ئه بێت خۆت 
بســه لمێنى و وابكه ى كــه  یارمه تیده رت 
بن لــه و كاره ى كه  ده ته وێــت ئه نجامى 

بده یت«.
به اڵم ئــه م هه وڵدانه  بۆ خۆســه لماندن، 
كارێكى ئاســان نییه  و زۆرجار واده كات 

ژنان توشى نائومێدیی ببن.
حه مدیه  مه نســور، به ڕێوبه رى پێشــوى 
كفرى،   گه شــتوگوزارى  به ڕێوبه رایه تــى 
بــۆ )نه وژین( ده ڵێت: »لــه  كۆمه ڵگادا 
ئافــره ت به  بچوك ته ماشــا ده كرێت له  
ئاستى پۆستێك، هۆكارى ئه مه ش نزمى 

ئاستى رۆشنبیرى كۆمه ڵگه كه مانه «.
ئــه و ژنــه  مــاوه ى زیاتر له  )5( ســاڵ 
به ڕێوبــه رى ئــه و فه رمانگه یه  بوه ، باس 
له وه ده كات كه  كه ســانێك هاوكاری بون 

و كه سانێكیش دژ.
هــه روه ك پێشــیوایه  به ڕێوبه رانــى ژن 
وه هــا ته ماشــا ده كرێــن كــه  به هــۆی 
الیه نى ره گه زییــه وه  كه م توانان »وه ك 
ئافره تێــك ده تبینن نه ك وه كو مرۆڤێك 
كــه  پۆســتێكت وه رگرتــوه ، ئه گه رچی 
ئامانجم بو په ره  به  كه رتى گه شــتیارى 
بــده م له  ناوچه كــه ، به اڵم نه یانهێشــت 
و به ربه رســته كان ئه وه نــده   تونــد بون 

ده ره قه تیان نه ده هاتم«.

ئه گه ر )سه ردار حه مه ئه مین( پێیوابێت 
ژنــان باشــتر خه رجیــی رێكده خــه ن، 
ئه وا )ســه ردار حه میــد( پێیوایه  كه  له  
مه ســه له ى خه رجیی دا، زۆرجار قســه  

هه ر قسه ى ژنانه !
ئــه و كــه  مامۆســتای بنه ڕه تیــه ، بــۆ 
)نه وژیــن( وتى: »تاڕادەیەکی باش من 
و هاوســەرەکەم لەیەکتر تێگەشــتوین، 
بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش هەندێکجــار 
کۆمەڵــە شــتێکی کڕیــوە زیــادە بونە، 
زۆرجاریــش تاوتوێــی ئــەو بابەتانەمان 
کــردەوە، بــەاڵم ئافــرەت هەمــو کات 

قسەی خۆی هەیە«.
رێكخستنه وه ى خه رجیه كان، به  رای 

شــاره زایه كى ئابوریــی، كارێكى 
هه مــو  پێویســته   و  گرنــگ 

خێزانێك بیكات.
ئارام رۆستەم، پسپۆڕی 

ئابــوری، ئاماژه ى به  
دارایــی  قه یرانــى 

هه رێــم كــرد كه  
بــه  رای ئــه و 

ده ریخســت 
چه نــد 

چــۆن  بزانــن  خێزانــه كان  گرنگــه  
داهاته كانیان به كاردێنن.

وتــى: »کاتێــک قەیرانــی دارایی هات 
خەڵکی وامان هەبو نەک زیادەرۆیی، 

باشــی  پارەیه کــی  بگــرە 
پاشــەکەوت کردبو، بۆیە 

بەباشی  زۆر  توانیان 
روبەروی قه یرانه كه  

بەاڵم  ببنەوە، 
هــی 

وامانیــش هەبو کە بیری لە رۆژێکی ئاوا 
نەکردبــوەوە و توشــى قه رزكردن و زۆر 

كێشه ى تر بویه وه «.

پێمان ده ڵێن: 
پیاوه كان 

ته واویانكرد نۆره ى 
ژنه كانه

كه  پۆستێك 
وه رده گرى وه ك 

ئافره تێك ده تبینن 
نه ك وه كو مرۆڤێك
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◘ نەوژین، فاتمە جمعە

هه تا ئێستاش )دڵسۆز( ئه و ترس و 
شڵه ژانه ى بیرنه چوه ته وه  كه  له  رۆژی 
پێشكه شكردنى سیمیناره كه ى دا له  

زانكۆ توشی بو، ئه و ئه گه رچی ئێستا 
زانكۆیشی ته واو كردوه ، به اڵم ناتوانێت 

ئه و دیمه نه  نه هێنێته  پێشچاوى 
كاتێك باسی خوێندن و ئه ركی زانكۆ 

ده كرێت.

لەگــەڵ گەیشــتنی خوێندکار بــە زانکۆ 
یاخــود پەیمانــگا، ئاشــنای کۆمەڵێك 
چاالکی و بابەتی تــازە دەبێت، له وانه : 
یاخــود  ســیمینار  پێشکەشــکردنی 
راپــۆرت، کەبەشــێک لــە خوێنــدکاران 
لەنێویشــیاندا کچان، روبه ڕوى گرفت و 
شڵه ژان ده بنه وه ، ئه ویش به هۆی ئه وه ى 

رانه هاتون به و جۆره  چاالكیانه .
دڵسۆز ســیامەند، 2٣ ســاڵ، دەرچوی 
زانکۆیــە، باس لــەوەدەکات کە لەکاتی 
پێشکەشــکردنی ســیمینار و راپــۆرت 
لەزانکــۆ، بەجۆریــک ترســاوە کە باری 

تەندروستیشی تێکچوه .
ســەرەتای  لــە  »زۆرجــار  وتــى: 
پێشکەشکردنی بابەتەکەمدا، ده مه ویست 
دەست هەڵبگرم و بابەتەکەم پێشکەش 
لەگــەڵ  کات  بەپێــی  بــەاڵم  نەکــەم، 
پێشكەشــکردنی بابەتەکــە هەوڵم دەدا 

بەسەر ئەو حاڵەتەدا زاڵبم«.
هــاوکاری  خوێنــدکاران  لــە  بەشــێک 
بــە گرنــگ  یارمەتیدانــی مامۆســتا  و 
دەزانن بۆئەوەی کەمتر بترســن لەکاتی 

پێشکەشکردنی بابەتەکەیان دا.
ئانــا ســەعید، 2٥ ســاڵ، خوێنــدکاری 

◘ نه وژین، هاوژین مه هدى

7 مامۆستاى ژن خه اڵتى رێزلێنانیان 
پێده به خشرێت وه كو چاالكترین 

مامۆستایانى زانكۆی گه رمیان، له پای 
ئه و چاالكیانه ى كه  له ماوه ى ٣ ساڵی 

رابردودا له  زانكۆكه دا نواندویانه .

له م مانگــه دا و بۆ یەکەمجار لە زانکۆی 
گەرمیــان، خەاڵتی رێزلێنان به خشــرایه  
٥0 مامۆســتا له نێــو 29٥ مامۆســتاى 
زانكۆكه ، كــه  چاالكترین مامۆســتاکان 
بون له نێوان سااڵنى )2016 – 2018(.
 7 دا،  مامۆســتایانه ش  ئــه و  له نێــو 
مامۆســتایان لــه  ره گــه زی مێینه ن، كه  
پێكهاتبــون لــه : )د. پــگا عه لــی، د. 
فاتــن عەلی، م.تابــان محه مه د، م. بان 
شــه هاب، م. بیابــان نــوری، م.ئەڤین 

هیدایەت و م. نیگار مه حمود(.
ئــەم خەاڵتانە لــە الیەن ســەرۆکایەتی 
زانکۆ و بە سەرپەرشــتی بەڕێوبەرایەتی 
ئــه و  به ســه ر  جۆریــی،  دڵنیــای 

مامۆستایانه دا دابه ش كراوه .
د.پگا عه لی، مامۆســتای دەرونناســی، 
له باره ى ئه و خه اڵتكردنه وه  به  )نه وژین(
ى وت: یەکەم مامۆســتای ئافرەت بوم 
کــە خەاڵتــم لــە پێــوەری توێژینــەوە 
وەرگرتوە، هەشــت توێژینــەوەم کردوە 
و توێژینەوەکانیشــم زیاتر چارەســەری 

دەرونی بوە.
به پێچه وانه ى )د.پگا(وه ، مامۆستایه كى 
دیكــه  به هــۆی كاركردنــى لــه  بوارێكى 
رێزلێنانــه ى  ئــه و  دیاریكــراودا، 

پێبه خشراوه .
ئەڤیــن هیدایەت، مامۆســتا لە بەشــى 
ئینگلیــزی، کە یەکێک بــوە چاالكترین 
مامۆســتاكانى زانكۆكه ، بــۆ )نه وژین( 
وتــى: لێپرســراوى  دڵنیایــی جۆریــى 
كۆلێــژى پــەروەرد بــوم کە بەشــێكى 
گرنگــە لــە ریزبەندی داتــا و زانیارى و 
چاالكیــەكان، هەروەهــا ســەرچاوەیەك 
بویــن بۆ كۆكردنەوەى ســەرجەم داتا و 

چاالكیەكانى ترى ناو زانكۆ.
ئه و مامۆســتایه  خۆشــحاڵی خۆشیانى 
»شانبەشــانى  بــه وه ى  ده ربــڕى 
كاریگەرمــان  رۆڵــى  هاوڕێیانمــان 
هەیــە لــە ناو زانكــۆ و توانــاى خۆمان 
بەكاردەهێنین له  گەشــەپێدانى زانكۆ و 

بەرەوپێشچونى«.
ســێ پێوه ر دیاریکراوە بــۆ هەڵبژاردنی 
زانکــۆی  مامۆســتاکانی  چاالکتریــن 
گەرمیان: توێژینــەوە، دڵنیای جۆری و 

لیژنەی ریزبەندی زانکۆ.
عەبدولموتەڵیــب رەفعــەت، بەڕێوبەری 
زانکــۆی گەرمیــان،  دڵنیــای جۆریــی 
دەڵێــت:  )نەوژیــن(  بــۆ  له وبــاره وه  
ســێ پێوەرمــان دیاری کــردوە، یەکەم 
توێژینەوەیــە، دوەم دڵنیایــی جــۆری 
و  ســیمینار  و  فیدبــاک  کەئەمــەش 
ســێیەمیش  دەگرێتــەوە،  وۆرکشــۆپ 

ئەندامانــی لیژنەی ریزبەنــدی زانکۆ بۆ 
ئەوەی مامۆســتاکان بەپێــی چاالکیان 

جیابکەینەوە.
هەروەهــا دەڵێــت: »هەوڵدەدەیــن لــە 
ســااڵنی داهاتویشــدا ئــەم چاالکیانــە 
بــەردەوام بێــت، چونکە پشــتگیریی و 
پاڵپشــتیەکی باشــە بۆ مامۆســتایان، 
ئاینــده دا  لــه   ده مانه وێــت  هەروەهــا 
چاالکتریــن فەرمانبــەر و خوێنــدکاری 

زانكۆش دیاری بکەین«. 
هەندێک له  مامۆســتایان لە دو پێوەردا 
چاالکیان زۆر بــوە، بەاڵم لەبەر ئەوەی 
زۆرترین مامۆســتا خەاڵت بکرێت، یەک 

پێوەریان هه ژمار كراوه .
بیابان نوری، مامۆســتا لەبەشی یاسای 
زانکۆی گەرمیان و یه كێك له  چاالكترین 
مامۆستایانى زانكۆكه ، دەڵێت: »له سه ر 
بنه ماى پێوەری ریزبەندی لیژنەی زانکۆ 

بە چاالکترین مامۆســتا دیــاری کراوم، 
لەگەڵ ئەوەشدا دەستخۆشیان لێکردوم 
لە دڵنیای جۆریی كه  فیدباکی قوتابیان 
و پێشکەشکردنی وۆرکشۆپ و سیمینار 
ده گرێتــه وه ، بــه وه ى لــه و بــواره ش دا 
چاالک بومە، بــەاڵم بۆ ئەوەی زۆرترین 
بــه   تەنهــا  هەڵبژێردرێــت،  مامۆســتا 
پشــت به ســتن به  پێــوه رى یه كه میان 

هەڵبژێردراوم«.
سه رباری تێبینی و سه رنج لێره و له وێ، 
بــه اڵم ئه و مامۆســتایانه  كۆكن له ســه ر 
ئه وه ى كارى له مشــێوه یه ، هانى زیاترى 
مامۆســتایانی زانكۆ ده دات بۆ په ره دان 

به  چاالكیه كانیان.
د. پــگا عه لــی، باس لــەوە دەکات لەو 
رۆژەوە کە ئەو چاالکیە کراوه ، هەســت 
به وه ده كات کە مامۆستایان گەرمتر ئیش 
دەکەن و ســورترن له ســه ر ئه نجامدانى 

توێژینه وه .
)م. ئەڤیــن هیدایه ت(یش، پێیوایه  ئەم 
كاره  »دەبێتە نەریتێكى جوانى زانكۆ و 
رۆحى كاركردن و هاوكاریى و دڵسوزیى 

زیاتر دەکات«.

زانکۆیــە، ده ڵێــت: چەندینجــار حــەزم 
کردوە ســيمینار یان راپۆرت پێشکەش 
بکــەم، بــەاڵم لەبــەر تــرس و شــەرم 

نەمتوانیوە کاریان لەسەر بکەم.
وتیشــی: »بەگرنگــی دەزانم مامۆســتا 
لەکاتی پێشکەشــکردنی ســيمینار یان 
راپــۆرت تەنهــا گوێگــر نەبێــت، بەڵکو 
خوێندكاره كــه   هــاوكاری  هەوڵبــدات 

بێت«.
کــە  هــاوڕان  لەمامۆســتایان  بەشــێک 
هەندێک مامۆستا دەرفەت بۆ خوێندکار 
ناڕەخســێنێت بۆ ئەنجامدانی ســيمینار 

و راپــۆرت، چ بەهــۆی نەبونی کات یان 
قورسی بابەتەکانه وه . 

بیابــان نــوری، مامۆســتای زانکــۆ، بۆ 
)نه وژیــن( ده ڵێــت: »بــەڕای من زیاتر 
لەنــاو خوێندکارە کچەکاندا ئەم حاڵەتە 
رودەدات، لەهەمــان کاتــدا خوێندکاری 
بابەتەکــەی  جــوان  زۆر  کــە  واهەیــە 
وام  خوێنــدکاری  بــەاڵم  دەخاتــەڕو، 
هەبوە کە ئامادەبوە ســفر وەربگرێت و 

بابەتەکه ی پێشکەش نەکات«.
ئامــاژە  لەخوێنــدکاران  تــر  بەشــێکی 
بەوەدەکــەن تــرس هەر دەبێــت، بەاڵم 

لەگــەڵ چونــە نێــو بابەتەکــە دەتوانن 
به سه ریدا زاڵ بن.

ســارا، 22 ســاڵ، بــاس لــه وه  ده كات 
له  زانكــۆ دا راپۆرتی زۆری پێشــکەش 
شــەرمی  و  تــرس  زۆرجــار  کــردوە، 
كردوه ، بەاڵم لەگەڵ تەرکیزکردنە ســەر 
بابەتەکە، ئەو ترس و شەرمه ى نه ماوه .
له به رامبه ریشدا خوێندكارى ئه وتۆ هه ن 
كــه  لــه م بــواره دا كێشــه یان كه مه  یان 

نییه .
گەشــاو کەریــم، 20 ســاڵ، خوێندکاری 
زانکــۆ، بــۆ )نه وژیــن( وتــى: »هیــچ 

کیشــەم نییــە لەکاتی پێشکەشــکردنی 
ســيمینار و راپۆرت، پێشچونم بۆ زانکۆ 
لە قۆناغەکانی تردا راپۆرتم پێشــکەش 

کردوە«.
بــه اڵم ره نگــه  ژمــاره ى ئه وانــه ى وه كو 
بــواره دا،  لــه م  بێكێشــه ن  )گه شــاو( 
ژماره یــان كه متــر بێــت بــه  بــه راورد 
به وانه ى كێشه یان زۆرتره ، شاره زایه كى 
ده رونناسیش هۆكاره كه ى شیده كاته وه .

هاوار که ریم، خاوەنی بڕوانامەی ماستەر 
لــه وه ده كات  بــاس  دەرونناســی،  لــە 
زۆرن،  حاڵه تــه   ئــه م  هۆكاره كانــى 
دیارترینیــان ئه وه یــه  تاكــی كۆمه ڵگاى 
و  شــه رمۆك  به گشــتى  رۆژهه اڵتــى 

ده سته مۆن.
وتــى: »كۆمه ڵــگاى رۆژهه اڵتــى تاکی 
دەســتەمۆ و الواز بەرهــەم دێنێت، هیچ 
کات گــوێ لــە راوبۆچونــی ناگیرێــت، 
و  ژینگــە  زانکــۆ  تــرەوە  لەالیەکــی 
جیهانێکــی تازەیە و مرۆڤیش هەمیشــە 

ترسی لە شتی نوێ هەیە«.
بــه اڵم وه ك ئــه و شــاره زایه  ئامــاژه ى 
بــۆ ده كات، ئــه وه  نه بێت ئــه م حاڵه ته  
به ڵكــو  نه بێــت،  چاره ســه رێكى  هیــچ 
به پێچه وانــه وه  چه نــد رێگایــه ك هه یــه  
كــه  بــه  گرتنه بــه رى، ده توانرێت ترس 
و شــه رمی پێشكه شــكردنى بابــه ت و 
سیمینار له  زانكۆ و په یمانگاكان كه متر 

ببنه وه .
هاوار كه ریم، وتى: »به  بەشداری کردن 
لە کــۆڕ و چاالکییە رۆشــنبیرییەکان و 
هه روه ها خوێندنەوەی کتێبە پەروەردەی 
و  بەرچاوڕونــی  ســایکۆلۆجیەکان،  و 
چاوکراوەیــی بــۆ خوێنــدکار دروســت 
دەبێت و ترسەکەی کەمتر دەبێته وه «.

تواناى خۆمان 
بەكاردەهێنین له  
گەشەپێدانى 

زانكۆ دا
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◘ نه وژین، رێناس ساڵح

ئاماژه كان بۆ ئه وه ده چن كه  
حاڵه ته كانى خه ته نه كردنى كچان 
له گه رمیان، له چاو پێشودا كه متر 

بوه ته وه ، هاوكات ئه و ژنانه شى كه  
خه ته نه یان بۆ كراوه ، توشى چه ندین 
كێشه ى ژیانیی بونه ته وه ، سه رباری 

كێشه  و گرێ ده رونییه كان.

له الیــه ن نه ته وه یه كگرتوه كانه وه ، رۆژى 
6ى شــوبات، ده ستنیشــانكراوه  وه كــو 
شــێواندنى  به ره نگاربونــه وه ى  رۆژى 
كــه   مێینــه   زاوزێــی  كۆئه ندامــى 
خه ته نه كردنى ژنان، دیارترینی ئه و جۆر 

و حاڵه تانه یه .
بۆ قسه كردن له سه ر ئه م حاڵه ته ، یه كه ى 
رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی 
ده نــگ، زنجیره یــه ك به رنامه ى رادیۆیی 
ئه نجامــدا، كــه  یه كێك لــه و به رنامانه ، 
گفتوگۆكردن بو له گه ڵ )له یال ئه حمه د(، 
ئه ندامــى تیمی رێكخراوى وادی ئه ڵمانى 
له گه رمیان، كه  رێكخراوه كه  سه روى 15 

ساڵه  له و بواره دا له گه رمیان چاالكن.

خه ته نه كردن زیادیكردوه  یان كه م؟
لەیــال ئەحمــەد، ئەندامــی رێکخــراوی 
وادی ئەڵمانــی و چاالکوانــی مافەکانی 
ژنــان لــە گەرمیان، باســی لەوەکرد کە 
ئاماری ئەمســاڵ جیاوازتــرە لە ئاماری 
ســاڵەکانی پێشــوتر، چونكــه  به  وتەی 
ئەو، ئامارەکانی ئەمساڵ دڵخۆشکەرن.

وتى: »لــە ئامارەکانی ســاڵی 2016ی 
رێکخراوی وادی 12٨٣ ژنمان بینوە لەو 
ژمارەیەش ٨20 کەســیان خەتەنەکراون 

واتە لەسەدا 6٤٪ بوە.
هەروەها لە ساڵی 2017 رێكخراوەکەمان 
بۆ وەرگرتنی ئامار سەردانی 100 گوند و 
ناحیەی کردوە و 1200 ژنمان بینوە، لەم 
ژمارەیەش تەنها ٣60 ژن خەتەنەکرابون 

واتە رێژەکە ٣0٪ بوە.
لــە ئاماری ئەم دوســاڵە ژنان  و کچان 
لــە تەمەنی یــه ك رۆژه  تاوەکو تەمەنی  
هەرچەنــد بوایــە هەژمارمــان دەکــرد، 
بەاڵم لە ئاماری ســاڵی 201٨ جیاواز بو 
تەنها ئەو کەســانەمان هەژمارکردوە کە 
تەمەنیان لە نێوان یه ك رۆژه  تاوەکو 25 
ساڵی دا بون، بەپێی ئامارەکەش رێژەی 
خەتەنەکردن بۆ ســاڵی 201٨ تەنها ٪5  

بوه «.
دەربارەی ئەوەشــی تاوەکــو چەند ئەم 
ئامارانــە ورد و باوەڕپێکــراون، لەیــال 
ئەحمەد، وتی: » ئــەم ئامارانەی ئێمە 
بەرهەمی یەک ســاڵ نیــە، بەڵکو ئێمە 
ماوی 16 ســاڵە وەک رێکخــراوی وادی 
لــەم بــوارەدا کاردەکەیــن و ســەردانی 

»كچ هه بوه  به هۆی خه ته نه وه  مردوه«

نوێترینئامار:5%ىكچانىگهرمیانخهتهنهكراون

گونــد و ناحیــە و قەزاکانی گەرمیانمان 
کردوە«

باسلیەوەشکرد لە کاتی سەردانەکانیان 
دا لــە دەرگای ماڵەکانیــان داوە یاخود 
ســەردانی خوێندنگاکانیان کردوە پاش 
پرســیارەیان  ئــەو  بۆیــان،  ســیمینار 
ئاراســتەکراوە کــە ئایــا خەتەنەکراون 

یاخود نا؟

كاریگه ریه  كتوپڕه كانى خه ته نه كردن
لــە وەاڵمــی ئــە و پرســیارەی ئاخــۆ 
کاریگــەری  مێینــە  خەتەنەکردنــی 
جەســتەی و دەرونی چــی جێدەهیڵیت 
لەســەر رەگەزی میینە؟ لەیال ئەحمەد، 
هێمای بــۆ ئەوەکرد کــە خەتەنەکردنی 
مێینــە کاریگــەری کتوپــڕ و کاریگەری 

دریژخایەنیشی هەیە.
وەک  کتوپــرەکان  »زیانــە  وتــى: 
خوینبەربون )نزیف بون( هەوکردن کە 
زۆرجار هەوکردنەکە دەمێنیتەوە لەگەڵ 
تێکچونــی بەشــی دەره وەی ئەندامــی 
زاوزێــی مێینــە، هەروەهــا هەوکردنــی 
جگــەر، وەره م، هەندێکجاریــش دەبێتە 

هۆی قورسبونی پرۆسەی مناڵبون«.
هەروەها نمونەی ئەو ژنانەی خســتەڕو 
کە بەم هۆیەوە توشــی خوێــن بەربون 
هاتــون: »لەکاتی قســەکردنمان لەگەڵ 
ئەو ژنانەی کــە خەتەنەکراون چیرۆکی 
خۆیــان بۆ گێڕاینەوە بەشــێکی زۆریان 
توشــی خوێنبەربون هاتون، یەکێک لە 
ژنــەکان وتــی: مــن بۆ ماوی ســێ رۆژ 
توشــی خوێنبەربون بوم، بەشــێوەیەک 
کە لە ماوەی ئەو سێ رۆژە نەمدەتوانی 
لەســەر پێکانــی خــۆم بــڕۆم، ژنێکــی 

دیکــەش بۆی گێڕاینەوە کــە بۆ ماوەی 
مانگێک لە جێگە کەوتوە«.

كاریگه ریه  دور مه وداكانى خه ته نه كردن
له بــاره ى زیانــە دریژخایەنەکاییش یان 
تیمــی  ئه ندامه كــه ى  مــەوداکان،  دورە 
رێكخــراوى وادی ئه ڵمانــى له گه رمیان، 
وتى: »تێکچونی باری دەرونی کەسەکە 
دەگرێتەوە، ئێمە ئافرەتمان هەیە بەهۆی 
ئــەم دیــاردەوە جیابوه تــەوە، چونکــە 
ئــەوان وه كخۆیان دەيڵێن بــەم هۆیەوە 

توشی کێشەی مێردداری بون«.
کێشــە دەرونیــەکان وەک یەکێــک لــە 
گرفتــە ســەرەکیەکانی خەتەنەکردنــی 
مێینــە دێتە ژماردن، بۆ ئەمەش )له یال 
ئەحمەد(، باســی لەوەکرد کە ئەوان لە 
رێگەی تیمەکانیانه وە ئەو پرســیارەیان 
روبەروی ئــەو خانمانانە کردوه تەوە کە 
خەتەنەکــراون، كه  ئاخــۆ خەتەنەکردن 
زیانی چی هەبوە بۆ تۆ، تاوەکو لە زاری 
ژنانــی خەتەنەکــراو خۆیانه وه  راســتی 

زیانەکانی بخەنەڕو.
لەمیانەی بەرنامەکەشــدا چیرۆکی چەند 
ژنێکــی وەک نمونــە خســتە رو و وتی: 
وەک بەڵگــە و کەیس المانە کە ژنەکان 
دەڵیــن »راســتە بەجەســتە زیندوین، 

بەاڵم لە ناخەوە مردوین«.
نمونــەی یەکێک لــەو کەیســانە ژنێکە 
کــە دەڵیــت: »هیچ دڵم خــۆش نیە لە 
ژیان، مێردیشم کردوە و مناڵیشم هەیە، 

بومەتە کیشە بۆ ئەوانیش«.
نمونــەی دیکەشــمان هەیــە، پیاوەکــە 
دەڵێــت: »لەبــەر دڵم گرانــە لەم ژنەم 
جیاببمــەوە یاخود ژنێکــی دیکە بهێنم، 

لەگــەڵ  زۆر قورســە  ژیانیشــم  بــەاڵم 
هاوســەرەکەم، بەهۆی خەتەنەکردنیەوە 
توشــی چەندین کێشەبوە و کاردانەوەی 
دەرونــی زۆرخراپــی لەســەر ئــەم ژنە 

دروستکردوە«.
نمونــەی دیکەمــان هەیــە کــە ژنەکــە 
بەشــێوەیەک ئــەو روداوە باری دەرونی 
تێکــداوە، خۆی دەڵێت: »لەو رۆژەوەی 

ئەوەیان بەسەر هێناوم جلم رەشە«.
 

كچ هه بوه  به هۆی خه ته نه وه  مردوه 
لەیــال ئەحمــەد، چیرۆکــی ئــەو کچەی 
گێڕایــەوە کە بەهــۆی خەتەنەکردنیەوە 
توشی خوێنبەربون بوە و پاشان گیانی 
لەدەستداوە »لەکاتی بەدواداچونەکانمان 
ئەوەمــان بیســت کــە کچێــک بەهــۆی 
خەتەنەکردنەوە گیانی لەدەســت داوە، 
داوی ســەردانیکردنیان، دایک و باوکی 
ئەوەیان پشتڕاســتکردوە کە کچەکەیان 
پاشــئەوەی خەتەنەیانکــردوە، توشــی 
خوێنبەربــون بوە و بەوهۆیــەوە گیانی 

لەدەستداوە«.
وتیشــی: »بەدەر لــەم حاڵەتە حاڵەتی 
دیکــەش هەبوە کــەژن هەبــوە لەکاتی 
زانــراوە  کــە  مناڵەکــەی  لەدایکبونــی 
خەتەنە نەکــراوە، خەتەنەیــان کردوە، 
بەاڵم بەوهۆیەوە گیانی لەدەستداوە«.

ئه وانه ى خه ته نه  ده كه ن هیچ له سه ر 
زیانه كانى نازانن

زۆرینــه ى حاڵه ته كانــى خه ته نه كردنــى 
كچان، مامانه كان ئه نجامى ده ده ن.

دەربارەی ئاســتی زانســتی مامانەکان، 
)له یــال ئه حمــه د( وتی: »ســەرجەمی 

مامانەکان تێیاندا نیە بڕوانامه ى خوێندنى 
لەسەروی شەشی سەرەتاییەوە هه بێت، 
مامانیــان تێدایــە نابینایە کە خەتەنەی 
کــردوە بوەتــە هــۆی ئەوەی کەســەکە 
توشــی زۆرتریــن نەخۆشــی ببێت، کە 
لێشــمان پرســیون ئایا زانیاریتان هەیە 
دەربارەی زیانەکانی خەتەنەکردن، هیچ 

وەاڵمێکیان پێنەبوە«.

هه وڵه كان بۆ كۆتایی هێنان به م 
حاڵه ته 

له باره ى هه وڵه كان بۆ كۆتایی هێنان به م 
حاڵه تــه ، له یال ئه حمــه د، وتى: »ئێمە 
بێجیاوازی تیمەکانمان سەردانی تەواوی 
ناوچەکانــی گەرمیانمــان کــردوە، بــە 
کورتە فلیم و ســپۆت کە تێیدا کەسانی 
پسپۆر باسی زیانە دەرونیەکانی دەکەن 
و پزیشــک باســی زیانە جەستەیەکانی 
دەکات، هەروەهــا پارێــزەر لــەو کورتە 
فلیمــە باس لــەو یاســایەدەکات کە لە 
ســاڵی 2011 دەرچــوە دژی کەســانی 
هه روه هــا  کەیســانەدا،  لــەم  تاوانبــار 
پیاوانی ئاینیش ئــەوە روندەکەنەوە کە 
ئەمە بەهیچ شــێوەیەک پەیوەســت نیە 

بەدینەوە«.
له وه اڵمى ئەو پرسیارەشی ئاخۆ تاچەند 
الیەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵی ناساندی 
یاســای ژمــارە ٨ ده ده ن كه  بڕگەیەکی 
تایبەتــە بــە دیاریکردنــی تاوانبارانــی 
خەتەنەکردنــی میینە؟ )لەیال ئەحمەد( 
وتی: »ناســاندنی ئەم یاســایە ئەرکی 
حکومەتــە، بــەاڵم ئیمە بــە بەردەوامی 
هەوڵی ناساندنی ئەم یاساییە دەدەین بۆ 

هۆشیارکردنەوەی ژنان و پیاوانیش«.

يه كێك له  دانيشتنه كانى تيمه كانى رێكخراوى وادى ئه ڵمانى له گه ڵ ژنان له  گوندێكى گه رميان

ئافرەتمان 
هەیە بەهۆی 
ئەم دیاردەوە 
جیابوه تەوە

مامان هه يه 
نابینایە، كه چى  
خەتەنەی كچى 

کردوە
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◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

كه  ئێمه  سه ردانمان كرد، له نێو ئه و 
شوێنه ى له  خانوه كه یان دایانبڕی بو 
بۆ كوالنه ى مریشك و جوجه ڵه كان 

دا بینیمان، دانى رۆ ده كرد بۆیان و 
سه تڵی ئاوه كه ى بۆ پڕ ده كردن.

رۆژانه  )ده ریا( چه ند جارێك ئه م 
دیمه نه  دوباره  ده كاته وه  و گرنگیه كى 
زۆر به و په له وه رانه  ده دات كه  بونه ته  

سه رچاوه ى بژێویی بۆی.

ده ریا، كچێكى دانیشتوى شاری كه الره ، 
بێئومێدبونى له وه ى به  خوێندن بتوانێت 
بێتــه  خاوه ن پیشــه  و داهاتــى خۆی، 
ساردی نه كردوه ته وه ، به ڵكو پیشه یه كى 
دۆزیوه تــه وه  كه  ئه ویــش: به خێوكردنى 

مریشك و فرۆشتنى هێله كه یه تى.
لــه  دیمانه یه كــى رۆژنامــه ى )نه وژین( 
دا، )ده ریا( باســی له  ئیشــه كه ى خۆی 
و چۆنیه تــى ئه نجامدانى كرد. ســه ره تا 
گه ڕایــه وه  بــۆ ده ســتپێكى كاره كه ى و 
وتــى: کاتێــك لــە پرۆســەی خوێندن 
شکستم هێنا، هه ر له  ماڵه وه  بوم، به اڵم 
بێ هیــوا نەبوم نەمویســت بەدەســتی 
بەتاڵــه وه  دابنیشــم، ده مویســت هــه ر 
كارێــك بێت بیكه م ئه گه رچی ســاده ش 

بێت.
به رنه دانى هیوا بیرۆكه یه ك له  مێشــكى 
ئه م كچه  كه الرییه  دا رۆشــن ده كاته وه ، 
ئه ویــش فرۆشــتنى هێلكــه ى كوردییه ، 
ژماره یــه ك  به خێوكردنــى  له رێگــه ى 

مریشكى خۆماڵیه وه .
زه وه وه   لــه   هــه ر  به وهۆیــه ى  وتــى: 
مریشــكمان هه بــوه ، بۆیــه  بیــرم له وه  
كــرده وه  په ره  به  كاره  بــده م و وابكه م 

بتوانم هێلكه ی مریشكه كان بفرۆشم.

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

»رەنگە راگرتنی ئەو هاوسه نگیه  
لەنێوان ئیشکردنی دەرەوە لەگەڵ 

دایکایەتیدا، یەکێک بێت لەو 
تواناییانەی کە خودا بە دایکانی 

داوە، ئەگینا هەرکەسێکی تر لەجێی 
دایکانی فەرمانبەردا بێت، هەرزو 

لە دروستکردنی بااڵنسەکە بێ هیوا 
دەبێت«. )سارا(ی ئەندازیار و خاوەن 

دو مناڵ، وای وت.

به رده وام یه كێك له و ئاله نگاریانه ى دێته  
پێش ژنانى ئیشــكه ر، ئه وه یه  كه  چۆن 

بتوانن له  یه ك كاتدا هاوسه ر و كرێكار، 
دایك و ئیشكه ر بن؟

ئه مــه ش ئه گه رچی به دیهێنانى ئاســان 
نه بــوه ، به اڵم ژنــان تــا راده یه كى زۆر 
توانیویانه  له  به دییهێنانى دا سه ركه وتو 

بن.
ســارا حســێن، 30 ســاڵ، ئەندازیــاره  
رۆژانــە  حکومیــدا،  دەزگایەکــی  لــە 
دو  ئیشــەکەیدا  بەرێوەبردنــی  لەگــەڵ 
مناڵەکەیشــی بەباشی بەخێودەكات. بۆ 
)نەوژین( وتی: »هیچ کات نەمهێشتوە 
بەهــۆی ئیشــەکەمەوە مناڵەکانم لەچاو 
کەمتریــان  تــر  دایکانــی  موحیبەتــی 
بەربکەوێت، بەڵکو هەر شتێک دایکێکی 

تــر بــۆ ئەوانــی بــکات، منیــش بــۆم 
کردون«.  

)ســارا( نایشــارێتەوە کە ئەمە کارێکی 
گرانــە و زۆرجار مانــدوی کردوە، بەاڵم 
وه كخــۆی هێماى بــۆ ده كات »بۆ دایك 

ماندوێتی هیچ نییە«.
دەوامێکــی  لــە  گەڕانــەوە  ده ڵێــت: 
دورودرێــژ و پاشــان بەڕێوەبردنــی دو 
منــاڵ کە پڕن لــە حیکایەت و داواکاری 
بــۆت، هەندێكجــار لــەڕوی دەرونــی و 
دەکات،  مانــدو  زۆرت  جەستەیشــەوە 
بەاڵم دایکان کوا ماندوێتی دەناسن؟«.
ژنانــى ئیشــكه ر لــه  گه رمیــان، ئاماژه  
به وه ده كه ن ئیشــكردنیان لــه  ده ره وه ، 

كچێكهێلكهدهكاتهسهرچاوهىبژێوییخۆی

نه بوه ته  هۆی ئه وه ى ئه ركی ماڵ و مناڵ 
به خێوكردن فه رامۆش بكه ن.

شــەرمین عەلــی، کــە کاری پەیامنێری 
ته له فزیــۆن دەکات، بــاس لەوە دەکات 
کــە دایکایەتــی رێگریەکــی ئەوتۆی لە 
پیشــەکەی نەکــردوە، هــەروەک چۆن 
لــە  نەرێنــی  کاریگەریــی  پیشــەکەی 

دایکایەتییەکەی نەکردوە.
بــۆ )نەوژین( دەڵێــت: »تەنانەت لە 9 
مانگــی دوگیانیشــدا کاری پەیامنێریــم 
بــە بەردەوامــی دەکــرد و دوابــەدوای 
لەدایکبونی مناڵەکەشم هەر بەردەوامم، 
بەباشــی  هەردوالیەنەکــەم  ئێســتاش 

کۆنترۆڵ کردوە«. 
ئــەوی پەیامنێــر، پێیوایە کــە راگرتنی 
ئەم بااڵنســە تەنها ئەرکــی ژنان نییە،  
منــاڵ  بەخێوکردنــی  چــۆن  هــەروەک 
تەنها ئەرکی ژنــان نییە، بەڵکو دەبێت 
خێزان و بە پلەی یەکەم هاوســەرەکان 

یارمەتیدەر بن.
وتى: هەروەک چۆن کە پیاوێک دەچێتە 
ژنەکــەی  لــەالی  مناڵەکــەی  دەرەوە 
دەتوانــن  ژنانیــش  بەجێدەهێڵێــت، 
مناڵەکانیــان بــە پیاوەکانیان بســپێرن 

ئەگەر کاری دەرەوەیان هەبو. 
یه كێــك لــه  خه مــه  گه وره كانــى ژنانى 
ئیشــكه ر، راگرتنى بااڵنسه  له نێوان ئه و 
دو بــواره ى ژیانیــان، به تایبه تى له روى 
گرنگییدان بــه  مناڵه كانیان، بۆ ئه مه ش 
رایانوایــه  كــه  هاوســه ر و خێزانــه كان 

ده توانن هاوكاریان بن.
شــه رمین عه لــی، ئامــاژه  بــه وه ده كات 
دا،  کارەکــەی  ســه ر  چونــه   لەکاتــی 
مناڵەکــەی لەالی هاوســەرەکەی یاخود 
ماڵی باوکی جێدەهێڵێت. پێشوایه  بەبێ 
ئەوان بااڵنس هەرگیز دروست ناکرێت.

رێزان حه ســه ن، چاالکوانــی مەدەنی و 
خاوەن دو مناڵ، قســەکانی )شەرمین( 
ئــەوە  پێیوایــە  و  پشتڕاســتدەکاتەوە 
دەروبــەر و خێــزان و هاوســەرە کــە 
دروســتکردنی ئەو بااڵنسە و پاراستنی 

دەکاتە شتێکی »مومکین«.
جه ختده كاتــه وه   ئــه وه ش  ســه رباری 
»تــا توانیومــە نەمهێشــتوە کارەکــەم 
کاریگەریی نەرێنی لەسەر بەخێوکردنی 
مناڵەکانم بەجێبهێڵێت، بەڵکو هەمیشە 
هەوڵمداوە کاریگەرییەکان تەنها بۆخۆم 

بن نەک بۆ خێزانەکەم و مناڵەکانم«.

)ده ریــا( ئه م بیرۆكه یه  له گه ڵ دیاكی دا 
تاوتوێ ده كات، دایكیشی پێشوازیی له  
بیرۆه كــه ى كردوه  و پشــتگیریی كردوه  
و ته نانه ت هاوكاریه كى زۆریشی كردوه .

لــه و كاته وه  تائێســتا كه  زیاتــر له  دو 
ساڵ ده بێت، )ده ریا( هه مو رۆژێك یان 
رۆژی نارۆژێــك به پێی ئــه و به رهه مه ى 
كه  مریشــكه كانی ده یانبێت، هێلكه كان 
له رێگــه ى فرۆشــگا و  كۆده كاتــه وه  و 
ماركێته كانــه وه  ســاغیان ده كاتــه وه  و 

ده یانفرۆشێت.
ئــه و كچه  باس له وه ده كات كه  كاره كه ى 
زۆر گران نییه  به تایبه ت كه  پێشــتریش 
زانیویه تــى، به اڵم وه ك هه مــو كارێكى 

تــر، ورده كاریی خۆی هه یــه ، به تایبه ت 
كــه  هه مــو كاتێــك ده بێــت ئــاگاى له  
مریشــكه كان بێت و خــواردن و ئاویان 
پێبــدات، ئه وه ى كاره كه یشــی زیاتر بۆ 
ئاسانكردوه ، بون و پاڵپشتی دایكێتى.

له وباره وه  )دایكی ده ریا(، بۆ )نه وژین( 
وتــى: کچەکەم زۆر حــەزی لە کارکردن 
بــوو وە بــەردوای کاردا دەگــەڕا، به اڵم 
ده ســتى نه كــه وت، رۆژێــک وتــی کــە 
بیرۆکەی کارکردنی هەیە ئەویش هێلکە 
فرۆشــیە و دەیەوێــت ئــەوکارە بکات، 

چونکە پێشتر ئەو کارە نەکرابوو.
جگــه  له  به خێوكــردن و گرنگیــدان به  
مریشــكه كانى، بوارێكى تــرى كاره كه ى 

)ده ریا( ســاخكردنه وه ى به رهه مه كه یه ، 
ئه ویــش له رێگــه ى فرۆشــتنییه وه  بــه  
ئــه م  وادیــاره   بــه اڵم  دوكانــداره كات، 
نییــه ،  گــران  ســاغكردنه وه یه  هێنــده  
به تایبه تى كه  هێلكه ى كوردیی بره وێكى 
باشــی هه یه  و خه ڵكێكــی زۆر حه زیان 
به  خواردنێتى به هۆی ئه و ســود و تامه  

تایبه ته ى كه  هه یه تى.
دوكاندارێــك بــاس لــه وه  ده كات كــه  
ســه ره تا بیرۆكــه ى ئه و كچــه ى به الوه  
تاڕاده یه ك نامۆ بوه ، به اڵم دواى ئه وه ى 
به  باشــیی كاره كه ى ئه نجامداوه ، ئێستا 
راهاتــوه  هه مــو رۆژێك بڕێــك هێلكه ى 

لێبكڕێت.

هەڤاڵ، خاوەنی فرۆشــگایه كە له كه الر، 
بــۆ )نه وژیــن( وتى: »من سەرســامی 
ده ریــا-م کــە دەتوانێــت بــەو تەمەنــە 
کەمەی هەیەتی ئەو کارە بکات، ماوەی 
دوساڵە هێلكه مان بۆ دێنێت و كاره كه ى 

به  باشیی ده كات«.
ئه م به  گرنگیی سه یركردنه ى كاره كه ى، 
)ده ریا(ی هێنده ى تر خۆشحاڵ كردوه ، 
به ده م پێدانى خواردن به  مريشــكه كانى 
و رێكخســتنى كوالنه كه يانه وه ، ده یوت: 
»هیــوادارم کچــان  هــەوڵ و توانــای 
خۆیان دەربخەن، نەهێڵن هیچ ساردیان 
بكاتــه وه  لــه  گه یشــتن بــه  خــەون و 

ئاواتەکانیان«.

بۆ دایك 
ماندوێتی 
هیچ نییە

نەمهێشتوە بەهۆی 
ئیشەکەمەوە 

مناڵەکانم بێناز بن



فيچهر ژمارە )27( شوباتى 62019

بەنهێنی هاوسەرگیری دەکەن و ژیانێكی سەخت دەگوزەرێنن
◘ نەوژین، دیمەن ئیسماعیل

)م( لەسەر تەختی نەخۆشخانە 
راکشابو و مناڵە 4 مانگەکەی لەباوەش 

بو، بەهۆی لێدانی مێردەکەیه وه  
دەستی پێچرابو، هەناسەیەکی 

ساردی هەڵکێشا و وتی: »بەنهێنی 
هاوسەرگیریم کردوە، ماوەی ساڵێکە 
بەم شێوەیە دەژیم، مناڵەکەم تاوەکو 
ئێستا ناسنامەی نیە، داهاتوی بەچی 

دەگات؟«

ئەگەرچــی هاوســەرگیری بەپێی یاســا 
ئەنجام دەدرێت، به اڵم هەندێك له  ژنان 
لە دەرەوەی دادگا بە شــێوازێکی نهێنی 
هاوســەرگیری دەکەن، ئه مه ش به زۆری 
له پێناو گەیشتن بەخۆشەویستەکانیان، 
بــەاڵم دواتــر روبــەروی ئاســتەنگی و 

سەختی و نەهامەتی دەبنەوە.
)م(، تەمەنی 24 ساڵه ، بە خەمباریەوە 
باســی ژیانــی خۆی بــۆ )نەوژین( کرد 
و وتــی: »هاوســەرگیریم کــرد بەپێــی 
یاسا، بەاڵم جیابومەوە، مێردەکەم ژنی 

هێنایه وه  و منیش مێردم کردەوە«.
کردنــی  لەبــاس  دەبــێ  بــەردەوام 
»بەهــۆی  وتــی:  و  بەســەرهاتەکەی 
فه یســبوکەوە لەگــەڵ مێــردە کۆنەکەم 
پێکهاتینەوە، بڕیارم دا لەمێردەکەم جیا 
ببمــەوە، بەبێ ئاگاداری ژنەکەی دوباره  

هاوسەرگیریمان کرده وه «.
لــەم  بێزاربونــم  »بەهــۆی  وتیشــی: 
ژیانــە نهێنیــە، لەگــەڵ مێردەکــەم بو 
بەناخۆشــیم، ئه ویش لێیدام و دەســتی 

شکاندم«.
ئامــاژەی بەوەش دا: تەنیــا خزمی من 
خزمــی  دەزانــن،  هاوســەرگیریە  بــەم 

مێردەکەم بێ ئاگان.
له بــاره ى  ورد  ئامارێكــى  ئه گه رچــی 
ئه مجــۆره  هاوســه رگیرییه وه  له گه رمیان 
به رده ســت نییــه ، بــه اڵم ژمــاره ى ئه و 
كه یســانه ى كــه  له مجۆره ن و له  ســاڵی 
2018 دا لــه  نوســینگه ى مافــی مرۆڤى 

گه رمیان تۆماركراون، 8 كه یسه .
هۆكاره كانــى ئه مجــۆره  هاوســه رگیریه  
بۆ ژنــان جیــاوازه ، هه یانــه  به هۆكارى 
ئه مجــۆره   بــۆ  په نــاى  ئاینییــه وه  

هاوسه رگیرییه  بردوه .
)ز(، نــاوی خــوازراوی ژنێکــە، بــاس 
لــەوە دەکات بەهۆی جیــاوازی ئاینەوە 
پەنــای بۆ هاوســەرگیری نهێنی بردوە. 

و  موســوڵمانە  »مێردەکــەم  وتــی: 
منیش کاکەیــم، ئاینەکەمان رێگا نادات 
هاوســەرگیری بکەین، بۆیه  په نامان بۆ 

ئه مجۆره  هاوسه رگیریه  برد«.
كچانــی دیكــه  هه ن كــه  پــاش ئه وه ى 
بــه   نه بــون  رازیــی  خێزانه كانیــان 
خۆشه ویســته كانیان بگه ن، په نایان بۆ 

ئه مجۆره  له  هاوسه رگیریی بردوه .
)ژ(، بــۆ )نەوژین( ســه ربورده ى خۆی 
گێڕایــه وه  و وتــى: »ماڵەوەمــان رازی 
نەبون مێرد بەو کەســە بکەم کە خۆشم 
دەوێــت، بۆیــه  بڕیارمــان دا پێكــه وه  

هەڵبێین«.
»لەتورکیــا  وتــی:  بــو  بــەردەوام 

هاوســەرگیریم کــرد، بــەاڵم گیرایــن و 
هاتمــەوە، ئێســتاش لەژێر ســەقفێکدا 
ژیانێکــی ناخــۆش دەگوزەرێنــم، پاش 
ئاشكرا بونیشــمان ماڵەوەمان حاشایان 

لێکردوم«.
ئه مجۆره  له  هاوسه رگیریی، ئه گه ر له روه  
كۆمه اڵیه تیه كه یه وه  بێزران و  حاشاكردنى 
خێزانه كانى لێبكه وێتــه وه ، ئه وا له  روه  
ده رونیه كه یــه وه  كاریگه ریه كانــى ئه گه ر 

زیاتر نه بن، ئه وا كه متر نین.
هاوار کەریم، توێژەری دەرونی، باســی 
له وه كــرد كــه  خێــزان بــه رده وام وه كو 
قه واره یه كى جێی ئاســوده یی ناسراوه ، 
بــه اڵم ئــه م هاوســه رانه ى كــه  به نهێنى 

◘ نەوژین، ئەسما کەریم

ئه وه ى )شەیدا( ده یویست له  
سه ردانكردنى دا بۆ هۆڵه  وه رزشیه كان 

به ده ستى بێنێت، دابه زینی كێشى 
جه سته ى بوه ، كه چى نه ك ئه وه ى 
بۆ به دیی نه هاتوه ، به ڵكو توشى 
كێشه ى ته ندروستیش بوه ، ئه و 

باس له وه ده كات كه  بۆ چاره سه ر 
چوه ته  هۆڵه كان، كه چى له وێوه  به  

نه خۆشیه كى تره وه  گه ڕاوه ته وه .

رێــژه ى ژنانــى ســه ردانكه ر بــۆ هۆڵــه  
كــه الر  و  له گه رمیــان  وه رزشــیه كان 
به تایبه تــى، به  راده یه كى به رچاو زیادی 
كردوه ، له پاڵ زۆرینه یه ك كه  خۆشحاڵی 
كاره ،  ئــه م  بــۆ  پێزانینیــان هه یــه   و 

كه مینه یه كیــش تێبینــی و ســه رنجیان 
و  به ڕێوه بــردن  و  هۆڵــه كان  له ســه ر 
بــاس  ئــه وان  هه یــه .  راهێنــه ره كان  
له وه ده كه ن كه  كاره كه  به  پیشــه ییه كى 

ته واوه وه  ناكرێت.
شــەیدا جەالل، 36 ساڵ، بۆ )نەوژین( 
وتــی: »کێشــم زۆر بو ویســتم کێشــم 
هۆڵێکــی  رۆیشــتمە  بۆیــە  دابەزێنــم، 
وەرزشــی، بــەاڵم بەهۆی قورســی ئەو 
راهێنانــە وەرزشــیانەی بــۆم دانرابو و 
نەشارەزایی راهێنەری هۆڵەکەوە، توشی 
نەخۆشی فەقەرات و ئازاری پشت هاتم، 

تائێستاش چاک نەبومەتەوە«.
ئه گه ر )شــه یدا( ره خنه ى له  ناپیشه یی 
راهێنه ره كــه ى هه بوبێت، ئــه وا كچێكى 
تر لــه  ره فتارى راهێنــه ره كان ره خنه ى 

هه یه .

شیالن محەمەد، 27 ساڵ، وەک ئاماژەی 
پێ دەکات: »لەهۆڵێک وەرزشــم دەکرد 
راهێنــەری هۆڵەکــە بەشــێوازێکی زۆر 
ناشــرین و بەچاوی بێرێزیەوە تەماشای 
مــن و ئــەو ئافرەتانــەی دەکــرد کە لە 

هۆڵەکەدا بون«.
بــه اڵم وادیــاره  وه كچــۆن ژنانێك هه ن 
هۆڵــه كان  ئیــداره ى  لــه   ره خنه یــان 
و به تایبــه ت راهێنــه ران هه یــه ، ئــاوا 
راهێنه رانیــش ره خنه یان له  به شــداران 

هه یه .
ئیمــان ئەکبــەر، 25 ســاڵ، راهێنــەرە 
لەیەکێک لەهۆڵە وەرزشــیەکانى كه الر، 
خانمانــەی  لــەو  »بەشــێک  ده ڵێــت: 
رۆژانــە دێنــە المــان بــۆ وەرزش، زۆر 
کــەم پابەندی کاتی یــاری کردن و ئەو 
پرۆگرامــە خواردنــە دەبــن کــە بۆمان 

داناون، هەروەهــا هێنانی مناڵ لەالیەن 
خانمانەوە یەکێکە لە گرفتەکان، چونکە 
رێگــرە لــەوەی بەباشــی راهێنانــەکان 

ئەنجام بدەن«.
راهێنه رێكــى دیكه ش ئاماژه  به وه ده كات 
كه  ئه و ژنانه ى ســه ردانیان ده كه ن، دو 
جۆرن و ئه وانیش هه وڵیانداوه  ســودیان 

پێبگه ینن.
شــاناز مەولــود، 26 ســاڵ، راهێنەری 
هۆڵێكى وه رزشیه  له كه الر، بۆ )نەوژین( 
وتی: زۆرێک لەو ئافرەتانەی دێنە المان 
و راهێنانــى وه رزشــيى ده كه ن، به هۆى 
قه ڵه وى و له پێناو دابەزاندنی کێشــيان 

سەردانمان ده كه ن.
وتيشــى: هــەروەک بەشــێکی تــر دێنە 
هۆڵەکەمــان بــۆ مەبەســتی وەرگرتنی 
چارەسەر لەرێگەی وەرزشەوە بەتایبەت 

ئەو کەســانەی نه خۆش و كێشــه يه كى 
ته ندروســتيان هه يــه ، وه كو: کێشــەى 

فەقەرات و ئینزیالق«.
وه كخــۆی هێمــاى بــۆ كــرد »ئێمە بە 
به رنامه ى تایبه ت خزمه تیان ده كه ین«.

له پــاڵ ئه و ره خنانه ى لــه كارى هه ندێك 
لــه  هۆڵــه كان و راهێنه ره كانى دا هه یه ، 
ژنانى دیكه  باس له وه ده كه ن كه  پابه ندى 
خودی خۆیان به  كۆرســه كانى راهێنان، 

رۆڵی هه یه  له  به ره وپێشه وه چونیان.
ئەدیبە ئەحمەد، 24 ساڵ، سێ ساڵه  له  
هۆڵه  وه رزشیه كان دا یاریی ده كات. بۆ 
)نه وژین( ده ڵێت: »ســودی زۆر باشــم 
له  وه رزشــكردنم بینیوە بــۆ دابەزاندنی 
کێــش و تەندروســتی جەســتەم، به اڵم 
ده بێت جیدی بیت لەسەر ئەو راهێنان و 
پرۆگرامە خواردنەی کە بۆت دانراوە«.

»رۆشتم بۆ ئەوەی کێشم دابەزێنم، کەچی توشی پشت ئێشە هاتم«

هۆڵه  وه رزشیه كان نیگه رانى به شێك له  ژنانیان لێده كه وێته وه 

هاوسه رگیرییان كردوه ، هه رگیز ناتوانن 
هه ست به  ئاسوده یی بكه ن.

وتــی: »نــەک تەنهــا بۆخــودی ژن و 
مناڵەکانیشــیان  بەڵکــو  مێردەکــە، 

هەمیشە هەست به  کەمی دەکه ن«.
روى  به ته نیــا  حاڵه تــه   ئــه م  بــه اڵم 
كۆمه اڵیه تى و ده رونى نییه ، به ڵكو روى 
یاسایشــی هه یه ، كه  ســزاكانى یاسا بۆ 

ئه مجۆره  له  هاوسه رگیریی، قورسه .
پارێزه ر )نەشــاد عومەر(، بۆ )نەوژین(
ى رونكــرده وه : »بەپێــی مادەی 10 لە 
یاسای باری کەسێتی بەرکار لە هەرێم، 
هەر کەســێك گرێبەندی هاوســەرگیری 
لــەدەرەوەی دادگا بکات، بەغەرامەیەک 
ســزادەدرێت لە ملیۆنێــک دینار کەمتر 
نەبێــت و لــە 3 ملیــۆن دیناریش زیاتر 

نەبێت«.
وتیشی: ئەگەر كه سێك هاوسەرگیریەکی 
خــۆی  هاوســەرگیری  لەژیانــی  دیکــە 
لــەدەرەوەی دادگا گــرێ بــدات، ئــەوا 
ســزاکەی به ندکــردن دەبێــت كــه  لە 3 
ساڵ کەمتر نەبێت و لە 5 ساڵیش زیاتر 

نەبێت.

ماڵەوەمان 
رازی نەبون، 
بۆيه  به نهێنى 

هاوسه رگيريمان كرد
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)دیکنســن(.. ئه و شاعيره ى 
ديوانى خۆى نه بينى

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

هەمیشە جلوبەرگی سپی پۆشیوە و 
تا توانیویەتی لەژورەکەی نەهاتۆتە 

دەرەوە و ژیانێكى گۆشه گیرانه  ژیاوه ، 
هه تا له  ژیاندا بوه  چەند شیعرێكى 

کەمی باڵوکردوەتەوە ، چونكه  
خانەکانی چاپ رازیی نەبونە بە 

شیوازی نوسین و رێزمانەکەی، ئەویش 
نه یویستوه  ده ستكارییان بكات. ئه وه ى 

باسی ده كه ین، )ئیمێلی دیکنسن(ه .

خانمــە   ،)1886  -  1830( ئیمیڵــی 
شــاعیرێکی تەنیــا بــوە کــە لەمــاوەی 
ژیانیــدا زیاتر لە هەزار پارچە شــیعری 
ژمــارەی  کەمتریــن  بــەاڵم  نوســیوە، 
شیعرەکانی چاپ کران، چونکە هەمیشە 
لە شــیعرەکانیدا یاساکانی خاڵبەندی و 
زمانەوانی پشــتگوێ دەخستن و خاوەن 
خاڵبەنــدی و زمانــی شــیعری تایبــەت 
بەخــۆی بــو. لەبــەر ئــەم هــۆکارەش 
نەدەچونــە  باڵوکردنــەوە  دەزگاکانــی 
ژێرباری باڵوکردنەوەی ئەو خاڵبەندی و 

زمانە سەیر و سەمەره یەوە.
شــیعرەکانی )ئیمێڵی دیکنســن( زیاتر 
بابەتی مردن و لەناوچون لەخۆ دەگرن، 
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کە 
ئێمڵــی بەچــاوی خــۆی مردنــی چەند 
کەســێکی نزیکــی خۆی بینیــوە و هیچ 
کات نەیتوانیــوە لەژێر کاریگەریی مردن 
و لەدەســتدانی ئــەوان دەربچێت. وەک 
لەیەکێــک لــە شــیعرەکانی ســەرەتایی 
شیعر نوســینیدا، دەنوسێت: »وادیارە 

منیش دەبێت بمرم«.
لەتەمەنــی گەنجیدا، بۆماوەیەک ئیمێڵی 
پابەنــدی بۆنە و عیبادەتــە ئاینییەکان 
دەبــو، بــەاڵم ئەمــە زۆری نەخایانــد و 
دوبــارە مانــەوەی لە ژورەکــەی خۆیدا 
هەڵبــژارد، وەک لــە رۆشــتن بــۆ هــەر 
ســەروبەندی  لــە  هــەر  کڵێســەیەک. 
وازهێنانــی لە کڵێســەدا نوســیویەتی: 
»هەندێکیــان دەچنە کڵێســە و منیش 

لەماڵدا دەمێنمەوە«.
لــە دواى ســاڵی )1870(وه  ئیمێڵــی 
جیهانــی  بــە  پێوەنــدی  بەیەکجــاری 
دەرەوەی پچڕانــد و لەژورەکــەی خۆیدا 
دەمایەوە، تەنانەت کە ئیشی بە کەسێک 
کەوتبا نەیدەهێشت راستەوخۆ بیبینێت، 
بەڵکــو لەپشــت پەردەیەکــەوە لەگەڵی 
دەدوا. لە 15 ســاڵی کۆتایی تەمەنیدا، 
جگــە لە نامــە گۆڕینــەوە لەگەڵ چەند 

رۆمان،
په سه ندترین كتێبی كچانى خوێنه ره 

هاوڕێیەکــی دەســتەبژێری، په یوەنــدی 
لەگەڵ کەســی تردا نەبــو و بەدەگمەن 

کەسێک لەنزیکەوە بینیویەتی.
چــاپ  دەزگاکانــی  ئــەوەی  دوای 
گۆڕینــی  لەســەر  ســوربون  کــردن 
»راســتکردنەوەی« خاڵبەندی و زمانی 
)دیکنســن(  شــیعرەکانی،  نوســینی 
بڕیــاری دا شــیعرەکانی باڵونەکاتــەوە، 
چونکە نەیدەویســت بەهیچ شــێوەیەک 
دەستکاریان بکات و ستایڵە تایبەتەکەی 
بەخــۆی گۆڕێت. بۆیــە لەماوەی ژیانیدا 
کەس نەیزانی خاوەن ئەو ژمارە زۆرەی 
شــیعرە. دوابــەدوای مردنی، خوشــکە 
بچوکەکەی ئێمڵی، تێنوسی شیعرەکانی 

ئەوی دۆزیەوە. 
10 ساڵ دوای مردنی و پاش دۆزینەوەی 
یەکەمیــن  شــیعرەکانی،  تێنوســی 
باڵوکرایــەوە  شــیعرەکانی  کۆکــراوەی 
کــە تێیــدا دەزگاکانی چاپکــردن چەند 

دەستکارییەکی شیعرەکانیان کرد. 
لە ســاڵی 1955 بــۆ یەکەمینجار هەمو 
شــیعرەکانی باڵوکرانەوە لــە دیوانێکدا 
بەناوی )شیعرەکانی ئیمێڵی دیکنسن(.
مردنــی دایکــی و باوکــی زۆر لێکــەوە 
نزیکبون، هەر ئەمە وایکرد کە )ئیمیڵی( 
زیاتر بچیتــە ژێرکاریگەریی بیرکردنەوە 
لە مردنەوە. لە دو ســێ ســاڵی کۆتایی 
تەمەنیــدا کــە بیرکردنــەوە لــە مــردن 
بیــری تەنیی بــو، بەڵێنی لە خوشــکە 
بچوکەکــەی وەرگــرت کــە دوابــەدوای 
مردنــی، هەمــو شــیعرە نوســراوەکانی 
بســوتێنێت. لەو ماوەدا بو کە نوســی: 
»مــردن یەک لەدوای یەک دێت، ئەوەی 

منیش نزیکە«. 
)ئیمێڵی( هەرگیز هاوســەرگیری نەکرد 
و لەکۆتاییــدا هەروەک خۆی پێشــبینی 
کردبــو، لە ســاڵی 1886 کۆچی دوايی 

کرد.

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

کە دەچێتە کتێبخانە یاخود 
پێشانگایەکی کتێب، )ئەسما عەزیز(ی 
20 سااڵن یەکەمجار چاو بۆ رۆمانەکان 
دەدات و زۆرترینی ئەو کتێبانەی کە 

دەیکڕێت و دەیخوێنێتەوە هەر رۆمانن. 

نەپچــڕاوی  په یوەندیەکــی  کــە  ئــەو 
لەگــەڵ خوێندنــەوەی رۆمانــدا هەیــە، 
بــە )نەوژیــن(ی وت: »لەگــەڵ ئەوەی 
کتێبی مێژویی و کتێبی کۆمەڵناســیش 
دەخوێنمــەوە، بــەاڵم زۆرترین جار هەر 

رۆمان دەخوێنمەوە«.
ره نگــه  )ئه ســما( لــه م حــه ز و خوه ى 
دا هاوبه شــى زۆرێك لــه  كچانى دیكه ى 
خوێنه ر بێت، ئــه وان زیاتر له  هه ر بوار 
و جۆرێكى كتێب، حه ز به  خوێندنه وه ى 
رۆمــان ده كــه ن، بۆ ئه مــه ش پاڵنه ر و 

هۆكارى تایبه تیان هه یه .
 )ئەسما( هۆکاری ئەم گرنگی دانەی بە 
رۆمــان گەڕاندەوە بــۆ ئەوەی کە رۆمان 
لەگەڵ ئەوەی سودی پەروەردەیی هەیە 
و لەحاڵەکاتەکانــی ژیانیدا بەرچاوڕونی 

پێداوە »چێژێکی تایبەتیشی هەیە«.
)چاوان جاف(ی 20 ســاڵەش بەهەمان 
شــێوەی )ئەســما( زیاتــر گرنگــی بە 
بــۆ  دەدات.  رۆمــان  خوێندنــەوەی 
)نەوژیــن( وتــى: »من تا بــۆم بکرێت 

رۆمان دەکڕم و دەخوێنمەوە«.
بەزەردەخەنەیەکــەوە بــەردەوام بــو و 
وتی: »هێندە دەچمە ناخی رۆمانەکەوە 
کە هەندێكجار لەگەڵیدا شین و واوەیلێ 

دەکەم«.
ئــەم کارەی  )چــاوان( هــۆکاری 

گەڕانــدەوە بۆ ئەوەی کە رۆمان 
وەکــو وێنایەکــە لــە ژیانــی 

خۆمــان  راســتەقینەی 
هەســت  دەتوانیــن  و 
کاردانــەوەی  بــە 
نــی  کا ە ر کتە ا ر کا
رۆمانەکــە بکەیــن و 
هاوهەست  لەگەڵیدا 
و هاوخــەم ببیــن 
هــا  ە و ر هە «
ێکــی  چێژ
ئەوتــۆی هەیە 

کە ناتوانیت 
جێــی 

بهێڵیــت 
کــو  ە و تا
ی  و ا و تــە
نەکەیت«. 

خاوەن 
کتێبخانەیەک 
لە کەالریش 
ئەوە پشت 

راستدەکاتەوە 
کە کچانی 

خوێنەر 
زیاتر بۆ 
کڕینی 
ڕۆمان 
دێنە 

کتێبخانەکەی.

زاگرۆس ئەحمــەد، خاوەنی کتێبخانەی 
شــیروانە لــە کــەالر، لەمبارەیــەوە بۆ 
)نەوژیــن( دەڵێت: »کچان بەرێژەیەکی 
بەرچــاو دێــن بۆ کڕینی کتێــب و زیاتر 
بەالی ژانرە ئەدەبییەکاندا دەچن، لەنێو 
ئەدەبیشــدا بە زۆری کڕیار و خوێنەری 

رۆمانن«.
له گــه ڵ ئــه وه ى کچانی گەرمیــان ئەوە 
دەخەنەڕو کە لەنێو ژانرە ئەدەبییەکاندا 
زیاتر رۆمــان دەخوێننەوە، نوســەرێک 
وایده بینێــت ئه مــه  په یوه نــدی به وه وه  
هه یه  كه  تێگه یشتن له  رۆمان ئاسانتره .
کۆســار عومــەر، لەهەمان کاتــدا ئەمە 
دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەوەی کە »تێگەیشتن 
لــە رۆمان لەچــاو ژانــرە ئەدەبییەکانی 
تردا ئاسانتر و سادەترە« و ئەمەش بە 
هۆکارێــک دەزانێت بۆ ئەوەی کە کچان 

زیاتر رو لە رۆمان خوێندنەوە بکەن.
ده شڵێت: »هەندێكجار خوێنەر نایەوێ 
ماندو ببێت بە تێگەیشتن لە جۆرەکانی 
تری ئەدەبی، بەتایبەت شــیعر، زۆرجار 
تێگەیشــتن  ئاســانەکەی  لــەدەرگا  رو 

دەکات کە رۆمانە«.

بــه اڵم كچــان واینابینن كــه  حه زیان بۆ 
رۆمان ته نها بۆ چێژبه خشــین و ئاســان 
خوێندنــه وه  بگه ڕێته وه ، به ڵكو هۆكارى 

دیكه ى هه یه .
)دڵنیایــی نــەوزاد( 20 ســاڵ، پێیوایە 
»رۆمان نەک تەنها چێژبەخشــە، بەڵکو 
لێیوە فێری چۆنێتی ژیان بەسەربردنیش 

دەبین«.
هەروەک )چرۆ عارف(ی 22 سااڵن، لە 
هەڵبژاردنــی کتێبێکدا بــۆ خوێندنەوە 
زیاتر ســەرنجی ناونیشــانی کتێبەکە 
و  دەدات  نوســەرەکە  نــاوی  و 
ئەگــەر بەدڵی بــو، ئــەوا کتێبەکە 
دەخوێنێتەوە »گرنگ نییە کتێبەکە 
لــە چ بوارێکــدا دەبێــت، گرنــگ 
ئەوەیە کە ناونیشــانەکەی دەچێتە 

دڵمەوە«.
بــە رای نوســەرێك هــەر ژانرێکی 
ئەدەبــی چێــژ و مانــای تایبــەت 
بەخــۆی هەیــە و ناکرێــت هیــچ 
دی  ئــەوی  جێــگای  یەکێکیــان 

بگرێتەوە.
ئــاواز نەجم، بــۆ )نه وژین( وتى: 
و  پرتەقــاڵ  ســێو،  »هەنــار، 
...هتــد، هەمویــان میوەیان 
پێدەوترێــت، بەاڵم تام 
و چێژی هیچیان لەوی 

تریان ناچێت«. 
نکۆڵــی  ئــه و 
لــەوە نــاکات کــە 
رۆمــان خوێنــەری 
زیاتــرە لــە دەقە 
ئەدەبییەکانی تر.
ئه مــه ش  بــۆ 
یــه   ا پێیو
لێشــاوە  »ئــەو 
نــی  د پکر چا لە
نــی  ما ۆ ر
و  ا ر د گێــڕ ر ە و
ن  یــە ال لە
نــی  کا گا ز ە د
 ، ە و نە ند شــا ە و
ێکــە  ر کا هۆ
ی  و ڕ خســتنە کە
ژانری رۆمان زێدەترە 
لەهەمبــەردا  و 
لەسەر  خواســتیش 
زیاتــر  رۆمــان 
دەبێت«.

تێگەیشتن لە 
رۆمان لەچاو ژانرە 
ئەدەبییەکانی تردا 

ئاسانتره 

زياتر له  هه زار 
تێكستى شيعرى 
له پاش به  جێماوه 
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◘ نه وژین

)ئیالف( و هاورێكانى ده یانه وێت 
وه رزش بكه ن، به اڵم ئه وان 

رێگرییه كیان هه یه ، رێگرییه كه ش 
»ته نوره یه »، رێگه شیان پێ نادرێت 

به  جلی دیكه وه  وه رزش بكه ن.

ئه گــه ر بڕیاربێــت وه رزشــكردن وه كــو 
یه كێك لــه  مافــه  بنه ڕه تیه كانى مرۆڤ 
ته ماشــا بكرێــت، ئــه وا لــه  زۆرێــك له  
گه رمیــان،  خوێندنــى  ناوه نده كانــى 
خوێنــدكار  كچانــى  لــه   مافــه   ئــه م 
هۆكاره كه یشــی  وه رگیراوه تــه وه ، 
ئه گه رچی دانى پێدانانرێت، به اڵم بۆ ئه و 
تێڕوانینــه  كۆنه پارێزانه  ده گه ڕێته وه  كه  
بۆ مافه كانى ژن به  گشتى بونى هه یه .

 بــه  پێی راپۆرتێكى یه كــه ى چاودێرى 
لــه   گه رمیــان،  خۆجێــی  حكومه تــى 
لــه   ناوه نده كانــى خوێنــدن  به شــێكى 
گه رمیــان جیــاوازى له  نێــوان كچان و 
كوڕان دا ده كرێت، به شــێوه یه ك كچانى 
فێرخواز له  چه ندین مافی ســه ره تاییان 

بێبه شكراون.
یه كه كــه  كه  پرۆژه یه كــى رادیۆی ده نگه  
بــه  پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانى بۆ 
 ،)NED( ئه مریكــی  دیموكراســی 
مانگانــه  لــه  بواره كانــى پــه روه رده  و 
گه رمیــان،  ســنورى  لــه   ته ندروســتى 
بــاو  به دواداچــون  وردى  راپۆرتــى   2

ده كاته وه .
راپۆرتى ژماره  )14(ى یه كه كه ، تایبه ت 
بــوه  به  باســكردنى جیاكاریی ره گه زیی 
له  ناوه نده كانى خوێندن و تیایدا كچانى 
خوێنــدكار ئاشــكراى ده كه ن كه  له  زۆر 
روه وه  جیاكاریــان له گــه ڵ دا ده كرێت و 
ئــه وه ى بۆ كوڕان به  ره وا ده بینرێت، بۆ 

ئه وان وانییه .
یانــزه ى  فێرخــوازى  گــۆران،  ئیــالف 
زانستى له  ئاماده یى )کوردستانى نوێ( 
له  قــه زاى كه الر وتى: »له  ناوه نده كه ى 
ئێمــه  كچان وه رزش ناكــه ن به  هۆكارى 
ئه وه ى كه  ته نوره مان له  پێیه  و رێگه ش 
ناده ن به  جلی دیكه وه  وه رزش بكه ین«.
ئه و ده ڵێــت: كچه كان داوایان كردوه  له  
مامۆســتاى وه رزشــمان كــه  ئه یانه وێت 
یارى بكه ن، ئه ویش له  وه اڵم پێى وتون 
كه  ئیداره ى مه كته به كه مان رێگه  ناده ن 
بــه  جلى دیكــه  وه رزش بكه ن، ئه مه ش 

به هۆى ئه وه ى كه  تێكه ڵن.
»هــۆکارى به شــدارى نه كردنــى كچان 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوه کــە دەرفەتێکی 
وا نەڕەخســاوه کــە کچ بــە دڵی خۆی 
بەشداری لە کۆڕ و کۆبونەوە هونەریەکان 
یان وەرزشــیەکان بکات، هۆکاری هەرە 
ســەرەکیش بۆ خێزانەکان دەگەڕێتەوە، 
چونکە پاڵپشتی کچەکان ناکەن کاتێک 
دەزانــن بەهرەیەکیــان تێدایــە ئەمەش 
دەگەڕێتەوه بۆ ئەوەی کە خێزانەکان بە 
پێی دابونەریتە کۆنەکان مامەڵە دەکەن 
نەوەک شــێوازی ئێستا«. بێالن له تیف 
عه بدوڵــا، فێرخــوازى پۆلى دوانزده  له  
ئاماده یی )ئیبراهیم ئه حمه د( له  قه زاى 

كه الر، وا ده ڵێت.
هه ندێك له  مامۆســتایانى وه رزش باس 
له وه  ده كــه ن هۆكار زۆره  بۆ ئه وه ى كه  
كچان بێبه شبن له  چاالكیه  وه رزشیه كان 

یه كێك له وانه  زاڵبونى الیه نى ئاینییه .
هێمــن خه لیل كاكه  ئه حمه د، مامۆســتا 
لــه  قوتابخانــه ى  و پســپۆرى وه رزش 
)عیســایی( بنه ڕه تــى ســه ربه  قــه زاى 
»هــۆكار  ئاماژه بــه وه ده كات:  كــه الر، 
زۆرن بۆ ئــه وه ى رێگه  نه ده ن كه  كچان 
به شدارى چاالكى وه رزشى بكات یه كێك 
له وانــه  دین و دابونه ریتــى كۆمه ڵگه یه ، 
هه روه ها نه بونى مامۆســتاى پســپۆرى 
وه رزشى ئافره ت له  ناوه نده كان، له گه ڵ 
ئــه وه ش كچــان خۆیــان كه  به شــدارى 

چاالكیه  وه رزشیه كان ناكه ن«.
جیاوازیكــردن لــه  ناوه نده كانى خوێندن 
ته نها له  بابه تى باشداریكردن له  چاالكیه  
ته نانــه ت  نه ماوه تــه وه   وه رزشــیه كان 

لهناوهندهكانىخوێندنىگهرمیان
جیاكارییبهرامبهربهخوێندكارانىكچدهكرێت

ناكرێن به  نوێنه رى پۆله كانیان.
الڤیــن ســاڵح که ریم، فێرخــواز قۆناغى 
هەشــتەمی بنەڕەتــی لــه  قوتابخانــەی 
ســەرکەوتن له  كه الر، ده ڵێــت: »ئێمه  
ناكه ن به  نوێنه رى پۆل و پێیان ده ڵێین 
بۆچى؟ ده ڵێن چونكه  ئاســتتان كه مه  و 
ناتوانــن كۆنترۆڵــى گرفته كانى ناو پۆل 

بكه ن«.
)الڤین( باســی لــه  جیاكارییه كى دیكه  
كرد له  ناوه نده كه ى ئه ویش جیكردنه وه ى 
گۆره پانی قوتابخانه كه یه ، وتی: ته نانه ت 
گۆڕه پانمــان جیاكراوه ته وه  و قاتێكیان 
تایبه ت كردوه  بۆ کوڕه كان، هیچ هه وڵى 
ئه وه یان نه داوه  په یوه ندى نێوان کوڕان 
و كچان ئاســاى بكه نــه وه ، به ڵكو وایان 
كردوه  هێنده ى تر له یه ك دوربكه وینه وه ، 
ته نانــه ت بۆ حانوتیــش ئه بێت ئیزن له  

مامۆستاكانمان وه ربگرین ئینجا بچین.
فێرخوازه كــه   بۆچونــى  مامۆســتایه ك 
پشت راستده كاته وه  و ده ڵێت ئه و كاره  

به  كچ ناكرێت.
مامۆســتا  ئیبراهیــم،  نامیــق  گــۆران 
و پســپۆڕى کــوردى لــه  قوتابخانــه ى 

)شــۆڕش(ى بنه ڕه تى له  قه زاى كفرى، 
ناوه نده كه یــان  لــه   باســله وه ده كات: 
نوێنه ره كان هه مویــان كوڕن، »چونكه  
ئــه و كاره  به  كــچ ناكرێت و خۆشــیان 

وه رى ناگرن«.
له  باره ى ئــه وه ى هه ندێجار فێرخوازانى 
كور ده ڵێن كه  هه ندێك له  مامۆســتایان 
بــۆ  ئه مــه   پێده كــه ن،  ســوكایه تیان 
كچــان جیــاوازه  و فێرخوازێــك ده ڵێت 

مامۆستاكان ئێمه یان خۆشتر ده وێت.
فێرخــوازى  عه لــى،  ره جــه ب  دنیــا 
قۆناغى ده یه مى زانســتى له  ئاماده ییى 
ده ڵێــت:  كــه الر،  لــه   )گه رمه ســێر( 
»مامۆســتاكانى ئێمه  كچه كانیان زیاتر 
خۆش ده وێت وه ك له  کوڕه كان، تاوه كو 
ئێســتاش هیچ مامۆستایه ك سوكایه تى 

پێنه كردوین به  هیچ هۆیه ك«.
»به شــێوه یه ك جیــاوازى ده كرێــت له  
ئەڵێــت  پێمــان  تێكه ڵــه كان  ناوه نــده  
هیــچ گرنگیەک بــۆ خویندنگەی تێکەڵ 
نەماوە«. ئه مه ى بۆچونى مامۆستایه كه  

له  كه الر.
سەریاس ســەمین ئەحمەد، مامۆستا و 

پســپۆڕى كۆمه اڵیه تى لــه  قوتابخانه ى 
)ئــااڵ(ى بنه ڕه تــى له  كــه الر، ده ڵێت: 
»به شــێوه یه ك جیــاوازى ده كرێــت له  
ناوه نده  تێكه ڵــه كان پێمان ئەڵێت هیچ 
گرنگیەک بۆ خویندنگەی تێکەڵ نەماوە، 
بۆیه  شــتێک نیــە بە نــاوی هاوڕێیەتی 
کــوڕو کــچ تەنهــا شــێوازێکی رواڵەتی 
هەیە و سیســتەمەکەش ئەو دەرفەتەی 
نەڕەخساندوە، هەمیشە وەکو نامەحرەم 
لە یەکتر دەڕوانن، ئەم حاڵەتە تەنانەت 
لە پۆلەکانی ســێ و چواری بنەڕەتیش 

بەرچاوە«.
جیاكارییانــه ى  ئــه و  له به رامبــه ر 
ده كرێــت  بــاس  ناوه نــده كان  لــه  
توێژه رانــى  یه كــه ى  سه رپه رشــتیارى 
كۆمه اڵیه تــى و ده رونى پشــت راســتى 
ده كاتــه وه  و ده ڵێــت: جیاكارییــه كان 

خه ریكه  ده بێته  دیارده .
محه مــه د،  مه حمــود  عه بــاس 
توێژه رانــى  یه كــه ى  سه رپه رشــتیارى 
كۆمه اڵیه تــى و ده رونى لــه  په روه رده ى 
گشــتى گه رمیان، وتى: ده سه اڵتى ئێمه  
لــه  ناوه نده كانى خوێنــدن به ڕێژه یه كى 

زۆر دیاریكــراوه ، زۆرجــار به ڕێوبــه رى 
ناوه نده كان بڕیارى سه ربه ستانه  ده ده ن 
به بــێ ئه وه ى بگه ڕێنه وه  بۆ په روه رده  و 

توێژه ران و كه سانى پسپۆر.
ئه وه ش ده خاتــه ڕو: جیاكارییه كه  ته نها 
لــە چوارچێوه ى گۆڕه پــان نه ماوه ته وه،  
به ڵكــو ناوه نــدى وامــان هه یــه  هه وڵى 
ئــه وه ى داوه  كه  پۆلــه كان جیابكاته وه ، 
به  پاســاوى ئه وه ى كــه  ئاگایان له  وانه  
وتنه وه  نیه ، ئه م جیاكردنه وه یه  خه ریكه  
ده بێــت به  دیارده  ئه مه ش په یوه ندى به  
الیه نــى دینى و پــه روه رده ى و كلتورى 

هه ندێك له  مامۆستایانه وەیە.
ژینگــه ى كۆمه ڵــگا و هاوته ریــب بونى 
له گــه ڵ پرۆگرامه كانــى خوێنــدن یــان 
سیســته مى  و  كلتــور  تێكه اڵوبونــى 
په روه رده یــى، بــه  هــۆكارى ســه ره كى 
لــه   جیاكاریانــه ى  لــه و  داده نرێــت 
ناوه نده كانــدا ده كرێــت و شــاره زایانى 
قوتابخانــه كان  ده ڵێــن  پــه روه رده ش 
گرنگى ته نها به  خوێندنه كه  ده ده ن نه ك 

په روه رده .
عه دالــه ت له تیــف عوبێــد، به ڕێوبه رى 
بــه   ســه باره ت  كــه الر،  پــه روه رده ى 
جیاكردنــه وه ى گۆڕه پانــى ناوه نــده كان  
ده ڵێت: هیچ سكااڵیه ك نه هاتوه ته  المان 
دژ به وه ، ئه وه ى هه بوه  بۆ جیاكردنه وه ى 
ناوه نــده كان بۆ كچ به  کوڕ به ته نها ره تم 
كردوه تــه وه ، چونكــه  ئەمه  سیســته مى 
خوێندنى ســویدیه ، ئه م جیاكردنه وه ش 

رێنماى په روه رده  نیه.
وتیشى: هه ندێك جار ژینگه ى كۆمه ڵگه  

زاڵه  به سه ر ناوه نده كان.
»دیــدگاى ئێمــه  وایــه  لــه  باخچــه ى 
قۆناغــى  دوا  هه تاوه كــو  ســاوایانه وه  
خوێنــدن هــه ردو ره گــه ز تێكه ڵبن، بۆ 
ته ندروســتتر  په روه رده یه كــى  ئــه وه ى 
هه بێــت، ئه گه رچــى زۆرجــار داوامــان 
له یه كتــر  ناوه نــده كان  كــه   لێكــراوه  
جیابكرێنــه وه ، بــه اڵم ئێمــه  ئه وه مــان 
هه وڵمانــداوه   به ڵكــو  نه ویســتوه ، 
په یوه ندییه كــى پتــه و و هاوڕێیه تــى و 
خۆشه ویســتى له نێــوان هــه ردو ره گه ز 
دروست بكه ین«. دارا ئه حمه د سه مین، 
به ڕێوبه رى گشتى په روه رده ى گه رمیان، 

وا ده ڵێت.
ئه وه ى له  زۆرینه ى په یڕه و و پرۆگرامه كان 
دا دانــراوه  و ده بێــت كاری پێبكرێــت، 
ســه یركردنى كــچ و كوره  وه كــو یه ك، 
به اڵم وادیاره  ئه م رێنماییه  تا ئێســتا له  
به شــێكى ناوه نده كانى خوێندن په یڕه و 
ناكرێت، ئــه وه ى دۆخه كه  كاره ســاتبار 
تــر ده كات ئه وه یــه ، كــه  تا ئێســتاش 
هیچ كه ســێك له سه ر جیاكاریكردن سزا 

نه دراوه .

ئێمه  ناكه ن به  
نوێنه رى پۆل و 
ده ڵێن ئاستتان 

كه مه 

چونكه  كچین 
ناهێڵن وه رزش 

بكه ین
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ناچاركردنى مناڵ بۆ 
خواردن و ده رئه نجامه كانى

ژن و سیاسه ت
◘ نه وژین،

وه رگێڕان و ئامادەکردنى: سازان عه لی

ئه گه ر بڕیار بێت ژنان نیوه ى كۆمه ڵ 
بن، ئه وا ئه م نیوه ییه  ته نها رێژه یه  

نه ك به شداریی و ژماره یه  نه ك 
به رجه سته كردن. ئه م واقیعه  له هه ر 

بوارێك زیاتر، له  سیاسه ت دا به  رونی 
ده رده كه وێت.

و  گرنــگ  بــواره   ئــه و  سیاســه ت 
كاریگه ره یه  كه  ره نگه  زیاده ڕۆیی نه بێت 
بوترێــت بواره كانــى دیكــه ی كۆمه ڵگا 
هه ڵده ســوڕێنێت یان رێكده خات، به اڵم 
ئــه وه ى لــه م بــواره دا له سه رانســه رى 
واڵتانــى  لــه   به تایبه تیــش  و  جیهــان 
رۆژهه اڵتــى ناوه ڕاســت به دیی ده كرێت، 

الوازیی به شداریی ژنانه  له م كایه دا.
ئه گه ر سیاســه ت له  دو به شى سه ره كی 
پێكبێــت لــه  زۆرێــك لــه  واڵتانــدا، كه  
بواره كانــى: یاســادانان )پارله مــان و 
له گــه ڵ  خۆجێیه كانــه (،  ئه نجومه نــه  
كابینــه   و  جێبه جێكــردن )حكومــه ت 
وه زاریه كان(، ئه وا به رونى ناهاوســه نگی 
جێنده ریی له م بواره دا به دیی ده كرێت. 
رێكخــراوى  راپۆرتێكــى 
نه ته وه یه كگرتــوه كان لــه  ســاڵی 2017 
دا، ده ریده خات ئاســتى نایه كســانیه كه  
چه نــد بــه رزه  و چ رۆڵ و بوارێكى كه م 
به  ره گــه زی مێینــه  دراوه  لــه م بواره ، 
چونكه  وه ك ئه و راپۆرته  رونیده كاته وه ، 
ژنان ته نها )23%(ى كۆی كورسیه كانى 
پارله مانیــان له ســه ر ئاســتى جیهــان 
كــۆی  )10%(ى  هــه روه ك  له الیــه ، 
پۆســته  وه زاریه كانى جیهان به ده ســتى 
ئــه وه ى  ژنانه وه یــه ، ئه مــه  ســه رباری 
ته نها )11( ســه رۆك واڵتى ژن و )12( 
سه رۆك وه زیرانى ژن له  جیهاندا هه یه .

ئه گه ر ئه م داتایه ى نه ته وه یه كگرتوه كان 
شیته ڵ بكه ینه وه ، ئه وا رونده بێته وه  كه  
ئاستى به شداریی ژنان له  ده سه اڵته كاندا 

به گشتى له  چاره ك تێناپه ڕێت، ئه مه ش 
له كاتێكدایــه  به حســاب ئــه وان نیوه ى 

كۆمه ڵن!
هــه روه ك تێبینی ئــه وه ش ده كرێت كه  
رێژه ى ژنان له  ناوه نده كانى یاســادانان 
زیاتــره  تاوه كو جێبه جێكــردن، چونكه  
لــه  پارله مانه كاندا رێــژه ى ژنان )%23(
ه  و لــه  حكومه ت دا )17%(ه  وه ك له و 
راپۆرته ى نه ته وه یه كگرتوه كاندا هاتوه .

ئه م نایه كســانییه  له  واڵتانى رۆژهه اڵتى 
ناوه ڕاســت و واڵته  عه ره بیه كان دا زیاتر 
و زه قتر ده بێته وه ، به شــێوه یه ك عێراق 
له  پێشــه نگى ئه و واڵتانه یه  كه  گرنگیی 
به  به شــداریی ژنان له  بواری یاسادانان 
داوه  و )25%(ى كــۆی كورســیه كانى 
پارله مان ته رخانكراوه  به  ژنان، كه  ئه م 
رێژه یه  له  هه رێمى كوردســتان )30%(ه  
و به مه ش هه رێم پێش زۆرینه ى واڵتانى 
عه ره بــی و ته نانه ت هه ندێك له  واڵتانى 

تری جیهان كه وتوه .
نه ته وه یه كگرتــوه كان  هــه روه ك  بــه اڵم 
هێمــاى بۆ كــردوه  لــه  راپۆرته كه ى دا، 
لــه  ده ســه اڵتى یاســادانان دا كــه  لــه  
رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست دا گرنگیی و رۆڵی 
كه متــره ، رێــژه  و ژماره ى ژنــان زیاتره  
وه ك له  ده ســه اڵتى جێبه جێكردن، هه ر 
بۆنمونــه  حكومه تى عێراقــی له كابینه ى 
رابردودا ته نهــا یه ك ژنه  وه زیری هه بو، 
ئــه م حاڵه ته ش له  هه رێمى كوردســتان 

به هه مانشێوه  بو.
ژن  رۆڵــی  لــه   نایه كســانییه   ئــه م 
دا،  سیاســی  مه یدانــى  لــه   پیــاو  و 
نه ته وه یه كگرتوه كانــی  ســه ره نجی 
بــه ر لــه  هــه ر ناوه ندێــك راكێشــاوه  و 
به پێویســت و گرنگــی زانیــوه  كــه  كار 
بۆ هاوســه نگكردنه وه ى بكرێت، ئه ویش 
به تایبه ت له  ئامانجه كانى گه شــه پێدانى 
به رده وامــى )2030(ى خۆی دا به رونى 
هێماى بۆ كردوه ، كاتێك نوســیویه تى: 
»به شــداریكردنى ته واو و چاالكى ژنان 
و پێدانــى ده رفه تى یه كســان به وان بۆ 

رابه رایه تیكــردن هاوشــانى پیــاوان له  
هه مو ئاسته كانى پرۆسه ى دروستكردنى 
بڕیــار لــه  ژیانــى سیاســی و ئابوری و 

گشتى دا«.
و  یاســا  لــه   واڵتــان  لــه   زۆرێــك 
ده ســتوره كانیاندا جه ختیــان له  گرنگی 
به شــداری ژنــان له كایــه ى سیاســی دا 
كردوه ته وه ، به اڵم به  زۆری ئه م به شدارییه  
ته نهــا له نێــو نوســراو و نوســینه كاندا 
قه تیس ماون و وه رنه گێڕدراون بۆ ســه ر 
واقیــع، به ومانایــه ى كه  ئه و یاســایانه  
وه كــو گیانێكــى بــێ رۆح ماونه تــه وه  
و كاریــان پێناكرێــت یــان گرنگییه كى 

ئه وتۆیان پێنادرێت.
هاوشــان ئه گــه ر به  رێــژه ش، رێژه یه ك 
له  كورســیه كانى پارله مــان و حكومه ت 
بۆ ژنــان دانرابێــت، به كــرده وه  ئه مانه  
نه بونه تــه  هۆی باشــتركردنى ره وشــى 
ژنــان لــه و كۆمه ڵگایانــه  و زیادبــون و 
به رزكردنه وه ى به شــداریی ژنان، به ڵكو 
ئه و كارانه  ته نها وه كو قســه  و نوســین 
ماونه ته وه  و به شــداریكردنى ژنان زۆرتر 

شتێكى شكڵی بوه .
به اڵم ئه م واقیع و راســتیه ، نابێت ژنان 
ره شــبین بكات به وه ى ئه م یه كســانى و 
رۆڵپێدانه  نایاته  دی و یان ژنان ناتوانن 
لــه م بــواره دا ســه ركه وتو بــن، چونكه  
ئه زمونى مێژوی دور و رابردوى نزیكیش 
ســه لماندویه تى كه  ژنــان ده توانن وه كو 
پیاوان و ره نگه  باشتریش سه ركردایه تى 

كۆمه ڵگا و ده سه اڵت بكه ن.
ژنان ئه گــه ر هاوكاریــی و زه مینه یه كى 
پێویست هه بێت و ئه گه ر خۆیان بتوانن 
په ره  به  خواست و توانایان بده ن، ئه وا 
ده توانن زۆر ئه زمونى تری هاوشــێوه ى 
)تاتچــه ر( و )مێــركڵ( و )بیلوســی( 

دوباره  بكه نه وه .

سه رچاوه :
 ،iknowpolitics( پێگەکانــی: 

.)democraticac ، التعددیه

◘ نه وژین، 
وه رگێڕانى: نه سرین عه لی

مناڵ بونه وه رێكى پاك و بێگه رده ، 
ئه ركى دایك و باوكه  گرنگى ته واوى 

پێبده ن له  هه مو رویه كه وه  به  تایبه ت 
دایك  چونكه  مناڵ زیاتر په یوه سته  
به  دایكه وه . یه كێكیش له و بابه تانه ى 
پێویسته  دایك زۆر به  هه ستیارییه وه  

مامه ڵه ى له  گه ڵ بكات خواردنى 
مناڵه .

مه به ســت له گرنگییپێدان بــه  خواردنى 
مناڵ، له  دو روه وه یه : چ جۆرى خواردن 

بێت یان شێوازى پێدانى خواردن.
خاڵــی ســه ره كیی و گرنگ لــه  پێدانى 
خواردنــى منــاڵ كــه  ده بێــت ره چــاو 
بكرێت، ئه وه یه  كه  نابێت هه رگیز به  زۆر 
خواردن به  مناڵ بدرێت، چونكه  خواردن 
سه ره ڕاى سود و پێویستییه كانى، به اڵم 

له  هه مان كاتیشدا چێژه .
پێویســته  دایــك شــاره زایى هه بێت له  
ســه ر شــێوازى پێدانــى خــواردن بــه  
مناڵه كــه ى. نابێت دایــك به  توڕه ییه وه  
خــواردن به  مناڵ بــدات، له  به ر ئه وه ى 
مناڵ پێویستى به  میهره بانى دایكییه تى 
كه  سه یرى ناو چاوى بكات و پێبكه نێت 

و قسه ى جوان و خۆشى بۆ بكات.
ئه ركــى دایكــه  كــه  ئــاگاى لــه  كاتــى 
پێدانــى خواردنى مناڵه كــه ى بێت و له  
كاتــى نه گونجاودا خواردنــى پێنه دات، 
بۆ نمونه : كاتــى خه وتنى مناڵ ناكرێت 
خواردنــى پێبدرێــت، چونكه  مه ترســى 
هه یه  له  سه ر گه ڕانه وه ى خواردن بۆ ناو 
بۆڕى هه ناسه دانى و له و حاڵه ته دا مناڵ 
توشى كۆكه  و ته نگه نه فه سى ده بێت. 

لــه  كاتــى پێدانى خــواردن بــه  مناڵ، 
پێویسته  ره چاوى شوێنى گونجاو بكرێت، 
به شێوه یه ك شــوێنێك نه بێت شته كانى 
ده وروبه رى ســه رنجى رابكێشێت و یان 
جوڵه ى سه رنجڕاكێشــى هه بێت، چونكه  
ده بێته  هۆى ســه رقاڵكردنى مناڵه كه  و 
ته ركیزى له  سه ر خواردنه كه  نامێنێت.

پێدانــى خــواردن بــه  منــاڵ بــۆ هــه ر 
ته مه نێك جیــاوازه . له  گه ڵ گه وره بونى 
منــاڵ پێویســته  گۆڕانــكارى بكرێت له  
سه ر جۆر و بڕ و شێوازى خواردنه كه ى.
یه كێك له و خااڵنه ى كه  پسپۆڕان جه ختى 
لێده كه نــه وه ، ئه وه یه  كــه  نابێت به  زۆر 
خواردن به  مناڵ بدرێت، چونكه  به  زۆر 
خــواردن پێدانى، هه ســتى رقلێبونى بۆ 
دروســت ده بێت، لــه و بارودۆخه دا مناڵ 

رقى له  خواردن ده بێته وه .
واباشه  له  دواى ته مه نى )10( مانگییه وه  
رێگه  به  منــاڵ بدرێت په نجه كانى خۆى 
به  كاربهێنێت بۆ خواردن، چونكه  زیاتر 
چێــژى لێده بینێت، پێویســته  خواردنى 

تایبه تــى بــۆ ئامــاده  بكرێــت و قاپ و 
كه وچكــى منااڵنه ى بــۆ به كاربهێنرێت و 
بخرێته  به رده ستى و واى لێبكرێت خۆى 
بیخوات نه ك به  زۆر پێى بدرێت، چونكه  
دواتر مناڵه كه  توشــى بێزارى ده بێت و 
خواردن كه متر ده خوات و توشى الوازى 

ده بێت.
لــه  كاتــى خــواردن پێدانــى، له وانه یه  
مناڵه كه  خواردنه كه  بڕژێنێ و ده وروبه رى 
خۆى پیس بكات، بۆ ئه مه ش وا باشتره  
رێگــه ى لێنه گیرێــت و ئــه وه  نه كرێتــه  
بیانویــه ك بۆ ئه وه ى رێگه ى نه درێت كه  
خۆى خواردن بخوات، له گه ڵ ئه وه شــدا 
دایكه كــه  خــۆى پــاروى بچــوك بچوك 

بكات به  ده مییه وه .
له  كاتى ئاره زونه كردنى مناڵ بۆ جۆرێك 
لــه  خواردن، ده كرێــت خواردنى جیاواز 
به  تامــى جیــاوازه وه  ئاماده بكرێت، بۆ 

ئه وه ى سه رنجى رابكێشێت.
لــه  كاتــى خواردنــدا وا باشــه  منــاڵ 
هانبدرێت، وشه  و ده سته واژه ى جوان و 
باشى پێ بوترێت، بۆ نمونه : )ئافه رین، 
ده ستخۆش، كوڕه كه ى من یان كچه كه ى 
مــن چه نــد بــه  جوانــى خواردنه كــه ى 

ده خوات(.
بیرتــان نه چێت، خواردن هه م ســوده  و 
هه م له زه ت، بۆیــه  هه وڵده ن هاوته ریب 
هــه ردو بواره كه  بۆ مناڵه كه تان فه راهه م 

بكه ن.

Beytoote سه رچاوه : سايتى

پێدانى خواردن 
به  مناڵ بۆ 

هه ر ته مه نێك 
جیاوازه 

ئه ركى دایكه  له  
كاتى نه گونجاودا 

خواردن به  
مناڵه كه ى نه دات
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◘ نەوژین، دیمەن ئیسماعیل

شێرپەنجەی مناڵدان، جۆرێکی دیکەی 
نەخۆشی شێرپەنجەیە، یەکێکە لە 
جۆره  بەرباڵوه كانى ئه م نه خۆشیه  
له الی ژنان و لەدوای شێرپەنجەی 

)مەمک، کۆڵۆن و سنگ(ه وه  دێت له  
به رباڵویی دا له ناو ژنان.

بــۆ باســكردنى چیه تى ئه م نه خۆشــیه  
و  هــۆكار  و  دروســتبون  و چۆنیه تــى 
شــێوازه كانى رێگــری له  دروســتبونى، 
دیدارێكمــان ســازداوه  له گــه ڵ )د.النە 
هیدایەت زه نگه نه (، پزیشــكی پسپۆڕى 

ژنان و مناڵبون و نه زۆكی.

سەرەتا بابزانین نەخۆشی شێرپەنجەی 
مناڵدان چیە؟

نەخۆشــی  دیکــەی  جۆرێکــی 
شــێرپەنجەیەکە لە مناڵدانەوە دروســت 
دەبێت، مناڵدانیش بۆشاییە، ئەندامێکی 
شــێوە هەرمێییە لەحــەوزی خانماندایە 

کە گەشەی کۆرپەلەی تیادا رودەدات.

هۆکارەکانی ئەم نەخۆشیە چیە، واتا 
بۆچی ژنان توشى ده بن؟

هۆکارەکــەی دیــاری نەکــراوە، بــەاڵم 
ئــەوەی زانــراوە شــتێك رودەدات كــە 
گۆڕانێکــی جینی بنچینەیی کتوپر لەناو 
خانەکانی ناوپۆشــی مناڵدان دا دروست 
دەکات، ئــەو گۆڕانــە بنچینەیە کتوپرە 
لەچینەکاندا خانە تەندروستە ئاسایەکان 

دەگۆڕێت بۆ خانەی نائاسایی.

هۆكاری دیكه  و الوه كى نیه ؟
به گشــتى هۆكاره كانــى ئه م نه خۆشــیه  
ده توانین له م خااڵنه دا كورت بكه ینه وه :
1. قەڵــەوی، کەهۆرمۆنــی ئەندرۆجیــن 
زیــاد دەکات لەشــانەکانی چــەوری لە 

جەستە.
2. تەکەیوس ، ئەو ژنانەی تەکەیوسیان 
هه یــه  لــه و به شــه دا زیاتــر له بــارن بۆ 

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: ئامینه  محه مه د

مەبەست له  پوکانەوەی ئێسک 
)داخوران(، كه مبونه وه ى چڕی شانەی 
ئێسکه  لەو چڕیه ى كه  ده بێت ئێسکی 

ئاسایی هه یبێت، ئێسکەکە الواز 
دەبێت و ئەگەری شکانی زیاد دەکات 
بەهۆی سادەترین زەبر یان تەنانەت 

چەمانەوەی ئاسایی.

ئــەو   %80 لێکۆڵینــەوەکان  بەپێــی 
کەســانەی توشــی ئەم نەخۆشیە دەبن 
ئافرەتــن، بەتایبــەت لــە تەمەنــی 35 

ســاڵیەوە دەســتپێدەکات و له  قۆناغى 
نائومێدیی »وەستانی سوڕی مانگانە« 
و بەسااڵچون پەرە دەسێنێت، سااڵنه  8 
ملیــۆن و 900 هه زار  کەس توشــی ئه م 

نه خۆشیه  ده ن.
هۆکارەکانی شکانی ئێسک چین؟

1. کەمبونــەوە و نەمانی کالیســێۆم لە 
لەشدا.

2. هەندێــك هــۆکاری نەگــۆڕ و جێگیر 
هــەن بــۆ پوکانــەوەی ئێســک، وەک: 
)بەســااڵچون و تەمەنــی نائومێدیــی(، 
رێــژەی  تەمەنــەدا  لــەم  به شــێوه یه ك 
دروســتبونی هۆرمۆنی ئیسترۆجین کەم 
دەکات، ئــەم هۆرمۆنە یارمەتی پتەویی 

و بەهێزی ئێسک دەدات.
3. بۆماوەیی.

4. وەرزش نەکــردن، کــەم خواردنــی 
زۆر  و  جگەرەکێشــان  کالیســیۆم، 

خواردنەوەی مەی.
5. زۆر حاڵەتــی پوکانەوەی ئێســکیش 
هەیە پەیوەندی بە حاڵەتی نەخۆشیەوە 
هەیە، له وانــه  تێکچونــی هۆرمۆنەکانی 
لــەش، وەکو هۆرمۆنــی رژێنی دەرەقی 
و هۆرمۆنــی نێرینە لە پیاوان، هەروەها 
نەخۆشی جگەرو کەمی ڤیتامین )D( و 
البردنی هەردو هێلکەدانی ئافرەت پێش 
تەمەنــی 45 ســاڵی کە پێــی دەوترێت 

تەمەنی بێهیوایی پێشوەخت.

پزیشكێك رێنمایی ده داته  ژنان

شێرپەنجەیناوپۆشیمناڵدان..هۆكار،نیشانهوچارهسهر

پوکانەوەیئێسکلهژناندا

توشبون.
3. نه زۆكــی، ئــەو ژنانەی کــە نەزۆکن 
زیاتر روبه ڕوى ئه م مه ترسیه  ده بنه وه .

4. شــه كره ، ئەو کەســانەی نەخۆشــی 
شەکرەیان هەیە.

5. شــێرپه نجه ى تــر، واتا ئــەو ژنانەی 
شــێرپه نجه ى مه مكیان هه یــه ، ئه گه رى 

هه یه  توشى ئه م جۆره ش ببنه وه .
6. فشاری خوێن.

7. زو کەوتنە سوڕی مانگانە.
8. ئەو کەســانەی حەپی ئیســترۆجین 
»حەبــی  وەکــو  بەکاردەهێنــن  زۆر 

تامۆکسین«.

مەبەست لە بونى كیس یان ئه وه ى 
پێی ده وترێت »تەکەیوس« چیە، ئایا 

جیاوازی هەیە لەگەڵ کیس؟
تەکەیــوس:  هەیــە.  جیــاوازی  بەڵــێ 
چینێكى چەوریە کە سەر هێلکەدانەکەی 
دەگرێت، زیاتر لەو کەسانەی کە قەڵەون 

دەردەکەوێت.
بــەاڵم کیــس، واتا هێلکەدان کیســێکی 
دروست کردوە ئاو یان خوێنى تێدایه .

ئەو ژنانەی توشی شێرپەنجەی مناڵدان 
دەبن زیاترلە چ تەمەنێکن؟

به زۆری دوای تەمەنی )45 -50( ساڵی.

نیشانەکانی ئەم نەخۆشیە چین؟
1. خوێنبەربونــی ناوچــەی زێ لەدوای 
وەستانی ســوڕی مانگانە دوای تەمەنی 

)45 -50( ساڵی.
ســوڕێکی  لەنێــوان  خوێنبەربــون   .2

مانگانە بۆ سوڕێکی مانگانەی تر.
3. دەرکەوتنــی دەردراوێکی نائاســایی 

ئاویی یان خوێناویی لەناوچەی زێ.
4. ئازاری حەوز.

5. ئازار لەکاتی جوتبون.

چ كاتێك پشكنین بکرێت بۆ زانین و 
دڵنیابونه وه  له  شێرپەنجەی مناڵدان؟

لە پێنجه م رۆژی سوڕی مانگانە نەخۆش 

پێویستە پشكنین بکات.

چارەسەرەکان بۆ ئه م نه خۆشیه  چین؟
بەپێــی حاڵەتی کەســەکە چارەســەری 
بــۆ دادەنرێــت، پــاش ناردنی بەشــێک 
لــە رەحمەکــە بــە رێــگای کورتــاج بۆ 
زرعكــردن، ئەگەر 50%ی کەمتر توشــی 
نەخۆشــیەکە بوبێت، ئه وا چارەســەری 
بە دەرمان بۆ دەنوســرێت. ئەگەر %50 
ی زیاتــر توش بوبێــت، بەپێی حاڵەتی 
کەسەکە چارەسەری تری بۆ دادەنرێت.

ئایا هیچ رێگایە هەیە بۆ وەستاندنی 
شێرپەنجە به وه ى نەچێت بۆ بەشەکانی 

تری لەش؟
بەڵــێ، بە رێــگای دەرکردنــی مناڵدان 

بەتایبــەت بــۆ ئه وانــه ى لــه  تەمەنــی 
نائومێدی دان.

چۆن خۆمان بپارێزین لە نەخۆشیه كه ؟
به  گرتنه به رى ئه م رێوشوێنانه :

1. زو ســەردانی پزیشــك بکەن له كاتى 
بونى هه ر گومان و حاڵه تێك.

2. قەلەو نەبن و كێشــی جه سته تان با 
ئاسایی بێت.

3. هێنانــى منــاڵ، یارمه تیــده ره  بــۆ 
كه مبونه وه ى مه ترسی ئه م نه خۆشیه .

دەرمانــی  ژنانــەی  ئــەو   .4
یــان ئه و  »تامۆکســین«بەکاردەهێنن، 
ئــەو ژنانــەى نه خۆشــی شــێرپەنجەی 
مەمکیــان هەیە یان هه یانبــوه ، ده بێت 
زو سەردانی پزیشك بکەن له كاتى بونى 

حاڵه ت و گومان دا.

6. بونــی شــکانی زۆر و دوبارەبوەوەی 
ئێسکەکان بەتایبەتی دوای زەبرێک یان 

کەوتنێکی ئاسایی.
خۆپاراستن له م نه خۆشیه 

بەهــۆی ئــەوەی ئــەم نەخۆشــییە بــە 
بێدەنگــی توشــی ئێســکەکانت دەبێت 
بۆیە پێویســتە بەر لە کاتی مەترسیدار 
خۆتی لێ بپارێزیت، چونکە ئێسکەکانت 
گرنگترین بەشــی لەشتن و بەرپرسن لە 
جوڵــەی لەش، بۆیە لێرەدا هەندێک لەو 
خۆراکانــەی کە رێگری لــە پوکانەوەی 
ئێســک دەکەن و سودێکی زۆریان هەیە 

بۆ بەهێزکردی ئێسک، باس دەکەین:
1. ســپێناخ و کەلــەرم: دەوڵەمەنــدن 
بــە ڤیتامیــن )k,B6( کالیســیۆم و 
مەگنیســیۆم، کە سودێکی زۆریان هەیە 

بۆ بەهێزبونی ئێسک.
2. چای سەوز: پێکهاتەکانی زۆر گرنگن 
بۆ بەهێزکردنی ئێسک و چارەسەرکردنی 
ئــەو برینانەی لە ئاکامی پێکاندا مرۆڤ 

توشی دەبێت.
3. مەعدەنوس:بەهــۆی تواناکەیەوە لە 
مژینــی ڤیتامین )K1,K2( کە رۆڵیان 
هەیە لــە  چاالککردنی جۆرە پرۆتینێک 
لە ئێســک بۆیە کاریگەرییەکی بەهێزی 

هەیە لە گەشەکردنی ئێسکی مرۆڤ.
4. شــۆفان: زۆر گرنگە بۆ تەندروستی 

ئێسکی مرۆڤ.
 C 5. لیمــۆ: بەهۆی پێکهاتەی ڤیتامین
تێیــدا، زۆر گرنگــە بۆ ئێســک، چونکە 

یارمەتیدەرە لە مژینی کالیسیۆم.
6. بەزالیــا: پێکهاتەکــەی یارمەتیدەرە 
لــە چاالککردنــی یەکێک لــەو پرۆتینە 
ســەرەکیانەی کالیسیۆم لە ئێسکەکاندا 

دەمژێت.
7. شیر: ئاشکرایە کە شیر دەوڵەمەندە 
بــە کالیســیۆم و ڤیتامیــن D کە رۆڵی 

سەرەکییان هەیە لە گەشەی ئێسک.
چارەسەری نەخۆشی پوکانەوەی 

ئێسک 
لەحاڵەتــی بونــی کێشــەکانی ئێســک 
پێویســتە نەخۆش ســەردانی پزیشکی 
پســپۆڕ بــکات، بــۆ پشــکنین و دیاری 
کردنــی داخورانــی ئێســک، لەڕێگــەی 
پشــکنینی چڕی ئێســک »پشــکنینی 
دێکســا«، یان بە ئەنجامدانی ســۆناری 
له گــه ڵ  ئێســک،  تیشــكی  و  ئێســک 
خواردنی ئەو دەرمانانەی پزیشــک بۆت 

دیاریدەکات بە شێوەیەکی رێکوپێک.
خــۆی  زۆر  پێویســتە  نەخــۆش 
نەچەمێنێتەوە بۆ خوێندنەوەو کارکردن، 
هه روه هــا پێاڵوی بن بەرز له  پێ نه كات 
و خــۆی له  کەوتــن و بەربونەوە به  دور 

بگرێت.
بۆ ئافرەتان له  دوای تەمەنی نائومێدی، 
بــۆ  دەکرێــت  هۆرمۆنــی  چارەســەری 

زیادکردنی چڕی ئێسکەکان.
هــه روه ك گۆڕینــی ژەمــی خۆراکیت بۆ 
ژەمــی خۆراکــی بەســود، خۆدانــە بەر 
هەتــاو بــۆ زیادبونــی ڤیتامیــن D و 
ئەنجامدانی ئەو راهێنانە وەرزشیانەی لە 
الیەن پزیشــکەوە بۆت دیاری دەکرێت، 

له  هه نگاوه كانى دیكه ى چاره سه رن.

سه رچاوه :
دوارۆژ،  )خه نــدان،  ســایته كانى: 

وێستگه نیوز و روداو(.

تائێستا هۆکارى 
ئه م نه خۆشيه  
دیاری نەکراوە
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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، شاران به رزنجی

ئێمه  ناتوانین باس له  گۆرانیبێژانى 
ژنى كورد بكه ین و به تایبه ت ئه وانه ى 

توانیویانه  به  زاراوه ى جیاوازى كوردیی 
گۆرانی بێژن، به بێ ئه وه ى ناوى 

)چۆپی( نه هێنین، چونكه  ئه و كچه  
كه ركوكیه  هه ر زو توانى خۆی وه كو 
ده نگ و ته قه الیه كى ئازا و كاریگه ری 

مێینه  بسه لمێنێت.

ئــه و ئه گه رچی به  وتنه وه ى گۆرانیه  كۆن 
و فۆلكلۆریــه كان ده ســتى پێكرد، به اڵم 
ئه مــه  رێگــر نه بــو له به رامبــه رى دا كه 
خــۆی نوێ بكاته وه . ئــه و ده نگ و ژێیه  
تایبه تــه ى كه  هه یه تى، ئه و به هره مه ندى 
له بــوارى  و شــاره زاییه  فره چه شــنیه ى 
مۆزیك دا به ده ســتى هێنــاوه ، هاوكاری 
كــردوه  بۆ ئه وه ى زۆر ره گه ز و شــێوه ى 
تاڕاده یه كــى  و  تاقیبكاتــه وه   گۆرانــى 
زۆریش هه مویان سه ركه وتو بن و له الیه ن 
جه ماوه ره وه  پێشوازیی باشیان لێبكرێت.
لــه م راپۆرتــه دا گوزه رێكى خێــرا به نێو 
وێســتگه كانى ژیانى ئــه و هونه رمه نده  دا 

ده كه ین.

كه ركوكیه ك له  هۆڵه ندا
چۆپی فه تاح، لە ســاڵی 1983 لە شاری 
کەرکــوک هاتوەتــە بون. لــە تەمەنی 3 
ساڵیدا بوە کە بنەماڵەکەی ئەو شارەیان 
بە جێهێشــتوە. پاشان لە واڵتی هۆڵەندا 
نیشــتەجێ دەبن و ژیانی لەگەڵ دو برای 

و دایک و باوکی درێژە پێدەدات.
لە تەمەنی 7 ســاڵیدا دەچێتە گروپێکی 
کۆراڵ لە هۆڵەندا، لەگەڵ ئەم گروپەدا کە 
زیاتر لە 20 مناڵ دەبن، بە سەرپەرشتی 
گاڵــی  گــڕو  هۆڵەنــدی  مامۆســتایەکی 
موزیک و گۆرانی ده ســتپێده كات و بنه ما 

سه ره كیه كانى ئه و هونه ره  فێر دەبێت.
لە تەمەنی 13 ساڵیدا دەچێتە قوتابخانەی 
دەنــگ لە هۆڵەنــدا بۆ ئــەوەی بتوانێت 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

ڤیتامینەکان رۆڵێکی سەرەکیان هەیە 
لە بەخشینی سروشتێکی جوان بە قژ 
و پێست و گەشانەوەی، بێگومان لە 
رێگەی سیستەمی خۆراکیەوە بێت، 

یان ئەو کرێم و ماسکە سروشتیانەی 
ڤیتامینیان زۆرە.

خانمان بەگشتی گرنگیەکی زۆر بەقژیان 
دەدەن و بە بەشێکی گرنگی جەستەیانى 
دادەنێــن، هــەر بۆیە زۆرێک لە ماســکە 

چۆپی فەتاح

لەپێناو پێست و قژێکی سەرنجڕاکێش ئەم ڤیتامینانە هەڵبژێرە

بەشێوەیەکی زانســتییانە شارەزایی لەو 
بــوارەدا پەیــدا بــکات، لــەوێ زیاتر لە 
هەوڵــی ئەوەدا دەبێت کە تۆنەکانی پاک 
بکاتەوە و هەندێک لە ســەرەتاکانی ئەو 
زانســتە فێر بێت. بۆ ماوەی 2 ساڵ لەو 
قوتابخانەیەدا بەردەوام دەبێت و پاشان 
ســاڵێک وانه ى فێربونى ئامێری موزیکی 

)کیبۆرد( دەخوێنێت.

 یه كه م ده ركه وتنى
لە تەمەنی 16 ســاڵیدا لە رێگەی )جواد 
میران(ەوە کە ســترانبێژێکی کوردستانی 
باکورە، لەگەڵ )کۆما بەرخۆدان( ئاشنا 

دەبێــت و دواییش دەچێتــە ئەکادیمیای 
کــوردی لــە ئەڵمانیــا و هەر لەوێش بە 
مامۆســتا )وریا ئەحمەد( ئاشــنا دەبێت 
و یارمەتــی زۆر دەدرێــت تــا دەچێتــە 
)Medya TV( و بــۆ یەکەمجــار لــە 
پڕۆگرامــی )شانشــین(ى تایبــه ت بــه  
هونــه ر و گۆرانى، بەشــداری دەکات کە 
ئــه و كات یه كێك بو لــه  به رنامه  ناوداره  
هونه ریــه كان و رۆژنامه نــوس )بــەرزان 

شاسوار( پێشکەشی دەکرد.

 له الساییكردنه وه  بۆ داهێنان 
)چۆپــی(،  گۆرانیوتنــى  ســه ره تاكانى 

وه ك زۆر گۆرانیبێــژی دیكــه ، وتنه وه ى 
به رهه مــه  كــۆن و فۆلكلۆریه كان بو. ئه و 
سترانەکانی گۆرانیبێژە گەورەکانی دوبارە 
دەخوێنــدەوە، بــەاڵم دواتــر ورده  ورده  
له ســه ر پێی خۆی وه ستا و بوه  خاوه نى 
ئاواز و گۆرانى تایبه ت به خۆی و ئێســتا 
خاوەنی چەنــد ئەلبومێکە. یەکەمجار بە 
هاندانی هونەرمەندی ئاوازدانەر )بورهان 
موفتی  زادە( دەکەوێتە ســەر ئەو بیرەی 
کــە ئەلبومێــک دەربــکات، دواى یه كه م 
ئه لبومیــش،  به رده وام ده بێت تائێســتا 
5 ئه لبومــی باڵوكردوه تــه وه ، جگــه  لــه  

باڵوكردنه وه ى تراكی گۆرانى به جیا.

ئه لبومه كانى چۆپی
چۆپــی، تــا ئێســتا ئــەم ئەلبومانــەی 

باڵوكردوه ته وه :
2004: ئه لبومی )چیت ناوبنێم؟(، کە 9 

تراک لە خۆ دەگرێت.
2007: ئه لبومى )ناوت دەنێم ژینۆ(، کە 

لە 13 تراک پێکهاتوە.
2010: ئه لبومــى )کریســتاڵ(، کە لە 8 

تراک پێکهاتوە.
2011: ئه لبومــى )شــارا(، لــە 12 تراک 
پێکهاتــوە کــە ســه رجه میان مەقامــی 

کوردین.
2012: ئه لبومــى )بــاران(، له  10 تراکی 
پــۆپ و رۆک پێكهاتــوه  بە شــێوەزاری 

ناوەندی.
ســەرەڕای ئەو ئه لبومانــه ش، )چۆپی( 
زیاتــر لــە 70 گۆرانــی لــە تەلەڤزیۆنــە 
کوردیەکان تۆمارکردوە، ئه مه  ســه رباری 

چه ندین كلیپی گۆرانى.
جگه  له  بوارى گۆرانی و هونه ر، چۆپی له  
بواری میدیا و رۆژنامه وانیش دا چاالكه ، 
ماوه يه ك پێشكه شــكارى به رنامه یه ك بو  
به نــاوى )چۆپی و چاره ( له  ته له فزیۆنى 

)روداو(.

* سەرچاوەکان:
ماڵپەڕی فەرمی چۆپی فەتاح، ویکیپیدیا

سروشــتیەکان بــەکار دەهێنــن بۆ پەیدا 
کردنی ئــەو مــادە خۆراکیانــەی رۆژانە 
بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا و بەکارهێنانی 
بەرهەمــە جوانکاریەکانــەوە لە دەســتی 

دەدەن.
لەڕێگــەی ئەم ڕاپۆرتەوە بزانە کێشــەی 
قژت چییە  و کام ڤیتامینەت پێویســتە، 
تاکــو ماســکە سروشــتییەکان بــۆ قژ و 
دەموچاوت بەشارەزایی هەڵبژێریت. ئەو 
ڤیتامینانەشی کاریگەریان لەسەر جوانی 

پێست قژ هەیە ئەمانەن:
1.  ڤیتامین A، کە لە میوە و سەوزەدا 
زۆرە، وەک: پەتاتە، چونکە دژە ئۆکسانە 
و خانەکانی پێســت نوێدەکاتەوە و رێگا 
لــە  زو دەرکەوتنــی نیشــانەکانی پیری 
دەگرێــت، جگە لەوە پێســت لــە زیپکە 

دەپارێزیت. 
هەروەهــا ئــەم ڤیتامینــە ســەرچاوەی 
بەرهەمهێنانــی پڕۆتینــە لە جەســتەدا، 
بەنەبونی وشــکی و تێک شــاکانی قژت 

رو دەدات.
2. ڤیتامین B: لە گۆشــت و پاقلەمەنی 
دا زۆرە، خانەکانی بێخی سەر دەپارێزێت 

و پێســتیش دەگەشــێنێتەوە،  بە هۆی 
 )B6 ، B2( کەمــی رێــژەی ڤیتامیــن
رێــژەی دەردانــی چەوری زیــاد دەبێت، 
قژت چــەور دەردەکەوێت و ناچاردەبیت 
رۆژانە بیشــۆیت، بۆ چارەسەرکردنیشی، 
ئــەو مــادە خۆراکیانــە بــەکار بێنە کە 

ڤیتامین B تێدایە .
3. ڤیتامیــن B7 )بیوتیــن( : کەمــی 
ئــەم ڤیتامینــە دەبێتە هــۆی کرانەوەی 
کونیلەکانــی پێســت کــە دەبێتــە هۆی 

روتانەوەی قژ .
4. ڤیتامیــن B12: کەمی ئە  ڤیتامینە 
لەجەســتەدا دەبێتە هــۆی کەمبونەوەی 
رێــژەی خڕۆکــە ســورەکانی خۆێــن کە 
ئۆکسجین بە جەســتەدا باڵو دەکەنەوە، 
هەروەها دەبێتە هــۆی دەرکەوتنی تاڵی 
ســپی لەقژدا، بــۆ چارەســەرکردنی ئەو 
خۆراکانــە بخۆ کــە ئــەم ڤیتامینانەیان 
تێدایە، وەک: گۆشــتی ســور، ماســی، 

هێلکە، پەتاتە، قارچک، سێو و مۆز.
5. ڤیتامیــن C: زیاتــر لــە ســەوزە و 
میوەکانــدا هەیــە، بەتایبەت میوه  مزر و 
ترشــەکان، کــە یارمەتیــدەرە بۆ قژێکی 

تەندروست و بریقەدارکردنی پێست.
6. ڤیتامیــن E: زیاتــر لە چــەرەزات و 
پاقلەمەنــی به تایبه ت فاســۆلیادا هەیە، 
پێســت و قژ لە تیشــکی خۆر دەپارێزن 
و تەندروســتی بێخی ســەر ســەر باشتر 

دەکات.
7. ڤیتامین K: لە )قەرنابیت و برۆکلی 
و کاهــو( دا زۆرە، باشــترین پێکهاتەیە 
بۆ چارەســەری رەشــی ژێــر چاوەکانت 
و پاراســتنی پێســت لــە پەڵــەو خاڵــە 

رەشەکان و گەشانەوەی قژ.
8. زینک )تۆتیا( : کەمی زینک دەبێتە 
هۆی الوازبونی پێست سەر و هەڵوەرینی 

قژ، کە پێی دەوتریت کڕێشک.

لە تەمەنی 7 
ساڵیدا دەچێتە 
گروپێکی کۆراڵ 

لە هۆڵەندا

کەمی ڤیتامین 
B12 دەبێتە هۆی 
دەرکەوتنی تاڵی 

سپی لەقژدا



باوترینمۆدێلیجلهكوردییهكانىئهمبههاره
◘ نهوژین،كاڵێحهسهن

لهگهڵهاتنهوهىوهرزیبههارو
سهیرانوگهشتدا،جلیكوردیی
جارێكىدیكهبرهوپهیدادهكاتهوه،

بهوتهىژنانوههندێكلهفرۆشیارانى
كوتاڵوبهرگدورهكان،بۆئهموهرزه

مۆدێلهكۆنهكانبرهوىزیاتره.


ههموســاڵێكگۆڕانكارییبهسهررهواج
وجــۆرودیزاینیئــهوجلهكوردیانهدا
دێــتكهژنــانلهبههــارانونهورۆزو
دواترىدادهیپۆشــن،بهوتهىخاوهنى
لهكــهالر، كوتاڵفرۆشــیی دوكانێكــى
ئهمساڵمۆدێلهكۆنهكانرهواجدارترن.
هــاوکارمحهمــهد،32ســاڵ،خاوهنى
دوكانــىفرۆشــتنىكوتاڵــیژنانــهله
كــهالر،باسلهوهدهكاتئەمســاڵژنان
زیاتــرگرنگــیبەجلیکــوردیدەدەن
بەتایبــەتکــەوایپولەککــەلەکۆندا

ژنانزۆربەکاریانهێناوە.
ئهوباســیلــهوهكردكهلهئێســتاوه
بازاڕیانجموجۆڵیزیاتریتێكهوتوهو
چاوهڕوانیشدهكهنبههۆیباشتربونى
دۆخــیئابوریــهوه،ئهمســاڵخواســت
لهســهرجلیكوردیــیزیاتربێتلهچاو

پاروپێرار.
كچێكیــشلهبارهىجــۆریئهوجالنهى
كهباویانههیهبۆئهمســاڵ،جهختله

قسهىئهوفرۆشیارهدهكاتهوه.
دیدەنمحهمهد،21ساڵ،لهنێوبازاڕى
شــاریكهالرچاومانپێیكهوت،باســی
لهوهدهكــردكــههاتوهبــۆکڕینیجلى
كوردیی،لهمێشــكىخۆیشیداکراسی
ســەتەنوکەوایپولەکىدهستنیشان

كردوه.
لهوبــارهوهوتــى:»ئــهمدوانــهمپــێ
نرخهكهیشــیان هــهروهك جوانتــره،
گونجــاوتــرهوهەمــوکــەستوانــاى
كڕینیانىههیه،بۆیەلەئەمساڵدازیاتر

باویانه».
وهكژنــانئاماژهىبــۆدهكهن،لهپاڵ
جلوبــهرگدا،ئهمســاڵئهوبهشــانهى
دیكــهىجلوبهگــىكوردیــیكــهكاری
داواكاریهكــى تێدادهكرێــت، دهســتى

زیاتریلهسهره.
ئەڤینحهســهن،31ســاڵ،باسلەوە
لەگــەڵ ئەمســاڵ کەجیــاوازی دەکات
ســاڵەکانیتــرئەوەیە،ئەمســاڵزیاتر
جلــەکانکاریدەســتیبــۆدەکرێــت،
وەکو:هێلەکیچنراووکەوایچنراو.

ئاماژهىبهوهشكردئەمساڵژنانگرنگی
تایبەتبەئیكسســواراتهکوردییەکانی

وەکوکۆڵوانەوکاڵودەدەن.
ئهمقســهیهش،ژنێككهكارىدهستى

دهكات،پشتڕاستىكردهوه.
ســومەیەحهسهن،26ســاڵ،پیشەی
کاریدەســتییه،باســیلــەوەکردکە
ئەمســاڵبەراوردبەســااڵنیتــر،زیاتر
گرنگــیبەکاڵودەدرێتوخواســتێکی

زۆریلەسەرە.
گوڵســتانمحهمهد،29ســاڵ،پیشهى
بهرگــدوره،جهختــىلهوهكــردهوهكه
ئــهو دا، ئیكسســواراتهكان لهپــاڵ
بهشــانهىدیكهىجلوبــهرگكهكارى

دهستییوچنینیانتێدهكرێت،برهویان
ههیه.

ئامــاژهىبهوهشــكرد:ئەمســاڵزیاتــر
کراســیســەتەنلەگەڵکەوایپولەک
یــانکەواوهێلەکیچنراوزیاترباویان

ههیهووگرنگیانپێدەدرێت.
لهبارهىئیشوكارهكانیشیانهوه،ئاماژهى
بهوهكــردكــهئهمســاڵوهكتێبینــی
دهكــهن،رێژهىئهوانــهىجلیكوردیی

دهكهن،زیاترهلهسااڵنىپێشو.

ئهمخاڵهش،بهرگدورێكىدیكهجهختى
لێكردهوهوهۆكارهكهیشیگرێدایهوهبه
باشتربونىدۆخیئابوریهاواڵتیان.

بهرگــدور، ســاڵ، 35 عهلــی، شــنۆ
بــاسلــهوهدهكاتكه13ســاڵهكارى
ئهمســاڵ بــهاڵم دهكات، بهرگــدورى
بهتایبهتىههســتبــهزیادبونىرێژهى
خواستىژنانلهسهركردنىجلوبهرگى

كوردییكردوه.
وتى:»سەرەڕایئەوقەیرانەیکەروی
لەخەڵکیکردلەماوەیئەمســااڵنەی
رابردوداوبەئێستاشەوە،بەاڵمخەڵکی
هەرجلدەکڕێت،بهتایبهتئهمساڵكه
رێژەکــەیلەئاســتچاوەڕوانینەبوە،
چونکەرۆژانەزۆرلەوەزیاترکەبیرملێ
دەکردەوەخەڵکیجلمبۆدەهێنن«.

ســهرباریمۆدهوجۆرهرهواجداروبه
بــرهوهكان،بــهاڵمژنانێكــىدیكهههن
كــهئهوهىبۆیــانگرنگبێــت،كڕینی
كهمتــر ئیتــر نوێیــه، دهســتهجلێكى
دیكــه وردهكارییهكانــى بــه گرنگیــی

دهدهن.
رێبازعهلی،22ســاڵ،كوتاڵفرۆشێكى

شــاریكــهالره،ئامــاژهىبهوهكردبه
گشــتىژنــانخواســتیانلهســهرئهو
جالنهیــهكــهنرخهكانیــانگونجــاوو

مامناوهندیه.
وتی:»هەیەگرنگــیبەمۆدێلنادات،
تەنهــادەیەوێتجلێکــیتازەوهەرزان
بکڕێــت،ئەویشبەخواســتیکەســەکە
گونجاوترینیــان ئێســتاش کەوتــوە،
کراسیسەتەنوکەوایپولەکەیه«.

ئهگــهرژنانێكلــهمكاتهبــهدواروله
كڕینــیجلوبهرگىكوردیــیبكهنوبۆ
نــهورۆزىئامادهبكهن،ئهواكهســانى
دیكهههنكهزوترئهوكارهیانئهنجام

داوه.
ســارانامیق،26ساڵ،ههرلهئێستاوه
جلــیئهمبههارهىدوریــوهوئامادهى
كــردوه،بهپهرۆشــهوهیهكهزونهورۆز

بێتوجلهكانىلهبهربكات.
وتى:»خوازیارمهەموکەسێکدڵخۆش
بێتبەهاتنینەورۆز،چونکەبۆنەیەکی
لــهورۆژهدا تایبەتــە،داواشدهكــهم
ههمومانبهژنوپیاوهوهجلیكوردیی

بپۆشین«.

خواستلهسهر
جلىكوردىزۆره
بهتايبهتمۆدێله

كۆنهكان

ئهمساڵزیاتر
گرنگیبەکاڵوو
کەواوهێلەکی
چنراودەدرێت


