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هه م كارده كه ن و هه م 
په ره  به  به هره كانیان 

ده ده ن
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بۆچی ژنانی گەرمیان 
نابنە وەرگێڕ؟
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هه مو شتێك له باره ى 
بۆتۆكس و فیله ره وه 
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ئایابۆیهكهمجارژنانىگهرمیان
بهههڵبژاردنىكراوهدهچنهپارلهمان؟

ئه و كچانه ى به  
مناڵی به  شو 

دراون: ئێمه  كردمان 
ئێوه  مه یكه ن

7»»          

◘ نه وژین

پاش تێپه ڕینی خولێكى پارله مانی 
کوردستان به بێ پارله مانتارى ژنى 

گه رمیان، له م هه ڵبژاردنه شدا چانسی 
چونه  پارله مانى ژنانى گه رمیان له  
مه حه ك دایه ، چاوه ڕوانیه كانیش بۆ 
ئه وه ن وه كچۆن بۆ یه كه مجار ژنێكى 

گه رمیانى چوه  پارله مانى عێراق، 
ئاوه هاش ژنێك له گه رمیانه وه  بۆ 

یه كه مجار و به  شێوازی لیستی كراوه ، 
كورسیه كى پارله مانى كوردستان 

به ده ست بێنێت.

له  خولی پێشوى پارله مانى كوردستان، 
له كۆی چوار پارله مانتارى گه رمیان، هیچ 

كامیان له  ره گه زی مێ نه بون، ئه مه ش 
له  كاتێكدایه  كه  له  دو خولی پێش���وتر 
دا پارله مانتارى ژن���ى گه رمیان بونیان 
هه بو، به اڵم له و خوالنه دا به  ش���ێوازی 
لیستی داخراو هه ڵبژاردن به ڕێوه ده چو.

پارله مان���ى  هه ڵبژاردن���ى  له وه ت���ه ى 
ك���راوه   لیس���تی  ب���ه   كوردس���تان 
ناوچه كه   ژنێكى  هی���چ  به ڕێوه ده چێت، 

خێزانه كانى گه رمیان بۆ پشودان نازانن بچنه  كوێ       ««2

نه یتوانیوه  كورسیی پارله مان به ده ست 
بێنێ���ت، س���ه رباری زۆری كاندیدان���ى 
ژن، ب���ه اڵم ل���ه م هه ڵبژاردن���ه دا ته نها 
یه ك كاندیدی ژن له  س���نورى ئیداره ى 

گه رمیان خۆی پااڵوتوه .
ش���یرین ئه می���ن، تاكه  ژن���ه  كاندیدی 
گه رمیانیی���ه  ل���ه م هه ڵبژاردن���ه  كه  له  
سه ر لیس���تی بزوتنه وه ى گۆڕان خۆی 
پااڵوتوه  و چ���اوى له وه یه  وه كو یه كه م 
ژنى گه رمیان به  شێوازى لیستی كراوه ، 

بچێته  پارله مانى كوردستانه وه .
ئه نجومه نى  دوای���ن هه ڵبژاردن���ى  ل���ه  
نوێنه رانى عێراقیش دا كه  مانگى ئایاری 
ئه مساڵ به ڕێوه چو، بۆ یه كه مجار ژنێكى 
گه رمیانى توانى بگاته  ئه و ئه نجومه نه ، 
ئه وی���ش كاتێك )یوس���را ره جه ب( له  
لیستی )نه وه ى نوێ( توانى كورسیه كى 

ئه نجومه نه كه  به ده ستبێنێت.
ئه م هه ڵبژاردنه ى پارله مانى كوردستان، 
له نێو 2 هه ڵبژاردنى رابردودا، كه مترین 
ژنى گه رمیان خ���ۆی پااڵوتوه ، ئه مه ش 
له كاتێكدای���ه  پێش���وتر رێ���ژه ى ژنانى 

پاڵێوراو زیاتر بوه .
یاس���اش، ده بێ���ت هه مو  به گوێ���ره ى 
لیس���ته كان 30%ى پاڵێوراوه كانیان ژن 
بن و هاوكاتیش پارله مانى كوردستانیش 
ده بێ���ت ژن���ان به هه مانش���ێوه  30%ى 
پارله مانتارانى پێكبێنن له  سیسته مێك 

دا كه  به  )كۆتا( ناسراوه .
له م ژماره یه ى )نه وژین( دا، الپه ڕه ى 3 
ته رخانكراوه  به  باسوخواسى هه ڵبژاردن 

و ژنى گه رمیان.

ده رگاى مه كته ب 
كرایه وه  ... 
پشوى هاوین 

بڕایه وه 
4»» 
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◘ نه وژین، نازه نین گۆران

به پێچه وانه ى قۆناغه كانى تره وه ، 
قۆناغی خوێندنى زانكۆ زۆر تایبه ت و 
له هه مانكاتیش دا گرنگه ، به و پێیه ى 
له روى ته مه ن و هۆش و جه سته وه ، 

مرۆڤ كامڵتره  و قۆناغی مناڵیی 
به جێهێشتوه ، به اڵم سه رباری ئه وه ش 

ئه م قۆناغه  ئاله نگاریی زۆری تیایه  
به تایبه ت بۆ كچان.

به  وه رگرتنى رای خ���ودی خوێندكاران 
و مامۆس���تایان و توێ���ژه ران، دو ل���ه  
گرنگترین خاڵه كان كه  پێویس���ته  كچان 
له  ده س���تپێكى خوێندنیان ل���ه  زانكۆ 
ره چاوى بكه ن، راهاتن به  كه ش���ه كه  و 

هاوڕێ گرتنه .
چ���رۆ که ری���م ئه حم���ه د، 21 س���اڵ، 
خوێندكارى زانكۆیه . گرنگترین خاڵ له  
چونه  زانكۆی كچان به وه  ده ستنیش���ان 
ده كات، ك���ه  خه یاڵ���ی زۆر نه كه ن، بۆ 

ئه وه ى توشى بێئومێدیی نه بن.
وت���ى: »کچ���ان بە خ���ەون خەیاڵێکى 
زۆرەوە دەڕۆن���ە زانکۆ ک���ە زیاده ڕۆیی 
تێ���دا ك���راوه  و پاش ماوه ی���ه ك بۆیان 
رونده بێت���ه وه  كه  ئه م خه یااڵنه  دورە لە 

واقیعەوە«.
بۆیه  ئ���ه و كچه  وابه ب���اش ده زانێت كه  
كچان س���ه قفی خه یاڵ و ویسته كانیان 
بۆ زانكۆ هێنده  به رز نه كه ن پاشان كه  
پێی نەگەیشتن، زانكۆ و پرۆسه كه شیان 

له به رچاو بكه وێت.
مامۆس���تایه كى زانكۆ، ئ���ه و وته یه  بۆ 
قسه كانى )چرۆ( زیاد ده كات كه  كچان 
پێویسته  ئامانجه كانیان به رونى له  چونه  
زانكۆ بزانن و خۆیان له  په رش���وباڵویی 

بیركردنه وه یان به دور بگرن.
د.ئەی���اد فایه ق، مامۆس���تا له  زانكۆی 
گه رمی���ان، ب���اس ل���ەوە دەکات کچان 

ئهوخااڵنهىدهبێتكچانبۆچونهزانكۆرهچاوىبكهن

◘ نه وژین، شه یما مه حمود

ئه گه ر )ئاوات( بیه وێت بۆ پشودان 
له گه ڵ خێزانه كه ى یان هاوڕێیانى دا 
بچنه  شوێنێك، ئه وا جگه  له  یه ك 
دو جێگه ، هیچ بژارده یه كى تریان 

نییه ، ئه و یه ك دو شوێنه ش، هێنده  
سه ردانیان كردوه ، بوه  به شوێنێكى 

ئاشنا و رۆتین.

له ك���ه الر دا یه كێك ل���ه  حاڵه ته  زه ق و 

دیاره كان، نه بونى ش���وێنى پش���ودانى 
خێزانییه ، ئیتر چ ریس���یۆرانت بێت یان 
پ���ارك و كافتریا و س���ه نته رى دیكه ، 
به ش���ێوه یه ك له م ش���اره ى كه  ژماره ى 
دانیش���توانه كه ى به  س���ه روى چاره كه  
ملیۆنێ���ك ك���ه س مه زه ن���ده  ده كرێت، 
ژم���اره ى ئه و ش���وێنانه ى ش���یاون بۆ 
پش���ودانى خێزانه كان، ل���ه  په نجه كانى 

ده ست تێناپه ڕن.
ئ���اوات ئەحمەد، 2٧ س���اڵ، كارمه ند، 
له مباره وه  ب���ۆ )نه وژین( وتى: »ئەگەر 

بمانەوێت بە دەس���تە خوش���كی بچینە 
دەرەوەو كاتێكی خۆش بەسەر بەرین، 

نازانین رو بكەینە كوێ؟«.
ئاماژه ى به وه ش���كرد كه  ئه و شوێنانه ى 
هه یه  بۆ ئه وه ى ژنان به  كۆمه ڵ یان به  
خێ���زان روى لێبكه ن، ژماره یان كه مه  و 
سه ردانكردنیش بۆ ئه و شوێنانه  بوه ته  

رۆتین له الیان و زۆر دوباره یه .
هاوشێوه ى )ئاوات(، شۆخان محەمەد، 
2٥س���اڵ، كه  بێژەرى رادیۆیه ، نه بونى 
ش���وێنی خێزانى له  ش���اره كه ى دا، به  

خێزانهكانىگهرمیانبۆپشوداننازاننبچنهكوێ

كه موكورتیه كى زه ق ده زانێت.
وتى: نەبون���ی ش���وێنێكی خێزانی لە 
كەالردا بە بۆشاییەكی گەورە دادەنێم و 
به  پێویستی دەزانم شوێنێك هەبێت كە 
خێزانەكان بە ئاسودەیی و ئارامی كاتی 

خۆیانی تێدا بەسەر بەرن.
وتیش���ی: »زۆرج���ار میوانێكم���ان لە 
ش���ارێكی تر یان واڵتێك���ی ترەوە دێت 

نازانین بۆ كوێی بەرین«.
سه رباری نه بون و كه می شوێن، كه شه  
كۆمه اڵیه تییه كه ش به ه���ۆكار داده نرێت 
به وه ى ژنان س���ارد بكه نه وه  له وه ى رو 

له  شوێنه كانى پشودان بكه ن.
چاوان مەریوان، 21 س���اڵ، خوێندکاری 
پەیمانگا، بۆ )نه وژین( وتى: »هەندێكجار 
لەالیەن  جێگایەك  دەچن���ە  خێزانه كان 
گەنجانەوە توانج لە كچه كانیان دەدرێت، 
بەداخەوە ئەمەش دیاردەیەكی ناشرینە 
وایكردوە كچان زۆر بە كەمی زاتى چونه  

شوێنە گشتیەكان بكه ن«.
نه بونى شوێنى پشودانی خێزانیی، زۆرتر 
كچانى نیگ���ه ران كردوه ، به وه ى كاتێك 
له گه ڵ هاوڕێ و ده سته خوش���كانیان دا 
ده یانه وێ���ت یه كتر ببینن و پش���ویه ك 
بده ن، شوێنێك شك نه به ن و ئه و كاره  

له  ماڵه وه  یان له  بازاڕ دا بكه ن.
شۆخان، له وباره وه  وتى: ئێمەی كچان 
لە ك���ەالر نازانین رو لە كوێ بكەین بۆ 
گفتوگۆكردن لەب���ری ئەوەی لە بازاڕ و 

ماڵه وه  یەكتر ببینین.
وتیشی: جاری وا هەیە كۆمەڵێك هاوڕێ 
پێیانخۆش���ە یەكببینن، بەاڵم شوێنیكی 
گونجاو نیە كە بە ئارامی تیایدا پێكەوە 
دانیش���ن، بۆی���ە هەبونی ئ���ەم جۆرە 

شوێنانە بەڕاستی گرنگە بۆ شارەكە.
داواكاری���ی ئه م خانمانه م���ان روبه ڕوى 
كرده وه ،  كه الر  ش���اره وانى  س���ه رۆكى 
به اڵم ئه ویش ل���ه الی خۆیه وه  داواكارى 

ئاراسته ى خاوه نكاره كان كرد.
ئه كره م س���اڵه ح، س���ه رۆكى شاره وانى 
كه الر، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: لە كەالر 
ش���وێنی تایبەت بە خێزان و پش���ودان 
هەیە ل���ه  نمون���ه ى پ���ارك و باخچه ، 
ناشمانه وێت ش���وێنه كان وه ها لێبكه ین  

كه  ته نها  بۆ ژنان یان بۆ پیاوان بن.
س���ەرۆكایەتی  وەك  ئێم���ە  وتیش���ی: 
ش���ارەوانی كەالر هیچ گرفتێكمان نیە و 
هەر كەس و الیەن و گروپێك بیەوێت ئەو 
كارە بكات، ئێمە الیخۆمانه وه  هاوكاری 

دەبین و ئاسانكاریی بۆ ده كه ین.

پێویستە ئەوەیان لەبیرنەجێت کە ئەوان 
بۆ ئامانجێک چونه ته  زانكۆ كه  ئەویش 

سەرکەوتنە لە خوێندن دا.
وتى: »ئه مه  ئامانجى سه ره كیی خوێندنه  
له  زانكۆ، دەبێت خوێندکار ئه مه  بزانێت 

و هەوڵ بۆ به دیهێنانى بدات«.
به هۆی ئ���ه وه ى كچانى خوێن���دكار له  
چوارچێوه یه ك���ى خوێندنى ته س���كه وه  
كه  قوتابخان���ه ى ئاماده ییه  رو ده كه نه  
چوارچێوه یه ك���ى به رینتری خوێندن كه  
زانكۆیه ، بۆیه  ده رفه تى دروس���تكردنى 
زیاتر ده بێت،  په یوه ندیی هاوڕێیه تییان 
ئه م حاڵه ته  به تایبه ت بۆ كچانێك كه له  
به شه  ناوخۆییه كان ده مێننه وه ، زیاتره .

ئ���ه م په یوه ندیان���ه ش جگه  له  س���وده  
زۆره كان���ى، ه���اوكات هه ندێكج���ار به  
پێچه وانه وه  ده بنه  كێشه  و سه رئێشه  بۆ 

خودی كچه كه .
لیا فەتاح ئه حمه د، 19 ساڵ، خوێندكارى 
زانكۆیه ، باس لەوە دەکات له  سه ره تاى 
چون���ه  زانكۆ دا هاورێ���ی زۆری هەبوە، 
بەاڵم ئێس���تا ژماره ى هاوڕێ نزیكه كانى 

كورت بوه ته وه  بۆ 2 دانه .

له باس���ی ه���ۆكاره  ئه م���ه ، ده ڵێ���ت: 
»پێویستە کچان ورد بن له  هه ڵبژاردنى 
هاوڕێ و متمانە بەهەمو کەسێک نەکەن، 
چونکە سەرەتا هەموان هاورێن و دواتر 

کەس کەس ناناسێت«.
له ب���اره ى  زانك���ۆ  مامۆس���تایه كى 
له الیه ن  هاوڕێیه تییه وه   دروس���تكردنى 
كچ���ان له  زانكۆ، وایده بینێت كه  ده بێت 

ره چاوى وردیی بكرێت.
د. دارا حه می���د، مامۆس���تا له  زانكۆی 
گه رمیان، بۆ )نه وژین( وتى: »پێویستە 
هەڵبژاردن���ی هاورێ بەهەڵس���ەنگاندن 

و دونیابینین���ەوە بکرێت ن���ەک لە ژێر 
هەس���ت و س���ۆز کە روبەروی گرفتیان 

دەکاتەوە«.
پێشنیازیش ده كات بۆ كچانى خوێندكار 
كه  س���ەرەتا هاورێیەتیەکی س���ادەیان 
هەبێ���ت لەگەڵ هاورێیان���ی گروپه كه ى 
خۆی���ان دا و پاش���ان ك���ه  بۆیان رون 
دەبێتەوە کە لەگەڵ چی جۆرە هاورێیەک 

دەگونجێن، ئه وان ده ستنیشان بكه ن.
هه روه ك د. ئه یاد فایه ق-یش له وباره وه  
ده ڵێ���ت: »دەبێت خۆێن���دکار بزانێت 
تێک���ەڵ بە چ جۆرە مرۆڤێک و چ جۆرە 

ده رونێك دەبێت«.
تێکەڵبون���ی زۆر لەس���ەرەتای چون���ە 
زانکۆ، ره نگه  كچان روبەروی کۆمەڵێك 
گرفت بكاتەوە کە لە کۆتایدا پەشیمانی 
ب���ەدوادا دێ���ت، ئه م رای���ه  توێژه رێكى 

ده رونى جه ختى لێده كاته وه .
س���ەنگەر حه مید، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»پێویس���تە لەزانکۆ س���ود لە کەسانی 
بەئەزمون وەربگرن و وریای رەفتارەکانى 
خۆی���ان ب���ن،  بەوجۆرە رەفت���ار بکە 
ک���ە لەگ���ەڵ خ���ۆت و ئامانجەکەت دا 

دەگونجێت«.

پێویستە کچان ورد 
بن له  هه ڵبژاردنى 
هاوڕێ و متمانە 
بەهەمو کەسێک 

نەکەن

ئەگەر بمانەوێت بە 
دەستە خوشكی 
بچینە دەرەوە 

نازانین رو بكەینە 
كوێ؟

نەبونی شوێنێكی 
خێزانی لە كەالردا 
بە بۆشاییەكی 
گەورە دادەنێم
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◘ نه وژین، رێناس ساڵح

)هێرۆ( پاش ئه وه ى بۆ یه كه مجار 
به شداریی له  هه ڵبژاردن دا كرد، 

ئیتر بۆ هه میشه  ده ستبه رداری ئه و 
پرۆسه یه  بو، ئه ویش به وهۆیه ى براكه ى 
ناچاری كردوه  ده نگ به و الیه نه  بدات 
كه  خۆی ده یه وێت، ئه مه ش وایكردوه  

زۆر هه ست به  شكان بكات.

ئه گه رچی له  عێراق و كوردستان دا مافی 
ده نگكدان بۆ هه مو تاكه  پێگه یشتوه كان 
به بێ جیاوازیی ره گه زیی فه راهه مه ، به اڵم 
ئه م مافه  زۆرجار له الیه ن پیاوانه وه  وه ك 
زۆر بوار و مافی تر پێش���ێل ده كرێت، 
به تایبه تى ك���ه  ناهێڵن ژنان ئیتر چ كچ 
بن یان خوش���ك یان دایك و هاوسه ر، 
به  ویس���تی خۆیان لیس���ت و كاندیدی 

دڵخوازی خۆیان هه ڵبژێرن.
نێرگس، 35 س���اڵ، باس له وه  ده كات 
كه  به هۆی ده نگدانه وه  كار گه یشتوه ته  
ئه وه ى »ته اڵق« بدرێت. وتى: »لەبەر 
ئ���ەوەی ل���ەم هەڵبژاردن���ەی دوایدا بە 
هاوس���ەرەکەم وت خۆم ئ���ەو الیەنەی 
کە دەمەوێت دەنگی بۆ دەدەم، کەچی 
تەاڵقی خ���وارد ئەگەر ئەو الیەنەی ئەو 
دەیەوێت من دەنگی بۆ نەدەم، ناهێڵێت 

دەنگ بدەم!«.
س���وهەیلە، 55 س���اڵ، به هه مانش���ێوه  
هەڵبژاردنەکان���ی  هەم���و  بەش���داری 
کوردستانی کردوە، بەاڵم خۆی خاوەنی 

دەنگی خۆی نەبوە.
مناڵەکان  باوک���ی  »هەتاوەکو  وت���ى: 
مابو ئەو دەنگەکەی بۆ دەدام، ئێس���تا 
برازاکەی دەنگەکەم ب���ۆ دەدات لەبری 

ئازادیی ده نگدانیش بۆ ژنان به  ره وا نابینرێت

◘ نه وژین

بۆ هه ڵبژاردنى ئه مجاره ى پارله مانى 
كوردستان، )شیرین ئه مین(، 

رۆژنامه نوس و هاوسه رى شه هیدی 
رۆژنامه نوس )كاوه  گه رمیانى(، 

خۆی پااڵوتوه  و ده خوازێت به  چونه  
پارله مانى، كار له سه ر ئه و دۆسیانه  

بكات كه  چه ند ساڵێكه  له  شه قام دا 
هه وڵ بۆ به  ئه نجام گه یاندنى ده ده ن.

ش���یرین ئه مین، كه  له ناو خه ڵكى دا به  
»ش���یرینی كاوه  گه رمیانى« ناسراوه ، 
ل���ه  هه ڵبژاردنى پارله مانى كوردس���تان 
كه  بڕی���اره  كۆتای���ی مانگ���ى ئه یلول 
به ڕێوه بچێت، له سه ر لیستی بزوتنه وه ى 

گۆڕان به  زنجیره  )30(، یه كێكه  له  سه د 
كاندیده ك���ه ى ئ���ه و بزوتنه وه یه  و تاكه  
كاندیدی ژنى گه رمیانیشه  له نێو لیستی 

بزوتنه وه كه دا.
ش���یرین، له ب���اره ى خۆكاندیدكردنی و 
به رنامه ى هه ڵبژاردنییه وه ، ئاماژه  به وه  
ده كات ك���ه  ئ���ه و ده یه وێ���ت له رێگه ى 
پارله مان���ه وه  به دواداچ���ون ب���ۆ ئ���ه و 
كه یس���انه  بكات كه  چه ند س���اڵێكه  له  
شه قام داكۆكیی لێده كه ن و هاوشێوه ى 
كاوه ى هاوسه ریشی »به گژ گه نده ڵی و 
گه نده ڵكاران و سته م و ده سه اڵتى مافیا 

دا بچێته وه «.
شیرین، بۆ )نه وژین( وتى: »من قوربانیی 
هه ردو ده س���ه اڵتى به ع���س و كوردییم، 
خێزانه كه م به ر شااڵوى ئه نفال كه وتوه و 

خ���ۆم له  نوگره  س���ه لمان گه ڕامه ته وه ، 
دواى راپه ڕینیش ئه وه  هه موتان ده زانن 
كه  ده س���ه اڵتى كوردیی چ���ی به رامبه ر 
كردین و چۆن هاوس���ه ره كه میان تیرۆر 
كرد و مناڵه  له دایكنه بوه كه میان بێباوك 

كرد«.
له باره ى پێداگیری���ی له  جێبه جێكردنى 
»ئه گه ر  وت���ى:  ش���یرین  به ڵێنه كانى، 
كه سانێك به  ده م به ڵێن بده ن كه  ده بنه  
خزمه تكارى خه ڵك، ئه وا ئێمه  چه ندین 
س���اڵه  به  خوێن و گیان له پێناو مافی 
ره واى گه ل و میله ته كه مان قوربانیمان 

داوه« .
ش���یرین ئه مین، پێیوایه  ئێس���تا كاتى 
س���ته می  به ره نگاربونه وه ى  ئه وه هاتوه  
زۆرداران ببه نه  ئاستێكى تر و له رێگه ى 

له  نوگره سه لمانه وه  بۆ پارله مان

بك���ه ن،  له س���ه ر  كاری  پارله مان���ه وه  
ه���ه ر ئه مه ش به ه���ۆكارى خۆ پااڵوتنى 
ده زانێت. ده ڵێ���ت: »كاتى ئه وه  هاتوه  
پێكه وه  ل���ه  رێگه ى پارله مانه وه  دژ به و 
یاسا و ده سه اڵت و سیسته مه  سته مكاره  
بوه ستینه وه  كه  چاره نوسى زۆرینه مانى 

به م ده رده  بردوه «.
وتیش���ی: »كاتى ئه وه  هاتوه  كاربكه ین 
بۆ ئه وه ى چیتر له س���ه ر وتنى راستیی 
گه نجه كانم���ان تیرۆر نه كرێن، له س���ه ر 
داواكاى هه ل���ی كار و ماف���ی ژیان���ى 
یه كس���ان، ده رچوه كانم���ان تێكه ڵ به  

خوێن نه كرێن«.
ش���یرین ئه می���ن، پێش ئ���ه وه ى ببێت 
)كاوه   رۆژنامه ن���وس  هاوژین���ی  ب���ه  
گه رمیان���ى(، خۆی وه كو رۆژنامه وان بۆ 
ژماره ی���ه ك رۆژنامه و گۆڤار كاریكردوه . 
ژیان���ى ئه م ژنه  بریتی���ه  له  زنجیره یه ك 
كاره س���ات و روداو، ئه و كه سوكاره كه ى 
به ر ش���ااڵوى ئه نفال كه وتون و خۆیشی 
له  زیندانه كانى نوگره  سه لمان رزگاریی 
بوه ، ب���ه  زه حم���ه ت و قوربانییدانێكى 
زۆره وه  توانیویه ت���ى خوێندنى په یمانگا 
ت���ه واو ب���كات و وه كو فه رمانب���ه ر له  

شاره وانیه كانى گه رمیان دامه زراوه .
ل���ه   س���اڵێک  ل���ه   كه مت���ر  پ���اش 
هاوسه رگیرییكردنی له گه ڵ رۆژنامه نوس 
)كاوه  گه رمیان���ى(، هاوس���ه ره كه ى له  
ش���ه وێكى زستانى 2013 تیرۆر ده كه ن، 

له كاتێكدا ئه و سكپڕ بوه  به  نۆبه ره كه یان. 
ئه و به ماناى وشه ، قوربانیی ده سه اڵته  
ب���ه دوای یه ك���دا هاتوه كان���ى عێراق و 

هه رێمه .
له ب���اره ى هۆكاره كان���ى خۆپااڵوتن���ى 
)ش���یرین  كوردس���تان،  پارله مانى  بۆ 
ئه مین( ئاماژه ى دا كه  له الیه ن هه ندێك 
هاوڕێوه  پێش���نیازی بۆ كراوه  به تایبه ت 
له الیه ن كه سوكارى شه هیدانى قه ڵه م و 

شه هیدانى خۆپیشاندانه كانه وه .
وتیشی: »ئامانجی ئێمه  له  خۆ پااڵوتنم، 
بۆ روبه ڕوبونه وه ى زوڵم و س���تەمی ئەم 
دەس���ەاڵتەیه ، بۆ ئه وه ى نه هێڵین چیتر 
گه نجانى دیكه  وه كو كاوه  تیرۆر بكرێن 
له كاتێكدا جه الده كان ئازاد و سه ربه ست 

نه بن«.
له  س���نورى ئیداره ى گه رمیان، بۆ ئه م 
هه ڵبژاردنه ى پارله مانى كوردس���تان، 2 
ژن كاندید بون،  یه كێكیان )فرمێس���ك 
عوس���مان(ه  له  لیس���تی )هاوپه یمانى 
ب���ۆ دیموكراس���ی و دادپه روه ریی( کە 
ئەو لیس���تە کش���انەوە لە هەڵبژاردن، 

دوه میشیان )شیرین ئه مین(ه .
له باره ى ئه وه ى چیی پێ ده بێت بۆ ژنان 
و به تایبه تى ژنانى گه رمیان ئه گه ر چوه  
پارله مان، )ش���یرین( ئاماژه ى به وه كرد 
كه  ئه و دابڕاو نیی���ه  له  ئازار و كۆژانى 
ژن���ان، هه ربۆیه  گرنگیی���دان به وان له  

ئه وله ویه تى كاره كانى ده بێت.

مناڵەکانی خۆم، ئەو پێم دەڵێت ئەگەر 
دەنگەکەت بۆ نەدەم بەم حزب و کەسە 
موچەک���ەت دەبڕدرێت، ئەگەر بش���ڵێم 
وانی���ە دەیکات بەناخۆش���ی لەگەڵمان، 

بۆیە هیچ ناڵێم لەبەر خزمایەتیمان«.
ئه م قۆرغكردنى مافی ده نگدانه ى ژنان 
له الیه ن پیاوانه وه ، س���ه رى كێشاوه  بۆ 
ئه وه ى هه ندێك له  ژنان به  ته واوى پشت 

له  پرۆسه كه  بكه ن و ده نگ نه ده ن.
هێرۆ، 25 س���اڵ، باس لە چیرۆکی ئەو 
هەڵبژاردنە دەکات کە بەش���داری تێدا 
براکەیەوە  س���وکایەتی  بەهۆی  کردوە، 
بڕی���اری داوە ئ���ەوە دوا چونی بێت بۆ 

هەڵبژاردن لە ژیانیدا.
وتى: »بەو شێوەیه  ماڵەوە رێگەیان دام  
لەگەڵی���ان بچم بۆ دەنگدان کە خۆم بە 
نەخوێندەوار بناسێنم، به اڵم له  بنكه ى 
رێکخەری  ئ���ەوەی  بەهۆی  ده نگدانه كه  
ریز پێش���وتر هاوپۆلی خۆم بو و زانی 
م���ن خوێندەواریم هەی���ە، رێگه ى نه دا 

براكه م ده نگم بۆ ب���دات، ئەو کاتە زۆر 
دڵم خۆشبو وتم ئەوە منم دەنگی خۆم 

ئەگەیه نمە پەرلەمان!«.
بەاڵم ئەم هەس���تە خۆش���ەى )هێرۆ( 
زۆری نه خایان���د و براك���ه ى به وهۆیه ى 
نه یانهێش���توه  ئ���ه و ده نگی ب���ۆ بدات، 

نه یهێشتوه  خوشكه كه ى ده نگ بدات.
»رۆژی دەنگدان تێدەگەین کە ژن هێشتا 
لە الیەن بەش���ێک لە پیاوان وا تەماشا 
دەکرێ���ن کە ک���ەم ئەقڵ���ە و ناتوانێت 
تەنان���ەت نوێن���ەری خۆيش���ی دیاری 

بکات«. )راژان محه مەد( وادەڵێت.
ئه و ل���ە س���ێ هەڵبژاردنی راب���ردو دا 
کارمەندی کۆمیس���یۆنى هه ڵبژاردنه كان 
بوە له  بنكه كانى ده نگدان لە کەالر، بۆ 
ده ستبه سه راگرتنه ى  ئه م  چاره س���ه رى 
مافی ده نگدانى ژنان له الیه ن پیاوانه وه  
وای���ە  ده كات »باش���تر  پێش���نیازێك 
دەنگ���دەر  یاری���دەدەری  کۆمس���یۆن 
نەهێڵێت، چونکە ئەمە مۆتەکەی ژنانە 

لە رۆژی دەنگدان دا«.
رێکخ���راوە  دەکات  داواش  ه���ه روه ك 

ل���ە  هەبێ���ت  رۆڵی���ان  مەدەنی���ەکان 
ئەم  لەسەر  پیاوان  هۆش���یارکردنەوەی 

پرسە.
له كاتێك���دا ده س���تور و یاس���ا ماف���ی 
ده نگ���دان و هه ڵبژاردن���ى ب���ه  ژن���ان 
به خشیوه ، كه چى له الیه ن پیاوانه وه  ئه و 
مافه  زه وت ده كرێت، ئه مه ش پرسیاری 
ئ���ه وه  ده وروژێنێت: ئاخۆ به ش���داریی 
رەگ���ەزی مێ لە پرۆس���ەی هەڵبژاردن 
دا له  کوردس���تان نابێته  بەش���داریه كى 

روكه ش ؟

ئامانجم له  
خۆ پااڵوتنم، 

روبه ڕوبونه وه ى  
ستەمی دەسەاڵتە

به  خوێن و گیان 
له پێناو مافی 

ره واى گه له كه مان 
قوربانیمان داوە

بەو شێوەیه  ماڵەوە 
رێگەیان دام  
دەنگبدەم خۆم 
بە نەخوێندەوار 

بناسێنم
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دهرگاىمهكتهبكرایهوه...پشوىهاوینبڕایهوه
رێنماییه  گرنگه كان له باره ى یه كه م رۆژى منااڵن له  قوتابخانه 

◘ نه وژین، فاتمە جومعە

»کوڕەکەم ئەمساڵ دەچێتە پۆلی 
یەک، هەوڵمداوە لە کەشوهەوای 

قوتابخانە تێیبگەیه نم به وه ى چۆن 
رێز لەمامۆستا و هاوڕێکانی بگرێت، 

راستە مناڵەکەم نەخستوەتە باخچەی 
ساوایان، بەاڵم زۆرباش هەوڵم له  

په روه رده كردنى داوە«.

ئەمە وتەی )ئەژین عه بدوڵاڵ(ى ته مه ن 
30 س���اڵە،  كه  ئه مساڵ بۆ یه كه مجاره  
كوڕه  6 سااڵنه كه ى ده چێته  قوتابخانه .

 بەوپێی���ەی قوتابخان���ە دەبێتە ماڵی 
دوەم���ی قوتاب���ی و دیارتری���ن ئ���ه و 
ناوه ندانه ی���ه  ك���ه  لێ���وه ى پ���ه روه رده  
ده بێ���ت، بۆی���ه  گرنگییه ك���ى تایبه تى 
هه یه ، گرنگیه كه ش���ى به تایبه ت بۆ ئه و 
منااڵنه  زیاتره  كه  ئه مساڵ یه كه م ساڵی 

خوێندنیانه  و ده چنه  قوتابخانه .

دایكان ئاماژه  به وه ده كه ن، به  حه ماسێكى 
زۆره وه  چاوه ڕێی ئه م رۆژه یان كردوه .

ئه ژی���ن، ئاماژه ى به وه ك���رد كه  هه وڵی 
داوه  له م ماوه ی���ه ى رابردودا مناڵه كه ى 
ب���ۆ چون���ه  قوتابخان���ه  ئام���اده  بكات 
»هەوڵمداوه  پێش دەستپێکردنی ساڵی 
نوێ���ی خوێن���دن، کوڕەکەی ئاش���نای 

قوتابخانە بکه م و ئاماده ى بكه م«.
بەش���ێک لەو دایکانەی کە مناڵەکانیان 
قۆناغ���ی یەکەمی���ان بڕیوە ب���اس لە 

◘ نه وژین، ئاال عەزیز

»منااڵن لەدوای قۆناغی باخچەی 
ساوایان زۆر دەگۆڕێن، چونکە سەرەتا 

شارەزایی تەواویان نییە، بەاڵم کە 
دێنە باخچە الیەنی ژیری و کۆمەاڵیەتی 

و جەستەییان پەرەی پێ دەدرێت«. 
ئەمە قسەی مامۆستایەکی باخچەی 

ساوایانە کە ئەزمونى 11 ساڵى 
كاركردن له و بواره دا هه یه .

پێش ئه وه ى بچن���ه  قوتابخانه ، منااڵن 
قۆناغێك���ى تری���ان هه یه  ك���ه  قۆناغی 
باخچه ى س���اوایانه ، ئه م قۆناغه  وه كو 
ئاماده كاری���ی و راهێنانێك���ه  بۆ منااڵن 
بۆ ئ���ه وه ى قۆناغی چون���ه  قوتابخانه ، 
به  س���ه ره تایه كى باش���تره وه  ده س���ت 

پێبكه ن.
ئه گه رچی به شێكى به رچاوى خێزانه كان 
گرنگیی به م قۆناغه  ناده ن و مناڵه كانیان 
نانێرنه  باخچه  ، به اڵم مامۆس���تایان و چ 
ش���اره زایان و ته نانه ت ئ���ه و دایكانه ش 
كه  مناڵیان خس���توه ته  باخچه ، جه خت 
له وه  ده كه نه وه  ك���ه  بونى ئه م قۆناغه ، 
س���ودێكى زۆری بۆ مناڵ ده بێت و زوتر 

رایده هێنێت به  كه شى قوتابخانه.
روناک ئەحمەد، 34 س���اڵ، مامۆستای 
باخچەی س���اوایانە، بۆ )نەوژین( وتی: 
»مناڵەکان لەدوای قۆناغی باخچەوە زۆر 
دەگۆڕێن، الیەنی ژیریی و کۆمەاڵیەتی و 
جەس���تەییان پەرە ده سێنێت، هەروەها 
لەئاستی دوەمی باخچە دا پرۆگرام هەیە 
ب���ۆ فێرکردنیان بۆ ئه وه ى باخچە تەواو 
دەکەن کەسێکی تاڕادەیەک ئامادەکراو 

بن بۆ قۆناغی قوتابخانە«.

باخچەیساوایان...ئهوقۆناغهیخێزانهكانبهههندیوهرناگرن

کاریگ���ەری مامۆس���تا و كادیرانى ناو 
قوتابخانە دەکەن لەسەر رۆڵه كانیان.

»مناڵەکەم ئەمساڵ دەچێتە پۆلی دو، 
لە پۆلی یه كه م بەڕاس���تی مامۆس���تای 
ئەل���ف و ب���ێ زۆر ه���اوکاری دەکرد، 
هه رچه ن���د دۆخی ته ندروس���تى جێگیر 
نییه ، به اڵم وایانكرد كه  به  باش���ى ئه و 
پۆله  ببڕێت«. سارا حەمید، 29 ساڵ، 

وه هاى وت.
مامۆس���تایانیش جه خ���ت ل���ه و رایه ى 
ئه وان  ب���ه وه ى  )س���ارا( ده كه ن���ه وه ، 
ده توان���ن به  باش و خ���راپ كاریگه ریی 

به سه ر منااڵنه وه  جێبێڵن.
بەن���از محه م���ه د، زیاتر له  20 س���اڵه  
ب���ۆ )نەوژین(  بنه ڕه تیه ،  مامۆس���تای 
باس لە گرنگی هەڵسوکەوتی مامۆستا 
دەکات لەگەڵ ئه و منااڵنه ى تازه  ده چنه  

قوتابخانه .
وت���ى: »رەفتاری مامۆس���تا کاریگەری 
خ���ۆی هەی���ە بەوپێی���ە ئ���ەو منااڵنە 
سەرەتایانە، بۆیە دەبێت بە نەرمونیانی 

مامەڵەیان لەگەڵ دا بکرێت«.
ئه و مامۆس���تایه  به  گرنگیشی ده زانێت 
پێش قوتابخانه ، منااڵن قۆناغی باخچه ى 

ساوایان ته واو بكه ن.
هەندێک لە دایکان لەدەرەوە کاردەکەن، 

ئه م���ه ش تاڕاده ی���ه ك ئه ركیان���ى گران 
كردوه .

سەنا، نمونەی یه كێكه  له و دایکانه ، بۆ 
)نه وژی���ن( وتى: »کچەک���ەم هەرچەند 
لەباخچەی س���اوایان ب���وە، بەاڵم خۆم 
هەر ب���ەردەوام ش���تم فێ���ر دەکرد چ 
لەروی پیتەکان بێت یان ژمارە و شتى 

دیكه «.
وتیش���ی: »راستە قورس���ە هەم دایک 
بی���ت وهەم کاریش بکەی���ت، بەاڵم من 
هەوڵم���داوە ک���ە هاوس���ەنگی رابگرم 
و گرنگیەک���ی باش���یش بەمناڵەکان���م 

دەدەم«.
هه ندێك  كۆمه اڵیه تی���ش،  توێژه رێك���ى 
رێنمایی له باره ى شێوازى ده ستپێكردنى 
من���ااڵن ل���ه  یه كه م قۆناغ���ی خوێندنى 

ژیانیان، ده خاته ڕو.
ه���اوار ئیبراهی���م، م���اوەی 7 س���اڵە 
وەک توێ���ژەری ده رونى ل���ە یەکێک لە 
قوتابخانەکان���ی ک���ەالر کاردەکات. بۆ 
)نه وژین( وتى: »گرنگە مناڵ رابهێنرێت 
کە قوتابخانە تەنها ش���وێنی یاریکردن 
و هاوڕێیەت���ی نیی���ە، بەڵکو ش���وێنی 

فێربونە«.
ئاماژه ى به وه شكرد پێویسته  باوکانیش 
هاوش���انی دایکان یارمەتی مناڵەکانیان 

بدەن بۆ راهاتن له سه ر قوتابخانه .
ئ���ه و توێ���ژه ره  به ش���ێكى به رچ���اوى 
ئه س���تۆی  ده خات���ه   ئه ركه كانی���ش 
مامۆستایان، له وباره وه  وتى: »زۆرجار 
خ���ۆم مناڵمان لە البوە کە زۆر ش���تی 
بەئاسانی  نەیتوانیوە  تەنانەت  نەزانیوە 
بەس���ەر پلەکانەکانی قوتابخانەکەماندا 
سه ربكه وێت، ئێمە وەک هاوڕێ ئاگەداری 
بوی���ن و فێرمان ک���ردوە، لەبەرئەوەی 
هەمو ئەو منااڵن���ەی دێنە المان مەرج 
نییە چوبێتنە باخچەی س���اوایان، بۆیە 
دەبێت مامۆس���تایان وردتر و باش���تر 

مامەڵه یان لەگەڵ دا بكه ن«.

ئه و دایکانه ى ك���ه  مناڵیان له  باخچه ى 
ساوایانه ، هاوڕان له  گرنگیی ئه م قۆناغه  

بۆ فێربون و پێگه یشتنى مناڵ .
پەیمان ئیبراهیم، 31 س���اڵ، مناڵه كه ى 
ئێس���تا ل���ه  پۆلی دوه م���ى بنه ڕه تیه  و 
پێش���تر قۆناغی باخچه ى بینیوه . وتى: 
»کچەکەم زۆر شەرمن بو لەڕوی تێکەڵ 
ب���ون لەگەڵ دەوروبەر و قس���ەکردن و 
وه اڵمدانه وه وه ، بەاڵم کە ناردمە باخچە 
ب���ە رونی هەس���تم بەگۆڕان���کاری کرد 

تیایدا«.
دایکی )ئایە( پێیوایه  باخچەی ساوایان 
هاوکارێک���ی باش���ه  بۆ خێزان���ه كان لە 

پەروەردەکردنی مناڵ دا.
ج���وان س���اڵەح، )محەم���ەد(ی كوڕى 
له  باخچه ى س���اوایانه ، له ب���اره ى ئه م 
ئه زمونه وه  وتى: »کوڕەکەم پێشتر زۆر 
ش���ەرمن بو، بەاڵم کە ناردمە باخچەی 

ساوایان باشتر بوه «.
ئه م خاڵه ، مامۆس���تایانى قوتابخانه ش 
جه خت���ى لێده كه ن���ه وه ، ب���ه  راده یه ك 
ئه و منااڵن���ه ى باخچه یان ته واو كردوه ، 

ئاستیان باش و به رز تره .
ئاریان محەمەد، 27 س���اڵ، مامۆستاى 
بنه ڕه تى، بۆ )نەوژین( وتی: »جیاوازی 
زۆر هەیە لەنێ���وان ئەو منااڵنەی پێش 
قوتابخانە ئەزمونی باخچەی ساوایانیان 
ک���ردوە و ئەوان���ەی مناڵ���ی ماڵەوەن، 
ل���ەڕوی بیرکردنەوە و  ئه وانه ى باخچه  
هەڵس���وکەوت و قسەکردن و رێزگرتن و 
زیرەکیه وه  باشترن و ئه م جیاوازیه ش به  

رونى هه ستى پێده كرێت«.
س���ه رباری توان���اى فێرب���ون، به وته ى 

توێژه رێك له روى ده رونیش���ه وه  باخچه  
رۆڵی هه یه  له  جێگیر بونى كه س���ایه تى 
مناڵ دا، بۆیه  پێشنیاز ده كات دایكان و 

باوكان فه رامۆشی نه كه ن.
س���ەنگەر حەمید، توێ���ژه رى ده رونى، 
وت���ى: گەش���ەکردنی مێش���کی مناڵی 
بچوک بەشێوەیەکی دروست، پێویستی 
بەهاندانێک���ی تایبەت هەیە، بەپێی ئەو 
هاندانە گونجاوە دەتوانرێت گەش���ە بە 
ئاڕاستەکانی مێش���ک بدرێت و توانای 
س���ۆزداری و کۆمەاڵیەتی و هزرییەکانی 

پەرە پێبدات.
وتیش���ی: باخچ���ەی س���اوایان لەهەمو 
دنیادا بە »وێس���تگەی شەمەندەفەر« 
دەش���وبهێنرێت و پێیدەوترێ���ت یەکەم 
وێس���تگەی ژیان���ی م���رۆڤ، لەوێ���وە 
دەستپێدەکات،  ژیان  درێژی  گەشتێکی 
هەربۆیە زۆر گرنگە ئەو مرۆڤە بچوکەی 
ناو کۆمەڵگا لەیەکەم گەشتیدا کەسانی 
رێنیشاندەر و دڵس���ۆز و شارەزا پالنی 
تۆکمەی بۆ دابنێن تا ببێتە بناغەیەکی 

پتەو بۆ وێستگەکانی دیکەی ژیانی.

گرنگە مناڵ 
رابهێنرێت کە 

قوتابخانە شوێنی 
فێربونە

مناڵەکان 
لەدوای قۆناغی 
باخچەوە زۆر 

دەگۆڕێن
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◘ نه وژین، ئه حمه د حه مید

)خه اڵت( و )رۆزا( دو كچى 
رچكه شكێنن له  ده ربه ندیخان و جگه  
له وه ى لەبواری وەرزش دا چاالکن، 
كاریش ده كه ن و خاوه نی ئابورى 

سه ربه خۆى خۆیانن.

هه ن ئه و كچانه ى ك���ه  كاربكه ن یاخود 
په ره  به  تواناكانیان بده ن، به اڵم كه من 
ئه و كچانه ى هاوش���ێوه ى خه اڵت و رۆزا 
ه���ه م كاربكه ن و ه���ه م خه ونى بون به  
ئه ستێره یان هه بێت و تواناكانیان بره و 

پێبده ن.
خه اڵت عومه ر، كچه  الوێكى دانیش���توى 
قه زای ده ربه ندیخان���ه  و له گه ڵ ئه وه ى 
یاریزان���ی ی���ارى باله ی���ه ، كارده كات و 
خاوه ن كارى خۆیه ت���ى. له مباریه وه  بۆ 
)نه وژین( ده ڵێت: »حەز و ئارەزوم بۆ 
کارکردن هەوڵدانێكه  بۆ ش���کاندنی ئەو 
بەربەس���تەی کە  تائێس���تا  بەشێکی 
کەم لە ئافرەتانی سنوری دەربەندیخان 

توانیویانە بیشکێنن«.
ده شڵێت: »ده مه وێت سەرنجی کەسانی 
دیکە رابکێشم بەالی ئەو کارەی دەیکەم 
و کۆمەڵگا لەو سنوری توندییە دەربێنم 
کە تائێس���تا ده رفه ت���ى كار بە ئافرەت 

نادات«.
زۆرجار ئافره تان خه ون خولیایان هه یه  
و هه ندێكجار كۆمه ڵكه  به  رێگر ده بینن 
له ب���ه رده م خه ونه كانی���ان، هه ندێك���ى 
دیكه شیان ده ڵێن خێزانه كانیان رێگره ، 
ب���ه اڵم )خ���ه اڵت( پێچه وانه ی���ه  له گه ڵ 
ئه و دو رای���ه  و جه ختى له وه كردوه  كه  

خێزانه كه ى پشتگیری ئه ون.
وت���ى: »خێزانەک���ەم جگ���ە ل���ەوەی 
پاڵشتمن ، هاوکارییەکی باشی مادی و 
مەعنەویشم دەکەن بۆهەرکارێک بمەوێت 

ئەنجامی بدەم«.
جه ختیش���یكرده وه : »ه���ەر کارێک کە 

◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

هه تا پێش چه ند ساڵێك، ئه گه ر 
)نه سرین( بیویستایه  وه كو ئێستا 

له  فرۆشگایه ك دا كار بكات و 
به شدار بێت له  دابینكردنى بژێویی 

خۆی و خێزانه كه ى، ئه وا ره نگه  
رێگریی زۆری بۆ دروست ببوایه  و 

له پێش هه موشیانه وه  هاوسه ره كه ى 
نه یهێشتایه ، به اڵم ئێستا ئه و ماوه ى 

زیاتر له  دو ساڵه  كارده كات و له مه شدا 
هاوسه ره كه ى پاڵپشتی سه ره كیه تى.

ماوه ى چه ند س���اڵێكه  ل���ه  بازاڕه كانى 

گه رمی���ان ژماره یه كى به رچ���اوی ژنان 
روی���ان ل���ه  كاركردن ك���ردوه ، ئه مه ش 
له كاتێكدا پێشوتر كاركردنیان له كه رتى 
تایب���ه ت دا زۆر س���نوردار ب���و، ژنان 
پش���تگیریی  ئه گه ر  به وه ده كه ن  ئاماژه  
و پاڵپشتیی پیاوان نه بوایه ، قورس بو 

بتوانن سه ركه وتو بن له م كاره یان.
نەسرین حەسەن، 28 ساڵ، کە کار لە 
فرۆشگایەکی تایبەت بە ئافرەتان دەکات، 
»هاوس���ەرەکەم  وتی:  )نەوژی���ن(  بۆ 
هاوکارێکی باشمە لە کارەکەمدا و هیچ 

رێگریەکم لێ ناکات«.
باس له وه ش ده كات كه  هاوس���ه ره كه ى 
كاركردنى  ده رفه ت���ى  به ته نی���ا  ن���ه ك 

پێداوه ، به ڵكو هانده ریشی بوه ، ئه مه ش 
وایك���ردوه  ك���ه  بتوانێ���ت كاره كه ى به  

ئاسانتر ئه نجام بدات.
وتى: »هاوسه ره كه م پشتگیریم دەکات، 
هانی زیاترم دەدات بۆ ئەوەی بەردەوام 

بم لەکارەکەمدا«.
ئه گه ر ژنان له الیه ن هاوس���ه ره كانیانه وه  
پش���تیوانیی بكرێ���ن له  كارك���ردن دا، 
ئه وا كچان باوك و دایك به  پاڵپش���تیی 

سه ره كیی ده زانن.
 )جوان( یەکێکە ل���ە کچانى كاركه رى 
ك���ه الر، تاوەک���و ئێس���تا ل���ه  چەندین 
شوێنكار و بوارى جیاوازدا كاریكردوه ، 
کۆتا کاریش���ی دروستکردن و فرۆشتنی 

لهپشتههرژنێكىئیشكهرهوهپیاوێكىپشتیوانههیه

ئەنجام���ی ب���دەم ئەگ���ەر قەناعەت بە 
مێشکی خۆم و بیرکردنەوە و تێڕوانینی 
ماڵەوەمان بکات،  گرنگ نیە کۆمەڵگە 
چی دەڵێن، من بۆیە ئەو شتانە ئەنجام 
دەدەم هه تا بەربەس���ت بش���کێنم نەک 

ترسان لەقسە و باسی کۆمەڵگا«.
)خه اڵت( و )رۆزا( پێكه وه  له  دوكانێكى 
فرۆشتنى جلوبه رگ دا كارده كه ن ئه وه ش 
ده خه ن���ه ڕو كاركردنه كه یان وایلێكردون 

به سه ر ئاسته نگى دیكه شدا زاڵ بن.
ق���ه زای  دانش���توى  ن���ورى،  رۆزا 
ده ربه ندیخان���ه ، ب���ۆ )نه وژین( باس له  
ده س���تپێكى كاركردنى تا ئێستا ده كات 
و ده ڵێت: »نزیکەی 8 مانگە سەرقاڵی 
کارکردنم تا ئێستە زۆر باش و ئاسودەم، 

كارکردن بۆ ئافرەت گرنگە«.
رۆزا، كاكردن ده به ستێته وه  به  ئازادییه وه  
و ده ڵێت: كاركردن جگه  له وه ى بژێوى 
ژی���ان دابی���ن ده كات و ده بیته  خاوه ن 
ئابوریه ك���ى تایبه ت به  خ���ۆت، ئازادی 

زیاتریشت پێ ده به خشێت.
ئ���ه و پێیوای���ه  ده بێت ژن���ان هاوكارى 
یه كترب���ن  ب���ۆ ئاس���انکاریی زیاتر و 

بەڕێوەبردنی ئیشوكاره كانیان.
ده ڵێ���ت: »كارك���ردن رێگ���ه ى ژیانی 

نه گرت���وم ، به ڵكو كاره كانى بۆ ئاس���ان 
كردوم«.

)خ���ه اڵت( و )رۆزا( ه���اوڕان له س���ه ر 
ئه وه ى ژنان پێویس���ته  ده س���تبه ردارى 

خه ونه كانیان نه بن و ببنه  خاوه ن كارى 
خۆی���ان، بۆ ئه وه ى له و رێگه یه وه  هه وڵ 
بۆ به  ده ستهێنانی خواست و مافه كانى 

دیكه یان بده ن.

ئه وان به  گه شبینیه كى زۆره وه  ده یانوت: 
»ئافرەتان هاوش���انی پی���اوان توانای 
بەڕێوەبردنی زۆرێک لەکارەکانیان هەیە 

و رەنگە باشتریش بن«.

بۆنە لە دوکانێکی جوانكاریی تایبەت بە 
ژنان، پێیوایە کە پێویستە کچان خۆیان 
بۆ خێزانەکەیان بس���ەلمێنن کە توانای 

کارکردنیان هەیە.
جوان محەمه د، 27 س���اڵ، س���ەبارەت 
بە كاركردن���ى وتى: »من ماوه ی چه ند 
ساڵێكه  كارده كه م و رێگریه كى ئه وتۆم 
بۆ دروس���ت نه بوه ، سه ره تا تاڕاده یه ك 
ئاس���ان نه ب���و، ب���ه اڵم توانی���م خۆم 

بسه لمێنم«.
س���ه باره ت ب���ه  دروس���تبونی رێگری و 
لەالی���ەن خێزانەکەی���ەوە،  ئاس���تەنگ 
دەڵێ���ت: »باوک���م هی���چ کات رێگرم 
نەبوە کە کاربک���ەم، بەڵکو هاوکارێکی 
باشمە، دایکیشم لەباوکم زیاتر پشتگری 
کردوم هاندەرێکی باش���م بوە بۆ ئەوەی 

لەکارەکەمدا سەرکەوتوبم«.
بەشێک لەو پیاوانی کە رێگە بەکارکردنی 
کچ و ژنەکانیان دەدەن هۆکارەکەی بۆ 
هەبونی متمانە ب���ە توانای کارکردن و 

متمانەی تەواویان بەخێزانەکەیانە.
یاسین رەفیق، کە ژنەکەی لەدەرەوەی 
ماڵ���ه وه  كار ده كات، بۆ )نەوژین( دوا: 

»بەوپەی متمان���ەوە رێگە بەکارکردنی 
هاوسەرەکەم دەدەم و زۆرێک لەرۆژەکان 
خ���ۆم دەیگەیەنمەس���ەر کار، چونک���ە 
ئافرەتیش وەک پیاو مافی ئەوەی هەیە 
کار ب���کات و ببێت بە خ���اوەن ئابوری 

سەربەخۆی خۆی«.
محەمەد، ماوەی چەند ساڵێکە کچەکەی 
لەدەرەوەی ماڵه وه  کار دەکات، رایوایە 
کە ئابوری س���ەربەخۆ لەالیەن ژنانەوە، 
وای���ان لێ���دەکات زیات���ر مافه کەکانی 
خۆیان زیاتر دەستەبەر بکەن، دەڵێت: 
»کچەکەم لەدەرەوە کار دەکات، زۆریش 
دڵخۆشم بەکارکردنی و متمانەی تەواوم 

پێیەتی«.
»متمان���ه «، ئه و خاڵه ی���ه  كه  )جوان(
یش جه ختی لێده كات���ه وه  و به  كرۆكی 

رێگه دان به  كاركردنى ژنانی ده زانێت.
وتى: ئه گه ر ژن���ان متمانه یان به خۆیان 
هه بێ���ت و بتوان���ن ب���ۆ خێزانەکەیان 
بسەلمێنن کە توانای کارکردنیان هەیە 
و سه ركه وتون، ئه وا بێگومان ئه وانیش 
پاڵپشتییان ده كه ن و ناتوانن رێگرییه كى 

ئه وتۆیان بۆ دروست بكه ن.

هاوسه ره كه م هانی 
زیاترم دەدات بۆ 
ئەوەی بەردەوام 
بم لەکارەکەمدا

بەوپەڕی متمانەوە 
رێگە بەکارکردنی 

هاوسەرەکەم 
دەدەم

ژنان پێویسته  
ده ستبه ردارى 

خه ونه كانیان نه بن 
و ببنه  خاوه ن كارى 

خۆیان
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

كه  ناوى »باوه ژن« دێنین، زۆربه مان 
بیرمان بۆ چه وساندنه وه  و زوڵم 

ده چێت و ئه و وته  باڵوه مان بیردێته وه  
كه  ناونیشانى درامایه كى كۆنی 

كوردیشه  كه  ده ڵێت: »باوه ژن خوا 
ناناسێت«، له كاتێكدا وه كو خودی 

ئه و كچانه  باسی ده كه ن كه  باوه ژنیان 
هه یه ، مه رج نیه  هه مو جارێك ئه مه  
راست بێت، توێژه رێكیش رایوایه  كه  

به دحاڵیبون رۆڵی هه یه  له  دروستبونى 
كێشه  له نێوان كچان و زڕدایكه كانیان 

دا.

ئاورنگ محه مه د، 19 س���اڵ، خوێندكار، 
دایكی كۆچی دوایی ك���ردوه و باوه ژنى 
هه یه . ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: »باوه ژنم 
هی���چ جیاوازیەک���ی نیە لەگ���ەڵ دایکم 
ئەش���توانم بڵێم لە دایکیش���م باشترە، 
چونكه  س���ۆز و خۆشه ویس���تى زۆری 
پێداوم، ته نانه ت ئیشەکانی رۆژانەم ئەو 
دەیکات ئه گه ر من خوێندن یان شتێکم 

هەبێت«.
وتیش���ى: باوەژن���م خوێندن���ی زیاد لە 
پێویس���ت ب���ۆ ئاس���ان ک���ردوم و زۆر 
پاڵپشتمە، به  جۆرێك یارمه تیم ده دات 
و خۆشه ویس���تى پێ���داوم هی���چ كات 
نه یهێشتوه  هه ست به وه  بكه م كه  دایكمم 

له  ده ست داوه .
ئه و كچه  نایشارێته وه  هه ندێكجار کێشە 
و ده مه قاڵه یان ده بێت له گه ڵ باوه ژنى، 
به اڵم ئ���ه وه  ب���ه  حاڵەتێکی ئاس���ایی 
ده زانێ���ت »وه ك هه مو ك���چ و دایكێك 

واین«.
به  پێچه وانه ى ئاورنگ، به شێكى تر له و 
كچانه ى دایكیان له ده س���تداوه ، باوه ژن 
به  هۆكارێكى خراپبونى دۆخی ژیانیان 

ده زانن.
س���انا، 15 س���اڵ، ن���اوى خ���وازراوى 
كچێك���ى گه رمیانه ، له گ���ه ڵ ناوهێنانى 
دایكى  ل���ه  ناكاو به ده نگى به رز گریا و 
بۆ )نه وژین( دواو وتى: »به گه یش���تنى 

باوه ژن خوا ناناسێت؟

باوه ژنم ده رگاى دۆزه خ بۆ من و براكه م 
وااڵبو، باوه ژنم به بیانو و بۆڵه  كێش���ه ى 
بۆم دروس���ت ده كرد، به وهۆیه ش باوكم 
به  من و براكه م���ى وت گه ر پێم بكرایا 

فڕێتانم ده دا«.
وتیشى: باوه ژنم توندوتیژى زۆر ده كرد 
به رامب���ه رم، بوختى پێده كردم، باوكمى 
هاندا ت���ا له  قوتابخان���ه  ده رم بكات و 

كردیشى.
ئه و كچه  باس له وه  ده كات هه ر باوه ژنى 
هۆكار بوه  ل���ه وه ى باوكی به  مناڵی له  
ئامۆزایه كى ماره  بكات ئه گه رچی رازیی 

نه بوه .
به ڕێوه به رایه ت���ى  به ڕێوب���ه رى 
خێزانى  توندوتیژى  به ره نگاربون���ه وه ى 
داتایه كى  هی���چ  ئه گه رچی  گه رمی���ان، 
له ب���اره ى كێش���ه ی نێ���وان كچ���ان و 
باوه ژنه كانیان  له به رده س���ت نییه ، به اڵم 
ئاماژه  به وه  ده كات زۆرجار كچان له الیه ن 

باوه ژنه كانیانه وه  ده چه وسێنرێنه وه .
عه قی���د له میعه  محه مه د، ده ڵێت: »ئه و 
به رامبه رده كرێت  توندوتیژیان  منااڵنه ى 
له الی���ه ن زر دایكیان���ه وه ، نای���ه ن الى 
ئێمه  س���كااڵ بكه ن، به هۆى ئه وه ى یان 
ته مه نیان مناڵه  و نازانن، یان كه س���ێك 

نی���ه  هاوكاری���ان بێ���ت و بیانپارێزێت، 
بۆیه  ئه م ج���ۆره  بابه ته  ب���ه  داخراوى 

ده مێنێته وه «.
وتیش���ى: ئ���ه وه ى كه  ئێم���ه  ده توانین 
بیكه ین پێدان���ى رێنماییه  به  هاواڵتیان 
له  رێگه ى كۆڕ و س���یمیناره وه ، به وه ى 
رێ���زى یه كتر بگ���رن و ماف���ی یه كدی 

پێشێل نه كه ن.
له  كۆمه ڵگاى كوردیدا كه  ناوى باوه ژن 
ده هێنرێت راسته وخۆ تابلۆیه كى ترسناك 
دێت���ه  پێش چ���او، ه���ۆكارى ئه مه ش 
به دحاڵیی بون و له  یه ك نه گه یش���تنه . 

ئه مه  به  وته ى توێژه رێك.
س���ه نگه ر حه مید، توێ���ژه رى ده رونى، 
ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێ���ت: »بێگومان له 
 ده ستدانى سۆزی دایكایه تى بۆشاییه كى 
گ���ه وره ب���ۆ من���اڵ دروس���تده كات و 
پڕكردنه وه ى مه حاڵه  له  الیه ن كه سانى 
دیكه وه،  بۆیه  زۆرج���ار ئه و باوه ژنانه ى 
كه دێنه  نێو ژیانى تێگه شتنێكى ته واویان 
نییه و ناتوانن وه ك پێویست سۆز بده ن 
به و كچانه ، یان ئه و كچانه  ئه و سۆزه ى 
پێیان ده درێت به  كه م ده زانن، ئه مه ش 
وا ده كات كچ���ان كاریگه رى ده رونى له  

سه ریان زۆر بێت«.

باوه ژنم توندوتیژى 
زۆر ده كرد 
به رامبه رم

باوه ژنم هیچ 
جیاوازیەکی نیە 
لەگەڵ دایکم 

كاریان ده وێت كه چى روبه ڕوى گێچه ڵپێكردن ده بنه وه 
◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

»بەرەبەیان بو رۆشتم بۆ سه ر کار، 
ئه و رۆژه  خاوەن کارەکەم نامۆیانه  

هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکردم، خۆمم 
بینیه وه  له به رده م گێچه ڵپێكردنى و 
داوایكرد كه  له گه ڵی رێكبكه وم، كه  

به توندى ره دم كرده وه  و رازیی نه بوم، 
له كاره كه  ده ریكردم«.

گێچه ڵپێكردن »تح���رش«، له  دونیای 
كاردا حاڵه تێك���ى ناس���راوه ، كاتێ���ك 
هه ندێك ل���ه  ژنان له ش���وێنكاره كانیان 
دا روب���ه ڕوى گێچه ڵ ده بن���ه وه  له الیه ن 
به ڕێوبه ره كانیان���ه وه ،  و  كار  خ���اوه ن 
له گه ڵ زیادبونى ژماره ى ژنانى ئیشكه ر 
له وه   باس  هه ندێكی���ان  له گه رمیانیش، 
ئ���ه م حاڵه ته   ده كه ن ك���ه  روب���ه ڕوى 

بونه ته وه .
ئ���ەو ژن���ەی ك���ه  راپۆرته كه م���ان به  
ده س���تپێكرد،  ئ���ه و  گێڕانه وه كان���ى 
چیرۆک���ی  ورده كاری���ی  بەمش���ێوەیە 
)نەوژی���ن(  ب���ۆ  گێچەڵپێکردنەک���ەی 
گێڕایه وه : »ئه و به یانیه  خاوه نكاره كه م 
ب���ۆ ئ���ه وه ى م���ن رازیی ب���كات، وتى 
پاره یه كى باش���ت پێده ده م و  كرێكه ت 
زی���اد ده كه م، به اڵم كه  من رازیی نه بوم 
و به رپه رچ���م دایه وه ، ئ���ه و له  كاره كه  

ده ریكردم«.
)ش(، هێن���دە بە روداوەک���ە کاریگەر 
ب���و وەک ئ���ەوەى ئێس���تا رویدابێت، 
بەدڵتەنگی���ەوە وت���ی: »م���ن خاوەنی 
م���اڵ و مناڵ���م، ویس���تم ب���ه  كارێكى 
ش���ه رافه تمه ندانه  به ش���داریی بكه م له  
كه چى  خێزانه كه م،  بژێویی  دابینكردنى 

روبه ڕوى ئه و چاره نوسه  كرامه وه «.
هاوشێوه ى ئه و ژنه ، ژنانى تری كرێكار 
ه���ه ن كه  له  كاتى كاركردن دا روبه ڕوى 
ئه م���ه ش  بونه ت���ه وه ،  گێچه ڵپێك���ردن 
وایكردوه  واز له  كاركردن له و شوێنكاره  

بێنن.
س، ژنێكى تره  ك���ه  گێچه ڵی پێكراوه ، 
بۆ )نه وژین( وت���ى: »خاوەن کارەکەم 
بۆ ئه وه ى من رازیی ب���كات، ئاماده یی 
خۆی پیش���اندا كه  بڕێك���ى زۆر پاره م 
پێبدات، به اڵم من ن���ه ك هه ر داواكه یم 
ره د كرده وه ، به ڵكو وازیشم له  كاركردن 

له و شوێنه  هێنا«.
ئه مجۆره  ده س���تدرێژیه  بۆس���ه ر ژنان، 
واده كات تێڕوانینی���ان ب���ۆ كارك���ردن 
بگۆڕێ���ت و متمانه ی���ان به  پی���اوان و 

شوێنكاره كان نه مێنێت.
س، پشتڕاس���تى ئه م بۆچونه ى كرده وه  
و وت���ى: »بەه���ۆی لەدەس���ت دان���ی 
چیتر  کارەکان  بەخ���اوەن  متمانەکردن 

بەدوای کاردا نەگەڕام«.
پ، كه  كچێكى ده رچوى زانكۆیه ، ئاماژه  
به وه ده كات كه  كاركردنى زۆر له به رچاو 
چه ندجارێك  كاتێ���ك  ئه ویش  كه وتوه ، 
هه ستیكردوه  ئه و شوێنانه ى ده یانه وێت 

كاری پێبده ن، مه رامی دیكه یان هه یه .
ئ���ه و كچه  نمونه ى ئه وه  ده گێڕێته وه  كه  
خاوه نكارێك وه ك ئه وه ى بیه وێت ژوانى 
له گه ڵ ببه س���تێ، وتویه تى له  پاركێك 

چاوپێكه وتنى له گه ڵ ده كات بۆ پێدانى 
كاره كه ى.

کارزان فوئاد، توێژەری ده رونى، جه خت 
له  زیانه كانى گێچه ڵپێكردن ده كاته وه  و 
بۆ )نەوژین( وتی: »کەسی گێچەڵپێکراو 
و  له ده س���تده دات  دەرونی  جێگیری���ی 
هه وڵ  بارودۆخ���ەش  ئ���ەو  تێپەراندنی 
و ته ق���ه الی زۆری ده وێ���ت بەئامانجی 

گەڕانەوەی متمانەبەخۆبونى«.
ئه وه ى مای���ه ى تێبینیه  ئه وه یه  كه  ئه م 
حاڵه ت���ه  كه  به پێی یاس���ا و بنه ماكانى 
مافی مرۆڤ تاوانه ، كه چى قوربانیه كانى 

بێده نگیی له باره وه  ده كه ن.
سه باح محه مه د، پارێزه ر، بۆ )نەوژین(ى 
رونكرده وه  كه  به پێی یاسا گێچه ڵپێكردن 
تاوانه  و سزای له سه ره  »بەپێی مادەی 
400ی کاری بێ ش���ەرمیی له  یاس���ای 
س���زادانی عێراق���ی، کەس���ی تاوانبار 
س���زادەدرێت بەبەندکردن کە ماوه كه ى 

زیاتر نەبێت لە ساڵێک«.
ب���ه اڵم وادیاره  ئ���ه وه ى واده كات ژنانى 
گێچه ڵپێكراو سكااڵ تۆمار نه كه ن، یاسا 

نییه ، به ڵكو باره  كۆمه اڵیه تیه كه یه .
س، له ب���اره ى هۆكاری بێده نگ بونی له  

ئاست ئه م تاوانه ، وتى: »لەترسی باوک 
و كه سوكارم نەمتوانی سکااڵ تۆماربکەم، 

چونكه  منى زیاتر پێده شكا«.
به ڕێوبه رایه ت���ى  بەرێوب���ەری 
بەرەنگاربون���ەوەی توندوتیژیی خێزانی 
لە گەرمیانی���ش، ئاماژه  به وه ده كات كه  
ژنانى گێچه ڵپێكراو له  ترس���ی كۆمه ڵگا 

ناتوانن سكااڵ تۆمار بكه ن.
)نه وژی���ن(  ب���ۆ  محەم���ەد،  لەمیع���ە 
ك���ه س  »تائێس���تا  جه ختیك���رده وه : 
س���كااڵیه كى له و ش���ێوه یه ى له ال تۆمار 

نه كردوین«.

کەسی 
گێچەڵپێکراو 

جێگیریی دەرونی 
له ده ستده دات
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خوێنهرىژنىزۆرووهرگێڕیكهم

ههیفازهنگهنه..ئهوژنهىئازاروهیواپێكهوهكۆدهكاتهوه

◘ نه وژین، شانۆ ئیسماعیل

ئه گه ر هه ندێك به  گله یی بن له وه ى 
ژماره ى خوێنه رى ژن كه مه ، ئه وا 
ره وشه كه  بۆ كارى »وه رگێڕان« 
قورستر ده بێته وه ، به شێوه یه ك 

له گه رمیان دا ژماره ى ژنانى وه رگێڕ 
زۆر كه من، هه ندێكیان خودى ژنان 
به هۆكار ده زانن، هه ندێكى تریشیان 

نه بونى پاڵپشتیی.

وه رگێڕان، ئیتر هی ده قی ئه ده بی بێت 
یان ده قی دیكه ، له ئێس���تادا بره وێكى 
زۆری هه یه  و زۆر وه رگێڕ دروس���ت بون 
ته نانه ت له  گه رمیانیش دا، به اڵم ئه وه ى 
تێبینی ده كرێت ژماره ى ژنان و كچانى 
وه رگێڕ ل���ه  ده ڤه ره ك���ه دا، زۆر كه م و 

سنوداره .
هه ندێك له  كچان ئاماژه  به وه ده كه ن كه  

بۆ ئه وه ى ببن به  وه رگێڕ، پاڵپشتیه كى 
ئه وتۆیان نییه .

کانی محه م���ه د، 27 س���اڵ، ده رچوى 
زانكۆ، ئاماژه  به وه ده كات كه  وەرگێڕان 
ه���ەر ئەوە نیە زمان بزانیت و دەس���ت 
بکەی بە وەرگێڕانى وشە بە وشە، به ڵكو 
ئامانەتە له  گواس���تنه وه ى مه به ست و 

ماناى نوسه ر.
باس له وه ش ده كات ئه م پرۆسه  ورده ، 
پێویستی به  شاره زابون هه یه  له  كه لتور 
و زمانى ئه و ده قه ى لێی وه رده گێڕی و 
ئه و ده قه یشی كه  بۆی وه رده گێڕی، بۆ 
ئه م مه به سته ش پێیوایه  ده رفه تى ژنان 

له م روه وه  كه مه .
هه ندێك���ى دیك���ه  ل���ه  كچ���ان ئاماژه  
به وه ده ك���ه ن ن���ه ك ده رفه تی���ان ب���ۆ 
ناڕه خس���ێنرێت، به ڵك���و رێگریش���یان 

لێده كرێت.
ئاالن محه م���ه د، 26 س���اڵ، دەرچوی 

زانك���ۆ، باس ل���ه  س���ه ربورده ى خۆی 
ده كات ل���ه و روه وه : »کە خوێندکاربوم 
لە قۆناغی ئامادەیی حەز و ئارەزوم لە 
وەرگێران بو، کورتە چیرۆکم وەرده گێڕا 
و ویس���تم لەو بوارەدا کار بکەم، بەاڵم 
رێگری���م لێکرا و ئەو حەزەم لە ناخم دا 

خنکاند«.
هه ندێك���ى تری���ش له  كچ���ان بۆیه  له و 
بواره وه  دورن، چونكه  ده رفه تى كاریان 

بۆ فه راهه م ناكات.
ئەڤین نەجمەدین، 22 س���اڵ، دەرچوی 
زانک���ۆ، دەڵێ���ت: »بە داخ���ەوە هەلی 
کار لە ب���واری وەرگێڕان دا کەمە و بە 

زەحمەت دەست دەکەوێت«.
سێوە مه جید، 22 س���اڵ، خوێندكارى 
زانكۆ، ئاماژه  ب���ه وه ده كات كه  توانا و 
بەهرەی وەرگێڕان ل���ە خۆى دا به دیی 
ده كات و ده یه وێ���ت دوای ت���ەواو بونی 
زانکۆ، کاری وەرگێڕانی فیلم و چیرۆک 

◘ نه وژین، ئاشتى کەمال

ئه و به ته نیا گه وره  ئه دیبێكى 
عێراقی، یان یه كێك له  وه فادارترین 
تێكۆشه رانى ئازادیی ئه و نیشتمانه  

نییه ، بە تەنها چاالکوانێکی 
کۆمەاڵیەتی وئامادە باشێکیی هەمو 
کێشەکانی واڵتەکەی نییە، به ڵكو 
ئه و له  سه روى ئه مانه وه ، یه كێكه  

له  روخساره  دیاره كانى عێراق، ئه و 
له كاتێكدا تابلۆی ئازاره كانى عێراق 
وێنا ده كات و ناونیشانى تاڵیه كانی 

به رجه سته  ده كات، له هه مان كاتیش دا 
سرودی هیوا ده چڕێت .

به م ده ربڕینه ى س���ه ره وه، پێگه ى »ئی 
كوت���ب«ى عه ره بی، وه س���فی )هه یفا 
زه نگه نه(  ده كات. ئه و ژنێكه  س���ااڵنێكه  
له رێگه ى نوسین به  زمانه كانى عه ره بی 
و ئینگلیزیی، ئاماده گیی هه یه  له  پرس 
و بابه ته كان���ى په یوه س���ت به  عێراق و 

رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست و جیهان.
هەیفا زەنگەنە، لە دایکبوی ساڵی 1950ى 
شاری بەغدایه . نوسەر و رۆماننوسێكى 
به  ره گه ز كورده ، جارجاریش كاتێك نه  
نوسین و نه  رۆمان كۆمه كى ناكه ن، ئه وا 
به  فڵچه كه ى ده ستى تابلۆ ده كێشێت و 
كۆژانه كانى خ���ۆی و ده وروبه رى ره نگ 

ده كات.
له و ش���اره ى لێوه ى هاتوه ت���ه  دونیاوه  
زانک���ۆی تەواو کردوە و س���اڵی 197٤ 
بڕوانامەی دەرمانسازیی بەدەستهێناوە.

پێ���ش ده رچونى له  زانك���ۆ، به  راڕه وه  
تاری���ك و تۆقێنه ره كان���ى زین���دان دا 

گوزه رى ك���ردوه ، وه ك ئه وه ى قه ده رى 
هه مو ئازادیخوازان و داهێنه رانى عێراق 
وه ه���ا بوبێت، كه  ی���ان ده بێت تااڵوى 
زیندان بچێژن، یان په ڕاگه نده ى واڵتان 

بن.
پاش ده رچونى له  زانكۆ، گه ش���تى بۆ 
سوریا و لوبنان کردوە و لە رێخراوێکی 
یەکەی  بەڕێوەبەری  ئیشی  فەڵەستینی 
دەرمانس���ازیی کردوە. دواتر لە ساڵی 

1976 چوەتە بەریتانیا.
ئێستا نوس���ەرە لە چەندین رۆژنامە و 
گۆڤاری عەرەبی و ئینگلیزی، هەروەها 
بەشداری دەکات لەو پێشانگایانەی کە 

پەیوەندییان بە واڵتەکەیەوە هەیە.
ئه و تاوێك وه كو نوسەر ده رده كه وێت، 
تاوێكی���ش وه كو رۆماننوس، س���اتێك 
ت���ر  س���اتێكى  و  ده بێ���ت  وانه بێ���ژ 
خۆپیش���انده ر، ده مێك قسه كه ر و زۆر 
ده می تریش گوێگر، هه مو ئه مانه ش له  

خه مى ئازادیی دا ده كات.
ئه زمونى ئه و له  كۆژانه كانى ژیانى خۆی 
و هاونیش���تمانیه كانى، هه روه ه���ا ئه و 
ئاواره ی���ه ى بینیویه تى و ئه و تێكه ڵیه ى 
فه ڵه س���تین  دۆزی  له گ���ه ڵ  هه یب���وه  
دا، كۆمه ك���ی ك���ردوه  به وه ى ئاس���ۆی 
نوس���ینه كانى فراوانتر بێت، نه ك هه ر 
له س���ه ر عێراق، به ڵكو له س���ه ر خه مه  
سیاسی و جڤاكیه كانى تریش وه ستاوه 

 و ده وه ستێت.

به اڵم  ك���ورده ،  ئه گه رچ���ی  )هه یف���ا( 
به وهۆیه ى به  زمانى عه ره بی خوێندویه تى 
و ژینگه كه ى دابڕاو بوه  له  ئاش���نابون و 
پێگه یشتن به  ئه ده بیاتى كوردیی، بۆیه  
به  كوردیی نانوسێت، ره نگه  هه ر ئه مه ش 
ه���ۆكار بێت بۆ ئه وه ى له  كوردس���تان 
دا ناس���راویی ئه و س���نودار بێت. به اڵم 
ئه م���ه  واینه كردوه  دابڕاو بێت له  ئازارى 
میله ته ك���ه ى، به ڵكو رۆمانه كه ى به ناوى 
»هه ڵه بج���ه «، یه كێك له  س���ه ره تایی 

ترین ئه و تێكسته  ئه ده بیانه ن كه  باس 
له  كۆژانى گه لی كوردستان ده كه ن.

ئه و زۆر نوس���ین و به رهه مى چاپكراوى 
هه یه ، لێره دا هه ندێكى ده خه ینه  رو:

- هه ڵه بجه ، 1989
- ماڵی مێرولە 1996

- دور تر لەوەی کە دەبینین 1997
- شتێکی تر و هەندێک چیرۆک 1999

- کلیلەکانی شار 2000
- له هەیوانى یادەوه 2006

ل���ه وه ى »نازانم  بکات، ب���ه اڵم دودڵه  
لەم بوارەدا هەلم بۆ دەڕەخس���ێت یان 

نا؟«.
له به رامب���ه ردا، كچانێكى دیكه  هه ن كه  
وه رگێڕان ده ك���ه ن، ئۆباڵه كه ى ده خه نه  
ئه ستۆی خودی كچان و پێیانوایه  ئه گه ر 
ئه وه نده   رێگری���ه كان  بیانه وێت،  ئه وان 

كاریگه ر نین.
س���ارا رەحم���ان، س���ه رباری ئ���ه وه ى 
خوێندكارى ماس���تەره ، ه���اوكات وه كو 

كارێكى الوه كیش وه رگێڕانى كردوه .
ده ڵێت: »پێموایە ژنان ئەگەر بیانەوێت 

ببنە وەرگێڕ، ئەوا دەتوانن«.
ئەژی���ن باجەاڵن، كه  یه كێك���ه  له  كچه  
وه رگێڕه  دیاره كان���ى گه رمیان و له زۆر 
باڵوك���راوه  و پێگ���ه ى ئیلیكترۆن���ی دا 
وه رگێڕانه كان���ى باڵو ده كاته وه ، هاوڕایه  

له گه ڵ بۆچونه كه ى )سارا( دا.
وت���ى: »ئەگەر کچان خۆی���ان حەزیان 
لە وەرگێ���ڕان بێت و زمان���ی تر بزانن 
و ش���ارەزای بنەماکانی وەرگێڕان بن و 
شارەزایەکی باشیان بێت لەو بوارەی کە 
دەیانەوێت وەرگێڕان���ی بۆ بکەن، ئەوە 

وەرگێڕان باشترین پیشەیە بۆیان«.
گۆڤاری ئیلیان، گۆڤارێكى تایبه تمه نده  
ب���ه  وه رگێڕان���ى چیرۆك���ى ئه ده ب���ی 
ك���ه  كۆمه ڵێ���ك وه رگێڕ و نوس���ه ر و 
خوێن���ه رى گه رمیان ده یب���ه ن به ڕێوه ، 
كه می���ی  له ب���اره ى  سه رنوس���ه ره كه ى 
به ش���دارى و بون���ى وه رگێ���ڕی ژنه وه ، 

كۆمه ڵ و كه لتور به هۆكار ده زانێت.
هەژار فه قێ س���لێمان، ب���ۆ )نەوژین( 

دەڵێ���ت: به ه���ۆی کولت���ور و ئای���ن و 
ئ���ه و بوارە کۆمەاڵیەتی���ی و خێزانیی و 
پەروەردەییان���ەی کە کۆمەڵ ئاراس���تە 
دەک���ەن، ژنان له  بواری وەرگێڕانیش دا 
وەک بواره كان���ى دیكه  ژماره یان كه م و 

رۆڵیان سنورداره .
پێشیوایه  »ئه گەر کچان و ژنان فەزایەکی 
ئازادی���ان پێ بدرێ���ت، وەرگێڕگەلێکی 

بەتوانا دێنە نێو بواره كه وه «.
)ئیلی���ان(،  گۆڤ���ارى  سه رنوس���ه رى 
پێشیوایه  كه  سه رباری كه مییان، به اڵم 
ژنانى وه رگێڕی كورد توانیویانه  جێگه ى 
ده س���تیان دیاریی بك���ه ن، بۆ ئه مه ش 
)چۆمان هه ردی( به  نمونه  دێنێته وه  كه  
ساڵی پار خەاڵتی قەڵەمی بۆ وەرگێڕان 

لە بەریتانیا پێبەخشراوه .
مامۆستایه كى زانكۆی گه رمیان، رایه كى 
دیك���ه ى هه یه  و پێیوای���ه  ژنان كه متر 
خۆیان له و بوارانه  ده ده ن كه  ئاله نگاریی 

تیایه .
ملکۆ ئەحمەد، ب���ۆ )نەوژین( دەڵێت: 
»ژن بەسروش���ت ح���ەزی ل���ەو کار و 
پیشانەیە کە نزیکن لە پەروەدەکاریی و 
ئیشی دەستی و جوانکاری و رازاندنەوە، 
مەرجیش نیە لە گشت ژینگەیەکدا ئەم 

بۆچونە راست بێت«.
ئه و كه  وانه ى وه رگێڕان له  كۆلێژه كه ى 
دا ده ڵێته وه ، ئاماژه  به وه ده كات ساڵی 
پار لە ک���ۆی ٤7 خوێندکارى گروپێك 
دا كه  ٤0یان مێ ب���ون، تەنها یەک کچ 
توانیویه تى تێک���ەڵ بەدنیای وەرگێڕان 

ببێت.

ئه و یه كێكه  
له  روخساره  
دیاره كانى 

عێراق

ژنان ئەگەر 
بیانەوێت ببنە 
وەرگێڕ، ئەوا 

دەتوانن

بە داخەوە 
هەلی کار لە 

بواری وەرگێڕان 
دا کەمە
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◘ هاوژین مه هدی و ئەژین مه هدی

»وامزانی هاوسەرگیری هەر بەدلە 
و بازاڕ و شتکڕین و هەڵپەڕکێ و 
ئاهه نگه ، نەمزانی ژیانی گەنجێتیم 

لێدەسێنێتەوە و لە خوێندن و 
هاوڕێکانم دامدەبڕێت«. ئەمە قسەی 
)الڤە(یه ، ژنێكه  كه  له  ته مه نى 16 

ساڵی دا هاوسه رگیریی كردوه .

چیرۆك���ى  به رجه س���ته كردنى  الڤ���ه ، 
ژماره یه كى به رچاو ل���ه  ژنانه ، ئه وانه ى 
یان  پێش���وه خته  ده كه ن  هاوسه رگیری 
پێی���ان ده كرێت، ئه وی���ش كاتێك به ر 
ل���ه وه ى ته مه نیان بگات به  18 س���اڵ 
كه  ته مه نى پێگه یش���تن و كامڵ بونه ، 
ده چنه  نێو پرۆس���ه ى هاوسه رگیرییه وه  
و دواتر روبه ڕوى په ش���یمانى و كێشه ى 

كۆمه اڵیه تیی و ده رونیى ده بنه وه .
الڤە، كه  ن���اوى ئه و و ت���ه واوى ژنانى 
دیكه ى نێو ئ���ه م راپۆرته  خ���وازراوه ، 
وه ك���و یه كێك ل���ه  »قوربانیانى« ئه و 
هاوسه رگیرییه  قسه ى بۆ كردین، ئێستا 
ته مه نى 27 س���اڵه ، 11 ساڵ پێشتر به  

كوڕێك دراوه .
وتى: »پێش���تر لە ژیانمدا ئەم کوڕەم 
نەبینی بو و هیچ خۆش���م نەدەویست و 
سه روى 15 س���اڵ لەخۆم گەورەتر بو، 
باوکم وتی من پێم باشە شوى پێبكه ى، 

منیش لەخۆمەوە وتم باشە«.
به هه مان ش���ێوه ى )الڤه (، )ڤیان(یش 
به هۆی خێزانه كه ی���ه وه  له  ته مه نى 16 

ساڵی دا شویكردوه .
ئه و ئێس���تا ته مه نى 24 س���اڵه ، وتى: 
»تەنها خ���ۆم بڕیارم ن���ەداوە، بەڵکو 
ماڵەوەش دەیانویس���ت شو بكه م، من 
حەزم دەک���رد خوێندن ت���ەواو بکەم، 
بێگومان ئەوەش لەگەڵ هاوس���ەرگیریی 

دا قورسە«.
ئه گه ر هه ندێك له  كچان بۆ ش���وكردنى 
پێش���وه خت له الیه ن خێزان و به تایبه ت 

ئهوكچانهىبهمناڵیبهشودراون:ئێمهكردمانئێوهمهیكهن

◘ نەوژین، پەیام لەتیف

»گەورە بە بچوک« دیاردەیەک ئاشنا 
بەگوێی نەوه ی رابردو، تاڕادەیەک نامۆ 
و نەخوازراو بەگوێی نەوەی ئێستادا، 

بەاڵم شوێنه واره  خراپەکانی ئەم 
دیاردەیە هێشتا هەر ماون و کاریگەری 

قوڵی لەسەر ژنان بەجێهێشتوە.

لە رابردودا كاتێ���ك لەماڵێکدا کوڕێکی 
گەورە و کچێکی بچوکیان هەبوە، ماڵی 
کچێکی  بەپێچەوان���ەوە  بەرامبەری���ش 
گ���ەورە و کوڕێکی بچوکیان هەبوە، کچ 
و کوڕە گەورەکە هاوسەرگیریان پێكراوه  
و دو بچوکەک���ەش ک���ە هەندێك کات 
لەبێشکەش���دا بون، دانراون بۆ یه كترى 
و بۆ ئه وه ى گه وره بون هاوس���ه رگیریی 

بكه ن.

كێشه ى گه وره  به  بچوك ئه وه یه  كچان و 
كوڕان پابه ند ده كرێن به  هاوسه رگیرییه ك 
كه  خۆیان بڕیاریان لێنه داوه ، به ڵكو به  
زۆر و ناچاری���ی ده كرێت، له مه ش���یاندا 

زیاتر ژنان ده بنه  قوربانیی.
روناک، ناوی خ���وازراوی ژنێکی تەمەن 
27 س���اڵه ، کە یەکێک لە قوربانی ئەم 
پڕۆسەیە. بەم جۆرە چیرۆکی خۆی بۆ 
)نەوژین( باسدەکات: »من زۆرمناڵبوم 
براکەم ژنی هێن���ا، بەاڵم نەمدەزانی کە 
گەورەدەب���م منیان بۆ ئ���ەوە داناوە کە 
بمدەن بەژن بۆ براکەم، کاتێک تەمەنم 
ب���و بە 15 س���اڵ منیان دا بەش���و بەو 
کوڕەی بۆم دیاریکرابو، من ناڕازی بوم، 
بەاڵم ک���ەس گوێی ب���ۆ نەگرتم، پاش 
نزیکەی 10 س���اڵ پێکەوه ب���ون و بون 
بە خاوەن���ی 2 مناڵیش، ئێمە بەردەوام 

کێشەمان هەبوە«.

ئ���ه و ب���اس ل���ه وه ده كات چەندینج���ار 
بەدەس���تی هاوژینه كه ى لێدانى بینیوه  
ناچاری���ی  و  ناخ���ۆش  ژیانێک���ی  و  
بەڕێک���ردوه ، تاس���ه ره نجام بەیەکجاری 
له  هاوس���ه ره كه ى جیاده بێته وه ، به اڵم 

مناڵه كانى لێده ستێنن.
گەورە بەبچ���وک لە راب���ردودا زۆرجار 
ب���ەهۆی خزمایەت���ی و زیاتری���ش ل���ە 
دێهاتەکاندا ئەنجامدراوە، بەاڵم بەشێک 
ل���ەو ژنان���ە هەر زو خۆیان ل���ەو ژیانە 

ناخۆش و نابەدڵیە دەربازکردوە.
جەمیل���ە، ن���اوی خ���وازراوی ژنێک���ی 
تەمەن 60 س���اڵە، بەمناڵی دایان ناوە 
بۆ کەس���ێکی خزمی خۆی���ان و داویانە 
بەژن بۆ براکەی، ئەو کەسەش چەندین 
س���اڵ لەم گەورەتر بوە، وەک دەڵێت: 
بەتەمەنێکی مناڵی بە زۆر و لێدان منیان 
دا بە کوڕێکی خزممان کە من هیچ رازی 

گەورەبەبچوک...لەرابردودادیاردەولەئێستاداشوێنهوار

باوك و براوه  ناچار بكرێن، ئه وا هه ندێكى 
تریان به هۆی نه بونى باوك و براوه  په نا 

بۆ ئه و هاوسه رگیرییه  ده به ن.
کان���ی، ژنێك���ى ته مه ن 23 س���اڵه  و 
لەتەمەنی 17 س���اڵیدا هاوس���ەرگیری 
کردوە. ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێت: »من 
باوک و ب���رام نەبو، بۆی���ە دایکم وتی 
تاخۆم لەژیانم با بەشوی بدەم، منیش 
بەدڵ���م ب���و و رازی ب���وم و  پێموابو لە 
پێش هاوس���ەرگیری ئ���ازاد تر ده بم له  
چون���ەدەرەوە و هەروەه���ا دەتوانمیش 

خوێندن تەواو بکەم«.
ئه گه ر هۆكارى به ش���ێك له  ش���وكردنى 
كچان له ته مه نێكى مناڵی دا ناچاركردن 
یان پێشنیازی خێزانه كانیان بێت وه ك 
ل���ه وه ى )الڤ���ه  و ڤی���ان(دا هه یه  یان 
به هۆی نه بونى باوك و براوه  بێت وه ك 
له الی )كانى( وای���ه ، ئه وا هه ندێكى تر 

مه به ستێكى تریان هه یه .
س���روە، ژنێك���ى تەمەن 27 س���اڵە و 
ژن���ی ماڵەوەیە، دەڵێ���ت: »لەتەمەنی 
ک���ردوە،  13 س���اڵیدا هاوس���ەرگیریم 
پێموابو  ك���ه   ئه وه بوه   هۆكاره كه ش���ى 
ئه گه ر زو زەواج بکەیت دەچیتە پەنای 
پیاوێ���ک و تەرکیزی خەڵک و دەوروبەر 

لەسەرت کەم دەبێتەوە«.
ئه گ���ه ر به الی كچانه وه  هاوس���ه رگیریی 
پێش���وه خته  هۆكارى خێزانیی هه بێت، 

نەبوم، پاش هاوسەرگیریش تەنها یەک 
هەفتە الی مامەوه  و کاتێک بەرەوباونی 
هاتم���ەوە ئیتر نەڕۆش���تمە و هەرچەند 
تەندوتیژی���ان بەرامبەرم بەکارهێنا، من 
رازیی نه بوم به  رۆشتنه وه م و ئیتر لێی 

جیابومه وه .
گەورە بەبچوک کە دو الیەن دەگرێتەوە، 
زۆرجار ئەگەر یەکێ���ک لەم الیەنانەش 
بێکێش���ە بوبێتن، بەاڵم بەهۆی کێشەی 
الکەی ترەوە ئەمانیش روبه ڕوى كێش���ه  

بونه ته وه .
خانم، ژنێکی ته مه ن 53 س���اڵە، وتى: 
منی���ان بەمناڵ���ی دانابو ب���ۆ کوڕێکی 
ناسیاوی خۆمان و براکەم پێشتر کچی 
ئەو ماڵەی بۆ خۆی هێنابو، بەاڵم منیش 
و ئەو کەسەش کە منیان بۆ دیاریکردبو 
ن���اڕازی بوین، بە زورلێک���ەری و لێدان 
و قس���ە درام بەو کەسە، بەاڵم هەموی 
س���اڵێک پێکەوە نەبوی���ن وهیچ لەگەڵ 
یەکتر نەمان دەک���را، بۆیە من هاتمەوە 
و نەڕۆش���تمەوە، دواتر ماڵی کوڕەکەش 

ده رونیه وه ،  توێژه رێك���ى  ب���ه الی  ئه وا 
»کەم���ی  س���ه ره كییه كه   ه���ۆكاره  

هۆشیارییه «.
س���ەرکۆ س���یامەند، توێژەری ده رونى، 
»پرۆس���ەی  وت���ى:  )نه وژی���ن(  ب���ۆ 
هاوسەرگیریی پێویستە هەردو رەگەز لە 
هەمو رویەكەوە بەتەواوی خۆیان ئامادە 
كردبێت، ب���ۆ ئەوەی بتوان���ن ژیانێكی 

بەختەوەریان هەبێت«.
ب���اس ل���ەوەش دەکات کەمی ئاس���تی 
هۆشیاری و ئاش���نانەبون بە پرۆسەکە 
»هاوسەرگیری  کێش���ەکان  لە  یەکێکە 
كردنی كچان پێش 18 ساڵی یەكێك لە 
هۆكارەكانى ئه وه یه  خێزانه كان ئاس���تی 

هۆشاریان زۆر کەمە، زۆریش ئاشنا نین 
بە مانا و مه به ستى هاوسەرگیری، بۆیە 
کێش���ە روبەروی ئەو کچانە دەبێتەوە و 

بەرگەی پرۆسه كه  ناگرن«. 
ئه و چوار ژنه ى بۆ ئه م راپۆرته  دواندمانن، 
به  ئاشكرا په ش���یمانیی و نیگه رانى به  
روخس���اریانه وه  دیار بو، زمانى حاڵیان 
رو له  كچ���ان ده یوت: »ئ���ه وه ى ئێمه  

كردومانه ، ئێوه  مه یكه ن«.
کان���ی، قس���ەی دڵ���ی دەکات بۆ ئەو 
کچان���ەی کە دەیانەوێ���ت لە تەمەنێکی 
کەمدا هاوس���ەرگیری بک���ەن و دەڵێت: 
»بە قس���ەی دەروبەر هەڵمەخەڵەتێن و 
لەتەمەنێکی کەمدا هاوسەرگیری مەکەن، 

چونکە زۆر ناخۆشە و بەرپرسیارێتیە، 
به ش���ێوه یه ك  وەکو ئه وه  وایە بڕۆیتە 

زیندانه وه «.
س���روه _ش راش���كاو تر پێ له س���ه ر 
ل���ه روى  به وهۆی���ه ى  ئه وه داده نێ���ت 
ب���ۆ  ئاماده نه ب���وه   جه س���ته ییه وه  
له كات���ى  بۆی���ه   هاوس���ه رگیریی، 
س���ه رجێیكردن دا زۆر توش���ی ئ���ازار 
و ناخۆش���یی بوه ت���ه وه ، ب���ه  راده یه ك 
ئ���ه م حاڵه ته  كاریكردوه ته  س���ه ر باری 
ده رونی���ی و په یوه ندیی هاوس���ه رییان 
ئه ویش  بۆی���ه   هاوس���ه ره كه ى،  له گه ڵ 
پێش���نیاز ده كات كچان ل���ه  ته مه نێكى 

مناڵی دا شو نه كه ن.

هاتن کچەکەیان بردەوە کە ئەوان لەگەڵ 
یەکتریش دەگونجان.

لەئێس���تادا  ئ���ەم دیاردەیە  هەرچەندە 
نەم���اوە و خەڵک���ی هۆش���یاربونەتەوە 
لەئەنجامدانی ئەم جۆرە هاوسه رگیرییه ، 
بەاڵم شوێنه وار و كاریگه رییه كانى هه تا 

ئێستاش درێژه ى هه یه .
هاوار کەری���م، توێ���ژەری ده رون���ى، بۆ 
)نه وژین( وتى: »ئەو کچانەی کە ئەدرێن 
بە ش���و به مش���ێوازه  هاوس���ه رگیرییه ، 
له  روی دەرونییەوە هەس���ت بە کەمی 
دەک���ەن بەرامب���ەر ب���ە هاوڕێکانی���ان 
کە ژیانێک���ی شایس���تەتر دەژین، ئەم 
کاریگەرییە خراپه ش بەدرێژایی تەمەنی 
ئەو خێزان���ە و نەوەکانی دەمێنێتەوە و 
ده بێته  هۆی باوەڕبەخۆنەبون و الوازی 

الی مناڵەکانیان«.
لەئێس���تادا بەپێی یاس���ای ژمارە )8(
ى س���اڵی )2011(ى بەرەنگاربونەوەی 
توندوتی���ژی خێزان���ى، ئ���ەم ج���ۆرە 
هاوس���ەرگیریە قەدەغەکراوە و بەتاوان 

هەژمار دەکرێت.
بەڕێوب���ەری  محه م���ه د،  لەمیع���ە 
بەرەنگاربون���ەوی  بەڕێوبەرایەت���ی 
توندوتیژی دژ بە ژنان لە گه رمیان، بۆ 
)نەوژین( وتی: »هەر کەسێک ئەو جۆرە 
سەپێنرابێت،  بەسەردا  هاوسەرگیریەی 
لە ئێستا دەتوانێت بە پێی ئەم یاسایە 

رەتی بکاتەوە«.
 وتیش���ی: ئەم پرس���ە کە پێش���تر لە 
کۆمەڵ���گای کوردی ب���ە زۆری ئەنجام 
دەدرا و ب���ە تایبەتیش ل���ە گەرمیان، 
ئێس���تا کەم بوەتەوە یان هەر نەماوە، 
ئەوەی ماوه ته وه  ئاس���ەواری ئەو جۆرە 
هاوس���ەرگیریه یە بەتایب���ەت لە س���ەر 

ژنان.

بە قسەی دەروبەر 
هەڵمەخەڵەتێن و 
لەتەمەنێکی کەمدا 
هاوسەرگیری مەکەن 

ئەو کچانەی 
به مشێوازه  دەدرێن 
بە شو، هەست بە 

کەميی دەکەن
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سەدان)شههرهزاد(لهگهڵماندهژین

دڵپیسی...
نەخۆشیەیانکێشە؟

◘ دێرین عومه ر

دڵپیسی یەکێكە لەو سیفەتانه ی کە 
له  هەندێك له  مرۆڤه كاندا به دیی 

ده كرێت، ئه گه رچی ئه م سیفه ته  له  
ژن و پیاویش دا وه كو یه ك بونى 

هه یه ، به اڵم به هۆكاره  كۆمه اڵیه تییه كه ، 
واده كات كاردانه وه كانى له سه ر ژنان 

زۆرتر بێت.

توێژینەوەکان له ب���اره ى ئه م حاڵه ته وه  
زۆرن، هه ندێكی���ان وه ك���و كێش���ه  و 
هه ندێك���ى تریش���یان وه كو نه خۆش���ی 
ده ستنیش���انیان كردوه ، به اڵم پرسیاره  
س���ه ره كیه كه  ئه وه یه : ئایا سەرچاوەی 
دڵپیس���ی چییه ؟ ئ���ه م حاڵه ته  چۆن و 
بۆ دروست ده بێت؟ ئایا ئه مه  شتێكه  و 
له  ناخدا هه ی���ه ، یان به  تێپه ڕینی كات 

دروست ده بێت؟
لێكدان���ه وه كان بۆ ئ���ه م حاڵه ته  زۆرن، 
به اڵم ئ���ه وه ى بنه ڕه تیی���ه ، ئه وه یه  به  
زۆریی دڵپیس���ی له و كه س���انه  ده كرێت 
ك���ه  لێته وه  نزیكن یان خۆش���ت ده وێن 
یان كه س���ى خۆتن، هۆكاری سه ره كی 
ئه مه ش ترسی لەدەستدانه  كه  وادەکات 
هەر کەس نزیک ببێتەوە لێیان، تۆ وه كو 
به رگریه كى ناوه كیی، دڵپیسی ده كه یت 
و وا بیردەکەیت���ەوە ک���ە ده یانه وێ���ت 
ئه و كه س���ه ت لێ ببه ن ی���ان زیانێكى 
پێبگه یه نن ی���ان خاوه ندارێتیه كه یت لێ 

بستێننه وه .
هه روه ها دڵپیسی هەندێكجار خەیاڵکردنى 
خ���راپ ی���ان نابه جێیه ، به ش���ێوه یه ك 
کەسەکان بیر دەکەنەوە به رامبه ره كه یان 
ئه گ���ه ر ئه و یان کەس���ی نزیکی له گه ڵ 
نه بێت، ئه وا لەوانەیە »کاری نەشیاو« 
ب���کات ی���ان ره فتارێك ب���كات كه  ئه م 
به دڵ���ی نییه  یان س���ه ردانی جێگه یه ك 
بكات كه  پێش���تر لێ���ی قه ده غه كراوه،  
یاخود کەسانێک دەبینێت کە ئەم پێیان 

خۆشحاڵ نییه .
به رای من بنه ماى سه ره كی ئه م تێڕوانین 
و خه یااڵنه ى كه  ده بنه  هۆی دڵپیس���ی، 
بێ متمانه ییه ، ئه ویش كاتێك كه س���ێك 
متمانه ى ته واوى به  به رامبه ره كه ى نییه ، 
ئه وا دڵی لێ پی���س ده كات و ناتوانێت 
ده رفه ت���ى بدات به  ته نی���ا به  هه ندێك 
كاروبار هه س���تێت. بۆنمونه  كه س���ێك 
ك���ه  متمانه ى به  هاوس���ه ره كه ى نییه ، 
كاتێ���ك ئه و له گه ڵ كه س���ێك مامه ڵه  و 
ره فتار ده كات، ئه وا به هۆی ئه م نه بونى 
متمانه وه ، خه یاڵی شتگه لێكى بۆ ده كات 
ك���ه  به الی زۆره وه  ره نگه  بونى نه بێت و 

به ته نیا خه یاڵ بێت.
كێشه ى دڵپیس���ی ئه وه یه  كه  سەره ڕای 
ئەوەی وەکو نەخۆش���ی وایە، کەس���ی 
توش بو هەم ژیانی خۆی و هه میش هی 
چ���واردەوری تێکدەچێت و بیری خۆی 

◘ ئاسیا حسێن

)شه هره زاد(، ژیانی پڕ لە مەینەتی 
ژنانی کورد لە سااڵنی رابردودا 

دەنوێنێت. سااڵنێکی نە چەندان 
دوری پێش ئێستا، وەکو شەهره زاد 

پیشانمان دەدات، کچ وەکو 
بوکەشوشەیەکی بێ روح و بێ 

هەست بڕیاری بۆ دەدرا و هەرگیز 
بۆ بڕیاردان لە بارەی ژیانیەوە، 

راوێژی پێ نەدەکرا. تەنانەت بڕیاری 
هاوسەرگیری کە تەنها پێوەندی بە 
ژیانی کچەکە خۆیەوە هەبو، بە بێ 

ویست و ئاگاداری کچەکە بەڕێوە 
دەچو و ئەویش هەرچەندە ناڕازی 

با، نەیدەتوانی کارێک بکات و 
شتێک بگۆڕێت. بۆیە هەروا بێدەنگ 

دادەنیشت و لەگەڵ داهاتوی داڕێژراو 
بۆی، خۆی دەگونجاند.

لەگەڵ ئەوەی ئەم داس���تانە تازە نییە 
و ل���ە چەندین درامای تورکی و کوردی 
و ئێرانی تردا باسکراوە، بەاڵم هیچیان 
وەکو درامای )شه هره زاد( دەنگدانەوەی 

نەبوە.
درامای )شه هره زاد(ی ئ�ێرانی لەماوەی 
یەک دوو س���اڵی رابردودا س���ێ بەشی 
بەرهەمهێنرا و ئەکتەری لێهاتو )ترانە 
عه لیدوستی( رۆڵی )شەهرزاد( ده گێڕێت. 
باس لە ژیانی کچێکی گەنج و خوێنەوار 
دەکات، کە ئەگەرچی دەستنیش���انیش 
ک���راوە ب���ۆ خۆشەویس���تەکەی، بەاڵم 
بەهۆی بڕیارێکی لەناکاوی دەسەاڵتداری 
ناوچەکە، ش���ه هره زاد لە دەستگیرانی 
خ���ۆی جیادەکرێتەوە. پاش���ان وەکو 
هۆکارێ���ک ب���ۆ بەرهەمهێنانی کوڕێک 
ب���ۆ بنەماڵ���ی پادش���ای ناوچەکە، بە 
زۆر بەش���و دەدرێتەوە. دوای بە دونیا 
هێنانی کوڕەکە، وەکو دەستەس���ڕێکی 
بێ کەڵک و بەکارهاتو فڕێ دەدرێت و 

لە کوڕ و هاوسەر جیادەکرێتەوە.
 لە دوتوێ���ی درامایەکدا، ش���ەهره زاد 
داس���تانی هەزاران ک���چ نمایش دەکات 
کە س���ااڵنی پێش���و تر بەبێ ویست و 
ئ���اگاداری خۆی���ان، دوای رێککەوتنی 
چەند گەورەترێک، ناچار بە زەواجێک 
دەک���ران کە هیچ پێی���ان خۆش نەبوە 
و هی���چ پێی رازی نەب���ون. ئەو ژنانە، 
تەنان���ەت دوای س���ی چل س���اڵ لە 
هاوسەرگیری، هێشتاش بە ژیانیان 
رازی نین و گەردنی ئەوانە ئازاد 
ناکەن کە بە هاوسەرگیریەکی 
ژیانی  خ���واردو،  شکس���ت 

ئەوانیان تێکدا.
 ش���ەهرزاد، تەنانەت دوای 
کوڕەی  لەو  جیاکردنەوەی 
کە لەناخی دڵەوە خۆشی 

دەویس���ت، هێشتاش بە هاوسەرگیرییە 
زۆرە ملێکەی ئومێ���دی ژیان بەرنادات 
بارودۆخەک���ەدا  لەگ���ەڵ  خ���ۆی  و 
ئەو  ش���ێوەی  هەمان  دەگونجێنێ���ت. 
ژنانەی کە دوای هاوسەرگیریەکی زۆرە 
مل���ی، دەتوانن تەنانەت بۆ س���ی چل 
س���اڵ و تا کۆتایی تەمەنیش، ئەو بارە 
مەینەتییە رابکێش���ن و لەژێریدا ماندو، 

بەاڵم بێ هیوا نەبن. 
ش���ەهره زادی الو، هەرک���ە مناڵەکەی 
لەدایک دەبێت و ئیتر هیچ س���ودێکی 
نامێنێت بۆ ئ���ەو خێزانەی کە ئەویان 
تەنها ب���ۆ بەدونی���ا هێنان���ی کوڕێک 
دەویست، هەر زو وەکو گوڵێکی سیس 
ف���ڕێ دەدرێتە دەرەوە و حەس���رەتی 

بینین���ی کوڕە تاقانەکەی لە دڵی دا 
دەمێنێتەوە. 

کۆمەڵگای کوردی 
ئێستا پڕە لەو 
نەی  نا ا خێز

ک���ە 

دایکەکە وەکو بوکەشوشەیەکی بێ دڵ و 
دەرون، هێنراوە بۆ ئاهەنگی مارەبڕینی 
خۆی و ه���ەر لەگەڵ حەاڵڵبونی لەگەڵ 
مێردەکەی���دا، چرای هیوای بە ژیان کز 
بوە، ب���ەاڵم بە بەهێزی���ی و ژن بونی 
خۆیەوە نەیهێشتوە تا کۆتایی تەمەنی 

بکوژێتەوە.
 ئێمە خاوەن سەدان شەهره زادین، کە 
ب���ە وتەی ش���ەهره زاد »حەاڵڵی دادگا 
و ش���ەرعن، بەاڵم دڵیان حەاڵڵی یەک 
نیە«.  خاوەن سەدان ژنی دڵشکاوین 
کە تەنانەت لە هەڵبژاردنی هاوس���ەری 
داهاتوی خۆیش���یاندا، نەیانتوانی یەک 
وشە بڵێن. ش���ەهره زاد ئاسا بەخۆیان 
وت: »هەمیشە بەو شێوەیە نابێت کە 

ئێمە دەمانەوێت«.
ئەگ���ەر درام���ای ش���ەهرەزاد بۆ هەر 
درامایەکی  تەنه���ا  تر  نەتەوەیەکی 
س���ەرنجڕاکێش بێت، ئەوا بۆ ژنی 
کورد راس���تییەکە کە لەگەڵیدا 
ژیاوین و لەنزیکەوە لەمسمان 
کردوە. لە ه���ەر گەڕەکێکی 
ئ���ەم نیش���تمانەدا، ژنێک 
ساڵە  چەندین  کە  هەیە 
هاوس���ەرێکدا  لەگەڵ 
دەژێ���ت ک���ە ن���ە 
دەوێ���ت  خۆش���ی 
بەویس���تی  ن���ە  و 
نێو  هاتۆتە  خ���ۆی 
ژیانیەوە. ئەم ژنانە 
دەکرێت  پێ  چیان 
جگە لەوەی بژین و 
رازی بن بەوەی دێتە 

پێش؟

ئاڵۆز دەکات بە ش���تگەلێک کە ره نگه  
راست نه بن.

هەروەه���ا لەم چەند س���اڵەی دوایی دا 
کێشەی نێوان هاوس���ەران به هۆی ئه م 
حاڵه ت���ه وه ، س���ه رى كێش���اوه  بۆ زۆر 
ب���ار و حاڵه تى نه خ���وازراوى تر، ئه مه  
سه رباری ئه وه ى ئاشته وایی خێزانه كانى 
خستوه ته  مه ترس���ییه وه  و بوه ته  هۆی 
توندوتی���ژی جه س���ته یی و  و  لێ���دان 
مه عنه ویی، هه روه ها به ش���ێكى به رچاو 
ل���ه  ئازادیه كان���ى تاك���ه كان به تایبه ت 
ژنان به هۆی ئه م حاڵه ته وه  نه هێڵراون، 
له نمون���ه ى رێگه نه دان ب���ه  ده رچون و 
خوێن���دن و ناچاركردنی���ان به مان���ه وه  
مۆبایل  وه رگرتنه وه ى  یاخود  له ماڵه وه ، 

و كه ره سته كانى دیكه  لێیان.
ئه مان���ه ش واده ك���ه ن ئ���ه و په یوه ندیه  
كۆمه اڵیه تییه ى كه  بڕیاره  بنه ماكه ى رێز 
و متمانه  و خۆشه ویس���تی بێت له نێوان 
تاكه كانى خێزان و به تایبه ت هاوسه ران، 
الواز بن و بگه نه  ئاستى نه مان، كه  ئه م 
په یوه ندیانه ش به و حاڵه  گه یشتن، ئه وا 
بێگوم���ان بونى خێ���زان گرنگیی خۆی 
له ده ستده دات و له بری ئه وه ى كه پرێك 
بێت بۆ ش���ادیی، ده بێت���ه  زیندانێكى 

كۆمه اڵیه تیی.
ئه وه ى گرنگه  بۆ خێزانه كان، پێویسته  
چاره سه رى ئه م كێشه یه  بكرێت، ئه ویش 
سه ره تا پێویس���ته  په نجه  بخرێته  سه ر 
ئه و خاڵه ى كه  زۆر قوڵبوه ته وه ، پاشان 
هه نگاو به هه نگاو چاره  بكرێت. هه نگاوی 
یه كه میش ئه وه یه  كه  كه س���ه كه  متمانه  
ب���ه  به رامبه ره كه ى ب���كات و خۆی له و 
بیركردنه وه  و خه یااڵنه  به دور بگرێت كه  
گومان له س���ه ر ره فتارى به رامبه ره كه ى 

دروست ده كه ن.
هه روه ك له بری دڵپیسی كردن، هه وڵبده 
قس���ه  له گه ڵ به رامبه ره ك���ه ت دا بكه  و 
له و گوم���ان و تێڕوانینه ى كه  هه ته ، به  
راشكاویی ئاگاداری بكه ره وه  ، بۆ ئه وه ى 
ئ���ه م گومانانه  كه ڵه كه  نه بن و ئاگر له و 
خه رمانى ژیانه  به ر بدات كه  س���اڵه هایه  

بۆ پێكه وه نانى تێده كۆشن.

خاوەن سەدان 
ژنی دڵشکاوین، 

نەیانتوانی یەک وشە 
بڵێن

شەهرەزاد بۆ ژنی 
کورد راستییەکە 
کە لەگەڵیدا 

ژیاوین

ئه و تێڕوانین و 
خه یااڵنه ى ده بنه  
هۆی دڵپیسی، بێ 

متمانه ییه 
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◘ نەوژین، سوزان خەلیل

بۆتۆكس و فیله ر، دو له  دیارترین 
ئه و جوانكاریانه ن كه  ژنانى گه رمیان 

رویان لێناوه ، ئه ویش به مه به ستى 
سه رنجڕاكێشتركردنى پێستى 

روخساریان.

پزیش���کی  یاس���ین،  چێن���ەر  د. 
نەخۆشیەکانی پێس���ت و جوانکاری و 
له یزەر، لەمیان���ەی دیدارێکی )نەوژین( 
دا، تیشک دەخاتە سەر ئه م دو جۆره ى 
جوانكاریی و ورده كاریی و كاریگه ریی و 

سود و زیانه كانى باس ده كات.

* س���ه ره تا بابزانین بۆتۆکس و فیله ر 
چین و چۆن ئه نجام ده درێن؟

بۆتۆکس، ماده یه كه  كه  بەکاردەهێنرێت 
ب���ۆ جوان���کاری دەموچ���او، زیاتر بۆ 
چاره كردن���ى چ���رچ و لۆچی پێس���تى 
ده رزییه وه   له رێگه ى  ئه ویش  روخساره . 
ك���ه  دەدرێت لە ماس���ولکەکەكانى ئه و 
شوێنه ى ده ته وێت جوانكاریی بۆ بكه یت 

كه  بۆ ماوەی 6 مانگ کار دەکات.
هه رچی س���لیکۆن یان فیل���ەره ، ئه وه  
رێگه یه كه  ب���ۆ گەورەکردن���ی قەبارەی 
دەموچ���او، هەندێك ک���ەس هەیە حەز 
دەکات لێوی گ���ەورە بکات یان بچوکی 
ب���کات، له رێگ���ه ى م���اده ى تایبه ته وه  
و له رێگ���ه ى ده رزی���ه وه  ب���ۆی ئه نجام 

ده درێت.
بۆتۆکس زیاتر بۆ سەرەوەی روخساره ، 
فیلەری���ش بۆ ناوەڕاس���ت و خوارەوەی 

روخسار.
* وات���ا ه���ه ردو پرۆس���ه كه  له رێگه ى 
و  ده درێ���ت  ئه نج���ام  ده رزی���ه وه  

◘ نەوژین، ئامینه  محه مه د

پێگه یشتن كه  له ناو كۆمه ڵدا زۆرتر 
ده سته واژه  عه ره بیه كه ى به كاردێت كه  

بالغبونه ، قۆناغێكى گرنگ و هه ستیاری 
ته مه نى هه مو كچێكه ، به تایبه ت كه  
زۆر گۆڕانكاریی له روى جه سته یی و 

ده رونى كچان دا دێنێته  ئاراوه .

له م بابه ته دا هه وڵده ده ین ورده كاریه كانى 
ئه م قۆناغه  له روى زانس���تییه وه  ش���یی 

بكه ینه وه .

بالغبون چییە؟
دوای ئەوەی مناڵ دەیەکی تەمەنی تەواو 
دیاریکراو،  تەمەنێک���ی  دەگاتە  دەکات 
ئینج���ا پرۆس���ەی بالغب���ون دەس���ت 

دەرکەوتنی  ل���ە  کەبریتیە  پێ���دەکات، 
گۆڕان���کاری لەبەش���ێک لە جەس���تەی 
مرۆڤ، کاتەکەشی لەکچاندا لە تەمەنی 
)9 بۆ16( ساڵییەوە دەست پێدەکات، 
هەروەه���ا لە کچێکەوە بۆ کچێکی دیکە 
جی���اوازە لە روی تەمەن و نیش���انە و 

شوێنی نیشتەجێ بونەوە.
سێکس���ییەکان  هۆرمۆن���ە  دەردان���ی 
فاکتەری س���ەرەکی بالغبونن لە نێوان 
کچاندا، بەشێوەیەک گۆڕانکاری لە روی 
ئەق���ڵ و هەڵس���وکەوتی کۆمەاڵیەتی و 
دەركکردن بە س���ێکس، ئەمە جگە لە 
هەس���ت کردن بە هەستە دەرونیەکان، 

وەك بیرکردنەوە لە خۆشەویستی.
و  قۆن���اغ  بالغب���ون  ئ���ەوەی  لەب���ەر 
وەرچەرخانێک���ی زۆر گرنگ���ە، زانی���ن 
نیش���انەکانی ش���تێکی زۆر  کات���ی  و 

پێویس���تە. بۆ ئ���ەوەی ئەوکاتە گرنگە 
بزانین و حسابی خۆی بۆ بکەین، چەند 

نیشانەیەکی دەخەینەڕو.

نیشانەکانی
لەگەڵ ئ���ەوەی وادەی دەرکەوتنی ئەو 
نیش���انانەی بالغبون لە کچاندا جیاوازە 
لەگەڵ یەکتر، بەاڵم چەند نیشانەیەکی 
گش���تی هەی���ە ل���ە هەمو کچان���دا رو 

دەدات:
1. سوڕی مانگانە: گرنگترین نیشانەیە 
لە بالغبونی کچاندا، بۆیە لەس���ەر دایک 
پێویس���تە کچەک���ەی بۆ ئ���ەو قۆناغه  
ئام���ادە بکات و ب���ۆی رون بکاتەوە کە 
چی ەو بۆچی رودەدات و چۆن مامەڵەی 

لەگەڵدا بکات.
س���وڕی مانگان���ە ب���ۆ کچ���ان ئەگەر 

ههموشتێكلهبارهىبۆتۆكسوفیلهرهوه
پزیشكێكی پسپۆڕ رونكردنه وه  و زانیاریی ده دات

پێگەیشتنی»بالغبون«کچان،نیشانەوگۆڕانکارییەکانى

نه شته رگه ریی نییه ؟
نه خێ���ر هه ردوكیان له  رێگ���ه ى لێدانى 
ده رزییه وه  ده كرێت و سڕكردنى سنوردار 

»بنج موضوعی« بۆ به كاردێت.
* جگ���ه  ل���ه  الیه ن���ه  جوانكارییه كه ، 
ئایا ئه م دو ش���ێوازه  س���ودی دیكه ى 

ته ندروستیان هه یه ؟
سودەکانی به زۆری هه ر بۆ جوانکاری و 

ساف و سه رنجڕاكێشكردنى روخساره .
* ئه ى زیانه كانى چین؟

زیانەکانی تائێس���تا تۆم���ار نەکراوە به  
رونى ك���ه  چییه  ی���ان ده بێته  هۆی چ 
نه خۆش���ی و كێش���ه یه كى ته ندروستى، 
به تایب���ه ت ئەگەر بێت و نەخۆش���ەکە 

هه س���تیاریی »حساسیت« نەبێت و لە 
ژورێکی پاک و تەمیز دا پرۆسه كه ى بۆ 
ئه نجام بدرێت كه  ل���ە بەکتریا پارێزراو 

بێت و هه و نه كات.
* ئ���ه م دو رێگه یه ، ئای���ا هه ر به  یه ك 
ج���ۆر و ش���ێواز ئه نج���ام ده درێن یان 

جۆره كانیان جیاوازه ؟
جۆرەکان���ی زۆرن ب���ه  پێ���ی زۆری���ی 
كۆمپانی���اكان، واتا ج���ۆره كان به ناوى 
به رهه مه   هه ر  ئیت���ر  كۆمپانیاكانه وه ن، 
و تایبه تمه ن���دى و كوالێتى خۆی هه یه  
و ناتوانین ئێس���تا ناویان بهێنین بڵێین 

کامەی باشترە.
* باس ل���ەوە ئەکرێت به هۆی گەرما و 

کەشوهەوای الی خۆمانه وه  بۆتۆکس و 
نابێت،  تر س���ەرکەوتو  جوانکاریەکانی 

ئایا ئەمە تا چەند راستە؟
نەخێر، ئ���ه و بۆچونه  ئەس���ڵی نییە و 

راست نییە.
* ت���ا چەن���د مەترس���ی هەی���ە ئەم 
جوانکاریە سەر بکێشێت بۆ توشبون بە 

هه ستیاریی و کێشە لە پێستدا؟
به راس���تى ناتوانرێت ل���ه و روه وه  رێژە 
و كاریگه رییه ك���ه ى ب���ه  وردیی دیاری 

بکرێت.
* تەم���ەن چەن���د رۆڵ���ی هەی���ە بۆ 
سەرکەوتنى ئەم جوانکاریانە؟ زیاتر لە 

تەمەنی چەند بۆ چەند سه ركه وتوە؟

بەالیەنی کەم ئەبێت كه سه كه  18 ساڵی 
تەواو کردبێ���ت، چونکە تا ته مه نى 18 
ساڵیی پێست لە گەشەدایە. به  زۆریش 
پرۆس���ه كه  لە تەمەنی 25 بۆ 35 ساڵی 

ئه نجام ده درێت.
* لەدوای ئ���ەوەی ئ���ەم جوانکاریانە 
دەکرێ���ت هیچ ش���وێنەوارێک بەس���ەر 

دەموچاوەوە دەمێنێت؟
نەخێر، کە ئیش���ەکەمان تەواو بو هیچ 

شوێنه وارێكى بەجێ نامێنێت.
* ماوەی مانەوەی چەندە؟

م���اوەی مانەوەی ئەم جوانکاریانە هه تا 
6 مانگە.

* هەندێک له  ژنان  چەوری لەشی خۆیان 
ب���ەکار دەهێنن بۆ ئ���ەم جوانکاریانە، 
ئایا ئەمە باش���ترە یاخود ئەو مادانەی 

دەکرێتە روخساریانه وه ؟
چەوریەکە باش���ترە، چونک���ە ئەگەری 
توش���بون بە نەخۆش���ی و هه ستیاریی 
کەمت���رە، به وپێی���ه ى چەوریه ك���ه  هی 
له ش���ى خۆیه تى، هه روه ك مانه وه ش���ى 

له روى كاته وه  درێژخایەن ترە.
* تاچه ند ئێستا ژنان خواستیان له سه ر 

ئه م جوانكاریانه  زیادی كردوه ؟
� رێژەکەی دیاری ناکرێت، بەاڵم بەشێکی 

زۆر لە ئافرەتان سەریان تێکردوە.
* رێنمای���ت چیە بۆ ئ���ەو ژنانه ى ئەم 
جوانکاریە دەک���ەن؟ خۆیان دور بگرن 

لە چی؟
ژن ده بێت به تایب���ه ت لە 24 كاتژمێری 
یەکەمدا ش���وێنى بۆتۆكس و فیله ره كه  
تەڕ ن���ەکا و بیپارێزێت، هه روه ك نابێت 
س���ەر دانەوێنێت و نابێت ب���ه  دەم دا 
بخەوێ���ت. دواى ئ���ه وه ى هه مو ش���ت 
ئاس���ایی ده بێت���ه وه  و جوانكاریه كه ش 

جێی خۆی ده گرێت.

نەبێت توشی  ئەوتۆیان  هۆش���یاریەکی 
ش���ۆکیان ده كات، چونک���ە کچان بەو 
هۆیەوە هەس���ت بە ئازار ل���ە ناوچەی 
زێ و پش���ت و س���کیان دەکەن، بۆیە 
لەس���ەر دای���کان پێویس���تە یارمەتیان 
بدەن. جێگیربونی سوڕەکەش دو ساڵی 

پێویستە.
2. هاتنە دەرەوەی مادەی دەردراو لەزێ: 
بەهۆی چاالکبونی هۆرمۆنی ئیسترۆجین 
لە قۆناغی باڵغبون دا، هانی مناڵدان و 
زێ دەدات بۆ پێگەیشتن وئەو مادانەی 

لێ دێتە دەرەوە.
3. دەرکەوتن���ی مەمک: لەپاڵ س���وڕی 
مانگانە دا گۆڕانکاری بەس���ەر شێوەی 
دەرەوەی کچ���دا دێت، لەوانە دروس���ت 
بون���ی مەمکەکان بەه���ۆی کۆبونەوەی 
چەوری و ئەویش دوای دو س���اڵ تەواو 
دروس���ت دەبێ���ت و قەب���ارە و کاتی 
دروستبونیشی لە کچێکەوە بۆ کچێکی 

دیکە ده گۆڕێت.
3. گەشەکردنی مو: لەچەند شوێنێکی 
جەس���تەدا وەک: ناوچ���ەی بنب���اڵ و 
ناوچەی هەس���تیاری زاوزێی مێینە مو 
دروست ده بێت، تەنانەت هەندێكجار مو 

لەسەر باسک و پێیەکانیش دەڕوێت.
5. فراوان بونی ئێس���کی حەوز: لەگەڵ 
پێگەیش���تنی کچ دا ئێس���کی حەوزیش 
فراوان دەبێت، ئه مه ش یارمەتی دەدات 

بۆ سکپڕبون و مناڵ بون لە داهاتودا.
6. دەرکەوتن���ی زیپک���ەی گەنجایەتی: 
لەکات���ی بالغبون زیپک���ەی گەنجایەتی 
ب���ە دەموچاوی کچەک���ە دەردەکەوێت، 
کەبەهۆی زیادبونی چاالکی هۆرمۆنەکان 

دروست دەبێت.
7. زیادبون���ی بااڵ: لەماوەی بالغبون دا 
ک���چ چەند س���انتیمەترێک بە یەکجاری 
زیاد دەکات، هەروەها قەبارەی پێکان و 
دەستەکانی زیاد دەکات و چەوریش لە 

چەند ناوچەیەکی لەش کۆ دەبێتەوە.

8. ده ن���گ: دەنگی کچ ل���ه م قۆناغه دا 
نەرمتر دەبێت.

مەبەست لە زو بالغبون چییە؟
زو بالغبون���ی منااڵن ئێس���تا لە دنیادا 
هەی���ە،  هۆکاریش���ی  زۆر  و  زۆرب���وە 
زۆرترینی���ان بەهۆی ش���ێوازی خۆراکی 
ئەو خواردنانەی  نەش���یاوەوەیە، وەکو 
کالۆری���ان ب���ە رێژەیەک���ی زۆر تێدایە 
من���ااڵن زۆر تام���ەزرۆی دەکەن و هەر 
زو قەڵەوی���ان دەکات و ئەو قەڵەویەش 

بەرەو زو بالغبونیان دەبات.
کاتی ئاس���ایی بالغبون لە کچاندا لە 9 
س���اڵی بۆ 16 ساڵیەو ئەگەر کچێک لە 
تەمەنی خوار 9 ساڵییەوە نیشانەکانی 
بالغب���ون تێیدا دەرک���ەوت، ئەوە پێی 

دەوترێت حاڵەتی زو بالغ بون.
ئەگ���ەر هاتو کچەکانمان نیش���انەکانی 
پێ���ش بال���غ بونی ئاس���ایی لەس���ەر 
جەس���تەیان دەرنەکەوت و بە بالغبونی 
ئاسایی خۆیان نەگەیشتن و بیرکردنەوەو 
هۆش و ژیریان لە مناڵێکی بچوکەوە نە 
گۆڕا بۆ کەس���ێکی تر، ئەوە کێشەیە و 

پێویستە ببرێتە الی پزیشکی پسپۆڕ.

هۆکاری زو بالغبونی کچان
بالغبون���ی ئاس���ایی لە کچاندا س���وڕی 
مانگانە و مەمک و گەشەکردنی بااڵیە، 
پس���پۆڕان دەڵێن دوچاربون بە زیادەی 
کێش و قەڵەوی هۆکارە بۆ زو بالغبون، 
بۆیە رێکخس���تی ژەم���ە خۆراکی مناڵ 
زۆر گرنگە و پێویس���ته  خۆراکە چەور 
و س���ورکراوە و ش���یرینەکان کەمت���ر 
بدرێت بە منااڵن و به  سەوزە و میوە و 
خۆراکی سروشتی جێگه ى ئه و خۆراكانه  
بگیرێته وه . هەروەها ئەو خواردنەوانەی 
مادەی کافاینی تێدایە پێویست نیە بۆ 
مناڵ، ئه مه  سه رباری ئه وه ى حاڵەتی بۆ 

ماوەیش رۆڵی هه یه  له  زو بالغبون دا.
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دەربارەی

س����ه ربه خۆی  رۆژنامه یه ك����ى  نه وژی����ن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الی����ه ن رادی����ۆی ده نگ ل����ه  گه رمیان 

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 ل����ە  ژم����ارەی  یەک����ەم 

دەرچوە.

میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ب����ۆ ئه نجام����دراوه و  رادی����ۆی ده نگه وه  
زۆرینه یان پێش����تر 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، سێوه  محه مه د

پێاڵو کاریگەرییەکی زۆری لەسەر 
تەندروستی جەستە هەیە، بۆیە دەبێت 

بە هەند وەربگیرێت. زۆر کەس و 

بەتایبەت خانمان، لەو پێاڵوانەی کە لە 
پێی دەکەن، ئەوەندە رەچاوی جوانی و 
سەرنجڕاکێشی دەکەن ئەوەندە رەچاوی 

پاراستنی تەندروستی ناکەن، كه  
ئه مه ش هه ڵه یه كى گه وره یه .

پێویس����تە پێ����ش ئەوەی بڕیار لەس����ەر 
هەڵبژاردن����ی پێاڵوێک بدەیت، لەم چەند 

رێنمایانە دڵنیا بیت:
1. پاژنە پێاڵو

د. هیالری برینەر، پزیش����کی  پسپۆڕی 

◘ نه وژین، شاران بەرزنجی

كه م كه س هه یه  ناو و ناوبانگى 
)شه هێن تاڵه بانى( نه بیستبێت، ئه و له  
حه فتاكاندا به  گۆرانیه  به ناوبانگه كه ى 

)سه بری گوڵفرۆش( له گه ڵ هونه رمه ندى 
ناسراو )عه باسی كه مه ندى(، بو به  

پێشه نگى ئه و ژنانه ى له بوارى گۆرانى 
وتن دا هه ڵكه وتون.

به اڵم ده یان س����اڵی ویست هه تا خه ڵكى 
بزانێت ئ����ه وه ى ئه و گۆرانی����ه ى له گه ڵ 
كه مه ندى دا وتوه ، ناوى ش����ه هێنه  نه ك 

هوه یدا.
ش����ەهێن تاڵەبانی یاخود »هوەیدا« کە 
ئەوکات ب����او نەبوە ئاف����رەت لە بواری 
هون����ەردا بەرچاو بکەوێ����ت یاخود الیان 
ش����تێکی عەیبە بوە، هەر بۆیە لە کاتی 
گۆران����ی )س����ەبری گوڵف����رۆش(دا کە 
لەگەڵ )عەباس����ی کەمەندی(دا ئەو کات 
تۆم����اری کردبو، نازناوی خۆی گۆڕی بۆ 

)هوەیدا(.
ئه م ژنه  هونه رمه نده ، لە پایزی س����اڵی 
1952 ل����ە ش����اری س����نەی رۆژهەاڵتی 
کوردس����تان لە دایکبوە، لە ساڵی 1971 
دەبێتە مامۆس����تای قوتابخانە، لە ساڵی 
1972 گۆرانی )س����ەبری گوڵفرۆش( و 
)دوێنێ خەوم دی( تۆمار کردوە، پاشان 
بەهۆی باردودۆخی ئ����ەو کاتە لە هونەر 

دادەبڕێت.
 ل����ە س����اڵی 1975 ژیانی هاوس����ەری 
پێکهێن����اوە، ل����ە س����اڵی 1989 ئێرانی 
بەجێهێشتوە، تا ئێستا لە بریتانیا ژیان 

بەسەر دەکات.
لە س����اڵی 1996 لە الی����ەن تەلەفزیۆنی 
میدی����ا داوای لێدەکرێ����ت بگەڕێتەوە ناو 
کاری هون����ەری، ئەوی����ش ه����ەر زو الی 
خۆی����ەوە بڕی����ار دەدات بگەڕێتەوە ناو 

هون����ەری گۆرانی وتن و تاوەکو ئێس����تا 
بەردەوامە.

س����ەبری  گۆران����ی  ب����ە  س����ەبارەت 
گوڵفرۆش����یش كەیەكێكە لەگۆرانیەكانی 
هەریەك لەخانمە گۆرانیبێژی ناس����راوی 
كورد ش����ەهێن تاڵەبانی و پیاوی حەوت 
هونەرەكەی كورد عەباس����ی كەمەندی و 
لەمەوپێش بەیەكەوە تۆماریان  سااڵنێك 
كردوەو تائێس����تەش الی جەماوەر باوی 
هەر ماوە، چیرۆك و چۆنیەتی كاركردن 
بۆ ئەو گۆرانیەو كۆكردنەوەی هەردوكیان 
لەو بەرهەمە پێویستی بەباسكردن هەیە 

بۆ جەماوەر .
چیرۆك����ی ئەو بەرهەمە كه  )ش����اخەوان 
ش����ێخانی( لە هاوڕێی نزیكی هونەرمەند 
عەباس����ی كەمەندی )ئەس����یر مەحوی( 
وه ریگرت����وه ، به مش����ێوه یه یه : كەمەندی 
ئەو گۆرانیەی لەگۆرانیەكی هونه رمه ندى 
عەرەب����ی عێراق����ی )داخل حەس����ەن( 
دروس����تكردوە، كە گوێی لەو گۆرانیە بو 
هەستیكرد زۆر جوانە و شیعری كوردیش 
دەگونجێ لەگەڵ����ی، بۆیە ئاڵوگۆڕییەكی 
تێدا كردو لەژێر ناوی سەبری گوڵفرۆش 

كاری بۆ كردو ئامادەی كرد.
س����ەرەتا بڕیاڕ ب����و ئ����ەو گۆرانیە بدات 
بەخانم����ە گۆرانیبێژ ش����ەهێن تاڵەبانی 
و بەدەنگ����ی ناوب����راو تۆماربكرێ����ت و 
باڵوبكرێت����ەوە، بەاڵم كاتێ����ك پڕۆڤەیان 
لەس����ەر دەكرد بۆ فێرب����ون و چۆنیەتی 
كەمەندی  عەباس����ی  كە  تۆماركردن����ی، 
شەهێن تاڵەبانی فێر دەكرد بۆ شارەزابون 
لەش����ێوازی تۆمارك����ردن و وتن����ی، لەو 
كاتەدا )گریش����ا میكایلزادە( كەئەوكات 
بەڕێوەبەری ئۆركێس����ترای رادیۆی سنە 
ب����و، بەكەمەن����دی وت: »ئ����ەرێ  كاكە 
بۆچی هەردوكتان تۆو شەهێن بەیەكەوە 
ئەو گۆرانی����ە تۆمارناكەن؟ پێمخۆش����ە 
بەیەكەوە بیخوێن����ن و تۆماری بكەن«. 

لەکاتی کڕینی پێاڵو دا ئاگاداری ئەم رێنوێنیانە بە 

شەهێنه كه ى رۆژهه اڵت

بۆیە بەیەكەوە تۆمارمان كرد.
شەهێن تاڵه بانى، له وباره وه  دەڵێت: ئەو 
کات ک����ە گۆرانی )س����ەبری گوڵفرۆش( 
باڵودەبێتەوە بەناو خەڵکیدا هاوڕێکانم کە 
گوێیان لەو گۆرانیە دەگرت دەیانپرس����ی 
ش����ەهێن ئەوە تۆیت؟ زۆربەیان دەیانوت 
دەنگی زۆر لە ت����ۆ دەچێت، منیش پێم 

دەوتن نا ئەوە من نیم!
)ش����ه هێن( پ����اش گه ڕان����ه وه ى بۆ ناو 
كای����ه ى هونه ر له  نه وه ده كانى س����ه ده ى 
رابردو، تائێستا س����ێ ئەلبومی گۆرانی 
بەرهەمهێن����اوە، ئەوانیش: یادی یاران - 
س����اڵی 2000، بۆ تۆ کوردستان - ساڵی 

2003، دوری - ساڵی 2007.

تەندروس����تی پێیە، دەڵێ����ت: رۆژبەرۆژ 
پاژنەی پێاڵوەکان بەرزتر دەبێت، ئێمەی 
پزیش����کانی پێ حەز دەکەین بەو جۆرە 

پێاڵوانە بڵێن »پێکوژ«.
پێاڵوی پاژنە بەرز پاڵە پەستۆ دەخاتە 
پ����ێ، دواتریش  س����ەر ماس����ولکەکانی 
کاریگەری دەخاتە س����ەر ئەژنۆ و چۆک، 
بۆیە شێوازی رۆشتن تێکدەدات، واچاکە 
کاتێ����ک پێ����اڵوی پاژنەب����ەرز لەپێ بو، 

بەهێواشی و لەسەر خۆ  بڕۆیت.
ئەگ����ەر حەزت کرد پێ����اڵوی پاژنە بەرز 
لەپێ بکەیت، واچاکە پێاڵوەکە تەس����ک 
نەبێ����ت، چونک����ە ب����ەرزی و تەس����کی 
فش����اری زیاتر دەخەنە سەر پێیەکانت و 
زیانی تەندروستیش����ی دەبێت و باشترە 
پاژنەک����ەی ل����ە )3( س����انتیمەتر زیاتر 
نەبێ، چونکە دەرکەوتوە تا ئه و ئاس����ته  
زیانی ئەوتوی نییە و ش����ێوازی رۆشتنی 

خانمان تێک نادات.
تیژی نوکی پاژن����ە پێاڵوەکەش رۆڵێکی 
زۆری هەیە، چونکە تاچەند تیژتر بێت، 

ئه وه نده  خراپترە.
هاوكات پێاڵوی زۆر فالتیش باش نییە، 
به ڵكو باش ئەوەی����ە الی پاژنە نزیکەی 
س����انتیمەترێک لەالی پش����تەوە بەرزتر 

بێت.
2. بنی پێاڵو 

بنی پێاڵو کاریگەریەرییەکی زۆری هەیە 
لەس����ەر پێیەکانمان. بن����ی پێاڵو دەبێ 
بایی ئەوەندە ئەستور بێت کە کاریگەری 
بەرز و نزمی بەهۆی بەرد و ش����تی رەق 
بگەڕێنێت����ەوە و پێیەکانمان بپارێزێ لە 
بریندار بون. لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت بایی 
ئەوەندە نەرمیی تێ����دا بێت، کە لەگەڵ 

هەنگاوناندا ژێرەکەی بنوشتێتەوە.
3. پێکهاتەى پێاڵو 

واباش����ە ئەو ماددەیەی ک����ە پێاڵوەکەی 
لێ دروست کراوە، نەرمییەکی تێدا بێت 
تا بەپێی پێ ش����ێوە وەربگرێت. پێاڵوی 

چەرم باشترین بژاردەیە.
4. قەبارەی پێاڵو 

پێ����اڵوی قەب����ارە گەورەتر ل����ە رەقەمی 
قاچی خۆت لەپ����ێ مەکە، چونکە جگە 
لەوەی دیمەنێکی ناش����رینی هەیە زیانی 
زۆریشی بۆ پێستی قاچیش دەبێت، %90 
کچان پێاڵوی بچوکتر لە پێی خۆیان لە 
پێ دەکەن، ئەمە دەبێتە هۆی هەوکردنی 

جومگەکانی پێ.
هەروەک  زۆریک لە دایکان بۆ مناڵەکانیان 
پێ����اڵوی قەبارە ناتەواو لە قەبارەی پێی 
خۆیان هەڵدەبژێ����رن، کەئەمەش دەبێتە 
هۆی ئ����ەوەی پێیەکانیان لەگەش����کردن 

بوەستێن.
راستییەکی زانستی تریش کە زۆر کەس 
لێی بێ ئاگایە، ئەوەیە کە پێکان لەگەڵ 
بەجۆرێک  دەئاوس����ین،  رۆژدا  تێپەڕینی 
رەنگە 10-15% قەبارەی����ان زیاد بکات، 
بۆیە واباش����ە پێاڵو کڕی����ن بخرێتە کاتی 

دوا نیوەڕۆوە.
هەڵەیەکی باوی تریش هەیە ئەوەیە کە 
پێ����اڵوی قەبارە بچوکت����ر دەکڕدرێت بە 
بیانوی ئەوەی لەگەڵ کاتدا دەکش����ێت، 
ئەم����ە کارێکی هەڵەی����ە، چونکە رەنگە 
تا ئەو کش����انە رودەدات ، پێکان تەواو 

زیانیان پێبگات.
5. نوکی پێاڵو 

نوکتیژی پێ����اڵو دەبێتە ه����ۆی ئەوەی 
س����ەری پەنجەکانی پێ بگوش����رێت، کە 
ئەمەش دەبێتە هۆی دروس����تبونی ژان و 
تلۆقە کردنیان، بۆیە دەبێت پێاڵو بایی 
ئەوەندە پێش����ی پان بێت کە پەنجەکان 

بەئاسانی جێیان بێتەوە تێدا. 
6. قەیتانی پێاڵو 

پێ����اڵوی قەیتان����دار باش����ترە لەهی بێ 
قەیت����ان، چونک����ە دەتوانرێت کۆنترۆڵی 
پان����ی پێاڵوی پێ بکرێ����ت، بەاڵم نابێت 

زۆر توند بکرێت.
7. پێاڵوی وەرزشی 

لەکاتی مەش����قدا پێ����اڵو گونجاو نەبێت 
کاریگ����ەری زۆر زیات����ر دەکات����ە س����ەر 
تەندروس����تی، بۆیە هەق وای����ە بە کالە 

نەبێت، وەرزش نەکرێت.



كچانى شێوه كاری گه رمیان: نا بۆ براكوژیی

◘ نهوژین

گروپیكیژانىشێوهكارىكفری
وگروپیشێوهكارانىكفری،
بۆجهختكردنهوهلهئاشتىو

بهرهنگاربونهوهىههرئهگهرێكىشهڕى
براكوژیی،پرۆژهیهكىشێوهكاری

جێبهجێدهكهن.

لهس���ااڵنىش���هڕىبراكوژی���یوئهو

كات���هى»دێگهڵه«بوبوبهس���نوری
جیاكهرهوهىنێوانیهكنیش���تمانكه
كوردستانبو،هونهرمهندىشێوهكاری
ناس���راو)ئیس���ماعیلخهیات(،ههستا
ب���هرهنگك���ردنوكێش���انىتابل���ۆى

ش���ێوهكاریلهس���هرب���هردوتاوێری
س���نورینێ���وانههردوزۆن���ىزهردو
س���هوز،وهكوگوزارشتێكلهئاشتىو

بهرهنگاربونهوهىشهڕىبراكوژیی.
لهبەرواری13/9/2018،گروپیکیژانی

شێوەکاریكفریوگروپیشێوەکارانی
کفری،بهپاڵپشتیرێکخراویهاوکاری
ئەڵمانی،بۆجهختكردنهوهلهئاشتىو
بهرهنگاربونهوهىبراكوژیی،ههمانئهو

بهردانهیانرهنگكردهوه.

◘ نهوژین،ئاشتىكهمال

دهوترێتههژارىباوكیداهێنانه،بهاڵم
لهچیرۆكى)ئایه(دا،ئهوهىباوكی
داهێنانهههژاریینییه،بهڵكوترسه!
ترسوادهكاتكچێكلهخانهقینهوه

بیرلهدروستكردنىئامێرێكى
پزیشكییبکاتەوەكهتائێستا

هاوشێوهىنییه.

کچ���ە س���اڵ، 22 جەم���ال، ئای���ە
خانەقین���ه، ش���اری دانیش���تویهكى
دەرچویبەشیبایۆتەکنەلۆجییزانکۆی
نەهرەینیبەغدایه،توانیلێکۆڵینەوەی
بەکالۆریۆسیخۆیبەهەلوەربگرێتو
داهێنانێکیپزیشکیکەموێنەبکات.

داهێنانهكهىبریتییهلهدروس���تكردنى
ئامێرێکیپزیشكیئەندازەییكهكارى
وهرگرتن���ىنمونهىخوێنهلهنهخۆش،
واتالهبریئهوهىبهدهستنمونهكهى
ئهو لهرێگهى دهتوانرێت لێوهربگیرێت،
ئامێرهوهئهوكارهبۆنهخۆشبكرێت.
لەب���ارەیبیرۆکەیئ���ەوداهێنانەوه،
)ئایە(بە)نەوژین(یوت:»هەندێکجار
ترسپاڵنەرێکیباش���ەبۆبیرکردنەوە
وداهێنان،ئێمەشلهبهش���هكهماندا
هەرلەقۆناغ���ییەکەمەوەوانەیەکمان
هەبوتایبەتب���ەوەرگرتنیخوێنکە
بهه���ۆیئهوهىترس���ملهپرۆس���هكه
ههب���وبۆی���هخۆمملێ���یالدەداوبە
پراکتیکییەکاندا کاتژمێ���رە لە تایبەت
بەش���داریمنەدەکرد،ئهمترس���هپاڵی
پێوهنامبپرس���مبۆچیئامێرێکیخوێن
وەرگرتنماننییەبۆئاسانترکردنیئەم
ب���وارە؟لەوکاتەوەئ���ەمبیرۆکەیەمال

دروستبو«.
ئهوبوارهىئای���هداهێنانىتياكردوه،
پزیشکیئەندازەییهنهكبایۆتهكنهلۆجی

كچه  رۆماننوسێكى خانه قین داهێنانێكى پزیشكیی ده كات

كهكۆلێژهكهىخۆیهتى.
)ئای���ە(لهمب���ارهوهوتى:»راس���تە
پزیش���کی ل���ە دورە زۆر بەش���ەکەم
ئەندازەیی���ەوە،ب���ەاڵمک���وردلەهەر
ش���وێنێکبێ���تدەبێ���تبەش���تێکی
جوانەوەئهوجێگهیهجێبێڵێت،منیش
ویس���تمزانکۆوبەغداجێبهێڵم،بەاڵم
پ���اشئەوەیک���ەبیرۆکەکەم���ىتێدا

جێبەجێدهکەم«.
س���ەبارەتبەچۆنیەتیدەس���تپێکردن
وجێبەجێکردن���یبیرۆکەک���ەى،)ئایە(
وت���ی:ک���ەگەش���تمەکۆت���اقۆناغی
خوێندنلەتۆڕیکۆمەاڵیەتیفەیسبوک
بیرۆکەکەمباڵوکردەوە،ئەوکات90%ی

کۆمێنتەکانروخێنەربون.
ئهمكۆمێنتانهلهبریئهوهىس���اردی
بكهنهوه،سورتریانكردوهكهبهردهوام
بێتلهسهرپهرهپێدانىبیرۆكهكهى،بۆیه
داوالهكۆلێژهك���هىدهكاتكهرێگهى
ب���دهنبیرۆكهكهىبكاتب���هپرۆژهى
لێكۆڵینهوهىدهرچونوئهوانیشرازیی
بون،پاشنزیك���هى8مانگتوانىبه

سهركهوتوییلهپرۆژهكهىببێتهوه.
ئهگهرچیپرۆژهكهىبهس���هركهوتویی

تهواوكردوه،ب���هاڵمبۆئهوهىبخرێته
بوارىجێبهجێكردنهوه،پێویس���تییبه
كارلهسهركردنیزیاترههیه،ئهمهشبه
ماناىئهوهىپێویس���تیبهپشتیوانی
زیاتره،بهاڵمئ���هوهىمایهىتێبینییه
نهوهزارهتىتهندروس���تىونهدهزگاو
كۆمپانیاتایبهتمهندهكانىئهمبواره،له
داهێنانهىئهوكچهنههاتونهتهپێش.

وتى:»دوایگهڕانێكىزۆرگەشتمەئەو
ئەنجامەیکەهیچئامێرێکیلەمشێوەیە
لەهیچجێگەیەکبون���ىنییە،منیش
ب���ۆئهوهىئامێرهكهمعهمهلیتربكهم
پێویستمبەهاوکارییكۆمپانیایەکەکە
ئامێرەکەبکڕێتبۆئەوەیدەس���تبە
فراوانکردنیبکەین،بهاڵمتائێستائهو

هاوكارییهنههاتوه«.
وادیاره»داهێنانىپزیش���كیی«،تاكه
بههرهىئ���هوكچهنیی���ه،بهڵكوئهو
دەستینوسینیهەیەوچهندساڵێكه
لهبوارىئ���هدهبدادەنوس���ێت،دوا
بهزمانى رۆمانێكە ئەدەبیشی بەرهەمی
عهرهب���یبهن���اوى»دڵهش���كاوهكان
)قلوبمنکس���ره(«،کەههرئهمساڵ

چاپوباڵویكردوهتهوه.

هەندێکجارترس
پاڵنەرێکیباشە
بۆبیرکردنەوەو

داهێنان

ئەمئامێرەیمن
دروستمکردوەلە
هیچجێگەیەک
بونىنییە


