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سه ره ڕای بونى سێ كه یسى كوشتنى 
ژنان له  سنورى گه رمیان، به اڵم 

تائێستا  ئه و كه یسانه  به  كراوه یی 
ماونه ته وه  و هیچ كه سێك وه كو 

تۆمه تبار و ئه نجامده رى ئه و تاوانانه  
ده ستگیر نه كراون.

هاوبه ش���ى  به دواداچونێك���ى  به پێ���ی 
)یه ك���ه ى  و  )نه وژی���ن(  رۆژنام���ه ى 
رۆژنامه وانیی مافه كانی مرۆڤ له  رادیۆی 
ده نگ(، له ماوه ى ئه م ساڵدا 3 حاڵه تى 
كوشتنى ژنان له  كه الر و كفری هه بوه ، 
كه  یه كه میان كوش���تنى 2 خوش���ك بو 
له  كه الر و ئه وه كه ى تریش دۆزینه وه ى 

ته رمی ژنێك بو له  كفری.
ئه وه ى ئه م كه یس���انه  تایبه ت و جیاواز 
ده كات، ئه وه یه  كه  بكه ر و تۆمه تبارانى 
ئه م تاوانانه  ده ستگیر نه كراون، به ڵكو 
تاوانێكی���ان تائێس���تا ن���ه  قوربانیه كه  
ده ستنیشیان كراوه  نه  تۆمه تباره كه ش.

)له میع���ه   عه قی���د  له وب���اره وه  
محه م���ه د( به ڕێوب���ه رى به ڕێوبه رایه تى 
دژى  توندوتی���ژى  به ره نگاربون���ه وه ى 
ژنان ل���ه  گه رمیان، به  )نه وژین(ى وت: 
كه یسی دو خوشكه كه ى كه الر، تائێستا 
تۆمه تباره كه  ده ستگیر نه كراوه  و به  پێی 

زانیاریه كان هه ڵهاتوه  بۆ هه نده ران.
وتیشی: كه یسی دوه م كه  ژنێكه  له  كفری، 
تاوه كو ئێس���تا ئه و ژنه  نه  ناس���نامه ى 
خۆی ده ستنیشان كراوه و ناسراوه ته وه ، 

نه  تۆمه تبار و ئه نجامده رانیشی.
له وه اڵمى ئه وه ى چاره نوسى ئه و كه یسانه  
به ڕێوبه رایه تى  به ڕێوبه رى  ده بن؟  چۆن 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژى دژى ژنان 
له  گه رمی���ان، ئاماژه ى به وه كرد: »ئه و 
كه یس���انه  ب���ه  كراوه ی���ی ماونه ته وه  و 

لێكۆڵینه وه  تێیاندا به رده وامه «.
الیخۆش���یه وه  )ڤیان سابیر( چاالكوانى 
ژنان، ره خن���ه  له  حكوم���ه ت و الیه نه  
په یوه ندیداره كان ده گرێت و پێیوایه  ئه م 
واقیع���ه  حكومه ت ده خاته  ژێر گومان و 

به رپرسیارێتى زیاتره وه .
نه دۆزینه وه ى  وت���ى:  ب���ۆ )نه وژی���ن( 
تۆمه تبار و ئه نجامده رانى ئه و تاوانانه ، 
ده رخ���ه رى ئه وه ی���ه  كه  كه یس���ه كانى 
كوش���تنى ژنان به شى پێویست بەهه ند 

»نا بۆ كوشتنى ژنان«، تابلۆی شێوه كار: گواڵڵه  حه میدوه رناگیرێن.

ئه و خوێندنه ى سودی به  كچانى الدێنشین نه گه یاند          ««8
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كاتێك هه واڵی سه رنه كه وتنى 
كه یسه كه ى له  دادگا پێده ده ن، )ك( 
هیچ شتێك له  خۆكوشتن به گونجاوتر 

نازانێت، دواى ئه وه ى بێهیوا بو له وه ى 
به  یاسا كێشه كه ى بۆ یه كال بكرێته وه و 
ژیانى ئاسایی خۆی ده ستپێبكاته وه ، 

هه ربۆیه  بڕیاری خۆكوشتن ده باته  
سه ر و له  ئێواره یه كى حوزه یران دا بۆ 

هه میشه  ژیان جێدێڵێت.

ل���ه    ،2018 حوزه یران���ى  24ى  رۆژى 
ماڵی داڵده دانى ژنانى هه ڕه ش���ه لێكراو 
له  س���لێمانى، كچێك كۆتایی به  ژیانى 
خۆی هێنا. ئه م كچه  خه ڵكى گه رمیانه و 
له ترسی هه ڕه شه و مه ترسیی كوشتن و 
ئازاردانى، په ناى بۆ ئه و ماڵى داڵده دانه  
ب���ردوه ، ب���ه اڵم  دوفاقیی كاره س���اتى 
خۆكوش���تنى ئه م كچه  له وه یه ، كه  ئه و 
له كاتێك���دا و پێش كه متر له  س���اڵێك 
و له ترسی خۆكوش���تن په ناى بۆ ماڵی 
داڵده دان له  س���لێمانى ب���ردوه ، به اڵم 
ئه مج���اره  خۆی مه رگی ك���رده  بژارده و 

چاره نوس.
دا  رۆژنامەوان���ی  کۆنگرەیەک���ی  ل���ە 
عوم���ەر  روداوه ك���ه ،  دواى  رۆژێ���ك 
گوڵپ���ی، بەرێوبەری گش���تی چاودێری 
و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی سلێمانی، 
دەربارەی ئه م روداوه ، رونکردنەوەیەک 

بۆ رایگشتی باڵودەکرده وه .
له رونكردنه وه ك���ه دا ده ڵێ���ت: »به خه م 
و په ژاره وه  رایده گه یه نین س���ودمه ندی  
ماڵی  داڵده دانی  ژنانی  هه ڕه شه لێكراوی  
سلێمانی ، هاواڵتی  )ك.ح( سه عات )2 
بۆ 3(ی  پاشنیوه ڕۆی  یه كشه ممه ، 24ی  
6ی  2018، به  روداوی  خۆكوشتن گیانی  

له  ده ستدا«.
رونیشیده كاته وه : قوربانیه كه  له دایكبوی  

له گه رمیان له  كوشتن هه ڵهات و له  سلێمانى خۆی كوشت

◘ نه وژین

ماوه ى چه ند مانگێكه  له نێو 
بینای سه نته رى گه نجانى كه الر، 
پرۆژەیه ك به ناوى )چارەسەری 

توندوتیژیی جێندەری و پاڵپشتیی 
دەرونی و کۆمەاڵیەتی لە گەرمیان(، 

له الیه ن رێکخراوی یونیسێف بە 
هاوبەشیی رێکخراوی گەشەپێدانی 

مەدەنیەت )CDO( خراوه ته  بوارى 
جێبه جێكردنه وه ، كه  به شێكى 

به رچاوى كاره كانیان مامه ڵه كردنه  
له گه ڵ كه یسه كانى توندوتیژی دژ 
به  مێینه و پاڵپشتیی ده رونى و 

كۆمه اڵیه تى قوربانیان.

له میانه ى دیدارێكى تایبه ت دا، 
سەرکەوت جەلیل، بەڕێوبەری 

پرۆژەكه ، ورد تر له سه ر ئامانج و 
كاره كانیان قسه  ده كات.

* سەنتەرەکەی ئێوە چی دەکات بۆ 
ئەوەی بەشدار بێت لە کەمکردنەوەی 

توندوتیژیی و جیاکارییە رەگەزییەکان؟
چارەس���ەرکردنی  ب���ۆ  ئێم���ه   كارى 
کەیس���ەکانی توندوتیژی���ی جێندەری و 
پاڵپش���تیی دەرون���ی و کۆمەاڵیەتییه ، 
دی���ارە جێندەریش ل���ە بنەڕەتدا مانای 
ه���ەردو رەگەزەک���ە دەدات، بەاڵم بەو 
پێیەی لە واقیع���ی کۆمەڵگەی خۆماندا 
زیاتر ژنان باج���ی جیاکاریی جێندەری 
ئێم���ەش  پرۆژەک���ەی  بۆی���ە  دەدەن، 

تەرکیزی لەسەر ئەوانە. 

ئێمە ل���ە چەند ئاس���تێکدا و بە چەند 
ش���ێوەیەک کار دەکەی���ن، لەالیەکەوە 
لەگەڵ خەڵک، لەالیەکی تریشەوە لەگەڵ 
رێکخراو و پرۆژە پەیوەندیدارەکان بەم 
لەگ���ەڵ فەرمانگە  ب���وارەوە، هەروەها 

حکومییەکانیش.
پرۆژەکەمان بە پلەی یەکەم بۆ خەڵکی 

گەرمیانە، ئینجا ئاوارە و پەنابەران.
* کاری ئێوە و چاالکیەکانتان 

چین؟ ئایا هەر کاری ئۆفیسیی کە 
پێشوازیکردنە لە کەیس و حاڵەت، یان 

چاالکی مەیدانیشتان هەیە؟
کرۆک���ی کارەکان���ی ئێم���ە وه رگرتنى 
کەیس���ەکانی توندوتی���ژی دژی ژنانه ، 
ك���ه  ل���ە رێ���ی توێ���ژەرە دەرونیی و 
هەوڵ���ی  کۆمەاڵیەتییەکانمان���ەوە 

به ڕێوه به رى پرۆژه ى )چارەسەری توندوتیژیی جێندەری و پاڵپشتیی دەرونی و کۆمەاڵیەتی(:

ژنانى گه رمیان حەزیان بە کار و چاالکی و فێربون هه یه 

)1992(ی  ش���اری  كه الره  و دانیشتوی  
سنوری  قه زای  كه الره.

چیرۆك���ى روكردن���ى ئ���ه م كچ���ه  له  
ماڵ���ی داڵده دان���ى س���لێمانى، له وه وه  
ده س���تپێده كات كه  كچه كه  كێشه یه كى 
كۆمه اڵیه تی گه وره ى هه بوه  كه  ترساوه  
به هۆیه وه  ژیانى له ده ست بدات، هه ربۆیه  
په ن���اى بۆ دادگا و له وێش���ه وه  بۆ ئه م 

ماڵی داڵده دانه  بردوه .
به وته ى بەرێوبەری گش���تی چاودێری و 
گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی سلێمانی كه  
ماڵی داڵده دانى ژنانى هه ڕه شه لێكراوى 
س���لێمانى له ژێر ده س���ه اڵتى ئه واندایه ، 
ئه م كچه  »له  به رواری  27ی  9ی  2017 
له سه ر داوای  خۆی   و به  فه رمانی  به ڕێز 
دادوه ری  لێكۆڵینه وه ی  كفری  له  )26ی  
9ی  2017(، له  رێگه ی  به ڕێوه به رایه تی  
به ره نگاربون���ه وه ی  توندوتیژی  گه رمیان 
به ده ستمان گه یشتوه ، په نای  هێناوه ته  

ماڵ���ی  داڵ���ده دان ب���ۆ ئ���ه وه ی  داڵده 
 بدرێ���ت  و بپارێزرێت له و هه ڕه ش���ه یه ی  
له س���ه ر ژیانی  هه یه  به هۆی  كێشه یه كی  

كۆمه اڵیه تییه وه «.
به پێی به دواداچونه كانى )نه وژین(، ئه م 
كچه  سكااڵى له سه ر پیاوێك تۆماركردوه  
كه  ئه وی���ش دانیش���توى گه رمیانه  به و 
تۆمه ته ى ده ستدرێژی كردوه ته سه رى و 
هه ڵیخه ڵه تاندوه  به وه ى هاوس���ه رگیریی 
له گ���ه ڵ ده كات، ب���ه اڵم كاتێ���ك دڵنیا 
بوه ت���ه وه  له وه ى پیاوه ك���ه  نایخوازێت، 
بۆی���ه  ئه ویش په ناى بۆ دادگا و پۆلیس 

بردوه و پیاوه كه ش ده ستگیر كراوه .
له  م���اوه ی  ئه و نۆ مانگ���ه  دا، كچه كه  
دۆس���یه كه ى له دادگا بوه و خۆیشی به  
فه رمان���ى دادوه ر گوازراوه ته وه  بۆ ماڵی 
داڵ���ده دان، به و ئومێ���ده ى دادگا مافی 
ب���ۆ بگه ڕێنێت���ه وه و ژیانى ئاس���ایی بۆ 
ده سته به ر بكاته وه ، به اڵم كاتێك دواى 

ئ���ه و 9 مانگه  ئ���اگادار ده كرێته وه  كه  
كه یسه كه ى له  دادگا سه ركه وتو نه بوه ، 
بێئومێدیی باڵی به س���ه ردا ده كێشێت و 
بڕیاری خۆكوشتن ده دات و بڕیاره كه شى 

ده باته  سه ر.
 به وته ى بەرێوبەری گش���تی چاودێری و 
گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی سلێمانی، ئه و 
كچه  له ماوه ى 9 مانگ���ى داڵده دانى دا 
»هه مو ئه وه ی  پێویس���ته  به  پێی  توانا 
به رده س���ته كانی  ماڵی  داڵ���ده دان بۆی  
ئه نجام���دراوه ، له  دابینكردنی  ش���وێنی  
مانه وه  و پێویستیه  سه ره كییه كانی  ژیان 
 و به دواداچونی  ته ندروستی   و دابینكردنی  
پارێ���زه ر بۆ كێش���ه كه ی  ل���ه  دادگا  و 
به ڕێوه به رایه تی   له گ���ه ڵ  هه ماهه نگ���ی  
به ره نگاربون���ه وه ی  توندوتیژی  گه رمیان 

بۆ چاره سه ری  كێشه كه ی«.
به اڵم به وته ى خۆیان ئه م رێوش���وێنانه  
پێنه داوه   ژیانی���ان  ئومێدیی  هیچی���ان 

كاتێك هه واڵی شكس���تی كه یس���ه كه ى 
له  دادگاوه  پێگه یش���توه  »به اڵم به هۆی  
بێهیوابونی  له چاره س���ه ری  كێش���ه كه ی  
و بیس���تنی  هه واڵ���ی  س���ه رنه كه وتنی  
كێشه كه ی  له  دادگا، به روارى 24ی  6ى 
2018، له  پاش ده وامی  فه رمی  كۆتایی  

به  ژیانی  خۆی  هێناوه« .
و  چاودێ���ری  گش���تی  بەرێوب���ەری 
گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی س���لێمانی، 
ده شڵێت: »روداوه كه  پاشئه وه  رویداوه  
كه  به رپرس  و س���تافی  ماڵی  داڵده دان 
هه وڵ���ی  ته واوی  خۆیان خس���توه ته گه ڕ 
و  قوربانیه ك���ه   هێوكردن���ه وه ی   ب���ۆ 
كێشه كه ی    به  چاره سه ری   بڕواپێهێنانی  
و هه وڵی  دوباره  له  دادگا تێهه ڵچونه وه ى 
پارێزه ره كان���ی   به خه مه وه بون���ی   و 
ب���ۆ چاره س���ه ری  كێش���ه ی ، هه روه ها 
به ره نگاربون���ه وه ی   به ڕێوه به رایه ت���ی  
توندوتی���ژی  ئه وه ی  ل���ه  توانایاندابوه و 
ئه ركی���ان ب���وه  ب���ۆ ئ���ه و دۆس���یه یه   

ئه نجامیانداوه« .
ب���ه اڵم وادی���اره  )ك( چاوه ڕێی ئه وه ى 
نه كردوه  ئه و یاس���ا و دادگایه ى جارێك 
بێئومێد و هیواب���ڕاوى كردوه ، جارێكی 
تریش به هه مان ده ردی به رێته وه ، بۆیه  

بڕیاری خۆكوشتنى داوه .

هیچ  تا  دەدەی���ن،  چارەس���ەرکردنیان 
نەبێت قوربانیی���ەکان بتوانن متمانە بە 
خۆیان بکەنەوە و ئەو دۆخە دەرونی و 
دەستییەوە  بە  سەختەی  کۆمەاڵیەتییە 

دەناڵێنن، تێبپەڕێنن. 
ل���ەوەش س���یمینار، هەڵمەتی  جگ���ە 
پیش���ەیی  خول���ی  هۆش���یارکردنەوە، 
و س���یمیناری تایب���ەت ب���ە کچان���ی 
نەوجەوانیش���مان هەیە، مه به ستیشمان 
له م كارانه  ئه وه یه  كه  تاکەکان له باره ى 
م���اف و ئەرکەکان���ی خۆیان هۆش���یار 
ببنەوە، چونكه  له و رێگه یه وه  دەش���ێت 

توندوتیژییش کەمتر ببێتەوە.
* سااڵنێکە سەنتەر و ناوەندی 
جۆراوجۆری تایبەت بە پرسی 

توندوتیژی و جیاکاری رەگەزی 
دەکرێتەوە، بەاڵم وەک چاالکوانان 

ئاماژەی بۆ دەکەن کێشە ئەوەیە کە 
ژنان کەمتر رو لەم سەنتەرانە دەکەن 

و پشتی پێدەبەستن، ئایا ئێستاش 
رەوشەکە وایە؟

ئێمە لە س���ەرەتای مانگ���ی ته موزه وه  
دەستمان بەم پرۆژەیە کردوە، لەوانەیە 
تاڕادەیەک وەاڵمدانەوەی ئەم پرس���یارە 
ق���ورس بێ���ت بۆمان. بەاڵم بەگش���تی 
ئەوەی تێبینیمان کردوە، ژنان حەزیان 
ب���ە کار و چاالک���ی هەیە، ئ���ارەزوی 
دەرچون و بەشداری و فێربون دەکەن. 
لەوانەیە هەندێک بەربەس���تیان هەبێت، 
چ ئابوری ی���ان کۆمەاڵیەتی، ئەگینا لە 
زەمینەیەکی رەخساودا ژنان هیچیان لە 

پیاوان کەمتر نابێت.
ئێم���ە ئەگ���ەر ئاس���تی بەش���داری و 
بەدەمەوەهاتنی ژنان و کچانیش���مان بە 
الوە کەم بێت، س���ارد نابینەوە، چونکە 
ل���ە بنەڕەتدا بۆ ئ���ەوە کار دەکەین کە 
ئەم واقیعە بگۆڕین و دۆخی ژنان لەوەی 

ئێستا هه یه ، باشتر بکەین.

* زۆرترین گرفت ئەوەی په یوەندی 
بە بواری کاری ئێوەوە هەبێت چیە؟ 
واتا ئه و پنته  زه ق و دیارانه  چین كه  
له  مەسەلەی جیاکاریی و توندوتیژی 

رەگەزیی دا خۆیان دەبیننەوە؟
بۆ ئەم پرسیارەیان هەم دەبێت ئاوڕێک 
لە سیس���تەمی یاس���ایی و سیاسیمان 
بدەینەوە، هەم لە سیستەمی کەلتوریمان. 
هۆکارەکانی جیاکاریی جێندەرییش هەر 

لەمانەدا خۆیان دەبیننەوە.
قورس���ترین بەش���ی کارکردن لەس���ەر 
پرس���ی مافەکانی مرۆڤ بەگش���تی و 
یەکس���انیی جێن���دەری بەتایبەتی، لە 
پێکەوەگونجاندنی ئەم پارچانەدایە. بۆ 
نمونە، ئێس���تا لە هەرێمی کوردستان و 
لە ئاستی یاسا و رێس���ا فەرمییەکانی 
تایب���ەت ب���ە مافەکانی ژنان���دا، چەند 
هەنگاوێک لە پێش عێراق و ئێرانەوەین، 
لە پێش سعودیە و زۆرێکی تر لە واڵتە 
عەرەبییەکانەوەی���ن،  بەاڵم زەینییەتی 
خەڵکم���ان، تێڕوانینمان بۆ بون و رۆڵ 
و پێگ���ەی ژن، لە ئاس���تی یاس���اکانی 

خۆماندا نییە.
* كه وایا له و روه وه  چی بكرێت باشه ؟

پێش هەمو ش���تێک گرنگە لە سیمینار 
بخەینە  دەس���ت  کەمپەینەکانمان���دا  و 
سەر هۆکارەکان، س���ەر ئاین، ئابوری، 
دەوڵ���ەت، خێڵ، هێزی ب���ازو و چەند 
بابەتێک���ی تریش، کە بەب���ێ گۆڕینی 
ئەوان���ە، گۆڕینی واقیعی ژنان ئاس���ان 
نابێت. ب���ەاڵم نابێت س���ارد ببینەوە، 
چونکە رێگەکە لەوە سەختتر و درێژترە 
کە زۆرێکمان بیری لێ دەکەینەوە. بۆیە 
دەبێت زۆرترین کەس، زۆرترین حیزب و 
رێکخراو و گ���روپ و دەزگای راگەیاندن 
خزمەتی پرس���ی م���اف و یەکس���انی 
بکەن، چونکە بەب���ێ کاری هاوبەش و 

پێکەوەیی، سەرکەوتن قورسترە.

به هۆی  بێهیوابونی  
له چاره سه ری  

كێشه كه ی ، كۆتایی  
به  ژیانی  خۆی  هێنا
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◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

كارێك كه  به ته واوى تایبه ت بوه  به  
ژنان له  رابردوى كورده واریی دا، ته شی 

رستن بوه ، كاتێك ژنان له رێگه ى 
ئامێرێكى ساده وه  هه ستاون به  كارى 

رستنى خورى و دواتر به رهه مه كه یان 
بۆ دروستكردنى به رهه می دیكه  بۆ ناو 

ماڵ یان فرۆشتن، به كارهێناوه .

تەشی رس���تن کارێکی کۆنی کوردانەیە 
ئافرەتانی کورد پێ���وەی خەریک بون، 

ئیتر شیرین ته شی ناڕێسێت

◘ نه وژین، زریان محه مه د

دو له  دیارترین ئه و كه ره سته  
كورده واریانه ى ژنانى گه رمیان له  

رابردو و تائێستاش به دروستكردنى 
هه ستاون، )مه شكه و هیزه (یه ، ئه م 
دو كه ره سته یه  كه له  پێستى ئاژه ڵ 

دروست ده كرێن، یه كه میان بۆ 
هه ڵگرتن و دروستكردنى دۆ و كه ره  

سودی لێبینراوه و دوه میشیان بۆ 
هه ڵگرتنى رۆنى كوردیی.

له میانه ى ئه م راپۆرته وه ، له س���ه ر زارى 
دو ژن كه  تائێستاش ئه و دو كه ره سته یه  
دروس���ت ده كه ن، ورده كارى چۆنیه تى 
دروستكردن و س���ودبینین له  مه شكه و 

هیزه  ده خه ینه ڕو.

هیزه ، ته نه كه ى رۆنى كورده واریی

نه سرین ئیبراهیم، 53 ساڵ، دانیشتوى 
ناحی���ه ى رزگاریی���ه ، س���ه باره ت ب���ه  
دروستكردنى هیزه  بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
هیزه  له  پێس���تى حه یوانى بچوك واته  
)به رخ( دروست ده كرێت، كاتێكیش ئه م 
پێس���ته  ده رده هێنرێت نابێت بیدڕێنن، 
به ڵك���و ده بێت به  ده س���ت كه نى بكه ن 
و دواتر له  ملى ئاژه ڵه كه وه  پێس���ته كه  
به  ساغی ده ر بكه ن، دواتر ئه م پێسته  
ئه خرێته  الیلۆنه وه  بۆ ماوه ى هه فته یه ك 
و ل���ه  ش���وێنێكى گ���ه رم دا ئه نرێت بۆ 

ئه وه ى به  ئاسانى توكه كه ى لێبێته وه .
وتیش���ى: دواى ئه وه ى ك���ه  توكه كه ى 
لێكرای���ه وه ، ئه خرێته  ناو ئارد و خوێوه  
ب���ۆ ماوه ى هه فته ی���ه ك، دواى ئه وه  دا 
ئه تاشرێت به  چه قۆ و ئه و ئاردو خوێیه ى 
لێ ئه ته كێنرێت، دیسان ئه خرێته وه  ناو 
ئارد و خوێ بۆ ماوه ى هه فته یه كى تر، 

كه  ئه م به ش���ه ى ت���ه واو بو هه ویرى بۆ 
دروستده كرێت و ده خرێته  ناو هه ویر بۆ 
ماوه ى سێ رۆژ، ئه مه ش بۆ نه رمكردن 

و قایمكردنى ئه و هیزه یه یه .
وه ك )نه سرین( باسى لێوه  ده كات، دواى 
ئه وه ى كه  هیزه كه  خۆشه  كرا كه ره ى بۆ 
گه رم ده كه ى و بۆی تێده كه ى بۆ ماوه ى 
سێ رۆژ، دواى ئه وه  دۆشاوى خورماى 

تێده كرێت بۆ ماوه ى هه فته یه ك.
ه���ه ر دواب���ه دواى ئ���ه وه  س���ێ رۆژ به  
به رده وامى هه واى تێده كرێت و ده مه كه ى 
ده به س���ترێت، هه ر دواى ئه و سێ رۆژه  
هه واك���ه ى ده رده هێنرێ���ت و دیس���ان 
دۆش���اوى تێده كرێت���ه وه  و ده خرێت���ه  
خامى س���پیه وه  و هه ڵده گیرێت تا ئه و 
كاته ى رۆن���ى تێده كرێت، دواى ئه وه ش 
سه رده سته كانى به  په ڕۆ ئه به سترێت و 
خواره كه شى به  پارچه یه ك له  خۆى به  

ده رزى ئه دورێنرێته وه .
له باره ى سوده كانى هیزه وه ، )نه سرین( 
وتى: ئه و رۆنه ى له  كه ره  دروستده كرێت، 
ده كرێت���ه  هی���زه وه  و ده توانرێ���ت بۆ 
ماوه یه ك���ى زۆر تێی���دا هه ڵبگیرێ���ت، 
ته نانه ت ئه گه ر ماوه كه ش���ى بگاته  )5( 
س���اڵ هه ر خراپ نابێ���ت هه رچه ند له  

شوێنى گه رمیش دابنرێت.

مه شكه ، مه كینه ى دۆ و كه ره !
به  هه مان ش���ێوه ى هیزه ، مه ش���كه ش 
خۆشه  ده كرێت، به اڵم جیاوازتر له وه ى 
كه  بخرێته  هه ویره وه ، مه شكه  ده خرێته  

جه وته وه .
سه برى حه مه مین، 60 ساڵ، دانیشتوى 
ناحیه ى  س���ه ربه   س���ه یده ى  گون���دى 
س���ه رقه اڵیه ، سه باره ت به  دروستكردنى 
مه ش���كه  بۆ )نه وژین( ده ڵێ���ت: »به  
هه مانش���ێوه ى هیزه ، مه شكه ش هه ر له  
پێس���تى ئاژه ڵ ب���ه اڵم گه وره تر )كاوڕ 

و بزن( دروس���تده كرێت، له بری هه ویر 
ئ���ه م ده خرێت���ه  جه وت���اوه وه  و تیایدا 
ده كوڵێنرێ���ت و پ���اش كواڵندن���ى بۆ 
ماوه ى هه فته یه ك ه���ه ر له  جه وتاوه كه  
ده هێڵرێته وه  كه  ماده یه كى جیڕباوى تام 
تاڵی ره نگ تۆخە، هه ر ئه م ماده یه ش���ه  

كه  ره نگی مه شكه  قاوه یی ده كات.
وتیش���ى: له  دواى ئ���ه وه ى له  جه وتاو 
ده رئه هێنرێ���ت توێكڵ���ى هه ن���ارى بۆ 
ئه هاڕدرێ���ت و پێ���وه ى ئه كرێ���ت ت���ا 
وش���كده بێته وه  له  به ر خۆر دا ئه نرێت 
هه رپێ���وه ى ده بێ���ت و هه ڵده گیرێت تا 

كاتى ژه ندنى ماست تێیدا.
باسیله وه ش���كرد: له  دواى ته واو بونى، 
لۆله پى لێده به س���ترێت ك���ه  به دار بۆى 
دروس���ت ده كرێت و س���ه ر ده سته كانى 
پێوه ى ئه به س���ترێت، دواتر ناو نێركێك 
له گه ڵ س���ێپا هه ر به  دار بۆى دروست 
ده كرێت له گه ڵ په تێك بۆ هه ڵواسین بۆ 

ئه وه ى ماستى تێدا بژه ندرێت.
مه شكه  به  چه قو دا ئه تاشرێت و دیسان 
توێكڵى هه نار و خوێى پێوه  ده كرێته وه ، 
هه روه ها هه مو هه فته ی���ه ك ده توانرێت 
بشۆردرێت، ئه مه ش پێچه وانه ى هیزه یه  

كه  ناشۆردرێت.
س���ه باره ت به وه ى مه شكه  سودى چیه  
و چى لێ به رهه م ده هێنرێت، س���ه برى 
به ش���ێوه یه كى سه ره كی  باسیله وه كرد: 
دۆ و ك���ه ره ى لێبه ه���ه رم دێت كه  به و 
دو خواردنه ش هی تر دروست ده كرێت 

وه كو: كه شك و دۆینه .
وتیشی: جگه له وه ش مه شكه  ده توانرێت 
وه ك���و ش���وێنێك ب���ۆ هه ڵگرتن���ى دۆ 
به كاربهێنرێت، چونك���ه  ماوه یه كى زۆر 
دۆی تیا ده بێت و خراپ نابێت، ئه مه ش 
له  زه مان���ى زو دا زیاتر به كار ده هێنرا، 
چونكه  كاره با نه بو، له گه ڵ ئه وه ش ئه و 

دۆیه ى تێدایه  سارد ده بێت.

چی له باره ى هیزه  و مه شكه وه  ده زانیت؟

بەاڵم لەگەڵ بەرەوپێش���چونی کۆمەڵگا 
و داهاتن���ى ته كنۆلۆژی���ای نوێ، وه كو 
زۆرینه ى پیش���ه  كه لتوریی و كۆنه كان، 
ئێستا بێ بره و كه وتوه  و زۆر به ده گمه ن 

ژنان ئه نجامی ده ده ن.
ب���ه اڵم ئایا ئه م كاره  خۆی چییه و چۆن 
كراوه ؟ س���وده كانى بۆ خ���ودی ژنان و 

خێزانه كانیان چی بون؟
عاسمە عه بدوڵاڵ، 70 ساڵ، یه كێكه  له و 
ژنان���ه ى گه رمیان كه  زۆركارى ته ش���ی 
ر س���تنى كردوه . ورده كاریی كاره كه یان 
ب���ۆ )نه وژین( به ش���ێوه یه  ده گێڕێته وه  
»خوری )موی ئاژەڵ(ەکەمان دەهێنا، 
دەمانشۆردەوە و دواتر شیمان دەکردەوە 

بڕبڕ داماندەنا تا وشک دەبوەوە«.
وتیش���ی: »دوای ئ���ەوەی خوریەک���ە 
وش���ک دەبێتەوە، ده ماندا له  ته ش���یی 
و له ورێگه ی���ه وه  باریکم���ان ده كرده وه و 

دەمانکرد بە داوەبەن«.
مەبەس���ت لە داوەبەن، دو ئاس���نه  كه  
دەکوترا، خوریە باریکەکە بەدەوری دو 

ئاسنەکە دەسوڕدرایەوە. 
ئەم خوریە کە رستراوە بۆ دروستكردنى 
به رهه مى تر به كارهێنراوه و چنراوه ته وه ، 
ئه م���ه ش ب���ه زۆری ب���ۆ پڕکردن���ەوەی 

ب���وه و  ناوم���اڵ  پێداویس���تیەکانی 
هه ندێكجاریش بۆ فرۆشتن.

عاسمە، وتی: »خوریە رستراوەکە دواتر 
ده چن���را و بۆ دروس���تکردنی به رهه مى 
وه كو: ماف���ور و بەرماڵ و مەوج و هۆڕ 

بەکارهێنراوە«.
ئه م پیش���ه  ده س���تیه ى ژنان، تا چه ند 
ده ی���ه ى راب���ردوش ب���ه رده وام ب���وه ، 
به تایبه ت���ى ل���ه دواى راپه ڕین و به هۆی 
گه مارۆی ئابوریی دوس���ه ره وه  له س���ه ر 
هه رێم، زۆرێك له  ژنان ده ستیان دایه وه  
به  ته شی رستن و له رێگه یه وه  كه لوپه لی 
ب���ۆ خێزانه كانیان دروس���ت  چنراویان 
ده كرد، یاخ���ود به نه  رس���تراوه كانیان 
ده فرۆشته وه ، به مه ش داهاتێكى مادییان 
بۆخۆیان په یدا ده كرد و ده ستگرۆییه كى 

باشی دارایی خێزانه كانیان ده كرد.
حه ی���ات عه بدولڕه حمان، 45 س���اڵ، له  
سااڵنى گه مارۆی ئابورى دواى راپه ڕین 
كه خۆی ب���ه  »گرانیه كه « ناوی ده بات، 
به ش���ێكى زۆری كاتى خۆی به  ته شی 

رستنه وه  خه رج كردوه .
وتى: »نەبونی و دەستکورتی هۆکاری 

کارکردنمان بو«.
باس���ی له وه ش���كرد: »چ به  ته ش���ی 

رس���تن و چ به  چنین���ی قالی و بەرماڵ 
و فەرش، پاره یه كمان بۆ خێزانه كه مان 
پێدەب���رد  ژیانم���ان  كۆده ك���رده وه و 

بەڕێوه «.
به اڵم ئێس���تا ته ش���یه كان له  سوڕانه وه  
كه وتون و چیتر »ش���یرینه كان« له  ال 
رانیانى ناخشێنن و خوریی پێناكه ن به  
به ن، ئێستا شوێنى ئه م ئامێره  ساده و 
ق���ه د باریكه  بوه ته  س���وچی مۆزه خانه  

كه له پوریه كان.
مۆزەخانەی  بەڕێوب���ه رى  عه لی،  ئاوات 
کەلەپوری گەرمیان، بۆ )نەوژین( وتی: 
»ته ش���ی یه كێكه  له  ئامێ���ره  دێرین و 
كه له پوریه كانى گه رمیان و كوردس���تان 
كه  ل���ه  مۆزه خانه كه ى ئێمه ش���دا بونى 

هه یه «.
باسیله وه ش���كرد كه  ئێستا به كارهێنانى 
ته ش���یی گه شتوه  به وه ى كه  زۆرجار بۆ 
فۆلكلۆرییه كان،  و  هونه ری���ی  چاالكیی 
ده زگاو شوێنه  جیاوازه كان به  خواستن 

ده یبه ن و دواتر بۆیانى دێننه وه .
به اڵم ئ���ه م ئامێر و ئه م پرۆس���ه یه ش 
ئه گه رچی بۆ ژنانێك كه  ته مه نیان هه یه  
و به كاریان هێناوه  جێگاى سۆز و حه زه ، 
به اڵم له  الی كچانى گه نج و نه وه ى نوێ 

وه كو پێویست ناسراو نییه .
رۆش���نا محه مه د،  19 ساڵ، ئه گه رچی 
خوێن���دکارە، ب���ه اڵم حه زی ب���ه  كارى 
ده س���تیی و به رهه م���ى كورده واری���ی 
هه یه . باس ل���ه وه ده كات به هۆی هاتنە 
دەرەکیەکانه وه ،  بەرهەم���ە  ن���اوەوەی 
ئه و به رهه مان���ه ى ژنانى كورد له وێنه ى 
ته ش���ی، له ناوچون و جێگه ى گرنگیی 

پێدان نین.
 وتیش���ی: »ئەگەر هێنان���ى به رهه مى 
ده ره كیی س���نورداربكرێت و بازاڕێك بۆ 
به رهه مه  ناوخۆییه كان دروس���تبكرێت و 
هاوكاری ژنانى پیشه وه ر و ده ستڕه نگین 
بكرێت، بێگومان ئەو كه له پوره  دیسان 

زیندو دەبێتەوە«.

ئێستا ته شى 
بۆ ڤیستیڤاڵه  
كه له پوریه كان 
به كارده هێنرێت

خوریە رستراوەکە 
ده كرێته  مافور و 
بەرماڵ و مەوج و 

هۆڕ
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وه رزی خوێندن ته واو بو، قوتابخانه ى هاوینه  ده ستى پێكرد

◘ نەوژین،
ژینۆ عه لی - ئاسیا حسێن

پۆله كانى فێركردن و راهێنان بۆ )لیا(
ى ته مه ن 11 سااڵن، به ته واوبونى 

وه رزی خوێندن كۆتایی نایات، چونكه  
ئه و هاوینان و له  پشوى قوتابخانه دا، 

له الیه ن خێزانه كه یه وه  ده خرێته  به ر 
خوله كانى هاوینه ، ئه مه ش وایكردوه  له  

كه شى خوێندن دانه بڕێت و وه كخۆی 
وتى: »ئاستی خوێندنم بەرز بێت«.

خوله كان���ى هاوینه  كه  له الیه ن په یمانگا 
و س���ه نته ره  تایبه ته كانه وه  ده كرێنه وه ، 
له گه رمیاندا چه ند ساڵێكه  بره وى په یدا 

كردوه ، هه ر ئه مه شه  وایكردوه  ژماره ى 
ئه و س���ه نته رانه  زۆرت���ر بێت، هه روه ك 
ژماره ى منااڵنى فێرخواز و به ش���داری 

سه نته ره كانیش زیاتر بن.
 ماری���ا ناس���ر، مامۆس���تای کۆرس���ە 
هاوین���ەکان، جه خت ل���ه م زیادبونه  له  
رێ���ژه ى منااڵنى فێرخ���واز ده كاته وه  و 
بۆ )نەوژین( وت���ی: »مناڵێکی زۆر لە 
خولەکانمان���دا ناو دەنوس���ن و بەدڵی 
خۆی���ان کۆرس���ی دڵخ���وازی خۆی���ان 
هەڵدەبژێرن، ئەم خوالنە لەگەڵ ئەوەی 
مناڵەکان فێردەکەن، هۆکارێکیش���ن بۆ 
یاری کردن و کات بەسەربردنی مناڵەکان 

لەنێو هاوتەمەنەکانی خۆیدا«.
 ماریا، دان به وه شدا ده نێت سەنتەرەکان 

خاڵی���ی نین ل���ە کەموکورت���ی، به ڵكو 
وه كخۆی وت���ى: »هەندێكج���ار لەگەڵ 
و  س���نوردارە  ش���وێنەکە  ئ���ەوەی 
کۆرسەکەش دەس���تی پێکردوە، کەچی 
هێش���تا س���ەنتەرەکان مناڵ���ی زۆرتر 
ناون���وس دەکەن و ئەمەش کەش���ێکی 

شڵەقاو دروست دەکات«.
ئەڤین، ئه م هاوینه  )سه هه ند(ى كوڕى 
خس���توه ته  یه كێك له و خوله  هاوینانه ، 
سه رباری ئه وه ى بونی خولی هاوشێوه  
به  گرنگ ده زانێت، هاوكات پێیوایه  كه  
زۆرجار ره چاوی باری دارایی خێزانه كان 

ناكرێت.
س���ەنتەرەکان  »هەندێكج���ار  وت���ی: 
رەچاوی باری دارایی خێزانى مناڵەکان 

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

بیروڕای جیاواز و خۆنەگونجاندن 
لەگەڵ بارودۆخی یەکتردا، لێک 

تێنەگەشتن و کارئاسانی نەکردن، 
هەمیشە دەبێت هۆکاری کێشە و 
دەمەقاڵە لە نێوان هاوسەرەکاندا. 

ئەگەر دەمەقاڵەکی کورت خایەن بو، 
ئەوا شتێکی ئاسایی و سروشتیە، 
بەاڵم ئەگەر دەمەقاڵە و رەفتارە 

توندەکان بەردەوام بون، ئەوا مەترسی 
لەالی مناڵ دروست دەکات و دەبێتە 

هۆی نا ئاسودەیی و بێ متمانەیی 
مناڵەکان.

هەرچەنده منااڵن لەدوای تەمەنی چونە 
قوتابخانەوە توانای تێگەیشتن لە کێشه 
و باس���ەکانی خێزانەکەی���ان هەیە و لە 
پێش ئەوەوە مناڵەکان گوێ بە کێشە و 
دەمەقاڵەی دایک و باوکیان نادەن، بەاڵم 
دەرونناسەکان پێچەوانەی ئەوەمان پێ 
دەڵێن و ئەوە ئاش���کرا دەکەن کە مناڵ 
هەر لە تەمەنی شەش مانگیەوە توانای 
تێبینی کردنی رەفتاری نێوان ئەندامانی 
پێوەندی  بەتایبەتی  هەیە،  خێزانەکەی 

نێوان دایک و باوکی.
بەڵک���و  مناڵ���ەکان،  تەنه���ا  ن���ەک 
لێکۆڵینەوەکان ئەوە ئاشکرا دەکەن کە 
تەنان���ەت هەرزەکارەکانی دوای تەمەنی 
نۆزدە ساڵیش، گرنگی زۆر بە شێوازی 
مامەڵەی نێوان دایک و باوکیان دەدەن 
و پێی کاریگەر دەب���ن. کەوایە دەبێت  
دایک و ب���اوک ئەوە بزانن کە مناڵەکان 
هەر ل���ە تەمەنی کۆرپەیی���ەوە تاوەکو 
گەورە بون، کاریگەر دەبن بە مامەڵەی 

نێوان دایک و باوکیان.
نکوڵ���ی لەوە ناکرێت ک���ە دەمەقاڵە و 
توڕەبون بەش���ێکی دانەبڕاوی سروشتی 
مرۆڤە، بەاڵم شەڕکردن بە پێش چاوی 
نەرێنی  کاریگەری  دەتوانێ���ت  مناڵەوە 

کاریگەری دەمەقاڵەی دایک و باوک لەسەر دەرونی مناڵ

ناکەن و ئامانجی بازرگانیان لەپش���تە، 
بەاڵم هێشتاش بۆ پتەوکردنی پێوەندی 
کۆمەاڵیەت���ی مناڵ و دورخس���تنەوەی 
لەکات بەسەربردن لەنێو ماڵ و کۆاڵندا 

سودێکی زۆریان هەیە« .
 وتیشی: »من هاوینان کوڕەکەم دەنێرمە 
کۆرسە هاوینەکان و پێمباشە لە پشوی 
هاویندا چەند هاوڕێیەکی تازە بناسێت 

و زانیاری فێر ببێت«.
هاوبۆچونی  ب���ەاڵم )دایک���ی ش���یا(، 
قس���ەکانی )دایکی س���ەهەند( نییە و 
بڕیاری داوە مناڵەکەی نەنێرێت بۆ هیچ 

کۆرسێک.
لەب���ارەی ه���ۆکاری ئەمەش���ەوە پێی 
وتین: »پێمباش���ە کچە پێنج ساڵەکەم 
لە پش���وی هاویندا پشو بدات و لەگەڵ 
خۆمدا لە ماڵەوە بمێنێتەوە وەک لەوەی 

بچێتە قوتابخانەیەکی هاوینە«. 
وتیش���ی: »هاوینی پار کچەکەم ناردە 
کۆرس���ە هاوینەکان، بەاڵم ئەنجامەکەی 
بەدڵم نەب���و، چونکە ئ���ەوان جگە لە 
چەندین کێش���ەی هاتوچ���ۆ و گۆڕینی 
کۆرسەکان  هێش���تاش  مامۆس���تاکان، 

وان���ەی پەروەردەییان نەب���و و کەمتر 
گرنگیان بە وان���ەی هونەر و پەروەردە 

دەدا«.
هاوینه ش،  قوتابخانه یه كى  به ڕێوه به رى 
به ش���ێك له  قس���ه كانى )دایكی شیا( 

ده سه لمێنێت.
هێمن عومەر،  بەڕێوب���ەری قوتابخانەی 
نایش���ارێتەوە  گەش���ەپێدان،  هاوینەی 
هەندێکج���ار قوتابخان���ە هاوینەکان لە 

ئاست متمانه ى دایک و باوکاندا نین.
وتیش���ی: »دای���ک و ب���اوک دەبێت لە 
ئاستی زانس���تی و پەروەردەی سەنتەر 
و قوتابخان���ەکان دڵنیا بن پێش ئەوەی 
مناڵەکانی���ان ناونوس بک���ەن، چونکە 
تەنها ناردنی من���ااڵن بۆ خولێک بەس 
نیە، بەڵکو دەبێت دڵنیا بین لەوەی ئەو 
خولەی کە مناڵەکەم���ان بۆ ناردون لە 

دانیشتنی لە ماڵەوە بەسودترە«. 
 ب���ه  رای توێژه رێك���ى ده رون���ى، ئ���ه م 
خوالنه  ده توانرێت سودی لێببینرێت بۆ 

به هێزكردنى ئاستى منااڵن.
نازدار ق���ودره ت، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»قوتابخانە هاوینەکان هۆکارێکی باشن 
ب���ۆ بەهێزکردنی په یوەندی کۆمەاڵیەتی 
من���اڵ و ئاش���ناکردنی ب���ە کۆمەڵ���گا 
و هاوڕێ���ی ت���ازە،  لەگەڵ ئەمەش���دا، 
کەشێکی زانستی بۆ منااڵن دەڕەخسێت 

تاوەکو تێیدا فێر ببن«.
هاوكات پێش���یوایه  زۆرج���ار دایكان و 
باوكان بۆ ئ���ه وه ى ئه ركی مناڵه كانیان 
له سه رش���ان كه م بێته وه ، له  خوله كانى 
وتى:  ده ك���ه ن.  ناونوس���یان  هاوین���ه  
»خولە هاوینه ییەکان ئەرکی پەروەردە 
و فێرکردنی منااڵن دەگرێتە ئەس���تۆ و 
ئەرکی سەرش���انی دایک و باوک کەمتر 
دەکاتەوە، بۆیە ئەوان کاتێکی زیاتریان 

بۆ دەمێنێتەوە بۆ کارەکانی تریان«.

درێژخایەن لەسەر دەرون و هەستەکانی 
مناڵەک���ە ج���ێ بهێڵێ���ت. تەنانەت لە 
هەندێ���ک واڵتدا دەمەقاڵ���ە و رەفتاری 
تون���دی دایک و باوک ب���ە پێش چاوی 
مناڵەوە، بە دەس���تدرێژی و ئازاردانی 

مناڵ ناسێنراوە.
مەرج نیە مەبەس���ت لە ش���ەڕکردن بە 
پێش چ���اوی مناڵەوە، تەنها دەس���ت 
بەرزکردن���ەوە ل���ە ی���ەک و ئازاردانی 
تەنانەت  بەڵکو  بگرێتەوە،  جەس���تەیی 
وەاڵمدان���ەوە  و  تون���دەکان  گفتوگ���ۆ 
ئازاربەخشەکان جۆرێکی تری شەڕکردنە 
کە دای���ک و باوک پێیانوای���ە مناڵەکە 

نایبیسێت. 
دەمەقاڵ���ەی دای���ک و ب���اوک بەپێش 
چ���اوی مناڵەوە کۆمەڵێ���ک کاریگەری 
نەرێنی لەسەر مناڵ جێ دەهێڵێت، کە 

دیارترینیان ئەمانەن:
1.هەس���تکردن بە نەبونی ئاس���ایش و 

ئارامی لە ماڵەکەدا
ماڵەوە، بەهەشتی منااڵنە. تاکە هێالنە و 
پەناگەی ئەوانە. ئەوان دەیانەوێت هەمو 
خۆش  یەکتریان  خێزانەک���ە  ئەندامانی 
بوێت و گرنگی ب���ە یەکتر بدەن، بەاڵم 
دەمەقاڵ���ەی بەردەوامی دایک و باوک، 
دەبێتە هۆی لەدەستدانی متمانەی مناڵ 

بە خێزانەک���ەی. هەروەها دەبێتە هۆی 
ئەوەی مناڵ بە دەرونێکی ش���ڵەژاوەوە 
بخەوێ���ت و لە ئەنجامدا توش���ی خەوی 
ناخ���ۆش دەبێت کە زۆرج���ار مناڵەکە 

دەترسێنیت.
2.تاوانبارکردنی دایک یان باوک لەالیەن 

مناڵەوە
کاتێ���ک دایک و باوک دەبێتە ش���ەڕ و 
دەمەقاڵەیان، مناڵەکە لە دڵی خۆیدا، بە 
پشت بەستن بەوەی دەیبینێت، یەکێک 
لە دایک و باوکی بە هۆکاری ش���ەڕەکە 
دەزانێت. بەتایبەت ئەوکاتانەی دایک و 
باوک مناڵەکە تێک���ەڵ بە دەمەقاڵەکە 

دەکەن و داوای لێدەکەن ش���ایەتی بۆ 
یەکێکیان بدات.

3. راهات���ن لەس���ەر دەمەقاڵە و قبوڵ 
نەکردنی بەرانبەر

دایک و ب���اوک یەکەمین و کاریگەرترین 
نمونه  و كه س���ن کە من���اڵ چاویان لێ 
دەکات. کاتێک دای���ک و باوک ناتوانن 
جیاوازی���ەکان قب���وڵ بکەن و دەس���ت 
دەکەن ب���ە دەمەقاڵە، ئ���ەوا مناڵەکە 
لەسەر ئەم رەفتارە رادێت و چیتر هەوڵ 
نادات بۆ قبوڵکردن���ی هیچ بیروڕایەکی 

جیاواز.
ئەمانە و چەندین کاریگەری نەرێنی تر 
لەس���ەر مناڵ دەمێنێتەوە و هەندێکجار 
تەنان���ەت دەبێت���ە هۆی توش���بون بە 
نەخۆش���یە دەرونی���ەکان و تێکچون���ی 
دەرونی ئاسایی مناڵ. هەروەها رەفتار 
و هەڵس���وکەوتی مناڵەکە بۆ کەسێکی 

توندوتیژ دەگۆڕێت.
هەربۆی���ە دەرونناس���ەکان هۆش���یاری 
دەدەن ب���ە دای���ک و باوک���ەکان، کە 
دەمەقاڵ���ە و ش���ەڕەکانی نێوانیان لە 
مناڵ بە دور بگرن و هەرگیز وا لە مناڵ 
نەک���ەن لەماڵەکەی خۆیدا هەس���ت بە 

نائارامی بکات.

دەمەقاڵەى دایک 
و باوک هەندێکجار 

دەبێتە هۆی 
نەخۆشی دەرونی 

بۆ مناڵ

هەندێكجار 
سەنتەرەکان رەچاوی 
باری دارایی خێزانى 
مناڵەکان ناکەن 
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کچێکقۆرغكارییپیاوانلهبازاڕتێكدهشكێنێت
نەوژین، ئەسما کەریم

له كه الر كچێك ده یه وێت ئه و 
قۆرغكارییه ى كه له  بازاڕدا هه یه  
له الیه ن پیاوانه وه  تێكبشكێنێت، 

ئه ویش كاتێك هه ستاوه  به  كردنه وه ى 
فرۆشگایه كى تایبه ت به  كه ره سته 
 و بابه تى جوانكاریی له  ناو بازاڕى 

شاره كه ، له هه نگاوێكدا كه  وێنه ى زۆر 
كه م یان ده گمه نه .

فرۆش���گایەکی  ناوی  کەمالیاتی کچان، 
تایب���ەت بە ئافرەتان���ە کەماوەی پێنج 
مانگه لەالیەن کچێک���ەوە له ناو بازاڕى 

شاری كه الر کراوەتەوە.
س���ازان لەتی���ف محەمەد، 30 س���اڵ، 
هەڵگ���ری بروانامەی بەکالۆریۆس���ە لە 
زم���ان و ئه ده بی كوردیی ل���ە زانکۆی 
گەرمیان، خاوه نى فرۆش���گاكه كه یه  كه  
ب���ێ ئومێدی لەدامەزران���دن و چاوەڕێ 
نەکردنی دەستی حکومەت، زیاتر هانی 

داوە ده ست بۆ ئه م كاره  به رێت.
سەبارەت بە سه ره تاكانى چه كه ره كردنى 
بیرۆكه ى كردنه وه ى فرۆش���گاكه ى، بۆ 
)نەوژی���ن( دەڵێت: »به گش���تى زۆرتر 
پی���اوان دوكان و فرۆش���گاى ژنانی���ان 
هه بو، منیش بیرم كرده وه  له وه ى بۆچی 
ژنانیش ئه م كاره  نه كه ن، به تایبه ت كه  
ره نگ���ه  ژنان له گه ڵ یه كتر ئاس���وده تر 
بن له  كڕی���ن و مامه ڵ���ه ى كه لوپه ل و 

پێداویستیه كانیان«.
له كاتێكدا )س���ازان( ده ستى به م كاره  
كردوه ، كه  زۆرێک لەئافرەتان بەپاساوی 
ئەوەی روب���ەروی ئاس���تەنگ دەبنەوە 

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

ئه گه رچی فه رمانبه ره و بڕوانامه شى 
له  بواری كشتوكاڵ دا هه یه ، به اڵم 

ئه و حه ز و خولیایه ى بۆ كارى 
ده ستیی هه یبوه ، وایكردوه  ببێت به  

پیشه وه رێكى ئه و بواره ، كاركردنیشی 
له بوارى كارى ده ستى، جگه  له وه ى 

بۆخۆی بوه ته  سه رچاوه یه كى بژێویی، 
هاوكات هاوكاریی كچانى دیكه ى 
ده ستڕه نگین ده كات كه  پێكه وه  

گروپێكى كارى ده ستییان به ناوى 

»مه ستوره« پێكهێناوه .

س���ارا نیعم���ەت، 23 س���اڵ، دەرچوی 
بەش���ی بەروبوم���ی کێڵگەیی���ه . جگه  
له وه ى فه رمانبه ره ، به اڵم کاری دەستی 
کردوه ت���ە پیش���ەى س���ه ره كی خۆی، 
بۆ ئ���ەم کارەش ژورەکەی خۆی وەکو 
کارگەیەک بۆ دروس���تکردنی ئیشەکانی 

بەکار دەهێنێت.
دەڵێت:  پیش���ەکەیەوه  لەبارەی  سارا، 
»هەر لە مناڵیەوە خولیای کاری دەستی 
بوم. سەرەتا جلوبەرگ و ئیکسسواراتم 

بۆ بوکەشوش���ەکانم دروس���ت دەکرد، 
پاش���ان بۆ خۆم و هاوڕێکانم، ئێستاش 
رۆژان���ە کارە دەس���تیەکانم دەخەم���ە 

بەردەستی هەمو کچانی گەرمیان«. 
ئەو باسی له وه كرد كه  كاره كانى بونه ته  
س���ه رچاوه یه كى باش���ی داه���ات بۆی، 
ئه گه رچ���ی ئه وه نده ش نییه ، به اڵم پێی 
دڵخۆش���ه ، به تایبه تى كه  ئه و جگه  له  
الیه نه  مادییه كه ، كارى ده س���تیی وه كو 

خولیایه ك ده كات.
ئەو زانیاری زیاترمان لەسەر پیشەکەی 
پ���ێ دەدات و دەڵێ���ت: »کەرەس���تە 

ژورەکەیخۆیدهكاتهکارگەیکاریدەستيی

س���ەرەتاییەکانی ئیش���ەکەم ل���ە بازاڕ 
دەک���ڕم، چەند س���اڵێک پێش ئێس���تا 
ئەمە کارێکی زەحمەت بو، بەاڵم ئێستا 
کەرەس���تەی زۆر لە ب���ازاڕدا هەن و بە 

ئاسانی دەتوانم دەستی بخەم«.
جگە لە گۆڕینی کەرەستەی سەرەتایی 
بۆ ئیکسسوارات، )سارا( شتومەکە کۆن 
و بێ س���ودەکانی ماڵیش کۆدەکاته وه و 
دەیگۆڕێ���ت بۆ ش���تی تر کە س���ودی 

هەبێت. 
سارا، كاركردنى له  بوارى كارى ده ستیی، 
به ته نها له خۆی دا كورت نه كردوه ته وه ، 
به ڵكو له گه ڵ كۆمه ڵێ���ك كچى دیكه دا 
په ره ی���ان به م خولیا و توانایه یان داوه و 
گروپێكى كارى ده س���تییان كردوه ته وه  
به ناوى )گروپی کاری دەس���تی کچانی 
مەس���تورە( كه  خۆی سه رپه رش���تییان 
ب���ه زۆری  هه رخۆیش���ی  و  ده كات 
به رهه مه كانى گروپه كه  ساغ ده كاته وه .

له وباره وه  وتى: لە رێگەی ئەو گروپەوە 
توانیم کارەکانم پەرە پێ بدەم لە چەند 
کارێکی س���ادە بۆ پ���رۆژەی گەورەتر. 
هەروەها توانیم کاری دەستی لە حەز و 
خولیایەکەوە بگۆڕم بۆ س���ەرچاوەیەکی 

داهات و پیشەیەک.
وادی���اره  ئ���ه م بیرۆك���ه ی كاركردن���ى 
به كۆمه ڵه ، لێكه وته ى باش���ی هه بوه  بۆ 
كچان. وه ك )ش���ەیما( ك���ه  یه كێكه  له  
ئه ندامانى گروپه ك���ه  ئاماژه ى بۆ كرد، 
ئێستا كاره كانیان باشتر به ڕێوه ده چێت 
و له و روه شه وه  سوپاس و ده ستخۆشیی 

له  )سارا( كرد.

سنور سامان، یەکێکی تر لە ئه ندامانى 
)ش���ەیما(  قس���ەکانی  گروپه ك���ه ، 
پشتڕاس���ت دەکاتەوە و دەڵێت: »سارا 
کە  ئێمەیە  دڵسۆزی  سه رپه رشتیارێكى 
لەخۆم���ان زیاتر خەممان دەخوات. ئەو 
یارمەت���ی دەری یەکەم���ی ئێمە بو بۆ 
ئەوەی بتوانی���ن بەردەوام بین لە کاری 

دەستی و بیفرۆشین«.
هه م���و كات دروس���تكردنى به رهه مێك، 
نیوه ى پرۆس���ه كه یه ، چونك���ه  ئه وه ى 
ده كات،  ت���ه واو  ت���ری  نیوه ك���ه ى 
س���اغكردنه وه و فرۆش���تنێتى. كه وای���ا 
)س���ارا( چ���ۆن مامه ڵ���ه ى له گه ڵ ئه م 

نیوه یه ى تردا كردوه ؟
)مه هت���اب  ك���ه   ل���ه وه ده كات  ب���اس 
دوكانداره ،  ك���ه   هاوڕێی  عه بدوڵ���ا(ى 
به شێكى دوكانه كه ى پێداون بۆ نمایشی 
كاره كانیان، به اڵم ه���اوكات رێگه یه كى 

تریشیان بۆ فرۆشتن هه یه .
وتى: زۆرجاریش له  رێگەی ئۆنالینەوە، 
واتە پەیجه كانی ئینستاگرام و فەیسبوک 
کارەکانم  تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان���ەوە،  له  

پیشانی خوازیارانی دەدەم.
لەبارەی نرخی کارە دەستییەکانیشیانەوە، 
بۆم���ان رون دەکاتەوە کە نرخێکی کەم 
و گونج���او لەس���ەر کارەکان دادەنێن، 
بەتایبەت ئ���ەم ماوەیه  ک���ە قەیرانە و 
کچان ناتوان���ن پارەیەکی زۆر له  بواری 
ئیکسس���وارات و خۆرازاندنەوه دا خه رج 

بکەن.
هه میش���ه  ئه و كه س���انه ى ل���ه  كارێكدا 
ده چنه  پێش، كه سانێكیان له پشته  كه  
به  پاڵپش���ت و هۆكارى س���ه ركه وتن و 

به رده وامیی خۆیانى ده زانن.
س���ارا، ب���ۆ ئ���ه م مه به س���ته  دایك و 
باوكی ده ستنیش���ان ده كات، بۆ كارى 
)نزا  سوپاس���گوزارى  گروپه كه ش���یان 
محه مه د(ه  كه  هاوكاری سه ره كیان بوه .

ئێس���تا خه ونى ئه م كچه  هه ر ئه وه نیه  
كاره كانى خۆی به ته نیا به ره وپێش���ه وه  
ب���ڕوات، به ڵك���و ئاواتەخ���وازە رۆژێک 
بتوانێت کارگ���ە بچوکەکەی ماڵەوەیان 
پ���ەرە پێ بدات بۆ کارگەیەکی گەورەتر 
كه  تیایدا هەلی کار بۆ چەندین کچی تر 

بڕەخسێنێت.

لەکات���ی کارکردندا، خۆی���ان لەقەرەی 
ئیش کردن ن���ادەن، ئەگەر چی خاوەن 

بەهرە و کات و توانای باشیشن.
س���ەبارەت ب���ەوەی لەکردن���ەوەی ئەم 
دوکان���ەدا تاچەند ئاس���تەنگ و رێگری 
هاتوەتە پێش، )سازان( وتی: »تاوەکو 
ئێستا هیچ رێگریەکم بۆ دروست نەبوە، 
دەستخۆش���یەکی  بەپێچەوانەوە  بەڵکو 
زۆرم ل���ێ ک���راوە بەتایب���ەت لەالیەن 

ژنانەوە«.
ب���ە رای ئەم کچە کاتی ئەوە هاتوە کە 
ماڵەوە  لەکونجی  گەرمی���ان  ئافرەتانی 
بێن���ەدەرەوە و لەب���ازاڕی کاردا ئیش 
بکەن »هه رکارێکیان پێخۆش���ە هەوڵی 
بۆ ب���دەن و بۆی تێبكۆش���ن بێگومان 

سەرکەوتودەبن تیایدا«.
هەروەک ئەم کچە فرۆش���یارە پێیوایە 
هەبونی ئابوریەکی س���ەربەخۆ لەالیەن 
ژنان���ەوە، هۆکارێکی گرنگە کە ئافرەت 
بتوانێ���ت مافەکانی خۆی دەس���تەبەر 

بکات.

لەگەڵ  چاوپێکەوتنی  )نەوژین(  کاتێک 
ئەم کچە دوکاندارەدا دەکرد، )نەجیبە( 
ئ���ەم دوکانەی  وەک کڕیار س���ەردانی 
دەک���رد، س���ەرنجی خ���ۆی لەب���ارەی 
کردنەوەی دوکانێکی لەم ش���ێوەیە کە 
کچێک بەرێوەی دەب���ات، بە )نەوژین( 
وت »وێڕای دەستخۆش���یەکی زۆرم بۆ 
ئەم کچە فرۆشیارە زۆریش خۆشحاڵم، 
و  کەلوپ���ەل  بەئاس���ودەیی  چونک���ە 
پێداویس���تیەکانم دەک���رم، هی���وادارم 

نمونه ى زۆر بێت«.
ئ���ه م هیوای���ه ى )نه جیب���ه ( هی���وای 
سازانیش���ه ، چونك���ه  ئه وكچه  وه كخۆی 
ئاماژه ى پێدا، ح���ه زی به وه یه  بتوانێت 
فرۆش���گاكه ى  فراوان ب���كات و كچانى 

دیكه ش بخاته  كاره وه .
وت���ى: »ئه گ���ەر لەتوانام���دا هەبێ���ت 
دیکەش  کچێک���ی  چەن���د  پێمخۆش���ە 
بهێنمە ب���ازاڕی کارەوە، بەتایبەت ئەو 
کچانەی ک���ە خوێندنیان تەواو کردوە و 

دانەمەزراون«.

هەر لە مناڵیەوە 
خولیای کاری 
دەستی بوم

دەستخۆشیەکی 
زۆرم لێ کراوە 

بەتایبەت 
لەالیەن ژنانەوە

بیرم كرده وه  
بۆچی ژنانیش 
فرۆشگایان 

نه بێت؟
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◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

هه رچه نده  پیاوانى گه رمیان پێش 
ژنان كه وتون له شۆفێریكردندا به هۆى 
دابونه ریت و كلتورى كورده واریه وه ، 

به اڵم ژنان باس له وه ده كه ن كه  ئه وان 
توانیویانه  باشتر له  پیاوان په یره وى 

یاساو رێنمایه كانى هاتوچۆ بكه ن و له و 
روه وه  پێشیان بكه ون.

شه هال عه زیز ، 49 ساڵ، كه فه رمانبه ره ، 
بۆ )نه وژین( وتى: »من به هۆى ئه وه ى 
كه  فه رمانبه رم و له  ده ره وه  كارده كه م، 
سااڵنێكى زۆره  شوفێرم و تاوه كو ئێستا 
توشى هیچ روداوێكى هاتوچۆ نه بوم«.

ش���ه هال، له  باس���كردنى هۆكارى ئه م 
حاڵه ت���ه دا، ئاماژه  ب���ه وه ده كات »زۆر 

هاتوچۆ  رێنمایه كانى  په یڕه وى  به باشى 
ده ك���ه م«، پێش���یوایه  ژنانى ش���ۆفێر 
زیات���ر له  پیاوان، پابه ندن به  یاس���ا و 

رێنماییه كان و هێمن تر لێده خوڕن.
ئه گه ر به  رای )شه هال( ئه مه  په یوه ندی 
به  خودى ژنانى ش���ۆفێره وه  هه بێت كه  
هێمنترن له كاتى شۆفێریی، ئه وا ژنێكى 
دیكه  هۆكارى ئه م حاڵه ته  گرێده داته وه  

به  الیه نى كۆمه اڵیه تی و كه لتوریه وه .
حه س���یبه  ئیبراهی���م، 35 س���اڵ، كه  
ژنى ماڵه وه یه ، ده ڵێ���ت: »ئه و كاته ى 
 ش���وفێرى ده ك���ه م، زۆر ب���ه  وریایه وه  
لێده خوڕم، نه كا توشى روداوى هاتوچۆ 
ببم، چونك���ه  من ژنم، ئه گه ر توش���ى 
روداوێكى هاتوچۆ بب���م، ئه وا كۆمه ڵگا 

به شێوه یه كى تر سه یرم ده كات«.
)نه وژی���ن(  ك���ه   ئامارێ���ك  به پێ���ى 

گه رمیانه وه   هاتوچۆى  له به رێوبه رایه تى 
 2017 له س���اڵى  كه وت���وه ،  ده س���تى 
له س���نورى ئیداره ى گه رمیان ، 219 ژن 
ده رهێناوه   تایبه تیان  شۆفێرى  مۆڵه تى 
و 3 ژنیش مۆڵه تى گشتیان ده رهێناوه ، 
هه روه ها 6 ژنیش مۆڵه تى نێوده وڵه تیان 

ده رهێناوه .
ئه مه ى تاوه كو ئێستا باسى لێوه كراوه ، 
قس���ه ى ژنان بوه  ، به اڵم ئایا پیاوان و 
به تایبه ت پیاوانى ش���ۆفێر چ قسه یه ك 

ده كه ن له سه ر شۆفێریكردنى ژنان؟
به  راى پیاوێكى ش���ۆفێر، ژنان كه متر 
ل���ه  پی���اوان توش���ى روداوى هاتوچۆ 
ده ب���ن، چونكه  ژنان كاتێك ش���ۆفێرى 
ده كه ن، به خێراییه كى كه متر ئۆتۆمبێل 

لێده خوڕن.
ئه رده اڵن محه مه د، 28 س���اڵ، ده ڵێت: 

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

هەر لەمناڵیەوە خولیای کاری 
راگەیاندن لەناخی دا دروستبوه ، 

هەروەک خۆیشی دەڵێت: »کارکردن 
لە راگەیاندن ئاواتم بوە«، ئەم 
خولیایەشی پەرەپێداوە و کاری 

لەسەرکردوە و له به رامبه ر به ربه سته كان 
به چۆك دا نه هاتوه ، ئه مه ش وایكردوه  

هه م خه ونه كه ى به دیی بێنێت و 
هه میش ببێته  په یامنێرێكى دیار و 

سه ركه وتوى كه ناڵه  ئاسمانیه كان له  
سنورى گه رمیان.

شه رمین عه لی، ناوێكى ناسراو و دیاریی 
نێ���و رۆژنامه وانی���ه  له گه رمی���ان، ئه و 
په یامنێری ته له فزیۆن���ى تۆڕی هه واڵی 
كوردیی »KNN«ه ، هاوكات تاكه  ژنه  
كه  له  ده ڤه ره كه دا په یامنێری ته له فزیۆن 

بێت.
ئه و لەس���اڵی 1990 لەناحیەی رزگاری 
له دایكبوه ، ماوەی 10 ساڵە لەمیدیاکاندا 
کاردەکات. لەچاوپێکەوتنێکی رۆژنامەی 
)نەوژین( دا باس لەسەرەتاکانی هاتنە 
ناو دنیای راگەیاندن و رۆژنامه نوس���یی 
دەکات.  وتی: »هەرلەمناڵیەوە خولیای 
کاری رۆژنامه نوس���یم هه بوه  به تایبه تى 
په یامنێری���ی، بەجۆرێ���ک له ماڵ���ه وه دا 
خۆم به ته نها مایکم هەڵگرتوە الس���ایی 
رۆژنامه نوس���انم كردوه ته وه  و بەرنامەم 

پێشکەش کردوە«.
وتیشی: »هێندە حەزم لە کاری میدیایی 
هەبو مایکم هەڵگرتوە بێ پرۆڤە کردنم 

بەرنامەم پێشکەش کردوە«.
شه رمین، هه ر زو ده ستى به  هێنانه دیی 
حه ز و ئاواتى خۆی له  بوارى رۆژنامه وانیی 
دا كردوه ، له ته مه نى 18 ساڵی دا وه كو 
پێشكه ش���كار له  ته له فزیۆن���ى ئازادیی 

تاکەژنهپەیامنێریتهلهفزیۆنلهگهرمیان

ژنانزیاترلهپیاوانپهیڕهوىیاساكانىهاتوچۆدهكهن

له كه الر ده ستبه كار بوه .
له باره ى ئه م ئه زمونه وه  وتى: لە ساڵی 
2008 و ب���ۆ ماوەی 3 س���اڵ لەکەناڵی 
ئازادی���ی وەکو بێ���ژەرو پەیامنێر کارم 

کردوە.
ئەو لەگەڵ کاری راگەیاندن لەخوێندنیش 
ب���ەردەوام بوه ، س���اڵی )2012-2011( 
پەیمان���گای  ل���ە  ژمێری���اری  بەش���ی 
تەکنیک���ی کەالر تەواوک���رد، ئەگەرچی 
دانەمەزراوە، به اڵم کۆڵی نەداوەو لەبەر 
س���ەرکەوتنەکانی لە چەندین س���ایت و 
کەناڵ���ی جیاواز  کاری ک���ردوە. وتی: 
»جگ���ه  ل���ه كارى ئێس���تام، کارم بۆ: 
تەلەفزیۆنی ئازادی، تەلەفزیۆنی ئایندە، 
سایتی خەندان، گۆڤاری ژن مەگەزین، 
رۆژنام���ەی م���ەرام، رادی���ۆی گۆڕان و 

هه ندێك ده زگاى دیكه  كردوه «
وه ك هێمام���ان ب���ۆ ك���رد، تاک���ە ژنه  
له گه رمیان،  ته له فزیۆن���ه   په یامنێ���ری 
له ب���اره ى ئ���ه م كاره ی���ه وه  ده ڵێ���ت: 
روماڵ���ی  و  کار  دەچم���ە  »ه���ەرکات 
روداوەکان دەبینم هاوپیش���ەکانم پیاون 
تەنها ژنم لە ناویاندا، ئەمە نەک ساردی 
نەکردومەتەوە، بەڵک���و وایکردوە زیاتر 
هەوڵ ب���دەم و بڵێم من���ی ژن دەتوانم 

»ئافره تان كاتێك كه  شۆفێرى ده كه ن 
تیژڕه وى ناكه ن، ئه م هێواش لێخوڕینه ش 
ده بێت���ه  هۆى ئه وه ى ك���ه  ژنان كه متر 

توشى روداوى هاتوچۆ ببن«.
ئ���ه م قس���ه یه ى )ئ���ه رده اڵن(، ئاماری 
پشتڕاس���تى  هاتوچ���ۆ  روداوه كان���ى 
ده كاته وه ، به وه ى ژنانى ش���ۆفێر كه متر 
هاتوچ���ۆ  روداوى  ه���ۆكاری  بونه ت���ه  

به تایبه تى كه  قوربانی لێبكه وێته وه .
به پێى ئامارێك كه ل���ه به ڕێوبه رایه تى 
له   وه رگیراوه ،  گه رمیان���ه وه   هاتوچۆى 
ساڵى 2017 دا )264( روداوى هاتوچۆ 
له س���نورى ئیداره ى گه رمیان���دا رویان 
داوه ، به و هۆیه شه وه  46 كه س گیانیان 
له  ده س���ت داوه ، كه  35 كه س���یان له  
ره گه زى نێرن و11كه س���ی تریشیان له  

ره گه زى مێن.
)نه وژین( ویستى ئامارى جۆری ره گه زی 
ئه و ش���ۆفێرانه ى ده ست بكه وێت كه  له  
هه مان ساڵدا توش���ى روداوى هاتوچۆ 
بون له  سنورى ئیداره ى گه رمیان، به اڵم 
به رێوبه رایه ت���ى هاتوچ���ۆ به  وردى ئه و 
ئاماره یان له به رده س���تدا نیه، ئه گه رچی 
ئاماژه ی���ان به وه ك���رد ك���ه  له نێو ئه و 
شۆفێرانه ى بونه ته  قوربانی روداوه كانى 

هاتوچۆ، هیچ ژنێك نییه .
خ���ودى هاتوچ���ۆش، پش���تگیریی له و 
رایه  ده كات كه  ژنان ئارام تر و باش���تر 
شۆفێریی ده كه ن و كه متریش سه رپێچی 

و روداوى هاتوچۆ ئه نجام ده ده ن.
و  راگه یان���دن  به ش���ى  به رپرس���ی 
په یوه ندییه كانى به رێوبه رایه تى هاتوچۆى  
گه رمی���ان، نه قیب )كارزان مه جید(، به  
)نه وژین(ى راگه یاند: »خانمان هه میشه  
له  سه ر ش���ه قام پابه ندى رێنمایه كانى 
هاتوچۆن به راورد به  پیاوان، هه ربۆیه  له  
ساڵى رابردو له  سنوره كه مان كه مترین 
رێژه ى سه رپێچى هاتوچۆ تۆماركراوه  كه  

له الیه ن ئافره تانه وه  ئه نجام درابێت«.
كارزان مه جی���د، هۆكارى كه مى روداوى 
هاتوچۆ له الیه ن ژنانه وه  گرێ ده داته وه  
به وه ى كه  پیاوان زیاتر له ژنان حه زیان 

له  تیژڕه وییه .
وتیش���ى: »به شێكى پیاوان حه زیان له  
خێرا لێخوڕین و ركابه رى كردنه  له گه ڵ 
ئۆتۆمبێلى تردا، به  پێچه وانه ى ئافره تان 
كه  هه میشه  حه زیان له وه یه  به هێواشى 
ئۆتۆمبێله كانیان لێبخوڕن، ئه مه  یه كێكه  
ل���ه و هۆكارانه ى كه  پیاوان زیاتر له ژنان 

توشى روداوه كانى هاتوچۆ ده بن«.

وەکو رەگەزی بەرامبەر کار بکەم«.
به اڵم ئایا ئه م متمانه  زۆره ى به خۆی و 
تواناكان���ى له كوێوه  هێناوه ؟ چی و كێ 

به  پاڵپشتی خۆی ده زانێت؟
له وه اڵم���دا وت���ى: »پاڵەوان���ی ژیانی 
من باوکم بو، هەمیش���ە ه���اوکارم بوە 

لەسەرکەوتن«.
ئه و باس ل���ه وه  ده كات ك���ه  كۆمه ڵگا 
به چاوێك���ى به نرخه وه  ل���ه  بونى ژنانى 
له نێو راگه یاندن دا نه ڕوانیوه ، ئەمە وای 
کردوە کۆمەڵگا س���ڵ لەکاری راگەیاندن 

بکەنەوە بەو هێمایەی ژنى راگەیاندکار 
کەس���ێکی باش نیە، ئه مه ش روبه ڕوى 
خۆی بوه ته وه  به تایبه تى كه  خزمه كانى 
رێگری���ی كارى راگه یاندنی���ان لێكردوه  

له سه ره تاوه و ره خنه یان لێگرتوه .
دەش���ڵێت: »ئەگەر  کچان و ئافرەتان  
دەس���ت ب���ۆکاری راگەیان���دن دەبەن، 
ده بێت ببنە نمونە ب���ۆ کۆمەڵگا«، بۆ 
ئه مه ش نمونه ى چیرۆكى س���ه ركه وتنى 
خۆی دێنێته وه  كه له كاتێكدا له سه ره تاوه  
لێكردوه و  رێگریی���ان  كه س���وكاره كه ى 

كۆمه ڵگاكه ى توانجی لێداوه ، بەاڵم ئێستا 
»نەک تەنیا دان بەس���ەرکەوتنەکانم دا 
دەنێن، بەڵکو داوای یارمەتیم لێدەکەن 

و هاوکاریان دەکەم«.
كه وایا به  س���ودوه رگرتن ل���ه  ئه زمونى 
ژیانى پیش���ه یی خۆی ، )شه رمین( چی 

پێشنیاز ده كان بۆ ژنان؟
ب���ه  پێداگیرییه وه  وتی: »هەرگیز چۆک 
ب���ۆ بەربەس���تەکان دانەن���ه ن، بەڵکو 
بەربەستەکان بەچۆک دا بدەن، تابتوانن 

سەرکەون«.

ئافره تان حه زیان 
له وه یه  به هێواشى 
ئۆتۆمبێله كانیان 

لێبخوڕن

له ساڵى 2017 له  
گه رمیان، 219 ژن 
مۆڵه تى شۆفێرى 
تایبه تیان ده رهێناوه

ئەگەر  ژنان  
دەست بۆکاری 

راگەیاندن دەبەن، 
ده بێت ببنە نمونە
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◘ نه وژین، په یام له تیف

شنە، کچێک بە گژ باوەکانی 
کۆمەڵگەدا دەچێتەوە و 

بەپێدەشتەکانی یاخیبوندا گوزەر 
دەکات، ئەو بە شیعر خۆی 

دەنوسێتەوە و هەستەکانی مێینەبون 
دەردەبڕێت، به  وه رگێڕانیش خوێنه رى 

كورد به  بیر و ئه ندێشه ى میله ت و 
گه النی دی ئاشنا ده كات.

 شنە نوری، سەرەڕای ئەوەی لەخێزانێکی 
گەرمیانیە، بەاڵم لەئاوارەیدا و لەناوچەی 
سەنغوری سەر بە کرماشانی رۆژهەاڵتی 
کوردستان لەدایکبوە و لەساڵی )2014(

ه وە دانیشتوی کەالرن.
 ئەو ب���اس لەس���ەرەتاکانی نوس���ینی 
ش���یعری خۆی دەکات ودەڵێت: ئەوەی 
بیرم بێت لە13س���اڵیدا هەندێ شیعرم 
نوسیوە کەبەزمانی فارسی بون و زیاتر 
کالسیکی وبیرێکی سادەی مناڵیم بوە.

لەش���یعرەکانیدا  ش���اعیرە  کچ���ە   ئەم 
پەیامێک���ی مرۆڤایەت���ی هەڵگرت���وە و 
س���نوری نەتەوەیی بون تێدەپەڕێنێت. 
وەکخۆی وتی: »م���ن نەتەوەیی نیم و 
شیعری نەتەوەیی نانوسم، لەگەڵ ئەوەی 
من پاش���ماوەی ئەنفال���م و جەنگدیدەم 

وئاوارەیم چەشتوە«. 
ش���یعر  پێموای���ە  »م���ن  ده ش���ڵێت: 
بێس���نورە و خۆی ناخات���ە قاڵبی هیچ 
نەت���ەوە و ئایدیایەک���ی جی���اوازەوە، 
من لەپێش هەرش���تێکی ترەوە خەمی 
ئینسان دەنوس���مەوە، چونکە پێموایە 
ش���اعیر خ���اوەن پەیام���ە، پەیامێکی 

مرۆڤایەتی«.
 شنە نوری، سروشت دەکاتە کەرەستەی 
نوسینی ش���یعر و ژانەکانی مێینەبونی 
پێ دەردەبڕێت.  دەڵێت: »من عاش���قی 
سروش���تم، ئیلهام���ی تەواوەتی من لە 

سروشتەوەیە«. 
هەندێكجار  شیعرەکانی   بەخوێندنەوەی 
کۆمەڵێک وش���ەی ئاڵوز و هەندێكجاری 
تریش وشە قەدەغەکراوەکانی کۆمەڵگە 
دەبینی���ت، کە ئەم���ەش بوێری دەوێت 

بەتایبەت بۆ کچێک.
بۆ ئه مه  )ش���نه ( ده ڵێ���ت: »من خۆم 
دەنوس���مەوە کە پ���ڕم لەخەمی خۆم و 

شاعیر و وه رگێڕ )شنه  نورى(:
لەپێش هەر شتێکی ترەوە خەمی مرۆڤ دەنوسمەوە

◘ نه وژین

له جزیره وه بۆ دیمه شق، له وێشه وه  بۆ 
زاخۆ و پاشان به غدا، وێستگه كانى 
ژیانى )مه ریه م(ن، ژنێك كه  وه كو 

یه كه مین گۆرانیبێژی مێینه  له مێژوى 
كورددا، گۆرانى كوردیی تۆمار 

كردبێت.

له نێ���و ئ���ه و گۆرانیبێژان���ه ى كه  كورد 
ناوێكى  خ���ان(  )مه ری���ه م  هه یب���ون، 
دره وشاوه و ناسراوه ، ئه و وه كو یه كێك 
له دێرینتری���ن ئ���ه و هونه رمه ندانه ى كه  
له  ئێزگ���ه دا گۆرانییان وتوه و له س���ه ر 
قه وانیش ده نگیان تۆماركردوه ، ناوى له  

مێژودا تۆماركراوه .
مه ریه م خان، ناوى ت���ه واوى )مه ریه م 
محه م���ه د ئه حم���ه د(ه ، ل���ه  باك���ورى 
كوردس���تان و به دیارییكراوى له  گوندى 
)دێرگول(ی س���ه ر به  جزیره ی بۆتان،  

له  ساڵی 1٩04 له دایکبوه .
به كاریگه ری ئه و ره وش���ه  سیاس���یی و 
ئابوری���ه ى هاتوه ت���ه  ئ���اراوه  له  پاش 
جه نگى یه كه م���ى جیهانى، كۆچ ده كات 
بۆ ش���ام و ماوه یه ك له وێ ده مێنێته وه ، 
پاش���ان دێته  باش���ورى كوردس���تان و 

له شاری زاخۆ ده گیرسێته وه .
له گ���ه ڵ هاتنه ئاراى قه وان دا، )مه ریه م 
خان( په ره  به هونه ره كه ى خۆی ده دات 
و ژماره یه ك ل���ه  گۆرانیی و الوكه كانى 

له سه ر قه وان تۆمار ده كات.
به پێ���ی ماڵپه ڕى رۆژى ك���ورد، كاتێک 
كۆمپانیای تۆماری ده نگ له سه ر قه وان 
له  شاری )به غدا( داده مه زرێت، مه ریه م 
خان���ی هونه رمه ند به  هی���وای ئه وه ی 
كه  گۆرانییه كانی له س���ه ر قه وان تۆمار 
ب���كات، رو له  پایته خ���ت ده كات و له  
ساڵی 1٩30دا چه ند الوک و به سته یه كى 
له  الیه ن كۆمپانیاى )به یزافۆن، ئۆدیۆن 
و ئه بولكه لب(����ه وه ، له س���ه ر قه وان بۆ 
تۆم���ار ده كرێت. یەکەمی���ن قەوانی لە 
ساڵی 1٩30دا بە ناو »دۆمامێ« تۆمار 

کردوە.
س���ه رجه مى ئ���ه و قه وانانه ش���ى ك���ه  
تۆماریك���ردون، ٩ دانه  ب���ون، له وانه : 
)لۆركێ لۆرك���ێ، گولێ وه ی نار، هه ی 
به رده  به رده ، لێلێ وه س���ۆ، گوال شێنی 
ش���ێنی، یار حه لیمێ، محه ممه دۆ رۆنی، 
لێلێ ئێمێ، لێ دایێ، لۆلۆ سوارۆ، ئه ی 

ده الل و زه مبیلفرۆش(.

به م كاره شی، ده بێته  یه كه م گۆرانیبێژی 
ك���ورد كه  به  دیالێكت���ی كرمانجی ژورو 

گۆرانی له سه ر قه وان تۆمار كردوه .
به زۆری  خ���ان،  مریەم  به رهه مه كان���ى 
گۆرانى و الوك���ی فۆلكلۆریی و میللیی 
بون، ئه و كارانه ش���ى جگ���ه  له  قه وان، 
هه ندێكیش���ی ل���ه  ئێزگ���ه ى به غ���دا و 

ئاهه نگه كانیشدا پێشكه ش كردوه .
گۆرانیه كانى )مه ریه م خان(  س���تایڵی 
به وه جیاده كرێته وه  كه له تۆن و ئاستێكى 
به ش���ێوه یه ك  وتوه ،  گۆرانیی  ب���ه رزدا 
ل���ه  گۆرانیبێ���ژان ده توانن له و  ك���ه م 
تۆن���ه  گۆرانی بڵێن، ب���ه اڵم ئه و توانا و 
به هره یه ى كه  هه یبوه ، هاوكاریی كردوه  
بۆ ئه وه ى بتوانێت به شێوه یه كى جوان و 
سه رنجراكێش، ئه و ئاوازانه  ئه دا بكات.

له پاڵ ده نگه  تایبه ته كه ى دا، هه میش���ه  
به وه ده ناس���رێته وه   خ���ان  مه ری���ه م 
له وێنه كانی���دا  به به رده وامی���ی  ك���ه  
واده رده كه وێت سه رى به  له چكێكى توند 

به ستوه .
به وته ى ماڵپه ڕه ك���ه ، ئه مه  یه كێک بوه  
له و تایبه تمه ندییانه ی كه  له  ش���ێوه  و 
روخس���اردا مه ریه م خانی هونه رمه ندى 
پێناس���راوه ته وه ، ئه مه ش نه ریتێكه  كه  
ه���ه ر له  كۆنه وه  تائێس���تا له  ناو خێڵه  
كۆچه رییه كان���ى باك���ور و خۆرئ���اواى 
كوردستان و هه ندێك ناوچه ى )شه نگال(
دا باوه و ژنان به وشێوه یه  سه رى خۆیان 

ده به ستن.
ئه گه رچی ژیانى پڕ بوه  له داهێنان و كارى 
هونه ریی بااڵ ك���ه  زۆرێك له وبه رهه مانه  
ماونه ته وه ،  زیندوی���ی  به   تائێس���تاش 
به اڵم وه ك زۆر له  هونه رمه ندانى مه زنى 
تر، كۆتاییه كان���ى ژیانى به  هه ژاریی و 

سه ختى گوزه راندوه .
ئه و لە ساڵی 1٩4٩دا، توشی نەخۆشی 
گورچیل���ە دەبێت و پاش هەوڵێکی زۆر 
بۆ چارەس���ەرکردنی، لە مانگی تەموزی 
هەمان س���اڵدا لە نەخۆشخانەی )میر 
ئەلیاس( لە بەغداد کۆچی دوایی دەکات 
و لە گۆڕس���تانی ش���ێخ مارف بە خاک 

دەسپێردرێت. 
ك���ورد  رۆژى  ماڵپ���ه ڕى  وه ك 
باڵویكردوه ت���ه وه ، گۆڤ���اری “االذاع���ه 
والتلفزیون”ی بەغداد، بۆ كۆچی دوایی 
ئه م خانمه  نوس���یویه تى: »ناودارترین 
س���ترانبێژی بیس���تەکان، ل���ە ژورێکی 
بە  بابولموعەزەمدا  گەڕەکی  ناهەمواری 

هەژاری کوچی دوایی کرد«.

مه ریه م، یه كه م ژنه  گۆرانیبێژى 
ده نگ تۆماركراو

ئەوان���ی دی، هەر ئەمەش���ە وادەکات 
تەکنیکی نوس���ینی من جیاوازبێت نەک 
تەنه���ا له خانم���ان، به ڵكو ل���ە تەواوی 
ش���اعیرانی تریش، شیعرەکانی من پڕن 
لەناباوی کۆمەڵگا و ئاین و ئینسان«.

سه رباری ئه م »ئاڵۆزیانه ى« به وهۆیه وه  
دروس���ت ده بێت، به اڵم )شنه ( هێشتا 

خۆی به  گرێدراو به واقیع ده زانێت.
ئەدەبی���ات چەند  دەڵێت:  لەوب���ارەوە 
لەگەڵ خەیاڵ و وەهم دەس���توپلی نەرم 
کردبێ���ت، زیات���ر ل���ەوەش پەیوەندی 
بەواقيعەوە هەیە. نابێت ئێمە ئەدەبیات 
لەس���نوری خەوندا کۆبکەینەوە،  تەنیا 
ئامانج���ی وێنە و وش���ەی نێو ش���یعر 
گواس���تنەوەی واقيع نی���ە وەک ئەوەی 
هەی���ە، بەڵک���و ئامانجیان لەش���یعردا 
ئەندێش���ەکردنی واقيعە، ش���یعر هاتنە 
لەئاس���مانی خەونەوە بۆ  خوارەوەی���ە 

زەمینی واقيع.
لە پۆلینی كاریگه رى ئەدەبی گەالنی تر 
بەسەریەوە، )شنە نوری( ئەدەبى التین 
ده خاته  ریزبه ندى پێش���ه وه ، به تایبه تى 

ئەدەبی مەکسیکی.
لەگەڵ نوس���ینی ش���یعردا ئ���ەم کچە 
وەرگێڕانی کردوە بەیەکێک لەکاره كانی 
ژیان���ی و لەهەمو ژان���رە ئەدەبیه كاندا 
وەرگێ���ڕان دەکات، بەاڵم زیاتر چێژ لە 

وەرگێڕانی شیعر دەبینێت.
وتی: من له  زمانى فارسیه وه  وه رده گێڕم، 
له هەم���و بوارەکانیش وەرگێڕانم کردوە، 
هەر لە: شیعر، چیرۆک، رۆمان، بابەتى 
فەلس���ەفی، وتار، چاوپێکەوتن و فیلم، 
بەاڵم بەحوکمی ئەوەی خۆم ش���اعیرم، 

زیاتر چێ�ژ لە وەرگێڕانی شیعر ئەبینم، 
ئه گه رچی قورسترین جۆری وەرگێڕانە. 
ئه و لەزۆرێک لە رۆژنامە و گۆڤارەکاندا 
نوس���ین وەگێڕاوەکانی باڵوکردوه تەوە، 
)چاودێ���ر،  رۆژنامەكان���ی:  وەک���و 
کوردستانی نوێ، هیچ و زاری کرمانجی( 
و گۆڤاره كان���ی: )ب���اران، کەلێ���ن و 

ئیلیان(.
کتێبی  چەندی���ن  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای 
ئامادەیە بۆ چاپ، بەاڵم تائێس���تا هیچ 

کتێبێکی باڵونەکردوه تەوە.
 لەوبارەو دەڵێت: لەئێس���تادا زیاتر لە 
6 كتێبی ئامادەک���راوم هەیە بۆچاپ و 
تەنیا رێکخس���تنیان ماوە، جگە لەوەی 
زیاتر لە 5 کتێبی ترم لەبەردەس���تە و 
زیاتر لە نیوەیان تەواو بوە، س���ه رباری 
کتێبی شیعرەکانی خۆشم، بەاڵم لەگەڵ 
ئەمانەشدا تائێستا هیچ کتێبێکم بەچاپ 
نەگەیان���دوە، ئەمە پێش هەمو ش���ت 
ئەگەڕێتەوە بۆ ویس���تی خۆم دواتریش 
کەئێس���تا  بارودۆخەی  ئ���ەو  بەه���ۆی 

چاپەمەنی کوردی گرتوەتەوە.
ئەم کچە ش���اعیرە بەشێک لەو تێكست 
و ش���یعرانەی ک���ە دەینوس���ێت ی���ان 
وەریدەگێڕێت، ل���ە ئەکاوه نتی تایبەتی 
خۆی لەفەیس���بوک باڵویان دەکاتەوە، 
بەاڵم بۆچی بەشداری کۆڕ و پێشبڕکێ 

و ڤيستیڤاڵە ئەدەبیەکان نابێت؟
وتی: لەهیچ ڤيستیڤاڵێکدا بەشدارنەبومە 
و لەو بڕوایەشدا نیم کەقەت بەشداربم، 
چونک���ە پێموایە پلەدانان لەس���ەر هەر 
شتێکی  ش���یعر،  بەتایبەتیش  بابەتێک 

باش نیە.

شیعرەکانی من 
پڕن لەناباوی 
کۆمەڵگا و 
ئاین و ئینسان

زیاتر چێ�ژ لە 
وەرگێڕانی شیعر 
ئەبینم ئه گه رچی 

قورسترینە
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

»دوای 12 ساڵ لە خوێندن و ھێنانی 
نمرەیەك بۆ ئەو بەشەی كە خۆم 

ئەمویست، دایكم بو بە رێگرم و ئاواتی 
مناڵیم و ماندوبونی ئه و ھه مو ساڵه ی 

خوێندنم بە با چو«.  ئەمە وتەی 
)شیرین(ە كە یەكێكە لەو كچانەی 

بەزۆری و نابەدڵی لەبەشێكی زانكۆدا 
دەخوێنن كە خۆیان ھیچ ئارەزویه كیان 

لێ نیە.

دەرچونی���ان  دوای  لەكچ���ان  زۆرێ���ك 
لە قۆناغ���ی ئاماده ی���ی، خێزانه كانیان 
به تایب���ه ت ب���اوك یاخ���ود دایكی���ان، 
ناچاری���ان دەكەن بەش���ێك ھەڵبژێرن 
كەخۆیان حەزیان لێیە نه ك كچه كه یان، 
ئه مه ش به بێ گوێدانە ئاره زو و ئاست و 

خولیای خودى كچه كه یان.
شیرین، كچێكی )22( ساڵە لەبەشێكدا 
دەخوێنێ���ت كە به وت���ه ى خۆی »ھیچ 

ح���ەزی لێی نیە«. ب���ۆ )نەوژین( دواو 
وتی: »پۆل���ی دوانزەم تەواوكرد و دڵم 
خۆش���بو ك���ە ئەچمە ئەوبەش���ەی كە 
خولیام لێی بو، بەاڵم دایكم بو بە رێگرم 

و نەيهێاڵ بچم ئەو بەشە بخوێنم«.
خەماوییەوە  روخس���ارێكی  بە  شیرین، 
بەردەوامبو و وتی: »من چی لەبەشێك 
بك���ەم كە ھی���چ ئ���ارەزوم لێ���ی نیە 
تەنانەت تاقەتی ئەوەش���م نیە س���ەعی 
بك���ەم و حەزناكەم تەنان���ەت بچم بۆ 

دەوامیش؟«
كچ���ان باس له وه ده كه ن ك���ه  به رده وام 
ھه ندێك به ش و بوار ھه یه  كه  خێزانه كان 
به  گونجاوتری ده زان���ن بۆ ئه وان، ھه ر 
ئه م���ه ش واده كات ناچاری���ان بكه ن به  
خوێن���دن له و به ش���انه  به ب���ێ گوێدانه  

ئاره زو و خولیای خودى كچه كان.
می���وان، 23 س���اڵ، كچێكی ت���رە كه  
لەبەش���ێك  دەخوێنێت ئ���ارەزوی لێی 
نی���ە. بۆ )نەوژین( ب���اس لەوە دەكات 
»لەپۆلی دوان���زە نمرەیەكی زۆر بەرزم 

ھێنا، بەاڵم خۆم ھیچ ئارەزوم لەبەشێك 
نەبو كە نمرەكەی بەرزبێت، ئەوبەشەی 
خ���ۆم حەزم لێی ب���و نمرەیەكی كەمی 
ئەویس���ت، ب���ەاڵم باوكم وت���ی ئەگەر 
نەچیتە ئەوبەش���ەی من حەزم لێیەتی، 
ئ���ەوا نایەڵم بخوێنیت، منیش ناچاربوم 

بەقسەی بكەم«
  ھه ندێ���ك ل���ه  خێزان���ه كان، پێیانوایه  
ئه وان باش���تر له  كچه كانیان تێده گه ن 
و ناچاركردنیان به  خوێندنى به ش���ێك، 
بۆ ئه وه  ده گێڕنه وه  كه  له پێناو قازانجى 

ئه وانه .
تارا، 21 س���اڵ، ئاماژه  به وه ده كات كه  
ناچاركراوه  بۆ ئه وه ى به شێك بخوێنێت 
ك���ه  ھه رگی���ز به الیه وه  س���ه رنجراكێش 
نه بوه ، به اڵم خێزانه كه ى به و پاساوه ى 
»له قازانجی خۆیه تى« ناچاریان كردوه  

تیایدا بخوێنێت.
ب���ه اڵم ئه و به پێچه وان���ه وه  پێیوایه  ئه م 
ناچاركردن���ه  زیانى ھه ی���ه  نه ك قازانج. 
ده ڵێ���ت: »خولیات ل���ە ھەرچی نەبو 

ئەگەر ببیته  پرۆفیسۆریش تێیدا سودی 
نابێت، چونكە حەز و خولیا لەپێشەوەی 
بڕوانامه  و پلەی بەرزەوەن و دواجار ئەم 
ناچاركردنه  دەبێتە ھۆی دروس���تكردنى 

تاكی بێسود«.
له م خاڵه دا، توێژه رێكى ده رونی ھاوڕایه  
له گ���ه ڵ )تارا( و پێیوایه  تێگه یش���تنى 

خێزانه كان ھه ڵه و پێچه وانه یه .
یوس���ف فەالح، ب���ۆ )نەوژی���ن( وتی: 
»حێزان���ەکان لەالی خۆیانه وه  نیەتێکی 
باشیان ھەیە، بەاڵم ئەم کارەیان دەبێتە 
ھۆی ئەوەی کچان کەم ش���ارەزا ببن و 
بەش���ێکیان بەوھۆیەوە توش���ی گرێ و 
نه خۆش���ی دەرونی دەبنەوە، ئەوانەشی 
بەرگە دەگرن دوات���ر لەژیانیان دا ھەر 

رەنگ دەداتەوە«.
توێ���ژەرە دەرونییەك���ە پێیوایە دەزگا 
و الیەنە رۆش���نبیریەکان دەبێت بواره  
جی���اوازەکان بە خێزانەکان بناس���ێنن 
و دی���وی جوان���ی ئەوانە پیش���ان بە 
حێزانەکان  تاوەک���و  بدەن،  خێزانەکان 

چیتر رێگری لە کچان نەکەن لە ش���وێن 
کەوتنی خەون و ئاواتەکانیان. 

حاڵه ته كه  كاتێك ده بێته  كێش���ه ى زه ق 
و دیار، ئه ویش كچانێك كه  ناچاركراون 
به شێك بخوێنن، پاش ئه و خوێندنه  نه  
به باشی له و بواره  فێرده بن و نه ده شتوانن 

به ره وپێشه وه چون و داھێنانێك بكه ن.
ش���یرین، جه ختى له م قسه یه  كرده وه و 
وتى: »من نابم بەھیچ، چونكە بێبەشبوم 

لە ئامانجی ژیانم«
)میوان(یش به  نیگه رانیه وه  ده پرسێت: 
»ئەوا بوم بە مامۆس���تا و داشمەزرام، 
چ س���ودێكی ھەیە كە لەم بەشەدا ھیچ 

فێرنەبومە؟«
ب���ە خه مباریه كى قوڵ���ه وه ، )تارا( ئه م 
قسه یه ى بۆ وته ى ھاوڕێكانى سه رباركرد 
»خۆزگە كۆمەڵگە و ئەقڵی تاكی ئێمە 
دەگەش���ت بەو ئاس���ته ى كە ھیچ كات 
و به  ھیچ پاس���اوێك، ھیچ كەس���ێك نە 
دەب���وە رێگر لەبەردەم به دیهێنانى حەز 

و خولیای ئێمەی كچان«.

كچانناچاردهكرێنبهشێكبخوێننكهخۆیاننایانهوێت

◘ نه وژین، له یال ئه حمه د* 

شه رمین، به كوله مه رگیی و ھه ژارییه كى 
زۆره وه  قۆناغه كانى خوێندنى بڕی، 

قۆناغێك كه  به ھۆی ده ستكورتییه وه  
ھیچكام له  ئه ندامانى خێزانه كه ى 

نه یانتوانى ته واوى بكه ن، به اڵم پاش 
ئه و ھه مو ساڵ و ره نجه ، ئێستا 

سه رى به ر ديوارى نه بونى ده رفه تى 
دامه زراندن و كار كه وتوه  و به ته واوى 

بیئومێدی كردوه  له  ژیان.

چیرۆكى ئه م كچه ، ره نگه  له  كۆمه ڵگاى 

ئێمه دا له گه رمیان، س���ه دان ھاوشێوه ى 
ھه بێت، كاتێك سااڵنێكى زۆری خۆیان و 
ره نجێكى زۆرتری خۆیان و خه رجیه كى 
زۆر زیاتری خێزانه كه یان له  پرۆسه یه كدا 
خه رج ده كه ن، كه  دواتر له رێگه یه وه  به و 

ئومێدانه  ناگه ن كه  بۆ ژیان ھه یانبوه .
ئه گه ر كچانى دانیش���توى نێو شاره كان 
درفه تی كه رتی تایبه ت و كارى دیكه یان 
له به رده س���تدا ھه بێت، ئه وا بۆ ئه وانه ى 
له الدێ نیش���ته جێن، باره كه  زۆر قورس 

و ئاڵۆز تره .
به ش���ێكى به رچاو له كچان���ى ده رچوى 
زانك���ۆ و په یمانگا له  گونده كان، ئاماژه  

به وه ده كه ن كه  نه بون���ى دامه زراندن و 
ده رفه تى كار و خزانه  نێو كونجی ماڵه وه ، 

به راده یه كى زۆر بێزارى كردون.
ش���یالن، 26 س���اڵ، ناوی خ���وازراوى 
كچێكى ده رچ���وى زانكۆیه ، به چاوه  پڕ 
له فرمێس���كه كانیه وه  بۆ )نه وژین( وتى: 
»مه گه ر خوا بزانێت به  زستان و ھاوین 
چ���ۆن خوێندنم ته واو كرد، چه ند ماندو 
ده بوم، به اڵم ھه ر دڵخۆش���بوم، چونكه  
ده م���وت ل���ه دوا رۆژدا داھاتم ده بێت و 
خۆش ده ژیم، كه چى ئه وه ى ده مخواست 

به دیی نه ھات«.
ھه ندێك ل���ه و كچه  ده رچوان���ه ، ئاماژه  

ئهوخوێندنهىسودیبهكچانىالدێنشیننهگهیاند
به وه ده كه ن كاتێك ب���ێ ئومێد بون له  
دامه زراندن، ویس���تویانه  ب���ه  كاركردن 
قه ره ب���وى بكه نه وه  و ھه وڵبده ن خۆیان 
بخه نه  س���ه ر شارێی ژیان، به اڵم له وێش 

رێگرییان بۆ ھاتوه ته  پێش.
ھێش���و، 25 س���اڵ، ده رچوى به ش���ى 
كارگێڕی���ه  و بێ���كاره ، ب���ۆ )نه وژین( 
ده ڵێت: »كاتێ���ك مناڵبوم ئاره زوم له  
درومان و كارى ده ستى چنین و رستن 
بو و ب���ه رده وام پێیانه وه  خه ریك بوم، 
ك���ه  گه وره ب���وم پیش���ه كه م له بیر كرد 
و به خوێندن���ه وه  خه ریكب���وم، ھی���واو 
ئاواته كانم ئه وه  بو بڕوانامه  به ده س���ت 
بێن���م و  دابمه زرێ���م و ل���ه م گون���ده  
بڕۆمه  ده ره وه ، چونكه  توش���ى قسه  و 
سه رزه نش���تى زۆر بوم له الیه ن خزم و 
ده وروبه ره وه  ده ی���ان وت بۆ ده خوێنى 
بۆچیته، به اڵم س���وربوم له سه ر ئه وه ى 

ببمه  خاوه ن بڕوانامه «.
ب���ه اڵم كه  بو به  خاوه ن���ى بڕوانامه ، نه  
توانی ئومێده ك���ه ى به دیی بێنێت و نه  
توانج و قسه وقس���ه ڵۆكه كانى سه ریشی 
كۆتایی ھات »خزم و ده وروبه رم ئێستا 
پێم ده ڵێن خوێندنه كه ت به زایه  چوه «.

ئ���ه و باس له وه ش ده كات كه  بۆ ئه وه ى 
به  بێكار نه مێنێته وه ، گه ڕاوه ته وه  سه ر 
ئه و پیش���ه یه ى به  مناڵی حه زی لێبوه  
كه  كارى ده ستییه ، به اڵم ھاوسه ره كه ى 
به ناچ���ارى  لێك���ردوه و  رێگری���ی 

ده ستبه ردارى بوه .
چیرۆك���ی س���ێیه مى ئ���ه م راپۆرت���ه ، 
چیرۆكێك���ى غه مگین ت���ره ، ھی كچێك 
كه  به ھه ژاریی و ده س���تكورتیه كى زۆر 
ژیاوه و خۆی و خێزانه كه ى زۆریان ره نج 
داوه  بۆ ئه وه ى خوێن���دن ته واو بكات، 
ب���ه اڵم دواى ئه و ھه مو ره نجه ، ئێس���تا 

بێكار له ماڵه وه  دانیشتوه .

ش���ه رمین، ناوى خوازراوى ئه و كچه یه  
كه  ته مه نى 28 ساڵه و په یمانگاى ته واو 
كردوه ، بۆ )نه وژین( وتى: »به ھه تیوی 
گه وره  بوم، به ھۆی ئه وه شه وه  كه  باری 
داراییم���ان خراپ بو، ھیچ خوش���كێكم 
خوێندن���ى ته واو نه ك���ردوه  من نه بێت، 
منیش ب���ه  كوله مه رگی ژیاوم بۆ ئه وه ى 
بخوێن���م، كه چ���ى دواى ده رچونم ھیچ 

كارێكم بۆ ده ستگیر نه بوه «.
ئه م ھه مو چیرۆكه  ن���اكام و غه مگینه ، 
ببنه   ده ش���ێت  چاالكوانێكه وه   ب���ه الی 
ھۆكارێ���ك ب���ۆ ئ���ه وه ى خاوه نه كانیان 
روب���ه ڕوى نه خۆش���یی و گرێی ده رونى 

ببنه وه .
ناس���ك واحی���د، به  )نه وژی���ن(ى وت: 
»كچان ك���ه  دواى ته واوبونى خوێندن 
كاركردنیان  ده رفه ت���ى  و  دانامه زرێ���ن 
نابێت، توش���ى داڕوخ���ان و بێهیوایی 
و بێ���زارى ده ب���ن و حاڵه تى ده رونییان 

ناجێگیر ده بێت«.
ئه و چاالكوانه  مه ترس���یی ئه وه ى ھه یه  
كه  ئه م بێهیواییه  وا له خێزانه كان بكات، 
رێگه  به كچه كانی دیكه یان نه ده ن درێژه  

به  خوێندن بده ن.
له گه ڵ ئه وه شدا )ناس���ك( پێیوابو كه  
بێهیوایی و خه مخ���واردن، كچان به ھیچ 
له بری  واباش���تره   به ڵكو  ناگه یه نێ���ت، 
ئه وه  كار له س���ه ر ئه و به ھرانه  بكه ن كه  
ھه یانه و ھه وڵبده ن پێوه ى خه ریك بن و 
ھه ركارێك ئه گه ر بچوك و سنورداریش 
بێت بیكه ن، بۆ ئه وه ى ھه نگاو به ھه نگاو 
تیایدا بچنه  پێش���ه وه و بكه ونه  س���ه رى 

رێی ژیانێكى ته ندروست.

* ئه ندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی 
ئه ڵمانى له گه رمیان

كچانى الدێنشین خه مه كانى دواى ته واوكردنى خوێندن بۆ ئاماده كارى راپۆرت ده گێڕنه وه 
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◘ نهوژین،سازانمستهفا

بهشێكىبهرچاولهكچانى
بهكارهێنهرىتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكان

ئاماژهبهوهدهكهنكهچیترناترسنله
باڵوكردنهوهىوێنهىكهسییخۆیان

هاوشێوهىكوڕان،بهاڵموادیارههێشتا
بهدڵێكىتهواوئاسودهوهئهوكاره

ناكهن.

ت���ۆڕه پهرهس���هندنى لهگ���هڵ
كۆمهاڵیهتیی���هكان،باڵوكردنهوهىوێنه
وڤیدی���ۆبهتایبهتىهیكهس���ییوله
بۆن���هوش���وێنوكاتهجی���اوازهكان،
ل���هدیارتری���نئ���هوچاالكیان���هنكه

بهكارهێن���هرىئ���هوتۆڕان���هدهیكهن،
بهش���ێوهیهكبهپێ���یداتان���ىخودی
كۆمپانیایفهیسبوك،رۆژانه)2(ملیار
وێنهلەخزمەتگوزاریەکانیفەیسبوکو
ئینس���تاگراموماس���نجەروواتسئاپ

باڵودەکرێنەوەوبەکاردەهێنرێن.
ئهوب���ارهكۆمهاڵیهتییهى بههۆی بهاڵم
ههی���ه،كچ���انكهمت���رئ���ازادنل���ه
و كهس���یی وێن���ه باڵوكردن���هوهى
خێزانییهكانی���ان،ئهگهرچیههندێكیان

بڕیاریانداوهئهوكۆتهبشكێنن.
تاڤگ���ەعوم���هر،24س���اڵ،دهرچوى
زانكۆیهوكارمهندىكهرتىتایبهته،باس
لهوهدهكاتكهنهدهترسێتونهشهرم

دهكاتلهباڵوكردنهوهىوێنهكانى.

وتى:»منوێنەلەتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكان
دادهنێموتائێس���تاشتوش���یهیچ
قسەوکێشەیەکنەبوومچلەدەرەوە
وچل���ەالیەنخێزان���ەوەبێت،چونكه
ئەمەدەگەڕێتەوەبۆزیاترتێگەشتنو

ئازادییتاکەکەسی«.
)فرمێس���ك( بهپێچهوان���هوه، ب���هاڵم
بهجۆرێكل���هحهزهركردنودودڵیهوه

مامهڵهلهگهڵئهمبابهتهدادهكات.
ئهوكهدەرچویزانکۆیەوتهمهنى25
ساڵه،بۆ)نهوژین(وتى:»دانانیوێنە
لەئەکاوهنتیكهسییشتێکیئاساییە،
بەاڵمئەوەیجێیسەرنجەئایاکۆمەڵگە

ئەوەیپێئاساییە؟«.
ئ���هوكچهدودڵ���هلهوهىك���هزۆرجار

ئینستاگراموسناپچاتبرهویانالیكچانزیاتره
ژمارە)20(شهمه2018/7/28

وێن���هكانمامهڵ���هىخراپی���انلهگهڵ
دهكرێ���توبۆش���كاندنىكهس���ایهتى

خاوهنهكهىبهكاریدێنن.
میعادعوس���مان،كچ���هخوێندكارێكى
زانكۆیتهمهن21ساڵه،ههمانترسو
لهبارهى نیگهرانیی)فرمێسك(ىههیه

باڵوكردنهوهىوێنهكانى.
وت���ى:»باڵوبونەوەیوێن���ەیتایبەتی
بۆیه لێكهوتوهتهوه، کێش���ەى زۆرجار
پێمباشنییهب���هوبهرفراوانییهوێنهى
كهسییبهتایبهتلهتۆڕهكۆمهاڵیهتییه

كراوهكانداباڵوبكهمهوه«.
ههندێكل���هكچانب���ۆباڵوكردنهوهى
وێنهكهسییهكانیان،رێگهىجیاوازیان
گرتوهتهبهر،بهشێوهیهكلهههندێكله
تۆڕهكۆمهاڵیهتیهكان���داوێنهىخۆیان
پۆس���تناكهنوئهوكارهدادهنێنبۆ
تۆڕیدیكهكهرێژهوئاستىپارێزراویی

كهسێتییزۆرتره.
ئ���ااڵمحهم���هد،24س���اڵ،دەرچوی
پەیمانگای���ه،بۆ)نەوژین(وتى:»من
زۆرجاروێنهىكهس���ییباڵودهكهمهوه،
ب���هاڵمزۆرترل���هتۆڕیئینس���تاگرام،
چونكهئهوتۆڕهتواناىسنورداركردنى
هاوڕێكانىباش���ترهوكهمترمهترسی
ئ���هوهىلێدهكرێ���توێن���هىلێببرێت
لهالیهنكهس���انىنهف���سنزمهوهوبۆ

كارىدیكهبهكاربهێنرێن«.
ئهوكچهپێشیوایهئهممهسهلهئهگهر
لهروكهش���داوهكوحاڵهتێكىكهسیی

دهربكهوێت،بهاڵمپێش���ینهیهكىقوڵى
كۆمهاڵیهتییههیهودهرخهرىئاس���تی
ناروش���نبیریئەوکەس���انهیهكهپهنا
بۆخ���راپبەکارهێنانیوێنەیکچانو

هەڕەشەلێكردنیاندهبهن.
فرمێس���ك،لهمخاڵهداهاوڕای)ئااڵ(
ی���هودهڵێت:»ئێمەل���ەکۆمەڵگایهك
داینچەن���دمرۆڤیرۆش���نبیریتیایە
ئەوەن���دەشمروڤ���یدەروننەخۆشكه
خۆیحەش���ارداوەبەش���ێوەیهكیزۆر
ترسناکولەپشتیکێبوردەوەخەریکی

هەڕەشەوتۆقاندنیکچانن«.
ههروهكئۆباڵیشیخستهسهركۆمهڵگا
كهبهوتهىخ���ۆیكاتێكوێنهىكچان
دهبرێتودهستكارییدهكرێتبۆكارى
نهشیاو،لهبریلۆمهىكهسهكه،كهچى
لۆم���هورهخنهلهكچهك���هدهگیرێتو

مهترسیدهكهوێتهسهرژیانى.
بهاڵمب���هرایكچێكىدیك���ه،هۆكارى
خۆبێبهشكردنىكچانلهباڵوكردنهوهى
وێنهكهس���یهكانیان،ب���هپلهىیهكهم
ب���ۆترسل���هناڕهزایهت���ىخێزانهكان

دهگهڕێتهوه.
هێلینس���هالم،خوێندكارىزانكۆ،20
س���اڵ،بۆ)نهوژین(وتى:»منوێنهى
خ���ۆمباڵودهكهمهوهچونکەخێزانەکەم
هیچکیشەکیاننیەوئازادییانپێداوم،
ههرئهمئازادیومتمانەوپاڵپش���تیهی
خێزانەکەموایانلێکردومکەبەبێترس

وێنەیخومباڵوبکەمەوە«.

ژنان»جادهىجهڵتهكه«ئاوهداندهكهنهوه
◘ نهوژین،دیمهنئیسماعیل

سەرەڕایبوونیهۆڵەکانیوەرزش
ولەشجوانی،ژمارەیەکیبهرچاولە
ژنانىكهالربۆگرنگییدانبهالیهنى

تهندروستییان،شهقامێكىشارهكهیان
كردوهبهجێگهىپیاسهوبهرێ

رۆشتنیان.

»جادهىجهڵتهكه«،ناوهناسراوهكهى
ئ���هوش���هقامهیهكهدهكهوێتهپش���ت
گهڕهكىئهندازیارانودهچێتهوهس���هر
ش���هقامىپش���تێنهیی.دهمهوئێواران
لهالی���هنژنانهوهدهكرێتهش���هقامێكى
قهرهباڵ���هغوئاوا،ئهویشكاتێكپۆل
پ���ۆلبهمهبهس���تىبهرێرۆیش���تنو

پیاسهكردنرولهوێدهكهن.
بهشێكىبهرچاولهوژنانه،باشتركردنى
دۆخیتهندروستىجهستهودهرونیان

بههۆكارىئهوكارهیاندهزانن.
هێرۆفایەق،29ساڵ،یهكێكهلهوانهى
زۆربهىرۆژهكانبۆپیاسهكردنرولهو
ش���هقامهدهكات.ب���ۆ)نەوژین(وتی:
»کێشمزۆربو،ش���ەوانەلەگەڵچەند
بۆپیاس���ەکردن، دەچم هاوڕێم کچێکی
جگەلەکەمبونەوەیکێش���مدەرونیشم

ئاسودەدەبێت«.
وتیشی:»تاکەشوێنەکەژنانیکەالر
پیاس���ەیتێدابکەن،چونک���ەکەمتر

ئۆتۆمبێلپێیداتێپەڕدەبێت«.
دابەزینی بەه���ۆکاری ئەگەر)هێ���رۆ(
کێشیپیاس���ەبکات،ئەوا)پرشنگ(
لەبەرئازاریپشتیئهوكارهدەکات.

ئ���هوك���هتەمەن���ى39س���اڵهوژنی
ماڵەوەیە،وتی:»پشتمئازاریزۆربو

بەجۆرێکلەرێکردنیخس���تم،ماوەی
مانگێکپیاسەمکردوهسودیههبوه،
س���ەرەرایکەمبونیئازارەکەمکێش���م

دابەزیوه«.
مهتره )1755( درێژیهكهى شهقامهكه
ولەس���اڵی2016لەالیەنش���ارەوانی
ک���ەالرەوەقیرک���راوە،لهناوخهڵكدا
پێیدەوترێت»ج���ادەیجەڵدهكه»،
ه���ۆکاریئ���ەمناونان���ەشب���ۆئەوە
دەگەڕێتەوەئەوکەسانەیکێشیانزۆرە
دێنبۆپیاسەکردن،بەمەشدوردەبن
لەجەڵدەیدڵیانهەرنەخۆش���یەکی

تر.
جەالنقادر،45ساڵ،كهژنیماڵەوەیە،
بەهۆکاریدابەزاندنیکێش���یرولهو

شهقامهدهكاتبۆپیاسەکردن.
بۆ)نەوژین(وتی:»پێش���تركێشم97
کیل���ۆبو،لەوکاتەوەیپیاس���ەدەکەم

کێشمبوەبە83کیلۆ«.
رویهك���ىدیك���هىپیاس���هكردنل���هم
ش���هقامهئهوهیهكهبهشێكىبهرچاوى
ژن���انبهه���ۆكارىدارای���ی،ناتواننله
هۆڵ���هداخراوهكان���داوهرزشویاری
دابهزاندن���ىكێشوچ���هورىوهیتر

ئهنجامبدهن.
جوانەئەنوەر،22ساڵ،خوێندکار،بۆ
)نەوژین(وتی:»مانگانەناتوانمکرێی
هۆڵەکانیوەرزشبدەم،ههربۆیهلەگەڵ

ماڵەوەدێمبۆپیاسەکردنلێره«.
بۆچارەس���ەرکردنی ژن���ان زۆرب���ەی
کێشەیقەڵەویپیاس���ەدەکەن،بەاڵم
وهكپزیش���كێكئام���اژهىبۆدهكات،
پیاس���ەکردنجگەلەدابەزینیکێش،
بەسودەبۆچارەس���ەریزۆرنەخۆشی

تر.

د.ئارامعهبدوڵاڵ،پزیش���كیپسپۆرلە
بۆ لهوبارهوه گش���تيى، نهشتهرگهريى
)نهوژین(وتى:»پیاسەکردنهۆکارێکە
ب���ۆزیادکردنیتەمەن،هێش���تنەوەی
تەندروس���ت، بەش���ێوەیەکی کێ���ش
بەهێزکردنیماسولکەکانوباشبونی

باریدەرونی«.
زیاترروونیکردەوە:»بۆچارەس���ەری
نەخۆش���یەدرێژخایەنەکانبەس���ودە،

وەکو:نەخۆش���یدڵ،فشاریخوێن،
شەکرە،کەمکردنەوەیئهگهرىتوشبون
بەنەخۆشیشێرپەنجەوکەمکردنەوەی

چارەسەرەکیمیاییەکان«.
بەش���ێوەیەکی ژن���ان چ���ی ئەگ���ەر
هەڕەمەکیانەلەشەقامداپیاسەدەکەن،
بەاڵمتائێس���تاگۆرەپانێکنیەتایبەت
بێتب���ەوانبۆئهوهىوەرزش���یتێدا

بکەن،بۆچی؟

وەرزش بەڕێوەبەری سهعدوڵاڵ، قەیس
والوانیکەالر،ب���ۆ)نەوژین(دەڵێت:
»هەرچەن���دەگۆرەپانێکیتایبەتنیە
بۆئافرەت���ان،بەاڵمبون���یگۆرەپانێك
نابێتەجێ���یئومێدیان«.پێش���یوایه
ئافرەت���انخۆیانکەموکورتیانهەیەو
نایەنەپێشەوە،چونكهوهكخۆیوتى:
»وەرزشوالوانتەنیاموڵکیرەگەزی

نێرنیە«.

زۆرترلهتۆڕی
ئینستاگرام
وێنهىكهسیی
باڵودهكهمهوه

زۆرمرۆڤی
دەروننەخۆش

لەپشتیکێبوردەوە
خەریکیتۆقاندنی

کچانن
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◘ نه وژین، ھاوناز حەمەڕەشید*

زەیسانی، ئه و ماوه یه ى دواى ئه وه ى 
ژنان مناڵیان ده بێت، قۆناغێكى 
ھه ستیاره ، كه  ھه ندێك بنه ماى 
ته ندروستى ھه یه  پێویسته  ژنان 

له و كاته دا ره چاوى بكه ن بۆ ئه وه ى 
نه كه ونه  ناو گێژاوى نه خۆشیی و 

كێشه ى ته ندروستییه وه .

له خ���واره وه ، ھه ندێ���ك ل���ه و ھه نگاو و 
رێگایانه  رون ده كه ینه وه .

1. پاكوخاوێنی و خۆشتن
 زۆر پێویس���تە ل���ە پ���اش مناڵبون و 
ھاتن���ەوە بۆ ماڵ���ەوە، دایكەكە بچێتە 
گه رماو و خۆی بش���وات، بەاڵم دەبێت 
زۆر ئاگادار بێت سەرمای نەبێت و لەش 

و قژی بە باشی وشك بكاتەوە.
ئەو دایكانەی بە نەشتەرگەری مناڵیان 
بوە شوێنی نەشتەرگەریەكە داپۆشن بە 
باش���ی بۆ ئەوەی تەڕ نەبێت و دوربێت 
لە ھەوكردن، بۆ ئەوانەی بە سروش���تی 
مناڵی���ان بوە و تەقەڵیان ھەیە، دەبێت 
زۆر بە وریایی بە دەس���ت ئەو ناوچەیە 
پاك بكەنەوە و دەستی لێ  نەخشێنن، بە 
ھەمان شێوە بۆ وشككردنەوە شوێنه كه  
مەسڕن، به ڵكو تەنها كلێنسێكی لەسەر 
دابنێ���ن و الیبەن، ئەم���ە یارمەتی زو 

چاكبونەوەی برینەكە دەدات.

2. چاودێریكردنی مەمك
بۆ ئ���ەو دایكانەی ش���یری سروش���تی 
دەدەن، دوركەون���ەوە ل���ە بەكارھێنانی 
سابون یان ش���امپۆی تایبەت بۆ گۆی 
مەم���ك، چونكە دەبێت���ە ھۆی البردنی 
ئەو چەورییە سروش���تییەی كە لەسەر 
گۆی مەم���ك ھەیە. ھەوڵبدەن لە پێش 
و پاش شیرپێدان گۆی مەمكیان بشۆن 
تەنه���ا بە بەكارھێنانی ئ���او، لە بەینی 
ش���یرپێدانەكاندا مەمكیان وشك بێت و 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

ھەڵوەرینی قژ گرفتێکە دەکرێت 
لەھەمو تەمەنێکدا توشی ببیت، ئەم 
گرفته ش بەشێوەیەکی گشتی لەناو 

ژنان دا زیاترە وەک لەپیاوان، بێگومان 
ھۆکاری زۆر ھەیە بۆ ھەڵوەرینی قژ و 
رەنگە رۆژانە باسبکرێن، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا ھەندێک ھۆکاری دیکە ھەن 

کە رەنگە ھەرگیز بڕوانەکەیت ھۆکارێک 
بێت بۆ قژ ھەڵوەرین.

ھەڵوەرینی قژ یەکێکە لە کێشە باوەکان 
لەھەم���و تەمەنێ���ک ھەی���ە، بەزۆریش 
لەتەمەنی )20 -40 ( س���اڵ یان )2٥�� 
٥0( س���اڵیدایە. رۆژانە ئاساییە )٥0�� 
1٥0 ( تاڵ ق���ژ ھەڵبوەرێت، بەاڵم لەوە 
زیاتر بو ئەوا پێویستە سەدانی پزیشکی 

پسپۆڕ بکه یت.
بەش���ێک لەھ���ۆکارەکان ھەڵوەرینی قژ 

ئەمانەن:
1. بۆماوەیی: رۆڵێکی کاریگەر دەبینێت 
ل���ە ھەڵوەرینی ق���ژدا، بەتایبەت لەنێو 
پیاواندا ھۆکاری س���ەرەکی ھەڵوەرینە 
و چەند ش���ێوەیەکی ھەیە، لەبەش���ی 
پێش���ەوە و بەشی س���ەرەوەی قژەکە 
ھەڵدەوەرێنێت یان بەشێوەیەکی گشتی 
لەپێش���ەوە بۆ دواوە بەتەواوەتی ھەمو 
قژەک���ە ھەڵدەوەرێت، ب���ەاڵم لە ژنان 
دا دەبێت���ە ھۆی تەنکبونی موی س���ەر 
و ھەرگی���ز نابێتە ھ���ۆی کەچەڵ بونی 

تەواوەتی. 
2. دەرونی: س���ەیری خۆت دەکەیت و 
ناشیرین  کەس���ێکی  دەکەیت  ھەس���ت 
یان شکس���ت خواردوی، واتە دەرونیی 
خ���ۆت مان���دو دەکەی���ت و ب���ەردەوام  

نائارام���ی و رقت لەخ���ۆت دەبێتەوە، 
ئەمانەش ھ���ۆکارن بۆ ھەڵوەرینی قژ و 
کاریگەریەکی سلبی دەبێت، چونکە ئەو 
بارە دەرونیە ھەمو خۆراکە بەسودەکان 
ھەڵدەمژێ���ت و دەیگۆڕێ���ت بۆ مادەی 
زیانبەخش، ئه مه ش ھۆکارە بۆ زیاتر قژ 

ھەڵوەرین. 
3. ئ���ەو نەخۆش���یانەی بەھۆی کەمی 
ئاس���تی بەرگری لەشەوە توشی مرۆڤ 
دەبێت و کاریگەری تەواو دەخاتە سەر 
لەش، بەنمونەی )غودە و کەمی ئاستی 
خوێ���ن(، ھۆکارێکی دیک���ەن بۆ الوازی 
و ق���ژ ھەڵوەرین، ب���ەاڵم بەپێچەوانەی 
ئەوەی کە ھەندێک کەس دەڵێت لەکاتی 
دوگیانیدا ق���ژ زۆر ھەڵدەوەرێت، ئەمە 
وانیی���ە، لەکاتی دوگیان بوندا موەکانی 
س���ەر دەچن���ەوە حاڵەتی پش���وەوە و 
بەھێ���ز دەبن، راس���تەوخۆ دوای منداڵ 

دایكان لە ماوەی زەیسانی دا چی بكەن؟

ئەو هەڵە باوانەی دەبنە هۆی قژ هەڵوەرین

ستیانی شل ببەستن.
 ب���ۆ ئەو دایكانەی ش���یری سروش���تی 
نادەن، س���تیانی توند ببەس���تن ئەمە 
رێگ���ری دەكات لە دڵۆپەكردنی ش���یر، 
ھەركات ھەس���تیان كرد مەمكیان رەق 
بوە و شیری تێدایە، بە دەست شیرەكە 
دەربهێنن تاوەكو توش���ی كێش���ەكانی 
)ھەوك���ردن،  وەك:  نەب���ن  مەم���ك 

گەڕانەوەی شیر و...ھتد(.

3. چاودێری كردنی كۆئەندامی زاوزێ 
دەس���ت بش���ۆن لە پێش و پاش چون 
ب���ۆ توالێ���ت، بە ئاوی ش���لەتێن ھەمو 
بەش���ەكانی بش���ۆن بەجۆرێك خوێنی 
پێوە نەمێنێت، پاشان وشكی بكەنەوە. 
ھەوڵبدەن دو كاتژمێر جارێك س���انتی 
بگ���ۆڕن، باش���تریش وای���ە ل���ە دوای 

ھەرجارێك چون بۆ توالێت بیگۆڕن.

4. نوستن و پشودان
ل���ە ھەفت���ەی  یەكەمی زەیس���انی دا، 
پێویس���تە كەس���ێك یارمەتی دایكەكە 
بدات ل���ە كاروباری رۆژانەی ماڵەوە دا، 
ش���تی قورس ھەڵنەگرێت ب���ە تایبەت 
ئەوانەی بە نەشتەرگەری مناڵیان بوە، 
به ڵكو دایكەكە تەنها گرنگی بە خۆی و 

كۆرپەكەی بدات.
وەك دەزانی���ن كۆرپە بە نزیكی س���ێ  

بون موەکان زۆرتر ھەڵدەوەرن.
بەتایبەت���ی  ھۆرمۆن���ەکان  تێکچون���ی 
ھۆکارێکی  )ئەندرۆجی���ن(  ھۆرمۆن���ی 
گرنگ���ە ب���ۆ ھەڵوەرینی ق���ژ، زۆری و 
کەمی ھۆرمۆنی )سایرۆید( دەبێتە ھۆی 

ھەڵوەرینی قژ.
4. کەم���ی ئاس���ن: ئاس���ن یەکێکە لە 
س���ەرچاوە بەس���ودەکان ب���ۆ لەش و 
کەمبونەوەشی زیانی ھەیە، بەشێوەیەکی 
قژ  لەنیشانەکانیش���ی  یەکێک  گش���تی 
ھەڵوەرین���ە، ئ���ەو کەس���انەی رێژەی 
ئاس���نیان کەم���ە دەکرێت س���ەوزە و 
گۆشت و ھەمو ئەم پێکهاتانە بخۆن کە 

ئاسنیان زۆرە .
٥. ش���ۆردنى ق���ژ بەش���ێوەی رۆژانە: 
بەبڕوای پس���پۆڕان ئ���ەوە دەبێتە ھۆی 
وش���کبونەوەی تاڵەکانی قژ و پێکهاتە 
ڤیتامین���ی و سروش���تییەکانی خ���ۆی 
ھ���ۆی  دەبێت���ە  و  دەدات  لەدەس���ت 

ھەڵوەرینی. 
6. خاوکردنەوەی قژ بە تەڕی: پێویستە 
بە رێژەی )7٥٪( قژ وش���ک بوبێتەوە 
ئینج���ا خاوبکرێتەوە ی���ان دابهێنریت، 
چونکە ئەوە فشاری لەسەر تاڵەکانی قژ 
دروست دەکات و دەبێتە ھۆی پچڕانی.

ھەروەھ���ا بەکارھێنانی کرێم و جێڵ بۆ 
قژ کاریگەری راستەوخۆی نییە و نابێتە 
ھۆی ھەڵوەرینی قژ وه ك باسده كرێت، 
ب���ەاڵم بەکارھێنانی بۆی���ەی قژ دەبێتە 
ھ���ۆی الوازکردنی ق���ژ و رەگ و قەدی 

تاڵەموەکە دەشکێنێت. 
7. وشککردنەوەی قژ بەپلەیەکی گەرمی 
به رز: پسپۆڕان ھۆشداری دەدەن لەوەی 
وش���ککردنەوەی قژ بە ھەوای زۆر گەرم 
لەپێناو وشککردنەوە بە خێراترین کات، 

زیانێکی زۆر بە قژ دەگەیەنێت.
8. بەکارھێنان���ی چارەس���ەری زی���اد 
ئەم���ە ھەم���و ش���تێک  لەپێویس���ت: 
دەگرێتەوە لە ش���امپۆ و س���ابون تاکو 
رەن���گ و جوان���کاری و بەکارھێنان���ی 

جۆرەھا شتی دیکە. 
9. رەنگکردن���ی تەواوی ق���ژ: ئەمەش 
کارێک���ی دیکەی���ە ک���ە دەبێت���ە ھۆی 
ھەڵوەرینی قژ، چونکە کاریگەری زۆری 

لەسەر تەندروستی قژ دەبێت . 
10. نەبڕین���ی قژ لەکاتی پێویس���ت دا: 
بە بڕوای پس���پۆڕان ئەم���ەش ھۆیەکی 
دیکەی���ە، چونکە قژ ب���ۆ بەھێز مانەوە 
پێویستی بە بڕین ھەیه ، النیکەم شەش 

مانگ جارێک پێویستە قژ ببڕێت.

كاتژمێر جارێك پێويستی بە شیرپێدان 
و گۆڕین���ی دایب���ی ھەی���ە، دایك وەك 
پێش���تر ناتوانێت 8 كاتژمێ���ر بنوێت، 
بۆیە باشتروایە كاتێك كۆرپەكە نوست 
دایكەك���ەش بنوێت. ھه روه ھ���ا رۆژانە 
بچۆرە دەرەوە و ھ���ەوای پاك ھەڵمژە 
و ھەركات ھەستت كرد بێتاقەتیت قسە 
لەگەڵ ھاوسەرەكەت یان كەسێكی نزیك 

بكە.

٥. خواردن و خواردنەوە
رۆژان���ە پێویس���تت ب���ە خواردنەوەی 
8 پ���ەرداخ  ئاو ھەی���ە، ئەمە یارمەتی 
و  ریخۆڵ���ەكان  ئاس���ایی  جواڵندن���ی 

بەرھەمهێنانی ش���یر دەدات. باش���ترین 
دەرمانی سروش���تی رەوانی و رێگری لە 
قەبزب���ون بریتیە لە میوەی پاك نەكراو 

بە تایبەت قۆخ و پرتەقاڵ.
باش���تروایە پاش مناڵبون بە خواردنە 
ش���لەمەنیەكان دەس���ت پێبكەن وەك 
شۆربا و س���ڵقاو، ھەروەھا سه وزه وات 
و می���وه زۆر بخ���ۆن و وەرزش بكەن و 
بجوڵێن، چونكە وەرزش���كردن یارمەتی 

باشتر جواڵنی ریخۆڵەكان دەدات.

6. راوێژك���ردن دەرب���ارەی پەیوەندی 
سێكسی

دای���كان رەنگ���ە دودڵ ب���ن دەربارەی 

سێكس���یان  پەیوەن���دی  گەڕان���ەوەی 
لەگ���ەڵ ھاوس���ەرەكانیان. ماندوبون و 
س���ەرقاڵبون بە كۆرپەلەوە و ترس لە 
دوگیان بون و ئازاری كۆئەندامی زاوزێ، 
ھەم���و ئەمانە كاردەكەنە س���ەر حەزی 
سێكس���ی دایكەكە، بەاڵم باشترین كات 
بۆ ئه نجامدانه وه ى په یوه ندیی سێكسی، 
لە دوای 40 رۆژ ل���ە مناڵبونەوه یه . بۆ 
ئه م حاڵه ته و ھه روه ھا رێگاكانی رێگری 
لە دوگیانی، پێویستە راوێژ بە پزیشك 

بكرێت. 

* بەکالۆریۆس لە پەرس���تاری ژنان و 
مناڵبون

تێکچونی 
ھۆرمۆنەکان 

ھۆکارێکی گرنگە 
بۆ ھەڵوەرینی قژ

قژ بۆ بەھێز 
مانەوە پێویستی 

بە بڕین ھەیه

باشتروایە كاتێك 
كۆرپەكە نوست 
دایكەكەش بنوێت
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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 
كچ����ن كه پێش����تر خولێك����ى راهێنانیان 
له الیه ن رادیۆی ده نگه وه  بۆئه نجامدراوه و 
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، شاران به رزنجی

له  رابردودا و له  مێژوی گه لی کوردا 
چه ند ژنێک هه بون که  شایسته ی 

باس کردنن، یه کێک له وانه ش 
)خانزادی میری سۆرانه ( که  له  

مێژوی نه ته وه که ماندا ناوی دیار و جێ 

شانازییه .
ناوی ته واوی ئه م خاتونه ، )خانزادی شا 
قوڵ����ی به گی میر س����وله یمان به گی میر 
س����ه یدی به گی میری س����ۆرانه( به پێی 
كتێبی )شه ره فنامه (، )خانزاد خاتون( 
ده بێت����ه  )کچی میر س����وله یمانی میری 
س����ۆران(، هه ندێکیش ده ڵێن خوش����کی 

◘ نه وژین

هەشت ساڵی یەکەمی ژیانی مناڵ 
زۆر گرنگ و سەرەکییە، چونکە ئەو 

ماوەیە بڕیار لەسەر تەندروستی مناڵ 
و گەشەکردنی و دواتر پەروەردەی 

خوێندنگای و هەمو ژیانی بە 
شێوەیەکی گشتی دەدات و بەپێی ئەوە 

شێوە دەگرێت.

دەکەنەوە  دڵنیام����ان  لێکۆڵین����ەوەکان 
کە 8 س����اڵی س����ەرەتای ژیان����ی مناڵ 
ب����ە گرنگتری����ن کات دادەنرێ����ن لە روی 
گەشەکردنی مێش����کەوە ، لەکاتێکدا کە 
٣ س����اڵی یەکەمی ژیانی ب����ە گرنگترین 
کات دادەنرێت لە دروستکردنی شێوە و 

پێکهاتەی مێشکیدا.
كه واتا بابپرسین: کامانەن ئەو رێگایانەی 
ک����ە یارمەت����ی من����ااڵن دەدەن ک����ە بە 

شێوەیەکی باش گەشە بکەن؟
س����ەرەتای س����ااڵنی تەمەنی مناڵ زۆر 
گرنگە بۆ گەش����ەکردنی مێشک،  چونکە 
زۆربەی ئەوەی کە مناڵ هەستی پێدەکات 
لەم ماوەیەدا کاریگەری دەبێت لەس����ەر 
دروس����تکردنی مێشکی و رایدەهێنێت بۆ 
بیرکردنەوە و هەس����ت کردن و جوڵە و 

فێربون.
لەدایکبونیانەوە،  س����اتەکانی  یەکەم  لە 
منااڵن ب����ە خێراییەک����ی زۆر فێردەبن، 
به شێوه یه ك ئه وان دەتوانن بەشێوەیەکی 
خێرات����ر گەورەبب����ن و فێرببن، ئه مه ش 
کاتێک خێزان و بەخێوکەر خۆشەویستی 
و گرنگی بە مناڵەکانیان دەدەن وهانیان 
دەدەن و هەروەه����ا خواردن����ی ب����اش و 
چاودێ����ری تەندروس����تی و پاراس����تنی 

گونجاویان بۆ دابین دەکەن.
هاندانی منااڵن بۆ یاریکردن یارمەتییان 
دەدات بۆ گەشەکردن لە روی کۆمەاڵیەتی 

خانزادی میری سۆران

به م رێگایانه  یارمه تى گه شه كردنێكى دروستى مناڵه كه ت بده 

و سۆزداری و جەستەیی و رۆشنبیرییەوە، 
هەروەه����ا یارمەتیان دەدات بۆ باش����تر 

ئامادەبون له  خوێندنگا.
منااڵن فێری چۆنێتی هەڵسوکەوت دەبن 
لە رێگەی الساییکردنەوەی کەسەکان بە 
تایبەتی ئەوان����ەی نزیکن لێیان لە روی 

کۆمەاڵیەتی و سۆزدارییەوە.
دەس����تکردن ب����ە خوێن����دن ل����ە کاتی 
گونج����اودا زۆر گرنگە ب����ۆ بەردەوامیدان 
من����اڵ،  دروس����تى  گەش����ەكردنى  ب����ە 

پش����تگیریکردنی خێزان و بەخێوکەر و 
مامۆس����تایان و کۆمەڵگەی ناوخۆیی له م 
روه وه ، جێكه وت����ه و كاریگه ریی باش����ی 
ده بێت و هانى مناڵ ده دات بۆ ئه وه ى له  

گه شه ى دا سه ركه وتو بێت.
مناڵ بە شێوازێکی گشتی بە یەک شێوە 
گەش����ەدەکەن، بەاڵم خێرایی گەش����ەی 
هەر مناڵیک جیاوازە لە مناڵێکی دیکە، 
وات����ا راس����ته  هه مویان گه ش����ه ده كه ن، 
ب����ه اڵم چیه ت����ى و جۆر و ئاس����تى ئه م 

گه ش����ه كردنه  جیاوازه و ده گۆڕێت. هەمو 
مناڵێ����ک بەرژەوەندی و ب����اری دەرونی 
تایبەت بەخۆی هەیە، هەروەها شێوازی 
کاردان����ەوەی لە کۆمەڵگە و خواس����تی 
فێربون����ی جی����اوازە، ئ����ه م جیاوازیی و 
تایبه تمه ندی����ه ش، رۆڵ����ی ده بێ����ت ل����ه  

چۆنیه تى گه شه كردنه كه ى دا.

وەرگێڕانى لە عەرەبیەوە:
سازان مستەفا

بوه. 
دوای ئه وه ی  )میر س����وله یمان به گ( که 
له  سالی1590 به  پیالنێک  له سه ر ده ستی 
والی به غداد ژه هر خوارد کرا، ئه م خاتونه  
جڵ����ه وی گرته  ده س����ت و فه رمانره وایی 

سۆرانی ده کرد.
ژیان����ی ئ����ه م خاتونه  ئه فس����انه  نییه  و 
راس����تییه ، ئه م خاتونه  له  س����اڵه  کانی 
ناوه ڕاس����تی س����ه ده ی 16ى زاینیدا له  
دایکبوه ، له کۆتایی هه مان س����ه ده  و له 

ساڵی 1597 کۆچی دوایی کردوه .
له نێوان ئه و هه موه  ناکۆکی و ملمالنێیه ى 
نێوان میرنش����ینه کان و کێشه و ئاڵۆزی 
شای ئێران و عوسمانیه کان توانیویه تی 
فه رمانڕه وایه ت����ی  س����ه رکه وتوانه   زۆر 
س����نوری  و  ب����كات  میرنش����ینیه که ی 
قه ڵه مڕه وی����ی ف����راوان ب����کات، جگه  له  
دروس����تکردنی چه ندین پ����رۆژه  و پرد و 

مزگه وت.
ب����ه  پێ����ی نوس����راوه  مێژویی����ه کان ئه و 
کاته ی ک����ه  )خانزادی میری س����ۆران( 
فه رمانڕه وایی سۆرانی کردوه  دانیشتوانی 
ناوچه ی س����ۆران و به تایبه ت هه ریر زۆر 
خۆش����گوزه ران ب����ون، هه روه کچ����ۆن له  
چوارینه  و شیعره  فۆلکلۆرییه کاندا ناوی 

هاتوه و وتراوه :
هه تا خانزاد خانزاد بو، خانزادی سۆران 

میر بو
به ردی به س����تان په نیر بو، ئاوی روباران 

شیر بو
وات����ه  حوکمی )خان����زاد خاتون( هێنده  
عه دل و ره وان ب����وه ، خه ڵکه که ی هه مو 

خۆشگوزه ران بون. 
له  ماوه ی حه وت ساڵی فه رمانڕه وایه تیدا، 
له ئه ستۆ  میرنشینه که ی  کاروباری  خۆی 
گرتوه  و هه مو کاروباره کانی راپه ڕاندوه ، 
له و ماوه یه ش����دا چه ندین مزگه وت و قه اڵ 
و خوێندنگا له سه ر فه رمان و بڕیاری ئه و 
دروس����تکراون، ش����وێنه واری هه ندێکیان 
تاوه ک����و ئێس����تا ماوه ت����ه وه  له وانه ش: 
)گه لی خانزاد، کۆن����ه  دیوار، وێنه که ی 
چی����ای هه ریر، قه اڵی خان����زاد له  نێوان 

پیرمام و شاری هه ولێر(.
هه رچه ن����ده کتێ����ب و نوس����ینه کان له 
س����ه ر ئه م خاتونه  که من ، ب����ه اڵم ژیان 
و تێکۆش����ان و قه اڵ و ش����وێنه واره کانی 

هێشتا له  کوردستان ماون.
دوای ئ����ه وه ی )میر س����وله یمان به گ( 
به  پیالن����ی )له ش����کری( له ناوده چێت، 
چه ند که س����ێک هه واڵی پالنگێڕییه که ی 
)له شکری( به   خاتونه  خانزاد ده گه یه نن، 
بۆیه  )له شکری( له  ترسی خانزاد خاتون 
و خه ڵک����ی ناگه ڕێته وه  بۆ هه ریر، به ڵكو 
له گه ڵ داروده س����ته که ی س����ه ری خۆیان 

هه ڵده گرن به ره و ناوچه ی ش����نگال به رێ 
ده که ون و له وێ ده مێننه وه .

خاتونه خانزاد ویستویه تی تۆڵه ی براکه ی 
ل����ێ بکاته وه  بۆیه  نامه ی����ه ک به )مه الی 
هه ری����ر( ده نوس����ێت بۆ )له ش����کری( و 
ده ڵێت: »هه ریر و س����وپای سۆران بێ 
تۆ ش����پرزه یه  و میرایه تی سۆران به  من 
ناکرێت، خۆت ش����یاوی ئ����ه و مه نزڵه  ی، 
بۆیه  داوات لێده که م هه ر به  گه یش����تنی 
ئه م نامه یه  ده س����تبه جێ بگه ڕێیته وه  بۆ 
هه ریر، خۆزگه ی رابردویش����ت جێبه جێ 
ده که م و تاوه کو ئێستایش له  تۆ شیاوترم 

نه دۆزیوه ته وه  ببێته  هاوسه رم«.
ده س����تی  ده گات����ه   نامه ک����ه   هه رک����ه  
)له ش����کری( ده س����تبه جێ ده گه ڕێته وه  
ب����ۆ هه ریر، هه رچه نده  داروده س����ته که ی 
ئ����اگا داری ده که نه وه  که  ئه و نامه یه  فێڵ 
و پیالن����ه  بۆ تۆڵه  کردن����ه وه  لێی، به اڵم 
)له ش����کری( به هۆی وش����ه ی میرایه تی 
س����ۆران و ئه وینی خاتون����ه  خانزاد و به  
ده ستهێنانی، ده س����تبه جێ له گه ڵ سه د 

سوار چاک ده گه ڕێنه وه  بۆ هه ریر.
کاتێک هه واڵی گه یش����تنی )له ش����کری( 
ده گاته  خانزاده  خاتون، به  خۆی و سه د 
پیاو ماقوڵ پێش����وازی له  )له شکری( و 
داروده س����ته که ی ده که ن و به ره و ماڵی 
خۆی����ان ده یانبه ن����ه وه ، هه ر ئ����ه و کاته  
خاتونه  خانزاد بانگی مه ال ده کات و خۆی 
و )له شکری( له  یه ک ماره  ده کات، به اڵم 
گواستنه وه  دوا ده خات به  بیانوی ئه وه ی 
هێش����تا جلی ره ش����ی له به ردای����ه  له به ر 
مردن����ی براکه ی و دوات����ر له به ر خه ڵکی 

هه ریر نابێت گواستنه وه  بکه ن.
ب����ه اڵم س����ه ر ل����ه  به یان����ی رۆژی دواتر 
جلی س����ور له به ر ده کات و )له شکری( 
ده به س����تنه وه  و به رامبه ر خاتونه  خانزاد 
چۆک داده دات، ب����ۆی ده رده که وێت که  
ئه وه  پیالن بوه و رۆژی تۆڵه  کردنه وه یه ، 
ل����ه  دوای دادگایی کردنێکی س����ه ر پێی 
به رامب����ه ر خه ڵکی هه ریر، )له ش����کری( 

ده گه یه نێته  سزای خۆی.

)خانزاد خاتون( 
هێنده  عه دل و ره وان 
بوه ، خه ڵکه که ی هه مو 

خۆشگوزه ران بون 

له  ماوه ی 
فه رمانڕه وایه تیدا خۆی   
و هه مو کاروباره کانی 

راپه ڕاندوه  



»بابهكارهێنانىچهترلههاوینبكهینهكهلتور«

وهرزینمایشیتواناهونهرییهكانىكچانىشێوهكار
◘ نهوژین

هاوینانوپاشدهستپێكردنىپشوى
خوێندن،وهرزینمایشكردنىبههرهى

كچانىوێنهكێشلهسهنتهرىچاالكى
گهنجانىكهالردهستپێدهكات.

لهبهش���ىشێوهكارییس���هنتهرهكهدا،

ژمارهیهك���ىبهرچاوكچ���ىبههرهمهند
ههنك���هتواناكانیانلهبوارىهونهرى

شێوهكارییداپهرهپێدهدهن.
كچان���ى راب���ردودا، ماوهی���هى ل���هم

بهگواستنهوهى ش���ێوهكارههس���تان
ئهزمونىوێنهكێشانیانلهسهرروپهڕى
كاغ���هزوخامهوهبۆس���هردی���وار،بۆ
ئهممهبهس���تهش،دی���وارىناوبینای

بهچهندین كهالریان گهنجانی سهنتهرى
تابل���ۆووێن���هىجی���اوازرازاندهوه،
كهلهخ���وارهوهنمون���هىههندێ���كلهو

كارانهیاندهخهینهڕو.

◘ نهوژین

لهكهالرژنێكبۆخۆپاراستنلهگهرماى
بهتینیهاوینچهترههڵدهداتو
داواشدهكاتكهئهمكارهبكرێته
كهلتوروگوێبهپالروتوانجی

كۆمهڵگهنهدرێت.

ئێستالهگهرمیانپلهكانىگهرما
بهرادهیهكىبێزاركهربهرزن،
خهمی وادهكات ئهم���هش
پاراس���تنىتهندروس���تى
خۆپارێزیی بهتایب���هت و
ببێته تیش���كیخۆر، له
خهمێكىس���هرهكی،ههر
ئ���همخاڵ���هشوایل���ه
ژنێككردوهبۆخۆپاراستن،
پهن���اب���ۆبهكارهێنان���ىچهتر
بب���ات،لهههنگاوێكدایهكهمجارهژنێك
ب���هئاش���كراییئهنجامی���یدهداتو

رایدهگهیهنێت.
ئااڵتهه���ا»ئااڵجاف«،ئ���هوژنهى

بڕی���اریداوهب���ۆخۆپاراس���تنله
تیش���كیخ���ۆرچهتر
لهبارهى ههڵب���كات،
ه هكهی���هو و ههنگا
)نهوژی���ن( ب���ۆ
وت���ى:بهمهبهس���تى
ل���ه خۆپاراس���تن
تیكش���ی زیانهكانى
ههم���وان خ���ۆر،
ب���ه پێویس���تمان
ههڵكردنىچهترهله
وهرزیهاویندا.

رونیك���ردهوه: زیات���ر
»وهكچۆنلهوهرزیزستاندا
پێویستیمانبهچهترهبۆخۆپاراستن
لهبارانوتهڕبون،ئاواشلههاویندا
پێویستمانپێیهتىبۆخۆپاراستنله

گهرماوتیشكىخۆر«.
بیرۆكهىبهكارهێنانىچهترلههاویندا،
ئهگهرچیل���هواڵتانىدیكهمێژویهكى
دورىههی���ه،بهاڵملهكوردس���تانو
زانیاریهكى هیچ لهگهرمیان، بهتایبهت
پشتراس���تكراوهلهبهردهس���تدانییه
لهبارهىبهكارهێنانىلهرابردودا،بهاڵم
ماوهىچهن���دس���اڵێكهوبهتایبهتى
لهگهرمی���ان،ههندێ���كل���ههاواڵتیان
دهستیانبهبهكارهێنانىچهتركردوه

لهوهرزیهاویندا.
جیهاددهلۆیی،نوسهرورۆژنامهنوس،
بهیهك���همكهسههژم���اردهكرێتكه
لهگهرمی���انبیرۆك���هىبهكارهێنانى
چهت���رىلههاوین���داخس���تهب���وارى

جێبهجێكردنهوه.
ئهوبه)رادیۆیدهنگ(ىوتوه:رهنگه
بیرۆكهك���ههیمننهبێتومنیهكهم
كهسنهبوبمبی���رملهمهكردوهتهوه،
بهاڵمدهتوانمبڵێممنیهكهمكهسمكه
لهگهرمیانجێبهجێمكردوئێس���تاش
رۆژانهلههاوین���داچهترههڵدهدهمبۆ

خۆپاراستنملهگهرما.
ئ���همبیرۆكهیهىدهلۆی���ی،ئهوكچه

جافهىهانداوهبۆئهوهىچاویلێبكات
ووهك���ویهك���همژنچهت���رلههاویندا
ههڵبكاتوهان���ىژنانىدیكهشبدات

بۆئهوكاره.
لهوبارهوه،)ئااڵتهه���ا(وتى:»وهكو
ژنێكپاڵپش���تیلهبیرۆكهىنوسهرو
رۆژنامهنوس)جیه���اددهلۆیی(دهكهم
كهههستاوهبهجێبهجێكردنىههڵكردنى

چهترلههاویندا«.
دهش���ڵێت:»رهنگهئهمكارهبیرۆكهى
زۆربهمانبوبێ���ت،بهاڵملهبهرتوانجو
پالریكۆمهاڵیهتىنهمانتوانیبێتلهسهر
ئهرزیواقی���عجێبهجێیبكهینوپێی

ههستین«.
زۆرج���ارئهمههن���گاووكارانه،لهروه
كۆمهاڵیهتییهكهوهلێكدانهوهىخراپیبۆ
دهكرێتووهكوكارێكىئاس���اییسهیر
ناكرێت،ههربۆیهئهنجامدهرانىروبهڕوى

پالروتوانجىكۆمهڵگادهبنهوه.
لهوب���ارهوه)ئااڵ(وت���ى:»ئهمكارهى
منكردومه،ش���تێكىنوێنییه،بهاڵم
لهكۆمهڵ���گاىئێم���هههمیش���هههمو
ش���تهكانكراونب���هعهیبه،بۆیهوهك
عهیبهیه، ئ���هم بهرهنگاربونهوهیهك���ى
ههس���تاومب���هبهكارهێنان���ىچهترو
پێویستیش���هنهریتهچهقبهس���توهكان

نههێڵین«.
لهب���ارهىئهوهىئهمپ���الرورێگریانه
تاچهندكاردهكاتهسهرژنانوناهێڵێت
ئ���هوهىگرنگهبۆژیانوتهندروس���تى
خۆی���انبیك���هن،)ئااڵتهه���ا(وتى:
پێویس���تهئ���همحاڵهتهبهئاس���ایی
وهربگیرێت،چونكهقازانجیتهندروستى

ههیهبۆتاكهكان«.
وتیشی:»ههرلێرهوهشداوالهسهرجهم
ژناندهكهمبهتایبهتىژنانىگهرمیان،
كهگوێبهتوانجوقس���هوقس���هڵۆك
نهدهنولهبهرخۆپاراس���تنیانلهتینی
بههێزىخۆروزیانهكانى،چهترههڵبكهن
وب���ائهمكارهشبكهی���نبهكهلتورو

نهریتێكىجوانوبهردهوام«.


