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پاس له  كه الر
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»له وله ب«، سود و زیان 
و كاریگه رییه كانى
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292بابهت
خهرمانىساڵێكىكاركردنىنهوژین

◘ نه وژین

ئه مڕۆ ساڵێك به سه ر ده رچونى 
یه كه م ژماره ى رۆژنامه ى )نه وژین( 
دا تێده په ڕێت و له ماوه ى ساڵێكدا 

رۆژنامه كه  292 بابه تى جۆراوجۆری 
رۆژنامه وانیی باڵوكردوه ته وه .

رۆژنامه ى نه وژین، وه كو تاكه  رۆژنامه ى 
تایبه تمه ن���د به  پرس���ه كانى ژن���ان له  
گه رمی���ان، له  ب���ه روارى 2016/12/22 
یه ك���ه م ژم���اره ى لێباڵوكرای���ه وه ، له و 
كات���ه وه  هه م���و مانگێ���ك ژماره یه كى 
باڵوده بێت���ه وه و ب���ه م ژماره یه وه  )13( 

ژماره ى چاپ بوه .
له ماوه ى ئه و س���اڵه دا، رۆژنامه كه  292 
بابه ت���ى رۆژنامه وان���ى ل���ه  بواره كانى: 
)ه���ه واڵ، راپۆرت���ه  ه���ه واڵ، راپۆرت، 
فیچه ر، دیدار، وتار، بابه تى هه مه ڕه نگ 
باڵوكردوه ت���ه وه   وه رگێ���ڕدراو(ى  و 
ئاماده كراون  كه سه وه    )55( كه له الیه ن 

یان نوسراون.
س���ه رگوڵ خه لیل، سه رپه رشتیاری ئه م 
ئه وه ى  )نه وژین(،  رۆژنامه ى  ژماره یه ى 
راگه یاند كه  رۆژنامه كه یان بۆ ئه مساڵیش 
به رده وام ده بێت له  باڵوكردنه وه ، ئه ویش 
پ���اش دوباره پێدانه وه ى متمانه  له الیه ن 
دیموكراسی  بۆ  نیش���تمانى  س���ندوقی 

.NED
و  ده رچ���ون  »ش���ێوازى  وتیش���ی: 
ئه مس���اڵیش  رۆژنامه كه   باڵوكردنه وه ى 
وه ك���و پار ده بێ���ت و هه م���و مانگێك 

ژنێك
نانهواخانهیهك
لهرزگاریی
دهكاتهوه

5»»

منااڵنى خورماتو.. 
قوربانیه  

فه رامۆشه كراوه كان
    

8»»           

رادیۆیهكلهگهرمیانسهرجهم
كارمهندهكانىئافرهتن  ««6

ده رده چێت  نوێی )نه وژین(  ژماره یه كى 
له  دوتوێی 12 الپه ڕه دا«.

ئه مس���اڵ  ك���ه   به وه ش���دا  ئام���اژه ى 
هه وڵده ده ن ژماره یه ك كچى دیكه  بهێننه  
نێو رۆژنامه كه وه ، ئه ویش دواى ئه وه ى 
خولێكى راهێنانیان بۆ كچانى سنوره كه  
كرده وه  كه س���ه روى 60 كچ به ش���داریی 

تێدا كرد.
داهاتویانه وه   س���اڵی  پالن���ی  له باره ى 
ئاماژه ى به وه دا كه  چه ند پرۆژه یه كیان 
ئه نجامدانى  له وان���ه   له به رده س���تدایه ، 
ك���ۆرس و راهێنان���ى رۆژنامه وان���ى بۆ 
رۆژنامه وان���ى  توان���اى  به هێزكردن���ى 
رۆژنامه نوس���انى رۆژنامه ك���ه ، هه روه ها 

ئه نجامدان���ى چه ندی���ن چاالكی دیكه ى 
هۆشیاری و رۆشنبیریی.

تایبه تمه نده   رۆژنامه یه ك���ى  نه وژی���ن، 
ب���ه  پرس���ه كانى ژنان، رادی���ۆی ده نگ 
له گه رمی���ان، به  پاڵپش���تی س���ندوقی 
نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی چاپ 

و باڵوی ده كاته وه .

به شێک له  ستافی رۆژنامه ی نه وژین له  رۆژی جیهانی ژنان
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

كه مى پزیشكى پسپۆرى تایبه ت 
به  ئافره تان له  گه رمیان كه لێنێكى 

گه وره ى دروست كردوه ، به و 
هۆیه شه وه  قه ره باڵغیه كى زۆر له  

نۆرینگه كان دروست ده بێت و 
ده بێته هۆى نه مانى متمانه  له الى 

نه خۆش، ئه مه ش واده كات ژنان ناچار 
سه ردانى ده ره وه ى شار بكه ن بۆ 

وه رگرتنى چاره سه ر.

كچان محه مه د، )28( ساڵ، دانیشتوى 
ش���ارى كه الره ، س���ه باره ت ب���ه  كه مى 
پزیش���كى تایبه ت به  ژنان بۆ )نه وژین( 
ده ڵێ���ت: »به هۆى كه مى پزیش���كه وه  
قه ره باڵغیه كى زۆر دروس���ت ده بێت له  
عه ی���اده كان )نۆرینگ���ه كان(، ئه مه ش 
ده ره وه ى  س���ه ردانى  ده كات  ناچارمان 
ش���اربكه ین و بچین���ه  س���لێمانى ب���ۆ 
وه رگرتنى چاره س���ه ر، ل���ه  هه مانكاتدا 
دكتۆره كان به  هۆى زۆرى نه خۆش���ه وه  
وه ك پێویس���ت گرنگى ب���ه  هه ریه ك له  

نه خۆشه كان ناده ن«.
ئام���اژه ى به وه ش���كرد: گرفتێكى ترى 
كه مى پزیشك ئه وه یه  كه  به هۆى زۆرى 
نه خۆش���ه وه  دكتۆره كان ناچ���ار ده بن 
چه ند نه خۆشێك پێكه وه  ببینن، ئه مه ش 
ره نگه  لێیان تێك بچێت كه  چى له  گه ڵ 

نه خۆشه كانیان ده ڵێن.
به  هه مان شێوه ى كچان، شیرین وه لى، 
)32( ساڵ، دانیشتوى شارى كه الره  و 
بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »كه مى دكتۆرى 
تایبه ت به  ژنان گرفتى زۆرى بۆ دروست 
كردوین و ناچار به  ده ره وه ى ش���ارمان 
ده كات بۆ وه رگرتنى چاره سه ر، له گه ڵ 
ئه وه ش ئه و دكتۆرانه ى كه لێره ن ده چیته  
الیان ش���تێك ده ڵێن س���ه باره ت به وه  
نه خۆشیه ى كه  هه ته  ئه وانه ى ده ره وه ى 

شاریش شتێكى دیكه  ده ڵێن «.

ژنانىگهرمیانتهنها7پزیشكیانههیه

وتیش���ى: »به هۆى ئه وه ى كه  نه خۆش 
زۆره  و پزیشك كه مه  گرنگیه كى زۆر به  
نه خ���ۆش نادرێت، بۆ نمونه  كه  ده چیت 
س���ۆنه رێك ده كه ى به  چه ند ده قه یه كى 
كه م ته واو ده بێت، بۆ ئه وه ى نه خۆشێكى 
زیاتر ببینن، له گه ڵ ئه وه ش دكتۆره كان 
پالنى بینین���ى نه خۆش���یان نیه  وه ك 
دكتۆره كانى س���لێمانى، من ده ڵێم لێره  
له  برى ئ���ه وه  گرنگه  به  نه خۆش بده ن 
ته نها خه م���ى پاره یانه  كه  بڕێكى زیاتر 

په یدا بكه ن«.
له به رامبه ردا پزیشكێكى پسپۆرى بوارى 
ژنان هۆكارى كه مى پزیشك له  گه رمیان 
ده گه ڕێنیت���ه وه  بۆ قه یران���ى دارایى و 
نه بونى ش���وێنى گونجاو بۆ ژیان كردنى 
دكت���ۆره كان وه ك ناوچه كان���ى دیكه ى 

كوردستان.
به ناز جه لیل، به رێوه به رى نه خۆشخانه ى 
ش���ێره ى نه قیب بۆ ژنان و مناڵبون له  
كه الر، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »هۆكارى 
س���ه ره كى كه مى پزیش���كى ژن���ان له  
گه رمی���ان قه یرانى دارای���ى و نه هاتنى 
نه بونى  به ه���ۆى  پزیش���كان خۆیان���ه  
ش���وێنێكى گونج���او و كه مى ش���وێنی 

ئه هلى و گشتى بۆ مناڵه كانیان«.

وتیش���ى: ئه گه ر چ���ى ئامارێكى وردى 
دانیشتوانى ژنانى گه رمیانم له  به رده ست 
نیه ، به اڵم بۆ هه ر )15( هه زار كه سێك 
كه چى  هه بێ���ت،  دكتۆرێك  پێویس���ته  
ئێم���ه  لێره  ته نها )7( پزیش���كین )5( 
پزیشكمان میالكن و )2( پزیشكیشمان 
میوانه  )ته نسیب(ه ، له  كاتێكدا پێویسته  

)62( پزیشك هه بێت.
زۆرمان  ئێمه  هه وڵى  باسیله وه ش���كرد: 
به رێوه به رایه ت���ى  رێگ���ه ى  ل���ه   داوه  
ته ندروس���تى و ئی���داره ى گه رمی���ان و 
ته نان���ه ت وه زاره تى ته ندروس���تیش كه  
داوامانكردوه  پزیشكمان بۆ دابین بكه ن، 

به اڵم پزیشكان خۆیان نایه ن.
كه مى دكتۆرى ژنان له  گه رمیان بوه ته  
كه لێنیكى گه وره  و زۆرى نه خۆشیش له  
ناوچه ك���ه  بوه ته هۆى قه ره باڵغى زۆر له  
نۆرێنگه كان و ئه مه ش بێمتمانه یی زۆرى 

له الى نه خۆش دروس���ت كردوه  و ناچار 
رو له  ده ره وه ى شار بكه ن بۆ وه رگرتنى 

چاره سه ر.
ش���ه یما جه م���ال كوێخ���ا، چاالكوانى 
ژنان، س���ه باره ت به  كه مى پزیش���كى 
تایبه ت به  ژن���ان بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»كه مى دكتۆى ژنان له  گه رمیان بوه ته  
كه لێنێك���ى گه وره  و مه ترس���یه كى زۆر 
بۆ سه ر ته ندروس���تى ژنان، ئه م چه ند 
دكتۆره ش���ى كه  هه ن وه ك پێویس���ت 
نین و فریا ناكه ون ئه م هه مو نه خۆش���ه  

ببین«.
باسیله وه شكرد: به  هۆى كه مى پزیشك 
و زۆرى نه خۆشه وه  دكتۆره كان ناچارن 
به  كۆمه ڵ نه خۆش ببینن، بۆیه  زۆرجار 
ئه م���ه  گرفت بۆ ژنان دروس���ت ده كات 
پێ���ى خۆش نی���ه  له الى نه خۆش���ێكى 
دیكه  باس���ى نه خۆش���ى خ���ۆى بكات، 

به وهۆیه ش���ه وه  نه خ���ۆش ناچار ده بێت 
سه ردانى ده ره وه ى شار بكات سه ربارى 
ئ���ه م قه یرانى داراییه ى ك���ه  هه یه،  بۆ 
ئ���ه وه ی بتوانن به  ئاس���وده یی باس���ی  
نه خۆش���ى خۆیان بكه ن  الى دكتۆرێك، 
»بۆیه  كه مى پزیشكى ژنان له  گه رمیان 

كاره ساته «.
گش���تى  به ڕێوه به رى  له به رامبه ریش���دا 
ته ندروس���تى گه رمی���ان پێیوایه  ژیانى 
پزیشك له  گه رمیان پارێزراو نییه ، بۆیه  

رو له  ناوچه كه  ناكه ن.
د. س���یروان محه مه د، ل���ه  راپۆرتێكى 
یه ك���ه ى چاودێرى كه رتى ته ندروس���تى 
رادی���ۆى ده ن���گ دا ده ڵێ���ت: »ژیانى 
پزیشكان لێره  پارێزراو نیه  و به  ئاسانى 
له  پزیش���كان ده درێت، هیچ ئیمتیازێك 
نیه  وه ك كرێى هاتوچۆ و پاره ى هاندان 

و ... هتد«.

◘ نه وژین، پەرژین کامەران

سارا، له ته مه نى 17 ساڵی داو به بێ 
خواستى خۆی به شو درا، به اڵم 
به وهۆیه ى له روى كۆمه اڵیه تیی و 
ده رونییه وه  ئاماده  نه بو بۆ ئه و 

پرۆسه یه ، بۆیه  نه یتوانى زیاتر له  5 
مانگ درێژه  به  هاوسه رگیرییه كه ى 

بدات و جیابویه وه .

ئه م حاڵه ته ى )سارا(ى روبه ڕو بوه ته وه ، 
نه ریتییه وه   تێڕوانین���ی  له دیدی  ئه گه ر 
شوكردنێكى ئاسایی بوبێت، ئه وا به پێی 
یاسا به ش���ودانى پێشوه خته یه و له  زۆر 
باریش دا ده چێت���ه  خانه ى توندوتیژی 

دژ به  ژنان.
یەکێک لەو حاڵەته  كۆمه اڵیه تییانه ى لە 
گه رمیان باڵوە و ش���اره زایان هۆشداری 
لێ���ده ده ن ل���ه وه ى خەریک���ە دەبێت���ە 
دی���اردە، هاوس���ەرگیری پێش���وه خته  
یان هاوس���ه رگیری خ���وار تەمەنی 18 
س���اڵیه ، قەیرانی ئابوری و پەروەردەی 
و کۆمەاڵیەت���ی و کلت���وری، به هۆكارى   
حاڵه ته   ئ���ه م  باڵوبونه وه ى  س���ەرەکی 

هه ژمار ده كرێن.
ب���ه اڵم پرس���یار ئه وه یه : ئ���ه م جۆره  
هاوس���ه رگیرییه  چییه و چ جیاوازیه كى 

هه یه  له  هاوسه رگیریی ئاسایی؟
پارێزەر)گ���ۆران ئەنوەر(، بۆ )نەوژین(
وتی: »بەپێی یاس���ای ژم���ارە 188ی 
س���اڵی1959ی عێراق���ی و هەموارکراو 
ب���ە یاس���ای ژمارە 15ی س���اڵی 2008 
لەهەرێم���ی کوردس���تان، دەبێ���ت ئەو 
کەس���ەی هاوسەرگیریی دەکات تەمەنی 

18 ساڵی تەواوکردبێت«.
کی  یە گە بڕ لە « ه : ه و د نیش���یكر و ر

یاس���اکەدا وەکو م���اددەی 8 بڕگەی 1 
لەهەندێ���ك حاڵەتی پێویس���ت دا رێگە 
دراوە،  پێش���وەختە  بەهاوس���ەرگیریی 
ئەگەر ئەو کەس���ە تەمەنی 16 س���اڵ 

هاوسەرگیرییپێشوەختە..مۆتهكهیژیانىكچان

بێ���ت و توانای جەس���تەیی تەواو بێت 
بە رەزامەندی وەلی شەرعی رێگای پێ 

دەدرێت بۆ هاوسه رگیریی«.
س���ه رباری ئه م ده ر چه یه ی له  یاساکه دا 
ئام���اژه ی بۆ کراوه  ، به اڵم ش���اره زایان 
هۆش���داری ده ده ن له م هاوسه رگیرییه و 
به  خراپ و مه ترسیدارى ده زانن، چونكه  
لێكه وته و كاريگه ری���ی خراپی له  هه مو 

بواره كاندا هه یه .
ڤی���ان یەدوڵاڵ،  توێ���ژەری دەرون���ی، 
وتی: »هاوس���ەرگیری  )نەوژی���ن(  بۆ 
پێش���وختە لەناو ئ���ەو خێزانانەی کە 
کلتور و و نەریتی کۆن پەیڕەو دەکەن، 
حاڵه تێكى باوە، ئ���ه وان لەو باوەڕەدان 
کەهەرکات کچ و کوڕ باڵغ بون، دەتوانن 

خێزانداریی بکەن«. 
ئه و توێژه ره ، ئه م جۆره  هاوسه رگیرییه  
به  »خراپ« و مه ترسیدار وه سفده كات، 

به وهۆیه ى كچان و كوڕان له و ته مه نه دا 
به ته واوى كامڵ نه بون و ناتوانن به رگه ى 

ژیانى هاوسه رگیریی بگرن.
محەمەد(،  )لەمیع���ە  عەقی���د  هاوكات 
بەڕێوه بەرایەت���ی  بەڕێوه ب���ەری 
به ره نگاربون���ه وه ى توندوتی���ژی دژ به  
ژنان لە گەرمیان، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
لەخ���وار  هاوس���ەرگیری  »پرۆس���ەی 
تەمەنی 16 ساڵی ئه گه ر تیایدا كچه كه  
ناچارکرا به و هاوس���ه رگیریه ،  دەچێتە 
خانەی ب���ەزۆر بەش���ودانەوە، ئەمەش 
ژمارە  خێزان���ی  توندوتیژی  لەیاس���ای 
8ى س���اڵی 2011 بە ت���اوان دادەنرێت 
و ئەو کەس���ەی هەستاوە بەزۆرلێکردنی 
کچێک س���زادەدرێت بۆ ماوەی 3 ساڵ 
بەندكردن ئەگەر کەسی زۆرلێکراو سکااڵ 

تۆماربکات«.
ب���ه اڵم ئه م حاڵه ته  ئه گ���ه ر له  رابردودا 

ب���او و نه ری���ت بوبێت، ئ���ه وا له  چه ند 
ده یه ى رابردودا رێژه كه ى به ره و دابه زین 
رۆش���توه ، ب���ه اڵم ئێس���تا جارێكى تر 

رێژه كه ى رو له  به رزبونه وه یه .
ب���ۆ  محەم���ەد(،  )لەمیع���ە  عەقی���د 
»هاوسەرگیری  رونكرده وه   )نه وژین(ى 
پێش���وەختە زی���ادی ک���ردوە، ئەمەش 
بەهۆی دروستبونی قەیرانەکان و هاتنی 
ئاوارەیەکی زۆر بۆ ناوچەکانی هەرێم كه  
ئه وان به ش���ودانى كچانیان له ته مه نێكى 
من���اڵ دا پ���ێ ئاس���اییه ، بەمهۆیەوە 
هاوس���ەرگیری خوار تەمەنی 18 ساڵ 

زیادی کردوە«.
زۆر  »رێژەیەک���ی  جه ختیش���یكرده وه  
خێزان لەبه ریەک هەڵدەوەش���ێن بەهۆی 

ئەمجۆرە هاوسەرگیریەوە«.
س���ارا، ئ���ه و ژنه ى ك���ه  پێش���وه خته  
ئاماژه ى  به ش���ودراو دواتر جیابویه وه ، 

به وه كرد »ب���ەزۆر لێکردنی خێزانەکەم 
هاوسەرەکەش���م  كه چى  درام،  به ش���و 
هیج ب���اش نەبو لەگەڵم و زۆر بەخراپی 
ره فت���اری لەگەڵ دەک���ردم، به راده یه ك 
بێزار بوم كه  په نام بۆ خۆكوش���تن برد، 
تا ئه نجامه كه ى به وه  گه یشت لێك جیا 

ببینه وه «.
ئه گه ر )سارا( له الیه ن دایك و باوكه وه  
به ش���ودرابێت، ئه وا كه س���انێكى دیكه  
هه ن وه كو )س���ه یران(، به هۆی ئه وه ى 
بێ دایك و باوك بوه ، به  مناڵی به ش���و 

دراوه .
س���ەیران، كه  ناوی  خ���وازراوی ژنێکی 
گەرمیانە، وتى: »من الی مامم ده ژیام 
به وهۆی���ه ى دای���ك و باوك���م نه مابون، 
هەر زوو لەتەمەنی 14 س���اڵی دا منیان 

بەشودا«.
وتیش���ی: »ژیانم زۆر ناخۆش���ە لەگەڵ 
لەی���ەک  و  کێش���ە  و  هاوس���ەره كه م 
لەنێوانمان،  رودەدات  زۆر  تێنەگەشتنی 
بەاڵم بەهۆی بێکەس���ی و ب���ۆ ئەوەی 
مناڵەکان���م وەکو خۆمیان لێ بەس���ەر 
نەیەت، درێ���ژە بەو ژیان���ە دەدەم كه  

بەدڵی خۆم بڕیارم لێ نەدا«.
ڤی���ان یەدوڵاڵ،  توێ���ژەری دەرون���ی، 
ئاماژەی ب���ەوەدا ئەو کچان���ەی کە بە 
هەر هۆکارێک لەگ���ەڵ دایک و باوکیان 
ناژین، لەژیانێکی بەکەم س���ەیرکردن و 
بێبەش لەسۆز و خۆشەویستی و دابڕان 
لەخوێندن، ناچار پەنا بۆ هاوسەرگیریی 
دەبەن، ب���ەو هیوایەی بچن���ە ژیانێکی 

باشترەوە.
عەقی���د )لەمیع���ە(ش پێیوای���ه  ئ���ه و 
مه رج���ی  ناچاریی���ه و  هاوس���ه رگیرییه  
هاوسه رگیریی له ده ست ده دات »كچ كه  
به  زۆر بەش���ودرا، یەکێک لە پایه كانى 
ک���ە  لەدەس���تده دات  هاوس���ەرگیری 
رەزامەندیی���ە، به م���ه ش ناچار دەکرێت 
دەس���تبەرداری ژیان���ی مناڵی خۆی و 

خه ون و ئاواته كانى بێت«.

به هۆی که می پزیشکی ژنه وه  زۆرجار کارمه ندانی ته ندروستی جێگه یان ده گرنه وه                فۆتۆ: ته ندروستی گه رمیان

به  هۆى كه مى 
پزیشك و زۆرى 

نه خۆشه وه  دكتۆره كان 
به  كۆمه ڵ نه خۆش 

ده بینن
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◘ نه وژین، سازان مسته فا 

له كه الر سه نته رێكى په ره پێدان به  
تواناكانى ژنانى ناوچه كه و ئاواره كان 

كراوه ته وه ، تیایدا له رێگه ى خول 
و راهێنانى پیشه ییه وه ، ژنان 

ئاشنا ده كرێن به  پیشه  و كاره  
جیاوازه كان، هه روه ها به شى تایبه تیش 

بۆ به دواداچونى توندوتیژی و 
پێشێلكاریه كان به رامبه ر به  ژنان و 

منااڵن له خۆ ده گرێت.

سه نته ری كۆمه اڵیه تى كه الر، ناوى ئه و 
س���ه نته ره یه  كه  به هاوبه ش���ى له نێوان 
رێكخ���راوى)UNHCR( و رێكخ���راوی 
)CDO( له) 17\4\2017( ه وه  له شاری 
كه الر كراوه ته وه ، تیایدا خزمه تگوزاریی 
جی���اواز به  ژنانى ناوچه ك���ه و هه روه ها 
ژنانى ئاواره ى س���نوره كه ، پێش���كه ش 

ده كرێت.
ش���یروان محه مه د غه ریب، به ڕێوه به رى 
س���ه نته ره كه ، ب���ه  )نه وژی���ن(ى وت: 
»س���ه نته ره كه  له كومه ڵێ���ك بوار ئیش 
ده كات، له ن���او ئ���ه و بوارانه ی كه  هه یه  
په ره پێدان���ی توان���ای مرۆیی���ه ، وه ك 
كردنه وه ی خولی هه مه جور چ پیشه یی 

بێت یان زمان و كۆمپیوته ر بێت«.
خوالنه   له م  »مه به س���تمان  وتیش���ی: 
ئه وه یه  خه ڵكانێك بێنه  ئێره  و سودمه ند 
بن و ئه و پیش���انه  ببێته  بنه مایه ك  بۆ 

بژێوی ژیانیان«.
س���ه نته ره كه  به پله ى ی���ه ك گرنگیی به  
ئافره تان���ى ئ���اواره  ده دات، ئه وان���ه ى 
به هۆكارى سیاسیی و ئه منی، له ناوچه  
جیاوازه كانى عێراقه وه  ئاواره ى گه رمیان 
ب���ون، به تایب���ه ت دواى ئاڵۆزیه كان���ى 
هاتنى داعش. له پاڵ ئه وه ش���دا ژنان و 
كچانى س���نوره كه ش سودمه ند ده بن له  

خوله كانى سه نته ره كه .

به ش���داربوی  كچێكی  ف���ازڵ،  ئاس���یا 
خول���ی فۆتۆگرافیه ، بۆ )نه وژین( وتى: 
»هه رچه ن���ده  ماوه ی خوله كه  )10( رۆژ 
بو، به اڵم سودێكی زۆر باشم لێبینیوه ، 
ئێس���تاش ده توانم به هۆی ئه و خوله وه  

وێنه ى جوان و پرۆفیشیناڵ بگرم«.
هه ندێكى دیكه  له  به شدارانى خوله كانى 
به ڕاده یه ك  توانیویان���ه   س���ه نته ره كه ، 
ئاست و توانایان به ره وپێشه وه  بچێت، 
كه  خۆیان ببنه  راهێنه ر و خولی راهێنان 
بۆ فێرخوازانى دیكه  بكه نه وه ، له نمونه ى 

)سه حه ر جه لیل(.
ئه و ب���ۆ )نه وژین( ئام���اژه ى به وه كرد 
یه كێ���ك بوه  ل���ه  به ش���داربوانی خولی 
درومان���ى س���ه نته ره كه ، ئێس���تا وه كو 
راهێنه ر مه ش���ق به  فێرخوازان ده كات، 
ئه م���ه ش وه كخۆی وتى پ���اش ئه وه ى 
بۆماوه ی���ه ك كارى درومانى كردوه و به  
راده یه كى ب���اش توانیویه تى لێهاتوبێت 

تیایدا.
س���ه رباری خوله  پیش���ه ییه كان، وه كو 
بۆ  هێماى  س���ه نته ره كه   به ڕێوه ب���ه رى 
ده كات، له پ���اڵ راهێن���ان و فێركردندا، 

ئامانجی هۆشیارییشیان هه یه .
به ڕێوه به رى سه نته ری كۆمه اڵیه تى كه الر، 
وتی: »جگ���ه  له  راهێنانى پیش���ه یی، 
مه به ست و ئامانجى دیكه مان هه یه ، كه  
ئه ویش باڵوكردنه وه ى هۆش���یاریه  به ناو 
ژنان دا له هه ر بوارێك بێت چ ته ندروستی 
یان یاساییی یان كۆمه اڵیه تى، ئه مه ش 
له رێگه ى كه مپین و س���یمینار و چاالكی 

دیكه ى هۆشیارییه وه «.
به شێكى تایبه تى سه نته ره كه ، بۆ پرسی 
توندوتی���ژی و وه رگرتنى كه یس���ه كانى 
توێژه ر و  توندوتیژیی���ه ، كه له رێگ���ه ى 
چاره س���ازی توندوتیژی و كۆمه اڵیه تی 
و یاساییه وه ، به دواداچونى بۆ ده كرێت.
 شیرین س���ابر، لێپرسراوى كه یسه كانی 
توندوتی���ژی له  س���ه نته ری كۆمه اڵیه تى 

سهنتهرێكژنانىگهرمیانوئاوارهكانكۆدهكاتهوه

كه الر، بۆ )نه وژین( ئامانجى به شه كه یانى 
به مشێوه یه  رونكرده وه  »رۆژانه  كه یسی 
زۆرم���ان بۆ دێ���ت له هه م���و بواره كانى 
توندوتیژی و كۆمه اڵیه تیی و كێش���ه ى 
یاس���ایی ژنان، ئێمه ش به گوێره ى توانا 
هاوكاری���ان ده بین بۆ چاره س���ه ركردنى 
وه رگرتن���ه وه ى  و  كێش���ه كانیان 

مافه كانیان«.
به شێكی تر له ئیش���وكاری سه نته ره كه  
پاراس���تنه ، به تایبه تی پاراستنی مناڵ  
له  هه م���و ئه و بوارانه ی كه  پێویس���تی 
به  پاراس���تن هه یه ، چ توندوتیژی بێت 
یان نه خۆش���ی یاخود بێبه ش���كردنیان 

له خوێندن.
دیالن یوس���ف، به رپرس���ی دۆس���یه ى 
پاراستنى مناڵ له  سه نته ره كه ، ئه وه ى 

بۆ )نه وژین( رونكرده وه  كه  له سه ر هه مو 
ئه و كه یسانه ی تایبه تن به  مناڵی خوار 
ته مه ن )18( س���اڵ كارده كه ن، یاسایی 

بێت یان ده رونى و ته ندروستی بێت.
ئاماژه ى به وه ش���كرد »ئ���ه و منااڵنه ی 
له رێگه ی  هه ی���ه   یاس���اییان  كه یس���ی 
پارێ���زه ره وه  بۆی چاره س���ه ر ده كه ین، 
ته ندروس���تیان  كێش���ه ى  ئه وانه ش���ى 
رێكخ���راوه كان  به ه���اوكاری  هه بێ���ت 
هه وڵی چاره س���ه ر كردن و دابینكردنى 
پێداویستییه  پزیشكییه كانى ده ده ین«.

كردنه وه ى  بۆ  بانگه ش���ه كردن  شێوازى 
ل���ه   خ���ول و راهێن���ان و س���یمینار 
سه نته ره كه ، له رێگه ى تیمێك له  كچانى 
خۆبه خشه وه یه  له ناو شار و كه مپه كانى 

ئاواره كان.

چاالكیه كانى  رێكخ���ه رى  هی���وا،  رۆزه  
سه نته ره كه ، بۆ )نه وژین( وتى: »ئێمه  
له رێگه ی خۆبه خشه كانه وه  رێكده كه وین 
بۆ كردنه وه ی خول له  هه مو بواره كانی 
وه رزش،  مۆزی���ك،  زم���ان،  )درومان، 
كۆمپیوت���ه ر،  ئارایش���تگا،  ده الك���ی، 

خۆشنوسی و فۆتۆگرافی و ... هتد(.
خوله كانم���ان  »هه م���و  وتیش���ی: 
بێبه رامب���ه ره  و له رێ���گای ئۆتۆمبیل���ی 
تایب���ه ت ب���ه  س���ه نته ره وه  هاتوچۆ به  

به شداران ده كه ین«.
ئاماژه ى به وه ش���كرد ك���ه  هه وڵیانداوه  
خوله كانی���ان زۆرتر ئ���اواره كان تیایدا 
به ش���دار بن و سودی لێببینن »چونكه  
ئه وان لێره   به  ئاسانی ئیشیان ده ست 

ناكه وێت« .

◘ نه وژین،
ئااڵ عادل – كاسیا فه ریق

سۆالف، خوێندكارێكى ته مه ن 22 
ساڵى زانكۆی گه رمیانه ، ئه گه ر بیه وێت 
بۆ به سه ربردنى پشویه ك یان بینینى 

هاوڕێیه ك پالن دابنێت، ئه وا هیچ 
جیگه یه ك شك نابات، چونكه  له  

شاره كه ى ئه ودا )كه الر(، هیچ كافتریاو 
شوێنێكى تایبه ت نیه  كه  كچان 

سه ردانى بكه ن و پشوی تێدا بده ن.

ئ���ه م كێش���ه یه  به نیس���به ت ژنان���ه وه  
له گه رمیان به گشتى و كه الر به تایبه تى، 
كێش���ه و خه مێكى گش���تگیره ، چونكه  
له كاتێكدا به  ده یان كافتریاو ش���وێنى 
پشودان بۆ ره گه زی نێر هه یه ، به اڵم بۆ 

ره گه زی مێ هیچ یه كێك بونى نییه .
ژنان سه رباری بونى گله یی و ره خنه یان 
له م روه وه ، ه���اوكات دابونه ریتى باوى 
له وه ى  كۆمه ڵ���گاش به هۆكار ده زان���ن 
كافتریا و شوێنى پش���ودانیان نه بێت، 

به وپێیه ى كۆمه ڵگا به چاوێكى جیاوازه وه  
له وكاره  ده ڕوانێت.

 س���ۆالف عومه ر، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»من پێموایه  كۆمه ڵگا به رپرسه  له وه ى 
كه  كچان نه توانن س���ه ردانى ش���وێنه  

گشتیه كان بكه ن«.
 وتیش���ى: »ئه گ���ه ر ش���وێنێكى واش 
بكرێته وه  زۆر زه حم���ه ت ده بێت كچان 
بچنه  شوێنێكى له و ش���ێوه یه  له ترسى 

قسه ى خه ڵكى«.
 ناوچه ى گه رمیان به هۆى ئه وه ى له روى 
كۆمه اڵیه تییه وه  ناوچه یه كى داخراوه  به  
به راورد به  ناوچه كانى ترى كوردستان، 
هه ربۆی���ه  ژنان كه مت���ر ده رفه تى چونه  
ده ره وه یان پێدراوه ، تاڕاده ى ئه وه ى كه  
ئه گه ر شوێنى وه كو كافتریاش بكرێته وه ، 
ره نگه  ژنان به  ئاسانی نه توانن سه ردانى 

بكه ن.
 دونیا ئه حمه د، 25 ساڵ، كچى ماڵه وه یه  
و دانیشتوى شارى كه الره ، بۆ )نه وژین( 
ده ڵێ���ت: »كردنه وه ى ش���وێنێكى له و 
ش���ێوه یه  بۆ كچان زه حمه ت���ه ، چونكه  

ئه گه ر ش���وێنێكى گش���تیش بكرێته وه  
ئه سته مه  كچان بڕۆنه  ئه وێ «.

 به پێچه وانه وه ، ژنێكى دیكه  وایده بینێت 
كه  ئافره تان به ده س���تى خۆیان كه وتوه  
له وه ى ح���ه ز و ئ���اره زو و مافه كانیان 

به دیی بێنن.
 شیالن خه لیل، 30 س���اڵ، فه رمانبه ره  
ل���ه  ك���ه الر، ب���ۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: 
»راس���ته  كۆمه ڵ���گا ه���ۆكارى زۆرێك 
ل���ه  به ربه س���ته كانه ، به اڵم به ش���ێكى 
ده گه ڕێته وه  بۆ ئافره تان خۆیان، ئه گه ر 
دوكانێكى  كردنه وه ى  تواناى  ئافره تێك 
هه بێت ده شتوانێت شوێنێكى گشتى بۆ 

كچان و ژنان بكاته وه «.
 وتیشى: »له گه ڵ هه مو ئه مانه ش كچان 
خۆیان ئاماده  نین ئه و رێچكه یه  بشكێنن 

و رو له و شوێنانه  بكه ن«.
 نه بونى ش���وێن و كافتریا بۆ پشودان، 
كچان و ژنان ناچار ده كات په نا ببه نه  به ر 
تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان و ته له فزیۆنه كان 
بۆبه س���ه ربردنى كاته كانی���ان و پش���و 

وه رگرتن.

كچانىگهرمیانهیچكافتریاوشوێنێكىپشودانیاننییه

 یوس���را جه الل، 22 س���اڵ، دوكانداره  
له  شارى كه الر، س���ه باره ت به  نه بونى 
شوێنیكى تایبه ت به كچان، بۆ )نه وژین( 
ده ڵێت: »پێمباش���ه  شوێنێكى تایبه ت 
هه بێ���ت بۆ كچان، ب���ه و هۆیه وه  كچان 
تێكه ڵ���ى كۆمه ڵ���گا بب���ن زیات���ر چاو 
كراوه تر بب���ن و تواناى تێكش���كاندنى 

ئاسته نگه كانیان هه بێت«.
 وتیشی: »كچانى گه رمیان له  كۆمه ڵگا 
په راوێز خراون، مافه كانیان به  ته واوه تى 

پێشێل كراون«.
هه تائێس���تا ئه وانه ى قس���ه یان كردوه  
له ره گه زی مێن، به اڵم ئایا ره گه زی نێر 

له مباره یه وه  قسه و كۆمێنتیان چییه ؟
رێباز ئه حمه د، 21 س���اڵ، خوێندكارى 
زانكۆیه، له وه اڵم���ى )نه وژین( دا وتى: 
»ئه گه ر ش���وێنێكى تایب���ه ت به  كچان 
هه بێت، من خۆم یه كه م كه س ده بم كه  

خوشكه كه ى خۆمى بۆ بنێرم«.
 ب���ه ده ر له ه���ۆكاره  كۆمه اڵیه تی���ه كان، 
ه���ۆكارى ئابوریش رۆڵ���ی هه یه  له وه ى 
خاوه ن���كاره كان بی���ر ل���ه  كردن���ه وه ى 
كافتریاو ش���وێنى پشودان بۆ ئافره تان 

نه كه نه وه .
ن���ەوزاد محەمەد، 27 س���اڵ، خاوه نى 
كافتریایه ك���ى تایبه ت ب���ه  كوڕانه ، بۆ 
)نەوژی���ن( دەڵێت: »ئ���ەم کافتریایەم 
کەتایبەتە بە کوڕان س���ااڵنە ملیۆنێک 
باجم بۆ دێتەوە، بەاڵم  ئەگەر تایبەتی 

بکەم ب���ە کچان، س���ااڵنە پێنج ملیۆن 
باجم بۆ دێت���ەوە، ئەمەش دەگەڕێتەوە 
بۆحكومەت کە باجێک���ی وای دەخاتە 

سەر کە ئەم کارە شکست بهێنیت«.
له به رامبه ردا، سەرۆکی شارەوانی کەالر، 
ئه كره م ساڵه ح، وتی: »ئێمە هاوکاری 
ه���ەر رێکخراو ی���ان کەس���ێک دەبین 
و جێگەش���مان هەی���ە لەن���او کەالر بۆ 

پڕۆژەیەکی ئاوا تایبەت بەخانمان«.
پڕۆژەیەکین،  خەریکی  »ئێمە   وتیشی: 
هەوڵدەدەین ل���ەو پڕۆژەیه  هۆڵێک یان 
ش���وێنێکی حەوانەوە تایبەت بکەین بە 

خانمان«.
ب���ه اڵم هۆكاره ك���ه ى كۆمه اڵیه ت���ی بن 
ی���ان ئاب���وری یاخ���ود كارگێڕیی، هیچ 
له وه ناگۆڕێ���ت ك���ه  نه بون���ی ش���وێنى 
پشودان، زیانى بۆ ده رونى ژنان هه یه و 
واده كات له چوارچێوه یه كى قه تیسكراودا 

بخولێنه وه .
 ڤی���ان یه دوڵ���اڵ، 30 س���اڵ، توێژه رى 
ده رونییه ، ب���ۆ )نەوژین(ى رونكرده وه : 
»زۆرینه ى ره هاى ئه وانه ى نه خۆشی و 
گرێی ده رونیان هه یه  له گه رمیان، ژنانن، 
بەزۆریش توش���ی نەخۆشی خەمۆکی و 

نەگونجان بون«.
ب���ۆ  ش���وێن  »نه بون���ى   وتیش���ی: 
كاتبه س���ه ربردن و پش���ودانێك به  رۆح 
و ده رون، واده كات ده رون���ى كه س���ه كه  

ئاڵۆزتر بێت«.

كۆمه ڵگا به رپرسه  
له وه ى كچان نه توانن 

سه ردانى شوێنه  
گشتیه كان بكه ن

نه بونى شوێن بۆ 
پشودان، واده كات 
ده رونى مرۆڤ ئاڵۆز 

بێت

کافتریایه کی تایبه ت به  ژنان له  سلێمانی                    فۆتۆ: خه ڵک
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گهرمیاندادوهرىژنىتێدانیه

◘ نه وژین، دیالن ئه كره م

ئه گه ر چى رێژه ى به شدارى ئافره تان 
له  كایه ى یاسادا وه كو پارێزه ر روى له  
زیادبون كردوه ، به اڵم رێژه ى ئافره تان 

وه كو دادوه ر كه مه، به شێوه یه ك 
له گه رمیان دا هیچ دادوه رێكى ژن بونى 

نییه  .

به شێوه یه كی گش���تی مه رجه كانى بون 
به  دادوه ر پیویس���تی به  هه ش���ت ساڵ 
پارێ���زه رى هه یه ، كه س���ی  خزمه ت���ى 
پارێزه ر به بێ جی���اوازى ره گه زى مافی 

به ش���دارى په یمانگ���ه ى دادوه رى هه یه  
بۆ بون ب���ه دادوه ر، ب���ه و واتایه ى ئه و 
مه رجه ى كه له  یاس���ای هه ندێك واڵتى 
عه ره ب���ی و ئیس���المیی دا هه یه  به وه ى 
ده بێ���ت دادوه ر له  ره گه زی نێر بێت به  
ته نیا، له  یاسای عێراقی و به تایبه ت له  

هه رێمى كوردستان دا بونى نییه .
ی���ان  رێگری���ه ك  هی���چ  به وپێی���ه ی 
پێش���ێلكردنێكى مافه كانی���ان ل���ه روى 
یاس���اییه وه  نیه ، به اڵم كه می و نه بونی 
دادوه رى ژن ل���ه  گه رمی���ان و ك���ه الر 

به تایبه تی جێی پرسیاره .
یاسه مین ره سوڵ، كه ماوه ى چوار ساڵه  

پاریزه ره ، هۆكارى كه مى دادوه رى ژن بۆ 
ده یگه رێنێته وه   و  باسده كات  )نه وژین( 
ب���ۆ »ئه و گرفتانه ى دێته  پێش ئافره ت 
له وان���ه  هه س���ت و س���ۆز و ت���رس له  
بڕی���اردان و ترس له  توش���بونمان  به  

نادادپه روه رى«.
وتیش���ی: »له گ���ه ڵ ئه وه ش���دا ئه ركى 
به خێوك���ردن هۆكارى  من���اڵ  ماڵه وه و 

كاریگه رن«.
ب���ه اڵم ئایا هیچ كام ل���ه  ژنانى پارێزه ر 

نایانه وێت ببن به  دادوه ر؟
له وه اڵمى ئه م پرس���یاره دا، )یاسه مین( 
وت���ى: »ت���ا ئێس���تا  هیچ ل���ه  هاوڕێ 

◘ نەوژین، پەیام لەتیف

سه دان كچ له  به شی ناوخۆیی زانكۆی 
گه رمیان ده مێننه وه ، ئه وان له الیه ك 

باسله وه ده كه ن ژیانى به شى ناوخۆیی 
تاڕاده یه ك گرانه  بۆیان، له الیه كی 

تریشه وه  ئه وه  ده ڵێن كه  به شه كه یان 
تاڕاده یه كى زۆر باش و بێكێشه یه .

 
مان���ەوە لەبەش���ە ناوخۆی���ی بۆکچان 
ژیانێکی تازەو پڕ لەبەرپرس���یاریەتیه ، 
قەبوڵکردنی زۆرشت کەپێشتر بەالیانەوه  
ئەستەم بوە، دوری لەخێزان و شوێنی 
وبینینی  زۆرک���ەس  ناس���ینی  خۆیان، 
شوێنێکی تازە بۆ ژیان، کەهەمو ئەمانە 
پێویس���تیان بە راهات���ن وخۆگونجاندن 

هەیە.
بەش���ەناوخۆیەکانی زانک���ۆی گەرمیان 
لەخوێندکاران���ەوە  زۆرێ���ک  کەب���ەالی 
»کەموکورت���ی  هەندێ���ک  س���ەرەڕای 
ش���وێن  زۆر  ل���ە  ب���ەاڵم  بچ���وك«، 
باش���ترەو خزمەتگوزایەکی زۆریشی بۆ 

ئەنجامدراوە.
رازاو مەحمود، کە خەڵکی دەربەندیخانەو 
لەبەشەناوخۆی دەمێنێتەوە، خوێندکاری 
بەشی باخچەی ساوایانە. لەبارەی ژیانی 
به ش���ى ناوخۆییه وه  دەڵێت: »به ش���ى 
ناوخۆیی بۆ کچان رێک وەک ئەوە وایە 
چۆن پیاو س���ەربازی بکات، چونکە تۆ 
لەخێزان دوری و دەبێت لەهەمو شتێک 
خۆت بەرپرس���ی خۆت بی���ت وخواردن 

دروست بکەیت«.
وتی:  کەموکورتیەکانیش���ەوە  لەبارەی 
»بۆڕی تەوالیەتەکان خراپبوە بەردەوام 
ئ���اوی لێدەچێ���ت بەڵێنم���ان پێدراوە 
کە چاک بکرێت، بەاڵم تائێس���تا چاک 
نەک���راوە، لە روەکانی ترەوە زۆرباش و 

بێ کێشەین«.
ئ���ەوە خوێندکارانەی یەکەم س���اڵیانە 

هێش���تا رانەهات���ون بەژیان���ی به ش���ى 
ناوخۆی���ی و هەندێكجاری���ش کێش���ەی 

خۆگونجاندنیان هەیە.
س���ازان مەحمود، کەخەڵکی سەنگاوەو 
خوێندکاری بەشی جوگرافیایە، دەڵێت: 
»به ش���ه  ناوخۆیی )داخل���ی( بۆ ئێمە 
کەجارێ رانەهاتوین ناخۆشە، بەردەوام 
بیری ماڵەوە دەک���ەم، کاتێک لەداخلی 
دەمێنیت���ەوە ئەوکات���ە ق���ەدری دایک 
وب���اوک و بۆ دەردەکەوێ���ت کەدەچیتە 
س���ەر خواردن���ی ساردوس���ڕو دەبێت 

لەهەموشتێک ئاگاداری خۆت بیت«.
بەپێی ئاماری زانكۆی گه رمیان، )412( 
کچ لەبەش���ە ناوخۆیی كه مپی زانكۆ له  

به رده سور دەمێننەوە.
کاروباری  بەڕێوبەری  ئیبراهیم،  هاوسەر 
گەرمی���ان،  زانک���ۆی  خوێندکاران���ی 
لەب���ارەی ئ���ەو کەموکورتیان���ەی ل���ه  
به ش���ه  ناوخۆییه كان دا هەیە، دەڵێت: 
»ئێمە هەر لەس���ەرەتای دەوام لەگەڵ 
س���ەرۆکی زانکۆی گەرمیان س���ەردانی 
بەش���ە ناوخۆیه كه مان کرد بۆگوێگرتن 
لەکێش���ەوگرفتەکانیان وبڕی���اردرا بڕی 
دابینبکرێ���ت  دین���ار  ملی���ۆن  پان���زە 
بوچاککردنەوەی ئەو گرفتانەو ئێستاش 

دەستمان بەجێبەجێکردنی کردوە«. 
وتیش���ی: »زۆرشت کراوەو پێداویستیە 
گ���ەرم  ئ���اوی  وەک  س���ەرەکیەکانی 

کارەبامان بۆ دابینکردون«.
بۆ ئەوکچانەی کەخەڵکی دوزخورماتون 
ژیانی داخلی ئەمساڵ بۆ ئەوان زۆر قورسە 
ل���ەڕوی دەرونیەوە، ب���ەردەوام بیریان 
الی خێزانەکانیانەو لە روی مادیش���ەوە 

ژیانێکی سەخت دەگوزەرێنن.
راز محێدین، خەڵک���ی دوزخورماتوە و 
خوێندکاری بەشی کوردیە، بۆ )نەوژین( 
وتی: »ئێمە س���ەرەڕای ئەوەی لەشار 
دەرکراوی���ن ب���ەهۆی خوێندنەوە دورین 
لەخێزانەکانم���ان ک���ە ب���ەردەوام بیرم 

»به شى ناوخۆیی بۆ كچان وه كو سه ربازییه  بۆ کوڕان«
خوێندكارهدهرهكیهكانىزانكۆیگهرمیانچیلهبارهىبهشهناوخۆییهكهیانهوهدهڵێن؟

پارێزه ره كانم ئه و حه زه یان ده رنه بڕییوه  
كه  بیانه وێت ببن به  دادوه ر، من بۆخوم 
ئه گه ر ئه و مه رجه  یاساییه م هه بێ هیچ 

رێگریه كم نیه.«
وتیش���ی: »پێمخۆش���ه  ئه و دادوه ره ى 

كارى له گه ڵ ده كه م ئافره ت بێت.«
ل���ه  ك���ۆى )20( دادوه ر له  س���نورى 
داددگای���ی به رای���ی ك���ه الر و دادگای 
كه ركوك/ تاوانه كانى  تێهه ڵچون���ه وه ى 
گه رمی���ان، هی���چ دادوه رێك���ى ئافره ت 
بونی نیه ، سه رباری بونى ژماره یه ك له  
ژنانى پارێزه ر یان فه رمانبه رانى بوارى 
دادوه ری���ی ل���ه  دادگاكان و هه روه ها له  

داواكاری گشتى.
فاتمه  محه م���ه د، پارێزه ر، بۆ ) نه وژین(
وتی: »ئێس���تا رێژه ى ئافره تى پارێزه ر 
له گه رمیان زۆرتر بوه ، پێشتر لێره  ته نها 
س���ێ ئافره تى پارێ���زه ر هه بون، به اڵم 
ئێستا ژماره كه  زیادى كردوه  و نزیكه ى 

20 پارێزه ری ئافره تین.«
هه روه ه���ا وتیش���ی: »له وه ت���ه ى  له  
كاره ك���ه م  ك���ه الر  به رای���ی  دادگاى 
نه مبیس���توه  هیچ ئافره تێك حه زى بون 
هۆكاره كه ش���ی  هه بێت«،  دادوه رى  به  
بو ئه وه  گه ڕان���ده وه  كه  به هۆى ئه ركى 

ماڵ و كۆمه ڵگ���ه وه  ژنان كه متر خۆیان 
له م به رپرس���یارێتییه  ده ده ن به تایبه تى 
هه س���تیارن  »ژنان  وتى  كه وه كخ���ۆی 

به رامبه ر بڕیاردان«. 
سه ره ڕای كه مى  دادوه رى ژن له  سنورى 
گه رمیان و كه الر، به اڵم به  پێچه وانه وه  
رێژه ى پارێ���زه رى ژن ل���ه  زیادبونه  و 
هاوكات له گه ڵ ئ���ه و رێژه یه ش ژماره ى 

ئافره تان له  داواكارى گشتیش زۆرن.
س���ۆران حس���ێن، پارێزه رێكى ش���اری 
كه الره ، بۆ )نه وژین( باس���ى له وه كرد: 
»ئافره ت���ان به  گش���تى كه متر حه ز به  
كارى دادوه رى ده كه ن ب���ه  به راورد به  

پیاوان.«
ئاماژه ى به وه شكرد: »پێشتر ئافره تان 
به  شێوه یه كى كه م كاری پارێزه رایه تیان 
ده كرد به اڵم ئێس���تا زی���ادى كردوه  و 
ژماره یه كى زۆرى ئافره ت كارى پارێزه رى 
ده كه ن و ئه مه ش واده كات له  ماوه كانى 
دوایدا ژماره ى دادوه رى ئافره تیش زیاد 

بكات.«
سۆران، ده شڵێت: »هیچ رێگرییه ك نیه  
له به رده م ژنان تا نه بنه  دادوه ر، پیاو و 
ژن هه مان رێكارى پێویس���ته  تا ببێته  

دادوه ر.«

الی ئەوانە کە ل���ە گوندێکی نزیک دوز 
دەمێننەوە، بیرم الی خوشک وبراکانمە 

کە هەمویان لەخوێندن دابڕاون«.
ناتوانین  ئێمە  دەشڵێت: »بەدڵنیایەوە 
وەکو جاران مەس���روف بکەین چونکە 
زۆرینەمان ئێستا خێزانەکانمان بێکارن، 
بەب���ێ ئ���ەوەی رەچ���اوی بارودۆخ���ی 
تەلەب���ە دوزی���ەکان بکرێ���ت لەالی���ەن 

حکومەتەوە«.
هەش���ت کچ کەخەڵک���ی دوزخورماتون 
لەبەشە ناوخۆی دەمێننەوە هەموشیان 
لەیەکەوە  تاڕادەیەک  مادیان  بارودۆخی 

نزیکە.
گواڵڵ���ە کەری���م، خوێندکاری بەش���ی 
کیمیایەو خەڵکی دوزخورماتوە، دەڵێت: 
»خێزانەکەم ئێس���تا لەک���ەالر دەژین، 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی من یەکەمم ناتوانم 
لەماڵەوە بخوێنم چونکە ئێس���تا ماڵەوە 

زۆر قەرەباڵغە«.
وتیش���ی: »ب���ەهۆی ئ���ەو بارودۆخەی 
بەس���ەرمان هات، ئێم���ە ناتوانین ئەو 
شتانەی پێویستمانە بەتەواوی بیکڕین، 
ناتوانی���ن وەک جاران لەماڵەوە ش���ت 

بێنین بۆداخلی«.

لەبارەی هاوکاریکرنی ئەو خوێندکارانەی 
بەڕێوبەری  دوزخورمات���ون،  کەخەڵکی 
کاروباری خوێندکارانی زانکۆی گەرمیان، 
وتی: »س���ەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیان 
بڕیاری داوە میوانداری ئەو خوێندکارانە 
بکات کەلەدوای ئەوە روداوانەوە لەدوزەو 
ئاوارەبون و هات���ون بۆ ئێرە بۆ ئەوەی 

ساڵێکی خوێندنیان نەفەوتێت«.
 دەش���ڵێت: »بەهۆی ئ���ەم روداوانەوە 
تائێستا سێ کچ داوای بەشە ناوخۆیان 
کردون  هاوکاریم���ان  ئێم���ەش  کردوەو 

بەپێدانیان«.

پێمخۆشه  ئه و 
دادوه ره ى كارى 
له گه ڵ ده كه م 
ئافره ت بێت

هیچ رێگرییه ك 
نیه  له به رده م 
ژنان تا نه بنه  

دادوه ر
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ژنێكنانهواخانهیهكلهرزگارییدهكاتهوه

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

بۆیه كه مجار ژنێك له ناحیه ى رزگاریی 
نانه واخانه یه كى تایبه ت ده كاته وه ، 

له رێگه یه وه  توانیویه تى بژێوی خۆی 
و دو مناڵه كه ى دابین بكات، هاوكات 

بوه ته  جێی سه رنج و خۆشحاڵیی 
كڕیاره كانی.

ئاش���تی محه م���ه د، 36 س���اڵ، له ناو 
ناحیه ى رزگاریی سه ر به  قه زاى كه الر، 
نانه واخانه یه ك���ى به ناوى )نانه واخانه ى 
سه عاته كانى  كردوه ته وه ،  كورده واریی( 
رۆژ به  كاركردن ل���ه  نانه واخانه كه ى و 
دروس���تكردنى نان بۆ هاواڵتیان به سه ر 

ده بات.
له  دیدارێكى رۆژنام���ه ى )نه وژین( دا، 

به مش���ێوه یه  س���ه ره تاكانى چیرۆك���ى 
نانه واخانه كه ى گێڕایه وه  »دوای ئەوەی 
لە هاوس���ەرەکەم جیا بومەوە، لەماڵی 
باوکم ئەژیم و خاوەنی دو مناڵم کچێک 
و کوڕێک،هەستكردن بە بەرپرسیاریەتی 
وایلێکردم کە بیر لەم کارە بکەمەوە«.

له وه ته ى قه یرانى دارایى روى له هه رێمى 
كوردس���تان كردوه ، ژن���ان نانكردنیان 
له ماڵ���ه وه  گواس���توه ته وه  ب���ۆ كارگه و 
دوكانى نانه واخانه ، كه  ئه مه ش پیشتر 
تاڕاده ی���ه ك حاڵه تێكى نامۆ و ده گمه ن 
بو، ئه مه  سه رباری ئه وه ى به  عه یبه ش 

ده زانرا.
ئاش���تی، بە هیوایه كى زۆرەوە باسلەوە 
دەکات کە کارکردن بۆ ئەو سەربەرزیە 
نه ك عەیبە »کارکردنم بە س���ەربەرزیی 
دائەن���ەم، چونكه  هەم���و کەس توانای 
کارکردن���ی هەی���ە و هەمو کەس���یش 
شایس���تەی ئەوەیە ه���ەر کارێک بکات 
ک���ە بتوانێت بژێوی پ���ێ پەیدا بکات و 
هیچ عەیبەش نیە کە ژنێک کاری نانەوا 

بکات«.
ئه و ژنه  له گه ڵ دو مناڵه كه ى دا لەماڵی 
باوکی ده ژێت و وه كخۆی هێماى بۆ كرد 
ماڵی باوکی پێداویستیەکانیان بۆ دابین 
دەکرد، به اڵم ئه م حاڵه  بێزاری كردبو، 
بۆیە بڕیاری داوە ئەم کارە بکات، هەم 
بۆ بژێوی خۆی و هەم بۆ کارئاس���انی 

ماڵی باوکی.
بەدەم خەندەیه كى شیرینه وه   ئاش���تی 
ب���ەردەوام بو لە باس���کردنی چیرۆکی 
کارکردنی، ئەوە دەگێڕێتەوە کە خەڵکی 
زۆر دڵخۆش���ن بەو کارەی کە دەیکات 
و تەنان���ەت یارمەتیدەری بونە و چەند 
کەرەس���تەیه كیان بەدی���اری بۆ هێناوە 
»هەمو دراوس���ێ و خزم و کەسوکارم 
زۆریان پێ خۆشبو کە ئەم نانەواخانەیەم 
دان���اوە، هی���چ کات توانج و قس���ەی 
ناخۆشیان پێنەوتم، بەڵکو دەستخۆشی 
زۆری���ان لێکردوم و خۆش���یان هاوکارم 
بون و تەنانەت چەند کەرەس���تەیه كیان 

بەدیاری بۆ هێناوم«.

◘ نه وژین، رۆژان عه زیز

له م ماوه یه دا كاری نوێنه رایه تى كردنى 
كۆمپانیاكان كه  به  »مندوبی« ناسراوه  

له گه رمیان روى له  بره و كردوه ، 
هاوشانى ئه وه ش ژماره ى ئه و كچانه ى 
له م بواره دا كارده كه ن، به هه مانشێوه  

رویان له  زیادبون كردوه .

له ناوچه   كۆمپانی���اكان،  ل���ه   زۆرێ���ك 
جی���اوازه كان كۆمه ڵێك خه ڵك ده خه نه  
كاره وه  ك���ه  نوێنه رایه تى ئه وان ده كه ن 
بۆ گه یان���دن و پێفرۆش���تنى به رهه مى 
دوكانه كان.  پێش���انگاو  به   كۆمپانیاكه  
له گه رمیانیشدا ژماره ى ئه و كچانه ى له م 
بواره دا كارده كه ن، روى له  بره و سه ندن 

كردوه .
»تەنیا وەکو خولی���ا ئەم کارە دەکەم 
و ئاس���ودەم لەکارەکەم«، ئەمە قسەی 
)س���ۆلین فاروق(ی تەمەن 21 س���اڵ 
ب���و کەماوەیەکی کەم���ە روی لە كارى 

»مندوبی« كردوه .
ئ���ه و ب���ۆ )نەوژین( وت���ى: »من وەک 
ح���ەزی خ���ۆم روم ل���ەم کارە کردوە، 
جگەلەم کارەش لەماڵەوە کاری دەستی 
دەک���ەم و ب���ە کریارانی دەفرۆش���م و 
ماڵەوەش پاڵپشتیم دەکەن و ئاسودەم 

بەکارەکەم«.
پیش���ه ى  س���ه ره كی  كارى  و  ك���رۆك 
»مندوبی«، ئه وه یه  كه  رۆژانه  كه سه كه  
به سه ر ئه و دوكان و پێشانگایانه  بگه ڕێت 
كه  كڕیاری به رهه مه كانى كۆمپانیاكه ن و 
هه ر بڕێك له و به رهه مانه  كه  ده یانه وێت، 
بیگه یه نن به  فرۆش���گاكان، ئه م كاره ش 
ژنان به گشتى له گه رمیان شانیان داوه ته  
ژێ���ری و توانیویانه  تیایدا س���ه ركه وتو 

بن.
لەگەڵ ئەوەی هاوس���ەرگیری کردوە و 
مناڵی هه یه ، )ش���ادان ئه حمه د(ی 25 
ساڵ، به باوه ڕبه خۆبونێكى زۆره وه ، روى 

له م پیشه یه  ناوه .
ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »هەرچەن���دە 

كچاندهبنهنوێنهری»مندوبی«كۆمپانیاكان

هاوس���ەرگیریم کردوە و مناڵێکم هەیە، 
بەاڵم ئەم���ە نەبوەتە رێگ���ر لەبەردەم 
کارەکەم و هاوس���ەرەکەم پش���تگیریم 

دەکات«.
وتیش���ی: »کات���ی کارکردن���م دیاری 
نەکراوەو بەو کەس���انەی کاریان لەگەڵ 
دەکەم ئاس���ودەم و کەس���انی باش���ن 
و بەه���ۆی کارەکەم���ەوە هاوڕێیەت���ی 
لەنیوانمان دروس���ت ب���وە و مامەڵەیان 

باشە لەگەڵم«.
سه رباری الیه نه  مادیه كه ى، به اڵم به شێكى 
تر ل���ه  كچ���ان كارى نوێنه رایه تیكردنى 
كۆمپانی���اكان به  ماندوب���ون دادەنێن، 
ئه مه ش وای���ان لێده كات به رده وام نه بن 

و وازی لێبێنن.
خەیاڵ محه مه د، 23 ساڵ، یەکیکە لەو 
کچانەی ماوەیەک ئەم كارەی کردوە. بۆ 
)نەوژین( وتی: »کارەکەم زۆر پێخۆش 
بو و لەگەڵ دوکاندارەکانیش کێشەمان 
نەبو بەڕێ���ز بون، بەاڵم بەهۆی هیالکی 
ماندوبون���ی زۆره وه  ده س���تبه رداری  و 

بوم«.
وتیش���ی: »كاره كه م خ���ۆش بو، به اڵم 
ماندوى ده كردم و لەم ماوەیەی دواییدا 
واهەس���تم کرد ناتوانم وەکو سەرەتا به  
گڕوتی���ن و گرنگیپێدانه وه  بیكه م، بۆیە 

وازم لێهێنا«.
وادیاره  كچانى گه رمی���ان له م كه رته دا 
دا  ك���ه م  له ماوه یه ك���ى  توانیویان���ه  

به اڵم ئایا ئه م كاره ى ئاش���تى تاچه ند 
پش���تگیریی  خێزانه كه یانه وه   له الی���ه ن 

ده كرێت؟
ئاری، برای )ئاش���تی(یه ، له وه اڵمدا بۆ 
)نه وژین( وتى: »هەمیش���ە پشتگیری 
ئەک���ەم و یارمەتی دەدەم لەهەر کارێک 
دا کە خۆی بیەوێ���ت، ئەم کارەش کە 
ئاشتی خوشکم دەیکات شانازیە بۆ من 
و قەت نابم بە رێگر، بەڵکو هانی دەدەم 

بەردەوام بێت«.
کاتی كاركردنى نانەواخانەكه  لە حەوتی 
بەیانی تاوەکو پێنجی ئێوارەیه ، تیایدا 
س���ێ جۆر نان دروست دەکرێت )نانی 
جۆ، نانی گەنم و نانی س���اجی(. وەک 
رۆژانەش���م  دەڵێ���ت: »قازانجی  خۆی 
تاڕادەیەک باش���ه و بەشی بژێوی خۆم 

دەکات«.
وادی���اره  کردن���ەوەی نانەواخانەی���ەک 
که ژنێ���ک بەڕێوەی دەب���ات، له الیه ن 
پێشوازیه كى  ناحیه كه وه   دانیش���توانى 

باشی لێده كرێت.
نانەواخانەكه یه ، بۆ  ش���اناز، كڕیارێكى 
)نەوژین( دەڵێت: »من کە مامۆس���تام 
و دەوامم هەیە بۆیە زۆر قورس دەبو کە 
خۆم نانم بکردایە، بەاڵم ئیستا کە ئەم 
نانەواخانەی���ە کراوەتەوە لێرە بەحازری 

نانەکەم دەبەمەوە«.
وتیشی: »پاکوخاوێنی ئەم نانەواخانەیە 
وایکردوە داواکاری زۆرى له س���ه ر بێت 
و خەڵک���ی ب���ە گەرموگوڕیەکی زۆرەوە 

سەردانیان بکات«.
یاس���ین ک���ە کڕیارێک���ی دیک���ەی ئەو 
نانەواخانەیە، هاوڕایە لەگەڵ )ش���اناز( 
و دەڵێت: »نانه واخانه كه  پاکوخاوێنه و 
خۆیش���ی له مامه ڵه كردن���ى دا بەڕێ���زە 
له گه ڵ كڕی���اره كان دا، بۆی���ە ئێمەش 

بەبەردەوامی نانی ال دەکڕین«

جێپه نجه ى خۆیان دیاری بكه ن و تیایدا 
س���ه ركه وتو بن، ئه مه ش به  گه واهیدانى 
به ڕێوه به رى یه كێك له  كۆمپانیاكان كه  
كچانیان وه كو »مندوب« له الی خۆیان 

دامه زراندوه .
هیوا محه م���ه د، بەڕێوبەری یەکێک لەو 
کۆمپانیایانەی کچ���ان کاری مەندوبیان 
الدەکەن، بۆ )نه وژین( وتی: »كه س���ى 
مەن���دوب ئەبێ���ت چاالکی���ی و الیه نى 
زمانەوانی باشبێت و بتوانێت بەشێوازی 
باش خاوەن دوکان تێبگەیەنێت لەوەی 
م���ادە و كه ره س���ته كان چۆنن و بۆچی 

باش���ن تا پێیان بفرۆش���ێت، مەندوب 
هەیە بەتاک کاردەکات وهه ش���ه  به  کۆ 
)جملە( کاردەکات و موچەشیان بەپێی 
موچەیان  بفرۆشن  تازیاتر  فرۆش���یانە، 

زیاترە«.
لەب���ارەی کاروچاالک���ی ئ���ەو کچانەی 
له الی���ان کاردەک���ەن، هی���وا محه مه د، 
وتی: »لەکارکردن زۆر باشن و چاالکن 
و لییان رازین«. ئاماژه ى به وه ش���كرد 
به رهه مه كانى  س���اغكردنه وه ى  زۆرت���ر 
ئارایش���ت و جوانكارییان س���پاردوه  به  
مندوب���ه  ژنه كان »چونکە ئافرەت زیاتر 

شارەزایە لەم بوارەدا«.
س���ه رباری ئه م رازیبون���ه ش، به اڵم ئه و 
به ڕێوه به ره  پێشیوابو كه  هێشتا كاره كه  
به ته واوى ئاس���ان و ئاسایی نه بوه ته وه  
بۆ كچان، به ڵكو هه ندێك سڵه مینه وه یان 

هه یه .
له وباره وه  وتى: »کچان زۆرجار ئامادە 
نین بگەڕێن و بڕۆن���ە دوکانەکان، بۆیه  
كه م���ن ئ���ه و كچانه ى كه  ل���ه م بواره دا 
كارده كه ن و هێش���تا به هۆی دابونه ریت 
و رێگری كۆمه اڵیه تییه وه  به ته واوى به م 

كاره  رانه هاتون«.

کچان له  کاری 
مندوبی زۆر باش 

و چاالکن

کەسوکارم 
پێیان 

خۆشبو ئەم 
نانەواخانەیەم 

داناوە

کارکردنم بە 
سەربەرزیی 

دائەنەم

فرۆشگایه ک له  که الر که  له رێگه ی مندوبه کانه وه  که ره سته کانی پێده گات
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◘ نه وژین، فاتمه  جومعه  كه ریم
 

 له گه رمیاندا ده یان و بگره  سه دان 
ئافره ت هه ن كه  شۆفێری ده كه ن، 

به اڵم زۆرینه یان ئۆتۆمبیلی تایبه تیان 
پێیه و شۆفێرییان نه كردوه  به پیشه ، 

هه ربۆیه  بونى ژنه  شۆفێری مینی پاس 
و تاكسی، حاڵه تێكى ده گمه نه ، به اڵم 
ژنێك له  كه الر، ئه م حاڵه ته ى كه  له  

خه ون ده چێت، كردوه  به  راستیی .

نه خش���ه  غه ریب، ژنێك���ى ته مه ن 32 
سااڵنى دانیشتوى قه زاى كه الره ، ماوه ى 
زیاتر له  10 س���اڵه  ش���ۆفێریی ده كات، 
ئێستاش مینی پاسێكى هه یه و هاتوچۆ 
به  كچانى خوێندكار ده كات و بۆ زانكۆ 

ده یانگوێزێته وه .
ئه و هه مو رۆژێك ب���ه  گه ڕه ك و ناوچه  
جیاوازه كاندا ده گه ڕێ���ت و نه فه ره كانى 
س���ه رده خات و ده یانگه یه نێت���ه  زانكۆ، 
له وێشه وه  دواى ته واوبونى ده وامه كانیان، 

به ره و ماڵه وه یان ده باته وه .
له دیدارێك���ى رۆژنام���ه ى )نه وژین( دا، 
ئه و ژنه  گه ڕایه وه  س���ه ر س���ه ره تاكانى 

ده ستبه كاربونى وه كو شۆفێر.
ئاماژه ى به وه كرد كه  س���ه ره تا و پێش 
ئه وه ى ببێ���ت به  ش���ۆفێر، به وهۆیه ى 
مناڵه كان���ى نه خ���ۆش بون، خ���ۆی به  
ده یگه یاندنه   تایبه ته كه ی���ان  ئۆتۆمبیله  
قوتابخانه ، دواتر ئه و كاره ى په ره پێداوه و 
كردویه تى به  پیش���ه یه ك كه  بۆ بژێوی 

ژیانى پشتى پێببه ستێت.
وتى: »به هۆی نه خۆشی مناڵه كانمه وه ، 
 ده بوای���ه  هه فت���ه ى جارێك س���ه ردانی 
پزیشكم  بكردایه  كه  له شاری سلیمانی 

ب���و، خۆم ئ���ه م كاره م گرته  ئه س���تۆ، 
له وه ودوا ده س���تم كرد به  گواستنه وه ی 

خوێندكاران و تائێستا به رده وامم«.
ئه و ژنه  به هۆكارى خێزانیی نه یتوانیوه  
له كاتى خۆیدا خوێندن ته واو بكات، به اڵم 
ئه مه  وایلێنه كردوه  ك���ه  چۆك دابدات، 
به ڵكو پاش دابڕانێكى زۆر، گه ڕاوه ته وه  
سه ر خوێندن و هاوشانى خوێندنه كه شى 

له  پیشه كه ى به رده وامه .
وتى: »به هۆی دروس���تكردنی خێزان و 
بونم به دایك، نه متوانی له دوای قۆناغی 
ئاماده ییه وه  به رده وام بم له خوێندن، تا 
دواجار له  س���اڵی 2013 ده ستم كرده وه  
به خوێندن، ئێستا خوێندكارم له  قوناغی 
چواره مى به ش���ی وه رزش له  په یمانگای 

وه رزشی گه رمیان«.
مۆڵەت���ی  بەش���ی  ئامارێک���ی  ل���ە 
ئیدارەی  هاتوچ���ۆی  بەڕێوەبەرایەت���ی 
گەرمیان كه  وێنه ى ده س���ت رۆژنامه ى 
)نه وژین( كه وتوه ، ئاش���كراكراوه  كه  لە 
س���ەره تای دروس���تبونی بەشی مۆڵەت 
لە بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچۆی ئیدارەی 
گەرمیان���ه وه  تاك���و س���ه ره تاى مانگى 
ته م���وزى 2017، )6490( ژن مۆڵەتی 
شۆفێریان وەرگرتوە لە جۆری تایبەت، 
هاوكات )72( ژنیش مۆڵەتی گشتییان 

وه رگرتوه .
سه رباری ئه وه ش، ژماره ى ئه و ژنانه ى 
ك���ه  مۆڵه ته كه ی���ان به كارده هێن���ن بۆ 
پیشه و وه كو س���ه رچاوه ى بژێویی، زۆر 

كه م و ده گمه نن.
نه خشه ، ئاماژه ى به وه كرد كه  له  ساڵی 
2007 ه وه  مۆڵه تی گش���تیی شۆفێریی 
تائێس���تا  له وكات���ه وه   ده رهێن���اوه ، 
ئۆتۆمبیل،  لێخوڕین���ی  ل���ه   به رده وامه  

◘ نه وژین،
زریان محه مه د - جوانه  جه لیل

رادیۆى كازیوه ، رادیۆیه كى لۆكاڵى 
)ناوخۆى(یه ، بۆماوه ى زیاتر له  چوار 

ساڵه  له  سنورى ئیداره ى گه رمیان 
په خش ده كات، ئه وه ى ئه م رادیۆیه  

جیا ده كاته وه  له  رادیۆیه كانى 
ترى گه رمیان ئه وه یه  كه  هه مو 

كارمه نده كانى ئافره تن.

رادیۆى كازیوه  له  )1-9-2013( ده ستى 
به  په خش ك���ردوه ، رادیۆكه  زمانحاڵی  
لق���ى 22ى گه رمیانى پارتى دیموكراتى 
دڵخۆش���ن  كه   كوردس���تانه له وه ده كه ن 

به كاركردنیان له م ده زگایه .
ئ���اوات ئه حمه د، )27( س���اڵ، بێژه ره  
له  رادیۆكه ، س���ه باره ت به  كاركردنى له  
رادیۆى كازیوه  ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: 

»وه ك دوه م ئافره ت له  ساڵى )2013( 
كارم ك���ردوه  لێره ، یه كه م وێس���تگه ى 
كاركردن���ى راگه یاندنیش���مه ، به  حه زى 
خۆم هاتم���ه  بواره ك���ه وه  و هه تاوه كو 

ئێستاش به رده وامم«.
وتیش���ى: من س���ه ره ڕاى ئه وه ى له گه ڵ 
ده س���ت كردن���م ب���ه  كارى راگه یاندن 
خوێندكار بوم، به اڵم هه ر به رده وام بوم 
و هاوس���ه نگیم له  نێوان هه ردوكیان به  

باشى راگرت.
زۆرج���ار باس���له وه ده كرێت كاركردن له  
ده زگایه كى حزبى و پابه ندبون به  یاساو 
رێس���اكانى ئه و حیزبه  سه خت ده بێت، 
كارمه ندانى رادی���ۆی كازیوه  له وباره وه  

چی ده ڵێن؟
ش���ه یما مه حمود، )19( ساڵ، بێژه ره  
له  رادیۆكه ، ب���ۆ )نه وژین( وتى: »من 
ل���ه  ته مه نى )14( س���اڵیه وه  هاتومه ته  
نێ���و دونیاى راگه یاندنه وه  و له  چه ندین 

ده زگا كارم كردوه و تاوه كو ئێس���تاش 
به رده وامم و كۆتا وێستگه ش���م رادیۆى 

كازیوه یه «.
ئاماژه ى به وه ش���كرد: ئه گه رچى كازیوه  
رادیۆیه ك���ى حزبیه ، به اڵم ئاس���وده یم 
لێره  و باشى به رێوه به ره كه م كه وا  هیچ 
كات وه ك به رێوه ب���ه ر مامه ڵه ى له گه ڵ 
نه كردوی���ن، به ڵك���و وه ك ه���اورێ بوه  
له گه ڵم���ان و كاركردنمان به  ده س���ته  

جه معى وایكردوه  لێره  به رده وام بم.
داخراوى كۆمه ڵگه  و زاڵبونى دابونه ریت 
به س���ه ر خێزانه كاندا خه ونى زۆرێك له  
كچان���ى له گۆڕناوه ، به اڵم به ش���ێك له  
كچان ئه و نه ریته یان تێكش���كاندوه  و له  
ته مه نێكى زۆر كه مدا رویان له  راگه یاندن 

كردوه .
ش���ۆخان رۆسته م، )25( ساڵ، بێژه رى 
رادیۆى كازیوه یه ، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»س���ه ره تاى ده س���تپێكردنى كارم بۆ 

ماوه ى نزیكى دو ساڵ لێره  كارم كردوه ، 
ب���ه اڵم دواتر ب���ه  ه���ۆكارى تایبه ت بۆ 
ماوه یه ك دابرام، ئیستاش گه ڕاومه ته وه  
و ده ستم به  كارى راگه یاندن كردوه ته وه  

هه ر له  كازیوه «.
بون���ى  به ه���ۆى  باسیله وه ش���كرد: 
ئاس���وده یم لێره  و حه زى خۆم و باشى 
به رێوه به ره كه م و دڵخۆشیم له گه ڵ ئه م 
هاورێیانه ى ئێس���تا پێكه وه  كارده كه ین 
وایكرد دیس���ان بێمه وه  ئێره و درێژه  به  

كارى راگه یاندنم بده م.
به شێكى زۆر له و كچانه ى ئاره زوى كارى 
راگه یاندن ده كه ن و توانایه كى باش���یان 
هه ی���ه  له و بواره دا، به هۆى پش���تگیرى 
ئاره زوه یان  ئه و  خێزانه كانیان  نه كردنى 
له بار ده به ن، ب���ه اڵم كچانى كارمه ندى 
رادی���ۆى كازی���وه  به ه���ۆى پاڵپش���تى 
خێزانه كانیانه وه  به  خ���ه ون و خولیاى 

خۆیان گه شتون.

رادیۆیهكلهگهرمیانسهرجهمكارمهندهكانىئافرهتن

ژنهشۆفێرێكىمینیپاسلهكهالر

ئاشنا یوسف، )23( ساڵ، مۆنتێره  له  
رادیۆى كازی���وه ، وتى: »من بۆ ماوه ى 
)3( مانگ���ه  لێره  ده س���ت به كار بوم و 
به  ح���ه ز و خولیاى خۆم و پاڵپش���تى 
خێزانه كه م هاتومه ته  نێو بواره كه وه «.

وتیشى: ئه گه ر چى ئه و بڕه  پاره یه ى له  
به رامب���ه ر كاركردنمان لێره  وه ریده گرین 
پێداویس���تیه كانى  دابینكردنى  به ش���ى 
ژیانم���ان ن���اكات، به اڵم ئه گ���ه ر هیچ 
داهاتێكیش وه ر نه گرم لێره  ئاماده م هه ر 
به رده وام بم، چونكه  دونیاى راگه یاندن 

ئاره زوى مناڵى منه .
مامه ڵه كردنى  باش���ى  باسیله وه شكرد: 
به رێوه به ره كه م و بونى ئاس���وده یم لێره  
هێنده ى ت���ر دونی���اى راگه یاندنى له ال 

جوانتر كردوم.
پێچه وان���ه ى ئه و بی���رو بۆچونانه ى كه  
پێی���ان وای���ه  ئافرت له  ژێر س���ێبه رى 
پیاوێك نه بێت ناتوانێ سه ركه وتو بێت، 
ب���ه اڵم به رێوه به رى كازی���وه  پێى وایه  
پێویسته  ئافره ت نه ك ده ستى بگیرێت 

به ڵكو رۆڵى پێبدرێت.
رادیۆى  به رێوه ب���ه رى  عه ل���ى،  كاروان 
كازی���وه ، بۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: »من 
وه ك خ���ۆم زۆر ب���ڕوام ب���ه  توان���ا و 
لێهاتوی���ى ئافره ت هه ی���ه ، پێچه وانه ى 
ئه و بیرو باوه ڕه م ك���ه  ده ڵێن ئافره تى 
كورد پێویس���ته  ده س���تى بگیرێت، من 
ده ڵێم ئافره ت ده س���تى نه گیرێت به ڵكو 
رۆڵ���ى پێبدرێت، بۆی���ه  ئافره تى ئێمه  

به تواناترین ئافره تن له  دونیادا«.

سه ره تا به  ئۆتۆمبیلی تایبه ت و پاشان 
ب���ه  ئۆتۆمبیلی مینی پ���اس، ئاماژه ی 
ئۆتومبێلی  كه  له وه و پێش  به وه ش���كرد 

گه وره ی لێخوڕیوه .
به رده وام ژنان كه ده یانه وێت ده س���ت به  
ئیش���ێك بكه ن، زیاتر له  ره خنه و قسه و 
توانج���ی خه ڵكى، خه م���ی ئه وه یانه  كه  
تاچه ن���د له ماڵه وه و له نێ���و خێزانه كه ى 
خۆیاندا پش���تگیرییان ده كرێت. ئایا بۆ 

نه خشه  حاڵه ته كه  چۆن بوه ؟
وتى: »من به پێچه وانه وه  خێزانه كه م زۆر 
هاوكارم بون، به تایبه ت هاوس���ه ره كه م، 
ئه و ل���ه  كاره كه م وخوێندنه كه م و هه مو 
قۆناغ و بارێكى تری ژیانمدا پاڵپشتێكى 

مه زن و هاوكارێكى باشمه «.
به گش���تى وا له  ش���ۆفێریی ده ڕوانرێت 
كه  پیش���ه یه كى پیاوانه و پڕ كێش���ه یه ، 
ره نگه  هه ر ئه مه ش بێت وایكردوه  ژنان 
خۆیانى له  قه ره  نه ده ن، به اڵم نه خش���ه  

به پێچه وانه وه  له  پیشه كه  ده ڕوانێت.
وتى: »تائێس���تا روب���ه روی گرفتێكى 

ه���ه ر  قس���ه   نه بومه ت���ه وه ،  ئه وت���ۆ 
ده كرێ���ت و ك���راوه ، به اڵم م���ن گوێی 
پێناده م و  به رده وامم له  پیش���ه كه م«. 
به جه ختكردنیش���ه وه  وتى: »پیشه كه ی 
من بۆ پیاوان و ئافره تانیشه ، چونكه  بۆ 

هه ردوال پێویسته«.

ئاماژه ى به وه ش���كرد نه ك هه ر س���وره  
له سه ر كاره كه ى، به ڵكو ده یه وێت گه شه و 
په ره ى پێبدات . به  باوه ڕبه خۆبونیشه وه  
وت���ى: »م���رۆڤ ئه گ���ه ر هه وڵبدات و 
مكوڕ بێ���ت، ده توانێت ب���گات به وه ى 

ده یه وێت«.

با ئافره ت ده ستى 
نه گیرێت، به ڵكو 
رۆڵى پێبدرێت

مرۆڤ ئه گه ر 
هه وڵبدات، ده توانێت 

بگات به وه ى 
ده یه وێت
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◘ نه وژین

له ماوه ى ساڵی رابردودا، ستافێك 
له  كچانى گه رمیان به شدار بون له  
ده رچواندنى 12 ژماره ى رۆژنامه ى 
)نه وژین( وه كو تاكه  باڵوكراوه ى 
تایبه تمه ند به  پرسه كانى ژنان له  

سنورى گه رمیان.

ئه م كچانه  چی له  باره ى ئه زمونى خۆیان 
و رۆژنامه ك���ه وه  ده ڵێن؟ ئ���ه م پرۆژه یه  
چی بۆ س���ه ربار كردون و چى زیاتری 
خستوه ته  س���ه ر ژیانیان؟ سه ره تاكانى 
خۆی���ان چۆن ده گێڕن���ه وه و هیوایان بۆ 

ئاینده ى رۆژنامه كه  چییه ؟
له خواره وه  هه ریه كه  له و كچانه ، به چه ند 
په ره گرافێك، هه ست و بۆچونى خۆیان 

له باره ى )نه وژین(ه وه  ده خه نه  رو.

)نهوژین(لهزاریستافهكهیهوه

سه رگوڵ خه لیل:
نه وژین، سه ره تایه كى جیاواز بو

نەوژی���ن، دەس���تپێکی ژیانێکی نوێ و 
جیاواز بو من. هاتنە نێو دنیای راگەیاندن 
و دەس���تبەکاربونم ل���ە بوارەک���ەدا کە 
لەماوەی 1 ساڵی کارکردنمدا کەسانێکی 
زۆرم ناس���ی، کە خۆی جیاوازیەکی زۆر 

بو بۆم.  
کارەکان���ی  خوێندنەکەم���دا  لەپ���اڵ 
خۆم���م وەک رۆژنامه نوس���ێكى نەوژین 
به خۆش���حاڵیه وه  به جێهێناوه . تازەترین 
ئەرک له م رۆژنامه دا کە بە من سپێردرا، 
سەرپەرش���تیکردنی ئ���ه م ژماره ی���ه ى 
ب���و، كه له س���اڵی دوه مه وه   رۆژنامه كه  
بڕیارمان���داوه  هه ر مانگ���ه و یه كێك له  
ستافه كه ى نه وژین، سه رپه رشتی كاره كان 
ب���كات. ئه گه رچ���ی سه رپه رش���تیاریی 
رۆژنامەکە بەرپرسیارێتیەکی گەورە بو، 

بەاڵم چێژی تایبەتی خۆی هەبو. 
زۆر سوپاس���ی باوکم و مامۆس���تاکانم 
دەکەم کە هاوکار و پاڵپش���تی من بون 

لە کارەکانمدا.

شۆخان حەمەساڵەح سلێمان:
س���ەرکەوتنەکانی  پەیامی  )نەوژی���ن( 

ژنانی ناوچەکەیه 

بەش���داری کردن���م لە راهێنان���ەکان و 
دەس���تبەکاربونی رۆژنامەی )نەوژین(، 
س���ەرەتای هەڵهاتن���ی رۆژی ئامانج و 
هاتنەدی حەزى كارکردنم بوە لە بوارى 

راگەیاندن.
کێشە  خس���تنەڕوی  پەیامی  )نەوژین( 
و س���ەرکەوتنەکانی کچ���ان و ژنان���ی 
لەناوچەک���ە و پیش���اندانی بەکۆمەڵگە 
هەڵگرتوە، هەروەها دەرخس���تنی توانا 

شاراوەکانیشە.
ئەمەوێ���ت بڵێم )نەوژی���ن( پێی وتین 

چەندە کچان لەم ناوچەیە حەزو ویستی 
کاری راگەیاندیان هەیە ئه گەر دەرفەت 

و هەلیان پێ بدرێت.
ئه گەر هەس���تی ئارامی و خۆشی نەبێت 
ناتوانی���ت کاربکەی���ت، )نەوژین( ئەو 
هەس���تەى دابین کردوە، بەئومێدم ئەم 
کاروانە ب���ەردەوام بێت و چەندین کچی 
و ژن���ی دی پێبگەیەنێت لەبوارەکەدا و 
ببێتە س���ەکۆی دەنگ و رەنگ و بیروڕا 

جیاوازەکان لەنێو ژندا.
سوپاس بۆ هەمو خوێنەر و رەخنەگرانی 

)نەوژین(.

په یام له تیف:
په ن���گ خواردوه كانى  )نه وژین( خولیا 

كچانى هێنایه  دى

ژینۆ عه لی:
هەمو وشەیەکی )نەوژین( خەم و ئاواتی 

کچێکی لەخۆ گرتوە

کارکردن لە رۆژنامەیەک کە تایبەت بو 
بە پرسەکانی ژنان، بۆ من کارئاسانیەک 
ب���و کە بتوانم لەخەم و ئازار و کۆژان و 
بەهرەو توانای ژنانی گەرمیان تێبگەم، 
هەر )نەوژین( بو وایکرد ئێمە هەست بە 
بونی خۆمان بکەین و بە هەمو خەڵکی 
بڵێی���ن بەڵێ ئێمەش ئەتوانین، ئێمەش 
ب���ە بەهرەین، ئێم���ەش توانا و هێزمان 

هەیە.
هەمو وشەیەکی نوس���راو لە )نەوژین(
دا خ���ەم و ئاواتی کچێکی لەخۆ گرتوە 
کە رۆژێک ل���ە رۆژان هیواخواز بوە لە 
رێ���ی رۆژنامه كه وه  دانە بە دانەی ئاواتە 
دێرینەکانی بکاتە وش���ە و بیانگەیەنێتە 

گوێی هەموان.

نوس���راوەکانی س���ەر پەڕەکان���ی ئه م 
رۆژنامه ی���ه ، تەنها ریزکردنی رس���تە و 
وش���ە نین، بەڵکو هەڵگری دەیان خەم 
و ئ���اوات و ئومێدن کە لە ناخی کچانی 
بەرتەسکترین دەڤەرەکانەوە  لە  یەکێک 
هەڵدەقوڵێت، ئەوان چاویان لە )نەوژین(
ە کە ئومێدەکانیان گەش���ە پێ بدات و 

زیندوی بکاتەوە.

زریان محه مه د:
)نه وژی���ن( دەربڕی ناخی ئ���ەو ژنانەیه  

لەمافەکانیان بێبەش کراون

نەوژی���ن س���ەرەتای ئاش���نابونم بو بە 
تەواوی ئەو مافان���ەی ژنان کە زۆرێک 

لەژنانی شارەکەم لێی بێبەشن.
لەئێستاشدا ساڵێک تێپەڕ دەبێت بەسەر 
)نەوژی���ن(دا، ت���ەواوی ئەو ه���ەواڵ و 
راپۆرت و فیچەرانەی کە لە رۆژنامه كه دا 
ئامادە کراوە، دەربڕی ناخی ئەو ژنانەیە 
ک���ە بەه���رەو توانای���ەک لەوجودیاندا 
هەبوە، بەاڵم بوارێكیان ش���ک نەبردوە 

بۆ خستنەڕوی بەهرەکانیان.
یاخ���ود دەربڕی ناخی ئ���ەو ژنانەی کە 
توندوتیژیان  لەج���ۆرەکان  بەجۆرێ���ک 
لەمافەکانیان  یاخ���ود  کراوە،  بەرامبەر 
بێبەش کراون و تائێس���تەش لەتەواوی 

ماف و ئازادیەکانیان بێ ئاگان.
هەر بۆیە )نەوژین( منی زیاتر پەیوەست 
زیاتریش  ژنان���ەوەو  بەمافەکانی  ک���رد 
خۆی خزاندوه ته وه  نێ���و ژیان و كار و 

ئامانجه كانمەوە.

رۆژان عه زیز:
له  )نەوژین(ه وه  شتى زیاتر فێر دەبیت

)نەوژین(، سەرەتایەکی نوێ بو بۆمن، 
پێش���تر بیرم ل���ێ نەکردبویەوه  کە لەم 
ب���وارەدا کاربکەم، ب���ەاڵم دوای ئەوەی 
لەخولێک دا بەش���داریم کرد و تێکەڵی 
کارەکە بوم، توانیم ده س���تم هه بێت له  
پیشاندانى چه ندین چیرۆكى نه یستراوى 

ژنانى ده ڤه ره كه م.
)نەوژی���ن(،  س���تافی  بەپش���تیوانی 
بەدڵنیاییەوە بیرفراوان دەبیت و ش���تى 
زیاتر فێر دەبیت، ئ���ه م پرۆژه یه  فێرت 
دەکات چ���ۆن کێش���ەکان بدۆزیتەوە و 
هەوڵی چارەس���ەرکردنی بدرێت، فێری 
هاوڕییەت���ی ویەکترقوبوڵکردن و کاری 

بەکۆمەڵ و هاوبه شى کردین.
به هۆی )نه وژین(ه وه  زۆر كه سمان ناسی، 
ئاشنا بوین به  زۆر خه م و کێشه و پرس 
و باب���ه ت، له گه ڵ ئه وه ش���دا پڕ ئومێد 
بوین به  زۆر چیرۆكى سه ركه وتنى ژنان، 
بەهی���وای ئه وه م پرۆژه كه مان بۆ داهاتو  
ب���ه رده وام بێت و به ره وپێش���ه وه چونى 
زیاتر به خۆیه وه  ببینێت و هه میشه  وه ک 

شوێنی ئومێد بمێنێته وه .

سوزان خه لیل:
)نەوژین( ژیانێكى نوێ بو بۆ ئێمه 

کاری  دەس���تپێکی  )نەوژی���ن( 
رۆژنامه وانیی من بو. له  دەس���تپێک دا 
ئه زمونێكى جیاواز ب���و بۆ من، چونکە 
پێ���ش )نەوژی���ن( لە هی���چ جێگایەک 
کاری راگەیاندن���م نەکردبو، بەاڵم دوای 
ماوەیەکی کەم توانیم ئەزمونێکی باشی 
رۆژنامەوانی بەدەس���ت بهێنم و پەرە بە 
کارەک���ەم بدەم، چونک���ە کارێکی زۆر 

خۆشبو بەالمەوە. 
)نەوژی���ن( وای لێ کردین هەس���ت بە 
زۆر ش���ت بکەین،  س���تافی )نەوژین( 
پاڵپشتیکەرێکی زۆر گەورەی من بون.

 ئ���ەم کارە رەنگە لە ناوچەی گەرمیان 
کەمێ���ک ئەس���تەم بێ���ت، چونکە لەم 
کۆمەڵگای���ەدا كاتێك كچ���ان لە بواری 
راگەیاندندا کار دەکەن، روبه ڕوى قس���ە 
و توانج دەبنەوە، بەاڵم ئێمەی س���تافی 
)نەوژین( بێ گوێدانە ئه و قس���انە، هەر 

بەردەوامین.

جوانه  جه لیل:
تاکە زمانحاڵ و هیوای ژنانی گەرمیانە

)نەوژین( پ���ردی گەیش���تن بەخولیاو 
ئارەزوی س���ەدان کچی ئەم شارەیە کە 
بەهۆی نەبونی زمانحاڵێک نەیانتوانیوە 
خەم و ئازارەکانیان لەس���ەر پەڕەیەک 

هەڵڕێژن.
هەڵگری  بۆت���ە  )نەوژین(  لەئێس���تادا 
خەمەکانیان و بوارێك بۆ خس���تنە روی 
تواناکانی���ان، كه  هی���چ نەبێت دەتوانن 
بەه���رەو تواناکانی���ان لەکونجی ماڵەوە 
بهێنن���ە دەرەوە و دڵۆپێ���ک لەدەریای 

خەمەکانیان به م رۆژنامه یه  بسپێرن.
)نەوژی���ن( ده رفه ت���ى کاری لەب���واری 
راگەیان���دن و ئاش���ناکردن بەمافەکانی 
ژن���ان و من���ااڵن بۆ چەندی���ن ئافرەتی 
ئەم شارە ره خس���اند، کەپێشتر تەنیا 
چەند ئافرەتیک���ی دیارکراو هەبون لەو 
بوارەدا، بەاڵم )نەوژین( رێگەی تاریکی 
بۆ دەیان ئافرەت���ی تر روناک کردەوەو 
و هێنانی���ه  نێو کای���ەی راگەیاندنەوە و 
نه ک هه ر ئه وه ش به ڵکو توانی په ره  به  
تواناکانیان بدات و ببن به  رۆژنامه وانی 

فیعلیی.

سازان مسته فا:
نه وژين = ئومێد

»خولێک���ی رۆژنامەوانی رادیۆی دەنگ 
بەهاوکاری رێکخ���راوی NED«، ئەمە 
ده روازه ى ناساندنی من بوو بە دونیای 

رۆژنامەوانی و کاری راگەیاندن.
دوابەدوای خولەکە ئەو حەز و توانایەی 
هەمبو بۆ کارەکە ب���رەوم پێدا، رەنگە 
ئەم���ە ئاس���ان نەبێت کاتێ���ک کچێک 
لەناوچەی���ەک وەک کۆمەڵگای داخراوی 
ئێم���ە بێتە مەیدان���ی راگەیاندن، بەاڵم 
ئەوە تەنها ئیرادەو توانا و س���ەلماندی 
خودی خۆتە ئەم���ە دێنێتە بەرهەم کە 
م���ن ئەمڕۆ لێردا کاردەکەم و بەردەوامم 
یان تۆی���ەک کە دەتەوێ ئازایەنە بێیتە 

مەیدانه كه وه .
بە ئومێدەوە دەس���تمان پێکردوەو هه ر 

به ئومێدیشه وه  بەردەوام دەبین.

ئاال عه زیز:
هەنگاوێکی بچوک و ئەزمونێکی گەورە

بچوک���ەوە  لەهەنگاوێک���ی  )نەوژی���ن( 
ئەزمونێکی گەورەی فێرکردم، هۆکارێک 
ب���و بۆ زیاتر برەودان ب���ە تواناکانمان، 
به تایبه ت كه  ئێمه  پێش���تر ئه زمونێكى 

وه ها كارى رۆژنامه وانیمان نه بو.
فێری کردم هەس���ت بە بەرپرسیارێتی 
بک���ەم بەرامب���ەر ئەو ئەرکان���ەی پێم 

دەسپێردرێت.
س���ەرکەوتنی )نەوژی���ن( فێریکردی���ن 
لەهەوڵدان نەوەس���تین و بەردەوام بین 
ب���ەرەو هەن���گاوی گەورەتر و رۆش���تن 

بەرەو سەرکەوتنی زیاتر. په یام جه مال:
نه وژی���ن به دیهێن���ه رى خەونی چەندین 

كچى گەرمیانە 

)نەوژی���ن( ئ���ەو مانگنامەی���ەی  ك���ه 
سەرکەوتن و بوێری و خەم و کێشەکانی 
ئافرەتان���ی س���نوری گەرمیانی له خۆ 
گرت���وە. به دیهێن���ه رى خەونی چەندین 
كچى ناوچ���ەی  گەرمیانە ل���ە  بوارى  
ڕۆژنامەوانیدا كه توانیویانه بەشێک له و 
چیرۆک و كیش���ه و راستیانە بخەنە رو 

کە رویان داوە.
)نەوژی���ن( ده رفه ت���ى ئ���ه وه ى پێدام 
كه بتوان���م ئه و خه ون و ئ���اره زوه ى له  
ب���وارى رۆژنامه وانی���ی دا هه مه ، به دیی 
بێن���م و پ���ه ره ى پێب���ده م، ه���ه روه ك 
ده سته یه ك له  كچانى دڵسۆز و خه مخۆر 
بناسم و پێكه وه  به شدار بین له  پرۆژه  و 
هه وڵێك بۆ به ره وپێشه وه بردنى ره وشى 

ژنان له م ناوچه یه .

خه ونى چه ندین كچى گه رمیان، كاركردنه  
له بوارى راگه یان���دن و روژنامه وانى، كه  
ره نگه  ئ���ه و ده رفه ته  كه م بڕه خس���ێت 
به هۆى كه م���ى ده زگاى راگه یاندن، یان 
ئه وانه شى كه هه ن زیاتر حزبین و ره نگه  
هه ندێك له كچان حه ز نه كه ن كارى تێدا 

بكه ن.
ب���ه اڵم ده رچواندن���ى )نه وژین( خه ونى 
م���ن و ده یان كچى ترى هینایه  دى، كه  
هه مومان پێش���تر كارى روژنامه وانیمان 

نه كردبو.
به  پراكتیك كاركردن���ى كچان له بوارى 
كارى رۆژنامه وانى و به مه یدانى كاركردن 
له و بواره دا، ئاماده كردنى ده یان راپۆرت 
و بابه ت ل���ه  روژنامه كه دا له رێگه ى ئه م 
كچانه وه ، ده رخه رى ئه و راستیه یه  كچان 
حه زیكى  زۆری���ان بۆ كاركردن هه یه  و 
)نه وژین(ی���ش ویس���ت و خولیا په نگ 

خواردوه كانى ئه وانى هێنایه  دى.
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بهمرێگایانهپهروهردهیهكىدروستىمناڵهكهتبكه
◘ نه وژین

به رده وام یه كێك له  خه مه  گه وره و 
سه ره كیه كانى دایك و باوك، 

په روه رده كردنێكى دروستى مناڵه ، بۆ 
ئه وه ى له  بانه رۆژ دا وه كو كه سێكى 

سه ركه وتو و خاوه ن كه سایه تى 
ده ربكه وێت و كه مترین كێشه  روبه ڕوى 
خۆی و خێزانه كه یشی بكاته وه . به اڵم 
پرسیار ئه وه یه  چی بكرێت بۆ ئه وه ى 
ره نگرێژى بۆ په روه رده یه كى دروستى 

مناڵه كانمان بكه ین؟

ل���ه م بابه ت���ه دا ك���ه  ل���ه  وێبس���ایتی 
وه رمانگێ���ڕاوه ،   )almrsal.com.(
10 بنه م���اى گرن���گ و پێویس���ت ل���ه  
په روه رده یه كى دروستى مناڵ ده خه ینه  

رو.

1. گرتنه به رى هاوسه نگیی 
هه ندێك دای���ك و باوك واده زانن ئه گه ر 
توند بن له گه ڵ مناڵه كانیان و به رده وام 
ده ستیان به سه ر سه ریانه وه  بێت، ئه وا 
مناڵه كه یان باش و په روه رده  دروس���ت 
ده بێ���ت، به اڵم ئه م بۆچونه  نه ك وانیه ، 
به ڵكو هه ڵه ی���ه ، چونكه  ئه مه  واده كات 
مناڵ زۆرجار چاوقایم ده ربچێت و رێزى 
هیچ بنه ما و بابه تێك نه گرێت و الساریی 

بكات.
باشترین رێگه ، گرتنه به رى هاوسه نگییه . 
به ومانایه ى له یه ك كاتدا دایكان و باوكان 
نه رم و توند بن »توند نه ك توندوتیژ«. 
به و واتایه ى ئازادی���ی له هه ندێك بواردا 
پێبدرێت و له هه ندێ���ك بواری دیكه ش 

دیسپلینی بۆ دابینرێت.

2. پێش مناڵ ئاگاداری خۆتان بن
پێویس���ته  دایك و ب���اوك پێش ئه وه ى 

ئاگایان ل���ه  ره فتارى مناڵه كانیان بێت، 
ئاگایان له  ره فتارى خۆیان بێت، چونكه  
ئ���ه وان وه كو ئاوێنه یه كن ب���ۆ مناڵ كه  

خۆی تێدا ده بینێته وه .

3. رێزگرتنى نێوان دایك و باوك
به وپێیه ى دایك و باوك پێشه نگى مناڵن، 
بۆیه  ده بێت به رده وام رێزی نێوان خۆیان 
بپارێزن به تایبه تى له كاتى بونى كێشه و 
ناكۆكی نێوانیان. ده بێت دور بكه ونه وه  
برینداركه ر  ده سته واژه ى  له به كارهێنانى 
و نه شیاو، بۆئه وه ى مناڵه كه ش هه ست 
ب���ه  نائارامیی ن���ه كات و رێزى دایك و 

باوك له ده ست نه دات.

4. رێزگرتن���ى مناڵ له به رامبه ر خه ڵكى 
دا

یه كێك له  هه ڵ���ه  باوه كان كه  دایكان و 
باوكان ده یكه ن، باسكردنى خراپیه كانى 
له به رده م  شاندنه وه یه تى  و  مناڵه كه یان 
كه سانى تر، ئه مه ش واده كات ئه و مناڵه  
هه س���ت به  شه رمه زاریی بكات، به مه ش 

كه سایه تى خۆی له ده ست ده دات.
بۆیه  هه رگی���ز مناڵه كه ت له پێش چاوى 
خه ڵكى دا ئیتر ئه و خه ڵكه  خزم و كه س 

بن یان نا، لۆمه و سه رزه نشت مه كه .

5. پێزانین و پاداشتكردن
گرنگ���ه  من���اڵ ناوه ن���او پێزانین���ی بۆ 
ده رببڕێ���ت و خه اڵت بكرێ���ت، ئیتر چ 
به هۆی س���ه ركه وتنێكه وه  بێت له  بوارى 
پ���ه روه رده ، ی���ان به ه���ۆی ره فتارێكى 
باش���ه وه ، بۆئ���ه وه ى ئ���ه م رێچك���ه ى 
سه ركه وتن و ره فتار باشییه  به رنه دات و 

هانى بدات به رده وام بێت له سه ریان.

6. راهاتن به  گفتوگۆ و باوه ڕپێهێنان
ب���ه رده وام هه وڵب���ده  گفتوگ���ۆ له گه ڵ 

مناڵه كه ت دا بكه و رای خۆتى به سه ردا 
فه رز مه ك���ه ، به ڵكو له بری فه رز كردن، 
هه وڵبده  قه ناعه تى پێبێنیت. هیچ كات 
هه وڵ مه ده  به توندوتیژی و دیكتاتۆری 
خ���ۆت بس���ه لمێنى، به ڵك���و هه وڵبده  
قه ناعه ت به  مناڵه كه ت بێنى له  رێگه ى 

گفتوگۆ و به ڵگه و قسه ى قایلكه ره وه .

7. ئازادیی
ب���ه رده وام دایكان و باوكان س���ڵ له م 
وش���ه یه  ده كه ن���ه وه ، وایان پێخۆش���ه  
مناڵ ه���ه ر له ژێر ركێفی خۆیاندا بێت و 
هه ندێكجاریش به هانه  دێننه وه  كه  منااڵن 
بونه وه رێك نین ئازادییان پێبدرێت هه ر 

له  ئێستاوه .
به اڵم ئه م بۆچونه  هه ڵه یه ، چونكه  مناڵ 
وه ك ه���ه ر بونه وه رێكى تر، پێویس���تی 
به  بوارێك له  ئازادیی هه یه ، به تایبه تى 

ئازادیی له  هه ڵبژاردنى: هاوڕێ، جۆری 
یاری���ی، ئاره زوه كان���ى، جلوب���ه رگ و 

...هتد.

8. دیاریكردنى سنور
زۆر گرنگ���ه  مناڵ ه���ه ر له مناڵیه وه  به  
بنه ما گرنگه كان رابهێنرێت و سنوره كانى 
پیشان بدرێت و بۆی ده وباره  بكرێته وه ، 
بۆ ئه وه ى مناڵ ئه و سنورانه  نه به زێنێت 
كه  ه���ه م ل���ه روى په روه رده یی و هه م 
ل���ه روى كۆمه اڵیه تی���ی و خێزانیی���ه وه  

به زاندنى خراپه .

9. هاوڕێی مناڵه كه ت به 
زۆرگرنگ���ه  له ب���ری ئ���ه وه ى دای���ك و 
ب���اوك وابیانه وێ���ت كه  بااڵده س���ت بن 
به س���ه ر مناڵه كه یاندا، هاوڕێی بن. ئه م 
هاوڕێیه تیی���ه  جۆرێك ل���ه  ئارامیی به  

مناڵه كه  ده به خشێت و واده كات له كاتى 
بونى هه ر كێش���ه و خ���ه م و گرفتێك، 
ده گه ڕێته وه  الی دایك و باوك و راوێژیان 

پێده كات.

10. خۆشه ویستیی پێبده 
زۆرج���ار دایكان و باوكان خۆیان به دور 
و  له پێدان���ى خۆشه ویس���تى  ده گ���رن 
ده ربڕینی ب���ۆ مناڵه كه یان، كه  ئه مه ش 
هه ڵه یه . چونك���ه  ده بێت دایك و باوك 
خۆشه ویس���تی خۆیان ب���ۆ مناڵه كه یان 
بخه ن���ه  رو، ئه م���ه ش ب���ه  ره فتار نه ك 
به  گوفت���ار، واتا مناڵه كه  هه س���ت به  
خۆشه ویس���تییان ب���كات. ئه م خاڵه ش 
ده بێته  هۆی گه رموگوڕ بونى په یوه ندی 
نێوان مناڵ و دایك و باوكی و هه روه ها 
هه س���تكردن به  ئارامیی و خۆشه ویست 

بونى خێزانه كه ى.

◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل*

»ترسام وه كو دوزخورماتومان 
به سه ربێته وه «، ئه مه  وه اڵمى مناڵێكى 

پێنج سااڵنه  كاتێك لێم پرسى: 
بۆچى له ده نگى تۆپ و هاوه نه كان 
ترساى؟ ئه و ئه گه رچی هه وڵیشی 

بدایه ، به اڵم نه یده توانى ئه و ترس و 
بیمه ى له دڵیایه تى، له به رامبه ر شه ڕ و 

ئاواره بون بشارێته وه .

منااڵن���ى خورماتو، ره نگه  زیاتر له هه مو 
ك���ه س، قوربانی ئ���ه و ئاڵۆزیانه  بن كه  
مانگى  ناوه ڕاس���تى  ل���ه   قه زاكه یان���ى 
ئه وان  گرته وه .  ئه مس���اڵدا  ئۆكتۆبه رى 
س���ه رباری ئ���ه وه ى ئاواره ی���ی له زێد و 
ژیانى ئاسایی خۆیانى دابڕیون، هاوكات 

به هۆى ش���ه ڕو ئاڵۆزییه كانه وه  ترس  و 
دڵه ڕاوكێیه كى زۆریان ال دروس���ت بوه، 
ئه مه  س���ه رباری نه خۆش���ی و نه بونى 

پێداویستی ژیانیان.
شه پۆل ش���اكر،5 س���اڵ، به  به رائه تى 
منااڵنه ى خۆیه وه ، باسی له  به ره به یانێكى 
ئاواره یی خۆیان ك���رد »به یانى له خه و 
هه ستام له گه ڵ دایكم نان  و چام خوارد 
 و دواتر له خێمه كه  هاتمه  ده ره وه  له گه ڵ 
هاوڕێكانم ی���ارى خه تخه تێنمان ده كرد، 
له ناكاو گوێمان له زرمه ى تۆپ بو، بو به  
به جێهێشت و  یارییه كه م  خێرا  دوكه اڵن، 

رامكرد باوه شم به دایكمدا كرد«.
ئه و ده نگه  یه كه مجار نییه  ده یبیستێت، 
به ڵكو ده نگێكه  هه ركاتێك ده یبیستێت، 
ئاواره ی���ی و ت���رس و هه ڵهاتن���ى بیر 
دێنێته وه . وت���ى: »ده نگه كه  وه كو ئه و 

رۆژه  ب���و كه  له  دوز رامانكرد، بۆیه  ئه و 
رۆژه م بیركه وته وه  و ترسام دوباره  وه كو 

دوزمان لێبێته وه «.
س���ومه یه ، ئه گه رچ���ی ته مه نى ته نها 4 
ساڵه ، به اڵم ئه و ساته ى له بیر ناچێت كه  
به  په له  پرۆزێ خورماتویان به جێهێشت. 
»باوكم  گێڕای���ه وه   )نه وژی���ن(ى  ب���ۆ 
هه مومان���ى خس���ته  ن���او ماتۆڕه كه ى، 
تاگه یش���ین  رامانكرد و  به ماتۆڕه ك���ه ى 
هه رده گریام، ده ترس���ام بمرم، هه روه ها 

زۆر سه رمام بو و ده له رزیم«.
منااڵن���ى ئ���اواره  له بارێك���ى ده رون���ى 
خراپدا ژیان ده گوزه رێنن جیا له نه بونى 
جلوبه رگ  وه ك���و  پێداویس���تییه كانیان 
 و راخه ر  و ش���یر  و خ���واردن، هه روه ها 
له به رده م  رێگ���ر  بوه ته   ئاواره بونی���ان 
پرۆس���ه ى خوێندن به هۆى خراپى بارى 

داراییان.
چرۆ ئاس���ۆ، 7 س���اڵ، به زۆر ده یتوانى 
قس���ه  بكات و له ت���رس و بیمدا هه مو 
گیانى ده له رزى. وتى: »له به ر ده رگابوم 
كاتێك ده نگى تۆپه كان هات یه كس���ه ر 

بورامه وه  نه مزانى دواتر چى رویدا«.
چ���رۆ، به هۆى ئاواره بونی���ان  و خراپى 
ئابوری���ان، ئه مس���اڵ نه چوه ته   دۆخی 
به رخوێن���دن. دایكى پێ���ى وتم به هۆى 
ترس  و س���ه رماوه  سێ رۆژه  نه خۆشه   و 
له كاتى ئاراسته كردنى تۆپه كانى حه شد 
له به رده رگا   و خۆبه خش���ه كان، )چرۆ( 
بوه  و بوراوه ت���ه وه ، به ده م خه وه وه  هه ر 

ده ڵێت: »هاتن بابڕۆین«. 
منااڵن���ى ئاواره ى خورماتو كه  به ش���ی 
زۆریان له  ناحیه ى زینانه  له نێو خێوه تدا 
له گه ڵ خێزانه كانیان گیرساونه ته وه ، جگه  

منااڵنىخورماتو..قوربانیهفهرامۆشهكراوهكان
له  باره  ده رونی و ژیانیه كه یان، هاوكات 
له ره وشێكى خراپی ته ندروستیش دان و 
مه ترسی باڵوبونه وه ى نه خۆشییان تێدا 

ده كرێت.
س���ه راب، دایكی یه كێك له  مناڵه كانى 
زینان���ه  ب���و، ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: 
كه وتوه ت���ه   ئه س���پێ  »مناڵه كانم���ان 
سه ریان، ش���وێنێك نییه  بیانشۆم، دو 
جار مناڵه كانم شتوه  ئه ویش له مزگه وتى 
زینانه  چوار رۆژ س���ه ره م گرتوه  بۆیان، 
ئ���اوى گ���ه رم ب���ه ش ن���اكات چونكه  
زۆربه ى ئاواره كان له مزگه وته كه  خۆیان 

ده شۆن«.
ئه م مه ترسیه  ته ندروستیه ، كارمه ندێكى 
جه خت���ی  ته ندروس���تیه كه ش  بنك���ه  

لێكرده وه .
نه هرۆ محه مه د، كارمه ندى خۆبه خش���ى 
بنكه ى ته ندروستى وارانى، بۆ  )نه وژین(
وت���ی: »منااڵن���ى ئ���اواره  له بارێك���ى 
ده رون���ى زۆر خراپ���دان به تایبه ت له م 
هه فته دا به ه���ۆى تۆپبارانكردنى ناوچه  

سنورییه كانى دوزه وه «.
وتیشى: »منااڵن به هۆى ترسه وه  توشى 
له رز  و تا بون  و هه روه ها به هۆى ئه وه ى 
چه ند ش���ه وێك له ده ره وه  له به ر سه رما 
ماونه ته وه  توشى سكچون بون، زۆربه ى 
منااڵن به هۆى نه گونجاوى شوێنه كانیان 

بۆ ژیان، به رده وام نه خۆشن«.
پێش ئه وه ى ناحیه كه  به جێبێڵم، چاوم 
ب���ه  كچێك���ى ته مه ن 5 س���ااڵن كه وت 
به ناوى )مه روه (. لێمپرسی: حه زه كه ى 
بڕۆن بۆ كوێ؟ به  دڵخۆشیه كه وه  وتى: 
كۆاڵنه كه ى  بگه ڕێم���ه وه   »حه زه ك���ه م 
خۆمان و له گه ڵ هاوڕێكانم یاری بكه م«. 
له كاتێك���دا باوكى بۆی باس���كردم كه  
ته قێنراوه ته وه .  له  خورماتو  ماڵه كه یان 
ب���ه  دڵته نگیه ك���ه وه  وت���ى: »ئێس���تا 

نه ماڵمان هه یه  و نه حاڵ«.

* ئه ندامی تیمی رێکخ���راوی وادی له  
گه رمیان

منااڵن به هۆى 
ترسه وه  توشى 
له رز  و تا بون

حه زه كه م بگه ڕێمه وه  
كۆاڵنه كه ى خۆمان 
و له گه ڵ هاوڕێكانم 

یاری بكه م
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◘ ئاسیا حسێن

ئه گه ر بڕیاربێت ژن و ژنبون هێمابێت 
بۆ میهره بانیی و سۆز، ئه وا ئه م 

په یامه  ژنێكى هیندیی به  ماناى وشه  
له خۆی و كاره كانیدا به رجه سته ى كرد. 

ژنێك كه  تا دوا ساته كانى ژیانى، 
ته مه نى خۆی له  پێناو مرۆڤایه تى 

و خزمه تكردن به  كه سانى لێقه وماو 
ته رخانكرد، ژنێك كه  ده شێت ناوى 

به رین به وه ى چه شنێك بوه  له  
فریشته ، ئه و ژنه ش )دایکە ترێسا(یه .

دایکە ترێسا )1910-1997(، ئەو ژنەی 
فریش���تە ئاس���ا بەبێ گوێدانە جیاوازی 
ئاینیی و نەتەوەی���ی و رەگەزی، هەمو 
تەمەن���ی لە پێن���او خزمەتک���ردن بە 
مرۆڤایەتی بردە س���ەر. بۆیە ناس���راوە 
بە دایکی هەژاران. ترێسا لە یەکێک لە 
ناوچەکانی ژێر دەس���ەاڵتی عوسمانیدا 
لەدایک بوە و زۆرترین ماوەی ژیانی لە 

هیندستان بەسەر بردوە.
س���ەرەتای کاری خێرخوازی ترێسا لە 
ساڵی 1950 بوو، ڕێکخراوێکی خێرخوازی 
دامەزراند لەگەڵ کڵێسایەکی کاتۆلیکی 
کە زیاد لە 4500 خوش���کی لەخۆگرتبو. 
ئەو کڵێسا بو بە ماڵێک بۆ ئەو کەسانەی 
کە توشبون بە نەخۆشیەکانی ) ئایدز و 
سیل و نەخۆشییە درێژخایەنەکانی تر(. 
لە کڵێساکەدا چێشتخانە و دەرمانخانه ی 

بۆ نەخۆشەکان دابین کردبو.
دایکە ترێس���ا هەمیش���ە دەیوت: »من 
دانیش���توی هیندس���تانم، مەسیحیەکی 
کاتۆلیکیم، بەاڵم هەموو جیهان بە ماڵی 

خۆم دەزانم«. 
ترێس���ا پێنج زمانی بەباش���ی دەزانی 
)به نگالی، ئه لبانیی، سربیی، ئینگلیزیی 
و هیندیی(. هەمیشە بۆ خزمەتکردن بە 
مرۆڤایەتیی و بەتایبەت مرۆڤە هەژارەکان 
لەس���ەفەردا بو. بۆ نمون���ە لە گەرمەی 
داگیرکاریەکان���ی بەیروتدا، لە س���اڵی 
1982، یارمەتی کارمەندەکانی کۆمیتەی 
خاچی س���وری دەدا تا منااڵن بگەیەننه 
نەخۆش���خانە و چاودێ���ری مناڵەکانی 
دەکرد تا ئەو کاتەی سەالمەتی خۆیان 

بەدەست دەهێنایەوە. 
 1962 لەس���اڵی  ج���ار  بۆیەکەمی���ن 

ژنێكلهچهشنىفریشته
حکومەتی هیندی بە رەس���می دانی بە 
چاالکییەکانی ترێس���ادا ن���ا و هەر لەو 
ساڵەدا بڕوانامەی ڕێزلێنانی پێبەخشی. 
پاش���ان ژیاننامەکەی لەالی���ەن )نوین 

چاوالدر(ەوە نوسرا و باڵوکرایەوە.
ل���ە هەفت���ا و هەش���تەمین س���اڵیادی 
لەدایکبونی���دا، حکومەتی هیندی یادی 
لەدایکبون���ی ترێس���ای ب���ەرز راگرت و 
ب���ۆ ئارامی روحی ئەو بڕی 5 س���کەی 
بەخش���ی بە هەمو ئەو ک���ەم دەرامەت 
و نەخۆش���انەی لە کڵێس���اکەی ترێسا 

دەژیان.
لەس���اڵی 1962، دوای ئەوەی ترێس���ا 
چەندین هەوڵی خۆبەخش���ی لە باکور و 
باشوری کیشوەری ئاس���یا ئەنجام دا، 
خەاڵتی )رامون(ی ئاشتی نێودەوڵەتی 
پێ بەخشرا. پاش���ان لەالیەن ئەوروپا 
و ئەمری���کاوه چەن���د خەاڵتیک���ی تری 
پێ بەخش���راوە. بااڵتری���ن خەاڵتەکانی 
ترێس���ا، خەاڵتی نۆبڵێ ئاش���تی بو کە 
لەس���اڵی 1979 وەریگرت بۆ ئەو هەوڵ 
و کۆشش���انەی لە م���اوەی تەمەنیدا بۆ 
کەس���ە هەژار و نەخۆش���ەکانی ئەنجام 
داب���ون. ئەوکاتەی ک���ە خەاڵتی نۆبڵی 
پێ بەخش���را، وتی: »ئێمە هەمیش���ە 
ئەتوانی���ن هەوڵبدەین بۆ باش���ترکردنی 
جیهان، هەمومان ناتوانین ئیشی مەزن 
بکەین ، بەاڵم دەتوانین ئیش���ی بچوک 

بکەین بە خۆشەویستیی مەزنەوە«.
ترێس���ا، لە م���اوەی ژیانی���دا چەندین 
هەڵوێست و کاری جیاوازی ئەنجامداوە 
کە سەرجەمیان بۆ پاراستنی ئاشتی و 
س���ەالمەتی مرۆڤایەتی ب���وە، بۆ نمونە 
ترێسا بەتوندی دژی لەباربردنی کۆرپە 
دەوەستایەوە و چەندین ساڵ دروشمی 
)لەباربردنی کۆرپە، گەورەترین کۆسپە 
بەرزکردەوە.  جیهانی(  ئاشتی  لەڕێگای 
هەروەه���ا دەیوت: »ل���ە جیهانێکدا کە 
دای���ک بتوانێت مناڵی خ���ۆی بکوژێت، 
ئەنجامدانی هیچ تاوانێکی تر ئەس���تەم 

نییە«.
دایکە ترێسا پێش مردنی توشی چەندین 
نەخۆش���ی دڵ و جەستەیی هات، بەاڵم 
کۆڵ���ی نەدا و تا کۆتا مانگەکانی ژیانی 
لە کڵێساکەیدا سەقاڵی خزمەتکردن بو 
بە مرۆڤایەتی. لە 13ی مارس ی ساڵی 
1997 دەس���تی لەکار کێش���ایەوە و لە 
مانگی س���پتێمبەری هەمان ساڵ روحی 

سپارد. 
لە رۆژی ڕوحسپاردنیدا، هەمو هیندستان 
خەمبار و پرسەدار بون بە لەدەستدانی 
دایکێک ک���ە بەبێ جی���اوازی یارمەتی 
هەمویان���ی دەدا. حکومەت���ی هیندیش 

رۆژی ماتەمینی راگەیاند.
ن���ه واز ش���ریف، یەکێک لە س���ه رۆك 
وەزیرەکانی پاکس���تان، لەبارەی دایکە 
ترێس���اوە دەڵێ���ت: »ئەو ژن���ەی کە 
هەمیش���ە خاوەن خەون و پالنێکی بێ 
کۆتا بو بۆ یارمەتیدانی مرۆڤایەتی، ئەو 
هەمیش���ە لە مێژوی مرۆڤایەتیدا وەکو 
نمون���ەی مرۆڤی خزمەتکار و خۆبەخش 

ناو دەبرێت«.

◘ گوڵباخ حه سه ن

پێش ئه وه ى هیچ بڵێم، ته نها داواتان 
لێده كه م ئه م دیمه نه  بهێننه  پێش 

چاوى خۆتان: له كۆمه ڵگایه ك دا كه  
ژن تیایدا پله  دوه و له ژێر كۆڵێك بار 

دایه و ده ستوپلی به  كۆمه ڵێك كۆته وه  
به ستراوه ته وه ، كه چى ئه و ژنه ش 

له روى عه قڵیه وه  ناكامڵ بێت. چ ئازار 
و چ موعاناتێكه ؟

لێمان���ه وه ،  نی���ن  دور  ژنان���ه   ئ���ه و 
له   كۆمه ڵگاكه مانن،  له   له نزیكمانه وه ن، 
گه ڕه ك و شوێنى نیشته جێبونه كانمانن، 
ب���ه اڵم نه  هه س���تیان پێده كه ی���ن و نه  

گرنگییان پێده ده ین.
م���ن به  سروش���تى خ���ۆم، ح���ه زم له  
به دواداچون���ه  ب���ه دواى ئ���ه و توێژانه ى 
په راوێ���زن ل���ه  كۆمه ڵدا، بۆیه  ئێس���تا 
به دواداچونێكى  ئاماده كردنى  سه رقاڵی 
رۆژنامه وانی���م له ب���اره ى ئ���ه و ژنانه ى 
ده رونییان  نه خۆش���ی  گه رمی���ان  ل���ه  
هه ی���ه  یان باری عه قڵیی���ان كامڵ نیه ، 
ئه وه ى له نێ���و كۆمه ڵدا به  »ش���ێت« 
ناوده برێن. به رل���ه وه ى بابه ته كه  ئاماده  
بكه م، قه باره ى خه م و ژانى ئه و توێژه  
وا ته نگ���ی پێهه ڵچنیم كه  ب���ه م وتاره  
گوزارش���ت له  به شێكى ئه و خه م و ژانه  
بك���ه م، چونكه  وه ك ده زانن له  راپۆرتى 
رۆژنامه وانیدا بوارى راوبۆچون و هه ستى 
كه سیی نوس���ه ر و ئاماده كار، ته سك و 

رێگه پێنه دراوه .
به پێی ئه و ئاماره ى به ده س���تم كه وتوه ، 
له سنورى گه رمیان سه روى هه زار كه س 
هه ن ك���ه  ب���ارى ده رون���ى و عه قڵیان 
ش���ێواوه و جێگیر نیی���ه ، زۆرینه ى ئه م 
رێژه یه  له  ره گه زی مێن. به اڵم ئایا ئه م 
توێ���ژه  كه  خۆش���یان نازانن چین و بۆ 

ئاهێکیقـــــــــوڵ
بۆئازاریئەوژنانەینەخۆشیدەرونیانهەیە

وان، چۆن خه می���ان خوراوه و چیان بۆ 
كراوه  یان ده كرێت؟

وه اڵمه كه  به  ئاسانى: هیچ!
له  به ڕێوه ب���ه رى گش���تى چاودێریی و 
گه رمیانم  كۆمه اڵیه ت���ى  گه ش���ه پێدانى 
پرسی: حكومه ت چی بۆ ئه م نه خۆشانه  
ك���ردوه ؟ له وه اڵم���دا وت���ى: »جگە لە 
موچەیەکی کەمی مانگانە، هیچی تر«.

ئ���ه وه ى م���ن ل���ه  خس���تنه روى ئ���ه م 
دات���ا و ئام���اره و هه روه ه���ا له وت���ه ى 
و  چاودێری���ی  گش���تى  به ڕێوه ب���ه رى 
گه شه پێدانى كۆمه اڵیه تیی مه به ستم بو، 
نییه  ته نها  قه تیسكردنه وه ى پرس���ه كه  
له چوارچێوه یه ك���ى دارایی و مادیی دا، 
نه خێر، به ڵكو ویس���تم بزانم ئه م توێژه  

كه س خه مى لێده خوات؟
ئه وه  بۆم���ان رون بویه وه  كه  حكومه ت 
خه می كه س���ى نییه  هه ت���ا هی ئه وانى 

هه بێت، به اڵم ئایا كۆمه ڵگه  چی؟
کۆی كۆمەڵگەی ک���وردی تێڕوانینێکی 
زۆر دواکەوتوانەی هەبوە بۆ نەخۆشانی 
دەرون���ی لەئێس���تا و راب���ردودا، ج���ا 
ئەگه ر نەخۆش���ەکە ژنیش بێت باجدانی 

زیاتربوە.
ئ���ەوەی ئەبینرێ���ت ئاس���ۆ ب���ۆ ژیانی 
ئەم توێ���ژه  تادێت تاری���ک تر ئەبێت، 
ئەوەندەی دەرونی ئەم جۆرە نەخۆشانە 
ئاڵ���ۆز ک���راوە، یەک ئەوەن���دە هەوڵی 
باش���كردنى  و  دۆخ  چارەس���ەركردنى 
ژیانیان نەدراوە. چارەسەر کردنیان لە 
رابردو و ئێس���تادا زیاتر پەنابردن بوە 
ب���ۆ رێگه  خورافیه كانى له بابه تى )دوعا 
و نوش���تەکردن(، یاخود بەستنەوەیان 
لەماڵ���ی ش���ێخ و تەکیەکانی���ان، کە 
چەندی���ن لێکەوت���ەی خراپ���ى به دواى 
خۆیدا به جێهێشتوه و زۆرجاریش بەهۆی 
لێدانی و ئەش���کەنجەی زۆره وه  چەندین 
ژن لەبەردەس���تی به ناو ش���ێخ و سەید 
و مەالکان���دا م���ردون ی���ان زیاتر باری 

دەرونیان شێوێنراوە. 
وەک  داخ���راوی  کۆمەڵگەیەک���ی  ل���ە 
حاڵه ته ك���ه   کوردی���دا  کۆمەڵگ���ەی 
گەیش���توەتە رادەیەک كه  بەڕێوەبەری 
مافی مرۆڤ���ی گەرمیان دەڵیت: بەهۆی 
نەبونی شوێن و لە بەرچاوگرتنی زروفی 
کۆمەڵگا، لە ماوەی س���ێ ساڵی دوایدا 
زیاتر لە 17 حاڵەتی دەس���تگیرکردنى 
ئه و كه سانه  هه بوه  له  سنوره كه دا، به اڵم 
كاره سات ئه وه یه  چونكه  شوێنێك نه بوه  
بۆ مانه وه یان، به ناچارى ته وقیف كراون 

و خراونه ته  زیندانه وه !
و  ژنان���ە  ئ���ەم  لەخۆنەگرتن���ی 
پشتگوێخس���تنیان له الیه ن کۆمەڵگە و 
حكومه ت���ه وه ، بوه تە ه���ۆکاری ئەوەی 
چەندین ژن کە ب���اری دەرونیان تەواو 
نی���ە، کەس���وکاریان به ناچ���اری  بە 
زنجیر بیانبەستنەوه و لەماڵەوە بەندیان 

بکەن. 
ئ���ەو  بون���ی  دیكه ش���ه وه   له الیه ك���ى 
نەخۆش���انە لە ناو خێزانەکاندا تەواوی 
ئەندامی خێزانەكان���ی نەخۆش کردوە، 
بەڕادەی���ەک خه ریک���ە خێزانێک لەبەر 
بونی نەخۆشێک لە ماڵەکەیاندا و له به ر 
نەبونی چارەسەر، لێکهەڵدەوەشێته وه .

دەبێ بپرس���ین: ئەم هەم���و ناحەقی و 
دەردە کە زۆرجار خۆمان بە دەس���تی 
خۆم���ان دروس���تمان کردوە ب���ۆ ئەم 
نەخۆشانە، بۆ؟ لەبیرکردنی ئەم توێژه و 
چارەسەر نەکردنیان و نەبونی ناوەندێک 
ب���ۆ ل���ە خۆگرتنی ئ���ەم نەخۆش���انە 

تاوانەکەی ئەکەوێتە ئەستۆی کێ؟
خۆمان ئەمانه مان ب���ە مرۆڤ نەزانیوە 
یان سیستەم و دەسەاڵتەکە سەقەتە و 
نایەوێت دەس���ت لەسەر شتە گرنگەکان 
دابنێ���ت و چارەس���ەریان بکات؟ دەبێ 
ب���ۆ ئایندە کێ هەوڵی باش���تر کردن و 
دابینکردنی پێداویستیەکانیان لە ئەستۆ 

بگرێت؟

ئه و ژنانه  دور 
نین لێمانه وه ، 

له نزیكمانه وه ن، له  
كۆمه ڵگاكه مانن

كۆمەڵگەی کوردی 
تێڕوانینێکی 

دواکەوتوانەی هەبوە 
بۆ نەخۆشانی 

دەرونی 
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◘ نه وژین، دونیا ره حیم

لەمیانەی ئەم دیدارەدا، د. ئه سرا 
نازم كه ره م، پزیشکی پسپۆر 

لەنەخۆشیه کانی ژنان و مناڵبون و 
نەزۆکی،  لەبارەی دانانى »له وله ب« 

بۆ رێگریكردن له  مناڵبون، قسه و 
رێنمایی پێویست بۆ )نه وژین( ده خاته  

رو.

* س���ه ره تا بابزای���ن له ول���ه ب چییه  و 
له چی پێكدێت؟

لەولەب ماددەیەک���ی ژەهراویە لە مس 
دروس���ت کراوە کە تۆی رەگەزی نێرینە 
دەکوژێت، به مه به س���تى ئه وه ى رێگرى 

بكات له  پرۆسه ى دروستبونى مناڵ.

* ئافرەت گه ر بیه وێت رێگه  له  مناڵبون 
بگرێت، تاچەند س���ود لەدانانی لەولەب 

دەبینی؟
ژن���ان زۆرجار بۆ رێگرت���ن له  مناڵبون، 
»حه پ���ی مه ن���ع« به كاردێن���ن، به اڵم 
لەکاتێک دا ئەگەر چۆنێتی بەکارهێنانی 
حەپەکەی لەبیرچو، ئه وكات لەولەبەکە 
ب���ۆی، به ومه رجه ى  س���ودی ده بێ���ت 
ده بێت ئاگادارى بێت و 4 مانگ جارێك 
سەردانی پزیشك بکات، چونکە هه ندێك 
کات لەوله بەکە ئەگەری هەیە دابەزێت و 

توشی هه وكردن »ألتهاب«ى بکات.

* كه وات���ا الیەن���ە خراپەکانی لەولەب 
چیە؟

وه ك ئاماژه م���ان بۆدا، هه ندێكجار ژنان 
توشى هه وكردن دەکات، یاخود توشى 
ده كات،  »نزی���ف«ى  خوێنبه رب���ون 
هەندێكجار لەولەبەکە لەش���وێنی خۆی 
دەجوڵێ���ت و دێتە خ���وارەوە، هەندێك 
جاریش توش���ی س���كپڕبونى دەرەوەی 
مناڵدان واتا ده ره وه ى رەحمی دەکات.

◘ نه وژین

روخساری مرۆڤ به وه ناسراوه  كه  
به رده وام و له گه ڵ كشانى ساڵه كان و 
پێنانه  قۆناغه  جیاوازه كانى ته مه نه وه  
ده گۆڕێت، به  راده یه ك ئه گه ر كه سێك 
روخساری نه گۆڕێت وه كو حاڵه تێكى 
سه یر ته ماشاى ده كه ین و به توانج و 

ئیره ییه وه  ده ڵێین: »وه كو خۆیه تى و 
ناگۆڕێت!«.

روخس���اردا  ل���ه   گۆڕانكاری���ی  بۆی���ه  
حاڵه تێكى ئاس���اییه ، له گه ڵ ئه وه ش���دا 
هه ندێ���ك گۆڕانكاری���ی ی���ان حاڵه تى 
تایبه ت له  روخس���ارى ژن���ان دا له گه ڵ 
هه ڵكش���انى ته مه ن دا ده رده كه ون، كه  
پێویسته  گرنگییان پێبدرێت و پشتگوێ 
نه خرێن، ئه مه ش له پێن���او ئه وه ى ئه و 
حاڵه تانه  هه ر ب���ه  زویی چاره  بكرێن و 
سه رنه كێش���ن بۆ نه خۆش���ی و حاڵه تى 

دیكه ى ته ندروستى.
د.س���وزان تایل���ۆر، پرۆفیس���یۆر ل���ه  
نه خۆش���یه كانى پێس���ت و وانه بێژ له  
كۆلێژی پزیشكی له  زانكۆی په نسلڤانیا 
ل���ه  ویالیه ته  یه كگرتوه كان���ى ئه مریكا، 
هۆش���دارى ل���ه  4 ج���ۆری گۆڕانكاریی 
ده دات له  روخسارى ژنان، كه  پێویسته  
س���ه رنجیان له س���ه رى بێت و ئاگادارى 
ب���ن. له خ���واره وه  ئ���ه و حاڵه تانه  رون 

ده كه ینه وه. 

ناسك بونه وه ى برۆ
ئه و پزیشكه  باسله وه ده كات كه  حاڵه تى 
ناس���كبونه وه  یان كه مبون���ه وه ى چڕى 
برۆ له  ژنان له گه ڵ هه ڵكش���انى ته مه ن 
ده ش���ێت روب���ده ن، ئ���ه م حاڵه ت���ه ش 
چه ندین هۆكار و لێكدانه وه ى پزیشكیی 
هه ی���ه ، له وان���ه  ره نگ���ه  په یوه ندیی به  

»لهولهب«،سودوزیانوكاریگهرییهكانى
دیدار له گه ڵ پزیشكێكى پسپۆڕی ژنان و مناڵبون

* ئای���ە هەم���و ئافرەتێ���ک دەتوانێت 
لەول���ەب دانێت ی���ان دەبێت بەگوێرەی 

تەمه ن ئه و كاره  بكرێت؟
دانان���ى له ول���ه ب گرێ���دراو نیی���ه  به  
ته مه نه وه و هەم���و ئافرەتێک دەتوانێت 
ب���ەاڵم له روى پزیش���كیی و  دایبنێت، 
په له نه كات  واباش���ترە  ته ندروستییه وه  
له دانانى، واتا واباش���ه  له  دوای یەکەم 
من���اڵ دای نەنێت، به ڵك���و دوای دوەم 

مناڵ دایبنێت.

* چ���ۆن بزانی���ن لەولەبەک���ە لەجێى 
خۆیەتی دوای دانانی؟

ئه وکات پشكنین بۆ رەحمی ئافرەتەکە 
دەکەی���ن ب���ه  ئامێرێكى تایب���ه ت پێی 
ده وترێت »ئی���س پەکویلەم«، له وێوه  
س���ەیری لەولەبەکە دەکەین کەپەتێکی 
باریکی پێوەیە ئەگ���ەر هاتو ئەو پەتە 
دابەزی بو، ئه وا ئاگەداربونەوەیە کە لە 

شوێنی خۆیەتی یان نە.

* وه ك ئام���اژه ت بۆ كرد مه به س���تى 
س���ه ره كی دانانى له ول���ه ب رێگریه  له  
سكپڕیی، به اڵم ئایا ئه م رێگه یه  گرنتییه  
ب���ۆ رونه دانى ئه و حاڵه ت���ه ؟ واتا دوای 

دانانی لەولەب سكپڕیی رودەدات؟
بەڵ���ێ، هەندێك کات ل���ەدوای دانانی 

باش كارنه كردنى غ���وده ى ده ره قییه وه  
هه بێت، بۆیه  پێویس���ت ده كات له سه ر 
ژنان له م كاته دا سه ردانى پزیشك بكه ن 
و پش���كنینی پێویست بكه ن بۆ ئه وه ى 
دڵنیا بنه وه  له حاڵه ته كه یان، به تایبه تى 
ئه گه ر له گه ڵ ناسكبونى برۆیان، توشى 
مان���دو بون و هه روه ها هه س���تكردن به  

ساردیی زۆریش بون.

زیادبونى مو و زیپكه 
ره نگ���ه  ه���ۆكاری س���ه ره كی زیادبونى 
مو ل���ه  روخس���اری ژن���ان و هه روه ها 
تێكچونى  ب���ۆ  زیپك���ه ،  دروس���تبونى 

هاوس���ه نگیی هۆرمۆنیی بگه ڕێته وه ، كه  
ئه م���ه ش په یوه ندی به  به ش و پارچه ى 
دیكه ى جه س���ته وه  هه یه ، له نێویشی دا 

هێلكه دان.
د.سوزان تایلۆر، پێشنیاز بۆ ژنان ده كات 
له كاتى رودانى ئه م حاڵه تانه دا، سه ردانى 
پزیشك بكه ن و پشكنینی بكه ن، چونكه  
به تایبه ت���ى ره نگه  په یوه ندی هه بێت به  
دروستبونى كیس له سه ر هێلكه دان، كه  
ئه م���ه ش په یوه ندیه كى پته وى هه یه  به  
مه ترسی توشبون به  نه خۆشی شه كره  
له جۆری دوه م و هه روه ها به رزبونه وه ى 

كۆلیسترۆڵ.

سوربونه وه ى رومه ت
زۆرجار ده ش���ێت س���وربونه وه ى سه ر 
رومه ت و گۆنا، ته نه���ا بریتیی بێت له  
ش���ه رمكردن، به اڵم ده ش���ێت هۆكارى 
دیكه شى هه بێت، له وانه  نه مانى سوڕى 
مانگانه  به تایبه ت له  ته مه نى 45 بۆ 55 

ساڵی.
له كات���ى زیاتربونى حاڵه ته كه  به تایبه ت 
له هاوی���ن دا، ره نگ���ه  بریتی���ی بێت له  
تێكچون���ى به رگ���رى ناوه كی���ی، ك���ه  
ئه م���ه ش نیش���انه ى دیكه ش���ى هه یه ، 
له وانه : هه وكردنى جومگه كان و ئازارى 

ماسولكه كان.

بۆیه  به تێبینیی و سه رنجه وه  له م حاڵه ته  
بڕوانه و له كاتى پێویس���تدا س���ه ردانى 

پزیشك بكه .

ره شێتى ده ورى چاو
بون���ى هال���ه ى ره ش ل���ه  ده ورى چاو، 
كه مجار ده بێته  هۆى دڵه راوكێ و زۆرتر 
حاڵه تێكى ئاس���اییه ، به اڵم د.س���وزان 
تایل���ۆر، هۆش���دارى ده دات له وه ى كه  
ئ���ه م حاڵه ت���ه  ره نگه  نیش���انه ى ئه وه  
بێ���ت كه  خ���وێ ل���ه  خواردنه كانت دا 
به زۆریی به كاردێنیت. هه روه ها ده شێت 
نیشانه یه ك بێت بۆ بونى هه ستیارییه كى 
درێژخایه ن ل���ه  ده ماره كانى ده وروبه رى 

چاو.
له ده وروبه رى  ره ش���ایی  بونى  هه روه ها 
چاو ده شێت نیشانه ى بونى هه وكردنى 

پێست و ماسولكه كانیش بێت.
بۆیه  پێویسته  سه ردانى پزیشك بكه یت 
و پشكنینی پێویست ئه نجام بده یت بۆ 
ده ستنیشانكردنى حاڵه ته كه و هۆكاره كه ى 

و دواتریش چاره سه ركردنى.

سه رچاوه : 
www.dailymedicalinfo.com

4گۆڕانكارییلهروخساردادهبێتژنانئاگاداریبن

لەول���ەب س���كپڕیی رودەدات، ئەگ���ەر 
ئافرەتەک���ە دوگیان بو ئه وكات دەتوانن 

لەولەبەکە البدەین.

* ئایە لەولەب رێگە لە پرۆسه ى مناڵ 
بون دەگرێت؟

خ���ۆی لەول���ەب رێگرە لەمن���اڵ بون، 
بەاڵم ئەگەری هەیە ئافرەتەکە توش���ی 
س���كپڕبونى دەرەوەی من���اڵ ب���كات، 
یان ئه و س���كپڕبونه ى ك���ه  له ناو بۆڕیی 

هێلکەدان روده دات.

*ئاف���ره ت دوای مناڵ ب���ون دەتوانێت 
بەچەند رۆژ لەولەب دانێت؟

دوای 3 مان���گ ئافرەتەک���ە دەتوانێت 
لەولەب دانێت، چونکە دوای مناڵ بون 

رەحمی ئافرەتەک���ە بچوک ده بێته وه  و 
دەڕواتە جێگەی خۆی.

* لەولەب بۆ چی تەمەنێك گونجاوە؟
ئاف���رەت دەتوانێت لەول���ەب دانێت تا 
دەبێت���ە 50 س���اڵ، ئەگ���ەر ئافرەتەکە 
لەولەب���ی دانابێ���ت ب���ە رێژەیەکی زۆر 
کەم س���كپڕیی ل���ه ال رو دەدات، به اڵم 
له هه مان���كات دا  ئه گ���ه ر ئافرەتەک���ە 
ئیهمال���ی بکات و س���ه ردانى پزیش���ك 
نه كاته وه ، ئەگەری ئەوەی هەیە توشی 
هه وكردن ببێ���ت، هه وكردنه كه ش بۆری 
مناڵدانی دەبەستێت و ئەوکات سكپڕیی 

دروست نابیت.

مانگان���ه   لەس���وڕی  رێ  لەول���ەب   *

دەگرێت؟
هەندێکج���ار لەول���ەب س���وڕی مانگانه  
تێک���دەدات و زیادی دەکات، چونکە لە 

رەحمی ئافرەت دادەنرێت.

* ئەگەر سوڕی مانگانە زیاد بکات هیچ 
لە لەولەب دێت؟

ئەگەر توش���ی خوێنبه ربون���ى زۆر بو، 
لەولەبەک���ە دێتە خ���وارەوە و ئەوکات 

لەجێی خۆی نامێنێت.

* هه ندێك ئافره ت ناتوانن له وله بیان بۆ 
دابنرێت، هۆكارى چییه ؟

هەندێك ئاف���رەت رەحمیان کورتە یان 
تەس���کە، بۆیە لەولەبەک���ە ناچێته  ناو 

بۆڕیی رەحمیانه وه .

پێویسته  هه ندێك 
گۆڕانكاریی 

له  روخسار دا   
پشتگوێ نه خرێن

له روى پزیشكییه وه  
واباشترە 

په له نه كرێت له  
دانانی له وله ب
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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 .
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.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
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، سێوه  محه مه د

وشكبونه وه ى پێست یه كێكه  له و 
گرفتانه ى له گه ڵ هاتنى وه رزى سه رما 
و سۆڵه دا روبه رومان ده بێته وه . وشک 
بونەوەی پێستیش بێگومان بێ هۆکار 
نابێت، لێرەدا گرنگترین هۆکارەکانی 
وشک بونەوەی پێستان بۆ دەخەینە 

ڕو.

1. ئاو و هەوا:
بە شێوەیه کی گشتی پێست لە زستاندا 
توش����ی وشک بونەوە دەبێت، چونکە لە 
زس����تاندا رێژەی ش����ێ لە هەوادا کەمتر 
دەبێتەوە و زۆرێک لە کێشە پێستیەکان 
س����ەرهەڵدەدات ئەمە یەکێکە لە هۆکارە 

سەرەکییەکان.
بەدڵنیاییەوە ژیانکردن لە ناوچە وشکەکان 
هۆکارە بۆ وشکبون قڵیشانەوەی پێستی 
جەس����تەی مرۆڤ، لەم ناوچانە راس����تە 
پلەی گەرما نزمە به اڵم رێژەی شێش زۆر 
نزمدەبێتەوە پێست توشی وشک بونەوە 

دەکات.

گەرمک����ەرەوەکان  ئامێ����رە   .2
)هەواگۆڕەکان(: 

گەرمکەرەوە   ئامێرەکان����ی  بەکارهێنانى 
وەک بوخار و س����ۆپا و داخستنی دەرگا 
و پەنجەرەکان، رێژەی شێ لەهەوادا کەم 
دەکاتەوە و پێست توشی وشک بونەوە 

دەکات.

3. خۆشۆردن بەئاوی گەرم:
خۆش����ۆردنی بەردەوام بەئاوی زۆر گەرم 
و مان����ەوە ل����ە گەرما و ب����ۆ ماوەیەکی 
زۆر، توێ����ژە چەورییەکانی ژێر پێس����ت 
تێ����ک ده ش����کێنێت، بۆیە ش����ارەزایان 
هەوڵبدرێت  دەبێ����ت  دەکەن  پێش����نیار 
مان����ەوە لەگەرم����او )15( خولەک زیاتر 
نەخایەنێت، هەروەه����ا دورکەوتنەوه  لە 
مەلەکردن لەو حەوزانه ی رێژەی کلۆریان 

◘ نه وژین

کلیۆپاترا شاژنی میسر بو وەك 
جوانترین خاتون دەست نیشان کراوە 
لە مێژوی شارستانیەتی مرۆڤایەتیدا.

گەورەترین کچ����ی پتۆلیمی یازدەیەم بو 
کە کاتێ����ک باوکی م����رد تەمەنی تەنها 
هەژدە ساڵ بو، له و ده مه دا بو بە پاشای 

میسر.
خێزانی  دابونەریت����ی  س����ەردەمەدا  لەو 

فیرعەونەکان وا بوە کە هاوس����ەرگیری 
ل����ە نێوان خۆیاندا بک����ەن واتە لە نێوان 
کەس����ە نزیکەکان����ی خۆیاندا ب����ۆ نمونە 
خوشک لەگەڵ برا یان کوڕ لەگەڵ دایکی 
خۆیدا، چونکە فیرعەونەکان بەڕادەییەک 
خۆیان ال پیرۆز بوە کە نەیان هێش����توە 
»خوێنی پیرۆزی فیرعەونەکان« بڕواتە 
جەس����تەی کەس����ێکی دور ل����ە خێزانی 
فیرعەونیەکان����ەوە، هه ربۆی����ه  کلیۆپاترا 
لەگەڵ پتۆلێمی برایدا بڕیاری ئەوەیان دا 

کە هاوسەرگیری بکەن.

هۆکارەکانی وشکبونی پێست چیە لە وەرزی سەرمادا

 مێژونوس����ەکان دان ب����ەو ڕاس����تییەدا 
دەنێن کە جوانیی کلیۆپاترا جوانییەکی 
لەڕادەب����ەدەر ب����وە، بەڕادەی����ەک ک����ە 
زۆربەی سیاس����ەتمەدار و دەسەاڵتداری 
ئەو کات����ە نەیاندەتوانی بە جوانییەکەی 
هەڵنەخەڵەتێن، کلیۆپاترایش لە بەرامبەر 
ئەوەدا سودی لە جوانییەکەی دەبینی بۆ 

مەرامی سیاسی.
نوس����ەرە گەورەکان وەکو )شکسپیر و 
بێرناردش����ۆ( بەپێزترین ش����انۆنامەکانی 
خۆیانیان لەسەر ئەم ژنە نوسیوە لەسەر 

بەسەرهاتی ژیان و چارەنوسی.
کلیۆپاترا شاژنی میسر بەناوبانگترین و 
یەکەمین����ی ئەو ژنانەیە ک����ە بە درێژایی 
مێژو لەس����ەر هیچ ژنێک ب����ەڕادەی ئەو 

کتێب و شانۆنامە نە نوسراوە.
بەس����ەرهاتی کلیۆپات����را زیاتر لە هەمو 
ژنێک باسکراوەو نوسراوە تەنانەت لەسەر 
تەختەی شانۆ هیچ ژنێک بە ڕادەی ئەو 

باس نەکراوە.
بە ئێستایش����ەوە دوای تێپەڕبونی چەند 
سەددەیەک، دراماکانی ئەوان لەسەر ژیانی 
کلیۆپاترا بە یەکێک لە سەرکەوتوترین و 
پ����ڕ بینەر ترین ئەو درامانە دادەنرێت کە 

لە ئەمری����کا و ئەوروپا و تەواوی جیهان 
پیشان دەدرێت.

زۆر ل����ە ج����ارەکان بۆ نواندن����ی ڕۆڵی 
ش����انۆکاندا  و  فیل����م  ل����ە  کیلۆپات����را 
جوانترینی ئەکتەرەکانی سینەما و شانۆ 

هەڵدەبژێرن، بۆ ڕۆڵبینینی کلیۆپاترا.
ئه و حەوتەمین کچی یەکێک لە پاشاکانی 

پتۆلیمیە.
کلیۆپاترای  س����ه رکه وتنی ،  دوای  سیزار 
کرد به  ش����اژن و دەس����ەاڵتداری میسر 
لەگەڵ خ����ۆی دا. به  پاپۆڕێکی گەورەوه  
سەفەرێکی درێژیان به  بەدرێژایی ڕوباری 
نیل پێکه وه  کرد که  سیزار و  کلیۆپاترا 
یەک مانگ لەس����ەر روباری نیل مانەوە، 
کە ل����ە مێژودا ب����ە مانگ����ی هەنگوینی 

)کلیۆپاترا و سیزار( ناسراوە .
کلیۆپاترا، به وپێیه ى وه ك باس����ده كرێت 
خۆش����ترین ژیانی بردە س����ەر لە ماوەی 
تەمەنیدا بەتایبەت لەو کاتەدا، هه ربۆیه  
وه ك هێمایه ك بۆ جوانى و خۆشگوزه رانی 

ئاماژه ى بۆ ده كرێت.

وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە: 
شاران بەرزنجی

 Cleopatra  کلیۆپاترا

زۆرە، چونکە کلۆر هۆکارە بۆ وش����کبون 
و قڵیشانی پێست.

4. سابون و مادە پاککەرەوەکان:
ئەم مادانە چەوری پێست کەم دەکەنەوە، 
له گ����ه ڵ  ئەو س����ابونانەی مادەی ئەنتی 
بەکتریای����ان تێدایە، ه����ۆکارن بۆ زیاتر 
زیانگەیاندن بە پێس����ت، هەروەکو چۆن 
شامپۆ هۆکارە بۆ وشک کردن و خوران 

و قڵیشانی پێستی سەر.

5. تیشکی خۆر:
گەرمای تیش����کی خۆر پێس����ت توشی 
وشک بونەوە دەکات. تیشکی خۆر زیاتر 
کار لەتوێژی دەرەوە روی پێست دەکات 
و دەبێتە هۆی کەم بونەوەی کۆلیاجینی 
پێس����ت و کونیلەکان����ی پێس����ت گەورە 
دەکات و خێراتر تێکیان دەش����کێنێت، 
ل����ە ئەنجامدا  پێس����تەکە شلوش����ۆڵ و 

چرچولۆچ و وشک دەردەکەوێت.

6. دەرماتیک )تەرەکان(:
ئەم نەخۆشیەى پێست هەمو چینەکانی 
پێس����ت دەگرێتەوە، دەبێتە هۆی مردنی 
خانەکانی پێست و دروستبونی چینێکی 
ئەم  توشبوانی  وش����کهەاڵتو.  ئەستوری 

زۆر  پێس����تێکی  خاوەن����ی  نەخۆش����یە 
هەستیارو وش����کن، زیاتر لەسەر پێستی 
دەموچاو و لێواری مل و مەچەکی دەست 
و ئەژن����ۆ و پاژنەی پ����ێ دەردەکەوێت. 
زۆرێ����ک لە توش����بوانی ئەم نەخۆش����ی 
پێستیە پێیان وایە توشی وشکی پێست 
بون، بەاڵم لە راس����تیدا ئەمە نەخۆشیە 

نەک پێست وشک بون.

چاره سه ره کان
1. پێویس����تە دوای خۆش����ۆردن رۆن����ی 
زەیتون یان رۆنی بادەم لە پێست بدرێت، 
هەروەها سود لە کرێمە نەرم کەرەوەکان 
وەربگیریت و بەبەردەوامی بە درێژى رۆژ 

لە پێست بماڵرێت.
2. دەتوانرێت گی����راوەی رۆنی جگەری 
 )A(ماسی بەکاربهێنریت، کەمی فیتامین

هۆکارە بۆ وش����کبونەوەی پێست و ئەم 
 )A&D( رۆنەش رێژەیەکی زۆر ڤیتامین
تێدایە كه  چارەسەرێکی باشە، پێویستە 
ئەوەش بڵێین زۆر بەکارهێنانی ئەم رۆنە 

مرۆڤ توشی ژەهراوی بون دەکات.
3. روەک����ی ئەلۆڤێ����را مادەیەکی لینجی 
تێدایە بۆ پێست زۆر بەسودە، دەتوانرێت 
دوای خۆشۆردن یان پێش چونەدەرەوە 
لە رۆژانی س����اردا لە پێس����تی دەموچاو 

بماڵرێت.
4. هەرگیز بۆ خۆشۆردن ئاوی زۆر گەرم  
بەکارمەهێنن چونکە ئاوی گەرم وشکی 
پێست خراپتر دەکات، هەوڵبدرێت زیاتر 
ئەو سابون شامپۆیانە بەکاربهێنرێت کە 
لە مادەی سروش����تی بەره����ەم هێنراون 
وەک س����ابونی گلیس����رین و پاککەرەوە 

کرێمیەکان.

5. پێویس����تە رۆژانە رێژەیەکی زۆر ئاو 
بخورێت����ەوە بۆ ئەوەی پێس����ت دوچاری 
وش����ک بونەوە نەبێت، لەبری خواردنەوە 
گازیی����ەکان ئاو بخورێتەوە، بەش����ێوەی 
مامناوەند چا و قاوە بخورێتەوە، چونکە 
بونی رێژەیەکی زۆر لە كافاین ئاوی لەش 

کەم دەکاتەوە.
6. لە وەرزی زستان نابێت کەشی ماڵەوە 
زۆر گەرم بکرێت، پێویس����تە کەش����ێکی 
ئاس����ایی بێت نە زۆر گەرم و نەس����ارد، 
چونکە گەرمای زۆر پێست توشی وشک 

بونەوە دەکات.
7. لەکات����ی چونە دەرەوە ل����ە رۆژانی 
ساردی زس����تاندا پێویستە دەستکێش و 
ملپێچ و س����ەرپۆش و گ����ۆرەوی و جلی 
گەرم بپۆش����رێت، بۆ ئەوەی پێس����ت لە 

وشکبونەوە پارێزراوبێت.

ژیانکردن لە ناوچە 
وشکەکان هۆکارە 
بۆ وشکبونەوەی 

پێست

 مێژونوسەکان 
ده ڵێن جوانیی 
کلیۆپاترا لە 
رادەبەدەر بوە

کلیۆپاترا 
حەوتەمین 

کچی یەکێک لە 
پاشاکانی پتۆلیمیە

یه کێک له و فیلمانه ی که له سه ر ژیانی کلیۆپاترا به رهه مهێنراوه  




