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چیرۆكى نه هامه تى ئه و 
ژنانه ى مێرده كانیان له  

زیندان دایه 
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ژن به ژن، ئه و نه ریته ى 
كچ ده كاته  قوربانیی بۆ 

كوڕ
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نه شته رگه ریی جوانكاریی 
لوت تا چه ند زیانی هه یه  

بۆ ژنان؟
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         چیرۆكى ده ستدرێژى كردنه  سه ر كچان و ژنانى
ئاواره ى كامپه كان له  گه رمیان ئاشكراده كات

◘ نه وژین

به شێك له كچان و ژنانى نێو كامپى 
ئاواره كانى گه رمیان چیرۆكى 

ده ستدرێژى كردنه  سه ریان له ڕوى 
سێكسیه وه  له الیه ن پیاوانى نێو 

كامپه كانه وه  بۆ )نه وژین( ئاشكرا 
ده كه ن، باسله وه شده كه ن سه رباری 

ئه وه ى زیانێكى زۆری ده رونییان 

پێگه یشتوه ، به اڵم نه ده توانن الی 
كه سوكاریان بیدركێنن و نه  سكااڵش 

تۆمار بكه ن.

به پێ���ی به دواداچونێك���ى رۆژنامه وانیی 
كه  رۆژنامه نوسان )س���ازان مسته فا و 
په یام له تیف( پێی هه ستاون، چیرۆكى 
روداوى ده س���تدرێژیی سێكسیی بۆسه ر 
هه ندێك له  كچ���ان و ژنانى ناو كه مپی 

ئاواره كانیان له گه رمیان ئاشكرا كردوه ، 
ئه وه شیان خس���توه ته  رو كه  سه رباری 
ئ���ه وه ى حاڵه ته كه  بون���ی هه یه ، به اڵم 
له به ر ب���اری كۆمه اڵیه تیی یان ترس له  
كاردانه وه ى كه س���وكاره كانیان، ناتوانن 
س���كااڵ تۆمار بكه ن و تاوانباره كان به  

سزا بگه یه نن.
هه ر به پێ���ی راپۆرته كه  كه ل���ه  الپه ڕه  
)3(ى ئ���ه م ژماره ی���ه ى )نه وژین( دا 

باڵوكراوه ته وه ،    قوربانیانى ده ستدرێژیی 
سێكسی له  كه مپی ئاواره كان له گه رمیان، 
ه���ه م ژن���ی خێزانداری���ان تێدایه و هه م 
كچیش، به ش���ێوه یه ك له الیه ن ره گه زی 
به رامب���ه ره وه  ده س���تدرێژییان كراوه ته  
سه ر كه  هه ندێك له و ده ستدرێژییكارانه  

پیاوی خێزاندارن.
ئ���ه و ژن و كچان���ه ى ل���ه  راپۆرته كه دا 
ك���راوه ،  له گه ڵ���دا  چاوپێكه وتنی���ان 
باس���له وه ده كه ن كه  پیاوان هه ندێكیان 
هه ڵیانخه ڵه تان���دون و ده س���تدرێژییان 
تریش���یان  كردونه ته  س���ه ر، هه ندێكى 
به ناوى خزمایه تى و نزیكایه تییه وه  لێیان 
نزی���ك كه وتونه ته وه و ل���ه  ده رفه تێكدا 
ده س���تدرێژییان كردوه ت���ه  س���ه ریان، 
هه روه ك باسله وه شده كه ن كه  دواى ئه و 
حاڵه تانه  توشى چه ندین كێشه ى دیكه  
بون و تاڕاده یه ك له نێو پیاواندا ناویان 
زڕێنراوه و كه س���انى دیكه ش ویستویانه  

ده ستدرێژیان بكه نه  سه ر.
ئ���ه و ژن و كچانه ، باس���له وه ده كه ن كه  
به هۆی ئه م روداوانه وه ، توش���ى بارێكى 
ده رونى ئاڵۆز ب���ون و به رده وام خۆیان 
خه میش���یان  گه وره ترین  ده خۆن���ه وه ، 
ئه وه ی���ه  ك���ه  ناتوان���ن روداوه ك���ه  بۆ 
له ترس���ی  بگێڕن���ه وه ،  كه س���وكاریان 

روبه ڕوبونه وه ى كاردانه وه ى توندیان.
الیخۆش���یه وه ، به رپرس���ی رێكخراوێكى 
تایبه تمه ن���د به  ژن���ان كه له  كه مپه كانى 
ئاواره  ل���ه  گه رمیان دا  چاالكن، ئاماژه  
ب���ه وه ده كات كه  زۆرینه ى ئه و تاوانانه ى 
ده س���تدرێژییكردنى سێكسی له  نهێنیی 
دا روده ده ن، تاوانباره كان به  بێ س���زا 
رزگاریان ده بێت، قوربانیه كانیش له ژێر 
باری خه مێك دا ده مێننه وه و ناش���توانن 

راستى روداوه كه  بگێڕنه وه  بۆ كه س.

كچانى گه رمیان هیچ گۆڕه پانێكیان نییه  بۆ وه رزشكردن              ««4

ئه وروپا
جێگه یه ك بۆ لێكترازانى خێزانه  كورده كان    

 6»»                                   

كچێك خه مى 
رۆشنبیریی ژنانى 
گه رمیانى له كۆڵ 

ناوه     
7 »»          
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◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل

زۆربه مان له  قۆناغی خوێندنى 
سه ره تایی دا، هۆنراوه  به ناوبانگه كه ى 

)قانع(ی شاعیرمان خوێندوه ، 
كه ده ڵێت: »ژینى الدێ سه یرانه ... 
گه رچی تۆزێ گرانه« به اڵم وادیاره  

بۆ ژنانى گه رمیان، ژینی الدێ زۆرتر 
گرانییه و كه متر سه یران و خۆشیی.

له میانه ى به دواداچونه  به رده وامه كانمان 
وه كو ئه ندامى تیمی رێكخراوى )وادی( 
ئه ڵمان���ى له گه رمیان، له گ���ه ڵ ئازار و 
كۆژانى ژنانى الدێكاندا روبه ڕوده بینه وه  
به ش���ێوه یه كى رۆژانه ، بۆیه  به گرنگمان 
زانیی خوێنه ران له  ره وش���ى ژیانى ئه و 
ژنانه  ئاگاداربن، هه ربۆیه  پوخته ى خه م 
و گرانیی ژیانی ئه وانمان له م راپۆرته دا 

كورت كردوه ته وه .
له  دواى روخانى ڕژێمى به عس زۆربه ى 
گوند نش���ینه كان ئیش���وكارى گوندیان 
به جێهێش���ت و رویان له  شار كرد، به اڵم 
له  ئێس���تادا به هۆى قه یران���ى دارایى و 
كه م���ى هه لى كار له  ش���اردا زۆرێك له  
خه ڵكى ش���ار و ناحیه كان گه ڕاونه ته وه   
بۆ گونده كان و هه ریه كه و به  پیشه یه كه وه  
س���ه رقاڵن، ژنانی���ش به ده رنی���ن ل���ه  
كاركردن و له  ئه ستۆگرتنى ئه ركه كانیان 

بۆ په یداكردنى بژێوى ژیانیان.
له  گوندى )ده وره (ى س���ه ر به ناحیه ى 
)قۆره ت���و(،  چ���اوم ب���ه  ژنێك���ى 53 
س���اڵ كه وت، ئاره ق���ه  له چكه كه ى ته ڕ 
كردبو، ل���ه  كێڵگه كه ى خه ریكى چنینى 
به رهه مه كانى ب���و. وتى: »خێزاندارم و 
خاوه نى 8 مناڵم، هه مو رۆژێك له  چوارى 
به یانى ل���ه  خه و هه ڵده س���تم ته وێله ى 

خواردنیان  پاكده كه م���ه وه ،  ئاژه ڵه كان 
ده ده مێ  و ش���یره كه یان ده دۆشم دواتر 
دێم���ه  كێڵگه  و تا نیوه ڕۆ خه ریكى كارى 

ئێره ش ده بم«.
ئ���ه و ده ڵێ���ت: »ه���ه ر له  س���ه ره تاى 
هاوسه رگیریمه وه  ئه مه  كارى من بوه  ، 
هه مو رۆژێك  دواى دۆشینى مانگاكانم 
دو ده به  ش���یرم ده بردو ده چومه  شارو 
ماڵ  ده گه ڕامه وه   نیوه ڕۆش  ده مفرۆشت 
 و چێش���تم لێده ن���ا و كاره كانى ناوماڵم 
ده ك���رد، چونكه  مێرده كه م نه خۆش���ه و 
هی���چ كارێك ناكات، بۆی���ه  خۆم ئیش 
ده كه م ب���ۆ په یداكردن���ى بژێوى ژیانى 
خێزانه كه م، بۆ ئه وه ى پێویس���تیان به  

كه س نه بێت«.
كارى كش���توكاڵ و ئاژه ڵ���دارى به  الى 
هه ندێ���ك ژنه وه  قورس���ه ، ب���ه  تایبه ت 
ن���ه وه ى نوێ كه  تازه  ده چنه  نێو ژیانى 
ئه و  به الی  هه روه ها  هاوس���ه رگیریه وه ، 
ژنانه ى كه  پێش���تر له  شار ژیاون  و له  
ئێستادا به  هه ر هۆكارێك بێت رویان له  

گونده كان كردوه .
ژنێكى 30 س���اڵه ، به  پێكه نینه وه  وتى: 
» ئه رك���ى م���ن ته نه���ا به خێوكردنى 
مناڵه كانم���ه ، به ین���ی خۆم���ان بێ���ت 
جارج���اره ش مێرده ك���ه م ئه ركه كان���ى 
ده ترس���م  جێبه جێده كات،  بۆ  ماڵه وه م 
له  ئ���اژه ڵ نزیك ببمه وه  چجا به خێویان 

بكه م!«.
به ه���ۆى ئ���ه و لێش���اوه  زۆره ى هاتنى 
ئاواره  عه ره به كانه وه  ، به شێكى زۆریان 
رویان له  گونده كان���ى گه رمیان كردوه ، 
كه  ئه مه ش وایكردوه  كه رتى كش���توكاڵ 
به  ش���ێوه یه كى به رچاو ببوژێته وه ، به  
جۆرێك ماڵه  ك���ورده كان زه وییه كانیان 
ب���ه  خێزان���ه  عه ره ب���ه كان بۆ   ده ده ن 

◘ نەوژین، پەیام لەتیف

ئەو ژنانەی هاوسەرەکانیان لەزیندانە 
هەمیشە هەستی ته نیایی و بێکەسی 

ڕوبەڕوبونەوە لەگەڵ قسەکانی 
کۆمەڵگا وایان لێدەکات لەپاڵ تاوانی 

هاوسەرەکانیان ئەمانیش خۆیان 
بەتاوانبار بزانن، لەکاتێکدا تاوانی ئەم 

خێزانانە دانیشتنە بەدیار ئازادبونی 
هاوسەرەکانیانەوە.

»لەدوای چونە زیندانی هاوسەرەکەمەوە 
قس���ە ڕەقەکانی کۆمەڵگا بونە زیندانی 
من، بەجۆرێک هەرگی���ز ناتوانم بەدەم 
باسیان بکەم، کەمرۆڤ ماڵی دەشێوێت 
و النەی نامێنێت وکەس���وکار پش���تی 
تێدەک���ەن چەند ناخۆش���ە، لەکاتێکدا 
تاوانی من دانیش���تنە بەدیار ئازادبونی 

مێردەکەمەوە«.
ئەم���ە وت���ەی )فاتیمە(ی���ە کەن���اوی 

خوازراوی ژنێکە مێردەکەی لەزیندانە.

بەهۆی دابونه ریتی کۆمەڵگاوە هەمو ئەو 
ئافرەتانەی لەم ڕاپۆرتەدا قس���ەیان بۆ 
)نەوژین( کردوە، نەیان ویستوە ناویان 
بهێندرێ���ت، بۆیە ن���اوی خوازراویان بۆ 

بەکارهاتوە.
لەدوای چونە زیندانی هاوس���ەرەکانیان، 
ئ���ەوەی بۆ ژن���ەکان ماوەت���ەوە جگە 
لەئومێدی ئازادی هاوس���ەرەکانیان ئەو 

قسانەیە کە ئومێدبڕن.
ش���نۆ، ژنێکی ترە کە هاوس���ەرەکەی 
ماوەی 8 س���اڵە لەزیندانەو خاوەنی 2 
مناڵە، ئەو بەدەم ئومێ���دی ئازادبونی 
هاوسەرەکەیەوە وتی: »کاتێک مێردەکەم 
بە15س���اڵ حوکمدرا م���ن مامەوە تاکو 
چاوەڕوانی ئازادبونی بکەم، ئەی ئێستا 
چۆن چاوەڕوان���ی ناکەم کەحوکمەکەی 
کراوە بە دەس���اڵ و تەنها دوساڵ ماوە 

بۆ ئازادبونی؟«.
لەبارەی ئەو قس���انەی کە پێی وتراوە 
دەڵێت: »قس���ە زۆر وتراوە، بەاڵم من 
هەرگیز گوێم بۆ نەگرتوە،چونكە ئێستاش 

هاوسەرەکەمم زۆر خۆشدەوێت«
یەکەمین  زیندانەوە  دەکرێتە  كەپیاوێك 
ش���ت كەبەبیری تاكەکان���ی كۆمەڵگا و 
چواردەوری ئەو خێزانەدا دێت ئەوەیە، 
كە ئاخۆ چارەنوس���یان چى لێ به سەر 

دێت؟
كەریم(،  )ه���اوار  بەب���ڕوای  ئەم���ەش 
توێ���ژەری كومەاڵیەت���ی، ل���ەو بیرەوە 
س���ەرچاوەی گرت���وە »ك���ەژن تواناى 
ماڵداری نیەو هەمیش���ە ئەبێت سەردارو 
پیاوێ���ک هەبێ���ت ئاڕاس���تەی بكات و 

دەستی بگرێت وبەڕێوەی ببات«.
ئەو توێژەرە زیاتر وتیشى: »بەداخەوە 
زۆربەی ئەو بیركردنەوەو پێشداوەریانەی 

خەڵکی نێگەتیڤە.«
كاتێک کلیلی بەن���دو زیندان لەدەرگای 
ئافرەتەکانی���ش  دراوە،  مێردەکانی���ان 
لەالیەن کۆمەڵ���گاوە کەلەپچە کراوەتە 
دەستیان، چوارچێوە بۆ ژیانیان دیاری 
کراوە، بێ ئاگا لەوەی ئەوانیش رۆژگار 
پش���تی تێکردون و رۆژێک بەخۆش���ی 

چیرۆكىنههامهتىئهوژنانهىمێردهكانیانلهزینداندایه
مێرده كانیان به ندی زیندانن و خۆشیان دیلی تێڕوانینی كۆمه ڵگا

ئه وه ى كارى كش���توكاڵى له سه ر بكه ن، 
یان ده یانكه ن به  شوان بۆ به خێوكردنى 
ژن���ه   هه ربۆی���ه   مه ڕومااڵته كانی���ان، 
عه ره به كانیش سه رقاڵى كارى كشتوكاڵ 

و ئاژه ڵدارین.
 زۆرب���ه ى ژن���ه  عه ره ب���ه كان ده ڵێ���ن 
مێرده كانی���ان ناچاری���ان ده كه ن كارى 
قورس بكه ن، له  كاتێكدا به شێكى كه م 
له  پی���اوان هاوكاریان ده ب���ن له  كارى 

كشتوكاڵ  و ئاژه ڵداریدا.
ژنه  عه ره بێكى 45 س���اڵ، له  یه كێك له  
گونده كانى گه رمیان هه مو رۆژێك له گه ڵ 

مێرده ك���ه ى له  چ���وارى به یانییه وه  تا 
ئێواره  كارى كشتوكاڵیی ده كات، وتى: 
ماندوبونه م  هیالكى و  ئه و  »س���ه ره ڕاى 
ب���ۆ یارمه تیدان���ى مێرده كه م، هێش���تا 
لیم ناڕازییه  و ژنیش���ى به س���ه ر هێناوم 
ب���ه  بیانوى ئ���ه وه ى كه  مناڵ���ى كوڕم 

نابێت«.
ئ���ه و ژن���ه  ب���ه  له چكه ك���ه ى ئاره قه ى 
نێوچه وانى س���ڕی و وتى: »له  ته مه نى 
14 س���اڵى هاوس���ه رگیریم كرد، دواى 
س���ێ س���اڵ كچێكم بو، مێرده كه م وتى 
مادام ك���وڕت نه بوه  ژنى دوه م ئه هێنم، 

كاتێك ژنه كه ى هێنا من له  كێڵگه كه مان 
خه ریك���ى چنینى بامی���ه  و ته ماته  بوم، 
نی���وه ڕۆ ك���ه  گه ڕامه وه  بینی���م ژنێكى 
هێناوه ته  ماڵ���ه وه ، منیش چومه  ماڵى 
باوك���م، به اڵم ئ���ه وان رازى نه بون لێى 
جیاببم���ه وه ، بۆیه  ناچ���ار بوم بێده نگ 

ببم و به  هه موشتێك رازیبم«.
به ته نزیش���ه وه  ئام���اژه ى ب���ه  پوچیی 
كرد  پیاوه كه ى  ژنهێنانه كه ى  پاس���اوى 
و وت���ى: »دواى س���اڵێك له گ���ه ڵ ژنه  
هه وه كه م پێكه وه  سكمانكرد، من كوڕم 

بو كه چى ئه و كچى بو!«.

ژیاون، ئەوان باس لە ژیانی پێش چونە 
زیندانی هاوسەرەکانیان دەکەن.

فاتمە لەو ب���ارەوە وتی: »پێش چونە 
دو  لەگ���ەڵ  هاوس���ەرەکەم  زیندان���ی 
منداڵەکەم���ان لەخانوی کرێدا دەژیاین، 
هەرچەن���دە هەژاربوین، ب���ەاڵم ژیانمان 
خۆش���بو، كه چى ئێس���تا لەگەڵ ماڵی 
خ���ەزورم دەژی���م، هەرچەن���دە ئەوان 
زۆر باش���ن، ب���ەاڵم ئەم ژیان���ە بۆمن 

سەختە.«
)ش���نۆ(ش دەڵێ���ت: »ئێم���ە ژیانمان 
زۆرخۆش���بو، ب���ەاڵم ل���ەدوای چون���ە 
زیندانی مێردەکەم هەموشتێک گۆڕا بۆ 
چاوەڕوانی ئازادبون و مانەوە لەژیانێکی 

تەنیایی دا«.
وتیش���ی: »من لەخانوی خ���ۆم دەژیم 

کەنزیکی ماڵی خەزورمە«.
لەدوای چونە زیندانی هاوسەرەکانیشیان، 
ئەم ژنانە بەش���ێکیان پەنایان بۆ ماڵی 

باوک یان خەزور بردوە.
لەوب���ارەوە )هاوار کەری���م( توێ���ژەرى 
لەناچاریدا  كۆمه اڵیه تى، وتی: »ژن���ان 
لەوەها دۆخێکداو لەکۆمەڵگەیەکی وەک 
کوردستاندا پەنا دەبەنە بەر ماڵە باوان 
یان ماڵی باوکی هاوس���ەریان، بەشێک 
لەوان بەچاوی بێزاری و مایەی شورەیی 
سەیریان دەکەن، بۆیە ژن لەزیندانێکی 
گەورەتردایە کەهیچ جیاوازی نیە لەگەڵ 

زیندانی مێردەکەی«.
ئازاد  مێردەکانیان  وتیش���ی: »تاوەکو 
دەبن ئەم ژنانە لەژێر فشارێکی دەرونی 

سەخت دا ژیان بەڕێ دەکەن«.
ل���ەدوای چونە زیندان���ی مێردەکانیان، 
ژنان لەالیەن حکومەت���ەوە موچەیەکی 
مانگانەی���ان ب���ۆ دابینک���راوە، ب���ەاڵم 
ب���ەهاوکاری  پێویس���تیان  هەر 
لەالی���ەن  س���ەردانکردنیانە  و  م���ادی 

کەسوکاریانەوە.
نەرمی���ن، ناوى خ���وازراوى ژنێکی ترە 
س���اڵە   10 م���اوەی  كەهاوس���ەرەکەی 
لەزیندانەو خاوەن���ی 4 مناڵە. دەڵێت: 
»لەدوای چون���ە زیندانى مێردەکەم من 

لەخانوی خۆم بەتەنه���ا دەژیم و بارى 
دارایم���ان باش نیە، ئەو موچەیەش���ی  
وەری دەگری���ن لەگەڵ ئ���ەو جارجارە 
هاوكاری���ەی ماڵی باوكم ی���ان خەزورم  
بەئەس���تەم دەتوانی���ن پێ���ی بژین«، 
وتیش���ى: »کەس���وکار وەک  پێش���تر 

نەماون و كەمتر سەردانمان دەکەن«.
)شنۆ(ش وتى: »جگە لەموچەكه مان، 
ماڵ���ی باوك و خ���ەزورم زۆرباش���بون 
لەگەڵمان ئەوەش���ی ل���ە روی مادییەوە 
هاوكاریم���ان ب���كات ماڵ���ی خەزورمەو 
نەشیان هێش���توە پێویستمان بەکەسی 

تر هەبێت.
ئەگەرچی ئەمان توشی برینێکی قوڵبون، 
بەاڵم زۆرج���ار خودی کۆمەڵگاش خوێ 
دەکاتە برینەکەیانه وه ، ئه مه  س���ه رباری 
ئه وه ى خه مێكى گه وره تریان ئه وه یه  كه  
چۆن مامه ڵه  له گه ڵ مناڵه كانیان دا بكه ن  

كه  نازانن بۆچی باوکیان لەزیندانە.
دەیگێرێت���ەوە  )ش���نۆ(  هەروەک���و 
لەگەڵ  لەک���ۆاڵن  جارێک  »کوڕەک���ەم 
یەکێک لەمنداڵە دراوس���ێکانمان شەڕی 
کردوە، پێیان وتوە: تا نەبیتە 20 ساڵ 
باوکت هەر لەسجنەو بەرنابێت، ئەمەش 
زۆرکاری تێکردوەو ب���ەو تەمەنە مناڵە 

ئازاری داوە«.
)فاتیمە(ش ژیانی ل���ەو حاڵەتە بەدەر 
نەب���وەو دەڵێ���ت: »زۆرج���ار لەکۆاڵن  
دەڵێن  بەمناڵەکانم  دراوسێکانمان قسە 
لەسەر باوکیان، کەئەزیەتی ئەوان ئەدات 

و برینی منیش دەکولێنێتەوە«.
تێڕوانینان���ەو  ئ���ەم  گۆڕین���ی  ب���ۆ 
کەمکردنەوەی قس���ەی خەڵکی لەسەر 
ئەم خێزانانە وگوێ گرتن لەکێشەکانیان، 
»دەبێ���ت  کەری���م(  بەب���ڕوای)هاوار 
حکوم���ەت وسیس���تەمی پ���ەروەردە و 
وەزارەتی ئەوقاف و دەزگا رۆش���نبیری 
و راگەیاندنەکان بەئەرکی خۆیانی بزانن 
ئاوڕێک لەو خێزانانە بدەنەوەو گوێ لە 
موعاناتەکانیان بگیرێت و دوربکەونەوه  
لەقس���ەی زبرو بریندارکەر لەسەر ئەم 

خێزانانە کەمێردەکانیان لەزیندانە«.

ژینىالدێبۆژنانىگهرمیانپڕهلهگرانیی
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

ئه گه رچی نه  پزیشكه و نه خاوه نى 
بڕوانامه و بگره  خوێنده وارییه کی 
ئه وتۆشه ، به اڵم )به هیه ( كارێك 

ده كات كه  خه ڵكانى تر پاش ده یان 
ساڵ خوێندن پێی ناگه ن، ئه ویش 

ده رهێنانى به رد و ماده ى وردى دیكه یه  
له چاو. ئه و به  متمانه  به خۆبونه وه ، 
باسله وه ده كات كه  ماوه ى 30 ساڵه  

ئه م كاره  ده كات و هیچ كام له وانه شى 
بێهیوا نه كردوه  كه  بۆ چاره سه ر 

سه ردانى كردون.

تائێس���تا به شێك له  هاواڵتیان كه  به رد 
یان هه ر پارچه یه ك���ى دیكه  ده كه وێته  
چاویانه وه ، له بری س���ه ردانى پزیشك، 
س���ه ردانى كه س���انێك ده ك���ه ن كه  به  
زمان یان ده س���ت، به رده كه یان له چاو 
ده ردێن���ن، به ش���ى زۆری ئه وانه ى ئه م 

كاره  ده كه ن، ژنن.
روناك ئیبراهیم، 48 ساڵ، ژنى ماڵه وه ، 
ب���ه  متمانه یه ك���ى زۆره وه  باس���ى ل���ه  
چۆنیه تى ده رهێنانى ب���ه رد له  چاو بۆ 
)نه وژین( ك���رد و وتى: »به رد له  چاو 
ده ركردن ش���تێكى نوێ نیه  و به ڵكو له  
سه رده مى باو باپیرانمانه وه  بونى هه یه  
به  ئێستاشه وه ، من وه كو خۆم بڕوایه كى 

زۆرم پێیه تى«.
وتیشى: »من جگه  له  خۆم مناڵه كانیشم 
س���ه ردانكه رێكى به رده وامى ئه و ژنانه ن 
ك���ه   كه  به رد له  چ���او ده ر ئه هێنن«، 
وتیش���ی:  و  ك���رد  هه ڵوه س���ته یه كى 
»ئ���ه و ژنانه ى كه  به  ده س���ت به رده كه  
ده رده هێن���ن نه ك زم���ان، چونكه  زمان 
ب���ۆ چاو باش نیه  و میكرۆب دروس���ت 

ده كات«.
له وه اڵم���ى ئ���ه و پرس���یاره ى كه بۆچی 
س���ه ردانى پزیش���ك ناكه ن له  بری ئه و 
روناك وتى: »چاره س���ه ره كه ى  ژنانه ، 

◘ نەوژین،
سازان مستەفا - پەیام لەتیف

»به ره به یان بو كه  مێرده كه م 
رۆشتبوه  ده ره وه ، پیاوێكى ناسیاومان 

كه  زۆر هاموشۆ و قسه كردنمان 
به یه كه وه  هه یه ، هاته  خێوه ته كه مه وه ، 

ئه وه ى من چاوه ڕێم لێی نه ده كرد 
رویدا، وه كو گورگ په الماری دام و 

ده ستدرێژیی كرده  سه رم، ئه و كارى 
خۆی ته واو كرد و رۆشت، منیش 

به دیار ئه تككردنه كه مه وه  دانیشتم و 
ده ستمكرد به  گریان، به بێ ئه وه ى 
بتوانم هیچ كاردانه وه یه كم هه بێت«.

چیرۆكه كه ى  دڵپڕیی���ه وه   ب���ه   ئامینه ، 
ده گێڕایه وه ، هێنده  به  روداوه كه  كاریگه ر 
بو، وه ك ئه وه  بو تۆزێك پێش ئێس���تا 
رویدابێ���ت، به دڵته نگییه وه  وتى: »من 
پێش���تر ئه و پیاوه م به كه س���ێكى نزیك 
و خزم���ى خۆمانم ده زان���ی، كه چى ئه و 
ته ماحی لێكردم و ده س���تدرێژیی كرده  

سه رم«.

ئامین���ه  )كه ناوێكى خوازراوه (  ئه وه ى 
باس���ی لێوه كرد، یه كێك���ه  له و چیرۆكه  
زۆرانه ى ده ستدرێژیی كردنه  سه ر ژنان، 
كه  دور له چاوى كۆمه ڵگا و خێزانه كان، 
گه رمیان،  ل���ه   ئ���اواره كان  لەکەمپ���ی 
روده دات. ئ���ه و ژنانه  باس���له وه ده كه ن 
ناچ���ار ده كرێن به وه ى رازی���ی بن به و 
ده س���تدرێژییه ، هاوكات ناش���وێرن بۆ 
یاخود  باس���یی بكه ن  كه سوكاره كه یان 

سكااڵ تۆمار بكه ن.
له دواى هاتنى داعشه وه ، ژماره یه كى زۆر 
خێزانى ناوچه كانى موس���ڵ و ئه نبار و 
س���ه اڵحه دین و دیاله ، ئاواره ى گه رمیان 
بون، هه ندێكیان له ناو شاره كان جێگیر 
بون، هه ندێكى تریش���یان له  دو كه مپی 
ئ���اواره  له گه رمی���ان و دو كه مپی تر له  

خانه قین، جێگیر كران.
ژماره ی���ه ك ل���ه  ژنانى دانیش���توى ئه و 
كه مپانه ، پێی���ان له  جه رگی خۆیان ناو 
و ئه و ده س���تدرێژییانه یان بۆ ژماره یه ك 
له  چاالكوانان و رێكخراوه كان باسكرد، 
كه له الیه ن هه ندێك له  پیاوانه وه  روبه ڕوى 

ده بنه وه .

ئامینە، ئه و ژنه ى له سه ره وه  ئاماژه مان 
به  چیرۆكه كه ى كرد، ته مه نى نزیكه ى 40 
ساڵه ، نیوه ى ئه م ته مه نه  هاوسه ریگریی 
ك���ردوه . بەمج���ۆرە باس���ی چیرۆک���ی 
دەستدرێژیکردنە س���ەری بۆ )نەوژین( 
ك���رد »لەگ���ەڵ مێردەکەم ب���ەردەوام 
کێشەمان هەیەو هەرگیز لەگەڵ یەکتری 
نەگونجاوی���ن، منی���ش چەن���د جارێک 
لەمتمانە بونم بە ناس���یاوێکمان باسی 
کێش���ەکانی خۆمم بۆکرد، بەاڵم رۆژێک 
کە مێردەکەم لەماڵ دەرچو، ئەو پیاوەی 
متمان���ەم پێکرد و باس���ی خەمەکانی 
خۆم���م بۆکرد، هات���ە خێوه ته كه مه وه و 

دەستدرێژی سێکسی کردە سەرم«.
وتیشی: »پیاوه كه  هەڕەشەی ئەوەشی 
لێک���ردم کە ئەگ���ەر هاوار بک���ەم یان 
قس���ەبکەم، ئەوا لەن���او خەڵک دەڵێم 

خۆی بانگی کردوم وحەیات ئەبەم«.
ئامینە، بەحەس���رەتەوە ب���ەردەوام بو 
لەس���ەر گێرانەوەکەی »دواتر هەر ئه و 
پیاوه  له الی پیاوی تریش باس���ی من و 
روداوه كه ى كردبو، بۆیە چەند پیاوێکی 
تریش ویس���تیان دەس���تدرێژیم بکەنە 

له كه مپی ئاواره كان له  گه رمیان ده ستدرێژیی ده كرێته  سه ر ژنان

ئه و ژنانه ى به بێ بڕوانامه  ده بنه  پزیشكیی چاو!

س���ەر و وتیان چۆن لەگ���ەڵ ئەو پیاوه  
ئەم کارەت ئەنجام داوە، ئەبێت لەگەڵ 
ئێم���ەش ئ���ەم کارەبکەی���ت، بەاڵم من 

تائێستا رێگەم نەداوە«.
به ته نها ژنان نین كه له  كه مپی ئاواره كان 
ل���ه  گه رمی���ان روبه ڕوى ده س���تدرێژی 
هه ن،  كچانی���ش  به ڵك���و  بونه ت���ه وه ، 
ئ���ه وه ى مایه ى تێبینییه  ك���ه  ئه وانه ى 
ده س���تدرێژییان ده كه نه  س���ه ر، پیاوى 

خێزاندارن.
ئەم���ەل، ن���اوی خ���وازراوی کچێک���ی 
تەم���ەن 22 س���اڵه ، بەهەمان ش���ێوە 
گەرمی���ان  لەکەمپەکان���ی  لەیەکێ���ک 
دەژی، باس���یله وه كرد ك���ه  هه ژمارێكى 
له س���ه ر ژماره  ته له فۆنی  فه یس���بوكى 
ژنێكى دراوسێیان داناوه ، بۆ ئه وه ى له و 
رێگه یه وه ، قس���ه  له گه ڵ كوڕێكدا بكات 

كه  خۆشی ده وێت.
وتى: »پیاوی ژنه كه ى دراوس���ێمان، به  
كاره كه ى زانیوه ، بۆیه  دواتر ئەو پیاوە 
چەندینج���ار تەلەفۆنی بۆکردم و نامەی 
بۆناردم ک���ە ئەگەر نەڕۆم بۆ الی هەمو 
نامەکان پیش���انی دایک وباوکم دەدات، 
منیش لەترساندا رۆشتم بۆ الی، ئەویش 
پەالم���اری دام و دەس���تدرێژیی کردە 

سەرم«.
ئەمەل، لە روخساریدا هەست بەخەم و 
ترس���ێكى قوڵ دەکرێت، ده یوت: »من 
ئێس���تا ژیانم لەبەر چاوکەوتوە، چونکە 
هەمیش���ە لە دەس���تدرێژیکردنە سەرم 

دەترسم«.
به وهۆیه ى به ركه وتن���ى كچان و كوڕان 
له  كۆمه ڵ���گاى ئ���اواره كان زۆر كه م و 
رێگه پێن���ه دراوه ، بۆیه  پی���اوان رێگه ى 
تریان دۆزیوه ته وه  بۆ ده ستڕاگه یشتنیان 
به  كچان، ئاس���انترینى ئه و رێگانه ش: 

مۆبایله .
دینا، ناوی خ���وازراوی کچێکى دیكه ى 
ئاواره ی ته مه ن 22 س���ااڵنه  له كه مپێكى 
گه رمیان، تائێس���تا 2 جار ده ستدرێژیی 

كراوه ته  سه ر.
چیرۆکی ده س���تدرێژیكردنه  سه ر دینا، 

دیسان بەهەڵخەڵەتاندنی لەالیەن ژمارە 
دەستیپێكردوه .  نەناس���راو  مۆبایلێکی 
وتی: »پێ���ش 4 مانگ ژمارەیەک هەمو 
رۆژێک 4 تا 5 جار تەلەفونی بۆدەکردم، 
من هەڵم نەدەگ���رت، دواتر نامەی نارد 
و وتی: من کەس���ێکی باشم ودەمەوێت 
شتێکت پیشان بدەم، بەاڵم من هەر بڕوام 
نەکرد، نامەیەکی تری هەڕەش���ەئامێزی 
بۆناردم کە وێن���ەی منی الیە و ئەگەر 

نەڕۆم خراپم بەسەردێنێت«.
ئه م هه ڕه شانه  كاری خۆی كردبو و ئه و 
كچه ى ناچ���ار كردوه  نیوه ڕوانێك بڕوات 
بۆ خێوه ته كه ى ئ���ه و پیاوه  »پیاوێکی 
ش���ێوە ناش���رینی تەم���ەن 37 بۆ 38 
سااڵن بو کە نەمدەناسی و نازانم چۆن 
ژمارەی موبایلی من���ی البو، وتم: چی 
منت الی���ە خێرا پێم بڵ���ێ؟ بەاڵم ئەو 
وتی تا ئەو ش���تەی م���ن دەمەوێت تۆ 
پێم نەدەیت من هیچت پیش���ان نادەم، 
لەگەڵ قسەکانیشیدا دەستدرێژی کردە 

سەرم«.
دین���ا، به  چاوی فرمێس���کاوی باس���ی 
هەوڵی دوەم دەکات بۆ دەستدرێژیکردنە 
س���ەری، وت���ى: »پێ���ش 20 رۆژ چوم 
بۆ دوکانێکی ش���ت کڕی���ن کە پیاوێکی 
بەتەمەنی لەس���ەرەو م���ن وەک باوکم 
سەیرم دەکرد، بەئاسایی ساڵوم لێکردو 
رۆش���تمە ژورەوە، لەو کات���ەدا خاوەن 
دوکانەکە ویس���تی دەرگاک���ە دابخات، 
منیش هەستم بەشتێک کرد، بۆیە چومە 
نزیک دەرگاکەو رێگ���ەم لێگرت، بەاڵم 
ئەو پەالماری دام و وتی: هەموی باسی 
تۆدەکات چۆن لەگەڵ پیاوی تر بویت، 
ئەبێت لەگەڵ منیش ئەو کارەبکەیت«.

گه وره تری���ن خه مى ئ���ه و ژن و كچانه  
ئه وه یه ، كه  نه ده توانن س���كااڵ له س���ه ر 
ئه و ده ستدرێژییكارانه  تۆمار بكه ن، نه  
ده شتوانن خه می دڵیان له الی كه سوكار 
و خێزانی���ان ب���اس بك���ه ن، ئه م���ه ش 

ئه وه نده ى تر ئازاری داون.
دینا، وتى: »من ناوێرم قسە بۆ ماڵەوە 

بکەم.«

له الى دكت���ۆر نیه ، به ڵك���و له الى ئه و 
كه س���انه یه  ك���ه  خ���واى گ���ه وره  ئه و 

به هره یه ى پێداون«.
س���ه ردانیكردنى ئه و ژنانه ى كه  به رد له  
چ���او ده رده كه ن ته نه���ا تایبه ت نیه  به  
ژنان، به ڵك���و به  پێچه وانه وه  رێژه یه كى 

زۆرى پیاوانیش سه ردانیان ده كه ن.
حه س���ه ن محه مه د، 22 س���اڵ، كه  له  
رێگ���ه ى كاره كه یه وه  ورده  پالس���تیك 
ده كه وێت���ه  چاویه وه ، له بری س���ه ردانى 
پزیش���ك، س���ه ردانى ژنێك ده كات كه  
كارى ده رهێنانى ب���ه رد و ورده  ماده یه  

له چاو.
وت���ى: »له  كات���ى كاركردنمدا هه ندێك 
ورده  پالس���تیك كه وت���ه  چاوم���ه وه  و 
هه ربۆیه  س���ه ردانى دكتۆرى چاوم كرد 
ده رمانى تایبه ت به  چاوى پێدام، به اڵم 
بۆ ماوه ى س���ێ رۆژ ب���ه رده وام بوم له  
هیچ  كه چى  ده رمان���ه كان  به كارهێنانى 

سودێكم لێنه بینى«.
وتیشى: »دواتر سه ردانى ئه و ئافره ته م 
كرد كه  ب���ه رد له  چ���او ده رده هێنێت، 
زۆر به  ئاس���انى پالستیكه كه ى له  چاوم 
ده رهێن���او ئاس���وده یی ب���ه  چاوه كانم 

به خشى«.
ب���ه اڵم ئه م ژنانه ى كه  ب���ه رد و ماده ى 
دیكه  له  چ���او ده رده هێنن، چۆن فێری 

ئ���ه م كاره  بون؟ ئایا ئ���ه وه ى ده یكه ن 
كارێكى خێرخوازییه  یان كاسبییه ؟

بۆ وه اڵمى ئ���ه م پرس���یارانه ، )به هیه  
ئه می���ن( كۆمه كم���ان ده كات، كه  خۆی 

یه كێكه  له و ژنانه ى ئه م كاره  ده كه ن.
وتى: »سه ره تاى كاره كه م ده گه ڕێته وه  
بۆ 30 س���اڵ پێش ئێستا كه  یه كێك له  
مناڵه كانم ل���ه  كاتى یاریكردندا ورده  لم 
ده چێته  چاویه و و توشى ئازارێكى زۆر 
ده بێت، ئ���ه و كاتیش به ه���ۆى نه بونى 
بنكه ى ته ندروس���تى، خ���ۆم له  رێگه ى 
زمانمه وه  هه وڵ���ى ده رهێنانیم داو ورده  
لمه كه م ل���ه  چاوى ده رهێنا، ئه مه ش بو 
به هۆى ئه وه ى هونه رى ده رهێنانى به رد 
له  چاو ده ركردن ل���ه  رێگه ى زمانمه وه  

بدۆزمه وه «.
به هیه ، به  ش���انازییه كى زۆره وه  باسى 
له وه ش���كرد: »جگه  له  شارى كه الر له  

زۆرب���ه ى ناوچه كانى ترى كوردس���تان 
سه ردانم ده كه ن و هه ركه سێك سه ردانى 

كردوم دڵخۆشم كردوه «. 
وتیش���ى: »ل���ه  به رامبه ر ئ���ه م كاره م 
هیچ بره  پاره یه ك ل���ه  كه س وه رناگرم 
و ئه م كاره ش���م بۆ بژێوى ژیان نیه«، 
به اڵم نه یش���ارده وه  كه  هه ر كه س���ێك 
بۆ خ���ۆى بڕه  پاره یه ك���ى دابنێت ئه وا 

نایگه ڕێنێته وه .
ئه و جه ختى له وه ش كرده وه  ئه م كاره ى 
ب���ۆ بازرگان���ى نیه  »به ڵك���و ته نها بۆ 

خێره «. 
ده رهێنانى به رد له  چاو به و ش���ێوه یه ی 
خستمانه  رو، له  روى زانستیه وه  شتێكى 
بێبنه مایه  و پس���پۆرانى بوارى چاو ئه م 
كاره  به  هه مو شێوه یه ك ره ت ده كه نه  و 
پێیانوایه  ته نیا له  ناوچه  دواكه وتوه كاندا 

بونى هه یه .

پسپۆر  پزیش���كی  نه جمه دین،  د.رزگار 
له  نه خۆش���یه كان و نه شته رگه رى چاو، 
بۆ )نه وژین( وتى: »له  روى زانستی و 
پزیش���كییه وه  بابه تێك نیه  تایبه ت بێت 

به م كاره «.
وتیش���ى: »ئه مه  ته نها خورافیاته  و له  
ناوچ���ه  دواكه وتوه كان���دا بونى هه یه  به  

گه رمیانیشه وه«.
قس���ه كانى  له میانه ى  پزیش���كه   ئ���ه و 
دا، س���ه رنجی خسته  س���ه ر بابه تێكى 
ئه وه یه : »بۆچى  ئه وی���ش  دیارییكراو، 
ته نها ژنان ئ���ه م كاره  ده كه ن و پیاوان 

پێی هه ڵناستن؟«
ئاماژه ى به وه شكرد: »چه ندین نه خۆش 
سه ردانیكردوین به  هۆى ئه وه ى سه ردانى 
ئه و كه سانه یان كردوه  كه  زمان خراوه ته  
چاویان، به و هۆیه وه  توشى هه اڵوسان و 

سوربونه وه ى چاوه كانیان هاتبون«.

 ئه م كاره م بۆ 
بازرگانى نیه  به ڵكو 

ته نها بۆ خێره 
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ژن به ژن، ئه و نه ریته ى كچ ده كاته  قوربانیی بۆ كوڕ
◘ نه وژین، خه اڵت ساڵه ح*

»به وهۆیه ى براكه م ده یویست 
هاوسه رگیریی بكات، من به  شودرام، 

ئه گه رچی ته مه نم زۆر مناڵ بو و 
هی ئه وه نه بوم شو بكه م، هه ربۆیه  

نه متوانى تا سێ ساڵ مناڵم ببێت, 
ئه مه ش وایكرد هه رچى قسه و كردارى 

ناشرینه  به رامبه رم بكرێت«. ئه مه  
وته ى )به ناز(ه ، یه كێكه  له  ژنانه ى 

سنورى گه رمیان، بۆ ده سته به ركردنى 
ژن بۆ براكه ى، به  ژن به ژن دراوه  به  

شو.

هاوس���ه رگیرى  ش���ێوازێكى  به ژن،  ژن 
كه لتورییه ، كه له  به رامبه ر پێدانى كچێك 
به  كوڕێك, خوشكێكى كوڕه كه  ده درێت 
ب���ه  برایه كى كچه ك���ه ى دیكه ، ئه مه ش 
لێده كه وێته وه ،  ئاڵۆزیی  زۆرجار كێشه و 
چونك���ه  به زۆریی كچ���ى دوه م ده كرێته  
قوربانی���ی له پێن���او هێنان���ى ژن ب���ۆ 

براكه ى.
ئه م ج���ۆره  له هاوس���ه رگیرییدا، زۆرتر 
ره گێكى كه لتوریی هه یه  و له  رابردودا زۆر 
بره وى هه بو، به اڵم تائێستاش ناوبه ناو 
ئه نجام ده درێت، ه���ه روه ك كاریگه ریی 
ئ���ه و هاوس���ه رگیرییانه ى كه له رابردودا 
به مش���ێوه یه  كراون، تائێستاش به سه ر 
خێزان و كۆمه ڵگه و ژن���ان به تایبه تى، 

ماونه ته وه .
به ناز، ئه و ژنه ى له پێشه كیه كه دا ناومان 
هێنا، یه كێكه  له و ژنانه ى كه  به  ژن به ژن 
به شودراوه ، ئه و كه  ته مه نى 49 ساڵه ، 
باس���له وه ده كات ئه و روداوه  س���ه رتاپا 
ژیانى ش���ێواندوه و ئه و ئارامییه ى هه مو 
ژنێ���ك ده یخوازێت له  هاوس���ه رگیرییدا 
به ده س���تى بێنێت، بۆ ئه و نه ك به دیی 

نه هاتوه ، به ڵكو پێچه وانه  بوه ته وه .
كێش���ه ى  »براژنه كه م  وتى:  له وباره وه  

◘ نه وژین، زریان محه مه د

ئه گه رچی ته مه نى ته نها 20 ساڵه و 
هێشتا رێیه كى دورى له ژیان له به رده م 
دا ماوه ، به اڵم هه ر له ئێستاوه  ئه وه  به  
گوێی )ده ریا( دا ده درێت، كه  قه یره یی 

خراپه و باش نییه  كچ قه یره  بێت، 
ئه مه ش بارێكى ده رونی له باره ى ئه و 

وشه وه  له ال دروست كردوه .
ئه و كه  خوێندكارى زانكۆیه  ده ڵێت: 

»كچان به  گشتى له  قه یره بون 
ده ترسن، ره نگه  به شێكى زۆریشیان له  

واتاى وشه كه  هه ر تێنه گه ن«.

قه یره یی یان قه یره  بون، ده سته واژه یه كه  
ب���ۆ ئ���ه و كچان���ه  به كاردێ���ت كه پاش 
به سه ربردنى ته مه نێك، به اڵم نه چونه ته  
نێو ژیانى هاوس���ه رگیرییه وه . به گشتى 
كۆمه ڵگا تیڕوانینێكى په سه ندى نییه  بۆ 
ئه و كچان���ه ، هه ربۆیه  ئه م بابه ته  وه كو 

مۆته كه یه كى لێهاتوه  بۆ كچان.
ده ریا، ئه و كچه ى له س���ه ره تاوه  قسه ى 
بۆ كردین، باسله وه ده كات كه  خێزانه كان 
هه ر له مناڵیه وه  كچان له م حاڵه ته  ئاگادار 
ده كه نه وه . وت���ى: »خێزان و كۆمه ڵگا 
هه رله  مناڵیه وه  ئه وه ى به  گوێى كچاندا 
خوێندوه  كه  قه یره بون شتێكى خراپه ، 
قه یره بون به واتاى دۆڕان ده زانن دۆڕان 

له  گه نجێتى و جوانى و ژیان«.
ئه و كچه  ئام���اژه ى به وه كرد كه  كچانى 
ئێمه  ش���ه رمن په روه رده ك���راون، بۆیه  
كاتێ���ك بیانه وێ هاوس���ه رگیرى بكه ن 
شه رم له  خێزانه كانیان ده كه ن و خۆیان 
ده به س���تن به  بریارى خێزانه كانیانه وه . 
وت���ى: »زۆرێ���ك ل���ه  كچ���ان ناخیان 
كردوه  به  گۆڕس���تانێك بۆ ئه و به ڵێ و 
نه خێرانه ى كه  نه یانكردوه  له  كۆتایدا به  

قه یره ى ماوه ته وه «.
به ش���ێكى زۆرى كچ���ان پێی���ان وایه  
ك���ه  قه یره ی���ی ژیانى زۆرب���ه ى كچانى 
ناخۆش كردوه  چونكه  ئه گه ر كچێك تا 

قه یره یی.. مۆته كه ى كچان

هه بوایه  ده بو منیش ماڵم جێبهێشتایه , 
ب���ه  ئێستاش���ه وه  قوربان���ى كێش���ه و 

گرفته كانى براو براژنه كه مم«.
هه رچه نده  ئ���ه و دیارده یه  له  كۆمه ڵگاى 
كوردیدا روى له  كه مبونه وه  كردوه , به اڵم 
هێشتا له الیه ك بنبڕنه كراوه  و له الیه كى 
تریش���ه وه  ده رهاوێش���ته  خراپه كان���ى 
ئه نجامدانى ئه و پرۆسه یه  له  رابردودا له  
ئێس���تادا ده رده كه وێت، ئه ویش به هۆى 
دروستبونى كێشه ى كۆمه اڵیه تییه وه  له  
نێوان هه ردو خانه واده كه دا كه  ژنبه ژنى 

تێیدا ئه نجام دراوه .
گه وره ترین كێش���ه ى ژن به ژن ئه وه یه ، 
كه  جگ���ه  له وه ى رێز له  ئی���راده و رای 
خوشكى ئه و كوڕه  ناگیرێت كه ده یه وێت 
هاوسه رگیریی بكات، هاوكات زۆرجاریش 
خێزانێكیانه وه ،  نه گونجان���ى  به ه���ۆی 
ئه وا كێش���ه  ده كه وێته  نێو خێزانه كه ى 

دیكه وه .
س���ۆیله ، ژنێك���ى ت���ره  ك���ه  قوربانیی 
ئه مجۆره  هاوسه رگیرییه یه ، بۆ )نه وژین( 
وت���ى: »به  ژن به ژن ب���ۆ براكه م  درام 
به  شو دواى هه فته یه ك جیابومه وه ، من 
ومێرده كه م زۆر یه كترمان خۆشده ویست، 
به اڵم براو براژنم توش���ى كێش���ه  هاتن 

به یه كه وه  نه گونجان و جیابونه وه  ,ماڵى 
خه سوم منیان نارده وه  بێ ئه وه ى پرس 
به  مێرده ك���ه م بكه ن، چونكه  ئه و فیرار 
ب���و، حكومه تى به ع���س زیندانى كردبو 
تاگه ڕای���ه وه  منیان دا ب���ه  ته اڵقدان  و 

ته نها یه ك هه فته  به یه كه وه  بوین«.
به ش���ێكى له  چیرۆكى كێش���ه كانى  ژن 
به ژن ته نیا ل���ه وه دا ك���ورت نه بوته وه  
,كه  هاوس���ه ره كان جیا ببنه وه  به هۆى 
كێش���ه ى به رامبه ره كانیان���ه وه ، به ڵكو 
وه ك ل���ه  چیرۆكى )س���ۆیله (دا هه یه ، 
حاڵه ته كه  گه یشتۆته  تۆمه تبه خشینه وه  

كۆمه اڵیه ت���ى  ژیان���ى  وێرانكردن���ى  و 
خانمان.

ئه م دیارده  كۆمه اڵیه تییه ، به پێی یاسای 
به ره نگاربون���ه وه ى توندوتیژی خێزانیی 
هه رێمى كوردس���تان، یاساغ و قه ده غه  
ك���راوه  و ب���ه  جۆرێك ل���ه  جۆره كانى 
توندوتیژی دژ ب���ه  ژنان هه ژمار كراوه ، 
سه رباری ئه وه ى ئه نجامدانى حاڵه ته كه  
سزاى یاس���ایی هه یه ، به اڵم تائێستا و 
به وت���ه ى رێكخراوێ���ك، حاڵه ته كه  هه ر 

بونى هه یه .
سه یوان رۆس���ته م، سه رۆكى ڕێكخراوى 

س���ایه  بۆ په ره پێدانى تواناكانى ژنان، 
له وباره وه  رایگه یاند: »ژن به ژن تا ئێستا 
له  هه رێمى كوردستان بنبڕنه كراوه , له  

ساڵێكدا زیاتر له  10 حاڵه ت هه یه«.
به  راى ئه و چاالكوانه ى ژنان، به شێكى 
به رچاو و دیاری���ی حاڵه ته كه ، له ناوچه  
ئه و  ده درێن،  ئه نجام  دوره ده س���ته كان 
ناوچانه ى كه زۆرتر كه ش���ى عه شایه ریی 

و نه ریتیی به سه ریاندا زاڵه .

* ئەندامی تیمی رێکخراوی )وادی( لە 
گەرمیان

ته مه نێكى دیارى كراو نه چێته  پرۆسه ى 
هاوسه رگیرییه وه  ئه وا روبه روى چه ندین 
پرس���یار و تانه و ته ش���ه رى ده وروبه ر 

ده بێته وه  .
ش���یرین ئه كره م، )22(ساڵ، ده رچوى 
زانكۆیه  و بۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: »به  
هیچ جۆرێ���ك ره وا نیه  وش���ه ى قه یره  
بدرێته  پاڵ ئ���ه و كچانه ى كه  ده رفه تى 
هاوس���ه رگیرییان ب���ۆ نه ره خس���اوه  له  
كات���ى گونج���اودا، به ڵكو ئ���ه وه  ته نیا 

بیركردنه وه ى كه لتورێكى هه ڵه یه «.
وتیش���ى: »پرۆس���ه ى هاوس���ه رگیرى 
فرس���ه تێكه  م���ه رج نی���ه  ته مه نێك���ى 

دیاریك���راوى هه بێ���ت، به ڵكو مرۆڤ تا 
ته مه نێكى زیاتر بژیت زیاتر تێده گات و 
باشتر بیرده كاته وه  و ده توانێت بناغه ى 

خێزانێكه  سه ركه وتو بنیات بنێت«.
به شێك له و هۆكارانه ى كه واده كات ژنان 
زیاتر بترسن له  قه یره  بون، ئه وه یه  كه  
چانسی هاوسه رگیردنێكى دڵخوازانه یان 
له ال كه مده كاته وه ، به ڵكو هه ر به وهۆیه ى 
به  قه یره  هه ژمار نه كرێن و ناو نه برێن، 
هاوس���ه رگیرییه ك ده ك���ه ن ك���ه  دواتر 

كێشه یان بۆ دروست ده كات.
نه س���رین، ناوى خوازراوى ژنێكى )45( 
س���اڵى دانیشتوى كه الره ، بۆ )نه وژین( 

باس���یله وه كرد ك���ه  به  ه���ۆى ماڵه وه  
نه یتوانی���وه  خوێن���دن ت���ه واو بكات و 

یارمه تیده رى دایك و براكانى بوه .
وت���ی: »براكان���م ئ���ه وه ى ویس���تیان 
به ده س���تیان هێن���او هه ریه كه یان بون 
به خاوه نى بروانام���ه ى خۆیان و ئێمه ى 
)قه ی���ره ( بروانام���ه ى  كچه كانی���ش 
بونم���ان وه رگرت له  الیه ن خێزانه كه م و 

كۆمه ڵگاوه «.
نه س���رین به  چاوى پر له  فرمێس���كه وه  
درێژه ى به  قسه كانى داو وتى: »كاتێك 
ته مه نم بو به  )38(س���اڵ به  زۆركردنى 
ماڵه وه  ناچار بوم ش���و به  پیاوێكى ژن 

ته اڵق���دراو بكه م كه  هی���چ له گه ڵ یه ك 
نه ده گونجاین س���اڵێك تێپه رى نه كردبو 

له یه ك دى جیابوینه وه «.
)نه س���رین(،  هۆكاره كه ى  ل���ه   جیاواز 
چاالكێكى بوارى ژنان چه ند خاڵێكى تر 

به هۆكارى قه یره بونى كچان ده زانێت.
ش���نه  محه مه د، چاالكى بوارى ژنان، بۆ 
)نه وژین( وت���ى: »چه ندین هۆكار هه ن 
وه ك: رێگ���رى خێزان���ى و ته واوكردنى 
له سه ر  وه س���تان  پرۆس���ه ى خوێندن، 
بریارى خێزان، خۆشه ویستى یه ك الیه نه  
له  هه موشى گرنگتر خراپى بارى ئابورى 
و قه یرانى داراییه ، كه  پێكهێنانی ژیانى 
هاوسه رگیری به ش���ێكى زۆرى گه نجانى 

ئێمه ى په كخستوه «.
به اڵم پرسیاره كه  ئه وه نیه  كچان بۆ قه یره  
ده بن، به ڵكو ئه وه ی���ه  بۆچی كۆمه ڵگا 
به مش���یوه  خراپ و ش���ه رمهێنه رانه  له  

قه یره  بون ده ڕوانێت؟
توێ���ژه رى كۆمه اڵیه تى،  كارزان فوئاد، 
به مش���ێوه یه  وه اڵم ده داته وه : »ترسى 
قه یره ب���ون ترس���ێكه  كۆمه ڵگ���ه  بۆى 
دروس���ت كردون به  بیانوى ئه وه ى كه  
ئاف���ره ت ناتوانێ���ت بژیت گ���ه ر له  ژێر 

سێبه رى پیاوێكدا نه بێت«.
وتیشى: »كچانى ئێمه  له  ترسى تانه و 
ته شه رى ده وروبه ر و چاندنى ئه و ترسه  
گه وره یه ى له  ژێ���ر ناوى قه یره بوندا كه  
هه ر له  مناڵییه وه  له  دڵ و ده رونى كچاندا 
دروستیان كردوه  و ناچاریان كردون كه  
له  ته مه نێكى كه مدا هاوسه رگیرى پێك 
بهێنن و بێبه ش���یان بكه ن له و خه ون و 

خولیایانه ى كه  هه یانه «.
به  هه مان شێوه ، )شیرین(یش ده ڵێت: 
»كچان به گشتى و به تایبه ت ئه و كچانه ى 
ك���ه  پێیان ده وترێت قه یره ، پێویس���ته  
گوێ به و قس���ه و تێڕوانینان���ه  نه ده ن، 
چونكه  زۆرێك ل���ه وان خاوه نى توانا و 
ش���اره زایی باش���ن و ده توانن داهێنان 
بكه ن و گۆرانكارى له  كۆمه ڵگادا بكه ن 

و بگه ن به  خه ون و خولیاكانیان«.

به  ژنبه ژن بۆ 
براكه م  درام به  شو 
دواى هه فته یه ك 

جیابومه وه 
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی 

بەپێچەوانەی ئەو ژنانەی کە لە 
فرۆشگاو دوکانی بچوکی خۆیاندا 
کاردەکەن، چوار کچ لە ناحیەی 

رزگاری و لە هەرزانە بازاڕێکی گەورەدا 
کاردەکەن، له دیمه نێكدا كه  بینینی له  
ناحیه یه كى وه كو رزگاریی، حاڵه تێكى 

نه ك كه م، بگره  ده گمه نیشه .

ئ���ه و چوار كچه  ل���ه  ماركێتى )هەرزانە 
بازاڕی الندی( كارده كه ن، كه  ماركێتێكه  
ب���ه م دواییان���ه  كراوه ت���ه وه . ئ���ه وان 
تێڕوانینه   س���ه رباری  باس���له وه ده كه ن 

توانیویانه   ب���ه اڵم  كۆمه اڵیه تیی���ه كان، 
به رده وام ب���ن له كاره كه یان و روبه ڕوى 

هیچ كێشه یه كى ئه وتۆش نه بونه ته وه .
روقی���ە محه م���ه د، تەمەن 20 س���اڵ، 
دانیشتوی ناحیەی رزگاری و کارمەندی 
)هەرزانە ب���ازاڕی الندی( بۆ )نەوژین( 
دەڵێت: »من دوای تەواوکردنی خوێندن 
و بەویس���تی خۆم و ب���ێ هیچ زۆریەک 
هاتوم لێرە کاردەکەم، بۆئەوەی بتوانم 
بژێوی ژیانی خۆم دابین بکەم و یارمەتی 

باوکیشم بدەم«.
وتیش���ی: »ماڵەوە زۆر پشگیرم و هیچ 
کات رێگ���ر نەبون���ە لەوەی بێ���م لێرە 
کاربکەم، قس���ەی خەڵکی بۆمن گرنگ 

نین، ئەوە گرنگە ک���ە ماڵەوە رێگەیان 
پێداوم«.

لە ئێستا ژنان بەلێشاو رویان لە زۆربەی 
ئەو ش���وێنانە کردووە کە بەپیش���ەی 
پی���اوان ناس���راوەو توانیویانە جێگەی 
خۆیان بکەنەوە لەو ش���وێنانەدا، بەاڵم 
هەندێكج���ار قس���ەو توانج���ی خەڵکی 
هەندێك لەو ژنانەی س���ارد کردوه تەوە، 
بەاڵم ئ���ەم کچانەی کەلێرەدا کاردەکەن 
بەخۆش���حاڵییەوە لەکارەکەیان ئەڕوانن 
و دەڵێ���ن قس���ەی خەڵکی ب���ۆ ئێمە 
گرنگ نیەو ئێمە ب���ەردەوام دەبین لەم 

کارەمان.
شەرمین مەولود، 25 ساڵ، یەکێکی ترە 

»ژن واتا ژیان نه ك ملكه چى و كۆیالیه تى«

تانهوتهشهرىكۆمهڵگاژنانلهوكارانهبێبهشدهكاتکهبه)پیشهىپیاوان(هناسراوه
◘ نه وژین،

زریان محه مه د  - جوانه  جه لیل

ئه گه ر چى به شێكى زۆرى كچان و 
ژنان هه نگاوێكى سه ره تاییان ناوه  
بۆ بون به  خاوه ن كار و ئابورى 

سه ربه خۆى خۆیان، به اڵم تاوه كو 
ئێستاش ناتوانن ده ست بۆ به شێك 

له و كارانه  ببه ن كه  به  پیشه ى پیاوانه  
ناسراوه ، ئه مه ش به هۆى كه مى 

ئاستى رۆشنبیرى و نه ریتى كۆنى 
كۆمه اڵیه تیه وه یه .

هاودین ئیبراهیم، ته مه ن )24( س���اڵ، 
كه   پیشه ى مامۆس���تایه  به  )نه وژین(
ى وت:»كاركرن���ى ئاف���ره ت و هه بونى 
ئابورییه ك���ى س���ه ربه خۆ ه���ۆكاره  بۆ 
ئازادى ئافره ت له  كۆمه ڵگادا، به اڵم بیر 
و بۆچونى تاكى ئێمه  و قسه ى ده وروبه ر 
هۆكارێكه  ب���ۆ ئه وه ى ئافره ت نه توانێت 

هه مو كارێك بكات«.
وتیش���ى: هیچ كارێك نیه  تایبه ت بێت 
به  پیاوان به ڵكو زۆر ئافره تمان هه یه  له  
پیاوان به  توانات���رن، ته نها دواكه وتوى 
به ش���ێك له  كۆمه ڵگا و كه مى ئاس���تى 
رۆش���نبیرى تاك و بیركردنه وه ى پیاو 
س���االرییه   نایه ڵێت ژن���ان هه مو جۆره  

كارێك بكه ن.
كورده  بۆچونێك���ى جیاوازترى هه یه  و  
پێی وایه  :»پێویس���ته  هه مو ئافره تان 
ئ���ه و ئامانجه  یان ئه و كاره ى كه  خۆیان 
ئه یانه وێ ده س���تى بۆ ب���ه رن، ژن واتا 

ژیان نه ك ملكه چى و كۆیالیه تى«.
ك���ورده  ئه حم���ه د، ك���ه  خوێن���دكارى 
په یمانگایه ، بۆ )نه وژین( ده ڵێت:»ئه گه ر 
رۆژێك ب���ۆ دابینكردنى بژێ���وى ژیانم 

ل���ەو کچانەی کە ل���ەو هەرزانە بازاڕەدا 
کاردەکات، وت���ی: »دوای تەواو کردنی 
خوێندنم، ماوەیەک کارم نەبو لەماڵەوە 
ب���وم، بەاڵم دواتر بۆماوەی دو مانگ لە 
ش���وێنێکی تر کارم ک���رد، ئەمەش بو 
ب���ە بەرچاو رونیەک بۆ م���ن کە بتوانم 

بەردەوامبم لەکارکردنم«.
دەڵێ���ت: »من هی���ج پێویس���تم بەوە 
نی���ە کاربکەم، چ���ون ل���ه  ماڵەوەمان 
ب���اری داراییمان باش���ە، ب���ەاڵم وەکو 
حەزێک و ئ���ەوەی لەماڵەوە نەبم، بۆیە 

کاردەکەم«.
ش���ەرمین وەکو هەمو ئەوکچانەی لەوێ 
کاردەک���ەن جەخ���ت ل���ەوە دەکاتەوە 
کەماڵەوە پش���گیریانەو هانیان دەدەن 

کە کاربکەن.
هەرزانە بازاڕی الندی، لەئێس���تایە تاکە 
هەرزان���ە ب���ازاڕە کە چوار ک���چ تێیدا 
کاربکات، کارکردن لەو هەرزانە بازاڕەدا 
دو ش���ەفتە )بەیانی���ان و ئێواران( کە 
لە کاتژمێر هەش���تى به یانى بۆ چواری 
ئێوارە و چواری ئێوارە بۆ دوانرەی شەو 

دەبێت.
ئاس���ۆ عدنان، سەرپەرشتیاری هەرزانە 
بازاڕه ك���ه ، بۆ )نەوژی���ن( وتی: »ئێمە 
دەبینین گەنجێکی زۆر خوێندنیان تەواو 
کردوەو بێکارن، بۆی���ە بڕیارماندا چوار 
ژن لە هەرزان���ە بازاڕەکەماندا هەبێت، 

چواركچلهرزگارییماركێتێكبهڕێوهدهبهن

ناچاربم كاربكه م ئاماده م س���ه یاره كه م 
بفرۆش���م و ته كس���یه كى پێبكرم و ببم 
به  شۆفێرى ته كسى بۆ ئه وه ى ناچارى 
ده س���تى ك���ه س نه بم ب���ۆ دابینكردنى 

پێداویستیه كانى ژیانم«.
وتیشى:»راسته  روبه روى تانه و ته شه رى 
ده وروبه ر ده بینه وه ، و كۆمه ڵگاى ئێمه  
ئافره ت وه ك كۆیل���ه  ده بینن، ته نها بۆ 
خزمه تكردن���ى ماڵ و من���داڵ چاوییان 
لێده ك���ه ن، ب���ه اڵم ده بێ���ت ه���ه وڵ بۆ 

ئامانجه كانمان بده ین«.
چاالكوانێكى بوارى ژنان پێى وایه  هه مو 
ئافره تێك ده توانێت خاوه نى كارى خۆى 
بێت وه ك هه مو پیاوان، به اڵم كۆمه لگا 
و ئاس���تى رۆش���نبیرى تاك رێگه  به وه  
نادات كه  ژنان ده س���ت بۆ هه مو كارێك 

به رن.
له ی���ال ئه حم���ه د، چاالكوان���ى ژنان بۆ 
)نه وژی���ن( ده ڵێت:»كچ���ان و ژنان���ى 
گه رمی���ان تا راده یه ك���ى زۆر هه نگاوى 
باشیان ناوه  بۆ ئه وه ى ببن به  خاوه نى 
داهات و كارى خۆیان له گه ڵ ئه وه ش���دا 

هێش���تا نه یان توانیوه  وه ك پێویس���ت 
بێنه  مه یدانى كار و بازار و ده س���ت بۆ 
ئه و كارانه  به رن كه  تاوه كو ئیستاش به  

)پیشه ى پیاوان(ه  ناسراوه «.
له یال ئاماژه وى به وه شكرد: به شێك له و 
كچانه ش كه  خوێندنی���ان ته واو كردوه   
نه یانتوانیوه  كارێك بكه ن كه  كۆمه ڵگه  
قبوڵ���ى نیه  ئه گه ر چ���ى بێكاریش بن ، 
چونك���ه  كاركردن پێویس���تى به  چونه  
ده ره وه  هه یه ، قسه  و قسه ڵۆكى كۆمه ڵگه  
واى له خێزان���ه كان كردوه  به  داخراوى 
بمێننه وه  و رێگه  به  كچ و خێزانه كانیان 

نه ده ن هه مو كارێك بكه ن.
به ش���ێك له  ژنان و كچ���ان پێیان وایه  
و  خێ���زان  رێگرییه كان���ى  س���ه ره راى 
كۆمه ڵگه ، به اڵم هه ندێك جار ئافره تان 
خۆش���یان ه���ۆكار و كه مته رخه من له  

به رامبه ر به  ده ستهێنانى مافه كانیان.
بانه  ئه حمه د، ته مه ن )28( س���اڵ، بۆ 
)نه وژین( دواو وتى: »له  س���ه نته رێكى 
ته ندروس���تى كارم ده ك���رد و خ���اوه ن 
كارى خۆم بوم، سه ره راى ئه و قسانه ى 
ده وروبه ر هه ر به رده وام بوم له  كاره كه م، 
بۆیه  پێویس���ته  ژنان گ���وێ به  تانه  و 

ته ش���ه رى ده وروبه ر نه ده ن و هه وڵى به  
ده ستهێنانى مافه كانى خۆیان بده ن«.

جه ختیشیكرده وه :به ش���ێكى زۆرى ژنان 
خۆیان هۆكارى ئه وه ن كه  داب و نه ریتى 
بس���ه پێنرێت،  س���ه ریاندا  به   كۆمه ڵگا 
ئه گه رچ���ى زۆرێك له  خێزانه كان بژێوى 
ژیانی���ان ب���ه  زه حمه ت دابی���ن ده كه ن 
و ئاماده ن ده س���ت له  ئ���ه م و ئه و پان 
بكه نه وه ، ب���ه اڵم ئاماده ى ئه وه یان تێدا 
نیه  رێگه  ب���ه  كچ و خێزانه كانیان بده ن 
كه  كارێ���ك بكه ن بۆ ئ���ه وه ى پێكه وه  
پیداویستیه كانى ژیانیان دابین بكه ن«.

ئەمەش بۆ مەبەس���تی ئەوەی کە هەم 
بێ���کار نەب���ن و بتوانن بب���ن بەخاوەن 
موچەی خۆیان، ه���ەم بتوانن بوێریەک 
بنوێنن ل���ەو کۆمەڵگە داخ���راوەی کە 

لەناوچەکەدا هەیە«.
ئاس���ۆ، دەڵێت: »ئ���ەو موچەیەی کە 
پێی���ان دەدرێ���ت بەمانگانەی���ەو هیچ 
نەب���ێ پێداویس���تیەکانی خۆیان���ى پێ 

پڕدەکەنەوە«.
هەندێكج���ار ژنان س���ڵ له وه ده كه ن كه  
هه ندێك ش���وێن ناگونجێ بۆ كاركردنى 
ئه وان، به اڵم ئایا ئیشکردن لەم هەرزانە 
بازاڕەدا گونجاوە بۆ ئەوکچانەی کەلێرە 

کاردەکەن؟
ئامین���ە، تەمەن 27 س���اڵ و یەکێکی 
ترە لەکارمەندانی هەرزانە بازاڕەکە، بۆ 
)نەوژین( باسلەودەکات »کارکردنی ئێمە 
لێرە زۆر باش���ە، چونكه  سەرپەشتیاری 
ئێ���رە زۆر ب���اش تەعامولم���ات لەگەڵ 

دەکات«.
دەش���ڵێت: »هەندێك ش���وێن شیاوی 
تیای���دا کاربکات،  ئاف���رەت  ئەوەنی���ە 
هەروەکو چۆن هەندێك ئافرەت شیاوی 
هەندێك ش���وێنی کارک���ردن نیە، بەاڵم 
تاوەک���و ئێس���تە ئێمە روب���ەڕوی هیچ 
کێشەیەک نەبوینەتەوەو خۆشحاڵین که  
توانیومانە بەتەواوی کارەکانمان ئەنجام 

بدەین«.
س���ەبارەت بەو کۆمەڵگە داخراوەی کە 
دەبینرێت  بەگشتی  گەرمیان  لەناوچەی 
و بەتایبەت ناحیەی رزگاری، قورس نیە 
بۆ چ���وار کچ کە لە هەرزانە بازاڕێک دا 

کاردەکەن؟
روقیە و هەمو ئەوکچانەی لەوێیدا کاریان 
دەک���رد ئەوەیان رونکرده وه  کە »هەمو 
کارێک س���ەرەتا قورس���ی خۆی هەیە، 
بەاڵم دوای تێپەڕبونی کات و قەناعەت 
کردن بەخه ڵکی کە ئیش���کردن کارێکی 
هەڵە نیە، بۆمان ئاس���ان دەبێت، هەر 
هاتبێتە  بەش���ەویش  هەرکەسێک  بۆیە 
ئێ���رە س���ەرەتا توانج���ی داوە، بەاڵم 
لەئێستادا ره وشه كه  باشتره و خه ڵكیش 

به  كاركردنمان راهاتوه «.

كچان و ژنانى 
گه رمیان هه نگاوى 

باشیان ناوه  بۆئه وه ى 
ببنه  خاوه نى كارى 

خۆیان

بەویستی خۆم 
و بێهیچ زۆریەک 
هاتوم کاردەکەم
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◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

حاڵه ته كانی جیابونه وه ی خێزانه  
كورده كان له  ئه وروپا، هێنده  

به رچاون، كه  ره نگه بشێت به  دیارده  
ناوی به رین، به ده یان خێزانى كورد 
توشی له به ر یه ك هه ڵوه شاندنه وه و 
جیابونه وه ى ژن و مێرده كان ده بن، 
هه ندێكیان یه كتری به هۆكار ده زانن، 

هه ندێكی تریشیان لۆمه ى خۆیان 
ده كه ن، چاکوانێکیش باسله وه ده كات 

كه  كێشه  كه ڵه كه بوه كانى چه ند ساڵی 
هاوسه رگیرییان، واده كات له  هه نده ران 

زوتر لێك جیاببنه وه .

له ده زگا رۆژنامه وانیه كاندا، زۆر باس له  
له كوردس���تان  جیابونه وه   حاڵه ته كانى 
ده كرێت، به اڵم زۆربه كه مى ئاماژه  به م 
حاڵه ته  له ناو كوردان له  ده ره وه ى واڵت 
ده كرێت، ئه گه رچ���ی رێژه ى حاڵه ته كه  
وه ك هه ستى پێده كه ین، كه متر نییه  له  
كوردستان. هه ربۆیه  ویستمان له رێگه ى 
ئه م راپۆرته وه ، س���ه رنجی هه مو الیه ك 
بكێش���ینه  سه ر ئه م كێش���ه یه و له سه ر 
زاری خودى ژنان و پیاوان و دواتریش 
كه سانى پس���پۆڕه وه ، قسه ى له باره وه  

بكه ین.
ژنه كه م فڕێی دامه  سه ر جاده !

محه مه د، 37 س���اڵ، دواى 17 س���اڵ 
هاوس���ه ره كه ى  ل���ه   هاوس���ه رگیریی، 
جیابوه ت���ه وه . ب���ۆ )نه وژی���ن( وتى: 
ده كه م  ته ماشا  رۆش���تمه وه ،  »رۆژێك 
جلوبه رگه كانم له  به ر ده رگا بۆم دانرابو، 
له س���ه ر جانتاك���ه م نوس���رابو )چیتر 
تۆ ش���ایانی باوكایه ت���ی و مێردایه تی 

نیت(«.
ئ���ه و پیاوه ، دان به وه دا ده نێت كه  ئه و 
كه مته رخه م بوه  له به رامبه ر خێزانه كه ى، 
به اڵم له وه ش به گله ییه  كه  هاوسه ره كه ى 

چانسێكى تری پێنه داوه .
وتى: »ئه گه ر راستگۆبم ئه و نوسینه  
ویژدانی منی ب���ه  خه به ر هێنا، به اڵم 
خێزانه كه م شانس���ێكی تری پێ ره وا 
نه بینی���م، هه م���و ش���تێكی كۆتایی 

پێهێنا«.
له باره ى كێشه كانیشانه وه  رونیكرده وه : 
»كێشه كانی ئێمه  له وه وه  سه رچاوه ی 

گرتبو كه  به هه مان بیرۆكه ی پیاوه كانی  
كوردستان ره فتارم ده كرد و شاره زای 
یاساكانی ئێره  نه بوم، باوه ڕم به ئازادیی 
ژن و مافی خاوه ندارێتی كردنی خێزانم 
ل���ه و پاره یه ی ك���ه  مانگان���ه  وه رمان 
ده گرت نه بو، وه ك هه ر پیاوێك هه وڵم 
ئه دا خێزانم بۆ هه ر شتێك كه  ئه یه وێ 
دوابڕیاڕ به ده س���تی م���ن بێت، رۆژێك 
پێشتر له  خێزانم دابو، بۆ به یانیه كه ی 
س���كااڵی تۆمار  كردب���و، به و بۆنه یه و 

له یه ك جیابوینه وه «.
ئه وروپا مێرده كه ى گۆڕیم

س���نه وبه ر، ته مه ن 30 س���اڵ، ژنێكى 
هاوس���ه ره كه ى،  ل���ه   جیابوه وه ی���ه  
باس���له وه ده كات  هه ر كه  گه یشتونه ته  
ئه وروپ���ا، هاوس���ه ره كه ى به ت���ه واوى 
هه ڵس���وكه وتى گ���ۆڕاوه  و خوی دابوه  
هه ندێك كارى خراپی وه كو )قوماركردن 

و زۆر خواردنه وه (.
بۆ )نه وژین(، وت���ى: »كه هاتینه  ئێره  
خویدابوه    بوی���ه وه ،  پێچه وان���ه    %100
قوماركردن و خواردنه وه ی بێ شوماری 
مه ی، ئ���ازاری من و مناڵه كانمی ده دا، 
منی���ش لێی جیابوم���ه وه  و ئه وه ی كه  
به س���ه رمنی هێنا له  راب���ردودا، هه مان 
شتم به س���ه ریدا هێنایه وه  و له  بینینی 
مناڵه كانمان بێبه ش���م ك���رد و به هۆی 
لێ���دان و ئه شكه نجه ش���ه وه  ل���ه  من و 
مناڵه كانم، سكااڵم له سه ر تۆمار كرد و 

مافی په نابه ریشی لێوه رگیرایه وه«.
ئه و ژنه  به  رقێكه وه  وتى: »سزاكان به  
خواس���تی من بون، چێژ له  ئازاره كانی 

ئه و ئه بینم، مرۆڤی خراپ شایانی خراپ 
تره«.

ئێس���تا س���نه وبه ر ژیانی هاوسه رگیری 
پێكهێناوه ت���ه وه  و وه كخ���ۆی ده ڵێت: 

»له ژیانی ئێستام رازیم«. 
من توندوتیژ بوم و هاوسه ره كه م 

ناپاكیی كرد
كاروان، 32 س���اڵ، ماوه ی ساڵیكه  له  
خێزانه ك���ه ی جیابوه ته وه ، س���ه ره تای 
گه ڕان���ده وه   خێزانه كه یان���ى  كێش���ه ى 
ب���ۆ وه رگرتن���ى یه كه مین ب���ڕه  پاره ى 
»سۆسیال« كه  هاوكاریه كى مانگانه یه  

ده درێته  په نابه ران.
وت���ى: »س���ه ره تا م���ن ئ���ه و پ���اره م 
وه رده گرت، به اڵم دواتر هاوه س���ه ره كه م 
رازی���ی نه بو و بۆیه  پاره ك���ه م دا به و، 
به اڵم ئه و زیاده ڕۆی���ی ده كرد له  خه رج 

كردن و به مهۆیه وه  كێشه مان ده بو«.
هاوس���ه ره كه م  وتیش���ی: »وایلێه���ات 
هه میشه  به منی ده وت ده توانیت بڕۆیت 
و به جێمان بهێڵیت خۆ ئیره  كوردستان 
نیه  و پێویس���تیه كانمان هه موی دابین 

كراوه «.
ئه و پیاوه ، هاوسه ره كه ى به وه  تۆمه تبار 
ده كات كه  ناپاكی���ی له گه ڵ دا كردوه و 
له گ���ه ڵ پیاوێك���ى ت���ردا په یوه ندی���ی 
گرێداوه . وتى: »هاوس���ه رم په یوه ندی 
له گه ڵ پیاوێكی ك���ورد هه بو كه  چه ند 
س���اڵیك له ده ره وه  بو ئه و ئاس���انكاری 
و رێگه ی پیش���انده ری بو، هه مان پیاو 

ئێستا له گه ڵ خێزانه كه م ده ژی«.
مناڵه كه ى  رۆژێك  كه   باسیله وه ش���كرد 
به قس���ه ی نه كردوه و ئه وی���ش زله یه كى 
لێداوه ، له به رامبه ریشدا وه كخۆی ده ڵێت: 
»خێزانه ك���ه ك ئه م���ه ی به هه لزانیوه  و 
پۆلیس���ی لێ ئاگادر كردمه وه ، له دوای 
ئ���ه و روداوه  تاوه كو چوار مانگ خێزان 
و مناڵه كانم نه بین���ی، هه تا خێزانه كه م 

ناچارى كردم كه  به مه رجی جیابونه وه  
لێی، بتوانم مناڵه كانم ببینم«.

هه ڵهاتن به دواى هاوسه ردا
سه یران، 27 ساڵ، دوای ئه وه ی باوك 
و دایكی له ژی���ان نامێنن، الی پورێكی 
گه وره  ئه بێت، له ته مه نی 13 س���اڵی دا 
به ش���و ده درێت به پیاوێك كه  10 ساڵ 

له خۆی گه وره تره .
باس���یله وه كرد كه  مێرده كه ى 10 ساڵه  
له ژێر كۆمه ڵێك  له كوردس���تان  ئه وانى 
قه رز و بارێكى ناخۆش دا به جێهێشتوه و 
خۆی بۆ ئه وروپا كۆچی كردوه ، له ساڵی 
2015 به هۆی كردن���ه وه ی رێگاكانه وه ، 
ئه وی���ش بڕیاری���داوه  به ڕیگ���ه ی ئ���او 
كه هه رزانترین رێگه  بوه ، ژیانی خۆى و 
له پێناو  مه ترسییه وه   بخاته   مناڵه كانى 
گه یش���تن ب���ه  مێرده ك���ه ى، وه كخۆی 
وت���ى: »چونكه  خۆم بێ دایك و باوك 
بوم، نه مویست مناڵه كانیشم بێ باوك 

بژین«.
له س���ه ره تاى  ه���ه ر  باس���یله وه كرد 
گه یشتنیان به  هاوسه ره كه ى، روبه ڕوى 
كیش���ه  بونه ته وه  »هه فت���ه ی یه كه می 
گه یش���تنمان، له یه كێك ل���ه  كامپه كان 
دا به  به رچ���اوی خه ڵكه وه  له  منی دا، 
خێرا پۆلیس ئاماده ب���و منیان 40 رۆژ 
له  ش���وێنێكی هێش���ته وه  له داڵده دانی 
س���ه ره ڕای  لێكراوه ،  هه ڕه ش���ه   ژنانی 
ئه وه ش س���كااڵم تۆمار نه كرد، كه چى 
مێرده كه م هه ر به رده وام بو له  ئازاردانم 
و خه رجكردن���ى ئه و ب���ڕه  پاره یه ی كه  
مانگان���ه  پێم���ان ده درا و دۆڕاندن���ی 
له یانه كان���ی ش���ه وان و قۆمار كردن و  

خۆشیه كانی خۆیدا«.
وتیشی: »دواینجار به مێرده كه مم وت كه  
ی���ان ئه بێت من و مناڵه كان هه ڵبژێرێت 
یان قومار ك���ردن، ئه وه بو به منی وت 
م���ن قومارم له  ئێوه  پێباش���تره و، به و 

شێوه یه  لێك جیابوینه وه «.
دڵپیسیی...

سارا، ژنێكى ترى دانیشتوى ئه وروپایه ، 
كێش���ه ى خۆی و هۆكارى جیابونه وه ى 
ل���ه  هاوس���ه ره كه ى بۆ »دڵپیس���یی« 

گێڕایه وه .
وت���ى: »مێرده ك���ه م رێگرب���و له هه مو 
ش���تێكم، له  كاركردنم، ل���ه  جلوبه رگ 
له به ركردن���م، له  تێك���ه اڵو بونم له گه ڵ 
سه ره تا  ش���وقه كه م،  ده ره وه ی  دنیای 
به كه س���وكاره كه م  ده یترس���اندم  زۆر 
و هه رچ���ی ئه و پێیخۆش ب���و ئه بوایه  

گوێڕایه ڵی بم«.
وتیش���ی: »ب���ۆ ئ���ه وه ى كارنه كه م و 
نه خوێن���م، هه م���و س���اڵیك مناڵێكی 
پێده هێنام، وایلێهات توش���ی خه مۆكی 
بوبوم، مێرده كه م له و ش���ێوانه بو هه مو 
شتێك بۆ خۆی حه اڵڵ و  بۆ من حه رام 
كردبو، باشترین رێگه  جیابونه وه  بو«.

چاالكوانان چی ده ڵێن؟
ش���ادیا محه مه د، یه كێكه  له  ئه ندامانی 
رێكخراوی )یادفی���كا( كه  رێكخراوێكی 
ئه ڵمانی���ه  و ه���اوكاری  یاس���ایی 
به ژنانی هه ڕه شه لێكراو  پێشكه ش 
ده كات، ده ڵیت: »هه س���ت به  
په ن���گ خواردنه وه ی كێش���ه  
قوڵه كان���ی ژن���ان ئه كرێت، 

كه  دێنه  ئێره  و فه زاى یاس���ا و ژینگه  
كۆمه اڵیه تییه ك���ه  به  له بار ئه زانن، بۆیه  

هه ر زو بڕیاری جیابونه وه  ده ده ن«.
ده یانه وێ���ت  »پی���اوه كان  وتیش���ی: 
هه میشه  ژنان گوێڕایه ڵی فه رمانه كانیان 
بن، ه���ۆكارى زۆربه ی ئه و كێش���انه ی 
كه  ده گه نه  جیابونه وه  س���نوداركردنی 
ئازادیه كان���ی ژنه  له الی���ه ن پیاوانه وه ، 
ك���ه  زۆر جار ژن���ان ئه مه ی���ان له  ناو 
ژینگه یه كى دیموكراسیدا پێهه زم ناكرێت 

و جیاده بنه وه «
ئاماژه ى به وه ش���كرد: »بونی یاسا كه  
پش���تگیرییه كى زۆری ژن���ان ده كات و 
ئه و هه مو ئاسانكارییه ى بۆ ژنان كراوه  
كه  له  واڵتانى خۆمان نیمانه ، واده كات 
ژن���ان جۆرێك له به هێ���زی و باوه ڕیان 

الدروست بێت«.
شادیه ، سه رسوڕمانی خوی له به رامبه ر 
ئه و كێش���ه  زه قانه و ئه و ژماره  زۆره ى 
كێش���ه و لێكجیابونه وه كان نه شارده وه ، 

با سیله وه شكرد رێژه كه  ئاسایی نییه .
به دواداچونه كان  ئه و وتیشی: »به پێی 
زۆربه ی كێشه كان به هۆی سنورداركردنی 
الیه ن���ى ئازادی���ی و هه روه ه���ا الیه نى 

داراییه وه یه  له الیه ن پیاوانه وه«.
جه ختیشیكرده وه : »ئه و هۆكارانه ى كه  
ژن و مێردی كورد له  ئه وروپا له سه ری 
لێكجیاده بن���ه وه ، له خێزانێكى ئه وروپی 
دا زۆر ك���ه م به هۆی���ه وه  جیاده بنه وه ، 
ئه م���ه ش به ه���ۆی ژینگ���ه و كه لتور و 

په روه رده  كۆمه الیه تییه كه «.
له كوێوه  كێشه كان چاره سه ر بكه ین؟

بۆ ئه م راپۆرت���ه ، لێدوانى زیاتر له  10 
پی���اوم وه رگرتوه  كه  روبه ڕوى كێش���ه  
بونه ت���ه وه  له گه ڵ هاوس���ه ره كانیان و 
ئه وانه ى لێره دا خراونه ته  رو، به شێكى 

كه مى چیرۆكه كان بون.
ئه و پیاوانه ى وتوێ���ژم له گه ڵ كردون، 
هه مویان جۆرێك له په شیمانیان تێدا بو 
و هه ڵپ���ه ی دۆزینه وه ى رێگه یه كیان بو  
بۆ ئ���ه وه ی خێزانه كانیان بگه ڕێننه وه ، 
ئه م خواس���ته  چ له  قس���ه  كردن و چ 
له  روخسای شێواویان دا به دی ئه كرا، 
به ڕاده یه ك یه كێك له  پیاوه كان ئه ڵیت: 
»ب���ۆ ئه وه ی خێزانه كه م رازی بكه م به  
گه ڕانه وه ى ب���ۆالم، به ڵێنی تاپۆكردنی 
هه مو موڵك و ماڵه كه مم پێدا، به وه ش 

رازی نه بو«
هه رچی ئه و ژنانه شی كه  بۆ ئاماده كردنی 
ئه م راپۆرت���ه  دواندومانن، پێچه وانه ی 
ژنان���ی كوردس���تان و پیاوه كانی���ان، 
دوای جیابونه وه ی���ان ن���ه ك هه نگاوی 
نزیك بونه وه یان نه ناوه  به  ئاراس���ته ى 
گه ڕان���ه وه  ب���ۆ الی پیاوه كانیان، بگره  
هه ندێكیان ناو و ئه دره س���ى خۆشیان 
گۆڕی���وه ، بۆ ئ���ه وه ى هاوس���ه ره كانى 

پێشویان نه یاندۆزنه وه .
یه كێك له و ژنانه ، به گوزارشتێكى رون، 
پێیوت���م: »پیاوه ك���ه م به جه س���ته  له  
ئه وروپا و به  عه قڵ له كوردس���تانه ، به  
هه مان عه قڵی كوردستان هه ڵسوكه وت 

ده كات و ناشیه وێت بگۆڕێت«.
ناوێته وه ،  پیاوه كه م  »نه ك  وتیش���ی: 
بگره  حاش���ا له و چه ند ساڵه ش ئه كه م 

كه  له  گه ڵی بوم«.
ئ���ه م دو تێڕوانین���ه ، ده مانگه یه نێت���ه  
ئه وه ى كه  ئه بێت هاوس���ه ره كان له یه ك 
گه یش���تنیان په ره پێبده ن و ش���ێوه ى 
ژیانی���ان بگونجێن���ن له گ���ه ڵ ژینگه ى 
یاس���ایی و كۆمه اڵیه تی���ی ئه وروپادا، 
ئه گه ر نه گونجێن له گ���ه ڵ ئه و ژیانه  
ناتوانن درێژه  به  هاوژینییان بده ن.
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◘ نه وژین

رۆماننوسان له  رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست 
زۆرن، له  توركیا به تایبه تى، 

كه تیایاندایه  گه شتوه ته  ئاستێك كه  
خه اڵتى )نۆبڵ( به ده ست بێنێت، 

به اڵم له نێو ئه و هه مو رۆماننوسانه دا، 
ژنێك وه ك چۆن شه به ق ئاسمان رون 
ده كاته وه ، ئه ویش ده القه یه كى روناكى 
له  ئاسمانى ئه ده بیات له م پارچه یه ى 

گۆی زه وی كردوه ته وه ، ئه ویش 
)ئه لیف شه فه ق(ه .

له دیارتری���ن  به یه كێ���ك  ش���ه فه ق، 
رۆژهه الت���ى  توركی���او  رۆماننوس���انى 
ناوه ڕاست هه ژمار ده كرێت، نه ك هه ر له م 
ناوچه یه ، به ڵكو له سه ر ئاستى جیهانیش 
خاوه نى ناوبان���گ و خوێنه رێكى زۆره ، 
به ش���ێوه یه ك به رهه مه كانى بۆ زیاتر له  

30 زمانى دونیا وه رگێڕدراون.
ئه م ژنه  نوس���ه ره ، له  25ى ئۆكتۆبه رى 
هاتوه ت���ه   ستراس���بۆرگ  ل���ه    1971
دونیاوه ، باوكى فه یله س���وفی ناسراوى 
توركی���ا )نوری بیلگین(ه و دایكیش���ی 
ژنه  دیپلۆماتكار )ش���ه فه ق ئاتیمان(ه ، 
كه له  ته مه نى 1 س���اڵدا دایك و باوكی 
له یه ك جیابونه ته وه و ئه م له الی دایك و 
بوه ، هه ربه مهۆیه شه وه   داپیره ى گه وره  

خۆی به ناوى دایكییه وه  ناساندوه .
ئه م ژنه  مناڵی و گه نجیی له  نێوان شاره  
جیاوازه كان���ى ئه س���ته نبوڵ و عه مان و 
مه ردید و كۆڵن به سه ر بردوه ، بڕوانامه ى 
زانس���ته  سیاسیه كان  له   به كالۆریۆسی 
ل���ه  توركیا به ده س���تهێناوه و بڕوانامه ى 
ماس���ته ر له  )جێن���ده ر و توێژینه وه ى 
ژنان( و بڕوانامه ى دكتۆراش���ی له سه ر 
)ئیسالم و ژن و سۆفیگه ریی( به ده ست 

هێناوه .
نوس���ینه كانى )ئه لیف ش���ه فه ق( به وه  
جیاده كرێته وه  كه له  بوارى سۆفیگه رییدا 
زۆرت���ر قاڵه و خاوه ن���ى باكگراوه ندێكى 
زۆر ده وڵه مه نده  ل���ه و بواره دا، ئه مه ش 
هاوكارییك���ردوه  كه  رۆمانه  به  پێزه كه ى 
»40 یاس���اكه ى عه شق« بنوسێت، كه  
ئه م رۆمان���ه  خاوه نى ناوبانگێكى زۆره و 

بۆ ده یان زمانى دونیا وه رگێڕدراوه .
ئه لیف، ئام���اژه  ب���ه وه ده كات، چونكه  
له نێو خێزانێكدا ژیاوه  كه  هه مویان ژن 
بون و پیاویان له نێوان���دا نه بوه ، ئه مه  
هه یمه نه و  ئ���ه وه ى  بۆ  كۆمه كیك���ردوه  
بااڵده ستى نێرانه ى به سه ره وه  نه بێت و 

له ژێر كۆت و به ند دا نه بێت.
ده ڵێت: »ژنان باشتر له پیاوان ده توانن 
چی���رۆك بگێڕنه وه ، بۆیه  منیش به هۆی 
ئه و دۆخه  خێزانی���ه ى كه هه مبو و هیچ 
قورس���ایی و هه یمه نه یه ك���ى نێران���ه م 
به س���ه ره وه  نه بو، ئه مه  ئازادیی پێدام 

كه باشتر بنوسم و بكۆڵمه وه «.
پرسی ژن و ناموسپارێزیی، یه كێكه  له  
باسه  ئاڵۆز و پڕكێشه كانى كۆمه ڵگاكان 

كچێكخهمىرۆشنبیرییژنانىگهرمیانىلهكۆڵناوه

ئهلیفشهفهق،رۆماننوسێكىتایبهت

به گش���تى و كۆمه ڵ���گاى رۆژهه اڵتی���ی 
به تایبه ت���ى، ئه لیف خۆی ل���ه م بابه ته  
نه ب���واردوه ، به ڵكو ل���ه  رۆمانه كانی دا، 
به  وردیی له س���ه ر ئه م كێشه و پرسانه  

وه ستاوه .
ئه لیف ش���ه فه ق، خاوه ن���ى 12 كتێب 
و رۆمان���ه ، هه موی���ان تاڕاده یه كى زۆر 
ناسراو و گرنگن، یه كێك له  رۆمانه كانى 
ده ستبردنه  بۆ دۆس���یه ى كۆمه ڵكوژیی 
ئه رمه ن���ه كان، كه به مهۆی���ه وه  روبه ڕوى 
دادگا كرای���ه وه و پاش���ان س���كااڵكه ى 

له به رامبه ر كێشرایه وه .
له ئێستادا جگه  له نوسینى رۆمان، وه كو 
مامۆستاى زانكۆ له  ئه مریكا كارده كات 
و خاوه ن���ى دو مناڵه و هاوس���ه ره كه ى 

رۆژنامه نوسه .
ئه لیف، سه رباری نوس���ینی ئه ده بی و 
كاری ئه كادیم���ی، هاوكات خاوه نى زۆر 
وتار و نوس���ینی دیكه ی���ه ، به تایبه تى 
زۆر به ره نگاری���ی ئه و ته وژم���ه  ئاینییه  
ده بێت���ه وه  كه  خه ریك���ه  به ته واویی باڵ 
له پاش  ده كێش���ێت  توركیادا  به س���ه ر 
گه وره بونى ده س���ه اڵتى )ئه ردۆگان( و 
پارته ك���ه ى. ئه و داكۆكی���ی له  ئازادیی 
پێكهات���ه   نه ت���ه وه و  پێكه وه ژیان���ى  و 
جی���اوازه كان ده كات و به توندیی به گژ 
كۆمه ڵگه دا  ئاینییكردن���ى  به   بیرۆكه ى 
ده چێته وه ، له مه شدا پشت ئه ستوره  به  
بیروڕای سۆفییه  ناسراوه كانى ئیسالم.

له وب���اره وه  نمونه ى وته یه كى س���ۆفیی 
ناس���راو )ئیبن عه ره بی( دێنێته وه  كه  
ده ڵێت: »من دوای ئاینی خۆشه ویستى 
ته نانه ت  بێت،  له هه ركوێی���ه ك  كه وتوم 

ئه گه ر الی جوه كانیش بێت«.

ده كه م«. 
به اڵم ئاماژه ى به وه كرد كه  له نێو هه مو 
كاره كانیدا ئه نجامدانى دیدارى مه ستوره  
بۆ خانمانى نوسه ر له  گه رمیان، شتێكه  

ناتوانێت له بیری بكات.
له بوارى روش���نبیرى ته ندروستیش���دا، 
ئه م كچه  م���اوه ى 3 س���اڵه  له رێگه ى 
هوش���یارى  پرۆژه ى  گروپه كه یان���ه وه  
ته ندروس���تى تایبه ت به  ش���یرپه نجه ى 
به هاوكارى سه نته رى هۆشیارى  مه مك 
ته ندروستى سلێمانى جێبه جێ ده كات. 
له وب���اره وه  ده ڵێ���ت: »پرۆژه كه م���ان 
گه یاندوه ت���ه  زۆرب���ه ى قوتابخانه كانى 
تایب���ه ت به كچان، ئه م���ه  جگه  له وه ى 
م���اوه ى 5 س���اڵه  كار بو رۆش���نبیرى 
له ك���ه الردا  خانم���ان  ته ندروس���تى 

ده كه ین«.
زۆرینه ى كاره كانى نزا، به خوبه خش���ى 
ئه نجام���ی ده دات. له وب���اره وه  ده ڵێت: 
»من حه ز ب���ه كارى گ���روپ ده كه م و 
كچان���ى گروپ���ى مه س���توره  هاوكاریم 
ده كه ن و له ده ره وه ى مه س���توره ش من 
هه ر به گروپ كارده كه م، چونكه  ئێستا 
كارى گروپ جێگه ى هه ر كارێكى ترى 
كه سیی گرتوه ته وه ، هه مو كاره كانیش 
به خشى  به خۆ

ئه نجامده دین«.
ئه م  كه  له ئێستادا سه رپه رشتیارى گروپى 
مه ستوره یه  كه تایبه ت به رۆشنبیركردنى 
كچ���ان له رێگ���ه ى ئه نجامدانى چاالكى 
رۆش���نبیرى جۆراوج���ۆر، ئه مه ش هه ر 
به خۆیه وه  نه وه س���تاوه ، به ڵكو هه وڵى 
بیرفروانكردن���ى چه ندی���ن كچى داوه . 
ده ڵێت: »من ئێستا هه ست به جیاوازى 
كچانى مه س���توره  ده كه م له چاو كچانى 

تر«.
له بوارى خوێندنیش���دا ده رچوى به شى 
زمان���ى ئینگلیزى زانكۆى س���لێمانیه ، 
چ���وار  زه م���ان ده زانێ���ت )كوردى، 
عه ره بى، ئینگلیزى وفارسى(، ئێستاش 

مامۆستایه  له قوتابخانه یه كى ئه هلى.
له س���ه ر تێڕوانینى خێ���زان و كۆمه ڵگا 
ب���ۆ كاره كان���ى، )نزا محم���ه د( وتى: 
»خیزانه ك���ه م زۆر هاوكارم���ن، چونكه  
جاری واهه یه  من ش���ه ش رۆژ له ماڵه وه  
نه بوم، ئه گ���ه ر هاوكارى ماڵه وه  نه بێت 

كاركردن زۆرقورسه«.
و  رێنیش���انده ر  »ئ���ه وان  وتیش���ی: 

سه رمایه یه كى گه وره ى منن«.
یه كێك له  ئاسته نگه  گه وره كانى به رده م 
ئه و ژنانه ى له گه رمی���ان دا ده یانه وێت 
چاالكی جیاواز پێشكه ش بكه ن، رێگرى 
كۆمه اڵیه تی و توان���ج و تانه یه . )نزا( 
له وباره وه  ده ڵێت: »خه ڵك قس���ه  زۆر 
ده كه ن، ب���ه اڵم گرنگ ئه وه یه  تۆ بزانى 
چى ئه كه ى و قه ناعه ت���ت به كاره كه ى 
خوت هه بێت و بزانیت باشه ، ئیتر ئه و 

قسانه ى خه ڵك گرنگ نیه «.
ن���زا  كه باگراوه ندێك���ى ئاین���ی هه یه و 
كه س���ێكى پابه نده  به ئاینه وه ، پێیوایه  
كه زۆرجار به هه ڵ���ه  لێكدانه وه  بۆ ئاین 
ك���راوه و وه ك���و ه���ۆكار و پاس���اوێك 
ب���ۆ پێش���ێلكردنى مافه كان���ى ژنان 
»به ه���ۆى  ده ڵێ���ت:  وێناك���راوه . 
ناشاره زایى ئافره تى ئێمه  به رامبه ر 
تائێس���تاش  بۆیه   دینه ك���ه ى، 
له الیه ن ده وربه ره وه  س���ته مى 
ل���ێ ده كرێ���ت، ئه گینا ئه و 
مافانه ى له ئاینى ئیس���الم  
دانراون وه ك خۆى به ژن 

نه دراوه «.
دارای���ى  قه یران���ى 
هه ب���وه   كاریگ���ه رى 
كه مبونه وى  له س���ه ر 
چاالكى روش���نبیرى 
بواره كاندا،  له هه مو 
محه مه د(  )نزا  وه ك 
ی���ه ى  كا « : تى و
سارده و  رۆش���نبیرى 
بوه ته وه ،  ساردتریش 
منیش  ك���ه   ئ���ه وه ى 
توانیوم���ه  به رده وام بم تموحى 
تایبه تى خۆم ب���وه ، ئه گینا چه ندین 
جار ده رفه تى جێهیشتنى ئێره م بو 
ره خساوه ، به اڵم نه ڕۆشتوم، چونكه   
ئێره  وێرانه یه و پێویسته  كه سانێك 
ئاوه دانى  به كاره كانی���ان  هه ب���ن 

بكه نه وه «.
»هه مو  ه : ه و د جه ختیش���یكر

به ه���ۆى  م���ن  دڵخوش���یه كانى 
كاره كانمه وه یه «

◘ نه وژین، په یام له تیف

له نێو ئه و هه مو قه یرانه  سیاسى 
و ئابوریه ى به رۆكى كوردستانى 

گرتوه و كارى كردوه ته  سه ر سه رجه م 
الیه نه كانى ژیان به گشتى و كایه ى 
روشنبیری به تایبه تى، به اڵم كچێك 
له گه رمیان، لێبڕاوانه  كار له  كایه ی 
روشنبیری  دا ده كات و خه مخۆرانه  

شانى داوه ته  ژێر پرۆژه ى جۆراوجۆر 
بۆ به رزكردنه وه ى هۆشیاریی ژنان و 
بره ودان به  ئاستى رۆشنبیریان. ئه و 

كچه ش، )نزا محه مه د(ه .

نزا، له ساڵى 200٦ ه وه  ده ستى به كارى 
مه ده نى و رێكخراوه ی كردوه و سه ره تاش 
له روژنام���ه ى )كه ن���ار( و پاش���كۆى 
)باری���ن( كه تایبه ت ب���وه  به ئافره تان، 

كارى كردوه .
ئ���ه و له چه ندین بوارى رۆش���نبیری و 
رۆژنامه وانى دا چاالكیی هه یه ، دیارترین 
پ���رۆژه ش كه  خ���ۆی زۆرت���ر جه ختى 
لێده كاته وه ، گروپی مه س���توره یه ، كه  
گروپێكى رۆژشنبیریی تایبه ت به  ژنانه و 

ژماره یه ك كچی سنورى گه رمیان بۆ 
بره ودان به  الیه نى رۆش���نبیریی 

ژنان، ماوه ى زیاتر له  س���ێ 
ساڵه  دایانمه زراندوه .

وه ك له  دیدارێكى رۆژنامه ى 
ئام���اژه ى  دا  )نه وژی���ن( 
200٨ه وه   له س���اڵى  بۆكرد، 
به كاره   ده س���تى  تائیس���تا 
ك���ردوه و  روش���نبیریه كانى 
كارى  زۆر  سه رپه رش���تى 
كه   ریژه ی���ه ى  ب���ه و  كردوه ، 
وه كخ���ۆی ده ڵێت: »كاره كان 
هێنده  زۆرن ناتوانم بیانژمێرم، 
له وانه ش: دیدارى مه ستوره  و 
تایبه ت  هۆشیارى  پروژه ى 
به چۆنیه ت���ى مامه ڵه كردن 
له گه ڵ منااڵن و هه روه ها 
له بوارى گه ش���ه پێدانى 
سه رپه رشتى  مرۆیش 

ماڵ���ى  تیم���ى 
س���ه ركه وتن 

ژنان باشتر 
له پیاوان ده توانن 
چیرۆك بگێڕنه وه

ئه لیف، خاوه نى 
12 كتێب و 

رۆمانه ، هه مویان 
ناسراو و گرنگن
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◘ نه وژین،
سەرگوڵ خه لیل - ئاال عەزیز

ساز، كچێكى گه نجى ده رچوى زانكۆیه  
له گه رمیان، ئه و به شى وه رزشی ته واو 

كردوه ، به و هۆیه ى كه  حه زی له  
وه رزش كردن بوه و ویستویه تى په ره ى 

پێبدات، به اڵم له گه ڵ ته واوكردنى 
زانكۆ، له ئێستادا گه وره ترین خه مى 

ئه و، نه بونى شوێنى كراوه یه  بۆ 
ژنان كه بتوانن وه رزش بكه ن، 

به تایبه تى راكردن و به پێ رۆشتن. 
وتى: »نه بونى شوێن، ئێمه ى له  

ئاواته كه مان دابڕیوه«.

له گه رمیان و ق���ه زاى كه الر به تایبه تى، 
س���ه رباری بون���ى چه ندی���ن یاری���گاو 
گۆڕه پانى وه رزش���ی ب���ۆ ره گه زی نێر، 
به اڵم ش���وێنێکی ک���راوەی تایبەت بە 
ئافرەتان بونى نییه  كه بتوانن وه رزشی 
تێ���دا بكه ن، هه ر ئه مه ش���ه  كه به وته ى 
خۆیان بوه تە هۆی دورکەوتنەوەی خانمە 

وەرزشوانەکان لەوەرزش و گلەیی ئەوە 
دەکەن وەک پێویس���ت ئاوڕ نەدراوتەوە 

لە ئافرەتان لەم بوارەدا.
س���از عەبدولرەحمان، ئ���ه و كچه ى كه  
ده رچ���وى به ش���ى وه رزش���ی زانكۆیه ، 
لەمبارەیەوە بۆ )نەوژین( وتی: »نەبونی 
جێگای لەم ش���ێوەیە ب���ۆ ئافرەت وای 
ک���ردوە کە ئێم���ە لە وەرزش���کردن دا 

ببرێین و سارد ببینەوە«.
وتیشی: » ئەگەر شوێنێک هەبوایە بۆ 
ئافرەت���ان، ئەوا زیاتر رویان لە وەرزش 

كچانىگهرمیانهیچگۆڕهپانێكیاننییهبۆوهرزشكردن
كچێك: نەبونی گۆڕه پانى كراوه  وای کردوە ئێمەى كچان لە وەرزشکردن دا ببڕێین

»لهگەرمیانگرنگیبەکچانیوەرزشکارنادرێت«

دەکرد و گرنگ���ی زیاتریان پێ ئەدا بۆ 
بەره وپێشچون لەو بوارەدا«.

له گه رمیاندا ژماره ى كچانى وه رزش���كار 
خاوه نى  ناوچه ك���ه   ئه گه رچی  كه م���ه ، 
چه ندین ناوه ندى پێگه یاندنى وه رزشییه ، 
ه���ه ر ل���ه  كۆلێ���ژ و په یمان���گا، ئه مه  
سه رباری قۆناغه كانى تری خوێندن كه  
هه یه ،  وه رزش���ییان  به رده وام چاالكیی 
ب���ه اڵم س���ه رباری ئ���ه وه ش، ته نانه ت 
ده رچوانى زانكۆش له  به ش���ى وه رزش، 
به ش���ى پێویس���ت گرنگیی به  وه رزش 
به تایب���ه ت دواى ده رچونیان.  ن���اده ن 
ئه م حاڵه ته  گرێیده داته وه   ده رچویه ك، 
به  نه بونى یاری���گاو گۆڕه پانى كراوه ى 

وه رزشیی بۆ كچان.
»من لە زانکۆ بوم باش���تر بوم، بەاڵم 
دوای ئه وه ى ده رچوم، هیچ ش���وێنێک 
شک نابەم بۆ بەردەوامی لەسەر وەرزش 
و بتوانم لە بوارێکی وەرزش���ی خزمەت 
بکەم«. ئەمە قس���ەی )سازگار(ه ، بو 
کە دوای تەواو کردنی بەش���ی وەرزش 

دابراوە له و بواره .
وتیش���ی: »ب���ە پلەی یەک���ەم نەبونی 
ش���وێنێکی تایب���ەت و تاڕادەیەکی���ش 
نەبون���ی هۆش���یاری الی خەڵکی، وای 
کردوە ک���ە بواری وەرزش���ى كچان لە 

ناوچەکە لە ئاستێکی نزمدا بێت«.
به اڵم پرس���یار ئه وه یه : بۆچى حكومه ت 
و الیه ن���ه  په یوه ندی���داره كان كارێك بۆ 
دروس���تكردنى گۆڕه پ���ان و یاری���گاى 

تایبه ت به  ژنان ناكه ن؟
ئه م پرسیاره مان ئاراسته ى به ڕێوه به رى 

وه رزش و الوانى كه الر كرده وه .
قەی���س س���ەعدوڵاڵ، دانى ب���ه وه دا نا 
كه پێویسته  حكومه ت له مباره وه  هه نگاو 
بنێت، به اڵم ئ���ه وكاره ى به گه وره تر له  

سنورى ده سه اڵتى خۆیان زانى.
بۆ )نه وژین( وتى: »كردنه وه ى شوێنێکی 
لەم ش���ێوەیە لەدەسەاڵتی ئێمەدا نیە و 

پێویستە حکومەت جێبەجێی بکات«.

»دروس���تکردنی  جه ختیش���یكرده وه : 
ش���وێنێکی لەم ش���ێوەیە بۆ ئافرەتان 
ئەرکی حکومەتە، ب���ەاڵم به داخه وه  تا 

ئێستا دروستنەکراوە«.
له گه ڵ ئ���ه وه دا، به ڕێوه ب���ه رى وه رزش 
و الوانى كه الر، ئام���اژه ى به وه كرد كه  
پێویسته  كچان خۆشیان بێنه  پێشه وه و 
به توانا وه رزش���ییه كانیان  بتوانن په ره  
بده ن و له سه ر هاوكارییكردنى حكومه ت 

نه وه ستن.
ئافرەتان  له وباره وه  وتى: »پێویس���تە 
خۆی���ان بێنە پێش���ەوە و داوا بکەن بۆ 

ئەوەی داواکانیان جێبەجێ بكرێت«.
ئام���اژه   كچ���ان  له به رامبه ریش���دا، 
به وه ده كه ن ك���ه  حه ز و خولیایان هه یه  
له ب���وارى وه رزش دا، ب���ه اڵم به وپێیه ى 
زه مینه یان بۆ نه ڕه خساوه ، ناتوانن په ره  
به  به هره کانیان بده ن، ده بێت به ناچاریی 

ده ستبه ردارى ئه و حه زانه یان بن.
نازەنین کەری���م، خوێندکاری ئامادەییە 
و خولیای وەرزشی هەیە، له وباره وه  بۆ 
)نه وژین( قسه ى كرد و وتى: »من زۆر 
حەز بە وەرزش ئەکەم، بەاڵم شوێنێکی 
کراوەی وەک باخچەیەک یان یاریگایەک 
نیە کە ئافرەتان بتوانن وەرزش���ی تێدا 

بكه ن«.
ئه وكچ���ه  پێیوایه  كه  نه بونى ش���وێنى 
تایبه ت به وه رزشی ئه وان ته نها كێشه یه ك 
نییه ، به ڵكو هۆكارێكى سه ره كیش���ه  بۆ 
پاشه كشه ى كچان له  وه رزش. دەڵێت: 
»ئەم���ە بوەتە هۆکارێک���ی وا کە رێگر 
بێت لە بەردەم ئەوەی ئێمەی کچان رو 

لە وەرزش بکەن«.
به پشت به ستن به م هۆكاره ، )نازه نین( 
پێیوایه  كه  ئه م حاڵه ته  وایكردوه  رێژه ى 
كچانى وه رزش���كار له  ناوچه ى گه رمیان 
كه متر بێت به  به راورد به  ناوچه كانى تر 
»هەر لەبەر ئەمەیه  كچانى گه رمیان له  
بوارى وه رزشدا ژماره یان كه مه و به شى 

پێویستیش به ره وپێشه وه  نه چن«.

◘ نەوژین، بێریڤان محەمەد 

له مناڵییه وه  خولیای وه رزش له ناخییدا 
بوه ، ئه م خولیایه ى په ره پێداوه و 
كاری له سه ر كردوه و تێكۆشاوه ، 

توانیویه تى له ماوه یه كى كه مدا ببێت به  
وه رزشكارێكى دیار و پله و ئاستێكى 

باش به ده ست بێنێت و چه ندین خه اڵت 
بباته وه ، له ئێستاشدا به هۆی نه بونى 

یانه یه كى ئه وتۆ كه  بره و به  تواناكانى 
بدات، به ناچارى گه رمیانى جێهێشتوه و 

روى له  یانه یه كى سلێمانى كردوه .
ئه م پوخته و كورتكراوه ى چیرۆكی كچه  

وه رزشكاریی گه رمیانى: )ساڕێژ(ه.

س���ارێژ فەتحوڵاڵ عەلی، لەساڵی 1٩٩٤ 
لە قەزای کەالر هاتوەتە دنیاوە، ئێستا 
لە ری���زی یانەی )س���یروانی نوێ( لە 
شاری سلێمانی یاری گۆرەپان و مەیدان 

دەکات.
رۆژنام���ه ى  له به س���ه ركردنه وه یه كى 
)نه وژین( دا، له سه ر سه ره تاكانى خۆی 
و قۆناغه كانى پ���ه ره دان به تواناكانى و 
هه روه ها ئێس���تا و داهاتوى وه رزش���ى 

ژنان له گه رمیان، قسه ى كرد.
له ده س���تپێكدا )س���ارێژ( گه ڕایه وه  بۆ 
سەرەتای چونە نێو دنیای وەرزشیەوە 
و وتى: »لە س���اڵی 200٩ دەس���تم بە 
ی���اری تۆپی پێ کردوە، ئەو کاتە یاری 
تۆپ���ی پێم ک���ردوە تاکە ک���چ بومە لە 
ش���اری خانەقین ئ���ه و كاره  بكه م و له  
ری���زی یانه یه كدا و له  بوارى تۆپی پێدا 

تواناكانى خۆم پیشان بده م«.
ئەم کچە وەرزشوانە، توانا وه رزشییه كانى 
خۆی خستوه ته  قاڵبێكى ئه كادیمییه وه و 
هاوشانى یاریكردن، له روى خوێندنیشه وه  

له  بوارى وه رزشدا خۆی بینیوه ته وه .
وت���ى: »لەس���اڵی 201٤ پەیمان���گای 
وەرزش���یم تەواو کردوەو هەر لە هەمان 

س���اڵدا چومە یانەی )س���یروانی نوێ( 
و لەوێوە دەس���تم بە یاری گۆڕەپان و 
مەیدان کرد و ئێستا لە زانکۆ لە بەشی 

وه رزش درێژه  به خوێندن ده ده م«.
ئەم کچە باس���ی لە س���ەرکەوتنەکانی 
خ���ۆی بۆ )نەوژین( ك���رد و وتی: »لە 
ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر لە ساڵی 
2016 بەش���داریم کرد و لە نێو 5 هه زار 
کەس توانیم پلەی دوەم بەدەست بهێنم 
و لە ساڵی 2017 لە ماراسۆنی گەرمیان 

پلەى یەکه م بوم«.
له باره ى ده ستكه وت و خه اڵته كانیشیه وه ، 
)ساڕێژ( ئاماژه ى به وه كرد »دیارترینیان 
مەدالی���ای پاڵه وانێتى 2016ى هەولێرە 
کە بەدەس���تم هێن���اوە و جگە لەوه ش  
لەس���ەر ئاستی کوردس���تان و چەندین 
جاریش لەس���ەر ئاس���تی عێراق دوەم 
و سێیەمى پێش���بڕكێكانى گۆڕه پان و 

مه یدان بومه «.
زۆرێ���ک لە کچان���ى گه رمی���ان حەز و 
ئ���ارەزوی زۆری���ان هەیە ب���ۆ وەرزش، 
بەاڵم کۆمەڵگا یا نەبونی شوێنێک وای 
کردوە دور بکەونەوە لە وەرزش���كردن، 
تائێستاش ئه م بواره ، بوارێكه  كه  زۆرتر 

وه كو قۆرغكراو بۆ كوڕان وێنا كراوه .
به اڵم )س���اڕێژ( ئ���ه وه  ره د ده كاته وه و 
به ڵك���و پێیوای���ه  كچانیش هاوش���انى 
كوڕان، ده توانن له م بواره دا سه ركه وتو 

بن و ده ستكه وتیان هه بێت.
له الیه ك���ى دیكه وه ، ب���ه رده وام رێگرییه  
خێزانیی و كۆمه اڵیه تییه كان، وایانكردوه  
كه  كچان كه متر زاتى ئه وه  بكه ن رو له  
بوارى وه رزش بكه ن، به وپێیه ى زۆرێك 
له  خێزانه كان رێگ���ه  ناده ن كچه كانیان 
بچن���ه  ب���وارى وه رزش و یاریی بكه ن، 
ئه گه رچی خاوه ن���ى خولیاو تواناش بن 

له  بواره كه دا.
به اڵم ئایا ره وشه كه  له خێزانى )ساڕێژ( 
دا چ���ۆن ب���وه و خێزانه ك���ه ى تاچه ند 

رێگرییان لێكردوه ؟
له وه اڵم���دا وت���ى: »خێزانەک���ەم زۆر 
هاوکاریم دەکەن، بەتایبەت دایکم، وای 

کردوە بەم رۆژە بگەم«.
له بیر  ئه و ه���اوكات مامۆستاكانیش���ی 
نه كرد و ئه وه ى خس���ته  رو كه هاوكاریی 
و پش���تیوانى ئه وانی���ش بونه ته  مایه ى 
ئه وه ى كه  بتوانێت له  بوارى وه رزش دا 
به رده وام بێت و بگره  په ره ش به  كار و 

چاالكییه كانى بدات.
هاوكات له گه ڵ رێگرییه كان، نەبونی یانە 
یان به شى تایبه ت به  كچان له یانه كان دا 
له  سنورى گه رمیان، وایکردوە ئافرەتان 
ئەو حەز و ئارەزوەی بۆ وەرزش هەیانە 
لە دەستی بدەن، یان ئه و پێشكه وتنه ى 
ك���ه  خۆیان ده یانه وێت و لێیان چاوه ڕێ 

ده كرێت، به دیی نه هێنن.
سارێژ، لەمبارەیەوە بۆ )نەوژین( وتى: 
»له گەرمیان گرنگی بە کچانی وەرزشکار 
نادرێت، له هه مو رویه كه وه  كه موكورتیی 
هه یه  بۆ وه رزشی كچان، بۆیه  داواكارم 
س���نورێك بۆ ئ���ه و گرنگی���ی پێنه دانه  
دابنرێ���ت و ش���وێن و یاریگاو س���تافی 
باش دروس���ت بكرێن و پێكبهێنرێن بۆ 
بره ودان به  وه رزش���ی كچ���ان و كچانى 

وه رزشكار«.

لە ماراسۆنی 
نێودەوڵەتی هەولێر 
لە نێو پێنج هه زار 
کەس پلەی دوەم 

بوم
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◘ ئاواز نه جم

کەلتور لەو کۆمەڵە یاسا و رێسایانە 
پێکدێت کە کۆمەڵگایەکی مرۆیی بۆ 
خۆی دایدەنێت، جا چ بە مەبەستی 

رێکخستنی ژیانی کۆمەاڵیەتی و 
ئەخالقی ئەو کۆمەڵگایە بێت، یان 
بەخشینی تایبەتمەندی بێت بەو 
کۆمەڵگایە و جوداکردنەوەی لە 
کۆمەڵگاکانی تری دەوروبەری.

واتا ئەکرێت بڵێی���ن کەلتور کۆمەڵێک 
بنەم���ای گۆڕاوە و ل���ە کۆمەڵگایەکەوە 
ب���ۆ کۆمەڵگایەک���ی ت���ر و تەنان���ەت 
ناوچەیەک���ی  ب���ۆ  لەناوچەیەک���ەوە 
ت���ری نێو هەن���اوی هەم���ان کۆمەڵگا 
دەگۆڕێ���ت و یەکێکە ل���ەو فاکتەرانەی 
پێدەناس���رێت و  ک���ە کۆمەڵگایەک���ی 

تایبەتمەندی پێدەبەخشێت.
تاکەکانی نێو کۆمەڵگاش بە تێپەڕبونی 
کات بەو دەس���تور و رێسایانە رادێن و 
مومارەسەی دەکەن و ئەبێت بە شتێکی 
پیرۆز لەالی���ان، بەجۆرێک الدان لێیان 
بڤەی���ەو هێڵی س���ورە و هەوڵ���دان بۆ 
بەزاندنیشی بە لەڕێالچونی ئەخالقی و 

کۆمەاڵیەتی تەماشا ئەکرێت.
ئاس���تی پابەندب���ون و گرنگیپێدان بە 
کۆمەڵگا  ئەقڵییەت���ی  بەپێ���ی  کەلتور 
ئەگۆڕێ���ت؛ بەنمون���ە: ل���ە کۆمەڵ���گا 
ت���ا  پێگەیش���توەکاندا  و  شارس���تانی 
بەکەلتور  پابەندبون  ئاس���تی  رادەیەک 
کاڵبوەت���ەوەو زیات���ر گرنگی بە ئازادی 
تاک و خودسەنتەری ئەدرێت، بەاڵم لە 
کۆمەڵگا نەریتی و داخراوەکاندا هەندێک 
ج���ار ئەم عورف و رێس���ایانە ئەکەونە 
سەروی دەسەاڵتی شەرعی و یاساشەوە 
و بڕیار لەس���ەر گشت کایەکانی ژیان و 
ژیاری ئەو کۆمەڵگایان���ە ئەدا؛ هەر لە 
نەریتی س���اوکردنێک تا دەگاتە کۆی 

جومگەکانی تری ژیان.
ئەوەش���ی پەیوەن���دی ب���ە کەلت���وری 
کوردیی���ەوە هەی���ە، بەحوکمی ئەوەی 
کۆمەڵگای کوردی کۆمەڵگایەکی نەریتی 
و داخ���راوە، مێژوی شارس���تانیەتمان 
چەن���د سەدس���اڵێک ئەوالت���ر ناچێ و 
دەرگاکانی کرانەوەمان بە روی دونیادا 
دێری لەس���ەر ئاوەاڵک���راوە؛ لەو جۆری 
دوەمین و کۆمەڵگایەکی زۆر وابەستەو 
پابەندی���ن بە نەریت و عورف و عادەتی 

کۆمەاڵیەتیمانەوە.
لەگەڵ ئەوەی کۆمەڵێک نەریت و ئادابی 
جوان���ی کۆمەاڵیەتیمان هەنە کەمن زۆر 
ب���ۆ کاڵبونەوەو ف���ەوت بونی  بەداخم 

هەندێکیان، وەلێ حوکمه کانی لەسەر ژن 
تا ئەوپەڕی توند و دڵڕەقانەیە، کەلتورێکە 
کە مرۆڤ���ی توندوتی���ژ بەرهەمدێنێ و 
هاتوە رەقەمی لەس���ەر ئاس���تی مرۆڤ 
بونمان داناوە. کەلتورێکی پیاوساالرەو 
پیاوانی خێ���ڵ دایانڕش���توەتەوە و لە 
س���ۆنگەی بەرژەوەندییەکانی خۆیانەوە 
حوکمیان بەس���ەر زۆرینەی ش���تەکاندا 
داوەو )چەندی���ن توێکڵ و قاوغی دینی 
و ئەخالقی بەبەرداکردوە تا دەستبردن 
بۆی وەک دەس���ت بردن و ش���کاندنی 
شکۆی پیرۆزییەک بێت(، تێیدا ئافرەت 
کەرەس���تەیەو وەک موڵ���ک ی���ان هەر 
خاوەندارییەتێکی ت���ری پیاو مامەڵەی 
لەگەڵ���دا ئەکرێت. هەرلەمنداڵیش���ەوە 
زەمینەس���ازی ئەکرێت ب���ۆ بونیادنانی 
کەس���ایەتییەکی کۆیل���ە و ملک���ەچ و 
چاولەدەس���ت، مرۆڤێک خاوەنی بڕیاری 
خ���ۆی، مافی خۆی و خودی خۆیش���ی 
نییە! شەرم وناموس���ی بنەماڵە ئەوەو 
ت���ەوق و کۆتی ش���ەرەفی لەمل نراوە 
و جیهان���ی بەرینی ب���ەڕودا داخراوە و 

خزێنراوەتە نێو چواردیوار!
م���ن پیاو بەتاک���ە تاوانب���ار نازانم لەم 
پرۆس���ەیەدا بەڵک���و پێموایە ژن خۆی 
بەش���داربوە ل���ە داڕش���تنەوەی ئ���ەم 
کەلتورە، ئەس���ڵەن بۆ خۆی مامانی بۆ 
لەدایکبونی کردوەو پاڵی بە رەوڕەوەی 
بەردەوامیپێدان���ی ئەم کلت���ورەوە ناوە 
گ���رێ  پەراوێزب���ون  و  ملکەچێت���ی  و 
دەرونییە گەورەکەی مەیە و نەیهێشتوە 
شوێن  لەسەر  هەڵوێس���تەیەک  هەرگیز 
و پێگەی خۆم���ان بکەین لەنێو خێزان 
و کۆمەڵگامان���دا، هەرخۆم���ان دێی���ن 
دیسانەوە نموزجێکی تری وەک خۆمان 
منداڵە  فەزڵ���ی  ئەکەینەوەو  دروس���ت 
کوڕەکەمان ئەدەینە س���ەر کچەکانمان 
و ب���ەردەوام ئەبین لە رێخۆش���کەری و 
ئیدامەدان بەم کەلتورە دژە مرۆڤانەیە!

پەندێک���ی عەرەب���ی هەی���ە کەئەڵێت: 
»کەس���ێک خ���ۆی هیچی پ���ێ نەبێت 

چاوەڕێی بەخشینی لێناکرێ«.
وایدەبینم تا ئافرەت هۆشیار نەکرێتەوەو 
فامی ئەوەی نەکات کە ئەویش مرۆڤێکی 
کامڵ و خوداک���ردە، هەرهەنگاوێکی تر 
بنرێت بەئاراستەی چارەسەری کەیسی 
ژندا، وەک ئەوە وایە دەس���ت ببەی بۆ 
ناوقەدی مارێک و ئەمسەر و ئەوسەریت 

لێ مەعلوم نەبێ!
تا پیاویش لەوە حاڵی نەبێ هه تا ژن کە 
نیوەی ئەو کۆمەڵگایەیە بەشدارنەبێ لە 
کایە جیاجیاکانی ژیاندا، هیچ چاکسازی 

و بەرەوپێشچونێک ناهێتە گۆڕێ.

◘ ئاسیا حسێن

ئەم دەستەواژەیە بەو منااڵنە دەوترێت 
کە لە خواروی تەمەنی ) 18 یان 
16( ساڵی، رۆژانە لە نێو بازاڕ و 

کارگەکاندا ئیش دەکەن و بژێوی ژیانی 
خێزانەکان دابین دەکەن.  لێک ترازانی 

خێزانەکان، جەنگ و ئاوارەبون، 
قەیرانە داراییەکان و هەبونی رێژەیەکی 
زۆر لە خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت 

هۆکارێکن بۆ هەڵکشانی رێژەی منااڵنی 
ئیشکەر.

 
ب���ە درێژایی مێ���ژو منااڵنی ئیش���کەر 
بەش���ێکی دانەب���ڕاو بون���ە ل���ە هەمو 
کۆمەڵگایەکدا، بەاڵم دوابەدوای شۆڕشی 
پیشەسازی و دەرکەوتنی ڕێکخراوەکانی 
تایبەت بە مافی منااڵن، ئەم دیاردە بو 
بە جێی باس و ڕەخنە لێگرتن.  لەگەڵ 
ئەوەش���دا رێژەی ئەو منااڵنە تا دێت لە 

هەڵکشاندایە.
منااڵنی ئیشکەر، لە قوتابخانە دادەبڕێن 
و تەمەنی مناڵی ئەزمون ناکەن. بێبەش 
دەبن لەو مافانەی لە هەمو رێکخراوێکی 
مافی مرۆڤدا بۆ منااڵن تەرخان دەکرێن، 
بەڵک���و راس���تەوخۆ ئاش���نای الیەن���ە 
دژوارەکانی ژیان دەبن���ەوە و دەکەونە 
مامەڵە و بازرگانی. ئیش���کردنی منااڵن 
دادەنێت  درێژخایەن  نەرێنی  کاریگەری 
نەک تەنها لەس���ەر الیەنی جەستەیی، 
بەڵک���و الیەنی دەرون���ی منااڵنیش لەو 

کاریگەرییانە دەرباز نابن. 
ب���ە پێ���ی ئامارەکان���ی ڕێکخ���راوەی 
جیهان���ی هێزی کار )ILO(،  س���ااڵنە 
250 ملی���ۆن مناڵی 5 بۆ 15 س���اڵ لە 
واڵتە جیاوازەکانی جیهاندا س���ەرقاڵی 
ئیش���کردنن، کە  61%ی ئەو منااڵنە لە 
کیش���وەری ئاسیا و 32% لە کیشوەری 
ئەفریقا و 7% لە کیش���وەری ئەمریکای 

التین دەژین.
چەن���د هۆکارێ���ک کاریگەریی���ان هەیە 
لەسەر ئەوەی منااڵن بچنە بازاڕ  و ئیش 
بکەن، وەکو: )لەدەستدانی بەخێوکەری 
خێزان، قەیرانە ئابوریەکان کە بەس���ەر 
واڵتاندا دێ���ن، جەن���گ و ئاوارەبون و 
پەناب���ەری، یان هەندێک جار منااڵن بۆ 
دابینکردنی خەرجی خوێندنەکانیان رو 

لە ئیشکردن دەکەن(.

ژن و کەلتوری کوردی

منااڵنی ئیشکەر

دیاردەی ئیش���کردنی من���ااڵن تەنها لە 
جیهانی س���ێیەمدا بون���ی نییە، بەڵکو 
لە ڕۆژئ���اوا و جیهانی پێشکەوتوش���دا 
دەبینێرت و ئامارەکان ڕێژەی هەڵکشاوی 
ئ���ەو منااڵنه دەخەن���ە رو. بۆنمونە، لە 
ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا سااڵنە 
500,000 من���اڵ ل���ە کێڵگەکاندا ئیش 
دەکەن و رێکخراوەکان���ی مافی منااڵن 
لەو واڵتە دەسپێشخەریەکی کاریگەریان 
نەکردوە بۆ کەمکردنەوەی ئەو رێژەیە. 
رێژەیەک���ی زۆری ئەو منااڵنە بریتین لە 
بەتایبەت  پەناب���ەرەکان  مناڵی خێزانە 

خێزانەکانی ئەمریکای التین.
منااڵنی ئیشکەر لە ژێر مەترسی کەمی 
خ���واردن و س���ەالمەتی و هۆش���یاری، 
و س���ەختی ئیش���ەکان دەناڵێنن. ئەو 
منااڵن���ە لەالیەن خاوەن ئیش���ەکانەوە 
بەکاردەهێنرێن و بەبێ لەبەرچاو گرتنی 
ئاس���تی توان���ا و هێز یاخ���ود تەمەن 
چەندین ئیشی جۆراوجۆریان پێدەکرێت. 
تەنان���ەت هەندێکجار ئ���ەو دەرامەتەی 
منااڵن لەم رێگەوە بەدەس���تی دەهێنن 
هیچ���ی بۆخۆیان نامێنێت���ەوە و قۆرخ 

دەکرێت لەالیەن خاوەن ئیشەکەوه.
 زیادبون���ی رێ���ژەی منااڵنی ئیش���کەر 
هاوش���انە بە کەمبون���ی ڕێژەی منااڵنی 
قوتابخانە، و دەبێتە هۆکاری راستەوخۆ 
ب���ۆ دەرکەوتنی جیاکاری کۆمەاڵیەتی و 
چینایەتی. لە ئەنجامیش���دا هەژاری و 

نەخوێندەواری رەگ دادەکوتن.

ئیش���کردنی منااڵن، منااڵن لە خوێندن 
الیەن���ی  و  دادەبڕێ���ت  قوتابخان���ە  و 
لەگەڵ  دادەبەزێنێت،  منااڵن  وش���یاری 
جەس���تەی  س���ەالمەتی  ئەمەش���دا  
منااڵن دەخاتە مەترس���یەوە.  بە پێی 
ئامارەک���ەی )ILO(، تەنها لە ئەمریکا 
س���ااڵنە بەالیەنی کەم���ەوە 50 مناڵ لە 
بەر سەختی ئیش���ەکان گیان لەدەست 

دەدەن. 
بەرباوترین ئەو نەحۆشیانەی کە منااڵن 
بەه���ۆی ئیش���کردنەوە توش���ی دەبن، 
وەکو: )تێکچونی سیس���تەمی بەرگری 
لەش، لەدەس���تدان یان شکانی ئێسک، 
سوتانی پێس���ت، تەنگەنەفەسی، سەر 
ئێش���ەی درێژ خایەن بەهۆی ئیشکردن 
لە کەش���ێکی زۆر گەرم یان س���ارد و 
ئەو کاریگەرییانەی لەس���ەر سەالمەتی 
ئەندامی بینین و بیس���تنیان دروس���ت 

دەبێت(.
لە بەندەکانی تایب���ەت بە مافی منااڵن 
ئاماژە ب���ەوە دەکرێ���ت دەبێت منااڵن 
کاتەکانی���ان لە قوتابخان���ە و ناوەندە 
ئەکادیمی و هونەرییەکان ببەنە سەر و 
دور بن لە ئیش���کردن یان ڕوبەڕوبونەوە 
له گه ڵ الیەن���ە دژوارەکانی ژیان، بەاڵم 
هۆکارە نالەبارە ئابوری و کۆمەاڵیەتیی 
و ناوچه ی���ی و نەتەوەییەکان بەردەوام 
منااڵن دەنێرنە بازاڕەکان و تەندروستی 
دەکەوێت���ە  دەرونی���ان  و  جەس���تەیی 

مەترسیەوە.

داب و نه ریت 
حوکمه کانی لەسەر 
ژن تا ئەو پەڕی 
توند و دڵڕەقانەیە

ئیشکردنی منااڵن 
کاریگەری نەرێنی 
دادەنێت لەسەر 
الیەنی جەستەیی 

دەرونیان

منااڵنی ئیشکەر 
لە مەترسی کەمی  
سەالمەتی و سەختی 

ئیشەکان دەناڵێنن
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◘ نەوژین،
سۆزان خەلیل - رۆژان عەزیز

له ئێستادا ئه نجامدانى نه شته گه ریی 
جوانكاریی لوت، بوه  به  حاڵه تێكى 

ته ندروستى باو له ناو ژنان دا 
به گه رمیانیشه وه ، به اڵم پرسیار 

ئه وه یه : ئه م كاره  تاچه ند ئاساییه ؟ 
ئایا كێشه و لێكه وته كانى چین؟ چ 

كاریگه رییه كى باش و خراپی هه یه  بۆ 
سه ر ته ندروستى ژنان؟

لەم دیدارەدا د.ئارام عوسمان 
عەبدولڕەحمان، پزیشكی راهێنراوی 
قوڕگ و لوت و گوێ، باسی سودو 

زیانی نەشتەرگەری جوانکاری لوتمان 
بۆ ده كات.

* ئایا دیارترین ئه و نه شته رگه رییانه ى 
كه  بۆ لوتی ژنان ده كرێت له گه رمیان 

چین؟
)هه وكردن���ى  نەخۆش���ی  زۆرینه ی���ان 
گیرفانەکان���ی ل���وت )ألته���اب الجیوب 
األنفیە(ی���ان هه یه ، له گ���ه ڵ بونى گرێی 
دی���وارى ن���او لوت و گۆش���تی زیادەی 

لوت.

* هۆكارى ئه م حاڵه ته  چییه و چۆن 
توش ده بن؟ 

هۆکاری زۆرە، به اڵم دیارترینیان له رێ 
الدان واتا »أنح���راف«ى دیواری لوته ، 

له گه ڵ گیرانى کونی لوت.

* به اڵم ئایا ئه و نەشتەرگەریانه ى 
ژنان ده یكه ن، لەبەر نەخۆشییه  یان بۆ 

جوانکارییە؟
نەش���تەرگەری لوت جۆری زۆره ، وه كو: 
گۆش���تی زی���ادە، گیرفانه كان���ى لوت، 
جوانكاریی، و ...هتد. به وپێیه ش بێت 
هه ندێكى  جوانكارییه و  ب���ۆ  هه ندێكیان 

تریان بۆ الیه نى ته ندروستییه .

◘ نه وژین، نازه نین گۆران

هەمو مناڵێک کە تازە لەدایک دەبێت 
پێویستی بەگرنگیه کی زیاترە لەوەی 
کەدەگاتە تەمەنێکی دیاریکراو لەروی 

خواردن وپاک کردنەوە، لەهەموی 
گرنگتریش خەوتن. هەمو دایکێکیش 

ئارەزو دەکات مناڵەکەی بەپێ 
پێویست بتوانێ بخەوێت بۆ چەند 
کاتژمێرێک بەبێ گریان. پرسیار 

ئەوەیە دایکان چۆن بتوانن خەوی 
مناڵەکانیان رێک بخەن؟

زۆربەی ئەو منااڵن���ەی کەتازە لەدایک 
دەبن هەس���ت بەخەوت���ن و ماندوبون 
دەکەن وهەڵناس���ن، تەنه���ا ئەو کاتانە 
نەبێت کەپێویس���تییان بەشتێکە، بەاڵم 
کێشەی هەمو دایکێک ئەوەیە کە خەوی 
مناڵەکانی���ان ناگونج���ێ لەگەڵ خەو و 

کاری خۆیان.
پێویس���تە هەمو دایکێک بزانێ هۆکاری 
س���ەرەکی ب���ۆ خه به ر بون���ه وه ى مناڵ 
لەخەو، هەس���تكردنه  به  بەبرس���ێتی، 
چونک���ە مناڵ���ی ت���ازە لەدای���ک ب���و 
خ���اوەن گەدەیەکی بچوک���ەو ناتوانرێ 
بەشێوەیەکی زیاد شیری بدرێتێ و ئەو 
بڕە شیرەی کە پێى دەدرێت زو دەست 
بەهەرس���كردنى دەکات، بۆیە پێویستە 
دو کاتژمێر جارێ���ک بەالیەنی کەمەوە 

شیری بدرێتێ.
هه روه ه���ا نابێت زەنگ )منبە( بۆ مناڵ 
دابنرێ به مه به ستى له خه و هه ستاندنى، 
چونک���ە ل���ەو تەمەنە نابێ���ت مناڵ بە 
ویس���تی خۆمان بخەوێنین یان لەخەوی 
بکەی���ن، بەپێچەوان���ە پێویس���تە باش 
ئاگاداری خەوتنی ببین وهیچ شتێک بۆ 

نه شته رگه ریی جوانكاریی لوت تا چه ند زیانی هه یه  بۆ ژنان؟
دیدارێك له گه ڵ پزیشكێكى لوت و قوڕگ و گوێ له گه رمیان

* لەکاتى پالن دانان بۆ نه شته رگه ریی 
بۆ ژنان، پرسیان دەکەن ئایا 

جوانکاریشی لەگەڵ بێت یا هەر 
چاره سه رى نه خۆشییه كه ؟

بەڵێ، پرسی نەخۆش دەکەین ئایا هەر 
چاره سه ر بێت یان جوانکاریشی لەگەڵ 
بێ���ت، زۆربەیجار گەنج���ەکان لەهەردو 
رەگەز داوادەکەن جوانکاریش���ی لەگەڵ 
بێ���ت، بەاڵم زیاتر ئەوان���ەی گەنج نین 
ته نها داوای چاره س���ه رى كێش���ه كه یان 
ده ك���ه ن و جوانكارییان ب���ه الوه  گرنگ 

نییه .

* ریژەی سەردانی نەخۆش لە ژن و 
پیاو چۆنە له گه رمیان؟

ئەتوانی���ن بڵێین رێژەکەی یەکس���انە، 
رێژه كه   پزیش���كێكیش  ه���ه ر  به پێ���ی 

ده گۆڕێت.

* تەمەنی دیاریکراو بۆ نەشتەرگەری 
هەیە یا لەچ کاتێك رێگە پێدراوە؟

تەمەنی نەشتەرگەری زیاتر لەنێوان )20-
30( س���اڵە، ئه نجامدانى نه شته رگه ریی 
لوت بۆ من���اڵ زۆر کەم و س���نورداره  
لەروی تەندروستیەوە، زۆرجاریش لە18 

ساڵ بەرەو سەرەوە دەبێت.

* له چ کاتێک دا نەشتەرگەری بۆ 

مناڵ بەکارنەهێنین تا زانیاری تەواومان 
لەسەری نەبێت، بۆ ئەوەی هیچ زیانێک 
بەر من���اڵ نەکەوێ���ت لەرێگ���ەی ئەو 
دەوروبەر  کەس���انی  کە  ئامۆژگاریانەی 

دەیڵێن.

* ئامۆژگاری بۆ پارێزگاریی له  مناڵی 
تازە لەدایک بو 

1. پێویس���تە هەلێک بەمناڵ بدرێت بۆ 
ئەوەی خۆی بخەوێت، ئەویش لەرێگای 
راكشانى له س���ەر جێگا و هێشتنەوەی 
تاوەکو دەخەوێت، بەب���ێ راژاندنەوەى 
تەنانەت ئەگ���ەر گریاش جێی بهێڵە بۆ 

ماوەیەکی کاتی وخۆی دەخەوێت.

2. ئامادەکردنی بۆ خەوتن وادەکات زوتر 
بخەوێت، هەستە بەتێرکردنی مناڵەکە و 

گۆرین���ی دایبی مناڵەکە و خوێندنەوەی 
چیرۆکێک ب���ۆی ئەمیش وادەکات مناڵ 
هەست بکات ئەم کارانە بۆ خەوتنێتی.

3. گرنگ���ی دان بەتێرکردنی مناڵ پێش 
خەوتن و گرنگ���ی دان بەگەرمی ژوری 
خەوتن���ی لەکاتی س���ەرمادا، هه روه ها 
جیاکردنەوەی خواردنی ش���ەو و رۆژ بۆ 
ئەوەی مناڵ هەست بە جیاوازی ئەو دو 

کاتە بکات.

4. ئەگەر مناڵ بەشێوەیەکی هێمن بەدەم 
خەوه وه  گریا، لێگەرێ پێویس���ت ناکات 
نزیکی ببیت���ەوە، چونکە خۆی بێدەنگ 
دەبێ���ت و دەخەوێت، بەاڵم ئەگەر مناڵ 
بەخەبەر بو و دەستی بەگریان کرد ئەوە 
پێویستە بزانی ئەو مناڵە برسییەتی و 

هەستی بە تێربون نه كردوه .

گرنگیی رێکخستنی خەوی مناڵی تازە لە دایک بو

مناڵ دەکرێت؟
ئه گەر لوتی بش���کێت و هەناسەی توند 
بێت و کاریگەری لەسەر ژیانی هەبێت، 

ئەوکات نەشتەرگەری بۆ دەکرێت.

* بۆچی ده ڵێن له  18 ساڵ بەسەرەوە 
نەشتەرگەری بۆ دەکرێت؟

هێش���تا  چونک���ە  هەی���ە،  ئ���ەوەش 
ئێس���قانی لوتی لەگەشەدایەو بەتەواوی 
یەکینەگرتوە، ئه و ئێس���قانانه  لە نزیک 
ته مه ن���ى 21 س���اڵی ئینجا گەش���ەی 

تەواودەبێت بەتەواویی.

* نەشتەرگەری جوانكاریی چەند کاتی 

پێویستە تاچاک دەبنەوە؟
لوتی���ان  ل���ە  فتیلەک���ە  رۆژ   3 دوای 
الدەبەین و دوای 5 رۆژ پالس���تیکی ناو 
لوت الدەبرێت وهەت���ا 1 مانگ یا زیاتر 
پێویستە ئاگای لێبێت لەکاتی نوستن و 
دەموچاو شوش���تن ئازاری لوتی نەدات 
تا ئیسقانەکان بەتەواوی یەکدەگرن، بە 
تەواوی 3 مانگ بۆ 6 مانگ ئازاری لوت 
دەمێنێتەوە، چونکە لەکاتی جوانکاریدا 
دیواری لوت دەڕوخێنین و دوبارە بنیاتی 

دەنێینەوە.

* تاچەند ئەوانەی نەشتەرگەری 
دەکەن رازین یان رەخنەیان هەیەو 

پەشیمان ده بن؟
نزیك���ه ى 60%ی���ان رازین،  ب���ەزۆری، 
دێنه وه و  دوات���ر  هەندێکیش���یان  بەاڵم 
جوانكاریه كه ی���ان ب���ه  دڵ نییه  و داواى 

گۆڕانكاریی ده كه ن.

* ئایا نه شته رگه ریی جوانكاریی لوت 
لەروی تەندروستیەوە زیانی هەیە؟

تەنیا کاریگەری ده رمانى س���ڕكردنه كه  
»بنج«مه ترسیداره   بۆ سه ر نه خۆش وه ك 
هه مو نه ش���ته رگه ریه ك، هه ندێكجاریش 
دیكه   روداوى  نه ش���ته رگه رییه كه   دواى 
روده دات وه كو خوێن به ربون و هه وكردن 

و ئه وانه ش چاره سه ریان هه یه .

ئەوانەی گەنج 
نین چاره سه رى 

كێشه كه یان ده وێت و 
جوانكارییان به الوه  

گرنگ نییه 

مناڵی تازە لەدایکبو 
گەدەی بچوکەو 

ناتوانرێ بەشێوەیەکی 
زیاد شیری بدرێتێ

نابێت زەنگ )منبە( 
بۆ مناڵ دابنرێ 

به مه به ستى له خه و 
هه ستاندنى
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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، شاران به رزنجى

یەکێک لەو خاتونانەی کە  شایستەی 
باسکردن بو، وە پڕاو پڕ بو لە بوێری 
و چاونەترسی و کوردپەروەری، لەیال 

قاسمە، بەپێی ئەو نوسینانەی کە 

باس لەم خاتونە دەکات لە ساڵی 
1952 ئەم خاتونە تێکۆشەرە لە 

گوندی بامیلی سەر بە شاری خانەقین، 
لە خێزانێکی هەژار و نیشتیمانپەروەر 

چاوی بە دونیا هەڵهێناوه .

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

لە ئێستادا خانمان بۆ گۆڕانکاریکردن 
و جوانتر دەرخستنی پرچيان ، پەنا 

بۆ بۆیە کردنی دەبەن، بەدەیەها جۆر 
و ڕەنگ پرچیان بۆیە دەکەن، ئەوەی 

بۆتە گرفت چۆنێتی البردنی ئەو 
ڕەنگانەیە کە خانمان بەهیچ شێوەیەک 

لە دەرەنجامەکەی ڕازی نین.

ئەگەر تۆش لەو دەستە خانمانەی دوای 
بۆی���ە کردنی پرچت ب���ەردەوام لەپێش 
ئاوینە بەخۆت ئەڵێیت بۆ ئەم هەڵەیەم 
ک���رد؟! بۆ ئەم ڕەنگەم هەڵبژارد؟! یان 
لەگەڵ  پرچه كه ت  هەڵبژێردراوی  بۆیەی 
پێس���ت و ژینگەک���ەت گونج���او نییە، 
البردنیش���ی  کارێک���ی زۆر س���ەخت و 
گران نیی���ە، ده توانی لەماڵەوە بەچەند 
ڕێگایەکی سادە بۆیەی قژەکەت کاڵترو 
کاڵتر بکەیت���ەوە، بە بێ ئەوەی پرچت 

بسوتێت و زیانی زۆری بەربکەویت.
1� قەس���رکردن :)ش���ۆردن بەبلۆندەرو 

ئۆکسجین(:
البردنی ڕەنگی پرچ���ی ڕەش لە هەمو 
پڕزەحمەتترە،  قورسترو  تر  ڕەنگەکانی 
ئ���ەم ڕێگەی���ە زیاتر ب���ۆ پرچی ڕەش 
بەکاردەهێنرێ���ت و دەتوانرێ���ت 1بۆ 2 

دەرەجە پرچه که  کاڵتر بکاتەوە،
ئەم ڕێگەی���ە پێویس���تی بەکارامەی و 
لێزانی خانم هەیە، دەبێت زۆر بەخێرایی 
ئەنج���ام بدریت بۆ ئەوەی زیانی زۆر بە 

قژەکە نەگەیەنیت .
بۆ ئەنجام دان���ی ئەم ڕێگەیە ده توانرێ 
ه���اراوەی بلۆندەرەکە بکرێتە قاپێکەوە  
و دواتر ئۆکس���جینەکە بکەیت بەسەریا 
جوان تێکەڵ بکرێت و دواتر بەهاوکاری 
فڵچەی���ەک بدریت لە پ���رچ، بۆماوەی 
)30-40( خولەک پێوەی بمێنێت دواتر 

لەیال قاسم 

بەئاوی سارد بشۆردرێت .
2� ئاوی گەرم:

هەمو بۆیەیەک دوای 15بۆ 20 جارشۆردن 
کاڵ دەبێتەوە، ئه و بۆیانەی کە خانمان 
بۆ ڕەنگکردنی پرچیان بەکاری دەهێنن،  
ماوەی مانەوەی ڕەنگەکەی نوسراوە کە 
بەچەند جار شۆردن کاڵ دەبێتەوە، بۆیە 
ئەگەر دەتانەوێت ڕەنگی پرچه كه تان زو 
کاڵ بێتەوە بەئاوی زۆر گەرم بیش���ۆن، 
دواتر ئەتوانن کرێمی نەرم کەرەوەی بۆ 
بەکاربێنن بۆ ئەوەی تاڵەکانی توش���ی 

شکانەوە نەبێت .
3� زەیتی گەرم کراو:

دوای ش���ۆردنی پرچ بەئ���اوی گەرم و 
ش���امپۆی تایبەتی خ���ۆت یەکێک لەم 
زەیتانە، )زەیتی زەیتون، زەیتی بادەم 
ی���ان زەیتی گوێزی هین���دی تایبەت به  
پرچ( دوات���ر زەیتەکە لەفڕنی مایکرۆدا، 
تۆزێ���ک گەرم بکرێت پێس���تی س���ەرو 
قژەک���ەی پێ چەور بکریت لەش���ێوەی 
ش���ێالنێکی نەرم، پاش���ان خاولییەکی 
گەرم کراو لەقژەکە بپێچریت بۆ ماوەی  

كاتژمێرێك پێوەی بمێنیتەوەو پاش���ان 
بشۆردرێت .

:)C4� حەبی )ڤیتامین
چەند پارچە حەبێک لەگەڵ ئاوا تێکەڵ 
بکرێت تا گیراوەیەک دروس���ت دەبێت 
پاش���ان ئەو گیراوەیە لە پێس���تی سەر 
دەدرێ���ت، ئ���ەو گیراوەی���ە دەبێت بە 
ئەندازەیەک بێت هەمو پێس���تی س���ەر 
داپۆشێ و30 خولەک پێوەی بێت دواتر 

بەئاوی گەرم بشۆردریت .
ئەم ڕێگەیە دەبێت بەش���ێوەیەکی ڕێک 
وپێک ئەنجام بدریت دوای )8�10( جار 
بەکارهێن���ان پرچه ك���ه  دو پلە لەوەی 

پێشوتر کاڵ تردەکاتەوە.
5� ئاوی لیمۆ:

ی���ەک لیمۆ ل���ە ناوەڕاس���تەوە بکە بە 
دووکەرت���ەوە، ئ���اوی لەتێک���ی بگرەو 
پێس���تی س���ەری بەنەرمی  پێ بشێلە 
وریابن زۆر بە نینۆک نەیروشێنن چونکە 
دەبێتە هۆی بریندارب���ون و قرچاندنی 
پێستی سەر بەپارچەکەیتری پرچی پێ 
ماس���اج بکە بابۆ ماوەی یەک كاتژمێر 
پێوەی بمێنیتەوەو، دواتر بە ئاوی گەرم 

بشۆردریت.
6� تایت:

ڕەنگە جیاواز و غەریب بێتە پێش چاو، 
بەاڵم ڕاستە !

ئەگەر نیو کەوچک تایت لەگەڵ شامپۆ 
تێکەڵ بکرێت و بۆ پرچ بەکاربهێنرێت، 
بەدڵنیایەوە زۆر بەخێرایی بۆیەیی پرچ 
کاڵ دەکاتەوە، ئەگەر جگە لەش���امپۆی 
ئاس���ایی لەگەڵ ش���امپۆی دژە البەری 
بۆیە تێکەڵ بکری���ت ئه وا زۆر بەخێرای 
ڕەنگی  کاڵکردنەوەی  لەسەر  کاریگەری 

پرچه كه  دەبێت. 
ئەوەتان بیر نەچێت ئەم ڕێگەیە نابیت 
بەبەردەوای بەکاربهینرێت چونکە زیانی 

زۆری بۆ پرچ دەبێت.

چەند ڕێگایەکی ئاسان بۆلێکرنەوەی بۆیەی پرچ

ن���اوی باوکی )قاس���م حەس���ەن( بو، 
کرێ���کاری پااڵوگەی نەوتی ئەلوەند بو، 
دوای ئەوەی کە لە ساڵی 1971 باوکی 
لەیال خانەنش���ین بو، ماڵیان گواستەوە 

بۆ بەغداد.
لە س���اڵی 1958 دەس���تی بە خوێندن 
کردوە، قۆناغی سەرەتای و دواناوەندی 
ل���ە خانەقین تەواو کردوە، لە س���اڵی 
1971 لە بەغداد لە بەشی کۆمەڵناسی 

لە کۆلێژی ئاداب وەردەگیرێت. 
لەیال هەر لە تەمەنی منداڵیەوە هەژاری 
و نەداری چەش���تبو، لەالی���ەن زوڵم و 
زۆرداری ڕژێم���ی بەعس لەس���ەر گەلی 
کورد بیری ئازادیخوازانە تێکۆش���ان و 

خەبات لە الی لەیال دروست بو.
لەس���اڵی 1970 پەیوەندی ب���ە بزاڤی 
سیاسی نەتەوەکەیەوە کرد، لە ڕێگەی 
)سەالم قاسمی( برا گەورەیەوە، لە ناو 
ڕیزەکانی یەکێتی قوتابیانی کوردستان 

خەبات و تێکۆشانی بەڕێوە دەبرد.
لەیال قاس���م لە ناو قوتابیە کوردەکانی 
زانکۆی بەغداد ڕۆڵێکی کاریگەری هەبو 
لە وش���یار کردنەوەو ڕێکخستنیان، لە 
کاتێکدا دەوترا ژن ناتوانێت شانبەشانی 
پیاوان بێت لە شار و شاخ و دێهاتەکاندا 

خەبات بکات.
لەیال قاسم لەگەڵ یەکێک لە هاوڕێکانی 

خۆی کە ناوی )جەواد هەمەوەندی( بو 
کە بەیەکەوە خەبات و چاالکیان دەکرد، 
زۆر یەکتری���ان خۆشدەویس���ت گەرچی 
لەیال خوێندکاری زانکۆ بوو، جەوادیش 
کرێ���کاری یەکێک لە کارگەکانی بەغداد 
بو، خۆشەویس���تییەکی بێ س���نور لە 

نێوانیاندا هەبو.
لەی���ال هەر لە ڕێگەی )جەواد(یش���ەوە 
ماوەیەک لە باش���ووری کوردستان چوە 
ن���او ڕیزەکان���ی پێش���مەرگەوە، لەیالو 
جەواد هەردوکیان هاوبیر بون لە پێناو 
س���ەرکەوتنی دۆزی گەلەکەیاندا، لەیال 
بە خەبات و تێکۆش���ان سەلماندی کە 
پی���اوان خەبات  ژنانیش شانبەش���انی 
و تێکۆش���ان بک���ەن لە پێن���او ئازادی 

گەلەکەیاندا.
ل���ە س���اڵی 1974 لەی���ال و ج���ەواد 
لێکۆڵینەوەیەک���ی زانس���تیان لەس���ەر 
کۆمەڵگ���ەی ک���ورد ئەنجامداب���و، ل���ە 
دەرفەتێ���ک دەگ���ەڕان تاوەک���و باڵوی 
بکەن���ەوە ب���ەاڵم بەه���ۆی تێکچون���ی 
کورد  نێوان سەرکردایەتی  گفتوگۆکانی 
و ڕژێمی عێراق و دەس���ت پێکردنەوەی 
شەڕ و پاش���انیش گرتنی لەیال قاسم و 
جەواد و هاوڕێکانی تریان، دەستنوسی 
سیخوڕەکانی  لەالیەن  لێکۆڵینەوەکەیان 

حکومەتی عێراقەوە لە ناودرا.
 لە 28/4/1974 لەیال قاسم و چوار لە 
هاوڕێکانی بەناوی )جەواد هەمەوەندی، 
نەریمان فواد مەس���تی، حەسەن حەمە 
ڕەشید، ئازاد سلێمان میران( دەستگیر 

کران، 
لە زۆربەی ڕۆژنام���ە و تەلەفزیۆنەکاندا 
باس کران و بە گێرەشێوێن و تیرۆریست 

ناوبران. 
لەگەڵ ئەو هەمو ئازار و ئەشکەنجەیەدا 
بچوکترین کردەوەش���یان لەسەر ئاشکرا 

نەبو.
لەیال کچێکی چاو نەترس و ئازا بو، لە 
کاتی لێکۆڵینەوەدا بە ڕژێمی بەعس���ی 
وتبو، »من لە مردن ناترسم  بە مردنی 

من ه���ەزاران کورد لە خ���ەوی نەزانی 
وش���یار دەبنەوە زۆر سەربەرزم و گیانم 
فیدای ڕێی ڕزگاری کوردستان دەکەم«

دوای دو هەفت���ە لە گرتنی���ان بڕیاری 
لەسێدارە دانیان بۆ دەرچو.

س���ەرلەبەیانی   ی   7 کاتژمێ���ر  ل���ە 
12/۵/1974 لەیال قاس���م و هەر چوار 

هاوڕێکەی لەسێدارە دران.
)سەالم قاسمی( برایشی ماوەیەک دوای 
لەیالی خوش���کی کوژرا  س���ێدارەدانی 
هەر لە بەغدا لەالیەن بەعس���یەکانەوە، 
لەسێدارەدانی لەیال بە کوردوستاندا باڵو 
ب���وەوەو هەندێک ل���ە چاپەمەنییەکانی 
لەسێدارەدانی  هەواڵی  ئەوسایی جیهان 
لەیالیان وەک لەسێدارەدانی یەکەم ژن 
لە مێژوی سیاسی عێراقدا باڵوکردۆتەوە، 
بێگومان بە مردن���ی لەیال وای کرد کە 
ه���ەزاران ک���ورد ڕو لە ش���اخ بکەن بۆ 
بەرگریک���ردن لە نەتەوەکەی���ان، دوای 
لەیال قاسم هەزاران خێزانی کورد ناوی 

لەیالیان لە کچەکانیان دەنا.
لەیال قاس���م بو بە چیرۆک و داس���تان، 
ش���اعیران )جگ���ەر خوێ���ن و هێمن( 

شیعریان لەسەر نوسی.
جارێکی���ان بنەماڵەک���ەی ئەچ���ن ب���ۆ 
سەردانی لەیال لە بەندیخانە، بە دڵێکی 
خۆش���ەوە پێیانی ووتبوو ئەمجارە کە 

هاتنەوە دوو شتم بۆ بهێنن:
یەکەم: جلە کوردیە نوێیەکەم،

دووەم:  مقەستێک
ک���ە پرس���یاری ل���ێ دەک���ەن ئەڵێن 

بۆچیتە؟
ب���ە پێکەنین���ەوە ئەڵێت ک���ە هێناتان 
پێت���ان دەڵێم،کە س���ەردانی دەکەن و 
مقەستەکەی پێ دەدەن، کەمێک لە قژی 
دەبڕێ���ت و دەیدات ب���ە دایکی ،دەڵێت 
»ئەوە ی���ادگاری بێت الی خۆت هەڵی 
بگرە جلە کوردیەکەیش���م ب���ۆ ئەوەیە 
دوای چەند ڕۆژێکی تر دەگەمە کاروانی 
شەهیدان و  بەو جلە کوردیانەوە دەبمە 

بوکی کوردستان«.

بە مردنم هەزاران 
کورد وشیار دەبنەوە 
گیانم فیدای ڕێی 
ڕزگاری کوردستان 

دەکەم



ماڵێكخانمانىدهربهندیخانكۆدهكاتهوه
◘ نهوژین،ئهحمهدحهمید

كۆمهڵێكئافرهتلهشارى
دهربهندیخانكچانوژنانىئهو
شارهلهماڵێكداكۆدهكهنهوهكه

سهرجهمپێداویستیهكانیانىتێدایه
ولهمرێگهیهشهوهچهندئافرهتێك
بوهنهتهخاوهنكارىخۆیانوله

رێگهىكردنهوهىخولیجۆراوجۆرهوه
پهرهبهتواناكانىئافرهتانىدیكهش

دهدهن.

ماڵىخانمانلهدهربهندیخانپرۆژهیهكه
لهكۆمهڵێكارىجی���اوازپێكدێتكه
سهرجهمیانئافرهتبهڕێوهىدهبات.

تریفهئیبراهیم،سهرپهرش���تیارىماڵى
خانمانلهمبارهیهوهبه)نهوژین(ىوت:
»ژمارهیهكىزۆرىئافرهتانسهردانمان
دهك���هنوتوانیومانهئاس���انكارییهكى
باشبۆئهوئافرهتانهبكهینكهحهزى
كاركردنیانههی���هودهیانهوێتفێرى

كاربنوكاربكهن«.
وتیش���ى:»ئامانجمئهوهبوهبتوانمله
رێگ���هىئ���همپرۆژهی���هوهتوانایئهو
ئافرهتان���هب���هدهرخهمكهتائێس���تا
بهه���ۆىتانهوتهش���هرىكۆمهڵگاوه
نهیانتوانیوهبههرهكانیانپیشانبدهن،
ههروهكئافرهتانیشبتواننببنهخاوهن

داهاتىخۆیان«.
تریف���هئهوهش���ىوت:»جگ���هلهوهى
دهس���كهوتنى ب���ۆ ئافرهت���ان ك���ه
دهكهن، سهردانمان پێداویستییهكانیان
توانیومان���هلهرێگهىكردنهوهىخولی

جۆراوجۆرهوهسهرنجىئافرهتانبۆالی
خۆمانرابكێش���ین،بۆئهوهىئهوانیش

پهرهبهتواناكانیانبدهن«.
ماڵ���ىخانمانىدهربهندیخانههش���ت
بهش���ىجی���اوازىههی���ه)دورم���ان،
جلوبهرگىئافرهتان،جلوبهرگىمنااڵن،
بالهى ئارایشتگا، ئافرهتان، جوانكارى
ئهوروپی،كارىدهس���تى،دهرمانخانه(
ه���هربۆیهئ���همماڵهبوهت���ههۆكارى
ئ���هوهىچهندینئاف���رهتببنهخاوهن

كارىخۆیان.
كۆچهرحهمهیهكێكهلهوئافرهتانهىله
رێگهىماڵ���ىخانمانهوهبوهتهخاوهن
كارىخۆىبۆ)نهوژین(دهڵێت:»لهم
ماوانهىدوایدابهش���ێوهیهكىبهرچاو
خواس���تىئافرهتانبۆكاركردنزیادى
ك���ردوهوپێویس���تهئافرهنانیشبێنه
ن���اوكۆمهڵ���گاوهوتواناكان���ىخۆیان

بسهلمێنن«.

لهب���ارهىئ���هوهىتاچ���هنرێگریی
هاتوهتهب���هردهمكاركردنیهوهكۆچهر
ئام���اژهىبهوهكرد:»ئهوهىگرنگبێت
ماڵهوهی���ه،ماڵ���هوهشبهش���ێویهكى
ئاساییلهكاركردنمدهڕواننوچكاتێك
كردوم، هاوكاریی���ان بوبێ پێویس���تم
ئهمهشهۆكارێك���هكهبتوانمدرێژهبه

كارهكهمبدهم«.
كاركردنىئافرهتانلهمماوانهىدوایدا
بهش���ێوهیهكىبهرچاوزیادىكردوهو

تارادهیهكئهودۆخهىتێپهڕاندوهكه
پێشترلهكۆمهڵگادابهعهیبهدهبینرا،
وئێس���تائافرهتانلهدهستكهوتنى

كارداركابهرىپیاواندهكهن.
دیكهی���ه یهكێك���ی س���ابر ئینتس���ار
ل���هوئافرهتان���هىلهماڵ���ىخانماندا
كاردهكاتبۆ)نهوژی���ن(وتى:»ماڵى
خانم���اندهرفهتێكىباشبوبۆئهوهى
ببم���هخ���اوهنكارىخ���ۆموئابورى
سهربهخۆىخۆممههبێوزۆردڵخۆشم

بهكارهكهم«.
ئ���هولهگهڵئهوهىكارىفرۆش���تتنى
جلوبهرگىئافرهتاندهكات،وپهرهبه
تواناكانىدهداتكهكارىدهس���تییه،
ئهوئافرهتانهش���ىكهحهزیانبهكارى
دهستىههیهسهردانىدهكهنوفێرى
كارىدهس���تیاندهكات،ئهوئاماژهى
بهوهكرد:»گرنگ���هئاف���رهتكاربكات
وكارىخ���ۆىههبێتب���هتایبهتئهو

ئافرهتانهىخۆیانبههرهمهندن«.

)11(ىئۆكتۆبهر..رۆژىجیهانىكچان

كچىبههێزكۆمهڵگایبههێزدروستدهكات

)11(ئۆكتۆبهرلهالیهنرێكخراوى
نهتهوهیهكگرتوهكانهوهبهرۆژى
جیهانىكچاندهستنیشانكراوه،

دیارییكردنىئهمرۆژهشبۆ
ئهوهیهبهدیارییكراوییجهختله
پێویستییگرنگیدانبهكچانله

كۆمهڵگادابكرێتهوه.
مهبهستێكىدیكهىدیارییكردنى

رۆژێكىجیهانىبۆكچان،
بهرهنگاربونهوهىجیاوازیكردنه

لهگهڵیانلهسهربنهماى
رهگهز،ههروههاپێویستیی

گرنگییپێدانیانلهروه
جیاوازهكانىژیانهوهودابینكردنى
مافهكانیانلهبوارهجیاوازهكانى
وهكو:ئاسایش،كۆمهاڵیهتیی،
خوێندن،ئازادییو...هتد.

پیرۆزهلهكچانىكوردستان...

پێویسته
ئافرهنانیشبێنه
ناوكۆمهڵگاوهو
تواناكانىخۆیان

بسهلمێنن


