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◘ نه وژین

رێكخراو و الیه نه  فه رمییه كان 
جه ختله وه ده كه نه وه  كه  له  گه رمیان 

رێژه ى به شودانى كچان له  خوار 
ته مه نى یاسایی )18 ساڵ( رو له  

زیادبونه ، ئه مه ش چه ندین لێكه وته ى 
خراپی كۆمه اڵیه تیی و خێزانیی هه یه .

ڤیان س���ابر، به ڕێوه ب���ه رى پرۆژه كانى 
رێكخ���راوى خه ڵك بۆ گه ش���ه پێدان له  

گه رمیان، به  )نه وژین(ى وت: »له گه ڵ 
ئاژانس���ی سویسریی دا ده س���تمان به  
هۆشیاركردنه وه ى  بۆ  كردوه   پرۆژه یه ك 
كۆمه ڵ له باره ى مه ترسیه كانى به شودانى 

كچان له  ته مه نێكى مناڵ دا«.
و  به دواداچ���ون  »به پێ���ی  وتیش���ی: 
زانیارییه كانم���ان، رێ���ژه ى حاڵه ته ك���ه  
له گه رمیان���دا روى له زیادب���ون كردوه و 

ئه مه ش مه ترسییداره«.
مه ترسیه کانیشی به وشێوه یه  رونکرده وه  
که  »له روى ته ندروستییه وه  ئه و كچانه  

تواناى هاوس���ه رگیرییان نییه و هه روه ك 
ل���ه روى كۆمه اڵیه تیی و خێزانیش���ه وه  
به خراپ ده ش���كێته وه  سه ریان، چونكه  
ئاماده و س���از نین بۆ ئه و فش���ارانه ى 
دێت���ه   هاوس���ه رگیرییه وه   كه به ه���ۆی 

سه ریان«.
ه���اوكات به پێی راپۆرتێك���ى رۆژنامه ى 
)نه وژی���ن( كه  له  الپ���ه ڕه  )3(ى ئه م 
ژماره ی���ه دا  باڵوكراوه ته وه ، به ش���ێكى 
به رچاو له و هاوسه رانه ى كه له یه كتری جیا 
ده بنه وه ، ئه و كه سانه ن كه  له ته مه نێكى 

كه مدا هاوسه رگیرییان كردوه .
پارێزه ر )لوئه ى سه لیم(، قه یرانى دارایى 
به هۆكارێكى زۆرى كێش���ه كانى نێوان 
هاوس���ه ران داده نێت به تایبه ت ئه وانه ى 
ته مه نیان كه مه ، له وباره وه  وتى: »ئێمه 
زۆر كه یس���مان الیه كه زۆرجار ئافره ت 
داواى ماڵ���ى جیاى ك���ردوه كه هه قى 
یاسایى و ش���ه رعیى خۆیه تى، به اڵم به 
هۆى خراپیی ب���ارى ئابورى مێرده كه ى 
ئه م ده رفه ته ى بۆ نه ڕه خساوه، ئه مه ش 
وایك���ردوه كێش���ه كان گه وره تر ببن و 
جیابونه وه شى به دواى خۆیدا هێناوه «.

هاوكات )نزا محه مه د(، چاالكوانى ژنان،  
هۆكارێكى  ب���ه   كۆمه اڵیه تییه كان  تۆڕه 
ت���ر ده زانێ���ت و له وب���اره وه  وتى: »نا 
به   س���ه باره ت  هاوسه ران  هۆش���یاریى 
كۆمه اڵیه تییه كان،  ت���ۆڕه   به كارهێنانى 
یه كێك���ه  له  هۆكاره  س���ه ره كییه كان بۆ 
جیابونه وه  ل���ه و ته مه نه  كه م���ه دا، كه  
ئه كرێت به  پێچه وانه وه  به كاربهێنرێت بۆ 

پته وكردنى ئه و په یوه ندیه «.
ل���ه   گه رمی���ان  ئی���داره ى  ه���اوكات 
وێبس���ایتی  كه له س���ه ر  راگه یه نراوێكدا 
خ���ۆی باڵویكردوه ت���ه وه ، جه خ���ت له  
زیادبون���ى حاڵه ته كانى زو به ش���ودانى 

كچان له گه رمیان ده كات.
به پێ���ی هه واڵه ك���ه ، سه رپه رش���تیاری 
ئی���داره ى گه رمی���ان، س���ه اڵح كوێخا، 
ل���ه   ژماره ی���ه ك  له گ���ه ڵ  له دی���داری 
وتویه ت���ى: »به پێی  ئاینی،  زانایان���ى 
به دواداچون���ی رێكخراوه كان ژماره یه كی 
زۆر كه ی���س هه بوه  كه  هاوس���ه رگیری 
له  ته مه ن���ی نایاس���ایی ئه نحامدراوه  و 
هاتوه   به دوادا  جیابونه وه ی  زۆربه شیان 
و هه ندێكجاریش كێش���ه ی كۆمه اڵیه تی 
لێكه وتۆته وه  به تایبه ت ئه و كه یسانه  له  

خانه قین و جه له وال تۆماركراون«.

چیرۆكىسهركهوتنىژنانىئیشكهرلهگهرمیان««4
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◘ نه وژین، 
سازان مسته فا - په یام جه مال 

ئه گه ر كچان بۆ ده رچونه  ده ره وه یان 
له ماڵه وه  خۆیان ئاماده  بكه ن له روى 

جلوبه رگ و ئارایشته وه ، ئه وا )شلێر( 
ده بێت ئاماده كارییه كى تریش بكات، 

ئه ویش بیستن و روبه ڕوبونه وه ى 
قسه و توانج و تانه ى خه ڵكه . ئه و كه  

خاوه ن پێداویستی تایبه ته و كورته  
بااڵیه ، به نیگه رانییه وه  باسله وه ده كات 
كه  كۆمه ڵگا زۆر روبه ڕویان ده بێته وه و 

سته میان به رامبه ر ده كات.

ش���لێر عه بدولكه ری���م، نمونه ى چه ندین 
كچ���ى ناوچه ى گه رمیانه  ك���ه  خاوه نى 
پێداویس���تیی تایبه ت���ن و كورته  بااڵن، 
ئه مان به هۆی ئه و دۆخه  ته ندروس���تیی 
و جه سته ییه ى تێیدان، له بری هاوكاریی 
و به ده مه وه هات���ن، كه چ���ى روب���ه ڕوى 
سه رزه نش���ت و توانج و تانه ى خه ڵكى 
ده بنه وه ، وه ك ئه وه ى خۆیان به رپرس 

بن له و جه سته و ژیانه ى كه  هه یانه .
كورته بااڵكان، به شێكن له و كه سانه ى كه 
به   خاوه ن پێداویس���تیی تایبه ت هه ژمار 
ده كرێ���ن، ئه وان به ه���ۆكارى بۆماوه یی 
یان كێشه یه ك له  پێكهاته ى جه سته یی 
و جینیی و هۆرمۆنیان دا، جه س���ته یان 
وه ك���و مرۆڤى ئاس���ایی نیی���ه ، به ڵكو 
بااڵیان كورت���ه و هه روه ها هه ندێك په ل 
و به شى جه سته یان له وانى تر درێژ یان 
كورت تر یان گه وره تر یاخود بچوکترن، 

به جیاوازی جۆر و حاڵه ته كان.
له گه رمیان���دا ژماره یه ك كورته بااڵ هه ن 
كه  به شێكى به رچاویان له  ره گه زی مێن، 
ئه وان وه ك بۆ )نه وژین( باس���یان لێوه  
كرد، به هۆی بارودۆخى جه س���ته ییه وه ، 

روبه روى سه ختیه كى زۆر ده بنه وه .

ش���لێر عه بدولكه ری���م، ئ���ه و كچ���ه ى 
له س���ه ره تادا ناومان هێنا، ته مه نى 37 
س���اڵه ، ئاماژه ى به وه كرد كه  خه مێكى 
گه وره ى ئه وان بریتییه  له  قسه و توانجی 
كۆمه ڵگا. وت���ى: »توانجی  زۆرمان لێ 
ده درێ���ت، ئیتر چ له بازاڕ بم یان دكتۆر 
ته نانه ت له  كۆاڵنه كه ی خۆشمان قسه  و 

توانجیان لێداوم«.
ئه و كچه  وتیشی: »جاران زور خه فه تم 
به  قس���ه ی خه ڵك ئه خوارد و دڵته نگ 
ده بوم، به اڵم ئێس���تا هی���چ گرنگی به و 
قسانه  نا ده م، چونكه  تێگه یشتم له وه ی 
خه ڵك قسه  له سه ر هه مو شتێك ئه كات 

ته نانه ت له سه ر مردوی ناو گوڕیش«.
خراپه ى  تێروانین���ه   ئ���ه م  س���ه ربارى 
كۆمه ڵ���گا، به اڵم ئافره تان���ى كورته بااڵ 
نه ماون  ده سته وه س���تان  له گه رمی���ان، 
و خۆی���ان ته س���لیمی ئ���ه و تێڕوانینه  
نه كردوه ، به ڵكو به ش���ێكیان توانیویانه  

خوێندن ته واو بكه ن.
الوێ���ن نه جم، كچێكى كورت���ه  بااڵیه  و  
ته مه نی 25 ساڵه ، كورته  بااڵیی رێگری 
خه ونه كانى  ده س���تبه ردارى  لێنه كردوه  
بێت، به ڵكو توانیویه تى به ش���ى كاره با 

له  ئاماده یی پیشه یی ته واو بكات.
)الوێن(یش  وه ك���و هاورێیانی دیكه ى 
هه مان كێش���ه ی له گه ڵ قسه و توانجی 
كۆمه ڵگادا هه یه ، له وباره وه  وتى:  »رۆژ 
نه بوه  گوێم له  قس���ه ی خه ڵك نه بێت، 
ئه بێ���ت هه ر ك���ه  ده رچوی���ن له ماڵه وه  
خۆمان بۆ قسه ی خه ڵك ئاماده  بكه ین، 
به اڵم ئێمه  گوێ به قسه ی ئه وان ناده ین 
هه رچه ن���ده  هه ندێكج���ار قس���ه ی زور 

ناخۆشیش ده بیستین«.
به پێی ئاماری لقی گه رمیانى كۆمه ڵه ى 
كورته بااڵكانی كوردستان، له  سنوره كه دا 
نزیك���ه ی 150 كورته بااڵ هه یه . به وته ى 
گه وره تری���ن  لقه ك���ه ش،  س���ه رۆكى 

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

کچان بەشێکی زۆر لە بەکارهێنەرانی 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پێکدەهێنن، 

بەاڵم ژماره یه كى كه میان به  
ناوى ئاشكراى خۆیانه وه  له م 
تۆڕه دا ده رده كه ون، ئه مه ش 

له الیه ك په یوه ندیی هه یه  به  باری 
كۆمه اڵیه تییانه وه ، له الیه كى تریشه وه  
به  مه سه له ى گێچه ڵپێكردنیان له الیه ن 

كوڕانه وه .

فەیس���بوك و ت���ۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، 
لەئێس���تادا وه كو ته ونێكى لێهاتوه  كه  
ب���ه  ده ورى دونیادا درابێ���ت، ژماره ى 
ملیاره ها،  گه یشتوه ته   به كارهێنه رانیان 
له نێو ئه م ژماره  زۆره شدا له  كوردستان 
و گه رمیانی���ش ژم���اره ى به كارهێنه ران 

تادێت بۆ سه ره وه  ده كشێت، به چه شنێك 
كه م تاكى گه نج هه یه  خاوه نى هه ژمارى 

خۆی نه بێت.
ئه وه ى له گه رمیان و له نێو به كارهێنه رانى 
تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كاندا به دیی ده كرێت، 
خۆحه شاردانى كچانه  له ژێر ناوى دیكه ى 
جی���اواز له ناوى راس���ته قینه ى خۆیان. 
به كارهێنه رانى  زۆرینه ى  به ش���ێوه یه ك 
كچ، ناوى ئاشكراو راسته قینه ى خۆیان 
ناخه نه  س���ه ر هه ژماره كه ی���ان، به ڵكو 
په نا بۆ ناوى خ���وازراو یان ناوى دیكه  
ده ب���ه ن، یاخود نازناو ب���ۆ ناوه كانیان 
س���ه ربار ده كه ن كه  ئه مه ش تاڕاده یه ك 

»ده یانشارێته وه «.
هۆكاره كان���ى ئ���ه م حاڵه ت���ه  چیی���ه ؟ 
بۆچ���ى كچان ن���اوى خۆیان ل���ه  تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان ئاشكرا ناكه ن؟ ترسه  
ی���ان رێگریی، یاخ���ود ب���ۆ ئازادبونى 

زیاتره ؟
ئه م راپۆرته  له سه ر زارى خودى كچان و 
كه سانى شاره زاوه ، به دواداچون بۆ ئه م 

پرسه  ده كات.
س���ه ره تا )کەوس���ەر(ی تەمەن بیست 
س���اڵ، ک���ە ن���اوی خ���ۆی گۆڕی���وە 
وتی:  )نەوژی���ن(  ب���ۆ  لەفەیس���بوک، 
»پێش���تر هه ژماره كه م بەناوی خۆمەوە 
بو، بەاڵم بەه���ۆکاری ئەوەی کە کوڕە 
هاوپۆلەکان���م زۆر مەس���جیان ئەنارد و 
ئەمەش بو ب���ە هۆی بێزار کردنم، بۆیە 
ناچار بوم فەیس���بوکەکەم ناوی خۆمی 

لێنەنوسم«.
وتیش���ی: »من پێش���وتر هه ژماره كه م 
ناوی خۆم و وێنەی خۆمی لەس���ەر بو، 
بەاڵم دواکەوتویی بەش���ێک لە کوڕانی 
کۆمەڵگەکەم کە قس���ەو توانجیان ئەدا، 
بۆیە ناچار بوم کە ناوی خۆم و وێنەی 

لهتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانداكچانلهژێرناوىخوازراوداخۆیانحهشاردهدهن

كێشه یان، بڕینی موچه كانیان و خراپی 
دۆخى ئابورییانه .

رێبوار حس���ێن فه رهاد، س���ه رۆكی لقی 
كورته بااڵكانی  كۆمه ڵ���ه ى  گه رمیان���ى 
كوردستان، بۆ )نه وژین( وتى: »كێشه  
وموعانات���ی كورته بااڵكان له  ئێس���تادا 
نه بونی موچه یه  كه  پێش���تر 150 هه زار 
دین���ار بوه ، ب���ه اڵم  به ه���ۆی قه یرانی 
داراییه وه  كه مكراوه ت���ه وه  بۆ 90 هه زار 
دین���ار، كه  ئه مه ش به گش���تی به ش���ی 

ته واوی پێداویستیه كانمان ناكات«.
باسیله وه ش���كرد ك���ه  قه یران���ى دارایی 
رۆڵی له وه ش���دا بینیوه  ك���ه  لقه كه یان 

چاالكیه كانیان وه كو پێش���وتر نه مێنێت 
و سس���ت بێت. وتى: »پێش قه یرانی 
دارایی چاالكی زۆرمان هه بو، به تایبه تى 
له روى كۆكردنه وه ى ئه ندامان و به یه ك 
ناساندنیان، به اڵم له ئێستادا چاالكیمان 
زۆر كه م بوه ته وه  و ئه وه شى كه هه مانه  
ل���ه  كۆمپانیاو  به ه���اوكاری هه ندێ���ك 

خێرخوازان ده یكه ین«.
چ كێش���ه ى جه س���ته یی و موعانات���ى 
قسه وقس���ه ڵۆكى خه ڵكى و چ كێش���ه و 
قه یران���ى دارایی، واینه ك���ردوه  كه  ئه و 
توێ���ژه  ده س���تبه دارى ژیانی���ان ب���ن، 
به ڵك���و هه ندێك ل���ه و ئافره تانه  ژیانى 

هاوسه رگیرییان پێكهێناوه .
نه رمی���ن عه باس،  38 س���اڵ، ژنێكى 
دیك���ه ى كورته بااڵیه  ، ماوه ی 4 س���اڵه  
هاوس���ه رگیریی كردوه و هاوسه ره كه شى 

خاوه ن پێداویستیی تایبه ته .
ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »به داخ���ه وه  
نه متوانى درێژه  به خوێندنه كه م بده م و 
وازم لێهێنا، به اڵم سه رباری ئه وه ش زۆر 
هیواو ئ���اره زوم هه یه  كه  یه كێك له وانه  
ئیشی ده ستییه ، كه خوازیارم بتوانم ئه و 
پیشه یه  فێر ببم و وه كو سه رچاوه یه كى 
بژێوی���ی بۆ خۆم و خێزانه كه م س���ودی 

لێ ببینم«.

خۆم بەیەکجاری البەم«.
زۆرین���ەی ئەو کچانه ی ک���ە )نەوژین( 
دواندن���ی، باس���لەوە دەک���ەن به هۆی 
ده ركه وتنیان له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان 
به ن���او و وێنه ى خۆیان���ه وه ، خەڵکیی 
کێشەیان بۆ دروست ده كردن و قسەى 
نابەجێیان پێوتون و توانجیان لێداون، 
ئه م���ه ش وایكردوه  بۆنمونه  كه س���ێكى 
وه ك���و )كه وس���ه ر( ناچار بێ���ت ناوی 
خ���وازراو بۆهه ژماره كه ى دابنێت، به اڵم 
لەبەرئەوەی  لەکچانیش  دیكه   هەندێکى 
ماڵەوەیان پێی���ان نه زانن، ناوی خۆیان 

له سه ر هه ژماره كانیان دانانەن.
ئاسودە، کچێکی ترەو تەمەن 17 ساڵە، 
له وباره وه  ده ڵێت: »زۆرجار بەماڵەوەم 
وت ک���ە حەز دەکەم وەک���و هاورێکانم 
فەیس���بوکم هەبێت، بەاڵم ماڵەوە رازی 
نەب���ون، بۆیە ناچار بوم به بێ پرس���ی 
ئەوان و بەناوی خوازراوەوە فەیس���بوک 

بەکاربێنم«.
دەش���ڵێت: »هۆکاری ئەوەی کە کچان 
ناوی خ���وازراو دادەن���ەن، دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ ئەوەی کە ماڵ���ەوە رێگرن ئەمەش 
رۆش���نبیریی  ئاس���تى  نزمى  به ه���ۆی 

خێزانه كانه وه یه «.
توێژەرێك���ى کۆمەاڵیەتی، جەخت لەوە 
دەکات���ەوە کە کەمی رۆش���نبیری الی 

خێزانه كان و کۆمەڵگ���ە بونەتە هۆکار 
لەب���ەردەم ئەوەی کچ���ان خۆیان له ژێر 
ناوى خوازراودا بشارنه وه ، جگە لەوەش 
جیاوازی ره گه زیی وادەکات كچان لەڕوی 
کۆمەاڵیەتیەوە هەست بە کەمی بکەن و 

نەبنە خاوەنی شوناسی خۆیان.
کۆمەاڵیەتی،  توێ���ژەری  کەمال،  کەنار 
ب���ۆ )نەوژین( وت���ی: »بونی جیاوازیی 
جێندەریی جا لەناو خێزان دا بێت یا له  
کۆمەڵگ���ە، وادەکات مافی بەکارهێنانی 
بەپیاوان  كۆمه اڵیه تییه كان  تۆڕه   کاراى 
ببەخشێت و خانمان به  ترس و دودڵیه وه  
بەکاری بهێنن ئه مه ش بۆ خۆپارێزیان لە 

روبەڕوبونەوەی کێشە«.
دەش���ڵێت: »ئ���ه م حاڵه ت���ه  ل���ەڕوی 
کۆمەاڵیەتیەوە کاریگەری سلبی دەبێت 
لەس���ەر خودی ئافرەت ک���ە ناتوانێت 
وەک تاکێک���ى خاوەن ش���وناس تۆڕه  
ئه مه   بەکاربهێنێت،  كۆمه اڵیه تیی���ه كان 
جگ���ه  ل���ه وه ى وێناى كۆمه ڵ���گاش به  
كۆمه ڵگایه كى پیاوس���االرانەی توندوتیژ 
پیش���ان دەدات لەبەرامبەر داپۆشین و 

شاردنەوەی رەگەزی مێ«.
ل���ه  كچان  ئه گ���ه ر به ش���ێكى به رچاو 
هۆكارى دانه نانى ناوى خۆیان بۆ رێگری 
و لێكه وت���ه ى كۆمه اڵیه تی���ی بگێڕنه وه ، 
ئه وا به ش���ێكى تری���ان هۆكاره كه ى بۆ 
ئه وه  ده گێڕنه وه  كه  »ناوه كانیان خۆش 

نییه «.
كچێكى ته مه ن )25( ساڵ كه  ناوى الی 
به وه كرد  ئاماژه ى  پارێزراوه ،  )نه وژین( 
كه  ناوى خ���ۆی پێخۆش نیی���ه ، بۆیه  
كه  هه ژمارێكى بۆخۆی دورس���تكردوه ، 
حه زیكردوه  به ناوێكى تره وه  دایبنێت كه  

خۆى پێى خۆشە.
ئه و كچه ، وتى: »هی���وادارم دایکان و 
باوکان لەکاتی ناونانى مناڵەکانیاندا بیر 
لەوە بکەنەوە کە لەکاتی گەورە بونیان 
دا مناڵەکانیاندا هەس���ت بە ناخۆشی و 
كه موكورتیه ك لە ناوەکەیاندا نەکەن«.

 ناچارم به بێ 
پرسی ماڵه وه  و 

بەناوی خوازراوەوە 
فەیسبوک 
بەکاربێنم

کۆبونه وه یه کی کۆمه ڵه ی کورته بااڵکانی کوردستان

توانج و قسه ی خه ڵکی له هه مو شتێک زیاتر خه مباریان ده کات
ئافرهتهكورتهبااڵكانیگهرمیانرهخنهیانههیه
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◘ نه وژین، ئه شره ف ئه حمه د

ئه گه رچی ماوه یه كه  كردنه وه ى 
مه له وانگه و هۆڵه كانى له شجوانى 
و وه رزشیی تایبه ت به  ژنان له  

كوردستان و گه رمیان بره وى په یدا 
كردوه ، به اڵم هێشتا له  قه زاى كفری، 

هیچ هۆڵێكى گشتى و تایبه ت نییه  
كه  ژنان بتوانن وه رزشی تێدا بكه ن، 

چاالكوانان له وباره وه  ره خنه یان 
هه یه ، خاوه نكاره كانیش نه كردنه وه ى 
هۆڵی له وشێوه یه  بۆ زۆریی تێچون 

ده گێڕنه وه .

كفری، یه كێك���ه  له  دێرینترین قه زاكانى 
عێراق و كوردس���تان، س���ه رباری هه مو 
ئ���ه و تێبینییانه ى ژن���ان و چاالكوانان 
هه یانه  له باره ى ره وشى ژنان و نه بونى 
ته رفیهی  پ���رۆژه ى  خزمه تگوزاری���ی و 
و رۆش���نبیریی بۆی���ان، به تایبه تی���ش 
ره خنه یان له وه  هه یه  كه  هیچ مه له وانگه و 
هۆڵێكى وه رزش���ی تایبه ت به وان بونى 
نییه ، ئه مه ش له كاتێكدایه  كه  له  قه زاى 
كه الرى هاوش���انى قه زاكه یان، چه ندین 
ه���ۆڵ و ناوه ندى حكومیی و تایبه ت بۆ 

وه رزشی ژنان كراونه ته وه .
س���اره  حوسین، 29 س���اڵ، چاالكوانى 
ژنانه ، ئاماژه ى به وه كرد ئه وان به رده وام 
كردنه وه ى  ب���ۆ  ك���ردوه   داواكاریی���ان 
له ش���جوانى  هۆڵێك���ى  و  مه له وانگ���ه  
تایبه ت به  خانمان، به اڵم تاوه كو ئێستا 

داواكارییه كه یان جێبه جێ نه كراوه .
وتیش���ی: »داوكارین ل���ه  حكومه ت و 
الیه نه  په یوه ندی���داره كان هه وڵى جدى 
بده ن تاوه كو چیتر ه���ه ر داوا نه كه ین، 
چونكه  ئێمه ش وه ك���و هه مو ئافره تان 
و كچانى ش���اره كانى تر مافی ئه وه مان 
هه یه  سود له  پرۆژه  و شوێنى ته رفیهیی 

و وه رزشیی ببینین«.

◘ نه وژین، زریان محه مه د

به شێك له  پارێزه ر و چاالكوانان 
له گه رمیان ئاماژه  به وه ده كه ن كه  

رێژه ى جیابونه وه ى ئه و هاوسه رانه ى 
ته مه نیان كه مه ، روى له  زیادبون 
كردوه ، به شێك له هۆكاره كانیش 

بۆ ئه وه ده گێڕنه وه  كه  ئه و كه سانه  
پێش ئه وه ى به ته واوی پێبگه ن، 

هاوسه رگیرییان كردوه .

ئه گه چ���ی هیچ ئام���ار و داتایه كى ورد 
نیی���ه  كه  پشتڕاس���تی ئ���ه وه  بكاته وه  
زۆرتری���ن حاڵه ته كان���ى جیابون���ه وه ى 
هاوسه ران ئه وانه ن كه له ته مه نێكى كه مدا 
هاوسه رگیرییان كردوه ، به اڵم ئاماژه كان 
بۆ ئه وه  ده چن كه  زۆرێك له و هاوسه رانه  
خێزانداریی  فش���اری  به رگ���ه ى  كه متر 
ده گرن، هه ربۆیه  كێشه كانیشیان زۆرتر 
ده بێت، كه  س���ه ره نجام به  جیابونه وه  

كۆتاییان پێدێت.

ئ���اره زو، ن���اوى ژنێكى ته م���ه ن )20( 
ماوه ى  دانیش���توى گه رمیانه ،  س���اڵى 
زیاتر له  )2( س���اڵه  له  هاوس���ه ره كه ى 
جیابوه ته وه . بۆ )نه وژین ( وتى: »من 
ته مه نم 16 س���اڵ بو ژیانى هاوس���ه ریم 
پێكهێنا به  ویس���تى خ���ۆم، به اڵم ئه وه  
بۆ ماوه ى دو س���اڵه  له  هاوس���ه ره كه م 
جیابومه ته وه ، هۆكارى جیابونه وه كه شم 
نه بونى متمانه بو ل���ه  نێوانمادا، چونكه  
مێرده ك���ه م هه ركێش���ه یه كمان هه بوایه  
په یوه ندى به  ماڵى خ���ه زورم ده كرد و 

منى شه رمه زار ده كرد«.
وتیش���ى: »ئه و ماوه ی���ه ى كه  له گه ڵى 
ب���وم زۆر هه وڵم ئ���ه دا تێیبگه یه نم كه  
ژن و مێ���رد ئه بێت متمان���ه ى ته واویان 
به یه ك هه بێت بۆ ئه وه ى بتوانن باس���ى 
ته واوى كێش���ه كانى ژیانی���ان بكه ن و 
پێكه وه  چاره سه رى بكه ن، به اڵم سودى 
نه ب���و، هه رئه م���ه ش وایك���رد كه  لێى 

جیاببمه وه «.
جیابونه وه ى هاوسه ران له  هه رته مه نێكدا 

بێ���ت هۆكارى تایبه ت ب���ه  خۆى هه یه ، 
ده س���توه ردانى  دیارتر  له هه موش���یان 
خێزانه كان و كه س���ى سێیه مه  له  نێوان 

هاوسه ران دا.
بینای���ی، ن���اوی خ���وازراوی ژنێك���ى 
دیكه ی ته مه ن 22 س���ااڵنه ، كه  ئه ویش 
ب���ۆ  جیابوه ت���ه وه ،  له هاوس���ه ره كه ى 
)نه وژین( باس���ى جیابونه وه ى خۆی له  
هاوس���ه ره كه ى كرد و وت���ى: »من له  
ته مه نێكى كه مدا له الیه ن خێزانه كه مه وه  
به شودرام، سه ره ڕاى ئه وه ى كه  مێرده كه م 
زۆر غی���ره ى ده كرد واته  )دڵپیس( بو، 
له گه ڵ ئ���ه وه ش هه مو ش���تێكم قه بوڵ 
ده كرد، به اڵم ده ستوه ردانى خه سوم له  
ژیانى هاوسه رێتیمان، وایلێكردم كه  لێى 
جیاببمه وه ، له  كاتێكدا مناڵێكى ته مه ن 
2 سااڵنیش���م لێى هه بو ك���ه  به ناچاری 

به جێمهێشت«.
ماوه ی���ه ك  »پ���اش  ده ش���ڵێت: 
ژنێكى  مێرده ك���ه م  له جیابونه وه م���ان، 
دیكه ى هێنا، سه ره ڕاى ئه مه ش په شیمان 

زوهاوسهرگیرییدهكهنوزوشلهیهكجیادهبنهوه
پارێزه رێك: رێژه ى جیابونه وه ى ئه و هاوسه رانه ى ته مه نیان كه مه  زیادیكردوه 

ژنانىكفریلهمهلهوانگهوهۆڵیوهرزشییبێبهشن

بوه  و داوایلێك���ردم بگه ڕێمه وه  بۆالى، 
منیش به هۆى مناڵه كه مه وه  قه بوڵمكرد 
بگه رێم���ه وه ، به اڵم ب���ه و مه رجه ى ژنى 

دوه مى ته اڵق بدات«.
زۆره وه   حه س���ره تێكى  ب���ه   بینای���ى، 
بۆ كۆرپ���ه  له ده س���تچوه كه ى ئاماژه ى 
به وه كرد: »نه  ئ���ه و ژنى دوه مى ته اڵق 
دا و نه منی���ش كۆرپه كه مم به ده س���ت 

هێنایه وه «. 
له  ش���رۆڤه كردنى هۆكارى به رزبونه وه ى 
رێ���ژه ى جیابون���ه وه ى ئه و كه س���انه ى 
هاوس���ه رگیرییان  كه مدا  له ته مه نێك���ى 
كردوه ، پارێزه رێ���ك باس له  كۆمه ڵێك 

خاڵ و تێبینیی ده كات.
لوئه ى س���ه لیم، ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»ل���ه  ئێس���تادا قه یران���ى دارای���ى به  
هۆكارێك���ى زۆرى كێش���ه كانى نێ���وان 
هاوس���ه ران داده نرێت، چونكه  ئێمه  زۆر 
كه یس���مان الی���ه  كه  زۆر ج���ار ئافره ت 
داواى ماڵ���ى جیاى ك���ردوه  كه  هه قى 
یاسایى و ش���ه رعیى خۆیه تى، به اڵم به  
هۆى خراپیی ب���ارى ئابورى مێرده كه ى 
ئه م ده رفه ته ى بۆ نه ڕه خساوه ، ئه مه ش 
وایك���ردوه  كێش���ه كان گه وره تر ببن و 
جیابونه وه شى به دواى خۆیدا هێناوه «.

له به رامبه ریشدا چاالكوانێكى ژنان جگه  
له  قه یرانى دارایى، تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان 
به   هۆكارێکی جیابونه وه ى هاوس���ه ران 

ده زانێت له ته مه نێكى كه م دا.
ن���زا محه مه د، ب���ۆ )نه وژین( وتى: »نا 
به   س���ه باره ت  هاوسه ران  هۆش���یاریى 
كۆمه اڵیه تییه كان،  ت���ۆڕه   به كارهێنانى 
یه كێك���ه  له  هۆكاره  س���ه ره كییه كان بۆ 
جیابونه وه  ل���ه و ته مه نه  كه م���ه دا، كه  
ئه كرێت به  پێچه وانه وه  به كاربهێنرێت بۆ 

پته وكردنى ئه و په یوه ندیه «.
ئ���ه و چاالكوانه ،  به هه م���ان ش���ێوه ى 
لوئه ى س���ه لیم، جه ختیكرده وه : »تۆڕه  
ت���رى  هۆكارێك���ى  كۆمه اڵیه تیی���ه كان 
لێكدابڕان���ى خێزانه كان���ه  له یه كت���رى، 

ل���ه وه ش گرنگتر بوه ت���ه  هۆكارێك بۆ 
جیابونه وه ى هاوسه ران، ئه مه ش به هۆى 
نه بونى وشیارى یاسایی و كۆمه اڵیه تیى 

له  به كارهێنانیدا«.
هاوكات )ن���زا محه م���ه د(ى چاالكوان، 
دراما  هۆكاره كانیش���دا،  له باس���كردنى 
ته له فزیۆنه كانى سه ربار كرد »ئه و دراما 
زۆرانه ى كه  به بێ سانس���ۆر له  كه ناڵه  
كوردیه كان په خش���ده كرێن، هۆكارێكى 
ترن، چونكه  خێزانى ئێمه  له  قه یراندایه  
و هه ر رۆژه و خشتێك له  شكۆى خێزان 
الده برێ���ت، بۆیه  زۆرج���ار دراماكانیش 
ه���ۆكارى روخاندن���ى ئ���ه و كۆش���كى 

شكۆیه ن«.
به اڵم توێژه رێك، رایه كى جیاوازى هه یه  
له وه ى ئه و چاالكوان و پارێزه ره  باسیان 
لێوه ك���رد، ئ���ه و پێیوای���ه  له بنه چه وه  
به شێكى زۆری كچان و كوڕان ئاماده  و 
ساز نین بۆ ئه م پرۆسه یه و له ته مه نێكى 
كه مدا هاوسه رگیریی ده كه ن به بێ ئه وه ى 

فشاره كانى ئه م پرۆسه یه  تێبگه ن.
ئاس���ۆ خه لیل، توێ���ژه رى ده رونى، بۆ 
)نه وژی���ن( ده ڵێ���ت: »زۆرجار گه نجان 
هاوس���ه رگیریى به  رێگه  چ���اره  ده زانن 
بۆ گه یش���تنیان به  خولیاكانیان، به اڵم 
كاتێ���ك ده چن���ه  ناو ئه و پرۆس���ه یه  و 
به رپرسیارێتى كه سێكى ترى ده كه وێته  
ئه س���تۆیان، ده بینن شته كان به وجۆره  

نییه  كه  وێنایان بۆ كردوه «
وتیش���ی: »ئه مه ش واده كات توش���ى 
نائومێ���دى زۆر بب���ن ل���ه و خه یاڵ���ه ی 
کردویانه ، که  واده کات کێش���ه  دروست 
ببێ���ت و که ڵه که بون���ی کێش���ه کانیش  

سه رده كێشێت بۆ لێكجیابونه وه «.
گه نج���ان  »گرنگ���ه   رونیش���یكرده وه : 
له ته مه نێك���ى كه م���دا هاوس���ه ریگریی 
نه كه ن، چونكه  زۆرێ���ك له و گه نجانه ى 
له و ته مه نه دا هاوس���ه رگیرییان كردوه و 
دواتر جیابونه ته وه،  توشى داڕوخانێكى 

زۆرى ده رونى بونه ته وه «.

ده الل س���ه مین، 26 س���اڵ، چاالكوانى 
بوارى ژنانه  له  كف���ری، هاوڕایه  له گه ڵ 
بۆچونه كانى )س���اره ( و پێیوایه  ئه وان 

وه كو ژنانى كفری غه دریان لێده كرێت.
بۆ )نه وژین( وتى: »ئێمه ى ئافره تانى 
قه زای كفرى به رده وام بێبه ش بوینه  له  
زۆر بوار، پێویسته  حكومه ت الیه نه كان 
ئاوڕى زیاتر له  ژنان و كچانى شاره كه مان 
بده نه وه، چونكه  ئێمه ش مافمان هه یه ، 

به اڵم به داخه وه  پشتگوێ خراوین«.
كه چاالكوانان  هه واڵن���ه ى  ئه و  له باره ى 
داویانه  بۆ كردن���ه وه ى ناوه ند و هۆڵى 
وه رزشی و مه له وانگه ى تایبه ت به خۆیان، 
)ده الل( وتى: »ئێمه  ب���ه ردوام داواى 
كردنه وه ى مه له وانگه  و هۆڵى له شجوانى 
ئافره تان ده كه ین، چونكه  قه زای كفرى 
زۆر دوره  ده س���ته  و به مهۆیه شه وه  زۆر 

پشگوێ خراوه «.
له به رامبه ر ئه م داواكاریه ى ژنانى كفری، 
سه رۆكى ش���اره وانى باسله وه ده كات كه  
نه خۆی���ان هیچی���ان پێده كرێت، نه  له و 
بڕوایه ش���دایه  كه رتى تایبه تیش كارێك 

بكات.
وه س���فی عومه ر، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»ئێم���ه  به ه���ۆی قه یران���ى داراییه وه  
ناتوانین هیچ پرۆژه یه ك ئه نجام بده ین، 
ب���ه اڵم له ئێس���تاداو له رێگ���ه ى كه رتى 

پ���رۆژه ى مه له وانگه یه كی  تایبه ت���ه وه ، 
داخراو له  بوارى جێبه جێكردندایه ، ئیتر 
له ده ستى وه به رهێنه ره كه دایه  كه  بۆ چ 
ره گه زێك ته رخانى ده كات، ئایا تایبه ت 
ده بێت بۆ پیاوان یاخ���ود ئافره تانیش 

ده گرێته وه «.
سه رۆكى ش���اره وانى، ئه وه شى وت كه  
ئ���ه وان له حاڵه تى بون���ى پرۆژه یه ك بۆ 
كردنه وه ى ناوه ن���د و هۆڵ و مه له وانگه  
ب���ۆ ژن���ان له الی���ه ن س���ه رمایه دار و 
ئاسانكاریی  ئاماده ن  خاوه نكاره كانه وه ، 

بۆ بكه ن و زه وی بۆ ته رخان بكه ن.
به اڵم له الیه كی دیكه وه  به رپرسێك ئاماژه  
به وه ده كات كه  پرۆژه یه كى هاوش���ێوه ى 
حكومی���ی هه بوه  بۆ ژن���ان، كه به هۆی 

قه یرانى داراییه وه  ته واو نه كرا.
هی���وا محه مه د حه س���ه ن، به رێوه به رى 

ناوه ن���دى وه رزش و الوان���ى كفرى، بۆ 
)نه وژی���ن( وتى: »له  كاتى س���ه ردانى 
جێگرى سه رۆكى حكومه ت داواكاریه كمان 
ئاراس���ته ى كرد بۆ دابینكردنى ئامێرى 
وه رزشی بۆ كردنه وه ى هۆڵى له شجوانى 
ئافره تان، خۆشبه ختانه  داوكاریه كانمان 
جێبه جێ كران و له  ماوه یه كى نزیك دا 
هۆڵی تایبه تى وه رزشی بۆ ژنانى كفری 

ده كه ینه وه «.
س���ه باره ت به  كردنه وه ى مه له وانگه ش، 
به ڕێوه به ره كه ى وه رزش و الوانى كفری 
ئاماژه ى به وه كرد داواكاریان زۆر كردوه ، 
به اڵم قه یرانى دارای���ی هه مو كاره كانى 

وه ستاندوه .
به ده ر له هه وڵ���ه  حكومیه كان كه وادیاره  
به هۆی قه یرانى داراییه وه  په كیان كه وتوه ، 
له كفری دا له الیه ن كه رتی تایبه تیشه وه  

ئاوڕێك له  ژنان نه دراوه ته وه ، ئه گه رچی 
چه ندین هۆڵی وه رزش���یی ب���ۆ پیاوان 
هه یه ، به اڵم هیچ هۆڵێكیان ئاماده  نین 
به ش���ێكى كاته كانیان ته رخان بكه ن بۆ 

ژنان.
ئاسۆ عوسمان، خاوه نى هۆڵى له شجوانى 
گه نجان���ى كف���ری، ئام���اژه ى به وه كرد 
كردنه وه ى هۆڵێ���ك به تایبه ت بۆ ژنان 
كارێكى قورس���ه ، »چونكه  ئامێره كانى 
له شجوانى ژنان جیاوازه  له هی پیاوان و 
تێچونى زۆری ده وێت، ئه مه  جگه  له وه ى 

پێویستی به راهێنه ره« .
و  ئافره ت���ان  ل���ه   »زۆر  وتیش���ی: 
رێكخراوه كانیان هاتوم بۆالم داوایانكردوه  
هۆڵێكى تایبه تی���ان بۆ بكه مه وه ، به اڵم 
ناتوانم ئ���ه و كاره  بكه م به هۆی ئه وه ى  

تێچونى زۆره «.

وه كو ئافره تانى 
شاره كانى تر مافی 
سود ببینینمان 

هه یه  له  پرۆژه ی  
وه رزشیی
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چیرۆكىسهركهوتنىژنانىئیشكهرلهگهرمیان

◘ نه وژین، له یال ئه حمه د *

چه ند ساڵێكه  رێژه ى ژنانى ئیشكه ر 
له گه رمیان رو له  زیادبونه ، سه رباری 

ئاسته نگ و رێگرییه  كۆمه اڵیه تییه كان، 
ژنان توانیویانه  په ره  به و تواناو 

به هره یه  بده ن كه  هه یانه و له  مه یدانى 
ئیشكردندا بیخه نه گه ڕ، وه ك ژنانى 
ئیشكه ر باسی لێوه  ده كه ن ئه مه ش 

له الیه ك ئاسوده یی بۆ خۆیان 
دروستكردوه ، له الیه كى دیكه شه وه  

بوه  به  سه رچاوه یه كى بژێویی باش بۆ 
خۆیان و خێزانه كانیان.

له وه ت���ه ى قه یرانى دارایی روی له هه رێم 
كردوه ، ئه وه ى تێبینیی ده كرێت ئه وه یه  
رێ���ژه ى كاركردن���ى ژنان زیات���ر بوه ، 
به ش���ێوه یه ك ژنان له ته ك ئیش���وكارى 
ماڵ���ه وه ، ده یانه وێ���ت به ش���ێك ل���ه و 
قورساییه  داراییه  كه مبكه نه وه  كه به هۆی 
بارودۆخى ئابورییه وه  له سه ریانه ، ئه وان 
توانیویانه   ئیش���كردنیانه وه ،  له رێگه ى 
ببنه  پاڵپشت و سه رچاوه یه كى بژێویی 

باش بۆ خێزان و هاوسه ره كانیان.
له میان���ه ى ئ���ه م راپۆرت���ه وه ، ه���ه وڵ 
ده ده ین ئاش���ناتان بكه ین به  چیرۆكى 
ده س���تپێكردنى كارى چه ن���د ژنێك و 
هه روه ها ئه و هه نگاوانه ى گرتویانه ته به ر 

بۆ سه ركه وتنیان له  كاره كه یان.

له گرفتى ده رونییه وه  بۆ خاوه نكاریی
ش���ه رمین محه مه د، ژنێكى خاوه نكاری 
دانیش���توى گه رمیانه ، ئه ندامى یه كێك 
بو له و خێزانانه ى كه  قه یران و كێشه ى 
دارایی و الوازی باری ئابوریی، وایلێكردبو 
كه  توش���ى خه مۆكى و چه ندین گرفتى 

ده رونیی بكات.
به اڵم ئه م ژنه ، رۆژێك بڕیار ده دات، چیتر 
به رده وام نه بێت له  خه مخواردن، به ڵكو 
ئه و وزه یه ى كه  هه یه تى، له  ئه نجامدانى 
پرۆژه یه ك���دا به كاربهێن���ێ كه به هۆیه وه  

ره وشى ژیانیان به ره و باشتر بڕوات.
وه ك خۆی ب���ۆ )نه وژین( ئاماژه ى پێدا 
»بیرم له كاركردن كرده وه و به مێرده كه مم 
وت دوكانداریی ده كه م، سه ره تا قه بوڵى 
نه كردو وتى ت���ۆ گه نج و جوانى ئابڕوم 
ئه چێ���ت و له ناو خه ڵ���ك روبه ڕوى زۆر 
كێش���ه و گرفت بومه وه ، به اڵم سوربوم 
رازیكردو  تامێرده كه مم  كاركردن  له سه ر 
ماوه ى چه ند مانگێك���ه  له ناو ماڵه كه ى 

خۆم���دا دوكانێك���م كردوه ت���ه وه  ب���ۆ 
فرۆشتنى كراسى ژنان و منااڵن و شتى 

هه مه جۆر«.
وتیش���ی: »به ه���ۆی ئ���ه م كاره وه ، له  
قه یران و نه خۆش ده رونى و كێش���ه ى 
ئاب���ورى رزگارم بو، ئێس���تا هه م خۆم 
خۆش���حاڵم و ه���ه م مێرده كه میش زۆر 

دڵخۆشه و یارمه تیده رمه «.
ش���ه رمین، به  ش���انازییه كه وه  رێنمایی 
ژنانى كرد  »داواكارم له  ژنان هۆشیار 
بن و نه ترسن له كاركردن، چونكه  ئه گه ر 
چاو له م���ن بكه ن كه  م���ن یه كێكم له و 
ژنانه ى كه پێش���تر توش���ى كێشه ى زۆر 
ببوم، به اڵم ئێستا باشم و كێشه م كه مه  
و ده رونم ئاس���وده یه و یارمه تى خۆم و 

خێزانه كه شم ده ده م«.
جه ختیش���یكرده وه : »ئ���ه و س���نوره م 
ش���كاندوه  كه ئێژن ژن ناتوانێت له سه ر 

پێی خۆى بوه ستێت«.

ئه و ژنه ى رێگریی خێزانیی چۆكی 
پێدانه دا

كه ژاڵ ره شید، ژنیكى دیكه ى خاوه نكاره  
له گه رمیان. گه یشتنى به و ئامانجه ى كه  
هه یبوه  ئاسان نه بوه ، به ڵكو رێگرییه كى 
زۆری لێك���راوه و ئاس���ته نگی زۆری بۆ 

دروست كراوه .
ئ���ه و چیرۆكى خ���ۆی به مش���ێوه یه  بۆ 
خاوه نى  »م���ن  گێڕایه وه :  )نه وژی���ن( 
داراییه وه    قه یران���ى  به ه���ۆی  مناڵ���م، 
كێش���ه ى دابینكردنى بژێ���وى ژیانمان 
به رۆكی گرتبوین، بیرم له وه كرده وه  كه  
رێگه چاره یه ك بۆ ده ربازبون له م حاڵه ى 

تێیدام بدۆزمه وه «.
كه ژاڵ، بی���ر له وه ده كات���ه وه  كه  ببێته  
پیش���ه وه ر و له رێگ���ه ى پیش���ه كه یه وه  
خێزانه ك���ه ى له و دۆخ���ه  داراییه  خراپه  
رزگار ب���كات كه تیایه ت���ى، ب���ۆ ئ���ه م 
خولی  به شداریی  ده یه وێت  مه به سته ش 
فێربونى درومان ب���كات و دواتر ببێته  

به رگدور.
به اڵم ئ���ه م خولیایه ، به  ئاس���انى بۆی 
نایه ته  دی، چونكه  له الیه ن كه سوكاری 
هاوسه ره كه یه وه  رێگریی زۆری لێكراوه . 
وه كخۆی وتى: »كه سوكارى مێرده كه م 
به هۆی الیه نى ئاینیی و كۆمه اڵیه تییه وه ، 
رێگری���ان لێده ك���ردم كار بكه ن و هانى 
مێرده كه می���ان ده دا رێگرییم لێبكات و 
نه هێڵێت له ماڵ بێمه  ده ر و س���ه رپۆش 

به سه ردا بده م«.

م���رۆڤ كاتێك س���ور ده بێت له س���ه ر 
بڕیارێك، ئه وا ئاس���ته نگه كانیش ئه گه ر 
زۆری���ش بن، به اڵم چۆك���ی پێداناده ن، 
به ڵكو واده كات س���ور تر بێت له س���ه ر 
به دیهێنان���ى ئ���ه و ئامان���ج و بڕیاره ى. 
رێگری���ه كان  )كه ژاڵ(ی���ش  هه ربۆی���ه  
ساردی ناكه نه وه  و له  ته قه الی ناخه ن، 
به ڵكو به پێچه وانه وه  ئه و به ش���داری له  
خول���ی فێربونى درومان ده كات و فێری 

بنه ماكانى ئه و پیشه یه  ده بێت.
له پیاوان  »هه ندێك  كه   باس���یله وه كرد 
مه به س���تیانه  ژن ناهۆش���یار بێ���ت و 
سه ركوتى كه ن، ئه گینا خولی درومان و 

كاركردن چ خراپیه كى هه یه ؟«.
 ئاماژه ى دا هه ربۆی���ه  ئه و توانیویه تى 
بڕوا به  هاوس���ه ره كه ى بێنێت و رازیی 
ب���ه وه ى ئه و هون���ه ره ى فێربوه   بكات 
په ره ى پێب���دات و ده س���تبداته  كارى 

به رگدورى.
كه ژاڵ، به  شانازییه كه وه  وتى: »ئه وان 
ب���ه رده وام بون له قس���ه ی ناش���رین و 
توندوتیژى و س���وكایه تى، به اڵم منیش 
س���ور بوم له س���ه ر بڕیاره كه م و  كۆڵم 
نه دا، ئێستا به رگدورم و خاوه نى پیشه و 
به خۆمم   تایب���ه ت  دوكانێكى  داهات���م، 
كردوه ت���ه وه و بژێ���وی ژیانم���ان دابین 

ده كه م«.
ئاماژه ى به وه دا چونكه  ئه و له سه ر هه ق 
بوه ، هه ربۆیه  له كۆتاییدا ئه و سه ركه وتو 
بوه و توانیویه تى ن���ه ك به ته نیا حه ز و 
خولیای خۆی جێبه ج���ێ بكات، به ڵكو 
بڕواش به  كه س���وكارى هاوسه ره كه شى 
بێنێت كه  ئه وان هه ڵه ن له و تێڕوانینه ى 

كه  هه یانه  بۆ ژن. 
وت���ى: »ئ���ه وان تێگه یش���تن ل���ه وه ى 
نیی���ه  وه كخۆیان  ئابڕوبه ر  كه ئاف���ره ت 
باس���یان لێوه  ده ك���رد، به ڵكو ئافره ت 
ده توانێ���ت بژێ���وى دابی���ن ب���كات و 
مافی خۆیه ت���ی ئازادان���ه  كار بكات و 
بژێت، ئێس���تا ئه وان متمانه یان پێمه و 
رێگه یانداوه  هاوسه ر و كچه كانیان بێنه  

ناو خول و فێرى كاركردن بن«.

كچه  ئیشكه ره كه 
ئه گه ر ئ���ه و دو نمونه یه ى له پێش���تردا 
ئاماژه م���ان پێدا باس ل���ه  تێكه ڵبونى 
ئه و ژنانه  ب���كات به كاركردن كه خاوه نى 
خێزان���ن، ئه وا ئه م نمونه ی���ه  جیاوازه ، 
چونك���ه  لێ���ره دا س���ه ربورده ى كچێك 
توانیویه تى ش���انبداته   ده گێڕینه وه  كه  

ژێر ب���اری كاركردن و ل���ه و رێگه یه وه  
بژێویی خێزانه كه ى دابین بكات.

ئیبراهیم، كچێكى خاوه نكارى  ش���یالن 
خه ڵك���ى گه رمیانه ، ئام���اژه ى به وه كرد 
كه  ماوه ى س���اڵێكه  ده ستى به كاركردن 
كردوه و ئێستاش خۆشحاڵ و ئاسوده یه  

به كاره كه ى.
وتى: »ئێمه  خێزانێكى گه وره ین و كه س 
نییه  بژێویمان دابین بكات، نه مده توانى 
له ترسی قس���ه و بوختانى خه ڵك بڕۆمه  
به وهۆی���ه وه   بك���ه م،  كار  و  ده ره وه  

كێشه مان زۆر بو«.
ش���یالن، وه كخۆی ئام���اژه ى بۆ ده كات 
ك���ه  پێی له  جه رگی خۆی ناوه و بڕیاری 
داوه  به رگه ى توانج و قس���ه ى خه ڵكیی 
بگرێ���ت، چونك���ه  به نیس���به ت ئه وه وه  
خێزانه كه ى گرنگ تر بوه  به الیه وه  هه تا 

قسه ى خه ڵكى.
وت���ی: »ئێمه  له ماڵ���ه وه  باوكم كۆچی 
دوای���ی كردوه و دایكیش���م نه خۆش���یی 
له گه ڵه   بێوه ژنمان  خوش���كێكى  هه یه ، 
كه  هاوسه ره كه ى كۆچی دوایی كردوه و 
خ���ۆی و مناڵه كانى له گ���ه ڵ ئێمه ن و 
ماڵ���ه  خه زورانى رێگه  ناده ن كار بكات، 
بۆی���ه  بڕیارم دا من ئ���ه و ئه ركه  بگرمه  

ئه ستۆ«.
باس���یله وه كرد ك���ه  س���ه ره تا به  ترس 
و دڵه راوه ك���ێ و به ناچ���ارى ده س���تى 
به كاركردن كردوه ، به اڵم ئێستا دڵخۆش 
و ئاس���وده یه  ب���ه كار و داهاته ك���ه ى. 
وه كخۆی وتى: »خۆزگه  ده خوازم زو تر 

ده ستم به كاركردن بكردایه «.

ئه و كچه ى شوێنى باوك و برای 
گرتوه ته وه 

دوا چی���رۆك و گێڕان���ه وه ، هی كچێكى 
دیكه یه  به ن���اوى )ژی���ان(، كچێك كه  
ش���وێنى باوك و براى ب���ۆ خێزانه كه ى 
پڕكردوه ته وه ، له رێگه ى ئه و ئیشوكارانه ى 

كه  ده یكات.
بۆ )نه وژین( وتى: »من و خوشكه كانم 
له گه ڵ دایكمان دا ده ژین، نه باوكم هه یه و 
نه برا، بۆی���ه  دابینكردنى بژێوییمان زۆر 

قورس و ناڕه حه ت بو«.
ئام���اژه ى دا كه  دایك���ی به كارگوزاریی 
ئه وی���ش  په یداك���ردوه ،  بژێویان���ى 

به شێوه یه كى »مه مره و مه ژى«.
ژیان، باسیله وه كرد كه  سه رباری ئه وه ى 
بژێویی���ان خراپ بوه و جگ���ه  له  موچه  
دیكه یان  داهات���ى  دایك���ی،  كه مه كه ى 

نه ب���وه ، ب���ه اڵم پێی ش���ه رم ب���وه  كه  
كاربكه ن، ئه ویش له به ر قس���ه و توانجی 

خه ڵكى.
به اڵم ئ���ه م كچه  بڕی���ار ده دات كه  ئه و 
نه یترسێنێت،  كۆمه اڵیه تییه   باره   قسه و 
به ڵكو به پێچه وان���ه وه  كارێك بكات كه  
هه مو ئه وانه ى كاركردنى ژنان به  عه یبه  
ده زانن، را بگۆڕن. هه ربۆیه  بڕیار ده دات 

و ده ست به كاركردن ده كات.
»بڕیارم���دا  باس���یله وه كرد:  ژی���ان، 
كارگ���وزاره   دایك���ه   یارمه تی���ده رى 
نه خۆشه كه م بم و گوێ به قسه ى خه ڵك 
ن���ه ده م، هه ربۆیه  هاتمه  ب���ازاڕ و بومه  
خاوه نى  ئێستا  خۆشبه ختانه   به رگدور، 

پیشه و داهاتى خۆمم«.

كاركردنى ژنانى گه رمیان له  كه رتى 
تایبه ت به ره و كوێ؟

به پێی ئ���ه و به دواداچونانه ى من له گه ڵ 
هاوكارانم ل���ه  تیمى رێكخ���راوى وادی 
له گه رمیان ئه نجاممان داوه ، ئه وه مان بۆ 
ده ركه وتوه  كه  له ئێستادا ژنانى گه رمیان 
چ له ناو ش���ار بێت ی���ان الدێ، هه وڵى 
بون به خاوه نى پیشه ى تایبه تى خۆیان 

ده ده ن.
هه ربه پێی به دواداچونه کانمان، به شێکی 
زۆری هه وڵ���ی کارکردن���ی ژن���ان به و 
ئامانجه ی���ه  ک���ه  ببنه  خ���اوه ن داهاتى 
خۆی���ان و بژێوى ژیانی���ان دابین بكه ن 
و گوزه رانێك���ى باش���تر ب���ۆ خۆیان و 

خێزانه كانیان ده سته به ر بكه ن.
ده رفه ت���ى كاركردنى ژنان له ش���اره كان 
ره نگه  باش���تر بێت، ئه می���ش به هۆی 
بونی زه مینه ی کاری زۆرتر و فرۆشگا و 

دوکان و شوێنکاری زیاتر.
ه���اوکات هۆکارێکی تریش بۆ باش���یی 
ده رفه تی ئیش بۆ ژنان له  ش���اره کان، 
ده گه ڕێته وه  ب���ۆ بونی خول و ناوه ند و 
ش���وێنی پێگه یاندن و فێرکردنی پیشه  
بۆ ژن���ان، به اڵم له  گون���ده كان دا ئه و 
ده رفه ته  كه متره ، ه���ه ر بۆیه  بیرۆكه ى 
فێربون���ى كار و داواكارى بۆ كردنه وه ى 
خوله كانى فێربونى پیشه كان له الدێكان 
له رێكخراوه كان  ژنانه   زۆرى  خواستێكى 
و الیه نه كانى تر تابتوانن ئه و ئاواتانه ى 
هه یانه  له  ژیانێكى باشتر و گوزه رانێكى 

شه ره فمه ندانه ، به ده ستى بێنن.

* ئه ندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی 
له گه رمیان
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◘ نه وژین، دڵشاد سه ید عه لی

له ده ربه ندیخان نانه واخانه یه ك 
كراوه ته وه  و سه رجه م كارمه نده كانی 

ئافره تن و به شێوازی كورده واریی نان 
دروست ده كه ن، خاوه نی كارگه كه  

دو هاوسه رن كه  زۆر دڵخۆشن 
به پرۆژه كه یان و ده ڵێن: ئێمه  یه كه مین 

كه س بوین كارگه یه كی له م شێوه  
دابمه زرێنین.

كورده واریی(،  نانه واخان���ه ی  )كارگه ى 
ناوی ئه و كارگه یه ی���ه  كه  بۆیه كه مجاره  
تێدا  له قه زای ده ربه ندیخان ده كرێته وه ، 
چه ند جۆرێك نانی كورده واریی دروست 
ده كه ن كه  له ئێستادا به  كه مى دروست 

ده كرێن.
رێزان و مه حمود، هاوس���ه رى یه كترن و 
له  ش���ارۆچكه ی ده ربه ندیخان بیرۆكه ى 
كارگه یه كی دروستكردنی نانی خۆماڵی 
كورده واریی دێت به خه یاڵیاندا و  دوای 

هه وڵ و ماندوبونێكی زۆر، پرۆژه كه یان 
ئێستاش���دا  ل���ه   و  س���ه ركه وتوده بێت 
ناوبانگێك���ی تایبه تی���ان ب���ۆ خۆی���ان 

ده سته به ر كردوه .
ئ���ه و ژن ومێ���رده  جگه  له  س���ودبینی 
خۆیان، ل���ه  كارگه كه یان���دا توانیویانه  
هه لی كار بۆ 12 ئافره تی تری سنوره كه  

بڕه خسێنن.
بیرۆكه كه ی���ه،  كه خاوه ن���ی  رێ���زان، 
مه حمودی هاوس���ه رى رۆژانه  هاوكاریی 

ژنانىئاوارهلهگهرمیاندهستبهكاركردندهكهن
◘ نه وژین،

په یام له تیف  - سازان مسته فا

كاتێك )سه بیحه ( به ناچارى و له به ر 
بارودۆخى ئه منی شاره كه ى خۆی 

به جێهێشت، له  سنورى گه رمیان و 
قه زاى كه الر گیرسانه وه ، به اڵم زۆری 

نه برد بۆ ئه وه ى به  ژیان له م ناوچه یه  
رابێت، به ڵكو توانى له ماوه یه كى كه مدا 

بگه ڕێته وه  سه ر ئه و پیشه یه ى كه له  
زێدی خۆیدا ئه نجامی ده دا كه  پیشه ى 

ئارایشت و جوانكاریی ژنانه .

له گه ڵ هاتنى شه پۆلی ئاواره ى عه ره ب 
بۆ س���نورى گه رمیان له  س���ااڵنى دواى 
توندوتیژی تائیفی و به تایبه ت له  س���ێ 
س���اڵی راب���ردوى دواى هاتنى داعش، 
به ش���ێكى به رچ���او ل���ه و ئاواران���ه  بۆ 
په یداكردن���ى بژێویی ژیانی���ان، تێكه ڵ 
به كار و كاس���بی بون له و ش���وێنانه ى 
كۆچیان بۆ كردوه ، له نێویشیاندا ژنان.

ژنانی ئ���اواره  به تایبه ت ئه وانه ى كه  له  
زێدی خۆیان خاوه نى پیش���ه  بون، لێره  
جارێك���ى دیكه  ده س���تیان به كاركردن 

كردوه ته وه و په ره یان پێداوه ته وه .
س���ەبیحە ئیبراهیم، كه  خەڵکی شاری 
)روم���ادی( رۆژئ���اواى عێراقه ، یه كێكه  
له و ژنانه ى كه  نزیكه ى 5 ساڵه  ئاواره ى 
گه رمیان بون و بۆ 4 س���اڵ ده چێت لە 

کەالر ئارایشتگای داناوە.
ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »من ل���ەزوه وە 
خەریک���ی ئ���ەم کارەم، دواى هاتنمان 
بۆ گه رمی���ان، جارێكى دیكه  ده س���تم 
به م كاره  ك���رده وه  له پێناو دابینكردنى 

بژێویمان«.
وتیش���ی: »ئێس���تا بەهۆی گەورەبونی 
تەمەنم���ەوە هەندێكج���ار بیرلەوازهێنان 
دەکەم���ەوە، ب���ەاڵم ب���ەهۆی ئ���ەوەی 
کرێداین  لەخان���وی  و  کەمدەرامەتی���ن 
وهاوسەره کەش���م زۆربەی کات بێکارە، 

بۆیە دەبێت بەردەوام کاربکەم«.
ئه گه ر )سه بیحه ( بۆ پیشه كه ى دوكان 

ده كات ل���ه  كارگه ك���ه ، ب���ۆ )نه وژین( 
وت���ی: »زۆرڵخۆش���م ب���ه  پرۆژه كه م و 
هه وڵی به ره وپێش���بردنی زیاتری ده ده م 
و رۆژبه رۆژ داواكاری له س���ه ر ئه و نانه ی 

دروستی ده كه ین زیاد ده بێت«.
ئاماژه ی به وه ش���كرد كه  ئ���ه وان جۆره  
نانێك دروس���ت ده كه  ن كه  له ئێس���تادا 
ل���ه  نانه واخانه كانی تر  دروس���تكردنی 
ده گمه ن���ه  و ته نه���ا ئه وان ل���ه  قه زاكه  
دروس���تی ده كه ن و خواس���تێكی زۆری 

له سه ر هه یه.
 باسیله وه شكرد ئه و نانه ی دروستیده كه ن 
نان���ی خۆماڵین و پێكدێ���ت له : )نانی 
س���اجی كورده واریی، نانی ساجی جۆ، 
كه النه ، ناو س���اجی، نانی تیری و ... 
هتد(. وتیشی: »خه ڵكی زۆر داواكاری 
له سه ر به رهه مه كانمان هه یه  و ئه وه نده  
كاره ك���ه  غه ریب بوه ت���ه وه  خه ڵك دێت 
بوالمان ئه ڵێت ئه و نانه مان پیشان بده  
كه دروستی ده كه ن بزان چۆن نانێكه«.

ئ���ه و كارگه ی���ه  وه كو دو هاوس���ه ره كه  
باس���یده كه ن، س���ه ره تا ب���ه  هه وڵێكى 
ب���ه اڵم  پێك���رد،  س���نوردار ده س���تى 
ئێس���تا كاره كه ی���ان گه ش���ه ى كردوه و 
ه���ه م به رهه می���ان زیاد ك���ردوه  هه م 

ستافه كه شیان.
مه حم���ود، ك���ه  ه���اوكارو هاوس���ه ری 
رێزانه  ل���ه  به ڕێوه بردن���ی نانه واخانه ی 
كورده واریی، بۆ )نه وژین( وتی: »ئێمه  
یه كه مین كه س بوین ل���ه  ده ربه ندیخان 
دان���ا،  له مش���ێوه یه مان  كارگه یه ك���ى 
ب���ه دوای ئێم���ه دا خه ڵكیت���ر چاوی���ان 
له ئێمه  كرد و نانه واخانه ی هاوشێوه یان 

دروستكردوه «.
وتیش���ی: »رۆژانه  2 ب���ۆ 3 هه زار نان 
دروس���ت ده كه ی���ن و داواكاریه كی زۆر 

له سه ر نانه كه مان هه یه«.

زۆرجار ژنان به هۆكارى عه یب و ش���ه رم 
و هه روه ها له ترس���ی قسه و قسه ڵۆكى 
كۆمه ڵ���گا، خۆی���ان ب���ه دور ده گ���رن 
له كاركردن، ئه و توانایه ى هه یانه  له ناخی 

خۆیاندا ده مرێنن.
ب���ه اڵم )رێ���زان( ئ���ه و بیرۆكه یه  ره د 
ده كاته وه و پێیوایه  كه  كاركردن ته نها بۆ 
پیاوان نیه ، به ڵكو پێویسته  ئافره تانیش 
بێنه  ده ره وه و هاوش���انی پیاوان ده ست 
ب���ه  كار بكه ن و متمانه ی���ان به  خۆیان 
بێت و پشت به توانای  خۆیان ببه ستن. 
وتیشی: »ده بێت ژنان نه ترسن، چونکه  
كاركردن هیچ عه یب نییه  وه ك ره واجی 

پێده درێت له كۆمه ڵگادا«.
ئ���ه و په یوه ندی���ه  ب���اش و هاوكاری���ه   
ت���ه واوه ى له نێوان ئه و دو هاوس���ه ره دا 
هه یه ، بوه ته  هۆیه ك ك���ه  پرۆژه كه یان 
زیاتر س���ه ر بگرێت و گه شه ى زیاتریش 

به  كاره كانیان بده ن.
رێ���زان، باس���ی له وه ك���رد ك���ه  ئ���ه و 
كارگه یه ی دروستیان كردوه  به  هاوكاری 
هاوس���ه ره كه ی ب���وه  و له  ئێستاش���دا 
رۆژانه  هاوسه ره كه ی هاوكارییان ده كات 
له به ڕێوه بردنی كارگه كه  و ده ستخۆشی 
له هاوسه ره كه ی كرد كه  هه میشه  هاوكار 

و پاڵپشتیه تی.
ره نگ���ه  ئ���ه م هاوكاری���ه ى كه له نێوان 
دو هاوس���ه ره كه دا هه ی���ه ، وایك���ردوه  
ده ره وه ى  بچێت���ه   كارگه كه   ناوبانگ���ى 

ده ربه ندیخانیش.
مه حم���ود، له وباره وه  وت���ى: »جگه  له  
خه ڵك���ى ده ربه ندیخان، خۆش���به ختانه  
ناوبانگى كارگه كه مان باش رۆش���توه  و 
له ده ره وه ی  زۆر  ته نانه ت خه ڵكانێك���ى 
ده ربه ندیخانیش���ه وه  سه ردانمان ده كه ن 
و نانم���ان لێده ك���ڕن و له گ���ه ڵ خۆیان 

ده یبه نه وه «.

لەدەربەندیخاندوهاوسهركارگهیهكىدروستكردنىناندهكهنهوه

و ش���وێنكاری تایبه ت���ى دانابێت، ئه وا 
ژنانى دیكه ى ئاواره  هه ن كه  كاره كانیان 

له ماڵه كانى خۆیاندا ده كه ن.
جین���ان عەبد، 37 س���اڵ، یه كێكه  له و 
ژنانه . ئه و كه  خەڵکی قه زاى )فەلوجە(
ی���ە، هاوس���ەرگیری ک���ردوەو خاوەنی 
6 مناڵە، له ئێس���تادا ل���ه  قه زاى كه الر 
گیرس���اونه ته وه  و به پیشه ى به رگدورى 

)خه یاتى(یه وه  سه رقاڵه .
وت���ى: »کاتێک ماڵم���ان لەفەلوجە بو 
خەیاتیم تەنها بۆ خۆمان دەکرد، بەاڵم 
دوای ئاوارەبونم���ان وهاتن���م بۆ ئێرە، 

خەیاتی بۆ خەڵکی دەکەم«.
وتیش���ی: »تاڕادەیەک کارەکەم باشەو 
خەڵکی س���ەردانم دەکەن و لەگەڵ ئەو 
دەدات  ئەنجامی  هاوس���ەرەکەم  کارەی 
توانیومان���ە هەرچۆنێ���ک بێ���ت ژیانی 

خۆمانی پێ دابین بکەین«.
کاتێک پرسیاری ئەوەمان لە )جینان( 
کرد ئایا دەتوانێت جلی کوردی بدورێت؟ 
ئ���ەو بەپێکەنین���ەوە وەاڵم���ی دایەوە: 
»بەڵی فێربوم و ئێس���تا زۆر بەباش���ی 

دەزانم جلی کوردی بدورم«.
به ش���ێكى تر ل���ه و ژن���ه  ئاوارانه ى كه  
كردوه ،  ب���ه كار  ده س���تیان  له گه رمیان 
باس���له جیاوازی ش���ێوازی ئیشكردنیان 

له وێ و لێره  ده كه ن.

فاتمە، ناوی خوازراوی یەکێکی ترە لەو 
ژنانەی کە کاری ئارایش���تگا  دەکات و 

خەڵکی پارێزگاى دیالەیە.
ب���ۆ )نه وژین( وتى: »لەوێ من لەماڵدا 
کارمدەکرد، بەاڵم لێ���رە دەبێت دوکان 
دابنێ���ت و مۆڵەتت هەبێ���ت بۆ ئەوەی 
کاربکەیت، هه روه ها له روى نرخیش���ه وه  
جیاوازی���ی زۆره ، بۆنمونه  من لە دیالە 
ق���ژم مێش دەکرد ب���ە 50 تا 60 هەزار 
دین���ار، بەاڵم لێرە ب���ە 15 تا 20 هەزار 

دینارە«.
هەمو ئ���ەو ژنان���ەی ئێم���ە لێدوانمان  
لێوەرگرت���ن، باس���ی باش���ی مامەڵەی 
خەڵکی دەکەن لەگەڵیانداو تاڕادەیەکی 
زۆر له هه ڵسوكه وت و مامه ڵه ى هاواڵتیان 

رازی بون.
وەک )س���ەبیحە( وت���ی: »هه رچەندە 
کاری ئێ���رەم لەڕوی داهات���ەوە ناگات 

بەوەی کە لە زێدی خۆم ده مكرد، بەاڵم 
خەڵکی ئێرە زۆرباشەو موشتەریەکانیشم 

لەکارەکانی من رازین«.
)فاتم���ە(ش دەڵێ���ت: »خەڵکی ئێرە 
زۆر باش���ن لەگەڵ���م دا و وەکو خێزانی 

خۆمانیان لێهاتوە«.
س���ەبارەت به  رێوش���وێنه  یاس���ایی و 
كارگێڕیی���ه كان بۆ رێگ���ه دان به  ژنانى 
ئاواره  بۆ كاركردن و دانانى ش���وێنكار، 
عومەر محه مه د، سەرۆکی لقی گەرمیانی 
س���ەندیکاکانی کرێکاران و پیشه وه رانى 
کوردس���تان، بۆ)نەوژین( وتی: »بەبێ 
جیاوازی مۆڵەت بەژنان دراوە کەداوایان 

بۆ کارکردن پێشکەش کردبێت«.
وتیشی: »لەبارەی ئەو ژنانەی ئاوارەن 
و لە نەت���ەوەی عەرەب���ن، ئەگەر لێرە 
ئاسایش���یان  نیش���تەجێ بن ومۆڵەتی 
هه بێت، ئەوا لەسەندیکا مۆڵەتی کاریان 

پێ دەدرێت«.
جگ���ه  له و ژنانه ى كه  له  ناو ش���اره كان 
نیش���ته جێن، ژنان���ى ئ���اواره ى نێ���و 
گه رمی���ان  له س���نورى  كه مپه كانی���ش 
ب���ه كار كردوه ،  هه ندێكیان ده س���تیان 
ئه وی���ش دواى ئ���ه وه ى ل���ه  رێگ���ه ى 
راهێنان���ى  خول���ی  رێكخراوه كان���ه وه  

پیشه ییان بۆ كراوه ته وه .
ڤی���ان س���ابیر، رێكخ���ه رى پرۆژه كانى 
رێكخ���راوى خه ڵ���ك بۆ گه ش���ه پێدان، 
ك���ه  چه ند خولێك���ى راهێنانی فێربونى 
پیشه یان بۆ ژنانى ئاواره  له  كه مپه كان 
كردوه ت���ه وه  له بابه ت���ى )به رگ���دورى، 
ده س���ت(،  ئیش���ی  و  ئارایش���تگا 
باسله وه ده كات كه  هه ر پاش ئه و خوالنه  
هه ندێك له  ژنان ده س���تیان به كاركردن 
كردوه  له نێو خێ���وه ت و كابینه كانیانی 

خۆیان دا.

خەڵکی ئێرە زۆر 
باشن لەگەڵم دا 
و وەکو خێزانی 
خۆمانیان لێهاتوە
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◘ نەوژین، پەیام لەتیف

كارى پارێزەرى كە پێشتر بەکارێکی 
پیاوانە ناسرابو كەمتر ژنان كە 
دەرچوی بەشی  یاساش بون 

ئەم كارەیان دەکرد، ئەمەش بۆ 
قورسى و كێشەو گرفتەکانی ئەو 

كارە دەگەڕێتەوە، بەاڵم لەئێستاداو 
لەگەرمیان كۆمەڵێک ژن دەستیان 

داوەتە كارى پارێزەری و بەشێکیشیان 
چەند ساڵێکە خەریکی ئەم كارەن.

كاركردن لەهەمو كەیس���ێکدا قورس���ەو 
بەهەم���و پارێزەرێ���ک ناكرێ���ت، بەاڵم 
بەش���ێک لەو ژن���ە پارێزەران���ە بەبێ 
گوێدانە هیچ كیشەو ئاستەنگێک كارى 

خۆیان دەکەن.
 س���ەیران حەبی���ب، یەکێک���ە لەو ژنە 
پارێزەرانەو ماوەی 6 ساڵە كار دەکات،  
وتى: »من هەمو جۆرە كەیس���ێک وەک 
پارێزه ر وەردەگرم و بەهۆی كارەکەمەوە 

توشى هیچ كێشەیەک نەبوم.«
ب���ەهار عەل���ی، یەکێک���ی ت���رە ل���ەو 
ژن���ە پارێزەران���ە و ماوەی دو س���اڵە 

كاردەکات.
دەڵێ���ت: »هەم���و ج���ۆرە كەیس���ێک 
وەردەگرم تەنها لەداوای جنایات نەبێت، 
راهێنراوە،  چونكە دەسەاڵتەکەم هێشتا 
لەبەرئەوەی بەپێی یاساى  پارێزەرایەتى 
ئەو پارێزەرەی دەس���ەاڵتەکەی راهێنراو 
بێ���ت ناتوانێت بەتەنه���ا داواى جنایات 

وەربگرێت«.
وتیش���ى: »ل���ەم كات���ەدا دەتوانی���ن 
لەگ���ەڵ پارێزەرێکی كارا داواى جنایات 

وەربگرین«.
كارەکەمەوە  »بەهۆی  رونیش���یکردەو: 
توش���ى هی���چ هەڕەش���ەو كێش���ەیەک 

نەبومەتەوە«.

◘ نه وژین، جوانه  جه لیل

میمکە سێوە، هاوشێوەی ناوەکەی 
خاوەن دڵێکی گەنجەو پڕیەتی 

لەتواناو هیوا، بێ گوێدانە گەرمای 
تاقەت پڕوکێنی ئەم مانگەی هاوین 
بەدرێژایی رۆژ خەریکی لەوەڕاندنی 

ئەژەڵەکانیەتی. ئه و له ئێستادا 
سه رقاڵی پیشه یه كه  كه  كه مجار 

ژنان ئه نجامی ده ده ن، كه  ئه ویش 
شوانكاره ییه .

س���ێوه  عەزیز، که  به  )میمکە س���ێوە( 
کەالری  گەڕەکی  دانیش���توی  ناسراوه ، 
ل���ه  قه زاى ك���ه الر، لەئێس���تادا  کۆنە 
بەتەنیا دەژی، ئ���ەو بەهۆی ئەوەی کە 

هی���چ خوێندەوارییەکی نی���ە و بەوتەی 
خۆی ش���ارەزای خوێندنەوە و نوس���ین 
و بەرواری لەدایکبون و هاوس���ەرگیری 
ومردنی هاوسەرەکەی نیە، بەاڵم بەپێی 
لێکدان���ەوەی خۆی و ئەو روداوانەی کە 
لە کوردس���تاندا رویان داوە، لەدایکبوی 
س���اڵی 1943 ی یەکێک لەگوندەکانی 

ناوچەی گەرمیانە.
لەس���ەردانێکی )نەوژی���ن( دا بۆ ماڵی  
میمکە س���ێوە و  خس���تنەڕوی ژیان و 
گوزەرانی و چۆنێتی کارکردنی رۆژانەی 
بەپێکەنین���ەوە بەمج���ۆرە بۆم���ان دوا 
و وت���ی: »ه���ەر وەبۆنەی قس���ەکانمۆ 
نەمگرن من کێش���ەم نیە گش���تیتان بۆ 

باسەکەم«.
ئەو بەهۆی نەزانینی ساڵ و بەروارەوە، 

سەرگوزەشتەکانی ژیانی بە )کارەساتی 
ئەنف���ال و ش���ەری ئێ���ران و عێراق و 
روخان���ی رژێمی بەع���س و .....هتد( 
دەبەس���تێتەوە، هەربۆیە بەمش���ێوەیە 
درێژەی بەقسەکردن دا و وتی: »نازانم 
ساڵی چەن بو، بەاڵم چوار پێنج ساڵێ 
پێش ئەنفال هاتینە کەالر و تائیسە هەر 
لەی���رە ئەژین، لەماڵ���ی باوکمەوە هەتا 
ئێس���تاش من هەر خەریکی ش���وانیم و 

هیچ کارێکی ترم نەکردوە«.
میمکە سێوە باسی لەهاوسەرگیریەکەی 
کرد و وتی: »دڵنی���ا نیم بەاڵم وابزانم 
تەمەن���م نزیک���ی 20 س���اڵ بو ش���وم 
ک���رد بەپیاوێک و 7 مناڵ���م لێ هەیە، 
پیاوەکەیش���م ه���ەر وەک خ���ۆم هیچ 
کاریت���ری نەک���ردوە جگە لەش���وانی و 

لەوەڕاندنی ئاژەڵ«.
تاڕادەیەک  ش���وانی  پیشەی  ئەگەرچی 
بە پیش���ەیەکی پیاوانە ناسراوە، بەاڵم 
میمکە سێوە توانیویەتی وەکو پیاوێک 
کارى ش���وانی ب���کات و تا ئێس���تەش 
بەردەوامبێ���ت س���ه رباری هەڵکش���انى 

تەمەنی.
ئ���ەو بە دڵخۆش���یەکی زۆرەوە باس���ی 
لەکارەکەی ک���رد و وتى: »جاران وابو 
خەڵک هەموی خەریک���ی مەڕ و مااڵت 
و ش���وانی بوە، ئ���ەو مااڵنەیش کە زۆر 
دەوڵەم���ەن ب���ون هەر م���ەڕو مااڵتیان 
هەب���وە و بەخێوی���ان ک���ردوە چونکە 
کارێکی خۆش بو بۆمان و ئاسودەبوین 
بەو ژیان و بەوکارە هەرچەنده  کارێکی 

ئاسان نیە«.

سێوه...ژنهشوانهكهىكهالر

ژنانىگهرمیاندهبنهپارێزهر
بەرپرسی ژورى پارێزەرانی كەالر: لەئەدائی سەرجەم پارێزەرانی ژن رازیم

میمکە س���ێوە زیاتر قس���ەی کرد »تا 
کاتی مردنی پیاوەکەم پیشەی شوانیم 
وەک کارێ رۆژانەو ئاس���ایی بوە، بەس 
ئیس���ە مناڵەکانم ژنیان هێناوەو شویان 
کردوە و بەتەنیا ئەژیم بۆیە ئیس���ە بۆ 
دابینکردن���ی بژێ���وی رۆژانەمە، چونکە 
هی���چ موچەیەکم نیە بێوەژنانەکەش���م 

بڕاوە«.
بەهۆی سەرماوە  وتیشی: »زس���تانان 
ناتوانم زۆر ئاژەڵەکان بوەمۆ دەرۆ، بەاڵم 
مانگەکانیتر و رۆژانیتر لە 6 بەیانیەوە 

لەماڵ دەرەچم تا بانگی ئێوارە«.
میمکە س���ێوە، لەئێستا دا لەخانویەکی 
تایبه ت به خۆی بەتەنیا و نزیک لەکوڕەزا 

و کچەزاکانی دەژی.
ئەو خاوەنی هەشت سەر ئاژەڵە و رۆژانە 
رێگەیەکی زۆر دەبڕێت بۆ دەرەوەی شار 
به مه به س���تى لەوەڕاندن���ی ئاژەڵەکانی. 
هەرچەند لەئێستادا بەخێوکردنی ئاژەڵ 
لەش���اردا قەدەغەکراوە، ب���ەاڵم میمکە 
)س���ێوە( بە پێکەنین���ەوە وتی: »گەر 
ئاشایس���یش بمگرێ من ه���ەر واز لەم 
ش���وانیە نای���ەرم و بەردەوامم، چونکە 
هه م نانى هاله سه ر و هه میش زۆر حه زم 

هالێی و ئاسوده م پێی«.

لەکۆى 73 پارێزەر لەژوری پارێزەرانی 
ك���ەالر، 18یان ژن���ن و زۆربەیان كارى 

پارێزەری دەکەن.
 )لوئەی س���ەلیم( بەرپرس���ی پێشوى 
ژورى پارێزەرانی ك���ەالر، بۆ )نەوژین( 
وتى: »پارێزەرە ژنەکان س���ەرجەم ئەو 
كەیس���انەی وەری دەگرن بەپێی تواناو 
زانی���ارى تایب���ەت بەخۆی���ان دەتوانن 
چارەسەری تەواوی بكەن، لەوحاڵەتەش 
دەس���ەاڵتی وەرگرتنی ئەو دۆسیانەیان 
نیە ئەوا بەهاوکاری لەگەڵ پارێزەرێکی 
راوێژکار یان كارا، كێشەکان وەردەگرن 

و چارەسەری دەکەن«.

له باره ى ئاس���تى ژنانى پارێزه ریشه وه ، 
)لوئ���ه ى س���ه لیم( وت���ى: »م���ن لە 
ئەدائ���ی س���ەرجەم پارێ���زەران رازیم 
وهیچ كێش���ەیەکیان نی���ە لەوەرگرتنی 

دۆسیەکاندا.«
بۆ ئ���ەو ژنانەی کێش���ەیان هەیە بونی 
پارێزەرێک���ی ژن وادەکات زیاتر بتوانن 
کێشەکانیان و ئەو قسانەی لە دڵیاندایە 
باس���ی بکەن، بۆ ئەمەش بەش���ێکیان 
لەکاتی کێشە پەنا بۆ پارێزەرە ژنەکان 

دەبەن.
یەکێ���ك لەو ئافرەتانەش كە كێش���ەی 
لەگەڵ هاوسەرەکەی هەبوەو پەنای بۆ 

پارێزەرێک���ی ژن ب���ردوە، بۆ )نه وژین( 
وتى: »م���ن بۆی���ە پارێزەرێک���ی ژنم 
هەڵب���ژاردوە چونكە دەتوانم بەباش���ی 
كێش���ەو گرفتەکانی خۆمی پێ بڵێم و 
هەروەها ئەویش بەباشی لەمن تێدەگات 

و گوێم بۆ دەگرێت«.
سەیرانى پارێزەریش دەڵێت: »من زیاتر 
كار لەکەیس���ی ژنان دەک���ەم، هه وڵی 
سه ره كیشم بۆ ئه وه  بوه  حەقی ژنەکان 
وەربگ���رم و نەهێڵ���م مافەکانیان زەوت 

بكرێت«.
لەبارەی ئەوەی بەش���ێک لەژنان بەهۆی 
ترس لەکارەکەو ئەو کێشانەی روبەڕوی 

ناک���ەن،  پارێ���زەری  کاری  دەبن���ەوە 
)سەیران حەبیب( دەڵێت: »ئەم کارە 
پێویس���ت بەترس ناکات وئێستا خەڵک 
ئەمە سەردەمی کۆن  هۆشیاربونەتەوە، 
نی���ە، به ڵکو ئێس���تا تێڕوانینی خەڵک 

گۆڕاوە«.
جه ختیشیكرده وه  »کاری پارێزەری هیچ 

پێویست بەترس ناکات«.
متمان���ه   ب���ه   عەل���ی(ش،  )ب���ەهار 
ئافرەتانەی  »ئەو  وتی:  به خۆبونێكه وه  
کە بەهۆی ترس���ەوە ناتوانن کاربکەن، 
پێی���ان دەڵێ���م پارێزەر لەگەڵ ترس���ا 

هەرگیز سەرکەوتو نابێت.«

پارێزەر لەگەڵ 
ترسا هەرگیز 
سەرکەوتو نابێت

بەهۆی كارەکەمەوە 
توشى هیچ 

هەڕەشەو كێشەیەک 
نەبومەتەوە

لەماڵی باوکمەوە 
هەتا ئێستاش 
هەر خەریکی 

شوانیم
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◘ نه وژین

ئه گه ر بڕیاربێت ریزبه ندیه ك بۆ 
باشترین نوسه رانى ژنى عه ره ب 
بكرێت له  مێژودا، ئه وا بێگومان 
)ئه حالم مسته غانمی( ده كه وێته  

سه روى لیسته كه وه ، ئه ویش به هۆی 
ئه و كاریگه ریی و داهێنانه  به رچاوه ى 
كه  له  ئه ده ب و به تایبه تى رۆمان دا 

كردویه تى.

ئه گه رچی زۆرینه ى نوس���ه ره  دیاره كانى 
جیهان و عه ره بی���ش له  ره گه زی نێرن، 
به اڵم ژماره یه ك قه ڵه مى ژن، توانیویانه  
له و مه یدان���ه دا به توانایی و كاریگه ریی 
خۆیان بس���ه لمێنن، ئه حالم یه كێكه  له و 
ژنانه ، كه تائێس���تاش رۆمانه كانى وه كو 
شاكار له  ئه ده بی عه ره بی لێی ده ڕوانرێت 
و چه ندین خه اڵتى به ده س���تهێناوه و له  
ریزبه ندى پڕ فرۆشترین رۆمانه كانیشه .

ئه م ژنه  نوس���ه ره ، به زۆریی به  رۆمانى 
)یادگه ى جه س���ته  = ذاكره  الجس���د( 
ناسراوه ، كه كاتى خۆی وه كو بومه له رزه  
دونی���ای ئه ده بی عه ره ب���ی له رانده وه و 
تائێستاش وه كو یه كێك له  باشترین 100 
ده كرێت.  هه ژمار  ع���ه ره ب  رۆمانه كانى 
به دواى ئه م رۆمانه شداو وه كو ته واوكاری 
چیرۆكه ك���ه ، دو رۆمان���ى دیكه ى باڵو 
ك���رده وه  به ناوه كانى )فوضى حواس = 
پش���ێویی هه س���ته كان( و )عابر سریر 
= رێبواری نوێنگه (، كه  هه رس���ێكیان 
پێكه وه  به  سیانه  »ثالثیه « ناوده برێن، 
هاوش���ێوه ى س���یانییه  به ناوبانگه كه ى 
)نه جیب  میسر  ناس���راوى  رۆماننوسی 

مه حفوز(.
به گه ڕان���ه وه  بۆ س���ه ره تاكان، ئه م ژنه  
نوس���ه ره  له س���اڵی 1947 له  جه زائیر 
له دایكبوه ، بۆماوه یه ك پێشكه ش���كاری 
به رنامه یه كى ش���یعریی بوه  له  رادیۆی 
واڵته كه ى كه  جه ماوه رێكى زۆری هه بوه ، 
پاشان گه شتى فه ره نسای كردوه و له وێ 
ده س���تى به خوێندن كردوه و بڕوانامه ى 
دكتۆرای ل���ه  بوارى كۆمه ڵناس���یی له  

زانكۆی )سۆربۆن( به ده ست هێناوه .
ئه م ژنه  نوس���ه ره ، پێش باڵوبونه وه ى 
رۆمانه كه ى )یادگه ى جه س���ته (، چه ند 
كتێبێك���ى دیكه ى ش���یعریی و ئه ده بی 
باڵوكردبویه وه ، به اڵم هیچیان به قه د ئه و 
رۆمانه  نه یان ناساند، چونكه  ئه و رۆمانه  
چ له روى ته كنیكی گێڕانه وه و چ له  روى 
په یام و ناوه ڕۆكیش���ه وه ، رۆمانێكى پڕ 

رێنواز، تەمەنێکی کەم و ئەزمونێکی زۆر

ژنه  نوسه ره كه ى دۆستى كورد

و ج���وان و داهێنانێكى ناوازه  بو، هه ر 
ئه مه ش���ه  وایكرد كه  بۆ چه ندین زومان 
وه ربگێڕدرێت و پاشانیش كرا به  زنجیره  

ته له فزیۆنییه ك.
شاعیری ناسراوى عه ره ب، نزار قه بانى، 
)ئه ح���الم(ه وه   رۆمانه كانى  له ب���اره ى 
ده ڵێ���ت: »رۆمانه كانیان گێژیان كردم، 
ئه مه  له كاتێكدایه  ك���ه  رۆمان زۆر كه م 

گێژم ده كات«.
ئه م ژنه  نوس���ه ره ، به وه  ناس���راوه  كه  
نوس���ه رێكى دۆس���ت و نزیكه  له  دۆزى 
یاده كانیش  بۆن���ه و  كورده وه ، هه ربۆیه  
له ده س���ت نادات بۆ پیرۆزبایی كردن له  

گه لی كوردستان.
له  نامه یه كى پیرۆزبایی دا به بۆنه ى جه ژنى 
ن���ه ورۆزى س���اڵی 2714ى كوردیه وه ، 
جه ژن���ى  »به بۆن���ه ى  نوس���یویه تى: 
ن���ه ورۆزه وه ، گه رمتری���ن پیرۆزباییاتان 
لێده كه م، به وهیوای ئه م ژنه  بێته  مایه ى 

زیاترى گه شانه وه تان«.
ئه ح���الم مس���ته غانمی، ل���ه  نامه یه كدا 
ب���ۆ وه رگێڕی رۆمانه ك���ه ى بۆ كوردیی 
ئه می���ن(،  حه م���ه   )حه مه س���اڵه ح 
ب���ه   خ���ۆی  بێپایان���ى  خۆش���حاڵیی 
باڵوكردن���ه وه ى رۆمانه ك���ه ى به  زمانى 
كوردی���ی ده رده بڕێت و ب���ه  یه كێك له  
س���اته  خۆش و كاریگه ره كان وه س���فی 

ده كات.
له ئێس���تادا ئه م ژنه  له نێوان شاره كانى 
دوب���ه ى و به ی���روت ژی���ان ده كات و 
به نوس���ینی بابه ت و رۆمان و شیعره وه  
س���ه رقاڵه ، چونكه  ئه و ئه گه رچی زۆرتر 
وه كو رۆمانن���وس ناوبانگى ده ركردوه ، 
ب���ه اڵم خاوه ن���ى چه ندی���ن تێكس���تی 
ش���یعرییه و ه���ه روه ك خۆیش���ی وه كو 

شاعیرێك ده ناسێت.

خۆشحاڵیی خۆی 
به  باڵوكردنه وه ى 
رۆمانه كه ى به  

كوردیی ده رده بڕێت

گونج���او زانی و لەوێوە توانیم پەرە بە 
ئاست و توانای فێربونی خۆم بدەم لە 

هونەری شێوەکاریدا«.
یه كێ���ك له  ه���ۆكاره  س���ه ره كیه كانى 
له گه رمیان  كچ���ان  به ش���داریی  كه می 
ل���ه  كاری هونه ریی وه ك ش���اره زایان 
باسیلێوه ده كه ن، ئه و رێگریانه یه  كه  له  
خێزانه كاندا روب���ه ڕوى ده بنه وه ، به اڵم 
له الی )رێنواز( ره وشه كه  نه ك هه روه ها 

نه بوه ، به ڵكو پێچه وانه  بوه .
ئ���ه و باس ل���ە خێزانەک���ەی دەکات و 
دەڵێت: »من لە نێ���و دنیای هونەردا 
ژیاوم، چونکە باوکم خۆی پەیکەرتاشه و 
دایکیش���م دەس���تڕەنگینیەکی جوان و 
بەس���ەلیقەی هەبوە لە کاری دەستیدا، 
بۆیە ئەوان رێنیشاندەری سەرەکی من 
بون لە بەردەوام بون و باشتر بونم لە 

کاری هونەری«.
رێن���واز، گه ڕای���ه وه  سه رباس���ی كاره  
هه نگاوه كان���ى  و  س���ه ره تاییه كانى 
كارى ده س���تپێكى و وتى: »یەکەمین 
پێشانگام بە ئاس���تێکی سەرکه وتو لە 
کرده وه    2014 س���اڵی 
کە لە سەنتەری 
ک���ی  ال چا
نی  نجا گە
کەالر 

لەژێ���ر ناونیش���انی )تابلۆکانی بەر لە 
خەزان( كردمه وه ، لەهەمان س���اڵدا لە 
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری لە 
بەشی ش���ێوەکاری وەرگیرام و لەوێوە 
جارێکی تر حەز و ئارەزوی من بۆ کاری 
ش���ێوەکاری زیاتر بو، ئەمساڵ قۆناغی 

پێنجه مم لە بەشی وێنەکێشان«.
کچە ش���ێوەکارەکە لەو سااڵنەی کاری 
کردوە بە تابلۆ رەنگینەکانی بەشداری 
چەندی���ن پێش���انگای کردوە لەس���ەر 
دیارترینیان  کە  کوردس���تان  ئاس���تی 
جگه  له كه الر، ش���اره كانى )سلێمانی، 

دەربەندیخان و کۆیە(یە.
به رده وام یه كێك له كێش���ه  گه وره كانى 
هونه ر له  كوردستان به گشتى ئه وه بوه  
ك���ه  زۆر به كه مى ده بێته  س���ه رچاوه ى 
بژێویی بۆ هونه رمه ند، بۆیه  هونه رمه ند 
ناچاره  بۆ بژێویی خۆی و به رده وامبون 
له كاره كان���ى دا، كاری دیك���ه  بكات. 
وه كو  )رێنواز(یش  چاره نوسی  وادیاره  
هونه رمه ندان���ى دیكه ی���ه  ل���ه و روه وه ، 
چونكه  ئه و له پ���اڵ كارى هونه ریی، لە 
یەکێک لە بازارەکانی ش���اری کەالر دا 

كارده كات.
لەبارەی کارەکەیەوە بۆ )نەوژین( وتی: 
»ئەم کارەم نەبوەت���ە رێگر لەبەردەم 
کاری هونەریمدا، بەڵکو زیاتر هانی داوم 

بۆ بەردەوام بون لە کاری هونەری«.
حاڵه تێكى دڵخۆش���كه رى كایه ى هونه ر 
له گه رمیان ئه وه یه  ك���ه  رۆژ دواى رۆژ 
ژم���اره ى كچانى هونه رمه ند تیایدا زیاد 
ده كات، له وباره وه  )رێنواز( دڵخۆشیی 

خۆی ده رده بڕێت.
دڵخۆش���یەکی  ئەمانە  وتى: »هەم���و 
ت���ەواوی بە م���ن بەخش���یوە لەماوەی 
ئەمسااڵنەی کارکردنم لە کاری هونەری 
بەتایب���ەت ئەم س���ااڵنەی کۆتایی کە 
ژمارەیەکی بەچاوی ئافرەت تێکەڵ بە 
کاری هونەری بون و تا دێت ژمارەیان 
زیاتر دەبێت، ئەمەش مایەی دڵخۆشیە 
کە ژنانیش شانبەشانی پیاوان دەتوانن 

بەشدار بن لە کارە هونەریەکان«.
ش���وێن  منیش  »دەمەوێت  وتیش���ی: 
پەنجەی خۆم لە هونەری ش���ێوەکاریدا 
بنەخشێنم، ئه ویش لە رێگەی هەبونی 
خوێن���دکاری تایب���ەت ب���ە خۆم و 
بەش���داری کردن���ی پێش���انگاکان 
لەس���ەر ئاستی هەرێم و دەرەوەی 

هەرێمیش«.
جه خت���ى له وه ش���كرده وه  كچان 
بۆ ئ���ه وه ى پ���ه ره  به تواناكانى 
پێویس���تییان  ب���ده ن،  خۆیان 
به  خۆماندوكردن و كۆش���ش و 

قوربانیدان هه یه.
له وباره وه  وتى: »هیچ ش���تێک 
ماندوبونێکی  به بێ 
ئەنجامێکی  زۆر، 
باش���ی  زۆر 
 ، بێ���ت نا
هەمو  بۆی���ە 
سەرکه وتنێک 
یس���تی  پێو
و  ره ن���ج  ب���ە 

فیداکاریە«.

◘ نه وژین، سه رگوڵ خه لیل

سەرەڕای تەمەنە کەمەکەی، بەاڵم 
)رێنواز( وەک کچە شێوەکارێكى 

چاالك ده ركه وتوه و تا ئێستا 
بەشداریی چەندین پێشانگای کردوە 

نەک تەنها لە گەرمیان، بەڵکو لە 
شارەکانی دەرەوەی گەرمیانیش.

له چه ن���د س���اڵی راب���ردودا و له گه ڵ 
كردن���ه وه ى په یمان���گاى هونه ری���ى و 
سه نته رى جیاوازی تایبه ت به  په ره دان 
ب���ه  تواناكان���ى گه نجان له  س���نورى 
گه رمیان، رێژه ى كچانى هونه رمه ندیش 
روى له  زیاد بون كردوه ، به ش���ێك له و 
كچانه  سه رباری كه می ته مه نیان، به اڵم 
توانیویانه  به زویی تێكه ڵ به و بواره  بن 
و پ���ه ره  به  توانا هونه ریه كانیان بده ن، 
یه كێك ل���ه و كچانه ش، )رێنواز نامیق(

ه .
رێنواز، تەمەنی 19 ساڵە و لەدایکبوی 
هاتنە  س���ەرەتاکانی  کەالرە،  ش���اری 
نێو دنی���ای هون���ەری دەگەڕێتەوە بۆ 
قۆناغەکان���ی خوێندن���ى بنەڕەتی کە 

لە چاالکی���ە هونەریەکان  س���ااڵنە 
بەشداریی  و شانۆ(  )شێوەکاری 

کردوه .
وه ك ل���ه  دیدارێكى )نه وژین( 
دا ئام���اژه ى بۆ كرد، خولیاو 
هون���ەری  ب���ۆ  ئ���ارەزوی 
ش���ێوەکاری زیات���ر بوە و 
بەوەوە نەوەستا کە تەنها 
س���ااڵنە بەش���داری ل���ە 
هونەریەکانى  چاالکی���ە 
بكات،  قوتابخانه ك���ه ى 
ل���ەدەرەوەی  بۆی���ه  
دەس���تى  قوتابخان���ە 
كارك���ردن  ب���ه  
له رێگ���ه ى  ك���ردوه  
ن  د ییكر ر ا به ش���د
خوله كان���ى  ل���ه  

ن���ى  ند پێگه یا
هونه ریی.

ئه و  »بۆ  وتی: 
مەبەس���تەش 
س���ەنتەرى 
ک���ی  ال چا
نى  نجا گە
م  كه الر

ب���ە 
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◘ نەوژین، پەیام لەتیف

بەھۆی كلتورو بەعەیبە زانینى 
كۆمەڵگاوە بەشێکی زۆری ژنان 

لەکاتی بێبەشکردنیان لەمیراتی سكااڵ 
تۆمارناکەن، لەکاتێکدا میراتى حەقێکی 

شەرعی و یاسایى  ژنانە و لەکاتی 
دابەشکردنیدا دەبێت بەرکەوتەی 

خۆیان پێ بدرێت.

ل���ەدوای مردن���ى باوك بەپێی ش���ەرع 
ویاس���ا میرات���ى لەنێ���وان مناڵەکانیدا 
دابەشدەکرێت، بەاڵم بێبەشکردنی ژنان 
ل���ە میراتى دیاردەیەک���ی باوەو خودى 
بێبەشکردنیان  لەکاتی  بەزۆری  ژنانیش 

بێدەنگ دەبن.
 )لەوالو( یەکێکە لەو ژنانەی لەمیراتی 
بۆ )نەوژین(  لەوبارەوە  بێبەش���کراوە. 
وتى: »ل���ەدوای مردنى ب���اوك ودایكم 
براك���ەم ئەو موڵکان���ەی باوكم لەدوای 

خۆی بەجێیھێش���ت ھەم���وی بۆخۆی 
ب���رد بەبێ ئەوەی ھیچ بەش���ێکی ئێمە 

بدات«.
ل���ە رابردودا بەب���ێ گوێدانە ئەوەی ژن 
حەقی خۆیەت���ی میراتى پێ بدرێت لەو 
ماف���ە بێبەش���کراوە ھەندێکجار خودى 

دایك ھۆکاری ئەم بێبەشکردنەبوە.
حەس���یبە، كەباوکی ماوەی 10 س���اڵە 
كۆچی دواى ك���ردوەو موڵکێکی زۆری 
لەدوای خ���ۆی جێھێش���توە، دەڵێت:  
»ل���ەدوای نەمانی باوك���م، دایكم ھەمو 
ئێمەی  دابەکوڕەکان���ی و  میراتێک���ەی 
ل���ەو مافە بێبەش���کرد، ئێمەش بەھۆی 
ئەوەی نەم���ان ئەتوانی قس���ە لەگەڵ 
دایك و براكانم���ان نەکەین بێدەنگیمان 

ھەڵبژارد«
ھەرچەندە ژمارەیەکی زۆر لەژنان بەھەر 
بیانویەک بێت لەمیراتی بێبەش���كراون، 
ب���ەاڵم لە بە دواداچونێکی )نەوژین( لە 
ناو دادگای باری کەس���ێتی ودادگاكانى 

لێکۆڵینەوەی کەالر، بۆمان دەرکەوت کە 
ژمارەی ئەو ژنانەی لە میراتی سکااڵیان 
کردوە ل���ە پەنجەکانی دەس���ت تێپەر 
ناکەن و ھیچ ژنێکم���ان دەس نەکەوت 
لەسەر میراتی س���کااڵی کردبێت،بەاڵم 
ئەوەمان بۆ رون بوەو کە بەشێک ژنان 
لە دادگاکان���ی مەدەنی داوا دەکەنەوەو 
ل���ەو رێگەی���ەوە داوای بەش���ی خۆیان 
دەکەن و رێگا نادەن کە بێبەش بکرێن، 
ئەمەش بۆ خۆی جۆرێکە لەسکااڵ لە بێ 

بەشکردنی میراتی.
نمون���ەی ئەم جۆر داوای���ەش )چرۆ و 
سروە(ن، کە ناوی خوازراوی دوخوشکن 
بۆ ئ���ەوەی لەمیراتی بێب���ەش نەکرێن 

پەنایان بۆ دادگای مەدەنی بردوە.
)چرۆ( بەمج���ۆرە چیرۆکی خۆیانی بۆ 
)نەوژی���ن( باس���کرد: »دوای ئ���ەوەی 
باپیرم کۆچی دوایکرد زەویەکی لە دوای 
خۆی بەجێھێشت، براکانم زۆر ھەوڵیان 
دا زەویەکە بفرۆشن بەبێ ئەوەی بەشی 

ژنانلهمیراتبێبهشدهكرێن

مێردهكهىناپاكییلهگهڵكردوهوكهچىئهمسهرگهردانبوه

ئێم���ەی لێبدەن، بەاڵم ب���ەھۆی ئەوەی 
زەویەک���ە تاپۆ بو بۆی���ە ھەرچەندیان 
کرد نەیانتوان���ی بەبێ رەزامەندی ئێمە 
بیفرۆش���ن ونەش���یان دەویست بەشی 
ئێمەی لێب���دەن، بۆیە ئێمەش پەنامان 
ب���ردە ب���ەر دادگا دوای تەواوکردن���ی 
زەویەک���ە  یاس���ایەکان  رێوش���وێنە 
بەڕەزامەن���دی ئێمە فرۆش���را، ئێمەش 
بەپێی ئەوەی لە یاس���ادا دانراوە بەشی 

خۆمانمان لە زەویەکە وەرگرت«.
ب���ەاڵم ھەم���و ژنانى ت���ر ناتوانن وەک 
ئەم دوخوش���كە داوا پێش���کەش بكەن 
یا سكااڵ بکەن لەس���ەر بێبەشکردنیان 
لەمیراتی ب���ەھۆی ئەوکلتورەی كە زاڵە 

بەسەریاندا.
لەبارەی س���كااڵ تۆمارکردنەوە لەس���ەر 
براكەی، )ل���ەوالو( دەڵێت: »من لەبەر 
موڵک و ماڵ ئامادە نیم س���كااڵ لەسەر 
براك���ەم تۆماربک���ەم، چونك���ە خەڵک 
قس���ەدەکەن دەڵێن لەبەر پارە شكاتى 
لەبراک���ەی ك���ردوە، ھەرچەن���دە م���ن 
لەوكاتەدا پێویستم بەپارە ھەبوە، بەاڵم 

ھەر سكااڵم نەکردوە«.
لەبارەی س���كااڵ تۆمارنەکردنی ژنان و 
كچانەوە، پارێزەر )نەشاد عومەر(، بۆ 
)نه وژین( وتى: »بەھیچ جۆرێک یاس���ا 
ژنی بێ بەش���نەکردوە ل���ە میرات جگە 
ل���ەو دەقەی کە کچ نیوەی کوڕ دەبات، 
ئەوەی لە دەرەوەی دادگاکان دەوترێت 
ئەوەی���ە کە کچان و ژنان خۆیان نایەنە 
دادگا و خۆی���ان ب���ە ھ���ۆی بارودۆخی 

کۆمەڵگاوە ئامادە نین سکااڵ بکەن«.
وتیش���ی: »ش���تێک نییە لە دادگا یان 
فەرمانگەکان���ی تر کە ئاس���انکاری بۆ 
بێبەش���کردنی ژن و کچ ب���کات، بەڵکو 
ئ���ەوەی ھەیە کە کچ خ���ۆی ناتوانێت 
سکااڵ بکات یان ڕەزامەند دەبێت بەوەی 
بەش���ی نەدرێت و ئەمەش نابێت بڵێت 
یاس���ا مافی پێ ن���ەدام ئەکرێت بڵێت 
کۆمەڵگە نەیهێش���ت داوای مافی خۆم 

بکەم«.
زۆرجاربەش���ێکی زۆر لەو موڵکانەی لە 
دوای کەسی کۆچکردوەو بەجێ دەمێنێت 
تاپۆ نییەو یان بۆ نمونە ئۆتۆمبێلەو بە 

ناوی کەسی کۆچکردوە نییە.

پارێزەر)نەشاد عومەر( لەمبارەوە وتى: 
»ئەمە کێش���ەیەکی ئیدارى و یاسایەو  
بە یاسا رێکنەخراوە، بۆیە زۆرجار و لە 
واقعدا رویداوە پی���اوان و کوڕان دەچن 
ل���ە دەرەوەی دادگا ئ���ەم مااڵنە بە بێ 
رەزامەندی کچ یان ژن دەفرۆش���ن و بۆ 
ئەو کڕین و فرۆشتنەش پەنا نابەنە بەر 
فەرمانگە رەس���میەکان و لەم روەوه  ژن 
و کچ ب���ێ بەش دەبن، چونکە ئەو ماڵ 
و موڵک���ە ب���ە دەس پیاوەوەیە، بەاڵم 
ل���ەم حاڵەتەش ژن و ک���چ گەر خۆیان 
بیانەوێ���ت دەتوان���ن پەن���ا ببەنە بەر 

دادگاکان و سکااڵ بکەن«.
نەبون���ی ھۆش���یاری ئاین���ی الی ژنان 
ونەزانینی ئەوەی میرات حەقی شەرعی 
خۆیانە وای کردوە پی���اوان زیاتر ژنان 

بێبەش بکەن.
مامۆس���تا س���ەباح محه مه د، پێشنوێژو 
وتارخوێ���ن، لەم بارەوە ب���ۆ )نەوژین( 
ھۆش���یار  ژن���ان  »داواکارم  دەڵێ���ت: 
ببنەوەو لەکاتی بێبەشکردنیان لەمیراتی 
بەو پێیەی حەقی شەرعی خۆیانە، بۆیە 

دەتوانن سکااڵ بکەن«.
ھەروەھا وتیشی: »ئەو کەسانەی حەقی 
ژنان دەخۆن گوناھب���ار دەبن، چونکە 
ژنانی���ش وەک پیاوان پێوس���تیان بەو 

میراتیە ھەیە«.
لەبارەى ئەوەی ئایە لەھەمو حاڵەتەکاندا 

كچ نیوەی كوڕی بەردەکەوێت؟
م.س���ەباح وتى: »لەھەمو حاڵەتەکاندا 
كچ نیوەی كوڕی بەرناکەوێت، لەھەندێ 
بەردەکەوێت  یەکی���ان  وەک  حاڵەت���دا 
بەھی���چ جۆرێک  دین حەق���ی ئافرەتی 

نەخواردوە«.
ھەندێکی تر لەژنان بەویس���تی خۆیان 
ده س���تبه رداری ئه و به شه  میراتییه  بون 
ک���ه  به ری���ان که وتوه  و له ب���ه ر یه کێک 
له  ئه ندامانی خێزانه که یان ئه و به ش���ه  

میراته یان وه رنه گرتوه .
وەک )ئاس���كە( وتى: »بەھۆی ئەوەی 
ئێمە یەکێک لەبراکان���م ھەژاربوە بۆیە 
ئەو خانوەی ماڵی باوكمان كەمابو ئێمە 
لەحەقی خۆمان دام���ان بەو برایەمان، 
چونكە ھەمومان ھاوسەرگیریمان كردبو 

پێویستمان پێی نەبو«.

◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل*

له میانه ى به دواداچون و كارى 
رۆژانه ماندا له رێگه ى تیمه كانمانه وه ، 

گوێبیستی زۆر چیرۆك و به سه رھاتى 
زوڵم و سته م به رامبه ر به  ژنان ده بین، 

ده مه وێت ھه ندێك له و چیرۆكانه  بۆ 
ئێوه  بگوازمه وه ، نه ك بۆ ئه وه ى 

ئێوه ش له گه ڵ ئێمه دا خه م بخۆن، 
به ڵكو بۆ ئه وه ى راده ى ئه و سته م و 
زوڵمه  بزانن كه له كۆمه ڵگه دا به رامبه ر 

به  ژنان ده كرێت.

باس���یی  ئه مج���اره   ئ���ه و چیرۆك���ه ى 
ده كه ین، ھی ژنێكه  كه  له سه ر ناپاكیی 
»خیان���ه ت«، ژیانى تێكچوه . كه ده ڵێم 
ناپاكی���ی وانه زانن ك���ه  ژنه كه  ناپاكیی 
به پێچه وان���ه وه ،  به ڵك���و  كردبێ���ت، 
مێرده كه ى ناپاكیی كردوه و كه چى ئه م 

بوه ته  قوربانی.
چیرۆكى )نه س���رین(، لێره به دوا له سه ر 
زاری خ���ۆی ده گێڕین���ه وه  به ھه ندێ���ك 
ده س���تكاریی بۆ پاراستنى نهێنى ناو و 

كه یسه كه ى.
گه رمیان���ه ،  دانیش���توى  ژن���ه   ئ���ه م 
ھاوس���ه رگیریی ك���ردوه و خاوه نى )3( 
مناڵه ، له قاتى س���ه ره وه ى ماڵی باوكی 
پیاوه كه ى ژیاون. سه ره تاى مه رگه ساتى 
ژیانى به مشێوه یه  ده گێڕێته وه  »رۆژێك 
مێرده ك���ه م ھاته وه  ماڵ  و ته له فۆنه كه ى 
به گوێوه  بو ھه ر قس���ه ى ده كرد، منیش 
وت���م ئه وه  له گ���ه ڵ كێ قس���ه ده كه ى؟ 
وتى: له گه ڵ خۆشه ویس���ته كه م قس���ه  
ده كه م وه ره  با ره س���مێكت بگرم  و بۆى 
بنێرم پێیخۆش���ه  بتبینێت. منیش وتم 
باش���ه  تۆ ب���ۆ واز له م كاران���ه  ناھێنى 

خاوه نى س���ێ مناڵى  تا كه ى به  خۆتدا 
ناچیته وه ؟«.

به رده وام بو له سه ر گێڕانه وه كه ى »ئیتر  
بو به  ده نگه  ده نگمان  و مێرده كه م كه وته  
لێدانم و به  شه ق و زله  ھه مو گیانمى شین 
 و مۆر ك���رده وه  و پڕ ده م  و لوتم ببو له  
خوێن، مناڵه كانیشم ده یانبینى باوكیان 
له  م���ن ده دات ھات و ھاواریان نابوه وه ، 
كاتێك خه س���وم گوێى له  ده نگمان بو 
س���ه ركۆنه كردنى  له بری  ھاته سه ره وه  و 
كوڕه ك���ه ى، كه چ���ى ھه رچی قس���ه ى 
ناشرین ھه بو  به ده می دا ھات به رامبه ر 
به  من، به  مێرده كه شمى وت ئه مه  كه ى 
ژن���ه  چه ندینجار پێت بڵێم ته اڵقى بده ، 

ده بێت ئه مجاره  ته اڵقى بده ى«.
باس���له وه ده كات ھ���ه ر له  س���ه ره تاوه  
خه سوى رازى نه بوه  ھاوسه رگیرى له گه ڵ 
كوڕه كه ى دا بكات، چونكه  ویستویه تى 

خزمێكى خۆی بۆ بهێنێت.
وتیش���ى: ماوه ى چوار ساڵه  مێرده كه م 
په یوه ن���دى له گه ڵ خزمێك���ى دا ھه یه ، 
دایكیش���ى ئاگادارى ئه م په یوه ندیه یه  و 

ھیچ ناڵێت.
ھه رچى  مێرده ك���ه ى  باسیله وه ش���كرد 
پاره كان���ى  ھه م���و  ده ك���رد  ئیش���ى 
ده دای���ه  كارتى مۆبای���ل  و ده ینارد بۆ 
پاره ى  ھه ت���ا  »خۆشه ویس���ته كه ى«، 
پێنه ده م���ا دواتر ده چو له دوكانه كان به  
قه رز ده یكڕى  و خ���اوه ن قه رز ده ھاته  

سه ر ماڵیان بۆ پاره .
وتیش���ی: »مناڵه كانم له  برسا ده گریان 
پ���اره م پێنه ده بو ش���تێكیان بۆ بكڕم، 
كاتێك ده چوم بۆ ماڵى نه نكم ھه رجارێك 
نه نك���م پێنج ھه زارى ده دامێ  و ش���تم 

بۆیان ده كڕى«.
ب���ه رده وام بو له   نه س���رینی بێچ���اره  

گێڕانه وه ى چیرۆكه كه ى  و باسیله وه كرد 
پیاوه ك���ه ى  روداوه وه   ئ���ه و  له پ���اش 
ده ریك���ردوه  له ماڵ و مناڵه كانى الیخۆی 
گلداوه ت���ه وه ، ئه ویش باوك���ی له ژیاندا 
نه ماوه و دایكیش���ی نه خۆشه ، سه رباری 
ئه وه ى چه ند برایه كیش���ی ھه یه ، كه چى 
لێیان نه پرسیوه ته وه و به ناچارى ئێستا 

له ماڵی خزمێكێتى.
ئه وه شى وت كه  ماڵی خزمه كه ى رازیی 
نه بون به وه ى مناڵه كانى له گه ڵ دا بێت، 
بۆیه  ئێستا به ناچارى مناڵه كانی له الی 

مێرده كه ی جێهێشتوه .
به  قوڵپى گریانه وه  وتى: »ش���ه  و  و ڕۆژ 
له  دوری مناڵه كانم خه و له  چاوم حه رامه  
ئێستا نازانم چى ده كه ن؟ چى ده خۆن؟ 
كه ى ده خ���ه ون؟ وا خه ریكه  دڵم پارچه  

پارچه  ده بێت له  دورییان«.
دزى  ب���ه   »جارج���اره   وتیش���ی: 
له   مناڵه كانم  ده چ���م  خزمه كه مان���ه وه  
ماڵى دراوسێكه مان ده بینم، چونكه  ئه و 
ناھێڵێت ته نانه ت بچمه  دادگا و س���كااڵ 
تۆماربك���ه م، چونك���ه   ده ڵێ���ت عه یبه  
نابێت كه س بزانێت ته اڵقدراوى ته نانه ت 
ناھێڵێ���ت بچمه  ب���ه ر ده رگاش ھه ر له  

ماڵه وه  وه كو به ندكراوێك وام«.
ئ���ه و ژن���ه ، ب���ه  گریان���ه وه  كۆتای���ی 
چیرۆكه كه ى به مشێوه یه  ھۆنیه وه  »ھه ر 
له  كاتى له  دایكبونمه وه  تاوه كو ئێستا 
ھیچ خۆش���یه كم له  ژیان نه بینیوه ، بێ 
دای���ك و باوك له  ژێ���ر چه پۆكى براكانم 
گه وره بوم، ھه ر له  مناڵییه وه  تا كاتێك 
ھاوسه رگیریم كرد شه  و و رۆژ خزمه تكارى 

دایكه  نه خۆش���ه كه م  و براكانم بوم، كه  
ھاوس���ه رگیریم كرد وتم ئۆخه ى ئیتر له  
ماڵى خۆم  و له گه ڵ مێردم ده حه سێمه وه ، 
به اڵم 10 رۆژى نه خایاند مێرده كه م بو به  
دڕنده ، ئێستاش ته اڵقدراوم و مناڵه كانم 
لێدورخراوه ت���ه وه و وه ك���و به ندیی وام 

له نێو دیواره كانى خانویه كدا«.
به خه مبارییه كى قوڵه وه  وتی: »باش���ه  
پێ���م ناڵێ���ى ئه مه  چ ج���ۆره  ژیانێكه ؟ 
ھه میشه  ده ڵێم خۆزگه  ھه رچیه ك ده بوم 
به س ژن نه بومای���ه ، چونكه  له م واڵته  
تاكه  ش���تێك بێبایه خ بێت و حسابى بۆ 

نه كرێت ژنه «.

* ئه ندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی 
له گه رمیان
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◘ جوانه  جه لیل

کێشە و گیروگرفتەکانی ژنان تایبەت 
نیە بە ناوچە و سنورێکی جوگرافی 

دیاریی کراوەوە، لەدوای نەمان 
و توانەوەی کۆمەڵگەی سروشتی 
)دایک -ژن( بەشێوەیەکی گشتی 

کێشەو گرفتەکانی ژنان هاتۆتە بون و 
هەتاوەکو ئەمرۆش بەردەوامی هەبوەو 

بەچەندین شیوازی جۆراوجۆر ژنان 
چەوسێنراونەتەوەو ئازادییان بەرتەسک 

کراوەتەوە.

گەرمی���ان  و  کوردس���تان  لەهەرێم���ی 
بەتایبەت���ی ئ���ەو گرفتان���ە بەڕون���ی 
هەس���تی پێدەکرێت، ئەگەرچی بەشیک 
لەژن���ان لەنێو کایە سیاس���ی و ئابوری 
و کۆمەاڵیەتیەکان���دا دەبین���رێ، بەاڵم 
بەه���ۆی ئ���ەو دابونەریت و ئ���ەو فکرە 
کەبەنێو  نێرس���االرییەی  و  باوکساالری 
س���ەرجەم پایەکان���ی ژیان���ی ژنان���دا 
باڵوبۆت���ەوە، نەتوانراوە وەکپێویس���ت 
پێگەو کارکردنی ژنان پەرەی پێ بدرێت 
یاخود ریگەخۆشکەربێ بۆ کاڵکردنەوەی 

گرفتەکانی ژنانی ناوچەکە.
گرفتەکان���ی ژن���ان لەگەرمی���ان زۆرن، 
ئەگەرچی بەشێکی پەیوەستە بەخودی 
ژنان خۆیانەوە کەبێ ئیرادەو کەم توانا 
کراون لەپێناو هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی 
گرفتەکانی���ان، بەاڵم بەش���ێکی زیاتری 
بەن���دە ب���ە وش���یارکردنەوه ی زیاتری 
ناوچەک���ە بۆناس���ینی خ���ودی خۆیان 
لەپێن���او  یەکت���ر  هاوکاریکردن���ی   و 
کەمکردنەوەی کێش���ەکانیان و هەوڵدان 

بۆ نەهێشتنی جیاوازی رەگەزی. 
ل���ەو کێش���انەش: )کوش���تنی ئازادی 
ژن، هاوس���ەرگیری پێ���ش 18 س���اڵ 
کەئەنجام���ی زۆرینەی���ان جیابونەوەیە، 
بەزۆر بەش���ودانی کچ���ان، رێگەنەدان 
بەکارک���ردن، زۆربونی ری���ژەی کچانی 
قەیرەو روبەروبونەوەی تانەو تەش���ەری 
کۆمەڵگا، دەرکردن���ی کچان لەخوێندن 
بەه���ۆی هاوس���ەرگیرییەوە، نەبون���ی 
کافێ یاخ���ود قاوەخانەیەک���ی تایبەت 
بەژنان، نەبون یاخود کەمی دوکانداری 
نەبون���ی جێگەیەک���ی وەرزش���ی  ژن، 
تایب���ەت بەژنان وەک مەلەوانگەو هۆڵی 
لەشجوانی و یاریەکانی دیکە، رێگەنەدان 
بەخوێندنی کچان و درێژەدان بەخوێندن 

لەشار و شارۆچکەکانی تر...هتد(.
ئەمانەو چەندین کێش���ەو ئاریشەی تر 
روب���ەڕوی ژنانی گەرمی���ان بوه تەوە و 

جگە لەپەروەردەکردن���ی کچان و ژنان 
نەبونی  ناتەندروس���ت،  بەش���ێوەیەکی 
ئابوریەکی سەربەخۆ و کێشەو ملمالنێی 
سیاس���ی و خراپ���ی دۆخ���ی ئابوری و 
زۆربونی کێشە کۆمەاڵیەتیەکان بەهۆی 
ئ���ەو بارودۆخ���ە ناهەم���وارەی ناوخۆ، 
ئەم���ەش وایک���ردوە کەمتمانەکردن بە 
رێکخراو و کۆڕو کۆبونەوەکانی تایبەت 

بەژنان بکەوێتە ژێر پرسیارەوە. 
چارەس���ەرکردنی بەش���ێک لەو کێشانە 
پەروەردەی���ی  بەالیەن���ی  پەیوەس���تە 
لەخوێندن���گا و زانکۆکان���دا، تازیات���ر 
گرنگی بەالیەن���ی پەروەردەیی و فکری 
بدرێت لەنێو کتێب و وانەکانی خوێندنگا 
ئەوەن���ده  تاکەکان���ی کۆمەڵگەش زیاتر 

وشیار دەبنەوە.
لەگەڵ ئەوەش���دا خراپی باری ئابوریی، 
زیاتر  کۆمەاڵیەتیەکانی  تاوان���ە  رێژەی 
ک���ردوە، بۆیە متمان���ەی خێزانەکانیش 
کۆمەڵگاو  بەدەوروبەرو  بوه تەوە  کەمتر 
هەوڵ دەدەن کچەکانی���ان لەتەمەنێکی 
کەمدا بەش���و بدەن، ئەم���ەش دواجار 
کێشەی زیاتر بەدوای خۆیدا دەهێنێت. 
لەس���ەر حکومەتی���ش ئ���ەوە دەڵێ���م 
و  لەگ���وزەران  ئاوڕێ���ک  کەپێویس���تە 
ژیان���ی هاواڵتی���ان بدات���ەوە بۆئەوەی 
چیتر هەژاری نەبێت���ە مۆتەکەی ژیانی 
تاکەکان���ی کۆمەڵگا. هەروەها لەس���ەر 
وەزارەتی رۆشنبیری و وەرزش و الوان 
پێویس���تە کەگرنگی زیات���ر بەخول و 
دەورەی هاوین���ان بدەن و ئاس���انکاری 
زیاتربکەن بۆ ئەو کچ و ژنانە  بۆئەوەی 
زیاتر رو لەبوارە جیاجیاکان و بوارەکانی 

وەرزش بکەن.
ناحکومیه کانیش،  ناوه نده   و  س���ەنتەر 
لەگەڵ کردن���ەوەی خول���ی خەیاتی و 
دوروم���ان ک���ە زیاتر ئ���ەو کارانە ژنان 
هاوکات  بەماڵ���ەوە،  دەکا  پەیوەس���ت 
پێویستە گرنگی زیاتر بە خولە جیاوازەکان 
بده ن ژنان و کچانیش بخزێنرێنە ناو ئەو 
کارانەی کە لەکۆمەڵگادا تایبەت کراون 
بە پیاوان وەک )شۆفێری، نانەواخانە، 
سەرتاش���خانە  رێس���تورانت و کافێ و 

کافتریا و ... هتد(.
لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە بایەخی زیاتر 
ب���ە پەروەردەی خێزان���ی بدرێت و ئەو 
بۆچونە نێرساالرییەی کە هەیە گۆڕانی 
بەس���ەردا بێ. بۆئەوەی چیتر کچان و 
ژنانی ئێمە نەبنە قوربانی دابونەریت و 
کۆمەڵگایەکی دیموکرات و یەکس���ان و 
ئازاد، بۆ س���ەرجەم چی���ن و توێژەکان 

فەراهەم بکرێت.

◘ پارێزه ر: ژیال تۆفیق

هه مومان بیستومانه  و ره نگه  
كۆكبین له سه ریشی كه  ده وترێت له  
ئاشتی ماڵه وه  بۆ ئاشتی كومه ڵگا، 

یان له خێزانێكی سه ركه وتو بۆ 
كۆمه ڵگایه كی سه ركه وتو، به اڵم 

بونی كێشه  له خێزاندا و چۆنیه تی 
چاره سه ركردنی جێگه ی باسكردنه  

كه  به تێگه یشتن و قسه كردن 
چاره سه ربكرێت نه ك به  توندوتیژی.

توندوتی���ژی خێزانی یه كێكه  له و دیارده  
ه���ه ره  كۆنانه ی كه  له گ���ه ڵ په یدابونی 
یه كه م خێزان له سه ر روی زه وی دروست 
بوه ، ئه م راس���تیه ش له به سه رهاتی دو 
كوڕه ك���ه ی )ئ���اده م( دا ده رده كه ویت، 
كاتیك قابی���ل براكه ی )وات���ا هابیل( 

ده كوژێت.
له زۆرب���ه ی  خێزان���ی  توندوتی���ژی 
كۆمه ڵگاكاندا به  رێ���ژه ی جیاواز بونی 
هه ی���ه ، ته نانه ت له  كۆمه ڵگایه كیش���دا 
رێژه ك���ه  جی���اوازه  ل���ه  جێگای���ه ك بۆ 
جێگایه ك���ی تر. له بابه ت���ی توندوتیژی 
خێزانی دا كاتیش رۆڵی هه یه ، هه ندێك 
حاڵه ت���ی توندوتیژی به پێی كات كه می 
كردوه  ی���ان نه ماوه  به هۆی وش���یاری 
ئه ندامان���ى خێ���زان و كۆمه ڵگا، وه ك: 

ژنبه ژن و گه وره  به بچوك.
به گش���تى هۆكارى توندوتی���ژی كه می 
ئاس���تی وش���یاری تاكه كانی خێزان  و 
الیه ن���ى ئاب���وری و ئاینی���ه ، هه روه ك 
ژینگه ى كۆمه اڵیه تییش رۆڵی هه یه  كه وا 

ده كات هه ندێك كه س توندوتیژ بن.
له كوردس���تان ب���ۆ به ره نگاربون���ه وه ى 
ژماره   یاس���ای  توندوتی���ژی خێزانیی، 
8ی س���اڵی 2011 له الی���ه ن پارله مانى 
كه ل���ه م  ده رك���راوه .  كوردس���تانه وه  
یاس���ایه دا، سنور و جۆر و شێوازه كانى 
توندوتی���ژی و هه روه ه���ا س���زاو باجی 
ئه نجامدانى توندوتیژیی رون كراوه ته وه . 
 ل���ه م وتاره دا، ه���ه وڵ ده ده ین هه ندێك 
بنه ماو خاڵى گرنگى یاس���اكه  بخه ینه رو 

و شیبكه ینه وه .
له  ماده ی یه كه م به شی 3ى یاساكه دا، 
توندوتیژی خێزانى وه ها پێناسه  ده كات 
»توندوتی���ژی خێزان���ی هه موكردارێك 
ی���ان وته ی���ه ك یان هه ڕه ش���ه كردن كه  
له س���ه ر بنچینه ی ج���ۆری كۆمه اڵیه تی 
له چوارچێ���وه ی په یوه ندیه  خێزانیه كان 
له س���ه ربنچینه ی  ن���راوه   كه بنی���ات 
هاوسه رگیری وخزمایه تی تاكو پله  چوار 
و ئه وه ی به یاس���ا خراوه ته  پاڵ خێزان 
كه  ده ش���ێت زی���ان بگه یه نێ���ت له روی 
جه س���ته یی و سێكس���ی و ده رون���ی و 

داماڵینی ماف و ئازادیه كان« .
له  ماده ی دواترى ئه م به ش���ه دا، جۆری 
توندوتیژییه كان به مشێوه یه ى الیخواره وه  

رونكراوه ته وه :

1. زۆرلێكردن له هاوسه رگیریی. 
من���اڵ  و  ژنب���ه ژن  هاوس���ه رگیری   .2

به شودان.
3. به شودان له جیاتی خوێن. 

4. ده ستلێكبه ردانی به زۆ. 
5. پچڕاندنی په یوه ندیی كۆمه اڵیه تی.

6. مێ���رد به زۆر خێزانی خ���ۆی ناچار 
بكات كاری به دڕه وشتی بكات.

7. خه ته نه كردنی مێینه .
8. ناچاركردن���ی تاكه كان���ی خێزان بۆ 
وازهێنان له  فه رمانبه رێتی یا به ناچاری 

واز له كاره كه ی بێنێت .
9. ناچاركردن���ی من���اڵ ب���ۆ كاركردن 

وسواڵكردن و وازهێنان له خوێندن.
10. خۆكوشتن له  ئه نجامی توندوتیژی 

خێزانی. 
11. له بارب���ردن له  ئه نجامی توندوتیژی 

خێزانی. 
12. لێدانی تاكه كانی خێزان ومناڵه كان 

به هه ر بیانویه ك بێت.
13. س���وكایه تی ك���ردن و جنێودان و 
جنێ���ودان به كه س���وكار و نیش���اندانی 
وئازاردان���ی  س���ه یركردنی  به ك���ه م 
ده رونی  پاڵه په س���تۆی  وئه نجامدان���ی 
له س���ه رى و پێش���ێلكردنی مافه كانی و 

به زۆر سه رجێیكردنی هاوسه ر. 
ئه م جۆرانه ى توندوتیژیی كه باسكراون، 
جگه  له وه ى كه س���ى قوربانى ده توانێت 
سكااڵیان له باره وه  تۆمار بكات، هاوكات 
یاس���اكه  رێگه ش���ى داوه  كه  كه س���انى 
دیكه ش به  هه واڵ���دان به  دادگا یان به  
داواكاری گش���تى و پۆلی���س، له  بونى 
دۆسیه و حاڵه تى توندوتیژی ئاگاداریان 
كه سانه ش���ى  ئه و  ه���ه روه ك  بكاته وه ، 
كه له بوارى ته ندروس���تى و پ���ه روه رده  
و بنك���ه  فه رمی���ه كان فه رمانب���ه رن و 
له كات���ى  به هه مانش���ێوه   كارده ك���ه ن، 
توندوتیژی،  حاڵه تێك���ى  به دیكردن���ى 
ده توان���ن دادگاو پۆلی���س و داواكاری 

گشتیی ئاگادار بكه نه وه .
له روى رێكاری دادگاییكردنیشه وه ، وه ك 
یاس���اكه  ئاماژه ى پێ���داوه ، دادگایه كى 
تایبه تمه ند بۆ دۆس���یه كانى توندوتیژی 
یاس���ای  به پێ���ی  پێكدێ���ت  خێزان���ى 
ده سه اڵتى دادوه رى هه رێمى كوردستان، 
ژماره  37، ساڵی 2007، كارى دادگاكه  
بریتیی���ه  له دادبینیكردن���ى س���ه رجه م 
خانه ى  كه ده چن���ه   دۆس���یه یانه ى  ئه و 
توندوتیژیی خێزانییه وه  وه ك له خاڵه كانى 
ه���ه روه ك  رونكراوه ت���ه وه .  س���ه ره وه  
دانیشتنه كانى دادگاكه  به شێوه ى نهێنى 
به ڕێوه ده چێ���ت. بۆ كارى لێكۆڵینه وه ى 
دادییش له  دۆسیه كانى توندوتیژی، ئه وا 
وه زاره ت���ى ناوخ���ۆ به ڕێوه به رایه تیه كى 
تایبه ت ب���ه م بواره  ده كات���ه وه ، كارى 
به ڕێوه به رایه تیه ك���ه  هاوش���ێوه ى دادگا 
تایبه تمه نده كه ، بریتییه  له  به دواداچون 
و لێكۆڵینه وه  له  كه یسه كانى توندوتیژی 

له ژێر فه رمان و ئاگاداریی دادوه ر دا.

گیروگرفتەکانیژنانلهگهرمیاندا

خوێندنهوهیهکبۆ
یاسایبهرهنگاربونهوهیتوندوتیژیخێزانی

یاساى ژماره  8ى ساڵی 2011ى تایبه ت 
به  به ره نگاربون���ه وه ى توندوتیژی، هه ر 
به ته نی���ا دادگاو وه زاره ت���ى ناوخ���ۆی 
به رپرس���یارێتى  به رده م  نه خس���توه ته  
كه یس���ه كانى  له گ���ه ڵ  مامه ڵه ك���ردن 
توندوتیژی، به ڵك���و هه ندێك وه زاره تی 
ب���ۆ  ده ستنیش���انكردوه   دیكه ش���ى 
مامه ڵه ك���ردن له گه ڵ ئه و دۆس���یه یانه ، 
حاڵه ته كانى  قوربانیه كان���ى  به تایبه تى 
وه زاره ت���ی  بۆنمون���ه   توندوتی���ژی. 
كاروكاروب���اری كۆمه اڵیه ت���ی ده بێ���ت 
قوربانیانی  حه وانه وه ی  س���ه نته ره كانی 
توندوتیژی خێزانی ئاماده  بكات، هه روه ها 
هه ندێك���ى تر ل���ه  قوربانی���ه كان تۆڕی 
پاراستنی كۆمه اڵیه تی ده یانگرێته وه  كه  
ئه و ده زگایه ش هه ر س���ه ر به  وه زاره تى 
كار و كاروب���ارى كۆمه اڵیه تیی���ه . ئه مه  
جگه ل���ه وه ى ك���ه  ده بێ���ت وه زاره ت���ی 
ته ندروس���تی ب���ه  هه ماهه نگ���ی له گه ڵ 
وه زاره تی كار و كاروباری كۆمه اڵیه تی، 
چاودیری ته ندروستی شیاندنه وه  »أعاده  
توندوتیژی  زه ره رمه ن���دی  تأهی���ل«ى 

خێزانی بكات .
له ب���اره ى س���زادانى كه س���انێكه وه  كه  
له دادگا تاوانبار ده رده چن به ئه نجامدانى 
توندوتی���ژی خێزانى، ئه وا یاس���اكه  به  
توندوتیژی  ده ڵێت: »هه ركه سێك  ده ق 
خێزانی ئه نجام بدات سزاده درێت به گرتن 
له ش���ه ش مانگ كه مت���ر نه بێت و له  3 
ساڵ زیاتر نه بێت و به  بژاردن )غرامه ( 
ل���ه  یه ك ملیۆن دین���ار كه متر نه بێت و 
له  پێنج ملیۆن دینار زیاتر نه بێت، یان 

به یه كیك له و دو سزایه «.
جگه  له  سزادانیش، یاساكه  بوارێكى بۆ 
هێشتوه ته وه ،  ئاشته وایی  ئاشتبونه وه و 
به ش���ێوه یه ك دادگا الیه نه كانی س���كااڵ 
ئاشتبونه وه ی  ده كرێت  كێش���انه ی  له و 
تێدا بكرێت ره وانه ی لیژنه یه ك بكات كه  
پێكده هێنرێن له شاره زایان و تایبه تمه ندان 
ئاش���تبونه وه ی  و  بۆچاككردن���ه وه و 
نێوانیان، پێش ره وانه كردنی كێش���ه كه  
بۆ دادگای تایبه تمه ند، به مه رجێك ئه م 
هه ن���گاوه  كارنه كاته  س���ه ر رێكاره كانی 

پاراستن كه  له م یاسایه دا هاتوه .

پێویستە ژنان 
بخزێنرێنە ناو ئەو 
کارانەی کە تایبەت 

کراون بە پیاوان

توندوتیژی 
خێزانی له زۆربه ی 
كۆمه ڵگاكاندا به  

رێژه ی جیاواز بونی 
هه یه
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◘ نه وژین، سۆزان خه لیل

له میانه ى ئه م دیداره دا، د. کاوە 
محەمه د مەولود، پزیشکی راهێنراو 

و شارەزا لە نەشتەرگەری و 
نەخۆشیەکانی چاو، باسله دیارترین 
كێشه  و نه خۆشیه كانى په یوه ندیدار 

به  چاو ده كات و له و روه وه  رێنمایی و 
تێبینیی پێویست ده خاته  رو.

* ئایا تیشکی خۆر هۆکارە بۆ دابەزینی 
چاو؟

بەڵێ تیشکێک هەیە لەگەڵ تیشکی تر 
کەناسراوه  بە تیشکی سەرو وەنەوشەیی 
ئەو تیش���کە زەرەر ئ���ەدات لە )چاو، 
ئاوێنەی چ���او و گلێنەی چاو( زۆربەی 
جاریش ت���ۆڕی چاو دەگرێتەوە ئەمەش 
ئەبێتە ه���ۆکاری دابەزینی چاو چەندین 
کێشەمان بۆ دروست ئەبێت و چەندین 
نەخۆش���ی هەیە کە لە تەمەنی پیریدا 

دەردەکەوێت .
 * ئایا بەزی���اد دابەزینی چاو دەبێتە 
ه���ۆی کوێربون یان هیچ حاڵەتێکی لەو 

شێوەیە روی داوە؟
دابەزینی چاو دو ج���ۆری هەیە یاخود 
نەخۆشیە یاخود الیەنێکی فیسیۆلۆجیە، 
ئەگ���ەر نەخۆش���ی بێ���ت ئەبێتە هۆی 
کوێربون���ی چاو و ئەگور فیس���یۆلۆجی 
بێت ئەبێت���ە هۆی ڕوتانەوەی س���ەر، 
نەخۆش���یەکمان هەی���ە پێ���ی ئەڵێین 
هۆی  ئەبێتە  ئه م���ه ش  »دەردەڕێوی« 
روتانەوەی سەر ئەوەش هەر ڕوتانەوەیە 
چاویش بەو ش���ێوەیە وای���ە، هەندێک 
نەخۆشیمان هەیە وەک گلێنەی قۆقزی 
هەڵئاوس���انی  و  چ���او  و سس���تبونی 
س���ەنتەری بینینی چاو و یاخود ئاوی 
سپی  ئەگەر ئەم نەخۆشیانە چارەسەر 

نەکرێت ئەبێتە هۆی کوێربونی چاو .
* ئایا پێویس���تە چی بکەین بۆ ئەوەی 
چاومان بە پارێزراوی بمێنێتەوەو توشی 

دابەزینی چاو نەبێت؟
هۆکار زۆرە ب���ۆ ئەوەی خۆت بپارێزێ، 
ب���ەاڵم گرنگترین هۆکارەکان ئەوەیە کە 

◘ نه وژین

ئایاده زانیت ژنان سێ ئه وه نده ى 
توشبون به  شێرپه نجه ى مه مك، زیاتر 
روبه ڕوى مردن به هۆی نه خۆشی دڵ 

ده بنه وه ؟
به پێی توێژینه وه وه  زانستیه كان، 

رێژه ى توشبونى ژنان به نه خۆشیه كانى 
دڵ به شێوازه  جیاوازه كانییه وه ، زیاتره  

له زۆر نه خۆشی دیكه ، به تایبه تى 
ژنان پاش پێنانه  ناو قۆناغی پچڕانى 

سوڕى مانگانه یان، زیاتر روبه ڕوى ئه م 
نه خۆشیی و حاڵه ته  ده بنه وه .

لێ���ره دا چه ند زانیارییه كى پێویس���ت و 
گرنگ ده خه ینه  رو، كه  ژنان له رێگه یانه وه  
ده توانن به ر به  مه ترسیه كانى نه خۆشیی 

دڵ بگرن.

1. پشكنین بۆ كۆلیسترۆڵ و فشاری 
خوێنت بكه 

ئه گه ر ته مه نت له سه روى 40 ساڵه وه یه ، 
ئه وا راوێژ له گه ڵ پزیش���كه كه ت دا بكه  
بۆ ئه نجامدانى پش���كنینی پزیش���كیی 
له ب���اره ى ئ���ه وه ى تاچه ند مه ترس���یی 
نه خۆشیه كانى دڵت له سه ره ، به تایبه تى 
گرنگه  پش���كنینی بۆ فش���اری خوێنت 
و هه روه ها رێژه ى كۆلیس���ترۆڵى خوێن 
)واتا چه وری زیانبه خش���ى ناو خوێن( 

بكه یت.
ئه گ���ه ر رێ���ژه ى فش���اری خوێنت یان 
كۆلیس���ترۆڵی خوێن���ت زی���اد ب���و له  
رێ���ژه  ئاس���اییه كه ، ئه وا مه ترس���ییت 
له س���ه ر دروس���ت ده كات بۆ توشبونى 
نه خۆش���یه كانى دڵ، ئه مه ش به  راوێژی 
پزیشك پێویس���ت به  چه ند هه نگاوێك 

پزیشکێکیچاو:ژنانیگهرمیانزیاترلهپیاوانسهردانماندهکهن

خواردنی تەندروس���ت بخۆی���ت و دور 
بکەویتەوە لە تیشکی راستەوخۆی سەر و 

کەمکردنەوەی ئامێرە ئەلیکترۆنیەکان.
* ئایا بەکارهێنانی چاویلکه  هۆکارە بۆ 
پاراستنی چاو و ئایا بە چاویلکه  کردن 

چاو توشی دابەزین دەبێت؟
هیچ  تەندروس���تی  چاویلکەی  نەخێ���ر 
زیانێک���ی نیەو باش���ترە، بەاڵم کزبونی 
چاو ڕاناگرێت، به ڵکو باش پێی ئەبینێت 
ئەگەر ئ���ەو چاویلکەی ب���ۆی دانرابێت 
فلتەری تێبخرێت باشترە و چاوی زیاتر 

ئەپارێزێت.
* زۆر س���ەیرکردنی شاش���ه ی ئامێرە 
ئەلیکترۆنی���ەکان دەبێتە هۆی دابەزینی 

چاو؟
ئەمە بابەتێکە لەژێ���ر لێکۆڵینەوەدایە، 
بەاڵم وەک���و ئ���ەوەی بینیومانە بەڵێ 
ه���ۆکارە بۆ دابەزینی چاو بەتایبەتی لە 

گەنجان دا.
* ئایا س���ەیرکردنی شاش���ه ی ئامێرە 
ئەلیکترۆنی���ەکان لەش���وێنی روناک بۆ 
ش���وێنی تاریک جیاوازی هەیە بۆ زیاد 

دابەزینی چاو؟
بەڵ���ێ، ئ���ەوەش ئەبێت ئەو کەس���ەی 
به کاری ئەهێنێت ئەبێت نیو مەتر بۆ 30 
سانتیم لێی دوربێت و ئەبێت لە شوێنی 
رون���اک بێت و ب���ۆ ماوەیەکی کەمبێت 
بەالی کەمەوەپ���اش 10 خوله ک ئەبێت 
ئیسراحەت بە چاویبدات و سەیری دور 

ده كات كه  بینه ى.

2. وه رزشكردنى به رده وام
له ك���ۆی چ���وار ژن، ته نه���ا یه كێكیان 
وه رزش ئه نجام ده دات ب���ۆ دوربون له  
توش���بون به  نه خۆش���یه كانى دڵ، كه  

ئه مه ش مه ترسیداره .
بۆی���ه  هه وڵبده  ب���ه  به رده وامى و رێكی 
وه رزش بكه ی���ت، به تایبه ت���ى ه���ه ردو 

وه رزشی: مه له وانى و رێكردن.

پێویسته  له س���ه ر هه مو ژنێك، هه فتانه  
150 خول���ه ك )دو كاتژمێ���ر و نی���و(، 
به الی كه م���ه وه  وه رزش ئه نجام بدات، 
وه كو:  وه رزشی )ئایرۆبیك(  به تایبه تى 

رێكردنى خێراو و لێخوڕینی پاسكیل.

3. كێشت دابه زێنه 
له كۆی هه ر 10 ژنێك، 6 دانه یان كێشان 
زیاده  یاخود قه ڵه ون، ئه مه ش واده كات 
ئه م زۆر كێشییه ، فشار بخاته  سه ر دڵت، 

به مهۆیه شه وه  زۆرتر روبه ڕوى كێشه كانى 
په یوه ندیدار به  دڵ ده بیته وه ، له وێنه ى 
زیادبونى فشاری خوێن و به رزبونه وه ى 
رێژه ى كۆڵیس���ترۆڵ، ك���ه  ئه م دوه ش 
ئه گه رى توشبونت به  نه خۆشیه كانى دڵ 

زیاتر ده كه ن.

4. خواردنت بگۆڕه 
ه���ه وڵ ب���ده  گۆڕانكاریی له  ش���ێوازى 
خواردنت دا بكه یت و پشت به و خۆراكانه  

ببه س���تیت كه  ته ندروس���تن، به تایبه ت 
هه وڵی كه مكردن���ه وه ى خواردنى خوێ 
بده ، به ش���ێوه یه ك ل���ه  رۆژێك دا له  6 

گرام زیاتر نه خۆیت.
خواردنه   خ���وێ،  كه مكردنه وه ى  له پاڵ 
چه وره كان و چه وریی به گش���تى، كه م 
بكه ره وه ، چونكه  ئه ویش هاوشانى خوێ 
مه ترس���یداره و له هۆكاره  سه ره كیه كانى 

توشبونه  به  نه خۆشیه كانى دڵ.

5. ماندو بونى كه مبكه ره وه 
به پێ���ی توێژینه وه یه كى زانس���تى، زۆر 
مان���دو ب���ون هۆكارێك���ى كاریگه ره  بۆ 
توشبون به  نه خۆش���یه كانى دڵ. بۆیه  
ئه گ���ه ر پێتوای���ه  زۆر ماندویت یان زۆر 
مان���دو ده بیت، ئه وا پێویس���ته  پش���و 
بده یت و خۆت فێریی ئه وه  بكه یت چۆن 

پشو وه ربگریت.
رێگاكانى پشو وه رگرتن و كه مكردنه وه ى 
ماندوێتى زۆرن، به اڵم بۆ دڵنیایی زیاتر، 
ده توانى راوێژ به  پزیش���كێكى پس���پۆڕ 

بكه یت.

کەم خەوتن زیانی 
بۆ چاو هەیە و 

کێشەی بۆ دروست 
دەکات 

رێژه ى توشبونى 
ژنان به نه خۆشى 
دڵ، زیاتره  له زۆر 

نه خۆشی دیكه

نهخۆشییدڵ...نهخۆشیهمهترسیدارهكهىژنان

بکات و س���ەیری ئەم���او ئەوالی خۆی 
بکات، ئەگ���ەر ش���وێنەکە تاریک بێت 

زیانی بۆ چاو هەیە .
* ئای���ا هیچ ش���تیک هەی���ە ڕۆژانە بە 
شێوەیەکی پێویس���ت بتوانیت بەکاری 
بهێنێ���ت بۆ ئەوەی چاومان بە باش���ی 

بمێنێتەوە؟
رۆژانە خواردنی تەندروست و خۆپاراستن 
لە تیشکی سەرو وەنەوشەیی، باشترین 

رێوشوێنن بۆ پاراستنی چاو.
* ئایا تێپەڕ بون���ی تەمەن هۆکارە بۆ 

دابەزینی چاو؟
بەڵێ بەهۆی تەمەنەوە چەندین کێشەمان 
بۆ دروس���ت ئەبێت وەک ئاوی سپی و 
سس���تبونی دەماری چاو و سس���تبونی 

تۆڕی چاو.
* ئەو ش���تانە چین ک���ە خۆمانی لێ 
بەدور بگری���ن بۆ ئ���ەوەی چاومان بە 

باشی بمێنێتەوە؟
خواردن���ی تەندروس���ت، ب���ۆ نمون���ە:  
بادەمەکان و هەروەها میوەکان بەگشتی 
لەگەڵ ئەوەش���دا ش���لیک و خەس ئەم 
خواردنان���ە هەموی بەس���ودە بۆ چاو، 
وەرزش و باش خەوتن ئه مانه ش رۆڵیان 

هه یه ، هه روه ه���ا تابتوانین خۆمان دور 
بگرین لە تیشکی راستەوخۆی خۆر.

* زۆر خەوتن هیچ کاریگەری لەس���ەر 
چاو هەیە؟

زۆر خەوت���ن هیچ زیانێک���ی نیە، بەاڵم 
کەم خەوتن زیانی هەیە و کێش���ەت بۆ 

دروست دەکات.
* ئەگەر ب���ۆ ماوەیەکی زۆر لە ماڵەوه  
بین هیچ تیشکی خۆر بەرمان نەکەوێت 

تا چەند زیانی هەیە؟
ئەگەر ب���ۆ ماوەیەکی زۆر ل���ە ماڵەوە 
بیت کێش���ەت بۆ دروست ئەکات وەکو 
کەمبونی رێژەی ڤیتامین )D(، وەک لە 
ئەو  بۆمان دەرکەوتوە  لێکۆڵینەوەکاندا 
منااڵنەی چاویان ک���زە رێژەی ڤیتامین 

)D( یان کەمە.
* ئایا دابەزین���ی چاو بە پلەی یەکەم 
لە چ ئاس���تی تەمەنێکدا رودەدات؟ یان 

پەیوەندی بە ئاستی تەمەنەوە هەیە؟
پەیوەندی بە ئاس���تی تەمەنەوە نییە، 
ب���ەاڵم بەپێ���ی تەمەن���ەکان دابەزینی 
چاومان هەیە لە مناڵدا ئەس���تیگماتیز 
لە گەنجدا نه قسمان زۆر هەیە واتە دور 
بینین لە بەتەمەنەکانیشدا کەم بینینمان 

هەیە، واتا شێوازەکەی دەگۆڕێت چونکە 
تایبەت نیە بە تەمەنەوە.

* ئایا خێل بونی چاو هیچ چارەسەرێکی 
هەی���ە ی���ان ب���ە چاویلکه  چارەس���ەر 

ئەکرێت؟
خێل بونی چ���او هۆکاری زۆرە هەندێک 
جۆر هەیە چاوی کزە ئاس���تی بینینی 
کەمە ئەمەیان چاویلکەی بۆ بکرێت باش 
ئەبینێت، بەاڵم هەندێکی خوار کەوتە بۆ 
ناوەوە چوە بۆ دەرەوە چوە ئەوکاتە بە 

نەشتەرگەری چاک ئەبێت.
* ئێوه  رۆژانه  زیاتر ئافرەتان سەردان 

دەکەن یاخود پیاوان؟
زیات���ر ئافرەتان س���ه ردان دەکەن، بە 
حوکمی ئ���ەوەی ئافرەتان زیاتر گرنگی 

بە خۆیان دەدەن.
* ئامۆژگاری���ت چیە ب���ۆ ئافرەتان بۆ 
ئه وانه ی  به تایبه ت  چاویان  پاراس���تنی 

کێشه یان له  چاویان دا هه یه ؟
ئامۆژگاری���م ئەوەیە ک���ه  له کاتی بونی 
هه ر کێش���ه یه کدا ئافرەتان نابێت گوێی 
پێن���ه ده ن، به ڵک���و ده بێت ب���ه  زویی 
سەردانی پزیشک بکەن، چونکە ئەگەر 
سەردان نەکەن بۆ خۆیان زیانی هەیە.
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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

◘ ئاسیا حسێن

کچناسیی، بریتیە لە بوارێکی 
ئەکادیمی بۆ شیکردنەوەی هەمو ئەو 

باسانەی پەیوەندییان بە کچەوە هەیە. 
زانیارییەکانی ئەم بوارە راستەوخۆ لە 
جیهانبینی و فیکر و هۆشی کچانەوە 
وەردەگیرێن و دواتر بەوردی شیکار 
دەکرێن لەالیەن کەسانی پسپۆڕەوە. 
ئەم بوارە بە شێوەیەکی رەسمی لە 

دوای ساڵی 1990 دەرکەوت، سەرەتا 
بەشێک بو لە بواری ژنناسی.

 
پسپۆرانی بواری کچناسیی تەنها تەمەنی 
هەرزەکاری و الوێتی ناخەنە بەر باس و 
لێکۆڵینەوە، بەڵکو سەرنجی ئەو الیەنە 
کۆمەاڵیەت���ی و کلتورییان���ەش دەدەن 
ک���ە کاریگەرییان هەیە لەس���ەر کچان.  
توێژەرەکانی بواری کچناس���یی سەرەتا 
لە چەند بوارێکی تریشدا توێژینەوەیان 
بوارەکانی:)کۆمەڵناسی،  وەکو  کردوه، 
دەرونناسی، پەروەردە، مێژو، ئەدەبیات 
و بوارەکان���ی تایبەت ب���ە پەیوەندییە 

کۆمەاڵیەتیەکان(. 
هەروەها راستەوخۆ لەگەل خودی کچاندا 
کار دەکەن بۆ کۆکردنه وه و دەستکەوتنی 
زانیاری و داتا لەسەر بارودۆخی ژیانیان 
و کاریگەریی کۆمەڵگا لەس���ەر ئەوان، 
یاخ���ود کاریگەریی ئ���ەوان لە کۆمەڵگا 

دا.
ئەم بوارە لەدوای س���اڵی 1990ەوە بە 
گشتی پەرەی پێدرا و گەشەی سەند لە 
ئەنجامی زیادبونی گفتوگۆ و توێژینەوە 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

هەموومان هاورێ و هاوپیشەو دۆست و 
کەسانێکمان لە دەورووبەردا هەیە ، کە 

مۆده ی رۆژ یان دوا مۆدیلى پۆشاک 
دەپۆشن، بە دڵنیایەوە هەمومان ئەو 
پرسیارەمان ال دروست ده بێت: ئایا 
راز ونهێنی جوان پۆشی ئه م دەستە 
کەسانە چییە؟ یان نهێنی ڕوخسارە 

سەرنجڕاکێشەكانیان چییە؟

دیارە ئەم دەستە کەسە جوان پۆشانە 
کۆمەڵێ���ک نەریتی تایب���ەت بە خۆیان 
هەیە،  بە دڵنیای���ەوە ئەم نەریتانەش 

هۆکاری جوان پۆشییانه .
لە رێگەی ئ���ەم ڕاپۆرتەوە ئاش���ناتان 

ده كه ین به و نه ریت و نهێنییانه .
1. بە قیاس و ئه ندازەی خۆیان پۆشاک 

ده پۆشن 
یەکێک لە گرنگتری���ن بنه ماكانى جوان 
پۆش���ی کە زۆرێك لە شارەزایانی جوان 
پۆش���ی ئاماژەیان پێکردوە ، پۆشینی 
پۆشاکە بە ئەندازە و قیاسی کەسەکان 

خۆیان.
ئه م ده ستە کەسە جوان پۆشانە هەمیشە 
بە ئەندازەو قیاس���ی خۆیان پۆش���اک 
ده پۆش���ن، دیارە پۆشاکی شل و شۆڵ 
یان زۆر تەس���ک هەرگیز بەو شیوازەی 
کە مەبەس���تانە کەش���خەتان ناكات و 

شێوازێکی جوانتان پێ نابەخشێت.
2. ده زانن چیان ده وێت

یەکێک لە هەڵە باوەکانی خانمان ئەوەیە 
کە بە تەئکیدی نازانن چییان دەوێت و 

»کچناسی« ... 
بوارێکی نوێ بۆ ئاشنابون به  کێشه کانی کچان 

بەدوای چییەوەن! ل���ە ئەنجامدا جۆرە 
هەڵده بژێرن  و جوانکارییەک  پۆشاکێک 

هیچ تەنسیقێكیان له نێواندا نییه .
بەش���ێوەیه کی  ج���وان پۆش  خانمانی 
گش���تی لەس���ەریەک ش���ێواز پۆشاک 
رێكده خ���ه ن و دڵنیان کە ش���ێوه یه كى 

جوانیان پێ ده بەخشێت .

3. هەمیشە ش���ێوازی تایبەتی خۆیان 
هەیە 

هەوڵبدەن هەمیشە بە متمانە بەخۆبونی  
تەواوەوە ش���ێواز و ستایلی جلوبه رگى 
تایبەت���ی خۆتان دابڕێ���ژن، هیچ کات 
ب���ەدوای تەقلیدکردن���ەوەی کەس���انی 

دەوروبەرتان مەبن.

4. پۆش���اكه كانیان لە گەڵ کەشوهەوا 
ده گونجێنن 

ئەو پۆش���اکەی کە دەیپۆش���ن، ده بێت 
لەگ���ەڵ كه ش���وهەوا گونج���او بێت، بۆ 
ئه وه ى لەبەر دیدی کەسانی دەوروبەرتان 
نه بنه  مای���ه  گاڵتەجاڕیی، ئه مە یەکێکە 
ل���ە  بنه ماكان���ى جوان پۆش���ی، لەو 
روەوه  هەرگی���ز ل���ە هاوینان���دا جل���ی 
ئه س���تورو خوریی و نایلۆنیی مەپۆشن، 
به پێچه وانه ش���ه وه  لە زستان دا بەدوای 
جل���ی درێژ و تەنک���ەوە مەبن، چونکە 
گاڵتەجاڕانە دەرئەک���ەون، بۆیە بەپێی 
کات و وەرزەکان بپۆش���ن ب���ۆ ئەوەی 

شیک دەرکەون.
5. دەزانن چ کاتێک پێاڵوی پاژنە به رز 

له پێده كه ن
هەڵبژاردن���ی پێ���اڵوی پاژنەب���ه رز یان 
جوت���ێ کال���ە تایبەتمەندێت���ی هەیە و 

بەستراوەتەوە به  كات و شوێنه وه .
دیارە لەپ���ێ کردنی پێاڵوی پاژنە به رز 
ب���ۆ ش���وێنی کار و هەڵبژاردنی جوتێ  
کالە ب���ۆ ئاهەنگ و دەرچونی تایبەتی، 

شتێکی جوان نابێت.
6. کاتێکی ب���اش بە خۆیان دەدەن بۆ 

ئامادەكردن
لە کات���ی خۆ ئامادەکردن بۆ ئاهه نگ و 
دەرچون و یان هەر بۆنەیەکی تایبەتی، 
یەک رۆژ پێشتر جلی گونجاو و تایبەت 

بۆ ئه و بۆنه یه  ئاماده  ده كه ن.
ب���ەم کارەش دوور ده بێت لە دڵه راوكێ 
و ش���ڵەژان و ئارامی���ی ت���ەواوی پ���ێ 
ده بەخش���ێت و لە کاتی گونجاو ئامادە 

دەبێت.

نهێنییە شاراوەکانی خانمانی جوان پۆش چییە ؟!

لەس���ەر بەش���داری پێکردنی کچان لە 
بوارە زانس���تیەکانی وەک���و بیرکاری و 
تەکنەلۆژیا.  پێش ئەمەش ئەم باس���ە 
جێی س���ەرنجی توێژەرانی  بزوتنەوەی 
فێمێنیس���تی بوە، لەس���ااڵنی 1970دا 
ئەوەیان خستەڕو کە جیاوازییەکی زۆر 
هەیە لەنێوان س���ود وەرگرتن لە تونای 
کچان و کوڕان لە بوارە زانس���تییەکان 

دا.
 Angel McRobbie, Meda
 Chesney - Lind, Christine
Griffin بەش���ێک بون لەو توێژەرانەی 
س���ەرنجی کەمی باس و لێکۆڵینەوەیان 
دەدا لەس���ەر کچ و بواری کچناس���یی. 
لەس���ەرەتای س���اڵی 1990دا، زانکۆی 
Harvard پرۆژەیەک���ی راگەیان���د بۆ 
لێکۆڵین���ەوە لە )ب���اری دەرونی کچان 
ل���ە کۆمەڵگادا(.  و پەیوەندیەکانی���ان 
ل���ەم پرۆژەیەدا ئ���ەوە خرایە بەر باس 
کە کچان���ی الو هەس���ت و بیرکردنەوە 

دەش���ارنەوە  خۆیان  راس���تەقینەکانی 
لە م���اوەی پەیوەندیەکانیاندا. بەمەش 
رادێن لەسەر شاردنەوەی هەستەکانیان 

تا کۆتایی تەمەن. 
پاشان یەکێتی ژنانی زانکۆکانی ئەمریکا 
س���ەبارەت  باڵوک���ردەوە  راپۆرتێک���ی 
بە: )کاریگ���ەری ئەزمون���ە دەرونی و 
کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر کچان(، ئەمەش 
بو بە یەکەمی���ن راپۆرتی نێو دەوڵەتی 
بۆ دروس���تکردنی پەیوەن���دی لە نێوان 
دەرونی کچان و ئەزمونەکانیان لەماوەی  
خوێندن���ی قوتابخان���ەدا.  دواب���ەدوای 
ئەمان���ە چەند راپ���ۆرت ولێکۆڵینەوە و 
توێژینەوەیەکی پچڕ پچڕ، لەسەر بواری 
کچناس���یی ئەنجام���درا و ل���ە کوتاییدا 
لە س���اڵی 1990، بواری کچناس���یی بە 
شێوەیەکی رەسمی راگەیەنرا و پسپۆڕان 
لێکۆڵینەوەکانیان س���ەبارەت بە کچان 

چڕ تر کردەوە.
گەشەسه ندنی کچناسیی وه کو بوارێکی 

تایب���ه ت و جیاواز، ه���اوکات بو لەگەڵ 
گەشەکردنی چەند بوارێکی تری تایبەت 
ب���ە کچان، وەک���و: بەش���داری کردنی 
کچان ل���ە راگەیاندنەکاندا یان لە بواری 
فاشیۆن، هاوکاتیش بو لەگەڵ گەشەی 
بزوتن���ەوەی فێمێنیس���تی و کێش���ەی 

رەگەزەکان. 
لە ساڵی 2001دا،  چەند توێژەرێکی وەکو 
 Claudia MItchell , Jacqueline
 Reid-Walsh,  Jackie Mitchell,
Jack Krik، توانیان بە سەرکەوتویی 
بوارێکی تایبەت ب���ە کچان بکەنەوە بە 
ن���اوی: )داواکاری���ی و داهاتوی کچی 
مۆدێرنە(. پاشان گۆڤارێکیان دامەزراند 
بەناوی  )کچناسیی، گۆڤارێکی تایبەت 

بە کچان(.
س���ەرهەڵدان و گەشەس���ەندنی بواری 
کچناس���یی توانی پێناس���ەی کچ بکات 
وەکو بەش���ێکی کاریگ���ەر لە کۆمەڵگا، 
جیاواز لە ژنان، چونکە جیاوازی بەرچاو 

هەیە لە نێوان ئ���ەو دو گروپە لە روی 
کۆمەاڵیەتی و دەرونییەوە.

لە ماوەی سەرهەڵدان و گەشەسەندنیدا، 
ب���واری کچناس���یی لەالی���ەن چەن���د 
توێژەرێکەوە رەخنەی لێگیراوە، بۆنمونە 
رەخنەی ئەوەی کە کێشه و ئاڵۆزییەکانی 
کچان بەردەوام لە گۆڕاندان بۆیە دەبێت 
رۆژ ب���ە رۆژ دات���ا و زانیاریەکانی ئەو 
بوارە نوێبکرێنەوە یان رەخنەی ئەوەی 
کە ئەو بەشە تەنها گرنگی بە کچەکانی 
رۆژئ���اوا دەدات و کچێک لە بەش���ێکی 
تری جیهانەوە ناتوانێت لێی تێ بگات و 

ئومێدێکی پێی هەبێت.
لەگ���ەڵ ئەمەش���دا بوارەکە ب���ەردەوام 
لەگەشەس���ەندن دای���ە و توانیویەت���ی 
چەندین گروپ و بزوتنەوەی تایبەت بە 
کچان بنی���ات بنێت و پەرەیان پێبدات، 
ئەو  رونکردن���ەوەی هەمو  بەئامانج���ی 
بوارانەی پەیوەندییان بە الیەنی دەرونی 

و کۆمەاڵیەتی کچانەوە هەیە.



کچه  هونه رمه ندێکی کفری 
خه ونی بون به  ئه ستێره ی هه یه 

◘ نهوژین،ئهحمهدحهمید

ژینۆگهنجێكىدانشتوىقهزاییكفرییه
ودهیهوێتئهوخهونهىلهمناڵیهوه
ههیهتىبهدییبێنێتوببێتهیهكێك

لهئهستێرهكانىهونهرىشانۆو
نواندن.

ژینۆ،نۆزدهبههارىتهمهنىبهرێكردوه
ولهمناڵیهوهخولیایكارىنواندن

بوهوتائێستاشبهردهوامه.

ژینۆس���هرتیپ،خوێن���دكارىقۆناغى
چوارهمىبهش���ىشانۆیهلهپهیمانگای
هون���هرهجوانهكانىكفری،تائێس���تا
ش���انۆى كارى چهندی���ن بهش���دارى
كردوهدواینكاریش���ىبهشدریكردنهله

درامایهكدا.
ئ���هولهب���ارهىه���ۆكارىههڵبژاردنى
بهشىشانۆوخولیایبۆكارىهونهرى
دهڵێ���ت:»ههرلهمنداڵی���هوهخولیام
كارىنواندنبوهوس���هرهراییئهوهى
لهپۆلین���ۆىبنهرتىنم���رهىبهرزم
بهدهستهێنابهاڵمهونهرهجوانهكانو
خولیاكهمبهگرنگترزانىولهوێدرێژهم

بهخوێندندا.«
س���هربارىههبونىئاستهنگلهبهردهم
كارهكهی���داوهكخ���ۆىدهڵێتكۆَڵى
نهداوهوبهردهوام���هلهبهرزكردنهوهى
تواناكانىوئهنجامدانىنمایشهكانى.

ژینۆب���اسلهوهدهكات:»تائێس���تا
بهش���دارىپێنجكارىش���انۆیمكردوه
ك���هدواینكارىش���انۆیمش���انۆیهكى
مۆنۆدراماب���ولهرۆژىجیهانىش���انۆ
نمایش���مكرد،ئهوكارهشلهنواندنو

دهرهێنانىخۆمبو.«
ئهوكهبهگهشبینیهكىزۆرهوهقسهىبۆ
نهوژیندهكردوباسىسهركهوتنهكانى

خۆىدهك���ردئاماژهىب���هوهشكرد:
»كهدهمهوێتئهوماوهیهىلهخوێندن
ماومهپلهىیهكهمبهدهستبهێنموهكو

سااڵنىپێشوم.«
درامایی»س���هراب«ئهودرامایهیهكه
ژین���ۆرێگایهك���ىدورىب���ۆدهبرێتا
وهكوبهشدارىتێدابكاتورۆڵىتێدا

ببینێت.
لهنێودراماییسهرابداكهباسىكێشه
رۆڵى ژین���ۆ دهكات كۆمهاڵیهتی���هكان
كچێ���كدهبینێتكهكورێكخۆش���ى
دهوێتوبههۆىئهوهىناگونجێنژینۆ
رۆژیهاوسهرگیریاندوادهخاتتاوهكو

لهكۆتاییداجیادهبنهوه.«
دراماكهلهسلێمانىكارىدهرهێنانىبۆ
كراوهووێنهگرتنىتهواوبوهوئێس���تا
كارىمۆنتاژىب���ۆدهكرێتوبهمزوانه

باڵودهبێتهوه.
ئ���هوكهئومێدێكىزۆرلهقس���هكانیدا
ههس���تىپێدهكراباسىلهوهدهكردكه
ش���انۆخولیایئ���هوهودهڵێت:»ئهو
شانۆییهكانم كاره س���هرقاڵى كاتانهى
دهبمزیاتردهرونمئارامدهبێتهوه«.

ههرچهندهههندێكجاركۆمهڵگادهبێته
رێگرل���هبهدیهێنانىخهونوخولیایی
تاكهكان���ىكۆمهڵ���گاب���هاڵمالیژینۆ
پێچهوانهیهوكۆمهڵگانهیتوانیوهرێگه

لهبهدیهێنانىخهونهكانىبگرێت.
ژینۆىش���انۆكاردهش���ڵێت:»ماڵهوه
نهبونهت���هرێگرلهب���هردهمكارهكانمو
ئهمهش باش���مه، هاندهرێكى براك���هم
گرنگهكان���ى ه���ۆكاره ل���ه یهكێك���ه

سهركهوتنم.«
ب���هو جهختیش���دهكاتهوه:»گرنگ���ى
رێگریان���هن���ادهمك���هكۆمهڵ���گابۆم
دهخوڵقێنێوخهیاڵهكانملهگهڵهونهر

ئاوێزاندهكهم.«

خه نه ، ئه و ماده  جوانکارییه ی کۆن نابێت
◘ نهوژین،دیالنئهكرهم

خهنهیهكێكهلهوناوانهىزۆربهى
كچانئاشنانبهناوهكهىوبۆ

جوانكردنىپرچیانبهكاریدێنن،
ههرچهندهبهردهواممادهىنوێبۆ

بههێزكردنوجوانكردنىپرچبهرههم
دێتبهاڵمخهنهگرنگىخۆىله

دهستنهداوه.

خهن���هچهندجۆرێكىههیهوزۆرینهى
ئ���هوكچوژنانهىخهنهبهكاردههێنن
بێس���هردانىدكتۆروب���ێرێنمایی

پزیشکبهكاریدههێنن.
رێژاومحهمهد،كهتهمهنى)٤٢(ساڵه،
ب���ۆ)نهوژین(وتى:»م���اوهى)١٣(
ساڵهخهنهبهكاردێنمسودىزۆریبۆم

ههبوه،پرچمبههێزتروپڕتره.«
رێژاو،وتیش���ی:»ههفت���هىجارێك
ترس���م هی���چ و ین���م بهكاردَ خهن���ه
لهبهكارهێنان���ىنیه،بهه���ۆىخهنهوه

قژهكهمتهندروسته.«
خهنهجگهلهوهىبۆجوانكردنىپرچو
ئافرهتان بههێزكردنىبهكاردههێنرێت،

بۆجوانكاریشبهكارىدههێنن.
یهكێكىدیكهلهوكچانهىبۆ)نهوژین(
دوا،چێلهرعوس���مان،٢١س���اڵه،ئهو
دهڵێت:»زۆرگرنگىبهپرچمدهدهم
وبهردهوامخهن���هبۆپرچهدرێژهكهم

بهكاردههێنم.«
چێلهر،باس���لهوهدهكات»كهمترله
س���اڵێكهخهنهبهكاردههێنمو
تائێس���تاسودىزۆرىههبوه
وزۆرئاس���ودهمكهخهنه

بهكاردههێنم.«
ئهووتیش���ى:»پێش���تر
پرچ���م ب���ۆ بۆی���هم
دایك و بهكاردههێن���ا
خهنهیان خوشكانم و
بهكاری���اندههێن���او
دوات���رمنیشخهنهم
بهكارهێناوبهراوردبه
بۆیهكهپرچمجوانتر

وباشتربوه.«
ل���هو یهكێ���ك
كچان گرفتان���هى
ل���ه ژن���ان و
ن���ى هێنا ر بهكا
توش���یان خهنهدا
دهبێ���تئهوهیهكه
دوات���ربهئاس���انى
رهنگ���ى ناتوان���ن

پرچیانبگۆڕن.
محهمهدئهمین،خاوهنى

یهكێكل���هودوكانانهیهكه
كارىفرۆش���تنىخهنهدهكات

ب���ه)نهوژی���ن(ىوت: )عهتار(
»ماوهیهكهگهنجانبهش���ێوهیهكى
بهرچاورویانلهبهكارهێنانىخهنه
ك���ردوه،وهكئ���هوگهنجانهخۆیان

دهڵێنچارهس���هرىپرچىزۆرینهیانى
كردوه.«

محهم���هدكهنۆزدهس���اڵهس���هرقاڵى
ئهوكارهیهدهڵێ���ت:»خهنهىخۆمان
داواىزۆرىلهسهره،چونكهبهتهواوى
سروش���تیه،بهاڵمئهوهىپێیدهوترێ
)ئیماراتى-سعودى(بڕێكىزۆرمادهى
كیمیاىتێدایهكهزیانیكیزوربهپرچ

دهگهیهنێت.«
زۆرینهىكچانوژنانبهبێس���هردانى
دكتۆروبێرێنماییتهندروستی،خهنه
ب���هكاردههێننوجیاوازىپێس���تو
ههس���تیارىپێستیشلهههندێككاتدا

وابكاتلهبرىسودزیانىههبێت.
د.ئهی���ادفوئ���اد،پزیش���كىپس���پۆر
لهنهخۆش���یهكانپێس���تل���هبارهى

بهكارهێنانىخهنهوهبۆ)نهوژین(وتى:
»ههرچهندهپێشپێش���كهوتنىزانست
خهنهوهكچارهس���هرب���ۆكۆَمهڵێك
نهخۆش���ىپێس���تبهكارهاتوهبهاڵم
خهن���هلهالیهن���ىپزیش���كیهوهوهك

چارهسهربهكارناهێنرێت.«
وتیش���ی:»ئهوهىك���هپێیدهوترێ
خهن���هىك���وردىت���ائێس���تاوهكو
حاڵهتێ���كنههاتوهتهالم���انكهزیانى
ههبوبێ،بهاڵمههرجۆرێكىدیكهىگهر
مادهىكیمیاییتێدابێتزیانىههیهو

حاڵهتىلهوجۆرهشمانههیه.«
ئ���هوپزیش���كهئاماژهىبهوهش���كرد:
»باش���تروای���هوبۆئ���هوهیزیانبه
ن���هگات،پێ���شبهكارهێنانى پرچیان

سهردانىكهسانىپسپۆربكرێت.«

)١٣(ساڵه
خهنهبهكاردێنم
سودىزۆریبۆ
پرچمههبوه

خهنهىکوردییبه
تهواوىسروشتیه
وداواىزۆرى

لهسهره

)ژینۆ(لهدیمهنێکیدرامای)سهراب(دا


