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بۆچى ژنان وێنه ى خۆیان 
له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان 

باڵوناكه نه وه ؟

2 »»               

كارگه یه كى نان ژنانى 
ئیشكه رى رزگاریی 

كۆده كاته وه 

5 »»              

دو كچه  شێوه كار زیاتر له  
10 پێشانگاى تایبه تیان 

كردوه ته وه 

7 »»             

◘ نه وژین

ده یان خوێندكارى الدێكانى سنورى 
گه رمیان، به كاریگه رى قه یرانى دارایی 

و نه بونى قوتابخانه ، واز له خوێندن 
دێنن، به ڕێوه به رى په روه رده ى 

گه رمیانیش ده ڵێت: »70%ى ئه و 
خوێندكارانه  كچن«.

رۆژنام���ه ى  به دواداچونێك���ى  به پێ���ی 
)نه وژی���ن(، له م���اوه ى ئه مس���اڵدا، لە 
کۆی 10 قوتابخانەی گوندو ناحیەکانی 
ئیدارەی گەرمیان، 93 خوێندکار وازیان 
لەخوێندن هێناوە ک���ە )49(یان کچ و 

)44(یان کوڕ بون.
وه زاره تى په روه رده  بۆ ئه مساڵ بڕیاری 
دا خوێندنگاى گونده كان تێكه ڵ بكات، 
بۆ ئه مه ش خوێندكارى قوتابخانه ى چه ند 
گوندێك ل���ه  قوتابخانه ی یه ك گوندیان 
كۆده كرێن���ه وه  و ده بێ���ت خوێندكارى 
گونده كانى تر رۆژان���ه  هاتوچۆ بكه ن، 
كه  ئه مه ش تێچونى زۆر ده خاته  س���ه ر 
خێزان���ه كان، ئه مه  س���ه رباری قه یرانی 
دارایی، هه روه ه���ا هه ندێك قوتابخانه ى 
دیك���ه ، ته نه���ا ت���ا پۆلی 6 ی���ان 9ى 
ئه گه ر  خوێندكاران  تێدایه ،  بنه ڕه تییان 
بیانه وێ به رده وام بن له خوێندنه كه یان، 
ده بێ���ت رو ل���ه  قوتابخان���ه ى گوندى 
دیكه  یان قه زاو ناحی���ه كان بكه ن، كه  
ئه مه ش تێچون و مه ترسیش���ی زۆرتره ، 
بۆی���ه  زۆرێ���ك له خێزان���ه كان رێگه  به  
مناڵه كانی���ان ن���اده ن خوێن���دن ته واو 

ده یان كچى الدێكانى گه رمیان واز له خوێندن دێنن

◘ نه وژین
 

ته نها له ماوه ى 2 ساڵدا له گه رمیان، 
)21( حاڵه تى ده ستدرێژی سێكسی 

بۆسه ر ژنان تۆماركراوه .
 

به پێی ئامارێكى فه رمیی به ڕێوه به رایه تى 
گشتى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ 
به  ژنان كه  لەمیانەی کۆنفرانس���ێک دا 
تۆڕی رێکخراوەکان���ی ژنان لە هەرێمی 
کوردس���تان خس���تیانه  رو، ئاماژه  به  
توندوتیژییه كان���ى دژ به  ژنان له ماوه ى 
س���ااڵنى 2015 و 2016 ك���راوه، تیایدا 
رێژه ى توندوتی���ژی به رامبه ر به  ژنانى 

گه رميانیش خراوه ته  رو .
به پێ���ی ئه و ئام���اره ، له گه رمیان و له و 
دو س���اڵه دا، 21 حاڵه تى ده س���تدرێژی 

سێكس���ی دژ ب���ه  ژن���ان تۆماركراوه ، 
 16 دا   2015 له س���اڵی  به ش���ێوه یه ك 
حاڵه ت تۆماركراوه ، به اڵم س���اڵی 2016 

رێژه كه  دابه زیوه  بۆ 5 حاڵه ت.
هه ربه پێی ئ���ه و ئاماره ، كۆی حاڵه ت و 
سكااڵ و توندوتیژیه كان له و دو ساڵه دا 
له گه رمیان، س���ه روى هه زارو پێنجسه د 

حاڵه ت بوه .
به ڕێوه به رایه تى  به ڕێوه به رى  پێشتریش 
به ره نگاربون���ه وه ى توندوتی���ژی دژ به  
ژن���ان له گه رمیان، عه قیدی یاس���ایی: 
له میعه  محه مه د، ئ���ه وه ى به  رۆژنامه ى 
)نه وژی���ن( وتب���و كه  له س���اڵی 2015 
ده س���تدرێژى  رێ���ژه ى حاڵه ته كانى  دا 
سێكسی چه ندین هێنده ى ساڵی پێشوتر 
زیادیكردبو، به اڵم له ساڵی رابردو رێژه كه  

دابه زیوه .

 گه رمیان: 21 حاڵه تى ده ستدرێژی 
سێكسی بۆسه ر ژنان له  2 ساڵ دا 

◘ نه وژین
 

رێكخراوێك ئاشكراى ده كات به شێكى 
به رچاو له و پیاوانه ى گه رمیان كه  ژنى 
دوه م و سێیه م دێنن، خراپی ره وشى 

ئاواره كان ده قۆزنه وه  بۆ خواستنى 
كچى مناڵ لێیان.

ڤیان سابیر، سه رپه رشتیاری پرۆژه كانى 
)رێكخراوى خه ڵك بۆ گه شه پێدان( كه  له  
بوارى ئاواره كان دا له گه رمیان چاالكن، 
له  لێدوانی ب���ۆ )نه وژین( له باره ی ئه م 
حاڵه ته وه ، وتی: »کۆمه ڵێک هۆکار هه ن 
بۆ ئ���ه م کاره ی پیاوان، له وانه : به هۆی 
خراپ���ی ره وش���ى داراییان���ه وه  خێزانه  
ئ���اواره كان كچه كانی���ان له ته مه نێك���ى 
مناڵ دا به شو ده ده ن، هه روه ك له روى 

زۆر  داواكاریه كى  داراییش���ه وه   تێچونى 
ناخه نه  سه ر پیاوان، ئه مه  جگه  له وه ى 
ده ره وه ى  له دادگاكانى  ماره بڕین  له روى 

هه رێم كاره كه  ئاسانتره« .
ئه و چاالكوانه ، ئه وه ش���ى خسته رو كه  
هه ندێك ل���ه و پیاوانه  پ���اش ماوه یه ك 
له خواستنى كچانى ئاواره ، وازیان لێدێنن 
ب���ۆ خێزانه كانیان  یان ده یانگه ڕێننه وه  
وتیش���ی:  جۆراوج���ۆر.  به بیان���وى 
»پیاوان بێده ربه س���تن ل���ه  ناردنه وه ى 
هاوسه ره كانیان، چونكه  له روى یاسایی 
و داراییه وه  ش���تێكى ئه وتۆیان له سه ر 

ناكه وێت«.
ئام���اژه ى دا: »حاڵ���ی ح���از ئێمه  3 
كه یسمان له به رده سته  كه  پیاوان پاش 
خواس���تنى كچانى ئاواره ، ئێستا وازیان 
لێیان هێناوه  که  هه ندێکیان دوگیانن«.

لەگەرمیان پیاوان کچی مناڵ دەکەنه  
ژنی دوەم و سێیەمیان

شیرین، 
ژنێك ده ستبه ردارى 
خوێنى فه رهاده كه ى 

نابێت
6 »»              

بكه ن و ل���ه  قوتابخانه  ده ریان ده كه ن، 
به تایبه ت كچه كانیان.

پ���ه روه رده ى  گش���تى  به ڕێوه ب���ه رى 
گه رمیان، م.دارا ئه حمه د، به  رۆژنامه ى 
)نه وژی���ن(ى وت: »رێ���ژه ى وازهێنانى 
كچان له  كوڕان زیات���ره  له ناوه نده كانى 

خوێندن به گش���تى و ئه وانه ى الدێكان 
به تایبه تى«.

وتیش���ی: »له  كاتى وازهێنانى )100( 
 )70( كه م���ه وه   ب���ه الی  خوێن���دكار، 

خوێندكاریان كچه «.
محه م���ه د،  ئ���ارام  م.  الیخۆش���یه وه ، 

ئامادەی���ی  به ڕێوه ب���ه رى  یاری���دەری 
)گردەگۆزینە(، بۆ رۆژنامه ى )نه وژین( 
وت���ی :»خوێندکارێکی زۆر لە خوێندن 
ئه و  س���ه ره كی  ه���ۆكارى  دادەبڕی���ن، 
ب���اری  خراپ���ی  بەه���ۆی  دابڕان���ه ش 

داراییەوەیە بەتایبەت کچەکان«.
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◘ نه وژین، جوانه  جه لیل

ئه گه رچی به شێكى زۆر له  كچان تۆڕه  
كۆمه الیه تییه كان به كاردێنن، به اڵم 
هه تائێستا ناتوانن به  ئازادیی ئه و 

كاره  بكه ن، به ڵكو به پێچه وانه وه  له به ر 
ترس له  به كارهێنانى له الیه ن كه سانى 
دیكه وه ، ناتوانن وێنه كانى خۆیان به  
ئازادیی له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان دا 

باڵوبكه نه وه .

زریان سه رحه د، ته مه ن )22( ساڵ، كه  
خوێندكارى زانكۆیه ، سه باره ت به  دانانى 
وێنه ى خۆى له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان، 
ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: »به هیچ جۆرێك 
ئاماده  نیم وێنه ى خۆم یاخود خێزانه كه م 

له  )Facebook( دابنێم«.
وتیشى: »ئه گه رچى هاوسه ره كه م رازییه  
وێنه كانم باڵوبكه مه وه ، به اڵم له  ترس���ى 
بردنى وێنه  و به كارهێنانى بۆ مه به ستى 
تر، تائێس���تا بیرم ل���ه  باڵوكردنه وه ى 

وێنه كانم نه كردوه ته وه .«
»فه یس���بووك«،  كۆمه اڵیه تى  ت���ۆڕى 
ب���ه  یه كێك ل���ه  به رفراوانتری���ن تۆڕى 
كۆمه اڵیه تى داده نرێت له  كوردس���تان، 
تادێت ژماره ى به كارهێنانى زیاد ده كات، 
تاكێكى زۆرى به  خۆیه وه  سه رقاڵ كردوه  
به تایبه ت كچان، به اڵم سه رباری ئه مه ش 
به شێك له  كچان جورئه تى ئه وه  ناكه ن 
وێنه و ناوى راستى خۆیان به كاربهێنن.

س���ێبه ر س���اڵه ح، )21( س���اڵ، ك���ه  
زانك���ۆى  قۆناغ���ى  دوا  خوێن���دكارى 
گه رمیانه ، بۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: »به  

بۆچون���ى خ���ۆم و خێزانه ك���ه م دانانى 
وێنه كانم ئاساییه  به اڵم وه ك هه میشه  له  
ترسى هاككردنى ئه كاونته كه م و بردنى 
وێنه كانم و خراپ به كارهێنانى، باڵویان 

ناكه مه وه «.
وه ك )س���ێبه ر( ئاماژه ى پێدا: ترسى 
سه ره كى كچان له  به كارنه هێنانى ناوى 
خۆیان و وێنه كانیان، ترس���ێكه  له وه ى 
كه  نه بادا له الیه ن كه س���انى دیكه وه  و 
وێنه كانیان  فشارخستنه  س���ه ریان،  بۆ 
به كاربهێنرێت، ئه م���ه ش وایلێكردون له  
برى وێنه ى خۆی���ان، وێنه ى ئه كته ر و 
كه س���ه  بیانیه  ناوداره كان به كاربهێنن، 

وه ك چۆن ئه و هه مان شتى كردوه .
به پێچه وانه وه ى ئ���ه م كچانه وه ، كچانى 
دیكه  هه ن كه  باوه ڕى ته واویان به خۆیان 
باڵوده كه ن���ه وه و  وێنه كانی���ان  هه ی���ه و 
لێناگه ڕێ���ن ترس و دڵه ڕاوك���ێ، وایان 
لێبكات ل���ه  چێژبینی���ن له به كارهێنانى 

ته واوه تى ئه و تۆڕانه  بێبه شیان بكات.
كه ن���ار حس���ێن، ته مه ن )23( س���اڵ، 
نزیكه ى )4( س���اڵه  تۆڕى كۆمه اڵیه تى 
به كارده هێنێت، بۆ )نه وژین( وتى: »من 
زۆر ئاساییه  به المه وه  كه  وێنه ى خۆم و 
خێزانه كه م له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان باڵو 
بكه مه وه  به تایبه ت فه یس���بوك، به ڵكو 

باڵویشم كردوه ته وه «.
به هۆى  ئێس���تا  »تاوه ك���و  وتیش���ى: 
دانانى وێنه كانمه وه  توشى هیچ كێشه و 
گرفتێك نه بومه ته وه ، به الش���مه وه  زۆر 
ئاس���اییه  كه وا كچان وێنه كانى خۆیان 
باڵوبكه نه وه ، بۆ ئه وه ى چیتر ئه م ترسه  

نه مێنێ له ناو كچاندا.«

ترسه  یان شه رم یاخود نه بونی بوێریی؟
بۆچىژنانوێنهىخۆیانلهتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانباڵوناكهنهوه؟

◘ نەوژین، هونەر حەمید 

هەرچەندە باوکی رێگرە لە بەردەم 
چونی بۆ نێو ژیانی هاوسەرگیری، 

بەاڵم شۆخانی )32 ساڵ( هەمیشە 
نزای سەالمەتی بۆ باوکی دەکات، 

چونکە تەنها ئەویان هەیە بۆ ئەوەی 
بژێوی ژیانیان بۆ پەیدا بکات.

ش���ۆخان، ن���اوی خ���وازراوی کچێکی 
دانیش���توی قەزای کەالرە، یەکێکە لەو 
رێگریەکانی  کە  »قوربانی«یەی  دەیان 
باوک���ی ل���ە چون���ی ب���ۆ نێ���و ژیانی 
قەیرەیی  بەرەو  خەریکە  هاوسەرگیری، 

دەیبات.
شۆخان کە رەشبینی و نائومێدی باڵی 
بەس���ەر روخساریدا کێش���ابو، ئاماژەی 
بەوەک���رد زیاتر لە دە ک���ەس چونەتە 
خوازبێنی و هەوڵیانداوە ژیانی هاوسەری 
لەگەڵ پێکبهێنن، بەاڵم باوکی رێگری لە 
شو کردنی کردوە »باوکم دەڵێت ئێوەم 

بە بەدبەختی گەورە کردوە، رێگە نادەم 
شو بکەن.«

ش���ۆخان کە کچ���ی ماڵەوەی���ە، تەنها 
خەم بۆ داهاتوی خۆی ناخوات، بەڵکو 
هەمیش���ە بی���ر لە داهاتوی ئ���ەو پێنج 
خوشکەش���ی دەکاتەوە کە سەرجەمیان 
تەمەنیان لەسەروی هەژدە ساڵیەوەیە. 
وتی: »باوکم رێگەی ن���ەداوە هیچکام 
لە خوشکانی تریش���م ژیانی هاوسەری 

پێکبهێنن.«
هەرچەندە ئامارێکی ورد لەبارەی ژمارەی 
ئەو کچانە لەبەردەستدا نیە کە باوکیان 
رێگربوە لەبەردەم چونیان بۆ نێو ژیانی 
هاوس���ەری، بەاڵم زۆری ژمارەی کچانی 
قەیرە ل���ەو قەزاو ناحیان���ەی کە دورە 
دەستن، ئاماژەن بۆ بەردەوام بونی ئەو 

دیاردەیە.
زۆربەی ئەو باوکانەی رێگرن لەبەردەم 
ش���و کردنی کچەکانیان���دا، ئەوانەن کە 
نەخوێندەوارن و هێش���تا بیرکردنەوەی 
خێڵەکی بەس���ەریاندا زاڵە و شو کردنی 

کچەکانیان بە«عەیبە«دەزانن.
عەباس مەحمود، سەرۆکی لقی گەرمیانی 
کۆمەڵەی کۆمەڵناس���ان و دەرونناسانی 
کوردس���تان، ئاماژەی بەوەکرد رێگری 
ک���ردن لە ش���و کردنی کچ���ان گرفتی 
لێدەکەوێتەوە  دەرون���ی  و  کۆمەاڵیەتی 
»زۆرب���ەی ئەو کچانەی ش���و ناکەن و 
قەیرە دەبن، دواتر توش���ی خەمۆکی و 

گۆشەگیری دەبن.«
س���ەرۆکی لق���ی گەرمیان���ی کۆمەڵەی 
کۆمەڵناسان و دەرونناسانی کوردستان، 
باس���یلەوەکرد »ه���ۆکاری کلت���وری و 
کۆمەاڵیەت���ی پاڵنەری ئەو باوکانەن کە 

رێگە نادەن کچەکانیان شو بکەن.«
بەپێی یاس���ای باری کەسێتی عێراقی، 
هەر کچێ���ک تەمەنی بگاتە 18 س���اڵ 
هاوس���ەرگیری  ژیانی  پێکهێنانی  مافی 
هەیە لەگ���ەڵ هەر کورێک���دا کە خۆی 

بیەوێت .
زۆربەی ئەو کچانەی باوک و کەسوکاریان 
بۆ  لەب���ەردەم ش���وکردنیان،  رێگ���رن 

»تا تەمەنم بەرەو سەرەوە هەڵکشێت، خەمەکانم زیاتر کەڵەکە دەبن«
چیرۆکیئەوکچانەیکەباوکیانرێگەیانپێناداتبچنەنێوژیانیهاوسەرگیریەوە

البردنی لەمپەرەکانی بەردەم چونە نێو 
ژیانی هاوسەریان پەنایان بۆ دادگاکانی 
کوردس���تان نەب���ردوە، لەکاتێک���دا لە 
کەسوکاریان  دەتوانن  یاس���اوە  رێگەی 
ناچار بک���ەن بۆ البردن���ی رێگریەکانی 

بەردەمیان.
عەقی���د لەمیعە محەم���ەد، بەرێوەبەری 
بەرەنگاربون���ەوەی  بەرێوەبەرایەت���ی 
توندوتی���ژی دژی ژن���ان لەگەرمی���ان، 
رونیک���ردەوە ئ���ەو باوکان���ەی رێگرن 
لەبەردەم شوکردنی کچەکانیان لە روی 
یاساییەوە تاوانبارن، ئەگەر کچەکانیان 
سکااڵیان لەسەر تۆمار بکەن »بەداخەوە 
ژمارەی ئەو کچانە زۆر کەمن کە بۆ ئەو 

مەبەستە پەنا دەبەنە بەر دادگا.«
بەرێوەبەرایەت���ی  بەرێوەب���ەری 
دژی  توندوتی���ژی  بەرەنگاربون���ەوەی 
ژنان لەگەرمیان، ئاماژەی بەوەش���کرد 
لەحاڵەتی پێویس���ت دا و بەپێی یاسا، 
کچ بێ ئامادەبونی باوک و کەس���وکاری 
ل���ەدادگا م���ارە دەبردرێ���ت »ئەگ���ەر 
حاڵەتەکە پێویس���ت و جیاواز نەبێت، 
مارە برینی کچ پێویس���تی بەرەزامەندی 

کەسوکاریەتی.«
رێگری کردن���ی باوک و کەس���وکار لە 
چوارچێوەی  دەچێتە  کچان،  شوکردنی 
توندوتیژی���ەوە بەرانبەر ب���ە ژنان و لە 
یاسای ژمارە )11( ی ساڵی 2011 دا کە 
تایبەتە بە بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی 

ئاماژەی پێدراوە.
باوکی  رێگریەکانی  شۆخان، هەرچەندە 
لە چون���ە نێو ژیانی هاوس���ەری ژیانی 
ال تاڵ کردوە، بەاڵم بەهیچ ش���ێوەیەک 
ئامادە نیە س���ەنگەری یاس���ا لەباوکی 
بگرێ���ت. وت���ی: »باوکم���م زۆر خۆش 
دەوێ و هەمیش���ە نزای س���ەالمەتی بۆ 
دەک���ەم، چونکە باوکم هەمو ش���تێکی 
ب���ۆ دابینکردوین و رۆژێ���ک کار نەکات 

پێمانەوە دیارە.«
بەپێ���ی وتەی ش���ۆخان، باوکی دڵیان 
ناشکێنێت و چیان بوێت بۆیان جێبەجێ 
دەکات، بەاڵم لەمەس���ەلەی شوکردنیان 
دا زۆر توندە و قسەی چەندین هاورێی 
نزیکی خۆی شکاندوە، کەداوایانلێکردوە 
رێگە بەکچەکانی بدات بۆ ئەوەی ش���و 

بکەن.
رێگ���ری کردن لە ش���و کردنی کچان و 
توندوتیژی نواندن بەرانبەریان، رەگێکی 
قوڵ���ی هەیە و ب���ۆ س���ەردەمی پێش 
پێغەمب���ەری ئیس���ام دەگەرێتەوە، کە 
کچان لەالیەن باوک و کەس���وکاریانەوە 
و ب���ۆ ئەوەی بە ش���و نەدرێ���ن زیندە 

بەچاڵکراون.
م���ەال ئیدریس ژاڵەی���ی، کارگێری لقی 
گەرمیانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسام، 
ئەوەی خستەڕو لە روی ئاینیەوە باوک 
ناتوانێ���ت رێگ���ر بێت لەبەردەم ش���و 
کردن���ی کچ دا »هەر باوکێک رێگر بێت 
لەبەردەم شو کردنی کچەکەیدا، تاوانبار 

دەبێت.«
رونیش���یکردەوە ئ���ەو باوکانەی رێگرن 
لەبەردەم شوکردنی کچەکانیاندا رۆڵیان 
هەی���ە لە باڵو بونەوەی »فەس���اد«دا. 
وتی: »پێغەمب���ەر فەرمانی کردوە کچ 

کە باڵغ بو دەبێت بدرێتە شو.«
مەحمود حەمید کە پورزای ش���ۆخانە، 
باس���یلەوەکرد خزم و کەس���وکارەکەی 
هەوڵێکی زۆریان لەگەڵ باوکی شۆخان 
داوە بۆ ئەوەی کچەکانی بەش���و بدات، 
بەاڵم ئ���ەو بەهی���چ ش���ێوەیەک رازی 

نەبوە.
وت���ی: »تەنان���ەت خاڵی  مەحم���ود، 
ش���ۆخان لەدادگا سکااڵی لەسەر باوکی 
تۆمارکردوە و هەفتەی���ەک لەزیندان دا 
بوە، بەاڵم سەرباری ئەوەش رازی نەبوە 
بەشو کردنی کچەکانی و دواتر بەناچاری 

ئازاد کراوە.«
رێگ���ری کردن���ی ب���اوکان لەچونە نێو 
ژیانی هاوسەری، کچان لە خەونەکانیان 
بێبەش دەکات و بەش���ێک لەو کچانەش 
ژیانیان بە گۆش���ەگیری و دورەپەرێزی 
و هەندێکجار بەخۆ کوش���تنیش کۆتایی 

دێت 
ش���ۆخان جەم���ال ، ک���ە فرمێس���ک 
لەچاوەکانی قەتی���س مابو. وتی: »تا 
هەڵکش���ێت،  س���ەرەوە  بەرەو  تەمەنم 
خەمەکان���م زیات���ر کەڵەک���ە دەبن«، 
وتیش���ی: »پێکهێنانی ژیانی هاوسەری 
و بون بەدایک گەورەترین ئاواتمە، بەاڵم 

وا بڕوات ئاواتەکەم دەبەمە ژێر گڵ.«

كۆمه اڵیه تی���ی،  توێژه رێك���ى  ب���ه راى 
ئه م پرس���ه  گرێدراوه  ب���ه و تێڕوانینه ى 
كه تائێس���تا له باره ى ژنان له  كۆمه ڵگادا 
بونى هه یه و وایكردوه  نه توانن به ش���ى 
پێویس���ت ئازاد ب���ن ل���ه  پیاده كردنى 

مافه كانیان.
به ك���ر محه م���ه د، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»تاكى كۆمه ڵگه ى ئێمه  تاوه كو ئێستا 
نه گه ش���توه ته  ئه و ئاسته  رۆشنبیرییه ى 
كه  كچان بتوانن به  ئ���ازادى وێنه كانى 

خۆیان باڵو بكه نه وه .«

وتیش���ى: »زۆرینه ى كچان���ى ئێمه  له  
ترس���ى ئ���ه وه ى ك���ه  كه س���ێك داواى 
هاورێیه ت���ى لێب���كات و قه بوڵى نه كات 
وێنه كانیان ببرێت و به كاربهێنرێت، بۆیه  

ناوێرن وێنه كانیان دابنێنن.«
دان  له كۆمێن���ت  رۆژنامه نوس���ێكیش 
له باره ى ئه م پرسه وه ، پێیوایه  تێڕوانینی 
كۆمه ڵ���گا بۆ ره گه زی مێ، تێڕوانینێكى 

سێكسییه  نه ك مرۆیی.
ش���نه  محه مه د، كه ه���اوكات چاالكوانى 
مه ده نیش���ه ، ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: 

»به داخه وه  تائێس���تا و له م سه رده مى 
و  ته كنه لۆژیای���ه دا  و  جیهانگی���رى 
به كارهێنانى تۆرى كۆمه اڵیه تى له الیه ن 
كچان���ه وه ، تێڕوانینى تاك���ى كورد بۆ 
ئه و كچان���ه و بۆ یه كت���ر، تێروانینێكى 
سێكسییه  نه ك مرۆڤ بون، تێروانینێكى 
ژن و پیاوانه یه  نه ك ژیان دۆستى نه ك 
مرۆڤانه و جه خ���ت كردنه وه  له وه ى هه م 

ژن و هه م پیاو مرۆڤن و یه كسانن«.
وتیش���ی: »باج���ى ئ���ه م تێڕوانینه ش 

به زۆرى ئافره تان داوییانه و ده یده ن«.
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

پاش چه ندین ساڵ له خۆشه ویستیی، 
)سه ناریا( نه یتوانى به و كوڕه  بگات 

كه  دڵخوازیی بو، ئه ویش پاش 
ئه وه ى له الیه ن باوكییه وه  ره دكرایه وه  

هاوسه رگیریی له گه ڵ ئه و كوڕه دا 
بكات، هۆكاره كه شى ئه وه بوه  كه  

باوكی پێیوابوه  ئه و كوڕه و خێزانه كه ى 
»له ئاستى ئێمه دا نین!«.

سه ناریا، وتى: »باوكم پێیوتوم ده زانم 
تۆ ئه و كوڕه ت به  دڵه و خۆشتده وێت 
و كه سێكى باشه ، به اڵم چونكه  ئه وان 
له  عه شیره تێكى به ناوبانگ نین و له  

ئاستى ئێمه دا نین، ئه گه ر تۆ شو به و 
كوڕه  بكه ى ئه وا حه یاى من ده به ى«.

چیرۆكى س���ه ناریا، یه كێك���ه  له  ده یان 
چیرۆكه كان���ى رێگه گرتن ل���ه  كچان بۆ 
ئه وه ى به  خواستى خۆیان هاوسه رگیریی 
بك���ه ن. ئه گه رچ���ی باس���له وه ده كرێت 
له   به ره وپێشه وه چون  باش  تاڕاده یه كى 
مافه كان���ى ژنان به ده س���تهاتوه ، به اڵم 
له به رامب���ه ردا كچانى دیك���ه و زۆر هه ن 
ك���ه  یه كێك له  گرنگترین و س���اده ترین 
مافه كان���ی ژیانیان له الی���ه ن خێزانه وه  

لێده ستێنرێت.
به ه���ۆكارى  له خێزان���ه كان،  هه ندێ���ك 
جی���اوازى پل���ه ى كۆمه اڵیه تیی یاخود 
ئابوری���ی و ی���ان جی���اوازی ش���وێن و 
ناوچه و هۆز و بنه ماڵه ، رێگریی ده كه ن 
كچه كانیان ش���و ب���ه و كوڕانه  بكه ن كه  

دڵخوازی خۆیانن.
س���ه ناریا، كه ناوى خ���وازراوى كچێكى 
ته مه ن )29( س���اڵه ، له درێ���ژه دان به  
ب���ۆ )نه وژی���ن(، وتى:  چیرۆكه ك���ه ى 
»له دواى گریانێكى زۆر و تكاكارییه كى 
زۆرى خ���ۆم و خێزانه كه ش���م  بۆ باوكم 
ب���ۆ ئ���ه وه ى رازى بێت ب���ه  دڵخوازى 
خۆم بگ���ه م، ب���ه اڵم باوكم ب���ه  هه مو 
ش���ێوه یه ك ره تى ده كرده وه  و به هه مان 
شێوه ى جاره كانى پێشو ئه وه ى دوباره  
ده كرده وه  كه  بنه ماڵه ى ئه وان له  ئاستى 

ئێمه دا نیین«.

كاتێكجیاوازىهۆزوپلهىكۆمهاڵیهتیی،كچانلهگهیشتنبهدڵخوازهكانیانبێبهشدهكات

كێش���ه  كۆمه اڵیه تییه كانیش هاوشێوه ى 
جیاوازی ئاس���ت و پله ى كۆمه اڵیه تیی، 
هه ندێكج���ار هۆكارن بۆ ئ���ه وه ى كچان 
نه گه ن به خه ونى هاوسه رگیرییان له گه ڵ 

ئه و كوڕانه ى خۆشیان ده وێت.
ش���انیا، ناوى خوازراوى كچێكى دیكه ى 
به حه سره تێكى  گه رمیانه ،  دانیش���توى 
زۆره وه  باسى له ده ستدانى دڵخوازه كه ى 
ب���ۆ )نه وژین( كرد »ب���ۆ ماوه ى )13( 
س���اڵ كه سێكم خۆشویس���ت و بڕیارى 
ئه وه م���ان دا ك���ه  بۆ یه ك بی���ن، به اڵم 
رابردوى  كۆمه اڵیه تى  كێش���ه ى  به هۆى 
نێ���وان خێزانه كانمان، هی���واى پێكه وه  
بونمان بۆ هه میشه  له  دڵماندا ناشت«.
وتیش���ى: »رق و كین���ه ى راب���ردوى 
خێزانه ك���ه م بۆ ئ���ه و خانه واده یه  رۆڵی 
سه ره كى هه بو له  دیاریكردنى چاره نوس 
و داهاتوى من، ئه مه ش بوه  هۆى ئه وه ى 
من بۆ هه میش���ه  ئه و كوڕه  له ده س���ت 

بده م«.
به خه مبارییه كى قوڵیشه وه  وتى: »ئه و 

هیوای���ه ى ك���ه  چه ندین س���اڵه  هه وڵى 
بۆ ئه ده ین، بۆ هه میش���ه  وه ك گوڵێك 
نایه ته وه ،  هه رگیزاوهه رگیز  و  هه ڵوه رى 
چونكه  ئه و ژیانى هاوبه ش���ى پێكهێنا و 
منیش له  حه سره تى چاوه ڕوانى ژیان دا 

ماومه ته وه «.
ئه گه ر )سه ناریا( و )ش���انیا( له الیه ن 
باوك و خێزانیانه وه  رێگرییان لێكرابێت 
بۆ هاوس���ه رگیریی، ئ���ه وا كچانى دیكه  
هه ن كه  نه ك باوك و دایك و برا، به ڵكو 
خزمه  پله  دو و س���ێیه كانیان رێگر بون 

له وه ى به  دڵخوازی خۆیان بگه ن.
به رێوه به رى به رێوه به رایه تى توندوتیژى 
دژ به  ژنان له  گه رمیان، عه قید )له میعه  
محه م���ه د(، ب���ۆ )نه وژی���ن( ده ڵێ���ت: 
»رێگرى كردنى كچ���ان بۆ هه ڵبژاردنى 
دڵخوازى خۆی���ان ته نیا له  چوارچێوه ى 
به ڵكو  نه ماوه ته وه ،  خێزانه كانى خۆیان 
هه ندێكجار له الی���ه ن خزمانى پله  دو و 
پله  س���ێه وه  رێگرى ده كرێت، ئه مجۆره  

دۆسێیه ش له الى ئێمه  بونى هه یه «.

وتیش���ى: »س���ه باره ت ب���ه م حاڵه ته  
ئامارێك���ى وردمان له به رده س���تدا نیه ، 
چونكه  زۆرب���ه ى كچان به  هۆى الوازیی 
ئاس���تى وشیارى و ترسه وه ، ئه م دۆخه  
قه ب���وڵ ده ك���ه ن و نایه ن���ه  الى ئێمه ، 
له   به داخراوى  حاڵه ته كانی���ش  زۆربه ى 
نێوان خێزانه كان خۆیاندا چاره س���ه رى 

ده كه ن«.
زۆرێك ل���ه  دایكان و باوكان پاس���اوى 
ئاین���ى ده هێنن���ه وه  له رێگریی كردن له  
به شودانى كچه كانیان، ئه ویش به  بیانوى 
ئه وه ى كه  مافیان هه یه  له  دیاریكردنى 
زانایه كى  به اڵم  چاره نوسى كچه كانیان، 

ئاینی، ئه م پاساوه  ره ت ده كاته وه .
س���ه الم مه جید، مامۆستاى ئاینیی، بۆ 
)نه وژین( ده ڵێت: »له  ئاینی ئیسالمدا 
ئ���ه وه  هاتوه  نه ك دایك و باوك، به ڵكو 
هیچ كه س���ێك مافى ئ���ه وه ى نیه  كه وا 
رێگرى ل���ه  كچێك بكات بۆ هه ڵبژاردنى 
هاوبه شى ژیانى، به مه رجێك پێگه یشتو 

بێت«.

وتیش���ى: »له  قورئانى پیرۆزدا هاتوه  
هه ركه سێك زوڵم له  كچێك بكات جێگاى 

دۆزه خ ده بێت.«
هاوشێوه ى ئه وه ى له  شه رع دا هاتوه ، له  
یاسای باری شارستانییش دا كه  پرسی 
رێگرییكردن  رێكخستوه ،  هاوسه رگیریی 
له  كچان ب���ۆ دیارییكردنى هاوبه ش���ى 

ژیانیان، به  سه رپێچیی هه ژمار كراوه .
پارێزه ر )شااڵو حه مید(، له وباره وه  بۆ 
)نه وژی���ن( ده ڵێت: »به  پێى ئه حكامى 
نابێ���ت   )1( برگ���ه ى   )9( م���ادده ى 
هی���چ خزمێك یان كه س���ێكى دیكه  یان 
خزمه كانى تر رێگرى له  هاوس���ه رگیرى 
كچ ی���ان كوڕ بك���ه ن ئه گه ر ش���یاوى 
هاوس���ه رگیرى بن و ته مه نى یاساییان 

تێپه ڕاندبێت«.
وتیش���ى: »له  روى یاساییه وه  له  ماده  
)9(ى برگه ى )2(، دو جۆر سزا دیارى 
ك���راوه  بۆ ئه وانه ى رێگری���ی ده كه ن له  
هاوسه رگیریی, یه كه میان: هه ر كه سێك 
له  خزم���ه  نزیكه كان واته  پله  یه ك بێت 
برگه ى  ئه حكامه كانى  سه رپێچى  ئه گه ر 
)1( ى مادده ى )9( بكه ن ئه وا سزاكه ى 
زیندانیكردنه  بۆ ماوه یه ك له  )2( ساڵ 
كه مت���ر نه بێ���ت و له  )5( س���اڵ زیاتر 
نه بێت. دوه میان: ئه گه ر سه رپێچیكه رى 
ئ���ه م حاڵه ته  له  پله ی���ه ك نه بون، ئه وا 
س���زاكه ى زیندان���ى ك���ردن ده بێت بۆ 
ماوه یه ك كه  له  )3( ساڵ كه متر نه بێت 

و له  )10( ساڵ زیاتر نه بێت.«
به اڵم وادی���اره  هه ندێك له  باوان، ته نها 
ئه و یاساو رێس���ایانه  ره چاو ده كه ن كه  

خۆیان دایانڕشتوه .
س���ه ناریا، ئ���ه و كچه ى رێگه ن���ه درا به  
خۆشه ویسته كه ى بگات، به خه مبارییه وه  
باس���یله وه كرد كه  باوكى له دواى رازیی 
نه بون به  هاوسه گیریی له گه ڵ ئه و كوڕه ، 
خوازبێنیی،  هاتونه ت���ه   دیكه ش  كوڕی 

به اڵم به وانیش رازیی نه بوه.
ئام���اژه ی دا پاساوه كه ش���ى ب���ۆ ره د 
كردنه وه ى یه كێك له و كوڕانه  ئه وه  بوه  
ك���ه  »خه ڵكى ناوچ���ه ى خۆمان نین و 
شێوازی قسه كردنیان وه كو هی خۆمان 

نییه !«

بۆچیكچانلههاوڕێیهتیكردنىكوڕانسڵدهكهنهوه؟
◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

كچان و كوڕان، له یه ك كۆمه ڵگادا 
ده ژین، پێكه وه  له دایك ده بن و 

پێكه وه ش گه وره  ده بن، هه ر پێكه وه ش 
ده خوێنن و دواتر داده مه زرێن، ئه م 
هه مو پێكه وه بونه ، كه چى هێشتا 

دیوارێكى كه لتوریی له  نێوان 
په یوه ندیه كانى ئه م دو ره گه زه دا بونى 

هه یه ، ئه گه رچی هه ندێك له  كچان 
و كوڕان هه وڵیان بۆ روخاندنى ئه م 

دیواره  داوه ، به اڵم توێژه رێك پێیوایه  
بێمتمانه یی وایكردوه  ئه م دیواره  

ئه ستور تر بێت.

هاوڕێیه ت���ى كردن���ى كچ���ان و كوڕان، 
حاڵ���ه ت و دیارده یه ك���ى ب���اوه ، به اڵم 
ئ���ه وه ى مایه ى تێبینیی���ه  له كۆمه ڵگاى 
گه رمیاندا، تائێس���تا وه ك���و حاڵه تێكى 
ئاسایی و په یوه ندیه كى ته ندروست له م 
هاوڕێیه ت���ی و لێكنزیكبونه وه ى كچان و 

كوڕان نه ڕوانراوه  .
ئای���ا ه���ۆكاره كان چی���ن؟ رێگ���رى و 
به ربه س���تى خێزان���ى و كۆمه اڵیه تیین؟ 
یاخود نه بونى نیه تى پاك و ته ندروست 
له م په یوه ندیه دا، یاخود شه رم و ترس 

و عه یبه ؟
ئه م راپۆرته  هه وڵده دات له زاری كچان و 
كوڕانه وه ، شه نوكه وی ئه م پرسه  بكات.
س���ه ره تا )زریان محه مه د( كه  كچێكى 
خوێن���دكارى په یمانگای���ه  له كه الر، بۆ 
)نەوژین( وت���ی: »هاوڕێیەتی نەکردنی 
کردنی کوڕان لەالیەن کچانەوە بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەو کە ه���ەر لەمناڵیەوە فێری 

ئەوە کراوین کە دور بین لە کوڕان«.
کۆمەڵگ���ەو  »داخ���راوی  وتیش���ی: 
قبوڵنەکردنی هاوڕێیەتی نێوان کچان و 

کوڕان، هۆکارى ئه م حاڵه ته یه«.
له پاڵ ئه م هۆكاره شدا، به راى )زریان( 
هۆكارى دیك���ه ش هه یه  كه  كوڕان لێی 
به رپرس���ن و وایكردوه  كچان س���ڵ له  

هاوڕێیه تییان بكه ن.
وتى: »بینینی چەندین حاڵەتی نەشیاو 
کەلەالیەن کوڕان���ەوە بەرامبەر بەکچان 
دەکرێ���ت، ئەمەش بوه ت���ە هۆیەک كه  
كچان سڵ بكه نه وه و له هاوڕێیه تیكردنى 

كوڕان دورکەونەوە«.
رۆژان س���دیق، كه  كچه  خوێندكارێكى 
دیكه یه  له كه الر، ه���ۆكاره كان هه ر له و 
دو ب���واره دا قه تیس ناكات كه  )زریان( 
ئاماژه ى بۆ كرد، به ڵكو پێیوایه  هۆكارى 

خێزانی و ئاینیش رۆڵیان هه یه .
بۆ )نه وژین( وتى: »نەبونی هۆشیاری 
الی خێزان���ەکان بوه ت���ە هۆکارگەلێک 
بۆئ���ەوەی کچان بترس���ن ل���ەو جۆرە 
په یوەندیانە، چونکە خێزان بەرپرس���ە 
ل���ەوەی کچ���ان لەگ���ەڵ ک���ێ و چۆن 
هاوڕێیەتی ئەکەن، ئەمەش له و روه وه  
بەکچه كانیان  هۆش���یاری  خێ���زان  کە 

بدەن«.
الیه ن���ه   له ب���اره ى 

ئاینیه كه یشه وه ، 
ئه و كچه  وتى: 

»زۆرج���ار 
به پاساویی 
 ، ین���ی ئا
ی  ر كا جیا
ل���ه  نێوان 
و  كچ���ان 
ن  ا ڕ ك���و
ده كرێ���ت 
به پاساوى 

حه رامب���ون و نه ش���یاوییه وه ، رێگه  به  
نزیكبون���ه وه  نادرێت له نێ���وان ئه م دو 

ره گه زه«.
ب���ه اڵم ئایا ئ���ه م تێڕوانینه ى كه  كچان 
هه یانه ، الی كوڕانیش به هه مانشێوه ن؟ 
هه مان  كوڕانه وه   له دی���دی  هۆكاره كان 
ئه و هۆكارانه ن كه  كچان باسیان كرد؟

ئاری���ان فاتیح، كوڕێك���ى خوێندكارى 
زانكۆیه ، بۆ )نەوژین( وتی: »له ئێستادا 
به تایبه تى لەزانک���ۆ و پەیمانگاکان دا 
زیات���ر لەجاران ه���ەردو رەگەز بەڕوی 
یەک���دا کراوەترن، بەاڵم دیس���انەوەش 
دابونەریت و چاودێ���ری کردنی مێینە 
لەالی���ەن خێزانەکانیانەوە، رۆڵی خۆی 

دەبینێت لە په یوه ندیه كه دا«.
ئه و كوڕه  ناهه قی كچانى نه گرت ئه گه ر 
سڵ له  هاوڕێیه تیكردنى كوڕان بكه نه وه ، 

زۆر ك���چ له ب���ه ر ئه م به وپێی���ه ى 

په یوه ندی���ه  روبه روى توانج و قس���ه و 
قس���ه ڵۆك بونه ته وه ، به اڵم س���ه رباری 
ئه مه ش پێیوایه  كه  دروستكردنى متمانه  
له نێوان كچان و كوڕاندا، په یوه ندیه كه  

ئاسایی و بگره  توندوتۆڵیش ده كات.
نه كچان خه تابارن كه  هاوڕێیه تى كوڕان 
ناكه ن نه  كوڕانی���ش، به ڵكو كۆمه ڵگا 
خه تاباره . ئه مه  كرۆكی بۆچونى )هاوار 
کەریم( مامۆس���تای زانکۆ و پس���پۆڕی 

بوارى ده رونییه .
ئه و بۆ )نەوژین( وتی: »لەبەر ئەوەی 
کلتوری کۆمەڵ���گای کوردی کلتورێکی 
دواکەوتوەو تەداخولي لەژیانی مرۆڤەکان 
هەیە، بۆیە کچان سڵدەکەنەوە لەوەی 

هاوڕێیەتی کوڕان بکەن«.
ئام���اژه ى دا كه  به هۆی ئه م كلتوره وه ، 
كوڕان كه بیانه وێت هاوسه رگریی بكه ن، 
ته نانه ت بون���ى هاوڕێیه تی ئه و كچه ى 
ده یانه وێ���ت بچن���ه  خوازبێن���ی له گه ڵ 
كوڕاندا، هه ندێكجار به  نه نگیی ده زانن!
وتیش���ی: »ب���ەاڵم ب���ەڕای م���ن ئەم 
پەیوەندی���ە ئاس���ایەو 
و  زۆرب���اش 
 ، نگیش���ە گر
نی���ش  کچا
ن  ا ڕ کو لە
ت���ر  یا ز
یان  ا بڕو

ب���ە 

هه ردو  نێ���وان  هاوڕێیەتی  پەیوەن���دی 
ره گه ز هەیە«.

له ئێس���تاداو به هۆی په ره سه ندنى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان »سۆس���یال میدیا«، 
ده رفه تى ناسینی كچان و كوڕان و بون 
به هاوڕێی یه كدی، زیاتر و فراوانتر بوه ، 
به اڵم ئای���ا لێكه وته ى ئه مه  چی بوه  له  
ئه رزی واقیع دا له س���ه ر په یوه ندیه كانى 

ئه م دو ره گه زه ؟
ب���ه رای )رۆژان س���دیق(ى خوێندكارى 
زانكۆ، رۆڵی سۆس���یاڵ میدیا نه رێنییه  
و ت���ا ڕادەی���ەک بەرپرس���یاره لەم بێ 

متمانەییەى هه یه .
وتى: »ئه و كێش���انه ى به ه���ۆی تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كان دروستبون و ئه و خراپ 
به كارهێنانه ى كه  رویان داوه ، هێنده ى 
تر بێمتمانه یی له نێوان ئه  و دو ره گه زه ی 

زیاد كردوه «.
هاوڕێیه تیكردنى  ل���ه   كچان  هه ندێكجار 
كوڕان دور ده كه نه وه ، هۆكارى ئه مه ش 
ئه وه یه  كه  نه وه كو لێكدانه وه ى دیكه  بۆ 

ئه م په یوه ندی و هاوڕێیه تییه  بكرێت.
به اڵم )زریان محه م���ه د(ى خوێندكارى 
په یمانگا، رایوایه  كه  ئه م ترس���ه  كچان 
و كوڕان هێنده ى تر لێك دورده خاته وه ، 
به ڵك���و به پێچه وان���ه وه  ده بێت ئه م دو 
ره گ���ه زه  له ی���ه ك نزیك ب���ن و له یه ك 
تێبگه ن ب���ۆ ئه وه ى نه كه ون���ه  هه ڵه وه  

به رامبه ر به  یه كتری.
وتیشی: »لەئێستادا کە من خوێندکارم 
پێویس���تم بەوە هەیە ک���ە هاوڕێیەتی 
کوڕان بکەم، هەندێكجار ئەو ترس���ەی 
کە کچان هەیانە دەگەڕێتەوە بۆهەندێك 
شت، یەکێك لەوانە بێمتمانەی خۆیانە، 
چونكه  ئه گەر کچان متمانەیان به  خۆیان 
هەبێت ئەتوانن وا لەکوڕان بکەن کەهیچ 

کات هەڵەیان بەرامبەر نەکەن«.
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

زۆرمان بیستوه و زۆریشمان وتوه  
له باره ى مه ترسیی و زیانه كانى 

خه ته نه كردنى كه نیشكه كان، به اڵم 
ئه وه ى لێره دا ده یگێڕینه وه ، نه  

قسه ى ئێمه یه و نه  رای چاالكوانانى 
ژنان، به ڵكو چیرۆكی راسته قینه ى 

كه نیشكێكی مناڵه ، كه  به هۆی 
خه ته نه كردنه وه  گیانى له ده ستداوه .

ئ���ه و ژن���ه  كه ن���اوى الی )نه وژی���ن( 
پارێ���زراوه ، به چ���اوی پڕفرمێس���كه وه  
چیرۆكی ئ���ه و خه ته نه كردنه ى كه  بوه  
كه نیشكه كه ی،  گیانله ده س���تدانى  هۆی 

به م شێوه یه  گێڕایه وه :
وتى: » دوای 7 س���اڵ هاوسه رگیری، 
به دوعا و پاڕانه وه و چاره سه ری دكتۆر، 
بوم���ه  خاوه نی 2 كه نیش���ك و كوڕێك، 
زۆر دڵخ���ۆش بوم كه  ب���وم به  دایك و 
به  هیوای خۆم گه یش���تم، چونكه  بون 

ب���ه  دایك بۆ من رزگاربونم بو له  ئاگری 
ئه و دۆزه خه ی كه  ده وروبه ر دروس���تیان 
كردب���و به بیانوی ئ���ه وه ی كه من چیتر 
مناڵ���م نابێت و ده بێت ت���ه اڵق بدرێم، 

له دوای 7 ساڵی هاوسه رگیریم«.
وتیش���ی: »شیالن كه نیش���كه  گه وره م 
ته مه ن���ی ب���و به  6 س���اڵ، چ���وه  به ر 
خوێندن، زۆر دڵخۆش���بو به جلوبه رگ و 
ده فته ر و كتێبه كانى قوتابخانه ی، به اڵم 
دڵخۆش���یه كه ی جه  هه نمێك���ی به  دواوه  
بو گڕی ئاگره كه ی هه  م���و خێزانه كه ی 

سوتاند«.
دوای 3 مانگ له  خوێندن، به یانیانێكى 
هه  ینی، یه كێك به  توندی له  ده رگاكه یدا 
زۆر ترس���ام ل���ه وه ی ش���تێكی خراپ 
رویدابێ���ت، كه كردم���ه وه  مێرده كه م بو 
له گه ڵ كه سوكارى دا. دوای باسكردنێكی 
زۆر ل���ه  س���ونه ت و ح���ه اڵڵ و حه رام، 
خه سوم پێیوتم: »چاوه ڕیی چیده كه یت 
بۆ )شیالن( خه ته نه  ناكه یت؟  ته مه نی 
وتیش���ی:  دایكی؟«  تۆكه ی  گه وره بوه  

ئه گ���ه ر ناتوانی خه ته ن���ه ی بكه ی خۆم 
ده یبه م وخه ته نه ی ده كه م.

وتیش���ی: »منی���ش دوات���ر بیرۆكه ی 
مێشكه وه ،  كه وته   شیالنم  خه ته نه كرنی 
زۆر بیرمك���رده وه  چۆن ئه بێت ش���یالن 
سونه ت نه كه م، گوناهبار ئه بم خه ته نه ی 
نه كه م و وه كو دایكیك هه  ستم به  تاوان 
ده كرد. تاك���و رۆژێك بڕیاری كۆتایمداو 
خه ته ن���ه ی بك���ه م، پرس���یارم ده كردو 
ده گ���ه ڕام تاك���و مامانێ���ك بدۆزمه وه و 

خه ته نه ی بكه م.«
ب���ه رده وام ب���و له گێڕانه وه كه ى و وتى: 
»رۆژێ���ك ژنێكی هاوڕێم بینی و پێموت 
مامانێكم ب���ۆ بدۆزێته وه ، ئه ویش وتی: 
داپیرم خه ته نه  بۆ كه نیشكه كان ده كات، 
خۆمی���ش ئ���ه و خه ته نه ی ب���ۆ كردوم. 
له گه ڵ هاورێكه م رێككه وتین، كه  رۆژیك 
پێكه وه  بڕۆینه  ماڵی داپیری و خه ته نه ی 
كه نیشكه كه م بكه ین. زۆر دڵخۆش بوم 
به وه ی كه ی ئه و رۆژه  دێت )ش���یالن( 

سونه ت بكه م.«

◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

سه رباری پێداگیریی خودی كچان، 
به اڵم تائێستاش هه ندێك له  

باوكان به عه قڵیه تى كۆنه خوازیی 
و داخراوییه وه  له  خوێندنى كچان 

ده ڕوانن، به شێوه یه ك پاش 
ته واوكردنى ئه و قۆناغه  ى كه  پێشتر 

به  »سه ره تایی« ناسرا بو، كچه كانیان 
له  خوێندن ده رده كه ن و رێگه ناده ن 

به رده وام بن.

ئه م حاڵه ته  له گه رمی���ان دا چه ندینجار 
ئاگام���ان لێی بوه و بیس���تومانه ، به اڵم 
حاڵه تێك به تایبه تى سه ره نجی راكێشام 
و له نزیك���ه وه  ئه و كچه  مناڵه م بینی كه  
ده ویس���ترا له  قوتابخانه  ده ربهێنرێت و 
به و مناڵییه  به شو بدرێت. چیرۆكه كه ى 
ئه و كچه ، له نێو ئه م راپۆرته دا ده خه ینه  

پێش چاوی ئێوه .
ئه و كچه  كه  ته مه نى 15 س���اڵه و ناوى 
الی )نه وژی���ن( پارێزراوه ، س���ه ره تاى 
كێشه و كۆژانه كانى به مشێوه یه  باسكرد: 
»م���ن كچی خێزانێكم ك���ه  جگه  له  من 
2 ك���چ و 3 كوڕیان هه یه ، هه مو هۆكار 
و بنه ماى ش���ه ڕ و ئاژاوه ى نێو ماڵمان، 

باوكم بو«.
وتیشی: »به یانیان له  شه ڕ وهه رای دایك 
و باوكم خه به رم ده بویه وه ، ش���ه وانیش 
به خه می ئه وه ی باوكم بهێڵێت س���به ى 

بچمه  قوتابخانه  چاوم لێك ده نا«.
له باس���كردنى باوك���ی دا، ئ���ه و كچ���ه  
وتى: »باوك���م پیاوێكه  كه خۆی زۆر به  
دیندار ده زانێت و به رده وام هاموش���ۆی 

خه ته نه كردن كۆتایی به  ژیانى كچێكى 6 سااڵن هێنا

»كچان ته نها بۆیان هه یه  تا پۆلی 7 بخوێنن!«
چیرۆكی كچێكى مناڵ كه  له قوتابخانه  ده رهێنراو ویسترا به  شو بدرێت

مزگه وت ده كات و قورئان ده خوێنێت، 
به وهۆیه شه وه  له  ناو خه ڵك دا زۆر رێزی 
لێده گیرێت و به  )پیاوه  موسڵمانه كه ( 

ناوبانگی ده ركردوه «.
ئه م پی���اوه  كه له ناو خه ڵ���ك دا وه كو 
فریش���ته  ناسراوه ، له ناو خێزانه كه ى دا 
وه ك���و مۆته كه ى لێهاتوه ، به تایبه ت بۆ 

هاوسه ر و كچه كانى.
وتى: »باوكم له  گه ڵ دایكم و مناڵه كانى 

به تایب���ه ت كچه كانى زۆر خراپ بو و 
ئه و  ده داین،  لێ���ی  چه ندینجار 
ده یویس���ت ئێم���ه ى كچه كان 
به هیچ  شێوه یه ك نه خوێنین، 
ه���ه ر زو له ته مه نی مناڵی دا 
هه ردو خوشكه كه می به شودا 

و نه یهێشت بخوێنن«.
به خه مبارییه وه   كچ���ه   ئه و 
به چیرۆكه ك���ه ى  درێ���ژه ى 
به وه ك���رد  ئام���اژه ى  و  دا 
دایكم  و  خۆی  »كێشه كه ی 
هه ربه رده وام بو، هه میش���ه  

له گه ڵ دایكم بۆڵه و ش���ه ڕ و 
هه راى بو، زۆربه ى جار له دایكمى 

ده دا«.
له ب���اره ى ه���ۆكارى ئ���ه و كێش���ه  و 
شه ڕانه ش���ه وه ، وتى: »كێشه  كه یان 
له وه وه  س���ه رچاوه ی گرتبو كه  به زۆر 
دایكمی خواست بو، هه ربۆیه  پێكه وه  
نه یانده كرا و پێش سێ ساڵ گه یشتنه  
ت���ه اڵق و بری���اری جیابونه وه یان دا، 
به اڵم باوكم منی الی خۆی هێشته وه و 
هه ڕه ش���ه ی ئ���ه وه ی لێك���ردم ئه گه ر 

بچمه الی دایكم ده مكوژێت«.
وتیش���ی: »م���ن و براكانمى الی خۆی 

هێشته وه  و ژنی هێنا، باوه ژنه كه شم زۆر 
خراپ بو، رۆژانه  هه مو كاری ماڵه كه ی 
به  من ده كرد، كه  باوكیش���م ده هاته وه  
باوكمی لێ هان���ده دام و ئه ویش زۆری 
لێدان  لێ���ده دام، چه ندینجار ش���وێنی 

به سه ر جه سته مه وه  ده مایه وه «.
وتیشی: »باوكم تاده هات هه ڵسوكه وتی 
له  گه ڵم خراپت���ر ده بو، براكانم له  من 
باش���تر بون، ئه وان چونكه  كوڕ بون، 
زیات���ر خۆش���ی ئه ویس���تن و لێ���ی 
كچه كان  به پێچه وان���ه ی  نه ده دان، 
هان���ی كوڕه كانی ده دا بۆ ئه وه ی 

بخوێنن«.
ئه وه ی  »به بیانوی  وتیش���ی: 
پاره ی نه ب���و نه یده بردین بۆ  
الی پزیش���ك، چه ندینج���ار 
باوكمی���ان  مامۆس���تاكان 
ئاگادار ده كرده وه ، به اڵم بێ 

سود بو«.
ئه و كچه  ئه وه ش���ى خس���ته  
رو ك���ه  كاتێ���ك ده رچوه  بۆ 
پۆلی حه وت، باوكی خوێندنى 
ل���ێ قه ده غه ك���ردوه ، وتویه ت���ى: 
»به سه  كچ  نابێ زۆر بخوێنێت، ده بێ 

شوبكه ی«.
باسیله وه ش���كرد كه  باوكی به  ته مابوه  
له ته مه نى 13 س���اڵی به شوى بدات به  
كابرای���ه ك نزیكه ی 20 س���اڵ له خۆى 
گه وره ت���ر ب���وه ، وه كخ���ۆی گێڕایه وه  
»پیاوێكی ریش درێ���ژ بو، باوكم وتی 
من ت���ۆم داوه  به م پیاوه ، منیش به مه  

رازی نه بوم«.
له كاردانه وه ى رازیی نه بونى به م كاره ، 
باوكى هه س���تاوه  به  ئ���ازاردان و به ند 

كردنى، وتى: »به ندی كردم له  ژورێك 
دا، ك���ه س نه یده وێرا له  ترس���ی باوكم 
ئاویش���م بداتێ، زۆر هه وڵى خۆكوشتنم 
داوه ، به اڵم بۆم نه چوه ته  س���ه ر، هه تا 
رۆژێ���ك توانیم له  م���اڵ هه ڵبێم و خۆم 
بگه یه نم���ه  ماڵى باپیرم كه  دایكم له وێ 

ده ژیا«.
باسیله وه شكرد سه رباری ئه وه ى باوكی 
هاتوه ت���ه  س���ه ر ماڵی باپی���ری، به اڵم 
دایك���ی رازی نه بوه  بیداته وه و هه رچۆن 

بوه  پارێزگارى لێكردوه .
وتیش���ی: »له ئێس���تادا الی دایكم���م، 
گه ڕاومه ته وه  بۆ خوێندن و له پۆلی 9ى 
بنه ڕه تیم، باوكم هیچ خه رجییم ناكێشێت 
هه رناڵێ���ى كچی ئه وم، ماڵی باپیرمیش 
باری ئابوریان خراپه ، هه رچۆنبێت هه ر 

باشتره  له وه ی الی باوكم بوم«.
ئه و كچه  به خه مگینییه وه  وتى: »ئێستا 
تاكه  خه می من ئه وه ی���ه  باوكم نه یه ته  
سه ر رێگه كه م، زۆر جار سێبه ره كه م لێ 

ئه بێته  باوكم و راده چڵه كێم«.

وتیش���ی: »كاتێ���ك ئ���ه و رۆژه  هات 
)شیالن( خه ته نه  بكه م، هه  ستم ده كرد 
رۆژێك���ی  جیاوازه  ل���ه  رۆژه كانی تر و 
به پیرۆزم ده زانی، به هیچ كه سێكیش���م 
نه وت كه  كه نیش���كه م خه ته نه  ده كه م، 
جله كانی )ش���یالن(م گ���ۆڕی و ناردم 
ب���ۆ قوتابخانه ، نه مزان���ی چۆن كاته كه  
گه یشت تاكو بیبه م بۆالی مامانه كه ، بێ 
ئاگابوم له وه ی، كه  ئه مه  دواین خۆشی 

منه  و كۆتایی ته مه نی شیالنه !«
به رده وام بو و وتى: »به په له  رۆش���تم 
ش���یالنم ل���ه  قوتابخان���ه  هێنای���ه وه ، 
ده موچاوی گه ش���اببوه  و خۆش���حاڵبو 
به بینین���ى من، كه هێنام���ه وه  نه یزانی 
بۆكوێی ده به م، پێموت ده تبه م بۆ ماڵی  
پورت ب���ۆ الی كه نیش���كه كانیان یاری 
بكه یت، هه ر ب���ه  جله كانی قوتابخانه وه  
رۆیش���تین ب���ۆ الی مامانه ك���ه ، كاتێك 
گه یش���تینه  ماڵی مامانه كه  ژنێكی زۆر 
توڕه  و پیر بو، ئاژه ڵیشی به خێوده كرد. 
ه���ه ر له خانوی ئاژه ڵه كان���دا كه  له  گڵ 
دروس���تكرابو ده نگی ه���اوار و گریانی 
كه نیشكه  مناڵه كان ده هات خه ته نه یانی 
ده كرد، كه نیش���كه م زۆر ترسا وگریا و 
پاڕایه وه  خه ته نه ی نه كه م، نائومێد بوم 
و ترس���ام به بینینی توڕه ی���ی مامانه كه  
و ئ���ه و ژوره ی كه  كه نیش���كه كانی تێدا 
خه ته نه  ده كرد، دواتر كاتێك ش���یالنی 
خه ته نه  كرد توشی خوێنبه ربونێكی زۆر 
بو. مامانه كه  پێی وتم: »كه نیش���كه ت 
ببه  له سه ر ئه رزه كه  چاڵێكی بۆ هه  ڵكه نه  
باڵونه بێته وه   به من���اوه   تاخوێنه ك���ه ی 
وكه نیش���كه كه تیش له س���ه ر خۆڵه ك���ه  
دان���ێ و خوێ���ن به ربونه كه ش���ی چاك 
ده بێته وه ، ئه م كارانه  هیچ سودی نه بو 
ش���یالن بورایه وه ، به په ل���ه  گه یاندمانه  
ب���ه اڵم وه ك دكتۆره كه   نه خۆش���خانه ، 
پێیوتم: پێش گه یاندنی به نه خۆشخانه ، 

)شیالن( گیانی سپاردوه و مردوه !«
ئ���ه و ژنه  به  گریانه وه  وتى: » به مردنی 
كه نیش���كه كه م كێشه وگرفتی زۆر كه وته  
نێ���وان م���ن و مێرده ك���ه م، زۆرج���ار 
سه رزه نش���تی خ���ۆم ده ك���ه م، چونكه  
به تاوانی خه ته نه كردنی شیالن ده رگای 

دۆزه خم له خۆم وااڵ كرد، كه تا ئێستاش 
به گڕی ئاگره كه ی ده سوتێم.«

ئه و ژنه  هیواخواز بو ئه و كاره  هه ڵه یه ى 
ئه و پێی هه س���تاوه ، هیچ دایكێك بیری 

لێنه كاته وه .
خه ته نه كردنى مێینه ، واتا بڕینی به شێك 
ی���ان هه مو كۆئه ندامی زاوزێی ده ره وه ی 
مێینه  به بێ هیچ هۆكارێكى نه خۆشیانه ، 
پاس���اوی ئه م كاره ش ئه وه یه  كه  گوایا 
»س���ونه ته و كچ پاك ده كاته وه و نان و 

ئاوی ده ستی حه اڵڵ ده بێت«.
به اڵم زانای ئاینی ناس���راو )مس���ته فا 
زه ڵمی(، كه  یه كێك���ه  له  به ناوبانگترین 
زانا ئاینیه كانى كوردس���تان، كتێبێكى 
له س���ه ر خراپیی ئه م حاڵه ت���ه  داناوه و 
به هه م���و ش���ێوه یه ك ره دی ده كاته وه  
خه ته نه كردنى كچان كارێكى ش���ه رعیی 
بێت، چونكه  به وته ى خۆی هیچ ده قێك 
نیه  كه  ئ���ه م كاره  حه اڵڵ بكات، به ڵكو 
به پێچه وان���ه وه و به و هۆی���ه ى كه  زیانى 
ب���ۆ كچان هه ی���ه ، به  »حه رام«یش���ی 

ده زانێت.
خ���ه دام(،  )لوئه ى  دكت���ۆر  ه���اوكات 
پسپۆڕی نه خۆش���یه كانى ژنان، پێوایه  
پزیش���كییه ،  تاوانێكى  خه ته نه ك���ردن 
چونك���ه  به وته ى خۆی هه م���و بیانو و 
هۆكاره كان ب���ۆ ئه نجامدانى ئه م كاره ، 

نازانستی و هه ڕه مه كین.
ئه و ده ڵێت: »ئه و به ش���ه ى كۆئه ندامى 
دا  خه ته نه ك���ردن  ل���ه   ك���ه   زاوزێ 
ده بڕدرێت، نه  پیس���ه و نه  پاش���ماوه ى 
میزی ل���ێ كۆده بێته وه  هه ت���ا بوترێت 
ب���ه  خه ته نه كردن پ���اك ده كرێته وه«. 
ده شڵێت: »كاتێك شوێنێك پیس بێت، 
ئه وا به  ئاو و سابون ده شۆردرێت و پاك 

ده كرێته وه ، نه ك ببڕدرێت!«
وتیش���ی: »ئه م كاره  هیچ سودێكى نیه  
بۆ كچان، به ڵكو به پێچه وانه وه  توش���ى 
خوێنبه رب���ون و بری���ن دروس���تبون و 
ئازار و ته نانه ت مه ترس���ی مردنیشیان 

ده كاته وه .«

* ئه ندامى تیمی رێكخراوى وادی 
له گه رمیان

باوکم به پێچه وانه ی 
كچه كان، هانی 

كوڕه كانی ده دا بۆ 
ئه وه ی بخوێنن
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◘ نه وژین، په یام له تیف

ئه و جوانكاریه ى )رێژین( پالنى بۆ 
دانابو بۆی ئه نجام بدرێت له  رۆژى 
ئاهه نگى هاوسه رگیرییه كه ى دا كه  

له  گرنگترین رۆژه كانى ته مه نى 
مرۆڤه كانه ، نه ك هه روه ها ده رنه چو، 

به ڵكو به پێچه وانه وه  بوه . باسیله وه كرد 
كه  به شێوه یه ك ئارایشتكراوه  كه  زۆر 
ناشرین و ناله بار ده ربكه وێت، ئه مه ش 

دڵته نگ و نیگه رانى كردوه .

)رێژی���ن( نمون���ه ى چه ندی���ن ئافره تى 
دانیشتوى گه رمیان و كه الرن، كه  گله یی 
و ره خنه یه كى زۆریان هه یه  له  هه ندێك 
له  ئارایشتگا و سه نته ره كانى جوانكاریی 
ژنان له  سنوره كه . باس له وه ده كه ن كه  
زۆرێك له  ژنانى ئارایشتكه ر وه كپێویست 
شاره زاییان له س���ه ر پیشه و كاره كه یان 
نیی���ه ، ئه مه ش ب���ه  زیانى ئ���ه و ژنانه  

ده گه ڕێته وه  كه سه ردانیان ده كه ن.
گوڵزار، یەکێکە لەو ئافرەتانەی سەردانی 
ئارایشتگای کردوە بۆ رەنگکردنی قژی، 
بۆ )نه وژین( وتى: »لەجیاتی رەنگکردن 

هەمو قژیان سوتاندم!«.
دەش���ڵێت: »زۆرجار ئێم���ەی ئافرەت 
سەرمان لێدەش���ێوێت نازانین سەردانی 
کام ئارایش���تگا بکەین، چونکە ئێس���تا 
زۆربەی ئەو کەس���انەی ئارایش���تگایان 

هه یه  شارەزایەکی ئەوتۆیان نییە«.

گلەیی���ان  ژنان���ه ى  ئ���ەو  زۆرین���ەی 
باس���ی  هه ی���ه ،  ئارایش���تگاكان  ل���ه  
کەسانە  لەو  هه ندێك  »ناش���ارەزایی« 
دەک���ەن ک���ە ئارایش���تگایان دان���اوەو 
ده ڵێن:»ئێم���ە داوای ش���تێک دەکەین 
و ئارایش���تگاکان لەب���ەر ناش���ارەزایی 
بەش���ێوەیەکی تر داواکانمان جێبەجێ 

دەکەن«.
 س���ەنا، ئافرەتێكى دیكه ى دانیش���توى 
كه الره ، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »چەند 
جارێ���ك س���ەردانی ئارایش���تگام کرد 
ب���ۆ چاککردن���ی ب���رۆم و بڕینی قژم و 
جارێکیش بۆ رەنگکردنی قژم، بەاڵم لە 
هی���چ جارێکدا ئەوەی ب���ۆم کرا بە دڵم 

نەبوە«.
 بەپێی ئاماری لق���ی گەرمیانی یەکێتی 
س���ندیکای کرێکارانی کوردستان، ته نها 
له  س���نورى کەالر دا، 50 ئارایش���تگاى 
ژنان بونى هەیە، ئه مه ش به رای هه ندێك 
ل���ه  ژن���ان و ته نانه ت خ���ودى خاوه نى 

ئارایشتگاكانیش »زۆری و بۆریه«. 
ریژین، له وب���اره وه  وتى: »نه ك هه ر له  
رۆژى ئاهه نگى هاوسه رگیرییه كه م باش 
ئارایشت نه كرام، به ڵكو لەدوای ئەوەش 

هەمو دەمو چاوم بوبو به  زیپکە!«.
وتیش���ی: »ده بێت پێ���وه ر هه بێت بۆ 
و  ئارایش���تگاكان  كارى  رێكخس���تنى 
رێگ���ه  نه درێت هه مو كه س ئارایش���تگا 

بكاته وه«.
ئ���ه م قس���ه یه ،  خاوەن���ی یەکێ���ك لە 

ئارایشتگای زۆر و جوانکاریی کەم
ژنانی گەرمیان رەخنەیان لە »زۆریی و بۆریی« ئارایشتگاکان هەیە

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

له ناحیه ى رزگاری سه ر به  كه الر، 
كارگه یه كى تایبه ت به  دروستكردنى 
نان ده كرێته وه ، كارگه كه  ئه گه رچی 

له الیه ن چه ند پیاوێكه وه  خاوه ندارێتی 
ده كرێت، به اڵم كرێكاره كانى ژنن، 
هه ر ئه وانیشن توانیویانه  په ره  به  
ئیشوكارى كارگه كه  بده ن و به ره و 

پێشه وه ى به رن.

ئه گه ر پێشتر له ماڵ و بۆ خێزانه كانیان 
نانیان دروست كردبێت، ئه وا له ئێستادا 
ژنان پیش���ه ى دروستكردنى نان ده به نه  
له رێگ���ه ى  ئ���ه وان  م���اڵ،  ده ره وه ى 
كاركردنیان له و كارگه  تایبه تانه ى كه  بۆ 
دروس���تكردنى نان دامه زراون، له الیه ك 
پ���ه ره  به و پیش���ه یه  ده ده ن، له الیه كى 
دیكه شه وه  وه كو سه رچاوه یه كى بژێویی 
بۆ ژیانى خۆیان و خێزانه كانیان سودی 

لێده بینن.
کارگەی نانی خۆماڵی، ناوی کارگەكه ى 
كه س���ه رجه م  رزگاریی���ه ،  ناحی���ەی 
كرێكاره كان���ى له ره گ���ه زی مێ���ن. له م 
كارگه یه دا چه ند جۆرێكى جیاوازى نان 
دروست ده كرێت و دواتر له  بازاڕه كان دا 

به  هاواڵتیان ده فرۆشرێت.
فاتمە عه زیز، یه كێك له و ژنه  كرێكارانه ى 
كارگه ك���ه ، بۆ )نه وژی���ن( وتى: »ئێمه  
کۆمەڵێك ژنین كه  هەمومان ناس���یاوی 

یەکین و لێره دا پێكه وه  كارده كه ین«.
ئێم���ه  هەمومان  وتیش���ی: »پێش���تر 
بێکاربوین و كارێك���ى ئه وتۆمان نه بو، 
به اڵم كه  ئه م كارگه یه  كرایه وه ، ده ستمان 

به كاركردن كرد«.
ئه و ژنانه ى له كارگه ى نانى خۆماڵی دا 
كارده ك���ه ن، ئاماژه  به وه ده كه ن كه  ئه م 
كاره یان ده روازیه كى باش بوه  بۆ ئه وه ى 

بتوانن ژیانیان باشتر به ڕێوه به رن.
ئەفتاو حەمەنەجی���ب، كرێكارێكى تری 
کارگەكه یه ، ب���ۆ )نەوژین( وتی: »من 
لەهاوژینەک���ەم جیابومەتەوە بۆیە پێم 
خۆش���بوە کە خۆم بژێوی ژیانم دابین 
بکەم و هیج ئەركێکم بۆ سەر ماڵەوەمان 
نەبێت، بۆیە بڕی���ارم دا کەبێمە ئێرەو 

کاربکەم«.
نان���ی س���اجی  لێ���رە  وتیش���ی:»من 
ئەک���ەم و موش���تەریه کانیش زۆر رازین 

لەکارەکەمان«.
ئه گه رچی ل���ه  كارگه كه دا چه ند جۆرێك 
نان دروس���ت ده كرێت، به اڵم كه ره سته  
به كارهاتوه كانى س���ه ره تایی و ساده ن، 
ئه م���ه ش ئه گه رچی كار ده كاته  س���ه ر 
به اڵم  كارگه ك���ه ،  به رهه م���ى  ئاس���تى 
هاوكات واش���یكردوه  كه  ژنانى كرێكار 
هه س���ت به  نامۆیی نه كه ن، چونكه  ئه م 
كار و پیش���ه یه ، پێشتر ئه نجامیانداوه و 

پێیئاشنان.
فاتمه ، له وباره وه  وتى: »کەرەستەکانمان 
سەرەتاین، بەاڵم بەپێی توانای خۆمان 
رەزامەن���دی  بۆئ���ەوەی  کاردەکەی���ن 

كڕیاره كانمان بەدەست بێنین«.

كارگه یه كى نان ژنانى ئیشكه رى رزگاریی 
كۆده كاته وه 

محه مه د لوقمان، خاوەنی کارگەی نانی 
خۆماڵی، له باره ى بیرۆكه ى كاره كه یانه وه  
س���وپەرمارکێتم  من  وتی: »س���ەرەتا 
هەبو، بەاڵم لەگەڵ باوکم بڕیارمان دا کە 
ئەم ش���وێنە بکرێت بەنانەوا، ئێستاش 
خۆش���حاڵم کە ئیشه كه مان سه ركه وتوه  
و توانیوم���ە کارێک بکەم ئافرەتان لێرە 

بتوانن بە ئاسوده یی کار بکەن«.
كاركردنیشه وه ،  كاتژمێره كانى  له باره ى 
)محه مه د( وت���ى: »كارك���ردن به  دو 
شه فته : به یانیان و ئێواران، به یانیان لە 
سەعات شەشی بەیانی تاوه كو دوانزەی 
نیوەڕۆیه و ئێوارانیش لە یەکی نیوەڕۆوە 
ده ستپێده كات تاوەکو چواری ئێوارە«.

چه ند س���اڵێكه  رێژه ى كاركردنى ژنان 
ل���ه  گه رمیان روى ل���ه  زیادبون كردوه ، 
له گه ڵ دروستبونى شوێنكار  به تایبه تى 
و كارگه و كردنه وه ى ب���ازاڕ و ماركێتى 

نوێ.
به وت���ه ى س���ه رۆكى لقی س���ه ندیكای 
كوردستان،  پیش���ه وه رانى  و  كرێكاران 
رێژه ى كاركردن���ى ژنان له گه رمیان رۆژ 

دواى رۆژ رو له  زیادبونه .
عوم���ه ر محه مه د، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»ئه گه ر حكومه ت پاڵپش���تییان بكات، 
ئ���ه وا به دڵنیاییه وه  رێژه ك���ه  زۆرتریش 

ده بێت«.
ئ���ه و ژنانه ى له كارگ���ه ى نانى خۆماڵی 
كارده كه ن، باسله وه ده كه ن كه  ئه گه رچی 
كاره كه یان ماندوكه ره ، به اڵم دڵخۆش و 

ئاسوده ن به  ده ره نجامه كان.
ئەفتاو حەمەنەجی���ب، له وباره وه  وتى: 
»هەرچەن���د کات���ی کارکردنمان زۆرە، 
بەاڵم رێگر نەب���وە لەبەردەم پەیوەندیە 
»دڵخۆشم   وتیشی:  کۆمەاڵیەتیەکان«. 
ک���ە ده توانم كاربك���ه م و ئه وه ش زیاتر 
دڵخۆشم ده كات كه ماڵه وه مان پشتیوان 

و هاوكارمن«.
هاوكات، )فاتمه  عه زیز( وتى: »ئەمکارە 
چەندێك ماندوکەرە، بەاڵم دڵخۆشین کە 
ئەتوانین کاربکەین و داهاتێکی بچوکمان 

هەبێت بۆ خۆمان و خێزانه كه مان«.
له گ���ه ڵ گه شه س���ه ندنى كارى نانكردن 
و كردن���ه وه ى چه ن���د كارگه ی���ه ك له  
شاره كانى سلێمانى و هه ولێر، له سنورى 
گه رمیانیش دا ماوه یه كه  له چه ند شوێنێك 
كارگه ى دروس���تكردنى نان كراوه ته وه ،  
ئه وه ى ئه و كارگانه ش جیاده كاته وه  له  
ئیش���وكاره كانى تر ئه وه یه  كه  زۆرینه ى 

ستافه كانیان له  ژنان پێكدێت.

ئارایش���تگاکانیش جه خت���ى لێكرده وه . 
ئه و ژنه  كه  نەیویس���ت ناوی بهێنرێت، 
ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »دەبێ���ت ئەو 
کەسەی ئاریش���تگا دادەنێت شارەزایی 
تەواوی لەجۆرەکانی ماکیاژ و چۆنیەتی 

جوانکردنی خانمان هەبێت«.
 وتیش���ی: »لەئێس���تادا هەندێك کەس 
نەك تەنه���ا ش���ارەزاییان نییە، بەڵکو 
ئارایش���تگایان داناوە بۆ خۆ فێرکردن و 

بەنرخێکی هەرزان تر کاردەکەن«.
له به رامبه ریش���دا، سه ندیكای كرێكاران، 
رایده گه یه نێ���ت ك���ه  مۆڵه ت���ى دانانى 
ئارایش���تگا له خۆیان���ه وه  به هه مو كه س 

ناده ن.
  عومەر محەمەد، سەرۆکی لقی گەرمیانی 
س���ه ندیکاى کرێکاران و پیش���ه وه رانى 
کوردس���تان، بۆ )نه وژین( وتى: »ئێمە 
پشتگیری هەمو کەسێکمان نەکردوە بۆ 
دانانی ئارایش���تگا، بەڵکو زۆر کەسیش 
هات���وە و مەرجەکان���ی تێدانەب���وە و 

پشتگیریمان نەکردوە«.
 وتیش���ی: »هەرکەس���ێک س���کااڵی لە 
ئارایشتگاکان هەیە دەتوانێت سەردانمان 
بکات و ئێم���ەش ئەنداممان لە لیژنەی 
چاودێری ئارایشتگاکان هەیە و خاوەن 
ئارایش���تگاکان بان���گ دەکەین و ئەگەر 
بزانین خاوەن س���کااڵ له سه ر هه قه  ئەوا 
لێکۆڵینەوە لەگەڵ خاوەن ئارایشتگاکان 

دەکەین و سزای دەدەین«.
 راش���یگەیاند: »خەڵک هەیە سەردانی 
ئێم���ه ى ک���ردوەو س���کااڵی لەخاوەن 
ک���ردوەو  تۆم���ار  ئارایش���تگاکان 

به دواداچونیشمان بۆ كردوه «.
به پێ���ی ئه و ئام���ارەی له الی به ش���ى 
تۆماركراوه ،  ته ندروس���تى  چاودێری���ی 
رێژه ى ئارایش���تگاكان زیات���ره  له وه ى 
الی س���ه ندیكا تۆمارك���راوه . ئامارەکە 
دەریدەخات لەگەرمیان دا 69 ئارایشتگا 

هەیە.
 حەسەن محه مەد، لێپرسراوی بەشه كه ، 
بۆ )نه وژین( وت���ى: »گومانمان هەیە 
چەند ئارایش���گایەك لەچەند شوێنێکی 
تری کەالر هەبێت، بەاڵم بەهۆی قەیرانی 
دارای���ی و دابی���ن نەکردن���ی ئۆتۆمبێل 
ب���ۆ تیمەکانم���ان لەوانەی���ە ناون���وس 

نەکرابن«.
مه رجه كان���ی قایمقامیەت���ی ک���ەالر بۆ 
كردنه وه ى ئارایش���تگا، بریتییە لەوه ی: 
» دەبێ���ت ئ���ەو کەس���ەی ئارایش���تگا 
دادەنێت کورد بێت و دانیش���توی کەالر 
بێت و موچە خۆر نەبێ و ئەو شوێنەی 

کاری لێ دەکات تەجاوز نەبێت«
هه روه ها له روى ته ندروستییشه وه  چه ند 
مه رجێک دانراوه ، له وانه:  )ده بێت شیاو 
و پاك بێت(، لەگ���ەڵ چەند مەرجێکی 

تری پیشەیی.

کارکردنمان رێگر 
نەبوە لەبەردەم 

پەیوەندیە 
کۆمەاڵیەتیەکان دا
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◘ نه وژین، جوانه  جه لیل

له و گه رما تاقه ت پروكێنه ى كه  
خه ریكه  باڵ به سه ر گه رمیان دا 

ده كێشێت و له  یه كێك له  شه قامه  
قه ره باڵخه كانى بازارى كه الردا، 

سه ره ڕاى زۆرى ته مه نى و كۆمه ڵێك 
نه خۆشى، پوره  نه رمین له گه ڵ یه كێك 

له  نه وه كانیدا، بۆ ماوه ى )2( ساڵه  
له سه ر عه ره بانه یه كى گه ڕۆك، خه ریكى 
فرۆشتنى پێداویستیه كانى مۆبایله  بۆ 

دابینكردنى بژێوى ژیانیان.

به كاریگه رى قه یرانى دارایی، ژماره یه كى 
پیشه ى  و  كار  له   رویان  ژنان  له   زۆر 
جیاواز كردوه ، ئه وان لێناگه ڕێن قه یرانى 
برسیی  مناڵه كانیان  و  خۆیان  دارایی 
بكات، به ڵكو خۆنه ویستانه  ده ستیان به  
كاركردن كردوه  و له م رێگه یه وه  بژێویی 
ده كه ن.  په یدا  خێزانه كه یان  و  خۆیان 
پوره  نه رمین، نمونه یه كى ئه و ژنانه یه .

 )57( ته مه ن  مه حمود(ى  )نه رمین 
ساڵ، دانیشتوى قه زاى كه الره ، رۆژانه  
ماڵه وه ى،  كارى  ته واو كردنى  دواى  له  
دێته  ناوبازاڕ و له  دواى نیوه ڕۆ تاوه كو 
ئێواره  كارده كات بۆ دابینكردنى بژێوى 

ژیانى خۆى و نه وه كانى.
نه هامه تیه كانى  له   باس  نه رمین  پوره  
ده كات  )نه وژین(  بۆ  خۆى  ژیانى 
ساڵه    )25( »ماوه ى  ده ڵێت:  و 
)9( داوه ،  ده ست  له   هاوسه ره كه مم 
به  جێهێشت كه   له  دواى خۆى  مناڵى 
)3( كوڕ و )6( كچن، بۆ ئه وه ى ئه وان 
گه وره  بكه م چه ندین كارم ئه نجام دا«.

ده ستدانى  له   دواى  »له   وتیشى: 
هاوسه ره كه م جگه  له م كاره ى كه  ئێستا 
ده یكه م چه ندین كارى دیكه م ئه نجامدا 
له  وانه : )كارگوزارى، نۆكاو فرۆشتن و 
شیرینى فرۆشتن( بۆ ئه وه ى منداڵه كانم 

به  خێو بكه م«.
فرۆشتنى  ده م  به   )نه رمین(،  پوره  
)نه وژین(  بۆ  قسه ى  كه لوپه له كانیه وه  
به وه   ئاماژه ى  ده سته كانى  به   ده كردو 
ده كرد: كه  ئه وان به  هۆى به  پێشمه رگه  
بونى كوڕه كه یانه وه  بۆ ماوه ى زیاتر له  
ژیاون،  به غداد  شارى  له   ساڵ   )40(
به عسه وه   رژێمى  روخانى  دواى  له  
ده گه ڕێنه وه  كوردستان و له  شارى كه الر 

و له  خانویه كى كرێدا جێگیر ده بن.
و  ئێران  نێوان  شه ڕى  »له   ده ڵێت: 
له   تۆپه وه   ته قاندنى  هۆى  به   عێراقدا 
به   كوره كه م  ئێرانه وه ،  واڵتى  الیه ن 
هۆى ترسه وه   توشى نه خۆشى ده رونى 
كه  خۆم  ئه وه ى  به هۆى  دواتر  ده بێت، 
رۆشتمه  به غداد بۆ وه رگرتنى خۆراك تا 
هاتمه وه  له  ماڵ ده ڕواته  ده ره وه  به هۆى 
له   له ده ستدا  گیانى  سه رماوه   و  باران 

دواى )32( ساڵ له خزمه ت كردنی«.
وتیشى: »دوان له  كچه كانم مێرده كانیان 

مۆبایل  كه ره سته ى  فرۆشیاره كه ى  ژنه   تاكه  
له كه الر، کاسبیه که یان پێ ره وا نه بینی!

◘ نه وژین، زریان محه مه د

زۆربه مان )شیرین( به وه  ده ناسین 
كه  هاوسه رى شه هیدی قه ڵه م )كاوه  
گه رمیانى(یه ، به اڵم ره نگه  زۆربه مان 
ورده كاریی ژیانى ئه م ژنه  نه زانین، 

كه  پڕه  له  چه رمه سه ریی به جێماوێكى 
ئه نفال كه نه یهێشتوه  تاڵیه كان چۆكی 

پێدابدات و له ژیانى بخات، به ڵكو 
خۆیشی وه كو رۆژنامه نوس و نوسه ر 
كارى كردوه و هه ر له و رێگه یه شه وه  

)كاوه (ى هاوسه رى ناسیوه .

به م  ساڵه ،   )29( ته مه نى  كه   شیرین، 
ته مه نه  كه مه وه  توشى چه ندین نه هامه تى 
دواهه مینیان  كه   بوه ،  ژیان  و سه ختى 
له   هاوسه ره كه یه تى  ده ستدانى  له  
هاوسه رگیرى،  له   مانگێك  چه ند  دواى 
شتێك  هیچ  ئه مانه ،  هه مو  سه ره ڕاى 

چۆكى پێدانه داوه .
گوندێكى  بوى  له دایك  ئه مین  شیرین 
قه زاى  رزگارییه  له   ناحییه ى  سه ربه  
شااڵوى  به هۆى  نیشته جێیه ،  كه الر 
ده دات،  ده ست  له   باوكى  ئه نفاله وه  
نوگره   له   مانگ   )6( ماوه ى  بۆ 
سه لمان ده مێننه وه  له كه ڵ دایكى و دو 
خوشكه كه یدا دواتر ئازاد ده كرێن، به اڵم 

شیرین له  خێزانه كه ى داده برێت.
له  سه ردانێكى )نه وژین(دا بۆماڵى خاتو 
سه رگوزه شته ى  به مشێوه یه   )شرین(، 
»له دواى  گێڕایه وه :  خۆى  ژیانى 
به شێكى  و  باوكم  ئه نفال  پرۆسه ى 
و  له ده ستدا  كاره كه مم  و  كه س  زۆرى 
خوشكێكیشم به هۆى روداوى هاتوچۆوه  

شیرین،
ژنێك ده ستبه ردارى خوێنى فه رهاده كه ى نابێت

گیانى له ده ست دا«.
شااڵوه وه   ئه و  به هۆى  »هه ر  وتیشى: 
خێزانه كه م په رته وازه  بوین، من له  دایكم 
دایكیشم  دابرام،  ترم  خوشكه كه ى  و 
دواى چه ند ساڵێك له  پرۆسه ى ئه نفال 
دایه وه ،  ئه نجام  دوه مى  هاوسه رگیرى 
منیش كه  ته مه نم كه متر له  ساڵێك بو 
هه مو  ئه ویش  كه   خۆى  گرتمیه   پورم 

كه س و كارى ئه نفال ببون«.
ئاماژه ى به وه شكرد: »به هۆى ئه وه ى كه  
له  ته مه نیكى كه مدا له  خێزانه كه م دابرا 
بوم، ئه گه ر رۆژێك ئه وانم له  جێگه یه كدا 
دایكمه ،  كه   نه مده زانى  هه رگیز  بینیبا 
كاتێ كه  دایكى خۆمم بینیه وه  ئه وكات 
ته مه نم )10( ساڵ بو كه  پۆلى سێیه مى 

سه ره تاى بوم«.
خاتو شیرین به  ئارامى و خۆڕاگرییه كى 
زۆره وه  بۆ )نه وژین( باس له وه  ده كات: 
»پورم به  هۆى ئه وه ى كه  خێزانه كه ى 
ئه وانه وه   به   منى  بونى  ده ستدابو،  له  
دابینكردنى  پێناو  له   بۆیه   به سته وه ، 
ژیانیكى شایسته و ئارام بۆ من چه ندین 
منى  خۆیدا  كاتى  له   ئه نجامدا،  كارى 
سه ربه رزى  به   و  خوێندن  به ر  خسته  
له گه ڵ  كرد،  ته واو  خوێندنه كه مم 
كرده وه   فامم  له وه ته ى  پورم  ئه وه شدا 
نیم  تۆ  دایكى  من  كه وا  پێوتم  ئه وه ى 
بانگى  دایكه   به   ئه وه ى  برى  له   بۆیه  

بكه م هه ر به  پورێ بانگم ده كرد«.
كارى  خوێندنه كه مدا  له پاڵ  وتیشى: 

رێكخراوه ى و رۆژنامه وانیشم ئه نجامدا.
شیرینى كاوه  گه رمیانى كه  ناو به  ناو 
نوسین و شیعرى له  گۆڤار و رۆژنامه كاندا 
و  شیعر  و  نوسین  ئه و  باڵوده كرده وه ، 
سه ره كى  ره نگدانه وه ى  راپۆرتانه ى 
نوسینى  رێگه ى  له   بو،  خۆى  ژیانى 
ئه و هۆنراوه یه ی كه  بۆ خۆى و باوكى 
كه سێك  ئه نفال  یادى  بۆ  نوسیویه تى 
ده ناسێت به ناوى )كاوه  گه رمیانى( كه  

ئێستا سیمبوڵى شه هیدانی قه ڵه مه .

له  دواى هه مو ئه و نه هامه تیانه ى كه  له  
ناسینى  و  هاتن  چه شتویه تى  رابردودا 
سه ره تاى  ده بێته   شیرین  بۆ  كاوه  
ژیانیكى نوێ، شیرین له  ریگه ى نوسین 
و له  به روارێكى جواندا له  2012-12-12  
بڕیارى هاوسه رگیرى ده دات له گه ڵ كاوه  

گه رمیانى.
به اڵم هه ر وه كو شیرین ئاماژه ى پێكرد: 
په ره ستان  تاریك  ره شى  »ده ستى 
نه یانهێشت، مۆمى ساڵێكى ئه ویندارى و 
هاوسه رگیریان دابگیرسێنن، یه ك هه فته  
پێش یادى هاوسه رگیرییه كه یان )كاوه (
ى هاوسه ریان شه هید كردو دوباره و بۆ 
نێو  خزانده   شیرینیان  ژیانى  هه میشه  

تاریكى و خه مى رۆژگاره وه «.
»من  وتى:  تاسه وه   به   شیرین  خاتو 
له  رێگه ى قه ڵه مه وه  كاوه م ناسى هه ر 
ده ستمدا،  له   قه ڵه میشه وه   رێگه ى  له  
رۆژنامه وانى  كارى  من  هه رچه نده  
به اڵم  نه بوه ،  من  سه ره كى  پیشه یه كى 
ئه گه ر رۆژیك دیسان قه ڵه مم هه ڵگرته وه  
كاوه   قه ڵه مه كه ى  وه ك  ئه مه وێ  ئه وه  

هه ڵى بگرمه وه «.
به  قورگى پڕ له  گریانه وه  ئه وه شى وت: 
كه   هه یه   هاوسه رم  كاوه ى  »قسه یه كى 
هه رگیزاو هەرگیز بیرم ناچێته وه ، ئه ویش 
وه رزى  هاتنى  كۆتاى  دواى  ئه وه یه  
ماڵه وه   موبه ریده ى  هه ڵگرتنى  هاوین 
هاوین  گه رماى  ئه وا  شیرین  وتم  پێى 
هێنده ى  دۆزه خیش  ره نگه   بو  ته واو 
منیش  بێت،  گه رم  ئێمه   ژیانه ى  ئه م 
پێم وت خوا گه وره یه  ره نگه  بۆ هاوینى 
به اڵم  ببێت،  باشتر  گوزه رانمان  داهاتو 
پێش ئه وه ى هاوین بێته وه  كاوه یان بۆ 

هه میشه  له  من وه رگرته وه .«
له  دواى )17( رۆژ له  شه هیدبونى كاوه  
دێته   تر  كاوه یه كى  شیرین  گه رمیانى، 

ژیانیه وه  ئه ویش )ئامه ده (.
قوڵه وه   ئاهێكى  به   ئامه د«  »دایكى 
»هه مو  وتى:  قسه كانیداو  به   درێژه ى 
داهاتوم و ژیانیشم بۆ ئامه ده  جگه  له  
بۆم هه ر  نیه   ئامه د هیچ شتێك گرنگ 
به ر  هه مو  به سه ر  ئامه دیشه وه   به هۆى 

به ستێك زاڵ ده بم«.
له   خۆم  چۆن  »هه روه ك  وتیشى: 
به اڵم  نه دیوه ،  خۆمم  باوكى  وێنه شدا 
ئامه د جیاوازتر له  خۆم باوكى له  وێنه دا 
بینیوه  و به بێ ئه وه ى بزانێ باوكیه تى و 

له  ده ستیشى داوه «.
»هه میشه   به وه شكرد:  ئاماژه ى 
بۆ  ژیانم  پرسیارى  و  ترس  گه وره ترین 
و  چۆن  بو  گه وره   كه   ئه وه یه   ئاماد 
له   كێیه و  باوكم  بڵێت  گه ر  پێبڵم  چى 

كوێیه ؟!«

له  ده ست ده ده ن و خۆیان و مناڵه كانیان 
كه  )10( منداڵن ده كه وێته  ئه ستۆى من 
و ئێستاش من به م ته مه نه وه  خه ریكى 
كاركردنم بۆ ئه وه ى ئه وان گه وره  بكه م 

و خوێندنه كانیان ته واو بكه ن«.
به خێوكردنى  سه ره ڕاى  نه رمین،  پوره  
به خێوكردنى  كچه كانى،  و  نه وه كانى 
براكه ى و مناڵه كانى ده كه وێته  ئه ستۆى، 
واته   خێزانه كه ى  له ده ستدانى  به هۆى 

)براژنه كه ى(.
ئه وه ى  به هۆى  »براكه م  وتیشى: 
فیشه كێك له  مێشكى ماوه ته وه  توشى 
كاركردنى  تواناى  بوه ،  )كه مئه ندامیی( 
هه زارى   )200( موچه یه كى  ته نها  نیه و 
خانو،  كرێ  به   ده دات  ئه ویش  هه یه  
ئه ستۆ  له   ئه وانیشم  به خێوكردنى  بۆیه  

دایه «
پوره  نه رمین، باسى له وه شكرد یه كێكى 
تر له  كوڕه كانم به هۆى ئاگر كه وتنه وه  له  
ماڵه كه یاندا خێزانه كه ى و دو منداڵه كه ى 
له  ده ست ده دات و به و هۆیه شه وه  توشى 
نه خۆشى ده رونى ده بێت، هه روه ک له به ر 
نه بونی و هه ژاریی، تاقه  کچه که شی که  
نه كردوه ،  هاوسه رگیرى  و  ماوه ته وه  
بنێرێته   الى یه كێك له  كچه كانى كه  له  

)عه ماره(  نیشته جێیه .
پوره  نه رمین، سه ربارى ئه وه ى كرێچیه  
گه وره یه ى  خێزانه   ئه و  به خێوكردنى  و 
هیچ  ئێستاش  تاوه كو  دایه ،  ئه ستۆ  له  
مانگى  چوار  كرێى  نیه و  موچه یه كى 
خانوش قه رزاره . ئه و باسى له وه شكرد  
قه رزارى  دینار  ملیۆن   )1( له   زیاتر 
له الیه ن  دوكانى خواردن و سه وزه یه و 
هه ندێك كه س و خێرخوازه وه  هاوكارى 

ده كرێت.
ئه منیه کان  لیژنه   رابردو،  هه فته ی 
بڕیاریان دا وه ستانی عه ره بانه  له بازاڕی 
بڕیاره  پوره   که الر قه ده غه  بکه ن، ئه م 
تاکه   له و  و  گرته وه   )نه رمین(یشی 
ئێستا  کرد،  بژێویه شیان  سه رچاوه   
له سه ر شۆسته کان که ره سته کانی داناوه  

بۆ فرۆشتن.
»دابینكردنى  وتی:  به خه مگینییه وه  
 )18( خێزانێكى  مه سره فى  و  خه رجى 

كه سى به چى و چۆن ده كرێت؟!«

كاوه م له رێگه ى 
قه ڵه مه وه  ناسى 
هه ر له رێگه ى 

قه ڵه میشه وه  له  
ده ستمدا

دواى له ده ستدانى 
هاوسه ره كه م بۆ 
ژیاندنی مناڵه کانم 

چه ندین كار م 
ئه نجامداوه 
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◘ نه وژین

سه رباری ئه و رێگریی و 
كه نارخستنانه ى له كۆمه ڵگه ى 

رۆژهه اڵتى به گشتى به رامبه ر به  ژنان 
كراوه و ده كرێت، به اڵم ئه مه  واینه كردوه  

كه  رێگریی له  ئه فراندنه كانیان بكات 
به ته واوه تیی، به ڵكو به پێچه وانه وه  

ژنانێكى زۆر هه ن كه  توانیویانه  له و 
بوارانه ى كه  به هره مه ندن،په ره  به ئاست 

و به هره كانیان بده ن.

له م بابه ت���ه دا، 8 ل���ه  دیارترین ژنانى 
ناوه ڕاس���ت  رۆژهه اڵتى  ل���ه   نوس���ه ره  
ده خه ین���ه  پێ���ش چاوى ئێ���وه  به پێی 

پۆڵینێكى پێگه ى »مۆنیته ر«.

ره نده  جه رار
ئه مریكی،  فه ڵه س���تینی –  نوس���ه رى 
ره نده  جه رار، یه كێكه  له ناوه  دیاره كانى 
نوسه رانى تاراوگه ، زۆرینه ى بابه ته كانى 
عه ره بانه ى  هاواڵتی���ه   له و  گوزارش���ته  
كه كێش���ه ى شوناس���یان هه یه  به هۆی 
كۆچكردنیان و ژیانیان له واڵتانى دیكه . 
له س���اڵی 2009 رۆمان���ى »نه خش���ه ى 
خان���و«ى باڵوك���رده وه  كه  ب���اس له  
چیرۆكى كچێكى گه نج���ى په ڕاگه نده ى 
نێوان واڵتانى ئه مریكاو كوه یت و میسر 
ده كات و چیرۆكه ك���ه ش پێش���وازیه كى 

باشی لێوه كرا له الیه ن خوێنه رانه وه .

نیش���ته جێیه و  ئه مریكا  له   له ئێس���تادا 
نوس���ینی  له ب���وارى  وانه بێ���ژی  كارى 
داهێنانكاری���ی بۆ منااڵنى ئ���ه و ئاواره  
ع���ه ره ب و رۆژهه اڵتیانه  ده كات كه  له و 

واڵته  ده خوێنن.

سه مه ر یه زبه ك
له س���اڵی 2011 دا به دیارییكراویی، ژنه  
س���وریی،  چاالكوانى  و  رۆژنامه ن���وس 
س���ه مه ر یه زبه ك، بوه  ناوێك���ى دیار، 
ئه وی���ش پ���اش ئ���ه وه ى به پێچه وانه ى 
خێزان���ه  عه له ویه كه ی���ه وه ، دژی رژێمى 
)به شار ئه سه د( وه ستایه وه و پشتیوانى 
له  شۆڕشی سوریا كرد، ئه مه ش ناچارى 
كرد ك���ه  واڵته كه ى به جێبێڵێت و رو له  
فه ره نس���ا بكات، پاش���تریش كتێبێكى 
له ب���اره ى بۆچون و یاداش���ته كانى ئه و 

قۆناغه ى نوسیه وه .
هه وڵه كانى نوس���ینی  ئه م ژنه  نوسه ره  
ئه و  ب���ه اڵم  ده گه ڕێت���ه وه ،  بۆپێش���تر 
گرنگییه ى پێنه دراوه ، به تایبه تى له ساڵی 
2007 دا رۆمانێكى باڵوكرده وه  كه تیایدا 
باس له دۆخی س���وریای پێش ش���ۆڕش 
ده كات و پێش���بینی كردوه  ش���ۆڕش و 

راپه ڕین له  سوریا سه رهه ڵبدات.
 

سۆفیا ئه لمه رییه 
ژنه  نوسه ر و هونه رمه ند و سینه ماكارى 
قه ته ری-ئه مریك���ی، ل���ه  لیس���تی ئه و 
نوس���ه رانه دایه  كه  گرنگیی به  پرس���ی 

»ش���وناس« ده ده ن بۆ ئه و مرۆڤانه ى 
كه  له  دو ش���وێن و ژینگ���ه ى جیاوازی 
كه لت���وری ژی���اون. ئ���ه و له باوكێك���ى 
قه ته ریی ب���ه دو و دایكێك���ى ئه مریكی 
له واشنتۆن هاتۆته  دونیاوه . ناوبانگیشی 
وه كو نوسه ر به هۆی ئه و یاداشتانه وه  بو 
كه  باڵویكردونه ته وه  له م چوارچێوه یه دا 
به ن���اوى »ئه و كچ���ه ى كه وته  س���ه ر 

هه ساره ى زه وی«.
به ریه ككه وتن  ئه و  باس���ی  كتێبه كه شى 
كه له نێوان  كه لتورییه یه   كێشمه كێشه   و 
ژینگه یه ك���ى وه كو كه نداو دا بونى هه یه  
له نێوان ئاراس���ته یه ك ك���ه  پێداگیریی 
دابونه ریت���ه كان  له پاراس���تنى  ده كات 
كه چ���اوی  ئاراس���ته یه كیش  و 

له به ره وپێشه وه چونه .

به دریه  ئه لبه شر
مێژوى نوس���ینی ئ���ه م ژنه  نوس���ه ره  
س���عودیه  دێرینه ، به اڵم له ساڵی 2014 
ناوبانگى زیاترى په یداكرد پاش ئه وه ى 
رۆمانه كه ى » غرامیات شارع األعشى« 
بۆ لیستی باشترین رۆمانه  عه ره بیه كان 

له و ساڵه دا پاڵێورا.
رۆمانه كان���ى  و  نوس���ین  چیرۆك���ى 
تیشكخستنه س���ه ر  به زۆریی  به دری���ه ، 
ئه و تێكۆش���ان و هه واڵنه ی���ه  كه  ژنانى 
سعودیه  بۆ ده ستخستنى ماف و ئازادیه  
كه س���ییه كانیان ده یده ن، له س���ه ر ئه م 
نوس���ینانه ش روب���ه روى زۆر هێرش و 

فه تواى له  ئاین ده رچون كراوه ته وه .

ئه حالم موسته غانمی
رۆماننوس���ی  به ناوبانگترین  به   ئه حالم 
عه ره ب���ی له جیهاندا ناوده برێت، ئه ویش 
پاش زنجیره ی���ه ك رۆمان���ى به پێز كه  
ناو و ناوبانگێك���ى زۆری پێدا. رۆمانى 
»ذاكره  الجس���د« له س���اڵی 1998 دا 
خه اڵتى )نه جیب مه حفوز(ى بۆ ئه ده ب 

پێبه خشرا.
ئه م نوس���ه ره  به  رۆمانه  س���یانییه كه ى 
به ناوبانگ���ه  ك���ه  چیرۆكى ش���ۆڕش و 
توندڕه ویی و خۆشه ویستیی و شكست و 
هه ستانه وه و په یوه ندیه  كۆمه اڵیه تییه كان 

و زۆر پرسی دیكه  له خۆده گرێت.

میرال ئه لته حاوی
)می���رال  میس���ریی  نوس���ه رى  ژن���ه  
ئه لته ح���اوی(، زۆرینه ى نوس���ینه كانى 
ده گه ڕێت���ه وه  بۆ ئه و جوگرافیایه ى پێی 
ده ڵێن »ده لتا نیل« ئه و شوێنه ى كه لێی 
له دایكبوه و پێگه یشتوه . به زۆریش ئازار 
و كۆژانه كانى ژنانى ئه و ناوچه یه و میسر 
به گشتى له  رۆمانه كانى دا ده خاته  رو.

له سه ره تاوه  په یوه ندیی له گه ڵ رێكخراوى 
»ئیخوان موسلیمین« دا هه بوه و رۆڵیان 
له باڵوكردنه وه ى نوسینه كانى دا هه بوه ، 
به اڵم دواتر لێی���ان جیابوه ته وه  به هۆی 
ئه و ره خنانه ى هه یبوه  له  تیڕوانینان بۆ 

ژنان و مافه كانیان.

ئێس���تا له  ئه مری���كا ده ژێ���ت و دواین 
رۆمانیش���ی تایبه ته  به باس���كردنى ئه و 
ئازاران���ه   كه  كه س���انى كۆچبه رى وه كو 

ئه و له  تاراوگه  دا توشی ده بن.

ئه لیف شه فه ق
ژنه  نوس���ه ری تورك )ئه لیف شه فه ق(، 
یه كێكه  له  به ناوبانگترین نوسه رانى ژن 
له  رۆژه���ه اڵت، كه  رۆمانه كانى بۆ زیاتر 

له  30 زمان وه رگێڕدراون.
ئه م ژنه  نوسینه كانى پشت به و ئه زمون 
و گه ڕانه  ده به ستێت له ژیانى داو له نێوان 
ش���اره  جیاوازه كانى )ئه نقه ره ، كۆڵن، 
عه م���ان و بۆس���تن( دا ئه نجامی���داوه ، 
هه روه ك پشتیش به و زانیاریی و لێهاتویه  
ده به س���تێت كه له بوارى  سۆفیگه ریی و 

مێژوى عوسمانى دا هه یه تى.
ئه لیف شه فه ق به وه ناسراوه  كه  باوه ڕ و 
راكانى به شێوه یه كى راستوڕه وان ده ڵێت 

به بێ گوێدانه  كاردانه وه كان.

نیدا خوریی
عه ره ب���ی- ش���اعیرى  ژن���ه   یه ك���ه م 
ئسیرائیلییه  كه  شیعره كانى ده خرێنه  ناو 

پرۆگرامه كانى خوێندنى ئیسرائیله وه . 
خوری���ی، ل���ه  فه ڵه س���تین له دایكبوه و 
زانکۆی���ه و  خاوه ن���ی 7  مامۆس���تاى 
كۆمه ڵه   ش���یعره  كه زۆرینه یان به زمانى 
عه ره بی نوسیوه  و دواتر بۆ زمانى دیكه  

وه رگێڕدراون.

◘ نه وژین، ئه شرف ئه حمه د 

له كۆمه ڵگایه ك دا كه  »به نێرساالر« 
ناسراوه  و له كایه یه كدا كه  ژماره ى 

ژنانى تێدا كه م و دیارییكراوه ، دو كچ 
توانیویانه  وه كو دو شێوه كاری كارا 
ده ربكه ون و له ماوه ى چه ند ساڵێكى 

كه مدا، به شداریی له  سه روى 35 
پێشانگاى تایبه ت و هاوبه ش دا بكه ن.

 
ه���ه ردو نیگاركێش )دیالن س���ه الم( و 
)ش���ێوه  حس���ێن(، ده رچوى په یمانگا 
هونه ره جوانه كانن، بۆ ماوه ى 7 س���اڵه  
خه ریك���ى كارى هونه ری���ن ل���ه  قه زای 
كفرى، پێكه وه  تائێس���تا 10 پێشه نگای 
تایبه تیان هه یه  له گه ڵ 25 پێش���ه نگاى 
هاوبه ش له  قه زاكه  و ده ره وه ى قه زاكه . 
وه كخۆیان باس���یلێوه ده كه ن ده یانه وێت 
نه هامه تییه كان���ى ئافره تى كورد بخه نه  

سه ر تابلۆكانیان.
دیالن سه الم، 24 س���اڵ، بۆ )نه وژین( 
رێگ���ه ى  ل���ه   »ئه مه وێ���ت  وت���ى: 
تابلۆكانمان���ه وه  ئه وه  بگه یه نین ئافره ت 
هیچ جیاوازییه كى نی���ه  له گه ڵ پیاوان، 
ئێمه ش ده توانین كاربكه ین شان به شانى 
پیاوان، بۆیه  با به س بێت جیاوازیكردن 

له  نێوان ئافره ت و پیاو«.
شێوه  حسێن، 24 ساڵ، باسله وه ده كات 
ك���ه  ئه گه رچی به راورد به  پیاوان كه متر 
پش���تگیریی كچانى هونه رمه ند ده كرێن، 
به اڵم ئ���ه وان توانیویانه  به رده وام بن و 
په ره  به كاره كانیان بده ن. بۆ )نه وژین( 
وتى: »ل���ه  روى هون���ه ره وه  كه مترین 
پش���تگریمان هه یه ، چونك���ه  پێیانوایه  
ئێمه  ئافره تی���ن نابێت رۆڵمان هه بێ له  
كۆمه ڵگه  و له بری ئه وه ى به چاوی مرۆڤ 
بونه وه  س���ه یر بكرێین كه چى به چاوى 

ئافره ت بون سه یرده كرێین«.
له رابردودا به ش���داریی ژن���ان له كایه ى 
هونه ریی  له گه رمیان به گش���تى و كفری 
به تایبه ت، له ئاستى پێویست دا نه بوه ، 

دوكچهشێوهكارلهکفریزیاترله10پێشانگاىتایبهتیانكردوهتهوه

ب���ه اڵم ماوه یه كه و به ش���داریی ژنان له و 
بواره دا روى له هه ڵكش���ان كردوه ته وه ، 
به تایب���ه ت له  قه زاى كف���ری گروپێكى 
ش���ێوه كاری تایبه ت به  كچان پێكهاتوه  
كه  به رده وام چاالك���ی هونه ریی جیاواز 

ئه نجام ده ده ن.
ئه و دو كچه  هونه رمه نده ، جه خت له وه  
ده كه نه وه  كه  له ئێستادا به شداریی ژنان 
ل���ه كارى هونه ریی ل���ه  ده ڤه ره كه  روى 
له  هه ڵكش���ان ك���ردوه . )دیالن( وتى: 

»پێش���وتر هون���ه رى ش���ێوه كارى زۆر 
پشتگوێى خرا بو، به اڵم ئێستا پێچه وانه  
بوه ته وه ، چونكه  وه كو ده بینرێت هونه ر 

جوڵه ییه كى باشی به  خۆوه  بینیوه «.
)ش���ێوه (ش وه ك جه ختكردنه وه  له رای 
هاوڕێك���ه ى، وتى: »ب���ه  بۆچونى من 
چاالكى و جوڵه ى هونه ر له الی ئافره تان 
ل���ه  گه رمی���ان، زۆر زیاتر ب���وه  له چاو 

شاره كانى ترى كوردستان.«
له گ���ه ڵ ئ���ه وه ى زۆرج���ار كۆمه ڵ���گاو 

نه ریته كانى به هۆكاری سستى و الوازیی 
به ش���داری ژن���ان له كای���ه ى هونه ریی 
هه ژمار ده كرێت، ب���ه اڵم هاوكات هه وڵ 
و پشتگیرییش هه یه  بۆ ژنان بۆ ئه وه ى 

به رده وام بن له كاره  هونه رییه كانیان.
)دی���الن( و )ش���ێوه (، تاڕاده یه ك له  
ده س���تى كۆمه ڵگه ى ده وروبه ریان رازین 
»تاڕاده یه كى باش كۆمه ڵگه  و ده وروبه ر 
هاوكارمانن، راسته  هه مو كۆمه ڵگا نییه ، 
به اڵم  كۆمه ڵێك هاوكارى جدیمان هه یه  

له  كاره كانمان به تایبه تى ماڵه وه مان«.
دیالن، له وباره وه  وتى: »خێزانه كانمان 
رۆڵی���ان زۆرب���وه  ت���ا بتوانی���ن كاره  
ئه نجامبده ی���ن،  هونه رییه كانم���ان 
هاوكارییه كانیان وایكردوه  ئێمه  ئه م ماوه  

زۆره  به رده وامبین له كاره كانمان«.
)شێوه (ش وتى: »هیواموایه  كۆمه ڵگه  
رۆش���نبیرتر بێ���ت ل���ه  ئاس���ت كاره  
ئێمه   كۆمه ڵگه ى  چونكه   هونه رییه كان، 
زۆرى ماوه  له  تابل���ۆ و ناخى ئافره تى 

كورد تێبگات«.
ئه و دو ش���ێوه كاره ، باس���یان له وه كرد 
كه تائێستا زۆرتر به شدارییان له پێشانگا 
تایبه ت و گشتیه كانى كچانى شێوه كاردا 
ك���ردوه  و له گه ڵ پیاوان���ى هونه رمه ند 
چاالكی هاوبه ش���یان نه بوه . بۆ ئه مه ش 
وتیان: »بیرمان لێكردوه ته وه  له  ئاینده  
دا له گه ڵ پی���اوان كارى هاوبه ش���مان 

هه بێت«.
تابل���ۆ  و  كار  ج���ۆری  له ب���اره ى 
هونه ریه كانیانه وه ، ئه و دو نیگاركێش���ه  
باس���له وه ده كه ن هه ردوكیان به  قیاسى 
جیاواز و ره نگى جیاواز تابلۆ ده كێشن، 
زۆرینه ى تابلۆكانیشیان جه ختكردنه وه یه  
له  پیشاندانى كێشه و كۆژانه كانى ژنان.

له وب���اره وه  )دیالن( وت���ى: »ئێمه  به  
هه مو ج���ۆره  قیاس���ێك كار ده كه ین و  

زۆربه ى ره نگه كان به كاردێنین«.
وتیش���ی: »له روی ره نگه وه ، به تایبه تى 
حه زمان ل���ه  تێكه ڵكردنى ره نگه كانه  له  

تابلۆكانمان دا«.
شێوه ، له سه ر هه مان بابه ت وتى: »له  
تابلۆكانمان ئافره ت گه وره ترین كه س���ه  
كه  ره نگ���ى دابێته وه ، چونكه  پێمانوایه  
ده بێت كۆمه ڵگه  به  چاوێكى جیاوازتره وه  

بڕوانێته  ئافره تان  و كاره كانیان«.
وتیشی: »كاركردنى ئێمه  و به رده وامبون 
و سوربونمان، به شێكى په یوه ندی به و 
پرس���یاره وه  هه یه : ك���ه  بۆچى بۆ پیاو 
هه مو كارێك ئاس���ایی بێ���ت، به اڵم بۆ 

ئافره تان قه ده غه  بێت؟«.

پۆلێکژنهنوسهرىتایبهتلهرۆژههاڵتىناوهڕاست
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◘ نه وژین، شاناز جاف

ئه گه رچی )سارا( له  ته مه ن و له  
قۆناغی خوێندنیش دا هاوشانى 
هاوڕێكانێتى، به اڵم وه كو ئه وان 
ده رفه تى نییه  بۆ خوێندن و به  
زه حمه تێكى زۆره وه  ده توانێت 

بخوێنێت، هۆكاره كه شى وه كخۆی 
ده یڵێت، هی ئه وه یه  كه  هاوسه رگیریی 

كردوه .

ئه و كه  ته مه نى 18 س���اڵه و پۆلی 12ى 
ئاماده ییه ، س���اڵێكه  چوه ته  نێو ژیانى 
هێش���تا  ئه گه رچ���ی  هاوس���ه رێتییه وه  
خوێن���دكاره ، ئه م���ه ش وایك���ردوه  كه  
روبه روى ئاس���ته نگ و زه حمه تێكى زۆر 

ببێته وه  له  ته واوكردنى خوێندن دا.
له گه رمیان دا و سه رباری كه مى ته مه ن 
به اڵم  به خوێندنه وه ،  و س���ه رقاڵبونیان 
به ش���ێك له  كچانى خوێن���دكار ده چنه  
نێو پرۆس���ه ى هاوسه رگیرییه وه و »شو 
ده كه ن«. ئه وان س���ه رباری پێكهێنانى 
هاوس���ه رگیریی، به اڵم ده س���تبه ردارى 
درێ���ژه ى  و  نه ب���ون  خوێندنه كه ی���ان 
پێ���ده ده ن، ئه گه رچی ئه م���ه  روبه روى 

ئاسته نگ و ناڕه حه تییان ده كاته وه .
س���ارا كه ریم، له وب���اره وه  بۆ )نه وژین( 
وتى: »خۆم راموایه  ته مه نێكى گونجاوه  
كه  هاوس���ه رگیرییم تێدا كردوه ، به اڵم 
كێش���ه كه  ئه وه یه  كه  زه حمه تێكى زۆر 
وه كو  چونكه   له خوێندنه ك���ه م،  ده بینم 
پێش���تر به  ئاس���انیی ناتوانم بخوێنم و 

كاتى زۆرم بۆ ئه و مه به سته  نییه «.
وتیشی: »كه  كچ بوم ده رفه تى خوێندنم 
زۆر ب���و، به اڵم ئێس���تا ئه رك���ی ماڵ و 
هاوسه رگیرییم له سه ر شانه  و سه رقاڵییم 
زۆر تر بوه ، بۆیه  ئه مه  تاڕاده یه كى زۆر 

خوێندنه كه ى له سه ر گران كردوم«.
ئه م���ه ى )س���ارا( ئام���اژه ى پێك���رد، 
خوێندنگایه كی���ش  به ڕێوه ب���ه رى 
باس���له وه ده كات  لێده كاته وه ،  جه ختى 
خوێندكارى  كچانى  هاوسه رگیرییكردنى 

ئاماده یی به تایبه ت، زیانه كانى زیاتره .
ش���یالن ره حمان قاس���م، بەرێوەبەری 
کچ���ان  رەوش���تی  خوێندنگ���ەی 
لەش���اری ک���ەالر، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
ل���ه م  کچ���ان  »هاوس���ه رگیرییكردنى 
قۆناغ���ه ى خوێندن دا كاریگه ری خراپی 
خوێندكاره كه ،  ئاس���تى  له سه ر  ده بێت 
به تایبه ت���ى واده كات ل���ه  خوێندنه كه ى 

داببڕێت«.
وتیش���ی: »زۆرج���ار به ه���ۆی ژیان���ى 
خوێندكاران���ه   ئ���ه و  هاوس���ه رێتیه وه  
داده بڕێ���ن بۆ ماوه یه ك ل���ه  خوێندن و 
پرۆسه یه كى  خوێندن  له كاتێكدا  ده وام، 
به یه ك���ه وه  گرێ���دراوه و داب���ڕان لێ���ی 
خوێندكار توش���ى گرف���ت و ناڕه حه تى 

ده كات«.
به گش���تى ئه و مامۆس���تایه  هێماى به  
الوازی���ی ئاس���تى ئ���ه و خوێندكاران���ه  
ك���رد ك���ه  هاوس���ه رگیرییان ك���ردوه و 
باسله وه ده كات به هۆی سه رقاڵبونیان به  
ژیانى هاوس���ه رێتى و مێرد و مناڵه وه ، 
كه مت���ر كاتی���ان ده بێت ب���ۆ خوێندن 
و به ره وپێش���ه وه چون ل���ه  خوێندن دا 
»بۆی���ه  داوا ده كه م كچان له م ته مه نه دا 
ته ركیزی���ان له س���ه ر خوێندن بێت نه ك 

هاوسه رگیریی«.
قسه ى ئه م مامۆس���تایه ، خوێندكارێك 
ك���ه  هاوس���ه رگریی ك���ردوه ، جه ختى 

لێده كاته وه و پشتیوانى ده كات.
ده رون ئه حمه د، خوێندكارى پۆلی 12ى 
ئاماده یی كه  3 س���اڵه  هاوس���ه رگیریی 
كردوه و خاوه نى مناڵێكه ، بۆ )نه وژین( 

◘ نه وژین،
په یام له تیف - هێڤی که ریم

)چاوان( له  زوه وه  ئاره زوى بوارى 
وه رزشی هه بو و ده یویست له م بواره دا 

پسپۆڕیی وه ربگرێت، بۆیه  كاتێك 
پێداگیریی كرد له  بڕیاری ئه وه ى له  

بوارى وه رزش دا بخوێنێت، تاڕاده یه كى 
زۆر ده وروبه ره كه ى پێیان سه یر بوه ، 
به اڵم هیچ رێگریان لێنه كرد و لێگه ڕان 

له و به شه دا درێژه  به خوێندن بدات، 
ئه ویش توانى په ره  به ئاستى خۆی 
بدات و ببێته  وه رزشكارێكى باش.

چ���اوان عه ل���ی، ئێس���تا یه كێك���ه  له  
خوێندكارانى به شى وه رزش له  كۆلێژی 
په روه رده ى بنه ڕه ت له  زانكۆی گه رمیان، 
سه رباری سه ركه وتویی له  خوێندن دا، 
به رده وامه و  دا  پراكتیكی���ش  ل���ه كارى 

توانیویه ت���ى له یاریه كان���ى گۆڕه پان و 
مه یدان چه ند پاڵه وانێتیه ك بباته وه .

چ���اوان، نمونه یه ك���ه  ل���ه و كچان���ه ى 
راب���ردودا  س���اڵی  چه ند  كه له م���اوه ى 
به حه ماس و گه رموگوڕییه وه  له گه رمیان 
و كوردس���تان، رویان له  بوارى وه رزش 
كردوه ، ئه گه رچی ئه م بواره  زۆرتر وه كو 

بوارێكى »نێرانه « ناسراوه .
كچان س���ه ره ڕاى به ربه ستى كومه ڵگاو 
كه مى پش���تیوانیی، به اڵم حه زى ئه وان 
ب���ۆ وه رزش وایكردوه  ب���ه  ژماره یه كى 
زۆر رو له  به شه كانى خوێندنى وه رزش 

بكه ن.
)چاوان عه لى( كه  له قۆناغی س���ێیه مى 
خوێندنى زانكۆی���ی دایه ، بۆ )نه وژین( 
وتى: »من به خواس���تى خۆم هاتوم بۆ 
به ش���ى وه رزش و ماڵه وه  هیچ رێگریان 

لێنه كردوم«.
وتیش���ى: »له یارى گۆڕه پ���ان ومه یدان 

دا س���اڵێك له سه ر ئاس���تى كوردستان 
یه كه م بوم، له داهاتوشدا ده مه وێت ببمه  
یاریزانێكى باشى گۆڕه پان و مه یدان«.

ئه ژین محه مه د، یه كێكیتره  له و كچانه ى 
به پش���تگیرى  و  خ���ۆى  به خواس���تى 
خێزانه ك���ه ى هاتوه ته  به ش���ى وه رزش. 
ئه و كه  دانیش���توى ناحیه ى رزگارییه ، 
ده ڵێت: »من له وانه  پراكتیكیه كان زۆر 
باش���م و دو ساڵیش له  ماراسۆنى زانكۆ 
به ش���داریمكردوه و ساڵێك یه كه م بوم و 

ساڵى دواتریش دوه م بوم«.
زانكۆ،  هاتن���ه   پێش  باسیله وه ش���كرد 
له بوارى وه رزش  پێش���ینه ى كاركردنى 
له چاالك���ى  زانك���ۆ  هه ب���وه  »پێ���ش 
قوتابخانه كان به شداریمكردوه  و ساڵێك 

پاڵه وانى گۆڕه پان ومه یدان بوم«.
ئه گه رچی )چاوان( و )ئه ژین( له بوارى 
كرداریی »پراكتیكیی« ئاستیان باشه و 
بردوه ته وه ،  پاڵه وانێتیش���ییان  چه ندین 
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وتی: »من له  ئه زمون���ى خۆمه وه  بۆم 
ده ركه وتوه  كه  هی���چ باش نییه  كچانى 
خوێن���دكار له م ته مه نه  هاوس���ه رگیریی 
بكه ن، چونكه  فریای هیچ ناكه ون و به  

زه حمه ت ده توانن بخوێنن«.
وتیش���ی: »من بۆ خ���ۆم كه ده چمه وه  
ماڵه وه ، كاتێكى زۆرم بۆ ماڵ و هاوسه ر 
و مناڵه كه م ده بێ���ت و كاتێكى ئه وتۆم 
له به رده س���ت دا نابێت بۆ خوێندنه كه م، 
زۆرجار  س���ه رقاڵیه وه   به هۆی  ته نانه ت 
ناتوانم ه���ه ر بچمه وه  ب���ۆ خوێندنگه و 
ئام���اده  ناب���م، ك���ه  ئه مان���ه  هه موى 

كاریگه ریی له سه رم هه یه «.
س���ه رباری كه می كات و س���ه رقاڵبون 
ب���ه  ژیان���ى خێزانیی���ه وه ، توێژه رێكى 
ده رون���ى پێیوای���ه  ك���ه  خوێندكارانى 
خێزان���دار، بیریان په رته وازه  تره  له چاو 

خوێندكارانى دیكه  و ناتوانن به باش���یی 
به ره وپێشه وه  بچن.

هەیفا س���ەاڵحەدین، توێژه رى ده رونى، 
ب���ه  )نه وژی���ن(ى وت: »خوێندكارانى 
هاوس���ه ردار، ئه ركی خێزانیان زیاتره و 
واده كات  ئه م���ه ش  كه مت���ر،  كاتی���ان 
به باش���یی نه توانن بخوێنن و خۆیان بۆ 

ئه م پرۆسه یه  ئاماده  بكه ن«.
وتیش���ی: »به هۆی فش���ارى خێزان و 
هه ندێكجار كێش���ه  كۆمه اڵیه تییه كان و 
ماندوبون���ى زۆر و هه روه ها دوگیانى و 
كێشه ى جه سته یی، بۆیه  بیر و زاكیره ى 
ئه و خوێندكارانه  په رته و ناتوانن بیریان 
بۆ خوێندن به  باش���یی ك���ۆ بكه نه وه و 

تیایدا سه ركه وتو بن«.
)م.ش���یالن ره حمان(ی���ش، ئام���اژه ى 
به وه ك���رد كه  به هۆی ئه م فش���ارانه وه ، 

زۆرجار ئه و خوێندكارانه  ده س���تبه دارى 
خوێندن ده بن.

خوێندكارانه   ئ���ه و  وت���ی: »زۆرج���ار 
كردوه ،  هاوسه رگیرییان  ئه وه ى  به هۆی 
خوێندنه كه یان به الوه كی سه یر ده كه ن و 
بۆیه  ناچار ده ستبه دارى خوێندنه كه یان 

ده بن و وازی لێدێنن«.
)س���ارا(ش جه خت���ى ل���ه  قس���ه كانى 

مامۆستاكه ى كرده وه.
ئه گه رچ���ی  ك���ه   باسیله وه ش���كرد 
ده كات  پش���تگیریی  زۆر  هاوسه ره كه ى 
له  خوێندنه كه ى دا، به اڵم خودى خۆی 
زۆر هه س���ت به  فش���ار ده كات به هۆی 
س���ه رقاڵیی ژیانى خێزانیی���ه وه ، بۆیه  
به  پێداگیرییه وه  ئ���ه وه ى دوپاتكرده وه  
»ش���وکردن له م قۆناغ���ه دا هیچ باش 

نییه «.
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به اڵم به ش���ێكى تر و به رچاوى كچانى 
به شى وه رزش، زۆرتر له  بوارى تیۆریی 
دا خۆی���ان هیالك ده كه ن و ئاس���تیان 

باشتره .
باخ���ان فایه ق، یه كێكه  له و كچانه ى كه  
زۆرتر ل���ه  وان���ه  تیرۆرییه كانى وه رزش 
خۆی به باش���تر ده زانێت. بۆ )نه وژین( 
ئاس���تم  پراكتیكیه كاندا  »له وانه   وتى: 
مامناوه ن���ده ، ب���ه اڵم ده مه وێ���ت په ره  
به تواناكان���ى خ���ۆم ب���ده م و له بوارى 
پراكتیكیش به ره وپێشه وه  بچم، چونكه  
به الم���ه وه  گرنگه  له خوێن���دن له بوارى 

وه رزش به رده وامبم«.
كوڕان���ى هاوپۆلی كچان���ى خوێندكاری 
به شى وه رزش، له باره ى ئاستى هاوڕێ 
ك���ه   باس���له وه ده كه ن  كچه كانیان���ه وه  

ئاسته كان جیاوازن.
په یوه ند فه تحوڵاڵ، خوێندكارێكى به شى 
وه رزشه  له  كۆلێژی په روه رده ى بنه ڕه ت 
له  زانك���ۆی گه رمیان، وت���ى: »كچان 
به گشتى له وانه  پراكتیكیه كاندا ئاستیان 
باش���ه ، هه ندێك كچیش هه ن ئاستیان 

زۆر باشه «.
له  ساڵی  )2007(ه وه  به شى وه رزش له  
كۆلێژی په روه رده ى بنه ڕه ت له  زانكۆی 
گه رمیان دامه زراوه ، له ئیستاشدا له كۆى 
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خوێندكارى كچن.
د.حه یده ر باوه خان ئه حمه د، س���ه روكى 
به ش���ه كه ، بۆ )نه وژین( وتى: »كچان 

به گشتى ئاستیان مامناوه نده و هه ندێك 
له كچانیش هه ن ئاس���تیان باشه و كچى 

ئاست زۆر باشیش هه یه «.
وه رگرتن���ى  پێوه ره كان���ى  له ب���اره ى 
وتى:   )د.حه ی���ده ر(  خوێندكاران���ه وه ، 
كچ���ان  وه رگرتن���ى  »پێوه ره كان���ى 
جیاوازه  له گه ڵ كوڕان، س���ااڵنه  رێژه ى 
كچ���ان  ب���ۆ  كورس���یه كانمان  30%ى 

ته رخانكراوه «.
پێیوایه   به ش���ه كه ش،  مامۆس���تایه كى 
كه له هه ندێ���ك بواردا، ئاس���تى كچانى 
خوێن���دكار له  هی ه���اوڕێ كوڕه كانیان 

باشتره .
هۆش���یار عومه ر، ماموس���تا له  به شى 
وه رزش له  كۆلێژی په روه رده ى بنه ڕه ت، 
ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »له یارییه كانى 
)جیمالس���تیك و یاریه كانى ده س���ت(، 

كچان ئاستیان زۆر باشه «.
س���ه رباری ئه وه ش پێیوایه  كه  به شێك 
ئاس���تیان  نه یانتوانی���وه   كچ���ان  ل���ه  
په ره پێب���ده ن، ب���ۆ ئه م���ه ش »الیه نى 
كۆمه اڵیه تى وخێزانى و نه بونى پاڵپشت 
له ده روه ى كۆلێ���ژ« به هۆكار ده زانێت، 
چونكه  به وته ى ئه و مامۆستایه  »ئه گه ر 
كچان���ى خوێن���دكارى ب���وارى وه رزش 
پاڵپش���تییان هه بێت، ئه وا وه رزشكاری 

زۆر باشیان لێدروست ده بێت«.
س���ه رباری نه بونى پاڵپش���ت، هاوكات 
زۆرجار كچانى وه رزشكار و خوێندكارى 
وه رزش، روبه ڕوى توانج و تانه  ده بنه وه ، 
به تایبه ت له  مه س���ه له ى پۆشینی جلی 

تایبه تى وه رزشیی.
وه ك )چاوان( ئاماژه ى بۆكرد: »زۆرجار 
به هۆی جله  وه رزش���ییه كانمانه وه  گوێم 
له توانجى كه س���انى تر ب���وه ، به اڵم من 
ئه و قس���انه  هه رگیز كاریان لێنه كردوم، 

بگره  بڕوام به خۆم زیاتر بوه «.
)ئه ژی���ن محه مه د(یش، له وباره وه  وتى: 
»خه ڵك بۆ هه مو شتێك قسه ى هه یه ، 
به اڵم ئێمه  نابێت گوێ به قسه ى خه ڵك 
بده ین، جوانترین وه اڵمیش بۆ قس���ه ى 
خه ڵكى ئه وه یه  به جوانى هه ڵس���وكه وت 
بكه ین و واز له  به دیهێنانى خه ونه كانمان 

نه هێنین«.

 به خواستى خۆم 
رۆشتومه ته  به شى 

وه رزش وماڵه وه  هیچ 
رێگریان لێنه كردوم
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به خته وه ریی پله و پایه یه كه ، 
كه هه مومان وه كو مرۆڤ خه ونمانه  
پێی بگه ین، هه وڵ و كار و جوڵه  

به رده وامه كانمان، بۆ ئه وه یه  بتوانین 
به خته وه رى بۆ خۆمان و خێزان و 

ده وروبه رمان دابین بكه ین.

ره نگه  زیاده ڕۆیی نه بێت، كه  بڵیم ژنان 
زیاتر له پی���اوان خه مى به خته وه رییانه ، 
له س���ه رنجدان  هه موم���ان  ب���ه اڵم 
له دایكانمانه وه  ئه وه  تێگه یشتوین كه  ژنان 
چه ند به ته نگ به خته وه ریی خۆیانه وه ن، 
ئه وه نده و زیاتریش به ته نگ به خته وه ری 

مناڵ و خێزان و نه وه كانیانه وه ن.
به اڵم پرس���یاره  گرنگه كه  ئه وه یه : ئایا 
به خته وه ری به چیی به دیدێت؟ ئایا ژنان 

چه ند ده توانن به خته وه ر بن؟ 
با پرس���یاره كه  هه ڵبگێڕینه وه و بڵێین: 
ژنان بۆچى به خته وه ر نابن؟ چ بنه مایه ك 

پێویسته  بۆ به خته وه ربونى ژن؟
م���ن لێ���ره دا دو بنه م���ا ده خه مه  رو، 
كه پێموایه  بنه ماى سه ره كی و پێویستی 

به خته وه ربونى ژنانن.
ب���ۆ ئ���ه وه ى ژن به خت���ه وه ر بێ���ت و 
ژیانێكى دروس���ت بژێت، پێویستی به  
په روه رده یه كى باش و رۆش���نبیرییه كى 
باش و تێگه یشتنى فراوان هه یه  له هه مو 
رویه كه وه ، به تایبه ت ئه وانه ی په یوه ندیان 

به  ماف و ئازادیی كه سییه وه  هه یه .

1. ژن و ماف
له  ئێس���تادا بابه تی مافی ئافره ت زۆر 
باس���ی لێوه ده كرێت وگرنگی پێده درێت 
كه  ئه مه ش جێگای ده ستخۆشیه ، به اڵم 
ده بێت ئه وه ش���مان له یاد بێت هه میشه  
له به رامبه ر به  ماف دا بوارێكى تر هه یه  

كه پێی ده وترێت »ئه رك«.
بۆیه  ده بێت ئافره ت بااڵنس���ێك له نێوان 
ئ���ه م دو بواره دا رابگرێت، نه  لێبگه ڕێت 
مافی پێش���ێل بكرێ���ت و له مافی كه م 

بنوێنێت  ن���ه  كه موكورتیش  بكرێته وه ، 
له  ئه ركه كه كانى دا، بێگومان به ش���ێكى 
و  ئ���ه رك  له رێگ���ه ى  مافی���ش  زۆری 

هه وڵدانه وه  به ده ست دێت.

2. ژن و ئازادی
ئێمه  كه ناوى ئازادی���ی دێنین بۆ ژنان، 
یه كس���ه ر بیری هه ندێك ل���ه  خه ڵك بۆ 
»به ره اڵیی« ده چێت، له كاتێكدا ئه م دو 
چه مكه ، ئاس���مان و رێسمان نێوانیانه و 
كه س���انى رۆش���نبیر ده زانن كه  چه ند 
جی���اوازن له یه كت���ری و ته نانه ت چه ند 
ناكۆكیش���ن به یه كتری، چونكه  ئازادیی 
كۆمه ڵێك مافی بنه ڕه تى و س���ه ره كیی 
و  له دایكده بێت  كه له گه ڵی���دا  مرۆڤ���ه ، 
به پێی گه شه كردنى ته مه نیشی، ئه ویش 

گه شه ده كات.
هه مومان ئه وه  ده زانین كه  ئازادی ره ها 
یان ئازادیه ك كه س���نورى نه بێت، بونى 
نیی���ه ، ئه ویش له به ر ئه وه ى ره نگه  ئه م 
بێسنورییه ، ئازادی كه سێكى تر پێشێل 

◘ رۆژان سدیق

ئه گەر سەیری بوارێکی فراوانی وەک 
نوسین و وەرگێڕان بکەین دەبینین 

سەرتاپای جیهانی گرتۆتەوە، تەنانەت 
تێکڕای پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی و 

سیاسی و بازرگانی و ....هتد بەهۆی 
ئەم دو الیەنەوە بەردەوامییان هەبوە. 

نوسینیش پێش قۆناغی وەرگێڕانە واتا 
هەتا نوسین نەبێ وەرگێڕان نایەتە 

ئاراوە.

ئ���ەوەی مەبەس���تمە زیات���ر ئەوەی���ە، 
ئای���ا ئافرەتانی ئێمە )ک���ورد( تاچەند 
توانیویانە رۆڵییان هەبێ لەبوارێکی لەم 
جۆرە فراوانەدا؟ ئەگ���ەر رۆڵیان هەیە 

چۆنە ؟ ئەگەر نییە بۆچی نییە ؟ 
نوس���ین ش���تێک نییە م���رۆڤ لەگەڵ 
لەدایکبونیی���ەوە لەگەڵیدابێت و پێوەی 
نوسابێت، یان شتێک نییە مرۆڤی پێوە 
مەحک���وم کرابێت، بەاڵم لەهەمان کاتدا 
نە قەدەغەیە کە هی���چ ئافرەتێک زاتی 
ئەوەی هەبێت دەس���تی بۆ درێژبکات و 
خۆی پێبگەیەنێت، نەئەوەندەش ئاسانە 
کە بەب���ێ وردبون���ەوە و خوێندنەوەی 
پێش���وەخت و ئەزمونی پێویست پێی 
بگەیت، چونکە نوس���ین وەک )ئۆرهان 
پامۆک( دەڵ���ێ : »تۆڵەکردنەوەیە لەو 
ژیان���ەی کە م���رۆڤ نەیتوانی���وە تیایا 

بژی«.
ئەم قس���ەیە رونە کە هیچ مرۆڤێک بە 
تەواوی ئەو ژیانە ن���اژی کە دەیەوێت، 
بەتایبەت رەگ���ەزی مێینە و بەتایبەتتر 
لەم کۆمەڵگای کوردیی���ەدا که تاوەکو 
ئێستاش بەشێکی زۆری کۆسپ و کۆت و 
بەندو یاسا و دابونەریتە کۆمەاڵیەتییەکان 
نەشکێنراون و هێشتا کارییان پێدەکەین 
و بەس���ەر یەکتریدا دەیسەپێنین، ئەم 
الیەنە زۆر قورس کەوتوەتەوە لەس���ەر 

◘ گوڵباخ حه سه ن 

لەماوەی ئەمساڵ دا، لەکوردستان 
چەندین ژن کوژراون یاخود ناچار 

بەخۆکوشتن کراون، كه النیکه م له  
سنوری گه رمیان و خانه قین،  كوشتنى 

كچێک که  تائێستا نه زانراوه  کێیه و 
ناوی چیه ، دواهه مینیانه . 

ئه م روداوانه  زۆرینه یان له  یه ك ده چن، 
ره نگ���ه  ل���ه  ورده كارییدا جی���اواز بن، 
به اڵم له  جه وهه ر و ناوه ڕۆكدا هه مویان 
هاوبه شن له وه ى قوربانیه كه  ویستویه كى 
تۆزێك له و مافانه  په یڕه و بكات كه  وه ك 
مرۆڤ هه یه تى، به اڵم چونكه  كۆمه ڵگه  
تائێس���تاش ژن ب���ه  م���رۆڤ نازانێت و 
له باش���ترین حاڵ���دا به  نی���وه  مرۆڤى 
ده بینێ���ت، هه ربۆیه  به ریه ك ده كه ون و 
ئه و تاوان و كاره ساتانه ش روده ده ن كه  

رویانداوه .
ئه گه ر من هه ڵه بم و دڵره قانه  بڕیار بده م، 
ئه ى بۆچى ئێوه  نمونه ى به سزاگه یاندنى 
موسته هه ق وشایس���ته ى بكوژانى ژنانم 

پێناڵێن؟
چه ند بكوژ به قه د تاوانه كه ى سزا دراوه ؟ 
چه ندیان هه ڵهاتون و ده ستگیر نه كراون؟ 
ئه ى چه ندیان له  دیوه خانه  عه شایه ریی 
و پیاو ساالرییه كان سوڵحیان بۆكراوه ؟

یان با بپرس���ین: ئامارەکانی کوشتن و 
خۆکوشتنی ژنان س���ااڵنە لەکوردستان 
لەبەرزبون���ەوەدان؟ بێگوم���ان بەڵ���ی. 
ئام���اری  له به رامب���ه ردا  ئای���ا  ب���ه اڵم 
ژن  ئەوکەسانەی  دەس���تگیرکراوەکانی 
دەکوژن یان هۆکارو پاڵنەرن بۆ کوشتن 
و خۆشكوش���تنی ژن���ان، بەرامبەرن بە 
ژمارەی کوژراوەکان���ی ژنان؟ بێگومان 

نەخێر!
ئه گ���ه ر ره هایانه  حوك���م نه ده ین، ئه وا 
ئه بێ���ت دان ب���ه وه دا بنێی���ن كه  چەند 
حاڵەتێکى به سزاگه یاندنى بکوژانى ژنان 
هه بون، به اڵم  ئەوانیش یان کەس���انی 
ب���ێ دەس���ەاڵتن،  دەستنەڕۆیش���تو و 
ی���ان هەژارن و نەیان توانی���وە به پاره  
خوێنه كان له  س���وڵحی عش���ایەری دا 
بكڕنه وه ، یان کەسێکی حیزبیان لەپشت 

نەبوە بۆ ئازاد کردنیان!
کەواتە له كاتێك���دا هه مومان دڵمان به  
یاس���ا خۆش���ه  بۆ ئه وه ى بمانپارێزێ و 
مافمان وه ربگرێته وه ، كه چى خودى یاسا 
خۆی كۆڵ���ه واره و نەیتوانیوە ئه و رۆڵه  
بگێڕێت كه  پێویس���ته  له م مه سه النه دا 

بیبینێت.
من ده پرسم: »ژماره ی ئه و دۆسییانه ی 

ژنان که  یه کالکراونه ته وه  چه ندن؟
توانراوه  ماف بۆ ژنان بگێڕدرێته وه ؟

گیراوه نه ته ب���ه ر  رێوش���وێنانه ی  ئ���ه و 
له دۆس���یه کانی  ژنان، تاچه ن���د دادوه ر 

بون؟«
ئای���ا له وه ته ی په رله مان و ده س���ه اڵتی 
ئێمه  بیری له مافه کانی ژنان کردوه ته وه ، 
مافان���ه   ئ���ه و  توانیویه ت���ی  تاچه ن���د 

به ره وپێشه وه  به رێت؟
خۆ راس���ته  ئێمه  یاسای باش و نوێمان 
هه ی���ه ، به اڵم ك���ه  جێبه ج���ێ نه كرێن 
به كه ڵك���ى چ���ی دێن؟ كه  یاس���ا بڕیار 
ده رب���كات و ده س���ه اڵتى جێبه جێكردن 
حیس���ابی بۆ نه كات و خه مى نه خوات، 

ده بێت دڵمان به  چی خۆشبێت؟
چی له  یاسایه ك بكه ین له  كۆمه ڵگه یه كدا 
كه  له سه ر هه مو شت ناكۆك بێت، به اڵم 
له سه ر به  نزم و كه م سه یر كردنى ژنان 

دا كۆكه ؟

به خته وه ریى ژن

تا چەند ئافرەتان توانیویانە رۆڵیان هەبێت لەبواری نوسین و وەرگێڕاندا؟ 

بكات، كه  ئه مه ش خۆی له خۆیدا دژه  به  
چه مكی »ئازادیی«.

ئ���ه وه ى كه  بۆ ژنان گرنگه و به ش���ێكى 
له  به خته وه ریی���ان پێكدێنێت،  به رچاو 
ئه وه یه  كه وه كو مرۆڤ و هاوشانى ره گه زی 
نێر، پیاده ى ئازادی���ه  بنه ڕه تییه كانیان 
بكه ن، له  بواره كانى: خوێندن، رێزگرتن 
كاركردن،  پاراستنیان،  و  له مافه كانیان 
ده ربڕینی بیروڕا، هه ڵبژاردنى هاوبه شى 

ژیان و ...هتد(.
هه میش���ه  كه باس���ی ئ���ازادی ده كه ین، 
راس���ته وخۆ پ���رس و باس���ی »ئاین« 
دێت���ه  ئاراوه ، هه ندێ���ك پێیانوایه  ئه وه  
ئاینه  كه  ئازادیه كانى ژنانى سنوردار و 

پێشێلكردوه .
ب���ه اڵم م���ن راموایه  كه  ئای���ن بۆخۆی 
په یامێك���ى ئاس���مانیی و خوایی���ه  بۆ 
باش���تركردن و رێكخستنه وه ى ژیانمان، 
پێشێلكردنى  چه وس���اندنه وه و  بۆ  نه ك 
مافه كانم���ان، ب���ه اڵم ئ���ه وه ى هه ی���ه  
كه به داخ���ه وه  هه ندێك ك���ه س به ناوى 
ئاینه وه  مافه كانى ژنان پێشێل ده كه ن، 
هه ندێكى دیكه ش ئاین ده كه نه  پاساو بۆ 

پێشێلكردنى مافه كانى ژنان.
بۆیه  ده بێت له م خاڵه دا، بیركردنه وه یه كى 
قوڵت���ر بكه ین و باش���تر له س���ه ر هۆ و 

هۆكاره كان بوه ستین.
پێموایه  ئه گ���ه ر ژن ماف و ئازادیه كانى 
وه كو پێویست به ده ستهێناو به رجه سته  
ب���و، ئ���ه وكات ده بێت���ه  ئ���ه وه ى پێی 
ده وترێ���ت »ژنى به خت���ه وه ر«، به اڵم 
هه موشمان ده زانین گه یشتن به م ئاست 
و پله ی���ه  هه روه ها ئاس���ان نیه  كه  من 
باس���م كردوه ، به ڵكو رێگاكه  پڕ هه وراز 
و نشێوه ، بۆیه  ئه وه ى گرنگه  بۆ ژنان و 
بۆ به خته وه ر بونى ژنان، ئه م ئامانجانه  
له ژیانى خۆیان دیاریی بكه ن و هه وڵ بۆ 

جێبه جێكردنى بده ن.
ده بێت ژن���ان خۆیان یه ك���ه م هۆكارى 
به خته وه ربون���ی خۆیان بن، بۆ ئه مه ش 
زیاتر له هه ر ش���تێك، پێویس���تیان به  

»باوه ڕبه خۆبون« هه یه .

رەگ���ەزی مێینە بەحوکمی ئەوەی زیاتر 
چاوییان لەس���ەرە و وه كخۆیان ده یڵێن 
»شەرەفی بنەماڵەو هۆزو تیرەن«، له م 
هەر  »لەکەداربونی«  سۆنگه یه ش���ه وه  
مێیینەی���ەک لە خێ���زان و بنەماڵەیەک 
به  »ئابڕوچون و لەکەداربونی خێزان و 

بنەماڵە« هه ژمار ده كه ن! 
لێ���رەدا م���ن جەخت لەس���ەر الیەنێک 
دەکەمەوە کە ئەویش نوس���ینە، نوسین 
خ���ۆی لەخۆیدا دەردو ئ���ازارە، بۆچی 
ئافرەتان���ی ئێمە هەتاوەکو ئێس���تاش 
بەڕێژەیەک���ی ک���ەم نەبێ���ت خزمەتی 

خۆیانیان نەکردوە لەم بوارەدا؟
راس���تە ناوبەناو لێرەو لەوێ نوس���ەری 
مێیەنەمان هەیە، بەاڵم بەو شێوەیە نییە 
کە رێگا کردنەوە بێت بۆ هاتنە ناوەوەی 
ئافرەتان���ی دیکەش بۆئەوەی لە رێگەی 
نوسینەوە پەیام و ئامانج و ئازارەکانیان 
لەنوسین  ئەگەر  وەرگێڕانیش  بگەیەنن، 
گرنگتر نەبێ���ت ئ���ەوا کەمتریش نییە 
بەتایبەت ئەگەر ئەم وەرگێڕانە لەس���ەر 

دەستی رەگەزی مێینە بێت.
پێموایه  له پاڵ هه وڵه كانى رێكخراوه كانى 
ژن���ان و خه مخۆران���ى ئه م ب���واره  بۆ 
كۆتایی هێنان ب���ه  توندوتیژی ره گه زی 
و یه كس���انى ماف، پێویسته  هه وڵیش 
بده ی���ن له م دو ب���واره دا )نوس���ین و 
وه رگێڕان( ده س���تگرۆیی ژنان بكه ین و 

په ره  به تواناكانیان بده ین.
چەند ج���وان دەبێت ئه گ���ەر ئافرەتان 
جوانیی���ە  و  مێیین���ەکان  سروش���تە 
خۆی���ان  زاری  لەس���ەر  مێییەن���ەکان 

دەرببڕن؟ 
ج���ا ئەم بوارە تەنها ش���یعر ناگرێتەوە 
وەک چۆن لەئێس���تادا زیاتر شیعر بوە 
بە پەیامی گەیان���دن لەهەمو بوارێکدا، 
بەڵکو پێویستە شان بەشانی شیعریش 
، گرنگ���ی بە الیەنەکان���ی دیکەی وەک 
، توێژین���ەوەو لێکۆڵین���ەوەو رۆمان و 

چیرۆک و ....هتد بدرێت.
جوانتر لەم���ەش ئەوەیە ڕۆڵیان هەبێت 
لەب���واری وەرگێڕاندا، جا ئەم وەرگێڕانە 

ناساندنی بەرهەمەکانی جیهان بێت بە 
ئێرە، یاخ���ود بەپێچەوان���ەوە، چونكه  
وه رگێڕان هونه رێك���ه  كه  له  گرنگیی دا 

هیچی لەنوسین کەمتر نییە.
له گه ڵ ئه وه ش���دا من ناڵێم ئێستا کاتی 
ئەوە هاتوە کە ئافرەتان بنوسن، چونکە 
نوس���ین کاتی ناوێت لەه���ەر تەمەن و 
بنوسیت،  دەتوانیت  بتەوێت  زەمەنێکدا 
جا ئەوەی زوتر دەنوس���ێت پەیامێکی 

زیاتری گەیاندوە. 
نوسین و وەرگێڕان هیچ کات پەیوەندی 
بە دواکەوتویی وپێشکەوتویی کۆمەڵگاوە 
نییه، راستە بەربەس���ت هەن لەڕێگای 
ئافرەت���ان لەبوارەکان���ی دیکە،  بەاڵم 
کەس ناتوانێت دەستەکانت ببەستێتەوە 
بۆ ئەوەی نەتوانیت بنوس���یت، یاخود 
کەس چاوەکان و گوێیەکانی نەگرتویت 
بۆئەوەی ش���ارەزای زمانەکانی دیکەی 
زمان���ە  بەتایبەتی���ش  بی���ت  جیه���ان 
س���تاندارەکان، کە دواتر زۆر گرنگن بۆ 
بوارێکی فراوانی وەک بواری وەرگێڕان.

خوێنى ژنان له  چاوه ڕوانى 
یاساو عه داله ت دا
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به ڕێوه به رى سه نته رى ددان له كه الر: 
ژنان زیاتر له  پیاوان توشى نه خۆشیه كانى ددان ده بن

◘ نه وژین،
سه رگوڵ خه لیل – سوزان خه لیل

له میانه ى ئه م دیداره دا، د. ئەرکان 
محەمەد ئەمین، پزیشکی نەشتەرگەری 

دەم و ددان و بەڕێوبەری سەنتەری 
ددان لە کەالر، له باره ى كێشه كانى 

ددان له الی ژنان به تایبه تى، زانیاریی و 
رونكردنه وه ى پێویست ده دات.

ئەو ئافرەتانەی کە س���ەردانتان دەکەن 
ت���ا چەن����د بایەخ ب���ە دەم  و ددانیان 

ئەدەن؟
بەش���ێوەیەکی گش���تی نەک تەنها ئەو 
که س���انه ی س���ەردنمان ئەکەن بۆ الی 
پزیش���کی ددان زۆربەی���ان ئافره ت���ن، 
ئەتوانین بڵێین ئاف���رەت دو ئەوەندەی 
پیاو س���ەردنمان ئەک���ەن چونکە ئەمە 
راپۆرت���ی جیهانیە ک���ە ئەڵێت ئافرەت 
دو ئەوەندەی پیاو س���ەردانی پزیشکی 
ددان ئەکەن و گرنگی بە دەم و ددانیان 

ئەدەن .

ئه و ئافره تانه ى سەردانتان دەکەن ئێوە 
تا چەند ه�اوکاریان دەکەن؟

ئێمە بەگوێرەی ئەو چارەس���ەرانەی کە 
ئەیکەین بە گوێرەی شوێنی چارەسەرەکە 
یارمەت���ی ت��ەواوی ئافرەت���ان ئەدەین 
بەحوکم���ی ئەوەی کە ئ�افرەت لەوانەیە 
کۆمەڵێ ئیلتیزاماتی زیاتری کۆمەاڵیەتی 
و ئیش�����ی دەرەوەی هەبێت بۆیە ئێمە 
چ ل���ە کلینکی تایب���ەت و چ لە کەرتی 
گش���تیدا هاوکاریان ده که ی���ن و کاری 

پێویستیان بۆ ده که ین.

ئێوەی پزیش���ك رێنمایتان چیە بۆ ئ�ەو 
ئافرەتانەی توشی ئازاری ددان دەبن؟

زۆرە،  زۆر  ه�ۆک����اری  ددان  ئ���ازاری 
ئێس���تا هۆکارەکەی بە گوێرەی تەمەنی 
فیس���یۆلۆجی  ب���اری  و  ئافرەتەک���ە 
ئاف�رەتەک���ە جیاوازە، ئێم���ە بۆیە هەر 

بەش���ێک و چارەس���ەری خۆی هەیە بە 
گوێرەی سەرچاوەی ئازارەکەی.

ئێوە زی�اتر بە دەرمان چارەس����ەریان 
بۆ دەکەین یان بە هەڵکێش���ان یاخود 

شتی تر؟
وەک وت���م بە گوێ���رەی ئازارەکە ئەبێ 
کێش���ەی دەم و ددان���ی ئ���ەو کەس���ە 
بزانین چی���ە دواتر هەندێ���ک هەندێک 
نەخ�ۆشی هەیە تەن�ها بە چارەسەرێکی 
سروش���تى چارەسەری بۆ دەکرێت واتە 
بەدەرمانێکی کەم ی���ان بە دەرمانێکی 
ئاسایی چارەسەر دەکرێت و هەندێکیشی 
پێویس���تی بە کلینکی پزیش���کی ددان 
هەی���ە چ لە نەخۆش���خانە بێت یان لە 

ده ره وه  بێت.

رۆژان���ە چەن ج���ار ددان بش���ۆردرێ 
باشە؟

پێویستە  بەش���ێوەیەکی گشتی  رۆژانە 
ل����ەدوای زۆربەی ژەمە س���ەرەکیەکان 
ددان بش���ۆردرێ، ب���ەاڵم ئەتوانرێت دو 
جار لەش���ەو رۆژێکدا ددان بشۆردرێ و 
هۆکارێکی زۆر باشە بۆ پارێزگاری کردن 

لە دەم و ددان.

ددان شۆردن )ش���ۆردنی الی پزیشک( 
ئەمە تا چەند زیانی هەیە؟

بێگومان پزیش���ک ددان شۆردن بۆ هەر 
کەس���ێک بکات ئەبێ جۆری ددانی ئەو 
کەسە یان حاڵەتی ئەو نەخۆشیە دیاری 
بکات ئەگ���ەر حاڵەتەکە بە پێویس���ت 
بزانێت و پێویس���ت بکات و بشۆردرێت 
زیانی نیە تەنه���ا هەندێ زیانی الوەکی 
هەی���ە، ب���ەاڵم زۆر زۆر کەمە ئ�ەتوانین 
ئەوەندەی���ە  دە  س����ودەکانی  بڵێی���ن 

بەگوێرەی زیانەکەی .

هەندێ ددان هەیە زەردە کە ئەیش���ۆین 
هەر بە زەردی ئەمێنێتەوە بۆچی؟

ئەوە رەنگی ددانەکە گۆڕاوە واتە رەنگی 

◘ نه وژین

شه كره  یه كێكه  له دیارترین نه خۆشیه  
درێژخایه نه كان، كه  له  سه رانسه رى 
جیهاندا به رباڵوییه كى زۆری هه یه . 

هه تائێستاش داتاو ئاماره كان له باره ى 
ئه وه ى كام ره گه ز زۆرتر توشى 
ئه م نه خۆشیه  ده بن، جیاوازن و 

یه كالكه ره وه  نیین.

ئه وه ى لێره دا باسی ده كه ین، جۆرێكى 
جۆرێك  ش���ه كره ،  له نه خۆشی  تایبه ته  
ك���ه  زۆرت���ری له ناو ژن���ان و به تایبه ت 
ژنان���ى دوگیان به دیار ده كه وێت، كه  به  

)شه كره ى دوگیانیی(ش ناوده برێت.
د.نه دیم جه ڕاح، پزیش���كی پس���پۆڕی 
شه كره ، له میانه ى ئه م بابه ته وه  زانیاریی 
له باره ى چیه تى نه خۆشیه كه و هۆكار و 

كاریگه رییه كانیه وه  ده دات.

شه كره ى دوگیانى چییه ؟
جۆرێكى س���ه ره كی نه خۆشی شه كره یه  
كه  بۆ یه كه مجار له كاتى دوگیانبونى ژنان 

دا ده رده كه وێت و هه ستى پێده كرێت.
به مانایه كى تر، ده ش���ێت ژنه كه  پێشتر 
ش���ه كره ى هه بوبێت، كه چى هه س���تى 
پێنه كردبێ���ت، ب���ه اڵم پ���اش دوگیان 
بونى، كاریگه ریی و لێكه وته كانى زیاتر 

ده رده كه ون.
ئ���ه م  دیارییكردن���ى  ش���ێوازه كانى 
به به راورد به  جۆره كانى  نه خۆش���یه ش 
ترى ش���ه كره  ده گۆڕێ���ت، چونكه  ئه و 
ژمارانه ى كه  بۆ جۆره كانى ترى شه كره  
دان���راوه ، ل���ه م جۆره ی���ان دا كه متره ، 
هه ربۆیه  و بۆ دیارییكردنى نه خۆشیه كه ، 
پێویستییت به  پزیشكیی شاره زا هه یه .

هۆكاره كانى توشبون
تائێس���تا نه خۆشی ش���ه كره  به گشتى 
هۆكاره كانى به ته واوى رون نه كراوه ته وه ، 
س���ه ره كیه كان  له هۆكاره   یه كێك  به اڵم 
الیه نى بۆماوه ییه  كه  نه خۆشیه كه  له ناو 

شه كره ى دوگیانیی

ناوەکی ددانەکە گۆڕاوەو لەوانەیە سپی 
نەبێت و زۆربەی کەس���یش ددانی سپی 
نیە و رەنگی له  زەرد بۆ رەساس���یەکی 
ئەگ���ەر  پێ���دەکات  دەس���ت  کاڵ  زۆر 
کەسەکە حەز بکات جوانکاری بۆ بکات 
ئەتوانێ الی پزیشک جوانکاری بۆ بکات 
و سپی بکاتەوە بەم شێوەیەش دەتوانێ 

سودێكى زۆری لێ ببینێت.

چ جۆرە فڵچە و هه ویرێك بەکار بهێنرێت 
باشە؟

فڵچە و هه ویر ئێس���تا جۆری زۆر زۆرە، 
ئێس���تا کۆمپانیاکانی تەندروستی دەم 
و ددان فڵچ���ە و هه وی���ر بەرهەم دێنن، 
ب���ەاڵم ئەگەر ه���ەر حاڵەتێ���ک ئەکرێ 
پزیش���کی ددان بیبینێت و جۆری فڵچە 

و هه ویره كه ى ب���ۆ دیاری بکات چونکە 
ئێس���تا ج���ۆری زۆرمان هەی���ە و هەر 
جورێکیش بۆ حاڵەتێک بەکار ئەهێنرێت 

و سودی خۆی هەیە.

هەندێک ئافرەت جوان���کاری بۆ دەم و 
ددانی���ان ئەکەن ئەمە ت���ا چەند زیانی 

هەیە؟
جوان�کاری هی���چ زیانێکی گەورەی نیە 
بە پێچه وانه وه  ئەتوانین بڵێین ئاف�رەت 
زیات���ر مورت���اح ئەبێ���ت و س���ود لەو 
جوانکاریە ئەبینێ لەڕوی کومەاڵیەتی و 

قسەکردن و دەرکەوتنیشەوە.

تائێستاش تێل »تەل« بەکاردەهێنرێت 
ب���ۆ ددان رێککردنەوە، ئەمە چ زیانێکی 

هەیە؟
هی�چ زیانێکی نیە، چونکە چارەسەرێکی 
گرنگی دەم و ددانە و بۆ ددان رێککردن 
بەکاردێت، بێگومان ئەگەر پزیش���کێکی 
پسپۆر لە بوارەک�ەدا بیکات و سودێکی 
زۆر باش���ی بۆ ن�ەخۆش���ەکە دەبێت و 

ئەنجامێکی جوان و باشیشی دەبێت.

تێل بۆ م���اوەی چەنێک بەکار بهێنرێت 
باشە؟

که   بەگوێرەی جۆری چارەس���ەرەکەیە 
ل���ە چەند مانگەوە دەس���ت پێ دەکات 
ب���ۆ زیاتر لە س����اڵێک و ت���ا نزیکەی 
دو س���اڵیش ئەک���رێ بمێنێتەوە، بەاڵم 
بەگوێ���رەی ج���ۆری حاڵەتەکە له الیه ن 

پزیشكه وه  دیاری دەکرێت.

له مجۆره یانیش���دا  هه بوبێت،  خێزان���دا 
به هه مانشێوه یه .

هه روه ه���ا خراپ���ی جۆری خ���واردن و 
ئه مانه ش  قه ڵه ویی،  و  وه رزش���نه كردن 
له  هۆكاره  گش���تییه كانى توشبونن به م 

نه خۆشیه .
دوگیانی���ی( )ش���ه كره ى  به نیس���به ت 
هۆكارانه ى  ئه م  به هه مانش���ێوه   شه وه ، 
هه یه تى،  پێكرا  ئاماژه ى  له س���ه ره وه ى 
به تایبه ت���ى الیه ن���ی بۆماوه یی زۆر رۆڵ 
ده گێڕێ���ت، بۆی���ه  ژن���ان له كاتى بونى 
حاڵه تى نه خۆش���ی شه كره  له ناو خێزان 
و بنه ماڵ���ه و كه س���وكاریان دا، ده بێت 
ئاگادار بن له وه ى ئه گه رى توش���بونیان 
به م نه خۆشیه  زۆرتره ، هه ربۆیه  پێویست 
به وه ده كات زۆرتر و رێكتر پش���كنینی 
به تایبه ت���ى  ش���ه كره   و  ته ندروس���تى 
ئه نجام بده ن، هه وه ها باشتریش خۆیان 

بپارێزن.

ئاماژه كانى توشبون
1. بۆماوه ی���ی و بونى نه خۆش���یه كه  له  
خێزان و بنه ماڵه دا، واده كات ئاماژه كانى 
توشبون به م نه خۆش���یه  زیاتر و رونتر 

بكات.
2. ئه گه ر ژن پێشتر مناڵی الشه  قورس 
و قه ڵه وی بوبێت، ئه وا ده گونجێت ئه مه  
ئاماژه یه ك بێت بۆ توشبونى به مجۆره ى 

شه كره .
3. ده ركه وتن���ى بون���ى رێژه یه كى زۆر 
ئاو له ناو مناڵ���دان دا، ره نگه  ئاماژه  و 
ده رخه رى توشبونى ژنه  دوگیانه كه  بێت 

به م نه خۆشیه .

كاریگه رییه كان
چه ندین  دوگیانیی،  شه كره ى  نه خۆشی 
كاریگه ریی راسته وخۆ و الوه كی بۆسه ر 

ته ندروستى ژنى دوگیان ده بێت، لێره دا 
گرنگترینییان ده خه ینه  رو:

1. به رزكردنه وه ى فش���ارى خوێنى ژنى 
دوگیان.

2. گه وره ت���ر بون���ى كێش و الش���ه ى 
كۆرپه .

3. مناڵبونى زه حمه ت و ناڕه حه ت.

پشكنینه  پێشوه خته كان
پێویس���ته  ژنان له كات���ى دوگییانى دا، 
پش���كنینی پێویس���ت ئه نج���ام بده ن، 
به تایبه تى پشكنینی سۆنار، بۆ ئه وه ى 
ئه گه ر الشه و قه باره ى كۆرپه له  گه وره تر 
بو، ئه وا پش���كنینی دیكه  ئه نجام بده ن 

بۆ زانینی رێژه و ئاستى شه كره یان.
هه روه ها پێویسته  هه مو مرۆڤێك و ژنان 
به تایبه تى، ناوه ناو پش���كنینی شه كره  
ئه نجام بده ن، بۆ ئه وه ى دڵنیابن له وه ى 
توشى ئه و نه خۆشیه  نه بون. به تایبه تى 
ژنان كه پێویس���ته  له پێش دوگیان بون 
خۆیان ئاماده  بكه ن بۆ ئه م پرۆس���ه یه و 
پشكنینی پێویستى ته  ندروستى ئه نجام 
بده ن، به  ئامانجى دور بون له كاریگه ریی 

و لێكه وته ى ئه م نه خۆشییه .

شێوازه كانى 
دیارییكردنى ئه م 
نه خۆشیه  جیاوازه  
له  جۆره كانى ترى 

شه كره 
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◘ نه وژین
ئاماده كردنى: ئاسیا حسێن 

ئه گه رچی زۆرینه ى داهێنه رانى بوارى 
ته كنۆلۆژیا له  ره گه زی نێرن، به اڵم 

ئه مه  واینه كردوه  كه  ژنان له و بواره دا 
داببڕێن یاخود جێبمێنن، به ڵكو 

به پێچه وانه وه  به شێك له  كۆمپانیا 
گه وره كانى بوارى ته كنۆلۆژیاى 

ئای تی، هه ندێك له  پێگه و شوێنه  
گرنگه كانیان له الیه ن ژنانه وه  

رابه رایه تى ده كرێت.

ل���ه م لیس���ته دا، باس له  ده س���تكه وت 
و داهێنان���ى 6 ژن ده كه ی���ن ك���ه  ل���ه  
ته كنۆلۆژیای  بوارى  به ناوبانگترینه كانى 

زانیاریین له  جیهان دا.

1. سوزان وجیسکی: بەڕێوبەری گشتی 
 ،)youtube( یوتیوب���ە  کۆمپانی���ای 
کە لە س���اڵى 1999 پەیوەس���ت بو بە 
کۆمپانیای گۆگڵ���ەوە. بۆیە زۆرجار لە 
ریکالمەکانی کۆمپانی���ای گۆگڵدا ناوی 

وجیسکی  دەبیستین. 
س���وزان وجیس���کی لە س���اڵی 2016 
نازناوی س���ێیەمین ژنە بەتوانای بواری 

تەکنەلۆژیای پێدراوە و لەس���اڵی 2014 
ژنەکانی  دەوڵەمەندترین  ل���ە  بەیەکێک 

جیهان هەڵبژێردرا.

2. شریل سندبیرگ: بەڕێوبەری بەشی 
جێبەجێ���کاری کۆمپانیای فیس���بوکە. 
یەکەمین ژن بو کە پەیوەندی بە بەشی 
بەڕێوبەرایەتی کۆمپانیای فیس���بوکەوە 
ک���رد، بۆیە بە س���ەرچاوەی زۆرێک لە 
داهێنان و پرۆگرامە س���ەرکەوتوەکانی 
کۆمپانیای فیس���بوک دادەنرێت. شریل 
س���ندبیرگ ل���ە س���اڵی 2014 دا، ب���ە 
)بەتواناترین ژن لە بواری تەکنەلۆژیا(

دا هەڵبژێردرا.

3. ماریسا مایر: ماریساى تەمەن  چل 
کۆمپانیای  گش���تی  بەڕێوبەری  سااڵن، 
یاه���و )Yahoo( ی���ە. یەکێک بو لەو 
ژنان���ەی کە ناوی لە لیس���تی )هەژدە 
ژنە دەوڵەمەندەکەی جیهان( دا، هەبو. 
هەروەه���ا یەکێک���ە ل���ە گەنجترین ئەو 
ژنانەی کە لەبواری تەکنەلۆژیادا چاالکن 
و لەس���اڵی 2015دا ب���ە بەتواناترینیان 

هەڵبژێردرا.

4. ش���یر وان���ک: بەڕێوبەری گش���تی 

کومپانی���ای)HTC( ی���ە و خاوەن���ى 
رابردویەک���ی زێڕینە ل���ە بەرهەمهێنانی 
رۆڵێک���ی  ئەلیکترۆنی���دا.  ئامێ���ری 
دامەزراندنی  ل���ە  هەبوە  بەرچاویش���ی 
ژمارەیەک لە کۆمپانیا جیهانییەکان، کە 
لە بەرهەمهێنان���ی ئامێرى ئەلیکترۆنیدا 

کار دەکەن.

بەڕێوب���ەری  وایتم���ه ن:  می���ک   .5
کۆمپانی���ای)HP( یە ب���ۆ ماوەی چوار 
ساڵ. لە پێش ئەمەشدا یەکێک بوە لەو 
ژنانەی کە سەرمایەیەکی زۆری خستبوە 
لە  وایتمه ن  کۆمپانیاک���ەوە.  خزم���ەت 
ساڵی 2014 دا بەیەکێک لە بەتواناترین 

ژنەکانی بواری تەکنەلۆژیا ناسرا.

6. ئورس���وال برنز: بەڕێوبەری بەش���ی 
)Xerot(�ە.  کۆپانی���ای  بەڕێوەبردنی 
یەکەمین ژنی )ئەمریک���ی - ئەفریقی( 
ب���و پەیوەن���دی ک���رد ب���ە کۆمپانیای 
)Fortune( ک���ە بازرگان���ی لەگ���ەڵ 
س���ەدان کۆمپانی���ای ئەمریکی دەکات. 
هەروەها ناسراوترین ژنە لە بواری کڕین 
و فرۆشتنی هەندێک ئامێری ئەلیکترۆنی 
وەک���و ئامێ���ری چ���اپ و پرێنت���ەر و 

فۆتۆکۆپی.

◘ نه وژین
ئاماده كردنى: شاران به رزنجی

عادیله  خان، ئه گه ر دیارترین ناوى 
ژنانى سه ده ى بیستی كوردستان 
نه بێت، ئه وا به دڵنیاییه وه  یه كێكه  
له گرنگترین ناو و كه سایه تییه كانى 

ئه و چه رخه ، ئه ویش به هۆی ئه و رۆڵ 
و كارگه رییه ى هه یبوه ، به شێوه یه ك 
ژنێك بوه  زۆر پێش زه مه نى خۆی 

كه وتوه ، به هۆی ئه و كارانه ى 
كه  ئه نجامیداوه و ئه و رۆڵه ى كه  

بینیویه تى.

عادیل���ه  خات���ون له  ش���اری س���نه ی 
کوردس���تانی  ئێ���ران چاوی ب���ه  دونیا 
هه ڵهێناوه . یه کێک بوه  له  خاتونه کانی 

بنه ماڵه ی ساحێبقڕان.
ئه م خاتونه  هاوسه رى )عوسمان به گی 
جافی کوڕی موحومه د پاش���ای جافه ( 
که  دانیشتوی هه ڵه بجه  بوه  و له  هه مان 
کاتیش���دا قایمقامی ئه و شاره ش بوه ، 
)عادیل���ه  خاتون( به ه���ۆی زیره کی و 
لێهاتوییه ک���ه ی توانیویه تی پاڵپش���تی 
مێرده ک���ه ی بێ���ت ل���ه  به ڕێوه بردن���ی 

کاروباره کانییدا.
به ناڕاس���ته وخۆ  خات���ون(  )عادیل���ه  
به ڕێوه به رایه تی له  ده ستی خۆیدا بوه ، 
هه روه ها ده س���ه اڵتی ب���ااڵی هه بوه  له  
دروستکردنی رۆحی ته بایی و برایه تی له  
نێوان تاکه کانی هۆز و عه شیره ته که یدا 
که  عه ش���یره تی جاف ب���و، ئه وانی به 
ه���ۆکاری مان���ه وه ی ده س���ه اڵتی خۆی 

ده زانی له  ناوچه که دا.
زیره کی و لێهاتویی )عادیله ( به جۆرێک 

ب���وه  که  بتوانێت ل���ه  ماوه یه کی که مدا 
پێی  هاوسه ره كه ى  ئیش���وکارانه ى  ئه و 
هه ڵده س���تا ئه نجام ب���دات و کاروباری 
ناوچه ی شاره زور و عه شیره تی جاف له  

ژێر ده سه اڵتی خۆی دا به ڕێوه ببات.
بوه   به شێوه یه ك  عادیله خان  كاریگه ری 
كه  به بێ پرس و راوێژی )عادیله  خانم( 
هی���چ کارێکی میریی جێبه جێ نه ده کرا، 
هه م���و گیروگرفتێکی ناوخ���ۆ ده  خرایه  
به رده س���تی ئه و، )عادیل���ه  خانم(یش 
یه کالی���ی  دادوه ران���ه   به ش���ێوه یه کی 
ده ک���رده وه ، هه ر بۆ ئه و مه به س���ته ش 
به ندیخانه یه کی تایبه تی دروست کردبو، 
ت���ا کاره کانی زیاتر تۆکمه یی به خۆیه وه  

ببینێت.
)مێجه رس���ۆن( ک���ه  كاربه ده س���تێكى 
ئینگلی���ز بو له  پ���اش جه نگى جیهانى 
دوه م روى له  كوردستان و به دیارییكراوی 
س���نورى س���لێمانى ك���رد، ماوه یه کی 
زۆر ل���ه  دیوه خانی )عادیل���ه  خانم(دا 
ژیاوه ، به ت���ه واوی )عادیله  خانم(ی له  
کتێبه کانیدا هه ڵس���ه نگاندوه  و ده ڵێت: 
»عادیله  خانم ئافره تێکی زۆر به  تواناو 
لێهاتو بوه ، ب���ه  رێکوپێکی و دادوه رانه  
به ڕێوه به رایه تی ش���اره زور و ناوچه که ی 

ده کرد«.
)عادیله  خانم( هه ر له  هه ڵه بجه  بازاڕێک 
و قوتابخانه یه ک و س���ێ ماڵی گه وره  و 
مزگه وتێکیش���ی دروس���ت کرد به  ناوی 
)مزگه وت���ی خانم( که  به  ناوی خۆیه وه  

دروستکرابو.
ئه م خاتونه  له  ساڵی 1924 که  ته مه نی 
65 ساڵ بو، به ته واوی ماڵئاوایی کرد و 
له  گۆڕس���تانی )عه بابه یلێ(ى نزیك به  

هه ڵه بجه  ته رمه كه ى نێژراوه .

عادیلهخانم،ژنێكىپێشزهمهنكهوتو

شهشژنهناودارهكهىبوارىتهكنۆلۆژیاىزانیاریی

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 .
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی 
پ����رۆژه ى رادی����ۆى ده نگ به  پاڵپش����تی 
س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی 

)NED( ئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچ����ن كه پێش����تر خولێك����ى راهێنانیان 
له الیه ن رادیۆی ده نگه وه  بۆئه نجامدراوه و 
زۆرینه یان پێش����تر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .
بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه :

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین

خه ونى سه ره كیی ژیانى »ئیسالم 
میتات«، ئه وه بو كه  رۆژێك له  رۆژان 

ببێته  دیزاینه ری بوارى جلوبه رگى 
ئافره تان، به اڵم ئه و كاره ى داعش 

به سه ری هێنا، وایلێكرد تاكه  شتێك 
بیری لێبكاته وه ، رزگاربون بێت 

به سه المه تى.

ئ���ه م ژنه  ته مه ن 23 س���اڵه  به ره گه زی 
مه غریبی���ه ، ش���وى به پیاوێكى بریتانى 
پیاوه كه ش  كردوه ،  ئه فغانى  به ره گه زی 
دواى ماوه ی���ه ك پێكه وه ب���ون ب���ه ره و 
س���وریاو ژێر ده ستى داعش���ی بردوه و 

له وێ بوه  به  چه كدار.
ئیسالم، له ش���اری قامیشلۆی رۆژئاواى 
ئه وه ى  پاش  گیرساوه ته وه ،  كوردستان 
توان���ى هه ڵبێت له  ده س���ت چه كدارانى 
داعش، له دیدارێك دا چیرۆكى خۆی بۆ 

ئاژانسی هه واڵی فه ره نسا گێڕاوه ته وه .
ئیسالم، ده ڵێت: »من حه زم له خوێندنى 
دیزاین و نه خشه س���ازیی جلوبه رگ بو، 
هه ر ئه مه ش هۆكارى ش���وكردنم بو به  
هاوسه ره  بریتانیه  به  ئه سڵ ئه فغانیه كه م 
كه ناوى )خه لیل ئه حمه د( بو كه  له رێگه ى 
ئینته رنێته وه  یه كمان ناسیوه  له  ساڵی 
2014«. ئه و پێیوابو كه هاوس���ه ره كه ى 
یارمه تی���ده رى ده بێت ب���ۆ به دیهێنانى 
خه ونه كه ى، ب���ه اڵم به پێچه وانه وه  هه مو 
خ���ه ون و ژیان���ى وێران ك���رد، كاتێك 

په لكێشى ژێر ده ستى داعشی كرد.
باس���له وه ده كات پاش ش���وكردنى به و 
پیاوه ، گواس���تویانه ته وه  بۆ دوبه ى كه  

هاوس���ه ره كه ى ل���ه وێ كاری ده كرد و 
دواتریش بۆ ماوه ى 2 مانگ گه ڕاونه ته وه  
وتیش���ی: »پاش  ئه فغانس���تان.  ب���ۆ 
هاوس���ه رگیرییمان به ته واوى هه ستم به  
گۆڕانى ره فتارى هاوس���ه ره كه م كردوه ، 
به ش���ێوه یه ك بوه ته  كه سێك كه پێشتر 
ئه وه نه بوه  كه ناسیبوم، چونكه  زۆر توند 
بو له گه ڵم دا به تایبه تى له روى جلوبه رگ 

و پۆشاكه وه .«
ئیسالم میتات، باسله وه ده كات رۆژێكیان 
هاوس���ه ره كه ى وتویه تى گه شت ده كه ن 
بۆ ئه سته نبوڵ و له وێشه وه  بۆ له نده ن، 
هه ربۆیه  داواى لێكردوه  جلی ره نگاوڕه نگ 
و كه شخه  له به ر بكات و ئارایشت بكات، 
چونكه  ئه م كاره  ده بێته  هۆی ئه وه ى له  
فڕۆكه خانه  زو به ڕێبكرێن و دوانه خرێن، 
ئه مه ش دڵی ئ���ه و ژنه  مه غریبیه  خۆش 
ده كات، چونكه  جگه  له وه ى ده گه ڕێنه وه  
ئه وروپا، هاوكات پۆش���ینی جلوبه رگى 

ئاڵووااڵ له  حه زه  له مێژینه ییه كانێتى.
هه ردو هاوس���ه ره كه  پاش گه ش���تنیان 
بۆ ئه س���تنبوڵ، به ره و له نده ن نه چون 
وه ك ئیس���الم چاوه ڕێی ده كرد، به ڵكو 
چ���ون به ره و )غ���ازی عه نتاب(ى نزیك 
به  سنورى سوریا و له وێشه وه  چونه ته  
سو ریا، ئه م گه شته ش دوای هه فته یه ك 
راگه یاندن���ى »ده وڵه ت���ى  ل���ه   ه���ات 

خیالفه ت« له الیه ن داعشه وه.
له   زۆرجار  باس���له وه ده كات  ئیس���الم، 
هاوس���ه ره كه ى پرس���یوه  بۆچى ژیانت 
تێكدام؟ ب���ه اڵم ئه و هه موكات وتویه تى 
كه ده بێ���ت گوێڕایه ڵی قس���ه كانى بێت، 
ئه میش ناچار بوه  به و بارودۆخه  رازیی 
بێ���ت كه تیایدا ب���وه ، چونكه  وه كخۆی 

ئهوژنهىویستیببێتهدیزاینهرىجلوبهرگوداعشژیانىشێواند

ده یڵێت: هیچ چاره یه كى تری نه بوه .
ئه و ژنه  ده یگێڕێته وه  كه  هاوسه ره كه ى 
بۆماوه ى مانگێك چوه  بۆ س���ه ربازگه و 
مه شقی بینیوه ، پاش���ان په یوه ندی به  
جه بهه ى »كۆبانێ«وه  كردوه  له وكاته دا 
كه  ئه و دوگیان بوه ، مانگێكى نه بردوه و 
هاوس���ه ره كه یان  كوژران���ى  هه واڵ���ی 
پێگه یاندوه ، دواى ئه مه  گواستویه تییه وه  
ب���ۆالی خێزانى براى مێرده كه ى كه  ئه و 
له كاتى ش���ه ڕه كانى تكری���ت له  عێراق 

كوژراوه .
ب���رای  و  هاوس���ه ر  كوژران���ى  پ���اش 
هاوس���ه ره كه ى، )ئیس���الم( خراوه ت���ه  
ش���وێنێك كه به  »خانه ى میوانداریی« 
ناوده برێت كه بریتییه  له  ماڵێكى گه وره  
له  شارى »منبج«له  سوریاو ئه و ژنانه  
له خۆده گرێت كه  مێرده كانیان چه كداری 
داعش بون و كوژراون. له وێ بۆ ماوه ى 

4 مانگ له گه ڵ ژماره یه كى زۆر له  ژنانى 
بێ���وه ژن كه وتو ماوه ته وه  كه  زۆرینه یان 
روس���ی و ئۆزبه كی بون و هه موش���یان 

مه شقی سه ربازییان پێكرابو.
ئیسالم له بارودۆخێكى سه خت دا ژیاوه ، 
پاش كوژرانى هاوسه ره كه ى دوجارى تر 
به ش���و دراوه ، جارێك به  ئه فغانیه ك و 
جارێكى تر به  هیندییه ك كه  هه ردوكیان 
چه ك���داری داعش بون، له  یه كێكیان دا 

كچێكى بوه  ناوى لێناوه  »ماریا«.
ئ���ه و ژن���ه  رۆژێ���ك به ی���اوه ری ژنێكى 
ئێزدیی كه  ئه میرێك���ى داعش كردبوى 
به  ژن���ى خ���ۆی، هه ڵدێ���ن و ده توانن 
بگه ن به  قامیش���لۆ، ئێس���تا له و شاره  
له ژێر ده س���ه اڵتى هێزه  كوردیه كاندایه.  
به گریان���ه وه  وت���ى: »نازان���م چی له  
ژیانم بكه ن، ب���ه اڵم مناڵه كانم تاوانیان 

چییه ؟!«



◘ نهوژین،سازیئهسمهر

لهشارىكهالركارگهیهكى
بهرههمهێنانىشیرهمهنىوئایسكرێم
كراوهتهوه،زۆرینهىكارمهندهكانى
ژنن،بهشێكىزۆریئهوژنانهش

خاوهنىبڕوانامهن،بههۆیبێهیوابون
لهدامهزراندنرویانلهكهرتىتایبهت

كردوه.

رهنگهتاچهندساڵیرابردولهگهرمیاندا،
بونىژن���انلهكارگهوش���وێنكارهكانى
زۆر حاڵهتێك���ى تایب���هت، كهرت���ى
تایب���هتودهگمهنبوبێ���ت،بهاڵملهم
ماوهیهىراب���ردوداكاركردنىژنانلهو
كهرتهدابرهوىسهندوه،ژنێكىزۆربۆ
راییكردنىبژێویژی���انوپهرهدانبه
ژیانوخواس���توتواناكانیان،وزهى

خۆیانلهكارك���ردنلهكهرتىتایبهتدا
بهكاردێنن.

كارگهىماس���توئایس���كرێمىچیاو،
یهكێكهلهوكارگانهىكهژمارهیهكىزۆر
كارمهندىژنىلهخۆگرتوه،بهشێوهیهك
زۆرین���هىكارمهندهكانىل���هرهگهزی
مێپێكدێ���ن،بهڕێوهبهرىكارگهكهش،
پهس���نىچاالكییولێهاتوىكارمهنده

ژنهكانیاندهدات.
بهڕێوبهری عهل���ی، محهم���هد بی���ال
كومپانیایچیاوبۆدروستكردنیماست
وئایسكرێم،بۆ)نهوژین(وتى:»ژمارهی
كارمهندهكانیكارگهكهنزیكهی)170(
كرێكاره،نزیك���هی)90(یانئافرهت

دهبن«.
وتیش���ی:»كارگهكهماوهیس���اڵێكه
دام���هزراوهوزیاتركرێكارىئافرهتمان
پێمانوایه ئ���هوه لهب���هر وهرگرت���وه،

ئافرهت���انگونجاوترنب���ۆكارهكانو
ههروههادهستڕهنگینترن«.

ئهوئافرهتانهىلهكارگهكهداكاردهكهن،
دڵخۆش���نبهبون���ىپرۆژهیهكىوهها
كهئهوانبتوان���نتواناىخۆیانىتێدا
بهگهڕبخهنوكارىتێدابكهنوببێته

سهرچاوهىبژێوییان.
تارامهحمود،یهكێكهلهكچانىكارمهندى
كارگهك���ه،بۆ)نهوژی���ن(وتى:»ئهم
كارگهیهههلێكیباش���یرهخساندوهبۆ
ئهوكچانهیكهلهماڵ���هوهنوخاوهن
بڕوانامهنین،بۆئهوهىبتواننئیشبكهن

وسهرچاوهىبژێوییپهیدابكهن«.
وتیشی:»س���هرباریئهوهشئافرهتى
دیك���هههی���هك���هبڕوانام���هىههیهو
ب���هاڵمبههۆی لهكارگهك���هكارمهنده،
ئهوهىدهرفهت���ىدامهزراندنیاننهبوه
ل���هكهرتىگش���تىوحكومی���ی،لێره

بۆیهكهمجارلهگهرمیانژنانكارگهیهكىشیرهمهنىبهڕێوهدهبن

گروپێكئافرهتبهئیشیدهستییكهلهپورىكوردهوارییزیندودهكهنهوه
◘ نهوژین،سازانمستهفا

چهندئافرهتێكخهمیكلتوروكارى
دهستییكهلهپوریكۆیكردونهتهوه،
ئهوانههڵدهستنبهدروستكردنى

كارىدهستییولهپێشانگاىتایبهت
دالهسهرجهمناوچهكانىكوردستان
دهیخهنهرو،ههفتهىرابردوشله

كهالرپێشانگایهكىكارىدهستییان
كردهوهكهپێشوازییهكىزۆریلێكرا.

)كۆمهڵ���هیدهس���تڕهنگینىكولتوری
كوردس���تان(،ناویئ���هوگروپهیهكه
ماوهیچهن���دمانگێكهدروس���تبووه،
ژمارهی���هكلهكچ���انكهب���هزۆریله
به ههس���تاون نیش���تهجێن، سلێمانی
پێكهێنانى.ئهوانكارىدهستىجیاواز
بهتایبهت���ىكهلهپ���وریكوردهواری���ی
ئهنجامدهدهنولهپێش���انگادانمایشی

دهكهنبۆهاواڵتیان.
بهیانرهشیدس���دیق،سهرپهرشتياری
گروپهك���ه،باسل���هوهدهكاتكهبونی
بۆش���اییهكلهكاریئیش���یدهس���تی
ئافرهت���ان،وایلێكردونئ���همگروپه

دروستبكهن.
ئهوب���ۆ)نهوژین(وتی:»ههس���تمان
بهوهك���ردئافرهت���یزۆرم���انههی���ه
دهستڕهنگینبێت،بهاڵمبههۆینهبونی
جێ���گای���انالیهنێككهپاڵپش���تییان
بكات،كاریدهستیناكهن،بۆیهلهگهڵ
هاوڕێكانمدائهمگروپهمانپێكهێنا«.
ئاماژهىبهوهشكردسهرهتایگروپهكه
تهنها)20(كچبوه،بهاڵمئێستاژمارهى
بهرزبوهتهوهبۆس���هروى ئهندامهكانى
ئهندامهكانیش ئهن���دام،ههم���و )30(
ل���هگهزرم���ێنین،بهڵك���وپیاوانیش

لهگهڵیانداهاوبهشن.
م���اوهىچهن���دس���اڵێكه،خولی���ای
ئافرهتان���ىكوردبۆگهڕان���هوهبهالى
بابهتىجوانكاری���یكهلهپوریكوردیی
زیادبوه،كارىدهس���تىوجلوبهرگى

كوردی���یوبابهتىئارایش���توبۆنى
كوردهوارییمێخهكوس���مڵوهیتر،
وایكردوه برهویانپهیداكردوه،ئهمهش
گ���روپوچاالك���یتایبهتی���شبۆئهم

بابهتانه،رولهبرهوبكهن.
ئهژی���نئ���اراس،ئهندامێك���ىدیكهى
گروپهكهی���ه،باس���یلهوهكردكچ���انو
ژنانیكوردبهگشتیحهزیانلهوبابهته
كهلهپوریانهههی���ه،بهتایبهتىلهكاتى

بۆنهوئاههنگهكاندا.
ئ���هوكچ���ه،لهكۆمهڵگایهكدا ب���هڕاى
كههێش���تاپێش���ێلكاریزۆردهكرێ���ت
بهرامب���هرب���همافهكانىژن���ان،بونى
گروپێك���ىوهه���اپێویس���توگرنگه،
چونك���هوهكخ���ۆیوت���ى:»بونىئهم
تهحهدای���هك وهاڵمدان���هوهو گروپ���ه
دهبێتكهژناندهستهوهستاننابنله
بهدهستهێنانیمافهكانیانوئهنجامدانی

ئهوكارانهیكهحهزیلێدهكهن«.
ئهمگروپه،لهرێگ���هىئهندامهكانیهوه
ههڵدهستێتبهدروستكردنىكهرهستهى
دهستییلهبابهتىجوانكاریوئارایشتى
ژن���ان،لهگهڵههندێكئیكسس���واراتى
دیك���هكهدهتوانرێتوهك���وجوانكاریی
ب���ۆم���ااڵنبهكاربهێنرێ���ت،دواترئهم
لهرێگهى چ دهفرۆش���نهوه، بهرههمانه
فرۆش���یارهكانهوهیاخ���ودلهمیان���هى

نمایشكردنیانلهپێشانگاكانیاندا.
ئهژین،ئاماژهىبهوهكردكاریدهستی
بهپێ���یوهرزهكاندهگۆڕێ���توه���هر
وهرزێكبابهتێكبرهوورهواجیههیهو
خهڵكدهیكڕێت.وتى:»ئیشیوهرزی
زس���تانزیاترچنینه،لهوهرزهكانیتر
وهكوهاوینوبههاران،ئیش���یمێخهك
ومتومێرووئیكسس���واراتیسهرجلی
كوردییوهكومیروتاجیسهروپشتوێن

وملوانكه،برهویانههیه«.
بهزۆری گروپهسهرپهرش���تیارانى ئهم
لهس���لێمانین،بهاڵموهكخۆیاندهیڵێن

گروپهتایبهتنییهبهوشاره.
لهوبارهوه گروپهكه، سهرپهرش���تیاری
وتى:»كچانیدهس���تڕهنگینلهههمو

ش���وێنوجێگاكان���یترىكوردس���تان
دهتواننببنهئهندام«.

وهك���وههم���وكارێكىدیك���هكهژنان
دهیكهن،خهمێكىگهورهیئهمگروپه
ئهوهیهك���هه���هوڵوكارهكهیاننهك
زۆرج���اربهههندوهرناگیرێ���ت،بهڵكو

روبهروىتانهوتوانجیشدهبنهوه.
ئهژی���ن،لهوب���ارهوهوت���ى:»زۆرجار
توانجمانلێدراوه،بهاڵمبهقسهوگفتوگۆ
تێگهیاندوه، كهس���انهمان ئ���هو كردن
چونك���هئهمهكارێكیس���هربهرزانهیهو
شانازییهكهئێمهگرنگیبهكهلهپورى

كوردهواریدهدهین«.
ئهمگروپه،ههفتهىرابردولهپهیمانگاى
تهكنیكیكهالر،نمایشێكیانبۆههندێك
لهبهرههمهكانیانكرد،كهدهستخۆشی

ئامادهبوانىلێكهوتهوه.
میعادس���هالم،خوێندكاریپهیمانگاى
تهكنیكیكهالرومیوانیپیش���انگاكه،
سهرسامیخۆیبهكارهكانىئهوگروپه
دهربڕی.بۆ)نهوژین(وتى:»بهڕاستی
ئهكهرهس���تانهىنمایش���یانكردزۆر
تایبهتوجوان���نبهالمهوه،چونكهله
كۆمهڵێكش���تیس���ادهىرۆژانهئهو

كهرهس���تهجوانانهیاندروس���تكردوهو
س���یمایهكىج���وانوس���هرنجراكێش

دهبهخشێت«.
)باخاننامیق(یشكهمیوانێكىدیكهى
پێشهنگاكهبو،وتى:»منبۆخۆمزۆر
حهزملهمهونهرىئیش���یدهستییانه
ههیهوپێشانگاكهزۆرسهرنجیراكێشام،
هاوكاتزۆریشحهزملێیهفێریكاری
دهس���تیبم،ب���هاڵمجێگایهكیوانییه
لهك���هالرداكهبتوانی���تتیایدافێری
دروس���تكردنیمێخهكوپشتوێنچنین

وهونهرهكانىدیكهبیت«.

دهستیانبهكاركردوه.«
یوس���راتۆفی���ق،یهكێك���ىدیكهیهله
كارمهندهكانىكارگهكه،دهرچویبهشی
ژمێریاریهوماوهی)4(ساڵهخویندنی
تهواوكردوه،ئێستاوهكوسهرپهشتیار
لهسهرهۆڵیش���یرهمهنیكارگهكهكار
دهكات.ب���ۆ)نهوژی���ن(وتى:»ماوهی
)11(مانگ���هلێرهكاردهك���هم،رۆژانه
نزیك���ه)8(كاتژمێ���رئی���شدهكهم،
ئیش���یئێمهشلێ���رهبهرههمهێنانو
بهرگتێگرتن���ىبهرههمهكانوخس���تنه
كارتۆن���ه«.ئاماژهىداكهدڵخۆش���ه
بژێویخۆی كهلهرێگهیهوه بهكارهكهى

پهیدادهكات.
وتیش���ی:»زۆربهیكرێكارهكانیئێره
خاوهنبڕوانامهیجیاوازن،بهوهۆیهى
حكومهتههلیبۆماننهڕهخس���اندوه،

رومانلهمكارگهیهكردوه«.
كارگهك���ه بهرپرس���انى وهك
باس���یلێوهدهكهن،دڵخۆشورازینبه
ئاستىكاركردنىئافرهتانىكارمهندیان،
بهباش���یی توانیویان���ه پێیانوای���ه

ئهركهكانیانجێبهجێبكهن.
سهرپهرش���تیاری ئهحم���هد، نامی���ق
چی���او، كارگ���هى كارمهندهكان���ى
»زۆرین���هی وت: )نهوژی���ن(ى ب���ه
كارمهندهكانیكارگهكهئافرهتن،ئهوهی

ئهمكارگهیهجیائهكاتهوهلهكارگهكانی
ترئهوهیهدهرفهتێکیباشتریداوهبه

ئافرهتان«.
وتیش���ی:»هی���چجیاوازی���هكنیهله
ئیشكردنیكچانوكوڕاندا،بگرهكچان
دهس���تڕهنگینترنوزیاتریشخۆیان

ماندودهكهن«.
بیالمحهمهد،بهڕێوهبهرىكۆمپانیاكه،
ههم���انرایههی���هوپێیوای���ه»ب���ۆ
ئافرهت���ان كارگهكهی���ان ئیش���كردنى
گونجاوترنوكێشهیهكىئهوتۆیاننییه

لهجێبهجێكردنىئهركهكانیاندا«.
لهمماوهیهىرابردودا،رهخنهلهكارگهكه
گیرالهروىپێدانىمافبهكرێكارهكانى
وزۆریس���هعاتهكانىكاركردن،بهاڵم
رونیدهكاتهوهكه كارگهكه بهڕێوهبهرى
ههموكارمهندهكانیانپێش���ترلهئهرك
وكاتوكاروموچهكانی���انئاگادارن
وگرێبهس���تیانلهگهڵدائهنجامدراوه.
كاركردن8 وتیش���ی:»كاتژمێرهكانى
كاتژمێ���رهوبۆئافرهتانی���شبهزۆریله
بهش���یبهیانیانكاردهكهنلهكاتژمێر
)8(بهیان���یتاوهك���و)4(ئێ���واره،
بهاڵم جێگیره، موچهكانیشان شێوازی
ههركارمهندێكزیاتركاربكاتموچهی
زیاتروهردهگرێتوهكوپاداش���تێكبۆ

ماندوبونی«.
ژن���ان كێش���هى دیارتری���ن رهنگ���ه
لهكاركردنیانلهكهرت���ىتایبهت،ئهو
توانجوقسانهبێتكهلهالیهنبهشێكى
كۆمهڵ���گاوهروبهڕوی���اندهكرێت���هوه،
كهئهم���هشههندێكج���اردڵخواردی���ان
كارمهن���دى كچان���ى ب���هاڵم دهكات،
كارگهك���ه،بهپێچهوانهوهگوێنادهنبهو

وتانه.
تارا،لهوب���ارهوهوتى:»بتهوێتیاننا
ههرروبهڕوىقس���هوتوانجدهبیتهوه،
بهاڵمنابێتگوێبهوقس���انهبدهینو
حیس���ابیانبۆبكهی���ن،چونكهدهبێت
بزانیتكهتۆب���ۆخۆتئیشدهكهیت

نهكبۆئهوان«.

ئافرهتان
گونجاوترن
بۆكارهكانو
دهستڕهنگینترن


