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له كفری دو هاوسه ر 
پێكه وه  نانه واخانه یه ك 

به ڕێوه ده به ن
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خانه قین، ناوه ندى 
هونه ریی زۆر و كچانى 

هونه رمه ندی كه م
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دۆسیەیەکی تایبەت بە 
بەزۆر بەشودان
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◘ نه وژین

دواى تێپه ڕینی 29 ساڵ به سه ر تاوانى 
ئه نفال دا، تائێستا كۆژان و ئازارى 
قوربانیانى ده ربازبوى ئه و تاوانه و 

به تایبه ت ژنان به رده وامه ، وەكخۆیان 
باسیلێوه ده كه ن »سەبوریان نایەت«.

به پێ���ی به دواداچونێك���ى )نه وژی���ن(، 
زۆرینه ى ژنانى قوربانى ئه نفال، له پاش 
ئ���ه و تاوان���ه وه  نه یانتوانی���وه  ژیانێكى 
ئاس���ایی بژی���ن، به ڵك���و هه ندێكی���ان 
روبه روى نه خۆش���ی و گرێ���ی ده رونى 
لێكه وته   س���ه رباری  ئه مه   بونه ت���ه وه ، 
جه س���ته یی و ته ندروس���تیه كانى ئ���ه و 

پرۆسه یه  له سه ریان.
له وب���اره وه  )فاتمە عه لی(، کەس���وکار 
ئەنفالک���راو، بۆ )نەوژین( وتی: »دوای 
بیس���تنی ئ���ەوەی ک���ە باوک���م لەگەڵ 
خاڵۆم و مام���م دا زیندەبەچاڵکراون و 

ئەنفالکراون، توشی نەخۆشی بوم«.
وتیشی: »لەگەڵ هەر چواردەی چوارێکدا 
ئێمە برینمان زیاتر خوێنی لێئەچۆڕێ و 
سەبوریمان هەرگیزاو هەرگیز نایەت«.

ش���ااڵوی ئەنفال کە رژێم���ی بەعس بۆ 
پیاده ى  كوردس���تان  گه ل���ی  قڕكردنى 
ك���رد، له نێ���وان س���ااڵنى 1987 ب���ۆ 
1988 ئام���اده كارى بۆكراو جێبه جێكرا 

ژنانی ئەنفال، بە جەستە ماون و بە رۆح کوژراون

له رێگه ى 8 قۆناغه وه  كه  هه ر قۆناغێك 
ناوچه یه كى كوردستانى گرته وه .

قوربانیتری���ن  پ���ڕ  و  گه وره تری���ن 
قۆناغه كانیش، قۆناغی س���ێ بو كه  به  
»ئه نفالی س���ێ« ناس���راوه  و ناوچەی 

گەرمیانی گرتبوەوە.
لەم قۆناغەدا نزیکەی )70 - 80( هەزار 
کوردی تێدا بێس���ەرو شوێن کرا، هه مو 
گونده كانى س���نورى ش���ااڵوه كه  خاپور 
كران و چۆڵكران له  دانیش���توانه كه ى، 

س���ه روه تى باخدارى و كشتوكاڵییشیان 
له ناو بران.

له الپه ڕه ى )2( دا دۆسیه یه كى تایبه ت 
به  تاوانى ئه نفال ده خوێننه وه .

◘ نه وژین

رێكخراوێك ئاشكراى ده كات ژنانى 
ئاواره  له گه رمیان توندوتیژییان 
به رامبه ر ده كرێت، به اڵم سكااڵ 

تۆمار ناكه ن، ئه ویش به هۆی الیه نى 
كه لتورییه وه .

ژنان،  یاس���ایی  هاریكاری  رێكخ���راوى 
له چوارچێوه ى پرۆژه ى چاودێرییكردن و 
جێبه جێكردنى یاسای به ره نگاربونه وه ى 
توندوتی���ژی خێزان���ی كه  به پاڵپش���تی 
دیموكراسی  بۆ  نیش���تمانى  س���ندوقی 
ده ده ن،  ئه نجام���ی   NED ئه مریك���ی 
كه به ش���ێك  باڵوكردوه ته وه   راپۆرتێكى 
له  دات���او زانیاریه كان���ى په یوه ندیداره  

به گه رمیانه وه .
پرس���ی  له ب���اره ى  و  له راپۆرته ك���ه دا 
توندوتیژییه وه  راپرس���یه كى به گش���تى 
ئه نجامداوه و ئاش���كراى كردوه  زۆرینه ى 
به   كه به رامبه ر  توندوتیژی���ه كان  جۆری 
ژنان ده كرێن له  كوردستان، توندوتیژی 
ده رونیین، واتا قسه و جێنێو و سوكایه تى 

وتن به  ژنان.

س���نورى  ئاواره كان���ى  له ب���اره ى 
گه رمیانیش���ه وه ، راپۆرته كه  ئاش���كراى 
ك���ردوه  كه له م���اوه ى س���اڵی رابردودا 
)40( حاڵه ت���ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
تۆماركراوه . ئه وه شی وتوه  ژنان كێشه و 
به اڵم  هه یه ،  كۆمه اڵیه تییان  گیروگرفتی 
كه متر په نا بۆ سكااڵ تۆماركردن ده به ن، 
ئه مه ش ده گه ڕێنێته وه  بۆ ئه وه ى "له ناو 
كه لتوری ئه وان دا س���كااڵكردن له سه ر 

یه ك شتێكى ئه سته م و نه شازه ".
هاوكات سه رپه رشتیاری رێكخراوێك كه  
كار بۆ ژنانى ئاواره ى گه رمیان ده كه ن، 

جه خت له و زانیاریانه  ده كاته وه .
ڤیان سابیر، سه رپه رشتیاری پرۆژه كانى 
رێكخراوى خه ڵك بۆ گه ش���ه پێدان، به  
)نه وژین(ى وت: »له كه لتورى به شێكى 
زۆر ل���ه و ئاواران���ه ى له ده ڤه ره ك���ه ن و 
ته نان���ه ت ل���ه  هاواڵتیان���ى كۆمه ڵگه ى 
ژنان  سزادانى  لێپێچینه وه و  خۆشماندا، 
و ئه ش���كه نجه دانیان به شتێكى ئاسایی 

سه یر ده كرێت«.
وتیش���ی: »زۆرێك له و ژنانه  پێیانوایه  
له هاوس���ه رى خۆی  پی���اوه   كه ماف���ی 

◘ نه وژینبدات!«

رێژه ى ژنانى ئیشكه ر له گه رمیان رو له  
زیادبونه و رۆژ دواى رۆژ ژماره ى ژنانى 
ئیشكه ر به تایبه تى له  كه رتى تایبه ت 

دا، زیاد ده كات.

رۆژنام���ه ى  به دواداچونێك���ى  به پێ���ی 
)نه وژین(، له كاتێكدا له رابردودا زۆرترین 
پیش���ه كانى ژن���ان له كه رت���ى گش���تى 
"حكومى" دا خ���ۆی بینیوه ته وه ، به اڵم 
له گه ڵ راوه ستانى پرۆسه ى دامه زراندنى 
حكومی و سه رهه ڵدانى قه یرانى دارایی، 
رێژه ى روكردنى ژنان بۆ كه رتى تایبه ت 

به شێوه یه كى به رچاو زیادیكردوه .
س���ه رۆكى  محه مه د(،  به وته ى )عومه ر 
لقی گه رمیانى س���ه ندیكاكانى كرێكاران 
و پیشه وه رانى كوردس���تان، له ئێستادا 

زیات���ر له  180 كرێكار و پیش���ه وه ر له  
ره گ���ه زی مێ له الیان تۆماركراون، ئه مه  
سه رباری ئه وه ى ژماره یه كى زۆرتر هه ن 

كه  خۆیان تۆمار نه كردوه .
ئاماژه ى به وه ش���كرد: "رێژه ى روكردنى 
ژنان ب���ۆ كه رتى تایب���ه ت له گه رمیان، 
بوه ته  حاڵه تێك���ى به رچاو و رۆژ دواى 

رۆژ رێژه كه ش زیاد ده كات."
باسیله وه ش���كرد "داوای���ان له حكومه ت 
ك���ردوه  هاوش���ێوه ى واڵت���ى دیك���ه ، 
هاوكارییان بكه ن بۆ ئه وه ى ئاسانكاریی 
و پاڵپش���تیی مادی���ی ژن���ان بكرێ���ت 
به مه به س���تى ئه نجامدان و دامه زراندنى 
پ���رۆژه ى بازرگان���ى و ئابوریی، به اڵم 

به ده میانه وه  نه هاتون."
له الپه ڕه ى )5( دا زانیاریی زیاتر له باره ى 
بره وس���ه ندنى كاركردنى ژنانى گه رمیان 

له كه رتى تایبه ت دا ده خوێننه وه .

»ژنانى ئاواره ى گه رمیان توندوتیژیان به رامبه ر 
ده كرێت و سكااڵ تۆمار نه كه ن«

ژنانى گه رمیان كه رتى تایبه ت ده بوژێننه وه 

کەسوکارێکی ئەنفال لە گۆڕستانی دێبنە                                                     فۆتۆ: دلێر عەبدلرە حمان

ئه و ژنه  گه رمیانیه ى 
سه دامى دادگایی كرد
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◘ نه وژین،
زریان محه مه د – جوانه  جه لیل

ئه گه رچی ته مه نى 64 ساڵ بو، به اڵم 
هێشتا به  بوێریی و شانازییه وه  ژیان 

ده كات و ئه و سه ربورده و رۆژانه  
ده گێڕێته وه  كه  پڕن له ناخۆشیی 

و تاڵی. ئه و به مناڵی به خێوكردنى 
خێزانێكى ده كه وێته  ئه ستۆ، پاشان 

كوردایه تى ده یخاته  كونجی زیندانه وه ، 
هه ربه هۆی كوردایه تیشه وه  به ر شااڵوى 

ئه نفال ده كه وێت و هاوژینه كه ى 
له ده ست ده دات.

ش���ازاده  حسێن، ناس���راو به  )شازه (، 
یه كێك ل���ه و ژنان���ه ى له دادگاییكردنى 
)سه دام حس���ێن(ى دیكتاتۆری عێراق 
دا به ش���دار بو، س���ه ربورده ى ژیانى بۆ 

)نه وژین( ده گێڕێته وه .
رزگارى  ناحی���ه ى  دانیش���توى  ئ���ه و 
سه ربه قه زاى كه الره ، سه ره ڕاى نه خۆشى 
و زۆرى ته مه نى و ئ���ه و نه هامه تیانه ى 

كه  به س���ه ریدا هاتوه ، هیچ نائومێدیه ك 
له  روخساریدا نه ده بینراو به  پێداگیریی 
و س���ه ربه رزییه وه  چیرۆكى ژیانى خۆى 

قۆناغ به  قۆناغ باسكرد.
وت���ى: »ل���ه  س���ه ره تاكانى ته مه ن���ى 
هه رزه كاریمدا كه  ده كاته  )13( س���اڵ، 
به هۆى مردنى دایكم���ه وه  به خێوكردنى 
خوشك و براكانم كه وتنه  ئه ستۆى من و 
ئیتر ژیانى گه نجێتى خۆمم له  بیركرد له  

پێناو داهاتوى خوشك و براكانمدا«.
وه ك خۆى ده ڵێت: »دو خوشكم كه له  
خۆم گه وره تر ب���ون دواى ماوه یه ك له  
مردنى دایكم ژیانى هاوس���ه رییان پێك 
هێن���ا، ته نها خۆم و س���ێ خوش���ك و 
برایه ك���م ماینه وه ، براك���ه م له  ته مه نى 
)18( س���اڵیدا به هۆى رژێمى به عسه وه  
روى له  شاخ كردو بو به  پێشمه رگه  و له  

ته مه نى )25( ساڵیدا شه هید كرا«.
باس���ى ل���ه وه ش ك���رد: »به ه���ۆى به  
پێش���مه رگه بونى براكه مه وه  له  س���الى 
1980 خۆم و باوكم و خوشكه  بچوكه كه م 
كه  ئه و كات ته مه نى )13( س���اڵ بو به  

جانتا و جلوبه رگى مه كته به وه  ده ستگیر 
كرای���ن و بردمانی���ان ب���ۆ به ندیخانه ى 

به عقوبه«.
وتیشى: »خوش���كه  بچوكه كه م به هۆى 
گریان���ى زۆر و كه م���ى ته مه نه كه یه وه  
ئازاد كرا، به اڵم خ���ۆم و باوكم تاوه كو 
ساڵى 1982 له  ژێر فشارى جه سته یى و 
ده رونى به ندیخانه دا ماینه وه  و له  دواى 
ش���ه هیدكردنى براكه مه وه  ئازاد كراین، 
ب���ه اڵم به ه���ۆى هه واڵى ش���ه هیدبونى 
براكه م���ه وه  باوكم هه ر ل���ه  به ندیخانه دا 
بیناى چاوه كانى له ده ست دا، سه ره ڕاى 
ئ���ه وه ى ئ���ازاد كرای���ن ل���ه  دواى له  
ده س���تدانى براكه م، به اڵم هه مو جارێك 
بانگیان ده كردین بۆ لێپێچینه وه ، چونكه  
هه مومان به  خێزانێكى پێش���مه رگه  له  

قه ڵه م درابوین.«
)ش���ازه (، درێژه ى ب���ه  چیرۆكى ژیانى 
خ���ۆى و خێزانه ك���ه ى داو وت���ى: »له  
دواى ئ���ازاد كردنم���ان تاوه كو س���اڵى 
1984 هه رس���ێ خوشكه كه ى ترم ژیانى 
هاوس���ه رییان پێكهین���ا و ته نها خۆم و 

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

هه ركه  پرسیاری ئه نفالمان لێكرد، 
راسته وخۆ ده ستى به  گریان كرد. 

به حه سره ته وه  ده ستى به  گێڕانه وه ى 
چیرۆكى كوڕه  شه هیدبوه كه ى كرد، 
كوڕێك ئه گه رچی له گه ڵ ئه وان دا 

و له سه روبه ندى ئه نفال دا هه مویان 
پێكه وه  راگوێزراون، به اڵم دواتر 
ئه و كوڕه و مناڵه كانى له  گۆڕه  

به كۆمه ڵه كاندا زینده به چاڵ كران.

خه دیجه  ع���ارف، ب���ۆ )نەوژین( وتی: 
»کوڕێک���م  و چوار مناڵی ئەنفالکراون، 
ئ���ەو  دوای ماوەی���ەک لە نەبیس���تنی 
ئەوەمان  دوات���ر خه ب���ه رى  هەواڵ���ی، 
پێگەشت کە لەگەڵ خێزان و مناڵەکانی 

زیندەبەچاڵکراون«.
ئه گه رچی زیاتر له  چاره كه  س���ه ده یه ك 
به سه ر كاتى تاوانه كه دا تێپه ڕیوه ، به اڵم 
هه تا ئێستاش كه سوكارى قوربانیانى ئه و 
تاوانه ، كه  س���ه ربورده و ورده كاریه كانى 
ئه نفال دێته  بیریان، خۆیان پێڕاناگیرێت 

و ده ست به  گریان ده كه ن.
رژێمی  کەلەالی���ەن  ئەنف���ال  ش���ااڵوی 
بەعس���ەوە دەرهەق ب���ە میلله تى کورد 
کراوە، هەش���ت قۆناغ و شەش ناوچەی 
هەرقۆناغێ���ک  گرت���ەوە.  جی���اوازی 
لەناوچەیەک ئەنجامدراوە، ناوچەکانیش 
بریتیی ب���ون له : )دۆڵ���ی جافایەتی، 
قەرەداغ، گەرمیان، حەوزی زێی بچوک، 
رەواندوز،  شەقاڵوەو  نێوچیاکانی  دۆڵی 

بادینان(.
قوربانیتری���ن  پ���ڕ  و  گه وره تری���ن 
قۆناغه كانی���ش، قۆناغی س���ێ بو كه به  
»ئه نفالی سێ« ناس���راوه  كه  ناوچەی 

ئه و ژنه  گه رمیانیه ى سه دامى دادگایی كرد
باوكم ماینه وه ، له  دواى دو ساڵ خۆشم 
ژیانى هاوسه ریم پێك هێنا، هه روه ها له  
س���اڵى 1987 به  هۆى روخانى به شێك 
ل���ه  گونده كانى نزیك ق���ه زاى كفرى و 
گواستنه وه ى ماڵه كان، باوكم له  رێگه دا 
گیان���ى له  ده س���ت دا، ب���ه اڵم به هۆى 
ئه وه ى كه  خێزانێكى پێش���مه رگه  بوین 
نه مانده توانى له  باوك���م نزیك ببینه وه  
بۆیه  ه���ه ر له وێ خه ڵكه كه  باوكمیان به  

خاك سپارد به  بێ بونى پرسه«.
وتیش���ى: »له  س���اڵى 1988 به  هۆى 
شااڵوى ئه نفاله وه  مێرده كه م له  ده ست 
داو كچێكى ته مه ن )10( مانگى له  دواى 

خۆى به جێهێشت.«
ده ش���ڵێت: »حكومه تى به  عس بۆ هه ر 
ماڵیك كه  به ر شااڵوى ئه نفال كه وتبێت 
پارچه ی���ه ك زه وى پێدای���ن،  منیش به  
فرۆش���تنى زێڕه كانم ل���ه و پارچه  زه ویه  
خانویه ك���ى دو ژوریم بۆ خ���ۆم و كچه  
تاقانه كه م دروست كرد، بۆ دابینكردنى 
بژێوى ژیانیشمان مه كینه یه كى خه یاتیم 
كڕى و ده ستم به  كارى درومان كرد.«

باسى له وه شكرد: »به ر له  راپه رینه كه ى 
س���اڵى 1991 له گ���ه ڵ كۆمه ڵێ���ك له  
ئه نجامدا  كۆبونه وه یه كمان  هاورێكانمان 
له   به ش���داریكردنمان  چۆنیه ت���ى  ب���ۆ 
راپه رینه كه دا، پێش���م راگه یاندن ئه گه ر 
له م راپه ڕینه دا س���ه رنه كه وین ئه وا من 
ئام���اده م خۆم له  ناو بب���ه م بۆ ئه وه ى 
جارێكى ت���ر نه گەڕێم���ه وه  به ندیخانه ، 
چونكه  ئ���ازار و مه ینه ت���ى به ندیخانه م 

چه شتوه .«
)ش���ازه ( باس ل���ه  دواى ڕاپه رینه كه ى 
س���اڵى 1991 بۆ )نه وژی���ن( ده كات و 
ده ڵێت: »له  ناحییه ى رزگارى كۆمیته ى 
ژنانم���ان دامه زراند و له  س���اڵى 1994 
تاوه كو 1996 ئه ندامى كۆمیته  بوم و له  
ساڵى 1997 بوم به  به رپرسی كۆمیته ى 

ژنانى رزگارى.«
وه ك خۆى ده یڵێت له  ماوه ى كاركردنیدا 
چه ندین خولی )ته ندروستى و وشیارى 
و كاركردنی���ان( ب���ۆ ژنان���ى ناحییه ى 
كردوه ت���ه وه ،  ده وروب���ه رى  و  رزگارى 
هه روه ها په یوه ندی���ان له گه ڵ رێكخراوه  

خێرخوازییه كاندا هه بوه  بۆ یارمه تیدانى 
ژنان له سه رجه م بواره كاندا.

ئه و باس���ى له وه شكرد: »تاوه كو ساڵى 
2010 ه���ه ر ل���ه  كۆمیته ى ژن���ان بوم، 
به اڵم به هۆى نه خۆش���یه وه  نوسراوێكم 
ئاراسته ى ده س���ته ى كۆمیته كه م كردو 
پێم راگه یاندن كه  كه س���ێكى به تواناتر 
بخه ن���ه  جێگه ك���ه م، له گه ڵ ئه وه ش���دا 
هه تا له ژیانداب���م هه ر به رده وام ده بم له  

هاوكارى كردنى ژنان.«
خاتو ش���ازه  جگه  له  پێش���مه رگایه تى 
و كارى رێكخ���راوه ى و ژنان به ش���دارى 
كارى هونه ریش���ى ك���ردوه ، له  س���اڵى 
2009 به ش���دارى فیلمێكى دیكۆمێنتارى 
كردوه  به  ناوى )ك���وڕى بابل( به ته نها 
و بۆماوه ى چه ندی���ن مانگ له  زۆربه ى 
پارێزگاكانى عێراقدا ماوه ته وه  بۆ ته واو 
كردنى فیلمه كه ى، جگه  له وه ش به شدارى 
چه ندین كورته  فیلم و فیستیڤاڵى كردوه  

له  كوردستان.
هه روه ها ل���ه  نێوان س���ااڵنى 2008 بۆ 
2011 له  سه ر تواناى خۆى و پاڵپشتى 
رێكخ���راوى )ه���اوكارى ئه لمانى(،  3 
جار س���ه ردانى واڵتى ئه ڵمانیاى كردوه  
بۆ ناس���اندنى كه یسى ئه نفال به تایبه ت 
كه یس���ى ژن���ان كه  له و ش���ااڵوه دا چى 

به سه ر ژناندا هاتوه .
گرنگه كان���ى  له وێس���تگه   یه كێ���ك 
ژیانى ش���ازه ، به ش���داریكردنى بوه  له  
حس���ێن(ى  )س���ه دام  دادگاییكردن���ى 
دیكتاتۆری عێراق. ئه و وه كو یه كه م ژنه  
گه رمیانى له گه ڵ دو هاورێیدا له  س���اڵى 
2007 به شدارى دادگاى كردنى )سه دام 
حس���ێن(ى كردوه  له  ش���ارى به غداد و 
ش���ایه تیدانى خۆیان له سه ر تێوه گالنى 
ئه و دیكتات���ۆره و رژێمه كه ى له ئه نفال و 
كورد  هاواڵتى  هه زاران  قه تڵوعامكردنى 

خستوه ته  رو.
ل���ه  ئێس���تادا )ش���ازه ( له گ���ه ڵ كچه  
تاقانه كه ى و نه وه كانیدا ژیانى ئاس���ایى 
خ���ۆى به رێ���ده كات. ئ���ەو ل���ه  دواى 
له ده ستدانى هاوسه ره كه ى، جاریكى تر 
ژیانى هاوس���ه رى پێك نه هێناوه ته وه  و 

هەر لە رزگاری ژیان دەگوزەرێنێت.

ژنانی ئەنفال: لەگەڵ هەر  چواردەی چوارێکدا ئێمە برینمان زیاتر خوێنی لێئەچۆڕێ

گەرمیانی گرتب���وەوەو درێژترین ماوەی 
هەبو، به وه ى لە7ی نیس���انەوە تاوەکو 

20 نیسانی 1988ی خایاند.
لەم قۆناغەدا نزیکەی )70 - 80( هەزار 
کوردی تێدا بێس���ەرو شوێن کرا، هه مو 
گونده كانى س���نورى ش���ااڵوه كه  خاپور 
كران و چۆڵكران له  دانیش���توانه كه ى، 
س���ه روه تى باخدارى و كشتوكاڵییشیان 

له ناو بران.
تائێستاش بۆ کەس���وکاری قوربانیانی 
ئەنفال، وه كچۆن برینێك كه سارێژ بونى 
ب���ه  ده س���تلێدانێك ئه گه رچی  نه بێت، 
س���وكیش بێت، دوب���اره  خوێنی له به ر 
بڕوات���ه وه ، ئه نف���ال به وش���ێوه یه  بوه  
به برین له هه ست و نه ستى ئەوان دا، کە 

به ناوهێنانى دوباره  ئازار ده چێژنه وه .
خەدیج���ە، ئ���ه و ژن���ه ى كوڕه ك���ه ى و 
نه وه كان���ى له  ئه نفالدا ش���ه هید كراون، 
كه وت���ه   فرمێس���کاوییەوە  بەچ���اوی 

گێڕانه وه ى حیكایه ته كه .
ل���ە  ئێم���ە  کات���ەی  »ئ���ەو  وت���ی: 
)نوگرەس���ەلمان( بوی���ن دوای پێن���ج 
مان���گ لەوێ ماین���ەوە، گەڕاین بەدوای 
دەرئەنجامی  بەاڵم  ونبوەکەماندا،  کوڕە 

گەڕانەکەمان دڵخۆش���کەر نەبو، بەڵکو 
ببو بەهۆی ئەوەی جەرگم لەتلەت ببێ و 
برینم هێندە قوڵ ببو کە هەرگیز ساڕێژ 

نەبێ«.
وتیش���ی: »ه���ه ر له وێ بیس���تمان كه  
ل���ه  بیابان���ه كان دا له گ���ه ڵ مناڵه كانى 

زینده به چاڵ كراون«.
خەمی )خەدیجە عارف( هێندە گەورەیە 
ک���ە هەت���ا ئێس���تاش مناڵەکانی تری 
ئەبینێ فرمێس���ک بەچاویا دێتە خوارێ 
و هاوار دەکات »خودایە س���ەبوری ئەم 

دڵەم بدە«.

خێزان و کەسوکاری ئەنفالکراوان هەتا 
ئێس���تاش ئەوەیان لەبیرنەچوه تەوە کە 
ئه نفال چ كۆس���تێكى به سه ردا هێنان. 
ئ���ه وان ئه گ���ه ر ش���ه هید نه كرابێت���ن، 
ئ���ه وا ل���ه روى ده رونیی���ه وه  به ته واوى 
هه ندێكیان  ته نان���ه ت  تێكش���كێنراون، 

توشی نەخۆشی دەرونی بون.
فاتمە عه لی، کەس���وکار ئەنفالکراو، بۆ 
)نەوژین( وتی: »دوای بیستنی ئەوەی 
ک���ە باوکم لەگ���ەڵ خاڵ���ۆم و مامم دا 
زیندەبەچاڵکراون و ئەنفالکراون، توشی 

نەخۆشی بوم«.

وتیش���ی: »لەدەس���تدانی کەسی ئازیز 
برینێک���ە هێن���دە قوڵە م���رۆڤ بەزۆر 
ئەتوان���ێ خۆڕاگرب���ێ، جاب���گا بەوەی 
کە بەش���ێک لە رۆحیەتت ب���ەزۆری و 

بەزیندویەتی لەخاک نرابێ«.
باوک���م  کات���ەوەی  »ل���ەو  وتیش���ی: 
ئەنفالکراوە توش���ی نەخۆش���ی بومەو 
بەزۆری باوکم ش���ەوان دێت���ە خەونم، 
لەگەڵ هەر شانزەی سێیەک و چواردەی 
چوارێکدا ئێمە برینم���ان زیاتر خوێنی 
لێئەچ���ۆڕێ و س���ەبوریمان هەرگی���زاو 

هەرگیز نایەت«.

دو ئافرەتی کەسوکاری ئەنفال وێنەی قوربانیەکانیان لەباوەش گرتوە                           فۆتۆ: دلێر عەبدلرە حمان

لەو کاتەوەی باوکم 
ئەنفالکراوە بەزۆری 
شەوان دێتە خەونم
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تاوانێك له  بێده نگی و نهێنى دا...
چیرۆكى ئه و كچانه ى له الیه ن كه سوكاریانه وه  ده ستدرێژییان ده كرێته  سه ر

ئەوەی من بینیم 
هەرچی پیاوی دنیا 
هەیە لەبەر چاوی 

خستوم

هەموو ئەو 
نەهامەتیانەم توش 
بوه ، کەچی یاساش 

هاوكارم نەبو

◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

دەستدرێژیكردنە سەركچان لە الیەن 
كه سوكاری خۆیانه وه ، هه تا ئێستا 
به وه ناسراوه  كه  حاڵه تن و ناوه ناو 
بێده نگیان له باره وه  ده شكێنرێت، 
به اڵم به شێكى زۆری ئه م تاوانه ى 

كه ده كرێت هه ر له  نهێنى و بێده نگی 
دا ده مێننه وه ، كچانى قوربانی له ترسی 
تاوانبار یان دابونه ریتی كۆمه اڵیه تی و 

یاخود لۆمه ى كۆمه ڵگه ، ده نگ له ئاست 
ئه م تاوانه  به رز ناكه نه وه و له دڵی 

خۆیاندا ده یهێڵنه وه ، ئه مه ش واده كات 
تاوانباران ده رباز ببن، قوربانیه كانیش 

له روى ده رونی و كه سێتیه وه  
تێكبشكێن.

له میانه ى ئ���ه م راپۆرته وه ، چه ند نمونه  
و چیرۆكێكى ئ���ه م تاوانه  ده گێڕینه وه ، 
كه بێگومان به الی زۆرمانه وه  چیرۆكه كان 
و  سه رس���وڕمان  و  ش���ۆك  توش���ى 

دڵته نگیمان ده كه ن.

كاتێك باوك ده بێته  دڕنده !
چیا، ناوى خوازراوى ژنێكی ته مه ن 25 
س���اڵە. بەمناڵی تا تەمەنی 11 س���اڵی 
الی نەنك���ی ژیاوه و دوای ئەوەی نەنكی 
كۆچ���ی دوای ك���ردوه ، هاتوه ته وه  الی 

دایك و باوكی.
ئه و به مش���ێوه یه  باسی له  چیرۆكه كه ى 

خۆی كرد:
»باوكم زۆر سه یر خۆشەویستی و گرنگی 
بەمن دەدا، ماچى ده كردم و لەباوه شی 
هەڵس���وكەوتی  هەندێ���ك  و  ده گرت���م 
س���ه یری دەنواند! من لەمەبەستی ئەو 
نەدەگەیش���تم، بێ ئاگاب���وم لەوەی كە 

دەیەوێت دەستدرێژیم  بكاتە سەر.
باوكم منی وا تێ گەیاندبو كە ش���تێكی 
ئاس���اییەو هەم���وو ب���اوك و كچەكان 
وان، كێش���ه كه  ئه وه بو دایكم نەخۆشی 
دەروون���ی هەبو چەند جارێك بەیەكەوە 
دەیبینی���ن زۆر لەالی ئاس���ایی بو، بەو 
ش���ێوەیە بەردەوام بو، لە دایكم زیاتر 

لەگەڵم بو.
ئ���ه م حاڵه ته  وایكرد براكه ش���م چاو له  
باوكم بكات، ئه ویش گێچه ڵی پێده گرتم 
و ده یوت چۆن بۆ باوكم ئاساییه  ده بێت 
رێگ���ه ش به من بده ى سێكس���ت له گه ڵ 

بكه م.
كوڕێكم  س���اڵی  چ���واردە  لەتەمەن���ی 
ناسی دراوس���ێمان بو خۆشیدەویستم. 
حاڵەتەكەی خۆمم بۆباس���كرد رێنمایی 
ك���ردم ب���ڕۆم س���كااڵ بك���ەم. منیش 
به یانیەكی زو سكااڵم كرد و كێشەكەی 
خۆمم بۆ باسكردن، هه واڵه ى سەنتەری 
داڵدەدان و رێكخراوێك كرام. هه ركه سم 
ده بین���ی رێنمای ئەوەی���ان دەكردم كە 
كێش���ەكە ببڕدرێتەوه ، چونكە هەم لە 
روی كۆمەاڵیەتیەوە كێش���ەیەو هەمیش 
بۆ داهاتوم باش نابێت. دواتر لەشێڵتەر 
مام���ەوە تاپیاوێكی���ان ب���ۆ دۆزیمەوەو 
لەویان مارەكردم كە تەمەنی 20 س���اڵ 
لەمن گەورە تربو. بەو حاڵەشەوە باوكم 
وازی لێنەدەهێن���ام، چەندینجار ئەهاتە 
سەرم و قسەی ناش���رین و سوكایەتی 
پێدەكردم، ئەیویس���ت واز لەمێردەكەم 
بهێنم و بڕۆم���ەوە الی ئەوان. وایلێهات 
مێردەكەمیش منی نەویس���ت، دوای دو 
مناڵ دەریكردم، لەو كاتەوە تائێستا من 
دەربەدەرم و هه ر رۆژه و له شوێنێكم.«

چی���ا، ئ���ه وه ى وت: »هەم���وو ئ���ەو 
نەهامەتیانەى له  ژیانماندا توش���م بوه ، 
لەو كاتەوە دەس���تیان پێكرد كەباوكم 
دەس���تدرێژی كردە س���ەرم و یاساش 

هاوكار نەبو بۆ بە بەسزا گه یاندنی«.
پرسیارە  ئەو  ده ش���ڵێت: »هەمیش���ە 
بێ وەاڵمە لەمێش���كم دای���ە: بۆ باوكم 
دەس���تگیرنەكرا؟ بۆچی كەس���انی ناو 
یاس���اش لەگ���ەڵ لێخۆش���بونی باوكم 

بون؟!«

ئه مجاره یان مام ده بێته  دڕنده 
تەمەن���ی 17 س���اڵه ، دوای  ئەوی���ن، 

لەدەس���تدانی باوكی���ان، مامی ئەركی 
خێوكردنیانی  بە  و  سەرپەرش���تیكردن 
لەئەس���تۆ گرت���وه . چیرۆكى ئ���ازار و 
كاره س���اتى ئ���ه و، له و رۆژه دا ده س���ت 
پێ���ده كات ك���ه  كاتێك دایك���ی لەماڵ 
ده رچ���وه و مامی ئەم���ەى بەهەلزانیوه و 

هه وڵی ده ستدرێژیكردنه سه رى داوه .
چیرۆكه كه ى به مشێوه یه  درێژه پێدا:

»قوف���ڵ كردن���ی دەرگاكەو ش���ێواوی 
دەموچاوی مامم بۆمن زۆر مایەی پرس 
بو، لەوە ش���ۆك تر هاتنە پێش���ەوەو 
پەالماردانم بو وه ك گورگی برسی. منیش 
به هه مو هێ���ز و توانامەوە هاوارم كردو 
بەرگریم كرد، نەمهێش���ت ئەنجامەكەی 
بپێكێت، هیچ نەوەستام تاخۆمم گەیاندە 
الی دایكم و هەمو ش���تێكم بۆ باسكرد. 
بەالیەن���ی  پیوەندیم���ان  راس���تەوخۆ 
لیژنەیەكی���ان  ك���رد،  پیوەندی���دارەوە 
دروس���ت كرد، به اڵم لەبەر دڵی دایكم و 
قسەی خەڵك بەناچاری و بەمەرج لێى 

خۆش بوم«.
ئه وین وت���ى: »ئێس���تا متمانە بەهیچ 
پیاوێك ناكەم، دیمەنەكان و وێنەی ئەو 
لەحزەیەى مامم په المارى دام، هەمیشە 
لەپێ���ش چاوم���ن، دایم���ه  ئەڵیم ئاخۆ 
چەند كچی تر هەبێ و به و ش���ێوەی من 
دەس���تدرێژی كرابێتە سه ری و لەترسا 
بێدەنگی نواندبێت و وەك من جورئەتی 
پەردەپ���ۆش  تاوانەك���ەی  و  نەبێ���ت 

كردبێت؟!«

ده ستدرێژی بۆسه ر كچێكى ته مه ن 4 
سااڵن!

س���وهام، ژنێك���ی تەم���ەن 29 س���اڵ 
نوس���ینگەكانى  ل���ە  لەیەكێ���ك  ب���و. 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی، سەرقاڵی 
بەدواداچ���ون ب���و بۆ ئه و س���كااڵیەی 
لەبەرامبەر دەستدرێژی كردنە سەر كچە 
تەمەن چوار سااڵنەكەی له الیه ن مێردی 
خوش���كەكەی كەتەمەنی 30 س���اڵ بو، 

تۆماریكردبو.
ئه و چیرۆكه كه ى به مشێوه یه  گێڕایه وه :

»خوشكه كەم و مێردەكەم میوانمان بون، 
ئێمە س���ەرقاڵی كاركردن بوین نزیكەی 
كاتژمێر11ى ش���ەو بو كچەكەم خەوی 
لێكەوتب���و، كاتێك چومە ژورەوە بینیم 
مێردی خوشكه كەم پیجامەی كچەكەمی 
داكاندوەو خه ریكی تەحروشكردنە پێی، 
ئه و دیمەنه م بینی حەپەسام و لەهۆش 
خۆم چ���وم، دواى ئه وه ش ماڵ و هەمو 
ش���تێكم لەبەرچ���او كەوت وكچكەش���م 
ترس���اوەو بەردەوام رائەچڵەكێت. دوای 
س���كااڵكردنیش كێشەی كۆمەاڵیەتیم بۆ 
دروستبوەو كەسوكارەكەم زۆرم لێدەكەن 
لێى خۆش���بم و ئازادی بكەم، بەاڵم من 

هێشتا سورم لەسەر سكااڵكەم.«

ئ���ه و ژنه  هه روه ها وتى: »كه س���وكارم 
هەڕەش���ەی ئەوەم لێدەكەن كە ئەگه ر 
لێ���ى خۆش نه ب���م حاش���ام لێدەكەن، 
ئێس���تا من نازانم چۆن قەراری لێخۆش 
بون بۆ كەسێك بدەم كە بێبەزەیانەو لە 
ماڵی خۆم دەس���تدرێژی كردوەتە سەر 

مناڵێك؟«
وتیش���ی: »دواى ئه و روداوە تەنانه ت 
ناهێڵم مێردەكەمیش كچەكەم لەباوه ش 
بگرێت، به هۆی ئەوەی من بینیم هەرچی 
پی���اوی دنیا هەیە لەبەر چاوم كەوتون، 
زریكەی كچەكەم و ئەو شەوەم هەرگیز 

بیرناچێتەوە«.

مێردی پورم، ژیانى وێران كردم
نەسرین، 35 ساڵ، قوربانیه كى دیكه ى 
ده س���تدرێژییكردنه ، ك���ه  ئ���ه م له الی 
مێردی پوریه وه  ده س���تدرێژى كراوه ته  
س���ه ر، روداوێ���ك كه  س���ه راپاى ژیانى 
وێران كردوه و چاره نوس���ى بۆ هه میشه  

سوتاندوه .
چیرۆكه كه ى به مش���ێوه یه  بۆ )نه وژین( 

گێڕایه وه :
»دوای مردنی دایك و باوكم، لەتەمەنی 
9 ساڵییەوە پورم ئەركی بەخێوكردنی 
منی گرتە ئەستۆ كه  ماڵیان له الدێ بو، 
ئیتر منیش وه ك���و دایك و باوكی خۆم 

سه یری پورم و مێردەكەیم دەكرد.
تەمەنم 12 ساڵ بو، هەرگیز ئەو رۆژەم 
بیڕناچێ���ت الی ئاژەڵەكان بوم، مێردی 
پوره ك���ەم كه ته مه نى 50 س���اڵ ده بو، 
هات بۆالم و هەردوكمان بە تەنیابوین. 
پێیوت���م: وەرە پش���تم بش���ێلە. هەر 
ئەوەن���دەم زانی هەردو دەس���تی توند 
گرتم و رایكێش���ام و دەستدرێژی كردە 

سەرم.

ئیتر بەو ش���ێوەیە بەردەوام لەژێر ترس 
و هەڕەش���ەی كوش���تن ئ���ەوەی بەمن 
دەكرد، چوار ساڵ بەوشێوەیە بەردەوام 
دەستدرێژی دەكردە سەرم، بەوشێوەیە 
نه فسیه تى تێكدابوم و و ئیدمانى كردبوم 
و نه مده توانى به س���ه ر خۆم دا زاڵ ببم، 

خەڵكی تریش فێرم بون.
لەتەمەنی 15 ساڵی و دوای چوار ساڵ، 
پورم بەمەی زانی كەمێردەكەی لەگەڵ 
منە، دەریكردم و ئازاری زۆریدام، دواتر 
هەرخ���ۆێ پیاوێكی پی���رو كەمئەندامی 
بۆ دۆزیمه وه و منی بەش���ودا. دوای سێ 
مناڵ مێردەكەم زۆر ئازاریدەدام، جارێك 
بەفیشەك قاچی شكاندم، دواجار دەری 

كردم و كەوتمە سەر جادە«.
نه س���رین، ده ڵێت: »بەخۆم ئەڵیم چی 
ده بو ئه گه ر وه ك���و منااڵنى تر دایك و 
باوكم���م هه بوای���ه  و نەكەوتمایەتە بەر 
نه فسی پیس���ی پیاوێكی دڕندە و ئەم 

شێوە ژیانەم نەبوایە؟!«
الی  دڵ���م  زۆر  »ئێس���تا  ده ش���ڵێت: 
مناڵه كانم���ه ، دایم���ه  ئه ڵێ���م م���ن بێ 
دایكی ئاواى به س���ه رهێنام، ئه ى ئه بێت 
چاوه ڕوانیان  ئاینده ی���ه ك  چ  مناڵه كانم 

بكات؟!«

براكه م بو به  دێوه زمه ى ژیانم
ش���ێوە، ن���اوى خ���وازراوى مناڵێك���ى 
تەمەن 13 س���اڵه ، به هه ڵس���وكه وت و 
گۆشه گیرییه كه یه وه ، دیاره  كه  خاوه نى 
گرێیه كى ده رونى قوڵه . چیرۆكى خۆی 

به مشێوه یه  بۆ گێڕامه وه:
ئەكەوت���ەوەو  نزیك���م  زۆر  »براك���ەم 
هەڵس���وكەوتی زۆر س���ه یر بو له گه ڵم، 
هەرگیز پێش���وتر ئەم هەڵس���وكەوتەم 
لەو نەبینیبو، بۆیه  ئه مه  ترس���ی له الم 

دروس���تكردبو، ب���ه  ش���ێوه یه ك وه ك 
مۆ ته كه ى لێهاتبو و ش���ه وانه ش ده هاته  

خه وم.
هەموو ئه م قسه وباس���انه م ب���ۆ دایكم 
گێڕای���ه وه  به ئومێ���دى هاوكاریك���ن و 
چاره س���ه ركردنى كێشه كه م، كه چى ئه و 
توند بەدەستی كێشای بەدەمم داو تفی 
لێ كردم و نەیهێش���ت قس���ه كانم تەواو 

بكەم!«

با یه كه م هه نگاو له خۆمانه وه  ده ست 
پێبكه ین

كێش���ه ى ده ستدرێژى كه س���انى نزیك، 
ره نگ���ه  ب���ه و زه قیی���ه  بون���ى نه بێت، 
به شێكیشی په یوه ندی به وه وه  هه یه  كه  
كێش���ه كان زۆرتر به نهێنى ده مێننه وه ، 
به اڵم ئه وه ى پێویس���ته  ئه نجامى بده ین 
روبه روى  به هه مومان���ه وه   ك���ه   ئه وه یه  
ئ���ەم حاڵەتە بوه س���تینه وه ، بۆ ئه وه ى 
خوشك و مناڵ و كه سه كانمان، ژیانیان 
ب���ه ده ردى ئه و قوربانیان���ه  نه چێت كه  
گێڕایه وه .  له سه ره وه   چیرۆكه كانیانمان 
منیش الی خۆم���ه وه ، یه كه م هه نگاوی 

كرداریم نا!
یه كه م هه نگاوی كرداریش���م ناس���اندنى 
)ش���ێوه ( بو به  توێژه رێك���ى ده رونی 
دڵسۆز، بۆ ئه وه ى ئێمه ى رۆژنامه نوس 
هه ر رۆڵی خستنه روى كێشه كان نه بینین 
و به ش���ێك بین له به رگرتن به م تاوانه ى 
كه ده كرێت. توێژه ره كه ش خۆشبه ختانه  
دایكی بانگهێش���تكردبو و له كێش���ه كه  
ئ���اگادارى كردب���وه وه و چاره س���ه ریان 
تاڕاده یه ك  )ش���ێوه (  ئێس���تا  كردوه . 
ده رون���ى ئارامه ، به اڵم هێش���تا ترس و 
دڵه راوك���ێ ل���ه وه ى به س���ه ری هاتوه ، 

به ته واوى له ده رونى دا نه ڕه ویوه ته وه .
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

)گواڵن(، کەبەشێک لە روخساری 
سوتاوە، هەم ئازاری جەستەيی و هەم 

دەرونی ئەچێژێ، هەندێكجار هێندە 
جاڕس ئەبێت، دەڵێت: »بریا هەر ئەو 
کاتەى بەشێک لەجەستەم سوتا، هەمو 

جەستەم سوتابایە«.

گواڵن، )23( ساڵ، بۆ )نەوژین( وتی: 
»لەکات���ی دروس���تکردنی خواردنا بو، 
بەش���ێک  تەقیەوەو  غازەکەمان  لەپ���ڕ 

لەجەستەمی سوتاند«.
ئ���ەو وتیش���ی: »هەرچەن���د دەرمانم 
س���وتاوییەکە  بۆئ���ەوەی  بەکارهێن���ا 
بەجەس���تەمەوە نەمێنێ، بەاڵم سودی 
رێگریه كى  بوه ت���ە  هەرئ���ەوەش  نەبو، 

گه وره  له به رده م ژیانم دا«.
زۆرین���ه ى ئ���ه و كچان���ه ى كه  توش���ى 
دواى  ده ب���ن،  س���وتان  حاڵه ته كان���ى 
روداوه ك���ه  روب���ه روى ژیانێكى ناخۆش 
و ناس���ه قامگیر ده بنه وه . ئه وان ئه گه ر 
به خۆسوتاندن بێت یان به  سوتان بێت، 
جه سته و روخس���اریان توشى شێواویی 
ده بێت، ئه م���ه ش واده كات نه توانن به  

ئاسایی ژیان بكه ن.
ئ���ه وان ئه گه رچی ده ربازی���ان له  ئازاره  
جه س���ته ییه كان ب���وه ، ب���ه اڵم به هۆی 
لێكه وته و ش���وێنى برین و سوتاویه كه ى 
سه ر جه سته یان، ناتوانن وه كو كه سانى 
دیكه  ژیان بك���ه ن، به ڵكو ئه مه  ده بێته  

گرێیه ك له  ژیانیان دا.
گواڵن، ئه و كچه ى كه  غازى پێدا ته قیه وه و 
به ش���ێكى جه س���ته ى س���وتا، لەکاتی 

گێڕان���ەوەی چیرۆکی س���وتاوییەکەیدا، 
وه ك ئ���ه وه ى ده س���تكاری برینێك���ى 
س���ارێژنه بو بكه ى، ئ���ازار دایده گرت و 

ده ستى به گریان ده كرد.
به ده م گریان و هه ڵڕشتنی فرمێسکه وه ، 
ئاماژەی بەوەکرد »لەئێس���تادا ئازاری 
جەس���تەم نیە، بەاڵم دەرون���م هێندە 
نامورتاح���ە ک���ە دەڵێم بری���ا ئەو کات 
تەواوی جەستەم سوتابا و لەم ئازارەی 

ئیستە دەربازم بوایه «.
ئه و كچانه ى ك���ه  روبه روى ئه م حاڵه ته  
ده بن���ه وه ، هه ندێكی���ان ناچ���ار ده بن 
ده س���تبه ردارى ژیانى ئاسایی و خه ون 
و خولیاكانیان ب���ن و له كونجى ماڵه وه  

بخزێن.
محه مه د ئیبراهیم، توێژه رى كۆمه اڵیه تی، 
بۆ )نه وژین( وتى: »ئ���ەو ئافرەتانەی 
کە بەهۆی روداوێکەوە یان س���وتانەوە 
بارێکی  تێکچوە، توشی  روخس���ارییان 
دەرونی ئاڵۆز دەبن و هەست بەکەمی و 
شەرم دەکەن و ئەگەری دورە پەرێزی و 

دورکەوتنەوەیان لە کۆمەڵ زیاترە«.
)دەرون(، کچێک���ی ترە و بەش���ێک لە 
روخساری س���وتاوە. له وباره وه  ده ڵێت: 
»من تەمەنم ش���انزە سااڵن بو کاتێک 
توشی ئەم س���وتاوییە بوم، هەندێكجار 
منااڵن لێم دەترسێن و کەئەمبینن هاوار 
ئەکەن، ئەمەش بۆ من زۆر ناخۆش���ە،  
بۆیە بەکەمی دەچمە دەرەوەو تەنانەت 

وازم لەخۆێندنیش هێناوە«.
كێش���ه و  ئه و  له گه وره تری���ن  یه كێ���ك 
خه مان���ه ى كه  روب���ه روى ئ���ه م كچانه  
ده بێته وه ، ئه وه یه  ك���ه  قورس و گرانه  
بۆی���ان ژیان���ى هاوس���ه ری پێكبهێنن. 

◘ نه وژین، په یام له تیف

ئەگەر نەمانی هاوسەرەکانیان 
خەمێکی گەورە بێت یان جیابونەوە 

لەهاوسەرەکانیان بەشێکی 
کێشەکانیانی چارەسەرکردبێت، ئەوە 
بڕینی موچەکانیان لەروی مادییەوە 

هێندەی تر ژیانی بێوەژنەکانی 
سەختکردوە.

ئه وان پیش���تر دو مان���گ جارێك 300 
هه زاریان وه رده گرت، به اڵم ماوەی ساڵ 

ونیوێكه  هیچ موچەیەکیان پێنادرێت.
 بەش���ێک ل���ەوان دوای کۆچ���ی دوای 
هاوس���ەرەکانیان خەم���ی بەخێوکردنی 
منداڵەکانی���ان بو بەوەی پێویس���تیان 
بەکەس نەبێت، بەاڵم ئێستا وەکخۆیان 
دەڵێن ئەوان پێویستیان بەمنداڵەکانیانە 
سەرەڕای ئەوەی هاوسەرگیریان کردوە.

زوهرە نيزامەدین، )55( س���اڵ، ماوەی 
دە س���اڵە هاوس���ەرەکەی لەدەستداوە. 
رزگاریەو  ناحی���ەی  دانیش���توی  ئ���ه و 
خاوەنی ش���ەش مناڵە، ئێس���تا لەگەڵ 
وت���ى:  دەژی.  لەمنداڵەکان���ی  س���ێ 
»ل���ەدوای بڕینی موچەکەم دابینکردنی 
بژێ���وی ژیانمان قورس���بوە، کوڕەکانم 
کەهاوس���ەرگیریان ک���ردوە یارمەتیمان 
دەدەن بۆئ���ەوەی ژیانم���ان لەئێس���تا 

قورستر نەبێت.«
به پێی ئامارى بەڕێوەبەرایەتی گش���تى 
چاودێرى و گه ش���ەپێدانی كۆمه اڵیه تى 
گه رمی���ان، ل���ه  س���نوره كه دا )3457( 
بێ���وه ژن هه ی���ه . گەورەترین کێش���ەی 
بڕینی موچەکانیان  لەدوای  بێوەژنەکان 
خراپی دۆخە ئابوریەکەیانە کە خۆشیان 

ناتوانن هیچ کارێک بکەن.
حەلیمە ره شید، )62( ساڵ، لەگەڵ دو 
کچی له  ش���اره دێى گردەگۆزینەی کەالر 

ژیان بەس���ەردەبات. وتى: »جگە لەو 
موچەیە هیچ داهاتێکی ترم نەبو، لەگەڵ 
بەقورسی  ژیانمان  موچه كه ش���م  بڕینی 
بەڕێوەدەچێت، ئێستاش باری ئابوریمان 
باش نیه  و خۆش���م توان���ای كاركردنم 

نیه .«
له س���اڵى )2013(ه وه  هیچ مامه ڵه یه كى 
چاودێرى خێزان لە گەرمیان وه رنه گیراوه  
كه  كه سێك بتوانێت سودمه ندبێت، ئیتر 
بێوه ژنان بن یان ه���ه ر توێژێكى تر كه  
تۆڕی پاراس���تنى كۆمه اڵیه تى و خێزان 

ده یانگرێته وه .
جیابونەتەوەو  بێوەژنانە  لەو  بەش���ێک 
لەگەڵ ماڵ���ی باوکیان دەژی���ن، بڕینی 
موچه كانی���ان وایك���ردوه  ببنه  بارگرانى 
به س���ه ر ئه وانه وه ، ئه مه ش هه س���تێكى 

ناخۆشی بۆ دروست كردون.
)ه . ک(، )40( س���اڵ، م���اوەی )12( 
س���اڵە لەهاوس���ەرەکەی جیابوەتەوە و 

لەگەڵ ماڵی باوکی دەژێت. بۆ )نه وژین( 
وتى: بڕینی موچەکەم کاریگەری زۆری 
هەب���وە لەس���ەر ژیانم، چونک���ە هیچ 
موچەیەکی ترمان نیە، بەهۆی تەمەنەوە 

باوکم ئێستا هیچ کارێک ناکات.
وتیشی: »باری ئابوریمان باش نیە ئەو 
موچەیە بۆ من زۆر باش���بو، دەمتوانی 
پێدابی���ن  خۆم���ی  پێداویس���تیەکانی 

بکەم.«
له به رامب���ه ر ئه م هه م���و داواو ره خنه و 
گله ییه ى توێژى بێوه ژنان، به ڕێوه به رى 
گه ش���ه پێدانى  و  چاودێ���ری  گش���تى 
كۆمه اڵیه تی گه رمیان، ئاماژه  به وه ده كات 
كه تائێس���تا نازانرێت كه ى و چۆن ئه و 

موچانه  ده درێنه وه .
ده رون عوم���ه ر، ب���ه  )نه وژین(ى وت: 
فۆرمێ���ك  كڵێش���ه ى  »له ئێس���تادا 
له وه زاره تى كاروبارى كومه اڵیه تى به راوێژ 
له گه ڵ بانكى نێوده وڵه تى ئاماده كراوه ، 

جاران جەستەیان سوتا بو، ئێستا روح و دەرونیان
ئەو کچانەی بەشێکی جەستەیان سوتاوە ژیانی سەخت دەگوزەرێنن

باس���له وه ده كه ن كه  هەندێكجار خەڵکی 
توانج���ی ئەوەیان لێ���ده ده ن کە بۆچی 
هاوس���ه رگيریی ناكه ن، بێ ئاگا له وه ى 
به هۆی س���وتاویی جه س���ته یانه وه   كه  

ناتوانن ئه و كاره  بكه ن.
دەرون، ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێت: »من 
کەبەشێک له  روخسارم سوتاوە ناتوانم 
بەهیچ جۆرێک دایبپۆش���م، ئەوانەی کە 
بەشێک لە جەستەیان سوتاوە ئەتوانن 
بە جلێك دایپۆش���ن، به اڵم من ئەوەش 

ناتوانم«.
به وته ى محه م���ه د ئیبراهیم-ى توێژه رى 
كۆمه اڵیه ت���ی، به ش���ێكى زۆری خه م و 
ته ركیزی ژیانى ئه و كچانه ى كه  توش���ى 
سوتان هاتون، ده بێته  ئه وه ى چۆن ئه و 

جێ سوتاویه  چاك بكه نه وه .
وت���ی: »ئ���ه و كچانه  هەس���تی متمانە 
بەخۆبونیان ک���ەم دەبێتەوە و زۆرترین 
جوانترکردنی  ل���ە  بیرکردنەوەکانی���ان 
لە پرۆسەی  روخساریان دەبەنەس���ەر، 

هاسەرگیریش���دا رەنگە توش���ی گرفت 
ببنەوە«.

ئه م وته یه ، )گواڵن(یش جه ختیلێكرده وه  
و وتى: »هەندێكجار ئارەزو ده كه م جلێک 
بپۆش���م، بەاڵم بەهۆی ئەوەی جەستەم 
سوتاوە، ناتوانم له به ری بكه م، ئەمەش 
توش���ی بێئومێدی���م دەکات و خۆزگ���ە 
دەخوازم کە وەکو هەرمرۆڤێکی ئاسایی 
بمتوانیبایە هەمو ئەو جالنە لەبەر بکه م 

کە ئارەزوم لێیانە«.

زۆرینه یان تاكه  سه رچاوه ى ژیانیان موچه  كه مه كه یان بوه 
حكومه ت بێوه ژن و هه تیوباران نانبڕاو ده كات

پش���تگیریكردنى  ب���ه   س���ه باره ت 
ئه وكه س���انه ى كه س���ودمه ندن له به شى 
چاودێ���رى خێ���زان كه بێوه ژنه كانی���ش 
ده گرێت���ه وه ، له باره ى زانینى ئاس���تى 
ژیانیان،  وئاستی سەرچاوەکانی  بژێوی 
ل���ه دواى دیاريكردنى ئاس���تى بژیویان 
بڕیار له س���ه ر به رده وامبون یان بڕینى 

موچه كانیان ده درێت«.
سه باره ت به وه ى سیسته مى بایۆمه تری 
بێوه ژنانی���ش ده گرێته وه ، )ده رون  كه  
وه كو  »بیوه ژنه كانیش  وت���ى:  عومه ر( 
هه مو فه رمانبه ران روپێوی بایۆمه تریان 
ب���ۆ ده كرێت بۆ ئه وه ى بزانرێت موچه ى 
تریان هه یه  یان نا، چونكه  هه ركه سێك 
نابێت  سودمه ندبێت  خێزان  له چاودێرى 

موچه ى ترى هه بێت«.
بەشێکی تر لەو بێوەژنانەی جیابونەتەوە 
مناڵی���ان هەیەو لەگ���ەڵ ماڵی باوکیان 
دەژین دوای بڕین���ی موچەکانیان ژیان 
بۆئەوان دو هێندە س���ەختبوە، چونکە 
خۆیان ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکانیان 

گرتوه تە ئەستۆ.
یەکێ���ک لەوبێوەژنانەی کەناوەکەی الی 
)نەوژین( پارێزراوه ، خاوەنی 3منداڵەو 
لەگ���ەڵ ماڵی باوکی دەژێ���ت. دەڵێت: 
»دوای جیابون���ەوەم لەهاوس���ەرەکەم، 
خ���ۆم مناڵەکانم بەخێودەک���ەم، بەاڵم 
ئێستا ناتوانم وەکپێویست ئەو شتانەی 
داوای دەک���ەن بۆی���ان جێبەجێ بکەم، 

ئەمەش ئازارم دەدات«.

بێوەژنانی گەرمیان لە چاوەڕوانی وەرگرتنی موچەکانیان

لەگەڵ بڕینی 
موچه كه م   

ژیانمان بەقورسی 
بەڕێوەدەچێت
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◘ نه وژین، ئه شره ف ئه حمه د

ئیشكردنى پیاوان له شوێنكاره كاندا 
دیمه نێكى ئاسایی و دوباره یه ، ره نگه  

تاڕاده یه ك ژنانیشمان له شوێنكاره كاندا 
بینیبێت، به اڵم دیمه نى دو هاوسه ر 

كه  پێكه وه  له  شوێنكارێك دا كاربكه ن 
له گه رمیان، ده گمه ن و كه م بینراوه . 

دو هاوسه ر له قه زاى كفری، توانیویانه  
ئه م كۆته  بشكێنن و پێكه وه  ماوه ى 
نزیكه ى 9 ساڵه ، دوكانێكى نانه وایی 

»نانه واخانه « به ڕێوه ده به ن و بژێویی 
خێزانه كه یان په یدا ده كه ن.

)سه مه د ئه مین( و )رووناك محه مه د(، 
دو هاوسه رى دانیشتوى قه زاى كفرین. 
ئه وان كه  بڕیاریانداوه  هاوبه ش���ى ژیانى 
یه ك ب���ن، له  ماڵ���ه وه و ده ره وه ش���ى 
دا، ئ���ه و بڕیاره ی���ان په ی���ڕه و كردوه . 
له   نانه واخانه یه ك  به یه ك���ه وه   رۆژان���ه  
گه ڕه كى »ئەوبەری« ش���اره  دێرینه كه  
به رێوه ده به ن. وه كخۆیان ده یڵێن: ئێمه 
پێك���ه وه  و ب���ۆ یارمه تى دان���ى یه كتر 

كارده كه ین.
سه مه د، كه  ته مه نى 62 ساڵه ، له وباره وه  
ب���ۆ )نه وژین( وتى: »پێویس���تی ژیان 
و ئه رك���ی باوكایه ت���ى و دایكایه ت���ى، 

وایله ئێمه كردوه  كه  ده س���ت بده ینه  ئه م 
پیش���ه یه ، له م رێگه یه وه  له خوا به زیاد 
ده توانین بژێوی خۆمان په یدا بكه ین«.
وتیشی: »به  ره نجى شانى خۆمان نان 
ده رده كه ین و ئاماده نیمان ده ست له م و 
له و پان بكه ینه وه ، ئه مه  ئیشى شه ره فه  
ده یكه ین، له خوا به زیادبێت ئیشه كه ین و 

حاڵمان باشه «.
)روناك(یش، هاوبۆچونى هاوسه ره كه ى 
ب���و به وه ى س���ه ربه رزن ب���ه م كاره یان 
و پێك���ه وه  ده توان���ن بژێ���وی ژیان���ى 
خێزانه كه یان په یدا بكه ن، كه  له  خۆیان 

و شه ش مناڵ پێكدێت.

◘ نه وژین، سازان مسته فا

ئه گه ر چی زۆرینه ی ئه و كاسبكار و 
فرۆشیار و دوكاندار و پیشه وه رانه ی 

كه  له بازاڕه كانی كوردستان و گه رمیان 
به تایبه تی دا هه ن له  ره گه زی نێرن، 

به اڵم له ماوه ی ئه م سااڵنه ى  دوایی دا 
ژماره ی ئافره تانى ئیشكه ر له كه رتی 

تایبه ت دا به تایبه ت له گه رمیان دا روی 
له زیاد بون كردوه .

له دوای���ن هه وڵ���ی به ش���داریی ژنان له  
كه رتی تایب���ه ت دا، ماركێتێك به ناوى 
)س���ۆران( كه  ماوه ى چەن���د مانگێكه  
ل���ه  ك���ه الر دا كراوه ت���ه وه و یه كێكه  له  
بازاڕه  قه ره باڵه غه كانى ش���ار، زۆرینه ى 
به رپرسانیشی  ئافره تن،  كارمه نده كانى 
ئاماژه  به وه ده كه ن ئه م كاره  بازاڕه كه ى 

به هێزتر كردوه .
له پ���اڵ ئه وه ى زۆرب���ه ى كارمه نده كانى 
بازاڕه ك���ه  كچن، هاوكات زۆرینه ش���یان 
خ���اوه ن بڕوانامه ن، ئ���ه وان بێهیوابون 
له  كه رتى گش���تى و حكومیی، بێهیواى 
نه كردون له  كاركردن، به ڵكو ئه مجاره یان 
ل���ه  كه رتى تایب���ه ت ده س���تیان به كار 

كردوه .
جیالن مه جید، یه كێك له  كارمه نده كانى 
بازاڕه ك���ه ، بۆ )نه وژین( وتى: »به هۆی 
قه یرانه وه  دامه زراندن له  كه رتی گشتی 
نه م���اوه ، بۆیه  روم له م ب���ازاره  كردوه  
نزیك���ه ی 2 مانگ���ه  لێ���ره  كارده كه م و 

كاره كه م زۆر پێخوشه ».
سه رپه رش���تیاری )ب���ازاڕی س���ۆران(
یش، ش���یروان ئه حمه د، له وباره وه  بۆ 
)نه وژین( وت���ی: »ئه وه ی ئه م بازاڕه ى 
جیاكردوه ته وه  له  بازاره كانی ئه م شاردا 
ئه وه یه  كه  فرس���ه تێكی باش���تری داوه  
به  ئافره تان���ی ناوچه كه  به تایبه تی ئه و 
كچان���ه ی كه  خ���اوه ن بڕوانامه ن، به اڵم 

لهكفریدوهاوسهرپێكهوهنانهواخانهیهكبهڕێوهدهبهن
ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: » بژیویم���ان 
له س���ه ر ئه م كاره یه ، هه رچه نده  زۆریش 
هی���الك ده بی���ن، ب���ه اڵم مورتاحین و 
ده س���تبكه وێت   چه ندم���ان  رۆژان���ه ش 

سوپاسگوزارین«.
ئیش���كردنى ئ���ه م دو هاوس���ه ره  ل���ه  
نانه واخانه كه یان���دا، ب���ه  هاوبه ش���ى و 
هاوكارییه ، ئه وان له نێوان خۆیاندا ئه رك 

و كاره كانیان دابه ش كردوه .
س���ه مه د، له وباره وه  وتى: »هاوس���ه رم 
زۆرت���ر كارى هه ویر گرتن���ه وه و گونك 
ك���ردن ئه نجام ده دات، منیش پێوه دانى 
به  ته نوره ك���ه و ئاگاداربون له  برژاندنى 
و هه روه ها فرۆش���تنى ب���ه  كڕیاره كان 
ل���ه  ئه س���تۆمه «. وه كخۆیش���ی وتى: 
»پێكه وه  به  باشیی كاره كه مان ئه نجام 

ده ده ین«.
زۆرێك له پیاوان به تایبه تى ئه وانه ى كه  
به  »ن���ه وه ى كۆن« هه ژم���ار ده كرێن، 
كاركردنى ژنانیان به الوه  په س���ه ند نیه ، 
ب���ه اڵم ئاخۆ چی وایكردوه  )س���ه مه د( 

پێچه وانه ى نه وه كه ى بیر بكاته وه ؟
له وه اڵم���دا ده ڵێت: »پی���او له گه ڵ ژن 
ئه بێ���ت ج���ۆره  رێكه وتنێك���ى هه بێت، 
چونكه  چه پڵه  به یه ك ده ست لێ نادرێت 
خۆش���گوزه رانى  به   بمانه وێت  ئه گ���ه ر 

بژین«.
یه كێك له و خااڵنه ى كه  ئه و دو هاوسه ره  
نیگ���ه ران ده كات، توانج���ى خه ڵكى و 
به تایبه تى  ژیانیان،  له   ده ستوه ردانیانه  
كه  زۆرجار تانه ی���ان لێده ده ن و پێیان 

ده ڵێن ده ستبه ردارى ئیشه كه تان بن.
)س���ه مه د( له وباره وه  وت���ى: »خه ڵك 
تانه  و ته ش���ه ر  ده ده ن، به اڵم من گوێم 
ل���ه  خه ڵ���ك نیه ، م���ن به ش���ه ره فم به  
ئیش���ه كه م«. )روناك(ی���ش جه خت له  
قسه كانى ده كاته وه  و ده ڵێت: »خه ڵك 
زۆر قس���ه  ده كه ن و ته داخولى ژیانمان 
ده كه ن ده ڵێن به س���ه  و وازبێره  پشتت 
ش���كا و هیالكیت،  منی���ش له  وه اڵمدا 
ده ڵی���م ئه ى چى بكه ی���ن و چۆن بژین  

ئه گه ر ئ���ه م كاره  نه كه ین؟«. ئاماژه ى 
دا هه ندێكجاری���ش به م په ن���ده  كوردیه  
وه اڵمی���ان ده داته وه  »ده س���تى ماندو 

له سه ر سكى تێره «.
ئیش���ه كه ى )س���ه مه د و روناك(، نه ك 
ه���ه ر له كف���ری، به ڵك���و ل���ه  گه رمیان 
به گش���تى، هاوش���ێوه ى كه مه ، چونكه  
ئه گه رچ���ی زۆر ژن و زۆر پی���او ه���ه ن 
كارده كه ن، به اڵم كه میانه  به یه كه وه ن له  
ئیش���ه كه یاندا، به تایبه تى بۆ كردنه وه ى 

نانه واخانه یه ك.
عومه ر محه مه د، سه رۆكى لقی گه رمیانى 
س���ه ندیكاكانى كرێكاران و پیشه وه رانى 
كوردستان، بۆ )نه وژین( جه ختى له وه  
كرده وه  كه  حاڵه تى كاركردنى هاوسه ران 
به یه كه وه  له گه رمیان زۆر كه مه ، به ڵكو 

زۆرتر به  ته نهاو جیاواز كارده كه ن.
وتیش���ی: »زۆر هه ڵمان���داوه  ك���ه  كار 
ئاسانى بكه ین بۆ ژنان و كچان كه  وه كو 
واڵتانى دونیا ژنان شانبه ش���انى پیاوان 
كاربكه ن، ب���ه اڵم له س���نورى گه رمیان 

الیه نه  كۆمه اڵیه تییه كه  رێگره «.
به اڵم ئه و دو هاوس���ه ره ، به پێچه وانه ى 
نه ریتی باوه وه ، 9 ساڵ زیاتره  پێكه وه و 
كارده ك���ه ن،  نانه واخانه كه یان���دا  ل���ه  
چاویش���یان له وه ی���ه  كه بتوانن په ره ى 
زیاتر به  ئیش���ه كه یان بده ن و بیكه ن به  

كارگه یه ك.
له وب���اره وه  )روناك( وت���ى: »بیرمان 
له كردن���ه وه ى كارگه ی���ه ك كردوه ته وه ، 
ك���ه  ه���اوكات فڕنیش بێت ب���ۆ كارى 
هه ویر به گش���تى، به اڵم كێشه ى شوێن 
و هه روه ها كێش���ه ى داراییشمان هه یه ، 
بۆیه  ئه گه ر رێكخراو یان الیه نێك هه بێت 
بتوانێ���ت هاوكارییمان بكات، ئه وا ئێمه  
ده توانین كاره كانمان فراوانتر بكه ین«.

جه خت���ى له وه ش���كردوه  »م���ەرج نیە 
ئافرەت هەر کاری ماڵەوە بکات، بەڵکو 
كاربكه ن  س���ه ربه زانه   ئافره تان  ده بێت 
و ده س���ت ره نگین بن، تابتوانن ماڵ و 

مناڵیان بژێنن به سه ربه رزى«.

لهئیشكردنداژنانىگهرمیانخهریكهجێبهپیاوانلێژدهكهن!

بۆئه وه ى  دانامه زراون،  گشتی  له كه رتی 
لێره دا ده ست به كار بكه ن«.

تائێس���تا  كچان���ه ش  ل���ه و  هه ندێ���ك 
خوێندكارن و له پاڵ خوێندنه كه یان، له م 

بازاڕه دا كارده كه ن.
تاڤگه  عوم���ه ر، یه كێكه  له و كارمه ندانه  
كه  خوێندكاری قۆناغی چوارى زانكۆیه . 
ئ���ه و بۆ )نه وژین( وت���ی: »من ماوه ی 
مانگێكه  لێره  كارده كه م و زۆرم پێخۆشه  
كه  له  بازاڕێكی وا ئیشده كه م، سه ره ڕای 
ئ���ه وه ی خوێندكارى زانك���ۆم و رۆژانه  
به خوێندنه وه  سه رقاڵم، به اڵم پێمخوشه  
داهاتێكی خۆمم هه بێت وپش���ت به خۆم 
ببه س���تم و ه���اوكات وئه زمونێكی���ش 

له كاركردن به ده ستبێنم«.
ئه م ب���ازاڕه  جگه  ل���ه وه ی هه لی كارى 
ب���ۆ ده رچوان���ی زانك���ۆ وپه یمانگاكان 
ره خس���اندوه ،  به هه مان ش���ێوه  هه لی 

كاری به  ژنانی ماڵه وه ش داوه .
دیمه ن عه لی، یه كێكه  له و ئافره تانه ، بۆ 
)نه وژین( وتى: »راس���ته  هه مو كارێك 
ماندوبونی خ���ۆی هه یه  و منیش ماندو 
ده بم، س���ه ره ڕای ئه وه ش زۆر خۆشحاڵ 
و س���ه ربه رزم به كاره ك���ه م، هی���وادارم 
هه م���و ئافره تێك هه وڵ بدات كارێكی وا 
بدۆزێته وه  تاوه كو بژێوی  ژیانی خۆیان 

پێدابین بكه ن و توزێكیش هه ناسه  بده ن 
و ه���ه ر له ماڵه وه  و له نێ���وان ئه و چوار 

دیواره  دا نه بن«.
ب���ه و پێی���ه ی كۆمه ڵگ���ه ی ك���وردی، 
به كومه ڵگه یه كى پیاو ساالریی ناسراوه ، 
بۆی���ه  كاركردنی كچان له  ب���ازاڕ دا به  
پیش���ه یه كی پیاوانه  هه ژمار ده كرێت و 
زۆر به كه م���ی ژنان خۆی���ان له  قه ره ی 
ده ده ن، ب���ه اڵم ئه وه ى مایه ى تێبینی و 
خۆشحاڵیه  ئه م شاره  خه ریكه  هه نگاوێك 
ده نێت ب���ه وه ی ژنانیش بێن���ه  كه رتى 

تایبه ته وه و ئیشى تێدا بكه ن.
سه رپه رش���تاری  ئه حم���ه د،  ش���یروان 
بازاڕه كه ، ئاماژه ى به وه كرد كه  له میانه ى 
كاركردنیان دا تێبینیی ئه وه یان كردوه  
هی���چ جیاوازی���ه ك نیی���ه  له كاركردنى 
كچان و ك���وڕان. وتیش���ی: »ته نانه ت 

كاشێره كانمان كه  هه ستیارترین جێگایه  
له بازاره كه دا، به  ده ستی كچه كانه وه یه ، 
تائێس���تاش ماوه ی چەند مانگێكه  ئه م 
بازاڕه  كراوه ت���ه وه ، ئه و كچانه ی لێره ن 
نه ك هه ر له سه ر ئاس���تی ئیداره  وه كو 
ده سته  خوشكیك كارده كه ن، به ڵكو بۆ 
پێشخستنی بازاڕه كه ش به جدیه وه  هه وڵ 

ده ده ن«.
ب���ه اڵم یه كێك ل���ه و ئاس���ته نگانه ى كه  
ژنان له كات���ى ئیش���كردن دا روبه روى 
ده بن���ه وه ، ئه و تێڕوانینه یه  كه  كۆمه ڵگا 
به رامبه ریان پیش���انى ده دات، یان ئه و 
توانج و قسانه یه  كه  روبه روى ده بنه وه .

له وب���اره وه  )تاڤگ���ه ( وت���ى: »نابێت 
حسابێك بۆ ئه و قسه و توانجانه  بكه ین، 
چونكه  ئه گه ر وابێت ئه وا ناتوانین خه ون 

و ئاواته كانمان به دی بێنین«.

)جیالن(یش وت���ى: »به و كچانه  ئه ڵێم 
ك���ه  له ترس���ی قس���ه  و توانجی خه ڵك 
ناتوانن كار بكه ن، نابێت شه رم بكه ن، 
چونكه  ئه وانیش وه كو پیاوان ئازادن و 
ئه گه ر كارێكى گونج���او هه بێت بۆیان، 
ئه وا با ئه نجامی بده ن و گوێ به  قسه ی 

خه ڵك نه ده ن«.
جه خ���ت  ئه حمه د(ی���ش  )ش���یروان 
له وه ده كات���ه وه  كه یه كێ���ك له  ترس���ه  
هه میشه ییه كانى كچان له كاركردن، ترسه  
له توانج و قسه و قسه ڵۆك »من زۆربه ی 
كات به  كچه كان���م وتوه  خۆتان خۆتان 
بن و گوێ به  قس���ه ی ك���ه س مه ده ن، 
خوش���به ختانه  تاوه كو ئێستاش توشی 
هی���چ ج���ۆره  كیش���ه یه ك نه بونه ته وه ، 
به ڵكو زۆرێكیش له پیاوان ده ستخۆشیان 

لێكردون«.

کچێک لەکاتی کارکردندا لە مارکێتێکی کەالر

)سه مه د ئه مین( و )رووناك محه مه د( لە کاتی کارکردندا

حساب بۆ قسه و 
توانج  بكه ین، ئه وا 
ناتوانین خه ون و 
ئاواته كانمان به دی 

بێنین



فیچەر ژمارە )5( یەکشەممە 62017/4/16

◘ نه وژین، ئومێد زه نگه نه

كچه  كوردێكی دانیشتوی قه زای 
خانه قین كه هاوكات چاالكوانێكی 

مه ده نیشه،  له الیه ن رێكخراوی دیداری 
باڵوێزانی ئاشتی بۆ كاری چاكه  و 

گه شه پێدان، به باڵوێزی ئاشتی دیاری 
ده كرێت.

زه ین���ه ب ئه ركه وازی، ئه و كچه  كورده ی 
ش���اری خانه قین���ه  ك���ه  وه ك باڵوێزی 
ئاش���تی پارێ���زگای دیال���ه  له الی���ه ن 
رێكخراوی دیداری باڵوێزانی ئاش���تی بۆ 
كاری چاكه و گه شه پێدان كه نوسینگه ی 
رێكخراوه كه  له شاری به غدای پایته ختی 

عێراقه ، دیاری ده كرێت.
له لێدوانێكی تایبه تیش���دا بۆ )نه وژین(، 
ده ڵێ���ت:  ئه رك���ه وازی(  )زه ین���ه ب 
رێكخ���راوی  فه رم���ی  »به بڕیارێك���ی 
دی���داری باڵوێزان���ی ئاش���تی بوكاری 
چاكه وگه شه پێدان وه ك باڵوێزی ئاشتی 

پارێزگای دیاله ده ستنیشانكراوم«.
زه ین���ه ب وه ك خۆی ده ڵێت ش���انازی 
ب���ه وه ده كات كه وه ك ئافره تێكی كوردی 
خانه قین له الیه ن رێكخراوێكی عێراقیه وه  

به باڵوێزی ئاشتی هه ڵبژێردراوه .
زه ین���ه ب  لێدوانه كه ی���دا  له درێ���ژه ی 
ئه رك���ه وازی، لەبارەی ئەزمونی خۆیەوە 
وه ك  س���اڵه   »چه ندی���ن  ده ڵێ���ت: 
و  مه ده نی  كۆمه ڵ���گای  چاالكوانێك���ی 
به تایبه ت مافه كانی مرۆڤ كارده كه م و 
هاوكات ساڵی رابردوش وه ك راوێژكاری 
رۆش���نبیری پارێزگای دیاله  ده ستیشان 
ك���رام و له ئێستاش���دا چه ندین گروپی 

خۆبه خشم هه یه«.

ئاماژه ى دا ئه مانج���ی ئه و رێكخراوه ش 
له ده ستنیشانكردنی باڵوێزه كانی ئه وه یه  
كه  ئه و كه سه  بتوانێت كه سی سه ركرده  
بنی���ات بنێ���ت وهۆش���یاری چاالك���ی 

خۆبه خشی و هاوبه شی باڵوبكاته وه .
باڵوێزیش  نازناوی  وتیش���ی: »پێدانی 
به ئاس���انی به هه مو كه س���ێك نادرێت، 
چونك���ه  ئه و كه س���ه ی ك���ه  نازناوه كه  
وه رده گرێت ده بێت چه ند ساڵێك پێشتر 
له بواری كۆمه ڵ���گای مه ده نیدا خزمه تی 
بۆكاره كانی  هه ڵس���ه نگاندن  و   كردبێت 

ده كرێت«.
له ب���اره ی ئه و گروپ و رێكخراوانه ش���ی 
ده ڵێ���ت  خ���ۆی  وه ك  كه له ئێس���تادا 
سه رپه رشتیان ده كات، زه ینه ب ده ڵێت: 
له شاری  له ئێس���تادا  »به خۆشحاڵیه وه  
خانه قین سه رپه رش���تی چه ندین گروپ 
گروپانه ش  ئ���ه و  له نمون���ه ی  ده ك���ه م 
فۆتۆگراف���ی و خانمان���ی ش���ێوه كار و 
گروپی ئاشتیه  كه  له م گروپه دا نزیكه ی 
25 كچ وكوڕ تێیدا به ش���دارن، هه ڵبه ته  
له م قه یرانی دارایی و سیاسیه ش���دا كه 
 گه نج بڕوای به كاری خۆبه خشی هه بێت، 

هێنده  ئاسان نییه«.
له باره ی ئامانجی داهاتویه وه،  ئه ركه وازی 
ده ڵێت: »هی���وادارم  بتوانم له داهاتودا 
زیاترخزم���ه ت به  گۆمه ڵگا و میله ته كه م 

بكه م«.
رێكخراوه شی كه زه ینه بی  به و  سه باره ت 
وه ك باڵوێ���زی ئاش���تی ده ستنیش���ان 
»رێكخراوێك���ی  ده ڵێ���ت:  ك���ردوه ، 
س���ه ره كی  ب���اره گای  و  ناحكومی���ه  
ئه مریكایه  و  له ویالیه ته یه كگرتوه كان���ی 
نوسینگه شی له شاری به غدایه  و له الیه ن 
75 واڵتی جیهانه وه  به فه رمی متمانه ی 

باڵوێزهكهیخانهقین

◘ نه وژین، په یام جه مال 

ئه گه رچی زۆرێك پێیانوابوه  كه  ژنێكى 
وه كو ئه و ناتوانێت بژێویی خۆیشی 
په یدا بكات، كه چى ئه و نه ك توانی 

به  سه ربه رزانه  ژیان بكات، به ڵكو ئه و 
ئاواته شى به دیی هێنا كه  دروستكردنى 

مزگه وتێك بو بۆ گونده كه یان.

ئاس���كه  عەبدوڵاڵ، ئه و ژنه  گه رمیانیه ى 
كه له سه ر ئه رك و تێچونى خۆی، توانى 
مزگه وتێك له گوندى )سه نگه رى سه رو( 
س���ه ر به  ناحیه ى قۆره ت���وى ناوچه ى 

گه رمیان دروست بكات.
ئ���ه و توانیویه تى له رێگ���ه ى كاركردن و 
كاسبییه وه ، س���ه رباری بژێویی ژیانى، 
پاره یه كى زیاده ش���ى ده ست بكه وێت و 

له گه ڵ هه ڵكشانى ته مه ن، ئه م پاره یه ى 
بۆ دروس���تكردنى ئ���ه و مزگه وته  خه رج 

كردوه ، كه  ئاواتێكى له مێژینه ى بوه .
له  ب���اره ى كاره كانى دروس���ت كردنى 
مزگه وته كه وه، ده ڵێت: »هه ر له  زوه وه  
ئاوات���م ئه وه  ب���وه  بتوان���م مزگه وتێك 
دروست بكه م كه  ببێته  خێرێكى دونیایی 

بۆ خۆم و كه سوكاریشم«.
باسیله وه ش���كرد كه  ئ���ه م كاره ى دواى 
چه ندین مانگ كاركردن، خۆش���به ختانه  
»زۆرب���ه ى  وتیش���ی:  به دییهات���وه . 
تێچونه كه ى له سه ر خۆم بوه ، به شێكیش 
له  پێداویستیه كانى مزگه وته كه  له  الیه ن 
خێرخوازان���ه وه  و دابی���ن ك���راوه  و دو 
ئه ندازیاریش به  خۆبه خشى سه رپه رشتى 

كاره كانیان كردوه .«
هه رچه ن���ده  خ���ۆى ب���ه  ته نه���ا ل���ه  

خێزانه كه ى ماوه ته وه، به اڵم ئاسكه خان 
ئاس���ته نگه كانى ژیان كۆڵیان پێنه داوه  
و وه ك���و ئافره تێك���ى بوێ���ر به س���ه ر 
توان���ى  ب���وەو  زاڵ  ئاس���ته نگه كاندا 

خه ونه كه شى به دى بێنێت.
ده ڵێت: »هه ندێك كه س له س���ه ره تاوه  
پێیان ده وتم ناتوانى خۆت بژێنی، به اڵم 
من كۆڵم نه داو به رده وام بون، سوپاس 
بۆ خوا به  س���ه ربه رزى ژی���ام و توانیم 

ئاواته كه شم به  دی بێنم.« 
ئاس���كه ، نمونه ى یه كێك���ه  له و ئافره ت 
س���ه ركه وتوانه ى وێڕای ده ست خستنى 
بژێوى ژیانى، توانى ئاواته كه ى خۆشى 
به  دیبێنێت. ئه و هه رچه نده  له  ته مه نی 
الوێتیدا نیه،  به اڵم هێز و توانای هیچى 
ل���ه  الو كه مت���ر نیه ، له گه ڵ ئه وه ش���دا 
گه شبینییه كى  و  بڕوابه خۆبون  خاوه نى 

زۆره ، كه  ئه مه ش وایكردوه  له  كاره كه ى 
دا سه ركه وتوى بكات.

ده ڵێت: »وه كو كرێكارێك سه رپه رشتى 
كاره كه م ده كرد و سوپاس بۆ خوا توانیم 

به سه ركه وتویى ته واوى بكه م.«
ئه و مزگه وته ى ئاس���كه خان دروس���تی 
كردوه  )مزگه وتى س���ه نگه رى سه رو(، 
له س���ه ر روبه رى )280( مه تر دروست 
كراوه  و ماوه ى دو ساڵ كاری تێداكراوه  
تاوه كو كاره كانى به  كۆتا گه یش���توه  و 
تێچوى مزگه وته ك���ه ش نزیكه ى حه فتا 

هه زار دۆالر بوه .
ئاس���كه خان، رۆژان���ه  ب���ه  به خێوكردن 
و كرین و فرۆش���تنى م���ه ڕ و مااڵته وه  
س���ه رقاڵه و له م رێگه یه وه  بژێوى ژیانى 
په ی���دا ده كات، هه ر له و رێگه یه ش���ه وه  
پاره ى ب���ۆ دروس���تكردنى مزگه وته كه  

كۆكردوه ته وه .
ئه و ده ڵێ���ت: »زۆر جار ك���ه  ده ڕۆمه  
مه یدانى ئاژه ڵفرۆش���ان، خه ڵكى پیێان 
س���ه یره  و قسه  ده كه ن، به اڵم من بڕوام 
به خۆم���ه  و گوێ به  قسه وقس���ه ڵۆكى 

خه ڵكى ناده م.«
به اڵم له بری قسه و قسه ڵۆك و ره خنه و 
توانج، ئاس���كه  خان ك���ه  مزگه وته كه ى 
دروستكردوه ، روبه روى ده ستخۆشییه كى 

زۆر بوه ته وه .
ئ���ه و به خۆش���حاڵییه وه  س���ه باره ت به  
دروس���تكردنى مزگه وته كه  و به  ده مه وه  
هاتنى خه ڵكى ب���ۆ پرۆژه كه ى ده دوێت 
و ده ڵێ���ت: »خه ڵكێك���ى زۆر له  كاتى 
كردن���ه وه ى مزگه وته ك���ه  ئاماده بون و 
ده ستخۆشیه كى زۆریان لێكردم، ئه مه ش 

منى هێنده ى دیكه  خۆشحاڵ كرد«.

ژنێكىگهرمیانىمزگهوتێكلهسهرداهاتىخۆیدروستدهكات

پێكراوه«.
ل���ه  ه���ۆكاری  ب���اس  زه ین���ه ب، 
ده ستنیشانكردنی خۆی ده كات له الیه ن 
»ماوه یه كی  ده ڵێ���ت:  رێكخراوه كه وه و 
ده ره وه   خه ڵكان���ی  له الی���ه ن  زۆره  
چاودێ���ری كار و چاالكیه كانم ده كرێت 
كاره كانیش���م  هه ڵس���ه نگاندنی  دوای 
باڵوێزی  وه ك  رێكخراوه ك���ه وه   له الیه ن 
ئاشتی بۆ ساڵی 2017 ده ستنیشانكرام 
له سااڵنی  له چوارچێوه ی كاره كانمدا  كه  
رابردودا به بێ جیاوازی ره گه ز و نه ته وه  

و ته مه ن خزمه تم كردوه «.
)زه ین���ه ب  وته كانی���دا  له كۆتای���ی 
ئه رك���ه وازی( ده ڵێ���ت: »به ه���ۆی ئه و 
به غدا  له شاری  كه من  كاروچاالكیانه شی 
ئه نجامم داوه  له الی���ه ن په رله مانتارێكی 
عێراقی���ه وه  ل���ه  كڵێس���ای س���ابیئه ى 
مه ندائی���ه كان خه اڵتك���رام و ئه م���ه ش 
هانده رێك���ه  بۆئ���ه وه ى زیات���ر خزمه ت 
بكه م وه ك ئافره تێكی كورد و خه ڵكانی 
دیكه ش هاوشان له گه ڵ ئێمه دا خزمه ت 

بكه ن«.

 له شاری خانه قین 
سه رپه رشتی 

چه ندین گروپی 
خۆبەخشی ده كه م
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◘ نه وژین، سۆما جاف 

سه ره ڕای بونى په یمانگایه كى هونه ره  
جوانه كان له  شارى خانه قین و بونى 

چه ند ناوه ندێكى پێگه یاندن و راهێنانى 
هونه ری وچه ندین هونه رمه ندی كچی 
به  توانا، به اڵم به شداریكردنى كچان 
له  كاری هونه ری به  تایبه ت هونه ری 

شێوه كاری وه ك پێویست نیه .

ه���ۆكاره كان چی���ن؟ ئای���ا گرنگییدان 
به  هونه رى كچان كه م���ه  و ده رفه تیان 
پێنادرێ���ت؟ كۆمه ڵ���گا قبوڵ���ی بونى 
هونه رمه ندى كچ ناكات یان كچان خۆیان 
سستن؟ په یمانگاكان ته نها روكه شن یان 

ده توانن هونه رمه ند دروست بكه ن؟
ل���ه م راپۆرت���ه دا كچان���ى هونه رمه ندى 
خانه قین و مامۆس���تایانى هونه ر، وه اڵم 

ده ده نه وه .
س���والف محه مه د، كچه  شێوه  كارێكى 
دانیشتوى ش���ارى خانه قینه  و له باره ی 
ل���ه   كچ���ان  به ش���داریكردنى  كه م���ى 
ب���واری هون���ه ر، به  )نه وژی���ن(ى وت: 
»به ش���داریكردنی كچان���ی ش���ێوه كار 
له  ب���واری هونه ردا له ش���اری خانه قین 
له ئاستیكی باشدا نیه ، هه ڵبه ت رێگری 
بونى هه یه،  یان به شێوه یه كى تر ئێستا 
واڵت له  دۆخێك���ى قه یراناویدایه  و ئه و 
دۆخه ش هه م���و بواره كانى گرتوه ته وه و 
وایكردوه  مرۆڤه كان ئه وه نده ى خه ریكى 
مه شغوڵیه تى ژیان بن كه متر رو له و بواره  

بكه ن كه  تێدا پسپۆرییان هه یه «.
به اڵم )ت���اژان فه خره دین(، كه  كچێكى 
شێوه كاری شارى خانه قینه  و به شداری 
له چه ندین كارى ش���ێوه كاری هاوبه ش و 
تاك دا كردوه ، هۆكاره كان دابه ش ده كات 
به س���ه ر چه ند به ش���ێك دا، له وانه ش: 

كلتورى، كۆمه اڵیه تی و خوێندن.

خانه قین، ناوه ندى هونه ریی زۆر و كچانى 
هونه رمه ندی كه م

هونه ردا به ش���ی پێویست به ره وپێشه وه  
ببات.

ت���اژان، هۆكارى ئه م���ه  ده گێڕێته وه  بۆ 
سس���تى خودى كچان »به داخه وه  ئه و 
كچانه ى كه  له بواری هونه ردا ده خوێنن 
دواى ته واوكردن���ى خوێندنه كه یان حه ز 
ناكه ن كار بكه ن، چونكه  خوێندنه كه یان 
له  بنه ڕه ته وه  ته نها بۆ به ده س���تهێنانی 

بروانامه  بوه «.
)سۆالف(یش رایوایه  كه  كچان زۆرجار 
هون���ه ر وه كو بابه تێك���ى گرنگ هه ژمار 
ناك���ه ن و به ش���تێكى الوه ك���ى ده زانن 
»به داخ���ه وه  كچ���ان خۆیانی���ش كه م 
ته رخ���ه م بون له  به ره وپێش���ه وه چونى 
هونه ره كه یان، به ش���ێك له و خوێندكاره  
كچان���ه ى دواى ئ���ه وه ى خوێندن ته واو 
ده ك���ه ن، ئه وه نده ى بیر له  ئیش���ی تر 
ده كه نه وه  بیر له  پس���پۆریه كه ى خۆیان 

ناكه نه وه «.
هون���ه ره  په یمان���گاى  مامۆس���تایه كى 
 جوانه كانى خانه قینیش، هاوڕایه  له گه ڵ 

ئه و دو كچه  شێوه كاره .
ماجد ش���الیار، ب���ۆ )نه وژی���ن( وتى: 
به ش���انه   له و  »ئ���ه و خوێندكاران���ه ى 
وه رده گیرێن، خۆیان حه زیان پێی نیه ، 
ته نها ئامانجیان ته واوكردنى خوێندن و 

وه رگرتنى بڕوانامه یه «.
شالیار، ئه وه شی وت: »كێشه ی كه می 
به شداریی كچان له كایه ى هونه ردا ته نها 
له  خانه قین نیه ، به ڵكو له  هه مو الیه ك 
بونى هه یه ، به اڵم ئه وه ى زیاتر تیشكى 
خستوه ته  سه ر ش���اره كه ى ئێمه ، بونى 
ناوه ندێكى هونه ریی وه ك په یمانگایه «. 
په یمان���گاى  مامۆس���تایه ى  ئ���ه و 
هونه ره جوانه كان���ى خانه ق���ی، ئاماژه ى 
پس���پۆڕان  وه ك  كه ئ���ه وان  به وه ك���رد 
هه وڵ���ی  ب���ه رده وام  هونه رمه ن���دان  و 
پێگه یاندن���ى كچان���ی هونه رمه ندی���ان 
داوه ، به اڵم پێش���یوایه  كه  ده بێت كچان 
خۆش���یان خه می ئ���ه م بابه ته  بخۆن و 
كاراتر بێنه  مه یدانه كه و ده س���ت بده نه  

كارى هونه ریی.
)س���ۆالف محه مه د(یش، هاوڕایه  له گه ڵ 
مامۆس���تاكه ى ل���ەوەی دەبێ���ت کچان 
خۆش���یان هەوڵبدەن و بێن���ە مەیدانی 

کاری هونەرییەوە.
ده ڵێت: »هیوادارم كچان زیاتر بایه خ به  
به هره كه ى خۆی���ان بده ن، چونكه  ئێمه  
ئه گه ر بمانه وێت كارێك بكه ین، هیچمان 

له  پیاوان كه متر نیه «.

ئ���ه و بۆ )نه وژین( وت���ى: »هه ندێكجار 
كچان ح���ه ز ده كه ن كار بك���ه ن، به اڵم 

خێزانه كانیان رێگایان پێناده ن«. 
تاژان، ئاماژه ى به وه شدا، هۆكاری رێگا 
پێنه دان���ى كچان ده گه ڕێت���ه وه  بۆ ئه و 
كلتور و دابونه ریته ى كه  پێشوتر خه ڵكى 
ترساندوه ، هه روه ها »عه یبه «ش رۆڵی 
هه بوه   له وه ى كه  كچ زۆر بوێریی نه كات 
ب���ه  به هره كانى هاتوچۆى  بۆ په ره دان 

ده ره وه ى ماڵ بكات.
ب���ه اڵم )س���ۆالف(، هۆكارێك���ى تری 
كاریگه ری به ش���داریی نه كردنى كچانى 
خانه قین له  كایه ى هونه ریی، بۆ الیه نى 
كۆمه اڵیه ت���ی و دارای���ی ده گێڕێت���ه وه . 
به شداریكردنى  كه می  تری  »هۆكارێكى 
كچ���ان ده گه ڕێته وه  بۆ ئ���ه وه ى ئه گه ر 
كچێك بیه وێت كار بكات  قورسه  ئه گه ر 
له روى  نه ك���ه ن،  ه���اوكاری  ماڵه وه یان 
ئابورییه وه  ی���ان له  روى هاتوچۆكردنى 

بۆ دره وه ى ماڵ«.
زه ق  بابه ته ك���ه ى  زیات���ر  ئ���ه وه ى 
كردوه ت���ه وه ، ئه وه ی���ه  ك���ه  ئه گه رچی 
له خانه قین دا په یمانگایه كى تایبه ت به  
هونه ره جوانه كان بونى هه یه ، به اڵم ئه مه  
واینه كردوه  كه  به شداریی كچان له كایه ى 

◘ نه وژین

له مێژوى ئه ده بی جیهانى دا، هه ندێك 
له  نوسه رانى ژن هه ن كه  به هۆی 
بارودۆخى كۆمه اڵیه تییه وه ، له بری 
ناوى راسته قینه ى خۆیان، ناوى 

پیاوانیان به كارهێناوه . به شێك له وانه  
كاره كانیان به و مه به سته  كردوه ، كه  

ئه گه ر خوێنه ران بیانزانیبایه  نوسه رانى 
ده قه كان ژنن، ئه وا گرنگیه كى 

ئه وتۆیان پێنه ده دا. به شێكى تریشیان 
به وهۆیه  ئه وكاره یان كردوه ، بۆ ئه وه ى 

خۆیان بسه لمێنن.

به راى ژنه  نوس���ه رى ئینگلیزی ناسراو 
)ڤێرجین���ا وۆڵ���ف(، ئه م مه س���ه له یه  
له كۆمه ڵگه   هه ڵ���داوه   س���ه رى  له وه وه  
پیاوساالریه كان دا، هیچ ده ستكه وتێكى 
ژنان به هه ند وه رنه گیراوه ، بۆیه  ژنانیش 
ناچ���ار بون خۆی���ان له پش���ت ناوێكى 
پیاوانه وه  بش���ارنه وه و په ره  و گه شه  به  

تواناكانیان بده ن.
لێره دا لیس���تێك به ناوى دیارترین ئه و 
نوس���ه ره  ژنانه  ده خه ینه  رو، كه  ناوی 

پیاوانیان له خۆیان ناوه .

لویزا مای ئه لكۆت
لویزا ئه لكۆت، به یه كێك له به ناوبانگترین 
نوسه رانى سه ده ى 19 هه ژمار ده كرێت. 
به ن���اوى  ئه ده ب���ی،  كارى  س���ه ره تاى 
بابه ته كانى  بارن���ه رد(ه وه   ئێم.  )ئه ى. 
باڵوده ك���رده وه ، بۆ ئ���ه وه ى خۆی دور 
بگرێ���ت له  په رچه ك���ردارى كۆمه ڵگه ى 
ئه مریك���ی له و س���ه رده مه دا ك���ه  زۆر 
موحافیزكارانه  بو به رامبه ر به  به شداریی 

ئه ده بیی ژنان.
ئه لك���ۆت له نوس���ینه كانى دا، ئ���ازار و 
كۆژانه كان���ى ژن���ان و منااڵنى پیش���ان 
ده دا، پاش ماوه ی���ه ك له به ركارهێنانى 
دواترى  به رهه مه كانى  )بارنه رد(،  ناوى 

به ناوى خۆیه وه  باڵو كرده وه .

ماری ئان ئیڤانس
رۆماننوس���ى ئینگلیزی���ی )م���ارى ئان 
به ناوبانگترین  ل���ه   به یه كێك  ئیڤانس(، 
هه ژمار  ڤیكتۆری«  نوسه رانى »چاخی 
ده كرێ���ت. ئه و به ناوى )جۆرج ئیلیۆت(
ه وه  هاته  ناو كایه ى ئه ده به وه ، بۆ ئه وه ى 

نوسینه كانى به هه ند وه ربگیرێت.
پ���اش باڵوكردنه وه ى رۆمان���ى )ئاده م 
بید( له ساڵی 1859، ناوبانگێكى زۆری 
زۆری  ده ستخۆش���یه كى  و  په یداك���رد 
بۆ ه���ات، هه ربۆیه  ئه ویش ناس���نامه ى 
راس���ته قینه ى خۆی ئاشكرا كرد، به اڵم 
دواى ئ���ه وه ش له  باڵوكردن���ه وه ى كاره  
ئه ده بیه كان���ى دا، هه رن���اوى )ج���ۆرج 

ئیلیۆت(ى به كارده هێنا.

چارلۆت برۆنتى
ئینگلیزی���ی  ش���اعیری  و  رۆمانن���وس 
نوس���ه رى  برۆنت���ى(،  )چارل���ۆت 
رۆمان���ى )جین ئایی���ه ر( كه یه كێكه  له  
به ناوبانگتری���ن رۆمانه كانى مێژو، له ژێر 
ناوى )كیۆر بی���ڵ( خۆی مه اڵس دابو، 
ئه ویش به وهۆیه ى كه  پێیوابو له رێگه ى 
ئه م ناوه وه  ده توانێت كاره كانى باش���تر 

پێش بخات.
به ناوى  پاش���تر  برۆنتى،  رۆمانه ك���ه ى 
ئه سڵی خۆیه وه  باڵوكرایه وه و تائێستاشدا 
وه ك���و رۆمانێکى گرن���گ و به ناوبانگ 

ده خوێنرێنه وه .

ئیمیلی برۆنتی
نوسه رى رۆمانى به ناوبانگ )به رزایه كانى 
ویزه رنیگ(، به ناوى راسته قینه ى خۆیه وه  
رۆمانه كه ى باڵو نه كرده وه ، به ڵكو ناوێكى 
پیاوانه ى بۆ دیاریی كردبو، كه  )ئه لیس 
به یڵ( بو. وه كخ���ۆی ئاماژه ى بۆكردوه  
بۆیه  ناوێك���ى پیاوانه ى هه ڵبژاردوه ، بۆ 
ئ���ه وه ى به ه���ۆی ره گه زه كه یه وه  كه س 

الیه نگیریی بۆ رۆمانه كه ى نه كات. 
پ���اش كۆچ���ی دوایی، خوش���كه كه ى 
جارێكى دیكه  به  رۆمانه كه ى دا چوه وه و 
به ناوى راس���ته قینه ى )ئیمیلی برۆنتى( 
باڵوی كرده وه ، له ئێستاشدا به یه كێك له  
دیارترین رۆمانه كانى ئه ده بی كالسیكی 

ئینگلیزیی هه ژمار ده كرێت.

ئه مانتین ئورۆر لوسێل دوپین
ئه م ژنه  نوسه ره  فه ره نسیه ، له ژێر ناوى 
)ج���ۆرج س���اند(، به رهه مه كانى خۆی 
باڵوده كرده وه . ئه و كه  كچی خێزانێكى 
ئه ریس���تۆكراتى خانه دانى فه ره نس���یی 
بو، له پاڵ نوس���ینی ئه ده ب���ی، وتار و 
شیكاری سیاسی و ره خنه یی ده نوسی و 
هه روه ك چاالكوانێكى دیاری بزوتنه وه ى 
ژنانیش بو. ئه گه رچی به ناوى پیاوانه وه  
ده ینوسی، به اڵم له الیه ن به شێكى زۆری 

خوێنه رانه وه  ناسراو و ئاشكرا بو.

نیلی هارپه ر لی
ژنه  نوسه رى ئه مریكی، له  باڵوكردنه وه ى 
تاك���ه  رۆمانه كه ى دا، ته نها نازناوه كه ى 
دانابو و ناوى یه كه مى خۆی نه نوسیبو، 

بۆ ئه وه ى به گرنگیه وه  وه ربگیرێت.
رۆمانه كه ى نیلیی، )كه  باڵنده یه كى كێویی 
به تیشكخستنه سه ر  تایبه ته   ده كوژیت(، 
كه دوات���ر  ره گه زپه رس���تی،  پرس���ی 
به یه كێك له  باشترین و سه ركه وتو ترین 
رۆمانه كان���ى ئه مریكا ده ستنیش���انكراو 
به مهۆیه ش���ه وه   خه اڵتى »پۆلیته رز«ى 

پێبه خشرا.

سه رچاوه:
http://inkitab.me  

ئه و ژنه  نوسه رانه ى به  ناوى پیاوه وه  
نوسیویانه 

كچان دوای 
تەواوکردنی خوێندن 
له بواری هونه ر حه ز 

ناكه ن كار بكه ن

ئێمه  ئه گه ر 
بمانه وێت كارێك 

بكه ین، هیچمان له  
پیاوان كه متر نیه
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◘ نه وژین، 
زریان محه مه د – جوانه  جه لیل

ئه گه رچی ژماره ى حاڵه ته كانى به  
زۆر به شودانى كچان له گه رمیان 

وه كو پێشوتر به و زه قی و زۆرییه  
نه ماوه ته وه ، به اڵم هێشتا دیارده كه  

بنبڕ نه كراوه و ماوه ، هێشتا 
خێزانگه لێك هه ن كه  یه كێك له  

سه ره تاییتریین و گرنگترین مافه كانى 
مرۆڤ كه دیارییكردنى هاوبه شى ژیانه ، 

به  كچان ره وا نابینن و به خواستى 
خۆیان به شویان ده ده ن.

به گوێره ى ئه و به دواداچونه ى )نه وژین( 
كردویه تى، هۆكارى ئه م حاڵه ته  جیاواز 
و جۆراوج���ۆره ، هه ندێك���ى په یوه ندی 
به  مه س���ه له ى خزمایه تیی و به شودانى 
كچانه وه  هه یه  به  كه سانى خزمى خۆیان، 
هه ندێكى دیكه شیان هۆكارى ئابوریی و 
دارایی هه یه ، به اڵم سه ره كیترین هۆكار 
ئه وه یه  كه هێشتا عه قڵیه ت و تێڕوانینی 
به شێك له خێزانه كان له و ئاست و راده یه  
دایه ، كه  لێناگه ڕێن كچه كانیان به  دڵی 

خۆیان هاوبه شى ژیان هه ڵبژێرن.
میدیا محه مه د، )20( س���اڵ، كه  كه متر 
له  ساڵێك ژیانى هاوسه رى پێكهێناوه ، 
یه كێك���ه  له  نمونه ى ئه و كچانه ى كه  به  
زۆر به  شودراوه . ئه و بۆ )نه وژین( دواو 
وتى: »به  هۆى فش���ارى خێزانه كه م و 
به  تایبه ت هه ڕه شه كانى ماممه وه  ناچار 
بوم بڕیارى هاوس���ه رگیرى بده م له گه ڵ 
كورى مامم كه  به هیچ شێوه یه ك خۆشم 

نه ده ویست«.
وتیشى: »به هۆى نه بونى خۆشه ویستیم 
ب���ۆى، بۆم���اوه ى )9( مان���گ له گه ڵى 
بوم، دوات���ر گه ڕامه وه  ماڵ���ى باوكم و 
بڕیارى جیابونه وه م دا، له  ئێستاش���دا 
بۆ ماوه ى )4( مانگه  له  هاوس���ه ره كه م 

جیابومه ته وه «.
ك���ه   رو  ئه وه ده خه ن���ه   ئام���اره كان 
حاڵه ته كان���ى به زۆر به ش���ودانى كچان 
له  س���اڵی رابردودا، زیات���ر له  روداو و 

حاڵه ته كانى دیكه  زیادیكردوه .
به ڕێوه به رایه تى  ئاماره كان���ى  به پێ���ى 
خێزانى  توندوتیژى  به ره نگاربون���ه وه ى 
له  گه رمیان، بۆ س���اڵى )2016( شه ش 
حاڵه تى به زۆر به  شودان هه بوه ، به اڵم 

ل���ه  ماوه ى ته نها دو مانگى س���ه ره تاى 
ئه مساڵه وه  )1( حاڵه ت تۆمار كراوه .

عه قی���د له میعه  محه م���ه د، به ڕێوه به رى 
به ره نگاربون���ه وه ى  به ڕێوه به رایه ت���ى 
توندوتیژى خێزانى له  گه رمیان، ئاماژه  
به وه ده كات كه  ره نگه  رێژه ى حاڵه ته كان 

زۆر له وه  زیاتر بن كه  تۆماركراون.
ئه و بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »ئه و ئامارانه ى 
له  به رده ست دان ئامارێكى ده قیق نین 
و رێژه ك���ه  ل���ه وه  زیات���ره ، چونكه  ئه و 
كچانه ى كه  له  الی���ه ن خێزانه كانیانه وه  
به زۆر به  شو ده درێن جورئه تى ئه وه یان 
نیه  سكااڵ له س���ه ر خێزانه كانیان تۆمار 
بكه ن، بۆیه  به  ناچارى ئه و هاوسه رگیریه  

قبوڵ ده كه ن«.
له میعه  محه مه د، ئه وه ى خس���ته رو كه  
خراپی ئه م جۆره  له  هاوسه رگیریی ئه وه یه  
كه  ئه گه رى له به ریه ك هه ڵوه شاندنه وه ى 
زیات���ره  تاوه كو به رده وام بونى »ئه گه ر 
ئه و هاوسه رگیریه ش به رده وامى هه بێت، 
ئه وا له  دروست بونى بچوكترین كێشه و 
گرف���ت ئه گ���ه رى جیابونه وه  دروس���ت 

ده بێت«.
به  شودانى  جه ختیشیكرده وه : »به زۆر 

◘ نه وژین
ئاماده كردنى: له یال ئه حمه د - تیمی 

رێكخراوى وادى له  گه رمیان

ئه م چیرۆكه ى ده یگێڕینه وه ، چیرۆكی 
ژنێكى به ته مه نى گه رمیانه ، كه  ژن 
بونى بناغه ى هه مو ئه و ناخۆشی و 
ئازارانه یه  كه  توشی بوه . مرۆڤێك 

چونكه  كچ بوه  له  بری رێز به  چاوى 
كینه و سوكه وه  سه یر كراوه ، هه ر 

ئه مه ش وایكردوه  له  ته مه نى 10 سااڵن 
داو پێش پێگه یشتن، به شوبدرێت 

به پیاوێكى به ته مه ن.
چیرۆكى دایه  »حه الو«، له سه ر زاری 

خۆیه وه  ده بیستین.

ئ���ه و به ده م گریانه وه ، ب���ۆی گێڕاینه وه  
كە 7 »خۆشك« بونە، خزم و خەڵكی 
گوندەكەی���ان لۆمەی دایكی���ان كردوە 
كەهەر كەنیش���ك دەهێنێت���ە دونیاوە، 
بەلەدایكبونی هەش���تەم كەنیش���ك كە 
حه الو ب���وە، دەرگای دۆزەخ بۆ دایكی 
وااڵبوە بەدەس���ت تانەی دەوروبەرەوە، 
بۆی���ە ئه م���ى فڕێداوەو 7 رۆژ ش���یری 

پێنەداوە.
كێش���ەی نێوان دایك و باوكی زۆربوەو 
باوكی وتویەتی: »ئه گ���ەر پێم بكرایە 
نەك شیری نەدەیتێ  و فڕێیدەیت، به ڵكو 
لەشوشەیەك هەڵم دەگرت تا هەتاهەتایە 
هەڵبگرتایە،   كەنیش���كەكەمم  جوان���ی 

تادایكی رازیكردوە بەخێوی بكات«.
خەم ل���ەدوای خەم و ه���ەژاری تەنگی 
بەخێزانی خاوەن 8 كەنیش���ك و تەنها 
بۆیە كەنیش���كە  كوڕەك���ە هەڵچنیوە، 
گەورەكەی���ان داوە بەش���و بەپیاوێكی 
پیری خاوەن كەنیش���ك و كوڕی تەمەن 
گ���ەورە لەالدێیەكی تر ك���ە لەالنەیەكی 
گڵ���ی بچوك پڕ لەكێش���ەو خەم ژیانی 

هێشتالهگهرمیانكچانبهزۆربهشودهدرێن

»پاش دو ساڵ له به شودانم ئینجا كه وتمه  سوڕى مانگانه وه «
چیرۆكىئهوژنهىله10ساڵیدابهشودرا

كچ���ان جۆرێك���ه  ل���ه  توندوتی���ژى كه  
به رامبه ر به  كچان ئه نجام ده درێت«.

به اڵم ئه گه ر ئه م كاره  توندوتیژییه ، ئه وا 
یاس���ا چ رێوش���وێنێك دژ به و حاڵه ته  
ده گرێته  به ر و چ���ۆن به دواداچونى بۆ 

ده كات؟
پارێزه ر )دانا ئه حم���ه د(، وه اڵمى ئه م 

پرسیاره ى )نه وژین( ده داته وه .
وتى: »به پێى یاس���اى ژم���اره  )8(ى 
س���اڵى )2011(ى توندوتیژى خێزانى، 
یاس���ا دو جۆر س���زاى بۆ ئه و كه سانه  
دیارى كردوه  كه  ئه و جۆره  پرۆس���ه یه  
ئه نج���ام ده ده ن: یه كه می���ان ل���ه  روى 
مادییه وه  س���زاى )1( ملیۆن دینار بۆ 
)5( ملیۆن دین���ار ده بێت، دوه میان له  
روى سزاى به ند كردنه وه  ده بێت له  )6( 
مانگ كه متر نه بێت و له  )3( ساڵ زیاتر 

نه بێت.«
كاریگه ریه كانى به زۆر به  شودانى كچان 
س���ه ره ڕاى ئه وه ى كه  ده بێته  هۆى به رز 
بون���ه وه ى رێ���ژه ى ت���ه اڵق و تێكچونى 
ش���یرازه ى نێوان خێزانه كان، كاریگه رى 
ده رونى خراپیش له س���ه ر ئ���ه و كچانه  
به جێده هێڵێت كه  به  زۆر به  شو ده درێن 
و ل���ه  دواى جیابونه وه ی���ان ناتوانن به  
ئاسانى هاوس���ه رگیرى ئه نجام بده نه وه  
و ده بنه  جێی تانه و ته ش���ه رى كۆمه ڵگا 

و ده وروبه ری���ان، ئه م���ه ش به رونى له  
روخسار و وته كانى )میدیا( وه  ده بینرا.

ئ���ه و كه  ب���ه زۆر به  ك���وڕه  مامى خۆی 
به ش���ودرابو، باسیله وه كرد پاش ئه وه ى 
هاوس���ه ره كه یدا  له گ���ه ڵ  نه یتوانی���وه  
درێژه  به  ژی���ان بدات لێی جیابوه ته وه ، 
به اڵم ئێس���تا له به رده م قسه وقسه ڵۆكی 

كۆمه ڵگادایه .
عه قید له میعه  محه مه د، ئاماژه ى به وه كرد 
كه  به پێی ئ���ه و حاڵه تانه ى كه هاتوه ته  
به رده س���تیان، ئه وه یان الرون و یه كال 
بوه ته وه  كه  ئه مجۆره  له هاوس���ه رگیریی 
و ناچاركردن���ى كچ���ان به  ش���وكردن، 
جگه  ل���ه  تێكچونى ش���یرازه ى خێزان 
و گه وره تربون���ى كێش���ه ى خێزانه كان 
و تێكچون���ى ش���یرازه یان، چاوه ڕێ���ی 

ده ره نجامى باش ناكرێت.
به شێك له  كه سوكارى كچان به تایبه تى 
پیاوان، له به شودانى كچه كانیان به ویستی 
خ���ودى خۆیان ن���ه ك كچه كه یان، ئاین 
ده كه نه  پاساو، به وه ى كه  شه رع رێگه ى 
هاوسه رگیریی  باوك چاره نوس���ی  داوه  
كچ���ى خۆی دیاریی ب���كات، به وپێیه ى 

باوك و »ولی امر«ێتى.
ب���ه اڵم زانایه كى ئاینی، ئ���ه م بۆچونه  

به ته واوى ره د ه ده كاته وه .
م���ه ال ئیدریس ژاڵه ی���ى، وته بێژى لقی 
گه رمیان���ى یه كێت���ى زانایان���ى ئایینى 
بۆ )نه وژین(  كوردس���تان،  ئیس���المی 
وت���ى: »به زۆر به ش���ودانى كچان دژى 
ئه و ئایه ت���ه  پیرۆزه یه  كه  خواى گه وره  
ده فه رموێت كه  پێویس���ته  رێز له  به نى 
ئ���اده م واته )مرۆڤ( بگیرێت به  تایبه ت 

ئافره تان«.
وته بێژى لقی گه رمیانى یه كێتى زانایانى 
ئایین���ى ئیس���المی كوردس���تان، ب���ه  
هه مان ش���ێوه ى عه قید له میعه ، به  زۆر 
به شودانى كچان به  توندوتیژى و تاوان 
ده زانێ���ت، داوا له  خێزانه كانیش ده كات 
كه  ئه و جۆره  تاوانه  رابگرن به رامبه ر به  

كچه كانیان.

بەڕێكردوە.
تەنگ���ی  كەپی���ری  ح���ه الو،  میمك���ە 
پێهەڵچنیوە، گێڕای���ەوە: »نازانم چۆن 
ئاهی س���ینەم هەڵڕێژم، نازانم لەكوێوە 
دەس���ت پێبكەم و لەكوێوە كۆتایی پێ 
بێنم«. وت���ی: »خەریكی پەچا ماڵین 
بوم بەپەلە خڕمی���ان بڕی تاگرتمیان و 
خەتەنەی���ان كردم، دو ش���ەو و دو رۆژ 
لەتاو ئازار و خوێنبەربون لەسەر جێگا 
بوم، چەشتنی تاڵی خەتەنەم قەت بیرم 
ناچێت، لەتەمەنی مناڵی و س���ەرەتای 
پێگەیش���تنم س���زاو ئازاری زۆرم بینی 

لەبەر ئەوەی كەنیشك بوم«.
هەناس���ەیەكی  ب���ە  ح���ه الو،  دای���ە 
س���اردو بە گ���ەروی پڕ ل���ە گریانەوە 
و  مەین���ەت  لەدەس���تپێكردنی  ب���اس 

نەهامەتییەكان���ی لەتەمەنی 10 س���اڵی 
تائێستای خۆى دەكات و ئێژێت: »لەبەر 
دەرگای ماڵمان لەگەڵ هاوڕێكانم یاریم 
دەك���رد، ئەبینم كوێخ���ای گوندەكەمان 
لەگ���ەڵ مام���ە عه بدوڵاڵی پی���ر، دورە 
پەرێز نیگامان دەك���ەن بەكوێخای وت 
ئەو كەنیشكە بااڵبەرزو جوانە كەنیشكی 
كێی���ە؟ پێی وت خۆش���كی باوەژنتانە 
گەر ئەتەوێ���ت دەڕۆمە خوازبێنی بۆت، 
پی���رە پیاو وت���ی نایدەن پێ���م مناڵە، 
كوێخا وتبوی دو كیلۆ چای بۆیان بێنە 
خوازبێنیەكەی لەسەر من. ئیتر ئه وه بو 

لە مێرده كه م مارە بڕام.
ئ���ه و باس���یله وه كرد ك���ه  ماره  ب���ڕاوه  
ئەوەندە مناڵبوه  كه فامی نه بوه  له باره ى 
هاوس���ه رگیریی و ب���ه  مێرده كه ى وتوه  

»كاكە«! وتیش���ی: »كەدەچومە سەر 
كانی كەنیش���كەكان دەیان وت لەپیاوە 
پیرەكە مارە كرای���ت پێیانم دەوت درۆ 
مەكەن ئ���ەو كاكەمە من ب���ۆ ئەو نابم 

كەچی مارەش بڕابوم! »
ن���اڕازی بو  باسیله وه ش���كرد »براكەم 
بەو کارەو ش���ەڕی دونیای كرد لەسەرم 
ویستى شكاتی باوكم بكات نەمدەن بەو 

پیاوە پیرە، نەیانهێشت.«
وتیش���ی: »ژیانم لەنێو لەپی دەس���تی 
دایك و باوكم بو وێرانیان كرد، مردم و 
بەهەڵە ژیام، دوای دو ساڵ هاوسەرگیری 
ئینجا كەوتمە سوڕی مانگانە، ئەوەندە 
ترس���ام چومە الی خەسوم وتم شتێكم 

بەسەر هاتوەو هۆشیاریكردمەوە«.
ئ���ه م زوبه ش���ودان و كام���ڵ نه بون���ه ، 

كێشه ى زۆری بۆ حه الو دروست كردوه ، 
به وهۆیه وه  4 مناڵى ب���وه و به كۆرپه یی 

مردون!
ده ش���ڵێت: »دوای مردوەكان���م بوم���ە 

خاوەنی 4 كەنیشك و 4 كوڕ«.
میمكە حه الو، كەتوڕەو سور هەڵگەڕابو 
لەداخی قوڵی لەمێژینەی خۆی هەر ئاخ 
و ئۆخی بو، وت���ی: »هەژاری و خەمی 
ماڵی باوكم هێشتا وەك خەمی رۆژگاری 
لێنەك���ردوم،  كاری  مێردەك���ەم  الی 
كەسێك نەبو بەپش���ت و پەنام، لەنێو 
ژورێكی گڵی كۆن لەخانویەكی گەورەو 
چەندین خێزانی شوبراو ئامۆزاو خزمی 
تێدابو هەمویان كێشەیان منى 10 ساڵ 
بو كەنازانم خواردن ئامادەكەم و مناڵە 
لەدایكبوەكانم دەمرن و نازانم مێردداری 
بك���ەم، چەندین ج���ار تۆرام بێس���ود 
بو دەمی���ان ناردەوە ب���ۆ دۆزەخەكەی 

مێردم.«
ب���اس ل���ه و رۆژه ش ده كات كه بوه ت���ه  
خاڵێ جیاك���ه ره وه  له ژیانى دا »رۆژێك 
زۆر گریام و توڕەبوم س���وێندم خوارد 
چیتر رێگە نەدەم وەك مناڵێك گاڵتەم 
پێ بكەن و بەرەنگاری هەمو كێش���ەو 
گرفتێك ببمەوەو ژیانێكی س���ەر كەوتو 

بۆ مناڵەكانم فەراهەم بكەم«.
دەش���یوت: »ئێس���تا پیربومەو ناتوانم 
مێردەكەم نەخۆش���ەو لەس���ەر جێگایە 

خزمەتی ئەكەم«.
به تاسه وه  وتى: »له مناڵه كانم دا، مناڵی 
خۆمم بیر دەكەوتەوە كەدایكم خۆش���ی 
نەویس���تم بۆ ئەوەی ل���ە کۆڵی خۆیم 
بکات���ەوە ب���ەو مناڵییە دامیان بەش���و 
بەو پیاوە گەورەی���ە، بۆیه  مناڵه كانمم 
زۆر خۆشه ویس���ت و گرنگیم پێیان دا، 
ئێستا هەمویان لەس���ەر ژیانی خۆیانن 
و خوێندنی���ان تەواوك���ردوەو حاڵی���ان 

باشە«.

بەفشاری مامم درام 
بە ئامۆزاکەم، تەنها 
9 مانگ هاوسەر 
بوین و جیابوینەوە
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◘ ژیال تۆفیق

پێشێلكردنی مافی ئافره ت له  
كوردستان دا جیاوازه  له  پێشێلكردنی 

مافی ئافره تی واڵتانی تر، چونكه  
ئافره تى كورد له الیه ك له رێگه ی 

دابونه ریه ته وه  مافی پێشێل كراوه ، 
له الیه كیش وه كو مرۆڤ مافی پێشێل 

كراوه .

ورده كاری پێش���ێلكارییه كانى مافه كانى 
ژنان زۆرن و زۆریشی له باره وه  وتراوه ، 
بۆی���ه  من نامه وێت ئه و قس���انه  دوباره  
بكه مه وه ، به ڵكو ئ���ه وه ى من ده مه وێ 
ئاماژه ى بۆ بكه م ئه وه یه  كه   كاریگه رترین 
رێگا بۆ فه راهه مكردنی مافی ئافره ت ئه و 
یاس���ایانه یه  كه  له  رێگای په رله مانه وه  
ده رده كرێ���ت، چونكه  ئه م���ه  واده كات 
زه مینه یه كى یاسایی بخوڵقێت و له روى 
یاس���ایی و ده ستوریه وه  مافه كانى ژنان 
بونی���ان هه بێت، ئ���ه وكات ده مێنێته وه  

سه ر جێبه جێكردنیان.
مایه ى  ئه وه ى  كوردس���تان،  له هه رێمى 
خۆش���حاڵییه  ئه وه ی���ه  كه  ل���ه م چه ند 
س���ااڵنه ى رابردودا مافه كان���ى ژنان له  

باش���ی  به ره وپێش���ه وه چونى  یاس���ادا 
به خۆیه وه  بینیوه و به  هه وڵ و فش���ارى 
كه سانى ئازادیخواز و چاالكوانانى ژنان 
و كۆمه ڵ���ى مه ده ن���ی و رێكخراوه كان، 
توانراوه  چه ند بڕیار و بڕگه یه كى یاسایی 
له باره ى پرسه كانى ژنانه وه  بدرێت، كه  
ئه مه ش به ش���ێكى به رچاو له  مافه كانى 

ژنان به دیی دێنێت.
له خواره وه ، ئام���اژه  ده كه م به دیارترین 
ئ���ه و گۆڕانكارییانه ى له  یاس���او بڕگه  
یاس���اییه كان دا له ب���اره ى مافه كان���ى 
ژنانه وه  له هه رێمى كوردستان كراون، كه  
هه ندێك له و هه نگاوانه  گۆڕانكارییكردنه ، 
هه ندێك���ى دیكه یان هه موارى یاس���ا و 
هه ندێكى تر ده رچواندنى یاساو هه ندێكى 
تریش راگرتن یان له كارخس���تنى چه ند 

یاسایه كن كه  دژن به  مافه كانى ژنان.
یه كه م: یاس���ای ژماره  )7(ی س���اڵی 
2001، كه  ده قه كه  بریتیه  له:  )ئافره ت 
 )1( برگه   له حوكمه كانی  به ده رده كرێت 
له م���اده ی )41( له  یاس���ای س���زادانی 
 1969 س���الی   111 ژم���اره   عیراق���ی 
له بڕگه   یاس���ایه   ئ���ه م  هه موارك���راو(. 
)1( ماده  )41( رێگ���ه ى داوه  به  پیاو 
هه س���تێت به  »ته مبێكردن���ی ژنه كه ی 

له  چوارچێوه ى ئه و س���نوره ی شه رع و 
یاساو دابونه ریت بریاری لێداوه «.

دوه م: یاس���ای ژماره  8 س���اڵی 2001. 
ئه گه ر پیاو ژنه كه ی ته اڵق دا و بۆ دادگا 
رون بوه وه  كه  پیاوه كه  به  س���ته مكردن  
ژنه كه ی ت���ه اڵق داوه  و له  ئه نجامی ئه و 
ته اڵقدان���ه ش ژنه ك���ه  زیانمه ن���د  بوه ، 
دادگا له س���ه ر داوای ژنه كه  بریارده دات 
مێرده كه  هه ستێت به  قه ره بوكردنه وه ى 
ژنه كه  به ش���ێوه یه ك له گه ڵ باری دارایی 
و گوزه ران و پله ی سته مه كه  بگونجێت 
و پێكه وه  ده خه مڵێندرێت، به اڵم ده بێت 
بڕی قه ره بوه كه  ل���ه  بژێویه كه ى كه متر 
نه بێ���ت و م���اوه ى قه ره بوه كه ش له  دو 
س���اڵ كه متر نه بێت و له  3 ساڵ زیاتر 
نه بێت، س���ه ره ڕای مافه  چه سپاوه كانی 

دیكه ی ژنه كه .
سێیه م: یاس���ای لێبوردنی ژماره  )4(
م���اده ی )7(  ل���ه   ی س���اڵی 2007. 
له  یاس���اكه  ئ���ه و تاوانباران���ه ی دیاری 
كردوه  كه  ئه م لیبوردن���ه  نایانگرێته وه  
و له نێویش���یاندا ئ���ه و كه س���انه  هه یه  
كه تۆمه تبارن به كوشتنى ژنان به بیانوى 
ش���ه ره ف پارێزى. وه ك ك���ه  له  هه ردو 
بڕگه ی )10و11( ل���ه  ماده كه دا هاتوه ، 

ژن و یاسا ... دەستکەوتی زۆر و ئاواتی زۆر تر

◘ فاتمه  ئه حمه د
راهێنه رى وه رزشى ژنان

دیارە وەرزش بەتەنیا پێویستیەکی 
فسیۆلۆژی نیە بەڵکو چەندین سوودی 
دەرونیشی هەیە لەوانە متمانەو باوەڕ 

بەخۆبون لەالی کەسی وەرزشکار 
دروست ئەبێت بەوەی لەشوالرێکی 

تەندروست و جوانی هەبێت.

وەرزش جیهانێک���ی ف���راوان و تایبەت 
بەخ���ۆی هەیە و دەیان ج���ۆر وەرزش 
بوونی���ان هەیە، ئێمە لێرەدا لە س���ەر 
وەرزش���ی تایب���ەت بە تەندرس���تی و 
لەش���جوانی ئەدوێین کە پێویس���تیەکی 
رۆژانەن. ئەم جۆرە وەرزش���ە دیارە لە 
واڵتانی رۆژئ���اوا رەگی کلتوری هەیە و 
زۆرینەی خەڵکی رۆژانە وەرزش ئەنجام 
دەدەن بەبەراورد بەس���ەرقاڵی و کاری 
رۆژانە چ���االک و لەهەمانکاتدا ئارامیان 

پێ دەبەخشێت و لەکەشێکی دەروونی 
باشتردا کارەکان رایی دەبێت.

خاڵێکی تر کە جێگەی سەرنجە خەڵکی 
لێ���رە وەرزش بە جۆرێک لە ماندو بون 
دەزانن، بەاڵم وەرزش هەم مرۆڤ چاالک 
دەکات و هەم ئارامیش )یۆگا( بە مرۆڤ 
دەبەخشێت. واتا جۆرێتی وەرزشە ئەو 
ئەنجامانە دەستەبەر دەکات کە فێرخواز 

پێویستی پێیەتی.
لێ���رەدا دوو پرس���یار دێن���ە پێش ئایا 
بەکلتور بوونی وەرزش پێویس���تە؟ ئایا 
ژنان  بەتایبەت ل���ە گەرمیان ڕێگەیان 
پێ���دراوە وەرزش ئەنجام بدەن بە پێی 
رێنمای کەسانی ش���ارەزا لە دەرەوەی 

ماڵ یان هۆڵی تایبەت؟
بێگومان بەکلتوربونی وەرزش پێویستیە، 
مرۆڤ بە هەمانشێوەی خواردن و خەوتن 
و پێویستیەکانی تری رۆژانە، پێویستی 
بەوەرزشێکی بەرنامە بۆ دارێژراو هەیە 
بۆ بەتەندروس���ت و چ���االک مانەوەی 

خود، چونکە کۆمەڵگەی پێش���کەوتو و 
رۆشنبیر پێویس���تی بەکەسانی چاالک 

هەیە.
هەرچی سەبارەت بە پرسیاری دوەمیش 
هەیە بەداخەوە رێژەی بەش���داریکردنی 
ژنان لە وەرزش���ی تایب���ەت بەخود زۆر 
ك���ه م و الوازه ، دیارە بەش���ێکی بۆ بە 
پێویست نەزانینێتی لەالیەن خانمانەوە 
و بەش���ێکی تریش���ی رێگەپێنەدان���ی 
ژنانە لەالی���ەن خێزانەوە بێگومان هۆی 
ئەمەش بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە وەرزش 
تایبەت ب���ە پیاوان س���ەیر دەکرێت و 
وەک ش���تێکی نامۆ بە ژنان و ئەمەش 
پەیوەندییەکی ریشەی و راستەوخۆی بە 
کلت���ورەوە هەیە. هەر دیاردەیەکی نوێ 
لەکۆمەڵگای دواکەوتودا پێویس���تی بە 
قوربانی و ماوەیەکی زۆرە تابەشێکی لە 

چەمکی کلتور پێ ڕەوا ببینرێت.
ل���ە میانەی گفتوگۆکانماندا لەگەڵ ژنان 
گەیش���تینە ئەو ئەنجامەی کە زۆربەیان 

رێگریان لێدەکرێت یان بەهۆی قس���ەی 
دەوروبەرەوە کە بەش���تێکی ناپێویستی 
دائەنێی���ن و چەندین ه���ۆی نەریتی تر 
کە رێگرن لە پێش ژنان وهیچ خاڵێکی 

لۆژیکیان تیا بەدی ناکرێت.
لێرەدا پرس���یارێکی ت���ر دێتە بون ئایا 
ئەگەر ژنان لە وەرزش داببرێن کۆمەڵگا 

دواکەوتو دەبێت؟ 
بێگوم���ان ئەم���ە وەاڵمێک���ی رێژەییە، 
بەاڵم هەر دابڕانێک و داتاش���ینی مرۆڤ 
لە پێویس���تیەکانی ژیانی مرۆڤ بەرەو 
داڕوخان���ی هزری و فس���یۆلۆژی دەبات 
بەتایب���ەت ک���ە وەرزش پەیوەندییەکی 
راستەوخۆ و گشتگیری لە گەڵ سروشتی 
مرۆڤدا هەی���ە، هەروەها خانمانیش کە 
هەندێ ئەرکی ق���ورس و ماندوکەریان 
لەسەر شانە چ بەهۆی کاری ماڵ یاخوە 
پۆزەتیڤ  بەوزەی  پێویستیان  دەرەوە، 
و هزرێک���ی چ���االک و دەرونێکی ئارام 

هەیە.

وه رزش بۆ ژنان پێویستییه  یان كات كوشتن؟

◘ گوڵباخ حه سه ن

چه ند له یه ك ده چن تاوانه كان، چه ند 
هاوشێوه ن قوربانیه كان و چه ندیش 

وه كو یه كن تاوانباران! كات و 
جوگرافیا، ناتوانن ئه و لێكچونانه  

بسڕنه وه  كه له نێوان جینۆسایدی ئه نفال 
و جینۆسایدی ئێزیدییان دا هه یه .

كه  له میانى به دواداچونێك بۆ كه یس���ی 
ئێزیدیی الی  یه خس���یركراوى  كچان���ى 
داعش چاوم به ژماره یه ك له و قوربانیانه  
كه وت كه ل���ه  تونى مه رگ و له  مۆڵگه ى 
گه ڕابونه وه ،  داعش  تیرۆرستانى  ره شى 
له  چیرۆكه كانیان دا هاوشێوه ییم ئه بینی 

له گه ڵ ئه وانه ى ئه نفال.
)س���ارا( کچە ئێزدیەک ب���و کە داعش 
به كۆیله ى گرتب���و، به درێژایی مانه وه ى 
له الیان دەستدرێژی کرابوه  سه رى، خۆی 
ده ربازی بو، به اڵم تائێستا چارەنوسی 
خێزانەک���ەی  ئه ندامان���ی  س���ەرجەم 

نادیارە.
بەدەم  هەنس���کی گریانەوە وتی: ئه وان 
ئێمەی���ان ک���ردە قوربان���ی، نەیاتوانی 
بەرگریم���ان ل���ێ بکەن و رادەس���تیان 
کردین ت���ا ئەو دڕندانه  القەمان بکەن و 
دەس���تدرێژیمان بکەنە س���ەر و کڕین و 

فرۆشتنمان پێوه  بكه ن.
وتى: ئەو کاتانەی داعشەکان پەالماریان 
دەدام، لەدڵ���ی خۆم���ەوە ئەموت ئه بێ 
ئێس���تا به رپ���رس و فه رمانڕه واكانمان 
له كوێ بن؟ ئه بێت چی بكه ن و هه ستیان 
چی بێت كه ئێمه یان ب���ه و ده رده  برد؟ 
تۆ بڵێی زریکەی من ویژدانی س���ەرانی 

کوردی بەخەبەر بهێنیت؟! 
وتیشی: ئێمه یان دا به ده مى گورگه وه و 
خۆشیان ده ستبه ردانى ژیانى ره فاهیه تى 
خۆیان نه بون. ئه وان بۆ رزگارکردنیشمان 
نەیان توانی بڕێک پارە کە دەکاتە بایی 
دانیش���تنی خواردنەوەیەکی شەوانەیان 
ب���ده ن و ئێمەی پ���ێ رزگاربکەن، هه تا 
كه س���وكاره كانمان بەس���واڵ و ساقەو 

هاوکاری رزگاریان كردین.
كه  چیرۆكى )س���ارا(م بیست، یه كسه ر 
به  بیر گه ڕامه وه  بۆ چه ند ساڵێك له وه و 
پێش و ش���وێنێكى دورتر له ش���ه نگال، 
گه ڕامه وه  بۆ گه رمیان و قس���ه ى شێره  
ژنێكى رزگاربوى ئه نفال كه چه ند ساڵێك 

پێش ئه وه  بۆی كردبوم.
ئه و وتى: به رپرسه كان چیان پێنه كردین؟ 
له بری چاكه و پاداشت دانه وه  هیچ نه ما 

بۆ سوككردنمان نه یكه ن.
وتى: بی���رم ناچێت ك���ه  ئێمه  هه رچی 
سەرو ماڵمان هه یه  رۆیشتبو و هه مومان 
له ده ستدابو،  چه ندین خۆشه ویس���تمان 
پاش���انیش برس���ی و ب���ێ كۆم���ه ك و 
ه���اوكاری دانیش���تبوین، كه چى ئه وان 
به چ���اوى ته ماعه وه  تێمانیان ده ڕوانى و 

هه وڵی ئیستغاللكردنیان ده داین.
وتیشی: کاتیک ئەوان له  شاخ برسیبون، 
ئێم���ه  ژیان���ی خۆمانم���ان ئەخس���تە 
مەترس���یەوە بۆ ئەوەی ئەوان برس���ی 
نەبن و لەش���ۆڕش بەردەوامبن، كه چى 
ك���ه  ده وران گۆڕا، برس���یبونی ئێمەیان 
پەالم���اری  دڕن���دە  وەک  قۆس���تەوەو 
ش���ەرفمانیاندا، ئه و شه ره فه ى كه  نه ك 
هی ئێم���ه ، به ڵكو هی هه مو میله ت بو، 
ش���ه ره فێك به عس نه یتوانى له كه دارى 

بكات!
ره نگه  وتنى ئه م دێڕانه  قورس و سه خت 
بن، چونكه  هەمیش���ە حه قیقەتەکان لە 
پێن���او الیەنگیریدا لەناو ب���راون، بەاڵم 
پێموای���ه  بۆ مێژو ئەبێ ش���تەکان وەک 

خۆیان بنوسرێنه وه !

له  گه رمیانه وه 
بۆ شه نگال  لێب���وردن ئه نجامده رانى ئ���ه م تاوانانه  

سیكس���ی،  »ده س���تریژی  ناگرێته وه : 
نێرب���ازی،  داوێنپیس���ی )زینا( له گه ڵ 
پێنه ش���یاوه كان و كوش���تن به به هانه ی 

پاڵنه ری ئابڕو )غسل عار(.«
كه واته  لیبوردنه كه  ئه و كه س���انه  به ده ر 
ده كات ك���ه  به ن���اوى ناموس���ه وه  ژنان 

ده كوژن.
 چ���واره م: راگرتن���ی یاس���ای ژم���اره  
)189(ی س���اڵی )1980( كه  ده ڵێت: 
)رێگه پێ���دان به  هاوس���ه رگیری له گه ڵ 
ژنی دوه م به ب���ێ مۆڵه تی دادگا ئه گه ر 
هاتو بێ���وه ژن بێت(. ئه م یاس���ایه  له  
هه رێمی كوردستان راگیرا به پێی یاسای 

ژماره  )10(ی ساڵی 2001.
پێنجه م: به پێ یاسای راژه ی شارستانی 
ژماره  )24(ی س���اڵی )1960( هه موار 
ك���راو، مۆڵه تی دایكایه ت���ی ده درێت به  
فه رمانب���ه ری ئافره ت بۆ چاودێریكردنی 
مناڵه كه ی بۆ ماوه ی ساڵێك )6 مانگ 
به  موچ���ه ی ت���ه واو و 6 مانگ به  نیو 
موچ���ه (، به اڵم له  كوردس���تان كار به و 
بڕگه ی���ه  ناكرێت له و یاس���ایه  و به پێی 
یاس���ای ژماره  )23(ی ساڵی 2003 له  
هه رێمی كوردس���تان )ئه و ئافره ته ی له  
مۆڵه تی مناڵبون ی���ان دایكایه تی بێت 
به  درێژای���ی ماوه ی مۆڵه ته كه ى موچه و 

ده رماڵه ی ته واوی پێده درێت(.
ده س���تكه وته   له و  نمونه یه كن  ئه مان���ه  
به دیهاتوان���ه ى له  مافه كان���ى ئافره تان 
ل���ه  هه رێم���ى كوردس���تان به دیهاتون، 
ئه گه رچ���ی وه ك ده وترێ���ت عیبره ت���ى 
یاسا له جێبه جێكردنى دایه ، به اڵم بونى 
زه مینه ى یاس���اییش به شێكى گرنگه  له  

چه سپاندنى مافه كانى ئافره تان.
بون���ی ئەم بەرەوپێش���ەوەچونانەش لە 
رەوش���ی مافەکانی ئافرەتان لە یاسادا، 
بەاڵم دەبێت  ئەگەرچی دڵخۆش���کەرە، 
هاندەریش بێت بۆ زیاتر چەس���پاندنی 
بەرقەرارکردنی  و  ئافرەت���ان  مافەکانی 

عەدالەت و یەکسانی رەگەزیی.
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◘ نه وژین، 
سوزان خه لیل - سه رگوڵ خه لیل

به شێك له  ژنان كێشه یان له  هۆرمۆن 
دا بۆ دروست ده بێت، كه  ئه مه ش 

سه رده كێشێت بۆ ده رچونى موى زیاده  
له  له ش و روخساریان كه  له گه ڵی دا 
كێشه ى ده رونيان بۆ دروست ده كات.

له م دیداره دا، د. دلێر ره زا 
عه بدولكه ریم، پسپۆری نەخۆشیەکانی 

پێست و جوانکاری و نەشتەرگەری 
پێست و چارەسەر کردن بە لیزەر، 
زانیاریی زیاترمان پێده دات له باره ى 

ئه و كێشه یه وه .

هۆرمۆن چیە؟
هۆرم���ۆن مادەیەک���ی پرۆتینی���ە باڵو 
دەبێتەوە بەس���ەر ئەندامەکانی لەش���دا 
لە رێگەی خوێنەوە بۆ جێبەجێ کردنی 
فرمانێکی تایبەت وەک هەڵگری نامەیەک 

بۆ مەبەستێک.

هۆرمۆن چەند جۆرە؟
جۆرەکانی هۆرمۆن بەگشتی بریتین لە 
هۆرمۆنی رژێنی ژێر مێشک و هۆرمونی 
رژێنی دەرەقی و هۆرمۆنی رژێنی سەر 
گورچیل���ە و هۆرمۆنی رژێنی هێلکەدان 
ل���ە ئافرەتان و هۆرمۆنی رژێنی گون لە 

پیاوان.
هەریەک ل���ەم رژێنانە هۆرمۆنی تایبەت 
دەردەدەن و دەڕژێن���ە ناو خوێنەوە بۆ 
رێکخس���تنی فرمانێک���ی تایبەت بەهەر 
یەکەیان هەڵبەتە تێکچونی هەریەک لەم 
هۆرمۆنانە دەرکەوتنی نیش���انە گەلێکی 

تایبەتی نەخۆشیەک.

بۆچی رو دەدات؟
هۆرمۆن بەڕێژەیەکی ئاس���ایی لە لەشدا 
پێویستە بۆ رێکخستی فرمانەکانی لەش 
هەڵبەتە رو نادات بەڵکو پێویستە هەبێت 
هەر کاتێک ئ���ەم رێژەیە تێک چو واتە 
کەم یان زیادی ک���رد ئەو کاتە دەبێتە 
هۆی تێکچونی دەرئەنجامەکەش���ی واتە 

◘ نه وژین، ئومێد زه نگه نه 

نه خۆشخانه ی شه هید خالید گه رمیانی 
كێشه ی كه می پزیشكی پسپۆڕی 

تایبه ت به ئافره تانی هه یه  و ئافره تانی 
كفریش به ناچاری بۆ وه رگرتنی 

چاره سه ری پێویست له و نه خۆشیانه ى 
په یوه ندیان به  ئافره تان و مناڵبونه وه  
هه یه ، سه ردانى قه زاى كه الر ده كه ن.

نه خۆش���خانه ی شه هید خالید گه رمیانی 
له كفری، ئه و نه خۆشخانه یه یه  كه  ته نها 
یه ك پزیشكی ئافره تی تێدایه  و به وته ی 
ئافره تانی سنوره كه ش به شی ئافره تان 
له نه خۆش���انه كه دا خزمه تی  و مناڵبون 

وه كپێویست نییه .
نوخشه عوس���مان، ك���ه  یه كێك���ه  ل���ه 
 كارمه ندانی به شی ئافره تان و مناڵبون 
)نه وژی���ن(  ب���ۆ  له نه خۆش���خانه كه، 

تایبه ت  پزیش���كی  »نه بون���ی  وت���ى: 
به نه خۆش���یه كانی ئافره تان و پزیشكی 
نه شته رگه ری سه رچاوه ی كێشه كانمانه ، 
هه م���و هه وڵێكیش���مان داوه  بۆ ئه وه ی 
بتوانین باشترین خزمه ت به و ئافره تانه  
بكه ین كه  رۆژانه   سه ردانمان ده كه ن«.

نوخش���ه ، درێژه  به وته كان���ی ده دات و 
ده ڵێت: »له روی كه ره سته  و شوێنه وه  
تاڕاده ی���ه ك به گوێره ی نه خۆش���خانه كه  
كێشه یه كی ئه وتۆمان نییه ، هه وڵیشمان 
داوه  بۆ چاره سه ركردنی گرفته كان، بۆیه  
هه ر ئافره تێك بۆمناڵبون س���ه ردانمان 
بكات مه ترس���ی له س���ه ر ژیانی نه بێت 
له س���ه ر به رپرس���یارێتی خ���ۆی كاری 

پێویستی بۆ ئه نجام ده ده ین«.
ش���ه یما محه مه د، ژنێكى قه زاى كفریه و 
ب���ۆ وه رگرتنی چاره س���ه ر س���ه ردانی 
نه خۆش���خانه كه ی كردوه. بۆ )نه وژین( 
باس���ى له و كێش���ه  و گرفتانه  كرد كه  

له نه خۆشخانه كه دا توشی ده بن »له كاتی 
پێویستدا كه سه ردانی ئه م نه خۆشخانه یه  
ده كه ین پزیشكی تیدانییه  و خزمه ته كانی 
وه كپێویس���ت نییه  و وه كپێویس���تیش 

چاره سه ر وه رناگرین«.
وتیش���ی: »لێره  نه خۆش راناگیرێت و 
نه خۆشخانه ی شه هید شێره ی  ره وانه ی 

نه قیب ده كرێت له  كه الر.«
به ڕێوب���ه ری  له به رامبه ریش���دا، 
نه خۆش���خانه ی شه هید خالید گه رمیانی 
له كفری، هێمن محه مه د رۆسته م، دانى 
به بون���ى كێش���ه  و كه موكورتی دا نا  
ل���ه و بواره ى په یوه ندی هه یه  به  ژنان و 

مناڵبونه وه .
ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »ن���ه ك ته نها 
پزیش���ك به ڵك���و به ش���ی ئافره تان و 
مناڵبون���ی نه خۆش���خانه كه مان له روی 
كارمه ندیشه وه  كێشه ى هه یه ،  ته نها یه ك 
پزیشكی ئافره تانمان له نه خۆشخانه كه دا 

»كێشهىهۆرمۆنىژنانفرههۆكارهوپهیوهندىبهیهكهۆكارهوهنییه«

تێکچونی فرمانی لەش.

چ هۆرمۆنێ���ک دەبێتە هۆی دەرکەوتنی 
موی زیادە لە ئافرەتاندا؟

تێکچونی هۆرمۆنی نێرینە تیستێستیرۆن 
و DHEA_S کە لەالیەن رژێنی س���ەر 
ئافرەتاندا  ل���ە  دەردەرێت،  گورچیلەوە 
 FSH و LH رژێنی هێلکەدانی ئافرەتان
دەبێتە هۆی دەرکەوتنی موی زیادە لە 
دەم���و چاو لەش���ی ئافرەتاندا هەڵبەتە 
ئەمە تەنیا هۆکار نی���ە بۆ دەرکەوتنی 

موی زیادە لە ئافرەتاندا.

چ���ی دەبێت���ە ه���ۆی تێکچون���ی ئەم 
هۆرمۆنە؟

تێکچون���ی هۆرم���ۆن ب���ە تەواوەت���ی 
هۆکارەک���ەی نەزان���راوە کەچی رۆڵێک 
دەبینێت، هەروەها هۆکاری تری دەرەکی 
رۆڵ دەبینێت لەوانە قەڵەوی و فشاری 
دەرونی و دەرمان و نەخۆش���ی کیسی 
هۆکارێکی  تر  به مانایه ك���ى  هێلکەدان، 

رونی نیە زۆربەی جار.

ئایا خواردن کاریگەری لەس���ەری هەیە 
ب���ۆ نمونە هەندێک دەڵێ���ن بەخواردنی 
چەوری، موی زیادە لەس���ەر روخسارم 

دەرکەوتوە؟
خ���واردن کاریگەری راس���تەوخۆی نیە 

مەگ���ەر ناڕاس���تەوخۆ، نمونە خواردنی 
زۆری چەوری و ش���یرینی بۆ توش بون 
بەقەڵەوی ئەم���ەش هۆکارێکە بۆ تێک 
چونی هۆرمۆن و نەخۆشی کیسی هێلکە 

دان.

لەپێش���ودا ك���ه م ئافرەت توش���ی ئەم 
نەخۆش���یە ده ب���ون، بەاڵم لەئێس���تادا 
ژمارەی توشبوان هەستدەکرێت زۆرترە، 

ئەمە هۆکاری چیە ؟
شتێک هەیە پێی ئەوترێت الیڤ ستایل 
واتە جۆری ژیان، رەنگە خەڵکی جاران 
الیڤ س���تایلیان تەندروس���ت تر بوبێت 
لە خەڵکی ئێس���تا، جوڵە و وەرزش و 
خواردنی تەندروس���ت و قەڵەو نەبون و 
کەمی فش���اری دەرونی خەڵکی پێشو 
هۆکارێک بون بۆ کەمتر توش بون بەم 
حاڵەتە، هەڵبەتە داتایەکی وردیش���مان 
لەبەردەستدا نیە بۆ پشتراستکردنەوەی 
ئەم قس���ەیە. هۆکارێکی ت���ری ئەوەیە 
خەڵکی زیاتر لە خەڵکی جاران گرنگی 
ئەدەن بەجوانی و بەدوای چارەس���ەردا 
ئەگەڕێن ئێستاش پزیشک و سەنتەری 
تایبەت بۆ چارەسەر کردنی ئەم حاڵەتە 

ئاسانتر دەست دەکەوێت.

ئەم نەخۆشیە چارەس���ەری هەیە واتە 
جگە لە لیزەر کردن بە هیچ شتێکی تر 

چارەسەر ئەکرێ؟
سەرەتا پێویستە بە دوای هۆکارەکەیدا 
بگەڕێی واتە لە رێی زانیاری تەواو لەسەر 
مێژوی نەخۆشیەکە و پشکنینی تیشک 
و سۆنارەوە هۆکارەکەی دیاری بکرێت، 
لەکات���ی دۆزینەوەی ه���ەر تێکچونێک 
ل���ە هۆرمۆن ی���ان هەر نەخۆش���یەکدا 
پێویستە چارس���ەر بکرێت بەدەرمان و 
وەرزش و کەمکردنەوەی کێش���ی لەش 
و چارەس���ەر کردن���ی تێکچون���ی باری 
دەرونی نەحۆشیەکە و دڵنەوای کردنی 
نەخۆش���ەکە و لەگەڵ هەمو ئەمانەشدا 
لیزەر چارەس���ەرێکی باشە بۆ البردنی 

موە زیادەکان.

هەندێک ل���ه  ژنان دەڵێ���ن حەپی دژه  
س���كپڕی »من���ع«م ب���ەکار هێناوە و 
هۆرمۆن���م تێکچ���وە، ئای���ا ئەمە هیچ 

کاریگەریەکی لەسەر هەیە؟
حەپ���ی مەنع بۆ خ���ۆی هۆرمۆنە بۆیە 
ئەبێت���ە ه���ۆی تێکچون���ی هۆرمۆن و 
هۆکارێک���ە بۆ دەرکوتنی موی زیادە لە 

لەشی ئافرەتاندا.

ئایا بە هەڵکێشانی ئەو موانەی بەهۆی 
هۆرمۆنەوە دروست بوە زیاد ئەکات یان 

هەر وەکوخۆی ئەمێنێتەوە؟
البرن���ی موی زی���ادە بە گوێ���زان یان 
مەکینەی س���فری ریش تاشین باشترە 
لە الب���ردن بە رێگەی هەڵکێش���ان یان 
الب���ردن بە ڕێگەی ش���یلە. لێ���رەدا بە 
فرس���ەتی دەزانم ئ���ەو بۆچونە هەڵەیە 
پشتراست بکەمەوە کە دەڵێن بەالبردنی 
م���و بە گوێ���زان یان بە م���وس ئەبێتە 
هۆی ئەس���تور بون و رەق بونی مو کە 
لەراستیدا ئەم بۆچونە هیچ بنەمایەکی 

زانستی نیە و راست نیە.

ئێوە رێنمایتان چیە بۆ ئەو ئافرەتانەی 
توشی ئەم نەخوشیە بون؟

دور بكەون���ەوە لە فش���اری دەرونی و 
هەوڵی باش���تر کردن���ی دەرونی خۆیان 
بدەن و وەرزش بکەن و کێشی لەشیان 
کەم بکەنەوە. هەروەها لەکاتی حاڵەتی 
تەندروس���تی  کێش���ەی  و  نەخۆش���ی 
پس���پۆری  پزیش���کی  س���ەردانی  دا 
نەخۆش���یەکان بکەن بۆ دیاری کردنی 
هۆکاری نەخۆشیەکە و چارەسەر کردنی 

بە رێگەیەکی زانستی.

ههزارانژنویهكپزیشك
ئافره تانی كفری كێشه ی كه می پزیشكی نه خۆشیه كانى ژنان و مناڵبونیان هه یه 

هه ی���ه  كه ئه مه ش به ش���ی پێویس���تی 
نه خۆشخانەكه   ناكات به تایبه ت كه به هۆی 
پزیشكانیش  داراییه وه  ده وامى  قه یرانى 

كه می كردوه «.
به ڕێوب���ه ری نه خۆش���خانه كه ئاماژه  به 
 پێویستی دروستكردنی نه خۆشخانه یه كی 
ده كات  ومناڵبون  به ئافره ت���ان  تایبه ت 
له كف���ری و ده ڵێت: »زیاتر كێش���ه كان 
ل���ه دوای ده وام���ی ئاس���ایی ده بێ���ت، 
پزیش���كی  به یانیاندا  له ده وامی  چونكه  
راوێ���ژكاری هه یه،  به اڵم له دوای ده وامی 
ئاس���ایی ئه و ئافره تانه ی كه پێویستیان 
به نه شته رگه ری یاخود چاره سه ری دیكه  
هه یه ، پزیشكی پێویست نیه  بیانبینێت 
و پێویس���تمان ب���ه  نه خۆش���خانه یه كی 
تایبه تمه ند به بواری ئافره تان ومناڵبون 
هه یه  هاوشێوه ی نه خۆشخانه ی شه هید 
ش���ێره ی نه قیب له كه الر، كه  له ئێستادا 

نه خۆش ره وانه ی ئه وێ ده كه ین«.
ب���ۆ  به هه وڵه كانی���ان  س���ه باره ت 
چاره س���ه ركردنی كێشه كان، به ڕێوبه ری 

نه خۆش���خانه ی شه هید خالید گه رمیانی 
وتى: »داوامان ك���ردوه  له  به ڕێوبه ری 
ته ندروستی گه رمیان هه ركاتێك  گشتی 
كه  پزیش���كی پس���پۆڕ له هه ر بوارێكدا 
نه خۆش���خانه كه مانی  ب���ۆ  دام���ه زرا 

بنێرێت«.
سارا، كه ناوى خوازراوى ژنێكى دیكه ى 
سه ردانكه رى نه خۆشخانه كه یه ، ئاماژه ى 
به وه كرد كه  نه خۆشخانه ى شه هید خالید 
گه رمیانى نه ك هه ر به شى ژنان، به ڵكو 
هه مو به شه كانى تریشی، خزمه تگوزاری 

و پزیشكیان وه كو پێویست نییه .
وتیشی: » ئێمه  به ناچاری بۆ وه رگرتنی 
چاره س���ه ر ده بێ���ت س���ه ردانی كلینكه  
پزیشكیه كان بكه ین، له م بارودۆخه شدا 
ك���ه س  هه م���و  دارایی���ه   كه قه یران���ی 
وه كپێویست ناتوانێت سه ردانی كلینكی 

پزیشكی بكات.«
محه م���ه د  د.س���یروان  الیخۆش���یه وه ، 
ته ندروستی  گشتی  به ڕێوبه ری  جه مال، 
گه رمیان،  س���ه باره ت به م پرسه  وتی: 
»نه خۆشخانه ی شه هید خالید گه رمیانی 
هه میشه  هه وڵمانداوه  پزیشكی پسپۆڕی 
بۆدابین بكه ین، به اڵم به هۆی دواكه وتنی 
دامه زراندنی پزیش���كه وه  تاوه كو ئێستا 
نه مانتوانیوه  پزیشك بۆ هیچ جێگایه ك 

دابین بكه ین«.
ئام���اژه ى به دامه زراندنی پزیش���كانیش 
كرد و وتى: »له ئیس���تادا به به بریارێكی 
ئه نجومه نی وه زیران هه ندێك پزیشكمان 
بۆدامه زراوه ، چه ند پزیش���كێكیش له م 
پزیش���كانه ی ك���ه  داده مه زرێن ره وانه ی 
نه خۆشخانه ی  كفری ده كه ین به ئامانجی 
چاره سه ركردنی گرفته كه  و پڕکردنەوەی 
ئەو بۆشاییەی کە لەو بوارەدا هەیە«.

له كاتی  سه ردانی 
نه خۆشخانەکە  

پزیشكی تیدانییه  و 
چاره سه ری پێویستی 

نیە

البرنی موی زیادە 
بە گوێزان یان 

مەکینە باشترە لە 
هەڵکێشان
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◘ نه وژین

625 هه زار حاڵه تى جیابونه وه ، 
له ماوه ى سااڵنى 2003 هه تاوه كو 

كۆتایی 2016 له عێراق تۆماركراوه ، 
ئه مه ش به پێی ئامارێكى ده سه اڵتى 

دادوه رى عێراقی، به غداى پایته ختیش 
له پێش هه مو شاره كانى دیكه وه  دێت 

له  زۆری رێژه ى جیابونه وه .

به پێی راپۆرتێكى پێگه ى »رادیۆ سه وا« 
له ئینته رنێت، 20% هه مو پرۆس���ه یه كى 
هاوس���ه رگیریی له عێراق، به  جیابونه وه  
كۆتایی دێت، ئه م���ه ش ژماره یه كى زۆر 
و مه ترس���یداره  له كۆمه ڵگه ی عێراقی دا 
كه  ژنان تائێستا خاوه ن مافی ته واوه تى 
خۆیان نین به تایبه تى ژنانى جیابوه وه .

راپۆرته ك���ه  ئاماژه  به وه ده كات، مانگانه  
حاڵه ت���ى   4900 ب���ۆ   4500 له نێ���وان 
جیابونه وه و ته اڵقی هاوسه ران له  عێراق 

دا تۆمار ده كرێت.
رێكخراوى  س���كرتێری  ئ���ه دوه ر،  هه نا 
كه له   پێیوای���ه   عێراق���ی،  »أم���ل«ى 
پرۆسه ى جیابونه وه دا ژنان زه ره رمه ندى 
یه كه من »چونكه  ژنى عێراقی تائێس���تا 
خاوه نى سه ربه خۆیی ئابوریی نیه ، بۆیه  
جیابون���ه وه  ده یخاته  ژێر گوش���ارێكى 
زۆره وه  ئه مه  سه رباری ئه و گوشارانه ى 
كه به هۆی به كه م سه یركردنى بێوه ژن و 

ژنانى جیابوه وه  له سه ریانه «.
هه مان مه ترسی، مامۆستاى كۆمه ڵناسی 
ل���ه  زانكۆی به غ���دا، فه وزی���ه  عه تیه ، 
ئام���اژه ى پێ���ده كات، به تایبه ت���ى كه  
بیروباوه ڕى خێل و هۆزگه ری له به رامبه ر 
بیروباوه ڕی شارستانی و مه ده نیدا له م 
ماوانه ى راب���ردودا له عێراق به راده یه كى 
زۆر گه ش���ه ی ك���ردوه و هه ژمونى په یدا 

كردوه .

هۆكاره كان جیاوازن

راپۆرته ك���ه  ئ���ه وه ى خس���توه ته رو كه  
جیابون���ه وه ،  حاڵه ته كان���ى  70%ى 
ل���ه ده ره وه ى دادگاكان به ڕێوه ده چ���ن، 
له نوس���ینگه   ه���ه ردوال  به ش���ێوه یه ك 

◘ نه وژین

كۆپنهاگن، پایته ختى واڵتى دانیمارك، 
به یه كێك له  خۆشگوزه رانترین 

شاره كانى ئه وروپا و جیهان هه ژمار 
ده كرێت. به اڵم كچێكى خوێندكارى 

گه نجى ئه م شاره ، بڕیار ده دات 
ژیانى ره فاهیه ت به جێبێڵێت و رو 

له كوردستان بكات، ئه ویش به ئامانجى 
بون به  چه كدار و شه ڕكردن له دژى 

رێكخراوى »داعش«.

له كۆتاییه كانى س���اڵی 2014 دا، جوانه  
پااڵن���ى، س���ه رقاڵی درێ���ژه دان بو به  
خوێندنى خۆی له  پایته ختى واڵته كه ى 
گوێبیس���تی  كاتێك  ب���ه اڵم  دانیمارك، 
ئ���ه و ت���اوان و كوش���ت و ب���ڕه  بو كه  
چه كدارانى »داعش« دژ به  ژن و مناڵ 
و هاواڵتیانى س���ڤیلی عێراق و س���وریا 
ده یكه ن، وازى له  هه مو شت هێناو روه و 
عێراق بۆ جه نگان له دژى ئه و رێكخراوه  

تیرۆرستیه  كه وته رێ.
جوان���ه ى ته م���ه ن )23( س���اڵ، پاش 
به جێهێش���تنى گۆپنهاگن، په یوه ندی به  
یه كه كانى پاراس���تنى گه لی كوردستان 
له  رۆژئ���اواى كوردس���تان و هێزه كانى 
كوردستانه وه   باش���ورى  له   پێشمه رگه  

كردوه .
به اڵم ئه وه ى چ���اوه ڕه وان نه كراو بو بۆ 
له واڵته كه ى  كاره كه ى  ده ره نجامى  ئه و، 
خۆی به پێچه وان���ه وه  كه وته وه ، چونكه  
پاش ته واوكردن���ى ئه ركی به رگریكردن 
له  داع���ش و به ره نگاربونه وه ى، له كاتى 
گه ڕان���ه وه ى دا وه كو »تیرۆریس���ت« 
مامه ڵ���ه ى له ته كدا ك���راوه ، به وهۆیه ى 

سه فه رى بۆ هه ریه كه  له  عێراق و سوریا 
كردوه  ك���ه  جه نگێكى گ���ه وره ى تیادا 

به ڕێوه ده چێت دژ به  داعش.
جوانه  پااڵن���ى، له  دی���دارى دا له گه ڵ 
به ریتان���ى،  »می���رۆر«ى  رۆژنام���ه ى 
پیش���اندەدات  خ���ۆی  سه رس���وڕمانى 
وه ك���و  دا  له گه ڵ���ی  له مامه ڵه ك���ردن 
»تیرۆریس���ت« له كاتێك���دا ئ���ه و دژى 
به وته ى  ته نانه ت  تیرۆرستان جه نگاوه و 
خۆی 100 چه كدارى داعشیشی كوشتوه  
و هاوكاریه كى زۆری ئه و ژن و منااڵنه ى 
ك���ردوه  كه داعش كردبون���ى به كۆیله ى 

سێكسی.
ئه وه شى وت كه  جگه  له كارى چه كدارى 
چه كداری���ی،  به ره نگاربون���ه وه ى  و 
هاوكاریه ك���ى زۆری ژنانیش���ی كردوه و 
فێری شێوازى خۆپارێزى و به رگریكردن 

له خودى كردون.
جوان���ه ، باس���ی له وه كرد ه���ه ر پاش 
خ���ۆی  واڵته ك���ه ى  ب���ۆ  گه ڕان���ه وه ى 
)دانیمارك( له ساڵی 2015 دا، روبه روى 
دادگا كراوه ت���ه وه  به تۆمه ت���ى جه نگان 
و به ش���داریكردن ل���ه  كارى چه كدارى 
له ده ره وه ى واڵت، ب���ه اڵم پارێزه ره كه ى 
)جوان���ه ( ئ���ه م تۆمه ت���ه  ب���ۆ كچێك 
كه به ره نگارى داع���ش بوبێته وه و دژیان 
جه نگابێت، به  »ش���ه رم و ئابڕوچون« 

وه سف ده كات.
جوان���ه ، ئام���اژه  ب���ه وه ده كات كه  ئه و 
كاتێ���ك بڕیاری داوه  ببێته  ش���ه ڕڤان و 
پێش���مه رگه  و دژ به  داعش بجه نگێت، 
به وهۆیه  بوه  كه ویس���تویه تى »داكۆكی 
له  مافه كانى ژنان و دیموكراسی بكات، 
هه روه ك داكۆكی له و به هایانه ش بكات 
كه وه ك���و كچه  دانیماركیه ك له س���ه رى 

جوانه  .. له  خۆشترین شاری ئه وروپاوە بۆ جه نگان دژى داعش

20%ى هاوسه رگیریه كان له عێراق به  ته اڵق كۆتایی پێدێت

»شه رعیه كان« یان الی پیاوانى ئاینی 
كۆتایی به  گرێبه س���تى هاوسه رگیرییان 
ده هێنن، ئه م���ه ش بۆ ئه وه ى به ر بگرن 
به ه���ه ر هه وڵێكى ئاش���ته وایی، چونكه  
دادگاكان پێش بڕیاردان له  جیابونه وه ى 
هاوس���ه ران، ده یاننێ���رن ب���ۆ ناوه ندى 
تایبه تمه ند به  چاره س���ه ركردنى كێشه  
خێزانیه كان و ئاش���ته وایی، بۆ ئه وه ى 

ئه گه ر كرا پێكبێنه وه .
هه ربه پێی ئاماره كه ، ماوه ى هاوسه رێتى 
زۆرین���ه ى ئه وان���ه ى جیابونه ت���ه وه  له  
پێنج س���اڵ تێپه ڕى نه كردوه ، هه روه ك 
زوش،  و  پێش���وه خت  هاوس���ه رگیریی 

هۆكارێكى تری جیابونه وه كانه .
هه نا ئ���ه دوه ر، ئام���اژه ى به وه كرد كه  
زوبه ش���ودان یه كێك���ه  له ه���ۆكاره كان، 
چونك���ه  چه ندین حاڵه تى جیابونه وه  له  
دادگادا هه ب���وه  كه  س���اڵی له دایكبونى 

هاوسه ره كان 1999 یان 2001 بون!
ئام���اژه   عه تی���ه ،  فه وزی���ه   ه���اوكات 
به وه ده كات ئه و هاوسه رانه  به هۆی كه م 

ته مه ن���ى و ئه زمونه وه ، هیچ ش���تێكى 
ئه وتۆ له باره ى ژیان و قورس���یه كانیه وه  
نازانن، بۆیه  زۆرج���ار روه و جیابونه وه  
ده چن، ئه مه ش ده گه ڕێنێته وه  بۆ خراپی 
ره وشى ئابورى زۆرێك له خێزانه كان كه  
بۆ رزگاربونیان له  ژیاندنى كچه كانیان، 

به شویان ده ده ن.
 

فه یسبوك!

داوه رى،  ده س���ه اڵتى  راپۆرته كان���ى 
ئام���اژه  به  كۆمه ڵێك ه���ۆكارى جیاواز 
ده كات كه ده بن���ه  بنه ما بۆ جیابونه وه ى 
هاوس���ه ران، له وانه ش: خراپی ره وشى 
ئاب���وری، نه گونجان���ى كه لتوریی نێوان 
هاوس���ه ران، كۆچ و ئاواره  بون، له گه ڵ 
هۆكارێكى تر كه به م تازانه  ده ركه وتوه ، 

ئه ویش: »تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانه «!
فه وزیه  عه تیه ، مامۆستاى كۆمه ڵناسیی 
به وه كرد  ئام���اژه ى  به غ���دا،  له زانكۆی 
كه نه بونى هۆشیاری ئه وتۆ له الی تاكه كان 

بۆ به كارهێنانى تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان، 
وایكردوه  ببێته  هۆیه ك بۆ جیابونه وه ى 

هاوسه ران.
 هه ن���ا ئ���ه دوه ر، پێیوای���ه  ك���ه  تۆڕه  
كۆمه اڵیه تی���ه كان كاریگه ریان زۆر زیاتر 
بوه  له پرۆس���ه كانى جیابونه وه ، چونكه  
وه كخۆی وت���ى: »جاری واهه بوه  له به ر 
پۆستێكى فه یسبوك دو هاوسه ر له یه ك 

جیابونه ته وه !«
ئام���اژه ى به وه ش���كرد كه زۆرجار ژنان 
ده بنه  قوربانى ئامرازه كانى ته كنۆلۆژیا، 
ئه ویش كاتێك نامه یه ك یان مه سجێكى 
هه ڵه یان بۆ دێ���ت، له الی خێزانه كانیان 
خ���راپ لێكده درێت���ه وه و ئه مه ش نه ك 
جیابونه وه ، به ڵكو هه ندێكجار كوشتنی 

ژنانیشی لێده كه وێته وه .

كاتێك ژنان داواى جیابونه وه  ده كه ن

70%ى  به وه ده كه ن  ئام���اژه   ئاماره كان 
داواكاری جیابون���ه وه ، له الیه ن ژنانه وه  

ده كرێ���ت، له م حاڵه ته ش���دا یاس���ا دو 
بژارده ى له به رده م ژنان داناوه ، بژارده ى 
یه كه م ئه وه یه  كه  جیایان ده كاته وه و ماف 
و داواكاریه  مادیه كانى بۆ وه رده گرێته وه  
ئه گه ر ژنه ك���ه  روبه روى توندوتیژی یان 
زیانگه یاندن بوبێته وه  یان هاوسه ره كه ى 
به ندكرابێت یاخود په یوه ندى به  گروپه  

تیرۆرستیه كانه وه  كردبێت.
ب���ژارده ى دوه می���ش ئه وه ی���ه  كه  پێی 
ده وترێ���ت »خلع« وات���ا كاتێك ژنه كه  
له ماف���ی خۆی خ���ۆش ده بێت و هیچی 
له به رامب���ه ر  ناوێ���ت  له مێرده ك���ه ى 

جیابونه وه ى.

یاسا یان نەریتەکانی خێڵ

به ڕاى )هه نا ئه دوه ر(، »یاسای عێراقی 
به به راورد به یاسای واڵتى دیكه ى عه ره بی 
پێشكه وتوه «، به اڵم كێشه كه  له وه دایه  
كه زۆرج���ار به ه���ۆكارى كۆمه اڵیه تى و 
ل���ه  جێبه جێكردنى  عه ش���ایه رى، چاو 
به تایبه ت���ى  ده نوقێنرێ���ت،  یاس���اكان 
ئه وانه ى په یوه ندی به  مافه كانى ژنانه وه  

هه بێت.
هه روه ك باسیله وه ش���كرد كه  پرۆسه ى 
جیابونه وه  له دادگا، كاتێكى زۆر ده بات 
و هاوس���ه ره كان له چاوه ڕوانیه كی زۆردا 
ده هێڵێته وه ، ئه مه ش بۆ خاو كاركردنى 

دادگان ده گێڕێته وه .
پێشیوایه  ئه گه ر دادگا مافی ژن بسێنێت 
ن���ا، ئ���ه وا له جیابون���ه وه دا ژنان  یان 
به پله ى یه ك���ه م زیانمه ندن، به هۆی ئه و 

تێڕوانینه ى له كۆمه ڵ دا هه یه  بۆیان.
سه رسوڕمانى خۆیشی پیشاندا كه  »ژنان 
له عێراق دا توانیوانه  بگه نه  پله ى به رزى 
وه ك���و دادوه ر و وه زیر و پارله مانتار كه  
چاره نوس���ی میله تیان به ده س���ته وه یه ، 
كه چى كه دێنه  ناو خێزانه كانیان ناتوانن 
بڕی���ار ل���ە چاره نوس���ى خێزانه كه ى و 
ته نانه ت بڕیار له  چاره نوس���ى خۆی و 

ئازادیه كانیشی بدات«.

سەرچاوە:
www.alhurra.com

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 بە پەخشی رادیۆیەکی لۆکاڵی 
دەس����تی پێکردوەو پاشان 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 یەکێکە 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

گۆش كراوه «.
ئه م كچه  ش���ه ڕڤانه ، له  س���اڵی 1993 
له  ش���ارى رومادى خۆرئ���اواى عێراق و 
له كه مپی كوردانى ئاواره ى رۆژهه اڵت له  
»ئه لتاش« له دایكبوه ، به اڵم له ته مه نى 
3 ساڵی دا خێزانه كه یان هه مویان به ره و 

دانیمارك كۆچیان كردوه .
جوان���ه  ب���اس ل���ه وه ده كات كه پ���اش 
گه یش���تنه وه ى به دانیمارك به  سێ رۆژ، 

پۆلی���س نام���ه ى ئاگاداركردنه وه یان بۆ 
ناردوه  كه  پاسپۆرته كه یان له كارخستوه و 
ناتوانێت چیتر بۆ ده ره وه ى واڵت گه شت 
كه نه توانێت  وایك���ردوه   ئه مه ش  بكات، 
جارێك���ى دیك���ه  په یوه ندی ب���ه  هێزه  
كوردی���ه كان بكاته وه  بۆ جه نگان دژ به  
داع���ش، بۆیه  جارێكى ت���ر گه ڕاوه ته وه  
س���ه ر خوێندنه كه ى له به شى فه لسه فه و 

زانستى سیاسی.



◘نهوژین،دلێرعهبدولڕهحمان

بۆیهكهمجارژنێكدهبێتهدیپلۆماتكارى
بوارىزانستیینێوانههرێمى

كوردستانوكۆمارىئیسالمىئێرانو
لهیهكهمیندیمانهىرۆژنامهوانیشیدا
بۆ)نهوژین(رایدهگهیهنێتزانكۆكانى

واڵتانىدراوسێبهشێوهیهكى
بهرفراواندهیانهوێههماههنگىلهگهڵ

زانكۆكانىههرێمدابكهنوبۆئهو
مهبهستهشلێرهبهدواوهدهبێتههمو
پهیوهندییهكىزانستینێوانزانكۆكانى
ههرێموواڵتىئێرانلهرێگهىمنهوه

ئهنجامبدرێت.

نهزاك����هتحس����ێنحهمهس����هعید، د.
پرۆفیس����ۆرىیاری����دهدهرل����هزانكۆى
س����لێمانىب����ه)نهوژی����ن(ىراگهیاند:
»پێشچهندمانگێكلهالیهنوهزارهتى
خوێندن����ىب����ااڵوتوێژنهوهىزانس����تى
وهكو كوردستانهوه، ههرێمى حكومهتى
نوێنهرىوهزارهتىناوبراوبۆههماههنگى
نێ����وان زانس����تییهكانى پهیوهندیی����ه
زانكۆكانىههرێمىكوردس����تانوواڵتى
ئێراندهستنیش����انكراموناوهڕاس����تى

ههفتهىرابردودهستبهكاربوم«.
وتیشی:»یهكهمینجارهئهمنوێنهرایهتییه
لهنێوانههردوالدادهكرێتهوهووهزارهتى
خوێندن����ىبااڵوتوێژینهوهىزانس����تی،
پێشتربهش����یپهیوهندییهكانىههبوه،
پێ����شماوهیهكوهزیرىخوێندنىبااڵو
توێژنهوهىزانستیسهردانىواڵتىئێرانى
كردوهوههس����تیكردوهبێبهرنامهییهك
لهرێكخستنىپهیوهندییهزانستییهكانى
نێ����وانه����هردوالداههیهوش����پرزهیی
پێوهدی����ارهبۆیهباس����یلهوهكردوهكه
پێویس����تهئهمپهیوهندییهزانس����تییهى

نێوانههردوالرێكبخرێت«.
رونیش����یكردهوه:»زانكۆیهك����ىئێرانى
ب����ۆزانك����ۆىس����لێمانىبۆ هاتب����ون
ههماههنگ����ىنێوانههردوالوبهس����تنى
كۆنفران����س،منی����شل����هرێگ����هىئهو
پهیوهندیی����هىلهگهڵئهوزانكۆیهدابۆم
دروس����تبو،ههس����تمكردههررۆژهو
زانكۆیهكدێتهزانكۆىس����لێمانى،بۆیه
پرۆژهیهكمنوسیوپێشكهشیوهزارهتى
خوێندن����ىبااڵوتوێژینهوهىزانس����تیم

◘نهوژین

شاجوانىكوردستانبۆساڵى2017،
لهمهراسیمىساڵیادىتاوانىئهنفال
دالهگوندىدێبنهىناحیهىرزگارى
بهشدارىكردورایگهیاند:»ئامانجى
لهبهشدارىكردنلهمهراسیمهكهدا
هاوخهمىگهیاندنهبهكهسوكارى

ئهنفالكراوهكان«.

لهس����هر 2017/4/14 ههین����ى رۆژى
مهزارىئهنفالك����راوهكانلهگوندىدێبنه
ب����هئامادهبونىبهرپرس����انىحیزبىو
حكومىوكهس����وكارىئهنفالكراوهكان،
بیستونۆیهمینساڵیادىتاوانىئهنفال

بهرێوهچو.
كهسوكارىئهنفالكراوهكانلهمساڵدازیاتر
جهختیانلهسهربهجینۆسایدناساندنى
دهكردهوه،ش����اجوانى ئهنف����ال تاوانى

كوردستانیشكهبۆیهكهمجارهبهشدارى
مهراسیمىكهس����وكارىئهنفالكراوهكانى
ك����ردبهڵێنىدابۆئهومهبهس����تهكار

بكات.
ژالیاس����یروان،ش����اجوانىكوردستان،
لهلێدوانێكدابۆ)نهوژین(وتى:»ئامانجم
لهبهشدارىكردنلهمهراسیمىساڵیادى
تاوانىئهنفال،هاوخهم����ىگهیاندنهبه

كهسوكارىئهنفالكراوهكان.«
وتیشى:»دهمهوێتهاوكارىكهسوكارى
ئهنفالكراوهكانوالیهنهپهیوهندیدارهكان
بمبۆبهجینۆس����ایدناس����اندنىتاوانى

ئهنفال.«
)ژالیاس����یروان(ى)تهمهن20س����اڵ(،
خهڵكىشارىس����لێمانیهوخوێندكارى
بهشىژمێریارییه،ش����هوى7ى10ى
س����اڵىرابردولهنێ����و11كچىركابهردا

بهشاجوانىكوردستانههڵبژێردرا.
س����ااڵنهولهمهراس����یمىههڵبژاردن����ى

ش����اجوانىكوردس����تاندا،ئهوكچانهى
خۆی����انبۆش����اجوانههڵدهبژێرنجگه
ل����هجوانىرواڵهتوجهس����ته،هاوكات
پرۆژهكانیانهوه لهب����ارهى پرس����یاریان
ب����ۆخزمهتكردن����ىچی����نوتوێژهكانى
كۆمهڵگاشئاراس����تهدهكرێتوبهوتهى
رێكخهرانىمهراس����یمەکە،ئ����همالیهنه

بایهخىزۆرىپێدهدرێت.
ژالیاس����یروان،لهكاتىس����هردانهكهیدا
ب����ۆناحیهىرزگاریىباس����یلهوهكردكه
پ����ڕۆژهىب����ۆخزمهتكردن����ىگهنجانى
ناوچهك����هئامادهك����ردوه،بهبێئهوهى
ئاماژهبهناوهڕۆك����ىپڕۆژهكانوكاتى

جێبهجێكردنیانبدات.
ژالی����ا،ب����ه)نهوژی����ن(ىوت:»لهگهڵ
كۆمهڵێكگهنجىك����هالردارێككهوتوین
لهس����هرئهنجامدانىپ����رۆژهلهگهرمیان
كهس����وكارى خزمهتكردن����ى ب����ۆ

ئهنفالكراوهكان.«

ژنێك ده بێته  دیپلۆماتكارى 
بوارى زانستیی نێوان هه رێم و ئێران

شاجوانىكوردستانبۆ)نهوژین(: 
ده مه وێت هاوكاربم بۆ به جینۆساید ناساندنى ئه نفال

فه یم كۆچه رى .. سیمبوڵی ژنانى ئه نفال
◘نهوژین،

زریانمحهمهد–جوانهجهلیل

)فههیمهحهمهئهمین(ناسراوبه
)فهیمهكۆچهرى(ئهوژنهىكه
زیندانهكانىحكومهتىدیكتاتۆرى

بهعسىبینیوهوههموكهسوكارهكهى
لهشااڵوىئهنفالدالهدهستدهدات،
لهئێستاشدالهكونجىخانویهكى
نیمچهروخاوبۆماوهى)28(ساڵه
بهتهنهاژیانبهسهردهبات.ئهو

وهكویهكێكلهسیماوسیمبوڵهكانى
تاوانىئهنفاللهكوردستان

دهناسرێتهوه.

حاجىفهیمىتهمهن)63(س����اڵ،له
ناحییهىرزگارىس����هربهقهزاىكهالر
دادهنیش����ێت،سهرگوزهشتهىخۆىبۆ
)نهوژین(دهگێرێت����هوهودهڵێت:»من
وهك����وژنیكتهواوىژیانملهش����اخبه
س����هربردوه،ش����انبهش����انىپیاوان
پێش����مهرگایهتیمك����ردوه،ئێستاش����ى
لهگهڵبێتبهههمانگڕوتینىجارانهوه
ئام����ادهمبهمتهمهنهوهدیس����انچهك
ههڵگ����رمودژىداگیركهران����ىخاكى

كوردستانبجهنگم«.
وتیشى:»بههۆىپێشمهرگهبونمانهوه
ههموخێزانهكهمههڕهش����هىحكومهتى
بهعس����مانلهس����هربو،ب����هاڵمزۆرى
نهخایاندئهوهبولهس����اڵى1987له
ناوچ����هى)ملهس����وره(ىگهرمیانكه
ب����هپایتهختىئهنفالناس����راوه،ههمو

خێزانهك����همئهنفالك����رانكهلهدایكم
باوك����مو)3(براو)1(خوش����كو)9(
برازامپێكهاتبونبرایهكیشمشههیدبو

بۆدواجارخۆمبهتهنهامامهوه«.
حاج����ىفهیم،باس����ىل����هوهشكرد:
»ل����هدواىلهدهس����تدانىخێزانهكهم
بهیهكجارىبڕیارىئهوهمداكهتهواوى
ژیانملهپێش����مهرگایهتىبهسهرببهم،
بهوهۆیهش����هوهژیانىهاوسهریمپێك

نههێنا«.
وتیشى:»بههۆىئهوهىكهپێشمهرگه
ب����ومچهندینجارلهالی����هن)فازل
موختارهوه(ئهدرامبهدهستهوه،وهك
خ����ۆىدهڵێ����ت:»ئیس����تا1ملیۆن
ئهگهرچی بڕیوت����هوه بۆ دیناریان
ئ����هدا من����ى وهك كهس����ێكى

بهدهستهوه«.
فهیم����هكۆچ����هرى،درێژهى
ب����ۆ داو قس����هكانى ب����ه
)نهوژین(وتى:»بهشدارى
س����اڵى راپهڕینهك����هى
و وهك ك����ردوه 1991
ب����هو پێش����مهرگهیهك،
هۆیهش����هوهبۆماوهى
رامكردوه جار س����ێ
ئێ����ران، واڵتى ب����ۆ
بۆماوهى ههرجارهو
چهندینمانگلهوێ
ب����ۆ ماومهت����هوه،
گهڕامهوه دواج����ار
ل����ه كوردس����تانو
رزگارى ناحیی����هى

جێگیربوم«.
وتیشى:»لهدواىگهڕانهوهمبۆ

كوردس����تانبهه����ۆىئهوهى

پێش����مهرگهبوم)3(جار
زیندان����ىك����راوملهالیهن
حكومهت����ىبهعس����هوه،
هاوكارى به ههرجارهو
ههری����هكله)عومەر
موختارى یون����س(
ناحی����هىرزگارى
)حهم����ه و
و نههی����ه(
عهتاى )شێخ
) ن����ى ڵهبا تا
رزگاركرام«.
فهیم، حاجى
خۆی، بهوتهى
)50( ژیان����ى
ل����ه پێش����مهرگهى
سهردهمىرژێمىبهعسدا

رزگاركردوه.
فهیم����هكۆچهرى،س����هرهڕاى
ئهوههموخهباتهىكهلهرابردو
ههیبوه،لهگ����هڵئهوهىتهواوى
خێزانهكهىلهش����ااڵوىئهنفالدا
راپهڕی����ن دواى لهس����تدهدات،
تێكهڵبهكارىسیاسییوحزبی
ب����ۆماوهی����هككارگێڕى بوهو
كۆمیتهىرێكخس����تنىرزگاری

یهكێتىنیشتمانییبوه.
ل����هزۆر س����هرباریئهم����هش،
چاالكیپهیوهندیداربهئهنفال
وجینۆسایدىگهلیكوردستان
دارۆڵیههب����وه،ئهونمونهى
داكۆكیك����ردنل����هدۆس����یهى

دهڵێت: دێنێت����هوهو هاوژی����ن( )حاكم
»بۆپش����تیوانىكردنى)حاكمهاوژین(
رۆش����تمهمهكتهبیرێكخس����تنتاوهكو
ه����اوكارىبكهنل����هدهس����تگیركردنى
موستهش����ارهكان،ب����هاڵمهیچی����انبۆ

نهكردین«.
وتیشى:»داوادهكهمئهوموستهشارانه
دهستگیربكرێنوبهسزابگهیهنرێن«،
وهكخ����ۆىدهیڵێ����ت:»ن����اوىچهندین
مهالشمالیهكهلهعێراقئیمزایانكردوه
دهستیانههبوهلهكهیسىئهنفالدا«.

حاجىفهیم،لهئێس����تادالهخانویهكى
هاوشێوهىكهالوهداژیانبهسهردهبات،
لهوبارهوهدهڵێت:»ئێستالهمخانوهدا
ئاس����ودهمكهژیانمتێیدادهگوزهرێنم،
ئهگهرباس����ىخانوبك����هممنچهندین
خانومههیه،خانویهكیشموهرمگرتوهو
داومهبهماڵێك����ىههتیوتاوهكوتیایدا

بژین.«

كرد،وهزیرىئهووهزارهتهشدیراسهى
كردبولهگهڵزانكۆىس����لێمانیداقسهى
كردبوههموانبهباش����یانزانیبو،ئیتر
بڕیارىداب����ومنئهرك����ىنوێنهرایهتى
نێوانههردوواڵتبۆكاروبارىزانس����تی

لهئهستۆبگرم«.
دكت����ۆرهنهزاكهتئهوهش����ىوت:»له
ئێس����تاداكوردس����تانب����هڕوىواڵتانى
دهوروب����هرداكراوهت����هوهوبهتایب����هت
دهڤ����هرهدا ل����هم ئێ����ران زانكۆكان����ى
بهشێوهیهكىبهرفراوانپرۆژهىهاوبهش
ئهنجام زانكۆكان����ىههرێم����دا لهگ����هڵ

دهدهن«.
ههروههاوتى:»ههرزانكۆیهكدهیهوێت
ههماههنگىلهگ����هڵزانكۆكانىههرێمدا
بكاتیانكۆنفرانسببهس����تێتدهبێت
پرۆژهكهىپێشكهشیمنبكات،منیش
ئاراس����تهىوهزارهت����ىخوێندنىبااڵو
ههرێمى زانستیحكومهتى توێژینهوهى
كوردستانىدهكهمتاهەڵسەنگاندنیبۆ
بکرێتكهئایائهوههماههنگییهیانئهو
كۆنفرانسهبهكهڵكىههرێمدێتیاننا،

بۆئهوهىبڕیارىلهبارهوهبدرێت«.

ناوىچهندین
مهالمالیهكه
دهستیانههبوه
لهكهیسى
ئهنفالدا


