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ئه و ژنانه ى بژێوی 
خێزانەکانیان له  قوڕ 

په یدا ده كه ن
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تەمەنی 10 ساڵەو 
جگەرە دەکێشێت!
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چێشتخانه یه ك 
له كه الر ده كرێته وه  

ستافه كه ى ژنن
◘ نه وژین، سازان مسته فا

بۆیه كه مجار له گه رمیان، 
چێشتخانه یه كى كورده واریی ده كرێته وه  

كه  ستافه كه ى له  ژنان پێكدێت.

)چێشتخانه ى كورده واری سیتی ئای(، 
ئه و چێشتخانه یه یه  كه ماوه ى نزیكه ى دو 
مانگه  له  قه زاى كه الر كراوه ته وه ، ئه وه ى 
له  چێشتخانه كانى دیكه ى جیا ده كاته وه  
ئه وه یه  كه  خواردنه كانى كورده واریین و 

ستافه كه شى له  ژنان پێكدێت.
ده ریا عه زیز، به ڕێوه به رى چێشتخانه كه ، 
ب���ه  )نه وژین(ى وت: »ئه گه ر چی ژنان 
ئه زمونێكى زۆریان هه یه  له چێشتلێنان، 
به اڵم كارى چێشتلێنانیان له چێشتخانه ى 
گش���تى و ده ره وه ى ماڵ���دا نه ك���ردوه ، 
گرفتمان  هه ندێ���ك  س���ه ره تا  هه ربۆیه  
هاته ڕێ، به اڵم پاش ماوه یه ك به س���ه ر 

گرفته كاندا زاڵ بوین.«
وتیش���ی: »رۆژانه  12 ج���ۆر خواردنى 
له چێش���تخانه كه دا  كورده واری���ی 
پێشكه ش���ده كرێت و خه ڵك���ى و ئ���ه و 
بیانیانه ش���ى كه س���ه ردانمان ده ك���ه ن، 
ل���ه   رازی���ن  و  خۆش���حاڵ  به گش���تى 

خزمه تگوزاریی چێشتخانه كه مان«.
ل���ە ژم���ارەی داهات���وی )نەوژین( دا 
راپۆرتێ���ک لەب���ارەی ئ���ەم پرۆژەی���ە 

باڵودەکەینەوە.

له گه رمیان هێنانى ژنى دوه م ده بێته وه  به  دیارده 

◘ نه وژین

رێكخراوی وادی كه له بوارى 
به ره نگاربونه وه ى خه ته نه كردنى 

مێینه  به تایبه تى له گه رمیان چاالكه ، 
هۆشدارى ده دات كه به هۆی قه یرانى 

داراییه وه ، دوباره  حاڵه ته كانى 
خه ته نه كردن سه رهه ڵبده نه وه .

كه رێكخراوێك���ى  وادی،  رێكخ���راوى 
ئه ڵمانی���ه و له س���اڵی )1995( ه وه  له  
هه رێمى كوردستان چاالكى كۆمه اڵیه تی 
له ب���وارى  به تایبه ت���ى  و  ده نوێنێ���ت 
مێینه   خه ته نه كردنى  به ره نگاربونه وه ى 
چاالكه ، راگه یه نراوێكى له  رۆژى جیهانى 
مێینه   خه ته نه كردنى  به ره نگاربونه وه ى 

باڵوكردوه ته وه .
رێكخراوه ك���ه   راگه یه نراوه ك���ه دا،  ل���ه  
هۆش���دارى داوه  به وه ى كه  س���ه رباری 
ئه وه ى له س���ااڵنى رابردودا حاڵه ته كانى 
كه مب���ون  ل���ه   روى  خه ته نه ك���ردن 
كردب���و، به اڵم مه ترس���یی هه یه  دوباره  

سه رهه ڵبداته وه .
)وادى(، ل���ه و روه وه  ده ڵێت: »بەهۆی 
خراپی���ی ب���اری نالەباری���ی دارایی  و 
كوردس���تانەوە  و سیاس���ی  ئابوری���ی 
پێدەچیێت مامانەكان دەس���ت بكەنەوە 
بە خەتەنەوەكردنی مێینە وەكو پیشە و 

دابینكردنی بژێویی ژیانیان.«
ده شڵێت: خەڵك زیاتر سەرقاڵن بە كێشە 
سیاسی و ئابورییە »گرنگترەكانەوە«، 
خەتەنەكردنی مێینەش كە هەمیشە لە 
تاریكیدا دور لە میدی���اكان و رێكخراوە 
خۆماڵی  و جیهانیەكان  و رێكخراوەكانی 
دەس���ەاڵت  مەدەن���ی  و  كۆمەڵگ���ەی 
ئەنجامدراوە، لەوانەیە بەرەنگاربونەوەی 
خەتەنەكردن���ی مێین���ە  و توندوتیژیی 

قه یرانى دارایی خه ته نه كردنى مێینه  زیاد ده كات

◘ نه وژین

پاش كه مبونه وه ى حاڵه ته كانى هێنانى 
ژنى دوه م، له ئێستادا و به وته ى الیه نه  
فه رمیه كان، جارێكى دیكه  ئه و حاڵه ته  

له گه رمیان رو له زیادبونه .

به پێی ده قی هه مواركراوى یاسای باری 
كه س���ێتى هه رێمى كوردستان، هێنانى 
زیاد له ژنێك بۆپیاوان زۆر قورسكرابو، 
به راده یه ك گه ش���تبوه  ئاس���تى یاساغ 
ك���ردن، به اڵم هه م���و ئ���ه م هه موار و 
حاڵه ته كه   ك���ه   واینه كردوه   یاس���ایانه  
به رده وام نه بێ���ت، به ڵكو به پێچه وانه وه  
له گه رمی���ان حاڵه ته كه  روى له  زیادبون 

كردوه .

فه رم���ی  ئامارێك���ى  به گوێ���ره ى 
به ره نگاربون���ه وه ى  به ڕێوه به رایه ت���ى 
توندوتیژی خێزانى له گه رمیان، س���اڵی 
2016 ب���ه  ب���ه راورد به  س���اڵی 2015، 
رێ���ژه ى هێنانى ژنى دوه م له الی پیاوان 

له گه رمیان، 2% زیادی كردوه .
به رێوب���ه رى  محه م���ه د،  لەمیع���ە 
به ره نگاربون���ه وه ى  به رێوبه رایه ت���ى 
توندوتی���ژى خێزانی���ی ل���ه  گه رمیان، 
بون���ى ریژەیەکی زۆر ئ���اوارەی عەرەب 
به هۆكارێكى سه ره كی زانی بۆ زیادبونى 

حاڵه ته كه .
ناوبراو به  )نه وژین(ى راگه یاند: » ئه وان 
كه  خ���اوەن کەلتورێکن هاوس���ەرگیری 
دوەم لەالیان ش���تێکی زۆر ئاس���اییە، 
رۆڵیان هه ب���وه  له  بره ودان به حاڵه ته كه  

له گه رمیان«.
هاوکات ژنێک ک���ە ناوی الی )نەوژین( 
پارێزراوەو هاوس���ەرەکەی ژنی بەسەردا 
قه رزێكی  »مێرده كه م   ده ڵێت:  هێناوە، 
ش���ەریعەت  به اڵم  هه ب���وه ،  زۆریش���ی 
ئاس���انکاری ک���ردوەو ژنێک���ی ت���ری 

هێناوە«.
ئەو ژنە لەبارەی رێگرە یاس���اییەکان بۆ 
هێنانی ژن���ی دوەم، بە رەخنەوە وتی: 
شێوەی  بەهەمان  یاس���اش  »بۆپیاوان 
شەرع ئاسانکاری دەکات، یاساش هەیە 
رێگ���ری لەهێنانی ژن���ی دوهەم دەکات 

بەاڵم کوا جێ بەجێ دەکرێت؟«

ورد  به دواداچونێك���ى   )2( له الپ���ه ڕه  
له وباره وه  ده خوێننه وه .

قورستر بكات.
رێكخراوه ك���ه  به پێویستیش���ی ده زانێت 
كه  بایەخی زیاتر به و پرس���ه  بدرێت و 
ده ڵێت: »لەكاتی جەنگ  و ملمالنێكاندا 
توندوتیژیی زیادەكات، بۆیە پێویس���تە 
هەم���و بەیەك���ەوە دژی توندوتیژی���ی 
 و بەرەن���گاری خەتەنەكردن���ی مێین���ە 

ببنەوە.«
خه ته نه كردن���ى مێین���ه ، دیارده یه ك���ه  
له زۆرێك ل���ه  كۆمه ڵگه  ئیس���المیه كان 
و هه ندێ���ك كۆمه ڵگاكان���ى ئه فریقی���ا 
و ئاس���یا دا بونى هه ی���ه ، كه  ره گێكى 
كۆنى هه یه و بریتییه  له  بڕینی به ش���ێك 

له  كۆئه ندامى زاوزێی مێینه . به وپێیه ى 
ئه م كاره  لێكه وته ى خراپی ته ندروستى 
بۆی���ه   ده بێ���ت،  كۆمه اڵیه تی���ی  و 
نه ته وه یه كگرتوه كان هه ڵمه تی زۆری بۆ 
به ره نگاربونه وه و بنبڕكردنى ئه نجامداوه ، 
له ساڵی  ئاراسته یه ،  به و  له هه وڵێكیشدا 
)2005(ه وه  رۆژی 6ى ش���وبات وه ك���و 
به ره نگاربون���ه وه ى  جیهان���ى  رۆژى 

خه ته نه كردنى مێینه  دیارییكراوه .
داو  كوردس���تانیش  له هه رێم���ى 
له چوارچێوه ى یاسای به ره نگاربونه وه ى 
 ،)8( ژم���اره   خێزان���ى  توندوتی���ژی 
خه ته نه ك���ردن وه كو ت���اوان و جۆرێك 

له توندوتیژی هه ژمار كراوه  و هه ركه سێك 
ئه نجامى بدات، سزاى یاسایی ده درێت.

له س���ااڵنى رابردودا، رێكخ���راوى وادى 
ئامارێكى باڵوك���رده وه  له باره ى رێژه ى 
خه ته نه كردن له  كوردس���تان به گشتى و 
گه رمیان به تایبه ت���ى، به پێی ئاماره كه  
ژن���ان  نزیك���ه ى )%64(  له گه رمی���ان 
خه ته نه ك���راون، ئه مه ش كاردانه وه یه كى 
زۆری ب���ه دواى خۆی���دا هێن���ا.  پاش 
چه ند س���اڵێك  رێكخراوى )هارتالند( 
راپرس���یه كى له ب���اره ى هه م���ان پرس 
ئه نجامداو ئاماژه ى به وه كردبو كه  رێژەی 

خەتەنەكردنی مێینە دابەزیوە.
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◘ نه وژین، 
 دونیا رەحیم - ئاشنا یوسف

دیارده ى فره  ژنى یه كێكه  له و 
دیاردانه ى له  كۆمه ڵگه ى كوردى دا 
به  رونى به رچاو ده كه وێ و به  پێی 
ئاماره كانیش به  به راورد به  ساڵی 

رابردو رێژه كه ى زیادى كردوه .

س���ه ره ڕای ده ركردنى یاسایه ك تایبه ت 
قه ده غه كردن���ى دیارده ى فره ژنى، به اڵم  
ئه م دیارده یه  و به  دیارى كراوى هێنانى 
ژنى دوه م ل���ه  كۆمه ڵگای كوردیدا و به  
تایبه تیش ناوچه ى گه رمیان دیارده یه كى 

به رچاوه .
ش���یرین، كه  ناوى خ���وازراوى ژنێكى 
3٥ س���اڵه ، یه كێك���ه  ل���ه و ژنانه ى كه  
هاوسه ره كه ى ژنى به سه ردا هێناوه . بۆ 
)نه وژین( وت���ى : »هێنانی ژنی دوه م 
زیات���ر چ���او لێکەری و بۆ ن���او بانگە، 
مێردەکەم هاورێک���ەی ژنی دوەمی هێنا 

بۆیە ئەویش ژنی بەسەر مندا هێنا.«
من  »له كاتێكدا  به وه ش���كرد:  ئاماژه ى 
ئ���ەوەی ش���ەرع و کلتور ب���ۆی داناوم 
درێخی���م له جێبه جێكردن���ى نەک���ردوە 
و بەدڵ���ی مێردەکەم���م ک���ردوەو ئێمه  
کێش���ەو گیروگرفتم���ان نەب���و، كه چى 
ئ���ه و تەنها لەب���ەر حه زی خ���ۆی ژنی 

بەسەرداهێنام.«
له  باره ى بژێ���وى ژیانیانه وه  ش���یرین 
ده ڵێت: »مێرده كه م  قه رزێكی زۆریشی 
هه بوه ، به اڵم ش���ەریعەت ئاس���انکاری 
ک���ردوە بۆپی���اوان یاس���اش بەهەمان 
شێوە، یاس���اش هەیە رێگری لەهێنانی 
ژن���ی دوهەم دەکات بەاڵم کوا جێبەجێ 

دەکرێت؟«
به ش���ێك ل���ه و ژنانه ى ژن���ى دوه میان 
به س���ه ردا ده هێنرێ گرفتى دیكه شیان 

لهگهرمیانهێنانىژنىدوهمدوبارهرولهبرهودهكات

◘ نه وژین، ئومێد زه نگه نه

ماوه ی چه ند ساڵێكه  نوسینگه ی 
سه رقه اڵی رێكخراوی راگه یاندن و 
روناكبیری ئافره تان، دور له چاوی 

ده زگا راگه یاندنه كان، خزمه ت به  كچان 
و ژنانی سنوره كه  ده كات. به رپرسی 
نوسینگه كه ش ئاماژه  به وه ده كات 16 

ساڵه  بێدابڕان له و بواره دا خزمه ت 
ده كه ن.

نوسینگه ی  به رپرس���ی  غائب،  ئیكرامه  
راگه یان���دن  رێكخ���راوی  س���ه رقه اڵی 
ئ���ه وه ى  ئافره ت���ان،  روناكبی���ری  و 
»نوس���ینگه ی  وت:  )نه وژی���ن(  ب���ه  
رێكخراوه كه مان لە 2001/٥/1 له ناحیه ی 
سه رقه اڵ كردوه ته وه، یه كه م پرۆژه شمان 
 ،NPA رێكخ���راوی   به ه���اوكارى 

پرۆژه یه ك���ی ئابوری بو ب���ۆ بێوه ژنانی 
سنوره كه«.

 س���ه باره ت به  ئامانجیان له كردنه وه ى 
نوس���ینگه ى رێكخراوه ك���ه  له ناحی���ه ی 
س���ه رقه اڵ دا، ئیكرام���ه  غائ���ب، وتی: 
دامه زراندن���ی  س���ه ره كی  »ه���ۆكاری 
رێكخراوه كه  له  س���ه رقه اڵدا هه ڵكه وته ی 
ناحیه كه ی���ه  كه نزیكتره  له  جوگراف���ی 
هه ردو قه زای كفری و كه الر و   گونده كان، 
زیاتر  گون���ده كان  خه ڵكی  به وپێی���ه ی 
پێویستیان به  هۆشیاركردنه وه یه  له هه ردو 

ره گه ز سه باره ت به مافه كانیان«.
ئاماژه ى به  ئاس���ته نگى یه كه م هه نگاو 
و كاری���ان كرد و وتى: »له س���ه ره تای 
دامه زراندن���ی رێكخراوه كه ماندا خه ڵكی 
ناوچه ك���ه  پێی���ان ب���اش نه ب���و ك���ه  
رێكخراوێكی له م جۆره  له  ناوچه كه یاندا 
كراوه ته وه،  به اڵم له ئێستادا به هۆی كار 

و چاالكیه كانمان���ه وه  خه ڵكی ناحیه كه  
خۆیان س���ه ردانمان ده كه ن، داواده كه ن 
كارمان له گه ڵ بكه ن به وپێیه ی كه ده زانن 
ریكخراوه كه  بۆخزمه ت گه یاندن به  هه ردو 

ره گه ز دامه زراوه «.
كاركردنیشدا  له كاتى  ئه وه شیخس���ته رو 
چه ند جارێك توشی هه ڕه شه  بونه ته وه ، 
ب���ه اڵم ئ���ه وان ه���ه ر ب���ه ده وام بونه . 
به تایبه ت���ى  باسیله وه ش���كرد پێش���تر 
له بوارى به ره نگاربون���ه وه ى توندوتیژی 
دژ به  ژنان به هۆی نه بونى نوس���ینگه ى 
توندوتیژیی���ه وه ،  به ره نگاربون���ه وه ى 
ئ���ه وان له وبواره ش���دا كاری���ان كردوه و 
به وهۆی���ه وه  خه ڵكێكى زۆر س���ه ردانى 
كردون، به اڵم له گه ڵ كردنه وه ى بنكه ى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانى له  
ناحیه كه ، س���ه ردانكردنى ئه وان كه متر 

بوه ته وه .

تاقانهرێكخراوهكهیئافرهتانیسهرقهاڵ

له باره ی هه وڵه كانیان بۆبه گژداجونه وه و 
كه مكردن���ه وه ی پێش���ێلكاری به رامبه ر 
ئافره ت وبره ودان به توانا رۆشنبیریه كانى 
ئافره تان له سنوره كه ، )ئیكرامه(  ده ڵێت: 
»پێش���تر ئافره تان ئه و پێشێلكاری و 
توندوتیژیان���ه ی كه به رامبه ری���ان ده كرا 
وه ك كلتورێك ده یانبینی و هۆشیاریان 
به رامبه ر به مافه كانی���ان نه بو، بۆیه  له  
پێش���ێلكاریه كانی به رامبه ریان بێده نگ 

ده بون«.
كه ئێس���تا  به وه ش���كرد  ئام���اژه ى 
هۆش���یارییه كه  تاراده یه كى باش په یدا 
بوه  »له ئێستادا به هۆی ئه و چاالكیانه ی 
كه له پێشتردا رێكخراوه كه مان به ئه نجامی 
گه یاندوه ، ژنان باش���تر ده زانن كه ماف 
و ئه ركی���ان چیه، بگره  ن���ه ك به ته نیا 
تائاس���تێكى  پیاوانیش  به ك���و  ژن���ان 
ب���اش هۆش���یاربونه ته وه ، ئه گه رچ���ی 
ئێمه دا  له ئاست خواستی  هۆشیارییه كه  

نییه«.
به وه   ژن���ان  رێكخراوه كان���ى  زۆرج���ار 
تۆمه تبار ده كرێن كه ته نیا ژنان ئاگادار 
ده كه ن���ه وه و پیاوانی���ان ب���ه الوه  ناوه ، 
له كاتێكدا هه ردوكیان پێویس���تییان به  

زانینی ماف و ئه ركی یه كدی هه یه .
له وه اڵم���ى ئه م تێبینییه دا، به رپرس���ی 
رێكخ���راوی  س���ه رقه اڵى  نوس���ینگه ى 

راگه یان���دن و روناكبی���ری ئافره ت���ان، 
وت���ى: »ب���ۆ ه���ه ردو ره گ���ه ز خولی 
چ  هه ب���وه،  هۆش���یاركردنه وه مان 
له ناحیه ی س���ه رقه اڵ و چ له گونده كانی 
ده وروبه ری، به تایبه ت له  گه ڵ رێكخراوی 
NPA خولێكى هۆش���یارییمان كرده وه  
 كه نزیكه ی 130 مامۆس���تاو ئه نجومه نی 
گونده كانی هه رسێ ناحیه ی )سه رقه اڵ، 
ئاوه سپی و نه وجول( تێیدا به شداربون، 
وانه كانیش تایبه ت بون به  هۆش���یاری 
ته ندروستی و یاس���ایی و جێنده ریی و 
سێكس���ی و خێزان���ی و په روه رده یی و 

كێشه  كۆمه اڵیه تییه كان«.
نه یشارده وه  كه  هێشتا هۆشیاركردنه وه ی 
تاكه كان پێویس���تی به  كاری زیاترهه یه  
به تایبه ت له رێگای ده زگا میدیاییه كان و 

سۆسیال میدیاوه.
س���ه باره ت ب���ه  رۆڵ���ی رێكخراوه كه یان 
و  توندوتی���ژی  له كه مكردن���ه وه ی 
كه به رامب���ه ر  ئه وپێش���ێلكاریانه ی 
له س���نوره كه دا،  ده كرێت  به ئافره ت���ان 
ئیكرامه  غائب، وتی: »توانیومانه  رۆڵی 
كاریگه رمان هه بێ���ت له به گژداچونه وه ی 
ك���ه  به رامب���ه ر  ئه وپێش���ێلكاریانه ی 
س���نوره كه  ده كرێ���ت،  به ئافره تان���ی 
به تایبه ت له ماوه كانی رابردودا كه یس���ی 
هه ندێك ئافره تمان چاره س���ه ركردوه  و 
خۆیان  له ئێستا  كه   به ده نگیانه وه چوین 
له  رێكخراوی دیك���ه ی بواری ئافره تاندا 
كارده كه ن و به ده نگ ئافره تانی دیكه وه  

ده چن«.
وه ك هه م���و س���ێكته ر و رێكخراوه كانى 
دیكه ش، تاك���ه  رێكخراوه كه ى ژنان له  
دارایی،  قه یرانی  به كاریگه رى  سه رقه اڵ، 
زۆرێك له كاره كانى وه ستاوه . به رپرسی 
نوس���ینگه كه  وتى: »قه یران���ی دارایی 
له ئێس���تادا كاریگ���ه ری زۆری له س���ه ر 
ناتوانین  هه ب���وه،   چاالكیه كانمان  كارو 
وه كپێویس���ت خزم���ه ت ب���ه  كچ���ان و 

ئافره تانی سنوره كه  بكه ین«.

روبه رو ده بێته وه  و دیارترینیشیان ته اڵق 
نه دانیانه  له  الیه ن هاوسه ره كانیانه وه .

س���ه بیحە ئیبراهی���م، ژنێك���ى تەمەنی 
)36( ساڵى دانشتوى قه زای کەالرە به  
)نه وژین(ى وت: »پیاوه كه م بۆ خۆشی 
خۆی ژنی هێناوە و له  دوای ئه وه ى ژنى 
دوه مى هێناوه  ئێمه ى به  جێهێشتوه.«

ده شڵێت :»مێرده كه م كاتێك ژنى دوه مى 
هێنا پرس���ی به  من نه ك���ردوه  و ئاگام 
لێنه بوه، پاش ژن هێنانى منداڵه كانیشی 
به  جێهێش���توه  و منداڵه كانى ژنه كه ى 

ترى به  خێو ده كات.«
سه بیحه ، وتیشی: »سه ره رای ئه وه ى ژنى 
دوه مى هێناوه ، تا ئێستا ته اڵق نه دراوم 
و سكااڵشم تۆمار كردوه ، به اڵم سودى 
نه بو و نه یان گرت، ئه و ده س���تیده چێت 

و ده یناسن بۆیه  نایگرن.«
جیاواز ل���ه و گرفتانه ى دێته  رێگه ى ئه و 
ژنان���ه ى ژنى دوه میان به س���ه ردا دێت، 
به ش���ێك له  ژنان ره زامه ندن له سه ر ئه و 
هاوس���ه رگیریانه و وه ك خۆی���ان ده ڵێن 

گرفتیان نیه .
زینه ت، )٥1( ساڵ،  به  )نه وژین(ى وت: 
»مێرده كه م ژنی دوه می هێناوه  و ئێمه  
هیچ كێشه یه كمان نیه، سه ره ڕای هێنانی 

ژنی دوه م په یوه ندیمان هه رباشه .«

زینەت، رونیشیكرده وه  : »خاوه نى سێ 
كچ و كوڕێكم و مێرده كه م له گه ڵ من و 

ژنه كه ى تریشی باشه .«
س���ه ره ڕاى ده ركردنى یاسایه ك تایبه ت 
به  قه ده غه كردن���ى فره ژنى له  هه رێمى 
كوردستان، به اڵم به  هۆى نزیكى ناوچه ى 
گه رمیان له  ناوچه  كێش���ه  له سه ره كان، 
به شێك له و هاوسه رگیریانه  له دادگاكانى 

ئه و ناوچانه  ئه نجام ده درێت.
به رێوب���ه رى  محه م���ه د،  لەمیع���ە 
به ره نگاربون���ه وه ى  به رێوبه رایه ت���ى 
توندوتی���ژى خێزانی���ی ل���ه  گه رمیان، 
ب���ه  )نه وژی���ن(ى راگه یان���د: »ئ���ەو 
کێش���انەى دێتە الی ئێم���ه  ئاماژەیەکە 
ب���ەوەی کەرێژەی هاوس���ەرگیری دوەم 
زیادی کردوە، ئ���ه وه ش به  هۆى بونى  
ڕیژەیەکی زۆر ئاوارەی عەرەب کەخاوەن 
کەلتورێکن هاوس���ەرگیری دوەم لەالیان 

شتێکی زۆر ئاساییە .«
جه ختیش���یكرده وه  : »ئێم���ە ناتوانین 

ڕێگری بکەی���ن له هێنان���ی ژنی دوه م، 
چونکە یاسا رێگری لێنەکردوه .«

به ش���ێك له و پیاوانه ى هاوس���ه رگیرى 
دوه م و سێیه م ئه نجام ده ده ن زۆر جار 
»ئایین« ده كه ن به  پاس���او، زانایه كى 
ئاینیش ده ڵێت : »ئه گه ر پیاو نه توانێ  
داوه رى له  نێوانیاندا فه راهه م بكات ئه وا 

بۆی  نیه  له  ژنێك زیاتر بهێنێت.«
حه س���ه ن س���اڵح، هه ڵگرى بروانامه ى 
دكتۆرا له  ش���ه ریعه تى ئیس���امیدا، به  
)نه وژی���ن(ى راگه یان���د: »ل���ه  ئاینی  
ئیس���امدا پیاوان بۆیان هه یه  تا چوار 
ژن بهێنن به و مه رجه ی  پیاوه كه  بتوانێ  
ل���ه روی  م���ادی  معن���ه وی   و رۆحیه وه  

دادوه ری  له نێوانیاندا بچه سپێنێ«.
به  پێی ئه و ئامارانه ى ده ست »نه وژین« 
كه وتوه  رێژه ى فره ژن���ى به  به راورد به  

ساڵى رابردو له  )2%( زیادى كردوه.
له گه رمیان،  پارێ���زه ر  هیوا محه م���ه د، 
له وباره وه  به  )نه وژین(ى راگه یاند: »پیاو 

بۆحەزێکی کاتی خۆی رودەکاتە هێنانى 
ژنی دیكه ، هه ندێكجاریش چاولێكه رییه  
كه  گومانی تێدا نیه  ئه مه ش كێش���ه ی 

كۆمه اڵیه تی زیاد ده كات.«
لێكه وته یه ك���ى دیكه ى دیارده ى فره ژنى 
جگ���ه  ل���ه  جیابونه وه ى هاوس���ه ره كان 
كۆمه اڵیه تییه .  كێش���ه ى  دروستكردنى 
توێژه رێك���ى كۆمه اڵیه تی���ش ده ڵێ���ت: 
»هێنان���ی ژنی دوەم لەکۆمەڵگای ئێمە 

کیشەی زۆر گەورەی ناوەتەوە.«
عه باس مه حم���ود، به  )نه وژین(ى وت: 
»ئەوئافرەتانە کەژنی دوەمیان بەسەردا 
دێ���ت پەنای���ان بۆجیابون���ەوە بردوەو 
پاش ئه وه ى یاس���ای باری کەس���ێتی 
لەکوردس���تان هەموار کرایەوە ئیس���تا 
دادگاکانی خانەقین وجەلەوال ریگەدەدەن 

کە پیاو ژنی دوەم بینێت.«
جاری���ش  »زۆر  رونیش���یده كاته وه : 
ل���ەدەرەوەی دادگا پەنا بۆ هێنانى ژنی 

دوەم دەبرێت.«

پیاوه كه م بۆ 
خۆشی ژنی هێناوە، 
دوای ئه وه ى ژنى 
دوه مى هێنا  ئێمه ى 

جێهێشتوه

خه ڵكی گونده كان 
زیاتر پێویستیان به  
هۆشیاركردنه وه یه  

سه باره ت به مافه كانیان
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◘ نه وژین، په یام جه مال

ده رهێنانى مۆڵه تى شۆفێرى له  الیه ن 
ئافره تانه وه  له  گه رمیان رو له  زیاد 
بونه وه  به شێك له  ئافره تانیش به  
پێویستى ده زانن هاوشانى پیاوان 

شۆفێرى بكه ن.

پێش���تر و به  هۆى زاڵبون���ى كلتوره وه  
شۆفێرى كردنى ئافره تان وه كو پێویست 
نه بو، به اڵم له  ئێستادا شۆفێری كردنى 
ئافره ت���ان وه كو دیارده یه كى ئاس���ایی 

ته ماشا ده كرێت.
نه سرین حه مید، یه كێكه  له و ئافره تانه ى 
له  ئێستادا سه رقاڵى ده رهێنانى مۆڵه تى 
شۆفێرییه ، بۆ )نه وژین( وتى: »سودى 
ل���ه م خوله   ل���ه  به ش���داریكردن  زۆرم 
وه رگرتوه  و ئه و رێنمایانه ى كه  پێش���تر 

نه م ده زانى ئێستا فێرى بوم.«
نه س���رین، وتیش���ى: »هیچ ترسێكم له  
ش���ۆفێرى نیه  و به  باش���ى فێربوم كه  
مۆڵه ته كه م وه رگرت ده س���ت ده كه م به  

شۆفێرى.«
به شێك له  ئافره تان پێیانوایه  ده توانن 
هاوش���انى پی���اوان ش���ۆفێرى بكه ن و 
ده ڵێ���ن: »ئافره ت بین ی���ا پیاو خودا 

وه كو یه ك هێزى پێداوین«.
به ش���دارى  ك���ه   ئیبراهی���م،  س���ازان 
خولی فێربونى ش���ۆفێرى ك���ردوه ، بۆ 
)نه وژی���ن( وتى : »ده رهێنانى مۆڵه تى 
شۆفێرى پێویس���ته  بۆیه  به شدارى ئه م 
خول���ه م كردوه  و ئاف���ره ت و پیاو هیچ 
جیاوازیه كیان نی���ه  و خودا وه كو یه ك 

هێزى پێداوین.«

ژنانىگهرمیانلهشۆفێریداپێشبڕكێیپیاواندهكهن

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

حاڵه ته كانى به كارهێنانى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان بۆ له  خشته بردنى 

كچان له گه رمیان په ره ده سێنێت، 
چاالكوانێك باس له وه ده كات ته نها 

له  یه ك هه فته دا سێ كێشه ى 
له وشێوه یه یان بۆ هاتوه ، پۆلیسیش 

رایده گه یه نێت ساڵی پار به به راورد به  
پێرار، رێژه ى تاوانه كانى په یوه ندیدار 
به  ئامێره كانى په یوه ندیكردنه وه  زیاتر 

بون.

له گ���ه ڵ هه ڵكش���انى به كارهێنانى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان، رێژه ى ئه و تاوانانه ش 
كه له م رێگه یه وه  ده كرێت، زیادی كردوه ، 
به تایبه تى به كارهێنان و ئیستغاللكردنى 

كچان و ژنان.
)نه وژین(،  به دواداچونه كانى  به گوێره ى 
له رێگه ى  له گه رمی���ان  ك���چ  ژماره یەك 
فه یس���بوك  به تایبه تى  تۆڕان���ه وه   ئه م 
دژی���ان  دوات���ر  و  له خش���ته براون 
به كارهێنراوه ت���ه وه ، كوڕانێ���ك به ناوى 
په یوه ندی خۆشیه ویستییه وه  لێیان نزیك 
ده بنه وه و دواتر وێنه و دیكۆمێنته كانیان 
دژ به كارده هێنن، له به رامبه ر وه رگرتنى 

پاره  یان داواكارى دیكه .
كچێكى ته مه ن )20( ساڵ كه  دانیشتوى 
ناوچه یه كى گه رمیانه و له به ر هه ستیاری 
بابه ته كه  ئاماژه م���ان به ناوی نه كردوه ، 
خوێن���دكارى زانكۆیە. ئ���ه و یه كێكه  له  

قوربانیانى ئه م تۆڕانە.
كچه كه  ئام���اژه ى به وه ك���رد: له رێگه ى 
ناس���ییوه و  كوڕێك���ى  فه یس���بوكه وه  
په یوه ندی���ان به ره وپێش���ه وه  چوه ، تا 
ئه وه ى ببن به خۆشه ویس���تی »دڵدار« 
یه كتر . دواى ئه وه ى متمانه  به  كوڕه كه  
ده كات، وێن���ه ى ب���ۆ ده نێرێ���ت، به اڵم 
پاش ماوه ی���ه ك، كوڕه كه  وێنه كانى دژ 

به كارده هێنێته وه .
ئ���ه و كچه  وتى: »كوڕه كه  داواى پاره ى 
كردوه  ئه گین���ا وێنه كانم باڵوده كاته وه ، 
منیش له ترسی شكۆى خۆم و خێزانم، 

له  خه رجیی خۆم گرت���ه وه و پاره یه كى 
زۆرم پێدا«.

چیرۆك���ى ئ���ه و كچ���ه ، له به رده س���ت 
به ڕێوه به رایه ت���ى  به ڕێوه ب���ه رى 
خێزانی  توندوتیژی  به ره نگاربون���ه وه ى 
لەگەرمیان بو، كه  ئه وان وه كو الیه نێكى 
په یوه ندی���دار ب���ه  پرس���ه كانى ژنان و 
خێزان���ه وه ، به دواداچون له و پرس���انه  

ده كه ن.
عەقی���د له میعه  محه م���ه د، به ڕێوه به رى 
وتى:  له وباره وه   به ڕێوه به رایه تییه ك���ە، 
به كارهێنان���ى  خ���راپ  »به داخ���ه وه  
به تایب���ه ت  په یوه ن���دى  ئامێره كان���ى 
)فیس���بوك( روى له زیاد ب���ون كردوه  
به تایب���ه ت له  نێوان خوێندكاران و تازه  

پێگه یشتواندا«.
ئام���اژه ى دا »س���ه ره ڕاى ئه نجامدانى 
چه ندی���ن ك���ۆڕ و س���یمینار و چاالكی 
هۆش���یاركردنه وه  له  مه ترسیه كانى ئه م 
حاڵه ته ، به اڵم تائێس���تاش به رده وامیى 

هه یه «.
پارێزه رێكی���ش، ئام���اژه  ب���ه وه ده كات 
كه  ئه و كێش���انه ى ك���ه  په یوه ندیدارن 
به  ئامێره كان���ى په یوه ندیكردن و تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیی���ه كان، هێنده  زۆر بون كه  
بون به  كه یسێكى رۆژانه  له  دادگاكاندا.

به ناز محەمەد، پارێزه ر له  گه رمیان، به  
)نه وژی���ن(ی وت: »خراپ به كارهێنانى 
به   نیه   تایبه ت  توڕه كۆمه اڵیه تیی���ه كان 
ناوچه و ش���ارێكى دیاریكراوه وه ، به ڵكو 
له  هه رێمى كوردس���تان به  گشتى بونى 
به ده رنیه   ناوچ���ه ى گه رمیانیش  هه یه و 

له م دیارده یه «.
ئه و پارێزه ره ، ه���ۆكارى ئه م حاڵه ته ى 
گه ڕانده وه  بۆ كه می ئاس���تى هۆشیاری 
تاكه كان و به تایبه ت تازه پێگه یشتوان.

ئام���اژه ى به وه ش���كرد ك���ه  حاڵه ته كه  
به راده ی���ه ك زی���ادى ك���ردوه ، كه  »له  
دادگاكان���دا بوه ت���ه  كه یس���ێكى رۆژانه  
و ک���ەم رۆژ هەیە حاڵه ت���ى له م جۆره  

نه هێنرێته  دادگا«.
زۆرجار له م كه یسانه دا كوڕان به  تۆمه تبار 
و تاوانباری سه ره كی داده نرێن، به وه ى 
متمانه و خۆشه ویستی كچان ده قۆزنه وه و 

ده ش���ڵێت: »هه ندێكج���ار ئافره تان له  
پیاوان وریاترن چونكه  پیاوان توڕه  ترن 

و سه بریان كه متره .«
به  پێی ئامارێكى به رێوبه رایه تى هاتوچۆى 
گه رمیان كه  به  )نه وژین( دراوه ، )413( 
ئاف���ره ت له  ماوه ى س���اڵى )2016( دا 
مۆڵه تى شۆفێریان بەدەستهێناوە کە 7 

لەو ژنانە مۆڵەتەکانیان گشتییە.
یوس���را محه مه د، یه كێك���ى دیكه یه  له و 

ده رهێنان���ى  س���ه رقاڵى  ئافره تان���ه ى 
خولی ش���ۆفێرییه . به  )نه وژین(ى وت: 
»هه رچه نده  ئافره ت���ى ماڵه وه م، به اڵم 
ده رهێنانى مۆڵه تى شۆفێرى به  پێویست 

ده زانم.«
ئاماژه  به وه ش���ده كات: »نابێ ئافره تان 
ته نها مۆڵه ت ده ربهێنن، به ڵكو پێویسته  

به  كاریشى بێنن.«
ب���ه  پێچه وانه ى ئ���ه و بۆچونان���ه ى كه  

فێربونى ئافره تان به  قورس وه سفده كه ن، 
راهێنه رێك���ى خولی ش���ۆفێرى پێیوایه  
ئافره تان وریان له  شۆفێریدا و حه زیان 

له  فێربونه .
سیروان محه مه د، راهێنه ر له  نوسینگه ى 
گه رمیان بۆ ش���ۆفێری، ب���ۆ  )نه وژین(
وت���ی: »ژماره یه كى زۆر ل���ه  ئافره تان 
س���ه ردانمان ده ك���ه ن ب���ۆ ده رهێنانى 
مۆڵه ت و زۆرینه شیان حه زێكى زۆریان 

بۆ فێربون هه یه .«
به   »ب���ه رده وام   : جه ختیش���یكرده وه  
فێرخ���وازه كان ده ڵێین به  رێ���زه وه  له  
ش���ۆفێرانى دیكه  و به  تایبه ت ئافره تان 
بروانن، چونكه  به شێكى گرنگى شۆفێرى 

بریتیه  له  ره وشت.«
هه ندێكج���ار هاتن���ه  ده ره وه ى ئافره ت 
ده به س���ترێته وه  ب���ه  ئاین���ه وه  و ب���ه م 
پاساوه ش رێگرى له  چاالكی و به شداری 
ژن���ان ده كرێت، ب���ه اڵم ش���ارەزایەکی 
شەریعەتی ئیس���المی ده ڵێت: »ئه گه ر 
مه رجه  ش���ه رعیه كان له  كات���ى هاتنه  
ده ره وه دا ره چ���او بكات هیچ له  باش���ى 

ئافره ت كه م ناكاته وه .«
د. عوم���ەر محەم���ەد، ك���ه  دکت���ۆرای 
ل���ە ش���ەریعەتی ئیس���المیدا هەیە، بۆ 
ئافره ت  »ئه گ���ه ر  وت���ى:  )نه وژی���ن( 
ئۆتۆمبی���ل ب���ه  پێی پێویس���ت به  كار 
بهێنێت و لێهاتویى لێخورینى هه بێت و 
مه رجه  ش���ه رعیه كانى تیا بێت له  باشى 

ئافره ت كه م ناكاته وه .«

تۆڕهكۆمهاڵیهتیهكان...مهیدانێكبۆلهخشتهبردنىكچان

له خشته یان ده به ن.
)ك(، پیتی یه كه مى ناوی كچێكه ، پاش 
ئه وه ى له رێگه ى فه یسبوكه وه  ئاشنایه كى 
له گه ڵ كوڕێكدا په ی���دا ده كات، وێنه ى 
جیاوازى خۆی بۆ ده نێرێت، به اڵم پاش 
ماوه یه ك كوڕه كه  ئیبت���زازى ده كات و 
پێیده ڵێت ئه گه ر پاره م پێنه ده ى، ئه وا 

وێنه كه ت باڵو ده كه مه وه .
ئه و كچ���ه  به وپێیه ى كچ���ى ماڵه وه یه ، 
س���ه رچاوه یه كى  هیچ  ئ���ه وه ى  به هۆی 
داهات���ى نیی���ه ، بۆیه و ب���ۆ رازیكردنى 

كوڕه كه ، په نا ده باته  به ر قه رز كردن.
ئه گه ر چى به پێى مادده ى )2( یاسای 
په یوه ندیی���ه كان، س���زاى توند بۆ ئه و 
كه س���انه  دان���راوه  كه  كارى نه ش���یاو 
ل���ه م رێگه یه وه  ئه نج���ام ده ده ن، به اڵم 
به پێ���ى ئاماره كانى پۆلیس���ى گه رمیان 
ئه م حاڵه ته  روى له  هه ڵكش���ان كردوه و 
جی���اواز له  س���اڵى پ���ار )22( حاڵه ت 

زیادى كردوه .
وته بێژى پۆلیسى گه رمیان، رائید عه لى 

جه مال، له وب���اره وه  به )نه وژین(ى وت: 
»به هۆى خراپ به كارهێنانى ئامێره كانى 
په یوه ندیكردن و تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان،  
چه ندین كه س له الیه ن دادگاوه  سزادراون 

و ئێستا له  به ندیخانه دان«.
وتیش���ى: »به پێى ماده ى 2ى یاس���ای 
په یوه ندیی���ه كان، س���زاى به ن���د كردن 
له س���ه ر ئه م پرس���ه  له  1 ساڵه وه  بۆ 5 
ساڵه ، سزاى ماددیش له 1ملیۆنه وه  بۆ 5 
ملیۆن دینار ده ستپێده كات و چۆنیه تى 
سزاكه ش له الیه ن دادگاوه  بڕیارى له سه ر 

ده درێت«.
به اڵم كێش���ه ى ئه م كه یس���انه  ئه وه یه  
خاوه نه كانى كه  كچانن، ناتوانن س���كااڵ 
تۆم���ار بكه ن، چونكه  ب���ه  تۆماركردنى 
سكااڵ، كه یس���ه كه یان ئاشكرا ده بێت و 
ئه وكات روبه روى مه ترس���ی گه وره تر و 
ش���كاندنى ناوبانگى كه سیی و خێزانیی 

ده بنه وه .
چاالكوانێك ئاماژه  به وه ده كات، زۆربه ى 
ئه و كچانه ى توش���ى ئه م كێشانه  ده بن 

په نا نابه نه  ب���ه ر دادگا و پۆلیس، بۆیه  
زۆرب���ه ى كات بك���ه رى ئ���ه م تاوانانه  

روبه روى یاسا ناكرێنه وه .
ڤیان سابر، كه  چه ند ساڵیكه  له  بوارى 
ژن���ان دا كارده كات، بۆ )نه وژین( وتى: 
»چه ندین كچ په ن���اى بۆ ئێمه  هێناوه ، 
ته نانه ت له  یه ك هه فته دا س���ێ كه یسى 
له وش���ێوه یه مان هاته  به رده ست، به اڵم 
به  هۆى بونى مه ترس���ى له س���ه ر ژیانی 
كچه كان ب���ه  ناچارى كێش���ه كه یان به  
داخراوى و له ده ره وه ى دادگا چاره سه ر 
كراوه و زۆرجاریش تاوانباره كان رزگاریان 

بوه «.
وتیش���ی: »هه ربۆی���ه  كچ���ان ده بێت 
ت���ۆڕه   له گ���ه ڵ  مامه ڵه ك���ردن  ل���ه  
كۆمه اڵیه تییه كان دا وشیار بن، هه رگیز 
متمانه ى ته واو به  كه سانێك نه كه ن كه  
نایان ناس���ن، چونكه  بەوهۆیەوە رەنگە 
توشی کێشەبن و زۆرجار له و رێگه یه وه  
له خش���ته  ده برێن وه ك ئ���ه و كچانه ى 

دۆسیه كانیان له الی ئێمه یه «.

)413( ئافره ت 
لە )2016( دا 

مۆڵه تى شۆفێریان 
بەدەستهێناوە
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◘ نه وژین، په یام له تیف

ئه گه رچی ته مه نى 60 ساڵی 
تێپه ڕاندوه ، به اڵم ئێستاش هه مان 

دڵی كچێكى تازه پێگه یشتوى هه یه  بۆ 
خوێندن. ئه و هه مو رۆژ به  حه ماس و 

دڵگه رمییه كى زۆره وه ، پێداویستیه كانى 
قوتابخانه  هه ڵده گرێت و له پۆله كاندا 

ئاماده  ده بێت، بۆ ئه وه ى فێری 
خوێندنه وه و نوسین و ئه و بابه تانه  

بێت كه له  قوتابخانه دا ده خرێته  پێش 
خوێندكار.

ره سمیە میرزا، )63( ساڵ، ماوەی سێ 
س���اڵە لەبنکەی ماردینی ژنان له كه الر 
دەخوێنێ���ت، هاوس���ەرگیری ک���ردوەو 
خاوەنی منداڵە. دەڵێت: »پێشتر هیچم 
نەدەزانی، کاتێک رۆش���توم بۆشوێنێک 
چەندینج���ار رێگام لێ ونب���وە بەهۆی 
نەخوێندەواریەوە، بەاڵم ئێستا زۆرباشم 
و بڕۆم بۆ هەر شوێنێک کێشەم نیە«.

ئەگەر لە رابردودا ژمارەی قوتابخانەکان 
زۆر ک���ەم بێت و ئاس���تی رۆش���نبیری 
و  نەبێ���ت  وەکپێویس���ت  خێزان���ەکان 
رێگریان لەکچەکانیان کردبێت بخوێنن، 
بەاڵم ئێس���تا ئەوانەشی تەمەنیان هەیە 

دەستیان بەخوێندن کردوە.
قوتابخان���ه و  چەندی���ن  لەئێستاش���دا 
بەمەبەس���تی  خێرا  خوێندنی  بنک���ەی 
نەهێشتنی نەخوێندەواری و ته واوكردنى 
خوێندن بۆ ئ���ه و هاواڵتیانه ى ته مه نیان 
هه ڵكشاوه ، لەالیەن وەزارەتی پەروەردە 
لەهەمو کوردستان دانراوە، له نێویشیاندا 

گه رمیان.
بەش���ێک لەو ئافرەتانە ه���ەر لەرێگەی 
خوێندن���ی خێ���راوە توانیویانە چەندین 

قۆناغى خوێندن ببڕن.
رابیع���ە فەقێ مه حمود، )38( س���اڵ، 
گەالوێژی  لەقوتابخانەی  نۆی���ە  لەپۆلی 
بنەڕەتی ئێوارانی کچان، دەڵێت: »هەر 
لەرێگ���ەی خوێندنی خێ���راوە توانیومە 
بگەمە ئەم قۆناغە، دەمەوێت بەردەوامبم 

تا بڕوانامە بەدەست دەهێنم«.
وتیش���ی: »هی���وادارم ئ���ەم خوێندنی 
خێرایە ب���ەردەوام بێت، چونكه  بۆ ئەو 
ئافرەتان���ەی نەخوێندەوارن زۆرباش���ە، 
مامۆستاکانیش زۆرباش وبەڕێزن لەهەمو 

رویەکەو هاوکاریمان دەکەن«.
چەندی���ن  لەخێزانێک���دا  هەندێکج���ار 
کەسیان دەستیان بەخوێندن کردوە له  

ناوه نده كانى فێربونى خێرا.
)فەوزی���ە قادر(، )55( س���اڵ، لەگەڵ  
کچەکەی دەس���تیان بەخوێندن کردوە. 
ئەمساڵ یەکەم س���اڵیانە له قوتابخانه ، 
لەدەس���ت  رزگاربون  »ب���ۆ  دەڵێ���ت: 
بەخوێن���دن  نەخوێن���دەواری دەس���تم 

کردوە، بەردەوامدەبم تا فێربون.«
مامەڵه ک���ردن لەگ���ەڵ ئ���ەو ژنان���ەی 
تەمەنی���ان هەیە جیاوازە لەمامەڵه کردن 
لەگەڵ قوتابیەکی قوتابخانە، چ لە روی 
فێربونەوە بێت یان هەڵس���وکەوتکردن 

لەگەڵیاندا.
لەخوێندنی  مامۆستا  شوکریە محه مه د، 
خێرا له ك���ه الر، دەڵێ���ت: »دەبێت له  
مامەڵه کردن لەگەڵ ئەم کچ و ژنانە وەکو 
هاوڕێ بیت«. وتیش���ی: »ئەوکچانەی 
تەمەنیان گەورەیە، زۆر بەپەرۆش���ن بۆ 
خوێن���دن و فێربون، خوێن���دکار هەیە 
هەر لەرێگەی خوێندنی خێراوە ئێس���تا 

پەیمانگای تەواوکردوە«.
به پێ���ی ئ���ه و په ی���ڕه وه ى ب���ۆ كارى 
ناوه نده كان���ى خوێندنى خێ���را دانراوه ، 

◘ نه وژین، ئاشنا یوسف

ئه گه ر بۆ زۆرێك له و كه سانه ى 
كه به هۆی ره وشى جیاوازى ژیان 

و ئاسایشه وه  ئاواره ى سنوره كانى 
هه رێمى كوردستان بون، كێشه كان 
یه ك جۆر بن، ئه وا بۆ خوێندكارانى 

ئاواره ، كێشه كان چه ندین جۆر 
و ئاستن. ئه وان له الیه ك رو له  

ژینگه یه كى كۆمه اڵیه تی ده كه ن كه  
زۆرینه یان پێشتر تیایدا نه ژیاون، 

هه روه ك به زمانێكیش درێژه  به خوێندن 
ده ده ن، كه پێشتر پێی رانه هێنراون، 

ئەمەش روبەڕوی ئاستەنگ و تەنانەت 
بارێکی دەرونی خراپیشی کردون.

به شێك له و ئاواره  كوردانه ى له  سااڵنى 
راب���ردودا هاتونه ته وه  بۆ كوردس���تان، 
له ئێس���تاداو له ناوه نده كان���ى خوێندن، 
روب���ه روى ئاس���ته نگ و گرفتێكى زۆر 

ده بنه وه ، كه دیارترینیان گرفتى زمانه .
ئه وان ئه گه رچی ك���وردن و ده توانن به  
كوردی قس���ه  بكه ن، ب���ه اڵم به وهۆیه ى 
خوێندنیان ب���ه  زمان���ى عه ره بی بوه ، 
ك���ه  له گه ڵ خێزانه كانی���ان دا هاتونه ته  
هه رێمى كوردستان، روبه روى ئاسته نگ 

بونه ته وه .
پێش���تر  س���اڵ،   )18( )د.ك.ع(،  
دانیشتوى ش���ارى به غداد بوه  و ئێستا 
دانیشتوى قه زای كه الره . بۆ )نه وژین(
وت���ى: »یانزه  س���اڵه  هاتوینه ته  كه الر 

و له س���ه ره تاوه  توش���ى زۆر كێش���ه و 
ئاس���ته نگ ده بوین���ه وه  له خوێندن دا، 
چونكه  رانه هاتبوین ب���ه  زمانى كوردی 

بخوێنین«.
ئ���ه و ئاماژه ى به وه ش���كرد ك���ه  له گه ڵ 
ئه وه ش���دا به شی پێویس���ت هاوكاریی 
نه ك���راون بۆ فێربون���ى زمانى كوردى، 
به اڵم به پشتیوانى هاوڕێكانیان توانیویانه  

به سه ر ئه و كۆسپه دا زاڵ بن.
ئاس���یا فازڵ، )20( ساڵ، یه كێكى تره  
له و خوێندكارانه ى له  ناوچه كانى دیكه ى 
عێراقه وه  بۆ گه رمیان گه ڕاونه ته وه .  بۆ 
)نه وژین( وتى : »سێ ساڵه  هاتوینه ته وه  
كوردستان و ئێستا پۆلی دوانزه م له به ر 
ئه وه ى به عه ره بی خوێندومه ، كێش���ه ى 

ئه و ژنانه ى ته مه ن نابێته  رێگر له به رده م خوێندن و فێربونیان دا
ژماره یه كى زۆر له  كچان و ژنانى به ته مه نى گه رمیان ده گه ڕێنه وه  بۆ ته واوكردنى خوێندن

به زمانى خۆیان ناتوانن بخوێنن!
فێرخوازە ئاوارەکان له  قوتابخانه دا روبه روى ئاسته نگ ده بنه وه 

هەر ئافرەتێ���ک تەمەن���ی لە 20 س���اڵ 
بەره وسەرەوە بێت، وه رده گیرێت. 

بنکەی  بەڕێوب���ەری  محه مه د،  جاس���م 
ماردین���ی ژن���ان ب���ۆ خوێندن���ى خێرا 
له گه رمیان، بۆ )نه وژین( ئه وه ى خسته  
رو ك���ه  ئافرەتی تەمەن گەورە زۆرن کە 
الیان دەخوێنن و به په رۆشه وه  ئاماده ن 
بۆ فێربونى خوێن���دن و خوێنده واریی. 
وتیش���ی: »هەندێک ئافرەت نەخۆشی 
وگرێ���ی دەرونیان هەب���وە، بەاڵم دوای 
هاتنیان بۆ ئێرە بەتەواوی چاکبونەتەوەو 

ته نانه ت هاوسەرگیریشیان کردوە«.
به ڕێوه به رى  یاریده ده رى  الیخۆش���یه وه  
گش���تى په روه رده ى گه رمی���ان، ئاماژه  

ب���ه وه ده كات كه  خوێندن���ى خێرا له الی 
ئه وان بۆ هه ر ره گه زێك، جیاكراوه ته وه  
بۆ دو ئاس���ت، واتا ئه وانه ى ته مه نیان 
له خواروى 24 س���اڵ بێ���ت، ده خرێنه  
قوتابخانه كان و ئه وانه شى سه روتر بێت 

ده خرێنه  بنكه كان.
عه دن���ان گەرمک���ی، ب���ۆ )نه وژی���ن( 
رونیك���رده وه : »له  س���نورى گه رمیان 
نزیك���ه ى )15( قوتابخان���ه و بنك���ه ى 
خوێندن���ى خێرا بۆ هه ردو ره گه ز هه یه ، 
ك���ه  ئه وانی���ش به پێ���ی سیس���ته مێك 
فێرخواز وه رده گرن، به شێوه یه ك هه مو 
كه سێك چ نێر چ مێ، به گوێره ى ته مه ن 
و ئاس���تى خوێنده واریه كه ى، ده خرێنه  

قۆناغ و بنكه و قوتابخانه كانه وه .«
زۆرج���ار ئەو ئافرەتان���ەی تەمەنێکیان 
هەیەو دەس���ت بەخوێن���دن دەکەنەوە، 
روب���ەڕوی تان���ەو تەش���ەری کۆمەڵگا 

دەبنەوە. 
وەک )رابیعە( دەڵێ���ت: »زۆرجار پێم 
دەڵێن تۆ بۆچی دەخوێنیت؟ دەتەوێت 
ببیتە دکتۆر یان مامۆس���تا؟ بەاڵم من 
بەهیچ جۆرێک گوێ بەو قس���انە نادەم 
و بەردەوامدەبم لەخوێندن چونکە ئەمە 

ئاواتی منە«.
)ره س���میه (ش، به  پێداگیرییه وه  وتى: 
»دەمەوێت تا توانام مابێت لەخوێندن 

بەردەوامبم.«

خوێندن و تێنه گه یش���تنم بۆ دروس���ت 
بوه .«

ئاماژه ى به وه ش���كرد: »به  هۆى ئه وه ى 
هی���چ هاوكارى نه ك���راوم زمانى كوردى 
بگه رێمه وه  جێگه ى  فێربم حه زده ك���ه م 

خۆم.«
ئ���ه و بێزاریه ى كه  )ئاس���یا( توش���ی 
بوه ، ب���ه راى توێژه رێكى كۆمه اڵیه تیی، 
حاڵه تێك���ى چاوه ڕوانك���راوه ، چونك���ه  
كاتێك م���رۆڤ له  جێگه یه كدا به ش���ى 
پێویست ناچێته  پێشه وه ، بۆیه  روبه روى 

گرفتى ده رونى و بێزار بون ده بێت.
س���ادق محه مه د، توێژه رى كۆمه اڵیه تى، 
ب���ه  )نه وژین(ى وت: »گواس���تنه وه ى 
خوێن���دكار  لەخوێندن���ى عەرەبی���ەوە 
ب���ۆ خوێندن���ى ک���وردی ئاس���ان نیەو 

كاریگه رییه كى زۆر دەکاتە سه ریان.«
رونیش���یده كاته وه  : »ئەو کەس���انەی 
عەرەبیان خوێن���دوە مەگەر زۆر زیرەک 
بن بتوانن دەرچن، ئه گه ر ده ریش نه چن 
ئه وا كاریگه رى نه رێنى ده كاته  سه ریان 
و له وانه یه  تواناى خوێندیان نه مێنێ.«

توێژه ره  كۆمه اڵیه تییه ، به پێویستی زانی 
كه  ده رفه تى فێربونى زمان و راهێنانى 

ئه و قوتابی و خوێندكارانه  زیاتر بكرێن، 
بۆ ئه وه ى له الیه ك له  خوێندن دانه بڕێن 
و له الیه كى دیكه ش���ه وه  توشى گرێ و 

گرفتى ده رونى و بێزاریش نه بن.
پ���ه روه رده   ئه وه یه ،  پرس���یار  ب���ه اڵم 
له مب���اره وه  چی بۆ ئ���ه و خوێندكارانه  

كردوه ؟
به وته ى )م.دارا ئه حمه د(، به ڕێوه به رى 
گه رمی���ان،  پ���ه روه رده ى  گش���تى 
ئه و  به رچ���اوى  هاوكاریه ك���ى  ئ���ه وان 
ناوه ڕاست  كه له   كردوه   خوێندكارانه یان 

و خواره وه ى عێراق هاتونه ته وه .
باس���یله وه كرد كه  ئ���ه وان قوتابخانه ى 
تایبه تیان ب���ۆ ئه وان���ه  كردوه ته وه  كه  
ئه وه ى  ب���ۆ  عه ره بیی���ه ،  خوێندنی���ان 
دانه بڕێ���ن، هه روه ك ه���اوكاری ئه وانى 
كه به ك���وردی  ك���ردوه   دیكه ش���یان 

ده خوێنن.
له باره ى ئ���ه و داوایانه ى كه  ده كرێن بۆ 
به خشینی خوێندكارانه ى كه له  ناوه ڕاست 
و خواروى عێراق گه ڕاونه ته وه ، )م.دارا( 
ئاماژه ى به وه كرد كه  به خشین ناتوانرێت 
ئه نج���ام بدرێت، به اڵم ئاس���انكاریی و 

هاوكاریی به رچاویان كراوه .

هیچ هاوكارى 
نه كراوم زمانى 
كوردى فێربم

گواستنه وه ى 
خوێندن لە 

عەرەبیەوە بۆ 
کوردی ئاسان 

نیە
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

ئه گه رچی داواو خواست له سه ر 
دروستكردنى ته نورى قوڕ »گڵ« 

وه كو پێشتر نییه ، به اڵم زۆرن ئه و 
خێزانانه ى هه تا ئێستاش نانى ئه م 

ته نورانه  به  نانى ئاماده كراوی بازاڕ و 
ماركێته كان ناگۆڕنه وه ، له به رامبه ریشدا 

زۆرن ئه و ژنانه ى كه  دروستكردنى 
ته نورى قوڕ، بوه ته  پیشه و سه رچاوه ى 

بژێوییان.

له ئێستادا ژماره یه كى به رچاوى ژنان له  
گه رمیان، به كارى دروستكردنى ته نورى 
گڵینه وه  سه رقاڵن، ئه وان له و رێگه یه وه  
بژێوی خۆیان و خێزانه كه ش���یان دابین 

ده كه ن.
فاتمە عه زیز، )55( س���اڵ، یه كێكه  له و 
ژنانه ى كه له ناحی���ه ى رزگاریی له بوارى 

دروستكردنى ته نور دا كار ده كات.
ئ���ه و بۆ )نەوژی���ن( وت���ى: »من هەر 
لەتەمەنی گەنجێتی���ەوە خەریکی کاری 
دروس���تکردنی تەنوری قوڕی���ن و ئەو 
داواکارییان���ە بوم ک���ە خەڵکی دەیان 

کرد.«
وتیش���ی: »بژێ���وی ژیان و س���ەختی 
بکەم،  ئ���ەوکارە  وایکردوە  گوزەرانمان 
نەخۆش���بوەو  هاوژینەک���ەم  چونک���ە 
پەنام  بۆی���ە  بەپارەبوە،  پێویس���تمان 

بردۆتە بەر ئەو کارە«.
ئه و باسیله وه شكرد كه  له ماوه ى ئه م چه ند 
ساڵه ى كاركردنى دا، ئه زمونێكى باشی 
له  دروستكردنى ته نور دا ده ستكه وتوه و 

به مه به س���تى كڕینی  له زۆر ش���وێنه وه  
ته نوره كانی سه ردانى ده كه ن.

ئه گه رچ���ی ل���ه  كۆمه ڵگاى ك���وردی دا 
ژنان كه مت���ر كار ده كه ن، به اڵم هه ر له  
كۆنه وه  هه ندێك پیشه  هه بون كه  زیاتر 
له  پیاوان، ژنان تیایدا كارامه و شاره زاتر 
بون، ره نگه  دیارترینیان دروس���تكردنى 

ته نور بێت.
ئه م پیشه یه ش به وه  ناسراوه  كه له یه ك 
كاتدا پێویستی به  هێز و تواناو ته ركیز 
هه یه ، چونكه  كارامه یی پیش���ه كه  وه ك 
ئه و ژنانه  باسیی ده كه ن، له دیاریكردنى 
جۆری گڵ و ش���ێوازی گرتنه وه ى قوڕی 
ته نوره كه و پاش���ان بونیاتنانى بناغه ى 
ته نور و ده ركردنى ئه و ش���كڵ و شێوه  
گۆزه یی و بازنه یه ى كه له ته نوردا هه یه ، 
ده رده كه وێت، كه  ئه مه ش كارێكه  به هه مو 

كه س ناكرێت، ته نانه ت  پیاوانیش .
تائێستاش به ش���ێكى زۆری خێزانه كان 
گه ڕه ك���ه   و  ل���ه الدێ  به تایبه ت���ى 
هه ژارنشینه كان پش���ت به  ته نورى قوڕ 
ده به س���تن، ئه مه ش واده كات به رده وام 
داواكاری له س���ه ر ئه م به رهه مه  هه بێت، 
هه ربۆیه  ژنانێك دروستكردنى ته نوریان 
وه كو پیشه یه ك لێكردوه ، كه له رێگه یه وه  

بژێوییان په یدا ده كه ن.
خەدیج���ە عه ل���ی، )50( س���اڵ، ب���ۆ 
)نه وژین( وتی: »بژێوی ژیانمان لەسەر 
دروس���تکردن و فرۆش���تنی ئەم تەنورە 
قوڕانەیە، هه رچه نده  ژیانمان س���ه خته و 
خۆیش���م باری تەندروستیم جێگیر نیە، 

بەاڵم ناچارم ئەم کارە بکەم«.
هەرچەنده   لەوەش���کرد  باسی  خەدیجە 

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

دایكى مه روا، هاوشێوه ى ئه و 
ئافره تانه ى رچه  شكێنییان كردوه  بۆ 

دابینكردنى بژێوى ژیانیان، شانبه شانى 
هاوسه ره كه ى بۆ ماوه ى بیست ساڵه  

خه ریكى كاركردنه ، چه ندین جۆر كارى 
ئه نجام داوه  له وانه : ته كاندنى فستق 

و بژاره كردنى سه وزه و كارى ئارایشگاو 
دروستكردنى نان بۆ مااڵن و له  

ئێستاشدا دوكانى كه مالیاتى هه یه .

ره نگه  ئه و ناخۆش���ی و كاره س���اتانه ى 
به س���ه ر دایك���ی م���ه روا داهاتبێ���ت، 
ئاس���ان  زۆربه مان  ب���ۆ  به رگه گرتن���ى 
نه بێت. ئ���ه و له یه ك كات دا ئاواره یی و 
له ده س���تدانى رۆڵه و كه سوكار و ئازارى 
نه بون���ى چه ش���توه ، به اڵم س���ه رباری 
ئه مانه ش، وه كو ژنێكى به توانا له س���ه ر 

پێی خۆی وه ستاوه ته وه . 
ئه و رۆژانه  له  دوكانه كه یدا كارده كات و 
به  داهاته كه شى، خێزانه كه ى ده ژێنێت.

ئه و كه  خه ڵكى ناوچه ى سه عدیه یه و له  
دواى س���اڵى )1997( وه  دێته  شارى 
ك���ه الر و له  یه كێك ل���ه  گه ره كه  هه ژار 

نشینه كانى شار دانیشته جێ ده بێت .
دایك���ى م���ه روا، ك���ه  ئێس���تا ته مه نى 
)51( س���اڵه و له  ته مه نى یه ك ساڵیدا 
دای���ك و باوكى له ده س���ت ده دات، كه  
باوكى به هۆى كێش���ه ى كۆمه اڵیه تیه وه  
ده كوژرێت و دایكیش���ى له  دواى مردنى 
هاوس���ه ره كه ى توش���ى س���ه كته ى دڵ 
ده بێت و بۆ هه میش���ه  ماڵئاواى له  سێ 
جگه ر گۆش���ه كه ى ده كات كه  دو كوڕو 
كچێكى تاقانه ی���ه ، وه ك خۆى ده یڵێت 
ته نانه ت له  وێنه شدا ئه وانى نه بینیوه  و 

شێوه ى روخسارییان نازانێت.
ئه و كه فرمێسك له  چاوه كانیدا قه تیس 
مابون و به و زمانه  كوردییه  پچڕپچڕه وه  
باس له  نه هامه تیه كانى دواى له  ده ست 
دانى دایك و باوكی  ده كات، وتى: »دو 

ئهوژنانهىبژێویخێزانەکانیانلهقوڕپهیدادهكهن

خەڵک زیاتر تەنوری غازی بەکاردەهێن، 
بەاڵم داواکاری لەس���ەر تەنوری قوڕیش 
تاڕادەیەک باشە، بەتایبەت لەسەرەتای 
دروس���تبونی قەیرانى داراییەوە. وتى: 
»له گه ڵ دروستبونى قه یران دا داواكاری 
خه ڵكیش له س���ه ر ئه م ته نورانه ى ئێمه  
زیات���ر بوه و له چ���او جاراندا فرۆش���ى 

زۆرتره«.
ئ���ه و ژنانه  ئه گه رچی كارێكى س���ه خت 
ده كه ن كه له روى جه سته ییه وه  پێویستی 
به توانایه ك���ى زۆر هه ی���ه ، س���ه رباری 
ئه وه شى كه  زۆر ماندو ده بن بۆ ئه وه ى 

به رهه مه كانی���ان به  باش���یی ده ربچێت، 
له گه ڵ ئه وه ش���دا دڵخۆش و شادومانن 
ب���ه وه ى ده توان���ن كارێ���ك بك���ه ن كه  

له رێگه یه وه  به سه ربه رزانه  ده ژین.
پ���اش  به وه ك���رد،  ئام���اژه ى  فاتم���ه  
توانیویه تى  مێرده كه ى،  نه خۆشكه وتنى 
له رێگه ى ئه م ئیش���ه وه  بژێویی خۆیان 
دابین بكات و ناچار به  كۆمه كى خه ڵكى 

نه بن.
وتیش���ی: »ئەگەرچی ئیشەکەمان زۆر 
نیەو داهاتیش���مان هەر زۆر نیە، بەاڵم 
هەر دڵخۆش���م کە توانیومە لە رێگەی 

ئەم کارەوە بژێوی ژیانمان پەیدا بکەم و 
موحتاجی دەستی کەس نەبین«. 

ئامین���ە محه مه د، كه یه كێك���ى تره  له و 
ژنان���ه ى كار ل���ه م پیش���ه یه دا ده كات، 
ئام���اژه ى به وه ك���رد كه  پ���اش ئه وه ى 
هاوژینه ك���ه ى مرد، ئه ركی به خێوكردنى 

خێزانه كه ى كه وته  ئه ستۆی ئه و.
وتیشی: » ئێستا ئەرکی بەخێوکردنی 
مناڵەکان���م لەس���ەرە، بۆیە ئ���ەم کارە 
لەهەموکارێك باش���ترە بۆم���ن تاوەکو 
بژێ���وی بۆ خ���ۆم و مناڵەکان���م دابین 

بکەم«.

)هه تیویی، ئاواره یی و نه خۆشی درێژخایه ن( چۆکیان پێدانەداوە

چیرۆكىژنهفرۆشیارێكىكهالر

براكه م له  ژێرده س���تى مامم به خێوكران 
و منی���ش له الى خزمێك���ى دورى باوكم 
په روه رده ك���راوم، له ئیس���تادا ه���ه ردو 
براكه م هاوس���ه رگیرییان كردوه و دور له  
من ژیانى خۆی���ان ده گوزه رێنن، منیش 
له ته مه نى )16( س���اڵیدا هاوسه رگیریم 
ئه نج���ام دا، كه ئ���ه وكات خوێن���دكارى 
چواره مى ئاماده ى ب���وم، به اڵم به هۆى 
سه ختى ژیان و ماڵ و منداڵه وه  ده ست 

به ردارى خۆێندنه كه م بوم.«
دایكى مه روا، كه  ئاس���ه وارى خه مێكى 
ق���وڵ نێوچاوانى ته نیب���و، جاروبار بۆ 
ش���اردنه وه ى فرمێس���كه كانى خۆى به  
رێكخستنى شتومه كى ناو دوكانه كه یه وه  
س���ه رقاڵ ده كردو درێژه ى به  قسه كانى 
دا: »ناله ب���ارى ژی���ان و گوزه رانم���ان 
ناچ���ارى جێهێش���تنى زێ���دى خۆمانى 

كردین و رومان له شارى كه الر كرد.«
وتیش���ى: »خاوه نى شه ش منداڵ بوم، 
س���ێ كوڕ و س���ێ ك���چ ، ب���ه اڵم كچه  
گه وره ك���ه م ب���ه  دوگیان���ى و به  هۆى 
نه خۆش���ى خوێنه وه  گیانى له ده س���تدا 
و كچێكى ته مه ن )10( س���اڵى له دواى 
خۆى به جێهێش���ت، ئ���ه و كچه ش دواى 
له   ته قینه وه یه كه وه   به ه���ۆى  ماوه یه ك 

سه عدییه  گیانى له ده ست دا«.
دایك���ى م���ه روا، دوان ل���ه  منداڵه كانى 
ژیانى هاوبه ش���یان پێك هێناوه ، به اڵم 

هاوسه رى كوڕه كه ى )بوكه كه ى( به هۆى 
ته قین���ه وه ى ته باخ���ى غ���ازه وه  گیان 
له ده س���ت ده دات و )2( جگه ر گۆشه ى 

له  دواى خۆى به جێدێڵێت.
وتیش���ى: »به هۆى ئه وه ى كه  خۆم به  
هه تیویى و دور له ن���ازى دایك و باوك 
گه وره  بوم، ئێس���تا ئ���ه و دو منداڵه م 
هێناوه ت���ه وه  الى خۆم و هاوش���ێوه ى 
منداڵه كانى خۆم سۆز و خۆشه ویستیم 
پێداون، چونكه  ژیانى منداڵى و رابردوى 

خۆم له واندا ده بینمه وه «.
دایك���ى م���ه روا، باس���ى له وه ش���كرد: 
له ئێس���تادا بارى ئابوریمان باش���تره و 
له و دوكانه ى كه  بۆ ماوه ى )3( س���اڵه  
كارى تێدا ده كه م، به و داهاته ى ده ستم 
ده كه وێت به ش���ێكى ده كه م به  خه رجى 
ئ���ه و دو منداڵه ى كه ل���ه  دواى مردنى 
بوكه كه م به جێم���اون و خۆم به خێویان 
ده كه م، به ش���ه كه ى دیكه شى ده ده م به  
كڕینى حه پ و ده رمان بۆ نه خۆشى دڵ 
و ش���ه كره  و زه خت كه به هۆى خه مه وه  

دوچارى هاتوم.
وتیش���ى: »له گه ڵ ئه وه ش���دا ده ستى 
هاوكارى بۆ چه ندی���ن منداڵ و خێزانى 
كه م ده رام���ه ت درێژده كه م چ له ڕێگه ى 
مادیی���ه وه  بێت یاخ���ود به دابین كردنى 
دوكانه ك���ه م  ل���ه   پێداویس���تیه كانیان 

هاوكارییان ده كه م«.

 به هۆى سه ختى 
ژیانه وه  ده ست 

به ردارى 
خۆێندنه كه م بوم

ماوەی سێ 
ساڵە فرۆشگام 
داناوەو ژیانی 
پێ بەڕێدەکەم

فۆتۆ: کەرکوک ناو ژنێک لە کاتی دروستکردنی تەنور دا                                          
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◘ نه وژین، شۆخان حه مه ساڵه ح

ئه ى سه له  سه له  چه نێ سه الرى
ده ڵێی ئاسكه كه ى ده شتى كه الری

ئه ى سه له  سه له  عه مره كه م سه له 
ده ڵێی ئاسكه كه ى ده شتى شاكه له 

)س���ه لمه (، ناوێك���ه  ئاش���نا به گوێى 
نه وه ى نوێ و رابردو له  نێو ئه م شارو 
مه مله كه ت���ى ماریفه ته ى گه رمیان. ئه و 
ژنێك���ه  به وێنه ى ش���ێرێك ل���ه  مێژوى 
س���ه رده م و ده وره ى خۆی���دا ب���ه ده م 
رۆژى ته مه نه وه  خۆى نویس���یوه ته وه و 
له  ئاراس���ته كانى ژیاندا ئه س���پى خۆى 
تاوداوه . له مێژویه كدا كه  زۆرینه ى ناوه  
دیاره كان���ى پیاون، ئ���ه م وه كو ژنێكى 

دیار و سه الر، جێی گرتوه .
ب���ۆ گه رمیانی���ه كان، گۆرانى )س���ه له  
ك���ه الری( ك���ه  هه ندێك به  )س���ه لمه  
گۆرانیه كى  كردوه ،  گۆیان  كه الری(یش 
بیس���تراوه و دڵخ���وازه ، ب���ه اڵم ره نگه  
زۆربه م���ان نه زانین كه  ئ���ه م ناوه ، له و 
ناوانه  نیه  كه  شاعیران و هونه رمه ندان 
له  خه یاڵی خۆیانه وه  دروستیان كردوه ، 
به ڵكو سه له ، ژنێكى ناسراوى گه رمیان 

و به دیارییكراوى كه الر بوه .
ب���ۆ ناس���اندنى چیرۆك���ى ژیانى ئه م 
ده رخس���تنى  و  ك���ورده   خانم���ه ى 
ورده كاریه كانى، )نه وژین(  له سه ر زارى 
)عه دنان محه مه د قاره مان(ى كوڕیه وه ، 

كورته یه ك له  ژیانى ده خاته ڕو.
ته واوه تى )سه لمه   ناوى  سه له كه الری، 
عه بدولكه ری���م محه مه دنورى(ی���ه ،  له  
هۆزى جافه ، باوكى له تیره ى باش���كى 
و دایكى له تیره ى ئێس���وجانیه . ساڵى 
1937 ل���ه  دێى كه الر)گه ڕه كى كه الرى 

كۆنى ئیستا( له دایكبوه ، تاقانه ى دایك 
و باوكى بوه  خوش���ك و براى نه بوه . 
ئ���ه م خانمه ، خاوه نى بااڵیه كى به رزو 
روخسارێكى جوان و دیمه نێكى شۆخ 
و شه نگ بوه . پۆشاكى هه میشه یى 
هۆزه كه ى  ره س���ه نى  كوردى  جلى 
پۆش���یوه  كه  له چ���ك وكراس و 
ك���ه واو كاڵو مێ���زه  و لوته وانه  
به شێوه یه كى لێزانانه  به ستونى 
و به كارى هێناون كه  بوه ته  
سه رنجراكێش���انى  ه���ۆى 
خه ڵكى به گشتى، ته نانه ت 

ژن���ان داوایان ك���ردوه  ئه و 
له خۆگۆڕی���ن  ش���ێوازه یان 

و  بۆن  هه روه ه���ا  فێرب���كات. 
به رامه ى ئه و كاتى بۆ بۆنخۆشى 
به كارهێناوه .  ب���وه ،  كه  مێخه ك 
گێڕان���ه وه كان  به پێى  ه���ه روه ك 
یه كه م كچى كه الر بوه  ئارایش���ت 

)میكیاج(ى به كارهێنابێت.
له روى شێوازى قسه وگفتوگۆوه ، 
ئافره تێكى له س���ه ر خ���ۆو بزه  
له سه ر لێو بوه ، درۆ و دوزمانى 
وماس���تاوچێتى ال حه رام بوه،  
كۆمه اڵیه تیه كاندا  له په یوه ندیه  
هه بوه ،  فراوانى  په یوه ندیه كى 
ح���ه زى له می���وان ك���ردوه  و 
پێشوازى  خۆشه وه   به رویه كى 

لێكردون و به ڕێى كردون.
ئ���ه م خانمه  خزم دۆس���ت و 
دراوسێكانى  خۆشه ویس���تى 
بوه ، هه روه ها په یوه ندیه كى 
به گزاده كاندا  له گه ڵ  باشى 
هه ب���وه ، خۆشه ویس���تى و 
رێ���زى الى )فه ت���اح به گ 
و حس���ێن ب���ه گ(ى جاف 
هه ب���وه و خوش���ك و براى 

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

دایكى توند منداڵه كه ى له  ئامێز 
گرتبو، ناو به ناو ماچێكى ده كرد و 

ده ستى به سه ریدا ده هێنا، وه كو ئه وه ى 
هه رگیز چاوه روانى ئه وه ى نه كردبێت 

كه  دواى له یه كتر دابڕانیان جارێكى تر 
بیبینێته وه .

كاتێك زین���ه  ته مه نى حه وت مانگ بو، 
شه ڕى داعش )مونیفه  زه حوى( دایكى 
لێ داب���ڕى و كاتێك یه كتریان بینیه وه ، 
زینه  ته مه نى گه یشتبوه  سێ ساڵ، بۆیه  

دایكى نه ده ناسیه وه .
له ماوه ى دو س���اڵى راب���ردودا مونیفه  
زه حوى و هاوس���ه ره كه ى له  گۆڕه پانى 
ش���ه ڕى نێوان داعش و سوپاى عێراق 
له موسڵ گیریان خواردبو، به اڵم زینه ى 
كچ���ى له گه ڵ خوش���ك و براكانى تریدا 
خۆیان گه یاندبوه  ناوچ���ه  ئارامه كان و 
دواجار ل���ه  كامپى تازه دێ���ى گه رمیان 

گیرسانه وه .
له ماوه ى ئه و دو س���اڵه دا كه  مونیفه  و 
هاوس���ه ره كه ى له موسڵ و منداڵه كانیان 
ل���ه  كوردس���تان ب���ون هه مو ج���ۆره  
په یوه ندی���ه ك له نێوانیاندا پچڕا بوه ، تا 
دواجار هه فته ى رابردو مونیفه  ش���وێنى 
منداڵه كانى زانی���وه  و له كامپى تازه دێ 

به یه كترى شاد بونه ته وه .
ش���اد بونه وه ى منداڵه كان به  مونیفه ى 
دایكیان جیاوازتر بو، له  شاد بونه وه ى 
زینه  پێى، ب���ه و پێیه ى زینه  پێش���تر 
مونیف���ه ى دایك���ى نه بینی���وه  و هودا 

ره مه زانى خوشكى به دایكى زانیوه .
مونیفه  زه حوى له كامپى تازه دێ زینه ى 
كچ���ى له  ئامێز گرتبو، بۆ نه وژین دوا و 
وتى: »تا ئێس���تاش زینه  نازانێت ئه و 
دایكیه تى، چونكه  كاتێك ساوا بوه  شه ڕ 

لێى دابڕیوه .«

مونیفه  زه ح���وى، رونیكرده وه  له ماوه ى 
دو ساڵى رابردودا كاتێك له موسڵ و دور 
له  منداڵه كانى ژیانى گوزه راندوه ، هه مو 
جۆره  ناخۆش���یه كى بینیوه  و هه میشه  
دڵى الیانب���وه ، چونك���ه  نه یزانیوه  كه  
چیان به س���ه ر هاتوه و ش���ه ڕ له یه كترى 

دابڕیبون.
مونیفه ، وتى: »كاتێك ش���ه ڕ گه رم بو، 
له منداڵه كانم دابڕام، زینه ش الى خوشكه  
گه وره كه ى بو، رۆیشتبون به ره و هه رێم 
و له ته مه ن���ى 7 مانگیه وه  ئه و به خێوى 

كرد.«
هه فته ى رابردو دواى زیاتر له  دو ساڵ، 
مونیفه  توانى خۆى له گۆره پانى ش���ه ڕ 
دور بخات���ه وه  و خۆى بگه یه نێته  كامپى 
تازه دێ و به  منداڵه كانى ش���اد بێته وه ، 
ك���ه  له گه ڵ گه یش���تنیدا یه ك���ه م كارى 

له ئامێز گرتنى زینه  بو.
مونیفه  وتى: »ئێستاش زینه  وا ده زانێت 

خوشكه كه ى دایكیه تى نه ك من.«
هودا ره مه زان، خوش���كى زینه ، ته مه نى 
نزیكه ى 30 س���اڵه  و ژیانى هاوس���ه رى 
پێكه وه  ناوه  و كوڕێكى هاوته مه نى زینه ى 
هه یه ، له ماوه ى دو ساڵى رابردودا زینه  

و كوڕه كه ى پێكه وه  به خێو كردوه .
هودا باس���یله وه كرد به شێوه یه ك زینه ى 
به خێو ك���ردوه  كه  هی���چ جیاوازیه كى 
له گ���ه ڵ منداڵه ك���ه ى خۆی���دا له نێوان 
نه كردوه ، وت���ى: »زینه  ئه وه نده  گوێى 
لێبو كوڕه كه م به دای���ه  بانگى ده كردم، 
بۆی���ه  ئه ویش له وه وه  فێ���ر بو، هه ر به  

دایه  بانگم ده كات.«
به پێى وت���ه ى هودا، پێش گه یش���تنى 
دایكى ب���ۆ الیان به ته له فۆن قس���ه یان 
له گ���ه ڵ كردوه  ، له و كات���ه دا به زینه ى 
وت���وه : »كه ئه و خوش���كى گه وره یه تى 
نه ك دایكى، ئیش���ه اڵ دایك���ى دێت بۆ 

الى.«
هودا درێژه ى به قس���ه كانى دا، ئاماژه ى 
دایكى  له هه فته یه كه دا  »زیاتر  به وه كرد 

سهلهكهالرى...
شیریشن.

ئ���ه م خانم���ه ، چ���االك و ئازاب���وه و 
له نیش���تمان په روه ریش���دا جێده ستى 
له خزمه تكردنى  به تایب���ه ت  دیارب���وه  
پێش���مه رگه ، به ش���ێوه یه ك له ساڵى 
1964 تا به یاننامه ى یازده ى ئازارى 
1970 ، ماڵى وه ك النكه و په ناگه ى 
ئارامى تێكۆشه ران بوه . له  ساڵى 
1967  میوان���دارى له  )جه الل 
تاڵه بانی( ك���ردوه  كه  ئه وكات 
باڵێك���ى  س���ه ركردایه تى 
نێ���و پارت���ى دیموكرات���ی 
ئه ویش  ده كرد،  كوردستانى 

رێزى لێناوه .
له س���اڵى  كه الریی،  س���ه لمه  
له گه ڵ  هاوس���ه رگیرى   1953
)محه مه د قاره مانى زه نگه نه دا( 
کردوە كه  خاوه نى س���ێ كوڕ و 
ش���ه ش كچ���ه . وه ك كوڕه كه ى 
كۆچی  پێ���ش  ده یگێڕێت���ه وه ، 
دوای���ی، وه س���ێتى بۆكردون و 
پێى وتون: »خاكتان نه فرۆشن 
بۆ سه رتان، س���ه رتان بفرۆشن 

بۆخاكتان«.
و جوانى  قه ش���ه نگى  ناوبانگى 
ئه م ئافره ته  به ش���ێوه یه ك بوه  
كه  له  هونه رى كوردیشدا ره نگى 
داوه ته وه ، دیارترینیش���یان ئه و 
گۆرانیه  بو كه  )حه مه حس���ێن 

كێمنه یی( وتویه تى.
حه مه حس���ێن،  گۆرانیه ك���ه ى 
ش���یعرێكى  به یته   له وه اڵم���ى 
)داود ب���ه گ( دا ب���وه ، ك���ه  
)داود به گ( به یته  شیعره كه ى 
ب���ۆ كچێكى دیك���ه  وتوه  كه  
هه ر ن���اوى )س���ه لمه ( بوه ، 
)سه له   بۆ  )حه مه حسێن(یش 

كه الری( وتوه .
داود به گ، ده ڵێت: 

»سه له  هۆ سه له  تۆ چه ند به نازى ... 
ده ڵێى ئاسكه كه ى ده شتى پێبازى«

له وه اڵم���دا، حه مه  حس���ێن كێمنه یی، 
ده ڵێت: 

»سه له هۆ سه له  تۆچه ن سه الرى ... 
ده ڵێى ئاسكه كه ى ده شتى كه الرى ... 
سه له هۆ سه له  تۆ چه ن كه ڵ ملى... 
ده ڵێى ئاسكه كه ى ده شتى شاكه لى«

 ئه م گۆرانیه  تائێستاش له نێو هونه رى 
كوردی���دا ب���ه  زیندوی���ی ماوه ت���ه وه و 
هه رج���اره و له الی���ه ن هونه رمه ندێكه وه  

نوێده كرێته وه .
دوای���ن هونه رمه ند كه  ئ���ه م گۆرانیه ى 
وتوه ته وه ، )عوسمان میروه یس(ه ، كه  
هێن���ده ى تر ناس���راویی و بره وى داوه  

به م گۆرانیه .
میروه یس(،  )عوس���مان  هونه رمه ن���د 
له ب���اره ى ئه م گۆرانیه وه ، بۆ )نه وژین( 
وتى: » گۆرانى )سه لمه ( وه كو یه كێك 
له  س���یما دیاره كان���ى گۆرانى ناوچه ى 
گه رمیان و كه الر به تایبه تى ده ركه وتوه و 
ناوى په یدا كردوه ، بۆیه  منیش ویستم 
جارێكى دیكه  ئه م ئاوازه  ره س���ه نه  به  
گوێ���ی نه وه ى ن���وێ و هه روه ها وه بیر 
نه وه ى كۆنیش بێنم���ه وه ، بۆیه  له گه ڵ 
ئازیزانى گروپی موزیكی لوڕ هه ستاین 

به  تۆماركردنى.«
وتیشی: خۆشحاڵم كه  ده بینم گۆرانیه كه  
كاردانه وه و ده نگدانه وه ى باش و ئیجابی 
له ن���او هاواڵتی���ان دا لێكه وتۆت���ه وه و 
جارێكى دیكه  ئاوازه كه  كه وتوه ته  سه ر 

زار.
ئ���ه م ئافره ته  گه رمیانی���ه ، له به روارى 
2007/1/24 ماڵئاوایى هه میش���ه یى له  

ژیان و نیشتمانه كه ى كردوه .

شادبونهوهىدایكێكبهكۆرپهكهىپاشدوساڵونیو

نه ده چوه   زینه   له گه ڵیاندایه ، س���ه ره تا 
الى و لێى نزی���ك نه ده بویه وه ، چونکە 
نەیدەناس���یەوەو نەیدەزان���ی دایکێتی، 
بەڵکو پێی وابو کە من دایکی ئەوم«.

وتیشی: »بەو هۆیەی هەر لەگەڵ کوڕە 
بچوکەکەم گ���ەورەم کردون و وەک ئەو 
نازم پێداوە، بۆیە هەستی بە بێکەسیی 

نەکردوە و واینەزانیوە کە دایکی لەالی 
نیە«.

وه ك���و ئ���ه و ده ڵێ���ت: »ئێس���تا زینه 
تاڕادەی���ەک بە دایکی خ���ۆی راهاتوەو 
وردە وردە هۆگری بوەو لەگەڵی دەبێت، 
بەڵکو ئەگەر دایکم بڕوات بۆ ش���وێنێک 
یان س���ەردانی درواس���ێیەک بکات ئەو 

بەدوایدا دەگری و داوای دەکات«.
هودا ئاماژەی بەوەشکرد کە لەسەرەتای 
هاتن���ەوەی دایکی���ەوە زینە نەک لەالی 
نەدەخ���ەوت، بەڵکو کەمی���ش دەچوە 
الی و نەیدەناسی و هەستی بۆی نەبو، 
بەاڵم ئێستا باش���تر بوەو له گه ڵ دایکم 

ده خه وێت، خه ریكه  رادێت له گه ڵى.«



7رۆشنبیری ژمارە)3( یەکشەممە 2017/2/19

بۆچی ئامادەیی ژنانى گه رمیان لە راگه یاندن دا 
الوازە؟

◘ نه وژین، شۆخان حه مه ساڵه ح

هه ركاتێك ژماره ى رۆژنامه نوسان 
له گه رمیان رو له زیاد بون ده كات، 
ئه م زیادكردنه  له  روى ره گه زییه وه  
السه نگ ده بێت، چونكه  زۆرینه ى 

زۆری رۆژنامه نوسه كان له ره گه زی نێرن 
و كه مترینیان له  ره گه زی مێ.

له چه ند س���اڵی راب���ردودا، چ له  روى 
جۆرێتی���ه وه ،  روى  ل���ه   چ  ژم���اره و 
ب���وارى  ل���ه   به ره وپێش���ه وه چونێك 
راگه یاندن دا گه رمی���ان هاتوه ته  بون، 
به اڵم ئه وه ى مایه ى تێبینییه  كه  كه متر 
ژنان به شدارن له م به ره وپێشه وه چونه و 
تاڕاده یه كى زۆر خۆیان له  كایه كه  دوره  

په رێز گرتوه .
هۆكارى چیه  كه متر ژنان و كچان ده بنه  
یاخود  رێگریی���ه   ئایا  رۆژنامه ن���وس؟ 
نه ره خس���اندنى ده رفه ت؟ ژنان خۆیان 
كه مته رخه من یان ناچار به  گۆشه گیریی 

ده كرێن؟
بێریڤان ئه حمه د، یه كێكه  له و كچانه ى 
كه  هه وڵده ده ین وه اڵمى به شێك له م 

پرسیارانه مان لێوه  ده ستبكه وێت.
ئه و ك���ه  خوێن���دكارى زانكۆیه ، 

هۆكاره كان���ى  له باس���كردنى 
و  كچ���ان  دوره په رێ���زى 

ژنانى گه رمیان له  بوارى 
راگه یان���دن، خێزان و 
به هۆكار  كۆمه ڵگه ى 
زانى. وتى: »كچانى 
ئه م ناوچه یه  خولیاى 
ب���ه اڵم  بواره ك���ه ن، 
الوازی  به ه���ۆی 
و  رۆشنبیری  ئاستى 
تێڕوانین���ى كۆمه ڵگه  
ك���ه  ب���ه  چاوێك���ى 
نزمه وه  ل���ه  كچانى 

ر  كا ن���د گه یا ا ر

◘ نه وژین

له چه ند ده یه ى رابردودا، ئاستى 
ئه فراندن و نوسینی ژنان له  جیهان 

به راده یه كى به رچاو به ره وپێشه وه چونى 
به خۆیه وه  بینیوه ، ئه مه ش وایكردوه  

رێژه ى به رهه می نوسه رانى ژن 
له  جیهاندا به گشتى، زیاد بكه ن 
و رێژه ى داواو خواستیش له سه ر 

بەر هه مه كانیان، به هه مانشێوه  رو له  
زیادبون بكات.

له خواره وه ، لیس���تێك به ن���اوى 10 له  
باش���ترین ئ���ه و كتێبان���ه  ده خه ینه  رو 
كه ل���ه  س���اڵی 2015 دا باڵوبونه ته وه و 

نوسه ره كانیان ژنن.

1. )یه ر ئۆف یاس(:
 له نوس���ینی )ش���ۆندا ریمس(. شۆندا 
به ته نیا ژنێكى به هێ���ز و كاریگه ر نییه  
له  شاش���ه ى ته له فزیۆنه كانه وه ، به ڵكو 
نوس���ه رێكى باشه . به وته ى خوێنه رانى، 

ئه م كتێبه ى زۆر گرنگ و چێژبه خشه .

2. )نیگرۆالند(:
 له نوس���ینی )مارگۆ جیفه رسۆن(. ئه م 
كتێب���ه  گێڕانه وه یه كى واقیعیی چیرۆكى 
ره گه زپه رستى و جێنده ر و شكستهێنانه ، 
وه ك���و یه كێك له  كتێبه  گرنگ و خاوه ن 
به ها مرۆییه كانى جیهان، ده ستنیش���ان 

كراوه .

3. )ئیم ترین(:
 له نوسینی )پاتی س���میس(. به وته ى 
نوس���ه ران، ئ���ه م كتێب���ه ى س���میس، 
كتێبێكى گرنگ و به پێزه و درێژكراوه ى 
ئه و زنجی���ره  كتبێبانه یه  كه  پێش���وتر 

نوسیویه تى.

4. )گۆڵد فیم سایترس(:
له نوس���ینی )كلیر واتكنز(. ژنه  نوسه ر 
)كیزی���ا ویر(، له باره ى ئ���ه م كتێبه وه  
ده ڵێت: »هه ركاتێك سه رپشكم ده كه ن 
بۆ هه ڵبژاردنى كتێبێك بۆ خوێندنه وه ، 
ئه وا من ئه م كتێبه  هه ڵده بژێرم، ئه ویش 
به هۆی ئه و پێكهاته و جوانیی و پرسیاره  

وروژێنه رانه ى كه له خۆی گرتوه «.

5. )مانیوال فۆر كلیننگ ومه ن(: 
له نوسینی )لوشیا به رلین(. ژنه  نوسه ر 
)لیزا ش���یا(، له باره ى ئ���ه م كتێبه وه  
ده ڵێت: »بیرت ده خات���ه وه  كه له ژیاندا 
هه رچه ند بچوك بیت، به اڵم هه میش���ه  
بوارێك هه یه  بۆ خه یاڵ و تاقیكردنه وه ى 

تواناكانت«.

6. )هۆڵد ستل(:
 له نوسینی )س���الی مان(. ژنه  نوسه ر 
)لیزا چی���س( له باره ى ئ���ه م كتێبه وه  
ده ڵێت: »نوس���ه ر توانایه كى زۆرباشى 
هه یه  له  نوسین دا، هه روه ك توانایه كى 
باشیشی هه یه  له  زیندوراگرتنى ساته كان 

و به نه مریی هێشتنه وه یان«.

7. )بیتوین می ئه ند یو(:
له نوس���ینی )ماری نویس(. ئه م كتێبه  
نمونه یه كى بێوێنه یه  بۆ ئه و كه س���انه ى 
عاش���قی زمان و كێشه و ئاسته نگه كانى 

زمان و رێزمانى ئینگلیزیین.

8. )لێتس بی لیس ستوپیتد(:
 له نوسینی )پاتریشیا ماركس(. ره نگه  
به یه كێك له  دیارترین ئه و كتێبانه  هه ژمار 
بكرێت ك���ه  زۆرترین گاڵته وگه پ و چێژ 
و خۆش���یی له خۆ ده گرێت، كتێبه كه ش 
نوسینه وه ى یاده وه رى نوسه ر و ئه زمونه  

فیكرییه كانیه تى.

9. )ئین زا كانتری(:
له نوس���ینی: )مایا ئه لڤه ر(. ئه م كتێبه  
ب���اس له  كه س���انێك ده كات له  فلیپین 
كه ده ستیان له  ژیانى خۆیان هه ڵگرتوه و 
ژیانى دیكه یان هه ڵبژاردوه ، كتێبه كه ش 

به شێوازی كورته  چیرۆك نوسراوه .

10. )زه  س���تۆری ئ���ۆف زا لۆس���ت 
چایه ڵد(:

 له نوس���ینی )ئه لین���ا فیرانت���ی(. له م 
تێبه دا نوس���ه ر له  باره ى ژیانى ژنانه وه  
قس���ه ده كات به  شیرین و تاڵ و ئه زمون 

و سه ركێشه كانیه وه .

سه رچاوه :
http://www.layalina.com 

10 گرنگترین ئه و كتێبانه ى ژنان 
نوسیویانه 

ده ڕوان���ن، وایكردوه  ئ���ه و خولیایه یان 
بمرێنن له ناخیان دا«.

چن���ور مه جید، كه  كچ���ه  دەرچویەکی 
زانکۆیە ، هه مان رای بێریڤانى هه یه . ئه و 
باس له وه ده كات كه  زۆرجار خێزانه كان 
ده رفه ت ب���ه  كچانی���ان ده ده ن، به اڵم 
به ه���ۆی توانج و رێگ���ری كۆمه ڵگه وه ، 
كچان ناتوانن به رده وام بن له كاركردن.

ئه و وتى: »كۆمه ڵگ���ه  به پله ى یه كه م 
هۆكاره ، چونكه  ئه گ���ه ر خێزانه كانیش 
رێگه  ب���ده ن به كچه كانیان كه  له و بواره  
كار بك���ه ن، ب���ه اڵم قس���ه ى كۆمه ڵگه  

ساردیان ده كاته وه «.
له  گه رمیاندا چه ند ده زگایه كى راگه یاندن 
هه بون وهه ن كه  زۆربه یان سه ر به الیه نه  
سیاس���یه كانن، ئه مان���ه  به ش���ى زۆری 
كادیره كانی���ان له  ره گ���ه زی نێرن. له  
رابردوش دا چه ن���د هه وڵێكى میدیایی 
ژن���ان هه بون، وه كو بون���ى رادیۆیه كى 
تایب���ه ت ب���ه  ژن���ان به ن���اوى رادیۆی 
)ته وار(، یاخود بونى رۆژنامه ى )پاریا( 
كه  ئه ویش تایبه تمه ند بو به  ژنان، به اڵم 
له ئێستادا هیچكام له و ده زگایانه  بونیان 

نه ماوه و داخراون.
به وت���ه ى ئازاد عوس���مان، به ڕێوه به رى 
رادیۆی ده ن���گ له كه الر، كه  
كۆمه ڵگه یی  رادیۆیه ك���ى 
ئازاده ، پرسی ئاماده یی 
ژن له  راگه یاندن دا، 

دوالیه نه یه .
رونیك���رده وه  ئه و 

ی���ه ك  له ال « 
ی  ه ن���د په یو

تێڕوانینى  به كۆی 
كۆمه ڵگ���ه  بۆ ژنان 
خودى  تێڕوانینی  و 
خۆیانه وه   ب���ۆ  ژنان 
له الیه ك���ى  هه ی���ه ، 
په یوه ندی  دیكه شه وه  

هه یه  به  ره خس���اندنى ده رفه ت و هه ل 
بۆ ژنان«.

باسیله وه ش���كرد كه  به پێ���ی ئه زمونى 
خۆیان، ئه گ���ه ر ژنان ده س���تگرۆیی و 
هاوكاری���ی بكرێن، ئه وا زۆر به باش���یی 
ل���ه  بواره كه دا ده چنه  پێش���ه وه  »له م 
روه شه وه  نمونه ى سه ركه وتو و باشمان 

هه یه «.
وتیش���ی: »ئەگەرچی ژمارەیان زۆر نیە 
بەاڵم رۆژنامەنوس���ی چاالک و بەتوانای 

ژن لە گەرمیاندا پێگەیشتون«.
زۆرجار كه باس ل���ه  ناچاالكیی ژنان له  
رایه ك  ده كرێ���ت،  جیاوازه كاندا  كای���ه  
سه رهه ڵده دات كه  خودی ژنان به هۆكار 

و به رپرس ده زانێت له و ناچاالكییه .
بێریڤان ئه حم���ه د، هاوڕایه  له گه ڵ ئه م 
بۆچونه و پێیوایه  »هه ندێكجاریش ژنان 
خۆیان خه مس���ارد بون له  كاركردن له و 

بواره دا.«
ئه م بۆچونه ى كچه  خوێندكاره كه  له باره ى 
خه مس���اردی خ���ودى ژنان���ى گه رمیان 
ب���ۆ كاركردن ل���ه  كای���ه ى راگه یاندن، 
كۆمه اڵیه تییه وه ،  توێژه رێك���ى  له الیه ن 

خوێندنه وه ى دیكه ى بۆ ده كرێت.
دڵشاد ستار، بۆ )نه وژین( وتى: »كارى 
راگه یاندن به كارێك���ى قورس داده نرێت 
له  كوردس���تان وگه رمی���ان به تایبه تى، 
ئه م���ه ش هۆكاره  بۆ ئ���ه وه ى ژنان زات 

نه كه ن وه كو پیشه  هه ڵیبژێرن«.
نوس���ه رو چاودێر )ش���یالن محه مه د(، 
تاراده یه ك كۆك���ه  له گه ڵ ئه م بۆچونه و 
پێیوای���ه  »سروش���تى كارى راگه یاندن 
كه پێویس���تى به كاتى زۆر و به دواچونى 
به رده وام و ئاستى زانستى پرۆڤیشناڵى 
هه یه و واده كات هه مو كه سێك ده ست بۆ 

ئه وكاره  نه بات«.
ئه وه شى وت: »كۆبونه وه ى ده زگاكانى 
هه ولێ���ر  له پارێزگاكان���ى  راگه یان���دن 
ئه وانه ش���ى  واده كات  س���لێمانى  و 
له ناوچه كان���ى دیك���ه وه  بیانه وێت له م 
ده زگایانه  وه ك ستاف كار بكه ن، ناچار 
شوێنى نیش���ته جێبونیان بگوازنه وه  بۆ 
ئه و پارێزگایان���ه ، كه ئه مه ش ئه ركێكى 

قورسه  به تایبه ت بۆ ئافره ت«.
تاچه ند  ئ���ه وه ى  پرس���یارى  له وه اڵمى 
له ناوچه ك���ه   راگه یان���دن  ده زگاكان���ى 
ئه ركیان له ئه س���تۆیه ؟ شیالن محه مه د 
راگه یان���دن  »ده زگاكان���ى  وت���ى: 
له ناوچه كه ناتوانن هه مو ئه ركه كان بگرنه  
ئه س���تۆ، چونكه  ده رام���ه ت و توانایان 
دیارى كراوه ، ب���ه اڵم ده توانن له رێگه ى 
ره خساندنى هه له وه  به شێوازى وه رگرتن 
و راهێنان و كردنه وه ى خول بۆ ئاره زو 
مه ندانى بواره كه ، پرۆژه یان هه بێ و بۆ 
س���ه رچاوه ى  ببێته   ده زگاكه ش  خودى 

داهات.« 

كارى راگه یاندن 
به كارێكى 

قورس داده نرێت 
له  كوردستان 

ژنان هاوكاریی 
بكرێن، زۆر به باشیی 

له  راگەیاندن دا 
ده چنه پێشه وه 

کچە بێژەرێک لە رادیۆی دەنگ



زۆربەی ھاوڕێکانم 
جگەرە دەکێشن بۆیە 

منیش دەیکێشم

منداڵ ژمارە)3( یەکشەممە 82017/2/19

◘ نه وژین، په یام له تیف

ئه گه رچی ته مه نى ته نها 13 ساڵه ، 
كه چى وه كو جگه ره كێشێكى 

به ته مه ن ده رده كه وت كاتێك مژى له  
جگه ره كه ى ده دا. ئه و ماوه ى ساڵێكه  

ده ستى به كێشانى جگه ره  كردوه ، 
وه كخۆی ده یڵێت به دزی كه سوكار 
و خێزانه كه یه وه  جگه ره ده كێشێت، 

ھۆكارى جگه ره كێشانه كه شى بۆ بونى 
»خه م« ده گێڕێته وه !

دیارده یه كى  ئه گه رچی  جگەرەکێش���ان 
باو و له مێژین���ه ى ناو كۆمه ڵه ، به زۆری 
كه س���انێك ئه نجامى ده ده ن كه خاوه نى 
ته مه نن، به اڵم ئه وه ى له گه رمیان روى له  
زیادبون و په ره سەندن كردوه ، كێشانى 

جگه ره یه  له الیه ن منااڵنه وه .
ئه گه رچی ئامارێكى رون و ورد له باره ى 
ژماره ى جگه ره كێشان به گشتى و منااڵنى 
جگه ره كێ���ش به تایبه تى بون���ى نییه ، 
به اڵم به پێی به دواداچونێكى )نه وژین(، 
له  ده ڤه ره كه دا حاڵه تى كێشانى جگه ره  

له ناو منااڵن روى له زیاد بون كردوه .
له ده س���تپێكى  مناڵ���ه ى  ئ���ه و  عەلی، 
ئ���ه م راپۆرت���ه دا ئاماژه ى پێك���را، لە 
پۆلی 8ى نەڕه تی���ە. له باره ى ھۆكارى 
»بێتاقەتم  دەڵێت:  جگه ره كێشانییه وه  

بۆیە جگەرە دەکێشم!«.
باس له وه شده كات كه  ئه م كاره  به دزیی 
خێزانه كه یانه وه  ئه نجام ده دات »لەھەمو 
شوێنێک جگەرە دەکێشم جگە لەماڵەوە 
نەبێت، لەدەرەوەش باوکم دوجار بینیمی 
کە جگەرە دەکێشم ھەڕەشەی لێکردوم 
و بڕیاری داوە ئەم جارە س���زای توندم 

بدات، بەاڵم دایکم ئاگادارنیە.«
جگه ره كێش���ان،  له حاڵه ته كانى  زۆرێك 
و  الس���اییكردن  ب���ه   په یوه ن���دی 
به ش���ێوه یه ك  ھه یه ،  چاولێكه ریی���ه وه  

◘ نەوژین

 کۆرپەلەی ساوا لە ماوەی دوگیانی 
دایکدا کۆمەڵێک شت ئەزانێت کە زۆر 

سەرسوڕھێنەرن.

 یەکەم: لە تەمەنی چوار مانگی لە سکی 
دایکدا منداڵ دەنگی دایکی ئەناسێتەوە 
وات���ا ک���ە دایکی ھەر قس���ەیەک بکات 
کۆرپەکە دەزانێت دایکێتی. لە تەمەنی 
شەش مانگیدا دەنگی ئەندامەکانی تری 
خێزان دەناس���ێتەوە وەکو دەنگی باوک 
و ب���راو خوش���کەکانی. تەنانەت ئەگەر 

میوانێکیان ھەبێت و قسە بکات دەزانێت 
ئەو دەنگە ئەندامی خێزانەکەی خۆیان 
نیی���ەو کەس���ێکی دەرەوەی ماڵەکەی 

خۆیەتی.
 دوەم: کۆرپەلە لە تەمەنی حەوت مانگی 
س���کی دایکیدا توان���ای جیاکردنەوەی 
زمان���ی قس���ەکردنی ھەیە. ب���ۆ نمونە 
ئەگ���ەر دایکەکە ب���ە دو زمانی جیاواز 
لەگەڵ کەسانی تر قسە بکات  منداڵەکە 
درک بەوە ئەکات ئەو دو زمانە جیاوازن 
تەنان���ەت ل���ە یادەوەری���دا ش���ێوازی 
قسەکردن لە مێشکیدا ئەمێنێتەوە بۆیە 
دوای لەدایک بون و  لە تەمەنی دەست 

تەمەنی 10 ساڵەو جگەرە دەکێشێت!
جگەرەکێشان لەناو منااڵنی گەرمیان خەریکە دەبێتە دیاردە

زانیاری سەرسوڕهێنەر لەبارەی کۆرپەلەوە

◘ نەوژین

توێژینه وه یه كى نوێ جگه  له  
سوده كانى دیكه ى، جه ختى كردوه ته وه  
له  سودى شیری دایك بۆ به ھێزبون و 

گه شه كردنى مێشكی مناڵ.

ئه م توێژینه وه یه  كه  تیمێك له  پزیشك و 
توێژه ران پێى ھه ستاون، ئه و منااڵنه یان 
خس���توه ته  ژێر تاقیكردنه وه وه  كه  زوتر 
و  له دایكبون  چاوه ڕوانكراویان  له واده ى 

ژماره یان 180 مناڵ بون.
به گوێره ى توێژینه وه كه ، ئه و منااڵنه ى كه  
له  28 ھه فته ى سه ره تاى له دایكبونیان 
شیری سروش���تیان پێدراوه ، زیاتر له و 
منااڵنه ى ش���یری وش���كیان پێ���دراوه ، 
له روى تواناى مێش���كیی و توانس���یتى 

ئه كادیمییه وه  باشتر بون.
توێژینه وه كه  چاودێری���ی ئه و منااڵنه ى 

ك���ردوه  تا ته مه نى 7 س���اڵی، ئاماژه ى 
به وه كردوه  ئه و منااڵنه ى شیریی دایكیان 
وه كو سه رچاوه ى خۆراك پێدراوه ، زیاتر 
له وانى دیك���ه  زیره ك ت���رن، ھه روه ك 
ئه كادیمیشیان  توانستی  به ده ستهێنانى 

زیاتر بوه .
توێژه ران مێشكى مناڵه كانیان له رێگه ى 
تیشكی له رینه وه ى موگناتیسی خستبوه  
ژێر چاودێرییه وه ، بۆیان ده ركه وتبو كه  
ناوچه یه كى خۆڵه مێش���ی له سه ر وێنه ى 
مێش���كیان له  تیش���كه كه دا، به رده وام 
گه ش���ه یان كردوه ، له روى واقیعیشه وه ، 
ئ���ه و منااڵنه  توان���اى فێربونى زمان و 
بیركاریی و ئاس���تى فێربونیان باش���تر 

بوه .
رێنمایی  توێژه ران���ه ،  ئ���ه و  ھه ربۆی���ه  
دایكانیان كردوه ته وه  له  گرنگیی پێدانى 
شیری خۆیان به  منااڵن، به تایبه ت ئه و 

منااڵنه ى زوتر له دایك ده بن.

شیرپێدانى سروشتى تواناى مناڵ زیاتر ده كات

کردن بە قسە کردن سودی 
لەو یادەوەرییەی پێش���و 
ئەبینێت کە لە س���کی 

دایکیدا فێری بوە.
لە  کۆرپەلە   سێیەم: 
دوای تەمەنی حەوت 
س���کی  لە  مانگی 
ھەس���ت  دایکیدا 
رۆش���نایی  ب���ە 
ئەکات واتا ئەگەر 
رۆش���ناییەک یان 
روەو  الیتێ���ک 
چ���اوی  و  دەم 
بکرێت،  کۆرپەلە 
دەکات  دەس���ت 
ب���ە جوڵ���ەو رو 

وەردەچەرخێنێ.
کۆرپەلە   چ���وارەم: 
تەمەن���ی  ل���ەدوای 
دو مان���گ و نی���و لە 
توانای  دایکیدا  س���کی 
جیاکردنەوەی تامی شیرین 
و تاڵ و ترش���ی ھەیە. ئەگەر 
دایکەک���ە لە ماوەی دو گیانیدا تام 
و خۆراکی جۆراو جۆر بخوات وا ئەکات 
مناڵەکە دوای لەدایکبون پێی ئاسایی 
بێت ئ���ەو جۆرە تامان���ە بخوات، ئیتر 

ترشی بێ یان شیرینی یان تیژی.
  پێنجەم: کۆرپەلە لە تەمەنی دوای شەش 
مانگیەوە لە س���کی دایکیدا ھەست بە 
نیگەرانیەکانی دایک ئەکات، واتا ئەگەر 
دایکەکە ل���ە دۆخێک���ی دەرونی باش 
نەبێت ئەوی���ش نیگەرانەو دەم و لچی 
ئ���ەدات بە یەکدا. کە دایکەکە دڵخۆش 
بو ئەمیش دڵخۆشەو زیاتر لەوکاتانەدا 

بە قاچەکانی شەق ھەڵدەدات!
 

وەرگێڕانی:
 چاالک بەرزنجی

زۆر رۆش���تنە دەرەوەی من���اڵ وبونی 
ھاوڕێ���ی جگەرەکێ���ش، وادەکات ک���ە 
مناڵە ھاوتەمەنەکانی دیكه یان الساییان 

بکەنەوە.
 محه مه د، 12س���اڵ، ك���ه  قوتابی پۆلی 
شەش���ی بنەڕه تیە، بۆ )نه وژین( وتى: 
دەکێش���ن  ھاوڕێکانم جگەرە  »زۆربەی 

بۆیە منیش دەیکێشم«.
ئ���ه و مناڵ���ه  ب���اس ل���ه و »فێ���ڵ و 
ھونه رانه « ده كات كه  بۆ ش���اردنه وه ى 
ده ده ن  ئه نجام���ى  جگه ره كێش���انیان 
»لەدوای کێش���انی جگەرە، بنێش���یت 
دەج���وم بۆئ���ەوی بۆنی دەم���م نەیەت 
وماڵ���ەوە نەزانن کە جگەرە دەکێش���م، 

چونکە ئەگەر بزانن لێم دەدەن.«
ھەس���تکردن بەپەراوێزخستن الی مناڵ 
لەالیەن دایک وباوک���ەوە، دەبێتە ھۆی 

کێشانی جگەرە لەالیەن مناڵەوە.
رھێ���ڵ، ک���ە تەمەنی تەنها 10 س���اڵە، 
ماوەی ساڵێکە باوکی چوەتە دەرەوەی 
واڵت، دەڵێت: »لەخەفەتی رۆیش���تنی 
باوک���م بۆ دەرەوە وجێهێش���تنی ئێمە، 
ماوەی سێ مانگە بەبێ ئاگاداری دایکم 

جگەرە دەکێشم.«
کاتێک پرس���یاری ئەوەمان لەمناڵەکان 
ک���رد جگ���ەرە لەکوێ دەک���ڕن وچۆن 

دەیکڕن؟
عەلی وتی: »ل���ەدوکان کاتێک دەڕۆم 
بۆکڕین���ی جگ���ەرە دەڵێم ب���ۆ باوکمە 
چونکە ئەگ���ەر بڵێم بۆ خۆمە ئەوا پێم 

نافرۆشن«.
ھه ندێ���ك ل���ه  دوكانداره كانی���ش باس 
له وه ده ك���ه ن كه  ئه گه رچی ھیچ یاس���او 
رێنماییه كی���ان ب���ۆ دیاریینه ك���راوه  بۆ 
ئ���ه وه ى جگ���ه ره  به  مناڵ نه فرۆش���ن، 
به اڵم ئه وان خۆیان تاك الیه نه  و لەالی 
خۆیانەوە بڕیاریان داوه  جگه ره  نه ده ن 

به  منااڵن.
ئاشتی محه مه د، خاوەنى فرۆشگایه  له  
ق���ەزای کەالر، بۆ )نه وژین( وتى: »من 
جگەرە دەفرۆشم، بەاڵم بەھیچ جۆرێک 
بەمناڵی نافرۆش���م، ھیچ رێنماییەکیشم 
بۆ نەھاتوە ک���ە نابێت جگەرە بە مناڵ 

بفرۆشم«.

زۆربەی ئەو منااڵنەی جگەرە دەکێش���ن 
ئەرک���ی  بەم���ەش  لەقوتابخان���ەدان، 
مامۆس���تاکانی قوتابخان���ەو بەتایبەتی 
توێژەران بەرامبەر بەم دیاردەیە قورس 

دەبێت.
محه مه د نەجیب، توێژەری کۆمەاڵیەتی،  
له وباره وه  بۆ )نه وژین( وتى: »له ئێستادا 
جگەرەکێشان خەریکە وەکو دیاردەیەکی 
پەروەردەو  لەناوەندەکانی  مەترس���یدار 
خوێن���دن دەبینرێ���ت، بێگوم���ان زیان 
وخراپی جگەرە زۆر رون وئاش���کرایە، 
توێ���ژەران دەتوان���ن رۆلی س���ەرەکی 
ببینن لەھۆشیارکردنەوەی قوتابیان لەو 
زیانانه  لەرێگای ئەنجامدانی سیمینار بۆ 

قوتابیان وخێزانەکانیان«.
ئه گه رچی دایک وباوک بە پەروەردەکاری 
یەکەمی مناڵەکانی���ان دادەنرێن، به اڵم 
زۆرێكیان بێئاگان ل���ه وه ى مناڵه كانیان 

جگه ره  ده كێشن.
دایک���ی مناڵێ���ك، كه نه یویس���ت ناوى 
بهێنرێ���ت، ئه وه ى ب���ه  )نه وژین( وت: 
»ئەگ���ەر مناڵەکەم جگەرە بکێش���ێت 
لەکوێ ئاگادارب���م کە ئەو زۆربەی کات 

لە دەرەوەیە؟«
ب���ه اڵم )محه مه د نه جی���ب(، توێژه رى 
كۆمه اڵیه ت���ى، باس���له وه ده كات زۆرجار 
خ���ودى خێزانه كان ھۆكارن بۆ فێربونى 

منااڵن بۆ جگه ره كێشان.
ناوبراو وتى: »زۆرجار خودی خێزانەکان 
ھۆکاری سەرەکی توش���بونی مناڵە بە 
جگەرەکێش���ان، چونکە دەبینین باوک 
ی���ان براگ���ەورە بەبەرچ���اوی مناڵەوە 
جگەرە دەکێش���ن، بۆیە کە مناڵ ئەمە 
دەبێنێت دەبێتە یارمەتیدەر بۆفێربونی 
ئەم دیاردەیە و السایی لەخۆی گەورەتر 

دەکاتەوە«.
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◘ گوڵباخ حه سه ن

له گه ڵ گه شه كردنى الیه نه كانى ژیان، 
جۆری ئه و هه ڕه شانه شى كه له سه ر 

ژنانن، گه شه ده كه ن و په ره  ده سێنن، 
به شێوه یه ك كه  زۆرجار گوێبیستی 
جۆری هه ڕه شه كان ده بین، ره نگه  

سه رمان بسوڕمێت و توشى شۆك بین.
ئه گه ر جاران ژنان روبه روى هه ڕه شه ى 

روبه رو و ده ستدرێژى و ئازاردانى 
ده رونى و ئیستیغاللكردن بوبێتنه وه ، 
ئه وا ئێستا روبه روى ئه شكه نجه دانیان 

له روى ته كنۆلۆژییه وه  ده بنه وه .

ژماره ى ئ���ه و ژنانه ى ده بن���ه  قوربانی 
له  كوردستان  ته كنۆلۆژیا  هه ڕه شه كانى 
و گه رمی���ان به تایبه ت���ى، تادێت زیاتر 
ده بێ���ت، زیادكردنێك���ى ناسروش���تى، 

زیادكردنێكى مه ترسیدار.
رۆژنامه ى  راپۆرته هه واڵێك���ى  به پێ���ی 
)نه وژی���ن( له  ژم���اره ى راب���ردوى دا، 
له ن���او هه م���و تاوان���ه كان، تاك���ه  دو 
ت���اوان ك���ه  له گه رمی���ان و به وت���ه ى 
پۆلیس زیادی���ان كردبێت، دزییكردن و 
تاوانه كانى  په یوه ندیدار به  ئامێره كانى 
ئه مه ى  به تایبه ت���ى  په یوه ندیكردن���ن، 
دواییان ئه م دو س���ێ س���اڵه ى رابردو 
به راده یه كى به رچاو و مه ترسیدار زیادی 
ك���ردوه ، زۆرینه ى ئ���ه و تاوانانه ش كه  

كراون، ژنان تیایاندا بونه ته  قوربانى.
له ئێس���تاداو له گه ڵ په ره سه ندنى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان، رێژه ى ئیستغاللكردنى 
كچان و ژن���ان به دیارییك���راوى كچانى 
ه���ه رزه كار، حاڵه تێك���ه  كه  پ���ه ل بۆ 
ئه وه ده كێش���ێت ببێ���ت ب���ه  دی���ارده ، 
به تایبه تى ك���ه  هه ندێكجار ئ���ه و كاره  
له الی���ه ن گروپێك له  پیاوان و كوڕانه وه  
ده كرێت، واتا مه س���ه له كه  وه كو باندى 
تاوانكاری���ی پێهات���وه ، كه  ئ���ه و بانده  
هه ڵده س���تن به  ئیس���تغاللكردنى كچان 
و هه ڕه ش���ه ى باڵوكردن���ه وه ى وێن���ه و 

نامه كانیان ئه گه ر پاره یان پێنه درێت!
به اڵم ل���ه م ماوه ی���ه دا، جۆرێكى تر له  
ئیلیكترۆنى  ی���ان  ته كنۆلۆژی  تاوان���ى 
زیادی ك���ردوه ، كه  ل���ه  قێزه ونیی دا، 
ره نگ���ه  هاوت���اى نه بوبێت له ن���او ئه و 
تاوانان���ه ى كه ل���ه و ب���واره دا ئه نج���ام 
دراون و ده درێ���ن، ئه ویش به كارهێنانى 
له الی���ه ن  ژنان���ه   ڤیدیۆی���ی  گرت���ه ى 
به   ناچاركردنیان  بۆ  هاوسه ره كانیانه وه  

ملدان بۆ داخوازییه كانیان!
له م ماوه ی���ه ى راب���ردودا، ژنێك پاش 
ئه وه ى زانى وه كو چاالكوانێك له بوارى 
ژنان كارده كه م، په یوه ندی پێوه كردم و 

ده رده دڵی خۆی بۆ باسكردم، ئاماژه ى 
به وه ك���رد كه  مێرده كه ى متمانه ى ئه می 
وێنه ى  به گرتنى  قۆستۆته وه و هه ستاوه  
روتى ئه و، ئه م وێنانه ش���ى به كارهێناوه  

له  دژی.
كه  گوێبیستی ئه م حاڵه ته  بوم، توشى 
سه رس���وڕمان بوم، به اڵم شۆكی راستى 
ئه و كاته  لێی دام ك���ه  به دواداچونم بۆ 
ئه م حاڵه ت���ه  كرد و بۆم ده ركه وت ژنى 
دیكه ش هه ن كه به هه مانش���ێوه  بوبن به  
قوربان���ی. ژنان گه لێ���ك مێرده كانیان 
هه ڕه شه یان لێكردون ئه گه ر به داواكاری 
ت���ه اڵق به بێ ماره یی، ی���ان هێنانى ژن 
به سه ریان دا رازیی نه بن، ئه وا وێنه یان 

باڵو ده كه نه وه !
من ل���ه روى رۆژنامه وانیه وه ، ئه م بابه ته  
داده نێم ب���ۆ راپۆرتێك كه له  ژماره كانى 
ئاینده ى )نه وژی���ن( دا ده رفه ت هه بێت 
باڵوی ده كه مه وه ، به اڵم ئه وه ى ده مه وێت 
قس���ه ى له ب���اره وه  بك���ه م، ئه وه یه  كه  
بۆچى خێزانه كانمان به م حاڵ و ئاسته  
گه یشتون؟ بۆچی له بری ئه وه ى خێزان 
چوارچێوه یه ك بێت بۆ خۆشه ویس���تی، 
كه چ���ی ده بێت���ه  چوارچێوه یه ك بۆ رق 
و كین���ه ؟ چ���ی واده كات له برى ئه وه ى 
په یوه ندیه كانم���ان رایه ڵه كانیان متمانه  

بن كه چى ده بنه  ئیستغالل؟
ده بێ���ت ورد تر بوه س���تین: ئه م هه مو 
كێشه  قورس و شۆكه  كۆمه اڵیه تییانه ى 
روبه روى ده بین���ه وه ، ئه م هه مو فرت و 
فێڵه  له  پیرۆزترین جۆری په یوه ندی كه  

هاوسه رگیرییه ، بۆ؟
كێی���ه  تاوانبارى ئه م ره وش���ه ؟ ئێمه ى 
مرۆڤ ی���ان كۆمه ڵگه  یان سیس���ته مى 

په روه رده و سیاسییمان؟
له هه موش���ى گرنگت���ر، ئه ى یاس���ا كه  
بڕیاره  كێشه كانى نێو كۆمه ڵگا عادیالنه  
چاره س���ه ر ب���كات، بۆ بێده ن���گ و كڕ 
دانیش���توه و له پێش چاویه وه  ئه م هه مو 
ئه تك���ه  به رامبه ر به  ماف���ی مرۆڤه كان 

ده كرێت؟
كه ى ئه و س���وێنده ى كه  هاوسه ره كان 
له كاتى ئه ڵقه  كردنه  په نجه دا خواردیان 
كه  پارێ���زه ری یه كتری و داپۆش���ه رى 
»شه رم و حه یای یه كتری بن«، گۆڕان 
به هه ڵده ره وه ى ش���ه رم و بردنى حه یای 

یه كتری؟
ئه م حاڵه ته  یه كێكى تره  له  ئه ڵقه كانى 
زنجی���ره ى كۆتایی نه هات���وى تاوان و 
پێش���ێلكاریه كانى پی���اوان به رامبه ر به  
ژنان، یان به ش���ێكه  ل���ه و عه قڵیه ته ى 
كه  هه موش���تى بۆ پی���او حه اڵڵكردوه ، 
روت���ى  وێن���ه ى  باڵوكردن���ه وه ى  ب���ه  

هاوسه ره كه یشیه وه ؟

◘ نزا محه مه د 

بێگومان گەشەی شارستانی بەبێ 
بەشداری ئافرەتان وەك ئەو 

كەشتییەیە كە كەشتیوانەكەی تەنها 
سەوڵێكی پێیە و دواتریش ناگاتە 
مەنزڵ و بەالڕێ�دا ئەڕوا، رۆڵ�ی ژن 
چەندە بە گرنگ زانراوە لە گەشەی 

شارستانییەتەكاندا، بێگومان 
بەشداریكردنەكەی لە جموجوڵە 
رۆشنبیرییەكاندا لەوە گرنگترە، 

چونكە بنەمایە بۆ رودانی گەشەی 
شارستان��ی. ناكارایی ئافرەت لە 

كایەی رۆشنبیریی و مەعریفی�دا دەی�ان 
هۆكاری خودی و بابەتی هەیە كە 
شایەنی هەڵوێست��ە لەسەركردنن. 

بێگومان ه���ۆكار زۆرن بۆ هەر گرفتێك 
هۆكاری زۆر ه�ەن، بەاڵم ئەوەی ئەتوانین 
تیش���ك�ی بخەینە س�ەر تەنها گرنگترین 
هۆكارەكان���ن وەگەر ن�����ا هۆكارگەل�ی 

خودی و بابەتی تر زۆرن، ل�ەوانە:
1. نەبون�ی هۆش���یاری بەرامب�ەر خود 
تا  بەداخ�ەوە  ئافرەتان���ەوە،  لەالی���ەن 
ئێس���تاش ئافرەتی كۆمەڵ���گای ئێم��ە 
ئەرك و ماف�ی خۆی نازانێت وە نازانێت 

لەم زەمین و زەمانە چ��ی ئەوێ!
2. عەقڵیی�ەتی داخراوی پی�او ساالری، 
ك���ە پێ�ی وایە ئەبێ س���ن�وری ئافرەت 
ماڵ�ەك���ەی  چێش���تخانەی  دەرگای 
بێ���ت ن���ەك هۆڵێك����ی رۆش���نبیری و 
کتێبخانەی�ەك، پێی وایە ئەبێ هەمیش�ە 
ئافرەت س���ەرقاڵ�ی هێن���ان و البردن�ی 
دەفرەكان�ی س����ەر سفرەیەك بێ، نەك 

س���ەرقاڵ�ی چنینەوەی وش���ەكان�ی دو 
توێی كتێبێك.

نەبون����ی رۆح���ی بەپرس���یارێت�ی   .3
الی ئافرەتان����ی كۆمەڵگ�ای كوردی و 
بەتایبەت گەرمی�ان، كە پێی�انوایە وەك 
چ����ۆن لە زۆرێك لە ش���تەكان�ی ژیاندا 
پیاوێك لە جێگ�ەی ئەوان بڕیاری داوە 
پێویستە  ڕۆشنبیرییەكەش����دا  كایە  لە 
پی�او هەڵگری دەنگ و رەنگ�ی ئافرەت 
بێ���ت!  وەك بڵێ�ی بەش���ێك نین لەم 
كۆمەڵگ����ا چی بەس���ەر كۆمەڵگا دێت 
با بێ���ت، تەنان���ەت ل����ە دەمەتەقێی 

بەردەرگاکانیشی�اندا باسی ناكەن.
4. ناش���ارەزای�ی ئافرەت���ی ئێم����ە لە 
ئاین، وایكردوە هەمیش�����ە ئاین بكرێتە 
بیان���وی هەم���و ئ���ەو س���تەمەی لێی 
ئەكرێت، رۆڵگێری سەرەك�ی لەم خراپ 
بەكارهێنان���ەدا ئەو پی�اوان���ەن كە بە 
دوای بیانوی�ەك�دا ئەگەڕێن تا ئافرەتانی 

چواردەوری�ان سەركوت بكەن.
ب����ە بەش���داری ئاف���رەت ل���ە كایەی 
ڕۆشنبیریدا كۆمەڵێك�ی زۆر لە زامەكان 
چارەس����ەر ئەب���ن، بەوپێی�ەی ئافرەت 
حەكیمێك����ە زۆرێك ل���ە دەردەكان بە 
دەس���تی ئەو دروس���ت دەبن و هەر بە 

دەستی خۆش�ی چارەسەر ئەكرێن:
1. ئەگ���ەر ئاف���رەت بەش���داری ئ����ەو 
جموجوڵە رۆشنبیریان�ە بكات ك�ە هەن, 
بێگومان ئەبێت�ە نوێنەری خۆی و ڕەنگ 
و دەن���گ و ئارێش����ەی ژن وەك خۆی 
ئەناس���ێن�ێ، بون�ی ژن بۆ خۆی رێگ�رە 
لەبەردەم ئەوەی دەنگێك�ی دەس���تكرد، 
رەنگێك����ی دەس���تكرد و پەیكەرێك�ی 

جوان�ی ناخ بەتاڵ�ی بۆ دابتاش�رێ .

2. رۆش���نبیربون�ی خ���ودی ئافرەتان، 
ك�ە كۆڕێك�ی رۆش���نبیری س�ازئەكرێت 
س���ەبارەت بە ئەرك و ماف�ی ئافرەت، 
بێگومان  ئافرەتێ���ك  ه���ەر  ئامادەگ�ی 

سودی پێدەگەیەنێت.
الیەن���ە  و  ك���ەس  بەردەوام����ی   .3
خەمخۆرەكان�ی پرس���ی ئافرەت، ئێم�ە 
كە لە بواری ئافرەتدا هەنگاوێكم�ان ناوە 
بێگومان بەشداری ئافرەتان هۆی گەرم 
و گوڕی و بەردەوامیم��انە وهەندێکج�ار 
وا هەستەكەم ئافرەتی ئەم كۆمەڵگەی 
ئێم�����ە هەر ئەمەی ئ���ەوێ و هیچیتر! 

ئەیەوێ حازر خۆری بەر سێبەر بێت.
دەرەنجام�ی بەشدارینەكردنی ئافرەتان:

1. ئیفلیج بون�ی گەش���ەی رۆشنبیریی 
دەرەنجام���ە  ل���ە  ئەب���ێ  یەكێ���ك 
بەش���دارینەكردن�ی  س���ەرەكییەكان�ی 
ئاف���رەت، چونكە ئەس���تەمە پی�اوێك 
بتوان���ێ دی���دی پی����او بون����ی خۆی 
بەالوەبینێ���ت و بێت لە گۆش���ە نیگای 

ژنێکەوە گوزارشت لە خەمی ژن بکا.
2.  وەك چۆن بەش���ی ژن لە رابردودا 
ب���ە ش���ێوەیەك�ی نائاگایان���ە خوراوە 
بەاڵم لە ئێس���تادا نائاگاكراوە و بەشی 
ئەخورێ و ئەكرێتە بوكەڵە، هەر رۆژە و 

پەیكەرێك�ی بۆ ئەتاشن! 
بۆی����ە بەش���داری ئافرەت���ان لەكای���ە 
رۆشنبیرییەكاندا پێویست��ە تا جارێك�ی 
ت���ر نەكرێن�ەوە كااڵ و ن���ان و پی�از بە 
پ���رس و گرفتەكانی�ان���ەوە نەخ���ورێ، 
بەش���ێوەیەك�ی  بەش���داریكردنەكەش 
هاوس���ەنگ بێت تا رۆڵ�ی س���ەرەك�ی و 
یەکەمینی نەبێت���ە قوربانی لە پێناوی 

ئەركێك�ی تر.

یه ك شۆك و ده یان پرسیار

كەمی بەشداری ئافرەتان لە كایە رۆشنبیرییەكاندا

ناشارەزای�ی ئێم�ە 
لە ئاین وایكردوە 

ئاین بكرێتە بیانوی 
ئەو ستەمەی لە 
ئافرەت ئەكرێت

بەشدارینەكردن�ی 
ئافرەت ئیفلیج بون�ی 
گەشەی رۆشنبیریی 

لێدەکەوێتەوە

یاسا بۆ بێده نگ 
دانیشتوه و ئه م هه مو 

ئه تكه  به رامبه ر به  مافی 
مرۆڤه كان ده كرێت؟
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◘ نەوژین، سۆزان خەلیل

شیرپه نجه و به دیارییكراوى شیرپه نجه ى 
مه مك، یه كێكه  له و نه خۆشیه  

مه ترسیدارانه ى كه له ماوه ى چه ند ساڵی 
رابردودا، رێژه كه ى له  كوردستان و 
گه رمیان روى له هه ڵكشان كردوه ، 

له به رامبه ریشدا هۆشیاریی و ئاگاییه كى 
وه ها له الی ژنان دا نییه  كه  ببنه  

به ربه ست له به رده م ته شه نه كردنى ئه و 
نه خۆشیه .

بۆ ناس���اندنى زیاترى ئه م نه خۆش���یه و 
رێگاكانى خۆپارێ���زی لێی، )نه وژین(، 
ئه م دیداره ى س���ازداوه  له گه ڵ )د. بژار 

ئەحمەد(، پزیشکی تیشک و سۆنار.

* بەش���ێوەیەکی گش���تی نەخۆش���ی 
شیرپەنجە چیه ؟

شیرپەنجە بەش���ێوەیەکی گشتی مانای 
دروس���ت بونی چەند خانەیەکی زیادە 
لەناو لەش���ی مروڤ ک���ە دەبێت هۆی 
دروس���ت بون���ی زیادە گوش���تێک یان 
تێکدانی خانە ئاس���ایەکانی تری لەش 
بەه���ۆی تێک چونی پرۆس���ەی دابەش 
بونی خانەکان بەش���ێوەیەکی ئاس���ایی 
کە دو جۆر هەیە بەشێوەیەکی گشتی: 
جۆرێک���ی خراپ���ە کە ب���او ئەبێتەوە، 
جۆرەک���ەی تر ک���ە لەش���وێنی خۆیدا 

دروست ئەبێت و باو نابێتەوە.

* ش���یرپه نجه  بەپێ���ی جۆرێتی چەند 
جۆرە؟ واتە یەک جۆرە یان زیاتر؟

یەک جۆر نیی���ە بەڵکو چەند جۆرێکە، 
هەی���ە ب���او نابێتەوە و هەی���ە جۆری 
خراپ���ە و باودەبێتەوە بۆ ئەندامەکانی 

تری لەش .

* کەس���ی توش���بو چۆن بزانێ توشی 
ش���یرپەنجە بوە بەتایبەت مەمک، واتا 

نیشانەکانی چین؟

◘ نەوژین

هۆکارەکانی رەش بونەوەو خراپبونی 
پێستی مرۆڤ بریتین لە بەکارهێنانی 

کرێمی زیانبەخش و دڵەراوکێ و 
ئاو هەواو  تیشکی خۆرو خۆراکی 

ناتەندروست.
 هەوڵبدە هەتا بۆت کرا گرنگی بە 

ڕێگای سروشتی ببە بۆ پاراستن و 
جوانتر کردنی پێستت.

 یەکێ���ک ل���ەم دو رێگایەی خ���وارەوە 
بەکاربهێنە.

 رێگای یەکەم: دو کەوچکی چێش���ت لە 

گوش���راوی ئاوی پرتەق���اڵ لەگەڵ نیو 
کەوچکە چا لە ئاڵەتی زەردەچۆ تێکەڵ 
بکە و مەساجی رومەتتی پێ بکە، بەاڵم 
ئاگاداربە نەچێتە ناو چاوتەوە. نزیکەی 
20 ب���ۆ 30 خولەک بمێنێتەوە ئینجا بە 

ئاوی شیلەتێن بیشۆ.
 ئەتوانی ئەم رێگایە هەمو شەوێک بەکار 

بهێنی.
رێگای دوەم: توێکڵی پرتەقاڵ وش���ک 
بک���ەرەوە بیه���اڕەو بیکە ب���ە پاودەر. 
دوکەوچکی چێشت لەو هاڕاوەیە لەگەڵ 
دو کەوچکی چێشت لە ماستی سروشتی 
تێکەڵ بکە و بیخەرە س���ەر پێس���تت، 
بەاڵم با بیست خولەک زیاتر نەمێنێتەوە 

لەسەر پێستت وئینجا بە ئاوی شیلەتێن 
بیشۆ. ئەم رێگایە لە هەفتەیەکدا جارێک 
ی���ان دو جار بەکاربێن���ە . ئەگەر زیاتر 
بەکاریبێنی زیان بە پێستت ئەگەیەنێ.

 ئەگ���ەر ئ���ەم دو رێگای���ەت بەکارهێنا 
ڕەونەقێک بە پێستت ئەبەخشێ و خانە 
مردوەکانی س���ەر پێس���ت الدەچێت و 

پەڵە رەشەکانی ال ئەبات.
 ئاگادار بە بۆ رێگای دوەم تەنها ماستی 
نەک  بەکاربهێنرێ  ئەبێ���ت  سروش���تی 
ماس���تی کارگەکان، ئەم شێوازەش بۆ 

 هەردو رەگەز دەگونجێ.

و.  لە ئینگلیزیەوە: چاالک بەرزنجی

شیرپهنجهوشیرپهنجهىمهمك،هۆكاروچارهسهر
دیدار له گه ڵ )د. بژار ئەحمەد( پزیشکی تیشک و سۆنار

بەش���ێوەیەکی گش���تی ئه م نیشانانه ى 
هه یه :

1. بونی گرێ لەن���او مەمک کە ئازاری 
نییە یان هەندێک جار ئازاری ئەبێ.

2. خوێن کە لە مەمک دێت.
3. ئەگەر گ���ۆی مەمک چوبێتە ناوەوە 

کە پێشتر وا نەبوە.
4. ئەس���تور بونی پێستی مەمک کە لە 
شێوەی توێکڵی پرتەقاڵ دا ئەبێت یان 

سور بونەوەو خورانی پێستی مەمک.
5. یان ل���ە حاڵەتی ئەو نەخۆش���یانە 
پشتگوێی دەخەن نیشانەی باوبونەوەی 

شیرپەنجەکە بە لەشدا ئەبێت.
6. مەرج نیە ئەم نیشانانە کە هەبو ئیتر 
شیرپەنجەی هەبێت چونکە لە نەخۆشی 
تریش���دا رو ئەدات کە شیرپەنجە نییە، 
بەاڵم ئەگ���ەر هەبو ئەوا زو س���ەردانی 
پزیش���کی پس���پۆر دەکات ب���ۆ ئەوەی 

دڵنیای بکاتەوە کە نەخۆشیەکەی چیە 
و چارەسەری گونجاوی بۆ دادەنێت.

* ه���ۆکاری بۆماوەیی ت���ا چەند رۆڵ 
ئەبینێت لەم نەخۆشیە واتە لە خێزانەوە 

مرۆڤ توش ئەبێت؟
ل���ه الی )5-10%(  بۆماوەیی  ه���ۆکاری 
نه خۆش���ه كان ب���ه  هۆكارى س���ه ره كی 
هه ژم���ار ده كرێت، ئه وان���ى تر هۆكارى 

دیكه ى هه یه .

* راهێن���ان و وەرزش���کردن تا چەند 
گرنگە بۆ دور بون لەم نەخۆشیە؟

وەرزش زۆر گرنگ���ە بۆ کەم کردنەوەی 
لەش کە ئێس���تا ب���ە هۆکارێکی گرنگ 
دادەنرێت لە ش���یرپەنجەی ئەندامەکانی 
لەش وەکو: )کۆڵۆن و مەمک(، هەروەها 
وەرزش ئەبێتە هۆی زیاد بونی بەرگری 

سروشتی لەش.

*  پێویستە ژنان چی بکەن بۆ دور بون 
لەم نەخۆش���یە و ئەبێت چ ڕێوشوێنێک 

بگرنە بەر و چۆن خۆیان بپارێزن ؟
به گرتنب���ه رى ئ���ه م رێگایان���ه ، ژن���ان 
تاراده یه كى زۆر خۆیان له و نه خۆش���یه  

ده پارێزن:
1. خواردنی تەندروست. 

2. کێشی لەشی ئاسایی، واتە قەڵەوی 
باش نییە .

3. وەرزشی بەردەوام. 
4. پشکنینی بەردەوام لەالیەن پزیشک، 
ئافرەت���ەکان خۆیان هەس���تیان بەهەر 
ش���تێک یان گرێیەک کرد لە س���نگیان 

ده بێت سه ردانى پزیشك بكه ن.
5. دور کەوتنەوە لە جگەرەکێش���ان و 

خواردن و خواردنەوەی ناتەندروست.

6. ئەو کەسانەی کە کەسێکی نزیکیان 
وەکو دایک یان خوش���ک شیرپەنجەیان 
هەبێت ئەبێت پشکنینی پێشوەخت الی 
پزیش���کی پسپۆر ئەنجام بدەن، چونکە 
هۆکاری بۆ ماوەیی رۆڵی گرنگی هەیە.

7. دورکەوتن���ەوە لەهەندێ دەرمان کە 
پێویستە تەنها بە رێنمای پزیشک بەکار 

بهێنرێت. 
8. ش���یرپێدانى سروشتى، چونكه  هەر 
ژنێک کە ش���یری خۆی دابێت بە مناڵی 
خۆی بۆ ماوەی س���اڵێک زیاتر ئەگەری 
توش ب���ون ب���ە ش���یرپەنجەی مەمک 

کەمترە. 
9. س���ەردانی پزیشکی تایبەت لە کاتی 
هەس���ت کردن بەهەر ش���تێکی گومان 
لێک���راو لەن���او مه مک ی���ان ئەگەر ئەو 

مەمکە خوێنی لێ بێت .

* تا چەند ئەو ئافرەتانەی سەردانتان 
ئەکەن پێویس���تیان بە پش���كنینی ورد 

هه یه ؟
هەمو ئەو ئافرەتانەی کێش���ی مەمکیان 
هەیە پێویس���تە س���ەردانی پزیش���کی 
پسپۆری نەش���تەرگەری بکەن ئەوەش 
لە ئەنجامی پش���کنین بڕیار ئەدات کە 
بینێرێت بۆ س���ۆنار یان تیشکی مەمک 

یان MRI بەپێی بڕیاری پسپۆرەکە.

* ئایا ئەو پش���کنینانەی ئەکرێ 100% 
ئەنجامەکەی ده رده كه وێت؟ واتە دەتوانن 

جۆری نەخۆشیەکە دیاری بکەن؟
ئەو پش���کنینانەی ئەنج���ام ئەدرێ بۆ 
دۆزینەوەی هەر گرێیەک کە بونی هەبێت 
پاش���ان هەندێک جۆری ئ���ەو گرێیانە 
ئەتوان���رێ تەنها بۆ نمونە بە س���ۆنار 
دی���اری بکرێ وەکو کیس���ەی ئاو لەناو 
مەمک، هەندێکی کە پێویس���ت ئەکات 
پارچەی لێ وەربگرێت بە نەش���تەرگەی 
پاش���ان زەرعی بۆ بکرێت به مه به ستى 
ئەوەی بتوانێت جۆرەک���ەی بزانرێت و 

چارەسەری گونجاوی بۆ بكرێت.

دڵهڕاوكێژنانتێكدهشكێنێتبەیەکێکلەمدورێگایەپێستیرومەتتجوانتربکەرەوە
◘ نەوژین

توێژینه وه  زانستیه كان باس 
له وه ده كه ن كه  ژنان زیاتر له  پیاوان، 

روبه روى كێشه ى ته ندروستى ده بنه وه ، 
به تایبه ت له دڵیان دا، ئه میش 

به وهۆیه ى ژنان زۆرتر توشى دڵه راوكێ 
ده بن و زیاتر كاریگه ر ده بن به و روداو 

وپێشهاتانه ى له  ژیانیان دا 
روده ده ن.

ش���اره زایان ل���ه  كۆلێ���ژی 
پزیش���كی زانكۆی ڤیه ننا-ى 
ل���ه   نه مس���ا،  پایته خت���ى 
نوێ���دا  توێژینه وه یه ك���ى 
به وه ك���ردوه   ئاماژه ی���ان 
چه ند  به ه���ۆی  ژن���ان  كه  
له   زیات���ر  هۆكارێك���ه وه ، 
پیاوان روبه روى مه ترسی 

دڵه خورپه »س���ه كته« 
ده بن���ه وه ، یه كێ���ك 

ن���ی  ه كا ر كا له هۆ
حاڵه ته ش،  ئه م 
ن���ى  بو ر ۆ ز
ك���ێ  و ا ڵه ر د
ی���ه   » قلق «

له الی ژنان.
ئه لیكساندرا 
كاوتس���كی، 
له   یه كێ���ك 
ئاماده كارانى 
توێژینه وه كه ، 
ه ى  ژ م���ا ئا
ژنان  به وه كرد 

به ش���ێوه یه كى 

دڵه راوكێدا  له گ���ه ڵ  مامه ڵه   دروس���ت 
ناك���ه ن، ئه م���ه ش روبه روى كێش���ه ى 

ته ندروستیان ده كاته وه .
ئه و پزیشكه ، نمونه ى ئه وه ى هێناوه ته وه  
كه  ژنان كاتێك سه رقاڵی كارى ماڵ یان 
چاودێریكردنى ئه نجدامانى خێزانه كانیان 
ده بن، یان چاودێری نه خۆشێك ده كه ن، 
بیرده چێته وه و زۆر  ئه وا خۆی���ان 
كاره یان  ئ���ه و  الی  بیریان 
ده بێت و توشی دڵه راوكێ 
فشاریان  ئه مه ش  ده بن، 
له س���ه ر دروستده كات و 
كاریگه ری له س���ه ر دڵ 
و جه سته یان به گشتى 

داده نێت.
 ، تس���كی و كا
 : ش���یه تى تو و
ل���ه   كه جگ���ه  
نه خۆش���یه كانى 
و  قه ڵ���ه وی 
شه كره ، فشاره  
ده رونیه كانیش 
به هۆكارێك���ى 
ه كی  س���ه ر

نه خۆشیه كانى 
و  دڵ 
پ���ه   ر ڵه خو د
ر  م���ا هه ژ

ده كرێن.

DW :سەرچاوە        
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◘ نه وژین

تائێستا وه ك ژنێك بیرت له و 
سه ركه وتنانه  كردوەته وه  كه  به ده ستت 

هێناوه ؟ 
به بۆچونى تۆ ژنى سه ركه وتو چى 
تایبه تمه ندیه كى هه یه  كه  له ژنانى 

تر جیایان ده كاته وه ؟ ئه گه ر 
وه اڵمه كه ت به نازانمه ، ئه وا خراپ 

نیه  ئه م وتاره  لەبارەی خەسڵەت و 
تایبه تمه ندى ژنانى سه ركه تو و هۆشیار 

بیخوێنیته وه. 

* ژنانى سه ركه وتو ده زانن چیان 
ده وێت

رونیان  وێنه یه ك���ى  ژنانى س���ه ركه وتو 

هه یه له و ش���ته ى كه ئه یانه وێ به ده ستى 
بێنن. چى له بوارى كاربێت یان له ژیانى 
تایبه تى خۆیان ئامانجى خۆیان ده زانن، 
بۆ نمونه  به دیاریك���راوى ده زانن چه ند 
پاره یان ده وێت، چى جۆره  بارودۆخێكى 
كارى گونجاویان ده وێت یان ده یانه وێت 
به ده س���تى بهێن���ن هه روه ها به ش���وێن 
پله ى زانس���تیى و زیات���ر بره وپێدانى 
تواناكانیانه وه ن، ئه وه ش ده زانن خێزان 

چى رۆڵێكى هه یه له  ژیانیاندا.
* ژنانى هۆشیار به رنامه ى 

رێبه رایه تیان هه یه 
ئ���ه وان هه میش���ه  به به رنام���ه  رێژیه وه  
كه كاره كه یان  له كاتێكدا  ده چنه پێشه وه  
ده گات���ه   یاخ���ود  ده بێ���ت  س���ه خت 
بنبه س���ت ده زان���ن چۆن بڕی���ار بده ن. 

ئێمه  هه موم���ان له كات���ى هه وڵدان بۆ 
روبه ڕوى  به ئامانجه كانم���ان  گه یش���تن 
كێش���ه  ده بینه وه و ده زانین كه له مكاته دا 
هه بونى به رنامه یه كی رێبه رى ده توانێت 

گاریگه رى زۆرى ئه رێنى هه بێت.
* ژنانى سه ركه وتو به په رۆشیه وه  

باجى هه ڵه كانیان ده ده ن
به رژه وه ندى  رێگاكانى  هۆش���یار  ژنانى 
بگه ن.  به ئامانجه كانیان  تا  په یداده كه ن 
ئ���ه وان ده زانن كه ناتوان���ن هه موكه س 
له خۆیان رازى بكه ن و له وانه یه  هه له كان 
له ده ست  به خه ونه كانیان  گه یش���تن  بۆ 
بده ن. به اڵم ئه وان باوه ڕیان وایه  له برى 
ئه وه ى  به رده وام له دودڵیدابن باش���تره  
ته ركیزی���ان هه بێت و له هه مو تواناكانى 

خۆیان سود وه رگرن.

تایبهتمهندیهكانىژنانىهۆشیاروسهركهتو

* ژنانى هۆشیار سه رنج ئه ده ن
ژنانى هۆشیار ده زانن زه مینه و بارودۆخ زو 
تێده په ڕێت و ده گۆڕێت ئه گه ر ویستێكى 
به هێزیان هه بێت بۆ دروس���تكردنى ئه و 
گۆڕانكاریه . له به ر ئه وه  كات و بارودۆخه  
جیاوازه كان بۆئه وان تا ئه ندازه یه كى زۆر 
یه ك جۆره و ده توانن به سودى به رنامه و 

پالنى خۆیان گۆڕانكارى بكه ن. 
* ژنانى سه ركه وتوله یه ك خاڵدا 

نامێننه وه 
ژنانى هۆشیار له برى ئه وه ى هه مو شت 
به  به خت بس���پێرن یان كات له ده ست 
بده ن، به رده وام له  پێشڕه وی و جوڵه دان 
بۆ پێش���ه وه . ژنانى س���ه ركه وتو كاتى 
یان  وپه شیمانى،  به خه مخواردن  خۆیان 
ئاره زوى ئه وه ى خۆزگه  ش���تێك جیاواز 
له مه  روى بدایه  به س���ه ر نابه ن. ئه وان 
به خۆیان ده ڵێن »ئه مه  له وانیه  شوێنێك 
بێت كه منى لێبم، به اڵم ئه و شوێنه نیه كه  
حه زم لێیه تى«, چۆن ده توانم لێره وه  

بۆخاڵێكى تر بڕۆم؟
* ژنانى هۆشیار له  كاتى سه فه ردا 

شاد و پڕ وزه ن
ژنان���ى هۆش���یار ده زان���ن ژی���ان چێژ 
به خش���ه .  پاره، ئۆتۆمبێل، جلوبه رگ، 
په یوه ندیه كان و ته نانه ت ته ندروس���تى 
ته واوه تی���ش ئه گه ر خۆش���به تى له گه ڵ 
به ه���او  دواج���ار  نه هێن���ن  خۆیان���دا 
نرخێكى ئه وتۆیان نابێت. ئه وان له هه ر 
چێژبه خش  س���اته وه ختى  باروخێكدابن 
وش���اد له په یوه ندیه كانیان دا دروس���ت 
ده ك���ه ن. كه واته ئه گ���ه ر چێ���ژ له ژیان 

ژنانى سه ركه وتو 
وێنه یه كى رونیان هه یه  
له و شته ى  ئه یانه وێ 

به ده ستى بێنن

نه بینیت و خۆشیه كان ئه زمون نه كه یت، 
ئه م ش���تانه هیچ كامێكی���ان به  كه ڵكت 

نایه ت!
*ژنانى هۆشیار گوێ له ده رونى خۆیان 

ده گرن وله گه ڵیدا هاوڕان و ده سازێن
ئه وان ده نگى ده رونى خۆیان ده بیستن و 
به گوێره ى ئه وه  بڕیارو وه اڵم ده ده نه وه ، 
له هه ربارودۆخێكدا بن چ دژوار و سه خت 
یان خۆشى وئاس���وده یى به  په رۆشیى 
له ده نگى  گوێیان  باوه ڕبه خۆبون���ه وه   و 
ده رون���ى خۆیان���ه . ئێم���ه  هه موم���ان 
ناخى  پێچه وانه ى  بارودۆخدا  له هه ندێك 
خۆمان كار ده كه ین، به اڵم س���ه ركه وتن 
ده رئه نجامێكى  ده توانێ���ت  له ده روندایه  

باشى هه بێت.
* ژنانى هۆشیار هیچ بیانویه ك 

په سه ند ناكه ن
ژنانى هۆش���یار هیچ بیانویه ك په سه ند 
ناك���ه ن، به اڵم ئاماده یى ئه وه یان تێدایه  
ش���ێوازى بیركردنه وه یان بگۆڕن له كاتى 
پێویس���تدا. ئه وان ب���ه رده وام له خۆیان 
ده پرس���ن: »ئایا من هێشتا له  رێگام؟ 
ئایا هێشتا هه ر ئه مه م  ده وێت؟« ئه م 
پرسیارانه  له ڕاستیدا ده بنه هۆى ئه وه ى 
ژنان به  سود وه رگرتن له ئه زمونه كانیان، 
ژیان���ى خۆیان كۆنترۆڵ بك���ه ن. ژنانى 
پێداچون���ه وه   ب���ه رده وام  هۆش���یار 
به به رنامه كانیان���دا ده كه ن���ه وه و دوباره  

دایده ڕێژنه وه .
* ژنانى سه ركه وتو باوه ڕیان به خۆیان 

هه یه 
واداده نرێ���ت  تایبه تمه ندی���ه   ئ���ه م 
كه گرنگتری���ن تایبه تمه ن���دى بێت. من 
هیچ كات نه م بینیوه  ژنێكى هۆش���یارو 
س���ه ركه وتو بڵێ���ت من ئه بێ���ت له گه ڵ 
هاوسه ره كه م ڕاوێژبكه م بزانم ئه و چۆن 
بیرده كات���ه وه ؟ ژنى س���ه ركه وتو خۆى 

بڕیارى كۆتایى ده دات. 
بێگومان بڕی���اردان كاتێك كه  تۆ بزانى 
چیت ده وێت، ئه واهه ڵبژاردنى هاوبه شێك 
بۆ ئه نجامدانى كاره كه  زۆر گران نابێت.

وەرگێڕانی: شۆخان حەمەساڵح

◘ نه وژین

10  ژن له مێژودا، به شداریان كردووه  
له  گۆڕینى جیهان. هه ندێكیان له بوارى 
سیاسیی دا زۆر به هێز و كاریگه ر بون، 
هه ندێكى تریان، فه رمانڕه واى هه ندێك 
له  گرنگترین واڵت و ئیمراتۆرییه ته كان 

بون.

له م لیسته دا، ناوى ئه و 10 ژنه  ده خه ینه  
رو، كه هه ندێكی���ان له س���ه رده مى تازه و 
هه ندێكى تریش���یان له  رابردوى دور دا 

ژیاون.
1. شاژنه  ڤیكتۆریا:

فه ڕمانڕه وایه تى  س���اڵ   63 بۆم���اوه ى 
بریتانی���اى ك���رد و له س���اڵی 1901 دا 
كۆچی دوای���ی كرد. ئه و س���ه رده مه ى 
كه  ئ���ه و فه رمانڕه وایه ت���ى تێداكرد، به  
»سه رده مى ڤیكتۆریی« ناوزه د كراوه . 
ل���ه  س���ه روبه ندى فه رمانڕه وایه تیی���دا، 
بریتانیا ل���ه زۆر بواردا گه شه س���ه ندنى 

به خۆیه وه  بینی.
  2.  ئیلینۆر رۆزفێڵت: 

هاوسه رى سه رۆكى ئه رمریكا: )فرانكلین 
رۆزفێڵت( بو. به وه  ناسراوه  كه توانایه كى 
له راده به ده رى له  پێشكه شكردنى گوتار 
و به هێزی له  كارى سیاس���ی دا هه بوه . 
له چه ندین بۆنه ش���دا دژایه تى خۆی بۆ 
سیاس���ه ته كانى هاوس���ه ره كه ى ئاشكرا 

كردووه .
پاش كۆچی دوایی رۆزفێڵتى هاوسه رى، 
ئیلنیۆر له بوارى مافه كانى مرۆڤ له رێگه ى 
نه ته وه یه كگرت���وه كان كارى ك���ردووه ، 
یه كێ���ك بو له وانه ى رۆڵی س���ه ره كیان 
هه ب���و له هێنان���ه  ئ���ارای »جاڕنامه ى 

جیهانى مافه كانى مرۆڤ«.
 3. ئۆپرا وینفری: 

راگه یانكاریی ناسراویی ئه مریكی ئۆپرا، 
خاوه ن���ى تۆڕێك���ى میدیای���ی تایبه ت 
به خۆیه ت���ى. له  خێ���زان و ژینگه یه كى 
زۆر هه ژار و نه بو دا هاتۆته  بون، به اڵم 
توانى به  هه وڵ���ه  به رده وامه كانى ببێته  
ده وڵه مه ندتری���ن ژنى ئه مریكی به ره گه ز 

ئه فریقی.
ئۆپرا به یه كێك ل���ه  كاریگه رترین ژنانى 

جیهان هه ژمار ده كرێت.
 4. شاژنه  ئه لیزابێسی یه كه م: 

به  ش���اژنى پاكیزه  ناوده برێت، چونكه  
له ژیان���ى دا هاوس���ه رگیریی نه كردووه و 
مناڵی نه بوه . له ماوه ى سااڵنى 1558 بۆ 
1603 فه رمانڕه واى بریتانیا بوه . ژنێكى 

به هێز و توند بووه  له  بڕیاره كانى دا.
  5. مارگرێت تاتچه ر: 

به  »ژنه  ئاس���نینه كه » ناس���راوه . بۆ 
ماوه ى 11 س���اڵ، س���ه رۆك وه زیرانى 
بریتانیا بوه و له س���اڵی 2013 دا كۆچی 
دوای���ی ك���رد. رۆڵی هه بو ل���ه  گۆڕینى 
سیاس���ه ته كانى واڵته كه ى به شێوه یه كى 
به رچ���او ل���ه  بواره كان���ى ئاب���ورى و 

كۆمه اڵیه تی.
  6. دایكه  تیرێزا: 

له ماوه ى س���ااڵنى 1910 ب���ۆ 1997 دا 
ژیاوه ، به  ئه نجامدانى كارى خێرخوازیی 
و خۆبه خشیی ناسراو بووه . له به رامبه ر 
كاره كان���ى بۆ خزمه تى منااڵنى هه ژار و 
كه س���انى ده ربه ده ر، خه اڵتى نۆبڵی بۆ 

ئاشتى پێبه خشرا.
 7. كلیۆپاترا: 

ئه م ش���اژنه ، به ته نها ب���ه  جوانیه كه ى 
به ناوبانگ نه بوه ، به ڵكو به  كاریگه ریی و 
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هێزیشی له  ده سه اڵتدا. له ماوه ى سااڵنى 
69 ب���ۆ 30 پێش زاین ژی���اوه و له گه ڵ 
خوشكێكى دا فه رمانڕه وایه تى میسریان 
كردوه ئەگەرچی هەمیشە ناكۆك بون.

 8. مارى كۆری: 
یه كه مین ژنه  كه  ده بێته  خاوه نى خه اڵتى 
نۆبأل له  فیزیادا، پاشان هه مان خه اڵتى 
به ده س���تهێنایه وه ، به اڵم ئه مجاره یان له  

بوارى كیمیا. 
مارى توانى له میان���ه ى توێژینه وه كانى 

دا، ماده ى »پۆلۆنیۆم« بدۆزێته وه .
 9. ئیلیانور ئاكیتیان: 

ده وڵه مه ندتری���ن و به هێزتری���ن ژن���ى 
ئه وروپی بوه  له  س���ه ده ى 12ى زاینی. 
هاوس���ه رگیریی له گه ڵ پاشاى فه ره نسا 

)لویس���ى حه وته م( دا ك���رد، پاش 15 
س���اڵ هاوس���ه رگیریی لێی جیابویه وه و 
پاش���اى  له گه ڵ  هاوس���ه رگیریی  دواتر 
ئینگلته را )هینری دوه م( دا كرد. س���ێ 
له  كوڕه كانى بون به  پاش���ا، له نێویاندا 

ریچارد كه  به  »شێر دڵ« ناسراوه .
 10. كاترین دی میدیشی: 

له ته مه نى 14 س���ااڵندا هاوس���ه رگیریی 
له گه ڵ گه نجێكدا كرد كه پاش���ان بو به  
پاشاى فه ره نسا. له ماوه ى سااڵنى  1519 
بۆ 1589 ژیاوه و به هێزترین ژنى ئه وروپی 
بوه  له و ده مه دا. توانیویه تى كاریگه رى 
له س���ه ر زۆرب���ه ى سیاس���ه تمه داره كان 
بڕیاره كانیش���ی جێپه نجه یان  و  دابنێت 

له سه ر ئه وروپا به گشتى به جێهێشتوه .

پۆرترێتی شاژنه  ڤیكتۆریا

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



◘نهوژین،بێریڤانمحهمهد

نهكهمىدهرفهتونهزۆری
ئاستهنگهكان،وایاننهكرد)رێناز(
لهوخهونهىكهلهبوارىوهرزش

داههیهتى،ساردبكهنهوه،
بهپێچهوانهوهئهمكچهتوانیویهتى
لهماوهىچهندساڵێكداولهرێگهى
راهێنانىبهردهوامهوهپهرهبه

ئاستىخۆیبداتتابگاتبهوهى
ببێتبهئهستێرهیهكىیاریهكانى
گۆڕهپانومهیدانىكوردستانو
عێراقوبهشداریپاڵهوانێتییه

نێودهوڵهتیهكانیشبكات.

رێنازسهعیدرەشید،لەدایکبویساڵی
1996ىق���ەزایکفری���ه،لەس���اڵى
2011هوهدەس���تیبەراهێنانلهیاری
گۆڕەپانومەیدانکردوەوئێستاشبە

شێوەیەکیئەکادیمیبهردهوامه.
ئهمكچ���هلهم���اوهىتهمهن���ىكهمی
وهرزشیخۆیدا،بهش���داریلەزۆربەی
پااڵوتنەکان���یعێ���راقوكوردس���تان
ك���ردوهوچهندی���نپل���هوخهاڵتىلهو
روهوهبهدهستهێناوه،كهباشترینو
کۆتایدەس���تکەوتیئەمکچەیاریزانە،
بردنهوهىپلهىیهكهمبولهسهرئاستى
عێراقبۆی���اریگۆڕهپانومهیدانله

ساڵی2016دا.
بهردهواموهرزشبهتایبهتلهگهرمیان،
وهكوبوارێك���ىتایبهتبهرهگهزینێر
ناس���راوه.بهبهراوردبهكوڕان،ژمارهى
كچانىوهرزشكاركهمن،بهاڵمئهمهوای
نهكردوهكهكچانێ���كپێنهگهنبتوانن
جێپهنج���هودهس���تیانل���همكایهیهدا

لهكفریهوهبۆپاڵهوانىماراسۆنىنێودهوڵهتىههولێر

بنهخشێنن.
رێناز،وهكوكچێكك���هلهگهرمیانهوه
روىل���همبوارهك���ردوه،ئ���هوهىبه
)نهوژی���ن(وت:»ئهوبهربهس���تانهى
پێشتربۆبهش���دارییكچانلهوهرزش

داههبون،ئێس���تاكهموالوازبون«،
بۆیهبهگرنگی���یدهزانێتكچانێككه
خولیایئهمبوارهی���انههیه،پهرهبه

خولیاكهیانبدهن.
باسیلهوهشكردكهئهوحهزوخولیایهكى

س���هرهتاییههبوهولهسهربهدیهێنانى
ئهوحهزهرۆش���توه،ههتاتوانیویهتى

بگاتبهئاستێكىباشوبااڵ.
زۆرێكلهكچانكهرولهبوارىوهرزش
یان كۆمهاڵیهت���ى ه���ۆكارى ناك���هن،

خێزانیی،بهرێگردهزانن.
و جی���اواز رێن���از رای لهمبارهی���هوه
پێچهوانهیه،چونكهئهوباسلهوهدهكات
كهتائێستاهیچرێگرییهكىبۆنههاتوهته
پێشوچونكهخۆیس���وربوهلهسهر
پ���هرهدانبهتواناوخولیاك���هى،بۆیه
لهروىخێزانیشهوهپشتگیرییكراوه.

رێن���از،وتى:»منهیچبەربەس���تێکی
بەڵکو نەهاتوەت���ەپێش، کۆمەاڵیەتیم
خێزانەکەمی���شزۆره���اوکارمب���ون،
بەربەستورێگرییهكۆمهاڵیهتیهكانیش

ئێستاكهمترنلهجاران«.
ههروهكرێنمای���یكچانیشدهكاتبۆ
چونهنێودونیایوهرزش���هوهودهڵێت:
تایبەت���ە زۆر دنیایەک���ی »وەرزش
هی���وادارمدودڵنەب���نوهیچش���تێك

بەبەربەستنەزاننوداوایهاوکاریلە
کەسانیخاوەنئەزمونبکەنولەگەڵ
کەس���انیپسپۆرووەرزشیدەستپێ

بکەن«.
لهبارهىكۆمهكردنىلهالیهنكهس���انى
پس���پۆڕهوه،رێن���ازب���هسوپاس���هوه
باس���یلهوهكردك���هلهس���هردهس���تى
راهێنهرهك���هى)د.س���یروانحام���د(،
بهرهوپێشهوهچوهو وهرزش���یی ئاستى

توانیویهتىسهركهوتوبێت.
رێنازبه21س���اڵتهمهنهوه،بەشداری
ل���ەزۆرب���ەیپااڵوتنەکان���یعێراقبۆ
یاریهكانىگۆڕهپانومهیدانكردوه،كه
لهس���اڵی2016بوهتهپاڵهوانىیهكێك
لهیاریهكان،لهساڵی2015دابهشداریی
ماراسۆنىنێودهوڵهتىههولێریكردوهو
پلهىیهكهمىبهدهستهێناوه.لهئاستى
نێودهوڵهتیش،لهساڵی2015بەشداری
ماراس���ۆنینێودەوڵەتیلوبنانیکردوە
کە36هەزارکەستیایدابهشداربون

ولەپلەکانیپێشەوەبێت.

ئهوبهربهستانهى
پێشتربۆكچانله
وهرزشداههبون،
ئێستاكهموالواز

بون
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لهپێشانگایهوكىتایبهتداكچێكى
گهرمیانى،یادییهكێكلهدێرینترین

بۆنوبهرامهبهكارهاتوهكانىئافرهتى
كوردویهكێكلهسهرهتاییترین

كهرهستهكانىئارایشتلهكوردستان
دهكاتهوه،كهئهویش)مێخهك(ه.

لهقهزاىكفریولهمۆزهخانهىكلتوری
ش���ار،)خاتوئهمی���ره(وهكوكچێكى
پێش���انگاى یهكهمین دهس���تڕهنگین،

تایبهتىبهمێخهككردهوه.
پێش���انگاكهكهناوى»مێخهكوبۆنى
هاواڵتیانهوه لهالی���هن ب���و، ی���اران«
پێش���وازیهكىزۆریلێك���راوخهڵكێكى

بهرچاوئامادهىبینینیبون.
روهكێكه، لهبنهڕهت���هوه ك���ه مێخهك
كهخاوهن���ى جیادهكرێت���هوه ب���هوه
بۆنێك���ىتایبهت���ىخۆش���ه،ههربۆیه

پ���اشوش���ككردنهوهىوگونجاندن���ى
بهچهن���دقۆناغێك،وهكوبۆنوبهرامه

بهكاردههێنرێتلهالیهنژنانهوه.
وهك���و مێخ���هك لهكوردهواریی���دا،
سهرهتاییترینكهرهستهكانىئارایشتو
بۆنخۆشییلهالیهنژنانهوهبهكارهێنراوه،
بهش���ێوهیهكژنانمێخهكبهندیانوهكو
ملوانك���هدورس���تدهك���ردولهملیان
دهكرد،یاخودل���هگیرفانهكانىخۆیان

دهناوبۆنهكهىپهرشدهبویهوه.
لهكاتێكداكهكهرهس���تهكانىئارایشت
بازاڕیانتهنیهوه،برهوىمێخهكوسمڵ
وهاوشێوهكانیانكهمتربونهتهوه،بهاڵم
وهكس���ۆزێكبۆرابردووبۆئهمبۆنه
رهسهنه،خاتوئهمیرهلهكفریههستاوه
بهكردنهوهىئهمپێش���انگاتایبهتهبه
بهمێخهك.لهبارهىمهبهس���توئامانج
)خاتو پێش���انگایه، ئهم لهكردنهوهى
ئهمی���ره(وتى:»وهك���وحهزێكخۆم
حهزملهمێخهكومێخهكدروستكردن

كچێكبۆنىمێخهكبهردهداتهگهرمیان

بوه،ئهمحهزهش���ملهخوشكهكانمهوه
بۆبهجێماوه«.

وتیشی:»ماوهىسێساڵهبهردهوامم
لهدروستكردنىمێخهكبهندوخۆشحاڵیشم
كهیهكهمپێش���انگاىلهوشێوهیهملە
ش���ارەکەمولەمۆزەخانەیکەلەپوری
شاركردهوه،بۆزیندوراگرتنىكهلهپورى

نهتهوهكهمان«.

ئەمکارەمبۆ
زیندوراگرتنى
كهلهپورى
نهتهوهكهمانە

بۆیهكهمجارلهگهرمیانكچێكدهالكی
بۆپیاواندهكات

ك���هلهگهرمی���اندهالكیب���ۆپیاوان
بكات.

وتیش���ی:ئهمهیهكهمج���ارهلهگهرمیان
ئافرهتێككارىسهرتاش���ینبۆپیاوان
بكاتوخۆش���بهختانهشئ���همكاره

بهخۆبهخشىدهستىپێكرد.
باسیلهوهش���كرد:ئهوانتاوهكوئێستا
لهكهمپهكانىسنورىگهرمیانكهبریتین
ل���ه:)قۆرهتو،ت���ازهدێ،ئهڵوهن1و
ههڵمهتىسهرتاش���ینی 10 ئهڵوهن2(
خۆبهخش���انهیانئهنجامداوه،جگهله
ئهنجامدان���ىچهندی���نكاروچاالكی

دیكهىخۆبهخشى.
ماوهیهك���هههندێ���كله
ب���هكارى پیاوانی���ش
ژن���ان ئارایش���تى
بهاڵم ههڵدهس���تن،
دهبێت���ه ئهم���ه
له یهكهمج���ار
گهرمی���انكه
هتێ���ك فر ئا
كارىدهالكی
پیاوان ب���ۆ
م ئهنج���ا
بدات.

◘نهوژین

بۆیهكهمجارلهگهرمیانكچێكدهالكی
»سهرتاشیی«بۆپیاواندهكات
ویهكهمكاریشیبهخۆبهخشانه
بهشدارییكردنهلهههڵمهتێكى

سهرتاشینلهكهمپێكىئاوارهكانى
گهرمیان.

ساراڵفهتحوڵاڵ،ئهوكچهىكهخاوهنى
دهبێته ژنانه، ئارایش���تى س���هنتهرى
یهكهمژنلهدهڤهرهكهكهپیش���هى

سهرتاشینیپیاوانئهنجامبدات.
س���اراڵ،ههفتهىرابردولهگهڵ
ئهندامانىتیمێكىخۆبهخش
ل���هكهمپ���یئاوهكارهنى
)ئهڵوهند1(بهشدارییان
ههڵمهتێك���ى ل���ه
ش���ینی تا ر سه
ك���رد بێبهرامب���هر
بۆنیش���تهجێبوانى

كهمپهكه.
)عومهر بهوت���هى
عهبدوڵاڵ(،سهرۆكى
رێكخراوى)پهیامى
ئێمهبۆپهرهپێدانى
ك���ه گهنج���ان(،
رێكخراوهكهی���ان
ی ر كا و بهه���ا
ئهژى )سهنتهرى
جوان���كارى ب���ۆ
لهكهالر( پی���اوان
ت���ى ڵمه هه

سهرتاش���ینهكهى
كهمپ���هدا ل���هو
ه، ێكخس���تو ر
دهیهمین ئهم���ه
ك���ه ههڵمهت���ه
دهدهن، ئهنجامى
ب���هاڵمجی���اوازی
ههڵمهت���ه ئ���هم
نى د ییكر ر ا بهش���د
)ساراڵ(بولهگهڵیان
ئافرهت یهكهمین وهكو


