
ژمارە )45( ئەیلولى 2020
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

رێژهىژنانلهمەکۆیکەالرىگۆڕان)15%(ـه

به ڕێوبه رایه تیه كى گشتى نیوه ى 
به رپرسه كانى له  ره گه زی مێن       ««3

به ڕێوبــه رى په روه رده ى گه رمیــان: 50 ژنه  
مامۆستا له  ده ره وه  ده خوێنن                  ««4

چیتر كاڵش تایبه ت نیه  بە پیاوان   ««5

به  كه مپین خه ڵكى له  
مه ترسیه كانى كۆرۆنا 

ئاگادار ده كه نه وه 
7»»  

◘ نه وژین

رێژه ى ژنان له  ئه نجومه نى مه كۆی 
كه الری بزوتنه وه ى گۆڕان )%15( 

تێپه ڕ ناكات،  باژێروانى مه كۆكه ش 
باس له وه ده كات بۆ هه ڵبژاردنى 

ناوخۆیی ئه مجاره ، پالنیان هه یه  بۆ 
 زیادكردنى رێژه كه   . 

فەیســەڵ حاجــی حەســەن، باژێروانی 
مەکــۆی کەالری بزوتنــەوەی گۆڕان، له  
دیدارێكى   )نەوژین( دا له ســه ر پرســی 
به شــداریی ژنــان له كایــه ى سیاســی و 

◘ نه وژین

پاش نزیكه ى چوار ساڵ به رده وامبون 
و ده ركردنى )45( ژماره ، رۆژنامه ى 

)نه وژین( ماڵئاوایی ده كات و چیتر به  
چاپی كاغه زیی باڵونابێته وه ، به ڵكو 

بۆ داهاتو ده بێت به  سه كۆیه كى 
ئه لیكترۆنیی گشتگیر.

ئــازاد عوســمان، به ڕێوبــه رى )رادیۆی 
ده نــگ( كــه  خاوه ندارێتــى رۆژنامــه ى 
)نه وژین( ده كات، له وباره وه  رایگه یاند: 
ئــه م ژماره یــه ، دوا ژمــاره ى )نه وژین( 
ده بێت و ئیتر رۆژنامه كه  به مشــێوه یه ى 
ئێســتاى كه  پشــت به  چاپی كاغه زیی 

ده به ستێت، به رده وام نابێت.
له بــاره ى هۆكاره كانى ئــه م هه نگاوه وه ، 
خوێنــه رى  »هــه م  رونیكــرده وه : 
رۆژنامــه ى چاپكراو كه م و ســنورداره ، 
هه میــش به هۆی رێكاره كانــى كۆرۆناوه  

گه یاندنــى  و  رۆژنامــه   دابه شــكردنى 
به ده ســتى خوێنــه ران، قــورس و پــڕ 
كێشــه یه، بۆیە وامان بە باش زانیی کە 
چاپی کاغەزیی رۆژنامەکە رابگرین و لە 
بری ئەوە گرنگیی بە الیەنى ئەلیکترۆنى 

بدەین «.
باســی له وه شــكرد پرۆژه كه  بــه رده وام 
تــر.  به شــێوازێكى  بــه اڵم  ده بێــت، 
له وباره وه  وتی: پرســی ژنان له  كرۆكی 
ده ســتبه رداریی  و  گرنگیپێدانه كانمانــه  
نابین، لــه م سۆنگه یه شــه وه  )نه وژین( 
بــەردەوام  ئەلیکترۆنــى  شــێوازی  بــە 
دەبێت، بەجۆرێک کە پرۆژەکە ده كه ینه  
ســه كۆیه كى رۆژنامه وانــى ئه لیكترۆنــى 
بــه   تایبــه ت  میدیــا«ی  »دیجیتــاڵ 

پرسه كانى ژنان.
هه مــو  سوپاســی  عوســمان،  ئــازاد 
ئــه و الیــه ن و كه ســانه ی كرد كــه  له م 
بــون  رۆژنامه كــه   پاڵپشــی  ماوه یــه دا 
به تایبه تــى  لێخــواردوه ،  خه میــان  و 

سندوقی نیشــتمانى بۆ دیموكراسی كه  
پاڵپشــتیكاری ده رچــون و به رده وامیی 

رۆژنامه كه  بون.
رۆژنامــه ى )نه وژین(، یه كه م ژماره ى له  
كانونى یه كه مى )2016( دا باڵوكرایه وه ، 
بــه   تائێســتا مانگانــه   لــه و ســاته وه  
به رده وامــى باڵوده بێتــه وه  و ته نها یه ك 
ژمــاره ى بــه  كاریگه ریــی ئــه و دۆخه ى 
كۆرۆنــا هێنایه  ئــاراوه ، ده رنه كرا، به م 
ژماره یه شه وه  )45( ژماره ى لێده ركراوه  
كه  سه دان بابه تى رۆژنامه وانى جیاوازی 

تێدا باڵوكراوه ته وه .
هاوکات لە ماوەى کارکردنى دا چەندین 
خول و راهێنان و مێزگردى جیاوازى لە 
بوارى رۆژنامەوانى و پرسەکانى ژنان دا 

ئەنجام داوە.
خەاڵتــى   2019 ســاڵی  رۆژنامەکــە 
شــەهیدی قەڵــەم وەدات حســێنى بــۆ 
ئازادیی رۆژنامەوانى پێبەخشــرا، لەپای 

کارکردنى دا.

ماڵئاواییدهكات

گرفته كانــى ئــه م به شــدارییه   قســه ى 
كــرد، هه روه ك له باره ى هۆكاری كه میی 

ژماره ى ژنانى كادیر 
لــه   به تایبه تــى 

ئه نجومه نــى  مه كۆكه یان، دیدی خۆیانى 
خسته ڕو . 

باژێروانی مەکۆی کەالر، باسی له وه كرد 
بزوتنه وه كه یــان »بڕواى تــه واوى« به  
تواناكانــى ژنان  هه یه  و هیچ جیاوازیه ك 
لەنێــوان ئەوان و پیاواندا   ناكات، له گه ڵ 
ئه وه شــدا پێیوایــه  ژنان  خۆیان به شــى 
پێویســت نایه نه  پێشــه وه  و له و روه وه  

كه مته رخه من . 
لەنــاو مەکــۆی بزوتنــەوەی گــۆڕان لە 
کــەالر، هیچ رێژە و كۆتایەکی دیاریکراو 
بــۆ بەشــداری ژنان  نیــە، هــاوكات لە 
کۆی ٧ کەس لە دەســتەی بەڕێوبردنی 
مەکۆكه دا، تەنها 1 ژن تێیدا  بەشدارە . 

ســه رباری ئــه وه ش باژێروانــى مه كۆكه  
باس له  بونى »چه ند خانمێكى به توانا« 
ده كات لــه   ریزه كانیــان دا، ئه گه رچــی 
نه یشــارده وه  به شداریی ژنان هێشتا به و 

ئاست و راده یه  باش نیه   . 
بۆ باشكردنى ئه م به شدارییه ، )فه یسه ڵ 
حاجی حه ســه ن( ئاماژه ى به وه كرد كه  
پالنیــان هه یه   لــه  هه ڵبژاردنی ناوخۆیی 

داهاتویاندا رێژه كه  زیاد بكه ن . 
له وبــاره وه  وتــى: پالنی نوێمــان هەیە 
بــۆ ئەوەی زیاتــر ژنان بێنە پێشــەوە، 
نامانەوێــت مــاف و  ئازادیەکانیــان هەر 
دروشــم بێت، ئەمجارە دەبێت بە کردار 

هەست بەوە بکرێت . 

ده قــی دیداره كه  له  الپــه ڕه  )2(ى ئه م 
ژماره یه دا ده خوێننه وه   . 



سياسەت

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

ژنان لە ناو بزوتنەوەی گۆڕان لە 
كەالر پێکهێنەری کەمتر لە)١٥٪(ى 

ئەو حزبەن بەدەر لە رێگری کۆمەڵگا 
باژێروانی مەکۆی کەالر، ژنان خۆشیان 

بە هۆکاری الوازی بەشداری سیاسی 
دەزانێت، دەشڵێت: »بۆ ئەمجارەی 
هەڵبژاردنی ناوخۆیی گۆڕان، خۆم 

سەردانی خێزانەکان دەکەم بۆ 
ئەوەی بەربەستەکانی بەردەمی ژنان 

البەرین«.

رۆژنامــەی )نەوژیــن( دیدارێکی لەگەڵ 
)فەیسەڵ حاجی حەســەن(، باژێروانی 
مەکــۆی کــەالری بزوتنــەوەی گــۆڕان 
ئەنجامــداوە کــە تێیدا تاوتوێی پرســی 
بەشــداری ژنــان کــراوە لە نــاو خودی 
بزوتنەوەکەو ئەو پۆســتانەی کە پشکی 
بزوتنەوەکــەن لــە حکومەتــی خۆجێی 

گەرمیان.

جیا لــە حزبەکانی دیکــە لەناو مەکۆی 
بزوتنــەوەی گۆڕان لە کــەالر رێژەیەکی 
دیاریکراو بۆ بەشــداری ژنــان لە کاری 
سیاسی ئەو حزبە نیە، وەک دەبینین لە 
کۆی ٧ کەس لە دەســتەی بەڕێوبردنی 

مەکۆ تەنها ١ ژن تێیدا بەشدارە.
باژێروانی مەکۆی کەالر، لە وەاڵمی ئەم 
پرســەدا ئاماژەی بەوەکرد: ئەوان وەک 
بزوتنــەوەی گۆڕان بــڕوای تەواویان بە 
توانانــی ژنان هەیە و هیــچ جیاوازیەک 
لــە نێــوان ژن و پیــاو دا ناکــه ن لــە 
کاری سیاســی، دید و بڕوایــان ئەوەیە 
هــەر  بونــی  مەدەنــی  و  پێشــکەوتن 
کۆمەڵگایەک وابەســتەیە بە بونی ژنان 
لــە نــاو کایــەی سیاســەتدا. وەکخۆی 
وتــی: »بــەاڵم ژنان دەبێت بــە توانا و 
لێهاتویــی، خۆیــان بســەلمێنن نەوەک 

رێژەیان بۆ دابنرێت«.
لــە ناو مەکــۆی کــەالر رایەڵــەی ژنان 
وەک دەنــگ و رەنگــی ژنانە لەو حزبە، 
باژێروانــی مەکۆی کــەالر لە بارەی رۆڵ 

و کاریگەرییان لەناو بزوتنەوەکە، وتی: 
»چەندیــن خانمی چــاالک و بەتوانا لە 
رایەڵــەی ژنانــن«، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
دڵنیایی ئەوەیدا کە بەشداری ژنان تێدا 

وەکپێویست نیە.
پشکی بزوتنەوەی گۆڕان لە پۆستەکانی 
حکومەتی خۆجێی گەرمیان ٧ پۆستە، 
لــەو ژمارەیە ١ ژن پۆســتی بەڕێوبەری 
گشتی هەیە، بەمشێوەیەش لە ناو تیمی 
حکومەتی خۆجێی گەرمیان و دەستەی 
مەکــۆی بزوتنــەوەی گۆڕان لــە کەالر، 

رێژەی بەشداری ژن ١٤،٣٪ـە.
فەیسەڵ حاجی حەســەن، لەمبارەیەوە 
ئامــاژەی بەوەکــرد: لــە هەوڵــدان بــۆ 
زیادکردنــی ئەو رێژەیــە، بەاڵم جەختی 
دەمانەوێــت  »ئێمــە  لەوەشــکردەوە 
ژنــان خۆیــان رۆڵ بینین و بــە توانانی 
خۆیــان ئەو رێژەیە زیــاد بکەن، لەگەڵ 
ئەوەشدا لە هەوڵی ئەوەداین ئەو رێژەیە 

زیادبکەین بۆ نیوە«.
بــە گوێــرەی  داتاکانــی نوســینگەی 

سیاســییەکانی  الیەنــە  هەڵبژاردنــی 
هه رێمــى کوردســتان، لەنــاو هەریــەک 
لــە حزبەکانــی هه رێــم، رێــژەی ژنــان 

نەگەیشتوەتە ٣0٪.
باژێروانــی مەکۆی کــەالر دانی بەوەدانا 
کە بەشداری ژنان لەناو بزوتنەوه کەدا لە 
کەالر الوازە، بەاڵم ئەمە بە تێڕوانی ئەو 
بــە تەنها لە گەرمیــان دا وانیە، بەڵکو 
گەرمیــان بــە بــەراورد بــە ناوچەکانی 

دیکەی هەرێم زۆر لە پێشترە.
زیاتــر لەســەر ئەمــە وەســتا و باســی 
لەوەکــرد، لە هەمــو هەڵبژاردنەکان، لە 
بازنەی گەرمیان نوێنەری ژنیان هەبوە، 

ئەمەشی بە خاڵێكی گرنگ وه سفكرد.
ئەم واقعه  پرسیاری ئه وه  دێنێته  ئاراوه ، 
ئاخۆ رێگریەکە چیە بۆ به شــداریی ژنان 
له كایه ى سیاسی؟ ئایا وه ك كه  زۆرجار 
ده وترێــت كۆمه ڵــگا رێگرە، به راســتی 

وه هایه ؟
بــە رای باژێروانــی مەکــۆی کــەالر کە 
مــاوەی کەمتر لــە ســاڵێک دەبێت لەو 

باژێروانى مەکۆی کەالری بزوتنەوەى گۆڕان:

پالنمان هەیە بۆ زیادکردنى رێژەى ژنان 
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جێگره كه ى بایدن ده بێته  سه رۆكی داهاتو؟
◘ نه وژین

تائێستا پێشبینیه كان له باره ى 
هه ڵبژاردنى سه رۆكایه تى ئه مریكا، 
به  زیانى كۆمارییه كان و قازانجی 

دیموكراته كانه ، ئه مه ش ده رگا 
ده كاته وه  له به رده م روداوێكى مێژویی 

دا، كه  ئه ویش بونى یه كه م ژنه  به  
جێگری سه رۆكی ئه مریكا.

پارتــى  كاندیــدی  بایــدن،  جــۆ 
دیموكراته كانــى ئه مریكا، بــۆ كێبڕكێی 
ســه رۆكایه تی، ژنێكــى وه كــو جێگــری 
خــۆی كاندید كرد كــه  )كاماال هاریس(
ـــه ، ئه م هه نگاوه ش چ له م ساته دا و چ 
له  داهاتوشــدا ئه گه ر بایدن ســه ركه وتو 
بێت، ریزێك پێشــهاتى نــوێ و مێژویی 

لێده كه وێته وه .
كاندیدكردنى ژنێك بۆ پۆســتى جێگری 
ســه رۆك، روداوێــك نیــه  یه كه مجار له  
ئه مریــكا رویدابێــت، به ڵكو پێشــینه ى 
هه یــه ، بــه اڵم زۆر كــه م و ســنوردار. 
به شــێوه یه ك لــه  مێژوى نزیكــه ى ٣00 
ســاڵی حوكمڕانی ئــه و واڵتــه دا، ته نها 
دو ژن وه كو كاندیدی جێگری ســه رۆك 
بونیــان هه بوه  كــه  )جیراڵدین فیرارۆ(  
له  پارتى دیموكراته كان له  ساڵی ١98٤ 
و )ســارا پالین( لــه  پارتى كۆماریه كان 
لــه  ســاڵی  2008 بون، بــه اڵم هیچیان 
چانســی ئه وه یان نه بو ببــن به  جێگری 

ســه رۆك، به وپێیــه ى رکەبەرەکانیــان 
ســه ركه وتنیان لــە بەرامبەریانــدا لــه  

هه ڵبژاردنه كه دا به ده ستهێنا. 
ئــه وه ى په یوه نــدی به ئێســتاوه  هه یه ، 
كاندیدكردنــى )هاریــس( بــۆ پۆســتى 
جێگری ســه رۆك، پێشــهاتێكى تازه  و 
ته نانه ت مێژوییه ، چونكه  ئه و یه كه م ژنى 
ره شپێسته  كه  ده چێته  ئه و كێبڕكێیه وه ، 
به وپێیه ى دو ژنه  كاندیده كه ى پێشوتر، 

هه ردوكیان سپی پێست بون.
دیموكراتــه كان  ئه گــه ر  له داهاتوشــدا 
ســه ركه وتو بــن لــه م هه ڵبژاردنــه دا و 
پۆســتى ســه رۆكایه تى لــه  كۆماریه كان 
بسێننه وه ، ئه وا بێگومان روداوه كه  زیاتر 
مێژویــی ده بێــت، بــه وه ى بۆیه كه مجار 
ژنێك ده بێته  جێگری سه رۆك، هه روه ك 
بۆیه كه مجاریش ده بێت كه  ره شپێستێك 
ئــه و پۆســته  وه رده گرێــت، هــه روه ك 
كۆبونــه وه ى ئه م دو تایبه تمه ندیه ش كه  
بونــى »ژنێكى ره شپێســته «، بۆخۆی 

پێشهاتێكى زۆر تازه  و بێپێشینه یه .
ســاڵ،   ٥٥ ته مــه ن  )كامــاال(ى 
لــه   بــوه   گشــتى  داواكارى  پێشــتر 
بــوه   یه كێــك  كالیفۆرنیــا،  ویاليه تــى 
لــه و كاندیدانــه ى كه  كێبڕكێــی بایدنى 
كــردوه  بــۆ به ده ســتهێنانى متمانــه ى 
حزبه كه ى به مه به ســتى كاندیدكردنى بۆ 
زۆرینه ى  سه رۆكایه تى.  ركابه رێتیه كانى 
روخســاره  دیاره كانــى دیموكراتیه كان، 
دیارییكردنى ئه و به  كارێكى باش ده زانن 

پۆســتەدایە، رێــگای ژنــان ســەختە و 
رێگری لە پێشــیانە بۆ کاری سیاســی، 
ئەمەش دەبەســتێتەوە بــە کۆمەڵگاوە، 
بەشێکیشــی وابەســتەدەکات بــە  بــە 
خودی ژنان خۆیانه وه  و وتی: »دەتوانم 
بڵێم هێشــتا ژنــان نەیانتوانیوە خۆیان 
و  خۆیانبــن  مافەکانــی  بەدیهێنــەری 

پشتیوانی خۆیانبن«.
هەرلــەم ســۆنگەیەوە پێیوایــه  ئەرکــی 
پیاوانه  كه  هاوکاریان بن، واشیده بینێت 
تاچەند ژن خۆی بیەوێت بێتە پێشەوە، 
پشــتیوانی  بزوتنەوەكه یــان  ئەوەنــدە 
دەکات، بــەاڵم چارەســەر بە وتەی ئەو 
کۆدەنگی ژنان خۆیان و توانای خۆیانە 

کەوادەکات بونی خۆیان بسەلمێنن.
بزوتنەوەی گۆڕان دەستی بە ئامادەکاری 
نیشــتیمانی  کۆنفرانســی  بــۆ  کــردوە 
ئه مــه ش  مەکــۆکان،  هەڵبژاردنــی  و 
ده رفــه ت ده بێــت بــۆ به رزكردنــه وه ى 
فەیســەڵ  ژنــان.  به شــداریی  ئاســتى 
حاجــی حەســەن، له وبــاره وه  دەڵێت: 
پالنــی نوێمــان هەیە بۆ ئــەوەی زیاتر 
ژنــان بێنە پێشــەوە، نامانەوێت ماف و 
ئازادیەکانیان هەر دورشم بێت، ئەمجارە 

دەبێت بە کردار هەست بەوە بکرێت.
ئەو بیرۆکەی خۆیشــی ئاشــکراکرد له و 
روه وه  »پالنــم هەیە بۆ ئەو مەبەســتە 
خــۆم بچمە ناو خەڵک و خیزانەکان، بۆ 
ئــەوەی ژنان بەشــداربن لــە پێکهێنانی 
مەکــۆ و هەروەهــا بەشــداری کارابن لە 

سیاسەت دا«.
لەنــاو بزوتنــەوەی گــۆڕان لەکــۆی 6٥ 
ئەندامی جڤاتی گشــتی 9 ژن هەن، کە 
دەکاتــە ١٣٪ى كۆی رێــژه ى جڤاته كه ، 
ئەمــە لەکاتێکدایــە خانــەی راپەڕاندنی 
بزوتنەوەکــە خاڵیــە لــە ئەندامــی ژن، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا لەمــاوەی ١١ ســاڵی 
کارکردنــى مەکــۆی کــەالر، ژنــان نــە 
باژێروان بون، نە کاندید بۆ ئەو پۆستە.
»باژێــروان چ پیــاو بێــت یاخــود ژن، 
دەرگاش  کاردەکات،  بزوتنەوەکــە  بــۆ 
کراوەیــە لە بــەردەم هــەردو رەگەز«، 
بــە وتەی )فەیســەڵ حاجی حەســەن( 
ئەمــە تێڕوانینی بزوتنــەوەی گۆڕانە بۆ 

پرسه كه .

و به  ژنێكى لێهاتو وه ســفی ده كه ن. له و 
بارودۆخه یشی كه  دواى كوشتنى فلۆیدى 
ره شپێســت له ســه ر ده ســتى پۆلیسی 
میناپۆڵس له  ویالیه تى مینیســۆتا هاته  
ئاراوه ، بونى ره شپێســتێك له نێو تیمی 
ركابه ری ســه رۆكایه تى، بــه  په یامێكى 
ئیجابی ده زانن بۆ ده نگده رى ره شپێستى 

ئه و واڵته .
به گشــتى پۆســتى جێگــری ســه رۆك 
لــه  ئه مریــكا، پۆســتێكى تاڕاده یه كــى 

زۆر شــكڵییه  و رۆڵێكــى ئه وتــۆی نیه ، 
بــه اڵم ئــه وه ى واده كات ئــه م پۆســته  
گرنگ بێت، كه ســایه تى ئه و كه ســانه یه  
كــه  ئه و پۆســته یان له الیــه ، چونكه  له  
مێــژوى نزیــك دا زۆر بــاس لــه  نــاوى 
)دیــك چینــی( جێگری جۆرج بوشــى 
كــوڕ ده كرێت، ئه ویش به هۆی ئه و توانا 
و لێهاتوییــه ى كه  هه یبــوه  و وایكردوه  
ئیداره كه  به گشــتى به گرنگییه وه  راكانى 

وه ربگرێت و بیگرێته  خۆی.

بۆیه  له پــاڵ ئه وه ى كه  بایــدن ته مه نى 
زۆر هه ڵكشــاوه  و باس له وه ش ده كرێت 
كه  دۆخی ته ندروستى زۆر باش و له بار 
نه بێت، بۆیه  چاوه ڕێ ده كرێت )هاریس( 
رۆڵێكى به رچاو بگێڕێت، به شێوه یه ك كه  
ئه گه ر هاوشێوه ى ئه وه ى )دیك چینی(
ش نه بێت، بــه اڵم النیكه م وه ك ئه وه ى 
ئێستا )پێنس( نه بێت، كه  زۆرتر وه كو 
كه ســێكى الواز و بێ ســه نگ و رۆڵ له  

ئیداره ى ترامپ دا وێنا ده كرێت.
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◘ نهوژین،زریانمحهمهد

جیاوازلهبهڕێوبهرایهتىو
فهرمانگهكانىسنورىگهرمیان،
نزیكهىنیوهىپۆستهكانىنێو

بهڕێوبهرایهتىگشتىچاودێرییو
گهشهپێدانىكۆمهاڵیهتىگهرمیان

ژنانبهڕێوهىدهبهن،ئهمهشلهسهر
ئاستىوهزارهتهكهشداكهموێنهیه.

و چاودێریــی گشــتى بهڕێوبهرایهتــى
گهشــهپێدانىكۆمهاڵیهتىگهرمیانكه
دهزگایهكــىســهربهوهزارهتــىكارو
كاروبــاریكۆمهاڵیهتییه،سیاســهتێكى
رهگــهزی هاوســهنگیی راگرتنــى بــۆ
لهنێــوانژنــانوپیــاوانلهپۆســتو
بهرپرســیارێتیهكانىناوبهڕێوبهرایهتیه
لــه كــه گرتوهتهبــهر، گشــتیهكهدا

ناوچهكهداهاوشێوهىكهمه.
گشــتى بهڕێوبــهرى عومــهر، دهرون
چاودێریــیوگهشــهپێدانىكۆمهاڵیهتى
گهرمیان،بۆ)نهوژین(وتى:»لەکۆی
41پۆســتیبهڕێوبــهرولێپرســراوله
بەڕێوبەرایەتیمــان،٢1پۆســتمانالی

ئافرەتانە«.
ئــهمهاوســهنگیهرهگهزییــه،لــهزۆر
ســێكتهروپێگــهىدهزگاكــهدارهنگی
وایكــردوه بهشــێوهیهك داوهتــهوه،
بهشــدارییژنــانلــهبهڕێوبهرایهتیــه

گشتیهكهداكاراتربێت.
ســوندسکازم،لێپرســراویسەنتەری
پاراســتنیمنااڵنــیناحیــەیرزگاری،
یهكێكــهلــهژنــهبهرپرســهكانىئــهو
بهڕێوبهرایهتیهگشتیهوماوهىساڵێكه

پۆستهكهىوهرگرتوه.
دهڵێت:رهخساندنىدهرفهتبهژنانبۆ
وهرگرتنىپۆســتىدهزگاحكومیهكان،
وادهكاتئــهوجیاکاریەیکــەهەیەلە

نێوانهەردورەگەز،کەمببێتهوه.
ئــهمبهشــدارییهكارایــهىژنــانلــه

◘ نهوژین،شۆخانحەمەساڵح

لهقهزاىكهالرسهنتهرێكىتایبهت
بهپهرهدانبهتواناكانىژنانو

داكۆكیكردنلهمافهكانیانكراوهتهوه،
بهرپرسانىجهختلهوهدهكهنهوه
كهدهیانهوێتهاوكاریژنانبنله
مامهڵهكردنلهگهڵكێشهكانیانو
ههروههابونیادنانىتواناكانیان.

رێکخــراویخەڵــکبــۆگەشــەپێدان،
)UNFPA(بهپاڵپشــتیرێكخــراوى
ســهنتهرێكىبهنــاوى)پهنــا(لهكهالر
جیــاوازى چاالكــی كــه كردوهتــهوه،

لهبارهىكێشهومافهكانىژنانهوهتێدا
ئهنجامدهدرێت.

سەناریامەحمود،بەڕێوەبەریسەنتەری
لهبــارهىگرنگیــی لــهكــهالر، پەنــا
سهنتهرهكهیانهوه،وتى:ژنانیگەرمیان
تاڕادەیەکبێبەشــنلەبونیجێگایەکی
تایبــەتبەخۆیانکەتێیــداگرنگیبە
بەرەوپێشــبردنیتواناکانیــانبدرێتو
بشــتواننگرفتەکانیانچارەســەربکات
لــەروییاســاییودەرونیــەوە،ئــەم
سەنتەرەیئێمەلەوروەوەکاردەکات.
ئامــاژهىبهوهشــكردكــهئــهوانخول
جیــاواز وۆركشــۆپی و راهێنــان و
دهكهنــهوهلهبارهىكێشــهكانىژنانو

پــهرهدانبهتواناكانــىژنــان،جگهله
وهرگرتنوبهدواداچونبۆكهیســهكانى
ژنــان.كاركردنىســهنتهرهكهشبهدو
ئاراستهیه،ئاراســتهیهكیانئهنجامدانى
چاالكیجیاوازهلهبینایســهنتهرهكه،
دوهمیــشكاركردنــەلهرێگــهىتیمی

گهڕۆكهوه.
هــهودامحهمهد،توێــژهرىكۆمهاڵیهتى
لــهســهنتهرىپهنا،وتــى:ئێمەتیمی
گەڕۆکیــن،کاریســەرەکیمانبریتیــە
لەناســاندنیکارەکانیســەنتەرەکەو
هەماهەنگیکــردنلەگــەڵئــەوالیەنو
دەزگایانــەیکەلەپرســەمرۆییەکاندا
بەمەبەســتی هەیــە کارایــان رۆڵــی

ژنانــی بــە زیاتــر خزمەتگەیاندنــی
ناوچەکە،سەرباریئەنجامدانیسیمینار
لــەقوتابخانــەوبەڕێوەبەرایەتیەکانو

باڵوکردنەوەیهۆشیاری.
ئەمســەنتەرەلەرێکەوتی٢0٢0/5/15
پەتــای بەهــۆی بــەاڵم کراوەتــەوە،
کۆرۆناوەسەرجەمکارەکانیبەشێوازی
ئۆنالینبەڕێوەچوە،لە9ىئەیلولی٢0٢0

بەشێوەیەکیفەرمیکراوەتەوە.
وەکبەڕێوبەرەکەیئاماژەیبۆدەکات،
ســەنتەریپەنــائهگهرچــیماوهیهكى
كهمــهكراوهتــهوه،بــهاڵمكارهكانىبه

باشییدهچێتهپێشهوه.
ســەرەتا وتــى: مهحمــود، ســهناریا

به ڕێوبه رایه تیه كى گشتى نیوه ى به رپرسه كانى له  ره گه زی مێن
ژمارە)45(ئەیلولى٢0٢0 3

سه نته رێك ده بێته  په ناگاى ژنانى گه رمیان

بهرپرسیارێتىدهزگاكه،بهپێیپالنێك
بــوهكهچبهڕێوبهرایهتیهگشــتیهكهو
چوهزارهتىكاریشپێداگیرییانلهسهر
كــردوه،بــۆئــهوهىرێــژهىژنــانله
بهرپرسیارێتیهكانبهرهوپێشهوهببهن.
دهرونعومــهر،ئامــاژهىبهوهكردئهم
ئهزمونــهىلهگهرمیانپێیگهیشــتون،
تهنانــهتلــهنــاووهزارهتیــشداكهم
وێنهیــهوكــهمبهڕێوبهرایهتــىدیكــه

توانیهتىئهمهاوسهنگییهرابگرێت.
لــهم ژنــان بهرپرســیارێتى مێــژوى
بهڕێوبهرایهتیــهگشــتیهبــۆدێــرتــر

دهگهڕێتهوه.
شــلێرعومــەر،بەرێوبەریشــهڵتەری
داڵدەدانــیئافرەتانــیهەڕەشــەلێکراو
لــەبەرێوبەرایەتــیگشــتىچاودێریو

گەشــەپێدانیکۆمەاڵیەتــیگەرمیــان،
ماوهى6ساڵهلهوپۆستهدابهردهوامه.
وتــى:پێدانیدهرفهتىبهرپرســیارێتى
بــهژنانزۆرگرنگــه،چونکەوادەکات
ئەوجیاوازیەیکەباســیلێوەدەکرێت
لەنێوانهەردورەگەز،کۆتاییبێت.

بهگشتیشژنانباسلهوهدهكهنكهئهو
سیاســهتوپالنهىلهوبهڕێوبهرایهتیه
گشتیهداپهیڕهوكراوه،لهشوێنىدیكهدا

كهمتردهبینن.
شــلێر،لەوبارەیــەوەوتــی:ئێمەژنانی
زۆرباشــمانهەیــەوبەتوانــان،بەاڵم
ئاســتەنگیانبــۆدروســتدەکرێتبۆ
وەرگرتنــیپۆســتەکان،ئەگەرچــیلە
بەڕێوبەرایەتیگشتیمانزۆرتریئافرەت

بەرپرسیاریەتیپێدراوە.

ههندێكجــارلــهبێبهشــكردنىژنانله
پۆســتوبهرپرسیارێتى،ئهوهدهكرێته
بیانوكهرهنگهفهرمانبهرانلهرهگهزی
نێرپێوهىپابهندنهبن،بهاڵمئهزمونى
بهرپرســهكانىبهڕێوبهرایهتــىگشــتى
چاودێریــیوگهشــهپێدانىكۆمهاڵیهتى

گهرمیانئهوبیانوهالوازدهكات.
ســندوس،لهوبارهوهوتى:فەرمانبەری
پیاوملەگهڵدایهوپێکەوەکاردەکەینو

هیچكێشهیهكیاننیه.
خــودیپیاوانیــشجهخــتلــهمرایــه

دهكهنهوه.
عهلیمحهمهد،لێپرسراویهۆبەیئایتی
لــەبەڕێوبەرایەتــیگشــتیچاودێریو
گەشــەپێدانیکۆمەاڵیەتــیگەرمیــان،
بۆ)نەوژین(باســیلەوەکــرد:»بونی

ژنــانلــەپۆســتیبەڕێوبەرایەتیــەکان
گرنگــە،ئەمــەشوادەکاتجیــاکاری
رەگــەزینەمێنێتلەنێوفەرمانگەکانی
حکومەت،بەتایبەتیشلەبەڕێوبەرایەتی
ئێمــەژنانتاڕادەیەکیبــاشهاتونەتە

پێشەوە«.
رهنگــهئــهوهىوایكــردوهئــهمبیانوه
هێنــدهىترالوازبێت،ئــهوپابهندبون
وكارانهیــهكــهژنانــىبهرپــرسلــه
دهدهن، ئهنجامــى بهڕێوبهرایهتیهكــه
چونكهوهكبهڕێوبهرىگشتىچاودێریی
وگهشــهپێدانىكۆمهاڵیهتــىگهرمیــان
دهڵێــت:»توانایژنانمانزۆرباشــەو
پابەندبونیــانبــەدەواموتهنانــهتله
راپەڕاندنــیئیشــوکارەکانباشــترنلە

پیاوانوزۆرلەتوانایانرازیم«.

توشــیبەربەســتیزۆربوینلەهاتنی
بــەاڵم ســەنتەرەکەمان، بــۆ ژنــان
رۆژانــە خۆشــبەختانە ئێســتادا لــە
ژمارەیەکــیزۆرلــەژنــانســەردانمان
دەکەنبەمەبەســتیبەشــدارییکردنلە
خولوســیمینارەکانماندا،کەئەمەش
بــەهەنگاوێکــیبــاشدادەنرێــتلــە

بەرەوپێشچونیژنانیگەرمیان.
یهكێــكلــهوبوارانهىكهســهنتهرهكه
گرنگیــیتایبهتــىپێــدهدات،كچانــى
نهوجوان»ههرزهكار«ـه،كهلهوروهوه

پرۆژهىتایبهتیانههیه.
ســازانمســتەفا،بهرپرســیپــرۆژهى
كچانــىنهوجوانلــهســهنتهرىپهنا،
لهوبــارهوهوتــى:كاركردنمانلهســهر
كچانــىنهوجوانبهئامانجىبونیادنانى
هۆشــیار، ئامانــج، خــاوەن کچێکــی
بەمتمانەیــە،بــۆئــەوەیبەدروســتى
مامەڵــەلەگــەڵ:خێــزانودەوروبەر،
بەکارهێنانیسۆشیاڵمیدیا،هۆشیاری
روی لــە خۆناســین خۆپاراســتن، و
دەرونــیوجەســتەییەوەبــكات،ئهمه
سهرباریبرهودانبهتوانایبڕیاردانو

خۆبەڕێوەبردنیان.

ژنانیگەرمیان
بێبەشنلەبونی
جێگایەکیتایبەت

بەخۆیان



خوێندن

◘ نهوژین،سروهكهریم

»ویستیئەوەمهەبوکەبەهەگبەی
پڕەوەبگەڕێمەوەواڵتیخۆم،بۆ

ئهوهىكهگەڕامەوەبتوانمزۆرترین
خزمەتوزانیاریوبیرۆکەینوێ
بەفێرخوازوتاکەکانیکۆمەڵگا

بگەیەنم«.
بەمدەربڕینە،)سکااڵ(گوزارشتیلە
هەنگاوەکەیبۆخوێندنلەدەرەوەی

واڵتکرد.

لــهو واڵت، دهرهوهى لــه خوێنــدن
بــۆ فێرخــوازان كــه رێگایانهیــه
بهدهســتهێنانىبڕوانامهىجیاوازرویان
لێكــردوه،لهمههنگاوهشــیانداپاســاو
وهــۆكارىجیاوازیــانههیــه.ئــهوهى
لهمچهندســاڵهىرابــردودابهتایبهتى
لهگهرمیانههستبهزیادبونىدهكرێت،
ژمــارهىكچانــىفێرخــوازهكــهروله
دهرهوهىواڵتدهكــهنبــۆتهواوكردنى

خوێندن.
ئــهوهى لهوهدهكــهن، بــاس كچــان
پاڵــیپێیانــهوهنــاوهبــۆئــهمكاره،
و بــهرز بڕوانامــهى بهدهســتهێنانى

ههروههائاشنابونهبهزانستىنوێ.
ســانیائەحمــەد،24ســاڵ،لــهواڵتى
كۆمپیوتــهرى ئهندازیاریــی مالیزیــا
خوێندوه،باســیلهوهكردكهئهگهرچی
بهربهســتوئاســتهنگلــهرێگــهىدا
ههبــوهبۆتهواوكردنــىخوێندن،بهاڵم

ئهوكۆڵینهداوه.
سەرباریئەوەیرێژەیرۆشتنهدهرهوهى

خوێنــدن تهواوكردنــى بــۆ كچــان
بهرادهیهكىبهرچاوزیادبوه،بهاڵمهیچ
ئامارێکیوردلەمبارەیەوەلەبەردەستدا

نیە.
ســەرۆکیزانکۆیگەرمیان،د.فەرهاد
ئەگەرچــی وتــی: لهوبــارهوه قــادر،
ئامارمانالنیە،بەاڵمئاگاداریئەوەین
کەبەجیاوازیەکیزۆرەوەئێســتاکچان
رولەخوێندندەکەنلەدەرەویواڵت.
وتیشــی:بەهۆیدۆخیداراییەوەچەند
لــە خوێنــدن مۆڵەتپێدانــی ســاڵێکە
زانکۆیگەرمیانوپەروەردەیگەرمیان
راگیــراوە،فێرخوازانلەســەرحســابی

خۆیانخوێندنتەواودەکەن.
ئــهوكچانهىرویانلــهخوێندنكردوه
لــهدهرهوهىواڵت،ئامــاژهبــۆئــهوه
دهكهنكهخێزانهكانیانئاســاننهبوه

بهالیانهوهرێگهیانپێبدهن.
کاژینگۆران،26ساڵ،باسیلهوهكرد
پــاشئهوهىئــهوكۆنمرهیهىلهپۆلی
12بهدهستیهێناوهنهیتوانیوهبههۆیهوه
لــهبــهشوكۆلێــژیدڵخــوازیخۆی
وهریبگرێــت،بۆیهبیرۆكــهىخوێندنى
لــهدهرهوهىواڵتخســتوهتهبــهردهم

ماڵهوهیان.
وتیشــی:قورســبوبــۆماڵهوهمــانكه
6ســاڵلــهدهرهوهىواڵتبخوێنــم،
بــهاڵمســهرهنجامرازییبونوئێســتا
لــهزانكۆیهكــىواڵتــىتوركیــادرێژه

بهخوێندنىبهشىپزیشكیدهدهم.
بــۆ ئــهوواڵتانــهىزۆرتــر بهگشــتى
خوێنــدنرویانلێدهكرێــت،بریتینله:
)ئێــران،تورکیــا،مالیزیا،هیندســتان

وهەندێــکواڵتــیئەوروپی(.بهشــێك
لهوكچانهشــىلهگهرمیانــهوهچونهته
دهرهوهىواڵتبۆدرێژهدانبهخوێندن،
بهمهبهســتىتهواوكردنىخوێندنىبااڵ
وبهدهســتهێنانىبڕوانامهىماســتهرو

دكتۆرارۆشتون.
بهڕێوبهرىگشتىپهروهردهىگهرمیان،
بــاسلــهوهدهكاتكــهداواكاریلهناو
مامۆستایاندابۆتهواوكردنىخوێندنى

بااڵ،زۆربوه.
وتــى: بــۆ)نهوژیــن( ئهحمــهد، دارا
»نزیکــەی)٥٠(ئافــرەتکەپێشــوتر
خۆیــانپیشــەیانمامۆســتابــوە،بج
بااڵتــر، بڕوانامــەی بەدەســتهێنانی
بەمەبەستیخوێندنلەدەرەویواڵتن«.
ســکااڵئیدریس،2٥ســاڵ،دانيشتوی
قەزایکەالرەولەواڵتیئێرانماســتەر
دەخوێنێت.لەبارەیئەمئەزمونەیەوە،
وتــی:»زۆرهۆگــری بــۆ)نەوژیــن(
خوێندنبوم،هەمیشەدەمویستزیاتر
فێرببــم،ئەمــەشالیخێزانەکەمرون
بوکەچەندهــەوڵلەپێناودرێژەپێدانی
دوای بۆیــە دەدەم، خوێندنەکــەم
تەواوکردنیزانکۆ،بڕیارمدابەردەوامبم

وماستەربخوێنم«.
ئهگهرچــیرێگریــهكانزۆربــن،بهاڵم
وهككچانئاماژهىبۆدهكهن،مكوڕیی

ئهوانزیاتره.
کاژیــن،لەوبارەوەدەڵێت:پێموایەهیچ
واڵتوســنورێکناتوانێــتببێتەرێگر
ئەگەربەراستودروستیئێمەهەنگاوی

خۆماننابێت.
»پێویســتە جهختیكردهوه ســانیا-ش

بۆخوێندنكچانرولهدهرهوهىواڵتدهكهن
بهڕێوبهرىپهروهردهىگهرمیان:50ژنهمامۆستالهدهرهوهدهخوێنن

كچانجیۆلۆجیدەخوێننوکارلەبوارەکەشداناکەن

4ژمارە)4٥(ئەیلولى2٠2٠

◘ نهوژین،دیمەنئیسماعیل

ئەگەرچىبەشێكىبەرچاویكچان
بەشىجیۆلۆجىلەزانکۆداتەواو
دەكەن،بەاڵمکەمترکاریتێدا

دەکەن،ئەمەشلەالیەکدەگێڕنەوەبۆ
کەمیدەرفەتیکار،لەالیەکیتریشەوە

بۆدۆخیکۆمەاڵیەتیی.

جیۆلۆجىكەپێىدەوترێت)زانســتى
زەوىیانزەوىناســى(،زانستێكىقوڵ
وگرنگــەولەواڵتــانگرنگیەكىزۆرى
پێدەدرێــت،لەروانگەىئەوزانســتەوە
دەكۆڵرێتەوەلەچینەكانىزەوىوكانزا
وســامانىنــەوتوئاوىســەرزەوىو

ژێرزەوى،لەگەڵهۆكارەكانىبومەلەرزە
وداڕمانــىزەوىوچەندیــنزانیــارى

دیكەىگرنگ.
ئهمبهشهزانستیهلهمێژهلهزانكۆكانى
ههرێــمبونــىههیه،كــهفێرخــوازله
ههردورهگــهزتیایــدادهخوێنن،بهاڵم
ئــهوهىتێبینــیدهكرێــتئهوهیــهكه
كچانىدهرچوىئهوبهشــه،كهمترلهو

بوارهداكاردهكهن.
چــوار ســاڵ، 27 محەمــەد، رێــزان
ســاڵپێشــترلــەزانكــۆىســلێمانى
بەشــىجیۆلۆجىتەواوكــردوە،بەاڵم
لــەوبــوارەداكارىنەكــردوە.وتــی:
»نەمتوانــىكاربكەملەبوارەكەىخۆم
داوخزمەتێــكبكــەمبەهــۆىنەبونى

دامەزرانــدنوكەمــىرەخســاندنىكار
بــۆكچانلــەوكارگەوشــوێنانەىكە
پەیوەندیدارەبەالیەنــىجیۆلۆجیەوە،
ئەمــەشوایكــردوەبێهیوابیــنلەوەى

كاربكەین«.
ســەبارەتبــەرێگریەكانیــشدەڵێت:
رێگــرىزۆرهــەنبــۆكچــانوكوڕان
لــەکارکــردندالــەوبــوارە،لەوانــە:
هێنانیپسپۆڕانىبیانىکەبەهۆیانەوە
کەمتریــنهەلبۆهێزیكارىناوخۆیى

رەخسێنراوە.
ئــەونەبونــیدەرفەتــیکارە،رێزانــی
ناچارکردوەرولەکارێکیدیکەبکات،

کەزۆردورەلەپسپۆڕێتیخۆیەوە.
کانزاکانــی و نــەوت بەڕێوەبەرایەتــى

هیــچکات،هیچبیانویــەککەلەژنان
دەگیرێــت،نەبێتــەهــۆیکۆڵدانمــان،

بەڵکــوپێویســتەســەلمێنەریتوانای
خۆمانبین«.

گەرمیــان،ئەوالیەنەیــەکەپەیوەندیی
راســتەوخۆیبــەبــواریجیۆلۆجیەوە
هەیــەلــەســنورەکە.بەپێــىئامارى
فەرمانبەرانــی بەڕێوبەرایەتیەکــە،
تیــایدا22 دامــەزراویهەمیشــەیی
فەرمانبەرن)19پیاوو3ژن(،هەروەک
ژمــارەیكارمەندانىگرێبەســتیش27

كارمەندن)24پیاوو3ژن(.
لەبارەیهۆکاریکەمیبەشداریکچان
لــەمبــوارەدا،لەپاڵنەبونــیدەرفەتی
کار،بــاسلــەرێگریــیکۆمەاڵیەتییش
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

ئه گه ر تائێستا واتزانیوه  ته نها پیاوان 
كاڵش له پێده كه ن، ئه وا بێگومان 

زانیارییه كه ت هه ڵه یه ، چونكه  ئێستا 
كچانیش رویان له  به كارهێنانى كاڵش 

ناوه .

كاڵش، له  و كه ره سته  كۆنانه یه  كه  مرۆڤى 
كــورد بــۆ له پێكردن و پاراســتنى پێی 
به كاریهێنــاوه ، ئه میــش چه ندین جۆری 
هه یــه  كه  به  درێژایی مێــژو گۆڕانكاریی 
به ســه ردا هاتــوه ، بــه اڵم دیارترینیــان 
كه  تائێســتاش بــره وى هه یه ، كاڵشــی 
هه ورامیــه  كه  بــه  »كاڵش په ڕۆینه«ش 
ناوده برێــت و به  زۆرییــش له گه ڵ جلی 

كوردیی دا پیاوان له پێی ده كه ن.
چه ند ســاڵێكه  جۆرێكى دیكه  له  كاڵش 
په یدا بوه  كه  تایبه ته  به  ژنان. ئه وانه ى 

كــه  كڕیویانــه ، بــاس له وه ده كــه ن لــه  
بۆنه كان و له ســه ر جلی كوردیی، له پێی 

ده كه ن.
خەیاڵ مه حمود، 23 ســاڵ، دانیشــتوى 
گەرمیانــە، بۆ )نەوژیــن( وتى: »زۆرم 
حەز لە كاڵش بو بۆ سەر جلی كوردى، 
رۆژێــك ســەردانى هەورامانــم كــرد بە 
وەســتایەكى دروســتكردنى كاڵشم وت 
دانه یه كى كچانه م بۆ دروســت بكات، بە 

45 هەزار بۆى دروستكردم«.
وتیشى: حەزم لە جلوبەرگى كلتوریی و 
ره ســه نى كوردیە، كاڵشه كه ش بۆ سەر 
جلى كوردى لە پێ دەكەم، ســیمایەكى 

زۆر جوانى هەیە.
هه شیانه  بۆ بۆنه  و ئاهه نگه كان به كارى 

دێنن.
تابان عه لى، 25 ســاڵ، باســی له وه كرد 
مــاوه ى ســاڵێكه  كاڵشــی كڕیــوه  كــه  
هاوڕێیه كى راســپاردوه  لــه  هه ورامانه وه  

و  بۆنــە  لــە  »ئێســتا  بێنێــت  بــۆی 
ئاهەنگەكان دا له  پێیان ده كه م«.

ئه و كه سانه ى كارى دروستكردنى كاڵش 
ده كه ن، باس له وه ده كه ن خواست له سه ر 
به رهه مه كــه  هه یه ، ئه مه ش وایكردوه  به  

به رده وامی دروستى بكه ن.
ئــارام ئەحمەد، 30 ســاڵ، دانیشــتوى 
ناوچــەى هەورامانــە و ماوەى 9 ســاڵە 
لەگەڵ براكەى دا ئیشــى دروســتكردنى 
كاڵش دەكات. بۆ )نەوژین( وتى: »من 
و براكەم پێشتر تەنیا كاڵشى پیاوانمان 
دروســتدەكرد و كڕیــارى زۆر بو، بەاڵم 
ئێستا كاڵشى كچانیش دروست دەكەین، 
لە دواى ئێمەوە چەند وەستایەكى تریش 

دەستیان بەم ئیشە كردوە«.
ســەردانیان  بەشــێكیان  كڕیــارەكان 
دەكــەن، بەاڵم بەشــێكى تریشــیان لە 
رێگــەى ئۆنالیــن و ته له فۆنــه وه  داواى 
دەكەن و ئه وانیش بۆیان ئامادە دەكەن 

و دەینێرن.
دیارترین جیاوازیه كانى كاڵشی ژنانه  له  
پیاوانــه ، ئه وه یه  كــه  نه خش و دیزاینی 

زۆر و هه مه جۆری هه یه .
ســاالر، كه  له گــه ڵ )ئــارام(ى برای دا 
كارده كات، له مباره یه وه  وتى: »شێوازى 
كاڵش دروســتكردنى ژنــان جیــاوازە و 
هەرجارە و بەجۆر و ســتایلێك دروستى 
دەكەین، ســەرەتا قردێلەمان لێدەخست 
و بەنى سورمان تێدەخست، هەرجارە و 
كە دروستى دەكەین شێواز و ستایلێكى 

نوێی پێده ده ین«.
ئێســتا ئــه م به رهه مه  نه ك لــه  ناوخۆ، 
داواى  تاراوگــه ش  كوردانــى  به ڵكــو 
ده كه ن، نرخه كه یشــی به پێی كوالێتی و 
قه باره كه ى ده گۆڕێت و به گشتى له نێوان 

25 بۆ 65 هه زار دینار دایه .
كاڵش یه كێكه  له  دێرینترین كه ره سته كان 
كه  تائێستاش توانیویه تى به رده وام بێت 

و بره وى هه بێت.
ئاكــۆ حه مید، شــارەزا لەبــوارى مێژو، 
له باره ى مێژوى ئه م كه ره سته یه وه  وتى: 
كاڵش مێژویەكى دێرینى هەیە و بۆ 700 
ساڵ لەمەوپێش دەگەڕێتەوە، لەواڵتانى 
دەرەوەش لە فیســتیڤاڵەكان دا نمایش 
دەكرێت لەالیەن دەستەى گەشتوگوزارى 
هەرێمــەوە، جوتێــك كاڵشــى هەورامى 
كۆنیــش هەیــە درێژیەكــەى 55 بۆ 60 
ســانتیمەتر دەبێت لــە مۆزەخانەیه كى 

ئیتاڵیادا هەڵگیراوە.
ئــه و باســی له وه كــرد ئه وه ى تائێســتا 
زانراوه  ئه وه یه  كه  تەنیا ره گه زی نێر به  
ئاســته  ته مه نه  جیاوازه كانه وه  كاڵشیان 
بەكارهێنــاوه  و هیــچ ئاماژه یه ك نیه  بۆ 
ئــه وه ى ره گه زی مێ به كاریان هێنابێت، 
هه ربۆیــه  ئه وه ى ئێســتا دروســت بوه ، 
جۆرێكــه  له  مۆدێل و تازه گه رى كه  له م 

به رهه مه  دێرینه  دا هێنراوه ته  ئاراوه .
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ئه و ماوه یه ى به هۆی رێكاره كانى 
كۆرۆناوه  خوێندن راگیرا بو، )ئاال( 

كاته كانى هه روا به  هه ده ر نه دا، به ڵكو 
قۆستیه وه  بۆ به شدارییكردن له  خولی 
ئۆنالین دا، پێیوایه  بڕیارێكى دروستى 

داوه  و سودی زۆری هه بوه  بۆی.

له گــه ڵ باڵوبونــه وه ى كۆرۆنا و راگرتنى 
كه مبونــه وه ى  و  خوێنــدن  و  ده وام 
جموجۆڵ و چاالكی، خوله  ئۆنالینه كان، 
ئه وانــه ى له  رێگه ى تــۆڕه  جیاوازه كانى 
ئینته رنێتــه وه  ئه نجام ده درێن، بره ویان 

په یدا كرد.
به شــێكى به رچاو له  كچان، به شدارییان 
لــه و خوالنــه دا كــرد و ئامــاژه ش به وه  

ده كه ن كه  سودی زۆری پێگه یاندون.
ئاال محەمەد، 20 ساڵ، دانیشتوى قه زاى 
كــه الره  و فێرخوازی بەشــی پزیشــکی 
راوه ســتانى  لــه  ســه روبه ندى  ددانــه ، 
خوێنــدن له  دواى كۆرۆنــا، له  خولێكى 

زمانى ئینگلیزی دا به شداریی كردوه .
وتى: بەشــداریم کــرد لەخولی زماندا و 
تائێســتاش بەردەوامم و سودێکی زۆرم 
لێبینیوە، هانیشی داوم بۆ ئه وه ى كاتى 
زیاتــری بــۆ ته رخان بكــه م و بتوانم به  

ته واوى فێر ببم.
ئــه وه ى وایكردوه  ئه م خوالنــه  بره ویان 
هه بێــت، ئه وه یه  كه  به شــداران له  ماڵى 
خۆیانــه وه  ده توانــن به شــدار بن و هیچ 
قورســاییه كى كات و تێچونــی ئه وتۆش 
ناخاتــه  ســه ریان، ئه مــه  جگــه  له وه ى 
ده یان خولی جۆراوجۆر به رده ســتن كه  
ئاره زومه نــدان ده توانن به شــداریی تێدا 
بكه ن، به شــی زۆری ئــه م خوالنه ش به  
خۆڕاین یان پاره یه كى كه م وه رده گیرێت 

له به رامبه ر به شدارییكردن دا.
ســاکار حەسەن ، 20 ســاڵ، دانیشتوى 
كــه الر، یەکێکــی تــرە لــەو کچانــەی 
به شــداریی چەندیــن خولــی ئۆنالینــى 
کــردوه  و به وتــه ى خۆیشــی ســودێکی 

زۆری لێ بینیوە.
وتى: به شــدارییكردن لە خولی ئۆنالین 
ئاســانتره  وه ك لــه  خولــی نــاو پۆل و 
گروپه كاندا، هه روه ك ئه زمونێكى تازه یه  

و زانیاریی زۆریشت پێده به خشێت.
پاڵــی  تایبه تمه ندیانــه ،  ئــه و  هه مــو 
ئــه وه ى  بــۆ  نــاوە  بــە )ســاكار(ەوە 
بــه  به رده وامــى به شــداریی لــه  خولــه  

ئۆنالیه نه كان دا بكات.
ئۆنالیه نه كان،  بره وپه یداكردنــى خولــه  
هــه ر  نــه ك  كــه   داوه   كچانــى  هانــى 
به شــداریی، به ڵكــو خۆشــیان خــول و 
راهێنانــى جیــاواز بــۆ كه ســانى دیكه  
بكه نــه وه  و ژمارەیەکی به رچاو لە کچان 

و کوڕان بەشداری تێدا بکەن.
چــاوان خەلیــل، خاوەنــی بڕوانامــەی 
ئەندازیــاری پالندانانه ، پــاش ئه زمونى 
به شــدارییكردنى لــه  چه ندیــن خولــی 

ئۆنالین دا، بڕیاری داوه  ئیتر خۆی خول 
بۆ كه ســانى دیكــه  بكاته وه  و له  گوێگر 
و راهێنراوه وه  ببێته  وانه بێژ و راهێنه ر.

بــۆ  ئه زمونه كه یــه وه   له بــاره ى  ئــه و 
)نه وژین( وتى: لەسەرانســەری جیهاندا 
و لــه  زۆربــەی بــوارەکان دا خوله كانى 
فێرخــوازان  بــۆ  بەردەســتن  ئۆنالیــن 
پــەروەردە  بــواری  ئارەزومەندانــی  و 
و زانســت، ئەمــەش وای لــە مــن کرد 
خواستم بۆ وتنەوەی خولە ئۆنالینەکان 

زیاتربێت.
وتیشــی: »دوای ئەوەی خوێندکارەکانم 
یەکــەم کۆرســیان بــەدڵ بــو و داوای 
کۆرس و بابەتی زیاتریان لێکردم، بۆیه  
منیــش زیاتــر په ره م بــه  كاره كه م دا و 

به رده وام بوم«.
ئــه م بره وپه یداكردنــه ى خولی ئۆنالین، 
هانــى كچانى دیكــه ى داوه  كه  هه وڵ بۆ 
بونیادنانــى پرۆژه ى جیــاواز بده ن له م 

بواره .

دالیا ئازاد، 24 ســاڵ، دانیشتوى کەالر، 
لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی ده رچوى زانكۆ 
دا دەســتیان كــردوه  بــه  بونیادنانــى 
کەتێیــدا  پەروەردەیــی،  پڕۆژەیەکــی 
وانەکانــی قوتابخانە لە پۆلی یەک هەتا 

پۆلی دوانز به  ئۆنالین دەڵێنەوە.
وتــى: ئامانجمــان لــه م كاره  ئه وه یــه  
ئاســتى په روه ده  و زانســتى فێرخوازان 
په ره پێبده یــن و بتوانیــن له م رێگه یه وه  

سودێكیان پێ بگه یه نین.

به شدارییكردن 
لە خولی ئۆنالین 

ئاسانتره  و 
ئه زمونێكى تازه یه 



کار

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

لە کەالر خانمانی خاوەنکار لە رێگەی 
تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە دروشمی 

»هەرگیز مەوەستە لە فێربون« بۆ 
پاڵپشتی یەکتر باڵودەکەنەوە و پەیامی 
ئەوە دەگەیەننە ژنانی دیکە کە هەرگیز 

لە فێربونی کاری نوێ نەوەستن و 
بەردەوام بن، ئەوان دەیانەوێت لە 

کارەکانیان براندی تایبەت بە خۆیان 
هەبێت، بڕوانامەی زانکۆشیان نەکردوە 

بە بنەمای پیشەکانیان.

ئــەو خانمانــەی بەشــدارن هەریەکــە و 
چیرۆکێکی جیاوازی بۆ دەســتپێکردنی 

کارەکەی هەیە.
خاوەنــی  کــە  حەســەن،  تیشــکۆ 
بیرۆکەکەیە، ئەگەرچی دەرچوی بەشی 
ئەندازیــاری بیناکاریە، بەاڵم لە چەندین 
بوار هەوڵی فێربونی داوە و ئەو کارەشی 
ئێستا دەیکات دورە لە بوارى پسپۆڕیی 

خوێندنیه وه .
وتــى: زۆر حــەزم لە بیرۆکــەی ئیش و 
نوێگەرییە، هەمیشــە حــەزم کردوە لە 
چەنــد بوارێــک ئیــش بکەم بــەدەر لە 
بوارەکــەی خۆم، ماوەی ٣ ســاڵ چەند 
کۆرسێکی  گیایی و جوانکاریم خوێند و 
بروانامــەی »bio aqua«م هەیە بۆ 
بەرهەمی سروشــتی و جوانکاری پێست 
و نەهێشــتنی هەڵوەرینی قژ بە کۆرسی 

تایبەت.
بەهەمــان شــێوەی تیشــکۆ، )ئەســما 
ئەحمــەد(، خاوەنی کاری ســەربەخۆی 
خۆیەتــی و کارەکــەی نەبەســتوه تەوە 
بــە بڕوانامەیەکەیــه وه ، ئەگەرچــی ئەو 
دەرچوی بەشــی پــەروەردەی کیمیایە، 
بەاڵم ئەو ئێستا کاری دیزاین و دیکۆری 
لەگــەڵ  دەکات  ئاهەنگــەکان  و  بۆنــە 

دروستکردنی ئێکسسوارات و چنین.
ئەســما، لەکاتــی باســکردنی کارەکەی 
بە ئومێــدی زۆرەوە وتی: کارەکەم زۆر 
باشــە، لە پالنمدایە جێگەیەکی تایبەت 
بە کارەکەم بکەمەوە، لەگەڵ ئەوەشــدا 
هەلــی کار بۆ چەنــد خانمێکی دیکەش 

بڕەخسێنم.
ئەو خانمەشــی لە کەالر خاوەنی »فایا 
دیزاینەر«ـــە، هاوبەشی ئەم خانمانەیە 
وەکخــۆی  یەکتــرن،  پاڵپشــتی  کــە 
دەیگێرێتەوە لە پێشــتر ســاردبونەوەی 
هەبــوە بۆ کارەکــەی، بەاڵم هــاوڕێ و 
کەســە نزیکەکانی هاوکاری بەردەوامی 
بون تا گەشــتنی بەوەی کاری تایبەتی 

خۆی هەبێت.
فاتمە ئەحمەد، لە بارەی کارەکەشیەوە 
وتی: »بەرەوپێشــچونێکی زۆر باشــی 
هەبــوە، بۆیە هەنگاوم بــۆ فراوانکردنی 
کارەکەم دەستپێکردوە، لە کارەکەشمدا 
خانمان سەربەستن کە خۆیان دیزاینێکی 
دیاریکراویان دەوێت یاخود خواســتیان 
لەســەر دیزاینەکانــی خــۆم دەبێــت بۆ 

جلوبەرگەکانیان«.
بەهــۆی بەرەوپێشــچونی تەکنەلۆژیــاو 
بەردەســتبونی فێــرکاری و زانیــاری لە 
ماوەیەکی کورت ئەمــە وایکردوە کچان 
و ژنان لە ماڵەکانی خۆیانەوە کۆرســی 
فێربون وەربگرن و دواتر لە کارەکانیان 

بیخەنەڕو.
لــەو خانمانــەی خاوەنــکاری  یەکێــک 
ســەربەخۆی خۆیەتــی لــەو رێگەیــەوە 
بــە  بــگات  دەســتی  توانیوەیەتــی 
فێرکاریــەکان، )ئەژین عەباس(ـــە، کە 
ئەوە لە تەمەنی ١٢ ساڵیەوە لە رێگەی 
یوتیوبــەوە کۆرســی فێــرکاری چنیــن 

وەردەگرێت.
لــە گێرانــەوەی ســەرەتای کارەکــەی 
و ئێســتا کــە خاوەنــی کاری خۆیەتی، 
)ئەژیــن(، وتــی: کاتێکی زۆم ویســت 
تاوەکو بەتەوای فێربوم، دواتر دەســتم 
کــرد بەوەی ســەلیقەی خۆمــی تێکەڵ 

بکەم.
ئه و لە سەرەتادا شەرمی کردوە کارەکە 
بــکات »ســەره تا تەنهــا بــۆ ماڵەوەی 
خۆمــان و کەســە نزیکەکانــم چنینــم 
دەکــرد، زۆر شــەرمم دەکــرد ئەگــەر 
کەســێک بیزانیایه  من ئەو کارە دەکەم، 
بــەاڵم بە هاندانی هاوڕێکانم من ئێســتا 
کارەکانم بــە ئۆنالیــن باڵودەکەمەوە و 

دەیفرۆشم«.

◘ نه وژین، محه مه د مه حمود

هه مو رۆژێك )ئامینه ( له گه ڵ بوكه كه ى 
دا، پاش دۆشینی مانگاكانیان، ده ست 
به  دروستكردنى به رهه مى شیره مه نى 

جیاواز ده كه ن. پاش ئه وه ى پێده گات، 
كوڕه كه ى ده یگه یه نێته  بازاڕ و 

كڕیاره كان.
ئه وان نمونه ى خێزانێكى گوندیی 

گه رمیانن، كه  به  لێكتێگه یشتنێكى 

زۆره وه  كاسبییه كیان بۆخۆیان بونیاد 
ناوه .

ســه رباری ئــه وه ى بازاڕه كانــى هه رێــم 
پــڕه  لــه  به رهه مى شــیره مه نى بیانیی، 
به اڵم هێشتا خواســت له سه ر به رهه مى 
خۆماڵیــش هه یــه ، هه ربۆیــه  به شــێك 
لــه  خێزانه كان بــه  كارى به رهه مهێنانى 
لــه م  ســه رقاڵن،  شــیره مه نییه وه  
نێوه نده شــدا ژنیــان رۆڵــی به رچاویان 

هه یه .
ئامینــه  ئه حمــه د، 57 ســاڵ، نمونــه ى 
یه كێكــه  لــه و ژنانه ى گه رمیــان، كه  به  
به رهه مهێنانــى  و  ئاژه ڵداریــی  كارى 
شیره مه نیه وه  ســه رقاڵه ، له م كاره شدا، 
كوڕ و بوكه كه یشی هاوبه ش و هاوكارین.
ئــه و له  گوندی قوله ســوتاوی ســه ر به  
قه زاى كه الر داده نیشــێت، لــه  ته مه نى 
٢0 ســاڵیی دا هاوســه رگیریی كــردوه  

وخاوه نى 9 مناڵه .

کچانى خاوەنکار پاڵپشتی بۆ یەکتر رادەگەیەنن
6ژمارە )45( ئەیلولى ٢0٢0

ئه زمونى كاركردنى خێزانێك له  گوند...
بوك و خه سو شیره مه نى دروست ده كه ن و كوڕ ده یفرۆشێت

وه كخــۆی بــۆ )نه وژیــن(ى بــاس كرد، 
ده كــه ن  ئاژه ڵداریــی  كارى  له مێــژه وه  
و شــاره زاییان هه یــه ، بــه اڵم ئــه وه ى 
ئێستایان جیاوازه  »جاران زۆرتر مه ڕ و 
بزنمان هه بو و به گشــتى ئاژه ڵدار بوین، 
به اڵم ئێســتا واڵخ و به تایبه ت مانگامان 
هه یه  و به رهه مى شــیره كانیان ده كه ینه  

شیره مه نى جۆراوجۆر«.
ئه و رۆژانه  به  هاوكاری بوكه كه ى، شــیر 
ده دۆشن و پاشان ده یكه ن به  به رهه مى 
جیاوازى وه كو: ماســت، په نیر، كه رێ، 
هــه روه ك  و  قه یمــاغ  كــوردی،  رۆنــى 

شیره كه ش به  خاویی ده فرۆشن.
خه ســو  و  بــوك  نێوانــى  له كاتێكــدا 
به رده وام وه كو پشكۆیه ك وێنا ده كرێت 
كه  هه مو كات ده شــێت گه ش ببێته وه ، 
بــه اڵم وادیاره  ئــه م بوك و خه ســوه ى 
گه رمیان، توانیویانه  لێكتێگه یشــتنێكى 
باشــیان هه بێت و پێكــه وه  كاره كانیان 

بكه ن.
نزار نەجم، ٣0 ساڵ، بوکی )ئامینە(یه ، 
وتی: »رۆژانه  لەگەڵ خەســوم پێکەوە 
واڵخــەکان دەدۆشــین و دواتــر چەنــد 

بەرهەمێکی لێدروست ده كه ین«.
كاره كانى ئه م خێزانه ، له  سه ر سێ پایه  
وه ســتاوه ، )ئامینه(  و )نزار( دوان له و 

پایانه ن و )كه مال(یش پایه كه ى تری.
کەمــال مەحمــود، ٣١ ســاڵ، كــوڕى 
)ئامینه ( و هاوســه رى )نزار(ـــه ، پاش 

ئــه وه ى به رهه مــه كان ئامــاده  ده بــن، 
ئه وكات كارى ئه و ده ستپێده كات.

كارى  بۆكــرد،  ئامــاژه ى  وه كخــۆی 
به بازاڕكــردن و فرۆشــتنى به رهه مه كان 
كه وتوه ته  ئه ســتۆی ئــه و، هه مو رۆژێك 
به رهه مه كان ده گه یه نێتــه  بازاڕ و له وێ 
به پێی نرخێك كه  پێشــتر دیارییكراوه ، 

ساغیان ده كاته وه .
وتى: »ماوەی چەند ساڵێکە لەخوێندن 
دابــڕاوم، دواتر لەگەڵ دایکمدا دەســتم 
بەم پیشەیە کرد و ئێستاش به  هاوكاری 

هاوسه ره كه م به رده وامین«.
ئه و كوڕه  له  یه ك كاتدا هه م دڵخۆشــی 
و  روخســار  بــه   شــانازییش  هــه م  و 
قســه كانى دا به دیی ده كرا، به وه ى ئه و 
كاره  به  هاوكاری دایك و هاوســه ره كه ى 
ئه نجــام ده دات و پێكــه وه  وه كو تیمێك 

كارده كه ن.
»ئێمــه  كڕیاری خۆمان هه یــه  و رۆژانه  
به رهه مه كانیــان پێده گه یه نــم له  كه الر، 
له خــوا به زیــاد خواســت و داواكاریــش 
له ســه ر به رهه مه كانمان باشه «. كه مال 

وای وت.
په یوه نــدی نێــوان فرۆشــیار و كڕیــار، 
بــه رده وام كێشــه ى تێده كه وێــت، به اڵم 
وه ك )ئامینه ( باسى کرد، كڕیاره كان له  
به رهه مه كانیان رازیین »موشــتەریەکان 
زۆر لێمــان رازیــن و خواســتێکی زۆر 

لەسەر بەرهەمەکانمانە«.

خانمێکــی دیکەی خاوەنکار و بەشــدار 
لە گروپی پشــتیوانی ژنانــی خاوەنکار 
)ژوان جەالل(ـــە، ئەو کاری شــیرینی 
لــە رێگــەی ئۆنالیــن  دروســتکردنەوە 
تامــی  کڕیارەکانــی  مۆڵەکانــەوە  و 
شــیرینی  کــە  دەکــەن  شــیرینەکانی 
جیاوازی واڵتانی دیکە دروست دەکات. 
پشــتگیری  و  ژنــان  کارکردنــی  ژوان، 
کردنیــان بــە ئەرکی خــۆی دەزانێت و 
دەڵێــت: دەبێــت پێکەوە پشــتیوان و 

هاوکاری یەکبین.
لــە  ئــەوەی )کەشــێ( جیادەکاتــەوە 
فێربونــی  چۆنیەتــی  هاوکارەکانــی، 

کارەکەیەتی.
کەشــێ یاسین، بەمشــێوەیە باسی بون 
بــە خاوەنــی کاری خــۆی کــرد: لەبەر 
ئەوەی دایکم به رگدورێكى  سەرکەوتوە، 
منیش له وه وه  فێر بوم، ئێســتاش وەک 
هەمــو کارەکانی دیکەی ژیانم دەڵێم من 
دەتوانم بگەم بــە ئامانجەکەم، بۆیە لە 

پالنــم دایە برانــدی تایبەت بە کارەکەم 
دابنێم. 

ئــه م پۆله  لــه  خانمانــى ئیشــكه ر، به  
گڕوتینێكــى زۆره وه  كارده كــه ن، له گه ڵ 
ئه وه شدا ده یانه وێت پاڵپشت و هاوكاری 

یه كترى بن.
تیشــكۆ، له وبــاره وه  بــه  پێداگیرییه وه  
بەردەوامبــن  ژنــان  »دەبێــت  وتــى: 
بــە  تادەگــەن  هەوڵەکانیــان  لــە 

ئامانجەکانیان«.
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د

كاركردن له  كێڵگه یه كى كشتوكاڵیی و 
به  درێژایی رۆژ، ره نگه  روداوێك بوبێت 

كه  هه رگیز )نه سرین( بیری بۆ ئه وه  
نه چوبێت ده بێته  چاره نوسی، به اڵم 
ئه و كاتێك له ترسی گیانى خۆیان 

له گه ڵ خوشك و براكانى دا شاره كه ى 
خۆیان به ره و گه رمیان به جێهێشت، 

ئێستا له م ناوچه یه  پاش گیرسانه وه ، 

ده ستیان داوه ته  كارى كشتوكاڵی بۆ 
بژێوییان.

ژماره یــه ك لــه و خێزانــه  ئاوارانه ى كه  
له  ســنورى گه رمیان نیشــته جێبون، له  
ناحیــه  و گونــده كان كارى كشــتوكاڵی 
ده كــه ن، به تایبه ت ژنانــى خێزانه كان. 
له  ناحیه ى ســه رقه اڵی ســه ر به  قه زاى 
كفری، به شــێك له و خێزانانه  سه رقاڵی 
كاركــردن لــه  كێڵگه  كشــتوكاڵیه كان و 

به تایبه ت خانوه  پالستیكییه كان.
ژنانــى ئــاواره ، بــاس له وه ده كــه ن كه  
دۆخی ژیانیان زۆر قورس و ناڕه حه ته .

نه ســرین حاتــەم، 23 ســاڵ، خه ڵكــى 
پارێــزگاى دیاله یه  و ئێســتا له  ناحیه ى 
ســه رقه اڵ گیرساوه ته وه . باسی له وه كرد 
كــه  ئه وان 8 خوشــك و بــران، دایكی 
به ســه ر مناڵــه وه  گیانــى ســپاردوه  و 
باوكیشــی به هــۆی شــه ڕى تائیفیــه وه  
كــوژراوه ، بۆیه  ئه وان به بــێ به خێوكه ر 

◘ نه وژین

زۆرینه ى رۆژه كانى هه فته ، )ئیمان( 
له گه ڵ هاوڕێكانى دا، ده چنه  فه رمانگه  

حكومیه كان و شوێنه  گشتیه كان 
و بازاڕ، له وێ پۆسته رى هۆشیاری 

باڵوده كه نه وه  و هاواڵتیان هان 
ده ده ن بۆ پابه ندبون به  رێنماییه  

خۆپارێزیه كانى كۆرۆناوه .

له گــه ڵ باڵوبونه وه ى كۆرۆنا له  هه رێم و 
به تایبه تى توشبونى ژماره یه كى به رچاو 
له  هاواڵتیان، له  زۆر شــوێن دا كه مپین 
و هه ڵمه تــى جیاواز ده ســتپێكراوه ، به  
ئامانجی هۆشیاركردنه وه ى هاواڵتیان له  
مه ترسیه كانى ئه م نه خۆشیه  و هه روه ها 

هاندانیان بۆ خۆپارێزیی.
لــه و كه مپینانــه ، ڕێكخــراوى  یه كێــك 
»لــه  به ناونیشــانى   ئه ڵمانــى  وادى 

 هاواڵتیه وه  بــۆ هاواڵتــى« رایگه یانده ، 
كــه  درێژه پێــده رى كه مپینــی »نــا بۆ 
توندوتیژی«یه  و ئامانجى كه مپینه كه ش 
هاندان و هۆشــیاركردنه وه ى هاواڵتیانه  

بۆ خۆپاراستن له ڤایرۆسى كۆرۆنا.
ئــه م كه مپینــه ، چاالكیه كانــى له ســه ر 
چه ند ئاســتێكى جیاواز به ڕێوه ده چێت، 
به شــێوه یه ك هه مو رێگایه كــى گونجاو 
ده گرێته به ر بۆ گه یاندنى هۆشــیاریی به  

هاواڵتیان.
ئیمــان نــوری، یه كێــك لــه  ئه ندامانى 
باســی  )نه وژیــن(  بــۆ  كه مپینه كــه ، 
له وه كــرد: چاالكیه كانیان هــه م بابه تى 
هــه م  ده گرێــت،  له خــۆ  هۆشــیاریی 

دابینكردنى پێداویستیی خۆپارێزیش.
وتى: له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان هۆشیاریی 
باڵوده كه ینــه وه ، هــاوكات لــه  شــوێنه  
جیاوازه كانیــش دا پۆســته ر و لیفلێتی 
هۆشــیاریی دابــه ش و باڵوده كه ینــه وه ، 

ســیمینارى  ئه نجامدانــى  له گــه ڵ 
هۆشــیاریی، ئه مه  جگه  له  دابه شكردنى 

ده مامك و ماده ى پاكژكه ره وه .
ئــه م هه ڵمه ته  له كاتێكدایه  كه  رۆژ دواى 
رۆژ ژمــاره ى حاڵه ته كانى توشــبون به  
كۆرۆنا له  زیادبون دایه ، له به رامبه ریشدا 
خۆپارێزیــه كان  به وه ده كرێــت  هه ســت 
به شــى پێویســت نیــن و هاواڵتیان زۆر 

پێوه ى پابه ند نابن.
دیكــه ى  ئه ندامێكــى  ســاڵح،  خــه اڵت 
كه مپینه كه یــه ، باســی له وه كــرد ئــه م 
گوێپێنه دانــه ى هاواڵتیان، هۆكار بوه  بۆ 

ده ستپێكردنى هه ڵمه ته كه یان.
وتــى: ده ســتپێكردنى كه مپینه كه مــان 
كاتێك بو كه  بۆمان ده ركه وت پابه ندبونى 
هاواڵتیان بــه  رێنماییه  خۆپارێزیه كان و 
هه ستكردن به به رپرسیاریه تى زۆر الوازه ، 
له به رامبه ریشدا په تا ى كۆرۆنا له هه رێمى 
كوردســتان و ناوچــه ى گه رمیانیش به  

به رباڵویى ته شه نه ى سه ندوه .
كه مپینی »له  هاواڵتیه وه  بۆ هاواڵتى«، 
جگــه  لــه  گه رمیــان، لــه  پارێزگاكانى 
هه ولێر و هه ڵه بجه ش به ڕێوه ده چێت. له  
گه رمیانیش ئه و شوێنانه ى كه  خۆیان به  
پێویســتی ده زانن، ســه ردانیان كردون، 
وه كو: فه رمانگه كان، نه خۆشــخانه كان، 
ناوخۆیــی،  گه راجــی  عه لــوه ،  دادگا، 
بنكــه ى گرتــن و گواســتنه وه ، بــازاڕ و 
زۆر شــوێنى دیكــه . جگه  لــه  ناوه ندی 
گونده كانیــش  و  ناحیــه   قه زاكانيــش، 

پشتگوێ نه خراون.
به پێــی ئامــارى وه زاره تى ته ندروســتى 
هه رێــم، هه تــا بــه روارى 26ى ئه یلول، 
)45215( هاواڵتــى لــه  هه رێــم توشــى 
نه خۆشــی كۆرۆنا بون، لــه و رێژه یه ش 

)3719( حاڵه تیان له  گه رمیانه .
لــه وه ده كات  بــاس  نــوری،  ئیمــان 
بــۆ ده ربازبــون لــه م په تایــه ، هه مــو 

تاكێــك به رپرســیاره  و پێویســته  بــه  
به رپرسیارێتیشه وه  مامه ڵه  بكات.

»ده بێــت هاواڵتیان به به رپرســیارانه وه  
به ره نــگارى په تــاى كۆرۆنــا ببنــه وه ، 
چونكه  ڤایرۆسه كه  به زویى باڵوه  ده كات 
و زۆرترین كه س توشــبون«. )ئيمان( 

واى وت.
ئه و ئه ندامانــه ى هه ڵمه ته كه ، نیگه رانى 
خۆیان نه شارده وه  له وه ى كه  خۆپارێزیی 
نیــه ،  پێویســت  به پێــی  هاواڵتیــان 
به شــێوه یه ك وه ك پێش ســه رهه ڵدانى 
ڤایرۆس و نه خۆشــیه كه  تێكه ڵ ده بن و 

له  یه كتری نزیك ده بنه وه .
خــه اڵت، له مباره یــه وه  وتــى: ناكرێــت 
خۆمان نه پارێزین، چونكه  خۆنه پاراستن 
به واتاى به رده وامبونى ڤایرۆســه كه  به م 
لێشــاوه  به هێــز و زۆره ، به پێچه وانه وه  
كه مبونــه وه ى  واتــا  خۆپاراســتنیش 

مه ترسیه كانى.

لهئاوارهییدادهستبهكشتوكاڵدهكهن

بهكهمپینخهڵكىلهمهترسیهكانىكۆرۆنائاگاداردهكهنهوه

ماونه ته وه .
دۆخــی ئــه وان كاتێك ســه ختتر بو كه  
به هۆی شه ڕى تائیفی و هاتنى داعش و 
پاشــان هێزه كانى حه شدى شه عبیه وه ، 
ناچار ئاواره ى هه رێمى كوردســتان بون 
و له  گه رمیان گیرســانه وه ، ســه ره تا له  
قه زاى كفری و پاشان ناحیه ى سەرقه اڵ. 
لــه  خانــوی  رۆژانــه ش،  بژێویــی  بــۆ 
كشتوكاڵیی پالستیكیی دا كار ده كه ن.

قــورس  بــه كارى  ژیانمــان  وتــى: 
به ڕێده كه ین، به  ســاڵ له به ر بێ پاره یی 

بازاڕمان نه بینیوه .
ئــه و باســی له وه شــكرد كه  لــه  به یانى 
زوه وه  تا نزیك خۆركه وتن له  كێڵگه كه دا 
كارده كه ن، ئه مه ش وایكردوه  هه ست به  
ماندویه تیه كى زۆر بكه ن »زۆرماندوین، 
به  هاویــن چۆڕه ى عاره قمــان دێت، به  
زستانیش ده موچاومان ده سوتێته وه  له  

سه رمادا«.
ئه گه ر ئه م كاره  بۆ كچانى گه نج ئه وه نده  
پــڕ زه حمــه ت بێــت، ئاخــۆ ده بێت بۆ 
ژنانێك كه  ته مه نیان كردوه  چۆن بێت؟
نه جیبــه  عه بدوڵاڵ، 58 ســاڵ، یه كێكى 
دیكــه  لــه  ژنانــى ئــاواره  لــه  ناحیه ى 
كارى  له ســه ر  كاتێــك  ســه رقه اڵ، 
چاومــان  بــو  كشــتوكاڵیه كه   كێڵگــه  
ماندوێتیــی،  ســه رباری  پێكــه وت، 
بێزاریــی و هیوابڕاوییش له  روخســاریدا 

ده خوێنرایه وه .
وتــى: به یانیانــی زو له گــه ڵ كچه كانــم 
دێمــه  كارى كشــتوكاڵى له نێــو خانوه  
پالســتیكیه كان و دواتریــش كه چومه وه  
و  نانكــردن  كارى  به ســه ر  مــاڵ 

پاككردنه وه ى ماڵه وه  دا راده گه م.

باســی له وه شــكرد به هۆی ئه و دۆخه ى 
تێیكه وتــون، ناچــار مناڵه كانــى له به ر 
خوێنــدن ده ركردوه ، هه مویــان پێكه وه  
رۆژانــه   لــه و خانــوه  پالســیتیكیانه دا 
كارده كــه ن و هاوشــانى ئــه وه ش كارى 

ئاژه ڵداریی ده كه ن.
ئــه و ژنانه  هاوشــانى ئه ندامانى دیكه ى 
پالســتیكیه   خانــوه   خێزانه كانیــان، 
به ڕێوه ده بــه ن،  كشــتوكاڵیه كان 
به شــێوه یه ك هه ر خێزانــه  و ژماره یه ك 
له و خانوانه ى له  ئه ســتۆ گرتوه  و كاری 
تێدا ده كات، خانوه كانیش هی جوتیار و 

كشتوكاڵكاری كوردی ناحیه كه ن.
ئــاری محه مــه د، كــه  سه رپه رشــتیاری 
به شــێك لــه و خانــوه  پالســتیكیانه یه ، 
جه ختــى لــه  ســه ختى دۆخــی ژیانــى 

ئاواره كان كرده وه .
وتى: ئه و خێزانانه  كارى باش ده كه ن و 
دڵســۆزن لە کارەکانیان، بەاڵم رەوشى 
ژیانیــان خــراپ و قورســه ، نائومێــدن 

له ژینیان.
توانــا  به پێــی  ئێمــه   وتیشــی: 
یارمه تیده ریــان بویــن، بۆنمونــه  کرێی 
شوێنی نیشتەجێبونیان لێوەرناگرین، تا 

بۆشمان بکرێت هاوکاریان دەبین.
ئه گه رچــی دۆخــی ژیانیــان قــورس و 
ناله باره ، به اڵم بونیان له  ناوچه كه  و له  
پاڵ ئه و دۆخه  ئاسایشه  به رقه راره ى كه  
هه یه ، ســوكناییه كه  بۆیــان، به تایبه تى 
كه  ئــه وان لــه  حه ژمه تــى گیانیــان دا 
رێگــه ى ئاواره ییان پێــواوه . )نه جیبه ( 
له وباره وه  وتــى: »ئه و هه مو ماندوبونه  
بــۆ ئه وه یــه  موحتاجى كــه س نه بین و 

بژێویمان به بێوەى په یدابكه ین«.



◘ نه وژین، رێناس ساڵح

تابلۆی سوریالی دەکێشێت و رۆحی 
خەیاڵی ئەدەب و ئیالهات و عەشق 

دەکاتە تاڵەکانی فڵچەکەیه وه  و 
بە رەنگ  لەسەر پەڕە سپیەکان 

دەینەخشێنێت، ئازارەکانی ژنبونیش 
بون بە بەشێک لەکارەکانی، بەاڵم 

نایەوێت ژن مەلێکی  زامدار بێت . 

ژنه  شــێوه كار )ئارێز بــەرزان(، جیاواز 
لــه وه ى دیومانــه  و پێی ئاشــناین وێنه  
ده كێشــێت، ئــه و لــه  هــه ر هێڵێكى دا 
 فیكرێك و له هه ر گۆشه یه كدا خه مێك و 
له هه ر چوارچێوه یه كدا زیاد له  چیرۆكێک 

ده هۆنێته وه   . 
ئارێز، له  ســاڵی ١٩٩٥ لە کەالر لەدایک 
بــوە، هونــەری وێنەکێشــان هــه ر لــه  
ســه ره تاوه  به شــێك بوه  لێی، وه كخۆی 
هێماى بۆ کرد: هەر لە تەمەنی مناڵیەوە 
نەشــونمای  ژیانیــدا  لــە  وێنه كێشــان 
کــردوە و بەبێ دابــڕان لەگەڵیدا گەورە 
بــوە،  ئەگەرچی خوێندنی زانکۆشــی لە 
بەشــێکی تایبەتمەند بــە هونەر نەبوە، 

بەاڵم هێشتا ئه مه ش راینەگرتوە . 
ئارێز، بەشــی زمانــی ئینگلزی لە زانکۆ 
خوێندوە، لەو ماوەیەشــدا دانەبڕاوە لە 
پێشــەنگاکان و تابلۆکانی نمایشکردوە، 
 دواتریــش خــۆی چەند پێشــەنگایەکى 

کردوه تەوە . 
لەکاتی گێڕانەوەی هەستی خۆی لەکاتی 
ئاوێتەبونــی بە کارەکەی و تێکەڵکردنی 
رەنــگ و گرێدانی بە هــزر و رۆحی،  بۆ 
)نەوژیــن( بەمشــێوەیە قســه ى كــرد: 
»بەحوکمــی ئــەوەی تابلۆی ســوریالی 
دەکێشــم، ئیحساســی منیــش لە کاتی 
 وێنەکێشــان ئەوەیــه  کــە دەگەڕێمەوە 
بــۆ وجــودی خۆم یــان لەمســی روحم 

دەکەم«.    
ئاریشــە و خەمەکانی ژن بەدەر نین لە 
کارەکانی ئەم ژنە شێوەکارە، بەاڵم ئەو 
جیاوازتر دەیەوێــت ئازارەکانی  رەگەزی 
مــێ لە کۆمەڵگەی کوردی بخاتە ســەر 
تابلۆکانــی »ژن لــە تابلۆکانــی منــدا 
پێش ئەوەی بگات بە قەزیەی  کوشــتن، 
ئــازارە سروشــتیەکانیم کێشــاوەتەوە، 
بــەو مانایــەی هەمــو تێبــگات لەوەی 
خــودا روحــی ژنی بــە هەڵگری ســەبر 

 ئافراندوە«.
هەمیشــە  ژن  نامەوێــت  دەشــڵێت: 
باڵندەیەکی زامدار بێت، من ئەو لە مرۆڤ 
جیاناکەمەوە، دەمەوێت کۆمەڵگەش ئەو 

 بیرکردنەوەیە بچەسپێنێت . 
پەیام یەکێکە لە خەســڵەتەکانی بواری 

هونــەر، کــە رەنگدانــەوەی کاری ئــەو 
کارەکتەرەیــە لــەو بــوارەدا، )ئارێــز( 
تاده كرێــت،  په یامه كانــى   ده یه وێــت 
نوســینه وه ى روت و بــێ رۆحــی خــه م 

نه بن . 
 » ئەو پەیامانەی من دەمەوێت بیگەیه نم، 
دورە لە هەمو حوزنێک، چونکە نامەوێت 
دوبــارە چیرۆکێکــی ســەخت  بەرامبەر 
بەوەی گوێم لێ بوە بکێشــمەوە، بەاڵم 
بەشــێوەیەکی گشــتی زیاتر لە بازنەی 
ئیالهیات و ئەبەدیەت دایە، چ  روح بێت 
یان عیشق لە دونیاکەی تردا، زۆرجاریش 
ئەو موگناتیسی خۆشەویستییه ی کە لە 
نێــوان دایک و باوک و  مناڵدایە، دەبێت 

بە ئایدیایەکی حەتمی بۆ تابلۆکانم«. 
ئــەوەی کارەکانــی ئــەم شــێوەکارەی 
جیــاواز کردوە، ئەوەیە هیچ کات مەیلی 
کۆپیکردنی کاری پێش خۆی نەبوە، كه  

 ئەمەش كارێكى قورس و سه خته   . 
ئارێز، لەباسی کاریگەری هونەرمەندانی 
ئەم بوارە لەسەر کارەکانی، وتی:)مایکڵ 
ئەنجلۆ، ســالڤادۆر دالی و فریدا  کاهلو( 
چێــژ لە ئازایەتــی وێنەکانیــان دەبەم، 
خــودی  لەســەر  کاریگەریــان  بــەاڵم 

تابلۆکانم دانەناوە . 
تــرس لــەوەی کۆمەڵگە قبوڵــی نەبێت 
بەدەستی کچێک تابلۆیەک نەخشرابێت، 
لەسەرەتای ده ســتدانه  کارەکەیدا له الی 
  )ئارێز( دروســت دەبێت. لەســەر ئەمە 
وەستا و باسی ئەو کاتانەی بەمشێوەیە 
بۆ)نەوژیــن( گێرایــەوە: »ســەرەتا کە 
 دەستمکرد بە باڵوکردنەوەی تابلۆکانم، 
بەربەست و قسە هەبون، هەمیشە ترسی 
ئــەوەم هەبو لــە ژینگەیەکــی  نەختێک 
داخراو پێدەچێت بە ئیحساسێکی ترەوە 
ســەیری تابلــۆکان بکەن، یــان ئەوەی 
دەستی کچێکە ئەم وێنانە  دەکێشت«.  

بــەردەوام بــو لــە قســەکانی و وتــی: 
ئەوانەش تێپەڕین، خــودا یارمەتیدەری 
مــن بــو، لەگــەڵ ئەوەشــدا خێزانەکەم 
هەمیشــە  پاڵپشــتی من بون لەکاتێکدا 
قســەی کۆمەڵــگا روبــەڕوم دەبویەوە، 
ئێســتاش هاوســەرەکەم جگــە لەوەی 
نوســەرە کــە  گونجاندنێکــی زۆر تەواو 
لە نێوان کارەکانماندا هەیە، پشــتیوان 
و ئومێدی هەمــو هەنگاوەکانمە، رەنگە 
وشــەکان  حەق نەدەن چۆن سوپاسیان 

بکە م«.  
له  پاڵ پشتیوانی خێزانەکەی دا، روانینی 
قوڵــی هەر کەســێک بــۆ تابلۆکانی، بە 
گەورەتریــن پاڵپشــتی خــۆی دەزانێت 
  »دڵخۆشــم بــەوەی رۆژانــە دەبینم کە 
ســەرنجی زۆر ورد و هانــدان دێــت بــۆ 
کارەکانــم، بە گوێرەی ئەوەی وێنەکانی 

شێوەکارێک عەشق و ئەدەب بە تابلۆ  دەنەخشێنێت

من  نەختێک جواڵنی فکری دەوێت«. 
کچان و ژنان لــە کۆمەڵگە داخراوەکان 
و ئەو کۆمەڵگانەی تائێســتا بەربەســت 
لەبەردەم رەگەزی مێ دروســت دەکەن، 
 باجێکی گەورەیان داوە به  ژیان و خولیا 

و ویسته كانیان . 
ئارێــز، لــەو ســۆنگەیەوە دەڵێت: »لە 
ژیــان دا وشــەكانی: )قــورس، ئازار و 
ســەختی( بــە کەوانەی خاڵــی دەبینم، 
چونكــه   هیچ شــتێک قورس نیــە تەنها 
کاتــی دەوێت بــۆ ئــەوەی قەناعەت بە 
ئێستای خۆت بکەیت، مرۆڤیش بەهرەی 
هەمــو  بەرامبــەر  هەیــە   لەبیرکردنــی 
ئازارێــک بۆ هەنــگاوی کامڵبونی خۆی، 

بۆیە پێیان دەڵێم کۆڵ مەدەن«.  
ئــه و ئێســتا جگــه  لــه  شــێوه كاریی، 
دایكیشــه ، ئه مــه ش بیانویه كــه  زۆرجار 
به هۆیه وه  ژنان لــه  كایه  جیاوازه كان دا 

 پاشه كشه  ده كه ن . 
الی )ئارێــز( دایکایەتــی رێگــر نەبــوە 
لــەوەی هونەرەکــەی پشــتگوێ بخات، 
ماڵێکــی لە رەنــگ و تابلۆ و دایکایەتی 

 پێکــەوە گونجانــدوە، ئه گه رچــی ئــه م 
بــه اڵم  زۆره ،  ماندوبونیشــی  كاره ش 
وه كخــۆی دەڵێــت: »هیــالک بونیــش 

هونەرە«.  

نامەوێت ژن هەمیشە 
باڵندەیەکی زامدار 

بێت

لە تابلۆکانم دا 
ئازارە سروشتیەکانی 

ژنم کێشاوەتەوە


