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به رێژه ى 100% له  به شى وێژه یی و 71% له  به شى زانستى

یەکەمەکانى ئامادەیی لە گەرمیان کچن

برینى پشت ده رگا داخراوه كان    ««6-7مافناسێكى وه رزشكار                     ««4به خوێنساردیی گه رمیانى  جێیهێشت ««3

◘ نه وژین

پاش راگه یاندنى ده ره نجامى 
تاقیكردنه وه كانى خولی یه كه مى پۆلی 

12ى ئاماده یی، ده ركه وت كچان به  
رێژه یه كى زۆر به رچاو، ریزبه ندى 

یه كه مه كانیان له سه ر ئاستى گه رمیان 
گرتوه ، به شێوه یه ك یه كه مى هه ردو 

به شه كه  كچن.

)نه وژیــن(،  به دواداچونێكــى  به پێــی 
لەســەر ئاســتی گەرمیان بــۆ هەریەکە 
لە بەشــەکانی زانستی و وێژەیی، کچان 
لــه  ریزبه نــدى یه كه مــن، به شــێوه یه ك 
لەســەر ئاستی زانستی، فێرخواز )نیگا 
لــە قوتابخانــەی  محەمــەد مه حمــود( 
ئامادەیــی پێباز، بــە کۆنمرەی )٦٩٨( 
پلەی یەکەمی لەســەر ئاستی ناوچه كه  
و دوەمــی لەســەر ئاســتی کوردســتان 

به ده ستهێناوه .
لــە ســەر ئاســتی وێژەیــش، فێرخواز 
)کوردە فه هــاد عه بدوڵال( لە ئاماده یی 
سۆالف، بە کۆنمرەی )٦70( توانیویەتی 
پلەی یەکەمى گه رمیان بەدەستبهێنێت.
گشــتی  بەڕێوبەرایەتــی  هــاوكات 
پــەروەردەی گەرمیان، نــاوی فێرخوازه  
گەرمیانــی  سەرئاســتی  یەکەمەکانــی 
باڵوکردوەته وە، تێیدا لە به شــى وێژەیی 
دا لــە کــۆی 1٥ فێرخــوازى یەکــەم، 
سەرجەمیان لەرەگەزی مێن، كه  ده كاته  

رێژه ى %100.
به شــى  ئاســتی  لەســەر  هــاوکات 
زانســتییش، لە کــۆی 4٥ خوێندکار لە 
دە یەکەمەکەی ســەر ئاستی گەرمیان، 

 زیوت ده وێت؟ 
په یوه ندی به  

)سێدرا(وه  بكه 
5»»  

32 فێرخوازیان کچ بــون، لەبەرامبەردا 
13 فێرخوازیان کوڕ بون، به مشێوه یه ش 
رێژه ى كچان له  یه كه مه كانى ئه و به شــه  

له  گه رمیان، 71%ـه .

الیخۆشــیه وه  )نه وژین( لــه م ژماره یه ى 
دا، دیدارێكــى له گــه ڵ فێرخــواز )نیگا 
محەمەد مه حمود(، یه كه مى گه رمیان له  
به شــى زانســتى ئه نجامداوه ، كه  تیایدا 

باسى له  هه وڵ و كۆششه كانى كردوه  له  
به ده ستهێنانى ئه و نمره یه .

نیــگا، له  راپۆرتێكــدا كه له  الپه ڕه  )4(
ى ئــه م ژماره یــه دا باڵوكراوه ته وه ، باس 

هیــچ  كردنــه وه ى  به بــێ  لــه وه ده كات 
خولێكى به هێزكردن و ته نها به  خوێندن 
له ماڵــه وه ، توانیویه تــى ئــه و نمره یــه  

به ده ست بێنێت.

◘ نه وژین
 

كاره كانى نوسینگه كانى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانى 

به و فراوانیه ى پێشوتر نامێنێت، 
به شێوه یه ك ئێستا ته نها ئه و كه یسانه  

وه رده گرێت كه  تایبه ته  به  كێشه  
خێزانیه كانه وه .

وته بێــژی  هیدایــه ت،  فریــاد  رائیــد: 
به ره نگاربونــه وه ى  به ڕێوبه رایه تــى 
بــۆ  گه رمیــان،  خێزانــى  توندوتیــژى 
رادیــۆى ده نــگ وتــى: »بــه  بڕیــارى 
به ره نگاربونه وه ى  لێكۆڵینه وه ى  دادگاى 
توندوتیــژى خێزانــى، هــه ر كه یــس و 
خێــزان  چوارچێــوه ى  لــه   كێشــه یه ك 

نه بێت، له  نوســینگه كان وه رناگیرێت و 
ده چێته  الى پۆلیس«.

ژنــان  پێشــتر  له كاتێكدایــه   ئه مــه ش 
بــۆ توندوتیژیــی و تاوانه كانــى دیكــه  
كــه  به رامبه ریــان ده كــرا، رویــان لــه  
به ڕێوبه رایه تیه كانــى به ره نگاربونــه وه ى 
توندوتیژی خێزانى ده كرد و دۆسیه كه یان 
لێكۆڵینه وه ى تێدا ده كرا، به اڵم ئێســتا 
ئــه و ژنانــه  ده بێــت بچنــه  پۆلیــس و 
لــه وێ دۆســیه كه یان لێكۆڵینه وه ى تێدا 

ده كرێت.
رائید: فریاد هیدایه ت، رونیشــیكرده وه : 
به ره نگاربونــه وه ى  نوســینگه كانی 
ته نهــا  ئێســتا  خێزانــى،  توندوتیــژی 
ئــه و دۆســیانه  وەردەگرن كه  كێشــه ى 

توندوتیژی ناو خێزانه كانن.

به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی: ناتوانین 
هه مو كه یسێكى ژنان وه ربگرین

ژنان شار پاکدەکەنەوە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا       ««8



راپۆرت

◘ نهوژین،سروهكهریم

كاتێك)ههودا(سهردانىپزیشكێكى
پسپۆڕیمنااڵنىكردبۆدڵنیابونهوه
لهدۆخیتهندروستىمناڵهكهى،

توشىسهرسوڕمانبوكهپزیشكهكه
پێشنیازیبۆكردلهبریشیری

خۆی،شیریقوتوىپێبدات،ئهمهش
لهكاتێكدایهلهچهندینشوێندائهوهى
خوێندوهتهوهكهههرگیزشیریقوتو

نابێتهشوێنگرهوهىشیریدایك.

بهشــێكلهدایــكانلــهگهرمیانباس
لهوهدهكــهن،ههندێــكلــهپزیشــكان
پێشنیازیئهوهیانبۆكردونكهشیری
قوتوبدهنبــهمناڵهكانیان،لهكاتێكدا
زانستوبهتایبهتیشزانستىپزیشكیی

پێچهوانهكهىدهڵێت.
ئــهودایكانهگومانیانههیهوپێیانوایه
ئــهوپزیشــكانه»بازرگانیانــه«بیــر
دهكهنهوهكاتێكههنگاوێكىهاوشــێوه

دهنێن.
مناڵێکــە، دایکــی محهمــهد، هــەودا
بــۆ)نهوژیــن(وتــى:بــۆدڵنیابونەوە
لــەتەندروســتیمناڵەکــەمســەردانی
پزیشکمکرد،لهوێتوشىسهرسوڕمان
بــومكاتێــكپزیشــکەکەپێشــنیاری
بەکارهێنانیشیریقوتویبۆکردم.

وتیشــی:»بەهیچجۆرێــکهانینەدام
کــەشــیریخــۆمبــدەمبەمناڵەکەم،
تەنانــەتباســیچەنــدزیانێکــیكرد
كــهبــهقســهىخــۆیشــیریدایــک
ههیهتى،لهبهرامبهریشــداباسیسودە
بێکۆتاییەکانــیشــیریقوتــویکردو
ناونیشانیشوێنیفرۆشتنیشیرەکەشی

پێدام!«.
ئــەو رههــاى زۆرینــهى بەپێــی
لێکۆڵینەوانــەیتاکــوئەمــڕۆلەبوارى
جەخــت ئهنجامــدراون، دا پزیشــکی
لــهپێویســتیپێدانیشــیریدایکبە
منــاڵكراوهتــهوه،بهشــێوهیهكنــهك
هــهربهگرنگ،بهڵكوبهپێویستیشــی
دهزانندایكانشــیریدهستكردنهكهنه

هه ندێك له  پزیشكان شیری قوتو بۆ کۆمپانیاکان ساغ دەکەنەوە
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پاركێك ژنانى سه رقه اڵ كۆده كاته وه 

◘ نهوژین،لهیالئهحمهد

لهوهتهىكۆرۆناداهاتوه،ههمورۆژێك
)بێخاڵ(وهاوڕێكانى،رولهپاركى
ناحیهكهیاندهكهن،لهوێبهكۆمهڵ
وهرزشدهكهن،لهدیمهنێكداكه

بونىلهناوهندىقهزاكانیگهرمیانیشدا
دهگمهنه،چجایناحیهیهك.

ژنانىناحیهىســهرقهاڵ،بهمهبهســتى
وهرزشــكردنوهێوركردنهوهىدهرونو
كهمكردنهوهىئهوفشارهىلهسهریانه،
رۆژانهلهتاكهپاركهكهىناحیهكهیاندا،
دهســتبهوهرزشــكردندهكهن.ئهوان
بــاسلهوهدهكهنلهســهرهتاوهبۆیان
قــورسبــوهورێگرییانههبــوه،بهاڵم
ئێســتادۆخهكــهباشــتربــوهوتادێت

ژمارهشیانزیاددهكات.
ژنــى ســاڵ، 47 ئیبراهیــم، بێخــاڵ
ماڵهوهیه،وتى:لهمچهندمانگهكۆرۆنا
بــارىتهندروســتیمتێكچووپزیشــك
پێمیــوتدهبێــتوهرزشبكهم،منیش
نهمدهتوانــى،چونكهخاوهنــىمناڵمو
هیچهۆڵێكىوهرزشــیشنهبوبۆژنان،
بۆیــهلهگــهڵژمارهیــهكژنــىهاوڕێم

جێگرهوهىشیریخۆیانبۆمنااڵن.
بــهاڵمئــهمرێنمایــیورێكارانه،ههمو
جارلهالیاندایكانهوهجێبهجێناكرێن،
بهڵكــوههندێكیــانپهنــابــۆشــیری
دروســتكراو»صناعــی«دهبــهنكــهبه

شیریقوتوناسراوه.
ئــهوهىدۆخهكــهشهێندهىتــرئاڵۆز
دهكات،ئهوهیهكهئێســتاهاوشــێوهى
لــه ههندێــك دایــكان، لــه ههندێــك
پزیشكانیشهانىبهكارهێنانىئهوجۆره

شیرهدهستكردهدهدهن.
هاونازئهحمهد،دایكیمناڵێكه،باســی
لهوهكردجارێككهســهردانىپزیشكی
كــردوهبــۆزانینیدۆخیتهندروســتى
مناڵــهیــهكســاڵێكهى،پزیشــکەکە

پێیوتــوەشــیریقوتــوبەکاربهێنــە،
گرفتێــک هیــچ لهكاتێكــدا ئهمــهش

لەشیرهكهىخۆیدانهبوه.
وتى:ئهمقســهیهبوبههۆکارىئهوهى
متمانەمبەپزیشککەمبێتەوە،چونكه
ههســتمكرددهیهوێتشــیرێكملهسهر
ســاغبكاتــهوهكهدیارهخــۆیلهگهڵ
كۆمپانیایهكرێككهوتوهبۆفرۆشتنى.

تهندروســتى رێكخــراوى لهكاتێكــدا
جیهانى،وهكومهرجهعیبااڵىپزیشكی
لــه لــهجیهــان،جهخــتدهكاتــهوه
پێویستییپێدانىشیریدایكبهساوا،
بهاڵمههندێكلهپزیشكانبههۆكارىتر
كهرهنگهســودیتایبهتىبێت،دهبنه
بانگهشــهكاربۆســاغكردنهوهىشیری

دهستكرد.
پزیشكێكىمنااڵنجهختلهوهدهكاتهوه
كهئهمبوارهفهوزایهكىزۆریتێدایه.
د.ســۆرانمحهمهد،پزیشكیپسپۆڕی
منــااڵن،وتــى:بەهــۆینەبونــیهیــچ
رێگریووسانســۆرێک،زیاترلە)50(
جــۆریشــیریقوتولەکوردســتاندا
بەگشــتیلەبەردەســتن،بــەاڵملەواڵتە
پێشــکەوتوەکاندارێژهكهزۆرکەمترەو

لەچەندجۆرێکزیاترنین.
بهپێیزانیاریەکانی)نەوژین(،ههندێك
لهكۆمپانیاكانىدروســتكردنىشــیری
قوتــو،لهگهڵپزیشــكهكانرێكدهكهون
بۆئهوهىشیرهكانیانبۆساغبكهنهوه،
بــهاڵمالیهنــىفهرمیــیبێئاگاییخۆی

لهمهدهردهبڕێت.
رهحیــمعهبدوڵــاكاكــه،لێپرســراوى
لــه نۆرینگــهكان چاودێــری هۆبــهى
تهندروســتىگهرمیــان،بــۆ)نهوژین(
ئاماژهىبهوهكردتائێســتاسكااڵىهیچ
هاواڵتیهكىبهدهســتنهگهیشــتوهكه

باسلهمحاڵهتهبكات.
وتیشــی:دهرگامــانكراوهیــهبــۆههر
ســكااڵیهك،بهدواداچونــىپێویســتو

یاساییلهبارهیهوهدهكهین.
هاوكات)د.سۆرانمحهمهد(،لهوبارهوه
وتــى:وەکخــودیخۆمتاکوئێســتا
هیــچرێکەوتنێکملەگــەڵکۆمپانیاکان
نەکردوە،هەمیشــەهانــیدایکانمداوە
شــیریخۆیــانبدەنبــەمناڵەکانیان،
چونکەشــیرپێدانتەندروستیدایکیش

دەپارێزێت.
ئهودودایكهىلهمراپۆرتهداقســهیان
بــۆ)نهوژین(كرد،جهختیانكردهوهكه
پابهندىقســهكانىپزیشــكهكاننهبون
وبهردهوامــنلهپێدانىشــیریخۆیان
بهمناڵهكانیان،بهاڵمپرســیارئهوهیه:
ئاخۆدهبێتچهنددایكیتربهمشێوهیه

رهفتاریانكردبێت؟
هــهودا،جهختىلــهمقســهیهكردهوه
ووتــى:»ئاخــۆدەبێــتچەنددایکو
منــاڵبوبێتنــهقوربانــیپەیوەنــدیو
رێککەوتنیپزیشکوکۆمپانیاکان؟«.

بڕیارمانــدابچینهنێوپاركىناحیهكهو
دهستمانبهوهرزشكردنكرد.

ناحیــهىســهرقهاڵ،ســهربــهقــهزاى
كفرییه،لهســهرشاڕێینێوانقهزاكانى
كهالروكفریدایه،لهناحیهكهداتهنها
یــهكپاركههیــه،ئهویشپیــاوانبه

زۆریتیایداكۆدهبنهوه.
بێخــاڵ،ئامــاژهىبهوهكرد:»ســهرهتا
كۆمهڵێــكگرفتمــانبــۆدروســتبو،
خهڵــكلۆمــهىدهكردیــنودهیانــوت
پاركهكــهش نێــو گهنجانــى عهیبــه،
رێگهیــاننهدهداكهگوایــهپاركتهنها
شــوێنىئهوانــه،بهاڵمكۆڵمــاننهداو
لهگــهڵگهنجــهكانگفتوگۆمــانكردو
رازیبونووتیانتائێوهوهرزشهكهتان

تهواودهكهنئێمهنایهینهئێره».
ژنانســهرهتابهرۆژودواتربهشهوان
بۆوهرزشكردنچهندسهعاتێكدهچنه
پاركهكــه،بــهاڵمبهوهۆیــهىپاركهكه
خزمهتگوزارییكهمــه،بۆیهكارهكهیان

ههروائاساننیه.
بــۆ ســاڵ، 40 ئیبراهیــم، نهشــمیل
)نهوژین(وتى:پاركهكهخزمهتگوزاری
كهمــه،گڵۆپوروناككــهرهوهىنیهبۆ
شــهوان،ههروههاپوشوپهاڵشیزۆر
تیایه،ئهمهشترســیبونىخشــۆكو

مێروزیاتردهكات.
وهكخۆشــیانباســیدهكهن،داواكاری
چاككردنــىخزمهتگــوزاریپاركهكهیان
گهیاندوهتهبهرپرســان،بــهاڵمبههۆی
نهبونىبودجهىپێویســتهوهئهوكاره

نهكراوه.
ئهگهرچــیزۆرێكلــهبهشــدارانىئهو

وهرزشــهبهكۆمهڵهژنن،بــهاڵمدواتر
ژمارهیهكــىبهرچــاوكچیــشتێكــهڵ
بــهگروپهكهبــون،بــاسلهوهدهكهن،

رهوشهكهبۆئهوانقورستربوه.
شــیالنمحهمهد،22ساڵ،وتى:وهكو
كچێكقورســبوبۆمبێمهپاركوهرزش
بكهم،چونكهالىئێمهتائێستائافرهت
نهچوهتــهدهرهوه،بهاڵمههرچۆنبێت
توانیمماڵهوهمانرازییبكهم،ئێستاش
كــههاتومســودێكىزۆرمبینیوهو7

كیلۆلهشمدابهزیوه.
ئێســتارۆژانــهســهروى60ژنوكچ،
لهپاركهكهىناحیهىســهرقهاڵوهرزش
دهكهن،بــۆههنگاوىداهاتوشچاویان
لهوهیــهكــهبتوانــنهاوســهروبــراو
كهســوكاریانلهگهڵخۆیانــدابهێننو

پێكهوهوهرزشبكهن.

سهرهتاخهڵك
لۆمهىدهكردینو
دهیانوتعهیبه

پزیشکەکەهانی
نەدامشیریخۆم
بدەمبەمناڵەکەم



توندوتیژی

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

لە پێناو عەشق و خۆشەویستی هاتەوە 
گەرمیان، بەاڵم بە خوێنساردیەوە 

تیایدا کوژراو، بە گۆڕێکی 
بێناونیشانیش ئەسپەردە کرا. 

ره نگه  ئه م بڕگه یه ، باشترین وه سف بێت 
بۆ روداوى كوشــتنى كچێك له  سنوری 
نێوان كه الر و ده ربه ندیخان، دۆسیه یه ك 
كه  الیه نه  فه رمیــه كان جگه  له  هه ندێك 
هێڵی گشــتى، ئاماده  نین رونكردنه وه ى 

زیاتری له باره وه  بده ن.
لە به روارى )2020/7/25(، ته رمی ژنێك 
پاش كوشــتنى له  نزیــك ده ربه ندیخان 
و لــه  ســنورى نێــوان ئــه و قه زایــه  و 
ناحیــه ى شــێخ ته ویلی ســه ر به  كه الر 
فڕێدرا، ئەگەرچی خێزان و بنەماڵەکەی 

دەســتیان لە کوشــتنیدا نەبو، بەاڵم بە 
بێ ماڵئاوایی بۆ هەمیشە به جێیانهێشت 
و دەزگا ئەمنیــەکان و شــارەوانی لــە 
گۆڕســتانى بێناونیشــانەکانی سلێمانی 

بەخاکیان سپارد.
ئاسایشــی گەرمیــان كه  ئــه و الیه نه یه  
لێكۆڵینــه وه ى لــه و دۆســیه دا كــرد و 
ئه نجامده ره كــه ى ئاشــكرا كــرد، له بەر 
هەستیاری بابەتەکە ئامادە نیە زانیاری 
لەسەر روداوەکە بدات و چیرۆکی پشت 

کوشتنی قوربانیەکە ئاشکرا بکات.
لــه  ژمــاره ى پێشــوى )نه وژیــن( دا، 
عوسمان محەمەد، بەڕێوبەری ئاسایشی 
دەربەندیخان، لە لێدوانێکیدا ئاشــكراى 
كردبــو كه  ئەو ژنە ناســنامەی ئاشــکرا 
نیــە و بەپێــی زانیاریەکانیــان خەڵکی 
دەربەندیخــان نیــە و دوای کوشــتنی، 

تەرمەکەی لەو شوێنە فڕێدراوە.

زۆری نه خایاند هه تا هێزه كانى ئاسایش 
و  بناســنه وه   قوربانیه كــه   توانیــان 
بكوژه كه ى ده ســتگیر بكه ن، ئاماژه یان 
بــه وه داوه  بكوژه كه  دانیشــتوى كفری و 

قوربانیه كه ش دانیشتوى سلێمانیە.
ئاسایشــی  راگەیه نراوێكــى  پێــی  بــە 
گه رمیــان لــه  بــه روارى )2020/7/29( 
كــه  ئاشــكراكردنى ناســنامه ى قوربانى 
و بكوژه كه یــان راگه یانــدوه ، ئاماژه یان 
به وه كــردوه  قوربانیەکە نــاوی)خ ح ر(
ـــه  و لەدایکبــوی ســاڵی )1996(ـــه  
و ماوەیەکــە لــە گەرمیانــەوە چونەتــە 
سلێمانی و لە گەڕەکی کەنەسورەی ئەو 
شارە نیشــتەجێبون، پاش لێکۆڵینەوە 
و پێداچونــەوە بە کامێــرای چاودێریی 
دا، توانیویانە بکوژەکەشی بناسنەوە و 
دەستگیری بکەن کە کوڕێک بوە بەناوی 
)ه ق ر( لەدایکبوی ساڵی )1995(ـە و 

دانیشتوی گەڕەکی باوەشاسواری قەزای 
کفریە.

لە کاتی لێکۆڵینەوەشــدا، تۆمەتبارەکە 
دانی بە ئەنجامدانی تاوانەکەدا ناوە و بە 
پێی مادەی )406( لە یاســای سزادانی 
عێراقی راگیراوە، تــا ئامادەکردنی ئەم 
راپۆرتە بکوژەکە دۆسیەکەی لە دادگایە 
و دادوەر بڕیــاری کۆتایــی لــە بــارەی 

سزاکەیەوە نەداوە.
الیه نــه  فه رمیــه كان ئاماده  نین له ســه ر 
ورده كاری و هــۆكارى ئــه و تاوانــه  هیچ 
بدركێنن، بــه اڵم بەپێی ئەو زانیاریانەی 
دەســت )نەوژین( کەوتەوە، کوژراوەکە 
گــەڵ  لــە  خۆشەویســتی  پەیوەنــدی 
بکوژەکــەدا هەبــوە، دوای ئەوەی چەند 
جارێک بکوژەکــەی دەچێتە خوازبێنی، 
بــە  نابــن  رازی  ماڵەوەیــان  بــەاڵم 

هاوسەرگیری نێوانیان.

نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

شیرین، لەگەڵ مێردەکەى دانیشتبو، 
باسى مناڵى خۆى دەکرد کە چۆن 

دایکى بێڕەحمانە لێیداوه  له به ر 
هه ڵه یه ك. بەمجۆرە دەستى بە 

گێڕانەوەى بەسەرهاته كه ى كرد: 
»نەمویست دایکم خەبەر بکەمەوە، 

بەاڵم له  ئه نجامدا ئەو لەبرى پاداشت 
و تێگەیاندنم، هەمو گیانمى به  لێدان 

شین کردەوە«.

ژیانــى زۆرینــه ى كچانــى كۆمه ڵگــه ى 
خۆمــان، پڕه  لــه  چیرۆكــى توندوتیژی 
به رامبه ریان، به شێك له و توندوتیژیانه ش 
له الیه ن دایكانــه وه  ئه نجام ده درێن، كه  
وا وێناكــراوه  ئــه وان نــه رم و نیان ترن 

به راورد به  باوكان.
ئه گه رچی ســااڵن تێده په ڕێت و شوێنى 
برینــه كان كاڵ ده بنه وه  و نامێنن، به اڵم 
شــوێنه واره كانى لــه  ده رونیانــدا هــه ر 

تازه یه .
)شــیرین(ی تەمــەن 29 ســاڵ، ئــه و 
لێدانه ى بیرناچێت كه  21 ســاڵ پێشتر 

دایكی به رامبه رى ئه نجامیداوه .
وتى: دایکم خەوى لێکەوتبو، نەمویست 
خەبەرى بکەمەوە، بۆیە رۆشــتم بۆماڵى 
هاوڕێکەم كه 5 کۆاڵن نێوانمان بو، یارى 
زۆر خۆشمان کرد، کاتم بیرچویەوە، کە 
هاتمەوە ماڵەوە دایکم نەک ته نها قســه  
و ســوكایه تى، بەڵکو زۆریشــى لێدام و 
ته نانــه ت به  شــانه كه ى ده ســتى هه مو 

گیانمى شین كرده وه .

دایکان کاتێک مناڵەکانیان هەڵە دەکەن، 
لەبــرى ئامۆژگاریکردن و تێگەیاندنیان، 
بە شــێوازێکى توند لێیان دەدەن، ئه مه  

سه رباری هەڕەشەى تۆقێنه ر.
دیانا، 20 ســاڵ، باس لە بەسەرهاتێکى 
خــۆى دەکات »تەمەنــم 7 ســاڵ بــو 
درۆیەکــم لەگــەڵ دایکــم کــرد، لەبڕى 
تێگەیاندنــم کــە درۆ نەکــەم، بەلێــدان 
تێىگەیاندنم، هەر بەوەشه وە نەوەستا، 
بەڵکو وتى دەتدەمە دەســتى باوکتەوە 
بتکوژێــت، ئەوەندەى تر ترس دایگرتم، 

لەترسا خەوم لێنه ده کەوت«.
ئــەم جــۆرە توندوتیژیه  هــه ر به رامبه ر 
بــه  كچان نه كراوه ، به ڵكــو به رامبه ر به  

كوڕانیش ئه نجام دراوه .
ئاریان، 22 ساڵ، باسی له وه كرد باوکی 
پاسکیلێکى هەبوه ، رۆژێك  دەستکاری 
كــردوه  و زنجیره كــه ى خــراپ کــردوه ، 
كاتێــك دایكــی پێیزانیوه ، هه ڕه شــه ى 
ئــه وه ى لێكــردوه  كه  ده یداته  ده ســتى 

باوكی بۆ ئه وه ى بیكوژێت.
ئه و كــوڕه  به شــه رمه وه  ئــه و دیمه نه ى 
دایكــی  كاتێــك  ده هێنایــه وه   به یــاد 
هه ڕه شه كه ى لێكردوه ، ئه ویش له  ترسدا 

میزی به خۆیدا كردوه .
ئه مجۆره  هه ڵســوكه وت و ره فتارانه ، بۆ 
ئێســتا و ئاینــده ى مناڵه كانیش ده بنه  

گرێ و كێشه ى ده رونى.
ئامار ســه عدوڵاڵ، توێژەرى دەرونى، بۆ 
)نه وژیــن( وتى: »ده بێت دایک و باوک 
ئامــۆژگارى مناڵ بكه ن و بەشــێوازێکی 
دروست تێیان بگەیەنن، نەک به  لێدان و 
هەڕەشە سزایان بده ن و برینێک لەسەر 

به  خوێنگه رمی هاته  گه رمیان و به  خوێنساردیی به  جێی هێشت
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زله  له  بری ئامۆژگارى...
كچێك: هەرگیز لێدانە خراپه كانى دایکمم بیرناچێت

دەرونیان جێبهێڵن«.
وتیشــی: هەمو مناڵێــک هەڵە دەکات، 
ئــەوەى گرنگە دایک و باوک بزانن چۆن 
ئامۆژگارییان بکەن، چونكه  مناڵ تاوەکو 
لێــى بدرێت، زیاتر چاونەترس دەبێت و 
ســه ره نجامیش مناڵێكى السار و بێگوێ 
ده بێت، ئه مــه  جگه  له وه ى ئه و لێدانانه  

وه كو رقێك لــه  ناخیاندا ده مێنێته وه  و 
تێكه ڵ به  ده رون و كه سایه تیان ده بێت.
جه ختــى  )شــیرین(  بۆچونــه ،  ئــه م 
به وه كــرد  ئامــاژه ى  و  لێكــرده وه  
تاوەکــو ئێســتاش لێدانەکانــى دایکــى 
بیرنەچوەتەوە، هــەرکات لەگەڵ دایکى 
دادەنیشــێت پێى دەڵێت: »دایە بیرتە 

بــە  دایکیشــى  لێــت دەدام؟«  چــۆن 
بزەیەکــەوە وەاڵمــى دەداتــەوە: ئاخــر 
مناڵێکــى بزێو بویت، بەبێ پرســى من 

لەماڵ دور دەکەوتیتەوە.
»هەرگیــز ئەو لێدانــە خراپانەى دایکم 
لەبیــر ناچێــت«، ئەمــە کۆتا قســه ى 

)شیرین( بو.

دوابــەدوای ئەوە، خۆشەویســتیەکەیان 
پــەل دەهاوێژێت بــۆ رفاندنی کچەکە و 
ئازاردانى و دواتر کوشتنی بە شێوەیەکی 
دڕندانە و فرێدانــی تەرمەکەی لە نزیک 
تائێســتا  كــه   دەربەندیخــان،  قــەزای 
هۆكارى ئه م گۆڕانكارییه  مه ترســیدار و 

قێزه ونه ، رون نه بوه ته وه .
هــەر لە کاتــی دۆزینــەوەی تەرمی ئەم 
ژنــە کــوژراوە، بەڕێوبــەری ئاسایشــی 
دەربەندیخان بــە )نەوژین(ی راگەیاند: 
»چەند کەسێک وەک خێزانی کوژراوەکە 
خۆیــان ناســاندوە«، بــەاڵم دواتــر کە 
ناســنامەی ژنــە کوژاروەکە ئاشــکرابو، 
وەرگرتنــەوەی  ئامــادەی  خێزانەکــەی 

تەرمەکەی نەبون.
کەســوکارەکەی كه  پێشتر رازیی نه بون 
کچەکەیــان،  هاوســه رگیرییكردنى  بــه  
و  بینێــژن  خۆیــان  نابــن  ئامــاده ش 
بگێــڕن.  بــۆ  ماتەمینــی  رێوڕەســمی 
لــە پزیشــکی  بەمهۆیەشــەوە تیمێــک 
دادوەریەوە تەرمەکەی دەبەنە گۆڕستانی 
»بێناونیشــانەکان« لــە ســلێمانی كه  
تایبه تــه  بــه  كه ســانى نه ناســراو یــان 
ئه وانــه ى خێزانه كانیــان ئامــاده  نیــن 
بیاننێژن، لەوێ بەبێ ئامادەبونی خێزان 
و کەســوکار و هاوڕێکانی، ئەسپەردەی 

خاکی دەکەن.

الیه نه  فه رمیه كان 
ئاماده  نین له سه ر 
ورده كاری  تاوانەکە  

هیچ بدركێنن



فيچەر

◘ نهوژین،زریانمحهمهد

»سوپاسبۆخوابەخەونەکەم
گەشتم«.بهمدهربڕینه،)نیگا(
گوزارشتىلهوسهركەوتنهكردكه
بهدهستىهێناوه،سهركهوتنێككه

شهوورۆژىبۆلهیهكداوه.

نیــگامحەمــەدمهحمــود،18ســاڵ،
دانیشــتویناحیەیباوەنورىســهربه
كهالره،توانىلەســەرئاستیگەرمیان
پلەییەکەمیقۆناغیدوانزەیزانستی
2020 _2019 خوێندنــى ســاڵی بــۆ

بەدەستبێنێت.
ئــهولهراپۆرتێكى)نهوژین(دا،قســه
و هیــوا و ســهركهوتنهكهى لهســهر

خواستهكانىدهكات.
لەبارەیئەونمرەیەىبەدەســتیهێناوە
لەقۆناغیدوانــزەیئامادەیی،)نیگا(
هۆکارەکانــی لــە »یەکێــک وتــی:
ســەرکەوتنملەمقۆناغەداخێزانەکەمو
دواترمامۆســتاكانمبونكههاوکارێکی

باشبونبۆئێمە«.
باسلهوهشــدهكاتخهونىلهمێژینهى
ئــهوهبوهكــهبتوانێتبچێتــهكۆلێژی
پزیشــكیی.دهڵێت:»خەونیمنئەوە
بوبگەمبــەقۆناغیدوانزەیئامادەیی
وئــەونمرەیــەبێنــمکەپێویســتەبۆ
ئەوبەشــەیچەندینســاڵەهەوڵیبۆ
دەدەمکەئەویشپزیشــکیە،بۆئهوهى
بارودۆخــیژیانــیخــۆموخێزانەکەم

باشتربکەم«.
ئێســتائهوتهنهــاههنگاوێــكدورهله
وهرگیرانىلهوبهشــهدڵخوازهىخۆی،
بهوهۆیهشــىكهنمرهكهى)٦98(ـــه،
بۆیــهترســێكىنیــهلــهوهرگیرانىله

كۆلێژیپزیشكی.
دهربــارهىئهوهىچۆنتوانیویهتىئهم
نمرهیهبهدهســتبێنێتوچــیكردوه؟
ئهوتهنهابهیهكوشهوهاڵمىداینهوه:

كۆشش.
باســیلهوهكــردرۆژانهبــهالیكهمهوه
و خوێندویهتــى تــهواو ســهعاتى 8
كۆششــیكــردوه.ئــهمژمارهیــهلــه

رۆژانىتاقیكردنهوهداسهرباربوهتهوه،
بهشــێوهیهكلهورۆژانهدا15ســهعات

كۆششیكردوه.
زۆرجارباسلــەوەدەکرێتیەکێکلە
رێگاکانبۆبەدەستهێنانینمرەیبەرز،
کردنــەوەیخولــیتایبەتــە،بۆیهئهو
پرســیارهمانله)نیــگا(كردكهچهند

خولیتایبهتىكردوهتهوه؟
وهاڵمهكهىتوشیسهرسوڕمانىكردین،

چونكههیچخولێكىنهكردبویهوه!
نمــرە »بەدەســتهێنانی وتــى:
بەکردنــەوەیخولــیتایبــەتنیە،من
خولمنەکردوەتەوە،پشتمبەکتێبەکانم
مەلزەمانــەی ئــەو لەگــەڵ دەبەســت
لەگــەڵ کڕیبــوم، بــو پێویســت کــە
مامۆســتاكانمرۆژانەوانــەمدەخوێند،
چونکەسەرکەوتنلەمقۆناغەپێویستی

بەخوێندنیبەردەوامهەیە«.
ئــهمدهســتكهوتهى)نیــگا(وهكخۆی
باســیلێــوهدهكات،بهبێپشــتیوانى
بهدهســت خێزانهكــهى هاوكاریــی و
نهدههــات.لهوبارهوهوتــى:خێزانەکەم
هــۆکاریســەرکەوتنیمــنبــون،لــە
کاتیتاقیکردنەوەکانیوزاریکەشێکی
ئارامیــانبــۆرەخســاندم،چلــەروی
خوێنــدنوخەوتنونانخواردنیشــەوە،
تەنانــەتزۆرشــتیانلــەبــەرخاتری
مــنکەمکردبــوەوه،بۆیــەهەموکات

سوپاسگوزاریئەوانم.
ئهگهرئێســتاكهســێكههبێتدڵشــاد
وسهربهزتربهمســهركهوتنهى)نیگا(
جگــهلهخــۆی،بێشــكدایكیهتى.ئهو
جهخــتلهوهدهكاتــهوهبــۆههمیشــه
پشتیوانىكچهكهیاندهبنلهخوێندن.
نەسرینعەباس،دایکینیگا،سەبارەت
بەسەرکەوتنیکچەکەیبەدڵخۆشیەکی
زۆرەوەباســیلەوەکرد:»زۆردڵخۆشم
کەکچــەمئەونمرەیــهیهێناوە،ئەوە
خەونــیمنبوکەرۆژێکلەمئاســتەدا

بیبینم«.
وتيشى:هەربەشێکولهههرشوێنێك
بێــتکەئــەوبیەوێت،ئــەوەدەبێتو

هاوکاریتەواویدەبین.
كۆتایــی لــه باوهنوریــه، كچــه ئــهو

یهكهمهكهىگهرمیان:گهشتمبهخهونهكهم

مافناسێكىوهرزشكار
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قســهكانىدابۆ)نهوژین(،بیریلهالی
فێرخوازانــىدیكهبو،ههربۆیهرێنمایی
كــردنبهوهىبهردهوامبنلهكۆشــش
كردنوپشتبهتواناىخۆیانببهستن

ولهگهڵوانهكانیاندابڕۆن.
وتى:ســەرکەوتنلەمقۆناغەداپشــت
بەســتنەبەکتێــبووانەکانــیرۆژانە
لەگەڵمامۆســتایان،چونکەپرســیاری

وزاریلــەکتێــبدەردەهێنرێــت،بۆیە
کردنەوەیخولیتایبەتوبەکارهێنانی
مەلزهمە،هۆكارنیەبۆبهدهســتهێنانی

نمرە«.

◘ نهوژین،نازهنینگۆران

ههتائهوكاتهىبۆدابهزاندنىكێشی
لهشىپهناىبۆوهرزشكردننهبرد،
نهیزانىوهرزشئهوسودهزۆرهى
بۆمرۆڤههیه،ئهمهشهانیداكه

ئهزمونىخۆیلهوروهوهبگوێزێتهوه
بۆژنانىدیكهىناحیهكهىوهۆڵێكى

تایبهتىوهرزشییانبۆبكاتهوه.

لهناحیــهىرزگاریــیســهربــهكهالر،
ژنێــكهۆڵێكىتایبهتىوهرزشــكردنى
كردوهتــهوه،رۆژانهژنانــىناحیهكهبۆ

وهرزشكردنرویلێدهكهن.
شــەیدائەکرهم،28ســاڵ،دانیشتوى
ناحیــهىرزگاری،ئهگهرچــیدهرچوى
بــهاڵم مافناســه، و یاســایه بهشــى
بههــرهىئهولهبوارىوهرزشدازیاتر
دهركهوتــوهوئهمــهشهانیــداوهبــۆ

كردنهوهىهۆڵێكىوهرزشی.
لهدیدارێكى)نهوژین(داباسیلهوهكرد
لهدواىمناڵبونیهوهكێشــیلهشىزۆر
زیادیكــردوه،ئهمهشخهمباریكردوه،
ههربۆیــهروىلــهوهرزشــكردنناوهو
توانیویهتىرێكىبۆجهســتهوئارامی

بۆدهرونىبگێڕێتهوه.
پاشئهمئهزمونهسهركهوتوه،ئهمژنه
بیــریدهچێتبۆئهوهىخۆیهۆڵێكى
وهرزشــییبكاتــهوهوژنانــىناحیهكه
سودیلێببیننووهرزشیتێدابكهن.

وتى:»لــهکردنەوەیهۆڵەکەروبەڕوی
دژواریەکــیزۆربومەوە،بەهۆیئەوەی

بهردهســتدا لــه پارەیەکــیگونجــاوم
نهبو،بــهاڵمئامانجەکــەمگەورەتربو،
بۆیــەهەموهەوڵێکــمدەداوماوەیدو
ســاڵکارمبــۆکــردبۆئــەوەیبەبێ
پشتبەســتنبەکــەسهۆڵێکیتایبەت

بکەمەوەکەخۆمبەڕێوەیببەم«.
بــهردهوامئهوهىژنانلهكاتىكاركردن
دالێــیدهترســن،ئهورهخنهوقســه
ئاراســتهیان كــه دڵســاردكهرانهیه
دهكرێــت،)شــهیدا(شبهشــىخــۆی

روبهڕوىئهوقسانهبوهتهوه.
»پێیــاندهوتــمئهمكارهســهركهوتو
نابێتوداهاتىنابێت،بهاڵممنســور
بوملهســهركارهكــهموبهپشــتیوانى
هاوسهروخێزانهكهمسهركهوتوبوم«.
ئێســتارۆژانهچهندینژنىناحیهكهبۆ
وهرزشــكردنرولههۆڵهكهى)شهیدا(
دهكهن،ئهوانباسلهوهدهكهنسودی

زۆریانلههۆڵهكهبینیوه.

ســاڵ، 45 جومعــە، شــوکریە
سهردانكهرێكىهۆڵهكهیه،وتى:جەڵتە
لێیــداموحاڵــمخــراپبــو،پزیشــك
وەرزشیبۆنوسیم،دوایهاتنمبۆئهم

هۆڵه،هەستمبەباشتربونكردوە.
ژنێكىتركهسهردانىهۆڵهكهدهكات،
بــاسلــهوهدهكاتئــهوهىوایكــردوه
ســهردانىهۆڵهكهبكهنبهبهردهوامى،

ئهوكهشهخێزانیهیهكهههیهتى.
ناسکەئیبراهیم،4٦ساڵ،وتى:»لێرە

هەمومانوەکخێزانێکین«.
ئــهمهۆڵهلهناحیهیهكداكراوهتهوهكه
وهكدهوترێــتكهشــێكىكۆمهاڵیهتى
كهمتــر و زاڵــه بهســهریدا پارێــزگار
ژنــاندهرفهتــىدهرچــونووهرزشو

پیادهكردنىئارهزوهكانیانههیه.
پێیوایــه بهپێچهوانــهوه شــهیدا،
روهوه لــهو بــاش زۆر »گۆڕانــکاری

هاتوهتهئاراوه«.

لهکردنەوەی
هۆڵەکەروبەڕوی
دژواریەکیزۆر

بومەوە

ئامانجەکەم
گەورەتربو،بۆیە
هەموهەوڵێکم

دەدا
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زیوتدهوێت؟پهیوهندیبه)سێدرا(وهبكه

◘ نه وژین، ئاال عادل

هه ركاتێك ماڵێك پێویستیان به  
پاككردنه وه  یان رێكخستنه وه  

هه بێت و داواى بكه ن، )سوهام( له  
كاتێكى گونجاودا ده گاته  سه رى و 
كاره كه یان بۆ ئه نجام ده دات. ئه و 

یه كێكه  له و ژنانه ى كه  خزمه تگوزاریی 
پاككردنه وه ى مااڵن ئه نجام دەدەن.

لــه م ســااڵنه ى دواییــدا، ژنــان جگه  له  
كارى ئۆفیــس و كۆمپانیــا و شــوێنه  
بازرگانیــه كان، هه ریه كــه  و به گوێــره ى 
ئاســت و توانــاى خۆی، ده ســتیان به  
بونیادنانــى هه ندێك كار و پیشــه  ناوه ، 
كــه  له  رێگه یه وه  بژێویی ژیانى خۆیان و 
خێزانه كانیان دابین ده كه ن، یه كێك له و 

كارانه ش: پاككردنه وه ى مااڵنه .
كاره كانــى ئه و ژنانه  بریتیه  له  شــۆردن 
و پاككردنــه وه ى ماڵــه كان به گشــتى، 
و  كه ره ســته   پاككردنــه وه ى  یــان 
به شــێكى دیارییكراوى ماڵه كان، كه  بۆ 

هه ریه كه یان نرخی جیاواز هه یه .
ئه و ژنانه ى له م بواره دا كارده كه ن، باس 
له وه ده كــه ن به پێی جــۆری كاره كه یان، 
پاره یــه ك وه كو هه قده ســت له  خاوه نى 
ئــه و مااڵنــه  وه رده گــرن كــه  پاكیــان 

ده كه نه وه .
ســوهام کەریــم، 40 ســاڵ، مــاوه ى 5 
ساڵه  كارى پاككردنه وه ى مااڵن ده كات. 
باســی له وه كرد زۆرتر له كاتى بۆنه كاندا 
ماڵــه كان پێویســتیان بــه وان ده بێت و 
ئه وانیش كاره كانیان بۆ ئه نجام ده ده ن.

له بــاره ى نرخــی كاره كانیانــه وه  وتــى: 
هەرکەس بیەوێت ماڵ پاک بکاتەوە، من 
بۆی دەکەم، بەگوێرەی گەورە و بچوکی 

ژنانپاككردنهوهىمااڵندهكهنهكار
5

◘ نه وژین، خۆشبین جه الل

پاش ده رچونى له  زانكۆ، چه ند 
پیشەیەکى وه كو: كارى ده ستى، 

رازاندنه وه  و جوانكاری »أكسسوارات« 
ئه نجامداوه ، ئێستاش كارێكى 

جیاواز ده كات، ئه ویش فرۆشتنى 
پارچه ى جۆراوجۆری زیوه  له  رێگه ى 

ئۆنالینه وه .

ئه وه ى لێره دا باســی ده كه ین، چیرۆكى 
)سێدرا(یه ، كچه  زیوفرۆشه كه ى كه الر، 
كــه  نــه ك هــه ر لــه  شــاره كه ى خــۆی 
دا، به ڵكــو پارچــه ى زیــو بــۆ شــار و 

شارۆچكه كانى دیكه ش ده گه یه نێت.
ســێدرا ئەمیــر، 24 ســاڵ، دانیشــتوى 
پــاش  ده كات  لــه وه   بــاس  كــه الره ، 
ته واوكردنى زانكــۆ، رازیی نه بوه  به  بێ 
كار و به رهــه م لــه  ماڵه وه  دابنیشــێت، 
به ڵكو ده ســتى به  هه ندێك كارى بچوك 

كردوه  و دواتر بره وى پێداون.
وتى: زۆر حەزم لە کارکردن بو، ویستم 
لەســەر پێی خۆم بوەستم، بۆیه  دەستم 
بــە کارکــردن کرد، ســەرەتا به  چنینی 
ملوانكه  و پاشــان بره وم پێدا و ده ستم 
به  چنینی ســنگه  مه كســی و كاڵوزه ڕه  
پاشــان  كــوردی و  و هێله كــى جلــی 

رازاندنه وه ى بۆنه  و ئاهه نگه كان كرد.

تــۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان ئــه و رێگایه  بوه  
كــه  هاوكارێكــى باشــی ئــه م كچه  بون 
بــۆ بــره ودان بــه  كاره كانــى، زۆربــه ى 
ســاغ  رێگه یــه وه   لــه و  به رهه مه كانــى 

كردوه ته وه .
ئه و خاوەنی ســێ خوشک و سێ برایە، 
ئه وه یشــی كاره كــه ى بۆ ئاســان كردوه  
ئه وه یــه  كــۆی خێزانه كــه ى پاڵشــت و 

هاوكارێكى باشی ئه ون.
پاش ماوه یه ك كاركردن له  بواری كارى 
ده ســتى، )ســێدرا( بڕیار ده دات رو له  
بوارێكــى تــر بكات، ئه ویش فرۆشــتنى 
فرۆشــتنى  به تایبه تیــش  ئۆنالینــه ، 
پارچه ى جوانكاریی له  زیو دروستكراو.

وتی: لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە 
دەســتم کــرد بــە فرۆشــتنی ملوانکــە 
زیــو،  جوانــكاری  تــری  پارچــه ى  و 
پێشوازیه كى باشــی لێكرا و تائێستاش 

به رده وامم.
ئــه و هــه ر به رهه مێكى هه بێــت له  تۆڕه  
ده كات،  نمایشــی  كۆمه اڵیه تیــه كان 
له وێشــه وه  كڕیــاران داواى ده كــه ن و 
ئه ویش ده یگه یه نێته  ده ســتیان. ئێستا 
نه ك هــه ر له  كه الر، به ڵكــو كڕیاری له  

ناوچه كانى دیكه ش هه یه .
وادیاره  به رهه م و نرخ و كاره كانیشی به  
كۆی گشــتى، جێی ره زامه ندى ئه وانه ن 

كه  به رهه میان لێكڕیوه .

چــرۆ محەمــەد، 23 ســاڵ، كڕیارێكــى 
وتــى:  )ســێدرا(یه ،  به رهه مه كانــى 
زۆریــش  رازیــم،  زۆر  »لەکارەکانــی 
دڵخۆشــم بــەوەی کچێــک لــە کــەالردا 
بتوانێت لەســەر پێی خۆی بوەستێت و 

کار بکات«.
كــه  پرســیاری ئه وه مــان له  )ســێدرا( 
كرد: چی رێنمایی و قسه یه كى هه یه  بۆ 
كچانــى دیكه  كه  وه كو ئه و ده ســتبه كار 
بكه ن؟ وتى: »داواكارم له  كچان دەست 
بــە کارێــک بكــه ن كــه  ده زانــن تیایدا 
به هره یان هه یه ، با به  پارەیەکی کەمیش 
بێت، گرنگ ئەوەیە کە ده ستپێبكه یت و 
بتوانیت لەسەر پێی خۆت بوەستیت«.

ماڵەکە پارەی لێوەردەگرم.
به شــێك له و ژنانه ى ئــه م كاره  ده كه ن، 
ئاماژه  به وه ده كه ن كه  به وهۆیه ى كاره كه  
هی خۆیانه  و خۆیان پێی هه ڵده ســتن، 

بۆیه  ئاسوده ترن له  ئه نجامدانى.
وتــى:  ســاڵ،   46 شــکور،  نەســرین 
به هــۆی ئــه وه ى 5 مناڵــم هه یــه ، بۆیه  
بۆمناكرێت به  به رده وامى له  دوكان یان 
كۆمپانیایه ك كار بكه م، ئه م كاره  بۆ من 

له  هه موى باشتره .
به اڵم ئه م ســه ربه خۆ بونــه  مانای ئه وه  
ناگه یه نێت كاره كه  كێشــه  و ئاسته نگیی 
تێدا نه بێــت، به ڵكو به پێچه وانه وه  وه ك 
هه ندێــك له  ژنان باســی ده كه ن، جاری 
وا هه یه  له گه ڵ خاوه ن ماڵه كاندا توشــى 

ناكۆكی ده بن.
كارى  ســاڵ،   40 فایــەق،  حەنیفــە 
پاككردنه وه ى مااڵن ئه نجام ده دات، وتى: 
»زۆر بەدڵســۆزیەوە ئیشــەکانم دەکەم 
واهەســتدەکەم بۆ ماڵــی خۆم کارەکانم 
دەکــەم، ســەرەڕای ئــەوە هەندێــک لە 

خاوەن ماڵەکان وا هەڵسوکەوتت لەگەڵ 
دەکه ن وەک بڵێــى خێرت پێدەکه ن كه  

پارەت پێدەده ن«.
له به رامبه ریشــدا ژنانێكــى دیكه  كه  له م 
بواره دا كارده كه ن، باس له وه ده كه ن كه  
ده ڕۆنه  مااڵن، وا هه ست ده كه ن له  ماڵی 

خۆیانن.

ســارا محه مه د، 28 ساڵ، بۆ )نه وژین( 
وتــى: لەزۆربەی ئەو مااڵنەی ســەردانم 
کــردوە زۆر رێزیــان لێگرتوم و ته نانه ت 
لــە کارکردنم دا هەندێک کات هاوکاریان 

کردوم.
به گشــتیش ئــه و مااڵنه ى كــه  بۆ كارى 
پاككردنه وه  په نایان بۆ ئه و ژنانه  بردوه ، 

له  كاره كانیان رازین.
پەیمان فایــەق، یەکێکە لەو ژنانه ى كه  
بۆ پاككردنه وه ى ماڵه وه یان پشــتى به و 
ژنانه  به ســتوه ، وتى: كاره كانیان جوان 
و رێكوپێكــه ، بۆ خۆمیــش رێزێكى زۆر 
له و ژنانه  ده گرم كه  كارده كه ن و بژێوی 

ژیانیان دابین ده كه ن.

بەدڵسۆزیەوە 
ئیشەکە دەکەم 
وەک ئەوەى بۆ 
ماڵی خۆم بیکەم



تایبەت

◘ نهوژین،رۆژانمحهمهدرهشید

لهمزگهوتێكیبێدهنگوكشوماتدا،
تهرمی)محهمهد(ىچوارسااڵنلهناو
تابوتێكدادانراوهوئامادهكراوهبۆ
ناشتن،سهرهداوێكىبچوكبهس
بوبۆئهوهىپهردهلهسهرراستى

چیرۆكهكهههڵبماڵێت.


ئهورۆژنامهنوســهىئهمبهدواداچونهى
ئامادهكردوه،كاتێككفنهكهى)محهمهد(
ىلێكــردهوه،بینىشــوێنهوارىلێدان
وبرینبهجهســتهیهوهدیــاره،ئهمهش
تــهواوگومانــىخســتهســهرچۆنێتى
مردنىمناڵهكه،پاشئاگاداركردنهوهى
لهرێــى پهیوهندیدارهكانیــش، الیهنــه
پشكنینهپزیشكییهكانهوهدهركهوتكه
)محهمهد(بهمردنێكىئاسایینهمردوه،

بهڵكوكوژراوه.
قوربانیــه لــه یهكێكــه محهمــهد،
ئــهو توندوتیــژی، زۆروزهوهندهكانــى
رهفتــارهىكــهوهكوخــۆره،دهرونو
كهســایهتىوجهستهىمنااڵندهخوات
وروبهڕوىچارهنوسێكىتهمومژاوییو

خراپیاندهكاتهوه.
راپۆرتێكــیرێكخــراوییونســێفكــه
باڵوكراوهتــهوه، )2018( ســاڵی لــه
دهریدهخــات)80%(ىمنااڵنــىعێراق
توندوتیژیــانبهرامبــهرئهنجامدهدرێت.
لهناســاندنىتوندوتیژییشبهرامبهربه
منااڵندهڵێت:ههررهفتاروگوفتارێكه
كــهببێتههــۆیزیانگهیانــدنبهمناڵ
چلــهروىجهســتهییهوهبێــتیاخود

دهرونى.
كوردســتانی ههرێمــی لهسهرانســهری
عێراقیشــدا،هیــچداتــاوئامارێكیورد
بهردهستنییهلهسهررێژهیتهواوهتی
ئــهومنااڵنهیكهتهمهنیانلهنێوان)1
رۆژهبــۆ18ســاڵ(دایــهوروبهڕوی
توندوتیــژیدهبنــهوهلهالیــهنخودی

خێزانهكانیانهوه.
بــهاڵملهمیانهیئــهوبهدواداچونهیكه
رۆژنامهنوســهكهىرێكخراویــی)نریج(
ئهنجامیداوهلهماوهی)3(ساڵونیودا
لهسهردۆسێى)توندوتیژییبهرامبهربه
منااڵنلهنێوخێزانهكانیاندا(دهســتی
گهیشتوهبه)700(چیرۆكیتوندوتیژی

كهلهبهشیئهرشیفیداپارێزراوه.
ئــهمتاوانانهشدهمێكدهگوزهرێن،كه
هیچیاســاییهكیتایبهتمهندســهبارهت
به»پاراســتنیمافهكانیمناڵ«بونى
نییــه،ههرچهنــدهوهكورهشنوســیش
پێشكهشیپهرلهمانیكوردستانكراوه،
بهاڵملهناورهفهكانــیپهرلهمانداتهنها
وهكومهرهكهبیسهركاغهزماوهتهوهو
تۆزیلهسهرنیشتوهونهكراوهبهیاسا.
)ن(باوهژنی)محهمهد(ه،پاشئهوهى
دهســتگیركرا،راســتهوخۆدانىبهوهدا
نــاكــهلهكاتــىشوشــتنى)محهمهد(
و بهســهریدا كێشــاوه جامێكــى دا
بوراوهتهوه،دواىئهوهشكهبردویهتى
ههرچهنــده لــهوێ نهخۆشــخانه بــۆ
بههــۆشخۆىهاتوهتــهوه،بهاڵمدواى
رشــانهوهگیانــىســپاردوه.ئهمــهش
لهرویپزیشكیهوهنیشانهیهكىرونهبۆ
خوێنبهربونیناوهكی)نزیفداخلی(.

بهڕێوبهرایهتــی ئهگهرچــی
دژی توندوتیژیــی بهرهنگاربونهوهیــی
هــهره لهزۆربــهی ئافرهت/خێــزان
زۆریشــاروشــارۆچكهكانیههرێمــی
كوردستاندانوسینگهیههیهوتایبهته
بهتوندوتیژیهخێزانییهكانوتاوانلێكراو
دهتوانێتســكااڵییاســاییتۆماربكات
لهتۆمهتبارهكه،بــهاڵمئهمهدهرمانێكه
تیمــاریئهودهردیتوندوتیژیانهناكات
كــهبهرامبهربــهمنــاڵئهنجامدهدرێت
چونكــه خێزانهكانــدا، خــودی لهنــاو
زۆربهیكاتمناڵئهوبوێریوئاگاییو
توانایهینییهكهخۆییبچێتوســكااڵ
تۆماربكاتدژىئهوئهندامهیخێزانهی
كــهتوندتیژییبهرامبهرئهنجامداوهیان

ئهنجامىدهدات.
ئهمــههۆكارىســهرهكییهكهوادهكات

برینىپشتدهرگاداخراوهكان...یاساكان
6ژمارە)44(ئابى2020

زۆر ماوهیهكــى بــۆ توندوتیژیهكــه
دورودرێژبهبێدهنگیونهێنیبمێنێتهوه،
بهمــهشیانژیانیمناڵهكهبهتهواوهتی
دهكهوێتهمهترسیهوه،یاخوددهمرێت.
یوســف،یهكێكبــولهئــهومنااڵنهی
كــهبــۆمــاوهیدومانگبهبــێجلو
هیــچراخهرێــكبهزنجیرلهحهوشــهی
رۆژانــه بهســترابوەوە، ماڵهكهیانــدا
ئهشــكهنجهیزۆردهدرا،بهشــێوهیهك
بهســهرتاپای بریــن كــهشــوێنهوارى
ماوهیــهدا لــهو دیــاره، جهســتهیهوه
خواردنــیتهواویرۆژهكهی)یوســف(
تهنیــاكهمێــكنانوماســتبوه،ههر
بهمهۆیهشــهوهكێشیئهومناڵهتهمهن
)10(ســااڵنهتهنیــا)9(كیلــۆبــو،
لهكاتێكــدابهپێیپێوهرهتهندروســتیه
جیهانییــهكانمناڵێكیئاســاییئهگهر
تهمهنی)10(ســاڵبێت،دهبێتكێشی

لهنێوان)31بۆ32(كیلۆدابێت.
بهمشــێوهیه لهگێڕانهوهكهیدا یوســف،
باســیلهسهرگوزشتهیژیانیخۆیكرد:
»داكمئهمنیخۆشناوێتوكهلهكنی
بومژیانمزۆرناخۆشبو،بهدارماسحهی
لێدهدامولــێنهدهگهڕابڕۆمهژورێ،
بێعاریمبكردبایهونهكردبایهئهوههر
لێیــدهداموخوشــكوبراكانمئهمنیان
دهدیوهیچیاننهدهگوت،ئهمنجلكم
لهبهرنهبو،بهشــهوانگهلێكدهترسام
وزۆرجارانمیزمدهكردبهخۆما،نهیان
دهناردملۆمهكتهبــێوئهوزنجیرهیان
لهپێكردبوموئهمنیانبهســتبوهوهو
بێزیانلێدهكردمهوهونهدههاتنهكنم،
زڕبابیشملهدهوامێبوئهمنیدهدهدی

كهدههاتهوههیچینهدهكرد«.
ئهمهىبهسهرلهشودهرونى)یوسف(
داهاتوه،بهرایپزیشــكێك،شــتێكى
چاوهڕوانكــراوبــوه،چونكهههمیشــه
جهســتهودهرونىئهوانجیاوازدهبێت

لهمناڵیئاسایی.
د.ســۆرانمحهمهدغهریب،پســپۆڕی
ههناوورۆماتیزملهشــاریســلێمانی،
لهباســكردنىلێكهوتهتهندروستیهكانى
توندوتیژیبهرامبهربهمنااڵن،11جۆر
نهخۆشیوحاڵهتىجهستهییودهرونى
ژماردكهپێیوایهلێكهوتهكانیشزیاترن

لهوژمارهیه،لهوانه:تێكدانىرژێنهكانى،
توشبونىتۆقینوراچڵهكان،بورانهوه،
درهنــگزمانگرتن،میزبهخۆداكردن،
دڵهڕاوكێوخهمۆكى،كهسایهتىالواز،
گۆشــهگیریی،ئیفلیجــیوپهككهوتنى
ئهندامهكانــىو...تــادهگاتبــهگیان

لهدهستدان.
لــهروىكــرداروتواناىعهقڵیشــهوه،
پزیشــكێكىپسپۆڕیمێشــكودهمار،
زیانهزۆروزهوهندهكانىتوندوتیژیدژ

بهمناڵدهخاتهڕو.
د.خهتابمحهمــهدبابان،وتى:»ئهو
منااڵنــهلهئاســتێكىزۆرنزمىزیرهكی
دان،چونكــهئــهوكــردارورهفتــاره
بهرامبهریــان كــه توندوتیژانهیــهى
دهكرێت,پانتاییهكیزۆریبیركردنهو
بیروهۆشوســهرنجیانداگیردهكات
وههمیشــهبیــریلێدهكهنهوه،ئهمهش
وادهكاتكــهزیــرهكنهبــنوئاســتی

زیرهكیمێشكیانالوازبێت«.
نیوهشهویوهرزیزستانبو،)كارزان(
لــهدهرهوهی ســاڵ، )6( تهمــهن ی
ماڵهكــهیخۆیــانلهپشــتدهرگاكهوه
وهســتابو،بهپێــىبــێپێــاڵوهــهردو
دهســتىلهســهرســنگىتونــدكردبو،
لهدرزىدهرگاكــهوهبهگریانهوههاوارى
دهكــرد»تخــوادایــهبــاوه،دهرگاكه

بكهنهوهزۆرسهرمامهوئهترسم«.
ئێســتا)كارزان(تهمهنــی)9(ســاڵه
وهێشــتائهوانــهیبیرنهچوهتــهوهكه
بهرامبــهریكــراوه،دهڵێــت:»باوكمم

خۆشناوێت«.
رهنگه)یوســف(و)كارزان(بهبهخت
بوبن،چونكهلهالیهندراوســێكهیانهوه
هــهواڵدرابهالیهنــهپهیوهندیدارهكان،
مهرجنییهههمومناڵێكچانسیئهوهی

ههبێتكهسێكرزگاریبكات.
ئاكار،ناوێكیخوازراویئهوكوڕهیهكه
ســهرتاپایجهستهیپڕهلهشوێنهوارى
تــازه، و كــۆن ئهشــكهنجهدانی
بهقوڵپیگریانــهوهدهیگێڕایهوه:دوای
جیابونــهوهیدایكوباوكــم،كهوتینه
ژێــردهســتیباوهژنهكــهم،ئهوهســێ
ســاڵهههموخهڵكیگونــدیگۆپتهپه
گوێیانلهدهنگیهاواروقیژهیئێمهیه

بهدهســتباوهژنهكهمــهوه،ئاســهواری
برینهكهشــیاندهبینی،بــهاڵمواخۆیان
پیشــاندهداكــهنهیانبینیوهونازانن،
ئهوكاتــهیداواییارمهتیمانبكردبایه
ئهیانــوتقهیچێكــهبــاوكودایكتانــه

وانهبێتپهروهردهنابیت.
بــهاڵمئــهوتاكــهكهســێكنیــهلــه
بهرامبــهر توندوتیژیــی ماڵهكــهدا
كرابێــت،بهڵكــودوخوشــكهكهیتری
بهسهرتاپای ئهشكهنجهدان شوێنهوارى
جهستهیانهوهدیارهوتهنانهتخوشكه
و داوه لهدهســت چــاوی گهورهكــهی

زمانیشیانبڕیوه.
زۆربــهیكاتههمــودهوروبــهریئــهو
بهرامبــهر توندوتیژیــی كــه مناڵــهی
خێزانهكهیهوه، لهالیهن بهكاردههێنرێت
ئــاگاداریبارودۆخــیمناڵهكهن،بهاڵم
هیچالیهنێكــیپهیوهندیدارییلێئاگادار
ناكهنــهوهوبههانایمناڵهكهوهناچنو
رزگاریناكــهنلهتوندوتیژیهكــه،ههمو
جارێكیــشئــهومنااڵنهیكــهژیانیان
كهوتوهتــهمهترســیهوهیــانمــردون،
بههۆكاریــیتوندوتیژیــیخێزانییتاكه
مناڵێــكنیــنلهماڵهكــهداتوندوتیژیان

بهرامبهركرابێت.
ئهحمهدســاالر،ئهوكوڕهیــهكهدوای
مردنــیدایكــی،خۆیوخوشــكهكهی
باوهژنهكــهی، ژێردهســتی دهكهونــه
پــاشههاڵتنــیلهمــاڵورێكردنــیبۆ
مــاوهیزیاترله)2(رۆژ،ســهرهنجام
لهتــاوئــازاریجهســتهوبرســیهتی،
لهنــاوكهالوهیهكــدابهخهیاڵــیدایكه

مردوهكهیهوه،چاوىلهیهكناوه.
)ئهحمــهد( ئــهوهی پێــش ســاڵێك
لهماڵــهوهرابكات،ههمــانبارودۆخیش

بهسهرخوشكهكهیهاتبو.
ئهوانهىتوندوتیژییانبهرامبهردهكرێت،
نــهكهــهرزۆرجارخزموكهســوكارو
دهرودراوسێبههانایانهوهنایهن،بهڵكو
خۆیشــیانبهئاسانىدهســتیانناگات

بهالیهنهپهیوهندیدارهكان.
هاوڕێكــهی)شــهیما(یتهمــهن)17(
ســاڵ،ئهوكچهىكهلهالیهنبراكهیهوه
)7(گولهیپێوهنراوه،باســیلهوهكرد
كــهپێــشئهوهیئــهوروداوهبهســهر

)شــهیما(دابێــتپهیوهندییكردوهبه
»هێڵیفریاكهوتنیمنااڵن116«،بهاڵم

وهاڵمیپهیوهندیهكهیاننهداوهتهوه.
لهمیانهیئــهمبهدواداچونهدادهركهوت
كــه»هێڵیفریاكهوتنــیمنااڵن116«
تهنیــالهرۆژانــییهكشــهممانتاوهكــو
)8:00(ى لهكاتژمێــر پێنجشــهممان
بهیانــىتاوهكــو)5:00(ىدوانیــوهڕۆ
دهدهنــهوه، پهیوهندیــهكان وهاڵمــی
لهدوایئهوكاتهوههێڵهكهدادهخرێت،
ههرچهنــدهبۆئهوهیكه)24(كاتژمێر
كارابكرێــتهێڵهكهتهنیاپێویســتیبه

دوفهرمانبهرههیه.
ئهوهیســهیرهئهوهیهكهبهشــێكلهو
منااڵنــهیتوندوتیژیانبهرامبهرئهنجام
نهخۆشــخانهكان، دهبرێنــه دهدرێــت
پزیشــكوكارمهندانینهخۆشخانەکان
راپۆرتنانوسنوالیهنهپهیوهندیدارهكان

ئاگادارناكهنهوه.

داكمئهمنیخۆش
ناوێت،بهدارماسحهی

لێىدهدام

نەخۆشخانەکان
راپۆرتلەبارەى
توندوتیژیەکانەوە

نانوسن
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ســاڵ،   )4( ته مــه ن  )محه مــه د(ی 
یه كێكــه  لــه و نمونانه ی كــه  هه رچه نده  
به بــێ  بــه اڵم  نه خۆشــخانه ،  براوه تــه  
ئاگاداركردنه وه ی الیه نه  په یوه ندیداره كان 
له بونی حاڵه تێكی گوماناویی، ته رمه كه ى 
راده ســتی خانه واده كه ی كــراوه ، به اڵم 
له الیه ن رۆژنامه وانی ئه م به دواداچونه وه  

راستی بابه ته  ئاشكرا كرا.
ســااڵنه كه ی   )3( ته مــه ن  خوشــكه  
)محه مه د(یش، شــوێنه واری گازگرتن  و 
برین...هتــد به جه ســته یه وه  دیاره ، كه  
له تاو برسیه تی  و ئه شكه نجه كاندا به هیچ 
شــێوه یه ك نه یده توانى چــاو بكاته وه   و 
ته نیا به زۆر ده یتوانى كه مێك بنوزێنێت.
له بنكــه ی پۆلیســی كه ركوكــدا باوكــی 
)م( خه ریكــی ته واوكردنــی رێكاره كانه  
بۆ ئــه وه ی به كه فالــه ت ئــازاد بكرێت، 
ئــه وه   ده ســتگیركردنه كه ى  هــۆكارى 

بــوه  كــه  ئێــواره ى پێشــوتر به كێبــڵ 
لــه  )م(ى داوه  له بــه ر ئــه وه ی دره نگ 
ئه وكاته شــى  گه ڕاوه ته وه ،  له یارییكردن 
كــه  به ده م رێگاوه بو ده گه ڕایه وه  بۆ ماڵ 
به زه رده خه نه یه كــه وه ، وتی: »من كاتی 
خۆی باوكم له وه  خراپتر لێ داوم، مناڵ 
به شه ق  و بۆكس  و تێهه ڵدان نه بێت خۆ 
تێنــاگات له قســه ، ئه وه م بۆیــه  كرد بۆ 

ئه وه ی په روه رده ی بكه م«.
ئه مه  ته نهــا بیركردنــه وه ی باوكی )م( 
نییــه  بــه  ته نیــا، به گشــتی خێزانه كان 
پێیانوایه  كــه  به كارهێنانی توندوتیژیی 
بــۆ  ئامرازێكــه   منــاڵ  بــه   به رامبــه ر 
په روه رده كــردن، ئه مــه  جگــه  لــه وه ی 
به شێكی ده گه ڕێته وه  بۆ كلتور كه  نه وه  
بــۆ نه وه یه كــی تــر ئــه م بیركردنه وه یه  
تریشــی  به شــێكی  گواســتراوه ته وه ، 
په یوه ندی هه یه  بــه وه ی كه  خێزانه كان 

به گشــتی هۆشــیاریی ته واوه تیان نییه  
ســه باره ت به خراپی الیه نی به كارهێنانی 

توندوتیژیی به رامبه ر به  مناڵ.
ئــه و كاتــه ی كــه  دایكــی )م( بــردی 
بۆنه خۆشخانه  بۆتیماركردنی برینه كانی، 
پۆلیــس به ته كنیكێــك باوكیــان هێنا و 
ده ستگیریانكرد، ئه گه ر نا زۆربه ی هه ره  
زۆری ئــه و منااڵنــه ی كــه  توندوتیژیان 
به رامبه ر ئه نجامده درێت، كه یســه كانیان 
ناهێنرێتــه  دادگا، به ڵكو به نهێنی له ناو 

خێزانه كه یاندا ده هێڵدرێنه وه .
بینایــی هاوژیــن، ئــه و كچــه  ته مــه ن 
)7( ســاڵه یه  كه  له نــاو قوتابخانه كه دا 
تــر  مناڵه كانــی  له هه مــو  جیاوازتــر 
دانیشــتوه   به بێده نگــى  له ســوچێكدا 
نه ده بــو،  تــر  مناڵه كانــى  تێكه ڵــى  و 
له كاتــی نزیكبونه وه  و لــێ وردبونه وه ، 
به ده ســتیه وه   داغكــردن  شــوێنه وارى 

ده بینرێــت، كاتێك رۆژنامه نوســى ئه م 
ته مــه ن  )بــاوان(ى  لــه   به دواداچونــه  
)10( ســااڵنى براى )بینایی( كۆڵییه وه  
كــه  له هه مــان قوتابخانــه  بــو، بینــى 
شــوێنه واری داغكردنیش به جه ســته یی 

ئه ویشه وه  دیاربو.
كۆتــا  و  له دادگایــه   بینایــی  دایكــی 
لــه    جیابونه وه یــی  بــۆ  دانیشــتنیه تی 
مێرده كــه ی به هۆی ئــه و توندوتیژیانه ی 
كــه  به رامبــه ر به مناڵه كانــی ده یــكات، 
مناڵه كانــی  به داخكردنــی  ســه باره ت 
وتی: »من دایكیانــم، ئاین ئه و حه قه م 
پــێ ئه دات كه  لێیان بــده م ئه گه ر نوێژ 
نه كــه ن، زۆر الساریشــن به لێدان نه بێت 

بێده نگ نابن«.
وادیــارە ئــەو دایکــە بــە تەنیــا نیــە، 
لــە  پشــتگیریی  مەالیەکیــش  ئەوەتــا 

بیرکردنەوەکەی دەکات.
ســه الم حه سه ن، پێشــنوێژ و وتابێژ له  
مزگه وتی ســه ردار جاف له قه زای كه الر، 
ئامــاژه ی به وه كــرد كــه  خێــزان مافی 
ئه وه ی هه یــه   له مناڵ بدات ئه گه ر نوێژ 

نه كات.
وتــى: »پێغه مبــه ر )صلــى اللــه علیه 
و ســلم( ده فه رمــوێ: )مــروا أوالدكــم 
بالصــاة لســبع واضربوهم عليها لعشــر 
وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع(. واتا: 
»به مناڵه كانتــان بڵێن له ته مه نى حه وت 
ساڵیدا نوێژ بكه ن، له سه ر نوێژ نه كردن 

له ته مه نى ده  ساڵیدا لێیان بده ن«.
له به رامبــه ردا زانایه كى دیكــه ى ئاینی، 
ئــه وه  ره د ده كاتــه وه  دایــك و باوك به  
بیانوى ئاینه وه ، مناڵه كانیان داغ بكه ن.
شارســتێنی,  ره ســوڵ  مــه ال  فاتیــح 
وتاربێژى مزگه وتی رێگای به هه شــت له  
هه ولێــر, وتى: »هــه ر دایك و باوكێك 
بــه  هه ر بیانویه ك مناڵه كه ی داغ بكات، 
ئه وه  ئه ركی دایك و باوكایه تی له ســه ر 

شان نامێنێت«.
پرســیاری ســه ره كی ئه وه یــه : بۆچــی 
بــه   دژ  توندوتیژیــی  خێزانــه كان 
مناڵه كانیــان به كاردێنــن؟ بۆچــی هیچ 
جێگره وه یه كیان نیه  جگه  له  توندوتیژی 

و لێدان؟
پسپۆڕێكى بوارى ده رونى، له  وه اڵمى ئه م 
پرســیاره دا، ده چێته  سه ر ره خنه كردنى 
خێزانه كان، به وه ى شكستیان هێناوه  له  

په روه رده كردنى مناڵ دا.
خانم ره حیــم له تیف, وتى: ئێمه  وه كو 
كۆمه ڵــگای كوردیی شكســتمان هێناوه  
له  پرۆســه ی په روه رده كردنــی مناڵ له  
ناوخێزانه كاندا, چونكه  دایك و باوك له  
توانایانــدا نییه  به  ئه ركی راســته قینه ی 
خۆیان هه ســتن كه  ئه ویش دایكایه تی و 

باوكایه تی كردنه  بۆ مناڵه كه یان.

ئه و پێیشیوایه  له م نێوه نده دا خێزانه كان 
له بری چاره ســه ر، په نا بــۆ توندوتیژی 
ده بــه ن كــه  بــه  وتــه ى خۆی، بــوه  به  
كه لتور »توندوتیژی له الی ئێمه  بوه  به  
كلتور، حاڵــه ت و دیارده ی تێپه ڕاندوه ، 
یاخیبونــه   كلتوریــش  روبه ڕوبونــه وه ی 
و توشــی روبه ڕوبونــه وه ی كۆمه ڵــگات 

ده كاته وه «.
ره نگه  هه ر ئــه م په نابردنه  كۆمه اڵیه تیه  
بــۆ توندوتیژی، هۆكار بێــت بۆ ئه وه ى 
كۆمه ڵناســی،  بــوارى  شــاره زایه كى 
تاكــی كورد بــه  »تاكێكــى توندوتیژ« 

بناسێنێت.
عه بدولسه الم به رواری، پسپۆڕ له  بواری 
كۆمه ڵناســی له  زانكۆی سه اڵحه دین له  
هه ولێــر، له وبــاره وه  ده ڵێــت: باوكێك 
لــه  مناڵه كــه ی ده دات بــه  مه به ســتی 
په روه رده كــردن، كچه كــه ی ده كوژێــت 
به نــاوی پاككردنــه وه ی شــه ره ف, لــه  
ژنه كــه ی ده دات یان هاوكاری ناكات به  
نــاوی پیاوه تــی، كه واته  هه مــو ئه مانه  
و زیاتــر واده كات تاكــی ئێمــه  تاكێكی 

توندوتیژكاری لێدروست ببێت.
منــااڵن،  بــه   به رامبــه ر  توندوتیــژی 
لــه  زنجیره كــى درێژتــرى  ئه ڵقه یه كــه  
توندوتیــژی خێزانى، كــه  به پێی پله ى 
كۆمه اڵیه تى و ته مه ن له  نێو خێزانه كاندا 

درێژ ده بنه وه .
ســارا، ناوی خوازراوی ئــه و كچه یه  كه  
له خانــه ی بێسه رپه رشــتانی ســلێمانیه  
له گــه ڵ چــوار خوشــك  و بــراى تری، 
باســی له وه كرد كــه  »باوكــم ده یدا له  
دایكم، دایكیشــم به رده بــوه  گیانى من، 
منیش ده ســتم ده كرد به لێدانی خوشكه  
بچوكه كــه م، ئه ویش له دوایی لێدانه كه ی 

من به رده بوه  گیانی براكه م«. 

* ئــەم بەدواداچونــە لەالیــەن تــۆڕی 
)نیریــج( بــۆ رۆژنامەوانــی بنکۆڵکاری 

بەرهەمهاتوە.

منااڵن لە توندوتیژیى باوانیان ناپارێزن

زۆر السارن 
به لێدان نه بێت 
بێده نگ نابن



کۆرۆنا

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

لە کار و پێشهاتەکانی ئەم دوایانەدا 
ژنانی گەرمیان گەشتونەتەوە ئەو 

قۆناغەی بۆ کارە جۆر بە جۆرەکان 
هاوشانی رەگەزی بەرامبەریان لە 

مەیدان بن، ئەوان نایانەوێت چیدیکە 
لە ژێر ناونیشانەکانی »ئەم کارە بۆ 
ژن نابێت، ژنان توانای ئەم کارەیان 

نیە، ژن دەبێت لە ماڵەوەبێت....
هتد«، توانا و مافەکانیان قەتیس 

بکرێت.

لە گەرمیان پرۆژەیەک بۆ پاکژکردنەوەی 
ڤایرۆســی  روبەڕوبونــەوەی  و  خــودی 
کۆرۆنا ده ســتیپێكردوه ، كــه  له  رێگه ى 
تیمی تایبه ت و به  ماده ى پاكژكه ره وه ، 
پاكــژى  و  ده كــه ن  ده رمانڕێــژ  مــااڵن 

ده كه نه وه .
بــاس  پرۆژه كــه   سه رپه رشــتیاری 
لــه وه ده كات، نزیكــه ى 30 كــه س لــه  
پرۆژه كــه دا كارده كــه ن، ســێیه كیان له  

ره گه زی مێن.
عومەر نەجــم، له باره ى بیرۆكه كه یانه وه  
بــۆ )نەوژیــن( وتى: کاتێک ڤایرۆســی 

کۆرۆنا لە گەرمیان تەشــەنەی ســەند، 
بیرمــان لە کارێک کــردەوە کە بتوانین 
ئــه م  ئه وه بــو  ببینــەوە،  روبــەڕوی 

پرۆژه یه مان راگه یاند.
ژنــان  بەشــداریپێکردنی  بــارەی  لــە 
لــەم پرۆژەیــەدا، ئامــاژەی بەوەکــرد: 
ســۆنگەی  لــە  بەشــداریپێکردنیان 
باوەڕبونمــان بو بە توانای ئەوان، جگە 
لەوەش بۆ پرۆژەیەکی وا کە تایبەتە بە 
پاکژکردنــەوە، رەنگە ژنان تێیدا كارامه  

تر بن.
پێده چێت ئه و متمانه یه ى به  ژنان دراوه  

◘ نه وژین، هاوژین مه هدی

خەمی دوری و لە باوەش نه گرتنی 
مناڵەکانیان، ئەوەندەیتر بارودۆخی 
ئەو دایکانەی کە توشی ڤایرۆسی 

کۆرۆنا بون، سەختر کردوە، ئه وان 
باس له وه ده كه ن به قه ده ر نه خۆشیه كه ، 

ئازارى داون.

لــه و شــه پۆله ى ڤایرۆســی كۆرۆنــا كه  
گه رمیانى گرتــه وه ، ژماره یه كى به رچاو 
له  ژنان توشــبون، ئه گه رچی وه زاره تى 
ته ندروســتى ئامارێكــى وردی له باره ى 
ژماره ى ژنه  توشبوه كان نه خستوه ته ڕو.
به شــێك لــه و ژنانــه ى كــه  توشــبون، 
دایــك بون، ئه مه ش چ بــۆ خۆیان و چ 
بۆ خێزانه كانیشــان، دۆخێكى ناخۆشی 

هێنابویه  ئاراوه .
شــەیدا جەمــال، نمونــەی یەکێکە لەو 
دایکانەی کە توشی کۆرۆنا بوە. ئه و كه  
خاوەنــی دو مناڵە، بــۆ )نه وژین( وتى: 
ســەرەتا زۆر ناخۆش بو كە زانیم توش 
بومە، چونكە ئەركی ماڵ و مناڵم لەسەر 
بــو، دوای ئەوە هەوڵمدا لە ژورێک خۆم 

كەرەنتینە بكەم.
ئــه و بــاس لــه وه ش ده كات ئه گه رچــی 
لەگــەڵ منــاڵ و هاوســه ره كه ى دا لــە 
یــەك ماڵ بــون، بــەاڵم ژوری ئه و جیا 
بــوه  و نه یتوانیــوه  مناڵه كانــى وه كــو 
جــاران ببینێت و له  باوه شــیان بگرێت، 
زۆر  داوه  »زۆر  ئــازارى  زۆر  ئه مــه ش 
بیریانم ئەکرد، به ڕاده یه ك ئاگام له  الی 
نه خۆشــیه كه م نه ده ما و ده ستم ده كرده  

ژنان شار پاکدەکەنەوە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا
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بــه وه ى كارامه تــر و جیــدی تــر بن له  
كاره كانیان، به  زایه  نه ڕۆشتبێت، چونكه  
وه ك خــودی ژنان باســی لێوه ده كه ن، 
توانیویانه  به شــداریی كارایان هه بێت له  

بره ودان به  كاره كه .
له یال حەمەڕەشــید، یەکێکه  لەو ژنانەی 
له  پرۆژه كه دا به  یاوه رى هاوســه ره كه ى 
کاردەکات. بــاس لــه وه ده كات لــه  پاڵ 
ئه وه ى كار و پیشه یه ، به اڵم پرۆژه كه یان 
بە پیــرۆز دەزانێت، ئه مــه ش وایكردوه  

لێبڕاوانه  كارى تێدا بكات.
بــەش  دو  لــە  خــۆی  پرۆژەیــە  ئــەم 
لــه   بەشــێکی پێکدێــت  دەبینێتــەوە، 
دامەزراندنی کارگەیەکــی بەرهەمهێنانی 
پاکژکــەرەوەی خــودی کــە تایبەته  بە 
شــوێنە گشــتییەکان، بــۆ ئــەوەی ئەو 
کەســانەی دەچنە ئەو شــوێنانە خۆیان 
پاكژ »تعقیم« بکــەن و نەبنە هۆکاری 
بەشــێکی  ڤایرۆســەکە،  گواســتنەوەی 
تریشــی دروســتکردنی تیمێکی گەڕۆکە 
بــۆ پاکژکردنــه وه ى مــااڵن بەدەرمانــی 

پاکژکەرەوە.
ئه گه رچــی كاره كه  هه م ماندوبونى زۆره  
و هه میش مه ترسی و ریسك، به اڵم ژنان 

به  باوه ڕبه خۆبونه وه  تێكه اڵوى بون.
رەنا ســاالر، هەڵگری بڕوانامەی دبلۆمه  
له  کارگێڕی کار دا و یه كێكه  له و كچانه ى 
سێیه كى ســتافی پرۆژه كه  پێكدێنن. لە 
بــارەی کارەکەیەوە هێمای بۆ ئەوەکرد: 

زۆرەوە  بەخۆشەویســتیەکی  رۆژانــە 
هەربۆیــە  دەدەم،  ئەنجــام  کارەکانــم 

هەست بە هیچ ماندوبونێک ناکەم.
رەنا، رایەکەی جیاوازی هەیە دەربارەی 
تێڕوانینی کۆمەڵگا بۆ کارکردنی رەگەزی 
مــێ، دەڵێت: »تاوەکو ئێســتا چەندین 
کارم کــردوە، بە بەڵگەوە دەیســەلمێنم 
رێگرنەبــوە  کۆمەڵگــە  هیچــکات  کــە 
لەکارەکانــم، بــۆ کارکردنــی کچــان و 
ژنان دەبێت خۆیان ئەو بەربەســتەی لە 

هزریان دروستبوە بیشکێنن«.
و  كۆمه ڵگــه   رێگریه كانــى  لــه   جگــه  
دابونه ریــت، ژنــان زۆرجــار دایکایەتی 
دەبەســتنەوە بە هۆکاری کارنەکردنیان 
و بە رێگری دادەنێن، بەاڵم لەم پرۆژه ى 
پاكژكردنــه وه دا، ژنانێــك به شــدارن كه  

دایكیشن.
لــە  دایکایەتیشــی  ئەرکــی  له یــال، 
ئەســتۆدایە، بــەاڵم مناڵەکــەی بەرێگر 

نازانێت بۆ ئەوەی کارنەکات.
ئەو پێیوایه  ده بێت ژنان باوه ڕبه خۆبونیان 
زیاتر بكه ن و هه وڵبده ن پشت به  خۆیان 
ببه ســتن، له و روه وه  ده ڵێت: هەمیشــە 
کەســێک نیە تۆ بگرێتــە خۆی، دەبێت 

نەبیتە بار بەسەر کەسەوە.
داوا لــە دایک و باوکانیش دەکات نەبنە 
ریگــر لەبەردەم کارکردنــی کچەکانیان، 
چونکــە وه كخــۆی وتــى: »ئەوانیــش 

تاسەر نامێنن بۆیان«.

گریان«.
كۆژانــى هه ندێــك لــه  دایكانى توشــبو 
ســه ختتره  له وانــى تر، چونكــه  ئه وان 
بونه تــه  هــۆی توشــبونى مناڵه كانیان، 
به هۆكارێك كه  به ده ستى خۆیان نه بوه .
دایکی محه مه د، توشــبویەکی کۆرۆنایە، 
توشــبونى  پــاش  له وه كــرد  باســی 
بــه  نه خۆشــیه كه ، نه یتوانیــوه  خــۆی 
كه ره نتینــه  بكات، چونكــه  خانوه كه یان 
بچوك بوه  و ژورى تایبه تى نه بوه ، بۆیه  
له گه ڵ مناڵ و هاوســه ره كه ى دا پێكه وه  

بون.
باس له وه شــده كات به وهۆیه وه  مناڵێكى 
توشى نه خۆشــیه كه  بوه ، ئه گه رچی به  
سه المه ت لێی رزگار بون، به اڵم ئه وكات 

زۆر ئازارى داوه .
تێكه ڵبونی كه ســى توشبو به  ڤایرۆسى 
كۆرۆنا له گه ڵ كه سانى دی، له  دیارترین 
ئــه و هۆكارانه یــه  كــه  نه خۆشــیه كه ى 

خــۆ  هه ربۆیــه   پێده گوێزرێتــه وه ، 
جیاكردنــه وه  باشــترین رێــكاره  چ بــۆ 
بــۆ  توشــبوه كه  و چ  خــودی كه ســه  

ده وروبه ره كه یشی.
چاالك محێدین، شــاره زاى ته ندروســتى 
و ماســته ر له  شــیكارى ترشی ناوه كى، 
ئامــاژه  بــه وه ده كات لە یەک یان ســێ 
رۆژ پێش دەرکەوتنی نیشــانە تاکو ئەو 
رۆژەی کەسی توشبو نیشانەی هەبێت، 
ڤایرۆســه كه  تواناى گواستنەوەی هەیە 

بۆ کەسێکی تر.
وتیشــی: ئەوانــەی کــە بــە ســوکی و 
گرتــوه ،  نه خۆشــیه كه یان  مامناوەنــد 
پێویســتە لە پێنــچ تــا دە رۆژ تێکەڵ 
بە خەڵک نەبن، ئەوانەشــی بە قورسی 
گرتویانه  پێویستە تا بیست رۆژ تێکەڵی 

خەڵکى نەبن.
ئه گه رچــی وه ك دایــكان ئاماژه یــان بۆ 
كــرد ئه م خــۆ جیاكردنه وه یه  بۆیان زۆر 
ســه خته ، به اڵم چاره سه ری له مه  باشتر 

نیه  بۆ خۆپارێزی. به  رای شــاره زایه كى 
ده رونیــش، پێویســته  دایــكان له  روى 

ده رونیه وه  خۆیان به هێز بكه ن.
د.پــگاە عه لــی مــەردان، مامۆســتاى 
ده رونزانــى لــه  زانكــۆی گه رمیــان، بۆ 
)نه وژیــن( وتــى: پێویســته  دایكان كه  
توشــى نه خۆشــیه كه  ده بن پشــو بده ن 
و هه وڵبــده ن ئارام بــن و خه م نه خۆن، 
خۆشــیان لەو شــتانە دووربخه نه وه  کە 

زیاتر دەبنە هۆی دڵه ڕاوكێیان.

بەشدارییپێکردنى 
ژنان لەم پرۆژەیە 
باوەڕبونمانە بە 

تواناکانیان

رۆژانە 
بەخۆشەویستیەکی 
زۆرەوە کارەکانم 

ئەنجام دەدەم

هێندە بیرى 
مناڵەکانمم دەکرد 

ئاگام  لە نه خۆشیه كه م 
نه ده ما



وتار

بۆچیپهنادهبرێتهبهرهاوسهرگیرییپێشوهخته؟

برینەشاراوەکەیژنان
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◘ ژینۆ خه لیل

رەنگە سادەترین پێناسە بۆ 
هاوسه رگیرى پێشوه خته  ئەوەبێت 
کە بریتیه  له  پێكهێنانى پرۆسەی 
هاوسه رگیریی له الیه ن دو كه سه وه  

كه  هه ردوكیان یان یه كێكیان ته مه نى 
پێگه یشتنیان تێنه په ڕاندبێت.

ئــه م هاوســه رگیرییه  له  دێــر زه مانه وه  
لــه   جیــاواز  شــێوه ى  بــه   تائێســتا 
كۆمه ڵگاكه مانــدا بونى هه یه ، به تایبه تى 
له م ماوه یه ى دواییدا به  كۆمه ڵێك هۆكار، 

حاڵه ته كانى ئه م جۆره  هاوســه رگیرییه  
زیادیان كردوه .

له ســه ر  هه وڵده ده یــن  وتــاره دا  لــه م 
هــۆكاره كان بوه ســتین و وه اڵمــى ئــه و 
پرســیاره  بده ینه وه : بۆچــی خێزانه كان 
په نا بۆ ئه مجۆره  هاوسه رگیرییه  ده به ن.
كۆمه ڵێــك هۆكار هەیە بۆ ســه رهه ڵدان 
یان هه ڵكشــانى رێژه ى ئه م پرۆسەیە له  

كۆمه ڵگادا، له وانه :
1. كه مى هۆشیارى كۆمه ڵگه  ده رباره ى 
پێشــوه خته.  هاوســه رگیرى  زیانه كانى 
به تایبــه ت ئــه و كچانه ى هاوســه رگیرى 
و  هۆشــیارى  ده كــه ن  پێشــوه خته  

رۆشنبیرییان نییه  ده رباره ى پرۆسه كه ، 
هه ربۆیــه  به بــێ بیركردنه وه  پرۆســه كه  
ئه نجــام ده ده ن، ناتوانــن كاره كانیــان 
رێكبخه ن و ئه رك و مافى خۆیان نازانن.
ســه ربه خۆ.  داهاتێكــى  نه بونــى   .2
له كۆمه ڵگــه ى ئێمــه دا زۆربــه ى كچــان 
بێــكارن و خاوه نى داهاتى ســه ربه خۆى 
خۆیان نین، هه ربۆیــه  ده بێت چاوه ڕێى 
ده ستى باوك و برایان بن تامه سره فیان 

بكێشێت.
نه توانــن  خێزانــه كان  له كاتێكــدا 
بكــه ن،  دابیــن  پێداویســتییه كانیان 
په نــا ده به نــه  بــه ر هاوســه رگیرى بــۆ 

◘ رێزان حەسەن

سێكس یه كێكه  له  بنه ما گرنگ و 
پێویسته كانى پەیوەندی هاوسەرگیری، 

لە پاڵ خۆشەویستی و رێزگرتنەوە، 
سێکس له و فاکتەرانه یە کە بەردەوامی 

بە پەیوەندی هاوسەرگیری و 
بەختەوەری نێوان هاوسەران دەدات.

زیاده ڕۆیــی نیــه  كــه  بڵێین پێویســتە 
هاوســه ران ئەوەندە بــە پاکی و رێزەوە 
بڕۆنــە ئــەم پرۆســەیەوە، وەک ئەوەی 
بڕۆنە شوێنێکی موقەدەس بۆ پەرستش، 
چونكــه  کاتێــک مرۆڤــەکان دەڕۆنە ناو 
پرۆســەی ســێکس کردنەوە، ئــه وا له و 
كاتــه دا دەبنــە ئامرازێــک بە دەســتی 
خــوداوە بۆ دروســتکردنی ئینســانێکی 

دیکە.
هەڵبەتــە ئەگەر ورد بینەوە و ســەرنج 
بدەیــن، ئــەم پەیوەندیە بــەدەر لەوەی 
تاکــە رێگایــە بــۆ دروســتکردنی مناڵ 
له وێشــه وه   و  وه چــه   خســتنه وه ى  و 
مرۆڤایەتــی،  بــه   به رده وامیــدان 
کەســیی  بونیــادی  پێویســتیەکی 
مرۆڤەکانــە، هاوکات هــۆکاری راگرتنی 
هاوســەنگی نێــو خێزان و چارەســەری 
به شێك له  کێشەکانی نێوان هاوسەرانە. 
ئەمــە ئەگــەر بە شــێوازێکی دروســت 

داخوازی بکرێت و ئەنجام بدرێت. 
ژنانــی کۆمەڵگای ئێمە بــەو پەروەردە 
نادروستەی لە مێژە لەسەری راهێنراون ، 
هەتا ئێســتاش بڕوایان وایــە داننان بە 
بــۆ  دەستپێشــخەری  و  حەزەکانیانــدا 
ســێکس و وەاڵمدانــەوەی مێردەکانیان 
لــە مومارەســەکردنی ئــەم کــردارە و 
چێژوەرگرتنــدا، مایــەی شــەرمەزاری و 

کارێکی نەگونجاو و ناپەسەندە!
پیاوەکانیــش لــە زۆربەی کاتــدا بەبێ 
ئارامی و بە هەڵەشەیی لە هاوژینەکانیان 
بــۆ مومارەســەکردنی  پێــش  دەڕۆنــە 
بەتاڵکردنــەوەی  و  پەیوەندیــە  ئــەم 
رەچاوکردنــی  بــێ  بــە  حەزەکانیــان، 
تەندروســتی  یــان  دەرونــی  رەوشــی 
ژنەکانیــان، کە ئەمە سێکســی بە زۆرە 
و دەڕواتە چوارچێوەی دەستدرێژیەوە.

ئەوەی بارودۆخەکەش قورستر دەکات، 
ژنــان ناتوانــن لــە دژی مێردەکانیــان 

بوەســتنەوە لەم بابەتەدا. ناشیانەوێت 
یــان ناوێرن ئەم باسوخواســە الی هیچ 
کــەس و الیەنێک بکەن تــا هەوڵێک بۆ 
چارەســەرکردنی بدرێــت، بۆ هەمیشــە 
چارەســەرنەکراوی  بــە  و  نهێنــی  بــە 
دەیهێڵنــەوە. لە ئەنجامدا گرێی دەرونی 
دەبێتــە  و  دروســتدەکات  ژنــان  الی 
هۆکارێــک بۆ بێزاربونی ژنان لە کرداری 

سێکس و نزیکبونەوەی مێردەکانیان.
کاتێــک ئــەم بێــزاری و ســاردبونەش 
کەوتــە نێــو پەیوەنــدی سێکســی دو 

هاوسەرەوە، دەبێتە مایەی کاڵبونەوەی 
خۆشەویســتی و دروســتبونی ئاژاوە و 
لەیەکتێنەگەشتن، تا دەگات بە بێڕێزی 
نوانــدن لە ئاســت یەکتــردا و لەقبونی 

بناغەی خێزان.
کات  زۆربــەی  لەوەدایــە  ســەیر 
هاوســەرەکان بێئاگان لەوەی ساردبونی 
پەیوەندییــە سێکســیەکەیان هــۆکاری 
تێکچونــی هاوســەنگی خێزانی و بەرەو 

کۆتا رۆشتنی هاوسەر بونیانە!
چونکە قســەنەکردن لەسەر گیروگرفتە 

سێکســیەکان بــاوەڕی نەگــۆڕی ژنانە. 
مێردەکانشــیان دەستپێشــخەر نابن بۆ 
دروســتکردنی پەیوەندیەکــی سێکســی 
دروست، لە ســەر بنەمای گفتوگۆکردن 

و لەیەکتێگەیشتن.
مــەڕ  لــە  پرســیارەکان  ســەرئەنجام 
وەاڵم  بــێ  سێکســیەکان  پەیوەندیــە 
مۆتەکــەی  بــە  دەبــن  و  دەمێننــەوە 
تێکدانی خێزانەکان لە بری بەهێزکردنی 
خۆشەویســتی و پتەوکردنــی بناغــەی 

خێزان!

پڕكردنه وه ى پێداویستییه كان ئه گه رچى 
نه گه شتونه ته  قۆناغى كامڵبون.

3. جێبه جێنه كردنــى یاســا وه كخــۆى 
هــۆكاره  بــۆ زیادبونــى هاوســه رگیرى 
ئامانجــى  هه رچه نــده   پێشــوه خته. 
مافــى  و  ئــه رك  دیاریكردنــى  یاســا 
هاواڵتیانه  و ســه پاندنى سزایه  بۆكه سى 
سه رپێچیكار، به اڵم چاوپۆشى و الوازى 

له جێبه جێكردنى سزاكاندا هه یه .
هه روه ها تاكه كانى كۆمه ڵگه  هۆشیارییان 
كه مه  یان بێئاگان له ده رچونى یاساكان، 
هه ربۆیه  له ده ره وه ى دادگا یان له ناوچه  
جێناكۆكه كان هاوسه رگیرى پێشوه خته  

ئه نجام ده درێت.
له نــاو  توندوتیژییــه كان  هه بونــى   .4
خێزانــدا به تایبــه ت به رامبــه ر به كچان. 
كچــان  بۆئــه وه ى  هــۆكاره   ئه مــه ش 
له ته مه نێكــى مناڵی دا په نــا ببه نه  به ر 
هاوسه رگیرى بۆ ئه وه ى له خێزانه كانیان 

و له و باره  باوكساالرییه  رابكه ن.
زۆربه ى كچان ئه مه  به  رێگه چاره  داده نێن 
بۆ به ده ستهێنانى ئازادى و خۆشبه ختى، 
تێنه گه یشــتنیان  به هــۆى  ئه گه رچــى 
له پرۆســه كه  ئاســته نگێه كى زۆر دێتــه  

رێگه یان.

5. له كۆمه ڵگه ى ئێمه دا به  زۆرى پیاوان 
ئــاره زوى ئــه وه  ده كه ن هاوســه رگیرى 
له گه ڵ كچانى كه م ته مه ن دا بكه ن، بۆیه  
كچان ترســیان له هه ڵكشــانى ته مه نیان 
هه یه ، پێیانوایه  كه  ته مه نیان هه ڵكشــا 
ناتوانــن هاوســه رێكى گونجاو هه ڵبژێن، 
پێشــوه خته   هاوســه رگیرى  هه ربۆیــه  
هاوســه رگیرى  چونكــه   ده كــه ن، 
پێشوه خته  الى كوڕان كه متره ، هەربۆیە 
کچــان لــەو تەمەنــەدا توشــی چەنەها 
نەخۆشی دەرونی و جەستەیی دەبنەوەو 
بەوهۆیــەوە لەکاتــی دوگیانیــدا کچانی 
خوار تەمەنی 18 ســاڵ گیان لەدەســت 

دەدەن.
6. قەیرانــی دارایــی وخراپــى دۆخــى 
ئاسایشــى واڵت و ژیــان له ئاواره یــدا، 
پاڵنــه ره  بۆ ئه وه ى خێزانــه كان هه ر به  
مناڵى كچه كانیان بده ن به  شو، چونكه  
لــه و بارودۆخــه دا توانــاى به خێوكردنى 

مناڵه كانیان نییه .
دابونه ریــت.  و  كه لتــور  و  ئایــن   .7
ته مه نــى  شــیاویی  لێكدانــه وه ى 
هاوســه رگیریی كچــان لــه روى ئاینه وه  
زۆرو زه وه نــده ، به گشــتیش ئــه و رایــه  
زاڵــه  كــه  كچــان لــه دواى باڵــغ بون و 
پێگه یشتنى جه سته یی و ده ستپێكردنى 
ســوڕى مانگانــه وه ، ده توانرێت به شــو 
بدرێــن، ئه مه ش وه كو بیانو و هۆكارێك 
بینــراوه  بــۆ په نا بردنه  به ر به شــودانى 

كچان له ته مه نێكى مناڵیدا.
له ناوكرۆكــی  خۆیــان  هۆكارانــه   ئــه و 
خۆیانــدا، چاره سه ریشــیان هه ڵگرتوه ، 
و  ده ســه اڵت  ئه گــه ر  مانایــە ى  بــه و 
بكــه ن  كار  په یوه ندیــداره كان  الیه نــه  
بۆ وشــككردنى ئــه و ســه رچاوانه ى كه  
ده بنــه  هــۆكارى ئــه م حاڵه تــه ، ئــه وا 
هاوســه رگیریی پێشوه خته  و به شودانى 
كچان له ته مه نێكى مناڵ دا، تاڕاده یه كى 

زۆر كه م ده كات.

 قەیرانی دارایی 
پاڵنه ره  بۆ رودانى 
ئەم هاوسەرگیرییە
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رەنگەكاتێكژنێكبەهۆیئازاریسنگ
دەچێتــەنهخۆشــخانه،پێــىبوترێــت
نیگــەرانمەبــەوژیانیئاســاییخۆت
بەڕێبكــە،كەچیپزیشــكاندەزاننكە
بەرلەوەســتانیســوڕیمانگانە،ژنان
چــوارهێنــدەیپیاوانزیاترمەترســی
توشــبونیانبەنۆرەیدڵهەیەودوای
وەســتانىســوڕىمانگانههاوتادەبێت

لەگەڵپیاو.
بەپێیتوێژینەوەكانكەلەسەرزیاترلە
ملیۆنێككەسكراوە،دەركەوتوەژنانى
خوارتەمەنی55ساڵىلەوانەیتوشی
نۆرەیدڵبونبەبێدروستبونیئازاری
ســنگ،زیاترئەگەریمردنیانهەیەبە
بــەراوردبەپیاوانلــەهەمانتەمەندا،
ئەوەشبەپێیدامەزراوەیئیسپانیابۆ
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نەخۆشیدڵ.
)دكتــۆرپالزا(،لــەوبــارەوەدەڵێت:
هەندێــكلــهژنــانبــەرلەتوشــبون
بــەنــۆرەیدڵچەنــدنیشــانەیەكیان
تێــدادەردەكەوێــت،لەوانــە:ئــازارلە
ســەخڵەتبون، هەناســەتەنگی، سنگ،
و ئارەقكــردن هێڵنــج، سەرســوڕان،
رەنگــەئــازاریســنگیانبــەرەوقۆڵی
چەپوملوشــەویالكدرێژبێتەوەبە
هاوشێوەیبەركەوتنیبۆكسێكیبەهێز
وهەندێكجاریــشوەكلێدانــیبزمارلە

ژێرسنگیانوەسفیدەكەن.
بــەاڵمتوێژینەوەكەدەریشیخســتوهكە
٤3%یژنانئەونیشانانەیانلێبەدیار
ناكەوێــت،ئــەوەشبههــۆكارىمردنی
زۆرێــكلــەژنانبەنەخۆشــیدڵلێك
دەداتــەوەكــەرەنگەئەگەرســەردانی
بەاڵم كردبێــت، نەخۆشخانەكانیشــیان
بەهــۆیدەرنەكەوتنــیئەونیشــانانەی
ســەرەوەوەكپێویستمامەڵەیانلەگەڵ

نەكرابێت.
هەندێــك دەشــڵێت: پزیشــكە ئــەو
نیشــانەیبــاوهەیەكــەدەتوانرێتلە
رێگەیەوەبۆدەستنیشــانكردنینۆرەی
دڵلــەژنــاندایاریــدەربێــت،وەك:
هەستكردنبەماندوبون،ههناسەتەنگی،
پاڵەپەســتۆیژێرەوەیسنگوسەروی
ســك،ئازاریپشتوشــان،كێشەلە
كۆئەندامیهەرسوماسولكە،خەمۆكی
ونیگەرانــی،كــەلەراســتیدالەچەند
هەفتــەیبــەرلەتوشــبونینۆرەیدڵ

ئەونیشــانانەوەكئاگەداركردنەوەیەك
بۆداخرانیخوێنبەرەكاندهردهكهون.

چــۆندەتوانــیكۆنترۆڵینــۆرهىدڵ
بكەیت؟

بەرزیرێژەیكۆلیســترۆڵىزیانبەخش
وبەرزیپاڵەپەســتۆیخوێن،هۆكاری
سەرەكیومەترســیدارنوهەریەكلە
قەڵەویوكەمجواڵنەوەوسیســتهمی
خواردنیناتەندروستوفەرامۆشكردنی
چاودێریكردنینەخۆشیشەكرە،هەمو

ئەوانــەرێژەیترســناكینهخۆشــیهكه
زیاددەكەن.

بۆیــەكلیلــیخۆپاراســتنلــهنــۆرهى
دڵ،بریتییــەلەگۆڕینیشــێوازیژیان
كەمانــایپەیڕەوكردنیسیســتهمێكی
تەندروســتدێــت،وەک:ئەنجامدانــی
ســهعاتی نیــو مــاوەی بــۆ وەرزش
رۆژانە،دوركەوتنەوەلەجگەرەكێشان،
كۆنترۆڵكردنــیپاڵەپەســتۆیخوێنو
كۆلیســترۆڵوئاستیشــەكرە،لهگهڵ
دوركەوتنەوەلەخواردنەوەیكحولی.

3.نەزۆکی،بهشــێوهیهكئــەوژنانهى
رێژەیهۆرمۆنەکەیانزۆربەرزەناتوانن

دوگیانببن.
٤.ئازاریمەمک.

5.بونــیشــیرلەمهمــكدالهکاتێکدا
كهسهكهدوگیاننیەوتهنانهتنەشبوە

بهدایک.

*نیشانهكانىئهمكێشهیهلهرهگهزی
نێرداچۆنه؟

ئهوانیــشچهنــدنیشــانهیهكىدیــاری
ههیه،لهوانه:

1.گەورەبونیمەمک.
2.کەمبونەوەیئارەزویسێکسی.

3.کەمبونەوەیموویلەش.
٤.بونیکێموجەراعەتلەمەمکدا.

*هۆکارەکانیبەرزیئەمهۆرمۆنەچین
وچیوادهكاترێژهكهىبهرزببێتهوه؟
بهههمانشــێوهچهندینهــۆكارىههیه،
بــهاڵموهكئاشــكراكــراوه،دیارترینی
ئــهوهۆكارانــهبریتیــنلــهمحاڵهتو

نهخۆشیانهىالیخوارهوه:
1.نەخۆشیجگەر.

2.نەخۆشیگورچیلە.
3.بونــیلــولــەناوچــەیبەرپــرس
لەدەردانــیهۆرمۆنیشــیرناســراوبە

»ژێرمێشکەڕژێن«.

٤.بەکارهێنانیحەپیفشاریخوێن.
5.فشاریدەرونی.

6.تێکچونیکاتیخەو.
7.بەکارهێنانــیحەپــیســكپڕنهبون

»منع«.
8.تەمەنیبێئومێدی،واتائهوژنانەی
ســوڕی وەســتانی تەمەنــی دەگەنــە
مانگانە،بهشــێوهیهكىئاســايیرێژەی

هۆرمۆنەکەلەخوێنیاندابەرزە.

*ئهوههنگاوانهىكهپێویستهلەکاتی
دەرکەوتنینیشــانەکانیئهمحاڵهتهدا

بنرێنچین؟
لــەکاتــیهەســتکردنبەنیشــانەکان،
پێویســتهســەردانیپزیشــکیپسپۆڕ
بکرێــت،هــهروهكئهگــهرپشــكنینی
ویســتئهواپێویســتە3بۆ٤کاتژمێر
پاشكاتىلەخەوهەســتانپشکنینەکە
ئەنجامبدرێت،چونکەرێژەیهۆرمۆنەکە

لەبەیانیاندابەرزە.

*چارەسەریئهمحاڵهتهچیە؟
چارەســەرهكهىجیاوازهوپهیوهســته
و نهخۆشــیهكه ئاســتى و جــۆر بــه
هۆكارهكانیــهوه،ههربۆیــهپزیشــكبه
پشــتبهســتنبهپشــكنینوههروهها
هۆرمۆنەکــە، بــەرزی هۆکاری بەپێــی

چارهسهرهكهدەستنیشاندەکات.

هەندێكنیشانەی
باوهەیەبۆ

دەستنیشانكردنی
نۆرەیدڵ

لەکاتیهەستکردن
بەنیشانەکان،دەبێت
سەردانیپزیشک

بکرێت

پێویستەئەم
هۆرمۆنەلەکچانو
ژنانىنەبوبەدایک

نزمبێت



ههمهڕهنگ

دەربارەی

ســه ربه خۆی  رۆژنامه یه كــى  نه وژیــن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الیــه ن رادیــۆی ده نــگ لــه  گه رمیــان 

باڵوده كرێته وه .
یەکەم ژمارەی لە كانونى يه كه می 2016 

دا دەرچوە.

رادیــۆی دەنــگ، پرۆژەیەکــی میدیایــی 
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان، لە 
رادیۆیەکــی  پەخشــی  بــە  )2010(ەوە 
پاشــان  پێکــردوەو  دەســتی  لۆکاڵــی 

وێبسایتێکی داناوه .
لــە  یەکێکــە  )نەوژیــن(  رۆژنامــەی 
چاالکیەکانــی پــرۆژه ى رادیــۆى ده نــگ 
بــه  پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ئه نجامــدراوه و  بــۆ  ده نگــه وه   رادیــۆی 
زۆرینه یان پێشــتر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .
بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 

ته له فۆن:
07740878153

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین

شیرپێدانى سروشتى له  گرنگترین 
ئه و هه نگاوانه یه  كه  پێویسته  دایكان 

ئه نجامى بده ن بۆ كۆرپه كانیان، 
به شێوه یه ك له  سەعاتێك دواى هاتنه  

دونیای مناڵه كه وه ، ده بێت دایك شیری 
خۆی به  مناڵه كه ى بدات و ئه م كاره ش 
هه تا ته مه نى 6 مانگى به رده وام بێت 

و جگه  له  شیری دایك پێویست ناكات 
هیچ خۆراكێكى دیكه ى پێبدرێت.

باڵوبونه وه ى كۆرۆنا، بوه  به  ئاسته نگێكى 
گــه وره  بۆ ئــه م كاره ، به تایبه تى بۆ ئه و 
دایكانــه ى كه  توشــبوى كۆرۆنا بون یان 
گومان ده كرێت توشــبوى ڤایرۆسه كه  بن 

و نیشانه یان هه یه .
به گشــتى بۆچونه  زانســتیه كان له باره ى 

ئه وه ى دایكانى توشــبو یان گومانلێكراو 
شــیر بــده ن بــه  مناڵه كانیــان یــان نا، 
جۆراوجۆره ، هه یه  پێیوایه  كه  ده توانێت 
ئــه و كاره  بــكات و هه شــه  پێیوایــه  بۆ 

ماوه یه ك ئه و كاره  رابگرێت.
به اڵم هه ندێك له  توێژینه وه  زانستیه كان 
و ئه و زانیاریانه ى رێكخراوى ته ندروستى 
بــاس  ده كاتــه وه ،  باڵویــان  جیهانــى 
له وه ده كه ن كه  كۆرۆنا له  رێگه ى شیره وه  
بــۆ منــاڵ ناگوێزرێتــه وه ، بۆیــه  دایكان 
ته نانه ت ئه گه ر توشــبوى ڤایرۆسه كه ش 
بــن، ده توانــن شــیر بــه  مناڵه كانیــان 
بــده ن، بــه اڵم به  گرتنه بــه رى رێگه كانى 
خۆپارێزى. ئه وه ى ترسه  له  گواستنه وه ى 
ڤایرۆســه كه ، ئه وه یه  لــه  رێگه ى پژمه  و 
كۆكــه وه  بچنــه  ده م و لوتــی مناڵه كه  و 

بۆی بگوازرێته وه .
به  رای شــاره زایان و هه روه ها رێكخراوى 

به وپێیــه ى  جیهانیــش،  ته ندروســتى 
شــیرپێدانى سروشــتى گرنگتریــن كارى 
ناتوانرێــت  و  مناڵه كــه ى  بــۆ  دایكــه  
غه یری ئه و شــیره  پشت به  شیری دیكه  
ببه ســترێت، بۆیــه  دایكه كــه  ده توانێــت 
شــیره كه ى خۆی بدات به  مناڵه كه ى، به  

گرتنه به رى ئه م سێ رێگایه :
1. خۆی راســته وخۆ شــیر به  مناڵه كه ى 
خۆپارێــزی  رێــكارى  بــه اڵم  بــدات، 
بگرێته بــه ر، له وانه : پۆشــینی ده مامك، 
ششتنى ده ســته كانى به  باشى به  ئاو و 
ســابون یان ماده ى كحــول له  40 چركه  
كه متر نه بێت، نه پژمینه  ســه ر روخساری 
مناڵ، هه روه ها پاككردنه وه  و شــۆردنى 
ســنگى له كاتێكــدا دایكه كــه  پژمیبێــت 

به سه ری دا.
2. دایكه كه  له  رێگه ى ئامێری تایبه ته وه  
شیر له  مه مكه كانى بگوشێت و له  شوشه  

و په رداخــى تایبه تى بــكات، ئه مه ش به  
گرتنه بــه رى ئــه م رێكارانــه : شــۆردنى 
ده سته كانى به  سابون یان ماده ى كحول 
بــۆ ماوه یه ك له  40 چركه  كه متر نه بێت، 
هه روه ها شۆردن و پاككردنه وه ى سنگی 
ئه گــه ر گومانــى به ركه وتنــى تنۆكــه ى 
پژمه ی هه بێت، شــۆردن و پاككردنه وه ى 
ئــه و ئامێــره ى مه مكــی دایكه كــه ى پێ 
ده گوشــرێت زۆر به  باشــی له گــه ڵ ئه و 
پــه رداخ یان شوشــه یه ى كه  شــیره كه ى 
تێــدا هه ڵده گیرێت، نه پژمینــى دایكه كه  

به سه ر شیره  گوشراوه كه .
واباشه  شیره كه  له الیه ن كه سێك كه  هیچ 
گومانێكى نه خۆشــیه كه ى نه بێت، بدرێت 
به  مناڵه كه . ئه گه ر له ماوه ى 4 كاتژمێردا 
شــیره كه  درایــه  مناڵه كــه ، ئاســاییه  له  
ژورێكــدا بهێڵرێته وه  كه  پله ى گه رمى له  
25 پلــه  زیاتر نه بێت، ئه گــه ر مانه وه كه  

شیردان به  ساوا له  كاتى كۆرۆنادا

چۆن ببم بە ژنێکی بەهێز؟
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نەوژین،
وه رگێڕانى: نازەنین گۆران

به هێزبون و سه ركه وتن به سه ر 
ئاسته نگیه كاندا، خه ونى هه مو ژنێكه ، 
به اڵم پرسیار ئه وه یه : چۆن ئه و كاره  

بكه ین؟

له میانــه ى ئــه م بابه تــه دا، هه ندێــك له  
بنه ماكانى ژنى به هێزتان بۆ ده خه ینه ڕو.

حەزی بەرەوپێشچون
جیاوازی ژنی بەهێز ئەوەیە کەهەمیشــە 
و  تــازە  بەشــێوەیەکی  دەیەوێــت 
ئەمــەش  دەربکەوێــت،  بەرەوپێشــچو 
بەهەوڵدانــی بەرەدەوامــی بــۆ هەندێک 
هەنگاوی تازە و بچوک تاگەیشــتنی بەو 
خاڵەی خۆی دەیەوێت، تەنانەت ئـــەگەر 
هەنگاوەکانــی خاویــش بــن، هەتاوەکو 
دەتوانێت لەرێگەیەوە بگات به  پێگه یه كى 
باش  بۆ ئەوەی بەرەوپێشــەوە بچێت و 

ژیانی بگۆڕێت.

هەڵسوکەوتی باش لەگەڵ خۆیدا
ژنان روبەڕوی چەندین بەربەست دەبنەوە 
لەالیــەن کۆمەڵــگاوە، بۆیــە پێویســتە 
بەجوانــی هەڵســوکەوت بکــەن لەگــەڵ 
خۆیانــدا، بۆ ئــەوەی بتوانــن رووبەڕوی 
ئــەو بەربەســتانە ببنەوە، کــە ئەمەش 
وایلێــدەکات زیاتر خۆی بناســێت، جگە 
لەوانە ئەو ژنــە وایلێدێت زیاتر متمانەی 
بــە رای خــۆی و بڕیارەکانــی هه بێــت، 
ئەمــەش لەگــەڵ کاتدا زیاتــر متمانەیان 

بەخۆیان ده بێت.

زیاتــر بو له و ماوه یه ، ئه وا ده توانرێت له   
ســاردكه ره وه  دا هه ڵبگیرێــت بۆ ماوه ى 
4 رۆژ، بــه اڵم واباشــه  لــه  مــاوه ى 48 
كاتژمێــردا به كاربهێنرێت، هه تا زوتریش 

به كاربهێنرێت باشتره .
ده كات  داواش  رێكخراوه كــه   هــه روه ك 
شــیره كه  بــه  پــه رداخ یان بــه  كه وچك 
یاخــود بــه  ســرنج »شــرینقه » بدرێته  
مناڵه كه  نه ك به  مه كه  شــیری الستیكی 
»مه مه شــیر«، چونكــه  مناڵه كــه  هــه م 
لــه  روى پاكوخاوێنى و ته ندروســتیه وه  
مه ترســی هه یــه ، هه میــش به وهۆیــه ى 
مناڵه كــه  ده می به  گرتنــى گۆی مه مكى 
دایكی راهاتوه ، به  گۆی دیكه  رانه هاتوه  

و ئاسان شیره كه ى بۆ قوتناچێت.
3. شــیرپێدانى له الیه ن ژنێكى دیكه وه ، 
بــاری  كــه  ئه مــه ش ده كه وێتــه  ســه ر 
كه لتوریــی و كۆمه اڵیه تــى خێزانــه كان، 
بۆ ئه م كاره ش ده بێــت هه مو رێكارێكى 
خۆپارێزی و پاكوخاوێنى ئه نجام بدرێت.
ئه گه ر هیچكام له م سێ رێگایه  به رده ست 
نه بــو و نه توانــرا ئه نجــام بدرێت، ئینجا 
دروســتكراو  شــیری  رێگه ده درێــت 
»صناعــی« واتــا شــیری وشــك و قوتو 
بــۆ مناڵه كه  به كاربهێنرێت، چونكه  وه ك 
هه مــو توێژینه وه كان ئاماژه یان بۆ داوه ، 
هه رگیز شــیری دروستكراو ناتوانێت ئه و 
ســوده ى شــیری سروشــتی هه بێــت كه  
زیاتــر لــه  3 ملیــۆن مــاده  و پێكهاته ى 

جیاواز له خۆ ده گرێت.
له كاتى پێدانى شــیری دروستكراویشدا، 
ده بێــت هه مو رێگاكانــى پاكوخاوێنى له  
ئاماده كردنــى شــیره كه دا بگیرێته بــه ر، 
هه وه ك پێشــنیازیش ده كرێت به  په رداخ 
یان كه وچك یاخود ســه رنج »شرینقه « 
بــه و  بــه  مناڵه كــه  بدرێــت،  شــیره كه  

دوهۆكاره ى له  سه ره وه  باسمان كرد.
 

ئاماده كردنــى: ته ندروســتى گه رمیــان/ 
خۆپاراستنى ته ندروستى

راستگۆیی
لەرێگــەی  دەبێــت  زیاتــر  هێــزی  ژن 
راســتگۆییەوە، چونکــە ژنــان راســتگۆ 
و روون دەردەکــەون لــە پەیوەنــدی و 
هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ کەســانی تر و 
ئازاری هەســتی هیچ کەس نادەن، جگە 
لەوانەش گرنگی بەهەســتی بەرامبەریش 
دەدەن و یارمەتــی کەســانی تر  دەدەن 
لەرێگەی پێدانی چارەسەر و رای خۆیان.

خوێندنەوە
خوێندنــەوە و وه رگرتنــى زانیــاری تازە 
بەبەردەوامــی، دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی 
کەســایەتی ژن، ئەمــەش لەبــەر ئەوەی 
ئەو ژنه  ئامادەباشی دەکات بۆ ئەو خاڵە 

بەهێزە ناوەکیانەی کە لەخۆیدا هەبون و 
پێشتر پشتگوێی خستبون.

ئەمــە لەکاتێکدا خوێندنەوە دەبێتە هۆی 
زیادکردنی هیوای ناوەکی و ناسینەوەی، 
ئەمــەش دەبێتــە هۆی بەرەوپێشــچونی 
کەســایەتی بەشــێوەیەکی ئەرێنــی و وا 

دەکات بەپێى کات زیاتر بەهێز بێت.

بەرەوپێشچونى متمانە بەخۆبون 
یەکێکی تر لەرێگاکانی زیادکردنی هێزی 
ناوەکــی ژن، لەرێگەی  بەرەوپێشــچونی 
متمانــە بەخۆبونــه ، ئەمــەش لەرێگەی 
بیرکردنەوەیەکــی ئەرێنــی لەســەر رای 
خەڵکــی و کارکــردن لەســەر  بنه مــاى 

گەشبینی.

بەهرە کەسییەکان 
یەکێکی تر لە رێگاکانی زیـادکردنی هێزی 
ژن بریتیە لە بەرەوپێشچون و نوێبونەوە 
لە کەسایەتی، ئەمە لەرێگەی نیشاندانی 
بەهــرە کەســییەکانی کەیارمەتی دەدات 
بــۆ پەیوەندیکــردن لەگــەڵ خەڵکیدا و 
لەکۆتاییــدا یارمەتــى دەدات بۆ گۆڕینی 
ژیانی عەمەلی و تایبەتی، لەنمونەی ئەو 
بەهرانەی کە پێویستە لە ژنان دا هەبێت 
بــۆ بنیاتنانی پەیوەندیەکی کۆمەاڵیەتی، 
یــان بەهرەی رازیکردنــی خەڵکی یاخود 

بەهرەی گوێگرتن.

سەرچاوە: سایتی )موضوع(



ناشرینیەکانى کۆمەڵگا دەخاتەڕو لەپێناو چارەسەرکردنیان دا 

براوه ى خه اڵتى شه هید ویدات له  دیدارێكى )نه وژین( دا

◘ نه وژین

خه اڵتى ئه مساڵی شه هیدی قه ڵه م 
ویدات حسێن بۆ ئازادى رۆژنامه وانى، 

به  دو رۆژنامه نوس درا، كه  یه كێك 
له وان ژنه  رۆژنامه نوسێكی گه رمیانیه .

هه وراز ئه حمه د، ئه و ژنه  رۆژنامه نوســه  
بو كه  یه كێك له  دو خه اڵته كه ى شه هیدی 
به ركــه وت،  حســێنى  ویــدات  قه ڵــه م 
بــۆ رۆژنامه نــوس  خه اڵتــى دوه میــش 
)قاره مان شوكری( بو كه  به هۆی كارى 
رۆژنامه وانیه وه  چه ند مانگێكه  له  دهۆك 

راگیراوه  و له  زیندان دایه .
ده ستنیشــانكردنى ئه و دو رۆژنامه نوسه  
وه ك رێكخه رانــى خه اڵته كــه  ئاماژه یان 
پێداوه ، له به ر ئه و هه وڵ و كۆششه  بوه  
كه  له  ژیانى پیشــه یی خۆیاندا له  بوارى 
رۆژنامه وانــى و ئازادیــی رۆژنامه وانیــی 
پێیهه ســتاون، جگه  له  روبه ڕوبونه وه یان 
پێشــێلكارییكردن  و  ئاســته نگ  و 

به رامبه ریان له  الیه ن ده سه اڵته وه .
لــه  دیدارێكــى )نه وژیــن( دا، هــه وراز 
ئه حمه د، تیشــك ده خاته  سه ر به شێك 
لــه  ئه زمونى كاركردنى خۆی و تێڕوانین 
و بۆچونــى بــۆ پیشــه ى رۆژنامه وانــى 

له گه ڵ خوێنه راندا به ش ده كات.
ئه و ژنه  ته مه ن 32 ســاڵیه ، له  شــاری 
كــه الر له دایكبــوه ، هــه ر لــه  كه الریش 
ده ســتى بــه  كارى رۆژنامه وانى كردوه ، 
پاشــان روی له  ســلێمانى كردوه  و له و 
شــاره  درێــژه ى به كاركــردن داوه . لــه  
بــواری رۆژنامه وانــى بینراو و بیســتراو 
دا كاری  ئیلیكترۆنیــش  و  و خوێنــراو 
كــردوه ، ئێســتاش لــه  ده زگاى )تۆڕی 

هه واڵی سلێمانى SNN( رۆژنامه وانە.

)هــه وراز(  بــۆ  كاره كان  ده ســتپێكى 
قــورس بوه ، چونكــه  وه كخۆی ئاماژه ى 
بــۆ ده كات »زۆر كــه س ئه وه یــان پــێ 
قبوڵ نه بو ژنێك له  شاشــه  ده ربكه وێت 
و بچێته  به ره كانى شــه ڕ و شانبه شــانى 
پیاو كار بكات، وایان هه ست ده كرد ژن 

ناتوانێت ئه و كاره  بكات«.
به اڵم ئــه م توانیویه تى بــه  به رده وامیی 
و پێداگیرییــه وه ، هه مــو ئــه و خــراپ 
بیركردنه وانه  وه الوه  بنێت و بیسه لمێنێت 
كه  ژنانیش ده توانن، له مه شــدا خێزان و 
به تایبه ت هاوسه ره كه ى پشتیوانى بون.
ئاســته نگیه كانى به رده م كاركردنى ئه م 
ژنه  رۆژنامه نوســه  ته نها له ده ســتپێكى 
كاركردنى دا كــورت نه بوه ته وه ، به ڵكو 
به ربه ســته كان به شــێوازى تــر دوبــاره  
بــوه   لێدانــى  دواترینیــان  بونه تــه وه ، 
له الیه ن مه فره زه یه كى ئاسایش له  كاتى 
روماڵــی خۆپیشــاندانێك له  ســلێمانى 
و پاشــان رێگریكــردن لێی بــۆ روماڵی 
نوێژى هه ینی له  مزگه وتێكى سلێمانى.

بــه اڵم وه كخــۆی ئامــاژه ى بــۆ ده كات، 
بیوه ســتێنن  رێگریــه كان  نه یهێشــتوه  
ئــه وه   هه وڵــى  ئێســتاش  »تاوه كــو 
ده ده ن رێگریــم لێبكــه ن و به ربه ســتم 
بۆ دروســتده كه ن به  قســه ى نه شیاو و 
توانج، یان به  هه وڵدان بۆ له كه داركردنى 
كه سایه تیم، به اڵم من به  كارى جیاواز و 

جوان وه اڵمیان ده ده مه وه «.
ئــه م ئاســته نگیه ى )هــه وراز( باســی 
لێــوه ده كات، یه كێكه  لــه  دیارترین ئه و 
كێشــانه ى كه  زۆرینه ى ژنــان روبه ڕوى 
ده بنــه وه  كاتێك ده یانه وێت كار بكه ن و 
له  بوارێكدا توانا و وزه یان به گه ڕ بخه ن.
ئــه و  ســه رباری  پێیوایــه   هــه وراز، 
بــه   ژنــان  بــه اڵم  ئاســته نگیانه ش، 

ده ره نجامى كاره كانیان توانیویانه  ئه وه  
بســه لمێنن كــه  ئه وان توانایــان هیچ له  
پیــاوان كه متر نیه ، ده ڵێت: ئه و كاره ى 
پیاوێــك ده یــكات به هه مــان شــێوه ش 
ژنیــش ده توانێت ئه نجامــى بدات، بۆیه  
خاوه نــى  و  ده كات  كار  ژن  كاتێــك 
ئابورى ســه ربه خۆى خۆیه تى، ئه و كات 
ره نگه  زۆربه ى كێشــه كانى نێو خێزان و 

دواتریش كۆمه ڵگا چاره سه ر ببێت.
ره نگــه  رۆژنامه وانــى بــه الی هه ندێــك 
كه ســه وه  پیشه  و كار بێت، به اڵم به الی 

)هــه وراز(ه وه ، په یام و باوه ڕیشــه . 
ئه و ئامــاژه  بــه وه ده كات له رێگه ى 
كاركردنیه وه  ده یه وێت دیوه  جوان 
و ناشــرینه كانى ژیانــى كۆمه ڵگا 

پیشان بدات.
ده مه وێــت  ده ڵێــت:  له وبــاره وه  

دیــوه   كاره كه مــه وه   رێــگا ی  لــه  
نیشــان  كۆمه ڵگــه   ناشــیرینه كانی 
بــده م له  پێنــاو چاره ســه ركردنیان و 
دواجاریــش خزمه تكردنی مرۆڤایه تی، 
هه روه هــا له الیه كــى تریشــه وه  و لــه  
نێــو ئه و هه مــو جه نجاڵیــه ى ژیاندا، 
بــه  ئه ركى خۆمى ده زانــم جوانیه كان 

بدۆزمه وه  و پیشانیان بده م.
یه كێــك لــه و جوانیانــه ى كه  لەســەر 
ئاســتى پیشــەیی و کەســیش مایه ى 
هاتنه پێشه وه ى  )هه وراز(ه ،  دڵخۆشــی 

ژنانه  له  كایه  جیاوازه كان دا.
له وبــاره وه  و به  تۆنێك له  شــانازییه وه  
ئاســته نگیه كان  ده ڵێــت: »ســه ره ڕاى 
دڵخۆشــم لــه  ئێســتا ده بینم ژنــان له  
بــوارى جیاجیا كار ده كه ن، پێویســته  
ئه و ژنانه  متمانه یــان به  خۆیان هه بێت 
و ئه و كاره ى ده یكه ن هه وڵى زیاترى بۆ 

بده ن و بره وى پێ بده ن«.


