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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

بەرپرسی مەڵبەندی گه رمیانى یەکگرتوى ئیسالمی كوردستان: 

رێژهىژنانلهمەڵبەندەکەمان35%ـه

ژنانى په ستار له  سه نگه رى روبه ڕوبونه وه ى 
كۆرۆنا دا                        ««3

لۆنا دڵشــاد، 15 ســاڵ لەگەڵ نوسین و 
وەرگێڕان                        ««7

ئه ختــه ر بــه  دواى كچــه  خزمه كــه ی دا 
ده گه ڕێت!                      ««9

◘ نه وژین

به رپرسی مه ڵبه ندى گه رمیانى 
یه كگرتوى ئیسالمی كوردستان 

رایده گه یه نێت: به پێی په یڕه وى 
ناوخۆی حزب نابێت رێژه ى ژنان له  
ئۆرگانه كان 30% كه متر بێت، به اڵم 

له گه رمیان 35%ـه .

بورهان موزەفەر، بەرپرســی مەڵبەندی 
چواری یەکگرتوى ئیســالمی كوردستان 
دیدارێكــى  میانــه ى  لــه   له گه رمیــان، 
)نه وژیــن( دا، بــاس لــه  پێگــەی ژن 

دەکات لەو حزبەدا به گشــتى و گەرمیان 
به تایبه تى، پێیشــیوایه  به بێ به شداریی 
ژن هیچ كایه یه ك به ره وپێشه وه ناچێت.

ئامــاژه ى به وه دا: لــە پەیڕەوی ناوخۆی 

له كــه الره وه  شــیرینی 
واڵتانى دیكه  دروســت 

ده كات
5»»  

یەکگرتوی ئیســالمی دەبێت بەشــداری 
ژنــان لــە ئۆرگانەکانــدا رێــژەی %30 
کەمتــر نەبێــت، هاوکات لــە مەڵبەند و 

لقەکانیشدا بەهه مان شێوەیە.
ئه وه شیخســته ڕو كــه  ئــه م رێژه یــه  له  
ئۆرگانه كانــى گه رمیانیان دا زیاتره  »لە 
مەڵبەنــدی یەکگرتو له  گەرمیان رێژەکە 
ســەری 35% کەئەمــەش بە ئاســتێکی 

باش دادەنرێت«.
یه كگرتوی ئیسالمی كوردستان له ساڵی 
1994 دامــه زراوه، هەر لەوساڵەشــدا لە 
گەرمیــان مەڵبەندی کــرده وە و ژنان له  
رێكخستنه كانیان بەشداربون، بەرپرسی 
مەڵبەندی چوار جەختدەکاتەوە ئێســتا 

بەشداریی ژنان زۆر کاراترە.
له باره ى ئه و رۆڵ و ده ســتكه وته ى ژنان 
له  ریزه كانى ئه و حزبه دا و به تایبه تى له  
سنوره كه دا به ده ستیانهێناوه ، بەرپرسی 
مەڵبەنــدی چــواری یەکگرتــو، وتــى: 
کۆمەڵێک کار و دەستکەوتی ژنان لەناو 
یەکگرتو بۆ ئێمە جێگەی فەخرن، وەک: 

پەروەدەکردن، راهێنەرایەتیکردن.
ئــەوەى  هەیەلەبــارەى  تێبینیــەک 
   به شداریی ژنان له  كایه ى حزبی دا زۆرتر 
رواڵه تین وەک لەوەى بەشــداریی فیعلی 
بــن، )بورهــان موزه فــه ر( لــە وەاڵمى 
ئــەم تێبینیەدا وتــى: الی ئێمە دانانی 
لێپرســراوی ئۆرگانــەکان و بەشــەکان 
لەســەر بنەمــای جێنــدەرە بــۆ ئەوەی 
بەرپرســیاریەتیەکان لە الیەن پیاوانەوە 

قۆرغ نەکرێت.
ئــه و دیــداره ى به رپرســی مه ڵبه نــدى 
چواری یه كگرتوى ئیســالمی كوردستان 
لــه  گه رمیــان، لــه  الپــه ڕه  )4(ى ئه م 

ژماره یه ى )نه وژین( ده خوێننه وه .

◘ نه وژین

تەرمی ئەو ژنەی بە کوژراوی لە سەر 
رێگای کەالر - سلێمانی دۆزرایەوە، 
تاوه کو ئیستا لە پزیشکی دادوەری 

ماوەتەوە، بە وتەی بەڕێوەبەری 
ئاسایشی دەربەندیخانیش: هۆکاری 

کوشتنەکەی دیار نیە و چەند 
کەسێکیش وەک کەسوکاری ئەو ژنە 

خۆیان ناساندوە.

رێكه وتى )2020/7/26( لە سەر رێگای 
کەالر - سلێمانی و نزیک بە ناحیەی شێخ 
تەویل، تەرمی ژنێک دۆزرایەوە، بەهۆی 
نەناســراوەتەوە،  ناســنامەوە  نەبونــی 
بە گوێــرەی لێکۆڵینەوەکانی پزیشــکی 
دادوەریــش تەمەنی لەنێــوان 25 بۆ 30 

ساڵی دایە.

عوسمان محەمەد، بەڕێوبەری ئاسایشی 
بــۆ  لێدوانێکیــدا  لــە  دەربەندیخــان، 
)نەوژیــن( جەختــی لەوەکــردەوە: بــە 
پێــی زانیاریەکانیــان ئەو ژنــە خەڵکی 
دەربەندیخان نیە، بەاڵم دوای کوشــتنی 
نزیــک  شــوێنەى  لــەو  تەرمەکــەی 

دەربەندیخان فڕێدراوە.
بەڕێوبــەری ئاسایشــی دەربەندیخــان، 
ئاماژەى بەوەشکرد: بەپێی لێکۆڵینەوە 
سەرەتاییەکان گومان دەکرێت ژنەکە بە 
چــەک کوژرابێت، بەاڵم تاوەکو ئێســتا 
لــە قۆناغی لێکۆڵینــەوەدان و رون نیە 

بکەرانی کێن و روداوەکە چۆن بوە.
ئەم دۆســیەیە بۆ لێکۆڵینەوە دراوە بە 
ئاسایشــی قەزای دەربەندیخان کە سەر 

بە ئاسایشی گەرمیانە.
ناســنامه ی  ئاشــکرابونی  بــارەی  لــە 
کوژراوەکــەوه ، بەڕێوبــەری ئاسایشــی 

ژنهكوژراوهكهىنێوانکەالر-دهربهندیخانناسنامەىنەناسراوەتەوە

دەربەندیخان هێمای بەوەکرد: »بەهۆی 
ئــەوەی هیچ ناســنامەیەکی پــێ نییە، 

نەتوانراوە ناســنامەی ئــەو ژنە بزانرێت 
و بناســرێتەوە وبزانرێــت کێیــە، بەاڵم 

چەند کەســێک وەک کەسوکاری خۆیان 
ناساندوە«.



تایبەت

◘ نه وژین، رێناس ساڵح

 « پەیوەندیەکەم لە سەرۆک 
تیمەکەمەوە بۆ هات، پێی وتم: 

حاڵەتێک هاتۆتەپێش تەنها تۆش 
 دەتوانین ئەم کارە بکەیت، ناونیشانی 

ماڵێکی پێمدا، لەگەڵ هاوکارەکانم 
تیمێکمان دروستکردو  بەرەو ماڵەکە 

کەوتینە رێ، کە چومە ژورەوە 
پیاوێکی به ته مه ن لە سەرجێگەیەک 

پاڵکەوتبو،  ئامێری ئۆکسجین بەسەر 
دەم و لوتیەوە دانرابو، ده ستبه جێ 

ئه وه ى پێویست بو بۆ  هاوكارییكردنى 
ئه نجاممان دا  «.

خانمــە  رۆژانــەی  چیرۆکــی  ئەمــە 
تیمێکی  تەندروستکارەکانی خۆبەخشی 

تەندروستیە لە گەرمیان،  ئەوان لە رۆژە 
ڤایرۆســی  باڵوبونــەوەی  ســەختەکانی 
کۆرۆنا، دەبنە فریادڕەســى هاواڵتیان و 
رێــگای نێوان  قــەزا و ناحیەکان دەبڕن 
و دەگەنــە گــەڕەک و کۆاڵنــەکان و لە 
دەرگای ژورە داخراوەکانــی توشــبوانی 
به بــه ردا  هیوایــان  و  کۆرۆنــا  دەدەن 
دێننه وه  و پێیان دەڵێن: ئێوە بەهێزترن 

لە کۆرۆنا .  
دوای ئەوەی کۆرۆنا بە شــێوەیەکی چڕ 
لــە گەرمیــان باڵوبویــەوە، ئامارەکانی 
وەک  لــە  هەڵکشــاندابو،  توشــبون 
راگــری پەیمانــگای تەکنیكــی ئاماژەی 
پێدا، هەســتیان بە بۆشــایی کردوە لە 
 خزمەتگوزاریــە تەندروســتیەکان، دوای 
ئەوەی لەگەڵ لێپرسراوی بەشی تاقیگەی 
کۆرۆنا لە  گەرمیان شەنوکەوی بیرۆکەی 

تیمی گه ڕۆك «تیم مۆبایل«یان کردوە، 
بڕیاریان داوە هەستن بەم  کارە . 

د.چیــا محەمــەد، راگــرى پەیمانــگای 
تەکنیکی کەالر، باسی لەوەکرد تیمەکە 
لــە 15 شــارەزای  بــوارە جیاجیاکانــی 
تەندروســتی پێکهاتــون کــە خــۆی لە 
مامۆستا و خوێندکارانی دەرچوی بەشە 
 پزیشــکیەکانی پەیمانگەکە دەبینێتەوە 

کە حەوتیان لە رەگەزی مێن . 
پەخشــان لەتیف، پەرســتاری زانکۆ و 
مامۆستا لە پەیمانگای تەکنیکی کەالر، 
باســی لــە چۆنیەتــی  پەیوەندیکردنــی 
بــە تیمەکــەوە بــۆ )نەوژیــن( کــرد و 
وتــی: «پــاش تاوتوێكردنــى بیرۆكه ى 
 به شــدارییكردنم لــه م پرۆژه یــه  له گــه ڵ 
ماڵه وه مان، پشتیوانیه كى زۆریان كردم، 
تەنانــەت ئەو  رۆژانەشــی کە پشــومان 

ده بێــت، باوکــم پێــم دەڵێــت بریــا تۆ 
بڕۆیەوە ســەرکارەکە بــۆ ئەوەی لەگەڵ 

 نەخۆشەکان بیت  «.
ژنان و کچانی بەشداری بوی ئەم گروپە 
خۆبەخشــە، دەیانه وێت ئــەو پەیامەش 
بگەیەنــن بە  کۆمەڵگە کــە رەگەزی مێ 
دەبێــت هاوشــانی رەگــەزی بەرامبەری 
کاربــکات و لــە چاالکیــە مەیدانــی  و 
گرنگەکانی پەیوەست بە کۆمەڵگا رۆڵی 

هەبێت . 
رەیان ئومێد، پەرســتارێکی تیمەکەیە، 
ئەو لە ناحیــەی رزگاریەوە بەیانیان بە 
هاوەڵی  هاوســەرەکەی کە هاوپیشــەی 
دێنــە  خیزانێــک  وەک  خۆیەتــی، 

سەرکارەکەیان . 
باس لــەوەدەکات: «دەبێت خێزانەکان 
ئیتر ئەو بیرکردنەوە وازلێبهێنن کە ژنان 
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كۆرۆنا كێشه ى ده رونى و كۆمه اڵیه تى زیاتر كردوه  

ژنێك:   كۆرۆنامان لێبوە بە ئه ژدیها
◘ نه وژین، له یال ئه حمه د

هه مو خه م و داڵغه یه كى )ئایشه (، بوه  
به وه ى چۆن دایكی له م په تایه ى كه  
روى له  جیهان  كردوه ، توش نه بێت 
و ده ربازی ببێت. ئه و كه  خۆی و 

خوشكێكى و دایكی پێكه وه   ده ژین، 
ده ترسێت ئه م په تایه  دایكی لێبسێنێت 
كه  به  «سایه ى سه رى« خێزانه كه یانى 

 ده زانێت. 

ئه م دۆخه ى )ئایشــه (ى تێكه وتوه ، به  
شــێوه  و باری جیــاواز، له الی ژنانى تر 
دوباره   بوه ته وه ، هه مویشی هۆكاره كه ى 
په تــاى كۆرۆنایه ، كه  زیاد له  كێشــه  و 
گــرێ و  ئاژاوه یه كى لــه  ده رونى تاك و 

نێو ماڵه كان دا دروست كردوه . 
ئــه م  واباڵوبوه تــه وه   كــه   به وپێیــه ى 
ڤایرۆســه  بكوژى مرۆڤه  به ته مه نه كانه ، 
بۆیه  زیــاد له هه ر  كه ســێك، ئه م توێژه  

روبه ڕوى فۆبیا و ترس بونه ته وه . 
ئایشه  محه مه د، 43 ساڵ، ژنى ماڵه وه یه . 
به  خه مگینیه وه  باسی له وه كرد ئه وان دو 
 خوشكى ته مه ن گه وره ن له گه ڵ دایكیان 
ده ژیــن، كــه  دایكیــان چه ند ســاڵێكه  

جه ڵته  لێیداوه  و  له سه ر جێگه یه . 
وتى: «ده ڵێن ڤایرۆسه كه  بۆ به سااڵچو 
خراپــه ، زۆر ده ترســم بیگرێــت، ئــه و 
هه رچه نــده   زمانــى قســه كردن و پێــی 
رێكردنى نیه ، به اڵم سێبه رى سه رى من 

و خوشكه كه مه «. 
هاتنى ئه م په تایه ، هیچ شــتێكى وه كو 
خۆی نه هێشــته وه ، به تایبه تى له  بوارى 

كار دا،  به شێوه یه ك كه  ژماره یه كى زۆر 
لــه  كرێكاران بێــكار بــون و زۆرێك له  
خێزانه كان بێ  بژێویی كه وتن، به تایبه تى 

ئه و خێزانانه ى داهاتیان سنورداره . 
شــه یما، 35 ســاڵ، بــاس لــه وه ده كات 
به هــۆی كۆرۆنــاوه ، هاوســه ره كه ى كه  
كرێكاریــی  ده كات، لــه م پێنــج مانگه ى 
رابــردودا زۆر كــه م كاریكردوه ، ئه مه ش 
وایكــردوه  بــه رده وام  كێشــه ى داراییان 

هه بێت. 
وتى: ئێســتا چه نــد رۆژ جارێك كارێك 
ده كات و له  ترســی توشــبونى ناوێریت 
و  بــكات  كار  و  بڕواتــه   ده ره وه   زۆر 
به ركه وتــه ى له گــه ڵ خه ڵــك هه بێــت، 
ئه مــه ش وایكردوه  وه زعی  داراییمان زۆر 
خــراپ بێــت به تایبه تى كــه  3 مناڵمان 

هه یه . 
ئــه و باس لــه وه ده كات كــه  به هۆی ئه م 
ره وشه وه ، زۆرجار له گه ڵ هاوسه ره كه ى 
دا بــه   شــه ڕ دێن و كێشــه یان له نێواندا 

روده دات. 
ئــه م كێشــه  داراییــه  بــۆ زۆرێــك لــه  
خێزانه كان شۆڕ بوه ته وه ، له نێویشی دا 
ئه و خێزانانه ى  كه  پشتیان به  كشتوكاڵ 

به ستوه . 
گه الوێــژ مه حمــود، 42 ســاڵ، باســی 
كه ســین   5 خێزانێكــى  له وه ده كــرد 
و  له ســه ر  كشــتوكاڵ  بژێوییــان  و 
ئاژه ڵدارییــه ، به اڵم به هۆی ئه م دۆخه وه  
ئه وه نــده   ئه مســاڵ  به رهه مه كانیــان 

 قیمه تى نه كردوه . 
له پــاڵ ئه م لێكه وتــه  داراییه دا، هاوكات 
تــرس لــه  توشــبون بــه  ڤایرۆســه كه ، 

ئه وه نــده ى تر  نیگه رانى كردون و ژیانى 
تێكداون. 

وتــى: «به ڕاســتى بــارى ده رونیم زۆر 
خراپــه  و شــڵه ژاوم، ژیانــم لێتێكچوه ، 
ئه وه نده  له سه ر  كۆرۆنا ده بیستین لێمان 

بوه  به ئه ژدیها«. 
لێكه وتــه  و ده رهاویشــته كانى كۆرۆنــا، 
به تایبه تى له ســه ر ئــه و ژنانه  زیاتر بوه  

كه  دایكن و  خێزان به ڕێوه ده به ن. 
نیگار ئیســماعیل، 39 ســاڵ، توشبوى 
كۆرۆنایــه  و خاوه نــى 5 مناڵــه ، بــاس 
لــه وه ده كات لــه و  كاتــه وه ى توشــبوه ، 
ئارامیی خێزانه كه ى تێكچوه  «مێرده كه م 
بــه  ده مامك و ده ستكێشــه وه   له به رده م 

ده رگاكه  نان و چاره سه رم بۆ ده هێنێت، 
كچم نیــه  جێگه م بگرێتــه وه ، بۆیه  زۆر 
 په رێشــانى خێزانه كه مم، نه خۆشیه كه ى 

خۆیشم له الوه  بوه ستێ«. 
ئه گه رچــی خێزانــه كان به  قورســیی و 
كێشــه  و گرفته وه  رۆژه كانى سه رده مى 
كۆرۆنا  ده گوزه رێنن، شاره زایه ك ئاماژه  
بۆ ئه وه  ده كات كه  پێویســته  به هێز بن 
و چ نه خۆشــیه كه   و چ لێكه وتــه  و چ 

فۆبیاكانیشی، نه یانبه زێنن. 
رۆشــنا فه قــێ ســلێمان، رێنماییكارى 
ده رونى، بۆ )نه وژین( وتى: سه رهه ڵدانى 
ڤایرۆســی  كۆرۆنا به م له ناكاویه  و به بێ 
زانیــارى پزیشــكى و ده رونــى ئه وتــۆ، 

خه ڵكى تۆقاند و دڵه ڕاوكێی دروستكرد، 
سه رباری بونه  هۆكارى خراپبونى دۆخی 

دارایی و په یوه ندی  خێزانی. 
باسی له وه شكرد به شێك له  كه ناڵه كانى 
راگه یاندن و سۆســیال میدیا و هه روه ها 
شــه ڕی  سیاســی، رۆڵی هه بوه  له  زیاتر 
باڵوبونه وه ى تــرس و فۆبیا و تێكچونى 

متمانه  و باوه ڕى  هاواڵتیان. 
ســه رباری ئــه وه ش پێیوایــه  كه  ده بێت 
خێزانــه كان چاویان لــه  تێپه ڕاندنى ئه م 
دۆخــه  بێت،  ئه ویــش بــه  ئارامگرتن و 
په یڕه وكردنــى  له گــه ڵ  هێوربونــه وه ، 
ته واوه تى رێنمایی و رێكاره   ته نروســتیه  

خۆپارێزیه كان. 

و کچــان نابێت  کاربکەن یان بەشــداری 
ئەم جــۆرە چاالکیانە بــن، چونکە ئەم 
تیمە ســەلماندی کە پێکەوە بە هێزتر  و 
جوانتر دەتوانین روبەڕوی ســەختیەکان 

ببینەوە «.
پشــکنینەکان  ئــەوەی  دوای  رۆژانــە 
ئەنجامەکانــی  کۆرۆنــا  تاقیگــەی  لــە 
دەردەچن، لیستی زانیاری  ئەو کەسانەی 
کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن دەنێردرێت بۆ 
تیمەکــەی پەیمانــگای تەکنیکی کەالر، 
توشــبوانەوە  بــە  پەیوەنــدی   لێــرەوە 
دەکرێت و رێنمای پێویستیان پێدەدرێت 
و پرســیاریان لە بارەی  ئه و نیشانانه ى 
نەخۆشــیەکەوه  لێ دەکرێــت كه  لێیان 

دەرکەوتوە . 
سیامەند ســلێمان، ســەرۆکی تیمەکە، 
نەخۆشــەکە  ئەگــەر  لەوەکــرد  باســی 
داوابــکات ســەردانی بکەیــن  یــان ئەو 
نیشــانانەی کە باســیکردوە پێویســتی 
بەوە بوە ببينرێت تیمێک بۆ سەردانیان 

دەنێرین . 
بااڵنســی  تیمەکانیــش  بــۆ  دەڵێــت: 
جێندەریمان پاراســتوە، هیچ تیمێک بە 

بێ بونی هەردو رەگەز  دەرناچن.    
لــە گەرمیــان پێشــوازیەکی بەرچاو لە 
کاری ئــەم تیمە کرا کە بەخۆبەخشــی 
و بــۆ پارێــزگاری و  پێدانــی رێنمــای 
و هــاوکاری نەخۆشــەکان كارده كــه ن، 
ئه مــه ش هێنــده ى تــر هانــى داون بۆ 

به رده وام  بون . 
رەیــان ئومێد، چیرۆكى ژنێكى توشــبو 
هیــچ  بــو  رۆژ   3 كــه   ده گێڕێیتــه وه  
نانــى نه خواردبــو، بــه اڵم  دواى ئه وه ى 
ســه ردانیان كردوه  و رێنماییان پێداون، 
دواتر خێزانه كه  په یوه ندیان پێوه كردون 
و  وتویانــه  خۆشــبه ختانه  دەســتی بــە 

خواردن كردوه ته وه   . 
رەیان، بە دڵخۆشــیەوە وتــی: ئەوکاتە 
بەو قسەیە ئەوەندە تاسابوم، لە خۆشیا 
نەمزانــی  ماندوبونەکەی ئــەو رۆژەم بۆ 

کوێ رۆشت ! 



تایبەت

◘ نهوژین،زریانمحهمهد

«زۆرسەختبوبۆمکەتوشیکۆرۆنا
بوم،لەبەرئەوەیدومناڵیبچوکم
هەبو،لهپاڵخهمىنهخۆشیهكهم،

خهمیئهوانیشمههبو«.ئەمەوتەی
)ئاوات(ەکەتوشبویهكىكۆرۆنایه

لهكهالر.

وهزارهتــى ئامارهكانــى بهپێــی
تهندروســتى،ژمارهىتوشبوانىكۆرۆنا
لهگهرمیــانتا)25ىتهموز(،ســهروى
)2100(كهسبــوه،ئهگهرچیژمارهى
ژنــانلهمژمارەیەبــهوردیینازانرێت،
بهاڵمبهنزیككراوهیینیوهىتوشــبوان

دهبێت.
لهوهدهكــهن، بــاس توشــبو ژنانــى
توشــبونیانبۆكۆرۆناچاوهڕواننهكراو

بوه.
ئــاواتئەحمەد،2٩ســاڵ،دانیشــتوی
شــاریکەالرە،ســەبارەتبەچۆنیەتی
توشــبونیبــەڤایرۆســیکۆرۆنــابــۆ
)نەوژین(باسلەوەدەکات:»سەرەڕای
خــۆمدەپاراســت، زۆر کــە ئــەوەی
بەاڵمهەرتوشــیکۆرۆنابــوم،لەگەڵ
دەرکەوتنییەکەمنیشــانەراســتەوخۆ
پەیوەندیــمبەپزیشــكهوهکرد،چونکە

زۆردەترسام«.
وتیشــی:زۆرســەختبوبۆمن،لەبەر
ئەوەیدومناڵمهەیەبچوکنوترســام

ئەوانیشتوشببن.
بهشــێكلهژنانبــاسلهوهدهكهنكه
بههۆیتوشبونیانبهكۆرۆنا،لهكاروبار

وژیانىئاساییاندابڕاون.
بانــەمحەمــەد،٣0ســاڵ،دانیشــتوی

◘ نهوژین،ئامینهمحهمهد

ئهگهرچیكارهكهىمهترسیو
سهركێشیتێدایهوخۆیشیكار
ودهوامىترىههیه،بهاڵم)چیا(
خۆبهخشانهلهوناوهندهدادهوام
دهكات،كهبهسهنگهرىیهكهمى
روبهڕوبونهوهىكۆرۆنالهگهرمیان

ههژماردهكرێت.

ئهوســهنگهرهىكــهناومانهێنا،هیچی
دیكــهنیهجگهلهنهخۆشــخانهىقهاڵ،
ئــهونهخۆشــخانهیهىكهنهخۆشــانى

كۆرۆناىتێداجێگیركراوه.
ژمارهیــهك نهخۆشــخانهیهدا، لــهو
دهوام رۆژانــه كارمهنــد و فهرمانبــهر
دهكــهنوبــههانــاىنهخۆشــهكانهوه
دهچن،لهناوئهواندابهشــێكىبهرچاو

لــهكچــانهــهن،بهتایبهتــىكچانــى
پهرستار.

ئهوانباسلهوهدهكهن،سهرباریههمو
مهترســیهك،دڵخۆشــنبهكاركردنلهو
ناوهنده،چونكهبههاناىكهســانێكهوه
دهچنكهرهنگهئهواندواهانایانبن.
چیــامحهمــهد،یەکێکــەلــەکارمەندە
خۆبەخشەکانینەخۆشخانەیقەاڵ،وتى:
جگەلەوەیلەنەخۆشخانەیەکیئەهلی
دەوامدەکــەم،بەاڵمخۆشەویســتیمبۆ
کارەکەموگیانیهــاوکاری،وایلێکردم
لێرەخۆبەخشانەهاوکارینەخۆشەکان

بکەم.
ئهوپهرســتارهكهقسهىبۆ)نهوژین(
دهكــرد،نهیتوانىههســتىشــانازییو
خۆشــحاڵییخۆیبشــارێتهوهلهبارهى
ئهوكارهیــهوهكهدهیكات،وتى:»زۆر
ئاســودهمکاتێکیارمەتینەخۆشەکان

دەدەموئازاریانکەمدەکەمەوە«.
نهخۆشخانهىقهاڵكهتایبهتكراوهبه
كۆرۆنا،لهالیهنژمارهیهكخێرخوازهوه
دروســتكــراوه،بهوپێیــهىتائێســتا
گشــتى نهخۆشــخانهى لــه بهشــێكه
كهالروبــهفهرمیینهخۆشــخانهیهكى
سهربهخۆنیه،بۆیهلهمدومانگهىكه
كراوهتهوه،بهوهجبهىجیاوازكارمهند
وستافیخۆبهخشوگرێبهستكاریان

تێداكردوه.
ئاوازناسیح،کارمەندێکیگرێبەستەلە
نەخۆشــخانەیقەاڵ،ئاماژهبهوهدهكات
ئهركیانلهنهخۆشــخانهكهداقورســه،
بهوپێیهىشهڕىژیانومهرگدهكهن،
هــهروهككهمیــییــاننهبونــىئامێر
ئــهوان ئهركــی چارهســهرهكانیش، و

قورستردهكات.
«ئەگەرچیههندێكجارکێشــەیکەمی

کارمەندوئامێریهەناسەدانوهەندێک
جۆریدەرمانمانهەیە،بەاڵمئەوەیلە
دەســتمانبێتولەبەردەستدابێتبۆ
نەخۆشــەکاندەیکەیــن«.)ئاواز(واى

وت.
كاركــردنلــهنهخۆشــخانهىتایبــهت
بــهكۆرۆنالــهكاتێكداههمــوخهڵكى
خهمیســهرهكیانبوهبهخۆپاراســتن
و قــورس كارێكــى نهخۆشــیه، لــهو
پــڕمهترســیه.بــۆدوربــونلــههــهر
مهترســیهكیش،پهرســتارهكانناچارن
جلوبهرگــىتایبهتــىبپۆشــن،كهئهو
جلوبهرگانــهبــۆئــهمكهشــهگهرمهى

هاوینیگهرمیان،پڕوكێنهره.
باخانناسح،كارمهندلهنهخۆشخانهى
قهاڵ،بۆ)نهوژین(وتى:ئەوجالنەیکە
بۆخۆپارێزیلەڤایرۆسیکۆرۆنالەبەری
دەکەیــنزۆرگەرمەوتــەواوهیالکمان
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شــاریکــەالرە،لــەبــارەیچۆنیەتی
توشــبونیبــەکۆرۆنــابــۆ)نەوژین(
دەڵێت:»کەهەستمکردتوشیکۆرۆنا
بوملــەماڵەوەمامــەوە،ئەگەرچیبە
12رۆژچاکبومەوە،بهاڵموا2٩رۆژه
نهچوهمهتــهوهدوكانهكــهمبــۆئەوەی

کەسىترتوشنەكهم«.
بەشــێکلــەژنانبەبــێئــەوەیهیچ
پشکنینێکیتایبەتبەڤایرۆسیکۆرۆنا
بکــەنخۆیانلــەماڵەکانیانکەرەنتین

کردوە.
تەمینمەحمود،٦٣ســاڵ،دانیشــتوی

شــاریکــەالرەوبــۆ)نەوژیــن(وتی:
»هیچپشــكنینێكمنەکردوەبۆئەوەی
کەبزانمتوشیکۆرۆنابومیاننا،بەاڵم
بەردەوامگوێملەپزیشــکاندەگرتکە
نیشــانەکانیچیبون،بۆیەکەهەســتم
کــردئەونیشــانانەشلەمــنداهەیە،
زانیمکــەتوشبوموخــۆمکەرەنتین
کردلەماڵــەوەبۆماوە25رۆژتێکەڵ

بەکەسنەبوم«.
بــۆ چــارەکان رێگــە لــە یەکێــک
روبەڕوبونەوەیڤایرۆسیکۆرۆنابەپێی
وتەیپزیشکانپشــودانە،لەوبارەیەوە

)بانــە(دەڵێــت:»زۆربــەیکاتەکانــم
بەپشــوبەســەردەبردولــەناوجێگە
دەمامەوە،لەگەڵئەوەشسەیریتۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکانــمدەکردویاریمدەکرد
بــەمۆبایل،ئەمەشوایکردبەکەمترین

ماوەتێیپەڕێنم«.
هۆشــداریدەدەن پزیشــکان بــەردەوام
لەوەیکەتوشبوانیکۆرۆنانابێتبەبێ
وەرگرتنــیرێنمــایپزیشــکیدەرمان
بەکاربهێنــن،پرســیارلێــرەدائەوەیــە
ئــەوژنانــىتوشــبوچدەرمانێکیــان

بەکارهێناوە؟

ئــاوات،هێمایبۆئەوەکــرد:لەکاتی
توشــبونم،بەپێــیرێنمایــیپزیشــک
بەجۆرێــک بەکاردەهێنــا، دەرمانــم
حەپیپاراســیتامۆڵمبۆسەرئێشــەکەم
بەکاردەهێنــالەگــەڵڤیتامیــنســی،
لەگەڵخواردنىمیوەیزۆروشلەمهنی

وئاوخواردنەوەیزۆر.
بەشــێکیتوشــبوانیشولهنێویشیاندا
ژنــان،پەنایــانبردوەتەبــەردەرمانی

سروشتیوگیایی.
تەمین،وتى:»مێخەکوشــیرمتێکەڵ
دەکردووەکچارەسەربەکارمدههێنان،
راستەتۆزێکقورسبولەسەرگەدەم،

بەاڵمسودیهەبو«.
لــەبەرامبــەرئەمەشــدا،پزیشــكێكى
پســپۆڕئاماژهبهوهدهكاتكهپێویسته
توشبوانخۆیانلهبهكارهێنانىدهرمان
وچارهســهرىپستڕاســتنهكراوهبهدور

بگرن.
د.حسیننوری،پسپۆرینەخۆشیەکانی
هەنــاویلەگەرمیان،دەڵێت:»تاوەکو
ئێستالەهیچواڵتێکیجیهانیڤاکسینی
تایبــەتبەکۆرنــانەدۆزراوەتــەوەکە
چارەسەریتوشــبوانیپێبکرێت،بەاڵم
لەهەرێمــیکوردســتانهەندێكگیای
سروشــتیبەکاردەهێنــرایەکێکلەوانە
)مێخــەک(بــو،لەکاتێکــدائەمەهیچ

زانستیانەنیە«.
هێمــایبــۆئەوەشکــرد:ئــەوەیکە
پێویستەبەکاربهێنرێتلهكاتىتوشبونى
ڤیتامینەکانــە دا، وئاســایی ســوك
لەگــەڵحەپــیپاراســیتامۆڵکەهیچ
زیانێکــینیە،لەگەڵســەوزەومیوەو
شلەمەنیەکان،بۆئەوەیبەرگریلەشت

بەهێزبێت.

دەکات،هەروەهــائــەودەرمانانەیبۆ
پاكژكردنهوهىخۆمــانبەکاریدێنین،
زۆرجارتوشــیهەســتیاریماندەکات،
پێنهدانــى كێشــهى ســهرباری ئهمــه

موچهكانمان.
بهدهرلهوهشپهرستارانگلهییانلهوه
ههیــهههندێكجاریشروبهڕوىقســهى

ناخۆشدهبنهوه.
لەگــەڵ ههندێكجــار وتــى: )چیــا(
هاوپیشــەکانمدوچاریقسەیناخۆشی
یاوهرىنەخۆشــەکاندەبینــەوە،بەاڵم
ئێمــەلێیــانناگریــنورەچــاویباری

دەرونیاندەکەین.
ئــهوئهركــهىكچانــىپهرســتارلــه
بــهالی دهیگێــڕن، نهخۆشــخانهكهدا
مایــهى بهڕێوبــهرىنهخۆشــخانهكهوه

پێزانینه.
بەڕێوەبــەری وشــیار، هــاوار د.
نەخۆشــخانەیگشــتىكهالروقهاڵ،بۆ
)نهوژین(وتى:زۆربەیکارمەندەکانمان
پابهنــدنبــەکارەکەیــانودڵســۆزانە
ئەرکەکانیــانجێبەجــێدەکــەن،لــە
نێویشیداخانمانیپەرستارکەبەشێکی
زۆریانگرێبەســتوخۆبەخشنوشان
بەشانیکارمەندوپزیشكهپیاوەکانى
کۆرۆنــادا بــەڕوی نەخۆشــخانەکە

وەستاونەتەوە.

کچانىکارمەند
دڵسۆزانە

کارەکانیاندەکەن



سياسەت

◘ نهوژین

بهپێیشیكارییژمارهىپارلهمانتارانى
فراكسیۆنهكانىخولیپێنجهمى

پارلهمانىكوردستان،دهردهكهوێت
لیستییهكگرتوىئیسالمیو

پێكهاتهىتوركمانى،زۆرترینژنه
پارلهمانتارلهریزهكانیاندایه،

ههروهكئهوالیهنانهشكهبیرباوهڕیان
بهچهپوسۆسیالیستیههژمار

دهكرێت،كهمترین.

111 لــه كوردســتان پارلهمانــى
پارلهمانتــارپێكهاتــوه،بهپێــییاســا
كارپێكراوهكانوبهپێیسیستهمێككه
به)كۆتــا(ناودهبرێــت،دهبێترێژهى

30%ىكورســیهكانبهرژنــانبكهون،
بهوپێیــهشئێســتالــهكۆیئــهو111
پارلهمانتــاره،34پارلهمانتاریــانژنن،

كهرێژهكهدهكاته)%30.6(.
بهدواداچونــهى ئــهو بهگوێــرهى
)نهوژیــن(ئهنجامیداوه،ژمــارهىژنان
لــهناوفراكســیۆنهكانداجیاوازه،بهاڵم
بهگشــتىلــهخــوارنیــوهىژمــارهى

◘ نهوژین،رێناسساڵح

رێژەیبەشداریژنانلەمەڵبەندی
یەکگرتوبەبەراوردبەناوچەکانیدیکە
زۆرترینە،بەرپرسیمەڵبەندهكهش

دەڵێت:»بەبێبەشداریراستەقینەی
ژنهیچکارێکسەرکەوتونابێت«،
ئهمهشلهكاتێكدایهدوای٢6ساڵ
وهەشتکۆنگرەتاوەکوئێستاهیچ
ژنێکنەبوەبەبەرپرسیمەڵبەندێكى

ئهوحزبه.

رۆژنامــەوەی)نەوژین(لــەدیدارێکدا
بەرپرســی موزەفەر(، لەگەڵ)بورهــان
مەڵبەندیچوارییەکگرتوىئیســالمی
كوردســتان،گفتوگۆلەسەرپێگەیژن
دەکاتلــەوحزبەدالــەگەرمیان،تێیدا
تیشــکدەخاتەســەررۆڵوکاریگەری
بەشــداریژنلــەحزبــداوتێروانینــی
ئیسالمبۆئەوبەشداریکردنەکەزۆرجار
دەوترێتدینرێگرەلەبەشداریژنلە

کایەجیاوازەکان.
لەپەیڕەویناوخۆییەکگرتویئیسالمی
دەبێتبەشــداریژنانلەئۆرگانەکاندا
رێــژەی30%کەمترنەبێــتهاوکاتلە
مەڵبەندولقەکانیشدابەههمانشێوەیە.
بورهــانموزەفــەر،لەبــارەیرێــژەی
بەشداریکردنیژنلەمەڵبەندیگەرمیان
ئاماژەیبەوەکردکەبەشــداریکردنەکە
ســەرویئــەورێژەیەکەلــەپەیڕەوی
ناوخــۆیحزبهەیــە»لــەمەڵبەندی
یەکگرتــولــەگەرمیانرێژەکەســەری
3٥%کەئەمــەشبــەئاســتێکیبــاش

دادەنرێت«.
ئــەوەیکــەگرنگــەبــەالیبەرپرســی
مەڵبەنــدییەکگرتو،ئەوەیەســەرجەم
ژنانــیمەڵبەنــدئەوانەیکەئێســتالە
ئۆرگانەکانن،بەحەقیخۆیانهاتونەتە

پێشەوەوبەکۆتانەهاتون.
لهبهرامبــهرداگرفتێککەلەبەشــداری
ژناندالەحزبەکانهەســتیپێدەکرێت،
ئەوەیــەبەژمــارەورواڵەتبەشــدارن،

بەاڵمبەفیعلیبەشداریەکەیاننابینرێت
وکەمترینلێپرسراوێتیانپێدەدرێت.

بورهانموزەفەر،باسیلەوەکرددانانی
لێپرســراویئۆرگانــەکانوبەشــەکان
لەســەربنەمــایجێنــدەرەبــۆئەوەی
بەرپرســیاریەتیەکانلەالیەنپیاوانەوە
قــۆرغنەکرێــت»بۆنمونــەیەکێــکلە
دیارتریــنبەشــەکانینــاومەڵبەنــدی
یەکگرتــوپەروەدەیەکــەکارگێڕەکەی
ژنــە،هەروەهــابەشــیبانگــەوازژن

ئیدارەیدەدات«.
ئەمەشدەبەســتێتەوەبــەتێڕوانینێک
ودەڵێــت:»پێمانوایەبەشــداریکردنی
ئافــرەتلەهەمــوکایەکانــیکۆمەڵگا
ژیانــە، پێویســتیەکی و زەروریــەت
کۆمەڵگەیــەکبیەوێــتپێــشبکەوێت
دەبێتتواناکانیئافــرەتبەکاربهێنێت

ورۆڵبداتبەژن«.
لهبارهىئهورۆڵودهســتكهوتهىژنان
لــهریزهكانىئهوحزبــهداوبهتایبهتى
بهدهســتیانهێناوه، ســنورهكهدا لــه
بەرپرســیمەڵبەندیچــوارییەکگرتو
شــانازیبــەکۆمەڵێــکدەســتکەوتی
ژنانــییەکگرتــوەوەدەکاتودەڵێت:
»کۆمەڵێــککارودەســتکەوتیژنــان
لەناویەکگرتوبۆئێمەجێگەیفەخرن،
وەک:پەروەدەکردن،راهێنەرایەتیکردن،
بەشــدارییکارایانلــەداکۆکیکردنلە
مافەکانــیئافرەت،هۆشــیارکردنەوەی
ئافرەتلەبەرامبەرمافوئەرکەکانیان،
بەشداریانلەگردبونەوەوخۆپیشاندان
کەزۆرجــاررەونەقێکــیجوانیانداوە

بەخۆپیشاندانەکان«.
لەکاتــیســەردانیشــاندەحزبیەکانی
گەرمیــانبــۆالییەکتــروکۆبونــەوە
گرنگەکانیان،کەمترینژندەبینرێت.

لەبارەیئەمەوەبەرپرســیمەڵبەندی
گهرمیانىیەکگرتویئیســالمی،هێمای
بەوەکرد:»خوێندنەوەمانبۆشاندەکان
جیاوازە،بۆنمونەئەوحزبەیسەردانی
دەکەیــنژنبەشــدارەتێیــدایــاننا،
بــەاڵمهەندێکجارئەوخوشــکەیکەلە

بەرپرسیمەڵبەندیچوارییەکگرتوىئیسالمیكوردستان:

سەرجەم ژنە کادیرەکانمان بە هەقی خۆیان پۆستیان پێدراوە

لیستە »چەپەکان«ى کوردستان کەمترین پارلەمانتارى ژنیان هەیە

4ژمارە)43(تەموزى٢0٢0

پارلهمانتارهكانهوهیه.
زۆرتریــنپارلهمانتــارىژنبهبهروارود
لــهالی فراكســیۆنهكان، كورســی بــه
ههریهكهلهلیستییهكگرتوىئیسالمی
وپێكهاتــهىتوركمانهكــهههریهكهو
)٥(كورسیانههیهولهوكورسیانهش
دوانیانبهرژنــانكهوتون،بهوپێیهش

رێژهكهلهالیئهوان)40%(ـه.
چــوار لــه توركمانــهكان ئهگهرچــی
فراكسیۆنىجیاوازىپارلهمانىپێكدێن،
بهاڵمبهگشــتىلــهچوارچێوهیهىئهو
كۆتایهدانكهلهپارلهمانىكوردســتان

بۆپێكهاتهكانههیه.
لهبــارهىئهولیستانهشــىكهكهمترین
بــهروارد بــه تێدایــه ژنیــان رێــژهى
پارلەمانــى دیكــهى لیســتهكانى بــه
کوردســتان،ئهوالیســتىئازادییسهر
بهحزبیشــیوعیولیســتیسهردهمى
سهربهسۆسیالیستوپارتىكرێكاران
ویهكێتــىنهتهوهیی،ژنیــانتێدانیه،
بهوپێیــهىهــهرلیســتهوتهنهــایهك
كورســیانههیــه،ئــهوكورســیانهش

لهالیهنپیاوانهوهگیراون.
هــاوكاتلهنێوئهولیستانهشــىداكه
پارلهمانتارىژنیــانههیه،ههریهكهله
كۆمهڵیئیسالمیویهكێتىنیشتمانى،
لهخوارهوهىلیســتیزۆرتریننوێنهرو

پارلهمانتاریژنن.
كۆمهڵیئیســالمیكه)7(كورســیله
پارلهمانــىكوردســتانداههیــه،)٢(
لهوكورســیانهىبهرژنانكهوتون،كه

رێژهكهىدهكاته)٥.٢8%(.
ههرچــییهكێتــىنیشتمانیشــه،)٢1(
كورســیلــهپارلهمــانداههیهو)6(
لــهوكورســیانهبــهرژنــانكهوتــون،
كــهرێژهكــهىبهههمانشــێوهدهكاتــه

.)%٢8.٥(
زۆرتریــنژنلهنێوفراكســیۆنهكاندا،
لــهریزیفراكســیۆنىپارتىدیموكرات
دایــهكــه)14(ژنن،بــهاڵمئهگهرئهم
رێژهیهدابهشبكهیــنبهكۆیژمارهى
كورســیهكانىئهوحزبهلــهپارلهمانى
كوردســتانكــه)4٥(كورســیه،ئهوا

رێژهكهدهبێته)%31.1(.
خولیپێنجهمىپارلهمانىكوردســتان،
جیاوازلهخولهكانىپێشو،بۆیهكهمجار
ژنــانبونبهســهرۆكى،بهشــێوهیهك
كاتێــكپارلهمــانبهشــێوهیهكىكاتى
دهســتبهكاربو،پارتــىدیموكرات)د.
ڤاالفهرید(ىوهكوســهرۆكىپارلهمان
بهشێوهیهكىكاتىدهستنیشانكرد.

دواىرێكهوتنــىالیهنهسیاســیهكانو
بهشكردنىپۆســتهكانىدهسهاڵتهكانى
یهكێتــى جێبهجێكــردن، و یاســادان
نیشتمانىپۆستىســهرۆكىپارلهمانى
بهركــهوتوپۆســتهكهشدرابــه)د.

رێوازفایهق(.
ســهرۆكایهتى لــه هــهر هــاوكات
پارلهمانیــشداژنێكــىتریشههیهكه
پۆستىسكرتێریســهرۆكایهتىههیه،
كهئهویش)مونانهبیقههوهجی(یهله

پێكهاتهىتوركمان.

یەکگرتوەخۆیبــەهۆکارێکناتوانێت
بەشداربێتلەگەڵمان«.

وتیشــی:بــەاڵمبــۆســەردانیدەزگا
حکومیــەکانجیــاوازە،بیــرمنایــەت
رۆشــتبینوژنمــانلەگــەڵنەبوبێت،

چونکەزۆربەگرنگمانزانیوە.
یهكگرتویئیسالمیكوردستانلهساڵی
1994دامــهزراوه،هەرلەوساڵەشــدالە
گەرمیــانمەڵبەندیکــردهوەوژنانله
رێكخستنهكانیانبەشداربون،بەرپرسی
مەڵبەندیچوارجەختدەکاتەوەئێســتا

بەشدارییژنانزۆرکاراترە.
ســهرباریئهوهشیەکگرتــودوای٢6
ساڵوبەستنی8کۆنگرەتاوەکوئێستا
هیچژننەبوەبەبەرپرسیمەڵبەندێك.
بورهانموزەفەر،وەاڵمیئەمپرسیارەی
وابەســتەکردبەوەیکەنەبوەتەعادەت

مەڵبەنــد بەرپرســی ببێتــە ژن کــە
ئەگینــاهیــچرێگریــەکلەبەردەمیاندا
نیــە،لەگەڵئەوەشــداچەندخاڵێكبه
هــۆكاردهزانێــت»بەرپرســیمەڵبەند
ئەرکیقورســەلەبەرئەوەیپەیوەندی
کۆمەاڵیەتــیهەیــە،لەگــەڵپەیوەندی
سیاســیوئۆرگانــی،کەرەنگــەژنبە
ئاســانینەتوانێتهەستێتبەوکارانە،
ئەگینالەپەیڕەویناوخۆهیچرێگریەک
نیــەکــەژنخــۆیبپاڵێوێــتبــۆئەو

پۆستەوبیگرێتەئەستۆ«.
زۆرجــارکــەبــاسلــەبەشــداریژن
دەکرێتلەکایەجیــاوازەکاندەوترێت
دینوکۆمەڵگەرێگرن،پرسیارئهوهیه
یەکگرتــوىئیســالمییشكــهحزبێکی
ئاینییه،تاچهندهاوڕایئهمبۆچونهیه؟
بورهــانموزەفــەر،دهڵێــت:ئێمــەزو

ئەوەمانتێپەڕاندوەکەژندەبێتبونی
خۆیبســەلمێنێت،دەرگامانبەتەواوی
کراوەیــە،ئافرەتبۆیهەیەبەشــداری
بکات،بــەاڵمبەپێیکۆمەڵیکبنەمای
دینــیوەکجلوبەرگوهەڵســوکەوتی

رێزدارانە.
لەکۆتایدا)نەوژین(ئەوەدەپرســێت:
)بورهــانموزەفەر(كهبوهبەرپرســی
چ یهكگرتــو، گهرمیانــى مەڵبەنــدى
گۆڕانکاریەکــیکــردلەروىبەشــداری
ژنانــهوه؟لهوهاڵمــداوتــی:»رەنگــە
شــتێکیجیــاوازمنەکردبێــت،چونکە
ئەوەیکەپێویستبوەبەبڕوایمنلە
ماوەیرابردوداکراوە،بەدڵنیاییشــەوە
هەرچیلەدەسەاڵتیمنداهەبێتبتوانم
بۆبەرەوپێشــچونیژنبیکەملەحزب،

بێگوماندەیکەم«.
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◘ نه وژین، سروه  كه ریم

سه رۆكى لقی گه رمیانى سه ندیكاى 
كرێكاران باس له وه  ده كات 

كاركردنى ژنان له   سنورى گه رمیاندا 
به ره وپێشه وه چونى به رچاوى 

به خۆیه وه  بینیوه ، چاالكوانێكیش 
ئاماژه   به وه ده كات رێگریه كانى به رده م 

كاركردنى ژنان كاڵ بونه ته وه . 

ئه گــه ر پێشــتر كاركردنــى ژنــان لــه  
كه رتى گشــتى »حكومــى« دا قه تیس 

و كــورت  ببوایه ته وه ، ئه وا ئێســتا ژنان 
ئــه و ده قه یــان شــكاندوه  و لــه  كه رتى 
تایبه تیشدا بره ویان به   به شدارییه كانیان 

داوه . 
پاش ته واوكردنى خوێندن، ده رفه تێكى 
كاركردنــى ئه وتــۆ لــه  كه رتــى حكومى 
دا بــۆ   )دیــان( نه ڕه خســا، ئه مــه ش 
وایكــرد ماوه یــه ك بێــكار بێــت، به اڵم 
دواتــر بڕیــاری دا توانا و  كاتى خۆی له  
بێــكاری دا به هه ده ر نــه دات، بۆیه  روى 
لــه  بونیادنانى پرۆژه یــه ك كرده وه ،  كه  

وائێستا به رهه مه كه ى ده چنێته وه . 

له گــه ڵ  ســاڵ،   22 كامــەران،  دیــان 
هاوڕێیه كــى دا فرۆشــگایەکی بچوکــی 
جلوبه رگــی خانمــان  بەڕێــوە دەبــات. 
له ســه ره تایه   پرۆژه كه یــان  ئه گه رچــی 
و هێشــتا »بچوكــه «، به اڵم دڵخۆشــن 

 به وه ى ده ستیان پێكردوه . 
وتــى: دڵخۆشــین كــه  توانیومانه  كارى 
خۆمــان بخه ینــه  ســه رپێ و به هیــوای 
رۆژێــک  شــوێنێکی تایبــەت و گەورەتر 

بەڕێوە ببەین. 
ئــه م هیوایــه  ره نگــه  تــا پێــش چه ند 
ساڵێك، له  خه ونه وه  نزیكتر بوایه  هه تا 

سه ندیكاى كرێكاران: رێژه ى كاركردنى ژنان زۆر زیادی كردوه  
كاركردن،ئهومافهىژناندهستبهردارىنابن
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◘ نه وژین، رێناس ساڵح

)ژوان( خەونی ئەوە بو قاوەخانەیەکی 
تایبەت بە ژنان لە شارەکەی خۆی 

بکاتەوە، بەاڵم ئەو دەرفەتی بۆ 
نەرەخسا، ئەو بێهیوا نەبو لە 

تواناکانی و مانگەکانی کەرەنتینەی 
بە دەرفەتزانی و دەستیکردوە بە 
دروستکردنی جۆرە جیاوازەکانی 

شیرینی واڵتانی دیکە، لە 
بەرنامەشیدایە کارەکەی لە ئۆناینەوە 
بکاتە کارێکی پیشەیی و شوێنێک بۆ 

کارەکەی دیاری بکات. 

ژوان جەالل، لە ســاڵی ١٩٨٩ لە کەالر 
لــە دایکبــوە، پیشــەی فەرمانبــەرە لە 
زانکــۆی گەرمیان. مــاوەی چوار مانگە 
و لەســەره تای کەرەنتینەکــردن بەهۆی 
رێکارەکانــی روبەڕوبونــەوەی کۆرۆنــا، 
ئــەو نەیویســت کاتەکانــی بە ئاســانی 
دەســتدەداتە  بــڕوات،  بێبەرهــەم  بــە 
دروستکردنی شیرینی جیاواز و تایبەتی 
واڵتانی دیکە و ڤیدیۆی فێرکاریەکانیشی 

تایبەتەکانــی  هەژمــارە  رێگــەی  لــە 
فەیسبوک و ئینیستاگرام باڵودەکاتەوە.
بیرۆکــەی  باســی  بەمشــێوەیە  ژوان، 
کارەکەی بۆ )نەوژین( کرد: لەبەرئەوەی 
زۆربــەی شــیرینیەکانی تر لــە کافێ و 
شوێنە گشتییەکان هەیە، بۆیە بڕیارم دا 
جۆرە شیرینیەکی تایبەت دروستبکەم و 

خەڵکی شارەکەمى پێ ئاشنا بکەم.
ئــه و شــیرینیه  كــه  بــه  »معمــول بــە 
ســمیدە« واتا )خۆماڵــی( ناوده برێت، 
بە چوار تامی جیاواز دروســت ئەکرێت: 
فستق، گوێز، خورما و میوە. ئەم جۆرە 
شــیرینە ئێســتا بۆتە لۆگۆی کارەکەی 

ژوان.
»معمــول« مێژوەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ 
ســەردەمی کــۆن کــە دەکاتــە نزیکەی 
)5000( ســاڵ پێــش ئێســتا لەواڵتــە 
عەرەبیــەکان بەتایبەتــی لــە میســر و 
ئــوردن و لوبنــان و ســعودیە تاوەکــو 
ئێســتا بەردەوامە و بە گۆڕانکاری نوێ 
و شــێوەی جیاوازەوە دروست دەکرێت، 
گرنگیەکــی تایبەتی هەیــە لە بۆنەکاندا 

بەتایبەت لە بۆنەکانی جەژندا.

لەگەڵ ئەمەشدا چەندین جۆری شیرینی 
واڵتی دیکەی وەک: ئیتاڵیا، هیندستان 
و واڵتانی عەرەبی دروست دەکات، بەاڵم 
بــە کۆمەڵێک گۆڕانکاری و هەندێک لەو 
پێداویستیانەی شیرینیەکان لێرە دەست 
ناکەوێت بۆیە جێگیرەوەیان بۆ دادەنێت
لە بــارەی هاوکاریکردنی خێزانەکەی بۆ 
کارەکەی، بەدڵخۆشیەوە باسی پاڵپشتی 
وتــی: »خێزانەکــەم  و  کــرد  ئەوانــی 
هــاوکاری یەکەمــی مــن بــون، هاوکات 
بۆ کڕینی پێدوایســتی و بە بازاڕکردنی 
هەندێکجــار  و  هاوکارمــن  کارەکەشــم 
شــیرینیەکانیش  دروســتکردنی  بــۆ 

یارمەتیدەرێکی باشی منن«.
لەگەڵ ئەمانەشدا پچرانی کارەبا بۆ ژوان 
گرفتە و بەرنامەی کارەکانی تێکەدەدات 
»لەبــەر ئــەوەی  فــڕن بەکاردەهێنم، 
نەبونی کارەبای نیشــتمانی هەندێكجار 

ئاستەنگم بۆ دروست ده كات«.
ئــەوەی بۆتــە مایەی دڵخۆشــی بۆ ئەم 
خانمــە، کارکردنــی ژنانــی دیکەیــە لە 
بوارە جیــاوازەکان، دەڵێــت: بەبینینی 
ئەوان زۆر دڵخۆشــم. هاوكات پشتگیری 

راستى، به اڵم  ئێستا ره وشه كه  گۆڕاوه  و 
ژنان به  ئاســتێكى باش توانیویانه  بره و 
بــه  كاركردنیــان بده ن.  ئه م راســتیه ش 
به رپرسی سه ندیكای كرێكارانى گه رمیان 

جه ختى لێده كاته وه . 
عومەر محه مه د، سەرۆکی لقی گەرمیانی 
ســەندیکای کرێکاران و پیشه وه ران، بۆ 
  )نه وژین( وتى: ئێســتا جیاوازیەکی زۆر 
هه یــه  لــه  بابه تــى كاركردنى ژنــان دا، 
پێشــوتر   کارکردنــی ژنــان زۆر کەم و 
ســنوردار بو و تەنها لە هەندێك شوێنی 
تایبــەت به  ژنــان   کاریان دەکرد، بەاڵم 
ئێستا رێژەی ســااڵنەی کارکردنی ژنان 

لەزیادبوندایە. 
ئاماژه ى به وه شــكرد: پێش ساڵی 20١5 
به شــداریی ژنان لــه  كار و پیشــه كاندا 
نه ده گه شــته    30%، به اڵم به وته ى خۆی 
ئێســتا رێژه كه  لــه  50% نزیك ده بێته وه  
به تایبه تى له هه ندێك  بواردا وه كو كارگه  

و كۆمپانیاكان. 
مافــه   لــه   یه كێكــه   كــه   كاركــردن 
بــۆ  هــۆكاره   مــرۆڤ،  بنه ڕه تیه كانــى 
ئابوریــی،  به تایبه تــى  گه شه ســه ندنى 
كاركردنــى ژنان بــه  یه كێك لــه  پێوه ر 
ئابــوری  گه شــه ى  ئاماژه كانــى  و 

 لێكده درێته وه . 
کۆڕبەنــدی ئابــوری جیهانی )داڤۆس(، 
راپۆرتی ســااڵنەی تایبەتی هەیە لەسەر 
 بەرەوپێشــچونی ژنان لەبواری ئابوریدا، 
تیایــدا ئــەوە پشتڕاســت دەکاتەوە كه  
کارکردنــی  ژن هۆکارێکــی بەهێــزە بــۆ 

پێشخستنی ئابوری جیهان. 
به پێچه وانــه ى  ژنــان  لــه   به شــێك 
پێشــوتره وه  كه  پــاش هاوســه رگیریی 

ده بــون،  ده ســتبه ردارى  كاركــردن 
به رده وامن له  كاره كانیان. 

باســی  ســاڵ،   23 ئەحمــەد،  ئەژیــن 
ئەزمونی کارکردنی خۆی دەکات کەچۆن 
بێ گوێدانە  هەر گرفتێک بەردەوامم بوە 
بــۆ ئــەوەی هەنگاوێکی نــوێ بۆ ژیانی 

خۆی بنێت. 
كــه   ئه وه شــى  دواى  ته نانــه ت  وتــى: 
هاوســه رگیرییم كــرد، به رده وامــم لــه  
كاركردن و ئێســتاش  رۆژانە کاری خۆم 

دەکەم. 
ئــه م به شــدارییه ى ژنان لــه  كاركردن، 
چاالكوانێكى بواری ژنان وه كو بازدانێكى 
ده بینێت  كه  له ماوه یه كى كه مدا رویداوه . 
هــەودا محەمــەد، بــۆ )نه وژیــن( وتى: 
سەرەتا کارکردنی ژنان وەک کێشەیەکی 
باوی  کۆمەڵگا بو، رۆژانە چەندین که یس 
هەبــون کە تیایدا رێگرى له  ژنان دەکرا 
ئیشــی  خۆیان بکەن و خاوەنی ئابوری 
سەربەخۆی خۆیان بن، بەاڵم ئێستا ئەو 

کەیسانە رو لە  كه مبونه وه ن. 
وتیشــی: پێــش 20١5 به وپێیه ى دۆخی 
ئابــوری خێزانــه كان باش بــون، كه متر 
ده رفه تیــان  به  كچان ده دا بۆ كاركردن، 
بــه اڵم دواتر و به تایبه تــى به كاریگه ریی 
قه یرانــى دارایی و  نه بونــى دامه زراندن، 
ره وشه كه  گۆڕا و وایكرد كچان به شداریی 

كارا بكه ن له  كه رتى  تایبه تیشدا. 
ئــه و چاالكوانــه  هێماى به وه شــكرد كه  
ســه رباری لێكه وته  خراپه كانى قه یرانى 
دارایی،  به اڵم وه كخۆی ئاماژه ى پێكرد، 
ئه و سوده یشی هه بوه  كه  ده رفه تى ژنان 
بۆ كاركردن  بڕه خســێت و رێگریه كانیان 

له و روه وه  كه م ببێته وه . 

یەکەمــی  بەهــۆکاری  خێزانەکانیــش 
بۆیــە  دەزانێــت،  ژنــان  ســەرکەوتنی 
داوادەکات خێزانــەکان ببنــە هــاوکاری 
بــە  بگــەن  ئــەوەی  بــۆ  کچەکانیــان 

ئامانجەکانیان.
ئــەوەی خەونی ئــەم ژوان بــوە دانانی 
بــە  قاوەخانــە و کافێیەکــی تایبــەت 
خانمــان بوە لە کەالر، بــەاڵم وەکخۆی 

دەڵێت: دەرفەت رێگــەی بەوە نەداوە، 
بۆیــە ئێســتا لــە هەوڵدایە شــوێنێکی 

تایبەت بە شیرینی دابنێت.
ئــەو شــیرینیانەی کە ئێســتا )ژوان( 
رێگــەی  لــە  دەکات،  دروســتی 
ئۆنایــن و مۆڵەکانــەوە دەیفرۆشــێت، 
شیرینیه كانیش بریتین له  ده یان جۆری 

جیاواز خۆش و به تام.



فیچهر

◘ نهوژین،ئامینهمحهمهد

لهبوارىدیزاینوجوانكارییبۆنهو
ئاههنگهكاندالهگهرمیان،)ئهسما(

ناوێكىناسراوه،كهبهسەلیقە
ووردیلەکارەکەیداوایکردوە

داواکارییەکیزۆرلهسهربهرههمو
کارەکانیهەبن.

ئەســمائەحمــەد،کچێکیدانیشــتوی
کەالرەوماوەی2ســاڵەدەســتیکردوە
بــەکاریدیكۆریئاههنــگوبۆنهكانى
هاوســهرگیرییودروســتکردنیبابهتى
جوانكارییوهكو:تاجوگوڵو...هتد.
بــە لەبــارەیکارەکەیــەوە )ئەســما(
گەشــبینیەوەبــۆ)نەوژین(دواووتى:
تەواوکــرد، خوێندنــم ئــەوەی دوای
كارێكــم داوە هەوڵــم چەندینجــار
دهســتبكهوێت،ســیڤیمئەبــردبۆهەر

شــوێنێكســودینەبو،بەهۆینەبونی
دامەزراندنیــشلــەكهرتــىحكومىدا
بێهیــوابوملهدامهزرانــدن،هەربۆیە

بڕیارمداخۆمكارێكبكهم.
ئهوسهرهتابهكارىدهستىودرومان،
دهســتىبهكاركردوه،ئهمپیشهیهش
لــهرێگــهىبهرگدورێكــهوهفێربوهبه
نــاوی)گەالوێــژ(،دواتــرپــهرهبــهم
دهستڕهنگینیهدهداتوبەشداریچەند
ووهكخۆیشــی كــردوه پێشــانگایەکى
دهڵێت:»ئێســتالەقۆناغێکیباشــی

ئیشەکەمدام«.
)ئهســما( بهرهوپێشــهوهچونهى ئــهم
هــهروائاســانبهدیینهدههــاتئهگهر
پاڵپشــتیخێزانهكهىنهبوایه،هاوكات
نیگهرانیشهلهركابهرییههندێككهس

بۆی.
وتــى:پشــتگیریخێزانەکەموخەڵکی
وایکــردمــنبەردەوامبــمونەوەســتم،

ئهگهرچیسەرەتاكارهكهبۆمنقورس
بــوە،چونکەههندێكلههاوپیشــەکانم

بهربهرهكانێیاندهكردم.
بهاڵمئهونهوهســتاوه،چونكهوهكخۆی
وتــى:»هــەرکەسبــەدڵســۆزییهوه
مکــوڕبێتلەســەرئامانجەکــەی،هیچ

دژایەتیەکنایوەستێنێت«.
ئــهممكوڕبونهوایكردوهلــهماوهیهكى
لهســهر زۆر خواســتێكى كهمــدا

بهرههمهكانىپهیداببێت.
)ئهســما(ئامــاژهىبهوهكــرد:ئێســتا
کارەکانــمداواکارییەکــیزۆریــانهەیە
وجگــەلــەشــارەکانیکوردســتانلە
دەرەوەشداواکاریهەیە،بەاڵمبەهۆی
داواکاریزۆریناوشارناتوانمگەیاندن
بکەمبۆشــارەکانیتــروفریاناکەوم،
هەربۆیەدەمەوێتشوێنێکیتایبەتبە
ئیشــەکەمبکەمــەوەوهەلیکاریشبۆ

چەندخانمێکبڕهخسێنم.

كارهكانــىئــهمخانمــه،بریتیــهلــه
دروستكردنىههندێكجۆریجلوبهرگى
كوردییبهدیزاینــیجیاوازهوه،لهگهڵ
رازاندنــهوهىكــهژاوهبــۆئاههنگهكانى
مارهبڕینوهاوســهرگیرییبهدیزانینو

نهخشینوێوتایبهتهوه.
ئهوانــهى لهالیــهن بهرههمهكانیشــی
مایــهى كڕیویانــه، و بینیویانــه

دهستخۆشیه.
سروشتجەمال،یەکێکەلەكڕیارهكانى
بهرههمهكانى)ئەسما(،وتى:لەرێگەی
پەیجەکەیەوەئاشنایکارەکانیبوم،بۆ
ئاهەنگیمارەبڕینەکەمهەموشــتەکانم
الیئــهوبردوئــەورۆژەیبۆتایبەتتر
کــردم،چونکــەئیشــەکانیزۆرنوێو

تایبەتن.
كڕیــارهكان، دڵخۆشــبونهى ئــهم
هاندهرێكىسهرهكیكچهدیزاينهرهكهى
كــهالره،بــۆئــهوهىبــرهوىزیاتربه

كارهكهىبدات.
وتى:ئامانجیسەرەکیمنالیەنیمادی
نیەبهتهنیا،بەڵکوحەزملەکارەکەیە
ودەمەوێتسودێکیشبەدەوروبەرەکەم
بگەیەنم،ئەوکاتەدڵخۆشوئاســودەم
کەكڕیارهكانمئیشەکەمیانبەدڵبێت،
زۆرجاریــشخانمهەبــوەالیەنیدارایی
باشنەبوەهاوکاریمکردوەوداشکاندنم

بۆکردوە.
ئێســتاكــهبهكاریگهریــیباڵوبونهوهى
پهتاىكۆرۆنازۆرشتىدونیاوهكخۆیان
نهماون،ئایارهوشــهكهلهالی)ئهسما(

وپیشهكهىچۆنه؟
لەســەر لــەوەاڵمداوتــی:داواکاری
دیزایــنودیکۆرەکانــمکــەمبوهتەوە،
چونکەخەڵکبەهۆیکۆرۆناوەئێســتا
كهمتــرئاهەنــگوکۆبونــەوەدهكهن،
بــەاڵمســهرباریئــهوهشهێشــتاههر
داواكارییلهسهربهرههمهكانمههیه.

◘ نهوژین،هاوژینمههدی

»ئەوەیکەهەمومانکچبوین
وایکردبوپشتبەتوانایخۆمان

ببەستین«،»مایەیشانازییەبۆمن
كەلەوبەشەیاخوێندنمتەواوكردوە«.

ئەمەوتەیبەشێکلهفێرخوازانى
کۆتاقۆناغیبەشیباخچەیساوایانی

زانکۆیگەرمیانبون.

ئهمبهشــه،لەســاڵیخوێندنى2016-
2017لەزانکــۆیگەرمیانکراوەتەوە،

دیزاینەرە دەستڕەنگینەکەی کەالر

سەرجەم دەرچوانی بەشێک لە زانکۆی گەرمیان کچن

6ژمارە)43(تەموزى2020

جیــاوازلــەبەشــەکانیتــرســەرجەم
ئەوفێرخوازانهىلەمبەشــەدەســتیان
کردوەبەخوێندن،کچبون،ئەمەشبە
یەکەمبەشلەزانکۆیگەرمیانههژمار
دهكرێتکەفێرخوازهكانىههموىکچن.
کردنــەوەی هــۆکاری بــە ســەبارەت
بەشــهكه،د.کریــمئهحمەد،ســهرۆكى
بهشــىباخچــهىســاوایانلــهزانكۆی
گهرمیــان،بۆ)نەوژین(وتی:»بەشــی
باخچەیســاوایانلەســەربنەمایئەو
پێویســتیەکی کــە کرایــەوە بۆچونــە
ناوچەکەیــە،چونکــەدەرچویبەشــی
باخچەماننییــەکەهەڵگریبڕوانامەی

بەکالۆریۆسبێت«.
لــهمرۆژانهدائهمبهشــهیهكــهمپۆلی
64 ژمارەیــان کــە خــۆی دهرچــوى
فێرخــوازبو،پێگهیاند.ژمارهیهكلهو
دهرچوانه،باسلهئهزمونىخۆیانلهو

بهشهدادهكهن.
لــە یەکێکــە عهبدوڵــاڵ، زریــان
دهرچوهكانىبەشــیباخچەیساوایانی

زانکــۆیگەرمیان،بــۆ)نەوژین(وتی:
»بهشــێكىبــاشوســهركهوتوبــو،
دهمانتوانىبەشداریچاالکیەکانبکەین
وهەوڵبدەیــنبەبــێئەوەیپشــتبە

کەسیترببەستین«.
وهكزۆربهشــىدیكه،فێرخوازانىئهم
بهشــهشروبــهروىكۆمهڵێــكتوانجو
قســهبونهتهوهكهزۆرینهیانباســیان
لهوهدهكــردبهشــهكهیانگرنــگنیهو

ئهوهناهێنێتتیایدابخوێنرێت.
ســۆالفقابیل،دهرچویهكىبهشــهكه،
وتــى:هەرچەنــدەبەشــێكیگرنگەبۆ
كۆمەڵگاكەمان،بەاڵمزۆربەیجارتوشی
قســەورەخنەدەبوینەوەلەخەڵكانی
ئاســاییەوەتاكــوخوێنــدكاریزانكۆ،
لەســەرئەوەیكەبەشەكەمانبەشێكی
باشنیەومناڵئەوەناهێنێچوارساڵ

خوێندنوكۆششیبۆبكەی!
»زۆرجــارگاڵتەیــانپــێدەکردیــن
ئەیانوتمامۆستایبەبەکان«.)پرژه(

كهدهرچویهكىتره،وایوت.
بــهاڵموادهردهكهوێــتكــهئــهوكچانه
لێنهگــهڕاونئهمتوانجوســوكایهتیانه
ســاردیانبكاتــهوه،بهڵكــوســهرباری
بهردهوامبــونلــهخوێنــدن،چاالكــی
وبهشــدارییتــریكارایــانههبــوهله

چاالكیهكانىزانكۆدا.
)پرژه(وتى:بهشــهكهىئێمهلەهەمو

بەشەکانیترئاکتیڤتربو.
كارابونــى دهرچوانــه، لــهو بهشــێك
بــه گرێدهدهنــهوه بهشــهكهیان

مامۆستاكانیان.
رۆشــنانەجــم،وتــى:»ئــەوەیکــە
هەمومــانکچبوینوایکردبوپشــتبە
توانایخۆمانببەستینبۆهەرکارێک،

جگهلهوهشمامۆستاکانیشمانباشترین
پاڵپشــتمانبون،هــاوکارورێنوێنێکی

بێوێنەبون«.
ئهگهركهســانێكههبنپشــتگیرییله
بیرۆكــهىتــاكرهگهزیــیبهشــهكانى
خوێندنبكهن،ئهواكهسانىدیكهههن
كهبونىتاكرهگهزیبهخاڵێكىسلبی
دهزانــنلهوهىلهبانــهڕۆژدانێرومێ
نهتواننپهیوهندیهكىسروشتییبونیاد

بنێن.
زریان،دانبهوهدادهنێتكهبهوهۆیهى
بهشــهكهیانبهتهواوىكــچبون،بۆیه
تاڕادەیــەکڕێگربوەلــەهاوڕێیەتیو

تێکەڵبونیانلەگەڵکوڕان.
لهبهرامبــهردا)رۆشــنا(واینابینێــت
ودهڵێــت:»خــۆبڕیارنییــەتەنیالە
نــاوزانکــۆولەهۆڵەکانــیخوێندندا
ئێمەکــوڕانبناســین،هەمومــانکوڕ
لــەنــاوخێزانمــانهەیــەولــەژیانی
دەوروبەرمــانرەگــەزینێرینــەهــەن،
ئیتربۆچیئێمەناسینیکوڕانوبونی
هەرپەیوەندییەکــیمرۆییانەلەگەڵیان
پەیوەســتبکەینبەوچەنــدکاتژمێرەی

دەوام؟«.
لهگهڵئهوهشداكهئهمئهزمونهتاكو
ئاوارتهیــه،كهچىههندێكلهدهرچوان
پێیانبــاشنیهبهمشــێوهیهبــهردهوام

بێت.
ســۆالف،رایوایهكهپێویســتهبهشهكه
تێدابێــت، كوڕیشــی خوێنــدكاری
بهوهۆیــهىئهمبــوارهتایبــهتنهبێت
بۆیــهكرهگهز»بۆئــەوەیمنااڵنیش
لەسەرەتایژیانیاندابتواننپەیوەندییە
هــەردو لەگــەڵ كۆمەاڵیەتییەكانیــان

رەگەزیمامۆستاداببەستن«.

بهشهكهىئێمهلە
هەموبەشەکانیتر
ئاکتیڤتربو
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◘ نەوژین، دیمەن ئیسماعیل

 له  خێزانێكى تایبه تى ئه ده بیی دا 
هاتوه ته  بون، له  مناڵیه وه  و به  

به رهه مى ئه ده بیی منااڵن، ده ستى 
به  نوسین كردوه  و پاشان هه نگاو 

به  هه نگاو به رده وام بوه  و بره وى به  
كار و به رهه مه كانى داوه ، تاگه شتوه  

به وه ى ئێستا وه كو قه ڵه مێكى دیاریی 
ژنان له  بواری نوسین و وه رگێڕاندا 

ده ربكه وێت .

لۆنــا دڵشــاد محه مه د، كچى شــه هیده  
شــاعیری ناســراو )دڵشــاد مه ریوانى( 
)شیرن.ك(ـــه .  چیرۆكنــوس  ژنــه   و 
تەمەنى 3١ ســاڵه  و دانیشــتوى شارى 
ســلێمانییە، بڕوانامــەى بەكالۆریۆســى 
لەزمان و ئەدەبى ئینگلیزی و ماسته رى 
لــە نوســینى ئەدەبى دا هه یه . ئێســتا 
مامۆســتایە لە بەشى ئینگلیزى زانكۆى 
سلێمانى. له  دیدارێكى )نه وژین( دا ئاوڕ 
له  به شــێك له  ئه زمــون و بۆچونه كانى 

ده ده ینه وه .
ئه و باس له وه ده كات له  هه شت ساڵیه وه  

به  نوسینی تێكســتى ئه ده بیی منااڵن، 
ده ســتى داوه تــه  نوســین، پاشــان له  
ته مه نى شــانزە ساڵیەوە روى له  بوارى 
وەرگێــڕان نــاوه ، دو ســاڵ دواتــر بــه  
ئینگلیزیــی چیرۆكى ده نوســی و باڵوی 

ده كرده وه .
له گه ڵ هه ڵكشــانى ته مه نى دا، به هره  و 
ویســت و توانایشی هه ڵكشــاوه ، له پاڵ 
ژماره یــه ك  كــه   دا  وه رگێــڕان  كارى 
رۆمانــى وه كــو: )كوشــتنى باڵنــدەى 
الســاییكەرەوە، تەنیــا یــەك رۆژى تر، 
کاتپێو(ى لێكه وتوه ته وه ، نوسینی وتار 

◘ نه وژین

له یه كه م ده ستپێشخه ریی له وشێوه یه دا، 
كچه  گۆرانیبێژێكى كاكه یی، كۆژانى 

كاكه ییه كان به ده ست تیرۆر و 
له  ریشه هه ڵكه ندنیان له  شوێنى 

نیشته جێبونی خۆیان، ده كاته  گۆرانى.

كچــه   ئــه و  كاكه یــی،  ره شــید  روبــار 
بــه   هه ســتاوه   كــه   گۆرانیبێژه یــه  
باڵوكردنه وه ى گۆرانیه ك له باره ى كۆژان 
و ئــازارى كاكه ییــه كان لــه  كوشــتن و 
تیــرۆر و هه وڵــدان بــۆ ده ركردنیان له  
ناوچه كه یان، گۆرانیه كه یشی به  زاراوه ى 
ماچــۆ »هه ورامــی« وتوه  كــه  زاراوه ى 
قســه كردنى كاكه ییــه كان و ئه نجامدانى 

سروته  ئاینیه كانیانه .
ئه م گۆرانیه  به  كلیپێك باڵوكرایه وه ، كه  
به شێوازێكى درامیی تایبه ت ده رهێنانى 
بــۆ كــراوه  و گرتــه ى زیندوی شــیوه ن 
و شــه پۆڕی ئــه و خێزانــه  كاكه ییانه ى 
تێكه ڵكراوه  كه  رۆڵه  و كه سه كانیان به ر 

هێرشی تیرۆر كه وتون.
كاكه ییه كان كه  له  دێرینترین پێكهاته ى 
ئاینیــی كوردســتانن، بیروبۆچونى زۆر 
هه یــه ،  ئاینه كه یــان  بنه مــاى  له ســه ر 
نایانه وێــت  خۆیــان  كــه   به تایبه تــى 
هیچــی له بــاره وه  بدركێنــن و به  نهێنی 
هێشــتویانه ته وه . ئه وان لــه  رۆژهه اڵتى 
كوردستان به زۆری له  سنورى كرماشان 
و ئیــام و له  باشــوریش له  كه ركوك و 

خانه قی و هه ڵه بجه  جێگیرن.
به شــێك له و خاكه ى كــه  ئه وانى تێدان 
له  باشــورى كوردســتان، بــه  ناوچه ى 

لۆنا دڵشاد، 15 ساڵ لەگەڵ نوسین و وەرگێڕان

كۆژانى كاكه ییه كان ده كاته  گۆرانى

و تێكســتى دیکەى ئه ده بیشی ئه زمون 
كردوه .

دا  )نەوژیــن(  پرســیارێكى  لەوەاڵمــى 
له بــاره ى ئه وه ى تاچه ند ژنانى نوســەر 
توانیویانە خۆیان بســەلمێنن؟ ئەو ژنە 
نوســەرە وتى: ئــەوەى ئێمــەى تێداین 
ئەنجامى ئەو هەوڵ و قوربانیانەى ژنانى 
نوســەرى پێــش ئێمەن كــە توانیویانە 
خۆیــان بســەلمێنن و جێ بــۆ ئەوانەى 
دواى خۆیان خۆش بكەن كە بە متمانە 
و بوێریەكــى زیاترەوە بێنــە بوارەكە و 

ئازادانەتر خۆیان دەربڕن.
ئــەو نمونــەى ژنە نوســەرانى ســااڵنى 
دواى راپەڕیــن دەهێنێتەوە »ئەو ژنانە 
رۆڵێكــى گرنگیــان هەبــوە لــە دانانى 
بناغەیه ك بۆ ئەدەبى ژن لە كوردستان، 
بــەاڵم لەوكاتەوە تاوەكو ئێســتا بەپێى 
پێویست نوسەرانى ژنى كورد گەشەیان 

نەكردوە«.
به  رای )لۆنا دڵشــاد(، به شــێك لە ژنە 
نوســەرەكان تەنیا ئامانجیان خۆنواندن 
بــوە »الیــان گرنگ بــوە دەربكەون لە 
رێــى دروســتكردنى كارێكى شــۆكەوە، 
هەشــبوە  بــۆ وەرگرتنــى رەزامەنــدى 
خەڵك یان الیەنێك نوسینەكانى لەگەڵ 
نەریــت و كۆتوبەنــدەكان دا گونجاندوە 
و ناســنامەى ژنانەى خۆیــان كردوه ته  

قوربانى بۆ رازیكردنى دڵى خەڵك«.
ئه گه ر كارى نوســینی ئه ده بی ریسك و 
لێكه وته ى بۆ ژنان هه بێت، ئه وا به  رای 
)لۆنا( لێكه وته كانى كارى وه رگێڕانیش 

له و روه وه  كه متر نین.
وتى: »هەندێكجار نوسینێكم چەندینجار 
داڕشتۆتەوە بۆئەوەى توانجم لێنەدرێت، 
چونكــە بــۆ پیاوێــك بە قســەى حەق 
وەربگیرێــت، ئه وا بۆ من به  بێئســلوبى 
و بێڕێزیــی لێكده درێته وه ، هەزاران جار 
پێیــان وتــوم تــۆ نوســەر و وەرگێڕ و 
مامۆســتاى زانكۆیت، ئەو قســانەت لێ 
ناوەشــێتەوە، ئیتــر چۆن ژنان گەشــە 

بكەن؟«
وادیاره  ئه و تێڕوانینه ى كه  له  كۆمه ڵگادا 

باوه  و ژنان زۆرتر وه ك جه سته  ده بینن 
نه ك توانا و كه ســایه تى، شــۆڕبوه ته وه  
بــۆ بــواره  ئه ده بیه كه ش، به شــێوه یه ك 
ئاســت و تواناى ژنانێك كه  له و بواره دا 

كارده كه ن، نادیده  ده گیرێت.
ده ڵێــت:  له وبــاره وه   دڵشــاد،  لۆنــا 
ئەگەرچى وه ك ژنێك ســەركەوتو بیت، 
هەمیشــە خەڵــك وا بڕیــاردەدات لــە 
رێگەى جەســتەتەوە ئه و سه ركه وتنه ت 
بــە دەســتهێناوە، نــەك بــە هــەوڵ و 

تێكۆشانى خۆت.
ئه م كۆژانانه ى ژن له  كۆمه ڵگادا، پاڵیان 
بــه  )لۆنا(وه  ناوه  كه  زۆرتر له  نوســین 
و وه رگێڕانه كانــى دا گرنگیی به و پرس 
و بابه تانه  بدات كه  په یوه ستن به  ژن و 

مافه كانیه وه .
لــه و خۆشویســتن  ئه مــه ش ته نانــه ت 
نوسه رانیشــدا  بــه   سه رســامبونى  و 
ده ڵێــت:  ئه وه تــا  دەر ده كه وێــت، 
ســەممان،  غــادە  »بەنوســینەكانى: 
شــەهرەزاد  و  موســتەغانمى  ئەحــام 
سەرســامم، لەبەر ئەوەى بەبێ دەمامك 

و بێ مەبەستى شاراوە دەنوسن«.
دوایــن به رهه مــى ئــه م ژنــه  نوســه ر و 
وه رگێــڕه  كــه  یه كه م كتێبی نوســراوی 
خۆیه تى، ســاڵی رابردو بــه  ناوى )من 
ئەمــەم( باڵوكرایەوە، كه  له  لەكۆمەڵێك 
نوســین و وتار و چیرۆك و پەخشــانى 
ئەدەبــى و چەنــد دەقێكــى شــیعرى 
پێكهاتوە. كۆتایی هه مان ســاڵ به هۆی 
زۆری خواســت له ســه ری، كتێبه كه  بۆ 

جارى دوه م چاپكرایه وه .
ئه و كارى نوسین و وه رگێڕان به  عه شق 
و په یــام ده زانێــت نــه ك پیشــه ، بۆیه  
كاتێك پرسیارمان لێكرد كه  چی ده ڵێت 
به و كچانــه ى حه زیان له م بــواره  هه یه  
و ده یانه وێــت ده ســتبه كاربن تیایــدا؟ 
وتــى: »پێیان دەڵێم خۆتان بن و وەك 
خۆتان بنوسن، بە عەشقەوە بەردەوامى 
بەكارى نوسین بدەن، چاوتان لە ئامانج 
و ناوبانگ نەبێت، چێژ لە خودى نوسین 

ببینن«.

»جێناكــۆك« ناودێر ده كرێت له  نێوان 
هه رێــم و به غــدا دا، ئه مــه  جگه  له وه ى 
گروپــه  تیرۆرســتییه  توندڕه وه كانیــش 
له و ســنورانه دا بونیان هه یــه ، ئه مه ش 
وایكــردوه  ناوه نــاو هێرش بۆســه ر ئه و 

پێكهاته یه  ئه نجام بدرێت و زیانى گیانى 
و مادییان لێبكه وێته وه .

ناوچــه   لــه   رابــردودا  لــه م ماوه یــه ى 
خانه قــی،  و  داقــوق  جیاوازه كانــى 
كاكه ییــه كان روبــه ڕوى زۆر كــرده وه ى 

تیرۆریســتی و تێكده رانــه  بونه وه ، هه ر 
لــه  كوشــتن و ده غڵــودان ســوتاندن، 
كه  بــه رای خۆیان بــۆ ئه وه یه  ناوچه كه  

به جێبێڵن كه  شوێنى باوباپیرانیانه .
هه وێنــى  بــه   بــون  هێرشــانه   ئــه م 

گۆرانیه كه ى )روبار(. وه كخۆی ئاماژه ى 
بــۆ ده كات گۆرانیه كه ى گوزراشــته  لەو 
نەهامەتی و کارەســتانەى به ســه ریاندا 

هاتوه .
ئه م ده ستپێشخه ریه ى )روبار كاكه یی(، 
ده بێته  یه كــه م به رهه مــى هونه ریی كه  
كچێكى كاكه یی له ســه ر كۆژانه كانى ئه و 
پێكهاتــه  ئاینیه  لە هەرێمى کوردســتان 

به رهه می بهێنێت.
ئه وه یشــی ئه م به رهه مه  جیاده كاته وه ، 
ئه وانــه ى  ســه رجه مى  كــه   ئه وه یــه  
به شداربون له  دروستكردنى گۆرانیه كه دا، 
ئاوازه كــه ى  به شــێوه یه ك  كاكه ییــن، 
فۆلكلــۆری كاكه ییه  و تێكسته كه یشــی 
له الیه ن )یاســر عادل كاكه یی( نوسراوه  
و ژه نیاره  موزیكیه كانیش ســه رجه میان 

كاكه یین.
گۆرانیه كــه ى )روبــار كاكه یــی(، لــه م 
رۆژانه ى رابــردودا كلیپه كه ى باڵوبویه وه  
و پێشــوازیه كى باشی لێكرا و بینه رێكى 

زۆری هه بو.
ده كات،  بــۆ  ئامــاژه ى  وه كخۆیــى 
ویســتیویه تى لــه م رێگه یــه وه  تیشــك 
بخاتــه  ســه ر ئــازار و نه هامه تیه كانــى 
كاكه ییه كان، ئه و پێكهاته یه ى سااڵنێكى 
دور و درێــژه  له  كوردســتاندا ده ژێت و 
ئێســتا له الیه ن گروپه  تیرۆرستیه كانه وه  

هه ڕه شه  و مه ترسیان له سه ره .
به گشــتى كلیپ و گۆرانیه كه  خه مگین و 
ئازاربه خشــن، به اڵم لــه الی وه رگرانه وه  
بــه  ده ستخۆشــیی پێشــوازیی لێكراوه ، 
بــه وه ى بتوانرێــت ئــازارى كاكه ییه كان 
جگــه  له  نوســین و وته ، بــه  هونه ریش 

بخرێته ڕو.



ماف

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

ههموئاواتى)شیرین(ئهوهبو،
بتوانێتدرێژهبهخوێندنهكهىبدات
ولهبهشێكلهبوارىپزیشكی

دابڕوانامهبهدهستبێنێت،بهاڵم
خێزانهكهىلێنهگهڕانئهوئاواتهى
بهدییبێتولهخوێندنبێبهشیان
كرد.ئهوئێستائهگهرچیدهینساڵ
بهسهرئهوروداوهداتێپهڕیوه،بهاڵم
ههموكاتبهحهسرهتهوهباسی

دهكات.

و كۆمهاڵیهتــى دۆخــی بهكاریگهریــی
داخراوىلــهبیركردنهوهىخێزانهكاندا،
بهشــێكىبهرچاوىژنــانلهخوێندنو
بهردهوامبــونلهخوێندنوتهواوكردنى
خوێندنــىبااڵبێبــهشكــراون.ئهوان
تائێستاشبهناسۆرهوهباسلهوروداوه
دهكــهنوپێیانوایهكهغهدرێكىگهوره
بــوهبهرامبهربهژیانوچارهنوســیان

كراوه.
شــیرینحەسەن،43ســاڵ،دانیشتوى
كهالره،لهدواىقۆناغیســهرهتاییله
خوێنــدندهركــراوه.باسلــهوهدهكات
ههموكاتخهمدایدهگرێتكاتێكبیری
ئهوروداوهىدهكهوێتهوهوبهســتهمى

دهزانێت.
وتــى:ههمــوئاواتــمئهوهبــوببــمبه
پزیشكیانپهرستاروچارهىخهڵكى
بكهم،بهاڵمبهداخهوهرێگهیانپێمنهدا

خوێندنتهواوبكهم.
رهنگــهبــهبــهراوردبــهژنانــىدیكه،
كــه بوبێــت خۆشــبهخت )شــیرین(
لێگــهڕاونچهنــدپۆلێكــىقوتابخانــه
بخوێنێتوفێریخوێندنهوهونوســین
بێــت،چونكــهژنانــىدیكــههــهنكه

ئهوهشیانپێرهوانهبینراوه.
خــاوەرعەزیــز،55ســاڵ،دانیشــتوى
كهالر،بۆ)نهوژین(وتى:زۆرخەملەوە

◘ نەوژین،نازەنینگۆران

»كهسبهقهدهرژندوژمنىژن
نیه«،ئهمدهستهواژهیهوهكو
وتهیهكىباولهناوكۆمهڵگادا

بهكاردههێنرێت،بهاڵمپرسیارئهوهیه:
تاچهندئهمقسهیهراسته؟ئهىژنان

لهبارهیهوهچیدهڵێن؟

ژنانلهبارهىئهمپرســهوهدابهشبون
بهسهردوبهرهدا،بهشێكیانپشتیوانى
لهمبۆچونهدهكهن،بهشێكىدیكهشیان

رهدیدهكهنهوه.

خهاڵتساڵح،31ساڵ،باسلهوهدهكات
كهههندێكجارجۆرێكلهدژایهتىههیه
لهنێــوانژنــان،بــهاڵمحاڵهتهكــهبــه

»دوژمنایهتى«نابینێت.
وتــى:بەتایبــەتلــەکارداهەندێكجار
ژنــانلهبریئاســانكاریی،كۆســپبۆ

یهكتریدروستدهكهن.
ئــهمژنــهنیگهرانهلــهوهىههندێكله
ژنــانبهكهملهتواناىخۆیاندهڕوانن
ولــهبهرچــاوىرهگــهزیبهرامبهربه
لهكاتێكــدا دهبینــن، خۆیــان كهمتــر
وهكخۆیئاماژهىبۆكرد:»هیچمانله

پیاوكهمترنیه«.

ههندێكــىدیكــهلــهژنــانبابهتهكــه
گرێدهدهنــهوهبــهپرســیبهغیلی،كه
زۆرجــارژنێــككاتێــكلــهبوارێكــدا
ســهركهوتودهبێتیــاندهردهكهوێت،
بهغیلیپێدهبرێتلهناوهاوڕهگهزهكانى

دا.
مژدەدڵشاد،26ساڵ،وتى:بهداخهوه
ههندێكجــاربهغیلیهكهدهگاتهئاســتى
داتاشینیتۆمهتوههڵبهستنىقسهى

ناڕاست.
لهبهرامبــهرئهمبۆچونانــهدا،بۆچونی
دیكــههــهنكــهپێیانوایــهمرۆڤهكان
بهگشتىلهكێبڕكێدانبۆپێشكهشكردنى

دهركردنلهخوێندن،ئهوئازارهىژنانناتواننلهبیریبكهن

ئایاژندوژمنىژنه؟
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باشــتروبابهتهكهشتهنهاتایبهتنیه
بهرهگهزیمێوه.

ئیمــانئەحمــەد،27ســاڵ،دهڵێــت:
هەرگیــزبەبێهــۆدژایەتــیژنێکیتر
ناکــەم،بــەاڵمئهگــهرببینــملەســەر
بنەمایهكىناپیشــهییوناڕاستژنێكى
ناشــارەزالەکارێکدادەمەزرێت،رهخنە
دەگرم،ئهمــهشبهماناىدژایهتیكردنى

ژنبۆژننیه.
ئهگهركهســانێكبابهتهبــهبهغیلیو
ئیرهییبردنلێكبدهنهوه،ئهواكهسانى
دیكهههنگرێیدهدهنهوهبهسروشتى
دهیانهوێــت بــهردهوام كــه ژنانــهوه

باشترینبن.
دیالنئهكرهم،26ســاڵ،بۆ)نهوژین(
وتى:ژندوژمنــیژننیە،بەڵکوژنان
لــەئەنجامــیبەراوردکاریەکیرەگەزی
دەیانەوێتباشــترینبن،بەاڵمنەکلە
ئاســتیمرۆڤایەتی،بەڵکولەئاســتێکی

جێندەری.
ئهوپێیشــیوایههۆكارىئهمحاڵهتهش
خــودیپیاوانه»ژنــانههوڵدهدهنبۆ
ئهوهىلهدیدیپیاوانهوهباشترینبن،
بهاڵمئهمهههڵهیه،چونكهدەبێتژنان

هەوڵبدەنباشــترینیخۆیانبن،نەک
باشترینبنبۆپیاوان«.

ئهگــهرئــهمبابهتــهلهنــاوخهڵكــىو
بهتایبــهتلهنــاوژنانــدالێكدانــهوهى
جیاوازىههبێت،ئهوالهروهزانســتییه
دهرونیهكهیهوه،هۆكاروپاڵنهرىزۆری

ههیه.
عهبــاسمهحمــود،توێــژهرىدهرونى،
بــۆ)نهوژیــن(وتــى:هەندێــکهۆکار
هــەنوادەکــهنژنرقــیلــەژنبێت،
بــە پەیوەســتن هۆکارانــەش ئــەو
باكگراوەندیکەلتوری،دەرونی،یاخود

کۆمەاڵیەتیهوه.
ملمالنێیــه و رق ئــهم پێیشــیوایه
غهریزهیــهكنیهلهگــهڵلهدایكبونداله
لــهشوپێكهاتــهىژنــانداههبێــت،
بهڵكوبــهگوێــرهىدۆخوحاڵهتهكان

لهالیههندێكیاندروستدهبن.
عهباسمهحمود،ئاماژهبهوهشــدهكات
پاڵنــهرى حاڵهتــهكان ههندێكجــار
ســۆزداریی)عاتفی(یانههیهوژنلهو
كاتهداههستدهكاتلهالیهنكهسێكى
تــرهوهمــافیــانخۆشهویســتییان
شــتێككهئــهمحهزیلێیهتــىزهوت
دهكرێــت.هــهروهكرهنگــههــۆكارى
تهندروستیشیههبێتوهكوخهمۆكىو
مناڵبــونودڵهڕاوكــێوبونىحاڵهتى

دیكهىدهرونى.
وهكئــهوتوێژهرههێمــاىبۆدهكات،
خــودیخێزانهكانیشرۆڵیــانههیهله
دروســتبونىئهمههســتهلهالیژنان.
وتــى:»ئێمەهەمیشــەژنمانســەرکز
لەناوخێزانــەکان هەمیشــە کــردوە،
نەمانهێشــتوە کــردوە، ســەرکوتمان
دەنگێکــیزواڵڵبێــت،رێگەمــانپــێ
نــەداونکێبڕکێیئازادیتایبەتیخۆی

بکات«.

دەخــۆمکەنەخوێندەوارمونەمتوانیوە
فێریخوێندهوارییببم.

بــهخهمگینیــهوهوتى:»زۆرهەســت
بەکەمــیخــۆمدەکــەم،خۆزگــەژیان

دوبارەبوایەتەوەوبمخوێندایە«.
ئهمههســتبهستهموخهمه،بهرای
توێژهرێكــىكۆمهاڵیهتــى،كاریگهریــی
لهسهرژیانودهرونىئهوژنانهدروست

دهكات.
خەاڵتســاڵەح،توێژەریکۆمەاڵیەتی،
بــۆ)نەوژیــن(وتی:نەخوێنــدەواریو
بێبهشــكردنلــهخوێنــدن،کاریگەری
گــەورەلەســەردەرونیژناندروســت
هــۆی دەبێتــە وههندێكجــار دەکات
دروســتبونیحاڵەتەکانىگۆشەگیریو

خەمۆکی.
تهواونهكردنــى و نهخوێنــدن گرفتــى
خوێندن،لهوهدازیاترچڕدهبێتهوهكه

ئهوكهســهبهشىپێویســتهۆشیاریی
نابێت،ئهمهشوادهكاتكاربكاتهســهر
جــۆریژیانىخۆیوخێزانوتهنانهت

كۆمهڵگاكهیشی.
»ژنانــی دهڵێــت: ســاڵح، خــهاڵت
نەخوێنــدەوارهۆشــیاریەکیئهوتۆیــان
نابێتبەهۆیکەمیئاســتیانلەزانست
وزانیاریدا،ئهمــهشوادهكاتتهنانهت
زانیارییپێویستیشــیانلهسهرئهركو

مافیخۆیشیاننهبێت«.
رهنگــهزیاتــرلهههركهســێك،خودى
ئهوژنانهههســتبــهكهمیزانیارییو
رۆشنبیرییبكهن،ههربۆیهئێستازیاتر
لهههركهســێكجهختلهوهدهكهنهوه
كهپێویســتهكچاندرێــژهبهخوێندن

بدهن.
خاتــونعەلــی،51ســاڵ،دانیشــتوى
رزگاری،وتــى:داوالــهکچــاندەکەم

بخوێنن،لەخوێندنیشبەردەوامبنههتا
داهاتویەکیــانهەبێــت،بــاوەکوئێمە
نەبــنکەحــەزوخولیامانلــەرابردو

بەجێما.
بهپێچهوانــهوهژنانــىدیكــهشههبون
كهســهرباریبونىئاستهنگوكێشهى
جۆراوجۆرودابــڕانلهخوێندن،بهاڵم
دوبارهگهڕاونهتهوهولێنهگهڕاونخهون

وژیانیانكۆتاییپێبێت.
ههیفامهجید،39ســاڵ،مامۆستایهكى
دانیشتوىكهالره.باسلهوهدهكاتئهو
لهسهردهمێكداخوێندویهتىكهزۆرێك
لهكچــهكانلــهخوێنــدندهردهكران،
بهاڵمچونكهسوربوهلهسهرخوێندن،
و كــردوه پاڵپشــتیان خێزانهكهیشــی
سهرهنجامتوانیویهتىههموقۆناغهكانى

خوێندنتهواوبكات.
بۆقهرهبوكردنهوهىئهوژنوپیاوانهى

بههــهرهۆكارێكلهخوێنــدندابڕاون،
پــهروهردهخزمهتگوزاریــی وهزارهتــى
خوێندنىخێرایانخوێندنىنائاســایی
كردوهتهوه،كهبهشــێكلهژنانرویان
لــهوناوهندانــهكــردوهبــۆدرێــژهدان

بهخوێندن.
دارائەحمەدسەمین،بەڕێوبەریگشتی
پەروەردەیگەرمیان،بۆ)نەوژین(وتى:
وەکــوقەرەبویەکبۆئــەوئافرەتانەی
کەلــەرابــردودادابــڕاونیــانرێگاى
خوێندنیانپێنهدرابو،ئێســتاخوێندنى
خێرایانخوێندنینائاسایمانهەیەبۆ
گەورەســااڵنچئافرەتبێتیانپیاو،
دەتواننلەوێــدادرێــژەبەخوێندەواری

بدەن.
لەگەرمیــان4بنکــەیخوێندنیخێراو
خوێندنینائاســاییهــەن،کە202ژن

تیایدادهخوێنن.

ههڵهیەکەژنان
ههوڵدهدهنبۆئهوهى
لهدیدیپیاوانهوه

باشترینبن



وتار

خۆشەویستی یان خاوەندارێتی؟!

ئه خته ر به  دواى كچه  خزمه كه ی دا ده گه ڕێت!
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◘ رێزان حەسەن

ژن بەسروشت کائینێکی بەسۆزە 
و حەزکردنی بۆ خۆشویستراویی 
و گرنگیپێدان لە بونیادی کەسی 

ئەودایە. ئەوان بەگشتی تامەزرۆی 
ئەوەن خۆشەویستترین بن الی 

هەموان و هاوسەریان بەتایبەتی. ئەمە 
ویستێکی سروشتییە و هیچ جێگای 
عەیب وعار نیە. بەاڵم ژنی وشیار 
رێگە نادات ئەم حەزە سروشتیە 

بەسەریدا زاڵ بێت، چونکە ئەگەر ئەم 
الیەنە سۆزداریە بەباشی نەناسرێت و 
هاوسەنگی رانەگیرێت، سەردەکێشێت 
بۆ زۆر کاری هەڵە و پێچەوانەی سۆز 
و خۆشەویستی. جا هەمیشە بەهەڵە 

بەکارهێنان و هەڵە تێگەیشتنی هەستە 
سۆزداریەکان، هۆکاری لەیەکنەگەیشتن 

و لێکدابڕانی دڵەکان و تێکدانی 
شیرازەی خێزانیش بوە.

خۆشویســتن، هەســتێکی خۆڕســک و 
الئیرادییە، کە دڵی مرۆڤەکان بەگشــتی 
)نێر و مێ( داگیر دەکات. خۆشەویستی 
راســتەقینە، لە دڵدا جێگیر دەبێ و لە 

کردار و گوفتاردا رەنگ دەداتەوە.
کەوایــە لێیگەڕێ ئەو خۆشەویســتیەی 
لە دڵتدایە بەسروشــتی خۆی نەشــونما 
بکات و خۆ بنوێنێت. کاتێک بەڕاســتی 
و لەناخــی دڵــەوە کەســێکت خــۆش 
دەوێت، پێویست بە هەوڵی کرداری یان 
گوفتاری تۆ ناکات بۆ تێگەیاندنی کەسی 
بەرامبەر، ئــەو خۆی تێدەگات، دڵەکان 
خۆیان بەیەک دەگــەن و خاوەنەکانیان 
لــەو پەیوەندیە بە ئــاگا دێنن. چ جای 
ئــەو کەســە باوکی منداڵ و هاوبەشــی 

ژیانیشت بێت.

لەســەر  ســەرنجم  کەلێــرەدا  مــن 
خۆشویســتنی ژنانە بــۆ مێردەکانیان، 
ئەمەوێــت ئــەوە بڵێم: ئەگــەر تۆی ژن 
پێتوایە ئیرەیی لە مێردەکەت، چاودێری 
پەرچەکــردار  مێردەکــەت،  کردنــی 
مێردەکــەت،  خاوەندارێتیکردنــی  و 
مێردەکــەت  بــۆ  تــۆ  خۆشەویســتی 
چاوەڕوانیشــیت  و  ئەســەلمێنێت 
مێردەکــەت لەوە تێبــگات، دڵنیابە زۆر 

لە هەڵەدایت!
ئــێ خۆ منیــش ژنــم و لەو هەســت و 
سۆزە بەباشی تێدەگەم. تەنانەت ئەگەر 
هەرچــی خۆشەویســتی دونیایە لە دڵی 
پیاوێکــدا کۆببێتــەوە بــۆ من، هێشــتا 

حەزم لە زیاترە!
بەاڵم ئەگەر تێبفکریــن و بیربکەینەوە، 
تێدەگەیــن ئەمــە پێچەوانــەی عەقڵ و 
ئاوەزە، پێویســتە مرۆڤ بەگشتی و ژن 
بەتایبەتــی، لە پێش هەمو کەســێکەوە 

خۆی خۆش بوێت.
مــرۆڤ کە خــۆی خۆشویســت، گرنگی 
بە خــودی خۆی دەدات و هەمیشــە لە 
هەوڵــی جوانکردنی خۆیدایــە لە روی: 
بیرکردنــەوە، جەســتەیی،  )دەرونــی، 
کردار و گوفتاری(ەوە. یانی کار بۆ بەرز 
کردنەوەی ئاستی زانیاری و پێگەیاندنی 
خــودی خــۆی دەکات. کــە لەئەنجامدا 
خودی خۆی دەناسێت. بڕوا و متمانەی 
بەخــۆی و هێزی خۆشەویستیەکەشــی 
دەبێت. تاکێکی تێگەشتو و کامڵ دەبێت 
بــۆ خۆی و کومەڵگا. عەشقەکەشــی لە 
جێــی خۆیدایــە و بەسروشــتی خــۆی 
پێــدەگات و بــە دروســتیش دەگات بە 

هاوسه ره كه ى.
تــۆ تاقیبکــەوە، کاتێــک قســەیەک لە 
دڵــەوە دێت، دەگات بــەدڵ. ئیتر چۆن 
دەکرێت خۆشەویستییەک بەو گەورەیی 

◘ سارا مه جید

هەر کە لەدەرگاکە رۆشتمە ژورەوە و 
ساڵوێکم لێ کردن، ئەو بە شەقەوق 

و پێکەنینێکی زۆرەوە، وەک ئەو 
پێکەنینە پڕ لە لەرز و نائاساییەی 

کە دوای دۆزینەوەی هیوایەکی 
لەدەستچو مرۆڤ دەخاتە دۆخی 

بورانەوە، لەبەر پێم هەستا و دەستی 
گرتم. دەستی گرتم و وتی: »بەخوا 

لەالم دادەنیشیت، تۆش هەروەک 
کچەکانمی«!

لەتەنیشتی دانیشتم.

دەســتی کردە قســەکردن: »کە هاتیتە 
ژورەوە،  یەکســەر ناســیتمەوە. ئەوسا 

دایکت زۆر دەهات بۆ ماڵمان.«!
من کە دەســتی راســتم لە نێــو هەردو 
دەســتە ســارد و چرچولۆچەکەیدا بو، 
لەقســەکانی حەپەســابوم و دڵنیابــوم 
لــەوەی نــە مــن و نــە دایکیشــم قەت 
ئــەو ژنەمــان نەبینیــوە و نایناســین. 
دواتر تێگەیشــتم کە ئــەم ژنە زاکیرەی 
لەدەســتداوە و منی لێبوە بە یەکێک لە 

کچە خزمەکانی! 
تامەزرۆییــەوە  و  دڵخۆشــی  بــە  زۆر 
قســەی بۆ دەکردم. ئەو ژنە تامەزرۆیە 
)ئەختەر( بو. ئەختەر، ناوی خوازراوی 
ژنێکــی بەتەمەنە، کە لە )ماڵی حاجی 
لەخۆگرتنــی  بــۆ  خێرخــوازی  ئــاهوی 

بەسااڵچوان( لە گەرمیان دەمێنێتەوە.
کــە لێم پرســی دایەگیان بــۆ لێرەیت؟ 
کــچ و کــوڕت هەن؟  بــەدەم دو قەترە 
فرمێســکەوە کە لەچاوەکانیــدا گیریان 
خواردبــو و دودڵ بــون لەوەی بەســەر 
رومەتە شاگەشــکەکەیدا بێنە خوارەوە، 

یاخــود هەر لــە چاوەکانیــدا بمێننەوە، 
وتی: » کوڕەکەم شەهید بو لە......«  
دوای وشەی شەهید بو، چەند وشەیەکی 
تری تێکەڵوپێکەڵ کرد، وەک: )بەغداد، 
داعــش، جەنگ، خانەقین و شــەڕەکەی 
لەدەســتدانی  بــەهۆی  بــەاڵم  هیــن(، 
زاکیرەیــەوە نەیدەزانی لە کوێ شــەهید 

بوە.
ئەختــەر خەڵکــی خانەقینــە و دو کچە 
مێردکردوەکەی چوار مانگ بەرلەئێستا، 
ئــاهوی  ماڵــی حاجــی  بــۆ  دەیهێنــن 
خێرخــوازی لــە کــەالر، کــە تایبەتــە 
بەلەخۆگرتنی بەسااڵچوان و منااڵنی بێ 

سەرپەرشت.
ئەختــەر زوزو دەیــوت: »دانیشــە بــا 

کولیچەت بۆ دروست بکەم«.
سەرپەرشــتیارانی ماڵــی حاجــی ئاهو 
گێڕایانەوە: ئەم ژنە کولیچە دروستکردن 
یەکێکــە لەباســە ســەرەکییەکانی، بەو 
پێیــەی دەگێڕنەوە کاتــی خۆی ژنێکی 

خانەدان بوە. 
من وام مەزەندە کرد بە بینینی من، ئەو 
رۆژانەی بیرکەوتبێتەوە کە کولیچەی بۆ 

کچەکانی دروستکردوە.
بهێڵــم،  بەجێــی  هەســتام  کــە 

بەخۆشییەکی زۆرەوە لە دەموچاویدا کە 
هەرگیز مەزەندە ناکرێت، دیســان وتی: 
»بەخوا هەر هاتیتە ژورەوە ناسیتمەوە. 
دایکــت جاران زۆر ســەری لێمان دەدا، 

سەالمی لێبکە«.
دەســتە لەرزیوەکەی دەســتە راســتم، 
چرچولۆچەکــەی  دودەســتە  لەنێــو 
دەرهێنــا. بــەزۆر دەســتی ماچکــردم. 
دواتــر ســەری ماچکردم، ئینجا شــانم. 
نەمویســت رێگە بگرم لەو ماچانەی، کە 
دڵنیابــوم لــەوەی تامەزرۆیــی ئەون بۆ 
کچە ونبوەکەی، کچە خزمەکەی، کە من 

بوم لەزاکیرەی شێواوی ئەودا.  
رەنگــە دەســتبەردان و هەســتانی من، 
ئامــاژەی دواین مــاچ و دواین ئومێد بن 
لــە الی ئەو، هەر بۆیە نەیدەویســت لێم 

ببێتەوە.
یەکترمان بەجێهێشت.

ئێســتا کە ئــەم چیرۆکــە دەگێڕمەوە، 
بیرلەوە دەکەمەوە: ئایا ئەختەر ئەمشەو 
لە خانەکــەدا بۆ من دەگەڕێت و خەوی 

لێناکەوێت؟
بــەاڵم تاکە هیوایــەک کە هەمە ئەمەیە: 
رەنگــە زاکیــرە شــێواوەکەی ئەختەر، 

ئەمشەو منی لە بیر بەرێتەوە.

و پیرۆزیــەوە لــە دڵەوە بێــت و نەگات 
بەدڵ؟!

کەوایە لەبری ئەوەی لە خۆشەویســتی  
مێردەکەتــدا رۆچیت و خۆت ون بکەیت 
و هەمیشــە لەترسی لەدەســتدانی دڵی 
مێردەکەتدا بژیت، پێویســتە خۆت بیت 
و لەپێشدا خۆتت خۆش بوێت، ئەوکات 
مێردەکەشــت بۆ هەمیشــە هــی تۆیە و 

لەخۆشەویستی تۆدا دەبێت.
ژن تا دەست لەخاوەندارێتیکردنی پیاو 
هەڵنەگرێت، ناتوانێت خۆی بدۆزێتەوە، 
ناتوانێــت  نەدۆزێتــەوە،  تــا خۆیشــی 
پێبگات و وشــیار بێت. نکۆڵی لەوەش 
ناکرێــت کــە ژن خاڵــی وەرچەرخانی 
کۆمەڵگایــە و تــا ژن وشــیار نەبێت 

کۆمەڵگاش بەرەوپێش ناچێت!
مێردەکەت بەخۆشەویستی خۆت 

بزانە، نەک 
بەموڵک و 

بەندەی 
خۆت. 

لەپێشدا 
عاشق 

بەخۆت بە!

ئایا ئەختەر ئەمشەو 
لە خانەکەدا بۆ من 

دەگەڕێت؟

نەمویست رێگە بگرم 
لەو ماچانەی، کە 
تامەزرۆیی ئەو بون 

بۆ کچەکەی

خۆشویستن هەستێکی 
خۆڕسک و الئیرادییە 

دڵی مرۆڤەکان 
بەگشتی داگیر دەکات



تەندروستی

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

)ئیمان( ده یویست وه ك هه ر ژنێكى تر 
ببێته  خاوه ن مناڵ، به اڵم بونى كێشه  

له  پیتاندنى هێلكه  و دروستبونى 
كۆرپه له  له ناو مناڵدانى دا، لێنه گه ڕا 

ئه و خه ونه ى به دیی بێنێت، بۆیه  روی 
له و شێوازه  كرد كه  به  »بلوریی« 

ناسراوه  و له و رێگه یه وه  بو به  خاوه نى 
مناڵێك.

بەشــێك لە هاوســەران به هۆی كێشه ى 
بایه لۆژیی و بونیادیی له  جه ســته یاندا، 
بێبه ش ده بن به وه ى له  رێگه ى ئاســایی 
و سروشــتیه وه  ببنــه  خــاوه ن منــاڵ، 
هه ربۆیــه  رو له  ســه نته ره كانى چاندنى 
منــاڵ ده كــه ن كــه  بــه  مناڵــی بلوریی 

ناسراون.
ژنان بــاس له وه ده كه ن، ئه و پرۆســه یه  
لــه  روى كات و ئه نجامــدان و هه روه ها 

تێچونیشه وه ، ورده كاریی زۆری هه یه .
ســاڵ   5 دواى  ســاڵ،   32 ئیمــان، 
چاوەڕوانــى، نه یتوانى ببێــت به  دایك. 
وتى: »زۆر چاوەڕێم كرد بە سروشــتى 
مناڵــم ببێت، بــەاڵم نەمبــو، بۆیه  روم 
لــە ســەنتەرێكى چاندنــى منــاڵ كــرد 
لــە ســلێمانى، تێچــوى مناڵبونەكــەم 

بەهەمویەوە گه یشته  9 هه زار دۆالر«.
روه   لــه   بلــورى  مناڵــى  دانانــى 
زانســتیه كه یه وه ، بریتیــە لــە پیتاندنى 
هێلكە و تۆو لەدەرەوەى لەشــى دایك، 
پاشــان گه ڕاندنه وه ى ئه م هێلكه  و تۆوه  
پیتێنــراوه  بۆ نــاو مناڵدانــى دایكەكە. 
لەكاتــى ئــەم پڕۆســەیەدا 2٠ تۆو و 2٠ 
هێلكــە وەردەگیرێــت، بەبەكارهێنانــى 
ئامێرى تایبــەت پیتاندنیان بۆ دەكرێت 
و دەگەڕێنرێنــەوە بــۆ مناڵــدان. ئــەم 
چاندنــەش بــۆ ئــه و كەســانه  ئه نجــام 
ده درێــت كه  به  سروشــتیی ناتوانن ئه و 
كاره  ئه نجام بده ن، رێژەى ســەركەوتنى 

مناڵى بلورى.. دواهیوای ژنان بۆ بون به  دایك

گرێی چەوریی مەمک چییە؟

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: ئامینه  محه مه د

گرێی )لو( مەمک بریتیە لە زیادە 
گەشەی خانەکانی ناو مەمک، ئه ویش 
دو جۆرە: گرێی شێرپەنجەیی و گرێی 
سادە. هه رچی گرێ ساده كه یه  پێشی 
دەوترێت )گرێی چەوری مەمک(، كه  
گرێیەکی بەرجەسته یە کە بە زۆری 

لە ئافرەتانی تەمەن نێوان ١5 بۆ 35 
ساڵیدا دەردەکەوێت.

گرێی چــەوری مەمک لەوانەیە گرێیەکی 
جێگیر و نەرم و الستیکی یان رەق بێت 

کە شــێوەیەکی رێکی هەیە. به گشــتى 
ئــەم گرێــی چەوریانــە ئازاریــان نییە. 
لەوانەیە وەک هەڵماتێک لە ژێر پێستی 
مەمکتــدا هەســتی پێبکەیــت کــە بــە 
ئاسانی دەجوڵێت لە کاتی پشکینیندا. 
ئەم گرێ چەورییانە قەبارەیان جیاوازە، 
به گشــتیش زۆر بچوکــن و قەبارەیــان 
زۆر  و  دەبێــت  یــان 2 ســانتیمەتر   ١
بەدەگمــەن قەبارەیان لە 5 ســانتیمەتر 
زیاتــر ده کات. دەکرێت خۆیــان گەورە 
ببــن یان لەنــاو بچن بە بێ چارەســەر 
وەرگرتــن. گــرێ چەورییــەکان یەکێکن 
لــە باوترین گــرێ پاکەکانــی مەمک لە 
ژنانى گەنجدا. چارەســەری ئەم گرێیانە 

بۆئــەوەی  گرێیەکەیــە  چاودیریکردنــی 
بزانیــت کــە قەبارەیان گــەورە دەبێت 
یاخود نــە، یان زەر ع دەکریت بۆئەوەی 
سروشــتی گرێیەکــە بزانیــن، یــان بــە 

نەشتەرگەری الدەبرێت.

* نیشانەکانی گرێی چەوری مەمک
بــە ئاشــکرا  ١. گرێییەکــی خــڕە وە 

دەبینرێت، دەوروبەرەکەی نەرمە.
2. بە ئاسانی دەجوڵێت.

3. هەندێکجــار گرێیەکــی تونــدە یــان 
الستییکییە.

4. بێ ئازارن.
5. دەشــێت لــە مەمکێکیانــدا یــان لە 
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هەردو مەمــک دا گرێیەکی چەوری یان 
زیاتر هەبێت.

* چ کاتێک سەردانی پزیشک بکەیت بۆ 
ئەم حاڵەتانە؟

١. ئەگەر هەستت بە گرێیەکی نوێ کرد 
لە مەمکتدا.

2. هــەر گۆڕانکارییەکــی دیکــە کــە لە 
مەمکتدا هەستت پێکرد.

3. گرێیــەک کە پێشــتر پشــکنینت بۆ 
کردوە و ئێســتا گەورە بوە یان گۆڕاوە 
بە شــتێکی دیکە، یــان وا دەردەکەوێت 
کە شــتێک بێــت جیاواز بێــت لە گرێ 

چەورییەکانی ژێر پێستی مەمک.

* جیاوازی نێوان گرێی شێرپەنجەیی و 
گرێی چەوری

١. گرێی شــێرپەنجەیی خێراتر گەشــە 
دەكات، ئەگەرچی گرێی شێرپەنجەییش 
هەیە گەشەی سستە، بەاڵم ئەوەی باڵو 

دەبێتەوە گەشەی خێرایە.
دەتوانێــت  شــێرپەنجەیی  گرێــی   .2

دەوروبەری داگیر بكات و هەوڵی گەیشتن 
بــە تەواوی لەش دەدات و توانای بڕینی 
پــەردەی شــانە توشــنەبوەكانی هەیە، 

بەاڵم گرێی چەوری تەشەنە ناکات.
3. گرێــی پیــس دەتوانێت لــە رێگەی 
خوێــن و لیمفــەوە باڵو ببێتــەوە، به اڵم 
گرێ یان لوی ئاسایی تەنیا لەو ناوچەی 

لێیەتی بونی هەیە.  
لــە  دەتوانرێــت  چــەوری  گرێــی   .4
البدرێــت  نەشــتەرگەرییەوە  رێگــەی 
ئەگــەری  كەمتــر  البردنیشــی  دوای  و 
دروستبونەوەی هەیە و ئەگەر هاتەوەش 
لە هەمان شــوێن دەبێــت، كەچی گرێی 
دەبێتــەوە،  بــاڵو  كــە  شــێرپەنجەیی 
بەالبردنیشــی ئەگــەری هاتنــەوە یــان 

دروستبونی لە شوێنی تر هەیە.
دەتوانرێــت  وردبیــن  لەژێــر   .5
خانــە  بــەوەی  جیابكرێنــەوە  لێــك 
شــێرپەنجەییەكان كرۆمۆســۆم و ترشی 
ناوكــی نائاســاییان هەیــە و ئەوەش وا 
دەكات ناوكــی خانــە گەورەتر و رەنگ 
تێرتــر بێــت و شــێوەی خانەكانیــش 

جیاوازن لەگەڵ ئاسایی.
٦. هەندێــك گرێی چەوری چەند جۆرە 
گرێــی  بــەاڵم  دەردەدەن،  هۆڕمۆنێــك 
شــێرپەنجەیی چەنــد جــۆرە مادەیەك 
دەردەدات كە كاریگەری نەرێنیان هەیە 

وەك ماندوكردن و دابەزینی كێش.
بــە  چــەوری  گرێــی  چارەســەری   .7
نەشــتەرگەری ده بێت، هەندێكیشی كە 
زیانــی نییە وازی لێ دەهێنرێت و خۆی 
نامێنێت، له كاتێكدا گرێی شێرپەنجەیی 
پێویســتی بــە چارەســەری كیمیایی و 
تیشــكی هەیە بۆ نەهێشــتنی و رێگرتن 

لە باڵوبونەوەی.

پرۆسه كه ش له نێوان 4٠ بۆ 5٠%ـه .
به شێك له و ژنانه ى كه  په نا بۆ ئه مجۆره  
له  دروســتكردنى منــاڵ ده به ن، به هۆی 
هه ڵكشانى ته مه نه وه  روبه ڕوى بونه ته وه ، 
بــه اڵم به شــێكى تریشــیان گه نجــن و 
به  سروشــتى خۆیــان یان هاوســه ریان 
كێشه یان هه یه  له  دروستكردنى مناڵدا.

سروه ، 3٠ ساڵ، یەكێكى ترە لەو ژنانى 
چاندنى مناڵی كردوە، وتى: »مناڵەكەم 
تەمەنى ٦ ســاڵە بە رێگەى بلورى هاته  
دونیاوه ، ســوپاس بۆ خوا تەندروســتى 
زۆر باشــە، بەو رێگایــه  نەبوایه  تاوەكو 

ئێستا دایكایەتیم نەدەدى«.
مناڵى بلورى لــە روى تێچونەوە پاره ى 

زۆرى دەوێــت، بەپێى بەدواداچونەكانى 
)نەوژین( لە ســەنتەرەكانى تایبەت بە 
مناڵــی بلوری، نرخى دانانى مناڵ بەبێ 
رەگــەز دەگاتە بە تا 25٠٠ دۆالر، بەاڵم 
بــە دیاریكردنى رەگەزەوە هه زار دۆالری 

تری بۆ سه ربار ده بێت.
ئه م پرۆســه یه ش گرنتیكراو نیه  و هه مو 

جارێك سه رناگرێت.
هاونــاز، 39 ســاڵ، مــاوەى ١5 ســاڵە 
هاوســەرگیرى كردوە و رێگــەى مناڵى 
بلــورى تاقیكردوەتــه وه ، بــۆ )نەوژین( 
وتــى: لەســەنتەرێكى چاندنى بلورى لە 
هەولێــر مناڵم دانــا، نزیكه ى ده فته رێك 
دۆالر له ســه رم كه وت، بــه اڵم مناڵه كه م  

بە 5 مانگیی له  سكمدا له بارچو.
ئــه و  ناســراوى  پزیشــكێكى  رای  بــه  
بــواره ، زۆر هــۆكار هــه ن له  پرۆســه ى 
ســه رگرتنى دروســتبونى مناڵی بلوریی 

به  سه ركه وتویی.
د. ئامانــج رەحیــم، پســپۆڕى ژنــان و 
مناڵبون، بۆ )نەوژیــن( وتى: »تەمەن 
بە پلەی یەکەم كاریگەرى هەیە لەســەر 

سه ركەوتنى دروستبونى مناڵەكە«.
نەخۆشــەكان  ئامــۆژگارى  وتیشــی: 
دەكەیــن كــه  دواى پرۆســه كه  بڕۆنەوە 
سەر كار و ژیانى ئاساییان، بەاڵم دواى 
١5 رۆژ پشــکنینیان بــۆ دەكەین بزانین 

مناڵەكە دروست بوە یاخود نا.

ســه رباری روكردنى ژماره یه كى به رچاو 
له  هاوســه ران له مجۆره  مناڵبونه ، به اڵم 
به شــێكى تریــان بــه  هــۆكارى ئاینی، 
دودڵن له  ئه نجامدانى، زانایه كى ئاینیش 

بۆچونی شەرع لەوبارەوە دەخاتەڕو .
محەمــەد مه حمود، مامۆســتاى ئاینى، 
بــۆ )نەوژین( وتى: مناڵى بلورى لەڕوى 
شــەرعەوە رێگەپێــدراوە بــەو مەرجەى 
تــۆوى باوكەكە و هێلكــەى دایكەكە لە 
خۆیــان بێــت و لــەدەرەوە بپیتێنرێن و 
بگەڕێنرێنەوە بۆ رەحمى دایكەكە، بەاڵم 
ئەگــەر تۆوه كــه  لە پیاوێكــى تر بێت و 
بپیتێنرێــت له گــه ڵ هێلكــه ى دایكه كه ، 

رێگەپێنەدراوە.

زۆر چاوەڕێم كرد 
بە سروشتى مناڵم 
ببێت، بەاڵم نەمبو

تەمەن كاریگەرى هەیە 
لەسەر سه ركەوتنى 
دروستبونى مناڵەكە

به گشتى ئەم گرێی 
چەوریانە ئازاریان 

نییە



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

◘  شنە تۆفیق 

 بۆ ئەوەی کەسێکی سەرکەوتو بیت، 
هەمیشە کەسێکی ئامانجداربە و 
نەخشە و پالنت هەبێت لە ژیان، 

ئامانجەکانت دیاری بکە و هەوڵبدە 
هیوا و ئامانجەکانت گەورەبن، چونکە 

خوا بەهرە و توانای بێ سنوری بە 
مرۆڤ بەخشیوە، کەواتە تۆ دەتوانی 
کاری گەورە ئەنجام بدەیت، بەاڵم بۆ 

ئەوە، ده بێت ئیرادەیەکی بەهێز لە 
کەسایەتی خۆتدا دروست بکەیت و 

پاشان دەستپێبکەیت.

 ناخی خۆت نزیکترین کەسە لێتەوە، بۆیە 
پێش هه ر شــتێك هه وڵبده  خۆت بناسە 
و بزانە وزەی پێویســتت لە چ رویەکەوە 
هەیــە و پــەرەی پــێ بــدە بۆ ئــەوەی 

سەرچاوەکەی دەوڵەمەندتر بکەی.
 گرنگ نییە مرۆڤ لە چ بوارێکدا زیرەکە، 
ئەگەر بە کردەوەکانی نەتوانێت بچوکترین 

گۆڕانکاری لە ژیاندا پێکبێنێت. 
 لــە نێــوان زانینــی بەتــاڵ و زانیــن لە 
بەرێوەبردنــدا جیاوازیەکــی زۆر هەیــە، 
کــردەوە،  بــێ  زیرەکــی  و  مەعریفــە 

هەردوکیان بێ نرخن بەم سادەییە.

 رێگەچارە چیە؟
 ســەرکەوتن لە بڕیارداندا بــۆ ژیانکردن، 
دوای  کەوتنــە  لــە  خــۆت  توانــەوەی 
شــاردوەتەوە،  خــۆی  ئامانجەکانــت 
هەربۆیــە بڕیــار بــدەن دەســت بــەکار 
بــن، ناتوانــن شــتێک کــە بەدروســت 
هەڵتاننەسەنگاندوە کۆنترۆڵ بکەن، ئەو 
شــتەی کە هەڵیدەســەنگێنیت داهاتوت 

دیاری دەکات.
ئەگــەر نمونەی دروســت تاوتوێ نەکەن 
لەهەمبــەر ئەو دەرفەتانــەی بۆتان دێتە 
پێــش، کوێــر دەبــن، دەبێــت شــتێک 
هەڵســەنگێنن کە راســتەوخۆ بەئامانجی 
سەرەتای ئێوە پەیوەندیدارن، رێگەچارە 

 چۆن کەسێکی سەرکەوتو دەبیت؟

چۆنیەتی پاراستنى مناڵ لەدەستدرێژی
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◘ نه وژین،
وه رگێڕانى: نازه نین گۆران

زۆربەی باوکان و دایکان کێشەی 
ئەوەیان لەال دروست ئەبێت 

کەمناڵەکانیان لەالیەن هاورێی وکەسە 
نزیکەکانیان لێان دەدرێت، ناکرێت لەو 

باردۆخانە بڵێن بەمناڵەکە پێویستە 
تۆش لەو کەسە بدەیت کە لێت 

دەدات، بەڵکو دەبێت مناڵەکانیان 
لەسەر داوای لێبوردن رابهێنن، بەاڵم 
بەشێوەیەک نەبێت کە هەر کارێکی 
بەرامبەر کرا قبوڵی بکات و داوای 

لێبوردن بکات.

کەپێویســتە  کار  یەکــەم  ئەمــە  بــۆ 
بیکەن ئەوەیــە، کەمناڵەکانیان لەســەر 
متمانەبەخۆبون رابهێنن و بەشــێوەیەکی 
بــاش بیــر لەخۆیــان بکەنــەوە، چونکە 
ئەگەر متمانەیان بەخۆیان نەبو، وادەکات 
کەبــەردەوام ئەوەی شــەڕی لەگەڵ کرد 
ئەویش شــەڕ بکات، تەنها بەشەڕ کردن 

دەتوانێت پارێزگاری لەخۆی بکات. 
بــۆ  منــاڵ  فێرکردنــی  چۆنیەتــی   *

پارێزگاریکردن لەخۆی 
یەکەم کار کەپێویستە فێری مناڵى بکەن 
بــۆ  پارێزگاریکردن لەخۆی، پەروەردەی  
خێزانیــە کــەوادەکات متمانــەی بەخۆی 

بێــت و پارێزگاری لەخۆی بــکات. بۆیە 
پێویســتە ماڵەکەت هەمیشــە ئارام بێت 
و گفتوگۆ بکرێت و راوبۆچون بگۆڕنەوە، 
دایــک  پێویســتە  ئەوەشــدا   لەگــەڵ 
وبــاوک هانی مناڵەکانیان بدەن لەســەر 
دروســتکردنی هاورێیەتی، چونکە ئەگەر 
مناڵەکــەت هاورێــی نەبێــت و تێکەڵــی 
جیهانی دەرەوە نەبێت، رەنگە نەتوانێت 
پەیوەندیەکی باش دروستبکات و توانای 

تێگەیشتن و گفتوگۆکردنی نەبێت.
* هەندێک ئامۆژگاری بۆ دایکان 

تــوڕە مەبە لەمناڵەکــەت ئەگەر لەالیەن 
یەکێــک لەهاورێیەکانیه وه  لێیدرا، بەڵکو 
لێی تێبگــە بزانە چی رویداوە؟ وایلێبکە 

و شێوازی شیاویش ئەوەیە بزانن ئامانجی 
سەرەکیتان چییە؟ دواتر راستەوخۆ ئەو 
شــتانەی کە لە گەیشــتن بەو ئامانجەدا 

بەشدارن، هەڵسەنگێنن.
 کاتێک دەتوانین بەو ئامانجانە بگەین کە 
بۆخۆمان دیاریکردوە، بێ هیوا و دڵسارد 
دەبینــەوە و ناتوانین بەرەو روی کێشــە 
نوێیەکان بینەوە یــان تەنانەت ناتوانین 
ئەو کارەی دەســتمان  پێکردوە تەواوی 

بکەین.
کارەکان،  لــە  زۆر  دواکەوتنــی  هۆی 

رێگــە  تونــدن،  قەلەقــی  و  دڵەڕاوکــێ 
چــارەش بۆ ئەمە ئەوەیــە بزانین دنیای 
راستەقینە هیچ پاداشتێک بە ئارامنەگران 
نــادات، بەڵکــو ئەوانە پاداشــت دەکات 
کــە کارەکانیــان بەو پــەڕی لێهاتویی و 

باوەڕبەخۆبونەوە بەرێوە دەبەن.
کەوابــو بڕیــار بــدەن، چونکــە مــرۆڤ 
هەســت بــە ئاســودەیی نەکات هەســت 
بــە ئامادەبونیش نــاکات، رێگەچارە بۆ 
ئەمــەش ئەوەیە مرۆڤ لــە ژیاندا چەند 
دەرفەتێکــی جۆراوجــۆر و نــاوازە دێتە 

رێی.
 ئەگــەر تۆ دەتەوێت لە ژیاندا گۆڕانکاری 
ئەرێنــی بکەیت، دەبێت لــەو دەرفەتانە 

کەڵک وەربگریت.
دەبێت مرۆڤ لەژیاندا  شتێک هەڵبژێرێت 
کە بۆی شــیاوە و تاقیبکاتــەوە، ئەگەر 
بەکەڵک نەهات شــتێکی تــر هەڵبژێرە و 
پێشــکەوە، هەرگیز مەترســە لە کۆسپ 
و تەگــەرەکان، چونکــە هەرکاتێــک تۆ 
بڕیارتــدا و دەســتت بەکار کــرد، خۆی 
لەخۆیدا مانای ئەوەیە تۆ لەهەمو کۆسپ 

و تەگەرەکان بەهێزتری، هەمیشە گەشە 
بــە خــۆت بــدە و هەوڵبــدە بــۆ ئەوەی 
دەســتی کاریگەرت  هەبێ لە گۆڕانکاریی 
ژیــان و پێشــەنگ بــی لــە داهێنــان و 

تازەگەریدا.
 پشــت بەخۆت ببەســتە و بڕوای تەواوت 
بــە ســەرکەوتنی خۆت هەبێــت، چونکە 
سەرکەوتنی راســتەقینە لەوەدایە خۆت 
بــاوەڕی تــەواوت بەســەرکەوتنی خۆت 
هەبێــت و وەك مرۆڤێکــی هۆشــیار و 

تێگەیشتو بژی.

هەســت بە پارێزراوی بکات و تۆ لەگەڵ 
یارمەتــی  و  بەجێیناهێڵیــت  و  ئەویــت 

پێویستی پێشکەش دەکەیت.
وایلێبکە ئەو هەست بکات کە تۆ متمانەت 
پێی هەیە، دەتوانێت خۆی چارەســەری 
کێشەی خۆی بکات، بەاڵم هەرگیز نازی 
زیاد لە پێویست مەبەخشە بەمناڵەکەت.
کێشــەنابێت ئەگــەر مناڵەکــەت فێــری 
هەندێــک یــاری بەرگریکــردن لەخــۆی 
بکەیت، بۆنمونە )کاراتێ یان تایکواندۆ(، 
چونکە ئــەوە وادەکات متمانەی بەخۆی 
بێت و کەســایەتی بەهێزبکات. هه روه ك 
واشــده كات کەســانی تریــش بەچــاوی 

هێزەوە سەیری بکەن.
هانیبدە لەســەر ئەوەی بــەردەوام هەمو 
شــتێکت بۆ باس بکات، تەنانەت ئەگەر 
خــۆی دیــوه  الوازەکەش بێــت، چونکە 
ئەگەر ئەو کارانــەی بەرامبەری دەکرێت 
بیشــارێتەوە، ئــەوە زیاتریــش دەبێت و 

ئه وكات چارەسەری گرانتردەبێت.
هەوڵبدە لە شــوێنەکراوەکان بمێنێتەوە، 
چونکــە ئــەوە وادەکات توانــای گفتوگۆ 

وتێگەیشتنی هەبێت.
منــاڵ فێری ئــەوە نەکەن کە کەســێک 
لێدا ئەویش لەو کەســە بداته وه ، چونکە 
وادەکات دوژمنی زۆر بێت، لەم باردۆخە 
ناتوانیت رێگــری لێ بکەی، چونکە وای 

لێدێت رێزی هیچ یاسایەک ناگرێت.
بۆیــە فێــری متمانەبەخۆبونی بکەن، بۆ 
ئەوەی بتوانیت بەو متمانەیه وه  نەهێڵیت 

کەس دەستدرێژی بکاتەسەری. 
هه وڵبده ن هاورێ بن بۆ مناڵەکانتان، بۆ 

ئەوەی هیچتان لێنەشارنەوه .

سه رچاوه : سایتی )موضوع(

بۆ گۆڕانکاری لە 
ژیانت، کەڵک لە 
دەرفەتەکان وەربگرە

سەرکەوتنی 
راستەقینە لەوەدایە 
باوەڕت بە خۆت 

هەبێت



پەیکەرى دایکى ئەنفال لە ناحیەى رزگارى

په یكه رى )دایكى ئه نفال( كه  دروستكراوى ژنه  په یكه رتاش )ئاسۆس جاف(ـه ، 
له  ناحیه ى رزگارى دانرا.

فۆتۆ: وەلید فۆتۆگرافى


