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شانۆگهری)وهرنببینبهسهگ(لهنێوانیارونهیاردا
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دو هاوسه ر كتێبخانه  بۆ قوتابخانه كان 
دروست ده كه ن                  ««3

باوكێك: هیچ هۆكارێك نیه  بۆ رێگرتن لە 
كاركردنى كچه كه ت               ««5               

بۆچی ژنان كه متر توشى كۆرۆنا ده بن؟
            11»»                              

◘ نه وژین

پاش ئه و هه اڵیه ى شانۆگه رى )وه رن 
ببین به  سه گ( له  كه الر دروستى كرد، 

ده رهێنه رى شانۆگه رییه كه  داكۆكی 
له  كاره كه یان ده كات و ئه و تۆمه تانه  

ره د ده كاته وه  كه  سوكایه تیان كردبێت 
به تایبه تى به  ئاینی ئیسالم، سه رۆكى 
لقی گه رمیانى یه كێتى زانایانى ئاینی 
ئیسالمیش جه خت ده كاته وه  ئه وان 

كێشه یان له گه ڵ سوكایه تی پێكردنیان 

هه یه  له  شانۆكه  نه ك به شداریی ژنان 
تیای دا.

شانۆگه رى )وه رن ببین به  سه گ(، وه ك 
یه كــه م كار و ده ســتپێكى چاالكیه كانى 
وه رزی شــانۆیی گه رمیــان لــه  به روارى 
22ى ئه م مانگه  له  به رده م هۆڵی هونه ر 
لــه  كــه الر نمایش كــرا، رۆژێــك دواتر 
كاردانه وه یه كــى زۆری دروســت كــرد و 
به  ســوكایه تیكردن به  ئاینی ئیســالم و 

پیرۆزییه  ئاینیه كان تۆمه تبار كرا.

ئــه م تۆمه تباركردنــه  سه ریكێشــا بــۆ 
لــه   فــراوان  هێرشــێكى  و  هه ڵمــه ت 
تــۆڕه  كۆمه اڵیه تیــه كان دژ به  كاســتى 
شــانۆییه كه ، لــه  ئه رزی واقعیشــدا لقی 
ئاینــی  زانایانــى  یه كێتــى  گه رمیانــى 
ئیســالمی كوردستان، ســكااڵیان له الی 

داواكاری گشتى گه رمیان تۆمار كرد.
له  دیدارێكدا له گه ڵ )نه وژین(، هه ریه كه  
له  ده رهێنه رى شانۆگه ریه كه  و سه رۆكى 
لقــی گه رمیانى یه كێتــى زانایانى ئاینی 
ئیسالمیی قسه  له باره ى شانۆگه ریه كه  و 

كاردانه وه كانى ده كه ن.
عومه ر عه بدوڵاڵ، ده رهێنه رى شانۆگه ری 
)وه رن ببیــن بــه  ســه گ(، داكۆكی له  
كاره كه یان ده كات و ره دیشی ده كاته وه  

سوكایه تی به  ئاینی ئیسالم كردبێت.
وتى: هەر کەسێک شــانۆکەی بینیبێت 

ده زانێت سوکایەتی بە مەال نەکراوە.
ده شڵێت: هەندێک مەال هەیە و قسەمان 
لەســەر کردوە  کە لەشوێنەکان و گرتە 
ڤیدۆیەکانیــان کە هەیە چــۆن ئیهانەی 
ژنان دەکــەن و خراپەکاری بەرامبەر بە 

◘ نه وژین

به پێی راپۆرتێكى یه كه ى رۆژنامه وانى 
مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی ده نگ، 
رێژه ى به شداریی ژنان له  وێستگه  

رادیۆییه كانى سنوره كه  به راده یه كى 
به رچاو زیادیی كردوه  و )50%(ى 

تێپه ڕاندوه .

ئه و راپۆرته  كه  به  بۆنه ى رۆژى جیهانى 
رادیــۆوه  ئاماده كــراوه  و نوێنه رى ســێ 
رادیــۆی كۆمه ڵگه یی ناوچــه ى گه رمیان 

دیارتریــن  له ســه ر  بــون،  ئامــاده ى 
هه روه هــا  و  ئاســته نگه كان  و  كێشــه  
به ره وپێشــه وه چونه كانى كارى رادیــۆی 

له  سنوره كه  وه ستاوه .
لــه  به شــێكى ئــه و راپۆرتــه دا، ئاماژه  
بــه  رۆڵی ژنان لــه  ده زگا رادیۆییه كانى 
وه ك  به شــێوه یه ك  دراوه ،  ســنوره كه  
هێمــاى بۆكــراوه ، رێــژه ى به شــداریی 
ژنــان له و ده زگایانه دا زۆر زیادیكردوه  و 

)50%(ى تێپه ڕاندوه .
پوختــه ى راپۆرته كــه  له  الپــه ڕه  )11( 

ده خوێنیته وه .

ژنان دەکه ن.
بــه   تۆمه تباركردنیــان  له بــاره ى 
ســوكایه تیكردن بــه  ئاینــی ئیســالم، 
ئامــاژه  بــه وه ده كات كه  به هــۆی بانگی 
عه ســره وه  و وه ك رێزگرتنێــك له  ئاین 
شانۆگه ریه كه یان راگرتوه ، ده شپرسێت: 
یــان  ســوكایه تیه   ئێمــه   »شــانۆكه ى 

جنێوی هه ندێك مه ال؟«.
حه مه ئه میــن  )م.  له به رامبه ریشــدا 
كه الریــی(، ســه رۆكى لقــی گه رمیانــى 
ئیســالمی  ئاینــی  زانایانــى  یه كێتــى 
لــه   تونــد  ره خنــه ى  كوردســتان، 
ده ڵێــت:  و  ده گرێــت  شــانۆگه ریه كه  
منــاڵ الســایی )قوبــادی  »هەندێــک 
جەلی زادە(یــان کردوەتەوە و جوێن بە 

مەالیانی ئاینی ئەدەن«.
ئــه و نیگه رانــه  لــه  شــانۆگه ریه كه  له و 
ره وه وه  كه  سوكایه تى به  ئه وان كردوه ، 
له وه اڵمى ئه و قسه یه شی كه  ده رهێنه رى 
بــه وه ى  ده یڵێــت  شــانۆگه ریه كه  
مه به ســتیان هه ندێك مه الیه  نه ك هه مو 
مــه الكان، )م. حه مه ئه میــن كه الریــی( 
ده ڵێت: »خۆزگە لە شــانۆکە بیانوتایە 

چەند مەالیەک یان دو مەال«.
له وه اڵمــى ئــه و پرســیاره ى كــه  ئه وان 
دژ بــه و شــانۆیه ن یاخــود دژ بــه  هه ر 
شانۆگه ریه ك كه  ژنان تیایدا به شدار بن، 
سه رۆكى لقی گه رمیانى یه كێتى زانایان، 
ده ڵێت: »ئێمە کێشــەمان لەگەڵ ئەوە 
نیە کە ژنان بەشداربن لە شانۆگەریدا«.
ئــه م  7(ی  و   6( الپه ڕه كانــى  لــه  
ژماره یــه دا ده قی ئــه و دو دیداره  له گه ڵ 
ده رهێنه رى شــانۆگه ریه كه  و    ســه رۆكى 
لقــی گه رمیانى یه كێتــى زانایانى ئاینی 

ئیسالمی كوردستان ده خوێننه وه .

مامۆستایەکی زانکۆی 
گەرمیان خه اڵتێكی 

نێوده وڵه تی 
به ده ستدێنێت

2»»              

ژنان)50%(یستافیرادیۆكانىگهرمیانپێكدێنن



دیدار

◘ نهوژین،هاوژینمههدى

د.پگاعهلیمەردان،کەماوەی
حەوتساڵەلەبەشیدەرونناسی
زانکۆیگەرمیانمامۆستایە،توانی
لەسەرئاستیهەرێمپلەییەکەمی

»پەڕەنایابەکان«بەدەستبهێنێکە
لەالیەنرێكخراویکیسایندابەشکراوە.

ئــهوپهیپــهرهىكــه)د.پــگاعهلی(
بهناونیشــانى: كردبــو، پێشكهشــی

Mental health in conflict«
settings«بــوکەپێشــترلەگۆڤاری
»Lancet« جیهانــی بەناوبانگــی

باڵوکراواتەوە.
و خهاڵتهكــه لهبــارهى )نهوژیــن(
لهگهڵــدا دیدارێكــى وردهكاریهكانــى،

سازكردوه.

*ســهرهتابــابزانینچۆنبوبەشــی
دەرونناسیتهەڵبژارد؟

لــەتەمەنیپانــزەســاڵیەوەحەزملە

دەرونناسیبو،هەرلەوتەمەنەبڕیارمدا
دەرونناســیتەواوبکەم،دایکوباوک
بونبــەپاڵپشــتیســەرەکیم،ئهوهبو
بەکالۆریــۆسوماســتەرملــەزانكۆی
قهزوینلهتارانتهواوكرد،دكتۆراشــم
لهزانکۆســاینسئاندڕیسرێچلەئەهواز
تهواوكــردکەئەویــشلقێکەلەزانکۆی

تاران.
*ماوەیچەندساڵەمامۆستایتولەچ

زانکۆیەکوانەتوتوهتهوه؟
لەســاڵی)2010(وەدەســتمکردوەبە

مامۆستایەکیزانکۆیگەرمیانبراوهیخهاڵتێكیجیهانیه
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◘ نهوژین،زریانمحهمهد

ئهندامێكىرێكخراوىوادىئهڵمانى
ئاشكراىدهكاتناوچهىگهرمیان

بوهتهناوچهیهكىخاڵییله
خهتهنهكردنىمێینه،بهوپێیهىساڵی
رابردوهیچحاڵهتێكىخهتهنهكردنى

كچانتۆمارنهكراوه.

لهیالئهحمهد،ئهندامىتیمیرێكخراوى
وادىئهڵمانــىلهگهرمیان،لهدیدارێكى
)نهوژیــن(دابهبۆنــهىرۆژىجیهانى
بهرهنگاربونــهوهىشــێواندنىئهندامى
زاوزێــیمێینــهكــههاوكاتــهبــه6ى
شــوبات،تیشكیخســتهســهرپرســی
خهتهنهكردنىمێینهلهدهڤهرهكهدا.

*ئامارهكانچیمانپێدهڵێنلهبارهى
خهتهنهكردنىمێینهوه،ئایاگهرمیانتا

چهندخاڵیهلهحاڵهتهكه؟
بهپێــىئــهوئامارانــهىكــهههیــهو
بهدواداچونمانبۆكــردوه،لهگهرمیان
لــهســاڵى2010خهتهنهكردنــىمێینه
%81.2بوه،بهجۆرێكله%50ىكچانى
خــوارتهمهن20ســااڵنخهتهنهكراون،
لهساڵى2017دا2241حاڵهتههبوه
ولهســاڵى2018كهمبوهتهوهبۆ29
حاڵهتــىخهتهنهكــردنلــهگهرمیــان،
لــهســاڵى2019هیچحاڵهتێــكتۆمار
نهكــراوهوناوچهكــهخاڵیــىبــوهله

خهتهنهكردن،ئهمبــهدواداچونهشله
رێگهىسیمینارهكانمانهوهبوه.
*داتاكانتانچۆنوهرگرتوه؟

ئــهوداتانهىكهوهرمانگرتونلهكۆڕ
وســیمینارهكانىرێكخــراوىوادىكــه
ئهنجامىدهدابۆهۆشیاركردنهوهىژنان
وپیاوانیشراستهوخۆوهرماندهگرتو
پرسیارمانكردوهكهكێخهتهنهكراوه

وكێنهیكردوه.
*ئــهوتهمهنانــهىكهوهرگیــراوهلهو
راپرســیهىكهكردوتانهلهنێوانچهند

دایه؟
لــهســااڵنىرابــردوىكهمپینهكهماندا
ههموتهمهنــهجیاوازهكانمانوهرگرتوه
ئــهوهىكــهخهتهنــهكراوه،بــهاڵمله
ســاڵى2019لهتهمهنى1رۆژهبۆ25
ســاڵوهرگیــراوه،چونكهئــهوتهمهنه
ئهگهرىزیاترىههبوبۆخهتهنهكردن.
*بهپێــىبهدواداچونهكانىئێوه،هیچ
حاڵهتىگیانلهدهستدانههبوهبههۆی

خهتهنهكردنهوه؟
بــهپێىئــهوبهدواداچونــهىكهئێمه
كردومانــهلهگهرمیــان2حاڵهتههیه
كــهبههــۆیخهتهنهكردنــهوهگیانیان
لهدهستداوهلهماوهىئهو15ساڵهدا.
*لهســااڵنىپێشترئهمخهتهنهكردنه
بهناوىئاینهوهكراوه،ئایاتاچهندئهم

بۆچونهگۆڕاوه؟
15ســاڵپێشئێســتازانایانــىئاینى
دهچوینــه كــه هاواڵتیانــهى ئــهو و

الیــانبهرهنــگارىئێمــهدهبونــهوهو
بهریهككهوتندروستدهبولهنێوانمان،
زیانهكانــى لــه بێئاگابــون چونكــه
خهتهنهكردنودهیانوتسونهته،بهاڵم
ئێمــهكۆڵمــاننــهداوبــهردهوامبوین
كهدهبێــتبهئامانجــىخۆمانبگهین
وگهشتین،ئێســتامامۆستایانىئاینی
گهشتونبهوقهناعهتهكهئهمهسونهت
نیــهوزیانىههیه،بۆیهزۆرهاوكارمان

بون.
لــه و چۆنــه خهڵــك هۆشــیارى *
روبهروبونــهوهى بــۆ ئاســتێكدایه چ

خهتهنهكردنىمێینه؟
لهســااڵنىرابردوراستههاواڵتیانهیچ
هۆشیاریهكیاننهبوهچلهروىئاینیچ
لهروىزیانهكانویاساكهشــهوه،بهاڵم
لهئێســتاداهاواڵتیانهۆشیارىزۆریان
ههیــهوهاتونهتــهئــهوقهناعهتهىكه
نابێتخهتهنهكردنههبێتوبكرێت.

*یاســارۆڵیچىبوهلهنههێشــتنى
خهتهنهكردنىمێینه؟

بێگومــانیاســاشرۆڵــیخــۆىههبو
بــهتایبــهتیاســاىژمــارهههشــتى
بهرهنگاربونــهوهىتوندوتیــژىخێزانى
كــهلهمــادهى2ىبڕگــهىحهوتىكه
باسلــهخهتهنهكردنىمێینهدهكاتو
بهپێىیاساكهشسزاههیهبۆبكهرانى

ئهوكاره.
*ئــهوهىئاگاداربــنوبهدواداچونتان
كردبێتتاوهكوئێســتاكهسێكههبوه

گهرمیانخاڵییدهبێتلهخهتهنهكردنىمێینه

كارىمامۆستایی،ســهرهتایكاركردنم
لەزانکــۆی)پەیامنورىســەرپێڵ(و
پاشــان)پەیامنوریخوڕهمشــار(بو
كهماوەیســێســاڵلهوێمامۆســتا
بوم،لە)2013(شەوەهاتومەتەزانکۆی

گەرمیانومامۆستام.
بههۆیــهوه كــه پەیپــەرەى ئــەو *

خهاڵتكراىباسلەچیدەکات؟
جیهانــی تەندروســتی رێكخــراوای
»WHO«سااڵنەرێژەیباڵوبونەوەی
نەخۆشیەکانباڵودەکاتەوە،یەکێکلەو
نەخۆشیانەشنەخۆشیدەرونیبولەو
واڵتانەیکەشــەڕوپێکــدادانتێیاندا
زۆرەلــەچــاوواڵتانیتــردا،لەکۆتای
پەیپەرەکەچەندخاڵێکیاندەستنیشان
نەخۆشــیە چارەســەری بــۆ کردبــو
دەرونیــەکان،منیشچەنــدتێبینیەکم
دالەســەرچارەســەرهکەبــهوهىچون
ئێمەلەرویئاســتیرۆشنبیرییهوهزۆر
لەواڵتانیترجیاوازین،بۆیەپێشنیاری
چارەســەریتــرمکردوبــەپەیپەرێک
»WHO«م رێكخــراوای پێشکەشــی
کردوئەوانیشموەاڵمیاندامەوەکەبە
توێژینەوەیەکپێشــنیارەکانمبخەمەڕو،
رێخكــراوی نێــوان لــە وتوێــژە ئــەو
»WHO«کــەرێخراوێکــیناســراوى
جیهانیــەومنیــشمامۆســتایەکملــە
زانکۆیەکیبچوکوواڵتێکیبچوک،زۆر
گرنگبوبەالیکۆمەڵیئەکادیمیەوە.

*تائێســتاهیچژنێكتوانیویەتیئەم
خەاڵتەبەدەستبهێنێت؟

تــائێســتا20پەیپــەرئــەوخەاڵتــەی

بردوهتــەوە،هیــچژنێكــىتیــانەبوە،
زۆردڵخۆشــمکەتوانیومــەیەکــەمژن
بــمئــەمخەاڵتەوەربگرم.مــنکەئەو
پێشــنیارانەمکــردبۆئــەوتوێژینەوە
ئامانجمئەوەبوکەژنێكئەوخەاڵتانە
بباتەوەنەکلەبەرخۆموپەیپەرەکە.
*جگــەلــەمخەاڵتــە،خەاڵتــیترت

بەدەستهێناوە؟
پێشــترخەاڵتــیباشــترینتوێــژەری

زانکۆیگەرمیانموەرگرتوە.
*تاچەنــدبەخشــینیئــەمخەاڵتانــە
دڵخۆشــتدەکاتووادەکاتبــەردەوام

بیت؟
بەڕاســتیئــەمخەاڵتانــەزۆرگرنگــن،
چونکــەهەســتدەکەیکۆمەڵــگارێــز
لەهــەوڵوماندوبونەکانــتدەگرێتو
هانــتدەداتوپاڵپشــتیتدەکاتبــۆ
ئەوەیزیاتــرئیشبکەیت،لەورۆژەوە
خوێندکارانێکــیزۆربەتایبەتیشكچان
دێنــەالموئێــژنحەزدەکەیــنببینە
توێژەر،ئەمەشهەســتێکیزۆرخۆشە

زۆریشمبەالوەگرنگە.
*پڕۆژەوکاریداهاتوتچیدەبێت؟
ئــەمپەیپــەرەیکــەمــنباڵوکــردەوە
بەشێکیبچوکبولەپڕۆژەیەکیگەورە
کەئێســتاخەریکینبهتیمێكئیشــی
تێدادەکەینکەپێکهاتوەلە)م.نازدار
قــودرەت(لــەزانکۆیگەرمیانوســێ
مامۆســتایترلــەزانکۆكانــیئەمریکا
ADD رێكخــراوی لــە ئەنــدام دو و
ئەمریکیکەههرخۆیانپاڵپشتییمادی

پڕۆژەکەدەکەن.

لــهبكهرانىخهتهنهكردنىمێینهســزا
درابێت؟

تاوهكوئێســتانهبوهكهســێكســزاى
یاســاىوهربگرێت،چونكهشاراوهبوه
وبهشــاراوهیىكــراوهلهترســىئهو
یاسایهىكهههبوه،ئهگهرچىپێیانیش
راگهیاندویــنكهههیهوبهشــاراوهیى
ئهكرێت،كهداوامانكردوهپێمانبڵێن

لــهكوێیهوچــۆندهكرێت،كهســهكه
ترساوهوپێىنهوتوین.

*ئایــابهدواچونهكانتــانلــهمبوارهدا
بهردهوامدهبێت؟

لــه دهبیــن بــهردهوام بهڵــێ
بهدواداچونهكانمــان،راســتهلهســاڵى
2019هیــچحاڵهتێكنهبــوه،بهاڵمبه

ماناىئهوهنایهتبنهبڕكرابێت.

تائێستا20پهیپهر
پێشكهشكراوهو
منیهكهمژنمئهم
خهاڵتهببهمهوه

ئەمخەاڵتانەزۆر
گرنگن،هەستدەکەی
کۆمەڵگارێزلە
ماندوبونەکانت

دەگرێت



فیچهر

◘ نهوژین،رێناسساڵهح

دوهاوسەرلەناحیەیرزگاریخەمی
رۆشبیرکردنیمنااڵنیگەرمیاندەبێتە
پاڵنەریانبۆهەنگاونانودەستبردن
بۆبیرۆکەیەکیجیاوازکەئەوەش
دروستکردنیکتێبخانەیتایبەتەبە
قوتابخانەکانلەسنوریگەرمیان.

پــەریســاڵحوعهلــیعوســمان،دو
هاوســەریدانیشــتویناحیەیرزگاری
ســهربهقهزاىكهالرن،کەهەســتاون
بــەمپرۆژهیــه،هــاوکاتقوتابخانــەی
رزگاری ناحیــەی لــە )برایەتــی(
یەکــەمقوتابخانــەبولــەگەرمیانکە

کتێبخانەیانتێداکردەوە.
پــەریســاڵەح،بــەمشــیوەیەباســی
چۆنیەتیپاڵپشــتیخــۆیبۆبیرۆکەی
هاسەرەکەیبۆ)نەوژین(گێڕایەوە.

»سەرهتاکەعهلىداوایهاوسەرگیری
لەمنکردورەزامەندبوم،بیرۆکەیەکی
خۆیبۆباســکردمکەهــەرلەقۆناغی
خوێندنــیزانکۆیــەوەپالنیبــۆداناوە
بــۆ دەخیلەیــەک دانانــی ئەویــش
دروستکردنیکتێبخانەلەقوتابخانەکان
خۆشــحاڵ زۆر بــەوە منیــش بــو،
بــومبڕیارمــدابەشــێکلــەخەرجــی
پرۆژەکەی بخەمە هاوســەرگیریەکەمان

ئەوەوە«.
وتیشــی:»خێزانەکەمانسەرهتاوتیان
ئەمەقورسەبۆئێوە،بەاڵمئێستائەوان
زۆردڵخۆشنبەوەیپێیگهیشتوین.

کەواتــەچیوایلە)عهلى(کردوەئەم

◘ نهوژین،دیمەنئیسماعیل

ههندێكلهنوشتهنوسوفاڵگرهوهكان
لهرێگهیتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانهوه

كڕیاربۆخۆیانرادهكێشنو
ههندێكجاریشئهوكڕیارانهلهواڵتانی

ئهوروپاوهداوالهنوشتهنوسو
فاڵگرهوهكاندهكهنكاریانبۆبكهن
ووهكخۆیاندهیڵێن»مرازیدڵیان

حاسڵبكهن«.

نوشــتهكردنكــهدیاردهیهكــىدێرینه،
مرۆڤــهكانلهكاتــىبونىخواســتیان
كێشهىدیارییكراودا،پهناىبۆدهبهن.
جارانكهدهچونهالینوشتهنوســهكان
بۆشاروجێگهىدوروجیاواز،ئێستا
تهكنۆلۆژیــادهستگهیشــتنىئهوانىبه

نوشتهنوسهكانئاسانكردوه.
كاروان،26ســاڵ،دهرچــویزانكــۆ،
بــاسلــهوهدهكاتلــهرێگــهىتــۆڕی
فهیسبوكهوهنوشتهچیهكىدۆزیوهتهوه

ونوشتهىبۆكردوه.
وتــى:»لەگــەڵكچێكیهكترمــانزۆر
خۆشدهویســت،بهاڵمماڵهوهیانرازی
نهدهبون،بۆیهپهنامبردهالیشێخێك
لهفهیســبوكوكێشــهكهمپــێوتو
دوعایبۆنوسیمودامبهكچهكه،پاش

چوارمانگماڵهوهیانرازیبون«.
بهاڵمههموجارنوشتهكانكارىخۆیان
ناكــهنوهكلــهچیرۆكــى)كاروان(دا

ههیه.
لــه گلهیــی ماڵهوهیــه، ژنــی ژالیــا،
رهفتارىهاوسهرهكهیههیه،لهرێگهی
فهیســبوكهوهپهنایبۆنوشتهنوســێك

بــردوهبــۆچاككردنىرهفتــارى،دوای
وهرگرتنــیپارهیهكــیزۆروهكخــۆی
دهڵێــتتــائێســتاكێشــهكهیوهكــو

خۆیهتی.
فهیســبوكهوه »لــهرێگــهی وتــی:
نوشتهنوســێكمناســیوكێشهكهمپێ
وت،بــهاڵمئــهودرۆیلهگــهڵكردمو
پارهیهكیزۆریلێســهندم،ســهرباری
ئــهوهشوتىپارهىترمبۆنهنێریتبه

تهاڵقدانتدهدهم«.
ئهمحاڵهتهىكه)ژالیا(ئاماژهىپێدا،
لهگهڵزۆرژنىتریشدادوبارهبوهتهوه.
ژیــان،25ســاڵ،فهرمانبــهر،وتــى:
»لــەرێــیتــۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانــهوه
نوشتەنوســێکمدۆزیــەوەوداواملێکرد
نوشتەمبۆبکاتبۆئەوەیهاوسەرگیری
بکەم،داوای25هەزاریلێکردم،منیش

دوهاوسهركتێبخانهبۆقوتابخانهكاندروستدهكهن
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نوشتەیئەلیکترۆنیشپەیدابوە

بیرۆکــەیبەمێشــکدابێــتوئەوهندە
تامەزۆربێــتکــەبیرۆکەکــەیبکاتبە
راســتی؟»هەمیشەکەبیرملەژیانی
ئێســتایمنااڵنــیناوچەکــەدەکردەوە
کــەبــەردەوامکاتەکانیــانبــەیاریــە
ئەلیکترۆنیــەکانوبەخۆســەرقاڵکردن
بەکۆمەڵێکشتکەهیچدەرئەنجامێکی
نابێتبهسهردهبهن،ئهمهوایلێدەکردم

بیربکەمــەوەشــتێککــەلەتوانایمن
بێــتبیکەمبۆئەوان،ئەمەشکەبیرم
لێکــردەوەبڕیارمــداپالنــیبــۆدابنێم
بــۆئــەوەیبتوانمجێبەجێــیبکەم«.

)عهلی(وایوت.
هاوســەرەکەی بهوهشــكرد: ئامــاژهى
پاڵپشتیەکیباشیبوهتاوەکوبتوانێت

پرۆژهكهىجێبەجێیبکات.

چۆنیەتــی و بەردەوامیــان لەبــارەی
پالنەکانیانبــۆکردنەوەیکتێبخانەلە
قوتابخانەکانیدیکەیسنورەکە،عهلى
حســێن،وتی:»بڕیارمانداوەبەردەوام
بیــنئەوەندەیبتوانینســااڵنەبەپێی
قوتابخانەکانــی بــۆ کتێبخانــە توانــا

گەرمیاندەکەینەوە«.
چەنــد نیــن، تەنهــا ئێســتا ئــەوان

هاورێیەکــیعهلىســەرنجیکارەکەیان
داوەئێســتادەســتیانکــردوەبەپالن
دانــانبــۆپاڵپشــتیکردنــیبیرۆکەی
ئــەمدوهاوســەرە،بــەاڵموەکخۆیــان
دەڵێــنهیــچرێکخراوێکــیناحکومیو
دەزگایەکیحکومیهاوکارینەکردون.
دەڵیــت: )پــەری( ئەوەشــدا لەگــەڵ
ســلێمانی لــە کتێــب »پێشــەنگای
هاوکارێکــیباشــیئێمــەبــو،بایــی
50هــەزارکتێبــیبــۆکردینــەدیاری،
لەگەڵچەندکەســێککەخۆبەخشــانە
هاوکاریانکردینلەنۆژەنکردنەوەیئەو
ژورەیلەقوتابخانەیبرایەتیدیاریمان

کردبۆکتێبخانە.
ئامارێکــیوردنیــەلەســەرکتێبخانــە
وەک گەرمیــان، قوتابخانەکانــی لــە
بەڕێوبەریگشتیپەروەردەیگەرمیان
ئامــاژەیپێــدەکات»ئامارێکــیوردم
لەبەردەستنیەلەسەرئەوقوتابخانانەی
کــەکتێبخانەیانهەیە،بەاڵمبەشــێکی
ئامادەیەکانمــان قوتابخانــە لــە زۆر

کتێبخانەیانهەیە«.
م.دارائهحمهدسهمین،هاوکاتباسی
بنەڕەتیــەکان قوتابخانــە لەوەشــکرد
ژمارەیەکیکەمیــانکتێبخانەیانهەیە
کــەئەمــەشکاریگــەریهەیەلەســەر

ئاستیرۆشنبیرکردنیخوێندکاران.
دو ئــەم دەستپێشــخەری لەبــارەی
هاسەرەوە،بهڕێوهرىگشتىپهروهردهى
گهرمیــانوتــى:»ئەمــەیکردویانــە
یەکێکەلەجوانیەکانیجیهان،کارێکی
زۆرپیرۆزیــانکــردوەکــەپێگەیاندنی

نەوەیەکیبەداوەیە«.

کارتێکــی25هەزاریــیمۆبایلمبۆنارد،
كهچــیدواتــرجوابیشــینەدامــەوەو

پارەکەشیخواردم«.
ئهوانهىكهنوشــتهدهكهن،كهســانى
ناســراونیــنوزۆرترنازنــاوبۆخۆیان
ههڵدهبژێــرن،ههندێــكلهوانهشژنن.
)نهوژین(توانىدوانلهوژنانهبدوێنێت
كــهنوشــتهدهكهنولهرێگــهىتۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانهوهكڕیاردهدۆزنهوه.

دایکــیژیــان،49ســاڵ،دانیشــتوی
قــهزاىدەربەندیخانە،بــەوتهیخۆی
مــاوهی9ســاڵهكارینوشتهنوســین
دهكات.بــۆ)نەوژیــن(وتــی:»لهناو
تــۆڕهكۆمهاڵیهتییــهكانوبــهتایبهت
ههیــه باشــم مشــتهریی فهیســبوك،
وزۆربــهیئهوانــهیكێشــهیانههیــه
نامــهمبــۆدهنێــرنومنیشقســهیان
لهگــهڵدهكهمكــهژنوكچنوكوڕو
پیاویشیانتێدایه،مشتهرییواشههیه
لهئهوروپاوهداواینوشتهدهكات«.

وتیشــی:»بهپارهیانبااڵنسىمۆبایل
داوایههقــیخــۆمدهكــهمولــه100
دۆالرهوهتــا600دۆالربۆنوشــتهیهك

وهردهگرم«.
نوشــتهكهرهكانفێــریبهبازاڕكــردنو
ریكالمكــردنبۆخۆیانبــون،ئهوانله
پهیجهكانــىخۆیانــهوهنمایشــیكارو
نوشــتهكانیاندهكهن،لهورێگهیهشهوه

خهڵكێكىزۆرتررویانتێدهكات.
لهیــال،ژنێكىدانیشــتوىگهرمیانهكه

كارىنوشتهكردنئهنجامدهدات،وتی:
»لهبهرئهوهیبهشــێكینوشتهكانمبه
وێنهلهتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانمشتهریی
زۆرنامهمبۆدهنێرنوداوایچارهسهر

ونوشتهملێدهكهن«.
ئــهو زۆرینــهى بهوهشــكرد ئامــاژهى
داوایانــهىدێنــهالی،پهیوهنــدیبــه
كێشــهىســۆزدارییوهاوسهرگیرییو

خێزانیهوهههیه.
بهاڵمبهرایشــارهزایهكىكۆمهاڵیهتى،
پارچــهكاغهزێــككــهنــاوىلێنــراوه
نوشــته،ناتوانێتچارهنوســیمرۆڤێك

باشبكات.
چۆمانمحەمەد،توێژهرىكۆمهاڵیهتى،
وتى:نوشــتهوفاڵكارێكیبێبنهمان
ودورنلهراســتیوزانســتهوه،كهبه
داخهوهئهمجۆرهكارهشــۆڕبوهتهوهبۆ

ناوتۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانیش.
باسلهوهشدهكاتزۆرینهىئهوكهسانه
درۆ و »ســاختهچین« و »قۆڵبــڕ«

لهگهڵخهڵكىدادهكهن.
مامۆســتایهكیئایینیشئــەوكارانەبه
ناڕهواوحهراموناشهرعیناودهبات.
م.ئەحمــەدوەرتێ،بۆ)نەوژین(وتی:
»بڕوابونونزیكبونهوهلهنوشــتهنوس
وفاڵچییــهكانحهرامهوناشــهرعیهله
روانگــهیئاینیئیســالمهوه،ئهوكاره
ههڵخهڵهتاندنــیبهرانبــهرهوئامانجی
ئــهوكـــهسانهفێڵكــردنوقۆڵبڕینو

پارهخواردنه«.

كارتییهكێكلهونوشتهكارانهكهلهتۆڕهكۆمهاڵیهتیهكانداباڵوكراوهتهوه

بهپارهیان
بااڵنسىمۆبایل
نوشتهدهكهم

لهرێگهی
فهیسبوكهوه

نوشتهنوسێكمناسی



سياسهت

◘ ھاوڕێ جەبار محەمەد
 

سیستەمی ھاوسەرۆكایەتی؛ بۆ 
ھاوسەنگی و یەكسانی ژنانە ھاوشانی 

پیاوان لە بڕیار و بەڕێوەبردندا، 
نەك بۆ ھاودەسەاڵتیی نێوان دو 

دەسەاڵتخواز.
 

ھاوسەرۆكەكان، ژن و پیاوێكن، لەوانەی 
باش لە دیموكراســی تێگەیشــتون و لە 
زیهندا ئاوێتەی بونە، ئاشــقی دەسەاڵت 
نیــن، بەڵكو لــە پێنــاوی ئامانجەكانی 
یەكســانی و عەدالــەت و مافەكان، بەو 
ئەركــی رێبەرایەتیكردنــە، رازیدەبــن و 

دەیگرنە ئەستۆی خۆیان.
ھاوســەرۆكایەتی لە ھەمو پێكهاتەكانی 
ھەیكەلــی حزبــدا و تەنانــەت لە ھەمو 
پۆســتەكانی حزب بە دەســتیان دێنێت 
 ،... و  پەرلەمــان  و  حكومــەت  لــە 
دەبێت ھەمان سیســتەمی بەڕێوەبردنی 
و  جێگیربــكات  ھاوســەرۆكایەتی 

پێكبێنێت. 
سیســتەمی ھاوســەرۆكایەتیی، مۆدێلی 
لــە  بەڕێوەبردنــە،  سیســتەمێكی 
بــە  ژێــر رۆشــنایی و پەرســپەكتیفی 
پراكتیككردنی كۆڵەكەكانی دیموكراسی 
پیادەدەكرێــت، نــەك بــۆ رێككەوتن لە 
ســەر مانــەوەی ئەقڵیەتی قۆرخكاری و 

بەرژەوەندیخوازی.
رێبەراتیكردنــە،  مۆدێلــەی  ئــەو 
ئاڵتەرناتیڤی ھەمو شێوازەكانی دیكەی 
بەڕێوەبردنی وەك: ئاغایەتی، تاكڕەوی، 

عەسكەرتاریە.
چەمكەكانــی  ھەمــو  سیســتەمێكە 
بەڕێوەبردنــی قۆناخەكانی: كۆیالیەتی، 
دەرەبەگایەتی، سەرمایەداری و تەنانەت 
چەپی كالســیكیش تێدەپەڕێنێت، نەك 
بۆ بۆیاخكردنی كۆنە كورسیەكی رەش، 

بە سپی یان رەنگێكی دیكە.
ئــەو سیســتەمە، مۆدێلێــك نییە، كێ 
دڵــی بخوازێــت، وەك روكــەش خــۆی 
ئامرازێكــی  وەك  و  پێدابپۆشــێت 

◘ نه وژین

ئه گه رچی ژماره یان له  په نجه ى 
ده سته كان تێناپه ڕێت، به اڵم ژنانى 
به ڕێوبه رى فه رمانگه  حكومیه كان 
له گه رمیان، جه خت ده كه نه وه  كه  

ئه وانیش ده توانن ھاوشانى پیاوان، له  
ترۆپكی فه رمانگه كاندا بن و به ڕێوه یان 

ببه ن.

له گه رمیانــدا ژمــاره ى به ڕێوبه رانــى ژن 
لــه  ده زگا فه رمیه كانــدا كه مــه ، له گه ڵ 
ئه وه شــدا ژنــان بــاس له وه ده كــه ن كه  
ئه ركه كه یــان  باشــی  بــه   توانیویانــه  
رابپه ڕێنــن و ھه ســت بــه وه  نه كه ن كه  
به ھــۆی الیه نى ره گه زییانــه وه ، ناتوانن 

به شى پێویست كارا بن.
شــادیە حســێن عه باس، مــاوەی چوار 
ســاڵه  بەڕێوەبەری گشــتى کشــتوکاڵی 
گەرمیانە، باس له وه ده كات له  ئه زمو نى 
كارى خۆیه وه  فێر بوه  كه  ره گه ز پێوانه  

نیه  بۆ توانا.
وتــى: لــه  خۆمــم رابینــی كه  پۆســتى 
به ڕێوبه رى گشــتى كشتوكاڵی گه رمیان 
تیایــدا  ماوه یــه   ئــه م  وا  وه ربگــرم، 

به رده وامم.
ئه گه رچــی ئه و بواره ى )شــادیه ( كارى 
تێــدا ده كات قــورس و پــڕ ئاله نگاریه ، 
بــه اڵم وه كخــۆی ئامــاژه ى بــۆ دا، بــه  
ھــاوكاران و خێزانه كــه ى،  پشــتیوانى 

توانیویه تى سه ركه وتو بێت.
ئــه وه ى له  به شــداریی ژنانــى گه رمیان 
له  پۆســته  حكومیــه كان دا ده بینرێت، 
ئه وه یــه  كه  روكه شــانه  نیه  بــه وه ى له  
ده زگاى كــه م چاالكیــی و كه م گرنگیی 
دا بــن، به ڵكــو به پێچه وانه وه  ژنان بون 
بــه  به ڕێوبه ر له ھه ندێك فه رمانگه دا، كه  

ئه رك و كاریان زۆره .

ره گه ز پێوانه  نیه  بۆ توانا

ژنانی گه رمیان: ئێمه ش ده توانین به ڕێوبه رى سه ركه وتو بین

چۆن لە سیستەمی هاوسەرۆكایەتی گەیشتون؟
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چەواشەش بەكاریبێنێت، بەڵكو زەمینە 
رەخســان و پێگەیشــتنی زھنییەتێكی 
پێویســتە، كــە قۆناخەكانی شــێوازی 
رێبەرایەتی پێشــخۆی شــیكردۆتەوە و 
سیستەمێكە وەك پێنگاڤ و تەكانێكی 
پرۆسەی دیموكراسی، تا ببێتە وەاڵمێك 
بۆ گۆڕانكاری لە كۆی بوار و جومگەكانی 

سیاسەت و تەواوی ژیانی كۆمەڵگەدا.
ســەركردایەتی  و  پرســیارێكە  ئەمــە   
»ی.ن.ك« دەبێــت لەخۆی بكات: ئایا 
بەر لەوەی سیســتەمی ھاوسەرۆكایەتی 
راگەیەنێــت، ئامادەكاریــی بــۆ كردوە؟ 
بــۆ  خۆیــی  و  بابەتیــی  زەمینــەی 
دیكــەی  قۆناخەكانــی  رەخســاندوە؟ 
ھەڵسەنگاندوە و تێپەراندوە؟ زەمینەی 
فیكریــی بــۆ ئامادەكــردوە؟ كادیــر و 
الیەنگرانی بەو سیستەمە ئاشناكردوە؟ 
لە رێگەی كۆرس و حەلقەی رۆشنبیری 
و  نــاوەڕۆك  پەروەردەییــه وه ،  و 
زەرورەت و پرەنســیپەكانی ئەم مۆدێلی 
ھاوســەرۆكایەتییەی بــە زنجیــرە، لــە 
ھەیكەلــی  خــوارەوەی  تــا  ســەرەوە 

رێكخستنەكان، ناساندوە؟
لــە ھەمــوی گرنگتــر خەباتــی ژنانــی 
یەكێتی، بەو ئاستە گەیشتوە پێشبڕكێ 
لەگــەڵ پیــاودا بــكات؟ پێگــەی ژن، 
تەواوكــەری ئەو سیســتەمەیە، چونكە 
و   تــەواودەكات  ســیتەمەكە  نیــوەی 
نیــوەی بەڕێوەبــردن لــەو سیســتەمی 
ســەرۆكایەتییەدا، مــاف و ئەركی ژنان 

خۆیانە.
ئایا خەبات و تێكۆشــینی ئازادی ژن لە 
نێــو خودی حزبدا، لــە روی چەندایەتی 
و چۆنایەتییــەوە لە ھەمو جومگەكانی: 
ســەربازی،  سیاســی،  رێكخســتن، 

دبلۆماســی، لــە نێــو ســەركردایەتی، 
مەكتەبــەكان، مەڵبەندەكان، تا دەگاتە 
كۆمیتە و شــانەكان »ئەگــەر ھەبن«، 
بەو ئاســتە گەیشــتوە لە روی ژمارە و 
كاریگەرییه وه ، لە توانای بەڕێوەبردندا، 
و  كاریگــەری  قــەرەی  لــە  خــۆی 
دەسەاڵتەكانی پیاو بدات لە نێو حزب؟ 
ئایــا تێكۆشــینی ژن لە نێــو یەكێتیدا، 
بوه تــە خاوەنــی ئایدیۆلۆژیــای ئازادی 
ژن؟ ئەو تێكۆشــینەی ژنان، توانیویانە 
نــەك تەنیا خۆیــان، بەڵكــو كۆمەڵگە 
ھۆشــیاربكاتەوە و بــكات بــە ھێزێكی 

رێكخراو و خاوەن رۆڵ؟
رێكخســتنی:  باســكەكانی  ھەروەھــا 
گەنجــان، رێكخــراوە دیموكراتییــەكان، 
دەزگا مەدەنی و راگەیاندن و ســەندیكا 
پیشــەییەكان و .... ھتد، سەربەخۆیی 
بڕیاردانیــان ھەیە؟ ئازادن لە رادەربڕین 
و ھەڵوێســت وەرگرتن، ئەو دەرفەتەیان 
بۆ رەخســێندراوە بــەو مەودایە ببڕن و 
ببن بــە خاوەنی ئیرادەی ســەربەخۆی 
خۆیــان؟ ئــەی توانیویەتــی زیهنیەتی 
پیاوســاالرێتی لە بیركردنەوە و كرداری 

پیاودا الوازبكات.
دەزگایــەك،  رێكخــراو،  حــزب،  ھــەر 
فەرامۆشــی رۆڵــی ژنان بــە تایبەتی و 
گەنجــان بــكات، ناتوانێت سیســتەمی 
ھاوسەرۆكایەتی پەیڕەو بكات، نا ئەگەر 
ھەوڵبدات دو پیاو بكات بە ھاوســەرۆك 
و گوێ بە یاســا و چەمكی راستەقینەی 
سیستەمی ھاوسەرۆكایەتی نەدات، ئەوا 
لەوەگەڕێ خۆخەڵەتاندنێكی زەقە و ھیچ 
مۆركێكــی ئەو سیســتەمەی پێوەنییە، 
تەنانەت داھاتوی حزبەكەیشــی دەخاتە 

مەترسییەوە.

ئاریا ئەنوەر، ماوه ى 10 ساڵه  به ڕێوبه رى 
بانكــی كه الره ، كــه  یه كێكه  لــه  ده زگا 

ھه ستیاره كان.
باس له وه ده كات له م ماوه یه دا روبه ڕوى 
زۆر ئاسته نگ و رێگریی بوه ته وه ، به اڵم 
و  بێــت  زاڵ  به ســه ریاندا  توانیویه تــى 

تێیانپه ڕێنێت.
ئــه م به شــدارییه ى ژنان ھــه ر له  قه زاى 
لــه   به ڵكــو  نه ماوه تــه وه ،  دا  كــه الر 
قــه زاى كفریــش به ھه مانشــێوه  ژنــان 
رۆڵیــان ھه بوه  و له رابردو و ئێستاشــدا 
فه رمانگه كانــى بانك و گه شــتوگوزار و 

كاره بایان به ڕێوه بردوه .
ئه شــواق ئیبراھیم، به ڕێوبه رى كاره بای 
كفری، باس لــه وه ده كات له كاره كه ى دا 
گرنگیی به  توانا داوه  نه ك ره گه ز، بۆیه  

خۆی به  سه ركه وتو ده زانێت.
وتیشــی: جــاری واھەبــوە خــۆم تاکە 
ئافــرەت بومــە لەنێــو شــەش پیــاودا 
و  كــردوه   جێبه جــێ  پڕۆژەیەکمــان 

سه ربه رزانە پڕۆژەکەمان ئەنجام داوە.
گه رمیــان،  ئیــدارەی  ئامــاری  بەپێــی 
نزیكه ى 10 پۆســت له نێو ســه روى 70 
پۆســتى حكومییدا له گه رمیان، له الیه ن 
ئه وانیــش  به ڕێوه ده برێــن،  ژنانــه وه  

تیایاندایه  لــه  به ڕێوبه رى ناحیه وه  ھه تا 
ده گات به  به ڕێوبه رى گشتى.

به رپرســێكى ئــه و ئیداره یــه ش، بــاس 
ژنانــى  تواناكانــى  كــه   لــه وه ده كات 
به ڕێوبه ر، به كه متر له  ھی پیاوان نازانن.
ھەڤاڵ ئیبراھیــم، به ڕێوبه رى راگه یاندن 
و په یوه ندیه كانى ئیدارەی گەرمیان، به  
)نه وژیــن(ى وت: بە پێی ھێز و توانای 
کەســەکان لە ئیشکردن دا لەو پۆستانە 

دادەنرێن.
وتیشی: ژن یاخود پیاو بەپێی پۆست و 

تواناکانیان ده خرێنه  به ر به رپرسیارێتى.
پێیشــیوایه  »ژنەکان ئەگەر توانایان لە 

پیاوان زیاتر نەبێت کەمتر نیە«.
ژنانــى به ڕێوبه ر ئامــاژه  به وه ده كه ن كه  
جگــه  له  ئه ركی پۆســته كه یان و ئه ركی 
خێزان و الیه نى كۆمه اڵیه تییش، زۆرجار 
ئه ركی پیشه یی دیكه شیان له  ئه ستۆیه  

و توانیویانه  سه ركه وتو بن تیایاندا.
بەڕێوەبــەری  جه لیــل،  بەنــاز  د. 
نەخۆشــخانەی شەھید شــێرەی نەقیب 
بــۆ ژنان و مناڵبون لــه  كه الر، ئاماژه ى 

به وه كــرد كــه  ماوەی نزیكه ى 6 ســاڵە 
نه خۆشــخانه یه یه ،  ئــه و  بەڕێوەبــەرى 
ســەرەڕای ئەرکــی بەڕێوەبــەری، كارى 

پزیشكیش ئه نجام ده دات.
ھاوشــێوه ى  ژنانیــش  پێیوایــه   ئــه و 
به رپرســیارێتى  ده توانــن  پیــاوان 
فه رمانگــه  حكومیــه كان وه رگــرن، بــۆ 
ئه مــه ش رێنمایــی ژنــان ده كات كه  له  
ئاسته نگه كان نه ترسن و سڵ نه كه نه وه ، 
وتى: »دەبێت ژنان متمانەیان بەخۆیان 
ھەبێت و روبەروی کێشەکان ببنەوە«.

دەبێت ژنان 
متمانەیان بەخۆیان 

ھەبێت
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چیتر زێر ماڵى سپى نیە بۆ رۆژى رەش

◘ نه وژین، ئاال عادل

پێشتر ئەو ژنانه ى لەدەرەوەی ماڵ 
کاریان دەکرد، ژماره یان زۆر كه م و 

سنوردار بون، بەاڵم ئێستا وایلێهاتوه  
كه م شوێن و جێگاى كار هه یه ، زیاد 

له  ژنێكى تێدا نه بینی.

لــه م چه نــد ســاڵه ى دواییــدا، رێــژه ى 
كاركردنى ژنان له  گه رمیان به راده یه كى 
به رچاو په ره ى سه ندوه ، به تایبه تى ژنان 
تێكــه ڵ به  بــازاڕى كارى تایبه ت بون و 
هاوشانى پیاوان بون و كارامه یی خۆیان 

پیشانداوه .
ژنانى ئیشــكه ر بــاس له وه ده كه ن، ئه و 
رێگریه ى پێشــتر هه بوه  له  كاركردنیان 
دا، ئێســتا هه ســت بــه  كاڵبونــه وه ی 

ده كه ن.
ســۆالف عومەر، 22 ساڵ، له  دوكانێكى 
كه الر دا كار ده كات، بۆ )نەوژین( باسی 
لــه  ســه ربورده ى كاره كه ى خــۆی كرد 
»مــن خوێندنم تەواو کــرد و حەزمكرد 
ئه و توانایه ى هه مــه  بیخه مه  كارێكه وه ، 
بۆیه  بڕیارمدا له م دوكانه دا كاربكه م«.

ئه و كچه  به  تۆنێك له  خۆشــحاڵییه وه ، 
باســی له وه كــرد كــه  هیــچ ئاســته نگ 
و  پێــش  نه هاتوه تــه   رێگریه كــى  و 
خێزانه كه ى پاڵپشتی بون له  بڕیاره كه ى 
دا »خێزانەکــەم رێزیان لــە بڕیارەکەم 

گرت و رێگەیان پێدام کار بکەم«.
بــه  به رژه وه نــدی  ئــه وه ى دۆخه كــه ى 
كاركردنى ژنان شــكاندوه ته وه ، ئه وه یه  
كــه  نێرینه كانــى خێزانــه كان )بــاوك 
به ســه ر  زۆر  گۆڕانكاریه كــى  بــرا(،  و 
تێڕوانینیاندا هاتــوه  له باره ى كاركردنى 
كچ و خوشكه كانیانه وه ، ئێستا ده رفه تى 

زیاتریان بۆ كاركردن ده ده نێ.

باوكێك: هیچ هۆكارێك نیه  بۆ رێگرتن لە كاركردنى كچه كه ت

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

»بڕى 60 مسقاڵ زێڕم هەیە، 
دەمویست لەم سااڵنەدا زێڕی زیاتر 
بكڕم، بەاڵم هەستم كرد كە دواتر 

زیانى لێدەكەم بە فرۆشتن بێت یاخود 
بە كڕین، بەو هۆیەوە وازم هێنا«. 
ئەمە وتەى )سیما(یە كه  ژنێكى 

دانیشتوى گەرمیانە.

پێشــتر ژنان هه ركاتێك پاره یه كیان گل 

بدایه تــه وه ، ده یاندا بــه  زێڕ، به وهۆیه ى 
خۆیــان به و ماڵه  ســپیه یان ده زانى كه  
بۆ رۆژى ره ش فریایان ده كه وێت، به اڵم 
قه یرانى دارایی و له گه ڵیشــیدا دابه زینی 

نرخی زێڕ، ئه و بۆچونه ى ال گۆڕیون.
ئێســتا ژنان كه متر له  جاران پشــت به  
زێڕ ده به ســتن وه كو ســامانێكى مۆڵ و 

كه وتو.
ســیما، 39 ســاڵ، كــە هاوســه ره كه ى 
ئێســتادا  لــە  رونیكــردەوە  بازرگانــه ، 
لــە بــرى كڕینــى زێــر، دۆالر دەكڕێــت 

»بەهــۆى بەرزى نرخى دۆالرەوە، دۆالر 
دەكــرم، گەر بێتو ئێســتا زێڕ بكڕم، له  

فرۆشتنه وه ی دا زیان دەكەم«.
تەنیــا ژنــان ســودیان لــە كڕینــى زێر 
وەرنەگرتبو، بەڵكوســەرمایەدارەكانیش 

به هه مانشێوه  سودیان لێوەرگرتوە.
ســاڵح، یەكێكــە لــەو هاواڵتیانــەى لە 
بــازاڕى كڕیــن و فرۆشــتنى ئوتۆمبێــل 
وتــى:  )نەوژیــن(  بــۆ  كاردەكات،  دا 
»لەماوەی چوار ســاڵی رابــردودا زێڕم 
پاشــه كەوت كرد و پــاره م ده دا به  زێڕ، 

زانیــار عومــەر، 26 ســاڵ، بــاس له وه  
تێكــڕا  بــه   خێزانه كــه ى  كــه   ده كات 
لــه و  بــون  خوشــكه كه ى  پشــتگیریی 

پرۆژه ى كاره  كه  ده ستى داوه تێ.
بەڕێوبــەری  »خوشــکه كه م  وتــى: 
دایه نگەیەکی ئەهلیە و پێشتر لە چەندین 
رێکخراو و شــوێنی تر کاری کردوە، من 
و خێزانەکەشم زۆر هاوکاریمان کردوە تا 

گەشتە شوێنێکی گونجاو«.
دیمه نه كه  به و شێوه یه ش ره نگین نییه ، 
به ڵكــو ســه رباری ئــه م پشــتگیریی و 

هاندانانه ش، كه چى هێشــتا ئاســته نگ 
هه ن، هێشتا ژماره ى ئه و كه سانه  زۆرن 

كه  كاركردن بۆ ژنان به  ره وا نابینن.
ســیما، ناوى خــوازراوى كچێكى ته مه ن 
26 ساڵه ، باس له وه ده كات كه  خۆی زۆر 
حه زی له  كاركردنــه ، به اڵم خێزانه كه ى 

رێگه ى پێناده ن.
»خێزانەکەم لەسەر ئەو بیرکردنەوەیەن 
کــە کــچ دەبێــت لەماڵــەوە بــێ نــەک 
ســیمایه كى  بــه   )ســیما(  دەرەوە«، 

خه مباره وه  وای وت.

ئــه م رایــه ، )ئه حمــه د عوســمان(یش 
پشتگیریی ده كات.

ئــه و كــه  پیاوێكــى ته مه ن 35 ســاڵه ، 
وتــى: »زوڵمە کچ بە بەدبەختی گەورە 
بكه یــت و دواى بهێڵــی به  كه یفی خۆی 

كار بكات«.
به اڵم باوكێكى تر به رپه رچی ئه م بۆچونه  
ده داتــه وه  و پێیوایــه  ئــه وه ى واده كات 
كچــان له  كاركــردن بێبــه ش بكرێن كه  

مافی خۆیانه ، ته نها دڵپیسییه .
وتــى:  ســاڵ،   50 لوقمــان،  حســێن 

»هیــچ هۆكارێــك نیە واتلێبــکات رێگر 
بــی لەبــەردەم کچەکــه ت دا، پێموایــە 
رێگــری بۆ دڵپیســی و نه بونــى متمانە 

دەگەڕێتەوە«.
بۆچونــه   لــه م  جه خــت  )زانیار(یــش 
ده كاتــه وه  و ده ڵێت: »دەبێت جیاوازی 
بــۆ  نێــوان رەگــەزەکان  لــە  نەکەیــن 

کارکردن«.
بــه رای توێژه رێكــى ده رونــی، كاركردن 
نــه ك ته نهــا لــه  روى مادیــه وه ، به ڵكو 
لــه روى دیكه ى ژیانییشــه وه  كه ڵكى بۆ 

ژنان ده بێت.
نــورى محه مــه د، 47 ســاڵ، توێــژه رى 
ده رونــى، بــۆ )نه وژین( وتــى: دەبێت 
ژن ئــازاد بکرێــت بــۆ هەرکارێــك كــه  
حەزی لێیەتی، بــەاڵم هاوكاری بیت له  

پیشاندانى رێگەی راست و هەڵە.
جه ختیش ده كاته وه  كه  ژنیش وه ك پیاو 
پێویســتی به  كاره ، كاركردنیش سودی 
زۆری بۆ ده بێت »كاركردن رۆڵی ده بێت 
له وه ى ژنانیش تێكه ڵ به  چاالكیه كان بن 
و ســه ره نجام کۆمەڵگایەکی چاوکراوەتر 

و رۆشنبیر ده خوڵقێنین«.
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به اڵم لە ئێســتادا دەســتبەرداری بوم، 
چونكــه  ماوه یه ك پێش ئێســتا بە بڕی 
45 هەزار دۆالر زێڕم كڕی  و پاشەكەوتم 
كــرد، بــەاڵم كاتێك ویســتم زەوییەكی 
پێبكڕم، زێڕه كەم لە بازاڕ ســاخ كردەوە 

و 1500 دۆالر زیانم بەركەوت«.
زه ڕەنگەرێك ئه وه  پشتڕاســت ده كاته وه  
كــه  ئێســتا وه ك جــاران، خه ڵكى زێڕ 

پاشه كه وت ناكه ن.
خاوەنــی  ئەحمــەد،  حاجــى  دارا 
زه ڕه نگەری دارا لە شــارى كەالر، وتى: 
هاواڵتیان وەك سااڵنی پێشو رو ناكەنە 
كڕینــی زێڕ، ئەو پارەیەی هه یانه  له  كار 
و پرۆژه ى تر به  گه ڕى ده خه ن، ژنانیش 
كەمتــر زێــڕ دەكڕن و ئەویــش تەنیا لە 

رۆژى هاوسەرگیریى دا.
وتیشــى: »پیاوانیــش ســااڵنى پێشــو 
لــە بۆرســە دا زێڕیــان دادەنــا و كڕین 
بــەراورد  پێوەدەكــرد،  فرۆشــتنیان  و 
بەســااڵنی رابــردو 20% بازاڕمان كەمی 

كردوە«.
به هــۆی ترســیان لــە دۆخــی ئابوری، 
ئێســتا هاواڵتیان ئەوەیان پێباشــە کە 

پاره كه یان به  موڵك و بازرگانى تر بده ن 
وه ك له  زێڕ.

ئــاراس فوئــاد، یاریدەدەرى ســەرۆكی 
زه ڕه  نگه رانی ســلێمانی، بــۆ )نەوژین( 
وتــى: »پێشــتر هاواڵتیــان و كەســە 
نــاودارەكان كڕیــن و فرۆشــتنیان بــه  
زێڕه وه  ده كرد و به  یه كجار 500 بۆ 600 
كیلۆ زێڕیان ده كڕى و لەبازاڕى بۆرسەدا 
دایان دەنا و دەیان فرۆشتەوە، لەكاتێك 

دا زێڕ بەرزو نزمى دەكرد«.
وتیشــی: »ئێســتا خەڵكی زێڕەكانیان 
دەكەنــە پارە و گومانیــان لە هەڵگرتی 

زێڕ هەیە لە ماڵەكانیاندا«.
له گــه ڵ ئه وه شــدا شــاره زایه كى ئابوری 
ئاماژه  به وه ده كات كه  ئه گه رچی زێڕكڕین 

كه می كردبێت، به اڵم كۆتایی نایات.
نەبەرد كەریم، شارەزاى بوارى ئابورى، 
وتی: زێڕ بازرگانیه كى جیهانیه  و بره وى 
خــۆی هه یــه  و بــازاڕی خۆیشــی هــەر 
دەمێنێــت، به اڵم ره نگه  ئێســتا به هۆی 
گه مارۆی واڵتانــى ده وروبه ره وه ، بره وى 
دراوی دۆالر زیاتــر به ســود بێــت، بۆیه  

هاواڵتیان په نایان بۆ بردوه .

 بۆ کارکردن 
دەبێت جیاوازی 
نەکەین لە نێوان 

رەگەزەکان

ئێستا خەڵكی 
زێڕەكانیان 
دەكەنە پارە

هاواڵتیان وەك 
سااڵنی پێشو رو 
ناكەنە كڕینی زێڕ



تایبهت

◘ نهوژین،زریانمحهمهد

دهرهێنهرىشانۆگهرى)وهرنببین
بهسهگ(،جهختلهوهدهكاتهوهكه
شانۆگهریهكهیانهیچسوكایهتیهكى
تێدانهبوهبهتێكڕاىمامۆستایانى

ئاینیوهكدهوترێت،بهڵكو
وهاڵمدانهوهبوهبۆههندێكمهالكهبه

ئاشكراسوكایهتىبهژناندهكهن.

لهمیانــهىچاالكیهكانىوهرزیشــانۆی
گهرمیــانكــهلــهرۆژانــى22و23ى
بهڕێوهچــو، كــهالر لــه مانگــه ئــهم
یهكــهمنمایشــیشــانۆییوهرزهكهكه
شانۆیهكىسهرشــهقامبوبهناونیشانى
)وهرنببیــنبــهســهگ(دهنگدانــهوه
وههاڵیهكــىزۆریدروســتكردوبــه
ئیســام ئاینــی بــه ســوكایهتیكردن
لێكدرایــهوهوبهوهۆیهشــهوهزانایانــى
ئاینیبهبهیاننامهوسكااڵتۆماركردن،
لهتۆڕهكۆمهاڵیهتیهكانیشــدابهشــێك
لههاواڵتیان،هێرشــێكىتوندیانكرده

سهرشانۆگهریهكه.
)عومــهر شــانۆگهریهكه دهرهێنــهرى
عهبدوڵاڵ(،باسلهوهدهكاتروىئهوان
لــهههندێــكمهالبــوهكهســوكایهتى
بــهژناندهكهن،هــاوكاتداكۆكیلهم

كارهىخۆیشاندهكات.
لهمیانــهىدیدارێكــى)نهوژیــن(داكه
دهخوێننــهوه، لهخــوارهوه دهقهكــهى
دهرهێنهرىشــانۆگهری)وهرنببینبه
ســهگ(،باسلهوهدهكاتئهمههڵمهت
وهێرشــهســاردیانناكاتهوهلهكارى
هونهریــیوداكۆكیكردنلــهمافهكانى
ژنــانوهێنانــهپێشــهوهىژنــانلــه

هونهردا.
ئــەو *ئێــوەوەکباســتانکــردوه
شانۆیەتانبۆداکۆکیلەژنانبوە،چی
وایکردکەواداکۆکیلەژنانبکەن؟

ئەوشانۆیەلەدەقێکیشیعریوەرگیراوە
وئەونەهامهتىودەردەســەریانەباس
دهكاتکــەهەررۆژەوبــەجۆرێکبە
تاکێــکیانکومەڵگەیکوردیدەکرێت
وئێمەشخستمانەسەرتەختەیشانۆ.
ئهودهستدرێژیانهمانبهرجهستهكردكه
بهرامبهربهكۆمهڵگهبهگشــتىوژنان
بــهتایبهتــىدهكرێــتوکاردانــەوەی

عومەرعەبدوڵاڵ،دهرهێنهرىشانۆگهرى)وهرنببینبهسهگ(:
شانۆكهىئێمهسوكایهتیهیانفهتواوجنێویههندێكمهال؟
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خراپیلێدەکەوێتەوە.
*واتــاهــۆكارىئهوهىكــهئێوهئەم
شــانۆیەتانئەنجامداوە،رەنگدانەوەی
ئــەوکردەوانەبێتكهبەرامبەربەژنان
دەکرێــتلەالیەنههندێكلــهمەالیان،
واتاپاڵنهرىسهرهكیتانئهمهبوه؟

ئیشــەکانرونودیــاربــوە،هەندێــک
مــەالهەیەوقســەمانلەســەرکردوە
کەلەشــوێنەکانوگرتــەڤیدۆیەکانیان
کەهەیەچــۆنئیهانەیژناندەکەنو
خراپــەکاریبەرامبەربــەژناندەکهن،
یهكێــكلــهومهالیانــهزۆربــەرونــی
بــاسلەوەدەکاتکەهەرکەســێکلە
پەیمانــگاىهونهرهجوانــهكانبخوێنێت
لەشفرۆشوچیوچیە،هەرکەسێکیش
خــۆیبداتەپاڵئەوانــەهیچیانکەمتر

نیەلەوان.

كــه رایانوایــه ئاینــی زانایانــى *
ســوکایەتیبەهەمومەالكانکراوەلەم
شــانۆیەدانەکئەوانــەیکەوهكئێوه
دهیڵێــن»جنێوفرۆشــن«وجنێوبە

ژناندەدەن؟
ســوکایەتیبــەمەالیئاینــینەکراوە،
هەرکەســێکشــانۆکەیبینیبێتولە
گرتــەڤیدۆیەکانیشداههیــه،ئێمهلە
کاتیبانگیعەسرداشــانۆگەریەکەمان
راگرتــوەبــەخاتــریئــەوخەڵکانەی

دیندارن.

بهوشــێوه شــانۆكهتان پێتوایــە *
ســوكایهتىتێدابوبێــتوبهوشــێوهیه
مهترسیداربوبێتبۆســهركۆمهڵگاكه

وهكباسدهكرێت؟

ئێمــه شــانۆکەی ئایــا نهخێــر،
مەترســیدارترەیانفەتواوسوکایەتی

هەندێكمەالبەمرۆڤوژنان؟
بێگومانئەوسوکایەتیانەیکەمەالکان
بەژنانیدەکەنمەترسیدارترەوەکلە
شانۆکەیئێمە،چونکەئەوەیئێمەبۆ
داکۆکیکردنبوەلەژنان،نەکئەوانەی

ههندێكلهمەالیاندەیکەن.

*ئەوهەاڵیهىپاششــانۆگهریهكهتان
دروســتبــوە،ئایــائێوەیپەشــیمان
کردوەتەوەلەپشــتگیریدۆزیژنانو

بەشداریژنانلەشانۆدا؟
بــەپێچەوانەوەوایکــردهەنگاویزیاتر
بنێــموزیاتــروكاراترلــەدۆزیژنان
ئیــشبکــەموخزمــەتبــەژنــانو
كۆمهڵگــهبکــەموداکۆکــیزیاتــرلە

ژنانیواڵتەکەموجیهانیشبکەم.

*هیــچخوێندنهوهیهكتانههیهبۆئهو
ههڵمهتــهىپاشنمایشــیشــانۆیهكه
دژتانكرا،بهتایبهتىلهوهىپهیوهندی
ههبێتبهبهشــدارییكچانلههونهرو

شانۆدالهگهرمیان؟
شانۆکەیئێمەسێکارەکتەریگهنجى
تێدایــەوبــەهەندێــكخەڵــکهــەزم
ناکرێــتكــهئــهوكاراكتــهرهجوانانه
بهوبوێریهنمایشــیسهرشهقامبكهن،
ئهمــهشوایکــردکەهێرشــێکیناڕەوا
بکەنەســەرئێمە.باشەئەوانکەباس
لەپیرۆزییەکاندەکەن،ئەوهەموجنێو
وقســانەیکەلەتۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان
دابهرامبــهربهئێمــهدهكراكهلەهیچ
یاســاورێســایەکداجێــینابێتــەوەو

جوانیشنیە،ئەوانەچی؟!
*ههندێــكخهمــیئهوهیانــهكهئهم
ههڵمــهتوههاڵیهىرویــدا،هونهرمهند
وشانۆكارانلهكارىهونهرییسارد

بكاتهوهوبهتایبهتىكچانیش
ههڵوهســتهبكــهن،تۆرات

چیه؟
ئەگەرئێمەســاردبینەوە
بەڵــێگاریگــەریهەیــە،
بهپێچهوانهوه مــن بــەاڵم
وایدهبینــمكهئەمەوایکرد
ئێمــەزیاترهەنگاوبنێنو
بچینەپێشــهوه،بێگومانم
ئــهمكارانهنــهئێمهونه

كچانساردناكاتهوه.

*ئێــوەپێتــانوایە
بــەو کچــان کــە
کــە شــێوەیەی
پێش هاتونەتــە

بەردەوامبن؟
بڕوایــەم لــەو
و ســورتر

جەسورتربنوزیاتربێنەپێشەوە.
*كهوایــالــەشــانۆکانیداهاتوتاندا
كــهبتانهوێــتبهرههمیبهێنــن،كچان

بەشداریپێدەکەن؟
ئەوەشــتێکنیەکەوازمان
لێهێنابێــت،بهڵكــوئەو
دەقەیکەهەڵیدەبژێرین
ورۆڵیژنــىتێدابێت،
زیاتر بێگومــان بەڵــێ
پێشــەوە ئەیانهێنمــە
بۆئــەوەیرۆڵیژنان
وکارەکتەریژنانلە
کۆمەڵگــەیکوردیــدا
جوانتــر و پاراوتــر

بێت.

لەبانگیعەسردا
شانۆگەریەکەمان
راگرتبەخاتری
خەڵکانیدیندار

ئهمكارانهنه
ئێمهونهكچان
ساردناكاتهوه



تایبهت

م. حه مه ئه مین كه الریی، سه رۆكى لقی گه رمیانى یه كێتى زانایانى ئاینی:
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

سه رۆكى لقی گه رمیانى یه كێتى 
زانایانى ئاینی ئیسالم رونكردنه وه ى 

ستافی شانۆیی )وه رن ببین به  سه گ( 
به  دروست نازانن له باره ى ئه وه ى ته نها 
قسه یان به  چه ند مه الیه ك كردوه  نه ك 
هه مو مه الكان، ئاماژه  به وه ش ده كات 

كه  ئه وان دژ به و »سوكایه تیه ن« كه له  
شانۆگه رییه كه  پێیان كراوه ، نه ك دژى 

به شداریی ژنان بن له  شانۆگه ریی دا.

م. مه ال حه مه ئه مین كه الریی، ســه رۆكى 
لقــی گه رمیان و ئه ندامى ســكرتاریه تى 
ئیســالمی  ئاینــی  زانایانــى  یه كێتــى 
كوردســتان، له  دیدارێكــى )نه وژین( دا 
قســه  له ســه ر ناڕه زایه تیه كانــى خۆیان 
له  شــانۆگه رى )وه رن ببین به  ســه گ( 
ده كات كــه  رۆژى 22ى شــوباتى 2020 
له  كه الر نمایــش كرا و هه اڵیه كى زۆری 

دروست كرد.
بــاس  كه الریــی،  حه مه ئه میــن  مــه ال 
لــه وه ده كات كه  ئه وان پشــتگیریی له و 
مه الیانــه ش ناكــه ن كه  ســوكایه تى به  
ژنان ده كه ن و ده شــڵێت پێیانوتون كه  
ئه م ره فتارانه یان ئه وانیش »ناشــرین« 

ده كات.

* مامۆستا، ئایا ئێوە دژی شانۆگەرین و 
بە تایبەتی بەشداری ژنان لە شانۆگەری، 

یاخود تەنها ئەو شانۆگەرییە؟
ئێمە کێشەمان لەگەڵ ئەوە نیە کە ژنان 
بەشــداربن لە شــانۆگەریدا، دەمانەوێت 
مافیان هەبێت، کەسیش وەک ئێمە حەز 
نــاکات، بەڵکــو هەندێک مناڵ الســایی 
)قوبــادی جەلی زادە(یان کردوەتەوە و 

جوێن بە مەالیانی ئاینی ئەدەن.

* واتــە ئێــوە دژی ئەوە نیــن ژنان لە 
شانۆگەریدا رۆڵ ببینن؟

هەرگیــز ئێمــە دژی ئەوە نیــن، ئاینی 
ئیســالم ئەو ئاینه  نیە کە مافی خەڵک 
وەربگرێتــەوە، بەاڵم ئــه وان نەیانزانیوە 
ئەدای شــتەکان بکــەن و بێ ئەقڵ بوە 

ئەو ژنەی کە رۆڵەکەی گێڕاوە.

* كه واتــا ئێــوە ژنــان بــە بــێ ئەقڵ 
دەزانن؟

نەخێر، بەو شێوەیە نیە، جاری وا هەیە 
پیاویش بێ ئەقــڵ دەبێت، دەبوایە ئەو 
ئافرەتــەی کــە رۆڵەکــەی بینیوە بیری 
لــەوە کردبایەتــەوە کە نەدەبــو وەری 

بگرێت.

* ســتافی شــانۆکە دەڵێن مەبەستمان 
لــە هەمو مەالیەک نیە، بەڵکو تەنها دو 
مەالن کە الی هەموان ناســراون، کەوایە 

ئێوە لە چی توڕەن؟
خۆزگــە لــە شــانۆکە بیانوتایــە چەند 
مەالیــەک یــان دو مــەال، بــه اڵم ئەوان 
ســوکایەتیان بە هەمــو مەالیانی ئاینی 
کــردوە و دەبوایــە بیانوتایــە هەندێک 

مەال.

* واتــە ئێوە پاڵپشــتی ئــەو مەالیانە 
ناکــەن کــە بەو شــێوە جنێو بــە ژنان 

دەدەن؟
ئێمە پاڵپشــتی لە هیچ مەالیەک ناکەین 

کــە ســوکایەتی بــە ژنان بــکات، نەک 
ئــەوەش بە هیچ دینێکی دیکەش، بەاڵم 
رێگەش نادەین سوکایەتیمان پێ بکرێت 
و دژی ئەو مەالیانەشــین کە سوکایەتی 
بــە ژنان بکەن ئەگــەر وابێت بە خودی 

خۆمانی دەکەین.

یه كێتــى  وەک  هەبــوە  کات  هیــچ   *
زانایانــى ئاینی لێپێچینەوە لەو مەالیانه  

بکه ن کە سوکایەتی بە ژنان دەکەن؟
ئێمە ده سه اڵتى ئەوەمان نیە لێپێچینەوە 
بکەین، بەڵکو داواشمان له  هه ندێك مه ال 
كردوه  و بانگمان كردون بۆ سكرتاریه تى 
هه ندێكیشــیان  و  زانایــان  یه كێتــى 
به ده ممانــه وه  نه هاتــون، حکومەتیــش 
هاوکارمــان نیە، لەگــەڵ ئەوەش پێمان 
وتوە کە قسە دەکەی بەناوی مەالیانەوە 

دەڕوات ئێمەشی پێ ناشرین دەبین.

* لە دوای رەخنەکانی ئێوە، سوکایەتی 

زۆر بــەو ئەکتەرانــە کــرا و تەنانــەت 
تایبــەت  بــە  لێکــردون  هەڕەشــەیان 

کچەکان، ئایە ئێوە لەگەڵ ئەمەدان؟
ئێمە لەگەڵ ئەوە نین کە جنێوی ناشرین 
بدەن بە خەڵک و بە هەمو مەالیانیشمان 
وتوە کە جنێو نەدەن، زیاتر لە شەست 
مەال بویــن كه  كۆبوینــه وه  و به یه كه وه  
ســه ردانى داواكارى گشــتیمان كــرد و 
ســكااڵمان تۆمــار كــرد. جگــه  له وه ش 
ته نانــه ت هاواڵتی ئاســاییش هاتوە کە 
ویســتویانه  هەنگاوێك بنێن، به اڵم ئێمه  
نەمانهێشــتوە و وتمانە قســە بە مەالی 
ئاینــی کــراوە نــەک بە ئێــوە، بۆیە بە 
هیــچ شــێوەیەک لەگەڵ ئــەوە نین کە 

سوکایەتی بکرێت.

* واتە ئێوە لەگەڵ ئەوەش نین کە هیچ 
کات ســوکایەتی و توندوتیژی بەرامبەر 

بە ژنان بکرێت؟
نەخێر، هەرگیز ئێمە لەگەڵ ئەوە نەبوین 

کە ســوکایەتی یان توندوتیژی بەرامبەر 
بە ژنان بکرێت، هەر کەســێکیش بیکات 
وەک ئەوە وایــە کە بەرامبەر بە خودی 

خۆم کرابێت.
* هیچ هەوڵێک هەبوە بۆ ئەوەی لەگەڵ 
دەرهێنەر و ستافی شانۆ کۆببنەوە و بە 
لەیەک تێگەشتن مەســەلەکە چارەسەر 

بکرێت؟
نەخێر، تاوەکو ئێســتا شــتی وا نەبوە، 
ئاینــی  مەالیانــی  وەک  ئێمــە  بەڵکــو 
الیەنــە  ئاراســتەی  خۆمــان  داواکاری 
پەیوەندیدارەکان کردوە بۆ ئەم کێشەیە، 
هەمومــان ئەوەمــان دەوێت کــە بێن و 
داوای لێبــوردن لــە هەمو موســڵمانان 

بکەن نەک به  ته نیا لە ئێمە.

* ئێوه  ده ستپێشــخه ریتان نه كردوه  بۆ 
دانیشتن و لێكتێگه یشتن؟

ئێمــه  چــۆن ده ستپێشــخه ریی بكه ین؟ 
ئه وان سوكایه تیان به  مه الكان كردوه  له  
شــانۆگه ریه كه یان دا، چۆن ده بێت ئێمه  
بچینه  الیان و ده بێت ئه وان بێنه  المان.

پاڵپشتی لە هیچ 
مەالیەک ناکەین کە 
سوکایەتی بە ژنان 

بکات

داواکاری خۆمان 
ئاراستەی الیەنە 
پەیوەندیدارەکان 

کردوە بۆ ئەم کێشەیە
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ئه لیف، كه  پیتی یه كه مى مناڵێكه ، 
لەالیەن باوكى هاوڕێكەیه وه  بێبەزەییانە 

دەستدرێژى سێكسی دەكرێتە 
سەرى، سه رباری زیانه  ته ندروستى و 

جه سته ییه كان، توشى دۆخێكى خراپی 
ده رونیش ده بێت.

سێكســی  ده ســتدرێژی  حاڵه ته كانــى 
بۆســه ر منااڵن، له و حاڵه تانه ن كه  وه ك 
بــاس ده كرێت، كه متــر راده گه یه نرێن و 
باڵوده كرێنــه وه ، به اڵم ئــه م حاڵه ته  له  
په نــاى كۆمه ڵــدا بونى هه یه  نــاوه  ناو 
باســی حاڵه تێــك یــان روداوێــك دێته  

ئاراوه .
قوربانیانــى ئه م جــۆره  تاوانه ، به هۆی 
روداوه كه وه  زه برێكى زۆری جه ســته یی 

و ده رونیان به ر ده كه وێت.
ئه لیــف، ئــه و مناڵــه ى لــه  ســه ره تاى 
راپۆرته كه دا ئاماژه ى پێكراوه ، مناڵێكى 
ته مــه ن )8( ســااڵنه ، وه ك دایكی بۆی 
گێڕاینــه وه ، رۆژێــك كاتژمێرێك درەنگ 
تر لــە قوتابخانە گه ڕاوه تــه وه  ماڵەوە، 
دەموچاوى پەشــۆكاو و ترساو دیار بوه  

و شۆكێكى گەورەى پێوە بینراوه .
وتى: دواتر بۆی گێڕاینه وه  كه  كاتێك لە 
قوتابخانە گەڕاوه ته وه ، هاوڕێكەم باوكى 
هاتوه  بە شــوێنى دا بیباته وه ، ئه میشی 
هه ڵگرتــوه  و وتویه تــى پێكــه وه  یاریی 

بكه ن له گه ڵ كچه كه م دا.
وتیشی: كاتێك رۆشتونه ته  ماڵه وه یان، 
هاوڕێی كچه كه م رۆشتوه  بۆ الی دایكی، 
باوكیشــی له وكاته دا فرسه تى هێناوه  و 
ده ســتدرێژیی كردوه ته  سه ر كچه كه ى و 

القه ى كردوه .
ئــه و دیمه نــه  له پێــش چــاوی )دایكی 

◘ نه وژین، سروه  كه ریم

به و هۆكاره ى زۆرینه ى خێزانه كان 
پابه ندیی ئاینیان هه یه ، بۆیه  زۆربه یان 
له  ته مه نێكى كه مه وه  منااڵن ناچار به  
په یڕه وكردن له  ئاین ده كه ن، ئه مه ش 

بۆچونی جیاوازى دروستكردوه .

به شــێكى به رچاوى خێزانــه كان، له گه ڵ 
ئــه وه دان هــه ر لــه  ته مه نێكــى كه مه وه  

منااڵن ئاشــنا بكرێن بــه  ئه رك و بنه ما 
ئاینیه كان و پێیان جێبه جێ بكرێت.

ئاکام، باوکی چەند مناڵێکە، پێیباشــە 
کــە منااڵن لەتەمەنێکی كه مه وه  ئاشــنا 

بکرێن به  ئاین.
وتى: »بۆ ئەوەی تێگەیشتنیان ئاسانتر 
بێــت و فێری ئەوە بکرێن کە گرنگی بە 
ئایــن بدەن وەک پایه یه كى ســەرەکی و 

گرنگی ژیان«.
به پێچه وانه وه  هه یه  پێیوایه  كه  مناڵ له  

ئاســتێكدا نیه  كه  بتوانێت به  ئاســانى 
بنه ماكانــى ئاین هه زم بكات و ره فتارى 
روه وه ،  لــه م  خێزانه كانیــش  خراپــی 

واده كات لێكه وته كان خراپ بن.
هاونــاز، 26 ســاڵ، ئه زمونــى خــۆی 
له مباره یــه وه  گێڕایه وه  »خودی خۆم لە 
تەمەنێکی بچوکــدا روبەڕوی زۆرلێكردن 
بومــه وه  و به نــاوى ئاینــه وه  له چكیــان 
به سه ردا ســه پاندم، ئه مه ش وایكرد كه  
هه ســت به  زوڵم بكه م به تایبه تى كه  به  

منااڵن چیرۆكى دەستدرێژى كردنه  سه ریان دەگێڕنەوە

منااڵن چۆن ئاشنا بكرێن به  ئاین؟
توێژه رێك: له بری سه پاندن دەبێت منااڵن فێری ناساندنی ئاین بكرێن
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ئه لیــف( الناچێت، كاتێــك گه ڕاوه ته وه  
ماڵه وه یان، به شێوه یه ك پاش پشكنینی 
ده ركه وتوه  گیانى هەمو ســوربوه ته وه  و 
ســنگى شــوێن دەســتى پێوە دیار بوه  
و جلەكانــى خوێنى پێوە بوه ، پاشــان 

به ره و نه خۆشخانه یان بردوه .
»دواى لێكۆڵینەوە و پشكنین دەركەوت 
ئەو پیاوە لە دواوە دەستدرێژى بەزۆرى 
كردۆتــە ســەرى و ئــازارى داوە، بۆیه  
ســكااڵمان لە دادگا كردوە بۆ ســزادانى 
ئــەو تۆمەتبارە«. )دایكى ئه لیف( واى 

وت.
هه ندێكجار كچان له ته مه نى هه رزه كارییدا 
له خشــته ده برێن و له الیــه ن كوڕانــه وه  

ده ستدرێژیی ده كرێته  سه ریان.
ئیمان، ناوى خــوازراوى كچێكى ته مه ن 
)17( سااڵنه ، باس له وه ده كات دو ساڵ 
پێشــتر و ئه وكاته ى ته مه نى 15 سااڵن 
بوه ، له الیه ن هاوڕێكه ی و دو هاوڕێیه وه ، 

ده ستدرێژیی كراوه ته  سه ر.
وتــى: لەماڵەوە لەگەڵ دایك و باوكم بو 
بە شەڕم، هانام بۆ هاورێ كوڕەكەم برد 
بچم لــە توندوتیژى ســكااڵ تۆماربكەم، 

پەیوەندیم پێوه كرد و هات به دوامدا.
وتیشــى: »هاوڕێ كوڕەكــەم بردمى بۆ 
دور لە شار، دو برادەرى ترى چاوه ڕێیان 
دەكرد، بە هه رسێكیانه وه  ده ستدرێژیان 
كرده  ســه رم و ئەوەى ویســتیان پێیان 

كردم و بردمیانەوە بۆ ماڵەوە«.
سێكســی  دەســتدرێژى  حاڵه ته كانــى 
دا  منــاڵ  كچانــى  له به رامبــه ر  ته نهــا 
ئه نجام نادرێــن، به ڵكو كوڕانى مناڵیش 
به هه مانشــێوه  روبــه ڕوى ئــه م تاوانــه  

ده بنه وه .
ئاریــان، 9 ســاڵ، لەالیــەن هاوڕێیه كى 
گه وره تریه وه  دەستدرێژى كراوه ته  سه ر.
وه ك دایكــی بۆی گێڕاینه وه ، هاوڕێكه ى 
له گــه ڵ دو كــوڕى تــردا، ئاریان-یــان 
هه ڵخه ڵه تاندوه  و بردویانه  بۆ شوێنێكى 
دور و لــه وێ ده ســتدرێژیان كردوه تــه  

سه ر.
خێزانه كه ى ئه م كوڕه  له  دادگا سكااڵیان 

تۆمــار كــردوه  و چاوه ڕێــی ســزادانى 
ئه نجامده رانى تاوانه كه ن.

ره نگه  خێزانى ئاریان له و خێزانه  كه مانه  
بــن كه  ســكااڵیان له ســه ر ئــه م بابه ته  
تۆمــار كردوه ، چونكه  وه ك به رپرســان 
ئامــاژه ى بۆ ده كــه ن، زۆربه ى جار ئه م 

تاوانانه  به  نهێنى ده مێننه وه .
محه مه د گومەشینى، وتەبێژى دەستەى 
مافــى مرۆڤــى هه رێمى كوردســتان، بۆ 
)نه وژیــن( وتــى: دەســتدرێژى كــردن 
زۆرە، بــەاڵم بە نهێنــى دەمێنێتەوە لە 
ترســى باس كردن لــە ناوخەڵك و ئەو 

كەلتورەى كورد پابەندە پێوەى. 
وتیشــى: »بەهــۆى نەزڕاندنــى نــاو و 
ناوبانگ، بەشــێكى زۆرى ئه م كه یسانه  
بــە نهێنى دەمێنێتــەوە و باس ناكرێت، 
بــە كەمــى ســكااڵ دێتە المــان و كارى 

لەسەر دەكەین«.
ئه گه رچی ئه م تاوانه  له  یاسادا سزایه كى 
توندى بۆ دانراوه ، به اڵم وه ك زۆر تاوانى 

تر له  كۆمه ڵگادا بونى هه یه .
كۆچــەر فایــه ق، پارێــزەر لــە دادگاى 
كەالر، بۆ )نەوژین( وتى: بەپێى یاساى 
ســزادانى عێراقــى ســاڵی 1969، لــە 
مــادەى 393 ژمــاره  11 دا ده ڵێت: ئەو 
كەسەى دەستدرێژى دەكاتە سەر مناڵ، 
سزاكەى زیندانە بۆ ماوه یه ك كه  ده گاته  

هەمیشەیی بەپێی جۆری تاوانەکە.
زۆرجــار  بــه اڵم  ئه مــه ش،  ســه رباری 
كه یســه كانى ده ستدرێژی بۆسه ر منااڵن 

په رده پۆش ده كرێن.
چۆمــان ئەحمــەد، توێــژەرى دەرونى، 
بۆ )نەوژیــن( وتى: منااڵن بەشــێكیان 
روبه ڕوى ده ستدرێژی یان ده ستلێدان و 
»تحرش« ده بنه وه ، بــەاڵم ناوێرن یان 
ناتوانن باسی بكه ن و لە باسكردنى سڵ 

ده كه نه وه .

زۆر پێمكــرا نه ك به وه ى تێبگه یه نرێم و 
قه ناعه تم پێبكرێت«.

ئه و پێیشیوایه  بە گشتی واباشه  منااڵن 
تا پێده گەن لــه م بابه تانه  به دور بخرێن 
و زیاتــر گرنگیی بــه  پته وكردنى الیه نى 

ده رونیان بدرێت.
بــه رای دایكێكیــش، راهێنانــى مناڵ به  
بیری توندڕه وى ئاینی مه ترســی له سه ر 
دروســت  مناڵه كــه   خــودى  دوارۆژی 

ده كات.
زارا، دایكــی مناڵێكــه  له كــه الر، وتــى: 
به هۆی ئه وه ى هاوسه ر و ماڵه  خه زورانم 
لــه  بابه تــه  ئاینیــه كان توند بــون، زۆر 
هه ســت به  توندڕه وی مناڵه كه م ده كه م 
لــه و روه وه ، به شــێوه یه ك جیاوازیه كى 
زۆری هه یه  له گه ڵ هاوته مه نه كانى خۆی 

دا.
زۆربه یجار خێزانه كان مناڵه كانیان ناچار 
ده كه ن بۆ ئه نجامدانى سروته  ئاینیه كان، 
به بــێ ره چاوكردنــى ئــه وه ى مناڵه كان 
تواناى وه رگرتنى ئه و ســروتانه یان نیه  

و لێی تێناگه ن.

له یــا ئه حمه د، چاالكی بــوارى ژنان و 
منااڵن، پێیوایه  تاکى كۆمه ڵگاى كوردی 
بە گشــتی، لە تەمەنــی مناڵیەوە تاکو 
پێگەشتن، مافی هەڵبژاردنی ئاینی نیە.
ئه و پێیباشــه  خێزانه كان زۆرتر گرنگیی 
بــده ن،  په روه رده ییه كــه   الیه نــه   بــه  
به وپێیــه ى له گه ڵ هه ڵكشــانى ته مه ندا 
تاكه كان خۆیــان رێچكه ى ئاینی خۆیان 

ده دۆزنه وه  و بڕیاری لێده ده ن.
به ســه ر  ئاینــی  بۆچونــى  ســه پاندنى 
مناڵدا، مه ترســی ئــه وه ى لێده كرێت كه  
لێكه وتــه ى خــراپ و پێچه وانه ى هه بێت 
به ســه ر خودى تاكه كــه ، ئه مه  جگه  له  

كاریگه رییه  ده رونییه كان.
عه بــاس مه حمــود، توێــژەری ده رونى، 
بــۆ )نه وژین( وتى: »ئایــن رەهەندێکە 
بــۆ پێکەوەژیــان و دەبێت منااڵن فێری 
ناساندنی ئاین بکرێن نەک سەپاندن«.

پێیشــیوایه  ده بێت خێــزان و قوتابخانه  
لــه م بــواره دا رۆڵیان هه بێــت »ئەرکی 
خێــزان و سیســتەمی پەروەردەیــە كه  
رەچــاوی الیەنــی ســایکۆلۆژی منــااڵن 

بكه ن له و روه وه «.
زانایه كــى ئاینیــش رایوایه  كــه  ده بێت 
توانــاى  به پێــی  و  پله به پلــه   منــااڵن 
تێگه یشــتنیان، بابه ته  ئاینیه كانیان پێ 

ئاشنا بكرێت.
م. ئیدریس ژاڵه یی، مامۆســتاى ئاینی، 
ده ڵێــت: »ئاینــەکان بــۆ خزمەتکردنی 
مرۆڤەکان هاتون، بۆیە دەبێت ســەرەتا 
فێری ئەو هەڵسوکەوتە دروستانە بکرێن 
لــە رێگــەی ئاینه وه  و گرنگــی بە ئاکار 
بدرێــت،  ســەرەتای  رەفتارگەلێکــی  و 
بــۆ ئەوەی بــە دورر بن لــە توندڕەوی، 
بەمجۆرە ده توانین تاکێکی بە رەوشــت 
و دور له  توندڕه ویی دروست بكه ین«.

دەبێت سەرەتا منااڵن 
فێری هەڵسوکەوتە 

دروسته كان بکرێن لە 
رێگەی ئاینه وه



كۆمهڵ
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سیڤانە، زۆرینه ى رۆژه كان به  
خه مباریه وه  و لەناو حه وشه ى 

قوتابخانه كه ى دا خه یاڵ ده كات، له دڵی 
خۆیدا ده ڵێت »بریا دایک و باوکێکى 
باشم هەبوایە و گرنگیان پێم بدایە«.

ئه و كه  كچێكى هه رزه كارى ته مه ن 
)15( سااڵنه ، نیگه رانه  له وه ى دایك و 
باوكی، زیاتر له  مناڵه كانیان، گرنگیی 

به  خۆیان و كاروباره كانى خۆیان 
ده ده ن.

هــەرزەکارى تەمەنێکــە كــه  پێویســتە 
گرنگــى  تیایــدا  بــاوکان  و  دایــکان 
تایبــه ت بــە مناڵەکانیان بــدەن، بەاڵم 
زۆرێــک لــە منــااڵن ئــەو گرنگییەیــان 
پێنادرێت، توێژەرانى کۆمەاڵیەتیش ئەم 
پشتگوێخســتنە بە مەترسیەکى گه وره  

دادەنێن.
پۆلــى 9ى   كــه  فێرخــوازى  ســیڤانە، 
بنەڕەتییــە، بۆ )نەوژین( دەڵێت: دایک 
و باوکــم زۆر نازم هەڵناگــرن، تەنانەت 
کە نەخۆش دەکەوم زۆر ناپرســن چیتە 

و کێشەت چیە؟
ئــه و باس له وه ش ده كات كه  ئه م »كه م 
ســۆزیه ى« خێزانه كــه ى، وای لێكردوه  
هه ندێكجار بیه وێت له رێگه ى په یوه ندیی 
ســۆزداریه وه  له گه ڵ كــوڕان، قه ره بوى 

بكاته وه .
مامۆستایان بۆچونیان وایه  ئه م كێشه ى 
گوێپێنه دانــه  بــه  راده یه كــى به رچاو له  

خێزانه كاندا بونیان هه یه .
دڵنیا محه مه د، مامۆســتا، دەڵێت: زۆر 
جار دەبیستین و گوێ لە کێشەى کچان 
و کــوڕان دەگریــن لــه  ناوه نده كه مــان، 
كــه  بــاس له وه ده كه ن لەالیــەن ماڵەوە 

پشتگوێخراون.
وتیشــى: هــەرزەکارى ته مه نێكــى زۆر 
لــه م  كچــان  به تایبه تــى  هه ســتیاره ، 
ته مه نــه دا پێویســتیان بــه  گرنگیپێدان 

هه یه .

◘ رێزان حەسەن

بە شێوەیەکی گشتی دەستبردن بۆ 
هەر شتێك لەالیەن کەسێکەوە کە 
خاوەنی ئەو شتە نەبێت، ده چێته  

چوارچێوەی دەستدرێژییەوە، بەاڵم 
مەیلی دەستدرێژی واتا ئارەزوکردنی 

بە دەستهێنانی ئەو شتەی کە موڵکی 
کەسی خاوەن ویستی بەدەستهێنەر 
نیە. واتا مەرج نیە ئەوەی مەیلی 
دەکات دەستی بۆ بردبێت، بەاڵم 
ئارەزو دەکات دەستی بۆ ببات.

ژنــان وەک قوربانییەکــی هەمیشــەیی 
روداوە  و  کایــە  ســەرجەم  لــە 
ئافاتــی  لــەم  جۆربەجۆرەکانــدا، 
قوربانیــن،  دیارتریــن  دەســتدێژییەش 
بەاڵم وەنەبێت ئەم مەیلی دەستدرێژییە 

دایكانوباوكانگرنگییبهكچهههرزهكارهكانیاننادهن
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گرنگیپێنه دانى پێویســت له م ته مه نه دا، 
وا لــه  كچــان ده كات كــه  هه ســت بــه  

بۆشاییه كى روحی و ده رونى بكه ن.
رێــزان، 20 ســاڵ، خوێنــدکارى زانکۆ، 
یاده وه ریه كانــى خــۆی لــه م ته مه نــه دا 
هه ڵده داتــه وه  و بــاس لــه وه  ده كات كه  
پێــی،  گرنگییپێنه دانــى خێزانه كه یــان 
چه نــد ئــازارى داوه  و ته نانه ت ســه ری 

كێشاوه  بۆ روداوى مه ترسیدار.
وتــی: لە تەمەنى 15 ســاڵى و ترۆپكی 
هه رزه كاریــم، ماڵه وه مــان گرنگییان به  
دۆخــم نــه ده دا، به ڵكــو به پێچه وانــه وه  
وه كو دوژمن مامه ڵه یان له گه ڵ ده كردم، 
ئه مــه ش وایكــرد كــه  هــه وڵ بــده م له  
رێگه ى په یوه ندی سۆزداریه وه  قه ره بوى 

بكه مه وه .
ئــه و باس له وه شــده كات لــه و ته مه نه دا 
هێنــده  بارودۆخی ده رونــى خراپ بوه ، 
كــه  په ناى بۆ خۆكوشــتن بردوه ، به اڵم 
دواتر توانیویه تى هه ســتێته وه  و ده ست 

به  ژیان بكاته وه .
توێژەرانــى کۆمەاڵیەتیش خودى دایکان 
و باوکان به  بەرپرســیارى سەرەکى له م 

گرنگیپێنه دانه  دەزانن.
مەریوان حسێن، توێژەرى کۆمەاڵیەتى، 
تەمەنــى  دەڵێــت:  )نەوژیــن(  بــۆ 
هه ســتیاره ،  تەمەنێکــى  هــەرزەکارى 
دەبێت بــە وریایى ئــاگادارى مناڵ بین 

تەنها لە دەســتدرێژی سێکســیدا کورت 
بکرێتەوە، بەڵکو دەســتدرێژی لە هەمو 
شــتێکدا خۆی ده بینێتەوە. نمونەی ئەو 
خاتونەم الیە، کە بیرۆکەی دامەزراندنی 
ناوەندێکی رۆشــنبیری بۆ پیاوێك عەرز 
دەکات، بــەو هیوایەی ئــەم پیاوەی کە 
ناســراوی چەندەها ساڵەی ئەم خاتونە 
و خانەوادەکەیەتی هاوکار و دەستگیری 
بێت تا بیرۆکەکەی بخرێتە سەر عەرزی 
واقیــع، بەاڵم کاتێک ئــەم پیاوە لەگەڵ 
عەرزکردنــی بیرۆکەکــە بــۆ جەماوەر، 
بیرۆکــەی  خاوەنــی  دەکاتــە  خــۆی 
دامەزراندنی ناوەندەکە، بەبێ ناوهێنانی 
خــاوەن بیرۆکــەی راســتەقینە کە هى 
ژنێکە! ئەمە خودی دەستدرێژی کردنە، 
نەک تەنها بۆ بیرۆکەیەک، بەڵکو مەیلی 
دەســتدرێژی کردنــە بــۆ خودێتی ژن و 
هەوڵێکە بۆ رێگری کردن لە دروستبونی 

ژنان لە ناو کۆمەڵگادا.
ئەمە تەنها نمونەیەکی بچوکە بۆ مەیلی 
دەســتدرێژی بۆ ســەر ژنــان، بۆ هەمو 
کایەکانــی تریــش هەر راســتە و دەیان 
و ســەدان نمونــەی زیندومــان هەیــە، 
کە بەپێویســتی نازانیــن نمونەی زیاتر 

بخەینە بەرباس.
بــەاڵم دیارتریــن و خراپتریــن جــۆری 
دەســتدرێژی  مەیلــی  و  دەســتدرێژی 
بۆ ســەر ژنان، دەســتدرێژی سێکســیە 
کــە کاریگەری زۆر نەرێنــی و روخێنەر 
بەســەر قوربانیــەوە بەجێدەهێڵێت. لە 
کاتێکــدا مەرج نیە دەســتدرێژییەکە بە 
کرداری ئەنجام بدرێت، تەنها لە سنوری 
مەیلی دەســتدرێژیدا دەمێنێتەوە. بەاڵم 

کە کەســی قوربانــی پێدەزانێت و درك 
بــەو هەواڵنــە دەکات کــە دەدرێــت تا 
دەســتدرێژی بکرێتە ســەر، لە زۆربەی 
حاڵەتەکانــدا توشــی گرفــت و گــرێ و 
نەخۆشــیی دەرونی دەکات، زۆرجاریش 
ســەر دەکێشــێت بــۆ خۆســوتاندن و 

خۆکوشتن.
خەوتــن  و  خــواردن  چــۆن  هــەروەک 
پێویســتی بونی مرۆڤن، بەهەمان شێوە 
ســێکس بەشــێکە لە بونیادی کەسی و 
پێکهاتــەی مرۆڤ، لە روی زانســتیەوە 
الی الوان، ئــەم بەشــە زۆر چاالکــە و 

لەوپەڕی گەشەدایە، هەر بۆیە پێویستە 
ئاراســتە بکرێــت. بــەاڵم باســکردن لە 
ســێکس بــۆ الوان، بە ناوی هۆشــیاری 
سێکســییەوە، دەبێت زۆر بە ئاگاییەوە 
بکرێــت و نەشــێوێنرێت. ئــەم کایەیــە 
ئەگــەر بەشــێوەیەکی تەندروســت الی 
الوان بە گشــتی و گەنجــان بە تایبەتی 
رۆڵــی خۆی نەبینێــت، گرفتی گەورەی 
لێدەکەوێتــەوە. کە مەیلی دەســتدرێژی 
و دەســتدرێژی کــردن بۆ ســەر ژنان و 

منااڵن لە دیارترینی ئەو گرفتانەن.
و  کۆمەڵــگا  پاراســتنی  بــۆ  جــا 

بەره نگاربونــەوەی ئــەم جــۆرە حاڵەت 
و دیاردانــە، ســەرەتا خێــزان، پاشــان 
کۆمەڵــگا  دواتریــش  و  خوێندنگــە 
پەروەردەیەکــی  ئەرکــی  بەگشــتی، 
دروست و پێگەیاندنێکی بە ئاگایانەیان 

لە ئەستۆدایە.
بەداخــەوە لــە کۆمەڵــگای کــوردی بە 
نادروســت  لەپەروەردەیەکــی  گشــتی، 
دایــن، بۆیە کارکــردن بــۆ پێگەیاندنی 
خــود و هۆشــیاربونەوەی ژنــان، خاڵی 
وەرچەرخانــی کۆمەڵگایە بەرەو باشــتر 

بون.

لــەو تەمەنەدا، چونكــه  ئه گەر گرنگیان 
پێنەدرێت توشى هەڵە دەبن.

وتیشــى: لــه  نه بونــى گرنگیپێــدان و 
و  تەکنەلۆژیــا  ئامرازه كانــى  زۆربونــى 
راگەیانــدن، ئــه و هه رزه كارانــه  ره نگــه  
هه نــگاوى ئه وتۆ بنێن كه  دواتر به  زیان 

بۆ خۆیان بشكێته وه .
ئه گه ر دایكان و باوكان به شــى پێویست 
گرنگیــی به  هــه رزه كاران نــه ده ن، ئه ى 
ده زگا په روه رده ییه كان و رێكخراوه كانى 
كۆمه ڵــی مه ده نــی لــه و روه وه  چیــان 

كردوه ؟
ئه م پرســیاره مان ئاراســته ى )مەریوان 
حســێن( كــرد، له وه اڵمدا وتــى: کەرتى 
پــەروەردە گرنگــى زۆرى بــە توێژەرى 
کۆمەاڵیەتى نەداوە بۆ ئەوەى فێرخوازان 

بتوانــن کێشــەکانیان بۆ بــاس بکەن و 
ئه وانیش چارەسەرى بۆ بدۆزنەوە.

چاالكوانانیــش بــاس له وه ده كــه ن كــه  
هه وڵی خۆیانیان له و روه وه  داوه ، به اڵم 
وه كخۆیــان ئاماژه ى بۆ ده كــه ن به پێی 

پێویست نیه .
ســەمیرە محه مه د، چاالکوانى مەدەنى، 
زۆرجــار  دەڵێــت:  )نەوژیــن(  بــۆ 
ســیمینارەکانمان بردوەتە ناوەندەکانى 
خوێندن کــە ئەم قۆناغە دەیانگرێتەوە، 
خوێندکارمــان ئــاگادار کردوه تــەوە لە 
هەســتیارى تەمەنەکەیان و خۆپاراستن 

لە هه ڵه .
وتیشــى: زۆرێــک لــە چاالکیەکانمــان 
ئەگەرچــى لــە بوارى ژنــان بێت، به اڵم 
له ناو باســه كاندا ئاماژه مــان به  قۆناغى 

كــردوه ،  به تایبه تــى  هه رزه كاریــى 
چونکە خێزانى کــوردى ناخوێنێتەوە و 
پێویستیان به  پێدانى هۆشیاریه  له سه ر 

ئه و قۆناغه .
رێــزان، وه كــو كچێــك كــه  ئه زمونــى 
ئــه م ته مه نه ى كــردوه ، جه خت له  رای 
ئــه و چاالكوانــه  ده كاتــه وه  و پێیوایــه  
خێزانــه كان ده بێت زیاتر له  هه ركاتێك، 
له م ته مه نه دا گرنگیی به  مناڵه كانیان و 

به تایبه تى كچه كانیان بده ن.
لــە  به تایبه تــى  کچــان  »تەمەنــى 
و  هەســتیار  زۆر  دا  هه رزه كاریــی 
گرنگیشــە، ئه گه ر دایكان و باوكان له م 
ته مه نــه دا گرنگیی باش بــه  كچه كانیان 
بده ن، هەرگیز توشــى شکست نایەن«. 

)رێزان( وای وت.

دایک و باوکم 
تەنانەت کە 

نەخۆش دەکەوم 
زۆر ناپرسن چیتە



تەندروستی

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

پزیشكێكى پسپۆڕ ئاماژه  به وه ده كات 
كه  ژنان زیاتر له  پیاوان توشی 

حاڵه تى ته زین ده بن له  ئه ندامه كانى 
جه سته یان، هۆكاره كه یشی گرێده داته وه  

به  زۆر خۆماندوكردنیانه وه .

تەزیــن، بریتیــە لــە: هــەر هۆكارێكــى 
ناسروشــتى لە لەشــدا كــه  ببێتە هۆى 
ســڕبونى به ش و پارچه یه كى جه ســته ، 
ئــه م حاڵه ته ش به پێی جۆر و چه شــنى 

جیاواز له  ژناندا بونى هه یه .
لــە دیدارێــك دا لەگــەڵ )د. ســیروان 
محه مــه د جه مال( پزیشــكی پســپۆڕى 
و  ئێســك  و  جومگــە  نەشــتەرگەرى 
شــكاوى، بــاس لــە هۆكارەكانــى ئه م 

حاڵه ته  و چارەسەرەكانى دەكات.
* ســەرەتا با بزانین لە روى زانستیەوە 

تەزین چیە؟
بریتیــە لە هەســتێكى نائاســایى كە لە 
رودەدات،  دا  لــەش  شــوێنێكى  هــەر 
زیاتریــش لە دەســتەكان و قاچەكان و 

باسك و ران بەدى دەكرێت.
* زیاتر لە چ تەمەنێك تەزین رودەدات؟
زیاتــر لــە تەمەنى )25 بۆ 45( ســاڵى 

دەردەكەوێت.
* پیاوان زیاتر توش دەبن یان ژنان؟

لە ژنان دا زیاتر دەردەكەوێت.
* هۆكاره كه ى چیه ؟

و  ئیشــكردن  و  جــواڵن  زۆر  بەهــۆى 
هیالكبونى قاچ و دەستەكان.

*نیشانەكانى چین؟
چه ند نیشانه یه كى هه یه ، له وانه : هەست 
كردن بە ماندوبونى زۆر، هەســت كردن 
بە ئازارى شــانەكان، ئازارى جومگەكان 
بەتایبــەت لــە شــەوان دا و به وهۆیه وه  

خەبەرى دەبێتەوە.
*هۆكارەكانى چین؟

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: ئامینه  محه مه د

فۆلیك ئه سید، یه كێكه  له و چاره سه ر 
و ده رمانانه ى كه  به تایبه ت ژنانى 

دوگیان پێی ئاشنان، ئه ویش به هۆی 
ئه و سوده ى كه  بۆیان هه یه تى له  كاتى 

دوگیانیه كه یان دا.

فۆلیک ئەسید دەرمانێکی روەکییە و لە 
رێگەی روەکەکان دەســتمان دەکەوێت. 
لە ســاڵی 1930 بۆ یەکەمجار دۆزرایەوە 

و بەکارهێنانی رونکرایەوە .
فۆلیک ئەسید )Folic acid( ڤیتامینی 
جــۆری بیــە )B( )ڤیتامین بی 9(، لە 
چەند جۆرێکــی خواردندا دەردەکەوێت، 
وەکــو: خواردنــە ســەوزە تۆخــەکان، 
و  پاقلەمەنــی  دانەوێڵــە،  پرتەقــاڵ، 

گۆشتی مانگا.
هەندێک جۆری نان و خواردنی بەیانیان 
و سریالک کە بەرهەم دەهێنرێن، فۆلیک 
ئەســیدی تێدایــە. هــەر بۆیە ســەیری 
بەرگەکــەی بکــە پیتــی )F( لەســەر 

نوسراوە و بەوه دا دەیناسیتەوە.

* بەکارهێنانه كانى
دەرمانێکە بەکاردێت بۆ ئەو نەخۆشانەی 
کەمخوێنــن لەگــەڵ ژنانــى دوگیــان لە 
ســەرەتای سێ مانگی سکپڕیدا. فۆلیک 
ئەســید وەکــو ڤیتامینه كان بەشــداریی 
دەکات لــە دروســتبون و دابەشــبونی 
لــە  بەشــدارە  و  لــەش  خانەکانــی 

.DNA دروستکردنی
دەتوانیــن لەدو رێگەوه  فۆلیک ئەســید 

پزیشكێكى پسپۆڕ: ژنان زیاتر له  پیاوان توشى تەزین 
و سڕبونى په له كان ده بن

فۆلیک ئەسید چیە و بۆچی بەکاردێت؟

وەربگرین: بە رێگەی دەم یان لە رێگەی 
دەرزی بۆ ماسولکە و دەمار.

* فۆلیك ئه سید و دوگیانى
ره نگــه  هه ندێــك كه س بپرســن: بۆچی 
هەمو خانمێکی دوگیان پێویستە فۆلیک 

ئەسید وەربگرێت؟
و  باشــترین  وەک  ئەســید  فۆلیــک 

ســەالمەتترین دەرمــان دادەنرێــت بــۆ 
خانمــی دوگیــان و پێویســتە بــەر لــە 
دوگیان بون و لەکاتی سکپڕیدا لەالیەن 

خانمی دوگیانەوە بەکاربهێنرێت.
پێویســتە هەر خانمێکــی دوگیان لەژێر 
چاودێری پزیشکی پســپۆڕدا، بڕی 400 
مایکــرۆ گرام فۆلیک ئەســید بخوات لە 
رۆژێکــدا و باشتریشــە رۆژانــە قاپێــک 

دانەوێڵــە پاش وەرگرتنی حەبی فۆلیک 
ئەسید بخوات.

بە گشــتی کەموکــوڕی گەشــەی مناڵ 
یەکەمــی  هەفتــەی   4 بــۆ   3 لەگــەڵ 
ســکپڕیدا رودەدات، بۆیــە زۆر گرنگــە 
پێــش  مانــگ  ســێ  ئەســید  فۆلیــک 
ســکپڕی یان لە ســەرەتای ســکپڕیەوە 
كه مكردنه وه ى  به مه به ستى  وەربگیرێت، 
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لەوانــە:  زۆرن،  هۆكارەكانیشــى 
چەمانەوەى جومگەكان لە كاتى نوستن 
یــان كاتى ئاســایى كــە دەبێتــە هۆى 
نەگەشــتنى خوێــن بــۆ دەســت و پێ. 
گەورەیــى تەمەن لە پیاو یان ژن، به اڵم 
له  ژن دا لە كاتى سكپرى رودەدات یان 
لە كاتى ترس دا هەناسەى خێرا دەبێت. 
دروستبونى پاڵەپەستۆ لەسەر بڕبڕەكانى 
مل یان لەســەر دەمارەكانى دەســت و 
پێ. نەخۆشیه كانى: )رۆماتیزم، غودە، 
كەم ئۆكســجین، تێكچونى هاوسەنگى و 
رێژەى كالیســیۆم، نەخۆشــى شەكرە، 
ســەوەفان، برینداربونــى دەمــار لە مل 
دا، نەخۆشى شــەكرە، جەڵتەى مێشك 
و...هتد(. نان كردن و خۆماندوكردن بە 
تایبەت لە ژنان دا. نەخۆشــى سەوەفان 
كــه  به  زۆری لە ســەروى 50 ســاڵیه وه  

دروست دەبێت.
* چۆن خۆمان بپارێزین؟

له  دواى ته مه نى 30 ســاڵ بە سەرەوە، 
باشــتروایە جوڵەیــان كــەم بكەنەوە و 
كێشــیان دابەزێنن. هه روه هــا ئه وانه ى 
ســەوەفانیان  و  شــەكرە  نەخۆشــى 
هه یــه ، ده بێــت ئــاگادارى خۆیــان بــن 
و باشــتر خۆیــان بپارێــزن. كاتێكیش 
پزیشــك بڕیــارى نەشــتەرگەرى دا بــۆ 
ئەو كەسانەى توشى نەخۆشیەكە بون، 

پشتگوێى نەخەن.
* چ كاتێك پێویستە سەردانى پزیشك 

بكەین؟
هــەر كاتێــك هەســت بــە ســڕبونێكى 
بەردەوام و بە بێ وەستان كرا، پێویستە 

سەردانى پزیشك بكرێت.
لەنەخۆشــەكان  هەندێــك   *

نەشــتەرگەریان كردوە بۆ رزگاربون لەم 
حاڵه ته ، كه چى دواى ماوەیەك دیســان 

دروست دەبێتەوە، هۆكار چییە؟
هــۆكارى نەكردنــى پشــكنینەكانە بــە 
وردى لەالیــەن پزیشــكه وه ، هەندێكجار 
نەخۆشــەكە  پزیشــك  بڕیاردانــى  بــێ 

نەشتەرگەرى دەكات.
ســەرى  نەشــتەرگەریەكە  ئەگــەر   *
نەگرت، دەتوانرێت دیسان نەشتەرگەرى 

بكرێتەوە؟
بەڵــێ، ئەگــەر هۆكارەكــەى بەباشــى 
دیارى كرابێت دەتوانێت نەشــتەرگەرى 

بكاتەوە.
* ئەگەر كەســێك نەشــتەرگەرى كرد، 

ئامۆژگارى چی دەكەیت؟
نابێــت شــوێنى نه شــته رگه ریه كه  تــەڕ 
بكات و ده بێت تا ماوەیەك دەستكێشى 

مه ترســیه كانى بونــى كه موكورتــى لــه  
كۆرپه له دا.

* سودەکانی فۆلیک ئەسید
1. رێگری کردن لە ناتەواو دروســتبونی 

دڕکە پەتک.
2. رێگری کردن لە ناتەواوی دروستبونی 

زۆربەی بەشه کانی مێشک.
3. هەروەها بەسودە لە رێگری کردن لە 
ئەگەری لەبارچونی کۆرپەلە و ناتەواوی 

لێو و مەاڵشو.
مناڵبونــی  لــە  دەکات  رێگــری   .4

پێشوەخته .
5. رێگــری دەکات لەوەی مناڵەکەت بە 
کێشــی کەم لە رێژەی پێویست لەدایک 

بێت.
6. رێگری دەکات لە توشبونی دایک بە 

نەخۆشی دڵ لە ماوەی دوگیانیدا.

دەســت بەكاربهێنێــت. هه روه ها نابێت 
زۆر مانــدوى بــكات و ئــه و ده رمــان و 
چاره سه رانه ى كه  پزیشك بۆی نوسیوه ، 

لە كاتى خۆى بەكاربهێنێت.

له كاتی سڕبونى 
بەردەوام، پێویستە 
سەردانى پزیشك 

بكرێت

به  سەالمەتترین 
دەرمان دادەنرێت 
بۆ خانمی دوگیان



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

لێكۆڵینه وه یه كى ناوه ندێكى زانستى 
ده ریده خات ژنان كه متر له  پیاوان 

ڤایرۆسی كۆرۆناى نوێ كاریان 
تێده كات و رێژه ى مردنیش به هۆی ئه م 
ڤایرۆسه وه  له الی ژنان كه متره  وه ك له  

پیاوان.

له  لێكۆڵینه وه كه دا كه  ناوه ندى چینی بۆ 
به ره نگاربونه وه ى نه خۆشیه كان ئاماده ى 
كــردوه ، ده ریخســتوه     ژمــاره ى مردوانى 
ڤایرۆســی كۆرۆنــاى نوێ لــه الی پیاوان 

2.8%ـه ، به اڵم الی ژنان 1.7%ـه .
توێژه ران ئاماژه  به وه ده كه ن كه  به رگریی 

كۆرۆنــا  له به رامبــه ر  ژنــان  جه ســته ى 
سه ركه وتو تره  وه ك هی پیاوان.

لێكۆڵینه وه كــه  كه  پشــتی به ســتوه  به  
نه خۆشــیه كانى  داتــاى  شــیته ڵكردنى 
كۆرۆنــای نــوێ له  شــاری وهانى چینی 
كه  جه رگه ى باڵوبونه وه ى ڤایرۆسه كه یه ، 
ئاماژه ى به وه كردوه  پیاوانى پێگه یشتو و 
به ته مه ن، زیاتر مه ترســی ڤایرۆسه كه یان 

له سه ر به دیار ده كه وێت.
به پێــی لێكۆڵینه وه كــه ، دو جۆری تری 
ڤایرۆسی كۆرۆنا كه  پێشتر دۆزراونه ته وه ، 
ئه وانیــش رێــژه ی پیاوان زیاتــر له  ژنان 

به هۆیانه وه  گیانیان له ده ستداوه .
داتاكانى په تاى ئه نفلۆنزاى ساڵی 1918، 
ئه وه  پشتڕاســت ده كه نــه وه  كه  ژماره ى 

گیان له ده ستدانى پیاوان زیاتر بوه .
توێــژه ران پێیانوایــه  چه ندیــن هۆكارى 
بایه لــۆژی و ره فتاریی هــه ن كه  رۆڵیان 
هه یه  له  كاریگه ربونى هه ریه كه  له  پیاوان 

و ژنان به م ڤایرۆسانه .
ســه برا كالین، توێژه ر لــه  زانكۆی جۆنز 
ته ندروســتى  بــۆ  بلومبێــرگ  هۆپكنــز 
گشــتى، باس لــه وه ده كات به رگری ژنان 
بۆ ڤایرۆسه كان باشتره  وه ك له  پیاوان.

هــاوكات )جانین كالیتــۆن(، به ڕێوبه رى 
ته ندروســتى  توێژینــه وه ى  نوســینگه ى 
ژنــان، باس له وه ده كات شــتێك هه یه  له  
سیســته مى به رگــرى ژنــان دا واده كات 
باشــتر بن لــه  پیــاوان و وه اڵمدانه وه یان 

به هێزتر بێت.

◘ نه وژین

الیه نێكى گه ش و به ره وپێشه وه چونێكى 
دیاری رادیۆ له گه رمیان ئه وه یه ، 
كه  ژماره ى ژنان له م بواره دا زۆر 

پێشكه وتوه ، به شێوه یه ك به شدارییان 
)50%(ى ده زگاكانی تێپه ڕاندوه . ئه مه  

ئه و ده ره نجامه یه  كه  راپۆرتێكى یه كه ى 
رۆژنامه وانى مافه كانى مرۆڤ له  رادیۆی 

ده نگ، پێی گه یشتوه .

یه كه كه  لــه  ســه روبه ندى رۆژى جیهانى 
رادیــۆ دا كــه  رێكه وتــى 13ى شــوباتى 
هه مو ســاڵێكه ، گفتوگۆیه كى كراوه ى بۆ 
نوێنه رى ســێ لــه  رادیــۆ ناوخۆییه كانى 
گه رمیــان ئه نجامداوه ، بــۆ تاوتوێكردنى 
ئاســته نگه كانى بــه رده م كارى رادیۆیــی 
ئــه و  ده ستنیشــانكردنى  و  له گه رمیــان 

به ره وپێشه وه چونانه یشی كه  رویانداوه .
لــه  گفتوگۆكه دا كه  دواتــر ناوه ڕۆكه كه ى 
و  ئاماده كــراو  راپۆرتێكــى  بــه   كــراوه  

ئاراســته ى الیه نه  جیــاوازه كان ده كرێت، 
هه ریه كــه  لە: عادل حســێن: بەڕێوبەری 
دەنگی یەکگرتو/رادیۆی گەرمیان )سەر 
بە یەکگرتوی ئیسالمی(، بەرهەم شەهاب: 
بەڕێوبەری رادیۆی کازیوە )رادیۆی لقی 
گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردســتان(  
و زریان محمەد: ئەندامی دەستە رادیۆی 

دەنگ )ئەهلی(، بەشدار بون.
له ســه ر  به تێروته ســه لی  به شــداران 
كێشــه كانى رادیۆ له گه رمیان وه ستاون، 
ئه م خااڵنه شیان وه كو دیارترین كێشه كان 

ده ستنیشان كردوه :
ا. مامەڵەنەکردن بە یاسای 

رۆژنامەگەری لە دادگاکان لە گەڵ 
رۆژنامەنوسان

لە ماوەکانی رابردودا چەندین رۆژنامەنوس 
لەســەر کاری میدیایی بە یاســایی دیکە 
مامەڵەیــان لە گەڵدا کراوە لە دادگاکان، 
تازەترینیــان راگرتنی بەڕێوبەری رادیۆی 
دەنگ بو کە بە پێی یاســایی ســزادانی 
عێراقــی راگیرا، لە کاتێکدا دۆســیەکەی 

پەیوەندیدار بو بە بابەتێکی هەواڵییەوە.
ب. پێنەدانی زانیاری 

لــە هەرێمــی کوردســتاندا  هەرچەنــدە 
یاســای مافــی بەدەســتهێنانی زانیاریی 
لەالیەن پەرلەمانەوە لە ســاڵی 2013ەوە 
دەرچوە و تیایــدا مافی پێدانی زانیاریی 
بەڕۆژنامەنووسان دەستەبەرکراوە، بەاڵم 
بەڕێوبەرانی رادیۆكانى گەرمیان نیگەرانن 
لە پێنەدانی زانیاری لە الیەن دەزگاکانی 

حکومەتەوە لە ژێر ناوی جیاجیا.
ت. ئاستەنگی دارایی 

دەزگاکانــی  بــۆ  دارایــی  ئاســتەنگی 
گەرمیــان  لــە  بەگشــتی  راگەیانــدن 
تاڕادەیــەک چون یەکن، بەاڵم بۆ میدیای 
ئــازاد ئاســتەنگەکان چەنــد بەرامبــەر 

دەبنەوە.
رۆڵی ژنان له  رادیۆكان دا

گفتوگۆكــه دا،  تــرى  به شــێكى  لــه  
تیشكخراوه ته ســه ر رۆڵــی ژنان له  ده زگا 
رادیۆییه كانــدا، تیایدا هاتــوه : »یەکێک 
لەو جیاوازیانــەی لە رادیۆکانی گەرمیان 

دەبینرێت لە ئێســتادا شــکاندنی رێژەی 
بەشــداری کچــان و ژنانە، لــە کۆی ئەو 
ســێ دەزگایــەی رادیــۆ کــە بەشــداری 
بــەرەو   %50 رێــژەی  مێزگردەکەبــون 

سەرەوە کچان و ژنان تیدا بەشدارن«.
رونیكردوه تــه وه : رادیــۆی دەنگ رێژەی 
نیوەی کارمەندەکانی لە رەگەزی مێیەوە 
لەگەڵ ئەوەشــدا رۆژنامەی )نەوژین( کە 
پڕۆژەیەکی رادیۆکەیە ستافێکی لە کچان 
و ژنان بەڕێوەی دەبەن. ئەمە بۆ رادیۆی 
دەنگــی یەکگرتــوش هەر راســتە، عادل 
حســێن وتی: »کچــان و ژنان پایه یه كی 
بەشــیوەیەکی  دەزگاکەمانــن  بەهێــزی 
کــۆی نیــوەی کارمەندەکانــی دەزگاکــە 
پێکدەهێنن کە 7 ئافرەتن. بەهەمانشێوە 
لــە رادیۆی کازیوە، ســتافێکی کچ و ژن 

دەورێکی کاریگەریان هەیە لە رادیۆکە.
یه كــه ى رۆژنامه وانــى مافه كانى مرۆڤ، 
یه كێكــه  لــه  پرۆژه كانى رادیــۆی ده نگ 
لــه  گه رمیان، كه  گرنگیی به  پرســه كانى 
مافــی مــرۆڤ ده دات لــه  میدیــا دا و 

ژنان نیوه ى ستافی رادیۆكانى گه رمیان پێكدێنن

بۆچی ژنان كه متر توشى كۆرۆنا ده بن؟
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هــاوكات به شــێكى كاره كانیشــی بریتیه  
لــه  ئه نجامدانــى وۆركشــۆپ و خــول و 
گفتوگۆ بۆ په ره دان به كارى رۆژنامه وانى 
پیشه یی و هه روه ها ئاماده كردنى راپۆرت 
و ئه نجامدانى راپرســی بۆ خســتنه ڕوى 
كێشــه جیاوازه كانى په یوه ســت به  مافی 
مرۆڤ و ئازادییه كان له  سنورى گه رمیان.

ده شــڵێت: ئــه م به هێزیه ى سیســته مى 
به رگــرى هه مــو كات باش نیــه ، چونكه  
لێكه وتــه ى تــری ده بێت، به شــێوه یه ك 
هێرشده كاته  سه ر شانه كان و هه وكردنى 
نه خۆشــی  تــری  جــۆری  و  جومگــه  

لێده كه وێته وه .
لــه وه ش  هــه روه ك توێــژه ران باســیان 
كــردوه  كه  بونى هۆرمۆنى ئه ســترۆجین 
لــه الی ژنــان وایكردوه  به رگریــان به هێز 
بكات، ئه مه  جگه  لــه وه ى ژنان هه ڵگرى 
هه ڵگــرى  كــه   )X(ن،  كرۆمۆســۆمى 

جیناتى په یوه سته  به  به رگریه وه .
جگــه  له  هۆكاره  بایه لۆژیــه كان، هۆكاره  
ره فتارییه كانیــش رۆڵیــان هه یــه  له وه ى 
ژنان كه متر توشی ڤایرۆسی كۆرۆنا بن.

كــه   به وه كــردوه   هێمایــان  توێــژه ران 
رێــژه ى جگه ره كێشــه كانى  گه وره تریــن 
جیهــان له  چینه ، به شــێوه یه ك نزیكه ى 
نیوه ى پیاوانى ئه و واڵته  جگه ره كێشــن، 
چیــن  ژنانــی  2%ى  ته نهــا  بــه اڵم 

جگه ره ده كێشن.
هه روه ك پیاوانى ئه و واڵته  زیاتر له  ژنان، 
نه خۆشیه كانى شــه كره  و فشارى خوێن 
تیایاندا بونى هه یه ، ئه م نه خۆشــیانه ش 
ئه گه رى توشبون به  كۆرۆنا زیاد ده كات.
خۆپارێزیشــه وه ،  لــه روى  هــه روه ك 
لێكۆڵینه وه كــه  هێمــاى به وه كــردوه  كه  
پیاوان ته نانــه ت ئه وانه شــى كه له بوارى 
ته ندروستى دا كارده كه ن، كه متر گرنگیی 
به  ده ستشــۆردن و به كارهێنانى ســابون 

ده ده ن به  به راورد به  ژنان.

سه رچاوه : رۆژنامه ى نیۆرك تایمز

کچان و ژنان 
پایه یه كی بەهێزی 

دەزگاکەمانن



راهێنهرىتیپیكچانىیانهىشێروانه:
كهسدهستخۆشییسهركهوتنهكانىلێنهكردین

◘ نهوژین،زریانمحهمهد

راهێنهرىتیپیگۆڕهپانومهیدانى
كچانىیانهىوهرزشیشێروانه،باس
لهوهدهكاتئاستىتیپهكهیانلهدواین
پاڵهوانێتىوهرزشیدازۆرباشبوهو
پلهىبهرزیانبهدهستهێناوه،رهخنهش

لهرێكخراووسهنتهرهكاندهگرێت
بهوهىپاڵپشتیاننینوبهدهمیانهوه

نایهن.

تیپیگۆڕهپانومهیدانىیانهىوهرزشی
شــێروانهلــهگهرمیان،لــەپاڵهوانیهتى
گۆڕەپانومەیدانییانەکانیکوردستان
دوەم پلــەی توانــى و بهشــدارییكرد

بەدەستبێنێت.
دیدارێكــى )نهوژیــن( بۆنهیــهوه بــهم
لهگــهڵراهێنــهرىتیپهكــه)م.بههــار
رهحیــم(ســازداوهلهبــارهىچۆنیهتــى
تیپهكــه ئاســتى و بهشــداریكردنیان
و رهخنــه و داواكارى و بهگشــتى

تێبینیهكانیان.

*چــۆنبــوبەشــداریتانکــردلــەم
پاڵەوانیەتیەیکوردستان؟

پێشــترئــاگادارکراینەوەکــەلەمانگی
یانــزەى2019پاڵەوانێتــیگۆڕەپــانو
مەیدانــیکورســتانئەنجــامدەدرێــت،
ئێمەشبەشــداریمانکرد،مانگێکپێش
دەســتپێکردنی،ئامادەکاریماندەســت
پێکرد،بهخۆشــحاڵیهوهتوانیمانپلەی

دوەمبەدەستبهێنین.

*چەندکچلەکەالرەوەبەشداربونلەو
پاڵەوانیەتیەدا؟

13کچبەشداربونلەمپاڵەوانیەتیەدا.

*یاریەکانچۆنبــون،تەنهاگۆڕەپان
ومەیــدانبویــانچیارییهكىترىتێدا

ئهنجامدرا؟
یارییــەکانجیاوازبونولهچوارچێوهى
یاریهكانــىگۆڕەپانومەیــداندابون،
بهگشــتى20جــۆریــاریلەخۆگرتبــو،
بــەجۆرێکیــارى)100مەتــریو200 
مەتریو400مەتری(،لهگهڵیارییهكانى
)پۆســتەوقورســاییویــەکبــازیو
راکردنــیماوەکورتوماوەدرێژ(یشــى

تیابو.

*بەکۆیگشــتیکچانىیانەیشێروانە
توانیانچەندخاڵبهدهستبهێنن؟

ئەوەیمایەیخۆشــحاڵیبوئەوەبوکە
بــۆیەکەمجارەلەدوایحەوتســاڵکە
پێشترپلەیسێیەممبۆیانبهدهستهێنا،
بــە دوەم پلــەی توانیمــان دوبــارە
دەســتبهێنینلەکۆیدوانزەیانە،کۆی
خاڵەکانیشمان100خاڵبو،جیاوازیمان
تەنها25خاڵبولەگەڵئەویانەیهیکە
پلەییەکەمیبەدەســتهێناكهئهویش

یانهىپێشمهرگهبو.

*بۆچیلەماوەیحەوتســاڵىرابردو
هیچچاالکیەکتاننەبوه؟

هیــچچاالكیهكمــاننهبولــهماوهىئهو
ســااڵنهدا،چونکــەپاڵەوانێتیگۆڕەپان

ومەیــدانوەســتابولەالیــەنیەکێتــی
گۆڕەپــانومەیدانــەوە،لــەدوایئــهو
حــەوتســاڵەشئەمــەیەکەمجــارەكه

چاالكیمانههبێت.

*ئایهشوێنیگونجاوهەبوبۆمەشقو
راهێنانیوەرزشوانان؟

و هەبــو گونجاومــان شــوێنی بەڵــێ،
سوپاســییانەیشیروانەشدەکەینکە
توانیمــانگۆڕەپانەکەیــانبەکاربهێنین،
لەگەڵئەوەشئامادهكاریپێویستیانبۆ
كردینوپێداویســتیهكانیانبۆفهراههم
كردین،ئەمەشوایکــردبەردەوامبینلە

مەشقکردن.

هەیــە تــر پاڵەوانیەتیەکــی هیــچ *
بەمنزیکانەبەشداربنوەکتیپیگۆڕهپان

ومهیدانىكچانىیانەیشێروانە؟
تاوەکوئێســتاهیچپاڵەوانیەتیەکنیە،
ئەگــەرهەبێتبــەدڵنیایەوەبەشــداری

دەکەین.

*ژمارەیبەشداربوانتانوهكیاریزانانى
كچجێگیرەیانکچیدیکەشدهتوانێت

بێتەتیپهكهتانهوه؟
کچــە 13 ئــەم هــەر ئێســتادا لــه
یاریزانهمانهەیەکەئەمانوەکئاستی
تازەپێگەشــتوانبەشــدارییانكرد،واتا
ئاستی2002بەســەرەوە،ئاستیخوار

تریشمانهەیە.

*بهگشــتیئاســتیبهشــدارییكردنتان

چۆنبو؟
ئاســتیبەشــداریکردنمانزۆربــاشبو
وزۆربــەییاریزانــەکچەکانمــانپلــەی
دوەمیانبەدەســتهێناســەرەڕایکەمی
تەمەنیــانکــەهەندێکیــانیەکەمجاربو
بەشــداریپاڵەوانێتیهكــىلەوشــێوەیە

بکەن.

*رێــژەییاریزانــەکچــەکانرویانله
زیادبونكردوه؟

بەڵــێ،رێژەکــەزیــادبوە،ســەرەتا10 
یاریزانبونئێستابونبە12یاریزان.

*دەکرێــتچــیبکرێتبــۆزیاتربونی
رێژەیكچانىوهرزشكارلهتیپهكهتان؟
دەکرێتهاوکاریمادیبکرێنبۆئەوەی

بەردەوامبنوئاستیانباشترببێت.

*بهگشــتىکچــانلــەچیارییــهكدا
ئاستیانباشتره؟

یاریزانــەکچەکانــییانــەیشــێروانەلە
هەمــویارییەکانئاســتوتوانایانزۆر
بــاشبوبەتایبەتلەراکردنوراكردنى

ماوهدرێژوهەڵدانەکاندا.

*رۆڵیسەنتەرورێکخراوەکانچییهله
هاوكارییكردنتان؟

ســەنتەریچیورێکخــراویچی؟!من
هیچسەنتەرورێکخراوێکنابینملەکەالر
کــەهاوکاربنورۆڵیانهەبێت،تەنانەت
کەپلەیدوەممانهێناهیچســەنتەرو
رێکخراوێکدەستخۆشیلێنەکردوینیان
خەاڵتێکیانوەکهاندانپێشــکەشبەو
کچانــەنەکــردوە،ئیترنازانــمبونیانچ
ســودێکیهەیــەلەمشــارەدا!ئایەئەم

کچانەخەڵکیئەمشارەنین؟!

زۆربەییاریزانە
کچەکانمان
پلەیباشیان
بەدەستهێنا

هیچسەنتەر
ورێکخراوێک
نابینملەکەالر
کەهاوکاربن


