مامۆستایهك دیواری
قوتابخانهكهى
دهنهخشێنێت
»»6

ژمارە ( )38كانونى دوهمى 2020
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

بۆیهكهمجار لهپۆلیسی گهرمیان ژنێك
»»2
پۆستی پێدهدرێت

ل ه ئیدارەی گەرمیان رێژهی جیابونهوه
»»3
()28%ـ ه

لهفهیسبوكهوه خواردنى كوردهواریی داوا
»»5
بكه

وهزیری كار و كاروباری كۆمهاڵیهتى بۆ (نهوژین):

ژنانی گەرمیان ئازا و چاالک و خەباتگێڕن

◘ نهوژین
وهزیری كار و كاروباری كۆمهاڵیهتى
ههرێمى كوردستان ،كوێستان محهمهد،
ل ه دیدارێكى (نهوژین) دا باس

له ئهزمونى كارى خۆی دهكات و
دهڵێت :هێشتا زوه بۆ ههڵسهنگاندنی
كارهكانیان له وهزارهت ،لهبارهى ژنانى
گهرمیانیشهوه دهڵێت :ئازا و چاالک و
خەباتگێڕن.

كوێســتان محهمــهد ،لــ ه میانــهى ئهو
دیــدارهدا كــ ه لــ ه الپــهڕه ()4ى ئــهم
ژمارهیــهدا باڵوبوهتــهوه ،بــاس لــ ه
ئهزمــون و رابــردوى خــۆی لــ ه كارى
حزبیــی و سیاســیی دا دهكات ،ئــهو

وێســتگان ه دهخاتهڕو ك ه بهالی خۆیهوه
گرنگــن ،هــهروهك بــاس لــ ه تێڕوانین
و بۆچونهكانیشــی دهكات ،لهگــهڵ
یادهێنانهوهى ئهو كهســانهى ك ه پێیان
كاریگهر بوه.

ئــهو پێیوای ه رێژەی ژنــان لهناو کایەی
سیاسی دا ل ه ههرێمى كوردستان روی لە
زۆربــون کردوە ،ئەمەیش دەگەڕێنێتەوە
بــۆ «کرانــەوە و هۆشــیاربونەوەی
کۆمەڵگــە» .پێشنیازیشــی بــۆ ژنــان
ئهوهیــ ه كــ ه لهكاتێكدا دێنــ ه ناو كارى
سیاسییهوه پشــو درێژ بن «پێشنیارم
بــۆ ژنان ئەوەیە لەکاتی هاتنیان بۆ ناو
کایەی سیاســی پشو درێژ بن و ئازادانە
روبەڕوی هەمو ئالهنگاریەکان ببنەوە».
وهزیــری كار و كاروبــاری كۆمهاڵیهتــى
ههرێم ،دڵخۆشــ ه بــ ه چاالكبونى ژنانى
گهرمیــان لــ ه بــوارى سیاســهت دا،
لهوبــارهوه دهڵێــت :ژنانــی گەرمیــان
لەپێــش راپەڕین ژنانــی ئازا و چاالک و
خەباتگێڕ و شــەهید و بریندار و ئەنفال
بــون ،لەدوای راپەڕینیشــەوە زۆرن ئەو
ژنانهى کە لەنێو کایەی سیاسەتدان.
(كوێســتان محهمــهد) كــ ه پێشــتر
پارلهمانتار بوه ل ه پارلهمانى كوردستان
لــ ه لیســتهكانى یهكێتــى نیشــتمانى و
پاشــان بزوتنهوهى گۆڕان و ئێســتاش
ههر لهســهر لیســتی بزوتنهوهى گۆڕان
پۆستى ئهو وهزارهتهى وهرگرتوه.
لهبارهی دهستكهوت و كارهكانیشهیهوه
بهتایبهتــی لــ ه دوایــن پۆســتی دا لــ ه
وهزارهتــی كار ،دهڵێــت« :لــەکاری
سیاســی و پارلەمانیــدا لەگەڵ هاوڕێ و
هاوکارەکانــم دەیان پرۆژەمان جێبەجێ
کــردوە ،لەکاری وەزارەتیش دا هێشــتا
زۆر زوە بۆ پرۆژەکانمان».

ژنێك دهبێت ه سهرۆكى فهرمانگهى
داواكاریی گشتى گهرمیان
◘ نهوژین
بۆیەکەمجار لە مێژوی گەرمیان دا،
ژنێک دەبێت ه سەرۆکی فهرمانگهى
داواکاری گشتی لە سنورهکە.
پــاش گۆڕینــی ســهرۆكى پێشــوى
فهرمانگهى داواكاریی گشــتی گهرمیان،
لهئێســتادا دهســتهى داواكارى گشــتى
لــ ه ههرێمــی كوردســتان ،ژنێكــى بــۆ
بهڕێوبردنى فهرمانگهى داواكاری گشتى
گهرمیان دهستنیشان كردوه.
ئنتســار فــازڵ ،ئهو ژنــ ه دادوهرهی ه ك ه
بوهت ه ســهرۆکی فەرمانگــەی داواکاری
گشــتی لــە گەرمیــان و بــ ه فهرمــی
دهستبهكار بوه لهو پۆسته.

ناوبــراو لــ ه لێدوانێكــدا بــۆ (نهوژین)،
جهختــى لــ ه زانیارییهكــ ه كــردهوه و
رایگهیانــد« :بــۆ مــاوەی زیاتــر لە دو
مانگــە وەک ســەرۆکی فەرمانگــەی
داواکاری گشتی لە گەرمیان دەستبەکار
بوم».
ناوبراو ئاماژهى بهوهكرد ك ه دانیشــتوى
قــهزاى خانهقینــ ه و بهكالۆریۆســی ل ه
یاســادا ههی ه و ماوەی  8ساڵە ئەندام ه
◘ نهوژین
لە فەرمانگەی داواکاری گشتی.
ئهمــ ه دهبێتــه یهكهمجار كــ ه ژنێك ل ه
گهرمیــان پۆســتێك ل ه كهرتى یاســا و بۆیهكهمجار لهمێژوى ئهو حزبهدا،
دادوهریی دا وهردهگرێت و ئهم ئهكهرت ه  2ژن له گهرمیانهوه دهبنه ئهندامى
یهكێكــ ه لــهو بوارانهی كــ ه ژمارهی ژن ئهنجومهنى سهركردایهتى یهكێتى
بهتایبهت ل ه پۆســتهكانی دا زۆر كهم و نیشتمانى كوردستان.
سنورداره.

ژنانى گهرمیان دهچنه سهركردایهتى یهكێتییهوه
ل ه كۆنگرهى سێیهمى یهكێتى نیشتمانى
دا ك ه مانگى رابردو ل ه شــاری سلێمانى
گرێدرا ،ل هبازنهى سهركردایهتى گهرمیان
 2ژن ههڵبژێــردران ،كــ ه (تابان شــێخ
عهبدوڵال و شیرین شێخ حسێن) بون.
ههڵبژاردنــى ئــهم  2ژنــ ه لــ ه كــۆی 6
كورسی سهركردایهتى بو ك ه بۆ بازنهى

دهڤــهرى گهرمیــان دانرابــون و چــوار
كورســیهكهى تر پیاوان بهدهستیانهێنا
و بریتی بون له( :نهوشیروان ئهحمهد،
عهدنانــى حهمهى مینا ،محهمهد حاجی
فایهق و میقداد شێخ بههادین).
لهالپهڕه ( )4دا راپۆرتێك لهمبارهیهوه
بخوێنهرهوه.

2
یاریدهدهرى بهڕێوبهرى نوسینگهى مافی مرۆڤ ل ه گهرمیان:
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بهدواداچون

رەوشی ژنان باشتر بوه ،بەاڵم نەگەشتوهتە قۆناغێکی پێشکەوتو

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
یاریدەدەری بەڕێوبەری نوسینگهى
مافی مرۆڤ لە گەرمیان ،جەخت
دەکاتەوە کە رەوشی ژنان
بەرهوپێشچونی بەخۆیەوە دیوە،
بەاڵم نەگەشتوه بە قۆناغێکی
تهواو پێشکەوتو لە بەدەستهێنانی
مافەکانیاندا .هاوکات لەسەر روداوى
کوژرانی ژنێک لە قەزای کفری لە
ساڵی رابردو دەوستێت.
لــە دیدارێکــی تایبەتی رادیــۆی دەنگ
ســەبارەت بــە رەوشــی مافــی مرۆڤ
لە ســاڵی  ٢٠١٩لە گەرمیان ،بەشــێکی
دیدارهكــ ه تایبەت کرابو بە قســەکردن
لەســەر مافەکانی ژنان لەو ســاڵەدا کە
تێیدا لەسەر چەند خاڵێکی ئەو پرسەدا
لەگەڵ (حەیــدەر فــازڵ) ،یاریدەدەری
بەڕێوبــەری نوســینگهى مافــی مرۆڤی
گەرمیان خرایە بەر گفتوگۆ.
لهئێســتادا قســەیەک هەیــە دەوترێــت
ژنــان لە گەرمیــان قۆناغێکی باشــیان
لە بەدەســت هێنانی مافەکانیان بڕیوە،
لهوهاڵمى ئهو پرســیارهى ك ه دەتوانرێت
بوترێت ژنان لێرە لە قۆناغی گەیشــتنن

بــە مافەکانیــان و ئێســتا بــە ئــازادی
دەتوانــن داوای مافەکانیــان بکــەن و
بەدەستی بهێنن؟
حەیدەر فازڵ ،یاریــدەدەری بەڕێوبەری
نوســینگهى مافــی مرۆڤ لــە گەرمیان
وتــی« :بەڵێ راســتە ژنانــی گەرمیان
ئێســتا چاوکراوەتربــون بــۆ داواکردنی
مافەکانیــان ،هەروەهــا ڕوبەڕوبونەوەی
ئەوانــەی توندوتیژیان بەرامبەر دەکەن،
بــەاڵم هێشــتا زۆر کێشــە هەیــە لەناو
خێزانەکان کپ دەکرێت».
لە درێژەی قســەکانیدا یاریدەدەرەکەی
بهڕێوبــهرى مافــی مرۆڤــی گەرمیــان،
باســی لە کەیســێک کرد کە ئافرەتەکە
لەسەر مافی خۆی سکااڵی تۆمارکردوە،
بەاڵم هاوســەرەکەی بەوهۆیــەوە داوای
جیابونەی کردوە ،بەوەی کە عهیبەیە و
شکۆی شکاوە ،سەرەنجام جیابونەتەوە
«کەواتــە هێشــتا ژنان لــە ئالهنگاریی
دان بۆ بەدەســت هێنــای مافەکانیان و
روبەروبونەوەشیان بەردەوامی هەیە».
تاوەکــو کۆتــا مانگــی ســاڵی رابــردو
هیــچ حاڵەتێکی کوشــتنی ژنــان تۆمار
نەکــرا ،بەاڵم بە دیاریکراوی لە بەرواری
( ،)2019/12/9لــە قەزای کفری ژنێک
کوژرا ،ئەمە لە کاتێکدا بو پێشــتر ئەو

ژنە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەی پەنای
بردبــوە بەر الیەنــە پەیوەندیدارەکان و
نوســینگهى مافی مرۆڤــی گەرمیانیش
یەکێک بو لەو دەزگایانەی کە چاودێربوە
لە کێشەکە و تێیدا بەدواداچونی کردوە.
لێــرهدا ئــەو پرســیارە دێتە پێشــهوه:
ئاخۆ ئەمە نابێتە هۆکار بۆ ئەوەی ژنان
کاتێک کێشــەیەک روبەڕویان دەبێتەوە
متمانەیــان نەبێــت بــە دەزگاکان بــۆ
چارەسەر کردنی کێشەکەیان؟
حەیــدەر فازڵ ،بەمشــێوەیە باســی لە
کێشــەکە و چۆنیەتــی بەدواداچونــی
نوســینگهى مافــی مرۆڤــی گەرمیانــی
کــرد لەوباریــەوە« :پێــش نزیکەی دو
مانگ ئێمــە لە نزیکــەوە چاودێری ئەو
کێشــەمان کرد ،ئەو ئافرەتە کێشەکەی
کەوتبــوە شــەڵتەرەکان ،لــە نزیکــەوە
لیژنــەی ئێمــە قســەی لەگــەڵ کردبو،
هەروەهــا ئــەو کەســەی کە دەیوســت
هاوســەرگیری لەگــەڵ بــکات ،لەســەر
ســکااڵی ئەو ئافرەتــە زیندانی کرابو لە
گرتــن و گواســتنەوەی گەرمیــان ،ئەو
کــوڕە حاڵەتێکی دەرونی باشــی نەبو،
دەترســا لەوەی بکوژرێــت ،دەیوت من
ئامادەم هاوســەرگیری بکەم لەگەڵ ئەم
ئافرەتە ،بەاڵم لە دەرەوەی کفری بژین،

الیەنــی مادیشــی وەکپێویســت نەبــو،
هــەر بۆیە رێکەوتن لە کەالر دابنیشــن،
کێشــەکە لــەو روەوە چارەســەر کــرا،
بەاڵم کەچی دواتر ئەو روداوە رویدا کە
چونــەوە بۆ کفری بۆ هەندێک مامەڵەی
یاســایی ،لەوێ هــەم ئافرەتەکە و ئەو
کەسەشی کە بڕیاری هاوسەرگیریاندابو،
پێکەوە کوژران».
حەیــدەر فــازڵ ،وتیشــی« :ئەمــە لە
کاتێکدایــە ئــەو کێشــەیە بەیاســایی
دەتوانرا چارەســەر بکرێــت ،ئەگەریش
مەبەســتیان دینی و شــەرع بوە ،ئەوە
هیچ شــەرعێک رێگــە بەکوشــتنی لەو
شــێوەیە نادات ،چونکە کوشتن بەهەمو
پێوەرێک رێگە پێنەدراوە».
ئەم کەیســە تەنها بە کوشتنی دوکەس
تــەواو نەبــوە ،بەڵکــو داڕوخانــی دو
خێزانیشــی بەدواداهــات ،چونکە ژنەکە
دو مناڵی هەبو لە مێردی پێشوی ئێستا
بێناز کەوتن هاوکات بکوژەکەش خاوەن
مناڵ و خێزانە.
یەکێــک لــەو گرفتانــەی بــۆ ژنانــی
هەڕەشــەلێکرا دێتە پێــش ،ئەوەیە کە
تاوەکو ئێســتا لە گەرمیان شەڵتەرێکی
هەمیشــەی نیــە بــۆ داڵدەدانیــان و
پاراســتنی ژیانیــان ،بەشــێوەیەک لــە

گەرمیــان یــەک شــەڵتەری داڵدەدانــی
ئافرەتانــی هەرەشــەلێکراو هەیــە کــە
ئەویــش کاتیە و بۆ ماوەی  72کاتژمێر
ئافرەتەکــە دەتوانرێت تێیدا بمێنێتەوە،
ئەگەر کێشــەکەی چارەسەر نەکرا ئەوا
دەبرێتە شەڵتەرەکانی سلێمانی.
یاریدەدەری بهڕێوبهرى نوسینگهى مافی
مرۆڤی گەرمیان ،وتی« :ئەو شەڵتەرهی
هەیــە بۆ مانەوەی ئافــرەت لە گەرمیان
خۆی گرفتێکی زۆری هەیە ،لەبەرئەوەی
 72کاتژمێــر بــۆ چارەســەرکردنی
کێشــەیەکی هەڕەشــە ئامێــز یــان ئەو
حاڵەتانەی کە پێویســتیان بە شەڵتەرە
زۆر کەمە ،چونکــە تەنها لە تەبلیغێکی
یاســایی رەنگــە دو بــۆ ســێ رۆژی
پێویســت بێت ،ئەمــەش بۆخۆی بوەتە
هۆکار بۆ ئاڵۆزی کاری ئەو دەزگایانەی
پەیوەستن بەم پرسانەوە».
یەکێک لــەو گرفتانەی دێتــە پێش لەم
پرسەدا ئەوەیە کە دەبێت هێزی ئەمنی
لەگەڵ ئەو ژنان ه بچنە سلێمانی دواتریش
بــۆ هــەر دانیشــتنێکی دادگا دەبێــت
ئــەم ژن ه لــە ســلێمانیەوە بــەو رێگایە
بهێنرێتەوە بۆ گەرمیان ،پرسیار ئهوهیه:
نوسینگهى مافی مرۆڤی گەرمیان چیان
کردوە بۆ پرســیکردنەوەی شەڵتەرێکی
هەمیشەیی لەگەرمیان؟
حهیــدهر فــازڵ ،ئامــاژهى بهوهكرد ك ه
شــەڵتەرەکان بــە پێی یاســا لە ســەر
وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتین،
ئەوان سەرپەرشتی دەکەن.
وتیشــی :داوامــان کردوە ســەنتەرێکی
هەمیشەی بکرێتەوە و بینای تایبەت بە
خۆیان هەبێت کارمهندی تایبەتمەندی بە
بواری کێشــەکانی تێدا بێت ،بۆ ئەوەی
ئاسانتر کێشەکان بگاتە چارەسەر.
بــۆ ســاڵی  2019بەڕێوبەرایەتیەکانــی
توندوتیــژی ئامــاری فەرمــی خۆیــان
رانەگەیانــد ،بــەاڵم بــە پێــی ئــەو
بەداداچونانــەی نوســینگهى مافــی
مرۆڤ بۆ کێشــەو گرفتــەکان کردبێتی،
لــە شــەڵتەری داڵدەدانــی ئافرەتانــی
هەڕەشــەلێکراو لــە گەرمیــان ســەروی
 50کەیســی توندوتیــژی چونهتــ ه ئەو
شەڵتەرە.
حەیدەر فازڵ ،وتیشــی« :لەو ئامارەش
نزیکــەی  10کەیســیان نێردراونەتــە
شەڵتەری هەمیشەیی سلێمانی».

بۆیهكهمجار لهپۆلیسی گهرمیان ژنێك پۆستی پێدهدرێت
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
بۆیهكهمجار ژنان له پۆلیسی گهرمیان
پۆستێك وهردهگرن ،پاش ئهوهى
پۆستى لێپرسراوى بهشى «پۆلیسی
كۆمهڵگهیی» له بهڕێوبهرایهتى
پۆلیسی گهرمیان ب ه ژنێك دهدرێت.
عەمیــد (لەمیعە محەمــەد) ،بەرێوبەری
بەشــی پۆلیســی کۆمەڵگەیــی لــە
بهڕێوبهرایهتــى پۆلیســی گەرمیــان،
بــۆ (نەوژیــن) وتــی :لــە ئێســتادا
پۆســتى بەرێوبــەری بەشــی پۆلیســی
کۆمەڵگەیم لە بەڕێوبەرایەتی پۆلیســی
گەرمیــان وهرگرتوه ،کــە كاردهكات بۆ
لێكنزیكردنــهوهى پۆلیس و هاواڵتى ،ب ه
ئاراستهى دروستكردنى پهیوهندى زیاتر
و ههمانگى باشتر.
وتیشــی« :هــۆکاری ئــەوەی کــە
دەستنیشان کرام بۆ پۆستی بەڕێوبەری
ئــەو بەشــە ئــەوە بــو کــە ئەزمونــی
کارکردنی پێشترم بو لە بەڕێوبەرایەتی
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی خێزانی و
ئەزمونم هەبو لە دروستکردنی پەیوەندی
و چارەسەرکردنی کێشەکان».

بههۆی ئهزمونى
پێشوترمهوه
بۆ ئهم پۆست ه
دهستنیشانكرام

عهمیــد لهمیعــ ه محهمــهد ،پێشــتر
بهڕێوبهرایهتــى
بهڕێوبــهرى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانى بو
ل ه گهرمیان.
لهبــارهى ئیشــوكار و ئامانجى بهشــى
پۆلیســی كۆمهڵگهییــهوه ،عەمیــد
(لەمیعــە محەمەد) وتــى :ئامانجی ئەم
بەشــە دروســتکردنی پەیوەندیــە لــە
نێوان هاواڵتی و پۆلیســدا بهمهبهســتى
کەمکردنــەوەی تاوا ن و بهشــداریكردنى
هاواڵتیا ن ل ه دابینكردنى ئارامى و باشتر

تێگهیشــتنیانە لهئهركهكانــى پۆلیس و
ههوڵهكانیان بۆ پاراستنى هاواڵتیان.
هــهر لهگــهڵ دهستبهكاربونیشــی دا،
عهمیــد (لهمیع ه محهمــهد) زنجیرهیهك
كــۆڕ و ســیمینارى رێكخســت و

كۆبونــهوهى لهگــهڵ دهزگا جیاوازهكان ئهركی پۆلیس ل ه كۆمهڵگهدا و ههروهها
ئهنجامــدا ،لهوبــارهوه ئامــاژهى دا ك ه باسكردنى ئهو رێگایانهى ك ه دهتوانرێت
دهیانهوێــت ئهرك و كارى بهشــهكهیان پۆلیس ب ه هاوكاری هاواڵتیان بیگرنهبهر
ب ه الیهن ه جیاوازهكان بناســێنن ،كه ب ه بــۆ باشــتركردنى كاروبــارهكان و
پلــهى یــهك بریتیی ه لــه رونكردنهوهى كهمكردنهوهى تاوان ه جۆراوجۆرهكان.
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بینینى مناڵ..
ه گهورهكهى ژن و پیاو دواى جیابونهوه
كێش 
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئهوهى زیاتر له ههر شتێك (هێرۆ)ى
له دواى جیابونهوهى له هاوسهرهكهى
نیگهران كردوه ،نهبینینهوهى
مناڵهكهیهتى ،ئهو وا ساڵێك دهبێت
كه بێبهشكراوه ل ه بینینی مناڵهكهى.
كێشــهكهى (هێرۆ) كێشــهى بهشــێكى
بهرچاوى هاوسهران ه ك ه دواى جیابونهوه
روبــهڕوی دهبنــهوه ،بهتایبهتیــش ئهم
كێشــهی ه روبهڕوى ژنان دهبێتهوه زیاتر
له پیاوان.
ژنان باس لهوهدهكــهن زۆرجار لهالیهن
هاوســهرهكانى پێشــویانهوه بێبــهش
دهكرێن ل ه بینینی مناڵهكانیان ،ئهمهش
ب ه پاساو و هۆكارى جۆراوجۆر.
هێــرۆ ،نــاوى خــوازراوى ژنێكى تهمهن
 30ســاڵه ،خاوەنــى دو مناڵــە (كوڕ و
كچێك) ،ماوەى ســاڵێكە لە مێردەكەى
جیابوەتــەوە ،ئهمــهش دواى ئهوهى 9
ساڵ پێكهوه ژیانیان گوزهراندوه.
ئــهو وا نزیكــهى ســاڵێك ه لــ ه بینینــی
مناڵهكانــى بێبهش بــوه ،ئەگەرچی 7
دانیشــتنى دادگاى دیوە ،بەاڵم تاوەكو
ئێســتا نەیتوانیوە مناڵەكانى وەربگرێت
یاخود بیانبینێت.
«ئەگەر ئیشــێكم هەبوایه بژێوى ژیانى
خۆم و مناڵەكانم دابین دەكرد ،ئهوكات
یاســاش مناڵەكانى تا تەمەنى  18ساڵ
پێــدەدام ،بــەاڵم نەبونــى ســەرچاوەى
داهــات ،وایلێكردوم نهتوانــم مناڵەكانم
وەرگــرم و ئهمــهش وایكــردوه هــهر
نهشتوانم بیانبینم»( .هێرۆ) واى وت.
ئەگــەر (هێــرۆ) هــۆكارى نەبینینــى
مناڵەكانــى هاوســهرى پێشــوى بێــت
كــ ه رێگهى نــادات ،ئهوا الی (ســروه)

هۆكارى نهبینینی مناڵهكانى جیاوازتره،
ئهو خێزانهكهى خۆی رێگری ئهم كارهى
لێدهكهن.
ئــهو ك ه ناوهكهى خوازراوه و  25ســاڵ
تهمهنێتــى ،دواى  10ســاڵ ژیان كردن
ل ه هاوسهرهكهى جیابوهتهوه و خاوەنى
منداڵێكن ،پاش جیابونهوهش مناڵهكهى
الی باوكێتى.
ئهو حهسرهت قورگی گرتبو ،ب ه داخهوه
لهوه دهدوا  5مانگ ه تاقانهكهى نهدیوه،
هۆكارهكهیشی ئهوهیه براكهى ناڕازیه.
وتــى :مــاوەى  5مانگــە مناڵەكــەم
نەدیــوە ،هاوســهرى پێشــوم كێشــەى
نییە ل ه بینینی مناڵهكهم ،بەاڵم براكەم
ناهێڵێت ،دەڵێت :دەبێت هەمو شــتێك
كۆتایى پێ بهێنیت.
ئهم گرفت ه ئهگهرچی زیاتر ژنان روبهڕوى
دهبنهوه ،بــهاڵم حاڵهتى ئهوتۆش ههی ه
كــ ه بــاوكان لــ ه بینینــی مناڵهكانیــان
بێبهش دهكرێن.
عهبــاس ،نــاوى خــوازراوى پیاوێكــى
تەمــەن  32ســاڵه ،ئــهو خاوەنــى 3
مناڵــە ،بۆ (نەوژیــن) دەلێت« :خێزانم
لێــم جیابوهتەوە ،خانویهكــم كردوە بە
ناویانــهوه بــۆ ئــەوەى لەناویــدا بژین،
منیــش لــ ه خانویهكى تــرم ،هەرچەند
هەوڵ دەدەم ،هاوســهرى پێشــوم رێگ ه
نادات مناڵهكانم ببینم».
رهنگــ ه زیاتر ل ه دایــكان و باوكان ،ئهم
حاڵهت ه زیان بــ ه مناڵهكان بگهیهنێت و
ئــهوان تامهزرۆی بینینی دایبابیان بن و
ل ه روهشهوه باج بدهن.
هێــرۆ ،بــاس لــهوهدهكات كــ ه پێــی
گهیشــتوهتهوه كچهكــهى چهنــد بیری
ئهو دهكات ،بهاڵم ل ه ترســی باوكى یان
باوهژنهكهى ،ناوێرێت بیدركێنێت.
ئهو دۆخهى ك ه بــهم هۆیهوه بۆ منااڵن

دروســت دهبێــت ،بــهرای توێژەرێكــى
دهرونى ،كاریگهریی خراپ لهسهر دهرون
و كهسایهتى مناڵهكان جێدههێڵێت.
چۆمان ئەحمــەد ،توێژەرى دهرونى ،بۆ
(نەوژین) وتى :دایكان و باوكان كە جیا
دەبنــەوە پێش ئــەوەى خۆیان قوربانی
بن مناڵەكانیان دەبنە قوربانى.
ئەو توێژەرە زیاتر رونیكردەوە «كارێكى
نهگونجاوه دایكان و باوكان بەهۆى ئەو

رقــەى بەرامبــەر بە یەكترى دروســتى
دەكەن ،رێگە نادەن مناڵەكانییان یەكتر
ببینن».
ئــهوهى مایــهى تێبینی ه كــ ه دایكان و
بــاوكان لهكاتێكدا پهنــا بۆ ئهم حاڵهت ه
دهبــهن ،كــ ه بهپێــی یاســا مــاف بــ ه
ههردوكیان دراوه بۆ بینینی مناڵهكان.
دڵشــاد محهمهد ،پارێزەر ،لهمبارهیهوه
رونكردنــهوهى بــۆ (نهوژین) خســتهڕو

«بەپێــى یاســاى بــارى كەســێتى
ههمواركــراو ،بڕگــە  1لەمــادەى ،57
هاتوە( :دایــك و باوك كاتێك لەیەكتر
جیادەبنــەوە دەتوانن هەفتانە بۆماوەى
 24كاتژمێر مناڵەكانییان ببینن)».
وتیشــی« :ئەگەر پێچەوانەى یاســاكان
بجوڵێنــەوە ،ئــەوا بۆ مــاوەى مانگێك
دایەنــى لــەو كەســە دەســەنرێتەوە و
دەدرێت بە كەسى بەرامبەر».

ه ترسناكهكانى جیابونهوه
ه ئاست ئامار 
بێدهنگیی كردن ل 
◘ بێستون ژاڵهیی
لە هەرێمی كوردستان لە هەر 4
پرۆسەی هاوسەرگیری یەكێكیان
بە جیابونەوە كۆتایی دێت و لە
پارێزگای سلێمانیش لەهەر 3
پرۆسەی هاوسەرگیرییەك یەكێكیان بە
جیابونەوە كۆتایی دێت.

ل ه ئیدارەی گەرمیان
رێژهی جیابونهوه
()%28ـه

بەڕێوەبەرایەتیــی پــان و ئامــاری
ئەنجومەنــی دادوەریــی هەرێمــی
كوردســتان ئامــاری مامەڵــەی
ئەنجامدراوی دادگاكانی بۆ ساڵی 2019
باڵوكــردەوە ،لــە كــۆی ( 32هــەزار و
 )432پرۆســەی هاوســەرگیری8( ،
هەزارو  )381پرۆســەیان بە جیابونەوە
كۆتاییــان هاتوە بەرێــژەی (،)%25.8
بەمشێوەیە:
* پارێــزگای هەولێــر :لــە ( 11هەزارو
 )144پرۆسەی هاوسەرگیری 3( ،هەزار
و  )115پرۆسەیان بە جیابونەوە كۆتایی
دێت بە رێژەی (.)%28
* پارێزگای ســلێمانی لە (  11هەزارو
 )33پرۆسەی هاوسەرگیری 3( ،هەزارو
 )448پرۆســەیان بە جیابونەوە كۆتایی
دێت بە رێژەی ( .)%31.3
* پارێزگای دهۆك لە ( 8هەزارو )322
پرۆسەی هاوسەرگیری( ،هەزار و )129
پرۆسەیان بە جیابونەوە كۆتایی دێت بە
رێژەی ( .)%13.6
* ئیــدارەی گەرمیــان لــە (هــەزارو
 )933پرۆســەی هاوسەرگیری)689( ،
پرۆســەیان بە جیابونــەوە كۆتایی دێت
بەرێژەی ( .)%28
مــن نەمبینــی یــەک تەلەفزیــۆن ،یەک

بەرنامــە ،یەک ســەکۆ ،یــەک توێژەر،
یــەک فەیلەســوف و نوســەر و بیریار!
یەک چاالکوان ،یەک فەیسبوکچی ،یەک
مینبــەر ،یــەک رۆژنامەنوســی بلیمەتی
کــورد ،یــەک ناوەنــدی توێژینــەوە و
بیرکردنەوە ،قسەیەک لەسەر ئاماژەکانی
ئەم داتا تۆقێنەرانە بکات!
باشــە ئــەو کــچ وکوڕانە بــۆ بەیەکەوە
ھەڵناکــەن؟ ئــەو ھەمو تــەاڵق و رق و
یەک لــێ بێزرانــە چیە؟ ئــەو گەنجانە
بۆ تــا دەگەنە یەک ھەزار دەســت ماچ
ئەکــەن و ھەر دوای ئــەوەش بەپەلــە
یەکتر جێ دێڵن؟
ئــەرێ ئەم داتایانــە ھی ئەوە نیە کۆی
دامــەزراوە سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
و فەرھەنگــی و ئاینــی و مەدەنــی
و میدیاییەکانــی کۆمەڵــگای ئێمــە
لەبەردەمیاندا بە ئاشــکرا وبێ منجەمنج
بڵێــن ئێمــە لــە ئیدارەدانــی کۆمەڵگا
وئیســاحی کۆمەاڵیەتیــدا تــا تەوقــی
سەرمان چەقین و فەشەلمان ھێنا؟!

کەی ئەم کۆمەڵگایە
شۆک دەبێ و
رادەچڵەکێ؟

ئیتر کورد ئەم ھەمو کەناڵە پاتاڵەی بۆ
چیە کە پڕە لە عەنتەری گیڤ و عەنات
زلی بێ بەھرە و نەخوێندەوار کە ئینسان
تەریق دەبێتەوە لەتەماشاکردنی!
کــەی ئــەو ھەمــو کەناڵــە علوجــە و
شــەیتانەکانی پشــتیان تێدەکــەن بــە
ھەرچــی ژەھر کە دەرخــواردی وەرگری
کوردیــان داوە کۆمەڵگایــان بــەم
ھەڵدێــرەی ھەڵوەشــانەوە وتــرازان و
داغان بون گەیاندوە!
کــەی ھێزە سیاســیەکانی ئێمــە و ئەم
سیاســیە بێ ئەخــاق و دزانە تێدەگەن
بــەم ھەمــو گەندەڵــی وچەلەحانــێ و
چەڵتەچەڵــت و ئاڵۆش و ھەوەســبازی
و تەماعەیــان ئــەم کۆمەڵگایەیــان
وەک شــێتی ناو پەنــدە چینیەکە ھەمو
ھەڵوەشاندەوە و کوشتیان؟
کــەی ئەوانــەی لەپشــتی پــەروەردە و رۆژێ ھەمــان کاری دوێنێیــان ئەکەن،
فێرکردنــەوەن ،لێــرە حاڵــی ئەبــن کە بەاڵم ئەنجامی جیاوازیان دەوێ!
کــەی ئــەم کۆمەڵگایــە شــۆک دەبــێ
خەریکی چی خراپەکاریەکن؟!
کەی مەال و مزگەوت و ئەھلی پەروەردە و و رادەچڵەکــێ و خــۆی لــەم حاڵــە
بانگەوازی دینیش تێدەگەن کە ئەوانیش خراپــەی خۆیــدا دەبینێ؟ ئــەو کاتەی

کــە ھەمــو حاڵەتێکــی ھاوســەرگیری
بــە جیابونــەوە کۆتایــی دێ و ھەردو
ھاوســەرە جیابوەکەش دەبنە تلیاکی و
بەدەم سەمای مەرگی خۆیان و کۆتایی
کۆمەڵگاکەوە گۆرانی بۆ یەکتر دەڵێن؟!
ئەمە چ بەدبەختیەکە؟!
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سياسهت

کوێستان محەمەد 34 ...ساڵ لەناو سیاسەت دا
کەموکورتیم هەبوە،
بەاڵم خەڵک بڕیاری
لەسەر دەدات

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل

ل ه سیاســهت دا ،ئهم دیــدارهى لهگهڵ
سازدا.

كوێستان محهمهد ،كه ئێستا وهزیری
كار و كاروباری كۆمهاڵیهتى حكومهتى * چۆن تێكهڵ ب ه کایەی سیاسی بوى؟
مــن لەخێزانێکــی شۆڕشــگێڕ و
ههرێمى كوردستانه ،له دیارترین ئهو
کوردپــەروەردا هاتومەتە دنیا و ژیاوم،
ژنانهی ه كه له كایهى سیاسی دا لهم
باوکــم لەپەنجاکانــی ســەدەی رابــردو
 10ساڵهى دواییدا رۆڵیان ههبوه،
ئهگهرچی كاركردنى ئهو لهو بوارهدا بۆ لەکایەی سیاســی کاریکردوە ،شــەهید
رزگاری برایشم لە سەرەتای هەشتا کانی
پێشتر دهگهڕێتهوه.
سەدەی رابردوە سیاسەتی کردوە ،بۆیە
ئهو ل ه ســاڵی  1965ل ه گەڕەکی (کانی لەوانەوە فێری وانەی نیشــتمانپەروەری
ئاســکان)ى شــاری ســلێمانی لەدایــک و کوردایەتــی بوم و چومــە نێو کایەی
بــوە ،هــەر لەســلێمانی دادەنیشــێت سیاسیەوە.
و هاوســەرگیری کــردوە و دو مناڵــی
هەیــە .ئهگهرچــی خاوەنــی بڕوانامەی * لهم كایهدا کێ پاڵپشتی کردوى؟
بەکالۆریۆسە لە ماتماتیک ،بهاڵم زۆرتر بــاوک و براکانم لەگەڵ هاوســەرەکەمدا
كارى ل ه سیاسهت دا كردوه و وهكخۆی زۆر پاڵپشتم بون ،هەروەها (نەوشیروان
دهڵێــت ئهزمونى  34ســاڵی كاركردنى مســتەفا) هەمیشە پاڵپشــتی کردوم و
رێنیشاندەرم بوە.
ههیه لهو بوارهدا.
(نهوژیــن) لهبــارهى ئهزمــون و
بۆچونهكانــى لهســهر بهشــداریی ژن * بۆچونێك ل ه كۆمهڵگاى خۆماندا باوه

رێژەی ژنان لهناو
کایەی سیاسی دا
روی لەزۆر بون کردوە

بابهتهى؟
ژنانــی گەرمیان لەپێــش راپەڕین ژنانی
ئــازا و چــاالک و خەباتگێــڕ و شــەهید
و برینــدار و ئەنفــال بــون ،لــەدوای
راپەڕینیشــەوە زۆرن ئــەو ژنانــهى کە
لەنێــو کایەی سیاســەتدان ،نمونەیش:
(دایکە ئاسکە ،وەســیفە بەنی وەیس،
پەیــام ئهحمــهد ،گواڵڵــەى گهرمیــان،
شــەیما جهمــال) و دواهەمینیشــیان
(شیرین ئهمین)ه.

هــاوڕێ و هاوکارەکانم دەیان پرۆژەمان
جێبەجێ کــردوە ،لــەکاری وەزارەتیش
دا هێشــتا زۆر زوە بــۆ پرۆژەکانمــان.
لــە کاری راگەیاندنــی یەکێتــی ژنانیش
پرۆژەی هەمەالیەنەی بیســتراو و بینراو
و نوســراومان لەگــەڵ هاوکارەکانــم
جێبەجــێ کــردوە ،دامەزرێنــەری
یەکەم هێــزی پێشــمەرگەی ژنان بوم،
بەشــداریم لەپرۆژەی هەمواری یاســای
باری کەســێتی و پەسەندکردنی یاسای
بهوهى ژن و سیاسهت پێكهوهناگونجێن ،بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی خێزانی
تاچهنــد پێتوایــ ه بهپێچهوانــهوه ژنــان دا كــردوه ،یەکێکیش بوم لەدەســتەی * پێتوای ه ژنانی کورد ل ه كاركردنیان دا
لــ ه بوارى سیاســەت دا دهبێت رهچاوى
دامەزرینەری بزوتنەوەی گۆڕان.
سهركهوتون لهم بوارهدا؟
چی بكهن؟
ژنــان توانیویانــە لــە کایەی سیاســیدا
ســەرکەوتنی گەورە بەدەســت بهێنن و * تاچەند لەو بڕوایە دایت ل ه كاركردنت پێشــنیارم بــۆ ژنــان ئەوەیــە لەکاتــی
هاتنیــان بۆ ناو کایەی سیاســی پشــو
چەندیــن ژنی درەوشــاوەمان هەیە لەم دا جێی متمانەی خهڵكى بوبیت؟
کەموکورتیم هەبوە ،بەاڵم ئەوە خەڵکی درێــژ بــن و ئازادانــە روبــەڕوی هەمــو
بوارەدا.
بڕیــاری لەســەر دەدات ،چونکــە ئێمە ئالهنگاریەکان ببنەوە.
*سیاســەت چی بەتۆ بەخشــی و چی لەبــەرەی خەڵکین و کار و پرۆژەکانمان
* چ کەسایەتییەكى سیاسیی کورد یان
لەپێش چاوە.
لێسەندیتەوە؟
بیانی سەرسامی کردویت؟
سیاســەت زۆر شــتی پێبەخشــیوم،
لەسەرو هەمویانەوە ناسینی خەڵکانێک * دهوترێــت رێــژەی ژنــان لــە نێــو لەسیاســییە پیاوەکانــدا بــە( :کاک
کە زۆر شــتیان لێــوە فێربوم ،ههروهك سیاسەت روی لەزیادبون کردوە ،ئهگهر نەوشیروان ،غاندی و ماندێال) سەرسامم،
لەسیاســییە ژنهكانیش دا به( :ئەنگێال
زۆر شتی لێسەندومەتەوە ،وەک :ئازادی وایه هۆكارهكهى چیه؟
ژیــان و نەبونــی کات بــۆ پەیوەنــدی بەڵــێ رێــژەی ژنــان لهنــاو کایــەی مێرکڵ ،لەیال زانا و مادلین ئۆڵبرایت).
سیاســی دا روی لــەزۆر بــون کــردوە،
کۆمەاڵیەتی.
ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ کرانــەوە و *خەون و ئامانجت چیە لە داهاتودا؟
خەونــی زۆر گــەورەم هەیــە ،لەهەموی
* دیارترین ئەو کار و پرۆژانە چین کە هۆشیاربونەوەی کۆمەڵگە.
گرنگتــر جێبەجێکردنــی پــرۆژە
بهالی خۆتهوه ل ه ژیانى سیاسیت دا زۆر
* سیاســەت لــەالی ژنانــی گەرمیــان هەمەالیەنەکانی رەوانشــاد (نەوشیروان
دیار و گرنگه؟
لــەکاری سیاســی و پەرلەمانیدا لەگەڵ چــۆن دەبینی و تاچهند ئــاگاداری ئهم مستەفا)یە.

ه سهركردایهتى یهكێتى
بۆ یهكهمجار ژنانى گهرمیان دهچن 
◘ نهوژین
بۆ یهكهمجار ژنانى گهرمیان ل ه
سهركردایهتى یهكێتى نیشتمانى دا
بونیان دهبێت ،ئهمهش دواى ئهوهى
ئهو حزب ه به درێژایی تهمهنى هیچ ژن ه
سهركردهیهكى گهرمیانى ل ه ریزهكانى
دا نهبوه.
ل ه كۆنگرهى گشــتى یهكێتى نیشتمانى
كوردســتان دا ك ه ل ه كۆتا مانگى ساڵی
 2019لــ ه شــاری ســلێمانى بهڕێوهچو،
ههڵبژاردنــى ئهنجومهنى ســهركردایهتى
گشــتى ئهو حزب ه ئهنجام درا ،كهبهپێی
ئــهو سیســتهم ه نوێیــهى حزبهكــ ه
گرتویهتییــ ه بهر ،ســهركردایهتیهك ه ل ه
 121ئهنــدام پێكهاتوه كــ ه دابهش بون
بهســهر دهڤهره جیاوازهكانــى ههرێمى
كوردستان و ناوچه دابڕێنراوهكان دا.
ههرچی دهڤهرى گهرمیانه 6 ،كورسیی ل ه
سهركردایهتى ئهو حزب ه بۆ دهستنیشان
كرابــو ،ك ه كرابو ب ه مــهرج یهكێك لهو
شــهش كهسهى ك ه دهردهچن ،ژن بێت،
بهاڵم ژنان توانییان موفاجهئ ه دروســت
بكهن و لهبری یهكێكیان ،دو كهسیان بۆ
سهركردایهتى گشتى ئهو حزب ه دهرچون
و دهنگى پێویستیان بهدهستهێنا.
ئهندام ه دهرچوهكانى دهڤهرى گهرمیانى
یهكێتــى بۆ ســهركردایهتى گشــتى ئهو
حزبــه ،بریتــی بــون له( :نهوشــیروان
ئهحمــهد ،عهدنانى حهمهى مینا ،تابان
شــێخ عهبدوڵاڵ ،محهمهد حاجی فایهق،

شــیرین شــێخ حســێن و میقداد شــێخ
بههادین).
ئــهو دو ژنــهى ك ه بــۆ ســهركردایهتى
یهكێتى لهسهر بازنهى گهرمیان دهرچون
(تابان شــێخ عهبدوڵاڵ و شــیرین شێخ
حســێن) دو لــ ه دیارترین ئــهو كادیره
ژنانــهى یهكێتیــن كــ ه لــ ه گهرمیان دا
بهرپرســیارێتیان وهرگرتــوه ،یهكهمیان
كــ ه لــ ه خێزانێكــى ئهنفاله ،لــ ه دواى
راپهڕینــهوه ل ه ریزهكانــى یهكێتى ژنان
دا كارى كــردوه ،تا گهیشــتوهت ه پلهى
ئهندامى ســكرتاریهتى ئــهو رێكخراوه،
ئهمــ ه جگــ ه لــهوهى كــ ه ل ه حزبیشــدا
پۆست و بهرپرسیارێتى وهرگرتوه.
ههرچی (شــیرین شــێخ حسێن)یشــه،
ئــهوا تاك ه كارگێڕ مهڵبهندى ژن بوه ل ه
مهڵبهنــدى 11ى رێكخســتنى گهرمیانى
ئــهو حزبــه ،پێشــتریش لــ ه ریزهكانى
رێكخســتنى ئهو حزبهدا كارى كردوه و
رۆڵی گێڕاوه.
دهرچونى ئــهم دو كادیره ژن ه لهبازنهى
گهرمیــان ،لهكاتێكدایــ ه كــ ه كادیــری
پێشكهوتو ل ه ریزبهندیهكانى رێكخستنى
حزبــهكان بهگشــتى ل ه گهرمیــان ،زۆر
كــهم و بگره دانســقهن ،بهشــێوهیهك
ژمــارهى ئــهو ژنانــهى لــ ه ئهنجومهنى
رێكخستنهكانى حزب ه جیاوازهكاندا ههن حســێن) ،باســیان ل ه ئهزمونــى خۆیان ئێســتا بونى ژن ه كادیــری گهرمیانى ل ه
ل ه گهرمیان ،ل ه باشــترین حاڵدا ناگات ه كردبــو ،بهتایبهتــى ئــهو ئالهنگاریی و ســهركردایهتى یهكێتــى نیشــتمانى دا
 2كهس.
ئاســتهنگانهى ك ه هاتوهت ه بهردهمیان ،كــ ه حزبی بااڵدهســتى ئــهم دهڤهرهیه،
پێشــتریش لــ ه دو دیــداری جیــاوازى ههردوكیشیان جهختیان لهوه كردبویهوه بــوه بــ ه راســت و فاكــت ،لهكاتێكــدا
رۆژنامــهى (نهوژیــن) دا ،ههریهكــ ه ل ه ك ه پێویســت ه ژنان ب ه باوهڕبهخۆبونهوه پێشــتر خواســت و هیــوا بــو ،ئهوهى
دهمێنێتــهوه ئهوهیــه :بونى ئــهم ژنان ه
(تابان شــێخ عهبدوڵاڵ و شــیرین شێخ كاربكهن.

ل ه ســهركردایهتى ئــهو حزبهدا ،تاچهند
كارى حزبیــی ب ه ئاقارێكى دروســت دا
دهبــات و تاچهند دهبێتــ ه هۆی ئهوهى
هانــى ژنانــى گهرمیان بدات لــ ه كارى
سیاســی دا بهشداریی و رۆڵی باشتریان
ههبێت؟
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بڕوانامه یان كار؟

ژمارە ( )38كانونی دوهمی 2020

ه هاوسهرگیری دا گۆڕاوه
پێوهرهكانى كچان و كوڕان ل 
◘ نهوژین ،ئاال عادل
(نیان) كاتێك لهگهڵ دڵخوازهكهى دا
هاوسهرگیریی كرد ،هێشتا خوێندكارى
زانكۆ بون ،بهئومێدی ئهوهبون دواى
زانكۆ دهرفهتى كاریان دهستبكهوێت
و بهتایبهتى بتوانن دابمهزرێن ،بهاڵم
هێشتا ئهو ئومێدهیان بهدیی نههاتوه.
پێشــتر كچان و كوڕان ل ه هاوسهرگیریی
دا گرنگییــان بــ ه بــاری دارایــی دهدا،
بــهاڵم لهم چهند ســاڵهى دوایــدا بونى
بڕوانامهى زانكۆیی و ئاســتى خوێندن،
لهپــاڵ الیهنى دارایی دا بو ب ه پێوهرێك
بۆ هاوسهرگیری ،ب ه كاریگهریی قهیرانى
داراییــش ،جارێكــى تــر پێــوهرهكان
گــۆڕاون ،ئێســتا هاوســهرهكان هــهم
بڕوانام ه و ئاســتى زانكۆییــان دهوێت،
ههمیش دهرفهتى كار ،ههردوكیشــی ب ه
تهواوكهرى یهكترى دهزانن.
كچــان باس لهوهدهكهن بههۆی قهیرانى
داراییهوه ،ئێستا بونى دهرفهتى كار بۆ
ههردوالیان گرنگه.
نیــان بــورھان 22 ،ســاڵ ،وتــى:
مــاوهى ســاڵێکە ژیانی ھاوســەرگیریم
پێكهێنــاوە ،مــن و ھاوسەرەکەشــم
خوێنــدکاری زانکۆیــن ،خۆشــبەختانە
دوای گەڕانەوەمان لەزانکۆ ھاوسەرەکەم
لەگەڵ باوکیدا ئیشدەکات.
ئــهو پێیوایــ ه ئهگهرچــی «ژیانێکــی
ســادە» بەڕێدەکەن ،بهاڵم دڵخۆشــن،
بهتایبهتى ك ه ههردوكیان دهبن ه خاوهنى
بڕوانامهى زانكۆیی.
ئهم بۆچونه ،لهناو بهشــێكى ترى كچان
دا تــا ئاســتى چهســپین لــ ه هزریانــدا

رۆشتوه.
ســازان عوســمان 21 ،ســاڵ ،باســی
لهوهكرد هاوسهرهكهى كارى سهربهست
دهكات ،ئهگهرچی بڕوانامهى زانكۆییشی
ههیه.
وتى :من هاوســهرهكهم خۆشدهویست و
بۆی ه هاوســهرگیرییمان كرد ،ئێســتاش
ئهگهرچــی دانهمــهزراوه و كار دهكات
ب ه مانگانهیهكــى كهم ،بهاڵم دڵخۆش و
ئاسودهین.

پێشــتر کە کچ خوازبێنی دەکرا پرسیار
لەبڕوانامــە و خوێندنــی كوڕهك ه دهكرا،
بهتایبهتــى بۆ ئهو كچانــهى خوێندنیان
تهواو كردبو.
دڵســۆز محهمــهد 25 ،ســاڵ،
كاتێــك
كــ ه
ئهوهدهگێڕێتــهوه
هاوســهرگیریی كــردوه چــۆن روبهڕوى
تانــ ه بوهتــهوه ،بهوهى هاوســهرهكهى
بڕوانامــهى نهبوه ،بهاڵم بهوتهى خۆی:
«گرنگ ئهوهبو كــه یهكترمان بهدڵ بو

و هاوسهرهكهشم خاوهنى كاری باش ه و
ژیانمان خۆشه».
زۆرێــك لــهو ژنانــهى هاوســهرهكانیان
دهرچــوى زانكــۆن و دانهمــهزراون،
نیگهرانــن لــهوهى ك ه هاوســهرهكانیان
لــه بوارێكــدا كاردهكــهن كــ ه هــی
پسپۆڕێتیهكهیان نیه.
شــیالن ئەکــرەم 29 ،ســاڵ ،وتــى:
«ھاوســەرەکەم خوێندنــی تــەواو کرد،
بەاڵم ئێستاش ئیش دەکات ،کە بەجلی

ئیشــکردنەوە دەیبینم واھەســت ناکەم
خاوەن بڕوانامە بێت».
ھەندێــک لــە کوڕانیــش کــە دەرچــوی
دانەمــەزراون ،پێیانوایــە بههــۆی
گرنگیدانیان ب ه خوێنــدن ،نهیانتوانیوه
پیشــ ه و كارى تــر فێــر بــن ،ئهمــهش
بــۆ پێكهێنانــى هاوســهرگیری زیانــى
پێگهیاندون.
ســۆران رەئــوف 26 ،ســاڵ ،وتــى:
خوێندن رێگر بوە لەوەی ئیشێک بکەم،
ئێســتاش پاش دهرچون ،ســێ ســاڵە
وەکــو شــاگردێک بەمانگانەیەکــی کەم
ئیشدەکەم کە بەشی ئەوە ناکات ژیانی
ھاوسەرگیری پێک بهێنم.
بهاڵم ســهرباری ئهوهش ،هێشــتا كچان
و كــوڕان گرنگیــی بــ ه بهدهســتهێنانى
بڕوانام ه دهدهن و به پێویستی دهزانن.
زانــا عومــەر 23 ،ســاڵ ،دەرچــوی
دانەمــەزراوە ،وتــی :بونــی بڕوانامە بۆ
الیهنى ژیان و دهرونى خۆت خۆشــتره،
ههروهك کەسی خاوەن بڕوانامە جیاوازە
لــەوەی کــە بڕوانامــەی نەبێــت لەڕوی
قسەکردن و ھەڵسوکەوتەوە.
شــارهزایهكى دهرونناســی ،جهخــت
لهوهدهكاتــهوه كــ ه بونــى بڕوانامــ ه
دهرفهتى كار بۆ كهسهكان زیاتر دهكات.
كهریم مهدحهت ،مامۆستاى دهرونناسی
ل ه زانكــۆی گهرمیان ،وتــى :زۆرن ئەو
گەنجانــەی بــۆ هاوســەرگیری پشــت
بەخۆیان دەبەستن و هەوڵدەدەن لەگەڵ
خوێندن دا كاریش بكهن.
وتیشــی :بونی بڕوانامــ ه گرنگه ،هەلی
کارکــردن زیاتــر دەڕەخســێنێت بــۆ
گەنجــان ،ئەمەش هۆکارێکی باشــە بۆ
رۆشتنە نێو پرۆسەی هاوسەرگیریهوه.

سێ كچ پرۆژهیهكى نوێ له كهالر دهكهنهوه...

لهفهیسبوكهوه خواردنى كوردهواریی داوا بكه

◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
ژنانی گەرمیان بەردەوامن لە رێچکە
شکاندن ،ئەمجارەیان سێ كچ
بەهاوبەشی دەست بۆ کارێکی جیاواز
دەبەن و دەبنە سەرتۆپی کارێکی
نوێی ژنان لە سنورەکە ،بە کردنەوەی
نانەواخانە و خواردنگەیەکی کوردەواری
هاوبهش ،خۆیان دەسەلمێنن.
(نانەواخانــە و خواردنــی کــوردەواری
هێشو) ،ئهو پرۆژه تازهیهی ه ك ه لهكهالر
و لە بەرواری 2020/1/8ـهوه كراوهتهوه.
بەنــاز ئەحمــەد ،بەڕێوبــەر و
سەرپەرشــتیاری پرۆژەکــە ،لەبــارەی
بیرۆکــەی کارەکەیــان و دەســتبردن
بــۆ کاری ســەربەخۆی خۆیان ،قســەی

بــۆ (نەوژین) کرد و وتــی« :بیرۆکەی
کارەکەمان هاوبەش بو ،چونکە ئێمە لە
گروپی کچانی دەستڕەنگینی کەالر ساڵی
پار پێشــەنگایەکمان کــردەوە ،ئەوکات
رێکخــراوی خاچی ســوری نیودەوڵەتی
نوێنەریــان هات و پێشــەنگاکەی بینین
داوای بیرۆکەی کاری لێکردین بۆ ئەوەی
هاوکاریمــان بکەن ،چونکــە من خاوەن
پێداویســتی تایبەت بوم لــەو روانگەوە
ئەوەیان بۆ پێشنیار کردم».
لە نانەواخانەو خواردنگە کوردەواریەکەی
(هێشو) ،چەندین خواردنی کوردەواری
و کولیچە بە دەستوری ناوچەکە لەسەر
داوای کڕیاران دروست دەکرێت ،هاوکات
رۆژانە چەندین شێوازی نانی کوردەواری
لێــرە لەالیــەن دوخانمــی شــارەکەوە
دروست دەکرێت.

یەکێــک لــە هاوبەشــەکانی (بەنــاز)،
(شــەنگە محەمــەد)ە .دەڵێــت :ئەمــە
خەونی چەند ســاڵەی بوەو ئێستا پێی
گەشتوە.
ئــەو بەردەوام بو لەســەر قســەکانی و
باســی لە دڵخۆشیەکی زۆری خۆی کرد
بۆ کارەکەیان «هەســت بە خۆشــیەکی
زۆر دەکــەم ،یەکــەم لەبــەر ئــەوەی
رێچکەشکێنیمان کردوە ،دوەم توانیومە
لەسەر پێکانی خۆم بوەستم».
(شەنگە) ماوەی  12ساڵە کاری چنین و
دەســتڕەنگینی دەکات ،ئێستاش لێرەدا
بە دروستکردنی خواردن ،جارێکی دیکە
تواناکانی خۆی نمایشدەکات.
یەکێکی دیکە لە جیاوازیەکانی کارەکەی
ئەم خانمانە ئەوەیە تەوای ستافەکەیان
ل ه رهگهزی مێن کە پێنج کەس دەبن.

بەنــاز ئەحمــەد ،لەبــارەی چۆنیەتــی
دەستخســتنی خواردن و نــان لە الیەن
کڕیارەکانــەوە ،وتــی :کڕیارەکانمــان
دەتوانــن لــە رێگەی فەیســبوک یاخود
ژمــارە مۆبایلەکانمانەوە داواکاریەکەیان
بگەیەنن ،ئەوکات ئێمە لەسەر خواستی
ئــەوان خورادنەکانیــان بــۆ دروســت
دەکەین.
ئهم دهستپێشخهرییه ،لهالیان كڕیارانهوه
ب ه باشیی پێشوازیی لێكراوه.
شــیرین کەریم ،یەکێک لــەو خانمانەی
کە ســەردانی (نانەواخانــە و خواردنی
کــوردەواری هێشــو)ى كــردوه ،باســی
لەوەکــرد یەکەمجــار هاتــوە ســەیری
کارەکان و شــوێنەکەی کــردوە نیــازی
کڕینــی هیچی نەبــوە ،بــەاڵم زۆر دڵی
خۆش بوە کــە کۆمەڵیک خانم پێکەوە

زۆر بــە پاکــی و متمانــەوە کاردەکەن
«هــەر بۆیــە لەگەڵ خۆم نانــم کڕى و
ئەوجا گەڕامەوە».
لەبــارەی ئــەوەی تاوەکــو چەنــد ژنان
دەتوانن بەمشــێوەیە ببنە خاوەن کاری
ســەربەخۆی خۆیان( ،شەنگە محهمەد)
ئامــاژەی بەوەکــرد «بــە توانــای ژنان
خۆیان کەوتوە ،لهكاتێكدا پێشوتر ئەمە
عهیبە بوە».
لەگەڵ ئەمەشــدا (بەنــاز ئەحمەد) رای
جیاواز بو ،بەوەی کە ژنان لێرە بە هۆی
ئەرکی قورسی دایکایەتی و کاری ماڵەوە
کەمتر دەرفەتیــان دەبێت بۆ کارکردن،
نایشــارێتەوە ژنــان بە پێداگــری کردن
لەســەر بەدەســتهێنانی مافــی خۆیان،
دەتوانن ئەوەی لە توانایاندایە بیکەن و
ببنە خاوەنى ئابوری سەربەخۆ.
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ه بهخێوكردنی ئاژهڵی ماڵی
كچان خو دهدهن 
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
ههمو بهیانیهك كه (سێوه) لهخهو
رادهبێت ،پێش ههر كارێك سهرێك ل ه
باڵندهكانى دهدات و دڵنیا دهبێتهوه
لهوهى ك ه سهالمهت و باشن .ئهو ل ه
ماڵهوه  2باڵندهى راگرتوه ،كه بوه ب ه
بهشێك ل ه خو و ئارهزوهكانى ژیانى.
ئهگــهر جاران پیــاوان زۆر گرنگییان ب ه
ئاژهڵــى ماڵــی و جوانكاریــی «زینه»
دابێــت ،ئهوا ئێســتا ژنــان گرنگیی ب ه
ئاژهاڵن دهدهن ،ئهوان باس لهوهدهكهن،
لهم رێگهیهوه ئارامیهكى دهرونی زۆریان
دهست دهكهوێت.
ســێوە عوســمان 28 ،ســاڵ ،دەرچوی
زانکۆیــە و دانیشــتوی شــاری کەالرە،
بــە دڵخۆشــیەکی زۆرەوە باســی لــە
بەخێوکردنی باڵندەکانــی بۆ (نەوژین)
دەکــرد و وتــی« :بەخێوکردنی باڵندە
ماڵیــەکان حەزێکــی مناڵیمــە هەر لەو
کات ئــارەزوم هەبــو بەخێویــان بکەم،
بۆیــە ئیســتا دوجــۆر باڵنــدەم هەیــە
ئەونیش (تەیرولحوب و کۆکتێل)ن».
دهشــڵێت :ئاســودەیەکی زۆرم
پێدەبەخشــن و بــون بــە هــاوڕێ بۆم،
تەنانەت قسەیان لەگەڵ دەکەم بەرەوالم
دێن و خۆشیم پێ دەدەن.
بەخێوکردنــی ئاژەڵــە ماڵیــەکان لــە
چوارچێــوەی باڵنــدەکان نەماوەتــەوە،
بەڵکو ماسیش بەخێو دەکرێت.
دایکی سۆما 40 ،ساڵ ،کە ژنی ماڵەوەیە
و و دانیشــتوی شــاری کــەالرە ،وتی:
ماسی بەخێو دەکەم سەرەتا زۆرم هەبو
چونکە زۆر خۆشــە لەماڵ هەبێت ،بەاڵم
بەهۆی ئەوەی نەخۆشــم ئێستا تەنها ٢
دانەم ماونەتەوە.
باســی لەوەشــکرد« :کاتێک سەیریان
دەکەم نەخۆشیەکەمم بیر دەبەنەوە».
لــە هەمان کاتدا ،ســوزان ئەحمەد20 ،

ســاڵ ،خوێندکاری زانکۆیە و دانیشتوی
ناحیەی رزگاریە ،لە بارەی بەخێوکردنی
ئاژەڵــە ماڵیەکانــەوە بــۆ (نەوژیــن)
دەڵێــت« :من  9پشــیلەم هەیە ،بەاڵم
ســەرەتا  1دانەى بچوک بــو ك ه ماڵیی
نەبو ،واملێکرد ماڵیی ببێت ،خواردن و
شتم پێدەدا و بانگم دەکرد دەهاتە الم،
ئیتر وایلێهات بو بە دایک و ئێســتا بون
بە  9دانە».
وتیشــی :ماڵەوە سەرەتا زۆر دژایەتیان
دەکــردم و دەیــان وت پیســە ،بــەاڵم
ئێستا ئەوانیش وەک منیان لێ هاتوە و
تەنانەت دەچنە باوەشیان.
لە بارەی قورســی بەخێوکردنی ئاژەڵە
ماڵیەکانەوە ئافرەتان باس لەوە دەکەن
کــە هەر چەند قورس بێــت گرفتێکمان
نیە.
ســێوە عوســمان ،وتى :لەبــەر ئەوەی
حــەزی خۆمە کــە بەخێویــان دەکەم،
بەخێوکردنیــان هەرچەنــد قــورس بێت
ئاساییە بەالمەوە ،ئەگەرچی هیچ قورس
نیە و بگرە هیچیان ناوێت.
بــە هەمــان شــێوە( ،دایکــی ســۆما)
دهڵێــت« :بەخێوکردنی ماســی قورس
نیــە کــە هەندێــک کــەس بــاس لەوە
دەکــەن قورســە ،ئــەوەی هەیــە تەنها
لــە هەفتەیــەک دو جــار حەوزەکەیــان
خاوێــن دەکەیتــەوە و رۆژی یەکجاریش
خواردنیان پێ دەدەی».
لەبارەی ئەوەی هەســت بە چی دەکات
کە پشیلەکانی بەخێو دەکات؟ (سۆزان)
وتی« :هەست بە ئارامیەکی زۆر دەکەم
تەنانــەت کە دانەیەکیــان مرد خەریکبو
شێت ببم».
فرۆشــیارێکیش بــاس لــەوە دەکات کە
کڕیاری ژنیان زیاترە وەک لە پیاوان بۆ
کڕینی ئاژەڵە ماڵییەکان و باڵندەکان.
ئەحمــەد ئەمیــر ،فرۆشــیاری ئاژەڵــە
ماڵیــەکان و باڵنــدەکان لهكــهالر ،بــۆ
(نەوژین) وتــی :کڕیاری ئافرەتمان زۆر

زیاتــرە لــە کڕینی ماســی و پشــیلە و
«تەیرولحــوب» وەک لە ئاژەڵەکانی تر
و باڵندەکان.
ئــهم خودانــ ه بــ ه ئاژهڵــهكان ،بــهرای
توێژهرێكى دهرونیی ،وهكو دهروازهیهك

بــۆ هێوربون و ئارامیی دهرونى پشــتى
پێدهبهسترێت.
عەبــاس مەحمــود ،توێــژەری دەرونی،
بــۆ (نەوژیــن) بــاس لــەوە دەکات:
«بەخێوکردنــی ئاژەڵــە ماڵیــەکان و

باڵنــدەکان لەالیــەن ژنانهوه بەشــێکی
زۆری بۆشــایی دەرونیان پڕدەکاتەوە و
وەک هاورێیەکــی لێدێت بۆیان و خویان
پێوە دەگرن ،چونکە ژنان ب ه سروشــتى
خۆیان حەزیان بە سروشت و جوانیه».

لهپشوى سهرى ساڵ دا قوتابخانهكهى دهنهخشێنێت

◘ نهوژین ،ئارام جهبار

وێن ه و نیگاری جۆراوجۆر.

لهكاتێكدا ههموان ل ه پشوى سهرى
ساڵدا دهبهن ،بهاڵم (پهری) لهگهڵ
هاوسهرهكهى دا لهبری پشودان،
دهچنهوه قوتابخانهكهیان ،بۆ وتنهوهى
دهرس و وان ه نا ،بهڵكو كارێكى
قورستر ئهنجام دهدهن ،ئهویش
رهنگكردنى دیوارى قوتابخانهكهیان ه ب ه

پــەری مهحمــود ســاڵح ،لەدایکبــوی
ســاڵی ()1991ى ناحیــهى باوهنوره و
هــهر لهوێ نیشــتهجێیه ،ســاڵی 2012
کۆلێــژی پــهروهردهى بنەڕەت بەشــی
کۆمەاڵیەتــی ل ه زانکۆی گەرمیانی تەواو
دهكات ،ئێستا وهكو مامۆستاى وانهبێژ،
لهناحیهى مهیدان دهستبهكار بوه.

ئهو ئهگهرچی پســپۆڕی وانــهى هونهر
نیــه ،بهاڵم حــهز و خولیایهكــى زۆری
ههی ه بۆ هونهر و بهتایبهتى وێنهكێشان،
هــهر ئهمهشــ ه وایكــردوه ئــهو حهزهى
پهرهپێبدات و خۆبهخشانهش ب ه سودى
كۆمهڵگــ ه و بهتایبهتــى فێرخــوازان
بهكاری بێنێت.
لهبــارهى ســهرهتاى برهودانى ب ه خولیا
هونهرییهكانــى( ،پهری) بــۆ (نهوژین)

وتــى :ســهرهتا پەیوەندیــم بە بەشــی
شێوەکاریی سەنتەری گەنجانی کەالرەوە
كرد و بەشــداری خولێکی ســێ مانگیم
كــرد و لەســەر دەســتی (م .ســەردار
حهمید) ،بەشــێوەی پراکتیکــی بابەتە
ســەرەتاییەکانی ھونــەری شــێوەکارى
فێربوم.
درێــژهی ب ه قســهكانی دا و وتی :پاش
ئهو خولهش بــهردهوام بوم ل ه برهودان

بــ ه توانــا هونهرییهكانــم و ناوهناویش
سهردانى بهشى شێوهكاری سهنتهرهك ه
دهكهم.
ئــهو ل ه ســهرهتاى مانگــى نۆڤهمبهرى
2019ـــهوه وهكو مامۆســتاى وانهبێژ ل ه
قوتابخانــهى (مهیدانــى بنهڕهتــى) ل ه
ناحیــهى مهیــدان دهســتبهكار دهبێت،
لهپــاڵ وانهوتنــهوهدا ،دهســت بــ ه
ئهنجامدانى كارى هونهریی دهكات.
تازەتریــن کاریشــی ئەوەبــو لەمــاوەی
پشــوی ســاڵی نوێدا کە پشوی فەرمی
بو لەســەرجەم ناوەندەکانی خوێندندا،
بــەاڵم ئــهو بەبــێ وەرگرتنــی پشــو و
وەک خەمخۆریــەک بــۆ قوتابخانــە و
قوتابیەکانی ،دهســتى ب ه نهخشــاندنى
دیواری قوتابخانهكهیان كردوه.
پــهرى ،لهوبــارهوه وتــى :بــەھاوکاری
ھاوســەرەکەم بــۆ ماوەی حــەوت رۆژ،
ھەمو رۆژێک لە باوەنورەوە دهرۆیشتین
بۆ ناحیەی مەیدان بۆ ئهوهى دیمهنێكى
جوان ب ه قوتابخانهكهمان ببهخشــین و
توانیمــان بەشــێکی زۆری دیوارەکانــی
قوتابخانەکــە رەنــگ بکەیــن و چەندین
وێنەی پەروەردەیی جیاواز بکێشین.
ئــهوان ئهگهرچــی ئــهم كارهیــان
بهخۆبهخشــى كــردوه و چاوهڕێی هیچ
پاداشــت و دهستخۆشــییهك نهبــون،
بــهاڵم پــهروهردهى كــهالر لــ ه گرنگیی
دهستپێشــخهرییهكهیان تێگهیشــتوه،
ههربۆی ه سوپاس و پێزانینی پێشكهش
كردون و رێز له ماندوبونیان گیراوه.
ئهم رێزلێنان ه (پــهری) دڵخۆش كردوه
و جهختدهكاتــهوه ك ه ئــهوهى لهتواناى
دا بێــت بــۆ خزمهتــى قوتابخانــ ه و
فێرخوازهكانــى دهیــكات ،بهتایبهتــى
لــهروى بــرهودان بــهكارى هونهریــی و
پێشخستنیانهوه.
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ه
جێ پهنجهی  7ژن بهسهر سینهمای جیهانیهو 

وهكــو دهرهێنــهری ســینهمایی كاریان ئۆڵۆمپــی جیهانــى ئامــاژهى پێــداوه.
◘ نهوژین
كــردوه .ئــهو ئهگهرچی لهژێــر چهتری بهتایبهتــى (لینــی) لهم فیلمــهدا دژى
رژێمــى نازیــی ئهڵمانیــا كاری كردوه ،داواى وهزیــری پڕوپاگهنــدهى دهوڵهتى
ژمارهى ئهو ژنانهى كهله سینهماى
جیهانى دا و له بواره جیاوازهكانى ئهم بــهاڵم كارهكانــى ل ه مێژوى ســینهمادا نازیی وهســتاوهتهوه ،ك ه ویســتویهتى
هونهرهدا كاریان كردوه زۆرن ،بهاڵم  7و بهتایبهتــى لــ ه بــوارى ســینهماى فیلمهكــ ه تهنهــا لهســهر وهرزشــوان ه
بهڵگهنامهیی «دیكیۆمێنتاریی»دا لهبیر ئهڵمانهكان بێت ،بهاڵم ئهو لهسهر تێكڕا
ژن به تایبهتى ناویان دهبرێت بهوهى
وهرزشوانان فیلمهكهى دروستكردوه.
ناكرێت.
ل ه مێژوى سینهما رۆڵ و نهخشی
فیلمــی «ئۆڵۆمپیــاد» ،كهلهبــارهى  .2ئانیس فیدرا
جیاوازیان ههبوه ،كه له خوارهوه
ئۆڵۆمپیــادی  1936دروســتیكردوه ،ب ه ئهگهرچــی خــۆی بهلژیكیــه ،بــهاڵم
ئاماژهیان بۆ دهكهین.
فیلمێكى گرنگ دادهنرێت لهباســكردنى بهیهكێك ل ه ناوه دیارهكانى ســینهماى
ئــهو رۆڵــهى وهرزش ل ه دڵخۆشــكردنى فهرهنســی ههژمار دهكرێت  .سهرهتاى
 .1لینی ریفینشتاڵ
یهكێكــ ه ل ه ســهرهتاییترین ئهو ژنانهى خهڵكــى دا دهیگێڕێت ،ههروهك لیژنهى كارهكانــى بــ ه ژمارهیــهك فیلمــی

بهڵگهنامهیــی دهســتی پێكــرد ،بــهاڵم
دواتــر كهوت ه ژێر كاریگهریی شــهپۆلی
نوێی ســینهماى فهرهنســی ل ه كۆتایی
پهنجاكانى ســهدهى رابردو و ژمارهیهك
فیلمــی ژنانــ ه و شۆڕشــگێڕیی ژنانهى
بهرههمهێنا كهتائێستاش باس دهكرێت.
ئــهو توانیویهتى ل ه مێژوى كاركردنى دا
خهاڵتهكانــى ورچی زیوی ڤیســتیڤاڵی
ســینهمایی بهرلیــن و شــێری ئاڵتونی
ل ه ڤیســتیڤاڵی ســینهمایی ڤینیسیا بۆ
دهرهێنان بهدهستبێنێت.
 .3نورا ئیڤرون
بــ ه كۆپیــ ه ژنهكــهى «ودی ئــاالن»ى
گــهوره ســینهماكارى ئهمریكــی نــاوی
دهبرێــت .ســهرهتاى كارهكانــى وك
سیناریۆنوس دهستیپێكرد ك ه بههۆیهوه
دوجــار بۆ خهاڵتــى ئۆســكار پاڵێوراو
بــوه ،پاشــن روى ل ه بــوارى دهرهێنان
كرد ك ه ســهركهوتنێكى بهرچاوى تیادا
بهدهســتهێنا ،بهتایبهتى ل ه فیلمهكانى:
( )Sleepless in Seattleل ه ســاڵی
 1993و ()You›ve Got Mail
لــ ه ســاڵی  ،1998ك ه ئهمــهى دواییان
دوانهیهكى رۆمانســیی ناوازهى لهنێوان
ئهكتهران (میگ رایان) و (تۆم هانكس)
دا دروستكرد.
 .4جین كامبیۆن
یهكــهم ژنــ ه كــ ه توانیویهتــى چڵــ ه
دارخورمــاى زێڕینــی ڤیســتیڤاڵی كان
ل ه بــوارى دهرهێنان دا بهدهســتبێنێت
بههــۆی فیلمــی ( )The Pianoلــ ه
ســاڵی  1993دا .ههمان ساڵ و ههمان
فیلــم ،بۆ  8خهاڵتى ئۆســكار پاڵێورا و
توانــى  3خهاڵتیان بهدهســتبێنێت ،ك ه
ئهمهش ساتێكى زۆر ئاوارت ه و دهگمهن ه
لهمێــژوى بهشــدارییهكانى ژنــان لــ ه
سینهمادا .دواى ئهوهش چهند فیلمێكى
ترى بهرههمهێنا ،ك ه زۆرینهیان لهبارهى
ههستى مێین ه و خهمهكانییهوه بون.
 .5سۆفیا كۆبۆال
كچــى گــهوره دهرهێنــهر (فرانســیس
كۆبۆال)یــه .ســهرهتاى دهســتپێكردنى

لهبــوارى ســینهمادا وهك ئهكتهر بوه،
دواتــر روى لــ ه دهرهێنــان كــردوه و
چهنــد فیلمێكى گرنگی دروســتكردوه،
كــ ه دیارترینیــان فیلمــی (Lost in
 )Translationبو ل ه ســاڵی  ،2003ك ه
بهتهنهــا خــۆی بۆ  3خهاڵتى ئۆســكار
پاڵێورا و خهاڵتى باشــترینی سیناریۆی
بنهڕهتیشی بردهوه.
فیلمــی
دا
2010
لهســاڵی
( )Somewhereدهرهێنــا ،كــ ه لــ ه
ڤیســتیڤاڵی ڤینیســیادا خهاڵتى شێری
ئاڵتونیی بهدهستهێنا.
 .6سوزان بییهر
گرنگتریــن ژنــ ه دهرهێنهره لــ ه مێژوى
دانیمارك و ههمو واڵتانى ئهسكهندهناڤیا.
لــ ه ســهرهتاى نهوهدهكانــى ســهدهى
رابــردوهوه كاروانــى هونــهرى خــۆی
خستوهتهڕێ ،بهناوبانگترین فیلمهكانى
( ) Brothersبــوه لــ ه ســاڵی .2004
لهساڵی  2006فیلمێكى بهناوى (After
 )the Weddingپاڵێــورا بــۆ خهاڵتى
ئۆســكارى باشــترین فیلمی بیانى و ل ه
ســاڵی  2010دا فیلمێكــى بهنــاوى (In
 )a Better Worldخهاڵتى ئۆســكارى
باشترین فیلمی بیانى بهدهستهێنا.
 .7كاسرین بيگالۆ
لــ ه ســهرهتاى ههشــتاكانى ســهدهى
رابردوهوه دهســتى بهكارى ســینهمایی
كــردوه و ســهرهتا چهنــد فیلمێكــى
دروســتكردوه لهبوارهكانــى خهیاڵــی
زانســتى و ئهكشــن و ترســناكیی دا
كــ ه زۆر ســهكهوتو نهبــون .ل ه ســاڵی
 2009ســهرنجی ههموانــى بۆ الی خۆی
كێشــكرد بــه دروســتكردنى فیلمێــك
لهبــارهى رهوشــى عێراق و ســهربازانى
ئهمریكی ل ه عێراق بهناوى (The Hurt
 )Lockerك ه توانى  6خهاڵتى ئۆسكار
بهدهســتبێنێت لهنێــوی دا خهاڵتــى
باشــترین دهرهێنان ،كــ ه یهكهمجاره ل ه
مێژوى ئۆســكار دا ژنێــك بتوانێت ئهو
خهاڵته بهدهستبێنێت.

نهسرین رههێڵهى هێڵكارییهكان دهسازێنێت

◘ نهوژین
سهدان هێڵی راست و خوار ،دهیان
تابلۆ دهنهخشێنن ،تابلۆیهلی هونهریی،
ك ه سهلیقهى ژنه هونهرمهندێك
بهرجهسته دهكهن.

بەشــى شــێوەکارى ســەنتەرى چاالکى
گەنجانــى کــەالر ســەر بــە مناڵپارێزى
کوردســتان ،لــ ه درێــژهى چاالكیهكانى
خۆی دا ،پێشــانگایهكى شێوهكاریی بۆ
بۆ خانم ه شــێوهكار (نهســرین كهریم)
بهناونیشانى( :رههێڵهى هێڵكارییهكان)

شێوهكاره نمایش كرابو.
كردهوه.
پێشانگاك ه رۆژى دوشهم ه ( )2020/1/20تابلــۆكان بهگشــتى تابلــۆی هێڵكاریی
لــ ه هۆڵی ســهنتهرى چاالكــی گهنجانى جیــاواز بــون ،كــ ه پۆرتریــت و وێنهى
كــهالر ،بــ ه بهشــداریی و ئامادهبونــى كهســایهتى و خهڵكى ئاســایی لهخۆی
ژمارهیهكــى بهرچــاو لــ ه هاواڵتیــان گرتبــو و بهزۆرییــش بــ ه قهڵهمــى دار
كرایــهوه و تیایدا  57تابلۆی ئهو خانم ه نهخشێنرابون.

ئهم پێشانگای ه دەستپێکى چاالکییەکانى
بەشى شــێوەکارى ســەنتەرى ناوبراوه
لــە ســاڵى نوێــدا ،ك ه لــ ه پــاڵ خول ه
بهردهوامهكانى فێركاریی شــێوهكاریی،
پێشــانگاى تایبــهت و گشــتیش بــۆ
شێوهكاران ل ه ههردو رهگهز دهكاتهوه.

ژمارە ( )38كانونی دوهمى 2020

بۆ كار دێن ،بەاڵم روبەڕوى گێچەڵ دەبنەوە
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ماف

پارلهمانتارێك :زۆرێك لە كرێكارانى بیانی مافیان پێشێلكراوە
كرێكارانى بیانى
بێڕێزى زۆریان
بەرامبەر دەكرێت

خــۆی لەالیــەن كاردارهكهیــهوه
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
دەستدرێژى كراوەتە سەر .بۆ (نەوژین)
وتى« :كارم دەكرد لە ماڵێك دا ،تەنیا
ژنانێكى زۆر لە دەرەوەى هەرێمەوە،
ژن و پیاوێكــى بەتەمــەن لەماڵەكــەدا
بۆكار رو لە كوردستان دەكەن،
دەژیــان ،پیاوهكــ ه رۆژێــك بەبیانــوى
بەاڵم بهشێكیان گێچەڵى سێكسیان
پاككردنەوەى غەسالەكەیان بانگى كردم
پێدهكرێت و دەستدرێژیان دهكرێت ه
سهر و ل ه مافهكانیان بێبهش دهكرێن .بۆ دەستشۆرەكە ،بەاڵم لهوێ پهالماری
دام و دەستدرێژى كردە سەرم».
(س) ،كچێكــى فلیپینــى تەمــەن  23حاڵهتهكانى دهســتدرێژی بۆ ســهر ئهو
ســاڵە ،مــاوەى  3ســاڵە لەهەرێمــى ژنــ ه بیانیانــه ،گهشــتونهت ه ئاســتێكى
كوردســتان كاردەكات ،بــەاڵم بهوتهى بهرچاو ،ئاماری رێكخراوێكى تایبهتمهند

لهو بواره ،جهخت لهمه دهكاتهوه.
بەپێى ئامارى رێكخراوى رۆشــنبیرى و
داكۆكیكار لەمافــى كرێكارانى بیانى ل ه
كوردســتان ،لەســاڵى  2018دا نزیكەى
 200كەیسى دەستدرێژى و پێشێلكاریی
تۆماركراون ،ناوەڕۆكى كەیســەكانیش:
(كوشــتن ،دەســتدرێژى ،ئــازاردان،
گێچەڵكــردن و بێڕێزیكــردن) بــوە
بەرامبەریان ،جگە لە تۆماركردنى گیان
لەدەســتدانى  16كرێــكار و كوشــتنى
 5كرێــكاری دیكــه .ئامارهكانی ســاڵی

رابردوش هێشتا بهردهست نین.
هــەژار مهحمــود ،ســەرۆكى رێكخراوى
داكۆكیــكار لە مافــى كرێكارانى بیانى،
بــۆ (نەوژیــن) وتــى« :كرێكارانــى
بیانــى مافیان دیارى نەكــراوە ،بێڕێزى
زۆریان بەرامبــەر دەكرێت ،جگەلەوەش
بازرگانییــان پێدەكرێــت ،زۆر جاریــش
كەیسەكان لەبەرامبەر قەرەبوكردنەوەى
پارەدا تەواو دەكرێت و دادەخرێت».
وتیشــى :كەیســەكان بەكەمى دەبرێتە
دادگا ،چونكە چارەسەرى ناكەن ،تەنیا
كەسەكە هیالك دەكەن بەهاتوچۆكردن،
زۆرێك لەكەیسەكان لەدادگادا بەكراوەیى
ماونەتەوە.
جەختیشیكردەوە« :تاوەكو كرێكارێكى
بیانــى دەكوژرێــت 10 ،كرێــكارى كورد
لەبەرامبــەردا دەكوژرێــت ،واتــە تەنیا
لەوان ناكوژرێت».
بەپێــى ئەو ئامارەى دەســت (نەوژین)
كەوتوە ،لە هەرێمى كوردستان  25هەزار
كرێــكارى بیانى هەیــە 5 ،هەزاریان بە

كاردارهكهم ل ه
ماڵهكهیدا دەستدرێژى
كردە سەرم

نایاســایى هێنراون ،بەشى زۆرینەشیان
خەڵكى پاكســتان ،هیندستان ،نیپاڵ و
ئێرانن.
كێشەى كرێكارانى بیانى بهرهوزیادبون
چوه ،تائهوهى گەیشــتوهتە پەرلەمان،
بهوتــهى پارلهمانتارێكیــش« ،كاریــان
لەســەر رێكخســتنەوەى یاســاكان
كردوە».
گوڵســتان ســهعید ،جێگرى ســەرۆكى
لیژنــەى كۆمەاڵیەتــى و مافــى مرۆڤ و
مافــی ژن ل ه پارلهمانى كوردســتان ،بۆ
(نەوژین) وتى« :ئــاگادارى بارودۆخى
كرێكارانى بیانین ،لەڕێى رێكخراوەكانى
داكۆكیــكار لەكرێكارانــى بیانــى
ئاگاداركراوینەتەوە و بەدواداچونمان بۆ
كردوە».
وتیشــى :لەئێســتادا كار لەسەر هەموار
كردنــەوەى یاســاكە دەكەیــن ،ئــەو
یاســایەى بۆ كرێكاران دانــراوە زۆرێك
لــە مافەكانیان پێشــێلكراوە ،لەهەوڵى
چارەسەرى كێشەكەداین.

پیاوان شهڕ دهكهن و جنێو به ژن دهدهن
◘ نهوژین ،پهرژین كامهران
پیاوەکان لە دەرەوە یارییەکانیان
دەدۆڕێنن و جنێوەکان ئاراستەی
مێینەکانی ماڵەوە دەکەن.
لەسەرشەقامەکان توڕە دەبن لە
شۆفێرێک ك ه دەستی شکاندوهتهوه
بهسهریاندا ،كهچى ههرچی
سوكایهتییه ب ه (دایک ،خوشک و ژن)
ی یەکتری دهكهن!
جنێودان و شــهڕكردنى زارهكى لهنێوان
پیاوانــدا بــ ه بهكارهێنانــى ژن ،حاڵهت
یــان دیاردهیهكى كۆن و دێرینه ،ئهوهى
باســهك ه دهكات ه باسێكى سهیر ئهوهیه:
لهكاتێكدا پیاوان ژنان ب ه «شــهرهفی»
خۆیــان دهزانــن ،ههربۆیــ ه ئهمهش ب ه
خاڵــی وروژاندنــى بهرامبهرهكهیــان
دهستنیشــان دهكهن و لهكاتى شــهڕ و
ناكۆكیهكاندا پهناى بۆ دهبهن.
ئــهم دیاردهیه بــهڕای ژنێــك ،جۆرێکە
لــە هێرشــکردنە ســەر پیرۆزیەکانــی
یەکتــر ،بهتایبهتى ك ه پیــاوان ژنان بە
«شەرەفی» خۆیان ئەزانن.
کاژاو کەریم 28 ،ساڵ ،دەرچوی زانکۆ،
بــۆ (نەوژین) وتــی :پیــاوان ژن وەکو
شەرەفی خۆیان ســەیر دەکەن ،کەچی
قســەکردن بــە ژن بــە خاڵــی الوازی
بەرامبــەر دەزانــن ،تەنیــا خۆیــان لەو
هەســتە نەرێنییــە دەرونییــە تێدەگەن
کــە قســەکردن بەژنی یەکتــر چەند لە
کەسایەتییان کەم دەکاتەوە.
ئهم خاڵ ه بهالی كچێكى ترهوه ،هۆكاره
بــۆ ئهوهى پیــاوان پهنا بۆ جنێودان ب ه
ژنان ببهن.
ئەســما حەسەن 23 ،ساڵ ،یاریدەدەری
تاقیگــە ،دەڵێــت :لە کۆمەڵــگای ئێمە
شەرەف و رەوشت و کەرامەت و تەنانەت

پیاوبــون و پیاوەتی هەمو خێزانێک ،بە
مێینەی خێزانەکانیانەوە بەستراوە.
ئــهم حاڵهتــ ه بــهالی ههندێــك لــ ه
پیاوانیشــهوه مایهى ههڵوهست ه لهسهر
كردنــه .ئــهوان پێیانوایــ ه ســیفەتی
جنێوفرۆشی ل ه كهسایهتی پیاوهك ه کەم
دەکاتەوە و جۆرێكیش ه لە بێدەسەاڵتی.
رێبوار غەریب 39 ،ســاڵ ،مامۆستا ،بۆ
(نەوژیــن) وتی« :چ بێ ئەدەبیەکە کە
داخ و توڕەیــی خــۆت بــە ژن دا خاڵی
بکەیتەوە کــە ئەوان ئاگایان لەشــەڕی
پیاو و کوڕ و براکانیان نییە؟».

یــادگار نەســرین 28 ،ســاڵ ،کاســب،
رهخن ه لهو پیاوان ه دهگرێت ك ه وهكخۆی
وتــی« :بۆ جنێودان بــ ه ژن و دایک و
خوشکی خەڵکى ئازان».
پێیشیوای ه ئهوانهی ئهو رهفتاره دهنوێنن
«کەسانی دۆڕاون لە ژیان دا».
جنێــودان لەالیــەن پیاوانــەوە لەژیانی
رۆژانە و نێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە
ئامــرازی خۆ خاڵیکردنــەوە تێپەڕیوە و
بوە بە چەکی دەستیان بۆ روبەڕوبونەوە.
حســێن عهلــی شــەریف 49 ،ســاڵ،
وهرزشــكار ،باس لەوە دەکات جنێودان

لــە نــاو کورد دا بــوە بە وێردی ســەر
زمانی رۆژانەی پیاوان.
ئهو بهسهرسوڕمانیشهوه دهڵێت :پیاوان
تەنانــەت ئــەو کاتانەش کــە پێیانوایە
تــۆ هەڵەت کــردوە ،جنێو بــ ه (دایک،
خوشک و ژن)ـەکەت دهدهن ،بەاڵم زۆر
كــهم جنێــو بە (برا ،بــاوک و کوڕ)ت
دهدهن!
بــهاڵم وادیاره ئــهم دیاردهیــ ه رهگێكى
كۆمهاڵیهتیــی و پهروهردهیــی ههیــه،
ئهمهش ب ه رای توێژهرێكى كۆمهاڵیهتى.
لەتیــف حســێن ،پێیوایــ ه هــۆكارى

ســهرهكی ئهم دیاردهیــ ه ئهوهی ه کە تا
ئێســتاش بیرکردنەوە و عەقڵیەتی ئێمە
ژنان وەکو شــەرەفی پیاو وێنا دهكات،
بۆیە کەسێک جنێو بەمان بدات واهەست
دەکات پەالماری شــەرەف و کەرامەتی
بهرامبهرى داوه.
دەشــڵێت :پــەروەردەی خێــزان و
قوتابخانــە کاریگەری زۆر گەورەی هەیە
و دەتوانێــت ببێتــە هــۆی ئــەوەی کە
خەڵــک واز لەم ســیفەتە خراپە بێنن و
النیکەم کەم بکرێتەوە ،چونکە جنێودان
ناتوانێت هیچ چارەسەر بکات.

ژنانی پێشهنگ

ژنێک لەناو کۆشکدا

◘ ئااڵ حسێن
ئێمەی ژنان هەمو کات ویستومانە
توانا و بەهرەکانی خۆمان بسەلمێنین،
ئازایەتی و بوێری خۆمان لەهەر
بوارێکدا بێت بدۆزینەوە و پەرەی
پێ بدەین .ئێمەی ژنان لە ژیاندا بۆ
ئەوی بە ئامانجەکانی خۆمان بگەین،
پێویستە یەک شت فێر بین ،ئەویش
ئەوەیە :رای خۆمان هەبێت و دەنگی
خۆمان بە ئازادیی و بوێرییەوە
دەرببڕین ،برەو بە تواناکانی خۆمان
بدەین.
ئەو هۆکارانەی دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم
ســەرکەوتنەکانمان ،ماددی بێت یاخود
مەعنــەوی ،دەبێت بکۆشــین بۆ ئەوەی
بتوانیــن تێپەڕێنین و بە ئازایەتیەوە بە
رویاندا بوســتینەوە( .میشــێل ئۆباما)
نمونەیەکی زیندوە لەو بوارەدا.
میشــێل ئەو ئافرەتــە ئەفریقییەیە ،کە
شۆڕەســواری ئازایەتی و کۆڵنەدان بوە
لەناو الپەڕەی کتێب و ژیانکردندا ،ژنێک
لەناو ئــەو دۆخە ناهەموار و قورســەی
دونیای سەرمایەداریدا لوتکەی بەرخۆدان
و سەرکەوتنە .میشێل ئەمەریکییەکە لە
ســالی  1964لە دایکبوە ،لە خێزانێکی
چینی مامناوەندا ژیاوە ،پیشەی پارێزەر
بوە ،بەالم ئهو هەر لە مناڵیەوە خەونی
گەورە و ئامانجی زۆری هەبوە.
کاتێــک لە زانکــۆ دەبێت و بــۆ ئەوەی
پــارەی خوێندنەکەی دابین بکات ،دوای
دوامی زانکۆ ،مناڵی مامۆستاکانی خۆی
بــە خێوکردوە ،ئەمە ســەرباری ئەوەی
خــودی خۆیشــی مناڵــی زۆر خــۆش
ویستوە.
دوای ئــەوەی زانکــۆ تــەواو دەکات و
دەبێتە پارێزەر ،لە نوسینگەکەی خۆیدا
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من وەک ژنێکی
توڕەی رەشپیێست
دەناسرام

هیج شتێک
مەحاڵ نیە بۆ
سەرکەوتن

ئاشــنا دەبێت بە (باراک ئۆباما) ،پاش
ماوەیــەک لە پەیوەندی خۆشەویســتی،
دواتر لەگەڵى دا هاوسەرگیری دەکات.
میشــێل پشتیوانیێکی باشــی (ئۆباما)
دەبێت و لەپشــت ســەرکەوتنەکانییهوه
دەبێــت .لەکاتــی خۆکاندیدکردنیشــی
دا بــۆ ســهرۆكایهتى ویالیهتــ ه
یهكگرتوهكانــى ئهمریــكا ،چەندیــن
کەمپینــی بانگەشــەکردنى بــۆ ئهنجام
دهدات ،هاوکاری و ئامادەکاری زۆری بۆ
دەرچون و ســەرکەوتنی ئۆباما کردوە،
پاش سەرکەوتنیشــی ،دواجار (میشێل
و ئۆباما) پێکەوە دەچنە کۆشکی سپی،
لەو چرکە ساتەوە میشێل هەوڵی بەدی
هێنانی ئامانجەکانی دەدات.
لــە مێــژوی ئەمریکادا (میشــێل) تاکە
ژنــی ئەفریقی -ئەمریکــی بو کە دەبێت
بە خانمی یەکەمی ویالیە یەکگرتوەکانی
ئەمریکا .ئەو دەڵێت« :کاتێک من وەک
خانمــی یەکەم دەرکەوتــم ،پێمنایە ناو
ژیانــی گشــتی و وەک بەهێزتریــن ژنی
جیهان توشی کۆمەڵێک توانج و رەخنە
بومــەوە ،چونکــە لە چــاوی زۆرێک دا
مــن وەک ژنێکــی توڕەی رەشپیێســت
دەناســرام .دەمویســت ئەوانەی بیریان
لەشــکاندنی مــن دەکــردەوە ،بــەوەی
کــە من کەســێکی توڕە و رەشپێســتم،
ئەمــەش بوبــو بــە مایــەی گرنگیدانی
ئەوان ،کە توڕەیی و رەشپێستی تانە و
عەیبەیە بۆ سەروەری گەورەترین واڵتی
دونیــا .هەروەها ناو و ناتۆرەی ســەیر
و قێزەونیان دەدایە پاڵ هاوســەرەکەم،
بەاڵم هەمو ئەمانەم پشــتگوێ خســت،
تاکــو دواجار توانیمان لە ناو کۆشــکی
ســپیدا لــەدو خولــی هەڵبژاردنــدا
سەرکەوتو بین».
دهشڵێت :نابێ ئەوەش نادیدە بگرم کە
لە ســەروبەندی ســەرۆکایەتی ئۆبامادا،

توانیم بەشداری کۆمەڵێک کار و چاالکی
بکەم و تواناکانی خۆم بســەلمێنم .ئەو
هەشت ســاڵەی کە لە کۆشــکی سپیدا
بــوم ،بنچینــە و ئەزمونێکــی گەورەی
پێ بەخشــیم کە هــەر گیز پێشــبینیم
نەکردبــو ،ئــەوە منی گــۆڕی و وایکرد
زیاتــر میهرەبــان بم ،بەهێــزی کردم و
توانیم ببم بە پاریزەری کەســانی هەژار
و کەمدرامەت.
ئهو بهردهوام دهبێت لهسهر گێڕانهوهكانى
و پێیوایه لەبواری پەروەردەدا کۆمەڵیک
کاری بەســودى ئەنجــام داوه ،بــهوهى
هەوڵیداوه خۆراکی تەندروست ئامادەب
کرێت و خواردنى خێرا «فاســت فود»
لەنــاو قوتابخانــە و باخچــەی منااڵن و
دامەزراوەکانی حکومەتدا کەم بکرێتە.
یهكێكــی تــر لــهو بوارانــهى كــ ه بــ ه
شانازیهوه باسی دهكات ،گرنگیدانى بوه
بــ ه توێژی گهنجان ،دهڵێت :ســەرباری
چەندیــن کاری ریکخراوەیــی بۆ ئەوەی
گەنجان ســودی لی وەربگرن ،سەردانی
چەندین قوتابخانەی کچانم کردوە وتارم
تیــدا ئامادەکــردوە بۆ ئەوەی ســودی
لــی وەربگــرن و بیســەلمێنم کە منیش
وەکو ئیوە بوم ئێســتا خانمی یەکەمی
بەهێزتریــن واڵتی جیهانــم ،کەواتە هیج
شــتێک مەحاڵ نیە بۆ ئەوەی بگەیت و
ببیت بە کەسێکی سەرکەوتو.
لــەم سەرگوزشــتەی (میشــێل) دا
روندەبێتــەوە ،کــە پێویســتە ئێمــەی
ژنانیــش ســود لــە ئەزمــون و ژیانــی
ئافرەتانــی واڵتانــی دونیــا وەربگریــن
و بتوانیــن بەهێــز و چاوکــراوە بین لە
هــەرچ بوارێکدا بێت :سیاســیی یاخود
رۆشــنبیری و ئابوری ،بۆئەوەی بتوانین
بەهرە و تواناکانی خۆمان پەرەپێبدەین،
بەمــەش دەبین بــە کەســێکی بوێر و
سەرکەوتو له ژیانمان دا.
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ژن ه ئاوارهیهك دهبێت ه
گهنجترین وهزیری داد
◘ نهوژین
گهنجترین وهزیرى داده لهو واڵتهدا،
یهكهم كهسى موسوڵمانیش ه پۆستى
وهزارهتى داد وهربگرێت ،ههروهك
دهشبێته یهكهم وهزیری دادى نهمسا
كه له واڵتهكهدا لهدایك نهبوه.
هاوپهیمانى نێــوان پارتى پارێزگاران و
پارتى سهوز ل ه واڵتى نهمسا ،كابینهیهكى
نوێی حكومهتى لهو واڵت ه هێنای ه ئاراوه،
ك ه لهرێگهیهوه ههندێك پێشهات رویاندا
كــ ه یهكهمجاره ل ه مێــژوى ئهو واڵت ه دا
رودهدهن ،بهتایبهتــى ئهوهى پهیوهندی
به وهزارهتى دادهوه ههبێت.
یهكهم ژن ه وهزیری ب ه رهگهز موسڵمان،
گهنجترین وهزیری داد ل ه مبێژوى نهمسا،
یهكهمیــن وهزیر كــ ه ل ه بنهڕهت دا لهو
واڵت ه لهدایك نهبوه( .ئهلما زادیچ) ،ئهو
ژنهی ه ك ه ههمو ئهم پێشــهات ه نوێیانهى
ل ه دهورى خۆیدا كۆكردوهتهوه ،ئهویش
دواى ئــهوهى لهالیــهن پارتی ســهوزى
نهمســاییهوه بۆ پۆســتى وهزارهتى داد
دهستنیشــان كرا و ســوێندى یاســایی
خوارد و دهستبهكار بو.
ئهلمــاى تهمــهن  36ســاڵ ،لــ ه واڵتى
(بۆســنه) لهدایكبوه ،ل ه كاتى شــهڕى
ناوخۆیی یۆگســافیادا لــ ه نهوهدهكانى
ســهدهى رابردو ،لهگــهڵ خێزانهكهى دا
ههڵهاتوه و رویان له نهمسا كردوه.
ئــهو لــ ه ســاڵی  2017دا چوهت ه ریزی
پارتــى ســهوزهوه ،پێشــتریش زۆرتــر
لــ ه بــوارى یاســایی دا كارى كــردوه،
بهشــێوهیهك كــ ه لــ ه نوســینگهیهكى
پارێزهریــی نێودهوڵهتــى كاری كردوه،
ئهمــ ه ســهرباری ئــهوهى ماوهیــهك ل ه
نهتهوهیهكگرتــوهكان راوێــژكار بــوه و
لــ ه دادگای نێودهوڵهتــى تایبــهت بــ ه
تاوانبارانى جهنگ ل ه یۆگسالفیای پێشو
دا كاری كردوه ،لهمیانهى كاركردنیشی
دا وهكــو پارێزهر ،لــه زۆر واڵتى وهكو:
(ویالیهتــ ه یهكگرتــوهكان ،ئیتاڵیــا و
هۆڵهندا) كاری كردوه.
«ئهم ه یهكهمجاره كهسێك ل ه حكومهتى
نهمســا دا دهبێت ه وهزیر ك ه لهو واڵتهدا
لهدایك نهبوه» .بهم دهربڕین ه (ئهلما)
له ســاتى دهســتبهكاربونى ل ه پۆستى
وهزیری داد دا قســهى كرد ،وادیاره ب ه
ئهنقهســتیش ئاماژهى بــ ه باكگراوهندی
كۆچبهریــی خۆی دابێت ،بهمهبهســتى
خســتنهڕوى ئهو گۆڕانكاریی و كرانهوه
ئیجابیهى ك ه لهو روهوه هاتوهت ه ئاراوه.

دهمهوێت
وهزارهتهك ه نوێ
بكهمهوه

بــهاڵم ئهم دهســتهواژه و ئــهم پێدانى
پۆســت ه لهناو بهشێك ل ه هاواڵتیانى ئهو
واڵتهدا ب ه ئاسایی تێنهپهڕیی ،بهتایبهت
لهالیــهن راســتڕهوهكانهوه روبــهڕوى
شــهپۆلێك هێرشی زارهكى و ههڕهشهى
جۆراوهجۆر كرایهوه.
زۆرینهى ئهو كۆمێنت و قسانهى لهسهر
دهستبهكاربونى (ئهلما) وهكو یهكهمین
ژن ه وهزیری دادى موسوڵمان ل ه نهمسا،
لهالیــهن الیهنگرانى پارتى «بزوتنهوهى
ناســنامه»ى راستڕهوی توندئاژۆوه بو،
بــهاڵم لهبهرامبــهردا (ئهلمــا) خۆگرتو
و بههێــز دهركــهوت و لێنهگــهڕا ئــهم
ههڵمهت ه ســاردی بكاتهوه ،بهتایبهتیش
ك ه هاواڵتیان خۆبهخشان ه ههڵمهتێكیان
بــۆ پشــتگیریی لێكردنــى راگهیاند ،ك ه
خــودی ســهرۆكى حكومهتیــش تیایدا
بهشدار بو.
ئهلمــا ،لهبــارهى ئــهم ههڵمهتــهوه
دهڵێــت« :ئــهم ههڵمهتــ ه هاودهنگیــ ه
بهرفراوانهتــان ،هێــز و پشــتیوانى
پێبهخشیم».
نــهك هــهر ههڵمهتــى زارهكــى ،بهڵكو
(ئهلمــا) روبهڕوى ههڕهشــهی مهرگیش
بوهتهوه.
لــ ه دیدارێكــى رۆژنامهوانیــدا ،بــاس
لــهوهدهكات كــ ه ههڕهشــهی كوشــتنى
لێكــراوه ،بــهاڵم وهكخــۆی هێمــاى بۆ
كــردوه ،ب ه بههێــزی لــ ه بهرامبهر ئهو
ههڕهشانهدا دهمێنێتهوه.
لهبــارهى كارنامهكهیهوى بــۆ وهزارهتى
داد( ،ئهلمــا زادیچ) ئاماژه بهوه دهكات
ك ه دهیهوێت وهزارهتهك ه نوێ بكاتهوه.
دهڵێــت« :دهمهوێــت وهزارهتهك ه نوێ
بكهمهوه و نزیكتری بكهمهوه ل ه خهڵك،
چونكــه دادپهروهریــی بــۆ خهڵكییــ ه
و یهكێكــ ه لــ ه بنهمــا ســهرهكیهكانى
دیموكراسی».
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خواست لەسەر مەنجەڵی ههڵم زۆربوە
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تەندروستی

ه و ههم زیان
ه ههم سودیان ههی 
پزیشكێكى پێست :ئهم مهنجهاڵن 

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
زۆرێک لە ژنان بۆ باشتر و خێراتر
ئامادەکردنی چێشتهكانیان ،پەنا
دەبەنە بەر بەکارهێنانی مەنجەڵی
ههڵمى «بوخار» ،فرۆشیارێكیش
باس ل ه زیادبونى خواست لهسهر ئهو
مهنجهاڵنه دهكات ،پزیشكێكیش باس
لهوهدهكات ئهو مهنجهاڵن ه ههم سودی
ههی ه و ههم زیان.
مهنجهڵی ههڵمى ،ك ه زۆرتر ب ه «بوخار»
واتــا ناوه عهرهبیهكهى لهناو خهڵكى دا
ناســراوه ،یهكێك ه لهو كهرهســتانهى ل ه
زۆرێــك ل ه چێشــتخانهى مااڵنــدا بونى
ههیه.
بهكارهێنانــى ئــهم مهنجهڵــ ه لهالیــهن
ژنانهوه هێشتا جێگهى دودڵیه ،بههۆی
ئــهو زیانهى ك ه وهك دهوترێت لهســهر
جهست ه و سهالمهتییان دروستى دهكات،
بــهاڵم ئهم مهترســیان ه وایــان نهكردوه
فرۆشــى ئهو مهنجهڵ ه كهم بێت ،بهڵكو
بهپێچهوانهوه زیادی كردوه.
ســەروەر ســەباح 25 ،ســاڵ ،مــاوهى
 7ســاڵ ه لــ ه بــازاڕى كهالر فرۆشــگاى
كهرهســتهى ناوماڵــهى ههیــه ،بــۆ
(نەوژین) وتــی :کڕینی مهنجهڵی ههڵم
بە پێی وهرز کەوتوە ،ل ه زستانان زۆرتر
دهفرۆشرێت.
زۆرتر بۆ خواردنهكانى وهك( :سەروپێ ،لــهو ژنانهى بهم مهنجهڵ ه توشــی زیان بهكارهێنانى مهنجهڵهك ه دا واپێویســت
وتیشــی :دهتوانــم بڵێــم  %90فرۆشــی گۆشتی سور ،فاســۆڵیا ،نۆک و گەنمە بــوه .بــۆ (نهوژین) وتى« :فاســۆڵیام دهكات بهردهوام كابانهك ه وریا بێت.
لهچاو جاران زیاتر بوه.
لەمەنجەڵی ههڵم دا بەجێهێشت ،کاتێك بەدری محەمەد  27،ساڵ ،وتی« :پێش
شامی) مهنجهڵی ههڵم بهكاردێنێت.
ژنــان باس لــهوه دهكهن كــ ه زۆرتر بۆ بــەکار هێنانی مهنجهڵــی ههڵم ،لەگەڵ هاتمــە ژورەوە دەرگای مهتبهخهكــهم ئەوەی هەوای ناو مهنجهڵهك ه دەربچێت،
ههندێك جۆری تایبهتى خۆراك ،پشــت کارئاســانیهكهى دا ،هەندێکجار روداوی کــردەوە مهنجهڵهكــ ه تەقیــەوە ،لــ ه ســەرقاپهكهیم کــردەوە ،بەوهۆیــەوە
بهم مهنجهڵه دهبهستن.
پێمــدا تەقیــەوە و بوەهۆی ســوتاندنی
نهخۆشخان ه به هۆش خۆم هاتم».
نەخوازراویشی لێدهكهوێتهوه.
روقیە عادل 53 ،ساڵ ،باس لهوهدهكات شــەهال حەمەئەمین 31 ،ساڵ ،یهكێك ه ژنانــى دیكــهش بــاس لهوهدهكــهن ل ه دەستەکانم».

رهنگ ه ههر ئهم مهترسیان ه بێت ك ه وای
لــ ه بهشــێك ل ه ژنان كردوه پشــت بهم
مهنجهڵ ه نهبهستن.
ئاڤان قازی 42 ،ســاڵ،دهڵێت تائێستا
مەنجەڵی ههڵمى بەکار نەهێناوە.
«بەهۆی ئەوەی لێی دەترسم و ههروهها
پێموایــ ه تامــی خواردنهكهش دهگۆڕێت
بــۆ تامێكى ناخۆش ،بۆی ه قهت ب ه كارم
نههێناوه»( .ئاڤان) واى وت.
ئــهوهى ژنان باســیان لێوهكــرد ،زۆرتر
مهترسیهكانى سهر سهالمهتییانه ،بهاڵم
ئایا لهروى تهندروســتییهوه چ مهترسی
و زیانێكى ههیه؟
د .چێنەر یاســین ،پزیشــکی پسپۆڕی
نەخۆشــیەکانی پێســت و جوانكاریــی،
لهمبارهیهوه بۆ (نەوژین) وتی :ناتوانین
دیاری بكهین ئایا مهنجهڵی ههڵم باشــە
یان خراپ ،چونکە هەم ســودی هەیە و
هەم زیان.
لهباســی ســودهكهى دا ،ئامــاژهى دا
ئەگــەر ئــەو هەڵمــەی نــاو مەنجەڵهك ه
شــێ دروســت بکات و بــاوی بکاتەوە
ئەوە ســودی زۆرە بۆ پێســت ،لهبارهى
زیانهكهیشیهوه ئاماژهى دا ك ه مهترسی
تهقینهوه و سوتانى پێستى لێدهكرێت.
د .چێنــەر یاســین ،وتیشــی :چەندین
حاڵەتــی ســوتاوی هاتوهتــە المان کە
بەهۆی تەقینــەوەی مهنجهڵی ههڵمهوه
یــان بەهــۆی هەڵمــى مهنجهڵهكــهوه
كهســهك ه بهشێكى جهســتهى سوتاوه،
ســوتانەکەش لــە نێــوان ئاگــر و ئاوی
گەرمــدا دەبێــت و لهكاتــى رودانــى
دا جهســت ه لهنێــوان پلهكانــى  2بۆ 3
دهســوتێنێت ،ئەگــەر بەرکەوتنەکــە
کەمیش بێت ههر سوتان دروستدەکات.

بۆتۆکس و زیانەکانی
ژەهری ناو
بۆتۆکس دەچێت بۆ
ئەندامەکانی تری
جەستە

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
بۆتۆکس یەکێکە لەو جوانکاریانەی لە
رۆژگاری ئەمڕۆدا زۆر بەکاردەهێنرێت
لە الیەن خانمانەوە ،زۆرترین خواستی
جوانکارییە لە جیهاندا و سااڵنە زیاتر
لە شەش ملیۆن کەس ئەم کردارە
ئەنجام دەدەن.

ئــهوهى كــ ه لــهم كردهوهیهدا ههســت
ناكرێت بیری لێدهكرێتهوه ،زیانهكانێتى،
بهشــێوهیهك بهبــێ گوێدانــ ه زیــان و
كاریگهرییهكانــى ،لهالیــهن ژنانــهوه
ئهنجام دهدرێت.
پێویســتە ئــەو کەســەی بڕیــاری
بەکارهێنانــی بۆتۆکــس دەدات دوجــار
بیربکاتەوە ،چونکە بۆتۆکس مادەیەکی
ژەهراوییە و رەنگە ببێتە هۆی مردن.
ئهمــ ه جگ ه لــهوهى پێویســتە لەالیەن

کەســانی پســپۆڕەوە بەکاربهێنرێــن،
کە شــارەزایی تەواویان هەبێت لەســەر
شــوێنی ماســولکەکانی دەموچــاو و
هێــز و چۆنیەتــی کارکردنیان ،بەمەش
دەتوانرێتر رێگری لە زۆربەی زیانەکانی
بکرێت.
بهپێی توێژینهوه زانســتیهكان و قسهى
پزیشــك و شــارهزایان ،دیارتریــن ئهو
زیانانهى ك ه ل ه بۆتۆكس دا دهكهوێتهوه،
ئهمانهن:

 .1ههســتیاریی «حساسیە» بە مادەی
بۆتۆکس.
 .2ژانەسەر.
 .3ئەگــەر بەشــێوەیەکی زۆر بــەکار
بهێنرێــت ئــەوا بەشــێکی زۆر لــە
ماسولکەکان توشــی ئیفلیجی «شلل»
دەبێت.
 .٤تەنگەنەفەســی و کاریگەری ســلبی
بۆسەر کرداری هەناسەدان.
 .٥هۆکارێکە بۆ دروستبونی ورەم.
.٦هۆکارێکــە بــۆ زیاتــر توشــبون بــ ه
هەاڵمەت و ئەنفلۆنزا.
توێژینەوەیەکی نوێ هۆشــداری دەدات
لــەوەی کە ئــەو مــادە ژەهراویانەی لە
بۆتۆکســدا هەیــە ،بــە جەســتەدا باڵو
دەبنــەوە و دەبنــە هۆی دروســتکردنی
گرفتی تەندروستی.
لــە ســاڵی  2002دەزگای خــۆراک و
دەرمانــی ئەمریکی ( )FDAرەزامەندی
خــۆی دەربــڕی لــە بــەکار هێنانــی
بۆتۆکــس ،چونکــە بــڕوای وابــو ئــەو
ماددەی لە بۆتۆکســدا هەیە لە شــوێنی
لێدانەکــەی دەوەســتێت و ناجوڵێت بۆ
شوێنی دیکەی جەستە ،بەاڵم لە ساڵی
 2009دا هەمــان دەزگا هۆشــداریدا لــە

ژنانى دوگیان و
شیردەر  نابێت
بۆتۆکس بكهن

بەکارهێنانــی ئــەو ماددەیــە دوای ئەو
توێژینــەوە مەیدانییــەی ئەنجامیانــداو
بۆیــان دەرکــەوت ژەهــری (بۆتۆلیۆم)
کــە لــە بۆتۆکســدا هەیــە ،دەجوڵێــت
و دەگوازرێتــەوە لــە شــوێنێکەوە بــۆ
شوێنێکی دیکەی جەستە.
لــە ئەمڕۆشــدا توێژینەوەیەکــی نوێــی
زانکــۆی «ویسکونســۆن مادیســۆن»
دوای چەنــد لێکۆڵینەوەیــەک ،ئــەو
بۆچونــەی دەزگای خــۆراک و دەرمانی
ئەمریکی پشتڕاســت دەکاتەوەو ئاماژە
بــەوە دەکات کــە ئــەو ژەهرە لــە نێو
بۆتۆکسدا هەیە دەجوڵێت و دەچێت بۆ
ئەندامەکانی دیکەی جەســتە و دەبێتە
هۆی دروســتکردنی گرفتی تەندروستی،
بۆیــە باشــترە مرۆڤــەکان خۆیــان لــە
بەکارهێنانــی بۆتۆکــس بەدوربگــرن و
بەکاری نەهێنن.
هــهر بهپێی وتــهى شــارهزایان ،ژنانى
دوگیــان و شــیردەر و ئــەو کەســانەی
حاڵەتێکــی تایبەتیان هەیــە ،نابێت بە
هیچ شــێوەیەک بۆتۆکس بەکار بهێنن،
بههۆی ئهو زیانهى بۆ سهر تهندروستى
خۆیــان و كۆرپهلــ ه و كۆرپهكانیانــهوه
دهیبێت.
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کۆمەڵێک کورتە زانیاری سهرنجڕاكێش لهبارهى شیرپەنجەوه

ه زیاتره!
ه شیرپهنج 
ژنانى بااڵ بهرز ئهگهرى توشبونیان ب 
ئەو ژنانەی
کێشیان کەمە ،کەمتر
توشی شیرپەنجەی
مهمك دەبن

قژ سورەکان
ئەگەری توشبونیان
بە شیرپەنجەی
پێست زیاترە
◘ نهوژین
 .1ژینگە و جگەرە و خۆراکی
ناتەندروست و کەمخەوی و کەمجوڵەیی
و قەڵەوی و تیشکە زیانبەخشەکان،
ئەگەری توشبون بە شیرپەنجە زیاد
دەکەن.
 .2لــە نێــوان  5%بــۆ 10%ی ھۆکاری
شــیرپەنجە بۆماوەییــە و جینێــک لــە
باوانەوە ئەگوێزرێتەوە بۆ توشبون.
 .3ئەوانــەی کــە لە شــەوێکدا کەمتر لە
 6کاتژمێر دەخەون ،ئەگەری توشبونیان
بە شــیرپەنجەی قۆڵۆن زیاترە وەک لەو
کەسانەی زیاتر دەخەون.
 .4نەخۆشــی شــیرپەنجە بــە ھیــچ

ئەبــن ئەگــەری چارەســەریان بەرزتــرە
بــە بــەراورد بەوانەی کێشــیان زۆرە و
کەمجوڵەن.

شــێوەیەک لە کەســێکەوە ناگوێزرێتەوە
بۆ کەســێکی تر ،چونکە نەخۆشــییەکی
میکرۆبــی نییە ،بەڵکــو تەنها تێکچون و
لــە کۆنترۆڵ دەرچونی خانەکانی لەشــە
 .8بــە ھەمو جۆرەکانیــەوە ،لە جیهاندا
لەکاتی دابەش بوندا.
لــە ھەر رۆژێکدا نزیکەی  20ھەزار کەس
 .5لــە جیهاندا بــە نزیکەیی لە ھەر  75دەمرن بەھۆی شیرپەنجەوە.
چرکەیــەک ژنێك گیان لەدەســت دەدات
 .9زیاتر لە  100جۆر لە شیرپەنجە بونی
بەھۆی شیرپەنجەی مهمكهوه.
ھەیە لە ھەمو لەشی مرۆڤدا.
 .6لــە 77%ی حاڵەتەکانی شــیرپەنجە
ئەو کەســانەن کە تەمەنیان سەروی  .10 55توێژینــەوە نوێیــهکان ئەوەیــان
دەرخســتوە کــە بەکارھێنانــی مەڵتــی
ساڵن.
ڤیتامیــن (حەپــی ڤیتامینــی فرەجۆر)
 .7توێژینــەوەکان ئەوەیان دەرخســتوە ئەگــەری توشــبون بــە شــیرپەنجە
کــە ئەو ژنانــەی کێشــیان کەمە و زۆر زیاددەکات.
جوڵــەن ،کەمتــر توشــی شــیرپەنجەی
مهمك دەبن ،تەنانەت ئەوانەشیان توش  .11ئــەو ژنانانــەی بااڵیــان بەرزتــرە،

ئەگەری توشبونیان بە شیرپەنجە زیاترە
بە بەراورد بەوانەی بااڵیان کورترە.
 .12فڕۆکەوانــەکان یــان ئەو کەســانەی
بە بەردەوامی گەشــت ئەکــەن ،ئەگەری
توشــبونیان بــە شــیرپەنجەی پێســت
دو بەرامبــەرە بــەراورد بــە کەســانی
ئاســایی ،چونکە زیاتر تیشــکی سەروی
وەنەوشــەییان بەردەکەوێــت لە بەرزایی
ئاسمانەوە.
 .13توێژینــەوەکان دەریانخســتوە،
شــەرابی ســور خانە شــیرپەنجەییەکان
لەناو دەبات.
 .14قژ سورەکان ئەگەری توشبونیان بە
شیرپەنجەی پێست زیاترە بە بەراورد بە
کەسانی تر.

ه نوسهرهى گۆگڵ لۆگۆى بۆ تهرخان كردبو
ئهو ژن 

 .15لــە  4%ی ھۆکاری شــیرپەنجە،
بەھۆی زۆر خواردنەوەی کحولە.
 .16تەنها بە دور کەوتنەوە لە خواردنی
ناتەدروســت وکێــش دابەزانــدن و رۆژی
 ٢٠خولــەک وەرزش ،ئەگەری توشــبون
بە شیرپەنجەت لەسەر کەم دەبێتەوە بە
رێژەی .42%
 .17کۆمەڵێــک توێژینــەوە ئەوەیــان
پشتڕاســتکردوەتەوە ئەگەر ئاوی ئاڵتون
لە رێگەی دەرزییەوە لە کەسێک بدرێت،
رێگری دەکات لە توشبون بە شیرپەنجە.
ئامادهكردنى :چاالک محێدین

دەربارەی
نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگان ه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکەم ژمارەی لە كانونى يهكهمی 2016
دا دەرچوە.

◘ نهوژین

رو.

ل ه ساڵرۆژى لهدایكبونى دا ،وێبسایتی
گهڕانى جیهانى «گۆگڵ» لۆگۆی
سایتهكهى بۆ ژنه نوسهری جهزائیری
(ئاسیا جهبار) تهرخان كردوه ،لهم
بابهتهدا کورتهیهک ل ه ژیانی دهخهین ه

ئاســیا جهبار ،ژن ه ئهكادیمی ،نوســهر،
رۆماننــوس و دهرهێنــهرى ســینهمایی
خهڵكى جهزائیره .زۆرینهى بهرههمهكانى
تاوتوێی كێشهو پرسهكانى پهیوهندیدار
ب ه ژنانهوه دهكات.

ئــهو بهیهكێك لــ ه بهناوبانگترین ژنانى
رۆماننــوس لــ ه جهزائیــرو و باكــورى
ئهفریقیــا ههژمــار دهكرێت ،ل ه ســاڵی
 2005وهكــو ئهندامی ئهكادیمیای زمانى
فهرهنســی ههڵبژێــردرا كــ ه بااڵتریــن
دهزگاى فهرهنســیی ه كــ ه گرنگــی بــ ه
كهلتــوری زمانــى فهرهنســی دهدات،

بهمهش دهبێت ه یهكهم كهس ل ه جهزائیر
و باكــورى ئهفریقیــا ،ئــهو پۆســتهى
پێدهدرێت.
ئاســیا لــ ه 30ى تهمــوزى  1936لــ ه
جهزائیــر لهدایكبوه و ل ه 6ى شــوباتى
 2015له فهرهنسا كۆچی دوایی كردوه.
سهرچاوه :ویکیپیدیا

رادیــۆی دەنــگ ،پرۆژەیەکــی میدیایــی
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە بــە پەخشــی رادیۆیەکــی
لۆکاڵــی دەســتی پێکــردوەو پاشــان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنامــەی (نەوژیــن) یەکێکــە لــە
چاالکیەکانــی پــرۆژهى رادیــۆى دهنــگ
بــه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادیــۆی دهنگــهوه بــۆ ئهنجامــدراوهو
زۆرینهیان پێشــتر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07740878153
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

سانیا كهریمی:

ه پەیوەندی بەژیانی خەڵکەوە هەیە
ه دهكهم ك 
كار لهو بابهتان 
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
له وهرزی چوارهمى پێشبڕكێی
رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤ ك ه
رادیۆی دهنگ سااڵنه به پاڵپشتی
سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی
( )NEDئهمریكی ئهنجامی دهدات،
كچ ه رۆژنامهنوس (سانیا كهریمی)،
توانى خهاڵتى دوهمی پێشبڕكێك ه
بهدهستبێنێت.
لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ،ئــهو
كچــ ه رۆژنامهنوســ ه باس لــ ه ئهزمونی
كاركردنى خــۆی و ئهو هیوا و خهونان ه
دهكات كــ ه ههیبوه ،هــهروهك باس ل ه
وێســتگهكانى كاركردنى ل ه راگهیاندن و
ئالهنگاریهكانى بهردهمیشی دهكات.
ســانیا حەسەن عهبدوڵال کەریم ،ناسراو
بــە (ســانیا کەریمی) ،لــە ١٩٩٩/١/٣
لە خێزانێکی رۆژهەاڵتی کوردســتان لە
دایکبوە ،ئێستا لە سلێمانی نیشتەجێن،
وەک هەر خوێندکارێک دوای تەواوکردنی
قۆناغی ئامادەیی ،ئارەزوی لە بەشێکی
دیاریکــراو هەبــوە ،بــەاڵم ناتوانێــت
پێیبــگات ،وەکخۆی دەڵێت :بەوهۆیەوە
بــەدوای خەونــی دوەمــی رۆشــتوە کە
کارکردن بوە لە بواری راگەیاندن دا.
ســانیا کەریمــی ،بــۆ بهدیهێنانــى
خهونهكــهى لــ ه بــوارى راگهیانــدن،
دەچێتە بهشى راگهیاندن ل ه پەیمانگاى
تهكنیكی سلێمانى و ئهو بهش ه بە پلەی لەبــارەی ئــەو ئالهنــگاری و رێگریانەی
یەکــەم تهواو دهكات ،بۆ بەرزکردنەوەی بــۆی هاتۆتەپێش لەمــاوەی کارکردنی
بڕوانامەکــەی رو ل ه كۆلێــژی راگهیاندن دا ،دەڵێــت :ئاســتەنگی هــەر دێتــە
دهكات و ئێستا بەردەوامە لە خوێندن .رێگەی هەمو کارێک ،بەاڵم گرنگە چۆن
لەبارەی یەکەم دەرکەوتنی لە راگەیاندن
دا ،وتی :یەکــەم ئەزمونی کارکردنم لە
بواری راگەیاندن لە رادیۆوه دەستیپێکرد
کــە ســێ مانگ تێیــدا بــەردەوام بوم،
هەروەهــا یەکەمیــن دەرکەوتنــم لــە
کەناڵی راگەیاندن و تیڤی و لە کەناڵی
( )KNNبــو بە هــاوکاری هاوکارانم
لەو کەناڵە و بەڕێوبەرهكهم ،توانیم
بەردەوام بم و پێبگەم.
«كهناڵــی ( )KNNیەکەمیــن
ئەزمــون و یەکەمیــن وێســتگەی
ســەرکەوتنی مــن بوە لــە بواری
میدیا»( .سانیا) وای وت.
ئــهو لــە راپۆرتەکانیــدا زیاتر
گرنگی بــە بابەتەکانی:
کۆ مە اڵ یە تــی ،
مافەکانــی مرۆڤ و
مافی منااڵن داوە،
لــهو رهوهشــهوه
بە د و ا د ا چو نــی
بنکۆ ڵــکا ر ی
كردوه.
« یە کە میــن
راپۆرتی مەیدانیم
لــە ٢٠١٩/٥/١٦
تایبــەت بــو بــە
زیادبونــی رێژەی
منااڵنى ئیشكهر،
ئــەوە
دوای
رۆژانە بــەردەوام
دەمویســت بگــەم
بــەو بابەتانــەی
پە یو ە نــد ی
راستەوخۆی بەژیانی
خەڵکــەوە هەیــە و
جێگەی قسەو باسن».
ئامــاژه بــهوهش دهكات ك ه
خۆشەویســتیەکی تایبەتی
بــۆ راپۆرتەکانــى هەبــوە
«هەمیشــە راپۆرتەکانــم
جیــاواز بــو ،لەبــەر
ئــەوەی زۆر زۆرم
خۆشدەویســتن ،زۆر
خۆم بۆ مانــدو دەکردن،
چەندینجار دامدەڕێژایهوە،
بەڕێوبەرەکەشم زۆر هاوکارم
بــو ،هــەم هاوڕێــم بــو ،هەم
هاوکار و مامۆستا».

تێیبپەڕێنین.
«زۆر جار کاری پەیامنێری بە ئاســانی
ســەیر دەکرێت ،بــەاڵم تاوەکو نەچینە
ئاستەنگم
ناو کارەکەوە ،هەست بە ماندوێتیهكهى
هاتوهتە پێش
ناکەیــن ،بەڵێ ئاســتەنگم بــۆ هاتوهتە
پێش ،بەاڵم خۆشەویستی بۆ پیشەکەم
بەاڵم خۆشەویستی
و ئەو متمانەیهی کە پێمدرابو ،وای کرد
پیشەکەم وای کرد
زاڵبم بەسەریاندا».
شــداریی
ه
ب
(ســانیا)
ئهو راپۆرتهى كه
زاڵبم بەسەریاندا
پێشــبڕكێی رۆژنامهوانــى مافهكانــى
مرۆڤــى پێكردبو ،تایبهت بو ب ه كۆژانى
ئهو كهســانهى سزاى ل ه ســێدارهدانیان
بــۆ دهركراوه لــ ه ههرێمى كوردســتان،
بــهاڵم بههــۆی ئــهوهى ســزاك ه كارى «بــۆ راپۆرتێــک ســەردانی یەکێک لە
پێناكرێــت ،دۆســیهى ئهوانیــش بــ ه زیندانەکانــی هەرێمــم کــرد ،کەســێک
لــەوێ هاوکارم بو ،بیرۆکەی ئەو کارەی
مۆلهقی دهمێنێتهوه.
دەربــارەی بیرۆکــەی ئامادەکردنــی لەگەڵ باســکردم ،هەفتەیەکم ویست بۆ
راپۆرتێک لهوبارهیهوه( ،ســانیا) وتی :تەواوکردنی راپۆرتەکە».
ســەبارەت بــە بەشداریکردنەکەشــی لە
پێشــبڕکێی رۆژنامەوانــی مافەکانــی
مــرۆڤ و بەدەســتهێنای پلــەی دوەم،
وتــی« :دڵنیا بوم لە گرنگی و تایبەتی
راپۆرتەکە ،ســوپاس بۆ خوا کە توانیم
پلــەی دوهم بەدەســت بێنــم ،ئهم ه بۆ
هەمیشە جێگەی شانازیە بۆ من».
ههمیشــ ه كاركردن ل ه بوارى راگهیاندن
دا ،بۆ ژنــان ئالهنگاریی زیاتره وهك ل ه
پیــاوان ،بــهاڵم لهالی (ســانیا) بههۆی
پاڵپشــتی خێزانهكهیــهوه ،رهوشــهك ه
جیاواز بوه «ئــەوەی دەیکەم و ئەوەی
دەمەوێــت پێــی بگــەم لــە خزمەتــی
خێزانەکەم دایە کە بەردەوام پشتیوانی
یەکەمی منن».
ئهم پشــتیوانی ه خێزانهكهیشی جهختى
لێدهكهنهوه.
خورشــیدە عهلی نادری ،دایکی سانیا،
بــۆ (نەوژیــن) بــەم شــێوەیە باســی
كاركردنــى کچەکــەی لــ ه راگەیاندن دا
كــرد(« :ســانیا) کچــە بچوکمــە ،کە
ویســتی بچێتە راگەیانــد بخوێنێت هیچ
رێگریهکمــان لێنەکرد ،دواتریش کە بوە
پەیامنێــر یەکــەم راپۆرتی بــۆ کردینە
ســوپرایز ،هاتــەوە بۆ ماڵــەوە و وتی:
دایکــە ..باوکە ئەم شــەو فاڵن کاتژمێر
ســەیری تهلهفزیۆن بکــەن من دەبینن،
ئەمــە بــۆ ئێمــە زۆر دڵخۆشــکەر بــو،
تەنانــەت بردنــەوەی خەاڵتەکەشــی بۆ
کردین بە سوپرایز».
حەســەن عبدوڵــا کەریــم ،باوکــی
(ســانیا) ،هاوشــێوهى هاوســهرهكهى،
دڵخۆشــ ه بهم سهركهوتنهى كچهكهى و
وهكخۆی دهڵێت« :هەمیشە شانازیم ب ه

خێزانەکەم
بەردەوام پشتیوانی
یەکەمی منن

مناڵەکانمەوە کردوە».
ئــهو باس لهههســتى خــۆی دهكات ك ه
بــۆ یهكهمجار (ســانیا)ى بینیوه ك ه ل ه
تهلهفزیــۆن دهركهوتــوه «ئــەو کاتەی
بۆ یەکەمجار لەســەر شاشــە (ســانیا)
دەرکــەوت ،هەســتێکی زۆر خــۆش و
تایبەتم هەبو کە رەنگە تەعبیرلێکردنی
ئاسان نەبێت».
نــهك هــهر خێزانهكــهى ،بهڵكــو
هاوڕێكانیشــی لــ ه كاردا ،گهواهــی بــۆ
(ســانیا) دهدهن و باس لــ ه بهتوانایی
ئهو دهكهن له كاركردن دا.
هەڵــۆ ئەبوبەکــر ،بەڕێوبــەری بەشــی
پەیامنێران لە کەناڵــی( ،)KNNوتی:
«ســانیا هەر کــە هاتە المــان ،هیوای
ئەوەی تیابو کە بگاتە ئاســتێکی بەرز،
چونکە توانا و تاقەتی باشی بۆ کارەکەی
هەبو ،لە پێش هەموشتێکیشەوە حەزی
تەواوی بۆ کارەکەی هەبو».
وتیشــی« :لە دونیــای کاری میدیای و
راگەیانــدن دا دو جــۆر ئافــرەت هەیە،
یەکێكیــان ئەوەیــە کــە دەیەوێت تەنها
دەربکەوێت و ئیشێکی روکەش دەکات و
کارێک بۆ خۆی دەدۆزێتەوە ،بەاڵم دوەم
جــۆری ئەوانەن هاوشــێوەی (ســانیا)
کاری بنکۆڵــکاری و جیدی دەکەن ،کە
ئەمەش ئاســان نیە بۆ ئــەوان» .باس
لهوهشدهكات لەبەر ئەوەی ئافرەت بوه،
زۆرجــار رێگــری و ئالهنــگارى زیاتر بۆ
کارەکەی هاتوهت ه پێش ،بەاڵم وهكخۆی
وتى :هیچ کات ئەوانە نەیان دەوهستاند.
ههڵــۆ ئهبوبهكــر ،پێشــیوای ه وهگرتنى
خهاڵتــى پێشــبڕكێی رۆژنامهوانــى
مافهكانــى مرۆڤ بۆ (ســانیا) ل ه جێی
خۆیدا بوه ،دهشــڵێت« :هیچ دودڵ نیم
کــە داهاتویەکــی گەش و پرشــنگداری
دەبێــت و لــە بواری راگەیانــدن دا جێ
پەنجــەی دەنەخشــێنێت ،ئــەوەی ئەو
کردویەتی تائێستا ،تەنها سەرەتایه».

