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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

نهوژین و سێ ساڵ تهمهن

()%83ى بهشدارانى راپرسیهك بونى (نهوژین)
به پێویست دهزانن
◘ نهوژین
رۆژنامهى (نهوژین) پێدهنێته سێیهم
ساڵى تهمهنیهوه و راپرسیهكیش لهنێو
خوێنهرانى رۆژنامهكه دهریدهخات ك ه
زۆرینهی رههایان بونى رۆژنامهك ه بە
پێویست و گرنگ دەزانن.
رۆژنامــهى (نهوژیــن) ،لــ ه كانونــى
یهكهمــى  2016لهالیــهن رادیۆی دهنگ
بــ ه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانى بۆ
دیموكراســی ( )NEDئهمریكی ،وهكو
رۆژنامهیهك ك ه گرنگیی ب ه پرســهكانى
ژنــان دهدات لهگهرمیــان ،باڵوكرایهوه،
لــهو كاتــهوه تائێســتا رۆژنامهكــ ه
بهردهوامــه ل ه دهرچون و ههمو مانگێك
ژمارهیهكى لێدهردهچێت و تائێســتاش
( )37ژمارهى لێ باڵوكراوهتهوه.
لهســاڵیادی ســێیهمى دهرچونــى دا،
رۆژنامهك ه راپرســیهكى لهنێو بهشــێك
ل ه فهرمانبهرانى گهرمیــان ئهنجامداوه،
لهوانــهى خوێنــهرى رۆژنامهكــهن لــ ه
ههردو رهگهز ،بهگشــتى تیایــدا ئاماژه
بهوهدهكــهن بونى رۆژنامهك ه پێویســت
و گرنگه.
لــ ه راپرســیهكهدا پرســیاری ئــهوه
روبهڕوى بهشداران كراوهتهوه كه( :ئایا
تاچهند ل ه ئاســتى رۆژنامهك ه رازین؟)،
لهوهاڵمــدا ()%24ى بهشــداران (زۆر
زۆر) و ()%43یــان (زۆر) لــ ه ئاســتى
رۆژنامهكــ ه رازیــن ،هــهروهك ()%29
ى بهشــداران (تاڕادهیهك) ل ه ئاســتى
رۆژنامهكــ ه رازیــن ،لهبهرامبهریشــدا
()%2ی بهشــداران (كــهم) ل ه ئاســتى
رۆژنامهكــه و ()%2یشــیان (هیــچ) ل ه
ئاستى رۆژنامهك ه رازیی نین.
نهوژین ،تاك ه رۆژنامهى تایبهتمهنده ب ه
پرســهكانى ژنان ل ه ســنورى گهرمیان،

بهشدارانى راپرسیهك ه بون و بهردهوامى بونــى رۆژنامهك ه (زۆر) و ( )%11بونى
رۆژنامهك ه ب ه پێویست و گرنگ دهزانن .رۆژنامهكــ ه (تاڕادهیــهك) بــ ه گرنگ و
بهپێی راپرســیهكه )%46( ،بهشــداران پێویست دهزانن.
بونى رۆژنامهك ه ب ه (زۆر زۆر) پێویست لهو راپرسیهدا بهشێوهیهكى ههڕهمهكى
و گرنــگ دهزانــن ،هــهروهك ( )100( )%37فــۆرم ل ه فهرمانگ ه حكومیهكانى

ســنورى گهرمیــان و كــهالر بهتایبهتى رۆژنامهوانیــ ه جیاوازهكان ،ب ه گونجاو و
بهســهر ئهوكهســان ه دابهشــكراوه كــ ه گرنگ دهزانن.
فهرمانبــهرن .ئــهوان زۆرینهیــان كــ ه
رێژهكــهى پێكــهوه دهگاتــ ه ( ،)%60ل ه الپهڕه ( )2دا وردهكاریی راپرسیهك ه
ناوهڕۆكــى رۆژنامهكــ ه لــ ه بابهتــ ه و دهرهنجامهكانى خراوهتهڕو.

«بۆ تازهگهریی ل ه (نهوژین) پالنى تایبهت دهگرینهبهر» چاالكوانێــك :پێویســت ه (نهوژین) گرنگیی
ب ه تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان بدات
◘ نهوژین
رادیۆی دهنگ ك ه رۆژنامهى (نهوژین)
دهردهكات رایدهگهیهنێت :پالنی
پێویست دهگرنهبهر بۆ تازهگهرییكردن
ل ه رۆژنامهكهدا و پهرهدانى زیاتر پێی.
لــه ســاڵیادی ســێیهمى دهرچونــى
رۆژنامهى (نهوژیــن) دا ،رادیۆی دهنگ
ك ه خاوهنى رۆژنامهكهیه ،راگهیهنراوێكى
باڵوكردوهتــهوه و تیایــدا ئامــاژه
بــهوهدهكات رۆژنامهكــ ه یهكێكــ ه لــهو
پرۆژانهى كه «شانازیی پێوهدهكهن».
ئــازاد عوســمان ،بهڕێوبــهرى رادیــۆی
دهنــگ ،بــ ه نــاوى دهزگاكــهوه لــ ه
راگهیهنراوێكدا ك ه ل ه الپهڕه ()6ى ئهم
ژمارهیهى (نهوژیــن) دا باڵوكراوهتهوه،
دهڵێــت« :ئــهم رۆژنامهیــ ه ئهگهرچی
یهكــهم رۆژنامــهى تایبهتمهند نهبوه ل ه
بــوارى ژنــان لهگهرمیان ،بهاڵم بێشــك
وهكو به تهمهنترین رۆژنامهى تایبهتمهند
ب ه ژنان و تهنانهت رۆژنام ه گشــتیهكانى
تــری گهرمیانیش ،ناوى دهچێت ه مێژوى

◘ نهوژین
ژنانى نوسهر و چاالكوان ههڵسهنگاندن
بۆ رۆژنامهى (نهوژین) دهكهن دواى 3
ساڵ له تهمهنى ،پێشنیازیش دهكهن
ك ه رۆژنامهك ه گرنگیی بهههندێك بوار
و سێكتهرى تر بدات ،لهنێویشاندا
پشت نهبهستن ب ه چاپی كاغهزیی
ب ه تهنیا و گرنگییدان به تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان.
لهگــهڵ ئهوهشــدا بهڕێوبــهرى رادیــۆی
رۆژنامهوانیهوه لهم دهڤهرهدا».
ئامــاژهى بهوهشــكردوه رۆژنامهكــ ه ل ه دهنــگ دان بهوهدادهنێت ك ه رۆژنامهك ه
بارودۆخێكدا بهردهوام ه ل ه دهرچون ،ك ه وهكــو ههمو پرۆژهیهكى تــری میدیایی
رۆژنامهى كاغهزیی نهك ل ه كوردستان ،پێویســتی بــ ه ئهپدهیــت و نوێبونــهوه
بهڵكــو لــ ه ههمــو جیهــان دا روبهڕوى ههیه.
ئالهنگاریــی و قهیرانــى زۆر بوهتــهوه ،لهمبارهیهشــهوه ئهوهى ئاشــكرا كردوه
بهتایبهتــى كــ ه وهكخــۆی وتویهتــى :كــ ه لهگهڵ ســتافى رۆژنامهكهدا پالن و
«وردهورده فــهزاى گریمانیهی خهریك ه بهرنامهى تایبهت دهگرنهبهر بهمهبهستى
بــهڕه لهژێــر پێی ئــهم تایپ ه لــ ه میدیا تازهگهریــی كــردن لــ ه رۆژنامهكــ ه
بهشێوهیهكى دروست.
رادهكێشێت».

لهمێزگردێــك دا ك ه رۆژنامهى (نهوژین)
بۆ  5ژن ه نوســهر و چاالكوانى گهرمیان
رێكیخســتوه و لــ ه الپــهڕه ( 4و)5ی
ئــهم ژمارهیــهدا باڵوكراوهتــهوه ،داواى
لــ ه بهشــداران كــردوه ههڵســهنگاندن
بــۆ رۆژنامهكــ ه و گرنگیهكــهى بكــهن،
ئهویش دواى  3ســاڵ ل ه بهردهوامبونى
رۆژنامهكه.
بهگشــتى بهشــدارانى مێزگردهكــ ه
خۆشــحاڵن ب ه بونى وهها رۆژنامهیهك،

مانهوهیشــی بــ ه گرنــگ و پێویســت
دهزانــن ،پێشــیانوای ه رۆژنامهكــ ه رۆڵی
ههبوه ل ه بهرهوپێشهوهچونى مافهكانى
ژنــان و بهتایبهتــى هاندانــى ژنــان بۆ
دروســتكردنى ئابوریــی ســهربهخۆ و
بــرهودان بــ ه تواناكانیــان لــ ه بــوارى
كاركردن دا.
لهگــهڵ ئهوهشــدا ژمارهیهك پێشــنیاز
بــۆ رۆژنامهكــ ه دهخهنــهڕو ،لهنێویاندا
گرنگییدانــی رۆژنامهكــ ه بــ ه تــۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكان.
ههروهك پێشــنیاز دهكــهن رۆژنامەکە
بگەیەنرێتە دەست ژنانی ماڵەوەش.
لهوبارهوه (رێزان حهســهن) یهكێك ل ه
بهشدارانى مێزگردهكه ،وتى« :پێشنیاز
دهكــهم رۆژنامەکە بگەیەنرێتە دەســت
ژنانی ماڵەوەش ،بۆئەوەی لەم رێگهیهوه
ئــاگاداری رەوشــی ژنــان و توانانــی
هاوڕەگەزەکانیان بن و سەرکەوتنەکانی
ئــەوان کاریگــەری هەبێــت لەســەر
ئەوانیش».
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%67ى خوێنهرانى (نهوژین) ئاستى رۆژنامهك ه ب ه باش دهزانن
◘ نهوژین
رۆژنامهى (نهوژین) راپرسیهكى

ل ه ساڵیادى سێیهمى دهرچونى دا
ئامادهكردوه ،زۆرینهى بهشداران بونى
رۆژنامهكه به گرنگ دهزانن.

بهبۆنهى سێیهمین ساڵی دهرچونیهوه،
رۆژنامهى (نهوژین) راپرسیهكى لهنێو
 100فهرمانبهرى سنورى ئیدارهى

پرسیاری یەکەم :تاچهند رازیت ل ه ئاستى رۆژنامهى (نهوژین)؟

گهرمیان و قهزاى كهالر ئهنجامداوه ،و گرنگیی و پێویستییهوه خستوهتهڕو.
لهوانهى رۆژنامهك ه دهخوێننهوه ،تیایدا ل ه خوارهوه پرسیارهكان و ههروهها
بۆچون و رای خۆیان لهبارهى رۆژنامهك ه وهاڵمهكانیش خراونهتهڕو.

پرسیاری دوهم :تاچهند بونى رۆژنامهكه بهپێویست و گرنگ دهزانیت بۆ ناوچهى گهرمیان؟

پرسیاری سێیهم :تاچهند بابهت و پرسهكانى ناو راپۆرتهكانى رۆژنامهكه به گونجاو و گرنگ دهزانیت؟

پرسیاری چوارهم :تاچهند دیزاین و نهخشهسازیی (تصمیم) رۆژنامهكهت پێباشه؟

پرسیاری پێنجهم :تاچهند رۆژنامهك ه سهركهوتو بوه له تیشكخستن ه سهر كێشهكانى ژنان و
كۆمهڵگا؟

پرسیاری شهشهم :تاچهند سودت ل ه بابهت و راپۆرتهكانى رۆژنامهكه بینیوه؟

بڕوانامە

تهمهن

رهگهز

بۆچون
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بۆ (نەوژین)...

◘ شیرین ئهمین*
پرسی ژن بەشێوەیەکی گشتی
لە ئاستی جیهاندا لە روانگەی
دەستەبەرکردنی مافەکانی و چ
لە روانگەی ئەو پێشێلکاریانەی
بەرامبەر بە کائینی ژن دەکرێت،
دابەش بوە بەسەر ھەمو
جەمسەرەکانی کۆمەڵگادا ،ھەرێمی
کوردستان بەگشتی و گەرمیان
بەتایبەت بەدەرنییە لە گرفتەکانی
ژنان بەشێوەیەکی سیستماتیک
روبەڕوی جیاکاری سیاسی ،یاسایی،
کۆمەاڵیەتی ،ئابوری و کۆی تەواوی
نایەکسانیەکانی دیکە دەبێتەوە.
لــە ئاســتی میدیــا و راگەیانــدن دا،
دەرکەوتنــی ژن لــەکاری رۆژنامەوانیدا
بە ھۆی عەقڵی پیاوساالریەوە کەمترین
ئافــرەت لە رابردودا دەرکەوتنی ھەبوە،
بەاڵم خۆشبهختانە لەم سااڵنەی رابردودا

بونــی ژن لەدەرکەوتنــی کاری میدیادا
پێشکەوتنێکی باش و دڵخۆشکەر بەدی
دەکرێت.
سەبارەت بەسنوری گەرمیان بەگشتی و
کەالر وەک ناوەندی ئیدارەکە بەتایبەت،
لــە دایکبونــی رۆژنامــەی (نەوژیــن)
وەک تاکــە رۆژنامەیەک لەم ســنورەدا،
دەرفەتێکــی نوێیە و ھەنگاوێکی پیرۆز
و گرنگــە ،چونك ه ل ه پــاڵ ئهوهى تاك ه
رۆژنامهى تایبهت ه ب ه ژنان ل ه سنورهكه،
ستافهكهیشــی كۆمهڵــه ژن و كچێكــى
خۆبهخش و بوێر و بهتوانان.
گرنگــی ھاتنەبونــی ئــەم رۆژنامەیە لە
پێناســهیهكى زۆر کورتــدا ،ئهوهی ه ك ه
رۆژنامــەی (نەوژیــن) خۆرێکــی نوێیە،
زمانحاڵی ژنانە و قەڵەمی خســتنهڕوى
پرس و کێشە و توانا و رۆڵی ژنانە ،کە
دەیەھا بوار و بابەتی رەنگاوڕەنگ لەخۆ
دەگرێت ،بەپالن و توانای ھێزی پەنجەی
دەیان ژنى رێچکەشــکێن ئەم رۆژنامەیە
باڵودەکرێتەوە ،خۆشــبەختانە لەمپەر و
بەربەســتەکانی پێش ئەم ســتافە نەک
نەبوەتە ھۆی وەستانیان ،بەڵکو ھاوکار
و ھانــدەر بــوە بۆســەرکەوتنی گەورە،
سەلمێنەری ئەم قسەیەش بەردەوابونی
رۆژنامەكەی ه سەرباری بەربەستەکان.
دەتوانیــن بڵیــن ئەم رۆژنامەیــە بوەتە
ماڵێكــی گــەورە بــۆ لەئەســتۆگرتنی
خەمەکانــی ژنــان و لەھەمانکاتــدا
دەرگایەکــی کراوە بوە بۆ خســتنەڕوی
توانا و ھێزی ژنان.
لەھەمــان کات دا گرنگییهكــى تری ئەم
رۆژنامهیــه ،ئهوهی ه لەالیەن ســتافێکی
ژنــهوه بەڕێوەدەبرێــت بە سپۆنســەری
رادیۆی دەنگ چاپ دەکرێت و بێبەرامبەر
دابــەش دەکرێت بەســەر دامــەزراوە و
دەزگاو کتێبخانە و خوێنەرەکانی.
یەکێــک لــە تایبەتییەکانــی ئــەم
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نەوژین ،نمونەیەکی بینراو
لەماندوبونەکانی ژنانی گەرمیان

(نەوژین) بوەتە
سەکۆی گەیاندنی
گرفت و توانای
ژنانی دەڤەرەکە

رۆژنامەیــە ،ئهوهی ه خەمێکــی گەورەی
لــە رێــگای راپــۆرت و ھەواڵ و بابەتە
جۆراوجۆرەکانیانەوە لەئەســتۆ گرتوە و
لەچاوی باڵوکراوەیەکەوە مومارەســەی
پرسی ژن دەکات.
ژن ئــەو کائینەیە لە کۆمهڵگا و کلتوری
ئێمــەدا مەخابــن رەنگــە رۆژ نەبێــت
توندوتیــژی بەرامبەر نەکرێــت ،دەیەھا
ژن لە شــوێنی کارەکەیــان ،يان لە نێو
خێــزان و فەرمانگــە و دامــەزراوە و لە
شوێنە گشتییەکان بەرتوانج و رەخنە و
روخاندن و گێچەڵی سێکســی دهبنهوه،
ئهمــ ه جگــ ه لــ ه پیادهكردنــى لوتکەی
توندوتیــژی کــە کوشــتنی ژنانــە ،لــە
ژێــر نــاوی زۆر و پاســاوى الوازدا ،ك ه
بهوهۆیهوه دهیــان ژن خەڵتانی خوێنی
خۆیان دەکرێن.
(نەوژیــن) بوەتــە ســەکۆی گەیاندنــی
گرفــت و توانای دەیەھا ژنی دەڤەرەکە،
بۆیە چی بوترێت لەســەر ئەدا و توانای
ئەم ســتافە ھێشــتا ناگاتــە پێزانین ب ه
بچوکتریــن ماندوبونــی ھەر ژنێکی نێو
ستافەکە.
* ئهندامى پارلهمانى كوردستان

◘ شن ه محهمهد
بواری راگەیاندن رەنگە بەڕواڵەت
ئاسان دیاربێت ،بەاڵم کەبەکرداری
دەچیتە نێو بوارەکەوە دەزانی
کەچەندە ماندوبونی پێویستە .ئەم
بوارە بۆ پیاوان ئهگەر سەخت بێت،
بۆ ئافرەتان سەختترە.
لــەوەش ســەختتر بونــی رۆژنامەیەکی
تایبــەت بەئافرەتــە وەک رۆژنامــەی
(نەوژیــن) ،لەناوچەیەکــی داخــراوی
کۆمەاڵیەتیشدا کەلەالیەن کۆمەڵێک کچ
و ژنــەوە ببردرێت بەڕێــوە بە کەمترین
پێداویســتی بەردەست .لەگەڵ ئەوەشدا
رۆژنامهك ه توانی لەماوەیەکی کەمیشــدا
جێپەنجەی خۆی دیاری بکات و کێشــە
و موعانــات و هــەوڵ و ماندوبــون و
دەســتکەوت و ســەرکەوتنەکانی ژنانی
گەرمیان پیشانی هەموان بدات.
راستە لەئێســتادا رۆژنامە وەک سااڵنی
پێشــو گرنگــی خــۆی نەمــاوە بەهۆی
پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیاوە ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشــدا بونی ئــەم جــۆرە رۆژنامانە
زۆر گرنگــە ،هەر نەشــتوانن هەنگاوێک
هەڵبێنــن بۆ چارەســەرکردنی کێشــە
و موعاناتەکانــی ئافرەتــان ،توانیویانە
وێنــەی ئافرەتــی ناوچەکــە بکــەن بە
نوسین و لەســەر پەڕەی رۆژنامەکەیان
نمایشی بکەن.
(نەوژیــن)
کچانــی
وایدهبینــم
کەمتەرخەمیان نەکردوە لەکارەکەیاندا،
کاتێــك ئافرەتــەکان خۆیان هــاوکار و
یارمەتیــدەری کچــە رۆژنامەنوســەکان
و رۆژنامەکــە نەبن ،نابێــت چاوەڕوانی

لەوە زیاتریشیان هەبێت لە رۆژنامەکە.
هەندێکجــار بــۆ ئامادەکردنــی بابەتێک
چەندین رۆژ قســەکردنی پێویست بوە
لەگەڵ ئافرەتێکدا تا باسی وەزعی خۆی
بــکات ،تا کێشــە و وەزعــی بخەنەڕو،
بهڵكــو بتوانرێــت چارەســەربکرێت،
ئەوجــا ئەگەر هاتبێتە قەناعەت ئەویش
بەنــاوی خوازراو و وێنــەی «گۆگڵی»!
ئەمــە راســتە دەبێتــ ه بابەتێــک بــۆ
رۆژنامەکــە و پەڕەیەکــی رۆژنامەکــەی
پــێ پڕدەکرێتەوە ،بەاڵم لەهەمان کاتدا
هەوڵێکــە بۆگەیاندنــی دەنگــی تــۆی
ئافــرەت بەشــوێنی مەبەســت ،کــە تۆ
خۆت هەوڵی کپکردنی دەنگت دەدەیت،
نابێــت تانەی بێدەنگی یان دەنگ نزمی
بدەیــت و بڵێت :کوا ئهگەر دەنگی منە
بۆ دەنگم نیە و کەس دەنگم نابیستێ؟!
رەنگە هەندێــک هەبــن بەخوێندنەوەی
ئــەم بابەتــە وابزانــن زیاد لەپێویســت
وەســف و پیاهەڵدانی ئــەو رۆژنامەیەم
کــردوە ،نەخێــر ئەمــە نــە وەســفە و
نەپێداهەڵــدان ،ئەمە راســتیەکی بواری
راگەیاندنــە ،کام بابــەت و راپــۆرت و
هەواڵێــک ك ه تۆ پێتوایــە کرچوکاڵە و
لەکۆڵ کراوەتەوە ،دونیایەک هەوڵدان و
ماندوبونی لەپشــتەوەیە تا ئەو شــتەی
لێبەرهەم هاتوە.
هیــچ کام لــە ئێمە مافــی ئەوەمان نیە
ماندوبونــی ئەوانــی دیکــە لێکدانــی
ســفربکەین ،بــهاڵم لهگــهڵ ئهوهشــدا
رۆژنامهكــ ه گرنگــ ه ههوڵــی تازهبونهوه
بــدات ،ههوڵبــدات دوربکەوێتــەوە لــە
هەندێــک بابەتــی دوبــارە و تهقلیدی،
پێویستە دەست ببات بۆ هەندێک بابەت
کەدەبینرێن و واخۆمان پیشــان دەدەین
کەنابینرێن.
ئــهو بابهتانــهى پهیوهندییــان بــ ه
مهســهلهى ههراســانكردنى سێكســی و
گێچهڵپێكردنــهوه ههیه ،ئێســتا لهگهڵ
چاالكتر بونى ژنان ل ه بواره جیاوازهكان
و بهتایبــهت دهرچونیان بــۆ كاركردن،
روى ل ه زیادبون كردوه ،گرنگ ه رۆژنامهك ه
بوێــر بێــت لــ ه تیشكخستنهســهر ئهم
بابهتانه ،ك ه تیشــكیش دهخاتهسهرى،
ئــاگادارى ئهوهبێــت كــ ه نهبێتــ ه هۆی
ساردكردنهوهى ژنان ل ه كاركردن ،بهڵكو
ههوڵێــك بێت ب ه ئاقارى دروســتكردنى
هۆشــیاریی گشــتى لهمبارهیــهوه و
چۆنیهتــى روبهڕوبونهوهى ئهم حاڵهت/
دیاردهیــ ه و ههروههــا بــرهودان بــ ه
مهبدهئی هاوشــانى ژن و پیاو ل ه مافی
كاركردن و چونه پێشهوهدا.

کچانی گەرمیان کۆڵنادەن لەنوسین
ھەریەکە و لەدەوری باڵوکراوەیەک
کۆدەبونەوە کە مانگانە و ھەفتانە
گۆڤار یان ڕۆژنامەیان دەردەکرد ،ئەم
بزاوتە رۆشنبیرییە کە لەگەرمیان
سەریهەڵدا کاریگەریی لەسەر چەند
خانمێکی گەرمیانی دانا و ئەوانیشی
پەلکێشی ناو دنیای راگەیاندن و
نوسین و ئەدەب کرد ،بەجۆرێک
ئەوانیش لە گۆشە و ستون و
الپەڕەکاندا وتار و راپۆرت و کاری
رۆژنامەوانییان ئامادە دەکرد.

◘ پهیمان ئهمین
دوابەدوای پرۆسەی ئازادی عێراق
لە گەرمیاندا جوڵەیەکی رۆژنامەوانی
سەریهەڵدا کە ئەوکات ئەو گەنجانەی
خولیای دەرکردنی رۆژنامەیان ھەبو

بەاڵم ئەمانە سەردەمێک بون و ئەو ناوانە
لەدوای داخستن و دەرنەچونی ھەریەکە
لــەو گۆڤــار و رۆژنامانــەوە وردەوردە
جۆرێک لە کپبونیان پێوەدیاربو ،کەچیتر
ئــەو ژنە گەرمیانییانەی لە رۆژنامەکاندا
دەیاننوسی ناوەکانیان خەریک بو بەرەو
لەبیرچونەوە دەڕۆیشتنز
ئــەم جوڵــە رۆژنامەوانییــەی ژنــان
بەتایبەتــی لەگەرمیانــدا کە بەگشــتی
وەســتابو پێش ســێ ســاڵ لەخولێکی
رۆژنامەوانیــدا رادیۆی دەنگ بەھاوکاری

ســندوقی نیشــتمانى بــۆ دیموكراســی
( )NEDتوانــی کۆمەڵێک گەنجی تازە
پێگەیشتو پەروەردەبکات و پێبگەیەنێت
و بیانکات بەخــاوەن بڕوانامەی تایبەت
کچان
(نەوژین)
لەبــواری رۆژنامەوانیــدا و دەســتبکەن
رۆژنامهكه ئێستا
بەدەرکردن و باڵوکردنــەوەی رۆژنامەی
لە گەرمیانەوە بۆ
لەسەر ریتمی
(نەوژیــن) کەخاوەنــی ناوەڕۆکێکــی
گەرمیانییەکان
ژنانەی گەرمیانییانەیە.
خۆی دایه
(نەوژین)
دەرکردنــی
کاتێــک ھەواڵــی
باڵوی دەکەنەوه
م بیســت ،وام ھەســت دەکــرد ئەمــە
باڵوکراوەیەکــی تایبــەت بێــت بــۆ
دەســتپێکردنەوەی ئــەو ژنانــەی لــە
رابردودا دەیاننوســی ،بەاڵم لەو رایەمدا
ھەڵەبوم ،لە (نەوژین) دا کۆمەڵێک کچی
ئــازای بەتەمەن منــاڵ و خاوەن توانای لەپێگەیاندنی چەندین کەسدا و خانمێک رۆژنامەیــە لــەھەر مانگێکدا جیا لەوەی
گەورە ،دەستیانکرد بەنوسین بەجۆرێک لەخــول و پیشــەی جۆراوجــۆردا وەکو چاوەڕوانیــی خوێندنــەوەی وتــار و
بەپێچەوانــەی ئێمەوە کە ســەردەمێک دیوێکــی بەھێــزی ژنــان کەھاندەرێکی بابەتەکانیــم ،ھێنــدەش تامــەزرۆی
کاری رۆژنامەوانیمــان دەکــرد و زیاتــر ناڕاســتەوخۆن بــۆ پێگەیاندنی کچان و دیتنــی ناوێکی کچانەم لەســەر روپەڕی
ھەواڵــی مردن و کوشــتن و ســوتاندنی ژنان ،راپۆرت و بابەتە ڕۆژنامەوانییەکان رۆژنامەکە.
(نەوژین) ئێســتا بەجۆرێکە ك ه لەسەر
ژنانمــان باڵودەکــردەوە (چونکــە دەنوسن و باڵودەکەنەوە.
لەوکاتانەدا ھەواڵە گەرمەکانی رۆژ زیاتر مانگانــە (نەوژیــن) بێبەرامبەر دەچێتە ریتمــی خۆی دای ه و ئازادانە و ئازایانە
ئەوانە بــون) ،بەاڵم ســتافی (نەوژین) بەردەســتی بەشــێکی زۆر لەخوێنەرانی کچە گەرمیانییەکان لــە گەرمیانەوە بۆ
ھاتن توانای کچێک لەکارەکەیدا و ژنێک ســنوری گەرمیــان ،دەرچونــی ئــەم گەرمیانییەکان باڵوی دەکەنەوە.
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◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
لە مێزگردێکدا ژنان و کچانی نوسهر
و چاالکوانی گەرمیان ،باس لە
«گرنگی هەبونی» رۆژنامەی (نەوژین)
دەکەن ،وەکخۆیان دەڵێن :جیاوازی
(نەوژین) ئەوەیە زمانی دەربڕین
تیادا پیشەیانەیەو بەشێوەیەکە
سەنگەرگرتنی رەگەزیی تێدانیە
ئەمەش وایکردوە ئەو پرسانەی
دەیخاتە بەرباس بە شێنەیی جێگەی
خۆی بگرێت ،هەروەک بە سەرچاوەی
یەکەمی دەرخستنی توانای ژنان لە
سنورەکە و روماڵکردنی کۆژان و
خەمەکانی ژنانی دەزانن.
لهســاڵیادى ســێیهمینی دامهزرانــدن و
دهرچونــى دا ،رۆژنامــهى (نهوژیــن)
بهپێویستی زانی بۆ ههڵسهنگاندنى دیوه
باش و خراپهكانى رۆژنامهك ه و ههروهها
زانینی ئــهوهى چ رۆڵ و كاریگهرییهكى
ههبــوه و دهكرێت چــی دیكهى ههبێت،
مێزگردێكى ب ه بهشــداریی  5ژن ه نوسهر
و چاالكوان ئهنجامدا.
بهشــداران پێكهاتبون لــ ه ههریهك ه له:
(ســارا مهجیــد ،ئــاال حســێن ،ههیفــا
مهجیــد ،رێــزان حهســهن و نیشــتمان
یاسین).
لە خوارەوە دەقی گفتوگۆکە دەخهینەڕو.
گرنگی بونی (نەوژین) لە گەرمیان
لەوەاڵمــی پرســیاری ئــهوهى گرنگــی
(نەوژیــن) لــەم کاتــەدا بــۆ گەرمیــان
چیــە؟ وهاڵمــهكان بهشــێوهیهك بــون
لەبەر ئەوەی لەگەرمیان هیچ شــوێنێکی
دیکــەو الیەنێک نیە بۆ ژنــان و کچانی
گەرمیــان تا وێنای خۆیان ببینەوە تێدا
و دەرخەری خەم و ســەرکەوتنەکانیان
بێــت و هــاوکاری بەدەســتهێنانی
مافەکانیــان بێت ،بــەم هۆیە (نەوژین)
بــوە بەپەناگەیەک بــۆ دەربڕینی کۆژان
و خەمــی ژنانــی گەرمیان و پاڵپشــتی
یەکەمــی دەرکەوتنــی تواناکانــی کچان
و ژنانــە لەبــوارە جیاجیاکانــی کاردا و
راســتی ژیانــی ئــەوان دەکاتە وشــە و
دەیهۆنێتەوە.
لەمبارەیەوە (سارا مەجید) ،چاالکوانی
بواری مافەکانی ژنان و نوسەر ،دەڵێت:
«بونــى (نهوژین) نــەک گرنگە ،بەڵکو
زۆر گرنگە».
ئــەو پێیواییە لەبەر ئــەوەی لەگەرمیان
هیــچ شــوێنێکی دیکــە و الیەنێــک

نیــە کــۆژان و خەمــی ژنانــی گەرمیان
بگرێتەخــۆی( ،نەوژیــن) ئــەو ئەرکەی
گرتۆتە ئەستۆ.
دەشــڵێت« :نەوژین پاڵپشتی یەکەمی
دەرکەوتنــی ژنــان بــوە بــۆ ئابــوری
ســەربەخۆی خۆیان ،کــە دەتوانم بڵێم
رۆڵێکــی ئێجــگار کاریگــەری بــوە لــە
ماوەی سێ ســاڵی رابردودا بۆ هاندانی
ژنــان بــۆ کاری ســەربەخۆی خۆیان لە
ســنورەکە» .ئەمــەش بەدەســتکەوت
دەداتە قەڵەم بۆ رۆژنامەکە.
هەندێک لە چاالکوانانی بواری مافەکانی
ژنــان گرنگــی (نەوژین) دەبەســتنەوە
بــە هەڵکەوتەی گەرمیــان ،بەوەی ئێرە
کۆمەڵگەیەکــی داخراوە بــەڕوی ژناندا،
هەربۆیــە رۆژنامهكــ ه به پێویســتیەکی
گرنگ بۆ سنورەکە دهزانن.
ئااڵ حسین ،وتی« :ئێمە زۆر دڵخۆشین
بــە بونى (نەوژین) لە گەرمیان ،چونکە
بــوە بــە شــوێنێکی تایبەت بــۆ ژنان،
بــەوەی کــۆژان و دەســتکەوتەکانی
خۆیانی تیا دەبیننەوە».
هەیفــا مەجیــد ،ههمــان رای هەیــە و
دەڵێت« :پێمناخۆشــە کە ئەم قســەیە
دەکەم ،بەاڵم گەرمیان ئاستی هۆشیاری
و رۆشــنبیریی تێیــدا نزمــە ،هەربۆیــە
(نەوژیــن) گرنگــی تایبەتی خۆی هەیە
کە بوە بە پەناگهی ژنانی ســنورەکە و
دەنگیــان دەگەیهنێــت و راســتی ژیانی
ئەوان بە وشە دەنوسێتەوە».
ئەو باســی لەوەشــکرد «لێرە بەردەوام
بــە ژنــان و کچــان دەوترێــت مەکــە،
عهیبــە داوای مافــی خۆیشــی بکات و
بە ئابڕوچو لێــی دەڕوانن ،بۆیە ئەمەی
(نەوژین) دهیكات بە ســتافێک کچەوە،
دەستکەوتە بۆ گەرمیان».
(نهوژین) و روماڵی کێشە و
پێشکەوتنەکانی ژنان
لەبــارەی روماڵکردنی بابەتە جۆربەجۆر
و وروژاندنــی بابەتــە کۆمەاڵیەتیەکان و
دەرکەوتنی ژنــان لە بوارە جیاجیاکانی
کاردا لــە ســنورەکە ،دەبەســتنەوە
بــە گرنگــی دەرخســتنی کاری ژنان لە
(نەوژیــن)ەوە ،کە ئەمــە وایکردن ئەو
بەربەســتانەی لە بــەردەم کچان و ژنان
هەبون هەندێکی تێکبشێنێت.
ســارا مەجیــد ،دەڵێــت :یەکێــک لــەو
پرســانەی (نەوژیــن) رۆڵــی کاریگەری
تێدا گێڕا ،پرســی ئابوری ســەربەخۆی
کچــان و ژنــان بــو ،کــە بەرهەمەکەی
ئێســتا دەبینین لــە ســنورەکە بهوهى

چهند رێژهى ژنان لــ ه بوارهكهدا زیادی
كردوه.
زمانی نوســین لــە (نەوژیــن) ،ب ه رای
بهشــدارانى مێزگردهكــ ه یەکێكیتــرە
لــەو خاڵــە گرنگانــەی رۆژنامەکــە کە
بــوە بەجێگــەی ســەرنج و دەڵێن ئەمە
هۆکاربــوە بــۆ ئــەوەی بــە شــێنەیی
کاریگەریەکانــی هەســتپێبکەین لەبری
دروستکردنی دوبەرهکی.
وەک (سارا مهجید) ،وتی« :خاڵێکی زۆر
گرنگ کە رۆژنامەی (نەوژین) لە بەشی
زۆری رێکخــراو و گۆڤارەکانــی دیکــەی
تایبــەت بە ژنان لە تەواوی کوردســتان
جیــا دەکاتەوە ،زمانی نوســینەکەیەتی
لەگــەڵ ئامانجى رۆژنامەکە ،ك ه لە کۆی
سێ ســاڵی کارکردنی دا زۆر پیشەیانە
پرســەکانی روماڵ کــردوە بەبێ ئەوەی
روشاندنی رەگەزی تێدا بەدی بکەین».
ئــەو باســی لەوەکــرد «لــە کاتێکــدا
رۆژنامەیەکــی تایبەتــە بە پرســی ژن،
هەرگیز نەمان بینی کە (نەوژین) قسەی
روشــێنەر و تاوانبارکردنــی رەگەزی لە
بابەتەکانی بخاتە بەر دیدی خوێنەرانی،
ئەمەش تایبەتمەندیەکە من وای دەبینم
کە کەموێنە بێت لە کوردستان دا».

هــەروەک روماڵــی پرســە تایبەتەکانی
بەشداری ژنان لە سیاسەت و حکومەت
یەکێکــی دیکەیــە لەو روماڵــەی کە بە
گرنگیەوە لێی دەڕوانن.
هەیفا مەجیــد ،چاالکوانــی کۆمەڵگەی
مەدەنــی ،دەڵێت« :کێشــە و گرفت و
دەســتکەوتەکانی ژنان زۆر جوان روماڵ
کراون ،کــە دەتوانم بڵێم ئەمە لە کاری
رۆژنامەیەکی لۆکاڵی ناچێت».
وتیشی« :لە پرسەکانی بەشداری ژنان
لــە حکومەت و سیاســەت دا (نەوژین)
زۆر بابەتیانــە روماڵی کردوە ،وایکردوە
ئەو پرســە ببێتە جێگەی باس ،لەگەڵ
ئەوەی دەســەاڵتی رەها الی پیاوانە لە
سنورەکە».
هــاوکات باڵوکردنــەوەی تابلــۆی ژنانی
شــێوەکار و دەرخســتنی ئــەو بەهــرە
هونەریــەكان ،بەیەکێــک لــە روماڵــە
جوانەکانی (نەوژین) وێنادەکەن.
کاریگەریەکانی (نەوژین) لە سێ ساڵدا
(نەوژیــن) لــە مــاوەی ســێ ســاڵی
کارکردنــی دا گرنگی بەچەندین پرســی
تایبەت بە الیەنی کۆمەاڵیەتی و سیاسی
و ئابــوری ژنان داوە ،وەک چاالکوانانی

گەرمیانیش دەڵیــن( :نەوژین) یەکێکە
بوە لە هۆکارەکانی هاتنە بونی چەندین
دەستکەوت بۆ ژنان لە ناوچەکە ،یەکێک
لەوانەش هاتنە پێشەوەی ژنان و کچان
بوە لە بواری راگەیاندن دا.
ســارا مەجیــد ،لە میانــەی گفتوگۆکان
لەمبارهیــەوە وتی( :نەوژیــن) بۆخۆی
گەورەترین دەستکەوتی ئەوەیە دەستی
چەندین کچی بەهرەمەندی ســنورەکەی
گــرت و هێنانیە کایەی راگەیاندن ،ئەمە
گەورەترین ســەروەریە بــۆ رۆژنامەکە،
چونکە پێشتر کاری راگەیاندن بۆ کچ و
ژن لێرە تاڕادەیەکی زۆر نامۆ بو ،ئەوەی
ئەو کارەی بکردایە دەبوە جێگەی قسە
و قسەڵۆکی کۆمەڵگا.
جەختیشــی کردەوە لــەوەی (نەوژین)
ئــەو دەرگا داخراوەی بــەروی خانمانی
گەرمیــان کــردەوە «لــە ســاڵی ٢٠٠٦
کــە من دەســتم دایە نوســین ،کچ ب ه
دەگمەن دەبینرا کە لە بوارى راگەیاندن
دا کاربکەن».
نیشــتیمان یاســین رەحمان ،چاالکوان،
پێیوایــە دەســتکەوتێکی دیکــەی
رۆژنامەکە ناساندنی ژنانی بەهرەمەند و
دەرخستنی تواناكانیان بوە کە
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وایکــردوە کەســانی دیکــەش چــاوی
لێبکەن و دەســت بکەن بە دەرخستنی
تواناکانیان .وەکخۆی وتی« :بەتایبەت
ئــەوەی ســەرنجی مــن زۆر راکێشــاوە
لــە رۆژنامەکــەدا دەرخســتنی ژنانــی
سەرکەوتو و ناساندنیانە».
«(نەوژین) لە رێگەی فیچەر و چیرۆکی
ژنانی ئیشــکەر و سیاسەتوان بە ژنانی
وت کە مەلی خەم کەس ناتوانێت رێگە
لەنیشــتنەوەی بگرێت کاتێك دێتە سەر
شان ،بەاڵم کەسی بەهێز ناهێڵێت هێالنە
دروســت بکات» ،ئەمە قسەی (رێزان
حەســەن) بو لەسەر دەســتکەوتەکانی
(نەوژین) ك ه بهرای ئهو رۆژنامهكه پێی
گهیشتوه.
(نەوژین) لە چ بوارێکدا
«کەمتەرخەم» بوە؟
لە گفتوگۆکەدا چەند ســەرنجێک خرایە
بەر باس لهبارهى ئهو پرس و ســێكتهر
و بابهتانــهى كــ ه (نەوژیــن) تێیــدا
«کەمتەرخەم» بوە.
هەیفا مەجید ،باسی لەوەکرد (نەوژین)
گرنگــی تەوای نــەداوە بــە قوربانیانی
تــۆڕە کۆمەاڵیەتیــەکان ،کە ئەمە پرس
و بابەتێکــی گرنگــە و ژنــان قوربانــی
یەکەمــن تیــای دا .وتــی« :دەبوایــە
(نەوژین) چیرۆکەکانی قوربانیانی وەک
ئاگەدارکردنــەوە بخســتایەت ه بەرباس و
هەنــگاوە هەڵەکانــی رونبکردایەتــەوە،
تاوەکــو کــچ و ژنانــی دیکــە هۆشــیار
ببنەوە لــەو روەوه ،هەروەهــا لە کاتی
روبەڕوبونەوەیــان بــە کێشــەیەکی لەو
شــێوەیە چــۆن هەنــگاوی دروســت
بنێن؟».
بابەتێکــی دیکــە کــە (ســارا مەجید)
ى نوســەرو چاالکــوان پێیوایــە گرنگ ه
(نەوژین) هەڵوهســتەی لەسەر بکات و
وەک پێویســت نەخراوەتەڕو ،هۆشیاری
سێکسیە ،کە ژنان و پیاوان لە گەرمیان
تاوەکــو ئێســتا دەبینیــن لــەڕوەوە
هۆشیاریەکەی زۆر کەمیان هەیە.
هەر پەیوەســت بەم بابەتــەوە( ،هەیفا
مەجیــد) دەڵێــت« :هۆشــیاریەکە لــە
ســنورەکە هێنــدە کەمــە کــە ژن بــۆ
ســەرجێیکردنیش داواکاری هەیــە لــە
پیاوەکــەی کــە هاوســەری خۆیەتــی،
بەشــێوەیەک ژن هەیە ئاڵتونەکانی بەو
پارە کڕیوە!».
لەم روەوە (نەوژین) بە رای ئەوان وەک
پێویست نەبوە.

نیشــتیمان یاســین ،چاالکــی بــواری
مافەکانــی ژنــان ،دەڵێــت :دەبێــت
(نەوژیــن) هۆشــیاری تەندروســتی بە
وەرگرتنی زانیاری لە خودی پزیشــکانی
ناوچەکەوە ،گرنگی زیاتری پێبدات وەک
لەو بابەتانەی کە بە وەرگێڕان کراون.
هــاوکات (ئااڵ حســێن و هەیفا مەجید)
ســەرنجی ئەوەیان خســتە بەردەســتی
ســتافی (نەوژیــن) زیاتر كار لهســهر
بابهتــى گرنگیبەخۆدانــی ژنــان وەک
خۆڕۆشنبیرکردن و شێوازی لەبەرکردنی
جلوبەرگ و ماڵداریکردن بكهن.
رێزان حەســەن رەحیم ،بەهەمان شێوە
دەڵێت( :نەوژین) پێویســتە گرنگی بە
ئەتەکێتــی جلوبــەرگ و چونەدەرەوە و
رێکخســتنی ماڵ بدات لەالیەن ژنانەوە،
بۆ ئەوەی فرە بابەت بێت.
لەگەڵ ئەمانەشــدا پرسەکانی خێزانیش
بەیەکێکی دیکە لەو بابەتانە دەزانن کە
هەم پیاو و هەم ژن دەبێت ئاشنابکرێن
بەوەی کە سوپاســگوزاری یەکتر بن لە
کاتــی ئەنجامدانی ئەرکەکانــی یەکدیدا
و فێــری بن بــە زمانی گفتوگــۆ بگەنە
ئەنجــام بــۆ کێشــەکانیان .وەکخۆیــان
دەڵێــن (نەوژیــن) گرنگی بەمــە داوە،
بەاڵم پێویســتی بە گرنگیپێدانی زیاتره
بۆ دورکەوتنەوە لە توندوتیژی.

پێشنیازەکان بۆ (نەوژین)
پێشــنیارەکان لهبــارهى کارکردنــی
(نەوژیــن) بــۆ داهاتــو جیاوازبــون،
هەروەک (ئااڵ حسێن) پێشنیازی ئەوەی
بۆ (نەوژین) هەیە کێشــە و گرفتەکانی
ئــەو ژنانە بخاتە ســەر پەڕەکانی کە لە
دادگاکان ســکااڵ تۆماردەکەن و شیکار
بــۆ گرفتەکانیان بکات و رێگەچارەکانی
لەالیەن پسپۆڕەکانی تایبەت بەو بوارانە
بخاتە بەردیدی خوێنەران.
وتیشی :یاخود دەرئەنجامی سکااڵکان و
چۆنیەتــی وەرگرتنەوەی مافەکانی ژنان
لە دادگا بخاتەڕو.
لەگەڵ ئەوەشــدا پێشــنیازی ئــەوە بۆ
(نەوژیــن) دەکات گرنگــی زیاتــر بــە
بەرهەمــی نوســەرانی ژن لــە ناوچــە
جیاجیاکانــی گەرمیــان بــ ه شــار و
گونــدهوه بــدات ،بۆ ئەمــەش لینکێکی
تایبەتــی هەبێــت بۆ گەیاندنــی بابەتی
ئەو کەســانەی کە دەیانەوێت نوســینە
ئەدەبی و پەروەردەیی و دەرونیەکانیان
لە (نەوژین) باڵوبکەنەوە.
ئەنجامدانی راپرسی زیاتر لە رۆژنامەکە
بۆ پرســە جیاوازەکان ،یەکێکی دیکەبو
لەو پێشنیازانەی بۆ (نەوژین) خرایەڕو.
ســارا مەجیــد ،پێشــنیازی ئەنجامدانی
راپرســی زیاتــر دەکات لەالیــەن
بابەتەکانــی
لــە
رۆژنامەکــەوە

پەیوەســت بە لێکترازانــی خێزانەکان،
ئەمــەش دەبەســتێتەوە بــەوەی الیەنە
پەیوەندیــدارەکان هــاوکاری رۆژنامەکە
بــن لەو روەوە بۆ دەرخســتنی هۆکار و
رێگەچارەکان ،تاوەکــو کۆمەڵگا بەرهو
ئاقاری داڕوخان نەڕوات.
تێکــڕا بەشــدارانی مێزگردەکــە گلەیی
لــە (نەوژیــن) دەکــەن بــەوەی لــە
سۆشــیال میدیا دا چاالک نیە ،هەربۆیە
پێشنیازدەکەن لە ساڵی نوێی کارکردنی
دا ،گرنگی زیاتر بهو بواره بدات.
لەســەر شــێوازی باڵوکردنــەوەی
رۆژنامەکــە و گەیاندنــی رۆژنامەکــە بە
خوێنەران( ،رێزان حەســەن) پێشــنیاز
دەکات رۆژنامەکــە بگەیەنرێتە دەســت
ژنانی ماڵەوەش کە بێبەشــن لە زانیاری
لەســەر ماف و ئەرکی خۆیان ،بۆئەوەی
لەم رێگهیــهوه ئاگاداری رەوشــی ژنان
و توانانــی هاوڕەگەزەکانیــان بــن و
ســەرکەوتنەکانی ئــەوان کاریگــەری
هەبێت لەسەر ئەوانیش.
بهشــداربوان وێــڕای دهستخۆشــی لــ ه
ســتافی رۆژنامهكــه ،داواشــیان كــرد
«کچانی نەوژین» بە خۆشەویســتیەوە
بــەردەوام بن لە کارەکەیان ،بەوەی ئەو
رێگایــەی گرتویانە چەندیــن ئالهنگاری
تێدایــە ،بــەاڵم خۆشەویســتی بــۆکار
وادەکات هیچ رێگریەک نەیانوەستێنێت.

(نەوژین) گرنگی
تەوای نەداوە بە
قوربانیانی تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکان

رۆژنامەکە ژنانی
سەرکەوتو
دهردهخات و
دهیانناسێنێت
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 3ساڵهى تهمهنى (نهوژین) ل ه زاری ستافهكهیهوه
◘ نهوژین
ستافی رۆژنامهى (نهوژین) بهگشتى
باس لهوهدهكهن ك ه رۆژنامهكهیان
دهستپێك و سهرهتایهك بوه بۆ ئهوهى
تێكهڵ ب ه كارى راگهیاندن بن ،ههروهك
ئهو خۆشهویستیهش دهردهبڕن ك ه
بهرامبهر ب ه رۆژنامهكه ههیانه.

رونــى لــ ه میدیــاكان دا نهدهبینــرا3 ،
ســاڵ كاركردنــى (نهوژیــن) ،یارمهتیی
خستنهڕوى خواست و ویستهكانى ژنانى
گهرمیانى باشتر پیشان دا.
ئهمــ ه جگــ ه لــهوهى ئــهم رۆژنامهیــ ه
بــوەھۆی دەرکەوتنــی چەندیــن کــچ
لەبــواری رۆژنامەنوســی و دەرخســتنی
چەندین توانا لە بوارە جیاوازەکاندا.

بــ ه بۆنهى تێپهڕبونى  3ســاڵ بهســهر
دهرچونــى رۆژنامهكهیانــهوه ،ســتافی
رۆژنامــهى (نهوژیــن) هــهر یهكــ ه و
لهرێگــهى پهیامێكى كورتهوه ،ههســت
و بۆچونــى خــۆی لهبــارهى رۆژنامهك ه
◘ شۆخان حهمهساڵح
و گرنگیهكــهى و ئهزمونیــان لهگهڵى دا ◘ پەرژین كامهران
خســتوهتهڕو ،ل ه خــوارهوه دهقهكهیان
(نەوژیــن) یەکــەم قوتابخانــەی من بو دهســتبەکاربونی (نەوژیــن) وەک
دهخهینهڕو.
بــۆ هاتنــە مەیدانــی کاری راگەیاندن و پێویســتیەک لەئەنجامی بۆشایی کاری
رۆژنامەوانی ،ئەمە بۆ من و تەواوی ژنان رۆژنامەنوســی ژنان بو کە خۆیان باس
و کچانی گەرمیان هەر راســتە ،ئێســتا لە کێشە و ئەو حەز و ئامانج و پیشە و
ئیتــر (نەوژیــن) بوە بــو بەبڵندگۆیەک کارانە بكهن کــە لەبەردەوامیی رێڕەوی
بــۆ گەیاندنی دەنگی خۆمــان ،بوه بەو تەمەن دەیانەوێت پێی بگەن.
وێســتگەیەی کــە ئێمــە لێــرە چیتر لە (نەوژیــن) بــە گەواھیدانــی خوێنــەرە
دەرکەوتــن و ترس لــە جۆرێک روانینی بەردەوامەکانــی ،توانــی زۆر شــت کــە
کۆمەڵگا بۆ راگەیاندن نەمانوەســتێنێت کۆســپ بو لەناو بەرێت و رێگای بۆ زۆر
بــۆ گەشــتن بــە خواســتەکانمان بــەو لــەو خانمانە کردەوە کە چی ئارەزویان ◘ ھاوژین مههدی
لەم کارە بێت چی بوە جێگەیەک ناخی
توانایهی هەمانە.
(نەوژیــن) تاکە رۆژنامەیە کە دەتوانین
خۆیانی تێدا بەیان بکەن.
زۆرشــت مــاوە کاری لەســەر بکرێت و لە رێگەیەوە خەم و ناسۆریەکانی ژنانی
بههــۆكارى جیــاواز كارمان لهســهریان گەرمیــان بێنینە ســەر باس و چیرۆکی
نهكــردوه ،دەکرێت بگەین بەو خااڵنەش ژیانی ژنانی بەتوانا و کۆڵنەدەر بخەینە
سەر پەڕه.
لە بەردەوامی (نەوژین)دا.
(نەوژین) بو بەکلیلی کردنەوەی خەونی
چەندیــن ژن و کچــى گەرمیــان ،کە لە
◘ فاتمه جمعه
رێگەیەوە توانیویانە بێنە ناو بوارەکەوە.
ئــەو پێشــوازیە گەرمــەی خوێنەرانــی
کە ســەرەتا دەســتم کرد بــە کارکردن
(نەوژیــن) لێمانــی دەکــەن ،وایکردوە
لــە رۆژنامــەی (نەوژیــن) ،زۆر شــت
بزانــم بونــی رۆژنامەكــ ه چەنــد گرنگ
قورســبو بــۆم بــۆ کەســێکی وەکو من
و جێیبایەخــی خوێنەرانــە ،ئەمــەش
کــە هیــچ ئەزمونێکــی رۆژنامەوانیــم
ئــەرک و بەرپرســیارێتی زیاتر دەخاتە
نەبــو ،چۆن بتوانم لەگەڵ خەڵک قســە
ســەر شــانمان تــا زیاتــر ورد و پوخت
بکــەم و زانیاریان لــێ وەربگرم؟ چۆن
كارهكانمــان بكهین ،هاوكات مکوڕتربین
راپۆرتەکانم ئامادە بکەم؟ چەندان شتی
لە بەدەستهێنانی ئەوەی کە دەمانەوێت.
تری جیــاواز کە پێموابو ناتوانم فێریان ◘ خۆشبین جهالل
ئەگەرچی پێشوتر كارهكهمان بۆ سهخت
ببم.
بــو ،بهاڵم ئێســتا و بههــۆی ئهو خول
(نەوژین) زۆرێک لەو شتانەی فێرکردم ،كــ ه یەکــەم راپۆرتــم لــە (نەوژیــن)
و ئهزمونانــهى وهرمانگرتــوه ،كارهكــ ه
بــو بــە مامۆســتا و یەکــەم ئەزمونــی باڵوبویــەوە ،زۆر گریــام ،چونکە هەمو
ئاســانتر بــوه ،هــهروهك بهردهوامــی
راگەیاندنی من ،ئیستاش لەدوای دوساڵ ژیانم چاوەڕێی رۆژێکی وابوم خەونەکەم
رۆژنامهكــ ه هانى كچانــى داوه ك ه پۆل
کارکردن لەم رۆژنامهیه ،زۆرشت فێربوم بهێنمەدی.
پــۆل پهیوهندی پێوه بكهن و بیانهوێت
لەبواری رۆژنامەوانی و گەیاندنی پەیامی ئەزمونــی کارکردنــی من لــ ه (نهوژین)
تیایدا كار بكهن.
تەنهــا ســاڵێکە ،ســاڵێکی پڕاوپــڕ ◘ زریان محهمهد
خەڵک لە رێگەی نوسینەکانمەوە.
لەجوانــی و کارکــردن لەنــاو ســتافێک
کچی بەتوانــادا ،بۆیە هەمو کات دەڵێم پێشــتر تەنها چیرۆکی ژنانم دەبیســت،
ســوپاس (نەوژیــن) ،تــۆ قارەمــان و بــەاڵم لــە (نەوژیــن) دا روبــەروی ئەو
چیرۆکانــە دەبومــەوه و لهگهڵیــان
بەدیهێنەری خەونەکانی منی.
دهژیام ،بە چاوی خۆم چیرۆكى ناكامی
و دهســتبهرداربون و فرمێســکی ژنانــم
دەبینــى و وایکــرد لەگــەڵ ئــازارەکان
و خۆشــیەکانی هاوڕەگــەزی خــۆم
گــەورە ببــم ،لەگەڵ ئــەوەش بەبینینی
سەرکەوتنەکانیان ئاسودە دەبوم.
(نەوژین) وایکرد بوێریی و رچەشــکێنی
دەیان کچی ناوچەکــەم ببینم ،ههربۆی ه
بــ ه شــانازیی دهزانم بۆ خــۆم و ههمو
گهرمیانیش.
◘ رۆژان عهزیز
(نەوژیــن) بــە واتاکــەی و ئامانــج و
خزمەتەکەی ،نوێبونــەوە و نوێگەری و
دروســتبونی ژیانێکی نوێ و قۆناغێکی
نوێــی گەیاندنی دەنگی کپکراوی ژنان و
لەدایکبونــی راگەیاندنێکی نوێ کە ئەم
دەزگا راگەیاندنەدا جگە لە خزمەتکردن
بە کچــان و ژنانى گەرمیان و گەیاندنی
دەنگیــان ،فێرگەیەکیــش بــوە بــۆ
پێگەیاندنی چەندین کچە رۆژنامەوان.
(نەوژیــن) بهتەنها بڵندگۆیەک نەبوە بۆ
گەیاندنی دەنگی کچان ،بەڵکو رێگایەک
بــوە بۆ تێکەڵبونی کچان بە کۆمەڵگا و
شکاندنی کۆتوبەندی پێشیان .لە ئێستا
بــەدواوە دەبێــت (نەوژیــن) گەورەتــر
بێت و ئەرکی ئێمەش ســەختتر دهبێت
لەپێناو خزمەتکردنی زیاتر.

◘ ئامینە محهمهد

پهیامى رادیۆی دهنگ
ل ه ساڵیادی دهرچونى
رۆژنامهى (نهوژین) دا
زیادهرۆیــی نیــ ه ئهگهر بڵێیــن هێندهى
دامهزراندنى رادیۆی دهنگ بۆ یهكهمجار
ل ه ســاڵی  2010وهكــو یهكهمین رادیۆی
ئههلــی لــ ه گهرمیــان ،شــانازیی بــ ه
دهرچــون و بهردهوامــى (رۆژنامــهى
نهوژیــن)هوه دهكهیــن .ئــهم رۆژنامهی ه
ئهگهرچی یهكــهم رۆژنامهى تایبهتمهند
نهبــوه ل ه بوارى ژنان لهگهرمیان ،بهاڵم
بێشــك وهكو ب ه تهمهنتریــن رۆژنامهى
تایبهتمهنــد ب ه ژنان و تهنانهت رۆژنام ه
گشــتیهكانى تــری گهرمیانیــش ،ناوى
دهچێتــه مێــژوى رۆژنامهوانیــهوه لهم
دهڤهرهدا.
ههڵبــهت پێــش  3ســاڵ كــ ه بیرمــان
لــ ه دهركردنــى رۆژنامــهى (نهوژیــن)
كردبویهوه ،حســابمان بــۆ زۆر ئهگهرى
باش و خراپیش كردبو ،ئالهنگاریهكانمان
لــ ه پێش چــاودا بــو و دهســتكهوت و
سهركهوتنهكانیشمان بیر لێكردبویهوه،
بۆیــ ه وهكو ههنگاوێكــى خوێندنهوه بۆ
كراو «مدروس» پێى ههستاین.
ئێمــ ه لــ ه مــاوهى نزیكــهى  10ســاڵی
كاركردنمــان دا لــ ه رادیــۆی دهنگ ،ل ه
هــهر كار و چاالكــی و پرۆژهیــهك كــ ه
دهستمان داوهتێ ،ئهوهندهى بهالمانهوه
جێگهگرتنــى گرنــگ بــوه ،ئهوهنــده
گوێمان ب ه ئاســتهنگ و ئالهنگارییهكان
نهداوه ،لهپاڵ ئهمهشــدا نهمانویســتوه
پــرۆژه بكهین ههر لهبهر ئهوهى بوترێت
پرۆژه دهكهین! بهڵكو مهبهســتى ئێم ه
ئهوهبــوه ئهو بوارانهى ك ه پێویســتیان
بــ ه پهرهپێــدان و كارتێداكــردن ههیه،
گرنگیــی پێبدهیــن ،تهنانهت لهم روهوه
چوینهتــ ه نێــو ههندێــك پــرۆژهوه ك ه
راســتهوخۆ پهیوهندیان ب ه پســپۆڕێتى
خۆمان كــ ه كارى رۆژنامهوانیه ،نهبوه،
بــهاڵم چونك ه پێمانوابوه ئــهو پرۆژهی ه
پێویســت و گرنگــ ه ئهنجــام بدرێــت،
دهســتمان داوهتێ و چوینهت ه ژێر باری
بهرپرسیارێتیهكهى.
نهوژیــن ،وا ســێ ســاڵ ه بهردهوامــ ه ل ه
دهرچــون ،لهدهمێــك دا رۆژنامــهى
كاغهزیی نهك ل ه كوردســتان ،بهڵكو ل ه
ههمو جیهــان دا روبهڕوى ئالهنگاریی و
قهیرانــى زۆر بوهتهوه ،وردهورده فهزاى
گریمانیــی خهریك ه بهڕه لهژێر پێی ئهم
تایپ ه ل ه میدیا رادهكێشێت ،بهاڵم لهگهڵ
ئهوهشــدا هێشــتا رۆژنام ه بهردهوام ه و
كۆتایی پێنههاتوه.
ئێم ه ئهم واقیع و راســتیانهمان لهپێش
چــاوه ،چــاك لــ ه ئالهنگارییهكانیــش
تێگهیشــتوین ،بــهاڵم لهگهڵ ئهوهشــدا
پێدراو و ههڵسهنگاندنهكان كه لهرێگهى
كۆبونهوه و گفتوگۆ و راپرسیی وردهوه
ئهنجاممــان داوه و دهدهین ،هاندهرمانن
بۆ ئهوهى لهم پرۆژهیهدا بهردهوام بین.
لهگهڵ ئهوهشدا نایشارینهوه وهكو ههمو
پرۆژهیهكــى تــری میدیایــی ،رۆژنامهى
(نهوژین)یــش پێویســتی بــ ه ئهپدهیت
و نوێبونــهوه ههیه ،بــۆ ئهمهش لهگهڵ
ســتافهكهى دا پالن و بهرنامهى تایبهت
دهگرینهبــهر ،بۆ ئهوهى بهشــێوهیهكى
دروســت تازهگهریــی لــ ه رۆژنامهك ه دا
بكهیــن ،بۆ ئــهوهى كاریگهریی زۆرتر و
باشتری لێبكهوێتهوه.
ل ه كۆتایی دا دهستخۆشــیی و سوپاسی
زۆرمان ئاراســتهى ئهو رۆژنامهنوســان ه
دهكهیــن ك ه لهم  3ســاڵهدا بــهردهوام
بــون لــهم پرۆژهیــهدا ،سوپاســیش بۆ
ههمــو ئــهو رۆژنامهنــوس و چاالكــوان
و ئازادیخوازانــهى كــ ه لــهم ماوهیــهدا
پاڵپشــتی پرۆژهك ه بــون و بهتهنگیهوه
هاتون.
بههیوایــن (نهوژیــن) رۆڵێكى ههبوبێت
ل ه بــرهودان ب ه چهســپاندنى مافهكانى
ژنــان و بهگژاچونــهوهى توندوتیــژی و
پێشــێلكاریهكانى ســهر ئــهو رهگــهزه
و ههروههــا بهرقهراركردنــى یهكســانى
رهگهزیی.

جێی خۆشــحاڵی من و هەمو مێینەیەکە
کــە ئەبینین لــە گەرمیــان رۆژنامەیەک
◘ کاڵێ حەسەن
هەیــە تایبەتــە بــە پرســەکانی ژنان و
دەرخســتنی تواناکانیــان و هاندانــی
فێربونی ئیشــی راگەیاندن و هێنانەدی
زیاتریــان .جگــە لــەوەی پاڵپشــتی
خەونــەکان بەتایبــەت لــە میدیــادا
ژنانــه ،بوهتــە هۆکارێکیــش بــۆ ئــەو
لەگەرمیان بەهــۆی نەبونی رۆژنامەیەک
کچانەی کە بەهرەی نوســین و خولیای
و دەســت گرتنــی کچان بــۆ هاتنە ناو
رۆژنامەنوسیان هەیە بێنە ناو بوارەکەوە
بوارەکــە ،ئەســتەمە ،بــەاڵم (نەوژین)
و گەشــە بەتوانــا و بههرهكانی خۆیان
دەرگایــەک بــو بۆ مــن و چەندین کچی
بدەن.
تر بۆ ئەوەی دەســت بەکاری راگەیاندن
منیــش یەکێــک بــوم لەو کچانــەی کە
بکەم.
توانیــم لە رێگەی رۆژنامــهی (نەوژین)
باســکردنی ســەرکەوتنەکانی ژنــان و ◘سازان مستهفا
ەوە دهســت بدهمه نوســین و ههوڵبدم
ئازارەکانیان ،ئامانجی سەرەکی ئێم ه و
رۆژنامهكهمانه ،بۆیه بهردهوام دهبین ل ه ههتــا (نهوژیــن) نهبو ،كۆژانــى ژنانى لــهم كهناڵــهوه جــێ قەڵەمــی خۆم ل ه ئازاد عوسمان
بهڕێوبهرى رادیۆی دهنگ
گهرمیــان و پێشــكهوتنهكانیان بــ ه بواری نوسین دا بدۆزمەوە.
كاركردن لهم ئامانجهمان دا.
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نهوژین ،تێبینی و رهخن ه و پێشنیاز

◘ لهیال ئهحمهد*
رۆژنامهى (نهوژین) وهك ههر
رۆژنامهیهكى تر رۆڵى ههبوه
لههۆشیاركردنهوهو رێنماییكردنى تاكى
كۆمهڵگا و دروستكردنى رایگشتى و
گۆڕانكاری ،وهك ئاوێن ه بار و رهوتى
كۆمهڵگا تێیدا رهنگی داوهتهوه
و بهردهوام بوه لهگواستنهوهى
رای خهڵك و پهردهالدان لهسهر
كهموكورتیهكان.
رۆژنامــهى (نهوژیــن) تاكــ ه رۆژنامهی
تایبــهت بهپرســی ژنــان و منااڵنــ ه
بهتایبــهت لهناوچــهى گهرمیــان ،كــ ه
لهمــاوهى ســێ ســاڵى تێپهڕاندنــی ل ه
باڵوكردنــهوهى دا ،زۆربــهى ئهو دیارده
تونــد و كهلتــور و نهریتــ ه كۆنانهى ك ه
لــ ه مێژین ه ئازار و زیانیــان بهئافرهتان
و منــااڵن گهیاندوهو بهرۆكیانى گرتوه،
ههروهها هۆشیارى و سهركهوتن ه جیاواز
و بهرچاوهكانى ئافرهتان لهچاو سااڵنى
تر خراونهته بهربــاس و باڵوكراونهتهوه
وزۆربــهى شــوێنهكانى وهكــو قــهزاى
(كفــرى ،كــهالر و دهربهندیخان)یــش
بهناحیــ ه و گوندهكانیشــیانهوه لهالیهن
رۆژنامهنوســهكانی ئــهم رۆژنامهیــ ه
گرنگییان پێدراوه و كێشهكانیان روماڵ
كراوه.
* بۆچونم لهسهر رۆژنامهى (نهوژین)
 .1لهمــاوهى ســێ ســاڵى دهرچونــى
رۆژنامهكــه ،بهباشــی چــاپ دهكرێت و
بهسهر كۆشك و كتێبخان ه و ماڵ و شار
و گوند و شــوێن ه فهرمیهكان دا دابهش
دهكرێت و ههمو ژمارهكانى بهخوێنهرى

دهگهیهنرێت.
 .2ئــهو بابهتانــهى ههڵبژێــردراون و
روبــهڕوى خوێنــهران كراونهتــهوه،
بابهتــى گرنــگ و پێویســت بــون بــۆ
هۆشــیاركردنهوهى خهڵــك لــهڕوى
پهروهردهیی و گهیاندنى زانیارییهوه.
 .3زۆر خوێنــدكار یــان دهرچوى زانكۆ
و پهیمانــگا ك ه دانهمــهزراون و لهماڵن،
لهرێگــهى رۆژنامهكهوه تێكهڵ ب ه بوارى
رۆژنامهوانى و راگهیاندن بون.
 .4رۆژنامهكــ ه روبهرێكى گرنگ و نوێى
هێناوهت ه ئاراوه لهدروســتكردنى پردی
پهیوهنــدی لهنێــوان تــاك و خێــزان و
چین و توێژهكان ،بێ جیاوازى رهگهز و
نهتهوه و ئینتیما شهخسیهكان.
 .5پێموایــ ه دهبێــت رۆژنامهكــ ه بــ ه
پوختــى و تاڕادهیــهك كورت و وشــهى
بههێــز و زانیــارى نــوێ و دروســت و
ســهرنجڕاكیش بخرێتــ ه بهردهســتى
خوێنــهر و حهقى خۆیانیــان پێبدرێت،
ههتا رۆژنامهكــ ه نهگات ه حاڵهتى خراپ
و كاغهزهكانــى بكرێتــ ه ســفرهى نــان
خــواردن و كاســبكارانیش بیكــهن بــ ه
لولهى گوڵهبهڕۆژه!
* تێبینی بۆ رۆژنامهكه
 .1هاواڵتــى ناوچهكــ ه توانیویان ه ههمو
كات و مانگێــك ئاگایــان لــ ه روداو و
بابهتى ئافرهتان و منااڵن و تهندروستى
و كارى دهستى و هونهرى و پێشكهوتن
و هــهواڵ و وهرزش..هتــدى شــار و
شــاردهێ و گونــدهكان بێــت ل ه رێگهى
رۆژنامهكهوه.
 .2رۆژنامــهى (نهوژیــن) توانیویهتــى
پهیوهندى ناســین و ئاشــنابون لهنێوان
تاكهكان دروست بكات و سهركهوتنهكان
بخاتــهڕو و هۆشــیارى زیاتــر لهســهر
یهكسانى و نههێشتنى جیاوازى رهگهزى
بهرز بكاتهوه.
 .3رۆژنامــهى (نهوژیــن) وهك تاكــ ه
رۆژنامهیــهك تایبــهت بهپرســی ژنان و
منــااڵن لهناوچهكــه ،زهمینهیهكى لهبار
و ههستێكى تایبهتى الى خوێنهرهكانى
دروستكردوه و سهرنجڕاكیش بوه و بوه
ب ه سهرچاوهیهكى زانیارى ههم ه جۆرهى
باش و ل ه ســوچى دۆاڵب و كتێبخان ه و
سهرمێزهكان شوێنى خۆى گرتوه.
 .4ئهو بابهت و زانیاریان ه لهسهر كاغهزى
رۆژنامهكــ ه بــاو دهبێتــهوه توانــراوه
بههــۆى ئهنتهرنێتهوه بهخوێنهرى خۆی
بگهیهنرێــت ،بــۆ ئــهوهى ئهوانــهى ك ه
ناتوانرێــت نوســخ ه كاغهزیهكهیــان پێ
بگهیهنرێت ،لهم رێگهیهوه دهســتیان ب ه

رۆژنامهك ه بگات و سودی لێوهرگرن.
 .5لــ ه رۆژنامهى (نهوژیــن) بهخاوى و
نهرمى بابهتهكان نوســراون و گونجاندن
و كاڵبونــهوهى نهریت ه خراپ و كۆنهكان
لهبهرچاو گیراوه.
* رهخنه لهرۆژنامهكه
 .1لــ ه رۆژنامــهدا كهســانى پســپۆڕ
كاردهكــهن و دهنوســن زۆر یــان كهم,
بهاڵم ل ه (نهوژین) دا ئهو كهســانه جگ ه
لهكهمینهیهك ،پسپۆڕى كار و شارهزاى
كارى رۆژنامهنوسی كارا نین.
 .2لهرۆژنامهكــهدا ههندێــك بابــهت
ههیــ ه چهندینجــار دوبــاره بوهتــهوه و
باڵوكراوهتــهوه ،ئهمــهش وایكــردوه
خوێنهر بڕهوێنێتهوه و دوركهوێتهوه ،بۆ
نمونه :بابهتى بهشودانى مناڵ....هتد.
 .3پێمباشــ ه لهرۆژنامــهى نهوژیــن
كهتایبهته بهپرسی ژنان و منااڵن ،كار و
بهدواداچونى باشــتر بكرێت لهزانیارى و
هۆشیارى پهروهردهیی تایبهت ب ه ژن ل ه
سهركهوتن و دواكهوتن و ههڵسهنگاندنى
رابردو و ئێســتا ,چونك ه «دهســهاڵتى
چــوارهم» دهتوانێــت رۆڵــی ههبێت ل ه
گهیاندنى ژن بهپێگهى خۆى.

لهرۆژنامهكهدا
ههندێك بابهت ههی ه
چهندینجار دوباره
بوهتهوه
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نەوژین،
ژیانێكى
نوێ

رۆژنام ه
دهبێت رهخن ه
ههزم بكات

ســهردهمى ئهنتهرنێتــهدا گــهر وێن ه و
وشــهكان واقعى خودى زۆرێك لهدیارده
و روداوهكان بــن ،ســهرنجڕاكیش و
گرنگتــر دهبــن لــهالى خوێنــهر ،وێن ه
كرۆكى وشــهكانن ،كاتێك وشــ ه و وێن ه
تێكــهاڵو دهكهیــن ،پهیوهنــدى بههێز و
راســتهخۆ لهنێوانیان دروســت دهبێت،
پێویســت ه گرنگى بهوێنــهى رۆژنامهك ه
بدرێت و پهرهى زیاتری پێبدرێت.
ب .بهپێــی تازهتریــن توێژینــهوهى
زانستى ،دهبێت وێنهكان ل ه  %50روبهرى
رۆژنامهكــ ه داگیــر بكهن ،لــهو %50ی ه
دهبێــت  %40بــۆ وێنــ ه فۆتۆگرافیهكان
تهرخــان بكرێــت ،چونكــ ه زیندویــى و
راســتگۆیی دهبهخشێت ه نوســراوهكان،
ئهگــهر لهم روبــهرهى ســهرهوه كهمتر
بێــت ،ســهرنجى خوێنــهر راناكێشــێت
بهالى خۆی دا.
 .3پێویســت ه وێنهگرێــك ههبێــت و
سهرنوسهر ئهو وێنهگرهى ههڵیدهبژێرێت
بــۆ وێن ه گرتنــى بابــهت و روداوهكان،
لــ ه ئهركــی وێنهگرتنــى رۆژنامهوانــى
دا شــارهزابێت و ئــهوهى پێویســت ه
بهئهنجامى بگهيهنێت بۆ رۆژنامهكه.

* پێشنیاز بۆ رۆژنامهك ه
 .1دهبێــت ناوهڕۆكــى بابهتــ ه ههمــ ه
جــۆرهكان ،پهیوهندیــان بهچیــن و
توێژهكانى كۆمهاڵنى خهڵكهوه ههبێت.
 .2رۆژنام ه دهبێت رهخن ه ههزم بكات و
بهردهوام بێت لهســهر شێوازى نوسینی
نــهرم «وهك كــ ه (نهوژین) ههمیشــ ه
كردویهتى».
 .3لهبــهر ئــهوهى وێن ه «فۆتۆ» وهك
ئامرازێكى كاریگهر لهكارى راگهیاندن دا
رۆڵ دهگێڕێت ،وێنهكان وهك دهرخستنى
چاالكــى لهزۆربهى بــوارى ژیاندا دهبن ه
پاڵپشــتى راســتى روداو و بهســهرهات ه
جۆراوجــۆرهكان ،گێڕانــهوهى مێــژو ب ه
وێنه ،گومــان الى نهوهكانى دواڕۆژمان
دروستناكات ،چونك ه وێنهكان ئاوێنهى
ئــهو واقعیهن ك ه رویانــداوه .لهم روهوه
ئهم پێشــنیازانه بۆ بــرهودان بهالیهنى
وێن ه ل ه رۆژنامهكهدا دهكهم:
ا .وێنــ ه فۆتۆگرافیــهكان گوزارشــت
لــ ه مانشــێت و ناونیشــانى بابهتــهكان
و ناونیشــانه الوهكیــهكان دهكــهن
و پهیوهنــدی لهنێوانیانــدا ههیــه،
لــ ه (نهوژیــن) دا لــ ه  %30وێنــ ه
وهرگیــراوهكان بهڕادهیهكــى مامناوهند
گوزارشت لهمانشێت و ناونیشانى بابهت * ئهندامــى تیمــی رێكخــراوى وادی
و ناونیشــان ه الوهكیــهكان دهكهن .لهم ئهڵمانى له گهرمیان

◘ نازهنین گۆران*
ئەگەر ناوی رۆژنامەکەی ئێمەش
نەبێت ،ناوی گوڵێک ،کچێک ،هەر
شتێکی تر بێت ،لەگەڵ بیستنی ئەو
ناوە هەمو ستافی (نەوژین) و ئەو
یادەوەرییە جوانەم بیر دەهێنێتەوە کە
لەگەڵ ئەو رۆژنامەیە دەستم پێکرد
و بەردەوام بوم تاگەشتمە ئاستێکی
باشی سەرکەوتن و هێشتا بەردەوامم.
من کە لەگەڵ (نەوژین) دەستم پێکرد،
بەگریانــەوە دەســتم پێکــرد ،چونکــە
نوســینی راپۆرتێکی رۆژنامەوانی بۆ من
و هەرکچێکی تر ،کە دەســتپێکی کاری
رۆژنامەوانی بو لە (نەوژین) ،قورس بو،
من لەگەڵ (نەوژین) بەگریان و هێزێکی
زۆرەوە دەســتم پێکــرد و ئێســتا بــە
پێکەنین و دڵخۆشــیەکی زۆرەوە باسی
یادەوەرییەکانی دەکەم.
دەمەوێــت ئەمرۆ بە (نەوژین) بڵێم :تۆ
دروســتکەری من بوی ،من پەروەردەی
تــۆم ،رۆژێک دێت تۆ و ســەرجەم ئەو
کەســانەی لە پشــتی تــۆ و ئێمە بون،
شاهیدی سەرکەوتنەکانم ئەبن.
مــن هەرچەنــدە سوپاســگوزاری تۆبم،
هەرهیچ نییە و قەرزاری تۆم ،هیوادارم
نەوژینەکەمان بەردەوام بێت و چەندەها
کچــی تــری بوێــر پــەروەردە بــکات و
بیانبەیتــە ئەو شــوێن و ســەرکەوتنەی
کــە ئەیانویســت .خوازیــارم هەمــو
کۆتوبەندێکیان پێ بشکێنیت و دەنگیان
بــ ه هەمو کوردســتان بگەیەنیــت و بۆ
خەڵــک و هەمو جیهانی رون بکەیتەوە،
ژنى ئێمەش بوێرە و سەرکەوتوە و هەر
بوێر و سەرکەوتوش دەبێت.
ســوپاس بۆ هەمــو ســتافی (نەوژین)
و ئیدارەكــهى ،کە ههمیشــ ه هاوکارمان
بون.
ســوپاس بــۆ ئەوســتافە جوانــەی کە
لەرێگەی (نهوژین)هوه ناسیم ،سوپاس
بۆ ئەو هاورێیانەی کە هەمیشــە ئازیز و
تایبەتن بۆم.
ســوپاس بۆ ئەوەی تــۆ ئێمەت کرد بە
کچێکــی رۆژنامــەوان ،تۆ ئێمــەت کرد
بە کەســایەتیەکی سەرکەوتو ،هەمیشە
دەڵێــم ئەگەر رۆژێک لە جێگایەکی زۆر
بەرز و بااڵی رۆژنامەوانیش بم ،هەمیشە
باســی تۆ و پەروەردەکردنی تۆ دەکەم،
چونکە هەمو ســەرکەوتنێکم لە رێگەی
تــــۆ دەستی پێکرد ،تۆ دەستپێکی من
بــوی و بەڵێنــت پێــدەدەم کۆتاییەکی
جوانم دەبێت.
سوپاس بۆ تۆ و خۆشحاڵم ب ه بونت.
* پێشكهشكار ل ه كهناڵی (.)BMC
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