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سامان گەرمیانی: 
کەمتەرخەم بوین لەهێنانە پێشەوەی ژنان دا

گه الوێژ ...
30 ساڵ له گه ڵ درومان دا

5»»                  

به كارهێنانى دژه خۆر له  
هاوین دا پێویسته  بۆ 

گه شبونى پێست
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 »مامۆستا داری 
ماسیحه ى له  سه رمدا 

شكاندوه «
8»»

◘ نه وژین

سامان گه رمیانى، به رپرسی مه ڵبه ندی 
)11(ى گه رمیانى یه كێتى نیشتمانى 
كوردستان، دان به وه دا ده نێت كه  

كه مته رخەمبون له  هێنانه  پێشه وه ى 
ژنان دا، پێشیوایه  ژنان به هۆی ره وشه  
كۆمه اڵیه تیه كه وه  سڵ ده كه ن له  هاتنه  

پێشه وه  له م بواره دا.

له میانه ى دیدارێكى رۆژنامه ى )نه وژین( 
دا و لــه  گێڕانه وه ى كه می رێژه ى ژن له  
بواری سیاســه تدا له گه رمیان، )سامان 
گه رمیانــى( ئامــاژه  به و ســاته  ده كات 
كــه  ده ســتبه كار بــوه  وه ك به رپرســى  
مه ڵبه نــد و هیــچ ژنێكى لــه  پێكهاته ى 

مه ڵبه نده كه دا نه بینیوه .
ده شڵێت: »لەیەکەم کۆبونەوەی دەست 
بەکاربونمــدا هیچ ژنێك بەشــدار نەبو، 

ئەمەش خۆی جێگەی پرسیارە.«
به بــڕواى )ســامان گه رمیانى( پرســی 
هاتنه پێشــه وه ى ژنان له كارى سیاسه ت 
دا به تایبه تى له گه رمیان، ته نها پرسێك 
نیــه  تایبه ت بــه  ژنان، به ڵكــو پێیوایه  
پێكــه وه   پیــاوان  و  ژنــان  كه ده بێــت 
كاربكه ن بــۆ زیادكردنى رێژه ى ژنان له  
بوارى سیاسه ت دا، ده ڵێت: »ئەم کارە 

خوله كانی فێربونى زمان 
جمه یان دێت له  كچ
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زه ینه ب نیازی: پێشتر نیقابم نه كردوه            

بە تەنیا بە من ناکرێت، بەڵکو پێویستە 
ژنــان خۆیــان هەوڵ بۆ هاتنه  پێشــەوە 
بدەن، ده بێت بزانن هیچ جیاوازییەکیان 

نییە لەگەڵ رەگەزی بەرامبەردا«.
له باره ى ئه وه ى خۆی له و كاته وه ى وه كو 

به رپرســی مه ڵبه ندى گه رمیانى یه كێتى 
نیشتمانى ده ستبه كاربوه ، چ هه نگاوێكى 
ناوه  بــه  ئاقــارى زیادبونى به شــداریی 
ژنــان، )ســامان گه رمیانــى( ده ڵێــت: 
»کارم بۆ هێنانەپێشەوەی ژنان کردوە، 

لەداهاتودا پێمخۆشــە نیوەی ئه ندامانى 
مەڵبەنده كه  ژن بێت«.

ئــه و دیــداره ى )ســامان گەرمیانی( له    
الپه ڕه  )4(ى ئــه م ژماره یه ى رۆژنامه ى 

)نه وژین( دا باڵوكراوه ته وه .               

◘ نه وژین

زه ینه ب نیازی، ئه و كچه ى پله ى 
دوه می به شى وێژه ى له سه ر ئاستى 

هه رێم به ده ستهێنا، له باره ى ئه زمونى 
خۆیه وه  قسه  بۆ رۆژنامه ى )نه وژین( 

ده كات و رایده گه یه نێت كه  پێشتر 
نیقابی نه كردوه .

زه ینه ب نیازی مسته فا، كچه  فێرخوازێكى 
گه رمیانــه  كــه  توانــى لــه  ئاماده یــی 
ئیســامی كه الر پله ى دوه مى هه رێم بۆ 
خوێندنى وێژه یــی پۆلی 12ى ئاماده یی 
به ده ســتبێنێت، لــه  رۆژى راگه یاندنــى 
ده ره نجامى تاقیكردنه وه كانیشدا روداوى 
فێرخــوازه   ریــزی  لــه   دواوه ى  بردنــه  
یه كه مه كان دا هه اڵیه كى زۆری دروســت 
كــرد و والێكداریــه وه  كه  به هۆی ئه وه ى 

نیقابی پۆشیوه  براوه ته  ریزی دواوه .

له وبــاره وه  )زه ینــه ب( بــۆ رۆژنامــه ى 
)نه وژیــن( وتــى: »مــن لەوکاتەدا هیچ 
شــتێکم نەزانی، كه  هاتینەوە لەماڵه وه  

بینیمان ئەو شتە بوە«.
ئاماژه ى به وه شــكرد: »دو کەس هاتون 
بەمنیان وتوە بڕۆ دواوە و ریزی پێشەوە 
بۆ پۆلی نۆیەمە، بە کوڕێکی دیکەشیان 
وتوە کە بچێتە دواوە ئەویش لەمەکتەبی 
ئیســامی بو، پێیان وتین ئێوە بااڵتان 
بەرزترە بچنە دواوە، ریزی پیشــەوە بۆ 

بااڵ بچوکەکانە«.
زه ینه ب ئه وه شى ئاشكرا كرد كه  پێشتر 
ئه و نیقاب پۆش نه بوه  و ته نها ئه و رۆژه  
نیقابی كردوه  به هۆی شه رمی له  تێكه ڵ 

بون.
له بــاره ى  راپۆرتێــك   )9( له الپــه ڕه  
و  نیــازی(  )زه ینــه ب  كۆشــه كانى 
رۆژى  روداوه كــه ى  لــه   باســكردنى 
راگه یاندنى ده رنجامه كان  ده خوێننه وه .

ده یانه وێت 
یاریی بكه ن 

و پشتیوانیان 
نییه 
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◘ نه وژین، شۆخان حەمەساڵەح

کە لە ژنان بپرسیت ئەو کاتەی کەوتنە 
سوڕی مانگانەوە لەچی دۆخێکدا بون 

یان هیچ ئاگاییەکتان لەبارەیەوە هەبو؟ 
ئەوا به  زۆری به وه  وه اڵم ده ده نه وه  
كه  نه ك هه ر ئاگاییان نه بوه ، به ڵكو 
روبه ڕوى شۆك و ترسیش بونه ته وه .

دیارده یه كــى  كــه   مانگانــه   ســوڕى 
جه سته ییه  و هه مو ژنێك ده گرێته وه  له  
قۆناغی كچێنى و پێگه یشــتن دا، وه كو 
یه كێك له  قورســترین و هه ســتیارترین 
قۆنــاغ و حاڵه تــه كان لێكده درێتــه وه ، 
به تایبه تــى لــه  كۆمه ڵگه یه كــى وه كــو 
گه رمیان دا كه  به هۆی كه می هۆشیاریی 
و راهێنانــى كچانــه وه ، زۆرێكیــان هیچ 

له باره ى ئه م حاڵه ته وه  نازانن.

»وامدەزانی گیانم برینداربوە«
بێئاگایــی كچان لــه م حاڵه ته ، واده كات 
كه  روبه ڕوى شــۆك و ترســێكى زۆریان 
بكاتــه وه  و بارێكى ناخۆش باڵ به ســه ر 

ده رونیاندا بكێشێت.
»لەدوازدە ســاڵی کەوتمە سەر خوێن، 
وامدەزانــی گیانــم برینداربوە وا خوێنی 

لێدێت«. ئەمە قسەی )هاژە( بو.
ئــه و كه  ته مه نى 23 ســاڵه ، بــه رده وام 
بو له  گێڕانه وه ى ئه و ســاته  »خوشکی 
دایکیشــم  نەبــو،  گەورەتــرم  لەخــۆم 
تەنانــەت یەک وشــە چیە پێــی نەوتم، 
لەکاتێکــدا بەحاڵمیشــی دەزانی، هه تا 
پورزایەکــم کــە خوێنــی بەجلەکەمەوە 

بینی حاڵه ته كه ى بۆ رونكردمه وه «.

»وامدەزانی خۆم بشۆم ئیتر نامێنێ«
)ئەژین(، كچێكى دیكه یه ، سه ربورده ى 
خۆی له گه ڵ ســه ره تاى ده ســتپێكردنى 
ســوڕى مانگانــه  به مشــێوه یه  گێڕایه وه  
»ئــەو کاتــەی کەوتمە ســوری مانگانە 
هیچ شــتێکم دەربــارەی نەدەزانی، زۆر 
دەترســام و دڵــم پێــی تەنــگ ده بــو، 
خوێنبه ربونه كــه   دەکــرد  هەرچیــم 
نەدەوەســتا، جاری وا هەبو لەرۆژێک دا 
3 جار خۆم ئەشۆرد، چونكه  وامدەزانی 

خۆم بشۆم ئیتر نامێنێ«.
ئاگاییه كــی  كچــان  ئــه وه ى  به هــۆی 
ئه وتۆیان له باره ى ئــه م حاڵه ته وه  نییه  
كــه  حاڵه تێكى ئاســایی و هه میشــه یی 
ژنانه  ده بێت له  قۆناغی پێگه یشــتنه وه  
تا نائومێدیی، هه ربۆیه  توشى دڵه ڕاوكێ 

و فشارێكى زۆری ده رونى ده بن.
)ئاهەنــگ(ى 27 ســاڵه ، ســه ربورده ى 
خــۆی پێــش 14 ســاڵ لــه  ئێســتا و 
ئه وكاتــه ى كــه  بــۆ یه كه مجار ســوڕى 
رســته یه   بــه م  لێهاتــوه ،  مانگانــه ى 
گێڕایــه وه : »كه  کەوتمە عــادەوه  قەت 
بیرم ناچێتەوە، چونکە وەک ئەوە وا بو 

زینام كردبێت«.
ئــه و باس له  یادگاریه كــى یه كجار تاڵی 
خــۆی ده كات له وبــاره وه  »بەیانیــەک 
هەســتام لەخــەو جلەکانــم ببــون بــە 
خوێنــەوە، منیش نەمزانــی چیە، ئیتر 
چــوم بــۆ دەوام بێئەوەی هیچ شــتێک 
ببەســتم، کــە گەشــتمە دەوام لەکاتی 
پشــو خوێــن بــە ســەدریەکەمەوە بو، 
هاوڕێیەکم کە هاوتەمەنم بو لێی پرسیم 
ئەوە چیە؟ منیش رۆیشــتمە ژورەوە لە 
شوێنی خۆم دانیشتم، كۆتا وانه  هەستام 
بچمــەوە كه چى گیانم هەموی خوێن بو، 
نەمدەزانــی چی بکــەم، چــاوەرێ بوم 
قەڵەرەباڵــغ بێت کەس ســەیرم نەکات 
ببمــە جێی ســەرنج، به اڵم لــە ده ره وه  
چەند کچێکی تر به وشێوه یه  منیان بینی 
و گاڵتەیان پێکردم، ناچار قه مســه ڵه ى 
كچێكى هاوڕێم به  كه مه رمه وه  به ست بۆ 

ئه وه ى په ڵه  خوێنه كه  ده رنه كه وێت«.
خه می ئه و كچه  لێــره دا كۆتایی نایه ت، 
به ڵكو كه  ده شگاته  ماڵه وه ، خێزانه كه ى 
سه رزه نشــتى زۆری ده كــه ن و قســه ى 
پێده ڵێــن، وه ك ئــه وه ى خۆی به رپرس 

بێت له وه ى به سه رى دا هاتوه .

»دایكم وتى: كچم ئیتر باڵغ بویت«
به پێچه وانــه ى خێزانــى ئــه م كچانــه وه  
لــه   نه بــوه   ئه وتۆیــان  رۆڵێكــى  كــه  
دا،  كچه كانیــان  هۆشــیاركردنه وه ى 
خێزانــى دیكه  هه ن كچه كانیان پێشــتر 

له م دۆخه  ئاگادار كردوه ته وه .
)دالیــا( كچێكى دانیشــتوى كه الره ، بۆ 
)نه وژین( باســی له وه كرد كه  ئه گه رچی 
یه كه مجار كه  توشى سوڕى مانگانه  بوه  
زۆر ناخــۆش بوه  به الیــه وه ، به اڵم پێی 
سه یر نه بوه  و زانیویه تى حاڵه ته كه  چیه ، 

ئه ویش به وهۆیه ى بۆی رونكراوه ته وه .
وتــى: باوکــم یارمەتیدەرم بــو، بەهۆی 
ئــەوەی مناڵی گەورەبــوم لەگەڵ باوکم 
زیاتــر نزیــک تربــوم، هه ربۆیــه  باوکم 
دەربــارەی ئــەو قۆناغــە بابەتــی بــۆ 

دەخوێندمەوە.
دانیشــتوى  تــرى  كچێكــى  )نــه وال(، 
كــه الره ، باس له  یه كه مجــار ده كات كه  

كاتێك سوڕى مانگانه  ده بێته  مۆته كه 

»یه كه مجار سوڕى مانگانه م بۆ هات وامزانی گیانم برینداربوە«

سوڕی مانگانە چیە؟ 

لەســەرەتای قۆناغی هەرزەکاری و دواتردا رودانی ســوڕی مانگانە و رونەدانی دەبێتە 
خەسڵەتێکی سەرەکی لەژیانی ژن دا، هەرلەیەکەم دڵۆپی خوێنەوە کەپێی دەڵێن سوڕی 

کەوتنەسەر خوێن، تا دوا دڵۆپی خوێن کەپێی دەڵێن تەمەنی نائومێدی.
کەوتنە سەرخوێن ئاماژەیە بەکۆتایی پێهاتنی سوڕێکی مانگانە و دەستپێکردنی سوڕێکی تر، 
لەدەســتپێکردنی سوڕی کەوتنە سەرخوێن تا وەستاندنەوەی کەوتنە سەر خوێن، نزیکەی 28 

رۆژ دەخایەنێت.
لەســەرەتای ئـــەم 28 رۆژەدا ســوڕی هێلکەدانان دەســت پێدەکات کە ئەویش نزیکەی 21 رۆژ 
دەخایەنێت، لەو ماوەیەدا ئەگەر هێلکە پیتێنرا لەالیان تۆوەوە، ئـــەوە هێلکەی پیتراو گەشــە 
دەکات و پەرەدەسێنێت، بەاڵم ئـــەگەر نەپیتێنرا ئـــەوە سوڕی کەوتنە سەر خوێن رودەدات، 

ئـەویش نزیکەی 5 بۆ 7 رۆژ دەخایەنێت.
لەم ماوەیەدا بڕێک خوێن لە رێگەی زێوە دەکرێتە دەره وه ، ئـەویش پاشماوەی ناوپۆشی 
مناڵدانــە و هەمــو مانگێک ئـــەمە بەردەوام دەبێت ئـــەگەر توشــی هیــچ بارودۆخێکی 

نائاسایی نەبێت .
به گشتى له  ته مه نى 13 ساڵیه وه  حاڵه ته كه  ده ستپێده كات، به اڵم له هه ندێك 

كچ دا پێش و له  هه ندێك كچى تریشدا پاش ده كه وێت. ئه م دۆخه  
به رده وام ده بێت هه تا ژن ده گاته  ته مه نى نائومێدیی كه  

زۆرتر لە پاش ته مه نى 45 بۆ 50 ساڵی دا 
روده دات.

سوڕى مانگانه ى بۆ هاتوه .
»تەمەنم 13 سااڵن بو له  میوانی بوین، 
كه  چومه  ســه ر ئاو خوێنــم بینی زانیم 
چیــه ، چونکــە دایکــم ورد و درشــتی 
بۆ بــاس کردبوم، پاشــانیش جلەکانی 
شــۆردم و دڵــی دامــەوە و وتــی: کچم 
ئەوە باڵغ بویت ئیتر هەمو مانگێک وات 

لێدێت«.

»هیچیان پێنه ده وتم و قسه شیان 
پێده كردم«

ره نگــه  )دالیــا( و )نــه وال( لــه  نمونه  
كه مــه كان بــن، چونكــه  زۆرێــك لــه و 
كچانــه ى ئێمــه  دواندمانــن، بەگلەیــن 
لــە خێزانەکانیــان کە هیــچ رێنمایی و 

ئامۆژگارییەکان بۆیان نەبوە.
)هاژە( وتی: مــن زۆر زەرەرم کرد، 

چونکە دایکم هیچی پێنەوتم، 
بۆیــه  پێویســته  دایــکان 

پێــش ئــەو کاتە بە 
کچەکانیــان بڵێن 

بۆ ئه وه ى نەبێتە شۆکێکی گەورە بۆیان 
وه كچۆن به سه ر مندا هات.

)ئەژین(یش جه ختى له و قسانه  كرده وه  
»ســه رباری ئه وه ی كه  هیچی پێنه وتم، 
كه چى دایکم قسه شی پێده وتم و بۆڵه ى 
ده كرد و ده یوت بەملی شــکاوی گەورە 
بو، من نەمدەزانی ئەمە واتای چییە وام 
دەزانــی تاوانێکم كردوه  و بۆیه  زۆر رقم 

لە خۆم بو«.

كوڕانیش كێشه یان هه یه 
ئــه م  له بــاره ى  هۆشــیاری  نه بونــى 
حاڵه تــه وه ، وایكــردوه  كــه  هه ندێك له  
ژنــان پــاش هاوســه رگیریی كردنیش، 
روبه ڕوى كێشــه  ببنه وه ، به تایبه تى كه  
هاوســه ره كانیان له باره ى ئه م حاڵه ته وه  

هیچیان نه زانیوه .
)داســتان( ژنێكى دانیشــتوى كه الره ، 
نمونــه ى هاوڕێیه كــى بــۆ گێڕاینه وه  كه  
پــاش هاوســه رگیرییكردنى، مێرده كه ى 
ئــه م  له بــاره ى  هۆشــیارییه كى  هیــچ 

حاڵه ته وه  نه بوه  و پێی سه یر بوه .

ده بێت چی بكرێت؟
پێویســتە  دایکێــک  هەمــو  »لەســەر 
ئــەم بابەتە بۆ كچه كــه ى رون بکاتەوە 
بــۆ ئــەوەی هــەم شــارەزایی هەبێت و 
هەم شــەرم وتــرس وقەلەقیــان روبەڕو 
نەبێتــەوە«. توێــژه رى ده رونى )رۆژه  

فه قێ سلێمان( واده ڵێت.

ئه و ئاماژه  به وه شده كات ئەو رێنمایانەی 
پێویســتە  دایکانــەوە  کەلەالیــەن 
بەکچەکانیــان بڵێــن ئەوەیــە کــە ئەمە 
قۆناغــی هەرزەکارییــە و هەمــو کچێک 
لــەم قۆناغــەدا  روبــەڕوی دەبێتــەوە، 
گۆڕانکاری لەجەســتەدا دروست دەبێت 
وەک بەرزبونی سنگ لەگەڵ سه رهه ڵدانى 
سوڕی مانگانە و زیادبونى مو لەهەندێک 
بەشی جەســتەدا، بۆیە ئەمانە شتێکی 
ئاســاین و روبــەڕوی هەمو هەرزەکارێک 

دەبێتەوە.

»ده بێت شه رم بخرێته  الوه «
یەکێــک لــەو حاڵەتــە دەرونیانەی لەم 
بابەتــەدا بەدی دەکرێت شــەرم کردنی 
کچانــە لەو کاتــەی کەئــەم قۆناغەیان 
بەســەردادێت، به تایبه تى کەهەندێکیان 

تەمەنێکی کەمیان هه یه .
رۆژ فەقێ سلێمان، له مباره یه وه  ده ڵێت: 
بەدڵنیاییــەوە لــه  ناوچــەی گەرمیــان 
ره نگــه  به هــۆی شــه رمكردن و زاڵبونى 
جۆرێــك بیركردنــه وه ى پارێزگارییانه  و 
چه قبه ستو، باسکردنی ئەم بابەتە لەناو 
دایکاندا هێشتا بەعەیب وعار دادەنرێت، 
بەاڵم لەگەڵ ئه وه شدا به ره وپێشه وه چون 
هه بــوه  و ئێســتا خەڵکــی تاڕادەیــەک 

هۆشیارترە.
بەپێویســتی دەزانێت لەهەمو شوێنێک 
کۆڕ و سیمیناری تایبه ت بۆ كچان بكرێت 
له سه ر ئه م حاڵه ته ، لەقوتابخانەکانیشدا 

ببێت بەوانە و بوترێتەوە.

دایکم بۆڵه ى ده كرد 
و ده یوت بەملی 
شکاوی گەورە بو

ده بێت هەمو 
دایکێک ئەم بابەتە 
بۆ كچه كه ى رون 

بکاتەوە
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

)سوره یا( ژنێكى ته مه ن سه رو 30 
سااڵنى دانیشتوى گه رمیانه ، زۆركات 
روبه ڕوى شه ڕ و ئاژاوه  ده بێت له گه ڵ 

هاوسه ره كه ى، هۆكاره كه یشی به دحاڵی 
بون نییه ، به ڵكو ئه وه یه  هاوسه ره كه ى 

ده یه وێت ژنى دیكه  بهێنێت و بۆ 
ئه مه ش پێویستی به  رازیی بونى هه یه ، 
به اڵم ئه و به م كاره  رازیی نیه  و واژوى 

ره زامه ندبونى بۆ ناكات.

ئه گــه ر هه تا پێش 10 ســاڵ له  ئێســتا 
هاوســه رى )ســوره یا( بیویســتایه  ژنى 
دوه م بهێنێــت، ئه وا رێكاره كان ئه وه نده  

قورس نه بون و ده یتوانى ئه وكاره  بكات، 
بــه اڵم پــاش هه مواركردنه وه ى یاســای 
باری كه ســێتى له  هه رێــم، هێنانى ژنى 
دوه م له الیه ن پیاوانه وه  ئه وه نده  قورس 

كراوه ، كه  گه یشتوه ته  ئاستى مه حاڵ.
ئه م گۆڕانكاریانه ى كه له  یاساكه دا كراوه  
و ئه و مه رجه  زۆر و ســه ختانه ى دانراوه  
بۆ هێنانــى ژنى دوه م، وایكردوه  رێژه ى 
هێنانى ژنى دوه م به شێوه یه كى به رچاو 
كه م بكات، ئه گه رچی پیاوان توانیویانه  
فێــڵ و رێــگاى دیكــه  بدۆزنــه وه  بــۆ 
هێنانــى ژنى دوه م، له  نمونه ى روكردنه  

دادگاكانى عێراق.
بــه  پێی ئامارێكی ئه نجومه نی دادوه ریی 
هه رێــم کە دەســت )نەوژیــن( کەوتوە  

و لــه  ســاڵی2017 دا بــاو بوه تــه وه، 
245 حاڵەتــی مارەبڕینــی ژنی دوەم له  
پارێزگاكانی هه رێــم تۆمار كراوه ، بەاڵم 
بە پێــی ئاماری هەمــان ئه نجومه ن، لە 
2018دا رێژه كه  دابه زیوه  بۆ 89 حاڵەت.
بــه  پێــی هه مواركردنــى یاســای بارى 
كه ســێتى لــه  ســاڵی 2011دا، نابێــت 
هاوســه رگیریی ژنێــك زیاتر بێت مه گه ر 
به  رێگه پێدانــی دادوه ر نه بێت و ده بێت 
رێگه پێدانیشــی ئــه م مه رجانــه ی تێــدا 
بێت، وه ك: له  به رده م دادگا ره زامه ندیی 
ژنــی یه كه م وه ربگیرێت له ســه ر هێنانی 
ژنــی دوه م، توشــبونی ژنــى یه كه م به  
نه خۆشــییه كی درێژخایه نی سه لمێندراو 
كــه  رێگه  لــه  كاری ســه رجێیی بگرێت 

گێچەڵی ئەلکترۆنی... 

كاتێكوێنهیهكژیانیمرۆڤێكدهشێوێنێت
◘ نه وژین، ئاسۆ وەهاب*

»هاوڕێیانم، پێویست ناکات خۆمتان 
پێبناسێنم، چونکە هاوپۆلی یەکین، 
بەاڵم پێویستە بزانن من کچێکی 13 

سااڵنم، لە چرکەساتێکدا هەڵبژردنێکی 
هەڵەی لە رۆژێکی هەڵەدا کرد، 

بەاڵم هەتا ئەبەد باجی دەدەم. من 
لە بەردەمتانا شەرمەزارم و داوای 
لێبوردن دەکەم، نەک تەنها لەبەر 

خۆم، بەڵکو لەبەر خێزان و هاوڕێ و 
هەمو خۆشەویستانم«.

ئەمــە وشــەکانی ئــەو کچە 13 ســاڵە 
ئەمریکییــە بــو کــە چیرۆکەکــەی لــە 
رۆژنامەی )نیویۆرک تایمز( باوبوەتەوە، 
باوەڕی بەوە نەدەکرت کە دەستداگرتن 
تــا  مۆبایلەکــەی  دوگمــەی  لەســەر 
هەتاهەتایە ژیانــی دەگۆڕێت، بڕیارێکی 
هەڵە لەساتەوەختێکی هەڵە باجی خۆی 
دەبێت، ئەو تەنها مەبەستی بو سەرنجی 
هاوڕێ کوڕە هاوپۆلییەکەی رابکێشێت، 
بەاڵم هەڵکردنی با بەو ئاڕاســتەیە نەبو 

کە ئەو دەیخواست.
بــە روتــی  لەنــاو ژوری نوســتنییەوە 
وێنەیەکــی بــۆ هاوپۆلییــە کوڕەکــەی 
نارد تا ســەرنجی رابکێشێت، بەاڵم ئەو 
بایەخــی پێینەدا و بــۆ هاوڕێیەکی تری 
نارد، ئاسایی وێنە وەک ئاگردانی جاڕە، 
هەر زو چەند وشەیەکی بەبەرنامەیەکی 
ســەر مۆبایل بۆ وێنەکــە زیادکرد و بۆ 
لیســتی هەمو ئــەو هاوڕێیانــەی لە ناو 
مۆبایلەکەی بون ناردی و نامەکە بریتیی 
بو: »بــۆ هەمو ئەوانەی ئەم وێنەیەیان 
پێدەگات، ئەگەر هەســتدەکەن خاوەنی 
ئــەم وێنەیە بەڕێز نییە، ئەوا بینێرن بۆ 
هاوڕێیەکانتان تا راستی خاوەن وێنەکە 
بزانــن«. خەیــاڵ بکە لەگــەڵ داگرتنی 

دوگمەی بنێرە لەســەر مۆبایلەکە چەند 
کەس وێنەکەیــان پێدەگات )ئەمە پێی 
دەگوترێت تەکنیکی مێشی ئەلکترۆنی( 

لەکاتی باوکردنەوە.
لەگــەڵ داگرتنی دوگمــەی بنێرە ژیانی 

ئەو کچە تەواو گۆڕا. 
ئــەم جــۆرەی گێچەڵــی بــە ئینگلیزی 
پێیدەوترێــت Sexting کــە دەتوانین 
پێــی بێژین وروژانــدن یــان وروژاندنی 
دەقــی ئەلکترۆنی، دەزانــم یەکەمجارە 
ئەمــە دەبیســتن، بەاڵم بــۆ زانین ئەمە 
دیاردەیــە لەســەر ئینتەرنێــت و رۆژانە 
لەهەمــو دونیــادا رودەدات، بریتییە لە 
ناردنــی نامەیــەک یــان وێنەیــەک یان 
ڤیدیۆیەکــی وروژێنــەر یــان روت كــە 
بەکارهێنــەران بــۆ یەکتــری دەنێــرن، 
مەترســی ئــەم بابەتە لــەوەدا نییە کە 
وروژێنــەرو نائاکاریــن، بگــرە لەوەیــە 
ئەو کەســانەی لەنــاو وێنە و ڤیدیۆکانن 
دەردەکەون کەسانێکن لەگەڵمان دەژین، 
ئەمەش ئاســەوارەکانی زیاتر دەکات لە 

روی دەرونی و کۆمەاڵیەتییەوە.
وروژانــدن یــان وروژاندنــی ئەلکترۆنی، 
لەوانەیــە بە وێنەیەکی ئاســایی ئەنجام 
بدرێت کە تیایدا هیچ روبەرێکی جەستە 

روت نییــە، بەاڵم هاوپێچە تێکســتێکی 
وروژێنەر، یــان ئیمۆجینێک کە تەواوی 
ئاســاییەوە  لەبــاری  وێنەکــە  مانــای 

دەگۆڕێت بۆ باری وروژاندن.
لێرەدا پرسیاری گرنگ ئەوەیە، ئایا ئەو 
کچــەی وێنەکەی نــاردوە قوربانییە یان 
بەرپرســیار لە تاوانەکــەی؟ بۆچی ئەم 
دیاردەیــە رۆژانە بە ئاشــکرا یان نهێنی 
رودەدات لەناو هەمو کۆمەڵگەکان؟ ئایا 
تەکنەلۆژیا بەرپرسیارە یان بەکارهێنەر؟ 
بــەڕای بەنــدە، کچــی نــاو چیرۆکەکە 
هــەم قوربانییــە و هــەم بەرپرســیار، 

قوربانییــە بەهــۆی کەمــی هوشــیاری 
و  دیجیتاڵــی  پــەروەردی  نەبونــی  و 
کەناڵی هوشــیارکردنەوە لــەم بارەیەوە 
و لەهەمــوی گرنگتــر کەمــی بایەخدان 
پێــی چ لەالیــەن خێزانییــەوە یــان لە 
بەرپرســیارە  دەوروبەرەکــەی.  الیــەن 
بەوەی زانیــاری و ژیانی تایبەتی خۆی 
لــە واقیعەوە گواســتوەتەوە بۆ واقیعی 
گریمانەیــی و متمانەکردن بەکەســانێک 
کە باش نایانناســێت لە ژیانی واقعیدا. 
هەروەها مرۆڤ خۆی بڕیار لە شــێوازی 
بەکارهێنانــی تەکنەلۆژیــا دەدات نــەک 

خــودی تەکنەلۆژیــا؟ بەاڵم پرســیاری 
وتویــژی  دەخــوازم  ئەوەیــەو  گرنــگ 

لەبارەوە بکەین:
ئەگــەر ئــەو کچە کوڕێــک بوایــا، ئایا 
کۆمەڵگــە بە هەمــان شــێوە مامەڵەی 
لەگەڵ دەکرد؟ ئەو ناوەڕۆکە کامەیە کە 
 Sexting دەتوانرێت لەژێر ناونیشانی
دایبنێــن؟ چۆن بتوانیــن ڕوبەڕوی ئەم 
دیاردە شــاراوەیە ببینەوە تــا قوربانی 

لێنەکەوێتەوە؟ 
* راهێنه ر له  بوارى سۆســیال میدیا و 

ئاسایشی ئه لیكترۆنى

و ئومێــدی چاكبونــه وه ی نه بێت یاخود 
توانای مناڵبونی نه بێت.

له  به شــێكی تری مه رجه كانی یاسه كه دا 
هاتوه : ئه و پیاوه ی له  ژنێك زیاتر دێنێت 
توانــای دارایــی وای هه بێت كه  به شــی 
به ڕێوه بردنی هه ردو ژنه كه ی بکات و به  
به ڵگــه  بیســه لمێنێت و جه ختیش له وه  
كراوه ته وه  كه  نابێت ژنی یه كه م له  كاتی 
گرێبه ندی هاوسه رگیری مه رجی دانابێت 

كه  هه وێی به سه ر نەهێنێت.
هــه ر بــه  پێــی هه مــان هه مواركــردن، 
هــه ر پیاوێك گرێبه ندی هاوســه رگیریی 
بۆ زیاتــر له  ژنێك بــه  پێچه وانه ی هه ر 
یــه ك لــه  مه رجه كانی مــاددەی دوه می 
یاســاكه وه   ئه نجام بدات، بــۆ ماوه یه ك 
زیندانــی ده كرێــت كه  له  شــه ش مانگ 
كه متر نه بێت و له  ســاڵێك زیاتر نه بێت 
و ســزاش ده درێــت به  بــڕی 10 ملیۆن 

دینار.
پارێزەرێــك پێیوایــه  ئــه م رێوشــوێنه  
یاساییانه ، رۆڵیان هه بوه  له  كه مبونه وه ى 

حاڵه ته كانى هێنانى ژنى دوه م.
عه لی گردەســۆری، بــۆ )نه وژین( وتى: 
»دانانی مه رجی قورس له ســه ر پیاوان 
بوه تــه  رێگــر و بەربەســت لــه  هێنانی 
ژنــی دوەم، چونکە به  پێــی خاڵه كانی 
مــادده ی دوه می یاســای باری كه ســی 
كــه م پیاو هه یه  بتوانێت ئــه و مه رجانه  
جێبه جێ بــكات كه  ئه مــه ش وایكردوه  
هێنانی ژنی دوه م له  هه رێم تاڕاده يه كى 

زۆر قه ده غه  بكرێت«.
هه ندێــك  لــه الی  قه ده غه كردنــه   ئــه م 
والێكدراوه تــه وه  كــه  دژ وه ســتانه وه ى 
بنه مــا شــه رعیه كانى ئاینی ئیســامه ، 
بــه اڵم به وتــه ى مامۆســتایه كى ئاینی، 

فره ژنى نه  واجبه  و نه  سونه ت.

مامۆســتای  زمناکۆیــی،  مەحمــود  د. 
ئاینی، بۆ )نەوژین( وتی: »هێنانی ژنی 
دوەم لــە قورئاندا نەهاتوە بڵێ فەرزە و 
لە ســوننەتیش وا نەهاتوە بڵێ بیکەن، 
بــەاڵم رێگە دراوە پیاو لــە ژنێک زیاتر 
بێنێــت له  هه مــان كاتیشــدا كۆمه ڵێك 
مــه رج داندراوه  بۆ پیاوان كاتێك ژنێكی 
تر دێنێت ده بێت عه داله تی بكات له سه ر 
ســه رجێییكردن و دابینكردنــی بژێــوی 

ژیان«.
وتیشــی: »ئیســام كــه  رێگــه ی داوه  
فرەژنــی هه بێــت بۆ كۆمه ڵێــك هۆكاره  
له وانــه  گــه ر ژمــاره ی ئافــره ت زیاتــر 
بــو له  پیــاوان، گه ر ئافره تێك كه ســی 
نه بــو په نای بــدات پیاوێــك بیخوازێت 
و خزمه تــی ئافره ته كه  بــكات و له  زۆر 

مه ترسی دوری بخاته وه«.
به اڵم پرســیار ئه وه یه : پیــاوان كه  ژنى 
دوه م ده هێنــن، بــۆ ئه وه یــه  ئافره تێك 
یاخــود  بخه نــه وه   دور  مه ترســی  لــه  

پڕكردنه وه ى حه زیی كه سییه ؟
ئەمەل جەالل، ئەندامی بااڵی ئەنجومەنی 
کاروبــاری خانمان، به  ته واوی دژى ئه و 
بۆچونه یــه  كه  فره ژنى وه كو چاره ســه ر 

ده بینێت.
وتــى: فرەژنــی ناتوانێــت چارەســەری 
کێشــەکانی ژنان بکات لەوەی کە هەمو 
ئافرەتێک کە تا ئێستا شویان نەکردوە 

بتوانن بەو جۆرە شو بکەن.
وتیشــی: » زۆرێــک لــەو پیاوانەی کە 
پێشــتر ژنی دوەمیان هێنــاوە لە دوای 
ماوەیەکی کەم شکستیان هێناوە و ژنی 
دوەم چوه تــەوە ماڵــی باوکی، هه روه ك 
زۆربــەی ئەوانەی ژنــی دوەمیان هێناوە 
ژنــی یەکەم پشــتگوێ دەخەن و جاری 

واش هەیە دەیچەوسێننەوە«.

ئایا تەکنەلۆژیا 
بەرپرسیارە یان 

بەکارهێنەر؟
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◘ نه وژین

له مێژوى هاوچه رخی سیاسیی دا 
له سه ر ئاستى جیهان، ژماره یه ك ژن 
له  رێگه ى وه رگرتنى پۆستى به رزی 

ده سه اڵتى جێبه جێكردنه وه ، توانیویانه  
ئه و روخسارانه  »نێرانه ییه ى« 

ده سه اڵت و فه رمانڕه واییكردن بگۆڕن.

لــه م راپۆرته دا ئاماژه  به  )7( له و ژنانه  
ده كه یــن كه  توانیویانــه  ببنه  روكارێكى 
ناوچــه   لــه   جیــاوازی كاری سیاســی 

جیاوازه كانى جیهان دا.
1. سه رۆك وه زیرانى دانیمارك )هیلی 

شمیدیت(
ژنه  سیاســه توانى دانیماركی، له  ساڵی 
1966 له دایكبــوه ، توانــى لــه  مــاوه ى 
ســااڵنى 2011 تا 2015 ببێته  ســه رۆك 

وه زیران.
 2004  –  1999 ســااڵنى  له مــاوه ى 
نوێنــه رى دانیمــارك بوه  لــه  پارله مانى 
یه كێتــى ئه وروپــا، له  ســاڵی 2005 به  
سه رۆكى پارتى سۆسیال دیموكراته كانى 

دانیمارك هه ڵبژێردرا.
)شــمیدیت( به كالۆریۆســی له  زانستى 
سیاســی و ماســته رى له  لێكۆڵینه وه ى 

ئه وروپی دا هه یه .
2. سه رۆكى به رازیل )دیلما رۆسیف(

یه كــه م ژنى به رازیلییه  كه  ئه م پۆســته  
وه ربگرێت. پێشــتر له  ســاڵی 2005 به  
وه زیری كاروباری ســه رۆكایه تى له الیه ن 
ســه رۆكى ئــه وكات )لۆال دا ســیلڤا(وه  
ده ستنیشــان كرا، له  هه ڵبژاردنى ساڵی 

2010 دا به  به ده ســتهێنانى 58%ى كۆی 
ده نگه كان بو به  سه رۆك.

3. سه رۆكى لیبیریا )ئیلین جۆنسۆن 
سیرالیڤ(

ســاڵی 2011 به هاوبه شــى له گــه ڵ دو 
ژنــى تــری چــاالك، خه اڵتــى نۆبڵیان 
بــۆ ئاشــتى به ده ســتهێنا، له به رامبــه ر 
تێكۆشــانی ئاشــتیانیان بۆ پاراســتنى 
ژنان و به شدارییكردن له  به ده ستهێنانى 
مافه كانیان و به رقه راركردنى ئاشتى دا.
ئــه و بــو بــه  یه كــه م ژن لــه  مێــژوى 
ئه فريقيــادا كه له رێگــه ى هه ڵبژاردنێكى 
ئازاده وه  به  ســه رۆك هه ڵبژێرێت، پاش 
ئه وه ى پێشــتر وه كو وه زیری دارایی له  

حكومه ت دا پۆستى هه بوه .
4. سه رۆكى لیتوانیا )دالیا 

گریباوسكایتی(
بــه  یه كه م ژنه  ســه رۆك داده نرێت كه له  
مێژوى واڵته كه یدا دو جار له ســه ر یه ك 
هه ڵده بژێرێــت و به هۆی لێهاتوییه وه  به  

»ژنه  پۆاڵیینه كه « ناوبراوه .
پێــش ئــه وه ى ببێــت به  ســه رۆك، بۆ 
ماوه یــه ك وه كــو رێپێــدراوى یه كێتــى 
ئه ورپــا بۆ پالندانانــى دارایی و بودجه  

له  سااڵنى 2004 – 2009 كاریكردوه ه .
 5. ئه رنا سولبۆرگ

ســه رۆك وه زیرانى نه رویژ، كه  له  ساڵی 
پارتــى  ســه رۆكی  پۆســتى  دا   2004

پارێزگارانى وه رگرت.
له ســاڵی 1989 وه  وه كــو پارله مانتــار 
لــه  نه رویژ هه ڵبژێردراوه ، پاشــان چه ند 
پۆســتێكى حكومیــی وه رگرتوه ، له وانه  
و  خۆجێیــی  فه رمانڕه وایــی  وه زیــری 

ئه و ژنانه ى روخساری سیاسه تیان گۆڕی

◘ نەوژین، نیگار عومەر

سامان گەرمیانی، ئه ندامى 
سه ركردایه تى یه كێتى نیشتمانى 

كوردستان و به رپرسی مه ڵبه ندى 
11ى گه رمیانى ئه و حزبه ، رەخنەی 

لەحزبەکەی ده گرێت له  روى رۆڵپێدان 
به  ژنان و هێنانه  پێشه وه یان له كارى 

سیاسی و رێكخستن دا، هه روه ك 
خۆیشیان به  كه مته رخه م ده زانێت له و 
روه وه ، له گه ڵ ئه وه شدا گه شبینه  به  
زیادبونى چاالكیی و به شداری ژنانى 

سنورى گه رمیان.

لــه  دیدارێكــى )نه وژیــن( دا، ســامان 
گه رمیانــى له بــاره ى مێــژوى نزیــك و 
ئێستاى به شداری ژنان له كارى سیاسی 
و حزبایه تى دا قســه ى كرد، پێشــیوایه  
كه  الیه نــه  كۆمه اڵیه تییه كه  رۆڵی هه بوه  

له  نه هاتنه  پێشه وه ى ژنان دا.
وتــى: ژنان لەپێشــتردا چۆن شــان بە 
شــانی پیاوان لەشــاخدا کاریان کردوە، 
نانیــان بــۆ پێشــمەرگە ئامادەکــردوە، 
لەهەمان کاتدا پێشــمەرگەی شــاخیش 
بونــە، توانیویانە هەمیشــە پێشــەنگی 
ویســتویانە  کــە  بــن  کارەکان  هەمــو 

ئەنجامی بدەن.
باسی له وه شكرد ئه م به شدارییه  له پاش 
راپه ڕین وه ك پێویست نه بوه  و ده ڵێت: 
»کەمتەرخەم بوین لەهێنانە پێشەوەی 

ژنان  دا«.
به رپرســی مه ڵبه ندى گه رمیانى یه كێتى 
پۆســته ى  ئــه و  ســاڵێكه   چه نــد  كــه  
وه رگرتوه ، باس لــه  یه كه م كۆبونه وه ى 
خــۆی ده كات لــه  مه ڵبه نده كــه دا كــه  
ئامــاده   ژن  كادیرێكــى  هیــچ  چــۆن 
نه بــوه  »لەیەکــەم کۆبونەوەی دەســت 
بەکاربونمــدا هیچ ژنێك بەشــدار نەبو، 

ئەمەش خۆی جێگەی پرسیارە.«
بــۆ كه مته رخه مــى  پێیشــیوایه  ئه مــه  

سامان گەرمیانی:

ژنان سڵ ده کەنەوە لەهاتنە پێشەوە دا بۆ كارى سیاسيی

وتــى:  ده گه ڕێتــه وه .  به رپرســان 
بەهــۆی کەمتەرخەمــی کاربەدەســتانی 
گەرمیانەوە، ژنان کەمتر بەشــداری لەم 

پرسه گرنگەدا دەکەن.
لەگەرمیانــدا وه ك ته واوى كوردســتان، 
كارى سیاســیی به  كارێكى »پیاوانه « 
هه ژمار كراوه ، هه ربۆیه  بەشــداریکردنی 
ژنان لەم بواره دا تا ئه و راده یه  رۆشتوه  

كه  به  »عه یبه « هه ژمار بكرێت.
یه كێتــى  ســه ركردایه تى  ئه ندامه كــه ى 
بــواره   ئــه م  وایده بینێــت  نیشــتمانى، 
له الیــه ن پیاوانه وه  قۆرخكــراوه ، له گه ڵ 

ئه وه شدا دابونه ریته كان بون به  رێگر.
وتى: گەرمیان تاوەکو ئێســتا کۆمەڵێك 
دابونەریتــی کومەاڵیەتــی تێیــدا زاڵە، 
پیاوان کاری سیاســی بە تەنها به  مافی 
خۆیان دەزانــن، ئەمەش وایکردوە ژنان 
ســڵ بکەنەوە لەهاتنە پێشــەوە و ترس 

لەقسە و قسەڵۆکی نێو کۆمەڵگە.
ده شــڵێت: کاربەدەســتانی گەرمیانیش 
دروســت  یەکســانییەك  نەیانتوانیــوە 
بکــەن، به اڵم ئــەم کارە هه ر بەتەنیا بە 
پیاوان ناکرێت، پێویستە ژنانیش رۆڵی 

تێدا بگێڕن.

بــه اڵم ئایــا چی كراوه  بــۆ گۆڕینی ئه م 
ره وشه ؟ ئایا خودى خۆی له و كاته وه ى 
بــوه  به  به رپرســی مه ڵبه ندى گه رمیانى 
یه كێتى نیشــتمانى، چی گۆڕانكاریه كى 
لــه م تێڕوانیــن و كاركردنــه دا هێناوه ته  

دی؟
ســامان گەرمیانی، لــه  وه اڵمدا ده ڵێت: 
دەســتبەکاربونمدا،  لەســەرەتای  مــن 
کارم بۆ هێنانەپێشــەوەی ژنان کردوە، 
لەداهاتودا پێمخۆشــە نیوەی ئه ندامانى 

مەڵبەنده كه  ژن بێت.
پێیشــیوایه  ئــه م كاره  ئاســان نیــه  و 

پێویستی به  هاوده نگى كه سانى دیكه یه  
و به تایبه تى پاڵپشــتی ژنان »ئەم کارە 
بە تەنیا بە من ناکرێت، بەڵکو پێویستە 
ژنان خۆیــان هەوڵ بۆ هاتنه  پێشــەوە 
بدەن، ده بێت بزانن هیچ جیاوازییەکیان 

نییە لەگەڵ رەگەزی بەرامبەردا«.
ئه و خۆیشــی بــه  الیه نگرێكى مافه كانى 
ژنــان ده زانێــت و ده ڵێــت: »نەك هەر 
تەنیا کار بــۆ ژنی نێو حزبەکەی خۆم، 
بەڵکو بەبێ جیاوازیی کار بۆ هەمو ژنان 

دەکەم«.
له گــه ڵ ئه وه شــدا كــه  به شــداریی ژنان 
كه م و ســنورداره  له كایه ى سیاســی دا 
له گه رمیــان، به اڵم )ســامان گەرمیانی( 
دڵخۆشه  به وه ى هه ست به  گۆڕانكاریه ك 

ده كات له و روه وه .
ســەردانی  ژنانێــك  ئێســتا  وتــى: 
مەڵبەندەکەمــان دەکــەن و دەیانەوێت 
بەشــدار بن، ئه مه  جگــه  له وه ى دەبینم 
ژنــان زۆر بــە زیرەکانــە و چاالکانــەوە 
بەشــداریی زۆربــەی کار و چاالكیه كانى 

سنوره كه  دەکەن و رۆڵ دەگێڕن.
به  گه شــبینییه وه  وتــى: »ئەمە مایەی 
دڵخۆشــییە كــه  ده بینــم کچانی شــار 
دەتوانــن  گەرمیــان  ناحییەکانــی  و 
بەربەستەکانی کۆمەڵگە بشکێن و بێنە 

پێشەوە«.

په ره پێدانى هه رێمى.
6. ئه نگێال مێركل

به رلینــه وه   دیــوارى  كه وتنــى  له گــه ڵ 
له ســاڵی 1989، مێركل تێكه ڵ به كارى 
سیاســی بوه ، به  په یژه ى پۆســته كاندا 
ســه ركه وتوه  هه تــا بــوه  به  ســه رۆكى 
پارتــى دیموكراتى مه ســیحی، پاشــان 
وه كــو یه كه م ژن له  مێژوى ئه و واڵته دا، 
له ســاڵی 2005 بــه  راوێــژكارى ئه ڵمانیا 

هه ڵبژێردرا و تائێستاش به رده وامه .

مێــركڵ زیاتــر له هــه ر ژنێك لــه  بوارى 
و  ســه رنج  جێگــه ى  دا،  سیاســه ت 
گرنگییپێدانــه ، ئه ویــش به هــۆی ئــه و 
رۆڵه ى له  گۆڕه پانى سیاســیی ناوخۆیی 

و ده ره وه شدا ده یگێڕێت.
7. تیریزا مه ى

ســه رۆك  پۆســتى  2016وه   له ســاڵی 
تائێســتاش  و  وه رگرتــوه   وه زیرانــى 
كاربه ڕێكــه ر  به شــێوه ى  به رده وامــه  
پــاش ئــه وه ى لــه م ماوه یــه ى رابردودا 

ده ستله كاركێشــانه وه ى به هۆی پرســی 
كشــانه وه ى بریتانیا له  یه كێتى ئه وروپا 

خسته ڕو.
نوێــی  له مێــژوى  ژنــه   دوه م  )مــه ى( 
بریتانیــادا ئــه و پۆســته  وه رده گرێــت، 
ئه ویــش دواى )تاتچــه ر(، پێشــتریش 
چه ندین پۆســتى سیاســیی حكومیی و 
حزبی وه رگرتــوه ، دیارترینیان وه زیری 
ناوخــۆی ئه و واڵته  بو له  ســااڵنى 2010 

.2016 –

پێویستە ژنان 
خۆیان هەوڵ بۆ 
هاتنه  پێشەوە 

بدەن
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ژنه  مریشك فرۆشه كه ى کەالری کۆن

◘ نه وژین، نازەنین گۆران 

ماوه ى نزیكه ى 30 ساڵه  له  بوارى 
درومان و كارى ده ستى دا كارده كات، 

به شداریی له  چه ندین پێشانگاى 
تایبه ت به م بواره  كردوه ، هه روه ك 

یه كه م خولی فێربونى درومانیشی بۆ 
ژنان له  شاری كفری دا كردوه ته وه . 

ئه و ژنه ش )گه الوێژ(ه .

گه الوێــژ عەدنان، 43 ســاڵ، لەســاڵی 
)1989(ه وه  دەســتی کــردەوە بەکاری 
درومــان، ئــه و كاته ى له  شــاری كفری 
نیشــته جێبوه . له وێ جلوبه رگى جیاواز 

و جۆراوجۆری بۆ ژنان دوریوه .
ئــه و ســه ره تا زۆرینــه ى كاتــه كان لــه  
ماڵه وه  سه رقاڵی درومانكردن بوه  و هه ر 
له وێش ژنان ســه ردانیان كردوه ، پاشان 
بــره وى به  كاره كــه ى داوه  و دوكانێكى 
داناوه ، كه  به یه كێك له  ســه ره تاییترین 
ئــه و دوكانانه  هه ژمــار ده كرێت ژنان له  

سنوره كه دا كردبێتیانه وه .
)گه الوێژ( ئه و به هره  و توانایه ى هه یبوه  
به شــداریی  ویســتویه تى  له مبــواره دا، 
پێبكات له گه ڵ ئه وانى دیكه دا و ژنى تر 
له ســه ر فێربونى ئه م پیشه یه  رابێنێت، 
هه ربۆیه  وه كو یه كه مین ژنى پیشــه وه ر 
له ســاڵی 1993 دا لــه  قــه زاى كفــری، 
خولێكی درومانى  بۆ ژنان كردوه ته وه .

وتــى: »یەکــەم ژن بــوم كه  لــە کفری 
خولێکــی بێبەرامبەری فێربونى درومانم 
بۆ کەســوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان 

کردوه تەوە«.
چونه  نێو ژیانى هاوسه رگیریی و بون به  
دایك، بۆ ماوه یه ك ئه م ژنه  پیشــه وه ره  
له  كاركردن داده بڕێنێت، ئه و ئه گه رچی 
لــه  ماڵه وه  به رده وام بوه  به م پیشــه یه ، 
بــه اڵم به هــۆی ره وشــه  خێزانیه كه یه وه  
نه یتوانیوه  به رده وام بێت له  دوكانه كه ى 
دا، به تایبه ت كه  شوێنى نیشته جێبونى 

له  كفریه وه  بۆ كه الر گواستوه ته وه .
وتى: بەهۆی نەبونی دوکانه وه  حه زه كه م 

كۆتایــی پێنه هــات، به ڵكــو جارێكى تر 
له  ماڵه وه  دەســتم بەکارکــردن کرده وه  
و ته نانــه ت خولــی فێربونیشــم هه ر له  

ماڵه وه دا ده كرده وه .
)گەاڵوێژ( وه كخۆی ئاماژه ى بۆ ده كات، 
حه زێكــى زۆری بۆ كاركردن و به تایبه ت 
پیشه ى درومانى هه یه ، به شێوه یه ك كه  
لێــی بێزار نابێت، هه ر ئه مه ش هانیداوه  
كــه  پــاش چه نــد ســاڵێك جارێكى تر 
بگه ڕێتــه وه  دوكانداریــی، ئه مجاره یــان 
دوكانێكــدا  له چوارچێــوه ى  كاره كانــى 

له كه الر په ره پێده دات.
لــه  كاری درومانــى له مــاڵ و  بــه ده ر 
دوكاندا، ئه م ژنه  پیشه وه ره  ویستویه تى 
به شــداریی چاالكیــه  جۆراوجۆره كانیش 
بــكات، هه ربۆیــه  لــه  ژماره یــه ك لــه و 
پێشــانگایانه ى كــه  بــۆ كارى ده ســتى 
و درومــان له  ســنوره كه دا كراونه ته وه ، 

به شداریی كردوه .
هــه روه ك بــه رده وام بوه  لــه  كردنه وه ى 
خول و هاوكارییكردنى ژنان بۆ فێربونى 

ئه م پیشــه یه ، شاره كه ى خۆیشی له  یاد 
نه كردوه  و پاش هاتنی بۆ شاری كه الر، 
تائێســتا 3 خولی فێربونى درومانى بۆ 
ژنانى كفــری كردوه ته وه ، هــه روه ك له  
كه الریش بــه رده وام بوه  لــه  كردنه وه ى 

خولی هاوشێوه .
وادیاره  ئه م خوالنــه ى )گه الوێژ( به الی 
ئه و ژنانه وه  كه  به شدارییان تێدا كردوه ، 
سه ركه وتو بوه  و ئامانجی خۆی پێكاوه .
نه ســرین عه لــی، 29 ســاڵ، یەکێکــە 
لەوانه ى له الی )گه الوێژ( خولی بینیوه ، 
بۆ )نه وژین( وتــى: »زۆرحەزم لەکاری 
به رگدوریی بو، بۆیه  بەشــداری خولێكم 
کرد کە لــە ماڵەکەی  خوی کردبویه وه  
و ســودێکی باشــی لــێ ببیــن، چونکە 
ئــەو وەک هاوڕێ بــو له گه ڵمان دا نەک 

مامۆستا«.
)گەالوێــژ( كــه  ئــاوڕ لــه  ئه زمونى 30 
ســاڵ كاركردنى ده داته وه ، به  ئاسته مى 
ده زانێــت بیتوانایــه  بــه رده وام ببوایــه  
ئه گه ر له الیه ن خێزانه كه یه وه  پاڵپشتیی 

30 ساڵ له گه ڵ درومان دا

◘ نه وژین،
خۆشبین جەالل - دیمەن ئیسماعیل

له  گه ڕه كى كه الری كۆن، ژنێك 
دوكانێكى بچوكى داناوه  و تیایدا 

مریشك ده فرۆشێت، به مه ش ده بێته  
یه كه م ژن كه  له  قه زاكه دا ئه و 

كاره  ده كات، باس له وه  ده كات كه  
له  رێگه ى ئه م كاره یه وه  بژێویی 

خێزانه كه یان دابین ده كات.

ســاڵ،   47 تەمــەن  میــرزا،  بەفــراو 
دانیشــتوى گه ڕه كــى کــەالری کۆنــە، 
ماوەی 3 ساڵە دوکانی مریشک فرۆشی 

داناوە لە تەنیشت ماڵەکەی خۆی دا.
بۆ )نەوژین( باس لەسەرەتاکانی دانانی 
دوکانەکەی دەکات  و دەڵێت: »پێشتر  
حەزم لە دوکانی مریشک فرۆشتن هەبو، 
بەاڵم بەهۆی نەبونی دەستمایە نەمتوانی 
دایبنێم، بەدوکانی وردەفرۆشــی دەستم 
پێکرد، لە کۆتایی دا توانیم ئەم دوکانە 

دابنێم«.
دوکانى مریشكفرۆشیه كه ى )به فراو( 25 
مه تری چوارگۆشه  جێگه یه تى، جگە لەم 
دوکانەش دوکانێکی وردەفرۆشــی هەیە 
ماوەی 5 ســاڵە داینــاوە »دوکانەکەی 
ترم شیرینی و بابه تى منااڵن و خواردنى 

وشکەى تێدایە«.
دا  كڕیــاره كان  به ڕێكردنــى  له گــه ڵ 
به رده وام بو له  گێڕانه وه  و وتی: حەزی 
من دوکانی مریشک بو، بیرم کردەوە لە 
تەنیشت ئەم دوکانەدا بەشێکی بکەم بە 

مریشک فرۆشی و ئیشەکانم تێدا ئەنجام 
بدەم.

ســەبارەت بە فرۆشــتنی مریشــکەکان  
وتــی: »رۆژێک یان دو رۆژ جارێك، دو 
سندوق مریشــک دەکڕم بە نرخی كۆ و 
پاشــان بە موشــتەریەکانم دەیفرۆشم، 
تەنیا کرێی پاک کردنەکە وەردەگرم«.

ئەگەرچی لەدوکانەکانی مریشک فرۆشی 
بە گشــتی پــارەی قازانــج و پاککردن 
بەجیــا وەردەگیرێــت، بــەاڵم )به فراو( 
بــاس لــەوە دەکات كــه  تەنیــا پارەی 
پاککردنەکــە وەردەگرێت و هیچ نرخێک 

ناخاته  سەر مریشكه كان.
ئــه و ژنــه  خاوەنــی 9 مناڵــە )2 کچ و 
7 کــوڕ(، 5 لــه  كوڕه كانــى خێزاندارن، 
لەئێســتادا لەگــەڵ دو کچەکــەی و دو 
کوڕەکــەی و هاوســه ره كه ى دا دەژێت، 
ئەرکی به خێوكردنى خێزانه كه ى له سه ر 

شانه .
ئەحمــەد مەحمــود، 23 ســاڵ، کــوڕی 
زانکــۆی  خوێنــدکاری  )بەفــراو(ه و 
گەرمیانه ، بۆ )نەوژین( وتی: »هاوکاری 
باشی دایکم دەکەم، هەرکاتێک مەجالی 
نەبێــت مــن یارمەتی دایکــم دەدەم لە 

راپەڕاندنی کارەکانی دا«.
ئــه م كاره ى ئه و ژنه  ده ســتى داوه تێ، 
گه ڕه كه كــه وه   دانیشــتوانى  له الیــه ن 

پێشوازیه كى دڵخۆشكه رانه ى لێكراوه .
ژینۆ محه مه د، 29 ساڵ، سەردانیکەرێکی 
بەردەوامــی دوكانه كــه ى )بەفراو(ە، بۆ 
)نەوژیــن( وتــی: »هەرکات مریشــکم 
بوێــت بــۆ الی دادە بەفــراو دێــم و بۆ 

شوێنی تر ناڕۆم«.
وتیشــی: دادە بەفراو ژنێکی بە هێزە و 

توانای ئەنجامدانی زۆر کاری هەیە.
کــەالری کۆن كــه  دێرینتریــن گه ڕه كى 
قــه زاى كــه الره  و له  دیــوی خۆرئاواى 
شــاره كه یه ، نزیکــەی 5 هــەزار كــه س 
تیایدا نیشــته جێیه ، ئه مــه ش وایكردوه  
وه ك هــه ر گه ڕه كێكى تــرى قه ره باڵه غ، 
و  تێدابێــت  شــوێنكاری  و  دوكان  زۆر 
گونجاو بێت بۆ ئه نجامدانى پرۆژه ى تر.
نه یشــارده وه   له مباره یــه وه   )بەفــراو( 
كــه  به هۆی ئه و پێشــوازیه  باشــه ى له  
دوكانه كانى كــراوه ، ده یه وێت كاره كانى 

زیاتر و به ره وپێشه وه تر ببات.
وتى: »دەمەوێــت لەداهاتودا دوکانێکی 
فراوانتــر  ماركێتێكــى  یــان  گەورەتــر 
بکەمــەوە و ئیشــەکانمی تیــادا ئەنجام 
بــدەم، بەاڵم لەئێســتادا ئــەو توانایەم 

نیە«.

نه كرایه وه .
سوپاســگوزارییه وه   لــه   تۆنێــك  بــه  
وتــى: »دایــک و باوکــم زۆر پاڵپشــتم 
بــون، هەروەهــا پاش هاوســه رگیرییش 
هاوســه ره كه م زۆر هــاوكار و پاڵپشــتم 

بوه «.

وێنه ى يه كه م: گه الوێژ عه دنان له  خولێكى فێربونى درومان له  سااڵنى نه وه ده كان له  كفرى. وێنه ى دوه م: گه الوێژ عه دنان له  دوكانه كه ى دا له  كه الر 2019

سه ره تا 
بەدوکانی 

وردەفرۆشی 
دەستم پێکرد

یەکەم ژن بوم كه  
لە کفری خولى 
فێربونى درومانم 

کردوه تەوە
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

»به هۆى ئه وه ى كه  پاڵپشتم نه بو 
چ له  الیه ن حكومه ته وه  چ له  الیه ن 
خاوه نى هۆڵه كانه وه  به  تایبه ت بۆ 
ژنان، ناچار بوم واز له  راهێنه رى 

یارى كیك بۆكسێن بێنم« ئه مه  وته ى 
)كارناس(ى راهێنه رى یارى كیك 

بۆكسێنه  له  كه الر.

به شــێك لــه  كچانــى كــه الر به تایبه ت 
ئه وانــه ى گرنگیــی بــه  وه رزش ده ده ن، 
جــۆره   ئــه و  ئه نجامدانــى  ئــاره زوی 

یارییانه یــان هه یــه  كه  بــه  »به رگرى« 
ناســراون، له  نمونه ى بۆكســێن و كیك 
بۆكســێن و هاوشێوه كانى، به اڵم ئاماژه  
بــۆ ئه وه  ده كــه ن زه مینه  له بــار نیه  بۆ 

پیاده كردنى ئه م حه زه یان.
كارناس عه لــى محه مه د، پێشــتر یارى 
كیك بۆكسێنى كردوه  و بۆ ماوه یه كیش 
راهێنانــى بــه  ژماره یــه ك كچــى منــاڵ 
داوه تــه وه ، بــه اڵم وه كخــۆی ده ڵێــت: 
»به هــۆى ئــه وه ى كــه  پاڵپشــتم نه بو 
نه متوانــى درێــژه  بــه  راهێنه رییه كــه م 
بده م، له  كاتێكدا چه ند فێرخوازێكیشــم 

هه بو«.

كچــان ئاماژه  بۆ ئه وه ده كه ن كه  به هۆى 
نه بونــى جێگــه ى تایبــه ت و راهێنه رى 
تایبه تــه وه ، ناتوانــن ئــه و حــه زه ی كه  
هه یانــه  بۆ ئه مجۆره  یارییه  وه رزشــیانه  
په ره پێبده ن، ئه مه ش گرێده ده نه وه  به و 

باره  كۆمه اڵیه تییه ى كه  هه یه .
بوبیان حەمە ساڵەح، 17ساڵ، پیشه ى 
خوێندكاره  و دانیشــتوى كه الره ، حه زى 
چاالكیــه   به شــداریی  و  وه رزشــه   لــه  
قوتابخانه كــه ى كردوه ،  وه رزشــیه كانى 
بــه اڵم حــه زی ســه ره كی ئــه و یارییــه  

به رگرییه كانه .
یاریــه   لــە  ئــارەزوم  وتــى: هەمیشــە 

به رگریه كان هه بوه، بەاڵم نەبونی هۆڵی 
تایبــەت بەم یاریە بۆ کچــان و نەبونی 
تاڕادەیەکیــش  و  ئافــرەت  راهێنــەری 
دواکەوتوی کۆمه ڵگاکەمان، بونه تە رێگر 
لەبەردەم ئەنجامدانی ئەو یاریە بۆ من و 

كچانى دیكه ش.
ئامــاژه ى به وه شــكرد: »ئه گــه ر هــۆڵ 
ئــەوا  تایبــه ت هەبێــت،  راهێنــەرى  و 
ئــەو حــەزەم بــەدی دێنــم، ئه گه رچى 
لێرە دەبێــت دەســتبەرداری زۆرێك لە 

ئارەزوەکانمان بین«.
)هۆزان( یه كێكى تــره  له و كچانه ى كه  
ئاره زوى له  یارى كیك بۆكســێن هه یه ، 

◘ نه وژین،
ئاسیا حسێن – هاوژین مه هدى

»ئەگەر لەگەڵ هاوسەرەکەتدا 
کێشەیەکت هەبێت، لەگەڵی دەدوێیت 

یاخود هانا دەبەیتە بەر تۆران و 
گەڕانەوە بۆ ماڵی باوکت؟« ئەمە 

پرسیارێکی )نەوژین( بو کە روبەڕوی 
چەندین ژنی کردەوە لە تەمەن 
و ئاستی خوێندەواری جیاوازدا، 
کە زۆرترین وەاڵمەکان »تۆران« 
و گەڕانەوە بۆ ماڵی باوکە، وەک 

دانیشتن و گوێگرتن لەیەک.

»پیاوی کورد لەقســە تێناگات«، »تا 
نەتۆرێــی قــەدرت نازانــن و بەگوێــت 
ناکەن«، »پاڵپشتی باوک و برا نەبێت 
قســەی ژن ئاوناخوا«، ئەمــە هەندێک 
لــەو هۆکارانە بون کە ژنــان بەهۆیەوە 
گەڕانــەوە بۆ ماڵی باوکیان پێ باشــتر 

بو.
)تــۆران( و گەڕانــەوە و هانابــردن بــۆ 
ماڵــی بــاوک، وەک نه ريتێكــى لێهاتوە 
لەنێــو ژنانی گەرمیاندا. ئــەوان لەکاتی 
لەگــەڵ  کێشــەیەک  روبەڕوبونــەوەی 
لەجێــی  زۆرجــار  هاوســەرەکانیاندا، 
گفتوگۆ و تاوتوێی کردن دەگەڕێنەوە بۆ 
ماڵە باوان و داوای یارمەتی و چارەسەر 

لە ئەوان دەکەن.
)ســارا(ی 25 ســااڵن، پێی وتین »من 
کــە  وت  هاوســەرەکەمم  بــە  دەجــار 
ماڵــی دایکــی لەگەڵم بــاش نین، بەاڵم 
گوێــی نەدا، کاتێک تــۆرام و گەڕامەوە 
ماڵــی باوکــم، ئــەو راســتەوخۆ لەگەڵ 
خوشــکەکانیدا قسەی کرد و بەڵێنی دا 
کێشەکەم بۆ چارەسەر بکات«. ئەو بە 

دهیانهوێتیارییبكهنوپشتیوانیاننییه

تۆرانيانگفتوگۆکردنولێکتێگەیشتن؟

پێکەنینەوە وتیشی: »ئەگەر دە ساڵی 
تر هــاوارم بکردایە، هێنــدەی تۆرانێک 

کاریگەریی نەدەبو«. 
)ســۆزان(ی 40 سااڵنیش پاڵپشتی ئەم 
قســانە دەکات و دەڵێت: »هاوســەری 
مــن گوێ لە قســە ناگرێــت و بیروڕای 
جیاواز قبوڵ نــاکات، منیش ناچارم بۆ 
چارەسەری هەر کێشەیەکی نێوانمان رو 

بکەمە ماڵی باوکم«. 
بــەاڵم )فاتیمــە( ئەزمونێکــی جیاوازی 
لەگەڵ گەڕانــەوە بۆ ماڵی باوکیدا هەیە 
و دەڵێت: »کاتێک بەهۆی کێشەیەکەوە 
بەبێ گفتوگۆکردن لەگەڵ هاوسەرەکەمدا 

تــۆرام و گەڕامــەوە بــۆ ماڵــی باوکــم، 
هاوسەرەکەم زۆری پێ ناخۆشبو و وتی 
خۆزگا کێشەکەت بەخۆم دەوت تا حلی 
بکەم«. ئەو بڕیاری داوە تا ماوە تۆران 
بە یەکەمیــن چارەســەر هەڵنەبژێرێت، 
بەڵکو ســەرەتا لەگەڵ هاوســەرەکەیدا 

تاوتوێی بکات.
به رپرســێكى  بۆچونــه دا،  لــه م 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیژیش هاوڕایه  

و پێیوایه  »تۆران چاره سه ر نییه«.
وتەبێــژی  هیدایــەت،  فریــاد  رائیــد 
به ره نگاربونــه وه ى  بەڕێوبەرایەتــی 
توندوتیــژی خێزانــی له  گه رمیــان، بۆ 

)نەوژیــن( بــاس لــەم حاڵه تــه  دەکات 
و دەڵێــت: »تــۆران نەک کێشــە چارە 
دەکات،  گەورەتــری  بەڵکــو  نــاکات، 
چونکــە وادەکات خێزانــی ژن و پیــاو 
بەمــەش  کێشــەکە،  دەســتوەردەنە 
نــەک چارەی کێشــەکە نــاکات، بەڵکو 

قورسیشی دەکات«.
هه روه ك کاریگەریه کانی ئه م حاڵه ته ش 
دورکەوتنەوەیــەش  »ئــەم  دەخاتــەڕو 
ساردبوونەوەیەک یان کەلێنێک دەخاتە 

نێوان ئەو دو کەسەوە«.
قســه كانى وته بێژه كــه ى به ڕێوبه رایه تى 
توندوتیژی خێزانى،  به ره نگاربونــه وه ى 

ژنێــك جه ختــى لێكــرده وه  كــه  خــۆی 
ئه زمونى له مبارەوە هه یه .

بــاس  ســاڵ،   25 )کیــژان(ی 
و  خێزانەکــەی  لەدەســتێوەردانی 
گەورەبونــی کێشــەکەی دەکات پــاش 
وباوکــم  دەڵێــت: »دایــک  و  تۆرانــى 
کێشــەکەیان دە هێنــدەی تــر قــوڵ و 

گەورە کردەوە و گەیاندیانە دادگا«.
جیاوازیــان  پاســاوى  ژنــان  ئه گــه ر 
هه بێت بــۆ گرتنه به رى رێگــه ى تۆران، 
بــه   ده رونناســی  شــاره زایه كى  ئــه وا 
رێگه چاره یه كى گونجاو و ســه ركه وتوى 

نازانێت.
د. محەمەد خانی، پسپۆڕی ده رونناسی، 
لەبــارەی تۆران و هانابردنە بەر دایک و 
باوک بۆ چارەســەری کێشــەی خێزانی 
بۆچونــی خۆی دەدات و پێیوایە »ئەمە 
کارێکــی هەڵەیە، چونکە تەنانەت دوای 
ئاشتبونەوەی هەردو هاوسەرەکە، هێشتا 
ئەوانــی تر کێشــەکانیان بیردەمێنێت و 
هەندێكجار رق لە زاوا یان بوکی خۆیان 

هەڵدەگرن«.

بــه اڵم به هۆى نه بونى جێگــه ى تایبه ت 
به و یارییه،  وه كخۆى ده ڵێت: »بێئومێد 

بوه« .
هــۆزان محه مــه د، 24 ســاڵ، ده رچوى 
به شــى وه رزشــه  له  شــارى كــه الر، بۆ 
)نه وژیــن( ده ڵێــت: »زۆر ئــاره زوم له  
یــارى كیــك بۆكســێن هه یــه ، چونكه  
یارییه كــى رۆحیــه  و فێرى ئــارام گرتن 
و باوه ڕبه خۆبونت ده كات، به اڵم به هۆى 
نه بونــى جێگه ى تایبه ت به و یارییه  ئه و 

ئاره زوه م ئه بێت له  گۆڕ بنێم«.
وتیشــى: داواكارم به رپرسانى گه رمیان 
ئــاوڕ لــه  بــوارى وه رزش بده نــه وه  لــه  
ناوچه كه  و خه ونى كچان به دى بهێنن.

مامۆستایه كى وه رزش باس له وه  ده كات 
سه ربارى ئه وه ى نه بونى جێگه ى تایبه ت 
به  یــارى كیك بۆكســێن، به رپرســانى 
ســنوره كه ش هۆكارن بۆ ئــه وه ى كچان 

به و خه ونه یان نەگه ن.
به هار ره حیــم، بۆ )نه وژین( وتى: نه ك 
یارى كیك بۆكسێن، به ڵكو له  یاریه كانى 
تریش ئاوڕى جدى له  كچان نه دراوه ته وه ، 
له الیه ن هه ندێك كه ســه وه  ده ستگیراوه  
به سه ر ئه و یاریگانه ى كه  له  گه رمیان دا 
هــه ن  و بونه ته  رێگر له به رده م كچان كه  

بگه ن به  خه ونه كانیان.
له  به رامبه ریشــدا به رپرســێكى وه رزش 
له گه رمیــان، پێیوایه  كێشــه كه  نه بونى 
پشتیوانى نییه ، به ڵكو نه بونى راهێنه ره .
قه یس سه عدوڵاڵ حه ســه ن، لێپرسراوى 
وه رزش و الوانــى كه الر، بــۆ )نه وژین( 
وتــى: »جێگه  هه یه  بۆ كردنه وه ى یارى 
كیك بۆكسێن، ئه وه ى گرفته  ئه وه یه  كه  
راهێنــه رى تایبــه ت به  بواره كــه  نیه  له  

ناوچه كه دا«.
وتیشــی: له  واڵتان ئــه م یاریه  كراوه  به  
پرۆگــرام و له  زانكــۆكان ده خوێندرێت، 
به اڵم لێره  هیچ شــتێك نیه  تایبه ت بێت 
به وه ، بۆیه  پێویسته  بكرێت به  پرۆگرام 
بــۆ ئــه وه ى كچانیــش بــه  حه زه كانیان 

بگه ن.

تۆران کێشە چارە 
ناکات، گەورەتری 

دەکات
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◘ نه وژین

له  ده ستپێكى سه ده ى بیسته وه ، 
ژماره یه ك ژنى نوسه ر هاتونه ته  

مه یدانه كه وه  كه  توانیویانه  پێگه  و 
قه واره یه ك به  ژن بده ن و خه م و 

كۆژانه كانیان بخه نه  به ر باس.

لــه م بابه ته دا ئاماژه  بــه  9 له  دیارترین 
ئــه و ژنــه  نوســه رانه  ده كه یــن له ســه ر 
ئاستى رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست كه  خاوه نى 
قه ڵه مى بوێر و هه نگاوی ئازایانه  بون.

1. له یال به علبه كی
لــه  ســه ره تاییترین ئه و ژنه  نوســه رانه  
بو كه  باســیان له  كۆژانــى ژنان كردوه  
و ده نگــى ژنیان هێناوه تــه  نێو ئه ده بی 
باڵوكردنــه وه ى  پــاش  عه ره بیــه وه . 
رۆمانێــك كه  بــاس له  ژنێكــى لوبنانى 
ده كات كــه  چــۆن به گژ ئاســته نگه كان 
دا ده چێتــه وه ، روبــه ڕوى زۆر هێرش و 
تۆمــه ت كرایــه وه ، ئه گه رچــی بێتاوانى 
خــۆی لــه و تاوانانه  ســه لماند، به اڵم تا 
ســاڵی 1964 نزیكی نوسین نه بویه وه  و 

پاشان روى له  بوارى رۆژنامه وانی كرد.
2. ئاسیا جه بار

ئــه م ژنــه  جه زائیرییه  به وه ناســراوه  كه  
خاوه نــى جموجۆڵێكى به رچــاو بوه  له  
پیشاندانى كێشه كانى ژنان پاش قۆناغی 
ئیســتیعمار، له  رێگه ى نوسینه كانییه وه  
توانــی وێنه یــه ك له و كێشــه  و ئازارانه  
پیشــان بــدات كــه  ژنــان له كۆمه ڵگادا 

روبه ڕوى ده بنه وه .
ئاسیا یه كه م ژنه  نوسه رى عه ره بی بو كه  
 )AcadémieFrançaise( خه اڵتــى 
وه رگــرت، كــه  خه اڵتێكــه  تایبــه ت به  

نوسه ر ان به  زمانى فه ره نسی.
3. ئه نعام كجه چی

له  به غداد له دایكبــوه ، به اڵم له  كۆتایی 
حه فتاكانه وه  له  پاریس گیرســاوه ته وه . 
عێراقیــه ،  رۆماننوســێكى  و  نوســه ر 
زۆرتر له ســه ر پرســی كۆچ و ئێســتاى 
كــردوه .  عێــراق وه ســتاوه  و قســه ى 
به هــۆی رۆمانه كه یه وه  »طشــاری« كه  
كۆمه ڵگاى عێراقی له  په نجاكان پیشــان 
ده دات، له  ســاڵی 2013 بــۆ وه رگرتنى 
خه اڵتــى رۆمانى نێوده وڵه تــى عه ره بی 

پاڵێورا.

4. سه حه ر خه لیفه 
له دیارتریــن ئــه و ژنانه یــه  كه له بــاره ى 
دۆزی ژن له  فه ڵه ستینه وه  نوسیویه تى، 
به تایبه تى له ژێر ســته مى داگیركاریی و 

ئاواره بون دا.
له رێگــه ى رۆمانه كانیــه وه  ویســتویه تى 
ئــه و قوربانییدانانــه  پیشــان بــدات كه  
ژنانى فه ڵه ســتینی پێشكه شى ده كه ن، 
له پاڵ ئه وه شــدا ئه و تێڕوانینه  بخاته ڕو 
كه  ئه و وه كــو بونه وه رێكى په راوێزخراو 

ده بینێت.
5. فاتمه  مه رنیسی

به یه كێــك له  دیارترین توێژه رانى ژن له  
فیكــری ئیســالمیی دا هه ژمار ده كرێت. 
نوسینه كانى ئه م ژنه  مه غریبیه  له باره ى 
ژن و پێگــه  و ئه ركه كانــى لــه  دیــدی 
ئاینــی ئیســالمه وه  چڕكردوه تــه وه ، له  
ســاڵی 1957 به  كتێبه كه ى »له پشــتی 
حیجابه وه « مشــتومڕێكى زۆری هێنایه  
ئــاراوه . هه روه ك لــه  توێژینه وه كانى دا 
تیشــكی خستوه ته سه ر الیه نى سێكسی 

ژنان له  مێژوى ئیسالمیی دا.
6. ئازار نه فیسی

به ره گــه زی ئێرانیه ، بــه اڵم خوێندنى له  

سویســرا و ئه مریــكا ته واو كــردوه . له  
رێگه ى رۆمانه كه یه وه  »كاتێك لۆلیتا له  
تــاران ده خوێنیته وه « له  ســاڵی 2003 
دا، تیشــكی خسته ســه ر هه ره سهێنانى 
پــاش  ژنــان  كۆژانه كانــى  و  ئازادیــی 
ئیســالمی.  شۆڕشــی  ســه رهه ڵدانى 
هــه روه ك لێكه وتــه  و كاریگه ریه كانــى 
جه نگی عێراق - ئێران، به شێكى تر له و 
جومگه  و بوارانه  هه ژمار ده كرێت، كه  له  

رۆمانه كه یدا باسی لێوه كردوه .
7. غاده  ئه لسه مان

لــه   پاشــان  و  ژیــاوه   دیمه شــق  لــه  
شه ســته كانه وه  روی لــه  به یروت كردوه  
و تیایدا گیرســاوه ته وه . له  رۆمانه كانی 
كێشــه   خستوه ته ســه ر  تیشــكی  دا 
كۆمه ڵگه ییــه كان و ئــه و كاره ســاتانه ى 
به هــۆی شــه ڕى ناوخۆیــی لوبنانیــه وه  
به گشــتى  بــوه .  كۆمه ڵــگا  توشــى 
نوسینه كانى جه خت له  به ره نگابونه وه ى 
بۆچونــه  بۆرژوازییــه كان و پێویســتیی 
چه ســپاندی ئازادی كه سیی و یه كسانى 

ره گه زیی ده كاته وه .
8. مه رجان ساترابی

رۆمانه كــه ى )پرســیپۆلیس( له  ســاڵی 

2000 ده نگدانه وه یه كى باشی هه بو و كه  
كرا به  فیلمیش به هه مانشــێوه  چه ندین 

خه اڵتى به ده ستهێنا.
ئه م ژنه  نوســه ره  ئێرانیه ، كێشــه كانى 
مه ســه له ى  به تایبه تــى  كۆمه ڵگاكــه ى 
دیكتاتۆریــی و هه روه هــا جیاوازیه كانى 
و  گه نجــان  نــه وه ى  دونیابینــی 
ده سه اڵتداران پیشــان ده دات، هه روه ك 
ئــه و یاســا  داپڵۆســێنه ر و توندانه ش 
ده خاته ڕو كه  دژ به  ژنان و هونه رمه ند و 
چاالكان و كه سانى  سیاسی له و واڵته دا 

بونیان هه یه .
9. حه نان ئه لشێخ

ئه گه رچی وه  كو ژنه  نوسه رێكى جیهانى 
ده ركه وتــوه ، به اڵم به زۆری ئه و بابه تانه  
تاوتــوێ ده كات كــه  ژنان لــه  كۆمه ڵگا 
ده بنــه وه ،  روبــه ڕوى  عه ره بیه كانــدا 
به تایبه تى هه ندێك پرســی هه ســتیاری 
وه كو هاوڕه گه زبــازی و ناپاكیی ژنان و 
له باربــردن. هــه روه ك رۆمانه كانى باس 
له  پرســی ئینتیما و ئــه و دڵه ڕاوكێیانه  
ده كات كــه  كۆچبــه رى عه ره بی له نێوان 
شوناسه كه ى خۆی و ئه و واڵته ى كۆچی 

بۆ كردوه ، توشى ده بێت.

◘ نه وژین، سه باح حسێن

په یمانگاى هونه ره جوانه كانى كفری 
ته واو كردوه ، به وهۆیه ى خێزانه كه یان 

هونه ریی بون و كراوه بون به روى 
ئه م بواره دا، بۆیه  پێیوایه  ئاسانتر 

له  كچانى تر تێكه ڵ به  بواره كه  
بوه ، ئێستاش له  پاش ده رچونى له  

په یمانگا، به رده وامه  له كاری هونه ریی 
و وایده بینێت كه  شانۆ ژیانه .

)بێالن فه رهاد(ى شانۆكار،  له باره ى 
ئه زمونى خۆیه وه  بۆ )نه وژین( قسه  

ده كات.

ئه ندامــى  ئێســتا  فه رهــاد(،  )بێــالن 
لــه   ئه ســتێره كانه   هونه ریــی  گروپــی 
كه الر، به شداریی له  چه ندین شانۆگه رى 
دا كــردوه ، چ شــانۆی شــه قام بن یان 
هــی هۆڵــه كان، ئاماژه  بــه وه ده كات كه  
ئه گه رچی بینه رى شــانۆ بوه  به وهۆیه ى 
باوكــی شــانۆكار بــوه ، بــه اڵم هه تــا 
نه چوه تــه  په یمانــگاى هونه رجوانه كانى 

كفری، ئاشنا نه بوه  به م بواره .
پێیوایــه  كــه  ئــه و په یمانگایــه  رۆڵــی 
دروســتكردنى  لــه   بینیــوه   به رچــاوى 
شانۆكارانى ســنوره كه ، خۆی به یه كێك 
لــه و نمونانــه  ده زانێــت، بــه اڵم له گه ڵ 
ســه ركه وتنى  وایده بینێــت  ئه وه شــدا 
كه ســه كان به خۆیانه وه  به نــده  »ئه گه ر 
كه ســێك حه زی به فێربون بێت، ئه وا له  

په یمانگا به  باشی راده هێنرێت«.
له گه رمیاندا به رده وام شانۆ به  یه ك ریتم 
نه ڕۆشتوه ، به ڵكو ماوه  ماوه  گۆڕانكاریی 

چاالكیــه   چه ندێتــى  و  جــۆر  به ســه ر 
شانۆییه كاندا هاتوه .

)بێــالن( رایوایــه  ئێســتا بوارى شــانۆ 
له چــاو جــاران چاالكتــره . له وبــاره وه  
ده ڵێت: له گه رمیان جموجۆڵێكى باشــى 
شــانۆیی هه یه  و به ره وپێشه وه  ده چێت.  
پێشــتر چاالكیــه  كه مبــو و ته نانــه ت 
خه ریكبــو بــه ره و نه مان ده چــو، به اڵم 

ئێستا ره وشه كه  باشه .
به شــداریی ژنــان لــه  بــوارى شــانۆ دا 
له گه رمیــان، یه كێــك لــه و بوارانــه  بوه  
كــه  بــه رده وام جێگــه ى تێبینــی بوه ، 
دو  كردنــه وه ى  له گــه ڵ  به تایبه تــى 
په یمانگاى ئه كادیمی تایبه ت به  هونه ر، 
هێشــتا وه ك ده وترێت به شــداریی ژنان 
له  بوارى هونه ردا له  ئاســتى پێویســت 

دا نییه .
به قســه ى شــانۆكار )بێــالن فه رهــاد( 
به شداریی كچان له  شانۆدا باشه ، به اڵم 
ئه ویــش ره خنــه ى هه یــه  و وایده بینێت 

به شدارییه كه  له  رابردودا چاالكتر بوه .
ده ڵێــت: كچــان و ژنــان لــه  رابــردودا 
به شــداریان لــه  كاری هونه ریی زیاتر و 
باشــتر بون، ئێستاش به شداریی هه یه ، 

به اڵم پێموایه  جاران باشتر بوه .
به اڵم پرســیاره كه  ئه وه یه : بۆچی كچان 
ناكــه ن،  هونه ریــی  كارى  به شــداریی 
له كاتێكــدا ده رفه تــى كارى هونه ریــی 
و ناوه نــدی تایبــه ت بــه  پێگه یاندنــى 

هونه ریش زۆر زیاتر بوه ؟
له وه اڵمــدا )بێالن فه رهــاد( ئه م بابه ته  
گرێده داتــه وه  بــه  ره وشــه  كۆمه اڵیه تی 
و خێزانیه كــه وه . ده ڵێــت: زۆر كچــى 

شانۆكار )بێالن فه رهاد(:

وه ك پێویست گرنگی به  بوارى رۆشنبیریی نادرێت

ده سته يه ك ژنه  نوسه رى تايبه ت له  رۆژهه اڵتى ناوه ڕاسته وه 

بــاش و به توانا ده ناســم كه  حه زیان له  
به شــدارییكردنى كارى هونه رییه ، به اڵم 
به داخــه وه  رێگه یــان پێنادرێت له الیه ن 
خێزانه كانیانــه وه  بۆ ئه وه ى له م بواره دا 
بخوێنــن و به شــداری كارى هونه ریــی 

بكه ن.
ئــه و كچه  شــانۆكاره  باس لــه  ئه زمونى 
ئامــاژه   و  روه وه   لــه و  ده كات  خــۆی 
بــه وه ده كات به وهۆیــه ى لــه  خێزانێكى 
هونه ریی بــوه ، هه ربۆیه  هیچ رێگریه كى 
له به رده مــدا نه بوه  بۆ ئه وه ى بچێته  ئه م 
بواره ، به اڵم سه رباری ئه وه ش روبه ڕوى 

توانج و قسه ى كۆمه ڵگا بوه ته وه .
)بێــالن( پێیشــیوایه  كه  ئه گــه ر كچان 
گــوێ به و قســه  و توانجانــه ش نه ده ن، 
به اڵم هه ر لێكه وته ى ده بێت له سه ریان، 
بۆ ئه مه ش هۆشــیاركردنه وه ى تاكه كان 

به  گرنگ ده زانێت.
له گه ڵ هه مو ئه و رێگری و ئاسته نگانه شى 
دا كــه  هه یــه ، شــانۆ و شــانۆكارانى 
گه رمیان توانیویانه  چ له  ده ڤه ره كه  و چ 
له ناوچه كانى دیكه ش ببنه  جێ سه رنجی 

بینه ران.
)بێــالن فه رهــاد(، ده ڵێــت: به رهه مى 

زۆر شــوێنى دیكه م بینیوه  كه  ئه وانه ى 
گه رمیــان له وان باشــتر بــون، هه روه ك 
ده شــبینین زۆر هونه رمه نــدى گه رمیان 
توانیویانه  له  جێگه كانى تر ســه ركه وتو 

ببن و ببنه  جێگه ى سه رنج.
گرێده داتــه وه   ئه مــه   شــانۆكاره   ئــه م 
الیه نــه   گرنگییپێدانــى  بــه  
كه پێیوایــه   په یوه ندیداره كانــه وه ، 
گرنگیدان به  بوارى رۆشــنبیریی له الیه ن 
حكومه ت و الیه نــه  په یوه ندیداره كانه وه  

وه ك پێویست نیه .
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

»مامۆستاکەم ئازارم دەدات، 
مناڵەکەی لەمنی دەدا، منیش بە 

بەرێوەبەرەکەم وت، كه چى ئه و ئێستا 
خراپتر لێم دەدات، نوکی قەڵەم 
دەکاتە سەرم، داری ماسیحەشی 

لەسەرم دا شکاندوە، ناهێڵێ بچمەوە 
ژورەوە و لە وانەکانم دابڕاوم«. 

)مستەفا(، كه  روخساری ترسێکی 
زۆری پێوە دیاربو، وای وت.

ئەگەرچــی لەقوتابخانەکاندا توندوتیژی 
به  جۆره  جیاوازه كانیه وه  قه ده غه كراوه ، 
جه ســته یی  توندوتیــژی  به تایبه تــى 
لــه  نمونه ى لێــدان و ئــازار دان، به اڵم 
ئــه م حاڵه تــه  تائێســتا لــه  هه ندێك له  
ناوه نده كانــى خوێنــدن دا به رده وامــى 
هه یه  و لەالیەن مامۆســتاوە لە فێرخواز 

دەدرێت.
فێرخــوازان باس له وه ده كه ن كه  زۆرجار 
بــه  بێ هۆ ده كه ونه  به ر رقی توندوتیژی 

مامۆستاكانیان.
مســتەفای تەمەن 15 ساڵ، خوێندکاری 
لەالیــەن  بنەڕەتیــە،  هەشــتی  پۆلــی 
مامۆســتاکەیەوە لێی دراوە، باس لەوە 
دەکات کە سەرەڕای ئەوەی هیچ کارێکی 
نەشــیاوی نەکــردوە، بــەاڵم بەخراپــی 
لەالیــەن مامۆســتاکەیەوە توندوتیــژی 

به رامبه ر كراوه .
وتی: »مــاوەی 6 مانگە مامۆســتاکەم 
رقــی بەرامبەرم هەڵگرتــوە، هەرچەندە 
من هیچ شتێک لەخۆم نابینم کە شایەنی 
بەرامبــەرم  بێــت  هەڵســوکەوتە  ئــەو 

دەیکات«.
ســەبارەت بەهۆکاری لێدانەکەی، وتی: 
»مناڵــی مامۆســتاکەم لەپۆلەکەمدایە، 
لێی دام، رۆشــتم بە توێژەرم وت، بەاڵم 
باوکــی مناڵەکە کە مامۆســتامە، دوای 

ئەو قسەکردنە زیاتر لێی دەدام«.
ئەو نەیشاردەوە کە مناڵی مامۆستاکەی 
تەنیــا لەوى نــه داوه  به  ته نیــا، بەڵکو 
لەهەمــو فێرخوازه كانــى تریش دەدات، 
فێرخوازه كانیــش بێدەنگن و دەترســن 

ناوێرن هیچ شتێک بڵێن.
باســی شــێوازی لێدانی مامۆســتاکەی 
دەکات و بــۆ )نەوژیــن( وتی: »رۆژێک 
زلەیەکــی  بــوم  پلیکانــەکان  لەســەر 
لێــدام لەهــۆش چومــەوە، هاورێکانــم 
هاتــون یارمەتیم بدەن، به اڵم لەترســی 
هەڕەشەی مامۆستاکەم كشاونه ته وه«.

بە دڵێکی پــڕەوە دەیوت: »نەک تەنیا 
لێدان، بەڵکو داری ماسیحەشی لەسەرم 
شــکاندوە، نوکــی قەڵەمــی کــردوە بە 

سەرم دا«.
بــه و  به رامبــه ر  توندوتیژییــه ى  ئــه م 
مناڵــه  كــراوه ، ره نگــه  مشــتێك بێــت 
لــه  خــه روارى ئــه و توندوتیژیانــه ى كه  
لــه  ناوه نده كانــى خوێنــدن دا ده كرێن، 
كێشــه  ئه وه یــه  زۆرجار ئــه و حاڵه ت و 
روداوانــه  په رده پــۆش ده كرێــن، به اڵم 
كاریگه ریه كانیــان بــه  راده یــه ك قورس 
ده بــن كه  وا ده كــه ن منااڵن له  خوێندن 

بته كێنه وه .
دایکی مســتەفا، باســی لەوەدەکرد کە 
مناڵەکــەى لەئێســتادا زۆر ترســاوە و 
به وهۆیــه وه  ناچێتــەوە بــۆ قوتابخانــە 
»شــوێن دەســتی لێدانی مامۆستاکەی 
دیــارە،  دەموچاویــەوە  بــە  ئێســتاش 
ئێســتاش دەترســێت و ناچێتــەوە بــۆ 

خوێندن«.
لــه  وه اڵمــى پرســیاری ئــه وه ى ئایــا 
به دواداچونى بۆ ئه م پرسه  كردوه  و هیچ 
ســكااڵیه كیان تۆمــار كــردوه ؟ )دایكی 
مسته فا( وتى: »سکااڵم کردوە لەمافی 
مرۆڤ و پــەروەردەی کەالر، بەاڵم هیچ 

کات کێشەکەیان چارەسەرنەکردوە«.
)مســتەفا(  ئازاردانەکــەی  ئەگەرچــی 
جه ســته یی بوە، ئه وا ئــه وه ى )دانه ر( 
بەشــێوازی جەستەیی و دەرونیش ئازار 

دراوە و سوکایەتی پێکراوە.
مناڵێکــی  خــوازراوی  نــاوی  دانــەر، 
تەمەن 9 ســاڵه ، خوێنــدکاری پۆلی 4 
ی بنەڕەتیــە، له  ته نیشــت نه نكیه وه  و 
بــه  خه مباریه وه  چیرۆكه كــه ى خۆی بۆ 
باسكردین »بەهۆی ئەوەی قژم کەمێک 
درێــژ بــو و باوکم مەجالــی نەبو چاکی 
بــکات، مامۆســتاکەم لەبەرچاوی هەمو 
داوە  تەوقەیەکــی  خوێندکارەکانــەوە 

لەسەرم و ئیهانەی کردوم«.
تەنیا مامۆســتاکان نیــن كه  توندوتیژی 
ده نوێنن، بەڵکو هه ندێك له  بەرێوەبەری 
قوتابخانەکانیش به هه مانشێوه  به شێكن 

له  پێشێلکاری و توندوتیژییه كان.
دانەر، له وباره وه  وتى: رۆژێکیان نینۆکم 
درێژبــو، مدیرەکــەم نینۆکــی البــردم، 
ئازاری دام، پێم وت ئازاری هەیە، بەاڵم 

ئەو زیاتری کرد و خراپتر ئازاری دام.
نەنکــی )دانەر( باســی ئــەوەی دەکرد 
که  ســەری پەنجــەی کوڕەکەی هەموی 
برینــی  زۆر  بەهــۆی  ســوربوەتەوە، 

نینۆکیەوە.

باســی ئەوەشی دەکرد کە بەدواداچونی 
بۆ ئــەم بابەتــە کردوە، مامۆســتاکەی 
داوای لێبوردنی کــردوە  کە حاڵەتێکی 
لەناکاو بوە بەهۆی کێشــە و گرفتەکانی 
رۆژانــەی نەیتوانیــوە کۆنترۆڵــی خۆی 

بکات.
جه ســته ییه كان  توندوتیژیــه   ئه گــه ر 
كه متــر بوبێتــه وه  له و كاتــه وه ى كه  به  
یاســا قه ده غه  كراوه ، ئه وا توندوتیژییه  

ده رونیه كان هێشتا هه ر به رده وامن.
)ژیــان( ناوی خــوازراوی کچێکی پۆلی 
بــەوەدا  ئامــاژەی  بنه ڕه تیــه ،  11ی 
کــە قســەی زۆر ناشــرین بەرامبــەر بە 
مامۆســتایانه وه    له الیــه ن  فێرخــوازان 

دەکرێت.
وتى: »مامۆســتاکان قسەی بازاڕی زۆر 
دەکەن، وشــەگەلێک بەکاردەهێنن خۆم 

پێم شەرمە بیڵێمه وه«.
دەکــەن،  ئیهانەمــان  زۆر  وتیشــی: 
شــێوازی  لێپرســینەوەی  تەنانــەت 

سەرپۆشدانیشمان لێ دەکەن.
ئــه و كچه  چیرۆكێكى خۆی گێڕایه وه  كه  
چۆن به هۆی ئه وه ى ره نگی چاكه ته كه ى 
جیاواز بــوه  له  یه كپۆشــی، به وهۆیه وه  
رۆژیــش   3 و  پێكــراوه   ســوكایه تی 

فه سڵكراوه .
مامۆســتا  بۆچــی  ئه وه یــه :  پرســیار 
توندوتیژی ده نوێنێت؟ هۆكاره كانى ئه م 

حاڵه ته  چیه ؟
به وته ى مامۆستایه ك كه  پێی باش نه بو 
ئامــاژه  بــه  نــاوى بكرێــت، هه ندێك له  
فێرخوازان به تایبه ت ئه وانه ى ته مه نیان 
گــه وره  تــره ، هیــچ ســڵ له  مامۆســتا 
ناكه نــه وه  و ئاژاوه  له  پۆل دا دروســت 
ده كــه ن »بۆیــه  مامۆســتایان په نــا بۆ 

توندوتیژی ده به ن«.
سۆیبە ئیبراهیم، مامۆستای قوتابخانەی 
ئەڵوەنــی بنەڕەتــی، ماوەی 17 ســاڵە 
وانــە دەڵێتەوە، بــۆ )نەوژین( دەڵێت: 
»پێشــتر لە فێرخواز دەدرا شەرمی لە 
مامۆســتا دەکرد، بەاڵم ئێستا فێرخواز 
هیچ رێزێک لەمامۆستا ناگرێت، لێدانیش 

بەکەمی بەکاردەهێنرێت«.
بــه اڵم له  به رامبه ردا توێژه رێكى ده رونى 
پێیوایه  كه  مامۆستایان زۆرجار كێشه ى 
دیكــه ى ده رونى و كۆمه اڵیه تییان هه یه ، 

كه چى به  فێرخوازانى ده ڕێژن.
هــاوار کەریــم، توێــژەری دەرونی،  بۆ 
)نەوژیــن( دەڵێــت: مامۆســتا لەژێــر 
کاریگــەری ژیانە ســەختەکەی خۆی و 
کێشــە و گرفتــە ئابوری و سیاســی و 

»مامۆستاداریماسیحهىلهسهرمداشكاندوه«

کۆمەاڵیەتــی و خێزانیەکانی، دێت وانە 
دەڵێتــەوە و موعاناتەکانــی بە فێرخواز 

دەڕێژێت.
وتیشــی: »زۆربەی لێدان و جنێوه كان، 
خۆخاڵیکردنەوەی مامۆستایە لەو فشارە 
دەرونــی و کۆمەاڵیەتیەی كه  هه یه تى و 

فێرخواز هیچ تاوانێکی نیە«.
بــه اڵم له م ناوه نده  دا رۆڵــی توێژه رانى 
ده رونــى و كۆمه اڵیه تى لــه  قوتابخانه  و 
ناوه نده كانــى خوێنــدن دا چییــه ؟ ئایا 
ئه وان ده توانن چ كارێك بكه ن و تاچه ند 

پێی هه ستاون؟
هــاوار کەریم، وتــی: »توێــژەران هیچ 
رۆڵێکی ئیجابی وایان نەگێڕاوە، چونکە 
لەبنــەڕەت دا ئــەو مافــە بەتوێــژەران 
بەڕێوەبــەری  بــە  بەڵکــو  نــەدراوە، 

قوتابخانە سپێردراوە«.
ئه گه رچــی به  یاســا توندوتیــژی دژ به  
فێرخــواز قه ده غه  كراوه ، به اڵم هێشــتا 
وه ك به ڕێوبــه رى په روه رده  ئاماژه ى بۆ 

ده كات، بونى هه یه .
بەرێوەبــەری  ســەمین،  ئەحمــەد  دارا 
گەرمیــان،  پــەروەردەی  گشــتی 
رونیکــردەوە کــە خوێنــدکاران خۆیان 
نایەنە پێشەوە له كاتى بونى توندوتیژی 
دا »ســکااڵ هاتۆتــە المــان لیژنەمــان 
دەرکردوە بۆ بەدواداچون، رۆشتوینەتە 
ئەو قوتابخانەیه ی کە سکااڵی لێ کراوە 
و لــە فێرخوازه كه م پرســیوە لێتدراوە؟ 
بێدەنگ بوە و وەاڵمی ئەوە بوە کە هیچ 

مامۆستایەک لێی نەداوم.
جەختیشــی کــردەوە کــە »ســەرەڕای 
ئەوەش مامۆســتاکەم ئاگادارکردوه تەوە 
کارێکــی  دوبارەکردنــەوەی  بــە 
لەمشــێوەیە لەپۆســتەکەى الدەبرێــت، 
لەکارەکــەی  بەرێوەبەرەکه شــمان 

دورخستوه تەوە«.

به شێك له  هاواڵتیان له كاتى توندوتیژی 
كــردن به رامبــه ر بــه  مناڵه كانیــان لــه  
قوتابخانه كان دا، رو له  نوسینگه ى مافی 
مرۆڤــى گه رمیــان ده كــه ن، به ڕێوبه رى 
نوســینگه كه ش جه خــت لــه  زیادبونــى 
ژماره ى سكااڵكانى ئه م بواره  ده كاته وه .
خەبات رەشید، بەرێوەبەری نوسینگەی 
مافــی مرۆڤــى گه رمیان، بــۆ )نه وژین( 
پێشــوتر  ســااڵنی  »لەچــاو  وتــى: 
ســکااڵی فێرخوازان زۆرتــر بوە،  ئێمە 
هــەر ســکااڵیەک هاتبێتە المــان دوای 
دەرکەوتبێــت  بۆمــان  بەدواداچونمــان 
کە پاڵپشــتە بەبەڵگەی دروســت، ئەوە 
به پێــی یاســای ده ســته كه مان ئەگــەر 
راســتەوخۆ  هەبوبێــت  ئەشــکەنجەدان 
ئاراســتەی فەرمانگەی داواکاری گشتی 
مەبەســتی  بــە  دەکەیــن  گەرمیانــی 
لێکوڵینــەوە، ئەگــەر رەگــەزی تاوانی 
تێدا بێت ئه وا ســکااڵکە دەدرێتە دادگا، 

ئەگەر نا ئەوا فەرامۆش دەکرێت«.
»ئەشــکەنجەدان  جه ختیشــیكرده وه  
بەرامبــەر بە فێرخــواز زیادی کردوە بە 
بەراورد بە ســااڵنی پێشــو و لە ماوەی 
ســێ مانگی رابردوشدا حاڵەتمان هەبوە 
و رێکاری یاسایمان گرتوه ته به ر بۆ ئەم 

مەبەستە«.
به اڵم وادیاره  ئه و رێكار و لێپێچینه وانه ى 
كــه  ده كرێــت، به  دڵی ئــه و فێرخوازانه  
توندوتیژییــان  كــه   نایــه ت  كۆتاییــان 

به رامبه ر كراوه .
له مباريــه وه  )دايكــى مســته فا(    وتــى: 
لەپــەروەردە،  کــردوە  »ســکااڵمان 
بــەاڵم کاتێــک هاتونەتــە قوتابخانەکە 
و قســەیان لەگەڵ مامۆســتاکە کردوه ، 
هەمــو روداوەکانیــان بەســەر ئێمــەدا 
بێتــاوان  خۆیــان  و  شــکاندوه تەوە 

دەرخستوە«.

زۆربەی لێدان 
و جنێوه كان، 

خۆخاڵیکردنەوەی 
مامۆستایە

ئەشکەنجەدان 
بەرامبەر بە 

فێرخواز زیادی 
کردوە
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خوله كانی فێربونى زمان جمه یان دێت له  كچ

)زه ينه ب نيازى( بۆ )نه وژین( ده دوێت

◘ نەوژین، نیگار عومەر 

ئه گه رچی له گه ڵ خێزانه كه ى دا ماوه ى 
)8( ساڵه  ئاواره ى گه رمیان بون 
و زۆر ئاسته نگ و كۆسپ هاتوه ته  

رێگه یان، به اڵم پێداگیریی )زه ینه ب( 
وایكرد كه  بتوانێت قۆناغی ئاماده یی 
به  پله یه كى زۆر باش ته واو بكات و 

ببێت به  یه كێك له  یه كه مه كان.

زەینــەب نیــازی مســتەفا، له دایكبوى 
ناحیــەی  دانیشــتوی   ،2001 ســاڵی 
رزگاری ســه ر به  قــه زاى كه الره ، توانی 
بــه  كۆنمــره ى )92.11( پلــه ى دوەم 
له  ئاســتى به شــى وێژه یی لــه  هه رێمى 

كوردستان به ده ستبێنێت.

ناوبانگــی ئــه م كچــه  زۆرتــر ئه وكاتــه  
ده ركه وت كه  له  مه راســیمی راگه یاندنى 
ده ره نجامــه كان دا له  ریزی وه ســتاوانى 
یه كه مــه وه  برایه  ریــزی دواوه ، ئه مه ش 
والێكدرایــه وه  كه  به وهۆیه وه  بوه  نیقابی 
پۆشــیوه ، ئه گه رچــی دواتــر وه زاره تى 
پــه روه رده  ئه م هــۆكاره ى ره د كرده وه  
و رایگه یانــد بابه ته كه  په یوه ندی هه بوه  
به  دانانى فێرخــوازه كان هه ریه كه یان و 

به پێی ئه و پله یه ى به ده ستیانهێناوه .
زەینــەب له بــاره ى ئــه م روداوه وه  بۆ ) 
نەوژیــن( وتــى: »مــن لەوکاتــەدا هیچ 
شــتێکم نەزانی، كه  هاتینەوە لەماڵه وه  

بینیمان ئەو شتە بوە«.
به مشــێوه یه   روداوەكەیشــی  وردەکاری 
باسکرد »دو کەس هاتون بەمنیان وتوە 

بــڕۆ دواوە و ریــزی پێشــەوە بۆ پۆلی 
نۆیەمە، بــە کوڕێکی دیکەشــیان وتوە 
کــە بچێتــە دواوە ئەویــش لەمەکتەبی 
ئیســامی بو، پێیان وتین ئێوە بااڵتان 
بەرزترە بچنە دواوە، ریزی پیشــەوە بۆ 

بااڵ بچوکەکانە«.
وەزارەتــی  رونکردنەوەکــەی  لــە 
پەروەردەشــدا جه خــت له  هه مان شــت 
ده كه نــه وه  بــه وه ى ریــزه كان بــه  پێی 
پلــه كان دانــراون و بابه ته كه  په یوه ندی 
به  نیقاب پۆشــینه وه  نه بوه ، ئه گه رچی 
بــه م  هاواڵتیــان  زۆری  به شــێكى 

رونكردنه وه یه   باوه ڕیان نه هێنا.
زه ينــه ب ئامــاژه ى به وه شــكرد كه  ئه و 
پێشــتر بــه رده وام له چكى پۆشــيوه  و 
نيقابى نه پۆشــيوه ، به ڵكــو ئه و رۆژه ى 

◘ نه وژین، له یا ئه حمه د

ئه گه ر رو له  هه ر هۆڵێكى 
سه نته ره كانى فێربونى زمان له  

گه رمیان دا بكه ى، ئه وا ده بینیت 
به الی كه مه وه  نیوه ى فێرخوازه كانى 
له  ره گه زی مێن، ره نگه  هیچ كاتێك 

به  قه ده ر ئێستا، ژنان خه می فێربونى 
زمانیان نه بوبێت، بۆ ئه مه ش چه ندین 

پاڵنه ریان هه یه .

كۆرسه كانى فێربونى زمان ماوه ى چه ند 
ساڵێكه  له  گه رمیان بره وى زۆری په یدا 
كــردوه ، به  لێشــاو له  هاواڵتیــان رو له  
سه نته ره كانى فێربونى زمان و به تایبه ت 
خوله كانــى  و  ده كــه ن  ئینگلیزیــی 
فێربونــى زمانى جۆراوجۆر ده بینن، له و 
نێوه نده شــدا ژنــان به شــێكى به رچاوى 

به شداران پێكدێنن.
هــۆكاری روكردنى ژنــان بۆ ئه م خوالنه  
جیاوازه ، هه یانه  وه كو )ساره ( ده یه وێت 
لــه و رێگه یه وه  ده رفه تى ده ســتكه وتنى 

كارى زیاتر بكات.
ساره  ئیســماعیل. 24 ساڵ. ده رچوى 
په یمانــگا به شــى ده رمانخانه یــه ، بــۆ 
)نه وژیــن( وتــى: بــۆ ئــه وه ى كارێكــم 
ده ســتبكه وێت به شدارى خولى فێربونى 
زمانــى ئینگلیزى ده كه م، هــه ر چه نده  
خاوه نــى بڕوانامه م، بــه اڵم مه رجى كار 
له شــوێنه  ئه هلیــه كان زمانــه ، ئه گــه ر 
هه وڵــى فێربونى زمانه كانــى ئینگلیزى 
و عه ره بــی نه ده ین، بێكار و بێخه رجیی 

ده مێنینه وه .
به شــێكى تر له  كچــان وه كو خولیایه ك 
ده یانه وێــت فێری زمانــه  بیانیه كان ببن 
به تایبه تى ئینگلیزیی، پێشــیانوایه  له م 
رێگه یــه وه  ده رفه تــى كاریــان ئاســانتر 

ده ستده كه وێت.

مه راســيمه كه  نيقابــي كــردوه،  چونكه  
شه رمى كردوه له و تێكه ڵ بونه .

بــه  گه ڕانه وه  بۆ ئــه و بابه ته ى كه  چۆن 
توانیویه تــى ئه م پله یه  به ده ســتبێنێت 
و  خوێنــدن  شــێوازه كانى  و  رێگــه   و 
كۆششی چۆن بون، )زه ینه ب( جه ختى 
له وه كرده وه  كه  ئه وه ى به ده ستى هێناوه  

به هۆی هه وڵدانه كانیه وه  بوه .
و  ســەرکەوتنم  هــۆكاری  وتــی: 
بەدەســتهێنانی ئــەم نمرەیــەم، هــەوڵ 
و ماندوبــون بــوە، ئەگەرچی ســەعاتی 
خوێندنم دیاری نەکردوە، بەاڵم بەگشتی 
دوای نوێژی بەیانی ده ســتم به  خوێندن 
ده كرد، زۆرجار هیاك دەبوم و بەســەر 

کتێبەکەوە خەوم لێدەکەوت.
سه رباری ئه م ماندوبونانه ش، به اڵم ئه و 
كچــه  پێیوایــه  كه  خوێندنه كــه ى به  بێ 
فشــار كــردوه  »هیچ زەختێکــم لەخۆم 
نەکــردوە بۆ خوێندن و زۆر بەئاســایی 

خوێندنی خۆمم تەواوکردوە«.
زۆرجــار فێرخــوازان بۆ ئــه وه ى نمره ى 
باش به ده ســتبێنن، په نا بۆ كردنه وه ى 
خولی تایبه تى ده به ن، به اڵم )زه ینه ب( 

به پێچه وانه وه  هیچ خولێكى نه بینیوه .

تایبەتیــم  وانەیەکــی  هیــچ  ده ڵێــت: 
وەرنەگرتــوە، جگە لــەو وانانەی کە لە 

قوتابخانەکەمدا خوێندومە.
لــه   بوارێــك،  هه مــو  وه كــو  خێــزان 
ســه ركه وتنه كانى خوێندنیــش دا رۆڵی 
خێزانــى  ئاخــۆ  هه یــه  ،  به رچاویــان 
)زه ینــه ب( چــۆن مامه ڵه یــان له گــه ڵ 

كردوه ؟
»ئــەم دەســتکەوتە، یەکــەم فه زڵــی 
خوایــه ، دواتــر دایــك و باوکــم كه  زۆر 
هاوکارم بونە، دایکم رێگەی نەداوە هیچ 
ئیشــێك بکەم جگــە لەخوێندنەکەم«، 

)زه ینه ب( وه ها وه اڵمى دایه وه .
له به رامبه ریشــدا خێزان و دایك و باوكی 
ئــه م كچــه  فێرخــوازه ، دڵخۆشــن بــه  
ســه ركه وتنى كچه كه یان، ئه گه رچی ئه و 
روداوه ى رۆژی راگه یاندنى ده ره نجامه كان 
تۆزێك نیگــه ران و دڵته نگــی كردبون، 
به اڵم پشــتیوانی خه ڵكى دڵدانه وه یه كى 

باش بوه  بۆیان.
هێنانى ئه م نمره یه  به الی مامۆستاكانیه وه  
كارێكى له  پڕ و سه یر نیه ، چونكه  وه ك 
ئامــاژه ى بۆ ده كه ن، ئه و یه كێك بوه  له  

فێرخوازه  زیره كه كان.
کــەژاڵ فەیســەڵ، كــه  چه نــد ســاڵێك 
پێش ئێستا مامۆستای )زه ینه ب( بوه ، 
له وبــاره وه  وتى: )زەینەب( قوتابییەکی 
زیــرەك بوە لــە پۆلدا و هەمــو جارێك 
کــە تاقیکردنــەوەی هەبوایــه  نمــرەی 
تــەواوی هێناوە، جگە لــەوەى خاوەنی 

رەوشتێکی جوان بوە.
له به رامبه ریشــدا )زه ینــه ب( پێزانینــی 
مامۆســتاكانى له بیر نــاكات و ده ڵێت: 
»سوپاســی هەمو مامۆستاکانم ده كه م 
كه  ماندوبــون لەگەڵمــان، جگە لەوەی 
خوێنــدن دواکەوت، بەاڵم مامۆســتاکان 
توانیــان وانــەکان تــەواو بکــەن و ئەم 

سەرکەوتنە بۆ من بەدەستبهێنن«.

مه روا عه لی، 23 ســاڵ، ده رچوى به شى 
كۆمپیوتــه ره ، بۆ )نه وژیــن( باس له وه  
ده كات كــه  حــه زى له فێربونــى زمانــى 
ئینگلیزیه  و له به شــداریكردن به رده وامه  

بۆ ئه وه ى فێرى زمان ببێت.
وتــى: ئێســتا رێــگاى فێربونــى زمانى 
ئینگلیزیــم گرتوه ته به ر و چه ندین خولم 
بینیوه ، چاوه ڕێــی دامه زراندنى حكومى 
ناكــه م، به ڵكــو ده مه وێت لــه  كۆمپانیا 

كارێكــم  ئه هلیــه كان  یــان خوێندنگــه  
ده ســتبكه وێت و ببمــه  خاوه نى داهاتى 
خــۆم و چیتــر خه رجیم نه خه مه  ســه ر 

خێزانه كه مان.
هه مان هۆكار، پاڵی به  )به ناز(ه وه  ناوه ، 
بۆ ئه وه ى رۆژانه  له  یه كێك له  سه نته ره  
ئه هلیه كان دا، سه رقاڵی فێربونى زمانى 

ئینگلیزیی بێت.
به نــاز ئيبراهیــم، 25 ســاڵ، ئــاواره ى 

ده رچــوى  و  جه له والیــه   ناحیــه ى 
په یمانگاى ته كنیكی به شــى كاره بایه . 
وتــى: »هه ر چه نــده  خاوه نى بڕوانامه م 
و زمانى كــوردی و عه ره بیــش ده زانم، 
لــه زۆر شــوێن كــه  داواى كار ده كــه م 
ره تم ده كه نــه وه ، چونكه  مه رجى زمانى 
ئینگلیزیــان ده وێــت، بۆیــه  هه وڵى زۆر 

ده ده م و خول ده كه مه وه «.
به رپرسانى سه نته ره كانى فێربونى زمان 

لــه  گه رمیــان، جه خــت له وه ده كه نه وه  
به شــدارانى  به رچــاوى  رێژه یه كــى 

خوله كانیان، له  ره گه زی مێن.
ئــارام محه مــه د مســته فا، به ڕێوبــه رى 
په یمانگاى ئینگڵش ئه كسس كوردستانى 
ئه هلــى له كــه الر، بــۆ )نه وژیــن( وتى: 
خوله كانمــان له چــوار وه رز به رده وامــه  
به تایبــه ت له هاوینــان زۆربــه ى ژماره ى 
فێرخوازه كانمــان لــه  ره گــه زى مێــن و 

نزیكه ى 51%ى به شداران پێكدێنن.
وتیشــی: زۆرتــر ئــه و كچانــه  رومــان 
لێده كه ن كــه  خوێندنیان تــه واو كردوه  
و له ماڵــه وه  بێكارن، زۆر به شــداربومان 
هه بــوه  لێــره  خوله كــه ى تــه واو كردوه  

فێرى زمانى ئینگلیزیی بوه .
جه ختیشیكرده وه  زۆربه ى كچان بۆ ئه وه  
به شــداریی ده كه ن كه  له  پاش فێربونى 
زمانه وه ، ده رفه تى كاركردنى گونجاویان 
بۆ بڕه خســێت »له ئێستادا زۆر ئافره ت 
دێنــه  المان بۆ فێربونــى زمان، چونكه  
بۆ ئه وه ى كاریان ده ستكه وێت پێویسته  
جگــه  له زمانى دایك زمانێكــى بیانیش 
ده رفه تــى  واده كات  ئه مــه ش  بزانــن، 
دامه زراندنیــان له كه رتــى تایبــه ت زیاد 

بێت«.

زۆر بەئاسایی 
خوێندنی خۆمم 

تەواوکردوە

 نزیكه ى 51%ى 
به شدارانمان له  

ره گه زى مێن
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◘ نه وژین، كاڵێ حه سه ن

پزیشكێكى پێست ئاشكراى ده كات كه  
له  وه رزی هاویندا ژنان گرنگه  دژه خۆر 

بۆ پاراستنى پێستیان به كاربێنن، 
له نێوانى ئه وه ى دژه  خۆر گونجاوه  بۆ 
به كارهێنان یان ماكیاژ به تایبه تى له  

وه رزی هاوین دا، دژه خۆر هه ڵده بژێرێت 
و له وباره شه وه  رونكردنه وه  ده دات.

به كارهێنانــى ماكیــاژ له  هاویــن و ئه و 
مه ترســی و حاڵه تــه  ته ندروســتیانه ى 
به مهۆیه وه  له سه ر پێست دروست ده بن، 
یه كێكن له  بابه ته  جێ گرنگه كانى ژنان، 
له م ســۆنگه یه وه  رۆژنامــه ى )نه وژین( 
دیدارێكى ســازداوه  له گــه ڵ )د. چێنه ر 

یاســین(، پزیشكی پســپۆڕی پێست و 
جوانكاریی.

* ســه ره تا بــا بزانیــن  بەکارهێنانــی 
دژەخۆر باشــترە یــان ماكیاژكردن لەم 

وەرزە دا؟
بۆ ئەوەی پێست بەجوانی و گەشاوەیی 
بمێنێتــەوە، ئەوە بێگومان به كارهێنانى 

دژە خۆر باشترە.

* بــه اڵم چــۆن ده توانیــن دژه  خۆر به  
مانــەوەی  ئایــا  به كاربێنیــن،  باشــیی 
دژەخۆر لەسەر پێست بۆ ماوەیەکی زۆر 

تا چەند کاریگەریی هەیە؟
بێگومــان مانــه وه ى دژه خــۆر له ســه ر 
پێســت بۆ ماوه یه كــى زۆر، كاریگه ریی 

خــراپ به جیدێڵێت، هه ربۆیه  پێویســتە 
چوار ســەعات جارێک نوێ بکرێتەوە بۆ 
ئەوەی کاریگەری خراپی نه بێت بۆســه ر 

روى پێست.

* هه ڵبــه ت دژه خــۆر جــۆر و كوالێتى 
جیاوازیــان هه یه ، چــۆن ده كرێت جۆره  

باش و گونجاوه كانیان هه ڵبژێرین؟
هه ڵبژاردنــى جــۆری دژه خــۆر كارێكــه  
پێویســتە پزیشــكی پســپۆڕی پێســت 
ده ستنیشــانى بــكات، ئه ویــش بەپێی 
جۆری پێستەکە دیاری ده كات، چونکە 
به وپێیه ى پێسته كان جیاوازن، هه ربۆیه  
جــۆرى ده رمانه كانیــش لەکەســێک بۆ 

کەسێکی تر جیاوازە.

◘ د. سەرکەوت مه جید خۆشناو*

شێرپەنجەی مەمك باوترین 
شێرپەنجەی ئافرەتانە و دوەم باوترین 
هۆکاری مردنی ئافرەتانە بە شێرپەنجە 

لە دوای شێرپەنجەی سیەکان. لە 
زۆربەی واڵتانی جیهان، لە هەر هەشت 

ئافرەت یەکێك توشی شێرپەنجەی 
مەمك دەبێت لە ماوەی ژیانیدا، لە 

هەمو جیهان دا سااڵنە زیاتر لە یەك 
ملیۆن کەس توشی شێرپەنجەی مەمك 

دەبن.

شــێرپەنجەی  زوتــر  هەتــا  بێگومــان 
هــەم  بکرێــت،  دەستنیشــان  مەمــك 
چارەسەرکردنی ئاســانتر ئەبێت و هەم 
ئەگەری گەڕانەوەشــی دوای چارەســەر 
کەمتــر دەبێت. لە بەرئــەوە زۆر گرنگە 
ئافرەتــان  تەندروســتی  هۆشــیاری 
بگەیەندرێتــە ئاســتێك کە هــەم بزانن 
نیشــانەکانی ئەو شــێرپەنجەیە چین و 
هــەم ئەگــەر ئەو نیشــانانە لــە خۆیان 

دەرکەوتن بە ئاسانی بیانناسنەوە.
نیشــانەکانی شێرپەنجەی مەمك بریتین 

لەمانە:

1. گرێ لە مەمك یان لە ژێر باڵ
ژێر باڵ هەم بەشــێك لە مەمكی تێدایە 
کە پێی ئەڵێن )Tail of Spence( و 
هه روه ها گرێ لیمفاویەکانیشــی تێدایە. 
بۆیە ئەگەر گرێیەك لە ژێر باڵ هەبێت، 
لەوانەیە شێرپەنجەی ئەو بەشەی مەمك 
بێــت کە کەوتۆتە ژێر باڵ، یان لەوانەیە 
گرێیەکی لیمفاوی بێت کە بەهۆی چونە 

ناوەوەی خانە شــێرپەنجەییەکان گەورە 
بوبێت.

پرســیار ئه وه یــه : ئایا هەمــو گرێیەکی 
مەمك شێرپەنجەیە؟

مــه رج نیــه ، تێبینی کــراوە لە دە گرێ 
یەکێكیــان شــێرپەنجەیە و نۆکەی دی 
حەمیدەن. ئەوەی کــە گرنگە بزاندرێت 
ئەوەیــە کــە هەمــو گرێیەكــی مەمــك 

شێرپەنجە نیە.

2. گۆڕانی پێست
پێســت،  ســوربونەوەی  نمونــە  بــۆ   
)کــە  پێســتەکان  کونــە  گەورەبونــی 
هەندێك جار بە پەلکە پرتەقال وەســف 
ئەکرێــت )Peau d›orange(، یــان 
چونــە ژورەوەی شــوێنێك لە پێســت، 
نــاوەوە  لــە  شــتێك  ئــەوەی  وەکــو 

رایبکێشێت.
بێگومان هەمو سوربونەوەیەکی پێستی 
مەمــك شــێرپەنجە نیە، زۆربــەی جار 

هۆکارەکەی هه وكردنه .

3. گۆڕانی گۆی مەمك
- چونــەژورەوەی گــۆی مەمــك: گــۆی 
ئەگــەر  دەرەوەیــە،  لــە  روی  مەمــك 
ئافرەتێك هەســتی کرد گۆی مەمکی لە 
ماوەی چەنــد حەفتەیەك بەرەو ناوەوه  
دەچێت، ئــەوە لەوانەیە لەبەرئەوە بێت 

گرێیەك لە ناوەوە رایدەکێشێت. 
- دەرچونی خوێن یان شلەیەك لە گۆی 

مەمك.
- خــوران یان هه ســتیاریی گۆی مەمك 

یان دەوروبەری گۆی مەمك.

د. چێنه ر یاسین، پزیشكی پسپۆڕی پێست:

به كارهێنانى دژه خۆر له  هاوین دا پێویسته  بۆ گه شبونى پێست

نیشانە باوه كانى شێرپەنجەی مەمك

* هه ندێــك لــە ژنان دژه خــۆر به ته نیا 
به كاردێنن و هه ندێكى تریشیان دژه خۆر 
له گــه ڵ ماكیــاژ به كاردێنــن، كامیــان 

باشترن؟
هــەردو جــۆر ئاســایین و ده توانرێــت 
هه ردوكيــان به كاربهێنرێــن، بەاڵم بەبێ 
ماكیاژ باشــترە، ئەوکەسانەشی لەبری 
ماكیــاژ بەکاریدەهێنــن، ده توانــن لــه و 
جۆرانه  به كاربێنن كه  خۆیان ماكیاژیان 

تێدایه .

 * مەرجــە ئــەو دژەخــۆرەی نرخــی 
گرانتره  کوالێتی باشــتر بێت لەوەی کە 

نرخی هەرزانترە؟
هەندێكجــار بەڵێ لەوانەیــە ئەوەی کە 
نرخه كــه ى گرانــە باشــتر بێــت، بەاڵم 
مەرجیــش نیە ئەو دژەخۆرە گرانەی کە 
کوالێتی هەیە بۆ پێستی هەمو کەسێك 

گونجاو بێت.

* هه مان پرســیار له باره ى ماكیاژه وه ، 
ئایــا مەرجــە ماكیاژ گران بــو کوالێتی 

باشتر بێت؟
نەخێــر مەرج نیە، ئه وه ى پێویســته  له  
كڕینی ماكیــاژ دا ره چاو بكرێت ئه وه یه  
كه  له الی كه ســانى باوه ڕپێكراو بیكڕیت 

بۆ ئەوەی بزانی جۆره كه یان باشــە یان 
خراپ.

* تــا چه ند كوالێتــى ماكیاژ په یوه ندی 
هه یه  بــه  قه بــاره ى زیانه كانــه وه ، واتا 
ئەگــەر ماكیــاژ بــاش بێــت و کوالێتی 
هەبێت کاریگەری خراپی نابێت بۆ سەر 

پێست؟
بــۆ مه ســه له ى كاریگه ریی ئــه وا هه مو 
جــۆره  ماكیاژێــك كاریگــه ری تایبه تى 
خۆی هه یه ، به اڵم ئه گه ر جۆر و كوالێتى 
ماكیاژه كه  باشتر بو، كاریگه ریه كانیشی 

به رێژه یه كى كه متر ده بێت.

* ئایا دژه خۆری كه ســانى مناڵ جیایه  
له  هی گه وره كان یاخود نا؟

نەخێــر جیــاوازن، پێســتی منــاڵ زۆر 
هەســتیار تــرە لەهی گــەورە، بۆیە دو 
شــتی زۆر جیاوازن بەتایبەت لەم وەرزە 

دا.

* ئــەو کەســانەی گرنگی بــە دژەخۆر 
نــادەن و ماكیــاژ بەکاردێنــن، ئایا لەم 
بــۆ  ماكیــاژ  مانــەوەی  گەرمــە  وەرزە 
ماوەیەکی زۆر لەســەر پێست كاریگەری 

چی جێدەهێڵێت؟
کاریگــەری زۆر خــراپ به جێدەهێڵێت، 
لەوانــە: )زو چرچبونــی پێســت، زۆر 
بونــی کونیلەی پێســت، لەدەســتدانی 
رەونەق و جوانی پێست، هەندێكجاریش 

دروستبونی زیپکە(.

ماكیــاژ  کەســانەی  ئــەو  كه وایــه    *
بەکاردەهێنن، چی بکەن تاکو کەمترین 

زیانی هەبێت بۆ پێستیان؟
كۆمه ڵێــك رێوشــوێن هه یه  كه  قه باره ى 
له وانــه :  كه مده كاتــه وه ،  زیانه كــه  
به كارهێنانــى پرایمــەر، یاخــود پــاش 
چەند کاتژمێر ماكیاژه كه  بسڕدرێتەوە و 

الببرێت یان نوێ بکرێتەوە.

4. گۆڕانی شێوە یان قەبارەی مەمك
5. ژانــی مەمك: زۆربەیجار ژانی مەمك 
بەهــۆی هــۆکارە حەمیدەکانــە، بــەاڵم 
هەندێكجار لەوانەیە شێرپەنجەی مەمك 
لــە ســەرەتا تەنهــا وەکــو ژان خــۆی 
دەربخــات. لەبەر ئــەوە گرنگە کە ژانی 
مەمــك )بەتایبەتــی ئەگەر بــەردەوام 

بێت( پشکنینی بۆ بکرێت.

6. نیشــانەکانی شــێرپەنجەی مەمكــی 

باڵوبوەوە )منتشر(: 
بــۆ  مەمــك  شــێرپەنجەی  ئەگــەر 
ئەندامەکانــی لــەش باڵوببێتــەوە، ئەوا 
نیشــانەکان بەپێــی ئەندامانی توشــبو 

دەگۆڕێن، به مشێوه یه :
- ئێســك: ئەگــەر بچێتە ئێســك، ئەوا 
لەوانەیە ژانێکی زۆر دروست بکات کە وا 
لــە ئافرەتەکە بکات نەتوانێت بخەوێت، 
یان لە خەو بەخەبەربێت لەگەڵ ژانەکە.
- ئەگــەر بچێتــە ســیەکان، لەوانەیــە 

هه ناسه تەنگی دروست بکات.
- ئەگەر بچێتە جگەر لەوانەیە زەردویی 

یان ئێشانی سگ دروست بکات
لەوانەیــە  مێشــك،  بچێتــە  ئەگــەر   -
نەخۆشەکە سەری بێشــێت، بڕشێتەوە 

یان توشی گەشگە ببێت.

گــرێ و نەخۆشــیەکانی  * پســپۆڕی 
شێرپەنجە

پێویستە پزیشكی 
پێست جۆری 

دژه خۆر ده ستنیشان 
بكات
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دەربارەی

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

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 لــە  ژمــارەی  یەکــەم 

دەرچوە.

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

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

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

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین،
ئاماده كردنى: شاران به رزنجی

یه كه م ژن بوه  كه  روى له  خوێندنى 
پزیشكی ناوه ، بۆ ئه مه ش نه ك هه ر 
واڵته كه ى، به ڵكو كیشوه ره كه یشی 

به جێهێشتوه ، كه  گه ڕاوه ته وه  سااڵنێكى 
زۆر خزمه تى كردوه .

له مێــژوى نــوێ دا لــه  رۆژهــه اڵت بــه  
گشــتى و لــه و به شــه ى تایبه تــه  بــه  
ژنانــى پێشــه نگ، نــاوى ژنــه  كوردێك 
به دره وشــاوه یی ده مێنێتــه وه ، ژنێك له  
تاریكترین سه رده مه كانى مافی ژنان دا، 
ئازایانه  رو له  خوێندن و زانست ده كات 
و ده بێتــه  یه كه م ژنه  پزیشــكی نوێ له  

جیهانه كه ى دا »رۆژهه اڵت«.
ســابات  یــان  ئیســامبولی،  ســابات 
ئیســتانبولی، ئــه و ژنه یــه  كــه  باســی 
ده كه ین، ئه و جگه  له  چه ند زانیارییه كى 
كــه م له بــاره ى ئــه و كاره ى كردویه تى، 
هیــچ ســه رچاوه  و زانیاریه كــى ئه وتــۆ 
له باره ى شــێوازی ژیان و هه نگاوه كانى 

به  رێگاى زانست دا رون نییه .
ئــه وه ى له  بــاره ى ئــه م خاتونــه وه  له  
ســه رچاوه كان دا به رده ســته ، ئه وه یــه  
كــه  یه كێك بوه  له و ســێ ژنــه ى كه  له  
كیشــوه رى ئاســیا و رۆژهه اڵتــه وه  بــۆ 
خوێندنى پزیشــكیی رۆژئاوایی، گه شتى 
ویایه تــه  یه كگرتوه كانــى ئه مریكایــان 
بڕوانامــه ى  بــه   له وێــوه   و  كــردوه  

پزیشكيه وه  گه ڕاوه ته وه .
)ســابات( ژنــە کوردێکــی جولەکــەی 
خه ڵكــى رۆژئاوای کوردســتان بوە، لە 
ســاڵی 1876 هاتوەتە بون، له هه ندێك 
سه رچاوه ش دا به  )تابات( ناوى هاتوه .
ئــه و یەکێــک بوە لەو ســێ ژنــەی کە 

یهكهمژنهپزیشكىرۆژههاڵتكورده

◘ نه وژين

له گه ڵ هاتنى وه زرى هاوين دا 
كاركردنى منااڵن ده بێته  ديارده  و 

حاڵه تێكى باو، به شێوه يه ك زۆر له  
منااڵن ده خرێنه  به ر كار، ئيتر چ بۆ 

به ده ستهێنانى داهات بێت يان بۆ 
فێربونى پيشه ، به اڵم ره نگه  زۆرێك 

له  دايكان و باوكان مه ترسى و 
كاريگه ريه كانى ئه م هه نگاوه  نه زانن.

 )Save The Children( رێكخــراوى
له ميانه ى باڵوكراوه يه كى هۆشــيارى دا، 

هه ندێــك راســتى و بنه مايــان له باره ى 
كاركردنى منااڵن و لێكه وته  و زيانه كانى 
پيشان داوه ، كه  له خواره وه  ده يخه ينه ڕو.
منــاڵ ئــه و بونه وه ره یه  كــه  ته مه نى له  
خوار 18 ســاڵیه وه یه ، كاركردنیش ئه و 
چاالكیانه یه  كه ده شــێت زیان به  الیه نى 
جه ســته یی و ده رونــى و كۆمه اڵیه تى و 
ئه خاقی منااڵن بگه یه نێت و ئاســته نگ 
بۆ گه شــه  و ئاســتى فێربونیان دروست 

بكات.
ئه و بوارانه ى به هــۆی كاركردنه وه  مناڵ 

لێیان بێبه ش ده بێت:
یه كه م: خوێندن: 

زۆرجــار به هــۆی كاركردنــه وه ، منااڵن 
خوێندنیان له ده ســت ده چێــت، یاخود 
كات و توانــاى پێویســتیان نامێنێت بۆ 
خوێندن، له كاتێكدا خوێندن بنه مایه كى 
گرنگــه  بۆ فێربون و زانیــن، بۆ ئه وه ى 
له  پاشه ڕۆژدا بتوانێت پیشه ى گونجاوى 

ده ستبكه وێت.
دوه م: یاریكردن

و  كات  هه میشــه   ئیشــكه ر  منااڵنــى 
پاڵنه ریان بــۆ یارییكردن كه مده بێته وه ، 
له كاتێكــدا یارییكــردن یارمه تــى مناڵ 
ده دات بۆ ئه وه ى بگات به  بارودۆخێكى 
ده رونى و جه ســته یی گونجــاو و ئارام، 

هۆشیاریلهبارهىكاركردنىمنااڵنهوه

هه روه ك سودیشی ده بێت له  چاكبونه وه  
لــه و شــۆكه  ده رونیانــه ى كه  توشــیان 
ده بێــت، بــه اڵم لــه  بری ئــه وه ى یاریی 
بكه ن، كاركردن وایــان لێده كات بیر له  

پاره  بكه نه وه .
* مه ترسیه كانى كاركردنى مناڵ

یه كه م: له روى ده رونیه وه 
ئاســته نگ  هــۆی  ده بێتــه   كاركــردن 
و  منــاڵ  فێربونــى  بــۆ  دروســتكردن 
گه شه كردنى هه ســت و تێگه یشتنه كانى 
به شــێوه یه كى دروســت، به وهۆیه ى كه  
زۆرجار له به ر كاركردن واز له  قوتابخانه  
ده هێنێــت، بۆیــه  بێبــه ش ده بێــت لــه  

خوێنده وارى و زانین و فێربون.
دوه م: له روى كۆمه اڵیه تییه وه :

كاركــردن ره نگه  ببێتــه  هۆی كاریگه رى 
دانان له ســه ر پێگه یاندنــى كۆمه اڵیه تى 
هه ندێــك  فێربونــى  بۆنمونــه   منــاڵ، 
خوڕه وشــت و نه ریتــى نه شــیاو، یــان 
قســه ى  و  ده ســته واژه   به كارهێنانــى 
هه ندێــك  فێربونــى  یــان  ناشــرین، 
به كارهێنانــى  و  دزی  وه كــو  تــاوان 
ماده ى هۆشــبه ر، یاخود ســواڵكردن و 

شه ڕانگێزبونى.
سێیه م: له روى جه سته ییه وه 

منااڵنى ئیشكه ر زیاتر روبه ڕوى مه ترسی 
توشــبون به  نه خۆشــیه كانى: پێســت، 

وشــكبونه وه ، ماندوبــون، به دخۆراكى، 
كێشه كانى كۆئه ندامى هه رس، ئاوسانى 
پــێ و په لــه كان ده بنــه وه ، هــه روه ك 
روداوه كانــى  بــه   توشــبون  روبــه ڕوى 
هاتوچــۆ و ته نانه ت گیانله ده ســتدانیش 

ده بنه وه .
* چ كاتێك مناڵ ده توانێت كار بكات؟
به پێی یاسای عێراقی، ته مه نى كاركردن 
دواى 15 ســاڵیه ، بــه اڵم به پێی ماده ى 
91ى یاسای كاركردنى منااڵنى عێراقی، 
چه ند جۆرێكى كاركردن هه یه  كه  نابێت 

منااڵن ئه نجامی بده ن، له وانه :
یه كه م: كاركردن له ژێر زه وی.

دوه م: كاركــردن بــه  ئامێــری تیــژ و 
مه ترسیدار.

ژینگه یه كــى  لــه   كاركــردن  ســێیه م: 
ناته ندروست.

چــواره م: كاركردن بــۆ ماوه یه كى زۆر، 
یان كاركردن له  شه ودا.

* رێوشوێنه كانى كاركردن:
له كاتێكدا مناڵی ســه رو ته مه ن 15 ساڵ 
كاریكــرد، ده بێت ره چــاوى ئه م خااڵنه  

بكرێت:
یه كه م: كات

ده بێــت دڵنیا ببیته وه  لــه وه ى مناڵ 8 
ســه عات زیاتــر لــه  رۆژێكــدا كارنه كات 
چونــه   لــه   رێگــه   كاركردنه كــه ش  و 

قوتابخانه ى نه گرێت.
دوه م: جۆری كار:

ده بێت دڵنیا ببیتــه وه  له وه ى ئه و كاره  
زیــان به  مناڵه كه  ناگه یه نێت ئیتر چ كچ 
بێــت یان كوڕ و له گــه ڵ ته مه نه كه ى دا 

ده گونجێت.
سێیه م: سه رپه رشتیار

ده بێت دڵنیا ببیته وه  له وه ى كاركردنه كه  
كه ســانێكى  سه رپه رشــتی  له ژێــر 

پێگه یشتوى گونجاو دایه .

 Save The( ئاماده كردنى: رێكخراوى
)Children

بــۆ یەکەمجــار لــە جیهانــدا بڕوانامەی 
پزیشــکی »طب« بەدەســت هێناوە لە 
ســاڵی 1890 لە ویایەتی په نسلڤانیای 

ویایه ته  یه كگرتوه كانى ئەمریکا.
دواى ته واوكردنى ئه و خوێندنه  له ساڵی 
1919، گه ڕاوه ته وه  سوریا و له  دیمه شق 
درێژه ى به كار و خزمه ته كانى داوه ، هه ر 
به هه مانشــێوه  روی له  قاهیره  كردوه  و 

ماوه یه كیش له وێ كارى كردوه .
یه كێــك لــه  ده گمه نترین ئــه و وێنانه ى 
كــه  هی ئه م ژنــه  پزیشــكه  كورده یه  و 
باڵوكراوه تــه وه ، له گه ڵ دو هاوه ڵی دا له  
ئه مریكا گیراوه  كه  ئه وانیش هه ر له گه ڵی 
دا له  كۆلێژی پزیشكی دا خوێندویانه .

مێــژوی وێنەکە دەگەڕێتەوە بۆ ســاڵی 
)ســابات  راســتەوە  لــەالی   ،1885
لــە  و  ده رده كه وێــت  ئیســامبولی( 
ناوەڕاستەوە )چی ئۆکامی( له  ژاپۆن و 
الی چەپیشەوە )ئانا دیبای جۆشی( له  

هیندستانه وه .
دواجــار و پــاش نیــو ســه ده  كاركردن 
له  بــوارى پزیشــكی دا، )ســابات( بۆ 
یه كجاری ســاباتى ژیان له  ساڵی 1941 

به جێدێڵێت.

كاركردن ده بێته  
هۆی ئاسته نگ 
دروستكردن بۆ 
فێربونى مناڵ

بۆ خوێندنى 
پزيشكيى چوه ته  

ئه مريكا



کچێك دەرگا و پەنجەرەکانی خانەقین رەنگ دەکات

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

هەر لە مناڵیەوە حەزو خولیای بۆ 
وێنەکێشان وایكردوه  »زەهرە« زیاتر 
له مبواره دا تێبكۆشێت و فێر ببێت، 
هه تا بوه  به  وێنه كێشێكى شاره زا 
و ئێستاش له  شاره كه ى خۆی دا 

»خانه قین« كارێك ده كات كه  هیچ 
كچێكى تر نه یكردوه .

زەهــرە نعمــان، 30 ســاڵ، دانیشــتوی 
قــەزای خانەقینــە، لــە واڵتــی ئێــران 
هاتونه تــه وه   پاشــان  و  لەدایکبــوە 
خانەقین، ماوەی ســاڵێک ده بێت کاری 
وێنەکێشــان دەکات له ســه ر روی ده رگا 
و په نجــه ره ى دوكان و شــوێنكاره كانى 
شــاره كه ى دا ده نه خشــێنێت، هاوشانى 
ئه مــه ش به رده وامــه  له به شــداريى لــه  

پێشانگا شێوه كارييه كان دا.
بێتــه   ئــه وه ى  پێــش  ئــه و 
سه رباســی پیشــه كه ى، باسی 
چرۆكردنــى  لەســەرەتاکانی 
حــه زه  هونه رییه كانى ده كات 
و بــۆ )نەوژین( وتی: »هەر 
لە مناڵیەوە حەزم بە ئیشی 
دەســتڕەنگینی و بۆیەکردن 
بــه م  پــه ره م   هەبــوە، 
حه زه داوه  و بــه رده وام بوم 
هه تا به  ئه مڕۆ گه شتوم«.

)زەهــرە( هه تا پۆلی 11ی 
بنه ڕه تــى لە واڵتــى ئێران 
تــەواو کردوه ، لــه  تەمەنی 
17 ساڵی دا گەڕاونەتەوە 
بۆ کوردستان و لە قه زاى 
خانەقیــن درێژەیــان بە 
ژیــان داوە. هه ر له وێش 
بەخوێندنەکەی  درێژەی 
داوه  و بونــى په یمانگاى 
لــه   هونه ره جوانــه كان 
شاره كه دا، ئه ركی ئاسان 
كــردوه  بۆ ئه وه ى بتوانێت 
ئــه و بــواره  بخوێنێــت كــه  

خه ونى مناڵی خۆی بوه .
پــاش ته واوكردنــى خوێندنى 
په یمانگا، )زه هره ( ده ســتى 
كــردوه  بــه  كارى پراكتیكی 
و مــاوه ى نزیكه ى 9 ســاڵه  

كارده كات.
ســاڵە   15 مــاوەی  ئــەو 
کاری وێنەکێشانى كردوه  
لەماڵەوە، بــەاڵم  دواتر 
بڕیاری دا ئه م به هره یه  

بكات به  پیشــه  و ســه رچاوه ى بژێوی، 
هه ربۆیــه  ئێســتا كارى وێنه كێشــان له  
ســه ر روی دیــوار و جامخانه  و ده رگا و 
په نجه ره كانى دوكان و فرۆشگاكانى ناو 

بازاڕى خانه قین ئه نجام ده دات.
كــه  )زه هره (مــان دوانــد، فڵچەیەکــی 
دەرگای  لەبــەردەم  بەدەســتەوەبو 
تەختێکی  وەســتابو،  چێشــتخانه یه كدا 
خســتبوە ژێــر پێی و ســەرقاڵی بۆیاخ 
کردن و وێنه كێشان بو له سه ر جامخانه ى 

چێشتخانه كه .
وتــی: »خاوەن دوکانــەکان پێم دەڵێن 
بە دڵی ئێمە بۆیاخ بکە، بەاڵم پیشــەی 
من هونەرییه  و بەسەلیقەیەکی جیاوازتر 
بۆیەیان بۆدەکەم و دڵیان رازی دەکەم، 
دەڵێم من هونەرمەندم باشــتر دەزانم و 
بە شێوازێکی جوانتر بۆیاخی دەکەم«.

له الیــه ن  )زه هــره (  وتانــه ى  ئــه م 
ئاســایی  بــه   دوكانداره كانــه وه  
وه رده گیرێت، به تایبه تى كه  له  كۆتاییدا 
كاره كه  به و شــێوه یه  تــه واو ده بێت كه  

به دڵیانه .
عه بــود محه مه د، خاوەنی چێشــتخانه ى 
)عه بود( له  خانه قین، شــوێن دەســتی 
پەنجەرەکانــی  بەســەر  )زەهــرە( 
چێشتخانه كه یه وه  دیارە،  بۆ )نەوژین( 
وتــی: »ئەمە یەکەمجار نیــە )زەهرە( 
ئیشــم بۆ بــکات، به ڵكو پێشــتر كاری 
كــردوه  و بەهــۆی جوانــی کارەکانیەوە 
دیســان بانگم کردوە بۆ ئەوەی ئیشــی 

ترم بۆ بکات«.
ئــەو چێشــتخانه  و فرۆشــگا و ته نانه ت 
دیواری قوتابخانه كانیش بە شــێوازێکی 
جوان رەنگ دەکات و له و رێگه یه شــه وه  
به شێك له  بژێوی ژیانی دابین دەکات.

ئەگەرچی ئیشــەکەی قورســە، هاوكات 
داهاته كه یشــی ئه وه نده  نیه  كه  به شــى 
بژێوییــان بــكات، به تایبه تــى كــه  ئه و 
2 خوشــک و 4 بــرای هەیــە و باوکــی 
نەخۆشــە و لەسەر جێگا کەوتوە، به اڵم 
ئــه و داهاتــه  كه مه ش له پــاڵ كاره كانى 
دیكه ی دا، پاڵپشــتیه كى باشه  بۆ خۆی 

و خێزانه كه ى.
وتى: »ئیشــەکەم قورسە، بەاڵم حەزم 
بۆ ئیشــەکەم وایکردوە بــەردەوام بم و 
ئەگەرچــی بژێــوی ژیانم دابیــن ناکات 

بەتەواوی«.
ســه رباری ئــه م زه حمه تــه ش، كه چــى 
هه ندێكجــار روبــه ڕوى قســه  و توانــج 
بوه ته وه ، به اڵم وه كخۆی وتى: »خەڵکی 
زۆر قســە دەکەن، بەاڵم من ئاســوده م 
بە کارەکەم و ماڵەوەشــمان پشــتگیریم 

دەکەن«.
ئه و كچه  نیگاركێشــه ، هه مــو ئه زمونى 
خۆی ته نها له  كێشانى وێنه  له سه ر روى 
دیوار و شوشــه ى فرۆشگا و دوكانه كان 
دا كــورت نه كردوه تــه وه ، به ڵكــو كارى 
دیكــه ى هونه رییــش ده كات و هــاوكات 

مامۆستای ئه م بواره شه .
وتــى: »بــه رده وام به شــداريى چاالكيه  
هونه ريه كان ده كه م و تائێستا بەشداری 
هاوبەشــم  و  تایبــەت  پێشــانگای   11
كــردوه  كــه  كۆتا به شــدارییم ئه مســاڵ 
بــو له  ڤیســتیڤاڵێك له  واڵتــى توركیا، 
ئه مــه  ســه رباری ئه وه ى لــه  په یمانگاى 
دا  خانەقیــن  هونەرەجوانەکانــی 

مامۆستام«.
ئــه و كچــه  شــێوه كاره ، بۆ وتنــى كۆتا 
بــه  گه شــبینیه كى  قســه كانى خــۆی، 
زۆره وه  روى ده می له  كچان كرد به وه ى 
بەردەوام بن لە ســەر ئەو ئیشــوکارەی 
حەزیان لێیــە، ئه و دەڵێــت: »هەرگیز 
کــۆڵ مــەدەن، هەرکارێــک ئارەزوتانــە 
بــەردەوام بــن، دڵنیابن پێــی دەگەن و 

سه ركه وتو ده بن«.

 من ئاسوده م 
بە کارەکەم و 
ماڵەوەشمان 

پشتگیریم دەکەن

بەشداری 11 
پێشانگای تایبەت 
و هاوبەشم كردوه


