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كچانى گه رمیان فێری 
كشتوكاڵ كردن ده كرێن

2»»                     

گروپه  سەوزه كه ى زانكۆ 
زۆرینەی ئەندامەکانی كچن     
4»» 

كۆمه ڵگا رێز له  
هونه ر ناگرێت

7»» 

دو كچ له  كفرى هه لی كار بۆ 
خۆیان ده ڕه خسێنن             
5»» 

به ڕێوبه رى پێشوى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان له گه رمیان:

له گه رمیان »ته رحیل« كرام

◘ نه وژین

له یه كه م دیدارى رۆژنامه وانى پاش 
له سه ر كارالبردنى، عه قید )له میعه  

محه مه د(، به ڕێوبه رى پێشوى 

به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  
ژنان له گه رمیان رایده گه یه نێت به بڕیاری 
شه خسى له  گه رمیان البراوه  و ته نانه ت 

نه هێڵراوه  له  هیچ به ڕێوبه رایه تیه كى 
دیكه ى سنوره كه  كار بكات.

له م مانگه دا به ڕێوبــه رى به ڕێوبه رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
له  گه رمیان، عه قیدى یاســایى )له میعه  
محه مه د( له  پۆســته كه ى البراو و عه قید 

)ئه حمه د نوری( له  جێگه كه ى دانرا.

له  ديدارێكى )راديــۆى ده نگ( دا  دواى 
الدانى له  پۆســته كه ، عه قیــد )له میعه  
محه مه د(،    رایده گه یه نێت هیچ هۆكارێكى 
ئیداریــی نه بوه  بۆ له ســه ر كارالبردنى، 
به ڵكو به  »مه زاجی شه خسی« البراوه .

ده ڵێــت: »هه مو گه رمیان شــایه تحاڵه  
هیــچ درێغیه كمــان لــه  ئیشــوكاره كانى 
خۆمان نه كــردوه  و داتــا و ئاماره كانى 
به ڕێوبه رایه تیه كه دا  له   ئیشوكاره كانیش 
به جێمانهێشتوه  و ده توانن به دواداچونى 

بۆ بكه ن«.
به ڕێوبــه رى پێشــوى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی دژ به  ژنان، هۆكارى له سه ر 
كارالبردنــى گرێده داته وه  بــه  مه زاجیی 
ده ڵێــت:  له وبــاره وه   شه خســیه وه ، 
بچــوك  ئه وه نــده   »گۆڕانكاریــه كان 
بوه تــه وه  له نێــوان الیه نه  سیاســیه كان 
ده رچوه ، به ڵكو هاتوه ته  ئاستى كه سى، 
واتــا ئه گه ر كه ســه كه  كه ســێكى به دڵ 
نه بێــت، ئه وا به  هــه ر هۆكارێك بێت له  

پۆسته كه ی الیده بات«.
له میعه  محه مه د، باس له وه شده كات كه  
پاش البرانى له و پۆســته ، داواى كردوه  
لــه  به ڕێوبه رایه تى هاتوچــۆی گه رمیان 
وه كو ئه فسه ر كار بكات، به اڵم رێگه یان 
نــه داوه ، ئێســتاش لــه  به ڕێوبه رایه تــى 
گشــتى هاتوچــۆی هه رێــم لــه  هه ولێر 

ده ستبه كاربوه .
بــۆ  رێگه پێنه دانــه   ئــه م  پێشــیوایه  
به ڕێوبه رایه تیه كى  لــه   ده ســتبه كاربون 
دیكــه ، ته ئكید له و قســه یه ى ده كاته وه  
كه  ئه و به  »مه زاجی شه خسی« البراوه .
ئه مــه ش  »بــه  راســتى  ده شــڵێت: 
شــێوازێكه  له  شــێوازه كانى راگواســتن 
)ترحیل(، وه كوچۆن پێشــتر حكومه ته  
ده كــرد  جێبه جێیــان  دیكتاتــۆره كان 
و كــورد پێــوه ى ده نااڵند، ئــه وا منیش 

راگوێزرام«.
ده قــى ديداره كــه ى عه قيــد )له ميعــه  
ئــه م  )3(ى  الپــه ڕه   لــه   محه مــه د(، 

ژماره يه ى )نه وژين( دا ده خوێننه وه .
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كچانىگهرمیانفێریكشتوكاڵكردندهكرێن

◘ نەوژین، چرۆ حه سه ن

بۆ یه كه مجار دایه نگه یه كى ئه هلی 
له  قه زاى كفری ده كرێته وه ، ئه م 

كاره ش له الیه ن دوخوشكه وه  ئه نجام 
ده درێت، كه  دانه مه زراندن و بێكاریی 
كۆڵی پێنه داون، به ڵكو هانى داون بۆ 

جێبه جێكردنى ئه و خه ونه ى هه یانه .

ئەژین میکایل، 25 ساڵ، لەگەڵ )کەژاڵ 
میکایل(ی 22 ســاڵی خوشكى، بون به  

یه كه م دو كچ كه  توانیویانه  دایه نگه یه كى 
ئه هلــی له  شــاره كه یاندا بكه نــه وه ، كه  
به وته ى ژنانى فه رمانبه ر، پێویستییه كى 

زۆریان به م دایه نگه یه  هه بوه .
ئەژیــن و كــه ژاڵ، خــاوه ن بڕوانامــه ن، 
یه كه میان له  بوارى )زانســتی بیرکاری( 
و دوه میــان لــه  )زانســتی کۆمپیتەر(، 
به اڵم ئه م بڕوانامه یه  نه بوه  هۆی ئه وه ى 

بتوانن دابمه زرێنن و كارێك بكه ن.
بــه اڵم ئــه م جوتــه  خوشــكه ، له بــری 
دۆشــدامان لــه  ماڵــه وه  و چاوه ڕێكردن 

حكومییــه وه ،  دامه زراندنــى  به دیــار 
بڕیاریانــداوه  ریســك بكــه ن و پێكه وه  
كــه   بكــه ن،  جێبه جــێ  بیرۆكه یــه ك 
تائێســتا كه س له  شــاره كه دا یان بیری 
نه بــوه   زاتــى  یــان  لێنه كردوه تــه وه ، 

جێبه جێی بكات.
ئەم دو خوشکە باس لەوە دەکەن پاش 
ماوه یه كــى زۆر له  ته ته اڵ و بیركردنه وه ، 
بڕیاریان داوە دایەنگەیەک دابنێن به ناوى 
)دایەنگەی مامی(. له باره ى ورده كاریی 
پرۆژه كه یانه وه ، )ئه ژین( بۆ )نه وژین(ى 

دوخوشكیهكهمدایهنگاىئههلیلهكفریدهكهنهوه

◘ نه وژین، كاڵێ حه سه ن

به پێچه وانه ى هاوڕێكانى تریه وه ، 
)دیه ( به شداریی له  خولێكى راهێنانى 

پیشه یی دا كردوه ، كه  تائێستا 
هاوشێوه ى كه م بوه  و زۆریش به  

كه می كچان خۆیان له و بواره  ده ده ن، 
ئه ویش خولی راهێنانى فێربونى 

بنه ماكانى كشتوكاڵكردنه .

له  نێو بینای به ڕێوبه رایه تى به كارخستن 
و راهێنانــى پیشــه یی گه رمیــان، لــه م 
ماوه یــه ى رابــردودا خولێكــى جیــاواز 
كرایــه وه ، خولێك تایبه ت بــه  فێربونى 
بنه ماكانــى كشــتوكاڵی و ئاژه ڵداریــی. 
ئــه وه ى خوله كه ى تایبــه ت تر كرده وه ، 
به شدارییكردنى ژماره یه ك كچ بو تیایدا.
دییــە ســاالر، 25 ســاڵ، یه كێكــه  لــه  
به شــدارانى خولی راهێنانی کشتوکاڵی، 
خه ونــى ئه وه یــه  كه  بتوانێــت له رێگه ى 
ئه و زانیارییانــه ى وه ریگرتوه ، له  بوارى 

كشتوكاڵدا كار بكات.
ئــه و بــاس لــه وه ده كات زۆر حــه زی به  
ســه وزایی و كشــتوكاڵ هه یــه ، بۆیــه  
بــۆ  ئــه وه ى  ده رفه تــى  ده خوازێــت 
هه ڵكه وێــت پاش خوله كــه ، پرۆژه یه كى 
كشــتوكاڵی لــه  ســنوره كه دا جێبه جێ 

بكات.
به شــداربویه كى دیكه ى خوله كه ، ئاماژه  
به وه ده كات كه  ئه و ویستویه تى له رێگه ى 
ئه م به شــدارییه وه ، زانیاریی پێویســت 
له باره ى ئاژه ڵدارییه وه  به ده ســتبێنێت، 
بۆ ئــه وه ى لــه  بانــه ڕۆژ دا پرۆژه یه كى 
ئاژه ڵداری له  سنوره كه دا ئه نجام بدات.

گواڵڵە مه حمود، 23 ســاڵ، بەشداربوی 
خولــی ئاژەڵدارییە. وتــى: »ده مه وێت 
لــه  داهاتودا ببمە خاوەنــى پرۆژه یه كى 
به خێوكردنــى په لــه وه ر )دواجــن( لــه  

ناوچه كه دا«.

به رپرســانى ئه و به ڕێوبه رایه تییه ، باس 
له وه ده كــه ن كــه  هه تا ئێســتا چه ندین 
ئه نجامــداوه ،  جۆراوجۆریــان  خولــی 
كه به شــێكى زۆر لــه  به شــداره كان لــه  

ره گه زی مێن.
مه حمود ئه مین که ریم، بەرپرسی بەشی 
خوله كان لەبەڕێوبەرایەتی به كارخستن و 
راهێنانی پیشەیی گەرمیان، خۆشحاڵی 
خۆیانــى ده ربــڕی به  به شــداریی كاراى 

ژنان و كچان.
ئاماژه ى به وه شــكرد كه  به شداریكردنى 
چه نــد كچێــك له  خوله كانى كشــتوكاڵ 
ئه وانــى  به تایبــه ت  ئاژه ڵداریــی،  و 
وه كخــۆی  چونكــه   خۆشــحاڵكردوه ، 
ئاماژه ى بــۆ دا »ئەوە وا دەکات ئەوان 

زیاتر پەرە بە بوارەکە بدەن«.
ژنانــى به شــدار له  خوله كــه دا، جگه  له  
بنه مــا ســه ره كیانى هــه ر بوارێــك كــه  

خوله كه ى بۆ كراوه ته وه ، هاوكات ئاشنا 
ده كرێن به  بــواری كارامه ییه كانى ژیان، 
بــۆ ئــه وه ى  لــه و رێگه یــه وه  زانیاریی 
پێویست به ده ســت بخه ن بۆ داهاتویان 

كه  پیشه یه ك ئه نجام ده ده ن.
راهێنــەر  ئه میــن،  عوســمان  نــاراو 
لەکارامییەکانــی ژیــان، ئامــاژه ى بــه  
گرنگی وانەکەی کرد کەبەشداران ماوەی 
10 رۆژ لەســەر کارامەییەکانی ژیان فێر 

دەکه ن.
باســی لەوەش کرد کــە لەخولەکەیاندا 
رێژەی بەشــداری ژنان زیاترە، ئه مه ش 
خۆشــحاڵی كــردون، چونكــه  وه كخۆی 
وتــى: »پێگەیاندنــی ئافرەتێــک واتــە 

پێگەیاندنی خێزانێک«.
به گشــتى به شــدارانى خوله كــه ، رازیی 
و سوپاســگوزارن لــه  ئاســتى خــول و 
راهێنــه ره كان، بــه اڵم چاویــان له وه یــه  

بتوانن بۆ داهاتوش هاوكاریان بن.
دییە، له وباره وه  وتى: ئەوەی ئامانجمان 
بۆمــان  زیاتریــش  و  لەخولەکــە  بــوە 
رونکراوەتــەوە، داواكاریــن حكومه ت و 
رێكخــراوه كان هاوكارمــان بن بۆ ئه وه ى 
بتوانین له  داهاتودا پرۆژه ى خۆمان له و 

بوارانه  دا بكه ینه وه .
له به رامبــه ر ئــه م داوایــه دا، به ڕێوبه رى 
پیشــه یی  راهێنانــى  و  به كارخســتن 

گه رمیان، به ڵێنێك ده دات.
عیماد ته وفیق، بۆ )نه وژین( وتى: »بە 
هەمو جۆرێک و بەپێی توانا پاڵپشــتی 
ئەوکەســانە ده بین کە پرۆژەیان هەبێت 
لــە داهاتــو دا، به تایبه ت له روى پێدانى 

قه رزى بچوكه وه «.

رونكرده وه  كه  ئه م كاره  به پشت به ستن 
بــه  خۆیــان و پاڵپشــتیی مه عنه ویی و 
و  ئه نجامیانــداوه   ماڵه وه یــان  دارایــی 

كه سى دیكه  پشتیوانیان نه بوه .
لــەم دایەنگەیەدا منااڵن لــه  تەمەنی 2 
مانگییه وه  هه تا 5 ســااڵن وەردەگیرێن، 
جگــه  له  له خۆگرتنیان، هاوكات چاالكی 
جۆراوجــۆر و یاری و راهێنانى فێربونى 
زمانه كانــى كــوردی و ئینگلیزییشــیان 
پێده كــه ن، ئه مــه  جگه  لــه وه ى 2 ژه م 

خواردنیان پێده ده ن.
وه كخۆیان ئاماژه ى بۆ ده كه ن، كاره كه ى 
ئه وان هێشــتا له  ســه ره تا دایــه ، به اڵم 
گه شبینن و هیوایان وایە بتوانن پەرەى 

زیاتری پێبده ن.
ئه گه رچی كاره كه  له سه ره تایه تى، به اڵم 
هه ر له ئێستاوه  بوه ته  مایه ى خۆشحاڵی 
كه به هــۆی  دایــكان  لــه   به شــێك  بــۆ 
ئیشوكارى تره وه ، پێشــتر نه یانده زانى 

مناڵه كانیان ببه ن بۆ كوێ.
دایکی یەکێک لەمناڵەکانى دایه نگاكه  كه  
ناوی )یاد(ه ، باســیله وه كرد كه  به هۆی 
ئــه وه ى فه رمانبه ره ، رۆژانــه  مناڵه كه ى 
بــۆ ئێــره  دێنێت، لــه  خزمه تگوزاریی و 
كاره كانى دایه نگاكه ش به  ته واوى رازیی 

بو.
باســی لە ئــەوەش کرد کــە بەنرخێکی 

گونجاو مناڵەکەی بەخێو دەکرێت.
تــرى  مناڵێكــى  كــه   ژیــرە،  دایکــی 
قســه كانى  پاڵپشــتی  دایه نگاكه یــه ، 
پێشــوی كــرد و وتــى: »لێــره دا لــەم 

سەالمەتی مناڵەکانمان دڵنیاین«.
وادیــاره  ئــه م كاره  نه ك هــه ر دایكان، 

به ڵكو باوكانیشی دڵخۆش كردوه .
ئه وه تــا باوكــی )ئه ژی( كــه  مناڵه كه ى 
لــه  دایه نــگاى )مامــى( دانــاوه ، بــه  
دڵخۆشــییه وه  ده ڵێت: »خۆشــحاڵم کە 
کچانــی شــارەکەمان پرۆژه یه كى وایان 
كردوه تــه وه  و بــه  شــێوه یه كى جــوان 

به ڕێوه ى ده به ن«.
ئێســتا دایه نــگاى )مامــی( لــه  قه زاى 
هه فته یه كــدا  لــه   رۆژ  پێنــج  كفــرى، 
پێشــوازی له  منااڵنى شــاره كه  ده كات، 
وه كخۆیان ده یڵێن: مۆڵه تى كاركردنیان 
له  چاودێریی و گه شه پێدانى كۆمه اڵیه تى 
گه رمیــان وه رگرتوه  و بۆ وه رگرتنى هه ر 
مناڵێكیــش مانگانه  بــڕی )75( هه زار 

دینار وه رده گرن.
ئەژین و كه ژاڵ، به  تۆنێك كه  خۆشحاڵی 
و شانازیی تێدا به دیی ده كرا، داوایان له  
ژنانى ترى شاره كه یان ده كرد كه  چاویان 
لێبكــه ن »بــا چیدی لەســوچی ماڵەوە 
دانەنیشــن چاوەڕێی دەستی پیاوان بن، 
با ببنە خاوەنکار و سەرمایەی خۆیان«.

ده مه وێت له  
داهاتودا ببمە 

خاوەنى پرۆژه یه كى 
به خێوكردنى 

په له وه ر

با چیدی ژنان 
لەسوچی ماڵەوە 

دانەنیشن

لە دایەنگەكەدا 
منااڵنى 2 مانگ 

بۆ 5 ساڵ 
وەردەگیرێن
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به ڕێوبه رى پێشوى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان له گه رمیان:
هه مو گه رمیان ده زانێت كێ دژایه تى كردوین

◘ نه وژین، زریان محه مه د

له میانه ى دیدارێكى )راديۆي ده نگ( 
دا، عه قید )له میعه  محه مه د(، 

به ڕێوبه رى پێشوى به ڕێوبه رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  
ژنان له  گه رمیان، باس له  هۆكارى 

له سه ر كار الدانى له و پۆسته  ده كات 
و رایده گه یه نێت به  مه زاجی شه خسی 
البراوه . هه روه ك ده شڵێت: له گه رمیان 

ته رحیل كراوه  و نه هێڵراوه  هیچ 
پۆستێكى دیكه  وه ربگرێت.

* هــۆكارى له ســه ركارالدانى تۆ چییه  
به تایبه تى كه  بــاس له وه  كراوه  بڕیارى 
گۆڕانكارییه كه  كارێكى ئاســایی ئیداریی 

بوه ؟
مــن به هه مــو شــێوه یه ك ئــه و قســه  
ره د ده كه مــه وه  و بڕیاره كــه  ئیداریــی 
نه بــوه ، چونكــه  له الیــه ك مــن تاوه كو 
ئێســتا خانه نشــین نه كراوم هه تا بڵێی 
هێنابێــت.  وازم  و  بــوم  خانه نشــین 
هه روه هــا مــن 6 ســاڵه  له و پۆســته دا 
به رده وامــم، له روى ئیدارییه وه  ئه ســتۆ 
پێــش  به ڕێوبه رایه تیه كه مــان  پاكــی 
هه مو كه س وه رگرتــوه . له باره ى كار و 
چاالكیش هه موان شایه تن له نێویشیاندا 
رۆژنامه نوســان و كه ناڵه كانى راگه یاندن 
كــه  ســااڵنه  ســه روى 200 چاالكییمــان 
ئه نجــام داوه  كه  خۆی لــه  كۆنفرانس و 
كۆنگره ى رۆژنامه وانى و خول و سیمنیار 
و چاالكــی تــر ده بینیــه وه ، ئه مه  جگه  
لــه  ئیشــوكاره  ســه ره كیه كانى خۆمان. 
هه روه هــا هیــچ حاڵه تێكــى توندوتیژی 
ئێمــه   كــه   له گه رمیــان  نــه داوه   روى 
ده ســتبه جێ له سه رى ئاماده  نه بوبین و 
قسه  و لێدوانمان له سه ر نه دابێت. هه مو 
گه رمیان شــایه تحاڵه  هیــچ درێغیه كمان 
لــه  ئیشــوكاره كانى خۆمــان نه كردوه  و 
داتا و ئاماره كانى ئیشــوكاره كانیش له  
و  به جێمانهێشــتوه   به ڕێوبه رایه تیه كه دا 
ده توانــن به دواداچونى بــۆ بكه ن ئه گه ر 

هه ر كه موكورتیه كم هه بوبێت.

* كه وایــه  به  پێی قســه ى تۆ، هۆكارى 
له سه ر كار الدانت چیه  به دیارییكراوى؟

پۆســته كان  لــه   گۆڕانــكاری  پێشــتر 
به هــۆی ملمالنێــی حزبی ئه كــرا به پێی 
دابه شــكردنى پۆســت و ئه وانه  له نێوان 
به داخــه وه   زۆر  بــه اڵم  حزبــه كان، 
ئێســتا گۆڕانكاریه كان له ناو پۆســته  

ئاستێك  گه یشــتوه ته   حكومیه كان 
كــه وا بگه ڕێتــه وه  بــۆ مه زاجــی 
تاكه كه ســه كان،  شه خســی 
واتــا گۆڕانكاریــه كان ئه وه نــده  
بچــوك بوه ته وه  له نێوان الیه نه  
سیاســیه كان ده رچوه ، به ڵكو 
هاتوه ته  ئاســتى كه سى، واتا 
ئه گــه ر كه ســه كه  كه ســێكى 
بــه دڵ نه بێت، ئــه وا به  هه ر 
هۆكارێك بێت له  پۆسته كه ی 

الیده بات.
ه   خــه و ا به د ر ۆ ز
بیركردنــه وه ى 
مه ڵگــه ى  كۆ
و  ئێمــه  

بیركردنــه وه ى ته ســكی حزبایه تى ئێمه  
و مه زاجــی شه خســی ئێمــه  وایلێهاتوه  
ده ســت ببــه ن بــۆ ئیشــوكاره كان. من 
مه به ســتم خــۆم نیه ، به ڵكو مه به ســتم 
ئــه و پرســه یه  لــه  گه رمیان به  گشــتى 
كه  زۆر به باشــی ئیشمان تێدا كردوه  و 
توانیومانــه  توندوتیژی به  باشــی كاری 
له ســه ر بكه یــن و بیناســێنین له هه مــو 
ناوه نــده كان، ئه مه ى كه  كراوه  به رامبه ر 
بــه  من نه كــراوه  به ته نیــا، به ڵكو ئه مه  
لێدانــه  لــه  پرســی ژنــان له گه رمیان و 
كوردســتان نه ك به ته نیا له  )له میعه (، 
من دڵنیام ئه نجامه كانیشی ده بینه وه  له  

ئاینده دا.

* ئایــا پێشــتر و پێــش الدانــت لــه م 
پۆسته ، به م شێوه  و ئاسته  كه  ده یڵێی 

دژایه تى كراوى؟
داواكاریه كــم  هه رچــی  به دڵنیاییــه وه ، 
هه بوه  بــۆ به ڕێوبه رایه تیه كه م هیچم بۆ 
جێبه جــێ نه كــراوه ، له وانه  مــن داواى 
بینای ســه ربه خۆم كردوه  كه چى بۆمان 

نه كراوه .

بۆچــی   *
چــی  هه ر
داواتــان 

هه بــوه  ره د كراوه تــه  و ئیشــتان بــۆ 
جێبه جێنه كراوه ؟

مــن هۆكاره كه ى بۆ مه زاجی شه خســی 
ده گێڕمه وه  و ته نها ئه وه یه  هۆكاره كه ی، 
تاوه كــو مــن له وێ بــوم پشــتیوانى و 
هــاوكاری نه بــوه  بــۆم، دیــاره  ئه وه ش 

بیركردنه وه ى كه سێكه  به داخه وه .

* مه به ســتت كێیــه  لــه و كه ســه  كــه  
دژایه تــى به ڕێوبه رایه تیه كــه ى ئێــوه ى 

كردوه ؟
ره نگــه  نه توانم له روى ئیعالمه وه  بیڵێم، 
به اڵم ره نگه  هه مــو هاواڵتیانى گه رمیان 

بزانن كێن.

* باســت له  دانانى به ڕێوبه ره كان كرد 
كه  پێشــتر له ســه ر بنه ماى حزبی بوه ، 
به اڵم ئێســتا بــوه  به  كه ســیی، كه وایا 
دانانــه كان هیــچ كات به پێــی بنه مــاى 

ئیداریی نه بوه ؟
دانانى من له ســه ر ئــه و بنه مایه  بوه  كه  
ئه و پۆســته  هی یه كێتــى بوه  و منیش 
وه كو كادیرێكى پێشــكه وتوى ئه و حزبه  
دانــراوم، ئه مه  ســه رباری ئه وه ى پله ى 
سه ربازیشــم رێگــه ى ئــه وه ى داوم ببم 
به  به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تیه ك له ســه ر 
پۆســتى حزبه كــه م، له گــه ڵ ئه وه شــدا 
بڕوانامه كــه م هــاوكارم بــوه  به وپێیه ى 
بڕوانامه ى یاســام هه یه ، بــه اڵم دواجار 
الدانه كــه م له ســه ر مه زاجی شه خســیی 

بوه .

* بــه رای تۆ ئه و البردنــى به ڕێوبه رى 
به ڕێوبه رایه تیه كى تایبه تمه ند به  ژنان 
به  میزاجی شه خسی، چ كاریگه ریه ك 
ده كاته  ســه ر رۆڵی ژن به  تایبه ت 

له م ناوچه یه ؟
ئێســتا بۆمان ده ركه وت 
باســكردنى  كــه  
و  ژن  پێگــه ى 
بــه   رۆڵ  پێدانــى 
شــتێكى  ته نها  ژن 
ئه گه رنــا  شــكڵیه ، 
بــۆ ئــه و شــێوازه  
ته م  كه و هه ڵســو

به رامبه ر كراوه ؟
ئێســتا  مــن 
ره شــبینم لــه وه ى 
رۆڵیــك بدرێت به  
بتوانێــت  و  ژن 
دور له  كاریگه ریی 
تــر  خه ڵكانــى 
بكات  ئیشــه كه ى 
كاره ش  بــه م  و 
ژن  پێگــه ى 
ده كه وێتــه  ژێــر 

به رپرسیارێتیه وه .

ده ســتبه كاربونى  لــه رۆژی  بۆچــی   *
به ڕێوبــه رى نــوێ ئاماده  نه بــوى؟ ئایا 

نیگه ران بوى له  پرۆسه كه  یان چی؟
لــه  رۆژى ده ســتبه كاربونى به ڕێوبــه رى 
نــوێ من لــه وێ ئاماده بــوم و خه ریكی 

مامه ڵه ى ئه ستۆپاكیی بوم.

* كه وایــه  بۆ له و وێنانــه ى كه  په یجی 
باڵویكردوه تــه وه   به ڕێوبه رایه تیه كــه  
تــۆ ده رناكه ویــت یــان ده ریناخــات كه  
ده ستاوده ســتێكى ئاســایی پۆســته كه  
كرابێت له نێوان تۆ و به ڕێوبه رى نوێ؟

نازانم، ئه وه  شــتێكى تایبه ت به خۆیانه ، 
بــه اڵم من لــه وێ بــوم. من مه به ســتم 
ره خنه گرتن له و كه ســه  نیه  كه هاتوه ته  
ئه ویــش  چونكــه   مــن،  شــوێنه كه ى 
ئه فسه رێكه  و به  فه رمانێك هاتوه ، به ڵكو 
نیگه رانى من له شێوازى گۆڕانكاریه كه یه ، 
مــن ئه فســه رێكى وه زاره تــى ناوخۆم و 
ســبه ى له  هه ر شــوێنێك بێت خزمه تى 
خۆم ده كه م و په شیمان نیم له و پۆسته  
دا خزمه تى ژنــان و به ڕێوبه رایه تیه كه ى 
خــۆم و وه زاره تــى ناوخــۆم كردبێــت، 
ئه وه ى كــه  لێی په شــیمانم خه ڵكانێك 
به و شــێوازه  هه ڵســوكه وت له گه ڵ ژن و 

ئیداره  بكه ن.

* دواى البردنــت لــه و پۆســته ، هیــچ 
پۆستێكى ترت بۆ ده ستنیشان نه كراوه  
لــه   تێــدا بكه یــت  ئــه وه ى كارى  بــۆ 

گه رمیان؟
بــۆ كاری دیكــه ، مــن خــۆم داوام كرد 
راژه كــه م بگوازرێته وه  ســه ر هاتوچۆی 
نــه ك  ئه فســه رێك  وه كــو  گه رمیــان 
به ڕێوبه ر، بــه اڵم ئه وه ى زیاتر ته ئكیدی 
ده كاته وه  الدانه كه م شه خســیه ، ئه وه یه  
كــه  ئــه و داوایه شــیان قبــوڵ نه بــوه  و 
بگــره  وتویانه  نابێت له  گه رمیان به هیچ 
شــێوه یه ك پۆســت وه ربگرێــت. له به ر 
ئاراســته ى  داواكاریه كــم  مــن  ئــه وه ى 
و  خۆمــان  گشــتى  به ڕێوبه رایه تــى 
وه زاره تــى ناوخــۆ كردبــو، دیــاره  هه ر 
له وێشه وه  نه یانهێشتبو ئه و داوایه  بگاته  
شــوێنى خــۆی فه شــه لیان پێهێنابــو، 
بۆیــه  بڕیاره كه  به وشــێوه یه ی لێهات كه  
لــه  به ڕێوبه رایه تــى گشــتى هاتوچــۆی 
هه رێــم له  هه ولێر ده ســتبه كار بم و له م 

ماوه یه شدا ده ستبه كاربونم كرد.

* واتــا رێگه ت پێنه دراوه  له گه رمیان له  
پۆســتێكى تر یان له  به ڕێوبه رایه تیه كى 

تر ده ستبه كار بى؟
به راســتى  پێنــه دام.  رێگه یــان  به ڵــێ 
ئه مــه ش شــێوازێكه  لــه  شــێوازه كانى 
راگواستن »ترحیل«، وه كوچۆن پێشتر 

دیكتاتــۆره كان جێبه جێیان  حكومه تــه  
ده كــرد و كــورد پێــوه ى ده نااڵند، ئه وا 

منیش راگوێزرام.

* قسه یه ك هه یه  كه  ده وترێت ئاساییه  
كه  تــۆ البــراوی، به اڵم واباشــتر بو له  
جێگه كه ت ژنێكى دیكه  دانرایه ، رای تۆ 

چیه ؟
به دڵنیاییــه وه  ئه گــه ر منیــش الچــوم 
له و پۆســته  واباش بو ژنێــك دابنرایه ، 
چونكــه  لــه روى ده رونیــه وه  بــۆ ژنانى 
گه رمیان باشــتر بــو و هه روه ها بۆ ئه و 
كه سانه شى كه  سه ردانیان ده كرد باشتر 
ده بــو كه  وه كچۆن پێشــتر ژنێك گوێی 
لێیــان ده گرت، ئــاوا ژنێكى تر جێگه ى 

بگرتایه ته وه .

* كه واتا پێتوایه  ئه م گۆڕانكاریانه  دۆخ 
و ره وشــى ژنــان له  ده ڤه ره كــه  خراپتر 

ده كات؟
به ڵــێ، خێــزان و كۆمه ڵــگاى ئێمه  له و 
هاتونه تــه   كــه   واراهاتبــون  ســاڵه    6
الی به ڕێوبه رێكــى ژن و ئه وه شــیان ال 
ئاســایی بوبویه وه ، به اڵم ره نگه  دوباره  
خێزانه كان ئاسایی نه بێت به الیانه وه  بێن 
بــۆ الی به ڕێوبه رێكى پیــاو، ئه گه رچی 
ئه وه  شــتێكى سه ره تاییه  و ره نگه  واش 

نه بێت.

* دوا قسه ت بۆ ئه م دیداره ؟
دوباره  ده یڵێمــه وه  له  خزمه تى خه ڵكى 
گه رمیانم و به تایبه ت له  خزمه تى ژنانى 
گه رمیانــم، له و پۆســته ش نه بــم وه كو 
چاالكوانێــك هه ر به رده وامم له  خزمه تى 
ژنــان، پۆســت و ئه وانــه  گرنــگ نییه ، 
تێڕوانیــن و بڕوابونــم بــه  پرســی ژنان 
گرنگه ، ره نگه  ئــه م كاره ش ببێته  هۆی 
ئــه وه ى من زیاتر ئیش له ســه ر پرســی 
ژنان و باشتركردنى پێگه ى ژنان بكه م، 
ئه گه ر ئه مڕۆش نه بێت بۆ چه ند ساڵێكى 

تر.

واباش بو دواى 
من   ژنێك له و 
پۆسته  دابنرایه 
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کچانی بەشی کۆمپیوتەر: قسەی کۆمەڵگا رێگای فێربونمان لێ وندەکات

◘ نەوژین، دەشنێ رۆستەمی

له زانكۆی گه رمیان، گروپێك به ناوى 
»سه وز« ماوه ى چه ند ساڵێكه  

دامه زراوه  كه  خوێندكار له  به ش و 
قۆناغه  جیاوازه كان له خۆ ده گرێت و 
چاالكی جۆراوجۆری رۆشنبیریی و 

هۆشیاریی ئه نجام ده ده ن، به شێكى 
زۆری پێكهێنه رانى گروپه كه ش، 

خوێندكارانى كچن.

کچانــی  بەشــداریکردنی  و  چاالکــی 
گەرمیــان رۆژبە رۆژ رولە زیادبونە، ئه م 

به شــدارییه ش به ته نیا كچانى ده رچوى 
زانكــۆ و په یمانگاكان ناگرێته وه ، به ڵكو 
خوێندكارانــی زانكۆش رۆڵی به رچاویان 
له  چاالكیه كاندا هه یه . یەکێک لەو نمونانە 
)گروپی ســەوزی زانکۆی گەرمیانە( کە 
گروپێکــی ســەربەخۆیەو لەالیەن چەند 
بەڕێــوە  خۆبەخشــەوە  خوێندکارێکــی 

دەبرێت.
نەبــەرد کەریــم، خوێنــدکاری قۆناغــی 
چــواری زانکــۆی گەرمیانــە لە بەشــی 
سەرپه رشــتیاری  و  کۆمەاڵیەتــی 
گروپه كه یه ، ئاماژه ى به وه كرد هەستیان 
بە کەمــی و نەبونی چاالکــی کردوە لە 

نێو خوێندکارانــی زانکۆی گەرمیان دا، 
بۆیە ئەم گروپەیــان داناوە کە چەندین 
چاالکــی جۆراو جــۆر ئه نجــام ده دات، 
له وانە: رێکخستنی ڤیستیڤاڵ، هه ڵمه تى 
چاالكیــی  و  زانكــۆ  پاككردنــه وه ى 

ژینگه یی.
و  ســەرەکی  ئەندامــی   12 کــۆی  لــە 
دامه زرێنه رى گروپی سه وز، نۆیان کچن.
نەبەرد، جه ختى له  رۆڵی كچانى گروپه كه  
كرده وه ، ئه گه رچی ئاماژه ى به وه شــكرد 
»لــە کاتی چاالکــی و کارکردنــدا هیچ 
جیاوازییەک لە نێوانمان دا نییە و وەکو 

تیمێک پێکەوە کاردەکەین«.

گروپه  سەوزه كه ى زانكۆ زۆرینەی ئەندامەکانی كچن

◘ نه وژین، هاوژین مه هدى

ئەگەرچی زۆربەی خوێندکارانی بەشی 
کۆمپیوتەرى زانكۆی گه رمیان کچانن، 

بەاڵم رێژەیەکی کەمی ئه وان لە 
بوارەکەدا چاالکن.

زانســتى  به شــى  ئامارێكــى  به پێــی 
كۆمپیوته ر له  زانكۆی گه رمیان، له كۆی 
)191( خوێندكار، )101( خوێندكاریان 
له  ره گه زی مێن و )90( خوێندكاریان له  
ره گه زی نێرن. سه رباری ئه مه ش، كچان 
كه متــر له م بــواره دا ده ركه وتون. ئاخۆ 

هۆكاره كه ى چییه ؟
دڵخواز ســەردار، خوێنــدکاری قۆناغی 
ســێیە لــە بەشــی زانســتی کۆمپیوتەر 
لــه  زانكۆی گه رمیان. بــاس له وه ده كات 
لــه  كۆمه ڵــگادا هەمــو شــتێک بــۆ کچ 
عەیبەیــە، به تایبه ت بــوارى ته كنه لۆژیا 

كه  بابه تێكى تازه یه .
ئــه و باس لــه وه ش ده كات كــه  نه ك بۆ 
قاڵبونــه وه  لــه و بــواره ، به ڵكــو كچان 
ته كنه لۆژیــا  ناتوانــن  ئازادانــه ش  بــه  
به كاربهێنن، به هۆی ترس له  دزینی داتا 

و زانیارییه كانیانه وه .
ئه گه ر ئه م ترسه ى )دڵخواز( باسی كرد 
وه كــو حاڵه تێكى خۆپارێزیی بێت، ئه وا 
به الی مامۆســتایه كى ئــه م بواره ، باوه ڕ 

به خۆ نه بونه .
دانا كه ريم، مامۆســتا لە بەشی زانستی 
گه رمیــان،  زانكــۆی  لــه   کۆمپیوتــەر 
»یه كێــك  دەڵێــت:  )نەوژیــن(  بــۆ 
له هۆكاره كانى ناچاالكی كچان له  بواری 
ته كنه لۆژیــای زانیاریی، دەگەڕێتەوە بۆ 
ئــه وه ى خۆیان باوەڕیان بە خۆیان نییە 
و ترس و قســەی دەوروبــەر کاریگەری 

دەکاتە سەریان«.

وه ك كچانى ئه ندام ئاماژه ى بۆ ده كه ن، 
خه مى به ره وپێشه وه بردنى زانكۆ، ئه وانى 

هانداوه  ببنه  ئه ندام له م گروپه دا.
ســاڤان حەسیب، 24 ساڵ، خوێندکاری 
قۆناغــی چوارەمی به شــى کۆمەاڵیەتیە 
و ئەندامێکی ســەرەکی گروپی سەوزە، 
ئه وه ى خســته ڕو كه   ئامانجی سەرەکی 
گروپــەدا،  لــەم  بەشــداریکردنی  لــه  
خزمەتکردنــی  و  بەرەوپێشــه وه بردن 

زانکۆیه .
لــە وەاڵمی پرســیاری ئەوەی کــە ئایا 
روبــەڕوی رەخنــە بونەتــەوە لــە کاتی 
کارکردنیان دا؟ )ســاڤان( وتى: »هیچ 
کارێــک بێڕەخنــە نییە، کــە کارت کرد 
دەبێــت چاوەڕێــی زۆر رەخنــە بیــت، 
بەاڵم دەبــێ بەردەوام بی و بونی خۆت 

بسەلمێنی«.
دروســتبونى ئه م گروپه  له كاتێكدایه  كه  
ره خنه یه كــى زۆر له  كچانى خوێندكارى 
زانكۆی گه رمیان ده گیرێت به وه ى به شی 
پێویست چاالك نین و له  چاالكییه كاندا 

رۆڵ و بونیان الوازه .
و  ده نێــت  به مــه دا  دان  ســاڤان، 
ئامــاژه  بــه وه ده كات كــه  ته نانــه ت له  
گروپه كه شــیاندا كچان به پێی پێویست 
به شداریی چاالكیه كانیان ناكه ن، داواش 

ده كات كه  چاالكتر بن و ئه و به ربه ستانه  
بشكێنن كه  دێنه  رێیان.

ئــه وه ى وایكــردوه  كــه  كچــان هانبدات 
بــه  كاركردنى به رده وام لــه  گروپه كه دا، 
ئــه و رۆحیه تــى تیــم و هاوكاریه یــه  كه  

له كاره كانیاندا به دیی ده كه ن.
هێــرۆ عەبــاس، 20 ســاڵ، خوێندکاری 
به شــى ئەندازیاری و ئەندامێکی دیکەی 
گروپــی ســەوزە، بــۆ )نەوژیــن( وتی: 
ئێمە بە هەماهەنگــی کاردەکەین و هیچ 
جیاوازییەکمان نییە لەگەڵ کوڕەکان دا.
ئــه و كچه  باس لــه وه ش ده كات كه  هیچ 
توانج و ره خنه یه ك ســاردیان ناكاته وه  
له كاره كانیــان، پێشــیوایه  ئه م كاره یان 
كچانــى  ئــه وه ى  بــۆ  رچه شــكێنیه كه  
باشــتریان  به شــدارییه كى  خوێنــدكار 

هه بێت له  چاالكیه كانى زانكۆ دا.
له بــاره ى ئــه و رێگریانه شــه وه  كه  دێته  
رێی كچان بۆ به شــدارییكردن له  گروپی 
له مشــێوه یه دا، )هێرۆ( ده ڵێت: »کچان 
پێکردنــی  قەناعــەت  هەوڵــی  دەبێــت 
ماڵــەوە بــدەن و متمانەیان بە دەســت 
ســەرکەوتن  رێــگای  چونكــه   بهێنــن، 
گوڵڕێــژ نەکراوە، به ڵكو دەبێت بەســەر 
بەربەستەکاندا سەرکەوین بۆ بەديهێنانی 

ئامانجەکانمان«.

ئه و مامۆستایه  نایشارێته وه  كه  سه رباری 
ئــه وه ش كچانێك هه ن كه  ئەم رێگری و 

ترسەیان شکاندوە و سەرکەوتوبون.
ئــه و مامۆســتایه  دان بــه وه دا ده نێــت 
كــه  كۆمه ڵــگا وا له  بــوارى كۆمپیوته ر 
و ته كنه لۆژیــا ده ڕوانێــت، كه بوارێكــى 
تایبه تــه  به  ره گه زی نێــر، هه ر ئه مه ش 
وایكــردوه  كچــان نه توانــن تیایــدا زۆر 

به ره وپێشه وه  بچن.
چرۆ جەالل، خوێندكارى به شى زانستى 
كۆمپیوتــه ر لــه  زانكــۆی گه رمیان، له م 
خاڵه دا هاوڕایه  له گه ڵ مامۆستاكه ى دا.

)چــرۆ( پێیوایه  كــه  كۆمه ڵگا ده رفه تى 
زیاتــری بۆ كوڕان ره خســاندوه  وه ك له  
كچان. وتى: »کوڕان هەر لە ســەرەتای 
تەمەنیانەوە زیاتر بەدەوری کۆمپیوتەردا 
دەچن وەکو چاککردن و ئاشــنا بون بە 
بــە بــەش و پارچەکانی، بــەاڵم کچان 
کاتێك ئاشــنا دەبن بــە کۆمپیوتەر کە 
لەم به شه دا ناویان بێتەوە بۆ خوێندن«.
باس له وه شــده كات كه  به شــێكى زۆری 
ئه و كچانه شى كه  له و به شه دا ده خوێنن، 
به هــۆی سیســته مى وه رگرتنه وه  ناویان 
هاتوه تــه وه ، نه ك خۆیــان حه زیان له و 

به شه  كردبێت.
هه ندێك لــه  كچان باس له وه شــده كه ن 
كه  له  به شه كانیشــیان دا وه ك پێویست 
پێناگه یه نرێن له  بواره كه دا و زانیارییه كى 
ئه وتۆیان پێنادرێت كه بتوانن كێبڕكی و 

داهێنان بكه ن.
خەیاڵ، ناوی خــوازراوی خوێندکارێکی 
بەشــی کۆمپیوتەرى زانكۆی گه رمیانه ، 
بۆ )نەوژین( دەڵێــت: »لێرە کوڕانیش 
بەکەمــی چاالکــی دەکەن نــه ك كچان، 
بەئێمــە  زانیاریانــەی  ئــەو  چونکــە 
ده به خشــرێت، ئه وه نــده  زۆر و كاریگه ر 

نین«.
له به رامبــه ردا )م. دانــا(، كچان خۆیان 
به كه مته رخــه م ده زانێــت »ئه گــه ر لــه  
به شــه كه ش زانیارییان ده ســتنه كه وێت 

ده توانن خۆیان به دواى دا بگه ڕێن«.
)خەیاڵ(يش درێژه  به قســه كانى ده دات 
و ده ڵێت: »من خۆم پێشتر یەکێک بوم 
لە خوێندكاره  یه كه مه كانى به شــه كه م، 
و  زانیــاری  بــەدوای  کاتێــک  بــەاڵم 
سه رچاوه ى دەره کیدا گەڕاوم بۆ ئەوەی 
لەبەشــەکەی خۆم سەرکوتو بم، کەچی 

ئاستم دابەزیوە!«.

لە کارکردندا هیچ 
جیاوازییەک لە 
نێوانمان دا نییە

رێگای 
سەرکەوتن 

گوڵڕێژ نەکراوە
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بهڵێئێمهشدهتوانین!
ژنان به  كردار ده یسه لمێنن به هێزن و جیاوازیان نییه  له گه ڵ پیاوان

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

)هاودەنگ( و )بەخشندە(، 
بەپێچەوانەی گەنجەکانی ترەوە، خۆیان 
هەلی کار بۆخۆیان دەڕەخسێنن. ئەوان  

دوای تەواوکردنی خوێندنەکەیان، 

دوکانێکی درومان و کاری دەستیی 
بەناوی )بەرگدوریی مرواری( له  

شاره كه یان دا »كفری« ده كه نه وه .

ئــه وان دو دانیشــتوی شــاری کفریــن 
کــە دوابــەدوای تەواوکردنــی خوێنــدن 

خۆیان فێــری کاری درومــان دەکەن و 
بــۆ پەرەپێدانــی کارەکەیــان دوکانێک 
ســاڵە،   25 هاودەنــگ-ی  دەکەنــەوە. 
شــیکاری  پەیمانــگای  دەرچــوی 
نەخۆشــیەکانە و بەخشندە-ی 23 ساڵە 

دەرچوی بەشی ئەندازیارییە.

◘ نه وژین، نیگار عومەر

ئه وانه ى پێیانوایه  ژنان بێهێز و 
الوازن و به رگه ى سه ختى رۆژگار و 

پێشهاته كان ناگرن، وادیاره  چیرۆكى 
)هێلین( و )نه سرین( و )دیمه ن(یان 

نه بیستوه !

له كۆڵگایه كــدا كــه  ژنان له گــه ڵ هاتنه  
دونیاوه  ئه وه یان به سه ردا ده سه پێنرێت 
كــه وا هه ســت بكــه ن پلــه  دو و الواز و 
په راوێزن، ژنانێك لێبڕاوانه  تێده كۆشــن 
بــۆ ئــه وه ى خۆیــان دروســت بكه ن و 
خێزانه كه شــیان بــه  شــێوه یه كى بــاش 

ببه ن به ڕێوه .
له م فیچه ره دا، ئه و ژنانه  قســه ى جیاواز 
ده كه ن، به اڵم هه مویان له وه دا كۆكن كه  

»ژنانیش به هێزن«.

خوێندكاره  و كرێكاریشه 
کچــە  ســاڵ،   19 عەبدوڵــا،  هێلیــن 
خوێنــدکاری زانکۆیــە، جگــه  لــه وه ش 

رۆژانه  له  مۆڵێك دا كارده كات.
بــۆ )نەوژین( وتی: رۆژانــە كه  ده وامى 
لەیەکێــك  ده بێــت،  تــه واو  زانكــۆم 
لەمۆڵەکانی شــاری کەالر کار دەکەم تا 

کاتژمێر 12ى شەو.
بــاس لــه وه ش ده كات فریــای خوێندن 
و کاریــش دەکەوێــت »خوێندكارێكــی 
زیرەکیی بەشەکەی خۆمم، لە کارەکەشم 
بەوپــەڕی تواناوە کاری خۆم بەباشــی 

جێبەجێدەكەم«.
هێلینــى کچــە زانکۆیــی، دەڵیــت: من 
لەشەشــی بەیانییــەوە هەڵدەســتم تــا 
کاتژمێــر 12 شــەو، بێگومــان ئەمەش 
پێویســتی بە وزە و هێزێکی زۆر هەیە، 
ئه گه ر بێهێز بین وه ك ئه وه ى ده وترێت، 

ئه وا ناتوانم ئه و كاره  بكه م.
به  شانازیكردنیشه وه  وتى: »من لەگەڵ 
کچانــی هاوڕێمدا دەتوانین بە باشــترین 
و ســەركەوتوترین شــێوە كارەكانمــان 

بكەین«.

مامۆستایه ك نانكردن له ماڵه وه  ده باته  
ده ر

نەسرین ئەحمەد، مامۆستای بنه ڕه تییه  
و دوكانێكــى تایبه تى دانــاوه  كه  تیایدا 

نان دروست ده كه ن و ده فرۆشێت.
لێدوانێكیــدا بــە )نەوژیــن(ی وت: من 

مامۆستام لە الدێ دەرس دەڵێمەوە،
دوای تەواوبونی دەوامی ئاساییم دێمەوە 
بۆ مــاڵ، ئەرکــی ماڵ تــەواو دەکەم و 
دەچمە ســەر دوکانەکەم دەست دەکەم 
بەنــان کــردن، بەوپــەڕی شــانازیمەوە 

ئیشەکانی خۆم رادەپەڕێنم.
و  هێــز  »ژنــان  دەشــڵیت:  نەســرین 
توانایان زۆرە، هیچ جیاوازییەكیان نییە 
لەگەڵ پیاوان، ئه گەرچی پیاوی وا هەیە 
کارێکیش ناکات، بــەاڵم ژنان دەرفەتی 

زیاتریان بۆ بڕەخســێت هێز و وزەیەکی 
زۆریان هەیــە و دەتوانن بەگەڕی بخەن 

لەهەمو بوارەکانی ژیان دا«.

فه رمانبه رێكى دوكاندار
هــه ر  واتزانیــوه   هه تائێســتا  ئه گــه ر 
فه رمانبه رانى پیاو دوكان داده نێن، ئه وا 

)دیمه ن( ئه و زانینه ت پێده گۆڕێت.
دیمــەن ســەالم، فەرمانبــەره ، له گــه ڵ 
ئه وه شــدا دوکانداریشــە. بــۆ )نەوژین( 
دەڵیــت: »من جگە لەوەی فەرمانبەرم، 
دوای تــەواو بونی ئەرکە ئاســاییەكەی 
خــۆم، دەچمــە ســەر دوکانه كــه م كــه  
جلوبەرگــی  فرۆشــتنی  بــه   تایبه تــه  

ئافرەتان«.
دا  کارەی  لــەم  )دیمــەن(  ئامانجــی 

ئەوەیــە، کــە ژنــان دەتوانــن هەرچــی 
خۆیان بیانەوێت ئەنجامی بدەن، به  بێ 

گوێدانه  قسە و قسەڵۆکی کۆمەڵگا.
ژنــان  »پێشــتر  دەڵیــت:  دیمــەن، 
کاری  هەبــوە،  زۆریــان  توانایەکــی 
قورســیان زۆر کــردوە، ئێســتا ئێمەش 
بەهەمان شێوە له هه مو ئەو ئیشوکارەی 
لە ئێستادا بونیان هەیە، دەتوانین رۆڵ 

و به شدارییمان هه بێت«.

ئیشكردن هه ر ماسولكه  نیه !
له ســه ر ئیشــكردنى ژنــان، توێژه رێــك 
پێیوایــه  كه  ئه و جیاكارییــه ى ده كرێت 
له نێــوان ژن و پیــاو، ته نهــا وه همێكى 
كۆمه اڵیه تییه  و له  راستى دا بونى نییه .
دڵنیــا عەلــی، توێــژەری کۆمەاڵیەتی، 

لەمبارەیــەوە بــۆ )نەوژیــن( دەڵێــت: 
ژنــان چــۆن لــە پێشــتردا هاوشــانی 
پیــاوان کاریــان کردوە، ئێســتاش ژنە 
ئازاکانی گەرمیان، هەمو جیاکاریەکیان 
رەتکردوەتــەوە، نمونەى ژنانانمان زۆره  
كــه  زیاتر لــە دو کار دەکــه ن، ئەمەش 
نیشــانەی ئەوەیە کە ژن هیچ جیاوازیی 

نییە لەگەڵ پیاوان لە روی هێزەوە.
دڵنیــا، زیاتــر دوا و وتــی: »زۆرجــار 
پیــاوان بــەوە ناســراون ماســولکەیان 
بەهێزتــرە لەهی ژنان و توانای زیاتریان 
هەیە، ئەمە جگە لە قســەیه كی بێبنه ما 
هیچــی تر نییە، چونكه  کــوڕان هەر لە 
مناڵییەوە بە ئیشی قورس رادەهێنرین، 
کچانیــش بەئیشــی ســوك، تەنها ئەمە 

هۆکارەیە«.

دوكچلهكفرىههلیكاربۆخۆیاندهڕهخسێنن
ســەرکەوتنی  چیرۆکــی  )هاودەنــگ( 
خۆیانی بــۆ )نەوژین( گێڕایەوە و وتی: 
»ئێمــە بــەدوای کار دا دەگەڕاین و لە 
شــارێکی وەکــو کفــری دا کار بۆ ئێمە 
نەبــو«، هەر ئەمــەش بوە هۆی ئەوەی 

بیر لە دانانی دوکانێک بکەنەوە. 
قســەکانی  بــە  درێــژە  )بەخشــندە( 
هاوپیشەكه ى دا »دوابەدوای کردنەوەی 
دوکانەکــە، کچانێکــی زۆر بیرۆکەکەیان 
بەدڵبــو و ئێســتا شــەش کچــی تــری 
دانەمــەزراو لەالی ئێمــە کاری چنین و 

درومان دەکەن«. 
ئەوان، نایشــارنەوە کە دانانی دوکانێک 
بــۆ دو کچ و لــە شــارێکی وەکو کفری 
دا کارێکــی هێنــدە ئاســان نییە، بەاڵم 
هەروەک خۆیان دەڵێن خەڵکانێکی زۆر 
دەستخۆشیی و پاڵپشتییان لێ کردن. 
هاودەنــگ و بەخشــندە، خاوەن پالن و 
پــرۆژەی گەورەتــرن و هەر بە دوکانێک 
ناوەســتن، بەڵکــو بەنیــازن لەمــاوەی 
داهاتودا خولی فێرکردنیش بکەنەوه بۆ 

خانمانی ناوچەکەیان.
لەبــارەی کارەکانیانــەوە، )هاودەنــگ( 
زانیاری وردترمان پێ دەدات و دەڵێت: 
ئێمــە هەمــو کارێکی چنیــن و درومان 

دەکەین بۆ خانمان.
بەخشــندەش ئەمە پشتڕاست دەکاتەوە 
و دەڵێــت: جگــە لــە جلــی ماڵــەوە، 
کارەکانمــان  عه زێــی بوکێنــی و جلی 
کوردی و جلــی مۆدە و کاری چنینیش 

لەخۆ دەگرێت.
بــە  تەنهــا  بەخشــندە،  و  هاودەنــگ 
پێگەیاندنی خۆیان نەوەســتاون، بەڵکو 
لەگەڵ خۆشیاندا هەلی کاریان بۆ شەش 

کچی تر دابین کردوە.
ئەو کچانەی لــەوێ کاردەکەن، ئەوانەن 
زانکــۆ  تەواوکردنــی  دوابــەدوای  کــە 
دانەمەزراون و ئێستا بەرگدوری مرواری 

هەلی کاری بۆ دابین کردون. 
)ئەژیــن چــاالک(، دوای حــەوت ســاڵ 
دانەمەزرانــدن، ئێســتا لــە به رگــدوری 
)مــرواری( کاردەکات. وتــى: مــن زۆر 
بە کارەکەم خۆشــحاڵم و بــەدڵ لێرەدا 

کاردەکەم.
ئــەوەی بەخشــندە و هاودەنگ دەیکەن 
گواســتنەوەی کاری درومــان و چنینــە 
لــە ماڵــەوە بــۆ دوکان و بــازاڕەکان، 
ئەمــەش بۆ ئــەو کەســانەی رویان لێ 
دەکەن ئاســانتر و ئاســودەترە، چونکە 
شوێنێکی جێگیر و زانراوە و خەیاتەکان 
لــە بازاڕدا پێشــوازیت لێ دەکەن، نەک 
لەنێــو کــۆاڵن و گەڕەکەکاندا. هەروەک 
خۆیــان دەڵێــن، ئــەو ژنانــەی دێنــە 
سەردانیان دەستخۆشیان لێ دەکەن بۆ 

ئەم کارئاسانییە.
ئــەوان پێیانوایــە نابێت کچــان لەجێی 
خۆیانەوە دانیشــن و چاوەڕێ بن هەلی 
کار بێتــە بەردەســتیان و دابمەزرێــن، 
بەڵکــو دەبێــت خەمی خۆیــان بخۆن و 

هەلی کار بۆخۆیان دروست بکەن.

 ژن هیچ 
جیاوازیی نییە 
لەگەڵ پیاوان لە 

روی هێزەوە

لەگەڵ کچانی 
هاوڕێمدا به  

باشترین شێوە 
كارەكانمان ده كەین



فيچهر ژمارە )26( كانونى دوه مى 62019

كچانى خوێندكار به  پاسكیل ده چنه  خوێندنگا

◘ نه وژین، نازه نین گۆران

کۆمەڵێك کچی گەرمیان به شدارى له  
پرۆژەیەکى ماموستاکەیان ده كه ن و 
بۆ هاتوچۆکردنی خوێندنگا پاسکیل 

بەکاردەهێنن، ئەوان باس لەوەدەکەن 
نه ك رێگری، به ڵكو کۆمەڵگا زۆر 

هاوکاریانە.

لــه  ئاماده یــی )له يــا زانــا( له كــه الر، 
مامۆســتایه ك پرۆژه یه كــى به هــاوكاری 
كــه   ده ســتپێكردوه ،  خوێندكاره كانــى 
بریتییــه  لــه  به كارهێنانى پاســكیل بۆ 
هاتوچــۆ، له م پرۆژه یه شــدا هاوشــانى 
كوڕان، ژماره یه ك له  كچانیش به شدارن.
شەهین ســاالر، )18( ساڵ، یه كێك له  
به شــدارانى پرۆژه كه ، باس لەوە دەکات 
کــە رۆژانــە بــۆ هاتوچــۆی خوێندنــگا 
پاســکیل بەکاردەهێنــن، ئامانجــی لەم 
کارەش ئەوەیــە کــە ژینگــەی کــەالر 

بپارێزێــت و بــۆ خەڵکــی رون بکاتەوە 
کەالر ناوچەیەکی داخراو نیە.

دەڵێت: »پێویســتە کچان رێچکەشکێن 
بن و بیســەلمێنن کە کەالر ناوچەیەکی 
داخــراو نییــە و هەوڵبــدەن نــەک لــە 
پاســکیل لێخوڕیــن، به ڵكــو بــۆ هەمو 
کارەکانی ژیان گوێ به  قسه  و قسه ڵۆك 

نه ده ن و بەردەوام هەوڵبدەن«.
زۆربەی ئەو کچه  خوێندكارانه ى به شدارن 
لــه م پرۆژه یــه  و پاســکیل لێدەخوڕن، 
جگه  له  ســوده  وه رزشیه كه ى، ئامانجی 
ژینگــه ى  پاراســتنى  سه ره كیشــیان 
شاره كه یه  كه  به كارهێنانى ئۆتۆمبیل به  
یه كێك له  هۆكاره كانى پیسبونى ژینگه  

داده نرێت.
رۆژە رزگار، )17( ســاڵ، به شــدارێكى 
داوادەکات  پرۆژه یه كه یــه ،  دیكــه ى 
بتوانرێت پاســکیل بەکاربهێنن بۆ هەمو 
شــوێنەکان نەک ته نها له  خوێندنگاكان 

دا.

 دەڵێــت: »داوا لەهەمــو خەڵک دەکەم  
پاســکیل بۆ هەمو شــوێن بەکاربهێنن، 
چونکە دەبینــە خاوەنی هەوایەکی پاک 

و ژینگەیەکی تەندروست«.
به پێچه وانه ى ئه وه ى چاوه ڕێیان ده كرد، 
کچانى پاسكیلســوار، دڵخۆشــن بەوەی 
کۆمەڵگا بەشــێوەیەکی باش پێشــوازی 

له  پرۆژه كه یان كردوه .
ســاڵ،   )15( ئیبراهیــم،  ســۆلین 
بــاس لــه وه ده كات كــه  بۆ به شــداریی 
لــه م پرۆژه یــه دا، زۆرێــك لــه  خه ڵكى 

ده ستخۆشییان لێكردون.
وتی: »قســەش بەکەمی هەر دەکرێت، 

بەاڵم گرنگ گوێ پێنەدانە«.
بەشــداری کردنی کچان لە پرۆژەی لەم 
شــێوەیە، پێویســتی بەوە هەیە لەگەڵ 
خێزانەکانیــش  کۆمەڵــگا،  پاڵپشــتی 
پاڵپشــتی کچەکانیــان بکــەن، وادیاره  
كچانى پاسكیلسوار ئه م پشتیوانیه شیان 

به ده ستهێناوه .

بااڵ ســامان، )15( ساڵ، دەڵیت: »له م 
كاره مانــدا دایــک و باوکــی هەمومــان 
بەشێوەیەکی باش هاوکارمانن، ئه مه ش 

وایكردوه  ئێمه ش به رده وام بین«.
جگه  له  پاراســتنى ژینگــه ، ئامانجێكى 
تری ئه م پرۆژه یه ، په ره دانه  به  به شداریی 
كچــان لــه  كۆمه ڵــگادا، به تایبه تى له و 
ته نهــا  به شــدارییكردن  كــه   بوارانــه ى 

كورتكراوه ته وه  بۆ كوڕان.
 سەروەت فایه ق، مامۆستای وەرزش له  
ئاماده یــی )له يا زانــا( و خاوه نى ئه م 
بيرۆكه يــه    ، بــاس لــەوەدەکات ئامانجی 
ژینگــەی  خزمەتکردنــی  پــرۆژە  لــەم 
بــۆ  هاوکاریەکــە  هەروەهــا  کــەالرە، 
کەمکردنەوەی رێگریی له بەشداری کچان 

له  چاالكیه كان.
نه یشارده وه  كه  به شــدارییكردنى كچان 
لــه  پرۆژه كــه ی دا زۆر زیاتر بوه  له وه ى 
خۆی چاوه ڕێی ده كرد، به اڵم ســه رباری 
ئه وه ش به شــێكى تر له  كچــان به هۆی 

داراییــه وه ،  یــان  خێزانیــی  رێگــری 
نه یانتوانیوه  له گه ڵیان به شدار بن.

 سەبارەت بە لێكه وته كانى كاره كه شیان 
له نــاو كۆمه ڵگا، )م. ســه روه ت فایه ق( 
بــاش  زۆر  »بەشــێوەیەکی  وتــى: 
پێشــوازیمان لێكــراوه  و ده ســتخۆیمان 

لێده كه ن«.

◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

وه ك بڵێی چه رخى زه مانه  ده گه ڕێته وه  
دواوه ، كچانى ئێستا هاوشێوه ى ئه وه ى 

ژنانى كۆن كردویانه ، په نا بۆ دانانى 
لوته وانه  ده به ن، جگه  له  جوانكارییش، 
هیچ هۆكارێكى تریان له م كاره دا نییه .

 
لوته وانه كردن، یاخود كونكردنى لوت و 
دانانــى كانزایــه ك وه ك جوانكاریی له و 
كونــه  ورده دا، بوه تــه  حاڵــه ت و بگره  
دیارده یه كــى بــاوى ناو ژنانى ئێســتا، 
ئه مــه ش له كاتێكدایه  له ســااڵنى رابردو 
ئــه م حاڵه ته  زۆر كه مبوه  و دیارده كه ش 
وه كــو بابه تێكى كه له پوریــی كه  ژنانى 

كۆن ئه نجامیان داوه ، سه یر كراوه .
بــۆ  كــۆن  ژنانــى  پاســاوى  ئه گــه ر 
لوته وانه كردن جیاواز بوبێت، ئه وا ژنانى 
ئێســتا كۆكن له ســه ر ئــه وه ى ته نها بۆ 

جوانكاریی ئه م كاره  ده كه ن.
نەســرین عه لــی، 29 ســاڵ، ژنێكه  كه  
لوته وانه ى كردوه ، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
»مــن ماوه یه كــه  لوته وانــه  ده كــه م و 
مه به ستیشم له م كاره ، ته نها جوانكارییه  

و روخسار جوانتر ده كات«.
هه ندێــك لــه  كچــان كارى كونكردنــى 
لوتیان ده سپێرنه  برینپێچ و په رستاران 
و پزیشــكان، هه ندێكى تریشیان خۆیان 

یان كه سێكى خۆیان ئه نجامى ده ده ن.
نه ســرین، باســی له وه كــرد كــه  خــۆی 
هه ســتاوه  به  كونكردنــى لوتى خۆی به  

ده رزى ده زو و پاشــان ته نێكــى زێــڕی 
تێكردوه  بۆ سارێژكردنه وه ى برینه كه .

هه مــو جارێــك كاره كــه  به م ئاســانییه  
ئه نجام نادرێت، به ڵكو هه ندێك له  ژنان 
به هۆكارێكى تایبــه ت، ناتوانن لوته وانه  

بكه ن.
ئەفــراح عومه ر، 23 ســاڵ، بــاس لەوە 
دەکات کــە 3 جــار لوتی کــون کردوە، 
بەاڵم بەهۆی هەســتیاری و دروستبونی 

زامەوە وازی لێهێناوە.
ئاماژەشی بەوەدا: »پزیشك پێی وتوم 

نابێت لوتەوانە بەکاربهێنی«.
لوته وانه دانــان لــه  كۆن دا، ســه رباری 
الیه نه  جوانكاریه كه ى، به هۆكارێكیش بۆ 
كه مبونه وه ى ئــازارى مناڵبون الی ژنان 

دانراوه .
حەنیفە عه لی، به  79 ســاڵ ته مه نه وه ، 
هێشتا شوێنى لوته وانه كه ى سه رنجت بۆ 

ســه ر روخساری راده كێشــێت. ئاماژه ى 
به وه كــرد جاران ژنان وه كــو جوانكاری 
و هه روه هــا نه ریتێــك كــه  پێیانوابــوه  
ئــه م لوته وانه یــه  ئــازاری مناڵبون کەم 
دەکاتەوە، كردویانه ، به اڵم هه رخۆیشــی 
دانى به وه دا نا كه  ئه مه  ته نها ئه فســانه  

بوه و هیچ بنه مایه كى نییه .
ئــه وه ى له  دانانى لوته وانه دا پێویســته  
ژنــان ره چــاوى بكــه ن، له  یــه ك كاتدا 

لوتەوانە بره و په یدا ده كاته وه 

جوانى لوته وانه كه  و ته ندروست بونێتى.
کەمال محه مه د، پیشه ى پەرستارە و له  
نۆرینگه كــه ى دا كارى كونكردنــى لوتی 
ژنان بۆ لوته وانه  دانان ئه نجام ده دات.

ئاماژه ى به وه كرد له روى جوانكارییه وه ، 
لوتەوانــە بۆ ئــه و ئافرەتــەی کە کونی 
لوتی گەورەیــە نابێت، بەڵکو بۆ ئه وانه  

گونجاوه  کە لوتیان چاڵ و درێژە.
ئاماژه ى به وه شكرد ئێستا له بری ده رزى 
ده زو، به  ئامێرێكــى تایبه ت كه  خۆیان 
پێــی ده ڵێــن »ده مانچــه «، ئــه و كاره  
ده كه ن و پێش كونكردنه كه ش شــوێنى 
كونه كه  ســڕ ده كه ن بۆ ئــه وه ى ئازارى 

نه بێت.
بــە  هەندێــک  كــه   دا  هۆشداریشــی 
نەشــارەزایی كونه كه  ده كــه ن، ئه مەش 
مەترســی له سه ر ته ندروســتى كه سه كه  

دروست دەکات.

داوا لە خەڵک 
دەکەم  پاسکیل 
بۆ هەمو شوێن 

بەکاربهێنن

جاران ژنان بۆ 
ئازارشكاندن 

لوته وانه يان كردوه     
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شێوه كار )بێریڤان محه مه د(:
كۆمه ڵگا رێز له  هونه ر ناگرێت

◘ نه وژین، سه باح حسێن

ئه گه رچی ماوه یه كى كه مه  له  بوارى 
هونه ری شێوه كاریی دا كارده كات، 
به اڵم به هۆی ئه و وێنانه ى كه  له  

پێشانگایه كدا له  زانكۆی گه رمیان 
نمایشی كرد، بو به  یه كێك له  

شێوه كاره  دیاره كانى گه رمیان. ئه و 
ئه گه رچی ئه م كاره  زۆر ناساندویه تى، 

هاوكات بوه ته  مایه ى ئه وه ش زۆر 
هێرشى بكرێته  سه ر و قسه ى نه شیاوی 

ئاراسته  بكرێت، به اڵم ئه مانه  هیچ 
ئه و كچه یان سارد نه كردوه ته وه  و 
تائێستاش لێبڕاوانه  درێژه  به كارى 

هونه ریی ده دات.

بێریڤــان محه مــه د، 21 ســاڵ، یه كێكه  
لــه و كچــه  شــێوه كارانه ى گه رمیان كه  
له ماوه كانــى رابــردودا به شــدارییكردنى 
تابلۆكانى له  پێشــانگایه كى شێوه كاری 
لــه  زانكــۆی گه رمیــان، كاردانــه وه  و 
هه رایه كــى زۆری دروســت كــرد. ئــه و 
خوێندكارى په یمانگا  هونه ره جوانه كانى 
كفرییــه  و هه ركاتێكیش ده رفه تێكى بۆ 
بێتــه  پێشــه وه ، به شــداریی چاالكــی و 

كارى هونه ریی ده كات.
تێكه ڵبونــى  ســه ره تاكانى  له بــاره ى 
به كارى هونه ریــی، )بێریڤان( گه ڕایه وه  
ســه ر ئه وه ى كه  هونه ر حه زێكى مناڵی 
ئه و بوه ، بــه اڵم به  دیارییكراوى له پاش 
ساڵی 2015 و دواى سه ردانى سه نته رى 
چاالكی گه نجانى كه الر، توانیویه تى ئه و 

حه زه ى بخاته  واری جێبه جێكردنه وه .
بــۆ  جیدیه كانــى  هه نــگاوه   یه كــه م 
شــێوه كارى  به شــى  لــه   شــێوه كاری، 
سه نته رى گه نجانى كه الر ده ستپێكردوه ، 
پاشــان ئه مه  هانى داوه  بــۆ ئه وه ى رو 
له  خوێندنى هونه ر بكات به شــێوازێكى 
ئه كادیمــی و بــۆ ئــه م مه به ســته ش له  
په یمانــگاى هونه ره جوانه كانــى كفــری 

ده ستبه كار بوه .
وه كخۆی ئاماژه ى بۆ ده كات، پێ به  پێ 
له گه ڵ وانه  ئه كادیمیه كانى په یمانگاكه ى، 
پــه ره ى به  خولیــا و به هره كه ى داوه  له  
هونه ری شــێوه كاری، هــه روه ك تابلۆی 
جیاوازیشــی نه خشــاندوه ، كه  هه ندێك 
لــه و تابلۆیانــه ى نه ك هه ر لــه  كه الر و 
كفــری، به ڵكو له  ســلێمانى و هه ولێر و 

هه ڵه بجه ش نمایش كردوه .
به رده وام خێزان و ژینگه ى كۆمه اڵیه تى، 
رۆڵی به رچاو ده گێــڕن له  په ره دان یان 
الوازكردنى به هره ى تاكه كان، ئایا له الی 

)بێریڤان( ره وشه كه  چۆن بوه ؟
كــه   بــه وه ده كات  ئامــاژه   له وه اڵمــدا 
ماڵه وه یان زۆر هاوكاریی بونه ، به تایبه ت 
باوكی، ئه مــه ش وایكردوه  كه  له به رده م 

ئاسته نگیه كاندا چۆك دانه دات.

◘ نه وژین

هیچ كاتێك به  قه ده ر ئه م دو سێ 
ساڵه ى رابردو، هه ڵمه تی چڕ بۆ 

روشاندنی كه سایه تى و ناوزڕاندنى 
ژنانى رۆماننوسى عێراقی نه بینراوه ، 
ئه مه ش له كاتێكدایه  كه  عێراق به وه  
ناسراوه  یه كێك له  هه ره  پێشه نگه  

ژنه كانى بواری ئه ده بیاتى نوێی تێدا 
هه ڵكه وتوه ، كه  )نازك مه الئیكه (یه .

له م چه ند ســاڵه ى دواییدا رۆمان وه كو 
ژانرێكى ئه ده بیی، له  عێراق دا بره وێكى 
زۆرى په یــدا كرد، به تایبه ت كه  چه ندین 
رۆمانــى به پێــز باڵوكرانــه وه  و چه ندین 
رۆماننوســى نوێ به دیــار كه وتن، ئه مه  
به ره وپێشــه وه چونى هه ندێك  سه رباری 

له  رۆمانووسه كانى پێشوتر.
ژنــه   ژماره یــه ك  نێوه نده شــدا،  لــه م 
رۆماننوس ده ركه وتــون، كه  هه ندێكیان 
توانیویانه  ناوبانگه كه یان له سه ر ئاستى 
واڵتــه   ئاســتى  بگه یه ننــه   عێراقــه وه  
عه ره بیه كان و رۆمانه كانیان پێشــبڕكێ 
خه اڵتــى  به ده ســتهێنانى  بــۆ  بــكات 

ئه ده بیی گرنگ و بااڵ.
به اڵم له به رامبه ر ئه م هه وڵ و ته قه الیه ى 
ژنان دا، هه ڵمه تێكى چڕى شــكانه وه  و 
برینداركردنى كه سایه تى و ناوزڕاندن له  
تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان دژ به و نوســه رانه  
ده ستى پێكردوه ، هه ڵمه ته كه  گه شتوه ته  
ئاســتێك كه  به  باڵوكردنه وه ى قســه ى 
پــوچ تۆمه تباریــان بكــه ن و هــه روه ك 
هه ندێــك له و ژنــه  رۆمانووســانه ش به  
دزین یان كڕینی به رهه مى كه ســانى تر 

تۆمه تبار بكرێن.
)شه مه م بیره م، شه هد ئه لراوی و حورا 
ئه لنه داوى(، سیان له  دیارترین ئه و ژنه  
رۆمانووسه  عێراقیانه ن كه  رۆمانه كانیان 
له  دو بۆ سێ ساڵی رابردودا كاردانه وه ى 

زۆری دروستكردوه .
شــه مه م، پــاش ئــه و هێرشــانه ى كــه  
به هۆی رۆمانه كه یه وه  )هاشتاك زهری( 
روبه ڕوى بویه وه ، پێیوایه  كه  هۆكاره كه  

بۆ سروشتى كۆمه ڵگه  ده گه ڕێته وه .
ده ڵێــت: »به ســاده یی كۆمه ڵگاكه مــان 
واینابینێــت كــه  ژنــان غه یــری رۆڵیان 
وه كــو دایــك و كابــان، هیــچ رۆڵ و 

سه ركه وتنێكى تریان هه بێت«.
ده شڵێت: ئه و كه سانه ى كه  ده ڵێن ئه م 
هێرشــه ى له ســه ر مــن و هاوكاره كانى 
ترمه  په یوندی به  ره گه زه وه  نیه ، ئه وا با 
یه ك نمونه م بده نێ كه  نوســه رانى پیاو 

به مشێوه یه  هێرشیان كرابێته  سه ر.
ده كرێتــه   هێرشــانه ى  ئــه و  زۆرینــه ى 

ژنانى رۆماننوس به  ناوزڕاندن 
پێشوازییان لێده كرێت كچــه   ئــه م  بــه رده م  ئاســته نگیه كانى 

شێوه كاره ، كاتێك زۆر گه وره  و سه خت 
بــو، كه  روداوى تابلــۆ ئیرۆتیكیه كه  كه  
به  »تابلۆ روته كه ى زانكۆی گه رمیان« 
نــاوى ده ركردوه ، هاته  ئاراوه . پوخته ى 
روداوه كه ش ئه وه یــه  كه  به هۆی ئه وه ى 
ئه و و كچه  شێوه كارێكى دیكه ى هاوڕێی 
چه نــد تابلۆیه كیــان له  پێشــانگایه كى 
زانكــۆی گه رمیــان نمایــش كردبــو كه  
جه سته ى ژنى به  روتى تێدا پیشاندرابو، 
رێگه ى نمایشــكردنى ئــه و تابلۆیانه  له  
پێشانگاكه  نه درا، ئه مه ش به دواى خۆی 

دا هه اڵیه كى زۆری دروست كرد.
)بێریڤــان(  روداوه وه ،  ئــه و  له بــاره ى 
ده ڵێــت: »هــۆكارى ئــه و روداوه  بــۆ 
تێنه گه یشــتن ده گه ڕێته وه ، چونكه  ئه و 
كه ســانه  له  تابلــۆكان تێنه گه یشــتن و 
پرسیاریشــیان نه كرد كه  تابلۆكان چین 

و داواى البردنیان كرد«.
ئــه م روداوه  به  وتــه ى )بێریڤان(، هه م 
ســودی هه بوه  هــه م زیــان، زیانه كه ى 
ئه وه بوه  كه  روبه ڕوى هه ڵمه تێكى زۆری 
ناوزڕاندن و سوكایه تى بونه ته وه ، الیه نه  
ئیجابیه كه شــى ئه وه یه  كــه  ئه وان زیاتر 
ناسراون و خه ڵكێكى زۆریش پشتیوانى 
لــه   له نــاوه وه  و چ  كــردوه  چ  لێیــان 

ده ره وه ى واڵت.
له گه رمیاندا ماوه یه كه  به شــداریی كچان 
زیادبونــى  هونه ریــه كان  چاالكیــه   لــه  
تێــدا به دیــی ده كرێــت، بــه اڵم به وته ى 
)بێریڤان( ئه مه  ماناى نه بونى ئاسته نگ 

و گرفت نییه .
وتى: »له گه رمیانــدا كچى به هره مه ندى 
بــاش هاتونه تــه  پێشــه وه ، به تایبــه ت 
هونه ره جوانه كانــى  په یمانــگاى  بونــى 
كفــری رۆڵی هه بوه  له  پێگه یاندنى كچى 
هونه رمه نــد، بــه اڵم ســه رباری ئه وه ش 

رێگری هه یه ».
ئامــاژه   رێگریه كانیشــه وه   له بــاره ى 
بــه وه ده كات كــه  زۆر كــچ هــه ن كــه  
به هره مه نــدن له  بــوارى هونــه ر، به اڵم 
رێگــه ى  خێزانه كانیانــه وه   له الیــه ن 
و  پێنادرێــت  به شــدارییان  و  كار 
رێگه یــان لێده گیرێــت لــه  په یمانــگاى 
ئه مــه ش  بخوێنــن،  هونه ره جوانــه كان 

واده كات له و بواره دا بكشێنه وه .
)بێریڤان( به گشــتیش به گله ییه  له وه ى 
كه  وه كو پێویســت رێزی هونه ر و كاری 
هونه ریــی ناگیرێت. له وبــاره وه  ده ڵێت: 
»رێــز و حســابێكى ئه وتــۆ بــۆ هونه ر 
ناكرێــت، چ له الیه ن خه ڵك و چ له الیه ن 
ده سه اڵتیشه وه  به تایبه ت له گه رمیان«.

سه ر ئه و رۆماننوســانه ، له رێگه ى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كانه وه یه ، به شــێوه یه ك كه  
وه كــو خۆیــان ده یڵێــن، ســوپایه ك له  
به كارهێنــه ران دژیان و بۆ ســوككردنى 

هه وڵ و ماندوبونیان به كارده خرێت.
شه هد ئه لراوی، كه  به  رۆمانه كه ى )ساعه  
بغــداد( هه رایه كــى زۆری دروســتكرد، 
ئامــاژه  به وه ده كات كه  كه ســانێك هه ن 
وه ك ئــه وه ى هیچ بابه ت و كێشــه یه كى 
تر نه بێت، هه ر سه رقاڵن به  رۆمانه كه ى 

ئه و و هێرشكردنه  سه رى.
ده شــڵێت: هیچ جنێو و ســوكایه تیه ك 
لــه  فه رهه نگیاندا نه مــاوه  كه  به رامبه رم 

به كاریان نه هێنابێت.
به اڵم وایاره  ئه م هێرشــانه  نه یانتوانیوه  
لــه  پێگــه ى ئــه و رۆمــان و هه واڵنــه  
له ناوه نــده   چونكــه   كه مبكه نــه وه ، 
و  ره خنــه كان  لــه الی  و  ئه ده بیــه كان 
لێكۆڵه رانــه وه ، پێشــوازیه كى بــاش له  
رۆمانه كــه ى )شــه هد( كــراوه  و توانى 
بگاتــه  لیســتی كورتكراوه ى »شــۆرت 
لیســت« خه اڵتــى پۆكــه ر بــۆ رۆمانى 

عه ره بی.
ئه گــه ر دو رۆمانوســه كه ى تــر ته نهــا 
برینداركــه رى  هێرشــی  و  ســوكایه تى 
كه سییان بكرێته  سه ر، ئه وا رۆمانووسى 
ســێیه م تۆمه تبــار كراوه  بــه وه ى خۆی 
رۆمانه كــه ى نه نوســیوه  و باوكــی لــه  

كه سێك بۆی كڕیوه .
حــه ورا ئه لنــه داوی، نوســه رى رۆمانى 
)قسمت( باس له وه ده كات كه  هێرشێكى 
چڕی له سه ره  به وه ى رۆمانه كه ى له الیه ن 
باوكیه وه  به  بڕی )10( هه زار دۆالر بۆی 

كڕاوه .
ده شپرســێت: هیــچ نوســه رێك هه یــه  
كه  به رهه مى شــه ش ســاڵی نوســین و 
بیركردنــه وه ى بــه  )10( هــه زار دۆالر و 

به و نرخه  هه رزانه  بفرۆشێت؟!

سه رچاوه : رصيف 22

هیچ جنێو و 
سوكایه تیه ك نه ماوه  
به رامبه رم به كاریان 

نه هێنابێت



ماف ژمارە )26( كانونى دوه مى 82019

»به هۆی تەداخولی خه سومه وه  له  هاوسه ره كه م جیابومه وه « 
ده ستوه ردان... مۆته كه ى ژیانى هاوسه ران 

◘ نه وژین، خۆشبین جه الل
 

هه تائێستاش بۆ )سارا(، روداوى 
ده ركردنى له  خوێندن، وه كو برینێكى 
سارێژ نه بوى لێهاتوه  كه  به  ناوهێنان 

و باسكردنى، ده كولێته وه  و ئازاری 
پێده گه یه نێت. ئه و ناتوانێت ئه و خه مه  
له  دڵ ده ربكات كه  خێزانه كه ى ته نها 

له به ر ئه وه ى كاری ماڵه وه ى پێ بكه ن، 
لێنه گه ڕاون له  خوێندنه كه ى به رده وام 

بێت.
 

ئه وه ى به ســه ر )سارا(دا هاتوه ، به سه ر 
زۆر كچى تری گه رمیان دا هاتوه ، كاتێك 
خێزانه كان به هۆكارى جیاواز كچه كانیان 
له به ر خوێنــدن ده رده كه ن و له  كونجی 

ماڵه وه  قه تیسیان ده كه ن.
سارا، ناوی خوازراوى كچێكى دانیشتوى 
ناحیه ى )رزگاری(یه ، بە روخســارێکی 
خەمــاوی و بــێ هیواییەوە، باســی له  

سه ربورده ى خۆی كرد.
وتى: »خێزانەکەم لە بەر ئیشی ماڵەوە 
ئــەو خــەون و  نەیانهێشــت بخوێنــم، 

ئاواتانەی کە هەم بو له گۆڕیان نا«.
ده ركردنى كچان لــه  خوێندن به تایبه ت 
كه  قۆناغی ســه ره تایی تــه واو ده كه ن، 
یه كێــك بو لــه  جۆره  بــاو و باڵوه كانى 

ده ركردنى كچان له به ر خوێندن.
تــرێ، 21 ســاڵ، یەکێکــی تــرە لــەو 
رێگــری  براکانــی  کــە  قوربانیانــەی 
خوێندنیــان لێ کردوە پاش ته واوكردنى 

قۆناغی سه ره تایی.
وتــى: »زۆر حــەزم بــە خوێنــدن بو، 
پاش ئــه وه ى چەند ســاڵیکی خوێندنم 
تێپەڕانــد، دواتر براکانــم بونە رێگر لە 
بەردەممــدا و نەیانهێشــت بەردەوامــی 

بەخوێندن بدەم«.
بەپێچەوانەی ئه م حاڵه تانه وه ، حاڵه تی 
دیكــه ش هه ن كه  كچان ویســتویانه  واز 
له خوێنــدن بێنــن، بــه اڵم خێزانه كانیان 

رێگه یان پێنه داون.

»خێزانەکەم لە بەر ئیشی ماڵەوە نەیانهێشت بخوێنم«

◘ نه وژین، زریان محه مه د

ئه گه رچی له گه ڵ هاوسه ره كه ى دا 
كێشه یه كى ئه وتۆی نه بو، به اڵم 

وه كخۆی ئاماژه ى بۆ ده كات، 
ده ستوه ردانه  هه میشه ییه كانى 

كه سوكارى هاوسه ره كه ى له  ژیانیان، 
وای له  )دێرین( كرد سه ره نجام له و 
كوڕه  جیا ببێته وه  كه  چه ند ساڵێك 

خۆشه ویستی بوه . ئه گه رچی به م كاره  
دڵگرانه ، به اڵم پێشیوایه  له  ئاست 

ئه و ده ستوه ردانه  زۆرانه ى هه بوه  له  
ژیانیان، چاره یه كى تری نه بوه .

یه كێــك لــه  دیارتریــن ئــه و هۆكارانه ى 
ده بنه  هۆی جیابونه وه ى هاوســه ران له  
یه كدی،  ده ســتوه ردان یان »تداخلی« 
خێزانیــه  له  ژیانى تایبه تــى ئه وان، كه  
ئه مــه ش ته نهــا ژنانــی نه گرتوه ته وه  و 
ناچار بــه  جیابونه وه یان بــكات، به ڵكو 

پیاوانیشى گرتوه ته وه .
دێریــن، ناوى خــوازراوى ژنێكى )27( 
ساڵى دانیشتوى كه الره ، چیرۆكى خۆی 
له باره ى جیابونه وه ى له  هاوســه ره كه ی 
بۆ)نه وژین( گێڕایــه وه  و وتى: »به  بێ 
ره زامه ندى ماڵى باوكم شــوم به و كوڕه  
كرد، چونكه  خۆشمدویســت، گه رچی له  
ماڵــى خۆمــان بوین، به اڵم خه ســوم و 
خوشكێكى هاوسه ره كه م زۆر ته داخولى 

ژیانمانى ده كرد«.
مێرده كه میــان  بــه   وتیشــى: 
ده وت پــاره  ســه رف مه كــه  
بــۆ مــن و گێچه ڵیــان بــۆ 
ژیانم  ئیتر  ده دۆزیمــه وه ، 
به تــه واوى ناخۆش بو و 
نه متوانى به رگه ى  بگرم 
و سه ره نجام جیابوینه وه.
ده ســت وه ردانى خێزانى 
ته نهــا ژنانــى ناچــار بــه  
جیابونه وه  نه كردوه ، به ڵكو 

پیاوانیش بێبه رنین له وه .
عه لى، )32( ساڵ، دانیشتوى 
قه زاى كــه الره ، به  داخێكى 
زۆره وه  بۆ )نه وژین( دواو 
وتــى: »بۆ مــاوه ى دو 
ســاڵ هاوســه رگیریم 
ئه گه رچــى  كــرد، 
بــه  كــۆى ئــه و 

ماوه یــه  8 مانــگ پێكــه وه  نه بویــن به  
ته واوه تى، ئه ویش به  هۆكارى ئه وه ى كه  
دایكى زۆر ته داخولى ژیانى ده كرین«.

كۆتایــى  هه مــو  خه ســوم  وتیشــی: 
هه فته یــه ك هاوســه ره كه ى ده بردمه وه ، 
له  كاتێكدا هه ردوكمان فه رمانبه ربوین و 
كۆتایى هه فته كانمــان ده بو كه  پێكه وه  
پشــو وه ربگریــن، ئه ویــش بــه  گوێــى 
دایكــى ده كــرد وه ك له  من، كه  ده موت 
مه چۆرەوە، له سه ر ئه وه  دو مانگ تۆرا و 
ماڵــى دایكى وا تێگه یاندبوكه  من حه زم 

به  ئه وان نیه .
ئه م كێشانه ى )عه لی( و هاوسه ره كه ى، 
تاده هات زیاتر ده بو، هه تا سه ره نجام له  

یه كتری جیابونه وه .
ده ستوه ردان له  ژیانى هاوسه ران، 

لــه   یه كێــك  بوه تــه  
ه   ر كا هــۆ

به رچاوه كانى جیابونه وه ى هاوسه ران له  
یه كدی، ئه مه ش به وته ى پارێزه رێك.

ئاریــان عوســمان، بۆ)نه وژین( ده ڵێت: 
»ئه گه رچى ئامارێكى ورد له  به رده ستدا 
نیه ، بــه اڵم یه كێك لــه و هۆكارانه ى كه  
جیابونــه وه ى  حاڵه ته كانــى  وایكــردوه  
هاوســه ران رو لــه  هه ڵكشــان بــكات، 
لــه  هــه ردو  ده ســتوه ردانى خێزانییــه  
ره گــه ز، به  بیانوى چ هۆكارێك ئه وه یان 
نازانــم، به اڵم له م ماوانه ى دواى رێژه كه  

به رز بوه ته وه «.
هــۆكاره كان  پارێــزه ره   ئــه و  ئه گــه ر 
نه زانێــت، ئــه وا توێژه رێكــى ده رونــى 
پێیوایــه  هۆكاره كــه ى چه ند به شــێكه ، 

له وانه ش په روه رده ى خێزانیی.
کارزان فوئاد، توێژه رى 

ده رونى، بۆ)نه وژین( 
ده ڵێت: كۆمه ڵێك 

هۆكار هه ن 
كه  وایكردوه  
خێزانه كان 
ده ست وه ر 

بده نه  ژیانى 
هاوسه رى 

مناڵه كانیان، 
ئه ویش: 

)دابونه ریت، 
سیسته مى 

په روه رده ى خێزان، 
الیه نى ئاینى و الیه نى 

ئابوریی(.
كه ســانه دا  ئه و  له به رامبه ر 

كــه  ناچار بون به هۆی ده ســتوه ردانه وه  
له  هاوسه ره كانیان جیا ببنه وه ، كه سانى 
دیكــه ش هــه ن كــه  لێنه گــه ڕاون ئــه و 

ده ستوه ردانانه  ژیانیان لێ بشێوێنێ.
یــاران، ناوى خــوازراوى ژنێكى دیكه ى 
شــارى كــه الره ، بــاس لــه وه ده كات كه  
نزیكــه ى )2( ســاڵه  بــه  ره زامه نــدى 
خێزانه كه ی هاوســه رگیری كردوه ، به اڵم 
ماڵى خه زورانى به و هاوسه رگیرییه  رازى 
نه بــون و به زۆری هاوســه ره كه ى رازیی 

بون بێنه خوازبێنى.
ده ڵێت: »هه رچه ند باش نه بون له گه ڵم، 
بــه اڵم من هــه ر به رده وام بــوم، چونكه  
هاوســه ره كه ى خۆمم خۆشدەویســت و 
ئه ویــش منــى خۆشده ویســت ، تــا واى 
لێهــات ناچــار بون بــه  قه بــوڵ كردنم، 
ئێستا خه زورم هه فته یه ك نه مان بینێت 
تێلمــان بــۆ ده كات و ده ڵێــت بیرتــان 

ده كه م«.

نمــە، 23 ســاڵ، با ســی له وه كــرد كــه  
لــه  قوتابخانــه دا زۆر »ته مــه ڵ« بوه  و 
ویســتویه تى وازبێنێت، بــه اڵم خێزان و 
به تایبه ت برا و خوشــكه كانى هاوكاریان 
و  پێخوێنــدوه   ده رســیان  و  كــردوه  
لێنه گه ڕاون واز بێنێت، هه تا توانیویه تى 
بــه   قۆناغه كانــى خوێنــدن  ســه رجه م 

سه ركه وتویی ببڕێت.
سه رباری ئه م نمونانه ش، به اڵم به وته ى 
به ڕێوبه رى گشتى په روه رده ى گه رمیان، 
ده ركردنى كچان له به ر خوێندن، حاڵه ته  

و دیارده  نییه .
م. دارا ئه حمه د ســه مین، به  )نه وژین(
ى راگه یاند: ئامارێکی ورد لەبەردەستدا 
نیــە له مباره یه وه ، به اڵم ئه وه ى هه یه  تا 
ئێســتا نەبوە بــە دیاردە و لــە حاڵەت 

تێپەڕی نەکردوە.
ئه گه رچی رێژه كه شــی كــه م بێت، به اڵم 
حاڵه ته كه  تائێستاش بونى هه یه ، ره نگه  

ته نهــا جیاوازیه كــه  ئه وه بێــت كــه  ئه م 
حاڵه ته  له نێــو ئه ندامانى خێزانه كانیش 

دا وه كجاران جێگه ى قبوڵكردن نییه .
دیە، ته مه نى 13 ساڵه ، باوكی ده یه وێت 
لــه  خوێنــدن ده ری بــكات، بــه اڵم بــه  
پاڵپشــتیی دایكی توانیویه تى به رده وام 

بێت.
دایكــی دیــه ، بــۆ )نه وژیــن( ده ڵێــت: 
»هاوســەرەکەم پێیخــۆش نیــە )دیە( 
لەماڵــەوە  بــا  دەڵێــت  و  بخوێنێــت 
کاربــکات، بــه اڵم چونکە خــۆم ئازاری 
نەخوێندەواریم چەشــتوە، تا لەژیان بم 
هەوڵــدەدەم کچەکەم بــەردەوام بێت لە 

خوێندن«.
ئــه م دۆخــه  وای لــه و كچه  كــردوه  كه  
هه ر له ئێســتاوه  خــه ون بــه وه  ببینێت 
له داهاتــودا ببێت به  پارێزه ر و وه كخۆی 
وتــى: »هه تا داكۆكی لــە کچانی وەکو 

خۆم بكه م«.

به  رای توێژه رێكى ده رونى، ئه م كاره ى 
هه ندێــك لــه  خێزانــه كان ده یكــه ن، به  
شــێوه یه كى خراپ و مه ترسیدار به سه ر 
دا  كچه كه یــان  كه ســایه تى  و  ده رون 

ده شكێته وه .
عه بــاس مه حمــود، ئامــاژه ى به وه كرد 

پەراوێز خســتن و دورخســتنەوەی هەر 
زەبــری  دەبێتــە  کۆمەڵگــە،  تاکێکــی 

دەرونی یان تێکدانی باری کەسەکە.
جه ختیشیكرده وه  »پێویسته  كچ و كوڕ 
وه ك یه ك ســودمه ند بن له خوێندن، بۆ 
ئه وه ى داهاتوى خۆیان ره نگڕێژ بكه ن«.

زۆر حەزم بە 
خوێندن بو،   به اڵم 
براکانم بونە رێگر 

لە بەردەممدا

هاوسەرەکەم 
پێیخۆش نیە 

كچه كه م بخوێنێت

ده ستوه ردانى 
خێزانى وايكردوه  
رێژه ى جيابونه وه  

زياتر بكات

فۆتۆ: ئاسيا حسێن
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کچی جوان دەكرێت 
وێنەیەکت بگرم؟

◘ ئاسیا حسێن

جارێکــی تــر کامێراکــەم هەڵدەگــرم و 
پیاســەیەک بەنێــو کۆاڵنەکانی شــاردا 
دەکــەم، بەو ئومێدەی یــەک دو دیمەن 
بچرکێنــم و رۆژەکەمــی پــێ جوانتــر 

بکەمەوە.
چەند دیمەنێکم بەرچاو کەوت، بۆنمونە: 
مــام حاجیەک بــەدەم ژماردنــی دانەی 
تەســبیحەکەیەوە کــپ دانیشــتوە و لە 
ئاوابونی خۆر دەڕوانێت. باش دڵنیا نیم 
زیکر دەکات یاخود تەنها بۆ سەرقاڵبون 
دەژمێرێــت.  تەســبیحەکەی  دانەکانــی 
جارناجارێکیــش لەگــەڵ برادەرەکانــی 

حکایەتێک دەکاتەوە. 
- »مــام حاجــی دەکرێــت وێنەیەکــت 

بگرم؟«
رێکخســتنی  بــەدەم  حاجــی  مــام 
مشکیەکەیەوە زەردەخەنەیەک دەکات و 
دەڵێت: »بیگرە کچم، پیشانم بدە بزانم 

چیت گرتوە«.
کوڕێکــی بچکۆلــە بــەدەم راکــردن بۆ 
تۆپەکــەی بــە زەویدا دەکەوێــت و بێ 
گوێدانە پیسبونی جلەکەی، لەناوەڕاستی 
شەقامدا دەســت بە تۆپێن دەکاتەوە و 
جارناجارێــک ئۆتۆمبیل ناچاری دەکات 

دەست لە یاریەکەی هەڵبگرێت.
- »کــوڕی جــوان دەتوانــم وێنەیەکت 

بگرم«؟ 
+ »قەینا بیگرە«.

کیژۆڵەیەکی حەوت ســاڵە، لەپارکێکدا 
یــاری دەکات، پرچەکانی بەدەم شــنە 
بای بەهارەوە سەما دەکەن و بە نازێکی 
منااڵنــەوە یاریەکانی رێک دەخات. ئای 
چەند وێنەیەکی جوانە! پڕ لە سادەیی، 
پــڕ لــە جوانــی. کاتێــک پێــی دەڵێم: 
»کیــژی جــوان، دەکرێــت وێنەیەکــت 

بگرم؟«
بەدەم قیژە و هاوارەوە دەنگم بەسەردا 
بــەرز دەکاتــەوە و پێــم دەڵێــت: »نا 
نەکەی، وێنەم نەگریت ها، دورکەوە«.

کیژۆڵــەی جوان، من دەزانم ئەم کلتورە 
لێ ناگەڕێت من و تۆ بەویســتی خۆمان 
بڕیار بدەین. لێ ناگەڕێت پرچە ئاڵتونی 
و چــاوە ئاڵەکەت بچرکێنــم و لەمێژودا 

تۆماریان بکەم.

تــۆ بــەو تەمەنــە کەمــەی کــە هەتە، 
چەندین وشەی وەکو )ئەخالق، شەرەف 
و ناموس( بە مێشــکتدا دێن و دەڕۆن و 
بــاش دەزانیــت هەمو ئەوانــە بەندن بە 
وێنەیەکی تۆوە. بۆیە هەرچەند دەکەیت 
ناتوانیت ئازادانە بەرەو روی کامێرەیەک 
بوەستیت کە نازانیت خاوەنەکەی کێیە 
و چییە. لێرە وێنەیەک بەسە بۆ کوشتن 

و بریندارکردنی داهاتوت.
 ئەگــەر ســبەی، مــن وێنــەی پرچــە 
ئاڵتونیەکەت، وێنەی یاری کردنەکەت و 
وێنەی ترسی کچ بونت لە پێشانگایەکدا 
نمایش بکەم، هەمو کێشەیەک روبەڕوی 

تۆ دەبێتەوە.
کیژۆڵــەی جوان، ئەم هاوارەی تۆ و ئەو 
ترســەت لــە کامێرا، تازە نییــە.  ئەوە 
چەندین جارە من دەمەوێت کچێک وەکو 
خــۆی بچرکێنم. کچی پڕ لە ســادەیی، 
کچــی پــڕ لــە تامەزرۆیــی و تەنیایی، 
کچێکــی جــوان، بــەاڵم هەمــو جارێک 
هەمــان وەاڵم بەرگوێــم دەکەوێتــەوە و 
بەناچاری کامێراکەم دەشــارمەوە. ئاخر 
تەنانەت لە مەودایەکدا کە کامێرەی لێ 
هەڵکرابێت، کچان ناتوانن بە ئاسودەیی 
هەنــگاو بنێن. ئەم کامێرە، بەئاســانی 
دەتوانێــت شوشــەی داهاتــوی ئــەوان 
بشــکێنێت یان هیچ نەبێت درزێکی تیا 

دروست بکات. 
و  تــۆ  ســادەیی  جــوان،  کیژۆڵــەی 
جوانیەکــەت شــایەنی تۆمارکردن بون، 
بــەاڵم ئەم جــارەش لێــی دەگەڕێین تا 
بزانیــن کام نەوەی تــۆ دەتوانێت بەبێ 
تــرس و بــە ئــازادی بــەڕوی کامێرەدا 
بوەســتێت و دڵنیا بێت ئەم وێنەیە، نە 
داهاتوی دەشێوێنێت و نە په يوەندی بە 

کەسی ترەوە هەیە.
بەم شــێوەیە و هاوشێوەی هەزار رۆژی 
ڕابردو، دەگەڕێمەوە ماڵەوە و لەو وێنانە 
دەڕوانــم کە لەدرێژەی پیاســەکردنم بە 
شــاردا چرکاندومــن. هەمــوی ئەوانن، 
بەڵێ، نــەک تەنها وێنــەی هیچ کچێکم 
نەگرتوە، بەڵکو هەرکاتێک بەتەنیشــت 
کچێکــدا تێپەڕبوبێتــم، هەرکە کامێرەی 
دەســتمی بینیوە شــڵەژاوە و ترسێکی 
ئاشکرا و بێزارکەر، روخسار و جەستەی 

داپوشیوە.

ئایا مه رجه  له  پشت هه ر پیاوێكى 
سه ركه وتو ژنێكى مه زن هه بێت؟ 

◘ نه سرین ئه حمه د

»له  پشت هه ر پیاوێكى سه ركه وتو 
ژنێكى مه زن هه یه «، دیار نییه  
پێشینه ى ئه م وته یه  بۆ كه ى 

ده گه ڕێته وه  و بۆ یه كه مجار كێ 
وتویه تى و ئامانجى چیبوه  له م وته یه ؟ 
ئه مه  تا ڕاده یه كى زۆر جێى پرسیاره ! 

ئه م وته یه مان زۆر بیستوه ، هه ركاتێكیش  
ئه م رســته یه مان به ر گوێمان ده كه وێت 
هه ســت به  بونــى په رده یه كــى ته ماوى 
ده كه ین، له  پشتى ئه م په رده یه وه  ژنێك 
هه یــه  كه  نه بینــراوه  و نابــێ ببینرێت، 
ئه وپه ڕى ده ستخۆشى له  ژن ته نها وتنى 

ئه م رسته یه یه . 
زۆرجــار و لــه  زۆر شــوێن و بــۆ زۆر 
مه به ست ئه م رسته یه  به  كارده هێنرێت، 
به اڵم ئه وه ى لێره دا باســى لێوه ده كه ین 
بــه  كارهێنانى ئه م ده ســته واژه یه یه  له  

شوێنى كار.
ژنــان له  به ڕێوبردنى كار، په یوه ســت و 
ورد و به  سه لیقه ن، ئه زمونى كاركردنى 
ماڵه وه یــان ده توانــن لــه  كارى ده ره وه  
به رجه ســته  بكــه ن، له گــه ڵ ئه وه شــدا 
داواكارى زۆریــان نییــه  لــه  ســه ر كار، 
چونكــه  لــه  نــاو كۆمه ڵگایه كــى وه كو 
كۆمه ڵــگاى كــوردى ژنــان بــه  راده ى 

پێویست پله  و پۆستیان نه بوه .
ژن له  كاردا به  میهره بانى و پارێزگارییه وه  
تــه واوى هه وڵى خۆی ده خاته  گه ڕ تاكو 
كاره كه ی به  باشى ئه نجام بدات. بۆیه  له  
زۆر فه رمانگه  حكومى و ناحكومییه كاندا 

به ڕێوه به ره كان پرســوڕا به  فه رمانبه ره  
ژنه كان ده كه ن.

زۆرێك له  پیاوان كه له  پۆستى جیاوازن 
له  ژنى سه ركه وتو سود ده بینن، یه كێك 
له  نیشــانه كانى زیره كى پیاوان ئه وه یه  
كــه  زۆربــه ى كاره  گرنگه كان بــه  ژنان 
ده ســپێرن و ده بێته  مایه ى سه ركه وتنى 
خودى پیاوه كه  خۆى، به مه ش راســتى 

ئه م وته یه  دێته  دى.
پرســیاره كه  ئه وه یــه : ئایــا ده گونجێت 
به رده وام ئــه و چاوه ڕوانییه مان له  ژنان 
هه بێت كه  به شــێوه یه ك هه ڵســوكه وت 
بكــه ن كه  پیاوان به  ئاســانى له  رێگه ى 
ئه وانــه وه  بــه  ســه ركه وتن بگــه ن و له  
دواییــدا بــه  گاڵته جاڕییــه وه  بڵێــن له  
پشــت هــه ر پیاوێكــى ســه ركه وتوه وه  
ژنێكى مه زن هه یه  و هه رگیز ئه و ژنه ش 

نه بینرێت؟!
مافى ژنانى پشــت په رده ى سه ركه وتن 
كامه یــه ؟ ئایا هیــچ پیاوێــك ئاماده یه  
ئــه و ئه ركانه ى كه  ژن جێبه جێى ده كات 
ئه ویــش بــه  هه مان شــێوه  جێبه جێیان 
بكات؟  هۆكارى سه ركه وتنى ژنێك بێت 
و لــه  پشــت ژنێكه وه  بێــت و هیچ كات 
نه بینرێــت؟ ئایا كاتى ئه وه  نه هاتوه  كه  
ژنانى ســه ركه وتوى پشت په رده  خۆیان 
پیشــان بده ن؟ له  گه ڵ ئه وه شدا خۆیان 
بناســنه وه  و مافى خۆیان لــه  كاردا به  
ده ســتبهێنن و خۆیــان به  رســته یه كى 

پێكه نیناوى هه ڵنه خه ڵه تێنن.
ژنان به شــێكى زۆرى كۆمه ڵن، زۆرترین 
رۆڵیــان هه یــه  لــه  بنیاتنانــى خێزان و 
كۆمــه ڵ. نابێــت ژن بــه  په ككه وتویــى 

دابنرێــت لــه  شــوێنى كار، پێویســته  
پۆســت و ده سه اڵتى پێ بســپێردرێت، 

تاكو تواناى خۆى به رجه سته  بكات.
ژن كــه  بتوانێــت ماڵ و منــاڵ و خێزان 
به  ڕێوه ببات، به هه مان شێوه  ده توانێت 
لــه  ده ره وه ى ماڵیش كار بكات، چونكه  
په روه رده  كردنى مناڵ گه وره ترین ئه ركه  
بــۆ ژن. هــه ر ژنه  مناڵ دێنێتــه  دنیا و 
خزمه ت و په روه رده ى ده كات و ده یكات 
بــه  پیاوێكــى گــه وره  و ده یگه یه نێتــه  
مه یدانى ســه ركه وتن، دواتریش به  هۆى 
ئــه و دایكــه وه  یان خێزانییــه وه  ده گاته  
لوتكه ، كه چى خۆى له پشتى ئه و پیاوه  
حه شار ده دا و یان حه شار ده درێت. ئایا 

ئه مه  زوڵم نییه  له  ژن ده كرێت؟
چونــه  ده ره وه ى ژن بــۆ مه یدانــى كار 
ته نهــا بۆالیه نــى ئابورى نییــه، به ڵكو 
الیه نى مه عنــه وى و كۆمه اڵیه تییه كه ش 
پێویســته  بــۆ دروســتبونى په یوه ندى 
هاوڕێیه تــى و ناســینى كه ســى نــوێ 
و فێربونــى شــێوازى گفتوگۆكــردن و 
پێشــنیازكردن و بیروڕاگۆڕینــه وه  و به  

هێزبونى كه سایه تى خۆى.
هه روه هــا بتوانێت بڕیار له  ســه ر ژیانى 
خــۆى بــدات و بزانێــت چ كاتێك بڵێت 
نه خێــر،  بڵێــت  كاتێــك  چ  و  به ڵــێ 
كاتێــك ژن لــه  مــاڵ دێتــه  ده ره وه  بۆ 
كار، هه ســت بــه  بونى خــۆى ده كات و 
ده توانێــت به رهه مــى هه بێت بۆ خۆى و 

كۆمه ڵگاكه شى.
كه واتــا ئایــا كاتى ئــه وه  نه هاتوه  ژنان 
ته نها له  پشــتى پــه رده وه  نه بن، به ڵكو 

بێنه  ده ره وه  و هاوشانى پیاوان بن؟

له  پشتى ئه م 
په رده یه وه  ژنێك 
هه یه  كه  نه بینراوه  

و نابێ ببینرێت

چونه  ده ره وه ى 
ژن بۆ مه یدانى كار 
ته نها بۆ الیه نى 

ئابورى نییه

)ئەخالق، شەرەف 
و ناموس(، هەمو 
ئەوانە بەندن بە 
وێنەیەکی تۆوه 
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◘ نه وژین، شه یما عه دنان

له  میانه ی دیدارێكدا، )د. هه ڤین 
كه مال شاه محه مه د(, پسپۆڕی 

بێهۆشكاری و ئازارشكاندن وشاره زا 
له  چاره سه ری بڕبڕه كان »فقرات« 
ونه خۆشیه كانی جومگه كان به بێ 

نه شته رگه ری، له باره ی ره وشى ئه و 
ژنانه ى دوگیانن و توشی پشتئێشه  
ده بن وه كو حاڵه تێكی پزیشكی باو، 

قسه  بۆ)نه وژین( ده كات.

* ســه ره تا با به  و پرســیاره  ده ســت 
پێبكه یــن, ئه وهۆكارانه  چین كه  ئازاری 
پشــت له كاتی ســكپڕی ودوای مناڵبون 

دروست ده كات؟
ده توانیــن بــه  چه نــد خاڵێــك وه اڵمى 

پرسیاره كه ت بده ینه وه :
1. زیادبونــی كێــش له كاتــی دوگیانی 
ئاســایی دا ) 13 بــۆ 27 ( كیلۆگــرام 
ده بێت، ئه مه ش فشــارێكی زیاتر له سه ر 

بڕبڕه كانی پشت دروست ده كات.
به تایبــه ت  هۆرمۆنــه كان  گۆڕانــی   .2
كــه  ده ڕێژرێــت  هۆرمۆنی)ریالكســین( 
به ســته ره كانی  خاوبونــه وه ی  بــۆ 
ناوچــه ی حه وز و نزمبونــی جومگه كان 
بۆئاماده بون بۆمناڵبون، هه مان هۆرمۆن 
ده بێتــه  هــۆی بێهێزبونــی به ســته ر و 

جومگه كانی بڕبڕه ی پشت.
3. گۆڕانی خاڵی فشــاری له ش به هۆی 
گه وره بونی قه باره ی سكه وه ، پشت زیاتر 
به ره وپێشه وه  ده چه مێته وه،  ته نانه ت بێ 

ئه وه ی خۆت پشت بنوشتێنیته وه . 
4. جیابونه وه ی ماســولكه یه كی به هێزی 
دیــواری ســك له یه كتــر، به مه به ســتى 
رێگه دان بۆ گه وره بونی قه باره  وكێشــی 

◘ نه وژین

زۆركه س پێیوایه  هه ندێك نه خۆشی 
هه یه  تایبه ته  به  ژنان و پیاوان توشی 
نابن، له نمونه ى )شیرپه نجه ى مه مك(، 

به اڵم رات چییه  ئه گه ر پێت بڵێین 
هاوشێوه ى ژنان پیاوانیش توشى ئه م 

نه خۆشیه  ده بن ؟

به پێی بونیادی جه سته  و پێكهاته كه ى، 
نه خۆشیه كان به زۆری هاوبه شن له نێوان 
ره گــه زه كان، به اڵم هه ندێك نه خۆشــی 
هه یــه  تایبه ته  بــه  پیــاوان و هه ندێكى 
تریش به  ژنان، هه ندێك نه خۆشی هه یه  
كه  له  دیارترین جۆری ئه و نه خۆشیانه ن 
كــه  ژنان توشــی ده بــن، بــه اڵم ره نگه  
تائێستا نه زانن كه  پیاوانیش توشى ئه و 

نه خۆشیانه  ده بن.
ئــه و  ورده كاریــی  راپۆرتــه دا  لــه م 

نه خۆشیانه  ده خه ینه ڕو:

1. سوڕى مانگانه 
دیارترین حاڵه ت له  سوڕى مانگانه ى ژنان 
دا، ئــه و گۆڕانكاریانه یــه  كه  له  هۆرمۆن 
دا روبــه ڕوى ده بنه وه ، بــه اڵم ئه م به رز 
و نزمكردنــه  له  هۆرمۆنــات به ته نیا الی 
ژنان نییه ، چونكــه  پیاوانیش روبه ڕوى 
ده بنه وه ، نیشــانه  و كاریگه ریه كانیشــی 
بریتیی ده بێت له  توشــبون به  خه مۆكی 

و خراپبونى زه وق و میزاج.

2. خه مۆكی پاش مناڵبون
10%ى باوكانــى تازه ، توشــى حاڵه تێك 
ده بــن كه  زۆرتر له ناو دایكان دا باڵوه  و 
ناوى نراوه  »خه مۆكی دواى مناڵبون«.
گۆڤــارى  لێكۆڵینه وه یه كــى  به پێــی 
كۆمه ڵــه ى پزیشــكیی ئه مریكــی، ئــه م 
حاڵه تــه  له ماوه ى ســێ مانگى یه كه مى 

پاش مناڵبون روبه ڕوى دایكان و باوكان 
ده بێته وه .

هه ربه پێــی لێكۆڵینه وه كــه ، توشــبونى 
دایك به  نه خۆشیه كه ، ئه گه رى توشبونى 

باوكه كه ش زیاتر ده كات.

Lupus 3. نه خۆشی سوره گورگی
ســوره گورگیی نه خۆشــیه كه  كه  مرۆڤ 
توشــی ده بێت و كارده كاته  سه ر پێست 
و سیسته مى به رگری و گورچیله  و چه ند 
به شێكى تری، دیارترین نیشانه كانیشی، 
دروستبونى سوراییه  له سه ر روخسار كه  
ســوربونه وه كه  وه كــو دو باڵــی په پوله  

ته واوى سه ر رومه ته كان داده پۆشێت.
90%ى توشــبوانى ئــه م نه خۆشــیه ، له  
ژنانــن، بــه اڵم ئه م نه خۆشــیه  توشــی 

پیاوانیش ده بێت.
كاریگه ریه كانــى ئه م نه خۆشــیه ، خۆی 
لــه  ســوربونه  وه ى ده موچــاو ئاوســانى 
جومگه كان و هه ســتكردن به ماندۆێتى و 
قژهه ڵوه ریــن و برینبونــى ناوده م و هی 

دیكه دا ده بینێته وه .

4. شیرپه نجه ى مه مك
ره نگه  زۆرێك پێیان ســه یر بێت كاتێك 
بزانن 1%ى كۆی پیاوان توشى نه خۆشی 
شــیرپه نجه ى مه مــك ده بــن، له كاتێكدا 

ئه م رێژه یه  رو له  زیادبونه .
زۆربــه ى جــار له كاتێكــى دره نــگ و له  
قۆناغێكــى پێشــكه وتوى نه خۆشــیه كه  
دا له الی پیاوان شــیرپه نجه كه  ئاشــكرا 
ده كرێــت، ئه مــه ش به وهۆیــه ى پیاوان 
كه متر ئه گه رى توشــبون به م نه خۆشیه  
لــه الی خۆیــان داده نێــن و پێیانوایــه  

به ته نها ژنان توشى ده بن.

5. فشۆڵی ئێسكه كان
فشۆڵی ئێسكه كان یه كێكه  له نه خۆشیه  

ئازاری پشت له كاتی سكپڕی و دوای مناڵبون
دیدار له گه ڵ پزیشكێكى پسپۆڕى بێهۆشكاری و ئازارشكاندن

6 له  دیارترین نه خۆشیه كانى ژنان كه   پیاوانیش توشى ده بن

مناڵــدان كــه  ده بێته  هــۆی زیاتر بونی 
پشتئێشه . 

5. دڵه ڕاوكــی وقه له قیــی كــه  له كاتــی 
ســكپڕی زیاترده بێــت به هــۆی ترس و 
چاوه ڕوانی  له دایكبونی مناڵێكی تازه .

 )D( 6. كه مــی كالســیوم و ڤیتامیــن
و مه گنیســیۆم، به هــۆی دروســتبونی 
كۆرپه لــه  و گرنگــی نــه دان به خواردنی 

ته ندروست.
7. زیادبونــی نیشــانه كانی ئینزیالق و 

نه خۆشــیه كانی تری جومگه كان ئه گه ر 
پێش ســكپڕی هه بوبێت و ده ستنیشان 
نه كرابێت و چاره ســه ری وه كو پێویست 

بۆنه كرابێت.
8. هه وكــردی جومگه ی حه وز زۆر باوه  

له كاتی سكپڕی.
9. وه ســتانی زۆر بــه  پێوه  و هیالكی و 

كه می جوڵه  وئه نجام نه دانی وه رزش.
* چ كاتێــك پێویســته  ژنــی ســكپڕ 
ســه ردانی پزیشكی پسپۆر بكات یاخود 

نیشانه كانی چیه ؟
ئه میش به هه مانشێوه  ده توانین به  چه ند 

خالێك وه اڵمه كه ى رون بكه ینه وه :
1. بونــی ئازارێكی زۆر و به  به رده وامی 
بۆ ماوه ی چه ند رۆژێك كه  به  پشــودان 

نه ڕوات یان نه هێڵێتژنه كه  بخه وێت.
2. بونــی ئــازار له  ســمت یــان هاتنی 

ئازاره كه  به ره وقاچ و سمت.
3. بونی سڕبون و ته زین و هاتنی ته زو 
ومیروله كردنی په نجه  له  پێ و قاچ دا.

* چاره ســه ری ئــازاری پشــت له كاتی 
سكپری و دوای مناڵ بون چییه ؟

ده توانرێت به چه ند شــێوازێك چاره سه ر 
بكرێــت، له وانــه : زیادكردنــی جوڵه  و 
رۆیشــتن به  پێ و ئه نجامدانی وه رزشی 
گونجــاو به شــێوه ى رۆژانــه . هه روه هــا 
چاره ســه ركردنی  و  ده ستنیشــانكردن 
كه مــی  ڤیتامین وكانــزاكان له  رێگه ی 
گونجــاوه وه .  و  ته ندروســت  خۆراكــی 
گرنگیشــه  كه ســه كه  پابه نــدی ته واوى 
رێنماییه كانىپزیشــك بێت له  شــێوازی 
پاڵكه وتن و دانیشــتن و شــتهه ڵگرتن و 
وه رزش كــردن. هه روه ها هه ندێكجاریش 
پزیشــك بۆ كه مكردنــه وه ى ئه و ئازاره ، 
ژنه كــه   بــۆ  حه پی)پاراســیتامۆڵ( 
به مه به ســتىكه مكردنه وه ى  ده نوســێت 
ئازاره كــه ، ئه مه ش به  بڕى كه م و وه ك 
ئاماژه شــم پێدا ده بێت پزیشكی پسپۆڕ 
ده ستنیشــانىبكات نــه ك كه ســه كه  به  
ویست و قســه ى خۆی یان كه سێك كه  

پسپۆڕ نه بێت، به كارى بهێنێت.

به پێــی  ژنــان،  نێــوان  به رباڵوه كانــى 
لێكۆڵینه وه یه كــى پزیشــكیی، له كــۆی 
هه ر ســێ ژن دا، دانه یه كیان توشى ئه م 

نه خۆشیه  ده بن.
به اڵم ئه م نه خۆشیه  به ته نیا له الی ژنان 
نیــه ، به ڵكــو به پێی پێگــه ى »هێڵس 
الیــن«، له كــۆی هــه ر 5 پیاویــش دا، 

یه كێكیان توشى ئه م نه خۆشیه  ده بن.
به پێــی ســه رچاوه كه ، ژنــان بــه زۆری 
پــاش چونــه  نێو قۆناغــی نائومێدیی و 
كۆتاییهاتنى ســوڕى مانگانه وه  توشــى 

ئه م نه خۆشیه  ده بن، به اڵم پیاوان زۆرتر 
لــه  ســه روى ته مه نى 65 بۆ 70 ســاڵی 

توش ده بن.
شــاره زایان هــۆكارى ئــه م نه خۆشــیه  
له پیاواندا بۆ چه ند هۆكارێك ده گێڕنه وه ، 
له وانه : بونى كێشه  له  گورچیله ، غوده ى 
ده ره قی، كه می ڤیتامین دی و ده رمانى 

تایبه ت به  نه خۆشی شیرپه نجه .

6. تێكچونى خواردن
ئــه م نه خۆشــیه ش ژنــان زیاتر توشــى 

ده بن، به اڵم له به رامبه ریشدا رێژه ى )10 
بــۆ 15%( ى پیاوانیــش توشــى ده بن، 
كه به هۆیــه وه  ئیشــتیهاى نانخواردنیــان 

نامێنێت یان زۆر كه م ده بێته وه .
به  راى پســپۆڕان، كێشــه كه ش ئه وه یه  
كــه  پیــاوان ئیهمالن له كاتى توشــبون 
بــه م نه خۆشــیه  و راوێــژ بــه  پزیشــك 
ناكه ن، ئه مه ش مه ترســی توشــبونیان 
به چه ندین نه خۆشی دیكه  زیاتر ده كات، 
وه كو: نه خۆشــیه كانى دڵ و فشۆڵبونى 

ئێسكه كان.

زیادكردنی 
جوڵه  و رۆیشتن 
رۆڵيان ده بێت 

له  كه مكردنه وه ى 
ئازاره كه      
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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، شاران به رزنجی

كه  دەڵێت: »دڵێ ئێژێ بڕۆم 
بڕۆم...«،  لەو کاتەدا مرۆڤ حەز بە 

رۆشتن دەکات، ئیتر هەر شوێنێک بێت 
و بۆی بڕوات بەدەم گوهداری کردن له  

ئاوازەکانیەوە.

بــه  ده نگــه  نــه رم و میهره بانه كه یــه وه ، 
له ماوه یه كــى كــورت دا توانــى ببێتــه  
كــه   داڵنــه ى  ئــه و  داڵن،  په ســه ندى 
ناتوانــن له به رده م ده نگ و تۆنێكى وه ها 
سیحراویی دا سه رسام و واقوڕماو نه بن. 

ئه و ده نگه ش: )كانى(یه .

له  ژماره ى رابردو تردا، به  بابه تێك باسم 
له  ژیانى )هانى( كرد. )هانى( و )کانی( 
تــەواو لەیەکدی جیاوازن، بەاڵم هەردوک 
توانیویانــە جێدەســتیان دیــار بێــت لە 

مێژوی هونەری کوردی دا.
كانى، خاتونێک لێوان لێو لە میهرەبانی، 
خــۆی  هێمنانــە  نەرمونیانــی.  لــە 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

جوانکاری نینۆک یەکێکە لەو بابەتانەی 
خانمان زۆرترین گرنگی پێدەدەن، 

رەنگکردنی نینۆکەکان کارێکی رۆژانەیە 
و یەکێکە لەجوانکارییە سەرەکییەکان 

کە چەندین شێواز و براندی بەناوبانگی 
بۆیەی نینۆک هەیە و لەئێستاشدا زۆر 

لە خانمان گرنگی پێ دەدەن.

دەســتپێکی ســاڵی نوێ گۆڕانکاری زۆر 
زیاد کراوە لەمۆدیلی ئارایشتی دەموچاو 
و پــرچ و جلوبــەرگ، ئــەو گۆڕانکاریانە 
ئارایشــتی نینۆکش دەگرێتــەوە. لەگەڵ 
دەســتپێکی ســاڵی 2019 دا شارەزایانی 
نەخشــاندی نینــۆک چەندیــن رەنــگ و 
مۆدیلی رازانەوەی نینۆکیان بۆ ئەمســاڵ 
دیــاری کــردوە، هەر یەک لــەم رەنگ و 
شــێوازانە سه رنجڕاكێشــیی تایبــەت بە 

دەست و پەنجەی خانمان دەبەخشێت.
مۆدەی بۆیە کردنی نینۆک کە پێشتر وەک 
مۆدەیەکی کالســیک دەناسرا، لەئێستادا 
بەسەرچوە تەنانەت مۆدە تازەکان دەبنە 
شــوێنگرەوەی مــۆدەی کالســیکیەکان، 
کەلە مۆدەکانی کالســیکدا  تەنها  چەند 
رەنگێکی  ســادە بــۆ بۆیەکردنی نینۆک 
لەو ســاڵەدا بەکار دەهێنــرا، دادەنرا بۆ 
رەنگــی بۆیەیــی  ئەو ســاڵە. کەچی لە 
مۆدە تازەکاندا ئەو شێوازە باوی نه ماوه  
و دیمەنــی تــازە هاتوه تە کایــەوە، ئەو 
مۆدە تازانەش بریتین لە: دانانی نەخش 
نەخشــکردن  و  رەنگاوڕەنــگ  وبۆیــەی 

لەسەر نینۆکی پەنجە.
ئه مه  مۆدەیەکی جوان و سەرنجڕاکێشە، 
دەکرێت چەندین نەخش و نیگاری جوان 
لەســەر نینۆکەکان بنەخشێنین، ئەمەش 
لە رێگەی بۆیەی ئامادە کراو کەدەخریتە 
ســەر نینۆک و خۆی دەچەســپێت، یان 

كانى...فهیروزهكهىئێمه

بۆئەمزستانەنینۆکەکانتبەمشێوهیهرەنگبکە

رۆدەکاتــە بیر و هزرمان لــە رێی ئاوازە 
هێمنەکانیــەوە. ئــەم خاتونــە هێمنــە، 
هێمنانــە دەمانبات لەگــەڵ خۆی، ئاخر 

کانی »فەیروز«ی ئێمەیە.
فەیروزەکەی ئێمە دەڵێت: راســتە ناوى 
)کانــى( نــاوە فەرمییەکەى مــن نییە، 
بــەاڵم ناوێــک نییــە بۆئــەوە دروســتم 
کردبێــت تاوەکو نــاوە راســتەقینەکەى 
خــۆم بشــارمەوە، بەڵکو لەســەرەتایى 
لەدایکبونمــەوە بەو دو ناوە گەورە بوم، 
لەخوێندنگا و شــوێنە رەسمییەکان ناوم 
)شــەمێران(ه ، بــەاڵم لەماڵــەوە هەر بە 
)کانى( بانگیان کــردوم، بۆیە )کانی(م 
بەناوێکى هونەریانە تر زانى، پێم باشبو 

بەکارى بێنم بۆ ناوى هونەریم.
)بەرزنجــە(  شــارۆچکەى  لــە  کانــی، 
لــە دایکبــوە و لــە تەمەنــى 3 ســاڵی 
هاتونه تە ســلێمانى، هەر لە ســلێمانیش 
بەشــى میوزیکــى پەیمانــگاى هونــەرە 
لــە 2003  تــەواو کــردوە.  جوانەکانــی 
لەگەڵ هونەرمەندى میوزیکژەن )کارزان 
مەحمود( ژیانى هاوســەرییان پێکهێنا و 

ئێستا لە واڵتى سوید نیشتەجێن. 
جگە لە کارى هونەرى ئێســتا سەرقاڵى 
خوێندنى بەکالۆریۆسە لە بوارى گۆرانى 

وتن، لە زانکۆى شاهانه  له  ستۆکهۆڵم.
ئــه و باس له وه ده كات هــه ر له  مناڵیه وه  
و  كــردوه   هونه ریــی  كاری  به شــداریی 

چاالك بوه  له و روه وه ، به اڵم وه كو یه كه م 
ده ركه وتنــى فه رمیــی، پێشكه شــكردنى 
گۆرانى )سوره گوڵ( بو كه  لەگەڵ گروپى 

)گەڕیان( پێشكه شی كرد.
پاشــان به  هاوكارى كارزانى هاوسه رى، 
زنجیره یــه ك گۆرانى و پاشــان ئه لبومى 
باڵوكــرده وه ، ئێســتاش ناوه  نــاو تراكی 
ئــه و  هه مــو  باڵوده كاتــه وه ،  گۆرانــى 
گۆرانیانــه ش به  زویــی چونه ته  نێو دڵی 
باشــیان  پێشــوازیه كى  و  گوێگرانــه وه  

لێكراوه .
ئــه وه ى )كانــى( لــه  زۆر گۆرانیبێــژی 
تــر به تایبه ت نوێــكان جیــا ده كاته وه ، 
هه وڵیداوه  گۆرانیه كانى پوخت و كوردانه  
بــن، به و مانایــه ى ره ســه نێتى خۆی له  
ده ستنه داوه  و به ناوى مۆدێرنه وه  ئاوازى 

نزم و گۆرانى بێهه ستى نه وتۆته وه .
له  دیدارێكى گۆڤارى )سڤیل(، پرسیاری 
ئــه وه  ئاراســته ى )كانــى( ده كرێت كه  
هه ندێك پێیانوایه  ئه داى ئه و له  گۆرانیی 
وتن دا فارســییانه  یان الساییكردنه وه ى 

هونه رمه ندانى فارسه .
»ئــەو  ده ڵێــت:  )كانــى(  له وه اڵمــدا 
شــارەزایانەى کە تۆ باســى دەکەى من 
نازانــم لــە چ رویەکــەوە دەڵێــن ئەداى 
گۆرانییەکانــم زۆر فارســییە، من ئەوەى 
هەســتم پێــم دەڵێــت هەرئەوەیــە کــە 
دێتــە دەرەوە، هەرچەنــدە  لــە دەمــم 
خەڵکیــش ئازادە لە بیروبۆچونى و چۆن 
تێگەیشــتوە، بەاڵم من دڵنیام ئەداى من 

زۆر فارسى نییە«.
لــه م پنتــه وه  ده چێتــه  ســه ر ئــه وه ى 
ئــه و ده نگێكــى خۆڕســكی كوردانه یــه ، 
ده یه وێــت به وشــێوه یه ش بمێنێتــه وه  و 
درێــژه  بــه  كارى هونه ریی خــۆی بدات. 
نایشــارێته وه ش كــه  زۆر سه رســامه  به  
ژیانــى الدێ و سروشــتى كوردســتان، 
هــه ر ره نگه  ئه م سه رســامیه ش بێت كه  
ئــه وى وه كو ده نگێكى پاكی مێینه  له نێو 
هونــه ری ئاخنكراو به  ئــاوازى هاورده  و 

ناڕه سه ن، هێشتوه ته وه .

دەکرێــت بــە فڵچــەی بۆیە نەخشــەکە 
ئەنجــام بدرێــت بەپێی خواســت و دڵی 

کەسەكه .
یەکێــک لــە گرنگتریــن بەشــی دیزاینی 
نینــۆک، شــارەزایی و لێهاتوییە لەکاتی 
نەخشــاندنی نینۆک، بۆیە پێویســتە بۆ 
نەخشــاندنی نینــۆک چ کــورت چ درێژ، 
دەبێت کارامەیت هەبێت ئەگینا شــتیکی 

جوان دەرناچێت.
هەروه هــا خانمــان دەتوانــن زیاتــر لــە 
رەنگێــک بــەکار بێنــن بــۆ بۆیەکردنــی 
نینۆکەکانیــان، واتــا لەســەر نینۆکێــک 
زیاتــر لــە رەنگێكــى هەبێــت، ئەمەش 
دەکرێــت تەنهــا لەســەر یــەک نینــۆک 
بێــت، یان یەکێــک لەنینۆکەکانی پەنجە 
رەنگی جیاواز بێت لەگەڵ ئەوانی دیکە، 
هــەر یەک لەم مۆدانە شــێوازێکی جوان 
دەردەخــەن تەنانــەت شــێوەی یەکــەم 
کەدانانی نەخشــەیە لەسەر نینۆک باوی 

زیاترە و مۆدەیەکی سەنجراکێشترە.
هەروەها لەگەڵ گۆڕانی وەرزەکان بێگومان 
گۆڕانکاری لەهەڵبژاردنی رەنگەکانیشــدا 
ئــەو  دەکرێــت، بەشــێوەیەکی گشــتی 
رەنگانــەی لــە زســتاندا بەکاردەهێنرێن 

رەنگی تۆخ و ماتــن، یاخود رەنگە زەق 
و بریقەدارەکانــن و کەمتریــش رەنگــە 

کراوەکان بەکاردەهێنرێن.
شــارەزایانی جوانکاری نینــۆک و مارکە 
بەناوبانگەکانــی بۆییــەی نیــۆک، ئــەم 
کۆمەڵــە رەنگەیــان بــۆ زســتانی 2019 
دیــاری کردوە و خانمان دەتوانن بەکاری 

بێنن، کە ئەمانەن:  
1. رەنگی پەمەیی تەڵخ )پەمەیی مردو(

2. رەنگی لیمۆیی 

3. رەنگی سپی قەیفەیی 
4. بۆیه ی پولەکەیی )بریسکە(

5. رەنگی مۆر 
6. رەنگی زەرد 

7. رەنگی شەرابی 
8. رەنگی پەمەیی ڕۆشن 

9. رەنگی شینی فه یروزەیی 
10. رەنگی سپی درەخشان 

11. رەنگی پرتەقاڵی 
12. رەنگی سور

 ئەوەى هەستم 
پێم دەڵێت 

هەرئەوەیە کە 
لە دەمم دێتە 

دەرەوە

ئەو رەنگانەی 
لە زستاندا 

بەکاردەهێنرێن 
تۆخ و ماتن



خوانى ژنانی گەرمیان

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن
 

لەگەڵ ئەوەی چەندین جۆر خواردن 
دەزانێت دروست بکات، کەچی 
)فاتیمە( زۆرترین جار هانا بۆ 

دروستکردنی شلەو برنج دەبات و پێی 
وایە »ئاسانترینی خواردنەکانە«.

 
دەکات  ماڵداریی  ساڵە   18 کە  ئەو 
سفرە  رازاندنەوەی  لە  بەرپرسە  و 
خواردنەکان،  ژەمە  ئامادەکردنی  و 
وتی:  و  باسکردین  بۆ  خۆی  ئەزمونی 
»لەگەڵ ئەوەی خواردنێکی زۆر دەزانم 
دروست بکەم، بەاڵم زیاتر شلە و برنج 

ئامادە دەکەم«.
هۆکاری ئەم کارەی گەڕاندوە بۆ ئەوەی 
دروست  ئاسان  برنج  و  »شله  کە 
گونجاوە،  رۆژانە  ژەمی  بۆ  و  دەکرێت 
بەاڵم خواردنەکانی تر کات و مه زاجێکی 

باشی دەوێت«.
رازاندنەوە  سفرە  و  لێنان  خواردن 
مێژوی  بەدرێژایی  کە  هونەرەیە  ئەو 
مرۆڤایەتی بەزۆری خراوەتە سەر شانی 
ژنان و ئەم هونەرە نەک لە واڵتێکەوە 
شاری  دو  لە  بەڵکو  تر،  واڵتێکی  بۆ 

هەمان واڵتیشدا دەگۆڕێت.
و  )نەوژین(  بەدواداچونێكى  بەپێی 
)ئایا  کە  پرسیارەی  ئەو  وروژاندنی 
و  سفرە  لەسەر  بەزۆری  خواردن  کام 
خوانەکانتدا دەبینێرت(؟، زۆربەی ژنانى 
كه الر کۆک بون لەسەر )شله و برنج( 
ئاسانترین  و  بەرباڵوترین  پێیانوایە  و 
و  دەوێت  کەمی  کاتێکی  کە  خواردنە 
خواردنەکەش  دروستکردنی  پێداویستی 

لە هەمو شوێنێکدا دەست دەکەوێت.
لە شلەکانیشدا، زیاتر )فاسۆلیا، نۆک، 
بامێ، شلەی مریشک و کوبە( دروست 

دەکەن.

گەنجتر  خانمانی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
هەیە  جیاوازتریان  بیروڕای 

بە  خوانەکانیان  و 
تازەتر  خواردنی 

دەڕازێننەوە.
ک  ە و ر هە

) ن ڤا لۆ د (
ساڵە   25 ی 

ساڵە  سێ  کە 
خواردن  بەرپرسی 

خۆیەتی،  ماڵەکەی  لێنانی 
خواردنانە  ئەو  زیاتر  »من  دەڵێت: 

دروست دەکەم کە جیاوازن و هونەرێکی 
دەوێت،  لێنانیان  چێشت  تایبەتی 

بۆنمونە: پیتزا«.
کە  پێیوایە  بەتەمەن  ژنێکی  بەاڵم 
و  گەرمە  »هەناسەی  )دلۆڤان( 
چێشتلێنەرێکی تازەیە«، بە تێپەڕبونی 
کات دەگەڕێتەوە بۆ دروستکردنی شلە 

و برنج.
گەرمیان  ژنانی  ئەمەشدا،  لەگەڵ 
بۆ  هەیە  تایبەتیان  خولیایەکی 

دروستکردنی یاپراخ »دۆڵمە«.
ساڵە،   36 )شیرین(ی  وتەی  بە 
تایبەتەوە  تامەزرۆییەکی  بە  »دۆڵمە 
یان  رۆژێک  بەدرێژای  و  دەکەم  ئامادە 

دوان پێوەی سەرقاڵ دەبم«.
به وپێيه ى ژنان زۆرتر 
خواردن ئامادە 

ده كه ن،  وايكردوه  
هونەركارى 

تێدا بكه ن 
و کات و 

تاقەتێکی 
زۆرى تيا 
خه رج دەکەن.

خاوەن  بە  ئەوان 
قەره باڵغ  و  رازاوە  سفرەی 
کە  ناسراون  دۆست  میوان  و 
سفرەکانیان  میواندارییەکانیاندا  لەکاتی 
دەگرێت. لەخۆ  خواردنێک  لە  زیاد 
لە  کە  ژن  چەندین  رای  کۆی  لە 
بەدواداچونەکەی )نەوژین(دا كۆكرانه وه ، 
كفته   دۆڵمە،  بریانی،  شلە،  و  )برنج 
خواردنى  گۆشت،  و  مریشک  كوبه ،  و 
بەرباڵوترینی  پیتزا(  و  سوره وه كراو 

گەرمیان  ژنانی  کە  خواردنانەن  ئەو 
بەاڵم  دەڕازێننەوە،  پێ  سفرەکانیانی 
بۆ خواردنی وەکو )کەباب یان ماسی( 
زۆرتر رو لە ریستۆرانتەکان دەکەن یان 

له وێوه  بۆ ماڵه وه ى دێننه وه .
بە  )سەروپێ(  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە 
لەڕوی  دادەنرێت  خواردن  گرانترین  
)سەعدییە(ی  هەروەک  ئامادەکردنەوە. 
43 ساڵە دەڵێت: » تا پێم بکرێت خۆم 
نێوانەشدا  لەم  بارە«.  نادەمە ژێر ئەو 
سەعدییە  قسەی  کە  هەن  ژنێک  چەند 
پشتڕاست ناکەنەوە و پێچەوانەی ئەون.

)شله و برنج(  
بەرباڵوترین 
و ئاسانترین 

خواردنە

ژنانى گه نج حه زيان 
له  خواردنى  نوێيه   
و ژنانى به ته مه نيش 
خواردنه  نه ريتيه كان


