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

( )12ژماره و ( )276بابهت له ساڵێك دا

بهشدارانى راپرسیهك بونى           بهگرنگ دهزانن

◘ نهوژین
لهماوهى ساڵی دوهمى دا ،رۆژنامهى (نهوژین)
 12ژمارهى دهركردوه و تیایدا ( )276بابهتى
جۆراوجۆری باڵوكردوهتهوه.

نهوژین ،وهكو تاك ه رۆژنامهى تایبهتمهند به پرسهكانى
ژنان ل ه گهرمیان ،لهالیهن رادیۆی دهنگ ب ه پاڵپش���تی
سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئهمریكی ()NED
مانگ���ى جارێك ل ه دهڤهرهك ه دا باڵو دهبێتهوه .یهكهم
ژمارهى رۆژنامهكه ،ل��� ه  2016/12/22دا باڵوكرایهوه
و  2س���اڵ بهس���هر دهرچواندن���ى ئ���هو رۆژنامهیهدا

تێدهپهڕێت.
ل��� ه س���اڵی دوهم���ى دا ،رۆژنامهك��� ه  12ژم���ارهى
باڵوكردوهت���هوه ،كهلهمیان���هى دا ( )276بابهت���ى
رۆژنامهوانى باڵوكردوهتهوه ،كه پێكهاتوه له( :ههواڵ،
راپۆرته ه���هواڵ ،راپ���ۆرت و چیرۆك���ى رۆژنامهوانى
و وێنهی���ی ،ریپۆرت���اژ ،دی���دارى رۆژنامهوانى ،وتار،

دهق���ی ئهدهبی ،بابهت���ى ئامادهكراو و
وهرگێڕاو).
ههروهك تێكڕا لهو  2ساڵهدا و لهمیانهى
ئهو  24ژمارهیهى رۆژنامهكهدا)568( ،
بابهتى رۆژنامهوانى باڵوكردوهتهوه.
لهالیهكى دیكهوه و له ساڵیادی دهرچونى
یهك���هم ژمارهى رۆژنامهكهدا ،س���تافی
رۆژنام���هى (نهوژی���ن) راپرس���یهكیان
ئهنجامداوه.
نازهنین گۆران ،سهرپهرش���تیاری ئهم
ژمارهی���هى رۆژنامهك���ه ،لهوب���ارهوه
رایگهیاند :له راپرسیهكهدا نیوه زیاتری
بهشداران ك ه بهدیارییكراوى رێژهكهیان
()%50.4ه ،رای���ان واب���وه ك��� ه بونى
رۆژنامهك ه بۆ ناوچهى گهرمیان ،گرنگ
و پێویسته.
وتیش���ی :بهگش���تى رای بهش���دارانى
راپرس���یهكه ل���ه ههڵس���هنگاندنیان بۆ
رۆژنامهى (نهوژی���ن) ،تاڕادهیهكى زۆر
ئیجاب���ی ب���وهو ههڵس���هنگاندنیان بۆ
ئاستى رۆژنامهكه ،لهنێوان (مامناوهند)
بۆ (زۆرباش) بوه.
یهكێكى ت���ر لهو بوارانهى كه رۆژنامهى
(نهوژین) ل ه سهرهتاوه گرنگیی پێداوه،
مهشق و راهێنانى رۆژنامهوانی بوه.
لهوب���ارهوه (نازهنی���ن گ���ۆران) وتى:
لهمچوارچێوهیهش���دا مانگ���ى پێش���و
رۆژنامهكه خولێكى ك���راوهى راهێنانى
رۆژنامهوانى بۆ ژنانى سنورى گهرمیان
بهڕێوهبرد ،بڕیاریشه له داهاتودا خول و
راهێنانى دیكه ئهنجام بداتهوه.
ئهوهش���ى خس���تهڕو كه رۆژنامهكه بۆ
س���اڵی س���ێیهمیش بهردهوام دهبێت و
لهپاڵ چاپ���ی كاغهزی���ی دا ،ههوڵیش
دهدهن پ���هرهى زیات���ر به نوس���خهى
دیجیتاڵ���ی رۆژنامهكه بدهن ،بهتایبهتى
گرنگیدان به تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان.

ژنێك گهرهكێتى ناوى كهالر
بكات ه براندێكى ناسراو
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 2كچ نۆرینگهیهكى پزیشكیی
ئاژهاڵن ل ه كفری
»»4
دهكهنهوه

خۆبهخشانى نهخۆشخانهى
مناڵبون :كهس ب ه
خزمهتهكانمان نازانێت »»8
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له نهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب بهناوى شیرینییهوه پاره وهردهگیرێت
ئافرهتێكى ئاواره
ههر  15ههزارى
پێبو)10( ،
ههزاريان لێسهند

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
له نهخۆشخانهى شههید شێرهى
نهقیب له كهالر له كاتى هاتن ه دونیاى
مناڵ ،باجیهكان و كارمهندهكان پاره
وهردهگرن ل ه هاواڵتیان ب ه بیانوى
شیرینى ،ئهوهى مایهى تێبینیه ئهوهی ه
له بهرامبهر ل ه دایكبونى مناڵى كوڕ
پارهیهكى زیاتر وهردهگێرێت وهك ل ه
كچ.
ئ���اوات ئهحمهد 27 ،س���اڵ ،دهرچوى
پهیمانگایه و دانیشتوى شارى كهالره،
س���هبارهت ب���ه وهرگرتن���ى پ���اره ل ه
نهخۆشهكانى نهخۆش���خانهى شههید

ش���ێرهى نهقیب ،بۆ (نهوژین) دهڵێت:
«من جارێکیان مرافقی دش���ەکەم بوم
ک���وڕی ب���و ،داوای پارەی���ان کرد وتی
کوڕی بوە یەکی  20هەزار بهخشیشمان
پێبدهن ،منی���ش وتم خۆ ئێوە مناڵتان
پێ نەداوە خواپێی داوە  10هەزار زیاترم
پێنیە ئەتان���ەوێ لەخزمەتانام فەرمون
ناتانەوێ ماڵتان ئاوا».
بهههمان شێوه ،ئاالن محهمەد 24 ،ساڵ،
دانیشتوى ش���ارى كهالره بۆ (نهوژین)
وتیى« :ب���ۆ کچەکەم پارەیان بردبو لە
دایکم بۆ هەمو باجیەکان ،بۆ کوڕەکەشم
باجیەکە وازی نەئەهێنا ئەیوت پارەمان
بدەن���ێ عەزیەتمان پێتانەوە کێش���اوە
پەرستارەکانیش گوناحن».

ناكهن بۆ خۆیانه».
وتیش���ى :ئافرهتێك���ى ئ���اوارهى
دوزخورماتوى لێب���و مناڵى ببو ،داواى
پارهیان لێدهكرا وت���ى بهخوا ههر ئهو
پانزه ه���هزارهم پێیه ،پهرهس���تارهك ه
وت���ى من ههقم نی��� ه ئهبێت پێم بدهیت
ژنهكهش ( )10ههزارى پێى دا.
ژنان ب���اس لهوهدهكهن وهرگرتنى پاره
لێیان بهناوى شیرینیی و خێر بۆ هاتن ه
وتیش���ى :من خۆیان داوای���ان کرد بۆ دونیای مناڵهكهوه ،كارێكى ناچاریی و
کچەک���ەم پارهمان پێی���ان دا ،بهاڵم بۆ نایاساییه ،باجیهكانیش ئهوه دهزانن.
کوڕەکەم لە رق دا پێیانم نەدا ،چونکە زارا ،ژنێكى ترى شارى كهالره ،سهبارهت
وەخت بو بمرم کەس نەهات بەالمەوە .ب���ه وهرگرتنى پاره ل ه نهخۆش���خانهى
وهرگرتنى پاره ل ه چوارچێوهى ئهو ژنان ه ش���ێرهى نهقیب ،بۆ (نهوژین) دهڵێت:
نهماوهت���هوه ك ه مناڵیان دهبێت ،بهڵكو «باجی���هكان له هۆڵی ل ه دایكبون پاره
ه���هوڵ دهدرێت لهو ژنانهش وهربگیرێت وهرناگ���رن ،چونكه كامێ���راى لێیه ،ك ه
دهیانهێنن��� ه ژورهك���هى ت���ر دواتر دێن
كه مناڵیان لهبار دهچێت.
گواڵڵ���ه ،ناوى خ���وازراوى ژنێكى ترى داوا دهكهن ،تهنانهت داواى ل ه ئێمهش
ش���ارى كهالره ،ب���ۆ (نهوژین) دهڵێت :كرد منیش توڕه ب���وم لێیان وتم ئهم ه
«من جارێك لهوێ بوم ،ئافرهتێكى لێبو دهیك���هن فێڵه و ب���ه چ قانونێك وهرى
مناڵێك���ى ( )3مانگى لهبار چوبو ،وتى دهگرن؟ ئیتر ترسا و وازى هێنا».
ئهبێت  25ههزارم���ان بدهیتێ ،گریمان له بهرامبهر قس���هى هاموش���ۆكهرانى
پهرهستارهكان خۆبهخش بن ،ئێ باش ه نهخۆش���خانهكه ،جێگ���ری بهڕێوبهرى
پهرهستارهكان خۆبهخشن خۆ بۆ ئێمهى نهخۆش���خانهكه ،بون���ى حاڵهتهك��� ه

بهشێكى زۆرى
خێزانهكان خۆیان
پاره دهدهن ب ه ناوى
شیرینى و مهولودى

پشتڕاست دهكاتهوه.
گ���ۆران محهمهد ،جێگ���رى بهڕێوبهرى
نهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب ل ه
كهالر بۆ (نهوژین) دهڵێت« :ب ه نیسبهت
پاره وهرگرتنهوه ئهمه كلتورێكى كۆن ه
و پێش ئهم نهخۆش���خانهی ه ههبوه ك ه
جاران خهڵك پارهى ئهدا ب ه مامانهكان
ب ه ناوى ش���یرینى و مهولودییهوه ،ك ه
ئێس���تاش ههی ه ل ه نهخۆش���خانهكهمان
ئێم ه ههوڵم���ان داوه كهمى بكهینهوه،
ئهویش ب ه س���زادانى ئهو كهسانهى ك ه
وهرى دهگرن چ ل ه باجییهكان ك ه سزاى
كارگێڕیان وهرگرتوه چ له كارمهندهكان
ك ه ههمان بوه نهقڵمان كردوه و سزامان
داوه».
وتیش���ى« :ههر كهسێك بێته الى ئێم ه
و بڵێ���ت پارهی���ان لێوهرگرتوی���ن ئهوا
ئیجرائاتى خۆمان دهكهین و كردوشمانه،
بۆی��� ه داوا ل���ه ژنان دهكهی���ن ك ه لهو
كاتانهدا بێنه ئیدارهى نهخۆشخانهكه و
سكااڵ تۆمار بكهن».
جهختیش���یكردهوه :بهش���ێكى زۆرى
خێزانهكانیش خۆیان پ���اره دهدهن ب ه
ناوى شیرینى و مهولودى.

پرسهى ژنان له دڵنهواییكردنهوه دهبێت ه بارگرانى
◘ نهوژین ،رێناس ساڵەح
«من دایکم کە ئازیزترین کەسمە
لەدەست دابو ،پێویستم بەوە بو لە
شوێنێکی بێدەنگ دا ئارامم ببمەوە،
کەچی لەناو خێمەیەکدا هاوار و
جرتوفرتی مناڵ و دەنگە دەنگی
خەڵك و دەمەتەقێ و لێنانی خواردن
بە مەنجەڵی گەورە ،بۆ چرکەیەک
بێدەنگی بە دارا ئەچوم»( .مرواری
نەجیب) وا دەڵێت.
ئ���هوهى (مرواری) ههس���تى پێدهكات،
جێگ���هى ب���اری س���هرنج و رهخن���هى
زۆرێك���ى تر ل ه ژنان���ه ،ئهویش كاتێك
توشى كۆستی لهدهستدانى كهسێكیان
دهب���ن ،روبهڕوى قورس���اییهكى تریش
دهبنهوه ل ه دانانى پرس���ه ،ك ه ئهمهش
وادهكات هێندهى تر باری سهرش���انیان
گران بێت.
جیاواز ل ه پرس���هى پیاوان ،پرسهكانى
ژنان لهگهرمیان قهرهباڵهغییهكى زۆرتری
ههیهو كاتهكهشى زیاتره ،بهتایبهت ك ه
ئێستاش خێوهت بۆ پرسهكان دادهنرێت
لهنێو كۆاڵنهكان دا.
رۆشنا مەحمود ،کە کۆچی خوشکەکەی
لە روداوی هاتوچۆ دا بۆ ئەو ناخۆشترین
کارەساتی ژیانی بوە ،باس لەوە دەکات
ئەو کات���ەی خێزانەکەیان توش���ی ئەو
روداوە بوە تاوەکو ئێستا ئاواتی ئەوەیە
ئەمجۆرە پرسەیە نەمێنێت.
وت���ى« :ئێمە ل���ه روى دهرونیهوه زۆر
نارەحەت بوین ،لهالی���هك بە ماڵئاوای
خوش���کەکەم و لهالیهكى تریشهوه هەرا
و بەزمی تهعزیه».
ئهو كچ ه ب���اس لهحاڵهتێكیش دهكات
ب���هوهى ژنانێك بهبێ ئهوهى ئاش���نا و
خزمیان بن سهردانى پرسهكان دهكهن
و زۆرجاری���ش مناڵ لهگهڵ خۆیان دێنن
و دهس���ت به قسهو دهمهتهقێ دهكهن،

ههندێك لە ژنان بۆ
نمایشكردنى جل و
ئاڵتونەکانیان دەچنە
پرسەکان
ئهمهش هێندهى تر كهش���ى پرس���هك ه
قهرهباڵهغ و پڕ ههرا دهكهن.
كێش���ه و تێبینیهكان لهس���هر پرسهى
ژنان وهك خ���ودى ژنان ئام���اژهى بۆ
دهك���هن زۆرن ،بهتایبهت���ى كه بۆنهك ه
لهوهدهردهچێت ببێ���ت به رێگهیهك بۆ
دڵنهوایی خێزانى كۆچكردوهكه.
وهك ژنێك ئاماژهى بۆ كرد ،ههندێك لە
ژنان ئێستا بۆ نمایشكردنى جلی کوردی
و ئاڵتونەکانیان دەچنە پرسەکان نەک
وەک هاوخەم���ی کەس���انی کۆچکردو.
(م���روارى) لهوب���ارهوه دهڵێت« :کە
ئ���ەو ژن و کچانە دەبینی���ت تێناگەیت
ئەم���ە ئاهەن���گ گێڕانە یان پرس���ەی
ماتەمینی؟!»
لەگەڵ ئەمانەشدا پرسە دانان بۆ الیەنی
دەرونی کەسانی کۆچکردو سودی خۆی
هەیە ،وەک (نازدار عهلی) دهڵێت.
ئهو ك ه مامۆستایه لهكهالر ،بۆ (نهوژین)
وتى« :ئەگەر بڕۆیتە پرسە بۆ دڵنەوایی
کەسوکاری کۆچکردو شتێکی مرۆڤانە و
جوانە».
بەاڵم ئەویش هاوتاى ژنانى تر ،شێوازی
ئێس���تاى پرس���ەدانان بە باش نازانێت

ل���ە روی زۆری بەش���داری خەڵکانێک دەگێرن���ەوە کاتێک مردوی���ەک بمردایە
کە پێویس���ت ناکات بچنە پرس���ەکەوه ژنەکان لە دەوری ی���ەک کۆدەبونەوە،
«بەش���ێکی زۆری ژنان بۆ دەمەتەقێی ب���ەاڵم ئەم دانیش���تن و س���ەردانە بۆ
خۆیان دەڕۆن بۆ پرس���ە ،لە خێمەکەدا دڵنەوایی و سەرەخۆش���یە ،بۆ ئەوەی
ب���اس باس���ی خەنە و وس���مە و زەمی ئ���ەو ئافرەتە كه کەس���ێکی مردوە بە
تەنها بەهۆی خەفەتی زۆرەوە توش���ی
هێوەر و دش و خەسوە».
لە روی ئاینیش���ەوە پرس���ە یەکێکە لە ئازاری دەرون���ی زۆر نەبێت بۆ پیاویش
سونەتەکان کە موسوڵمانان بۆ دڵنەوایی هەر بەهەمان شێوەیە».
کەس���وکاری کۆچکردو سەردانی پرسە وتیش���ی« :ژن دروس���تە ب���ڕوات ب���ۆ
دهکەن ،وهك پیاوێكى ئاینی هێماى بۆ سەرەخۆش���ی و دڵدانەوە ،بەاڵم ئەگەر
ب���ۆ خۆڕازاندن���ەوە و دەمەتەقێکردن و
دهكات.
م .جاسم کەالری ،وتارخوێن و پێشنوێژی ش���یوەنکردن ئەمانە هەموی حەرامە،
مزگەوتی گەیالنی لهكهالر ،بۆ (نەوژین) بەتایبەتی شین و گریان کە لە ئیسالم
وت���ی« :هاوەاڵنی پێغەمب���ەر (د.خ) نەهی لەسەر كراوه».

ب ه رای ئهو مامۆستا ئاینییه ،پێویست ه
بۆنهكه ل��� ه چوارچێوهك���هى خۆی ك ه
دڵنهوایی كردن ه بهێڵرێتهوه ،لهم روهوه
بارگران���ى و دروس���تكردنى خواردن ب ه
نهگونجاو دهزانێت.
وتى :بەپێ���ی ئ���ەو فەرمودەییەی کە
ئەنەس���ی کوڕی مالیک گێراویەتیەوە،
ئەفەرموێ���ت :ئێم���ە لەس���ەردەمی
پێغەمبەری خوا دا کۆبونەوە و خواردن
دروس���تکردنمان لە پرس ه وەکو شیوەن
حس���ابکردوە ئەوەندە گوناهە ،کەواتە
دروس���ت نیە خواردن دروستبکرێت بۆ
کۆکردن���ەوەی خەڵ���ک و قەرەباڵەغی
دروستکردن.

راپۆرت
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باوکان بە یەک چاو لە کچ و  کوڕەکانیان دەڕوانن

◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
(ئامینە) سەرەڕای ئەوەی کچێکی
الدێنشینە و ژیان لەالدێدا دەباتەسەر،
بەاڵم باوکی هیچ جۆرە جیاوازیەک
لەنێوان ئهو و براکانیدا ناکات،
وهكخۆی دهیڵێت« :بەیەکچاو
تەماشامان دەکات و لێمان
دەڕوانێت».
جیاكارییكردنى ب���اوكان لهنێوان مناڵ ه
كوڕ و كچهكانیان ،ئهگهر نهڵێین دیارده،
ئهوا بێگومان حاڵهتێكى بهرچاوه ،بهاڵم
س���هرباری ئهوهش ههندێك ل ه باوكان
ئهمهیان ئاوهژو كردوهتهوه.
ئامین���ە محەم���ەد عەلی 25 ،س���اڵ،

دهرچوى پهیمانگا ،بۆ (نەوژین) وتی:
«دو خوش���ک و دو برای���ن لەماڵەوە،
باوک���م هیچ جیاوازی���ەک لەنێوان ئێمە
و براکانمدا ناکات و بگرە ئێمەش���ی لە
براکانم زیاتر خۆش���دەوێت ،هەموکات
هاوکار و پش���تیوانمان ب���وە ،ئەمەش
لەکاتێکدایە لەالدێ دەژین و کەش���ێکی
کۆمەاڵیەتی یاخود پیاوس���االری بەسەر
الدێکاندا زاڵە».
(جیالن رەش���ید) بەهەمان شێوە باس
ل���ەوە دەکات باوکی هی���چ جیاوازیەک
لەنێوان ئەو براکەی���دا ناکات ،هەروەک
باوک���ی زۆر بەدادپەروەریەوە مافەکانی
بەسەر ئەو و براکەیدا دابەش کردوە.
ئهو ك ه تهمهنى  22ساڵ ه و خوێندکاری
زانکۆی���ە ،دەڵێت« :هەرچەندە براکەم

تاقانەیە ،بەاڵم باوکم زۆر بەیەکس���انی
مامەڵە لەگەڵ م���ن و براکەمدا دەکات،
باوک���م هەموکات م���ن و براکەمی وەکو
یەک بینیوە ،ه���ەر ئازادیەکی بەبراکەم
دابێت بەمنیشی داوە و هەمو کات وەکو
قەڵغان لەپشتم بوە و پشتگیری کردوم،
بەتایبەت لەبواری خوێندن».
لەگ���ەڵ ئەمەش���دا ،کچانێ���ک هەن کە
هەس���ت بەجیاوازیەکی زۆری رەگەزی
دەکەن لەنێوان خێزانەکەیاندا ،پێیانوایە
بەچاوی پلە دو تەماشادەکرێن بەتایبەت
لەالی باوکیان.
(ن���از) کە ن���اوی خ���وازراوی کچێکە،
لەکات���ی چۆنیەتی هەڵس���وکەوتکردنی
باوکی لەگەڵ ئەو و براکانیدا بەئاشکرا
هەس���ت بەو جیاوازیە دەکات کەباوکی

باوکان کە پیر
دەبن ئینجا زیاتر
قەدی کچەکانیان
دەزانن

گرنگیدان به كوڕان
و پشتگوێخستنى
كچان ،بهخراپ
دەشکێتەوە

بەرامبەریان دهیكات.
وت���ى« :باوکم خۆشەویس���تی تەواوی
بەخش���یوە بەبراکانم و ئازادی تەواوی
پێ���داون ،ب���ەاڵم من���ی بێبەش���کردوە
لەخۆشەویس���تی خۆی و گرینگی زۆرم
پێ نادات بەراورد بەبراکانم چونکە من
کچم».
باوکانێ���ک بەش���انازی زۆرەوە ب���اس
لەکچەکانیان دەکەن ،پێیانوایە هەبونی
مناڵی کچ نیعمەتێک���ی زۆر گەورەیە و
هی���چ جۆرە جیاوازی���ەک لەنێوان کچ و
کوڕ دا نیە و یەکسانن لەمافدا ،بەڵکو
کۆمەڵگاکە وای کردوە کچ و کوڕ جیاواز
سەیر بکرێن.
کەریم جەب���ار 30 ،س���اڵ ،کەباوکە و
پیشەی مامۆستایە ،وتی« :باوکی یەک
ک���چ و یەک کوڕم و بگرە کچەکەم زیاتر
خۆش���دەوێت ،چونکە زۆر گوێڕایەڵمە،
هەمو کات هەوڵی ئ���ەوەم داوە ئازادی
و خۆشگوزەرانی تەواوەتی بۆ کچەکەم
دابین بکەم».
(ئەحم���ەد) ک���ە باوکێک���ی تەمەن 50
ساڵە و هەمان بۆچونی لەسەر کچەکەی
هەیە ،ئاماژە بەوە دەکات «باوکان کە
پیر دەبن ئینجا زیاتر قەدی کچەکانیان
دەزانن ،چونکە کچان بەراورد بەکوڕان

زیاتر خزمەت و گرنگی بەباوکیان دەدەن
لەو تەمەنەدا».
لەبەرمبەریش���دا ،باوکانێ���ک ه���ەن
کچەکەیان بەئەندامێکی پلە نزم یاخود
الوەکی خێزانەکەیان تەماش���ا دەکەن،
بەپێچەوانەشەوە کوڕەکانیان لەئاستێکی
بەرزدا دەبینن.
هێمن عەزیز 36 ،ساڵ ،باوکە و پیشەی
کاس���بە ،بۆ (نەوژین) دوا« :سێ کچ و
سێ کورم هەیە ،کچانیشم خۆش دەوێت،
بەاڵم زیاتر کوڕەکانم خۆش���تردەوێت،
چونکە کوڕەکانم دەبنە جێگرهوەی من
لەداهاتودا و پشت و پەنای منن».
پرس���یار ئهوهی���ه :ئاخ���ۆ تاچەند ئەم
جیاوازی رەگەزیە و بەکەم سەیرکردنی
مناڵی ک���چ لەالیەن باوکیەوە کاریگەری
نەرێنی دەبێت بۆ سەر دەرونی کچان؟
ه���اوار کەریم ،توێ���ژەری کۆمەاڵیەتی،
ب���ۆ (نەوژین) وت���ی« :کاتێک خێزان
ئ���ازادی رەه���ا بەکوڕەکانیان دەدەن و
لەبەرامبەریش���دا کۆت و بەند دەخەنە
س���ەر کچەکانی���ان ،ئەم���ەش بەخراپ
بەس���ەر ب���اری دەرون���ی کچەکانیاندا
دەشکێتەوە».
وتيش���ى :ئهمهش مەترس���ی و کێشەی
گەورەتر دەبێت بۆ داهاتوی کچەکە.

ژنان بۆچی غیره دهكهن؟
◘ نهوژین ،نازهنین گۆران
«غیرهى ژن وهكو خهنجهره»،
گۆرانیبێژی ناودارى عێراقی ل ه
گۆرانیهكى دا كه هۆنراوهكهى هی
(كهریم ئهلعێراقی)یه وادهڵێت.
پرسیاری گرنگ ئهوه نییه ك ه ئایا
غیرهى ژن وهكو خهنجهره یان نا،
بهڵكو لهوه گرنگتر ئهوهیه :بۆچی
ژنان غیره دهكهن؟
غیرهك���ردن ك ه تائێس���تا ب���ه كوردیی
دهس���تهواژهیهكى پڕاوپ���ڕی ب���ۆ
نهدۆزراوهتهوه ،حاڵ���هت یان خویهكه،
كه كهسێك بهرامبهر به كهسێكى دیك ه
دهینوێنێ���ت ،ئهم خ���وهش جۆرێك ه ل ه
دڵپیس���ی یان حهزی خۆ بهخاوهن بون
یان ئیرهیی بردن.
واباس دهكرێت ،ژن���ان زیاتر له پیاوان
غیره دهكهن ،زیاتریش غیره ل ه هاوسهر
و دهزگیران و خۆشهویس���تیان دهكهن.
ئێم ه لێ���رهدا دهمانهوێ���ت وهاڵمى ئهو
پرس���یاره بزانی���ن :بۆچی ژن���ان غیره
دهكهن؟
«خۆشەویس���تیەکی زۆرم بۆ مێردەکەم
وام لێدەکات غیرەی لێ بکەم».
کوردە رزگار )24( ،ساڵ ،بهم رستهی ه
وهاڵم دهداتهوه.
ئهو باس لەوە دەکات هاوسهرهكهى زۆر
خۆش دهوێت و ههرگیز دڵپیس���یی لێ
نەکردەوە ،ب���هاڵم ئهوهى دهیكات غیره
كردنه ،كه بهرای خۆی لهگهڵ دڵپیسی
دا دو شتى جیاوازن.
ئهگهر ئهو ژنه غیرهكردن به پیشاندانى
خۆشهویس���تیهكى زۆر بزانێ���ت ،ئهوا
بهپێچهوان���هوه ژنێكى دیكه وایدهبینێت
پێگهى ژن الواز دهكات.
گواڵڵه )32( ،س���اڵ ،ب��� ه (نهوژین)ى

وت« :وا بیر دهكهم���هوه ئهگهر غیره
بكهم خۆم به كهم دهبینم».
وتیش���ی :كاتێك كهس���ێك ساڵوى ل ه
مێردهكهت ك���رد و تۆ رقت بهرامبهرى
ههڵگ���رت و دوای یهخ���هى مێردهكهت
گرت لهس���هرى ،كهواته خۆت ب ه كهم
دهبینى بهرامبهر ئهو كهسه.
ب���هاڵم كهس���انى پس���پۆڕ ،بهوپێیهى
لێكدانهوهیان ورد تر و بنكۆڵكار
ت���ره ،ههربۆی ه ه���ۆكار و
روكارهكانیش بهشێوهى
دیك��� ه دهستنیش���ان
دهك���هن .ههی��� ه
پێیوای���ه ئ���هم
حاڵهت ه پهیوهست ه
ب ه پ���هروهردهى
منا ڵی���ی 
تاكهكانهوه.
محهمهد نهجیب،
تو ێ���ژ هر ى
كۆمهاڵیهتى ،ب ه

(نهوژی���ن)ى وت« :پهروهردهكردن���ى
مناڵ الیهنێكى گرنگ���ه ،چونك ه تۆوى
ئ���هم گرفت ه ب��� ه زۆرى دهگهڕێتهوه بۆ
سهردهمى مناڵى».
توێژهرێك���ى دیك���ه وایدهبینێ���ت ك ه
هۆكارێك���ى س���هرهكیی غیرهك���ردن،
پهیوهسته ب ه ترسی لهدهستدان.
دڵش���اد س���تار ،توێ���ژهرى دهرونى،
ب���ۆ جهختكردن���هوه ل���ه قس���هكانى،
ب��� ه (نهوژی���ن)ى وت« :ههم���و
غیرهكردنێك دڵپیسی نیه،
چونكه بهش���ێكى غیره
ئهنجام���ى
ل��� ه
خۆشهویستى زۆرهوه
دێت».
وتیشی« :غیرهكردن
ههستكردن ه به ترس
ل ه لهدهستدان ،بهوهى

كهس���ێكى دیكه بێت و ئهو كهسهى تۆ
خۆشت دهوێت لێت ببات».
ئهو توێژهره پێش���یوای ه كه غیرهكردن
الی ئافرهتى كورد زیاتره تاوهكو پیاو،
ئهگهرچی ل���هو بارهوه لێكۆڵینهوه یان
س���هرچاوهیهكى نهخس���تهڕو ،ب���هاڵم
پێیوابو كرۆكی هۆكارى مهس���هلهكهش
خراپ حاڵی بون یان نهبونى هۆشیاریی
پێویسته.
غیرهكردن مش���تومڕى زۆرى لهسهره
و چهندین توێژینهوه
ل��� ه بارهی���هوه

ئهنجام���دراوه ،لهگ���هڵ ئهوهش���دا زۆر
ه���ۆكار وهكو پاڵنهرى دروس���تبون و
س���هرههڵدانى غیرهكردن له ناخى تاك
دا دیاریكراوه.
بهك���ر محهم���هد ،توێ���ژهرى دهرونى،
ل��� ه ب���ارهى پاڵنهرهكانى دروس���بونى
غیرهكردنهوه دهڵێت :بهشێكى غیرهكردن
دهگهڕێتهوه بۆ ئهو پێشینهیهى ك ه ژن
له پیاوهكهى بینیوه ،یان كاتێك ژنێك
دهبینێت پیاوهكهى گرنگى زیاتر دهدات
ب ه ژنێكى دیكه ،وای لێدهكات غیره
بكات.
ر و نیش���ید هكا تهو ه:
«دڵپیسی جیاوازى
زۆرى لهگ���هڵ
غیر كر د ن���د ا
ههی���ه ،غیره
ش���تێكه ل ه
ههستى زۆر
ئاف���رهت دا
ههیه».
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 2كچ نۆرینگهیهكى پزیشكیی ئاژهاڵن ل ه كفری دهكهنهوه
◘ نەوژین ،نیگار عومەر
و مان���گا و باڵن���دە و جۆرەکان���ی تر .دەکەین».
ههروهه���ا داودەرمان���ی تاقیگه و هەمو نیگار-یش باسی لهوهكرد كه ئیشەکەى
شیرین و نیگار ،دو پزیشکی ئاژەاڵنن
ئهوان جیاوازە و ههندێكجار تا نیوه شهو
جۆرە چارەسەرێكمان ال هەیە.
لە قهزاى کفری ،دوای تەواوبونی
ئهو دو كچ ه پزیش���كه ،ههر بهتهنیا ل ه سهرقاڵن به نهشتهرگهریی ئاژهاڵنهوه.
خوێندن و بێ ئومیدبونیان لە
كلینكهكهیان چارهس���هر نادهن ،بهڵكو ئهم دهرچ���ون و گ���هڕان و كاركردنه،
دامەزراندن ،بڕیاریانداوه خۆیان
زۆرجاریش خۆیان سهردانى شوێنهكان ئهگهر بهالی كهسانى دیكهوه حاڵهتێكى
ببن ب ه خاوهن كار و دهستبهردارى
دهكهن بۆ بینینی ئاژهڵه نهخۆشهكان .نامۆ بێت ،ئهوا بهالی خێزانهكانیانهوه،
پسپۆڕێتیهكهیان نهبن ،ههربۆی ه
شیرین ،لهوبارهوه وتى« :ئێمە لەهەمو مایهى شانازیه.
كلینكێكى ڤێرتێرنهرییان ل ه
کاتێک���دا وەك پزیش���کێکی ئ���اژەاڵن باوكی ش���یرین ،لهوبارهوه بۆ (نهوژین)
شارهكهى خۆیان كردوهتهوه ،خاوهن
لەئێش���كگریی داین ،ه���ەرکات ئاگادار وتى« :کاتێك كچهكهم نەشتەرگەری بۆ
ئاژهڵهكانیش ل ه كارهكانیان رازیین و
بکرێینەوە لە هەر گون���د و ناوچەیەك ئاژەڵێك دەکات و ژیانی لەمردن رزگار
خێزانهكهشیان شانازییان پێوه دهكهن .کە ئاژەڵێك پێویس���تی بە چارەسەرە ،دەکات ،ئێمە زیاتر پێمانخۆشە سوربێت
ئێمه بەهانایەوە دەچین و چارەس���ەری لەسەر ئیشەکەی».
نیگار مەجید و شیرین کەنعان،
ماوهى  3ساڵه پێكهوه له قهزاكهى
خۆیاندا ،كیلنكێكیان تایبهت ب ه
چارهسهرى ئاژهاڵن داناوه ،جگه ل ه
پێدانى دهرمانى تایبهت به نهخۆشی ه
جۆراوجۆرهكان ،چهندین كارى دیكهى
پزیشكیش له بوارهكهیان دا دهكهن.
نی���گار مەجی���د 44 ،س���اڵ ،لەبارەی
پرۆژەكەیانەوە بۆ (نهوژین) دوا و وتی:
«ئێمە دو کچین و پێکەوە هەمو کارەکانی
خۆمان بەڕێوە دەبەین ،بەشێوەیەک ك ه
بوەتە جێگای دەستخۆش���ی خەڵکێکی
زۆر».
باس���ی لهوهش���كرد ئهگهرچی زۆرینهى
ئهوانهى س���هردانیان دهك���هن پیاوانن،
بهاڵم توش���ى بهریهك كهوت���ن نهبون
لهگهڵیان���دا و بگره ل ه كارهكانیش���یان
رازین.
وت���ى« :زیاتر پیاوان س���ەردانی ئێمە
دەکەن ،چونکە ئیش���ی خانمان ورد و
جوانترە».
لەم کلینکەدا کۆمەڵێك ئیشی پزيشكيى
جیاواز ب���ۆ ئاژەاڵن ئەنج���ام دەدرێت،
وهكو( :پش���كنین ،تیش���ك ،سۆنار و
...هتد).
نی���گار ،دەڵیت :ل���ەم کلینکەی ئێمەدا
بەشی ئاژەاڵنمان جیاکردوەتەوە ،وەك:
ئاژەڵی بچوك و گەورە ،پشیلە و سەگ

ئ���هم پش���تیوانیهى خێزانهكهی���ان و
ئ���هو ئهزمون���ه س���هركهوتوهى ك ه ل ه
ئیشهكهیاندا بهدهس���تیان هێناوه ،ئهو
دو كچهى هانداوه بیر ل ه باش���تركردنى
پیشهكهیان بكهنهوه .ههروهك رێنمایی
كچان���ى دیك���هش دهكهن ك���ه چاویان
لێبكهن.
«داواكارین ه���ەر ئافرەتێك هەر جۆرە
شارەزایی و زانست و پسپۆڕیهكى هەیە،
بایەخی پێبدات و زیاتر پێش���یبخات و
تهسلیمی واقیع و ئاستهنگهكان نهبێت».
(شیرین و نیگار) به پێداگیرییهوه وایان
وت.

كارهكهمان
بوەتە جێگای
دەستخۆشی
خەڵکێکی زۆر

مامۆستایهكى زانكۆ خهمی پیسبونى ژینگهى گهرمیان دهخوات
ژینگ���هى بهدیارییكراوی���ی كردوهت��� ه
◘ نەوژین ،فاتمە جمعە
پس���پۆڕیی وردی خ���ۆی ،ب���ۆ ئ���هم
مهبهس���تهش بهردهوام���ه لهگ���هڕان و
ئهو وهكو مامۆستاكانى دیكهى
بهدواداچون كردنی زانستیی و دهیهوێت
نهكردوه كه ههر به تهنیا بڕوانامهى
ههمو ئهو مهترس���یانه پیشان بدات كه
زانكۆیی بهدهست بێنێت و
لهسهر ژینگهى گهرمیانه.
دهستبهردارى چاالكیی مهیدانیی
ل ه دیدارێك���ى (نهوژین) دا ئاماژهى
بێت ،بهڵكو لهرێگهى لێكۆڵینهوه و
بهوهكرد ك ه پاش تهواوكردنى
بهدواداچونى زانستى و مهیدانییهوه،
بەش���ی جوگرافی���ا لە
بهردهوامى ب ه چاالكیهكانى داوه،
زانک���ۆی گەرمی���ان
خهمی گهورهى ئهویش ،پسپبونى
ب��� ە پلهیهك���ى
ژینگهى گهرمیانه ،ههبۆی ه زۆرینهى
باش ،ماوهیهك
بهدواداچون و لێكۆڵینهوهكانى ،لهم
( مو عی���د )
بوارهدا چڕ كردوهتهوه.
دهبێ���ت و
دڵپ���اک ئەحمهد 33 ،س���اڵ ،خاوهنى پا ش���ا ن
بڕوانامهى ماس���تهره ل���ه جوگرافیا و ما س���تهر
دهخوێنێن���ت
ئێستا مامۆستاى زانكۆی گهرمیانه.
ئ���هم كچ ه ب���وارى ژینگ ه و پیس���بونى ل��� ه بوارهكهى

خ���ۆی دا و چوار س���اڵه خاوهنى ئهو
بڕوانامهیهیه.
ماس���تەرنامەکەی (دڵپ���اک) لەبواری
جوگرافیای ژینگەیى دایە ،بەدیاریکراوی
(ژینگ���ە و پیس���بون) ،زۆرین���هى
توێژینهوهكانیش���ی پهیوهندی���داره ب ه
ژینگهى گهرمیانهوه.
وتى« :ناونیش���انی ماستەرنامهكهم:
(شیکردنەوەی جوگرافی بۆ کێشەی
پیسبونی ئاوی روباری سیروان
لە هەرێمی کوردستان دا)
بو ،ئهم���هش گەڕان
و بەردەوام���ی

زۆری دەویست ،بەاڵم توانیم بەیارمەتی
خێزانەکەم ئەم قوناغەش بەسەرکەتوی
ببڕم».
لەدوای بەدەس���ت هینان���ی بڕوانامەی
ماس���تەر( ،دڵپاک) ب���ەردەوام دەبیت
لەچاالکی و تۆژینەوەکانی لە بوارەکەی
خۆی دا.
«دواب���ەدوای بەدەس���تهینانی ئ���ەم
بڕوانامەیە بەدرێژای���ی کاری ئەکادیمی
خۆم ،سێ تۆیژینەوەی ژینگەیی دیکەم
ئەنجامداوە و لەچوارچێوەی پیس���بونی
ژینگ���ەی ش���اری ک���ەالردا کارەکان���م
کردوە».
ئهو باس لهوهدهكات بهوهۆیهى ژینگهى
ئهو ناوچهیهى ك ه لێی هاتوهت ه دونیاوه
روب���هڕوى زۆر ئاس���تهنگ و مهترس���ی
دهبێتهوه ،بۆی��� ه دهخوازێت تاكهكانى
كۆمهڵگا و دهسهاڵتداران لهو مهترسیی
و پێشهاتانه ئاگادار بكاتهوه و بهههمو

الیهكهوه ههوڵی بهخاوێن هێش���تنهوه و
پاراستنى ژینگهى ناوچهكه بدهن.
ئهم ه���هوڵ و تهقهالیان���ه ،ههمو كات
ئاس���ان نییه ،بهتایبهت بۆ ژنان ،بهاڵم
ئهو س���وربونى خ���ۆی و پاڵپش���تیی ه
بهردهوامهكانى خێزانهك���هى ،بههۆكار
دهزانێت بۆ بهردهوامبونى.
وتى« :خێزانهكهم هۆکاری گەیش���تنی
من بون بەئامانجەکانم».
وادی���اره ئ���هو ئامانجانهى ئ���هم كچ ه
گهرمییانی��� ه ههیهت���ى ،لێناگهڕێت ههر
ل���هم ئاس���ت و قۆناغ���هدا بمێنێتهوه،
ئهوهتا ئێستا ههوڵ بۆ خوێندنى دكتۆرا
دهدات.
لهوبارهوه دهڵێت« :من هەمیشە وتومە
و دەیڵێمەوە ئهگ���ەر ئامانجیکت هەبو
لەژی���ان دا ،بێگوم���ان ئەگ���ەر هەوڵی
ب���ۆ بدەیت و لەپێن���اوی دا ماندو بیت،
درەنگ یان زو پێی دەگەیت».
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ژنێك گهرهكێتى ناوى كهالر بكات ه براندێكى ناسراو

◘ نهوژین ،شۆخان حەمەساڵەح
ئهگهرچی بهههنگاوى ساده و ساكار
دهستى پێكردوه ،بهاڵم سوربون
و حهز و پێداگیریی ،وایان كردوه
ئیشهكانى رۆژ دوای رۆژ بهرهوپێشهوه
بچن ،ئێستاش توانیویهتی براندێكى
دیزاینى تایبهت بهناوى «كهالر
دیزاین» دابنێت ،چاوى لهوهی ه
كارهكهى لهسهر ئاستى كوردستان
بناسێنێت و پهرهى پێبدات.
له تهنیش���ت ماڵهكهیان���هوه لهگهڕهكى

(كهالری كۆن)( ،س���ومهیه) دوكانێكى
داناوه ،لهوێوه نهخشهسازیی و دیزاینی
كارى دهس���تی و جلوب���هرگ ئهنج���ام
دهدات.
ئ���هو كاتهى ئێم���ە س���هردانمان كرد،
س���هرقاڵی حهوش��� ه شوش���تن ب���و،
كارهكهى بهجێهێشت و لهگهڵمان بهرهو
دوكانهكهى رۆشتین.
س���ومهیە حەس���ەن عهبدولڕهحمان ،ل ه
گهڕهكه میلیهكهی���ان دا ،دوكانێكى بۆ
كاره خهیاتى و دهستیهكانى كردوهتهوه،
ههروهك ناوێكى بۆ كارهكهش���ى داناوه
كه «كهالر دیزاین»ه.

ئهوهى كارهكانى ئ���هم ژنه دوكاندارهى
كهالرى ك���ۆن جیادهكاتهوه ،ئهوهیه ك ه
جگه ل��� ه بهرگدوری���ی ،كارى دیكهش
دهكات.
باس���ی لهوهكرد ماوەی دو ساڵە کاری
دەس���تی لەهەمو بوارە جوانکارییەکانی
«اکسس���وارات» کچ���ان و ژن���ان و
جوان���کاری م���اڵ ئهنج���ام دهدات.
بهرههمهكان���ى( :ملوانکە ،دەس���تبەند
 ،تاج  ،تەس���ریحە ،جلی مناڵ ،بازن،
جێگ���ەی نوس���تنی من���اڵ و ...هتد)
دروست دهكات .وتیشی« :یەکەم کەس
بوم قوتوی دیاریم لەهەناری سروش���تی

دروست کردوە».
س���ەبارەت بەوهى ئهم پیشهی تاچهند
بوهته س���هرچاوهیهك بۆ بژێویی ،وتی:
«یارمەتیدەرێکی کەمە و بەشێوەیەکی
س���ەرەکی نەبوەتە سەرچاوەی دارایی،
بەاڵم گهشبینم بۆ داهاتو».
ئهو خێزانداره و خاوهنى  2مناڵه ،بهاڵم
وهك ئاماژهى ب���ۆ دهكات ،توانیویهتى
هاوس���هنگیهك لهنێوان پیشه و ئهرك ه
خێزانیهكهى دا رابگرێت.
ب ه تۆنێك له سوپاسگوزاریشهوه وتى:
«هاوسەرەکەم پاڵپشتی هەرە بەهێزی
منه ،چونکە ئەم کارەی من دەرچون و
دەرکەوتنی تێدایە ،ئهگهر هاوكاری ئهو
نهبێت ،ئاسان نابێت بۆم».
ئەم خانمە ئەندامی گروپی دەستڕەنگینی
کچانی کەالر و دەستەی گزنگە بۆکاری
دەستی .وتى :تائێستا بەشداری ()10
پێشانگام کردوە کە یەکێکیان لەشاری
سلێمانی و ئەوانی تر لە گەرمیان بون.

ئاماژەی ب���ەوەدا لە رێگەی ئەم کارەوە
س���ودی بۆ ئ���ەو کەس���انە هەبوە کە
ویس���تویان ه له بوارهكهدا فێر بن و كار
بكهن ،ئهوی���ش لهرێگ���هى كردنهوهى
خولی فێركارى و راهێنان.
لەجیهانی ئەمڕۆدا تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان
رۆڵێكى بهرچاویان ههی ه له پرۆس���هى
بهبازاڕكردن و ساغكردنهوهى بهرههم و
كااڵكان( ،سومهیه) به باشی ئاگاداریی
ئهو رۆڵهیه ،ههربۆیه سودی لهو تۆڕان ه
بینیوه.
وت���ی :لەڕێگەی ت���ۆڕی کۆمەاڵیەتیەوە
توانیومە کارەکانم بۆ کڕیارەکانم پیشان
ب���دهم و باڵوبکەم���ەوە و لەوێوە كڕیار
بەدەست بهێنم.
وادیاره خهونى ئهم ژن ه گهورهتره لهوهى
ئێس���تا پێی گهیشتوه ،بهڵكو چاوى ل ه
بهرهوپێش���هوهچونى زیاتره «دهمەوێت
ئەم کارانەم هەر بەناوی (کەالر دیزاین)
بکەمە براندێکی کوردیى ناسراو».

بهشداریكردن له خول ،كات بهسهربردن یان فێربونى پیشه؟
 ◘نهوژین ،سهرگوڵ خهلیل
(هێشو) لهسهر ئهو مێزهى لهسهرى
دانیشتوه ،جدیی تر ل ه ههر
خوێندكارێك كهله پۆلهكاندا دهیبینیت،
خۆی سهرقاڵكردوه به وانهكهیهوه.
تاوێك سهیری تیانوسهكهى بهردهستى
دهكات و تاوێكیش ل ه شاشهى
كۆمپیوتهرهكهى رادهمێنێت .وادیاره
دهیهوێت ئهو وانهیهى ئهمڕۆ ل ه خولی
فێربونى كۆمپیوتهردا دهیخوێنن،
بهزویی لهبهر بكات و فێری بێت.
هاوش���ێوهى ئهو كچه ،س���هدان ئهگهر
نهڵێی���ن ه���هزاران ،ل ه ژن���ان و كچانى
گهرمی���ان رویان ل ه خول���ه جیاوازهكان
ناوه ،ههندێكیان خولی كهلتوریی وهكو
فێربون���ى زمان و بههێزكردنى وانهكانى
خوێندنن ،ههندێكی دیكهش���یان خولی
فێربونى پیش ه جیاوازهكانن.
پرسیارهكه ئهوهیه :ئهم بهشدارییه چڕ
و زۆره ،تهنها بۆ كاتبهسهربردن و پشو

وهرگرتنه ،یان سود بینینه لهوهى ببن
بهخاوهن كارامهیی و پیشهیهك؟
هێش���و حهس���هن س���اڵهح ٢٢ ،ساڵ،
بهش���داری لهخولی فێربونی كۆمپیوتهر
ك���ردوه .بۆ (نهوژین) دهڵێت :من خۆم
یه ك ه بمهوێت
حهزێك���ه بۆ ئهو پیش���ه 
كاری بۆ بكهم و بهردهوام بم.
دهشڵێت« :لهههمان كاتدا بهسهربردنی
كاتێك ه بۆ ش���تێك ك���ه تیایدا دهتوانی
فێر بیت نهك لهماڵ دانیشیت و كات ب ه
شتی هیچ بهسهر بهریت».
بهزۆری لهالی خۆمان ،كچان ئهو بوارهى
له قوتابخانهو پاشان زانكۆ و پهیمانگا
دهیخوێن���ن ،كارى داهات���وى ژیانی���ان
دیاریی دهكات ،ب���هاڵم كچانێك جیاواز
لهم رێچكهیه بیر دهكهنهوه.
هایده حس���امهدین ٢٨ ،ساڵ ،خاوهنی
سهنتهری بهرگدوری هایدهیه ،باس لهوه
دهكات كه ئهو دهرچوی بهش���ی مێژوه،
بهاڵم بهوهۆیهى زۆری حهز ل ه بهرگدوری
ههبوه ،توانیویهتى پاش بهشدارییكردن
له خولێكى راهێنان ،ببێت به بهرگدور و

پاشان سهنتهرێكی تایبهت بهو بوارهش
بكاتهوه.
ب���ه تێڕوانین لهو رێژه بهرچاوهى ژنانى
بهش���دار بو ل��� ه خوله جی���اوازهكان،
پرس���یاری ئهوهمان بۆ دروست دهبێت:
ئای���ا ئهوان هی���چ رێگریهكی���ان نایهت ه
باشتره لهماڵ
پاش بهشدارییم ل ه
پێ���ش لهماڵهوه یا كۆمهڵ���گا له كاتى
پیادهكردنى ئهم كارهیان؟
دانیشیت و كات
خولێك ماڵهوهمان
رهیان ئهحمهد ٢٢ ،ساڵ ،ك ه بهشداریی
ب ه شتی هیچ
رێگهیان نهدام كار
له خولێكى ئارایشت دا كردوه ،وهاڵمی
ئهم پرس���یارهمان دهداتهوه «من پاش
بهسهر بهریت
بكهم
ئهوهى بهش���دارییم ل��� ه خولهكه كرد،
چهندین ئۆفهرى كاركردنم بۆهات ،بهاڵم
ماڵهوهمان رێگهیان نهدام كار بكهم».
بهاڵم ئ���هو كچه بهوهوه نهوهس���تاوه،
بهڵكو ئێستا ل ه بوارێكى دیكه ك ه كارى
شیرینی و ئیشی دهسته ،كاردهكات.
بهڕێوب���هرى بهكارخس���تنى پیش���هیی له پ���اش خولهكان بڕوانامه وهردهگرن،
بهاڵم ئایا ههمو بهشدارانى خولهكان ب ه گهرمیان ،ك ه چهندین خولی راهێنانیان ئهم���هش دهبێت ه پاڵپش���تێك بۆیان بۆ
دهردی (رهیان) دهچن ،یان دهرفهتیان ل��� ه ب���واره جی���اوازهكان دا ب���ۆ ژنان پهیداكردنى كار ،ههروهك ههندێكیشیان
نابێت كارێك بدۆزنهوه و بهردهوامى بهو كردوهت���هوه ،باس ل���هوهدهكات كه دو دهتوان���ن س���ودمهند بن ل���ه «قهرزی
بچوك» و لهرێگهیهوه كار و پیش���هى
هونهر و كارامهییه بدهن كه له خولهكان ئاراسته ههیه.
دا فێری بون؟
عیماد تهوفیق ،رونیكردهوه :بهشداران خۆیان دروست بكهن.
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نهوژین ل ه زارى ستافهكهیهوه
◘ نهوژین

بەدەس���ت هێنانی مافە رەواکانی ژنان
لەناچەکەدا و ش���کاندنی سەرجەم ئەو
کۆس���پ و تەگەرانەی دێت ه رێگهیان و
وادهكات نهتوانن تواناكانیان دهربخهن.
ب���ۆ كچێكى وهكو من ،بهم تهمهنه كهم
و ئهزمون��� ه كهم���هى رۆژنامهوانیهوه،
(نهوژین) ئهو پهنجهرهیه بو ك ه توانیوم ه
لهرێگهیهوه چیرۆكى سهركهوتن و ئازار
و كێش���هى زۆرێك له كچانى ناوچهكهم
بخهمهڕو.

ئهوانهى له پشت دهركردنى رۆژنامهى
(نهوژین)هوهن ،ژمارهیهك كچن ك ه
ههمو ژمارهیهك خهمى كۆكردنهوه
و ئامادهكردنى چیرۆك و باس
و بهسهرهاتى ژنان و كێش ه و
ئالهنگاری و بهرهوپێشهوهچون و
دهستكهوتهكانیان ب ه وشه دههۆننهوه
و لێرهدا دهیخهنهڕو.

بهێنم ك���ه گرنگترینیان ئ���ازادی تاك ه
كهسی بو.
لهو م���اوهی لهم رۆژنامهی���هدام ،ههمو
ههوڵێك���ی خۆم���م داوه ب���ۆ ئ���هوهی
خ���هم و ئ���ازاری ئافرهتان���ی گهرمیان
لهالی���هك و زیرهك���ی و لێهات���وی و
دهس���تڕهنگینییان لهالیهكی ترهوه ،ل ه
دهق ه رۆژنامهوانیهكاندا بگێڕمهوه.

ئهوان له ساڵیادی دوهمى دهرچواندنى
رۆژنامهكهیان دا ،را و ههست و بۆچونى
خۆیان دهردهبڕن.

نەوژین ،هیوای من و
ژنانی گەرمیان

نەوژین ،ژیانێکی نوێ
◘ سوزان خەلیل

ساڵێک ئەزمونی جوان

نەوژین ،دەس���تپێکی ژیانێکی نوێ بو
ب���ۆ ئەو کچانەی وهكو م���ن کە حەز و
خولیای بواری رۆژنامهوانیان هەبو.
نەوژین ،ب���ۆ من ئ���ەو بەرهەمە بو کە
فێری زۆر شتی کردم لە ژیان دا ،فێری
کردم هەمیشە نەشکێم و بەرز رابوەستم
و بەردەوامب���م ،ئهگهرچی ئاس���تەنگی
زۆریش لە رێگەم بێت .زۆر شت رێگری
لێ کردوم کە ب���ەردەوام بم ،بەاڵم ئەو
حەز و خولیای���ەی کە هەمبو بۆ بواری
راگەیاندن ،لێنهگهڕا دهستبهردارى ئهو
خولیایهم بم.

◘ فاتمە جمعە
خولێکی رۆژنامەوانی یەکەم هەنگاوی من
بو بۆ نیو دونیای راگەیاندن و ئاشنابون
ب���ەکاری رۆژنامەوانی .ئ���هو خوله ك ه
رۆژنام���هى (نەوژین) كردی���هوه ،منى
راكێشا بۆ ناو ئهم دونیای ه و كاركردنى
زیاتر لهسهر خهم و كۆژانهكانى ژنان.
نهوژین ،تەنه���ا خەم و ئازاری خانمانی
کەالری لەخۆ نەگرت���وە ،بهڵكو لەپاڵ
باس���کردن لەکێش���ەکانی خانم���ان،
توانیویەتی بەه���رە و توانای خانمان و
بەرهوپێشچونیان لە زۆر بواری جیاوازدا
لەک���ەالر و دەوروبەری نیش���ان بدات.
ه���هروهك هانی خانمانی ت���ر بدات بۆ
بەرهوپێشچون و هەوڵدان.

رۆژنامهیهكى تاك
◘ دیمەن ئیسماعیل

◘ زریان محەمەد
کارکردن لە راگەیاندن بۆ من ش���تێکی
نوێ نەبو ،ئەوەی نوێ بو کارکردنم بو
ل���ە بواری ژنان کە ش���وێنێکی
تایبەت بهدیهێنهرى خهونهكهم
نەبو ت���ا بتوانم ئەوەی لە زەینمدایە بۆ
ژنان کاری لەسەر بکەم.
 2ئاراست ه تێڕوانین ل ه
نەوژی���ن ،دەرگایەک بو ب���ۆم و ئەوەی ◘ ئاسیا حسێن
ل���ە دڵمدا بو بۆ ئافرەت���ی بکەم ،لێرە
نهوژین
کردم .ههوڵمداوه توانای ژنان و کێشە نەوژی���ن ،لەیەکەمی���ن هەنگاوەکان���ی
و ئازارەکانی���ان بخەم���ە س���ەر پەڕەى رۆژنامەوانیدا دەستی گرتم ،ئەو خەونەی
◘ شۆخان حەمەساڵەح
رۆژنامهكه .بۆی���ە (نەوژین) هیوابو بۆ کە ئەگەر (نەوژین) نەبوایە ،سااڵنێکی
زۆر بە بەدی نەهێنراوی دەمایەوە.
لەکاتی کارکردن لە (نەوژین) ئەوەمان من و بۆ ژنانی گەرمیان.
ئ���ەو مەنزڵ���ە فراوانەیە کە پ���رۆژە و
بەدی دەکرد بە دو ئاست لێی دەڕوانرێت
چاالکی یەک بە یەکی کچانی شارەکەم
و پێش���وازی لێ دهكرێت .یەکەم :بەو
بەهەن���د وەردەگرێت و ه���ەر هەمویان
ئاراستەی (نەوژین) کاردەکات جیاوازی
تۆماردەکات.
نێوان رەگەزەکان تۆخ بکاتەوە.
لە (نەوژی���ن)دا ،هەمو کچان لەس���ەر
دوەم :ئەوانەی کە خوێنەری بەردەوامی
س���فرەیەکی رازاوە کۆدەبنەوە و گوێ
رۆژنامەکە بون ئەو راستیەیان الدروست
لە چیرۆکی یەکت���ر دەگرن .لێره هەمو
ب���و کە لەپێناو پێزانی���ن و لێهاتویی و
کچێک تاکێکی بەتوانایە و چیرۆکی هەر
کارامەیی و هاندانی ژنان بەئاراس���تەی
کچێکیش شایەنی گێڕانەوەیە.
پێکەوەیی کۆمەاڵیەتی کاردەکات.
لە (نەوژین) دا ئ���ەوە رون بویەوە کە
چەن���دە ژن���ان و کچانی ئێرە لەس���ەر
پێی خۆی���ان وەس���تاون و توانیویانە
سەختیەکانی ژیان هەڵبگرن.
تێپەڕاندنی دوەم س���اڵە و پێش���وازی
لەسێیەم ساڵەی (نەوژین) ،گڕوتێنێکی
لێهاتوانەی پێویس���تە بۆ ئەوەی زیاتر
ماڵی دوەمی ئێمە
خزمەت بکات.
◘ رۆژان عهزیز

ه���ەر لەمناڵیەوە خولی���ا و ئاواتی من
کاری راگەیاندن بو ،ئەگەرچی لە رێگەی
خوێن���دن و بڕوانامهكهوه نەمتوانی بەم
ئاواتەم بگەم ،بەاڵم (نەوژین) رێگایەک
بو بۆ گەیشتن بەو ئاواتەم.
ئەگەرچ���ی کاری راگەیان���دن بۆ کچان
تاڕادەیەک ئاس���ان نی���ە ،بهاڵم بههۆی
سوربونم لهسهر بهدیهێنانى ئهو حهز و
خهونهى ههم ه بۆ پیش���هكهم ،توانیومە
تا ئێستا بەردەوامی بەکارەکەم بدەم.

شوێنێك بۆ ئهوانهى
خهمی رۆژنامهوانیانه
◘ نیگار عومەر

دوس���اڵ لەمەوپێ���ش (نەوژی���ن) ب���و
ب���ە بڵندگۆیەکی کاریگ���ەری خانمانی
گەرمی���ان کەهۆکارێکی گرن���گ بو بۆ
دەرخس���تنی توانا و وزەی ش���اراوەی
خانمان���ی ناوچەیەکی داخ���راو لە روی
کۆمەاڵیەتی و كهلتوریهوه.
نەوژین ،بو بەیەکەم وێستگەی دەستپێکی
کاری راگەیاندن���م و بەشانازیش���ەوە
لەگەڵ���ی دا بەردەوام دەبم ،چونکە ئهو
ئێستا ماڵی دوەمی ئێمەیە.

چۆن قەڵەم دهكهیت ب ه
چهك؟
◘ هاوژین مههدی

نەوژی���ن ،فێریکردم چ���ۆن قەڵەمەکەم
نەوژین ،ش���وێنێک بو بۆ کۆکردنەوەی
بکەم بە چەک و لهرێگهیهوه بهرهنگاری
ئ���ەو کچانەی کە حەزێکی���ان هەیە بۆ
ستهم و نادادیی ببمهوه؟ فێریكردم چۆن
کارى رۆژنامهوان���ى لهگهرمی���ان و هیچ
کێش���ە و ئێش و ئازار و ئازایەتیهكانى
شوێنیک نەبو بۆی بچن.
ژنانی گەرمیان بخەمە س���ەر پەڕەکانی
ئ���هم رۆژنامهی ه ئێمهى بهیهك گهیاند و
نوسین؟
ههوڵهكانى بۆ كۆكردینهوه بهمهبهستى
پێش���تر تەنه���ا چیرۆک���ی ئافرەتان���م
درێژهدان ب ه پهیام���ى رۆژنامهوانیهكى
دەبیست ،بەاڵم لە (نەوژین) دا روبەروی
نهوژینى كۆسپ شكێن
ئامانجدارى سهربهخۆ.
ئ���ەو چیرۆکانە دەبوم���ەوه و لهگهڵیان
من دوای بەش���داری کردن���م لە خولی
دهژیام .بە چاوی خۆم چیرۆكى ناكامی
دوەم���ی رۆژنامەوانی نهوژی���ن ،توانیم ◘ ئەسما کەریم
و دهس���تبهرداربون ل���ه خهونى دهیان
پ���هره بهو حهز و خولیایهم بدهم ك ه ل ه
بوارى رۆژنامهوانی دا ههمه و دهخوازم ئامان���ج ل���ە دروس���تبونی رۆژنام���ەی كچم دهبینی بههۆی رێگریی و كۆس���پ
بش���توانم بهردهوام بم له درێژهدان بهو (نەوژین) دەرخستنی توانا و بەهرەکانی و تهگهرهكان ،ههروهك رێچك ه شكێنى
ژنان���ی گەرمیانە ،هەروەک كاركردنه بۆ دهیانى دیكهشم دهبینی.
كاره.

رۆژنامەیەکی گەورە و
خەونی گهورهتر
◘ نازەنین گۆران

قەڵەمەکەم لەدەس���ت گ���رت و بە روی
کێش���ەی ئافرەتانی ش���ارەکەم چوم،
بەباس���کردنی کێش���ەکانیان وای���ان
لێکردم هەس���ت بەوە بکەم کە کارێکی
زۆر گ���ەورە و گرنگم لەس���ەر ش���انە،
ئەویش باڵوکردنەوەی کێش���ەکانیان و
هاوکاریکردنیان.
نەوژی���ن ،دەزگایەک ب���و بە روی من دا
کرایەوە لهكاتێكدا زۆر ئارەزوی کارکردنم
هەبو لەراگەیاندن .هەر ئەمەش پاڵپشتی
من بو کە ئێستا خۆێندکارێکی كۆلێژی
راگەیاندن بم.
ئ���ەوەی کە دەترس���ام ئەوەب���و :ئایا
(نەوژی���ن) دەبێت بەیەک���ەم ئەزمون
و کۆت���ا ئەزمون؟! بەاڵم وا دو س���اڵ ه
كلیلی دهرگا داخراوهكان ئهم رۆژنامهیه هۆکارێکە بۆ ئەوەی من
بەردەوام بم ل ه كارى رۆژنامهوانى.
نەوژی���ن ،هۆکارێک بو ب���ۆ ئەوەی وام
◘ سهرگوڵ خهلیل
لێبکات بەهێزتر بم و هەس���ت بکەم کە
نهوژین ،كلیلی ئ���هو دهرگا داخراوه بو کارێک���ی زۆر گرنگ و گەورەم لەس���ەر
كه كۆمهڵگهیه و كردم���هوه .لهرێگهی شانە ،ئەویش بالوکردنەوەی کێشەکانیان
(نهوژین)هوه توانیم زۆر شت بهدهست و کارکردنی زیاتر لەسەریان.

تايبهت
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خوێنهران بونى رۆژنامهى(نهوژین) ب ه گرنگ دهزانن
ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺩ ﺑﻭﻧﻰ ﺭۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﺑﻪ ﭘ�ﻭﻳﺳﺕ ﻭ ﮔﺭﻧﮓ ﺩﻩﺯﺍﻧﻳﺕ ﺑۆ
ﻧﺎﻭﭼﻪﻯ ﮔﻪﺭﻣﻳﺎﻥ؟
ﺯۆﺭ ﺯۆﺭ 17.9

ﻫﻳﭻ 0.8

ﻛﻪﻡ 10.6
ﻣﺎﻣﻧﺎﻭﻩﻧﺩ 20.3

ﺯۆﺭ 50.4

ژﻣﺎرە ) (١٩ﺷﻪﻣﻪ ٢٠١٨/٦/٣٠
ﻣﺎﻧﮕﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗە ﺑە ﭘﺮﺳەﮐﺎﻧﯽ ژﻧﺎن ،رادﯾﯚی دەﻧﮓ ﺑە ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯽ ﺳﻨﺪوﻗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﯚ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ  NEDﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﻟەﮔەرﻣﯿﺎن دەرﯾﺪەﮐﺎت

ﮐﭽێﮏ دوای ٩
ﺳﺎڵ ﻟە وەرزﺷﻮاﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣەت ﭘەﮐﯽ
دەﺧﺎت
««6

ﺷﻪﯾﻤﺎ ﻣﻪﺣﻤﻮد:
ﺷﺎﻧﯚ ژﯾﺎﻧﻪ
ژﻣﺎرە) (١٧دوﺷﻪﻣﻪ ٢٠١٨/٤/٢٣
ﻣﺎﻧﮕﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗە ﺑە ﭘﺮﺳەﮐﺎﻧﯽ ژﻧﺎن ،رادﯾﯚی دەﻧﮓ ﺑە ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯽ ﺳﻨﺪوﻗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﯚ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ  NEDﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﻟەﮔەرﻣﯿﺎن دەرﯾﺪەﮐﺎت

ژﻧﺎﻧﻰ ﮔﻪرﻣﯿﺎن ﺑﻪرﮔﺪوری ﻟﻪ ﻣﺎڵﻪوه دهﺑﻪﻧﻪ ﺑﺎزاڕ..

ﭘﻪرهﭘێﺪاوهو روﯾﺎن ﻟﻪ ﺑﺎزاڕهﻛﺎن
ﻛﺮدوهو دوﻛﺎﻧﻰ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﯿﺎن ﻛﺮدوهﺗﻪوه.

◘ ﻧﻪوژﯾﻦ
وادﯾﺎره ژﻧﺎﻧﻰ ﮔﻪرﻣﯿﺎن دهﯾﺎﻧﻪوێﺖ

ﭘﯿﺸﻪى ﺑﻪرﮔﺪورﯾﯽ ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺖ و
ﻗﯚﻧﺎﻏێﻜﻰ ﺗﺮ ﺑﮕﻮازﻧﻪوه ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﯚ
ﯾﻪﻛﻪﻣﺠﺎر ﻟﻪ ﮔﻪرﻣﯿﺎﻧﺪا ﻛﭽێﻚ دهﺑێﺘﻪ

دﯾﺰاﯾﻨﻪر و ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺎرﯾﯽ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﻰ
ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ژﻧﺎن ،ھﺎوﻛﺎت ﺑﻪﺷێﻜﻰ
ﺑﻪرﭼﺎوى ژﻧﺎﻧﻰ ﺑﻪﮔﺪور ﭘﯿﺸﻪﻛﻪﯾﺎن
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ژﻧﺎﻧﯽ ﮔﻪرﻣﯿﺎن ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ
»ﻗﯚرﺧﻜﺎرﯾﯽ ﭘﯿﺎوان ﺑﯚ ﺳﯿﺎﺳﻪت« دهھێﻨﻦ

ﺑﯚﯾﻪﻛﻪﻣﺠﺎر ﻛﭽێﻚ ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن دهﺑێﺘﻪ
دﯾﺰاﯾﻨﻪر و ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺎرى ﺟﻠﻮﺑﻪرگ
ﻣەھﺘﺎب ﻋەﺑﺪوڵ ،ﻛﭽﻪ داﻧﯿﺸـــﺘﻮﯾﻪﻛﻰ
ﺷﺎرى ﻛﻪﻻره ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑﻮارى ﺑﻪرﮔﺪورﯾﯽ دا
ﻛﺎردهﻛﺎت ،ﻟەﻣـــﺎوەی راﺑﺮدودا ﯾەﮐەﻣﯿﻦ
دﯾﺰاﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﻰ ﺧﯚی ﺑوﮐﺮدەوە ﻛﻪ
ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺧﯚﯾﻪوه ﻧﻪﺧﺸـــﻪى ﻛێﺸﺮاﺑﻮ و
دورا ﺑﻮ ،ﻛﻪ ﺳﺘﺎﯾڵ و ﺷێﻮازێﻜﻰ ﻧﻮێ و
ﺟﯿﺎوازی ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﻰ ژﻧﺎﻧﻪ.
ﻧﻪك ھﻪر ﺋﻪﻣﻪ ،ﺑﻪڵﻜﻮ ﺋﻪو ﻛﭽﻪ ﻟەھەﻣﺎن
ﮐﺎﺗﺪا ھﻪﺳـــﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪرھﻪﻣﻪﻛﻪی
ﺧـــﯚی ،ﺑﻪﻣﻪش ﺑـــﻮ ﺑﻪ ﯾﻪﻛـــﻪم ﻛﭽﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﻜﺎر »ﻣﯚدێﻠﯽ« ﻧﻤﺎﯾﺸـــﻜﺮدﻧﻰ
ﺟﻠﻮﺑﻪرگ ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن.
ﺋﻪو ﻟـــﻪ راﭘﯚرﺗێﻜـــﻰ ﺋـــﻪم ژﻣﺎرهﯾﻪى
رۆژﻧﺎﻣﻪى )ﻧﻪوژﯾﻦ( دا ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪوهدهﻛﺎت
ﻛﻪ ﺋﻪﮔﻪرﭼﯽ دەرﭼﻮی ﺑەﺷﯽ ﺷﯿﮑﺎری
ﻧەﺧﯚﺷـــﯿەﮐﺎﻧﻰ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧـــﮕﺎى ﺗﻪﻛﻨﯿﻜﯽ
ﻛﻪﻻره ،ﺑـــﻪم ﻣﺎوهﯾﻪﻛﻰ زۆره ﺧﻮﻟﯿﺎی
ﻟـــﻪ ﺑﻪرﮔﺪورﯾﯽ و دﯾﺰاﯾﻨـــﯽ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﻰ
ژﻧﺎﻧﻪ ،ھﻪرﺑﯚﯾﻪ ﺑڕﯾـــﺎری داوه ﺋﻪم ﺣﻪز
و ﺧﻮﻟﯿﺎﯾﻪى ﺑﻜﺎﺗﻪ واﻗﯿﻊ و دهﺳـــﺘﻰ ﺑﻪ
ﭘﺮۆژهﻛﻪى ﻛﺮدوه.
دهڵێﺖ» :ﺳەرەﺗﺎی دەﺳﺘﭙێﮑﺮدﻧﻢ ﺗەﻧﮫﺎ
ﺣﻪزێﻚ ﺑﻮ ،دواﺗﺮ ﭘﻪرهم ﭘێﺪا«.
ھـــﺎوﻛﺎت و ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﻰ دﯾﻜـــﻪوه ،ژﻧﺎﻧﻰ
ﺑﻪرﮔـــﺪورى ﮔﻪرﻣﯿﺎن ﻟﻪم ﭼﻪﻧﺪ ﺳـــﺎڵﻪ
ﻛﻪﻣﻪى راﺑﺮدودا ،ﭘﯿﺸـــﻪﻛﻪﯾﺎن ﭘﻪرهى
زﯾﺎﺗﺮ ﭘێﺪاوه ،ﻟﻪﻛﺎﺗێﻜﺪا ﭘێﺸـــﺘﺮ وهﻛﻮ
ﻛﺎرێﻜـــﻰ ﻻوهﻛﯿـــﯽ ﻟـــﻪ ﻣﺎڵـــﻪوه ﭘێﯽ
ھﻪڵﺪهﺳـــﺘﺎن ،ﻟﻪﺋێﺴـــﺘﺎدا ﺑﻪﺷـــێﻜﻰ
ﺑﻪرﭼﺎوﯾﺎن ﭘﯿﺸﻪﻛﻪﯾﺎن ﻛﺮدوه ﺑﻪ ﻛﺎرى
ﺳﻪرهﻛﯿﯽ ﺧﯚﯾﺎن و ﺑﯚ ﺋﻪم ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﻪش
روﯾﺎن ﻟﻪ ﺑـــﺎزاڕهﻛﺎن ﻛـــﺮدوهو دوﻛﺎﻧﻰ
ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺎن ﻛﺮدوهﺗﻪوه.
ﻻﭘـــﻪڕه )(٤ى ﺋﻪم ژﻣـــﺎرهى رۆژﻧﺎﻣﻪى
)ﻧﻪوژﯾﻦ( ،ﺗﺎﯾﺒـــﻪت ﻛﺮاوه ﺑﻪم ﺑﺮهوهى
ﻟـــﻪ ﺑﻮارى ﺑﻪرﮔﺪورﯾﯽ و ﻧﻪﺧﺸـــﻪﻛﺎرﯾﯽ
ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔـــﻰ ژﻧـــﺎن دا ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿـــﺎن
ﺑﻪدﯾﯿﮫﺎﺗﻮه.

ژﻣﺎرە ) (٢٤ﯾەﮐﺸﻪﻣﻪ ٢٠١٨/١١/٢٥
ﻣﺎﻧﮕﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗە ﺑە ﭘﺮﺳەﮐﺎﻧﯽ ژﻧﺎن ،رادﯾﯚی دەﻧﮓ ﺑە ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯽ ﺳﻨﺪوﻗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﯚ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ  NEDﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﻟەﮔەرﻣﯿﺎن دەرﯾﺪەﮐﺎت

ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ زۆری ژﻣﺎرەی
ژﻧﺎن ﻟە ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە و
ﻧﯚرﯾﻨﮕەﮐﺎن دا ﭼﯿﻦ؟
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◘ ﻧﻪوژﯾﻦ
ﺑﻪﺷێﻜﻰ ﺑﻪرﭼﺎو ﻟﻪ ژﻧﺎﻧﻰ ﮔﻪرﻣﯿﺎن
رو ﻟﻪ ﻛﺎﯾﻪى ﺳﯿﺎﺳﻪت دا دهﻛﻪن
و ﺑﻪﻣﻪش ﺧﻪرﯾﻜﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪو
ﻗﯚرﺧﻜﺎرﯾﯿﻪ دێﻨﻦ ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑﻮارى

ﻛﭽێﮏ )ﮐﯚﻣەڵەی
ﺧﻮێﻨەراﻧﯽ ﮐەﻻر(
ﺑەڕێﻮەدەﺑﺎت
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رۆژﻧﺎﻣـــﻪى ﻧﻪوژﯾﻦ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻻﭘﻪڕه ) (٢دا
ﺳﯿﺎﺳﻪت دا ﺑﯚ ﭘﯿﺎوان ھﻪﯾﻪ،
ﺑوﻛﺮاوهﺗﻪوه ،زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ﭘێﺸـــﻮ ،ژﻧﺎﻧﻰ
ھﻪروهك ژﻣﺎرهﯾﻪﻛﻰ ﺑﻪرﭼﺎو ﻟﻪ ژﻧﺎن
ﮔﻪرﻣﯿـــﺎن روﯾﺎن ﻟﻪﻛﺎﯾﻪى ﺳﯿﺎﺳـــﯿﯽ و
ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﻟﯿﺴﺘﻪ ﺟﯿﺎوازهﻛﺎن ﺑﯚ
ﻛﺎرﻛﺮدن ﻟﻪو ﺑﻮارهدا ﻛﺮدوه.
ھﻪڵﺒﮋاردﻧﻰ ﺋﻪﻣﺠﺎره ﭘﺎوﺗﻮه.
ﺑﻪﭘێﯽ راﭘﯚرﺗﻪﻛﻪ ،ﻟﻪﺋێﺴـــﺘﺎدا ﺑﻪﺷێﻜﻰ
ﺑﻪﭘێـــﯽ راﭘﯚرﺗێﻜـــﻰ ﺋـــﻪم ژﻣﺎرهﯾﻪى ﺑﻪرﭼﺎو ﻟﻪ ﺣﯿﺰب و ﻻﯾﻪﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﻪﻛﺎﻧﻰ

ھﻪرێـــﻢ ﻟـــﻪ ﮔﻪرﻣﯿﺎن ،ﻛﺎدﯾـــﺮی ژن ﻟﻪ
ﭘێﻜﮫﺎﺗﻪى دا ھﻪن ،ھﻪروهك ﺑﻪﺷـــێﻜﻰ
ﺗﺮ ﻟﻪ ژﻧﺎن ﻟﻪم ﻧﺰﯾﻜﺎﻧﻪدا ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺎن ﺑﻪ
رێﻜﺨﺴﺘﻨﻪ ﺣﺰﺑﯿﻪﻛﺎن ﻛﺮدوه.
ﻟﻪوﺑﺎرهوه ،ﻓﺮﻣێﺴﻚ ﻋﻮﺳﻤﺎن ،ﺋەﻧﺪاﻣﯽ
ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧـــﯽ ﮔﺸـــﺘﯽ ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯿﯽ ﺑﯚ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯿﯽ و دادﭘەروەرﯾﯽ ﻟە ﮔەرﻣﯿﺎن،
ﺑﯚ )ﻧەوژﯾﻦ(ى وﺗﻮه» :ﺑەﺷـــﺪارﯾﯽ ژن
ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﺪا ﮔﺮﻧﮕە ،ﭼﻮﻧﻜە ژن ﻧﯿﻮەی
ﻛﯚﻣەڵﮕە ﭘێﻜﺪێﻨێﺖ«.
ﻻﯾﺨﯚﺷﯿﻪوه ،ﺷـــﻪﯾﻤﺎ ﺟﻪﻣﺎل ،ﺋەﻧﺪاﻣﯽ
دەﺳـــﺘەی ﻛﺎرﮔێڕی ﻣەﻛﯚی ﺑﺰوﺗﻨەوەی
ﮔﯚڕان ﻟﻪﻛﻪﻻر ،ﺑـــﯚ )ﻧەوژﯾﻦ( ﺋﺎﻣﺎژهى
ﺑـــﻪوهداوه »ھـــەر ﺋـــەو ﭘﯿﺎواﻧەی ﻟە
ﻟﻮﺗﻜـــەی دەﺳـــەﺗﻦ و ﻣﺎﻓەﻛﺎﻧﯽ ژﻧﺎن
ﭘێﺸێﻞ دەﻛەن ،ﻟەﻻﯾەن ﺋێﻤەی ژﻧﺎﻧەوە
ﮔەورەﻛﺮاون و ﺑەﺧێﻮﻛﺮاون ،ﺑﯚﯾە ﮔﺮﻧﮕە
ژﻧﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﻣﺎﻓەﻛﺎﻧﯿﺎن وەرﮔﺮﻧەوە«.
ھﻪروهك ﺋﺎوات ﺋەﺣﻤەد ،ﻛﺎرﮔێڕى ﻧﺎوﭼەی
ﭘﺎرﺗﯿﯽ ﻟﻪﻛﻪﻻر ،دهڵێﺖ» :دەﻣەوێﺖ ﻟە
رێﮕەی ﺋەو ﭘﻠە ﺣﯿﺰﺑﯿﯿەی ﻛە ھەﻣە ،ﻟە
رێﮕەی ﺗﻮاﻧﺎﻛەﻣەوە ﺑەرزﺗﺮی ﺑﻜەﻣەوە و
ﺑﭽﻤە ﭘێﺸەوە«.
ﻟﻪﻻﯾﻪﻛـــﻰ دﯾﻜـــﻪوه ﺑـــﯚ ھﻪڵﺒﮋاردﻧﻰ
ﺋﻪﻣﺠﺎرهى ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﻰ ﻧﻮێﻨﻪراﻧﻰ ﻋێﺮاق،
ژﻣﺎرهﯾﻪك ﻟﻪ ﻟﯿﺴﺘﻪﻛﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪای ژﻧﯿﺎن
ﻟﻪ ﺳـــﻨﻮرى ﮔﻪرﻣﯿﺎﻧﺪا ھﻪﯾﻪ ،ﻟﻪواﻧﻪش
ﻟﯿﺴـــﺘﻪﻛﺎﻧﻰ) :ﻧﻪوهى ﻧـــﻮێ ،ﯾﻪﻛێﺘﻰ
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻰ ،ﺋﺎزادﯾﯽ(.

ﺑﯚﭼﯽ ﮐﻮڕان
و ﮐﭽﺎن ﻟە
ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧە ﺟﯿﺎ
دەﮐﺮێﻨەوە؟

ژﻧﺎﻧﻰ ﮔﻪرﻣﯿﺎن ﺳﺎڵێﻜﻰ ﭘڕ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﺑﻪڕێﺪهﻛﻪن
◘ ﻧﻪوژﯾﻦ

ژﻧﺎﻧﯽ رزﮔﺎرﺑﻮی ﺋەﻧﻔﺎل
ھەم داﯾﮏ ﺑﻮن و ھەم
ﺑﺎوک
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ﻟەﮐەﻻر دو ﺧﻮﺷﮏ
ﭘێﮑەوە ﻧﺎﻧەواﺧﺎﻧەﯾەک
ﺑەرێﻮەدەﺑەن
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◘ نهوژین
بهپێی راپرسیهك ،زۆرینهى خوێنهرانى
رۆژنامهى (نهوژین) ،بونى رۆژنامهك ه
به پێویست و گرنگ دهزانن و ئاستى
رۆژنامهكهش لهنێوان مامناوهند و زۆر
باش دا دهبینن.
رۆژنامهى (نهوژین) ،بهبۆنهى تێپهڕینی
 2ساڵ بهسهر دهرچونى یهكهم ژمارهى
دا ،راپرس���یهكى گش���تى لهنێو چین و
توێژه جیاوازهكان دا ئهنجامداوه ،لهپاڵ
 2راپرسیی تایبهتمهند دا.
ل ه راپرس���یی ه گشتیهكهدا ك ه بهشێوهى
فۆرمی چاپكراو ئهنجامدراوه 124 ،كهس
له ههردو رهگهز ،بهش���دارییان كردوهو
فۆرمهكهیان پڕكردوهتهوه.
لهوب���ارهوه (نازهنی���ن گ���ۆران)،
سهرپهرش���تیاری ئ���هم ژمارهی���هى
رۆژنامهى (نهوژی���ن) ،ئاماژهى بهوهدا
ك��� ه ئهو فۆرمانه بهتایب���هت دراون بهو
كهسانهى كه خوێنهرى رۆژنامهكهن ،بۆ
ئهوهى بتوانن به باشیی ههڵسهنگاندن
بۆ رۆژنامهك ه بكهن.

ﺑﯚ ﺋﻪوهى ﺗﻮﺷﻰ ﺧﻪﻣﯚﻛﻰ
دواى ﻣﻨﺎڵﺒﻮن ﻧﻪﺑﯿﺖ
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رونیك���ردهوه ،له راپرس���یهكهدا ()6
پرسیار خراوهتهڕو ،لهگهڵ خستنهڕوى
باكگراوهندى زانیاریی كهسیی بهشدارانى
راپرسیهكه.
ئهنجامى راپرس���یهكهش بهمش���ێوهی ه
بوه:
پرس���یاری یهكهم بریتی���ی بوه لهوهى
«تاچهند رازیت له ئاس���تى رۆژنامهى
(نهوژین)؟».
لهوهاڵمدا %9.2( ،ب���ه زۆر زۆر رازیم،
 %37ب��� ه زۆر رازی���م %41.2 ،ب��� ه
مامناوهند %10.9 ،كهم رازیم و %1.7
هیچ رازیی نیم) ،وهاڵمیان داوهتهوه.
پرس���یاری دوهم ،بریتی���ی بوه لهوهى:
«تاچهن���د بون���ى رۆژنامهك���ه ب��� ه
پێویس���ت و گرنگ دهزانیت بۆ ناوچهى
گهرمیان؟».
لهوهاڵمدا نیوهى بهشداران ك ه رێژهكهیان
 %50.4بوه ،بونى رۆژنامهكهیان ب ه زۆر
گرنگ زانیوه ،ههروهك  %17.9ب ه زۆر
زۆر گرن���گ و  %20.3ب���ه مامناوهند و
 %10.6به كهم گرنگ و  %0.8هیچ ب ه
گرنگیان نهزانیوه.
له پرس���یاری سێیهم دا ،ئهوه روبهڕوى

ﻟﻪ ﺳﻪروﺑﻪﻧﺪى رۆژى ﺟﯿﮫﺎﻧﻰ
ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﺑﻮﻧﻪوهى ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دژ ﺑﻪ
ژﻧﺎن ،ﺋﺎﻣﺎره ﻓﻪرﻣﯿﻪﻛﺎن زﯾﺎدﺑﻮﻧﻰ
ﺑﻪرﭼﺎوى ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯿﻪﻛﺎن ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪ
ژﻧﺎن ﻟﻪ ﮔﻪرﻣﯿﺎن ﺋﺎﺷﻜﺮا دهﻛﻪن.
ﻟﻪﻣﯿﻌـــﻪ ﻣﺤﻪﻣـــﻪد ،ﺑﻪڕێﻮﺑـــﻪرى
ﺑﻪڕێﻮﺑﻪراﯾﻪﺗـــﻰ ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﺑﻮﻧـــﻪوهى
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دژ ﺑـــﻪ ژﻧﺎن ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ
)ﻧﻪوژﯾﻦ(ى راﮔﻪﯾﺎﻧﺪ :ﺋﻪﻣﺴـــﺎڵ ﻟﻪﭼﺎو
ﺳـــﺎڵﯽ ﭘﺎر ،ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﻪﻛﺎن ﺑﻪﮔﺸـــﺘﻰ
ﺑﻪراﻣﺒـــﻪر ﺑﻪ ژﻧﺎن روﯾﺎن ﻟـــﻪ زﯾﺎدﺑﻮن
ﻛﺮدوه.
روﻧﯿﺸﯿﻜﺮدهوه :ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺣﺎڵﻪﺗﻪﻛﺎﻧﻰ
ﻛﻮﺷﺘﻨﻰ ژﻧﺎن ،ﺳﺎڵﯽ ﭘﺎر ھﯿﭻ ﺣﺎڵﻪﺗێﻚ
ﻧﻪﺑﻮه ،ﺑﻪم ﺋﻪﻣﺴـــﺎڵ ﺗﺎﺋێﺴـــﺘﺎ )(٣
ﺣﺎڵﻪﺗﻰ ﻛﻮﺷﺘﻨﻰ ژﻧﺎن ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه.
ﻟﻪﺑﺎرهى ﺣﺎڵﻪﺗﻪﻛﺎﻧﻰ ﺧﯚﻛﻮﺷﺘﻨﯿﺸﻪوه،
ﻟﻪﻣﯿﻌﻪ ﻣﺤﻪﻣﻪد ،ھێﻤﺎى ﺑﻪوهﻛﺮد ﻛﻪ ﺋﻪو
ﺣﺎڵﻪﺗﻪش ﺑﻪھﻪﻣﺎﻧﺸـــێﻮه زﯾﺎدﯾﻜﺮدوه،
ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺳـــﺎڵﯽ ﭘﺎر ﺗﻪﻧﮫﺎ ) (٢ﺣﺎڵﻪﺗﻰ
ﺧﯚﻛﻮﺷﺘﻨﻰ ژﻧﺎن ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه،
ﺑﻪم ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ) (٥ﺣﺎڵﻪت ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه.
ھﻪرﭼﯽ ﺣﺎڵﻪﺗﻪﻛﺎﻧﻰ ﺧﯚﺳﻮﺗﺎﻧﺪﻧﯿﺸـــﻪ،
ﺑﻪھﻪﻣﺎﻧﺸـــێﻮه رێﮋهﻛﻪى زﯾﺎدﯾﯿﻜﺮدوه،
ﺑﻪﺷێﻮهﯾﻪك ﻟﻪﻣﺴﺎڵﺪا ) (١٠ژن ﺧﯚﯾﺎن
ﺳﻮﺗﺎﻧﺪوه ،ﻟﻪﻛﺎﺗێﻜﺪا ﺳﺎڵﯽ ﭘﺎر رێﮋهﻛﻪ
) (٨ﺣﺎڵﻪت ﺑﻮه.
ﺑﻪوﺗـــﻪى ﺑﻪڕێﻮﺑـــﻪرى ﺑﻪڕێﻮﺑﻪراﯾﻪﺗـــﻰ
ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﺑﻮﻧﻪوهى ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دژ ﺑﻪ ژﻧﺎن
ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن ،ﺗﺎﻛـــﻪ ﺣﺎڵﻪﺗﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی
دژ ﺑـــﻪ ژﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﻪﻣﯿﻜﺮدوه ،ﺳـــﻮﺗﺎﻧﻪ،
ﺑﻪﺷـــێﻮهﯾﻪك ﺳـــﺎڵﯽ ﭘﺎر ) (٨ﺣﺎڵﻪت
ھﻪﺑﻮهو ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ﺗﻪﻧﮫﺎ ) (٢ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه.
ﻟﻪ ﺑﺎﺳـــﻜﺮدﻧﻰ ھﯚﻛﺎرهﻛﺎﻧـــﻰ زﯾﺎدﺑﻮﻧﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾـــﻪﻛﺎن ﺑﻪﮔﺸـــﺘﻰ ،ﻟﻪﻣﯿﻌـــﻪ
ﻣﺤﻪﻣﻪد ،ﺋﺎﻣﺎژهى ﺑﻪوهﻛﺮد ﻛﻪ ھﺎوﺷﺎﻧﻰ
ﺋﻪم ﺗﺎواﻧﺎﻧـــﻪ ،ﺳـــﻜﺎﻛﺎﻧﯿﺶ زﯾﺎدﯾﺎن
ﻛﺮدوه ،ﺋﻪﻣـــﻪش ﺑﯚ ﭼﻪﻧـــﺪ ھﯚﻛﺎرێﻚ

ﻟﻪ ﺋﺎوارهﯾﯽ دا
ﺑﻪھﺮهﻛﺎﻧﯿﺎن دهدۆزﻧﻪوه
««6

ﺗﺎﺑﻠﯚی ﺷێﻮەﮐﺎر )دﻟﯚﭬﺎن ﻋەﻓﺎن(
ﺋﺎﻣێﺮهﻛﺎﻧﻰ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﻜﺮدن و ﺋﻪوﺗﺎواﻧﺎﻧﻪى ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن ،ﺑﻪﺷـــێﻮهﯾﻪك ﻛﻪ ﻛﻪﺳﺎﻧێﻚ
دهﮔﻪڕێﺘﻪوه.
ﯾﻪﻛێﻚ ﻟـــﻪو ھﯚﻛﺎراﻧﻪى ﺋﺎﻣﺎژهى ﺑﯚ دا ،ﻟﻪرێﮕـــﻪى ﺗـــﯚڕه ﻛﯚﻣﻪﯾﻪﺗﯿﻪﻛﺎﻧـــﻪوه ﻟﻪرێﮕﻪى ﺋﻪو ﺗـــﯚڕه ﻛﯚﻣﻪﯾﻪﺗﯿﺎﻧﻪوه،
ﺋﻪو رهوﺷﻪ ژﯾﺎﻧﯿﻪﯾﻪ ﻛﻪ ھﺎﺗﻮهﺗﻪ ﺋﺎراوه دهﻛﺮێﻦ ،ﺑﻪ رای ﺑﻪڕێﻮﺑﻪرى ﺑﻪڕێﻮﺑﻪراﯾﻪﺗﻰ ھﻪڵﺪهﺳـــﺘﻦ ﺑـــﻪ »أﺑﺘﺰازﻛـــﺮدن« و
ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪھﯚی ﻗﻪﯾﺮان و ﻛێﺸـــﻪﻛﺎن ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﺑﻮﻧﻪوهى ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دژ ﺑﻪ ژﻧﺎن ھﻪڕهﺷﻪﻛﺮدن ﻟﻪ ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎن ،ﺋﻪﻣﻪش
و زﯾﺎدﺑﻮﻧـــﻰ ژﻣﺎرهى داﻧﯿﺸـــﺘﻮاﻧﻪوه ﻟﻪ ﻟﻪﮔﻪرﻣﯿﺎن ،ھﯚﻛﺎرێﻜﻰ دﯾﻜﻪى زﯾﺎدﺑﻮﻧﻰ وادهﻛﺎت روداوى ﻧﺎﺧـــﯚش و دڵﺘﻪزێﻨﻰ
ﺣﺎڵﻪﺗﻪﻛﺎﻧـــﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿـــﮋی دژ ﺑﻪ ژﻧﺎﻧﻪ ﻟێﺒﻜﻪوێﺘﻪوه.
دهﭬﻪرهﻛﻪ.

ژﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪﻻر و ﻋﻪزاﺑﯽ
ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﻪ

««3

ژﻧﺎﻧﻰ ﮔﻪرﻣﯿﺎن
ﺧﻮاردﻧﻪ
ﻛﻮردهوارﯾﯿﻪﻛﺎن
دهﭘﺎرێﺰن

ﺣﺎڵەﺗﯽ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ژﻧﺎن ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوە

ﮐﺎرﮔﻮزارەﮐﺎن...
ﻓﺮﯾﺸﺘەﮐﺎﻧﯽ
ﺧﺎوێﻨﮑﺮدﻧەوەی
ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧە

ﺋﺎﯾﺎ ﺷﯿﺮی ﻗﻮﺗﻮ دهﺑێﺘﻪ
ﺷﻮێﻨﮕﺮهوهى ﺷﯿﺮی
داﯾﻚ؟

««6

بهش���دارانی راپرس���یهكه كراوهت���هوه
ك��� ه «تاچهند بابهت و پرس���هكانى ناو
راپۆرتهكان���ى رۆژنامهك��� ه به گونجاو و
گرنگ دهزانیت؟».
وهاڵمهكانیش بهمشێوهیه بوه%13.7 :
زۆر زۆر %30.6 ،زۆر%38.7 ،
مامناوهند %8.1 ،كهم و  %8.9هیچ.
پرس���یاری چ���وارهم تایبهت��� ه ب��� ه
نهخشهس���ازیی و پرس���یاری ئهوه ل ه
بهش���داران كراوه ك���ه تاچهند دیزاین و
نهخشهسازیی رۆژنامهكهیان پێباشه؟
وهاڵمهكانیش بهمشێوهیه بون%10.1( :
زۆر زۆر %26.1 ،زۆر%40.3 ،
مامناوهند %19.3 ،كهم %4.2 ،هیچ).
پرسیاری پێنجهم له بهشدارانى پرسیوه:
«تاچهند رۆژنامهكه سهركهوتو بوه ل ه
تیشكخستنهس���هر كێش���هكانى ژنان و
كۆمهڵگا؟».
لهوهاڵمدا ( %11.9ب ه زۆر زۆر وهاڵمیان
داوهتهوه %37.3 ،ب ه زۆر س���هركهوتو
وهاڵمیان داوهتهوه %37.3 ،پێیانوای ه
مامناوهن���د ب���وه %12.7 ،ب���ه ك���هم
س���هركهوتویان زانیوه و  %0.8به هیچ
سهركهوتو نهبوه) وهاڵمیان داوهتهوه.

««10

پرسیاری شهش���هم و كۆتایی ،تایبهت ه
بهوهى «تاچهند س���ودت ل��� ه بابهت و
راپۆرتهكانى رۆژنامهكه بینیوه؟».
لهوهاڵمدا بهش���داران بهمش���ێوهی ه رای
خۆی���ان خس���توهتهڕو %10.2( :زۆر
زۆر %28.8 ،زۆر %40.7 ،مامناوهند،
 %16.1كهم %4.2 ،هیچ).
بهك���ۆی گش���تى رای بهش���داران،
ههڵس���هنگاندنهكهیان ب���ۆ رۆژنام���هى
(نهوژی���ن) لهنێ���وان (مامناوهن���د) بۆ
(زۆرباش) بوه.
لهب���ارهى باكگراوهن���دى بهش���دارانى
راپرسیهكه %61 ،له رهگهزی مێ بون و
%39یان ل ه رهگهزی نێر بون.
ههروهها تهمهنی بهشداران ،بهمشێوهی ه
ب���وه %50.9 :تهمهنیان لهنێوان  18بۆ
 25ساڵ بوه %45.7 ،تهمهنیان لهنێوان
 26بۆ  45ساڵ بوه و  %3.4تهمهنیان
سهروى  45ساڵ بوه.
ههروهه���ا ل���هروى ئاس���تى خوێندنى
بهش���دارانهوه%1.7 ،ى بهش���داران
بڕوانامهى قۆناغی سهرهتاییان ههبوه،
 %15.7بڕوانامهى ناوهندى و ئامادهییان
ههب���وه %54.8 ،بڕوانام���هى پهیمانگا

ﺷﺮﯾﮫﺎﻧﻪﻛﻪى
ﺷێﻮهﻛﺎرﯾﯽ...
««7

««8

ﺗﺮس ﻟە ﻣﻨﺎڵ دا..
ھﯚﮐﺎر و ﭼﺎرەﺳەر

ﺗەﻣەﻧﯽ ﻧﺎﺋﻮﻣێﺪی ﻟە ژﻧﺎن
دا

««9

««10

و زانكۆی���ان ههب���وه %27 ،بڕوانامهى
ماس���تهر و دكتۆرایان ههبوه و %0.8ى
بهشداران هیچ بڕوانامهیهكیان نییه.
(نازهنین گۆران) ،سهرپهرشتیاری ئهم
ژمارهیهى رۆژنامهى (نهوژین) ،رایگهیاند:
بهشداران تهواوى سهربهستیان پێدرابو
له پڕكردنهوهى راپرسییهك ه و پرنسیپی
نهێنى بون ل ه راپرس���یهكه دا پارێزراو
بوه ،ه���هروهك تهنها ئهو كهس���انهش
مافی پڕكردنهوهى راپرسیهكهیان ههبوه
كه خوێنهرى رۆژنامهى (نهوژین) بون.
ئاماژهى بهوهش���كرد ك ه  2راپرس���یی
دیكهی���ان ئهنجام���داوه ،ب���هاڵم ئهوان ه
بهشێك بون ل ه راپۆرتێكى ههڵسهنگاندنى
ورد لهب���ارهى رۆژنامهك���هوه و ل��� ه
ئایندهدا پێویس���ت بكات دهرنجامهكهى
باڵودهكهنهوه.
ه���هروهك سوپاس���ی ههم���و ئ���هو
كهسانهش���ى كرد كه هاوكاریان بون ل ه
ئهنجامدان���ى راپرس���یهكان ،بهتایبهتى
ههر س���ێ كتێبخانهى (شێروانه ،خاك
و بێ���دار) ،ك���ه س���هرباری هاوكاریی
زۆریان بۆ راپرسیهكه ،ل ه دابهشكردنى
رۆژنامهكهش دا هاوكارێكى باشن.
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خۆبهخشانى نهخۆشخانهى مناڵبون :كهس به خزمهتهكانمان نازانێت

◘ نهوژین ،شهیما عهدنان
ئهگهرچی ن ه هیچ موچهیهكی
بڕاوهیان ههی ه و نه وهكو فهرمانبهر و
كارمهندی فهرمیش مامهڵهیان لهگهڵ
دهكرێت ،بهاڵم كچانى خۆبهخش
له نهخۆشخانهى شههید شێرهى
نهقیب بۆ ژنان و مناڵبون ،رۆڵێكى
بهرچاو دهگێڕن و بۆشاییهكى زۆری
نهخۆشخانهكهیان پڕ كردوهتهوه.
لهپ���اڵ فهرمانب���هرى ههمیش���هیی و
كارمهندى گرێبهس���ت دا ،ل ه دامودهزگا
حكومیهكاندا جۆرێك���ى تر ل ه كارمهند
ههی���ه ،ك ه ناویان خۆبهخش���ه .ئهمان ه
ناوهكانی���ان بهخۆیانهوهی���ه ،وات���ا
كاركردنهكهی���ان بهبێ بهرامبهره و هیچ
پ���ارهو ئیمتیازێكیان نیی��� ه لهو كارهى
دهیكهن.

لهكهرتى تهندروس���تیش دا بهتایبهتى
له نهخۆش���خانهى ش���ههید ش���ێرهى
نهقیب بۆ ژن���ان و مناڵبون ،رێژهیهكى
بهرچ���او لهم كارمهندان��� ه بهتایبهت ل ه
رهگ���هزی مێین ه بونیان ههی���ه .ئهوان
ب���اس لهوهدهكهن وهك���و فهرمانبهرانى
ههمیش���هیی ئهركهكانیان رادهپهڕێنن،
ئهگهرچ���ی زۆرجاری���ش كارهكانیان ب ه
ههند وهرناگیرێت.
(ر.غ) ،یهكێك��� ه ل��� ه كارمهن���ده
خۆبهخش���هكانى نهخۆشخانهى شههید
ش���ێرهى نهقی���ب بۆ ژن���ان و مناڵبون
لهكهالر ،بۆ (نهوژین) وتی« :ماوهی 4
س���اڵ ه ب ه خۆبهخش لهم نهخۆشخانهی ه
دهوام دهكهم ،وهكو كارمهندی رهسمی
بهرپرسیاریهتیم ههڵگرتوه و ئهركهكانم
ب ه باشیی بهڕێوه بردوه».
ئهو كارمهن���ده نیگهرانه لهوهى زۆرجار
بهم خزمهتهی���ان نازانرێت «ل ه كاتێكدا

كارمهندی رهسمی كهمتهرخهمی كردوه
لهكارهكهیدا چاوپۆش���ی لێكراوه ،بهاڵم
م���ن ئاگاداركردن���هوهم ب���ۆ دهرچوه،
له جیاتی دهستخۆش���ی و پاڵپش���تی
كردن».
وهك كارمهندان���ى خۆبهخش���ى
نهخۆشخانهى ش���ههید شێرهى نهقیب
باس���ی لێوهدهكهن ،ئ���هوان له دو الوه
خۆیان ب��� ه مهغدور دهزان���ن ،لهالیهك
ك ه كارهكهی���ان بهههن���د وهرناگیرێت،
الیهكى تری���ش دهرفهتى دامهزراندنیان
بۆ فهراههم ناكرێت.
هانی ،ن���اوی خ���وازراوی كارمهندێكى
دیكهى خۆبهخش��� ه له نهخۆش���خانهك ه
ك ه ماوهی ( )6ساڵ ه ل ه بهشى تاقیگ ه
دا كاردهكات .وت���ى« :لێ���ره هی���چ
دهستخۆش���ی و پاڵپشتیهك نهكراوم تا
زیات���ر هانم بدات له ب���هردهوام بون ل ه
كارهكهم ،س���هرهڕای ئ���هوهش زۆرجار

هیچ پاڵپشتیهك
نهكراوم تا زیاتر
هانم بدات ل ه
بهردهوام بون

كارمهنده
خۆبهخشهكان رۆڵی
سهرهكیان ههيه ل ه
نهخۆشخانهكهمان

روبهڕوى تانه و تهشهر بومهتهوه».
ئهو كچ ه باسی لهوهشكرد ،حكومهتیش
بههیچ ش���ێوهیهك ئاوڕی ل���ه خزمهت
و كارهكانی���ان نهداوهت���هوه و ل���هروى
دامهزراندنهوه خهمى نهخواردون.
ل���هم روهوه (ر.غ) ه���اوڕاى (هان���ی)
یه .دهڵێ���ت« :ئومێ���دی دامهزراندنم
نهماوه ،بهاڵم ئامانجی سهرهكییم كاره
مرۆڤایهتیهكهی���ه ك���ه خزمهتی خهڵك
دهكهم ب ه سهربهرزیهوه».
تهنها لهنهخۆش���خانهی شههید شێرهی
نهقیب )23( ،كارمهندی خۆبهخشی كچ
ههیه ،زۆرێك لهو كچ ه پهرس���تارانه بۆ
م���اوهی زیاتر ل ه ( )4س���اڵ ه دهوام ل ه
نهخۆشخانهكهدا دهكهن ،بهاڵم هیج بڕه
پارهیهكیان بۆ دابین نهكراوه.
الیخۆش���یهوه جێگ���ری بهڕێوهب���هری
نهخۆشخانهكه ،پش���تگیریی له رۆڵ و
كارى خۆبهخش���هكان دهكات و ئۆباڵی
دانهمهزراندنیش���یان دهخاته ئهستۆی
حكومهت.
گ���ۆران محهمهد ،ب���ه (نهوژین)ى وت:
«كارمهن���ده خۆبهخش���هكان رۆڵ���ی
سهرهكیان بینیوه ل ه نهخۆشخانهكهمان
و زۆر پش���تیان پێدهبهستین ،بهتایبهت
لهپڕكردنهوهی شوێنی ئهو كارمهندانهی
ك��� ه مۆڵهتیان وهرگرتوه و ئهگهر ئهوان

نهبن ئهوا رهنگه پهكمان بكهوێت».
وتیشی :چهند جارێك بهنوسراوی فهرمی
داوامان كردوه دابمهزرێن ،چونكه شوێن
دهس���تیان دیاره ،بهاڵم بههۆی قهیرانى
داراییهوه دامهزراندن راگیراوه.
تهندروس���تى گهرمیانی���ش ،جهخت ل ه
قسهكانى بهرپرسهكهى نهخۆشخانهك ه
دهكاتهوه ،بهوهى دامهزراندن ب ه بڕیاری
حكومهت راگیراوه.
ه���اوار محهمهد ،لێپرس���راوی بهش���ى
كارگێ���ڕی ل��� ه بهڕێوبهرایهتى گش���تى
تهندروس���تی گهرمیان ,ب���ۆ (نهوژین)
وتى :ناوی خۆبهخشهكانمان ب ه نوسراوی
فهرم���ی بهرزكردوهتهوه ب���ۆ وهزارهتی
تهندروس���تی ،بهاڵم تائێس���تا نه وهاڵم
دراوینهتهوه و ن ه كاریان لهسهركراوه بۆ
ئهوهی دابمهزرێن.
وتیشی :بهدواداداچونمان بۆ ئهو بابهت ه
ك���ردوه و وهزی���ری تهندروس���تی پێی
وتوین« :دامهزراندن نیه».
بهاڵم وادیاره پهتى سهبری ئهو كارمهنده
خؤبهخشان ه گهشتوهت ه ئاستى پچڕان،
چونك��� ه وهك (هانى) ئاماژهى بۆ كرد:
«لهگهڵ هاوڕێ خۆبهخشهكانم بڕیارمان
داوه ئهگ���هر حكوم���هت ههوڵی جدی
نهدات بۆ دامهزراندنمان ،ئهوه بایكۆتی
دهوام دهكهین».

ئهو كچانهى هەم دایکن و هەم باوک
ئەرکەکان���ی ماڵ���ەوە ڕادەپەڕێنێ���ت و
◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
«ت���ا پێمدەکرێت هەوڵ���دەدەم نەهێڵم
خێزانەکەم هەست بە جێگای خاڵی ئەو
(سارا) كه گهورهترین كچ و كوڕى
خێزانهكهیانه ،پێش ئهوهى تهمهنى  18بکەن».
هاوشێوهى (س���ارا)( ،ماریا)ی تهمهن
ساڵی تێپهڕێنێت ،دایكی لهدهستدا،
 24س���اڵ ،ساڵێك ه دایكی لهدهستداوه،
ئهم بارهش جگه لهو بۆشاییهی ل ه
سۆز و دهرونی دا دروستیكرد ،هاوكات بهمهش ئەرکی بەخێوکردنی خێزانەکەی
كهوتوهته ئەستۆ.
ئهرك و قورساییهكى زۆرتریشی
ئەو بۆ سهركهوتن لەم بەرپرسیارێتییە،
خست ه سهر شانى ،بهوهى كه دهبێت
سهرپهرشتی ماڵهكهیان بكات.
لە گەرمیاندا ژمارەیەکی بەرچاوی کچان
هاوشێوهى (سارا) لە تەمەنێکی کەمدا و
دوابەدوای لەدەستدانی سەرپەرشتیاری
خێ���زان ،خۆیان ئەرک���ی بەخێوکردنی
خێزانەکەیان دەگرنە ئەستۆ .ئەو کچانە
نەک تەنها پشت و پەنایەکی مەعنەوین
ب���ۆ ئەندامەکان���ی خێزانەک���ە ،بەڵکو
لەهەمان کاتدا لە روی مادییش���ەوە کار
ب���ۆ دابین کردنی بژێ���وی خێزانەکەیان
دەکەن.
س���ارا ،ك ه ئێس���تا تهمهنى  20ساڵه،
س���هربوردهى خ���ۆی بهمش���ێوهیه بۆ
(نهوژی���ن) گێڕایهوه« :م���ن لە پۆلی
چوارەمی ئامادەیی بوم کە دایکم کۆچی
دوایی ک���رد ،لەگەڵ ئەو خەم و ئازارە،
ئێم���ە نەماندەزان���ی چیبکەین و چۆن
ماڵەکە بەڕێوە ببەین ،بهتایبهت بۆ من
سهختتر بو ،چونكه خوێندكار بوم».
وتیش���ی :من لەگ���ەڵ خوێندنەکەمدا،
هەمیش���ە ئەرکی ماڵ���ەوەم رادەپەڕاند
و هەندێكج���ار هێندە مان���دو دەبوم کە
بڕی���ارم دەدا واز لە خوێندنەکەم بهێنم،
ب���ەاڵم هەرچۆنێک بێ���ت توانیم هەردو
الیەنەک���ە بە باش���ی ئی���دارە بدەم و
نمرەیەکی گونجاو و باشتر لە زۆرێک لە
هاوڕێکانیشم بەدەست بهێنم.
ئ���ەو باس���ی لهوهش���كرد کە ل���ەدوای
لەدەس���تدانی دایکی���ەوە ،ئێس���تا ئهو

«ئیرادە و پاڵپش���تی خێزان» دەکاتە تێدەپەڕێ���ن و باش���تر دەتوانن لەگەڵ
مهرج .دهڵێت« :س���ەرەتا زۆر شڵەژاو بەرپرس���یارێتیەکەدا خۆیان بگونجێنن.
و نائ���ارام بوم ،بەاڵم ئەوە پاڵپش���تی توێژەرێک���ی دەرونی���ش قس���ەکانی
خێزانەکەم و ئیرادەی خۆم بو کە توانیم پشتڕاست دەکاتەوە.
تاڕادهیهك نههێڵم ئهركهكانى دایکم ب ه پرش���نگ محەم���ەد ،ب���ۆ (نهوژی���ن)
وت���ى« :دەبێت کۆمەڵ���گا یارمەتی و
بۆشیی بمێننهوه».
(ماری���ا) پێیوای���ە کە ئەگ���ەر خاوەن ئاس���انکاری بۆ ئەوکچانە بکات ،چونکە
خێزانیکی تێگەیشتو و هاوکار بن ،ئەوا بەرپرس���یارییەتیەکی قورسیان لەسەر
کچەکان ب���ە بارودۆخێکی گونجاوتر دا شانە».

دەبێت کۆمەڵگا
ئاسانکاری بۆ ئەو
کچانە بکات
دەش���ڵێت« :هەندێكجار ئەو کچانەی
دەبن���ە بەخێوک���ەری خێزانەکانی���ان
خۆیشیان پێویستیەکی مادی و مەعنەوی
زۆری���ان هەیە ،ب���ەاڵم خۆی���ان دەبنە
قوربان���ی و تەنها بیر ل���ە ئەندامهکانی
تری خێزانەکە دەکەنەوە».
ئەگەر لەدەستدانی دایک بەرپرسیارێتی
بەڕێوەبردنی ماڵەوەی بەدوادابێت ،ئەوا
لەدەس���تدانی باوک بەرپرسیاریەتیەکی
سەختتر دەخاتە ئەس���تۆی خێزانەکە،
کە ئەویش دابینکردنی بژێوی ژیانە.
ئەژین مەهدی 21 ،ساڵ ،چەند ساڵێکە
باوکی لەدەس���ت داوە و ئەمساڵ خۆی
دەستپێش���خهرى كردوه بۆ کارکردن و
دابینکردن���ی بژێ���وی خێزانەکەی .بۆ
(نەوژین) وتی« :من دەزانم کە بژێوی
ژیانمان تەنه���ا بە دایکم دابین ناکرێت،
دەبێت ئێمەیش هاوکاری بین ،بۆیە من
کە لە خوش���ک و براکان���ی ترم تەمەنم
گەورەترە ،هەس���تم بە بەرپرس���یارێتی
ک���رد و ئێس���تا خ���ۆم ل���ە مۆڵێک دا
کاردەکەم».
(ئەژی���ن) ب���ه باوهڕبهخۆبونێك���هوه
وتیش���ی« :لەم���ەودوا بەپێ���ی توانا
هەمیش���ە کاردەک���ەم و ناهێڵم ئەرکی
دابینکردنی بژێوی ،تەنها بکەوێتە سەر
شانی دایکم».

وتار
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ژنانى كۆیل ه لەسەردەمی عوسمانییەکان

جیابونهوهی رۆحی ی
دهبێت الوانمان
پێش چونه نێو
ژیانی هاوسهری
ئاماده بكرێن

◘ ههنار موفتى

◘ ئااڵ حسێن
با بەیەكەوە سەیرێكی مێژوی
كۆیلە و ژنانی كۆیلە لە سەردەمی
عوسمانییەكان بكەین .بابزانین ئاخۆ
عوسمانییەكان ئەوا بێ كەموكوڕی و
گرێوگۆڵەن كە وای لە مامۆستاكان
كردوە وا بەجەرگەوەدیفاعیان
لێبكەن؟!
كۆیالیەتی لەسەردەمی عوسمانییەكان
ش���تێكی یاس���ایی و رێگ���ە پێ���دراو
ب���و .بەش���ێكی گرنگ بو ل���ە ئابوری
و كۆمەاڵیەت���ی ئ���ەو س���ەردەمه .بە
واتایەكیت���ر ،كۆیالیەت���ی كۆڵەكەیەكی
گرنگ ب���و بۆ حكومەت ك���ە داهاتێكی
زۆری پێ كۆدەكردەوە .لە ساڵی ،1609
سەدا پێنجی دانیشتوانی قوستەنتینیە
(ئیس���تانبوڵی ئێس���تا) كۆیلەبون ،لە
هەندێك س���ەرچاوەی تر گوایە س���ەدا
بیستی دانیش���توانی ئیستانبوڵ كۆیلە
بون .ل���ەم ژمارەیە ئافرەتان رێژەیەكی
باشیان پێك دەهێنا.
لە سەدەكانی ش���انزە تا نۆزدە زۆرێك
لەو كۆیالن���ە ئەوروپی بون كە لەالیەن
چەتەبەربەری���ەكان دەفڕێنران و دواتر
بە بازاڕەكانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی
و باكوری ئەفریقیا دەفرۆشران.
ئەم كۆیالنە ل���ە بازاڕەكانی خەالفەتی
عوسمانی بە ش���ێوەیەكی بەرباڵو وەك
ه���ەر كااڵیەكی تر كڕین و فرۆش���تنیان
پێدەك���را .بازاڕی تایبەتیش بە كۆیلەی
ئافرەت هەبو كە هەر كەسێك دەیتوانی
بە دڵی خ���ۆی یەكێ���ك هەڵبژێرێت و
بیكڕێت.
یەكێك ل���ەو ب���ازاڕە بەناوبانگانەی كە
ئافرەتی تێدا دەفرۆش���را ناوی «بازاڕی

ژنانی میسری و
كرێسیەكان پلەی
یەكەمیان هەبو لەناو
كۆيلەكان

هەندێكجار
كۆیلهكان بەدیاری
بۆ سوڵتانەكان
دەهاتن

ئەڤێرت» بو كە دەكەوتە نزیك مزگەوتی
نورۆئۆس���مانیا ل���ە قوس���تەنتینیەی
ئەوكات .ئێس���تاش ئەم ب���ازاڕە وەك
بازارێكی گشتی لە ئیستانبوڵ ماوە.
لەو سەردەمەدا ،ژنانی میسری و سودانی
و سوری و كرێسیەكان پلەی یەكەمیان
هەبو لەناو كۆيلەكان .بەتایبەتی ژنانی
كرێس���ی كە لەبەر ئ���ەوەی جوان بون،
خواس���تی كڕینی���ان زۆر لەس���ەر بو.
كرێسیەكان لەالیەن تەتەرە كریمیەكان
دەب���ردران و ب���ە عوس���مانییەكان
دەفرۆشرانەوە .تەتارەكان دەیانزانی كە
رەواجی ئەم ژنانە لە ناو عوسمانییەكان
زۆر بو بۆیە دەیان گرتن و بە خەالفەتیان
دەفرۆش���تەوە .بەرزترین نرخیان هەبو
كەهەر یەكی���ان پێنج س���ەد پاوەندی
ئێستایان دەكرد.
لەدوای ئەوان سوریەكان كە نرخیان سی
پاوەندی ئێستا بو ،پاشان كچانی نوبی
كە نرخیان تەنها بیست پاوەند بو.
جگە لە خێزانە ش���ەرعیەكانی خۆیان،
ه���ەر س���وڵتانێك چەندی���ن كۆیل���ە و
كەنیزەك���ی هەب���و كەبەش���ێكیان لە
بەڵقانەوە هێنرابون ،بەشێكیتریش���یان
لە ئەسیوبیا .س���وڵتانەكان توركێك یا
عەرەبێكیان نەدەك���ردە كۆیلە بەهۆی
ئەوەی ئەوانە موس���ڵمان ب���ون .واتا،
ئەوان���ەی كە دەكرانە كۆیلە و كەنیزەك
بۆ سوڵتانەكان زیاتر مەسیحی ،یا وردتر
بڵیین غەیرە موسڵمان بون.
ئ���ەم ژنان���ە هەندێكج���ار پۆس���تیان
بەرزدەبوەوە بۆ حەریم .واتە لەشوێنێك
ل���ە نزیك س���وڵتان جێگی���ر دەكران.
ی كە دەهاتنە پلەی حەریم تەنها
ئەوانە 
ئەوانە بون كە زۆر ج���وان بون یاخود
زۆر زیرەك و لێهاتو بون.
ئەم كۆیالنە هەندێكجار لەالیەن سەرۆكی

ترەوە بەدیاری بۆ سوڵتانەكان دەهاتن،
هەندێكیش���یان لە بازاڕەكان دەكڕدران.
ئەم كۆیالنە كاری ناوماڵیان ئەنجام دەدا.
فێری س���ەما و خوێندنەوەی هۆنراوە و
گۆرانی وتن دەكران .لەهەموی سەیرتر
فێری هونەری ئیرۆتیكا دەكران.
هەندێ���ك لەس���وڵتانەكان خولی���ای
ئافرەتيان نەبو ،ب���ە پێچەوانەوە زیاتر
كەیفیان بەك���وڕان دەهات .یەكێك لەو
س���وڵتانانەی كە كەیفی بە كۆیلەی ژن
نەدەهات ،سوڵتان محەمەدی دوەم بو.
جگە ل���ە ئاف���رەت ،پیاوانی���ش وەك
ئافرەت���ان دەكران���ەكۆیل���ە و كڕین و
فرۆشتنیان پێدەكرا .كوڕانی ئەهلی زمە
وەك كۆیل���ە دەهێنران و دەیان كاریان
پێدەك���را .بۆ نمون���ە ،دەبونە كۆیلەی
سێكس .هەندێكیان وەك مەساج كاریان
دەك���رد ،هەندێكی���ان ل���ە حەمامەكان
(هەربۆیە ئێس���تا لە كەلتوری ئەوروپی
و ئەمریكی كە باس���ی حەمامی توركی
دەكرێ���ت مانایەكی باش���ی نیە الیان)،
هەندێكیان لە قاوەخانەكان ،هەندێكیان
وەك س���اقی كاریان دەكرد ،لە هەموی
سهیرتر هەندێكیان وەك سەماكەر كاریان
دەكرد .كۆمەڵێك ك���ەس كۆدەبونەوە،
كوڕانیش لەبەردەمیان سەمایان دەكرد
و دواتر كامیان بە دڵ بوایە دەیان بردن
بۆ سێكس!
ئەم كارە ئێستاش لە ئەفغانستان باوە كە
كوڕانی سەماكەر لەالیەن دەوڵەمەندەكان
دەهێنرێن بۆ كۆكردن���ەوەی پارە .ئەم
سەماكەرە كوڕانە لەبەردەمی كڕیاڕەكان
س���ەما دەكەن تا سەرنجیان راكێشن بۆ
سێكس.
ئەوەی لەس���ەرەوە باسكرا ،دڵۆپێك بو
لە دەری���ای كۆیالیەتی لە س���ەردەمی
عوسمانییەكان.

ل ه رۆژگارێکی وهک ئهمڕۆدا دیاردهی
ناپاکی هاوسهریی بوهته دیاردهیهکی
بهرچاو لهکۆمهڵگهکهماندا ،لهمهشدا
ئامادهیی فاکتهری سێکسی رۆڵێکی
بهرچاو دهگێڕێت.
بهداخهوه بهش���ێک ل ه هاوس���هران ل ه
رهوش���ێكى نالهب���ار دا دهژی���ن ،بهاڵم
لهبهر یهکێ���ک یان زیاتر ل��� ه فاکتهره
(كۆمهاڵیهتى ،یاس���ایی و خێزانیهكان)
ل��� ه یهكت���رى جیانابن���هوه ،ب���هاڵم
جۆرێکی تر لهجیابون���هوه ههڵدهبژێرن
کهجیابونهوهی رۆحیی���ه .واتا له روی
کۆمهاڵیهت���ی و ئابوری و یاس���اییهوه
گرێبهسته هاوسهرییهک ه ههر دهمێنێت
و لهژێر یهک ساباتی خێزانیدا وهک دو
جهس���ته دهژین ،بهاڵم بهبێ بهشداریی
پێکردنی رۆح.
ئ���ا ل���هم س���اتهوهختهوه زهمین��� ه بۆ
ناپاکی هاوسهریی دهڕهخسێت و رۆح و
جهستهی تاكهكه ئیتر چ ژنهك ه بێت یان
پیاوهكه ،عهوداڵی رۆح و جهستهیهکی
تر دهبێت لهدهرهوهی ژیانی هاوسهریی
و پێداویس���تییه سێکسییهکانی پێ پڕ
دهکرێتهوه.
کهوات��� ه دهتوانی���ن ئهم ج���ۆره ژیان ه
خێزانییانهش ههر بهههڵوهشاوه ههژمار
بکهی���ن ،بهاڵم هێن���دهى ههیه له روی
یاس���اییهوه بهههڵنهوهش���اوه لهقهڵهم
دهدرێن.
ئهگ���هر پێچهوانهی ئ���هم حاڵهتانهش
وهربگرین کاتێک ئافرهت وهک پێویست
وهاڵمدان���هوهی سێکس���ی نیی���ه ب���ۆ
هاوسهرهکهی جا لهبهر ناهۆشیاری بێت
یان لهبهر ههر گرفتێک���ی دهرونی یان
جهستهیی وهک خهتهنهکردنهوه توشی
ساردی سێکسی هاتبێت ،بهههمان شێوه
پیاوان دوچاری وهڕسی و بێزاری دهبن
لهم جۆره هاوس���هران ه ک��� ه ههندێکیان
لهژێر بیانو و هۆهێنانهوهی جۆراوجۆردا
ژنهکانیان تهاڵق دهدهن یاخود پهنا بۆ
فرهژنی دهبهن ،یاخود دهس���ت دهدهن ه
ناپاکی هاوسهریی.
ل���هم س���ۆنگهیهوه دهتوانی���ن بڵێی���ن
س���ێکس وهک خ���ۆی گرنگ���ی خ���ۆی
پێنادرێ���ت لهناو خێزان���ی کوردی دا و
لهناو بهش���ێکی زۆر لهخێزانهکاندا وهک

حاڵهتێکی سهرپێیی و پهراوێزخراو لێی
دهڕوانرێت ،لهکاتێک���دا لهبیرکردنهوهی
ههمو تاکێک���دا ئامادهگییهکی بههێزی
ههیه ،چونک ه ب���ه یهکێک لهبههێزترین
پاڵنهرهکان���ی م���رۆڤ دادهنرێ���ت،
بێگومان مرۆڤ���ی کوردیش وهک ههمو
مرۆڤێکی تر ههڵگ���ری ئهم پاڵنهرهیه،
وهل���ێ کهمی هۆش���یاری ل���هم بوارهدا
کارێک���ی ئهوتۆی کردوه که تاکی کورد
نهیتوانیوه تهوزیفی وزه سێکسییهکانی
ب���کات بهجۆرێک ئاس���ودهیی و ئارامی
و دڵنیای���ی دهرون���ی و کۆمهاڵیهت���ی
ب���ۆ دهس���تهبهر ب���کات لهچوارچێوهی
خێزاندا ،بهپێچهوانهوه لهههندێك باردا
بوهت ه هۆی دورکهوتنهوهی رۆحهکان و
ههڵوهشاندنهوهی خێزان.
لهم س���ۆنگهیهوه جێی خۆیهتی که بیر
لهئامادهکردنی الوانمان بکهینهوه پێش
چون ه نێو ژیانی هاوس���هری ،تاکو هیچ
نهبێت ئهو بۆشایی ه گهورهیهی لهبواری
پهروهردهکردن���ی سێکس���ی دا ههی ه و
ئهوهی له قوتابخان��� ه و پرۆگرامهکانی
خوێندن���دا چنگی ناکهوێت س���هبارهت
به س���ایکۆلۆژیای رهگهزی بهرامبهر و
گرنگی���ی و رۆڵی الیهنى سێكس���ی لهو
ژیانهدا ،لهرێگهى دیكهوه هۆش���یاریی
لهبارهیانهوه پهیدا بكات.
ئهو رێگایانهش دهش���ێت باسكردنێكى
زانس���تیانهى دور ل��� ه وروژاندن بێت ل ه
كهناڵهكان���ى میدیاوه ،یان لهش���ێوهی
خولی هۆش���یاری ئامادهکاریی دا بێت
بۆ پێگهیاندن و پتهوكردنى هۆشیاریی
الوان لهب���ارهى س���ێكس و رۆڵ و
لێكهوتهى له پرۆس���هى هاوسهرگیریی
دا ،ب���ۆ ئ���هوهى چیتر ئ���هو بیرۆک ه و
زانیاریی���ه ههاڵنهی ل ه کۆاڵن و لهدهمی
کهس���انی نهش���ارهزاوه پێیان دهگات،
یان ئ���هو نهریته کۆمهاڵیهتییانهی وهک
مۆتهک ه دهستی لهبینهقاقای گهنجانمان
ن���اوه ،نهبن ه ک���ۆت و پێوهندێکی وهها
ک���ه تاکهکان���ی کۆمهڵگهکهم���ان وهک
دیلێکی ناهۆش���یار مامهڵه بکهن لهگهڵ
هاوسهرهکانیان دا.
ههروهها ئهو ههمو قهیران ه کۆمهاڵیهتی
و دهرونییان���هش رو لهکهم���ی بک���هن
ك��� ه خهریك ه بهت���هواوی باڵ بهس���هر
کۆمهڵگهکهم���ان دا دهکێش���ن و رهنگ ه
زۆرێكیان پاڵنهرهكهیان كهمی هۆشیاری
بێت لهم بوارهدا.
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«شیرینی و چهورى رۆڵیان ل ه دروستبونى رشك و ئهسپێ دا نییه»
دیدارى (نهوژین) لهگهڵ پزیشكێكى پسپۆڕ لهبارهى حاڵهتهكانى رشك و ئهسپێ لهالی منااڵن
◘ نەوژین ،دەشنێ رۆستەمی
رشك و ئهسپێ ،دو له ديارترین ئهو
حاڵهته تهندروستیانهى لهنێو منااڵن دا
بهتایبهتى بونيان ههیه ،بهرباڵوی ئهم
حاڵهتانه و دوبارهبونهوهيان ،وایكردوه
چهندین قسه و قسهڵۆكی لهبارهوه
دروست ببێت كه ههندێك لهوانه هیچ
بنهمایهكى زانستییان نییه.
رش���ك ك��� ه لهههندێ���ك ش���وێن ب��� ه
«كێچ»یش ناودهبرێت ،لهگهڵ ئهسپێ
دا ،دو زین���دهوهرى بچوكن ،ك ه ل ه قژدا
دروس���ت دهبن و گهش��� ه دهكهن .ئهم
دو زین���دهوهره بهتایبهت لهالی منااڵن
بهرچ���او تره ،یان مایهى سهرئێش���ه و
ناڕهحهتیهكى زیاتره.
لهب���ارهى ئ���هم حاڵهت���ه و چۆنیهتى
چارهسهركردنیهوه ،دیدارێكمان لهگهڵ
(د .دەشنێ لهتیف) ،پزیشکی پسپۆڕی
نەخۆش���یەکانی پێس���ت و جوانکاری
ئهنجام داوه.

یان شتى یهكدی بهكاردههێنن ،لهوێوه
بۆ یەکدی دەگوازنەوە.

بهڵكو راس���تیەکەی ئەوەی���ە کەوا ئەم
* س���هرهتا بابزانین ئهم حاڵهته چیی ه حاڵەتە حاڵەتێکی گواس���تراوەیە ،واتە
و ئای���ا بهتهنیا له منااڵن دا دروس���ت ب���ەھۆی بەریەککەوتن���ەوە رو دهدات،
بۆنمونە کەس���ێک کاڵو یاخود ش���انەی * تاچهن���د راس���ته ك ه ئ���ەو منااڵنەی
دهبێت؟
رش���ك و ئەس���پێ دیاردەیەکە لە مناڵ کەس���ێكی توش���بو بەکاربهێنێت ،یان شیرینی زۆر دەخۆن توشی ئەم حاڵەتە
و گ���ەورە دا وهك���و ی���هك رو دهدات ،س���ەریان بەریەک بکەوێت ئ���هوا بۆی دەبن؟
ئهم قسهیه هیچ بنهمایهكى سهلمێنراوى
ب���هاڵم زیاتر لە الی من���ااڵن بەرباڵوە .دهگوێزرێتهوه.
زانستى نییه.
حاڵهتهك���هش بریتیی��� ه ل���ه بونى ئهو
* ش���ێوازى گواس���تنهوهى ئ���هم دو
زیندهوهره بچوكه له پێستى سهر دا.
زین���دهوهره ه���هر بهو ش���ێوهیهی ه ك ه * زۆرجار دهوترێت بهركهوتنى دهستى
چهور لهگهڵ پێس���تى قژ ،ئهم حاڵهت ه
* تاچهند ئهم حاڵهتانه پهیوهندیان ب ه ئاماژهت بۆ كرد؟
کێچ و ئەس���پێ توان���ای فڕینیان نیە ،دروست دهكات ،تاچهند راسته؟
پاكوخاوێنى و خۆنهشۆردنهوه ههیه؟
بهگش���تى خەڵکی پێیانوایە رش���ك و بهڵكو تەنها ب���ەھۆی بەریەککەوتنەوە ئهم قسهیهش تائێستا لهروى زانستیهوه
ئهسپێ بەھۆی پیسی و خۆنەشۆردنەوە دەگوازرێنەوە ،من���ااڵن زۆرجار لەکاتی نهسهلمێنراوه.
دروست دهبن ،بهاڵم ئەمە راست نییە ،یاریکردن دا سەریان بەریەک دەکەوێت،

* زۆرجار منااڵن كه توشی ئهم حاڵهت ه بریتییە لە بینین���ی زیندهوهرهك ه لهناو
دهبن ،لهماڵهوه دههێڵرێنهوه ،ئایا ئهم ه پێستى قژ دا ،یان ھەندێك کەس توشی
خورانی سەر دەبن بەتایبەت لە بن گوێ
كارێكى دروسته؟
پێویس���ت ناکات ئەو منااڵنەی توشبون یاخود خوارەوەی پشتە سەریان ،ئهمان ه
بهم حاڵهتانه ل���ە ماڵەوە بهێڵدرێنەوە ،ئاماژهن بۆ ئهوهى خورینهك ه پهیوهندی
بهڵك���و لهبری ئهوه باش���تره ك ه زو زو ب ه بونى رشك و ئهسپێوه ههیه.
پرچی���ان دابهێنرێ���ت و یاخود کورت
بکرێتەوە ،كه دهش���نێردرێن بۆ فێرگه * ،ش���ێوازهكانى رزگاربون لهم حاڵهت ه
قژی���ان ببهس���ترێت و ب��� ه پهرش���ى چییه؟
چەندی���ن رێگا ھەی���ە ب���ۆ رزگار بون
نهیهێڵنهوه.
لێیان ،باش���ترینیان زو شۆردنی سەرە
* نیش���انهكانى ئهم نهخۆشی ه چین؟ لەگەڵ بەکارھێنانی شامپۆی تایبەت ب ه
دهكرێت ههمو س���هر خورینێك ئاماژه لهناوبردنى رش���ك و ئهسپێ ،ههروهها
بهكارهێنانى شانەی تایبەت کە ھێلکەی
بێت بۆ بونى رشك و ئهسپێ؟
نهخێر مهرج نییه ،بهڵكو نیش���انەکانی زیندهوهرهك ه لەسەر قژ الدەبات.

زیادبونی موی نەخوازراو لە ژنان دا
خواردنی
حەپی «منع»
کاردانەوەی دەبێت
بۆ دەرکەوتنی مو

دڵەڕاوکێ لە
سەرەکیترین
هۆکارەکانی زیادبونی
هۆرمۆنە نێرینەکانه
توێ���ژەران ئەوەی���ان وتوه ک���ە دوای
ئەنجامدانی توێژینەوەیەک بەبەش���داری
زیاتر ل���ە  2ههزار ژن ،بۆیان دەرکەوت
ک���ە زۆر خواردن���ی ش���یرینی دەبێتە
ه���ۆی زیادبونی مو لە لەش���ی ژنان و
هەروەه���ا دەرچون���ی لە ش���وێنەکانی
لەش بەشێوەیەکی نائاسایی ،توێژەران
ئەوەش���یان باس���كردوه کە بۆماوەیی
یەکێکی ترە ل���ە هۆکارەکانی زیادبونی
مو لە لەشی ژنان دا.

◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
مودەردان  ،Hirsutismواتە
گەشەکردنی مو لەو شوێنانەی ژن
کە نابێت موی تێدا بەدی بکرێت،
وەکو چەناگە و سەر لێوی سەرەوە و
بناگوێ و مل و سنگ ،یان زیادبونی
گەشەی مو لە هەمو بەشەکانی لەش
دا.
زیادبون���ی گەش���ەی مو لە جەس���تە
یەکێکە لەو گرفتانەی کە زۆربەی ژنان
بەدەس���تیەوە دەناڵێن���ن ،دەرکەوتنی
م���وی زیادە لە لەش���ی ژنان���دا لەگەڵ
ئەوەی گرفتێکی بێزارکەرە ،هەندێکجار

بەو هۆیەش���هوە ژنان توشی نەخۆشی
دەرونی���ش دەب���ن ،هەروەه���ا لەنێ���و
کۆمەڵگەدا هەست بەشەرم دەکەن و بە
چاوێکی تر سەیریان دەکرێت.
هۆکارەکانی زیادبونی مو لە ژناندا
 .1هەندێکج���ار هۆرمۆن���ی پیاوانە بۆ
ژنان بەکار دەهێنرێت ،بۆ وەس���تاندنی
شیر یان هەندێک حاڵەتی تر ،ئەوەیش
دەبێت���ە هۆی زیادبونی م���و .هەروەها
خواردن���ی حەپی رێگری له س���كپڕی
«من���ع» بەتایبەت���ی ئ���ەو جۆرانەی
پێکهاتەی پرۆجیسترۆنی تێدایە ،ئەوەش
کاردانەوەی دەبێت بۆ دەرکەوتنی مو.
 .2بەکارهێنانی پێکهاتەی کۆرتیزۆن بۆ

ماوەیەکی زۆر دەبێتە هۆی چاالککردنی
مو ،هەروەها پەنسلین و حەپی ڤینایتۆن
کە بۆ نەخۆش���ی بوران���ەوە بەکاردێت.
ئهمه س���هرباری ئ���هوهى هەندێک لەو
دەرمانانەی کە بۆ چارەسەری پەستانی
خوێ���ن بەکاردێن ،دەبنە هۆی زیادبونی
مو.
 .3رژێنەکان���ی لەش���ی ژن بڕێکی کەم
ل���ە هۆرمۆن���ی نێرین���ە دەردەدەن کە
دەبێتەهۆی دەرکەوتنی مو لە لەش���دا،
ب���ەاڵم ئەگەر هەر گرفتێک لە کاری ئەو
رژێنانەدا دروس���ت ببێ���ت ،ئەوا بڕێکی
زیاتری هۆرمۆن���ی نێرینە دەردەدەن و
بەوەش رێژەیەکی زیاتری مو لە لەشی
ژناندا سەر هەڵدەدات.

 .4دڵەڕاوک���ێ یەکێک���ە لە س���ەرەکی
تری���ن هۆکارەکانی الواز بونی هۆرمۆنی
مێینە لە لەشی ژناندا و لەبەرامبەریشدا
زیادبون���ی هۆرمۆنە نێرین���ەکان ،بۆیە
سەرەنجام ژمارەی موەکان لەسەر لەش
زۆرتر دەبن.
 .5هەندێکج���ار هێلکەدانی ژن دوچاری
گرفتی تەندروس���تی دەبێ���ت ،بەوەش
هۆرمۆن���ە نێرینەکان چ���االک دەبن و
دەبنە هۆی تێکچونی سیستمی رواندنی
م���وەکان و دەرکەوتنی م���وی زیادەی
چارەسەر چیه؟
لەش بە رێژەیەکی زۆر.
 .6زۆربون���ی حاڵەتەکان���ی هەڵچون و دەبێ���ت نەخ���ۆش دڵنی���ا بێت���ەوە لە
ش���ۆکی دەرونی ،رەنگ���ە زیان بەکاری هۆرمۆنەکان���ی لەش���ی ب���ێ گرفتن و
هۆرمۆنەکان بگەیەنن و هاوس���ەنگیان بەباش���ی کاری خۆیان ئەنجام دەدەن،
جگ���ە لەوەش ئ���ارام بون���ەوەی باری
تێکبدەن.
 .7یەکێکی تر لە هۆکارەکانی زیادبونی دەرونی کەس���ەکەش باشترین شێوازی
مو بەتایبەت لە روخساردا دەگەڕێتەوە چارەسەرە بۆ ئەم حاڵەتانە.
بۆ خ���راپ بەکارهێنان���ی کرێمەکان و هەروەها یەکێکی تر لەچارەس���ەرەکان
هەندێک تێکەڵە کە لە الیەن خانمانەوە لێزەرە ،ئەم���هش رێگەیەکی ترە بەکار
دەهێنرێت و هیچ کاردانەوەیەکی خراپی
بەکار دەهێنرێت.
 .8توێژینەوەیەک���ی ن���وێ ئ���ەوەی نیە و دەتوانرێت موەکان بەشێوەیەکی
رونکردوهت���ەوە ک���ە خواردن���ی زۆری بەرچاو بنبڕ بکات ،ب���ەاڵم دەبێت ئەم
ش���یرینەمەنی لەسەر لەش���ی مرۆڤ و کارە لەالیەن پزیشکی پسپۆڕەوە بکرێت
بەتایبەتی ژن���ان ،کاریگ���ەری خراپی و ل ه شوێنى تایبهتى پاك و گونجاو ل ه
روى تهندروستیهوه.
دەبێت.

ههمهڕهنگ
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چارهسهرى نهخۆشى مناڵ ب ه یاریكردن
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◘ نهوژین
وهرگێڕانى :نهسرين عهلى
دنیاى مناڵ جیاوازه له گهورهكان،
چونكه كاتێك كهسێكى گهوره ههر
گرفتێكى ههبێت له ههر بوارێكدا ،بۆ
چارهسهر دهچێته الى كهسى پسپۆڕ،
بهاڵم مناڵ ناتوانێت وهكو گهوره درك
بهو حاڵهته بكات و سهردانى پسپۆرى
تایبهت بكات.

له رێگهى چارهسهر
به یارى ،ههست
و بارودۆخى مناڵ
ئاشكرا دهكرێت

دایك و باوك بهرپرس����ن ل����ه گرنگیدان
كێش����ه و گرفتى مناڵ و به دواداچونى.
جگه له چارهسهرى پزیشكى یهكێك له
چارهسهره كاریگهرهكان ئهوهی ه كه مناڵ
له رێگهى جیاوازهوه چارهسهر دهكرێت،
وهكو :یارى و چیرۆك و وێنهكێش����ان و
...هتد.
( )6بنهما له چارهسهركردن به رێگهى
یاریكردنهوه
 .1پهیوهن����دى كۆمهاڵیهت����ى گرنگترین
بنهمایه ل����ه چارهس����هركردن به رێگاى
یاریك����ردن .من����اڵ یارى خۆش����دهوێت،
ئهگ����هر له چوارچێ����وهى پهیوهندییهكى
گهرم و گوڕدا ئهنجامبدرێت.
 .2من����اڵ دهبێت به بێ هۆ قبوڵبكرێت،
یاریكردن له گهڵ ئهو به مهرجى باشبون،
ههڵهی����ه .دهبێت به من����اڵ بوترێت تۆم
خۆشدهوێت ،بهاڵم ئهو كارهم خۆشناوێت
كه كردوته.
 .3من����اڵ ل����ه كاتى یاریك����ردن دهبێت
ئازادبێت و س����نورى بۆ دانهنرێت ،بهاڵم
له ژێر چاودێرى كهسێكى گهورهدا بێت.
 .4یاریكردن گرنگه ب����ۆ ئهوهى تواناى
من����اڵ ههژم����ار بكرێت ،ه����هروهك لهم
رێگهیهوه خاڵه الوازهكانى كهس����ێتى و
رهفتاری مناڵهكهش دهستنیشان دهكرێت
و دواتر دهتوانرێت چارهسهر بكرێت.
 .5چارهس����هر له رێگ����هى یاریكردن به
ماوهیهك����ى كهم دهرناكهوێ����ت و نابێت

بۆ چارهس����هر پهله بكرێت ،چونكه ههر
مناڵێك له گهڵ مناڵێكی تر جیاوازه.
 .6له پاڵ ئازادى دان به مناڵ ،سنورى
ب����ۆ دیارى دهكرێت تا مناڵ ههس����ت به
بهرپرس����یارێتى بكات و بهمشێوهیه له
چارهسهر نزیك دهبێتهوه.
سوده سهرسوڕهێنهرهكانى یاریكردن
چارهسهر له رێگاى یارى به جۆرێكه ك ه
پزیشك دهچێته ناو دنیا و دهرونى مناڵ

و له رێگهى چیرۆك و جوڵهى منااڵنهوه
رهگى گرفتى مناڵ دهدۆزێتهوه.
پزیش����كێكى دهرونناسى منااڵن دهڵێت:
به یاریكردن و ش����ێوازى قس����هكردن و
تهنانهت ش����ێوازى دانیشتنى مناڵ درك
به كێشه و گرفتى مناڵ دهكرێت.
بۆ نمونه :ههندێك مناڵ له سهر شوێنى
پیس یان خۆاڵوى دانانیشێت یان دهست
بۆ گوڵ نابات ،ئهمه نیشانهى ئهوهیه كه
ئهو مناڵه وهسواسى ههیه.

ی����ان مناڵى ش����هڕانگێز ،كهرهس����تهى
یارییهكان����ى ف����ڕێ دهدات بۆ كهس����ى
بهرامبهر.
له رێگهى چارهس����هر به یارى ،ههس����ت
و بارودۆخى مناڵ ئاش����كرا دهكرێت ،له
دواى ئهوه ههوڵدهدهین رهفتارى مناڵهكه
بگۆڕین .له بهرئ����هوهى مناڵ حهزى له
یاریكردنه بۆیه باش����ترین چارهسهره بۆ
ئهم گیروگرفت����ه ،چونكه ناتوانین مناڵ
تا تهمهنى  10ساڵى له پشتى مێزێكهوه

چەند هەنگاوێک بۆ ئەوەی فێری شیکپۆشی بیت
◘ نهوژین
ئامادهكردنى :سێوه محهمهد
لەم رۆژگارەدا شیکپۆشی و ستایلی
جلوبەرگ زۆر لەوە زیاتر قسە
هەڵدەگریت کە تۆ بیری لێ دەکەیتەوە،
بۆیە گرنگی زۆر بەو جلوبەرگانەت بدە
کە رۆژانە لەبەری دەکەیت ،کات بۆ
هەڵبژاردنیان تەرخان بکە بۆ ئەوەی
شیک و سەرنجڕاکێش دەرکەویت.
لەوانە بەش����ێکی زۆری پ����ارە بۆ کرینی
جلوبەرگت تەرخان بکەیت ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوان����ەش دا رێکپ����ۆش دەرناکەوی����ت،
هەرچەندە رێکپۆش����یش هونەرە ،بەاڵم
دەکرێت فێری بیت ،چونکە هیچ شتێک
مهحاڵ نییە.
بۆ ئەوەی س����ەرنجڕاکێشو شیک بیت،
ئەم����ە کارێکی گران نیی����ە ،نهێنیەکانی
ش����یک بون لێرەیە .ئەم چەند هەنگاوە
بخوێنەوە بۆ ئەوەی بەالی کەمەوە فێری
هێڵە سەرەکییەکانی جوانپۆشی بیت.
هەنگاوی یەکەم:
ن����ەک تەنها لەبواری فاش����ن ،بەڵکو لە
هەمو بوارەکانی ژیاندا ئەم یاسایە بەکار
بێنە «یاس����اکان بزانە و یاس����ای خۆت
هەڵبژێرە».
س����ەرەتایی رێنماییەکانم����ان ئەوەی����ە
س����ەیری بەرنامەی تایبەت بەجوانکاری
و گۆڤ����اری تایب����ەت بە فاش����ن بکە تا
یاس����ا س����ەرەکییەکانی بواری فاش����ن
بزانی����ت ،وەکو :چۆنیت����ی تێکەڵکردنی
رەنگەگ����ەکان ،جۆرەکان����ی قوماش تا
بتوانی س����تایلی تایبەت بەخۆت هەبێت،
هەرگیز نەکەویتە دوای السای کردنەوەى
کەسانی چوار دەورت و کەسێکی کۆپی
مەبە.

چاودێ����ری خانم����ە جوانپۆش����ە
بەناوبانگ����ەکان بک����ە ،بۆ ئەو
مەبەس����تە تهنها ئهوه بهس����ه
سەرێک لە ئەنتەرنێت بدەیت
و ب����ەدوای ئ����ەو خانمانەدا
بگرێت تا بزانیت چی لەبەر
ئەک����ەن ،جگە ل����ەوەش
چەندین پەیج و ماڵپەڕی
تایب����ەت بەجوانکاری
خانم����ان هەی����ە
دەتوانیت سودیان
ل����ێ وەربگریت و
س����تایلی تایبەت
بەخۆت����ی تی����ا
بدۆزیتەوە.
هەنگاوی دوەم:
بەرنام����ە دان����ان زۆر
گرنگ����ە هەروەکو چۆن
کەس����ەکان بەرنام����ەی
تایبەت����ی هەفتان����ەی
خواردنیان هەیە ،ئەگەر
دەتەویت تۆش کەسێکی
شیکپۆش بیت ،دەبێت
بەرنامەیەکی تایبەتی
هەفتانەی پۆش����ینت
هەب����ێ ،بۆ نمونە :لە
رۆژی ش����ەمە تاکو
پێنجشەم بۆ سەر
کارەک����ەت چی
لەب����ەر ئەکەیت،
ئ����ەی کۆتای����ی
هەفت����ە ب����ۆ
کۆبون����ەوە و
چون����ەدەرەوە
تایبەتییەکان
چ����ی لەبەر
دەکەیت؟
ئە گ����ە ر

بەرنامەی تایبەتی جل پۆش����ینت
هەبێت توشی قەلەقی و دو دڵی
نابیت و بەپێی ئەو بەرنامەیە
دەڕۆیت کە خۆت داتناوە.
هەنگاوی سێیەم:
ئەگەر باوەڕ دەکەیت یان نا،
بەاڵم کەس����انی شیکپۆش
جلی زۆریان نییە ،بەاڵم
کوالێت����ی جلەکانی����ان
باش����ە و زی����اد ل����ە
چەندجارێک لەبەری
دەکەن ،واتا لەبری
ئ����ەوەی  5پارچەی
ه����ەرزان بکڕیت،
ی����ەک پارچ����ەی
باش بکڕە ،دڵنیام
بەتایبەت����ی کچ����ان
کاتێک دۆاڵبەکانیان
دەکەنەوە بەشێکی
زۆری جلەکانی����ان
لەبەرناک����ەن و
بەش����ێکی ه����ەر
ب����ەکار ناهێن����ن!
بۆیە یاسای فێربونی
شیکپۆش����ی ،وەالنانی
ئەو پارچانەیە کەلەبەریان
ناکەیت.
هەنگاوی چوارەم:
لەودەس����تە
ئەگ����ەر
خانمانەیت بەردەوام جلی
رەسمی دەپۆشیت ،کاتێکی
زۆر ب����ۆ تەنس����یقکردنی
جلەکان تەرخان دەکەیت،
ئەم ئاس����اییە بش����کێنە،
دەتوانیت بە پانتۆڵێکی کابۆ
و دەس����تێك جلی سپۆرتیش
زۆرس����ەرنجڕاکیش و ش����یک
دەرکەویت.

دابنێین و داواى رونكردنهوهى بارودۆخى
ل����ێ بكهین ،تهنها ب����ه رێگهى یاریكردن
دهتوانین بگهین به دنیاى مناڵ.
یهكێكى تر له رێگهكانى دهستنیشانكردنى
كێش����هى مناڵهكانم����ان ،پهنابردن����ه بۆ
چیرۆك و گێڕانهوه.
دهتوانرێت ل����ه گێڕانهوهى چیرۆكێك بۆ
مناڵهكه دواتر پرس����یار ل����ه گرفتى ناو
چیرۆكهكه له مناڵهكه بكهین ،بۆ نمونه
لێ����ى دهپرس����ین« :به راى تۆ پش����یله
بچوكهكه كێشهى چییه وا خهمباره؟»،
مناڵهكه ه����هر وهاڵمێك بدات����هوه ئهوه
گوزارش����ته له كێش����هى مناڵهكه ،وهكو
بڵێ����ت :لهوانهیه دای����ك و باوكى لێیان
دابێ����ت .بهم ش����ێوهیه رهگ����ى گرفتى
دهرونى مناڵ دهدۆزینهوه.
جۆرێكى تری یاریی و بابهتى پش����ودانى
منااڵن ،وێنهكێشانه .وێنهكێشان نهێنى
زۆر ئاشكرا دهكات .بۆنمونه :ئهو منااڵنهى
كه دایك و باوكیان جیابونهتهوه ،كاتێك
داواى وێنهیهكى لێبكهیت ،وێنهى دایك
و باوكى دور له یهك یان به قهبارهیهكى
بچوك دهكێش����ێت و خۆى ل����ه نێوانیان
دایه و دهس����تى دای����ك و باوكى به الى
خۆیدا رادهكێشێت ،ئهمهش ئاماژهیه بۆ
ئهو بار و بۆشاییه عاتیفی و دهرونییهى
كه خۆی ههستى پێدهكات.

دەربارەی

یاساکان بزانە
و یاسای خۆت
هەڵبژێرە

نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.
یەک����ەم ژم����ارەی ل����ە 2016/12/26
دەرچوە.
رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
لۆکاڵ����ی دەس����تی پێکردوەو پاش����ان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنام����ەی (نەوژی����ن) یەکێک����ە ل����ە
چاالکیەکان����ی پرۆژهى رادی����ۆى دهنگ
به پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادی����ۆی دهنگهوه ب����ۆ ئهنجام����دراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.

ئەگەریش ترست هەیە و هەست دەکەیت
کە ناتوانیت بەئاس����انی س����تایلی خۆت
بدۆزیتەوە ،ئەوا بە س����تایلی کالسیک و
رەنگە بێالیەنەکانی وەک :رەش و سپی
و رەساسی دەست پێ بکە ،بەاڵم وەک
هەنگاوی س����ەرەتا بزانە کامە رەنگت لێ
دێت؟
پێنجەم:
هەنگاوی
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
یەکێکیتر لەو شتانەی دەبێت فێری ببیت
ئەوەیە کە «لەژیان بچیت» سەر لەخۆت
تهلهفۆن:
مەشێوێنە.
07480207400
مەبەستمان ئەوەيه کە وەکو ژیان چۆن
تام و رەنگ و ش����تی جی����اوازی تێدایە،
ئیمهیڵ:
دەبێت تۆش ستایلی کاژوهڵ و کالسیک
@nawzhinnewspaper
و س����پۆرت بەکار بێنێ����ت و تەنها یەک
gmail.com
جۆر س����تایل نەبێت ،دەشتوانیت سود
لەمە وەربگریت ب����ەوەی هەمویان تاقی
فهیسبوك:
بکەیت����ەوە ت����ا دەزانیت کامە س����تایل
nawzhinnewspaper
لەهەموان زیاتر لێت نزیکە.
و
���تایل
�
س
تەواوە
ب����ە باوەڕ بەخۆبونی
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
���ەی
�
قس
با
���رە
�
هەڵبژێ
جلوبەرگەکان����ت
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
دەوروب����ەرت کارت تێن����ەکات ،چێ����ژ
لەپۆشینیان وەربگرە.
www.radiodang.org

وێنهكێشان لهسهر رۆژنامهى (نهوژین)

ماڵی گهنجانى كهالر كردهوه .ك ه تیایدا
◘ نهوژین
ژمارهیهك ل ه تابلۆ هونهریهكانى خۆی
كچه هونهرمهندێكى شێوهكار لهكهالر ،نمایشكردبو ك ه چهند ساڵێك ه سهرقاڵه
به كێشانیانهوه.
له باتى كێشانى وێنه لهسهر كاغهزى
بهشێكى بهرچاوى تابلۆكانى ئهو
سپی و قوماش و خام ،جۆرێك ل ه
هونهرى دیكه تاقی دهكاتهوه ،ئهویش كچ ه هونهرمهنده ،كێشانى وێنهى
جۆراوجۆری پۆرترێت و خهیاڵی و
كێشانى وێنهیه لهسهر روپهڕى
تهعبیری بو لهسهر روپهڕى رۆژنامهى
رۆژنامهى چاپكراو ،ئهو رۆژنامهیهش
(نهوژین) .ئاخۆ چ شتێك پاڵی بهو
كه وێنهكهى لهسهر دهكێشێت،
كچهوه ناوه بۆ ئهم كاره؟
رۆژنامهى (نهوژین)ه.
سروشت حهمید ،لهوبارهوه رونیدهكاتهوه
سروشت حهمید ،كچ ه شێوهكارى شاری ك ه دهمێك ه تهتهڵهى ئهم بیرۆكهی ه ل ه
كهالر ،مانگى رابردو پێشانگایهكى مێشكى دا دهكات ،سهرهتا ویستویهتى
شێوهكاریی تایبهت ب ه كارهكانى ل ه لهسهر روپهڕى ههر رۆژنامهیهك ئهو

كاره ئهنجام بدات ،پاشان چونك ه وتى« :پێشانگاكهى من ل ه چوارچێوهى
لهرێگهى هونهرهیهكهیهوه ویستویهتى چاالكی ه جیاوازهكانى بهرهنگاربونهوهى
پهیامێك بگهیهنێت ،ههربۆی ه رۆژنامهى توندوتیژی دژ ب ه ژنان بو ،بهوپێیهى
رۆژنامهى (نهوژین) تایبهت ه ب ه پرسی
(نهوژین)ى ههڵبژاردوه.
سروشت ،باس لهوهدهكات ك ه بهوپێیهى ژنان ،بۆی ه ئهوم ب ه باش زانى ك ه
تابلۆكانى ئهو گوزارشت بون ل ه ئازادیی وێنهكانمى لهسهر بكێشم».
و ئازادیی ژنان و پرسی یهكسانى ،بۆی ه شێوازى ئهو وێنانهى ك ه لهسهر روپهڕى
رۆژنامهى (نهوژین)ى ههڵبژاردوه بۆ رۆژنام ه چاپكراوهكانى (نهوژین)
كێشاویهتى ،زۆرتر «گرافیكی» بون،
ئهوهى لهسهرى وێنهبكێشێت.
باسی لهوهشكرد ك ه جگ ه ل ه تابلۆی ئهمهش ستایڵێك ه ئهو كچ ه شێوهكاره
تهعبیری ،ههروهك ژمارهیهك پۆرترێت لهالی خۆی گرنگییهكى زۆری
و وێنهى كهسیی كهسایهتى و هونهرمهند پێدهدات.
و وێنهى سروشتیشی كێشاوه و نمایشی وهكخۆی ئاماژهى بۆ دهكات ،ویستویهتى
لهپاڵ نمایشكردنێكى شێوازێكى تازهى
كردون.

هونهر ل ه ناوچهكه ،سهرنجی هاواڵتیان
و بینهرانیش بۆ رۆژنامهى (نهوژین)
رابكێشێت ،ك ه خۆی ب ه رۆژنامهیهكى
«پڕ سود» وهسفی دهكات.
سروشت حهمید ،لهساڵی  1997ل ه
كهالر لهدایكبوه ،ئهگهرچی دهرچوى
هیچ ناوهندێكى هونهریی نیی ه و بهڵكو
پهیمانگاى كۆمپیوتهرى تهواو كردوه،
بهاڵم حهز و ویستى ئهو بۆ هونهر،
هانیداوه ك ه رو ل ه بوارى وێنهكێشان
بكات.
جگ ه لهو پێشانگا تایبهتهى ،بهشداریی
ل ه چهندین پێشانگاى شێوهكارى
هاوبهش دا كردوه.

كچ ه كهركوكیهك براوهى پێشبڕكێی رۆژنامهوانى مافهكانى مرۆڤه

◘ نهوژین
لهنێو  16رۆژنامهنوسى بهشداربو ،كچ ه
كهركوكیهك توانى خهاڵتى یهكهمى
پێشبڕكێی رۆژنامهوانى مافهكانى
مرۆڤ بهدهستبهێنێت ،ك ه رادیۆی
دهنگ سااڵنه به پاڵپشتی سندوقی
نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED
ئهنجامی دهدات.
لهرۆژى جیهانى راگهیاندنى مافهكانى
مرۆڤ ل ه بهروارى ،2018/12/10
رادیۆی دهنگ بۆ سێیهم ساڵ لهسهر
یهك ،مهراسیمی پێشبڕكێی رۆژنامهوانى

مافهكانى مرۆڤى راگهیاند ك ه
پێشبڕكێیهكى رۆژنامهوانییه و گرنگیی
بهو راپۆرت و چیرۆك ه رۆژنامهوانیان ه
دهدات ك ه ل ه بوارى مافهكانى مرۆڤ دا ل ه
رۆژنامهوانیی كوردی دا باڵودهكرێنهوه.
ل ه پپێشبڕكێكهدا  16رۆژنامهنوس
ل ه ناوچ ه جیاوازهكانى ههرێمى
كوردستانهوه و ل ه ههردو رهگهز،
ب ه راپۆرت و چیرۆكى رۆژنامهوانى
بهشدارییان كردبو 3 ،لهوان ه بون ب ه
خاوهنى خهاڵتهكانى پێشبڕكێكه.
خهاڵتى یهكهمى پێبشڕكێك ه بۆ
وهرزی سێیهمى ،بۆ رۆژنامهنوس
(تارا عهزیز) بو ل ه كهركوك ،لهسهر

راپۆرتێكى بهناونیشانى «لهزیندانهوه
بۆ زیندان» كهل ه سایتی (مهكتوب)
باڵویكردبویهوه.
خهاڵتى دوهم بۆ رۆژنامهنوس (گهرمیان
حهمهپور) بو ل ه گهرمیان ،لهسهر
راپۆرتێكى لهبارهى خێزانێكى بێ نهوا
ل ه ناحیهى رزگاری ،كه ل ه كهناڵی
 NRTباڵویكردبویهوه.
خهاڵتى سێیهم بۆ رۆژنامهنوس (زانا
حهمهغهریب) بو ل ه بهغدا ،لهبهرامبهر
ئامادهكردنى راپۆرتێك بهناونیشانى
«بهغدا ،دۆزهخى نێرهموكهكان» ك ه ل ه
رۆژنامهى (ژیان) باڵویكردبویهوه.
پاش بهدهستهێنانى خهاڵتهكه ،براوهى
یهكهمى پیشبڕكێك ه رۆژنامهنوس (تارا
عهزیز) خۆشحاڵی خۆی دهربڕی بهوهى
توانیویهتى پلهى یهكهم بهدهست
بهێنێت.
چیرۆكى راپۆرتى ئهو رۆژنامهنوسه،
تایبهت ه ب ه مناڵێك ك ه بهو هۆیهى
دایكی تۆمهتباره ب ه تێوهگالن ل ه
كوشتنى هاوسهرهكهى ،لهگهڵ دایكی
دا ل ه زیندان بوه و ههر ل ه زیندانیش
خراوهت ه بهر خوێندن ،تا ئهو كاتهى
دایكی بۆ زیندانى بهغدا و ئهویش بۆ
خانهى بێسهرپهرشتان ل ه ههولێر،
گوزاراوهتهوه.
پێشبڕكێی رۆژنامهوانى مافهكانى
مرۆڤ ،یهكێك ه لهو چاالكیهكانى
رادیۆی دهنگ ك ه ب ه پاڵپشتی سندوقی
نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئهمریكی
 NEDئهنجامی دهدات و تائێستا 3
وهرزی لێ بهڕێوهچوه.

