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2 كچ نۆرینگه یه كى پزیشكیی 
ئاژه اڵن له  كفری

ده كه نه وه            ««4

ژنێك گه ره كێتى ناوى كه الر 
بكاته  براندێكى ناسراو               
5»» 

نه وژين و
خەونی گه وره تر

6»» 

خۆبه خشانى نه خۆشخانه ى 
مناڵبون: كه س به  

خزمه ته كانمان نازانێت   ««8

)12( ژماره  و )276( بابه ت له ساڵێك دا

بهشدارانىراپرسیهكبونىبهگرنگدهزانن

◘ نه وژین

له ماوه ى ساڵی دوه مى دا، رۆژنامه ى )نه وژین( 
12 ژماره ى ده ركردوه  و تیایدا )276( بابه تى 

جۆراوجۆری باڵوكردوه ته وه .

نه وژین، وه كو تاكه  رۆژنامه ى تایبه تمه ند به  پرسه كانى 
ژنان له  گه رمیان، له الیه ن رادیۆی ده نگ به  پاڵپش���تی 
 )NED( سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
مانگ���ى جارێك له  ده ڤه ره كه  دا باڵو ده بێته وه . یه كه م 
ژماره ى رۆژنامه كه ، ل���ه  2016/12/22 دا باڵوكرایه وه 
 و 2 س���اڵ به س���ه ر ده رچواندن���ى ئ���ه و رۆژنامه یه دا 

تێده په ڕێت.
ل���ه  س���اڵی دوه م���ى دا، رۆژنامه ك���ه  12 ژم���اره ى 
بابه ت���ى  باڵوكردوه ت���ه وه ، كه له میان���ه ى دا )276( 
رۆژنامه وانى باڵوكردوه ته وه ، كه  پێكهاتوه  له : )هه واڵ، 
راپۆرته  ه���ه واڵ، راپ���ۆرت و چیرۆك���ى رۆژنامه وانى 
و وێنه ی���ی، ریپۆرت���اژ، دی���دارى رۆژنامه وانى، وتار، 

ده ق���ی ئه ده بی، بابه ت���ى ئاماده كراو و 
وه رگێڕاو(.

هه روه ك تێكڕا له و 2 ساڵه دا و له میانه ى 
ئه و 24 ژماره یه ى رۆژنامه كه دا، )568( 

بابه تى رۆژنامه وانى باڵوكردوه ته وه .
له الیه كى دیكه وه  و له  ساڵیادی ده رچونى 
یه ك���ه م ژماره ى رۆژنامه كه دا، س���تافی 
رۆژنام���ه ى )نه وژی���ن( راپرس���یه كیان 

ئه نجامداوه .
ئه م  سه رپه رش���تیاری  گۆران،  نازه نین 
له وب���اره وه   رۆژنامه ك���ه ،  ژماره ی���ه ى 
رایگه یاند: له  راپرسیه كه دا نیوه  زیاتری 
به شداران كه  به دیارییكراوى رێژه كه یان 
)50.4%(ه ، رای���ان واب���وه  ك���ه  بونى 
رۆژنامه كه  بۆ ناوچه ى گه رمیان، گرنگ 

و پێویسته .
وتیش���ی: به گش���تى رای به ش���دارانى 
راپرس���یه كه  ل���ه  هه ڵس���ه نگاندنیان بۆ 
رۆژنامه ى )نه وژی���ن(، تاڕاده یه كى زۆر 
ئیجاب���ی ب���وه  و هه ڵس���ه نگاندنیان بۆ 
ئاستى رۆژنامه كه ، له نێوان )مامناوه ند( 

بۆ )زۆرباش( بوه .
یه كێكى ت���ر له و بوارانه ى كه  رۆژنامه ى 
)نه وژین( له  سه ره تاوه  گرنگیی پێداوه ، 

مه شق و راهێنانى رۆژنامه وانی بوه .
له وب���اره وه  )نازه نی���ن گ���ۆران( وتى: 
پێش���و  مانگ���ى  له مچوارچێوه یه ش���دا 
راهێنانى  ك���راوه ى  رۆژنامه كه  خولێكى 
رۆژنامه وانى بۆ ژنانى سنورى گه رمیان 
به ڕێوه برد، بڕیاریشه  له  داهاتودا خول و 

راهێنانى دیكه  ئه نجام بداته وه .
ئه وه ش���ى خس���ته ڕو كه  رۆژنامه كه  بۆ 
س���اڵی س���ێیه میش به رده وام ده بێت و 
له پاڵ چاپ���ی كاغه زی���ی دا، هه وڵیش 
ده ده ن پ���ه ره ى زیات���ر به  نوس���خه ى 
دیجیتاڵ���ی رۆژنامه كه  بده ن، به تایبه تى 

گرنگیدان به  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان.
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لهنهخۆشخانهىشههیدشێرهىنهقیببهناوىشیرینییهوهپارهوهردهگیرێت

◘ نه وژین، 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���ه وه ى )مرواری( هه س���تى پێده كات، 
جێگ���ه ى ب���اری س���ه رنج و ره خن���ه ى 
زۆرێك���ى تر له  ژنان���ه ، ئه ویش كاتێك 
له ده ستدانى كه سێكیان  توشى كۆستی 
ده ب���ن، روبه ڕوى قورس���اییه كى تریش 
ده بنه وه  له  دانانى پرس���ه ، كه  ئه مه ش 
واده كات هێنده ى تر باری سه رش���انیان 

گران بێت.
جیاواز له  پرس���ه ى پیاوان، پرسه كانى 
ژنان له گه رمیان قه ره باڵه غییه كى زۆرتری 
هه یه  و كاته كه شى زیاتره ، به تایبه ت كه  
ئێستاش خێوه ت بۆ پرسه كان داده نرێت 

له نێو كۆاڵنه كان 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 ده رونیه وه  زۆر 
نارەحەت بوین، له الی���ه ك بە ماڵئاوای 
خوش���کەکەم و له الیه كى تریشه وه  هەرا 

و بەزمی ته عزیه «.
ب���اس له حاڵه تێكیش ده كات  ئه و كچه  
ب���ه وه ى ژنانێك به بێ ئه وه ى ئاش���نا و 
خزمیان بن سه ردانى پرسه كان ده كه ن 
و زۆرجاری���ش مناڵ له گه ڵ خۆیان دێنن 
و ده س���ت به  قسه و ده مه ته قێ ده كه ن، 

پرسهىژنانلهدڵنهواییكردنهوهدهبێتهبارگرانى

ئه مه ش هێنده ى تر كه ش���ى پرس���ه كه  
قه ره باڵه غ و پڕ هه را ده كه ن.

كێش���ه  و تێبینیه كان له س���ه ر پرسه ى 
ژنان وه ك خ���ودى ژنان ئام���اژه ى بۆ 
ده ك���ه ن زۆرن، به تایبه ت���ى كه  بۆنه كه  
له وه ده رده چێت ببێ���ت به  رێگه یه ك بۆ 

دڵنه وایی خێزانى كۆچكردوه كه .
وه ك ژنێك ئاماژه ى بۆ كرد، هه ندێك لە 
ژنان ئێستا بۆ نمایشكردنى جلی کوردی 
و ئاڵتونەکانیان دەچنە پرسەکان نەک 
وەک هاوخەم���ی کەس���انی کۆچکردو. 
»کە  ده ڵێت:  له وب���اره وه   )م���روارى( 
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 عه لی( ده ڵێت.
ئه و كه  مامۆستایه  له كه الر، بۆ )نه وژین( 
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 

◘ نه وژین، زریان محه مه د

له  نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى 
نه قیب له  كه الر له  كاتى هاتنه  دونیاى 
مناڵ، باجیه كان و كارمه نده كان پاره  

وه رده گرن له  هاواڵتیان به  بیانوى 
شیرینى، ئه وه ى مایه ى تێبینیه  ئه وه یه  

له  به رامبه ر له  دایكبونى مناڵى كوڕ 
پاره یه كى زیاتر وه رده گێرێت وه ك له  

كچ.

ئ���اوات ئه حمه د، 27 س���اڵ، ده رچوى 
په یمانگایه  و دانیشتوى شارى كه الره ، 
س���ه باره ت ب���ه  وه رگرتن���ى پ���اره  له  
نه خۆش���خانه ى شه هید  نه خۆشه كانى  

ش���ێره ى نه قیب، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»من جارێکیان مرافقی دش���ەکەم بوم 
ک���وڕی ب���و، داوای پارەی���ان کرد وتی 
کوڕی بوە یەکی 20 هەزار به خشیشمان 
پێبده ن، منی���ش وتم خۆ ئێوە مناڵتان 
پێ نەداوە خواپێی داوە 10 هەزار زیاترم 
پێنیە ئەتان���ەوێ لەخزمەتانام فەرمون 

ناتانەوێ ماڵتان ئاوا«.
به هه مان شێوه ، ئاالن محه مەد، 24 ساڵ، 
دانیشتوى ش���ارى كه الره  بۆ )نه وژین( 
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«.

وتیش���ى: من خۆیان داوای���ان کرد بۆ 
کچەک���ەم پاره مان پێی���ان دا، به اڵم بۆ 
کوڕەکەم لە رق دا پێیانم نەدا، چونکە 
وەخت بو بمرم کەس نەهات بەالمەوە.

وه رگرتنى پاره  له  چوارچێوه ى ئه و ژنانه  
نه ماوه ت���ه وه  كه  مناڵیان ده بێت، به ڵكو 
ه���ه وڵ ده درێت له و ژنانه ش وه ربگیرێت 

كه  مناڵیان له بار ده چێت.
گواڵڵ���ه ، ناوى خ���وازراوى ژنێكى ترى 
ش���ارى كه الره ، ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»من جارێك له وێ بوم، ئافره تێكى لێبو 
مناڵێك���ى )3( مانگى له بار چوبو، وتى 
ئه بێت 25 هه زارم���ان بده یتێ، گریمان 
په ره ستاره كان خۆبه خش بن، ئێ باشه  
په ره ستاره كان خۆبه خشن خۆ بۆ ئێمه ى 

ناكه ن بۆ خۆیانه«.
ئ���اواره ى  ئافره تێك���ى  وتیش���ى: 
دوزخورماتوى لێب���و مناڵى ببو، داواى 
پاره یان لێده كرا وت���ى به خوا هه ر ئه و 
پانزه  ه���ه زاره م پێیه ، په ره س���تاره كه  
وت���ى من هه قم نی���ه  ئه بێت پێم بده یت 

ژنه كه ش )10( هه زارى پێى دا.
ژنان ب���اس له وه ده كه ن وه رگرتنى پاره  
لێیان به ناوى شیرینیی و خێر بۆ هاتنه  
دونیای مناڵه كه وه ، كارێكى ناچاریی و 

نایاساییه ، باجیه كانیش ئه وه  ده زانن.
زارا، ژنێكى ترى شارى كه الره ، سه باره ت 
ب���ه  وه رگرتنى پاره  له  نه خۆش���خانه ى 
ش���ێره ى نه قیب، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»باجی���ه كان له  هۆڵی له  دایكبون پاره  
وه رناگ���رن، چونكه  كامێ���راى لێیه ، كه  
ده یانهێنن���ه  ژوره ك���ه ى ت���ر دواتر دێن 
داوا ده كه ن، ته نانه ت داواى له  ئێمه ش 
كرد منیش توڕه  ب���وم لێیان وتم ئه مه  
ده یك���ه ن فێڵه  و ب���ه  چ قانونێك وه رى 

ده گرن؟ ئیتر ترسا و وازى هێنا«. 
هاموش���ۆكه رانى  قس���ه ى  به رامبه ر  له  
به ڕێوبه رى  جێگ���ری  نه خۆش���خانه كه ، 
حاڵه ته ك���ه   بون���ى  نه خۆش���خانه كه ، 

پشتڕاست ده كاته وه .
گ���ۆران محه مه د، جێگ���رى به ڕێوبه رى 
نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى نه قیب له  
كه الر بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »به  نیسبه ت 
پاره  وه رگرتنه وه  ئه مه  كلتورێكى كۆنه  
و پێش ئه م نه خۆش���خانه یه  هه بوه  كه  
جاران خه ڵك پاره ى ئه دا به  مامانه كان 
به  ناوى ش���یرینى و مه ولودییه وه ، كه  
ئێس���تاش هه یه  له  نه خۆش���خانه كه مان 
ئێمه  هه وڵم���ان داوه  كه مى بكه ینه وه ، 
ئه ویش به  س���زادانى ئه و كه سانه ى كه  
وه رى ده گرن چ له  باجییه كان كه  سزاى 
كارگێڕیان وه رگرتوه  چ له  كارمه نده كان 
كه  هه مان بوه  نه قڵمان كردوه  و سزامان 

داوه «.
وتیش���ى: »هه ر كه سێك بێته  الى ئێمه  
و بڵێ���ت پاره ی���ان لێوه رگرتوی���ن ئه وا 
ئیجرائاتى خۆمان ده كه ین و كردوشمانه ، 
بۆی���ه  داوا ل���ه  ژنان ده كه ی���ن كه  له و 
كاتانه دا بێنه  ئیداره ى نه خۆشخانه كه  و 

سكااڵ تۆمار بكه ن«.
زۆرى  به ش���ێكى  جه ختیش���یكرده وه : 
خێزانه كانیش خۆیان پ���اره  ده ده ن به  

ناوى شیرینى و مه ولودى.

ل���ە روی زۆری بەش���داری خەڵکانێک 
کە پێویس���ت ناکات بچنە پرس���ەکەوه  
»بەش���ێکی زۆری ژنان بۆ دەمەتەقێی 
خۆیان دەڕۆن بۆ پرس���ە، لە خێمەکەدا 
ب���اس باس���ی خەنە و وس���مە و زەمی 

هێوەر و دش و خەسوە«.
لە روی ئاینیش���ەوە پرس���ە یەکێکە لە 
سونەتەکان کە موسوڵمانان بۆ دڵنەوایی 
کەس���وکاری کۆچکردو سەردانی پرسە 
ده کەن، وه ك پیاوێكى ئاینی هێماى بۆ 

ده كات.
م. جاسم کەالری، وتارخوێن و پێشنوێژی 
مزگەوتی گەیالنی له كه الر، بۆ )نەوژین( 
)د.خ(  پێغەمب���ەر  »هاوەاڵنی  وت���ی: 

دەگێرن���ەوە کاتێک مردوی���ەک بمردایە 
ی���ەک کۆدەبونەوە،  ژنەکان لە دەوری 
ب���ەاڵم ئەم دانیش���تن و س���ەردانە بۆ 
دڵنەوایی و سەرەخۆش���یە، بۆ ئەوەی 
ئ���ەو ئافرەتە كه  کەس���ێکی مردوە بە 
تەنها بەهۆی خەفەتی زۆرەوە توش���ی 
ئازاری دەرون���ی زۆر نەبێت بۆ پیاویش 

هەر بەهەمان شێوەیە«.
وتیش���ی: »ژن دروس���تە ب���ڕوات ب���ۆ 
سەرەخۆش���ی و دڵدانەوە، بەاڵم ئەگەر 
ب���ۆ خۆڕازاندن���ەوە و دەمەتەقێکردن و 
حەرامە،  هەموی  ئەمانە  ش���یوەنکردن 
بەتایبەتی شین و گریان کە لە ئیسالم 

نەهی لەسەر كراوه «.

به  رای ئه و مامۆستا ئاینییه ، پێویسته  
بۆنه كه  ل���ه  چوارچێوه ك���ه ى خۆی كه  
دڵنه وایی كردنه  بهێڵرێته وه ، له م روه وه  
بارگران���ى و دروس���تكردنى خواردن به  

نه گونجاو ده زانێت.
وتى: بەپێ���ی ئ���ەو فەرمودەییەی کە 
گێراویەتیەوە،  مالیک  کوڕی  ئەنەس���ی 
لەس���ەردەمی  ئێم���ە  ئەفەرموێ���ت: 
پێغەمبەری خوا دا کۆبونەوە و خواردن 
دروس���تکردنمان لە پرسه  وەکو شیوەن 
حس���ابکردوە ئەوەندە گوناهە، کەواتە 
دروس���ت نیە خواردن دروستبکرێت بۆ 
کۆکردن���ەوەی خەڵ���ک و قەرەباڵەغی 

دروستکردن.

ئافره تێكى ئاواره  
هه ر 15 هه زارى 
پێبو ، )10( 

هه زاريان لێسه ند

به شێكى زۆرى 
خێزانه كان خۆیان 

پاره  ده ده ن به  ناوى 
شیرینى و مه ولودى

هه ندێك لە ژنان بۆ 
نمایشكردنى جل و 
ئاڵتونەکانیان دەچنە 

پرسەکان
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◘ نه وژین، نازه نین گۆران

»غیره ى ژن وه كو خه نجه ره «، 
گۆرانیبێژی ناودارى عێراقی له  

گۆرانیه كى دا كه  هۆنراوه كه ى هی 
)كه ریم ئه لعێراقی(یه  واده ڵێت. 

پرسیاری گرنگ ئه وه  نییه  كه  ئایا 
غیره ى ژن وه كو خه نجه ره  یان نا، 
به ڵكو له وه  گرنگتر ئه وه یه : بۆچی 

ژنان غیره  ده كه ن؟

غیره ك���ردن كه  تائێس���تا ب���ه  كوردیی 
ب���ۆ  پڕاوپ���ڕی  ده س���ته واژه یه كى 
نه دۆزراوه ته وه ، حاڵ���ه ت یان خویه كه ، 
كه  كه سێك به رامبه ر به  كه سێكى دیكه  
ده ینوێنێ���ت، ئه م خ���وه ش جۆرێكه  له  
دڵپیس���ی یان حه زی خۆ به خاوه ن بون 

یان ئیره یی بردن.
واباس ده كرێت، ژن���ان زیاتر له  پیاوان 
غیره  ده كه ن، زیاتریش غیره  له  هاوسه ر 
و ده زگیران و خۆشه ویس���تیان ده كه ن. 
ئێمه  لێ���ره دا ده مانه وێ���ت وه اڵمى ئه و 
پرس���یاره  بزانی���ن: بۆچی ژن���ان غیره  

ده كه ن؟
»خۆشەویس���تیەکی زۆرم بۆ مێردەکەم 

وام لێدەکات غیرەی لێ بکەم«.
کوردە رزگار، )24( ساڵ، به م رسته یه  

وه اڵم ده داته وه .
ئه و باس لەوە دەکات هاوسه ره كه ى زۆر 
خۆش ده وێت و هه رگیز دڵپیس���یی لێ 
نەکردەوە، ب���ه اڵم ئه وه ى ده یكات غیره  
كردنه ، كه  به رای خۆی له گه ڵ دڵپیسی 

دا دو شتى جیاوازن.
ئه گه ر ئه و ژنه  غیره كردن به  پیشاندانى 
ئه وا  بزانێ���ت،  زۆر  خۆشه ویس���تیه كى 
به پێچه وان���ه وه  ژنێكى دیكه  وایده بینێت 

پێگه ى ژن الواز ده كات.
گواڵڵه،  )32( س���اڵ، ب���ه  )نه وژین(ى 

ژنانبۆچیغیرهدهكهن؟

◘ نەوژین، ئەسما کەریم

)ئامینە( سەرەڕای ئەوەی کچێکی 
الدێنشینە و ژیان لەالدێدا دەباتەسەر، 

بەاڵم باوکی هیچ جۆرە جیاوازیەک 
لەنێوان ئه و و براکانیدا ناکات، 
وه كخۆی ده یڵێت: »بەیەکچاو 

تەماشامان دەکات و لێمان 
دەڕوانێت«.

جیاكارییكردنى ب���اوكان له نێوان مناڵه  
كوڕ و كچه كانیان، ئه گه ر نه ڵێین دیارده ، 
ئه وا بێگومان حاڵه تێكى به رچاوه ، به اڵم 
س���ه رباری ئه وه ش هه ندێك له  باوكان 

ئه مه یان ئاوه ژو كردوه ته وه .
ئامین���ە محەم���ەد عەلی، 25 س���اڵ، 

ده رچوى په یمانگا، 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 
هەموکات  خۆش���دەوێت،  زیاتر  براکانم 
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.
ئه و كه  ته مه نى 22 ساڵه  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 

باوکانبەیەکچاولەکچوکوڕەکانیاندەڕوانن

بەرامبەریان ده یكات.
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«. 

ه���ەن  باوکانێ���ک  لەبەرمبەریش���دا، 
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، 
خۆش���تردەوێت،  کوڕەکانم  زیاتر  بەاڵم 
چونکە کوڕەکانم دەبنە جێگره وەی من 

لەداهاتودا و پشت و پەنای منن«.
پرس���یار ئه وه ی���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: ئه مه ش مەترس���ی و کێشەی 

گەورەتر دەبێت بۆ داهاتوی کچەکە.

وت: »وا بیر ده كه م���ه وه  ئه گه ر غیره  
بكه م خۆم به  كه م ده بینم«.

وتیش���ی: كاتێك كه س���ێك ساڵوى له  
مێرده كه ت ك���رد و تۆ رقت به رامبه رى 
هه ڵگ���رت و دوای یه خ���ه ى مێرده كه ت 
گرت له س���ه رى، كه واته  خۆت به  كه م 

ده بینى به رامبه ر ئه و كه سه .
ب���ه اڵم كه س���انى پس���پۆڕ، به وپێیه ى 

لێكدانه وه یان ورد تر و بنكۆڵكار 
ت���ره ، هه ربۆیه  ه���ۆكار و 

به شێوه ى  روكاره كانیش 
دیك���ه  ده ستنیش���ان 

هه ی���ه   ده ك���ه ن. 
ئ���ه م  پێیوای���ه  
حاڵه ته  په یوه سته  
به  پ���ه روه رده ى 
ڵی���ی   منا

تاكه كانه وه .
محه مه د نه جیب، 
ى  ه ر ێ���ژ تو

به   كۆمه اڵیه تى، 

)نه وژی���ن(ى وت: »په روه رده كردن���ى 
مناڵ الیه نێكى گرنگ���ه ، چونكه  تۆوى 
ئ���ه م گرفته  ب���ه  زۆرى ده گه ڕێته وه  بۆ 

سه رده مى مناڵى«.
توێژه رێك���ى دیك���ه  وایده بینێ���ت كه  
هۆكارێك���ى س���ه ره كیی غیره ك���ردن، 

په یوه سته  به  ترسی له ده ستدان.
دڵش���اد س���تار، توێ���ژه رى ده رونى، 
ب���ۆ جه ختكردن���ه وه  ل���ه  قس���ه كانى، 
»هه م���و  وت:  )نه وژی���ن(ى  ب���ه  
نیه ،  دڵپیسی  غیره كردنێك 
چونكه  به ش���ێكى غیره  
ئه نجام���ى  ل���ه  
زۆره وه   خۆشه ویستى 

دێت«.
»غیره كردن  وتیشی: 
ترس  به   هه ستكردنه  
له  له ده ستدان، به وه ى 

كه س���ێكى دیكه  بێت و ئه و كه سه ى تۆ 
خۆشت ده وێت لێت ببات«.

ئه و توێژه ره  پێش���یوایه  كه  غیره كردن 
الی ئافره تى كورد زیاتره  تاوه كو پیاو، 
ئه گه رچی ل���ه و باره وه  لێكۆڵینه وه  یان 
س���ه رچا وه یه كى نه خس���ته ڕو، ب���ه اڵم 
پێیوابو كرۆكی هۆكارى مه س���ه له كه ش 
خراپ حاڵی بون یان نه بونى هۆشیاریی 

پێویسته .
غیره كردن  مش���تومڕى زۆرى له سه ره  

و چه ندین توێژینه وه  
باره ی���ه وه   ل���ه  

ئه نجام���دراوه ، له گ���ه ڵ ئه وه ش���دا زۆر 
ه���ۆكار وه كو پاڵنه رى دروس���تبون و 
س���ه رهه ڵدانى غیره كردن له  ناخى تاك 

دا دیاریكراوه .
به ك���ر محه م���ه د، توێ���ژه رى ده رونى، 
ل���ه  ب���اره ى پاڵنه ره كانى دروس���بونى 
غیره كردنه وه  ده ڵێت: به شێكى غیره كردن 
ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و پێشینه یه ى كه  ژن 
له  پیاوه كه ى بینیوه ، یان كاتێك ژنێك 
ده بینێت پیاوه كه ى گرنگى زیاتر ده دات 
به  ژنێكى دیكه ، وای لێده كات غیره  

بكات.
ه :  ته و ه كا نیش���ید و ر

جیاوازى  »دڵپیسی 
له گ���ه ڵ  زۆرى 
ا  ن���د د كر غیر
غیره   هه ی���ه ، 
له   ش���تێكه  
زۆر  هه ستى 
دا  ئاف���ره ت 

هه یه« .

باوکان کە پیر 
دەبن ئینجا زیاتر 
قەدی کچەکانیان 

دەزانن

گرنگیدان به  كوڕان 
و پشتگوێخستنى 
كچان، به خراپ 

دەشکێتەوە
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◘ نەوژین، نیگار عومەر 

شیرین و نیگار، دو پزیشکی ئاژەاڵنن 
لە قه زاى کفری، دوای تەواوبونی 

خوێندن و بێ ئومیدبونیان لە 
دامەزراندن، بڕیاریانداوه  خۆیان 

ببن به  خاوه ن كار و ده ستبه ردارى 
پسپۆڕێتیه كه یان نه بن، هه ربۆیه  

كلینكێكى ڤێرتێرنه رییان له  
شاره كه ى خۆیان كردوه ته وه ، خاوه ن 
ئاژه ڵه كانیش له  كاره كانیان رازیین و 

خێزانه كه شیان شانازییان پێوه  ده كه ن.

نیگار مەجید و شیرین کەنعان، 
ماوه ى 3 ساڵه  پێكه وه  له  قه زاكه ى 

خۆیاندا، كیلنكێكیان تایبه ت به  
چاره سه رى ئاژه اڵن داناوه ، جگه  له  

پێدانى ده رمانى تایبه ت به  نه خۆشیه  
جۆراوجۆره كان، چه ندین كارى دیكه ى 

پزیشكیش له  بواره كه یان دا ده كه ن.
نی���گار مەجی���د، 44 س���اڵ، لەبارەی 
پرۆژەكەیانەوە بۆ )نه وژین( دوا و وتی: 
»ئێمە دو کچین و پێکەوە هەمو کارەکانی 
خۆمان بەڕێوە دەبەین، بەشێوەیەک كه  
بوەتە جێگای دەستخۆش���ی خەڵکێکی 

زۆر«.
باس���ی له وه ش���كرد ئه گه رچی زۆرینه ى 
ئه وانه ى س���ه ردانیان ده ك���ه ن پیاوانن، 
به اڵم توش���ى به ریه ك كه وت���ن نه بون 
له گه ڵیان���دا و بگره  له  كاره كانیش���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، 
وه كو: )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 

2كچنۆرینگهیهكىپزیشكییئاژهاڵنلهكفریدهكهنهوه
و مان���گا و باڵن���دە و جۆرەکان���ی تر. 
هه روه ه���ا داودەرمان���ی تاقیگه  و هەمو 

جۆرە چارەسەرێكمان ال هەیە.
ئه و دو كچه  پزیش���كه ، هه ر به ته نیا له  
كلینكه كه یان چاره س���ه ر ناده ن، به ڵكو 
زۆرجاریش خۆیان سه ردانى شوێنه كان 
ده كه ن بۆ بینینی ئاژه ڵه  نه خۆشه كان.

شیرین، له وباره وه  وتى: »ئێمە لەهەمو 
کاتێک���دا وەك پزیش���کێکی ئ���اژەاڵن 
لەئێش���كگریی داین، ه���ەرکات ئاگادار 
بکرێینەوە لە هەر گون���د و ناوچەیەك 
کە ئاژەڵێك پێویس���تی بە چارەسەرە، 
ئێمه بەهانایەوە دەچین و چارەس���ەری 

دەکەین«.
نیگار-یش باسی له وه كرد كه  ئیشەکەى 
ئه وان جیاوازە و هه ندێكجار تا نیوه  شه و 

سه رقاڵن به  نه شته رگه ریی ئاژه اڵنه وه .
ئه م ده رچ���ون و گ���ه ڕان و كاركردنه ، 
ئه گه ر به الی كه سانى دیكه وه  حاڵه تێكى 
نامۆ بێت، ئه وا به الی خێزانه كانیانه وه ، 

مایه ى شانازیه .
باوكی ش���یرین، له وباره وه  بۆ )نه وژین( 
وتى: »کاتێك كچه كه م نەشتەرگەری بۆ 
ئاژەڵێك دەکات و ژیانی لەمردن رزگار 
دەکات، ئێمە زیاتر پێمانخۆشە سوربێت 

لەسەر ئیشەکەی«.

و  خێزانه كه ی���ان  پش���تیوانیه ى  ئ���ه م 
ئ���ه و ئه زمون���ه  س���ه ركه وتوه ى كه  له  
ئیشه كه یاندا به ده س���تیان هێناوه ، ئه و 
دو كچه ى هانداوه  بیر له  باش���تركردنى 
پیشه كه یان بكه نه وه . هه روه ك رێنمایی 
كچان���ى دیك���ه ش ده كه ن ك���ه  چاویان 

لێبكه ن.
»داواكارین ه���ەر ئافرەتێك هەر جۆرە 
شارەزایی و زانست و پسپۆڕیه كى هەیە، 
بایەخی پێبدات و زیاتر پێش���یبخات و 
ته سلیمی واقیع و ئاسته نگه كان نه بێت«. 
)شیرین و نیگار( به  پێداگیرییه وه  وایان 

وت.

◘ نەوژین، فاتمە جمعە 

ئه و وه كو مامۆستاكانى دیكه ى 
نه كردوه  كه  هه ر به  ته نیا بڕوانامه ى 

زانكۆیی به ده ست بێنێت و 
ده ستبه ردارى چاالكیی مه یدانیی 

بێت، به ڵكو له رێگه ى لێكۆڵینه وه  و 
به دواداچونى زانستى و مه یدانییه وه ، 

به رده وامى به  چاالكیه كانى داوه ، 
خه می گه وره ى ئه ویش، پسپبونى 

ژینگه ى گه رمیانه ، هه بۆیه  زۆرینه ى 
به دواداچون و لێكۆڵینه وه كانى، له م 

بواره دا چڕ كردوه ته وه .

دڵپ���اک ئەحمه د، 33 س���اڵ، خاوه نى 
بڕوانامه ى ماس���ته ره  ل���ه  جوگرافیا و 

ئێستا مامۆستاى زانكۆی گه رمیانه.
ئ���ه م كچه  ب���وارى ژینگه  و پیس���بونى 

ژینگ���ه ى به دیارییكراوی���ی كردوه ت���ه  
پس���پۆڕیی وردی خ���ۆی، ب���ۆ ئ���ه م 
مه به س���ته ش به رده وام���ه  له گ���ه ڕان و 
به دواداچون كردنی زانستیی و ده یه وێت 
هه مو ئه و مه ترس���یانه  پیشان بدات كه 

 له سه ر ژینگه ى گه رمیانه .
له  دیدارێك���ى )نه وژین( دا ئاماژه ى 

به وه كرد كه  پاش ته واوكردنى 
بەش���ی جوگرافی���ا لە 

زانک���ۆی گەرمی���ان 
پله یه ك���ى  ب���ە  

ماوه یه ك  باش، 
 ) عی���د مو (
و  ده بێ���ت 
ن  ش���ا پا
س���ته ر  ما

ده خوێنێن���ت 
بواره كه ى  ل���ه  

خ���ۆی دا و چوار س���اڵه  خاوه نى ئه و 
بڕوانامه یه یه .

لەبواری  ماس���تەرنامەکەی )دڵپ���اک( 
جوگرافیای ژینگەیى دایە، بەدیاریکراوی 
زۆرین���ه ى  پیس���بون(،  و  )ژینگ���ە 
توێژینه وه كانیش���ی په یوه ندی���داره  به  

ژینگه ى گه رمیانه وه .
وتى: »ناونیش���انی ماستەرنامه كه م: 
)شیکردنەوەی جوگرافی بۆ کێشەی 
پیسبونی ئاوی روباری سیروان 
لە هەرێمی کوردستان دا( 
بو، ئه م���ه ش گەڕان 
بەردەوام���ی  و 

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.
ئ���ەم  بەدەس���تهینانی  »دواب���ەدوای 
بڕوانامەیە بەدرێژای���ی کاری ئەکادیمی 
خۆم، سێ تۆیژینەوەی ژینگەیی دیکەم 
ئەنجامداوە و لەچوارچێوەی پیس���بونی 
ژینگ���ەی ش���اری ک���ەالردا کارەکان���م 

کردوە«.
ئه و باس له وه ده كات به وهۆیه ى ژینگه ى 
ئه و ناوچه یه ى كه  لێی هاتوه ته  دونیاوه  
روب���ه ڕوى زۆر ئاس���ته نگ و مه ترس���ی 
تاكه كانى  ده خوازێت  بۆی���ه   ده بێته وه ، 
كۆمه ڵگا و ده سه اڵتداران له و مه ترسیی 
و پێشهاتانه  ئاگادار بكاته وه  و به هه مو 

الیه كه وه  هه وڵی به خاوێن هێش���تنه وه  و 
پاراستنى ژینگه ى ناوچه كه  بده ن.

ئه م ه���ه وڵ و ته قه الیان���ه ، هه مو كات 
ئاس���ان نییه،  به تایبه ت بۆ ژنان، به اڵم 
ئه و س���وربونى خ���ۆی و پاڵپش���تییه  
به هۆكار  خێزانه ك���ه ى،  به رده وامه كانى 

ده زانێت بۆ به رده وامبونى.
وتى: »خێزانه كه م هۆکاری گەیش���تنی 

من بون بەئامانجەکانم«.
وادی���اره  ئ���ه و ئامانجانه ى ئ���ه م كچه  
گه رمییانی���ه  هه یه ت���ى، لێناگه ڕێت هه ر 
ل���ه م ئاس���ت و قۆناغ���ه دا بمێنێته وه ، 
ئه وه تا ئێستا هه وڵ بۆ خوێندنى دكتۆرا 

ده دات.
له وباره وه  ده ڵێت: »من هەمیشە وتومە 
و دەیڵێمەوە ئه گ���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«.

كاره كه مان 
بوەتە جێگای 
دەستخۆشی 
خەڵکێکی زۆر
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ژنێك گه ره كێتى ناوى كه الر بكاته  براندێكى ناسراو

◘ نه وژین، شۆخان حەمەساڵەح

ئه گه رچی به هه نگاوى ساده  و ساكار 
ده ستى پێكردوه ، به اڵم سوربون 

و حه ز و پێداگیریی، وایان كردوه  
ئیشه كانى رۆژ دوای رۆژ به ره وپێشه وه  

بچن، ئێستاش توانیویه تی براندێكى 
دیزاینى تایبه ت به ناوى »كه الر 
دیزاین« دابنێت، چاوى له وه یه  

كاره كه ى له سه ر ئاستى كوردستان 
بناسێنێت و په ره ى پێبدات.

له  ته نیش���ت ماڵه كه یان���ه وه  له گه ڕه كى 

)كه الری كۆن(، )س���ومه یه ( دوكانێكى 
داناوه ، له وێوه  نه خشه سازیی و دیزاینی 
كارى ده س���تی و جلوب���ه رگ ئه نج���ام 

ده دات.
ئ���ه و كاته ى ئێم���ە س���ه ردانمان كرد، 
ب���و،  س���ه رقاڵی حه وش���ه  شوش���تن 
كاره كه ى به جێهێشت و له گه ڵمان به ره و 

دوكانه كه ى رۆشتین.
س���ومه یە حەس���ەن عه بدولڕه حمان، له  
گه ڕه كه  میلیه كه ی���ان دا، دوكانێكى بۆ 
كاره  خه یاتى و ده ستیه كانى كردوه ته وه ، 
هه روه ك ناوێكى بۆ كاره كه ش���ى داناوه  

كه  »كه الر دیزاین«ه .

ئه وه ى كاره كانى ئ���ه م ژنه دوكانداره ى 
كه الرى ك���ۆن جیاده كاته وه ، ئه وه یه  كه  
جگه  ل���ه  به رگدوری���ی، كارى دیكه ش 

ده كات.
باس���ی له وه كرد ماوەی دو ساڵە کاری 
دەس���تی لەهەمو بوارە جوانکارییەکانی 
و  ژن���ان  و  کچ���ان  »اکسس���وارات« 
ده دات.  ئه نج���ام  م���اڵ  جوان���کاری 
به رهه مه كان���ى: )ملوانکە، دەس���تبەند 
، تاج ، تەس���ریحە، جلی مناڵ، بازن، 
جێگ���ەی نوس���تنی من���اڵ و ...هتد( 
دروست ده كات. وتیشی: »یەکەم کەس 
بوم قوتوی دیاریم لەهەناری سروش���تی 

 ◘ نه وژین، سه رگوڵ خه لیل

 )هێشو( له سه ر ئه و مێزه ى له سه رى 
دانیشتوه ، جدیی تر له  هه ر 

خوێندكارێك كه له  پۆله كاندا ده یبینیت، 
خۆی سه رقاڵكردوه  به  وانه كه یه وه . 

تاوێك سه یری تیانوسه كه ى به رده ستى 
ده كات و تاوێكیش له  شاشه ى 

كۆمپیوته ره كه ى راده مێنێت. وادیاره  
ده یه وێت ئه و وانه یه ى ئه مڕۆ له  خولی 

فێربونى كۆمپیوته ردا ده یخوێنن، 
به زویی له به ر بكات و فێری بێت.

هاوش���ێوه ى ئه و كچه ، س���ه دان ئه گه ر 
نه ڵێی���ن ه���ه زاران، له  ژن���ان و كچانى 
گه رمی���ان رویان له  خول���ه  جیاوازه كان 
ناوه ، هه ندێكیان خولی كه لتوریی وه كو 
فێربون���ى زمان و به هێزكردنى وانه كانى 
خوێندنن، هه ندێكی دیكه ش���یان خولی 

فێربونى پیشه  جیاوازه كانن.
پرسیاره كه  ئه وه یه : ئه م به شدارییه  چڕ 
و زۆره ، ته نها بۆ كاتبه سه ربردن و پشو 

وه رگرتنه ، یان سود بینینه  له وه ى ببن 
به خاوه ن كارامه یی و پیشه یه ك؟

 هێش���و حه س���ه ن س���اڵه ح، 22 ساڵ، 
به ش���داری له خولی فێربونی كۆمپیوته ر 
ك���ردوه . بۆ )نه وژین( ده ڵێت: من خۆم 
حه زێك���ه بۆ ئه و پیش���ه یه   كه  بمه وێت 

كاری بۆ بكه م و به رده وام بم.
 ده شڵێت: »له هه مان كاتدا به سه ربردنی 
كاتێكه  بۆ ش���تێك ك���ه  تیایدا ده توانی 
فێر بیت نه ك له ماڵ دانیشیت و كات به  

شتی هیچ به سه ر به ریت«. 
 به زۆری له الی خۆمان، كچان ئه و بواره ى 
له  قوتابخانه و پاشان زانكۆ و په یمانگا 
ده یخوێن���ن، كارى داهات���وى ژیانی���ان 
دیاریی ده كات، ب���ه اڵم كچانێك جیاواز 

له م رێچكه یه  بیر ده كه نه وه .
 هایده  حس���امه دین، 28 ساڵ، خاوه نی 
سه نته ری به رگدوری هایده یه ، باس له وه  
ده كات كه  ئه و ده رچوی به ش���ی مێژوه ، 
به اڵم به وهۆیه ى زۆری حه ز له  به رگدوری 
هه بوه ، توانیویه تى پاش به شدارییكردن 
له  خولێكى راهێنان، ببێت به  به رگدور و 

پاشان سه نته رێكی تایبه ت به و بواره ش 
بكاته وه .

ب���ه  تێڕوانین له و رێژه  به رچاوه ى ژنانى 
به ش���دار بو ل���ه  خوله  جی���اوازه كان، 
پرس���یاری ئه وه مان بۆ دروست ده بێت:  
ئای���ا ئه وان هی���چ رێگریه كی���ان نایه ته  
پێ���ش له ماڵه وه  یا كۆمه ڵ���گا له  كاتى 

پیاده كردنى ئه م كاره یان؟
ره یان ئه حمه د، 22 ساڵ، كه  به شداریی 
له  خو لێكى ئارایشت دا كردوه ، وه اڵمی 
ئه م پرس���یاره مان ده داته وه  »من پاش 
ئه وه ى به ش���دارییم ل���ه  خوله كه  كرد، 
چه ندین ئۆفه رى كاركردنم بۆهات، به اڵم 
ماڵه وه مان رێگه یان نه دام كار بكه م«.

 به اڵم ئ���ه و كچه  به وه وه  نه وه س���تاوه ، 
به ڵكو ئێستا له  بوارێكى دیكه  كه  كارى 

شیرینی و ئیشی ده سته ، كارده كات.
به اڵم ئایا هه مو به شدارانى خوله كان به  
ده ردی )ره یان( ده چن، یان ده رفه تیان 
نابێت كارێك بدۆزنه وه  و به رده وامى به و 
هونه ر و كارامه ییه  بده ن كه  له  خوله كان 

دا فێری بون؟

 به شداریكردن له  خول، كات به سه ربردن یان فێربونى پیشه ؟

دروست کردوە«.
س���ەبارەت بەوه ى ئه م پیشه ی تاچه ند 
بوه ته  س���ه رچاوه یه ك بۆ بژێویی، وتی: 
»یارمەتیدەرێکی کەمە و بەشێوەیەکی 
س���ەرەکی نەبوەتە سەرچاوەی دارایی، 

بەاڵم گه شبینم بۆ داهاتو«.
ئه و خێزانداره  و خاوه نى 2 مناڵه ، به اڵم 
وه ك ئاماژه ى ب���ۆ ده كات، توانیویه تى 
هاوس���ه نگیه ك له نێوان پیشه  و ئه ركه  

خێزانیه كه ى دا رابگرێت.
به  تۆنێك له  سوپاسگوزاریشه وه  وتى: 
»هاوسەرەکەم پاڵپشتی هەرە بەهێزی 
منه ، چونکە ئەم کارەی من دەرچون و 
دەرکەوتنی تێدایە، ئه گه ر هاوكاری ئه و 

نه بێت، 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���تویانه  له  بواره كه دا فێر بن و كار 
له رێگ���ه ى كردنه وه ى  ئه وی���ش  بكه ن، 

خولی فێركارى و راهێنان.
لەجیهانی ئەمڕۆدا تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان 
رۆڵێكى به رچاویان هه یه  له  پرۆس���ه ى 
به بازاڕكردن و ساغكردنه وه ى به رهه م و 
كااڵكان، )سومه یه ( به  باشی ئاگاداریی 
ئه و رۆڵه یه ، هه ربۆیه  سودی له و تۆڕانه  

بینیوه .
وت���ی: لەڕێگەی ت���ۆڕی کۆمەاڵیەتیەوە 
توانیومە کارەکانم بۆ کڕیارەکانم پیشان 
ب���ده م و باڵوبکەم���ەوە و لەوێوە كڕیار 

بەدەست بهێنم.
وادیاره  خه ونى ئه م ژنه  گه وره تره  له وه ى 
ئێس���تا پێی گه یشتوه ، به ڵكو چاوى له  
به ره وپێش���ه وه چونى زیاتره  »ده مەوێت 
ئەم کارانەم هەر بەناوی )کەالر دیزاین( 

بکەمە براندێکی کوردیى ناسراو«.

به ڕێوب���ه رى به كارخس���تنى پیش���ه یی 
گه رمیان، كه  چه ندین خولی راهێنانیان 
ل���ه  ب���واره  جی���اوازه كان دا ب���ۆ ژنان 
كردوه ت���ه وه ، باس ل���ه وه ده كات كه  دو 

ئاراسته  هه یه .
به شداران  رونیكرده وه :  ته وفیق،  عیماد 

له  پ���اش خوله كان بڕوانامه  وه رده گرن، 
ئه م���ه ش ده بێته  پاڵپش���تێك بۆیان بۆ 
په یداكردنى كار، هه روه ك هه ندێكیشیان 
ده توان���ن س���ودمه ند بن ل���ه  »قه رزی 
بچوك« و له رێگه یه وه  كار و پیش���ه ى 

خۆیان دروست بكه ن.

باشتره  له ماڵ 
دانیشیت و كات 
به  شتی هیچ 
به سه ر به ریت

پاش به شدارییم له  
خولێك ماڵه وه مان 
رێگه یان نه دام كار 

بكه م
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نهوژینلهزارىستافهكهیهوه

ساڵێکئەزمونیجوان
◘ فاتمە جمعە

خولێکی رۆژنامەوانی یەکەم هەنگاوی من 
بو بۆ نیو دونیای راگەیاندن و ئاشنابون 
ب���ەکاری رۆژنامەوانی. ئ���ه و خوله  كه  
رۆژنام���ه ى )نەوژین( كردی���ه وه ، منى 
راكێشا بۆ ناو ئه م دونیایه  و كاركردنى 

زیاتر له سه ر خه م و كۆژانه كانى ژنان.
نه وژین، تەنه���ا خەم و ئازاری خانمانی 
کەالری لەخۆ نەگرت���وە، به ڵكو لەپاڵ 
خانم���ان،  لەکێش���ەکانی  باس���کردن 
توانیویەتی بەه���رە و توانای خانمان و 
بەره وپێشچونیان لە زۆر بواری جیاوازدا 
لەک���ەالر و دەوروبەری نیش���ان بدات. 
ه���ه روه ك هانی خانمانی ت���ر بدات بۆ 

بەره وپێشچون و هەوڵدان.

2ئاراستهتێڕوانینله
نهوژین

◘ شۆخان حەمەساڵەح

لەکاتی کارکردن لە )نەوژین( ئەوەمان 
بەدی دەکرد بە دو ئاست لێی دەڕوانرێت 
و پێش���وازی لێ ده كرێت. یەکەم: بەو 
ئاراستەی )نەوژین( کاردەکات جیاوازی 

نێوان رەگەزەکان تۆخ بکاتەوە.
دوەم: ئەوانەی کە خوێنەری بەردەوامی 
رۆژنامەکە بون ئەو راستیەیان الدروست 
ب���و کە لەپێناو پێزانی���ن و لێهاتویی و 
کارامەیی و هاندانی ژنان بەئاراس���تەی 

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 

خزمەت بکات.

◘ نه وژین

ئه وانه ى له  پشت ده ركردنى رۆژنامه ى 
)نه وژین(ه وه ن، ژماره یه ك كچن كه  
هه مو ژماره یه ك خه مى كۆكردنه وه  

و ئاماده كردنى چیرۆك و باس 
و به سه رهاتى ژنان و كێشه  و 

ئاله نگاری و به ره وپێشه وه چون و 
ده ستكه وته كانیان به  وشه  ده هۆننه وه  

و لێره دا ده یخه نه ڕو.

ئه وان له  ساڵیادی دوه مى ده رچواندنى 
رۆژنامه كه یان دا، را و هه ست و بۆچونى 

خۆیان ده رده بڕن.

نهوژینىكۆسپشكێن
◘ ئەسما کەریم

ئامان���ج ل���ە دروس���تبونی رۆژنام���ەی 
)نەوژین( دەرخستنی توانا و بەهرەکانی 
ژنان���ی گەرمیانە، هەروەک كاركردنه  بۆ 

رۆژنامەیەکیگەورەو
خەونیگهورهتر

◘ نازەنین گۆران 

قەڵەمەکەم لەدەس���ت گ���رت و بە روی 
ئافرەتانی ش���ارەکەم چوم،  کێش���ەی 
وای���ان  کێش���ەکانیان  بەباس���کردنی 
لێکردم هەس���ت بەوە بکەم کە کارێکی 
زۆر گ���ەورە و گرنگم لەس���ەر ش���انە، 
و  کێش���ەکانیان  باڵوکردنەوەی  ئەویش 

هاوکاریکردنیان.
نەوژی���ن، دەزگایەک ب���و بە روی من دا 
کرایەوە له كاتێكدا زۆر ئارەزوی کارکردنم 
هەبو لەراگەیاندن. هەر ئەمەش پاڵپشتی 
من بو کە ئێستا خۆێندکارێکی كۆلێژی 

راگەیاندن بم.
ئ���ەوەی کە دەترس���ام ئەوەب���و: ئایا 
ئەزمون  بەیەک���ەم  دەبێت  )نەوژی���ن( 
و کۆت���ا ئەزمون؟! بەاڵم وا دو س���اڵه  
ئه م رۆژنامه یه  هۆکارێکە بۆ ئەوەی من 

بەردەوام بم له  كارى رۆژنامه وانى.
نەوژی���ن، هۆکارێک بو ب���ۆ ئەوەی وام 
لێبکات بەهێزتر بم و هەس���ت بکەم کە 
کارێک���ی زۆر گرنگ و گەورەم لەس���ەر 
شانە، ئەویش بالوکردنەوەی کێشەکانیان 

و کارکردنی زیاتر لەسەریان.

نەوژین،هیوایمنو
ژنانیگەرمیان

◘ زریان محەمەد

کارکردن لە راگەیاندن بۆ من ش���تێکی 
نوێ نەبو، ئەوەی نوێ بو کارکردنم بو 
ل���ە بواری ژنان کە ش���وێنێکی تایبەت 
نەبو ت���ا بتوانم ئەوەی لە زەینمدایە بۆ 

ژنان کاری لەسەر بکەم.
نەوژی���ن، دەرگایەک بو ب���ۆم و ئەوەی 
ل���ە دڵمدا بو بۆ ئافرەت���ی بکەم، لێرە 
کردم. هه وڵمداوه  توانای ژنان و کێشە 
و ئازارەکانی���ان بخەم���ە س���ەر پەڕەى 
رۆژنامه كه . بۆی���ە )نەوژین( هیوابو بۆ 

من و بۆ ژنانی گەرمیان.

رۆژنامهیهكىتاك
◘ دیمەن ئیسماعیل

ه���ەر لەمناڵیەوە خولی���ا و ئاواتی من 
کاری راگەیاندن بو، ئەگەرچی لە رێگەی 
خوێن���دن و بڕوانامه كه وه  نەمتوانی بەم 
ئاواتەم بگەم، بەاڵم )نەوژین( رێگایەک 

بو بۆ گەیشتن بەو ئاواتەم.
ئەگەرچ���ی کاری راگەیان���دن بۆ کچان 
تاڕادەیەک ئاس���ان نی���ە، به اڵم به هۆی 
سوربونم له سه ر به دیهێنانى ئه و حه ز و 
خه ونه ى هه مه  بۆ پیش���ه كه م، توانیومە 

تا ئێستا بەردەوامی بەکارەکەم بدەم.

نەوژین،ژیانێکینوێ
◘ سوزان خەلیل

نەوژین، دەس���تپێکی ژیانێکی نوێ بو 
ب���ۆ ئەو کچانەی وه كو م���ن کە حەز و 

خولیای بواری رۆژنامه وانیان 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، ئه گه رچی 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 
ئه و  لێنه گه ڕا ده ستبه ردارى  راگەیاندن، 

خولیایه م بم.

كلیلیدهرگاداخراوهكان
◘ سه رگوڵ خه لیل

نه وژین، كلیلی ئ���ه و ده رگا داخراوه  بو 
كه  كۆمه ڵگه یه  و كردم���ه وه . له رێگه ی 
)نه وژین(ه وه  توانیم زۆر شت به ده ست 

ماڵیدوەمیئێمە
◘ رۆژان عه زیز

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 كه لتوریه وه .
نەوژین، بو بەیەکەم وێستگەی دەستپێکی 
بەشانازیش���ەوە  و  راگەیاندن���م  کاری 
لەگەڵ���ی دا بەردەوام دەبم، چونکە ئه و 

ئێستا ماڵی دوەمی ئێمەیە.

بهدیهێنهرىخهونهكهم
◘ ئاسیا حسێن

هەنگاوەکان���ی  لەیەکەمی���ن  نەوژی���ن، 
رۆژنامەوانیدا دەستی گرتم، ئەو خەونەی 
کە ئەگەر )نەوژین( نەبوایە، سااڵنێکی 

زۆر بە بەدی نەهێنراوی دەمایەوە.
ئ���ەو مەنزڵ���ە فراوانەیە کە پ���رۆژە و 
چاالکی یەک بە یەکی کچانی شارەکەم 
بەهەن���د وەردەگرێت و ه���ەر هەمویان 

تۆماردەکات.
لە )نەوژی���ن(دا، هەمو کچان لەس���ەر 
س���فرەیەکی رازاوە کۆدەبنەوە و گوێ 
لە چیرۆکی یەکت���ر دەگرن. لێره  هەمو 
کچێک تاکێکی بەتوانایە و چیرۆکی هەر 

کچێکیش شایەنی گێڕانەوەیە.

چۆنقەڵەمدهكهیتبه
چهك؟

◘ هاوژین مه هدی 

نەوژی���ن، فێریکردم چ���ۆن قەڵەمەکەم 
بکەم بە چەک و له رێگه یه وه  به ره نگاری 
سته م و نادادیی ببمه وه ؟ فێریكردم چۆن 
کێش���ە و ئێش و ئازار و ئازایەتیه كانى 
ژنانی گەرمیان بخەمە س���ەر پەڕەکانی 

نوسین؟
پێش���تر تەنه���ا چیرۆک���ی ئافرەتان���م 
دەبیست، بەاڵم لە )نەوژین( دا روبەروی 
ئ���ەو چیرۆکانە دەبوم���ەوه  و له گه ڵیان 
ده ژیام. بە چاوی خۆم چیرۆكى ناكامی 
و ده س���تبه رداربون ل���ه  خه ونى ده یان 
كچم ده بینی به هۆی رێگریی و كۆس���پ 
و ته گه ره كان، هه روه ك رێچكه  شكێنى 

ده یانى دیكه شم ده بینی.

شوێنێكبۆئهوانهى
خهمیرۆژنامهوانیانه

◘ نیگار عومەر 

نەوژین، ش���وێنێک بو بۆ کۆکردنەوەی 
ئ���ەو کچانەی کە حەزێکی���ان هەیە بۆ 
کارى رۆژنامه وان���ى له گه رمی���ان و هیچ 

شوێنیک نەبو بۆی بچن.
ئ���ه م رۆژنامه یه  ئێمه ى به یه ك گه یاند و 
هه وڵه كانى بۆ كۆكردینه وه  به مه به ستى 
رۆژنامه وانیه كى  په یام���ى  به   درێژه دان 

ئامانجدارى سه ربه خۆ.
من دوای بەش���داری کردن���م لە خولی 
دوەم���ی رۆژنامەوانی نه وژی���ن، توانیم 
پ���ه ره  به و حه ز و خولیایه م بده م كه  له  
بوارى رۆژنامه وانی دا هه مه  و ده خوازم 
بش���توانم به رده وام بم له  درێژه دان به و 

كاره .

بەدەس���ت هێنانی مافە رەواکانی ژنان 
لەناچەکەدا و ش���کاندنی سەرجەم ئەو 
کۆس���پ و تەگەرانەی دێته  رێگه یان و 
واده كات نه توانن تواناكانیان ده ربخه ن.

ب���ۆ كچێكى وه كو من، به م ته مه نه  كه م 
رۆژنامه وانیه وه ،  كه م���ه ى  ئه زمون���ه   و 
)نه وژین( ئه و په نجه ره یه  بو كه  توانیومه  
له رێگه یه وه  چیرۆكى سه ركه وتن و ئازار 
و كێش���ه ى زۆرێك له  كچانى ناوچه كه م 

بخه مه ڕو.

بهێنم ك���ه  گرنگترینیان ئ���ازادی تاكه  
كه سی بو.

له و م���اوه ی له م رۆژنامه ی���ه دام، هه مو 
هه وڵێك���ی خۆم���م داوه  ب���ۆ ئ���ه وه ی 
خ���ه م و ئ���ازاری ئافره تان���ی گه رمیان 
و  لێهات���وی  و  زیره ك���ی  و  له الی���ه ك 
ده س���تڕه نگینییان له الیه كی تره وه ، له  

ده قه  رۆژنامه وانیه كاندا بگێڕمه وه .
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خوێنهرانبونىرۆژنامهى)نهوژین(بهگرنگدهزانن

◘ نه وژین

به پێی راپرسیه ك، زۆرینه ى خوێنه رانى 
رۆژنامه ى )نه وژین(، بونى رۆژنامه كه  
به  پێویست و گرنگ ده زانن و ئاستى 
رۆژنامه كه ش له نێوان مامناوه ند و زۆر 

باش دا ده بینن.

رۆژنامه ى )نه وژین(، به بۆنه ى تێپه ڕینی 
2 ساڵ به سه ر ده رچونى یه كه م ژماره ى 
دا، راپرس���یه كى گش���تى له نێو چین و 
توێژه  جیاوازه كان دا ئه نجامداوه ، له پاڵ 

2 راپرسیی تایبه تمه ند دا.
له  راپرس���ییه  گشتیه كه دا كه  به شێوه ى 
فۆرمی چاپكراو ئه نجامدراوه ، 124 كه س 
له  هه ردو ره گه ز، به ش���دارییان كردوه و 

فۆرمه كه یان پڕكردوه ته وه .
گ���ۆران(،  )نازه نی���ن  له وب���اره وه  
ژماره ی���ه ى  ئ���ه م  سه رپه رش���تیاری 
رۆژنامه ى )نه وژی���ن(، ئاماژه ى به وه دا 
ك���ه  ئه و فۆرمانه  به تایب���ه ت دراون به و 
كه سانه ى كه  خوێنه رى رۆژنامه كه ن، بۆ 
ئه وه ى بتوانن به  باشیی هه ڵسه نگاندن 

بۆ رۆژنامه كه  بكه ن.

 )6( راپرس���یه كه دا  له   رونیك���رده وه ، 
له گه ڵ خستنه ڕوى  پرسیار خراوه ته ڕو، 
باكگراوه ندى زانیاریی كه سیی به شدارانى 

راپرسیه كه .
به مش���ێوه یه   راپرس���یه كه ش  ئه نجامى 

بوه :
پرس���یاری یه كه م بریتی���ی بوه  له وه ى 
»تاچه ند رازیت له  ئاس���تى رۆژنامه ى 

)نه وژین(؟«.
له وه اڵمدا، )9.2% ب���ه  زۆر زۆر رازیم، 
ب���ه    %41.2 رازی���م،  زۆر  ب���ه    %37
مامناوه ند، 10.9% كه م رازیم و %1.7 

هیچ رازیی نیم(، وه اڵمیان داوه ته وه .
پرس���یاری دوه م، بریتی���ی بوه  له وه ى: 
ب���ه   رۆژنامه ك���ه   بون���ى  »تاچه ن���د 
پێویس���ت و گرنگ ده زانیت بۆ ناوچه ى 

گه رمیان؟«.
له وه اڵمدا نیوه ى به شداران كه  رێژه كه یان 
50.4% بوه ، بونى رۆژنامه كه یان به  زۆر 
گرنگ زانیوه ، هه روه ك 17.9% به  زۆر 
زۆر گرن���گ و 20.3% ب���ه  مامناوه ند و 
10.6% به  كه م گرنگ و 0.8% هیچ به  

گرنگیان نه زانیوه .
له  پرس���یاری سێیه م دا، ئه وه  روبه ڕوى 

كراوه ت���ه وه   راپرس���یه كه   به ش���دارانی 
ك���ه  »تاچه ند بابه ت و پرس���ه كانى ناو 
راپۆرته كان���ى رۆژنامه ك���ه  به  گونجاو و 

گرنگ ده زانیت؟«.
وه اڵمه كانیش به مشێوه یه  بوه : %13.7 
 %38.7 زۆر،   %30.6 زۆر،  زۆر 
مامناوه ند، 8.1% كه م و 8.9% هیچ.

ب���ه   تایبه ت���ه   چ���واره م  پرس���یاری 
نه خشه س���ازیی و پرس���یاری ئه وه  له  
به ش���داران كراوه  ك���ه  تاچه ند دیزاین و 

نه خشه سازیی رۆ ژنامه كه یان پێباشه ؟
وه اڵمه كانیش به مشێوه یه  بون: )%10.1 
 %40.3 زۆر،   %26.1 زۆر،  زۆر 
مامناوه ند، 19.3% كه م، 4.2% هیچ(.

پرسیاری پێنجه م له  به شدارانى پرسیوه : 
»تاچه ند رۆژنامه كه  سه ركه وتو بوه  له  
تیشكخستنه س���ه ر كێش���ه كانى ژنان و 

كۆمه ڵگا؟«.
له وه اڵمدا )11.9% به  زۆر زۆر وه اڵمیان 
داوه ته وه ، 37.3% به  زۆر س���ه ركه وتو 
وه اڵمیان داوه ته وه ، 37.3%  پێیانوایه  
مامناوه ن���د ب���وه ، 12.7% ب���ه  ك���ه م 
س���ه ركه وتویان زانیوه  و 0.8% به  هیچ 

سه ركه وتو نه بوه ( وه اڵمیان داوه ته وه .

پرسیاری شه ش���ه م و كۆتایی، تایبه ته  
به وه ى »تاچه ند س���ودت ل���ه  بابه ت و 

راپۆرته كانى رۆژنامه كه  بینیوه ؟«.
له وه اڵمدا به ش���داران به مش���ێوه یه  رای 
زۆر   %10.2( خس���توه ته ڕو:  خۆی���ان 
زۆر، 28.8% زۆر، 40.7% مامناوه ند، 

16.1% كه م، 4.2% هیچ(.
به ش���داران،  رای  گش���تى  به ك���ۆی 
هه ڵس���ه نگاندنه كه یان ب���ۆ رۆژنام���ه ى 
)نه وژی���ن( له نێ���وان )مامناوه ن���د( بۆ 

)زۆرباش( بوه .
به ش���دارانى  باكگراوه ن���دى  له ب���اره ى 
راپرسیه كه ، 61% له  ره گه زی مێ بون و 

39%یان له  ره گه زی نێر بون.
هه روه ها ته مه نی به شداران، به مشێوه یه  
ب���وه : 50.9% ته مه نیان له نێوان 18 بۆ 
25 ساڵ بوه ، 45.7% ته مه نیان له نێوان 
26 بۆ 45 ساڵ بوه  و 3.4% ته مه نیان 

سه روى 45 ساڵ بوه .
ل���ه روى ئاس���تى خوێندنى  هه روه ه���ا 
به ش���داران  1.7%ى  به ش���دارانه وه ، 
هه بوه ،  قۆناغی سه ره تاییان  بڕوانامه ى 
15.7% بڕوانامه ى ناوه ندى و ئاماده ییان 
هه ب���وه ، 54.8% بڕوانام���ه ى په یمانگا 

و زانكۆی���ان هه ب���وه ، 27% بڕوانامه ى 
ماس���ته ر و دكتۆرایان هه بوه  و 0.8%ى 

به شداران هیچ بڕوانامه یه كیان نییه .
)نازه نین گۆران(، سه رپه رشتیاری ئه م 
ژماره یه ى رۆژنامه ى )نه وژین(، رایگه یاند: 
به شداران ته واوى سه ربه ستیان پێدرابو 
له  پڕكردنه وه ى راپرسییه كه  و پرنسیپی 
نهێنى بون له  راپرس���یه كه  دا پارێزراو 
بوه ، ه���ه روه ك ته نها ئه و كه س���انه ش 
مافی پڕكردنه وه ى راپرسیه كه یان هه بوه  
كه  خوێنه رى رۆژنامه ى )نه وژین( بون.

ئاماژه ى به وه ش���كرد كه  2 راپرس���یی 
دیكه ی���ان ئه نجام���داوه ، ب���ه اڵم ئه وانه  
به شێك بون له  راپۆرتێكى هه ڵسه نگاندنى 
ل���ه   و  رۆژنامه ك���ه وه   له ب���اره ى  ورد 
ئاینده دا پێویس���ت بكات ده رنجامه كه ى 

باڵوده كه نه وه .
ئ���ه و  هه م���و  سوپاس���ی  ه���ه روه ك 
كه سانه ش���ى كرد كه  هاوكاریان بون له  
ئه نجامدان���ى راپرس���یه كان، به تایبه تى 
هه ر س���ێ كتێبخانه ى )شێروانه ، خاك 
و بێ���دار(، ك���ه  س���ه رباری هاوكاریی 
زۆریان بۆ راپرسیه كه ، له  دابه شكردنى 

رۆژنامه كه ش دا هاوكارێكى باشن.

 

 

17.9زۆر زۆر   

50.4 زۆر   

20.3مامناوه ند   

10.6كه م  0.8هيچ    

تا چه ند بونى رۆژنامه كه  به  پ�ويست و گرنگ ده زانيت بۆ 
 ؟ناوچه ى گه رميان

ژمارە (١٩) شه مه  ٢٠١٨/٦/٣٠
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ھۆکارەکانی زۆری ژمارەی 
ژنان لە نەخۆشخانە و 
نۆرینگەکان دا چین؟

2««                  

كچێک (کۆمەڵەی 
خوێنەرانی کەالر) 

بەڕێوەدەبات

7««

بۆ ئه وه ى توشى خه مۆكى 
دواى مناڵبون نه بیت

10««

ژنانى گه رمیان به رگدوری له  ماڵه وه  ده به نه  بازاڕ..

بۆیه كه مجار كچێك له گه رمیان ده بێته  
دیزاینه ر و نمایشكارى جلوبه رگ

کچێک دوای ٩ 
ساڵ لە وەرزشوانی 

حکومەت پەکی 
دەخات

6««           

◘ نه وژین

وادیاره  ژنانى گه رمیان ده یانه وێت 

پیشه ى به رگدوریی بۆ ئاست و 
قۆناغێكى تر بگوازنه وه ، چونكه  بۆ 

یه كه مجار له  گه رمیاندا كچێك ده بێته  

دیزاینه ر و نمایشكاریی جلوبه رگى 
تایبه ت به  ژنان، ھاوكات به شێكى 
به رچاوى ژنانى به گدور پیشه كه یان 

په ره پێداوه و رویان له  بازاڕه كان 
كردوه و دوكانى تایبه تییان كردوه ته وه .

مەھتاب عەبدوڵ، كچه  دانیشـــتویه كى 
شارى كه الره  كه  له  بوارى به رگدوریی دا 
كارده كات، لەمـــاوەی رابردودا یەکەمین 
دیزاینی جلوبه رگى خۆی بوکردەوە كه  
له الیه ن خۆیه وه  نه خشـــه ى كێشرابو و 
دورا بو، كه  ستایڵ و شێوازێكى نوێ و 

جیاوازی جلوبه رگى ژنانه .
نه ك ھه ر ئه مه ، به ڵكو ئه و كچه  لەھەمان 
کاتدا ھه ســـتا به  نمایشی به رھه مه كه ی 
خـــۆی، به مه ش بـــو به  یه كـــه م كچه  
نمایشـــكردنى  «مۆدێلی»  نمایشـــكار 

جلوبه رگ له گه رمیان.
ئه و لـــه  راپۆرتێكـــى ئـــه م ژماره یه ى 
رۆژنامه ى (نه وژین) دا ئاماژه  به وه ده كات 
كه  ئه گه رچی دەرچوی بەشی شیکاری 
نەخۆشـــیەکانى په یمانـــگاى ته كنیكی 
كه الره ، بـــه م ماوه یه كى زۆره  خولیای 
لـــه  به رگدوریی و دیزاینـــی جلوبه رگى 
ژنانه ، ھه ربۆیه  بڕیـــاری داوه  ئه م حه ز 
و خولیایه ى بكاته  واقیع و ده ســـتى به  

پرۆژه كه ى كردوه .
ده ڵێت: «سەرەتای دەستپێکردنم تەنھا 

حه زێك بو، دواتر په ره م پێدا».
ھـــاوكات و له الیه كى دیكـــه وه ، ژنانى 
به رگـــدورى گه رمیان له م چه ند ســـاڵه  
پیشـــه كه یان په ره ى  رابردودا،  كه مه ى 
زیاتر پێداوه ، له كاتێكدا پێشـــتر وه كو 
كارێكـــى الوه كیـــی لـــه  ماڵـــه وه  پێی 
به شـــێكى  له ئێســـتادا  ھه ڵده ســـتان، 
به رچاویان پیشه كه یان كردوه  به  كارى 
سه ره كیی خۆیان و بۆ ئه م مه به سته ش 
رویان له  بـــازاڕه كان كـــردوه و دوكانى 

تایبه تیان كردوه ته وه .
الپـــه ڕه  (٤)ى ئه م ژمـــاره ى رۆژنامه ى 
(نه وژین)، تایبـــه ت كراوه  به م بره وه ى 
لـــه  بوارى به رگدوریی و نه خشـــه كاریی 
له گه رمیـــان  دا  ژنـــان  جلوبه رگـــى 

به دییھاتوه .

ژنانى گه رمیان 
خواردنه  

كورده وارییه كان 
ده پارێزن

                   
3««

ژمارە(١٧) دوشه مه  ٢٠١٨/٤/٢٣
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ژنانی رزگاربوی ئەنفال 
ھەم دایک بون و ھەم 

باوک

4««                  

لەکەالر دو خوشک 
پێکەوە نانەواخانەیەک 

بەرێوەدەبەن
5««

ئایا شیری قوتو ده بێته  
شوێنگره وه ى شیری 

دایك؟

10««

ژنانی گه رمیان كۆتایی به
«قۆرخكاریی پیاوان بۆ سیاسه ت» ده ھێنن

شه یما مه حمود: 
شانۆ ژیانه

7««           

◘ نه وژین

به شێكى به رچاو له  ژنانى گه رمیان 
رو له  كایه ى سیاسه ت دا ده كه ن 

و به مه ش خه ریكه  كۆتایی به و 
قۆرخكارییه  دێنن كه  له  بوارى 

سیاسه ت دا بۆ پیاوان ھه یه ، 
ھه روه ك ژماره یه كى به رچاو له  ژنان 
خۆیان له سه ر لیسته  جیاوازه كان بۆ 

ھه ڵبژاردنى ئه مجاره  پاوتوه .

ژماره یه ى  ئـــه م  راپۆرتێكـــى  به پێـــی 

رۆژنامـــه ى نه وژین كه  له  الپه ڕه  (٢) دا 
بوكراوه ته وه ، زیاتر له  پێشـــو، ژنانى 
گه رمیـــان رویان له كایه ى سیاســـیی و 

كاركردن له و بواره دا كردوه .
به پێی راپۆرته كه ، له ئێســـتادا به شێكى 
به رچاو له  حیزب و الیه نه  سیاسیه كانى 

ھه رێـــم لـــه  گه رمیان، كادیـــری ژن له  
پێكھاته ى دا ھه ن، ھه روه ك به شـــێكى 
تر له  ژنان له م نزیكانه دا په یوه ندیان به  

رێكخستنه  حزبیه كان كردوه .
له وباره وه ، فرمێسك عوسمان، ئەندامی 
بۆ  ھاوپەیمانیی  گشـــتی  ئەنجومەنـــی 
دیموكراسیی و دادپەروەریی لە گەرمیان، 
بۆ (نەوژین)ى وتوه : «بەشـــداریی ژن 
لە سیاسەتدا گرنگە، چونكە ژن نیوەی 

كۆمەڵگە پێكدێنێت».
الیخۆشیه وه ، شـــه یما جه مال، ئەندامی 
دەســـتەی كارگێڕی مەكۆی بزوتنەوەی 
گۆڕان له كه الر، بـــۆ (نەوژین) ئاماژه ى 
بـــه وه داوه  «ھـــەر ئـــەو پیاوانەی لە 
لوتكـــەی دەســـەتن و مافەكانی ژنان 
پێشێل دەكەن، لەالیەن ئێمەی ژنانەوە 
گەورەكراون و بەخێوكراون، بۆیە گرنگە 

ژنان خۆیان مافەكانیان وەرگرنەوە».
ھه روه ك ئاوات ئەحمەد، كارگێڕى ناوچەی 
پارتیی له كه الر، ده ڵێت: «دەمەوێت لە 
رێگەی ئەو پلە حیزبییەی كە ھەمە، لە 
رێگەی تواناكەمەوە بەرزتری بكەمەوە و 

بچمە پێشەوە». 
ھه ڵبژاردنى  بـــۆ  دیكـــه وه   له الیه كـــى 
ئه مجاره ى ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق، 
ژماره یه ك له  لیسته كان كاندیدای ژنیان 
له  ســـنورى گه رمیاندا ھه یه ، له وانه ش 
لیســـته كانى: (نه وه ى نـــوێ، یه كێتى 

نیشتمانى، ئازادیی).

بۆچی کوڕان 
و کچان لە 

قوتابخانە جیا 
دەکرێنەوە؟

3««

کارگوزارەکان... 
فریشتەکانی 

خاوێنکردنەوەی 
قوتابخانە

6««

ژمارە (٢٤) یەکشه مه  ٢٠١٨/١١/٢٥
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان، رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED ئه مریكی لەگەرمیان دەریدەکات

له  ئاواره یی دا 

به ھره كانیان ده دۆزنه وه 

6««                  

شریھانه كه ى 
شێوه كاریی... 

7««

تەمەنی نائومێدی لە ژنان 
دا

10««                

3 حاڵەتی کوشتنی ژنان تۆمارکراوە
ژنانى گه رمیان ساڵێكى پڕ توندوتیژی به ڕێده كه ن

◘ نه وژین

له  سه روبه ندى رۆژى جیھانى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  
ژنان، ئاماره  فه رمیه كان زیادبونى 

به رچاوى توندوتیژییه كان به رامبه ر به  
ژنان له  گه رمیان ئاشكرا ده كه ن.

به ڕێوبـــه رى  محه مـــه د،  له میعـــه  
به ره نگاربونـــه وه ى  به ڕێوبه رایه تـــى 
توندوتیژی دژ بـــه  ژنان له گه رمیان، به  
له چاو  (نه وژین)ى راگه یاند: ئه مســـاڵ 
ســـاڵی پار، توندوتیژیه كان به گشـــتى 
به رامبـــه ر به  ژنان رویان لـــه  زیادبون 

كردوه .
رونیشیكرده وه : سه باره ت به  حاڵه ته كانى 
كوشتنى ژنان، ساڵی پار ھیچ حاڵه تێك 
نه بوه ، به م ئه مســـاڵ تائێســـتا (٣) 

حاڵه تى كوشتنى ژنان تۆماركراوه .
خۆكوشتنیشه وه ،  حاڵه ته كانى  له باره ى 
له میعه  محه مه د، ھێماى به وه كرد كه  ئه و 
زیادیكردوه ،  به ھه مانشـــێوه   حاڵه ته ش 
چونكه  ســـاڵی پار ته نھا (٢) حاڵه تى 
خۆكوشتنى ژنان له گه رمیان تۆماركراوه ، 
به م ئه مساڵ (٥) حاڵه ت تۆماركراوه .

ھه رچی حاڵه ته كانى خۆسوتاندنیشـــه ، 
زیادییكردوه ،  رێژه كه ى  به ھه مانشـــێوه  
به شێوه یه ك له مساڵدا (١٠) ژن خۆیان 
سوتاندوه ، له كاتێكدا ساڵی پار رێژه كه  

(٨) حاڵه ت بوه .
به وتـــه ى به ڕێوبـــه رى به ڕێوبه رایه تـــى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
له گه رمیان، تاكـــه  حاڵه تى توندوتیژی 
دژ بـــه  ژنان كه  كه میكردوه ، ســـوتانه ، 
به شـــێوه یه ك ســـاڵی پار (٨) حاڵه ت 
ھه بوه و ئه مساڵ ته نھا (٢) تۆماركراوه .

له  باســـكردنى ھۆكاره كانـــى زیادبونى 
له میعـــه   به گشـــتى،  توندوتیژیـــه كان 
محه مه د، ئاماژه ى به وه كرد كه  ھاوشانى 
زیادیان  ســـكاكانیش  تاوانانـــه ،  ئه م 
كردوه ، ئه مـــه ش بۆ چه نـــد ھۆكارێك 

ده گه ڕێته وه .
یه كێك لـــه و ھۆكارانه ى ئاماژه ى بۆ دا، 
ئه و ره وشه  ژیانیه یه  كه  ھاتوه ته  ئاراوه  
به تایبه ت به ھۆی قه یران و كێشـــه كان 
و زیادبونـــى ژماره ى دانیشـــتوانه وه  له  

ده ڤه ره كه .

ئامێره كانى په یوه ندیكردن و ئه وتاوانانه ى 
له رێگـــه ى تـــۆڕه  كۆمه یه تیه كانـــه وه  
ده كرێن، به  رای به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
له گه رمیان، ھۆكارێكى دیكه ى زیادبونى 
حاڵه ته كانـــى توندوتیـــژی دژ به  ژنانه  

له گه رمیان، به شـــێوه یه ك كه  كه سانێك 
كۆمه یه تیانه وه ،  تـــۆڕه   ئه و  له رێگه ى 
و  «أبتزازكـــردن»  بـــه   ھه ڵده ســـتن 
ھه ڕه شه كردن له  ژنان و كچان، ئه مه ش 
واده كات روداوى ناخـــۆش و دڵته زێنى 

لێبكه وێته وه .

تابلۆی شێوەکار (دلۆڤان عەفان)

ژنانی كه الر و عه زابی 
نه خۆشخانه                   »»8

ترس لە مناڵ دا..
ھۆکار و چارەسەر          »»9
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◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

)سارا( كه  گه وره ترین كچ و كوڕى 
خێزانه كه یانه ، پێش ئه وه ى ته مه نى 18 

ساڵی تێپه ڕێنێت، دایكی له ده ستدا، 
ئه م باره ش جگه  له و بۆشاییه ی له  

سۆز و ده رونی دا دروستیكرد، هاوكات 
ئه رك و قورساییه كى زۆرتریشی 

خسته  سه ر شانى، به وه ى كه  ده بێت 
سه رپه رشتی ماڵه كه یان بكات.

لە گەرمیاندا ژمارەیەکی بەرچاوی کچان 
هاوشێوه ى )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، كه  ئێس���تا ته مه نى 20 ساڵه ، 
س���ه ربورده ى خ���ۆی به مش���ێوه یه  بۆ 
)نه وژی���ن( گێڕایه وه : »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، به تایبه ت بۆ من 

سه ختتر 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 له وه ش���كرد کە ل���ەدوای 
لەدەس���تدانی دایکی���ەوە، ئێس���تا ئه و 

ئه و كچانه ى هەم دایکن و هەم باوک

◘ نه وژین، شه یما عه دنان

ئه گه رچی نه  هیچ موچه یه كی 
بڕاوه یان هه یه  و نه  وه كو فه رمانبه ر و 
كارمه ندی فه رمیش مامه ڵه یان له گه ڵ 

ده كرێت، به اڵم كچانى خۆبه خش 
له  نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى 

نه قیب بۆ ژنان و مناڵبون، رۆڵێكى 
به رچاو ده گێڕن و بۆشاییه كى زۆری 

نه خۆشخانه كه یان پڕ كردوه ته وه .

و  هه میش���ه یی  فه رمانب���ه رى  له پ���اڵ 
كارمه ندى گرێبه س���ت دا، له  داموده زگا 
حكومیه كاندا جۆرێك���ى تر له  كارمه ند 
هه ی���ه ، كه  ناویان خۆبه خش���ه . ئه مانه  
وات���ا  به خۆیانه وه ی���ه ،  ناوه كانی���ان 
كاركردنه كه ی���ان به بێ به رامبه ره  و هیچ 
پ���اره و ئیمتیازێكیان نیی���ه  له و كاره ى 

ده یكه ن.

به تایبه تى  دا  ته ندروس���تیش  له كه رتى 
له  نه خۆش���خانه ى ش���ه هید ش���ێره ى 
نه قیب بۆ ژن���ان و مناڵبون، رێژه یه كى 
به رچ���او له م كارمه ندان���ه  به تایبه ت له  
ره گ���ه زی مێینه  بونیان هه ی���ه . ئه وان 
ب���اس له وه ده كه ن وه ك���و فه رمانبه رانى 
راده په ڕێنن،  ئه ركه كانیان  هه میش���ه یی 
ئه گه رچ���ی زۆرجاری���ش كاره كانیان به  

هه ند وه رناگیرێت.
كارمه ن���ده   ل���ه   یه كێك���ه   )ر.غ(، 
خۆبه خش���ه كانى نه خۆشخانه ى شه هید 
ش���ێره ى نه قی���ب بۆ ژن���ان و مناڵبون 
له كه الر، بۆ )نه وژین( وتی: »ماوه ی 4 
س���اڵه  به  خۆبه خش له م نه خۆشخانه یه  
ده وام ده كه م، وه كو كارمه ندی ره سمی 
به رپرسیاریه تیم هه ڵگرتوه  و ئه ركه كانم 

به  باشیی به ڕێوه  بردوه «.
ئه و كارمه ن���ده  نیگه رانه  له وه ى زۆرجار 
به م خزمه ته ی���ان نازانرێت »له  كاتێكدا 

كارمه ندی ره سمی كه مته رخه می كردوه  
له كاره كه یدا چاوپۆش���ی لێكراوه ، به اڵم 
م���ن ئاگاداركردن���ه وه م ب���ۆ ده رچوه،   
له  جیاتی ده ستخۆش���ی و پاڵپش���تی 

كردن«.
خۆبه خش���ى  كارمه ندان���ى  وه ك 
نه خۆشخانه ى ش���ه هید شێره ى نه قیب 
باس���ی لێوه ده كه ن، ئ���ه وان له  دو الوه  
خۆیان ب���ه  مه غدور ده زان���ن، له الیه ك 
كه  كاره كه ی���ان به هه ن���د وه رناگیرێت، 
الیه كى تری���ش ده رفه تى دامه زراندنیان 

بۆ فه راهه م ناكرێت.
ن���اوی خ���وازراوی كارمه ندێكى  هانی، 
دیكه ى خۆبه خش���ه  له  نه خۆش���خانه كه  
كه  ماوه ی )6( ساڵه  له  به شى تاقیگه  
هی���چ  »لێ���ره   وت���ى:  كارده كات.  دا 
ده ستخۆش���ی و پاڵپشتیه ك نه كراوم تا 
زیات���ر هانم بدات له  ب���ه رده وام بون له  
كاره كه م، س���ه ره ڕای ئ���ه وه ش زۆرجار 

خۆبه خشانى نه خۆشخانه ى مناڵبون: كه س به  خزمه ته كانمان نازانێت

روبه ڕوى تانه  و ته شه ر بومه ته وه«.
ئه و كچه  باسی له وه شكرد، حكومه تیش 
به هیچ ش���ێوه یه ك ئاوڕی ل���ه  خزمه ت 
و كاره كانی���ان نه داوه ت���ه وه  و ل���ه روى 

دامه زراندنه وه  خه مى نه خواردون.
ل���ه م روه وه  )ر.غ( ه���اوڕاى )هان���ی(
دامه زراندنم  ده ڵێ���ت: »ئومێ���دی  یه . 
نه ماوه ، به اڵم ئامانجی سه ره كییم كاره  
مرۆڤایه تیه كه ی���ه  ك���ه  خزمه تی خه ڵك 

ده كه م به  سه ربه رزیه وه «.
ته نها له نه خۆش���خانه ی شه هید شێره ی 
نه قیب، )23( كارمه ندی خۆبه خشی كچ 
هه یه ، زۆرێك له و كچه  په رس���تارانه  بۆ 
م���اوه ی زیاتر له  )4( س���اڵه  ده وام له  
نه خۆشخانه كه دا ده كه ن، به اڵم هیج بڕه  

پاره یه كیان بۆ دابین نه كراوه .
به ڕێوه ب���ه ری  جێگ���ری  الیخۆش���یه وه  
نه خۆشخانه كه ، پش���تگیریی له  رۆڵ و 
كارى خۆبه خش���ه كان ده كات و ئۆباڵی 
ئه ستۆی  ده خاته   دانه مه زراندنیش���یان 

حكومه ت.
گ���ۆران محه مه د، ب���ه  )نه وژین(ى وت: 
رۆڵ���ی  خۆبه خش���ه كان  »كارمه ن���ده  
سه ره كیان بینیوه  له  نه خۆشخانه كه مان 
و زۆر پش���تیان پێده به ستین، به تایبه ت 
له پڕكردنه وه ی شوێنی ئه و كارمه ندانه ی 
ك���ه  مۆڵه تیان وه رگرتوه  و ئه گه ر ئه وان 

نه بن ئه وا ره نگه  په كمان بكه وێت«.
وتیشی: چه ند جارێك به نوسراوی فه رمی 
داوامان كردوه  دابمه زرێن، چونكه  شوێن 
ده س���تیان دیاره ، به اڵم به هۆی قه یرانى 

داراییه وه  دامه زراندن راگیراوه .
ته ندروس���تى گه رمیانی���ش، جه خت له  
نه خۆشخانه كه   به رپرسه كه ى  قسه كانى 
ده كاته وه ، به وه ى دامه زراندن به  بڕیاری 

حكومه ت راگیراوه .
ه���اوار محه مه د، لێپرس���راوی به ش���ى 
كارگێ���ڕی ل���ه  به ڕێوبه رایه تى گش���تى 
ته ندروس���تی گه رمیان, ب���ۆ )نه وژین( 
وتى: ناوی خۆبه خشه كانمان به  نوسراوی 
فه رم���ی به رزكردوه ته وه  ب���ۆ وه زاره تی 
ته ندروس���تی، به اڵم تائێس���تا نه  وه اڵم 
دراوینه ته وه  و نه  كاریان له سه ركراوه  بۆ 

ئه وه ی دابمه زرێن.
وتیشی: به دواداداچونمان بۆ ئه و بابه ته  
ك���ردوه  و وه زی���ری ته ندروس���تی پێی 

وتوین: »دامه زراندن نیه «.
به اڵم وادیاره  په تى سه بری ئه و كارمه نده  
خؤ به خشانه  گه شتوه ته  ئاستى پچڕان، 
چونك���ه  وه ك )هانى( ئاماژه ى بۆ كرد: 
»له گه ڵ هاوڕێ خۆبه خشه كانم بڕیارمان 
داوه  ئه گ���ه ر حكوم���ه ت هه وڵی جدی 
نه دات بۆ دامه زراندنمان، ئه وه  بایكۆتی 

ده وام ده كه ین«.

ئەرکەکان���ی ماڵ���ەوە ڕادەپەڕێنێ���ت و 
»ت���ا پێمدەکرێت هەوڵ���دەدەم نەهێڵم 
خێزانەکەم هەست بە جێگای خاڵی ئەو 

بکەن«.
هاوشێوه ى )س���ارا(، )ماریا(ی ته مه ن 
24 س���اڵ، ساڵێكه  دایكی له ده ستداوه ، 
به مه ش ئەرکی بەخێوکردنی خێزانەکەی 

كه وتوه ته  ئەستۆ.
ئەو بۆ سه ركه وتن لەم بەرپرسیارێتییە، 

»ئیرادە و پاڵپش���تی خێزان« دەکاتە 
مه رج. ده ڵێت: »س���ەرەتا زۆر شڵەژاو 
و نائ���ارام بوم، بەاڵم ئەوە پاڵپش���تی 
خێزانەکەم و ئیرادەی خۆم بو کە توانیم 
تاڕاده یه ك نه هێڵم ئه ركه كانى دایکم به  

بۆشیی بمێننه وه «.
)ماری���ا( پێیوای���ە کە ئەگ���ەر خاوەن 
خێزانیکی تێگەیشتو و هاوکار بن، ئەوا 
کچەکان ب���ە بارودۆخێکی گونجاوتر دا 

تێدەپەڕێ���ن و باش���تر دەتوانن لەگەڵ 
بەرپرس���یارێتیەکەدا خۆیان بگونجێنن. 
قس���ەکانی  دەرونی���ش  توێژەرێک���ی 

پشتڕاست دەکاتەوە. 
پرش���نگ محەم���ەد، ب���ۆ )نه وژی���ن( 
وت���ى: »دەبێت کۆمەڵ���گا یارمەتی و 
ئاس���انکاری بۆ ئەوکچانە بکات، چونکە 
لەسەر  قورسیان  بەرپرس���یارییەتیەکی 

شانە«.

 دەش���ڵێت: »هەندێكجار ئەو کچانەی 
خێزانەکانی���ان  بەخێوک���ەری  دەبن���ە 
خۆیشیان پێویستیەکی مادی و مەعنەوی 
زۆری���ان هەیە، ب���ەاڵم خۆی���ان دەبنە 
قوربان���ی و تەنها بیر ل���ە ئەندامه کانی 

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���خه رى كردوه  بۆ کارکردن و 
بۆ  خێزانەکەی.  بژێ���وی  دابینکردن���ی 
)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«.
باوه ڕبه خۆبونێك���ه وه   ب���ه   )ئەژی���ن( 
توانا  بەپێ���ی  »لەم���ەودوا  وتیش���ی: 
هەمیش���ە کاردەک���ەم و ناهێڵم ئەرکی 
دابینکردنی بژێوی، تەنها بکەوێتە سەر 

شانی دایکم«.

هیچ پاڵپشتیه ك 
نه كراوم تا زیاتر 
هانم بدات له  
به رده وام بون

كارمه نده  
خۆبه خشه كان رۆڵی 
سه ره كیان هه يه  له  
نه خۆشخانه كه مان

دەبێت کۆمەڵگا 
ئاسانکاری بۆ ئەو 

کچانە بکات
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جیابونه وه ی رۆحیی  

◘ هه نار موفتى

له  رۆژگارێکی وه ک ئه مڕۆدا دیارده ی 
ناپاکی هاوسه ریی بوه ته  دیارده یه کی 
به رچاو له کۆمه ڵگه که ماندا، له مه شدا 
ئاماده یی فاکته ری سێکسی رۆڵێکی 

به رچاو ده گێڕێت.

به داخه وه  به ش���ێک له  هاوس���ه ران له  
ره وش���ێكى ناله ب���ار دا ده ژی���ن، به اڵم 
له به ر یه کێ���ک یان زیاتر ل���ه  فاکته ره  
)كۆمه اڵیه تى، یاس���ایی و خێزانیه كان( 
ب���ه اڵم  جیانابن���ه وه،  یه كت���رى  ل���ه  
جۆرێکی تر له جیابون���ه وه  هه ڵده بژێرن 
که جیابونه وه ی رۆحیی���ه . واتا  له  روی 
کۆمه اڵیه ت���ی و ئابوری و یاس���اییه وه  
ده مێنێت  هه ر  هاوسه رییه که   گرێبه سته  
و له ژێر یه ک ساباتی خێزانیدا وه ک دو 
جه س���ته  ده ژین، به اڵم به بێ به شداریی 

پێکردنی رۆح.
ئ���ا ل���ه م س���اته وه خته وه  زه مین���ه  بۆ 
ناپاکی هاوسه ریی ده ڕه خسێت و رۆح و 
جه سته ی تاكه كه  ئیتر چ ژنه كه  بێت یان 
پیاوه كه ، عه وداڵی رۆح و جه سته یه کی 
تر ده بێت له ده ره وه ی ژیانی هاوسه ریی 
و پێداویس���تییه  سێکسییه کانی پێ پڕ 

ده کرێته وه .
که وات���ه  ده توانی���ن ئه م ج���ۆره  ژیانه  
خێزانییانه ش هه ر به هه ڵوه شاوه  هه ژمار 
بکه ی���ن، به اڵم هێن���ده ى هه یه  له  روی 
یاس���اییه وه  به هه ڵنه وه ش���اوه  له قه ڵه م 

ده درێن.
ئ���ه م حاڵه تانه ش  پێچه وانه ی  ئه گ���ه ر 
وه ربگرین کاتێک ئافره ت وه ک پێویست 
وه اڵمدان���ه وه ی سێکس���ی نیی���ه  ب���ۆ 
هاوسه ره که ی جا له به ر ناهۆشیاری بێت 
یان له به ر هه ر گرفتێک���ی ده رونی یان 
جه سته یی وه ک خه ته نه کردنه وه  توشی 
ساردی سێکسی هاتبێت، به هه مان شێوه  
پیاوان دوچاری وه ڕسی و بێزاری ده بن 
له م جۆره  هاوس���ه رانه  ک���ه  هه ندێکیان 
له ژێر بیانو و هۆهێنانه وه ی جۆراوجۆردا 
ژنه کانیان ته اڵق ده ده ن یاخود په نا بۆ 
فره ژنی ده به ن، یاخود ده س���ت ده ده نه  

ناپاکی هاوسه ریی.
ل���ه م س���ۆنگه یه وه  ده توانی���ن بڵێی���ن 
س���ێکس وه ک خ���ۆی گرنگ���ی خ���ۆی 
پێنادرێ���ت له ناو خێزان���ی کوردی دا و 
له ناو به ش���ێکی زۆر له خێزانه کاندا وه ک 

حاڵه تێکی سه رپێیی و په راوێزخراو لێی 
ده ڕوانرێت، له کاتێک���دا له بیرکردنه وه ی 
هه مو تاکێک���دا ئاماده گییه کی به هێزی 
هه یه،  چونکه  ب���ه  یه کێک له به هێزترین 
داده نرێ���ت،  م���رۆڤ  پاڵنه ره کان���ی 
بێگومان مرۆڤ���ی کوردیش وه ک هه مو 
مرۆڤێکی تر هه ڵگ���ری ئه م پاڵنه ره یه ، 
وه ل���ێ که می هۆش���یاری ل���ه م بواره دا 
کارێک���ی ئه وتۆی کردوه  که  تاکی کورد 
نه یتوانیوه  ته وزیفی وزه  سێکسییه کانی 
ب���کات به جۆرێک ئاس���وده یی و ئارامی 
و دڵنیای���ی ده رون���ی و کۆمه اڵیه ت���ی 
ب���ۆ ده س���ته به ر ب���کات له چوارچێوه ی 
باردا  له هه ندێك  به پێچه وانه وه   خێزاندا، 
بوه ته  هۆی دورکه وتنه وه ی رۆحه کان و 

هه ڵوه شاندنه وه ی خێزان.
له م س���ۆنگه یه وه  جێی خۆیه تی که  بیر 
له ئاماده کردنی الوانمان بکه ینه وه  پێش 
چونه  نێو ژیانی هاوس���ه ری، تاکو هیچ 
نه بێت ئه و بۆشاییه  گه وره یه ی له بواری 
په روه رده کردن���ی سێکس���ی دا هه یه  و 
ئه وه ی له  قوتابخان���ه  و پرۆگرامه کانی 
خوێندن���دا چنگی ناکه وێت س���ه باره ت 
به  س���ایکۆلۆژیای ره گه زی به رامبه ر و 
گرنگی���ی و رۆڵی الیه نى سێكس���ی له و 
هۆش���یاریی  دیكه وه   له رێگه ى  ژیانه دا، 

له باره یانه وه  په یدا بكات.
ئه و رێگایانه ش ده ش���ێت باسكردنێكى 
زانس���تیانه ى دور ل���ه  وروژاندن بێت له  
كه ناڵه كان���ى میدیاوه ، یان له ش���ێوه ی 
خولی هۆش���یاری ئاماده کاریی دا بێت 
بۆ پێگه یاندن و پته وكردنى هۆشیاریی 
و  رۆڵ  و  س���ێكس  له ب���اره ى  الوان 
لێكه وته ى له  پرۆس���ه ى هاوسه رگیریی 
دا، ب���ۆ ئ���ه وه ى چیتر ئ���ه و بیرۆکه  و 
زانیاریی���ه  هه اڵنه ی له  کۆاڵن و له ده می 
که س���انی نه ش���اره زاوه  پێیان ده گات، 
یان ئ���ه و نه ریته  کۆمه اڵیه تییانه ی وه ک 
مۆته که  ده ستی له بینه قاقای گه نجانمان 
ن���اوه ، نه بنه  ک���ۆت و پێوه ندێکی وه ها 
ک���ه  تاکه کان���ی کۆمه ڵگه که م���ان وه ک 
دیلێکی ناهۆش���یار مامه ڵه  بکه ن له گه ڵ 

هاوسه ره کانیان دا.
هه روه ها ئه و هه مو قه یرانه  کۆمه اڵیه تی 
و ده رونییان���ه ش رو له که م���ی بک���ه ن 
ك���ه  خه ریكه  به ت���ه واوی باڵ به س���ه ر 
کۆمه ڵگه که م���ان دا ده کێش���ن و ره نگه  
زۆرێكیان پاڵنه ره كه یان كه می هۆشیاری 

بێت له م بواره دا.

ژنانى كۆیله  لەسەردەمی عوسمانییەکان

◘ 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 بەجەرگەوە  دیفاعیان 
لێبكەن؟!

عوسمانییەكان  لەسەردەمی  كۆیالیەتی 
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، 
دانیشتوانی قوستەنتینیە  پێنجی  سەدا 
)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 
چەتە  بەربەری���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 

ئەڤێرت« بو كە دەكەوتە نزیك مزگەوتی 
قوس���تەنتینیەی  ل���ە  نورۆئۆس���مانیا 
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. 
لەالیەن تەتەرە كریمیەكان  كرێسیەكان 
عوس���مانییەكان  ب���ە  و  دەب���ردران 
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 
لە  كەبەش���ێكیان  هەب���و  كەنیزەك���ی 
بەڵقانەوە هێنرابون، بەشێكیتریش���یان 
لە ئەسیوبیا. س���وڵتانەكان توركێك یا 
بەهۆی  كۆیلە  نەدەك���ردە  عەرەبێكیان 
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. 
ئەوانەی  كە دەهاتنە پلەی حەریم تەنها 
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.
خولی���ای  لەس���وڵتانەكان  هەندێ���ك 
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���ە  كۆیل���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 
سه یرتر هەندێكیان وەك سەماكەر كاریان 
دەكرد. كۆمەڵێك ك���ەس كۆدەبونەوە، 
لەبەردەمیان سەمایان دەكرد  كوڕانیش 
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.

ژنانی میسری و 
كرێسیەكان پلەی 

یەكەمیان هەبو لەناو 
كۆيلەكان

هەندێكجار 
كۆیله كان بەدیاری 
بۆ سوڵتانەكان 

دەهاتن

ده بێت الوانمان 
پێش چونه  نێو 
ژیانی هاوسه ری 

ئاماده  بكرێن
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◘ نەوژین، دەشنێ رۆستەمی 

رشك و ئه سپێ، دو له  ديارترین ئه و 
حاڵه ته  ته ندروستیانه ى له نێو منااڵن دا 
به تایبه تى بونيان هه یه ، به رباڵوی ئه م 
حاڵه تانه  و دوباره بونه وه يان، وایكردوه  

چه ندین قسه  و قسه ڵۆكی له باره وه  
دروست ببێت كه  هه ندێك له وانه  هیچ 

بنه مایه كى زانستییان نییه .

رش���ك ك���ه  له هه ندێ���ك ش���وێن ب���ه  
ئه سپێ  له گه ڵ  ناوده برێت،  »كێچ«یش 
دا، دو زین���ده وه رى بچوكن، كه  له  قژدا 
دروس���ت ده بن و گه ش���ه  ده كه ن. ئه م 
دو زین���ده وه ره  به تایبه ت له الی منااڵن 
به رچ���او تره ، یان مایه ى سه رئێش���ه  و 

ناڕه حه تیه كى زیاتره .
له ب���اره ى ئ���ه م حاڵه ت���ه  و چۆنیه تى 
له گه ڵ  دیدارێكمان  چاره سه ركردنیه وه ، 
)د. دەشنێ له تیف(، پزیشکی پسپۆڕی 
جوانکاری  و  پێس���ت  نەخۆش���یەکانی 

ئه نجام داوه .

* س���ه ره تا بابزانین ئه م حاڵه ته  چییه  
و ئای���ا به ته نیا له  منااڵن دا دروس���ت 

ده بێت؟
رش���ك و ئەس���پێ دیاردەیەکە لە مناڵ 
و گ���ەورە دا وه ك���و ی���ه ك رو ده دات، 
ب���ه اڵم زیاتر لە الی من���ااڵن بەرباڵوە. 
حاڵه ته ك���ه ش بریتیی���ه  ل���ه  بونى ئه و 

زینده وه ره  بچوكه  له  پێستى سه ر دا.

* تاچه ند ئه م حاڵه تانه  په یوه ندیان به  
پاكوخاوێنى و خۆنه شۆردنه وه  هه یه ؟

به گش���تى خەڵکی پێیانوایە رش���ك و 
ئه سپێ بەهۆی پیسی و خۆنەشۆردنەوە 
دروست ده بن، به اڵم ئەمە راست نییە، 

◘ نه وژین، ئامینه  محه مه د

مودەردان Hirsutism، واتە 
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 
دەرکەوتنی  دەناڵێن���ن،  بەدەس���تیەوە 
م���وی زیادە لە لەش���ی ژنان���دا لەگەڵ 
ئەوەی گرفتێکی بێزارکەرە، هەندێکجار 

بەو هۆیەش���ه وە 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
1. هەندێکج���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 
ئ���ەو جۆرانەی  بەتایبەت���ی  »من���ع« 
پێکهاتەی پرۆجیسترۆنی تێدایە، ئەوەش 

کاردانەوەی دەبێت بۆ دەرکەوتنی مو.
2. بەکارهێنانی پێکهاتەی کۆرتیزۆن بۆ 

ماوەیەکی زۆر دەبێتە هۆی چاالککردنی 
مو، هەروەها پەنسلین و حەپی ڤینایتۆن 
کە بۆ نەخۆش���ی بوران���ەوە بەکاردێت. 
ئه مه  س���ه رباری ئ���ه وه ى هەندێک لەو 
دەرمانانەی کە بۆ چارەسەری پەستانی 
خوێ���ن بەکاردێن، دەبنە هۆی زیادبونی 

مو.
3. رژێنەکان���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.

»شیرینی و چه ورى رۆڵیان له  دروستبونى رشك و ئه سپێ دا نییه«
دیدارى )نه وژین( له گه ڵ پزیشكێكى پسپۆڕ له باره ى حاڵه ته كانى رشك و ئه سپێ له الی منااڵن

زیادبونی موی نەخوازراو لە ژنان دا

به ڵكو راس���تیەکەی ئەوەی���ە کەوا ئەم 
حاڵەتە حاڵەتێکی گواس���تراوەیە، واتە 
ب���ەهۆی بەریەککەوتن���ەوە رو ده دات، 
بۆنمونە کەس���ێک کاڵو یاخود ش���انەی 
کەس���ێكی توش���بو بەکاربهێنێت، یان 
س���ەریان بەریەک بکەوێت ئ���ه وا بۆی 

ده گوێزرێته وه .

* ش���ێوازى گواس���تنه وه ى ئ���ه م دو 
زین���ده وه ره  ه���ه ر به و ش���ێوه یه یه  كه  

ئاماژه ت بۆ كرد؟
کێچ و ئەس���پێ توان���ای فڕینیان نیە، 
بەریەککەوتنەوە  ب���ەهۆی  تەنها  به ڵكو 
دەگوازرێنەوە، من���ااڵن زۆرجار لەکاتی 
یاریکردن دا سەریان بەریەک دەکەوێت، 

یان شتى یه كدی به كارده هێنن، له وێوه  
بۆ یەکدی دەگوازنەوە.

* تاچه ن���د راس���ته  كه  ئ���ەو منااڵنەی 
شیرینی زۆر دەخۆن توشی ئەم حاڵەتە 

دەبن؟
ئه م قسه یه  هیچ بنه مایه كى سه لمێنراوى 

زانستى نییه .

* زۆرجار ده وترێت به ركه وتنى ده ستى 
چه ور له گه ڵ پێس���تى قژ، ئه م حاڵه ته  

دروست ده كات، تاچه ند راسته ؟
ئه م قسه یه ش تائێستا له روى زانستیه وه  

نه سه لمێنراوه .

* زۆرجار منااڵن كه  توشی ئه م حاڵه ته  
ده بن، له ماڵه وه  ده هێڵرێنه وه ، ئایا ئه مه  

كارێكى دروسته ؟
پێویس���ت ناکات ئەو منااڵنەی توشبون 
به م حاڵه تانه  ل���ە ماڵەوە بهێڵدرێنەوە، 
به ڵك���و له بری ئه وه  باش���تره  كه  زو زو 
پرچی���ان دابهێنرێ���ت و  یاخود کورت 
بکرێتەوە، كه  ده ش���نێردرێن بۆ فێرگه ، 
قژی���ان ببه س���ترێت و ب���ه  په رش���ى 

نه یهێڵنه وه .

* نیش���انه كانى ئه م نه خۆشیه  چین؟ 
ده كرێت هه مو س���ه ر خورینێك ئاماژه  

بێت بۆ بونى رشك و ئه سپێ؟
نه خێر مه رج نییه ، به ڵكو نیش���انەکانی 

بریتییە لە بینین���ی زینده وه ره كه  له ناو 
پێستى قژ دا، یان هەندێك کەس توشی 
خورانی سەر دەبن بەتایبەت لە بن گوێ 
یاخود خوارەوەی پشتە سەریان، ئه مانه  
ئاماژه ن بۆ ئه وه ى خورینه كه  په یوه ندی 

به  بونى رشك و ئه سپێوه  هه یه .

* ش���ێوازه كانى رزگاربون له م حاڵه ته  
چییه ؟

چەندی���ن رێگا هەی���ە ب���ۆ رزگار بون 
لێیان، باش���ترینیان زو شۆردنی سەرە 
لەگەڵ بەکارهێنانی شامپۆی تایبەت به  
له ناوبردنى رش���ك و ئه سپێ، هه روه ها 
به كارهێنانى شانەی تایبەت کە هێلکەی 

زینده وه ره كه  لەسەر قژ الدەبات.

4. دڵەڕاوک���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.
5. هەندێکج���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 

لەش بە رێژەیەکی زۆر.
6. زۆربون���ی حاڵەتەکان���ی هەڵچون و 
ش���ۆکی دەرونی، رەنگ���ە زیان بەکاری 
هاوس���ەنگیان  و  بگەیەنن  هۆرمۆنەکان 

تێکبدەن.
7. یەکێکی تر لە هۆکارەکانی زیادبونی 
مو بەتایبەت لە روخساردا دەگەڕێتەوە 
بۆ خ���راپ بەکارهێنان���ی کرێمەکان و 
هەندێک تێکەڵە کە لە الیەن خانمانەوە 

بەکار دەهێنرێت.
ئ���ەوەی  ن���وێ  توێژینەوەیەک���ی   .8
رونکردوه ت���ەوە ک���ە خواردن���ی زۆری 
ش���یرینەمەنی لەسەر لەش���ی مرۆڤ و 
خراپی  کاریگ���ەری  ژن���ان،  بەتایبەتی 

دەبێت.

توێ���ژەران ئەوەی���ان وتوه  ک���ە دوای 
ئەنجامدانی توێژینەوەیەک بەبەش���داری 
زیاتر ل���ە 2 هه زار 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 
بۆماوەیی  کە  باس���كردوه   ئەوەش���یان 
یەکێکی ترە ل���ە هۆکارەکانی زیادبونی 

مو لە لەشی ژنان دا.

چارەسەر چیه ؟
دەبێ���ت نەخ���ۆش دڵنی���ا بێت���ەوە لە 
هۆرمۆنەکان���ی لەش���ی ب���ێ گرفتن و 
بەباش���ی کاری خۆیان ئەنجام دەدەن، 
جگ���ە لەوەش ئ���ارام بون���ەوەی باری 
دەرونی کەس���ەکەش باشترین شێوازی 

چارەسەرە بۆ ئەم حاڵەتانە.
هەروەها یەکێکی تر لەچارەس���ەرەکان 
لێزەرە، ئەم���ه ش رێگەیەکی ترە بەکار 
دەهێنرێت و هیچ کاردانەوەیەکی خراپی 
نیە و دەتوانرێت موەکان بەشێوەیەکی 
بەرچاو بنبڕ بکات، ب���ەاڵم دەبێت ئەم 
کارە لەالیەن پزیشکی پسپۆڕەوە بکرێت 
و له  شوێنى تایبه تى پاك و گونجاو له  

روى ته ندروستیه وه .

خواردنی 
حەپی »منع« 

کاردانەوەی دەبێت 
بۆ دەرکەوتنی مو

دڵەڕاوکێ لە 
سەرەکیترین 

هۆکارەکانی زیادبونی 
هۆرمۆنە نێرینەکانه 
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دەربارەی

س����ه ربه خۆی  رۆژنامه یه ك����ى  نه وژی����ن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الی����ه ن رادی����ۆی ده نگ ل����ه  گه رمیان 

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 ل����ە  ژم����ارەی  یەک����ەم 

دەرچوە.

میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ب����ۆ ئه نجام����دراوه و  رادی����ۆی ده نگه وه  
زۆرینه یان پێش����تر 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
وه رگێڕانى: نه سرين عه لى

دنیاى مناڵ جیاوازه  له  گه وره كان، 
چونكه  كاتێك كه سێكى گه وره  هه ر 

گرفتێكى هه بێت له  هه ر بوارێكدا، بۆ 
چاره سه ر ده چێته  الى كه سى پسپۆڕ،  
به اڵم مناڵ ناتوانێت وه كو گه وره  درك 
به و حاڵه ته  بكات و سه ردانى پسپۆرى 

تایبه ت بكات.

دایك و باوك به رپرس����ن ل����ه  گرنگیدان 
كێش����ه  و گرفتى مناڵ و به  دواداچونى. 
جگه  له  چاره سه رى پزیشكى یه كێك له  
چاره سه ره  كاریگه ره كان ئه وه یه  كه  مناڵ 
له  رێگه ى جیاوازه وه  چاره سه ر ده كرێت، 
وه كو: یارى و چیرۆك و وێنه كێش����ان و 

...هتد.

)6( بنه ما له  چاره سه ركردن به  رێگه ى 
یاریكردنه وه 

1. په یوه ن����دى كۆمه اڵیه ت����ى گرنگترین 
بنه مایه  ل����ه  چاره س����ه ركردن به  رێگاى 
یاریك����ردن. من����اڵ یارى خۆش����ده وێت، 
ئه گ����ه ر له  چوارچێ����وه ى په یوه ندییه كى 

گه رم و گوڕدا ئه نجامبدرێت.
2. من����اڵ ده بێت به  بێ هۆ قبوڵبكرێت، 
یاریكردن له  گه ڵ ئه و به  مه رجى باشبون، 
هه ڵه ی����ه . ده بێت به  من����اڵ بوترێت تۆم 
خۆشده وێت، به اڵم ئه و كاره م خۆشناوێت 

كه  كردوته .
3. من����اڵ ل����ه  كاتى یاریك����ردن ده بێت 
ئازادبێت و س����نورى بۆ دانه نرێت، به اڵم 
له  ژێر چاودێرى كه سێكى گه وره دا بێت .
4. یاریكردن گرنگه  ب����ۆ ئه وه ى تواناى 
من����اڵ هه ژم����ار بكرێت، ه����ه روه ك له م 
رێگه یه وه  خاڵه  الوازه كانى كه س����ێتى و 
ره فتاری مناڵه كه ش ده ستنیشان ده كرێت 

و دواتر ده توانرێت چاره سه ر بكرێت.
5. چاره س����ه ر له  رێگ����ه ى یاریكردن به  
ماوه یه ك����ى كه م ده رناكه وێ����ت و نابێت 

◘ نه وژین
ئاماده كردنى: سێوه  محه مه د

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، 
بەاڵم  هونەرە،  رێکپۆش����یش  هەرچەندە 
دەکرێت فێری بیت، چونکە هیچ شتێک 

مه حاڵ نییە.
بۆ ئەوەی  س����ەرنجڕاکێش  و 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«.
ئەوەی����ە  رێنماییەکانم����ان  س����ەرەتایی 
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 
تا  قوماش  رەنگەگ����ەکان، جۆرەکان����ی 
بتوانی س����تایلی تایبەت بەخۆت هەبێت، 
هەرگیز نەکەویتە دوای السای کردنەوەى 
کەسانی چوار دەورت و کەسێکی کۆپی 

مەبە.

چاره سه رى نه خۆشى مناڵ به  یاریكردن

چەند هەنگاوێک بۆ ئەوەی فێری شیکپۆشی بیت

بۆ چاره س����ه ر په له  بكرێت، چونكه  هه ر 
مناڵێك له  گه ڵ مناڵێكی تر جیاوازه . 

6. له  پاڵ ئازادى دان به  مناڵ، سنورى 
ب����ۆ دیارى ده كرێت تا مناڵ هه س����ت به  
به رپرس����یارێتى بكات و به مشێوه یه  له  

چاره سه ر نزیك ده بێته وه . 

سوده  سه رسوڕهێنه ره كانى یاریكردن
چاره سه ر له  رێگاى یارى به  جۆرێكه  كه  
پزیشك ده چێته  ناو دنیا و ده رونى مناڵ 

و له  رێگه ى چیرۆك و جوڵه ى منااڵنه وه  
ره گى گرفتى مناڵ ده دۆزێته وه . 

پزیش����كێكى ده رونناسى منااڵن ده ڵێت: 
به  یاریكردن و ش����ێوازى قس����ه كردن و 
ته نانه ت ش����ێوازى دانیشتنى مناڵ درك 

به  كێشه  و گرفتى مناڵ ده كرێت. 
بۆ نمونه : هه ندێك مناڵ له  سه ر شوێنى 
پیس یان خۆاڵوى دانانیشێت یان ده ست 
بۆ گوڵ نابات، ئه مه  نیشانه ى ئه وه یه  كه  

ئه و مناڵه  وه سواسى هه یه . 

ی����ان مناڵى ش����ه ڕانگێز، كه ره س����ته ى 
یارییه كان����ى ف����ڕێ ده دات بۆ كه س����ى 

به رامبه ر.
له  رێگه ى چاره س����ه ر به  یارى، هه س����ت 
و بارودۆخى مناڵ ئاش����كرا ده كرێت،  له  
دواى ئه وه  هه وڵده ده ین ره فتارى مناڵه كه  
بگۆڕین. له  به رئ����ه وه ى مناڵ حه زى له  
یاریكردنه  بۆیه  باش����ترین چاره سه ره  بۆ 
ئه م گیروگرفت����ه ، چونكه  ناتوانین مناڵ 
تا ته مه نى 10 ساڵى له  پشتى مێزێكه وه  

دابنێین و داواى رونكردنه وه ى بارودۆخى 
ل����ێ بكه ین، ته نها ب����ه  رێگه ى یاریكردن 

ده توانین بگه ین به  دنیاى مناڵ. 
یه كێكى تر له  رێگه كانى ده ستنیشانكردنى 
كێش����ه ى مناڵه كانم����ان، په نابردن����ه  بۆ 

چیرۆك و گێڕانه وه .
ده توانرێت ل����ه  گێڕانه وه ى چیرۆكێك بۆ 
مناڵه كه  دواتر پرس����یار ل����ه  گرفتى ناو 
چیرۆكه كه  له  مناڵه كه  بكه ین، بۆ نمونه  
لێ����ى ده پرس����ین: »به  راى تۆ پش����یله  
بچوكه كه  كێشه ى چییه  وا خه مباره ؟«، 
مناڵه كه  ه����ه ر وه اڵمێك بدات����ه وه  ئه وه  
گوزارش����ته  له  كێش����ه ى مناڵه كه ، وه كو 
بڵێ����ت: له وانه یه  دای����ك و باوكى لێیان 
دابێ����ت. به م ش����ێوه یه  ره گ����ى گرفتى 

ده رونى مناڵ ده دۆزینه وه .
جۆرێكى تری یاریی و بابه تى پش����ودانى 
نهێنى  وێنه كێشان  وێنه كێشانه .  منااڵن، 
زۆر ئاشكرا ده كات. بۆنمونه : ئه و منااڵنه ى 
كه  دایك و باوكیان جیابونه ته وه ، كاتێك 
داواى وێنه یه كى لێبكه یت، وێنه ى دایك 
و باوكى دور له  یه ك یان به  قه باره یه كى 
بچوك ده كێش����ێت و خۆى ل����ه  نێوانیان 
دایه  و ده س����تى دای����ك و باوكى به  الى 
خۆیدا راده كێشێت، ئه مه ش ئاماژه یه  بۆ 
ئه و بار و بۆشاییه  عاتیفی و ده رونییه ى 

كه  خۆی هه ستى پێده كات.

چاودێ����ری خانم����ە جوانپۆش����ە 
ئەو  بۆ  بک����ە،  بەناوبانگ����ەکان 
مەبەس����تە ته نها ئه وه  به س����ه  
سەرێک لە ئەنتەرنێت بدەیت 
و ب����ەدوای ئ����ەو خانمانەدا 
بگرێت تا بزانیت چی لەبەر 
ل����ەوەش  جگە  ئەک����ەن، 
چەندین پەیج و ماڵپەڕی 
بەجوانکاری  تایب����ەت 
هەی����ە  خانم����ان 
سودیان  دەتوانیت 
و  وەربگریت  ل����ێ 
تایبەت  س����تایلی 
تی����ا  بەخۆت����ی 

بدۆزیتەوە.
هەنگاوی دوەم:

بەرنام����ە دان����ان زۆر 
گرنگ����ە هەروەکو چۆن 

بەرنام����ەی  کەس����ەکان 
هەفتان����ەی  تایبەت����ی  
خواردنیان هەیە، ئەگەر 
دەتەویت تۆش کەسێکی 
شیکپۆش بیت، دەبێت 
تایبەتی  بەرنامەیەکی 
پۆش����ینت  هەفتانەی 
هەب����ێ، بۆ نمونە: لە 
تاکو  ش����ەمە  رۆژی 
پێنجشەم بۆ سەر 
چی  کارەک����ەت 
ئەکەیت،  لەب����ەر 
ئ����ەی کۆتای����ی 
ب����ۆ  هەفت����ە 
و  کۆبون����ەوە 
چون����ەدەرەوە 
تایبەتییەکان 
لەبەر  چ����ی 

دەکەیت؟ 
ر  گ����ە ئە

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 
جلەکانی����ان  کوالێت����ی 
ل����ە  زی����اد  و  باش����ە 
لەبەری  چەندجارێک 
لەبری  واتا  دەکەن، 
ئ����ەوەی 5 پارچەی 
بکڕیت،  ه����ەرزان 
پارچ����ەی  ی����ەک 
دڵنیام  بکڕە،  باش 
بەتایبەت����ی کچ����ان 
کاتێک  دۆاڵبەکانیان 
بەشێکی  دەکەنەوە 
زۆری جلەکانی����ان 
و  لەبەرناک����ەن 
ه����ەر  بەش����ێکی 
ناهێن����ن!  ب����ەکار 
فێربونی  یاسای  بۆیە 
وەالنانی  شیکپۆش����ی، 
ئەو پارچانەیە کەلەبەریان 

ناکەیت. 
هەنگاوی چوارەم:

لەودەس����تە  ئەگ����ەر 
خانمانەیت بەردەوام جلی 
رەسمی دەپۆشیت، کاتێکی 
تەنس����یقکردنی  ب����ۆ  زۆر 
دەکەیت،  تەرخان  جلەکان 
بش����کێنە،  ئاس����اییە  ئەم 
دەتوانیت بە پانتۆڵێکی کابۆ 
و دەس����تێك جلی سپۆرتیش 
ش����یک   و  زۆرس����ەرنجڕاکیش 

دەرکەویت.

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؟
هەنگاوی پێنجەم: 

یەکێکیتر لەو شتانەی دەبێت فێری ببیت 
ئەوەیە کە »لەژیان بچیت« سەر لەخۆت 

مەشێوێنە.
مەبەستمان ئەوەيه  کە وەکو ژیان  چۆن 
تام و رەنگ و ش����تی جی����اوازی تێدایە، 
دەبێت تۆش ستایلی  کاژوه ڵ و کالسیک 
و س����پۆرت بەکار بێنێ����ت و تەنها یەک 
جۆر س����تایل نەبێت، دەشتوانیت سود 
لەمە وەربگریت ب����ەوەی هەمویان تاقی 
بکەیت����ەوە ت����ا دەزانیت کامە س����تایل 

لەهەموان زیاتر لێت نزیکە.
ب����ە باوەڕ بەخۆبونی تەواوە س����تایل  و 
جلوبەرگەکان����ت هەڵبژێ����رە با قس����ەی 
چێ����ژ  تێن����ەکات،  کارت  دەوروب����ەرت 

لەپۆشینیان وەربگرە.

له  رێگه ى چاره سه ر 
به  یارى، هه ست 
و بارودۆخى مناڵ 
ئاشكرا ده كرێت

یاساکان بزانە 
و یاسای خۆت 

هەڵبژێرە



◘ نهوژین

لهنێو16رۆژنامهنوسىبهشداربو،كچه
كهركوكیهكتوانىخهاڵتىیهكهمى
پێشبڕكێیرۆژنامهوانىمافهكانى
مرۆڤبهدهستبهێنێت،كهرادیۆی
دهنگسااڵنهبهپاڵپشتیسندوقی
NEDنیشتمانىبۆدیموكراسی

ئهنجامیدهدات.

مافهكانى راگهیاندنى جیهانى لهرۆژى
،2018/12/10 بهروارى له مرۆڤ
لهسهر ساڵ سێیهم بۆ دهنگ رادیۆی
یهك،مهراسیمیپێشبڕكێیرۆژنامهوانى

كه راگهیاند مرۆڤى مافهكانى
پێشبڕكێیهكىرۆژنامهوانییهوگرنگیی
رۆژنامهوانیانه چیرۆكه و راپۆرت بهو
دهداتكهلهبوارىمافهكانىمرۆڤداله
رۆژنامهوانییكوردیداباڵودهكرێنهوه.
رۆژنامهنوس 16 پپێشبڕكێكهدا له
ههرێمى جیاوازهكانى ناوچه له
رهگهز، ههردو له و كوردستانهوه
رۆژنامهوانى چیرۆكى و راپۆرت به
به بون لهوانه 3 كردبو، بهشدارییان

خاوهنىخهاڵتهكانىپێشبڕكێكه.
بۆ پێبشڕكێكه یهكهمى خهاڵتى
رۆژنامهنوس بۆ سێیهمى، وهرزی
لهسهر كهركوك، له بو عهزیز( )تارا

كچهكهركوكیهكبراوهىپێشبڕكێیرۆژنامهوانىمافهكانىمرۆڤه
»لهزیندانهوه بهناونیشانى راپۆرتێكى
)مهكتوب( سایتی كهله زیندان« بۆ

باڵویكردبویهوه.
خهاڵتىدوهمبۆرۆژنامهنوس)گهرمیان
لهسهر گهرمیان، له بو حهمهپور(
نهوا لهبارهىخێزانێكىبێ راپۆرتێكى
كهناڵی كهله رزگاری، ناحیهى له

NRTباڵویكردبویهوه.
)زانا رۆژنامهنوس بۆ سێیهم خهاڵتى
لهبهرامبهر بهغدا، له بو حهمهغهریب(
بهناونیشانى راپۆرتێك ئامادهكردنى
»بهغدا،دۆزهخىنێرهموكهكان«كهله

رۆژنامهى)ژیان(باڵویكردبویهوه.
پاشبهدهستهێنانىخهاڵتهكه،براوهى
یهكهمىپیشبڕكێكهرۆژنامهنوس)تارا
عهزیز(خۆشحاڵیخۆیدهربڕیبهوهى
بهدهست یهكهم پلهى توانیویهتى

بهێنێت.
رۆژنامهنوسه، ئهو راپۆرتى چیرۆكى
بهوهۆیهى كه مناڵێك به تایبهته
له تێوهگالن به تۆمهتباره دایكی
دایكی لهگهڵ هاوسهرهكهى، كوشتنى
زیندانیش له بوهوههر زیندان له دا
كاتهى ئهو تا خوێندن، بهر خراوهته
بۆ ئهویش و بهغدا زیندانى بۆ دایكی
ههولێر، له بێسهرپهرشتان خانهى

گوزاراوهتهوه.
مافهكانى رۆژنامهوانى پێشبڕكێی
چاالكیهكانى لهو یهكێكه مرۆڤ،
رادیۆیدهنگكهبهپاڵپشتیسندوقی
ئهمریكی دیموكراسی بۆ نیشتمانى
3 تائێستا و دهدات ئهنجامی NED

وهرزیلێبهڕێوهچوه.

وێنهكێشانلهسهررۆژنامهى)نهوژین(

◘ نهوژین

كچههونهرمهندێكىشێوهكارلهكهالر،
لهباتىكێشانىوێنهلهسهركاغهزى
سپیوقوماشوخام،جۆرێكله

هونهرىدیكهتاقیدهكاتهوه،ئهویش
كێشانىوێنهیهلهسهرروپهڕى

رۆژنامهىچاپكراو،ئهورۆژنامهیهش
كهوێنهكهىلهسهردهكێشێت،

رۆژنامهى)نهوژین(ه.

سروشتحهمید،كچهشێوهكارىشاری
پێشانگایهكى رابردو مانگى كهالر،
له كارهكانى به تایبهت شێوهكاریی

ماڵیگهنجانىكهالركردهوه.كهتیایدا
هونهریهكانىخۆی تابلۆ له ژمارهیهك
نمایشكردبوكهچهندساڵێكهسهرقاڵه

بهكێشانیانهوه.
ئهو تابلۆكانى بهرچاوى بهشێكى
وێنهى كێشانى هونهرمهنده، كچه
و خهیاڵی و پۆرترێت جۆراوجۆری
رۆژنامهى روپهڕى لهسهر بو تهعبیری
بهو پاڵی شتێك چ ئاخۆ )نهوژین(.

كچهوهناوهبۆئهمكاره؟
سروشتحهمید،لهوبارهوهرونیدهكاتهوه
له بیرۆكهیه كهدهمێكهتهتهڵهىئهم
مێشكىدادهكات،سهرهتاویستویهتى
ئهو رۆژنامهیهك ههر روپهڕى لهسهر

چونكه پاشان بدات، ئهنجام كاره
ویستویهتى هونهرهیهكهیهوه لهرێگهى
پهیامێكبگهیهنێت،ههربۆیهرۆژنامهى

)نهوژین(ىههڵبژاردوه.
سروشت،باسلهوهدهكاتكهبهوپێیهى
تابلۆكانىئهوگوزارشتبونلهئازادیی
وئازادییژنانوپرسییهكسانى،بۆیه
بۆ ههڵبژاردوه )نهوژین(ى رۆژنامهى

ئهوهىلهسهرىوێنهبكێشێت.
تابلۆی له جگه كه لهوهشكرد باسی
تهعبیری،ههروهكژمارهیهكپۆرترێت
ووێنهىكهسییكهسایهتىوهونهرمهند
ووێنهىسروشتیشیكێشاوهونمایشی

كردون.

وتى:»پێشانگاكهىمنلهچوارچێوهى
بهرهنگاربونهوهى جیاوازهكانى چاالكیه
بهوپێیهى بو، ژنان به دژ توندوتیژی
پرسی به تایبهته )نهوژین( رۆژنامهى
كه زانى باش به ئهوم بۆیه ژنان،

وێنهكانمىلهسهربكێشم«.
شێوازىئهووێنانهىكهلهسهرروپهڕى
)نهوژین( چاپكراوهكانى رۆژنامه
بون، »گرافیكی« زۆرتر كێشاویهتى،
كچهشێوهكاره ئهو ئهمهشستایڵێكه
زۆری گرنگییهكى خۆی لهالی

پێدهدات.
وهكخۆیئاماژهىبۆدهكات،ویستویهتى
لهپاڵنمایشكردنێكىشێوازێكىتازهى

هونهرلهناوچهكه،سهرنجیهاواڵتیان
)نهوژین( رۆژنامهى بۆ بینهرانیش و
رۆژنامهیهكى به خۆی كه رابكێشێت،

»پڕسود«وهسفیدهكات.
له 1997 لهساڵی حهمید، سروشت
دهرچوى ئهگهرچی لهدایكبوه، كهالر
هیچناوهندێكىهونهریینییهوبهڵكو
كردوه، تهواو كۆمپیوتهرى پهیمانگاى
هونهر، بۆ ئهو ویستى و حهز بهاڵم
وێنهكێشان بوارى له رو كه هانیداوه

بكات.
جگهلهوپێشانگاتایبهتهى،بهشداریی
شێوهكارى پێشانگاى چهندین له

هاوبهشداكردوه.


