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◘ 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 هه یه ، 
هه روه ك ژماره یه كى به رچاو له  ژنان 
خۆیان له سه ر لیسته  جیاوازه كان بۆ 

هه ڵبژاردنى ئه مجاره  پااڵوتوه .

ژماره یه ى  ئ���ه م  راپۆرتێك���ى  به پێ���ی 

رۆژنام���ه ى نه وژین كه  له  الپه ڕه  )2( دا 
باڵوكراوه ته وه ، زیاتر له  پێش���و، ژنانى 
گه رمی���ان رویان له كایه ى سیاس���یی و 

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

هه رێ���م ل���ه  گه رمیان، كادی���ری ژن له  
پێكهاته ى دا هه ن، هه روه ك به ش���ێكى 
تر له  ژنان له م نزیكانه دا په یوه ندیان به  

رێكخستنه  حزبیه كان كردوه .
له وباره وه ، فرمێسك عوسمان، ئەندامی 
بۆ  هاوپەیمانیی  گش���تی  ئەنجومەن���ی 
دیموكراسیی و دادپەروەریی لە گەرمیان، 
بۆ )نەوژین(ى وتوه : »بەش���داریی ژن 
لە سیاسەتدا گرنگە، چونكە ژن نیوەی 

كۆمەڵگە پێكدێنێت«.
الیخۆشیه وه ، ش���ه یما جه مال، ئەندامی 
دەس���تەی كارگێڕی مەكۆی بزوتنەوەی 
گۆڕان له كه الر، ب���ۆ )نەوژین( ئاماژه ى 
ب���ه وه داوه  »ه���ەر ئ���ەو پیاوانەی لە 
لوتك���ەی دەس���ەاڵتن و مافەكانی ژنان 
پێشێل دەكەن، لەالیەن ئێمەی ژنانەوە 
گەورەكراون و بەخێوكراون، بۆیە گرنگە 

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

بچمە پێشەوە«. 
هه ڵبژاردنى  ب���ۆ  دیك���ه وه   له الیه ك���ى 
ئه مجاره ى ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق، 
ژماره یه ك له  لیسته كان كاندیدای ژنیان 
له  س���نورى گه رمیاندا هه یه ، له وانه ش 
لیس���ته كانى: )نه وه ى ن���وێ، یه كێتى 

نیشتمانى، ئازادیی(.

بۆچی کوڕان 
و کچان لە 

قوتابخانە جیا 
دەکرێنەوە؟
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کارگوزارەکان... 
فریشتەکانی 

خاوێنکردنەوەی 
قوتابخانە
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

پیشه ى مامانى، یه كێك بو له  دیارترین 
ئه و پیشانه ى كه له رابردودا ژنانى 
گه رمیان وه كو كار و پیشه  پێی 

هه ستاون، به اڵم ئه م پیشه یه  له گه ڵ 
هاتنه  ئاراى ناوه ندى ته ندروستى 
تایبه ت به  له دایكبون، ورده  ورده  

به ره و له ناوچون ده چێت.

له راب���ردودا به ه���ۆی نه ب���ون و كه می 
پزیشكه وه ، زۆرینه ى ره های پرۆسه كانى 
مناڵبون���ى ژن���ان، كه س���انێك پێ���ی 
هه ڵده س���تان كه به  »مامان« ناس���راو 
بون، ئه وان به پشت به ستن به  هه ندێك 
له دایكبونى  كارى  ئه زم���ون،  به ه���ره و 

منااڵنیان به جێده هێنا.
ئه م پیشه یه  له ئێستادا له الیه ن حكومه ت 
و وه زاره تى ته ندروستییه وه  قه تیسكراوه، 
ئێس���تا زۆرتر له ناو ئاواره كان دا بونی 
هه یه  ، ئه م���ه ش تاڕاده ی���ه ك نیگه رانى 

مامانه كانى لێكه وتوه ته وه .
مری���ه م ره حمان،  52 س���اڵ، یه كێكه  
باس���یله وه كرد  گه رمیان،  له مامانه كانى 
له وكاته ى كه  كه س���ى له ال نه بوه و خۆی 
بوه ته  مامانى خۆی، فێری پیشه كه  بوه و 

دواتر مامانى بۆ سه دان ژن كردوه .
به اڵم ئێس���تا )مه ری���ه م( وه كو جاران 
مۆڵ���ه ت و رێگه ى پێنادرێت ئه و كاره ى 
كه  چه ند س���اڵێك ده یك���رد، ئه نجامى 
ب���دات. له وباره وه  وت���ى: »من ژنێكى 
نه خوێنده وارم و خولى مامانیم بینیوه ، 
به اڵم باج���م نییه و رێگه  پێ���دراو نیم، 
چونكه  كه  ماڵمان له گوند بو نه مده توانى 
خوله كان ته واو بكه م و باج وه ر گرم«.

له گه ڵ زیادبونى ژماره ى ژنانى پزیشكی 

مامانی...
نەخۆشخانە سەفەرییەکه ی کوردەواریی بەرەو نەمان دەچێت

◘ نەوژین، نیگار عومەر

ئەگەرچی پێشتر سیاسەت بەكاری 
پیاوان دەزانرا و دادەنرا، به اڵم وادیاره  
ژنانى گه رمیان ده یانه وێت به  چاالكیی 

به شدارییان له م كایه دا، ئه و به رگه  
له به رى سیاسه ت دابکەنن.

به رده وام له گه رمیان زیاتر له ناوچه كانى 
تر، به ش���داریی ژنان له كایه ى سیاسیی 
دا الواز بوه ، به اڵم ئه م واقیعه  خه ریكه 

ده كه وێت،  به دیار  گۆڕینی  سه ره تاكانى 
به تایبه ت���ى كه  ژماره یه ك ل���ه  ژنان له  
رێگ���ه ى حیزبه كان���ه وه  هاتونه ت���ه  نێو 

بوارى سیاسه ت.
فرمێسك عوسمان، ئەندامی ئەنجومەنی 
گش���تی هاوپەیمانیی بۆ دیموكراسیی و 
دادپەروەریی لە گەرمیان، بۆ )نەوژین( 
باس لەوە دەكات كە بۆچی بەش���داریی 

سیاسەتی كردوە؟
دەڵێت: »بەش���داریی ژن لە سیاسەتدا 
گرنگ���ە، چونكە ژن نی���وەی كۆمەڵگە 

پێكدێنێت«.
لێدوانەكەیدا،  درێ���ژەی  لە  فرمێس���ك 
وتی: »پێویس���تە ژنان، شانبەش���انی 
پیاوان، تواناكانی خۆیان پیشانبدەن لە 

بڕیارداندا«
وتیش���ی: »ژنان كە خاوەن���ی بڕیاری 
خۆیان بن، دەتوان���ن مافەكانی خۆیان 

بەدەست بهێنن«.
به ش���ێك ل���ه  ئافره تان���ى گه رمی���ان، 
باس���له وه ده كه ن كه  سیاس���ه ت حه ز و 
خولیایه كى له مێژینه یانه ، هه ربۆیه  ئه گه ر 

»سیاسەت تەنیا بۆ پیاوان« کۆتایی هات

پێشوتر ده رفه تى ئه وه یان پێنه درابێت، 
ب���ه اڵم ئێس���تا توانیویان���ه  خۆیان له و 

بواره دا ببیننه وه .
ش���ەیما جەم���ال، ئەندامی دەس���تەی 
كارگێ���ڕی مەكۆی بزوتن���ەوەی گۆڕان 
له كه الر، بۆ )نەوژین( وتی: »سیاسەت 
حەز و خولیای مناڵی من بوە، ئەمەش 

وای كردوە بێمە ناو ئەم كایەیەوە«.
ئه و »هه ڵسوڕاوه ى« بزوتنه وه ى گۆڕان 
ئام���اژه ى دا كه  له  گه رمیان دا ئێس���تا 

رێژەی ژنان لەم كایەدا زیادی كردوە.
وتیش���ی: »ئەوەی گرنگ���ە نابێت ژنان 
ل���ە ماڵەوە دانیش���ن، چاوەڕوانی ئەوە 
بن ك���ە مافەكانیان لە الیەن كەس���انی 
ترەوە بەدەست بهێنرێت، بەڵكو دەبێت 
خۆمان تێبكۆشین و خۆمان مافەكانمان 

وەرگرینەوە«. 
ئام���اژەی دا »هەر ئ���ەو پیاوانەی لە 
لوتك���ەی دەس���ەاڵتن و مافەكانی ژنان 
پێشێل دەكەن، لەالیەن ئێمەی ژنانەوە 
گەورەكراون و بەخێوكراون، بۆیە گرنگە 

ژنان خۆیان مافەكانیان وەرگرنەوە«.
زۆرج���ار بڕیارێك���ى پێش���وه خته  ل���ه  
ب���ه وه ى حیزبه كان  دراوه   كۆمه ڵ���گادا 
رێگه  به  بونى ژنان له  نێویاندا ناده ن و 
رۆ ڵیان قه تیس ده كه ن، به اڵم كادیرێكى 

ئافره تى پارتى دیموكرات، ئه م رایه  ره د 
ده كاته وه .

ئاوات ئەحمەد، كارگێڕى ناوچەی پارتیی 
له كه الر، وت���ى: »لەناو حیزبەكەمدا ژن 
وەك پیاو خاوەن بڕیارە، بۆیە دەمەوێت 
لە رێگەی ئەو پلە حیزبییەی كە هەمە، 
لە رێگەی تواناكەمەوە بەرزتری بكەمەوە 

و بچمە پێشەوە«. 
ئاوات، ئاماژه ى به وه كرد كه  ده بێت ژنان 
هه مو هه وڵێك بده ن له وه ى ئه و وێنه یه  
كاڵ ببێته وه  له  بیری خه ڵكى دا به وه ى 
سیاس���ه ت ته نها كارى پی���اوه  »لەهەر 
ش���وێنێك بم هەوڵ بۆ ژنان دەدەم، تا 
سیاس���ەت تەنها بەهی پیاوان نەزانن و 

بێنە پێشەوە«.
شەیما جه مال-یش رایوایه  بونی ژنان و 
رۆڵبینین و چاالكی���ان، وا لە ژنانی تر 
دەكات بێنە ناو سیاس���ەتەوە، ئه مه ش 
س���ودى ده بێت بۆ ئه وه ى ژنان پێكه وه  

»بگەنە ئامانجەكانیان«.
ئه گه ر كه س���انێك هه بن كه  پێیانوابێت 
به ش���داریی ژنان له  سیاسه ت دا مافه ، 
ئه وا ئافره تێكى سیاسه توان وایده بینێت 

كه  ئه ركیشه .
بەهارە س���ەروەر، ئەندامی ئەنجومەنی 
ك���ەالرى جواڵنه وه ى ن���ه وه ى نوێ، به  
)نه وژی���ن(ى وت: »كاری سیاس���ەت 
و بڕیاردان لەس���ەر ئێس���تا و داهاتوی 
خۆمان، ئەركی هەمو كەسێكە، ژنانیش 

بەشێكی ئەو ئەركەیان لەسەرە«.
ئه گه ر هه مو حیزبێك ئه جێنداو به رنامه و 
به رژه وه ندى سیاس���یی خۆی هه بێت و 
هه وڵی پاراستن و به ده ستهێنانى بدات، 
ئه وا له ته ك ئه وه شدا ژنانى سیاسه توان 
ئه وان  ئه ركه كه ى  وایده بین���ن  له كه الر، 
گش���تگیر تره و هه مو ره گ���ه زی مێینه  

ده گرێته وه .
وتى:  س���ه روه ر(  )به هاره   له وب���اره وه  
»ئامانجم ئەوەی���ە، وەكو ژنێك بتوانم 

كاری باشتر بۆ ژنان بكەم«.

پس���پۆڕ له  ژنان و مناڵبون، ورده  ورده  
رۆڵ���ى مامانه كان كاڵ بون���ه وه ، تاوای 
لێهاتوه  ئێس���تا به  ده گم���ه ن ژنان بۆ 

مناڵبون پشت به  مامان ببه ستن.
مه ریه م، له وباره وه  وتى: »ئێستا وه ك 
جاران ژنان روم تێناكه ن و قه ناعه تیان 
پێمان نه ماوه ، به اڵم ژنى تر هه یه  ئێمه ى 

پێباشه و مامانی ده كه م«.
ئ���ه و ژنه  نه یش���ارده وه  ك���ه  ئه گه رچی 
روب���ه ڕوى هیچ حاڵه تێكى له وش���ێوه یه  
نه بوه ته وه ، به اڵم زۆرجار له مامانیكردن 
دا ترس���اوه  له وه ى ژنه كه  له ژێر ده ستى 

دا گیانله ده ست بدات.
به ڕێوه ب���ه رى  له به رامب���ه ردا، 
نه خۆش���خانه ى ژنان و مناڵبونى كه الر، 
پرۆس���ه ى  ك���ه   جه ختله وه ده كات���ه وه  
مناڵب���ون گۆڕانكاریی زۆری به س���ه ردا 
هات���وه و واده خوازێت له نه خۆش���خانه و 
له ژێ���ر ده س���تى پزيش���ك دا ئه نج���ام 

بدرێت.
د.به ن���از جه لیل، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 

ئێستا رۆڵی مامان كه م بوه ته وه ، چونكه  
كاره كه  مه ترسی تێدایه و واباشتره  له روى 
ته ندروس���تى و یاساییه وه  كه  پزیشكان 

پێی هه ستن.
وتیش���ی: ئێس���تا چه ند ژنێك هه ن كه  
وه كو مامان كارده كه ن، ئه وانیش به پێى 
یاسا سه ر به  به ش���ى چاودێریی ژنانى 
دوگیانن و ئه وان چاودێریی كاره كانیان 

ده كه ن.
ك���ه  باس ل���ه  مناڵب���ون ده كرێت، ئه و 
پرس���یاره  دێته  ئاراوه  ك���ه  جاران ژنان 
له الی مامانه كان مناڵیان ده بو و ئاسایی 

بو، به اڵم ئێستا بۆ یاساغ كراوه ؟
له وه اڵمدا )د. به ن���از جه لیل( ده ڵێت: 

ج���اران زۆربه ى ژنان كه  به سروش���تى 
مناڵی���ان ب���وه  و كارێكى باش���بو الى 
مامانه كان و هه ندێ���ك ده رمان و رونى 
روه كیان به كار هێناوه  كه  به سود بون، 
به اڵم ئه م���ه  ئه وه  ناگه یه نێت كه كارێكى 
باش���ه  ژنانى دو گیان رو له  مامانه كان 

بكه ن.
زیاتر رونیكرده وه  »ئێستا ژیان گۆڕاوه  
و ژنانیش وه كو پیش���و زۆر چاالكییان 
نیی���ه ، ئه مه ش كار ده كاته  س���ه ر ژنان 

له كاتى مناڵبون«.
ئ���ه و پزیش���كه  ئام���اژه ى به وه كرد كه  
مامان���ه كان به ته نه���ا ب���ۆ پرۆس���ه ى 
له دایكبونى سروش���تى به كه ڵك هاتون، 

هه ندێكجاری���ش له كات���ى مناڵب���ون دا 
كرده وه كه  واده خوازێت به  نه شته رگه ریی 
بكرێت، ئه مه ش زیانى بۆ ژنه كه  ده بێت. 
وتى: »ئه گه ر مامانێك له ماڵه وه  مامانی 
بكات و هیچ پێداویستیه كى نه بێت چۆن 
ده توانێت كاره كه ى ب���كات، به تایبه تى 
زۆرجار مناڵبونه كان به  سروش���تى نابن 
و پێویس���تیان به نه ش���ته گه رى هه یه ، 
ئه م���ه ش وایك���ردوه  زۆرج���ار حاڵه تى 
بگه نه   مامانه كان  به رده س���ت  به په له ى 

المان«.

* ئه ندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی 
له گه رمیان

مامانێك:
ئێستا وه ك 

جاران ژنان روم 
تێناكه ن

گرنگە ژنان 
خۆیان مافەكانیان 

وەرگرنەوە

ئێستا زۆرتر مامانه كان له ناو ئاواره كان دا بره ویان هه يه
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◘ نه وژین، فاتمه  جومعه 

ئه گه رچی به یه كێك له  نه خۆشیه  
سه خت و دژواره كان ناودێر ده كرێت، 

به اڵم ئه مه  واینه كردوه  شێرپه نجه  
بتوانێت چۆك به  ژنان دا بدات، 

به ڵكو ژماره یه كى به رچاو له و ژنانه ، 
توانیویانه  نه خۆشیه كه  ببه زێنن و 
سه رله نوێ ده ست به ژیانى ئاسایی 

خۆیان بكه نه وه .

له م���اوه ى چه ن���د س���اڵی راب���ردودا، 
حاڵه ته كان���ى توش���بون به  نه خۆش���ی 
ش���ێرپه نجه  له  كوردس���تان زۆر بون، 
له گه رمی���ان، ئه گه رچی  له نێویش���یاندا 
به هۆی نه بونى نه خۆش���خانه و به ش���ى 
تایبه تمه ن���ده وه  له  س���نوره كه ، رێژه و 

ژماره ى حاڵه ته كه  نازانرێت.
له نێ���و ژناندا، زیاتر له  ه���ه ر جۆرێك، 
شێرپه نجه ى مه مك، به رباڵوترین جۆری 

شێرپه نجه یه ، به دواى ئه ویشدا جۆره كانى 
تر دێت. هه مو ئه م جۆرانه ش، سه رباری 
سه ختى و دژوارییان، به اڵم ژنانیان بێ 

ئومێد نه كردوه  له  چاكبونه وه .
سۆیبە ئه حمه د، 46 ساڵ، توشبویەکی 
ش���ێرپەنجەیه ، بەم ش���یوەیە باس���ی 
توش���بونی ب���ه  نه خۆش���یه كه ى ك���رد 
»لەس���ەرەتادا کۆمەڵێ���ك نیش���انەی 
نەخۆش���یم لەس���ەر دەرک���ەوت، به اڵم 
نەمدەزان���ی ک���ە ش���ێرپەنجەیە، زو زو 
هی���اک دەب���وم و ن���ەم دەتوانی هیچ 
کارێک بکەم، تەنانەت س���ەردانی مەال 
و شێخیش���م کرد، به اڵم سودی نەبو تا 
دواجار پشکنینان بۆ کردم و گرێیه كیان 
لە س���ینگمدا دۆزییەوە، دواتر پێیانوتم 
کە توشی شێرپه نجه ی مەمک بویت«.

ئەم روداوە ماوەی زیاتر لە 10 س���اڵی 
بەس���ەردا تیپەڕی���وە و ل���ه و ماوه یه دا 
)س���ۆیبه (  چه ندین جۆری چاره سه رى 
وه رگرتوه  »وەرگرتنی چارەس���ەرەکانم 

زۆر قورس���بو بەتایب���ەت کاتێ���ک کە 
دەرزی کیمیایان لێ���دام ئازارەکەی زۆر 

قورسبو«.
له م���اوه ى ئه م 10 س���اڵه دا، زۆر روداو 
به سه ر ئه م ژنه دا هاتوه ، به اڵم روداوێك 
به الی خۆیه وه  له هه موى تایبه ت تر بوه و 
ئومێ���دی بۆ گه ڕاندوه ت���ه وه  »روداوێک 
ک���ە بو بە تروس���کەی هی���وا لەژیانم، 
ئه وه بو کە پێیان وت���م تو دو گیانیت، 
وەرگرتنی  لەناوەڕاس���تی  هەواڵەم  ئەم 
چارەس���ەرەکانمدا زانی، به اڵم ئێس���تا 
ئەو مناڵە ئومێد بەخش���ەی ژیانم باش 
گەورەبوە و ئێس���تا خاوەنی 3 مناڵم و 
هاوکاری هاوس���ەرەکەم زیاتر خۆڕاگری 

پێبەخشیم«.
 تەنه���ا )س���ۆیبە( نیی���ە کە توش���ی 
ش���ێرپه نجه  بوبێ���ت و بەکۆڵنەدان���ی 
روب���ەروی ئ���ەم نەخوش���یە بوبێتەوە، 

)ئیمان(یش چیرۆكێكى تره .
ئیمان کەمال، 25 س���اڵ، بۆ )نەوژین( 

ژنانشێرپهنجهدهبهزێنن

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

كچان و كوڕان له  قوتابخانه و 
ئاماده ییه كانى گه رمیان، له كاتێكدا 

قۆناغی بنه ڕه تى له گه ڵ یەکتردا 
ده ستپێده كه ن، به اڵم بۆماوه یه ك 
و به تایبه ت له و قۆناغه ى پێشوتر 

پێی ده وترا ناوه ندی، له یه كتر 
داده بڕێنرێن، پاشان له  ئاماده یی دا 
جارێكى تر هه ردو ره گه زه كه  تێكه ڵ 

به  یه ك ده كرێنه وه . ئه م دابڕان و 
تێكه ڵكردنانه ش، وادیاره  لێكه وته  و 

كاریگه ریی خۆی به جێدێڵێت.

كچ���ان  و  ك���وڕان  جیاكردن���ه وه ى 
له ناوه نده كان���ى خوێن���دن، لێكدانه وه و 
دروس���تكردوه ،  جی���اوازی  بۆچون���ى 
پاس���اوی  ب���ه   هه ندێ���ك  له كاتێك���دا 
»هه ڵه نه كردن« ب���ه  گونجاوی ده زانن، 
هه ندێكى دیكه و به تایبه ت ش���اره زایان، 
وایده بین���ن ك���ه  ده بێته  ه���ۆی ئه وه ى 
بۆش���ایی په یوه ندیی دروس���تى نێوان 
كچان و كوڕان ب���ه  فراوانى بمێنێته وه و 
بۆ داهاتوش كاریگه ریی له سه ر ده رونی 

هه ردوال به جێبهێڵێت.
شۆخان محه مه د، 18 ساڵ، خوێندکاری 
ئامادەی���ی ش���ێروانەی کچان���ە، وتى: 
»پێموایه  به  جیا بمێنینه وه  باش���تره ، 
چونكه  ئه گ���ه ر وانه بێت ئه وا هه س���ت 
به  ش���ه رم ده كه م له به رامب���ه ر كوڕانى 
هاوپۆل، كه  ئه مه ش كاریگه ریی ده بێت 

له سه ر خوێندنه كه م«.
ئه م حاڵه ت���ه  نه رێنیه ، ئه گ���ه ر زۆرێك 
له  كچ���ان و كوڕان هه س���تى پێبكه ن، 

بۆچیکوڕانوکچانلەقوتابخانەجیادەکرێنەوە؟

چیرۆكى خۆی گێڕایه وه  له گه ڵ شێرپه نجه  
»ئێستا 6 مانگە هەست بەباشی دەکەم 
و هەوڵ���ی دوب���ارە دروس���تکردنه وه ی 
ژیان���م دەدەم و خەریک���ی بونیادنانی 
ماڵێک���ی تازەی���ن، چونک���ە بەه���ۆی 
توشبونم بەو نەخۆش���یە هاوسەرەکەم 
هەمو ماڵ و موڵکی فرۆش���ت لە پێناو 

چاکبونەوەم«.
ئام���اژەی به وه  کرد کە له  س���ەرەتا دا 
بەه���ۆی نەدۆزین���ەوە و ده ستنیش���ان 
نه كردن���ى نەخۆش���یەکه یه وه  کۆمەڵێك 
چارەس���ەری هەڵ���ه ى وەرگرت���وه  کە 
دواتر بارەکەی لەس���ەر  قورستر کردوه  
بڕیاریدا  هاوس���ەرەکەم  »س���ه ره نجام 
بمبات بۆ هیندس���تان ب���ۆ دۆزینەوەی 
نەخوشیەکەم، دوای پشکنین پێیان وتم 

کە توشی شێرپه نجه ی گەدە بوم«.
روداوێ���ك كه  هه رگیز بی���ری )ئیمان( 
ناچێت���ه وه ، ئه وكاته  بوه  ك���ه  له كاتى 
كچه ك���ه ى  دا  چاره س���ه ر  وه رگرتن���ى 
نه یناس���یوه ته وه و لێی ترساوه  »دوای 
تاش���ینی س���ەرم بۆ چاره س���ه ر، کچە 
بچوک و تاقانەکەم نەدەهات بۆالم و لێم 
دەترسا، ئەم ئازارەم قەت بیر ناچیت، 
چونکە کچەکەم زۆر بچوک بو تەمەنی 2 
ساڵ بو، بەاڵم بە یارمەتی هاوسەرەکەم 
و گرنگیدان���ی بەکچەکەمان، ئەو دۆخە 

دژوارەمان تێپەڕاند«.
هەندێکی تر لەخانمان سەرەڕای ئەوەی 
لەتەمەنێک���ی گه وره تر دا توش���ی ئەم 
نەخۆشییە بون، بەاڵم کۆڵیان نەداوە و 

روبەڕوی بونەتەوە.
گەالوێژ، ناوێک���ی خوازراوی ئافرەتێکی 
61 ساڵى دانیش���توی گەرمیانە. وتى: 
»من توشی ش���ێرپەنجەی کۆڵون بوم، 
لەبەر ئەوەی زو نه خۆش���یه كه مان زانی 
و لەقۆناغی سەرەتایی توش بوندا بوم، 
بۆیە بەنەش���تەرگەری چارەس���ەرم بۆ 

کرا«.
وتیشی: »ئەو ماوەیە ماوەیەکی سەخت 
بو بۆم، به اڵم هەمیش���ە ئومیدم بەخۆم 
دەبەخش���ی و هاوسەرەکەشم یارمەتی 

زۆری دەدام«.

شێرپه نجه  له روى ته ندروستیه وه  
چییه ؟

د. ژیان خەلیل، پسپۆڕی نەخوشیەکانی 
مەم���ک، وه اڵم���ى چه ند پرس���یارێكى 
ش���ێرپه نجه وه   له ب���اره ى  )نه وژی���ن( 

ده داته وه .

* شێرپەنجە چییە؟
شێرپه نجه  زیادبونی خانەکانی لەشە کە 
بە شێوەی ناسروش���تی زیاد دەکات و 

دواتر دەبێتە گرێ .
* ه���ۆكاره  دیارەکان���ی دروس���تبونی 

شێرپه نجه  چییە؟
هۆکار زۆرن بۆ دروستبونی شێرپه نجه ، 
لەوانە: تەم���ەن و چونە نێو تەمەنه وە، 
بۆ ماوەی )واتا توش���بوی ش���ێرپه نجه  
لەنێ���و بنەماڵ���ەدا هەبێ���ت(، کح���ول 
)خواردنەوەی مادە سەرخوشکەرەکان( 

و هه روه ها قەڵەویی.
* چارەسەر چییە بۆ ئەم نەخۆشییە؟

چارەس���ەرەکان جی���اوازن ب���ۆ ئ���ەم 
نەخۆشییە، بەپێی قوناغی نەخۆشییەکە 
دەگۆڕێت، واتا تا زوتر ئەم نەخۆشییە 
دەستنیش���ان بکرێت چارەس���ەرەکەی 

ئاسانترە.
* چۆن خۆمان بپارێزین؟

ناتوانین به ته واوی رێ لە توشبون بەم 
نەخۆش���ییە بگرین و کەس نازانێت کە 
توش دەبێت، ب���ەاڵم دەکرێت رەچاوی 
کومەڵێك خاڵ بکەین، له وانه : خواردنی 
س���ەوزە ومیوە و خواردنی تەندروست، 
وەرزشکردن، ش���یردانی مناڵ )لەسەر 
دایکان پێویس���تە ش���یر بەمناڵەکانیان 
بدەن بۆ خۆپاراس���تن لەم نەخۆشیە(، 
نەخواردنی حەپ���ی رێگری له  دوگیانی 
)مەنع( چونکە دەکرێت ببێتە هۆکاری 

توشبون بەم نەخۆشییە.
س���ەرباری ئەمانەش پێویستە خانمان 
لەماڵ���ەوە بەتایبەت بۆ ش���ێرپه نجه ی 
مەمک پشکنینی پێشوەخت بۆ خۆیان 
بک���ەن و له كاتى بونى ه���ه ر گومانێك 

سه ردانى پزیشك بكه ن.

ئ���ه وا له الی به ڕێوه ب���ه رى په روه رده ش 
به هه مانشێوه  جێگه ى تێبینییه .

م. دارا ئه حم���ه د، بەڕێوەبەری گش���تى 
پ���ەروەردەی گەرمیان، ب���ۆ )نەوژین( 
دەڵێت: »جیاکردنەوەی کوڕان و کچان 
کاریگەری گ���ەورەی نەرێن���ی دەبێت، 
ئ���ەم جیاکاری���ە له  پاش���ەڕۆژدا رەنگ 

دەداتەوە« .
وتیشی: هۆکاری ئەم کاریگەریە بۆ ئەوە 
دەگەڕێت���ەوە کە ل���ە قۆناغی ئامادەیی 
لە گ���ەڵ کوڕان دابڕاوە ک���ە تەمەنێکە 

ه���ەرزەکاری »مراهقی«  به  تەمەن���ی 
دەناس���رێت، بە تایبەتی ل���ە ئامادەیی 
دا کچ���ان خۆی���ان دەناس���نەوە زیاتر 
بەرامبەر  ڕەگەزی  بەوەیە  پێویس���تیان 

بناسن.
بەڕێوەبەرێکی  به پێچه وان���ه وه ،  ب���ەاڵم 
خوێندن���گای کچان رایەک���ی جیاوازی 
هەیە، پێیوای���ە جیاکردنەوەی کچان لە 
ک���وڕان، کاریگەری ناکاتە س���ەر باری 

دەرونیان.
روخۆش رەئوف، بەڕێوەبەری ئامادەیی 

ش���ێروانەی کچان، بۆ )نەوژین( وتی: 
»ئەم جیاکاریه کاریگەری ناکاتە سەر 
دەرونی کچان و نابێتە هۆی دروس���ت 
بونی ش���ەرم، من لە خوێندنگای کچان 
خوێندومە و رۆشتومەتە زانکۆ و هەستم 

بە شەرمیش نەکردوە«.
ب���ە پێ���ی ئام���اری بەڕێوەبەرایەت���ی 
پەروەردەی کەالر، بۆ وه رزی خوێندنى 
)2017-2018(، لە کۆی 35 خوێندنگای 
ئامادەی���ی، دو خوێندنگایان تایبەت بە 

کچانن و ئه وانى تر تێكه ڵن.

كۆمه اڵیه تی���ی،  توێژه رێك���ى  ب���ه رای 
جیاكردنه وه ك���ه  كاریگه ری���ی خراپ���ی 

زۆرتره .
کارزان فوئاد، توێژەری کۆمەاڵیەتی، بۆ 
)نەوژین( دەڵێت: »ئەم جیاکاریه  وا لە 
کچان و کوڕان دەکات کە تەنها وەک و 
جەستە و غەریزە سەیری یەکتر بکەن، 
دەبێتە هۆی دروستبونی کەبتی جنسی 

لە نێوان هەردو رەگەزدا«.
زیات���ر رونیكرده وه  »ئه م حاڵه ته  كچان 
و كوڕان توش���ی گرێ و گۆڵی دەرونی 
و کۆمەاڵیەت���ی ده كاته وه  لە ئێس���تا و 
ئایندەدا، لە ئێس���تادا ک���وڕان بۆ تێر 
کردنی ئەو بۆش���اییە الی قوتابخانەی 
کچان بە کۆمەڵ دەوەس���تن، کچانیش 
ژورەکان و کتێبەکانی���ان بە وێنەی کوڕ 
دادەپۆش���ن، بۆیە هەرگیز تێگەشتنیان 

بۆ یەک نابێت«.
خودی كچانیش له باره ى ئه م حاڵه ته وه ، 

رای پێچه وانه یان هه یه .
له كاتێكدا )گۆنا به كر( كه  خوێندكارى 
زانكۆی���ه  پێیوایه  ئ���ه م جیاكردنه وه یه  
كارێكى باش���ه و »دەبێت���ە هۆی الدانی 
کچ���ان و کوڕان لە هەڵە«، به اڵم په یام 

ئیسماعیل، رایه كى پێچه وانه ى هه یه .
ئه و كه  تەمەنى 17 ساڵه و  خوێندکاری 
ئاماده ییه  له ك���ه الر، بۆ )نەوژین( وتی: 
»بە ویس���تی خۆم قوتابخانەی تێکەڵم 
هەڵبژاردوە و بە ئاسودەیی هەڵسوکەوت 
لەگ���ەڵ ک���وڕان دەکەم و هەس���ت بە 

گۆشەگیری ناکەم«.
وتیش���ی: »ل���ە هەمان کاتدا توش���ى 
به دحاڵی ب���ون نابین له یه كترى، به ڵكو 

رێزی یەکتر دەگرین«.
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ژنانی رزگاربوی ئەنفال هەم دایک بون و هەم باوک
◘ نەوژین، پەرژین کامەران

ژنانی رزگاربوی شااڵوی ئەنفال، 
لەدوای له دەستدانی هاوسەرەکانیان، 
بەو پەڕی بەهێزی و خۆڕاگرییەوە لە 
کۆمەڵگایەکی پیاوساالریدا، روبەڕوی 
رۆژگارە تاڵ و سەختەكانی گرانی و 
هەژاری و نەبونی بونەوە، له  یه ك 
كاتدا بون به  دایك و باوكیش بۆ 

مناڵه كانیان.

ئەنف���ال تەنیا  ئەوان���ەی زیندە بەچاڵ 
نەك���رد بەع���س بەزیندوی���ی بردنی و 
ئێسقانەكانیان هاتەوە، بەڵكو ئاسەواری 
دەرون���ی و كولەمەرگ���ی لەژیان���ی ئەو 
دایك���ە رەشپۆشانەش���دا بەجێهێش���ت 
كه  هاوس���ەرەكانی بەزیندویی خس���تنە 

ژێرخاك.
لە شااڵوی دڕندانەی ئەنفالدا ژمارەیەکی 
زۆری ژنانی گەرمیان هاوس���ەرەکانیان 
بێس���ەر و ش���وێنکران و زیندە بەگۆڕ 
ك���ران و مناڵەکانیان بێ باوک مانەوە. 
ژنان دوای لەدەستدانی هاوسەرەکانیان 
ئەرکێکی قورس کەوتە ئەستۆیان، ژیانی 
خۆی���ان تەرخان کرد ب���ۆ گەورەکردنی 

مناڵەکانیان و کارکردن لە پێناویاندا.
گوڵب���اخ س���اڵح، 62 س���اڵ، ژنێك���ی 
ناحی���ه ى  دانیش���توی  س���تەمدیدەی 
روخساریەوە  بە چرچیەکانی  رزگارییە، 
دیارە چەندێك رۆژگاری تاڵ و سەختی 
بەڕێك���ردوە. بەمجۆرە باس���ی خۆی بۆ 
)نەوژین( گێڕایه وه  »کە هاوس���ەرەکەم 
له ده س���تدا خاوەنی شەش مناڵ بوم، 
کرد  دەس���تم  گەورەکردنیان  لەپێن���او 
بەکارکردن، ل���ە بەیانی تا ئێوارە کارم 
دەکرد سەرەڕای ئەرکی ماڵەوە، لەکاتی 
کارک���ردن له دەرەوە بی���رم الی ماڵ و 

مناڵەکانم بو کە بەجێمهێشتبون«.
»ئیش نییە نەم کردبێت بەهۆی نەبونی 
ل���ە پێن���او بەخێوکردن���ی مناڵەکانم، 
ئێس���تاش بەردەوامم ل���ە کار کردن«. 
)روناک شوکر(ی 53 ساڵ، دانیشتوی 

◘ نه وژین، زریان محه مه د

كاتێك له  )دالیا(مان پرسی: ئه نفال 
چیه ؟ به  ساده ییه وه  وتى: »نازانم، 

بیستمه  كورد زۆر كوژیاون«.

ئه گه رچی به ش���ێكى گه وره و به رفراوانى 
ناوچ���ه ى گه رمیانى  تاوان���ى ئه نف���ال 
گرتوه ت���ه وه ، ب���ه اڵم ئ���ه وه ى مای���ه ى 
تێبینیی���ه ، ئه وه یه  كه  زۆرێك له  منااڵن 

ئاشنا نین به م تاوانه .
2018/4/14، سی س���اڵ به سه ر یادی 
تاوانى ئه نف���ال دا تێده په ڕێت، كاتێك 

به ع���س  رژێم���ى  دا  له س���اڵی 1988 
گوندنش���ینانى كوردس���تانى به تایبه ت 
له س���نورى گه رمیان راگوێزا و زۆرینه ى 
زۆری لێ شه هید كردن و ئه وانى تریشی 
بۆ كۆمه ڵگه  زۆره  ملێیه كان گواسته وه . 
ئه وه ى له  گێڕانه وه ى ئه م تاوانه دا جێگه ى 
سه ره نجمان بو، ئه وه یه  كه  ژماره یه كى 
زۆر ك���ه م له  منااڵن له باره یه وه  ده زانن، 
به شى زۆریان یان نازانن روداوه كه  چییه ، 

یاخود زانیاریه كى كه میان هه یه .
دالیا ئوس���امه ، 13 ساڵ، قوتابى پۆلى 
حه وته مى بنه ڕه تى له  ش���ارى كه الر به  
سه رس���امییه كه وه  س���ه باره ت به  یادى 

ئه نفال بۆ )نه وژی���ن( وتى: »من هیچ 
نازانم س���ه باره ت به  یادى ئه نفال ته نها 
ئه وه  ده زانم كه  له و رۆژه یا زۆر كه س له  
ناوبراوه  ئیتر زانیاریم له س���ه ر روداوه كه  

نیه «.
وتیشى: له  قوتابخانه ش هیچ كات باسى 
ئه مه یان نه كردوه  كه  ئه نفال چیه ، ته نها 
ئه وه ی���ان وتوه  ك���ه  پارچه یه ك په ڕۆى 
ره ش ب���ه  خۆمان بكه ین ی���ان جلێكى 
ره ش بپۆش���ین، چونكه  یادى ئه نفاله ، 
له گ���ه ڵ ئه وه ش خێزانه ك���ه م هیچ كات 
باس���یان نه كردوه  و خۆش���م پرسیارم 

نه كردوه .

منااڵن لەبارەی ئەنفالەوە كه م ده زانن

هەمان ناحیه ، وای وت.
خ���ەون و خەیاڵی دای���کان بۆ داهاتوی 
مناڵەکانیان و بون بەخاوەن پیشەیەک، 
زیاتر هێزی پێ بەخشیون بەبێ هاوسەر 
لەژی���ان ب���ەردەوام ب���ن و مناڵەکانیان 
هەس���ت بە بێ باوکی نەک���ەن، بەهێز 
و ب���ازوی خۆیان بژێ���وی رۆژانەیان بۆ 

دابینکردون.
سەدریە عوسمان، بۆ )نەوژین( ئاوا باسی 
هاوس���ەرەكەی  ئەنفالی  دوای  رۆژگاری 
دەكات: »بەهەمو شێوەیەک هەوڵم دەدا 
و کارم دەکرد، بۆ ئەوەی مناڵەکانم بێ 
باوکییان پێوە دی���ار نەبێت و خوێندن 
تەواوکەن، ئەگەرچی لەو س���ەردەمە دا 

پێداویس���تی خوێندن گ���ران و کەم بو 
تەنان���ەت کاغەزی چیمەنتۆم هێناوە بۆ 

ئەوەی ئیمالی لەسەر بکەن«.
ئامین شەریف، قوربانیه كى ترى ئه نفال، 
بە ئاهێکی قوڵه وه  دەربارەی بێ باوكی 
مناڵەكان���ی ئەدوێت »ب���ژی و نەمری 
ئەژیای���ن، رۆژێ���ک کارم نەکردای���ە بە 
ژیانمانەوە دیاربو، ئەو سەردەمە گرانی 
بو کارکردنێکی زۆر بە رۆژانەیەکی کەم، 
سەره ڕای ئەوەش هەوڵم دەدا مناڵەکانم 

لە خوێندن دانەبڕێن«.
ئه و ژنه  بە رەنجی شانی خۆى مناڵه كانى 
بەخێو كردون، به اڵم هه میش���ه  ئومێدی 
ئه وه  بوه  باوكی مناڵه كانى بگه ڕێته وه .

ئه م ره نجه ى ژنانى پاش ئه نفال داویانه ، 
وادیاره  به هه ده ر نه چوه ، به ڵكو زۆرێكیان 
توانیویان���ه  مناڵه كانی���ان پێبگه یه نن و 
خوێندن ته واو بكه ن، گەنجان و نەوەی 
دوای ئەنفالی���ش رەن���ج و ماندوبون���ی 

دایکیان بەرز دەنرخێنن.
زانکۆ،  خوێن���دکاری  رەئوف،  بەختیار 
ک���وڕی یەکێ���ک ل���ەو ژنان���ەی کە بۆ 
دەڵێت: »ئەگەر  دواون،  ڕۆژنامەکەمان 
لەکەس���ێک بپرسی باس���ی دایک بکات 
زۆر  ئەرکێک���ی  و  مابێ���ت  باوکیش���ی 
لەس���ەردایکی نەبێت، ڕەنگ���ە نەتوانێ 
پێناسەی دایک بکات، ئاخۆ ئێمە چۆن 
بتوانین وەس���ف و پێناس���ەی دایکمان 

بکەین؟!«.
وتیشی: »دایکم ئەو بۆشاییەی بەهۆی 
لەدەس���تدانی باوکمانەوە دروس���ت ببو 
پڕی کردبوەوە، بەجۆرێک هەس���ت بە 
ب���ێ باوک���ی نەکەین ل���ە روی مادی و 

مەعنەویه وه «.
گەوه���ەر حه س���ه ن، مامۆس���تا، كچی 
پیاوێكى ئه نفالك���راوه ، هەمان بۆچونی 
ش���انازی  هەی���ە »من  )بەختی���ار(ی 
بەدایکمەوە دەکەم بەو شێوەیە ئێمەی 
پ���ەروەردە کردوە، رەن���ج و ماندوبونی 
زۆری کێش���اوە لە پێناوماندا، جێگەی 
باوکیش���ی بۆ پڕ کردین���ەوە، تا مردن 

قەرزاری دایکمانین«.

هه ندێ���ك له  منااڵن زانی���ارى ئه وتۆیان 
له س���ه ر ش���ااڵوى ئه نفال نی���ه  ئه وه ى 
ده یزانن ته نها ئه وه ی���ه  كه  خه ڵكانێكى 

زۆر له و كاته یا له ناوچون.
گواڵن ئیسماعیل، 12 ساڵ، قوتابى پۆلى 
شه شه مى بنه ڕه تیه  له  شارى كه الر، به  
ڕوخس���ارێكى پێكه نیناوییه وه  ده يڕوانى 
و س���ه باره ت به  ئه نفال ب���ۆ )نه وژین( 
ده ڵێ���ت: »من هیچ له  باره ى ئه نفاله وه  
نازانم، هیچ كات پرسیاریش���م نه كردوه  
سه باره ت به م رۆژه  چى رویداوه،  ته نها 
ئه وه ى بیستبێتم خه ڵكانێكى زۆر مردون 

و نازانم چۆن بوه «.
وتیش���ى: ته نه���ا هه ندێك ج���ار گوێم 
لێده بێ���ت باوك���م باس���ى ده كات ك���ه  
خه ڵكانێكى زۆر مردون، ئه گینا شتێكى 
واى نه وت���وه  كه  چۆن و له  الیه ن كێوه  
كراوه ، بۆیه  من نازانم به  ته واوى ئه نفال 

واتاى چییه .
له  مێ���ژوى نوێ���ی میله تى ك���ورد دا، 
یه كێ���ك له  دیارترین ئه و كاره س���ات و 
تاوانانه ى به س���ه ریدا هێنراوه ، ئه نفاله ، 
به اڵم ئه وه ى مایه ى تێبینیه  ئه وه یه  كه  
منااڵن زانیارییه كی ئه وتۆیان له  باره ى 
ئه و ش���ااڵوه یه وه  نیه  و نه  له  قوتابخانه  
له  نێو خێزانه كاندا ئه م روداوه  بۆ منااڵن 

باس نه كراوه .
ناز س���ه باح، 11 ساڵ دانیشتوى شارى 
كه الره ، ب���ۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: »من 
نازانم كاره س���اتى ئه نف���ال واتاى چیه ، 
هیچ شتێكیش له  باره یه وه  نازانم، هیچ 
كاتێكیش پرس���یارم نه كردوه  سه باره ت 

به وه «.
وتیش���ى: ن���ه  ل���ه  خێزانه كه م ن���ه  له  
قوتابخان���ه ش هی���چ كات گوێبیس���تى 
وش���ه ى ئه نفال نه بوم ئه گه ر باس���یش 
كرابێت من بیرم نایه ته وه ، ناشزانم ئه م 

ڕوداوه  چۆن بوه  و له  الیه ن كێوه  كراوه  
هه ركه سێكیش لێم بپرسێت ئه لێم نازانم 
چونكه  هیچ زانیاریم له سه رى نیه . به اڵم 
به  پێچه وانه وه  هه ندێك خێزان زانیارییان 
به  مناڵه كاانیان به خشیوه  سه باره ت به و 
تاوانانه ى كه  به رامبه ر به  كورد كراوه  له  

نێویشیاندا ئه نفال.
رۆژ محه مه د، 13 ساڵ، دانیشتوى شارى 
كه الره  و قوتابیه ، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»ئه وه ى كه  ده یزانم 14-4 یادى ئه نفاله  
و )س���ه دام حسین( و رژێمى به عس به  
چه كى قورس له  كوردى داوه  و رقى له  
كورد بوه  و چه ندین تاوانى به رامبه ر به  

كورد كردوه «.
وتیش���ى: م���ن ئ���ه م زانیارییان���ه م له  
خێزانه كه م وه رگرتوه  كه  هه میشه  باسى 
ده كه ن له  ماڵه وه  كه  كورد چى به سه ر 
هات���وه ، له گه ڵ ئه وه ش ل���ه  قوتابخانه  
هیچ باسى ئه م یاده  ناكه ن و گوێبیست 

نه بوم.
پ���ه روه رده ،  ب���وارى  ش���اره زایه كى 
باس���له وه ده كات كه  ل���ه  پرۆگرامه كانى 
خوێن���دن دا، كه موكورتیه كى زۆر هه یه  

له باره ى تاوانى ئه نفاله وه .
سه باح عه لی جاف، بۆ )نه وژین( وتى: 
له رێگ���ه ى پڕۆگرامه كان���ه وه  هیچ���كات 
به ش���ی پێویس���ت منااڵن ئاش���نا نابن 
به و كۆس���ت و كاره س���اته ى كه به سه ر 
میله ته كه یان���دا هات���ون، ك���ه  ئه مه ش 

نه نگیی و كه موكورتییه .
ناوبراو كه  خاوه نى چه ندین لێكۆڵینه وه و 
نوس���ین و كتێبی چاپك���راوه  له بوارى 
ئه نفال و خۆیشی مامۆستایه ، ئاماژه ى 
به وه ك���رد ده بێ���ت حكوم���ه ت خه مێك 
ل���ه م بواره  بخ���وات و چیت���ر قوتابیان 
ب���ه  بێئاگای���ی له  باره ى ئ���ه و تاوان و 

كاره ساتانه  نه هێڵێته وه .

فۆتۆ: دلێر عه بدولڕه حمان

فۆتۆ: دلێر عه بدولڕه حمان
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لەکەالر دو خوشک پێکەوە نانەواخانەیەک بەڕێوەدەبەن

◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

لەقەزای کەالر دو خوشک هەستاون 
بەکردنەوەی نانەواخانەیه ک، کە بە 

شێوازێکی کوردەواری نانی تێدا 
دروست دەکەن، ئەم دو خوشکە 

پڕۆژەی دروستکردنی نانەواخانەکەیان 
بە سەرکەوتو وەسف دەکەن و 

هەروەک خۆشحاڵی خۆشیان دەردەبڕن 
لە سەرکەوتنی پیشەکەیاندا.

ناوی  دایک،  ک���وردەواری  نانەواخانەی 
ئ���ەو کارگەیەی���ە ماوەی پێن���ج مانگە 
کراوەتەوە کە تایبەتە بە دروستکردنی 

نان بەشێوازی خۆماڵی، لەم کارگەیەدا 
)نانی خۆماڵی هەورامی، نانی تەنوری 

و کولیچە( دروست دەکرێن.
)نەس���رین  و  حەس���ەن(  )پەروی���ن 
حەسەن(، ئەو دو خوشکەن کە هەستاون 
بەکردنەوەی ئ���ەم نانەواخانەیە، رۆژانە 
بەیەک���ەوە نانەواخانەی���ەک لەگەرەکی 

سیروان بەڕێوەدەبەن.
پەروین حەس���ەن، 34 س���اڵ، باس���ی 
لەم  ئەزمونی  وەرگرتنی  س���ەرەتاکانی 
»پێش  )نەوژین(دەکات:  بۆ  پیشەیەدا 
ئەوەی دەست بکەین بەکردنەوەی ئەم 
نانەواخانەیە، لەنانەوای دیكه  ئیش���مان 
دەکرد، هەر لەو رێگەیەشەوە توانیمان 

ئەزمونێکی باش لەم کارە وەربگرین«.
 بەزۆرین���ەی رەها پی���اوان لەماڵەوەدا 
ئەرک���ی دابینکردنی بژێ���وی خێزانیان 
دەکەویتە ئەستۆ، بەاڵم ئەم دو خوشکە 
به پێچه وانه وه ، ئه وان دابینکردنی بژێوی 

ماڵەوەیان لەئەستۆ گرتوە.
لەم بارەیەوە، نەس���رین حەسەن، 36 
ساڵ، دەڵێت: »باوکم خانەنشین کراوە 
و ئێس���تا لە ماڵەوەی���ە و توانای هیچ 
کارێک���ی نەماوە، هەر بۆیە ئێمە ئەرکی 
دابینکردن���ی بژێ���وی خێزانەکەمان لە 

ئەستۆ گرتوە«.
وتیش���ی: »ئەم نانەواخانەیە سودێکی 
زۆر باش���ی پێ گەیاندوین له روى داهات 

◘ نه وژین، سه رگوڵ خه لیل

)روخۆش( لە چێشتخانەکەیدا به هێمنى 
و ته ركیزه وه ، سه رقاڵی رازاندنه وه ى 

ئه و كێكه  بو كه  خۆی دروستى 
كردبو، كرێم و بابه تى جوانكاریی 

له سه رى داده نا كه  ره نگێكى جوان و 
دیمه نێكى سه ر نجراكێشیان پێبه خشی 
بو، له  نیگاشی دا ئه وه نده ى هه ستت 

به  شانازیی و ئاسوده یی ده كرد، 
هێنده ى ئه وه  ماندوبون و بێزارییت 

نه ده خوێنده وه .

روخ���ۆش موس���ا، ژنێكى دانیش���توى 
ش���اری كه الره . ماوه ى 5 ساڵه  به كارى 
كێ���ك  رازاندن���ه وه ى  و  دروس���تكردن 
س���ه رقاڵه ،  ئاهه نگه كانه وه   بۆن���ه و  بۆ 
ئ���ه و ئه گه رچ���ی كارگه یه ك���ى تایبه ت 
به خ���ۆی نییه ، به اڵم به  پێداویس���تییه  
س���نورداره كه یه وه ،  توانا  و  دیارییكراو 
وه كو وه س���تایه كى ش���اره زاى شیرینی 

دروستكردن ده رده كه وێت.
ب���ه ده م به رده وام بون ل���ه  رازاندنه وه ى 
گه ڕای���ه وه   به رده س���تى،  كێكه ك���ه ى 
ب���ۆ س���ه ره تاكانى كاره ك���ه ى و وتى: 
منیش  فەرمانب���ەرن،  »خوش���کەکانم 
ویس���تم کارێک بکەم جێ پەنجەم دیار 
ب���ێ، ئ���ەو ماوەیەش دۆخ���ی مادیمان 
تۆزێك الواز بو، بۆیە حەزم کرد ئیشێك 
بکەم و هاوکاری مێردەکەش���م بکەم له  
راییكردن���ى الیه نى دارایی خێزانه كه مان 

دا«.
ئ���ه و ژن���ه  م���اوه ى 5 س���اڵه  كێك بۆ 
بۆنه و ئاهه نگ���ه كان به تایبه تى ئه وانه ى 
له دایكبون دروس���ت ده كات، كاره كه ش 

هه ر له ماڵه وه  ئه نجام ده دات. 
وتى: »من کارەکان���م لەماڵەوە دەکەم 
و هەمو پێداویس���تیەکی دروست کردنی 

کێکم هەیە لەماڵەوە«.
به اڵم ئه گه ر كاره كه ى له ماڵه وه  ده كات 
و دوكان و ش���وێنكارێكى نی���ه  له  بازاڕ 

ژنه  كێكفرۆشه كه ى كه الر

و بژێویه وه «.
زۆرێک لە ئافرەتان بە پاس���اوی ئەوەی 
روبەڕوی کێش���ە و ئاس���تەنگ دەبنەوە 
لەکات���ی کارکردندا، خۆی���ان لەقەرەی 
ئیش���کردن ن���ادەن، ئه گه رچی خاوه نى 

به هره و كات و تواناى باشیشن.
سەبارەت بەوەی لەکردنەوەی ئەم نانەوا 
خانەیەدا تاچەند ئاستەنگیان بۆ هاتوەتە 
پێش، )پەروین( بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
»تاوەکو ئێستا هیچ ئاستەنگێکمان بۆ 
دروست نەبوە، ماڵەوەشمان پاڵپشتێکی 

هەرە مەزنی ئێمەن«.
ئاماژەی بەوەش���کرد: »ئەو کڕیارانەی 
کە سەردانمان دەکەن بەمەبەستی نان 
کڕین، دەستخۆشیەکی زۆرمان ئاراستە 
دەک���ەن و هی���وای بەردەوامیم���ان بۆ 

دەخوازن«.
و  زۆر  کاتێک���ی  هەوی���رکاری،  کاری 
ماندوبونێکی زیاتری دەوێت، چونکە بە 
چەند هەنگاوێك دا تێدەپەڕێت تاوەکو 
دەکرێت بە ن���ان، هەربۆیە لە کاتژمێر 
چواری بەیانی دەس���تپێکی کارەکەیان 
دەبێت لە نەنانەواخانەکەیان، تا چواری 

ئێوارە لەوێ دەمێننەوە.
ئه و دو خوش���كه  ئاماژه ی���ان به وه كرد، 
ئه گه رچى ئه رك و كاره كه یان قورس���ه و 
كات���ى زۆریان ده بات، به اڵم دڵخۆش���ن 

به وه ى كار و داهاتى خۆیان هه یه .
لەو کاتەی کە )نەوژین( چاوپێکەوتنی 
لەگ���ەڵ ئ���ەو دو خوش���کەدا دەکرد، 
)محەم���ەد( وەک کڕیار س���ەردانی ئەو 
نانەواخانەیەی دەکرد، س���ه رنجی خۆی 
لەبارەی کردنەوەی نانەواخانەیەکی  لەم 
ش���ێوەیە کە دو کچ بەڕێوەی دەبەن و 
بونیادیان نابێت، بۆ)نەوژین( به مشێوه یه  
خس���ته  رو: »زۆربەی کات بەمەبەستی 
کڕینی نان دێمە ئەم نانەواخانەیە، زۆر 
بە جوان���ی کارەکەیان ئەنجام دەدەن و 

هیچ گلەیيەکم لێیان نییە«.
ئ���ەم  ت���ری  کڕیارێک���ی  ش���ێنێ،   
لەگ���ەڵ  هاوڕای���ە  نانەواخانەیەی���ە، 
بۆچونەک���ەی )محەمەد( و وتی: »زۆر 
دڵخۆشم بە کردنەوەی ئەم نانەواخانەیە 
لەالیەن ئ���ەم 2 خوش���کە و هەر کات 
نانم���ان لەماڵدا کەم بێ���ت، دێم و لێرە 

نان دەکڕم«.

دا، خه ڵكى چۆن ده یناس���نه وه و چۆن 
په یوه ندی پێوه ده كه ن؟

كۆمه اڵیه تییه كان  تۆڕه   لێره دا س���ودى 
دێته  ئاراوه .

ك���ه   به وه ك���رد  ئام���اژه ى  روخ���ۆش 
له س���ه ره تاى كاره كه یه وه ، پش���تى به  
تۆڕی كۆمه اڵیه تی فه یسبوك به ستوه  بۆ 
خستنه رو و نمایشی كاره كانى، هه ر له و 
رێگه یه ش���ه وه  رۆژانه  داواكاریی بۆ دێت 

بۆ دروستكردنى كێك و شیرینی.
وت���ى: »من لە ت���ۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان 
كاره كان���م پۆس���ت دەک���ەم و ب���اوی 
دەکەمەوە و زۆربەی داواکاریەکانیش���م 
هەر لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە 

بۆ دێت«.
هەندێكجار مناڵ و ئه ركی ماڵەوە دەبنە 
رێگ���ر ل���ەوەی ئافرەتان ببن���ە خاوەن 
پیش���ەی خۆی���ان، ب���ه اڵم روخۆش كه  

زۆرجاریش به  »دایکی ئەحمەد« ناوی 
ده هێنن، ده ڵێت: »مناڵەکانم نابنە رێگر 
لەب���ەردەم کارەکانمدا، بەڵکو کوڕەکانم 
زۆر هاوکاریم دەکەن لە ئیشی ماڵەوەو 
کێک دروس���ت کردندا، چونکە کچەکانم 

مناڵن«.
دەشڵێت: »ئەم کارەم بۆ پەیدا کردنی 
بژێوی ژیان���ی خ���ۆم و هاوکاریکردنی 
مێردەکەم���ە، جگ���ە لەوەی ئ���ارەزوی 

خۆش���م بوە، چونکە ل���ە روی مادیەوە 
هاوکاریم دەکات«.

له وه اڵمی ئه وه ى رۆژانە چەند کاتژمێری 
داناوە ب���ۆ کارک���ردن؟ روخۆش وتى:  
»کارەکان���م بەپێ���ی داواکاری���ە و هه ر 
بەپێی داواکاری���ەکان کاردەکەم، ئەگەر 
بۆنه یه ك هەبێت، ئ���ەوا دەبێت بەیانی 
زو هەستم و دەستبەکار بکەم تا شەو، 
ج���اری واش هەیە داواکاریەکان کێکێک 
یا دو کێکە، نرخی کێکەکانیشم لە بازاڕ 

کەمترە«.
ئەو ئافرەتانەی لەس���ەرەتاوە دەس���ت 
دەبەن بۆ پیشەیەک روبەروی رەخنە یا 
رێگری دەبنەوە، به اڵم له الی )روخۆش( 

ره وشه كه  جیاوازه .
وتى: »لە ئیش���ەکەمدا هی���چ گرفتێکم 
بۆ دروس���ت نەبوە، بەاڵم لەسەرەتاوە 
هەندێکی���ان وایان دەزان���ی تەنها کێک 
دروستکردنێکی ئاساییە، کاتێك بینیان 
و س���ەیری ئیش���ەکەیان کرد، دەست 
خۆش���یان لێکردم و ئێس���تا خۆشیان 
یەکێکن لەوانەی داوا دەکەن کێکیان بۆ 

دروست بکەم«.
به خۆشحاڵیشه وه  وتى: »ئێستا خەڵک 
هەموی دەس���ت خۆش���یم لێ ئەکەن، 
ئەمەش مەعنەویاتم بەرزم ده كاته وه «.

ئەم کارەم بۆ پەیدا 
کردنی بژێوی ژیانی 
خۆم و هاوکاریکردنی 

مێردەکەمە

تاوەکو ئێستا هیچ 
ئاستەنگێکمان بۆ 

دروست نەبوە

ماڵەوەمان 
پاڵپشتێکی هەرە 

مەزنی ئێمەن
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

لەهەمو قوتابخانەو فەرمانگە 
حوکمیەکاندا کەسانێک هەن كارى 

پاكڕاگرتنی ئەو شوێنانەیان له  
ئەستۆدایە كە بە »کارگوزار« ناسراون 

و زۆرێکیان سەرەڕای زۆری تەمەن، 
بەاڵم بێ ماندوبون كارى خۆیان 

دەکەن. ژنان لەم كارەدا له  كۆنەوە 
یەکسانیان لەگەڵ پیاواندا راگرتوە 
و بێ گوێدانە قسە هەمیشەییەکانی 
كۆمەڵگا و لەپێناو خێزانەکانیاندا، 

كاریان کردوە. 

زۆرێک لەژن���ان لەخوێندنگە و زانکۆ و 
پەیمانگاکان کاری پاککردنەوە دەکەن و 
خۆشیان بەخۆشحاڵ دەزانن کە کارێک 

ئەکەن پێی سەربەرزن.
ژیان عه ل���ی، 63 س���اڵ، ژنێکە کاری 
پاککردن���ەوە دەکات. ب���ۆ )نەوژی���ن( 
وت���ی: »من بەبیرم بێ���ت کارگوزارم و 
هەرج���ارە و لەمەکتەبێک کارم کردوە، 
خۆشحاڵیشم کە ده توانم ئیش بكه م«.

ئەو بەردەوام بو وتی: »خۆش���حاڵیی و 
دڵخۆشیم له وه وه یه  چونکە کارەکەم بە 
سەربەزی ئەکەم و پارەیەکی حەاڵڵ بۆ 

ماڵەوەم پەیدا دەکەم«.
ئەو ژنان���ەی کاری کارگوزاری دەکەن، 
باس���لەوە دەکەن کە زۆرجار توانجیان 

لێدراوە و قسەی ناخۆشیان پێکراوە.
كارگوزارێكى دیكه یه   حەبیبە عاس���ی، 
ل���ه  قوتابخانه یه كى كه الر، بۆ )نەوژین( 
تەلەب���ەکان  »چەندینج���ار  دەڵێ���ت: 
پێیان وت���وم بەو تەمەن���ەوە خەریکی 
ژێ���ر ئەو کورس���یەی  پاککردن���ەوەی 
ئێمەن، ئێژی مردون لەبرس���انا ئەم ژنە 
ئەکەن«،  کارگوزاری  کاری  بەتەمەنانە 
حەبیبە، وتیش���ی: »ئێمە ئەو قس���انە 
هیچ کاریگەری نیە لەسەر ئیشوکارمان، 

◘ نه وژین، سه روه ت باوه نوری 

ئه گه رچی زۆرتر پیاوان كاری باخه وانی 
ده كه ن و گرنگیی پێده ده ن، به اڵم 

له ناحیه ى باوه نور مامۆستایه كی كچ 
ئه و رێچكه یه  ده شكێنێت و زیاتر له  

شه ش ساڵه  له قوتابخانه كه یدا ده وامی 
خۆی ده كات و وه كو باخه وانێكیش 

رۆڵی بینیوه .

س���ه میره  محه م���ه د، ئ���ه و مامۆس���تا 
ئافره ته یه  كه سااڵنێكه  له ناحیه ى باوه نور 
له قوتابخان���ه ی ئاماده یی پێباز ده وامی 
ئاسایی خۆی ده كات و له گه ڵ ئه وه شدا 
له نێو قوتابخانه كه دا باخچه یه كی جوان 

و سه رنجڕاكێشی دروست كردوه .

ئ���ه و باخچه یه ى كه  دروس���تى كردوه ، 
پ���ڕه  ل���ه  گ���وڵ و به رهه م���ى روه كى 
جۆراوج���ۆر و س���ه ر نجراكێش، ئه مه ش 
خۆشحاڵیی مامۆستایان و خوێندكارانى 

لێكه وتوه ته وه .
م.س���ه میره ، بۆ )نه وژی���ن( دواو وتی: 
»هه ر له س���ه ره تای دروستكردنی بینای 
نوێی قوتابخانه كه مان تاوه كو ئێس���تا، 
ب���ه رده وام خه ریكی ئه م باخچه یه م، زۆر 
دڵخۆشم كه توانیومه  سروشتێكی جوان 
به قوتابخانه كه م ببه خش���م و هه میش���ه  
هه وڵم داوه  وه كو كه سێكی ژینگه دۆست 

خزمه ت بكه م«.
ئه و مامۆستایه  گه رمی هاوین و ساردی 
زس���تان كاریان تێ نه كردوه ، وه كخۆی 
ئام���اژه ى بۆ ده كات زۆرجار به  هاوینان 

به زمانی به  رۆژوه وه  رۆشتوه  بۆ ئاودانی 
گوڵه كان.

ئه وه ش���ی نه ش���ارده وه  ك���ه  رێگ���ه ی 
قوتابخانه كه ی تۆزێ���ك دوره  و زۆرجار 
به پ���ێ ده ڕوات و كه مج���ار ئۆتۆمبی���ل 
به كارده هێنێ���ت ب���ۆ رۆش���تن ب���ۆالی 
باخچه یه   »ئه و  وتیش���ی:  باخچه كه ی. 
وه كو به شێك وایه  له ژیانم، خوم پێوه ی 

گرتوه «.
ئ���ه م كاره ى م.س���ه میره ، ئه گه رچ���ی 
خزمه تێك���ى ج���وان و به رچ���اوه  ب���ه  
ژینگه و قوتابخانه كه ، كه چى هه ندێكجار 
به هۆیه وه  روبه ڕوى تانه و قسه  بوه ته وه ، 
ب���ه اڵم وادیاره  ئه و قس���انه  س���اردیان 
نه كردوه ت���ه وه ، هه ربۆی���ه  گه رمت���ر له  
له خزمه تكردن���ى  به رده وام���ه   ج���اران 

مامۆستایەک قوتابخانەکەی گوڵڕێژ دەکات

کارگوزارەکان... فریشتەکانی خاوێنکردنەوەی قوتابخانە

باخچه ك���ه . وتى: »هیچ كات قس���ه ی 
خه ڵك���ی كاری تێنه كردوم  و س���اردی 
كردن���م  له خزم���ه ت  نه كردومه ت���ه وه  

به ژینگه ی قوتابخانه كه م«.
تێكه ڵ  پێبازی  ئاماده ی���ی  قوتابخانه ی 
له ناحیه ى باوه نور س���ااڵنیكه  دروس���ت 
ك���راوه ، ب���ه اڵم س���اڵی 2012 له الیه ن 
كوردس���تانه وه   هه رێم���ی  حكومه ت���ی 
بینایه كى نوێ و تایبه تى بۆ دروستكراوه ، 
دوات���ر ئاماده ی���ی پێباز روی���ان له وێ 
ك���ردوه ، هه ر له  س���ه ره تای كردنه وه ی 
ئه و قوتابخانه وه  تاوه كو ئێستا مامۆستا 
سه میره  به رده وام به شه و و رۆژ خه ریكی 
خزمه تكردنى باخچه ی قوتابخانه كه یه  و 
ئه م���ه ش وایك���ردوه  دیمه نێكی جوان و 

دڵڕفێنی هه بێت.
كارزان عه ل���ی، یه كێكه  له  خوێندكارانى 
ئاماده ییه ك���ه ، پێیوای���ه  ئه و ئیش���ه ی 
مامۆس���تا سه میره  كردویه تی زۆر كه س 
ناتوانێت بیكات. ئه وه ش���ی نه شارده وه  
تاكه   ئاهه نگه كان���دا  بۆن���ه و  له زۆربه ی 
ش���وێن كه دیمه نێكی جوان���ی هه بێت و 
وێنه ی له ته نیشت بگرن ئه و باخچه یه یه  
كه  م.س���ه میره  ئاوه دانى كردوه ته وه  و 

هه میشه  رو له وێ ده كه ن.
ئاماژه   تریش  خوێندكارێك���ی  هه روه ها 
بۆ ئه وه  ده كات كه  مامۆس���تا سه میره  

له گ���ه ڵ ئ���ه وه ی ك���ه  ژینگه  دۆس���ته  
له هه مان كاتیشدا كه سێكی به خشنده  و 

میهره بانه .
خه نده  ساالر، وتیشی: »هه میشه  ئێمه ى 
خوێندكار سودمان له  م.سه میره  بینیوه  
و چه ندینج���ار تۆوی گوڵ و گوڵیش���ی 
به خوێن���دكاره كان داوه  بۆئه وه ی زیاتر 

قوتابخانه یان ال خۆشه ویست بكات«.
پێیوایه   قوتابخانه ك���ه ش  به ڕێوب���ه ری 
نمونه ی مامۆس���تای له مجۆره  زۆر كه م 
و ده گمه ن���ن له خزمه ت ك���ردن له بواری 
په روه رده یی و ژینگه پارێزی و جوانكردنی 

سروشتی خوێندنگه كان دا.
م. عه لی ئه حمه د، وتى: »ئێمه ش وه كو 
قوتابخانه  هه میش���ه  ه���اوكاری بوین و 
به ده م ه���ه ر داواكاری و داخوازیه كیه وه  
چوین له گه ڵی بوینه ، چونكه  ش���ایه نی 
ئ���ه وه  ب���وه  پێویس���تیه كانی جێبه جێ 

بكه ین و به ده میه وه  بچین«.
س���ه ردانی  ئێم���ه   ك���ه   رۆژه ى  ئ���ه و 
)م.سه میره (مان كرد بۆ ئه وه ى وێنه ى 
بگری���ن بۆ راپۆرته كه م���ان، بینیمان له  
ئاوپه رژێنه ،  باخچه كه دا خه ریك���ی  نێو 
به  زه رده خه نه وه  وتى: »ئه و رۆژانه شی 
كه نه خۆش بومه  هاتوم بۆ خزمه تی گوڵ 
و باخچه كه م، چونك���ه  پێموابوه  ئه گه ر  

خزمه تیان نه كه م گوناهبار ده بم«.

چونكه  ئەوان مناڵ���ن و نافامن، نازانن 
نەبونی چ دەردێکە«.

بەپێجەوانەی توانج و قس���ەی نابەجێی 
هەندێکیان  لەخوێن���دکاران،  هەندێ���ك 

یارمەتیدەری ژنانی کارگوزارن.
ئەژی���ن عه لی، 19 س���اڵ، خوێندکارى 
وت���ی:  )نەوژی���ن(  ب���ۆ  ئاماده یی���ه ، 
»هەم���و بەیانیەک زو دێم���ە دەوام بۆ 
ئ���ەوەی یارمەتی ئەو ژنان���ە بدەم کە 

مەکتەبەکەمان پاک دەکەنەوە«.
وتیشی: »هەندێك لەهاوڕێیانم نەک هەر 
بەو ژنانە بەڵکو بەمنیش گاڵتە ئەکەن، 
بەاڵم من ب���ەردەوام ئەبم و هەمیش���ە 
یارمەتیان ئ���ەدەم، چونكه  کارەکە بۆ 

پاکو خاوێنی ئێمەیە نەک عەیبە«.
»کاتێک ئێم���ە ئەچین���ە قوتابخانە و 
زانک���ۆ و پەیمان���گاکان و فەرمانگ���ە 
حکومیەکان دەبینین پاکوخاوێنی پێوە 
دیارە، بێئەوەی ماندو ببین لەشوێنێکدا 
ئەخوێنین و کاتەکانمان تیایدا بەس���ەر 
ئەبەی���ن و ئی���ش و کارەکانم���ان رایی 
دەکەین، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هەبونی 
ژنانی کارگ���وزار و ئازایی و بەغیرەتی 

ئەوان«. 
ئەمە قس���ەی یەکێک لەو خوێندکارانە 
بو ک���ە لەپەیمان���گای تەکنیكی کەالر 

دەخوێنێت.
رێژی���ن، ب���ەردەوام بو و وت���ی: »هیچ 
کات ئێم���ە هەس���تمان بەپیس���ی ئەو 
هۆڵ���ە نەکردوە کە تیای���دا دەخوێنین، 
کاتێ���ک ئ���ەو هۆاڵن���ە پاکوخاوێنن لە 
روی ده رونی���ه وه  ئاس���وده ین، ئەمەش 
بۆ هەبونی ئەو ژنان���ە دەگەڕێتەوە کە 
بەبوێری خۆیان بژێ���وی ژیانیان پەیدا 

دەکەن«.
هەندێ���ک لەو ژنانەی ئێم���ە دواندنمان 

بەش���ی  موچەکانیان  باس���لەوەدەکەن 
پێویس���ت نیە، بەاڵم ناچارن ئەو کارە 
بکەن، به وهۆیه ى هیچ کەس���ێکیان نیە 
لەماڵ���ەوە تاوەک���و کاری���ان بۆبکات و 

بژێوی ژیانیان بۆ دابین بکات.
س���وعاد محه مه د، 59 ساڵ، كارگوزاره ، 
بۆ )نەوژین( وتی: »هاوس���ەرەکەم 10 
س���اڵە مردوە، هیج مەعاش���ێکیم نیە، 
ناتوانن  و  مناڵەکانیش���م خوێن���دکارن 
کاربک���ەن، بۆی���ە دەس���تم ب���ەم کارە 

کردوە«.
س���وعاد، بەردەوام بو وتی:  »کارەکە 
قورس نیە، بەاڵم من کە تەمەنم بەرەو 
هەڵکشان ئه چێ، مانو ئەبم، بەس پێی 
مورتاحم چونکە بە رەنجی ش���انی خۆم 

مناڵەکانم بەخێو ئەکەم«.
س���ه رباری ئ���ه وه ش، ژنان���ی کارگوزار 
باس���ی پیرۆزی کارەکەی���ان دەکەن و 
دەیانەوێ���ت بەردەوام ب���ن، چونکە بە 

مایەی بەردەوامی ژیانی دەزانن.
وەکو )حەالو( کە ژنێکی تری کارگوزارە 
بۆ )نەوژین( دەڵێت: »کاتێک ئیش���ی 
پاککردنەوە دەکەم ئاس���وده م، چونکە 
گەر من و ئەو و کەسێکی تر ئەم ئیشە 
لەبەر  بجوڵێین���ەوە  ناتوانین  نەکەی���ن 

پیسی و خاشاک«.
وتیشی: »هەبونی ئەم ئیشەم گەورەترین 
خۆشبەختیە چونکە خۆم پێی مورتاحم 

سەرەڕای مانوێتیم پێیەوە«.
ئازایی و بەغیرەتی بە ئیش و کارەکانی 
)ژی���ان( و هاوڕێکانی���ەوە دیار بو، کە 
ب���ەردەوام ئەب���ون ل���ە پاککردنەوەی 
نێ���و هۆڵەکان���ی خوێندنگەک���ە، ب���ه  
ده م گس���كلێدانه وه  دەی���وت: »گرنگ 
ئەوەیە ئەمڕۆش بەباش���ی ئیشەکانم بە 

رێکرد«.

ئه و رۆژانه شی 
 نه خۆش بومه  

هاتوم بۆ خزمه تی  
باخچه كه م

ئه و باخچه یه  
وه كو به شێك 

وایه  له ژیانم، خوم 
پێوه ی گرتوه
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شه یما مه حمود: شانۆ ژیانه
◘ نه وژین، سه باح حسێن

یه كێك له و كچه  شانۆكارانه ى كه  
ئاماده ییه كى به رچاوى هه یه  له سه ر 

سه كۆی شانۆ دا له گه رمیان، 
)شه یما مه حمود جاف(ه . ئه م 
كچه  كه  خوێندكارى په یمانگاى 

هونه ره جوانه كانى كفرییه ، له  چه ندین 
شانۆی ناو هۆڵ و سه ر شه قام 
دا به شداریی كردوه ، له  دواین 

به شدارییشی دا له  ڤیستیڤاڵی شانۆی 
نێوده وڵه تى سه ر شه قام له  به غدا، 

خه اڵتى باشترین ئه كته رى كچى 
به ده ست هێنا.

له میانه ى دیدارێك دا، )ش���ه یما( باس 
ل���ه و خولی���ا و ح���ه زه ى ده كات كه له و 
بواره دا هه یه تى، هه روه ك ئه و رێگریی و 
به ربه رستانه ش ده خاته  رو كه  پاساون 
بۆ ئ���ه وه ى كچ���ان كه متر بێن���ه  ئه م 

بواره وه .
به گه ڕان���ه وه  بۆ س���ه ره تاكان، ئاماژه ى 
به وه كرد كه  پێش ئه وه ى بچێته  په یمانگا، 
له رێگه ى شانۆكار )عومه ر عه بدوڵاڵ(وه ، 
كردوه ،  ش���انۆگه رییه كدا  له   به شداریی 
هه ر ئه و به ش���دارییه  خولیای ش���انۆی 
خستوه ته  س���ه ریه وه و بۆ په ره دان به و 
حه زه شى، روى له  خوێندنى ئه كادیمی 
له  په یمانگاى هونه ره جوانه كانى  كردوه  

كفری.
له باره ى ئه وه ى ئه و خوێندنه  له  په یمانگا 
چی بۆ ئه زمونى سه ربار كردوه ، ئاماژه ى 
به وه  كرد په یمانگا هۆكارێكه  بۆ ئه وه ى 
خوێن���دكاران زیاتر زانیاری���ان هه بێت 
له س���ه ر هونه ر، ئیتر چ شانۆ بێت یان 
موزیك و شێوه كاریی. وتیشی: »له وێ 
كۆمه ڵێك مامۆس���تا هه یه  كه  ده توانن 

فێرخواز فێر بكه ن«.
له وه اڵمى ئه و پرسیاره ى كه  ئایا په یمانگا 
تاچه ن���د رۆڵی هه یه  له  دروس���تكردنى 
هونه رمه ند؟ ش���ه یما مه حم���ود، وتى: 
»ئه و حه ز و خولیایه ى هه ته  بۆ ش���انۆ 
په یوه ندى به  په یمانگاوه  نیه ، ده كرێت 
په یمانگا رۆڵی هه بێ���ت له  په ره پێدانى 
تواناكان���ت، به اڵم ئه گ���ه ر خۆت حه ز 
و خولی���ات هه بێت، ئه وا س���ه ركه وتو 

ده بیت«.
له باره ى ئه وه ى ش���انۆ چی ده گه یه نێت 
بۆ )شه یما(، وتى: »ئه توانم بڵێم شانۆ 
ژیانه ، چونكه  له رێگه ى ش���انۆوه  هه مو 
ئه و ئازارانه ى هه یه  ده یخه یته  رو، ئیتر 
چ له  روى سیاسی بێت یان كۆمه اڵیه تى 

یان داراییه وه «.
وتیش���ی: ش���انۆ باش���ترین ئامرازه  بۆ 

گه یاندنى په یام به  كه سى به رامبه ر.
به گش���تى ش���انۆ به س���ه ر دو بواره دا 
كۆمی���دی.  و  تراژی���دی  به ش���كراوه : 
ئای���ا ش���ه یما خۆی ل���ه كام ب���وار زۆر 

ده بینێته وه ؟
له وه اڵمدا وتى: »هه ردو شانۆی كۆمیدی 
و تراژیدی ته واوك���ه رى یه كترین، به اڵم 
خودى خ���ۆم زۆرتر حه زم له  ش���انۆی 
تراژیدیی���ه و پێموایه  ئه توانم له  نواندنى 

تراژیدی دا سه ركه وتو بم«.
له  چه ن���د س���اڵی رابردودا، ش���انۆی 
سه رش���ه قام ل���ه  ناوچ���ه  جیاوازه كانى 
په یدا  ب���ره وی  كوردس���تان  هه رێم���ى 

به هه مانش���ێوه ،  له گه رمیانیش  كردوه ، 
خودی )شه یما مه حمود( له م بواره شدا 

چاالكیی هه یه .
چه ند  به ش���داریی  وت���ى:  له وب���اره وه  
شانۆیه كى سه رشه قامم كردوه و شانۆی 
شه قام به گرنگ ده زانم، چونكه  دیواری 
چ���واره م كه له  هۆڵدا له نێ���وان بینه ر و 

ئه كته ر دا هه یه ، له وێ نامێنێت.
وتیش���ی: »م���ن خ���ۆم ب���ه زۆری له  
ڤیس���تیڤاڵه كاندا به ش���داریی ش���انۆی 
ش���ه قام ده كه م، ئه گینا زۆرتر ئه كته رى 

شانۆی نێو هۆڵم«.
ئام���اژه ى به وه ش���كرد كه ل���ه  دوای���ن 
ل���ه   ش���ه قام  ش���انۆی  ڤیتس���یڤاڵی 
به غ���دا، توانیویه تى خه اڵتى باش���ترین 
ئه كته رى كچ به ده س���تبێنێت، هه روه ك 
ش���انۆی  نێوده وڵه تى  ڤیس���تیڤاڵی  له  
خه اڵت���ى  له كه رك���وك،  سه رش���ه قام 
پله ى دوه می باش���ترین ئه كته رى كچى 

به ده ستهێناوه .
نزیك���ه ى 35 س���اڵه  ش���انۆ له كه الر و 
زیاتری���ش له گه رمیان بونی هه یه ، به اڵم 
ئه وه ى تێبینی ده كرێت به شداریی ژنان 

تیایدا به پێی پێویست نیه .
له مب���اره وه  )ش���ه یما( جه خ���ت ل���ه و 
رای���ه  ده كاته وه  كه به ش���داریی ژنان له  
ش���انۆدا له گه رمیان به هێ���ز نیه . وتى: 
هه تائێس���تاش  له گه رمیان  »به داخه وه  
به ش���داریی ئافره تان له كارى هونه رى و 
وه رنه گرتوه ،  به رچاوى  رێژه یه كى  شانۆ 
له قۆناغێكى  ئێس���تا  پێموای���ه  ده ب���و 

پێش���كه وتو  بوایه ین و رێژه مان زۆرتر 
بوایه ، ب���ه اڵم به داخه وه  له و ئاس���ته دا 

نیه «.
له باره ى ه���ۆكارى ئه م حاڵه ته ش���ه وه  
وت���ى: كۆمه ڵێكى زۆر رێگ���ری هه یه ، 
به اڵم به  رای من ده كه وێته  سه ر خودی 

ئافره ته كه .
له وب���اره وه  رونكردن���ه وه ى زیات���ری دا 
»قس���ه یه ك هه یه  ده ڵێ���ن خێزانه كان 
ده رف���ه ت ن���اده ن، من ده ڵێ���م تواناى 
ئافره ت زۆر له وه  زیاتره  ده ستى بگرێت 
ی���ان  رێگری لێبكرێت، به ڵكوه  ئافره ت 
ئه گه ر بیه وێت خه ون و به هره كانى به دی 
بێنێت، ئه وا هیچ شتێك نابێته  رێگر«.

پێش���یوایه  كه  ئافره تانى خۆمان پێیان 
شه رمه  كارى هونه ریی بكه ن، ده شڵێت: 
»ئه گه ر تواناى مانه وه و به رگری كردنت 

هه بێت، ئه وا سه ركه وتو ده بیت«.
به اڵم له پاڵ خێزانیش���دا، هه ندێكى تر 
باس ل���ه  رێگرییه كان���ى ئاین ده كه ن و 
پێیانوایه  هۆكاره  بۆ ئه وه ى ژنان خۆیان 

له  قه ره ى بوارى هونه ر نه ده ن.
ش���ه یما، پێچه وان���ه ى ئ���ه م بۆچون���ه  
بیرده كاته وه و پێیوایه  بۆچونێكى راست 

نییه  و ئاین به  رێگر نازانێت.
وت���ى: »ئێم���ه  زۆر خ���راپ ل���ه  ئاین 
تێگه یش���توین، ئاین نه هاتوه  بڵێت تۆ 
نابێت شانۆ بكه یت، چونكه  كه  من شانۆ 
ده كه م واتا باسی ئازار و خه م و كۆژانى 
میله ت و كۆمه ڵگه ك���ه م ده كه م، كه وایا 

ئاین له كوێ رێگری له وه  كردوه ؟«.

◘ شيعرى: ئ�اواز نه جم

ئەوەتەی بوم بەنەوبوکی گەڕەکێکی 
ئەنفالنشین، 

منیش رەنگی چاوەڕوانیم گرتوە!
چاوه ڕوانی .... چاوەڕوانی

وەلێ خۆشم دڵنیانیم لەوەی 
چاوەڕوانی چیم

تەنها ئەوەنده ئەزانم 
وەکو دارو بەرد و هەرشتێکی ئەم 

کۆاڵنە
دەستەو نەزەری خەبەرێکم

تەنها خەبەرێک و بەس!

کۆاڵن؟ نا ببورن کۆاڵنی چی!
خۆ ئێرە هەر لەجێقەپۆڵگی

گۆڕهەڵکەنێکی بەعس  ئەچێ و 
هێشتاکە هااڵوی گەرمییەکەی،

وەختە پشوی مەخلوقەکەی نێوی 
ئەبڕێ

گەرد و تۆزی بیابانەکەی عەرعەر
ئەمێستاکەش، لەئاسمان�ی ئەم هەوارە

غوبارێکی چڕەو بەری بە گزنگی ئومێد 
گرتوە!

گەڕەک: قەیرە کچێکی بێحەواسە
کراسێکی خۆڵەمێشی پۆشیوەو
دو سێ بەند موروی فرمێسک و

گەردانەی میحنەتی لەمل کردوە و
پەلکی رەش و سپی 

بەدیار رۆژەکانی چاوەڕوانییەوە 
ئەهۆنێتەوە!

توێ توێ گوێسەبانەکانی ئێرە
بەحیکایەتی چاوەڕوانی تەیمان کراون

دارتوەکانی بەرحەوشە
ئەم ساڵ بۆ ئەوساڵ، لەبری شاتو

یەکی دو سێ هێشو مەراق ئ�ەگرن!

ئۆهۆی خودا، ئەتۆ بڵێی 
دیمەنی ئەم بستەزەمینەی ئێمە

لەهیچ سوچێکی تری مێژودا هەبوبێ!
وای چ حیکایەتێکی جەرگبڕە ئەنفال!

ئەنفال چلۆن سەربوردەیەکە؟!
خۆ هێشتاکە لەم کۆاڵنەی ئێمەدا

لەئەلف و بێی هەبو نەبوەکەیدایە!

»شیننامە«
نەسرین؛ شۆڕەبییە چەمیوەکەی 

سەرکۆاڵن
هەر لە سپێدە هەتا شێوان

تەهلیلەی ئەم قەسیدەیە ئەکات
بۆ منااڵنی نێو کۆاڵن:

بەرەبەیان بو ئەوێ رۆژ ئەوان هاتن
خۆر تازە پەلکە زێڕینەکانی خۆی 

بەسەر شان و ملی زەویدا 
شۆڕەوەکردبو

دای�ەگەوهەر؛ کوڕەمەن�ێ چیلکەی 
ب�ەکۆڵەوە هەڵ�گرت�بو، 

تا تەندوربانەکەی پێ دەم�کا!

بەهار، دەستێ جلی سوری ئاڵی 
پۆشیبو

شایەت ئەیویست؛ دوا نقێمی
سەر کراسە ئاڵ و وااڵکەی 

بەهاری کوردەواری دابوکتێ!

سەردار بەدیار پەزەکانییەوە 
بلوێری ژیانی لێدەداو

ت�اونات�اوێکیش »تەنکە گیانم تەنکە، 
تەنکە رۆحی شیرینم«ێکی دەچڕی!

مام زۆرابیش دو چڵ سنەوبەری تەڕی
بەدەستەکانییەوە گرتبو،

تا لەباخچە چکۆڵەی بەرحەوشە 
بینێژێ و

ب�ە بااڵیدا چارۆکەی سەوزی ئومێد 
هەڵواسێ!

هەر ئەوێ رۆژ ئەوان هاتن؛
زەماوەندی مەریەمیش بو

کچ و کاڵ و پاکیزەکانی دێ
گشت لەوێ جەم بون، ت��ا
بوخچەی بوکێنی مەریەم

لە نوقڵ و چکلێتی نزاکانیان پڕکەن!

گوند ژیانی لێدەچۆڕاو هەردەتگوت
حوجرەیەکەو لە عەدەنەکەی خواوە 

بەربوەتەوە!
بەرەبەیان بو ئەوێ رۆژ ئ�ەوان هاتن

بەرەبەیانێکی زو، بەرەبەیانێکی
پ�ڕ لەبۆن و بەرامەی کوردەواری!

ئەوان هاتن، بەگشت کەرەستەکانی 
مەرگەوە

بای عەدەمیان هەڵکردبو
نەفرەت مەشخەڵی دەستیان بو

کوردبون پشکۆی نێو گوێیان بو،
سەر زاریان بو!

ئەوان هاتن، قافڵەی زیلەکانیان
لەمڵۆی رۆح و گیان ئاخنی

سەدای تریقەکانمانیان ئاوێتەی لم کرد
بێستانێکیان لەمەرگ و غوربەت داچاند 

و
مێژومانی�ان لە خاچی خ�ەتاکان دا
ئەنف�ال؛ باکی بە قورئانیش نەبو!

له رێگه ى شانۆوه  
هه مو ئه و ئازارانه ى 
هه یه  ده یخه یته  رو

ئه گه ر تواناى 
مانه وه  و به رگری 

كردنت هه بێت، ئه وا 
سه ركه وتو ده بیت
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چیرۆكی ئه و ژنانه ى پرچیان له چاوه ڕوانى هاوسەره كانیان دا سپی كرد

◘ نه وژین، شانۆ ئیسماعیل

ره نگه  زۆربه مان ئاشنا بین به  ماناى 
ته اڵق یان جیابونه وه ى هاوسه ران، 

به اڵم ره نگه  تێگه یشتنه كه مان 
له ئاستێكى سه ره تایی دا بێت 

و ئه وه شى بیزانین زۆرتر الیه نه  
كۆمه اڵیه تیه كه یه تى نه ك یاساییه كه ى، 
هه ر ئه مه شه  واده كات زۆرجار توشی 
به دحاڵی بون بێین له  به ركه وتنمان 

له گه ڵ ماناكه ى دا.

لە دیدارێکى رۆژنام���ه ى )نه وژین( دا، 
دڵپاک محه مه د، راوێژکاری یاس���ایی لە 
سەنتەری راوێژی خێزانیی لە گەرمیان، 
و  ت���ه اڵق  یاس���اییه كه ى  روه   باس���ی 
جیابونه وه و مه رج و بنه ماكانى ده كات.

* ته اڵق چیە و ئامانج لە دانانی ته اڵق 
چیە؟

بەپێی یاسای باری کەسێتی و شەریعەتی 
ئیس���ام، ته اڵق مانای هەڵگرتنی کۆتی 
ژن و مێردایەتی���ە جا دەم و دەس���ت 
بڕیارەکە بدرێت ی���ان دوای تێپەڕبونی 

ماوەی عیددە بێت.
به پێی یاس���ا پیاو مافی ت���ه اڵق دانی 
بەدەس���تەوەیە ئەمەش کاتێک لێهاتوی 
یاس���ایی و ش���ەرعی هەبێ���ت، ژنیش 
ئەم مافەی دەبێ���ت ئەگەر بەو مەرجە 
هاوس���ەرگیری کردبێت ک���ە ته اڵقى بە 

دەست بێت.
سەبارەت بە دانانی ئامانجی ته اڵقیش، 
ئاین���ی ئیس���ام و یاس���اكانى هەرێمی 
کوردس���تان رێزی تەواوی���ان بۆ مرۆڤ 
دان���اوە، بۆیە کاتێ���ک ژن و پیاو وەک 
پێویس���ت رێزی یەکتر ناگرن و هەست 
ب���ە بەرپرس���یارێتی یەکت���ر نەک���ەن، 
ئەمە وایکردوە لە ش���ەریعەتی ئیسام 
و ل���ە یاس���ای ب���اری کەس���ێتیش لە 
پێناو ش���کۆمەندی مرۆڤەکان رێگە بە 

جیابونەوە دراوە.
*ب���ۆ کەوتن���ی ت���ه اڵق ئایا ل���ە روی 

یاساییەوە هیچ مەرجێک دانراوە؟
بێگوم���ان، بۆ ئەوەی ت���ه اڵق بکەوێت 
پێویستە ئەم مەرجانە هەبێت: یه كه م: 

کەس���ەکە عاقڵ بێ���ت،  چونکە عەقڵ 
مەرجی لێهاتوی کەس���ەکانە و بە عەقڵ 
دەزانرێت کەس���ەکە پەرژەوەندی خۆی 

دەزانێت یان نازانێت.
دوه م: پێویس���تە ئ���اگای لە خۆی بێت 
و هۆش���یار بێت، چونکە ئەگەر ئاگای 
لەخۆی نەبێ���ت و بەهۆی دەرمانێکەوە 
ی���ان  نەش���تەرگەری  بەنج���ی  وەک 
خواردنەوەیەکەوە ئاگای لەخۆی نەبێت 

ئەوا لێرەدا ته اڵقی ناکەوێت.
س���ێیه م: پێویس���تە لەکاتی ته اڵق دا 
ئیرادەی هەبێت و بەویس���ت و بڕیاری 

خۆی ته اڵقەکە ئەنجام بدات.
چواره م: پێویس���تە ل���ە کاتی ته اڵق دا 
نیەت هەبێت واتە کەسەکە بە لەفزێکی 

ڕون مەبەستی جیابونەوەبێت.
* ل���ە روی یاس���اییەوە ک���ێ ته اڵقی 

ناکەوێت؟
مادەی 35ی یاسای باری کەسێتی ئەو 
کەس���انەی دیاری کردوە کەوا ته اڵقیان 

ناکەوێت، كه  ئه مانه ن:
زانایان  س���ەرخۆش.  ته اڵق���ی  یه كه م: 
یەکدەنگن لەسەر ئەوەی ته اڵقی کەسێک 
ناکەوێت کە بە خواردن و خواردنەوەیەک 
بێئاگا بوبێت يان بێهۆشیەکەی بەهۆی 

زۆر لێکردن یان ناچارییەوە بێت.
دوه م: ته اڵقی ش���ێت و گێل. بەهەمان 
ش���ێوەی یەکەم زانایان ی���ەک دەنگن  
ناکەوێت،  ته اڵقی ش���ێت  لەسەرئەوەی 

بەاڵم شێتیەکەی پچڕ پچڕ نەبێت.
بەهەمان ش���ێوەی ش���ێت، )گێل( یش 

ته اڵقی ناکەوێت. 
گێ���ل بەکەس���ێک ئەوترێ���ت ب���اش و 
خراپی خۆی لەیەک جیا ناکاتەوە بۆیە 
ئەم کەس���ەش هەمان حوکمی ش���ێت 

وەرئەگرێت لە روی یاساییەوە.
* یاس���ا چی له باره ى ئه و كه س���انه وه  
ده ڵێت كه  له كات���ى توڕه یی دا بڕیاری 

ته اڵق ده ده ن؟
زۆربەی زانایانى ش���ه ریعه ت كه  بنه ماى 
یاساكانیش���ه ، پێیانوای���ە تەاڵقی توڕە 
ناكه وێت، واتا كه سه كه  هێنده  توڕه  بێت 
كه  كۆنترۆڵی خۆی له ده ست بدات. جا 
بۆ ئەوەی ئەم حاڵەتە بێتە دی یاسای 

یاسا چی دیاریکردوە بۆ ئەو ژنانەی لە مێردەکانیان جیا دەبنەوە؟

باری کەس���ێتی مەرج���ی داناوە دەبێت 
کەس���ی توڕە تەمیزی لەدەست دابێت 
وەک ئەوەی کە کەوتبێتە بارودۆخێکی 
وەهاوە کە نەزانێت چی دەکات، زۆرجار 
ئەم حاڵەتە لە ئەنجامی تەمەن زۆریەوە 
ئەبێ���ت و کۆمەڵێ���ک قس���ەو کرداری 
پڕوپوچ ئەکات ک���ە وا هیچ بناغەیەکی 
نیە و هەربۆیەش ته اڵقەکەی ناکەوێت، 
ب���ۆ پی���اوی گەنجیش کە ت���وڕە ببێت 
گەیش���تبێتە  توڕەییەکەی  بەجۆرێ���ک 
لێهاتبێ���ت و  ئاس���تێک وەک ش���ێتی 
ب���اش و خراپی خۆی ل���ەو دەمە لەبیر 
كردبێت و دوای هاتنەوە باری ئاس���ایی 
خۆی  بکەوێت���ەوە بیری یان بیخەنەوە 
بیری ك���ە ته اڵقی  خواردوە لەم کاتەدا 
هەڵبەتە حوکمی ئەو پیاوەش ئەچێتەوە 
چوارچێ���وەی هەمان ئەو کەس���ەی کە 

پیرە.
*لەئێس���تادا زۆرن ئەو پیاوانەی کەوا 
بێ ئاگاداری ژنەک���ەی، ژنەکەی ته اڵق 
ئ���ەدات، ئای���ا مافی ئەم ژن���ە لە روی 

یاساوە چیە؟
کاتێک پیاو بێ ئاگاداری ژنەکەی ژنەکە 
ته اڵق ئەدات کەواتە زوڵمی لە ژنەکەی 
کردوە، چونکە وەک ئەسڵ هەرپیاوێک 
بیەوێ���ت ژنەکەی ت���ه اڵق بدات  دەبێت 
لە دادگای )أحوال شخصي( داوا تۆمار 
ب���کات،  کە دەیەوێ���ت ژنەکەی ته اڵق 
ب���دات،  کاتێکیش کە ئەم پیاوە داوای 
ته اڵقدان تۆمار دەکات مولزەم دەکرێت 
بە دانانی مەبلەغێک پارە بۆ ماوەی سێ 
مانگ لە س���ندوقی تایبەت بە چاودێری 

خێزان لە دادگا دادەنرێت.
وەک وتمان لەم حاڵەتەدا ژنەکە زوڵمی 
لێ ک���راوە بۆیە پێویس���تە بۆ دادگاش 
بس���ەلمێت کەوا پیاوەکە س���تەمی لە 
ژنەکەی ک���ردوە و بەوهۆی���ەوە ژنەکە 
توش���ی زیان هاتوە، هەڵبەتە پیاوەکە 
ته اڵقەکەی کەوت���وە بۆیە دادگاش داوا 
دەکات لە پیاوەکە قەرەبویەک بە ژنەکە 
بدات لەگەڵ بارودۆخی دارایی و ئاستی 

ستەمەکەی بگونجێت.

* ئه و قه ره بویانه  چین؟
ئ���ەم قەرەبویە بۆماوەیەکى دیاری كراو 
دەبێت کە لە سێ س���اڵ کەمتر نەبێت 
و لە پێنج س���اڵیش زیاتر نەبێت، واتە 
جگە لە نەفەقە ژنەکە ئەم قەرەبوەشی 

بۆ دەستەبەر دەکرێت.
ه���ه روه ك ژن���ە ته اڵقدراوەکە کۆمەڵێک 
مافی تریشی هەیە، وەک: مافی مارەیی،  
ماف���ی بژێوی، به تایبه ت���ى ئەگەر هاتو 
بەخێوکردنی  لەبەرامب���ەر  هەبو  مناڵی 
»نفقە«ی  دەبێت  پیاوەک���ە  مناڵەکان 

پێ بدات.
هەروەها ئافرەتەکە مافی نیشتەجێبونی 
هەی���ە ل���ەو خان���وەی ک���ە پیاوەکە 
خاوەنیەتی، ژنەکە بۆ ماوەی سێ ساڵ 
دەتوانێت لەو خان���وەدا بمێنێتەوە بێ 
بەرامبەر، ب���ەاڵم بەمەرجێک  پیاوەکە 
بەبێ هیچ عوزرێکی ش���ەرعی و یاسایی 

ژنەکەی ته اڵق دابێت.
هه روه ك ئافرەتەکە دوای ماوەی عدەی، 
ده توانێت هاوسەرگیری دیكه  بكاته وه .

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

ئه گه ر شه ڕى هه شت ساڵه ى نێوان 
عێراق و ئێران هه زاران پیاوى كردبێته  

قوربانی، ئه وا له پاڵیشیدا سه دان 
ژنى له  دودڵی و چاره نوسێكى 

مۆله ق دا به جێهێشت، به تایبه تى كه  
هاوسه ره كانیان تائێستا مانه وه یان له  

ژیان رون نه بوه ته وه .
 

شەڕی ئێران و عێراق، ئەو شه ڕه  بو كه  
لە ئەیلولی 1980 ده س���تى پێكرد و له  
ئابی 1988 بۆ ماوه ى 8 س���اڵ درێژەی 
کێشا، تیایدا به هه زاران مرۆڤ له هه ردو 
ال بون���ه  قوربان���ى و خه زێنه ى ئابوری 
هه ردو واڵتیش���ی له  مایه پوچبون نزیك 

كرده وه .
به شێكى تر له  قوربانیه كانى ئه م شه ڕه ، 
وه ك هه میشه  ژنان بون، كه به  قوربانیه  
بێده نگه كانى ش���ه ڕ ناس���راون، ئه ویش 
كاتێك س���ه دان ژن هاوسه ره كانیان له م 
شه ڕانه دا چاره نوسییان به  هه ڵواسراویی 
مایه وه و یه كا نه بویه وه  و به كه س���انى 

شوێنبزر »مفقود« ناسراون.
ئه و ژنانه  باسله وه ده كه ن، له چاوه ڕوانى 
چاره نوس���ى  بون���ه وه ى  یه كای���ی 
هاوس���ه ره كانیان، پرچی ره شیان سپی 

كردوه ته وه .
به هیه ، 58 ساڵ، ژنێكه  كه  هاوسه ره كه ى 
له  شه ڕه كه دا شوێنبزر بوه و چاره نوسى 
وت���ى:  )نه وژی���ن(  ب���ۆ  نه زان���راوه . 
»هاوس���ەرەکەم لەو شەڕە دا ون بوە، 
دوای 21 س���اڵ لە الی���ەن حکومەتەوە 

بەڵگەنامەی مردنی بۆ دەرکرا«.

ب���ە خەمباریەوە وتیش���ی: »کۆتا جار 
مێردەکەم رۆش���تەوە بۆ شەڕ دڵم باش 
لێی نەدا پێم وت مەڕۆ، بڕۆی ناگەڕێتەوە، 
به اڵم ئه و وتى تەنی���ا ئەمجارە دەڕۆم، 

رۆشت بەاڵم نەگەڕایەوە«.
ره نگه  )به هیه ( به ختى باش بوبێت كه  
دۆس���یه ی چاره نوسی مێرده كه ى یه كا 
كراوه ت���ه وه ، چونكه  زۆرێكی تر له  ژنان 
تائێستا به  مان یان نه مان، وه اڵمێكیان 
هاوسه ره كانیانه وه   چاره نوسى  له باره ى 

پێنه گه یشتوه .
س���اڵ،   55 محه م���ه د،  ش���ەوکەت 
ژنێكى دانیش���توى ق���ه زاى کەالره ، كه  
هاوس���ه ره كه ى له ش���ه ڕه كه دا شوێنبزر 
بوه ، وتی: »مێردەکەم ماوەی 36 ساڵە 
لە ش���ەڕی ئێران و عێراق چاره نوس���ی 
نادیارە، حکومەتی هەرێم لە دۆزینەوەی 
بێئومێ���دی کردوین، به اڵم تائێس���تاش 

هه ر چاوه ڕوانم«.
به ش���ێك له  ژنان، پاش ئه وه ى بێئومێد 
هاوس���ه ره كانیان  گه ڕانه وه ى  ل���ه   بون 
ی���ان به  فه رمی به  مردو هه ژمار كراون، 

هاوسه رگیرییان كردوه ته وه .
ش���ه وكه ت، له وباره وه  وتى: »کۆمەڵگا 
هاوس���ەرگیری  ل���ەوەی  نی���ە  رێگ���ر 
بکەمەوە، بەڵکو بەهۆی خۆشویس���تنی 
مێردەکەمەوەی���ە ك���ه  ناتوان���م بڕیاری 

هاوسه رگیری بدەمەوە«.
ئه وه ى وایكردوه  چاوه ڕوانی ژنانى مێرد 
شوێنبزر نه بێته  كارێكى بێهوده ، ئه وه یه  
كه  ژماره یه ك له و پیاوانه  پاش سااڵنێك 

گه ڕاونه ته وه .
گوڵباخ حه س���ه ن، ژنێكى دانیش���توى 
شاری کەالرە و یەکێکە لەو ئافرەتانەی 

کە هاوس���ەرەکەی پاش دیارنه مانى له  
شه ڕه كه  گەڕایەوە.

ئ���ه و ل���ه  لێدوان���ى دا ب���ۆ )نه وژین(، 
ئاماژه ى به وه كرد »بە ئومێدێکی زۆرەوە 
چاوەڕوان���ی گەڕانەوەی هاوس���ه ره كه م 
بوم، خۆش���به ختانه  دوای 9 س���اڵ له 

چاوەڕوانی گەڕایەوە«.
له نێوان كێشمه كێشی ئه وه ى چاره نوسی 
ئ���ه و پیاوان���ه  چین و یاس���ا چۆن لێی 
ده ڕوانێ���ت، پارێزه رێ���ك رونكردنه وه ى 

یاسایی ده دات.
)نەوژی���ن(  ب���ۆ  مه حم���ود،  س���ه باح 
وت���ی: »بەپێی مادەی 93 لە یاس���ای 
چاودێری ناکام���ەکان دەڵێت: دو جۆر 
ون ب���ون هەیە، ون بونی کەس���ەکە لە 
بارودۆخی ئاس���ایی ئافرەتەکە تاکو 4 
ساڵ چاوەڕوانی دەبێت، بەاڵم ون بونی 
کەس���ەکە لە کاتی شەڕدا بۆ ماوەی 2 
ساڵ چاوەڕوانی دەبێت دواتر دەتوانێت 

هاوسەرگیری بکاتەوە«.
ئەو پارێ���زەرە ڕونکردنەوەی زیاتری دا 
وتی: ئەم ئافرەتانە بڕیاری هاوسەرگیری 
بدەنەوە باش���ترە، چونكه  ئه و پیاوانه  

ئه گەر مابن تا ئێستا دەگەڕانەوە.
ب���ه اڵم وادیاره  ئه م بڕگانه  به نیس���به ت 
زۆرێك ل���ه و ژنانه وه ، ته نه���ا ده قێكى 
ئه وان  بێگیان���ن، چونك���ه   نوس���راوى 
س���ه رباری هه مو پشتگیرییه كى یاسایی 
و بێئومێدییه كى سیاس���یی، ئاماده نین 
هاتن���ه وه ى  خه ون���ى  ده س���تبه ردارى 

هاوسه ره كانیان بن.
ش���ه وكه ت، له وب���اره وه  وت���ی: »ت���ا 
مردن  چاوەڕوانی هاوس���ه ره كه م دەبم 

بگەڕێتەوە«.
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◘ ژینۆ عه لی

له م رۆژانه ى رابردودا، ئاهه نگى 
ده رچون »تخرج«م له  په یمانگا هاوڕێ 

له گه ڵ هاوپه یمانگاكانم دا گێڕا كه  
ژماره یان سه دان بون، به دواى ئه وه دا 

حاڵ و بارێكى سه یر باڵی به سه ردا 
كێشام، له دڵی خۆمدا وتم: ئه وه  14 

ساڵ خوێندن و ره نج دان، دواى ئه مه  
چی؟!

ئ���ه م پرس���یاره  روب���ه ڕوى هه موم���ان 
ده بێت���ه وه  به بێ جیاوازی���ی ره گه زی، 
ب���ه اڵم ره نگه  بۆ ئێمه ى كچ���ان زیاتر. 
ئێمه  كه  ده رده چین، زۆرترین ئومێدمان 
هه ی���ه  و كه متری���ن چان���س، پڕین له  
ئاواتى جۆراوجۆر، به اڵم كه  به ر هه واى 
گه رمی واقیع ده كه وین، وه كو كلوه  به فر 
له  په ش���مه كه وه  ده گۆڕێی���ن بۆ چه ند 

دڵۆپه یه ك ئاو.
ئێمه  ده رده چین و گه وره ترین سه رسوڕمان 
كه به رۆكمان ده گرێت ئه وه یه : له كوێین؟ 
گه یشتوینه ته  كام وێستگه ى ژیان؟ ئه ى 
دواى ئ���ه م هه مو ره نج و تێكۆش���ان و 
خه رجییه ، چاره نوس���مان چی ده بێت؟ 

هه مدیس كونجی ماڵه وه ؟
خەونی زۆرین���ه ى ره های ئێمه ى کچان 

خهونهوهریوهكانىدواى»تهخهروج«
خوێندن���ە، ب���ه  مه رامی ئ���ه وه ى ئه م 
خوێندنه ، بمانگه یه نێت به  چاره نوسێكى 
باش���تر و به  قۆناغێك بتوانین كه مێك 
له  ئ���اوات و خولیاكانمان به دیی بێنین، 

چیتر نه بینه  بار به سه ر كه سه وه .
له م پێناوه ش���دا هه ندێك لەکچان دوای 
تەخ���ەروج  و  تەواوکردن���ی خوێن���دن 
توانیویانە جێگ���ەی خۆیان  کردنی���ان 
بکەن���ەوە لە کەرتی تایبەت دا و کارێک 
بکەن، تا بتوانن ئەو بار و قورس���اییەی 
کە لەکاتی خوێندن دا لەسەر ماڵەوەیان 
هەبوە ل���ەدوای خوێندنیش بەردەوامیی 
پێنەدەن، ئەمەش بەشێکی دیاریکراوی 
کچان ده گرێته وه ، بەشە زۆرەکەی کچان 
بێکارن و دانەمەزراون و ناتوانن ژیانێكى 

ئاسایی و گوزه رانێكى باش بکەن.
لەم���اوەی خوێندن دا کچ���ان دەتوانن 
بە پاس���اوى خوێندنەوە، خێزانه كانیان 
خه رجیه كانیان له  ئه س���تۆ بگرن، بەاڵم 
دوای تەواوکردن���ی خوێن���دن ناتوانن و 
هیچ هۆکارێک نیە تا بتوانن هەرکاتێك 
ه���ەر  ی���ان  پ���ارە  داوای  بیانەوێ���ت 

داواکارییەكى تر لەماڵەوە بکەن.
هه م���و تاكێ���ك، دواى ده رچون���ى، 2 
كه رتى له به رده مه  بۆ كار: كه رتى گشتى 
)حكوم���ه ت( و كه رتى تایبه ت )بازاڕ(، 
ب���ه اڵم ب���ۆ كچانى كه رتى س���ێیه میش 

سه ربار ده بێت: بێكاریی )ماڵه وه (.
له ئێس���تادا ده رفه ت���ى دامه زران���دن له  
كه رتى گشتى زۆر ئاسته مه ، به تایبه تى 
ئ���ه و كه رته  خ���ۆی قه یران���ى هه یه  و 
بوه ،  هه ڵئاوس���انێكى خنكێنه ر  توشى 
له به رامبه ریشدا به تایبه ت بۆ ناوچه یه كى 
وه ك���و گه رمیان، خه مه ك���ه  ئه وه یه  كه  

كه رتى تایبه تیشمان نییه  و الوازه .
كچان كه  له  زانكۆ و په یمانگا ده رده چن، 
له  كام سلك و بوارى كه رتى تایبه ت كار 
بكه ن؟ كام كارگه  و كام كۆمپانیا و كام 
مۆڵ و كام سه نته ر و كام و كام ...؟!

من هه رگیز نامه وێت تا دوا سات گه شبینی 
له ده ست بده م، به اڵم ده پرسم: كچێك كه  

دواى 14 یان 16 س���اڵ خوێندن، خۆی 
له بارێك���دا ده بینێته وه  ك���ه  ره نجه كه ى 
وه كو ئه وه ى فه رهادی لێهاتوه ، ده بێت 

چ گه شبینییه ك له خۆیدا بدۆزێته وه ؟
ئه و كه  نه  بتوانێت له  بوارى پسپۆڕیه كه ى 
خۆیدا كارێك ب���كات كه  هه م ئه زمونى 
زیات���ر بكات و هه م خه رجیش���ی دابین 
بكات، ده بێت چی بكات و هه ڵوێس���تى 

چۆن بێت؟
له م س���ااڵنه دا كه رتى تایب���ه ت تۆزێك 
ج���واڵوه ، ب���ه اڵم كێش���ه كه  ئه وه یه  كه  
سروش���تی هەندێك خێزان وایە رێگه  به  
كچه كه ى ن���ادات لە کەرتێکی تایبەت و 
ل���ە رێکخراوی تایب���ەت دا ئیش بکات، 
ل���ه وه ش گه وره تر ئه وه یه  ئه م كه رته ش 

بێسه روبه ر و رێكنه خراوه .
حکوم���ەت  بێسه روبه ریه ش���دا،  ل���ه م 
به رپرس���یاری یه كه م���ه ، چونك���ه  ئه و 
وه كچۆن به رپرس���ه  ل���ه وه ى نه وه كانى 
خوێنده وار بن، ئا واش به رپرسه  له وه ى 
ژیان و نان و كه رامه تیان بۆ دابین بكات. 
ژیان و ن���ان و كه رامه تیش، بریتییه  له  
خوڵقان���دن و پێدانى ده رفه تى كار، بۆ 
ئه وه ى مرۆڤ به ش���ێوه  سروش���تیی و 
ئاساییه كه ى خۆی، به بێ ئه وه ى هه ست 
بكات باره  به س���ه ر كه سى دیكه وه ، كار 
ب���كات و بژێوی���ی ژیانى خ���ۆی دابین 

بكات.
ئ���ه م كاره ش بۆ حكومه تێك كه  چوه ته  
ن���او ورد و درش���تى س���ێكته ره كانى 
ژیانى خه ڵكه كه ی���ه وه ، كارێكى مه حاڵ 
نییه ، به ڵكو ئه وه ى پێویس���ته  كه مێك 
خه مخۆری���ی و پالن���ه ، ئه گه رنا ئه وا بۆ 
س���ااڵنى داهات���و، خۆم���ان له به رده م 
له شكرێك له  كچان و كوڕانى ناڕازیی و 
بێده ره تان���ى ده رچوى زانكۆ و په یمانگا 
ده بینینه وه . له شكرێك كه  ئه ندامه كانى 
14 بۆ 16 س���اڵ به  وه هم���ی ژیانێكى 
باش���تر ده خرێنه  به ر خوێندن، كه چى 
له و سه ره وه  ئه وه ى ده یچننه وه  بێكاریی 

و نائومێدیه !

◘ په یمان ئه مین

له دێر زه مانه وه  ژنان هه وڵى 
ئه وه یانداوه  بونى خۆیان بسه لمێنن و 
زۆر بوار و رێگه یان تاقیكردوه ته وه  و 
پێی گه یشتون، ئه گه ر سه ركه وتوش 

نه بوبن شكسته كانیان به هۆكارى 
جیاواز هاتوه ته  پێش له  شكستى 

پیاوان گه وره تر نه بوه .

ئێستا و له  رۆژگارى ئه مڕۆ دا قۆناغێكى 
تر ل���ه  بزوتن���ه وه ى ژن���ان به ڕێوه یه ، 
به جۆرێ���ك ل���ه  سه رتاس���ه رى جیهاندا 
ژنان هه وڵ بۆ به ده س���تهێنانى پۆسته  
و  واڵت  به ڕێوه بردن���ى  گرنگه كان���ى 
كۆنگرێس و په رله مان ده ده ن، به جۆرێك 
په رله مانى  داهات���وى  هه ڵبژاردن���ى  له  
عێراقدا كاندیدكردنى ژنان له الیه ن حزبه  
راستڕه و و چه پڕه وه كانه وه  وه كو گره وى 
سیاسیی لێهاتوه  و زیاتر باسوخواسه كان 
له س���ه ر كاندیدكردن���ى ژن���ان گه رمه ، 
به جۆرێك هه ندێك له م ژنانه  كه وتونه ته  
به ر ناوزڕاندن و خزێنراونه ته وه  ناو گه مه  
سیاس���ی و ملمالنێ ناش���ه ریفانه كانى 
هه ڵبژاردنه وه  كه  له  بنه ڕه تدا ده بێت ژنان 
بۆ داكۆكیكردن له  مافه كانیان و پرسه  

گرنگه كانى بوارى ژنان تێبكۆشن.
به اڵم یه كه م تیرى ئاراس���ته كراو به هۆى 
نه بونى پارێزبه ندى كه سێتى ژنه وه  به ر 
ئ���ه و كاندیده  ژنانه  ك���ه وت كه  دواجار 
ئه مه  ت���رس و چاوش���كاندنه  بۆ هاتنه  
پێش���ه وه ى ئه و ژنانه ى كه  ده یانه وێت 
له بواره  جیاوازه كاندا ده ركه ون و هزرى 
كۆمه ڵگ���ه  گۆڕانكاری���ی به س���ه ردابێت 

سه باره ت به تواناكانى ژنان.
ئه گه رچی له  ئێستادا 146 كاندیدى ژن 
به ته نها له هه رێمى كوردستانه وه  كێبڕكێ 
له س���ه ر به ده س���تهێنانى كورسییه كانى 
په رله مان���ى عێراق ده ك���ه ن كه  ده كاته  
كاندیكراوه كان���ى  ى   %29.3 ڕێ���ژه ى 
هه رێ���م، ئه مه  به راورد ب���ه  قۆناغه كانى 

كاندیدكردنىژنانلهنێوان
عهقڵیهتىخێڵوژمارهدا

◘ ناز عه لی

له  هه ڵبژاردنى ئه نجومه نى نوێنه رانى 
عێراق دا به  هه زاران كاندیداى ژن له  

نه ته وه و پێكهاته و حزب و قه واره و 
لیسته  جیاجیاكان بونیان هه یه ، 

له نێویشیاندا به  ده یان كاندیدای ژن 
هه یه  به و ئومێده ى بتوانن نماینده ى 

خواست و داواكاری ژنان بن له  
پارله مان.

له و كات���ه وه ى هه ڵبژاردنى ئه نجومه نى 
نوێنه ران���ى عێراق ده كرێت، به گش���تى 
له سه ر ئاستى عێراق، ژنان زۆر به كه می 
توانیویانه  ده نگی پێویس���ت بۆ بون به  
ئاندامێت���ى پارله مان به ده س���ت بێنن، 
به ڵكو به زۆری له رێگه ى »كۆتا«وه  بون 

به  پارله مانتار.
كۆت���ا، بریتیه  له و رێژه یه  كورس���یه ى 
كه له  پارله ماندا ب���ۆ ژنان داده نرێت كه  
له  پارله مانى عێراق 25%ى كورسیه كان 

ده درێت به  ژنان، به مپێیه ش ده بێت به  
الی كه مه وه  96 ژن له م هه ڵبژاردنه  براوه  

بن و بچنه  نێو هۆڵی ئه نجومه نه وه .
زۆرب���ه ى ژنانى كاندیدای كوردس���تان، 
ئه وانه ى ده رچون و بونه ته  پارله مانتار، 
له رێگ���ه ى كۆت���اوه  ده نگی���ان هێناوه ، 
ئه م���ه ش له كاتێكدا كارێكى یاس���ایی و 
ئاسایه ، به اڵم هاوكات مایه ى هه ڵوه سته  

له سه ر كردنیشه .
چونكه  ئه گ���ه ر زۆر نه ڵێین ئه وا به الی 
كه م���ه وه  ژنان نی���وه ى ده نگده ران یان 
شتێك كه مترى نیوه ى ده نگده ران ده بن 
به  له به رچاوگرتنى ئه وه ى هیچ ئامارێكى 
فه رمیم ده س���تنه كه وت باس له م خاڵه  
ب���كات، كه وات���ا ئه گه ر نی���وه ى ژنان 
ده نگده رن، بۆچى روبعێكیان ئه ویش به  

كۆتاوه  ده بنه  پارله مانتار؟
م���ن نامه وێت مرۆڤ له س���ه ر ئاس���تى 
ره گه زی هه ڵبس���ه نگێنم، واتا پێموابێت 
ژنێكى ك���ه م ئه زمون م���ه دام ژنه  ئه وا 
باش���تره  له پیاوێكى به  ئه زمون، به اڵم 

ئه گ���ه ر دیق���ه ت بده ین ئ���ه وا ده بینین 
جیاوازیه كان���ى نێ���وان كاندیداكانى ژن 
و پیاو له  به رنامه و ئاس���تى خوێندن و 
پله ى زانس���تى و ئاس���تى رۆشنبیریی، 

زۆریان جیاواز نییه .
به مان���اى ئ���ه وه ى كه  چ���ۆن كاندیدای 
پیاوی بڕوانامه دار و پسپۆڕ و شاره زامان 
هه یه ، ئه واش ژنى بڕوانامه دار و پسپۆڕ 
و شاره زامان هه یه ، كه وایه  بۆچی هه مو 
ده نگ���ه كان ب���ۆ پیاوان بچ���ن ته نانه ت 

ده نگی ده نگده رانى ژنیش؟
من ب���ڕوام وای���ه  ئه م���ه ش په یوه ندی 
به  گرێیه ك���ى ده رونیه وه  هه ی���ه  له ناو 
تاكه كانى كۆمه ڵ���گاى كوه رده واری دا. 
جگه  له وه ى ده رفه تى ئیش و سیاسه ت 
له  كورده واری دا زیاتر به  پیاوان دراوه و 
ئه وان رۆڵیان زیاتر و زۆرتر بوه ، به اڵم 
له گه ڵ ئه وه شدا گرێیه كى ده رونی له ناو 
ناخ���ی تاكه كان به  تایب���ه ت ژنان هه یه  

به رامبه ر به  الیه نى ره گه زی.
ژنان تائێس���تا خۆیان هاوشانى پیاوان 

نازانن و به  پله ی���ه ك خۆیان كه متر له  
پی���اوان ده بینن ئه گه ر نه ڵێین به  چه ند 
پله ی���ه ك. ئه م تێروانین���ه  وایكردوه  كه  
ژنان متمانه ی���ان به خۆیان الواز بێت و 
پێیانوابێ���ت كه  ئ���ه وان كه متر ده توانن 
داكۆكی بكه ن و ئه و ش���ه ڕه  پارله مانیه  
بكه ن كه  له  پارله ماندا پیاوان ده یكه ن.

به داخ���ه وه  زۆرێكم���ان وا له پارله م���ان 
تێگه یشتوین كه  شوێنى قاڵه قاڵ و شه ڕ 
و ده ن���گ به رزكردنه وه ی���ه ، كه  ئه مه ش 
وایك���ردوه  پێمانوابێت پیاوان زۆرتر بۆ 
ئه مه  ده ست ده ده ن وه ك له  ژنان، هه ر 
ئه مه ش���ه  واده كات كاندیداكان���ى ژنان 

كه متر متمانه  به ده ست بێنن.
ب���ه اڵم  تێبینی���ه كان،  س���ه رباری 
پارله مانتارانى ژن له  ماوه كانى رابردودا 
تاڕاده ی���ه ك س���ه ركه وتو بون و ئیش و 
ئیلتیزامى خۆیان ك���ردوه ، ئیتر ئه گه ر 
زۆر باش���یش نه بوبن، ئه وا النی كه م له  
پی���اوان خراپتر نه بون، كه چى كه  دێته  
سه ر متمانه  به خشین، زۆرتر پیاوانمان 

كرانهوهىگرێیبهختىژنان!

رابردو گه شه ى به رچاوى هه بوه ، ئه گه ر 
بگه ڕێینه وه  بۆ خولى یه كه مى په رله مانى 
كوردستان له كۆى 111 كورسی په رله مان 
ته نها 8 كورسییان له ده ستى ژناندا بوه ، 
ب���ه اڵم به پێى بڕگه ى چواره م له  ماده ى 
49ى ده س���تورى عێراق و ماده ى 11 ى 
ژماره  16 ى ساڵى 2005 ى ئه نجومه نى 
نوێنه رانى عێراق رێژه ى 25% دانراوه  بۆ 
كۆتاى ژنان له  ئه نجومه نه كه  به جۆرێكه  
ل���ه دواى ه���ه ر دو كورس���ی پیاوێ���ك 

كورسییه ك به ر ژنێك ده كه وێت.
ل���ه   ژن���ان  به ش���داریكردنه ى  ئ���ه م 
و  ماف���ه  سیاس���ی  موماره س���ه كردنى 
و  ده نگ���دان  وه ك���و  مه ده نییه كان���ى 
خۆپااڵوتن و كارك���ردن له  ئه نجومه نى 
خۆجێییه كان و په رله مان و ئه نجومه نى 
وه زیران له  ئاست چاوه ڕوانى ژناندا نییه  
به راورد به  واڵتانى پێشكه وتو چونكه  له  
كۆمه ڵگه یه كى وه كو كوردستان حزبه كان 
دروستكراوى عه قڵییه تى خێڵ و هه ڵگرى 
ناوى دیموكراس���ی و جێبه جێكارى ئه و 
عه قڵییه ته ن كه  كارى له س���ه ر ده كه ن 
هێشتا له مپه ره  له به رده م به دیارخستنى 
تواناكانى ژنان و هاتنه پێشه وه یان، هه ر 
ئه م���ه ش وایكردوه  ژن���ه كان ئه جێنداى 
حزبه كان جێبه جێبكه ن كه خودى حزب 
به ش���ێكه  بۆ تێكش���كاندنى ئه جێنداى 
ژنان تا له سه ره تاى بانگه شه كاندا ژنان 
روب���ه ڕوى پالنى مه ترس���یدار ده بنه وه  
له ناوزڕاندن و له كه داركردنیان چ له بوارى 
له الیه ن  ی���ان ش���كاندنیان  كه س���ێتى 
میدیاكانه وه  یان له الیه ن خودى حزبه وه  
كه  پێموای���ه  كاندیدكردنى ژنان له الیه ن 
حزبه كانه وه  به ده ر له  روى یاساییه كه ى 
ته نها بۆ ئه وه یه  واى نیش���انبده ن بوار 
به ده ركه وتنى ژن���ان ده ده ن، به اڵم ئه م 
بوارپێدان���ه  ئه وه نده ى له  روكاردا دیاره  
له ناوه ڕۆكدا ئ���ه و ژنانه  له بڕیارى دژ به  
ژنان���دا ده نگیان پێدراوه  و نه یانتوانیوه  
ل���ه و فۆرمه  كۆمه اڵیه تیی���ه  البده ن، كه  
ده س���ه اڵتى به ڕێوه ب���ردن رابه رایه ت���ى 
ده كات و ژن به پله  دو ته ماشا ده كات.

له پێشچاوه و كه متر ژنان.
ژن���ان  هات���وه   ئ���ه وه   كات���ى  بۆی���ه  
پێداچونه وه ی���ه ك ب���ه  بیركردنه وه یاندا 
بكه ن، هه ڵبژاردنه كان بكه ن به  ده روازه و 
ده رفه تێ���ك بۆ ئه وه ى خۆیان له و گرێی 
خۆ به ك���ه م زانی���ن و ب���ێ متمانه ییه  
رزگار بكه ن و هه وڵب���ده ن فراوانتر بیر 

بكه نه وه .

 حزبه كان 
دروستكراوى

 عه قڵیه تى خێڵ و 
هه ڵگرى ناوى 
    دیموكراسین

كاتى ئه وه  هاتوه  
ژنان پێداچونه وه یه ك 
به  بیركردنه وه یاندا 

بكه ن
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◘ نەوژین، سوزان خەلیل

پێدانى شیری قوتو و پێنه دانى شیری 
دایك، یه كێكه  له  سیما و حاڵه ته  

دیاره كانى ئێستا، به شێوه یه ك كه  كه م 
دایك هه یه  بۆ شیرپێدانى مناڵه كه ى، 

پشت به  شیری قوتو نه به ستێت، 
پزیشكێكیش هۆشداریی ده دات له م 

حاڵه ته .

له  پێش���ودا، به كارهێنانى شیری قوتو 
ده گمه ن  حاڵه تێكى  دایكانه وه ،  له الیه ن 
و ئاوارت���ه  بو، به اڵم ئێس���تا پێچه وانه  
بوه ت���ه وه ، زۆرێ���ك ل���ه  دای���كان یان 
حه وس���ه ڵه ى پێدانى ش���یریان نیه  به  
مناڵه كانیان، یان به و پاساوه ى شیریان 

كه مه ، خۆیان ده بوێرن له و كاره .
دانیش���توى  ژنێكى  عوم���ه ر،  روخۆش 
ش���اری كه الره ، ته نها 3 مانگ ش���یری 
خۆی به  كۆرپه ك���ه ى داوه و دواتر لێی 

بڕیوه ته وه .
له باره ى هۆكارى ئ���ه م هه نگاوه ، وتى: 
من ماوەی 3 مانگ ش���یری خۆمم دا بە 
مناڵەکەم، بەاڵم دوای ئەوە هەستم کرد 
کە شیرم کەم بوەتەوە، بۆیە بە ناچاری 

شیری قوتوم به كارهێنا.
سه رباری كه مبونه وه ى رێژه ى شیر له الی 
هه ندێك له دای���كان، هه ندێكى دیكه یان 
نه خۆش���كه وتن به هۆكارى ئه وه  ده زانن 

كه  په نایان بۆ شیری قوتو بردوه .

◘ نه وژین

هه ندێك له  ژنان ترسیان له وه  هه یه  
كه  سوڕی مانگانه یان سه ر بكێشێت 
بۆ توشبون به  نه خۆشی خراپتر كه  
دیارترینیان شیرپه نجه یه ، به اڵم ئایا 

ئه م ترسه  تاچه ند راسته ؟ تاچه ند بون 
و بنه ماى هه یه ؟

)له ها(،  گۆڤ���ارى  دیدارێكى  له میانه ى 
پزیشكیی تایبه تمه ند به  نه خۆشیه كانى 
ژنان، )ره فقا ئه بو حه بیب(، وه اڵمى ئه و 
ترس و نیگه رانی و راراییانه  ده داته وه .

* دیارترین ئه و نه خۆش���یانه ى كه له ناو 
ژناندا زۆر به رباڵون چین؟

به رباڵوترین جۆره كانى نه خۆش���ی له ناو 
ژن���ان، هه وكردنى مناڵ���دان و ده ردانى 
رێره وى مناڵدانه ، ئه مه ش له ژنێكه وه  بۆ 

یه كێكى تر ده گۆڕێت. 
* ئه ى له كاتى سوڕى مانگانه دا، ژنان 
هه ندێكجار هه ست به  ناڕه حه تى ده كه ن 
و مه ترسیی نه خۆشیی تر ده كه ن، ئه و 

حاڵه ته  چییه ؟
هه ندێكجار ژنان له كاتى سوڕى مانگانه دا 
روبه ڕوى جۆرێك له  تێكچونى جه سته یی 
ده بن���ه وه ، ئه میش چ ل���ه روى دره نگ 
كه وتن یان زو كه وتنى سوڕه كه ، یاخود 
زۆری بڕی ئه و خوێنه ى ژنان دایده نه ن 
له و س���وڕه دا، ی���ان ئ���ه و كاریگه رییه  
الوه كیان���ه ى كه دروس���تى ده كات وه ك 
دروستبونى  ته نانه ت  زیپكه و  ده رچونى 
ئ���ازاری زۆری���ش. ئه مان���ه ش ره نگ���ه  
په یوه ندیان به  كیس دروستبون هه بێت 
له مناڵدان دا، به گش���تى چاره س���ه ریان 
هه یه و به راوێژ و س���ه ردانى پزیش���ك و 
پشكنین و سۆنار ده ستنیشان ده كرێن 

و چاره سه ر ده كرێن.
هه رچی ئازاریشه ، ئه وا له رێگه ى هه ندێك 
كه مبكرێته وه و  ده توانرێ���ت  ده رمانه وه  
چاره س���ه ر بكرێت، هه ندێكجار پێویست 

س���وڕه كه و  رێكخس���تنى  ب���ۆ  ده كات 
كه مكردنه وه ى ئازاره كان، پزیشك ده رزی 
حاڵه تانه ش  ئه م  به گشتی  به كاربێنێت، 
ده بێت پزیش���ك ده ستنیشانى بكات و 
بۆتى چاره س���ه ر بكات نه ك له خۆته وه  
ده س���ت ب���ه  خ���واردن و به كارهێنانى 

داوده رمان بكه یت.
 * پاكوخاوێ���ن راگرتنى خۆت تاچه ند 
رۆڵی هه یه  له  كه مبونه وه ى كێش���ه كانى 
په یوه ندی���دار ب���ه  س���وڕى مانگان���ه و 

مناڵدان؟
به ڵ���ێ زۆر س���ودی ده بێ���ت، چونكه  
به پاكوخاوێن راگرتنى خۆت، ئه وا خۆت 
ده پارێزیت له  روبه ڕوبونه وه ى مه ترسیی 
توشبون به  نه خۆشی دیكه و هه وكردن، 
هه روه ك پاكوخاوێنى واده كات سوڕه كه  
ب���ه  كه مترین ئازار و زی���ان ته واو بێت 
و رۆڵیشی ده بێت له كه مبونه وه ى ئازاره  

جه سته ییه كان دا.
* بونى ئه م كێشانه  له  سوڕى مانگانه ، 
تاچه ن���د مه ترس���یی توش���بونى ژنانى 
لێده كه وێته  به  نه خۆش���ی شیرپه نجه ؟ 
چونكه  ترس���ێكى وا ل���ه الی ژنان بونى 
هه یه  كه  ئه و حاڵه تانه  س���ه ر بكێشێت 

بۆ شیرپه نجه ؟
به نیس���به ت ش���یرپه نجه وه ، ئه وا له ناو 
ژناندا دیارترین جۆری ش���یرپه نجه ، هی 
مه مك���ه ، ئه ویش له رێگه ى پش���كنینى 
له س���ه ره تاوه   ه���ه ر  مامۆگرافیی���ه وه  
ده توانرێ���ت ده ستنیش���ان بكرێ���ت و 
به گرتنه ب���ه رى هه ن���گاوی پزیش���كیی، 

ده توانرێت چاره سه ر بكرێت.
به اڵم ئه و شیرپه نجه یه ى په یوه ندیی به  
مناڵدانه وه  هه بێ���ت، چه ند جۆرێكن كه  
مه ترس���یدارترینیان ئه وه یه  كه  توش���ى 
ناوپ���ۆش »بطانه « مناڵ���دان ده بێت، 
ب���ه دواى ئه ویش���دا ش���یرپه نجه ى ملی 

مناڵدان و پاشان هێلكه دان دێت.
* ه���ۆكاری توش���بون ب���ه م ج���ۆره  
ش���یرپه نجانه  ل���ه  ره ح���م و مناڵداندا 

ئایا شیری قوتو ده بێته  شوێنگره وه ى شیری دایك؟
دیدار له گه ڵ پزیشكێكى پسپۆڕی منااڵن

سوڕى مانگانه  و مه ترسیی دروستبونى نه خۆشیی شیرپه نجه 

شادان محه مه د، كوڕه كه ى ته مه نى ساڵ 
و نیوێك���ه ، له و 18 مانگ���ه دا، ته نها 2 

مانگ شیری خۆی پێداوه .
له وباره وه  وتى: »م���ن ماوەی 2 مانگ 
ش���یری خۆمم بە مناڵەک���ەم دا، بەاڵم 
نه شته رگه ریه كه م  ئەوەی شوێنی  لەبەر 
ه���ه وی كردب���و، بۆیە منی���ش دەرزیم 
بەکارهێن���ا، هەر لەبەر ئەوەش ش���یرم 
نەما و بۆیە به ناچارى شیری قوتوم بە 

مناڵەکەم دا«.
ب���ه اڵم ئه وه ى كه  ژنان ش���یری خۆیان 
ناده ن ب���ه  مناڵه كانیان و هه ر پش���ت 
به  ش���یری قوتو ده به ستن، حاڵه تێكى 
كۆتایی و بڕاوه  نییه ، چونكه  تائێس���تا 
دایكانێ���ك ه���ه ن كه  جگه  له  ش���یری 
خۆی���ان، ئاماده  نین ش���یری قوتو به  

مناڵه كانیان بده ن.
دایكی ئەیوب، مناڵه  ته مه ن 9 مانگه كه ى 
له باوه ش داب���و، به  باوه ڕبه خۆبونێكه وه  
وتى: »من تاوەکو ئێستا شیری خۆمی 
پێ دەدەم، چونکە شیری دایک بەسودە 
بۆ مناڵەکەم و جارێ ئامادە نیم شیری 

قوتوی پێبدەم«.
ئه م كاره ى )دایك���ی ئه یوب(، له الیه ن 
پزیشكێكه وه  مایه ى ده ستخۆشییه  و به  

كارێكى راست و گونجاوی ده زانێت.
د. س���ۆران ئەحمەد محەمەد، پزیشكی 
من���ااڵن،  نەخۆش���یەکانی  پس���پۆری 
بە )نەوژی���ن(ی وت: »ش���یری دایک 
س���ودەکانی زۆرن، لەوانە بڕێکی زۆر لە 
دژە تەنەکانی تێدایە کە پێویس���تن بۆ 
بەرگری لەشی مناڵ، بەردەوام ئامادەیە 
لە پلەی گەرمی گونجاو کە س���وکە بۆ 
کرداری هەرسکردن بە بەراورد بە شیری 
قوتو کە خوێیه كانى قورس���ن لە سەر 

ریخۆڵە و گورچیلە«.

شیری دایک بڕێکی زۆر لە دژەتەنەکان 
و ئەنزیم���ەکان و هۆرمۆن���ەکان و دژە 
ڤای���رۆس و بەکتریاکانی تێدایە کە زۆر 
پێویس���تن بۆ بەرگری و گەشەی مناڵ، 
به اڵم زۆرێ���ك له  دایكان به هۆی ئه وه ى 
ش���یریان كه مه ، ناتوانن بۆ مناڵه كانیان 

فه راهه می بكه ن.
له باره ى ئه وه ى دایكان چۆن ش���یریان 
زیاد بكه ن،  د.س���ۆران، ئاماژەی بەوە 
کرد: »دای���كان به خواردن���ى هەندێك 
خواردنی وەکو: )برنج، هێلکە، سپێناخ، 
گوێز، گێزەر، مۆز، ش���لك، س���ەوزە و 
میوەکان( لەگەڵ ئ���او خواردنەوەیەکی 
باش���دا، وادەکات رێژه ى ش���یریان زیاد 

بكات«.
له وه اڵمى پرسیاری ئه وه ى ئه گه ر دایكان 
هه ر سور بون له سه ر پێدانى شیری قوتو 
به  مناڵه كانیان، ئه وا ده بێت ره چاوى چ 

خاڵێك بكه ن؟
ئه و پزیشكه  پس���پۆڕه ى منااڵن، وتی: 
»زۆر گرنگە ش���یردان بە ش���ێوەیەکی 
خاوێن بێت، واتە شوش���ه ى شیرەکان 
هەم���و  دوای  پاکبکرێن���ەوە  ج���وان 
ش���یردانێک، بەجۆرێک ل���ە ئاوی گەرم 
تا ئەندازەی ک���واڵن دابنرێن دواتر  بۆ 
ماوەی  5 خوله ك بە فڵچە بشۆردرێت، 
 ئەگەر ت���ا 24 کاتژمێر ب���ەکار نەهێنرا 
پێویس���تە دوب���ارە مه مه شوش���ه كه  به  

باشیی و جوانى بشۆردرێتەوە«.
وتیشی: »بەشێوەیەکی گشتی شیردان 
زۆر پێویس���تە ت���ا تەمەنی 2 س���اڵ، 
دواتر دەبێت بە ک���وپ پێیان بدرێت و 
کەمبکرێتەوە، بە جۆرێک هەر خواردنێک 
گەورە بیخوات ئەوانیش ئەتوانن بیخۆن، 
ئەوەش گرنگە شیرپێدانەکە بهێڵدرێتەوە 

بۆ کۆتایی«.

چییه ؟
به گشتى هۆكاره كانى رون و دیارییكراو 
نی���ن، ره نگ���ه  په یوه ندیی ب���ه  الیه نى 
بۆماوه یی هه بێت، واتا به  ویراس���ی له  
خێزانه وه  به ج���ێ مابێت، یاخود ره نگه  
په یوه ندی به  خواردنى جۆرێك ژه هره وه  

هه بێت له  خواردنه كاندا.
*كه واتا باش���ترین رێنمای���ی چییه  بۆ 
دورب���ون له مج���ۆره  نه خۆش���یانه ى كه  

ئاماژه ت پێدا؟
باشترین رێنمایی ئه وه یه  خۆیان بپارێزن، 
خۆپاراستن به وه ى كه  خۆیان به  پاكی 
رابگ���رن و گرنگیی به  پاك���و خاوێنى 
به ش���ى كۆئه ندام���ى زاوزێی���ان بده ن، 
هه روه ك له كاتى بونى هه ر كێش���ه یه كدا 
ئه گ���ه ر بچوكیش بێت، ئه وا س���ه ردانى 
پزیشك بكه ن، چونكه  سه ردانى پزیشك 
ه���ه ر ته نها ب���ۆ ژنان نیه  كه  ش���ویان 
كردبێ���ت یاخ���ود دوگیان ب���ن، به ڵكو 
هه مو كچ و ژنێك له هه ر ته مه نێكدا بێت 
واباش���ه  ناوه ناو و له كاتى بونى كێشه و 
ئاڵۆزییه ك له  به شى كۆئه ندامى زاوزێی 

دا، سه ردانى پزیشك بكات.
هه روه ها خاڵێكى تر زۆرگرنگه  كه  كچان 
هه ر له مناڵیه وه  رابهێنرێن به  گرنگییدان 

به  ته ندروستیی خۆیان و پاكوخاوێنى، 
هه روه ها ئاشناكردنیان به و گۆڕانكارییه  
جه س���ته ییه ى كه  له گه ڵ گه وره بونیاندا 
روده دات و بۆی���ان ش���یی بكرێته وه  كه  

ئ���ه و گۆڕانكارییانه  چین و ده بێت چۆن 
مامه ڵ���ه ى له گه ڵ بكه ن، ب���ۆ ئه مه ش 
ده بێ���ت دای���كان به تایبه ت ئ���ه و رۆڵه  

هۆشیارییه  بۆ كچه كانیان بگێڕن.

شیرپه نجه  له رێگه ى 
پشكنینه وه  له 

 سه ره تاوه  ده توانرێت 
ده ستنیشان بكرێت
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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.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچ����ن كه پێش����تر خولێك����ى راهێنانیان 
له الیه ن رادیۆی ده نگه وه  بۆئه نجامدراوه و 
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، سێوه  محه مه د

تا ئێستا بیرت کردوه تەوە چۆن 
لەوەرزی گەرمادا جوان و سەرنجڕاکێش 
پێش چاو بکەویت و توشی توانەوەی 

ماكیاژ نەبیت؟

 وەرزی گەرما وادەکات کەرەس����تەکانی 
ماکیاژ ک����ردن بۆماوەیەکی درێژ بەرگری 
لەمانەوەی����ان نەکەن لەس����ەر پێس����ت، 
ناش����یرین  دیمەنێکی  ئەوەش����دا  لەگەڵ 
ب����ە پێس����ت دەدات. بۆ ئەم مەبەس����تە 
ش����ارەزایانی جوانکاری چەند هونه رێك 
ئاشکرا دەکەن لەکاتی ماکیاژ کردندا، بۆ 
ئەوەی پێست بە درێژی رۆژ ماکیاژەکەی 
لەسەر بمێنێتەوە بێ ئەوەی تێک بچێت 

و ناشیرین بێت.
1. به كارهێنانى کرێمی دژە خۆر

وا باشترە دژە خۆرەکان لەو جۆرانەبێت 
کە هیچ جۆرە چەوریەکی تێدا نییە، بەم 
ش����ێوه یە زیاتر پارێ����زگاری لە مانەوەی 

ماکیاژەکە دەکات لەسەر پێست.
2. کەرەستەی جوانکاری دژە ئاو:

زۆر گرنگە لەم وەرزەدا ئەو کەرەس����تە 
جوانکاریان����ە بەکاربهێن����ن کە لە جۆری 
دژە ئاون، بەهۆی ئەوەی زیاتر بەرگەی 
ش����ێداری و ئارەق����ەی پێس����ت دەگرن، 
بەتایبەت کەرەستەکانی وەک: ماسکارا و 
کلی چاو و رمێل، چونکە ئەم کەرەستانە 
بچوکترین ش����ێداری یان ئارەقەکردنەوە 
دەبێتە ه����ۆی جیابونەوەیان لە چاو یان 

هاتنەخوارەوەیان.
هەروەها گەرمای هاوین هۆکاری توانەوەی 
سوراوی لێویشە، بۆیە پێش سوراو کردن 
30 چركه  لە کاتی خۆت تەرخان بکە بۆ 
تەختیتی لێوت ب����ە قەڵەمی لێو، ئەمە 
چارەسەرە بۆ مانەوەی سوراو لەسەر لێو 

لەوەرزی گەرمادا.

◘ نه وژین، شاران بەرزنجی

 له  مێژوى كوردا زۆر سه ركرده ى 
ناسراو و به ناوبانگ هه ن، به اڵم كه میان 

ژن بون، هه روه ك زۆر ژنى ناسراو و 
به ناوبانگیشمان هه بون، به اڵم كه میان 

سه ركرده ى سه ربازیی بون.

چۆن لە وەرزی هاویندا روخسارێکی سەرنجڕاکێشمان هەبێت؟

قەدەم خێر

ق����ه ده م خێر، یه كێكه  له  ژنه  ناس����راو و 
ناس����راوه كانى  و  به ناوبانگ  س����ه ركرده  
مێ����ژوى دێرین����ی ك����ورد. ئه و ب����ێ له  
پێگ����ه  كۆمه اڵیه تیه ك����ه ى، یەکێک����ە لە 
لوڕس����تان،  ناوچەی  ناودارەکانی  ژن����ە 

ڕابەرایەتی شۆڕشی پشتکۆی کرد.
ئه و خاوەنی س����وپایەکی گ����ەورە و پڕ 
چەک بوە، هەروەک چۆن خۆی خاوەنی 
بیرو باوەڕی پاک و بێگەرد بو، کۆششی 
کردوە لەپێناوی ئازادی و سەربەس����تی 
نەتەوەی کورد دا، له مپێناوه شدا خۆی و 

خێزانه كه ى قوربانیی زۆریان داوه .
رەزا ش����ا، توانی بەفڕ و فێڵ )شا موراد 
خان(ی برای شەهید بکات، شەهیدبونی 
براک����ەی هانی دا ئه و بێته  مه یدانه كه وه و 
زیات����ر بڵێس����ە بە ش����ۆڕش و خەبات و 
تۆڵەس����ەندن لەدوژمن ب����دات، هه ربۆیه  
رابه رایه تى شۆڕش����ی دژ به  داگیركه رانى 

واڵتى كرد.
لەنامەیەکیدا بۆ ش����ێخ مه حمودی نەمر، 
)ق����ه ده م خێر( داوای کردوە کە پێكه وه  
هێ����ز و توانایان یەکبخ����ەن و پەالماری 
هێزی دوژمن بدەن، دوای ئەوە س����وپای 
ش����ا زۆر دڕندان����ە پەالم����اری ناوچەی 
پش����تکۆی دا و دەستیانکرد بەکوشتن و 

بڕین و تااڵنکردن.

ئامانجی له مكاره ش ئه وه بوه  كه به یه كه وه  
كورد هه مو دژى داگیركه ران بوه ستنه وه و 

به گژیاندا بچنه وه.
قەدەم خێر، پێنج ساڵ قارەمانانە دژی 
س����وپاکەی ش����ا جەنگی ک����رد، کاتێک 
دوژمنان زانیان شەڕ لەگەڵیان دا سودی 
نیی����ە، بیریان لەفێ����ڵ و پیالن کردەوەو 
توانیان دوبەرەکی بخەنە ناو خێڵەکانی 
ئەو ناوچەیە، لەئەنجامی خیانەتکردن و 
بەڵێنپێدان بە لێبوردنی گشتی، توانیان 

شۆڕشەکە سەرکوت بکەن. 
رەزا ش����ا لە نامەکەیدا بۆ )قەدەم خێر( 
قورئانێک����ی نارد تا باش����تر ب����ڕوا بەو 
لێبوردنە بک����ەن کە ب����ۆی دەرکردون، 
تەنانەت نەک هەر س����ەر لەش����کرەکانی 
قەدەم خێ����ر باوەڕیان پێک����رد، بەڵکو 
قەدەم خێر خۆیشی باوەڕی بە رەزا شا 

کرد و خۆیان دا بەدەستەوە. 
به اڵم وه ك����و هه م����و داگیركارێكى تری 
خیانه ت����كار و بێبه زه ی����ی و به ڵێن، رەزا 
شا حەڤدە کەسی لە بەرپرسەکانی ئەو 
شۆڕشە لەسێدارەدا و )قەدەم خێر(یشی 

زیندان کرد.
)قەدەم  باس����له وه ده كه ن  سەرچاوەکان 
خێ����ر( دوا رۆژه كانی ژیانی لە زیندان دا 

بەسەر بردوە.

قەدەم خێر پێنج 
ساڵ قارەمانانە 

دژی سوپاکەی شا 
جەنگی کرد

قه ده م خێر، 
یەکێکە لە ژنە 
ناودارەکانی 

ناوچەی لوڕستان

3. پارچەیەک سه هۆڵ
س����اردیی س����ه هۆڵ یارمەت����ی مانەوەی 
ماکیاژ دەدات لەسەر پێستی روخسار و 
رێگ����ری لەهاتنە دەرەوەی چەوری زیادە 
دەکەن بۆ سەر پێست، بۆ ئەم مەبەستە 
چەند پارچە س����ه هۆڵێك بکەنە س����ەر 
پارچە قوماش����ێکی سپی تەنک، بیخەنە 
سەر پێستی روخسارتان بۆ ماوەی چەند 
خولەکێک بیهێڵن����ەوە، دواتر ماکیاژه کە 

ئەنجام بده ن.
4. ئارایشتى ساده 

ل����ە وەرزی گەرم����ادا هەوڵب����دە ک����ەم  
ئارایش����ت بکەیت، واتا ئارایشتی سادە. 
هه وڵبده  زیاتر س����ود لە سپیاوی پاودەر  
وەربگیرێت باش����ترە وەک لە فاوندەیشن 
راکێش����انی  ب����ۆ    )Fond de tein(
چەوری سەر پێست، بۆ پۆشینی پەڵەی 
دەموچاو پەنا بۆ فاوندەیش����ن مەبە لە 

هاوين دا زیاتر کۆنسیلەر بەکار بێنه .
 5. واز له  سه ر رومه ت بێنه 

لە وەرزی گەرمادا کەمتر س����ەر رومەت 
بەکاربێن����ە، چونک����ە گەرم����ا هۆکاری 
کۆبونەوەی خوێنە لەس����ەر رومەتەکان، 
بۆیە پێویس����ت ن����اکات ئەوەندە س����ەر 

رومەت و هایالیت بەکار بێنیت.

گەرما وادەکات 
کەرەستەکانی 

ماکیاژ بۆ ماوەیەکی 
درێژ نه مێننه وه 
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◘ نهوژین،هاوژینمههدی

ئەگەرچیپێشچەندساڵێک
دەرگاکانیهۆڵیلەشجوانیبەڕوی
ئافرەتانیکەالرداداخرابون،بهاڵم

ئێستارهوشهكهبهشێوهیهكپێچهوانه
بوهتهوهكهكهمگهڕهكههیهوهۆڵێك

یانزیاتریبۆوهرزشولهشڕێكی
ژنانلهخۆنهگرێت.

هۆڵهكانىلهشجوانىوراهێنانىوهرزشی
ب���ۆژنان،لهقهزاىكهالروههندێكله
ناحیهكانىدهوروبهریشدا،بهشێوهیهكى
بهرچ���اوپهرهیانس���هندوهورویانله
زیادبونكردوه،راهێنهرهكانىهۆڵهكان
باسلهزۆرییخواس���تىژنانلهس���هر

هۆڵهكانی���اندهكهن،لهبهرامبهریش���دا
ژنانیشباس���لهوهدهكهنوهرزشكردن

سودیزۆریپێگهیاندون.
ئااڵحەسەن،ژنێكىدانیشتوىگهڕهكى
كهالریكۆنه،زۆربهىرۆژهكانىههفته
س���هردانىهۆڵیراهێنانىوهرزش���یی
گەڕەکەکەی���اندهكات.ب���ۆ)نهوژین(
وت���ى:»راهێنانەکانزۆرباش���نوزۆر
سودملێوەرگرتوەوبۆتەقوتابخانەیەک
بۆم���ان،هەفتانەیشدوج���اردەڕۆینە
و وهرزش ب���ۆ هۆڵەک���ە دەرەوەی

راهێنان«.
ئهوژنهئاماژهىبهوهكردكهبهشێوهیهك
راهاتوهلهسهروهرزشكردن،كهئهگهر
رۆژێكنهچێتههس���تب���هكفتبونى

جهستهوناڕهحهتىدهروندهكات.

ئهمههستهلهالی)ئەسمەرحەمید(یش
بونىههیه.ئهوكهبهههمانش���ێوهژنى
ماڵهوهیه،بهاڵملهگهڕهكىفهرمانبهران
نیش���تهجێیهورۆژانهلههۆڵیوهرزشی

گهڕهكهكهیانراهێناندهكات.
وت���ى:»م���نب���ۆدابەزاندن���یکێش
هاتومەتەئەمهۆڵەوزۆریشدابەزیوم،
س���ێمانگئەبێتهاتومەتەئێرەو10

کیلۆدابەزیوم«.
وتیشی:»هەرچەندپێشترنەمدەزانی
ش���وێنیواهەیە،بەاڵمئێس���تارۆژێک
نەیەم���ەهۆڵەکەزۆربێتاق���ەتئەبم،

چونکەراهاتوم«.
لهپێشوترداژمارهىهۆڵهكانىوهرزشی
ژنانزۆركهمودیارییكراوبون،ئهمهش
وایدهك���ردكهژنانبهش���یپێویس���ت

دهرفهتی���اننهبێ���تراهێن���انبكهن،
بهتایبهتئ���هوژنانهىكهفهرمانبهرن،
بهاڵملهگ���هڵكردنهوهىهۆڵیراهێنان

لهگهڕهكهكان،رهوشهكهگۆڕاوه.
ن���ازدارجەبار،فەرمانب���ەر،یەکێکەلە
ئافرەتان���یهۆڵیلەش���جوانیکەالری
ک���ۆن،دەڵێت:»پێش���ترنەمدەتوانی
سەردانیهۆڵەکانیتربکەملەبەرئیش
ومناڵ،بەاڵمئێس���تازۆردڵخۆشمکە
لەگهڕهكهكهمانئەمهۆڵەکراوەتەوەو

بەشداریمتێداکردوە«.
وتیش���ی:لەوکاتەوەیسەردانیئێرەم
ک���ردوە15کیل���ۆکێش���مدابەزیوەو
كاریگهرینهخۆش���یفشاریخوێنیشم

كهمتربوهتهوه.
هۆڵهوهرزشیهكان،بهزۆریدابهشكراون

9 ساڵ له خه مى پاراستنى سه گ و پشیله  دا  
◘ نهوژین،دلێرعهبدولڕهحمان

ئافرهتێكماوهى9ساڵهلهخهمى
پاراستنىسهگوپشیلهدایهو
دهڵێت:ههرئاژهڵێكپێویستى

بههاوكارىئێمهبێتچارهسهرى
دهكهین،بهاڵملهواڵتىئێمهدازیاتر
سهگئازاردهدرێتبۆیهمنیشزیاتر

لهخهمىئهوئاژهڵهدام.

ئاژهڵ راگرتنى ئێم���هدا، لهكۆمهڵگهى
بهجۆرهجیاوازهكانیهوهرهگێكىدوری
ههیه،بهاڵمئهوهىئهمئافرهتهدهیكات
شتێكىجیاوازه،چونكهكارهكهىزۆرتر
ماكێك���ىمرۆییانهىههیهومهبهس���تى

لێی،پاراستنىئهوئاژهاڵنهیه.
فریش���تهنهجات،37ساڵ،دانیشتوى
بایهخدانى لهبارهى شارىس���لێمانیه،
ب���هپاراس���تنىئ���اژهاڵنبهگش���تىو
س���هگبهتایبهتىبۆ)نهوژین(ىوت:
»خزمهتك���ردنوبایهخدانبهس���هگ
الىمنحهزنیی���ه،بهڵكوبیركردنهوه
وتێگهیش���تنوههس���تكردنمهب���هو
ئاژهڵهك���هبهبهردهوامىئازاردهدرێت
لهالیهنهاواڵتیانبهگشتىومنااڵنهوه

بهتایبهتى«.
ههروههاوتى:»نزیكهى8-9س���اڵه
بهبهردهوام���ىخ���ۆمتهرخ���انكردوه
بۆپاراس���تنوخزمهتكردنىس���هگو
لهوكارهش���مداهاوس���هرهكهمهاوكاریم

دهكات«.
ژمارهیهك���ىبهرچاولهژن���انههنكه
لهب���وارهجیاوازهكان���ىكارىمرۆیی
بهتایبهتىژینگهییداكاردهكهن،بهاڵم
رهنگهئهمب���وارىپاراس���تنىئاژهڵه
كهمت���رچاالكوانانخۆیان���ىلهقهره

بدهن.

فریش���تهكهمامۆس���تایه،لهپاڵئیشه
فهرمیهكهىخ���ۆیوكاروباریخێزانى
دا،بهشێكىزۆریكاتىرۆژانهىخۆی،
بۆپاراستنىئاژهڵهكانتهرخانكردوه.

ئام���اژهىبهوهك���رد»ه���هرئاژهڵێكى
دیكهشپێویستىبههاوكارىبێتئێمه
چارهسهرىدهكهینوهیچئاژهڵێكمان
فهرامۆشنهكردوه،بهاڵملهواڵتىئێمهدا
بهپلهىیهكس���هگئازاردهدرێتبۆیه
منیشزیاتربایهخمبهوئاژهڵهداوه«.
فریشتهلهبارهىچارهنوسیئهوسهگانهى
خزمهتیاندهكات،رونیكردهوه»ههندێك
لهوس���هگانهدواىچارهسهردراونبه
خهڵكانىئاژهڵدۆس���توههندێكیشیان
الىخۆماننوبهبهردهوامیشس���هگو
پشیلهلهدهوروبهرىماڵهكهماندابونیان

ههیه«.
ئام���اژهىبهوهش���دا»زۆرین���هىئهو
سهگوپش���یالنهىخزمهتمانكردون
پزیشكى بهچارهس���هرى پێویس���تیان
ههبوهوههندێكیاننهشتهرگهرییانبۆ

كراوه«.
بهگشتىتێڕوانینیكۆمهڵگابۆراگرتنى
ئاژهڵىوهكوسهگوپشیله،لهئاستێكى
نزمدای���هوبهكارێكىناپهس���هندوێنا

دهكرێت.
لهب���ارهىئ���هوهىكۆمهڵ���گاچیبهو
دهڵێت،)فریشتهنهجات(نایشارێتهوه
كه»ههندێكخهڵكبهكارێكىباش���ی
دهزان���نودهستخۆش���یمانلێدهكهن،
بهپێچهوانهش���هوهههندێكىتربهباشی

نازانێت«.
ئ���هم »لهس���هر ئاشكراش���یكرد
بایهخدانهمانبهپاراس���تنىئاژهاڵنتا
ئێستالهالیهنهیچالیهنورێكخراوێكى
مهدهنىوحكومییهوههیچدهستخۆشی

وپێزانینێكمانلێنهكراوه«.

بهسهر2كاتدا،ههركاتهوبۆرهگهزێك
تهرخانك���راوه،كهكات���ىژنانبهزۆری

دهكهوێتهبهیانیانهوه.
راهێن���هریهۆڵهكان،باس���لهوهدهكهن
خواستلهس���هرهۆڵهكانیانرۆژدواى
رۆژزیاترب���وه،ئهمهشدهگێڕنهوهبۆ
ئهوسودهتهندروستیانهىكهژنانلهو

وهرزشكردنانهدادهیبینن.
بەهاررەحیم،راهێنەریهۆڵىوهرزشی
گهڕهك���ىك���هالریك���ۆن،دەڵێ���ت:
»بهزۆریئافرەتانبۆدابەزاندنیکێش
وچارەسەریسروشتیبۆرزگاربونیان
لەقەڵەوییس���ەردانیهۆڵەکەدەکەنو

سودیباشیانبینیوە«.
ئافرەتەکان باسیلهوهش���كردكههەمو
بەرنامەیتایبەتیوهرزشكردنىخۆیان
هەی���ە»تەمەنەکانجی���اکراونەتەوە

لەگەڵئاستەکاندا«.
س���ازگارعەبدولڕەحم���ان،راهێن���ەری
هۆڵیوهرزش���یگهڕهكىفهرمانبهران،
ب���ۆ)نەوژین(وتى:»س���اڵونیوێكه
ئەمهۆڵەکراوەتەوە،سەرەتائافرەتان
کەمتربەش���داریاندەکرد،بەاڵمئێستا
بەش���داری ب���اش زۆر بەش���ێوەیەکی

دەکەن«.
ئ���هوراهێن���هرهئاماژهىبهوهش���كرد
كهبەپێ���یوەرزەکانبەش���داریکردنی
ئافرەتانی���شدەگۆڕێت،بهش���ێوهیهك
ل���هووهرزانهىدەوامكردن���ىفهرمانگه
وقوتابخانهكان���یتێ���داكهمت���ربێت،
ئافرەت���انزیات���رس���ەردانىهۆڵهكان

دەکەن.
جگهلهیارییوراهێنانىنێوهۆڵهكان،
ههندێ���كلههۆڵهكانژنان���ىراهێنراو
دهبهنهمهلهوانگهودهرهوهىهۆڵیشبۆ
ئهنجامدانىراهێنانىدیكهىوهرزشی.

خێ���انرەش���ید،راهێن���ەریهۆڵ���ی
ئۆڵۆمپ���یکینس���پۆرت،لهوبارهوهبۆ
)نهوژی���ن(وتى:»بۆئهوهىس���ودی
زۆرت���رببینن،ئهواجگهلهراهێنانىناو
هۆڵهكان،زۆرجاریشئافرهتانىراهێنراو
دهبهینهدهرهوهىه���ۆڵبهتایبهتىبۆ

مهلهوانی«.


