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◘ نه وژین

بۆ هه ڵبژاردنى ئه نجومه نى نوێنه رانى 
عێراق، 3 ژن له  دو لیستی هه ڵبژاردن، 

پاڵێوراون و زۆرێك له  لیسته  
»گه وره كان«یش هیچ پاڵێوراوێكى 

ژنیان له گه رمیان دا نیه .

هه ڵبژاردن���ى ئه نجومه ن���ى نوێنه ران���ى 
عێ���راق، بڕیاره  12ى ئایاری ئه مس���اڵ 
به ڕێوه بچێت، كه  تیایدا لیسته  كوردیه كان 
له  پارێزگاى س���لێمانى كه  گه رمیانیشی 
تێدای���ه ، كێبڕكێی به ده س���تهێنانى 18 

كورسیی ده كه ن.
له نێو  نه وژین،  به دواداچونه كانى  به پێی 
هه مو لیس���ته كان دا له به رامبه ر نزیكه ى 

10 كاندی���دی پیاو، ته نه���ا 3 كاندیدی 
ژن هه یه  له گه رمیان، ئه و 3 كاندیده ش 
دوانی���ان له  لیس���تی  )ن���ه وه ى نوێ(
ن و یه كێكی���ان له  لیس���تى )یه كێتى 

نیشتمانى(یه .
ئه م���ه ش له كاتێكدایه  ك���ه  ئه نجومه نى 
نوێنه رانى عێراق له وه ته ى دروست بوه 
به م شێوه  تازه یه ى ، هیچ پارله مانتارێكى 

ژن���ى خه ڵك���ى گه رمیان���ى به خۆیه وه  
نه بینیوه ، ته نها یه ك پارله مانتار نه بێت 
كه  ل���ه  ناوچه ى گه رمی���ان له دایكبوه، 

به اڵم له  گه رمیان نه ژیاوه  .
ژنى  پارله مانتارێك���ى  هی���چ  نه بون���ى 
گه رمیان ل���ه  عێ���راق، له كاتێكدایه  كه  
ته نها هه ڵبژاردنى رابردو، 4 پاڵێوراوی 
پی���اوی گه رمی���ان )3ى گ���ۆڕان و 1 
یه كێتی(، توانیان ده نگی پێویس���ت بۆ 
بون ب���ه  ئه ندامى ئه نجومه نى نوێنه رانى 
عێراق به ده س���ت بێنن، هه مو خولێكی 
عێراقی���ش،  نوێنه ران���ى  ئه نجومه ن���ى 
پارله مانت���ارى پی���اوی گه رمیانى تێدا 

بوه .
هه ڵنه بژاردنى ژنانیش له  هه ڵبژاردنه كان 
دا له گه رمیان، پرس���ێكى دیار و گه رمه  
كه  له  الپ���ه ڕه  )2(ى ئ���ه م ژماره یه ى 
رۆژنام���ه ى )نه وژی���ن( دا گفتوگ���ۆی 

له باره وه  كراوه .
زانستی  پس���پۆڕی  ئاش���ور،  د.یاسین 
سیاس���ی، كه  ل���ه و راپۆرته دا قس���ه ى 
كردوه  ده ڵێ���ت: »كۆمەڵگەی كوردیی 
هێشتا باوەڕی بە توانای ژن نییە كە لە 
پەرلەمان بەرگریی لە مافەكانی بكات، 
ئەم���ەش لە كۆمەڵگەی پیاوس���االرییدا 

بەدیدەكرێت«.
له به رامبه ریش���دا، ژنه  كاندیدێكى پێشو 
ئاماژه  به وه ده كات كه  تائێستا له  لوتكه و 
جومگه  گرنگه كانى ده س���ه اڵتدا رۆڵ و 
ده رفه ت به  ژنان نه دراوه  و پۆس���تیان 

وه رنه گرتوه ، هه تا خۆیان بسه لمێنن.

کچان بە مناڵیی فێری پاسکیلسواری دەبن 
و بە گەورەیی لێی مەحروم دەبن! 

5»»        

کچێک لە گەرمیان دایەنگایەک 
دەکاتەوە       ««6
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◘ نه وژین، نازه نین گۆران

ئه گه ر ژماره ى كچانى راگه یاندكار 
له  رابردودا له گه رمیان كه م بوبێت، 

ئه وا رێژه ى كچانى خوێندكارى به شى 
راگه یاندن  له  زانكۆ و په یمانگاكاندا، 

زۆر له وه  كه متر بوه ، به اڵم چه ند 
ساڵێكه  رێژه ى خوێندكارى كچانى 

خه ڵكى گه رمیان، له و به ش و 
پسپۆڕیه دا رویان له زیادبون كردوه .

له كۆتا ده یه ى سه ده ى رابردو، خوێندنى 
ل���ه  هه رێمى  ئه كادیمی���ی رۆژنامه وانى 
كوردستان هاته  ئاراوه ، ئه ویش كاتێك 
په یمانگاى  له   رۆژنامه نوس���ی  به ش���ی 

ته كنیكی هه ولێر و س���لێمانى كرانه وه و 
له   راگه یان���دن  كۆلێژه كان���ى  پاش���ان 
زانكۆكان���ى س���ه اڵحه دین و س���لێمانى 

كرانه وه .
هه رله سه ره تاوه ، ژماره یه ك خوێندكارى 
گه رمیانى رویان له خوێندنى ئه و به شانه  
كرد، به اڵم هه مو یان زۆرینه ى ره هایان 
له  ره گه زی نێر بون و رێژه ى به شداریی 
كچ���ان كه م بو، كه چى له چه ند س���اڵی 
رابردودا، ئه م به ش���دارییه ى كچان روى 

له  زیادبون كردوه .
به پێ���ی ئه و ئاماره ى ك���ه  )نه وژین( له  
س���لێمانى  زانكۆی  راگه یاندنى  كۆلێژی 
وه ریگرتوه ، له ساڵی 2015 تا ئه مساڵ، 
7 كچ���ى گه رمیانى وه كو خوێندكار له و 

به ش���ه  ده س���تبه كار ب���ون، ئه مه  جگه  
له وه ى له  كۆلێژ و په یمانگاكانى دیكه ش 

رێژه یه ك كچى گه رمیان هه ن.
سایه  ساڵح، 21 ساڵ، یه كێكه  له  كچانى 
خوێندكارى به ش���ی راگه یاندنى زانكۆی 
س���لێمانى، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »من 
به  ح���ه ز و خواس���تى خ���ۆم روم له م 
به ش���ه  كردوه ، ئه گه رچی به  سیسته مى 
وه رگرتنى ناوه ندی ناوم بۆ ئه م به ش���ه  

گه ڕاوه ته وه ، به اڵم پێی دڵخۆشم«.
ئه و كچه  باسیله وه شكرد كه  له  خوێندنى 
ئه م به شه دا هیچ رێگریه كى لێنه كراوه و 
به ڵك���و پشتیوانیش���ی ك���راوه  له الیه ن 

خێزانه كه یه وه .
ب���ه اڵم ئ���ه و گه ش���بینیه ى كه ل���ه الی 

کچانی گەرمیان بەرەو رۆژنامەنوسيی ئەکادیمیی دەچن

◘ نەوژین، نیگار عومەر

له وه ته ى شێوازى ده نگدان له  
هه ڵبژاردنه كانى عێراق و كوردستان 
كراون به  كراوه ، هیچ كاندیدێكى ژن 
له  سنورى گه رمیان نه یانتوانیوه  بۆ 
هیچكام له  دو پارله مانه كه ى هه رێم 

و عێراق و ئه نجومه نى پارێزگاى 
سلێمانى سه ر بكه ون، ئه گه رچی هه مو 

هه ڵبژاردنێكیش رێژه یه كى به رچاو 
له كاندیدانى گه رمیان، له  ژنان بون.

له وه ده كات  باس  له كاتێكدا شاره زایه ك 
كه  ئ���ه م حاڵه ته  ره گ���ی كۆمه اڵیه تیی 
هه ی���ه ، كه چى ژن���ان س���ه رباری ئه م 
حاڵ���ه ش، بێهی���وا نین و ل���ه  هه وڵدان 

نه كه وتون.
یوسرا رەجەب، ماستەر لەیاسا، پێشتر 
پاڵێ���وراو بوه  بۆ هه ڵبژاردنى پارله مانى 
عێراق، بەاڵم دەنگی پێویستی نەهێناوە 
و نەچوەت���ە پەرلەم���ان. لەس���ەر ئەم 
پرس���ە، بۆ )نەوژین( وتی: »كۆمەڵگا 
عەقڵییەت���ەش  ئ���ەم  پیاوس���االرییە، 
بەش���ێوەیەك باڵی بەس���ەر كۆمەڵگادا 
كێش���اوە، ك���ە ناهێڵێت ژن���ان رۆڵی 

راستەقینەی خۆیان بگێڕن«.
یەكێكی تر لەو ژنە گەرمیانیانەی كە لە 
پااڵوتوە  هەڵبژاردنەكانی پێشودا خۆی 
و دەنگی پێویستی بەدەست نەهێناوە، 
)تابان گەرمیانی(ە. لەسەر ئەم پرسە 
بە )نەوژین(ی وت: »هۆكارەكان زۆرن، 
بۆ نمونە: ئەگەر ئێمە لە ناو ئۆرگانەكانی 
حیزبەكانەوە دەست پێبكەین، دەبینین 
پۆس���تەكانی بەرپرسی مەڵبەند و لق و 
مەكۆ و... هتد هی هەمو حیزبەكان تا 

ئێستا ژن نەبون«.
وتیش���ی: »تواناكان���ی ژن لە لوتكەی 
دەس���ەاڵتدا نه بینراون، ل���ە حكومەتدا 
وەزیرێ���ك ی���ان دو وەزی���ر دراوە ب���ە 

ژن، تاكو ئێس���تا س���ەرۆك و جێگیری 
س���ەرۆكی حكوم���ەت ژن نەبون، چەند 
پەرلەمانە،  س���كرتێری  ژنێك  مانگێكە 
لە یەكە ئیدارییەكاندا ژن پۆستی بااڵی 
پێ ن���ەدراوە، ژن نەبوەتە پارێزگار تا 

ئێستا«.
ئه گه ر ئه و ژنه  س���ه ركۆنه ى سیسته مى 
سیاس���یی بكات كه  ژینگه یه كى له بارى 
بۆ به شداریی ژنان نه ڕه خساندوه ، ئه وا 
پس���پۆڕێكى سیاسیی پێیوایه  بابه ته كه  
گرێدراوه  به و تێڕوانینه ى كه له  كۆمه ڵگادا 

بۆ ژنان هه یه .
د. یاس���ین ئاشور، پس���پۆڕی زانستی 
سیاسی، لەمەڕ ئەم باسە بۆ )نه وژین( 
هێش���تا  كوردیی  وت���ى: »كۆمەڵگەی 
ب���اوەڕی بە توان���ای ژن نیی���ە كە لە 
پەرلەمان بەرگریی لە مافەكانی بكات، 
ئەم���ەش لە كۆمەڵگەی پیاوس���االرییدا 

بەدیدەكرێت«.
له م روانگه یه وه ، چاالكوانێكى مه ده نی، 
زانس���ته   پس���پۆڕه كه ى  هاوبۆچون���ى 

سیاسیه كانه .
وت���ى: »كۆمەڵگە  دڵنی���ا محەم���ەد، 
كاریگ���ەری زۆری هەی���ە لەس���ەر ئەم 
پرسه ، هه ر كۆمەڵگەش كاریگەری هەیه  
لەس���ەر تێڕوانینەكان له  ئاس���ت ژن و 

تواناكانی«.
به اڵم ئه گه ر پیاوان باوه ڕیان به  تواناكانى 
ژنان نیه ، ئه ى ژنان بۆ باوه ڕیان به تواناى 

هاوتا و هاوڕه گه زه كانیان نیه ؟
دڵنیا محه مه د، له وباره وه  وتى: »ئەگەر 
ژن���ان دەنگ بە ژنان���ی پاڵێوراو بدەن، 
ئ���ەوا ژنانێك���ی زۆر دەردەچن، رێژەی 
ژنان یەكسان دەبێت لەگەڵ پیاواندا یان 
رەنگە نزیك بێته وه  له  رێژه ى پیاوان له  

پارله مان دا«. 
كه واتا بۆچی ژنان، ژنان هه ڵنابژێرن؟

یوس���را ره جه ب، ده ڵێ���ت: »هەر ئەو 
ل���ە  وای  پیاوس���االریه یه   زهنییەت���ە 

ژنان لە هەڵبژاردنەکاندا بە ئەستەم دەنگی پێویست دێنن

)س���ایه ( دا بونى هه یه ، له الی )به یار( 
به شێوه یه كى دیكه یه .

ئه و كه  22 ساڵ ته مه نێتى و خوێندكارى 
قۆناغی )4(ى هه مان به ش���ه ، ئاماژه ى 
به وش���ێوه یه   به ش���ه كه   كه   به وه ك���رد 
نه بوه  كه  خۆی ویستویه تى »دڵخۆشم 
به ش���ه م، چونكه   ئه و  كه خوێن���دكاری 
راگه یان���دن خه ونی من ب���وه ، به اڵم كه  
وه رگیرام و ده ستم به  خوێندن كرد، ئه و 

كات زانیم ئه وه  نه بوه  كه  ویستومه«.
ئ���ه وه ى )به ی���ار( ویس���تویه تى زۆرتر 
خوێندن و فێربونى پیشه ى رۆژنامه وانی 
بوه  به  كرداریی )عملی(، كه چى ئه وه ى 
له  زانك���ۆ هه یه  زۆرتر وان���ه  و بابه تی 

تیۆری )نظری(ن.
له به رامبه ر ئه م تێبینییه  دا، د. س���ه الم 
نه سره دین، س���ه رۆكى به شى راگه یاندن 
زانس���ته  مرۆڤایه تیه كانى  له  كۆلێ���ژی 
به وه ده كات  ئاماژه   زانكۆی س���لێمانى، 
كه  سیس���ته مى خوێندنى به شه كه  وه ها 
داڕێژراوه  كه  30%ى پراكتیكه  و 70%ى 

تیۆریه.
وت���ی: »وه ك ده زانرێ���ت له  قۆناغی 3  
زیات���ر وانه كان به  كرداریی ده خوێنرێن، 
هه روه ه���ا به هۆی كه می كه ره س���ته  و 
زۆری رێژه ی خوێن���دكار، ناتوانرێت به  
پێی پێویست راهێنانیان پێ بكرێت«.

به اڵم )رۆژان محه مه د(، له نێوان ئه م دو 
بۆچونه دا، بۆچونێكى دیكه ى هه یه .

ئه و كه  كچه  گه رمیانیه كى قۆناغی )4(ی 
به شی راگه یاندنه ، ئاماژه  به وه ده كات كه  
له رێگه ى پرۆگرامى به شه كه وه  ده توانێت 
فێری بنه ما س���ه ره تاییه كانی راگه یاندن 
ببێ���ت. وتى: »سروش���تی زانكۆ وایه،  
هه مو ش���تێك فێری فێرخ���واز ناكات، 
پێویس���ته  خوێندكار خۆی له  بواره كه دا 

قوڵ بێته وه «.
به رده وام وه ها لێكدراوه ته وه  كه  بوارى 
بوارێكى  راگه یان���دن،  و  رۆژنامه وان���ی 
یاس���اغه  بۆ كچان، هه ر ره نگه  ئه مه ش 
بێ���ت كه  ژماره یه ك���ى كه متر له  كچانى 

گه رمیان رویان له م بواره  كردوه .
به اڵم ئ���ه م تێڕوانین���ه ، واینه كردوه  له  
كچانێك كه  ئ���اره زوی كاری راگه یاندن 
و رۆژنامه وانییان هه یه ، ده سته وه ستان 
بوه ستن و ئه و حه ز و خولیایه ى هه یانه  
ل���ه و ب���واره دا به دیی نه هێن���ن، به ڵكو 
به پێچه وانه وه  روی���ان له  خوێندنى ئه و 

بواره  كردوه .
خاڵه دا  ل���ه م  نه س���ره دین،  د.س���ه الم 
پش���تی كچ���ه  خوێندكاره كانى ده گرێت 
و  ده ڵێ���ت: »به هێ���زى و گه وره ی���ى 
مرۆڤ له  ه���ه ر ره گه زێك بێت له وه دایه  
تواناى به ره نگاربونه وه  و خۆ سه لماندنى 
هه بێت، ئه گه رچى له  هه مو كۆمه ڵگایه ك 
كۆمه ڵه  كه سانێكیش هه ن كه  كارده كه ن 
له  س���ه ر ش���كاندنه وه  و توانج���دان له  
خه ڵك���ى به تایب���ه ت كچان، ب���ه اڵم به  
سه ركه وتن و خۆ سه لماندن ده توانرێت 

وه اڵمیان بدرێته وه «.
)رۆژان(یش، ب���ه  باوه ڕبو نێكى قوڵه وه  
به و بواره ى كه  ده یه وێت تیایدا بڕوانامه  
به ده س���ت بێنێ���ت و كارى تێدا بكات، 
ده ڵێ���ت: »خوێندكار خ���ۆی ده توانێت 
له رێگه ى كرداره كانی بیس���ه لمێنێت كه  
راگه یان���دن به و ش���ێوه یه  نییه  كه  لێی 

حاڵی بونه«.

رێژەیەكی زۆری ژن���ان كردوە، كەوا بە 
هەمان عەقڵییەتی پیاوانەوە بیربكەنەوە 
و متمان���ەی خۆیان نەبەخش���ن بە ژنە 

پاڵێوراوه كان«.
تائێستا له مێژوى خۆیدا، گه رمیان ته نها 
2 پارله مانت���ارى ژن و ی���ه ك ئه ندامى 
ئه نجومه ن���ى پارێ���زگاى ژن���ى هه بوه ، 
هه موش���یان له كاتێكدا ئه و پۆستانه یان 
وه رگرتوه  ك���ه  هه ڵبژاردن به  لیس���تی 
داخ���راو به ڕێوه چون، واتا پاڵێوراوه كان 
ده نگده رانی���ان  ده نگ���ی  راس���ته وخۆ 

به ده ست نه هێناوه .
ب���ە بۆچون���ی )تاب���ان گەرمیانی(، بە 
پلەی یەكەم حیزبەكان بەرپرسن لەوەی 
كە ژن نەهاتۆتە پێش���ەوە، ئەمەش بۆ 
ملمالنێ���ی ناو حیزب���ەكان دەگەڕێتەوە 
ك���ه  به وته ى خۆی »ژن كەمتر دەچێتە 
ناو تەكەتوالتەوە، چونكە زیاتر پیاوان 

خاوەنی هێز و ماددەن«.
به پێی یاس���ا، چ ل���ه  هه ڵبژاردنه كانى 
عێ���راق و چ له وانه ى كوردس���تانیش، 
هه ر  هه ڵبژێ���ردراوى  ئه ندامى  ده بێ���ت 
لیستێك، 25 بۆ 30%یان ژن بن، كه  به  
سیسته مى »كۆتا« ناودێر كراوه ، ئه مه  
پاڵێوراوه كان  ژماره ى  ئه وه ى  سه رباری 
كراوه ی���ه و هه ر لیس���ته ى چه ندی بوێت 

ده توانێت ژن كاندید بكات.
)نەوژی���ن( ب���ە  ئاش���ور،  د.یاس���ین 
ی وت: »زۆرج���ار حیزب���ەكان بەهۆی 
سیس���تەمی كۆتاوه  ناچارن ژنان بخەنە 
ن���او لیس���تەكانیانەوە، بۆی���ە زۆرجار 
كەسانی ش���ارەزا و بە توانایان دەست 

ناكەوێت«.
ب���ه اڵم )یوس���را ره جه ب(، ب���ه  توندى 
دژى بیرۆك���ه ى دیارییكردنى كۆتایه  بۆ 
ژنان. وتى: »سیس���تەمی كۆتا لێدانە 

لە پێگ���ەی ژن و بۆ ئەوە دانراوە تاكو 
كەمترین ژن بچنە پەرلەمان و ئاست و 

بەڕێوەبردنیان دەرنەكەوێت«.
واده كات  وتیش���ی: »ئه م سیس���ته مه  
بڕیارەكانی���ش ك���ە ل���ەو دەزگای���ەوە 
عەقڵییەتی  ب���ە  دیس���ان  دەردەچێت، 
بخرێت���ە  و  دەربچێ���ت  پیاوان���ەوە 

خزمەتیانەوە«.
س���ه رباری ئه و واقیع و ئه و ئاس���ته نگ 
و له مپه رانه ش���ى كه له پێ���ش ژنان دان 
له كاتێكدا بیانه وێت بگ���ه ن به  ناوه نده  
هه ڵبژێردراوه كان، به اڵم هێش���تا ژنانى 

گه رمیان بێئومێد نین.
یوسرا ره جه ب، له وباره وه  وتى:  »ئەو 
ئاستەنگ و لەمپەرانەی كە دێنە پێش، 
كۆڵم پێ نادات و بەردەوام تێدەكۆش���م 
لە پێناو بەدەستهێنانی مافەكانی خۆم 

و هاوڕەگەزەكانم«.

دڵخۆشم كه  
خوێندكاری ئه و 
به شه م، چونكه  
راگه یاندن خه ونم

 بوه
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◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

ئه و ژنانه ى له گه رمیان روبه ڕوى 
كێشه ى ده رونى ده بنه وه ، تائێستاش 

له ژێر هه ڕه شه ى ئه وه ن كه  
به چاره سه رى »خورافی« و نازانستى 

هێنده ى تر ره وشیان خراپ بكرێت، 
كه  ئه مه ش سه رده كێشێت بۆ ئه وه ى 

به ته واوى عه قڵیان له ده ست بده ن.

به پێی به دواداچونێكى )نه وژین(، به شێك 
له و ژنانه ى روبه ڕوى كێش���ه ى ده رونى 
ناهۆش���یاریی خێزان  به هۆی  ده بنه وه ، 
نه خۆشیه كه یان  ده وروبه ره كه یانه وه ،  و 

سه ختتر ده بێته وه .
ته نیا، ناوى خ���وازراوى كچێكى ته مه ن 
20 س���اڵه ى گه رمیان���ه ، ك���ه  روبه روى 
كێش���ه ى ده رونى بوه ته وه . به مشێوه یه  
چیرۆكى خۆی به ی���ان كرد »دو مانگە 
نەخۆش���م، سەرەتا ماڵەوەمان باوەڕیان 

پێنەکردم، تۆمەتباریان دەکردم بەهۆی 
باری دەرونیم  په یوەندیەکی عاشقانەوە 
تێکچوبێت، پاش���ان كه  ره وش���م خراپ 
تر بو، له بری چاره س���ه ر كه چى دایک و 
باوکم زۆری���ان لێدام، لەژورەوە بەندیان 
ک���ردم، ئیتر ئەوان هەم���ان رۆژ فتوای 

شێتبونی منیان دەرکرد«.
ئه و كچه  ب���ه رده وام بو له  گێڕانه وه كه ى 
و ئاماژه ى به وه ده كرد ره وشى ده رونیی  
رۆژان���ە خراپ تر ده ب���و، جاری واهەبو 

رۆژەکە 3 جار  لەماڵ هەڵدەهات.
پزیشكیه كانه وه ،  چاره س���ه ره   له باره ى 
باسیله وه كرد جارێک سەردانی سه نته رى 
پیانوتوه   پێک���ردوه ،  كه الریان  دەرونی 
ده بێت داخڵی نەخۆش���خانەی س���ۆزی 
دەرونی بێت لەس���لێمانی، دایکم ئەوەی 
رەدک���ردەوە داخڵی نەخۆش���خانەیەکى 
بکات کە بە )شێتخانە( ناو دەبرێت«.

وه ك هه م���و نه خۆش���ه كانى تر، كاتێك 
كه س���وكاره كه ى ئام���اده  ناب���ن رێ���گا 

پزیش���كییه كه  بگرنه  به ر، ئه وا رێگه ى 
چاره سه رى میللی ده گرنه  به ر، كه  زۆرتر 
بریتییه  له  چاره س���ه رى ئه و كه سانه ى 
ك���ه  خۆیان به  »ش���ێخ« یان »مه ال« 

ناوناوه.
پێكردم  ش���ێخێکیان  وتى: »سه ردانى 
له  س���لێمانی، بەمن���ی وت: جنۆكه  له  
له شی دایه ، به اڵم خۆشبەختانە جنەكه  
موسوڵمانە! بەبیستنی ئەو هەواڵە هەمو 
خه یاڵم بو به وێنه ى ترس���ناك و هه مو 
له ش���م كه وته  له رزین، بۆ چاره سه ریش 
كه وت���ه  مامه ڵه ك���ردن، ب���ه  120 هەزار 
دین���ار رێكه وت���ن! بە بیان���وی قورئان 
خوێندن چاوى بەس���تمەوە، کەچی بە 
ش���ەش کەسەوە قۆڵبەس���تیان کردم و 

لەکارەبایاندام، زۆر بەئازاربو«.
ئ���ه م كچه  له  بری ئه وه ى چاك بێته وه ، 
كه چى ئه و له  كاره بادانه  ره وشى خراپتر 
ك���رد، به اڵم ل���ه  بری ئ���ه وه ى واز له و 
چاره سه ره  بێنن و بیبه نه  الی پزیشك، 

»به ناوى ده ركردنى جنۆكه وه  كاره بایان لێدام«
ئه و ژنانه ى نه خۆشی ده رونیان هه یه  شێتن یان شێت ده كرێن؟

◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

سه ر به هه ر به شێكى بازاڕ و ته نانه ت 
دوكانى ئه و گه ڕه كانه ش دا ده كه یت 

كه له بازاڕی كه الریشه وه  دورن، 
دوكانێك یان زیاتری فرۆشتنى 

جلوبه رگى له نگه  »ده ستى دو«ى 
تێدایه ، ئه گه ر به  رواڵه ت باس 

له وه بكرێت قه یرانى دارایی هۆكاره ، 
به اڵم له ناوه ڕۆك دا هۆكارى تر خۆی 

حه شار داوه .

له نگه  یان باله ، ئه و جالنه ن كه  پێشتر 
پۆش���راون و نوێ نین، ئه مانه  به  باری 
گه وره  له  واڵتانى چین و كۆریای باشور و 
واڵتانى كیشوه رى ئه وروپا و ئه مریكاوه ، 
هاورده ى هه رێمى كوردستان ده كرێن و 

به  خه ڵكيى ده فرۆشرێنه وه .
له ئێستادا به شێكى زۆر له  ژنان و كچانى 
گه رمیان، رو له  كڕینی جلوبه رگى له نگه  
ده ك���ه ن، بۆ ئه م كاره ش���یان، قس���ه و 

پاساوی جۆراوجۆریان هه یه .
رۆژان عه ل���ى، 20 س���اڵ، خوێندكارى 
په یمانگایه ، ده ڵێت« من له به ر ئه وه ى 
ك���ه  خوێن���دكارم پێویس���تم به كڕینى 
جلوب���ه رگ هه یه ، ب���ه اڵم چونكه  باوكم 
پێش���مه رگه یه و به چه ن���د مانگ جارێك 
موچه شى پێناده ن، هه ربۆیه  له  كڕینى 
جلوبه رگ دا رو ده كه مه  دوكانى له نگه ، 
چونكه  به بڕێك پ���اره ى كه م كۆمه ڵێك 

جل ده كڕم«.
ئ���ه م هۆكاره ، نه ك ل���ه الی كچانێك كه  
بۆ دارایی رۆژانه یان پشت به  ماڵه وه یان 
ده به س���تن، به ڵكو له الی ئه و ژنانه شی 

كه  فه رمانبه رن، ره نگی داوه ته وه .
ش���ه رمین محه م���ه د، 34 س���اڵ، ك���ه  
پیشه ى فه رمانبه ره ، بۆ )نه وژین( وتى: 

ژنان به  كۆنه  خۆیان نوێ ده كه نه وه !
»ج���اران هه مو س���ه ر  مانگێك له گه ڵ 
وه رگرتنى موچه كه م ده ڕۆشتمه  بازاڕ و 
ئه و جله ى كه  خواس���تى خۆمى له سه ر 
ب���و ده مكڕى به ب���ێ گوێدانه  نرخه كان، 
ب���ه اڵم له و كاته ى كه  موچه كه م له الیه ن 
حكومه ته وه  پاش���ه كه وت ك���راوه ، زۆر 

به كه مى جل ده كڕم«.
وتیشی: »ئه و كاتانه شى كه  ده ڕۆمه  بازاڕ 
بۆ كرین���ى جلوبه رگ، زیاتر رو ده كه مه  
ئه و ش���وێنانه ى ك���ه  جلوبه رگه كانیان 

هه رزانه  یان ده ڕۆمه  دوكانى له نگه«.
س���ه رباری ه���ۆكاره  داراییه كه ، ژنانێك 
فرۆش���تنى  دوكانه كان���ى  س���ه ردانى 
جلوبه رگ���ى له نگ���ه  ده ك���ه ن به ه���ۆی 
كوالێتی جلوبه رگه كانه وه ، كه به وهۆیه ى 
ل���ه  ئه وروپا و واڵتانى ده ره وه  دێت، به  

باشتری ده زانن.
په رژی���ن عوم���ه ر، 29 س���اڵ، كه  ژنى 
ماڵه وه ی���ه ، ب���ۆ )نه وژی���ن( ده ڵێ���ت: 
»زۆرجار ب���ۆ كڕینى جلوبه رگى خۆم و 

مناڵه كانم ده چمه  دوكانى له نگه ، چونكه  
كوالێتیه كه ى  جلوبه رگه كان���ى  پێموایه  

باشن و ئه سڵ تریشن«.
ئ���ه و ژنه  نه یش���ارده وه  كه  س���ه رباری 
ئه وه ش، به اڵم به هۆی قه یرانى دارایی و 
الوازبونى الیه نى داراییانه وه ، جل كڕینی 
وه كو پێشو نه ماوه ته وه . وتى: »ئه گه ر 
پێش���تر مانگى جارێك سه ردانى بازاڕم 
بكردایه  به  مه به س���تى جل كڕین، ئه وا 
ئێس���تا ئه م وه رز بۆ ئه و وه رز سه ردانى 

بازاڕ ده كه م ئه ویش به  ناچارى«.
جگه  ل���ه  ژن���ان، پیاوانێك���ى زۆریش 
فرۆشتنى جلی  دوكانه كانى  س���ه ردانى 
گونجاویی  ئه وانی���ش  ده ك���ه ن،  له نگه  
ن���رخ و كوالێتى جل���ه كان، به هۆكارى 

سه ردانه كه یان ده زانن.
عادل كامه ران، 32 س���اڵ، كاس���بكار، 
بۆ )نه وژی���ن( دوا »به تایبه ت له وه رزى 
زس���تاندا بۆ كرینى قاپوت س���ه ردانى 
دوكانه كان���ى له نگ���ه  ده ك���ه م، چونكه  
ه���ه م نرخێكى گونج���اوى هه یه  و هه م 

كوالێتیه كه یشى باشه«.
به اڵم ئه گ���ه ر خه ڵكانێك له به ر قه یرانى 
دارای���ی زیات���ر س���ه ردانى دوكانه كانى 
فرۆشتنى جلوبه رگى له نگه  بكه ن، ئه وا 
خاوه ن دوكانه کانیش به  گله یین له وه ى 

قه یرانى دارایی ئیشی نه هێشتون!
ئه حم���ه د س���دیق، 20 س���اڵ، خاوه نى 
فرۆش���گایه كى فرۆشتنى جلی له نگه یه . 
وتى: »له وه ته ى ئه م قه یرانه  دارایه  روى 
تێكردوین، بازاڕى ئێمه ش به ره و الوازى 
رۆشتوه ، ئه وه شى كه  ئێستا سه ردانمان 
ده كات ب���ۆ كڕین���ى جلوب���ه رگ كچانى 
خوێندكارن له  په یمانگا و زانكۆكان«.

ب���ەاڵم ل���ە بەرامب���ەردا، بەش���ێک لە 
فرۆشیاران پێیانوایە هۆکار بۆ ئەم کەم 
بازاڕیەی ئێس���تایان، زۆر بونی دوکانی 

لەنگەیە.
مەری���وان محەمەد،37 س���اڵ، ماوەی 
10 س���اڵە دوكانى فرۆشتنى جلوبه رگى 
له نگ���ه ى هه ی���ه ، بۆ )نەوژی���ن( وتی: 
»کاتێک دەس���تم بەم کارەکرد، چەند 
دوکانێکی کەمی »لەنگە« لە ش���اری 
کەالر کرابونەوە، به اڵم ئێستا دوکانێکی 
زۆری لەم ش���ێوەیە کراونەتەوە، لەگەڵ 
ئەمەش���دا قەیرانی دارایی کاریگەریەکی 

زۆر خراپی داناوە لەسەرمان«.

كه چى هه مدیش بردویانه  بۆ الی »شێخ 
و مه ال«ى تر، ئه وانی���ش نه یانتوانیوه  
س���ه ره نجام  هه تا  بكه ن���ه وه ،  چاك���ی 
ب���ه  هه وڵ���ی هه ندێك ك���ه س توانراوه  
خێزانه كه ى رازی���ی بكرێت و بیبه ن بۆ 
پزیش���ك، له وه ته ى پزیشك چاره سه رى 

كردوه ، ره وشى جێگیر و باشتره .
چیرۆكى )ته نیا(، ئه گه رچی به دورودرێژی 
خستمانه  رو، به اڵم وه كو نمونه یه ك بۆ 
حاڵی ئ���ه و ژنانه ى روبه ڕوى كێش���ه ى 

ده رونى ده بنه وه ، ئاماژه مان پێكرد.
كچى  ده یان  به دواداچون���ه كان،  به پێی 
دیكه  هه ن كه  روبه ڕوى هه مان چاره نوس 
كراونه ته وه ، ئه مه ش به ش���ی زۆری بۆ 
ئه وه  ده گه ڕێته وه  كه  خێزانه كان له بری 

زانست، خورافات په سه ند ده كه ن.
بەڕێوەبەری  ئیس���ماعیل،  فه ره ی���دون 
سه نته رى راهێنان و چاره سه رى ده رونى 
كه الر، به  )نه وژین(ى وت: »نه خۆشیه  
ده بێ���ت  جۆراوج���ۆرن،  ده رونی���ه كان 
پش���كنینیان بۆ بكرێت و دواتر پزیشك 

بڕیار له چاره سه ره كه یان ده دات«.
به ش���ێك  به وه ش���كرد  ئام���اژه ى 
له نه خۆش���یه كان عه قڵی���ن و ده رمان و 
چاره سه رى تایبه تى هه یه  كه  هه ندێكجار 
به ته واوى چاره سه ر نابن، به اڵم هه ندێكى 
تر ده رونیین و كاتین و به چاره س���ه رى 
گونجاو كه س���ه كه  وه كو پێشو ئاسایی 

ده بێته وه .
گه وره تری���ن كێش���ه ى ئه م توێ���ژه  كه  
توشى ئه و نه خۆشییه  ده رونیانه  ده بن، 
هیچ ش���وێنێك نییه  خه می���ان بخوات، 

خێزانه كان نه بێت.
به وت���ه ى )ده رون عومه ر(، به ڕێوه به رى 
گه ش���ه پێدانى  و  چاودێری���ی  گش���تى 
كه س���انه ى  ئه و  گه رمیان،  كۆمه اڵیه تى 
توشى نه خۆش���یه كى عه قڵی و ده رونى 
درێژخای���ه ن ده بن، »جگە لە بڕینه وه ى 
موچەیەکی کەمی مانگانە، هیچی تریان 

بۆ ناكرێت«.
به ره نگاربون���ه وه ى  به ڕێوه ب���ه رى 
توندوتیژی دژ ب���ه  ژنان له كه الر، فریاد 
هیدایه ت، ئاماژه  به وه ده كات كه  ناتوانن 
به دواداچون بۆ ره وشی ئه و ژنانه  بكه ن 
ك���ه  به ن���اوى چاره س���ه ره وه  روبه ڕوى 
ئه ش���كه نجه و ئ���ازاردان و توندوتی���ژی 
ده بن���ه وه  »بەحکومی ئ���ەوەی بەهۆی 
تێکچونی مێش���ک یان باری ده رونیان، 
ناتوانن س���كااڵ تۆمار بكه ن و په نامان 

بۆ بهێنن«.
ئه م كێشه  كاتێك سه ختر ده بێته وه ، كه  
هه ندێ���ك له و ژنانه  كه  ب���اری عه قڵیان 
ته واو نییه ، له الیه ن پۆلیسه وه  ده ستگیر 
ده كرێ���ن، ی���ان بۆ پاراس���تنیان ناچار 

ده كرێن »توقیف« بكرێن.
خه بات ره شید، به ڕێوه به رى نوسینگه ى 
ماف���ی مرۆڤى گه رمی���ان، بۆ )نه وژین( 
وتى: »لە ماوەی 3 ساڵی دوایدا زیاتر 
ل���ە 17 حاڵەتی دەس���تگیرکردنى ئه و 
كه س���انه  هه بوه  كه  ب���اری ده رونى یان 
عه قڵیان ته واو نه بوه ، به اڵم كاره س���ات 
ئه وه ی���ه  چونك���ه  ش���وێنێك نه بوه  بۆ 
مانه وه یان، به ناچارى ته وقیف كراون و 

خراونه ته  زیندانه وه !«
به وته ى توێ���ژه رى كۆمه اڵیه تى، كارزان 
فوئ���اد، كۆمه ڵگاى كوردی تێڕوانینێكى 
زۆر دواكه وتوانه ى هه یه  بۆ نه خۆش���انى 

ده رونى.
وت���ى: »کۆمەڵگە بۆخۆی رۆڵی خراپی 
بینیوە بۆ ئەوەی ئەوان باری دەرونیان 
زیاتر ئاڵۆزبێت ، جا ئەگه ر نەخۆش���ەکە 

ژنیش بێت باجدانی زیاتربوە«.
پێیوای���ه  كه   )فری���اد هیدایه ت(ی���ش 
خه منه خواردنى حكوم���ه ت له و توێژه و 
نەبونی شوێن بۆ چاره سه ریان، واده كات 
ئه و مامه ڵه  نازانس���تى و نامرۆییانه یان 
به ناوى چاره س���ه ره وه  له گه ڵ دا بكرێت 

كه  ده رئه نجامى خراپی ده بێت.
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ژنانىالدێ..كاركردنوكۆڵنهدان

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

ئەگەر کارکردن بۆ ئەو ژنانەی 
لەشارەکاندا دەژین مێژویەکی دیاری 

کراوی ھەبێت، بەاڵم ژنانی الدێ لەدێر 
زەمانەوە خەریکی کارکردنن، ژنانی 
ئاوایەکانی گەرمیان ئەم راستیەیان 

سەلماندوە.

ساڵه ھایه  ژنانى گه رمیان له  گونده كاندا، 
ھاوشانى پیاوان له ده ره وه ى ماڵه كانیان 
كارده ك���ه ن له  بواره كانى كش���توكاڵ و 
ئاژه ڵداریی، ئه م نه ریته ش تائێستا درێژ 
بوه ت���ه وه ، ئه گه رچی كچ���ان له  نه وه ى 
ن���وێ، كه متر گرنگیی به م بواره  ده ده ن 

و زۆر به الیانه وه  په سه ند نییه .

لەمیعە عباس، 52 س���اڵ، دانیش���توى 
گوندی میلقاس���می گه رمیانه ،  چیرۆکی 
ئیشکردنی خۆی بەمجۆرە بۆ )نەوژین( 
باسدەکات »ئێمە لە الدێ ناچارین کاری 
ئاژەڵداری و کشتوکاڵ بکەین، ھاوینان 
بە دروێنە کردنەوە س���ەرقاڵ دەبین و 

زستانانیش بە تۆو کردنەوە«.
دەش���ڵێت: »ئ���اژەڵ بەخێوک���ردن و 
کشتوکاڵ کردن خۆی کارێکە تایبەتکراوە 
بەپیاوان، بەاڵم ئێمە ناچارین ئەو کاره 
بکەین، راس���تە زۆر قورسە و ماندومان 
دەکات، ب���ەاڵم چارەیەکی ترمان نیە و 

دەبێ کارەکانمان بکەین«.
ئ���ەو  ئیش���کردندا  ل���ە  الدێ  ژنان���ی 
راس���تیەیان س���ەلماندوە کە پیاو و ژن 
لەکارکردندا یەکسانن، بەو پێیەی جگە 

لەزۆرینەی کارەکانی  لەکاری ماڵەوەش 
ھاوسەرەکانیان  ھاوکاری  دەرەوەش���دا 
دەک���ەن و ھەندێکیش���یان دوای کۆچی 
بونەت���ە  خۆی���ان  ھاوس���ەرەکانیان 
سەرگەورەی ماڵ و ھەمو جۆرە کارێکی 

الدێ دەکەن.
س���ەبیە رەئ���وف، 50 س���اڵ، لەکاتی 
کارکردن و سەرقاڵیی بە پاککردنەوەی 
)نەوژین(  بۆ  ئاژەڵەکانیەوە،  ش���وێنی 
دواو وتی: »من ھاوس���ەرەکەم مردوە، 
ھیچ س���ه رچاوه یه كى تری بژێویم نییه ، 
بۆی���ە ئاژەڵ بەخێو ده ک���ەم تا بتوانین 

گوزه رانمانى پێ ببه ین به ڕێوه«.
س���ەبیە، کە ماندوێتی بە روخساریەوە 
دی���ار بو، ب���ەردەوام بو لەباس���کردنی 
کارەکان���ی و وتى: »ھەم���و بەیانیەک 

◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل*

ئه حمه د، به  8 ساڵى ته مه نه وه ، 
به شێوه یه ك ماندو دیار بو وه ك ئه وه ى 

كرێكارێكى كۆڵكێش بێت، ئه گه رچی 
ئه و كاره ى كه  ماندوی كردوه  ئه ویش 
ھه ر كۆڵكێشییه ، به اڵم حاڵه ته كه ى 

جیاوازه ، چونكه  باره كه ى كۆڵى ئه م، 
نه  فه رده  و گوێنی ئارده  و نه  به سته  
و پاكه ته  خۆراك، به ڵكو جانتاكه یه تی!

له   ئ���ه و گۆڕانكاری���ه ى  به كاریگ���ه رى 
سیس���ته مى خوێندن دا دروس���ت بوه ، 
قه ب���اره ى ئه و كتێبانه ى ك���ه  قوتابیان 
ده یخوێنن له  پۆله  بنه ڕه تیه كان دا، زۆر 
قه به  بون و ھه روه ك كێشیش���یان زۆر 
قورس���ه ، ئه مه ش له  یه ك كاتدا منااڵنى 
قوتابی ماندو ده كات، له الیه كی تریشه وه  
كارده كاته  سه ر ئاستى خوێندنیان. ئه م 
حاڵه ته  به تایبه ت بۆ قوتابیانى ھه ندێك 
له  گونده كانى گه رمیان سه خت تره ، كه  
به ھۆی ئه وه ى قوتابخانه كه یان لێیانه وه  
دورتره ، بۆیه  ده بێت به و جانتا قورسه وه  

رێیه كى دورتر ببڕن.
ئه حم���ه د ئیبراھیم، ك���ه  قوتابی پۆلی 
دووه  ل���ه گون���دی )باریکە(ی س���ەر 
بەق���ەزای خانەقین، بۆ )نه وژین( وتى: 
»ماندوب���وم، ھه مو رۆژێ���ك ئه و جانتا 
قورس���ه  ده كه م���ه  كۆڵم، ت���ا ده گه مه  
قوتابخان���ه  چه ند جارێك داده نیش���م و 
ئیسراحه ت ده كه م، قوتابخانه شم له به ر 

چاو كه وتوه «.
قوتابیان���ى گونده كان به ھ���ۆى ئه وه ى 
به پێ ھاتوچ���ۆى قوتابخان���ه  ده كه ن، 
ئه سته مه  به و باره  قورسه وه  به سه المه تى 
رێگاى قوتابخانه  ببڕن ئه گه ر كه سێكیان 
له گه ڵ نه بێت ئه و جانتا قورس���ه یان بۆ 

ھه ڵبگرێت.
قوتابخانه ی  مامۆستاى  جه مال،  شه یما 

)بەمۆ( ی بنەڕەتی لەناحیەی رزگاری، 
ل���ه و باره ی���ه وه  ده ڵێ���ت: »به ھ���ۆی 
بون���ى چه ند وانه یه ك له  ی���ه ك رۆژدا، 
واده كات قوتاب���ی رۆژانه  چه ند كتێبێك 
بێنێت، ئه مه ش باری سه رشانى قورس 

ده كات«.
قوتابخان���ه كان  به راس���تى  وتیش���ی: 
دورن له مااڵن���ه وه ، زۆرجار خوش���ك و 
ب���را یان باوك و دای���ك جانتا بۆ مناڵه  

قوتابیه كانیان ھه ڵده گرن.
ئه گه ر ئه و مامۆس���تایه  خه می ئه وه بێت 
كه  من���ااڵن ماندو نه بن، ئه وا توێژه رێك 
پێیوایه  كه  ئه و حاڵه ته  سه رده كێشێت بۆ 
ئه وه ى كار له  الیه نى ده رونى و توانستى 

عه قڵی و فێركارییشیان بكات.
پرشنگ محه مه د، توێژه رى ده رونى، بۆ 
)نه وژین( وت���ى: »ئه و كتێبانه  بارێكى 
قورس���ه  بۆ سه ر جه سته ى ئه و مناڵه  و 
جه سته ى ھێش���تا به وشێوه یه  گه شه ى 
قورس���یه   ئه و  كه بتوانێ���ت  نه ك���ردوه  

ھه ڵبگرێت«.
ل���ه روى ده رونیش���ه وه ، رونیكرده وه  كه  
كاریگه رى ده بێت  و ئه و مناڵه  ھه س���ت 
به بێتاقه تى ده كات  و ئاره زوى خوێندنى 
نامێنێ���ت »چونك���ه  ئه گ���ه ر م���رۆڤ 
به جه س���ته  ھیالك بێت ئه وا ده رونیشى 
به ھه مان شێوه  ماندو ده بێت  و بێتاقه تى 

و بێزارى بۆ دروست ده بێت«.
قوتابی���ان چه ندین  تائێس���تا  ئه گ���ه ر 
ره خنه ی���ان ل���ه  خوێن���دن و قوتابخانه  
ھه بوبێ���ت، ئ���ه وا ئێس���تا ره خنه یه كى 
تریش���یان بۆ زی���اد بوه ، ك���ه  ئه ویش 

جانتاكانیانه .
ل���ه  گوندی )پوقە(ی س���ەر بەناحیەی 
رزگاری، كچێكى مناڵى ش���ه كه تم بینی 
كه  بۆ قوتابخان���ه   ده چێت، جانتایه كى 
كردبویه  شان و یه كێكى ترى به ده سته وه  
گرتبو، وه ھا به  قورسیی و ماندوبونه وه  
به  رێگه دا ده ڕۆیشت، وه ك ئه وه ى له ژێر 

كێشىجانتاكانیانبهقهدهركێشىخۆیانه

س���ەعات پێنجی بەیانی ھەڵدەس���تم و 
ش���وێنی ئاژەڵەکان پ���اک دەکەمەوە، 
دواتر ئیش���ی ماڵەوە دەکەم، پاش���ان 
م���ه ڕ و بزن���ه كان دەبەم���ە دەرەوە بۆ 

له وه ڕاندنیان«.
ئه و جگە لە بەخێوکردنی ئاژەڵەکانیشی، 
دوکانێکی داناوە له  پاڵ ماڵه كه ى خۆیدا 
و کاتە بەتاڵەکانی خۆی له وێدا به سه ر 

ده بات.
وەکخۆی دەڵێت: »ئەم دوکانەم داناوە 
و ھەم���و پێداویس���تیەکی تێدایە و ئەو 
کاتانەی ئیش���ی ناو ئاژەڵ���ەکان تەواو 
بکەم دێمە ئێ���رەو کاتەکانی خۆم لێرە 

بەسەر دەبەم«.
لەدێ���ر زەمانەوە باس���لەوە کراوە ژنان 
و پی���اوان شانبەش���انی یەکت���ر کاری 
ئاژەڵ���داری و کش���توکاڵیان پێک���ەوە 
ئەنج���ام داوە، ھەرچەن���ده  ئ���ەو کارە 
بەکارێکی پیاوانە ناس���راوە، بەاڵم ژنان 
بۆ یارمەتی دانی ھاوس���ەرەکانیان ئەو 

کارە دەکەن.
ھەندێك لەو ژنانەش ھەم وەکو درێژەدان 
بەکلت���وری کۆنی گەرمی���ان و ھەمیش 
وەکو یارمەتیدەری ھاوسەرەکانیان، کار 

دەکەن.
ئامینە ئەحمەد، 61 ساڵ، کە دانیشتوی 
ھەمان گوندە، بۆ )نەوژین( باس���لەوە 
دەکات وەکو یارمەتیدەری ھاوسەرەکەی 

بارێكى پڕ له  ئاس���ن و كێش���ی قورس 
دا بێت.

دواى ئه وه ى زانیم ن���اوى )بێریڤان(ه و 
له پۆلی دوى بنه ڕه تیه ، لێم پرس���ى: تۆ 
تازه  به ره و قوتابخانه  ده ڕۆیت بۆئه وه نده  
ماندویت؟ پێى وت���م: »براكه م له پۆلى 
یه كه مه ، زۆر مناڵه  ناتوانێت جانتاكه ى 
قورس���ه ،  زۆر  چونك���ه   ھه ڵبگرێ���ت 
بۆیه  ناچ���ار من جانت���اى ھه ردوكمان 

ھه ڵده گرم«.
دوره   ماڵم���ان  وتیش���ی: 
له قوتابخانه كه مانه وه ، بارى دارایش���مان 
ب���اش نییه  ت���ا به ئۆتۆمبێ���ل ھاتوچۆ 

بكه م.
ئه و جاڕس���یه ی له  قسه ى )بێریڤان( دا 
ھه س���تمان پێده كرد، له الی )ئه حمه د(

یش وه ھا ب���و، كاتێك به  خه مبارییه وه  
وتى: »بێ���زارم له قوتابخانه  ھیچ خۆش 

نییه  به المه وه «.
ب���ه رای مامۆس���تایان، ئ���ه م حاڵه ت���ه  
به وپێی���ه ى كاریگ���ه رى زۆری ھه ی���ه ، 
پێویس���تی به  چاره س���ه ره ، بۆ ئه مه ش 
چاره س���ه رى خێرا و دور مه وداش���یان 

خسته  رو.
م.ش���ه یما جه مال، وتى: »چاره سه رى 
دور م���ه ودا ئه وه ی���ه  ك���ه  بۆ س���ااڵنى 
داھاتو، پێویس���ته  وه زاره تى په روه رده  
پێداچونه وه  ب���ه  پرۆگرامه كان دا بكات 
و قه ب���اره ى كتێبه كان بچ���وك بكاته وه  
و س���ه رله نوێ دایانبڕێژێت���ه وه ، یان به  
الپه ڕه  و ش���ێوازێك چاپی���ان بكات كه  

ته نك و كێش سوك بن«.

بۆ چاره سه ره  ئێس���تاییه كانیش، وتى: 
باوه ڕناكه م  ئێس���تادا  ل���ه   »په روه رده  
چاره س���ه رێكى وه ھاى ھه بێت، چونكه  
ئه و كتیبانه  مه نهه جن و پێویسته  قوتابى 
خش���ته ى  ده كرێت  به اڵم  بیخوێنێ���ت، 
وانه كان )جدول( وه ھا دابڕێژرێنه وه  كه  
قوتابی پێویست نه كات ھه مو كتێبه كان 
ھه م���و رۆژێ���ك بهێنێته وه  ب���ۆ ده وام، 
به ڵكو ده توانرێت دابه ش بكرێن به سه ر 
رۆژه كان���دا به تایبه ت ئ���ه و وانانه ى كه  
كتێبه كانیان قه باره یان گه وره و كێشیان 

قورس تره «.

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

ئەو کارە دەکات،  دەڵێت: »ھاوسەرەکەم 
لەسەر جێگەیە و توانای کارکردنی نیە و 
ھیچ موچەیەکیشمان نیە و مناڵەکانیشم 
لە قوتابخانە و زانکۆن، ھه ربۆیه  ئێستا 

خۆم كار ده كه م«.
ب���ه اڵم ئ���ه م كاركردنانه  ھه م���وكات به  
ئاسانی تێپه ڕ نه بوه ، به ڵكو ھه ندێكجار 

ژنان روبه ڕوى توانج ده كاته وه .
ئەوە دەگێڕێتەوە کەھەندێك  بەس���یە، 
لە خەڵکی توانجی لێ���دەدەن و دەڵێن 
»ب���ەردەوام لەناو ئاژەڵ���ەکان دایە«، 
ئه ویش دەڵێ���ت: »پەیداکردنی بژێوی 
ژی���ان ھیچ عەیب نیە ج���ا ھەر کارێک 
بێت، ھیچ کات ئەو توانجانە من س���ارد 
ناکاتەوە لەو کارەی خۆم و بەردەوامیش 

ئەبم تا توانام ھەبێت«.
له كاركردنى ژن���ان له  الدێكاندا، ئه وه ى 
تێبینیی ده كرێ���ت ئه وه یه  زۆرتر ژنانى 
به ته مه ن ی���ان له  نه وه  كۆن���ه كان كار 
ئاژه ڵداری���ی،  به تایبه ت���ى  ده ك���ه ن، 
له به رامبه ردا كه مت���ر كچان خۆیان له و 

كارانه  ده ده ن.
)ئەدیبە  روب���ه ڕوى  تێبینیه م���ان  ئەم 
عومەر(ی 69 س���اڵ ك���رده وه ، ئه ویش 
به  پشتراس���تكردنه وه ى قسه كه وه  وتى: 
»ئێمە ل���ە زوەوە ئەم کارەمان کردوەو 
فێربوی���ن، بەاڵم ژنانی ئەم س���ەردەمە 
زیاتر سەرقاڵترن بە مناڵ بەخێوکردنەوە 
و ھەندێ���ك لەو ژنانەش مامۆس���تان و 

ھەندێکیشیان قوتابین«.
كچ���ه   س���اڵ،   23 عه ل���ی،  نەرمی���ن 
خوێندکارێکی دانیشتوی ھەمان الدێیە، 
قس���ەکەی )ئەدیبە( پشتڕاستدەکاتەوە 
و ب���ۆ )نەوژین(  وت���ى: »زیاتر ژنانی 
بەتەمەن ئەو کارانە ئەکەن و ئێمەومانان 
یا خوێندکارین یان مامۆستاین و کاتی 
ئەوەمان نیە کاری ئاژەڵ بەخێوکردن و 

کشتوکاڵکردن بکەین«.
وتیش���ی: »من و کچ���ە ھاوتەمەنەکانم 
شارەزایی و توانای تەواومان نیە تا ئەو 

کارانە بکەین«.

ھەمو بەیانیەک 
سەعات پێنجی 

بەیانی ھەڵدەستم و 
دەست بە
کار دەکەم
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کچان بە مناڵیی فێری پاسکیلسواری دەبن و بە گەورەیی لێی مەحروم دەبن!
◘ نه وژین، زریان محه مه د

»من ئاره زوى زۆرم له  پاسكیلسوارى 
هه یه  و یه كێكه  له  خه ونه كانى مناڵیم، 

به اڵم ئاماده م واز له و خولیایه م 
بهێنم ته نها روبه ڕوى توانجى خه ڵك 
نه بمه وه «، ئه مه  وته ى یه كێكه  له و 

كچانه یه  كه  پاسكیلسوارى خه ونى ئه و 
بوه .

پاسكیلسواریی، یه كێكه  له و وه رزشانه ى 
كه  كچ���ان له  مناڵی���ه وه  وه كو یاریه ك 
پێی ئاش���نا ده بن، به اڵم له گه ڵ كشانى 
ته مه نیان و گه وره بونیان، ناتوانن چیتر 
درێژه  به م وه رزش���ه  ب���ده ن، ئه گه رچی 
وه ك���و خولیایه كیش���ی لێهاتبێ���ت بۆ 

ئه وان.
ئه و كچانه ى كه  ده خوازن پاسكیلسواریی 
بكه ن و رێی���ان پێنادرێ���ت، هه مویان 
كۆكن له س���ه ر ئه وه ى كه  توانج و تانه ، 
نه ده هێڵێت به  ئاره زوی خۆیان ئه و كاره  
بكه ن، ن���ه  خێزانه كانیش رازیی ده كات 

كچه كانیان پاسكیل لێبخوڕن.
س���ۆالف گۆران، 18 ساڵ، خوێندكارى 
زانكۆیه  و به  روخس���ارێكى خه ماوییه وه  
بۆ )نه وژین( وتى: »من ئاره زوى زۆرم 
له  پاسكیلس���وارى هه یه ، به اڵم به هۆى 
تانه  و ته ش���ه رى ده وروب���ه ره وه  ئاماده  
نی���م لێبخوڕم، ته نانه ت ئاماده م واز له و 
خولیایه م بهێنم كه  بۆ پاسكیلس���وارى 
هه مه  به س بۆ ئه وه ى روبه ڕوى توانجى 

خه ڵكى نه بمه وه«.
به ش���ێك له  كچان خۆیان ب���ه  تاوانبار 
ده زان���ن له به رامبه ر ئ���ه وه ى كه  بۆچى 
ناتوانن پاس���كیل س���وارى بك���ه ن كه  
به ش���ێكه  ل���ه وه رزش، به ه���ۆى ئه وه ى 

◘ نه وژین، هاوژین مه هدی

كه م تا زۆر له  یاریگاكانى هه رێمى 
كوردستان ژنان له نێو هانده رانى یاریه  

وه رزشیه كان و به تایبه ت تۆپی پێ 
ده بینرێن، به اڵم ئه م حاڵه ته  تائێستا 

نه گه شتوه  به  كه الر، ئه گه رچی له  
شوێنه  نزیكه كانى ده وروبه رى وه كو 

كفری و ده ربه ندیخان، حاڵه تى 
له وشێوه یه  بونى هه یه . 

به ش���ێك له  ژنان ئام���اژه  به وه ده كه ن 
كه  حه زده ك���ه ن بتوانن وه ك���و پیاوان 
ئه وانی���ش له نێو یاری���گاكان دا ئاماده  
بن و ته ماش���ای یاریه كان بكه ن و هانى 
یانه  دڵخوازه كانیان بده ن، به اڵم رێگریه  

كۆمه اڵیه تیه كان به  ئاسته نگ ده زانن.
س���ارا مەحمود، خوێن���دکاری زانکۆیە، 

ئام���اژه ى به وه كرد كه  ح���ه زی به وه یه  
بتوانێ���ت له نێو یاریگاكان���دا ئاماده یی 
هه بێت و هانى یانه ى ش���اره كه ى بدات، 
وت���ى: »حەزەکەم  ب���ه اڵم وه كخ���ۆی 
واینەک���ردوە ئ���ەو رێچکەیە بش���کێنم، 
چونکە بەڕاستی بوێری دەوێت روبەڕوی 
ئەو قسە و توانجانەی کۆمەڵگا ببیتەوە 
كه  به و هۆیه وه  توش���ت ده بێت، چونكه  

گرفتت بۆ دروست ده كات«.
له  ش���اری ك���ه الردا یانه ى وه رزش���ی 
ش���ێروانه  هه یه  كه  له  ری���زی یانه  پله  
نایابه كانى كوردس���تان ب���ۆ تۆپی پێ 
 2 خاوه ن���ى  یانه ك���ه ش  یاری���ده كات، 
یاریگایه ، ب���ه وه ش هه ژمار ده كرێت كه  
زۆرتری���ن هانده رى به ش���دار ده بێت له  
ته ماش���اكردنى یاریه كانى، به اڵم له روى 
ره گه زییه وه  هانده ره كان یه ك ره نگن و 

كچانیان تێدا نیه .

هەندێک له  كچان، به بێ ئه وه ى پێش���تر 
ئه زمون���ى ئ���ه و حاڵه ته ی���ان كردبێت، 
وایده بین���ن كه  ئه گه ر بچن���ه  یاریگاكان 
و نێو هانده ران، به  حاڵه تێكى ئاس���ایی 

لێیان وه رناگیرێت.
کەی���وان تاڵەبانی، دەرچ���وی زانکۆیە، 
دەڵێ���ت: »زۆر حەزدەکەم بەش���داری 
س���ەیرکردنی یاریەک بک���ەم، بەاڵم تا 
ئێستا بەش���داریم نەکردوە، چونکە لە 
ناو کۆمەڵگەی ئێمەدا رێگە پێنەدراوەو 

شتێکی نامۆیە«.
ئ���ه و كچ���ه  نەیش���اردەوە ک���ە رێگرى 
کۆمەڵگا هه مو هۆكاره كان نییه ، بەڵکو 
به وته ى خۆی »هەم ئافرەتان خۆیان و 

هەم کۆمەڵگەش بونەتە رێگر«. 
هه ندێك له  ژنان ئاماژه  به وه ده كه ن كه  
پێشتر به ش���داریی بینینی یاریه كانیان 
كردوه  له  شاره كانى دیكه ، به اڵم له  كه الر 

ژنانی کەالر حەز دەکەن لەسەر کورسی یاریگاکاندا دابنیشن

ك���ه  ناتوان���ن رێچك���ه ى كۆمه ڵگا تێك 
بشكێنن.

س���ازگار عه بدولره حم���ان، 26 س���اڵ، 
ده رچوى به شى وه رزشه ،  بۆ )نه وژین( 
ده ڵێت: »من زۆر پاسكیلسواریم كردوه  
ته نانه ت براكه ش���م خۆم فێ���رم كردوه  
كه  چۆن لێبخوڕێ، به اڵم نارۆش���نبیریى 
و  وه رزش  ب���ه   به رامب���ه ر  تاك���ه كان 
پاسكیلس���وارى یه كێكه  له  هۆكاره كان، 
هه روه ها چ���او نه كراوه یی كچان خۆیان 
هۆكاره  ك���ه  هیچ ئاماده نی���ن رێچكه ى 
كۆمه ڵگا تێك بشكێنن، له گه ڵ ئه وه شدا 

هی���چ الیه نێك نیه  كه  پاڵپش���تى كچان 
بێت له م بواره دا«.

وتیشى: چه ند جارێك لێمخوڕیوه ، به اڵم 
خه ڵكى به  ش���تێكى عه یب و ناشازییان 
سه یرده كرد منیش ناچار بوم وازمهێنا، 
له گه ڵ ئه وه ش كچێك هه بێت لێبخوڕێت 

من ده بمه  دوه م كه س.
تانه و ته ش���ه ره كانى كۆمه ڵ���گا له وه دا 
نه ماوه ت���ه وه  ك���ه وا كچان ل���ه  ته مه نى 
دیاریك���راو به س���ه ره وه  ك���ه  ناتوان���ن 
ئه و  به ڵك���و  بك���ه ن،  پاسكیلس���وارى 
توانجانه  به سه ر كچانى ته مه ن مناڵیشدا 

ره نگى داوه ته وه .
گ���واڵن، 12 س���اڵ، ناوى خ���وازراوى 
كچێكى ش���ارى كه الره  و قوتابییه ، بۆ 
)نه وژین( ده ڵێت: »من زۆر ئاره زوم له  
پاسكیلسوارى هه یه  و زۆرم لێخوڕیوه ، 
به اڵم ئه وه  بۆ م���اوه ى مانگێكه  به هۆى 
توانجه كانى ده وروبه ره وه  برا كه م رێگه م 
نادات لێبخ���وڕم، به هۆى ئه وه ى گه وره  

بوم و دراوسێكانمان قسه  ده كه ن«.
وتیش���ى: ئه گه ر رێگه م بده ن دیس���ان 
لێده خوڕمه وه ، چونكه  زۆرم حه ز لێیه .

به اڵم ئه م رێگری و به تایبه ت ئه و تانه و 

ته ش���ه رانه ى كه له پێ���ش كچ���ان دایه ، 
وایك���ردوه  كه  ئه وانیش بیر له  بیرۆكه ى 
تر بكه نه وه  كه  له رێگه یه وه  بتوانن درێژه  
به  خولیای خۆیان له  پاسكیلس���واریی 

بده ن.
به ه���ار، 24 س���اڵ، ناوى خ���وازراوى 
كچێكى شارى كه الره ، باس له وه ده كات 
كه  پاش ئه وه ى نه یتوانیوه  له كاتى تردا 
خولیای پاسكیل لێخوڕین به دی بێنێت، 

چاره سه رێكى ترى دۆزیوه ته وه .
وتى: »م���ن زۆر پاس���كیل لێده خوڕم 
و ئێس���تاش به رده وامم، ب���ه اڵم كاتێك 
لێده خ���وڕم ك���ه س ل���ه ده ره وه  نه بێت، 
به تایبه ت له   شه وان دا ئه و كاره  ده كه م 
بۆ ئه وه ى توش���ى توانج���ى ده وروبه ر 

نه بمه وه«.
وتیش���ى: ن���ه ك من به ڵك���و زۆرێك له  
ئافره تان حه زیان له  پاس���كیل سوارى 
هه یه ، ب���ه اڵم له  كۆمه ڵگای���ه ك ده ژین 
ناتوانین هه مو ش���ت به  ویستى خۆمان 

بێت.

دا ئ���ه و حاڵه ته یان تاقی نه كردوه ته وه . 
دایکی حەنین، یه كێكه  له و ژنانه . 

ئه و كه  پێش���تر له  شاری هه ولێر ژیاوه ، 
به شداریی بینینی چه ند یاریه كى كردوه ، 
ب���ه اڵم كه  هاتونه ته  كه الر ئه و عاده ته ى 

واز لێهێناوه .
وتیشی: »ئێس���تا بەهۆی بەخێوکردنی 
من���اڵ و ئیش���ی ماڵ���ەوە ئەوەنە کاتم 
نییە، بەاڵم رێگەدەدەم بە کچەکانم کە 
بەش���داری هەر شتێک بکەن کە خۆیان 

حەزیان لێبێت«.  
ئه گه ر به الی ئافره تانه وه  هۆكاره  خودیی 
و كۆمه اڵیه تیه كان به ربه س���ت بن، ئه وا 
به الی مامۆستایه كى وه رزشه وه ، الیه نه  
په یوه ندیداره كانی���ش به ش���ى خۆی���ان 

به رپرسن.
بەهار رەحیم، مامۆس���تای وەرزش، بۆ 
بەشداریم  »تائێستا  دەڵێت:  )نەوژین( 
نەک���ردوە لە س���ەیرکردنی یاری تۆپی 
پێدا، بەاڵم لە یاریگا نوێیەکەی شێروانە 
ک���ە ی���اری پاڵەوانیەت���ی و مەیدان���ی 
قەزاکان بو، من و هاوسەرەکەم و چەند 
بەش���دار  هاندەر  وەکو  خوێندکارێک���م 
بوین، بە خۆشحاڵیەوە چەند ئافرەتێکی 
تریش���م بینی کە بەشداری سەیرکردنی 

یاریەکە بون«.
وتیشی: بەرپرسانی وەرزشیش ئۆباڵیان 
له  ئه ستۆیه ، چونکە پێویستە ئەوان ئەو 
رێچکەیە بش���کێنن بۆ ئەوەی ئافرەتانی 

تریش چاویان لێ بکەن. 
له به رامب���ه ر ئه م به رپرس���یار كردنه دا، 
به ڕێوه به رى یاریگاى یانه ى ش���ێروانه ، 

قسه ى خۆی هه یه .
تەڵع���ەت س���ەعدوڵاڵ، ب���ۆ )نه وژین( 
وتى: »راس���ته  ئافرەتان ئامادەنابن لە 
یاریگاکاندا، بەاڵم حەزێکی زۆریان هەیە 

بۆ ئەوەی ببنە هاندەری یانەکەیان«.
لەس���ااڵنی  ک���ە  لەوەش���کرد  باس���ی 
نەوەدەکاندا ئافرەتان بەشداری یاریەکان 
بون وەک هاندەر، بەاڵم لە دوای سااڵنی 
2000ه وه  ئافرەت���ان لە نێ���و یاریگاکان 

نابینرێن. 
ئه و به رپرس���ه  دانى ب���ه وه دا نا كه  له و 
ب���واره وه  كه موكورتی���ان هه یه  »ئێمە 
گلەیمان لە خۆمان هەیە کە خوش���ک و 
خێزانەکانمان نەهێناوەتە یاریگاکان بۆ 
ئەوەی ئەوان ببنە هۆکارێک و ئافرەتانی 

تر چاو لەوان بکەن«. 
به هار ره حیم، رایوایه  كه ده بێت له الیه ن 
یانه و به رپرسه كانى وه رزشه وه ، خه مێك 
له  بواره كه  بخورێت و هه وڵی رێگه دان به  

كچان بدرێت بۆ هاتنه  نێو یاریگاكان.
به ڕێوه به رى یاریگاى یانه ى شێروانه ش، 
ه���ه ر له ئێس���تاوه  ئاماده ی���ی خۆی���ان 
ده رده بڕێت بۆ ئه وه ى ش���وێنى تایبه ت 
به  ئافره تان دابنێ���ن و وه كخۆی وتى: 
»بەخۆشحاڵی و رێزەوە پێشوازیان لێ 

دەکەین«.

به هۆى توانجى 
ده وروبه ره وه  

برا كه م رێگه م نادات 
پاسکیل لێبخوڕم

ئێمە خۆشمان 
خوشک و 

خێزانەکانمان 
نەهێناوەتە 
یاریگاکان

زۆر حەزدەکەم 
بەشداری 

سەیرکردنی 
یاریەک بکەم
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◘ نەوژین، پەیام لەتیف

 بە روخسارە لێکچوەکەیان دوخوشکی 
دوانە »جمك« له  ناحیه ى رزگاریی، 
بونەتە جێی سەرنجی ئەو کەسانەی 
سەردانیان دەکەن، ئەوان بەدانانی 

دەرمانخانەیەک ھەم کار لەبوارەکەی 
خۆیان دەکەن وھەم بونەتە جێی 

دەستخۆشی بۆ خۆیان وخێزانەکەیان.

دەرمانخانەک���ەی ئ���ەم دو خوش���کە، 
ماوەی ساڵ ونیوێکە لەناحیەی ڕزگاری 
کراوەت���ەوە، ک���ە لەپێش���ودا دانان���ی 
دەرمانخان���ە لەالیەن کچانەوە بەتایبەت 
لەناحیەی���ه ك دا ك���ه  تاڕاده یه كى زۆر 
به سه ریدا  داخراو  كه شێكى كۆمه اڵیه تی 

زاڵه ، کەم دەبینرا.
ھەنا نەریم���ان و گۆنا نەریمان، ماوەی 
سێ ساڵە بەشی پەرستاری پەیمانگای 

تەکنیکی کەالریان تەواوکردوە.

◘ نه وژین، رێناس ساڵه ح

ھاجەر، بو بە یەکەم کچی گەرمیان 
کە دایەنگایەکی ئه ھلی لە شارى کەالر 

کردەوە، ئەو دەیەوێت لەو رێگایەوە 
خەونی خۆی و تواناکانی لەبواری 

پەروەردەیی دا بە ئامانج بگەیەنێت، 
ده شیه وێت بیسله مێنێت ئه گه ر ژنان 

بیانه وێت، ئه وا ده توانن به  ئاواته كانیان 
بگه ن.

ھاج���ەر دلێ���ر، کچێک���ی تەم���ەن 22 
س���اڵی دانیشتوی کەالرە و خوێندکاری 
پەیمانگای نەوتە، ناوى چوه  نێو لیستی 
یه كه م كه س���ه كانى كه الر، كاتێك توانى 
یه كه م دایه نگاى ئه ھلی له  ش���اره كه دا 

به ناوى )دایه نگاى گه شه ( بكاته وه .
وه كخۆی ئاماژه ى بۆ دا، خۆشەویستی 
و ئومێ���دی زۆری ب���ۆ کارەکەی ھه یه ، 
چونكه  پێش ئەم کارەی، بۆ ماوەی دو 
س���اڵ لە دایه نگایەکی دیکەدا بەڕێوبەر 
بوە، لەگەڵ ئەوەش���دا بەردەوام بوە لە 

قۆناغەکانی خوێندنی پەیمانگایدا.
ب���ۆ بیرۆک���ەی کارەکەش���ی دەڵێ���ت: 
»بیرۆکەی ئەم کارەی ئێس���تام پێش 
ھەمو ش���ت حەز و خولیای خۆم بوە و 

دواتر ئەزمونم لە کارەکەدا«.
وتیش���ی: »کارک���ردن بەتایب���ەت لەو 
بوارەی ح���ەزی خۆتە جیاوازە، چونکە 
لەگ���ەڵ کارکردنەک���دا ھەس���ت بەدڵ 
خۆش���ی دەکەیت، منیش زۆر دڵخۆشم 

بە کارەکەم«.
دەرب���ارەی تێڕوانین���ی خێزانەکەش���ی 
بۆ بیرۆکەک���ەی، وت���ی: »خێزانەکەم 
رێگ���ری حەزی منیان نەکردوە و لەگەڵ 

بڕیارەکانی مندا بون«. 
به گش���تى زۆرینه ى باخچه كانى ساوایان 
ژنان���ه وه   له الی���ه ن  دایه ن���گاكان،  و 
زۆرینه ى ستافه كه ى  یان  به ڕێوه ده برێن 
مامۆس���تا و كادی���ری ژن���ن، )ھاجه ر( 
پێیوایه  ئه مه  ده رخه رى ئه و راس���تیه یه  
كه  »ژنان زیاتر ل���ه  پیاوان، له  بوارى 

کچێک لە گەرمیان دایەنگایەک دەکاتەوە

ده رمانخانه كه ى دو خوشكه  جمكه كه 

په روه رده یی دا لێهاتو ترن«.
زۆرینه ى ئه و ژنانه ى ده س���تیان داوه ته  
كار له م 3 بۆ 4 ساڵه ى رابردودا، باسیان 
له كاریگه رییه كانى قه یرانى دارایی كردوه ، 
كه وایكردوه  پرۆژه ى ھه ندێك له و ژنانه  
به ره و شكست ببات، به اڵم الی ھاجه ر، 

ره وشه كه  به پێچه وانه وه یه .
وتى: »قەیران���ی دارایی رێگر نەبوە بۆ 
کارەکەم، ئه گه ر پالنی ورد و زیره كانه  
دابنه ى، سه ركه وتن به ده ست دێنیت«.

ئه گ���ه ر ئ���ه م دایه نگه ی���ه  ب���ۆ ھاجه ر 
به دیهێن���ه رى خه ونێكى كه س���یی بێت، 
ئه وا بۆ ژماره ی���ه ك ژن كه  مناڵه كانیان 
ده خه نه  دایه نگه ك���ه ، ده رویه كه و لێیان 

كراوه ته وه .
روخۆش جەب���ار، دایک���ی مناڵێكى 3 
دەڵێت:  له دایه نگه كه دایه ،  كه   س���ااڵنه  
»زۆر رازیم له  دایه نگاكه  و به ڕێوه بردنى 
سه ركه وتوه ، مناڵەکەم زۆر گۆڕاوە لەو 

کاتەوەی کە ھێناومەتە ئێرە«.
ئارەزو فەریدون، دایکی مناڵێكى تره  كه  
له  دایه نگاكه یه ، باسیلەوە کرد »لەبەر 
ئەوەی خۆم دەوامم ھەیە زۆر کاتم نه بو 
بۆ مناڵەکەم، ئه ویش تەواو خوی گرتبو 
بە مۆبایل و ئایپاد و فێری قسە نەئەبو، 
کەس���ەردانی پزیشكمان کرد پێشنیاری 
دایەنگای ب���ۆ کردین، ئێمەش ھێنامانە 
ئێرە ئێستا ھەس���ت بە گۆڕانێکی باش 

کارەکەیانەوە دەڵێت:  لەب���ارەی  ھەنا، 
راس���تەوخۆ دوای تەواو كردنی خویندن 
دەستمان کرد بەکارکردن بەخۆبەخشی، 
دوای ئ���ەوەی ش���ارەزای پێویس���تمان 
وەرگ���رت ل���ە بوارەک���ەداو ب���ەردەوام 
زانیاریمان بە یەک ئەوتەوە تا ئاستمان 
بەرزت���ر بێ، دواتر بڕی���اری دانانی ئەم 

دەرمانخانەیەمان دا.
و  لەدامەزران���دن  ئومێ���دی  ب���ێ 
چاوەڕێنەکردنی دەستی حکومەت زیاتر 
ھانی ئەم دوخوش���کەی دا بیر لەدانانی 

دەرمانخانە بکەنەوە.
ھەروەک )گۆن���ا( دەڵێ���ت: پێموای���ە 
ھەمو كەس پێویس���تە ھەوڵبدات خۆی 
كاری خۆی دروس���ت بكات و چاوەڕێی 
حكومەت نەبێت تا دابمەزرێت، چونکە 
ھەمومان باش دەزانین دامەزراندن وەک 

خەونێكی مەحاڵی لێهاتوه .
بەپێی ئاماری لقی گەرمیانی سەندیکای 
کارمەندان���ی تەندروس���تی، )35( ژن 
مۆڵەتی دانانی ده رمانخانه  و نۆرینگەیان 

ھەیە.
خێ���زان دەورێک���ی گرنگ���ی ھەی���ە لە 

دەکەین«.
ھاوش���ێوه ى دایكی ئه و منااڵنه ، ستافی 
به ڕێوه بردنى  شێوازى  له   دایه نگاكه ش، 

دایه نگه كه  رازین.
نادی���ە ئیبراھی���م، کارمەن���دی چاودێر 
ل���ە دایەنگای گەش���ە، دەڵێت: »ئێمە 
وەکو س���تافی دایەنگاکە ل���ەدەوام زۆر 
مورتاحین و كاره كه شمان به  سه ركه وتو 

ده زانین«.
ھاج���ەر، ن���ەک تەنها یەک���ەم کچە کە 
ھەس���تاوە بە کردن���ەوەی دایەنگایەک، 
بەڵکو یەکەمین دایەنگای ناحکومیش���ە 

لە ناوچەکە كرابێته وه .
دەرون عوم���ەر، بەڕێوب���ەری گش���تی 

چاودێریی و گه ش���ه پێدانى كۆمه اڵیه تى 
گه رمی���ان، كه  دایه نگه كانى س���نوره كه  
چاودێری���ی ده ك���ه ن، ب���ۆ )نه وژی���ن( 
وتى: »ژم���ارەی دایەنگاکانی گەرمیان 
ل���ەم  س���ەرجەمیان )4( دایەنگای���ە، 
حکومیە  دایەنگه یان   )3( ژمارەی���ەش 
ک���ە دەکەونە قەزاكانی کەالر و کفری و 

ناحیەی رزگاری«.
وتیش���ی: »ل���ە ئێس���تادا تەنها یەک 
دایەن���گای ناحکوم���ی )ئەھل���ی( مان 
ھەیە کە بە مۆڵەتی رەسمی کراوەتەوە 
ك���ه  دایه نگه ى )گه ش���ه (یه  لە کەالر و 
دانەیەکی دیکەشمان ھەیە لە خانەقین 
لە قۆناغی مۆڵەت پێدانە، بەاڵم ھێشتا 

نەکراوەتەوە«. 
ره نگه  ئه م كاره ى ھاج���ه ر كردویه تى، 
تازه تری���ن ئه و پرۆژان���ه  بێت كه  ژنانى 
شاره كه  پێی ھه ستاون، به اڵم ده خوازێت 

كۆتا پرۆژه  نه بێت.
ئ���ه و لە رێگ���ەی )نەوژی���ن(ەوە ھانى 
ده س���تبه ردارى  ك���ه   ده دات  كچ���ان 
خ���ه ون و خولیاكانی���ان نه بن و كار بۆ 
به دیهێنانیان بكه ن »ئومێدەوارم کچانی 
کۆمەڵگاکەم ھەوڵبدەن حەز و خولیای 
خۆیان جێبەجێ بکەن، پێشیان دەڵێم 
پارە نابێتە رێگر ب���ۆ کارکردن، به ڵكو 
ھەوڵدان و بیرکردنەوەی تەندروس���ت، 
ئیشێکی سەرکەوتوی لێدێتە بەرھەم«.

دوخوشکە  ئەم  وبەردەوامی  سەرکەوتن 
)ھەن���ا(  لەوب���ارەوە  لەکارەکەیان���دا. 
دەڵێت: دای���ك و باوكمان زۆر زیاتر لە 
ھەرکەس���ێک یارمەت���ی دەرمان بون و 
تەواو ھانی���ان داین تا ببین بە خاوەنی 

كاری خۆمان. 
و  باش���ترین  »خاوەن���ی  وتیش���ی: 
میهرەبانتری���ن دای���ك و باوكین، ئەمە 

خاڵی بەھێزی ئێمەیە«.
)گۆن���ا(ش، خۆش���حاڵه  ب���ه وه ى ئه م 
پش���توانی و متمانه ی���ه ى خێزانه كه یان 
به شێوه یه ك به كارھێناوه  كه  سه ركه وتو 
بن له كاره كه یان و ببنه  جێی ره زامه ندى 
ده وروبه ر و ئه و نه خۆشانه ى سه ردانیان 

ده كه ن.
وتیشی: ئەم ش���وێنە دوكانی خۆمانەو 
لەم���اڵ خۆماندایە بۆی���ە زۆرجار كراوە 
دەبێ���ت، ب���ەاڵم زیاتر ل���ە كاتژمێر3ى 

دوانیوه ڕۆ بۆ 12ى شه و كراوه یه .
ژن���ان لەکاتی دوچاربون بەنەخۆش���ی 
وگرفتە ژنانەکانیان لەپێشودا بەردەوام 
دەبوایە س���ەردانی ئەو دەرمانخانانەیان 
بکردایە کە پیاوان لەسەری بون، بەاڵم 
ئەم  زۆرینەی س���ەردانکەرانی  ئێس���تا 

دەرمانخانەیە ده كه ن.
یوس���را نەجمەدین، یەکێکە لەو ژنانەی 
س���ەردانی ئەم دەرمانخان���ەی كردوه ، 
وتی: ھەندێكجار بە ھۆی شەرمەوە یان 
بەھۆی دابونه ریته وه  ناتوانین بە روونی 
و باشیی باسی کێشەی خۆمان بکەین، 
بۆیە زۆرجار چارەسەری تەواو و گونجاو 

وەرناگرین.
وتیش���ی: »ئێس���تا لەم دەرمانخانەیە 
باس���ی  ئاس���ودەی  ب���ە  دەتوانی���ن 
نەخۆش���ی وگرفتەکانی خۆمان بکەین و 
ھه روه ھا بەجوان���ی مامەڵه کردن لەگەڵ 
نەخۆش���ەکاندا و گرنگ���ی پێدانی���ان، 

وایکردوە ببنە جێی ڕەزامەندیمان«.

س���وھام محەم���ەد، یەکێکی ت���ر بو لە 
سەردانکەرانی ئەم دەرمانخانەیە، وتی: 
»زۆر دڵخۆش���م کە كچانی  كۆمەڵگەی 
ئێم���ە ئەتوانن لەس���ەر پێ���ی خۆیان 
بوەس���تن زۆر دڵخۆش���م بەكران���ەوەی 
دەرمانخانەی���ەك لەالی���ەن دو كچەوە، 
ئێستا باشتر ئەتوانین کێشەو نەخۆشی 
خۆمان باس���بکەین و ھەرکات پێویست 
دەرمانخانەیە  ئ���ەم  س���ەردانی  بێ���ت 

ئەکەین«.
روخس���اریان  ش���ێوەی  ئەوەی  بەھۆی 
ھەر وەک���و یەکە بۆی���ە زۆرجار لەیەک 
جیاناکرێن���ەوەو دەبنە مایەی س���ەرنج 
و ھه ندێكجاری���ش س���ەرلێتێکدانی ئەو 

کەسانەی سەردانیان دەکەن.
لەمبارەوە )گۆن���ا( دەڵێت: زۆر لەیەک 
ئەچین لەڕوی ش���ێوەی روخس���ارەوە، 
نەخ���ۆش ھەبوە دوای چەن���د مانگێک 
زانیویەت���ی کە دو کچین و خوش���كین، 
زۆرب���ە کەم���ی ئەتوانن لێكم���ان جیا 

بكەنەوە.
ھەبوە  »زۆرجار  وت���ى:  به پێكه نینه وه  
كه س���ێك وتویەت���ی ف���ان رۆژ ھاتوم 
دەرمان���ت پێداوم وتومە من نەبوم ھەتا 
)ھەنا(ی نەبینیوە نەیزانیوە كە دوانه ین 

و بڕوای پێنەکردوم«.
ئەم دو خوشکە، نەک به  ته نها لەدانانی 
دەرمانخانە، بەڵکو لەھەمو قۆناغەکانی 
خوێندنیش پێکەوەبون و ئاستیش���یان 
ھەروەکو یەک ب���وە، ئەمە جگە لەوەی 

نزیکترین ھاوڕێی یەکتریشن.
 گۆنا، وتی: »لە قوتابخانەش ھەمیشە 
پێکەوە بوین بە ھەمان ش���ێوەی یەک 
جلوبەرگمان دەپۆشی و ھەمیشە پێکەوە 
س���ەعیمان دەک���رد و نمرەکانیش���مان 

زۆرنزیك بون لەیەکتری«.
وتیشی: »تائێستاش نزیکترین ھاوڕێ و 

ھاوکاری یەکترین«.

خێزانەکەم رێگری 
حەزی منیان 

نەکردوە و لەگەڵ 
بڕیارەکانم دا بون

ھەمو كەس 
پێویستە ھەوڵبدات 
كاری خۆی دروست 

بكات
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بۆچی ژنان بە کەمی دەبنە نوسەر؟
◘ نه وژین، په رژین كامه ران

 
ژماره ى نوسه ران و ئه دیبان له گه رمیان 
زۆر نییه ، به اڵم ئه وه ى له وان كه متره ، 

رێژه ى ژنى نوسه ر و به تایبه ت ژنى 
ئه دیبه ، به شێوه یه ك كه  ژماره كه  

ئه گه ر به  باشیی لێكبده یته وه ، ره نگه  
له  ژماردنى په نجه كانى یه ك ده ستت 

نه بیته وه .

ئه گه ر بڕیاربێت نوس���ین بریتی بێت له  
خس���تنه روى كۆژان و ئازاره كان، ئه وا 
كه م كه س هه یه  به ق���ه ده ر ژنان كۆژان 
و خه میان هه بێ���ت، كه وایا بۆچی ژنان 
كه متر ده بنه  نوسه ر و ئه دیب به  به راورد 

به  پیاوان؟
دانیشتوى  كچێكى  حەس���ەن،  مەهاباد 
ك���ه الره ، ئه گه رچ���ی خ���ۆی توێژه رى 
كۆمه اڵیه تیی���ه ، به اڵم كارى وه رگێڕان و 
نوس���ین ئه نجام ده دات، له و بواره شدا 
خاوه ن���ى پتر له  10 چاپكراوه . له باره ى 
ئه م پرس���ه وه ، ب���ۆ )نەوژین( باس���ی 
لەوەک���رد کەم���ی ژنان���ی  نوس���ەر و 
وەرگێڕ هه ر ئه وه  نی���ه  كه له  گه رمیاندا 
قه تیس بوبێت، به ڵكو حاڵه ته كه  هه مو 

كوردستانى گرتوه ته وه .
ئ���ه م حاڵه ته  چه ندین  به رای مه هاباد، 
هۆكارى له پشته وه یه : مێژویی، کولتوری، 
سیاسی، پەروەردەیی، ئابوری و ...هتد. 
س���ه رباری ئه مانه ش پێیوای���ه  كه  ئه م 
فاكته رانه  به هه موش���یانه وه  ناتوانن رێ 
به  ژنانى نوس���ه ر بگرن، ئه گه ر خۆیان 

ویستیان هه بێت.
ئاری عوس���مان خەیات، وه كو پیاوێكى 
ئه دیب و مامۆس���تاى زانكۆ، دركى به و 
كه میی���ه  كردوه  كه  له  ژم���اره ى ژنانى 
نوس���ه ردا هه یه ، به راده ی���ه ك وه كخۆی 
وتى: »ژنانی خاوه ن قه ڵه م وه كو ژماره  

له  په نجه كانى ده ست تێپه ڕ ناكه ن«.
پێیوایه   ژماره ش���یان،  كه می  سه رباری 
كه  نوس���ه رانى ژن نه یانتوانیوه  »وه ك 
پێویس���ت جێده س���تى خۆی���ان دیارى 
بك���ه ن«، ه���ۆكارى ئه م���ه ش به وته ى 
ئارى خه یات »به ش���ێكه  له درێژكراوه ى 
ئه و به ربه س���ت وگرفتانەى كه  كۆمه ڵگه  
له به رده م هه مو ئه و هێزانه دا دایانده نێت، 

كه  هه ست ده كات ده بنه  مایه ى مه ترسى 
لە به رده م بەرژەوەندییەكانى خۆیدا«.

به اڵم ئ���ه م واقیعه  ب���ه  رای )مه هاباد 
حه سه ن(، به شێكى گرێدراوه  به  خودی 
ژنانیشه وه  »ئەگەر هەر شتێک ویستێكی 
بەهێزی لە پشت بێت، هیچ بەربەستێک 

خۆی راناگرێت لەبەرامبەریدا«.
به اڵم نوس���ه رێكى ترى ژن، رایوایه  كه  
تاوان���ه  لۆمه ى ژن���ان بكرێت له وه ى بۆ 
له كاتێكدا پێبه ندی چه ندین  نانوس���ن، 

ته وقن.
تاب���ان گەرمیانی، كه  به زۆری له  بوارى 
ژنان و ئه نفالدا ده نوسێت، بۆ )نه وژین( 
وتى: »ژن كه  دەنوسێت ده بێت لە یەک 
کات���دا بیری الی مناڵەک���ەی و ئەمری 
پیاوەکەی و ئەرکی ماڵەوە و دەرەوەی 

ماڵیش بێت«.
خوێن���ەرە ژنەکانیش هه س���ت به و كه م 

رۆڵیه  ده كه ن كه  ژنان له  بوارى نوسیندا 
هه یانه ، پێشیانوایه  گەر ژنان بیانەوێت 
بنوسن زیاتر لەبواری پرسی ژن و شیعر 

و ئەدەبیاتدا دەردەکەون.
س���ەحەری عه لی، وه ك���و خوێنه رێك، 
دەڵێت: »ئەگەر ژنى نوس���ه ر دەس���ت 
بۆ هەر الیەکی تری بابەتە جیاوازەکان 
بەرێ���ت بەدڵنیایی���ەوە ل���ە یەکێک لە 
تەوەرەکانی دا بەشێکی سەرەکی باسی 

ژن و مافەکانی دێنێتە گۆڕێ«.
رۆژان س���دیق، خوێنه رێكی تره ، هه مان 
رای هه یه  »ئەگەر ژن���ان دەرکەوتنیان 
هەبێت، ئه وا بەزۆری لە بواری پرسی ژن 

و شیعر و ئەدەبیاتدا دەردەکەون«.
س���ەبارەت بەوەی کە ئای���ا کاتی ئەوە 
نەهاتوە ژن ئ���ەو قۆناغە تێپەڕێنێ کە 

بەس بۆ ژن و پرسی ژن بنوسێ؟
)مەهاب���اد حەس���ەن( وەاڵم دەداتەوه  
»دەمێک���ە کاتی ئ���ەوە هات���وە ژنان 
ل���ەو قاوغ���ە دەربچ���ن و چی���دی لە 
بازنەی کوڕوزان���ەوە و بۆڵە بۆڵدا باس 
لەکێش���ەکان و پەراوێز خستن و بەکەم 
س���ەیر کردنیان نەکەن، بەڵکو پالن و 
دیراس���ەی زانس���تیان هەبێت بۆ گەشە 
و پێشخس���تنی کۆمەڵ و دەرچون لەو 

دۆخە لێڵ و ناجێگیرە«.

س���ەبارەت ب���ەوەی لەکوێوە دەس���ت 
پێبکرێ���ت بۆ ئەوەی ژنان بێنه  نێو ئه م 
ب���واره وه ؟ مەهاباد حەس���ەن، رایوایه  
هەنگاوی س���ەرەکی خود هۆشیاریی و 
کۆڵنەدانە »ده بێت ژن وەک پۆشاک و 
ماڵ و ئارایش���ت، گرنگی بە مەعریفە و 
خودهۆش���یاری و گەشەی کەسایەتی و 

دەرخستنی تواناکانی بدات«.
دەش���ڵێت: ئەگ���ەر بمانەوێت دۆخێکی 
باش���تر ل���ەوەی هەی���ە بێتە ئ���اراوە، 
پێویس���تە ژنان چاوەڕێی دەستی کەس 
نەکەن، بەس���تەڵەکی کولتور و بەکەم 

سەیر کردنی ژن تێک بشکێنین.

ژنه  نوسه رێک هه وێنى دروستبونى »رۆژی دایكان« بو
◘ نه وژین

له و رۆژه دا كه  ئێمه ى كورد یادی 
رۆژى نه ته وه یی و سه رى ساڵی خۆمان 

ده كه ینه وه ، جیهان به  جه ژنێكى 
تره وه  سه رقاڵه ، بۆنه یه ك كه  ره نگه  
له  تایبه تمه ندیی دا بۆ هه موان وه كو 

یه ك گرنگ و تاڕاده یه كیش پیرۆز بێت، 
ئه ویش رۆژى دایكه .

21ى ئ���ادار، كه  ئێم���ه  جه ژنى نه ورۆز 
ده گێڕین، ئه وا خه ڵكى له  ئه مریكاو زۆر 
واڵتى تر، سه رقاڵی یادكردنه وه ى جه ژنى 
دایك���ن و ئاهه نگ و بۆنه ى تایبه ت به و 

رۆژه  ساز ده كه ن.
ئه م بۆنه یه  له زۆر ش���وێنى جیهاندا یاد 
ده كرێته وه ، به اڵم به  فه رمیی وه كو رۆژێكى 
جیهانى له الیه ن نه ته وه یه كگرتوه كانه وه  
دیاریی نه ك���راوه ، بگره  وه كو نه ریتێكه  
كه  س���ه ره تا ل���ه  ئه مریكاوه  ده س���تى 
پێك���رد و ب���ۆ زۆر ش���وێنى جیهانیش 
په ل���ی هاویش���توه ، ئێس���تاش به هۆی 
ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كانه وه ، زیاتر له هه ر 
به روارێك، ئ���ه م رۆژه  به  رۆژى دایكان 

ناودێر كراوه .
به اڵم ئایا ئه م رۆژه  كێ دیاریی كردوه و 

بۆ و چۆن دیاریی كراوه ؟
پرس���یارانه ،  ئ���ه م  ل���ه دوى  گ���ه ڕان 
ده مانبات���ه وه  الی ژنه  نوس���ه رێك، كه  

 ئه ویش )جولیا وۆرد هاوی( یه .
جولی���ا، كه زۆرتر به  نوس���ینی كتێبی 
 »Battle Hymn of the Republic«
ناسراوه ، به یه كه م كه س هه ژمار ده كرێت 

ك���ه  ئ���ه م رۆژه ى وه ك���و رۆژى دایك 
ده ستنیشانكردوه و ئاهه نگى بۆ گێڕاوه ، 
ئه ویش كاتێك له ساڵی 1872 پێشنیازی 
ك���رد ئه و رۆژه ى دابنرێ���ت وه كو رۆژى 
دایك، كه  زۆرتریش په یامه كه  ئه وه بوه  
كه  ژنان به شداریی له و رێپێوانانه  بكه ن 

كه  بۆ ئاشتى ده كرێن.
پاش ئ���ه م نوس���ه ره ، ژن���ه  چاالكوان 
)ئانا گارفێس( هه ڵمه تێكى نیش���تمانى 
ده س���تپێكرد ب���ۆ رێزگرتن ل���ه  دایكی 
كۆچكردوى و به وبۆنه ی���ه وه  هه وڵی دا 
ئ���ه م رۆژه  به فه رمی بكرێ���ت به  رۆژى 
دای���كان و پاش���ان بكرێت به  پش���وى 

جه ژنى دایكان.
ئ���ه م بیرۆكه یه  كاتێك بۆ )ئانا( هاتوه ، 
كه ل���ه  دایكی���ه وه  بیس���تویه تى كه  به  
به رده وامى ئه م ده س���ته واژه یه ى له به ر 
خۆیه وه  ده وت���ه وه  »رۆژێك له  رۆژان، 
له  شوێنێك دا، كه سێك بانگى ئاهه نگ 
گێڕان بۆ رۆژى دایك به رز ده كاته وه «.

ئانا، له گه ڵ ده سته خوش���كانى هاوڕێی، 
هه مو ساڵێك یادی ئه م رۆژه ى ده كرده وه و 
گوڵ���ه  مێخه كیش���یان كردب���وه  لۆگۆی 
مه راس���یم و بۆنه كه یان، به شێویه  ك كه  
هه ر ژنێك دایكی له  ژیاندا مابێت، ئه وا 
گوڵه  مێخه ك���ی ره نگاوره نگى ده كرد به  
یه خه ى داو هه ر ژنێكیش دایكی كۆچی 
دوای���ی كردبێت، ئه وا گوڵ���ه  مێخه كی 

سپی ده كرد به  یه خه ى دا. 
پاش چه ندین ساڵ له تێكۆشان، به فه رمی 
له ساڵی 1900 دا ئه و رۆژه  وه كو جه ژنى 
دایك ناس���ێندرا، به اڵم هه مو ناوچه كان 

پێوه ى پابه ند نه بون.

پاش 14 س���اڵیش س���ه رۆكى ئه مریكا 
)وۆده ر(، به  فه رمی واژۆی له سه ر ئه وه  
كرد كه  ئه و رۆژه  به  رۆژێكى نیشتمانى 

بۆ جه ژنى دایك ده ستنیشان بكرێت.
له وكاته وه  تائێستا به فه رمیی یادی ئه و 
رۆژه  ده كرێت���ه وه و گرنگیی پێده درێت، 
هه ندێك واڵتى تریش چاویان له  ئه مریكا 
ك���رد و هه مان رۆژیان ب���ه  رۆژى ژنانى 
خۆیان دیاری���ی كرد، ب���ه اڵم هه ندێك 
واڵتى تری���ش بۆ خ���ۆی رۆژێكى تری 
دیاری كردوه  كه له گه ڵ بۆنه و یاده كانى 

خۆیان بگونجێت.
رۆژێكى  ئه گه رچ���ی  له كوردس���تانیش، 
دیكه  دیاریی نه كراوه  بۆ ئه و مه به سته ، 
به اڵم به گش���تى ئ���ه م رۆژه  ل���ه  تۆڕه  
كۆمه اڵیه تیه كان���دا وه ك���و رۆژی دایك 
له گه ڵ  نه ورۆزیش  ناس���ێنراوه ، جه ژنى 
جه ژنى دایك تێك���ه ڵ ده كه ن و له بری 

دانه یه ك ده یكه ن به  دو جه ژن.

دەمێکە کاتی ئەوە 
هاتوە ژنان لە 

بازنەی کوڕوزانەوە 
دەربچن

ژنانی خاوه ن قه ڵه م 
وه كو ژماره  له  

په نجه كانى ده ست 
تێپه ڕ ناكه ن

 له ساڵی 1872 
پێشنیاز كراوە 21 

ئادار بکرێت بە رۆژى 
دایك
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ژنانتاچهندگرنگییبهقژیاندهدهن؟
خاوه نى ئارایشتگایه ك: ژنان تەنیا لە بۆنە و ئاهەنگەکاندا قژیان بیر دەکەوێتەوە

◘ نه وژین، فاتمه  جومعه 

ئه گه رچی قژ وه كو یه كێك له  
سیما جوانكارییه  دیاره كانى 

ژنان ده ركه وتوه ، به اڵم راده ى 
گرنگیپێدانى له الیه ن ژنانه وه  جیاوازه ، 

خاوه نى هه ندێك له  ئارایشتگاكان 
باسله وه ده كه ن كه  هه ندێك بیروباوه ڕ 

له باره ى قژ زیان به  قژه كه  ده گه یه نێت 
وه ك له  جوانتر كردنى.

ره نگ���ه  زۆربەی ژنان کۆک بن لەس���ەر 
گرنگیی قژ و ده ستنیش���انكردنى وه كو 
یه كێك له  س���یما جوانه كانى شێوه یان، 
ه���ه ر ئه مه ش���ه  واده كات زی���اد له  زۆر 
به شى دیكه ى جه سته  به تایبه ت له روى 
جوانكاریی���ه وه ، گرنگی���ی به م به ش���ه  

بده ن. 
ب���ه اڵم ئای���ا هه م���و گرنگیپێدان���ه كان 
ش���ێوه ى دروس���تیان وه رگرت���وه  یان 

به پێچه وانه وه ؟
ئارایش���گایەکی  خاوەن  وەلی،  ش���ەدا 
شاری کەالرە، ئاماژەبەوەدەکات کەژنان 
ئێس���تا جیاوازتر لەچەند ساڵی رابردو، 

بایه خ به  قژیان ده ده ن.
وتى: »ژنان ئێستا بایەخی زۆر بەالیەنی 
جوان���کاری قژی���ان دەدەن و ئاگاداری 
بەکارهێنانی کەرەستەی جوانکارین کە 

بۆ قژیان بەکاری دێنن«.
به اڵم خاوه نى ئارایشتگایه كى تر، پێیوایه  
وه رزییه و  ژن���ان،  گرنگیپێدانه ى  ئ���ه م 
به تایبه ت له  بۆنه  و ئاهه نگه كاندا زیاتره ، 
له كاتێكدا به قسه ى ئه و قژ پێویسته  به  

به رده وامیی گرنگیی پێبدرێت.
رۆشنا نور محه مه د، خاوەن ئارایشگایەکی 
ش���اری کەالرە، ئاماژە بەوە دەکات کە 
ژن���ان زۆر بایەخ بەقژیان نادەن »تەنها 
لەکاتی بۆنەکاندا س���ەردانمان دەکەن و 

ئەو کاتانە جوانکاری بۆ قژیان دەکەن، 
ئەگەرن���ا لە رۆژانی ئاس���ایی زۆر کەم 
ژنان س���ەردانمان دەکەن بۆ جوانکاری 

قژیان«.
ئەو ژنان���ەی کە بایەخێك���ى ئه وتۆ بە 
قژیان ن���ادەن، باس لەکۆمەڵێك هۆکار 
دەکەن کە رێگ���رە لەبەردەم بایەخدانی 

زیاتر به  قژیان. 
کەوسەر جەبار،  19 ساڵ، بۆ )نەوژین( 
وتى: »م���ن زۆر گرنگی بە قژم نادەم، 
هۆکارەکەش���ی ئەوەیە ک���ە من لەچک 
دەکەم، هه روه ها من چونكه  خوێندكارم 
بۆیه  كاتى ئه وتۆم نی���ه  بۆ گرنگییدان 

به  قژم«.
ب���ه اڵم ئایا له چك كرد ته نها هۆكاره  بۆ 
بایه خپێدان  ده ستبه ردارى  ژنان  ئه وه ى 

بن به  قژیان؟
سارا حسێن،  28 ساڵ، دەڵێت: »من 
زۆر جار لەچک ناک���ەم و زۆریش حەز 
لەوەدەکەم کە بایەخی زۆر بەقژم بدەم، 
بەاڵم كارى ماڵه وه و بەخێوکردنی مناڵ 
هۆکارن بۆ ئ���ەوەی بایەخی زۆر بەقژم 

نەدەم«.
له به رامب���ه ردا، هه ندێكى دیكه  له  ژنان، 
له گ���ه ڵ هه ڵكش���انى ته مه نیاندا، حه ز 
و خولی���ای گرنگیپێدان ب���ه  قژ له الیان 

كه متر ده بێته وه .
حەسیبە غەریب، 47 ساڵ، بۆ )نه وژین( 
وتى: »ئێستا وه كجاران نه ماوم، تاقەتی 
بایەخدان بەقژ و دەس���تکاریکردنی قژم 
زۆر نه ماوه  و زۆری���ش به المه وه  گرنگ 

نیە«.
لەبەرامب���ەر ئەو ژنانەی ک���ە بایەخ به  
قژی���ان ن���ادەن، ژنانی دیک���ە هەن کە 
جوانیی و دروستی قژه كه یان به الوه  جێی 
ته مه نیشیان  ئه گه ر  هه ربۆیه   مه به سته ، 
هه ڵبكشێت، به اڵم ده ستبه ردارى گرنگیی 

دان به  قژه كه یان نابن.

◘ نه وژین، شانۆ ئیسماعیل

ئەگەر )ژیان( و هاوڕێکانی لە رۆژانی 
ئاسایی دا جلی کوردی بپۆشن بۆ سەر 

کارەکەیان، رەنگە بەالی خەڵکەوە 
نامۆ بێت و بکەونە بەر توانج و 
رەخنەی خەڵک، له كاتێكدا وه كو 
خۆی ئاماژه ى بۆ ده كات، ئه وه ى 

ده یپۆشن جلێكى ره سه ن و كه لتوریی 
میله ته كه یه تى.

و  بەه���ار  وەرزی  هاتن���ى  لەگ���ەڵ 
ده س���تپێكردنى گەش���ت و س���ەیرانە 
ی���ادە  بیرهاتن���ه وه ى  و  خێزانی���ه كان 

ک���وردی  جلوبەرگ���ی  کوردیی���ەکان، 
به تایبه تى هی ژنان، ب���ازاڕەکان گەرم 
دەکەن، به اڵم به ته واوبونى ئه و بۆنانه ، 
جله  كوردیه كانی���ش ده چنه  ناو دۆاڵبی 

فه رامۆشیی و له بیر كردنه وه .
پرس���یار ئه وه یه : بۆچ���ی ژنانى كورد 
پشتیان له  جلی نه رتیی خۆیان كردوه ؟ 

بۆ ته نها له  بۆنه كاندا ده یپۆشن؟ 
به شێك له  كچان و ژنان باسله وه ده كه ن 
كه  به الیانه وه  په س���ه نده  جلی كوردیی 
له به ر بكه ن، به اڵم به هۆی ئه وه ى وه كو 
شتێكى نامۆ سه یر ده كرێت، بۆیه  شه رم 

ده كه ن.
ژیان، 24 ساڵ، كارمه ند، بۆ )نه وژین( 

وتى: »حەز دەکەم رۆژانە جلی کوردی 
بپۆش���م، بەاڵم شەرم دەکەم له  توانج و 

قسه ى خه ڵكى«.
به هه مانش���ێوه ، روئی���ا محه م���ه د، 22 
ساڵ، خوێندكارى زانكۆ، دەڵێت: »من 
پێمخۆشه  كه  رۆژانه  جلی كوردی بپۆشم 
ئه گه ر ب���ۆ بۆنه كانی���ش نه بێت، به اڵم 
له ئێس���تادا ئه گه ر وابكه م روبه ڕى توانج 

و گاڵته پێكردن ده بمه وه «.
به ش���ێكى دیكه  له  كچ���ان، ئاماژه  بۆ 
ئه وه ده كه ن كه  بۆ ژیانى ئێستای ژنان، 

جلی كوردیی زۆر هاوكار نییه .
گ���واڵن ئومێ���د، 23 س���اڵ، ده رچوى 
زانك���ۆ، ل���ەم بارەیەوە ب���ۆ )نەوژین( 

جلیكوردییتهنهابوەبهجلیسهیران
دەڵێت: »جلی ک���وردی جلێکی جوان 
و سەرنجڕاکێشە، بۆیە ژنان ناتوانن لە 

شوێنە گشتیەکان بیپۆشن«.
»به اڵم ئه ى له ماڵه وه  بۆ نایپۆش���ن؟« 
ئه م پرس���یاره مان روب���ه ڕوى )گواڵن( 
ك���ردوه وه و وه اڵمه ك���ه ى به مش���ێوه یه  
بو: »ب���ۆ ماڵەوەش قورس���ە، چونکە 
پارچەکانی زۆرە ئەمەش ئەرکی زیاترە 
لەچاو کراس���ێکی س���ادەی ماڵەوە به  

تایبه ت بۆ كاتى كاركردن«.
ئه م قس���ه یه  ره نگه  زۆرێ���ك له  ژنانى 
ئێس���تا هاوڕای بن، به اڵم به نیس���به ت 
ژنانى به ته مه نه وه ، بیانوه  نه ك هۆكار!

حەسیبە سه مه د، 85 ساڵ، وتى: »ژنی 
ئێستا تەمەڵن لەپۆشینی جلى کوردی، 
ئه گین���ا ئێمه  ج���اران هەمیش���ە جلی 
کوردیمان لەبەربو و هەمو کارەکانیشمان 

دەکرد و مناڵیشمان بەخێودەکرد«.
هەرچەندە جاران وەک سەردەمی ئێستا 
مۆدێلی کراس���ی رەنگاوڕەنگ و جۆراو 
ج���ۆر و کوتاڵی گرانبەه���ا نەبو، بەاڵم 
ژنانی ئەو س���ەردەمە هەمیش���ە جلی 
کوردیان پۆشیوە، پێچەوانەی ئێستا كه  
زۆرتر له  بۆنه و به تایبه ت ئه وانه ى به هار 

دا ده یپۆشن.
حاجی بەهیە، 66 س���اڵ، بۆ )نەوژین( 
دەڵێت: »س���ەردەمی ئێمە ئەم کراسە 
جوان و گرانبەهایانەی ئێس���تا نەبون، 
چەند مۆدێلێکی کەم���ی وەک: )چاوە 
باتمان،  گوڵ  خەس���وتەقێن،  چۆلەکە، 
سه عات کچان، پرلۆن و کرێشە( هه بون 
و ئه وانی���ش حازر لەس���ەر گەز بڕا بون 
و ل���ە ئێران���ەوە بە گوێدرێ���ژ لەوبەری 
س���یروانه وه  ئەیانهێنا، بەرگدوریش کەم 
بو، زۆربەی جار خۆمان بە دەس���ت و 
دەزو دەماندوری و لە زستان دا کەوامان 
له گه ڵ���ی دا لەبەر دەکرد و لە هاوینیش 

دا ئێلەک«.

ئه وه ى بوه ته  مایه ى تێبینی ئه وه یه  كه  
جاران جلی كوردی زۆر ده پۆشرا، به اڵم 
مۆدێلی كه م هه بو، كه چى ئێس���تا كه م 
ده پۆشرێت و مۆدێله كانى هێند زۆرن له  

ژماردن نایه ن!
چۆمان فایه ق، ماوەی 18 س���اڵە لەناو 
بازاڕی کەالر کوتاڵفروشە، بۆ )نه وژین( 
وتى: »داواکاری لەس���ەر جلی کوردی 
رۆژ ل���ەدوای رۆژ لەک���ەم بونەوەدایه ، 
هەرچەندە ئێمە هەمیش���ە هەوڵدەدەین 
نەخ���ش و رەنگی جوان ل���ە دوبەی و 
هه ندێكیان  ك���ه   بێنین  هیندس���تانه وه  
له س���ه ر داوا و ب���ه  دیزاین���ی خۆمان 
ده یانهێنین، بەاڵم ژنان تەنیا لەبەهاران 

دا جلی کوردی داوا دەکەن«.
ئەحمەد، ماوەی 8 س���اڵە لەناو بازاڕی 
باسیله وه كرد  دەفروشێت،  کوتاڵ  کەالر 
كه له پاڵ كه مبونه وه ى خواس���ت له سه ر 
جلی كوردی، هاوكات قه یرانى داراییش 
رۆڵ���ی هه ب���وه  ل���ه  كه مت���ر بونه وه ى 

خواسته كان.
مۆدێل���ی ج���ۆری  زۆربون���ی  لەگ���ەڵ 
كوتاڵ���ه كان، ه���اوكات دیزاین���ی جلی 
كوردی���ش گۆڕانكاری���ی زۆر به س���ه ردا 
هاتوه ، ته نان���ه ت دیزاینی جلی واڵتانى 

دیكه شى تێكه ڵ بوه .
بەرگدور )هایدە(، 28 ساڵ، بۆ )نەوژین( 
وتی: »هه ندێك ل���ه و گۆڕانکارییەی لە 
دیزاینی جلی کوردی دا دەکرێت نەریت 
و کلت���وری  کوردی تێک دەدات، وەکو 
کراس���ی )حه ری���م س���وڵتان( کە جلی 
کلتوری تورکیە و لەم سااڵنه ی دواییدا 
وەکو چاولێکردن خواس���ت لەس���ەری 

زۆربو«.
ئه و ژنه  پێش���یوایه  كه  سه رباری هه مو 
پێش���هاته كان، ب���ه اڵم »جل���ی کوردی 
هەرگیز لەن���او ناچێ���ت و جوانیەکەی 

لەدەست نادات«.

ش���ەیما جەلی���ل، 46 س���اڵ، وت���ى: 
»چونە نێو تەمەنەوە هەرگیز س���اردی 
نەکردومەت���ەوە لە بایەخدان بەقژم، بۆ 
ئه م مه به س���ته ش كه ره س���ته ى جیاواز 
بەش���ێوەی دروس���ت و ب���ه  ئاگاییه وه  

به كاردێنم«.
پ���ەری کەمال، 20 س���اڵ، ئاماژە بەوە 
دەکات کە »بایەخی زۆر بەقژم دەدەم 

و جوانیەکەیم لەال گرنگە«.

هه ندێك لەو ژنانەی کە جوان هیشتنەوە 
قژیان لەال گرنگە، کەرەستەی کوردەواری 
دەکەنە بەشێکی ئەو مادە جوانکاریانەی 

بەکاری دێنن.  
پەری، وتى: »من زۆرتر بۆ به هێزكردن و 
جوانهێشتنه وه ى قژم، خەنە بەکاردێنم، 
چونک���ە لەوکات���ەی خەن���ە بەکاردێنم 

سودی زۆرم لی بینیوە«.
به اڵم هه ش���یانه  وه كو )جوانه (، رو له  

هه مو جۆره  ده رمان و كه ره س���ته یه كى 
جوانكاری���ی ده كات، له پێن���او ج���وان 

هێشتنه وه ى قژه كه ى.
ئه و كه  كچێكى ته مه ن 28 س���اڵه و له  
دوكانێكدا كارده كات، بۆ )نه وژین( وتى: 
»بایەخ دان بەقژم کارێکی س���ەرەکی 
رۆژانەمە، بۆ ئه م مه به سته ش زۆر جۆری 
به كاردێنم،  جوانكاری���ی  كه ره س���ته ى 

به تایبه تى ئه وانه ى سروشتین«.
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◘ شاناز جاف

خۆكوژیی، دیارده یه كى كۆمه اڵیه تیی 
باوى زۆرێك له  كۆمه ڵگاكانه ، 

به گوێره ى بارودۆخی كۆمه ڵگاكان و 
ره وشى ده رونی تاكه كانى ده گۆڕێت، 

زۆرێك له  ده رونناسان بونى حاڵه ته كه  
بۆ سه رده مى زۆر دێرین ده گێڕنه وه ، 
هه ندێكیشیان له  باسكردنى هۆكار و 
ده رهاویشته كانى زۆر دواون، به اڵم 
به زۆری كۆكن له سه ر ئه وه ى مرۆڤ 

ده بێت خۆی به هێز بكات و نه كه وێته  
ژێر وه سوه سه ى ئه م حاڵه ته .

ئ���ه م حاڵه ته  له كوردس���تاندا، زۆرتر له  
پیاوان، ژنان په ناى بۆ ده به ن، ئه میش 
وه كو ده رچه و رێگ���ه  چاره یه ك ده بینن 
بۆ چاره سه رى ئه و كێشانه ى روبه ڕویان 
بوه ته وه ، به اڵم پرسیار ئه وه یه : ئایا ئه م 

كاره  چاره سه ره ؟
پێ���ش ئ���ه وه ى وه اڵمى ئه م پرس���یاره  
بده ینه وه ، ده بێت سه ره تا ره هه نده كانى 
خۆكوژی بزانین، واتا ئایا ئه و پاڵنه ر و 
هۆكارانه  چین كه  مرۆڤ بۆ ئه م حاڵه ته  

په لكێش ده كه ن.
زانای���ان و ش���اره زایان، به گش���تى دو 
ره هه ندى ده رونى و كۆمه اڵیه تیی، وه كو 
دیارترین هۆكار ده ژمێرن، كه  ئه مانه ش 

چه ند په ل و پۆیه كیان لێده بێته وه .
له  ره هه ن���ده  ده رونیه كه یه وه ، هه ندێك 
له  پزیش���كه  ده رونیه كان له و باوه ڕه دان 
كه  ئه و كه س���انه ی خۆیان ده كوژن یان 
كۆمه ڵێك  ده ده ن،  هه وڵی خۆكوش���تن 
كیش���ه و ملمالنێ���ی ده رونی ه���ۆكار و 
به رپرسیارن، به اڵم ئه گه ر بێت و له  روی 
س���ایكۆلۆژیه وه  بڕوانین���ه  هۆكاره كانی 
ئه بینی���ن )فرۆید( ل���ه و باوه ڕه دایه  كه  
دو جۆر له  پاڵنه رو ره مه كی بۆ ره وشت 
و هه ڵس���وكه وتی مرۆڤ هه یه  ئه وانیش 

ره مه كی ژیان و ره مه كی مردنن.
ره مه كی ژیان )ئیرۆس(: خۆی له  چێژ 

و خۆشی و خۆشه ویستی ده بینێته وه .
پاڵنه ری  مردن )س���انتۆس(:  ره مه كی 
س���ه ره كیه  بۆ كوش���تن و تێك���دان و 
به ب���ڕوای  تێكش���اندن،  و  كاول���كاری 
)فرۆید( مردن و خۆكوشتن له  ئه نجامی 

خۆكوژیی چاره سه ر نییه!

سانتۆسه وه یه.
به وه ده كات  ئام���اژه   )فرۆید(  هه روه ها 
م���رۆڤ له ئه نجامی خ���ه م و خه فه ت و 
خه مۆكیه وه  توش���ی خۆكوشتن ده بێت، 
به تایبه ت كاتێك كه سێكی خۆشه ویست 
ی���ان هێمایه كی گرنگی ژیان له ده س���ت 

ده دات.
هه ندێكجاریش  ش���اره زایان،  به وت���ه ى 
مرۆڤ وه كو تۆڵه ی���ه ك له  ژیان یان له  
خۆی یان ل���ه  به رامبه ره كه ى، په نا بۆ 

ئه م حاڵه ته  ده بات.
حاڵه تێك���ى تریش، بونى نه خۆش���ی و 
گرێی ده رونییه ، له بابه تى: )شیزۆفرینیا، 

خه مۆكی، هیستیریا و ئالوده بون(.
هێمامان  لەس���ەرەوە  نه خۆشانەی  ئه م 
بۆ ک���ردن، بە کاریگ���ەری دۆخەکەیان 
زۆرجار لۆژیك و عه قڵ له ده ست ده ده ن، 
هەربۆی���ە نائاگایانە هەندێکجار په نا بۆ 

خۆكوژیی ده به ن.
به رای زانایان، مرۆڤی كامڵ و ئاس���ایی 
خۆی به ده س���ته وه  ن���ادات و له به رده م 
دیارده كانی ژیان ه���ه ره س ناهێنێت و 
خۆكوشتن به رێگا چاره  دانانێت، به ڵكو 
هه وڵده دات و به رده وام ده بێت و ئه گه ر 
جارێك نا دو و س���ێ و ده  و سه د جار 
هه وڵ ده دات، هه تا ئامانجه كه ى به دیی 

دێنێت یان لێوه ى نزیك ده بێته وه .
هه رچی ره هه ندی دوه م���ه ، ئه وا الیه نه  

كۆمه اڵیه تیه كه یه .
وه ك ل���ه  زۆرب���ه ی توێژین���ه وه كان دا 
ده رده كه وێت، هۆكاری كۆمه اڵیه تی رۆڵی 
سه ره كی هه یه  له  كرده ى خۆكوژیی دا، 
مه به س���ت له ه���ۆكاره  كۆمه اڵیه تیه كان 
س���ه رجه م ئه و گرف���ت و ملمالنێیانه ی 
نێوان خێزان و قوتابخانه  و ئامرازه كانی 
راگه یاندن و گۆڕه پان���ی كاركردنن، كه  
ئه مانه  به  پله ی یه كه م به رپرس���یارن له  

دروستبونی ئه م دیارده ی خۆكوشتنه .
ب���ەو واتایەی کاتێک م���رۆڤ روبەڕوی 
دۆخێکی کۆمەاڵیەتی ناهەموار دەبێتەوە 
و چارەی پێناکرێت یان دەستەوەستانە 
ب���ۆ  پەن���ا  لەبەرامب���ەری، هەربۆی���ە 
خۆکوشتن دەبات وەکو رێگە چارەیەک، 
کە زۆرجار نە کێشەکە هێندە گەورەیە 
چارەنەکرێ���ت، نە چارەس���ەری تریش 
کۆتاییان پێهاتوە، بەڵکو لە س���اتێکی 

دیارییک���راوی ژێر فش���ارەکان، تاکەکە 
پەنا بۆ خۆکوشتن دەبات.

یه كێ���ك ل���ه و لقان���ه ى ل���ه م بابه ته دا 
هه ی���ه ، الیه نى ئابوری���ه ، به تایبه ت له م 
ماوه یه ى دوایدا ئه م الیه نه  رۆڵی هه بوه  
له زیادبون���ى حاڵه ته كه  له ن���او پیاواندا 
له  كوردس���تان، ئه ویش كاتێك مرۆڤ 
ناتوانێت بژێویی په یدا بكات، روبه ڕوى 
فش���اری زۆر ده بێته وه و خۆی ناگرێت و 

په نا بۆ خودكوژیی ده بات.
هه رچ���ی الی ژنانیش���ه ، ئ���ه وا زۆرجار 
پشتگوێخس���تن و پێنه دان���ى م���اف و 
گۆشه گیركردن، له دیارترین هۆكاره كانن 

كه  سه رده كێشن بۆ خۆكوژیی.
به اڵم زانایان رایان وایه  كه  ئه م فشار و 
هۆكارانه ، پاس���او نین بۆ ئه وه ى مرۆڤ 
په نا بۆ خۆكوژی���ی ببات، چونكه  ژیان 
بریتییه  له پێدان���ه وه ى ده رفه ت و بونى 
ده روازه ى جیاواز، ئه گه ر یه كێكیانت به  
رودا داخرا، تا هه تایی نییه و ده روازه ى 

تریش جێگه ى ده گرێته وه .
لێره  چه ند رێگه یه كی كورت ده خه ینه  رو 

بۆ خۆپاراستن له  دیارده ی خۆكوژیی:
* نه هێش���تن و كه مكردنه وه ی ته نیایی 
و گۆش���ه گیری تاكه كان���ی كۆم���ه ڵ و 
زیادكردنی په یوه ندیه  كۆمه اڵیه تیه كان.

ب���ه   و  به خانه نش���ین  گرنگی���دان   *
سااڵچوه كان و زیادكردنی جێگا و ئامراز 

بۆ به سه ربردنی كاته  به تاڵه كانیان.
 * ده ستنیش���انكردنی ئه و كه س���انه ی 
كه نیازی خۆكوشتنیان هه یه ، ئه ویش له  
رێگای زانینی نیشانه كانی خۆكوشتنه وه  
ئینجا هه وڵی چاره سه ركردنی هۆكاره كه ی 
بدرێ���ت و ژینگ���ه ی كۆمه اڵیه تی چاك 

بكرێت.
* بەوپێیەی خۆکوژیی کارێکی قەدەغەو 
رێپێن���ەدراوە لە ئای���ن دا، بۆیە ره نگه  
باوه ڕبون و ترسان له سزای دواڕۆژ، زۆر 

كه س له خۆكوشتن رزگار بكات.
* تێبگ���ه ن مردنی ئ���ه وان هیچ له ژیان 
واتای���ه ى خۆكوژیی  ب���ه و  ناگۆڕێ���ت، 

چاره سه ر نییه .
* هه وڵدان بۆ به هێزكردنی میكانیزمی 
به رگریی���ه  ده رونیه كان���ی خ���ودی ئه و 
راوبۆچون���ی  گۆڕین���ی  و  كه س���انه  

ره شبینانه یان ده رباره ی ژیان.

◘ ڤێنا به كر

هه ڵه كردن حاڵه تێكى ئاسایی 
و سروشتى هه مو مرۆڤێكه ، كه  

ره نگه  گران بێت مرۆڤێك له ژیانى 
دا چه ندینجار روبه ڕوى هه ڵه كردن 

نه بوبێته وه ، بەاڵم ئەو نەریتە 
پیاوساالریەی لە ناو کۆمەڵگای 

کوردی دا هەیە، چاوپۆشی لە هەڵەی 
کوڕەکان دەکات و به پێچه وانه شه وه  

هەڵەی کچان زەق دەکاتەوە، 
به ڕاده یه ك ئه گه ر هه ڵه كه ش له روى 

قه باره و چۆنیه تیه وه  ئاسان بێت، به اڵم 
وه ها بۆی گەورە دەکەن و به چه شنێك 
سەرزەنشتی دەکەن، كه  كچه كه  هه ست 

به وه  بكات تاوانێكى گه وره ى كردوه .

ئافره ت وه ها ناسراوه  كه  دروستكراوێكى 
هه ستناسك و زۆرتر سۆزداره  »عاتیفی«، 
هه ربۆیه ش���ه  بە بەردەوامی پێویس���تی 
ب���ە خۆشەویس���تی و گرنگ���ی پێدانی 
دەوروبەری هەیە، ئەم خۆشەویستیەش 
به  پله ى یه كه م دەبێت لە الیەن پیاوانی 
ن���او خێزانەکەیانەوە )باوک ، برا و ... 
هتد(ه وه  پێی���ان بدرێت. خۆئەگەر ئەو 
خۆشەویس���تیەی دەیانەوێ دەس���تیان 
نەکەوێ���ت لە ن���او خێزانەکانی���ان دا، 
ئه وا پەنا دەبەنە بەر خۆشەویس���تیەک 
ل���ە دەرەوەی خێزانەکانیان، كه  ره نگه  
نه بون���ى هۆش���یاری پێویس���ت و باره  
كۆمه اڵیه تییه كه ، وابكات ئه م په نابردنه  

به شێوه یه كى سه ركه وتو نه شكێته وه .
لە کۆمەڵگای کوردی دا پەروەردەیەکی 
دروس���تی کچ و کوڕەکانم���ان نەکراوە، 
به تایبه ت���ى له وه ى ده بێ���ت په یوه ندی 
نێ���وان ئ���ه م دو ره گه زه  چ���ۆن بێت و 
چۆن بن لەگەڵ یەک دا؟ به ڵكو بەزۆری 
کوڕ ئ���ازاد کراوە ل���ەوەی چی دەکات 
و چ���ی ن���اکات و لەگەڵ ک���ێ هاوڕێ 
دەبێت و چۆن په یوه ن���دی گرێده دات، 
به پێچه وانه ش���ه وه  کچەکانیان نه ك هه ر 
له وانه ى بۆ كوڕه كان به  ره وایان بینیوه  
بێبه ش ده كه ن، به ڵكو دەشیانترس���ێنن 
به تایب���ه ت ل���ه  تێک���ەڵ بونی���ان ب���ه  

رەگەزه كه ى به رامبه ر )نێر(.
نەبون���ی پەیوەندیەکی پت���ەو لە نێوان 
هۆکاریک���ی  خێزانەکانی���ان  و  کچ���ان 
سەرەکیە بۆ هەڵە کردن، کچان کاتێك 
کێش���ەیەکیان هەیە ناتوانن پەنا ببەنە 
ب���ەر خێزانەکانی���ان و دەردە دڵیان بۆ 
بکەن، ئەوا هەنگاوێکی هەڵە تر دەنێن.
کچ���ان کە کێش���ەیەکیان بۆ دروس���ت 

دەبێت، له بری چاره س���ه ر و دڵدانه وه و 
هه وڵ���دان بۆ چاره كردن���ی به  كه مترین 
زی���ان، به ڵك���و چواردەوره كه ی هەموی 
دەبێته  گەورەى و سەرزەنشتی دەکەن، 
زۆرجار لەسەر هەڵەیەک کچان گۆشەگیر 
دەکەن و وایان لێ دەکەن بونی خۆیان 

هیچ ال گرنگ نەبێت.
ژیان���ی کچان���ی ک���ورد جۆرێک���ە له  
پاشكۆیه تى، ئه ویش كاتێك وه كو مرۆڤى 
پلە دو له كۆمه ڵگادا چاویان لێده كرێت، 
به ڵكو سوكایه تیه كه  خه ستتر ده بێته وه  
كاتێك کۆمەڵگا بە »زەعیفە« بانگیان 
ده كات، ئه م���ه ش واده كات ئه و ش���كۆ 
و غ���روره ى كه  ده بێ���ت هه مو مرۆڤێك 
له ناخ���ی دا هه یبێت به رامبه ر به  خۆی، 
كه ل ببێت، بۆیه  ئه مه  سه رده كێشێت بۆ 
ئه وه ى ئافرەت هەست بە کەمیی بكات 
لە جیاتی ئەوەی هەس���ت بە گەورەیی 

خۆی بکات.
ب���ه رای م���ن ه���ه ر ئ���ه م پ���ه روه رده  
كۆمه اڵیه تیه ى كه واده كات كچان به كه متر 
ل���ه  خۆیان بڕوان���ن، واده كات روبه ڕوى 
كێشه و ئاسته نگیشیان بكاته وه ، كه  ئه م 
ئاسته نگانه  سه ره نجام ده بنه  ئاسته نگى 
خێزان و پاشان هی هه مو كۆمه ڵگاش.

هه ربۆیه  ئ���ه وه ى گرنگه  بكرێت بۆ ئه م 
مه به س���ته ، ئه ركێكه  له  سێ ئاست دا. 
ئاس���تى یه كه م تایبه ت���ه  به خێزانه كان. 
ئه وان ئەرکیانه  كه  ئاگایان لە کچەکانیان 
بێت و گرنگیان پێبدەن، خۆشەویستیان 
ب���ۆ دەرببڕن و هاوڕێی���ان بن و له كاتى 
هەڵ���ەو کێش���ەکانیان دا هاوخ���ەم و 

هاوكاریان بن نه ك به پێچه وانه وه .
ئاس���تى دوه میش، تایبه ت���ه  به خودی 
كچان���ه وه . ئ���ه وان ده بێ���ت خه مێ���ك 
له وه بخ���ۆن ك���ه  م���رۆڤ به یه كس���انى 
دروس���ت بوه  و هی���چ لۆژیكێك له وه دا 
نییه  كه  ره گه ز بڕیار له وه بدات من الواز 
و تۆ به هێ���زی. كاتێكیش كه  روبه ڕوى 
كێش���ه یه ك ده بێت���ه وه  یان ك���ه  زانی 
هەنگاوێک���ی هەڵەی ن���اوە، هەنگاوێک 
بگەڕێت���ە دواوە و لەس���ەر هەڵەکردن 

بەردەوام نەبێت.
ئاستى سێیه مش، نێره كانى ناو خێزانه . 
ئه وان ده بێت ته نها بۆ س���ه ركۆنه كردن 
ئاماده   كچه كانیان���دا  هه ڵ���ه ى  له كاتى 
نه بن، به ڵك���و پێش ئه و حاڵه ته  هاوڕێ 
و نزیكی���ان بن و ده س���تگرۆییان بكه ن 
له كاتى پێویست دا، چونكه  ئه وان زیاتر 
له هه ر كه سێك، ده توانن پاڵپشت بن بۆ 
كچەکانیان، وه ك ده وترێت »کچ بون لە 

کۆمەڵگای ئێمەدا پیاوی دەوێت«.

کێن ئەو کچانەی زیاتر هەڵە 
دەکەن؟

هۆكاری 
كۆمه اڵیه تی رۆڵی 
سه ره كی هه یه  له  
كرده ى خۆكوژیی 

دا

فشار و هۆكارەکان 
پاساو نین بۆ 
کردەی خۆكوژیی

کچان لەبری 
چارەسەری 
کێشەکانیان، 

کەچی سەرزەنشت 
دەکرێن
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◘ نه وژین، دیمەن ئیسماعیل

لەگەڵ هەڵکشانی تەمەن دا، پێست 
دوچاری چەندین گرفت دەبێته وه ، 

به وپێیه ى هەستیار ترین شوێن بەالی 
کچان و ژنانەوە پێستی دەموچاویانە، 

بۆیە لەکاتی بینینی هەر گرفتێک 
لەپێستیاندا چەندین رێگە بەکاردەهێنن 

بۆ چارەسەرکردن، یەکێک لەو 
رێگایانەش )پالزما(یە.

رێگه  چاره س���ه رى پالزم���ا، بریتیە لە 
بەکارهێنانی ماده ى پالزمای دەوڵەمەند 
ب���ە خەپلەکانی خوێن کە لە خوێندایە، 
بۆهاندانی گەشەی ش���انە و خانەکانی 
پێس���ت، له  پرۆس���ه یه كدا ك���ه  خڕۆکە 
س���پیەکەى خوێن دەخرێت���ە ئامێرێكى 
تایبه ت به ناوى )سەنتەر فیوج( و دواتر 
ئەمەش  پێس���ت،  بۆ  دەگەڕێنرێت���ەوە 
وادەکات پێس���ت نوێبێتەوە و رونتر و 

گەنجتر دەربکەوێت.
س���ه نته رێكى  به ڕێوه ب���ه رى  به وت���ه ى 
دەتوانرێ���ت  پالزم���ا  جوانكاری���ی، 
بۆچارەس���ەری زۆرێك له  کێش���ەکانی 
جوانکاری پێستی روخسار و ئاسەواری 
زیپکە و سوتاوی و هه روه ها بو نى پەڵە و 
کونیلەکانی سەرپێست، بەکاربهێنرێت.

س���ۆزان مه هدی، بەڕێوبەری سەنتەری 
النه کە یەکێکە لەو سەنتەرانەی شارى 
ك���ه الر كه  پالزم���ا ئەنجام���دەدەن، بۆ 
)نەوژی���ن( وتی: زۆرج���ار ژنان بەهۆی 
بونی نەخۆشیەوە کێش���ە لەپێستیاندا 
دروس���ت دەبێت په نا بۆ پالزما ده به ن، 
بۆ ئه م نه خۆشیانه ش كۆمه ڵێك هۆكار 
هۆرمۆنات،  )تێکچون���ی  له وانه :  هه ن، 
بەکارهێنانی حەپی دژه  سكپڕی، تیشکی 
خ���ۆر، كه می و ناتەواوی���ی ڤیتامینات، 

رژێن »غودەی« دەرەقی(.

وتیشی: »پالزما بەکار ناهێنین بۆ ئەو 
کەسانەی دوگیانن و نەخۆشیان هەیە، 
هەروەها ئەو کەسەی پالزما دەکات نابێ 
نەخۆشی ناتەواوی ڤیتامیناتی هەبێت، 
بەهۆی الوازی خەپلەکانەوە سودی لێ 

نابینێت«.
جگ���ه  ل���ه  روخس���ار، پالزم���ا وه كو 
چاره سه رێكیش بۆ روتانه وه ى قژ له الی 
ژنان و پیاوانیش پشتى پێده به سترێت.

ل���ەو  ش���ادان، 37 س���اڵ، یەکێک���ە 
ئافره تانه ی بۆ چارەس���ەری روتانەوەی 
قژ زیاد لە 10 جار پرۆس���ه ى پالزمای 
ئەنجامداوە. بۆ )نەوژین( وتی: »سودم 
لە پالزما وەرگرتوە بۆ قژم، تائێستاش 

بەردەوامم لە ئەنجامدانی«.
ب���ه اڵم ئایا تاچه ن���د ئه وانه ى پالزمایان 
وه كو چاره سه ر بۆ پێست و روخساریان 
به كارهێناوه ، لێ���ی رازین و ده ره نجامى 

باشی هه بوه  بۆیان؟
دەرون، 25 س���اڵ، یەکێکه  لەو كچانه ى 
12 ج���ار پالزمای ئەنجام���داوە. وتی: 
»من بەمەبەس���تی چارەسەری په ڵەی 
دەموچ���اوم ب���ەکارم هێنا، س���ەرەڕای 
نەبونی زیان، سودێکی باشم لێبینی«.

هەندێک���ی تر ل���ەو ژنان���ەى پالزمایان 
ك���ردوه ، بە ه���ۆی قەیران���ی داراییەوە 

وازیان لەبەکارهێنانی هێناوە.
شەونم، 30 ساڵ، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
زیپکە  بۆ چارەس���ەری  »چەندینج���ار 
پالزمام بەکارهێناوە، بەاڵم ئێس���تا بە 
هۆی قەیرانى دارایی و نەبونی موچەوە 

وازم لێهێناوە«.
له مس���ااڵنه ى دواییدا چه ندین چاره سه ر 
و ده رمان و ش���ێوازى جیاواز داهاتون 
كه  دواتر ده ركه وتوه  بنه مای زانس���تیان 
نییه  و هه ندێكیش���یان نه ك سود به ڵكو 
زیانیان هه بوه . كه وای���ه  پالزما له روى 
چ���ی  پزیش���كییه وه   و  ته ندروس���تیی 

◘ نه وژین

هه ندێك نه خۆشی هه ن كه پێویست 
ده كات ژنان له كاتى هه ستكردن به  

نیشانه كانى، به زویی سه ردانى پزیشك 
بكه ن و دڵنیابن له وه ى توشى بون یان 
نا، به تایبه تى 4 نه خۆشی هه یه  كه  زۆر 

گرنگه  ژنان له باره یانه وه  هۆشیارییان 
هه بێت.

ژن���ان زۆر و  دی���اره  نه خۆش���یه كانى 
جیاوازن، ب���ه اڵم هه ندێكیان به  به راورد 
و  مه ترس���یدار  تری���ان،  به هه ندێك���ى 
كاریگ���ه ر ترن. بۆیه  لێره دا ئاماژه  به  4 
له  دیارترین ئه و نه خۆش���یانه  ده كه ین، 

كه پێویسته  ژنان ئاگادارى بن.

یه كه م: سكپڕبون له ده ره وه ى مناڵدان

سكپڕبون له ده ره وه ى مناڵدان، حاڵه تێكه  
ك���ه  هه ندێكجار ل���ه  ژن���ان روده دات، 
ئه ویش كاتێك پرۆس���ه ى دروس���تبونى 
كۆرپه ل���ه  له  جێگه كه ى خۆیدا رونادات، 
به ڵكو له ده ره وه ى مناڵدان و له  كه ناڵی 
فال���وب روده دات، هه ندێ���ك حاڵه ت���ی 
تریش ده ستنیش���انكراوه  كه  سكپڕیه كه  

له هێلكه دان دا دروست بوه .
ئ���ه م حاڵه ت���ه  به وپێی���ه ى حاڵه تێكى 
نائاس���اییه ، هه ربۆیه  كاریگ���ه ری زۆره  
بۆ ژن، به تایبه ت���ى كه  هه ندێكجار ئه م 
حاڵه ته  سه رده كێشێت بۆ ئه وه ى ژنه كه  
توشى خوێنبه ربونێكى زۆر ببێته وه ، كه  

ئه مه ش ژیانى ده خاته  مه ترسییه وه .
نیشانه كانى:

نام���ۆ،  و  تون���د  سكئێش���ه یه كى   .1
به شێوه یه ك پێس���تر ئه و سكئێشه یه ت 

هه ست پێنه كردوه ه و پێی نائاشنایت.

2. وه ستانى س���وڕى مانگانه ، وه ك له  
سكپڕبونى ئاساییدا روده دات.

3. خوێن لێچون به شێوه یه كى ناڕێك له  
كۆئه ندامى زاوزێ.

4. سه رگێژبون و له هۆش خۆ چون.
هه ركاتێك به ش���ێك له م نیش���انانه  له و 
ژنانه  ده ركه وتن كه  له  ته مه نى سككردن 
دان و س���ه رجێی ئه نجام ده ده ن، ئه وا 
ده بێت راس���ته وخۆ س���ه ردانى پزیشك 
بكه ن و پش���كنینی پێویس���ت ئه نجام 

بده ن.

دوه م: پێچخواردنى هێلكه دان
هێلك���ه دان  له پێچخو اردن���ى  بریتی���ه  
به ش���ێوه یه ك كه  خوێنى ب���ۆ نه ڕوات، 
ئه مه ش واده كات كه  هێلكه دان روبه ڕوى 
زی���ان بكات���ه وه  كه  له هه ندێ���ك جاردا 
ده گاته  هۆی ئه وه ى هێلكه دانه كه  زیانى 

چیلهبارهى)پالزما(وهدهزانیت؟

4نهخۆشیدهبێتژنانئاگاداریبن

درێژخایه نى پێبگات و كار بكاته  س���ه ر 
پیتاندنى هێلكه .

نیشانه كانى:
1. ئازارى زۆر و توند له  س���ك دا، كه  

زۆرجار ته نها له الیه كى سكه وه یه .
2. ئ���ازاره كان به  كتوپڕی دێن و ده چن 

و یان دوباره  ده بنه وه .
3. 70%ى ئ���ه م حاڵه ته ، ژنان توش���ى 

رشانه وه و گێژبون و سكچون ده كات.

سێیه م: هه وكردنى ئه ندامه كانى ناوچه ى 
حه وز

ئ���ه م حاڵه ت���ه  كاتێ���ك روده دات ك���ه  
ئه ندامه كان���ى ناوچه ى ح���ه وزى ژنان، 
توش���ى ڤایرۆس���ێك یان زیاتر ده بن. 
ئه م���ه ش ژنه كه  توش���ى ئازارێكى زۆر 
ده كات���ه وه و هه روه ها كاری���ش ده كاته  
س���ه ر ئه و ئه ندامانه  به گشتى و ره نگه  
ببێته  ه���ۆی زیانگه یاندن به  مناڵدان و 

پیتاندنیش بۆ هه میشه .
نیشانه كانى:

1. سكئێشه ى كتوپڕ.
2. موچڕك���ه  پیاهات���ن و به رزبونه وه ى 
پل���ه ى گه رماى له ش بۆ س���ه روى 38 

پله ى سه دیی.
3. بونى ده ردراوى كۆئه ندامى زاوزێ به  

له باره وه  ده وترێت؟
پزیش���کی  یاس���ین،  چێن���ەر  د. 
جوانکاری  و  پێس���ت  نەخۆش���یەکانی 
و لێزەر، ئام���اژه ى به وه كرد كه  پالزما 
س���ودی بۆ پێس���ت و روخسار ده بێت، 
ب���ه اڵم به گرتنه ب���ه رى هه ندێك بنه ماى 

پزیشكیی و خۆپارێزیی.
وتى: »بەه���ۆی پالزماوە دەتوانرێت تا 
ئاس���تێک رەنگی پێست یەک بخرێتەوە 
و روخس���ار تون���د بێتەوە، ب���ه اڵم ئه م 
نایه ن  به دیی  راس���ته وخۆ  گۆڕانكاریانه  
و ئەنجام���ی کۆتایی دوای )4-5( مانگ 

دەردەکەوێت«.
ئه و پزیش���كه  هێم���اى به وه ش���دا كه  
پرۆس���ه ى پالزم���ا ده بێت ن���اوه  ناوه  
دوباره  بكرێت���ه وه ، وه كخۆی وتى: »بۆ 
ب���اش  چارەس���ەرێکی  ده س���تکەوتنی 
پێویستە 3 جار ئەم چارەسەرە دوبارە 

بکرێتەوە«.
باسیله وه ش���كرد ك���ه  كه س���ێك ئه گه ر 

دەبێت  بۆك���را،  پالزماى  چاره س���ه رى 
دەموچاو نەشوات بۆ ماوەی 24 کاتژمێر، 
هه روه ها تیشکی خۆر لێی نەدات و کرێم 

و دژەخۆر به كاربێنێت، ئه مه  سه رباری 
ئه وه ى كه  تا 7 رۆژ نابێت كه ره س���ته ى 

جوانكاریی و مه كیاژ به كاربێنێت.

به رده وامى.
تون���دى  و  زۆر  خوێنبه ربون���ى   .4

مناڵدان.
5. سه رگێژبون و رشانه وه .

چواره م: شیرپه نجه ى ناوپۆشی مناڵدان
ب���ه زۆری ئه م نه خۆش���یه  ل���ه و ژنانه دا 
روده دات ك���ه  ته مه نیان له س���ه روى 40 
س���اڵیه وه یه ، هه ندێكجاری���ش له  ژنانى 

خوارتر له و ته مه نه ش روده دات.
وه كو هه مو جۆره كانى تری شیرپه نجه ، 
ئ���ه وا زو ده ستنیش���انكردن و زانین���ی 
نه خۆشیه كه ، زۆر گرنگه و رۆڵی ده بێت 

له وه ى چاره سه ره كه ى زوتر ببێت.
نیشانه كانى: 

1. بون���ى خوێنبه ربون ل���ه  كۆئه ندامى 
زاوزێ بۆ ئه و ژنانه ى كه  چونه ته  ته مه نى 
نائومێدییی���ه وه و س���وڕی مانگانه ی���ان 

نه ماوه .
2. خوێنبه ربون له كاتى سوڕى مانگانه  

بۆ كاتێكى درێژتر.
3. بونى خوێنبه ربونى تر له نێوان سوڕه  

مانگانه  كاندا.
4. ده ردراوى تون���د جگه  له  خوێن، له  

كۆئه ندامى زاوزێوه .
5. بونى ئازارى زۆر له كاتى سه رجێیی 

كردن دا.
6. كه مبونه وه ى كێش به بێ ئه وه ى هیچ 

ریجیمێك بكه یت.

به گش���تى و ب���ۆ ئ���ه م نه خۆش���یانه ، 
باشترین رێگه یه ك كه بیگریته  به ر وه كو 
هه نگاوێكى خۆپارێزیی، ئه وه یه  كه  هه ر 
زو و له كاتى هه س���تكردن به  حاڵه تێكى 
نام���ۆ و ناسروش���تى ل���ه  كۆئه ندامى 
زاوزێ دا، رو بكه یته  پزیش���كی پسپۆڕ 
و پشكنینی پێویس���ت ئه نجام بده یت، 
چونكه  ده ستنیش���انكردنى هه ر كێشه و 
نه خۆش���یه ك له كاتێك���ى زو دا، رۆڵی 
ده بێ���ت له  زوتر كۆنترۆڵ كردنى و زوتر 

كۆتایی پێهێنانى.

بەهۆی پالزماوە 
دەتوانرێت تا 

ئاستێک رەنگی 
پێست یەک 

بخرێتەوە

  لەکاتی 
هەستکردن بەحاڵەتی 
تەندروستی نامۆ، زو 

سەردانی پزیشک
 بکە 
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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، شاران به رزنجی

كه باسی ژنانى سیاسه توان ده كرێت 
له  رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست و به تایبه ت 

واڵتانى ئیسالمی، ئه وا ناتوانرێت ناوى 
)بۆتۆ( نه هێنرێت، به تایبه ت كه  ئه م 

یه كه م ژنه  له  مێژوى واڵتانى ئیسالمیی 
دا، بوه ته  سه رۆك وه زیران.

له م بابه ت����ه دا، گوزه رێ����ك به نێو ژیانى 
ئه كادیمی و سیاسی ئه م ژنه  دا ده كه ین، 

تا ده گه ین به  روداوی تیرۆركردنى.
بینه زیر بۆتۆ، لە 21ی حوزه یرانى ساڵی 
1953 له  ش����اری کاراچی پاكستان، لە 
خێزانێکی دەوڵەمەند و سیاس����ەتمەدار 
و به ناوبان����گ لەدایک بوە. )زولفەقار(ی 
باوکی بینەزیر بۆتۆ س����ەرۆکی »حزبی 
خه ڵكى پاكس����اتى« بوە ک����ە حزبێکی 
بەرهەڵس����تکار ب����و دژی حکومەت، لە 
س����اڵی 1973 پۆستی سەرۆک وەزیرانی 

واڵتی وەرگرتوە.
بینەزیر بۆتۆ، خوێندنى له  هەردو زانکۆی 
هارڤارد و ئۆکسفۆرد دا  تەواو کردوە و 
لە زانکۆی ئۆکس����فۆرد بو بە س����ەرۆکی 
رێکخراوی قوتابیانی ئەو زانکۆیە و کاری 

رێکخراوەیی ئەنجام دا.
هه ت����ا س����اڵی 1977، بینه زی����ر هه ر له  
هه نده ران ژیاوه و خوێندویه تى،  به اڵم له و 
ساڵه دا بڕیاری گەڕانەوەی دا بۆ پاکستان 
دوای ئەوەی باوکی ب����ە کودەتایەک لە 
الیەن »زیا ئه لحه ق«ه وه  دەسەاڵتی لێ 

سەندرایه وه و له سێدارە درا.
ل����ەو ماوەی����ەدا بینەزیر بۆت����ۆ دەبێتە 
س����ەرۆکی پارتەک����ەی باوک����ی، هەوڵی 
گەڕانەوەی دیموکراسی دەدات بۆ واڵت، 
بەاڵم سەرکەوتو نابێت و ناچاری دەکەن 

لە ساڵی 1984 بگەڕێتەوە بۆ بریتانیا.
پاش دو ساڵ جارێکی تر لە ساڵی 1986 

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهاردا خانمان 
گۆڕانکاری لە ستایل و شێوازی 

جلوبەرگیان دەکەن، بۆ هەڵبژاردنی 
جلوبەرگی گونجاو بۆ وەرزی بەهاری 
ئەمساڵ  دەتوانیت سود لەم ستایل 

و رەنگانە وەربگریت، بۆ کارکردن 
و چونەدەرەوەی شەوانیش گونجاو 

دەبێت.

 ش����ارەزایانی جوان پۆشی ئەم رەنگ و 
س����تایالنەیان بۆ بەهاری ئەمساڵ دیاری 
کردوە کە ئەمانەن لە خوارەوە ئاماژیان 

پێ دەکەین:
1. پانتۆڵی کابۆی تۆخی کچانە سااڵنێکی 
زۆرە باوە و بە بەردەوامی خانمان لەبەری 
دەکەن، ب����ەاڵم هەوڵبدەن ل����ەم وەرزی 
بەهارەی ئەمس����اڵ گۆڕانکارییەک بچوک 
بکەن و ب����ا یەکێک لە هەڵبژاردنەکانتان 

پانتۆڵی کابۆیی رەنگ کاڵ بێت.
2. س����ادەیی نی����وەی جوانییە، هەرگیز 
سادە بونتان بیرنەچێت، هەمیشە سادە 
پ����ۆش بن، ب����ە دوای جل����ی عەجیب و 

غەریبدا مەگەڕێن و لەبەری مەکەن.
3. لە وەرزی بەهاردا پۆش����اکی گوڵدار 
بپۆشە، وەرزی بەهار باشترین دەرفەتە 

بۆ لەبەرکردنی جلی گوڵدار.
4. هەمیش����ە س����تایلی کچانە بۆ خۆت 
جلوب����ەرگ  هەڵبژاردن����ی  هەڵبژێ����رە، 
پیاوان����ە  پۆش����اکی  هاوش����ێوەی  
هەڵبژاردنێکی باش نابێت، هەمیشە ئەم 

خاڵە لەبەرچاو بگرە.
5. رەنگ����ی جلەکانتان بیر نەچێت، هەر 
وەرزە و رەنگی تایبەتی خۆی هەیە، بە 
پێی س����اڵ مۆدی رەنگەکان دەگۆڕێت، 
واتا هەر س����اڵە و چەند رەنگێک دەبێتە 
م����ۆد، بۆ ئەم بەهارەش ئەم س����تایل و 

رەنگانە مۆدن.

بۆتۆ، یه كه م ژنه  سه رۆك وه زیران له  واڵتێكى ئیسالمیی

رەنگ و ستایلە نوێکانی بەهاری ئەمساڵ چییە؟

دەگەڕێتەوە و بە گڕوتینەوە رابەرایەتی 
پارتەکەی دەکات بۆ هەڵبژاردنی س����اڵی 
1988. هەر لەو ساڵەدا بۆ یەکەمجار بە 
دوای  هەڵدەبژێردرێت،  وەزیران  سەرۆک 
دو س����اڵ لە س����اڵی 1990 کابینەکەیان 
هەڵوەش����اندەوە و پارتەک����ەی ب����و بە 
پارتی بەرهەڵستکار و »پارتی ئیسالمی 
جمه����وری ئيتیحاد« دەس����ەاڵتی گرتە 

دەست.
بینەزیر بۆتۆ، بۆ جاری دوەم رابەرایەتی 
پارتەک����ەی کرد له  هەڵبژاردنی س����اڵی 

بوی����ەوە  دوب����ارە  بردی����ەوەو  و   1993
ب����ە س����ەرۆک وەزی����ران، هەرچەن����دە 
حکومەتەک����ەی چەندینج����ار روب����ەڕوی 
کودەت����ای س����ەرنەکەوتوى س����ه ربازیی 
م����اوەی حکومڕانیەکەی  توانی  بویەوە، 

تەواو بکات.
لەساڵی 1997 نەیتوانی لە هەڵبژاردنەکاندا 
سەرکەوتن بە دەس����ت بێنێت، رویکردە 
واڵت����ی ئیمارات و لە دوبەی نیش����تەجێ 
ب����و. هەر لەوێ����وە رابەرایەتی حزبەکەی 

دەکرد. 

س����اڵی 2007 گەڕای����ەوە پاکس����تان و 
ویس����تی خۆی بۆ هەڵبژاردنەکانی 2008 
هه ڵبژێرێت، بەاڵم لە کاتی بانگەش����ەی 
هێرش����ێکی  روبەڕوی  هەڵبژاردنەکان����دا 
تیرۆرس����تی بویەوە لەالیەن ئیس����المیە 
توندڕەوەکانەوە لە 27ی س����یپته مبه رى 

2007 دا تیرۆر كرا.
ئ����ه م كرده وه ی����ه ، کۆتایی ب����ە ناوبانگ 
و بوێ����ری بینەزیر نەهێن����ا و ناوبانگى 
بە نەم����ری مایەوە و بو ب����ە نمونەیەک 
ب����ۆ واڵتان����ی جیهانی ئیس����المی، نه ك 

ه����ه ر ئه مه ش به ڵكو کاریگەری بەس����ەر 
نەوەكان����ی دوای خۆی����ەوە جێهێش����ت، 
نمونەیش ب����ۆ کاریگەرییەکانی، »مەاللە 
یوسفزه ی« بو کە براوەی خەاڵتی نۆبڵە 

بۆ ئاشتی.
بوێرییەک����ەی وای ل����ه  بینه زیر كرد کە 
نازناوی »خانمی ئاسنینی« پێببەخشن 
وه ك له  »تاتچه ر«ى س����ه رۆك وه زیرانى 
بریتانی����ا نراب����و، ه����ه روه ك زۆرێک لە 
باڵەخانە و زانکۆ و شوێنە گشتییەکانیشی 

بەناوەوە كرا.

-  قەمیس����ی رەنگ سپی مۆدیل دەبێت 
بۆ بەهار و هاوینی ئەمس����اڵ، دەتوانیت 
لەگەڵ هەمو رەنگێک لە پانتۆڵ لەبەری 

بکەیت .
-  رەنگی زەردی تۆخ یەکێکە لە ره نگە 
دیاری کراوەکان بۆ بەهاری ئەمس����اڵ و 

لەگەڵ کابۆی شێن زۆر گونجاوە.
-  قەمیس����ی ره ن����گ پرتەقاڵ����ی کاڵ و 
پی����ازی دو ره نگ����ی هەڵبژێ����ردراوە بۆ 
بەهاری ئەمس����اڵ و ئەم ره نگە زیاتر بۆ 
ئەوکەسانە گونجاوە کە ره نگی پێستیان 

سپییە. 
-  قەمیس����ی چوارگۆش����ەیی )مربعات( 
لەگ����ەڵ پانتۆڵ����ی ره نگ نیل����ی و رەش 

دەپۆشرێت.
6. ئیکسسواراتی بەهاره ش، چاویلکەی 
بەرهەتاو »عەینەک����ی رەش«، کاڵو  و 
سەرپۆش����ی ره ن����گاو ره ن����گ و گوڵدار 

هەڵبژێرن بۆ ئەم وەرزە .
7. پێ����اڵوی فالت یان کالە، باش����ترین 
هەڵبژاردنە، چونکە ئەم پێاڵوانە رێگری 
ل����ه  ماندوبون����ی پێیه کان دەك����ه ن لەم 

وەرزەدا.

خوێندنى له  هەردو 
زانکۆی هارڤارد 
و ئۆکسفۆرد دا  

تەواو کردوە

پاش هاتنەوەی بۆ 
پاکستان  دەبێتە 
سەرۆکی پارتەکەی 

باوکی

هەڵبژاردنی 
جلوبەرگ هاوشێوەی  

پۆشاکی پیاوانە 
هەڵبژاردنێکی باش 

نابێت



وهرزیچینینهوهىكنگرلهگهرمیان
◘ نهوژین،سهروهتباوهنوریی

كنگر،یهكێكهلهوخواردنه
سروشتیانهیكهلهگهڵهاتنیوهرزی
بههاروتهقینیكانیوكارێزىدهشت
ودهرووكێووشاخهكان،پێدهگاتو
سهرههڵدهدات،بهزۆریشژنانیشكارى
دۆزینهوهوههڵكهندىئهنجامدهدهن.

كنگرگیایهكیدڕكاوییه،السكوگهاڵ
ئهو زۆرن دهخورێ���ت، تهرچكهكان���ی
كهس���انهیتامهزرۆیخواردنیدهكهن،
بهاڵمرهنگهكهمبنئهوكهس���انهیكه
بزاننئهوروهكهیهكێكهلهباش���ترینو

بهسودترینخواردنهكان.
كنگ���رلهجیهانداروهكێكىناس���راوه،
خهڵك���یكوردس���تانمێژویهكیدورو
درێژیانلهگهڵبهكارهێنانوخواردنى
داههی���ه،وهكویهكێكل���هدیارترین
س���هوزهىسروش���تیبههارانهههژمار

دهكرێتلهپاڵتۆڵهكهودۆمهاڵندا.
لهگهڵس���هردهركردنىئ���همروهكهدا،
ژنێكىزۆرلهگهرمیانرولهدهش���تو
شاخوبهرزاییهكاندهكهن،بهمهبهستى
دۆزین���هوهودهرهێن���انوكۆكردنهوهى
وپاش���انفرۆش���تنى،ئهمهشبوهته
سهرچاوهیهكىبژێوییبۆژمارهیهكلهو

ژنانه.
ناس���كه،یهكێكهلهوژنهگهرمیانیانهی
كهچهندینس���اڵهلهناحیهیباوهنورى
سهربهكهالر،لهوهرزیبههاردادهچێت
بۆش���اخوپێدهش���تهكانیدهوروبهری
ناحیهكهیانبۆبهدهس���تهێنانیكنگرو

دوبارهفرۆشتنهوهی.
ئهوبۆ)نهوژین(وتی:»زۆردڵخۆش���م
كهدهتوانمبهرهنجهش���انیخۆمبژێوی
ژیانمدابینبكهمومهس���روفیرۆژانهی

ماڵهوهمانیپێببهمهرێوه«.
كنگركردن،وهك���ونهریتێكىلێهاتوه
ك���هژناندهس���تهدهس���تهرودهكهنه
دهیدۆزنهوهو و گهرمیان پێدهشتهكانى

لهژێرخاكدهریدێنن.
رهنگین،یهكێكهلهوژنانهىكهبههاران

مێخهك،ئەوجوانکاریەینابێزرێت
◘ نهوژین،فاتمهجومعه

مێخهك،روهكێكىناسراوى
كوردستانه،بهتایبهتىكهوهكو

بابهتىجوانكارییلهالیهنژنانهوهههر
لهدێرزهمانهوهبهكاردێت،ئهمههمو
ساڵههێشتائهمروهكهىلهناوبانگ

نهخستوه.

لهگهڵزۆربونىجۆرهتازهكانىبابهتى
جوانكاری���ی،ئ���هوجوانكاری���هكۆنو
تهقلی���دیوفۆلكلۆریانهىكهپێش���تر
ژنانپشتیانپێدهبهس���توبهكاریان
دههێن���ا،روىلهكهم���یكردوه،بهاڵم
ئهمهنهیكردوهتهئ���هوهىكهبهتهواوى

لهبیربكرێن.
ل���هوكهرهس���ته مێخ���هك،یهكێك���ه
جوانكاریان���ه،ئهگهرچ���یبرهوىوهكو
كۆننییه،بهاڵمهێش���تاههرخواستى
لهس���هرههیه،لهمماوهیهىرابردوشدا
جارێك���ىدیك���هئ���اوڕیلێدراوهتهوهو

گرنگییپێدراوه.
لەب���ەرئ���ەوەیزۆرب���ەیکاتمێخهك
لەگ���ەڵجل���یکوردی���دابەکاردێتو
کەس���انیبەتەمەنیشزۆرجارلەبۆنە
جیاوازەکان���داجلیکوردیدەپۆش���ن،
بۆیەهاوش���ێوەیچەندساڵیرابردو،
هێش���تابەش���ێکلەخانمانیبەتەمەن

مێخهكبهزۆریبەکاردێنن.
ش���ەوقەحەمید،ژنێك���ىتهمهن50
س���اڵیكهالره،دەڵی���ت:»زۆرحەزم
لەبەکارهێنان���یمێخهك���ە،لەگەڵجلی
کوردیدازۆربەکاریدێنملەبەرئەوەی
زۆرح���ەزملەبۆنەکەیەت���ی،بەردەوام

عەترەکەشیبەکاردێنم«.
گرنگییدانبهمێخ���هكوبهكارهێنانى
لهالیهنژنانىبهتهم���هنوگهورهوه،

تاڕادهیهكحاڵهتێكىئاساییه،بهوپێیهی
لهمێ���ژهئهوژنان���هب���هبهكارهێنانى
راهات���ون،بهاڵمئهوهىل���همماوهیهدا
بهكارهێنانێتى بوهتهجێگاىسهرهنج،
لهالیهنكچانىگهنجهوه،لهكاتێكداكه
بهسهدانجۆریكهرهستهىجوانكاریی

دهستكردىدیكهبونیانههیه.
هێرۆجەالل،18ساڵ،كچهخوێندكارێكى
دانیش���توىكهالره،باس���یلهوهكردكه
مێخهكبهزۆرییوهكوكهرهس���تهیهكى

جوانكارییبهكاردێنێت.
وت���ى:»م���نمێخ���هكزۆربەکاردێنم
وەکوزۆرب���ەیجوانکارییەکانیترکە
بەکاریاندێنم،زۆریشحەزبەبۆنەکەی

دەکەم«.
بهپێچهوانهوه،ژیانعەلی،19س���اڵ،
حهزیبهبهكارهێنانىمێخهكنییه.

وتى:»منخ���ۆمخولیایبەکارهێنانی
مێخ���هكناکەم،هەرچەن���دەدایکمزۆر
بەکاریدێنێت،بەاڵمئەوبەکارهێنانەی
ئ���ەووایل���ەم���ننەکردوەب���ەکاری

بینم«.
ههندێ���كلهكچ���انواوهت���ردهچنو
تهنانهتبهبۆنهكهش���ىجاڕسدهبن.
ئاریجحەمید،29ساڵ،وتى:»مێخهك
بهكارناهێن���م،بەهۆیتیژییوبههێزی
بۆنەک���ەیکەکێش���ەیبۆدروس���ت

کردوم«.
تهقلیدیهك���ی، بهكارهێنان���ه لهپ���اڵ
ههندێ���كلهكچانبیرۆك���هىدیكهیان
ل���همجوانكاری���هدادۆزیوهتهوهوكارى
دیك���هىجوانكارییپێئهنجامدهدهن.
ل���همروهوه،گروپێكلهژنانوكچانى
گهرمی���اندامهزراوهبهن���اوى»گروپی
یارانىمێخهك«،كهگرنگییبهبابهته
نهریتی���یوكهلتوریهكانىجوانكارییو
ئارایشتىژنانوئیشیدهستىدهدهن،

بهش���ێكلهكارهكانیش���یان،بریتیی���ه
ل���هبهكارهێنانىمێخهكبهش���ێوهى
جی���اوازوهكوجوانكاری���یوبابهتێكى

بۆنخۆشیی.
سهرباریئهمبوژانهوهیهلهگرنگیدانبه
مێخهك،بهاڵمهێشتاخواستلەسەرى
بۆهەموتەمەنێکوەکیەکنییە،وهك
زان���راوهكچانىگهنجكهمت���رگرنگیی
بهكارهێنانیش���ی ه���اوكات پێدهدهن،
بەپێیوەرزەکاندەگۆڕێتوجیاوازه.

ئاس���ۆعهبدوڵاڵ،لهنێوب���ازاڕىكهالر
دازیات���رلە18س���اڵەخەریکیکاری
فرۆش���تنیکەرەس���تەیکوردەوارییە،
لەنیویشیاندامێخهك.ئاماژەبەوەدەکات
زیاترلهكچان،ژنانىبهتهمهنگرنگیی

بهمێخەکدەدەنودهیكڕن.
وتیش���ی:»زورترینکاتێككهمێخهك
وەکوبابهتىجوانكارییوخۆڕازاندنەوە
خواس���تیلەس���ەربێتوەرزیبەهارە،
کەه���ەمگەنج���انوبەتەمەنهكانی���ش
خواستیانلەسەرىزۆردهبێتولەکاتی
وهرزهكانىت���ردازیاتربەتەمەنهكانرو

لەکڕینیمێخهكدەکەن«.
ئهگهرب���هالیزۆرینهىژنانهوهمێخهك

وهكوبۆنیانجوانكارییبهكاربهێنرێت،
ئهواوهكو)ئاس���ۆعهبدوڵاڵ(ئاماژهى
بۆك���رد،ههندێكلهژن���انجیاوازلە

بەکارهێنان���یب���ۆجوان���کاری،وەکو
بەه���اراتلەدروس���تکردنیخواردندا

بەکاریدێنن.

ب���ۆكنگرك���ردنلهگهڵدهس���تهیهك
لهژن���اندهچنهدهش���تهكانودواتر

بهرههمهكهیاندهفرۆشنهوه.
وتى:»ههموس���اڵێكلهگهڵكۆمهڵه
ژنێك���یهاوڕێمدادهچینكنگردهكهین
ودوات���ری���اندهیهێنین���هوهبۆژهمی

خواردنیخۆمانیاندهیفرۆشین«.
ئ���هوژنهلهپاڵئ���هوهىكهههندێكجار
داهاتیانبههۆیكنگرهوهدهستدهكهوێت،

زیاترلهوهشئهوهىخۆشحاڵیدهكات،
ئهوپێكهوهبونوكهشوههواگۆڕینهیه
كهلهكات���ىدهرچونهكهیانداههس���تى

پێدهكهن.
كنگ���ركۆكردنهوه،ل���هوهرزیبههاردا
ههروهكوحهزێ���كنامێنێتهوه،بهڵكو

وهكوكاسبیهكىلێدێتبۆژنان.
بهپێیبهدواداچونى)نهوژین(بۆبازاڕى
سهوزهىس���نورهكه،ئهوارۆژانه20تا

30ههزاركیل���ۆیكنگركۆدهكرێتهوهو
كارىكڕینفرۆش���تنىپێوهدهكرێت،
زۆرینهیانلهناوچهكهدادهفرۆش���ێتو
س���اغدهكرێتهوه،بهشێكیشیرهوانهى

ناوچهكانىدیكهدهكرێت.
ئهمخواردنه،بهزۆریلهناوكهس���انى
بهتهم���هندابرهوىههی���هووهكوزۆر
بابهتىدیكهىكهلتورییوكهلهپوریی،

گهنجانكهمترگرنگییپێدهدهن.

ناز،كچهخوێندكارێكىزانكۆیه،ئاماژهى
بهوهكردكهلهگهڵهاتنىبههاردایهكێك
ل���هخواردنهكانىماڵهوهی���انكنگره،
بهاڵمنهیش���اردهوهكهخۆیحهزیبهو
خواردن���هنیهوزۆربهكهمىدهیخوات،
لهبهرامبهریشدا،دایكوباوكیزۆریان

حهزلێیه.
ئهگهربهش���ێكىزۆرلههاواڵتیانوهكو
خواردنێكىنهریتی���یوكهلتوریحهز
ل���هكنگربك���هن،یانوهك���وچێژێك
بیخ���ۆن،ئهوارهنگهزۆربهیانس���وده
تهندروس���تیهكانىنهزان���ن،ههربۆی���ه
ئهوالیهنهمان تهندروستى كارمهندێكى

بۆروندهكاتهوه.
تهندروستى، كارمهند ئیبراهیم، خهلیل
ئام���اژهىبهوهك���ردك���هبهپێ���یئهو
سهرچاوانهىلهوبارهوهقسهیانكردوه،
ئهواكنگرسودیزۆریبۆتهندروستی
م���رۆڤههیه،بهتایبهت���ىكهچهندین
ڤیتامینیبهسودیوهكو)ڤیتامینئهی
وڤیتامینبیوڤیتامینس���ی(تێدایه،
ئهمهشبهه���ۆیبونیچهندینماددهی

سودبهخشلهپێكهاتهكهیدا.
ههروهه���ائاماژهىبهوهش���كردكهئهو
ج���ۆرهروهكهرێژهىش���هكرلهخوێن
دارێكدهخ���اتوئهگ���هریتوش���بون
بهنهخۆش���یش���هكرهكهمدهكات���هوه،
ههروهه���ائهوكهس���انهیكهكێش���یان
زۆرهدهتوان���نس���ودلهكنگرببیننبۆ
دابهزاندنیكێشوتوانهوهیچهوری.

منمێخهك
وەکوزۆربەی

جوانکارییەکانیتر
بەکاردێنم

جگەلەوەی
خواردنێکیکەلتوریە،

کنگرسودی
تەندروستیشیهەیە


