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ژنان ئیتر شەرم ناکەن لە 
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جوان، به رگدورێكى 
خاوه نپێداویستی تایبه ت
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ژنانیش قژیان 
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زانكۆیگهرمیان
بهرگهىنمایشیتابلۆی2كچهشێوهكارىنهگرت

◘ نه وژین

تابلۆی 2 كچه  شێوه كار و کوڕه  
شێوه کارێکی گه رمیان له  پێشانگایه كى 

شێوه كارى له زانكۆی گه رمیان له ژێر 
فشارى هه ندێك مامۆستا و خوێندكار 

الده برێن به و پاساوى »نیمچه  روتن«، 
دو كچه  شێوه كاره كه ش له وباره وه  بۆ 

)نه وژین( قسه  ده كه ن.

 ،2018/2/21 چوارش���ه مه ،  رۆژى 
ل���ه  زانك���ۆی گه رمیان پێش���انگایه كى 
به ش���ى  فێرخوازان���ى  ش���ێوه كاری 
گه نجانى  چاالكی  سه نته رى  شێوه كارى 
كه الر كرایه وه ، به اڵم به  فش���ارى چه ند 
مامۆستا و خوێندكارێكی زانکۆ، 4 تابلۆ 
که  س���یانیان هی 2 كچه  ش���ێوه كارن، 

البران.
س���ه ردار حه مید، به رپرس���ی به ش���ى 
ش���ێوه كاریی ل���ه  س���ه نته رى چاالكى 
گه نجانى كه الر، له وباره وه  به  )نه وژین(
ى وت: چه ند مامۆس���تا و خوێندكارێك 
به  پاس���اوى ئه وه ى وێن���ه كان روتن و 
نه ش���یاون، داوایان كرد الی���ان به رین، 
به اڵم ئێمه  رازیی نه بوین، تا سه ره نجام 
پ���اش ته له فۆن���ى به رپرس���انى زانكۆ 
و له ژێر هه ڕه ش���ه ى ئ���ه وه ى ئاڵۆزیی 
دروس���ت ده بێت و تابلۆكان ده شكێنن، 

چوار تابلۆكه  البران.
وتیشی: نه  س���ه رۆكى زانكۆ و نه  هیچ 
به رپرس���ێكى زانكۆ، پاش ئه م روداوه  

په یوه ندیان پێوه نه كردین.
نه وژین، بۆ به دواداچونى ئه م پرس���ه ، 
په یوه ندی به  )د.س���یروان حه س���ه ن( 
كرد،  گه رمیان���ه وه   زانكۆی  س���ه رۆكى 
نه دایه وه ،  په یوه ندیه كه ى  وه اڵمى  به اڵم 
تائێس���تاش زانكۆكه  بێده نگترین الیه نه  

له باره ى ئه م روداوه وه .

تاكه  كچه  
په یكه رسازه كه ى 

گه رمیان
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یه كێك  محه مه د،  بێریڤان  الیخۆشیه وه ، 
ل���ه و كچه  ش���ێوه كارانه ى كه  تابلۆكه ى 
الب���راوه ، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »ئەو 
تابلۆیه ى من كێشاومه  هی هونه رمه ندى 
هۆڵەندی )ڤان کوخ(ە و ناوى )مه ینه تی(
یه ، كه  باس���ی ئافرەتێک ده كات پیاوان 
پێی دەڵێن س���ۆزانی، بەاڵم لەڕاستیدا 
ئەوە پیاوانن ئەوان دەکەن بە سۆزانی و 
بۆ بژێوی ژیانیان پارەیان پێدەدەن«.

وتیش���ی: ڤ���ان کوخ ل���ه  نامه یه کدا بۆ 
براکه ی ده رب���اره ی ئه و وێنه یه  ده ڵێت: 
ئ���ه و ژنه ی ن���او تابلۆکە لە ئێس���تادا 
لەبەر تەمەن���ی بەالوەنراوە و پیاوەکان 
ئامادەنین سێکس���ی لەگەڵ���دا بکەن و 
پارەی پێبدەن، چونکە پیاوەکان دەچنە 

الی ژنانی گەنجترەوە و دەیانەوێ تێرتێر 
خۆشییان لێوەربگرن، کاتێکیش دەگەنە 
تەمەنێک وازیان لێدێنن، بۆیە گەر ببینی 
ژنەکە لەبرسێتیدا لەشی زۆر الوازبوە و 
پارەی پێنەماوە ب���ۆ بژێوی. هەر بۆیە 

تابلۆکەم ناو ناوە )مەینەتی(«.
ئاماژه ی به وه شکرد : بێگومان ڤان کوخ 
لە هەس���تی مرۆڤانەی بەرامبەر ئافرەت 
ئ���ەم تابلۆی���ەی کێش���اوە و وەهایش 
چیرۆکەک���ەی دەگێڕێت���ەوە بۆم���ان و  

نامەکانیشی ماون.
هاوكات )ش���ه ریهان یون���س(، یه كێكى 
تر له و كچه  ش���ێوه كارانه ى كه وێنه كه ى 
البرا، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »پێموایە 
الدان���ی وێنەکان ئاس���تی رۆش���نفکری 

زانکۆی خستە ژێر پرسیارەوە«.
وتیش���ی: »ئه م���ه  ده رخ���ه رى ئه وه یه  
ک���ە هێش���تا نەمانتوانی���وە وێنەیەکی 
ئیرۆتیک���ی و وێنەیەکی سێکس���ی لێک 

جیا بکه ینه وه «.
وتى:  )بێریڤ���ان محه مه د(یش  هاوكات 
»الدانی وینەکانی ئێمە بۆ ئەو عەقڵیەته  
دەگەڕێتەوە کە هێشتا کۆمەڵ بە چاوی 

هونەریی سەیری کارەکان ناکات«.
ب���ه اڵم به پێچه وانه وه ، نوس���ه رێك ئه م 
هه اڵیه ى له سه ر وێنه كان دروستبوه ، به  

جیاواز ده بینێت.
س���ه ردار عه زی���ز، له وب���اره وه  ده ڵێت: 
»وەها دەردەکەوێت کە لە کەالر هونەر 

خەریکە لە دایک دەبێت«.

کچەگوندییەکانناچاردەکرێنوازلەخوێندنبهێنن««4

بنەبڕکردنی خەتەنەکردنی 
مێنە و ئەزمونی 7 ساڵی 

کارکردنم
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جەین ئەوستن،
ئەو ژنەی لە بری هەمو 

ژنێک دوا
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

په خشان، ده یویست وه كو هه ر 
تاكێكى تر كه  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان 
بۆ سه رگه رمی و تێپه ڕاندنى كاتێكى 

خۆش به كار بێنێت، به اڵم ئه وه ى 
به سه ریدا هات، به ته واوى پێچه وانه  

ره   بو، ئه ویش كاتێك به هۆی ئه م تۆِ
كۆمه اڵیه تییه وه  خه ریك بو ژیانى 

له ده ست بدات.

چیرۆك���ى ئ���ه م كچ���ه  گه رمیانیی���ه ، 
نمونه یه كه  له  چیرۆكى ژنان و كچانێكى 
زۆرتر، ئه وانه ى كاتێك له  رێگه ى تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان���ه وه  وێنه  و زانیارییان 
س���اخته كاریی  و  ش���ێوێندراویی  ب���ه  
ناچار ده كرێن  یاخ���ود  باڵوده كرێته وه ، 
وێن���ه و  باڵونه كردن���ه وه ى  له ترس���ی 
زانیاریی���ان، په یوه ندی له گه ڵ كوڕان دا 

گرێ بده ن.
په خش���ان، ئ���ه و كچ���ه ى له س���ه ره وه  
ئاماژه مان به ناوی دا، باسله  سه ربورده ى 
خ���ۆی له گ���ه ڵ ت���ۆڕى كۆمه اڵیه تی���ی 
فه یس���بوك ده كات و ده ڵێت: »كوڕێك 
وازی لێنه ده هێنام و به رده وام په یوه ندی 
پێوه ده ك���ردم و داواى بینینی ده كردم، 
به اڵم من ره تم كرده وه، ش���ه ش مانگى 
پێچو هه ڕه ش���ه ى لێكردم نه م وێرا الى 
خێزانه ك���ه م باس���ی بكه م، س���وێندى 
خوارد وێن���ه ى بۆ نه نێرم كێش���ه م بۆ 
دروس���تبكات، منیش بۆ ئ���ه وه ى وازم 

لێبێنێ بۆیم نارد«.
ب���ه رده وام ب���و و وت���ى: »دو مانگى 
ت���رى پێچو وتى نه تبینم ئ���ه وا وێنه ت 
ب���اڵو ده كه مه وه ، ئیتر خ���ه و و خۆراكم 

لێشێوا«.
وه ك )په خشان( هێماى بۆ ده كات، ئه و 
كوڕه  ده س���تى بۆ كارێك���ى قێزه ونتر و 
مه ترسیدار تر برد. وتى: »له هه ژمارێكى 
وێنه كان���ى  فه یس���بوكه وه   س���اخته ى 
باڵوكردمه وه و وتى گوایا خۆشه ویس���تى  
م���ن بوه و ئێس���تا خیانه ت���م لێكردوه ، 
منیش به ته واوى روخام و زۆر ترس���ام 
خێزانه كه م پێم بزان���ن ژیانم ده كه وێته  

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بونەتە تۆڕی خه ڵه تاندنی کچان

◘ نه وژین،
كاسیا فه ریق - ئاال عادل

هه تاپێش چه ند ساڵێك، یه كێك له  
حاڵه ته  ده گمه ن و كه م بینراوه كانى 
گه رمیان، سه ركه وتنى ژنان بو له  

ئۆتۆمبیلی ته كسی، به اڵم له م ماوه  
كه مه ى رابردودا، ره وشه كه  تاڕاده یه كى 
زۆر گۆڕاوه و ژنان به بێ خه می ته كسی 
به كاردێنن، ئه مه ش له گه ڵ ره وینه وه ى 
ئه و قسه وقسه ڵۆكانه ى كه له م بواره وه  

ده كران.
 

ئێس���تا رۆژانه  ده یان كچ���ى گه رمیان 
و كه الر، ب���ۆ راییكردن���ى كاره كانیان، 
ئه مه ش  به كاردێنن،  تاكسی  ئۆتۆمبیلی 

به ه���ۆی ئه وه ى جۆرێك ل���ه  متمانه یان 
ك���ردوه ،  په یدا  ش���ۆفێران  به رامب���ه ر 
ئه گه رچی تائێستا ژنانێك هه ن هه ر سڵ 

ده كه نه وه .
مژدە محه مه د، 20 س���اڵ، خوێندکاری 
زانکۆیە، زۆرجار بۆ ئیشوكاره كانى سوارى 
ته كس���ی ده بێت، به باوه ڕبه خۆبونێكه وه  
وت���ى: »دەتوانم لە ه���ەر کاتێک بێت 
لەگەڵ ش���ۆفێرێکی تەکسی سەر بکەوم 

بەبێ هیچ ترسێک.«
هۆكارى ئه و سڵكردنه وانه ى له  رابردودا 
قسه وقس���ه ڵۆكی  ب���ۆ  هه بوه ،  بون���ى 
كۆمه ڵگا ده گه ڕێت���ه وه ، كه  تێڕوانینیان 
بۆ ئه م پیش���ه یه و ش���ۆفێرانى به گشتى 
ب���اش نه ب���وه ، ئه گه رچى ل���ه  رابردودا 
بونى ته كس���ی له  ناوچه كه دا زۆر كه م و 

سنورداریش بوه .
هەندێک لە ش���ۆفێرانی تەکسی ئاماژه  
به وه ده ك���ه ن بەهۆی بچوکی ناوچەکە و 
ناتوانن  ئافرەتان  کۆمەڵگاوە،  قس���ەی 

زۆر لەگەڵیان سەربکەون.
کاروان عه بدوڵاڵ، 29 س���اڵ، شۆفێرى 
ته كسیه  له ناوشارى كه الر، به  )نه وژین(
ى وت: »کۆمەڵ���گا وایکردوە کە ژنان 
نەتوانن متمانەی تەواو بە ش���ۆفێرانی 
تەکس���ی بکەن، بەهۆی ئەو تێڕوانینەی 
لەچاوی کۆمەڵگاوە بەرامبەر شۆفێرانی 

تەکسی هه یه .«
به اڵم بەشێکى تر لە شۆفێرانی تەکسی 
پێیانوایە ک���ە توانیویانە متمانەی ژنان 
بەدەست بێنن، کە بەتەنهاش لەگەڵیان 

سەربکەون.

ژنان ئیتر شەرم ناکەن لە سواربونی تاکسی

س���اڵ،   40 عه بدولكه ری���م،  مەحم���ود 
ش���ۆفێری تەکسی ناوش���اره  له  كه الر، 
به  )نەوژین(ى وت: »وەکو شۆفێرێکی 
تەکسی خۆش���حاڵم بەوەی کە خانمان 
دەتوانن لەگەڵماندا س���ەر بکەون بەبێ 

هیچ ترسێک.«
وتیش���ی: »ئ���ەوان خوش���ک و دایکی 
ئێمەن، بەش���انازییەوە دەیان گەیەنینه  

شوێنی مەبەست.«
له به رامبه ریش���دا بەش���ێک لەخانم���ان 
تێپه ڕاندنى ئه و ترس و س���ڵكردنه وه ى 
هه بوه  پێش���تر له  سه ركه وتنى ته كسی 
له الیه ن ژنانه وه ، دەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی 
کە تاوەکو ئێس���تا رەفتاری نەشیاویان 

بەرامبەر نه کراوە.
دیانە نەوزاد، 30 س���اڵ، كه  پیش���ه ى 
فه رمانبه ره،  باسله وه ده كات: »دڵخۆشم 
بەوەی لەشارەکەمدا شۆفێرانی تەکسی 
بونەت���ە جێگای متمان���ە الی خەڵک و 

بەتایبەتی خانمان.«
وتیش���ی: »م���ن تاوەکو ئێس���تا هیچ 

مه ترسییه وه«.
ئاماژه ى به وه شكرد كه  له تاو ئه م هه مو 
خه یاڵ و ترسه دا، په ناى بۆ خۆكوشتن 
بردوه ، به اڵم هاوڕێكانى به  هانایه وه هاتن 
و رێگریان لێكردوه و پاش���ان سه ردانى 
پێ  وێنه كانیان  ك���ردوه و  كوڕه كه ی���ان 

سڕیوه ته وه .
له هه ندێك باری تر دا،هه ندێك له  كوڕان 
پ���اش ئه وه ى كچان پێی���ان رازیی نابن 
وێنه و  ببه س���تن،  له گه ڵ  په یوه ندی���ان 
زانیارییه كانى ئ���ه و كچانه  به كاردێنن و 
ساخته ی ده كه ن و باڵوی ده كه نه وه  بۆ 
ناوبانگ زڕاندنیان. ئ���ه م كاره ، له گه ڵ 

)تریفه ( دا كراوه .
ئه و ك���ه  كچه  خوێندكارێك���ى زانكۆیه ، 
بۆ )نه وژین( وتى: »كوڕێك هه میش���ه  
په یوه ن���دى پێوه  ده ك���ردم، نه مده زانى 
كێیه  به زۆر ده یوت ش���وم پێبكه ، هیچم 
لێهێنام  ن���ه وت، وازى  به خێزانه كه م���م 
ساڵێكى پێچو رۆش���تمه  زانكۆ، رۆژێك 
هاوڕێكان���م به ك���وڕ و كچ���ه وه   به په له  
پێیان وتم له فه یسبوك په یجێك وێنه ى 
تۆی وه ك س���ه ماكه رو له شفرۆش���ێكى 

گه رمیانى باڵو كردوه ته وه «.
ئه م هه واڵه  به س ب���و بۆ ئه وه ى تریفه  
ش���ۆك ببێت و له هۆش خۆی بچێته وه  
»نه مده زانى چیبكه م له ترس���ی خێزان 
و ئابڕوچونم، ویس���تم خۆم له س���ه ربان 
بخه مه  خ���واره وه ، هاوڕێكانم گرتمیان و 

په یوه ندیان به خێزانه كه مه وه  كرد«.
به اڵم گرفته ك���ه  له وه دایه  ك���ه  كاتێك 

خێزانه كان دێنه  ناوكێشه كانه وه ، له بری 
چاره س���ه ر و دۆزین���ه وه ى تاوانب���اری 
سه ره كیی، كه چى راسته وخۆ كچه كانیان 
ب���ه  تاوانبار ده زانن و هه وڵی ئازاردان و 
ته نانه ت كوشتنیش���ی ده ده ن، هه ربۆیه  
كه سوكارى ئه م كچه و به تایبه ت باوكی، 
هه مان هه ڵوێستى نواندوه ، به اڵم دایكی 
خۆی  به كچى  متمان���ه ى  به پێچه وانه وه  
هه ب���وه و نه یهێش���توه  درۆ و ده نگۆی 
په یجێكى ساخته  كچه كه ى له پێش چاو 

بخات.
وتى: »س���ه ره نجام باوك���م په یوه ندى 
فه یس���بوكه كانه وه   و  په ی���ج  به خاوه ن 
كردو پۆس���ته كه یان سڕییه وه , په نامان 
ب���رده  یاس���او كوڕه كه م���ان دۆزی���ه وه  
خزمى خۆمانب���و، خرایه  زیندان، به اڵم 
رزگاریبو چونكه  هیچ به ڵگه یه كمان نه بو 

له سه رى«.
هه ندێكج���ار به ه���ۆی ئ���ه و روداوانه ى 
له رێگه ى ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانه وه  رو 
ده ده ن، كچان ئه گه ر گیانیان له ده ست 
نه ده ن، ئه وا ژیانی ئاس���اییان له ده ست 

ده ده ن.

ئه ژین، كچێكى دیكه ى قوربانیی خراپ 
به كارهێنانى تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانه ، بۆ 
به مش���ێوه یه   )نه وژین( چیرۆكى خۆی 
گێڕای���ه وه  »له فه یس���بوك كوڕێك بوه  
هاوڕێ���م، دواى  ماوه یه ك داواى لێكردم 
ش���وى پێبكه م، س���ه ره تا  رازینه بوم، 
به اڵم دواتر ناچ���ارى كردم و یه كترمان 
بین���ی وتى دێمه  خوازبێنیت، ئه گه رچی 
م���ن پێم ب���اش نه بو، به اڵم ئ���ه و هاته  

خوازبێنیم«.
ب���ه رده وام بو و وت���ى: »به هاتنه خواز 
بێنیم ده رگاى دۆزه خ بۆم وااڵبو، براكانم 
توڕه بون وتیان ئه مه ت چۆن له و ش���اره  
دوره وه  ناس���ی، له سه ر ئه مه ش زۆریان 
لێدام, ئیتر به ره فتارى توند و قس���ه ى 
ناش���رین و لێ���دان ژیانی���ان تاڵكردم، 
هاوكات رازییش نه بون ش���و به و كوڕه  

بكه م«.
ب���ه راى توێژه رێك���ى كۆمه اڵیه تی، ئه م 
حاڵه ته  ده گه ڕێته وه  بۆ له  خشته  بردنی 

کچان به ناوی خۆشه ویستییه وه .
چرۆ ئیس���ماعیل، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»هه ندێك له  كوڕان بۆ خاڵی كردنه وه ى 

خۆیان و یارى كردن له  رێگه ى فیسبوك 
و موبایل���ه وه  خۆی���ان له كچ���ان نزیك 
خۆشه ویس���تیه وه   به ن���اوى  ده كه نه وه  
لێوه رده گرن و چاوپێكه وتنیان  وێنه یان 
له گ���ه ڵ ده كه ن و دوات���ر ئه وانه  دژیان 

به كاردێننه وه  به  مه رامی تر«.
وتیش���ی: »ل���ه م باره دا كچ���ان ده بنه  
قوربانى و ده كه ونه  به ر كێشه ى خێزانى 
و ده رونی���ه وه و به هۆى ترس له خێزان و 
دابونه ریت و نه بوونى یاسایه كى سه روه ر، 

ناتوانن په نا بۆ یاساش ببه ن«.
ت���ۆڕه   به ه���ۆی  ك���ه   كچان���ه   ئ���ه و 
كۆمه اڵیه تییه كان���ه وه  روبه ڕوى كێش���ه  
بونه ت���ه وه ، باس���له وه ده كه ن كه  دواى 
ئه و روداوانه  كه سایه تییان زۆر شكاوه و 
له پێ���ش چ���اوى كه س���وكاریان وه كو 

پێشوتر نه ماون.
ئه ژی���ن، وتى: »خێزانه ك���ه م پێیانوایه  
ئابڕویانم بردوه ، بۆیه  بڕیاریانداوه  هه تا 

ماوه  نه هێڵن شو بكه م«.

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

هەڵس���وکەوتێکی نەش���یاوم لەالی���ەن 
شۆفێرانی تەکسیەوە بەرامبەر نەکراوە، 

بۆیه  به بێ كێشه  به كارى دێنم.«
ئه م  س���ه رباری  دیك���ه وه و  له الیه ك���ی 
به ره وپێش���ه وه چونانه ، ب���ه اڵم ژنان���ى 
دیك���ه ش ه���ه ن ك���ه  تاوەکو ئێس���تا 
نەیانتوانی���وە ه���ەر کاتێ���ک بیانەوێت 
ل���ە تەکس���ی دا س���ەربکەون، ئەوەش 
دەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی تاوەکو ئیستاش 
ناتوانن متمانەی تەواویان بە ش���ۆفێری 

تەکسی هەبێت.
پەیم���ان س���لێمان، 37 س���اڵ، ژن���ی 
ماڵەوەی���ە، ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێ���ت: 
»تائێس���تا لەگەڵ شۆفێرێکی تەکسیدا 
بەتەنه���ا س���ەر نەکەوت���وم، چونک���ە 
بەتەنها  قەناعەت���ەی  بەو  نەگەش���توم 
س���ەر بکەوم و دوچاری قسەو رەفتاری 

نەشیاو نەبمەوە.«
گواس���تنه وه ى  به ڕێوه ب���ه رى  ب���ه اڵم 
گه رمیان، باس���له وه ده كات كه  تائێستا 
هی���چ س���كااڵیه كیان له الی���ه ن ژنانه وه  
به ده س���ت نه گه یش���توه  كه  ب���اس له  
نه شیاویی مامه ڵه ى شۆفێرانی ته كسیی 

ناوشار بكه ن.
ئیدری���س مس���ته فا، ب���ه  )نه وژی���ن(
ى راگه یان���د: »ئەگەر ه���ەر خانمێک 
یان قسەیەکی  نەشیاو  هەڵسوکەوتێکی 
بەرامبەر کرا لەالیەن شۆفێرانی تەکسی، 
ده توانێ���ت الی ئێم���ه  س���كااڵ بكات و 
ئێمە  رێكارى یاسای به رامبه ر دەگرینە 

بەر.«
ئ���ه و به ڕێوه ب���ه ره  س���ه رباری ئه وه ى 
نه یش���ارده وه  كه  هیچ بنه مایه كیان نییه  
كه  باس له و بواره  بكات، به اڵم ئاماژه ى 
دا »تا ئێستا هیچ سکااڵیەکی لەو جۆرە 

نەهاتوەتە المان.«

له  فه یسبوكێکی   
ساخته وه  وێنه كانى 
باڵوكردمه وه و وتى 
خۆشه ویستى من بوه

کۆمەڵگا وایکردوە 
کە ژنان نەتوانن 

متمانە بە 
شۆفێرانی تەکسی 

بکەن
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◘ نه وژین، سنور خەلیل

ئه گه رچی )گه الوێژ( له گه ڵ 
هاوسه ره كه یدا نێوانیان زۆر خۆش 
و بێكێشه  بوه ، به اڵم سه ره نجام 

هاوسه ره كه ى ژنێكى دیكه ى به سه ردا 
هێنا و ئه میش ناچار بو قبوڵی بكات، 

چونكه  به وته ى خۆی هیچ ده ره چه و 
رێگه یه كى تری نه بوه  ، به وپێیه ى ئه و 

»نه زۆكه « و مناڵی نابێت.

چی���رۆك و خه می )گه الوێ���ژ( كه ناوى 
خ���وازراوى ژنێكى دانیش���توى كه الره ، 
نمونه یه كه  ل���ه  چه ندین چیرۆكى دیكه ، 
كاتێك ژنانێك به هۆكارێك كه له ده ره وه ى 
ده سه اڵتى خۆیانه ، ناتوانن ببن به  دایك 

و مناڵیان ببێت.
ئه و ژنانه  ب���اس له وه ده كه ن، كه  ئه وان 
له یه ك كات���دا له ژێر چه ندین فش���ارى 
جیاوازن له  خێزان و كۆمه ڵگاوه ، له الیه ك 
هه ست به كه می ده كه ن كه  ناتوانن وه كو 
ژنانى دیكه  ببنه  خاوه نى مناڵ، له الیه كى 
تریشه وه  به مهۆیه وه  زۆرجار ناچار ده بن 
رازیی بن هاوسه ره كانیان ژنیان به سه ردا 

بێنن، یاخود جیا ببنه وه .
گه الوێژ، له وب���اره وه  بۆ )نه وژین( وتى: 
»من ماوەی 30 س���اڵە هاوس���ەرگیریم 
ک���ردوە و مناڵ���م نابێت، هەس���تێکی 
ناخۆشم هەیە، چونکە مێردەکەم حەزی 
لە مناڵە و منی���ش ناتوانم ئه و حەزه ى 

بۆ بێنمه  دی«.
ئه و ژنه  باس���یله وه كرد دوای 6 س���اڵ 
هاوس���ەرگیریه كه یان،  تیپەربون���ی 
بێنێت  ژن  بڕیاری���داوه   هاوس���ه ره كه ى 
و ئێس���تا خاوەنی دو ک���وڕە. ده ڵێت: 
»ل���ه دواى ئه مه وه  ژیان���م زۆر ناخۆش 
بوه ، بەاڵم نەمدەویست له  هاوسه ره كه م 
جیاببم���ەوە و تائیس���تاش ل���ە گەڵی 

ئازارەکانی ئەو ژنانەی ناتوانن ببنە دایک

ماومەتەوە«.
هه ندێكجار خودى هاوسه ره كان سه رباری 
بونى كێش���ه یه كى وه ها، ب���ه اڵم ئاماده  
نین ده س���تبه ردارى یه كتری ببن، به اڵم 
قسه و قسه ڵۆك و دەستوەردانی خێزان 
و كه سه  نزیكه كان و كۆمه ڵگا، واده كات 
ئه و هاوس���ه رانه  نه توان���ن تاكۆتایی به  
جوتی بمێننه وه ، یان جیا دەبنه وه  یان 

پیاوه كه  ژنێكى دیكه  دێنێت.
شانۆ، ناوى خوازراوى ژنێكى دانیشتوى 
گه رمیانه ، بۆ )نه وژین( وتى: »ماوەی 
هاوسەرگیری من تەنها 6 ساڵی خایاند، 
دوای ئەوە جیابوینەوە، به هۆی ئه وه ى 

مناڵم نه ده بو«.
و  م���ن  رچەن���دە  »ه���ە  وتیش���ى: 
هاوس���ەرەکەم زۆر یەکترم���ان خ���ۆش 
دەویست و هاوسەرەکەم زۆرباش بو لە 
گەڵمدا، بەاڵم بەهۆی دەس���تتێوەردانی 
خەس���ومەوە لە ژیان���ی تایبەتی ئێمە 
بەوەی کە مناڵمان نابیت، پێكه وه بونمان 

به رده وام نه بو«.
ئه و ژنه  باس���یله وه كرد ك���ه  هەرچەندە 
چەندینجار سەردانی پزیشکی پسپۆریان 
كردوه  لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت، بەاڵم 
سودی نەبوه ، بەوشێوەیه  دوای 6 ساڵ 

◘ نه وژین، دیالن ئه كره م

چرۆ، بۆ ده ربازبون له  قه ڵه ویی، 
زۆر رێگه و چاره سه رى گرته  به ر 
له به كارهێنانى ده رمان و ریجیمی 

جۆراوجۆر، به اڵم هه مو ئه مانه  
نه یانگه یاند به  ده ره نجامێكى قایلكه ر، 

هه تاوایلێهات تاڕاده یه كى زۆر 
ده ستبه ردارى خواردن ببێت، ئه مه ش 

چه ندین كێشه ى الوه كی تری بۆ 
دروستكرد.

ئه و ژنه  نمو نه یه ك���ه  له و چه ندین ژنه ى 
كه  له  كۆمه ڵگه دا به ده ست زیادیی كێش 
و قه ڵه ویی���ه وه  ده ناڵێنن، كێش���ه یه ك 
كه  خه ریكه  ده بیته  مه ترس���یی بۆسه ر 

ئاینده ى به شێكى زۆر له  ژنان.
به ش���ێك ل���ه و ژنان���ه ى ك���ه  قه ڵه ون، 
باس���له وه ده كه ن كه  بۆ ئه وه ى ده ربازبن 
ل���ه و دۆخه ى تیای دان، په نایان بۆ زۆر 

رێگا بردوه .
چ���رۆ محه م���ه د، 40 س���اڵ، )ئیش���ی 
چییه ؟(، ب���ۆ )نه وژین( وتى: »ماوه ى 
زیات���ر له   4 مانگ���ه  ده رمانى گیایی و 
چای س���ه وزم خواردوه،  به اڵم قه ڵه وتر 
بوم، ئ���ه م ماوه  له  مۆڵێ���ك پاكه تێك 
حه پم به  60 دۆالر كڕی ئه ویش سودى 
نه بو، ئێستاش ده ستم به  ریجیم كردوه و 
هێن���ده  خواردنم ك���ه م كرده وه ته وه  كه  

سه رم ده سوڕێ هێزم تیا نه ماوه«.
كاتێ���ك ژن���ان بێئومێ���د ده ب���ن ل���ه  
رێگه چ���اره كان، په نا بۆ چه ندین جۆری 
جی���اوازى حه پ ده به ن، ك���ه  ئه وانیش 
به ش���ى خۆیان زیان و كاریگه ریی دیكه  

له سه ر جه سته یان به جێدێڵێت.
له ك���ه الر،  ده رمانخانه ی���ه ك  خاوه ن���ى 
باس���له وه ده كات ئێس���تا یه كێ���ك له و 
ده رمانان���ه ى ب���ره وى هه ی���ه  له الیان، 

ده رمانه كانى دژه  قه ڵه وین.
یاس���ین محه مه د، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 

قه ڵه ویی.. مۆته كه ى ژنان

»به ش���ێوه یه كی گشتی خواست له سه ر 
ئه میش  زۆره،  خۆالوازك���ردن  ده رمانى 
به هۆی ئ���ه وه ى ژنى ئه وت���ۆ هه یه  كه  
ریجیمی كردوه  به ش���ێوه ى نازانستى و 
س���ودى نه بوه  به ڵكو زیانیشی هه بوه ، 

بۆیه  په نا بۆ ده رمان ده بات«.
ره نگه  ده رمان و چاره س���ه ر، هه نگاوێك 
ئاسان تر بێت له و هه نگاوه ى كه  ژنانێكى 
تر ب���ۆ ده ربازبون ل���ه  قه ڵه ویی رویان 
لێكردوه ، كه  ئه ویش )نه ش���ته رگه ریی(

یه .
ئێس���تا به ش���ێك له  ژنان، ب���ۆ ئه وه ى 
ده ربازی���ان بێت له و قه ڵه وییه ى پێوه ى 
گی���رۆده ن، نه ش���ته رگه ریی جوانكاریی 
و الوازك���ردن و الدان���ى چه وری ئه نجام 
ده ده ن، به اڵم گرفته ك���ه  ئه وه یه  هه مو 

جارێك ئه م نه شته رگه رییانه  به  ئاسانى 
و باش���یی ئامانج ناپێكن، به ڵكو وه ك 
له حاڵه ته كه ى )ش���ه یما( دا رویدا، بوه  

مۆته كه ى ژیانى.
ئه و كه  ژنێكى ته مه ن 43 ساڵه و )ئیشی 
چییه ؟( ، بۆ )نه وژین( وتى: »8 مانگ 
له مه وبه ر الى پزیشك به  3 ملیۆن دینار 
نه شته رگه رى ده رهێنانى چه وریم بۆكرا، 
راس���ته  ورگم بچوك ب���وه وه  و قه ڵه ویم 
مناڵبونم  توان���اى  ب���ه اڵم  كه مبویه وه ، 

له ده ستدا«.
به ش���ێكى تر ل���ه و ژنانه ى كه  توش���ى 
قه ڵه وی���ی ب���ون، باس���له وه ده كه ن كه  
به وهۆی���ه ى ش���وێنی ئه وت���ۆ نییه  بۆ 
وه رزش كردن و رێكردن و پیاسه كردن، 

بۆیه  توشى ئه و حاڵه ته  ده بنه وه .

سمبول حسێن، 28 ساڵ، بۆ )نه وژین( 
وت���ى: »كێش���م رۆژ دواى  رۆژ زی���اد 
پیاسه و  ده بێت، هۆكاره كه ش���ی كه مى 

رێكردنه ».
)س���مبول(  قس���ه كه ى  پزیش���كێك، 
ده سه لمێنێت له  روى گرنگیی رێكردنه وه ، 
به اڵم ئاماژه  به وه ش���ده كات كه  هۆكارى 

دیكه ش هه یه .
د. ئاكۆ ئیبراهیم، پزیش���كی پسپۆڕی 
نه ش���ته رگه ریی گش���تى، بۆ )نه وژین( 
وتى: هۆكاره كانى ئه م حاڵه ته ، زیادبونى 
خ���واردن و كه مبون���ى جوڵه  و چاالكی 
جه س���ته یه، هه روه ها هه ندێك جاریش 

هۆكارى بۆماوه یی )ویراسی( هه یه«.
ئ���ه و پزیش���كه ، زیات���ر رونكردنه وه ى 
دا  قه ڵه ویی���ه وه   له ب���اره ى  زانس���تیی 

»مرۆڤه كان به شێوه یه كى گشتی پێیان 
ئه وترێت قه ڵه و كاتێك پێوانه ى قه باره ى 
جه سته یان زیاتره  به دابه شكردنى كێش 

له سه ر دو جاى به رزی«.
وتیشی: »كاتێك چه ورى له  جه سته ى 
مرۆڤ كۆده بێته وه  تاوه كو زیاتر له  ئاستی 
سنوردار و ئاسایی كۆنترۆڵكراوى خۆی، 
ده بێته  قه ڵه وی���ی، ئه مه ش  كاریگه رى 
خراپی ئه بێت به س���ه ر ته ندروستی ئه و 
كه س���ه  و سه رده كێش���ێت بۆ چه ندین 

جۆری نه خۆشی«.
به مشێوه یه   نه خۆشیه كانیش���ی  جۆری 
ریز كرد: »دڵ و ده ماره كان، شه كره ى 
ج���ۆری دوه م، نه خۆش���ى جه مگه كان، 
ناڕه حه ت���ی ده رون���ی و هه روه ها چه ند 

جۆرێكی نه خۆشی شێرپه نجه«.
ئه و پزیش���كه ، نه شته گه ریی جوانكاریی 
بۆ رزگاربون له  قه ڵه ویی پێ باش نییه ، 
چونكه  به وته ى خۆی رێگاى سروش���تی 
هه ی���ه  كه  ده توانیت به هۆیه وه  كێش���ت 

دابه زێنى.
ه���ه روه ك رێنمایی ئه و كه س���انه ى كرد 
ك���ه  قه ڵ���ه ون، ب���ه وه ى خواردنی كه م 
و ته ندروس���ت هه ڵبژێ���رن و هه روه ها 
به رده وامبن له س���ه ر وه رزش و چاالكی 
جه سته یى، كه  به وته ى خۆی تاڕاده یه كى 
زۆر مرۆڤ له  قه ڵه ویی دور ده خه نه وه .

لەهاوسەرگیری، له یه كتری جیابونه وه .
توێژه رێك���ى ده ر ونی رایوای���ه  كه  ئه م 
بنه ڕه ته وه   ل���ه   ئه گه رچ���ی  كێش���ه یه  
كێش���ه یه كى فیس���یۆلۆژى جه سته ییه ، 
به اڵم كاریگه ریی و لێكه وته  ده رونیه كانى 

زۆرتر و كاریگه ر تره .
ئاسۆ خه لیل، بۆ )نه وژین(ى رونكرده وه : 
»من���اڵ درێژه پێده ر یان ه���ۆکارە بۆ 
گەورەبون���ی خۆشەویس���تی له نێ���وان 
هاوس���ه ران، بۆیە نەبونی مناڵ هەردوال 
توشی گرفتی دەرونی دەکات، بەتایبەت 

ئافرەتەکە«.
وتیش���ی: »ئەگ���ەر بیت���و مێردەکەی 
بەپلەی یەکەم قبوڵی واقیعەکە نەکات، 

ئ���ەوا ئافرەتەک���ه  به یەکج���اری لەروی 
دەرونیەوە دەڕوخێت«.

جه ختیش���یكرده وه : »ه���ه ر رێگایەکی 
ب���ۆ  مێ���رد  پاڵپش���تی  ترهێن���دەی 

هاوسه ره كه ى باش و گرنک نیه ».
نمونه كان���ى  به پێچه وان���ه ى  ب���ه اڵم 
س���ه ره وه ، هه ندێكى دیكه  له هاوسه ران، 
نه بون���ى مناڵ كاری نه كردوه ته  س���ه ر 
پێكه وه بونی���ان، به ڵكو به پێچه وانه وه  و 
سه رباری ئه و فشاره  زۆره ى له سه ریانه ، 

درێژه یان به  هاوسه رگیرییان داوه .
ژنێك���ى  خ���وازراوى  ن���اوى  ئاڤ���ان، 
گه رمیان���ه ، دواى ئه وه ى دڵنیا ده بنه وه  
ل���ه وه ى ناتوانێت مناڵ���ی ببێت، به اڵم 

و  نابێت  ده س���تبه رداری  هاوسه ره كه ى 
تائێستاش پێكه وه ن.

ئ���ه و بۆ )نه وژین( وت���ى: »ماوەی 26 
ساڵە هاوسەرگیریم کردوە ومناڵم نابێت، 
به اڵم هی���چ کیش���ەیه کمان به وهۆیه وه  

له نێوان دا دروست نه بوه «.
وتیش���ی: »هەرچەندە هه ندێك له  خزم 
و ناس���یاو و کەس���وکاره كه مان قسەی 
ناخۆش دەکەن ب���ەوەی کە پێمدەڵێن 
)وج���اخ کوێ���رە و مناڵ���ی نابێ���ت(، 
یاخود بەوەی ک���ە نەوەیه کمان نیە لە 
پیری���دا بەخێومان بکات ی���ان لەدوای 
خۆم���ان ماڵەکەی بەن���او بکەین، به اڵم 
هاوسه ره كه م گوێ به و قسانه  نادات«.

کۆبونه وه ی چه ورى 
له  جه سته ى مرۆڤ 

زیاد له  ئاستی 
سنوردار ده بێته  

قه ڵه ویی

هاوسەرگیریم 6 
ساڵی خایاند، به هۆی 
ئه وه ى مناڵم نه ده بو

جیابوینەوە
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گلهییورهخنهىژنانلهنهخۆشخانهىشههیدشێرهىنهقیبچیه؟
◘ نه وژین، نازه نین گۆران

»ئەوەی سەردانی نه خۆشخانه ى 
شه هید شێرەی نەقیب دەکات تەنها 

ناچارییە، ئەگینا کەسێک پارەی 
هەبێت رو لەوێ ناکات، من دوای 

ئەوەی ئەوەم بینی کە بەسەر 
خۆشکەكه مداهات، بڕیارم دا هەرگیز 

بۆ نەخۆشی ژنانەی خۆم رو لەو 
نه خۆشخانه یه  نه كه م«.

)ئامینه (ى ته مه ن 45 ساڵ، 
به مشێوه یه  نیگه رانیه كانى خۆی له  

نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى نه قیب 
بۆ ژنان و مناڵبون له  كه الر خسته  رو.

ئه و نه خۆشخانه یه ، تاكه  نه خۆشخانه ى 
تایبه تمه ن���دى ژن���ان و مناڵبون���ه  له  
س���نوره كه ، ك���ه  نه ك ه���ه ر گه رمیان، 
به ڵكو له  ناوچه كانى تریشه وه  سه ردانی 
ده كرێت. به اڵم نه خۆشخانه كه  روبه ڕوى 

زۆر ره خنه و تێبینی ده بێته وه .
ئامین���ه ، كه  ن���اوى خ���وازراوى ژنێكه  
له كه الر، بۆ )نەوژی���ن( وتى: »من کە 
خوش���کەكه م مناڵی لەبارچو سەردانی 
ئه و نه خۆش���خانه یه مان ك���رد، زیاد لە 
بیس���ت جار بانگم كردن كه  بێن به الى 
خوش���كه كه مه وه ، بەاڵم هی���چ جوابیان 
بەمۆبایله وه  سەرقاڵ  نه دامه وه و خۆیان 
کردب���و و ئەویش هەر ب���ەدەم ئازاره وه  

ده تالیه وه«.
له به رامبه ردا، به ڕێوه به رى نه خۆشخانه ى 
ش���ه هید ش���ێره ى نه قیب ب���ۆ ژنان و 
مناڵب���ون، د. به ن���از جه لی���ل، وتى: 
»بەپێی پێویست بەده م نەخۆشەکانەوە 
دەچین، ئه و كاتانه ش كه باس ده كرێت، 
خۆمان لێی ئاگادارین و پێویست ده كات 
بمێنن���ه وه ، به اڵم خه ڵكى له وه  تێناگه ن 
ك���ه  ئه وه  مه س���ه له یه كى پزیش���كییه و 
لەهەمو شتێك ناڕه زایه تى ده رده بڕن«.

یه كێك���ى تر ل���ه و ره خنان���ه ى كه  له  
نه خۆشخانه كه  ده گیرێت، ئه وه یه  كه  له  

◘ نه وژین، خه اڵت ساڵه ح*

هه تائێستاش یه كێك له و خه ونه  
خۆشانه ى كه  )سارا( ده یبینێت، 

ئه وه یه  كه  به رده وام بێت له  خوێندن و 
له  قوتابخانه كه ى دا بمێنێته وه ، ئه ویش 

به وهۆیه ى له الیه ن خێزانه كه یه وه  
پێیڕاگه یه نراوه  ته نها ئه مساڵ ده توانێت 
بخوێنێت و ساڵی داهاتو له  قوتابخانه  
ده رده هێنرێت، ئه ویش به وهۆیه ى كچه !

گه رمیان،  گونده كانى  زۆری  له به شێكى 
تاڕاده یه ك���ى  خوێن���دن  ئاس���ته كانى 
دیارییكراو بۆ كچان به  ره وا بینراون، له وه  
زیاتر رێگه یان پێنادرێت درێژه  به خوێندن 

بده ن، به ڵكو له الیه ن خێزانه كانیانه وه  له  
خوێندن ده رده هێنرێن و كارى ناوماڵ و 
ئاژه ڵدارییان پێده كرێت و له  ته مه نێكى 

كه میشدا به شو ده درێن.
سارا، ته مه نى 11 ساڵه ، له  قوتابخانه كه ى 
خۆی���دا له  گوندێك���ى گه رمیان چاومان 
پێكه وت، ئاماژه ى به وه كرد كه  ساڵێكى 
تر لێره دا نایبینن���ه وه ، چونكه  له الیه ن 
كه  چیتر  پێیڕاگه یه نراوه   خێزانه كه یه وه  

به رده وام نابێت له خوێندن.
به دڵشاكاوییه كه وه  وتى: »من ئێستا له  
قوتابخانه م بۆی���ه  ئه توانم ئێوه  ببینم، 
س���اڵێكى تر نایه م���ه  قوتابخانه ، باوكم 
ده ڵێ���ت گ���ه وره  بوى با قس���ه  نه یه ته  

سه رمان«.

ئ���ه وه ى زیاتر برینی ئ���ه و كیژۆڵه یه ى 
به سوێكردوه ، ئه وه یه  كه  براكانى هه مو 
ئازادیه كى خوێندن و ده روده شت كردنیان 
هه یه ، به اڵم ئ���ه و به پێچه وانه وه ، هه مو 
ده رگایه كیان به  رودا داخس���توه و تاكه  
ده رگاش ك���ه  هه مو خه ون و ئاواته كانى 
پێوه هه ڵواس���یوه ، چه ند مانگێكى تره و 

ئه ویشی لێداده خرێت.
ئه م حاڵه ته ى كه  روبه ڕوى سارا بوه ته وه ، 
چاره نوس���ی زۆرێك ل���ه و كچانه ن كه له  
گونده كانى گه رمیان دان، كاتێك به هۆی 
عه قڵیه ت���ى كۆمه اڵیه تیی دواكه وتوه وه ، 
كچه كان كه  ده گه نه  ته مه نى پێگه یشتن، 
ل���ه  قوتابخانه  ده رده هێنرێن و به كه میی 
رێگه ی���ان پێ���ده ده ن خوێن���دن ته واو 

»باوکم دەڵێت نامەوێ تانە و تەشەرم لێبدرێت بەهۆی خوێندنەکەی تۆوە!«

کچەگوندییەکانناچاردەکرێنوازلەخوێندنبهێنن

به رامبه ر هه ر كارێك  كه  كارمه نده كانى 
ده یكه ن، داواى ب���ڕه  پاره یه ك ده كه ن، 
ئه گ���ه ر پێی���ان نه درێت ئ���ه وا بێڕێزیى 

ده نوێنن به رامبه ر به  نه خۆشه كه .
نەس���رین، 35 س���اڵ، ناوی خوازراوی  
ئافرەتێکی ت���ره ، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 
»دوای مناڵ بونم له نه خۆشخانه كه ، بۆ 
پاککردنەوەى خۆم داوای بڕە پارەیەکی 
زۆری���ان لێکردم، به اڵم م���ن پێم نه دان 
و بەه���ۆی نەدانی ئ���ەو پارەیه وه ، بێ 

رێزیەکی زۆرم بەرامبەر کرا«.
به رێوه ب���ه رى  به رامبه ریش���دا  ل���ه  
نه خۆشخانه ى ش���ه هید شێره ى نه قیب، 
وه اڵمده دات���ه وه  و ده ڵێت: »تەنها یەک 

حاڵەت���ى له و ش���ێوه یه  رویدا کە داوای 
بڕە پارەیەک���ی زۆری کردبو، منیش له  
به رامب���ه ر ئه و كاره  دا س���زام دا و لە 
کارەکەی دورم خستەوە، بۆیه  له  دواى 
ئه و حاڵه ته وه  ش���تى له و شێوه یه  روى 

نه داوه ته وه «.
زۆرێك له  ئافره ت���ان باس له وه  ده كه ن 
ك���ه وا پزیش���كه كان ب���ۆ به رژه وه ندى 
خۆیان و ده س���تكه وتنى بڕه  پاره یه ك، 
نه خۆش���ه كان له  نه خۆشخانه ى شه هید 
ش���ێره ى نه قی���ب چاره س���ه ر ناكه ن و 
بانگهێشتیان ده كه ن بۆ نۆڕینگه كانیان.

د. بوش���را مه رعى، پزیشكی پسپۆرى 
مناڵب���ون  و  ژن���ان  نه خۆش���یه كانى 

له نه خۆشخانه ى شه هید شێره ى نه قیب 
بۆ ژن���ان و مناڵبون، ئه و تۆمه تانه  ره د 
ده كاته وه و بۆ )نه وژی���ن( وتى: »هیچ 
نه خۆش���ێكم ناچار ب���ه وه  نه كردوه  كه  
سه ردانى عه یاده كه م بكات، ته نها ئه وه  
نه بێت كه  ئافره تێك دێت و نه خۆش���ى 
دكتۆرێك���ى ت���ره  و كات���ى زۆرى ماوه  
ب���ۆ مناڵبونه ك���ه ى، ده ینێرمه وه  بۆالى 
دكتۆره كه ى خۆى، چونكه  ئه و باشتر له  

بارودۆخى ده زانێت«.
به ڕێوه به رى نه خۆش���خانه كه ش پێیوایه  
كه نابێت باوه ڕ به هه مو ئه وانه  بكرێت كه  

ده وترێت.
د.به ناز جه لی���ل، بۆ )نه وژین( ده ڵێت: 

» نابێت بڕوا ب���ە هەمو کەس و هه مو 
قس���ه یه ك بكرێت، چونکە خەڵکی ئێمە 
لە زۆر ش���ت ناڕازین، له گه ڵ ئه وه ش���دا 
هەندێك ک���ەم و کورتیمان هەیە وەکو 
نەبونی پزیش���ك بۆ پش���کنینی مناڵی 

تازە لەدایکبو«.
له باره ى »بێڕێزییكردن« به  نه خۆشه كان 
وه ك ئه و ژنه  ئاماژه ى بۆكرد، به ڕێوه به رى 
نه خۆشخانه ى ش���ه هید شێره ى نه قیب، 
وت���ى: »هیچ کەس بەبێ هۆکار بێڕێزی 
ناکات، بۆیە ئەگەر کەسێک لێرە بێڕێزی 
بکات بێگومان خراپتری بەرامبەر کراوە، 
بگرە ئ���ەو بێڕێزیان���ه ى بەرامبەر ئێمه   
دەکرێ���ت هیچ ک���ەس ناتوانێت قبوڵی 
بکات، به اڵم ئێمه  ه���ه ر به رده وامین له  

خزمه ت كردن«.
ته ری���ب له گ���ه ڵ ئ���ه و گله ییان���ه ى كه  
ش���ه هید  نه خۆش���خانه ى  ئاراس���ته ى 
ش���ێره ى نه قی���ب ده كرێ���ت ل���ه  روى 
خزمه تگوزاریی���ه وه ، به اڵم به ش���ێك له  
ژنان به  پێچه وانه وه  په س���نى باشی  ئه و 

نه خۆشخانه یه  ده كه ن.
ش���ه رمین عه ل���ى، 28 س���اڵ، ژنێكى 
دانیش���توى ك���ه الره ، ب���ۆ )نه وژی���ن( 
ده ڵێت: »من به  زۆرى س���ه ردانى ئێره  
ده كه م، هیچ گلەی���م نیە، بگرە ئەوەی 
كارمه نده كانى ئێره  بۆمانى ده كه ن زۆر 

و باشه«.

بكه ن.
سازان، ناوى خوازراوى كچێكى گوندێكى 
ت���رى گه رمیان���ه ، س���ه ربورده ى خۆی 
به مشێوه یه  خس���ته  رو »له  پۆلى دوى 
ناوه ندى ده ركرام، وتیان تۆ پێویس���تت 
ب���ه  خوێندن و نوس���ین نیه ، ئێس���تا 
ته مه نم 20 س���اڵه ، هه م���و ژیانم بوه ته  
ئ���ه وه ى كاروباری ماڵه وه و ئاژه ڵدارییان 

بۆ بكه م«.
ئه و كچ���ه  باس���له وه ده كات، له كاتێكدا 
زۆر دڵخۆش بوه  به خوێندنه كه ى، به اڵم 
خێزانه كه ى لێنه گه ڕاون ئه م دڵخۆشییه ى 
ب���ه رده وام بێت و ئاینده ی���ه ك بۆخۆی 

بونیاد بنێت.
ئه گه رچی ئه م چاره نوسه  روبه ڕوى زۆرێك 
له و كچانه  كراوه ته وه  كه  له  گونده كاندا 
ده یانخوێند، به اڵم له ئێستادا پاساوه كان 
ته نها عه یبه و الیه نى كۆمه اڵیه تیی نییه ، 

به ڵكو الیه نی داراییشی تێكه ڵ كراوه .
ژینۆخه لیل، ئه ندام���ی تیمی رێكخراوى 
وادی له گه رمی���ان ك���ه  له گونده كان���ى 
س���نوره كه دا چاالك���ن، ب���ۆ )نه وژین( 
وتى: »كچان���ى گون���ده كان به بیانوى 
جی���ا له خوێن���دن ده رده هێنرێن، وه ك: 

قه یرانى دارای���ى و نه بونى ئیمكانیاتى 
خێزانه كان«.

ئ���ه و چاالكوانه  ئه م پاس���اوانه  به  الواز 
ده زانێت و ده پرس���ێت: »ئه گه ر تواناى 
داراییان نییه  ئه ى بۆچى كوڕه كانیان له  
قوتابخان���ه  ده رناهێنن و ته نها كچه كان 

ده رده هێنن؟«
ژین���ۆ، ئ���ه م حاڵه ته  به  مه ترس���یه كى 
گه وره  ده زانێت له سه ر ئاینده ى كچان له  
گه رمیان به گشتى، به پێویستى ده زانێت 
الیه ن���ه  به رپرس���ه كان له  پ���ه روه رده ، 
چاره س���ه رێكى بۆ بدۆزن���ه وه  »چونكه  
داهات���وى كچ���ان ب���ه ره و له ناوچ���ون 

ده چێت«.
ئه م حاڵه ته ى روبه ڕوى كچانى گونده كان 
ده بێته وه ، به پێی یاسایه كى تایبه تمه ند، 
به  توندوتیژی و پێشێلكاریی مافه كانى 
ژنان و كچان هه ژمار كراوه ، پارێزه رێك 
ئام���اژه  ب���ه وه ده كات كه ده توانرێت له و 

روه وه  سكااڵ تۆمار بكرێت.
لوئ���ه ى س���ه لیم، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»یاس���اى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژى 
خێزانى، باس���ى زۆر ل���ه  كار و كرده وه  
توندوتیژیی���ه كان ده كات به رامب���ه ر به  
ره گه زی مێ، ل���ه  نێوانیاندا توندوتیژی 

به رانبه ر به مناڵ«.
كچ���ان  »دورخس���تنه وه ى  وتیش���ی: 
زه ق���ی  پێش���ێلكارییه كى  له خوێن���دن 
مافه كان���ى مرۆڤه ، ئه ركى دایكه  قبوڵى 
ن���ه كات له الیه ن ب���اوك یان ك���وڕه وه  
كچه ك���ه ى ل���ه  خوێن���دن ده ربهێنرێت، 
ئه گه رن���ا هه ركه س���ێك ه���ه واڵ بداته  
داواكاری گش���تى، ئه وا ئه و كه س���انه  
یاس���ایی  لێپێچین���ه وه ى  روب���ه ڕوى 

ده بنه وه «.

* ئه ندامى تیمی رێكخ���راوى وادی له  
گه رمیان

هیچ نه خۆشێكم 
ناچار نه كردوه  

سه ردانى 
عه یاده كه م بكات

كچانى گونده كان 
به بیانوى جیا 
له خوێندن 
ده رده هێنرێن
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پیاوانبهرگدورییبۆژنانیشدهکهن
ژنێک: شێوازى مامه ڵه كردنی به رگدوره کان جوانه  و له كاتى دیاریكراودا جله کان ته واو ده كه ن

◘ نه وژین، زریان محه مه د

كارى به رگدورى تایبه ت به  ئافره تان 
ئه گه ر چى به زۆرى له الیه ن ژنانه وه  
ده كرێت، به اڵم له م چه ند ساڵه ى 
رابردودا پیاوان ده ستیان داوه ته  
ئه و كاره  و به  رێژه یه كى زۆریش 

ژنان سه ردانیان ده كه ن بۆ دورینى 
جله كانیان به  هۆكارى ئه وه ى 
كه  متمانه  له  نێوان خۆیان و 

سه ردانكه رانیاندا دروست كردوه .

ئارام غالب، )34( س���اڵ، كه  پیشه ى 
به رگدورییه  له ناو بازاڕى ش���ارى كه الر، 
س���ه باره ت به  س���ه ردانكردنى ئافره تان 
دورینى جلوبه رگ،  به مه به ستى  بۆالیان 
بۆ )نه وژین( ده ڵێ���ت: »ماوه ى )20( 
ساڵه  خه ریكى ئه م كاره م، جلوبه رگ بۆ 
ژن���ان ده دورم و ب���ه زۆرى جلى كوردى 

ده دورم له گه ڵ مۆده ش«.
له  سااڵنى پێش���وتر به رگدوریكردن بۆ 
ژنان له  الیه ن پیاوانه وه  ش���تێكى نامۆ 
بوه ، به اڵم له  ئێس���تادا دۆخه كه  ئاساى 
بوه ته وه  و ته نانه ت به ش���ێكى ئه وانه ى 
كه  س���ه ردانى ئه و به رگ���دوره  پیاوانه  

ده كه ن بون به  هاورێ.
ساالر عه زیز، )36( ساڵ، به رگدورێكى 
دیك���ه ى ژنانه  له  بازاڕى كه الر، ده ڵێت: 
»پێش���تر جل���ی پی���اوان و ژنانیش���م 
ده دوریی، به اڵم له م چه ند ساڵه ى دوایی 
دا ك���ردم به  هى ژن���ان، ئه گه رچى ئه و 
كه سانه ى كه  سه ردان ده كه ن هه ندێكیان 
باشن و هه ندێكیشیان مامه ڵه  كردن له  
گه ڵیدا سه خته ، به اڵم هه ر ئاسوده م به  

پیشه كه م«.
ئافره تێك  ئه گ���ه ر  ج���اران  وتیش���ى: 
هاتبایه  بۆ الى خه یاتێكى پیاو س���ه یر 

بو، ب���ه اڵم ئێس���تا دۆخه كه  ئاس���ایى 
بوه ته وه  و ته نان���ه ت له گه ڵ زۆرێك له  

سه ردانكه ره كانم بوین به  هاورێ.
ئاماژه ى به وه ش���كرد: هه مو جۆره  جل 
و به رگێك���ى تایبه ت به  ژن���ان ده دروم 
ته نانه ت جلى كاڵو عه بای ته خه روجیش 
ده دورم، ب���ۆ هه ر جلێكیش كه  ده یدورم 
قیاسى كه س���ه كه  ده كه م ئینجا كاره كه  

ده كه م.
جیاواز له  س���ااڵنى پێش���وتر كه  سه یر 
ده بو ئافره تێك س���ه ردانى به رگدورێكى 
پیاو بكات و قیاس���ى بگرێت، ته نانه ت 
ره خنه ى  ئاینیش  مامۆستایانى  له الیه ن 
ب���ه  دوادا هاتوه  و زۆرێك ل���ه  ژنان له  
ماڵه وه  خۆیان قیاسیان بردوه  و جلیان 
به  دورین ده دا، به اڵم له  ئێستادا دۆخه كه  

به الى كۆمه ڵگاوه  ئاسایى بوه ته وه .
عادل خه یات، )45( ساڵ، به رگدورێكى 
ترى جل���ی ئافره تانى ش���ارى كه الره ، 
سه باره ت به  پیشه كه ى و مامه ڵه كردنى 
له گه ڵ ژناندا بۆ )نه وژین( ده ڵێت: »من 
بۆ م���اوه ى )20( س���اڵه  خه ریكى ئه م 

◘ نەوژین، ئاال عەزیز

ئه گه ر پێشوتر ده ستڕه نگینی ژنان 
له  به رگدورى و ئارایشت دا كورت 

بوبێته وه ، ئه وا ئێستا ژنان له گه رمیان 
چه ند بوارێكى دیكه یان دوزیوه ته وه  
كه تیایدا په ره یان به  ده ستڕه نگینی 
خۆیان داوه ، یه كێك له و كارانه ش: 

رێكخستن و رازاندنه وه ى ژور و 
مێزى ئاهه نگى بۆنه  كۆمه اڵیه تییه  

جیاوازه كانه .

كار و  ك���ه الر،  ئافرەت���ی  ژماره ی���ه ك 
پیش���ه ییه كى تایب���ه ت ده ك���ه ن، ك���ه  
بریتیی���ه  له  رازاندن���ه وه ى ئه و ژوره  كه  
بۆن���ه  كۆمه اڵیه تییه كانى له  مااڵندا تێدا 
ئه نجام ده درێت، به تایبه تى ماره بڕین و 

خه نه به ندان.
بوش���را رزگار، یەکێک لەو ئافرەتانەی 
کەس���ەرقاڵی ئەم کارەیە، بۆ )نەوژین( 
وت���ی: »من بۆ ماوەی س���اڵێک دەبێ 
دەس���تم بەم ئیش���ە کردوە، سەرەتای 
کارەکانم بەکاری بچوکی دەستڕەنگینی 
دەستپێکرد و بەرە بەرە کارەکانم زیاتر 

بو«.
وتیش���ی: »من وەک خولیایەک دەستم 
بەم ئیش���ە کرد، هاوسەرەکەم پاڵپشت 
و هاندەرم���ە و زۆر ئاس���ودەم لەگەڵ 

کارەکەم«.
ئ���ه و ژن���ه  ئام���اژه  ب���ه وه ده كات ك���ه  
لەماوەیەک���ی کەم���دا ئیش���ەکانى باڵو 
بوەته وه و داواكاریی له س���ه ر كاره كه یان 
زیاتر بوه . ده ڵێت: »راس���تە س���ەرەتا 
داواکاری لەس���ەر مێزی مارەکردن کەم 
بو، بەاڵم ئێس���تا لەئاستێکی باشدایە و 

بوه تە شتێکی باو لەناو خەڵک دا«.
)فیراز عەبدوڵاڵ(ی تەمەن 27 س���اڵ، 
یه كێك���ى تره  ل���ه و ئافره تان���ه ى كارى  
رازاندنەوە و جوانکردنی مێزی مارەکردن 

ژنانبهكارهدهستیهكانیانئاههنگهكاندهڕازێننهوه

كاره م و دوه م خه یات���ى پیاوم كه  جلى 
ئافره تانم دوریوه  له  كه الر«.

وتیشى: »له  كاتى خۆى مامۆستایانى 
ئاین���ى چه ندینجار وتی���ان نابێت جلى 
ئافره ت���ان بدورین، به اڵم م���ن چونكه  
پیش���ه كه ى خۆمم خۆش ده ویس���ت و 
متمان���ه م به  خۆم و پیش���ه كه م هه بو، 

به رده وام بوم«.
به رگدورانى پیاوان ك���ه  جلى ئافره تان 
ده دورن، جگه  له  ئافره تانى كه الر، هی 

ده وروبه ریش سه ردانیان ده كه ن.
س���اڵ،   )30( عه بدوڵ���اڵ،  مه ری���وان 
سه باره ت به  كاركردنى له  بوارى دورینى 

جلوبه رگى تایبه ت به  ژنان بۆ )نه وژین( 
ده ڵێ���ت: »من بۆ ماوه ى )5( س���اڵه  
خه ریكى پیش���ه ى دورین���ى جلوبه رگى 
ژنان���م و زیاتر جلى ك���وردى ده دورم و 
جیاواز له  به رگدوره كانى تر جل ده دورم 
و ده یفرۆش���م، له گه ڵ ئه وه ش���دا ژنان 
به  زۆرى س���ه ردانم ده ك���ه ن و جگه  له  
ئافره تانى كه الر هى ده ره وه ى ش���اریش 
سه ردانم ده كه ن به  تایبه ت خانه قین«.

وتیش���ى: »مامه ڵه كردن له گه ڵ ئافره ت 
هه ندێك جار س���ه خت ده بێت، به اڵم به  
ه���ۆى ئه وه ى پیش���ه كه ى خۆمم خۆش 

ده وێت به رده وامم و به رده وام ده بم«.

له به رامبه ر ئه وه ى كه  پیاوان به رگدورى 
بۆ ژنان ده كه ن، ئافره تانیش پێیانوایه  
پی���اوان جوانتر ب���ه رگ دورى ده كه ن و 
له  سه ر كاتى دیاریكراودا جله كانیان بۆ 

ده دورن.
ئه وین محه مه د، )23( س���اڵ، یه كێكه  
له و كه سانه ى كه  س���ه ردانى به رگدوره  
پی���اوه كان ده كات بۆ دورینى جله كانى، 
ب���ۆ )نه وژی���ن( ده ڵێ���ت: »ش���ێوازى 
له گ���ه ڵ  جوان���ه   مامه ڵه كردنی���ان 
ئیشه كه ش���یان  و  س���ه ردانكه ره كانیان 
جوان���ه  و هه روه ها له  كاتى دیاریكراودا 

ته واوى ده كه ن«.

ده كه ن، بۆ )نەوژین( وتی: »من ماوەی 
دو س���اڵە دەس���تم ب���ەم کارە کردوە، 
لەسەرەتایا داواکارییەکی زۆر کەم هەبو 
لەس���ەری، بەاڵم دوای ئەوەی بو بە باو 
لەناو خەڵک بەرە بەرە داواکاری زۆر بو 

لەسەری«.
ئه و ژنانه ، هه ڵده س���تن به  ئاماده كردنى 
بابه ت���ى جوانكاریی و رازاندنه وه  بۆ مێز 
و ژوره كان ك���ه  بۆنه كه یان تێدا ئه نجام 
ده درێت، هه ندێكیان خۆیان ده یگه یه ننه  
مااڵن و هه ندێكى تریش���یان خێزانه كان 

خۆیان دێن بۆ وه رگرتنیان.
بوش���را، وتى: »زۆرجار خاوەنەکانیان 
دێ���ن لەماڵەوە لێم وەردەگرن، بەاڵم بۆ 
ئەو کەسانەی کە لەدەرەوەی کەالرەوە 

داواکاریی���ان هەی���ە بە تاکس���ی بۆیان 
دەنێرم«.

فیراز-یش وتى: »گەیاندنی داواکاریەکان 
بەپێی خواس���تی کەس���ەکەیە، ئەگەر 
بیانەوێ���ت ئ���ەوا خۆم���ان ئەڕۆی���ن و 
مێزەکانی���ان ب���ۆ رێک دەخەی���ن، یان 

خۆیان دێن و لێمان وەردەگرن«.
ئه و ژنانه ى له و بواره دا كارده كه ن، به م 
ئاس���ته  رازیی نین كه  كاره كه یان پێی 
گه یشتوه ، به ڵكو چاویان له وه یه  بره وى 
زیات���رى پێب���ده ن و كارى جوانتریش 

ئه نجام بده ن.
بوش���را، وتى: »بیرم لەوە کردوه تەوە 
ئیش���ەکەم گەورەت���ر بک���ه م و زیات���ر 

بەرەوپێشی ببه م«.

ئه م حه زی به ره وپێش���چونه ، واى له  دو 
ل���ه و ئافره تانه  كردوه  كه ل���ه م بواره دا 
ت���ۆڕى كۆمه اڵیه تی  ل���ه   كارده ك���ه ن، 
فه یسبوك گروپێك دروستبكه ن به ناوى 
له رێگه یه وه   ك���ه    )kalar wedding(
به ره���ه م و كاره كانیان نمایش ده كه ن و 
هه روه ها له گه ڵ كڕیاره كانیش رێكده كه ون 

له سه ر ئه نجامدانى كاره كان.
چ���اوان خەس���رەو، 23 س���اڵ، ك���ه  
به ه���اوكارى )فی���راز(ى هاوڕێ���ی له و 
بواره دا كارده كات، وتى: »سەرەتا تەنیا 
وەک خولیا چەند مێزێکم بۆ هاوڕێکانم 
ئامادەک���رد و دەستخۆش���ییەکی زۆرم 
بۆهات، ئەمە بوە هۆکارێک کەبیر لەوە 
بکەمەوە کەدەس���ت بە کارکردن بکەم 

له م بواره دا، ئێس���تاش له گه ڵ )فیراز( 
كارده كه ین و له  گروپه كه شمان كاره كان 

ده خه ینه  رو«.
ماریا عه زیز، یه كێكى دیكه یه  له و كچانه ى 
كه له م بواره دا كارده كات، نایش���ارێته وه  
كه  قه یرانى دارای���ی رۆڵی هه یه  له وه ى 
ئیشه كه یان به باشیی نه چێته  پێشه وه .

ئه و كه  4 مانگه  له و بواره دا كارده كات، 
وت���ى: »ئێس���تا زۆر كه س ئاش���نان 
ب���ه  كاره كانم���ان و حه زی���ان لێیه  له  
ئاهه نگه كانیاندا جوانكارییان بۆ بكه ین، 
به اڵم قەیرانی دارایی وایکردوە نەتوانن 
داوامان بك���ه ن یان ئه و جوانكاریانه یان 

بۆ بكه ین كه  تایبه ت و جوانترن«.
به اڵم وادیاره  ئه و ژنان���ه ى له و بواره دا 
كارده كه ن، خولیاكانی���ان گه وره تره  له  
كاره كانیان  به ره وپێشه وه چونى  سستى 
به كاریگه ری���ی قه یرانى دارایی، ته نانه ت 
هه ندێكی���ان بیری���ان له وه كردوه ت���ه وه  

دوكانى تایبه ت به م پیشه یه  بكه نه وه .
چ���اوان، وتى: »بۆ زیاتر گەورەکردن و 
بیرمان  ئیش���ەکەمان،  بەرەوپێشبردنی 
بۆ  کردوه تەوە  دوکانێ���ک  لەکردنەوەی 

ئه وه ی کاره کانمانی تێدا بکه ین«.

سەرەتا داواکاری 
لەسەر مێزی 

مارەکردن کەم بو، 
بەاڵم ئێستا باشە

جگه  له  ئافره تانى 
كه الر هى ده ره وه ى 
شاریش سه ردانمان 

ده كه ن
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◘ نه وژین، رێناس ساڵەح

»کاتێک نمەی بارانە و هەوایەکی 
سازگار بەهێواشی گوڵ و گەاڵی 
داره کان ده خاتە سەما، هەمیشە 

ئاواتم بوە ئەوکاته  بێمە شەقاماکان و 
هێدفۆنێک لە گوێبکەم و پیاسه یه كى 

سه ر شۆسته كان بكه م و رۆحم تێکەڵی 
ئەو جوانیەی سروشت ببێت«.

ئەمە خۆزگەی کچێکە لە  قەزایەکی 
گەورەی ئەم کوردستانە، کە هێندە 
سادەیە جێگەی تێڕامانە کە بۆچی 
کچێک ناتوانێت ئەم ئاواتەی بەدی 

بێنێت؟

وێڕای بەرەوپێش���چون و ف���راوان بونی 
ناوچەک���ە، ب���ەاڵم  هێش���تا زۆر بی���رو 
بۆچون���ی داخراو ل���ه  گه رمیان دا هەیە 
بەرامب���ەر کچان و ژن���ان، كه وایكردوه  
ده س���تبه رداری زۆرێك له  خۆزگه كانیان 
بن كه  ره نگه  زۆر ساده  و ئاسانیش بن، 
یه كێك له وانه ش: به ته نیا پیاسه كردن و 

رێكردنه  به  شه قامه كان دا.
دیمەنی چۆڵی رێگا و شەقامەکانی شار 
لە کچان و ژنان، ئەو پرسیارە دروست 
دەکات: ئاخۆ کچان و ژنان لە کوێن لەم 
شارە، یان چ هەستێکیان دەبێت کاتیک 

ئەم دیمەنانە دەبینن؟
خه یاڵ محه مه د، 32 س���اڵ، مامۆستا، 
بۆ )نه وژین( دەڵێت: »ئەو توانجانەی 
رەگەزی بەرامبەر رۆژانە لە شەقامه کان 
روبەڕومان���ى ده كه ن���ه وه ، وایکردوە کە 
خێزانەکانم���ان رێگر بن ک���ە بە پیادە 

هاتوچۆ بکەین«.
به  ئاماژه كردن بۆ خاڵێتیی شه قامه كان 
له  ژن، وتى: »ئەم دیمەنەی کە ئێستا 

◘ نەوژین، نیگار عومەر

ئه و دۆخە ناهەموار و ناسەقامگیرەی 
كە )جوان(ی تێدایە، بەهۆی ئەوەی 

خاوەن پێداویستیی تایبەتە )نابیست 
و نه گۆیە(، چۆكی پێ دانەداوە و 

نە بۆتە رێگر، به ڵكو به پێچه وانه وه  
توانیویه تى په ره  به تواناكانى بدات 
و ببێت به  به رگدورێكى شاره زا و 

به ناوبانگ.

ج���وان محەم���ەد خ���در، 43 س���اڵ، 
دانیش���توی ناحیه ى رزگاریی س���ه ر به  
كه الرە، هه ر له  زگماگه وه  توانای بیستن 
سه رباری  له ده س���تداوه ،  قسەكردنی  و 
ئه مه ش، له ئێستادا كاری به رگدوریی و 
چنین ده كات و ژنانیش رۆژانه  سه ردانى 

ده كه ن.
)ج���وان(،  خوش���كی  )له ی���ا(ى 

ل���ە تەمەنی  باس���یله وه كرد ك���ه  هەر 
مناڵییەوە، دوای ئەوەی توانای رۆشتنی 
بۆ دروست بوه ، دایكى هەستی پێكردوه  
كە توانای بیستنی نییە، دواتریش بۆیان 
قسەكردنیش���ی  توانای  كە  دەركەوتوه  

نییە.
جوان، هەر بە مناڵی تێكەڵی مناڵەكانی 
خاڵی دەبێت و لەوانەوە فێری درومان و 
ئیشی به رگدوریی ده بێت، سەرەتا وەك 
الس���اییكردنەوەیەك لەس���ەر عەالگەی 
س���پیی خ���ۆی فێ���ری بڕی���ن دەكات، 
دواتر له س���ه ر قوماش كاره كه  جێبه جێ 

ده كات.
دایك���ی جوان، ب���اس لەس���ەرەتاكانی 
فێربون���ی كچەك���ەی دەكات ل���ه  كاری 

درومان.
وت���ى: »پێمی���وت كه  بڕۆم قوماش���ی 
كەوایەك بكڕم ئه و ب���ۆم دەدورێت، به  
باوكیش���ی وت قوماشی قاتێك بێنێت و 

قاتێكى بۆ دەدورێت«.
لەس���ەرەتاوە رازی نەبون قوماشه كانى 
بۆ بێنن بەو پاس���اوەی كە قوماشەكان 
خەس���ار دەكات و س���ەر ل���ە دوری���ن 
دەرن���اكات، ب���ەاڵم بەهۆی س���وربونی 
جوان���ەوە دایك و باوك���ی ناچار دەبن، 
دڵی كچەكەیان نەش���كێنن و بەداواكەی 

رازی ببن.
دوات���ر كه  )جوان( دەس���ت دەكات بە 
دورین���ی كەواكەی دایك���ی و قاتەكەی 
باوك���ی و بەش���ێوەیەكی زۆر ج���وان 
ته واویان ده كات، ماڵەوەیان سەرس���ام 

دەكات.
ه���ه ر دواى ئ���ه م روداوه ش خێزانەكەی 
دەزان���ن كچەكەی���ان بەهرەیەكی هەیە، 
بۆیە پشتگیری دەكەن، تاكو زیاتر برەو 

بە تواناكانی بدات.
دوای ئ���ەوەی خێزانەكەی مەكینەیەكی 
درومان���ی بۆ دەك���ڕن، ج���وان ژیانی 

جوان،بهرگدورێكىخاوهنپێداویستیتایبهت

پیاسەکردنێکبۆتۆیژنبوەتەخەونوخولیا؟

دەچێتە قۆناخێك���ی ترەوە و ئەم كارە 
دەبێتە هاوڕێیەكی بەردەوامی. 

باوكی جوان، باسلەخۆشحاڵی خۆی بۆ 
ئه م به هره یه ی کچه که ی ده کات.

ئاماژه ی به وه ک���رد که  كچەكەی بەهۆی 
ئەوەی بە كارە ناوازەكانی خەڵكانێكی 
زۆر س���ەردانی دەكەن و جلەكانیان الی 
دەدورن، ئەمەش له ی���ه ک کاتدا بوه ته  
ه���ۆی ئه وه ی خ���ۆی ئاس���وده  بێت و 
هه روه ک بش���بێته  س���ه رچاوه ی بژێوی 
و داه���ات  ب���ۆ خ���ۆی و ته نان���ه ت بۆ 

خێزانه که یشی.
ئ���ه و به هره ی���ه ى )ج���وان( هه یه تى، 
وایكردوه  ناوبانگ���ی وه كو به رگدورێكى 
باش���ی ژنان له  ناحیه كه دا باڵوببێته وه ، 
هه ربۆیه  ژماره یه كى به رچاو له  ژنان بۆ 

كارى خه یاتى ده چنه  الی.
دڵس���ۆز خورشید، 43 س���اڵ، یەكێكە 
لەو ژنانەی كە ب���ۆ كاروباری درومانی 

سەردانی )جوان( دەكات.
وت���ی: »من دەمێك���ە جلوبەرگی خۆم 
و مناڵەكانیش���م دێنم���ە الی ج���وان، 
ل���ە ئیش���ەكانی رازی���م و خەیاتێك���ی 

زۆرباشە«.
دڵسۆز، باس���یلەوەش كرد كە )جوان( 
هێن���دە تێكەڵ���ی كارەكەی ب���وە، بە 
تەنیا س���ەیركردنێك هەمو قیاس���ەكان 

دەزانێت.
ئیناس محەمەد، 24 ساڵ، یەكێكی ترە 
لەو ژنانەی ك���ە جلەكانی الی )جوان( 

دەدورێ. وێڕای ئەوەی ماڵیان لە ماڵی 
جوانەوە دورە، بەاڵم ئەمە نەبۆتە رێگر 

لەوەی جلەكانی الی ئه و بدورێ.
ئیناس، باس���لەوەدەكات ك���ە »جوانە 
خەیات« جلەكان���ی زۆرباش دەدورێت 
و دەس���تڕەنگینە »چۆنم���ان بوێت وا 

دەیدورێت«.
بەڕێوەبەرایه ت���ی  ئامارێك���ى  به پێ���ی 
گەش���ەپێدانی  و  چاودێ���ری  گش���تی 
كۆمه اڵیه تی گەرمیان، له سنوره كه دا 59 
خاوه نپێداویستی نه بیست و نه گۆ هه یه ، 

20 له وانه  له ره گه زی مێن.
گش���تى  به ڕێوه به رى  عوم���ەر،  دەرون 
چاودێری و گەش���ەپێدانی كۆمه اڵیه تی 
گەرمیان، لەبارەی حاڵەتەكەی )جوان(
ەوە ئاماژه ى به وه كرد كه  به هۆی قه یرانى 
داراییه وه ، ناتوانن شتێكى ئه وتۆ بۆ ئه و 

خاوه نپێداویستییانه  بكه ن.
تاڕاده ی���ه ك )جوان(  ئه م���ه ش  ره نگه  
ئ���ه وه ى ئه و  ب���كات، چونكه   نیگه ران 
ده یه وێت ئه وه ی���ه  هاوكاریی بكرێت بۆ 

ئه وه ى ئیشه كه ى به ره وپێشتر به رێت.
ج���وان، ب���ە ئومێدێك���ى زۆره وه  ك���ه  
له چاوه كانیدا بریسكه ى ده دا،  بە زمانی 
جەس���تە پێی وتین: »من لە ئیشەكەی 
خ���ۆم رازیی���م و دڵ���م پێی خۆش���ە و 
بەردەوام دەبم، داوای هاوكاریی ده كه م 
لە الیەن���ه  پەیوەندیداره كان، تاكو برەو 
ب���ە كارەكان���م ب���ده م و داهێنانی تێدا 

بكه م«.

لێ���رەدا دەیبینن بێدەس���ەاڵتی ژنان لە 
دڵی مندا دروس���ت دەکات کە خاوەنی 
ه���ەر بڕوانامەو پۆس���تێک ب���ن، به اڵم 
چونكه  ژنن هەر تەس���لیمی ئەم واقیعە 

تاڵە دەبنەوە«.
ئێستا لە زۆر روەوە، ره وشى مافه كانى 
به خۆیانه وه   به ره وپێشه وه چونیان  ژنان 
بینی���وه ، کچان تاڕادەی���ەک ئازادن لە 
خوێن���دن و کارک���ردن، بەاڵم هێش���تا 

هەندێک مافی س���ەرەتایی و پێویس���ت 
هەن کە لێرە قبوڵ نەکراون.

دیان���ە موحس���ن، 24 س���اڵ، کە ژنی 
ماڵەوەیە، لەکاتی باسکردنی هۆکارەکانی 
بە پیادە نەڕۆشتنی، دیمەنێکی ناوازەی 
قبوڵنەک���راو دەنێتە پێش چاو »من تا 
ئەم تەمەنه م که  24 س���اڵە، هەرگیز بە 
بەرئەوەی  لە  نەچومەت���ەدەرەوە  تەنها 
بە ش���ێوەیەک لە ماڵەوە ترساندویانین 

کە وەک دڕندەی���ەک بڕوانینە رەگەزی 
بەرامب���ەر، لە بەر ئەمەش���ە ئەگەر زۆر 
بێتاقەتی���ش بوبم ئەبێت هەر لە ماڵەوە 

بمێنمەوە«.
ئەگەر سەیرێکی کۆمەڵگە بکه ین، نیوەی 
ژنە و پەروەردەکردنی���ش زیاتر لە ژێر 
س���ایەی دایکە کە ئەویش ژنە، کەوایە 
بۆچی ژنان و کچان ناتوانن بینینی ئەم 

کۆمەڵگاییە بگۆڕن؟

سه عدە عه لی، )24 ساڵ، کە دەرچویەکی 
زانکۆیە، دەڵێت: »هۆکار ترس���نۆکی و 
کەمی هۆش���یاری ژنانە چونکە ناتوانین 
بیرکردن���ەوە ناش���رینەکانی کۆمەڵ���گا 

بگۆڕین و روبەڕویان ببینەوە«.
لە گ���ەڵ ئەمانەش���دا کچانێک هەن کە 
دیواره کانی رێگری کۆمه ڵگا دەشکێنن و 
نایانەوێت ئەو شتانەی کە مافی خۆیانە 
لێیان زەوت بکرێت، )ش���لێر حه یده ر( 

یه كێكه  له و كچانه .
ئه و كه  ته مه نى 26 ساڵە کچی ماڵەوەیە ، 
بۆ )نه وژین( وتى: »من زۆربەی کات بە 
پێ هاتوچۆ دەک���ەم، وەک کچێک پێم 
ئاس���اییە بۆ هەرشوێنیک بە تەنها و بە 

پێ بڕۆم«.
وتیشی: »ناکرێت هێندە بڕوات بە خۆت 
نەبێت بۆ هەرکوێ بچیت کەس���ێک لە 

گەڵ خۆت ببەیت«.
شلێر، نەیشاردەوە کە ئەو خێزانانەکەی 
رێگ���ری لێناکەن ب���ۆ ئ���ه م هه نگاوه ، 
دەشڵێت: »کچ ئەگەر متمانه ی به خۆی 
هه بێت و خێزانەکەی پاڵپشتی بێت، ئه وا 
دەتوانێت بە س���ەر هەمو بەربەسته کان 
دا زاڵ ببێ���ت، ئەگەرنا دەبێت قوربانی 
بدات یان دەبێت قبوڵی ئەو دۆخە بکات 

کە تیایەتی«.
)شێواز ساڵح(یش كه  كچێكى دەرچوی 
زانکۆی���ە و ته مه نى 27 س���اڵە، دێته  
پ���اڵ بۆچونه كه ى )ش���لێر( و پێیوایه  
رێكردن جگه  ل���ه  ئارامیه  ده رونیه که ی 
س���ودێكى زۆری ته ندروستیشی هه یه ، 
له م سۆنگه یه شه وه  بانگی كچان ده كات 
»وەرن ب���ا پێک���ەوە رێک���ردن بکەین 
بە عادەت ل���ە ژیان���ی رۆژانەماندا، با 
کەمێ���ک قوربانی بدەین ب���ۆ ژیانێکی 

تەندروست«.

جوان، له  زگماگه وه  
توانای بیستن 
و قسەكردنی 
له ده ستداوه

لە ئیشەكەی خۆم 
رازییم و دڵم پێی 

خۆشە
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تاكهكچهپهیكهرسازهكهىگهرمیان
◘ نه وژین، ژینۆ سه رتیپ

له ناو شارى كه الردا، له  ماوه ى 25 
ساڵی رابردودا به ده یان په یكه ر 
له  شوێنه  جیاوازه كان دانراون و 

دروستكراون، كه  زۆرینه یان له الیه ن 
په یكه رسازانى پیاوه وه  دروستكراون، 
ته نها په یكه رێكیان نه بێت كه  له ناو 
پاركێكى شاری كه الر جێی گرتوه و 

به ده ستى كچه  په یكه رسازێك دروست 
كراوه ، كه  ئه و په یكه رسازه ش:  

)هاوین مه نسوری(یه .

كچه  په یكه رس���از )هاوین مه نسوری(، 
ته مه نی )24( ساڵه  و دانیشتوی شارى 
)كه الر(����ه ، س���ه ره تاى كارى هونه رى 
هاوشانه  له گه ڵ خوێندنى په یمانگا، كه  
به ش���ی )ش���ێوه كاری - په یكه رسازی( 
ل���ه  په یمان���گاى هون���ه ره  جوانه كانی 
كفری ت���ه واو كردوه ، وه ك خۆى ده ڵێ: 
»تائێس���تا به ش���داری زیاتر له  )10( 
پێشانگای هاوبه شم كردوه ، له  په یمانگا 

و ده ره وه ی په یمانگا«.
ئه و كچه  په یكه رس���ازه  یه كێك له  كاره  
دیاره كان���ى دروس���تكردنى په یك���ه ری 
ئافره تێكه ، گوزارشت له  ئازادی ئافره ت 
ده كات، ك���ه  به  ه���اوكاری به ڕێوبه ری 
په یمانگا و ش���اره وانی و یه كێتی ژنان 
)مه شخه الن(�ی  له پاركی  دروستكراوه ، 
نزیك ش���اری یاری )كه الر( له  به روارى 

)8 ی مارسی 2016(ه وه  دانراوه . 
له  گفتوگۆیه ك���ى تایبه تى بۆ رۆژنامه ى 
)نه وژین(، باسی له  بوارى هونه ره كه ی 
خ���ۆی كرد و وتى: »زۆر دڵخۆش���م به  
هونه ره ك���ه م، ك���ه  س���ه ره تا چومه  ناو 
وامئه زانی  په یكه رس���ازییه وه ،  جیهانی 
ك���ه  ته نها ده توانم په یكه ری كه س���انی 
ن���اودار یان جۆری دیاریكراو دروس���ت 
بك���ه م، به اڵم دواتر ب���ۆم ده ركه وت كه  
په یكه رس���ازی په یوه ن���دی رۆحی هه یه  

له گه ڵم دا«.
هونه ره وه   ئ���ه م  »له رێگه ى  وتیش���ی: 
ئه توانم ئه وه ى له  خه یاڵ و مێشكمدایه  

ده ری ببڕم و ده نگی خۆم بگه یه نم«.

له رێگه ى ئه م 
هونه ره وه  ئه توانم 

ده نگی خۆم 
بگه یه نم

◘ ئاسیا حسێن

جەین ئەوستن، ئەو ژنە بوێرەیە 
کە هەمیشە بیری لە بارودۆخی 

سەختی ژنان دەکردەوە و هەر لە 
تەمەنی الوێتیدا، خەم و مەینەتی 
هاوڕەگەزەکانی دەبینی و پێیان 

کاریگەر بو. جەین، بۆ دەرخستنی 
ژنان وەک تاکێکی کاریگەر لە ژیاندا، 
نوسینی هەڵبژارد و لە رۆمانەکانیدا 

هەمو باسێکی تایبەت بە ژنانی 
باسکردوە.

کە  ئینگلیزە  رۆماننوس���ێکی  جەی���ن، 
رۆمانەکانی باس لە ئازادی و سەربەخۆی 
ژنان دەک���ەن و س���ەرنجی کۆمەڵگای 
ئەوکاتیان راکشاوە بۆ باسوخواسەکانی 
تایبەت بە ژنان، وەکو: هاوس���ەرگیری، 
ئازادی، ئابوری سەربەخۆ و .... هتد. 
نوسینەکانی ئەوستن، بون بە هۆکاری 
بەرهەمهێنانی چەندین وتاری رەخنەیی 
و ب���ون بە س���ەرچاوەی بەرهەمهێنانی 

چەندین فیلم.
جەین ئەوستن، لە گوندی )ئەستیونتون 
همپش���ایر( لە ش���انزەی دێس���ەمبەری 
1775 لەدایک بو. ئەو حەوتەمین مناڵی 
خێزانەکەی بو کە خاوەنی خوشکێک و 
پێنج برا بو. ه���ەر لە مناڵی جەینەوە، 
باوکی خانەنش���ین ب���و و زۆری نەبرد 
وەفاتی ک���رد. بۆیە دایک���ی جەین بۆ 
خەرجی مناڵەکانی دەستی بە کارکردن 
کرد و جەین و خوش���کەکەی ناچاربون 
ل���ەو قوتابخانە نمونەیی���ەی کە ناویان 

نوسیبو، بکشێنەوە. 
س���ەرگەرمی  ب���ۆ  نوس���ینی  جەی���ن 
هەڵب���ژارد، هەروەها بۆ ئ���ەوەی ببێتە 
یارمەتیدەرێک���ی دایکی ل���ە پێداکردنی 
خەرج���ی خێزانەکەی. پێش نوس���ینی 
رۆمان  چەند کورتە چیرۆکێکی کۆمێدی 
و گاڵتەجاڕی نوسی. تا یەکەمین رۆمانی 
لە ساڵی 1811 بە چاپ گەیشت بەناوی 

)هەست و ئەقڵ(. 

جەینئەوستن،
ئەوژنەیلەبریهەموژنێکدوا

لەماوەی ژیانیدا، جەی���ن چوار رۆمانی 
چاپ بو و دو رۆمانی تری دوای مردنی 
چاپ کران. لە پێش مەرگی، حەوتەمین 
رۆمانی بەناوی )س���ندیتون( نوسی و، 

یەک رۆمانی بە ناتەواوی جێهێشت. 
ئەوەی کارەکان���ی جەینی بەناوبانگ و 
گرنگتر کرد، ناس���اندنی ژن و باسکردن 
لە توانای بڕیاردان و توانای تێگەیشتنی 
ژن���ان لە ژیان ب���و. هەروەه���ا توانای 
زمانەوانی جەین و بەکارهێنانی زمانێکی 
ئەدەبی، گرنگیەکی زیاتری بە کارەکانی 

بەخشی.
جەین ئەوستن بەناوبانگترین رۆماننوسی 
س���ەدەکەی خ���ۆی ب���وە و یەکێکە لە 
بەناوبانگتری���ن نوس���ەرە جیهانیەکان. 
تا س���اڵی 1870، جەی���ن یەکێک بو لە 
ئەدەبیاتی  دیارەکانی  کەسایەتیە هەرە 
ئینگلیزی. لە س���ەدەی نۆزدەدا یەکێک 
بو لە باشترین رۆماننوسەکان. هەروەها 
رۆمان���ی )خۆپەرس���تی و دەمارگیری( 
جەین ئەوستن، بە یەکێک لە دە رۆمانە 

بەناوبانگەکانی جیهان ناسرا.
جەین ئەوس���تن، لە س���ەدەی هەژدەدا 
ژیاوە و ل���ەو ماوەدا دەس���تی کرد بە 
نوس���ین، لەگەڵ ئەوەی ئەو سەردەمە 
نوس���ەرەکان زیاتر پش���تیان بە خەیاڵ 
و وێناک���ردن دەبەس���ت و کاراکت���ەری 
رۆمانەکانی���ان ئەفس���انەیی بون، بەاڵم 
جەین شێوازێکی تری لە نوسین پێڕەو 
ک���رد ئەویش بریتی بو لە پیش���اندانی 

کۆمەڵگە وەک ئەوەی کە هەیە. 
و  راس���تەقینە  جەین  کاراکتەرەکان���ی 
بینراون و روداوەکانی روداوی ئاس���ایی 
ژیان���ن کە رۆژان���ە توش���یان دەبین و 
دەیانچێژی���ن. زمانی نوس���ینی جەین، 
زمانێک���ی یەکجار س���ادە و رونە کە بۆ 

هەمو تاکێکی نێۆ کۆمەڵگا نوسراون.
جەی���ن، هەرگیز هاوس���ەرگیری نەکرد. 
ئ���ەو لەگ���ەڵ ئ���ەوەی الواز و نەخۆش 
بو، دکت���ۆرەکان چەندینجار ئاگاداریان 
دەکردەوە لە ماندوبون و بیرکردنەوەی 
زۆر، ب���ەاڵم گوێ���ی ب���ە بارودۆخ���ی 
جەس���تەی نەدەدا و تا کۆتا مانگەکانی 
ژیانی س���ەرقاڵی دوبارە داڕش���تنەوە و 
ل���ە رۆمانەکانیدا. بەاڵم  گۆڕانکاری بو 
دوای بەس���ەربردنی ماوەیەک���ی زۆر بە 
نەخۆشی، لە 18ی مانگی جولەی ساڵی 
1817 و لەتەمەنی 41 س���اڵیدا گیانی 

سپارد.
جەین، ل���ەدوای خ���ۆی خەرمانێک لە 
رۆمان���ی بەهێز و بە مانای جێهێش���ت، 
ک���ە هەریەکێکیان ل���ە الیەنێکی ژیان 
دەدوێ���ن و هەریەکێکیان بەش���ێوازێک 
ژنیان وێنا کردوە. سەرجەم رۆمانەکانی 
جەین ئەوس���تن لە ژیانی راس���تەقینە 
دەدوێن و بەزمانێکی ئاسان و بێ گرێ 

نوسراونەتەوە.

ئه گه رچی ل���ه  چه ند س���اڵی رابردودا، 
په یمانگاكان���ى هونه ره جوان���ه كان ل���ه  
س���نورى گه رمیان له  كفری و خانه قین، 
چه ندین نه وه ی���ان له كچانى هونه رمه ند 
ده رچواندوه ، به اڵم رێژه یه كى كه م له وان 
دواى ده رچ���ون به رده وامب���ون له كاری 
هونه ریی، ئه مه ش وایك���ردوه  گه رمیان 
له هونه ر،  ژنان���ه وه   له روى به ش���داریی 
هێش���تا پێویس���تی به  هه وڵ هه بێت، 
به تایبه ت له  بوارى په یكه رس���ازیی كه  
رێژه ى ژنانى گه رمیان له و بواره دا، زۆر 

كه م و سنورداره .
كه واتا هاوین چۆن له و بواره دا به رده وام 

بوه و پاڵپشتیه كانی چی بون؟
پێ���دا،  ئام���اژه ى  وه كخ���ۆی 
پش���تیوانی خێزانه ك���ه ى نهێنی���ی ئه و 
به وه ی  »دڵخۆش���م  به رده وامبونه یه تى 
ك���ه  خێزانه ك���ه م پاڵپش���تیم ده كه ن و 
هانم ده ده ن بۆ ئ���ه وه ی به رده وامبم له  
هونه ره كه م، هی���وادارم ئه و كچانه ی كه  
حه زیان له  هه رش���تێك بێت گرنگی پێ 
ب���ده ن و هه رگیز كۆڵ ن���ه ده ن تا پێى 

ده گه ن«.
ئه و كچ���ه  هونه رمه نده ، نایش���ارێته وه  
كه  ره نگه  په ڕگرتنى به ش���ێك له كچان 
له بوارى په یكه رس���ازیی، هی ئه وه بێت 
كه  له  گه رمیان به شى پێویست گرنگیی 
به هون���ه ر و به تایبه ت ئه م چه ش���نه  له  

هونه ر نادرێت.
له وب���اره وه  وتى: »له الیه ن حكومه ته وه   
هونه رمه ند پش���تگوێ خراوه ، به تایبه ت 

ل���ه  ناوچ���ه ى ئێمه ، هی���چ جێگه یه كى 
وه هی���ا بۆمان دابین نه كردوه   كه  دوای 
ته واوبونی په یمان���گا روی لێ بكه ین و 

په یكه ری تێدا دروست بكه ین«.
وتیش���ی: »په یكه ر وه كو هونه ره كانى 
پێداویس���تی  نییه ،  ش���ێوه كاریی  تری 
زۆرتر و جێگه ی فراوانترى ده وێت، بۆیه  
من به  ناچاری له  سوچێكى ماڵی خۆمدا 

په یكه ر دروست ده كه م«.
زۆرج���ار كچ���ان كه  خۆیان ل���ه  بوارى 
هونه ر دور ده گرن ی���ان به رده وام نابن 
بۆ  هۆكاره ك���ه ى  هون���ه ری،  ل���ه كارى 
ترسیان له  قس���ه و قسه ڵۆك و توانجى 
كۆمه ڵگا ده گێڕنه وه ، به شێوه یه ك وه كو 
خۆیان ده یڵێن به مهۆیه وه  ده ستبه ردارى 

كاره كه یان ده بن.
له مباره یه وه ، هاوین مه نس���ورى، وتى: 
»تا ئێستا به وهۆیه وه  هیچ ئاسته نگێكم 
نه هاتوه ته  پێش، به ڵكو ده ستخۆش���یم 
لێك���راوه  و له  الیه ن زۆر كه سیش���ه وه  

پاڵپشتیی مه عنه ویم كراوه ».
ئیش���ه كانى ئ���ه م په یكه رس���ازه  الوه ، 
هه رل���ه وه دا ك���ورت نه بوه ته وه  كه خۆی 
ئه نجامیان بدات، به ڵكو هه وڵی ئه وه ش 
ده دات ك���ه  هونه ره كه  ب���ه  نه وه ى نوێ 

ئاشنا بكات و فێریان بكات.
وتى: »ئێس���تاكه  راهێنه ر و مامۆستاى 
هونه رم له  یه كێك له  رێكخراوه كان، كه  
به شێوه یه كى خۆبه خش ئیشی ده ستیی 
و كارى دروس���تكردنى په یكه ری بچوك 

فێری منااڵن ده كه م«.

په یكه ر وه كو 
هونه ره كانى تر نییه ، 
پێداویستی زۆرتر و 
جێگه ی فراوانترى 

ده وێ
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◘ نه وژین، ئه سما كه ریم

ئه گه رچی كه رتى په روه رده  له دێرینترین 
ئه و بوارانه یه  كه  ژنانى گه رمیان كاری 
فه رمانبه ریان تێدا كردوه ، به اڵم جگه  
له  مامۆستایه تى، زۆر به كه مى پۆست 

و پله كانى دیكه ى ئه و كه رته  له  
گه رمیان، به  ژنان ره وا بینراوه ، یه كێك 

له و به شانه ش كه  په یوه ندییدارن به  
په روه رده و رێژه ى ژنانى تێدا كه مه  

سه رپه رشتیارێتییه .

به پێی سیس���ته مى خوێن���دن، جگه  له  
فه رمانبه ر و مامۆس���تا و به رپرس���انى 
په روه رده ، له  هه مو قه زاو په روه رده یه ك 
دا، ژماره ي���ه ك ك���ه س ه���ه ن ك���ه  به  
سه رپه شتیار »مشرف« ناوده برێن، كارى 
ئه مانه  بریتییه  له  سه رپه رش���تییكردنى 
مامۆستایانى پس���پۆڕێتییه  جیاوازه كان 

بۆ زانینی ئاس���ت و راده ى زانسیتی و 
ئه مه   خوێن���دكاران،  له گه ڵ  مامه ڵه يان 
كه  سه رپه رشتیاری  ئه وه ى  س���ه رباری 
دیكه ش هه ن كه  په یوه س���تن به الیه نى 

یی قوتابخانه كانه وه . كارگێرِ
ژم���اره ى  ئه گه رچ���ی   له گه رمیان���دا 
مامۆستای ژن له ئاستێكى باشدایه ، به اڵم 
زۆر كه می���ان ده بن به  سه رپه رش���تيار، 
به شێوه یه ك رێژه كه  له  په نجه كانى يةك 

ده ست تێناپه ڕێت.
م. په روی���ن ره حیم، 49 س���اڵ، ماوه ى 
7 س���اڵه  پۆس���تى سه رپه رش���تیارى 
وه رگرت���وه , ئام���اژه  ب���ه وه ده كات كه  
ئه ركی سه رپه رش���تیاریی قورسه ، بۆیه  

ژنان خۆیانى لێ ده بوێرن.
»پیش���ه ی  وت���ى:  )نه وژی���ن(  ب���ۆ 
و  زیات���ر  كات���ى  سه رپه رش���تیاری 
س���ه رقاڵى زۆری ده وێت, له كۆمه ڵگه ی 
ئێمه دا واباوه  كه  ئیش���وكاری ماڵه وه  و 

به خێوك���ردن و په روه رده كردنى منااڵن 
له ئه ستۆى ژنانه، بۆیه  ژنان خۆیان له م 

پیشه یه  ناده ن«.
ئه و سه رپه رشتیاره ، ئاماژه ى به وه شكرد 
كه  كارى سه رپه رشتياریی جگه  له  كاتى 
دیاریكراو، كاتى دیكه شى ده وێت، بۆیه  
ئه گه ر خێزان و ماڵه وه  پشتیوان نه بن، 
ناتوانی���ت كاره كه  به  باش���یی ئه نجام 

بده یت و تیایدا سه ركه وتو بیت.
به اڵم به پێچه وانه وه ، رایه كی دیكه  هه یه  
كه پێیوایه  ئ���ه وه  په روه رده ية وایكردوه  
ژن���ان كه متر ئه م پۆس���ته  وه ربگرن و 

پێیان نه درێت.
م.ساهیره  عه بدولحه مید، 55 ساڵ، كه  
ماوه ى 24 ساڵه  پۆستى سه رپه رشتیارى 
ده ڵێ���ت:  وه رگرت���وه ،  قوتابخان���ه ى 
»په روه رده  ئه و پشكه ى بۆ هه ردو ره گه ز 
دایناوه  له  بوارى سه رپه رش���تیكردن دا 
وه كو یه ك نییه ، چونكه  به شى ره گه زی 

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

سه رباری بونى ده یان مامۆستاى ژن، 
به اڵم هێشتا رێژه ى ژنانى مامۆستا 

له  زانكۆی گه رمیان به رامبه ر به  هاوتا 
پیاوه كانیان، كه مه ، سه رباری ئه وه ش 

ژماره ى ئه و پۆستانه ى كه  ژنان له  
كۆلێژ و به شه كاندا به ده ستیانه وه یه ، 

زۆر سنوردارن.

دو  له پێش���تردا  گه رمی���ان،  زانك���ۆی 
كۆلێژی س���ه ر به  زانكۆی سلێمانى بو، 
به اڵم له  س���اڵی )2010(ه وه  به فه رمی و 
وه كو زانكۆیه كى سه ربه خۆ كراوه ته وه . 
ئێس���تا س���ێ  فاكه ڵتی هه یه : )زانسته  
مرۆڤایه تییه كان و وه رزش له  خانه قین، 
پ���ه روه رده  له  ك���ه الر و كش���توكاڵ له  
كفری(، پێكه وه  24 به ش���ى هه یه  و بۆ 
ئه مس���اڵ نزیكه ى 5 هه زار خوێندكارى 

هه یه .
سیمایه كى دیارى ئه م زانكۆیه  ئه وه یه ، 
كه  رێژه ى مامۆس���تایانى ژن تیایدا كه م 
و س���نورداره ، به تایبه تى كه  رێژه یه كى 
كه م له و مامۆس���تا ژنانه ش پۆس���تیان 
وه رگرت���وه  كه  ژماره كه ی���ان ته نها )4( 

مامۆستایه .
د.کەواک���ب که ریم، س���ەرۆکى بەش���ی 
عەرەبی له  كۆلێژی پەروەردە لە زانکۆی 
گەرمی���ان، له باره ى ئ���ه م حاڵه ته وه  بۆ 
)نەوژی���ن( وتی: »بەپێ���ی ئەزمون و 
لێهاتوی خ���ۆم هەڵیانب���ژاردم بۆ ئه م 
پۆس���ته ، له سه ره تادا زۆر ده ترسام بۆم 
به ڕێوه نه برێت ، بەاڵم لەوکاتەوە تا ئێستا 
هیچ کێشەیه كى گه وره م روبه ڕو نه بوه ته وه  
و توانیومه   بەباش���ی ئیداره ى به شه كه  
بده م، خوێندکار و مامۆستاکانیش زۆر 

رازین له كاره كانم«.
د.کەواک���ب که ری���م، کەمی���ی ژن ل���ه  
گه رمی���ان،  زانك���ۆی  پۆس���ته كانى 
دەگەڕێنێتەوە بۆ دو هۆکار »یەکێكیان 

چوارپۆستیسەرۆکبەشەکانلەزانکۆیگەرمیانبەدەستیژنانەوەیە

ئەوەی���ه  ب���ه رده وام پی���او رکابەری و 
منافەسەی ئەو پۆستانه  ده كه ن و رێگه  
نادەن بە ژن���ان، دوه میش ده گه ڕێتەوە 
بۆ خودى مامۆس���تا ژنه كان كه  خۆیان 
له  قه ره ى ئه و پۆستانه  ناده ن و خۆیان 
ناخه نه  ژێرباری ئه و به رپرسیارێتییه ».

به اڵم مامۆس���تایه كى دیكه ، هۆكاره كان 
زیات���ر ل���ه  دو دانه  ده بینێ���ت، به ڵكو 
ره گی ئه م حاڵه ته  گرێده داته وه  به الیه نه  
كه لتوریه كان و هه روه ها ده س���توه ردانه  

حیزبیه كان.
بەش���ی  بەهمەن، س���ەرۆکی  س���امان 
ک���وردی، له  كۆلێ���ژی پ���ەروەردە لە 
زانکۆی گەرمیان، بۆ )نەوژین( دەڵێت: 
»چەن���د هۆکارێک هەن بۆ ئەوەی ژنان 
لەم پۆس���تانەدا نەبینرێ���ن، ئەوانەش: 
پیاوس���االری، ئاین، حیزب و داخراویی 

کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەیە«.
س���ه رباری ئه و رێگرییانه ش، به اڵم ئه و 
مامۆستایه  گه شبین بو به وه ى كه  ئێستا 
ژم���اره ى ئه و ژنانه ى رو له خوێندنى بااڵ 
ده كه ن زیاتر بوه ، كه  ئه مه ش ده ره نجام 
ژماره یان له  زانكۆ و سلكی وانه وتنه وه ى 
زانكۆیی و وه رگرتنى به رپرسیارێتیی له  

زانكۆ، به هێز و باشتر ده كات.

نێ���ر زۆر زۆر زیات���ره  له ه���ی ره گه زی 
مێ«.

ئه و سه رپه رش���تیاره ، خ���ۆی به  نمونه  
هێنایه وه  ك���ه  كاتێك وه رگیراوه  بۆ ئه و 
پۆس���ته ، 10%ى پۆسته كانى ئه و به شه  
بۆ ژن���ان دان���راوه و ئه وه كانى دیكه  بۆ 

پیاوان بوه .
وت���ى: »ئه وكاته ى كه  م���ن فۆرمم بۆ 
بون ب���ه  سه رپه رش���تیار پڕك���رده وه ، 
تاقیكردن���ه وه م ئه نج���ام ن���ه دا، به ڵكو 
په روه رده  به ڕێژه  پشكى هه ردو ره گه زى 
دیاریكرد كه پش���كى ژنان بۆئه م پۆسته  

ته نها له 10% بو«.
ئاماژه ى به وه كرد: »كه  ئێستا وه رگرتنى 
پۆستى سه رپه رشتیارى قوتابخانه كان له  
رێگه ى تاقیكردنه وه وه  ئه نجام ده درێت، 
به اڵم رێژه ى ژنان هێشتا هه ر كه من له و 

به شه دا«.
ئه گه ر ئه و سه رپه رشتیاره  ژنه  په روه رده  
به هۆكارى ئه و نایه كسانییه  بزانێت، ئه وا 
بۆ  هۆكاره كه ى  پیاو  سه رپه رشتیارێكى 

الیه نه  كۆمه اڵیه تییه كه  ده گه ڕێنێته وه .
م. مه جید ره شید عه زیز، 58 ساڵ، بۆ 
)نه وژین( وت���ى: »له كۆمه ڵگاى ئێمه دا 
تاوه كو ئێس���تا دابونه ریتى پیاوساالرى 
هێش���تا به رده وامه , هه ربۆیه  خێزان و 

كۆمه ڵگا یه كێكن له  هۆكاره  سه ره كیه كان 
بۆ ئه وه ى مامۆستایانى ژن نه توانن ببنه  

سه رپه رشتیارى قوتابخانه كان«.
به پێ���ى ئامارێ���ك ك���ه  )نه وژی���ن( له  
سه رپه رش���تیارانى  به ڕێوه به رایه ت���ی 
ئیداره ى  س���نورى  له   قوتابخانه كانه وه  
گه رمیان وه رى گرتوه ، 42 سه رپه رشتیار 
له  قوتابخان���ه  بنه ڕه تى و ئاماده ییه كان 
دا ه���ه ن، ل���ه و رێژه ی���ه ش ته نه���ا 3 

سه رپه رشتیاریان ژنن.
م. زه ینه ڵ ره شید سادق, به ڕێوه به رى 
سه رپه رش���تیارانى ئی���داره ى گه رمیان، 
سه باره ت به و مه رجانه ى كه  ده بێت هه ر 
مامۆس���تایه ك تێیدا هه بێت بۆ ئه وه ى 
ببێت به  سه رپه رشتیارى قوتابخانه كان، 
راگه یاند: »مه رجه كانى  به  )نه وژین(ى 
وه رگرتن بۆ هه ردو ره گه ز وه كو یه كن, 
ه���ه ر مامۆس���تایه ك س���ااڵنى  ده بێت 
خزمه ت���ى له  12 س���اڵ كه متر نه بێت و 

ته مه نى له  50 ساڵ سه روتر نه بێت«.
ئه و مامۆس���تایه  ئۆباڵی كه میی ژن له و 
به ش���ه دا، بۆ خودی ژنان ده گێڕێته وه ، 
ئ���ه وه  دێنێته وه   بۆ ئه م���ه ش نمونه ى 
كه  ئێس���تا ده رگاى پڕكردنه وه ى فۆرم 
بۆ بون به  سه رپه رش���تیار كراوه ته وه ، 
كه چى به وته ى خۆی ئه وانه ى فۆرمیان 
پڕ كردوه ت���ه وه ، رێژه یه ك���ى زۆر كه م 

مامۆستاى ئافره تیان تێدایه .
پ���ه روه رده ى  گش���تى  به ڕێوه ب���ه رى 
گه رمیانی���ش، له پاڵ ئه وه ى كه  پێیوایه  
مامۆس���تایانى ژن خۆیان نایانه وێت له و 
به شه دا كار بكه ن، هاوكات كۆمه ڵگاش 

به  هۆكارێكى تر ده زانێت.
م.دارا ئه حم���ه د، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»هۆكارى كه مى به شدارى كردنى ژنان 
له  پۆستى سه رپه رشتیارى خۆیانن كه  
داواكارى پێش���كه ش ناك���ه ن، له  پاڵ 
ئه مه شدا كۆمه ڵگا ى ئێمه  هاوكار نیه  بۆ 
ژنان تا بتوانن به ش���دار بن له  هه ندێك 

پۆستدا«.

بەپێی ئامارێکی س���ەرۆکایەتی زانکۆی 
گەرمیان، لە زانکۆكه دا  گەرمیاندا 282 
مامۆستا هەیە، له و رێژه یه  207 مامۆستا 
له  ره گه زی نێرن و ژمارەی مامۆستایان 
له ره گه زی مێ 75 مامۆستان، هه روه ك 
تەنها چوار له و مامۆستا ژنانه ، پۆستى 

سەرۆک بەشییان وه رگرتوه .
ئینتسار یەحیا ئاغا، بڕیاردەری بەشی 
عەرەبی له  كۆلێژی په روه رده ى زانكۆی 
گه رمیان، وایده بینێت كه  كه می ژماره ى 
ژنان له  پۆس���ته كانى زانك���ۆ، به هۆی 

پێنه دانى ده رفه ته وه یه .
وتى: »بۆیە س���ەرۆک بەشی ژن کەمە، 

چونکە هەل نادرێت بە ژنەکان«.
 ئه و مامۆس���تایه ى زانك���ۆی گه رمیان، 
نه یش���ارده وه  كه  به دیوێكى تریش���دا، 
خودی ژنانیش خه تابارن »لەالیەکیشەوە 
ژنەکان خۆیان ئەشارنەوە لەو پۆست و 

به رپرسیارێتییانه ».
ب���ه اڵم مامۆس���تایه كى دیك���ه ى ژن له  
زانكۆك���ه ، پێیوای���ه  ك���ه  مه س���ه له كه  
خۆش���اردنه وه  نیی���ه ، به ق���ه ده ر ئه وه  
بریتییه  ل���ه  بونى ئیلتیزام���ى خێزانى 
ك���ه واده كات نه په رژێن���ه  س���ه ر الیه نى 

كارگێڕیی و كاتیان بۆی نه بێت.
هێرۆ هیالل، مامۆستا لە بەشی کیمیا، 
ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێ���ت: »س���ەرۆک 
بەش���یی جگە لەوەی ئەرکێکی قورسە 
ئ���ارەزوی  ح���ەزو  لەبەرامبەریش���دا 

دەوێت«.
وتیشی: »به هۆی الیه نی خێزانداریی و 
مناڵه وه ، ره نگه  مامۆستایانى ژن كاتى 

پێویستیان بۆ ئه م بواره  نه بێت«.
ت���ری  بۆچونێك���ى  م.ئینتیس���ار، 
هه ی���ه ، پێیوای���ه  كۆمه ڵ���گا س���نورى 
به رپرسیارێتیه كانى ژنانى دیارییكردوه ، 

ئه م���ه ش واده كات نه توانن پۆس���ت له  
زانكۆ وه ربگرن.

وت���ى: »زۆرجاریش کۆمەڵگە وایکردوە 
کە ژنان دوربن لەو پۆستانە«.

د.کەواکب كه ریم، ل���ه و خاڵه دا هاوڕای 
)م.ئینتیسار(ه  و دەڵێت: »کۆمەڵگەی 
ئێمە قیاسێکی بۆ ژن دروستکردوە کە 
بە ژن دەڵێت تۆ هەر ئەوەنە ئەتوانیت 

و هەر ئەوه نەت پێ دەکرێت«.
به اڵم وادیاره  ئه م نایه كس���انییه ، له الی 
گه رمی���ان خه مێك  زانكۆی  س���ه رۆكى 
نیی���ه ، چونكه  پاش 2 جار س���ه ردانى 
شه خس���ی و 3 ج���ار ته له فۆن كردن و 
دانان���ى كاتێ���ك بۆ ئ���ه وه ى له رێگه ى 
لێدوان���ى  ته له فۆنیی���ه وه   په یوه ن���دی 
لێوه رگرین له س���ه ر ئه م بابه ته ، كه چى 
له كاتى خ���ۆی دا وه اڵم���ى نه داینه وه و 

به ده ممانه وه  نه هات!

وادیاره  بونی 
سه رۆک به شی ژن 

 الی سه رۆكى زانكۆی 
گه رمیان خه مێك 

نییه

ژنان خۆیان 
داواى پۆستى 

سه رپه رشتیاریى 
ناكه ن
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◘ گوڵباخ حه سه ن
 

بۆ یەکەمجار لە 6ی فێبریوەری 
ساڵی 2003، رێکخراوی تەندروستیی 

جیهانی، ئەم رۆژەی بە رۆژى 
بەرەنگاربونەوەی خەتەنەکردنی 

مێنەی لەجیهاندا ناساند، هەمان رۆژ 
رێکخراوی یونسێف، یونسکۆ، مافی 

مرۆڤی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 
و رێکخراوەکانی دیکەی پەیوەست 

بە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، 
بەیاننامەیەکی هاوبەشیان دژ بە 

خەتەنەکردنی ژنان باڵوکردەوە و تێدا 
باسیان لەوە کرد کە ئەو کردارانە 

نه ك تەنیا هیچ سودێکی پزیشکی نیە، 
بەڵکو لە زۆر الیەنەوە زەرەرمەند و 

زیان بەخشە.
 

هەم���ان رۆژی هەمو س���اڵێک لەجیهان 
و هەرێمی کوردستانیش���دا، چاالکوانان 
و رێکخراوەکان���ی کۆمەڵگەی مەدەنی، 
چاالک���ی و ئامارەکانی���ان له باره ى ئه م 
حاڵه ته وه  ب���اڵو دەکەنەوە، بە ئامانجی 
كاره   ب���ەم  بەرگرت���ن  و  نەهێش���تن 

قیزەوەنە.
له ماوه ى 7 س���اڵی کارکردن���ی بەندە 
لەناوچ���ەی گەرمی���ان، له ریزی س���ێ 
رێکخراوی جیاواز دا، کارم بۆنەهێشتن 
و  زەرەر  ناس���اندنی  و  بنەبڕک���ردن  و 
زیانە جەس���تەیی و کۆمەاڵتیەکانی ئەم 
دیاردەیە کردوە، چەندین ئامار و داتامان 
کۆکردوەتەوە ک���ە دەاللەت بوە لەوەی 
کە ژنان ل���ە راب���ردودا خەتەنەکراون، 
چەندین س���ەرەداویش پێشکەش کراون 
ک���ە دەالل���ەت ب���وە لەبەردەوامی ئەم 

کردەوەیە بەشێوەی نهێنی. 
یەک���ەم بەرکەوتنیش���م لەم ب���واره دا، 
راپرسیەک بو کە رادیۆی تەوار لە که الر 
بۆ زانین و دەس���کەوتنی ئامارێکی ورد 
لە باره ى ئه م حاڵه ته وه  لەساڵی 2007 
لەناوچ���ەی گەرمیان ئەنجامی دابو، کە 
بەداخەوە لە 50 فۆرم کە من دابه ش���م 

بنەبڕکردنی خەتەنەکردنی مێنە و
ئەزمونی 7 ساڵی کارکردنم

كرد و سه رپه رشتی پڕكردنه وه یانم كرد، 
27 لەو کچان���ەی کە تەمەنیان لەنێوان 
12 بۆ 17س���اڵی دا بو خەتەنەکرابون، 
خۆش���بەختانە جگە لە یەک حاڵەت کە 
پێش ساڵێک لەو بەروارە خەتەنەکرابو، 

هەموحاڵەتەکان کۆن بون.
ل���ە رێکخ���راوی ئاس���ودە م���اوەی دو 
س���اڵی کارکردنم هیچ حاڵەتێکی نوێم 
تۆمارنەکرد، جگە لە سێ حاڵەت کە پالن 
هەبو بۆ ئەنجامدان���ی خەتەنەکردنیان، 
ب���ه اڵم بەهەوڵ���ی هاوکاران���م توانیمان 
پالنەک���ە پوچ���ەڵ بکەینەوە و س���ێ 
کچ���ی تەمەن 3 بۆ 5 س���اڵ لەکردەی 

خەتەنەکردن رزگاربکەین.
لەم���اوەی کارکردنم لەس���اڵی 2014 بۆ 
ناوەڕاس���تی 2016 ل���ە رێکخراوی وادی 
ئەڵمانی، بەهەمان ش���ێوە جگە لەیەک 
حاڵ���ەت کەکچێکی خوێن���دکاری زانکۆ 
لەگەڵ دو ل���ە هاوڕێکانی هاوینی 2014 
خەتەنەی���ان کردبو، جگە لەمە حاڵەتی 

نوێم بەرچاو نەکەوت.
هەڵبەتە زۆرمان ئەبیست کە کردەوەی 
خەتەنە بەردەوامە، بەاڵم بەهۆی ترس لە 
یاسا و به  نهێنی کردنی ئەو کردەوەیە، 
وەک هەمیشە گەیشتن بەکەسی یەکەم 

و ئەنجامدەری پڕۆسەکە قورسبو.
لەهەم���ان کاتیش���دا دایکانێکی زۆرمان 
دەدواند کە لە فه راغ���ی نەبونی مامان 
خۆی���ان ئەو کردەوەی���ان بۆکچەکانیان 
ئەنجام���داوە، ئەمە جگەلەوەی چەندین 
چیرۆک���ی خەتەنەکردنم���ان بەرگ���وێ 
دەک���ەوت، چەندین ژن���ی مامان کە لە 
لەس���ەرخەتەنەکردنی  بژێویان  رابردودا 
ژن���ان ب���وە، بەئاش���کرا دەی���ان وت: 
»ئێ���وە بژێوی ئێمەت���ان لەناو برد«، 
ئه م���ه  جگه ل���ه وه ى چەندینجار خۆم و 
هاوکارەکانم���ان ب���ەالدەر لە ش���ه رع و 
سونه تەکانی ئیسالم تۆمه تبار دەکراین. 
درێژیی  پش���و  کارکردنمدا،  لەئەزمونی 
و هەوڵەکان���ی رێکخراوی وادی ئەڵمانی 
زۆر سه رنجی راکێشابوم، چونکە یەکێک 
بوە لەو رێکخراوانەی کە پش���و درێژترو 

چڕ و پڕ ت���ر لە رێکخراوەکانی تر، ئەم 
برینەی ژنانی لەئەس���تۆ گرتبو، توانی 
تۆماربکات  بۆخ���ۆی  مێ���ژوی  رۆڵێکی 
لەنەهێش���تن و بەرگرتن و نزیکردنەوەی 
ئامارەکانی خەتەنەکردنی ژنان بۆ سفر، 
هەروەک ئ���ەرک و ماندوبونی هەمو ئەو 
رێکخراوانەی کە لە رابردو و ئێس���تادا 
خزمەتیان بەنەهێش���تنی ئ���ەم کردەیە 
ک���ردوە، ناویان لەمێژوی نەهێش���تنی 
بە  لەکوردس���تان  مێینە  خەتەنەکردنی 
پرش���نگدار ئەمێنێتەوە، هەروەک چۆن 
بەهەوڵ���ی هەموالیەک توانرا لەیاس���ای 
ژمارە هەشتی س���اڵێ 2011 پەرلەمانی 
مێن���ە  خەتەنەکردن���ی  کوردس���تان 
قەدەغەبکرێت و س���زا بۆ ئەنجامدەرانی 

کردەوەکە دیاری بکرێت.
چیرۆکە تراژیدیەکان، وتەی قوربانیەکان، 
هەمیش���ە ل���ە وه ک���و یادگاریەکی تاڵ 
له  مێش���کی مندا دەزرنگێن���ەوە، ئەم 
س���ەرە دێڕانەی خ���وارەوە نمونەیەکن 
لەخەراورێک لە ئەتککردنی ئەو ژنانەی 
کەبەناوی سونەت بە زۆرەملی پڕۆسەی 

خەتەنەکردنیان بۆ ئەنجامدراوە.
»ئەو مامانەی خەتەنەی کردم، بەهەڵە 
یەک بەش لەئەندامی زاوزێمی لێکردەوە، 
دوای ئەوەی سێ جار شوم کردوەتەوە، 
هی���چ پیاوێک نایەوێت لەگ���ەڵ ژنێکی 
ساردو سڕ و جەستە شێواوی وەک من 

درێژە بەژیان بدات«.
 »بەبیان���وی تۆمارک���ردن لەقوتابخانە 
منی���ان بردە ش���ار، کەچی ب���ە چوار 
کەس���ەوە ق���ۆڵ بەس���تیان ک���ردم بۆ 

خەتەنەکردن«.
»بەمارەبڕاوی مێردەکەم کەزانی خەتەنە 
نەک���راوم، ناچ���اری ک���ردم لەتەمەنی 

19ساڵی ئەو کارەبکەم«. 
»مامانەکە پ���ێ وتم: تۆ ئەبێ جارێکی 
تر خەتەنەت بۆ بکەمەوە، چونکە کەمم 

بۆ بڕیوی!«.
»مناڵێکی عه جول بوم، مامانی گوندەکە 
زۆر رقی لێمبو، بۆیه  کاتێک خەتەنەی 

بۆکردم بەئەنقەست زۆری لێ بڕیم«.

◘ ناز عه لی

زۆرجار ده بیستین و باسله وه ده كرێت 
كه  ژنان له  كوردستان به مافی خۆیان 

گه یشتون و پێشكه وتون، ئه ویش 
به وهۆیه ى كه  ئێستا ژنانى زۆر 

كارده كه ن و له ده ره وه  ده بینرێن و 
تێده كۆشن، به اڵم پرسیار ئه وه یه : ئایا 

ئازادیی ته نها بریتییه  له  كاركردن؟

ماوه ى چه ندین ساڵه  ژنانى كوردستان 
له  تێكۆشانى به رده وامدان بۆ قایمكردنى 
جێ هه نگاوه كان���ى خۆیان به تایبه ت له  
به شێوه یه ك كه   باشورى كوردس���تان، 
چاالك���وان و رێكخ���راوه كان و خه ڵكى 
ئازادیخواز له  هه وڵی بێوچان و به رده وام 
دان بۆ به ره وپێشه وه بردنى دۆخى ژنان 

و چه سپاندنی مافه كانیان.
ئێستا ره وشى ژنان راسته  له زۆر روه وه  
دیوه ،  به خۆیه وه   به ره وپێش���ه وه چونى 
به اڵم هێشتا ئه وه ى هه مو ئازادیخوازان 
چاوی���ان لێیه تى به دیی بێ���ت، به دیی 
نه هاتوه ، ئه ویش یه كسانی سه رانسه ریی 
و یه ك پارچه ییه ، واتا یه كس���ان بونى 
ژن و پیاو به بێ ره چاوكردنى ره گه زیان، 
به وه ى هه ردوكیان وه كو یه ك مرۆڤن و 
ئه رك و به رپرس���یارێتیان له سه ر شانه و 

له به رامبه ریشدا مافیان هه یه .
له م ماوانه ى راب���ردودا، ژماره  و رێژه ى 
ژنان���ى ئیش���كه ر ل���ه  كوردس���تان دا، 
به راده یه ك���ى به رچ���او روى له  زیادبون 
كردوه ، به تایبه تى دواى قه یرانى دارایی 
هه س���ت به وه ده كرێت كه  هاتنه  بوارى 
كارى ژنان زۆر زیاتر بوه ، وه ك ئه وه ى 
قه یرانه ك���ه  ده رگایه كى خێر بوبێت و له  

ژنان كرابێته وه !
ه���ۆكارى ئه م حاڵه ت���ه  چه ندین خاڵى 
جۆراوج���ۆره ، كه  به رای من به ش���ێكى 
په یوه ندی به وه وه  هه یه  كه  پاش ئه وه ى 
ره وش���ى دارایی خێزانه كان خراپ بون، 
بۆیه  بۆ ئ���ه وه ى ره وش���ه كه یان به ره و 
باش���تر بچێت ئه وا رێگ���ه  به ژنان دراوه  

كار بكه ن.
ئه وه یه   تریش���ی  هۆكارێكى  هه روه ه���ا 
كه  ج���اران ژنان زۆرتری���ان فه رمانبه ر 
و كارمه ند بون، ب���ه اڵم به هۆی قه یران 
و نه مان���ى موچ���ه و خراپبون���ى دۆخی 
كارى  كه مبون���ه وه ى  و  موچه خ���ۆران 
نوسینگه یی و رێكخراوه كان كه  پاره یان 
ب���ه  كارمه نده كانی���ان ده دا، بۆیه  ژنان 
بیریان له  كارى س���ه ربه خۆ و په نابردن 

بۆ كارى ئازاد بردوه .
له پ���اڵ ئه مانه ش���دا نابێ���ت ئ���ه وه ش 
نادی���ده  بگرین كه  ژنانی���ش تاڕاده یه ك 
تێڕوانین���ی  ل���ه   به ره وپێش���ه وه چون 
كۆمه ڵگا به رامبه ریان، واتا ئێستا وه كو 
جاران نییه  كه  له  سوچی ماڵدا قه تیس 
بكرێ���ن، به ڵكو كۆمه ڵ���گا تاڕاده یه كى 
رێژه یی باوه ڕى به وه  هێناوه  كه  ژنانیش 

ئایا كاركردن
بۆ ژنان هه مو شته ؟

ده توان���ن ده وریان هه بێ���ت له  ژیاندنى 
م���اڵ و خێزان و هاوكار و پش���تیوانى 
باوك و برا و مێرد بن له  روى دارایی و 

دابینكردنى بژێویی ژیانه وه .
له الیه كى تره وه  ئه وه ى كه  من ئه مه وێت 
قس���ه ى له س���ه ر بك���ه م له م به ش���ه ى 
وتاره كه م���دا ئه وه یه  كه  والێكدراوه ته وه  
یان وا لێكده درێته وه  كه  مه دام ژن هاته  
ن���او كار و ئازادى پێ���دراوه  كار بكات، 

ئه وا ته واو ئازادیی به ده ستهێناوه .
ئ���ه م تێڕوانین���ه  پڕێت���ى ل���ه  هه ڵه و 
كه موكورتیی، چونكه  ئازادیی ژن به ته نیا 
له  ئیش���كردنى دا كورت نابێته وه ، ئه وه  
هه ڵه یه كى گه وره یه  وابزانین مه دام كچان 
كار ده كه ن ئیتر ئ���ازادن، به ڵكو ئه وه  

به شێكه  یان بوارێكه  له  ئازادیه كان.
دیاره  ئیش���كردن و ئازادیی ئیشكردن، 
مافێكى بنه ڕه تى مرۆڤ���ه ، به اڵم هه مو 
مافه كان نییه ، راس���ته  ژنان هه ندێكیان 
رێیان دراوه  ئیش بكه ن، به اڵم هێش���تا 
ئه و رێپێدانه  س���نور داره ، چونكه  هه مو 
ژنان ناگرێته وه ، به ڵك���و به ده یان قات 
به رامب���ه ر ئه و ژنانه ى ك���ه  كارده كه ن، 
ژنانێ���ك هه ن كه رێگه ی���ان نادرێت ئه و 

مافه  پیاده  بكه ن.
هه روه ها ئیش���كردنى ژنانیش، به ماناى 
ئه وه نایه ت ئیتر ته واو ژنان مافه كانیان 
چه سپا و كێشه یان نییه ، به ڵكو ئه توانین 
وا ن���اوی ببه ین كه  ئه م���ه  به دیهێنانى 
به ش���ێكه  له  مافه كان، هه روه ها ئه بێت 

ده روازه ى مافه كانى تریش بكاته وه .
به و مانایه ى كه  چ���ۆن ژنان توانیویانه  
به ش���ێكیان ئازادیی له  بوارى كاركردن 
به ده س���ت بێنن، ده بێت ئه واش ئازادیی 
ل���ه  بواره كانى تریش به ده س���ت بێنن، 
تاده گات به وه ى جیاوازیه ك له نێوان ئه و 
و پیاودا نه مێنێت، هه ردوكیان وه كو دو 
هاوشانى  له كۆمه ڵگه دا  یه كسان  مرۆڤى 
یه كتر بن و پش���تیوان و هاوكاری یه ك 
بن. پێك���ه وه  نه وه یه كى نوێ په روه رده  
بكه ن كه  رێز له  م���رۆڤ و ئازادیه كانى 
بگرێ���ت، له به ر مرۆڤبون���ى نه ك له به ر 
ئه وه ى ژن���ه  یان پیاوه . ئ���ه م كاره ش 
ئه گه رچی قورس���ه ، ب���ه اڵم مه حاڵیش 

نییه .

هه میشه  گەیشتن 
بەکەسی یەکەم و 

ئەنجامدەری پڕۆسەی 
خه ته نه  قورسبو

وتەی قوربانیەکان 
هەمیشە لە مێشکی 
من دا دەزرنگێنەوە

هه ڵه یه  وابزانین 
مه دام كچان 

كار ده كه ن ئیتر 
ئازادن
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◘ نه وژین، سۆزان خەلیل

قژروتانه وه ، به تایبه ت بۆ ژنان وه كو 
مۆته كه  وایه ، به تایبه تى كه  قژ له  
روی جوانكاریی و سیماوه  به الی 
ژنانه وه  گرنگیه كى زۆر و تایبه تى 

هه یه . كه وایا بۆچی و له سه ر چی قژی 
ژنان ده ڕوتێته وه و هۆكاره كانى چین؟ 

چۆن ده توانرێت به ر به  روتانه وه ى 
قژ بگیرێت و ئه و كاره  هه اڵنه  چین 
كه واده كات به هۆیانه وه  پڕیی قژمان 

له ده ست بده ین؟

د. مەحمود فەقێ رەس���وڵ، پزیش���كی 
و  پێس���ت  نەخۆش���یەکانی  راوێژکاری 
زوهری، له میان���ه ى دیدارێكى رۆژنامه ى 
)نه وژین( دا تیشكده خاته  سه ر حاڵه تى 
روتان���ه وه ى قژ له الی ژن���ان و باس له  

هۆكاره كانى ده كات.

هۆکارەکانی روتانەوەی قژ چیە؟
قژ  روتانەوەی  بەش���ێوەیەکی گش���تی 
ه���ۆکاری زۆری هەیە ئ���ەوەی کە زۆر 
باوە لەناو کۆمەڵگای ئێمەدا ئەوەیە کە 
ئافرەتان زیاتر بەدوای ئەکەون کە ئەڵێن 
قژمان زۆر هەڵئەوەرێ، کەسی وا هەیە 
کە کیس���ەیەک پڕ ئەکات لە قژی یەک 
رۆژی کە روتاوەتەوە. هەندێک هۆکاری 
روتان���ەوەی قژ بۆماوەیی���ن، هەندێکی 
دیکەش زگماگین واتا بۆ نمونە مناڵێک 
لەدایک ئەبێت کێشەیەک هەیە لە رەگی 
موەکانیدا کە بەباش���ی دەرناچن بۆیە 
ئەم مناڵە نەخۆشی تریشی لەگەڵ دایە، 

بەاڵم زۆر کەمە.

ئ���ه م حاڵه ته  له الی ئافره تان به تایبه تى 
چۆنه ؟

هەندێ���ک ئافرەت ه���ەن دوای 4 مانگ 
مناڵبون قژیان ئەڕوتێتەوە چونکە گۆڕان 
لە هۆرمۆنات���ی قژیان رو دەدات، بەاڵم 

◘ نه وژین

وه ستانى ته واوه تیی سوڕى 
مانگانه ى ژنان، قۆناغێكه  كه  زۆر 
ناو و ده سته واژه ى بۆ داتاشراوه ، 
له نێویاندا »ته مه نى بێهوده یی«، 

ته مه نى »نائومێدیی«، ته نانه ت به  
»پیربون«یش ناوده برێت. هه ربۆیه  

زۆر بۆچون و زانیارییى هه ڵه و 
نازانستى له مباره یه وه  بره وى پێدراوه ، 
كه  لێره دا هه وڵده ده ین ئه و هه اڵنه  و 

راستیه  زانستیه كه ى بخه ینه  رو.

س���ه ره تا ده بێت ئه و راس���تیه  له المان 
وه س���تانى س���وڕى  ك���ه   بچه س���پێت 

مانگان���ه  له الی ژنان نه خۆش���یی نییه ، 
ئاس���اییه ،  بایۆلۆژی  حاڵه تێكى  به ڵكو 
ئه ویش كاتێ���ك ژن ده گاته  ته مه نێكى 
مانگانه ى  س���وڕى  دیارییك���راو، چیتر 
له س���ه ره تادا  حاڵه ته ش  ئه م  نامێنێت. 
ره نگه  له روى ده رونى و جه س���ته ییه وه ، 
كێش���ه  بۆ ژنان دروس���تبكات و توشى 
كه مخه ویی و قه له قیی���ان بكات، به اڵم 
به گش���تى حاڵه تێكى ئاس���اییه و رێگاى 

هه مو ژنێكه .
ئه م حاڵه ته  كاتێك روده دات كه  له  الشه ى 
ژن كۆمه ڵێك گۆڕانكاریی هۆرمۆنى دێته  
ئاراوه  كه  سه ره نجامه كه ى به  وه ستانى 
ته واوه تى سوڕى مانگانه  كۆتایی دێت، 
ئه م���ه ش به پێچه وان���ه ى ئ���ه و بۆچونه  

هه ڵه یه ى كه  هه یه  و واده بینێت ئازار و 
ناڕه حه تى ژیان، واده كات له  ژن توشى 
ئه و حاڵه ت���ه  ببێته وه  و به كوردییه كه ى 

ده ڵێن: »ژن پیر ده كه ن«.
س���ه ره تا ده بێت باوه ڕ ب���ه وه  بێنین كه  
وه س���تانى س���وڕى مانگان���ه  به ماناى 
وه س���تانى ژی���ان نای���ه ت، چونكه  ئه م 
روداوه  له  نی���وه ى رێگه ى ژیانى ژن دا 
روده دات نه ك له  كۆتایی، به و مانایه ى 
هێشتا نیوه ى تری رێگاى ژیان له پێش 

ژنان دایه .
دوه می���ش ده بێ���ت ئ���ه وه  بزانی���ن كه  
ده س���تپێكردنى ئه م قۆناغ���ه ، به ماناى 
تێكشكانى ژنێتى و جوانیی ژن نایات، 
به ڵكو به پێچه وان���ه وه  هه ندێك له  ژنان 

ژنانیش قژیان هەڵدەوەرێت
پسپۆڕێک هۆکارەکەی رون دەکاتەوە

وه ستانى سوڕى مانگانه 

دوای 4 مانگەک���ە قژیان پ���ڕ ئەبێتەوە 
بە بێ وه رگرتنى چاره س���ه ر، چونكه  له  
بنه ڕه ت دا کەم ڤیتامینی و کەم خوێنی 

وا لە قژ دەکات بڕوتێتەوە.

بەکارهێنان���ی دەرمانی وەک���و بۆیە و 
مێشکردن تا چەند کاریگەری لەسەر قژ 

روتانەوه  هەیە؟
دەس���تکردە  قژ  روتانەوەی  هەندێکجار 
واتە کەس���ەکە خۆی دروستی ئەکات، 
ب���ۆ نمونە دەس���تکاری کردن���ی زۆر و 
ش���انەی دڕ و زبر ب���ەکار ئەهێنێت یان 
زیادەڕەوی بکات لە بۆیە کردن. ئەمانە 
هەمویان ئەگەری هەیە کە ببنە هۆکاری 
روتان���ەوەی قژ، هەندێک کەس هەن لە 
رۆژێکدا قژ بەسەریەوە نامێنێت، هەندێک 
کچانی گەنج هەن وەکو حاڵەتی نەفسی 
هەمو کات دەس���ت لە قژیان ئەدەن و 
رای دەکێش���ن، ئەمانەش ئەبێتە هۆی 

روتانەوە.

رەگەز جی���اوازی هەیە ل���ە روتانەوەی 
قژ؟

بەڵێ جی���اوازی هەی���ە، ل���ە پیاواندا 
سەری هەموی کەچەڵ ئەبێت، بەاڵم لە 

له پاش ئه م قۆناغه وه ، ره وشیان باشتر 
ده بێت و چیتر سوڕى مانگانه  بێزاریان 
ن���اكات و ده توان���ن ژیانیان ئاس���انتر 

بكه ن.
هۆكاره كان���ى رودان���ى ئ���ه م حاڵه ت و 
ده س���تپێكردنى ئه م قۆناغه ، زانست به  
رونى شیكردوه ته وه ، به اڵم ره نگه  زۆرجار 

ژنان گرنگیی ئه وتۆی پێنه ده ن.
شیكردنه وه  زانستییه كه  بۆ ئه م حاڵه ته  
هێلكه دان  ته مه ن���ه دا،  كه ل���ه و  ئه وه یه  
ئه س���ترۆجین  كه مت���رى  هۆرمۆن���ى 
پرۆگیس���تیرۆن  و   Estrogen
Progesterone ده رده دات و دروست 
ده كات كه  ئه م دو هۆرمۆنه  به رپرسن له  

رێكخستنى سوڕى مانگانه . 
ورده   ورده   ك���ه   واده كات  ئه م���ه ش 
س���وڕى مانگانه ى ژنان ك���ه م بكات و 
رێكوپێكیه ك���ه ى پێش���وترى نه مێنێت، 
ت���ا ده گاته  ئاس���تى وه س���تان. له گه ڵ 
ئه مه شدا، ژماره ى هێلكه  ساغه كانى ژنان 
كه  ره نگه  ببنه  مناڵ، كه متر ده بێته وه و 
كردارى پیتاندنیش به هه مانش���ێوه  كه م 
و س���نوردار ده بێته وه ، هه روه ها ئاستى 

هۆرمۆنى پرۆگیستیرۆن به رزبونه وه یه كى 
توند به خۆوه  ده بینێ���ت، كه  ئه ركێكى 
به رپرس���یارێتییه    هۆرمۆنه   ئ���ه م  ترى 

له وه ى جه سته  رابێنێت بۆ دوگیانی.
ئ���ه وه ى تائێس���تا به گش���تى یه كالیی 
نه بوه ت���ه وه ، ئه وه ی���ه  ك���ه  ته مه ن���ى 
ده س���تپێكردنى ئ���ه م قۆناغه  له الی ژن 
وه ك ی���ه ك و دیارییك���راو نیی���ه ، واتا 
به دیارییك���راوى ته مه نێ���ك بونى نییه  
كه تیایدا ژنان روبه ڕوى وه ستانى سوڕى 
مانگانه یان ببنه وه ، ب���ه اڵم له  ویالیه ته  
یه كگرتوه كان���ى ئه مری���كا، به گش���تى 
ته مه نى 51 ساڵی وه كو ده ستپێكى ئه م 

قۆناغه  ده ستنیشان كراوه .
به گش���تى له دواى ته مه نى 40 ساڵیه وه ، 
گۆڕانكاریی له  س���وڕى مانگانه ى ژنان 
دێته  ئ���اراوه ، ماوه ى چه ند س���اڵێكى 
ده وێ���ت هه ت���ا ده گات به  وه س���تانى 

ته واوه تى.
به گشتى ئه م قۆناغه ، ساڵێك پاش دوا 
س���وڕى مانگان���ه  روده دات، پێش ئه م 
قۆناغه ش، ژن به  ئاس���انى هه ست به و 
باره  ده كات كه  سوڕى مانگانه ى تێدایه ، 
به وه ى وه كو پێش���وتر به  رێكوپێكى و 
له كاتى دیارییكراودا نابێت، به ڵكو پچڕ 
پچڕ ده بێت و كاته كانیش���ی ده گۆڕێت، 
ئه م���ه  له گه ڵ هه ندێك گۆڕانكاریی دیكه  
كه له كۆئه ندامى زاوزێی ژن دا دروس���ت 
ده بێت له وێنه ى وش���كبونه وه ى رێڕه وى 
مناڵ���دان و كه مبون���ه وه ى به پیتێتی و 
هه روه ها هه ندێك نیش���انه ى تری وه كو 
تێكچون���ى م���ه زاج و كه مخه ویی و هی 

تر.

سه رچاوه :
www.webteb.com/woman

ئافرەتاندا تەنک ئەبێت. 
ئایا هی���چ دەرمانێک هەیە رێگر بێت لە 

روتانەوەی قژ؟
نەخێر تەنها کەسێک نەبێت کە ڤیتامین 
له  له شی كه م بێت، به  پێدانى ڤیتامین 

باشتر ده بێت.

حاڵەت���ی دەرونی تا چەن���د کاریگەریی 
لەسەر روتانەوە هەیە؟

حاڵەتی دەرونی کاریگەری هەیە له سه ر 
هەمو کەس���ێک، مرۆڤ به گشتى هەمو 
رۆژێ���ک 100 بۆ 150 دان���ه  مو لە قژی 
ئەڕوتێتەوە و ئەمە ئاس���اییە و ناكرێت 
بكرێت���ه  خه م، ب���ەاڵم حاڵەتی دەرونی 
تر وەکە قەلەقی و خەمۆکی کاریگەری 
لەس���ەر روتانەوە هەیە و رێژه كه  زیاتر 

ده كات.

ئایا ته مه ن په یوه ندی���ی به  روتانه وه ى 
قژه وه  هه یه ؟

بەڵێ تەمەن زۆر گرنگە، وەکو ئەبینین 
روتانه وه ى قژ زیاتر له ته مه نى 20 بۆ 30 
س���اڵ دەردەکەوێت، بۆ ئافرەتان زیاتر 
سەروی 30 ساڵی پێوەی دیار ئەبێت کە 

پێشی سەریان تەنک دەبێت.

جۆراوجۆری���ی خۆراک، یان نه ش���یاوی 
جۆری خۆراكه كان تا چەند رۆڵیان هه یه  

لەسەر روتانەوەی قژ هەیە؟
ئەگەر كه م���ی ڤیتامی���ن و پرۆتیناتی 
نەبێت کێش���ەی نیە، بەاڵم بەگش���تی 

میوەو سەوزە باشە بۆ مو و نینۆک.

تا چەند راس���تە کە خەنەی کوردی وا 
ئەکات قژ جوان ببێت و پڕ ببێت؟

نەخێر ئەم قس���ەیە راس���ت نیە، خەنە 
تەنه���ا بۆیاغە و قژ بەهێز ناکات، بەاڵم 
خەنە وەک بۆیاغێک بە دەوری موەکەوە 
ئەمێنێتەوە واتا چینێک دروست دەکات 
ئەس���تور  وادەکات  بەدەوری موەکەداو 

دەربکەوێت.

ئ���ەو هۆکاران���ە چین ک���ە  رێگرن لە 
روتانەوەی قژ؟

ئەوەی کە بەدەسەاڵتی مرۆڤ بێت ئەگەر 
الوازیی نەبێ���ت و کەم ڤیتامین نەبێت، 
زۆر بەدەست دەس���تکاری نەکات، ئەوا 
قژەکە کەم ئەڕوتێتەوە، بەاڵم زۆر دایک 
هەیە قژی مناڵەکەی توند ئەبەس���تێت 
ک���ە ئەمە ئه گه ر دوب���ارە بویەوە رەگی 
موەکە ئەلەقێت و موەکە دەرئەچێت و 

دواجار ئەڕوتێتەوە.

هەندێکجار 
روتانەوەی قژ 

دەستکردە کەسەکە 
خۆی دروستی 

دەکات

وه ستانى سوڕى 
مانگانه  به ماناى 
وه ستانى ژیان 

نایه ت
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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 .
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

ئەگەر چاو پەنجەرە بێت بۆ بینینی 
دەرون، ئەوا نینۆک شاشەی 

تەندروستی لەشە! 

جوانی و س����ەالمەتی نینۆک����ەکان زۆر 
گرنگن، رەنگ و روی نینۆکەکان زۆرجار 
ئام����اژە ب����ە تەندروس����تی خاوەنەکەی 
دەک����ەن، نینۆک����ی تەندروس����ت چەند 
نیش����انەیەکی هەی����ە، لەوان����ە: دەبێت 
ئەو بەش����ەی بە گۆش����تەکەوە نوساوە 
رنگەکەی پەمەیی بێت )س����ورێکی کاڵە 
بەهۆی مولول����ەی خوێن لە ژێریدا(، ئەو 
بەشەی کە لە گۆشتەکە دەرچوە دەبێت 
رەنگەکەی سپی و س����اف بێت و درزی 

تیا نەبێت. 

هەمو نینۆکێک لە سێ چین پێک هاتوە، 
چینی سەرەوە دەکرێت زبر بێت و توێژ 
هەڵبدات یان درز بب����ات بەهۆی الوازی 
نینۆکەوە. چەند هۆکارێک هەیە لە پشت 
الواز بونی نینۆکەوە هەندێکیان ناوەکین 
و هەندێکیان دەرەکین، گرنگترینیان له  

خواره وه  ده خه ینه  رو:
* هۆکارە ناوەکییەکان 

1. دەکرێت هۆکاری نەخۆش����ی بێت، بۆ 
نمونە: خراپی س����وڕی خوێن و کێشەی 
گورچیلە و نەخۆشی شەکرە، هۆکارن بۆ 
الوازی نینۆکەکان، جگه له مانه ش دەشێت 
فشەڵی ئێسکەکان غودە و شێرپەنچەش 

هۆکار بن. 
 A ,B2, :2� کەمی ڤیتامینەکانی وەک
B3, B5, B8, D، بە هەمان شێوەی 
کەمی کانزاکانی وەک ئاسن و کالیسیۆم 

و زینک، هەروەها کەمی ترش����ی ئەمینی 
لە لەشدا دەبێتە هۆی الوازبونی نینۆک. 
م����ادە  کەم����ی  نیش����انەکانی  ل����ە   �3
خۆراکیی����ەکان وەک: ک����ەم خوێن����ی و 
نەخۆش����ی رژێنی دەرەقی لەسەر نینۆک 
دەردەک����ەون، نین����ۆک و پێس����ت و قژ 
ل����ەدوای هەم����و ئەندامەکانی تری لەش 
مادە خۆراکییەکانیان بۆ دەچێت، لەبەر 
ئەوە گۆرانکاری لە نینۆکەکان نیشانەی 

نەخۆشییە.
4� دڵەڕاوکێ و کەم خەویش، کاریگەری 

لەسەر نینۆکەکان دەر دەکەوێت.
* هۆکارە دەرەکییەکان

1. ئ����او بە گەورەتری����ن دوژمنی نینۆک 
دادەنرێ����ت، ب����ەردەوام ت����ەڕ ک����ردن و 
هۆکارێک����ی  نین����ۆک  وش����کبونەوەی 
س����ەرەکییە بۆ الواز کردن����ی نینۆک و 

◘ نه وژین، شاران به رزنجی

ئه گه رچی مێژوى به شداریی ژنان 
له كارى سیاسیی له  كوردستان و پارچه  

جیاوازه كانى درێژه ، به اڵم كه میان 
گرنگییان پێدراوه و خراونه ته  به ر باس، 
به اڵم خه باتى ئه م چه ند ساڵه ى دوایی 

له  رۆژئاواى كوردستان، به تایبه تى 
تیشكى گرنگپێدانى بۆ سه ر ئه م رۆڵه ى 

ژنان زیاتر كرد.

ژنان����ى كورد ل����ه  باكورى كوردس����تان، 
له مێ����ژه  ب����ه  گیان داكۆكی له  كه یس����ی 
ئازادی����ی و نیش����تمان ده ك����ه ن، ئه وان 
له ی����ه ك كات����دا ش����ه ڕى به گژاچونه وه ى 
ناعه داله ت����ى و س����ته می سیاس����یی و 
كۆمه اڵیه تیی ده كه ن، هاوش����انى پیاوان 
و زیاتریش، خه باتیان كردوه و ده یكه ن، 
هه تا ئه گه ر ئه و خه باته ش سه ربكێشێت 
ب����ۆ تیرۆركردنیان، وه ك����و به رامبه ر به  

»سه كینه « كرا.
س����ەکینە جانس����ز، ل����ە س����اڵی 1958 
ل����ە دێرس����یمی باکوری کوردس����تان لە 
بنەماڵەیەکی ک����وردی عەلەوی هاتوه تە 

بون.
س����ەکینە، یەکێکە لە دامەزرێنەرە هەرە 
نێ����و پارت����ی کرێکارانی  ناودارەکان����ی 
کوردستان، هاوخەباتی نزیکی )عەبدوڵاڵ 
ئۆجەالن(ە، هه ر زو له گه ڵ ده ستپێكردنى 
خه بات����ى پارتی كرێكارانى كوردس����تان 

»په كه كه « تێكه ڵ بو.
لە ساڵی 1978 لە مه راسیمی دامەزراندنی 
پارت����ی کرێکاران����ى كوردس����تان دا لە 
ئامەد، سەکینە بەناوی نهێنی »سارە« 
نوێنەری هەرێم����ی خارپێت »ئەلەزیز« 
بو، لە کۆی بیس����ت و دو ئەندام، یەکەم 

ئەندامی مێینەی ناو رێکخراوەکە بو.
ل����ە س����اڵی 1979 لەالی����ەن دەوڵەتی 
تورکی����اوە بەتاوان����ی تیرۆر دەس����تگیر 
کراوەو لە پاش شۆڕشی 1980 لە زیندانی 
به دناوی ئام����ەد دا زیندانیی کرا، لەوێ 

به م رێگایانه  ببه  خاوەنی نینۆکێکی جوان و بەهێز

ئەش����کەنجە درا، بەاڵم پ����اش رزگاربون 
لە زیندان، دیس����ان دەستی کردەوە بە 

چاالکیە پێشوەکانی.
پ����اش دەرچون����ی لە زیندان لە س����اڵی 
1991 پەیوەن����دی بە حیزب����ەوە کرد لە 
دۆڵی )بیقاع( لە لوبنان دواتر چیاکانی 
خواک����وڕک و برادۆس����ت لە باش����وری 

کوردستان.
لە س����ااڵنی دواتر رۆش����ته  ئەوروپا و لە 
ساڵی 1998 مافی پەناهەندەیی سیاسی 
لە فەرەنس����ا وەرگرت و ب����و بەنوێنەری 
پارتى كرێكارانى كوردستان لە ئەوروپا، 
ه����ه ر له و واڵته ش، ده س����تى تی����رۆر له  
بەرواری 9ی کانونی دوەمی ساڵی 2013 
دا پێگه یشت و له گه ڵ دو ژنه  چاالكوانى 

تر شه هید كران.
»هەمو ژیانم لەپێناو خەباتدا بردەسەر«، 
فیلمێک����ی به ڵگه نامه ییه  له س����ه ر ژنانى 
ئ����ه م ژن����ه  چاالكوان����ه  سیاس����ییه ، كه  
یه كێكه  ل����ه  نوێتری����ن كاره  هونه ریی و 
رۆژنامه وانیه كان����ى په یوه ندیدار به  ژیانى 

ساكینه وه  و ماوه كه شى 95 خوله كه .
فیلمە به ڵگه نامه ییه ك����ه ، باس له  ژیانى 
»سەکینە جانسز« ده كات وه كو یەکێك 
لە كۆڵه كه  س����ه ره كیه كانى دامه زراندنى 
و  كوردس����تان  كرێكاران����ى  پارت����ى 

خه باته كانى دواترى ئه و حیزبه .

ئه و ژنه ى هه مو ژیانى خه بات بو

درزب����ردن و توێژهەڵخس����تنی، هەروەها 
مادە پاککەرەوە کیمییاییەکانیش وەکو: 
ش����امپۆی قاپ ش����تن و جل شتن و ... 

هتد، ئه وانیش هۆكاری دیكه ن.
2. بەکار هێنانی ئەسیتۆن بۆ لێکردنەوەی 
نینۆکبڕ،  بەکارهێنانی  هەروەه����ا  بۆیە، 
کاریگ����ەری خراپ����ی لەس����ەر نیۆکەکان 
هەیە و دەبێتە هۆی قلیشان درز بردنی 

نینۆکەکان.
* چاره سه ر:

1. پێویس����تە خواردن����ی جۆراوج����ۆر و 
تەندروس����ت بخۆی����ت، لەگرنگترین ئەو 
خواردنانە: هێلکە، ماسی، گۆشت، شیر، 

چەرەزات، سەوزە و میوە.
لەکاتی  دەس����تکێش  بەکارهێنان����ی   .2
ئەنجامدانی ئەو ئیشانەی کە ئاو و مادە 
پاککەرەوەکانی تێدا بە کاردێت، یان هەر 
ئیشێک کە پەستان بخاتە سەر نینۆک.

3. ب����ەکار هێنان����ی بڕب����ه ن )مەبرە= 
مه وره ( ل����ە جیاتی نینۆکب����ڕ بۆ کورت 
کردنەوەو رێککردنی نینۆک، پێویس����تە 
بڕبه نكردنى نینۆک لە هەفتەیەکدا دوجار 

ئەنجام بدرێت.
4. دور کەوتن����ەوە ل����ە بەکارهێنانی و 

ئه م فیلمه ، له دواى روداوى تیرۆركردنى 
سه كینه وه  ئاماده كراوه ، پاش ئه وه ى ئه م 
روداوه  وه كو نوێترین تیرۆری سیاس����یی 

له  ئه وروپا خۆی به یان كرد.
ده رهێنه رى فیلمه كه ، دەرس����یم زریڤان، 
باس����له وه ده كات ك����ه  ماوەی����ەک پاش 
تیرۆری س����ەکینە جانسز، هاوڕێ لەگەڵ 
پۆلێک توێ����ژەری ژن بڕیاریان دا ژیانی 
سەکینە لە باکوری کوردستان، ئەوروپا 
و هەروەها زنجیرە چیای قەندیل بکەن بە 

فیلمى به ڵگه نامه یی »دیكیۆمێنتاری«.
ل����ه   وه رگی����راوه   فیلمەک����ە  چیرۆک����ی 

بیرەوەرییەکانی خودى سەکینە جانسز و 
کتێبه  سێ بەرگییه كه ى كه  ناوى »هەمو 
ژیانم لەپێناو خەباتدا بردەس����ەر«ه ، کە 
خودی س����ەکینە نوس����یویەتی و بۆ زۆر 

زمان وه رگێڕدراون.
لەم فیلمەدا ژماره یه كى زۆر له  هاوڕێ و 
كه سه كانى س����ه كینه  قسه  ده كه ن، هه ر 
له تافی مناڵیه وه  هه تا الوێتى و پاش����ان 
قۆناغ����ى خه ب����ات و زيندان و پاش����ان 
روكردن����ه  ش����اخ و دواتري����ش ئه وروپا، 
باس����ده کرێت و له  نزیكه وه  له  ژیانى ئه م 

ژنه  سیاسییه  ئاگادارت ده کاته وه  .

دانانی نینۆکی دەس����تکرد، راس����تە ئەم 
نینۆکانە جوان و سەرنجڕاکێش����ن، بەاڵم 
دەبنە هۆی الوازکردن و هەستیارکردنی 

نینۆکە سروشتیەکانی خۆت.
5. نینۆکی زۆر درێژ هۆکارە بۆ ش����کانی 
خێرای نینۆک. هەروەها هەرگیز مەهێڵە 
لەی����ەک هەفتە زیاتر بۆی����ەی نینۆک بە 
نینۆکت����ەوە بمێنێتەوە، ئەگەر نا دەبێتە 

هۆی گۆڕینی رەنگی نینۆک.
6. دورکەوتنەوە ل����ە بەکارهێنانی بۆیە 

لێکەرەوە )ئەسیتۆن(.
7. دور کەوتن����ەوە ل����ەو خوان����ەی کە 
ئی����ش  نینۆکەکان����ت وەک کەلوپەل����ی 
بەکاربێنیت، بۆنمونە بۆ قوتوهەڵپچڕان. 
8. پاککردنەوەی نینۆک. نینۆکی پیس 
جگ����ە لە بون����ی دیمەنێکی ناش����یرین، 
گەشەی نینۆکیش کەم دەکاتەوە. فڵچە 
ی����ان پاککەرەوەی نین����ۆک دابین بکە و 
رۆژانە ب����ۆ پاککردن����ەوەی نینۆکه كانت 

بەکاری بێنە.
9. چەورکردن����ی نینۆک����ەکان بەکرێمی 
دەس����ت، هەروەها چەورکردنی گۆشتی 
قەراغی نینۆکەکانت ب����ە زەیتی روەکی 
یان ڤازلین، به تایبه ت له  كاتى ش����ه وان 

دا. 
10. بۆ بەهێزکردنی نینۆک، پێکهاتەیەک 
دروست بکە لە رۆنی زەیتون و خوێ، با 
بۆ ماوەی 10 خولەک نینۆکەکانت تێیدا 
بمێنێتەوە، دواتر بەئاوی گەرم بیش����ۆ، 
ئەمە بۆ زیندوکردنەوەو خێرا گەشەکردن 

و درێژبونی نینۆک بەسودە. 
11. خواردن����ی ڤیتامی����ن و کانزاکان بە 
شێوەی حەب، گرنگترینیان B8  و ترشی 
ئەمینی، ئه مه ش له ژێر سه رپه رشتی و به  
راوێژى پزیش����ك. چاوەڕێش مەکە دوای 
خواردن����ی ئەم ڤیتامینە دەس����ت بەجێ 
نینۆکەکانت بەهێز و تەندروس����ت بێت، 
بەڵکو م����اوەی 6 بۆ 9 رۆژ ئەنجامه كان 

به دیار ده كه ون.

هەرگیز مەهێڵە 
لەیەک هەفتە زیاتر 
بۆیەبە نینۆکتەوە 

بمێنێتەوە

سەکینە یەکێك 
بو لە كۆڵه كه  كانى 
دامه زراندنى پارتى 
كرێكارانى كوردستان



چی لە بارەی زێڕ و عەیارەکانیەوە دەزانی؟
◘ نهوژین،ئهسماكهریم

كاتێكپرسیارمانله)ژیان(
كردبهوهىچخشڵێكزۆرلهالی

پهسهنده،بهبێدودڵیوتى:»زێڕ«،
دواتروتمانچعهیارهیهك؟وهاڵمى

دایهوه)21(،بهاڵمكهپرسیارمانكرد
زێڕبۆوادڵخوازهولهچیپێكدێت
وعهیارهكانىچینوچۆنلهیهك
جیادهكرێنهوه؟بهبزهیهكهوهوتى

»نازانم!«

زێ���ڕی���انئاڵت���ون،لهدێرینترینئهو
كانزایانهیهكهژنانوهكوخشڵبهكاری
دێن���ن،ب���هاڵمرهنگهژن���انكهمترین
زانیارییزانستییانلهبارهیهوهههبێت،
بهتایبهت���ىكهئهمپیشهس���ازییهزۆر

وردهكارییههیه.
ئهیوبئهحمدرهشید،32ساڵ،خاوهنى
زهڕهنگهرىئومێدلهش���ارىكهالر،ههر
لهمناڵیهوهلهگهڵخێزانهكهىداتێكهڵ
ب���هكارىزهڕهنگهرییبوه،س���هبارهت
ب���هوهىزێڕچیهوجی���اوازىلهنێوان
عهیارهكانىداچیه؟بۆ)نهوژین(وتى:
»زێڕئهوكانزایهیهكهلهچینێكىژێر

زهوىدادهدۆزرێتهوه«.
وتیش���ى:»زێڕچهندعهیارێكىههیه،
بهش���ێوهیهكى  عهیارهیهكیش���ى ههر
جیاوازدروس���تدهكرێ���ت،عهیاره24
هی���چئاڵتونێك���ىلێدروس���تناكرێت،
بهڵكوئاوێتهدهكرێتلهگهڵكانزاكانى
تردابۆدروس���تكردنىزێڕىعهیاره18

و21وبهخۆڵیشناسراوه«.
لهخس���تنهروى بهردهوامبو ئهی���وب،
وردهكاریهكانىئهمپیشهسازییهووتى:
»بۆدروس���تكردنى1000گ���رامزێڕى
عهی���اره21،دهبێت125گرامزیویان
مسلهگهڵ875گ���رامزێڕىعهیاره
24تێك���هڵبهیهكبكرێت،ههروههابۆ
ئامادهكردنى1000گ���رامزێڕىعهیاره
18پێویس���ته250گ���رامزیویانمس
لهگ���هڵ750گ���رامزێ���ڕىعهیاره24

ئاوێتهبكرێت«.

بۆ یه كه مجار.. ژنان ده بنه  هانده ر له  یاریگاكانى تۆپی پێ

◘ نهوژین

بۆیهكهمجارلهسنورىگهرمیانو
دهوروبهرى،ژناندهبنههاندهرو

تهماشاكهرلهیاریگاكانىتۆپیپێی
كوڕاندا.

یان���هى ه���هردو نێ���وان لهیاری���ی
)دهربهندیخان(و)ئارارات(لهمیانهى
كێبڕكێكان���ىخولیتۆپیپێییانهپله
یهكهكانىكوردستانلهناوهڕاستىئهم
مانگ���ه،ژنانوهكوبین���هروهاندهرى

یاریگاكهبهشدارییانكرد.
ئهگهرچ���یژم���ارهىهاندهرانىژنلهو
یاری���هداس���نوردارودیارییك���راوبو،
بهاڵموهكودیمهنێكىدانسقهوتایبهت،
س���هرنجیههموالیهكىب���ۆالیخۆی

راكێشا.

فۆتۆ:شۆڕشسهیدئهحمهد

ئ���هوزهڕهنگ���هرهرونیش���كردهوهكه
جۆرێكىترلهعهیاریزێڕههیهكهبه
22ناودهبرێ���ت،بهاڵمئهوهتایبهتهبه
لیرهىئاڵتونوئهویشوهكوشێوهكانى

ترپێوانهىتایبهتىههیه.
زێڕوهكوكانزالهكوردستاندابونىنییه،
یانتائێستابهفهرمىنهدۆزراوهتهوه،
بۆیهئ���همكانزایهل���هدهرهوههاورده
دهكرێ���ت،بهاڵمئای���اكامواڵتریزى
پێش���هوهىگرتوهلهههناردهكردنىزێڕ

دابۆكوردستان؟
س���هاڵحمهجی���د،42س���اڵ،خاوهنى
زهڕهنگهرىخاوێنلهكهالر،كهماوهى
24س���اڵهكارىزهڕهنگ���هرىدهكات،

وهاڵمىئهمپرسیارهدهداتهوه.
وتى:»زێڕلهزۆرواڵتهوههاوردهدهكرا
لهراب���ردودا،بهاڵملهئێس���تاداواڵتى
)ئیمارات( یهكگرتو عهرهبی شانشینی
ب���هپلهىیهكهمدێتلهههناردهكردنى
زێڕدالهسهرئاس���تىجیهان،چونكه
ئیماراتبهبانكىجیهانىزێڕدادهنرێت،
بۆیهل���هكوردس���تانیشبهزۆرییلهو

واڵتهوهزێڕهاوردهدهكرێت«.
رونیشیكردهوه:واڵتىتوركیابهپلهى
دوهموواڵت���ىئێرانبهپلهىس���ێیهم
دێتلهوواڵتانهىكهههرێمىكوردستان

زێڕیلێهاوردهدهكات.

بهپێ���یئهوواڵت���هىزێڕهك���هئاماده
كوالێتیهك���هى و جۆرهك���هى دهكات،
دهگۆڕێتوجیاوازی���یوتایبهتمهندی
ههیه،بهاڵمزێڕىدروس���تكراوىكامه
واڵتزۆرتررهواجیلهههرێموگهرمیان

داههیه؟
س���هاڵحمهجید،وتى:»ئهوواڵتهىكه
زێڕهكهىرهواجىزیاتره،ههمدیس���ان
ئیمارات���هك���هلهن���اوخهڵك���ىدابه
)ئاڵتونىخهلیجى(ناودهبرێت،چونكه
كوالێتیهكىباش���ىههی���هوجوانترو

ئهسڵتریشه«.
كهدهیفرۆش���ن زێڕهى ئهو زهڕهنگهران
بهخهڵكى،بڕێكپارهىدهخهنهس���هر

كهبه»حهقدهست«ناسراوه.
لهبارهىئهوهىئهمحهقدهس���تهچۆن
ولهسهرچبنهمایهكدیارییدهكرێت،
وت���ى:»لهههر ئهحم���هد( )ئهی���وب
مس���قاڵێكزێڕدا5بۆ10ههزاردینار
لهكڕیاروهردهگیرێ���توهكقازانج،كه

ناسراوهبه)حهقدهست(«.
س���ەبارەتبەوەیکەنرخیزێرچۆنو
لەکوێدیاریدەکرێت،سەالحمەجید
وتی:»نرخیزێرجیهانیهولهبۆرسهدا
دیارییدهکرێ���ت،ئێمهشنرخهکانله
رێگایکهناڵیCNBCوهردهگرینکه
نرخهکانبهبهردهوامیباڵودهکاتهوه.

وابۆچوارس���اڵدهچێتكهقهیرانێكى

دارای���ىروىل���هههرێمىكوردس���تان
كردوه،وهكزهڕهنگ���هرانئاماژهىبۆ
دهك���هن،قهیرانهك���هبهتایبهتئهوانى

پێكاوه.
سهالحمهجید،لهوبارهوهبۆ)نهوژین(
وت���ى:»ئهمقهیرانهدارای���هوایكردوه
ژن���انلهبرىئ���هوهىكهزێ���ڕبكڕن،
بیفرۆش���ن، كهههیانه زێڕانهش���ی ئهو
بهش���ێوهیهكژنىوهه���اههیهدێتو
ئهڵقهىپهنجهىدادهنێتودهیفرۆشێت

بۆبژێویی«.
کاریگهریی زۆر »قهیرانهكه وتیش���ی:
ههب���وهودهتوانمبڵێمس���هروى%85

ئیشیئێمهىالوازكردوه«.

لهئێستادازێڕ
بهزۆریله

ئیماراتهوههاورده
دهکرێت


