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له  5 ساڵ دا ژماره ى 
كچان له  به شى روپێوی 
سێ هێنده  زیادی كردوه 
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لە مناڵەوە بۆ مناڵ.. 
دەستگیرۆیی ئاواره کانى 

خورماتو
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بۆ چارەسەری سوتاویی، 
بە ده رمانى كورده واریی 

كێبڕكێی پزیشكان ده كه ن
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ژنانىگهرمیاندهرگاداخراوهكانىوهرزش
بەرویخۆیاندادهكهنهوه

◘ نه وژین

ژنانى گه رمیان به شێوه یه كى به رچاو رو 
له  بوارى وه رزشی ده كه ن، سه رباری 
كردنه وه ى چه ندین هۆڵی تایبه ت به  
وه رزشی ژنان، هاوكات ژنان وه رزش 

كردن ده به نه  ده ره وه ى هۆڵه كان و له  
شوێنه  كراوه و پاركه كان دا وه رزش 

ئه نجام ده ده ن.

بوارى وه رزش���ی له گه رمیان به  بوارێك 
ناسراوه  كه  زۆرتر قۆرغكراوه  بۆ ره گه زی 
نێر، به اڵم ئه م بۆچونه  رۆژ دواى رۆژ له  
ناوچه كه دا كاڵ ده بێت���ه وه ، به تایبه تى 
ك���ه  ژماره یه كى زۆر له  ژن���ان رویان له  
بوارى وه رزش كردوه ، ئه مه  س���ه رباری 
زیادبونى به ش���داریی كچان له  چاالكیه  

وه رزشییه كان دا.
به پێ���ی به دواداچونه كانى )نه وژین(، له  
سنورى قه زاى كه الر دا، چه ندین هۆڵی 
وه رزش���یی داخراو، به ش���ى تایبه ت به  
ژنانیان كردوه ت���ه وه ، كه  به  ده یان ژن 
له و هۆاڵنه دا رۆژانه  راهێنانى وه رزش���ی 
ده كه ن. هه روه ها دو مه له وانگه ى شاری 
كه الر، كاتى تایبه تیان بۆ ژنان تەرخان 

كردوه .
مه له وانگه ى  ژنان���ى  راهێنه رى  به وته ى 
ئۆڵۆمپیك سپۆرت سه نته ر، رێژه ى ئه و 
ژنانه ى س���ه ردانیان ده كه ن بۆ فێربون 
و ئه نجامدان���ى مه له وان���ى، به تایبه تى 
ل���ه  وه رزی هاویندا، روی ل���ه  زیادبون 

كردوه .
ه���اوكات له ناحیه كانى س���ه ر به  قه زاى 
كه الریش، به تایبه تى باوه نور و رزگاریی، 
به هه مانشێوه  2 هۆڵی وه رزشی تایبه ت 
به  ژن���ان كراوه ت���ه وه . )له الپه ڕه  4ى 
ئ���ه م ژماره ی���ه  راپۆرتێك له وب���اره وه  

بخوێنه ره وه (.
جگه  له  هۆڵه  داخراوه كان، ژنان له ئێستادا 

ئاواز نه جم:
کورد لە ئه ده بیشدا 

غه دری له  ژنان 
كردوه     
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ل���ه  ده ش���ت و ده ر و پاركه كانیش���دا 
وه رزش���ی به  پێ رۆیشتن »هه روه له « 
و راكردنى سوك ئه نجام ده ده ن. به پێی 
راپۆرتێكى )نه وژین( كه  له م ژماره یه دا 
باڵوكراوه ته وه ، به شێك له  ژنانى كه الر، 
پاركێك كه  له الیه ن شاره وانى كه الره وه  
دروس���تكراوه ، كردوه  به  شوێنى به  پێ 

رۆشتن و وه رزشكردن.
فه رمیی  له ئاسته   دیكه شه وه ،  له الیه كی 

و كارگێڕیه كه ش���دا، به ش���داریی ژن���ان 
له  ناوه ن���ده  وه رزش���یه كان له گه رمیان 
بینیوه ،  به خۆیه وه   به ره وپێشه وه چونى 
له س���اتى  بۆیه كه مج���ار  به ش���ێوه یه ك 
دروستبونیه وه  له ساڵی 1992ه وه ، كچه  
له دواهه ڵبژاردنى  توانى  وه رزش���كارێك 
یانه ى وه رزشی شێروانه ، ببێته  ئه ندامى 

ده سته ى به ڕێوه بردنى یانه كه .
هێش���تا  به ره وپێش���ه وه چونانه   ئ���ه م 

به ش���ێوه یه كى گش���تگیر ناوچه ك���ه ى 
نه گرتوه ته وه ، به وپێیه ى شوێنى دیكه ى 
ناوچ���ه ى گه رمیان هه ن كه  تائێس���تا 
خزمه تگوزاریی وه رزشیی بۆ ژنان تیایدا 
فه راهه م نه ك���راوه ، به تایبه تى له قه زاى 
كف���ری، ك���ه  چاالك���وان و ژنانى ئه و 
قه زایه  نیگه رانى ده رده بڕن له وه ى هیچ 
هۆڵێكى تایبه تى حكومی یان ئه هلی له  

قه زاكه یاندا بونى نییه .

کچێک له کاتی راهێنانی له شجوانی له  هۆڵێکی وه رزشی له که الر                                           فۆتۆ: نه وژین

تابان...
ئهزمونىژنێك

لەگەڵسهركهوتن
وکۆڵنەداندا
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دوخوشكلهكهالر
فرۆشگایهکدهکهنهوه««5
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◘ نه وژین، نیگار عومەر

سه رباری رێگریی و تێڕوانینه  
كۆمه اڵیه تییه كان، ژنانى گه رمیان 

به شێوه یه كى به رچاو دێنه  پێشه وه و 
له زۆر بواردا خۆیان ده سه لمێنن، ئه وان 

بڕیار ده ده ن به  گژ ئه و بۆچونه دا 
بچنه وه  كه  ژنان به  الواز و »زه عیفه « 

هه ژمار ده كات.

له م���اوه ى چه ن���د س���اڵی راب���ردودا، 
ئاستى به ش���داریی ژنان له  كایه و بواره  
جیاوازه كان���ى كۆمه ڵ���گا، به راده یه كى 
به رچ���او زیادیك���ردوه ، ئه م���ه ش ئه و 
ئه فسانه یه  كۆتایی پێدێنێت كه  ژنان به  
»پله  دو، كه م توان���ا و الواز« هه ژمار 

ده كات.
سیما جەالل، 38 س���اڵ، ژنی ماڵەوە، 
باس ل���ەوە دەكات ك���ه  كۆمه ڵگا ئه و 

جیاوازی���ه ى له نێ���وان ره گ���ه زه كان دا 
دروس���ت كردوه ، ئه گینا ژنان و پیاوان 
هه ردوكیان یه ك تواناو ئاستیان هه یه .

ئه و پێش���یوایه  »بەهۆی ئ���ەو رۆڵه ی 
كۆمەڵ���گا بە پیاوان���ى ده دات زیاتر له  
ژن���ان، وایكردوە ژنان خۆیان بە الوازتر 

وەك لە پیاوان بێتە پێشچاو«.
روانینی كۆمه ڵ���گای كوردی بۆ مێینە، 
وێناكردنێتى وه كو كه سایه تیه كى الواز، 
كه ل���ه  زمانه  گش���تیه كه  دا به  »زایفە- 
كه وه رگێڕانی  گۆده كرێ���ت،  زه عیف���ه « 
وشه ى )ظعیفه (ى عه ره بیه  كه  به ماناى 
الواز دێ���ت. ئەم توانجان���ە كاریگەری 
خراپی لەس���ەر ژنان داناوە و متمانەی 

لێسەندونەتەوە.
چاالكوانێك���ی ژنان، پێ���ی وایە نابێت 
ژنان لەو رۆڵپێدانەی كۆمه ڵگا رازی بن، 
چونكە خۆیان دەبنە س���وتەمەنی ئەو 

جۆرە لە روانین. 

ش���ەیما جەمال، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»ل���ە كۆمه ڵگای كوردی���ی دا، بە پێی 
دابونه ری���ت  ل���ە ژن دەڕوانرێت، بۆیە 
بەردەوام ژن بە كەمتر لە پیاو س���ەیر 

دەكرێت«. 
ه���ەر جۆرە  جه ختیش���یكرده وه : »له  
رازیبونێكی ژنان به م تێڕوانینه ، خۆیان 

زەرەرمەندی یەكەم دەبن«.
ئه و چاالكوانه ، باسی له و ژنانه  كرد كه  
له  كۆمه ڵگه ى گه رمیانداو سه رباری ئه م 
تێڕوانین و ب���اره  كۆمه اڵیه تییه ، كه چى 
ئازایانه  هاتونه ته  پێشه وه و كارده كه ن و 
رۆڵ ده بینن، هه روه ك رێژه ى رۆڵگێڕانى 
ژنانیش تادێت بره و ده س���ێنێت، هه مو 
ئه مان���ه ش ده ریده خه ن كه  بون و رۆڵی 
ژن ل���ه  كۆمه ڵ���گا دا س���ه ره كییه  نه ك 

الوه كى.
ش���یالن ئەحم���ەد، ته مه ن 32 س���اڵ، 
مامۆستای ئامادەییە لە كەالر. جه خت 

ژنانوشهى»زهعیفه«لهفهرههنگیاندادهسڕنهوه

له  رای ئه و چاالكوانه  ده كاته وه  به وه ى 
ژنان ده بێت ئ���ه و تێڕوانینه  بگۆڕن كه  

كۆمه ڵگا هه یه تى بۆیان.
ئه و نمونه ى خۆی هێنایه وه  كه  سه رباری 
پیش���ه كه ى، ئێوارانی���ش كار دەكات و 
دەچێته  ده ره وه و خۆی و ئه زمونه كه یشی 

به  سه ركه وتو ده زانێت.
وتى: »لە سەرەتادا هاوسەرەكەم رازی 
نەبو به  كاركردنم، چونكە ئەویش وه كو 
هه مو پیاوێكى تر كاریگەریی كۆمه ڵگای 
لەسەر بو به وه ى ژن بە ناتوانا ده بینێت، 
ب���ەاڵم بەه���ۆی پێداگیری���ی خۆمه وه ، 
توانیم هاوس���ه ره كه م قه ناعه ت پێبێنم 
كه  ئێمه ى مرۆڤ هه مومان یه كس���انین 
و ئه گه ر ده رفه تمان پێبدرێت وه كو یه ك 

به تواناین«.
وتیشی: »له وكاته وه  تائێستا به رده وامم 
و زۆرجاری���ش پێك���ەوە كاردەكەین و 
خێزانێكی بەختەوەر و سەركەوتوشمان 

هه یه «.
له پ���اڵ ئه وه ى ژنان پێویس���ته  كۆتایی 
به و ئه فس���انه یه  بهێنن كه  پێیوایه  ژنان 
الوازن، هاوكات توێژه رێكى كۆمه اڵیه تی 
پێیوایه  كه  ئه ركی پیاوانى ئازادیخوازیشه  
كه پێك���ه وه  له گه ڵ ژن���ان دا به  گژ ئه م 

بۆچونه دا بچنه وه .

دڵنی���ا عەلی، وت���ى: »دەبێت پیاوانی 
ئازادیخ���واز و یەكس���انیخواز، پێداگری 
بكەن لە چەس���پاندنی مافەكانی ژناندا 
داواكانی  سەرس���ەختی  داكۆكیكاری  و 
ژنان بن، تاكو كۆمه ڵگا بەرەو پێشەوە 

بڕوات«.
جه ختیش���یكرده وه : »ت���ا دۆخ���ی ژن 
نەڕواتە پێش���ەوە، هیچ پێش���كەوتنێك 

بەدینایەت«.
وادی���اره  ئه و پێش���كه وتنانه ى كه  ژنان 
به دییان هێناوه  له  چه ند ساڵی رابردودا، 
هان���ى كچانى له  ن���ه وه ى نوێ داوه  كه  
په ره ى زیاتر به  تواناكانیان بده ن و كار 
له سه ر به دیهێنانى خه ونه كانیان بكه ن، 
ئه مه ش له كاتێكدا پێشوتر ئه م هه نگاو 

و كارانه  سنوردار بو.
ئەوین عەلی، ته مه ن 17 ساڵ، یه كێكه  
له و كچ���ه  خوێندكارانه ى ل���ه  قۆناغی 
ئاماده ی���ی دا ده خوێنێ���ت، ب���ه  باوه ڕ 
به خۆبونێك���ه وه  وتى: »من كە قۆناغی 
ئامادەییم ت���ەواو كرد دەچمە دەرەوەی 
گەرمی���ان، ل���ەوێ درێژە ب���ە خوێندن 
دەدەم، هاوشێوەی براكەم منیش ژیانی 
خ���ۆم دەك���ەم، ئ���ەو دابونەریتەی كە 
سەپێنراوە بەسەر ئێمەی مێینە دەبێت 

بیگۆڕین«.

◘ نه وژین، دیمه ن ئیسماعیل

ره نگه  ئه و به شه ى كه  )كانى( 
ئێستا له  په یمانگاى ته كنیكی كه الر 
ده یخوێنێت، تاپێش چه ند ساڵێك 
خوێندنى كچان تیایدا به حاڵه تێكى 

نامۆ و ده گمه ن هه ژمار بكرایه ، 
به وپێیه ى به شه كه ى ئه و كه  

)روپێویی(یه ، وه ها ناسراوه  كه به شێكه  
زۆرتر كوڕان تیایدا ده خوێنن و كچان 

كه متر خۆیانى لێده ده ن.

كان���ى و هاوڕێكان���ى، نمونه یه كن له و 
كچان���ه ى گه رمی���ان ك���ه  بڕیاریانداوه  
به شێكى جیاواز له  په یمانگادا بخوێنن، 
به ش���ێك كه  ژماره ى كچ���ان ئه گه رچی 
تائێستاش به پێی پێویست نییه ، به اڵم 
له چاو س���ااڵنى رابردو، روى له  زیادبون 
كردوه و كچانی���ش زیاتر له  جاران روى 

تێده كه ن.
روپێ���وی، زانس���تێكى ئه ندازیارییه  بۆ 
پێوانەکردن و دیاریکردنی دوریی گۆشە 
و ش���وێن لەس���ەر روتەختی زەوی. له  
س���اڵی خوێندنى 2008-2009، به شێكى 
تایبه ت به م زانس���ته ، ل���ه  په یمانگاى 
ته كنیك���ی كه الر كراوه ته وه ، تائێس���تا 
8 خ���ول خوێن���دكارى ده رچوان���دوه . 
ئه گه رچی رێژەی کچان له م به ش���ه دا لە 
س���ااڵنی پێش���و دا کەمتر بو، به اڵم لە 

ئێستادا زیادی کردوە.
کانی ئەسعەد، )18( ساڵ، خوێندکاری 
قۆناغی یەکی بەشی روپێوی په یمانگاى 
ته كنیكی كه الره . له باره ى روكردنه  ئه م 
به شه  بۆ خوێندن، ئه وه ى بۆ )نەوژین( 
وت: »من بە ئ���ارەزوی خۆم هاتومەتە 
ئەم بەش���ە، راستە بەش���ێکی قورسە، 
ب���ەاڵم ئەگەر حه زت هه بێ���ت ئه توانیت 

تیایدا سه ركه وتو بیت«. 
باخان ئەحمەد، )20( ساڵ، یەکێکی تر 
لە کچە خوێندکاره كانى ئه و به شه .  بۆ 
)نەوژین( دەڵێت: »هەرچەندە بەشەکە 
بەش���ێکی قورسە، بەاڵم خۆم حەزم لێ 

بوە ماڵەوەش پش���تگیریان لێ کردوم 
بۆیه  ده س���تم به  خوێندن ل���ه و بواره دا 

كرد«.
ب���ە پێ���ی ئام���اری به ش���ى روپێوی 
پەیمانگای تەکنیکی کەالر، له ماوه ى 5 
ساڵی رابردودا، رێژەی کچانى خوێندكار 
له  به شه كه دا، به شێوه یه كى به رچاو روی 

له  زیادبون كردوه .
ئ���ەو ئام���ارە ده ریده خ���ات لەس���اڵی 
خوێندن���ى )2013-2014( دا، لەک���ۆی 
)57( خوێن���دکار، ته نه���ا )5(یان له  
ره گه زی مێ بون، به اڵم بۆ ئه مس���اڵی 
 )60( لەکۆی   ،)2018-2017( خوێندن 

خوێندکار )15(یان له  ره گه زی مێن.
ه���ۆكارى ئه م زیادبون���ه  چییه ؟ بۆچى 
كچان بڕیاریانداوه  له م به شه دا درێژه  به  

خوێندن بده ن؟
ئەستێرە محه مه د، )20( ساڵ، له وه اڵمدا 
وتى: »ئێمەی کچانی���ش وەکو کوڕان 
هێز و  توانام���ان هەیە و ده توانین له و 
به ش���انه دا بخوێنین كه  واباس ده كرێت 

به شى )كوڕانه یه («.
ب���ه اڵم توێژه رێك���ى ده رون���ى، رایه كى 
جی���اوازی هه ی���ه ، پێیوایه  به ش���ێكى 
به رچاوى ئه و كچانه ، به هۆی سیسته مى 
به ش���ه دا  له و  ناوه ندییه وه   وه رگرتن���ى 
ناویان هاتوه ته وه و ناچار بون بخوێنن.

كارزان فوئ���اد، ب���ۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»هۆکاری زیادبونی کچ لەم بەشە تەنها 
ناچ���اری نمره و سیس���ته می وەرگرتنە، 
زۆرینەیان بە ئ���ارەزوی خۆیان هەڵیان 

نەبژاردوە«.
توێ���ژه ره   بۆچون���ه ى  ئ���ه م  ره نگ���ه  
ده رونییه كه ، له وه وه  س���ه رچاوه  بگرێت 
كه  به ش���ێكى به رچ���اوى ئ���ه و كچانه  
پ���اش ته واوكردن���ى خوێندنه كه ی���ان، 
دواتر وه كو روپێ���و كار ناكه ن، به ڵكو 
ب���وارى تر هه ڵده بژێرن، بۆیه  پرس���یار 
ئه وه یه : كچانى ئه و به شه  ئاماده ن پاش 
ته واوكردنى خوێندنه كه یان، له و بواره دا 

كار بكه ن؟
به جه ختكردنه وه وه  وتى: »ئێمه   كانى، 

كچانیشدەتواننروپێوییبکەن

توانامان كه متر نیه  له  ره گه زه كه ى تر، 
بۆی���ه  بێگومان دەتوانین ل���ه م بواره دا 

لەدەرەوەش کار و خزمەت بکەین«.
)باخان(یش ئاماژه ى به وه كرد كه  زۆرجار 
به ه���ۆی الیه نى كۆمه اڵیه تیی���ه وه  رێگه  
به كچان نادرێت له م بوارانه دا كار بكرێت، 
به اڵم وه كخ���ۆی وتى: »خێزانه كه ى من 
زۆر هاوكارم���ن و به ڵێنی���ان داوه  دوای 
تەواوبونی خوێندنی���ش هاوکارم بن بۆ 

درێژەدان بە کاركردن له م بواره دا«.
ب���ه اڵم مامۆس���تایه كى ئ���ه م به ش���ه ، 
نایش���ارێته وه  كه  بواره كه  بۆ كاركردنى 

كچان تیایدا قورسه .
ق���ادر عه بدول، ب���ۆ )نه وژی���ن( وتی: 
»کچ���ان دوای تەواوکردنی خوێندنیان 
بۆیان قورس���ە بچنە دەرەوە کاربکەن، 
ئەمەش لەبەر ئ���ەو کۆمەڵگا داخراوەی 

کە لەسنوری گەرمیان داهەیە«.
به اڵم رای )ئه ستێره ( به  ئاڕاسته یه كى 
دیكه ی���ه ، ئه وپێیوای���ه  كچانى گه رمیان 
كه  له م بوارانه دا ده س���تیان به خوێندن 
كردوه ، جگه  له  ئاس���ته  كه س���ییه كه ، 
ده ش���یانه وێت بس���ه لمێنن ك���ه  تواناى 
كاركردنیان له  هه مو بوارێك دا هه یه . 

به پێداگیرییه وه  وتى: »هۆکاری ئەوەی 
رێژه ى کچان لەم بەش���ە زیادی کردوە، 
ئه وه یه  كه  كچان گوێ بەقسە و توانجی 
خەڵکی نادەن و ئه و رێگریه  كه لتوریانه  

تێدەپەڕێنن«.

تا دۆخی ژن 
نەڕواتە پێشەوە، 

پێشكەوتن 
بەدینایەت

لە كۆمه ڵگای 
كوردیی دا، بە پێی 
دابونه ریت لە ژن 

دەڕوانرێت

ئێمه  توانامان 
كه متر نیه  له  
ره گه زه كه ى تر
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◘ نه وژین، هاوژین مه هدی

پێش سااڵنێك ئه گه ر)فێنك( توشى 
ئه و نه خۆشیه  ده رونییه  بوبێت كه ئێستا 

توشى بوه ، ئه وا بێشك دوا كه س 
كه  ده یانبرده  الی، پزیشكی ده رونی 

بو، به ڵكو له بری ئه وه  سه ردانى 
كه سانێكیان پێده كرد كه  به  »مه ال و 

شێخ« ناوده برێن، به اڵم وادیاره  ئێستا 
ره وشه كه  تاڕاده یه ك گۆڕاوه .

ئه گه رچی هێشتا له ئاستێكى پێویست دا 
نییه ، به اڵم رێژه ى سه ردانیكردنى ژنان 
و كچان بۆالی پزیش���ك و چاره سازانى 
ده رون���ى له گه رمی���ان، له چاو س���ااڵنى 
راب���ردودا زیاتر ب���وه ، به تایب���ه ت كه  
ئه و بێهیوایه یان ب���ۆ ده ركه وت كه  ئه و 
كه سانه ى به ناوى مه ال و شێخه وه  گوایا 
چاره س���ه رى نه خۆش���ه كانیان ده كرد و 
جگه  له  پاره وه رگرت���ن و خراپتركردنى 
ئه وتۆی���ان  س���ودێكى  دۆخه كه ی���ان، 

پێنه ده گه یاندن.
فێن���ک، 31 س���اڵ، ناوی خ���وازراوی 
ژنێکی شاری کەالرە. سەبارەت بەبونی 
نەخۆش���یەکەی بۆ )نەوژی���ن( دەڵێت: 
»بۆ ماوەی حەوت ساڵە بەهۆی بینینی 
خەونێک���ەوە توش���ی ئەم نەخۆش���یە 
ب���وم کاتێک توش���ی دەب���م دڵتەنگ و 
بێتاقەتم دەکات، هەر بەم هۆیەش���ەوە 
لە س���ەرەتاوە هەمو مانگێک سەردانی 
پزیش���کی دەرونیم ک���ردوە لەدەرەوەی 

شار و هەتا ئێستاش بەردەوامم«.
نەبون���ی هۆش���یاری وایک���ردوە کاتێک 
نەخۆش���ی دەرونی  توش���ی  ئافرەتێک 
دەبێت، بەعەیب���ە دادەنرێت ببرێتە الی 
پزیش���کی دەرون���ی، بەاڵم بەش���تێکی 
ئاس���ایی دادەنرێت ببرێتە الی ئه وانه ى 

پێیان ده ڵێن »مەال و شێخ«.
کەس���ێکی نزیک لە )خەی���اڵ( کەناوی 
خ���وازراوی کچێکی تەمەن 25 س���اڵە، 
لەب���ارەی نەخۆش���یەکەی خەیاڵەوە بۆ 

ژنان»مهالوشێخ«وهالدهنێنوسهردانىپزیشكیدهرونىدهكهن
به ڕێوه به رى سه نته رى راهێنانى ده رونى كه الر: ژنان هۆشیار بونه ته وه و بۆ چاره سه رى كێشه ى ده رونى سه ردانمان ده كه ن

)نەوژین( دەڵێ���ت: »بەهۆی خەمێکی 
زۆره وە باری دەرون���ی تێکچو، کاتێک 
خێزانەکەی بینیان حاڵی بەم شێوەیەیە، 

بردویانە بۆ الی شێخ و مەال«.
باسیش���ی لەوە کرد کە ش���ێخه كه  بۆ 
ماوەی س���ێ رۆژ لێیداوەو ئەشکەنجەی 
زۆری داوە، ته نان���ه ت ناچاریان کردوە 
ئاوی قوڕاو بخواتەوە ئه گه رچی نەخۆشی 

گورچیلەی هەبوە.
ئ���ه و كچه  ب���ه رده وام ب���و له گێڕانه وه و 
خێزانەکەیەوە  ب���ەدزی  باس���یله وه كرد 
خه یاڵی بردوه  بۆ الی پزیشکی دەرونی، 
ئێس���تا  وەرگرتنی چارەس���ەر  لەدوای 
ژیانێکی ئاس���ایی هەیە و وەکو پێشتر 

دەژێت. 
به هه مان شێوه ى چیرۆكه كه ى )خه یاڵ(، 
)شه رمین(یش كه نه خۆش كه وت، له بری 
پزیشك و كه سانى ش���اره زا، سه ردانى 
»مه ال و ش���ێخ«ى پێك���راوه ، ئه مه ش 

دۆخه كه ى خراپتر كردوه  نه ك باشتر.
ش���ەرمین، ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێ���ت: 
»ماوەیەک توش���ی نەخۆش���ی دەرونی 
بوم و به هۆیه وه  زۆر گۆش���ەگیر بوم و 
زۆر زو عاجز دەبوم و زۆر ش���تم لە دڵ 

دەگرت«.
وتیش���ی: »خۆم باوەڕم با مەال و شێخ 
نەب���و، بەاڵم بردیانم بۆ الیان بۆ ئه وه ى 
چاک ببمه وه ، كه چى بێس���ود بو، بۆیە 
س���ەردانی پزیش���کی دەرونی���م کرد و 

سودی باشم لێی بینیوە«.
حاڵه ته كه  گه شتوه ته  ئاستێك كه  ئه گه ر 
ژنێك كێشه ى ده رونی هه بێت، به عه یبه  
هه ژم���ار ده كرێت س���ه ردانى پزیش���ك 
بكات به  ئاش���كرایی، به اڵم بۆ سه ردانى 
ئه وانه ى به  مه ال و ش���ێخ ناوه ده برێن، 

ئاسایی بێت.
ش���ه رمین، وتى: »بە ئاشکرا سەردانی 
تەنها  نەک���ردوە  دەرونی���م  پزیش���کی 

خێزانەکەی خۆم پێیان دەزانی، چونکە 
من کچێکی عازەب و گەنج بوم، خەڵکی 

بە هەڵە تێدەگەشتن«.
ئاماژه   )فێنك(  به پێچه وان���ه وه ،  به اڵم 
ب���ه وه ده كات ك���ه  هی���چ كات ش���ه رم 
له نه خۆشیه كه ى ناكات »لەگەڵ ئەوەى 
تاکو ئێس���تا روب���ەروی هی���چ تانە و 
تەش���ەرێك نەبومەت���ەوە، هاوكات هیچ 
کات ش���ەرم لە نەخۆش���یەکەم ناکەم، 
چونک���ە وەک تەواوی نەخۆش���یەکانی 

دیکە وایە«.
نەخۆش���یە دەرونی���ەکان ئ���ەو جۆرە 
نەخۆشیانەن کە الیه نى ده رونى مرۆڤ 
ش���اره زایان  به رای  ئه مه ش  ده گرنه وه ، 
حاڵه تێكى ئاس���اییه ، وه كچۆن جه سته  
توش���ى نه خۆش���ی ده بێت، ده رونیش 

به هه مانشێوه .
کەریم مەدحەت، مامۆستاى ده رونناسیی 
ل���ه  زانك���ۆی گه رمیان، ب���ۆ )نەوژین( 

◘ نه وژین، شیالن محه مه د عەلی

ئه گه رچی خێزانه كه یان له  چه ندین 
ئه ندام پێكدێت، به اڵم ئه وه ى )سارا(

ى نیگه ران كردوه  ئه و جیاوازیه یه  كه  
دایك و باوكی له به رامبه ر رۆڵه كانیان 

ده یكه ن له سه ر بنه ماى ره گه زیان، 
به تایبه ت كه  به  ئاشكرا هه ست به وه  
ده كات زیاتر له  ئه و و خوشكه كانى، 

گرنگیی به  براكانیان ده درێت.

ئه وه ى )سارا(ى ته مه ن 20 ساڵ هه ستى 
ناو  به رب���اوى  حاڵه تێكى  پێ���ده كات، 
زۆرێك له  خێزانه كانه ، كاتێك به چاوێكى 
گه وره ت���ر و تایبه ته وه  ل���ه  كوڕه كانیان 
ده ڕوان���ن، له به رامبه ریش���دا كچه كانیان 
وه كو ئه ندامێكى پل���ه  نزم یان الوه كی 

نێو خێزانه كانیان سه یر ده كه ن.

»براكه م هه ڵه یه ك بكات چاوپۆشی لێده كرێت، به اڵم من سه رزه نشت ده كرێم«

خێزانهكانچاولەهەڵەیکوڕەکانیاندەپۆشن

ئ���ه م جیاوازییكردنه ، كاتێ���ك ده بێته  
كێش���ه یه كى گه وره ، كه واده كات له روى 
ده رونیی و كه سییه وه ، كچان هه ست به  
كه میی بكه ن و واش���بزانن هێنده  گرنگ 
و جێی بایه خ نین نه  له  خێزان و نه  له 

 كۆمه ڵگاكه یاندا.
س���ارا، ده ڵێت: »براكه م هه ر هه ڵه یه ك 
بكات چاوپۆش���ی لێده كرێت، به اڵم من 
گه ر هه ڵه یه كی بچوكیش بكه م هه ڕه شه ی 

توند و سه رزه نشتى زۆرم ده كه ن«.
س���ارا، به خه مباریه وه  ئه وه شی درکاند 
كه  ئه مه  كاری كردوه ته  سه ر خوێندنی 
و ناتوانێت وه ك پێویس���ت ئه ركه كانی 
به جێ بهێنێت »هه ست به كه می ده كه م، 

واده زانم كه س منی خۆش ناوێت«.
هه ندێكج���ار بونی ژماره ی���ه ك مناڵ وا 
ده كات دای���كان و ب���اوكان فریای ئه وه  
نه ك���ه ون وه ك پێویس���ت گرنگ���ی به  

دەڵێت: »چۆن جەستە توشی نەخۆشی 
ده رونیش  ش���ێوەش  بەهەمان  دەبێت، 
توش���ی نەخۆش���ی دەبێ���ت، ئەمەش 
کاریگەری دەکاته سەر ژیانی کەسەکە 
چ لەڕوی کۆمەاڵیەتیەوە بێت یان لەڕوی 

جەستەییەوە.«
دەڵێ���ت: به پێ���ی زانس���ت س���ێ جۆر 
ئەوانی���ش:  هەی���ە،  چارەس���ەرمان 
)جەلسەی دەرونی، چارەسەری دەرونی 
و چارەس���ەری کارەبایی(ن، پزیشکیش 
بەپێی جۆری نەخۆشەکە دیاری دەکات 
کە پێویستە کام چارەسەر وەر بگرێت.
وتیش���ی: »هەتاکو  نەخۆش���ەکە زوتر 
سەردانی پزیشک بکات چارەسەرەکەی 
ئاس���انترە و کاتی کەمت���ری دەوێت بۆ 

چارەسەر«.
لەوەکرد زۆربەی نەخۆشەکان  باسیشی 
لە دوای وەرگرتنی چارەس���ەر دەتوانن 
وەک کەس���ێکی ئاس���ایی بژین، بەاڵم 
ب���ە  هەن���دێ نەخ���ۆش پێویس���تیان 

چارەسەری بەردەوام هەیە.
ه���اوكات له گه ڵ زۆربون���ى ژماره ى ئه و 
ناوه ند و كه س���انه ى له  بوارى ده رونیدا 
رێ���ژه ى  تایبه تمه ن���دن،  و  ش���اره زا 
و  كه كێشه   كه س���انێك  سه ردانیكه رانى 
زیادیكردوه   هه یه ،  ده رونییان  نه خۆشی 

بۆ الی ئه و ناوه ند و كه سانه .
به ڕێوه به رى  ئیس���ماعیل،  فه ره ی���دون 
سه نته رى راهێنان و چاره سه رى ده رونى 
كه الر، به  )نه وژین(ى وت: س���اڵ دواى 
زیاد  س���ه ردانیكه رانمان  رێژه ى  س���اڵ 
ده كات، ئه مه ش بۆ به رزبونه وه ى ئاستى 

هۆشیاریی هاواڵتیان ده گه ڕێته وه .
ته نانه ت  پێشوتر  باسیله وه ش���كرد  ئه و 
بۆ حاڵه تێكى ئاس���ایی، ژنان و پیاوان 
ده بران بۆ الی كه س���انێك كه  به  »مه ال 
و ش���ێخ« ناوده برێ���ن، به اڵم ئێس���تا 
دێنن  س���ه نته ره كه یان  بۆ  نه خۆشه كان 
و ئه وانیش به پێی بنه ما زانس���تییه كان 
و له ژێر چاودێریی پزیش���كی پسپۆڕ دا 

چاره سه ر و هاوكارییان ده كه ن.

هه م���و مناڵه كانی���ان ب���ده ن، هه ربۆیه  
گرنگیه كه یان زیاتر له  مناڵه  كوڕه كانیان 
چ���ڕ ده كه ن���ه وه ، به م���ه ش جی���اوازی 
ره گه زیی له نێوانیان دا دروست ده بێت.

ئه ڤین، 13 ساڵ، ناوی خوازراوی كچێكه ، 
وتی: »ئێمه  4 خوشك و 2 براین، دایك 
و باوكم جلی جوان و گرانبه ها بۆ براكانم 
ده كڕن و ئێمه  لێی بێبه شین ته نها له به ر 
ئه وه ی ئه وان ك���وڕن، له  كاتێكدا ئێمه  
هه مو كاره كانی ماڵه وه  جێبه جێده كه ین 

و سه عی خۆشمان ده كه ین«.
باوكانێكیش  و  دایكان  له به رامبه ریشدا، 
ه���ه ن ك���ه  جیاوازییك���ردن له نێ���وان 
مناڵه كانیان دا ناكه ن و به یه ك ئاس���ت 

گرنگییان پێده ده ن.
ش���ه یما عه لی، 18 س���اڵ، خوێندکار، 
باس���له وه  ده كات ك���ه  دای���ك و باوكی 
زۆری خۆش ده وێن و جیاوازیان ناكات. 
وه كخ���ۆی ده ڵێت: »به  حوكمی ئه وه ی 
من كچی گه وره م خۆشه ویس���تیم زیاتره  
له  خوش���ك و براكانم، ب���ه اڵم نه بوه ته  
ه���ۆی دروس���تبونی جی���اوازی چونكه  

هه مومانیان خۆش ده وێن«.
به اڵم ئای���ا ئه م جیاكاریی���ه  ره گه زیه ، 
تاچه ند خودى دایكان و باوكان هه ستى 
پێده ك���ه ن و تاچه ند به الیانه وه  كارێكى 

ئاساییه ؟
ئاماده ییه و  مامۆس���تای  ره یان،  دایكی 
خاوه نی دو كچ و دو كوڕه ، وتى: »ئه وان 
جگه رگۆش���ه ی منن و به ڕاده یه كی زۆر 
وه ك یه ك خۆشه ویس���تن الم، ئه وانیش 

بۆ من به هه مان شێوه ن«.
ئه ركان س���ابر، مامۆس���تا، كه خاوه نى 

3 مناڵه ، جه ختى له و رایه ى س���ه ره وه  
ك���رده وه و وت���ى: »ئه گ���ه ر كوڕه كه م 
به ش���ێك بێت له  جگه رم، ئه وا كچه كانم 

به شه كانی تری جگه رمن«.
پرس���یار ئه وه یه : ئ���ه م جیاكاریه ى كه  
ده كرێت،  هه یه و  بونى  له ناوخێزانه كاندا 

هۆكاره كه ى چییه ؟
توێژه رێكى كۆمه اڵیه تیی، گرێیده داته وه  

بۆ زاڵبونى بیری »پیاوساالریی«.
به ن���از حه س���ه ن، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 
»هێش���تا پیاوس���االری بون���ی هه یه  و 
رێگ���ری كچانیش ل���ه  تێكه ڵب���ون به  
كۆمه ڵگاو كرانه وه  له گه ڵ ده وروبه ردا به  

ئاشكرا هه ست پێده كرێت«.
وتیش���ی: »كاتێك خێزانه كان په سنى 
كوڕه كانی���ان ده ده ن و ئازادیی زۆریان 
پێ���ده ده ن، له به رامبه ردا كۆت و به ندى 
زۆر ده خه ن���ه  ژیان���ى كچه كانیان���ه وه ، 
ئه مه ش به خراپ به سه ر الیه نى ده رونى 
و كه س���ایه تیی كچه كاندا ده ش���كێته وه  
و مه ترس���یی و كێش���ه ى گه وره تری بۆ 

داهاتو لێده كه وێته وه «.
پێیوایه   ژنانیش،  ب���واری  چاالكوانێكی 
نزمی ئاس���تی رۆش���نبیری هه ندێك له  
خێزانه كان، بوه ته  هۆی خوڵقاندنی ئه م 

حاڵه ته .
ئیمان نوری، وتی: »هه رچه نده  ئێستا 
له  چاو جاران حاڵه ته كه  كه متره ، به اڵم 
له ن���او هه ندێك ل���ه  خێزانه كاندا ماوه  و 
كوڕه كانیان له  كچه كانیان پێ گرنگتره ، 
ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ نه بونی هۆشیاریی 
و تێگه یشتنى دروست و الوازیی ئاستی 

رۆشنبیریی خێزانه كان«.

دایك و باوكم جلی 
جوان بۆ براكانم 

ده كڕن و ئێمه  لێی 
بێبه شین
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ژنانىكهالروهرزشكردندهبهنهپاركهكان
پاركێكى شاره وانى له الیه ن ژنانه وه  ده كرێته  شوێنى به پێ رۆشتن و وه رزشكردن

◘ نه وژین، شانۆ ئیسماعیل

لە کەالر پارکێکی پەراوێزخراوی 
شارەوانی لەالیەن ژنانەوە کراوە 

بە شوێنی پیاسەکردن به مه به ستى 
وەرزشكردن, وه كخۆیان ده یڵێن 

سەرباری ئاسودەییە دەرونیەکەی, لە 
روی جەستەییشەوە سودی زۆریان لێ 

بینیوە.

یەکێ���ک ل���ە باخچه  بچ���وك و پەراوێز 
خراو و ب���ێ خزمەتگوزارییە كانى کەالر 
ك���ه  دەکەوێت���ە گەرەکی ش���ارەوانی، 
ماوەیەکە ژنان بۆمەبەستی چارەسەری 
سروش���تی و پیاس���ە و بەپێ رۆش���تن 
بۆکاتێکی زۆر روى لێده كه ن، هەرچەندە 
پارکەکە هێش���تا تەمەنی زۆرنیە و دار 
و س���ەوزاییەکانی بە ت���ەواوی روبەری 
ژنان  بەاڵم  دانەپۆش���یوە،  پارکەکەیان 
ه���ه ر زو توانیویان���ه  بیقۆزن���ه وه و بۆ 
وه رزشی به پێ رۆش���تن و »هه روه له « 

به كارى بێنن.
ئەڤین، یه كێكه  له و كچانه ى رۆژانه  دێته  
پاركه كه  بۆ پیاس���ه كردن به مه به س���تى 
وه رزشیی، بۆ )نەوژین( وتی: »کاتێکی 
زۆر بە پێ ئەڕۆم زۆر هەست بە خۆشی 
و ئاس���ودەیی ئەکەم، لەماڵ���ەوە دڵم 

تەنگە کە دێمە ئێرە باش ئەبم«.
ئەم پارکە لەالیەن ش���ارەوانی کەالره وه  
به كاریگه ری���ی  ب���ه اڵم  دروس���تكراوه ، 
قه یران���ى دارای���ی كاره كان���ى ت���ه واو 
نه ك���راوه و وه كو پاركێك���ى فه رمیی و 
هاوشێوه ى پاركه كانى ترى گه ڕه كه كان 
ژنانى  نه كراوه ته وه . س���ه رباری كچان، 

به ته مه نیش سه ردانى ده كه ن.
پیرۆز محه مه د، 60 س���اڵ، كه  له كاتى 
به رێرۆیش���تندا ل���ه  پاركه ك���ه  چاومان 
پێكه وت، باسیله وه كرد كه  به هۆی ئه وه ى 
نەخۆش���ی بڕبڕه ى پشت و ئازارى مل و 

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

چه ند مانگێكه  له ناحیه ى رزگاریی سه ر 
به  قه زاى كه الر، هۆڵێكى داخراوی 

وه رزشیی تایبه ت به  ژنان كراوه ته وه ، 
نزیكه ی 20 ژن سه ردانى ده كه ن و 
وه رزشی تێدا ئه نجام ده ده ن، كه  
وه كخۆیان ده ڵێن زۆر سودیان له و 

وه رزشكردنانه  بینیوه و هانى كچانى 
دیكه ش ده ده ن چاویان لێبكه ن.

له گه رمیان دا ماوه یه كه  رۆشتنى ژنان بۆ 
هۆڵه كانى وه رزشیی بره وى په یداكردوه ، 
به اڵم ئ���ه م حاڵه ته  له  ناحیه ى رزگاریی 
دواك���ه وت تا ئه م چه ند مانگه ى رابردو، 
پاش ئه وه ى هۆڵێكى داخراوى وه رزشی 
پیاوان، به ش���ێكى بۆ ژن���ان كرده وه و 

كاتێكی ب���ۆ ژنان ته رخانكرد بۆ ئه وه ى 
وه رزشی تێدا ئه نجام بده ن. 

ئه و ژنانه ى س���ه ردانى هۆڵه كه  ده كه ن، 
خۆشحاڵ و رازیی بون به  بونى هۆڵه كه و 

باسیان له و سودانه كرد كه  بینیویانه .
ش���نۆ س���اڵح، 34 س���اڵ، یه كێكه  له  
هاموش���ۆكه رانى هۆڵه كه ، بۆ )نەوژین( 
وتی: »لەبەرئەوەی کێشم زۆر بو، باری 
تەندروستیم باش���نەبو، بۆیە بڕیارم دا 

بێم بۆ ئەم هۆڵە«.
وتیش���ی: »له وه ته ى هاتوم بۆ هۆڵه كه  

سودى باشم بینیوه «.
ئه و هۆڵه ى كه  ژنانى رزگاری وه رزش���ى 
تێدا ده كه ن، ناوى )هۆڵی وەرزش���ی و 
لەشجوانی ئارنۆڵد(ه ، كه  نزیکەی شەش 

مانگە بەشی ئافرەتانی کردوه تەوە.
خاوه ن���ى هۆڵه ك���ه ، ش���وان عه لی، بۆ 

)نەوژی���ن( دەڵێت: »کاتێ���ک بینیمان 
رێژەی هۆڵ���ی لەش���جوانی لەکەالر رو 
لەزیادبونە و ژنانێکی زۆر سودمەند دەبن 
لێی، بەپێچەوانەی رزگارییەوە کە تەنها 
هۆڵێ���ک بونی نەبو تا ژنان س���ەردانی 
بکەن، بۆیە بڕیارم���ان دا بەکردنەوەی 

شەفتێکی تایبەت بەژنان«.
دەش���ڵێت: »چۆن پی���اوان ئارەزویانە 
بب���ن بەخ���اوەن لەش���والرێکی رێک و 
تەندروس���ت، بەهەمان ش���ێوە ژنانێکی 
زۆری���ش ئارەزویان���ە و دەمانبینین کە 
ش���وێنێک  دەیانەوێت  لەژن���ان  زۆرێک 
هەبێ���ت تا بۆی بچ���ن و تیایدا وەرزش 

بکەن«.
ئاماژه ى به وه ش���كرد »ل���ەم ماوەیەدا 
رێژەیەک���ی ب���اش لەژنان س���ەردانمان 

ده كه ن و توانیویانە سودمەند ببن«.

هۆڵێككچانىوهرزشكاریرزگارییكۆدهكاتهوه

قاچی هه یه ، یه كێك له  چاره سه ره كانى 
بریتییه  له  به پێ رۆیش���تن، ئه م پاركه  
ل���ه  جێبه جێكردنى ئه و چاره س���ه ره دا 
هاوكاریی كردوه . وت���ى: »ئەم بە پێ 
رۆشتنە س���ودی زۆرە بۆ ئازاری قاچ و 

پشتم« .
هەرچەندە ئەم پارکە تایبەت نەکراوە بە 
ژنان، بەاڵم زۆربەی ئەوانەی بە ڕۆژ روی 
ل���ێ ئەکەن ژنان و کچان���ن، بەتایبەتی 

ئەوانەی ماڵیان له  پاركه كه وه  نزیکە.
پەخشان، ژنێكى 50 ساڵه یه  كه  رۆژانه  
دێته  پاركه كه ، ئاماژه ى به وه كرد رۆژانە 
دو بۆ س���ێ کاتژمێر دێت���ه  پاركه كه و 
پیاسه و به پێ رۆیشتن ده كات، ئه مه ش 
س���ه رباری ئه وه ى له روى جه سته ییه وه  
س���ودی پێگه یاندوه ، ه���اوكات له  روى 

ده رونیشیه وه  زۆر ئاسوده ى كردوه .
ئه گ���ه ر )پیرۆز( و )په خش���ان( وه كو 
چاره س���ه رى ئازارى ئێسك و بڕبڕه كان 
بێنه  پاركه كه ، ئه وا كه س���انێكى دیكه  
هه ن بۆ مه به س���تى تری ته ندروس���تى 

سه ردانى ده كه ن.
سەرگوڵ، یه كێكى تر بو له و ژنانه ى له  
پاركه كه دا بینیمان، وتى: »من دوگیانم، 
کە دێم بۆ ئێرە پیاس���ە ئەکەم هەست 

ش���ه فتى تایبه ت به  ژنان ل���ه  هۆڵه كه  
ئافره ته وه   راهێنه رێك���ى  له الی���ه ن  دا، 

سه رپه رشتی ده كرێت.
ئ���ااڵ محه مه د، راهێن���ەری هۆڵه كه ، بۆ 
)نەوژین( وتی: »ماوەی ش���ەش مانگە 
لێرە بەشی ژنانمان کردوه تەوە، رۆژانە 
ژن���ان بەزۆری رو ل���ەم هۆڵە دەکەن و 

هەریەکەیان بەهۆکارێک«.
دەش���ڵێت: »ئێس���تا 19 ژنمان الیە، 
بەاڵم بەپێی مانگ���ەکان رێژەی ژنەکان 
دەگۆڕێن، مانگی وای���ە زۆرن و مانگی 

واش هەیە کەمترن«.
لەو کەشە کۆمەاڵیەتیه  تاڕاده یه كى زۆر 
داخ���راوەی کە لەناحیەکه دا هەیە، ژنان 
توانییانە ئەو رێچکایە بش���کێنن و گوێ 
بەو توانج و قسانە نەدەن کە روبەڕویان 

دەبێتەوە.
ئ���ااڵ، دەڵێ���ت: »قس���ەو توان���ج هەر 
دەرکرێت، بەاڵم ناکرێ لەبەر ئەو قسانە 

تەندروستی خۆت پشگوێ بخه یت«.
ئ���ەو هۆڵ���ی لەش���جوانیە دەوام تیایدا 
دو شەفتە، ش���ەفتی نیۆەڕوان تایبەت 
ک���راوە بەژنان، کە لە کاتژمێر 12 بۆ 3 
دوانیوه ڕوان دەبێت، هەمو هەفتەیەکیش 

بە باشی تەندروستیم ئەکەم، چونكه  بە 
پێ رۆش���تن بۆ ئافرەتانی دوگیان زۆر 

پێویستە«.
بەش���ێکی ژنان خوازیارن ئ���ەم پارکە 
ب���ه  فه رمی تایبەت بكرێ���ت به  ژنان و 
هاوكات ئامێر و كه ره س���ته ى وه رزشیی 

تێدا جێگیر بكرێت.
گوڵبۆ، 41 س���اڵ، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»کێشم زۆرە و بۆ دابەزینی کێشم دێم 
بۆ ئەم پارکە، بەاڵم هەندێكجار پیاوان 
و گەنجان لێرەبن ناتوانین بە ئاسودەیی 
ن���او پارکەکە بس���وڕێینەوە و پیاس���ە 

بکەین«.
وتیش���ی: »ه���اوكات ئەگ���ەر ئامێری 
تایبه تى وەرزشی له  پاركه كه دا دابنرێت 

ئه وا زۆر باش���تره و ته نانه ت ده شتوانین 
پاره یه كی���ش بده ین بۆ ئه وه ى پاركه كه  

گونجاوتر بێت«.
به ش���ێكى دیكه  له  ژن���ان و كچان، به  
ده سته و خێزانه وه  رۆژانه  دێنه  پاركه كه ، 
ئه م���ه ش ده رفه ت���ه  ب���ۆ كچه كانی���ان 
به تایبه ت���ى، كه  یاریی و پێش���بڕكێی 

راكردن ئه نجام بده ن.
کچ���ە  دو  )ئەڤی���ن(،  و  )زەین���ەب( 
خوێندکاری تەمەن 18 ساڵن، ئاماژه یان 
به وه كرد كه  بە خێزانی و کۆمەڵ شەوان 
دێنه  ئەم پارکە و پێش���برکێی راکردن 

ئه نجام ده ده ن.
زه ینه ب وتى: »داواكارم گرنگیی زیاتر 
به  پاركه كه  بدرێ���ت و هه وڵ بدرێت كه  

بکرێتە جێگەییه كى خێزانیی شیاو«.
داواكاریانه دا، سه رۆكى  ئه م  له به رامبه ر 
ش���اره وانى كه الر، ئه كره م س���اڵه ح، بۆ 
)نه وژی���ن( وتى: ئ���ه و پاركه  كاره كانى 
ته واو بوه ، به اڵم به هۆی كه می بودجه وه  

په راوێز و بێخزمه ته .
مه ترس���ی خۆیشی پیش���اندا كه  ئه گه ر 
بودجه یان بۆ ته رخان نه كرێت بۆ دانانى 
باخه وان و كارمه ند بۆی، ره وشى به ره و 

خراپتر بڕوات.
له ب���اره ى داواكاری���ی دانان���ى یاریی و 
كه ره سته ى وه رزشی، سه رۆكى شاره وانى 
دانى به وه دا نا ك���ه  به م باره  داراییه وه  
ناتوانن كارێكى له وشێوه یه  بكه ن، به اڵم 
بیرۆكه كه ى به  په سه ند و گونجاو زانی.

رۆژی سێش���ەمانیان تایب���ەت ک���ردوە 
ب���ە چون ب���ۆ مەلەوانگ���ە. له به رامبه ر 
به ش���داریكردن له  كۆرسێكى هۆڵه كه دا 
بۆ ماوه ى مانگێك، بڕی )25( هەزار له  

ژنان وه رده گیرێت.
ش���ۆخان، له وباره وه  ده ڵێ���ت: »ئێمە 
کە خاوەن داهات���ی خۆمانین بڕی ئەو 
پارەی���ەی ک���ە ئەیدەین باش���ە، بەاڵم 
ب���ۆ ئەوانەی خاوەن داه���ات نین تۆزێ 

گرانە«.
هەندێك لەو ژنانەی کە سەردانی هۆڵی 
لەش���جوانی دەکەن ب���ۆ رێککردنەوەی 
لەش���والریانە، هەندێکیش���یان بۆ بونی 

نەخۆشیەکە کە هەیانە.
ئااڵ عه بدوڵاڵ، 21 س���اڵ، بۆ )نەوژین( 
وتی: »ب���ۆ ئ���ەوەی بب���م بەخاوەنی 
لەش���ێکی جوان هات���وم بۆئێرە، جگە 
پێویس���تە،  ش���تێکی  وەرزش  لەوەش 
ه���ەم ل���ەڕوی دەرونیەوە ه���ەم لەڕوی 

تەندروستیەوە«.
به اڵم )سەرگوڵ حەمید( وه كو به شێك 
هۆڵه كه ى  س���ه ردانى  چاره س���ه ر  ل���ه  
كردوه و به وته ى خۆیش���ی سودى زۆری 

لێبینیوه .
ئه و كه  تەمەنى 34 ساڵه ، بۆ )نەوژین( 
وت���ى: »لەبەر ئەوەی ه���ەردو ئەژنۆم 
نەش���تەرگەری بۆ کرابو، بۆیە هاتم بۆ 
ئێرە، لەوەتەی هاتومەتە ئێرە و وەرزش 
دەکەم هی���چ عیالجێکم بەکارنەهێناوە، 
دکتۆریش���م  س���ەردانی  تەنان���ەت 

نەکردوە«.
ئااڵ محه م���ه د، جه ختى له  قس���ه كانى 
باس���یلەوەکرد  كرده وه و  )س���ه رگوڵ( 
»زۆرێک لەو ژنانەی سەردانمان دەکەن 
نەخۆش���ی فش���اری خوێن یاخود هەر 
نەخۆشیەکی تریان هەیە، بەاڵم سودێکی 
زۆریان بینیوەو فشاری نه خۆشیه كه یان 

له سه ر سوكتر بوه «.

ئەم بە پێ 
رۆشتنە سودی 
زۆرە بۆ ئازاری 

قاچ و پشتم

ناکرێ لەبەر 
قسەی خه ڵک 

تەندروستی خۆت 
پشگوێ بخه یت
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»کارەکەمان زۆر پێخۆشە و ده مانه وێت برەوى پێبدەین«

فرۆشگایدوخوشكلهكهالر

◘ نه وژین، رۆژان عه زیز

له نێو جه رگه ى گه ڕه كى )گۆران(
ى شاری كه الر دا، 2 خوشك 

ده ستیانداوه ته  كارێكى جیاواز، ئه وان 
بۆ یه كه مجار وه كو دو كچى گه نج 

هه ستاون به  كردنه وه ى فرۆشگایه كى 
تایبه ت به  كه ره سته ى جوانكاریی، 
ئه م كاره ش له سه ره تاوه  تاڕاده یه ك 

بۆ دانیشتوانى گه ڕه ك و كڕیاران نامۆ 
بوه ، به اڵم دواتر ئاسایی بوه ته وه و 
بگره  ئێستا ده ستخۆشیان لێده كه ن.

)ئەدیب���ە( و )ئەژین(، دو خوش���کى 
هه ر  گۆڕان���ن،  گه ڕه ك���ى  دانیش���توى 
ه كه كه یان و چه ند س���ه د مه ترێك  له گه رِ
دورتر ل���ه  ماڵى خۆی���ان، دوكانێكیان 
ك���ردوه  ب���ه  فرۆش���گای جوانكاریی و 
كه لوپه لی تایبه ت به  ژنان، كاره كه شیان 
له بره و س���ه ندن دایه  و له الیه ن ژنانه وه  

پێشوازیی باشيي لێده كرێت.
س���اڵ،   )27( محەم���ەد،  ئەدیب���ە 
س���ەبارەت بە کارەکەی���ان و چۆنیه تى 
ده س���تپێكردنیان، ب���ۆ )نەوژین( وتی: 
دوکانداری سەرەتا  کاری  »هەڵبژاردنی 
و  هەڵمانب���ژاردوە  خولیای���ەک  وەک 

دواتری���ش بۆ رزگارکردنی کچان و ژنان 
لەتانە و توانج و پێدانی ئاسوده ییه کی 

زیاتر بۆیان له  شت کڕین دا«.
وتیش���ی: »هەندێ���ك ئاف���رەت گلەیی 
ئەوەی���ان هەب���و ک���ە لەکات���ی کڕینی 
پێداویستیه كاندا، به  ره حه تى ئه و كاره  
ناكه ن یان به ه���ۆی توانج و هه ندێكجار 
ش���ه رمی كۆمه اڵیه تییه وه ، ناتوانن ئازاد 

بن له و كاره یان«.
ئه م كاره ى ئه و دو خوش���كه  كردویانه ، 
ئه گه رچ���ی ل���ه  روى كات���ه وه  له چ���او 
به نیسبه ت  به اڵم  دواكه وتوه ،  شاره كه دا 
گه ڕه كه كه وه  كه  تاڕاده یه ك كه ش���ێكى 
كۆمه اڵیه تی���ی داخراو به س���ه ریدا زاڵه ، 

ده ستپێشخه ریه كى نوێ و ئازایانه یه .
ئەژین محەمەد، )23( ساڵ، کە لەگەڵ 
)ئەدیب���ە(ی خوش���کی دا دوکانه ك���ه   
بەڕێوەدەب���ات، ب���ۆ )نەوژی���ن( وتی: 
»س���ەرەتا کارەکەمان زۆر بە ناخۆشی 
س���ەیر کرا، ب���ەاڵم وردە وردە باش���تر 

بو«.
ئ���ه و كچه  هێم���اى به وه دا كه  قس���ه و 
كاره كه یان���ه وه   له ب���اره ى  توانجی���ان 
بیس���توه ته وه ، ب���ه اڵم ئ���ه وان گوێیان 
خه ونه كانیان  نه یانهێش���توه   پێنه داوه و 

بده نه  ده ست قسه ڵۆكی خه ڵكی.

وتى: »هه رچه ند لە پاشەملە قسە هەر 
دەکرێت، بەاڵم تائێس���تا کەس نەهاتوە 
راس���تەوخۆ دژی کارەکەم���ان بێ���ت، 
ئێمە بێ گوێدانە قس���ە بەردەوامین لە 

کارەکەمان«.
ئه وه ى ئه و دو خوش���كه ى زیاتر سورتر 
و س���ه ركه وتو كردوه  ل���ه  كاره كه یان، 

پشتوانیی ماڵه وه یانه .
ئه ژین، وتى: »ماڵەوە پشتگیرێکی باشی 
ئێمەن لەکارەکەمان، به ڵكو هه ندێك کات 
لەگەڵمان دەبن و هاوكاریمان ده كه ن لە 

بەڕێوەبردنی دوکانەکه دا«.
ئه گه رچی س���ه ره تایان به  بازاڕێكى كز 
و كۆڵێك قس���ه و سه رسوڕمانى ژنان و 
پیاوانى گه ڕه ك ده س���تپێكردوه ، به اڵم 
ئێستا پرۆژه كه  بوه ته  جێگاى په سه ندى 
دانیش���توانى گه ڕه كه ك���ه و به تایب���ه ت 
ژنان ك���ه  كڕیار و هاموش���ۆكه ری ئه و 

فرۆشگایه ن.
ه كى  فاتم���ه ، ژنێك���ى دانیش���توى گه رِ
گۆران���ه ، له نێ���و دوكانه ك���ه دا چاومان 
پێكه وت، خۆشحاڵیی و هاندانى خۆی له  
باره ى بونى وه ها فرۆشگایه كه وه  خسته  
رو. وتى: »هەبونی فرۆشگاى وه ها كه  
كچ���ان به ڕێوه ى بب���ه ن به باش دەزانم، 
چونکە له  دوكانه كان���ى تر دا لەوانەیە 

◘ نه وژین، شاناز جاف

پاش جیابونه وه یان له  مێرده كانیان و 
بۆ په یداكردنى بژێوى ژیانیان، ژنان رو 

له كاركردن ده كه ن بۆ ئه وه ى به شێك 
له  سه ربه خۆیی خۆیان و مناڵه كانیان 
بپارێزن، به اڵم كۆمه ڵگا و كلتور ئه و 

مافه شى لێسه ندون.

ژنان له گه ڵ جیابونه وه یان له  مێرده كانیان 
روبه روى كومه ڵێك ئاس���ته نگى كلتورى 
یه كێ���ك  ده بن���ه وه ،  كۆمه اڵیه ت���ى  و 
ل���ه و ئاس���ته نگانه ش رێگه نه دان���ه  به  
كاركردنیان، كه  پێویستیه كى گرنگه  بۆ 

ئه و ژنانه  له  دواى جیابونه وه یان.
نه س���رین، ناوى ژنێكى ته مه ن 30 ساڵه  
و خاوه ن���ى 3 مناڵه  و ل���ه  مێرده كه ى 
جیابوه ت���ه وه،  ب���ۆ )نه وژی���ن( ب���اس 
له وه ده كات: »به خێوكردن و دابینكردنى 
پێداویس���تى مناڵه كان���م و كرێى خانو، 
قورس���ییه كى زۆى بۆ دروس���تكردم و 
له گه ڵ ئه وه ش هێش���تا كۆمه ڵگا رێگرى 

بۆ دروستكردوم.«
ده ش���ڵێت: »س���ه ره ڕای ئه وه ى كارى 
مامۆستایی ده كه م، به اڵم بۆ دابینكردنى 
بژێوی���م ل���ه  ماركێتێ���ك كارده كه م كه  
ئافره ت���ى دیك���ه ش كاری تێدا ده كات، 
ب���ه اڵم خێزانه ك���ه م ب���ه  ه���ۆى تانه  و 
ته ش���ه رى كۆمه ڵگاوه  رێگرییان لێكردم 

له وه ى به رده وام بم له كاركردن.«
نه سرین، رونیشیده كاته وه : »چه ندینجار 
هه ل���ى كاركردنم بۆ ره خس���اوه،  به اڵم 
خێزانه كه م رێگه م پێناده ن كار بكه م.«
به ش���ێك له و ژنانه ى ل���ه  مێرده كانیان 
ل���ه  ماڵى باوكی���ان ژیان  جیاده بنه وه  
به سه رده به ن و له  الیه ن ماڵى باوكیانه وه  
پێداویستیه كانیان دابین ده كرێت، به اڵم 
قه یرانى دارای���ی وایكردوه  ئه و ژنانه ش 

پێویستیان به  كاركردن هه بێت.

ناهێڵرێتژنانىجیابوهوهکاربکهن

بەهۆی شەرمکردنەوە نەتوانین هەندێك 
كه ره س���ته و جلوبه رگ تاق���ی بکەینەوە 
یان بیكڕین، بەاڵم لێرەدا ئاسوده ترین و 

چیمان بوێت به ده ستى دێنین«.
س���ارا، كڕیارێك���ى ترى فرۆش���گاكه ى 
جوت���ه  خوش���كه كه یه ، هاوڕایە لەگەڵ 
بۆچونه كانى )فاتم���ه ( و وتی: »بونى 
ئه م دوكانه  ئه گه ر بۆ خاوه نه كه ى باش 
و سودمه ند بێت، ئه وا بۆ ئێمه ش باشه  
كه  به  ئاسوده ییه وه  سه ردانیان ده كه ین 

و شتیان له ال ده كڕین«.
وتیشی: »به گش���تى بونى كچان وه كو 
فرۆش���یار ل���ه  دوكانه كان���دا ب���ه كار و 
هه نگاوێكى ب���اش دەزانم و هیوام وایە 

کچان شەرم نەکەن لە کارکردنیان«.
ئه و بازاڕ و ئاس���ته ى ئیشكردن كه  ئه و 
دو خوش���كه  له  فرۆش���گاكه یان دا پێی 
گه یش���تون، ماوه یه كى زۆری ویستوه ، 
ئه م���ه ش وایك���ردوه  ك���ه  كاته كان���ى 
كاركردنیان به سه ر رۆژ و شه ودا دابه ش 
بكه ن، بۆ ئ���ه وه ى زۆرترین ده رفه ت به  
ژنانى كڕیار بده ن بۆ سه ردان كردنیان.

ئەدیب���ە، له وب���اره وه  وت���ی: »کات���ی 
كاركردنمان به س���ه ر رۆژان و شه وان دا 
دابه شكردوه ، بەیانیان تا 12 ی نیوەڕۆ 
ل���ە دوکان دەبی���ن و دوانیوه ڕوانی���ش 
تاخۆرئاوابون، ئێوارانیش هه ندێكجار تا 
12ى شه و له  دوكانه كه ماندا ده مێنینه وه  
به پێی ب���ازاڕ و رێژه ى كڕی���اره كان«. 
بۆ ئه مه ش ئ���ه وه  هاوكاریی كردون كه  
ماڵه وه یان نزیكه  له  شوێنى كاره كه یان.
به ده نگێك���ى تێكه ڵ ل���ه  پێداگیریی و 
»بەدڵنیاییەوە  وتى:  خۆشحاڵیش���ه وه  
بەردەوام دەبین لە کارەکەمان، چونکە 
کارەکەمان زۆر پێخۆشە و حەز ئەکەین 
برەوى پێبدەی���ن و بیگوازینەوە بۆ ناو 
ب���ازاڕ، بەاڵم ئێس���تا بەه���ۆی نەبونی 
ئەوە  ناتوانین  باش���ەوە  دەس���تمایەی 

بکەین«.

كاڵێ، 26 س���اڵ، خاوه ن���ى 2 مناڵه  و 
له  دوای جیابون���ه وه ى، له  ماڵى باوكى 
ژیان به سه رده بات. به  )نه وژین(ى وت: 
»هیچ كارێك ناك���ه م و ژنى ماڵه وه م، 
به اڵم پێویستى زۆرم به  كاركردن هه یه ، 
مناڵه كانم  پێداویس���تى  ناتوانم  چونكه  

دابین بكه م.«
وتیش���ى: »دایك و باوكم رازیكرد كار 
بكه م له  دوكانێكى جوانكاریى دا، به اڵم 
دواتر براكه م به زۆر نه یهێشت له كاره كه  

به رده وام بم«.
ئاماژه  به وه ش���ده كات: »ته نها 15 رۆژ 
له و دوكان���ه دا كارم كرد، ك���ه  براكه م 
زان���ى هات���ه  ش���وێنكاره كه م و به  زۆر 

ده ریكردم.«
ژنان���ه ى  ل���ه و  به ش���ێك  ئه گه رچ���ی 
له الی���ه ن خانه واده كانیان و به  تایبه تى 
براكانیانه وه  له  كاركردن بێ به شده كرێن، 
به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا وه كو پێویستیش 

له الیه ن براكانیانه وه  هاوكارى ناكرێن.
ش���ه یما، یه كێكى دیكه یه  ل���ه و ژنانه ی  
خانه واده كه ى رێگه ى كاركردنى پێناده ن 
و ده ڵێت: »پێشتر كارم ده كرد، به اڵم كه  
له  هاوسه ره كه م جیابومه وه  خێزانه كه م 

له  كاره كه م ده ریان كردم.«

ئ���ه و كه  ژنێكى ته مه ن 28 س���اڵه ، به  
ده م هه نس���كى گریانه وه  بۆ )نه وژین(ى 
ده گێرایه وه : »ماوه ى چوار ساڵ كارى 
خۆم���م هه بو كارم ده كرد و بژێوى خۆم 
په یدا ده كرد، ب���ه اڵم پاش جیابونه وه م 
ل���ه  مێرده كه م براك���ه م رێگه ى پێنه دام 

كاربكه م و به  ناچارى وازم هێنا.«
ده ش���ڵێت: »كاره ك���ه م جگ���ه  له وه ى 
باخه ڵێكى پڕى پێ به خشیبوم ده متوانى 
هه وای ئ���ازادى هه ڵمژم، ب���ه اڵم دواتر 

به  ناوى ئه وه ى بێوه ژن���م و نابێت كار 
بكه م، هاوشێوه ى زیندانیه ك له  ماڵه وه  
ماومه ت���ه وه ، له  كاتێكدا ئێس���تا زیاتر 
له  جاران پێویس���تم ب���ه  كار و هه وای 

ئازادییه .«
له ش���رۆڤه ى ئه م حاڵه ته دا، توێژه رێكى 
ب���ه وه ده كات  ئام���اژه   كۆمه اڵیه تی���ی 
كه له پش���ت هه مو ئه م س���ته مه وه ، ئه و 
تێڕوانینه  نابه جێی���ه  هه یه  كه  كۆمه ڵگا 

بۆ ژنانى جیابوه وه  هه یه تى.

سامان عادل، توێژه رى كۆمه اڵیه تى، به  
)نه وژین(ى وت: »زۆربه ى ئه و ژنانه ى 
ل���ه  مێرده كانیان جیاده بنه وه ، كۆمه ڵگا 
به  چاوێكى دیكه وه  س���ه یریان ده كات و 

زۆرتر چاویان له سه ره .«
ده ش���ڵێت: »هه ندێكجار ئه و كه سانه ى 
رێگه  ب���ه  كاركردنى ئ���ه و ژنانه  ناده ن 
وای لێكده ده نه وه  كه  ئ���ه و ژنانه  زیاتر 
ب���ه  چاوى )ته ماحه وه ( ل���ه  كۆمه ڵگادا 

سه یرده كرێن.«

بونى كچانی 
فرۆشیار به كار و 
هه نگاوێكى باش 

دەزانم

سەرەتا کارەکەمان 
زۆر بە ناخۆشی 
سەیر کرا، بەاڵم 
وردە وردە باشتر بو

پێشتر کارم ده کرد، 
كه  جیابومه وه  
خێزانه كه م 

نه یانهێشت كار 
بكه م
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

كاتێك )سه ریاس( گه یشته  ئه وه ى 
ماره ببڕێت، جگه  له  یه ك ئه ڵقه ى 

زێڕ، هیچی تری له و كوڕه  نه ویست 
كه  ده بێته  هاوسه ری، ئه مه ش به الی 
خێزانه كه یه وه  پێش خه ڵكی، مایه ى 
سه رسوڕمان و ته نانه ت لۆمه كردنیش 
بو، كه  چۆن به بێ هیچ بڕه  زێڕێك 

رازیی ده بێت شو بكات؟

كڕین���ی زێڕ ب���ۆ ژن له كاتى پرۆس���ه ى 
له مێژینه و  نه ریتێكى  دا،  هاوسه رگیریی 
كۆنى كۆمه ڵگاى كوردییه ، كه تائێستاش 
درێژ بوه ته وه . ژنان له بری شوكردنیان به  
پیاوان، بڕێك زێڕ وه رده گرن بۆخۆیان، 
ئه مه ش زۆرجار كێشه ى دروستكردوه  و 
دیارییكردنى  له سه ر  هاوسه رگیریی  زۆر 
ب���ڕى ئه و زێڕه ى كه  بۆ ژنه كه  ده كرێت، 

به  ئاكام نه گه یشتوه .
له م ماوانه ى دواییدا، هه ندێك له  كچان 
ئه ویش  تێپه ڕان���دوه ،  نه ریته ی���ان  ئه م 
كاتێك ئاماده بون ب���ه  كه مترین پارچه  
زێڕ كه  له زۆر ب���اردا ته نها ئه ڵقه یه كه ، 
هاوس���ه رگیریی له گه ڵ كوڕانى دڵخوازی 

خۆیان دا بكه ن.
سه ركه وت نیعمەت، خاوه نى زێڕه نگه رى 
سه ركه وت له كه الر، جه ختله وه ده كاته وه  
كه  حاڵه ته كان���ى نه كردنى زێڕ بۆ ژنان 

له كاتى ماره بڕین دا روی له  زیادبونه .
وتى: »زۆر کەس هاتونەتە الم و تەنها 
ئەڵقەیەکی���ان ویس���توە و هیچی تریان 
داوا نەکردوە، ب���ەاڵم لەبەرامبەر داواى 

ماڵیان کردوە«.
س���ەریاس، 24 س���اڵ، یه كێك���ه  ل���ه و 
ژنان���ه ى كه  ته نها ی���ه ك ئه ڵقه ى وه كو 

◘ نەوژین، پەیام لەتیف

 لەهەناوی ستەمگەریی وئازارەکانی ژێر 
دەستی داگیرکاریدا، لەگەرمیانداو لەناو 

خێزانێکی پێشمەرگە و بەجێماوی 
ئەنفالدا، ژنێک بەدیار خەونەکانیەوە 
راناوەستێت بەڵکو دەیانکاتە راستی. 

)تابان گەرمیانی( نازناوی ژنێکی 
نوسەرو رۆژنامەنوس و راگەیاندنکار و 

سیاسیە.

 تابان عەبدوڵاڵ تەیب، لەساڵی )1972( 
لەدێی س���ەنگەر-ی س���ەر ب���ە قەزای 

خانەقین لەدایکبوە، لەس���اڵی )1975( 
لە نس���کۆی شۆرش���ی ئەیلول ئاوارەی 
ئێران دەبن، دواى گه ڕانه وه یان رەوانەی 
خواروی عێراق کراون و تاساڵی)1979( 

دەگەڕێنەوە کەالر.
 وەکخۆی دەڵێت: ساڵی)1980( دەچێتە 
بەر خوێندن ل���ە قوتابخانەی ئەڵوەن. 
بەهۆی ئەوەی باوکی لەساڵی )1984( 
دەبێت���ە پێش���مەرگە و خێزانەکەش���ی 
چەندینجار روبەڕوی گرتن دەبنەوە، بۆیە 
ژیانی ش���ار جێدەهێڵن و دەچنە گوندی 
وڕێڵە-ی سەر بە ناحیەی باوه نور، لەوێ 
لەقوتابخانەی شۆڕش درێژە بەخوێندن 

تابان... ئه زمونى ژنێك لەگەڵ سه ركه وتن و کۆڵنەدان دا

چیرۆكى ئه و كچانه ى به  یه ك ئه ڵقه  هاوسه رگیریی ده كه ن

دیاریی هاوس���ه رێتی، له  هاوسه ره كه ى 
وه رگرت���وه . بۆ )نه وژی���ن( وتى: »من 
بەخۆشەویس���تی هاوس���ەرگیریم کرد و 
هیچ حەزم بە زێڕی���ش نەبو، بۆیە پێم 
باشبو کە داوای زێڕ نەکەم و پێشموایە 

شتێکی تەقلیدییە«.
هاوسه رگیرییدا،  له كاتى  زێڕ  داواكردنى 
ب���ه  زۆری بۆ ئه وه  ب���وه  كه  نرخێك به  
ژنه كه  بدرێت، والێكدراوه ته وه  كه  هه تا 
بڕی ئه و زێڕه ى بۆ ژنه كه  ده كرێت زیاتر 
بێت، ماناى وایه  نرخ و پێگه ى زۆرتر و 

سه نگین تره .
گیاڕەنگ، 23 س���اڵ، یه كێكى تره  له و 
كچان���ه ى ل���ه  هاوس���ه رگیرییكردن دا 
زێڕی نه ویس���توه . ب���ۆ )نەوژین( وتى: 
»هی���چ کات پێم وانەبوە زۆرکردنی زێڕ 

شەخسیاتم بەرزبکاتەوە«.
ئه گ���ه ر ئ���ه و كچان���ه  خۆی���ان بڕیاری 
له وش���ێوه یه یان دابێ���ت، ئ���ه وا به الی 
و  نامۆ  حاڵه تێك���ى  خێزانه كانیان���ه وه  

چاوه ڕوان نه كراو بوه .
ئامین���ە، 56 س���اڵ، دایکی یەکێک لەو 
کچانەی���ه  ک���ە بەب���ێ داواکردن���ی زێڕ 
هاوس���ەرگیریان کردوە. ب���ۆ )نەوژین( 

دەدات.
 خەم وئازارەکانی تابان گەرمیانی زیاتر 
لەوکاتەوە دەست پێدەکات کەبەشێکی 
زۆری خێزانەک���ەی لەش���ااڵوی ئەنفالدا 
حەس���رەتی  ب���ەدەم  لەدەس���تدەدات. 
لەدەس���تدانیانەوە دەڵێت: »7 خوشک 
وبرام لەو شااڵوە شومەدا ئەنفالکران وهەر 
لەوساڵەدا مامەیەکیشم کەپێشمەرگە بو 

شەهیدبو«. 
دواى ئه نفالیش خێزانه كه یان ته س���لیم 
نابنه وه ، به ڵكو ده چن���ه  ئێران و پاش 
راپه ڕینی 1991 ده گه ڕێنه وه  كوردستان 

و له كه الر نیشته جێ ده بن.
رێکخراوه یەکان���ی  کارە   س���ەره تای 
لەئاوارەیدا دەس���ت پێدەکات، لەساڵی 
)1989( پەیوەن���دی دەکات بە یەکێتی 
ژنانی کوردستان، دواتر و هەمو پلەکانی 
ئەندامی له و رێكخراوه  ده بڕێت و لەساڵی 
)1999( وەک لێپرسراوی لقی گەرمیان 
ده ستنیشان ده كرێت، دواتریش ده بێته  

ئەندامی سکرتاریەت.
به وكارانه ی���ه وه  ده كات  ئه و ش���انازیی 
كه له م���اوه ى به رپرس���یارێتى دا له  لقی 
گه رمیان���ى یه كێتى ژن���ان ئه نجامیداون 
»به ش���داربوین له  ئه نجامدانى چه ندین 
كارى باش���ى وه كو: كردنه وه ى یەکەم 
دایه نگە، کردنەوەی کتێبخانەی رزگاری، 
دامەزراندنی هێزی پێش���مەرگەی ژنان، 
ژن  فه رمانبه رى  چەن���دان  دامەزراندنی 
 لە دامودەزگانی حکومەت، رەخساندنی 

هە لی کار ب���ۆ ژنان، کردنەوەی خولی 
ئەنجامدانی  نەخوێندەواری،  نەهێشتنی 
چە ندان پرۆژەی تەندروس���تی و کاری 

دەستیی و کشتوکاڵی و ئابوریی«.
تابان  رێكخراوه ی���ی،  ل���ه كاری  جگ���ه  
گه رمیان���ى وه كو راگه یاندكارێكى دیاری 
ژن له گه رمیان���دا رۆڵ���ی گێ���ڕاوه ، ئه و 
یه ك���ه م به ڕێوه به رى رادی���ۆی )ته وار( 
بوه ، ك���ه  یه كه مین رادیۆی تایبه تمه نده  
ب���ه  ژنان ل���ه  عێراقدا، ئه م���ه ش پاش 
ئ���ه وه ى له  رادیۆی ده نگ���ى گه رمیان و 
ته له فزیۆنى كه الر، له سااڵنى نه وه ده كان 
وه كو بێژه ر و پێشكه شكار كاریكردوه ، 
ئه مه  جگه له وه ى دامه زرێنه ر و نوسه ر و 
په یامنێری ژماره یه ك ده زگاى راگه یاندن 

و رۆژنامه  بوه .
خولیای نوس���ین الی تابان گه رمیانى، 
به تایبه تى له  بوارى ژناندا چڕ بوه ته وه ، 
له وروه وه  كتێبێك���ى چاپكردوه  به ناوى 
»دەس���تکەوتەکانی ژنان���ی باش���وری 
کوردس���تان لەنێوان س���ااڵنی )1992-
چاپی  س���ه رقاڵی  ئێس���تاش   »)2014
به شى دوه می هه مان كتێبه . جگه له وه ش 
کتێبێك���ی به ن���اوى »رۆژمێ���ری ژنی 
کورد« ئاماده یه  بۆ چ���اپ، كه تایبه ته  
به نوس���ینه وه ى هه مو ئ���ه و روداوانه ى 
په یوه ندیان به  ره وشى ژنانه وه  هه یه . 

وتیش���ی: »هه روه ها خەریکی کارکردنم 
لەکتێبێکی تردا کەئەوەش باس���کردنە 

لەژنی گەرمیان«.

 لەبواری نوس���ینی ئەنفالیش���دا، تابان 
گەرمیان���ی وەکخۆی ئام���اژەی بۆکرد: 
»زیاتر هەوڵم داوە لێکەوتەکانی ئەنفال 
لەس���ەر ژن بخەم���ەڕو، بەوپێەی خۆم 
کەسوکاری ئەنفالم و لە ناوچەیەکدا بوم 

زۆرترین رێژەی قوربانی  بەرکەوتوە«.
 کاتێ���ک پرس���یاری ئ���ەوە ل���ە تابان 
گەرمیانی دەکەیت: بۆچی نوسینەکانی 
تەرخ���ان ک���ردوە بەباس���کردن لەژن؟ 
دەڵێ���ت: »م���ن ژنایەتیم لەس���ەروی 
هەموش���تێکەوە دەبینم، ژنایەتی خۆمم 

زۆر خۆشدەوێت«.
 سیاسەت به دەر نیە لە کارەکانی تابان 
گەرمیان���ی، بەڵکو ئەو لەناو مێژویەکی 
»ب���ەهۆی  گەورەب���وە  دا  سیاس���یی 
خێزانەکەمەوه  هەر زو تێکەڵ بە دنیای 
سیاسەت بوم، س���اڵی)1996( بومەتە 
ئەندام���ی کۆمیت���ەی یەکێتی لەکەالر و 
ئەندامی هەرسێ کۆنگرەی یەکێتی بوم 
و لەس���اڵی )2010( بوەمەت���ە ئەندامی 
خول���ی یەکەمی ئەنجومەن���ی ناوەندی 
هه مان حیزب، لە ساڵی )2013( کاندید 
بوم بۆ ئەندامی پەرلەمانی کوردستان، 
ئێستاش ئەندامی ئەنجومەنی مەکتەبی 

شەهیدانی یەکێتیم«.
 تابان گەرمیانی هاوس���ەرگیری کردوەو 
هاوسەرەکەشی بەهەمان شێوە نوسەرو 
رۆژنامەنوس���ەو لەئێس���تادا دانیشتوی 

شاری سلێمانیە.
  هەمو ئ���ەم کارانەی تابان گەرمیانی بە 
دەرنەبوە لە رێگریکردن و قس���ەکردنی 
خەڵ���ک، بەاڵم پش���تگیری خێزانەکەی 
وایکردوه  کۆڵنه دات. دەڵێت: »راس���تە 
باوکم پیاوێک���ی نەخوێندەوار بو، بەاڵم 
تاس���ەر ئێسقان یەکس���انی خوازبوە و 

پشتیوانیه کی گەورەم بوە«.
 تابان گەرمیانی، بڕوای بەشکس���ت نیە 
ل���ە ژیاندا بەتایبەتی ب���ۆ ژن، دەڵێت: 
»هەرگی���ز ب���ڕوام بەشکس���ت نیە بۆ 
ژن، چونک���ە تا شکس���ت نەهێنیت لە 
هەوڵەکان���ت، ناتوان���ی بیربکەیتەوە و 
داهێنان بکەیت و هەن���گاوی جیاوازتر 
بنێیت، ئەم���ەش لەمێژوی هەمو ژنێکی 

سەرکەوتو دا بونی هەیە«.

وتی: »کاتێک کچەکەم خوازبێنی هات 
و ئێم���ە پێمان وت بڕێک زێڕ داوا بکە، 
بەاڵم خۆی رای لەس���ەر نەبو، ئێمەش 
زۆرم���ان لێنەکرد و رازی بوین لەس���ەر 

ئەوەی تەنها ئەڵقەیەک داوا بکات«.
له پاڵ خێزانه كان، هاوكات ئه و كچانه ش 
روب���ه ڕوى قس���ه و توان���ج و ب���ه  نامۆ 

سه یركردنى كۆمه ڵگا ده بنه وه .
وتى: »خەڵکی  له وباره وه   س���ه ریاس، 
توانجیان لێدەداین و پێیان دەوتین کچە 
بێ مارەییەکە، ب���ەاڵم گوێم پێنەدان و 

قسەی ئەوانم الگرنگ نەبو«.
به رای توێژه رێكى ده رونی، ئه و كچانه ى 
زێڕیان نه ویس���توه  بۆ هاوس���ه رگیریی 
كردنیان، له ژێر فش���اری تانه و توانجى 
كۆمه ڵ���گا ده بن، ب���ه اڵم كاره كه یان بۆ 
ئاین���ده  كاریگه ری���ی ب���اش و ئیجابیی 

ده بێت.
کارزان فوئاد، بۆ )نەوژین( رونیدەکاتەوە 
»ئ���ەو کچانەی ک���ە یەک���ەم هەنگاو 
دەنێن بۆ تێکش���کانی ئەو کلتورە، باج 
و قوربان���ی دەدەن، ب���ەاڵم لە ئایندەدا 
کۆمەڵگا هۆشیار دەبێتەوە کە ئافرەت 
بۆ فرۆشتن نیە و زێڕ نرخی راسته قینه ى 

مرۆڤ دیاریی ناكات«.
له  روه  یاساییه كه وه ، پارێزه رێك رایه كی 
دیك���ه ى هه یه ، پێیوایه  ژن���ان ده توانن 
له پێش���ه كی خۆیان خۆش بن، به اڵم له  

پاشه كیی نا.
پارێزه ر )نه شاد عومه ر(، وتى: »ئەگەر 
کوڕه ك���ه  خراپ بێت و بە ناحەق ژنەکە 
تەاڵق بدات، ماف���ی ژنەکە ده فه وتێت، 
چونکە هیچ زێڕێکی نەکردوە هه تا وه ک 

قەرەبو سودی لێببینێت«.

دەش���ڵێت: »ده كرێ���ت كچ ب���ە تەنها 
ئەڵقەیەک رازی بێ���ت و لە بەرامبەردا 
مارەیی پاش���ەکی )دواخ���راو( دیاریی 
بكات، ئه مه ش وه كو گره نتیه ك ده بێت 

بۆی«.
ب���ه اڵم وادیاره  بۆچونى ئ���ه و كچانه  له  
بیرێكى تره وه  سه رچاوه  ده گرێت، ئه وان 
پێیانوایه  ئه وه ى هاوسه رگیرییه كه یان به  
ش���ادیی ده هێڵێته وه ، په یوه ندیی باشی 
خۆیانه ، ن���ه ك زێ���ڕ و بابه تى دیكه ى 

مادی.
ل���ە  ژنێک���ە  س���اڵ،   29 ش���ۆخان، 
هاوسەرەکەی جیابوه تەوە. جه خت له و 
رایه  ده كاته وه و ده ڵێ���ت: »من بڕێکی 
زۆر زێڕم داواکرد،  بەاڵم خۆش���بەختی 
بۆ نەهێنام له گه ڵ هاوس���ه ره که م، بۆیه  

سەرەنجام جیا بومەوە«.

زێڕ نرخی 
راسته قینه ى 
مرۆڤ دیاریی 

ناكات

ژنایەتی خۆمم 
زۆر خۆشدەوێت

هەرگیز بڕوام 
بەشکست نیە 

بۆ ژن
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◘ نه وژین، په رژین كامه ران

رۆماننوسی یاخی و دیاری رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست )نەوال سەعداوی(، ژنێکی 
جیاواز لە رێگەی قەڵەمەکەیەوە چاو 

نەترس و بێباکانە شۆڕشی دژی 
عه قڵیه تى دواكه وتویی و نێرساالریی 

بەرپا کرد. جەنگاوەر ئاسا هەمو 
تەمەنی خۆی تەرخانکرد بۆخزمەتی 

یه كسانی و دۆزی ژنان.

نەوال س���ەعداوی، لە 27ی تش���رینی 
یەکەم���ی 1930 لە ناوچه ى عەباس���یە 
لەقاهیرەى پایته ختى میسر لەدایکبوە. 
لەکانونی دوەمی 1954 بەکالۆریۆس���ی 
لەزانکۆی  نەش���تەرگەری  لەپزیش���کی 
بواری  ل���ە  بەده س���تهێناوە،  قاهی���رە 

پس���پۆری  س���نگدا  نەخۆش���یەکانی 
وەرگرت���وە. ل���ە س���اڵی 1965 وەکو 
پزیش���ک بە پلەی بااڵ لە نەخۆشخانەی 
)قەس���رلعەین(دا کاری کردوە، هه مان 
)د.شەریف  له گه ڵ  هاوسه رگیریی  ساڵ 
حه تات( كردوه  کە پێشەوای رێکخراوی 
كۆمۆنیستیی مارکس���ی بوە لە میسر، 

خاوەنی کوڕو کچێکە.
نەوال، رۆماننوس و پزیشکی دەرونیە، 
لە ه���ەردو بواری ئەدەبی و زانس���تیدا 
زیاتر لە 47 کتێبی نوسیوە و بۆ زیاتر 
لە 35 زمان وەرگێ���ڕِدراون. کتێبەکانی 
زیاتر گرێ���دراوی ئازادی )مرۆڤ، ژن و 

نیشتمان(ە.
ئەم ژنە نوسەرە، بە هۆی نوسینەکانیەوە 
روبەڕوی زیندانیکردن و دورخستنەوە لە 
واڵت بوەتەوە، ئه مه  س���ه رباری رێگرتن 

چاپكراوه كان���ى،  باڵوكردن���ه وه ى  ل���ه  
به شێوه یه ك لە میسرو واڵتانی عه رەبیدا 
خوێندن���ەوەی هه ندێ���ك له  نوس���ین و 
بەرهەمەکانی یاساغ و رێگە پێنەدراوە.

وه ك���و هه مو داهێنه رێك���ى ترى واڵتان 
ئه گه رچی  دواكه وت���وه كان،  و كۆمه ڵگا 
نوس���ینەکانی  خۆی���دا  واڵتەک���ەی  لە 
سانس���ۆرکراوە، بەاڵم لەواڵتانی ده رەوە 
چەندین خەاڵتی ئەدەبی و نیشتمانی و 

نێودەوڵەتیی پێبه خشراوه .
بەه���ۆی بیر و باوەڕو نوس���ینەکانیەوە 
توندڕەوەکانەوە،  ئیس���امیە  لەالی���ەن 
روبەڕوی هەڕەش���ه لێکردنى به  كوشتن 
هەوڵ���دراوە  هه روه ه���ا  بوەت���ەوە. 
بەتۆمەتی  جیابکرێت���ەوە  لەمێردەکەی 

هەڵگەڕانەوەى لە ئیسام.
نه وال  ئاسته نگه كانى به رده م  هه ڕه شه و 

نوسەر و شاعیر، ئاواز نه جم:
کوردلەئهدهبیشداغهدریلهژنانكردوه

نەوالسەعداوی...نوسەریكتێبەقەدەغەکان

◘ نه وژین، زه رده شت محه مه د

ئاواز نه جم، به  25 ساڵى ته مه نه وه ، 
وه كو قه ڵه مێكى ژنانه  له گه رمیان 
ده ركه وتوه ، له پاڵ ئه و تێكسته  

شیعری و ئه و وتارانه ى له سه ر پرسی 
ژنان به تایبه تى و ئه ده ب و كۆمه ڵگا 

به گشتى ده یوروژێنێت، خاوه نى 
هه ندێك بۆچونى تایبه ته  له باره ى بون 
و پێگه ى ژن له  ئه ده بیاتى كوردیی دا.

ئ���ه و له میان���ه ى دیدارێك���دا ئام���اژه  
به وه ده كات كه  ل���ه  ئه ده بی كوردیی دا 
ناهه قیه ك���ى زۆر به رامبه ر به  ژن كراوه ، 
به وپێیه ى ژنى وه كخۆی قبوڵ نه كردوه ، 
ه���ه روه ك ده نگ���ى ژنیش ل���ه  ئه ده بی 

كوردی به  كز و الواز هه ژمار ده كات.
به گه ڕانه وه  بۆ س���ه ره تاكانى ئه ده بیات 
»به درێ���ژای  ده ڵێ���ت:  به گش���تى، 
س���ه رده كانى رابردو تاپێش س���ه ده ى 
هه ژده یه م، دۆخى مه عریفی له  قۆناغێكى 
سه ره تایی دا بو به تایبه ت الی ئافره تان، 
چونكه  بوارى نوسین و خوێندن و مافی 
خوێندنى پێن���ه دراوه ، هه مو ئه و ده نگ 
و عه قڵه  گه وران���ه ى له بوارى ئه ده ب دا 
هه بون پیاوان بون، ئه م���ه  ماناى وایه  
ده رفه ت به  ژن ن���ه دراوه  خۆی به راورد 

بكات و خۆی بسه لمێنێت«.
له م بۆچونه وه  ده په ڕێته وه  سه ر دۆخی 
ژن له  ئه ده بیات���ى كوردیی، كه  به رای 
ئه و ره وشه كه ى خراپتر بوه ، چونكه  ژنى 
كورد دره نگتر ده س���تى به  رۆشنبیریی 
و كرانه وه  راگه ش���توه و قۆناغێك دواى 

ژنانى جیهان به و بواره  ئاشنا بوه .
ده ڵێ���ت: »له كۆمه ڵ���گاى خۆم���ان دا 
ئافره ت هه ر نه یتوانیوه  ده نگ هه ڵبڕێت، 
بۆی���ه  زۆرتر ئاماده یی ژن له  ئه ده بیاتى 
كۆن���ى كوردیی، وه كو كه ره س���ته  بوه ، 
به و واتایه ى كه  وه كو ئیلهامى ش���یعری 

به كارهێنراوه «.
ئاواز، وایده بینێت له ب���وارى ئه ده ب دا 
2 غه دری گه وره  ل���ه  ژنى كورد كراوه ، 
جارێك به وه ى نه هێڵراوه  بێته  پێشه وه ، 
جارێكیش به و تێڕوانیه ى كه له  ئه ده بی 

میللیی دا بۆ كه سایه تیى ژن هه یه .
ده ڵێت: »تا س���ه ده ى بیس���ته م ژنان 
نه یانتوانیوه  بخوێنن و بێنه  پێشه وه  له  
بوارى نوس���ین، كه  هاتوشن ده رفه تیان 
پێنه دراوه  له  بوارى ئه ده بیات دا خۆیان 

بسه لمێنن«.
هه روه ها ره خنه  له و تێڕوانینه ش ده گرێت 
كه ل���ه  ئه ده ب���ی میللی���ی و فۆلكلۆریی 
كوردی���ی دا هه یه  ب���ۆ ژن »له ئه ده بی 
میللی و فۆلكلۆر دا زۆر غه در له  ئافره ت 
ك���راوه و وه كو كااڵ و جوانكاریی )زینه ( 
و بۆ پڕكردنه وه ى خواست و حه زه كانى 

پیاوان سه یر كراوه «.
له گه ڵ ئه وه ش���دا ئاماژه  به وه ده كات له  
ئه ده بی بااڵ دا كه مه به س���تى سه رده مى 
ش���اعیرانى وه ك���و نال���ی و مه ح���وى 
هاوقۆناغه كانیان���ه   و  مه ول���ه وی  و 
»به ش���ێوه یه كى تایبه ت و بااڵ مامه ڵه  
له گه ڵ ژن دا ك���راوه  و وه كو مرۆڤێكى 

پیرۆز سه یر كراوه «.
كه   ئه وه ش���ده خاته رو  نه ج���م،  ئ���اواز 
سه رباریی ته نگیی بواره كه  بۆ رۆڵپێدانى 
ژنان، به اڵم ژنانێك هه بون كه  نوس���ین 
و به رهه مى ئه ده بیان هه بوه ، له نمونه ى 
)مه ستوره ى ئه رده اڵنى(، به اڵم وه كخۆی 
ده ڵێ���ت: »بونى ی���ه ك دو ده نگى ژن 
ماناى وایه  دابونه ریت���ه  كۆمه اڵیه تیه كه  
نه یهێشتوه  ژنان بێنه  پێشه وه ، حاڵه تى 
مه ستوره ش تایبه ت بوه  چونكه  ئه و له  

خێزانێكى ده ره به گی میرایه تى بوه «.
له دواى ئه و قۆناغ���ه ى كه له  ئه ده بیاتى 
كوردیی دا به  »قۆناغی شیعری نوێ« 
ناودێر ده كرێت، ژماره یه ك ژنى نوسه ر 
و شاعیر ده ركه وتون، ئه م ده ركه وتنانه  

چۆن���ن و تاچه ند ژنانى نوس���ه رى ئه م 
قۆناغه  توانیویانه  داهێنان بكه ن؟

ئاواز نه جم، پێیوایه  س���ه رباری ئه وه ى 
ش���اعیرانى ژن له م سه رده مه شدا وه كو 
ژم���اره  زۆر نی���ن، ه���اوكات ناوه ڕۆكى 
ئه ده به كه ش���یان ب���ه  هه س���تى پیاوانه  

نوسراوه ته وه . 
ده ڵێت: »له  س���ه رده مى شیعری نوێ 
ده نگى ئافره تانمان زۆر كه مه و ئه وه شى 
هه بوه  ته نها الس���ایكردنه وه ى شاعیره  
پی���اوه كان ب���وه و به  هه س���تى پیاوانه  
ئه گه ر خه یاڵیش  نوسراوه ته وه ، چونكه  
بكه ن ئه وا ئازاد نه بون كه  خه یاڵه كه یان 
بخه ن���ه  رو و نه یانتوانیوه  ب���ه  ئازادانه  

ته عبیر له  خه یاڵی خۆیان بكه ن«.
ئ���ه و باسله وه ش���ده كات ك���ه  ژنان���ى 
نوس���ه رى كورد، نه یانتوانیوه  سه رده م 
و قۆناغێكى تایبه ت به خۆیان دروس���ت 
بكه ن هاوش���ێوه ى نمونه ى چه ند واڵت 
و كۆمه ڵگایه كى دراوس���ێی كوردستان 
»ئافره تى كورد به ه���ۆی كۆتوبه نده وه  
دروس���ت  بۆخۆی  قۆناغێك  نه یتوانیوه  
بكات، )مه ستوره ( له سه رده مى شیعری 
كاس���یك نه یتوانى قۆناغێك دروس���ت 
ب���كات وه ك ئه وه ى بۆنمون���ه  له  ئێران 

دا هه یه  كه  س���ه رده مى شیعری )فروغ 
فروغ���زاد( به  قۆناغێكى تایبه ت هه ژمار 

ده كرێت«.
كه وات���ا چۆن ده توانرێ���ت په ره  به  ئه و 
ج���ۆره  ل���ه  ئ���ه ده ب بدرێت ك���ه  ژنان 
ده ینوس���ن؟ چی بكرێت بۆ ئه وه ى ژنان 

بتوانن ئه فراندن له و بواره دا بكه ن؟

ئاواز نه جم، پێیوایه  چاره سه رى ئه مه  به  
ته نیا به  ژن ناكرێت، به ڵكو وایده بینێت 
كارێكى هاوبه ش���ى نێوان ژن و پیاوه . 
ده ڵێت: »پیاو پێویس���ته  هاوكار بێت، 
بۆ ئه وه ى پارس���ه نگی رۆڵ و به شداریی 
ژن له م كایه یه  و كۆمه ڵگا به گش���تیی، 

یه كسان بكرێته وه «.

سه عداوى، زۆر و فره چه شنن، لە ساڵی 
1972 لەوەزارەتی تەندروس���تی لەسەر 
پیش���ەکەی البرا، بەهۆی باڵوكردنه وه ى 
کتێب���ى )س���ێکس و ژن(. گۆڤارێکی 
تەندروس���تی دامەزراند بۆ ماوەی سێ 
س���اڵ خۆی سەرنوسەری بو، له ساڵی 
1973 داخرا. کتێبی )یاداش���تەکانم لە 
بەندیخانەی ژنان( دا نوسی، پاش ئەوەی 
لەساڵی 1981 دەخرێتە زیندانەوە، ئەو 
کتێبەی لە زینداندا لەس���ەر کلێنس���ی 
تەوالێ���ت ب���ە قەڵەمی چاو نوس���یوه و 
لەس���اڵی  ره وان���ەی دەرەوەی کردوە. 
2008 داوای لێسەندنەوەی رەگەزنامەی 

میسری لەسەر تۆمارکرا.
نەوال، سەرەڕای هەمو ئەو ئاستەنگانەی 
خراوه ت���ه  به رده مى، بەاڵم نه ترس���اوه و 
بەردەوام بوە لەو رێگایەی گرتویەتیەبەر. 
كاغ���ه زه وه   و  قه ڵ���ه م  لەرێگ���ه ى 
فیکری  شۆڕش���ێکی  لەکۆمەڵگاكه ی���دا 
بەرپاک���رد دژ به  بیری دواكه وتوخوازیی 
و نایه كس���انى و چه وساندنه وه ى مرۆڤ 
و ژنان به تایبه ت���ى، هه مو ئه مانه ش له  
ره وتى خه باتى ئازادیخ���وازان دا رۆڵی 
به رچ���او و دیاریی هه ب���وه و كاریگه رى 

زۆری له سه ر خوێنه ران دروستكردوه .
نوسەر، لەناو واقیعی کۆمەڵگای تەقلیدی 
میسر دا ژیاوەو باش لە کێشەکانی ژن 

گەیش���توە، لەبواری کارەک���ەی خۆیدا 
خزمەتی زۆری بەژنان کردوە بەو پەڕی 
بوێرییەوە راوبۆجونەکانی لەگشت بوارە 
جیاوازەکانی ژیانداخستۆتەڕو. تاکە ژنە 
لە 50 ساڵی رابردودا دەربارەی سێکس و 
خەتەنەکردنی کچان و دابونەریتی کۆنی 
ن���او کۆمەڵگا دواوە، ک���ە هه مو ئه مانه  
ب���ه رای ئه و هۆکارن بۆ س���تەمکردن لە 
ژن و بەک���ەم تەماش���اکردن و بێ توانا 

سەیر کردنی.
ئه م  له وه اڵم���ى  ده نوس���ێت؟  بۆچ���ی 
پرسیاره دا، نه وال سه عداوى له  به شێكى 
وتارێك���ی دا ده ڵێ���ت: »نوس���ەرەکان 
ب���ە ئازارەکانی خۆی���ان خەڵک بە ئاگا 
دەهێننەوە و لەگەڵ پرسیارەکانی ژیان 
و مردن���دا روبەڕوی���ان دەکەنەوە، بەم 
مانایە نوس���ینی راستەقینە جۆرێکە لە 

مردنی راستەقینە«.
نەوال سەعداوی، رەخنە لەخودی ژنان 
دەگرێت کە هەندێكج���ار خۆیان هۆکار 
و رێگ���ە خۆش���کەرن بۆ ئ���ەو زوڵمەی 
بەرامبەریان دەکرێت، هەروەها باس���ی 
ئ���ەو زوڵم���ە گەورەی���ە دەکات کە لە 
مناڵی ناش���ەرعی دەکرێ���ت بێ ئەوەی 
تاوانێکی هه بێت دەس���تەواژەی )زۆڵ(
ی بەس���ەردا دەس���ەپێنرێت. هەروەها 
خەتەن���ەی مێین���ەی قەدەغەک���رد لە 
رێگەی یاسایەکەوە کە 50 ساڵ خەباتی 

بۆ دەکرد.
دا   2014 س���اڵی  ل���ە  س���ەعداوی، 
بەمەبەس���تی بینینی ژنە شەڕڤانه كانى 
ك���ورد و ئاگاداربون ل���ه  دۆخى ژنانى 
کوردستانی  هه رێمى  س���ەردانی  كورد، 
کرد. له وه س���فی ئامانجى سه ردانه كه یدا 
ده ڵێت: »ده مەوێت چاوم بکەوێت بەژنە 
شەڕڤانەکان و بزانم چۆن لە شاخ دەژین 
و ئ���ەو رۆح و ئازایەتی���ە چییە کەوای 
لێکردون ش���ەڕبکەن؟ کاتێک ژن شەڕ 
دەکات، واتای ئەوەیە تەنها جەستەیەک 

نیە بەڵکو مرۆڤە مرۆڤ«.

ئافره تى كورد 
به هۆی كۆتوبه نده وه  
نه یتوانیوه  قۆناغێك 
بۆ خۆی دروست 

بكات

نوسینی 
راستەقینە 

جۆرێکە لە مردنی 
راستەقینە
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6 پرسیار له باره ى شه ڕه نگێزى الى مناڵ
◘ نه وژین

نوسینی: جواد مه حمود قرانى

شه ڕه نگێزى ره فتاری هێرشكردنه ، 
جۆرێكه  له  كارى توندڕه وى به رانبه ر 
به  كه سانى تر كه  ده بێته  هۆى زیان 

گه یاندن پێى. 

له م بابه ته دا وه اڵمى چه ند پرس���یارێك 
له باره ى ئ���ه م چه مكه و كاریگه رییه كانى 

ده ده ینه وه .

1. جۆره كان���ى ش���ه ڕه نگێزی الی مناڵ 
چیین؟

دو جۆر ش���ه ڕه نگێزی هه یه : ئاشكرا و 
نهێنی.

مه به س���ت له  ش���ه ڕه نگێزى ئاش���كرا، 
الیه ن���ى فزیك���ی و جه س���ته ییه ، وه كو 
)لێدان، پاڵنان، شه قوه شاندن، فڕێدانى 
كه ره س���ته كان یان شتومه ك و...هتد(. 
ئه نجامدان���ى ئ���ه م كاران���ه  بێزاركه رن 

وئازارده رن بۆ كه سى به رانبه ر.
هه رچی شه ڕه نگێزی شاراوه  )نهێنى(یه ، 
بریتییه  له  توڕه ي���ى و خۆخواردنه وه ى 
مناڵ، ئ���ه م جۆره یان زیات���ر له  كچان 
شه ڕه نگێزى  به پێچه وانه وه ى  ده بینرێت 
جه س���ته یى ك���ه  زۆرت���ر الى ك���وڕان 

به رجه سته  ده بێت.

2. هۆكارى دروس���ت بونى شه ڕه نگێزى 
الى مناڵ چیه ؟

توندوتیژی���ى دیارده یه ك���ى ئاڵۆزه، كه  
تیایدا تایبه تمه ندى بۆماوه یى، هۆكارى 
ژینگه یى، هۆرمۆنیى، هێزه  ده رونیه كان 
و دابونه ریت و الیه نه  كۆمه اڵیه تیه كه ش 
په یوه ندیان پێكه وه  هه یه و پێكه وه  كار 

ده كه ن.

3. رۆڵى خێزان له  شه ڕه نگێزى منااڵن 
دا چییه ؟

خێ���زان ده توانێ���ت له  چه ن���د الیه كى 
جی���اوازه وه  ببێته  هۆى دروس���تبون و 
زیادكردنى ش���ه ڕه نگێزى، كه  گرنگترین 
هۆكارى بریتیه  له  شێوازى په روه رده ى 

نه گونجاو له  خێزاندا)دایك  و باوك(.
په روه رده كردنى  ل���ه   ش���ێواز  هه ندێك 
مناڵ وه ك هان���دان به كاردێت، ئه ویش 
به  س���ود وه رگرتنى ناته ندروس���ت له  
ته مبێ و ده ستخۆش���ى كه  ده بێته  هۆى 
گه شه سه ندنى توڕه یى وشه ڕه نگێزى له  

مناڵدا.
گه شه سه ندنى شه ڕه نگێزی  هۆكارى   .4

له  مناڵدا چیه ؟
ا. پیش���اندانى ره فتاره  شه ڕانگێزه كان 
له الی���ه ن یه كێك له  ئه ندامانى خێزانه وه  
ده بێته  هۆى ئه وه ى مناڵ ئه و ره فتارانه  

بكاته  سه ر مه شقى خۆى.
ره فت���اره   هاندان���ى  ب. 
ش���ه ڕانگێزییه كان)ئازارى جه سته یى و 

سێكسى(.
ت. توندوتیژى له  راگه یاندنه كان.

5. هۆكارى دروس���تبونى شه ڕه نگێزیی 

مناڵ له  قوتابخانە دا چیین؟
ا. كاتێك خوێندكار له الیه ن خوێندكارانى 

هاوڕێییه وه  گاڵته ى پێده كرێت.
ل���ه  الی���ه ن  كاتێ���ك خوێن���دكار  ب. 
هاوڕێكانییه وه  لێ���ی ده درێت و تواناى 

به رگرى كردنى له  خۆى نییه .
ب���ه رده وام  خوێن���دكار  كاتێ���ك  ت. 

شتومه كه كانى خۆى ون ده كات.
ه���ۆى  ب���ه   خوێن���دكار  كاتێ���ك  پ. 

روخسارییه وه  گاڵته ى پێده كرێت.
ج. ش���ه رمنى و بێده نگیى به رده وام له  

پۆلدا و دابه زینى ئاستى خوێندنى.

◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

ئه حمه د كه ریم، پاش ئاواره بونیان 
له  دوزخورماتو و  گیرسانه وه یان 

له  قه زاى كه الر، به  نابه دڵیی 
خۆی و زۆری ماڵه وه  بۆ ئه وه ى 

ده ست به خوێندن بكات ده نێردرێته  
قوتابخانه یه ك، به اڵم پاش چه ند 
رۆژێك وه ها هۆگرى قوتابخانه و 

قوتابیه كانى هاوڕێی ده بێت، كه  ئێستا 
نایه وێت قوتابخانه كه  به جێبهێڵێت.

پاش ئاواره بونى سه دان خێزانى كوردی 
دوزخورمات���و، هه ندێك ل���ه  مناڵه كانى 
ئه و خێزانانه  له  قوتابخانه كانى سنورى 
گه رمیان ده س���تیان به خوێندن كردوه ، 
ئه وه ى مایه ى تێبینییه  له م روه وه ، ئه و 
هاوكاری���ی و یارمه تیدانه یه  كه  منااڵنى 

دیكه  ل���ه  قوتابخانه دا پێش���كه ش به و 
مناڵه  ئاوارانه یان كردوه .

محه م���ه د ئاس���ۆ، 10 س���اڵ، باس له و 
ب���ۆ  )ئه حم���ه د(  ك���ه   ده كات  رۆژه  
یه كه مجار له الیه ن مامۆس���تاوه  هێنرایه  

پۆله كه یانه وه .
وت���ى: »خه ریكى وان���ه  خوێندن بوین 
مامۆستایه كى خوێندنگه كه مان كوڕێكى 
هێنای���ه  ژوره وه و وتى ئه مه  )ئه حمه د(
ه و براتانه و له گه ڵى یاری بكه ن و رێزى 
بگرن، كاتێك زه نگ لێیدا هه مومان چوینه  
ده ره وه و یاریمان كرد ل���ه  گۆڕه پانه كه  
دیواره كه   له سوچی  بینیمان )ئه حمه د( 
ده گرێ���ت، چوم���ه  الى و پرس���یم: بۆ 
ده گریت؟ فرمێس���كه كه ى سڕى و وتى: 
ئاواره ى دوزم و كه س ناناس���م و حه زم 

له م قوتابخانه یه  نییه «.
ئاماژه ى به وه ك���رد »پێیم وت تۆ براى 

ئێمه یت ده س���تم خس���ته  س���ه ر ملى و 
هاوڕێكانم بانگ ك���ردو داواى یارمه تیم 
لێی���ان كرد به خ���ۆم و دو هاوڕێى ترم 
)ئه حمه د(مان  كۆكرده وه و  هه زارمان   4
برده  فرۆش���گاى قوتابخانه كه و پسكێت 
و ش���ه ربه ت و ئاو و چپس���مان بۆ كڕی 
و تاكاتى ته واو بونى قوتابخانه  له گه ڵى 

بوین«.
ئه م منااڵنه ، هه ر به و هاوكاریه ى ئه و رۆژه  
نه وه ستاون، به ڵكو له گه ڵ قوتابیه كانى 
ت���ردا هه س���تاون ب���ه  كۆكردن���ه وه ى 
پێداویس���تى قوتابخان���ه  بۆ  ئه حمه د و 
خوشكه كه ى. وتى: »من پاكه ته  ده فته ر 
و قه ڵ���ه م و خه تكوژێنه و بۆیه  و جانتام 
بۆی هێنا، هاوڕێكانى ترم پاكه ته  قه ڵه م 
و خه تكوژێنه و بۆی���ه و ده فته رى وێنه و  
قه مسه ڵه  و جلى قوتابخانه و جلوبه رگى 
م���اڵ و یارى من���ااڵن و تۆپ و جانتاى 

لە مناڵەوە بۆ مناڵ.. دەستگیرۆیی ئاواره کانى خورماتو

دیكه یان بۆی هێنا«.
وتیشی: »ئێستا ئه حمه دو خۆشكه كه ى 

دڵخۆشن و هاوڕێی ئێمه ن«.
ئه م هاوكاری���ی و كۆمه كه ى محه مه د و 
هاوڕێكانى، له الی ئه حمه د و خوشكه كه ى 
وه ها كاریگه ریی داناوه ، كه  نایه وێت ئه و 

قوتابخانه یه  جێبهێڵێت.
وتى: »س���ه ره تا هاتینه  ق���ه زاى كه الر 
پێم ناخۆش���بو ئ���اواره  بوی���ن، زیاتر 
قوتابخانه كه م له ب���ه ر چاو كه وتبو، زۆر 
گریام، ب���ه اڵم له و كات���ه وه  محه مه د و 
هاوڕێكانی ترم ناسیوه  زۆر دڵمخۆشه و 

خۆشیانم ئه وێت«.
وتیشی: »هاوڕێكانم یارمه تیاندام هه مو 
پێداویستیه كى قوتابخانه یان بۆ خۆم و 
خوشكه كه م كۆكرده وه و یاریمان له گه ڵ 
ده ك���ه ن، به دایك و باوكم���ان وت ئێمه  
ئیتر لێ���ره  قوتابخانه  ت���ه واو ده كه ین، 
چونكه  هاوڕێكانمان باشن و مامۆستاكان 

رێزمان ده گرن«.
منااڵن���ى  هاوكاریكردن���ى  چیرۆك���ى 
قوتابیی له گه رمیان بۆ منااڵنى ئاواره ى 
دوزخورمات���و، ه���ه ر ل���ه وه ى ئه حمه د 
دا قه تی���س نه م���اوه ، به ڵك���و زۆر و 

به رفراوانن.
ڕێبین مسته فا، 11 س���اڵ، چیرۆكێكى 
تری له وباره یه وه  بۆ )نه وژین( گێڕایه وه  
»ماوه یه ك پێش ئێستا چه ند قوتابیه ك 
هاتن���ه  قوتابخانه كه م���ان زۆر بێتاقه ت 

و دڵته نگ دیار ب���ون تێكه ڵى ئێمه یان 
نه ده كرد و كه س���یان نه ده ناسی، منیش 
چومه الیان قسه م له گه ڵیان كرد و هه وڵم 
ده دا بیان هێنمه  پێكه نین و خۆشحاڵیان 

بكه م«.
وتیش���ی: »دوات���ر بون���ه  هاوڕێمان و 
ئێمه ش به  جانتا و جلوبه رگ و ده فته ر و 
قه مسه ڵه  یارمه تیمان دان، چونكه  ئه وان 
هیچی���ان نه بو و ده یانوت دراوس���ێكان 
یارمه تیان داوین و پێداویستى ناوماڵیان 

بۆ هێناوین«.
گه رمیان،  په روه رده ى  ئامارێكى  به پێی 
ئۆكتۆبه رى  له دواى روداوه كان���ى 16ى 
2017ه وه ، زیاتر له  5 هه زار خوێندكار و 
قوتابی ئاواره ى دوزخورماتو، له گه رمیان 

ده ستیان به خوێندن كردوه .
مامۆستایانى  گه رمیان،  له منااڵنى  جگه  
قوتابخانه كانى س���نوره كه ش باوه ش���ى 
مناڵ���ه   ب���ۆ  س���ۆزیان  و  یارمه ت���ى 
خوێندكاره كانى دوزخورماتو كردوه ته وه  

كه  ئاواره ى ناوچه كه  بون.
م.مه حمود سامح، 37 ساڵ، بۆ )نه وژین( 
وت���ى: »نزیكه ى 50 خوێندكار له هه ردو 
ره گ���ه ز كه به هۆى ش���ه ڕه كه ى دوزه وه  
ئاواره ى ق���ه زاى كه الر ب���ون، له المان 
ده س���تیان به خوێندن كردوه ، به اڵم ئه م 
قوتابیانه  پێویس���تیان به یارمه تى مادى 
و مه عنه وی���ه ، چونكه  ئ���ه و بارودۆخه  
هاوكاتی���ش  بینی���وه و  س���ه خته یان 
خێزانه كانی���ان به ه���ۆی هه ڵهاتنیانه وه  
هیچ ش���تێكى ئه وتۆیان له گه ڵ خۆیان 

نه هێناوه «.
وتیشی: »ئه وه ى مایه ى خۆشحاڵیه  كه  
به شێك له  مناڵه كان هاوكاریی منااڵنى 
تریان كردوه  كه  ئ���اواره ن، هه روه ك له  
كاتى پش���و و یاریه كاندا هاوڕێیه تییان 
تایبه تی���ان  گرنگی���ی  و  ده ك���ه ن 

پێده ده ن«.

* ئه ندام���ى تیمی رێكخ���راوى )وادی( 
ئه ڵمانى له گه رمیان

6. له گه ڵ مناڵى شه ڕه نگێز چۆن ره فتار 
بكه ین؟

ا. سه باره ت به  مناڵى شه ڕه نگێز ده بێت 
كار له  سه رمه ش���قه كه ى بكرێت یاخود 
رێگاى دیكه  جگه  له  سه رمه ش���قه كه ى 
فێربكرێ���ت، ئه و كاتان���ه ى كه  هۆكارى 
شه ڕانگێزى دڵه ڕاوكێه  ده بێت ئاگادارى 

ببینه وه  له  دڵه ڕاوكێى مناڵه كه .
ب. له  هه ندێك كاتدا مناڵى ش���ه ڕانگێز 
ده بێته وه   خه مۆك���ى  حاڵه تى  توش���ى 
ك���ه  په یوه ندى له  گه ڵ كه س���انى دیكه  
ده پچڕێ���ت، له م كاته دا پێویس���تى به  
ده رمانى پزیش���كی پس���پۆرى هه یه  بۆ 
ئه وى مناڵه كه ى له  نزیكه وه  چاره س���ه ر 

وه ربگرێت.
ت. كاتێك كه مناڵ له  قوتابخانه  روبه ڕوى 
توندوتیژى ده بێته وه ، پێویس���ته  له گه ڵ 
به رپرس���انى قوتابخانه كه  قسه  بكه ین، 
پێویستیش���ه  مامۆس���تاكان ب���ه  پێى 
یاساو رێس���اى تایبه ت روبه ڕوى مناڵه  
توندوتیژه ك���ه  ببنه وه ، ئه و منااڵنه ى كه  
توندوتیژیی���ان به رانبه ر كراوه  له س���ه ر 
بنه ماى ره فتاره  باش���ه كانیان ده س���ت 

خۆشیان لێبكرێت و پاڵپشتى بكرێن.
پ. ئه گ���ه ر هاتو جۆرى ش���ه ڕانگێزى 
مناڵه كه  دوژمنانانه  بو، ده بێت مناڵه كه  
له  ئازار و ئه زێتدان به  دوربگرین تاوه كو 
ناچار نه بێت بۆ تۆڵه كردنه وه  كه س���انى 
تر ئه زێت بدات، ئه گه ر شه ڕانگێزییه كه ى 
ل���ه  ئه نجامى هۆكارێك���ه وه  بو، ده بێت 
رێگه یه كى دیكه  بۆ تێگه یشتنى مناڵه كه  
هه ڵبژێری���ن ب���ۆ ئه وه ى ناچ���ار نه بێت 
س���ود ل���ه  توندوتی���ژى وه ربگرێت بۆ 

سه رنجڕاكێشان.

وه رگێڕانى: خه اڵت ساڵح قادر

هاوڕێكانم هه مو 
پێداویستیه كى 
قوتابخانه یان بۆ 

كۆكردینه وه 
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◘ مافناس: دڵپاك محه مه د جه الل 

جیابونه وه  یاخود »ته اڵق« یه كێكه  
له  حاڵه ته  كۆمه اڵیه تیی و خێزانی 
و یاساییه كان، كه  زۆرترین قسه و 

باسی له باره وه  ده كرێت له هه ریه كه  
له و بوارانه ، ئه گه رچی له  شه ریعه تى 

ئیسالمیی دا كه  هه وێنى یاسا 
كارپێكراوه كانى بوارى باری كه سێتییه  

له  عێراق و كوردستان، وه كو 
»بێزراوترین حه اڵڵكراوه كان« هه ژمار 

كراوه .
 

به گوێره ی یاس���او به  پێی ش���ه ریعه تی 
ژن  جیابون���ه وه ی  له دوای  ئیس���المی، 
و مێ���رد كومه ڵێ���ك ئ���ه رك ده كه وێته  
سه رشانی پیاوان به رامبه ر به  ژنان، بۆیه  
ئه گه ر پیاو خۆی ل���ه و ئه ركانه  البدات 
ئه وكاته  دادگا به پێی ئه و ده س���ه اڵته ی 
جێبه جێ  پ���ێ  ئه ركه كانیان  پێ���دراوه  
ده كات، یه كێ���ك ل���ه و مافانه ش كه  بۆ 
ئافره ت���ی ته اڵقدراو چه س���پاوه  به پێی 
یاس���ا، مافی دایه نه كردن���ی )حضانه ( 

مناڵه  به  ئافره تی ته اڵقدراو.
كاتێ���ك ژن و مێ���رد له  ژێر س���ێبه ری 
په روه رده كردنی  ده ژی���ن،  خانودا  یه ك 
من���اڵ له س���ه ر هه ردو الی���ه ، به اڵم ژن 
كه  جیاب���وه وه  له  مێرده ك���ه ی، ئه گه ر 
خ���اوه ن مناڵ بو و توانای به خێوكردنی 
مناڵه كانی هه بو، له پێشترین و باشترین 
كه سه  بو دایه نه كردنی مناڵه كانی، به اڵم 
چه ن���د خاڵێك هه یه  ك���ه  په یوه ندیداره  
به م پرس���ه وه ، هه وڵده ده ی���ن له میانى 
ئ���ه م بابه ته وه  س���ه ره نجی له ب���اره وه  

بوروژێنین.
1. ئایا هی���چ مه رجێك هه ی���ه  تاوه كو 
دایه نه كردنی  شایس���ته ی  ئافره ته ك���ه  

مناڵه كانی بێت؟
به پێی م���اده ی 57، بڕگه ى یه ك و دو 
له  یاسای باری كه سێتی، له و كاته وه ی 
گرێبه ستی هاوسه رگیری ئه نجام ده درێت 
له نێوان ژن و مێرد و دخول له نێوانیان 
رو ده دات، ژنه ك���ه  شایس���ته  ئه بێت به  

مافی دایەنیكردنى مناڵ 
له  پاش جیابونه وه ى ژن و مێرد

دایه نه كردنی مناڵه كانی، به اڵم به  چه ند 
مه رجێك. له وانه :

1. پێویسته  دایكه كه  عاقڵ بێت.
2. پێویسته  دایكه كه  توانای به خێوكردنی 

مناڵه كانی هه بێت.
3. پێویس���ته  خاوه ن ره وشتێكی به رز 
بێت، له به ر ئه وه ى ئه گه ر سه لمێنرا كه  
حاڵه ته   له م  »به دڕه وشته «  ئافره ته كه  

مافی دایه نه  كردنی نامێنێت.
2. ماف���ی ئافره ته كه  چییه  له  به رامبه ر 

به خێوكردنی مناڵه كانی؟
ب���ه  پێی م���اده ى 57 له یاس���ای باری 
كه س���ێتی، ئافره ت���ی ته اڵق���دراو ك���ه  
هه ڵده ستێت به  دایه نه كردنی مناڵه كانی، 
ماف���ی وه رگرتن���ی )كرێ���ی( ده بێ���ت 
ل���ه و پیاوه ی ك���ه  ته اڵق���ی داوه ، ئه م 
مافه ش مافێكی جێگی���ره ، واته  ئه گه ر 
رێكه وتنێكی پێشوه خته  كرابێت له نێوان 
ژن و مێرده كه ، هیچ ئاسه وارێكی له سه ر 
ئه م كرێیه  نابێ���ت له به ر ئه وه ی بژێوی 
مناڵ له س���ه ر باوكه ، ئیتر ئ���ه و مناڵه  
ئه گه ر كچ بێت هه تا شو ئه كات و ئه گه ر 
نێرینه ش بێ���ت تا ده گاته  ئه و راده یه ی 
كه  كاسبی ده كات و ده بێته  سه رچاوه ى 

داهات.
ئه م كرێیه ش وه ك له  بڕگه  3 ی ماده ی 
57 له یاس���ای باری كه سێتی دا هاتوه ، 
به رێكه وتن ده كرێت له نێوان ئافره ته كه  و 
ئه و كه سه ی بژێوی مناڵه كانی ئه كه وێته  
ئه ستۆ، به اڵم ئه گه ر له سه ر دیاریكردنی 
كرێكه  ناكۆك بون، له م حاڵه ته  دا دادگا 
كرێكه  دیاریی ده كات، زۆرجار دادگا به  
پێی باری دارایی و بژێوی پیاوه كه  ئه م 

كرێیه  ده خه مڵێنێت.
3. له چ���ی كاتێ���ك دا ئافره ته كه  مافی 

دایه نیی له ده ست ده دات؟
به پێ���ی بڕگه ى 7 له  ماده  57ى هه مان 
یاسا، ئافره ته كه  مافی دایه نیی له ده ست 

ده دات به یه كێك له م حاڵه تانه :
1. له  حاڵه تی له ده س���تدانی یه كێك له  
مه رجه كانی دایه نێتی وه ك له س���ه ره وه  

خستمانه  رو.
2. له حاڵه تی مردن.

3. ئه گه ر ئافره ته كه  له  ئاینی ئیس���الم 
له كاتێك دا پێش���توتر  هه ڵگه ڕێت���ه وه  

موسوڵمان بوبێت.
له م حاڵه تانه  دایه نییه كه  ده كه وێته  سه ر 
باوك، به مه رجێك به رژه وه ندی مناڵه كه  
له گه ڵ باوكه كه ی بێ���ت، چونكه  ئه گه ر 
ئه م كاره  به رژه وه ن���دی مناڵه كه ی تێدا 
نه بێت، دادگا كه سێك هه ڵده بژێرێت بۆ 

دایه نه كردنی مناڵه كه .
4. ئای���ا ئافره تی ته اڵق���دراو به  دوباره  
هاوسه رگیریی كردنه وه ی مافی دایه نێتیی 

له ده ست ده دات؟
لێ���ره دا ده بێ���ت جی���اوازی له نێوان 2 
حاڵ���ه ت دا بكه ین: ئایا ئه و پیاوه ی كه  
ئافره ته كه ی ته اڵق داوه  له  ژیان دا ماوه  

یاخود مردوه ؟ ئه گه ر پیاوه كه  له ژیان دا 
مابێت و ئافره ته كه  بیه وێت شو بكاته وه ، 
لێره دا دادگا بڕی���ار ده دات به مانه وه ی 
مناڵه ك���ه  الی باوكی یاخود الی دایكی، 
واتا ئه م مافه  بۆ كامیان جێگیر ئه بێت 
ئه كه وێته  س���ه ر بڕیاری دادگا، ئه مه ش 

له پێناو به رژه وه ندی مناڵه كه.
به اڵم ئه گه ر پیاوه كه  مردبو، له م حاڵه ته  
دا به  پێی بڕگه ی )ب له  ماده ى 57(ى 
یاسای باری كه سێتی، مناڵه كه  هه ر الی 
دایكه كه  ده مێنێته وه  به چه ند مه رجێك، 

له وانه :
1. دایكه كه  هه مو مه رجه كانی دایه نێتی 
وه ك ل���ه  وه اڵم���ى پرس���یاری یه كه مدا 

هاتوه ، پاراستبێت.
2. دادگا قه ناع���ه ت بێنێ���ت ب���ه وه ی 
مناڵه كه  به مانه وه ی الی دایكه كه  توشی 

زیان نابێت.
3. پێویس���ته  ئه و پی���اوه ی ئافره ته كه  
ش���وی پێ���ده كات له كاتی گرێبه س���تی 
هاوسه رگیریه كه  به ڵێن بدات كه  چاودێری 
مناڵه ك���ه  ده كات و هی���چ زیانێكی پێ 
ناگه یه نێ���ت، له هه ركاتێك دا ئه م پیاوه  
له به ڵێنه ك���ه ی خۆی الیدا، ئه وه  ده بێته  
هۆكارێك كه  ژنه كه  داوای جیابونه وه ی 
لێ بكات به پێی بڕگ���ه ی )ج له ماده ی 

.)57
كه واته  مناڵ هه ر الی دایكه  ده مێنێته وه  
هه تا ته مه نى 15 س���اڵ، به و مه رجه ی 
مه رجه كانی دایه نێتی تیدابێت، دواى ئه و 
ته مه نه ش، به پێی بڕگه ی 5 ماده ى 57، 
مناڵ سه ر پش���ك ده كرێت بۆ مانه وه ی 
الی دایك���ی یاخود باوك���ی، به اڵم له م 
حاڵه ته ش دا پێویس���ته  دادگا قه ناعه ت 
بكات له  دروس���تی ئ���ه و جێگه یه ی كه  
مناڵه كه  هه ڵیبژاردوه  سه ره ڕای ئه مه ش 
دوای ته واوبون���ی م���اوه ی دایه نییه كه ، 
ئه گ���ه ر ب���ه  حوكم���ی دادگاش ماوه كه  
كۆتای���ی هاتبێت، ئافره ته كه  بۆی هه یه  
داوای وه رگرتن���ه وه ی مناڵه ك���ه ی له و 
كه س���ه  بكات كه  حوكمی وه رگرتنه وه ی 
مناڵه ك���ه ی ب���ۆ ده رچ���وه ، ئه م���ه ش 
به مه رجێ���ك ئافره ته ك���ه  ب���ۆ دادگای 
بس���ه لمێنێت له و ماوه ی كه  له الی بوه ، 

هیچ زیانێكی به ر نه كه وتوه .

◘ ئاسیا حسێن

لەگەڵ ئەوەی بواری سەربازیی و 
جەنگ و چەکهەڵگرتن، هەمیشە به 
ئەرکی پیاوان زانراوە، بەاڵم سەدان 

ساڵە ژنان لەو بوارەدا بەشداری 
دەکەن و خاوەن پلە و پایەی جیاوازی 

بوارەکەن.

لە جەنگە ناوخۆییەکانی ئەمریکادا، ژنان 
شانبەش���انی پیاوان دەهاتنە ریزەکانی 
پێش���ەوەی جەنگ، بەاڵم زۆرجار وەکو 
پزیشك و پەرس���تار خزمەتیان دەکرد 

وەک لە هەڵگرتنی چەک.
لە مێ���ژوی کۆن���دا، ژنان ل���ە جەنگە 
نێوخۆییەکاندا بەش���دار دەبون. بەپێی 
پێش���کەوتنەکان، ژن���ان ل���ە جەنگ���ە 
نەتەوەیی و جیهانیەکانیش���دا بەش���دار 
دەبن و خاوەن پلەی س���ەربازی بەرزن. 
لەگەڵ ئەوەش���دا، واڵتەکان لەسەر پلە 
س���ەربازییەکانی ژن���ان ل���ە گفتوگۆی 
جیهان���ی  واڵتان���ی  و  بەردەوام���دان 
س���ێیەم تەنه���ا چەن���د پلەیەکی نزمی 
س���ەربازی دەدەن بە ژنان و لە سوپادا 

وەرناگیرێن.
 ل���ە دوای ده یه ى حه وته مى س���ه ده ى 
بیسته وه ، زۆربەی واڵتانی رۆژئاوا دانیان 
ناوە بە پێدانی پلە و پایەی س���ەربازی 
جۆراوجۆر ب���ە ژنان، ب���ەاڵم تەنها لە 
9 واڵت���دا، ژنان بۆی���ان هەیە لە هەمو 

بوارێکی سەربازیدا وەربگیرێن.
لەم���اوەی جەنگی یەکەم���ی جیهانیدا، 
ه���ەزاران ژن لە واڵتە جی���اوازەکان لە 
مەیدانەکانی جەن���گ خزمەتیان دەکرد 
و لە زۆربەی واڵتاندا ئەرکی پزیشکیان 
پێ دەسپێردرا. تاکە واڵت کە لەماوەی 
جەنگی یەکەمی جیهانیدا، سوپای ژنی 
دام���ەزراوی هەبو و بەش���داری پێکرد 
ل���ە جەنگەکەدا، روس���یا بو. س���وپای 
ژنان لە روسیا س���ەرەتا لە ژمارەیەکی 
دیاریکراو لە ژن پێکدەهات کە مەش���ق 
و ئامادەباش���ی تەواویان پێ دەکرا بۆ 
مەیدانی جەنگ. ئەمەش بو بە بنەمای 
بەرفراوانی  س���وپایەکی  دامەزراندن���ی 

ژنان و بواری سەربازیی
ژن ل���ە واڵتەکەدا بەناوی )پاس���ەوانی 
سور، پاس���ەوانی سپی( کە یەکپۆش و 
مەش���قپێکراو بون و ژمارەیان دوهەزار 

سەربازی ژن بو.
لە ساڵی 1993 دوابەدوای پێشکەوتنە 
سیاس���یە جیهانی���ەکان، 67 ل���ە پلە 
س���ەربازیەکان بەڕوی ژناندا کرایەوە و 
لەئێس���تادا 78 پلەی سەربازی بۆ ژنان 
کراوەی���ە. کە ئەم���ەش دەکاتە 95%ی 

هەمو ئەرکه  سەربازیەکان.
دوای ئ���ەوەی ئەرکە س���ەربازیەکان بۆ 
ژنان دەس���تەبەر بون و ژمارەیەکی زۆر 
لە ژنان رویان کردە بواری س���ەربازی، 
لێکۆڵینەوە لەو بوارە دەس���تی پێکرد 
و ئ���ەو لێکۆڵینەوانە ئام���اژە بە الیەنی 

ئەرێنی و نەرێنی باسەکە دەکەن.
ئاماژە بەوە دەکەن کە بەشداری کردنى 
ژنان لە بواری سەربازیدا، الیەنی نەرێنی 
زیات���رە و بۆ پشتڕاس���کردنەوەی ئەم 
بۆچون���ە ئاماژە بەوە دەکەن کە رێژەی 
کوژران و برینداربونی س���ەربازی ژن لە 
جەنگەکاندا، دو هێندەی سەربازی پیاوە 
و ژمارەیەک���ی ژنان توش���ی دڵەڕاوکێ 
و دودڵی دەب���ن ئەوکاتانەی ریزەکانی 
پێش���ەوەی جەنگ دەبین���ن. هەروەها 
لێکۆڵینەوەکان دژی س���وپای تێکەڵی 
ه���ەردو رەگەزن و پێی���ان وایە دەبێتە 
هۆی بارگ���رژی دەرون���ی و رەگەزی و 
ئەمەش توانای بەرگری لە سەربازەکاندا 

کەم دەکاتەوە.
ئەو ژنانەی لە بواری سەربازیدا دەخوێنن 
یان کار دەکەن، ب���ەردەوام ئامۆژگاری 
دەکرێن بەوەی بەرپرسیارێتی خۆیانە کە 
خۆیان بپارێزن لە رفاندن و دەستدرێژی 
سێکس���ی ل���ە م���اوەی جەنگەکاندا و 
بەتایبەت ئەوکاتان���ەی مەیدانی جەنگ 
دەکەوێت���ە ژێر دەس���ەاڵتی دوژمنەوە. 
چونک���ە ژنان���ی بواری س���ەربازی، دو 
هێندەى ژنانی بوارەکانی تر مەترس���ی 
رفاندن و دەستدرێژی لەسەریان هەیە. 
دەکرێت مەبەس���تەکەش سیاس���ی یان 
داگیرکاری و بەکارهێنانی جەس���تەیان 

بێت.
لێکۆڵین���ەوە  ئەمەش���دا،  لەگ���ەڵ 
ئەکادیمی���ەکان ئام���اژە ب���ەوە دەکەن 
کە بەش���داری کردنی ژن���ان لە بواری 
س���ەربازیدا پێوەندی بە کەس���ایەتی و 

بوێری خودی ژنەوە هەیە.
ده ڵێن: ه���ەر ژنێک بواری س���ەربازێ 
هەڵبژێرێت، دەبێت ئەو راس���تیەی بیر 
بێت کە ئەگ���ەری پێکهێنانی خێزان و 
دایکایەتی کەمت���ر دەبێتەوە. هەروەها 
دەبێت بوێریی ب���ۆ روبەڕو بونەوەی له  
مەیدان���ی جەنگ دا هەبێت و لەس���ەرو 
ئەمانەشەوە دەبێت شارەزایی و توانای 
هەبێت لە بەکارهێنانی چەک و تەکتیکی 
جەنگدا. ئەو لێکۆڵینەوانە نایش���ارنەوە 
کە »ئ���ەو ژنانەی بواری س���ەربازییان 

هەڵبژاردوە، بوێرن«.

یه كێك له و مافانه ی 
بۆ ئافره تی 

ته اڵقدراو چه سپاوه، 
دایه نه كردنی مناڵه
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

دروستكردن و به كارهێنانى ده رمانى 
كورده وارى شتێكى نوێ نیه ، به ڵكو له  

دێرزه مانه وه  به كارده هێنرێت، كاتێك 
كه سانێك به بێ ئه وه ى پێشینه ى 

پزیشكیی و ته نانه ت خوێنده واریشییان 
هه بێت، ده رمان دروست ده كه ن بۆ 

چاره سه رى زۆرێك له  نه خۆشیه كان، 
له نێویشیاندا كه  زیاتر له  بواره كانى تر 

ره واجی هه یه ، ده رمانى سوتاویه .

نی���گار ره ئوف، )34( س���اڵ، كچێكى 
دانیش���توى ش���ارى ك���ه الره ، یەکێکە 
ل���ەو کچان���ەی دەرمان���ی کوردەواریی 
بەکارهێن���اوە. بۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: 
»چه ن���د س���اڵێك پێ���ش ئێس���تا له  
كاتى نانكردندا كه وتم به س���ه ر ساجى 

نانه ك���ه دا و به ش���ێكى باڵم و ده س���تم 
سوتا، بۆ چاره س���ه رى سوتاوییه كه شم 
هیچ س���ه ردانى پزیشكم نه كرد، چونكه  
ده مزانى خراپترده بم باش نابم، به هۆى 
ئه وه ى رۆژانه  ده یش���ۆن برینه كى تازه  

ده بێته وه «.
س���ه ردانى  »راس���ته وخۆ  وتیش���ى: 
ئافره تێكم ك���رد له  كفرى بۆ وه رگرتنى 
ك���ورده وارى،  ده رمانى  به   چاره س���ه ر 
ئه ویش ده رمانه كه ى بۆ دروس���تكردم و 
رۆژان���ه  به كارم ده هێن���ا و به  كه متر له  

)15( رۆژ چاك بومه وه «.
ئاماژه ى به وه ش���كرد كه  ش���وێنه وارى 
س���وتاویه كه ى هی���چ نه م���اوه  ته نه���ا 
ش���وێنێكى نه بێت كه به وته ى خۆی به  

سه ختى سوتا بو.
جگه  له  ژن���ان پیاوانیش بۆ وه رگرتنى 
چاره س���ه ر له  كاتى سوتاوى شوێنێكى 

له ش���یاندا له  برى چاره سه رى پزیشكى 
چاره س���ه رى كورده وارییان به كارهێناوه  
له الیه ن ئه و كه سانه ى كه  ئه و ده رمانى 

كورده وارییه  دروست ده كه ن.
فه الح حه سه ن، )32( ساڵ، دانیشتوى 
ناحییه ى رزگارى سه ر به  قه زاى كه الره،  
ب���ۆ )نه وژی���ن( ب���اس ل���ه  وه رگرتنى 
چاره س���ه رى كورده وارى بۆ س���وتاویى 
له ش���ى ده كات و ده ڵێت: »من به هۆى 
ئاگرتێبه ربون���ى ئۆتۆمبیلەک���ەم %30ی 
جەستەم سوتا، به و هۆیه شه وه  ره وانه ى 
س���لێمانى كرام بۆ ماوه ى 8 رۆژ له وێ 
مامه وه ، ب���ه اڵم خراپتر بوم باش نه بوم 
بۆیه  له سه ر بەرپرسیارێتی خۆم هاتمه  

ده ره وه  له  نەخۆشخانە«.
ده رمان���ى  هاتم���ه وه   ك���ه   وتیش���ى: 
كورده وارییان بۆ به كارهێنام، به  ماوه ى 
مانگێك جگه  له  برینه  س���ه خته كانم كه  

◘ نه وژین،
نوسینی: د. عه بدولڕه حیم ئه لپاشا

خۆراكى ژنى دوگیان، گرنگیه كى 
تایبه تى هه یه  بۆ گره نتى كردنى 
ئه وه ى كۆرپه له كه ى به سه المه تى 
و ته ندروستیه كى باشه وه  دێته  

دونیاوه ، چونكه ى خراپی ئه م بواره ، 
واده كات چ دایك و چ كۆرپه كه ش، 
روبه ڕوى مه ترسی زۆر ببنه وه  كه  

ده گاته  تێكچونى روخسار و بونیادى 
كۆرپه كه  یان له بارچون یاخود مردنى 

پێشوه خته ى مناڵ.

له م روه وه  پێویس���ته  دای���كان گرنگیی 
به  خواردن���ى ڤیتامین و كانزاكان بده ن 
و بتوانن ل���ه  خۆراكه كانیاندا جێگه یان 
ب���ه  وردى  له خ���واره وه ش  بكه ن���ه وه . 
ئه و ڤیتامین و كانزایانه  ده ستنیش���ان 
ده كه ین كه  له  هه ر قۆناغێكى س���كپڕیی 

دا پێویسته  ژنانى دوگیان بیخۆن.

1. ڤیتامینه كانى پێش دوگیانیی
پێویس���ته  ئه و ژنه ى كه  پالن بۆ ئه وه  
داده نێت دوگیان بێت، پێش سێ مانگ 
له  دوگیانیه ك���ه  به رنامه یه كى خۆراكیی 
باش دابنێت، ب���ۆ ئه وه ى چ خۆی و چ 
كۆرپه له كه ش���ى سه المه ت و ته ندروست 

بن.
له م قۆناغه دا گرنگه  ده س���تبه خواردنى 
ڤیتامین بی 9 و ترشی فۆلیك »فۆلیك 
ئه س���ید« بكات، ئه وی���ش به هۆی ئه و 
رۆڵه  باش���ه ى كه هه یانه  ب���ۆ پته وبونى 
كۆئه ندامى ده مار و مێشكى كۆرپه له كه . 
ئ���ه م ڤیتامینان���ه ش ده بێ���ت له س���ه ر 
خواردنى ب���ه رده وام بیت هه تا 3 مانگ 

پاش دوگیان بونیش.
هه روه ها ئ���ه م ڤیتامینانه ش خواردنیان 

بۆچارەسەریسوتاویی،بەدهرمانىكوردهوارییكێبڕكێیپزیشكاندهكهن

كات���ى زۆرى ده ویس���ت، هه موى باش 
بویه وه.

كارى  ئه وان���ه ى  زۆرى  به ش���ێكى 
دروس���تكردنى ده رمانه  كورده واریه كان 
ده ك���ه ن به تایبه ت���ى س���وتاویی، ژنن، 
له گه رمیانی���ش دا یه كێك ل���ه و ژنانه ى 
ك���ه  به ناوبانگ���ه  ب���ه وه ى ده رمانەكه ى 
س���ودی هه بوه  بۆ بریندارانى سوتاویی، 

)نه جیبه (یه .
نه جی���ب عه زیز ئه حمه د، )50( س���اڵ، 
ژنێك���ى دانیش���توى ش���ارى كفرییه  و 
س���ه باره ت ب���ه  كاركردنى ل���ه  بوارى 
)نه وژین( بۆ  كورده واریی���دا،  ده رمانى 
ی رونكرده وه  »من له  س���اڵى )2003(
وه  خه ریكى دروستكردنى ئه م ده رمانه م 
كه  به  )م���ۆم و رۆنى زه یت یان زه یتى 
زه یت���ون( دروس���تى ده ك���ه م ب���ۆ ئه و 
كه سانه ى كه  توش���ى سوتاوى ده بن و  

تاوه كو ئێستاش به رده وامم«.
وتیشى: »جگه  له م ده رمانه  ده توانرێت 
رۆن���ى هێلك���ه ى كوردیش ل���ه  رێگه ى 
ئه ویش  دروس���تبكرێت  زه ردێنه كه یه وه  
سودى زۆرى هه یه ، هه ر به م هۆیه شه وه  
خه ڵكى زۆر سه ردانم ده كه ن له  شوێنه  

جیاجیاكانى كوردستانەوە«.
ئه و ژنه  وه كخۆی باسیكرد، له به رامبه ر 
كاره كه ى دا پ���اره  وه رناگرێت »مه گه ر 

گرنگ���ه : )ڤیتامی���ن دی، ڤیتامین بی، 
ئاسن و كالیسیۆم(.

2. ڤیتامینه كان���ى دوگیان���ى له مانگى 
یه كه م دا

به دڵنیاییه وه  بونى سیسته مێكى خۆراكى 
ت���ه واو، یارمه تى باش���ی ژن ده دات له  
سه ره تای پرۆس���ه ى دوگیانییه كه ى دا، 
به اڵم له گه ڵ ئه وه ش���دا واباشه  هه ندێك 
خ���ۆراك و ده رمان���ى ته واوكاریی له ژێر 
چاودێری���ی پزیش���كدا به كاربێنێت، بۆ 
ره وش���ى  باش���تربونى  گره نتیكردن���ى 

ته ندروستى خۆی و كۆرپه له كه ى.
گرنگتری���ن ڤیتامی���ن و كانزاكانى ئه م 

قۆناغه ش، بریتین له :
- ترشی فۆلیك: وه ك ئاماژه مان پێكرد، 
ب���ۆ به هێزكردن���ى كۆئه ندام���ى ده مارو 
مێشكى كۆرپه له كه  زۆر باشه  و به دوری 

ده خات له  تێكچون »تشوهات«.
- ئۆمیگا3: گرنگه  بۆ پاراستنى مێشكى 
مناڵ و هه روه ها پاراس���تنى سه المه تى 

دڵ و ده ماره كانى دایكه كه .
- ڤیتامین س���ی: یارمه تى پاراس���تنى 
سه المه تى خانه كانى دایكه كه  ده دات و 

هه روه ها یارمه تیده ره  بۆ دروس���تكردنى 
ریشاڵ و رێگریكردن له  كشانیان.

3. ڤیتامینه كان له  مانگى 4 هه تا 6
 له مانگه كان���ى چ���وار هه تا شه ش���ی 
س���كپڕیی دا، ئه م ڤیتامین و كانزایانه  
گرنگ���ه  بخورێت و به كاربێ���ت له الیه ن 

دایكى دوگیانه وه :
- ڤیتامین دی: زۆرگرنگه  بۆ پته وبونى 
ئێسكى كۆرپه له كه و هه روه ها پاراستنى 
ئێسكى دایكه كه ش، چونكه  له م قۆناغه دا 
قه باره ى كۆرپه له  رو له  زیادبون ده كات، 
بۆیه  پێویستیشی بۆ ماده ى كالیسیۆم 
زیاد ده بێ���ت به مه به س���تى بونیادنانى 
ئێس���ك. بۆی���ه  پێویس���ته  گرنگیی به  
به رده س���تكردنى ئه م ڤیتامین و ماده یه  

بدرێت له  ژه م���ه كان و هه روه ها به پێی 
رێنمایی پزیش���ك ده رمانى پێویس���تى 

كالیسیۆم بخورێت.
- ئاسن: بونى ماده ى ئاسن له م قۆناغه دا 
زۆر گرنگ���ه ، چونكه  بۆ گواس���تنه وه ى 
خڕۆكه  س���وره كانى خوێن بۆ كۆرپه له و 
هه روه ها گواس���تنه وه ى ئۆكسجین بۆی 
پێویس���ته ، به مه به س���تى ئه وه ى دڵ و 
ماس���ولكه كانى پارێ���زراو بن. له الیه كى 
تریش���ه وه  گرنگ���ه  بۆدایك ب���ۆ ئه وه ى 

توشى كه مخوێنى نه بێت.

4. ڤیتامینه كان له  مانگه كانى 7 بۆ 9
له دوامانگه كانى س���كپڕیی دا، خواردنى 

ئه م ڤیتامینانه  گرنگه :
- ڤیتامین سی و ئی: خواردنى رێژه یه ك 

ل���ه م ڤیتامینان���ه ، یارمه تیده ر ده بن بۆ 
رێگرییكردن له  له دایكبونى پێشوه خته ، 
هه روه ه���ا بۆ به هێزكردن���ى كۆئه ندامى 
به رگرى و س���ه المه تى خانه كانى دایكی 

دوگیان.
- ڤیتامین دی و كالیسیۆم: له م قۆناغه دا 
كۆرپه له  رێژه یه كى زۆر له  كالیس���یۆمى 
ئێسكى دایكه كه ى ده بات بۆ بونیادنانى 
ئێس���كى خۆی، بۆی���ه  خواردنى بڕێكى 
باش و به رده وام له  كالیسیۆم و ڤیتامین 

دی، زۆر گرنگه .
به گشتیش ده بێت ئه وه  ره چاو بكرێت كه  
ژنى دوگیان پێش به كارهێنانى هه ر كانزا 
و ڤیتامینێك، ده بێت راوێژ به  پزیشكی 
پس���پۆڕ بكات و ره زامه ندیی و رێنمایی 

پزیشك له وباره یه وه  وه ربگرێت.

ژنانیدوگیانپێویستیانبەمڤیتامینوكانزایانەهەیە

كه س���ێك خ���ۆى وه ك پاداش���ت پاره  
دابنێ���ت«، به شانازیش���ه وه  ده ڵێت كه  
چه ندین كه س���ى چاره س���ه ر كردوه و له  
مردن گه ڕاندونیه ته وه ، هه روه ك ره دیشی 
ده كاته وه  له س���ه ر كاره كانى سكااڵ یان 

گله یی لێ كرابێت.
له  به رامبه ر دا، پزیش���كێك به  ته واوى 
دروس���تكردنى  و  به كارهێنان  بیرۆكه ى 
ده رمان���ى كورده وارى بۆ چاره س���ه رى 
نه خۆش���ی و برینه كان ره د ده كاته وه ، 

به ڵكو به  مه ترسیداریشی ده زانێت.
د. دلێر ره زا، دكتۆرا له  نه خۆشیه كانى 
پێست و جوانكارى، له  روى پزیشكیه وه  
به كارهێنان���ى ده رمانى  به   س���ه باره ت 
ك���ورده وارى بۆ )نه وژی���ن( وتى: »له  
روى زانستى پزیش���كیه وه  به كارهێنانى 
ده رمانى كورده وارى به  هه مو شێوه یه ك 
ره ف���زه ، چونكه  ده رم���ان ده بێت هه مو 
پێكهات���ه كان و ب���ڕى هه ری���ه ك ل���ه و 
پێكهاتانه  له  ناو ده رمانه كه دا زانراو بن 
و به  قۆناغه كانى دروستكردنی  ده رماندا 

تێپه ڕیبێت كه  سێ قۆناغه«.
وتیش���ی: »خاڵێكى ترى گرنگ ئه وه یه  
كه  ده بێت ئه و ده رمانه  هیچ میكرۆبێكى 
تێدا نه بێت واته  )معقم( بێت، ده رمانى 
ك���ورده وارى هی���چ گرنتیه ك���ی نیه  كه  

میكرۆبی تێدا نه بێت«.
ئه و پزیش���كه ، ئام���اژه ى به وه كرد ئه و 
ش���وێنه ى كه  ده رمانه كه ى تێدا دروست 
ده كرێ���ت یاخ���ود ئه و ده ف���ره ى تێیدا 
هه ڵده گیرێ���ت، گرنتى ئ���ه وه ى نیه  كه  
)معقم(بن، پێش���یوایه  ك���ه  له  ئه گه رى 
به كارهێنانى ئه م ده رمانه  بۆ چاره سه رى 
س���وتاوى ره نگ���ه  خ���ودى ده رمانه كه  
ببێت���ه  هۆى هه وك���ردن و خراپتر بونى 

برینه كه.
وتیشی: »س���یفاتێكی دیكه ی ده رمان 
ئه وه یه  ك���ه  كاریگه رییه  الوه كییه كان و 
زانراو  ده رمانه كه   كاركردنی  میكانیزمی 
بن، به اڵم له  ده رمانى كورده وارى ئه مه  

بونى نیه« .

پێش به كارهێنانى 
هه ر ڤیتامینێك، 
راوێژ به  پزیشكی 

پسپۆڕ بكه 

له  روى پزیشكیه وه  
به  كارهێنانى 

ده رمانى كورده وارى 
ره فزه 
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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

موخورکه ، بە دو شەق بونی کۆتایی 
تاڵە قژەکان دەوترێت. هۆکاری 

دروستبونی موخوڕکەش دەگەڕێتەوە 
بۆ گرنگی نەدان و خزمەت نەکردنی 

قژ و زۆر بەکارهێنانی گەرمی بۆ 
خاوکردنەوەو شێوەدان بە پرچ و زیاد 
لە پێویست شۆردن و زۆر بۆیە کردن 

و بە توندی شانەکردن، ئه مه  سه رباری 
زیاد بەکارهێنانی مادە کیمیایەکان و 
وشککردنەوەو روشانی تاڵە قژەکان 
بە خاولی و بەکارهێنانی شامپۆی 

نادروست.

موخورکە دیمەنێکی ناشیرین بە پرچەکان 
دەبەخشێت و جوانییەکەی لەناو دەبات، 
دەبێت����ە هۆی ئ����ەوەی پرچەکە کورت و 
درێژ بکەوێتە پێش چاو، بونی موخورکە 
کەس����ەکه  توش����ی قەلەقی دەکات وای 
لێدەکات وەک خویەک ب����ەردەوام یاری 
بەتاڵە توش����بوەکان دەکات و بەدەست 

دەیانبڕێت.
لێ����ره دا هه ندێ����ك رێنمای����ی و زانیاریی 
له موخورك����ه و  خۆپاراس����تن  له ب����اره ى 

رزگاربون لێی، ده خه ینه  رو.
1. کورتکردنەوە باشترین چارەیە 

هی����چ دەرمانێ����ک نیی����ە گەرەنتی بێت 
تەنه����ا  موخورک����ە،  لەناوبردن����ی  ب����ۆ 
کورتکردنەوە نەبێت تا ئەو شوێنەی کە 
دوچاری موخورکە بوە. ئەمە دروستترین 
رێگەچارەی لەناوبردنی موخورکەیە، ئەم 
بۆ قژەکە  کورتکردنەوەیەش دەرفەتێکە 
تاک����و جوانیی����ە سروش����تیەکەی خۆی 
بدۆزێتەوە و گەشەی زیاتریش بە قژەکە 

دەبەخشێت. 
بۆ ئەمەش پێویس����تە بۆ م����اوەی یەک 
س����اڵ هەمو دومانگ جارێ����ک قژ کورت 
بکرێتەوە، ی����ان ئەگ����ەر پێتانوایە ئەو 
ماوەیە کەم����ە یان حەزت����ان لێیە پرچ 
درێژبکەن، دەتوانن شەش مانگ جارێک 
کورتی بکەنەوە تا ئەو کاتەی بارودۆخی 

◘ نه وژین، شاران به رزنجی

کە ناوی بوێریی و دەنگی رەسەن و 
نەتەوایەتی دەهێنین، خاتونێکمان 

بیردێتەوە پڕاوپڕ لە جوانی و دەنگی 
رەسەن، ئەو خاتونەش )مەرزیەی 

فەریقی(یە.

ل����ەو س����ەردەمەی کە خەڵک����ی بوێری 
ئەوەیان نەبو بە زمانی شیرینی کوردی 
بدوێ����ن لە دام����ودەزگا حکومیەکانداو و 
بخوێنن ب����ەو زمانە، )مەرزیەی فەریقی( 
میللەتەکەی  دەنگ����ی  بوێرییەک����ەی  بە 
دەگەیاند بە میللەتانی دیکە، شانبەشانی 
پێشمەرگە  هاوژینەکەیدا  لەگەڵ  ئەوەش 
ب����ون و بەرگیری����ان دەکرد ل����ە خاک و 

نیش����تیمانی خۆیان. ئەم خاتونە بەهۆی 
ئەوەی هەس����تی نەتەوایەتی بەس����ەریدا 
رەنگ����ی داب����وەوە، دایکایەت����ی خ����ۆی 
بەپێشمەرگایەتی لە ناو شاخ و دوڵەکانی 

کوردستاندا تەواو کرد. 
مەرزی����ە دایکێک����ی میهرەب����ان بو هەم 
بۆ خاکەک����ەی هەمیش ب����ۆ رۆڵەکانی، 
بەجۆرێک کە هەردو کوڕ و کچەکەیش����ی 
لە ش����اخداو بە پێش����مەرگایەتی ئەوانی 

هێنایایە سەر دونیا.
تاوەکو  ئ����ەم خاتون����ە  بەرهەمەکان����ی 
ئێس����تا لە هونەری کوردیدا بە زیندویی 
بۆشاییەی  ئەو  دەوترێنەوە،  ماونەتەوەو 
کە ئ����ەم خاتون����ە به كۆچ����ی دوایی لە 
هونەری کوردیدا بەجێی هێشت، مەحاڵە 
بە کەسانی دیکە پڕ بکرێنەوە، دەنگێکی 

موخورکە، چۆن بتوانین خۆمانی لێ رزگار بکەین؟

بەتی����ن بەجۆرێک پڕ پڕ بو لە هەس����تی 
نەتەوایەت����ی و کوردایەتی، ئەم خاتونە 
هەم مامۆس����تا بو هەمیش هونەرمەندو 

پێشمەرگەیش.
 مەرزی����ە، ل����ە 1958/5/22 لە دایک و 
باوکێکی س����نەیی لە ش����اری مەریوانی 
کوردس����تان چاوی بە دونیا هەڵهێنا، لە 
تەمەنی 9 ساڵییەوە و لە خوێندنگەكەی 
خۆی����دا گۆران����ی وت����وە و ب����ە كچێكی 
دەنگخ����ۆش ناس����رابو، پ����اش ئ����ەوەی 
بڕوانام����ەی دبلۆم بەدەس����تدەهێنێت و 
دەبێتە مامۆس����تا، لەسەر كاری هونەری 
ب����ەردەوام دەبێت، پێش ئ����ەوەی وەکو 
پێش����مەرگەیەک لە ش����اخ بێ����ت وەك 

مامۆستا كاری كردوە.
لە ساڵی 1977 لەگەڵ )ناسری رەزازی( 
یەكتر دەناسن و ئاشنا دەبن بەیەکدی، 
دوات����ر لە س����اڵی 1978 ژیانی هاوژینی 

پێک دەنێن.
ل����ە س����اڵی 1980 دا وەك خێزانێك����ی 
پێش����مەرگە لە ریزەکان����ی »کۆمەڵە« 
خەب����ات دەک����ەن لە ش����اخ و دۆڵەکانی 
کوردستاندا و ئەم خەباتگێڕییەشیان تا 

ساڵی 1984 بەردەوام دەبێت.

مەرزیە.. گه رویه كى ئه فسوناویی
ش����اخ،  لێهاتوی  هونەرمەندێك����ی  وەك 
شان بەشانی خەباتی چەكداری، دەست 
دەكات ب����ەكاری هونەری و لەگەڵ تیپی 
مۆس����یقای )كۆڕی بانگەوازی كۆمەڵە(  
یەكەمی����ن كاری هونەریی لە ش����اخ بە 
سرودی )ساڵو بۆ پێشمەرگە( بە ئەنجام 
دەگەیەنێت، کە تاوەکو ئێس����تایش ئەو 
س����رودە نیش����تیمانیە لە بیر و هزرماندا 

دەزرنگێتەوەو ماوەتەوە لە گەڵماندا.
ئ����ەم خێزانە دەبنە خاوەنی س����ێ مناڵ 
)كچێك و دو كوڕ( بە ناوەکانی: دڵنیا،  

کاردۆ و ماردین .
پاش لە ساڵی 1984 رودەكەنە ئەوروپا 
و لە واڵتى س����وید ده گیرس����ێنه وه ، لە 
سەرەتای ساڵی 1985ه وه  لە واڵتی سوید 
وەك پەناهەندەیەك لەگەڵ هاوژینەکەی 
و سێ مند اڵەكەی ژیان بەسەر دەبن. لە 
تاراوگەش مەرزییە بە هاوكاری ناس����ری 
هاوژین����ی چەندین كاری هونەری ئەنجام 

دەدات.
مەرزیە، لە ب����ه روارى 2005/9/18 دا و 
لەكاتی ئەنجامدانی نەش����تەرگەرییەك دا  
لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی پایته ختى 
سوید گیان لەدەس����تدەدات و بۆ ئەبەد 

ئێمە و کاری هونەری بەجێهێشت.
لەسەر داوای خۆشی تەرمەكەی هێنرایه وه  
بۆ باوەش����ی نیشتیمان و لە مەراسیمێک 
دا شاژن ئاس����ا لە سلێمانی و لە گردی 

شەهیدان بەخاك سپێردرا.
مەرزی����ە ماوەیەک پێش مردنی بەتەمای 
چەند کارێکی هونەری بو، کە پێکهاتبون 
ل����ە چەند گۆرانیەک، ب����ەاڵم مردن رێی 
پێنەدا ئەو گۆرانیان����ە بەرهەم بهێنێت. 
ماوەی����ەک پ����اش مردن����ی،  )دڵنیا(ى 
کچی هەس����تا بە تەواوکردنی کارە تەواو 
نەکراوەکان����ی دایک����ی و گۆرانیەکان����ی 
بە بەرهەمهێنا، وەکو خۆشەویس����تی و 

وەفایەک لە دایکیەوە بۆ کارەکەی.

قژتان ئاسایی دەبێتەوە.
2. تاڵە توشبوەکان بە موخورکە دەست 

نیشان بکە 
تاڵە  ئاوێنەی����ەک  بەه����اوکاری  بەوردی 
توشبوەکان جیابکەرەوە، ئەمەش کارێکی 
ئاسانە، چونکە بەگشتی تاڵە توشبوەکان 
بە موخورکە دەکەوێتە کۆتایی قژەوە، زۆر 
بەئاسانی دەناسرێتەوە، چونکە هەرتاڵە 
و دوش����ەق ی����ان زیاتری ل����ێ دەبێتەوە 
یان وەک خاڵی س����پی ل����ە کۆتایی تاڵە 
قژەکان دەردەکەوێ����ت و هەندێکجاریش 
لەناوەڕاس����تەوە توش����ی الوازی دەکات، 
بۆ خۆرزگارکردنیش لێی وه ك ئاماژه مان 
پێدا تەنها رێگەچارە کورت کردنەوەیە.

ئەتوانیت تەنها ئەو بەشە کورت بکەیتەوە 
کە توش بوە بە موخورکە، باش����تر وایە 
6 ملیمه تر لەس����ەرو موخورکەکە کورت 
بکرێتەوە، بە دڵنیایەوە دەبێت بۆ کورت 
کردنەوەی قژ سود لە مقەستی تایبەتی 
مەقەس����تە  چونکە  وەربگیرێت،  قژبڕین 
ئاس����ایەکان ه����ۆکارە بۆ دروس����تبونی 

موخورکە.
3. پرچ داهێنان

زۆر کەس ئاگاداری مەترسییەکانی پرچ 
داهێنان و ش����انه كردن نییە، کەهۆکارە 
بۆ تێکش����کاندنی تاڵە قژەکان، چونكه  
زۆر پ����رچ داهێنان کارێک����ی باش نییە 

چەندینجار تاقی کراوەتەوە.

پێویس����ت ن����اکات زۆر ق����ژ دابهێنرێت، 
چونک����ە  ئەگ����ەری ت����وش ب����ون ب����ە 
موخورکە زیات����ر دەکات، هەرکە قژەکە 
خاوبوەوە پێویس����تە دەست لە داهێنانی 
هەڵبگیریت، هه روه ك پێویس����تە زۆر بە 
لەس����ەرخۆیی و ئارامی پ����رچ دابهێنرێت 
لەسەرەتاوە دەست پێبکرێت تاکۆتایی. 
ئەگەر ڕوبەڕوی گرێیەک بویتەوە بەشانە 
پیایا مەکێش����ە، هەوڵبدرێت بەدەس����ت 
ئەو گرێیە بکەیت����ەوە دواتر لە داهێنان 

بەردەوام بە.
هەرگیز نابێت بەرەو دواوە قژ دابهێنرێت، 
ئەم ش����ێوازە داهێنانە ریش����ەی قژەکان 
دەکێش����ت و زیانی����ان پێدەگەیەنێت و 

دوچاری هەڵوەرینی دەکات.
4. مادە کیمیاییەکان 

لەم����اددە  تاڕادەیەک����ی زۆر هەوڵب����دە 
کیمیای����ەکان و بۆیەک����ردن دور بکەوە، 
پرچ����ی سروش����تی جوانترینە،  چونکە 

ئەگەری����ش زۆر حەز بە رەنگکردنی پرچ 
دەکەیت، هەوڵبدە س����ود لە کەرەس����تە 
رەنگکردن  بۆ  وەربگرە  سروش����تییەکان 

وەکو: )خەنە، قاوە و چای(.
ئەگەری����ش بەناچ����اری م����ادە و بۆیەی 
کیمیایی بەکار دەهێنیت دەبێت لەگەڵی 
دا بەبەردەوام����ی نەرمک����ەرەوەو رۆن����ی 
تایبەت����ی قژ به کار بهێنی����ت بۆ ئەوەی 
قەرەب����وی ئەو زیانان����ە بکاتەوە کە بەر 

پرچەکە کەوتوە.
5. تیشکی خۆر 

قژت����ان ل����ە تیش����کی خۆر و تیش����کە 
زیانبەخش����ەکانی تر بپارێزن، تیش����کی 
تیشكی  تاڵه كانى  كه له   سەروەنەوشەیی 
خۆر دایه ، جگە لە پێس����ت زیانی زۆری 

بۆ تاڵەکانی قژ دەبێت.
6. دروست شۆردن

شۆردنی نادروست بەشامپۆی دروستکراو 
لەمادەی زیانبەخش و کوالێتی نزم، زیان 

بە تاڵەکانی قژ دەگەیەنێت. پێویس����تە 
ئەو ش����امپۆیانەی کە بەکاری دەهێنیت 
چەن����د جارێک تاق����ی بکەیت����ەوە تاکو 
بزانی����ت لەگەڵ پێس����تی س����ەر و قژت 
دا گونج����او س����ازگارە و بەتایبەت ئەو 
شامپۆیانەی لەسەر دەبەکانیان نوسراوە 
)کاندیشینر( واتا گونجاوە بۆ قژی زیان 
لێکەوتو یان ئەو شامپۆ و نەرمکەرەوانە 
بەکار بهێنرێت ش����ێ و ڤیتامینی گونجاو 

بۆ قژ دابین دەکەن. 
دروستترین شێوازی شۆردنی قژ ئەوەیە 
سەرەتا لە بنی سەرەوە دەست پێ بکەیت 
ئینجا س����اقەکانی قژ بش����ۆیت، دەبێت 
شامپۆ و مادە نەرمکەرەوەکان بەجوانی 
بگاتە بنی سەر و رێگە بدرێت بۆماوەی 
10 تا 15 خولەک پێ����وەی بمێنێتەوە و 
دواتر بەئاوی س����ارد بشۆردرێت، چونکە 
ئاوی گەرم رێژەی شێ کەمدەکاتەوە لە 

قژدا.

هیچ دەرمانێک 
نییە گەرەنتی بێت 

بۆ لەناوبردنی 
موخورکە

مەرزیە هەم 
مامۆستا 

بو هەمیش 
هونەرمەند و 

پێشمەرگە



ژنانی گەرمیان لە کۆندا چۆن خۆیان دەڕازاندەوە؟
◘ نهوژین،شۆخانحهمهساڵهح

نهئهمههموسوراووقهڵهمچاوو
ئهساسوبۆیهرهنگاورهنگهههبوه،
نهعهدهسهونهبۆنىماركهونه

ئهمههموئیكسسواراته،كهواتاژنانى
كۆنىناوچهىگهرمیانلهسهدساڵی

رابردوداكهرهستهكانىئارایشتو
جوانكارییانچیبون؟

لهههرلهكۆن���هوهئاف���رهتوجوانكارى
ئ���هو لێكجیانهب���ون، دوانهیهك���ى
جوانكارییانهلهههركۆمهڵگهیهكدابهپێى
شێوازوبهكارهێنانىلهههرسهردهمێكدا
بهكارهێنراوه،لهنێوكوردیشداشێوازى
لهناوچهیهكهوه جوانكارى بهكارهێنانى
ب���ۆناوچهیهكىتربهپێ���ىزۆریىیان

كهمىجیاوازبوه.
لهمراپۆرتهداباسلهش���ێوازوجۆرى
ژنان���ى وجوانكاریهكان���ى ئارایش���ت
ناوچ���هىگهرمیاندهكهی���نلهماوهى
75بۆ100س���اڵیرابردو،لهسهرزارى
بهش���ێكل���هوژنانهىك���هخۆیانلهو
سهردهمانهداژیاونوئهوكهرهستانهیان

بهكارهێناوه.
ئهگهرچ���یلهوردهكاری���یداههریهكه
لهوژنانهشتیجیاوازیانباسدهكرد،
بهاڵمبهگشتىكۆكبونلهسهرئهوهى
كهپێویس���تیهكانزۆركهموسنوردار
ب���ونوبهش���ێكىزۆریش���یخ���ودی
ژنانههس���تاونب���هئامادهكردنىوبه

ئامادهكراوییبونیانكهمبوه.
عالیهمحهمهد،)65ساڵ(بهباسكردن
لهرۆژهكانىگهنجێتىبهرهوگێڕانهوهى
ش���ێوازوئامرازهكان���ىخۆجوانكردنی
ژنان���ىناوچهك���هبیرمانب���ۆنێوئهو

زهمهنهىخۆیانرادهكیشێت.
عالیه،كهتهمهنىكچێتىلهقهزاىكفرى
بهسهربردوه،لهپرسیاركردنمانلهسهر
ئهوشتانهىبۆكهشخهیىوجوانكارى
وبۆنخۆش���ىبهكاری���انهێن���اوه،بۆ
)نهوژین(وت���ى:»لهكۆندائافرهتبۆ
چاویانكلی���انبهكارهێن���اوهكهپاش

ئهوهىبهدهس���كهوانكلهك���هدهكوترا
دهكرایهكلدانهوهكهكلدانهكهلهپارچه
قوماشێككهدهدوراوههربهوقوماشه
دهپێچرایهوه،دارێكیش���ىپێوهبوپێی
دهوت���را)میلچه(كهب���ۆبهكاهێنانى
كلهكهبۆچاوڕهشكردنبهكاردههات«.
كهئ���هموردهكاری���هىدهگێڕایهوهبه
زهردهخهنهیهكهوهباس���یل���هنهبونی
کهرهستهدهکردووتى:»چیبكهین

ههرئهوهدهستدهكهوت«.
بابهت���ى و ئیكسس���وارات لهب���وارى
جوانكارییدا،وت���ى:»ئاڵتونههبوه
وهك)ماش���اءالله(كهشهشپارچهى

پێوهبو،)ماش���اءالله(كهگوڵولیره
وزنجیر)س���یالحلخ(وئاڵتونقوالب

بون«.
لهب���ارهىجلوبهرگىژنانیش���هوهوتى:
»جلوبهرگ���یژنانزۆرترلهس���هڵتهى
س���ورمهوش���اڵىئێرانیپێكدههات،
ههروهها)پش���تهماڵ(بهكاردههاتكه
كه پهش���مهكه ههورى چارۆكهیهك���ى
گرێی���اندهداوبۆداپۆش���ینىپێشو
پاش���ىئافرهتوزیاترب���ۆئافرهتانى
دوگی���انبهكاریاندههێن���ابۆئهوهى

دوگیانیهكهیاندیارنهبێت«.
لهباس���كردنى س���اڵ، 55 جهمیل���ه،

ج���ۆریجلوبهرگ���هكاندا،وردهكاری
تریبۆخس���تینهرو»لهس���هردهمى
كچێتىئێمهداكراس���ىپهشمهكوگوڵ
باتم���انوئاگرباران���هبهچهندرهنگێك
وهك:)س���ور،زهرد،شینوپهمهیى(
ههبوه،ههروهه���اچارۆكهىقوڵنهدارى
كهتان���ى چارۆك���هى و ههڵبهس���تراو
ههڵبهستراوبهگوڵهنوكهواىسورمه
ههبون«.ئهوهشىزیادكرد»لهسااڵنى
دوایش���دكراس���هكانى)چهمىرێزانو
چ���اوهچۆلهكه(پهیدابو،ههروههاكهوا
وس���هڵتهىئهتڵ���هسوكاڵولهچكو
مێزهروالیرهكهبهههوریومشكیهوه

دهپێچ���را،كهئهمان���هشههم���وكهس
دهستىنهئهكهوت«.

)عالیهخان(یش،درێژهىبهناوهێنانى
جلوبهرگهكانىترداوهاتهسهرباس���ی
ئ���هم ن���اوى و س���هرپۆش بهش���ى
كهرهس���تانهىهێنا»پهچ���هوعهباو
بۆیهمهوجرجێتومش���كىگوڵداربۆ

لهچككردن«.
جگ���هلهكهرهس���تهكانىئارایش���تو
جلوبهرگهكهش���خهكان،بهشێكىترى
جوانكاری���یوكهمالیاتىژنان،لهبۆن
)عهتر(پێكدێ���ت.ئهوبۆنانهچیبون
كهژنانىگهرمیانلهكۆندابهكاریان

دههێنا؟
عالیهخان،س���هبارهتبهبهكارهێنانى
ب���ۆنئام���اژهیبهبهكارهێنانىس���مڵ
ومێخهككردب���هزۆری،لهگهڵبۆنێك

بهناوى)قۆڵۆن(.
وردهكاریئامادهكردن���ىمێخهكیش���ی
بهمش���ێوهیهرونك���ردهوه»مێخهكهكه
ش���هوتابهیان���ىدهكرایهئ���او،دواتر
بهمهبهس���تىجوان���كارىوبهملوانكه
دروس���تكردنوبۆنخۆش���ىبهكاری���ان

هێناوه«.
جهمیلهخ���انئام���اژهىبهبهكارهێنانى
)ههیاسهوكهمهره(دا،وتى:»كاتێك
پاش���ان بهس���توه پش���تێنى ئافرهت
ههیاس���هكهیانبهس���هرداكردوهكهله
زیودروستكراوه،كهمهرهشحاجیان
لهكاتىفهریزهىحهجدادهیانهێنا«.
ئاماژهىدا»ههروهها)گۆودهڵهكه(
بهكارهێنراوهك���هبهدهورىهێڵهكدا

كراون«.
لهباس���كردنىئهوهىئهمئارایش���تو
جوانكارییان���هلهكوێ���وهبهدهس���تیان
گهیشتوه،ئهودوژنهئهوهیانخستهرو
ك���هلهرێگهىعهتارهكانهوهلهواڵتانى
دیك���هبهتایبهت)ئێ���ران(هوهدههات.
لهناوخۆشداش���ارى)كفری(ئهوكات
پێداویستیهكانى له زۆرێك سهرچاوهى
ناوچهىگهرمیانبوه،كهکهرهستهکان
بهبارلهوشارهوهدههێنرایهشوێنهکانی

تریگهرمیانوئهوانیشدهیانكڕی.

ئەحالم مەنسور... ئاهویەکی یاخی لە دەشتی گه رمه سێرەوە

◘ نهوژین

رهنگههیچژنێكىكوردبهقهدهر
)ئهحالممهنسور(،لهگهڵیاخییبوندا
راستگۆنهبوبێت،ئهولهكاتێكداوهكو
كچێكىرچهشكێنویاخییلهبهند
وباویكۆمهڵگاودابونهریتدهستى
پێكرد،كۆشاههتادواههناسهوهكو
ژنێكىیاخیی،ئهوقسهیهىخۆی
بردهسهركهوتى:»نازانمکهی

دهمرمئهگیناتاماومههرناڕهزایی

دهردهبڕم«.

لهنێوئهدهبیاتىكوردییدا،دهنگێكى
مێینهبهبڵندییوجیاوازدهركهوتوه،
بهتایبهت���ىل���هقۆناغێكداك���هبونى
ژن���ىنوس���هرىك���ورد،زۆردهگمهن
ودانس���قهب���وه،بهاڵمئ���هولهبوارى
هونهرىگێڕانهوه)چیرۆكورۆمان(و
لێكۆڵینهوهىئهدهبیدا،دهركهوتوبو.
ئێستایادی5ساڵهىكۆچیدواییئهو
ژنهرچهشكێنویاخییهدهكهینهوه.

ئهح���الممهنس���ورعهل���ی،لهس���اڵی
1951لهقهزاىخانهقی���نلهدایكبوه،
خاوهنیبڕوانامهیماس���تهرهلهكۆلێژی
پهروهردهیزانكۆیبهغدا،ههتاكۆچی
دواییل���هبهروارى10ىكانونىدوهمى
2013،مامۆس���تایبهشیراگهیاندنبو
لهكۆلێ���ژیزانس���تهمرۆڤایهتییهكانی

زانكۆیسلێمانی.
لهسهرهتاىههشتاكانهوهوهكوقهڵهمێكى
ژنانهلهنێ���وكایهىئهدهبیكوردییدا
لهههرێمىكوردس���تاندهركهوتوه،لهم

روهش���هوهخاوهنىچهندیننوسینو
وتاروكۆڕوس���یمیناره،جگهلهوهى
دوكتێب���یچاپك���ردوهك���هكۆمهڵه
چیرۆكى)پرد(ورۆمانى)ئهڵوهن(ن،
ههروهكنامهیماستهرهكهشیبهناوی
)بینایهون���هریلهچیرۆكیكوردیدا(
باڵوكردوهت���هوه،كهوهك���ویهكێكله
لێكۆڵینهوه سهرهتاییهكانى سهرچاوه

لهچیرۆكىكوردییدێتهههژمار.
وهك���و لهس���هرهتاوه ئهح���الم،
رۆش���نبیرێكىچهپولهریزهكانى
حیزب���یكۆمۆنیس���تیعێراق���ی
پاش���ان بهاڵم دهركهوت���وه،
دهس���تبهردارىدیس���پلینی
حیزبیبوووهكوژنێكى
داكۆكیكار ئازادیخوازى
لهئازادیهكانىمرۆڤ
وژنانبهتایبهتى،
ب���ه درێ���ژهى
و نوس���ین
تێكۆشانىدا.
وهكههم���و
ژنانىتركه
دهیانهوێت
ن ڵی���ا ۆ ر
و ههبێ���ت
دهربكهون،
ئهحالمی���شروب���هڕوىرقوه���ااڵوی
قس���هوتان���هىكۆنهپارێ���زانبویهوه،
ئهگهرچیئهوهىئهوىلهكهس���انىتر
جیادهكردهوه،ئهوهیهكهههرگیزكۆڵی
نهداورێگهىنهداژیانىخۆیلهس���هر
قس���هوتانهىخهڵكان���ىدیبونیاد

بنێت.
ههردونوس���هر)کنێرحەس���ەنخانم(
و)هەندرێ���ن(لهمبارهوهل���هوتارێكدا
دهڵێن:»ئهحالمدهیوت)میللهتهکهم!
ههناسهیتۆههناس���هیمنه،خوێنی

تۆخوێن���یمنه،چاویتۆچاویمنه،
منداڵیتۆمنداڵیمنهوگهنجیجوان
هی���وایمنه(،کەچ���یمیللهتهکهیله
پادداش���تیئهوهدابەشێتوبێشەرم

روحیاندەمبەستدەکرد!«.
دهش���ڵێن:»بهاڵمئهول���همکاتهداله
میللهتهبهدبهختهکهینهدهتۆرا،دهیزانی
ل���هخهوێکیقوڵدالهنێوئاس���تهنگی

بیرنهکرنهوهداچهقیبهستوه«.
بهه���ۆیراراش���كاووبوێرهكانیهوه،
ئهح���الممهنس���ور،بهدرێژای���یژیانى
روبهڕوىئاس���تهنگوهێرشبوهتهوه،
كهنارخس���تنى لهرێگ���هى جارێ���ك
لهالیهننوس���هرورۆژنامهودهزگاكانى
راگهیاندن���هوه،جارێكىت���رلهرێگهى
ج���اری مزگهوتهكان���هوه، مینب���هرى
تریشلهرێگهىزانك���ۆوناوهندهكانى
خوێندن���هوه،ك���هرۆڵ���یئهوی���انله
وانهوتنهوهداقهتیسكردبو،بهاڵمههمو
ئهمانهنهیانتوان���ىئهورۆحهیاخییو
ئازادهىبكوژن،بۆیهههتامرد،لهگهڵ
خۆیوبیروباوهڕهكهىخۆیداراستگۆ

بو.
ئهوژنێكبویاخی���ی،بهیاخێتىژیاو

بهیاخێتیشمرد.

نازانمکهیدهمرم
ئهگیناتاماوم
ههرناڕهزایی
دهردهبڕم


