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◘ نه وژین، شۆخان حه مه ساڵح 

ئه گه رچى له گه رمیاندا زۆرینه ى ئه و 
هۆاڵنه ى وه رزش و له شجوانى  ژنان 

كه  هه ن سه ر به  كه رتى تایبه تن، به اڵم 
له م ماوه یه ى رابردوشدا حكومه تیش 

بۆ ئه م بواره  هاتوه ته  سه ر هێڵ، 
ناوه ندێكى سه ر به  وه زاره تى 

رۆشنبیریی، هۆڵێكى تایبه تى بۆ 
وه رزشى ژنان له كه الر ته رخانكردوه ، 

كه  خواست له سه ر هۆڵه كه  تادێت 
زیاتر ده بێت.

ناوه ن���دى وه رزش و الوان���ى ك���ه الر، 
ناوه ندێكى وه رزشیی سه ر به  وه زاره تى 
رۆش���نبیرییه ، له م ماوه ی���ه ى رابردودا 
هۆڵێكى تایبه تى كردوه ته وه  بۆ وه رزش 
و یاری له ش���جوانى ژنان، ك���ه  رۆژانه  
ژماره یه ك له  ژنان وه رزشی تیادا ئه نجام 
ده ده ن، له به رامبه ر پێدانى بڕێك پاره .

الوێن نه ج���م، یه كێكه  له  س���ه ردانكه ر 
و به ش���دارانى هۆڵه  وه رزش���ییه كه ، بۆ 
)نه وژی���ن( وت���ى: »له هاتنم ب���ۆ ئێره  
سودێكى زۆرم وه رگرتوه ، له روى وه رزش 
و جه سته ییه وه  سودمه ند بوم و ئه مه ش 

به  باشیی به سه رمدا شكاوه ته وه «.
ئ���ه م جۆره   ئه گه رچى س���ه ردانكردنى 
ش���وێنانه  له رابردودا له الی���ه ن ژنانه وه  
كارێكى ده گمه ن بوه  به هۆی  قس���ه  و 
تێڕوانینی كۆمه ڵگا، به اڵم له  ئێس���تادا 
كردنه وه ى ئه مجۆره  ش���وێنانه و راهێنان 
به فێرخ���وازان زیات���ر ب���وه ، به جۆرێك 
زۆرێ���ك له گه ڕه كه كانى ش���ارى كه الردا 

بونیان هه یه .
ئاره زو محه مه د، كه توێژه رى كۆمه اڵیه تیه  
و ل���ه  32 س���اڵه ى ته مه نیایه ت���ى، به  
روخسارێكى ئارامه وه  دواى ته واوكردنى 
راهێنان���ه  وه رزش���ییه كانى بۆمان دواو 
وتى: »من ماوه ى پازده  رۆژه  سه ردانى 
ئێره ده كه م له به رئه وه ى راهێنانى زۆرباش 

ده كه ین س���ودێكى باشم لێوه رگرتوه  بۆ 
كه مكردنه وه ى كێشم«.

ئه و كچه ، كردنه وه ى هۆڵی له مشێوه یه  
له ش���ارى كه الردا به  پێویست و گرنگ 
ده زانێت، ئاماژه ى به وه ش���كرد كه  زۆر 
رازین ل���ه و راهێنانه ى كه  له م ناوه نده دا 

ئه نجامى ده ده ن. 
ئه گ���ه ر بۆ زۆرێك له وكه س���انه ى رو له  
هۆڵه كانى وه رزشیی و له شجوانى ده كه ن، 
به ده ستهێنانى  بۆ  س���ه ردانكردنه كه یان 
له شێكى وه رزشیی و رێك و دور له كێشى 
زیاد بێت، ئه وا بۆ ژنه  به شداربو )یوسرا 

محه مه د( سودێكى تریشی هه یه .
ئه و ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »جگه  له و 
س���ودانه ى كه باس���كران ب���ۆ الیه ن���ى 
جه سته یى، ئه وا بۆ الیه نه نى ده رونیشمان 
راهێنان و وه رزشكردنمان لێره  سودێكى 

زۆرى هه بوه «.
ئه و ژنانه ى س���ه ردانى هۆڵی وه رزشیی 
ئافره تان���ى ناوه ن���دى وه رزش و الوانى 
كه الر ده ك���ه ن، ئه گه رچ���ی زۆرینه یان 
دانیش���توى كه الرن، به اڵم تیاشیاندایه  

كه  له  شوێنی دیكه وه  دێن.
راهێن���ه رى هۆڵه كه ، ش���ادان ئه حمه د، 
ئه وه ى ب���ۆ )نه وژین( رونك���رده وه  كه  
ده كه ن  س���ه ردانیان  ئافره تان���ه ى  ئه و 
له ش���ارى كه الرو ناحیه ى رزگاریه وه ن، 
زۆرینه ش���یان یان ژنى ماڵه وه ن، یاخود 

فه رمانبه رن.
ئارامیه یى  ئ���ه و  وتیش���ی: »به ه���ۆى 
له وكه سانه ى  زۆر  كه ده س���ته به ركراوه ، 
دێنه  ئێره  هه ست به ئاسوده یى و هێمنى 
ده كه ن و تاڕاده یه كى زۆر خۆش���حاڵ و 

رازیین به  خزمه تگوزاریه كانمان«.
س���ه باره ت به ج���ۆرى ئ���ه و راهێنانه ى 
ئه نجام���ى ده ده ن، )ش���ادان ئه حمه د(  
له كاتژمێر  راهێنانه كانمان  »ئێمه   وتى: 
3 بۆ 5ى ئێواره یه و زۆرێك له وه رزشه كان 
ئه نجام ده ده ین، كه هه ندێك له  رۆژه كان 
ده گات���ه  15 ج���ۆر وه رزش«. ئاماژه ى 

◘ نه وژین، 
زریان محه مه د - جوانه  جه لیل

به  پێى ئاماره كانى به رێوه به رایه تى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژى دژ 
به  ژنان له  گه رمیان، له  ماوه ى 

شه ش مانگى سه ره تاى ئه مساڵدا به  
به راورد به  ساڵى رابردو، حاڵه ته كانى 

توندوتیژى به هه مو جۆره كانیه وه  زیادى 
كردوه ، ئه گه ر چى له سه ر ئاستى 

كوردستان كه مترین حاڵه تى توندوتیژى 
به  گشتى له  گه رمیان تۆماركراوه .

ل���ه  كۆنگره یه ك���ى رۆژنامه وانی���دا كه  
رۆژنام���ه ى )نه وژی���ن( تێی���دا ئاماده  

)له میع���ه   یاس���اى  عه قی���دى  ب���و، 
محه مه د( به رێوه ب���ه رى به رێوه به رایه تى 
به ره نگاربون���ه وه ى توندوتی���ژى دژ به  
ژنان له  گه رمیان ئاماره كانى سه ره تاى 
ئه مساڵى به م ش���ێوه یه  راگه یاند: »به  
پێى ئاماره كان له  ماوه ى شه ش مانگى 
یه كه مى ئه مساڵدا به  به راورد به  ساڵى 
راب���ردو رێ���ژه ى توندوتی���ژى به  هه مو 
جۆره كانیه وه  زیادى كردوه ، ته نها ئه وه ى 
ماییه ى دڵخۆش���یه  ئه ویش ئه وه یه  هیچ 
حاڵه تێكى كوشتنى ژنان تۆمار نه كراوه ، 
سه باره ت به  خۆ كوشتنى ژنانیش )2( 
حاڵه ت تۆمار ك���راوه ، ئه مه ش له  چاو 
س���اڵى پار )2( حاڵه ت كه مى كردوه ، 
هه روه ها حاڵه تى خۆس���وتاندنى ژنانش 

پێنچ هێنده  زیادى كردوه  واته  س���اڵى 
پ���ار ته نها )1( حاڵه ت تۆم���ار كرابو، 
ب���ه اڵم ئه مس���اڵ  تاوه كو ئێس���تا )6( 
حاڵه ت تۆمار كراوه  ئه مه ش له  چاو پار 

)5( حاڵه ت زیادى كردوه «.
وتیشى: راسته  حاڵه ته كانى توندوتیژى 
به  هه مو جۆره كانیه وه  به راورد به  ساڵى 
راب���ردو زی���ادى كردوه ، ب���ه اڵم ئه وه ى 
مایه ى خۆشحاڵیه  ئه وه یه  له سه ر ئاستى 
به رێوه به رایه تیه كانى هه رێمى كوردستان 
له  ماوه ى ئه م ش���ه ش مانگه دا كه مترین 
حاڵه تى توندوتیژى له  سنورى ئیداره ى 

گه رمیان تۆماركراوه .
ل���ه  ئێس���تادا قه یران���ى دارای���ی بارى 
سه رشانى خێزانه كانى قورستركردوه  به  
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چاالکوانێک: قه یرانى دارایى رۆڵێكى كاریگه رى هه بوه  له  زیادبونی كێشه ی  خێزانی

به وه ش���كرد كه  زۆرێك له به ش���داربوان 
زیاتر بۆ به ده س���تهێنانى له شێكى رێك 
زۆرتر  هه ربۆی���ه   ده كه ن،  س���ه ردانیان 
وه رزش و یاریی له ش���جوانى )رشاقه ( 

خواستى له سه ره .
سه باره ت به  جۆرى ئامێره كانیان كه  بۆ 
ب���ه كارى دێنن، راهێنه رى  راهێنانه كان 
هۆڵه ك���ه  نه یش���ارده وه  ك���ه  ره نگ���ه  
ئامێره كانیان زۆر پێشكه وتو و نوێ نه بێت 
»ره نگه  هه مو ئ���ه و ئامێرانه مان نه بێت 
به كارده هێنرێن،  دیكه دا  كه له هۆڵه كانى 
به اڵم به پێ���ى توانا هه وڵى خۆمان داوه  
بۆ ئه وه ى س���ودێكى باش ببه خشین به  

به شداربوان«.
ئه و ژنانه ى سه ردانى هۆڵه  تایبه ته كانى 
وه رزش���ی ده كه ن، مانگان���ه  پاره یه كى 
دیارییك���راو وه ك���و كرێی به ش���داریی 

»أش���تراك«یان لێوه رده گیرێ���ت، ل���ه  
هۆڵه كه ى ناوه ندى وه رزش���ی كه الریش 
به هه مانش���ێوه یه ، ب���ه اڵم ئای���ا چۆنه  
هۆڵێك���ى حكومیی پاره  له  به ش���داران 

وه رده گرێت؟
شادان ئه حمه د، له وه اڵمدا وتى: »ساڵى 
رابردو وه كو خۆبه خشێك لێره  راهێنانه  
وه رزش���یه كانم به ئافره تان كردوه  به بێ 
هیچ به رامبه رێك، به اڵم له مس���اڵدا بڕه  
پاره یه ك���ى زۆر ره مزى ل���ه  فێرخوازان 
وه رده گرین كه ئه ویش ته نها بۆ منه  وه ك 

راهێنه ر نه ك بۆ ناوه نده كه«.
جه ختیشیكرده وه  »ئامانجى ئێمه  مادیی 
نییه ، به ڵكو خزمه تكردن و كۆكردنه وه ى 
ئافره تانه  له وه ها شوێنێكدا به  ئامانجى 

سود پێگه یاندنیان«.
ناوه نده ك���ه ،  به ڕێوه ب���ه رى  ه���اوكات 

جه ختله وه ده كات���ه وه  ك���ه  كۆمه ڵی���ك 
پ���ان و پرۆژه یان هه یه  بۆ په ره دان به  
وه رزش���ی ژنان ل���ه  ده ڤه ره كه ، كه  ئه م 

هۆڵه  یه كێكه  له و هه نگاوانه .
قه ی���س س���ه عدوڵاڵ، ب���ۆ )نه وژی���ن( 
وت���ى: »ئێم���ه  كۆمه ڵێ���ك پانم���ان 
به توانا  په ره دانه   گرنگترینی���ان  داناوه  
وه رزشیه كانى ژنان، چونكه  الى زۆرێك  
به تایب���ه ت له  ره گه زى مێ وا ته ماش���ا 
ده ك���ه ن ك���ه  ناوه نده كه م���ان ته نها بۆ 

ره گه زی نێره ، كه  ئه مه ش هه ڵه یه«.
 وتیشى: »ئێمه  له سنورێكى جوگرافیاى 
داین كه ده توانی���ن بڵێین كچان و ژنان 
بێبه ریی كراون له زۆر ش���ت، بۆیه  ئێمه  
له رێگ���ه ى كاره كانمان و له نێویش���یاندا 
ئه م هۆڵه ، ده مانه وێت گرنگیی به  ژنان 

و وه رزشیی ژنان بده ین«.

تایبه ت پیاوان، چونكه  به رپرس���یارێتى 
به خێوكردن���ى خێ���زان ل���ه  ئه س���تۆى 
پیاواندای���ه ، ل���ه  كاتى نه بون���ى كار و 
گرفتى خێزانه كان  کێش���ه و  پاره ش���دا 
زیاد ده كات باجده رى س���ه ره كیش ژنان 
ده بێت، چونكه  له کاتی ئه و کێش���انه دا 
زۆرتر روب���ه روى توندوتی���ژى ده بنه وه  
ل���ه  الیه ن پیاوه كانیان���ه وه  له  به رامبه ر 

داواكارییه كانیان.
كارزان فوئاد، توێژه رى كۆمه اڵیه تى له  
باره ى زیاد بونى حاڵه ته كانى توندوتیژى 
دژ ب���ه  ژنان ب���ۆ )نه وژی���ن( ده ڵێت: 
»بێگوم���ان له  دونیاى س���ه رمایه داریدا 
ئابورى سه ربه خۆ كۆڵه كه ى ئازادى هه ر 
كه سێكه  به  تایبه ت ئافره ت، بۆیه  نه بونى 
سه رمایه  و ئابورى سه ربه خۆش هۆكارى 
كۆیله بون و ژێرده سته ییه ، ئه مه ش ئه و 
ده رده یه  كه  زۆربه ى ئافره تانى كورد به  
ده ستیه وه  ده ناڵێنن، هه ر به و هۆیه شه وه  

روبه روى توندوتیژى ده بنه وه «.
چاالكوانێك���ى بوارى ژنانی���ش پێیوایه  
قه یران���ى دارای���ى هۆكارى س���ه ره كى 

به رزبونه وه ى توندوتیژییه كانه .
ش���ه یما جه مال، بۆ )نه وژی���ن( وتى: 

»قه یران���ى دارایى له م چه ند س���اڵه ى 
دوای���دا رۆڵێكى كاریگ���ه رى هه بوه  له  
دروس���تكردنى كێش���ه و گرف���ت له  نێو 
خێزانه كاندا و زۆر جیابونه وه شى به دواى 

خۆیدا هێناوه «.
ئه و چاالكوانه ى ژنان ئه وه شى خسته رو: 
گه رمی���ان ناوچه یه كه  ك���ه  هه لى كارى 
بۆ ژن���ان زۆر نیه  و زۆرب���ه ى ژنانیش 
ئه مه ش  نیه ،  سه ربه خۆیان  ئابورییه كى 
واده كات پیاوان وه ك پێویست نه توانن 
بژێوى ماڵ و مناڵ دابین بکه ن، هه ربۆیه   
زۆرب���ه ى حاڵه ته كانى توندوتیژى رو له  

هه ڵكشان بكه ن«.
له  وه اڵمى پرس���یارێک دا سه باره ت به  
هه ڵكش���انى حاڵه ته كانى توندوتیژى له  
ماوه ى شه ش مانگى سه ره تاى ئه مساڵدا 

بۆ چى ده گه ڕێته وه ؟
ل���ه  وه اڵمدا  عه قید له میع���ه  محه مه د، 
زۆربه ى كه یسه كانى  به وه كرد:  ئاماژه ى 
توندوتیژى هۆكارى ئابورى له  پشته وه ى 
ب���وه  ئه گه رچ���ى حاڵه ت���ى ده رونى و 

كۆمه اڵیه تیشى تێدا بوه .
جگه  ل���ه  قه یرانى دارای���ی كه  هۆكارى 
به رزبون���ه وه ى زۆرب���ه ى حاڵه ته كان���ى 
توندوتیژیی���ه ، به اڵم به  راى توێژه رێكى 
كۆمه اڵیه تى كرانه وه ى ئافره ت به  دونیاى 
ده ره وه  یه كێك���ى تره  ل���ه  هۆكاره كانى 

توندوتیژى به رامبه ر به  ئافره تان.
كارزان، ده ڵێ���ت: كرانه وه ى ئافره ت له  
بێت  كۆمه اڵیه تیه كانه وه   ت���ۆڕه   رێگه ى 
یاخ���ود له  رێگه ى تیڤی���ه كان وایكردوه  
زیاتر چاوكراوه بن به  مافه كانى خۆیان، 
هه ر ئه مه ش جه نگ دروس���ت ده كات له  
نێ���و خێزانه كان و س���ه ر هه ڵده دات بۆ 
حاڵه ته كانى توندوتیژى، چونكه  ئازادى 
قوربانى ده وێت به  تایبه ت ئه گه ر بته وێت 

له  پیاوێكى رۆژهه اڵتى وه ریبگریت.

 كرانه وه ى 
ئافره ت به  روی 
دونیا هۆكارێکی 
تری زیادبونی 

توندوتیژیه 
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◘ نه وژین، په یام جه مال

له گه رمیان ژماره ى ئه و سه نته رانه ى 
خولی فێربون و په ره پێدانى زمانه  
بیانییه كان ده كه نه وه ، تادێت رو له  

زیادبونه ، به شێكى به رچاوى ئه و 
كه سانه شى به شداریی له و خوالنه دا 

ده كه ن، كچانن، به شێوه یه ك رێژه یه كى 
زۆر له  ژنان خویان داوه ته  فێربونى 

زمان به تایبه تى زمانى ئینگلیزیی.

دانیش���توى  كچێكى  س���ه اڵح،  س���ه نا 
ك���ه الره ، دو هه فته ی���ه ل���ه یه كێك له  
س���ه نته ره كانى فێربونى زم���ان چوه ته  
خول���ى فێربونى زمان���ى ئینگلیزییه وه . 
بۆ )نه وژین( باسیله وه كرد كه  فێربونى 
زمان���ى ئینگلیزی���ی بوه ت���ه  ئاواتێكى 
گه وره ى، هه ربۆی���ه  ده یه وێت له رێگه ى 
به ش���داریكردنى له م خوله دا، په ره  به و 

خولیاو ئاواته ى بدات.
وت���ى: »به ش���دارییكردنم له م خوله بۆ 
ئه وه ی���ه فێ���رى زمان���ى ئینگلیزى بم، 
چونك���ه  ئامانجم فێربون���ى زمانه كه یه ، 
هه ربۆیه  ئه م سه نته ره م هه ڵبژاردوه  بۆ 
ئه وه ى به شێوه یه كى رێكوپێك ئه و كاره  

ئه نجام بده م«.
جگه  له  خولیاو ئاره زو، هه ندێكى دیكه  
له و كچان���ه ى به ش���داریی له خوله كاندا 
ده كه ن، وه كو به ش���ێك له  پێداویستی 
خوێندن و قوتابخانه  ئه و كاره  ده كه ن، 
هه یان���ه  ب���ۆ خوێندن���ى ماس���ته ر له  
په یمانگاو ناوه نده  ئه هلیه كان سه رقاڵی 
به هێزكردنى زمانه ، هه ش���یانه  هێش���تا 
قوتاب���ی قۆناغ���ی ئاماده یی���ن، به اڵم 
چاوی���ان له وه یه  له ئێس���تاوه  بناغه یه ك 

بۆخۆیان دابنێن.
ئه س���ما كه ری���م، كچ���ه  خوێندكارێكى 
ئاماده ییه  كه  له یه كێك له  په یمانگاكانى 
فێربون���ى زمان بینیم���ان، ئه و ناوى له  

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

زۆرێک لەو کچانەی کەخاوەن 
پێداویستی تایبەتن، ناتوانن درێژە 

بەخوێندنیان بدەن، هۆکاری ئەمەش 
خانەوادەکەیانن کە بونەتە رێگر 

لەبەردەم درێژەدان بە خوێندنی ئەو 
کچانە، رێگری لەو کچانە وایکردوە 

توشی ئازاری دەرونی ببن.

س���وهام، کچێکی خاوەن پێداویس���تی 
تایبەتى تەمەن 20 ساڵە و دانیشتووی 
له گه رمی���ان. بۆ  ناحی���ەی رزگاریی���ە 
)نەوژین( وتی: »من هەردو قاچم تەواو 
نین و ناتوانم لەس���ەر قاچەکانی خۆم 
بوەس���تم، بۆیە دایک���م زۆری لێکردم و 

لەقوتابخانە دەری کردم«.
دەشڵێت: »تا پۆلی شەشی سەرەتایم 

خوێندوە و هەمو س���اڵێک ئاستی زۆر 
باش���ەم هەب���و، بەاڵم بەه���ۆی ئەوەی 
خ���اوەن پێداویس���تیم نەمتوانی درێژە 

بەخوێندنەکەم بدەم«.
خه م و ئ���ازاری ئەو کچان���ەی خاوەن 
لەخوێن���دن  و  تایبەت���ن  پێداویس���تی 
دابڕاون، هێندە گەورەیە كه  وه كخۆیان 
ده یڵێ���ن بەهیچ وش���ە و دڵدانەوەیەک 

الناچێت.
سۆلین، کچێکی تری خاوەن پێداویستیەو 
تەمەنی 18ساڵە. بۆ )نەوژین( چیرۆکی 
خ���ۆی گێڕای���ەوە »م���ن ک���ە خاوەن 
پێداویستی تایبەتم و لەسەر عارەبانەم 
ناتوان���م بەقاچەکانم بڕۆم، ئەمەش بوە 
هۆکار کە دایکم نەتوانێت خزمەتم بکات 
و هەمو رۆژێک هاتوچۆم پێبکات، بۆیە 

ناچاربو بێبەشم بکات لەخوێندن«.
وتیش���ی: »م���ن ک���ە پۆل���ی 9 بوم، 

لەماڵمانەوە،  بو  نزیک  قوتابخانەکەمان 
بەاڵم ل���ەدوای دەرچون���م لەپۆلی نۆ، 
رێگەی قوتابخانەم دور ئەبویەوە، بۆیە 

ئەمەش بۆمن زەحمەت بو«.
رێگری���ی و نەخوێندن���ی ئ���ەو کچانەی 
خاوەن پێداویس���تی تایبەت���ن لەالیەن 
خێزاکەیان���ەوە، ه���ۆکاری جۆراوجۆری 
هەی���ە، دیارتری���ن هۆکاری���ش الیه نى 
داراییه ، ک���ە وایکردوە ئ���ەو خێزانانە 
ناچ���ار بکات مناڵەکانی���ان لە خوێندن 

بێبەش بکەن.
خ���اوه ن  كچێك���ى  دایک���ی  ئ���اوات، 
ب���ۆ )نەوژین(  تایبه ته .  پێداویس���تیی 
باس���لەوە دەکات کە بۆچ���ی کچەکەی 
لە خوێندن بێبەش کردوە »هیچ دایک 
و باوکێ���ک حەز بەوەن���اکات رۆڵەکەی 
خەفەتبار بێ���ت، بەاڵم من کە کچەکەم 
خاوەن پێداویستییە و پێویستی بەوەیە 

هه ندێكجار به هۆی الیه نى داراییه و هه ندێكجار به هۆی قسه وقسه ڵۆكى خه ڵكى
رێگرییلهخوێندنیکچانیخاوهنپێداویستییتایبهتدهکرێت

كچانىگهرمیانرولهفێربونىزمانیبیانییدهکهن

هاتوچ���ۆی پێبک���ەم، ئەم���ەش بۆ من 
زەحمەت بوە«.

دەشڵێت: »باری ئابوریمان زۆر خراپەو 
توان���ای ئەوەمان نیە کرێی پاس���ی بۆ 
دابی���ن بکەی���ن، رێگ���ەی قوتابخانەش 
لەماڵی ئێم���ەوە دورە، بۆیە ناچاربوین 

کە لە خوێندن بێبەشی بکەین«.
کاتێک ک���ە كچێك رێگرییەکی بەرامبەر 
دەکرێت توشی خەمێکی گەورە دەبێت، 
چ جاى ئه و كچه  خاوەن پێداویس���تیی 

تایبه ت بێت.
ئاخۆ کاردانەوەکان  بۆ س���ەر دەرونیان 

چییه ؟
ئاس���ۆ خەلیل، توێ���ژەری دەرونی، بۆ 
)نەوژین( وتی: »رەنگە ئەو کاریگەرییە 
خراپه ى بەرامبەر مێینەیەکی جه س���ته  
تەندروس���ت لە ئەنجامی کارێکی ناڕەوا 
ل���ه الی دروس���ت ببێ���ت، له به رامب���ه ر 
مێینەیەکی خاوەن پێداویس���تی تایبەت 
چەند قات ببێتەوە، چونکە لەو کاتەدا 
پێداویس���تیە  کەخاوەن  مێینەیەی  ئەو 

هەست بە کەلێن دەکات«.
وتیشی: »سەرباری نەبونی ئەندامێکی 
جەستەی و هەوڵدانیشی زیاد لەکەسی 
ئاساییە، جا ئەگەر بێت لەالیەن باوک یان 
دای���ک یاخود هەر مرۆڤێکی دەوروبەری 
ڕێگ���ەی لێبکرێت لەحەزی خوێندن یان 
هەر خولیایەکی ت���ر، ئەوە بەیەکجاری 
ڕەنگ���ە لەکۆمەڵگە داببڕێ���ت، ئەوکات 
ئافرەتێکی گۆش���ەگیر و دورەپەرێز لە 

هەرکارێکی جوان دەردەچێت«.
بەپیی ئامارێکی بەڕێوبەرایەتی گش���تی 
چاودێری و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی 
خ���اوەن  مێین���ەی   2528 گەرمی���ان 
پێداویس���تی تایب���ەت لەگەرمیان بونی 
هەیە، لەک���ەالر 1588 لە کفری615 و 
لەخانەقینی���ش 325 مێین���ەی خاوەن 

پێداویستی تایبەت هەن.
لەهەمو واڵتانی دنیادا خاوەن پێداویستی 

تایبەتی���ان پێدەدرێت،  تایبەت گرنگی 
بەوەی له روى داراییه وه  هاوكاریی باش 
ده كرێن و ل���ه  قوتابخانه و ناوه نده كانى 
خوێندنی���ش ئاس���انكاریی زۆری���ان بۆ 
كراوه ، بۆ ئه وه ى دانه بڕێن، به اڵم هه مو 
ئه و ئیمتیاز و رێزه ، له  كوردس���تان دا 

پێچه وانه یه .
سۆزان، کچێکی تری خاوەن پێداویستی 
تایبەت���ە ك���ه  تەمەنی 22 س���اڵه . بۆ 
ئێمە  »ئه گ���ەر  دەڵێ���ت:  )نەوژی���ن( 
قوتابخانەیەک���ی تایب���ەت بەخۆمانمان 
هەبوای���ە، دەمانتوانی ئێم���ەش درێژە 

بەخوێندنەکەمان بدەین«
به خه مگینیش���ه وه  وت���ى: »زۆرینەمان 
خ���اوەن نمرەیەک���ی ب���ەرز بوی���ن لە 
قوتابخان���ە، ب���ەاڵم چ س���ودی هەی���ە 
بەخوێندنمان  درێ���ژە  نەمانتوان���ی  کە 

بدەین؟«
جگە ل���ەوەی ماڵەوە رێگرن، قس���ە و 
قس���ه ڵۆكی خەڵکیش بوه ت���ه هۆکاری 
ئ���ەوەی ماڵەوەیان هان ب���دەن کە ئەو 
کچانە بێبەش بکەن لە خوێندن. کەمی 
هۆش���یاریی و تێنەگەشتنی خەڵکی لەو 
کچان���ە وایکردوە خانەوادەی ئەو کچانە 
بەقسەی خەڵکی بێنە قەناعەت و ببنە 
بەخوێندنی  درێ���ژەدان  لەبەردەم  ڕێگر 

کچه كانیان.
سۆزان، ئاماژە بەوە دەکات »زۆر جار 
گوێم لەوە بوە کاتێک دایکم بردومیەتی 
ب���ۆ قوتابخانە، وتویانە ئەمە چیەتی لە 
خوێندن؟ قسەو قس���ەڵۆکی خەڵکیش 
بوە یەکێک لەو هۆکارانەی کەدایکم بڕیار 

بدات ده بێت واز لەخوێندن بێنم«.
)س���وهام(یش باس���لەوەدەکات »ئێمە 
کەخاوەن پێداویستین، بەدەستی خۆمان 
نیە، ئێمەش حەزمان دەکرد وەکو هەر 
مرۆڤێک���ی تری ئاس���ایی بوینایە، بۆیه  
بەچاوێکی تر و به  كه م س���ەیرکردنمان، 

ئازارمان دەدات«.

كۆرس���ی فێربونى زمانى ئینگلیزیی دا 
نوسیبو.

بۆ )نه وژین( باسیله وه كرد كه  بۆ الیه نى 
خوێندنى قوتابخانه كه ى، هاتوه  بۆ ئه م 

خوله و ده یه وێت خۆی به هێز بكات.
وت���ى: »به هۆى ئ���ه وه ى له قوتابخانه م 
ده مه وێت ئاس���تم له  زمانى ئینگلیزیی 
باش بێت بۆ داهاتو، بۆیه  هاتوم بۆ ئه م 
خوله ، ئه مه  سه رباری ئه وه ى خۆم هه ر 

حه زم له وه یه  فێری ئه م زمانه  بم«.
ئه و كچه  باسیله وه شكرد خه ونى ئه وه یه  
كه بتوانێت  فێربێت  به ڕاده یه ك  زمانه كه  
گفتوگۆی پێب���كات »بۆ ئه وه ى رۆژێك 
كه سێكى بێگانه  هاته  شاره كه م، بتوانم 
ب���ه  زمانى ئینگلیزیی له گه ڵی دا قس���ه  

بكه م و رابگۆڕمه وه «.
به اڵم ئایا به رپرس���انى س���ه نته ره كانى 
فێربون���ى زم���ان تاچه ند له  ئاس���تى 
به ش���داریی ژنان رازیین؟ ئایا ژنان بۆ 
فێربونى زمان به ش���داریی له  خوله كانى 
فێرب���ون دا ده كه ن یان بۆ به هێزكردنى 

الیه نى خوێندنى قوتابخانه و زانكۆ؟
ئاریان مه حمود، سه رپه رشتیاری یه كێك 
له و س���ه نته رانه یه  كه خولی به هێزكردن 
و فێركردنى زمان���ه  بیانییه كان له كه الر 
ده كه نه وه . بۆ )نه وژین( باس���یله وه كرد 
نی���وه  زیاتری هه م���و خوله كانیان  كه  

ل���ه  كچان پێكدێ���ت. وتیش���ی: »ئه و 
رێژه ی���ه ش نیوه ی���ان ب���ۆ به هێزكردنى 
خوێندنى قوتابخانه یه و نیوه كه ى تریش 

بۆ فێربونى زمان«.
مامۆس���تایه كیش ك���ه  ل���ه  خوله كانى 
ئه هلیه كان���دا  ناوه ن���ده   و  په یمان���گا 
وانه ده ڵێته وه ، جه ختى له  زانیارییه كانى 
سه رپه رشتیاره كه  كرده وه ، به وه ى كچان 

به شدارێكى چاالكی خوله كانن.
م. ئازاد ن���وری، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»سه روى نیوه ى به شداران كچانن، ئه وان 
به  لێش���او و به  حه م���اس و گڕوتینه وه  
به ش���داریی خوله كان���ى فێربونى زمان 

ده كه ن«.
ئه و مامۆستایه  ئاماژه ى دا كه سه ر باری 
زمان���ى ئینگلیزی���ی، كچ���ان و ژن���ان 
به شداری خولی زمانه كانى تریش ده كه ن 

به تایبه تى عه ره بی، به اڵم فێربونى زمانى 
ئینگلیزیی له پێشه وه ى هه مو زمانه كانى 
تره  له روى زۆریی ژماره ى به ش���دارانى 

كچه وه .
پرس���یار ئه وه یه : ئایا بۆچی به تایبه تى 
له م چه ن���د س���اڵه ى دوایی���دا حه ز و 
خولی���ای كچانى گه رمی���ان بۆ فێربونى 

زمان زیادییكردوه ؟
م.ئازاد نوری، وه اڵمده داته وه  و ده ڵێت: 
»پێموایه  به ش���ێكى په یوه ندی به هه لی 
كاره وه  هه ی���ه ، چونكه  ئێس���تا زانینی 
زمان هۆكارێكى باشه  بۆ ده ستكه وتنى 
هه ل���ی كار به تایبه تى زمانى ئینگلیزیی 
و عه ره بی، سه رباری ئه وه ش هه ندێكی 
تریان وه كو خولیا ده یانه وبێت زمان فێر 
بن و به تایبه ت ئه وانه ى كه س���وكاریان 
ل���ه ده ره وه ى واڵت���ه ، پێیانخۆش���ه  به  

ئینگلیزیی قسه یان له گه ڵ بكه ن«.
به شێكى تر له  كچانى به شدار له خوله كان، 
ح���ه ز و پێویس���تیی تێك���ه ڵ ده كه ن، 
له الی���ه ك به الیان���ه وه  گرنگ���ه  زمانه كه  
فێر بن، له الیه كى تریش���ه وه  ده یانه وێت 
له رێگه ی ئه م خوالنه وه  نمره ى باش له  

خوێندن به ده ست بێنن.
چیم���ه ن، كچ���ه  خوێندكارێك���ى پۆلی 
12ى ئاماده ییه  كه  به ش���داریی له خولی 
فێربونى زمان���ى ئینگلیزیی دا كردوه ، 
ده یه وێ���ت  ئ���ه و  ك���ه   باس���یله وه كرد 
فێ���ری زمانى ئینگلی���زی بێت، كه  ئه م 
فێربون���ه ش بۆ به ده س���تهێنانى نمره ى 

باش له خوێندنه كه ى دا رۆڵی ده بێت.
وه كخ���ۆی وتى: »من بتوان���م زمانه كه 
فێربم، ئه وا كیش���ه یه ك ل���ه  پرۆگرامى 

خوێندنیشم دا نامێنێت«.

به شێكى به شداری 
ژنان له  خوله کانی 
زمان په یوه ندی 
به هه لی كاره وه  

هه یه
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جەنگاوەرانی خوا یان بازرگانانی سێکس؟!
ژنانى ئێزدیی چیرۆكی مه رگه ساته كه یان به ده ستى داعش بۆ )نه وژین( ده گێڕنه وه 

◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

حه ال، نه هله ، دو ژنى كوردی ئێزدین، 
ئه گه ر ورده كاریی ژیانی هه ریه كه یان 
هه ندێك  جیاوازى تێدابێت، ئه وا له و 

مه رگه سات و كۆسته ى به سه ر یاندا 
هاتوه ، هاوشێوه ن. ئه وان له الیه ن 

چه كدارانى داعشه وه  پاش داگیركردنى 
ناوچه كه یان ده كرێن به  كۆیله و 

جۆره ها ده ستدرێژیی و پێشێلكارییان 
به  رامبه ر ده كرێت، كه  بۆ گێڕانه وه یان 

ره نگه  زمانیش ده ره قه ت نه یه ت.

له به یانیه ك���ى رۆژى 3ى ئابی س���اڵی 
2014، چه كدارانى داعش هه ڵیانكوتایه  
سه ر قه زاى شه نگال و به دیارییكراویی 
ئ���ه و گوندان���ه ى كه  ئێزدیی���ن، له وێ 
ژماره یه ك���ى زۆری���ان ل���ه  هاواڵتی���ان 
به تایبه ت���ى له  ره گه زی نێر كوش���ت، 
هێنده ى تریشیان له  ژن و مناڵ به  دیل 
گرت و پاش���ان وه كو كۆیله و كه نیزه ك 

مامه ڵه یان له گه ڵ كردن.
ل���ه م راپۆرته دا س���ه ربورده و چیرۆكى 
به كۆیله كردن���ى ژماره یه ك ل���ه و ژنانه  
ده گێڕین���ه وه  ك���ه  ب���ه ر ئه و ش���ااڵوه  

كه وتون.

حه ال، تازه ترین قوربانیی رزگاربو

حه ال، تازه تری���ن ژنه  رزگاربوی ئێزدیه  
كه  ل���ه  2014/8/3 له الیه ن چه كدارانی 
تیرۆرس���تی داعشه وه  ده ستگیركراوه  و 

له  2017/7/1 رزگاری ده بێت.
ته واوی خێزانه  10 كه س���یه كه ی حه ال 
ده كه ونه  ده س���ت تیرۆرستانی داعش، 
گونده كه ی���ان  داگیركردن���ی  له كات���ی 
)ته لقه س���ه ب( به  به رچاوی خۆی و دو 
خوش���كه  3 ساڵ و چوارساڵه  كه یه وه ، 
باوك و دایكی ده درێنه   به ر ده ستڕێژی 
گوله و شه هید ده كرێن، به بیانوی ئه وه ی 
كه  داواكه ی داعش بۆ موسڵمان بونیان 

ره د كردوه ته وه .
ح���ه ال، تا س���اتی جیاكردنه وه ش���یان 
ئاگاداری س���ێ خوش���كه كه ی ده بێت، 
ئ���ه و كات���ه ی ده س���ت به  پرۆس���ه ی 
خوش���كه   دو  ده كه ن،  جیاكردنه وه یان 
بچوكه كه ی كه  باوه شیان له  حه ال دابو، 
چه ك���داره كان  به ش���ێوه یه كی دڕندانه  
ده س���تی ئ���ه و دوو منداڵ���ه  له یه قه ی 
خوشكه كه یان ده كه نه و له گه ڵ خۆیانی 

ده به ن.
 له  كات���ی كۆمه ڵكوژیه كه ی داعش له  
گوندی )ته لقه س���ه ب( براكه ی حه ال كه  
كه ته مه ن���ی ئه و كاته  19 س���اڵ بوه ، 
ده كه وێته  ژێر الشه ی مردوه كان و دوای 
ئه وه ی داعش شوێنی كۆمه ڵكوژیه كه  به  
جێدێڵێت براكه ی حه ال هه ڵدێت و خۆی 
ده گه یه نێته  ژێر ده سه اڵتی پێشمه رگه . 
دوای ماوه یه ك ل���ه  رزگاربونی هه وڵی 
گ���ه ڕان و ب���ه  دواداچ���ون ده دات بۆ 
له رێگه ی  و  دۆزینه وه ى خوش���كه كانی 
ته له فۆن���ه وه  هه واڵی هه ردو خوش���كه  
بچوكه كه ی ده زانێ���ت، دواتر ده كه وێته  
س���ه ودا له گه ڵ ئ���ه و ماڵ���ه ى هه ردو 
خوش���كه كه یانى كڕیوه و ب���ه  بڕی 20 
ه���ه زار دۆالرى ئه مریك���ی )2 ده فته ر( 

خوشكه كانی راده ست ده كه نه وه .
به اڵم )حه ال( هی���چ هه واڵێكی نابێت، 
ئازادكردنه وه ی موس���ڵ  تا پڕۆس���ه ی 
له  2017/7/1 خ���ۆی رزگار ده كات و 
ده گه ڕێته وه  الی براو دو خوشكه كه ى، 
دوای ئازادبونیش���ی به ی���ه ك هه فته ، 

ته مه نی  كه   تریش���ی  خوشكیكی 
22 س���اڵه  

به هه مانشێوه  رزگاری ده بێت.
حه ال، ده ی���ان جار له  لێ���واری مه رگ 
گه ڕاوه ته وه . له وب���اره وه  بۆ )نه وژین( 
وتى: »ئ���ه و كاته ی داعش گه یش���ته  
ناوچه كه  هه مو ش���ڵه ژاین، ماڵ به  ماڵ 
ده گه ڕان و خه ڵكه  كه یان كۆده كردنه وه و 
دوای كۆكردنه وه مان پیاو و ژنه كانیان 
جیا ك���رده وه ، ب���ه  به رچ���اوی ژن و 
به ر  دایه   پیاوه كانی���ان  مناڵه كان���ه وه  
ده س���تڕێژی گوله  و هه مویان كوشتن، 
دوات���ر كچه كانیان جیا ك���ردوه  به پێی 
ته مه ن، ئه وانه ى س���ه روی هه شت ساڵ 
تا نزیكه ی 30 ساڵ بون پێكه وه  بران، 
ژنه  به ته مه نه كان و مناڵه كانیش پێكه وه  

بران«.
حه ال، دێته  سه رباسی ئه و مه رگه ساتانه ى 
به سه رخۆی دا هاتون و ده ڵێت:  »له و 
ماوه یه ی الی داع���ش بوم زیاتر له  دو 
س���اڵی الی چه كدارێكى داعش مامه وه  
كه  ناوی )ئه بوعه بدوڵاڵ( بو، پیاوێكی 
سعودی ته مه ن سه روی چل ساڵ  بو، 
چه ند جارێك ل���ه  كاره بای داوم و نان 
و ئاوی لێ گرتومه ت���ه وه و توندوتیژی 
جه س���ته یی و ده رونی زۆری به رامبه ر 

نواندم«. 
خێزانه ك���ه ی  و  »من���اڵ  وتیش���ی: 
)ئه بوعه بدوڵاڵ( له  سعودیه  بون، دوای 
ئه وه ی چو بۆجه نگ ده رگای له س���ه رم 
قوفڵ كرد، توانیم قوفڵه كه  بش���كێنم و 
هه ڵبێم، له  خانویه ك مامه وه  له  نێوانی 
جه نگ���ی هێزه  عێراقیه كان و هێزه كانی 
داعش ب���و. به هۆی كردن���ه  ئه نجامی 
ئ���ه و خانوه ی منی تیا مامه وه ، بریندار 
بوم، ماوه ى 20 س���ه عات به  برینداریی 
هێ���زه  عێراقیه كان  دوات���ر  مام���ه وه ، 
گازیان به كارهێنا و هه ناسه و چاوه كانم 
زیانی���ان  و  به ركه وت���ن  به س���ه ختى 
پێگه یشت، هه رچۆنێك بو توانیم هاوار 
بكه م و خۆم بگه یه نمه  ژێر ده سه اڵتی 
هێزه  عێراقیه كان و ئه وانیش راسته وخۆ 
گواستمیانه وه  بۆ دهۆك و له وێوه  به  

خێزانه كه م شادبومه وه «.

نه هله .. ده زگیرانداره  رفێنراوه كه 

نه هله ، كچێكى ته مه ن 21 ساڵی 
ده ستگیری  كه داعش  ئێزیدییه ، 
ده كات ئه وكات ده زگیراندار بوه ، 
ده زگیرانه كه ى توانیویه تى خۆی 
رزگاری بكات، به اڵم ئه م ئه و كاته  

له گه ڵ ماڵی باوكیدا ده ستگیر 
ده كرێن و دواتر ده كرێنه  

كۆیله . له و ماوه یه  
دا چوار جار 

ئه و كچانه  به  كه س���انى تر بفرۆشنه وه  
له به رامبه ر بڕه  پاره یه ك، ئه مه ش���یان 
وه ك���و بازرگانیی���ه ك لێكردب���و. ل���ه  
ناوچه یه ك���دا ك���ه  ب���ه  س���ه رزه مینی 
حوكمك���ردن ب���و به ن���اوى خ���واوه ، 
بێبایه ختری���ن ش���تێك ل���ه الی ئ���ه و 
چه كدارانه  كه  بایه خترین دروستكراوى 
خوایه ، م���رۆڤ بو. ئه وان وه كو ئاژه ڵ 
كڕین و فرۆشتنیان به  كچانه وه  كردوه ، 
به شێوه یه ك كچ هه بوه  كه  فرۆشراوه  به  

10 هه زار دۆالر.
وه ك )ح���ه ال( ئاماژه ى بۆك���رد، ئه م 
»بازرگانیه « له م كۆتاییه دا وایلێهاتوه  
له به رامبه ر خۆراك و پێداویس���تییه كى 
كه م، ژنانى ئێزدیی كڕین و فرۆش���یان 
پێوه كراوه ، ه���ه روه ك كچه  »جوان و 
مناڵه كان« ئه برانه  ده ره وه ی عێراق بۆ 

سوریاو واڵته  عه ره بیه  كانى تر.
نه هله ، به  حوكمی ئ���ه وه ی ماوه یه كی 
زۆر الی چه كدارێكى داعش ماوه ته وه و 
مناڵی لێیبوه ، ئاگاداری زۆرترین روداو 
بوه . بۆ )نه وژی���ن(ى گێڕایه وه : »زۆر 
حاڵه ت و روداوى ناخۆش و س���ه یر و 
ل���ه  عه قڵ به ده رم بینیوه ، وه كو بردنی 
دو خوشك پێكه وه و ده ستدرێژی كردنه  

سه ر هه ردوكیان«.
)سوها(ش، كه  رزگاربویه كى تری ئه و 
كاتێك  باس���یله وه كرد  مه رگه ساته یه ، 
داعش ده س���تگیریكردوه  سك پڕبوه ، 
كه چ���ى ئه و پی���اوه ى ك���ه  كڕیویه تى 
س���ه رباری س���كپڕبونى و به  به رچاوى 
چوار مناڵه كه ى دیكه یه وه ، ده ستدرێژیی 

كردوه ته  سه ر.

ده ستدرێژیی یان له كاره با دان

ك���چ و ژنانی قوربانی ژێر ده س���ه اڵتی 
داع���ش وه ك ده یگێڕن���ه وه ، له الی���ه ن 
داعشه كانه وه   ته نها ده وری سێكس و 
كاركردن و خزمه تكردنیان  پێبینراوه ، 
له كاتى به رپه رچدانه وه ى هه ر داوایه ك، 
یاخود جاری ئه وتۆش هه بوه  كه هه ر له  
خۆڕا، ئه شكه نجه  دراون و توندوتیژییان 

به رامبه ر كراوه .
ئ���ه و ژنان���ه ى دواندم���ان، باس���یان 
له وه كرد داعشییه كان چه ندین شێوازی 
ئه ش���كه نجه دان و تۆڵه كردنه وه یان بۆ 
ئه و كچ و ژنان���ه  داناوه  كه  گوێڕایه ڵی 
فه رمانه كانی���ان ناب���ن، یه كێكى وه ك 
)ح���ه ال(، له به رئ���ه وه ی رێگری كردوه  
ل���ه وه ی ده س���تدرێژی بكرێته  س���ه ر، 

كاره باى لێدراوه .
خ���ه اڵت، رزگاربویه كى تری ده س���تى 
داعشه ، وتى: »من له به ر ئه وه ی هه وڵی 
راكردنم دا، مناڵه  چوارسااڵنه كه یان به  

به رچاومه وه  كوشت«.
به فرین، كه  ئه ویش رزگاربویه كى ترى 
ده س���تى داعشه ، باس���یله وه كرد كه  
ته نها  ك���ردوه ،  به ندیان  له ژورێك 
ئ���ه و كاتانه  بۆی هه ب���وه  بێته  
ده ره وه  كه  پێویستی به سه رئاو 

بوبێت.
كه قوربانیه ك���ى  )له ی���ا(ش 
ت���ره ، ده ڵێت: »ل���ه  پێناوی 
ئه وه ی خ���واردن بۆ مناڵه كانم 
په یدابك���ه م و نه هێڵم بمرن له  
برس و تینوێت���ی دا، ئه بوایه   
به هه مو ش���ێوه یه ک گوێڕایه ڵی 
هه م���و فه رمانه كانی ئه و پیاوه  
عه ره به  موسڵییه  بم، كه  جگه  
له من خاوه نی سێ ژنی تریش 

بو«. 

سكپڕبون له  داعشیه كان..

له نێ���و قوربانی���ه كان دا، چه ندین ژن 
هه ن كه  ل���ه  میان���ه ی مانه وه یاندا، له  

چه كدارانى داعش دوگیان بون.
چیرۆكه كه یمان  كه له س���ه ره وه   نه هله ، 
دواى  باس���له وه ده كات  رو،  خس���ته  
ئاماده نه بون  خێزانه ك���ه ى  رزگاربونى، 
مناڵه كه ى كه له  پیاوێكى داعشیی بوه ، 
وه ربگرن���ه وه ، به ناچاری ئه ویش رازیی 

بوه  به و بڕیاره .
ده ڵێت: »جێهێش���تنی  مناڵه كه م له و 
كات���ه دا وه ك ئه وه  واب���و كه  له تێك له  
جه رگم به ده س���تی خ���ۆم ببڕم و فرێی 
بده م، به اڵم ناچار بوم و خواستى خۆم 

نه بو«. 
وتیش���ی: »ئێس���تا گه ڕاومه ته وه  الی 
مێرده كه م و ژیانی ئاسایی ده ژیم، به اڵم 
هه میشه  بیرم الی كوڕه كه مه و شه و نیه  

نه یه ته  خه وم«.
زوه���ره ، قوربانیه ك���ى 18 س���اڵه ، بۆ 
باس���یله وه كرد هه ر هه ستی  )نه وژین( 
به وه كردوه  سكپڕه ، چه ندینجار هه وڵی 
داوه  بۆئ���ه وه ی مناڵه كه ی له بار ببات، 
دواین جار كه  بێ هیوابوه  له  له بارچونی 
خۆكوش���تنى  هه وڵی  كۆرپه له ك���ه ی، 
داوه ، ب���ه اڵم خۆی ده رب���ازی ده بێت و 
كۆرپه له كه ى له ب���ار ده چێت. وه كخۆی 
ئاماژه ى دا ك���ه  هاوڕێیه كى هه بوه  كه  

زانیویه تى سكپڕه ، خۆی كوشتوه .
چاالكوانێكى كه یس���ی ژنانى ئێزدییش 
گێڕایه وه ، كچ هه بوه  ك���ه  گه ڕاوه ته وه  
مناڵه كه یان  كه سوكاره كه ی  سكپڕبوه ، 

پێ له  بار بردوه .

تێڕوانینى كۆمه ڵگا بۆ ژنانى قوربانیی 

كه س���وكاری ژن���ان و كچان���ی ئێزیدی 
یاخود كۆمه ڵگ���ه ی ئێزیدی، چۆن له و 
كچ و ژنان���ه  ده ڕوانن ك���ه  الی داعش 

گه ڕاونه ته وه ؟
ئه و پرس���یارانه مان ئاراس���ته ى چه ند 
قوربانیه ك ك���رد. )به فرین(، له وه اڵمدا 
وت���ى:  »دوای هاتن���ه وه م الی داعش 
هه ست ئه كه م زیاتر گرنگیم پێئه درێت، 
خێزانه كه م بۆ رزگار كردنی من قه رزیان 

كردوه ، هیچ سوكایه تیه كم نه بینوه«.
یه كێك له و كچانه ی كه  كار له  كه یسی 
ژنانى ئێزیدیی دا ده كات، بۆ )نه وژین(
رونیكرده وه : »س���ه ره تا كه س���وكاری 
قوربانیه كان پێیان قورس بو كه  كچ و 
ژنه كانیان دێنه وه ، چه ند حاڵه تێك هه بو 
كه  كه سوكاره كانیان پێشوازی باشیان 

له  كچه  رزگاربوه كانیان نه كردوه «.
ئاماژه ی به وه شکرد که  دوای ده ركردنی 
به یاننامه یه ك له الیه ن رابه رى ئێزیدیه كان 

)بابا شێخ( ره وشه که  گۆڕاوه .
له وباره وه  وتی: »)بابه ش���ێخ( ئه و كچ 
و ژنانه ی كه  ئه گه ڕێنه وه له ژێر ده ستی 
داع���ش پیرۆزك���رد ، به م���ه ش باره كه  
پێچه وانه  بویه وه  و له  ئێستادا به باشیی 

پێشوازیان لێ ده كرێت«.
به اڵم یه كێك له و کچه  قوربانیانه  ی كه  
سێ مانگ پێش هاتنی داعش ماره كراوه  
ل���ه  خزمێكی���ان، س���ه رباری ئ���ه وه ى 
توانیویه ت���ى هه واڵ بدات به خێزانه كه ى 
كه  ماوه ، كه چى پاش ئه م هه واڵدانه ش 
نه كردوه و  چاوه ڕوان���ی  ده زگیرانه كه ی 

ژنى دیكه ى هێناوه .
ئه و كچه  به خه مگینییه كى قوڵه وه  وتى: 
»كه هاتم���ه وه و بیس���تم ده زگیرانه كه م 
ژن���ى هێن���اوه ، به ته واوی���ی تاس���ام، 
خۆزگه م به  مردن خواست«. وتیشی: 
»ده زگیرانه ك���ه م پێیوتم م���ن ئاماده  
نی���م له گه ڵ تۆ بژیم، تۆیه ك س���اڵێكه  
داع���ش  الی 
و  ماویته ته وه  
ده ستدرێژیت 
ه ت���ه   و ا كر

سه ر«.

فرۆش���راوه ، به وپێی���ه ى كچێكى جوان 
ب���وه ، داعش نرخی 10 ه���ه زار دۆالری 
پیاوێكی  له الی���ه ن  دان���اوه و  له س���ه ر 

سورییه وه  كڕاوه .
وه كخۆی ب���ۆ )نه وژی���ن(ى گێڕایه وه ، 
یه كێك له و پیاوانه ی كه  »كڕیویه تى« 
كوڕه  كوردێكی داعشی خه ڵكی هه ڵه بجه  
ب���وه . له وباره وه  ده ڵێ���ت: »له هه موی 
زیات���ر پی���اوه  كورده ك���ه  ئازاری���دام، 
جارجار گوێم لێئه بو به كوردی سۆرانی 
په یوه ندی به خه ڵكه وه  ئه كرد و قسه ی 

ئه كرد«.
دواینج���ار ئ���ه م ژن���ه  ده كه وێته  الی 
پیاوێك كه ن���اوى )ئه بوجه عفه ر(ه ، كه  
دو ژنی دیکه ی هه بوه . له م پیاوه  سكى 
پڕب���وه  و دواتر له و س���كه ى كوڕێكى 
بوه . كه س���وكارى )نه هله(  له به رامبه ر 
5 ه���ه زار دۆالر، توانیویانه  كچه كه یان 
له  )ئه بوجه عف���ه ر( وه ربگرنه وه ، به اڵم 
ئام���اده  نه ب���ون هیچ پاره ی���ه ك بده ن 
بۆ گێڕان���ه وه ى مناڵ���ه  7 مانگیه كه ى 
ك���ه  داواى 3 ه���ه زار دۆالری كردوه  بۆ 

پێدانه وه ى.

جه نگاوه رانى خوا، یان بازرگانانى 
سێكس؟

به پێ���ى ووته كانی )ح���ه ال و نه هله ( و 
ئه و كچ و ژنانه ی كه  پێش���تر كراون به  
كه نیزه ك و له ئێس���تادا رزگاریان بوه ، 
»چه ك���داران و ئه میره  كانی داعش له  
هه مو شتێك زیاتر هه ڵپه ی بردنی  ژن  
و كچه كان و س���ێكس ب���ون«، كچانی 
س���ه روی  هه ش���ت س���اڵ تا ته مه نی 
س���ه روی په نجا س���اڵیش ك���راون به  
كه نیزه ك و وه كو كۆیله ی سێكس���ی به  
كاریان ده هێنان، به  شێوه یه ك زۆر جار 
ده بوه  ش���ه ڕیان له  سه ر »كچه  مناڵ و 

جوانه كان«.
وه ك ئاماژه یان پێدا، ئه و داعش���یانه ی 
كه  ته مه نیان س���ه روی چل س���اڵ بو 
زۆربه ی���ان خاوه ن���ی زیاتر ل���ه  دو تا 
سێ هاوس���ه ر بون، كاریان 
بریتیی بو له وه ى پاش 
ده س���تدرێژیكردنه  
س���ه ریان، 
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◘ ناز عه لی

پەروەردەکردنی مناڵ و بەشێوەیەکی 
دروست گرنگترین و لە پێشترین 

ئەرکی هەمو دایك و باوکێکە دوای 
هێنانە دنیای مناڵ، مناڵیش کە 
پێکهاتویەکی بایۆلۆژی دایك و 

باوکیشە بێگومان هەدوکیان بەهەمان 
ئاست بەرپرسیارن لە بەرامبەرى.

هەرچەندە هەندێكجار بەتایبەتی پیاوان 

بەبیان���وی کارو دوری لە ماڵەوە خۆیان 
لەم بەرپرس���یارێتیە دەکشێننە دواوە، 
ه���ەر کۆمەڵگایەکدا  بەژیانی  رۆچ���ون 
وچەندی���ن پێکهاتەی خێزان���ی جیاواز 
دەبینین کە لەسەر چەندین پرەنسیپی 
جیاواز هاتونەتە بون: )ئاینی، نەژادی، 

کلتوری...(.
دروست بونی خێزانیش بۆ بەپێویستبونی 
کۆمەاڵیەت���ی  ژیانێک���ی  ب���ە  م���رۆڤ 
ئەگەڕێتەوە ک���ە مێژویەکی دورودرێژی 
هەی���ە و بونیادی خێزانی���ش گرنگە چ 

بۆت���اك و چ بۆ کۆمەڵ���گا، لەکاتێکدا 
کۆمەڵگا بەبونی خێزانی خاوەن ئینتیما 
بەبەها کۆمەاڵیەتی���ەکان پێگەی خۆی 
دەپارێزێ���ت و تاکیش متمان���ە و هێز 
هەروەها  و  وەردەگرێ���ت  لەخێزان���ەوە 

شوێنیکیشە بۆ دڵنیای و ئارامی.
پ���ەروەردە  دیكه ش���ه وه ،  له الیه ك���ى 
کاریگەری تەواوی لەس���ەرتاك دەبێت و 
بونیادی هزری خێزان لە تەواوی ژیانیدا 

ڕەنگ دەداتەوە.
پەروەردەچەندی���ن جۆر لەخۆ دەگرێت: 

گهرمیان...ههمدایهنگاىكهمهوههمفێرخوازىدایهنگاش
◘ نه وژین، زریان محه مه د

دایه نگاكان كه  جێگه ی په روه رده كردنی 
سه ره تایی مندااڵن و ئاشناكردنیانه  

به  ده وروبه رو كۆمه ڵگه ، به اڵم 
وه ك سه رجه م كایه كانى دیكه ، 

دایه نگاكانیش قه یرانى دارایی كارى 
كردوه ته  سه ر كاره كانیان و وایكردوه  

بونى ئه و رێژه  كه مه ى دایه نگاش به س 
بێت بۆ ناوچه یه كى فراوانى وه كو 

گه رمیان.

ژی���ان محه مه د س���ه عید، ته مه ن )31( 
ساڵ، پیش���ه ى مامۆستایه  و دانیشتوى 
قه زاى كه الره ، س���ه باره ت به  كاریگه رى 
قه یران���ى دارایی له  س���ه ر دایه نگاكان 
ب���ۆ )نه وژین( ده ڵێت: »دروس���تبونی  
قه یران���ى دارایی و پاش���ه كه وتى موچه  
به س���ه ر مامۆس���تایان و فه رمانب���ه ران 
مناڵه كانمان  نه توانی���ن  ك���ه   وایكردوه  
ببه ینه  دایه نگا،  ئه مه ش وایكردوه  ژیان 
و گوزه رانى مامۆستایان و فه رمانبه ران 
زۆر قورس بێت له  روى په روه رده كردنى 

مناڵه كانیان«.
وتیش���ى: ب���ه  زۆرى ئ���ه و منااڵنه  كه  
ده برێنه  دایه نگاكان مناڵى مامۆستایان 
و فه رمانبه رانن، به اڵم من ماڵى خه زورم 
هاوكارێك���ى زۆر باش���من و مناڵه كانم 
ل���ه الى ئ���ه وان داده نێم، بۆی���ه  بون و 
نه بون���ى دایه نگا هی���چ كاریگه رییه كى 

ئه وتۆى له سه رم نابێت.
هاوكارى  ئه گه ر  به وه ش���كرد:  ئاماژه ى 
ئه وان نه بوایه  ئ���ه وا منیش وه كو هه مو 
مامۆس���تایانى دیك���ه  ناچ���ار ده ب���وم 
س���ه ره ڕاى قه یرانى دارای���ی مناڵه كانم 
ببه م���ه  دایه نگا، چونكه  هاوس���ه ره كه م 
به هه مان ش���ێوه ى خۆم ل���ه  ده ره وه ى 
شار خه ریكى كاركردنه  بۆ دابین كردنى 

بژێوى ژیانمان.
ب���ه  هه مان ش���ێوه ى ژیان، )دەش���تی 
حه س���ه ن(ى ته م���ه ن )29(س���اڵ كه  

پ���ەروەردەی  ئ���ارام،  )پ���ەروەردەی 
توندوتیژ، پەروەردەی بەناز، پەروەردەی 

دەمارگیری و ... هتد(
لەکۆمەڵگای کوردەوریش���دا هەمو ئەم 
جۆرە پەروەردەکردنانە بەدی دەکرێت، 
له گه ڵ جورێکی تر لەپەروەردە كه  ئه ویش 

»پەروەردەکردنی یەك الیەنەیە«.
ئه و  ده س���ته واژه یه ،  ل���ه م  مه به س���تم 
خێزانانەیە کە پەروەردە تایبەت بە دایك 
دەبێت و بڕیاڕ و چارەنوس���ی مناڵیش 
تایب���ەت بە ب���اوك دەبێ���ت، لێرەوەیە 
کە مناڵ دایك وەك س���ەرچاوەی سۆز 
وهەس���ت دەبینێ���ت و باوکی���ش وەك 
کەسێکی خۆسەپێن و ئەگەرچی بڕیاری 
باوک ل���ە بەرژەوەن���دی مناڵیش بێت، 
ب���ەاڵم مناڵ زۆر بەکەمی هەس���ت بەم 

شتانە دەکات.
ئ���ەو باوکان���ەش  ک���ە بەمەبەس���تی 
دابونەری���ت و کار و هەربیانویەک���ی تر 
و هاوسۆزی نەکردن لەگەڵ مناڵ خۆی 
ل���ە پەروەردە بێ ب���ەری دەکات و ئەم 

پرۆسەیە ئاراستەی دایك دەکرێت. 
دایکی���ش لەچوارچێ���وەی ماڵ���دا ژیان 

ئاياپەروەردەکردنیمناڵپرۆسەیەکیتایبەتەبەژنان!؟
بگوزەرێنێت و ش���ارەزایی لە ژیانی نێو 
و هەندێكجاریش  الوازبێ���ت  کۆمەڵ���گا 
بەهۆی فشار و ماندوبونەوە توندوتیژیی 

بەرامبەر مناڵ بەکاردەهێنرێت.
 مناڵیش لەکاتی چونە نێوکۆمەڵگا کە 
له  چونە قوتابخانەوە دەست پێدەکات، 
ئامادەس���از نەکرا و ترسی لەشتی بێ 
بنەما بنبڕنەکرا، هەمیشە هەست بەترس 
و شەرم دەکات، ئه مه ش حاڵه تێكه   لە 
زۆرین���ەی منااڵندا بەدی دەکرێت و هیچ 

بنەمایەکی لۆژیکی تیا بەدی ناکرێت.
ئەمەش دوبارە پێویستی بەچاندنی بڕوا 
بەخۆب���ون و دورخس���تنەوەی مناڵە لە 
هەڵچونە نێگەتیڤ���ەکان، دیارە ئەمەش 
کات و ئەرکێک���ی زۆری دەوێ، كه چى 
وه ك ده بینین له  كۆمه ڵ���گادا تەنانەت 

کار بۆ ئەمەش ناکرێت.
من���ااڵن چ لەم���اڵ و چ لەقوتابخانەو چ 
لەفێرگەی تایبەتیش دا بن، پرۆس���ەی 
خۆ دروستکردنەوە له بری ئه وه ى دایك 
و باوك و په روه رده كارانیان له ئه ستۆی 
بگرن، كه چى جێ���ی ئەهێڵن بۆ خودى 

مناڵ خۆی. 
مناڵی���ش کەنازانێت خۆ دروس���تکردن 
چی���ە و بەئەرکیش���ی نازانێت و لەگەڵ 
گەورەبونیدا هیچ بەرەو پێشچونێک بۆ 
ئەمە ناکات و سەرچاوەی کێشەکانیش 

نازانێت.
نمونەی ئەم جۆرە پەروەردە لەکۆمەڵگای 
خۆماندا بەزۆری دیارە کەتاکی رەشبین 
چ بەخێزان چ ب���ە کۆمەڵگا چ بە ژیان 

دەبینین.
پەروەردەکردنی مناڵ ئەرکی دایک نیه  
به ته نیا، به ڵکو ئه رک���ی دایک و باوکه  
پێکه وه ، ب���ۆ ئه وه ی  هەردو ال تاکێکی 
گەشبین هیچ نەبێت بە خێزان دروست 

بکەن.

فه رمانبه ره و خاوه نى مناڵێكه ، سه باره ت 
به  بونى دایه نگاكان قسه  بۆ )نه وژین( 
ده كات و ده ڵێ���ت: »ب���ه  هۆى قه یرانى 
دارایی و كه مى موچه كه مه وه  كه  ناتوانم 
بژێ���وى ژیانمانى پێدابی���ن بكه م، بۆیه  
ناچارم به خێوكردنى مناڵه كه م به  دایكم 

بسپێرم«.
وتیشى: هه رچه ند ئاسوده م كه  مناڵه كه م 
له الى دایكم به  جێده هێڵم، به اڵم به  هۆى 
به  ته مه نى دایكم و نه خۆش���ییه وه  زۆر 
نیگه ران ده ب���م بۆیه  ناچارم هه ندێكجار 
مناڵه كه م له گه ڵ خۆمدا ببه م بۆ س���ه ر 

كار.
گه رمی���ان به  هه ر دو ق���ه زاى )كه الر و 
كفرى( و به  ناحییه ى )رزگارى(شه وه ، 
خاوه ن سێ دایه نگه ى حكومین، ئه گه ر 
چى بونى س���ێ دایه نگه  بۆ ناوچه یه كى 
وه ك گه رمیان كه مه ، به اڵم له  ئیس���تادا 
قه یران���ى دارایی ئه و دایه نگانه ش���ى به  

چۆڵى هێشتوه ته وه .
گش���تى  به رێوه به رى  عوم���ه ر،  ده رون 
چاودێرى و گه ش���ه پێدانى كۆمه اڵیه تى 
گه رمیان، له مباره یه وه  قسه  بۆ )نه وژین( 
ده كات: »راس���ته  پێش قه یرانى دارایی 
بونى ئه م رێژه یه ى دایه نگا بۆ گه رمیان 
ك���ه م بوه  و ل���ه  پالنمان���دا هه بوه  كه  
دایه نگ���ه ى دیكه  بۆ كه الر و خانه قین و 
پێباز بنیات بنێین، به اڵم له  ئێس���تادا 

قه یران���ى دارای���ی هه م���و كاره كانمانى 
په كخستوه «.

وتیش���ى: ئه گه ر چى به  بڕیارى وه زیرى 
كار و كاروب���ارى كۆمه اڵیه تى له  )20%(
كردوه ت���ه وه ،  ك���ه م  نرخه كانی���ان  ى 
به اڵم هێش���تا گوزه رانى مامۆس���تایان 
و فه رمانب���ه ران له و ئاس���ته دا نین كه  

مناڵه كانیان بنێرنه  دایه نگا.
سه باره ت به  بردنى منااڵن بۆ دایه نگاكان، 
دای���كان و باوكان بۆچون���ى جیاوازیان 
هه یه ، به شێوه یه ك هه ندێكیان پێیانوایه  
ئه و منااڵنه  گۆشه گیر ده بن و كه سێكى 

كۆمه اڵیه تى نابن.
ژی���ان، پێیوای���ه  بردن���ى من���ااڵن بۆ 

دایه نگاكان بۆ ماوه یه ك له  سۆزى دایك 
و باوكی���ان داده بڕێن، ئه مه ش واده كات 
ئه و منااڵنه  گۆشه گیر بن و كۆمه اڵیه تیى 
نه ب���ن و هه س���ت به  الوازى كه س���ێتى 

خۆیان بکه ن.
ب���ه اڵم ب���ه  پێچه وان���ه ى بۆچونه كانى 
ژیان���ه وه ، )هه ژار فه قێ س���لێمان( كه  
مامۆس���تاى راهێن���ان و راهێن���ه ره  له  
په روه رده یى  گه ش���ه پێدانى  په یمانگاى 
گه رمی���ان، به مج���ۆره  باس ل���ه  الیه نه  
ئیجابیه كانى دایه ن���گاكان بۆ )نه وژین( 
ده كات: »الیه ن���ه  باش���ه كانى دایه نگا 
زیاتره  و كاریگه ریى ئه رێنیان له س���ه ر 
من���ااڵن هه یه  له و قۆناغه  هه س���تیاره، 

چونک���ه   ده بێت���ه  ه���ۆى كه مبونه وه ى 
ش���ه رمنى،  نه مان���ى  و  گۆش���ه گیریى 
هه روه ها فێربونى به ها كۆمه اڵیه تیه كان 
كه  ئه ركێكى سه ره كى په روه رده ى نوێیه  

له  جیهانى ئه مرۆدا«.
ئاماژه ی به وه ش���دا ک���ه  دایه نگا مناڵ 
ئاماده  ده كات ب���ۆ قۆناغه كانى دواترى 
پ���ه روه رده  و فێرك���ردن وه ك باخچه ى 

ساوایان و قوتابخانه.
وتیشى: به  پێچه وانه وه  نه بونى دایه نگا 
و تاككردن���ه وه ى مناڵ ل���ه  یه ك ماڵ و 
یه ك دو كه س���دا، ئ���ه و هه لومه رجانه ى 
سه ره وه ى بۆ ناڕه خس���ێت كه  ئاماژه م 

پێدا. 

پێش قه یرانی 
دارایی دایه نگاکان 
ژماره یان که م 

بو، به اڵم ئێستا 
زۆره 

لەکۆمەڵگای 
کوردەواری دا 
پەروەردەکردنی 
مناڵ یەك الیەنەیە
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◘ نه وژین، جوانه  جه لیل

دونیای وه رزشی به وه  ناسراوه  كه  
دونیایه كى »نێرانه یه «، به تایبه تى 
راگه یاندنى وه رزشیی، كه  كه م ژن 

هه یه  خۆی له  قه ره ى ئه و بواره  بدات، 
به اڵم دو كچى گه رمیانیی به ناوى 
)سایه ( و )دڵنیا(، بڕیاریان داوه  

ریسك له و بواره دا بكه ن، ئه وه  ماوه ى 
زیاتر له  ساڵێكه  بون به  ئاماده كار 
و بێژه رى هه واڵه  وه رزشییه كان له  

رادیۆی گه رمیانى سه ر به  یه كگرتوى 
ئیسالمیی كوردستان.

س���ایه  حه می���د، ته مه ن )25( س���اڵ، 
دانیش���توى )گرده گۆزینه (ى س���ه ر به  
قه زاى كه الره ، رۆژانه  دێته  نێو ش���ار و 
له  رادیۆى گه رمیانى سه ر به  یه كگرتوى 

ئیسالمى كارى راگه یاندن ده كات.
سایه  به  دڵخۆشیه كى زۆره وه  باسى له  
چۆنیه ت���ى هاتنه  نێو دونیاى راگه یاندن 
بۆ )نه وژین( کرد و وتی: »س���ه ره تاى 
ده س���ت پێكردنم ل���ه  كارى راگه یاندن 
ده گه ڕێت���ه وه  بۆ س���اڵى 2008، به اڵم 
به ه���ۆى خوێندنه وه  دابڕام تا س���اڵى 
2014و یه كه م كارى راگه یاندنیش���م هه ر 
له  رادیۆى ده نگى گه رمیانه وه  ده س���ت 
پێكرد و تاوه كو ئێستاش به رده وامم«.

وتیشى: راسته  من به ش���ى راگه یاندنم 
ته واو نه كردوه ، به اڵم حه ز و خولیایه كى 
زۆرم هه بوه  بۆ راگه یاندن، س���ه ره تاش 
به  كارى په یامنێرى ده س���تم پێكرد بۆ 

رادیۆى گه رمیان.
به  هه مان شێوه ى سایه ، دڵنیا ئه نوه ر، 
ته مه ن )24( ساڵ، كه  دانیشتوى شارى 
كه الره، ل���ه  رادیۆى ده نگ���ى گه رمیان 

◘ نه وژین، سه رگوڵ خه لیل

له نێو ئه و هه مو به ڕێوه به ر گشتیه ى 
له گه رمیاندا هه یه ، ته نها یه كێك 

له وانه  ژنه ، ئه و ژنه ش سەرەڕای ئەو 
کێشانەی لەماوەی خوێندن و کارکردن 
دا هاتونەتە رێی، بەاڵم کۆڵی نەداوە و 

بەردەوامە لەسەر کارکردن.

ش���ادیە حس���ێن عەباس، تەمەن )40( 
س���اڵ، لە قەزای کەالر لەدایک بوەو لە 
س���اڵی 2001 بەشی زانس���تی خاکى لە 
سلێمانی  زانکۆی  كش���توكاڵی  کۆلێژی 
تەواو کردوە و دواى خوێندنى زانكۆیی، 
وەک ئەندازیاری کشتوکاڵی لە وێستگەی 

باخی کەالر دامەزراوە.
ئ���ەم ئافرەت���ە ماوه ى دو س���اڵه  و لە 
)28ى ئایاری 2015( دەس���تبەکار بوە 
لە پۆستی بەرێوبەری گشتی کشتوکاڵی 
گەرمی���ان و تائێس���تا به رده وام���ه . له  
دیدارێكى رۆژنامه ى )نه وژین( دا، باس 
له  هه ندێك وێستگه ى ژیانى تایبه تیی و 

پیشه یی خۆی ده كات.
سه ره تا له  پۆسته كه یه وه  ده ستى پێكرد 
و وتى: »پۆس���تی بەرێوبەری گش���تی 
كشتوكاڵ یەکێکە لە پۆستە قورسەکانی 
س���نورەکەمان بە حوکمی ئەوەی ئێمە 
لەگەڵ جوتی���اران دا روبەرو دەبینەوە 
و ئه وانیش تا ئێس���تا زۆر هۆشیار نین 
له باره ى یه كس���انیی ره گه زییه وه ، بۆیە 

ئەوە یەکێکە لە گرفتەکان«.
بە دەم پێکەنینە شادی بەخشیەکەیەوە، 
خوێندكاریی خۆی  گه ڕایه وه  سه رده می 
و باس���ی قۆناغەکانی خوێندنی کرد و 
دەیوت »وەک هەر مناڵێکی کوردستان 
لە قەیران لەنێوان س���ااڵنی نەوەدەکان، 
ژیان و خوێندنم به  ناڕه حه تى و سه ختی 
گوزه راند، هه ر به هۆی الیه نى ئابورییه وه  
)2( س���اڵی خوێندنم لەدەس���ت داوە، 
زۆر  بەاڵم خۆش���بەختانە کەس���وکارم 

تاكهژنهبهڕێوهبهرىگشتىلهگهرمیان

هاوکارم بونە و هانیانداوم به رده وام بم 
لە خوێندن«. 

ئه گه رچ���ی ژم���اره ى فه رمانب���ه رى ژن 
له گه رمیان���دا كه م نیی���ه ، به اڵم ئه وه ى 
پۆس���ت  كه مترینیان  ده كرێت  تێبینیی 
و پل���ه ى كارگێڕی���ی ب���ااڵ وه رده گرن، 
ئه م پۆس���ته ى كه  )ش���ادیه  حس���ێن( 
له   ژنێ���ك  یه كه مج���اره   وه ریگرت���وه ، 

گه رمیان وه ریده گرێت.
پرس���یار ئه وه یه : چۆن ئه م پۆس���ته ى 

وه رگرت و پاڵپشتییه كانى چیی بون؟
شادیه  له وه اڵمدا وتى: »لەماوەی پێشودا 
هەڵس���وڕاوێکی بزوتنه وه ى گۆڕان بوم، 
پاش ئه وه ى له  رێكه وتنى دابه شكردنى 
پۆسته كانى سنورى سلێمانى و گه رمیان 
پۆس���تی بەرێوبەری گشتی كشتوكاڵی 
گه رمی���ان ب���ەر بزوتنه وه كه مان كه وت، 
منیش له  خۆمم رابینی بۆ وه رگرتنى ئه و 
پۆسته ، هه ربۆیه  سیڤیم پێشكه شكرد و 

خۆشبه ختانه  قبوڵكرام«.
چیرۆكى وه رگرتنى پۆست و پله  بۆ مرۆڤ 
ل���ه وه دا كۆتایی نایات كه  پۆس���ته كه ى 
وه رگرت، به ڵك���و به پێچه وانه وه  له وێوه  
و  به رپرس���یارێتى  ده س���تپێده كات، 
ئ���ه رك و جێبه جێكردنى به رنامه ى نوێ 
و داهێنه ران���ه ، هه م���و ئه مان���ه  ده بنه  

ئاله نگاریی بۆی.

دوكچلهگهرمیاندهبنهپێشكهشكاریههواڵیوهرزشیی

پرۆژه   له باس���كردنى  حس���ێن،  شادیه  
و پالنه كان���ى دا، ئ���ه وه ى خس���ته  رو 
كه  قه یرانى دارای���ی كۆتایی به  زۆرێك 
له و خه ونانه ى هێناوه  كه  ویس���تویه تى 
ل���ه  رێگه ى پۆس���ته كه یه وه  بۆ بره ودان 
ب���ه  كه رت���ى كش���توكاڵیی له گه رمیان 
جێبه جێ���ی بكات، س���ه رباری ئه وه ش 
بێهیوا نه ب���وه و ئومێده واره  كه  بتوانێت 

به دییان بێنێت.
ئ���ه و نمونه ى پرۆژه یه كى كش���توكاڵیی 
به تایبه ت  ویس���تویه تى  ك���ه   هێنایه وه  
بۆ ژنان له  س���نوره كه  جێبه جێی بكات 
»یه كێك له و پرۆژانه ى ئێمە ویس���تمان 
گوندی  دروس���تكردنى  بده ین  ئه نجامى 

كشتوكاڵی بو، داوای ئەوەمان کردوە کە 
گوندێکی کش���توکاڵی بکرێتەوە چونکە 
زەوی و ئاومان لەبەدەس���تدایە، ئەگەر 
بێت و ئەو پرۆژەی���ە جێبەجێ بکرێت، 
ئ���ەوا دەرچوانی زانک���ۆ و پەیمانگاکان 
و ئەندازیارانی کش���توکاڵی و ئامادەییە 
کشتوکاڵیەکان بەشدار دەبن كه به شێكى 
زۆری���ان له ره گ���ه زی مێن، ب���ەاڵم ئەو 
پرۆژەیە چونکە پ���ارەی زۆری ده وێت، 

بۆیە تائێستا هه ر بیرۆكه یه«.
ش���ادیە، ب���ۆ )نەوژی���ن( بیرۆكه یه كى 
دیكه ى خۆی رون ده كاته وه . بیرۆكه كه  
ئه وه یه  ه���ه ر دەرچویەکی زانکۆ یاخود 
پارچەیەک  كش���توكاڵیه كان،  پەیمانگا 

زەوی پ���ێ بدرێت و ه���اوکاری بکرێت 
ب���ۆ ئ���ه وه ى بیچێنێت ب���ه  به روبومى 
كشتوكاڵیی »له م كاره ش دا واده كه ین 
له الی���ه ك ده رچوه كانم���ان بێكار نه بن، 
له الیه كى دیكه شه وه  په ره  به  به رهه می 

كشتوكاڵیی بده ین«.
به گش���تى ئەو بەرێوبەران���ەی کە دواى 
ماوه یه ك پۆس���تەکانیان به جێدێڵن، واز 
لەکارکردن دێنن و ده یانه وێت خانەنشین 
بن، بەاڵم )شادیە( به پێچه وانه وه  دەڵێت: 
»لەدوای بەجێهێش���تنی پۆس���تەکەم، 
نامه وێ���ت له كارك���ردن داببڕێم، به ڵكو 
زیاتر حەزم لەوەیە لە بواری کشتوکاڵدا 

برەو بە زانستەکەم بدەم«.

كارى بێژه رى ده كات و بێژه رى هه واڵى 
وه رزشیه .

دڵنیا، به  ئاسوده یه كى زۆره وه  باسى له  
چۆنیه تى هاتنه  نێو دونیاى راگه یاندنى 
بۆ )نه وژین( ك���رد و ده ڵێت: »من بۆ 
م���اوه ى )7( مانگ���ه  كارى راگه یاندن 
ده كه م، یه كه م وێس���تگه ى ئاشنا بونم 
ب���ه  كارى راگه یان���دن رادی���ۆى ده نگی  

گه رمیانه «.
ده ش���ڵێت: راسته  من به ش���ى كوردیم 
ت���ه واو كردوه ، به اڵم ه���ه ر له  مناڵیه وه  
ح���ه ز و خولی���ام ب���ۆ كارى راگه یاندن 
هه ب���وه  به تایبه ت له  بوارى وه رزش���ى، 
به هاوكارى خێزانه كه ش���م هاتومه ته  نێو 

بواره كه وه .
س���ایه  و دڵنی���ا، كه  رادی���ۆى ده نگى 
گه رمیان كۆى كردونه ته وه ، ماوه ى چه ند 
مانگێك���ه  به  جیا خه ریكى كاركردنن له  

بوارى هه واڵه  وه رزشیه كاندا.
سایه ، وه كخۆى ده ڵێت: »پێشكه شكردنى 
هه واڵى وه رزشى بۆ من چاوه روان نه كراو 
بو، چونكه  رۆژێكیان به هۆى سه رقاڵى 
و كارى زۆره وه  ل���ه  رادیۆ خوێندنه وه ى 
هه واڵه  وه رزشیه كانیان به من سپارد«.

وتیشى: راسته  بۆ من مایه ى سه رسورمان 
بو كه  هه واڵى وه رزشى پێشكه ش بكه م، 
به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا به  خۆشحاڵیه كى 
زۆره وه  رۆش���تمه  ستۆدیۆ و به  په خشى 
وه رزش���یه كانم  هه واڵ���ه   راس���ته وخۆ 
پێش���كه ش ك���رد، دواى ت���ه واو بونى 
هه واڵه كان به رێوه به ره كه م پێى وتم ئیتر 
هه واڵه  وه رزش���یه كان تایبه ته  به  تۆ له  
م���اوه ى ئه و رۆژانه ى كه  ده وام ده كه ى، 
چونك���ه  ئه داو ده نگى ت���ۆ گونجاوه  بۆ 

هه واڵى وه رزشى.
به اڵم جیاواز له  س���ایه ، رۆشتنى دڵنیا 
بۆ نێو دونیاى وه رزش س���وتفه  نه بوه ، 
به ڵكو ب���ه  حه ز و ئاره زوى خۆى بوه  و 
هه ر خۆشى ئه و بواره ى هه ڵبژاردوه  كه  
كارى بێژه رى هه واڵى وه رزشى بكات له  

رادیۆى ده نگى گه رمیان.

له  وه اڵم���ی پرس���یارێكى )نه وژین( و 
زۆربه ى خه ڵكدا كه  ئاراس���ته ى س���ایه  
و دڵنیا كراوه ، ك���ه  ئایه  ئه وان له  پاڵ 
هه ڵبژاردنى پیش���ه ى بێ���ژه رى هه واڵه  
راهێنانێك���ى  هی���چ  وه رزش���ییه كاندا، 

وه رزشى ئه نجامده ده ن؟
س���ایه  به  پێكه نینه وه  ده ڵێت: »نه خێر 
تاوه كو ئێستا هیچ چاالكیه كى وه رزشیم 
ئه نجام نه داوه ، له گه ڵ ئه وه ش س���ه یرى 
یارییه  جیهانی���ه كان ده كه م و هانده رى 
مۆندیالیش  ل���ه   به رش���ه لۆنه م،  یانه ى 

هانده رى ئه رجه نتینم«.
به اڵم )دڵنیا( ب���ه  پێچه وانه وه  ده ڵێت: 
»به ڵێ وه رزش ئه نجام ده ده م و زۆریش 
حه زم له  چاالكیه  وه رزشیه كانه  و ئه مه  
ح���ه زى مناڵی���ى منه  له گ���ه ڵ ئه وه ش 
س���ه یرى ته واوى یارییه  جیهانیه كانیش 
یانه ى  وتیش���ى: »هانده رى  ده كه م«، 

ریاڵ مه دریدم و له  هه ڵبژارده كانیش دا 
هانده رى به رازیلم«.

سه باره ت به وه ی له  ده ست گه یشتنیان 
به  هه واڵه  وه رزشیه كان تا چه ند توشى 
زه حمه ت ده بن، )س���ایه ( و )دڵنیا( بۆ 
)نه وژین( ده ڵێ���ن: زۆربه ى هه واڵه كان 
هه ر له  س���ایته كانه وه  وه ریان ده گرین، 
به اڵم زۆرێك ل���ه  هه واڵه كان گۆرانكارى 
تێ���دا ده كه ین، چونكه  ج���ارى وا هه یه  
هه واڵێ���ك ب���ه  چه ند ش���ێوازێکی جیا 

باڵوده بێته وه «.
سایه  و دڵنیا، به  دڵخۆشى و ئاسوده ییه كى 
زۆره وه  باس���یان له وه شكرد: كه  ده ست 
خۆشى و ستایش���ێكى زۆریان بۆ دێت 
له الیه ن هاواڵتیانه وه  بۆیه  ئه مه ش وا له  
ئه م���ان ده كات كه  هه وڵ���ى زیاتر بده ن 
وه ك ئ���ه وه ى بیر له وه  بكه نه وه  واز له و 

پیشه یه  بهێنن.

لەدوای 
بەجێهێشتنی 
پۆستەکەم، 

نامه وێت له كاركردن 
داببڕێم
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◘ نه وژین، سوزان خه لیل

ریزێك گه نج له  هۆڵی راهێنانى 
موزیكی سه نته رى چاالكى گه نجانى 

كه الر وه ستاون، ده فه كانیان به  
هه ردو ده ستیان گرتوه و ئاماده یان 
كردوه  بۆ ژه نین. پاش )یه ك دو 

سێ(ى مامۆستاكه یان، ناڵه یان له و 
ده فانه وه  هه ستاند كه  به ده ستیانه وه  

گرتبو، ده نگی ده ستیان به پێی 
ئیقاعی ئاوازه كه  به رز ده بویه وه و نزم 
ده بویه وه . له نێو ئه و ریزه دا، چه ند 

كچێك وه ستابون، هاوشانى كوڕه كانى 
هاوڕێیان، به كارامه ییه وه  ده فه كانیان 

راده ژه نى و ئاوازی به جۆشیان 
پێده رده كرد.

ئ���ه م دیمه نه ، ئه گه رچ���ی دیمه نێكه  كه  
بینینی له گه رمیاندا كه متر پێی راهاتوین 
و زۆرت���ر وه كو خه ونه ، به اڵم كۆمه ڵێك 
كچ له رێگه ى سه نته رى چاالكى گه نجانى 
ك���ه الره وه ، ئه م خه ونه ی���ان گۆڕیوه  به 
 راس���تى. ئه وان رۆژانه  له و سه نته ره دا، 
مه شق و راهێنانى فێربونى ئامێری ده ف 

ده كه ن.
ناس���راوه ،  ده ف، ئامێرێك���ى ئیقاعیی 
به یه كێك له و ئامێره  موزیكیانه  هه ژمار 
ده كرێ���ت كه  ك���ورد ل���ه  دێرزه مانه وه  
به كاریهێناوه ، ته نانه ت بۆچونێكى وه ها 
هه ی���ه  كه  كۆنتری���ن ئامێریی خۆماڵیی 

كوردیی بێت.
هه تائێستا به زۆری كوڕان ئه م ئامێره یان 
ژه نیوه ، كه م كچم���ان بینیوه  بیانه وێت 
ئه م ئامێره  فێر بن و بیژه نن، ئه گه رچی 
ل���ه  پارچه كانى دیكه ى كوردس���تان و 
به تایبه تى رۆژهه اڵت، ژماره ى ژه نیارانى 
ده ف ل���ه  ره گه زی مێ، زۆر و زه وه نده ، 
به اڵم له  باشور و به تایبه ت له گه رمیان، 

ئه م حاڵه ته  زۆر كه م و دانسقه یه .
له گ���ه ڵ دروس���تبونى به ش���ى موزیك 
دانان���ى  و  گه نج���ان  له س���ه نته رى 
مامۆس���تایه كى پسپۆڕ له  ژه نینی ده ف 
و ته پڵ دا، فێرخوازان و ئاره زومه ندانى 

فێربونى ئه م ئامێره ش رو له  زیاد بونه ، 
له نێویش���یان دا كچان. ئێس���تا رۆژانه  
چه ندین كچ له و به شه ، راهێنانى ژه نینی 

ده ف ده كه ن.
شەیما عەبدولکەریم، 26 ساڵ، یه كێكه  
له  فێرخوازانى كۆرسی فێربونى ده ف. 
به  )نەوژین(ی وت: »هاتنی من بۆ ئەم 
بەش���ه  بە حەزی خۆم بوە، چونكه  زۆر 
حه زم له  ژه نینی ده فه و ده مه وێت تیایدا 
كارامه  بم«. وتیشی: »ماڵه وه شمان كه  
راده ى حه زه كه می���ان بۆ فێربونى ده ف 
زانی���ی، رێگرییان لێنه ك���ردم و به ڵكو 
هاوكارمن بۆ ئ���ه وه ى رۆژانه  بێم پرۆڤه  

و راهێنان بكه م«.
ش���ه یما، تاك���ه  كچ نییه  كه به ش���داری 
خوله كان���ى فێربون���ى ئامێ���ری ده ف 
ده كات، به ڵكو به وت���ه ى )توانا نه قی( 
كه  مامۆستاى ئه و به شه یه  له سه نته رى 
گه نجانى كه الر، ژماره ى به شدارانى كچ 
له  كۆرسه كانیاندا، له زیادبونى به رده وام 

دایه .
توان���ا، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »کچان 
تابێت زیاتر رو لە بەشه كه مان و به شه  
هونه ریه كان به گش���تى ده ك���ه ن، ته نها 
لەم���اوەی ئەمس���اڵدا زیاتر ل���ە 10 کچ 
بەشداری خوله كانمان بون، كه به شێكى 
به رچاوى ئ���ه وان له  ئامێ���ری ده ف دا 

گیرساونه ته وه «.
بەڕێوبەری  حەمی���د(،  )نەبەز  هاوكات 
س���ەنتەری چاالک���ی گەنجان���ی کەالر، 
جه ختى ل���ه و زانیارییانه  ك���رده وه و بە 
)نەوژین(ی راگەیان���د: »بە رێژەیەکی 
بەرچاو کچان بەش���داریی لە خولەکاندا 
دەکەن به تایب���ه ت خوله  هونه رییه كان، 
به هەمان شێوەش لە کارو چاالکیەکانی 
سه نته ر و به تایبه ت چاالكیه  هونه رییه كان 
دا، کچان رۆڵ و به ش���دارییه كى باشیان 

هەیە«.
جگه  له و خوالنه ى كه  سه نته رى ناوبراو 
ده یكات���ه وه ، هاوكات خول���ی دیكه ش 
له الی���ه ن ناوه نده  ئه هلی���ه كان له بوارى 
موزی���ك دا ده كرێنه وه ، ب���ه اڵم ره نگه  
س���ه نته رى گه نجان تاكه  ش���وێن بێت 

كه  فێرخوازانى فێ���ری ژه نینی ئامێری 
»ده ف« بكات.

راهێنه رى به ش���ى موزیكی سه نته ره كه ، 
ئام���اژه ى به وه ك���رد كه  ن���ه ك به ته نها 
خولى راهێنان ده كه ن���ه وه ، به ڵكو ئه و 
فێرخوازانه شى كه  ئاستیان باش بێت، 
له  تیپ���ی موزیك���ی س���ه نته ره كه یاندا 

جێده كه نه وه .
»له س���ەرەتای  ده ڵێ���ت:  له وب���اره وه  
دامەزراندنی سەنتەرەوە گروپی موزیکی 
سەنتەر دامەزراوە و ماوەی پینج ساڵیش 
دەبیت گروپی دەفی سەنتەر دامەزراوە، 
ئەندامەکانیش لەو گەنجانە پێکهاتون کە 
س���ودمەندی بەشی میوزیکن و چەندین 
بەرهەمی ناوازەیان پێشکەش کردوە لە 

چەندین بۆنەو شوێنی جیاواز دا«.
ب���ه رده وام یه كێك له  ه���ه ره  دیارترین 
كچ���ان  خۆدورگرتن���ى  هۆكاره كان���ى 
له به شداریی كاری هونه ریی له گه رمیان، 
بریتی���ی ب���وه  له رێگریه كان���ى خێزان. 
خێزانه كان  تائێستاش به چاوێكى جیاواز 
و كه م���ه وه  س���ه یری هون���ه ر ده كه ن و 
لێناگه ڕێ���ن كچه كانیان ئه گ���ه ر خولیاو 
به هره یه كیش���یان له و ب���واره دا هه بێت، 

په ره ى پێبده ن.
به اڵم له به رامبه ر ئه م بۆچونه دا، خێزانى 
ئه وت���ۆش هه ن ك���ه  ن���ه ك رێگریی له  
كچه كانیان ناك���ه ن، به ڵكو هاوكارییان 

ده كه ن بۆ فێربونى موزیك.
هێڤ���ی، كه به ش���دارێكى دیكه ى خولی 
فێربون���ى ئامێری ده فه  له  س���ه نته رى 
گه نجان، بۆ )نه وژین( وتى: »سەرباری 
ئەم بارە کۆمەاڵیەتیەى كه  له كۆمه ڵگادا 
هه ی���ه ، ب���ەاڵم من وەکو خ���ۆم رێگریم 
لێنەکراوە لەالیەن خێزانەکەمەوە، به ڵكو 

ده رفه تیان پێداوم«.
وتیش���ی: »هاتوم بۆ فێربونى ئامێری 
نەهاتوەتە  بەربەس���تێك  هی���چ  ده ف، 
رێگ���ه م و هەت���ا بتوانم هەوڵ���ی زیاتر 
دەدەم بۆ فێربونى ئامێره كه و گه شه دان 
به تواناكانى خۆم، داواش له كچان ده كه م 
ئەو بەربەستانە بشكێنن كه دێنه  رێگه یان 

و بێنە نیو دونیای هونەرەوە«.

◘ نه وژین

خه اڵتى پۆكه ر بۆ رۆمانى عه ره بی، 
ناودارترین خه اڵتى سااڵنه یه  كه  

ده به خشرێته  رۆماننوسانى عه ره ب، 
زۆرینه ى براوه كانى ئه م خه اڵته  

پیاوانن، به اڵم ئه مه  واینه كردوه  ژنان 
بێبه ش بن، به ڵكو به پێچه وانه وه  

سااڵنه  ئاماده ییه كى باشیان هه یه  له  
بۆنه كه دا، شه ش ساڵ پێشتریش، ژنه  
نوسه رێكى سعودیی، توانى خه اڵته كه  

به ده ست بێنێت.

ره جا عالیم، ژنه  نوس���ه ر و رۆماننوسی 
 2011 له ساڵی  عه ره بستانى س���عودیه ، 
دا له الی���ه ن لیژنه ى خه اڵتى پۆكه ره وه ، 
خه اڵت���ى ئ���ه و س���اڵه ى به هاوبه ش���ى 
)محه م���ه د  مه غریب���ی  رۆماننوس���ی 
ئه لئه شعه ری( پێشكه شكرا، به مه ش بوه  
یه كه مین ژنه  رۆمانن���وس كه  له وه ته ى 
خه اڵته كه  له س���اڵی )2008(ه وه  دابه ش 

ده كرێت، بتوانێت ببێته  براوه ى.
عالی���م، باس���یله وه كرد ك���ه  بردنه وه ى 
خه اڵته كه  بۆ ئه و مایه ى خۆشحاڵیی بوه ، 
چونكه  ده رخه رى ئه وه یه  كه  ژنانیش له  
كۆمه ڵ���گاى رۆژهه اڵت���ى و عه ره بی دا، 
خۆیان به ده سته وه  نه داوه ، به ڵكو كارى 

ئه فراندن و داهێنان ده كه ن.
 ئ���ه و رۆمانه ى كه  )ره جا(ی له س���ه ر 
خه اڵتك���را، ناوى )كۆت���ى كۆتر- طوق 

الحمام(ه .
سه رزه مین و شانۆی چیرۆكی رۆمانه که ی 
ره جا له  شاری )مه ككه (ى زێدی خۆی 
روده دات. پێیوایه  خۆش���به خته  كه له و 
پارچه  زه ویه  »پیرۆزه « چاوی به ژیان 
ب���وه ، به رده وامیش  هه ڵهێناوه و گه وره  
ئه و ش���اره  ل���ه  رۆمانه كان���ى دا ره نگ 

ده داته وه .
ره جا، له وباره وه  ده ڵێت: »من هه میشه  
دانیش���توانى مه ككه  به و كۆتره  ده زانم 
ك���ه  ب���ه ده ورى كاب���ه دا ده خولێته وه ، 
مرۆڤه كانی���ش ب���ه و كۆت���ه  ده زانم كه  

به ده وریانه وه ن«.
گیڕانه وه ى چیرۆك���ى رۆمانه كه ى ره جا 
عالی���م، زۆرت���ر گه ڕانه وه یه  بۆ ش���ارى 

مه ككه ى كۆن و به سه رهاته كانى.
ئه و باس له وه ده كات كه  نوسینه كانى بۆ 
ئه وه  نیه  به ره نگارى ره وتى توندڕه ویی 
و سه له فیی ببێته وه  وه ك باسده كرێت، 
به ڵكو ئه و ده ڵێت كه ده نوسێت له ناخه وه  
ده نوس���ێت و خۆی پابه ندى ئه وجۆره  
بیركردنه وان���ه  ن���اكات و ناکه وێته  ژێر 

کاریگه ریی ئه و  بیرانه .
هه روه ك ئاماژه  به وه ش���ده كات راس���ته  
كه  مه ككه  ش���انۆی زۆرینه ى چیرۆك و 
رۆمانه كانێتى، به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا كه  
ب���اس له  پرس و خه مێك ده كات، وه كو 
پرس���ێكى گه ردونیی و گش���تى باسی 

ده كات نه ك ناوچه یی.
ئه م ژنه  له خێزانێكى خوێنده وار هاتوه ته  
دونیاوه ، كه  ره گی سۆفیگه ریی تیایاندا 
زاڵه ، نوسینه كانى خۆیشی به هه مانشێوه  
بی���ره ى پێ���وه  دیاره ،  زاڵبون���ى ئه م 
باس���له وه ده كات باپی���ره ى یه كێك بوه  
له  سۆفیه  ناس���راوه كان و هه ر ئه ویش 
به و  هه ڵگرتوه   »عالی���م«ى  نازن���اوى 
ئامانجه ى به دواى زانس���ت و زانیارییدا 

كچانىگهرمیاندهبنهدهفژهن

یهكهمژنهنوسهرى
براوهىخهاڵتىپۆكهر

بكه وێت.
ك���ه   باس���له وه ده كه ن  ره خنه گ���ران 
به تایبه تى  عالیم(،  نوسینه كانى )ره جا 
رۆمان���ى )كۆتى كۆتر(، بۆكه س���انێك 
نوسراون كه ده س���ته بژێر »نخبه« بن، 
به اڵم ئه و ئه م بۆچونه  به وش���ێوه یه  ره د 
نوسینه كانى  پێیوایه   به ڵكو  ده كاته وه ، 
هه م���و ك���ه س نایخوێنێت���ه وه ، به ڵكو 
له خوێن���ه ران  دیارییك���راو  گروپێك���ى 
به دوای���ه وه ن كه  گرنگیی ب���ه  رۆچونه  
ناخ���ی خ���ود و هه ڵكۆڵین���ى ناوه وه ى 

مرۆڤ ده ده ن.
ره ج���ا، له س���اڵی 1956 ل���ه  مه كك���ه  
له دایكب���وه ، به كالۆریۆس���ی له  ئه ده بی 
عه ره بس���تانى  ل���ه   ه���ه ر  ئینگلی���زی 
س���عودیه  به ده س���تهێناوه . س���ه ره تاى 
تێكه ڵبونى له گه ڵ دونیای نوس���ین دا، 
ده گه ڕێته وه  بۆ رۆژنامه وانى، كاتێك له  
رۆژنامه ى »الریاض« دا نوس���ینه كانى 
باڵوكردوه ت���ه وه ، پاش���ان ده س���تى بۆ 
ب���وارى نوس���ینی رۆمان و ش���انۆنامه  
بردوه و تائێس���تا به ده یان به رهه مى له و 

بوارانه دا هه یه .
ره ج���ا، خوش���كێكى هه ی���ه   به ناوى 
هونه رمه ندێك���ى  ك���ه   »ش���ادیه «، 
ناس���راوه و پێكه وه  وه كو  ش���ێوه كاری 
دوانه یه كى دره وشاوه ى ئاسمانى ئه ده بی 

و هونه ریی سعودیه  به دیاركه وتون.

خوێنه ری 
رۆمانه کانم ئه وانه ن 

که  گرنگیی به  
ناوه وه ى مرۆڤ 

ده ده ن
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◘ نه وژین، په یام له تیف

وادیاره  قه ده غه كردن و 
به رته سككردنه وه ى فره ژنى به پێی 

یاسا له  هه رێمى كوردستان، پیاوانى 
له هێنانى زیاد له  ژنێك رانه گرتوه ، 

به ڵكو رێگه و شێوازى جیاوازیان 
دۆزیوه ته وه  بۆ تێپه ڕاندنى ئه و 

یاسایانه ، دیارترین ئه و رێگایانه ش 
په نا بردنه  به ر دادگاكانى ناوچه  

دابڕێنراوه كان یان ده ره وه ى هه رێمه .

به ف���راو، ن���اوى خ���وازراوى ئافره تێكه  
له دادگاكانى  له یه كێ���ك  مێرده كه ى  كه  
ده ره وه ى هه رێم ژنى به س���ه ردا هێناوه ، 
ئه و كه دانیشتوى ناحیه ى رزگاری سه ر 
به كه الره ، خاوه نى ٣ مناڵه . به م جۆره  
چیرۆكى خۆى بۆ )نه وژین( باس���كرد: 
»مێرده كه م مامه ڵه ى له گه ڵم تا ده هات 
خراپ ده بو، كه متریش ده هاته  ماڵه وه ، 
واى لێه���ات مه سروفیش���مان ن���ه كات. 
دواى ماوه یه ك بۆم ده ركه وت ژنى ترى 

هیناوه«.
رونیشیكرده وه : كه  زانیم مێرده كه م بێ 
ئاگادارى و پرسى من ژنى ترى هێناوه ، 

سكااڵم له سه ر تۆماركرد.
به ش���یكى تر له ژنان له كات���ى هێنانى 
ژن���ى دوه م له الی���ه ن مێرده كانیانه وه ، 
به ناچارى ره زامه ند ب���ون و دواتر هه ر 
كوتایى  له هاوسه ره كانیان  به جیابونه وه  

به ژیانى  هاوسه رگیریان هاتوه .
وه ك )به ف���راو( وت���ى: »م���ن داواى 
جیابون���ه وه  ناكه م، چونك���ه  من مناڵم 
هه ی���ه و ده مه وێت له ماڵه كه ى خۆم بژیم 
ومێرده كه م مامه ڵه ى له گه ڵم باش���بیت 

ومه سروفم بكات«.
لوئ���ه ى س���ه لیم، پارێ���زه ر، جه خ���ت 
له حاڵه ت���ى هێنانى ژنى  له وه ده كاته وه  
دوه م دا، پیاو مه س���روفى ژنى یه كه مى 
نه كرد ئه وا له و حاڵه ته  دا ژن ده توانێت 
سكااڵ تۆمار بكات، »چونكه  پیاو هه ر 

ده بێت نه فه قه ى ژنه كه ى بدات«.
س���ارا، ناوى خوازراوى ژنێكى تره  كه  
ته مه نى ٣0 س���اڵه  و خاوه نى 2 مناڵه . 

ئه وی���ش به هه م���ان ش���ێوه  مێرده كه ى 
له یه كێك له داگاكانى ده ره وه ى هه رێم  ژنى 
به س���ه ردا هێناوه . ده ڵێت: »مێرده كه م 
ب���ه رده وام ده ی���وت م���ن ده مه وێت ژن 
بێنم، منیش هه میش���ه  ناڕه زامه ند بوم، 
ب���ه اڵم دواجار كه  بڕیاری���دا ژن بێنێت 
م���ن هیچم پێ نه ك���را و بۆ ئه وه ى هه ر 
له و ژیانه ى خۆم به رده وام بم رازى بوم 
ب���ه م كاره ، هاوسه ره كه ش���م له یه كێك 
ل���ه  دادگاكان���ى ده ره وه ى هه رێم ژنى 
به سه رم هێنا، به اڵم پاش ماوه یه ك كه  
له یه ك ماڵ ده ژیاین به رده وام كیشه مان 
هه بو له گه ڵ هاوس���ه ره كه م و ژنه كه ى، 
بۆیه  هاوس���ه ره كه م له  م���ن جیابوه وه و 
ئێس���تاش من له گه ڵ مناڵه كانم له ماڵى 

باوكم ده ژیم«.
به ش���ێك له و ژنانه ى ك���ه  مێرده كانیان 
ژنیان به سه ر دا ده هێنن دواى ماوه یه ك 
كه  مێرده كه كانیان به خراپى مامه ڵه یان 
له گه ڵدا ده كه ن ئه مانیش به ناچارى په نا 
بۆ دادگا  ده به ن و سكااڵ ده كه ن، به اڵم 
ئایا سكااڵى ئه م ژنانه  هیچ ئه نجامێكى 

یاساش نه یتوانى رێ له  فره ژنى پیاوان بگرێت

پاش جیابونه وه  پیاوان موڵك و ماڵیان به ناوى كه سى تره وه  ده كه ن بۆ ئه وه ى به  هاوسه ره كانیانى نه ده ن

ده بێت؟
له وباره وه  )لوئه ى سه لیم( وتى: »ئه و 
ژنه ى مێرده كه ى له ده ره وه ى دادگاكانى 
هه رێم ژنى به س���ه ر هاتوه  كاتێك لێره  
س���كااڵ ده كات هیچ شتێكى واى ده ست 
ناكه وێت، مه گه ر داواى جیابونه وه  بكات 
ب���ه وه ى نه یزانیوه  هاوس���ه ره كه ى ژنى 

هێناوه«.
مه رجه كانى هێنانى ژنى د وه م له  یاسای 
باری شارس���تانى كارپێكراو له  هه رێمى 
كوردس���تان دا وه ك )لوئه ى س���ه لیم( 
رونیك���رده وه ، بریتییه  له وه ى كه ده بێت 

چه ند مه رجێكى تیا جێبه جێ بكرێت.
مه رج���ه کان بریتی���ن ل���ه  : »ده بێ���ت 
ژنه كه   له سه ربێت،  دادوه رى  ره زامه ندى 
نه خوشیه كى هه بێت رێگرى له پرۆسه ى 
هاوس���ه رگیریى بكات ی���ان نه زۆك بێت 
ئه م���ه ش به پێ���ى راپۆرتى پزیش���كى 
بس���ه لمێندرێت، تواناى دارایى باشبێت 
و ده بێ���ت به به ڵگ���ه وه  بیس���ه لمێنێت، 
به ڵێننامه ى ده س���تنوس بداته  داده وه ر 
به وه ى عه داله ت بێت له نیوانیان له روى 

مادى و مه عنه وییه وه «.
هه مو  رونیش���یكردوه :  پارێ���زه ره   ئه و 
ئ���ه م مه رجانه ش ب���ه  مه رجێكى تره وه  
گرێبه س���تى  له خواره وه ى  گرێدراوه  كه  
هاوسه رگیریى ژنه كه  مه رجى دانه نابێت 

بۆ پیاوه كه  كه ژنى به سه ردا نه هێنێت.
له دواى ئه م مه رجانه ش ئه گه ر پیاوه كه  
ژن���ى هێنا، ب���ه اڵم ئه گه ر ژن���ى یه كه م 
س���كااڵى له س���ه ر تۆماركرد، وه ك ئه و 
پارێ���زه ره  وت���ى: »ئه و پی���اوه  حوكم 
ده درێت له ش���ه ش مانگ تا س���اڵێك و 

به غه رامه كردنى 10 ملیۆن دینار«.
ئاس���ته نگانه   رونیش���یكردوه : »ئ���ه م 
رێگرى بۆ ئه و پیاوانه  دروس���تنه كردوه  
ك���ه  ده یانه وێت ژن بێنن، چونكه  ئه وان 
په نا ب���ۆ دادگاكان���ى ده ره وه ى هه رێم 
ده به ن، بۆیه  ده كرێت بڵێم ئه م حاڵه ته  
پێچه وانه  بوه ته وه ، چونكه  ئێستا پیاوان 
به ئاسانى  له ده ره وه ى دادگاكانى هه رێم 

ژن دێنن«.
هێنانى ژنى دوه م جگه  له حه ز و ئاره زوى 
پیاوان، زۆرجار وه كو چاوله چاوبڕكێ و 

السایكردنه وه یه ك ده بینرێت.

س���ۆیبه ، ژنیک���ى تەمەن ٤0 س���اڵه ، 
له گ���ه ڵ مێرده كه ى دا س���ااڵنێکی زۆرە 
هاوسەرگیریان کردووەو خاوەنی مناڵێکی 
9 س���ااڵنن. وتى: »كاتێك هێنانى ژنى 
دوه م ل���ه ده ره وه ى دادگاكانى هه رێم بو 
به  دیارده ، حه زو ویس���تى ژنهێنان چوه  
مێشكى مێرده كه مه وه ، منیش روشتمه وه  
ماڵ���ى باوك���م، لەم کات���ەدا مێرده كه م 
رۆش���تنى منى بە بیانو زانى و لە دادگا 

داوای جیابوونەوەى لێكردم«.
وتیش���ی: »ب���ه اڵم م���ن جیابوونەوەم 
نه ده ویست و نه شمده ویست ژنم بەسەردا 
بێت، بۆی���ه   له رێگ���ه ى پارێزەرێکه وه  
داوامك���رد هەوڵ���ی ئ���ەوەم ب���ۆ بدات 
مێرده كه م په شیمان بێتەوە لە ژنهێنان 
ن���ەک کارم بۆ بکات ب���ۆ جیابوونەوە، 
ئه ویش قسەى لەگەڵ مێردەکەم كرد و 
ئاگاداری كرده وه  کە هێنانی ژنی دوەم 

پێچەوانەی یاسایە«.
سەرەنجام  ماوه یه ك  »پاش  وتیش���ى: 
هاوسه ره كه م پەشیمان بوه وه  لە داواکەی 
و داواکەی كشانده وه ، منیش گه ڕامه وه ، 
تێپه ڕیوه  پێکەوە  ئێس���تاش س���اڵێك 
دەژین و لەم ماوەیەدا هاوسه ره كه م هیچ 

کات باسی ژنهێنانی نەکردوه تەوە«. 
 به ش���ێكى ه���ۆكارى زیادبونى هێنانى 
ژنى دوه م، بۆ هاتنى به لێش���اوى ئاواره  
عه ره ب���ه كان ده گه ڕێته وه  كه  له ئه نجامى 
ئ���ه و ش���ه ڕ و ناخۆش���یانه ى روبه روى 
ده بنه وه  رو له  كوردستان و له نێویشیاندا 

گه رمیان ده كه ن.
پارێزه ر: لوئه ى سه لیم، ئه م زانیاریه ى 
جه خت لێكرده وه و وتى: »ئه م حاڵه ته  
وایكردوه  خه ڵكێكى زۆر رو لێره  بكه ن و 
به شێكیان بێ كه سوكار و ده ستنه ڕون،  
یان ئه و كچانه ى ده گه نه  ته مه نێك پێیان 
ده ڵێن قه یره  یان گه وره  كچ یان ئه وانه ى 
بێوه ژنن و مێرده كانیان له ئه نجامى شه ڕ 

دا كوژراون«.
وتیش���ی: »له م كاته شدا ئه و پیاوانه ى 
ژن ده هێنن ئ���ه م حاڵه تانه  ده قۆزنه وه و 
ب���ڕه  پاره یه كى كه متر خه رج ده كه ن له  
هاوس���ه رگیریی كردن له گه ڵ ئه و ژنانه ، 
بۆی���ه  ئه مه ش هۆكارێكى ترى زیادبونى 

رێژه ى فره ژنییه «.

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

ئەو ژنانەی کە جیادەبنەوە 
لەهاوسەرەکانیان، زۆرینەی مافە 

داراییه كانیان لێزەوتدەکرێت 
لەالیەن هاوسەرەکانیانەوە، ئەمەش 

بەشاردنەوەی ماڵ و موڵکیان، هەندێک 
لەو ژنانەش لەبەرامبەر لەدەستنەدانی 
مناڵەکانیان واز لەسەرجەم مافەکانیان 

دێنن.

س���ەرگوڵ، ناوی خ���وازراوی ژنێکى 20 
س���اڵە و لەمێردەک���ەی جیابۆتەوە، بۆ 
)نەوژی���ن( دەڵی���ت: »دواى تەاڵقدانم 
بەشێوەی تەاڵقی دەرەکی هاوسەرەکەم 
س���ەرجەم ماڵ و موڵکی بەناوی کەسی 
ت���رەوە کردب���و، بۆ بێبەش���کردنم لەو 

مافانەی کە دەمکەوێت«
س���ەرگوڵ، که  دانیش���توی گەرمیانه ، 
ئەوە روندەکاتەوە »من و هاوسەرەکەم 
ئ���ەوەی  پەیوەندیم���ان هەب���و، دوای 
ش���وم پێکرد بەپێچەوانەی کچی ترەوە 
هاوسەرەکەم هاتە سەر خانو ماڵی من، 

کە لە باوانەوە بۆم مابوەوە«.
وتیشی: »دوای ئەوەی ئاگادار کرامەوە 
ل���ەدادگاوە کە ت���ەاڵق دراوم، بەاڵم من 
هەر ئومیدم هەبو ک���ە مێردەکەم دڵی 
نەرمبێ���ت و بگەڕێت���ەوە الم، ب���ەاڵم 
لەو  بیرکردن���ەوەی من  بەپێچەوان���ەی 
ماوەیەدا مێردەکەم هەمو ماڵ و موڵکی 

خستبوە سەر کەسی تر«.
کەمافیان  ژنان���ەی  ئ���ەو  جیابونەوەی 
و  کۆمەاڵیەت���ی  ل���ەڕوی  دەخورێ���ت، 
دەرونیەوە کاریگ���ەری نەرێنی دەبێت، 
ئەو کاریگەریانەش وا لەو ژنانە دەکەن 
کە دورەپەرێزبن و کەسێکی کۆمەاڵیەتی 

نەب���ن. وەک���و توێ���ژەری کۆمەاڵیەتی 
جەخت���ی لەس���ەر دەکات���ەوە کە ئەو 

حاڵەتانە کاریگەری خراپی دەبێت.
هەندێک لەو ژنان���ەش ئەو بارودۆخەی 
کەل���ەدوای جیابون���ەوە تیایدان بەوەی 
کە لەماڵی باوک یاخود برا دەمێننەوەو 
قس���ەو قس���ەڵۆکی خەڵکی و نەبونی 
موچەی���ەک وکارێکی تایبەت بۆهەندێك 
لەوان، وادەکات بارودۆخ و ژیانکردنیان 

تاڕاده یەک قورس بێت.
توێ���ژەری کۆمەاڵیەتی،  یەدوڵاڵ،  ڤیان 
»قس���ەو  دەڵێ���ت:  )نەوژی���ن(  ب���ۆ 
قس���ەڵۆکی خەڵکی وتوانج و بەچاوێکی 
تر س���ەیرکردن ئ���ەو ژنان���ە وادەکات 
کەهەندێكجار ئەو ژنانە توشی حاڵەتی 
دەرونی ببن، لەکۆتایشدا دو رێگە هەیە 
هەندێکی���ان بەناچاری ش���ودەکەنەوەو 
هەندێکی تریش���یان لەس���ەر قاچەکانی 

خۆیان دەوەستن و بەهێز دەبن«.
دەب���ن  ناچ���ار  ژن���ان  هەندێكج���ار 
ماوەیەکیش  دوای  بکەن،  هاوسەرگیری 
هاوس���ەرێتیان  پەیوەندی  بەجیابونەوە 
بەکۆتادێ���ت، هەندێ���ک ل���ەو ژنانەش 
لێوەرنەگیرێتەوە  مناڵەکانیان  بۆئەوەی 

واز لەسەرجەم مافەکانیان دێنن.
نەرمین، ژنێکی ترە کە لەهاوسەرەکەی 
جیابوه تەوە، ب���ۆ )نەوژین( وتی:»من 
تەمەنم 21 س���اڵ بو ش���وم کرد، لەبەر 
ئەو دۆخەی ماڵ���ی باوکمی تیایدا بون 
ناچار بوم ش���و بەو کوڕە بکەم کە ٣0 
ساڵ لەخۆم گەورەتر بو، دوای دو منداڵ 

هاوسەرەکەم لێم جیابویەوە«.
دەش���ڵێت: »کاتێک داوام تۆمارکرد بۆ 
وەرگرتنەوەی مافەکانم، هاوس���ەرەکەم 
ب���ۆ  داوا  تۆمارکردن���ی  ب���ە  هەڵس���ا 
وەرگرتنەوەی مناڵەکانم، بۆیە ناچاربوم 

واز لەسەرجەم مافەکانم بێنم لەبەرامبەر 
مناڵەکانم«.

ئه وه ى تائێستا باسمان كرد، روه  دارایی 
و كۆمه اڵیه تییه که  بو، به اڵم ئایا له روی 

یاساییەوە ئەم حاڵەتانە چۆنن؟
پارێزەر )یاس���ین ئەنوەر( بۆ )نەوژین( 
رونیکردەوە »سەبارەت بەو حاڵەتانەی 
کە دروس���ت دەبن ل���ەدواى تەاڵقدانی 
ئافرەت یا جیابونەوە لە رێگەی دادگاوە 
و وەرگرتنی بڕیار سەبارەت بەمافەکانی 
جێبەجێکردنی  لەکات���ی  ئافرەتەک���ە، 
ئافرەتەکە  ئەگەر  بڕیارەکاندا  ناوەڕۆکی 
بۆی دەرکەوت کە پیاوەکە هەس���تاوە 
بەش���اردنەوە یاخود بەناوکردنی موڵک 
وماڵی بۆناوی کەسێکی تر بەمەبەستی 
بێبەش���کردنی ئه و، بۆیە بەپێی یاسای 
شارستانی بەرکار، ئافرەتەکە دەتوانێت 

لەڕێگ���ەی دادگای بەرای���ی تان���ە لەو 
مامەاڵنەی پیاوەکە بدات«.

وتیش���ی: »ئەو تانەی���ەش بەوەدەبێت 
لەڕێگ���ەی  بەهەڵوەش���اندنەوەی  ک���ە 
بەس���ەلماندنی  الص��وری(  )الدع��وی 
ئەوەی کە ئەم کردارە بۆبێبەش���کردن 
یاخود وەرنەگرتنەوەی مافی ئافرەتەکە 
بوە بەیەکجار، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا 
س���ەلماندن و وەرگرتنی بڕیاری کۆتایی 
لەم جۆره داوایەدا قورس���ە و سەرەڕاى 
ئ���ەوەی ماوەیەک���ی زۆری پێویس���تە، 
بۆیە هەمیش���ە لەم حاڵەتانەدا الیەنی 
زەرەرمەند و قوربانیی، ئافرەتەکەیە«.

هه ندێك ل���ه و ژنانه  دڵته نگن به وه ى كه  
له هاوسه رگیریی كردنیان دا، نه یانهێشتوه  
ببن به  بار به سه ر مێرده كانیانه وه ، به اڵم 
ل���ه  جیابونه وه یان���دا، مێرده كانیان ئه و 

خاڵه یان ره چاو نه كردوه .
و  باوکێت���ی  کەتاقان���ەی  ش���یالن، 
چوەتە  س���اڵیدا  حەڤ���دە  لەتەمەن���ی 
ژیانی هاوس���ەرێتیەوە، یه كێكه  له  ژنه  
جیاب���وه كان. بۆ )نەوژی���ن( بەم جۆرە 
چیرۆک���ی ژیانی باس���دەکات »کاتیک 
ش���وم بەو کوڕە کرد تەنها ئەڵقەیەکی 
خانویەکى  باوک���م  تەنانەت  بۆک���ردم، 
بەک���رێ گرتب���و بۆمان«. دەش���ڵێت: 
»س���ەرەڕای ئەو هەمو شتەی کە بۆم 
کردب���و، پەیوەن���دی هاوس���ەرگیرمان 
لەدوای دوساڵ پێکەوەبون هاوسەرەکەم 
لەدادگا داوای جیابونەوە لەسەر تۆمار 
کردبوم، کاتێکی���ش داوام تۆمارکرد بۆ 
وەرگرتنەوەی مافەکانم، هاوس���ەرەکەم 
هەم���و ماڵ و موڵکی خس���تبوە س���ەر 

کەسی تر«.
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◘    ئاسیا حسێن

»مافی فێرکردنی ئافرەتان« بریتییە 
لە هەمو ئەو باس و گفتوگۆ ئاڵۆزانەی 
کە پەیوەندییان بە بواری  فێرکردنی 
مێینەوە هەیە، بەتایبەت )خوێندنی 

بنەڕەتی، خوێندنی ناوەندی و 
ئامادەیی، هەروەها فێرکردنی مێینە لە 
بواری سەالمەتی جەستە و دەرون(.  

دەکرێت پەیوەندی بە وشیاریی 
ئاینیشەوە هەبێت.

ئه م پرس���ه  یەکێک بو لە سەرەکیترین 
ئەو مافانەی کە بزوتنەوەی فێمێنیستی 
جەختی لەس���ەر کردەوە و  لە ماوەی 
س���ەرهەڵدانیدا توانی تا ئاستێکی بەرز 
کێشە و بەربەست و کەموکورتییەکانی 
ئافرەتان دەس���ت  فێرکردنی  ب���ەردەم 
بزوتنەوەکە  نیش���ان بکات. هەرچەندە 
توانی ماف���ی فێرکردن ب���ۆ زۆرێک لە 
ئافرەتانی دونیا دەستەبەر بکات، بەاڵم 
هێشتاش ئەو مافە لە هەندێک لە واڵتانی 
جیهاندا بونی نییە. لەگەڵ ئەوەشدا لە 
بەش���ێکی جیهان، )بەتایبەت رۆژئاوا(، 
ئافرەتان توانیویانە ئاستی سەرکەوتنی 
زیاتر بەدەست بهێنن، وەک لە پیاوان. 
بۆنمون���ە، لە ویالیەت���ە یەکگرتوەکانی 
ل���ە س���اڵی 2006/2005،  ئەمری���کادا 
ئافرەت���ان ب���ە ڕێ���ژەی 62% خاوەن 
بڕوانامەی ئاس���تی بنەڕەتی بون، %58 
خاوەن بڕوانام���ەی بەکالۆریۆس، %60 
خاوەن بڕوانامەی ماستەر و رێژەی %50 

مافی فێرکردنی ئافرەتان

هەڵوەشانەوەى 
خێزانه  

كورده كان لە 
ئەوروپا 

خاوەن بڕوانامەی دکتۆرا بون.
لە ئێستادا مافی فێرکردن بۆ ئافرەتانی 
خاوەن پێداویستی تایبەت لە پەرەسەندن 
دایە. )Giusi Spangnol( لە ساڵی 
2011 دا، بو ب���ە یەکەمین ژنی خاوەن 
پێداویستی تایبەت لە ئەوروپا کە توانی 
ببێتە خ���اوەن بڕوانامەی زانکۆ. ناوبراو 
ئیتاڵی  زانک���ۆی )Palermo(ی  ل���ە 

بڕوانامەکەی بەدەستهێنا. 
گەش���ەکردنی ئاستی خوێندەواری ژنان 
کاریگەریەکی بەرچاوی هەبوە لەس���ەر 
و  س���ەالمەتی جەس���تەیی  الیەنەکانی 
دەرونی���ی و هەروەها الیەن���ی ئابوری، 
ئەمەش نەک تەنها دەس���تکەوتێک بوە 
ب���ۆ ئافرەت���ان، بەڵکو دەس���کەوتێکە 
بۆ واڵتەکەش���یان. ه���ەروەک چۆن لە 
رێ���ژەی  دەردەکەوێ���ت،  ئامارەکان���دا 
جەس���تەیی  و  دەرون���ی  س���ەالمەتی 
ئ���ەو منااڵنەی ک���ە دایکی���ان تەنانەت 
خوێنەواریەکی سەرەتایی هەیە، زیاترە 
لەو منااڵنەی کە دایکێکی نەخوێنەواریان 
هەیە. لە هەندێک لە واڵتەکانی جیهاندا 
50% ی کچان ئامادەی خوێندنی ناوەندی 
و بااڵ نابن. بەاڵم لێکۆڵینەوەکان دەڵێن 
هەر س���اڵێکی خوێن���دن دەتوانێت بە 
ڕێژەی 15% دەس���تکەوتی ژیانی کچان 

بەرز بکاتەوە.
بەرزبونەوەی ئاستی وشیاری ئافرەتان، 
مناڵەکانیش���یان  ژیان���ی  کواڵێت���ی 
بەرزدەکاتەوە. چونکە ژنان زیاتر پارە 
تەرخان دەکەن بۆ خێزان و بەتایبەتیش 
بەربەست  مناڵەکانیان، بەاڵم هێشتاش 

◘    ئاواز نەجم

خەنەبەندان: لەکوردەواریی خۆمانداو 
لە رۆژنامەی رۆژە پڕ لەشەرم و 

خۆڵەمێشییەکانی ژنی کورددا، رۆژێکی 
تەواو خانمانەو پڕلەدەنگ و زریوەو 

جوانییە!

لەدوتوێی پەرتوک و فەرهەنگی پیاوانەی 
م���ەدا؛ پەڕەیەکی  ناس���ک و بەنازەو، 
رەنگڕێژ ب���ە خەن���ەو گواڵوپەرژێنە بە 

مێخەک!
ئ���ەوێ رۆژ گش���ت ژنەدنیادیدەو و کچ 
و کاڵ وپاکی���زەکان جەم ئەبن و گوێل 
گوێل نزای ئاسودەیی و ژیان ئەڕژێننە 
کۆش���ی بوکەخان و  پریاسکەی زەرد 

وسوری پڕ لەئومێدی بۆ ئەئاخنن!
بوکەخانی���ش؛ رومەتی ل���ە خەنەکەی  
نێو لەپی دەس���تی س���ورتر و دڵیشی 
ناس���کتر؛  لەئاوێنەک���ەی بەردەس���تی 
رێک  لەو پاس���ارییە پەشۆکاوە ئەچێ 
پەلەق���اژەی هەڵفڕی���ن ئ���ەکات و ل���ە 

بەربەستی فڕینیشی ئەسڵەمێتەوە!
لەم حەناسەدا بوکێ دودڵترین مەخلوقی 

»خەنەبەندان«... نامەیەکی پەمەیی

ماوە لەڕێگای خوێندن و پەروەردەکردنی 
ئافرەتان. لە هەن���دێ واڵتی ئەفریقیا، 
وەک���و )Burkina Faso(، ژن���ان و 
کچان هێش���تاش مافی خوێندنیان نییە 

لە قوتابخانەکاندا.
فێرکردنی ئافرەت���ان تەنها یارمەتیدەر 
نەبوە ب���ۆ بەدەس���تهێنانی بڕوانامە و 
دۆزینەوەی ئیش���ێک، بەڵک���و یارمەتی 
ئافرەتانی داوە بۆ وشیاربونەوە لەبارەی 
مافەکانی خۆی���ان و داواکردنیان. بۆیە 
هەمیش���ە ل���ە بزوتن���ەوەی تایبەت بە 
ماف���ی ئافرەتاندا مافی فێرکردن یەکەم 

بابەت بوە، دەکرێت خوێندنی ئافرەتان 
بکرێ���ت بە هۆکاری ب���ە گژداچونەوەی 

توندوتیژییەکان.
ئێس���تا و لەس���ەر ئاس���تی جیهان، بە 
گوێرەی ئامارە فه رمیی و نافه رمییه كان، 
ماف���ی پەروەردە و فێرکردن بۆ زۆربەی 
ئافرەتان���ی دونیا رەخس���اوە و رۆژ بە 
رۆژ ژمارەی ئافرەتان���ی خوێندەوار رو 
ل���ە زیادبونە. ه���ەروەک چۆن لە هەمو 
بوارێکی زانستی و وێژەیی و هونەرییدا، 
ژمارەیەکی بەرچ���اوی ئافرەتان خاوەن 

بڕوانامەی بەرزن.

دونیایە!
ئ���ەو لەالی���ەک کوان���وی گەرموگوڕی 
خۆشەویس���تی دایەو باب���ە جێئەهێڵێ 
و لەالیەکیش تەمایەتی جڵەوی گش���ت 
بداتەدەس���ت  خولیاکان���ی  و  خ���ەون 
مێرخاس���ێک، ت���ا نەختێ���ک بلەزت���ر 
بیگەیەنێت���ە الی پەرژینی پڕ لە گوڵ و 

گوڵزاری ئەوین و خۆزگەکانی...
دوا گرێی هەڤژیان و پێکەوەیی لە تەونی 

ژیانی ماڵەباب دەدات و لە نۆوە دەبێتە 
تان و پۆی ژیان و گوزەرێکی تر!  

وەلێ ه���ەرزو و لەوکاتەدا بە هەلهەلەی 
کچە عازەبێکی بزێو رائەچڵەکێ و بزەو 
خەندەی پ���ڕ لە هەزارویەک رازی خۆی 
ئامێتەی خوانی پڕ لە س���ەداو تریقەی 

ئەوانی تر ئەکات!
وای چ مەجلیسێکی پڕ لە نازو ناسکیی 

و جوانییە!

چ کۆڕێکی ئاڵو وااڵو پڕ لە رەنگە؛  
رێک ئەڵێی ئاهەنگی ڕەنگەکانە! 

ئاهەنگی اللەو شەوبۆ و گوڵەخانە!
پەیامە پەمەییەکانی پشت خەنەبەندان 
زۆر گەورەت���ر و پڕمانات���رن لە خودی 
بۆنەک���ە و خانمان���ی ک���ورد دەمێکە 

ویستویانەو  ئەیانەوێ بێژن:
ئێمە ئارایشتی ژیانیین
دژی ئاگرو سوتانیین!

◘ گوڵباخ حه سه ن

حاڵه ته كانى جیابونه وه ى خێزانه 
 كورده كان  له  ئه وروپا، هێنده  زیاد 

بون كه  ره نگه  بشێت به  دیارده  
ناوی به رین، به اڵم ئه وه ى كه  له م 

نێوه نده دا بونى نییه ، گرنگییپێدانى 
راگه یاندنه كان و هه روه ها به دواداچونى 

زانستییه  بۆ ئه م حاڵه ته .

من له میان���ه ى به دواداچون و گه ڕانم بۆ 
ئه م پرس���ه ، به كۆمه ڵێك ده رئه نجام و 
هۆكار گه ش���توم، كه  وه كو شیكارییه ك 
هه ندێكیان لێ���ره دا ده خه مه  رو، به اڵم 
به دورودرێ���ژی ل���ه  ژماره كانى داهاتوى 
دا هه وڵ���ده ده م وه ك���و به دواداچون���ى 

رۆژنامه وانیی  له سه ریان بوه ستم.
به گشتى ئەگه ر بنکۆڵکاریەك بکەین بۆ 
هەمو ئەو جیابونەوانەی کە لە دەرەوەى 
كوردس���تان و له نێو خێزانه  كورده كان 
روی���ان داوە ی���ان رو ده ده ن، دەگەینە 
ئ���ەو دەرئەنجامەی کە ژن���ان زۆربەیان 
نەبون���ی داهاتی س���ەربەخۆ و رێگریە 
کۆمەاڵیەتییه كان، هانیان ده دات درێژە 
بە مانەوه  لەگەڵ هاوسه ره كانیان نه ده ن 
و هەرکات هەلیان بۆ رەخسا دەست لەو 

ژیانە هەڵگرن.
كوردستانه وه ،  به پێچه وانه ى  له ئه وروپا 
پرۆسه ى جیابونه وه  بۆ ژنان ئاسانتره و 
یاساكان نه رمیی نواندنى زیاتری تیایه  
بۆ ژن���ان، له م نێوه نده ش���دا پیاوەکان 
بە پله ى ی���ەك و دوات���ر مناڵەکانیش 

زەره رمەندی سه ره کی  جیابونەوەن.
هاوس���ەرەکان  جیابونەوەی  ه���ۆکاری 
زۆرن، ب���ەاڵم ئ���ەوەی رێژەیەکی زۆری 
بەرکەوت���وە، ئەوەیە ژنان دوای ئەوەی 
هەس���ت بە دڵنیایی ئاب���وری دەکەن، 
بەقس���ەی خۆیان نایانەوێ���ت درێژه  بە 

ژیانی ناچاریان بدەن. 
رێکخراوی )یادفی���کا( کە رێکخراوێکی 
تایب���ەت ب���ە داکۆکی کردن ل���ە ژنانی 
لە ئەندامه کانی  هەڕەشەلێکراو، یەکێک 
ئ���ه وه ى پێوت���م كه  »پ���اره و داهات« 
هۆكارى زۆرێك له و كێش���انه یه ، ئه ویش 
په یوه ندیی ب���ه  عه قڵیه تى كۆمه اڵیه تیی 

پیاوه وه  هه یه  به  پله ى یه كه م.
به پێ���ی لێكدان���ه وه ى ئ���ه و چاالكوانه ، 
لێره دان ژنان ك���ه  كار ده كه ن و ده بنه  
خاوه ن پاره ، پیاوه كانیان به  عه قڵیه تى 
ده یانه وێ���ت  كوردس���تانه وه   ژیان���ى 
بگرن  داهاته كه یاندا  پاره و  ده ستبه سه ر 
و خۆیان ته حه كوم به  خه رجكردنییه وه  
بكه ن، ژنانی���ش كه  تاڕاده یه ك راهاتون 
ب���ه  ژیان���ى كۆمه ڵگ���ه ى ئه وروپا، ئه م 
كاره یان پێقبوڵ نییه ، بۆیه  كێشه كانیان 

به ره و زیاتربون ده چێت.
به گش���تى ه���ۆكاره كان زۆرن، ب���ه اڵم 
جه وهه ریتری���ن هۆكاریان ب���ه رای من، 
»دو هه وا كه وتن���ه «، واتا خێزانه كان 
ده یانه وێ���ت ژیانیان ل���ه  ئه وروپا بێت، 
ب���ه اڵم عه قڵ و الیه ن���ى كۆمه اڵیه تییان 
هی كوردس���تان بێت، كه  ئه م دوانه ش 
به یه ك���دا ده ده ن، س���ه ره نجام كێش���ه  
خێزانی���ه كان گه وره ت���ر ده كه نه وه ، تا 

ده گات به  جیابونه وه .

گەشەکردنی ئاستی 
خوێندەواری ژنان، 
دەستکەوتێکە بۆ 

واڵتەکەشیان
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◘ نه وژین، دونیا ره حیم

لەمیانەی ئەم دیدارەدا، د.النە 
هیدایەت زەنگەنە، پزیشکی  پسپۆر 
لەنەخوشیه کانی ژنان و مناڵبون و 

نەزۆکی، لەبارەی نه خۆشی دروستبونى 
كیس له سه ر هێلكه دانى ژنان وه كو 
حاڵه تێكى پزیشكیی باو، قسه  بۆ 

)نه وژین( ده كات.

* سه ره تا با به و پرسیاره  ده ستپێبكه ین، 
دروستبونى كیسه  له سه ر هێلكه دان یان 

ئه وه ى پێیده وترێت »تکیس«چییە؟
كیسه ى س���ه ر هێلكه دان، نەخۆشیه کی  
دا کەزۆرب���ەی  ئافرەتان���ه   بەرب���اوى 
خانمان توش���ی ئەبن، خۆی به گش���تى 
هەمو مانگیک لەس���وڕی مانگانه دا یەک 
هێلكه  دروست دەبێت ئەو هێلكه  دەبێت 
بە سوڕی مانگانە یان  دەبێت بەمناڵ، 
لە كیسه ى هێلكه دان دا هێلكه  دروست 
نابێت، به ڵك���و وردە هێلكه  دروس���ت 
دەبن، ه���ەر هێلكه دانێک 10هێلكه ی تیا 
دەبێت قه ب���اره ى ئەوهێلکانە دەبێت لە 
10ملیمه تر زۆرتر بێت، بەاڵم  له  كیسه ى 
هێلكه دان دا، قه باره كه ى لە 10 ملیمه تر 
کەمت���رە، بەاڵم ژماره كه ى لە 10 هێلكه  

زیاترە.
* كه واتا شێوازه كانى ناسینه وه ى ئه م 
حاڵه ته  چییه و چۆنه ؟ واتا چۆن بزانین 

كیسه ى هێلكه دانمان هەیە؟
له رێگ���ه ى تێكچونى س���وڕى مانگانه وه  
ده زانی���ن، چونكه  له كات���ى بونى ئه م 
كیس���ه دا ئاف���ره ت لەس���اڵەکە 3 جار 
س���وڕی مانگانەی بۆ دێت یان 2 مانگ 
ی���ان 3 مان���گ س���وڕی مانگانەیان بۆ 
نای���ه ت. خ���ۆی له  بنه ڕه ت دا س���وڕی 
مانگانەی ئاسایی دەبێت ئافره ت لە 20 
رۆژ جارێك یان 30 رۆژ جارێك س���وڕی 

◘ نه وژین

ئه گه ر ده وام و كاركردنت له ده ره وه ى 
ماڵ زۆر بێت یان كه م، بێزاركه ر بێت 

یان دڵخۆشكه ر، هیچ له وه  ناگۆڕێت كه  
هه ندێك رێنمایی ته ندروستى هه یه  كه  

ده بێت ره چاوى بكه یت و پشتگوێی 
نه خه یت.

ئه م رێنمای���ی و زانیارییانه  كه  گۆڤارى 
»الزهره « باویكردونه ته وه ، به پێویستی 
ده زانێ���ت ك���ه  هه مو ژنێكى ئیش���كه ر 

ره چاوى بكات.

1. كاتێك ته رخان بكه  بۆ جوڵه 
ئه گ���ه ر له كاتى ئیش���كردن دا بێت یان 
دواى ئه وه ، ده بێت جوڵه ت زۆر و به پێی 
پێویس���ت بێت، چونكه  ئه گه ر وانه بێت، 
ئه وا زیانى زۆری ته ندروستى ده كه یت.

جوڵه و وه رزشكردن، یارمه تییت ده دات 
بۆ پاراس���تنى ئه و وزه و ته ركیزه ى كه  
له كاتى ئیشدا پێویستته ، هه روه ك ئه و 
كه   كه مده كاته وه   له س���ه ر  فشارانه شت 

به هۆی ئیشوكاره وه  توشی ده بیت.
واباش���تره  بۆ ئه وه ى وه رزشكردن وه كو 
بۆنه یه ك���ى كۆمه اڵیه تی���ی لێبێت، ئه وا 
له  وه رزش���كردن و جوڵه دا، هاوڕێكانت 
به ش���داریی پێبكه یت، ئه م���ه  له الیه ك 
په یوه ندی���ت به هێ���ز ده كات، له الیه كى 
دیكه وه  س���ودى ته ندروستیی ده بێت بۆ 

جه سته و گیانت.
2. به به رده وامى ئاو بخۆره وه 

و  ئاس���ان  كارێك���ى  ئه گه رده ته وێ���ت 
گرن���گ بكه ى بۆ جه س���ته ت، ئه وا هیچ 
ش���تێك نادۆزیت���ه وه  به بایه خت���ر بێت 
ب���ه رده وام. چونكه   ئاوخواردنه وه ى  له  
سوده كانى ئاوخواردنه وه  زۆر و له ژماره  
نه هات���ون، كه  دیارترینی���ان به تایبه ت 
ئ���ه وه ى په یوه ندی���ی به  ئیش���وكاره وه  
هه بێت، ئه وه یه  كه  واده كات زیاده ڕۆیی 

دروستبونیکیسلههێلکهدان،هۆکاروچارهسهرهکان
دیدار له گه ڵ )د.النه  هیدایه ت(، پزیشکی پسپۆر لەنەخوشیه کانی ژنان و مناڵبون و نەزۆکی

پێنجئامۆژگارىتهندروستییبۆژنانىئیشكهر

مانگانە بشوات، به اڵم ئه وان هەندێکجار 
لە س���اڵەکە 2 جار س���وڕی مانگانەیان 
بۆدێت. ئه مه  جگه  له وه ى نەخۆش���ەكه  
خۆیشی هەس���ت ئەکات، چونکە شکڵ 
و ش���ێوه ى دەگۆڕێت و قەڵەو دەبێت و 
م���وی دەموچاوی زیاد ئەبێت، هه روه ها 
قژی ئەڕوتێتەوە و کەم دەکات و زیپکە 

دروست دەکات.
هه روه ها بۆ دڵنیایی زیاتر، ئێمە سۆنەر 
بۆ نەخۆشەکە دەکەین و له و رێگه یه وه  
بون���ى كی���س و هه روه ه���ا هێلكه كان 

ده بینین.
* کیس���ەی هێلكه دان لەکوێ گەش���ە 

دەکات؟
هێلك���ه دان هەمو مانگی���ک هێلكه یەک 
دروس���ت دەکات كه  نابێ���ت بەهێلكه ، 
چونک���ە گ���ەورە نابێت ت���ا تەمەنێک 
ئەڕوات وئەوەس���تێت. دوای ئەوە پڕی 
هێلك���ه  ئەبێت پێی دەڵین وردە هێلكه ، 
ئ���ەو هێلکانە گەورە نابن و ئەمێننەوە، 
به م���ه ش هێلكه دان پڕی هێلكه ی بچوک 

دەبێت كه  گەورە نەبونە. 
* ئەو ئافرەتانەی کە کێشەی كیسه ى 
هێلكه دانیان هەیە هی���چ ئازارێکیان بۆ 

له نانخواردن، هه روه ها پێستت  نه كه یت 
پاك و ته ڕ راده گرێت، ئه مه  س���ه رباری 
به پ���اك و خ���او هێش���تنه وه ى ق���ژ و 

نینۆكه كانت.
ئاو خواردن به تایبه ت س���ودێكى زۆری 
هه ی���ه  بۆ رێگرییكردن له  دروس���تبونى 
هه وا له  سكدا، كه  ئه م حاڵه ته  زۆرجار 
كێش���ه  بۆ ئه نجامدانى چاالكی وه رزشی 

خانمان دروست ده كات.
بۆی���ه  ئه وه  بك���ه ره  بنه مایه كى نه گۆڕ، 
ك���ه  رۆژانه و به ش���ێوه یه كى ب���ه رده وام 
له س���ه ر كاره كه ت، ئاو به  بڕی پێویست 

بخۆیته وه .
3. ژه مه  خواردنه كانت با كه م و س���وك 

بن
هه رگیز له كاتى كاركردن دا كارێك مه كه  
كه  خۆت زۆر به  برس���ێتى بهێڵیته وه  بۆ 
ئ���ه وه ى خۆت بۆ خواردنى ژه مێكى زۆر 
و چه ور دابن���ه ى، به ڵكو به پێچه وانه وه  
هه وڵ بده  شتێكى س���وك بخۆی پێش 
ماوه ى نانخواردن، چونكه  ئه م خواردنه  
سوكه  واده كات رێژه ى شه كر له خوێنت 
دا به هاوس���ه نگی بمێنێت���ه وه و به مه ش 
هه ست به  برسێتیه كى زۆر ناكه یت، له م 

رێگه یه ش���ه وه  ناچار نابیت كه  له كاتى 
پش���وى نانخ���واردن دا، خواردنێك���ى 
زۆر و ناته ندروس���ت بخۆی كه  به زیانى 

جه سته ت بشكێته وه .
4. پشوى كورت وه ربگره 

زۆر گرنگه  كاتى ئیشكردنت به سه ریه كه وه  
نه بێ���ت، به ڵكو له نێوان س���ه عاته كانى 

كاركردنت دا پشو دان هه بێت.
ئه م پشودانه  كه هه ندێكجار زۆر كورته و 
ته نه���ا بریتیی���ه  له هه س���تان له س���ه ر 
كورسیه كه ت یان ده رچون له  ژوره كه ت 
و رێك���ردن بۆ ماوه یه كى ك���ه م، رۆڵی 

زۆری ده بێت بۆ سافكردنى هزر و بیرت، 
هه روه ك تواناو وزه ش���ت نوێده كاته وه ، 
گۆڕین���ی  ئ���ه وه ى  ئه م���ه  س���ه رباری 
رۆتینێكیش���ه  كه س���ودى ده رونیش���ی 

ده بێت.
جگ���ه  له م���ه ش، پش���وى ك���ورت یان 
گۆڕینی ش���وێنى كار، رۆڵی ده بێت له  
چاالككردنى س���وڕی خوێن و هه روه ها 
به به رز هێشتنه وه ى ئاس���تى ئاگایی و 

داهێنانت.
5. خۆت خواردنه كانت ئاماده  بكه 

واباشتره  كه  ئه و خۆراكه ى وه كو ژه مى 
نیوه ڕوانت  یان خواردن���ى  س���ه ره كیی 
ده یخۆیت له شوێنى كاره كه ت دا، خۆت 
به تایبه تى  به ئاماده كردن���ى،  هه س���تى 
كه  ئ���ه وكات ناچار نابی���ت خواردنێكى 
ناته ندروس���ت بخ���ۆی كه  ب���ه  زۆریی 
خواردنى خێراو س���ه فه رییه  كه  پڕه  له  
چه ورى و شه كر و زیانه كانى بێشومارن 

بۆسه ر ته ندروستى مرۆڤ.
بۆیه  واگونجاوه  له گه ڵ هاوڕێ ژنه كانت، 
رۆژانه  به یه ك���ه وه  رێكبكه ون و خواردن 
ئاماده  بكه ن، ئه م خواردنانه ش س���وده  
ته ندروس���تییه كانى زۆره و قازانج���ى بۆ 

جه سته ش زۆرتره .

دروست دەبێت کەهەستی پێ بکەن؟
بەڵی ئازاریان ئەبێت بەهۆی هه وكردنه وه  
ئاس���ایی  واتا حاڵه ته كه   »ألته���اب«، 
نییه ، چونكه  هەندێكج���ار به و هۆیه وه  
ژنان مناڵیان نابێ���ت یان ده بێته  هۆی 

لەبارچونی مناڵیان.
* کیش���ەی كیس���ه ى هێلك���ه دان بە 
وه رگرتنى چارەسەر و ده رمان نامێنێت 
یان بەبێ چارەسەر؟ ئەگەر چارەسه رکرا 

چەند مانگ دەخایەنێت؟
چارەس���ەری تەواوی نیە ئەگەر سوڕی 
مانگانەی تێکچو ئەبێت رێكی بخات، بۆ 
نمونه  ئه گ���ه ر ژنه كه  قەڵەو بێت دەبێت 
خ���ۆی الواز بكاته وه ، ئەگەر موی زیادە 
لە دەموچاوی دەربچێت ئەوە هۆرمۆنی 
نێرینه ى ب���ەرزە ئەبێت ئ���ه و هۆرمۆنه  

كه مبكاته وه . 

به گشتى هۆکاری ئەم نەخوشیە تائیستا 
دیار نیە، به و پێیه ى هەندێكجار دەبێتە 
هۆی لەبارچونی مناڵ، هه روه ها هەندێک 
لەنەخۆشەکان بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە 
هێلكه ی نیە بۆ ئەوەی ببێتە مناڵ چونکە 
هەمو هێلكه كانى مردوه و پێنه گه یشتون، 
بۆی���ه  ده بێ���ت چاره س���ه ر و ده رمان 
وه ربگرێت بۆ ئەوەی هێلەکەکەی گەورە 
بێت، هەندێكجارى تریش ئەو چاره سه ر 
و ده رمانان���ه  كارى لێناكه ن و واناكه ن 
هێلكه كانى ته ندروس���ت ببن���ه وه ، بۆیه  

ئه وكات دەبێت مناڵی بلوری دانێت.
* ئافرەت���ان چۆن خۆی���ان بپارێزن بۆ 

ئەوەی توشی ئەم نەخوشیە نەبن؟
خۆپاراستن لەو نەخۆشیە زۆر ئاسانە، 
ئافره ت بۆ ئەوه ی خۆی بپارێزێت سەیری 
ئاوێنە بکات بۆ زانینی هه ر گۆڕانكاریه ك 

له شێوه و روخس���اری، هه روه ها سەیری 
كێش���ی خۆی بکات هەم���و مانگێک بۆ 
زانینی هه ر زیادكردنێكى نائاسایی، واتا 
ده بێت خۆی پش���تگوێ نەخات، به ڵكو 
گرنگیی به خۆی و به جه س���ته ى بدات. 
ده بێت  خۆراكیش���ه وه   له روى  هه روه ها 
گرنگی���ی به خۆی بدات، بۆنمونه  دەبێت 
دور بێت لە خواردنی ش���رینی، دوربێت 
ل���ە خواردنى ئه و خۆراكان���ه ى ماده ى 
وه كو  ب���ه رزه   تیایدا  )کاربۆهی���درات( 

)برنج، نانی سپی، کێك و هی تر(.
هه روه ها ده بێت رۆژانه  ماوه ى سه عاتێك 
ی���ان زیاتر رێ ب���كات، ئه گه ر وه رزش 
بكات باشتره ، له س���ه روى ئه مانه شه وه  
ئه گه رهات���و  ئافره تێ���ك لە 2 مانگ بۆ 
3 مانگ سوڕی مانگانەى بۆنه یات، ئه وا 

دەبێت سەردانی پزیشك بكات.

ئەم نەخوشیە 
هەندێكجار دەبێتە 
هۆی لەبارچونی 

مناڵ 

جوڵه و وه رزشكردن، 
یارمه تییت ده دات 
بۆ پاراستنى وزه و 

ته ركیز
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وێبسایتێکی داناوه .
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◘ نه وژین

ئه گه رچی ژنانى كورد توانیان شه ڕى 
به ره ى داعش ببنه وه ، به اڵم هێشتا 

نه یانتوانیوه  له  به ره ى به ده ستهێنانى 
مافه  مه ده نیه كانیان دا له ناوخۆی 

هه رێم، سه ركه وتو بن، ئه مه  پوخته ى 
راپۆرتێكى كه ناڵێكى ئه مریكییه  له  
شرۆڤه كردنى ره وشى ژنانى هه رێم. 

س���ایتی كه ناڵی »الح���ره «ى ئه مریكی 
كه به زمانى عه ره بی په خشى به رنامه كانى 
ده كات، راپۆرتێكى له باره ى ژنانى كورد 
له  هه رێمى كوردس���تان باڵوكردوه ته وه . 
تیای���دا ئاماژه ى به وه ك���ردوه  كه  پاش 
تێپه ڕینی چاره كه  س���ه ده یه ك به س���ه ر 
ئه و ده س���ه اڵته  خۆماڵی���ه ى كه به هۆی 
راپه ڕینی ساڵی 1991ه وه  له م هه رێمه دا 
دروس���ت بوه ، به اڵم هێشتا چاالكوانانى 

ژنان پێیانوایه  كه  به و مافانه  نه گه شتون 
كه له  بڕیار و به ڵێننامه  نێوده وڵه تیه كاندا 

هه ن.
چاالكوانى  دو  راوبۆچون���ى  س���ایته كه  
دیاری ك���وردی وه گرتوه ، كه  یه كێكیان  
تیای���دا  هه ردى(ی���ه ،  )د.چۆم���ان 
رۆڵی  س���ه رباری  كه   باس���یله وه كردوه  
به رچ���اوى ژنان له  ب���وارى كۆمه ڵگه یی 
و رۆش���نبیریی و هه روه ها داخل بونیان 
به بوارى سیاسیی و پارله مانیی و ته نانه ت 
سه ربازییش له  نمونه ى به ره نگاربونه وه ى 
داعش، به اڵم تائێس���تاش گیرۆده ى زۆر 
نه ریت و چوارچێوه ى دواكه وتون، كه  له  

دێرزه مانه وه  كه ڵه كه  بوه .
ئه و چاالكوانه ، باس له و باڵكێش���انه ى 
پی���اوان ده كات به س���ه ر هه مو جومگه  
گرنگه كان���ى بڕی���ار ل���ه  كۆمه ڵگ���ه ى 
كوردس���تان دا، كه  ئه مه ش بوه ته  هۆی 
ژنان  له به ره وپێشه وه چونى  رێگرییكردن 

و به ده ستهێنانى مافه كانیان.
د.چۆم���ان ه���ه ردی، توێ���ژه ری بوارى 
پرس���ه كانى ژنانه ، س���ه رۆكى به ش���ى 
زمان���ى ئینگلیزییه  له  زانكۆی ئه مریكی 
له  س���لێمانى -عێراق، كچى ش���اعیری 
ناس���راوى كورد )ئه حمه د هه ردی(یه  و 
خۆیش���ی رێچكه ى باوكی له هۆنینه وه ى 
شیعر گرتوه ، چه ند دیوانێكى به  زمانى 
ئینگلیزی���ی هه یه و براوه ى چه ند خه اڵت 
و رێزلێنانێكى جیهانیش���ه  له سه ر كاره  

ئه ده بییه كانى.
ب���ۆ به دیهێنانى  ده ڵێت: »تێكۆش���ان 
یه كس���انى له نێوان ژن و پیاو، سه بر و 
ئارامی ده وێت«. ده ش���ڵێت: »باوه ڕه م 
هه ی���ه ،  خوێن���دن  و  فێرك���ردن  ب���ه  
هه رئه مه ش���ه  وایلێكردم دواى 26 ساڵ 
له  ژیان ل���ه ده ره وه ى واڵت، بگه ڕێمه وه  

بۆ واڵته كه م«.
ئه و چاالكوانه  باسله وه شده كات كه وه كو 

مامۆس���تای زمان���ى ئینگلیزی���ی، ل���ه  
وانه كانیدا زۆرج���ار بابه تى په یوه ندیدار 
به  سته مكردن له سه ر بنه ماى ره گه زیی 
ده كات،  پێش���كه ش  فێرخوازه كانى  بۆ 
ه���ه روه ك به ره ن���گارى ئ���ه و تێڕوانینه  
باوه ى كۆمه ڵ���گا ده بێته وه  كه  بۆ ژن و 
تواناى ژن هه یه ، ئه مه  سه رباری ئه وه ى 
رۆش���نایی ده خاته  سه ر ئه و تاریكییه ى 
كه  له  زمان و نه ریته  كۆمه اڵیه تیه كان دا 

به رامبه ر به  ژنان بونی هه یه .
چۆم���ان هه ردی، ده ڵێت: »س���ه رباری 
ئه وه ى كۆمه ڵگا ژنان و پیاوانى دابه ش 
ك���ردوه  بۆ دو ب���ه ره ، ب���ه ره ى پیاوان 
كه پێیوایه  كه س���انى عه قاڵنین و به ره ى 
ژن���ان كه  وایده بینێ���ت زۆرتر عاتیفی و 
س���ۆزدارن، ب���ه اڵم ه���ه ردو ره گه زه كه  
و  تایبه تمه ن���دى  چه ندی���ن  هه ڵگ���رى 

خاسیه تن«.
چۆم���ان، بۆ پشتراس���تكردنه وه ى ئه م 

◘ نه وژین، شاران بەرزنجی

كه ناوی هونه ر و ژنانى هونه رمه ند 
دێنین، بمانه وێت یان نا، یه كێك 

له و ناوانه ى كه  به زویی دێته  بیر و 
خه یاڵمان، »ئایشه  شان«ه . ئه م 
خانمه  له  سه رده مێكدا كه  هونه ر 

له الی پیاوانیش به وشێوه یه  جێگه ى 
په سه ند نه بوه ، دێته  بوارى گۆرانی و 
موزیكه وه و بۆ هه تاهه تایه  جێده ستى 

خۆی له و مه یدانه دا به جێدێڵێت.

له میانه ى ئه م بابه ته وه ، هه وڵ ده ده ین 
هه ڵوه س���ته یه ك له سه ر چه ند الیه نێكى 
ژیانى ئه م هونه رمه ن���ده  بكه ین، ژنێك 
كه  هه م���و به ربه س���ته كانى كۆمه ڵگه ى 
ش���كاندوه و توانیویه تى ئه و به هره یه ى 
له ن���اخ و ده نگیی دا هه یه ت���ى، بیخاته  
به رگوێ���ی خه ڵكی���ی، ئه گه رچ���ی ئه م 
كاره ش���ى هه روا ئاس���ان نه بوه ، به ڵكو 
له پێناوی دا سه ختیه كى زۆری بینیوه .

ئ���ەم خاتونە کوردە ل���ە بنەماڵەیەکی 
دیندار و دەنگبێژە کە لە س���اڵی 1938 
لە ش���اری »ئامەد« دیاربەکر چاوی بە 
ئایشەشان  بنەماڵەی  هەڵهێناوە،  دونیا 
بنەماڵەیەکی دیار و ناسراوی ئەو کاتە 
بون ل���ە دەڤەرەکەی خۆی���ان، دایکی 
ناوی حاجی خانم بو، باوکیش���ی ناوی 
عوسمان مەولود بو کە لە هۆزی جەبری 

جیبران بوە. 
ئایشەش���ان کە ناس���راو بو بە »ئایشە 
شانا« لە تەمەنێکی زۆر بچوکدا باوکی 

ژنانىكوردشهڕىداعشیانبردهوه،بهاڵمشهڕىمافهكانیانماوه
د.چۆمان هه ردی: تێكۆشان بۆ یه كسانیی ته نها ئیشی ژنان نییه 

دەمرێت و بەبێ باوک گەورە دەبێت.
ئەم خاتونە لە س���اڵی 1963 دەس���ت 
دەکات ب���ەکاری هون���ەری، هەرچەندە 
براکان���ی رازی نابن لە س���ەرەتادا، تا 
وایلێدێت ئایشە شان دور بکەوێتەوە لە 

کەسە ئازیزەکانی و ژیانێکی پڕ ئازار و 
ناخۆشی هەبێت.

ئەم خاتونە لە تەمەنی بیس���ت ساڵیدا 
ئەوەش  دەنگۆی  دەکات،  هاوسەرگیری 
هەیە کە هاوس���ەرگیریەکەی سەرکەوتو 

نەب���وە و ب���ەرەو عەنتاب رۆیش���توە، 
پاش���ان بەرەو ئەس���تەمبوڵ رۆیشتوە، 
بەاڵم پۆلیسی تورک لە هەمو شوێنێک 
تەنگ���ی پێهەڵدەچنن و  بێزاری دەکەن 
و بەرەنگاری دەبنەوە تەنها لەبەرئەوەی 
گۆرانی ب���ە کوردی نەڵێ���ت لە ناوچە 
کوردییەکاندا، بەاڵم ئەم هەر بەردەوام 
ب���وە بۆیە زۆر ج���ار ئازارێک���ی زۆری 
دەچەش���ت بە دەست دەسەاڵتدارەکانی 
تورک���ەوە، تا وای لێ دێت لە س���اڵی 
1972 بەرەو ئەڵمانیا و هۆڵەندا بڕوات 
و ل���ەوێ درێژە ب���ەکارە هونەرییەکانی 

بدات.
یەکێک ل���ەو هۆکارانەی کە وای کردوە 
ئەم خاتونە کە تاوەکو ئێس���تا دەنگی 
بەزیندویی بمێنێتەوە لە ناو کوردا، ئەوە 
بو لە س���اڵی 1978 هات بۆ باش���وری 
کوردس���تان و لە رادیۆی کوردی بەغدا 

گۆرانی وتوە.
تا س���اڵی 1997 بەهۆی نەخۆشییەکی 
کوش���ندە لە ش���اری ئەزمیر بەتەواوی 

چاوی لێکناو رۆشتە ریزی نەمرانەوە.

ئه وه دێنێت���ه وه   نمون���ه ى  قس���انه ى، 
كه له كاتێك���دا ژن هه ی���ه  پێش���مه رگه و 
شه ڕڤانه ، به اڵم پیاو هه یه  خیانه تكاره ، 
هه روه ك له كاتێك���دا پیاوانى میهره بان 

هه ن، ژنانى دڵڕه قیش بونیان هه یه .
ئه و چاالكوانه  پێش���یوایه  كه  تێكۆشان 
بۆ به دیهێنانى یه كسانى ره گه زیی، كات 
و ئارامى ده وێت، ئه ویش پێویس���تی به  
تێگه یشتن له و  ئاڵۆزیی و سه ختیه  هه یه  
كه  له نێ���و سیس���ته مى كۆمه اڵیه تى دا 

بونى هه یه .
به  راى )چۆمان هه ردی(، مه ترسیدارترین 
جۆری س���ته م و داپڵۆسین به رامبه ر به  
ژنان، جۆرێكه  كه  به ئاس���انی نابینرێت، 
به ڵك���و ش���اراوه یه ، مه به س���تى ل���ه م 
ده ربڕینه ش ئه و داپڵۆس���ینه یه  كه خۆی 
له  دوتوێ���ی زمان و كه لتور و نه ریت دا 

حه شارداوه .
ئاماژه  به وه شده كات كه  جۆرێكى تر له  
سته م و داپڵۆسینه كان ئاشكراو دیارن 
»وه ك���و توندوتیژی دژ به  ژنان، یاخود 
كه می رێ���ژه ى نوێنه رایه تیكردنى ژن له  
ناو سیاس���ه ت و حكومه ت و بواره كانى 

تر دا«.
چۆمان هه ردی، ژن���ان بێبه ریی ناكات 
له و خه تا و تاوانه ى كه له م نایه كسانی و 
جیاوازیه ى به رامبه ر به  خودى ژنان بونى 
هه یه ، به ڵكو پێیوایه  »هه ندێكجار ژنان 
هه مان ئه و بیرۆكه و روانینه یان هه یه  كه  
كه سانى داپڵۆسێنه ریان هه یانه ، جاری 
وا هه ی���ه  ژنان خۆی���ان ده بنه  بریكاری 
سیسته مى پیاو ساالریی و كار بۆ ئه وه  
ده كه ن ژنان���ى تریش بخه نه  ژێر ركێفی 

ئه م سیسته مه وه «.
 س���ه رباری ئ���ه وه ش، پێیوای���ه  ك���ه  
تێكۆشان بۆ به ده ستهێنانى یه كسانى و 
مافه كانى ژنان، كاری ژنان نیه  به  ته نیا، 
به ڵك���و وه كخۆی وت���ى: »كارى هه مو 
تاكه كانه ، ئه وانه ى به  به رپرسیارێتیه وه  
كارده كه ن و گرنگی���ی به  دادپه روه ریی 
ده ده ن، به تایبه ت بۆ كه س���انى خاوه ن 

ده سه اڵت«. 
ئاماژه  به وه ش���ده كات كه  ئیش���ی ئه و 
وه كو مامۆس���تای زانكۆ، هاوكاریكردنى 
گه نجانه  له  هه ردو ره گ���ه ز، بۆ بینینى 

ئه م پرسانه و به ره نگاربونه وه یان.

ئایشەشان»ئایشەشانا«
پۆلیسی تورک 
تەنگیان پێ 

هەڵدەچنى بۆ ئه وه ی  
بە کوردی گۆرانی 

نەڵێت



كچێكناخىخۆىوخهمیشارهكهىبهوێنهپیشاندهدات

◘ نهوژین،ئهحمهدحهمید

ساراكچێكىدانیشتوىقهزای
دهربهندیخانهوبیستبههارىتهمهنى

بهڕێكردوهولهرێگهىهونهری
وێنهکێشانهوهدهیهوێخزمهتى

شارهكهىبكات.

ئهول���همناڵی���هوهخولی���ایهونهرى
وێنهکێش���انبوهودهیهوێتسهرنجى
هاوشاریانىدیكهىوبهتایبهتكچان

بهرهوهونهرهكهىخۆىرابكێشێت.
)س���اراس���هردار(ىش���ێوهكارباسى
كارهكانىبۆ)نهوژین(دهكاتودهڵێت:
»ل���ەمناڵیهوهبهتایبهت���یلەقۆناغی
وێنەکێشانم، س���ەرقاڵی سەرەتاییەوە

ح���ەزوئ�ارەزویەک���یزۆرمهەی���هبۆ
وێنەکێشان«.

هون���هرىوێنهكێش���اندنیایهك���هكه
هونهرمهند»ش���ێوهكار«ئ���هودنیایه
دهخوڵقێنێتوخۆىوئهوانهش���ىله

دهوروبهرینچێژىلێدهبینن.
ساراسهردار،خوێندكارىکۆلێژیهونهره
جوانهکانهلهبهشیشێوهکاریلهزانكۆى

دۆینه،خواردنهپهسهندهكهىكوردهواریی
◘ نهوژین،پهیاملهتیف

یهكێكلهوخواردنانهىكه
لهكوردهوارییداوبهتایبهتلهگهرمیان
داناسراوه،)دۆینه(یه.ئهمخواردنه
ژنانلهدێرزهمانهوهئامادهىدهكهن

وتائێستاشههربرهوىههیهو
خهڵكێكىبهرچاودهیخۆن،ئهگهرچی
بهالینهوهىنوێوههێندهجێگهى

پهسهندنییه.

دۆین���هچ���ۆندروس���تدهكرێ���تو
ئامادهكردنىچین؟چۆن ههنگاوهكانى
دهكرێتبهچێش���توبهچش���ێوهیهك

دهتوانرێتلێبنرێت؟
لهسهرزارىچهندژنێكهوه،ههوڵدهدهین
دۆینهوش���ێوازىدروستكردنولێنانى
بزانی���نوههروهه���اراینهوهىنوێش
بهرامب���هرئ���همخواردن���هبزانین،كه
تاڕادهیهك���ىزۆروهك���ودیارترینئهو
خواردنهكوردهوارییان���هلێكدهدرێتهوه
كهژنانىك���وردلهکۆنهوهتائێس���تا

ئامادهیانكردوه.
ل���هو یهكێك���ه محهم���هد، زهین���هب
ئافرهتانهىكهتهمهنێكىكردوهوزۆربهى
ساڵهكانیشدۆینهدهكات.بۆ)نهوژین(
وتى:»پێشتركهلهالدێدهژیاینههمو
س���اڵێكدۆینهماندهكرد،بهاڵمئێستا
كهمتردۆینهدهكهین،هۆكارهكهیش���ى
ئهوهیهچونكهپێشترلهالدێدهژیاین
وم���هڕوم���ااڵتودۆیخۆمانههبو،
بهاڵمئێستالهش���اردهژینوناتوانین

ههموساڵێكدۆینهبكهین«.
ئاماژهىبهوهش���كرد:دۆینهلهگهنمو
دۆدروس���تدهكرێت،دروستكردنیش���ی
ب���هچهندقۆناغێكدهبێ���ت،بۆدۆینه
گهنمىتازهبێتباش���ترهواتهگهنمى

ئهوساڵهىدروێنهبێت.
فاتم���همهحم���ود،یهكێكىت���رهلهو
لهدروستكردنى ش���ارهزایى كه ژنانهى
دۆین���هداههیه،بۆ)نهوژین(وردهكارى
رونك���ردهوه دۆین���هى دروس���تكردنى
ودهیشۆرینهوه، پاكدهكهین »گهنمهكه
ئاگرێ���ككهب���هدار لهس���هر پاش���ان
دهمانك���ردهوهگهنمهكهمانلهدهرهوهى
ماڵدهكواڵند،بهاڵمئێستازیاترلهماڵداو
لهسهرئاگرىغازگهنمهكهدهكوڵێنین،
دواتروشكىدهكهینهوه.ئینجاگهنمهكه
دهبرێتبوئاشودهكرێتبهس���اوهرى
دۆینه،دۆكهشىدهترشێنرێتوخوێى

خوێندنهكهش���یدا لهگهڵ و س���لێمانی
رۆژانهوانهبهفێرخوازهكانىدهڵێتهوه
وفێ���رىهونهرهكانىوێنهكێش���انیان
خوێندنهكهم���دا »لهگ���هڵ دهكات:
بەردەواملەرێكخراوەمەدەنیەکانداوانە

دەڵێمەوە«.
سارایش���ێوهكار،لهبارهىسهرهتای
كارىهونهریهوهب���ۆ)نهوژین(ئهوهى
وت:»ش���تێکیتایب���ەتنەب���وەلەو
تەمەنەبچوکەمداس���ەرنجمراکێشێت،
بەڵکوهونەرلەمندابونیهەبوەودەبو
نیشانیبدەموئ�ەوبەهرەیەبەرەوپێش

ببەم«.
ئهوبهدهمنهخش���اندنىوێنهكانیهوه
ك���ه زۆرهوه گهش���بینیهكى ب���ه و
تهواوىروخس���ارىداپۆش���یبووهاڵمى

پرسیارهكانى)نهوژین(ىدهدایهوه.
باس���لهوهدهكاتكهشێوهكارىالیئهو

حهزهلهگهڵئهوهش���دادهتوانێتوهكو
پیشهیهكسودىلێببینێ.

خێزانبهش���ێكىگرنگهلهسهركهوتنى
)س���ارا(لهكارهكان���ىودهڵێت»تا
رادەیەک���یزۆرهاوکاری���مدهك���هنو

پاڵپشتیهەمیشەییمنن.«
ئ���هوبهردهوام���هلهبهرهوپێش���بردنى
هونهرهك���هیوه���هرلهمناڵی���هوهله
بهشدارى قوتابخانهكهیدا پێشانگاكانى
زۆر بهش���دارى دواتری���ش و ك���ردوه
پێش���هنگایكردوهوك���هیهکێکلهو

پێشهنگایانهتایبهتبونبهخۆى.
س���ارا،كهم���ىبهش���دارىكچ���انله
ب���ۆ ههوڵدانی���ان و پێش���انگاكانى
فێربونىهونهرىش���ێوهكارىبۆئهوه
دهگهڕێنێت���هوهكهگرنگ���ىئهوتۆبه
شێوهكارىنهدراوه»بەحوکمیئ�ەوەی
لەشارەکەمشێوەکارییگەشەسەندنی
کەمیب���ەخۆیەوەدی���وەیاخودبڵێم
بۆ هۆکارەکەش���ی پێنەدراوە، بایەخی
ئ����ەوەدەگەرێتەوەهونەربەرادەیەکى

زۆرفەرامۆشکراوە.«
هونهرالی)سارا(چێژه،ئهوهشدهخاته
روكههونهرباسناكرێت»هونەرباس
ناکرێ���تبەڵکوچێژیل���ێدەبینرێ،
وێنەکێ���شل���ەرێ���یوێنەکێش���انهوه
هەس���تەکانیدەردەبڕێ���تتابلۆکانیش

رەنگپێدەرەویناخیهونەرمەندن.«
ئهوهشباس���دهكاتكهش���اربهشێكى
گرنگ���هل���هدهركهوتنىكهس���هكانو
پاڵپشتێكىباشهبۆئهوهىبههرهمهند

بههرهكانىبهرهوپێشبهرێت.

تێدهكرێتوبه)دۆىدۆینه(ناس���راوه،
دوات���رههردوكیانتێك���هڵدهكهینو

دهكرێتبه)تهڕهدۆینه(«.
وتیش���ی:»لهكاتىت���هڕهدۆینهییدا
دهتوانرێتبوئهوهىتاموبۆنىخوشتر
بێت)قهسقهوان»قهزوان«،ههزویله،
پوڵنه،ش���وته،رازیانهورهش���كه(ى
تێبكرێت،ئهمهشبهئارهزوىكهسهكانهو
زیاترلهرابردودائهمشتانهیانتێكردوه،

ئێستاكهمترتێىدهكرێت«.
لهئیستاشداههرچهندهدۆینهدهكرێت،
بهاڵمبهش���ێكلهوجۆران���هنهماوهكه
پێش���ترك���راون،لهنمون���هى)دۆینه

چاڵ(.
وهك)میمك���هفاتمه(باس���یلێوهكرد،
ج���ارانلهب���هرئ���هوهىبهبڕێكىزۆر
دۆینهیاندهك���رد،بۆیهدۆینهدهكرایه
چاڵهوهكهبه»چاڵهدۆینه«ناسراوه،
چاڵ���ىدۆینهی���انههڵدهكهندوئاویان
تێدهك���ردودواترقوڕێكىخهس���تیان
دهگرتهوهبۆچاڵهكهلێیاندهدا،ئهمجا
ئاردیانلهقوڕهكهدهدابۆئهوهىلهكاتى
تێكردن���ىدۆینهكهداق���وڕاونهداتهوه،

دۆینهك���هبهت���هڕىچهن���درۆژێكلهم
چاڵهدهمای���هوهوپیاواندهچونهناوى
بۆش���ێالنى،بهاڵمئێستالهبهرئهوهى
بهبڕێكىكهمدۆینهدهكرێت،بۆیهههر

لهسهتڵدادادهنرێت.
)زهین���هب(،رایوای���هك���هدۆین���هى
بۆ هۆكارهكهش���ى خۆش���تره، چ���اڵ
ئهوهگهڕان���دهوه»چونك���هزچ���كاوى
دۆكهىههڵدهمژىودۆینهكهىبهترشى

دههێاڵیهوه«.
لهكاتىكردنىدۆینهداوهكونهریتێكى
لێهات���وهكهتائێس���تاشئ���هونهریته
بهردهوام���ه،ئهویشئهوهی���هزۆربهى
ماڵ���هكانبهش���ىیهكت���ردهنێ���رنو
تامىدۆین���هىیهكتردهكهن،ههروهك
س���یمایهكىترىدۆینهدروس���تكردن
ئهوهیهكهكارێك���ىههرهوهزییهوژنان
وپیاوانىخێزانهجیاوازهكانبهشداریی
لهدروستكردنوئامادهكردنىدادهكهن

پێكهوه.
زهین���هبمحهمهد،لهوب���ارهوهدهڵێت:
»لهكاتىدۆینهدروستكردندازۆرجار
یارمهت���ىیهكترم���انداوه،بهتایبهتى

لهكاتىنانهوهىدۆینهكهبۆوشككردن،
كچوژنىئاوایىلهدهورىكۆدهبونهوهو
دهك���ردهوه«. وش���كمان لهس���هربان
رونیش���یكردهوه»بهاڵمئێستاچونكه
دۆینهبهبڕێكىكهمتردهكرێتوههندێك
لهماڵهكانوهكجارانیشههموساڵێك
دۆینهناكهن،بۆیهئهوههرهوهزییهزۆر

نهماوه«.
دۆین���هل���هدوقۆن���اغدادهخورێت:
تهڕی���ىووش���كیی.تهڕی���ی،قۆناغی
پێشوشككردنهوهیه،كهههندێككهس
ه���هرلهوكاتهدادهیخ���ۆنوبهزۆریش
بهچایهوهدهخورێت،بهاڵمچونكهزۆر
بهرگهىمانهوهناگرێت،بۆیهپێویسته
وشكبكرێتهوهكهقۆناغیدوهمێتىكه
به»دۆینهنانهوه«ناودهبرێت،ئهویش
ئهوهی���هدۆینهك���هبهدهس���تتۆپهڵ
تۆپهڵىتهنكدهكرێتولهس���هرچیخ
وش���كدهكرێتهوه،ههندێ���كجاریش
لهسهرگیایپوڵنهدهنرایهوهبۆئهوهى

بۆنىخۆشبێت.
دۆینهىوشككراوه،بهوشكىلهزستاناندا
دهكرێ���تبهش���ۆرباكهبه»ش���ۆربا

دۆینه«یان»دۆینهوا«ناسراوهوزیاتر
لهبهیانیانىساردىزستاندالهگهڵرۆنى
كوردیىدهخورێت،یاخوددهكرێتهئاو

ولهگهڵچاییدهخورێت.
زهین���هب،وتى:»پیش���ترب���ۆمیوان
لهباتىمیوهوئهوخواردنانهىئێس���تا
ههیه،دۆینهم���انبودهكردهنهئاویان

لهگهڵچاییبۆماندادهنان«.
ههندێككهسحهزدهكهندۆینهیانزۆر
ترش���بێت،بۆئهمهشدۆیهكىخهست
وخوێ���دارىب���ۆدادهنێ���نوبهتهڕیش
زۆرت���ردهیهێڵنهوه،بهپێچهوانهش���هوه
ههندێكىترحهزی���انلهدۆینهىترش
نیه،بۆیهكهمتردۆكهىخهستدهكهن

وكهمتریشدهیهێڵنهوه.
ئهمخواردنهلهراب���ردودابهتایبهتىبۆ
وهرزیزستان،لهگهڵچهندینخواردنى
ت���روش���ككراوهت���هوهوههڵگیراوهو
ئێس���تاشس���هرهڕاىبونىئهوههمو
خواردنه،بهاڵملهالدێكانداههردۆینه
دهكهنوهكپێویستىخۆیانههڵیدهگرن
ولهگهڵئهوكهس���انهىكارىش���وانى
دهینێرن. بهوشكى لهزستاناندا دهكهن
جارانئهوانهش���ىكاروانی���انلهنیوان
دێهاتهكان���دابكردای���هدۆینهیانلهگهڵ
خۆی���اندهبرد،ئهوانهش���ىدهچونبو
سهفهرىحهجئهگهرحهزیانلێبكردایه

دۆینهیانلهگهڵخۆیاندهبرد.
الىزۆربهىكهسهبهتهمهنهكاندۆینه
یهكیكهلهخواردنهخۆشوباش���هكان،
ههمیش���ههان���ىگهنجهكانیشدهدهن
بۆخواردن���ىدۆینه،بهاڵمزۆربهىئهو
كهسانهىئیس���تالهتهمهنىگهنجیدان،
شارهزایىئهوتویانلهسهردۆینهنیهو

ههندێكتهنهاناویانبیستوه.
)چرۆمهجید(،كهخوێندكارىزانكۆیه،
دهڵێت:»ناوی���م دۆین���هوه لهب���ارهى
بیستوه،بهاڵمحهزیلێناكهم،ههربۆیه

ناشزانملهچیپێكدێت«.
بهپێچهوانهوهبهش���ێكىت���رلهگهنجان
حهز بهتهمهن كهس���انى هاوش���ێوهى
)كهوس���هر دهكهن. دۆینه لهخواردنى
عهلى(،كهئهویشخوێندكارىزانكۆیه،
ب���ۆ)نهوژی���ن(وت���ى:م���نزۆرحهز
لهخواردن���ىدۆینهدهك���همبهتایبهتى
بهتهڕىلهگهڵچ���ایدا،لهماڵىئێمه

ههموساڵێكدۆینهدهكرێت«.
وتیشی:»چونكهخواردنێكىكوردهواریه،
بۆیهپێویستهوهككلتورێكبپارێزرێت

وگرنگىپێبدرێت«.

وێنەکێشلەرێی
وێنەوههەستەکانی
دەردەبڕێتو

تابلۆکانیشناخی
هونەرمەندن


