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بۆچی ژنان سه ربه هه وێ 
شو ده كه ن؟
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به ڕێوه به ره  ژنه كه ى 
كاره باى كفری: ژن نابێت  
ترس له  ناخى دا هه بێت 
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د. به ناز جه لیل: ته مه ن 
رۆڵی هه یه  له  شێوازى 
مناڵبونى دروستى ژنان
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◘ نەوژین

به رپرسێكى به ره نگاربونه وه ى 
توندوتیژی دژی ژنان له گه رمیان ئاماژه  

به وه  ده كات كه  الیه نى ئابوریی، 
هۆكارى زۆرێك له حاڵه ته كانى سكااڵ و 

توندوتیژییه  خێزانیه كانیه كانن.

مالزم )عادل حه مه ساڵه ح(، لێپرسراوى 
هۆبەی بەڕێوبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی 
توندوتی���ژی دژی ژن���ان ل���ە ناحیەی 
رزگاری س���ه ر ب���ه  ك���ه الر، له میانه ى 
دیدارێكى رۆژنامه ى )نه وژین( دا، ئاماژه  
به وه ده كات كه  له نێو ئه و هۆكارانه ى له  
كه یسه كانى توندوتیژی و سكااڵى كێشه  
خێزانیه كانى ئه مساڵ تێبینییان كردوه ، 

الیه نى ئابوری دیارترین هۆكاره .
و  ئاب���وری  »کێش���ەی  وتیش���ی: 
سكااڵ  س���ەرەکی  هۆکاری  کۆمەاڵیەتی 
و توندوتیژیه كانن، بەتایبەت کێش���ەی 
ئاب���وری، له مس���اڵدا  دروس���تبون و 
قوڵبون���ه وه ى قه یران���ى دارای���ی زیاتر 

هۆکاری سکااڵکان بوه .«
ئاماژه ى به وه شكردوه  ئەمساڵ تائێستا 

◘ نه وژین

به پێی ئاماره كانى هاتوچۆی گه رمیان، 
تائێستا زیاتر له  6 هه زار ژن له  
سنوره كه دا، مۆڵه تى شۆفێرییان 

وه رگرتوه ، رۆژنامه نوسێكیش ئاماژه  
به وه ده كات رێژه ى شۆفێری ژن به راورد 

به و ژنانه ى مۆڵه تى شۆفێریان هه یه ، 
زۆر كه مه .

مۆڵەت���ی  بەش���ی  ئامارێک���ی  ل���ە 
ئیدارەی  هاتوچ���ۆی  بەڕێوەبەرایەت���ی 
گەرمی���ان كه وێن���ه ى الی )نه وژین(ه ، 
هات���وە:  »ل���ە ماوەی ش���ەش مانگی 
س���ەرەتای ئەمس���اڵدا 97 ژن بون بە 
خاوەنی مۆڵەتی شۆفێری، لەو رێژەیەدا 
94 ئافرەت مۆڵەتی شۆفێری لە جۆری 
تایبەتیان وەرگرتوە و تەنها )3( س���ێ 

ژن بونەتە خاوەنی مۆڵەتی گشتی«.
ئامارەک���ە ئ���ه وه ى رونكردوه ته وه ، لە 
س���ەره تای دروس���تبونی بەشی مۆڵەت 
لە بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچۆی ئیدارەی 
گەرمیان���ه وه  تاك���و س���ه ره تاى مانگى 
ته م���وزى 2017،  )6490( ژن مۆڵەتی 
شۆفێریان وەرگرتوە لە جۆری تایبەت، 
هاوكات )72( ژنیش مۆڵەتی گشتییان 

وه رگرتوه .
)په یمان  رۆژنامه ن���وس  الیخۆش���یه وه  
ئه مین(، ره خنه  له وه ده گرێت كه  راسته  
ژماره ى ئه و ژنانه ى له گه رمیان مۆڵه تى 
ش���ۆفێرییان هه یه  زۆرن، به اڵم ژماره ى 

شۆفێری ژن زۆر كه مه .
له وباره وه  ده ڵێ���ت: »ئه گه رچی 6490 
ژن لەگەرمیان مۆڵەتی شوفیریان هه یه ، 
ب���ه اڵم  90 دانه ی���ان رۆژان���ە نابینرێت 

◘ نه وژینلەسەر جادە ئۆتۆمبیل لێبخوڕن«.

رێژه ى له دایكبونى مناڵ له  ره گه زی 
نێر له ماوه ى 4 ساڵی رابردودا 

له گه رمیان زیاتره  به راورد به  ره گه زی 
مێ، ئه مه ش مه ترسی السه نگبونى 
ره گه زی له ناوچه كه  دێنێته كایه وه .

به پێی ئ���ه و ئامارانه ى ك���ه  )نه وژین( 
ته ندروس���تى گه رمیان���ه وه   له رێگ���ه ى 
به ده س���تى كه وتوه ، له سنورى گه رمیان 
داو له ماوه ى 4 س���اڵی رابردودا، رێژه ى 
له دایكبون���ى من���ااڵن له  ره گ���ه زی نێر 
زیاتره  له  مێ، ئه مه ش ره نگه  بۆ ئاینده و 
كێشه   ره گه زییه وه ،  هاوسه نگیی  له روى 

بۆ كۆمه ڵگا دروست بكات.
به پێی ئام���اره كان، له ماوه ى س���ااڵنى 
2013 ب���ۆ 2016، 25905 مناڵ له هه ردو 
ره گ���ه ز له دایكبون، له و رێژه یه  13433 
من���اڵ له ره گه زی نێر و 12472 مناڵ له  
ره گه زی مێن، كه  ره گ���ه زی نێر زیاتره  

له مێ به  961 مناڵ.
هه ربه پێ���ی ئ���ه و ئامارانه ، ل���ه و چوار 
س���اڵه دا، جگه  له  س���اڵی 2016، ئه و 
سێ ساڵه كه ى دیكه  رێژه ى له دایكبونى 

من���ااڵن له  ره گ���ه زی نێر زیات���ر بوه ، 
ئه مه ش ئه گه رى مه ترسی له  هاوسه نگیی 

ره گه زی بۆ داهاتو دێنێته  ئاراوه .
به وته ى پزیش���كێك كه نه یویست ئاماژه  
به ن���اوى بدرێت، زۆرین���ه ى خێزانه كان 
ئ���اره زوى مناڵى نێر ده كه ن كه  ئه مه ش 
كۆمه اڵیه تییه ك���ه   باكگراوه ن���ده   ب���ۆ 
ده گه ڕێت���ه وه ، هه ربۆیه  ته قه الکانیان بۆ 

ئه وه یه  مناڵی كوڕیان ببێت.
الس���ه نگبونى  مه ترس���ی  له ب���اره ى 
ره گ���ه زی له داهات���و دا، ئه و پزیش���كه  
باس���یله وه كرد كه  بێگومان الس���ه نگیی 
ره گه زی بابه تێكى هه ستیاره ، له ئێستادا 
كێش���ه یه كى گه وره ی بۆ واڵتێكى وه كو 
ده بێت  بۆی���ه   دروس���تكردوه ،  )چین( 

لێره ش به هه ند وه ربگیرێت.
س���ه رباری ئه وه ش وت���ى: »به وپێیه ى 
ره گ���ه زی نێ���ر زیات���ر له مێ توش���ى 
روداوى جۆراوجۆرده بێت���ه وه  كه  مردنى 
لێده كه وێته وه ، بۆیه  ره نگه  مه ترسییه كى 

ئه وتۆ دروست نه كات«. 
ئام���اژه ى دا ئ���ه و بیانویانه ى پێش���تر 
هه بون بۆ په سه ند دانى كوڕان به  كچان 
ئێستا الواز بون، چونكه  كچانیش وه كو 

كوڕان رۆڵیان هه یه  له كۆمه ڵگا.

هۆكارى زۆرینه ى سكااڵكانى توندوتیژی ئه مساڵى گه رمیان ئابوریین

نزیک���ەی 36 س���کااڵى توندوتی���ژی و 
كێشه ى خێزانییان له ال تۆمار کراوه .

به ڕێوه به رایه تى  به ڕێوه به رى  پێشتریش 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان 
له گه رمیان، له میعه  محه مه د، ئه وه ى به  
رۆژنام���ه ى )نه وژین( وتبو، كه  قه یرانى 

دارای���ی و لێكه وته كان���ى، رۆڵی هه بوه  
له  په ره سه ندنى كێش���ه  خێزانیه كان و 

توندوتیژییه كان.
هاوکات به رێوه به ری نوس���ینگه ی کفری 
به ره نگاربون���ه وه ی توندوتی���ژی دژ به  
ژن���ان ئام���اژه ی به وه کرد، له  ش���ه ش 

مانگی یه که می س���ه ره تای ئه مس���اڵ، 
به به راورد به  ش���ه ش مانگ���ی یه که می 
ساڵی رابردو، رێژه ی تۆمارکردنی سکااڵ 
له الیه ن ژنانه وه  روی له  زیادبون کردوه ، 
هه رچه ن���ده  توندوتیژییه  قورس���ه کانی 

وه کو کوشتن و سوتان که میکردوه .

له گه رمیان رێژه ى له دایكبونى
مناڵی كوڕ زیاتره  له  كچ

»زیاتر له  6 هه زار ژنى شۆفێر له گه رمیان 
هه یه و سه دیان له سه ر شه قام نین«

تابلۆیه کی شێوه کار )یوسرا عه لی( بۆ به ره نگاربونه وه ی توندوتیژی دژ به  ژنان

ژنه  
پێشمه رگه یه كى 

شاعیر..
7»»           



راپۆرت ژمارە)8( یه کشەممە 22017/7/16

◘ نەوژین، ژینۆ عه لی

جیهان، کە ژنێکى دانیشتوى 
گه رمیانه ، ماوەی دو ساڵە مێردەکەى 
خۆى و دو مناڵەکەی بەجێهێشتوە، 
بێ ئەوەی لەڕێگەی یاساییەوە لێى 
جیاببێته وه ، ئه مه  سه رباری ئه وه ى 

له روى بژێوییه وه  هاوكاریه كى ئه وتۆیان 
ناكات.  ئەو دەڵێت: »جگە لەوەی 

دەزانم مێردەکەم لەسلێمانییەو ژنێکی 
دیکەی هێناوە، ئیتر هیچ هەواڵێکی 

تری نازانم«.

چیرۆكى جیه���ان، یه كێكه  له و چه ندین 
چیرۆك���ه ى كه  ده رخه رى ئ���ه و ژیانه ن 
به شێكى ژنان پێوه ى گیرۆده ن، ئه وان 
به هۆكارى جیاواز هاوسه ره كانیان لێیان 
دابڕاون و به جێیان هێشتون، له دۆخێكدا 
ماونه ته وه  كه نه جیابونه ته وه و نه  ئومێدى 

گه ڕانه وه ى مێرده كانیشیان هه یه .
ئه و ژنانه  له یه ك كاتدا گیرۆده ى ئه وه ن 
كه ل���ه روى یاس���اییه وه  ناتوانن مافێكى 
ئه وتۆ به ده س���ت بێنن، هه روه ك له روى 
ژیانیش���ه وه  بون به  بار به س���ه ر خێزان 
و كه س���وكاریانه وه ، نیگه رانیشن له وه ى 

یاسا هیچیان بۆناكات.
 جیه���ان، ك���ه  ته مه نى 27 س���اڵه ، له  
باسكردنى چیرۆكى خۆی بۆ )نه وژین(، 
به نیگه رانیه وه  وتى: »چەند جارێک بۆ 
ئەوەی لەمێردەکەم جیاببمەوە سەردانی 
به اڵم  کردوە،  پیوەندیدارەکان���م  دەزگا 

هیچم بۆ نەکراوە«.
هەندێك ل���ەو ژنانەی کە هاوژینەکانیان 
بەجێیان دەهێڵن، پەنا دەبەنە بەر ماڵی 
باوکی���ان، بەاڵم کەمدەرامەتی و خراپی 
باری ئاب���وری ماڵه باوانی���ش وادەکات 
کارێکی  منداڵەکانی���ان  بەخێوکردن���ی 

قورس بێت.
 لەوبارەوە )جیهان( وتی: » ماڵی باوکم 
باری ئابوریان باشنیەو لە ئەستۆ گرتن 

وبەخێوکردن���ی دو منداڵەکەم بۆ ئەوان 
زۆر قورس���ە،  س���ەرباری ئ���ەوەش نە 
هاوکاریم  نەکەسوکارەکەی  مێردەکەم و 

ناکەن«.
وەردە، ژنێک���ی ترە کە مێردەکەی ژنی 
بەس���ەر هێن���اوەو بەجێیهێش���توه . بۆ 
)نەوژین( وتى: »دوای ئەوەی پیاوەکەم 
دەچێت���ە دەرەوەی واڵت، نزیک���ەی 5 
س���اڵە هیچ په یوەندیەکی لەگەڵ من و 
مناڵەکان���م نەماوە، ل���ە رێگەی دایکی 
مێردەکەمەوە س���ێ مانگ جارێک 250 

هەزار دینارمان بۆ ئەنێرێت«.
جیابون���ەوەم  »هەوڵ���ی  وتیش���ی: 
لەمێردەک���ەم داوە، مێردەکەم تەنها بە 
دەمی و لە رێگەی کەس���وکارەکەیەوە 
هەواڵی جیابون���ەوەی بۆ ناردوم، دوای 
ئ���ەوەی پەیوەندیم ک���ردوە بە الیەنی 
پەیوەندی���دارەوە بۆ بەڕەس���می کردنی 
ئ���ەوان داوای  ب���ەاڵم  جیابونەوەک���ە، 
بەڵگەو پەڵپ و بیانوی زۆریان هەبوەو 
هیچ  مێردەکەش���م  ئ���ەوەی  بەحوکمی 
ئاس���ان کاری بۆ نەکردوم، پاشەکشەم 

کردوە لەداواکەم«.
خراپ���ی باری ئابوریی و نەبونی موچەو 
کارێک���ی دیاریکراو، بوەتە هۆی ئەوەی 
زۆرینەی ئەو ژنانە بەناچاری مناڵەکانیان 
بەخێو بکەن. )وەردە( بەم جۆرە باس 
ل���ەو قورس���اییە دەکات كه كه وتوه ت���ه  
س���ه ر ژیانى »هیچ ژنێک ناتوانێت لەم 
رۆژگارە ئه رک���ی بەخێوکردنی مناڵ لە 
غیابی مێرد و نەبونی سەرچاوەی داریی 
لەئەس���تۆ بگرێت، ناچ���ار نەبم نەخێر 

ناتوانم«.
باسیلەوەش کرد »بۆ پەیداکردنی بژێوی 

مناڵەکانم کرێکاری مااڵنیشم کردوە«.
ل���ەڕوی یاس���اییەوە دوای ئەوەی مێرد 
ژنەکەی بەجێ ئەهێڵێت، ژن دەتوانێت 
دوای ساڵێک لە مێردەکەی جیاببێتەوە، 
به ش���ێک  ده س���تبه رداری  به ومه رجه ی 

له مافه  داراییه کانی بێت.

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

شیربایى »شیروایی« نه ریتێكى 
كورده وارییه  و له  دێر زه مانه وه  بونى 
هه بوه ، كاتێك كچێك به  شو ده درێت 

له  به رامبه ردا برێك پاره  ده درێت 
به  خێزانى كچه كه ، ئه م نه ریته  

وه هالێكده درایه وه  كه  به شێوه یه ك 
له شێوه كان به كااڵكردنى ژنانه ، هه ربۆیه  
سه ركۆنه یه كى زۆر كرا هه تا له ئێستا دا 

به ته واوى كاڵ بوه ته وه .

مه ی���اس كه ریم، دانیش���توى گوندێكى 
س���ه ر به  ق���ه زاى كه الره  ك���ه  زیاتر له  
بیس���ت س���اڵه  ژیانى هاوس���ه رى پێك 

هێناوه ، به مش���ێوه یه  باس له  چۆنیه تى 
ب���ۆ  هاوس���ه رگیرى و ش���یرباییه كه ى 
)نه وژین( ده كات و ده ڵێت: »سه ره تاى 
هاوس���ه رگیرییه كه م ژن به  ژن ده ستی 
پێكرد، به اڵم دواتر براكه م په ش���یمان 

بوه  له و كچه ى بۆى دانرابو«.
وتیش���ى: »ئ���ه و پاره یی���ه ى كه  وه ك 
ش���یربایى ب���ۆم دانراب���و ل���ه  كات���ى 
هاوس���ه رگیریه كه م دام ب���ه  براكه م بۆ 
هێنان���ى ژنێكى دیكه ، ب���ه اڵم ئه و بۆى 
گه ڕاندمه وه  به  هۆى ئه وه ى كه  ئه و بره  

پاره یه  هه ق به  منه «.
جی���اواز له  خاتو مه یاس، )په خش���ان 
عه ل���ى( كه  زیات���ر له  چوارده  س���اڵه  
ژیانى هاوبه شى پێكهێناوه  به شێك له و 
ش���یرباییه ى كه  پێیدراوه  دراوه  به  ژن 

بۆ براكه ى قس���ه  بۆ )نه وژین( ده كات 
و ده ڵێت: »ئه و بره  پاره یه ى كه  وه كو 
ش���یربایى پێم���درا له الی���ه ن باوكمه وه  
كرا به  دوبه ش���ه وه  به شێكى بۆ خۆم و 

به شه كه یترى دا به  ژن بۆ براكه م«.
وتیشى: »پێدانى ئه و بره  پاره یه  بۆ ژن 
هێنانى براكه م به  ئاره زوى خۆم نه بوه  و 
باوكم بڕیارى له سه ردا، منیش نه متوانى 

له  قسه ى ده ربچم«.
له  روى ئاینی���ه وه  وه ك زانایه كى ئاینی 
ئاماژه ى بۆكرد، بردنى پاره ى شیربایی 
ك���چ له  الیه ن باوكه وه  یاخود بۆ هێنانى 
ژن ب���ۆ ب���را به كاربهێنرێت ی���ان هه ر 
هۆكارێك���ى دیكه  نادروس���ته  و به هه مو 

شێوه یه ك ره تى ده كه نه وه .
مه ال س���ه ردار باش���كى، پێ���ش نوێژ و 

چیرۆكىئهوژنانهىهاوسهرهكانیانبهجێیاندێڵنولێیانجیانابنهوه

»شیروایی«،ئهونهریتهىبهرهوكاڵبونهوهدهچێت
توێژه رێك: شیربایی هه ستى ئه وه  له الی كچان دروست ده دات كه  فرۆشراون

ب���ۆ رونکردن���ەوەی تەواو لەس���ەر ئەم 
بابەت���ە، پارێزەر )نەش���اد عومەر( بۆ 
)نەوژین( دوا »لە ش���ەرع و لە یاسادا 
پیاو بۆی هەیە بە گوێگرتنی دو شایەت 
ژنەکەی خۆت ته اڵق ب���دات، بەاڵم ئەو 
مافە ژن نیەتی، واتە ژن ناتوانێت پیاو 
ته اڵق بدات، بەاڵم وەکو مەرجێکی رەوا 
یاس���ا و ش���ەرع رێگری لەوە ناکەن کە 
مەرجی بەدەس���تبونی ت���ه اڵق لە الیەن 
ژنەوە دابنرێت لە گرێبەستی هاوسەری، 
واتە ژن و پیاو لە )عقد زواج( دەتوانن 
ئەو خاڵە بنوسن کە ته اڵقیش بەدەست 

ژن بێت«.
وتیشی: »بە پێی یاسای باری کەسێتى 
ب���ەرکار لە هەرێم، دوای ئ���ەوەی پیاو 
ژنەکەی بۆ س���اڵێک بەجێهێش���ت، ژن 
دەتوانی���ت ل���ە دادگا داوای جیابونەوە 
ب���کات، بەاڵم لێرەدا ئ���ەو مافانەی ژن 
بەدەس���تی دەهێنێت بە ق���ەدەر ئەوە 

نیە کە لە ئەنجامی ته اڵق بە دەس���تی 
بێنێت«.

بەهۆی رۆتین���ى دادگاوه ، زۆرجار ژنان 
بێئومێد ده بن له وه ى یاس���ا مافیان بۆ 
بسێنێت، به اڵم به پێچه وانه وه  هه ندێكى 
دیكه یان كۆڵی���ان نه داوه و مافی خۆیان 

به ده ستهێناوه .
ش���یرین، ژنێك���ى ته م���ه ن تەمەن 18 
س���اڵه ، یه كێكى دیكه یه  ل���ه و ژنانه ى 
هاوژینەکەی بەجێی هێشتوه  و ئێستاش 
لێی جیابوه تەوە. بەمجۆرە بۆ )نەوژین( 
دوا »من کە ماوەی س���اڵێک بو لەگەڵ 
هاوژینەک���ەم دا بوم، ب���ەاڵم دواتر ئەو 
لەکاتی لێشاوی چونە دەرەوەی گەنجان 
دا ئەویش رۆش���ت بێئەوەی من ئاگادار 

بم«.
ش���یرین، ب���ە پێچەوان���ەی )وەردە(و 
)جیهان(ەوە توانیویەتی لە مێردەکەی 
جیابێت���ەوە، لەبەرامبەر لەدەس���تدانی  

بەمج���ۆرە  دا.  مافەکان���ی  زۆرین���ەی 
باس���ی کرد »دوای ئ���ەوەی مێردەکەم 
چوە دەرەوەو منی بەجێهێش���ت منیش 
لەڕێگەی دادگا و دەس���تبەرداربونم لە 

کۆمەڵێک ماف، توانیم جیا ببمەوە«.
پەنا بردن���ە بەر خێزان���ی مێردەکەی، 
دورەپەرێ���زی و رەچاونەکردن���ی باری 
ئاب���وری ئ���ەو ژنانە لەالی���ەن خێزانی 
نەدانیان،  یارمەتی  و  مێردەکانیان���ەوە 
له  کێشە س���ه خته كانى ئه و ژنانه یه  كه  
مێرده كانی���ان له الیان نی���ن و به جێیان 

هێشتون.
وەردە، لەوباره وه  وت���ى: »لە چەندین 
رێگ���ەوە هەوڵ���م داوە مێردەک���ەم یان 
بۆ  رازیبکەم  مێردەک���ەم  کەس���وکاری 
ل���ە ئەس���تۆ گرت���ن و ب���ە خێوکردنی 
بێبەزەییانە  ئ���ەوان  کەچی  مناڵەکانم، 
ئەڵی���ن مناڵەکانت پ���ێ بەخێو ناکرێت 

بیان خەرە سەرشەقام«.

وتارخوێنى مزگه وتى ئه بو به كرى سدیق 
له كه الر، س���ه باره ت به  بردنى شیربایى 
كچان له الی���ه ن باوان���ه وه  به مجۆره  بۆ 
ده ڵێ���ت:  و  قس���ه ده كات  )نه وژی���ن( 
»ئافره ت ل���ه  ئاینى ئیس���امدا نرخ و 
به هاى خۆى هه یه  كاتێك كه  ئافره تێك 
به ش���و ده درێت پێویس���ته  له الیه ن ئه و 
كه سه وه  هه ق و مافى پێبدرێت كه  شوى 
پێ���ده كات، ئه ویش خۆى له  ش���یروایدا 
ده بینێته وه  كه  له  ئێستادا كاڵبوه ته وه  

و بونى نه ماوه «.
وتیش���ى: »ئه و شیرباییه ى كه  ده درێت 
به  كچان ته نانه ت بۆ هاوژینى خۆش���ى 
حه رامه  كه  بیبات چ جا له الیه ن باوانه وه  
ببرێ���ت، بۆیه  بردنى ئه و بڕه  پاره یه  به  
هه مو جۆرێك حه رامه  و س���زاى توندى 

قیامه تى بۆ دانراوه «.
ئام���اژه ى به وه ش���كرد: »ئێم���ه  وه كو 
مامۆس���تایانى ئاین���ى ل���ه  راب���ردودا 
چه ندینجار ل���ه  وتاره كانماندا خه ڵكمان 
وش���یار كردوه ت���ه وه ، ب���ه اڵم خه ڵكى 
ب���ه  هه ن���د  ئ���ه و وش���یاركردنه وه یان 

وه رنه ده گرت«.
له  روى یاساییه وه  یاسایه ك نیه  تایبه ت 

بێت به  ش���یربایی، ئه وه ش���ى كه  هه یه  
ته نها یۆ ماره ییه  چونكه  شیربایی ته نها 
نه ریتێكى كورده وارییه  و وه ك دیارى به  

كچى به شو دراو ده درێت.
پاریزه ر )ئاریان عوس���مان( قس���ه  بۆ 
)نه وژین( ده كات و ده ڵێت: »یاسایه ك 
نی���ه  تایبه ت بێت به  ش���یربایى، ته نها 

یاسایه ك هه یه  ئه ویش بۆ ماره ییه «.
وتیشى: »به  پێى ئه حكامه كانى ماده ى 
)19( له  برگه ى )2( له  یاساى )155(
ى ساڵى 1959 ى هه مواركراوى یاساى 
بارى كه سێتیدا هاتوه  ئه م یاسایه  ته نها 
بۆ ماره ییه ، بۆیه  هیچ یاسایه ك نیه  بۆ 

شیربایى«.
له گه ڵ ئه وه ش���دا هه ندێك ل���ه  ژنان به  
شتێكى ئاسایى ده زانن كه  شیرباییه كه یان 

بدرێت به  ژن بۆ براكه یان.
باخان فه تاح، یه كێكه  له و ئافره تانه ى كه  
شیرباییه كه ى دراوه  به  ژن بۆ براكه ى، 
ب���ۆ )نه وژین( قس���ه  ده كات و ده ڵێت: 
»من به  ئاره زوى خۆم ئه و بڕه  پاره یه م 
دا ب���ه  براكه م تاوه ك���و ژنى پێبهێنیت، 
ه���ه ر بۆیه  براكه م ل���ه  دواى ئه وه ى كه  
ژن���ى هێنا و ب���ارى دارایی باش بو ئه و 

بڕه  پاره یه ى بۆ گه ڕاندمه وه «.
له  روى كۆمه اڵیه تیش���ه وه ، بردنى مافى 
ه���ه ر كچێك ل���ه  كاتى هاوس���ه رگیرى 
لێكه وته ى كۆمه اڵیه ت���ی به دواى خۆیدا 

هێناوه  .
توێژه رى كۆمه اڵیه تى )سادق ئه حمه د( 
ب���ۆ )نه وژی���ن( باس ل���ه وه  ده کات که  
هه ندێکج���ار کچ به مهۆیه وه  هه س���ت به  
س���ته م ده کات و ده ڵێ���ت: »بێگومان 
بردنى شیربایی له الیه نى باوانى كچانه وه  
كاریگه رى ده رونى خراپ به جێده هێڵێت 
و ئ���ه و كچه ش هه میش���ه  ل���ه  بارێكى 
ده رونى قورس���دا ده بێت، بۆیه  هه ست 

به وه  ده كات كه  فرۆشراوه «.

شیرباییه که م 
له الیه ن باوكمه وه   

درا به  ژن بۆ 
براكه م
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◘ نەوژین، ژینۆ عه لی

به رده وام كه باس له  فره ژنى ده كرێت، 
پرسیارێك ده كرێت: كه  فره ژنى 

خراپه ، ژنان بۆچی پێی رازیی ده بن؟ 
ئه گه ر خێزان ده شێوێنێت بۆچى 

ژنان به شداری تێدا ده كه ن، یاخود 
به كورتیی: بۆچی ژنان سه ربه هه وێ 

شو ده كه ن؟

ره نگ���ه  هۆكار و پاس���او زۆربن بۆ ئه م 
حاڵه ت���ه ، به اڵم بۆ وه اڵم ده س���تكه وتن 
له مب���اره وه ، هیچ كه س به ق���ه ده ر ئه و 
ژنان���ه  كۆمه كم���ان ناكه ن ك���ه  خۆیان 
س���ه ربه هه وێ شویان كردوه ، بۆ ئه وه ی 

بنه مای کێشه که  تێبگه ین.
س���ێوە، ژنێکى دانیش���توى گه رمیانه ، 
شوی بە پیاوێک کردوە کە ژنی دیكه ی 
هەبوە.  بەمجۆرە ب���ۆ )نەوژین( وتی: 
»بەهۆى ئەوەى ژن ب���ە ژنم پێكراوه ، 
من بەبێ ویس���تى خوم و له بەر خاترى 
براك���ەم دراوم بەپیاوێ���ك كەژنى ترى 
هەب���وە، له كاتێكدا هیچ ئ���ارەزوم لەو 

هاوسه رگیرییه  نەبوە«.
وتیش���ی: »م���ن لەتەمەنی٣0 س���اڵى 
هاوس���ەرگیریم ك���ردوەو خاوەنی پێنج 
مناڵ���م، لەو كات���ەوەش مێردەکەم زۆر 
له گەڵ���م  خراپ بوەو ئیس���تاش لەبەر 
خات���رى ك���وڕە گەورەك���ەی دەیەوێت 

ته اڵقم بدات«.
ئه و ژنه  باس���له وه ده كات كه س���ه رباری 
نه یتوانی���وه   هاوس���ه ره كه ى  ئ���ه وه ش 
دادپ���ه روه ر بێت له نێوان ئه و و ژنه كه ى 
دیكه ى دا »ئێس���تا له گ���ەڵ مناڵەكانم 
له خان���وى خۆم���ان بەتەنه���ا و به بێ 
س���اڵێك  دەژیم، چەند  هاوس���ه ره كه م 

ئه بێت هیچ سه ردانى نەکردوین«.
سه ربه هه وێ  به ناچارى  )سێوه (  ئه گه ر 
ش���وى كردبێت، به اڵم چیرۆكه كه  له الی 
)نه سرین( كه  ئه ویش هه ر سه ربه هه وێ 
ش���وى ك���ردوه ، جی���اوازه ، به ڵكو ئه و 

◘ نه وژین،
ئاراس زۆراب – گوڵباخ حه سه ن

به هۆى نه بونى خوێندنگاى ئاماده یى 
له  گونده كانى ده ڤه رى گه رمیان، 
به شێكى زۆر له  خوێندكاران له  

پرۆسه ى خوێندن دابڕاون، زۆربه شیان 
ئه و خوێندكاره  كچانه ن كه  تواناى 

هاتوچۆكردنی شار و شارۆچكه كان نیه  
بۆ درێژه دان به خوێندن.

به ش���ێكى زۆرى گونده كان���ى گه رمیان 
و ده وروب���ه رى، خوێندنگاى بنه ڕه تیان 
تێدای���ه  ك���ه  له  پۆل���ى یه كه م���ه وه  تا 
پۆلى س���ێیه مى بنه ڕه ت���ى ده گرێته وه ، 
ب���ه اڵم كه من ژماره ى ئ���ه  گوندانه ى كه  

خوێندنگاى ئاماده ییان تێدایه .

دواى  گوندنیش���ین  خوێندكاران���ى 
ت���ه واو كردن���ى قۆناغ���ى بنه ڕه تى بۆ 
به رده وام���ى دان به خوێن���دن، ناچارن 
رو له  شاروش���ارۆچكه كان بكه ن و به م 
هۆیه ش���ه وه  به ش���ێك له خوێن���دكاران 
به تایبه ت كچ���ان له خوێندن داده بڕێن، 
ئه مه ش به هۆى گرفتى هاتوچۆكردن  و 
ده س���تنه ڕۆیی و هه ندێكجاریش به هۆی 

كلتورى كۆمه اڵیه تییه وه .
رازه  محه مه د ، كچه خوێندكارێكى گوندى 
خانه قینه   قه زاى  سه ربه   )سه وزباڵغ(ى 
و ماوه ى دو س���اڵه  له خوێندن دابڕاوه ، 
به هۆى نه بونى خوێندنگاى ئاماده ییه وه  
له گونده كه یان، به اڵم هێش���تا خه ون به  
گه ڕان���ه وه  بۆ نێ���و هۆڵه كانى خوێندن 

ده بینێت.
رازه ، ب���ه ) نه وژی���ن(ى وت: »ده بوایه  

رۆژانه  رێگه یه كى دورم ببڕیایه  بۆ ئه وه ى 
ب���ه رده وام بومایه  له خوێن���دن، چونكه  
گون���ده كان خوێندنگاى ئاماده ییان تێدا 
نیه، ئه مه ش بۆ من قورس و ئه س���ته م 

بو.«
ئ���ه و کچه  ت���ا پۆل���ى 10 ى ئاماده یى 
خوێن���دوه  و دواتر و به ناچ���ارى وازى 
له خوێندن هێناوه ،  هێشتا شوێنه وارى 
ئازاره كانى دور كه وتنه وه  له  خوێندنگا 

به روخساریه وه  مابو.
رازه ، باس���یله وه كرد دابڕانى له خوێندن 
بوه  هۆى بێ ئومێدبونى له گه یش���تن به  

ئاواته كانى.
وتى: »خه ونم به وه وه  ده بینى بڕوانامه ى 
ماسته ر له یاس���ا به ده ست بهێنم، به اڵم 

خه ونه كه م له باربرا.«
به پێى وته ى به رپرس���انى په روه رده یى، 

قه یرانی دارایی کچانی گونده کانی گه رمیان ناچار ده کات واز له خوێندن بێنن

بۆچی ژنان سه ربه هه وێ شو ده كه ن؟

له پاڵ وازهێنانى كچ���ان دا له خوێندن، 
به ش���ێكى زۆرى كوڕانی���ش له  خوێندن 
دابڕاون به اڵم رێ���ژه ى وازهێنانى كچان 

زیاتره.
به وته ی به ڕێوه به ری گشتی په روه رده ی 
گه رمیان، له  ه���ه ر )100( خوێندكارى 
دابڕاو له خوێن���دن، )70( خوێندكاریان 

كچن. 
كوڕانه ى  خوێن���دكاره   ل���ه و  به ش���ێك 
له خوێن���دن دوركه وتونه ت���ه وه  بون به  
چه كدار یان رۆژانه  كار ده كه ن، هه روه ك 
به شێكى تر له  كچانى دابڕاو له خوێندنیش 

چونه ته  ژیانى هاوسه ریه وه .
محه م���ه د عه زی���ز )14 س���اڵ(، ك���ه  
واز  ك���ردوه   ناچ���ارى  ده س���تنه رۆیى 
به عه ره بانه كه ى  و  بهێنێ���ت  له خوێندن 
به قاڵ���ى بكات ب���ۆ په یداكردنى بژێوى 

ژیانى.
محه مه د، ده ڵێت: »وازم له خوێندن هێنا 

بۆ ئیشكردن«.
ئ���ه و كه  ره نگ���ى هه ڵبزركاب���و، به ده م 
هاوارك���ردن و بانگكردن���ى كڕیارانه وه ، 
رونیكرده وه   به قس���ه كانیداو  درێ���ژه ى 
ئه گه ر رۆژێك كار نه كات به خێزانه كه یه وه  
دی���اره ، چونكه  ته نها ئ���ه و كاریان بۆ 

به خواستى خۆی ئه و كاره ى كردوه .
نەس���رین، ب���ۆ )نه وژین( وت���ى: »من 
لەگەڵ ئەو پیاوەی کە ئێستە هاوسەرمە 
پەیوەندی خۆشەویس���تیمان هەبو، ئەو 
پەیوەندییەش بوە هۆکار بۆ ئەوەی من 

شوی پێبکەم«
باسیلەوەشکرد »ئێستا لەگەڵ مێردەکەم 
و ژنی یەکەمی مێردەکەم دا دەژیم، هیچ 
کێش���ەیەکمان نیەو بگرە دڵخۆشیشین 
پێک���ەوە، چونکە لەس���ەر بنەمای رێز 
و خۆشەویس���تی ئەم هاوس���ەرگیرییە 

کراوە«.
ب���ه اڵم ئایا هه س���ت به وه ن���اكات مافی 
ژنێكى دیكه ى پێش���ێل كردوه و چوه ته  
نێو خێزانێك���ه وه  كه  له بنه ڕه ته وه  به بێ 

ئه و دروست بوه ؟ 
پێنه بو  ئه وتۆی  )نه س���رین( وه اڵمێكى 
جگه  له  جه ختكردنه وه  له وه ى »ئێستا 
هه موم���ان خۆش���حاڵین و كێش���ه مان 

نییه «.
چیرۆکی ئه و ژنانه ی سه ربه هه وێ شویان 
ک���ردوه ، جیاوازن، هه روه ک پاس���او و 

هۆکاره کانیش جیاوازن.
سه ربه هه وێ  به ناچارى  )سێوه (  ئه گه ر 
به شودرابێت و )نه س���رین( به خواستى 
خۆی ئ���ه وكاره ى كردبێت، ئه وا )له یال(
ش هه یه  كه  هۆكار و پاساوى تری هه یه  

بۆ ئه وه ى هاوس���ه ره كه ى له گه ڵ ژنێكى 
دیكه دا به ش بكات.

لەی���ال، كه هاوش���ێوه ى ئ���ه و دو ژنه ى 
دیك���ه  س���ه ربه هه وێ ش���وى ك���ردوه ، 
ئام���اژه ى به وه كرد كه به ه���ۆی نه داریی 
خێزانه كه یانه وه ، ناچار بوه  سه ربه هه وێ 

شو بكات.
وت���ى: »بەه���ۆى ئەوەی ماڵ���ى باوكم 
بارى دارییان باش نەبوە و دو خوشكى 
تریش���م هەبوەو نەبونی سەرچاوەیەکی 
دارایی و کارنەکردنی باوکم، وایکرد شو 

بەپیاوێک بکەم کە ژنی هەبێت«.
وه ک ئه و ژنه  هێمای بۆکرد، س���ه رباری 
ئه وانه ش هه ڵکشانی ته مه نی هۆکارێکی 
تر بوه  بۆ ئه وه ی س���ه ربه هه وێ ش���و 

بکات.
وت���ی: »تەمەنم ٣0 س���اڵى تێپەڕاندبو 

بۆیە ئامادەبوم بەویس���تی خۆم ساڵێك 
پێش ئێستا هاوسەرگیرى بكەم لەگەڵ 
پیاوێك كە ژنى تریشى هەیە، لەماوەی  
ئەمساڵیش���دا هیچ كێش���ەیەکم لەگەڵ 

هاوسەرەکەم نەبوە«.
)نەبون���ی رۆش���نبیری الی ئافرەتان، 
دابونەری���ت،  کلت���ورو  زۆرلێک���ەری، 
هەندێكجار ئاین و خراپی باری ئابوریی(، 
له م هۆكارانه ن كه به ڕاى توێژه رێك وا له  

ژنان ده كه ن سه ربه هه وێ شو بكه ن.
کارزان فوئ���اد، توێ���ژەری ده رون���ى، 
رونكردنه وه ى زیات���ری بۆ )نەوژین( دا 
»خراپی باری ئابوریی و نەبونی داهاتی 
س���ەربەخۆ و الوازی ئاستی رۆشنبیریی 
و مەعریف���ى الی ئافرەت���ان، ئەمان���ە 
هۆکارێکی جیدی و س���ەرەکین بۆ ئەو 

جۆرە هاوسه رگیرییه «.

ئه و توێژه ره  به شێکی تر له  هۆکاره کانی 
ئه م دیارده یه ی گرێدایه وه  به و پێگه یه ی 
که  ژن له  کۆمه ڵدا هه یه تی و ئه و به  پله  

دو هه ژمارکردنه ی که  بۆ ژنان هه یه .
وت���ی: »ل���ە کۆمەڵگای ک���وردی دا و 
بەتایب���ەت ل���ە خێزان���ە داخراوەکاندا، 
ئافرەت مافی بڕیاردانی نیە، بۆیە زۆرجار 
ناچار دەکرێت بەو پرۆسەیە«، هه روه ك 
»هەندێكج���ار  به وه ش���كرد  ئام���اژه ى 
هەژاری���ی و گەورەبونی تەمەن و بونی 
کۆمەڵێک مناڵی زۆر لەیەک خانەوادەدا، 
بوەتە ه���ۆکار کە کچان پەنا بەرنە بەر 
ش���وکردن بە پیاوێک کەژن���ی دوەمی 

هەبێت«.
کارزان، ئەوەش���ی وت: »ترس له قەیرە 
بون، هۆکارێکی ت���رە کە کچان رو لەو 

پرۆسەیە بکەن«.

ده كات و بژێویان بۆ په یدا ده كات.
به ش���ێك له و خوێندكارانه ى له  خوێندن 
به  داخس���تنى  داب���ڕاون، په یوه ن���دى 
خوێندنگاكانی���ان و توان���ا نه بونیانه وه  
هه بوه  بۆ به رده وامى دان به پرۆس���ه ى 
خوێندن، له كاتێكدا زۆربه یان له ماڵه وه ن 

و بێكارن.
ى  محه م���ه د(  )م.ئ���ارام  به ب���ڕواى 
یاری���ده ده رى به رێوه ب���ه رى ئاماده ی���ى 
گرده گۆزینه ، زۆربه ى ئه و خوێندكارانه ى 
واز ل���ه  خوێندن ده هێن���ن هۆكاره كه ى 

خراپى بارى داراییانه .
بۆ )نه وژی���ن( وتی: »به ش���ێكى ترى 
كچ���ان به هۆى ئه و كلت���وره ى كۆمه ڵگا 
به سه ریدا س���ه پاندونى له  خوێندن دور 
ده كه ون���ه وه، چونك���ه  ماڵه وه یان رازى 
ب���ۆ جێگه یه كى  له جێگه یه كه وه   ناب���ن 
ت���ر بیاننێ���رن ب���ۆ به رده وام���ى دان 

به خوێندن.«
به پێ���ى ئامارێك كه ده س���ت )نه وژین( 
كه وت���وه ، ته نها له  كۆى 10 خوێندنگاى 
س���نورى گون���د و ناحیه كانى س���ه ربه  
ئی���داره ى گه رمی���ان، 9٣ خوێندكار له  
خوێندن دابڕاون ك���ه  49 خوێندكاریان 
كچ و 44 خوێندكاره كه ى تریان كوڕن.

به رێوه به رى گشتی په روه رده ى گه رمیان، 
وازهێنانى  ه���ۆكارى  كه   نه یش���ارده وه  
به شێك له خوێندكاران له خوێندن گرفتى 

هاتوچۆكردنه . 
م. دارا ئه حم���ه د، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»گونده كان ته نها خوێندنگاى بنه ڕه تیان 
تێدای���ه ، بۆیه  به ش���ێك له خوێندكاران 
له كاتى ت���ه واو كردنى ئه و قۆناغه دا واز 

ده هێنن.«
وتیشى: »جگه  له م هۆکارانه ، هۆكارى 
كۆمه اڵیه تی���ش هه یه ، زۆرج���ار دایكان 
و ب���اوكان له ژینگه یه ك���ى وا گه وره بون 
كه  پێیان باش نی���ه  مناڵه  كچه كانیان 

بخوێنن.«

زۆرجار ئافره ت 
ناچار دەکرێت 

یان ناچار ده بێت 
سه ربه هه وێ شو 

بکات

له  هه ر )100( 
خوێندكارى دابڕاو 
له خوێندن، )70( 
خوێندكاریان كچن
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◘ نه وژین، په یام له تیف

ئه گه رچی كارى خۆبه خشى له زۆر 
شوێنى جیهاندا به رباڵوه ، كه چى 
له كوردستان و گه رمیان، سنورى 

ئه م كارانه  دیارییكراوه ، به اڵم ئه وه ى 
مایه ى خۆشحاڵییه  كه  ژماره یه ك كچه  

په رستار، به خۆبه خشی ده ستیان به كار 
كردوه ، له كه رتێك دا كه  زیاد له هه مو 

بواره كانى تر، گرنگ و به سوده  بۆ 
هاواڵتیان و نزیكه  له  ژیانیانه وه .

له ئێستاداو له  نه خۆشخانه كانى سنورى 
گه رمیان و به تایبه ت له  نه خۆش���خانه ى 
له كه الر،  ه���ه ژار  فریاكه وتنى ش���ه هید 
ژماره ی���ه ك په رس���تار له ره گ���ه زی مێ 
به ش���ێوه یه كى خۆبه خشانه  ده ستبه كار 
ب���ون و رۆژان���ه  خزم���ه ت به نه خۆش و 

هاواڵتیان ده كه ن.
نی���ان عوس���مان، كچه  په ر س���تارێكى 
ل���ه   دوس���اڵه   م���اوه ى  خۆبه خش���ه و 
ده وام  هه ژار  ش���ه هید  نه خوش���خانه ى 
ده كات. بۆ )نه وژین( وتى: »خۆبه خشى 
كارێكى پیرۆزه و ل���ه  زۆربه ى واڵتان دا 
باوه ، هه ربۆیه  ئێمه ش به گرنگمان زانی 
ل���ه و ب���واره دا كار بكه ین«. وتیش���ی: 
»جگ���ه  له وه ش له روى كه س���ییه وه  بۆ 
خۆمان س���ودمه ند ت���ره ، چونكه  ئێمه  
كارى خۆبه خشى ده كه ین بۆ پێگه یاندنى 
ش���اره زابونمان  زیات���ر  و  خۆم���ان 

له كاره كه مان«.
گۆنا نه ریمان، كه  دانیش���توى ناحیه ى 
دیك���ه ى  په رس���تارێكى  و  رزگاری���ه  
خۆبه خشه ، ده ڵێت: »من خۆم ئاماده ى 
كارى خۆبه خش���یم تیدایه و حه زده كه م 
ئه و زانسته ى فێرى بوم بیرم نه چێته وه ، 
بۆیه  له رێگه ى كارى خۆبه خشییه وه  لێی 
دانه ب���ڕوام و بگره  په ره ش���م پێداوه  و 

زیاتر شاره زا بوم«.
ئه و كه سانه ى كارى خۆبه خشى ده كه ن 
هه ست به دڵخۆشى و ئاسوده یى ده كه ن 

كه ده توانن یارمه تى كه سانێك بده ن كه  
پێویستیان به یارمه تییه .

وه ك )له ی���ا لوقم���ان(، په رس���تارى 
فریاكه وتنى  له نه خۆشخانه ى  خۆبه خش 
كه الر وت���ى: »مایه ى ئاس���وده ییه  بۆ 
ئێمه  كه  بتوانین به تایبه تى له م قه یرانه  
داراییه دا یارمه تى نه خوشه كان بده ین«، 
)نیان عوس���مان(یش ده ڵێت: »هه ست 
به  ئاسوده یى ده كه ین، چونكه  له دڵه وه  

یارمه تى نه خۆشه كان ده ده ین«.
ته نها له نه خوشخانه ى فریاكه وتنى شه هید 
هه ژار، ٣7 په ره ستارى خۆبه خش هه یه ، 

له و رێژه یه ش1٥كه سیان ئافره تن.
كه رتى ته ندروستى له كوردستان به گشتى 
و له گه رمی���ان به تایبه ت���ى كه رتێك���ى 
خۆبه خش���ه كان  به اڵم  په راوێزخ���راوه ، 
تاڕاده ی���ه ك توانیویان���ه  روڵیان هه بێت 
كه می���ی  بۆش���ایی  له پڕكردن���ه وه ى 
كادیری ته ندروس���تى و چاره سه ركردنى 

نه خۆشه كان.
هه ڵگ���ورد محه مه د، جێگرى به ڕێوبه رى 
نه خوشخانه ى فریاكه وتنى شه هید هه ژار، 
له وباره وه  ب���ۆ )نه وژین( وتى: »له به ر 
كه مى می���اك له نه خوش���خانه كه ماندا، 
په رس���تارانى خۆبه خ���ش توانیویان���ه  
تاڕاده یه ك  كارمه ندمان  كه میی  كێشه ى 

بۆ چاره سه ر بكه ن«.
)نیان عوس���مان(یش وت���ى: »زۆربه ى 
فریاكه وتن���ى  هۆڵ���ی  كارمه نده كان���ى 
نه خۆش���خانه كه  خۆبه خش���ن، ئه گ���ه ر 
رۆژێك ده وام نه كه ین بۆش���ایی دروست 
ده بێت و لێپێچینه وه مان له گه ڵ ده كرێت 

وه ك كارمه نده كانده  ره سمیه كان«.
زۆرێك له  په ره س���تاره  خۆبه خشه كان، 
ماوه ى زیاتر له  دو س���اڵه  به خۆبه خشى 
ده ك���ه ن  ده وام  له نه خوش���خانه كاندا 
وتائیس���تا جگه  له بڕه  پاره یه كى ره مزى 
كه  مانگانه  وه رى ده گرن، هیچ شتیكى 

ئه وتویان بۆ نه كراوه .
له وب���اره وه  )نی���ان عوس���مان( وتى: 
»هه رچه ن���ده  زۆر به ڵێنم���ان پێدراوه  

◘ نەوژین، ژینۆ عه لی

لە ساڵی 2014 هۆبەی بەڕێوبەرایەتی 
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژی ژنان 

لە ناحیەی رزگاری سه ر به  قه زاى 
كه الر کراوەتەوە، له دیدارێكى )نه وژین( 

دا، لێپرسراوى هۆبه  كه  )عادل 
حه مه ساڵه ح(، باسله وه ده كات سەرەڕای 

کەموکورتییەکان، بەاڵم ئەم هۆبەیە 
توانیویەتی چەندین کێشەی ژنان و 

خێزان چارەسەر بکات.

* سێ س���اڵه  ئه م هۆبه  یه  كراوه ته وه ، 
به ڕای ئێوه  کردنەوەی تاچه ند پێویست 

بو بۆ ناحیەکە؟

بەڵێ كردنه وه ى هۆبه  كه  زۆر پێویس���ت 
ب���و، به ڵك���و ئەبوایە پێش���تر لەگەڵ 
ئەم  ت���ردا  فەرمانکەکان���ی  کردن���ەوە 
هۆبه یه ش کرابایەتەوە، چونکە ناحیەکە 
فراوانە لەڕوی ژمارەی دانیش���توانەوە و 
پێویس���تی به  ده زگای���ه ك هه یه  گرنگی 
به  پرس���ی توندوتی���ژی خێزانى و ژنان 

بدات.
* زیات���ر چ جۆرە کێش���ەیەک رو لەم 
هۆبه  یه  دەکات و به زۆری پێشوازیی له  

چ جۆره  كه یسێك ده كه ن؟
فەرمانگەکەم���ان  ن���اوی  هەرچەن���دە 
دژ  توندوتی���ژی  به ره نگاربون���ه وه ى 
بەژنانە، بەاڵم زیاتر کێش���ەی خێزانی و 
هاوس���ەران رو لە ئێمە دەکات، ئێمه ش 

به پێی توانا كار له و كه یسانه ى دیكه ش 
ده كه ین. هەرچەندە ژنانیش زیاتر سکااڵ 
له الی ئێمه  تۆمار دەکەن، بەاڵم له گه ڵ 
ئه وه شدا س���كااڵى هه ندێك له پیاوانمان 
وه رگرت���وه  كه  به رامبه ر ب���ه  ژنه كانیان 

سكااڵیان هه بوه .
* به اڵم هیچ حاڵه تێك هه بوه  كه  پیاوان 
س���كااڵیان كردبێت ل���ه وه ى ژنه كانیان 

توندوتیژیان به رامبه ریان كردبێت؟
نەخێ���ر، هی���چ حاڵەتێک���ی وا نەبوە، 
لەوانەیە لە ش���وێنەکانی تر رویدابێت، 
بەاڵم تاوەکو ئێس���تا الی ئێمه  حاڵه تى 

وا تۆمار نه كراوه .
ڕزگاری  ناحی���ەی  پێی���ەی  ب���ەو   *
پەیوەندییەکی کۆمەاڵیەتی و خزمایەتی 

كچانىپهرستارىخۆبهخشفریاینهخۆشهكانىگهرمیاندهكهون

لێپرسراوى هۆبه ی به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی دژ به  ژنان له  ناحیه ى رزگاری:
ژنانیگوندەکانبەڕێژەیەکیکەمترسکااڵلهبارهیتوندوتیژییهوهتۆماردهکهن

لەنێوان دانیش���توانه كه ى دا هەیە، ئایا 
تاچه ند کەسەکان ترسی ئەوەیان هەیە 

که دێن سکااڵتان  ال تۆمار ئەکەن؟
بەڵ���ێ، زۆر ج���ار کەس���ەکان کەدێن 
س���کااڵ تۆمار دەکەن ترسیان هەیە لە 
کەسوکارو خێزانەکانیان، بەهۆی ئه وه ى 
نه وه ك بیان بینن و باس���یان بکەن کە 
ئەمان س���کااڵیان کردوە، ب���ەاڵم ئێمە 
بەش���ێوازێکی گونجاو مامەڵە دەکەین و 
نابینە هۆی ئەوەی ئاڵۆزی بۆ کەسەکە 
دروس���ت بکەین، به ڵكو به پله ى یه كه م 
کێش���ەکە  چارەس���ەرکردنی  هەوڵ���ی 

دەدەین.
* ئای���ا ئێ���وە هەمو کێش���ەکان بەوە 
چارەس���ەر دەکەن کە کەسەکان سکااڵ 

تۆمار بكه ن؟ 
نەخێر، لە ش���ەش مانگی یەکەمی ئەم 
س���اڵدا نریکەی 2٥ کەیسمان پەشیمان 
کردوه ت���ەوە لەوەی کە س���کااڵ بکەن، 
بەحوکم���ی ئ���ەوەی خۆم توێ���ژەرم و 
توانیومە قس���ە لەگەڵ کەسەکاندا بکەم 
و الیەنی بەرامبەری کێش���ەکەش بانگ 
بک���ەم و بۆم دەرکەوت���وە کە زۆر جار 
هۆکاری کێشەکان تەنها چەند قسەیەکن 
کە کەسى سكااڵكارى بێتاقەت کردوە، 
بۆیە توانیومانە بەبێ س���کااڵ کێشەکە 

چارەسەر بکەین.
دەورب���ەری  گون���دەکان  خەڵک���ی   *
ناحیەکەش س���ه ردانتان ده كه ن یاخود 

له التان سکااڵ تۆمار دەکەن؟
بەڵێ دەکرێت، ب���ەاڵم بەڕێژەیەکی زۆر 

کەم.
* ه���ۆکاری س���کااڵکان زیات���ر چین؟ 

به تایبه تى له م ماوه یه ى رابردودا؟
کێشەی ئابوری و کۆمەاڵیەتی هۆکاری 
س���ەرەکین، بەتایبەت کێشەی ئابوری، 
له مساڵدا  دروس���تبون و قوڵبونه وه ى 

قه یرانى دارایی زیاتر هۆکاری سکااڵکان 
بوه .

* ئەمس���اڵ تاوەکو ئێستا چەند سکااڵ 
تۆمار کراوە؟

ئەمساڵ  تائێس���تا نزیکەی ٣6 سکااڵ 
تۆمار کراون.

* ئ���ه وه ى په یوه ن���دی هه بێ���ت ب���ه  
هۆبه  كه تانه وه ، ئایا کەموکورتییەکانتان 

چین؟
سەرەتا ئەم هۆبه یە بەکەموکورتییەکی 
زۆرەوە کرایەوە، لەڕوی شوێن و نەبونی 
کارمەندەوە کەتەنها لەیەک ژوری بینای 
فەرمانگەی ناحییەی ڕزکاری پێکهاتبو، 
بەاڵم ئیس���تا فەرمانگەک���ە توانیویەتی 
س���ێ ژورمان بۆ دابین بکات، هەروەها 

لەئیستادا پێنج کارمەندمان هەیە.
* به وهۆیه ى بینای تایبەتتان بەخۆتان 
نیە، ئه مه  وای نەکردوە نهێنی كه یس و 

كه سه كان پارێزراو نەبێت؟
بەه���ۆی ئەوەی ل���ەم بیناییەدا س���ێ 
فەرمانگ���ەی تیایە، لەوانەیە هەندێكجار 
کەسی  دەرەوەو  رۆش���تبێتە  کێشەکان 
ت���ر پێ���ی زانیبێت، بەاڵم گ���ەر بینای 
تایبەت بەخۆمان هەبێت ئەوا ده توانین  
بەشێوەیەکی باشتر گوێ بۆ کەسەکان 
رابگرین و كێشه كانیان چاره سه ر بكه ین 

و نهێنیشیان بپارێزین.
* ئه گەر کێش���ەکان دوای کاتی دەوام 
روب���دات ئێوە چۆن مامه ڵ���ه ى له گه ڵدا 

ده كه ن؟
راسته  روداو و  کێشەكان کاتیان بۆنییه ، 
بەاڵم ئێمە زیاتر ئەتوانین لەکاتی دەوام 
دا کێش���ەکان ببینین و چارەس���ەریان 
بکەین، ئه وه ش دەگەڕێتەوە بۆ نەبونی 
شوێنی تایبەت، بەاڵم هەندێكجار خۆم 
س���ەردانی  ماڵ���ی خاوەن کێش���ەکەم 
کردوەو هه وڵی چاره سه ركردنمان داوه .

ب���ۆ ئ���ه وه ى دابمه زرێین ی���ان بكرێین 
به گرێبه ست، به اڵم تائێستا هیچ شتێكى 
ئه وتۆمان بۆ نه كراوه«. وتیشى: »ئه و 
بڕه  پاره ی���ه ى پێمان ده درێ���ت، ته نها 

به شى هاتوچۆى خۆمان ده كات«.
)له یا(ش جه ختى له قسه كانى هاوڕێكه ى 
كرده وه و باسیله وه كرد كه پاش ماوه یه كى 
زۆر له كارى خۆبه خش���ى، هه قه  رێز له  

ماندوبونیان بگیرێت.
الیخۆش���یه وه ، جێگ���ری به ڕێوه ب���ه رى 
نه خۆشخانه ى فریاكه وتنى شه هید هه ژار 
ته ندروس���تى  وتى: »وه زیرى  له كه الر، 
په ره س���تاره   دامه زراندن���ى  به ڵێن���ى 
خۆبه خش���ه كانى پێداوی���ن و ئێم���ه ش 
به اڵم  كردوه ت���ه وه ،  ب���ه رز  ناوه كانمان 

تائیستا دانه مه زراون«.
ده ش���ڵێت: »له كات���ى هاتن���ى پاره ى 
هان���دان، هه وڵمانداوه  بڕێك پاره یان بۆ 
ته رخ���ان بكه ین، ئه م���ه ش به  فه رمانى 

وه زیری ته ندروستی بوه«.
 به و پێیه ى كارى خۆبه خشى تاڕاده یه ك 
به كارێكى نوێ داده نرێت، بۆیه  زۆرجار 
خۆبه خشه كان توشى ئاسته نگ و قسه ى 

كه سانه ى ده وروبه ر ده بنه وه .
نی���ان عوس���مان، وت���ى: »هه ندێ���ك 
كه س هانم���ان ده ده ن ب���ه رده وام بین 
له س���ه ر كاره كه م���ان، هه ندێكى تریش 
توش���ى نائومێدیمان ده كه ن و ده ڵێن: 

كارده كه ن؟«  به خۆبه خش���ى  تاك���ه ى 
جه ختیش���یكرده وه  »به اڵم من هه رگیز 

بیرۆكه ى وازهێنانم نیه «.
)گۆن���ا نه ریمان(ی���ش، ده ڵێت: »زۆر 
كه س له گرنگى كاره كه ى ئێمه  تێده گه ن 
كاتێ���ك  نه خۆش���ه كان  به تایبه ت���ى 
چاره س���ه ریان بۆ ده كه ین«. وتیش���ى: 

»كومه ڵ���گاى ئێمه  هی���چ به هانه یه كى 
پێویس���ت نیه  ب���ۆ قس���ه كردن، ئه وان 
هه میشه  قسه ده كه ن، به اڵم ئه مه  ماناى 
ئه وه  نیه  ئێمه  به هۆى ئه وانه وه  واز له و 
كاره  بێنی���ن كه  خۆمان هه م حه زى لێ 
ده كه ین و هه م به  گرنگ و پیرۆزیش���ی 

ده زانین«.

هه ندێك هانمان 
ده ده ن به رده وام 

بین، هه ندێكى تریش 
نائومێدمان ده كه ن
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◘ نه وژین

له گه ڵ هاتنى وه رزى هاوین، یه كێك 
له دیارترین ئه و دیاردانه ى بره و 

ده سێنن، كاركردنى منااڵنن، ئه مه  
بێله وه ى له  وه رزه كانى تریشدا رێژه ى 

مناڵی ئیشكه ر هه ر بونى هه یه ، 
به رپرسی رێكخراوێكى داكۆكیكار 

له منااڵنیش باسله وه ده كات هه ندێك 
خێزان راهاتون به وه ى مناڵه كانیان 
بنێرنه  به ركار، ئه گینا پێویستیان 

به كارى مناڵه كانیان نییه .

كاركردن���ى منااڵن، یه كێك���ه  له  دیارده  
به رچاوه كان���ى وه رزی هاوین، ئه گه رچی 
ئه م دیارده یه  له  وه رزه كانى دیكه ش���دا 
بونى هه یه ، به اڵم به وپێیه ى له م وه رزه دا 
پشوى قوتابخانه كانه ، بۆیه  رێژه ى ئه و 
منااڵنه ى ده خرێنه  به ر كاركردن، زیاتر 

ده بێت.
ئۆفیسی  به رپرسی  مه حمود(،  )شیرین 
گه رمیان���ى النه ى منااڵنى كوردس���تان، 
كه وه كخۆی���ان ده ڵێ���ن رێكخراوێكن بۆ 
داكۆكیك���ردن له  مافه كان���ى منااڵن، له  
دیدارێک���ی )رادیۆی ده نگ( دا ئاماژه ی 
به وه کرد رێژه ى كاركردنى منااڵن له دواى 
داهاتنى قه یران���ى داراییه وه  زیاتر بوه ، 
ئه گه رچ���ی ئامارێك���ى ورد له وباره یه وه  

له به رده ستدا نییه .
وتى: »قه یرانى دارایی كاریگه رى له سه ر 
زۆرێكیان  دروس���تكردوه ،  خێزان���ه كان 
ناتوان���ن بژێوی ژیانی���ان په یدا بكه ن، 
ئه مه ش كارده كاته  سه ر الیه نى ده رونى 
و گوزه ران���ى من���ااڵن به تایبه ت كاتێك 
خێزانه كان ناتوانن داوا و خواسته كانیان 

جێبه جێ بكه ن«.
ئاماژه ى به وه ش���كرد: »هیچ ئامارێكى 
ورد له ب���اره ى رێژه و ژم���اره ى منااڵنى 
ئیشكه ر له گه رمیان بونى نییه ، چونكه 
 له راب���ردودا روپێویه ك ك���راوه  له الیه ن 
كۆمه اڵیه تییه وه ،  كاروب���اری  وه زاره تى 
به اڵم روپێویه كه  گه رمیانى نه گرتوه ته وه  
ك���ردوه   داوام���ان  زۆر  ئه گه رچ���ی 

له گه رمیانیش ئه نجام بدرێت«.
ئ���ه وه ى له  ه���ۆكارى كاركردنى منااڵن 
دا تائێس���تا ده زانرێ���ت، ئه وه ی���ه  كه  
له به ر ناچ���ارى و به هۆی خراپی دۆخى 
دارای���ی خێزانه كانیانه وه ، منااڵن ناچار 

به كاركردن ده بن.
شیرین مه حمود، له وباره وه  وتى: »مه رج 
نی���ه  هه مو ئ���ه و منااڵن���ه ى كارده كه ن 
له خێزانى هه ژار و كه مده ست بن، چونكه  
هه ندێكجار خێزانه كان به پاساوى ئه وه ى 
مناڵه كانی���ان ته مه ڵ نه ب���ن، ده یانێرنه  

به ركار«.
به پێ���ی جاڕنامه ى مافه كان���ى مرۆڤ، 
كاركردن���ى منااڵن به هه مو ش���ێوه یه ك 
رێگه پێن���ه دراوه ، به ڵك���و به تاوانی���ش 
هه ژمار ده كرێت، حكومه تیش به رپرسه  

◘ نه وژین، زریان محه مه د

ماوه ى چه ند مانگێكه  دانانى چوپى 
یارى منااڵن له  گه رمیان بوه  به  

دیارده ، ئه م یاریانه ش ئه گه رچی دڵی 
منااڵنى خۆشكردوه  به هۆی ئاسانى 

به رده ست بونیان، به اڵم هاوكات 
به هۆی ئه وه ى له روى سه المه تییه وه  
گونجاو نین، مه ترسی بۆسه ر ژیانى 

منااڵن دروست ده كات.

باران محه مه د، ك���ه  خاوه نى دو مناڵى 
ته مه ن )4 بۆ 6( سااڵنه ، سه باره ت به  
دانانى یارى چوپی منااڵن، بۆ )نه وژین( 
ده ڵێ���ت: »ل���ه  ئێس���تادا دانانى ئه م 
چوپانه  ك���ه  هه واى تێده كرێت و منااڵن 
یارى له سه ر ده كه ن زۆر زیادى كردوه  و 
مه ترسیه كى زۆریشى بۆ منااڵن دروست 

كردوه «.
وتیشى: »من وه ك و باوكێك له  كاتێكدا 
ئه م ج���ۆره  یارییه  مه ترس���ى هه یه  بۆ 
مناڵه كانم ، به اڵم ناچارم كه  مناڵه كه م 
ب���ه  هۆى نه بون���ى داراییه ك���ى باش و 
جێگه یه كى پێویست بۆ یاریكردن ببه مه  

الى ئه و چوپانه «.
ئام���اژه ى به وه ش���كرد: »ئه گ���ه ر چى 
پاركێك���ى یاریكردن���ى گونج���او هه یه  
له م ش���اره دا، ئه ویش به  پاره  ده چیته  
ژوره وه  و له  به رامبه ر به كارهێنانى هه ر 
ره نگه   وه رده گیرێت،  پاره   یارییه كیشدا 
ئه مه ش هۆكاربێت بۆ من و كه سانیتریش 
كه  ناچاربین رو له و یارییانه  بكه ین كه  
له  ده ره وه ى پاركه كاندان و گه ڕۆكن«.

حه ز و ئاره زوى مناڵ جیاوازه  و هه میشه  
ئه ی���ه وێ له و دونیای���ه دا بژى كه  خۆى 
ئه یه وێ���ت، بێئاگا له  باش���ى و خراپى 
ئه و جێگه یه ى كه  ی���ارى تێدا ده كات، 
هه ربۆیه  زۆربه یان به ش���ه وقه وه  رو له م 

یاریه  چوپانه  ده كه ن.
رۆژان جه لی���ل، كه  ته مه نى 10 س���اڵه ، 
رۆژان���ه  له گ���ه ڵ هاوڕێكانى س���ه ردانى 
ئ���ه و چوپ���ه  ده كات كه  م���اوه ى چه ند 
مانگێكه  ل���ه  نزیك ماڵه كه یان دانراوه  و 
به  دڵخۆش���یه كى زۆره وه  ده ڵێت: »من 
هه مو ش���ه وێك له گه ڵ هاورێكه م ده ڕۆم 
ل���ه وێ یارى ده ك���ه م و مناڵێكى زۆرى 

لێیه «.
كاروان، ك���ه  له  س���وچێكى یاریه كه وه  
به  دیار یاریكردنى رۆژانى خوش���كیه وه  
وه ستابو، به م جۆره  باسله مه ترسیه كانى 
ئ���ه م چوپ���ه  ب���ۆ )نه وژی���ن( ده كات 
»هه رچه نده  ئه م چوپه  مه ترس���ى هه یه  
و په رژینى س���ه المه تى ب���ۆ دانه نراوه  و 
له  هه مانكاتدا الیه نى ته ندروس���تى ئه و 
ئه و منااڵنه  پش���تگوێ خراوه  كه  رۆژانه  
مناڵێك���ى زۆر س���ه ردانى ده ك���ه ن بێ 
ئه وه ى ئ���ه و چوپانه  پ���اك بكرێنه وه ، 
ب���ه اڵم به هۆى نه بونى پاركى گه نجاو بۆ 

»مه رج نیه  ئ���ه و منااڵنه ى كارده كه ن 
خێزانه كانیان هه ژار بێت«

باوكێك: به هۆی گرانی نرخی یاریگاكانه وه  مناڵه كه م دێنم بۆ ئێره 
چوپ، یاریه ک مه ترسی بۆ منااڵنى گه رمیان دروست كردوه 

منااڵن ناچارم هه مو شه وێك خوشكه كه م 
بهێنمه  ئێره «.

مه ترسى دانانى ئه م چوپانه  له  زۆربه ى 
گه ره ك و ش���ه قامه كانى ش���اردا، زیاتر 
ل���ه وه  ره نگى دایه وه  كه  ل���ه  ماوه كانى 
رابردودا بوه  هۆى گیان له  ده س���تدانى 

دو مناڵ و  برینداربونى سیانى دیكه .
ع���ادل عه ل���ى، خاوه نى یه كێ���ك له و 
چوپانه ی���ه  كه  ماوه ى چه ن���د مانگێكه  
داین���اوه ، وت���ى: »من ب���ه  ئیجازه ى 
ش���اره وانى ئه م چوپه م داناوه ، راسته  
مه به ست لێى بازرگانیه  و له  به رامبه ردا 
پ���اره  وه رده گ���رم له  هه مان كاتیش���دا 
س���ه المه تى منااڵنم له  به رچاو گرتوه  و 
پشتێنى س���ه المه تیم بۆ دروستكردبو، 
به اڵم قایمقام به  بیانوى تێكدانى سیماى 

شار پشتێنه كه ى البرد«.
ل���ه  به رامبه ریش���دا،  قایمقامى قه زاى 
كه الر، ش���ه هاب ئه حمه د، بۆ )نه وژین( 
وت���ى: »ئێمه  وه ك قایمقامیه تى ش���ار 
له گه ڵ دانانى ئه م چوپانه دا نین، به اڵم 
به هۆى بونى گرێبه ست له  نێوان خاوه ن 
چوپ���ه كان و ش���اره وانیدا ب���ۆ ماوه ى 
س���اڵیك ناتوانین هیچ شتێك بكه ین له  

ئێستادا«.
ته واوبون���ى  »دواى  وتیش���ى: 
گرێبه س���ته كانیان، به هیچ جۆرێك رێگه  
ناده ی���ن جارێكى تر ئه م یاریه  دابنه وه ، 
چونكه  بوه ته  هۆى تێكدانى سیماى شار 
و كاره س���اتى دڵته زێنى به  دوای خۆیدا 

هێناوه«.
باران محه مه د، هاوڕابو له وه ى چوپه كان 
مه ترسی كه وتنه وه ى روداوى دڵته زێنیان 
لێده كرێ���ت،  وتى: »پێویس���ته  الیه نى 
به رپرس ل���ه م ش���اره دا چاودێرى ئه م 
ج���ۆره  یارییان���ه  بكات و س���یاجى بۆ 
بكرێت و زۆر به  باشى توندوتۆڵ بكرێت 
بۆ ئه وه ى كاره ساتى وه ك ئه وه ى رویدا، 

دوباره  نه بێته وه «.
الیخۆشیه وه ، ئه كره م ساڵه ح، سه رۆكى 
ش���اره وانى كه الر، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»ئه ركى ئێمه  ته نها پێدانى ش���وێنه  بۆ 
ئه و كه س���انه ى كه  خ���اوه ن پرۆژه ن به  
خاوه ن چوپه كانیشه وه ، له گه ڵ ئه وه شدا 
شاره وانى قه زاى كه الر به رپرس نیه  له  

سه المه تى گیانى هاواڵتیان«.
وتیشى: »داواكاریمان بۆ به شى یاسایى 
شاره وانیه كان به رز كردوه ته وه  و تاوه كو 
به ڵێننامه  له  خاوه ن چوپه كان وه رگرن، 
بۆ ئه وه ى سه المه تى گیانى ئه و منااڵنه  
بۆ  ده ك���ه ن  كه س���ه ردانیان  بپارێ���زن 
یارییك���ردن له گه ڵ پاراس���تنى ژینگه ى 

شوێنه كه ش«.
ئام���اژه ى به وه ش���كرد: »چوپه كان به  
ش���ێوازێكى پ���ه رت و باڵو ناوش���اریان 
داگی���ر كردب���و و دیمه نی ناوش���اریان 
تێکدابو، هه ربۆی���ه   ئێمه ش ناچاربوین 
بۆ رێكخس���تنه وه یان، ئه م���ه  بكه ین به  
پرۆژه یه ك و گرێبه ستیان له گه ڵ بكه ین 

بۆ ماوه ى ساڵێك«.

له دابینكردن���ى ژی���ان و بژێوی���ی ب���ۆ 
منااڵن.

ش���یرین مه حمود، ئاماژه ى به وه كرد كه  
منااڵن له ته مه نى 16 س���اڵیه وه  بخرێنه  
به ر كار، به اڵم به و مه رجه ى بۆ بژێویی 
نه بێت به ڵكو ب���ۆ فێربون بێت و له ژێر 

چاودێری خێزانه كانیش دا بێت.
رێکخ���راوی  ژماره ی���ه ک  له ئێس���تادا 
په یوه ندیدار به  منااڵنه وه  بونیان هه یه ، 
به اڵم ره خنه  ل���ه و رێکخراوانه  ده گیرێت 
که  نه یانتوانیوه  هیچی ئه وتۆ بۆ منااڵن 
بک���ه ن و کارێک بکه ن من���ااڵن به  مافه  

بنه ڕه تییه کانیان بگه ن.
له وه اڵم���ی ئ���ه م ره خنانه دا، ش���یرین 
مه حمود، ئام���اژه ى به وه كرد: »ئه ركی 
حكومه ت���ه  رێگ���رى له كاركردنى منااڵن 
ب���كات، هه روه ه���ا بژێوییان ب���ۆ دابین 
ب���كات چ بۆ خێزان چ ب���ۆ مناڵه كه  بۆ 
ئه وه ى ناچار نه ب���ن كار بكه ن، چونكه  
هه ندێكجار مناڵ به وهۆیه  كارده كات كه  
ره نگه  كه س���ێك نه بێ���ت بژێویان دابین 

بكات و ناچار به  ئیشكردن ببێت«.
په یوه ندی���دار ب���ه  ره وش���ی منااڵن���ی 
گه رمیانه وه ، پرس���یار ئه وه یه : ره وشی 

منااڵن له  چ ئاستێک دایه ؟
به رپرس���ی ئۆفیس���ی گه رمیانى النه ى 
وت���ى: »به هۆی  له مب���اره وه ،  منااڵن، 
قه یرانى داراییه وه  ره وشى ژیانى منااڵن 
هیچ ب���اش نه بو، ئه م���ه ش به تایبه تى 
كاریگ���ه رى زۆر هه ب���و له س���ه ر الیه نى 

ده رونى منااڵن«.

هیچ ئامارێكى 
ورد نییه  له باره ى 
ژماره ى منااڵنى 
ئیشكه ر له گه رمیان

هه ندێكجار مناڵ 
به وهۆیه  كارده كات 
كه س نیه  بژێویان 

دابین بكات
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◘ نه وژین، ئه شره ف ئه حمه د

له كه رتێكدا كه  زۆرینه ى پۆسته كانى 
قۆرغكراوه  بۆ پیاوان، ژنێك له كفری 

توانیویه تى ئه و ده قه  بشكێنێت و 
ماوه ى ساڵێكه  ببێته  به ڕێوه به رى 

فه رمانگه یه ك، كه یه كێكه  له  دیارترین 
فه رمانگه  خزمه تگوزاریه كان و زۆرترین 

كێشه ى روبه رو ده بێته وه ، ئه ویش 
كه رتى كاره بایه .

ئه ش���واق ئیبراهی���م محه م���ه د، نزیك 
به رێوه ب���ه رى  بوه ت���ه   س���اڵێكه  
به رێوه به رایه تى دابه ش���كردنى كاره بای 
كف���ری، له کاتێک���دا ژم���اره ی ژنان���ی 
به ڕێوه به ر له  سنوری ئیداره ی گه رمیان 
دا زۆر ک���ه م و دیارییکراون، به تایبه ت 
ل���ه و ک���ه رت و  فه رمانگان���ه ی که  به  

»خزمه تگوزاریه کان« ناوده برێن.
ئه و له دیدارێكى )نه وژین( دا ئاماژه  به و 
هه واڵنه  ده دات كه  بۆ په ره دان به و كه رت 
و فه رمانگه یه  ده یدات، هه روه ك باسیش 

له  ئاسته نگ و كێشه كان ده كات.
له   بڕوانام���ه ى ئه ندازیاریی  ئه ش���واق، 
کاره ب���ا دا هه یه ،  له  س���اڵی 2003 وه  
وه ك���و فه رمانب���ه ر له  كاره ب���ای كفری 
دامه زراوه ، پاش گۆڕینی فه رمانگه كه یان 
ب���ۆ به ڕێوه به رایه ت���ى، ئ���ه و م���اوه ى 
به ڕێوه بردنى  ئه ركی  س���اڵێكه   نزیكه ى 
پێ���دراوه .  به ڕێوه به رایه تییه ك���ه ى 
باس���یله وه كرد به  ه���ه وڵ و ماندوبونى 
خۆى توانیویه تى خ���ۆی پێبگه یه نێت، 
هه ر له  یه كه م ساتى دامه زراندنیشیه وه ،  
هه س���تی ئه وه ى  هه بوه  ك���ه  خۆى به  
قه رزاى خاك و نیش���تیمان و شاره كه ى 
له رێگ���ه ى  ویس���تویه تى  و  زانی���وه  
كاره كه ی���ه وه ، به ش���ێك ل���ه و ئه رك و 
قه رزه ى له س���ه ر شانیه تى به رامبه ریان، 

بیداته وه .
ئ���ه و پێیوای���ه  شانبه ش���انى پی���اوان 
ده توانێ���ت خزمه ت ب���ه  كۆمه ڵگا بكات 
و ده ڵێت: »پێموانی���ه  ئافره ت ده بێت 
به رده وام ترسی له  ئیش هه بێت، چونكه  
ئافره ت له و كاته وه  كه  هه ست به  بونى 

خ���ۆی ده كات، نابێ���ت  ترس له  ناخى 
هه بێت، چونكه  ترسه كان وا ده كان سه ر 

نه كه وێت له  ژیان«.
رایوایه   خانم���ه   ئ���ه و  به پێچه وان���ه وه  
ته واویان  متمان���ه ى  ئه بێت  ئافره ت���ان 
ب���ه  خۆیان هه بێت وس���ڵ له  وه رگرتنى 
پۆس���ت و به رپرس���یارێتى نه كه ن���ه وه  
له ترسی لۆمه و قسه و قسه ڵۆكی خه ڵكى. 
له وباره وه  ده ڵێت: »جاریوا هه بوه  خۆم 
تاكه  ئافره ت بومه  له  نێو ش���ه ش پیاو 
پرۆژه ییه كه م���ان بردوه ت���ه  رێوه ، به اڵم 
ئه نجامداوه و  پرۆژه كه مان  س���ه ربه رزانه  

توانیومه  خزمه ت بكه م«.
ره نگ���ه  بۆ ئ���ه و ژنانه ى كه ل���ه ده ره وه  
كارده كه ن كێشه و بارگرانیان توش بێت 
له به رامبه ر راگرتنى هاوس���ه نگى ئیشی 
ده ره وه و ئیش���ی ماڵ���ه وه ، ئ���ه م حاڵه  
بۆ ئه و ژنانه  قورس���تره  كه  له  ئیش���ی 
ده ره وه دا به رپرس���یارێتى و پۆس���تیان 
هه یه . ئایا )ئه ش���واق ئیبراهیم(، چۆن 
توانیویه تى هاوسه نگى له نێوان ئه م دو 

ئه ركه دا رابگرێت؟

◘ نه وژین، پەیام جەمال

سه رباری ته مه نه  زۆره که ی، به اڵم 
لەگەڵ سەختییەکانی ژیان شەڕدەکات، 

بەدرێژایی ٥0 ساڵ وەک پزیشکێکی 
کوردەواریی خەریکی چارەسەرکردنی 

سەختییەکانی ئەوانیدی بوە. 
مەلیحە ساڵح حه مە ساڵح، 70 

ساڵ تەمەنیەتی. 70 ساڵی پڕ لە 
سەرفرازیی و ماندوێتیی لەپێناو 

مناڵەکانی و خەڵکیدا گوزه راندوه . 

له كورده واریی و به تایبه ت له  رابردودا، 
ژماره یه ك ژن هه بون كه كاری پزیشكیی 
ك���ه  له رێگه ى  ده كرد،  كورده واریی���ان 
ده رمانى تایبه ت و گیراوه ى خۆكرده وه ، 
چاره س���ه رى نه خۆش���یه كانیان ده كرد، 
به تایبه ت���ى ژنان و من���ااڵن، ئه گه رچی 
ل���ه روى زانس���تیی پزیش���كییه وه  ئه و 
پشتراس���ت  به ت���ه واوى  چاره س���ه رانه  
نه كراونه ت���ه وه ، ب���ه اڵم خه ڵكێكى زۆر 
باوه ڕی���ان پێی هه بوه و هه یه ، به تایبه ت 

له  رابردودا زۆر پشتى پێبه ستراوه .
خات���و مه لیح���ه ، یه كێكه  ل���ه و ژنانه ى 
گه رمیان ك���ه  له و بواره دا كارى كردوه . 
ئەو ئێستا هەرچەندە بەهۆی بەسااڵچون 
و نەخۆشکەوتنەوە توانای هەندێک لەو 
کارانەی نەماوە کە پێشوتر کردویەتی، 
دەتوانێت چارەس���ەری  هێش���تا  بەاڵم 
نەخۆشیه کانی  له   هه ندێک  کورده واریی 

منااڵن بکات. 
نەوژین، مەلیحە خانی به س���ه ر کردوه و 
ئه وی���ش حیکایەت���ی ژیان���ی خۆی بۆ 

گێڕاین���ەوە. باس���یله وه کرد: کە ماوەی 
20 س���اڵە به تەنی���ا دەژێ���ت، لەپاش 
مناڵەکانی  هاوژینەکەیەوە خۆی  مردنی 
بەخێوکردوە و هەم بوە بە دایک و هەم 

بوە بە باوک بۆ مناڵەکانی.
مەلیحە جگە ل���ەوەی مناڵەکانی خۆی 
بەخێوک���ردوە، بوە ب���ە دایک بۆ چەند 
مناڵێک���ی تر، تەنانەت ئ���ەو منااڵنەی 
پێگەیاندوە و تاوەکو ئەوەی کە بتوانن 

بژێوی ژیانی خۆیان دابینبکەن.
ئاس���تەنگی ژیان و بوێری و ئازایەتیی 
خات���و مەلیح���ە وای ک���ردوە که  هیچ 
ئیشێک بە زەحمەت نەبینێت، هەربۆیە 
زۆرێک له و ئیشوکاس���بیانه ی کردوه  کە 

لە کۆمەڵگادا کاری پیاوانە بونە.
ئام���اژه ی دا که  جەڕاحێک���ی بەتوانایە 
و توان���ای دەس���ت و قاچ و پەراس���و 
گرتن���ەوەی هەیە، ده ڵێت: »کەم کەس 
لە ش���ارەکانی کوردس���تان هەبێت من 
چارەس���ەرم بۆنەکردبێ���ت«. هه روه ک 
مامان���ی یەکێکی تر بو ل���ە کارەکانی 
کەوه کخۆی هێم���ای بۆکرد »بەهەزاران 
ج���ار مامانیم ک���ردوە و ناوکی منااڵنم 

بڕیوەتەوە«.
جگە لە کاری پزیش���کی کورده واریی، 
خاتو مەلیحە زێڕفرۆش���تن، قەس���ابی، 
دروس���تکردنی دەرمانی کوردەواریی و 
ته نانه ت  کردوە،  کشتوکاڵیش���ی  کاری 
ب���ۆ بژێویی ژیانی خ���ۆی و مناڵەکانی، 
پەنا دەباتە ب���ەر کارگوزاریی »کاتێک 
توان���ای کارکردنم نەمابو، بۆیە ببوم بە 
کارگوزاری قوتابخانە و ماوەی ش���انزە 

ساڵ کارم لە قوتابخانە کردوە.«

ژنێک دەبێتە باوک بۆ مناڵەکانی خۆی و پزیشک بۆ منااڵنی خەڵکی

بیریش���دێنێتەوە:  مه لیح���ە،  خات���و 
»سەرپەرش���تیی زۆرینەی ئەو پرس���ە 
و ش���اییانەم ک���ردوە کە ل���ە گەرمیان 

کراون«.
ئ���ه و  ئ���ه و ده رمانان���ه ى كه له الی���ه ن 
كه س���انه وه  ئاماده ده كرێ���ت ك���ه  ب���ه  
پزیشكی گیایی یان ئه عشاب ناوده برێن، 
جیاواز و جۆراوجۆرن، به ش���ی زۆریان 

خۆك���رده ، هه ر گیای���ه ك له گه ڵ گیاى 
دیكه و گیراوه ى دیكه  تێكه ڵ ده كرێن و 
به ش���ێوه ى تایبه ت ئاماده  ده كرێن یان 
ده گیرێنه وه و بۆ جۆرێك له  نه خۆش���ی 

به كارده برێن.
خات���و مه لیحە باس���ی ل���ەوەش کرد: 
»ئێستا بە بۆنەی تێپەڕبونی تەمەنمەوە 
ناوی ئ���ەو دەرمانانەم لەبیرچۆتەوە کە 

دروس���تمدەکردن، بەاڵم بە شێوەی ئەو 
دەرمانانە دەیانناسمەوە و دەزانم بۆچی 

بەکاردێن.«
بە باوه ڕبه خۆبونێکی زۆریشه وه دەڵێت: 
»بەقەد توکی سەرم مناڵم چارەسەر و 
تیمار ک���ردوە و هیچ کام لەو منااڵنەش 
که  ب���ۆالم هێن���راون بەبێ چارەس���ەر 

نەگەڕاونەتەوە.«

به ڕێوه به ره  ژنه كه ى كاره باى كفری: ژن نابێت  ترس له  ناخى دا هه بێت 

وتى: »له گه ڵ ئیش���وكاره كانى ماڵه وه  
باش���م، چونك���ه  به رنامه ى م���ن وایه  
رۆژێكى نوێ ئه بێت به  فیعلی نوێ بێت 
بۆ خزمه تك���ردن، منیش به هه لى ئه زانم 
خزم���ه ت بكه م، چونكه  له وانه یه  ماوه ك 
بێت م���ن بتوانم كاربكه م، دواتر تاقه تم 

نه مێنێت یاخود نه توانم«.
به رده وام ئ���ه و ئافره تان���ه ى له ده ره وه  
و  پۆس���ت  به تایب���ه ت  و  كارده ك���ه ن 
گه وره ترین  هه ی���ه ،  به رپرس���یارێتییان 
خه می���ان روبه روبون���ه وه ى ئاس���ته نگ 
و كێش���ه یه ، له وب���اره وه  به ڕێوه ب���ه ره  
ژنه ك���ه ى دابه ش���كردنى كاره باى كفری 
ده ڵێت:  »له  هه مو  كات و  س���اتێك 
رۆژانه  كێشه  روم  تێده كات، به اڵم ئه و 
كێشانه  نابنه  رێگر له  كاره كانم، ناهێڵم 
ئه و كێشانه  ببنه  به ربه رست له به رامبه ر 

ئیشه كانم«.
ئاماژه ى به وه ش���كرد ك���ه  ئه و خۆی به  
ئه وه ى  به قه ده ر  نازانێت  »به ڕێوه به ر« 
ده زانێت،  ب���ه  »س���ه ركرده «  خ���ۆی 
ب���ۆ رونكردن���ه وه ى جی���اوازى ئه م دو 
كه   ئ���ه وه  ده ڵێ���ت  ده س���ته واژه یه ش 
»كارى ئ���ه و ته نه���ا فه رمانكردن نیه ، 
به ڵكو به پله ى یه ك سه ركردایه تیكردنى 
باش���تكردنى  ب���ۆ  فه رمانبه ره كانێت���ى 

خزمه تگوزاریه كان«.
به ڕێوه به رایه ت���ی  به ڕێوه ب���ه ری 
دابه ش���کردنی کاره ب���ای کف���ری، باس 
له وه شده كات فه رمانبه رانى ره گه زی نێر 
له  فه رمانگه كه یان زۆر كۆك و گونجاون 
له گه ڵ���ی دا و هه رگی���ز به وش���ێوه یه  

مامه ڵه ى له گه ڵ نه كراوه  كه  چونكه  ئه و 
ژنه ، بڕی���ار و فه رمانه كانى به جۆرێكى 
دیكه  لێوه ربگرن. ده شڵێت: »به بێ ئه و 
پیاوه  ه���اوڕێ فه رمانبه رانه مان، ناتوانم 
كاره كانم ئه نجامب���ده م، چونكه  چه پڵه  

به یه ك ده ست لێنادرێت«.
ئه شواق ئیبراهیم، ئاماژه  به وه شده كات 
كه  سه رباری ئاسته نگ و قه یرانى دارایی 
فه رمانبه ران،  موچه ى  كه مكردنه وه ى  و 
ب���ه اڵم ئه و لێبڕاوانه  رۆژانه  ئیش���ه كانى 
خ���ۆی راده په ڕێنێ���ت »ل���ه م قه یرانى 
داراییه  دا من وه كو خۆم له  هه فته كه  دا 
٥ رۆژ ده وامم كردوه ، له گه ڵ ئه وه ش���دا 
من دو رۆژ پش���وه كه ى خۆم ده رچونم 
به مه به ستى  پرۆژه كان  بۆس���ه ر  هه بوه  
چاودێرییكردنیان و دڵنیابونه وه  له  باش 

به ڕێوه چونیان«.
له  گه ڵ شكاندنى نه ریتێك و هه ڵبژاردنى 
كارێك له  الی���ه ن ئافره تانه وه ، زۆرجار 
كۆمه ڵ���گا و خێزان ده بن���ه  گه وره ترین 
به ربه س���ت و رێگرو له  پێش كاره كان، 
به اڵم )ئه شواق( به پێچه وانه وه  ده ڵێت: 
»خێ���زان و ماڵه وه م���ان گه وره تری���ن 
پش���تیوان و هاوكارم���ن، به تایبه ت���ى 
ئه وان  پشتیوانى  چونكه   هاوسه ره كه م، 
نه بوایه  نه مده توانى ئه م پۆسته  وه ربگرم 

و خزمه ت بكه م«.
هیواش���ی خواس���ت ك���ه  »خێزانه كان 
رێگه ب���ده ن  و  هه بێ���ت  هۆش���یارییان 
ئافره تانی���ش ش���ان به ش���انى پیاوان 
خزمه ت بكه ن، نه ك به  چاوێكى كه متر 

سه یر بكرێن«.

خۆم به  
»به ڕێوه به ر« نازانم، 

به ڵکو خۆم به  
»سه ركرده « ده زانم

به رنامه ى من وایه  
رۆژێكى نوێ ئه بێت 
به  فیعلی نوێ بێت 

بۆ خزمه تكردن
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◘ نه وژین، جوانه  جه لیل

هه ر له مناڵیه وه  تێكه ڵ به  شیعر و 
ئه ده بیات بوه ، له ته مه نێكیش دا كه  

سه ره تاى گه نجێتى ده ست پێده كات، 
ده ستبه ردارى هه مو خۆشیه كانى 
ژیانى بوه  و هاوسه رگیری له گه ڵ 

پێشمه رگه یه كدا كردوه و روى له شاخ 
كردوه و خۆیشی بوه ته  پێشمه رگه . 

سه ختیه كانى ژیان له زۆر شت 
بێبه شیان كردوه ، به اڵم له  شیعر 

نوسین نا، به ڵكو تائێستاش 
به په رۆشییه وه  خامه  ده گرێته  ده ست و 

شیعر ده نوسێته وه .

نه م���ام عه بدوڵاڵ، له  دایكبوى س���اڵى 
)1971(ى گوندێك���ى س���ه ر به  قه زاى 
كه الره ، له رابردودا پێشمه رگه ى شاخ و 
ئێستاش ژنى ماڵه وه یه ، هه ر له مناڵیه وه  
خولیای شیعر نوسین تیایدا چه كه ره ى 
كردوه و تائێس���تاش به رده وامه ، دیوانه  
شیعرێكیش���ی باڵوكردوه ت���ه وه و كار له  

دیوانى دوه می دا ده كات.
له  سه ردانێكى )نه وژین(دا بۆ ماڵى ئه م 

خاتونه  ش���اعیره  سه رگوزه شته ى ژیانى 
خ���ۆى به م ش���ێوه یه  گێرایه وه  »من له  
خێزانێكى پێشمه رگه دا له دایك بوم، له  
ته مه نی )14( س���اڵى ژیانى هاوسه ریم 
له گه ڵ پێش���مه رگه یه كدا پێكهێناو ئیتر 
له وكاته وه  رێره وى ژیانى خۆم و نوسینى 

شیعریشم گۆڕا«.
ئ���ه و باس���ى له وه ش���كرد: »به ه���ۆى 
به رپرس���یارێتى خێ���زان و هاوس���ه ره  
دوه مى  پۆل���ى  له   پێش���مه رگه كه مه وه  
ناوه ندییه وه  ده ستبه ردارى خوێندنه كه م 
ب���وم و هه رل���ه و ته مه نه  كه مه ش���دا بۆ 
پاڵپش���تى هاوس���ه ره كه م روم له  شاخ 
كردو بۆ ماوه ى زیاتر له  چوار س���اڵ له  

شاخ مامه وه «.
خات���و )نه م���ام(، به  ئاس���وده ییه كى 
سه ره ڕاى  كه   باسیله وه ش���كرد  زۆره وه  
ئه وه ى هاوس���ه ره كه ى چه ن���د جارێك 
پێیوتوه  ژیانى پێش���مه رگایه تى سه خت 
و ناهه م���واره  ئایه  ت���ۆ ده توانى له گه ڵ 
ئه و ژیانه  رابێت كه  هێشتا له سه ره تاى 
به هارى ته مه نت داى؟ منیش له وه اڵمدا 
پێیوتوه : »راس���ته  من خۆشه ویس���تى 
تۆم زۆر به الوه  گرنگه ، له گه ڵ ئه وه شدا 

◘ نه وژین

ئه گه رچی دراماى سوریی به زمانى 
عه ره بی په خش ده كرێت، به اڵم 

به شێك له  ئه كته ره  ناسراوه كانى، 
به نه ته وه  كوردن، ره نگه  دیارترینی ئه و 
ئه كته رانه ش، »مونا واسف« بێت. ئه و 

كه  به  »دایكه  میهره بانه كه ى دراماى 
سوریی« ناوبانگى ده ركردوه ، له ماوه ى 

په نجا ساڵی مێژوى دراماى ئه و 
واڵته ، وه كو روخسارێكى دیار و گرنگ 
ده ركه وتوه ، سه رباری ئه وه ى به هۆی 
ئه م كاریگه رییه وه ، كراوه  به  باڵیۆزی 
نیازپاكیی نه ته وه یه كگرتوه كان. له م 

راپۆرته دا ئاماژه  به به شێك له  ژیان و 
كاره كانى ده ده ین.

مونا واسف، ناوى ته واوى )مونا جلیمران 
مسته فا واس���ف(ه ، له باوكێكى كورد و 
دایكێكى مه سیحی له  سوریا له دایكبوه . 
له سه ره تا ى په نجاكانى سه ده ى رابردو 
وه كو نمایشكاری جلوبه رگ ده ستبه كار 
بوه ، پاشان په یوه ندى به  چه ند تیپێكى 
شانۆییه وه  كردوه و وه كو ئه كته ر له سه ر 

ته خته ى شانۆ به دیار كه وتوه .
پاش جێگی���ر بونى پێیه كانى له دونیای 
نواندنى زیندوی س���ه ر ته خته ى شانۆ، 
هه نگاو بۆ جیهانى ته له فزیۆن و سینه ما 
ده نێ���ت، له س���اڵى 1961 به ش���داریی 
له یه ك���ه م كارى ته له فزیۆنى دا ده كات 
به ناوى »له دایكبونى س���ێبه ر = میالد 
الضل«. به دواى ئه وه ش���دا به ش���داری 
فیلمی س���ینه مایی  دراماو  له چه ندی���ن 
ده كات له  س���وریاو لوبنان و ورده  ورده  

ناوبانگى زیاتر ده بێت.
خاڵی زۆر جیاكه ره وه  له مێژوى هونه ریی 
ئه م خانمه  ئه كته ره ، به شدارییكردنێتى 

له  فیلمی سینه مایی »الرساله « به  رۆڵی 
»هیند بنت عه ته به«، كه وه كو یه كێك 
له   به ش���دارییكردنه كانى  باش���ترین  له  
مێژوى هونه ریی خۆی هه ژمار ده كرێت، 
به وه وه   په یوه ندیشی  به ش���ێكى  ره نگه  
ده نگدانه وه یه كى  فیلمه ك���ه   كه   هه بێت 
زۆری له ناو خه ڵكى دا هه بوه و به باشیی 

پێشوازیی لێكراوه .
له ژیانى هونه ریی خۆیدا، مونا واس���ف، 
به شداریی له  زیاتر له  100 كارى هونه ریی 
دراماو شانۆ و فیلمی سینه مایی دا كردوه ، 
كاره كانی���ش له نێ���وان رۆڵ���ی تراژیدی 
و جی���دی و كۆمیدی دا ب���ون، ئه وه ى 
مایه ى تێبینی ره خنه گرانیش���ه  ئه وه یه  
كه  بۆ هه ر یه كێك له و رۆاڵنه و سه رباری 
جیاوازییان، توانیویه تى سه ركه وتو بێت 
و به باش���یی و س���ه ركه وتویی رۆڵه كه  

به رجه سته  بكات.
كه ناڵ���ی س���كای نی���وز ئه لعه ره بی���ه ، 
له راپۆرتێكیدا ئام���اژه ى به و ئه كته رانه  
كردوه  كه وه كو پایه ى دراماى س���وریی 
ناس���راون به اڵم له بنه ڕه ت���ه وه  كوردن، 
ناوى )مونا واس���ف( له  س���ه ره وى ئه و 

لیسته وه یه .
ئه و كه  به نازناوى »دایكه  میهره بانه كه ى 
دراماى س���وریی« ناسراوه  به هۆی ئه و 
رۆاڵنه ى دایك له  دراماكان نواندویه تى، 
چه ندین خه اڵت���ى رێزلێنان و دیاریی و 
نازناوى پێبه خشراوه ، له نێویاندا خه اڵتى 

بااڵى سوریا.
هه روه ه���ا له س���اڵی 2002 داو له الیه ن 
گش���تى  س���كرتێری  بانكیمۆن���ى 
باڵیۆزی  وه كو  نه ته وه یه كگرتوه كانه وه ، 
نه ته وه یه كگرت���وه كان  نیازپاكی���ی 
دیارییك���را، ئه م���ه ش له به رامب���ه ر ئه و 
كارانه ى بۆ كۆمه ڵگا كردویه تى له رێگه ى 

پرۆژه  هونه رییه كانییه وه .

ژنه  پێشمه رگه یه كى شاعیر...

ژنه  ئه كته رێكى كورد..
له دراماوه  بۆ باڵیۆزى نه ته وه یه كگرتوه كان

خۆشه ویستى خاك و نیشتمانیش بۆ من 
به هاى خۆى هه یه ، له  هه موشی گرنگتر 
ك���ه  بتوانم له  رێگه ى ت���ۆوه  تێكه ڵ به  
ژیانى ش���اخ بب���م، ئه مه  ش���انازییه كى 

گه وره یه  بۆ من«.
وتیشى: »له ماوه ى ئه و چه ند ساڵه ى كه  
له  شاخ بوم به رپرسیارێتیه كم له  ئه ستۆ 
گ���رت، ئه وی���ش ئه وه  بو چاره س���ه رى 
سه ره تایم بۆ ئه و پێش���مه رگانه  ده كرد 
كه  برین���دار ده بون، له گه ڵ ئه وه ش���دا 
خزمه تى خه ڵكى الدێیه كش���م ده كرد له  
روى ته ندروس���تییه وه ، چۆنیه ت���ى فێر 
بونى ئه م كاره شم له  رێگه ى براكه مه وه  

بو كه  )یاریده ده رى پزیشك( بو«.
سه باره ت به  نوسینى شیعر و سه ره تاى 
ده س���تپێكردنى، خات���و )نه م���ام( بۆ 
)نه وژین( ده ڵێت: »سه ره تاى نوسینى 
شیعرم ده گه ڕێته وه  بۆ سه رده مى مناڵیم 
و ل���ه  قۆناغ���ى خوێندنى س���ه ره تایم، 
ئه م���ه ش ده گه ڕێته وه  بۆ ئه وه ى براكه م 
هه میش���ه  كتێب و دیوانى ش���اعیرانى 
كوردى ده هێنایه وه  منیش ده مخوێنده وه ، 
ئه م���ه ش وایك���رد كه  ح���ه ز و خولیاى 
شیعرم له ال گه اڵله  ببێت و پێنوسه كه م 
هه ڵبگرم و ده س���ت به  نوس���ینى شیعر 

بكه م به تایبه ت شیعرى نیشتمانى«.
ئه و به  پێكه نینه وه  باس���ى له وه شكرد: 
»ئ���ه و ش���یعرانه ى ك���ه  ل���ه و ته مه نه  
كه مه دا ده منوس���یه وه  خێزانه كه م هیچ 
ل���ه و بڕوایه دا نه بون كه  ئه وه  هه س���تى 
مناڵێكى ته مه ن هه ش���ت س���ااڵن بێت، 
به اڵم مامۆس���تاكانم هه میش���ه  هانیان 
ئه دام كه  بنوس���م و به رده وام بم، هه ر 
به و هۆیه شه وه  به شدارى چاالكییه كانى 

قوتابخانه یان پێده كردم«.
له  پرس���یارێكى رۆژنامه ى )نه وژین(دا، 
س���ه باره ت به وه ى له و ته مه نه  مناڵیه وه  
كه  ده س���تى به  نوسینى ش���یعر كردوه  
و تاوه كو ئێس���تاش به رده وامه ، بۆچى 

ته نها یه ك دیوانى هه یه ؟
خاتو نه مام وتى: »راس���ته  من شیعرى 
زۆر زۆرم نوس���یوه ته وه، به اڵم به  هۆى 
ده ربه ده رى و كاولكارى و ئه نفاله وه  كه  
چه ندین جار ماڵوێران و ده ربه ده ر بوین، 
به و هۆیه ش���ه وه  زۆربه ى شیعره كانم له  

ناو چون«.
ئه م ژنه  شاعیره  باسى له  دیوانه كه شى 
 2009 »س���اڵى  ده ڵێ���ت:  و  ده كات 
دیوانى ش���یعریه كه مم له  چ���اپ دا به  
ناوى )په یك���ى خه مه كانى ئێوه م(، بۆ 
ئه م دیوانه ش���م هاورێم )ساڵه ح هه الج( 
یارمه تیده رێكى باشى من بو وه ك یه كه م 
ئه زمونم، له گه ڵ ئه وه شدا هاوسه ره كه م 
و مناڵه كانم هاوكارێكى باش���م بون له  
كۆكردن���ه و و نوس���ینى ش���عره كانم له  

ماڵه وه  دا«.
ژماره یه كى  دیوان���ه م  وتیش���ى: »ئه م 
كه مم ل���ێ چاپ كرد، بۆیه  وه كو یه كه م 
كتێبم نه گه یشتوه  به  هه مو كتێبخانه  و 
شیعر دۆستان، به اڵم سه رباری ئه وه ش 
به  خۆشحاڵیه وه  پێش���وازییه كى باشى 
لێكرا، هه ر بۆیه  بریارمدا دیوانى دوه مم 
كه  ئێس���تا ل���ه  چاپدای���ه ، ژماره یه كى 
زیات���رى لێ چاپ بكه م بۆ ئه وه ى بگات 

به  هه مو كتێبخانه كان«.
ئاماژه ى به وه شكرد: له گه ڵ ئه وه شدا له  
پالندام چیرۆك بنوسمه وه  و به  چیرۆكى 

ژیانى خۆم ده ست پێبكه م .
شیعرو  »باڵوكردنه وه ى  وتیش���ى:  ئه و 
دیوانم ته نها حه ز و خولیاى خۆمه ، به اڵم 
هه ر مرۆڤیك كاتێك ب���ه  ماندوبونێكى 
ده دات،  ئه نج���ام  كارێ���ك  زۆره وه  
ده ستخۆشی و رای به رامبه ر دڵخۆشیى 
و متمانه یه كى زیاترى پێده به خشێت«.

به  هۆى ده ربه ده رى 
و ئه نفاله وه ، زۆربه ى 
شیعره كانم له ناو 

چون
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◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

به بێ ئه وه ى به خۆی بزانێت، له باوه شى 
دایكی ده رهێنراوه و دراوه  به  ژنێكى 
دیكه ، له واڵتی خۆیه وه  بۆ هه نده ران 

گوازراوه ته وه ، له هه ستى باوك و دایك 
و كه سوكار بێبه شكراوه ، ئاینه كه ى 
پێگۆڕدراوه و به وهۆیه وه  سوكایه تى 
پێكراوه ، نه ك هه رئه وه ش به ڵكو 

روبه ڕوى ئه شكه نجه و ئازارێكى زرۆیش 
كراوه ته وه . ئه مه  پوخته ى چیرۆكى 

كچێكى دانیشتوى گه رمیانه ، كه لێره دا 
بۆتان ده گێڕینه وه .

ئه و كچه  كه ته مه نى 22 ساڵه و ناوه كه ى 
الی نه وژین پارێزراوه ، سه ره تاى چیرۆك 
و ده ستپێكی كاره س���اته  یه ك له دواى 
یه كه كانى ژیانى، به مشێوه یه  گێڕایه وه : 
»ئێمه  له  واڵتى نه رویژ ده ژیاین له گه ڵ 

ب���اوك و دایك���م و براوخوش���كانم دا، 
له گه ڵ  ده مزانى كه مامه ڵه ى خێزانه كه م 
من و برایه كم دا خراپه ، به اڵم نه مده زانى 

كه هۆكاره كه ى چیه «.
وتیش���ی: »رۆژێك له ده رگایانداو باوكم 
باوه شی پێكردم و زۆر ماچیكردم، كوڕێكى 
بااڵ بچوكى ئه سمه رى  له گه ڵ بو، وتى: 
ئه مه  كوڕى مامته  له كوردس���تانه وه  بۆ 
الى تۆ هاتوه  رێزیبگره  ئه مه  هاوسه رى 
ئاین���ده ى تۆی���ه ! زۆر توڕه بوم له باوكم 
پێم وت: بۆ ئه ته وێت ش���وی پێبكه م؟  
وت���ى: ئامۆزات���ه و حه قدارته، به اڵم من 
ره تمكرده وه  و به مهۆیه وه  كێشه  كه وته  
نێو خێزانه كه مان���ه وه و ماوه یه كى زۆرم 
به شه ڕ و كێش���ه  به ڕێكرد سودى نه بو، 

باوكم توڕه  بو زۆری لێدام«.
هه س���تى  باس���له وه ده كات  كچ���ه   ئه و 
به گرێیه كى ده رونى كردوه ، چونكه  دایك 
و باوكیان جیاوازیان ده كرد له نێوان ئه و 

و برایه ك���ى و باقی خوش���ك و براكانى 
دیكه ى. وتى:  »له به ر خۆمه وه  وتومه  
ئه گه ر من و براكه م ل���ه م خێزانه ین بۆ 
ئاهه نگ���ى رۆژى له دایكب���ون ب���ۆ ئێمه  
ناكه ن و ناهێڵن بڕۆینه  هیچ ش���وێنێك 

له گه ڵیان؟«
هه وڵه كانى ئه و خێزانه  بۆ به شودانى به  
ئامۆزایه كى به رده وام بو، وتى: »دواى 
ماوه ی���ه ك باوك���م و دایكم به قس���ه ى 
خۆش و ن���ه رم و نیانیه وه  فریویاندام و 
له سلێمانى  كوردستان،  بۆ  هێنامیانه وه  
چوار مانگ له خانویه ك به ندیان كردم و  
به رده رگام نه ده بینى و توندوتیژى زۆریان 
به رامبه رم نواند و به قسه  ناخۆشه كانیان 
ئازاریاندام، ده یان وت ئه بێت سه رپۆش 
بكه یت، نینۆكه كانت بگرى و نوێژ بكه ى، 
تۆ كاكه یى كافرى وه ك دایكت و ئه بێت 

په یڕه وی ئاینه كه مان بكه یت«.
باسله وه شكرد له كاتێكدا بۆ كوڕه مامێكى 

◘ نه وژین، ژینۆ خه لیل *

ئه گه ر بڕیاربێت نازناوێك به  بااڵى 
چیرۆكى میمكه  فاتمه دا ببڕین، ئه وه  

بێشك »كاره سات« باشترین نازناو و 
ناونیشانه ، چونكه  ئه وه ى به سه ر ئه و 
ژنه دا هاتوه و ئه و سته مه ى به رامبه رى 

كراوه ، ژیانى بۆ هه میشه  كردوه  به  
دۆزه خێك كه نه توانێت لێی قوتار 

بێت. ژنێك له سه ر بێشكه  »النك« 
ده درێت به پیاوێك كه  ئامۆزاى خۆیه تى 
و 30 ساڵ له خۆی گه وره تره و خاوه ن 

پێداویستی تایبه ته  »كه مئه ندام«، 
كه چى روبه ڕوى چه ندین جۆری تر له  

ئه شكه نجه و سته م ده بێته وه .

كه  ئێم���ه  میمكه  )فاتمه (م���ان بینی، 
نیش���ته جێبو،  گه رمیان  گوندێك���ى  له  
به  ناس���ۆر و خه مێكى زۆره وه ، باس���ی 
چیرۆكه كه ى ب���ۆ دامه زراندین و كه وته  

گێڕانه وه ى.
وت���ى: »له دایكب���وم له ن���او بێش���كه  
له ئامۆزایه ك���ى 33 س���اڵه م ماره  كرام، 
به  چوار ساڵ له دواى له دایكبونم دایكم 
مرد، له گه ڵ تاقه  براكه م بێناز كه وتین، 

باوكم ژنى دوه مى هێنا«.
فاتم���ه ، ب���ه  حه س���ره ته وه  چیرۆك���ه  
خه مگینه ك���ه ى درێژه پێدا »بوم به  12 
ساڵ لێره وه  نه هامه تیه كانم ده ستیپێكرد، 
رۆژێ���ك باوه ژنم وتى ئه مش���ه و ماره ت 
وامده زان���ى  ده ترس���ام  زۆر  ده ب���ڕن، 
پارچه ی���ه ك له له ش���م ده ب���ڕن، خێ���را 
له پشقلدانه كه مان )شوێنى كۆكردنه وه ى 

پشقلی ئاژه ڵ( خۆم شارده وه «.
وتیشی: »بێ ئه وه ى ره زامه ندیم وه رگرن 
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دانراوه  به شو بدرێت، به اڵم كوڕه  مامێكى 
ت���رى هه س���تاوه ته وه و داواى ك���ردوه  
به م بدرێت، كه  ب���ه وه ش رازیی نه بوه و 
له س���ه ر ئه مه ش هێنده ى تر لێیانداوه و 
ئه ش���كه نجه یان ك���ردوه . هه ت���ا په ناى 
بۆ خۆكوش���تن بردوه و نه یانهێش���توه ، 
س���ه ره نجام رازیی ب���ون بگه ڕێته وه  بۆ 

نه رویژ.
به اڵم گه ڕانه وه  بۆ نه رویژ، كێش���ه كانى 
ئ���ه و كچه ى ن���ه ك چاره س���ه ر نه كرد، 
به ڵكو گه وره ت���رى كرد. وتى: »دوباره  
كێشه كان ده س���تیان پێكرده وه، باوكم 
توندوتیژى به رانبه رم ده كرد دایكم هانى 
باوكم���ى ده دا، ژیانى خ���ۆم و براكه م 
وه ك دۆزه خ���ى لێهاتبو له دو خێزان  و 
دو واڵت ش���وێنمان نه ده بوه وه ، مام و 
خێزانه كانیان ده ی���ان وت ئه بێت ئاینى 

ئێمه  په یڕه و بكه یت و لێیاندام«.
باسی ئه و رۆژه ش���ى كرد كه  كراونه ته  
ده ره وه  »رۆژێك باوكم ش���ه ڕی له گه ڵم 
كردو پێ���ی وتم: من و هاوس���ه ره كه م 
دای���ك و باوكت نین و م���ن مامتم، تۆ 
وه ك دایكه  كاكه ی���ى كافره كه تى بڕۆنه  
ده ره وه، خ���ۆم و براكه مى له ماڵ كرده   
ده ره وه ، دو ك���ه ڕه ت گه ڕامه وه  به گریان 
و پاڕانه وه  ده رگاكه ی���ان لێنه كردمه وه ، 
دایكم وتى: بڕۆ ئه گه رنا پۆلیس���ت لێ 
ئاگادار ده كه م���ه وه . ناچار به بێ پاره و 
هی���چ ش���تێك رۆش���تین، نه گه ڕامه وه ، 
یه ك س���اڵ خۆمم ده ش���ارده وه  نه وه ك 
كه سێك بمناسێت چونكه  زۆر ده ترسام 
و ش���ه رمم ده كرد، ناچاربوم كار بكه م، 
براك���ه م خه ریكى خوێندن بو، الى كچه  
هاوڕێكانم له ناو شوقه یه ك و براكه میش  
ژیانم���ان به ڕێ  له ن���او ش���وقه كه یه ك 

ده كرد«.
ئه و كچ���ه  باسله وه ش���ده كات كه  دواى 
ماوه یه ك له رێگه ى ماڵپه ڕى فه یسبوكه وه ، 
خزمێكى دایك���ی دۆزیوه ته وه  له  واڵتى 
سوید كه  دواتر سه ردانى كردوه ، له وێ 

هه مو شتێكى بۆ رون بوه ته وه .
پوخته ى ژیانى ئه م كچه  وه ك خزمه كه ى 
گێڕاویه تیه وه  ئه مه یه : »ئه م كچه  دایكى 
كاكه یی بوه و باوكى موسوڵمانى شیعه  
به ده س���تى  له به غدا  باوكى  مه زه���ه ب، 

حیزب���ی به ع���س ك���وژراوه ، ئه مانیش 
ماوه ی���ه ك الی دایك���ی ب���ون، ب���ه اڵم 
مامه كانى فشاریان كردوه و كێشه یان بۆ 
دایكی دروستكردوه و قسه ى نه شیاویان 
پێوتوه ،هه ت���ا س���ه ره نجام ئه مانی���ان 
لێوه رگرتوه و هێناویانن بۆ كوردس���تان. 
دواتر دایكى ش���ویكردوه ته وه ، مامێكى 
بچوكى ك���ه  له نه رویژ ژی���اوه ، خۆی و 
براكه ى له گه ڵ خۆیدا بردوه  بۆ ئه و واڵته و 

به مناڵی خۆی له قه ڵه مى داون«.
ئه و كچه  ئاماژه ى دا كه  پاش ماوه یه ك 
توانیویه تى له رێگه ى س���كایپه وه ، دایك 
و خاڵۆكان���ی ببینێ���ت و قس���ه بكه ن 
پێكه وه  و داوایانك���ردوه  بگه ڕێته وه  بۆ 
كوردس���تان. ئه وه بو براك���ه ى له نه رویژ 
به جێهێش���توه و بۆ س���ۆراخی ئه سڵ و 
كوردس���تان.  هاتوه ته وه   خۆی  بنه واى 
وتى: كه گه ڕام���ه وه  ئه بینم خاڵۆكانم و 
خێزانه كانیان جلى جوان و ئاماده كاریان 
بۆم كردوه  و به رخیان له به ر پێم س���ه ر 
بڕی و ئاهه نگیان گێڕا، نه مده زانى بگرێم 
یان پێبكه نم؟ نه ڕۆش���تمه  ماڵه وه  داوام 
له خاڵۆم كرد مه رجه كه م بۆ بهێنێته  دى 
و بمبات���ه وه  بۆ ماڵى داپیرم واتا دایكى 
دایكه كه ى نه رویژم تادڵنیابم دایكه كه ى 
ئه وێم دایكم نیه و ئه میش داپیرم نییه ، 
رۆشتمه  الى هه مان شتیى خزمه كانمى 

وت«.
ئه و كچ���ه  باس���یله وه كرد, ماوه ى 22 
ساڵى ته مه نى هه مو جۆره  ئه شكه نجه و 
ناس���ۆرێكى بینیوه ، به بێ ئه وه ى هیچ 
تاوانێكى هه بوبێت، ئاماژه  به وه ده كات كه  
ئه و باجه ى ئه و داویه تى، باجی عه قڵی 
ئاینییه .  و  كۆنه خوازیی كۆمه اڵیه تی���ی 
خۆی و براكه ى هه مو چه رمه سه ریه كیان 
بینیوه  له سه ر تاوانێك كه  نه یانكردوه .

وتیشی: »دواى ئاشكرابونى راستیه كان، 
من و خاڵۆكانم هه ڕه شه مان له  مامه كانم 
كرد كه چیتر كێشه م بۆ دروست نه كه ن،  
ئێستا ده ڕۆمه وه  نه رویژ و براكه م له گه ڵ 
خۆم ده هێنمه وه  هه تا به  دایكم ئاش���نا 

ببێته وه «.

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

بش���كێنى، چۆن  ش���ه ره فم  ده ته وێت 
ده بێ���ت ژن له مێرده ك���ه ى بتۆرێ���ت؟ 
له ب���ه ر ت���ۆ قابیله  حاش���ا له برازاكانم 
بك���ه م؟( هه رچه ن���ده  باوه ژنم هه وڵى 
ده دا رایگرێت و لێم نه دات سودى نه بو، 
به مێرده كه م���ى وت وه ره  بیب���ه ره وه، 
مێرده كه شم له گه ڵ ش���وبراكانم هاتن 
هه ر له ماڵ���ى باوكمه وه  تاماڵى خۆیان 

به  قژ رایانكێشام  و بردمیانه وه «.
ژیانى  ناخۆش���یه كانى  و  كاره س���ات 
میمكه  فاتمه  به رده وام بو، وتی: »تا 
چوار س���اڵ مناڵم نه بو ماڵى خه سوم 
قسه یان پێده وتم  و ده یان وت له گه ڵ 
مێرده كه ت ناخه وى بۆیه  مناڵت نابێت، 
رۆژێك بردمیانه  الى دكتۆر بۆ ئه وه ى 
مناڵم ببێت دكتۆره كه  وتى ئه مه  زۆر 
مناڵ���ه  و مناڵدانى من���اڵ هه ڵناگرێت 
بۆیه  جارێ ناتوانێت مناڵى ببێت«.

ئه و باسیله وه شكرد كه دواى چوار ساڵ 
بوم به خاوه ن كچێك، زۆر دڵخۆشبوم 
وت���م له وانه یه  ئیتر باش���بن له گه ڵم، 
چونكه  ئه وان به رده وام داواى مناڵیان 
لێده ك���ردم »به اڵم ئ���ه م مناڵه ش 
نه یتوانى ئه و زوڵم و س���ته مانه  
راگ���رێ كه به رانبه رم ده یانكرد، 
دوات���ر بوم به خاوه نى 3 كچ و 
4 كوڕ، كه چى ژیانه  تاڵه كه م 

هه ر به رده وام بو«.
كه ئێستا  گێڕایه وه   فاتمه ، 
نه خۆش���ه و  مێرده ك���ه م 
له س���ه ر جێگای���ه  ئیتر 
له لێدانم كه وت، پێموت: 
بش���مرى  »ئه گ���ه ر 
ده ترس���م  لێت  ه���ه ر 
قه بره كه ش���تدا  به الى 

تێپه ڕم«.
ئه م حاڵه ته ى به س���ه ر )میمكه  فاتمه ( 
دا هات���وه ، له رابردودا یه كێ���ك بو له  
شێوازه  باوه كانى هاوسه رگیریی، به اڵم 
ئه وه ى مایه ى خۆشحاڵیه  كه  له ئێستادا 
و به پێی ده قی هه موار كراوى یاس���ای 
بارى شارس���تانى كارپێكراوى هه رێمى 
به ره نگاربونه وه ى  یاسای  و  كوردستان 
توندوتی���ژی خێزانی���ی، ئ���ه م حاڵه ته  

قه ده غه كراوه .
له وب���اره وه  مافپه روه ر: ق���ادر ژه وان، 
باری کەس���ی  ده ڵێ���ت: »لەیاس���ای 
هه موارکراوی س���اڵی 2008ی هه رێمی  
لەبەش���ی چوارەم خاڵی  کوردس���تان 
)٥٥(ی م���ادەی)10( ل���ە مەرجەکانی 
تۆمارکردنی گرێبەس���تی هاوسەرگیریدا 
هات���وە: )هه ر کەس���ێک گرێبەس���تی 
هاوسەرگیری لەدەرەوەی دادگا ئەنجامدا 
ئەوا سزاکەی لە ملیۆنێک دینار کەمتر 
نیە و لە س���ێ ملی���ۆن دیناریش زیاتر 
نیە( ئەمە ئەو واتایە دەبەخش���ێت کە 
دەبێ ه���ه ردو هاوس���ه ره که  لەدادگا و 
لەبەردەمی دادوەر رێکارە یاساییەکانی 

هاوسه رگیری ئەنجامبدەن«.
ده شڵێت: ش���ێوازه كانى هاوسه رگیریی 
كه  ل���ه  كورده واریی دا ك���راوه  وه كو: 
)ژن ب���ەژن، گ���ەورە بەگچکە، بنەتۆ، 
بەزۆر بەشودان، مارەبڕینی کچ لە سەر 
بێش���کە...هتد(، هه مو ئەوانە هۆکاری 
س���ەرەکی س���ه رهه ڵدانی ئاڵۆزییەکان 
لەبەری���ەک  و  س���ەرگەردانیی  و 

هه ڵوه شاندنەوەی خێزانن.

* ئەندامی تیم���ی رێکخراوی وادی لە 
گەرمیان

هه مو كارێكى هاوسه رگیریه كه یان ته واو 
كرد له كاتێكدا من هه ر له  پش���قلدانه كه  
دا خۆم حه ش���ار داب���و، دواى ئه وه ى 
میوان���ه كان چونه وه  باوه ژنم وتى وه ره  
ده ره وه  میوانه كان رۆشتنه وه ، وتم: خۆ 
هیچ له ش���میان نه بڕى! باوه ژنم داى له  
قاق���اى پێكه نین و وتى باوك و براكه ت 

تۆیان ماره كردوه  له ئامۆزاكه ت«.
فاتم���ه ، ئ���ه و س���اته ى ك���ه  هه واڵی 
به ش���ودانى پێدراوه  به مش���ێوه یه  بۆ 
گێڕاین���ه وه  »كه ئه و هه واڵه م بیس���ت 
ئاوات���م به مه رگ خواس���ت، ده س���تم 
به گری���ان  و پاڕانه وه  ك���رد له به رده م 
باوك  و براكه م و وتم ش���وى پێناكه م 
به اڵم  كه مئه ندامه ،  گه وره یه و  ته مه نى 
ئه وان هه ڕه ش���ه ى كوشتنیان لێكردم 
ئه گه ر رازى نه ب���م به ئامۆزاكه م ئه وا 

ده مكوژن«.
ئه گه رچی س���ااڵنێكى زۆر له  ته مه نى 
تێپه ڕی���وه ، ب���ه اڵم تائێس���تا فاتمه  
له   خۆی���دا  له ناخ���ی  نه یتوانی���وه  
و »گه ردنى  باوك���ی خۆش���بێت 
وه كخۆی  بكات«، چونكه   ئازاد 
ئاماژه ى بۆك���رد، هه مو ژیانى 
به ه���ۆی بڕیاره كان���ى باوكی، 
بوه ت���ه  »كۆڵێ���ك خ���ه م و 

خه فه ت«.
له باسی ژیانى هاوسه رگیریی، 
فاتم���ه  وت���ى: »هه م���و 
رۆژێك مێرده كه م قسه ى 
ناش���رینى پێده وت���م و 
له لێدانم  تا  لێیده دام، 
ماندو ده ب���و  ئینجا 
ده ستیان  شوبراكانم 
لێدان���م،  ده ك���رده  

ئه وه ن���ده  من���اڵ ب���وم ده ترس���ام الى 
مێرده كه م بخه وم ده چوم له نێوان هه ردو 
دش���ه كه م )خوش���كى مێرد( ده خه وتم 
دواتر مێرده كه م ده هات به زۆر ده میبرده  

ژوره كه ى خۆى«.
پ���وره  فاتم���ه ى مناڵ وخ���ه م پڕ له دڵ 
تاوانه كانى  باس���ی  له كوێوه   نه یده زانى 
ماڵه  باوان���ى خۆى و مێرده كه ی بكات، 
وتى: »رۆژێك مێرده كه م  و ش���وبراكانم 
زۆریان لێ���دام چومه وه  ماڵ���ى باوكم، 
باوكم كه زانى ت���ۆراوم له بری دڵنه وایی 
كه چى لێیدام  و لێم توڕه بو، وتى: )تۆ 
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◘ شاران به رزنجی

ئه وه ى تائێستا له باره ى )مه ستوره  
ئه رده اڵنیى(ه وه  زانیومانه ، ئه وه یه  

كه مێژونوسه ، به اڵم له راستى دا 
به رهه مى ئه م ژنه  زیاتر بوه  له  

نوسینه وه ى مێژو و خزمه ته كانیشی 
هه ر له  یه ك بواردا كورت 

نه كردوه ته وه ، به ڵكو هه وڵی داوه  له زۆر 
بواردا رچه شكێنى بكات. له م بابه ته دا، 

هه وڵده ده ین پوخته یه ك له ژیانى ئه م 
خانمه  بخه ینه  پێشچاو، كه  به  یه كێك 
له ناودارترین ژنانى كورد له  سه رده مى 

كۆن هه ژمار ده كرێت.

ناوی ته واوی )ماه شه ره ف خانمی کچی 
ئه ولحه سه ن به گی ساداتی  سنه یه( ٬ له  
ساڵی 1805 له  شاری سنه ی رۆژهه اڵتی 

کوردستان له  دایک بوه .
له ته مه نی چوار ساڵیدا باوکی ده یخاته  
به ر خوێندن هه ر به  مناڵی فێری زمانی 
فارسی و عه ره بی و زانسته  شه رعیه کان 
ده بێت له  باوکیه وه ، زمانی کوردیشی به  

باشی ده زانی.
نازن���اوی )مه س���توره (ی ب���ۆ خ���ۆی 
هه ڵبژاردوه   به پاڵپشتی باوکی و هه وڵ و 
تواناکانی خۆی ده بێته  کچێکی ناودار٬ 
فێرخ���وازان بۆ فێربونی زانس���ت روی 

لێده نێن.
به رێکه وت  وتویه تی  خۆی  مه س���توره، 
می���ری  بنه ماڵ���ه ی  ن���او  که وتوه ت���ه  
ئه رده اڵن، بۆ چاره س���ه رکردنی کێشه ی 
نێوان بنه ماڵ���ه ی ئه رده اڵن و بنه ماڵه ی 
مه ستوره ، به و شێوه یه  ده بێته  هاوسه ری 
)خه س���ره وخان( ئ���ه و کات���ه  ته مه نی 
)مه ستوره ( بیست ساڵ ده بێت و ته مه نی 
)خه سره وخان(یش بیست و یه ک ساڵ 
ب���وه ، ب���ه اڵم )خه س���ره وخان( ژنێکی 
دیکه ی هه بو به  ناوی )حوس���ن جیهان 
بانو کچی فه تح عه لی شای قاجار( بو٬ 
یه که می)خه سره وخان(  هاوسه ری  واته  

◘ په یام له تیف

توندوتیژى به رامبه ر به ژنان، 
دیارده یه كى باوی كۆمه ڵگایه ، 

ئاماره كانیش ناوه ناوه  له سه ر ئه م 
دیارده یه  باڵو ده بنه وه ، به اڵم ئه وه ى 
ده بێت بپرسین له باره یه وه  ئه وه یه : 

هۆكارى ئه م دیارده یه  چییه ؟ 

بێگومان ئاماژه  به  زۆر هۆكار ده كرێت، 
به اڵم ئ���ه وه ى من ده مه وێ���ت جه ختى 
لێبكه مه وه  ئه وه یه  كه  هۆكارى سه ره كى 
ئ���ه م دیارده ی���ه ، خ���ودى كۆمه ڵگا و 

په روه رده ى كۆمه اڵیه تییه . 
به ومانایه ى ئه م دیارده یه  تیایدا پیاوانیش 
ك���ه  ئه نجام���ى ده ده ن، هه تاڕاده یه كى 
زۆر ئه وانی���ش قوربانین، چونكه  ئه وان 
واگۆشكراون و راهێنراون، كه  سه ردارن 

و ژنانیش به رده سته و كۆیله !
ئاراس���ته یه دا  به و  به گش���تى  كۆمه ڵگا 
ده چێت كه  په سنى كوڕ و ره گه زی نێر 
ده دات، هه میشه  مێ وه كو بونه وه رێكى 
كه متر و كه م بایه ختر ته ماش���ا كراوه . 
كاتێك ماڵێك خاڵ���ی ده بێت له  مناڵی 
كوڕ چ���ۆن لێكده درێته وه ؟ به اڵم ئه گه ر 
خاڵی بێت له مناڵی كچ هه ر به هه مانشێوه  

لێكده درێته وه ؟
ل���ه  خێ���زان دا، ن���ه ك ه���ه ر ب���اوك، 
ته نان���ه ت دایكیش ئه وه ن���ه  فه زڵی كوڕ 
ده دات به س���ه ر ك���چ دا، به پێچه وانه وه  

یه كسانییه ك راناگرێت. 
به ه���ه ردو  خێ���زان  واتای���ه ى  ب���ه و 
ره گه زه كه ی���ه وه  قه ناعه تى ك���ردوه  به  
الوازیی ژن و به هێزى پیاو، به  سه رداریی 
پیاو و به رده س���ته یی ژن، به  پله یه كیی 

پیاو و پله  دویی ژن. 
كه تائێس���تاش  ژنان���ه ى  ئ���ه و  زۆرن 
وش���ه ى )زه عیفه ( به رامب���ه ر یه كترى 
به كارده هێنن، ب���ه و راده یه ى كه پیاوان 
به كارى دێنن، ئه مه ش ده رخه رى ئه وه یه  
كه  له  نه س���تى كۆمه اڵیه تیی گشتى دا، 

ئه و بیره  چه وت و ناڕاسته  چه سپیوه .
كه وات���ا خێ���زان وه كو ك���ۆ، كۆمه ڵگا 
به گشتى، له و جیاوازیی و نایه كسیانییه  
به رپرسیاره ، ئه م عه قڵیه ته  نێرساالرییه   
به راده ی���ه ك چه س���پاوه  ك���ه  ژنانیش 
باوه ڕی���ان پێك���ردوه و الی���ان ب���وه  به  

حه قیقه ت. 
به و واتایه ی ئه و ئه فس���انه یه ى ناونراوه  
»به هێ���زى پی���او و زه عیفیه یی ژن«، 
ژنانی���ش باوه ڕیان پێك���ردوه ، ئه مه ش 
به ه���ۆی ئ���ه و پ���ه روه رده  كه لتوریه ى 
كه له س���ه رى راهاتوی���ن، وات���ا خێزان 
و کۆمه ڵ���گا ک���چ و ک���وڕی وه کو یه ک 
گ���ۆش کردوه  به  سه رده س���ته بونی نێر 
و ژێرده س���ته بونی م���ێ، ب���ه  پله  یه ک 
هه ژمارکردنی کوڕان و پله  دویی کچان.

بۆی���ه  ئه رك���ی هه مومان���ه ، ژنان پێش 
پیاوان، ئه م باره  الره  راست بكه ینه وه ، 

ئه م عه قڵیه ته  چه وته  بگۆڕین.
ئه م���ه ش ب���ه  گۆڕین���ی تێڕوانی���ن و 
په روه رده م���ان، ئیت���ر چ پ���ه روه رده ى 
كۆمه ڵگه یی ی���ان خێزانى بێت، یاخود 
پ���ه روه رده ى قوتابخان���ه و ناوه نده كانى 

دیكه .

◘ گوڵباخ حه سه ن

ژنان چیتر ئەبێ ئاڕاستەی کارکردنیان 
لەو قاڵبە رزگار بکەن، كه  کەی قه یران 

و ناچاری ژیان ته نگى پێهه ڵچنین، 
ئیتر ئەوان دەست بە ئیش و کارکردن 

بكه ن.

ژن���ان پێویس���تە بی���ر لەوەبکەن���ەوە 
کەکارکردن زەروریەت���ی ژیانەو دەبێت 
پشت بەداهات و تواناى خۆیان ببه ستن 
نەک لەبەر ئەوەی ئێستا قه یرانی داراییەو 
کارکردن بەڕه وا ببینن، کە بارودۆخەکە 
ئاس���ایی بوەوە ئیت���ر ئەوانیش بێخەم 
لێیدانیشین، چاوەڕوانی پیاو یان برا بن 

بیانژێنیت.
ئەگ���ه ر گوزەرێ���ک ب���ە مێ���ژوی ئەو  
قه یرانانە بکەین کەبەس���ەر گەلی کوردا 
هاتون لە نێویش���یاندا بە دیاری کراوی 
قه یرانی س���ااڵنی نەوەدەکان، ئەوه مان 
بۆ ده رده كه وێت كه  ئاس���تى به شداریی 
و كاركردن���ى ژنان ل���ه و ده مه دا چاالك 
بو، به ش���ێوه یه ك ژنان ئەگه ر لەدەرەوە 
کاریان نەکردایە لەماڵەوە لەڕێگەی کاری 

كاركردنى ژن، ناچارى یان ماف؟

مه ستوره ی ئه رده اڵنیى شه رعزان

ئه گه ر په روه رده  
نه گۆڕین، عه قڵیه تى 
پیاوساالریى كۆتایى 

نایا ت

دەستی و بەخێوکردنی ئاژەڵ و پەلەوەر 
داهاتیان بۆ خۆیان مس���ۆگەر دەکرد و 
هێزی کاری ژنان لە ئاستێکی بااڵدا بو، 
بەڕادەیەک کەم ژن هەبو ئەرکی بژێوی 
خێزانەکەی لەئەس���تۆی خۆی نەگرێت 
به و به رهه مه  خۆماڵیانه ى كه دروس���تى 
ده كرد و ده بوه  مای���ه ى كه مكردنه وه ى 

فشارى دارایی له سه ر خێزانه كه ى. 
بەاڵم هەمو ئ���ەم كارانه ى ژنان كردیان 
وه كو كارێكى س���ه ره كى ی���ان حه ز و 
توانایه ك س���ه یر نه ك���را، به ڵكو وه كو 
لەناچاری���دا بوبێ���ت ئاوا ب���و، بۆچى؟ 
چونک���ە ژنان یان خ���ود پیاوانیش ئەو 
حقیقەتەیان لەخۆیاندا دروست نەکردبو 
کەئەوانیش وەک پیاوان واجبە کاربکەن 
و خاوەن���ی داهاتی خۆیان بن، هەڵبەتە 
ژنان خۆیان نەیانویس���توە یان رێگه یان 
پێن���ه دراوه ، بۆیە بینیم���ان لە  دوای 
باشبونى  دۆخەکەو  بونەوەی  ئاس���ایی 
ره وش���ى دارایی هاواڵتی���ان و زیادبونی 
پارە، هەم���و ئەو ژنانە دەس���تیان لە 

کارەکانی���ان هەڵگرت و خەونی بون بە 
خاوەن���ی داهاتی س���ەربەخۆی خۆیان 
لەبارب���رد. جارێكى تر زۆرینه ى ژنان له  
كه سانێكى چاالك و به رهه مهێنه ر، بون 
به  تاكێكى قوژبنى بێ چاالكیی ماڵه وه و 

»مشە خۆر«.
ل���ەدواى س���اڵی 2003 وه   به ڕاده یه ك 
ئ���ەو ژنانەی کاری���ان لەکەرتی تایبەت 
و کش���توکاڵ و ئاژەڵداری���دا دەکرد، لە 
پەنجەی دەست تێنه ده په ڕین، وایلێهات 
ژنانی الدێکانیش دەستیان لەکارەکانیان 

هەڵگرت.
لەسەردانێکم دا بۆ یەکێک لە گوندەکانی 
پێیوتم:  بەش���ەرمەوە  ژنێک  گەرمیان، 
»م���ن مان���گا بەخێو ئەک���ەم، هاوڕێ 
ژنەکان���ی الدێکەمان گاڵتەم پێ ئەکەن 
ئەڵێ���ن چی���ت داوە ل���ە بەخێوکردنی 
ئاژەڵ؟ کەی مۆدیلی بەخێوکردنی ئاژەڵ 
ماوە؟« بەکورت���ی و پوختی کارکردن 
بوب���و بەعیبە بۆ ژنان، ب���ەاڵم لەدوای 
س���اڵی 2014 و س���ه رهه ڵدانى قه یرانى 

دارایی���ه وه ، باره ک���ە پێچەوانە بویەوە، 
ئێس���تا بەپێ���ى ئام���ارو راپۆرتەکان، 
ژنانێکی زۆر دەستیان داوەتە کارکردن 
و پش���ت بە داهاتی خۆیان دەبەستن، 
ئەم���ە لەالی���ەک مای���ەی دڵخۆش���یەو 
الیەکیش دەبێت بپرس���ین: ئایا ئەگه ر 
بارو دۆخەکە ئاسایی بویەوە، بەهەمان 
دەردی چەند س���اڵی رابردو، ئەمانیش 
دەس���ت لەکارەکانیان هەڵدەگرن یاخود 

نەخێر؟
ئەگ���ه ر ژنان خۆیان هۆش���یار نەکەن و 
هەوڵ���ی باوەڕ بەخۆبون و پشتبەس���ت 
بەخۆیان ل���ە ناخی خۆیاندا دروس���ت 
نەکەن، ئەوا هەر زو کاروانی کارکردنیان 
رێگەکەی ل���ێ پێچەوان���ە دەبێتەوە و 

ئاڕاستەکەی بۆ ماڵەوە دەگۆڕێت.
بۆی���ە هەت���ا دره ن���گ نەب���وە، ئەبێت 
جواڵنه وه یه كى رێكخراو دروس���ت ببێت 
بۆئەوەی  ئەم هەلە بقۆزێتەوەو باوەڕو 
هێ���زی بەردەوامی و رەوایەتی کارکردن 

لە مێشکی ژناندا جێگیربکات.

بو )مه ستوره( یش بو به  ژنی دوه می.
نه ده بو مه س���توره ی زاناو شاعیر وه ک 
ژنێکی کۆیله و به  خوێندا دراو پێ بنێته  
ناو بنه ماڵه ی ئه رده اڵنه وه ، به ڵکو ده بو 
گۆڕانکاری دروست بکا، لێکۆڵه ران ئه م 
ش���یعره ی به و  به ره نگاری���ه ده زانن که  

کردویه تی :
هه روه کو شیرین منیش نازدارم 

نازانم بۆچی له  ژین بێزارم
ئه گه ر من شیرین٬ تۆیش که یخه سره و 

بیت
ئه بێ هه تا که ی بده ی ئازارم

هه ر بۆیه  کاریگه ری له سه ر ده سه اڵتی 
)خه س���ره وخان( ب���ه ده ر ده که وێ���ت، 
ل���ه   زۆر  خه ڵک���ی  ماوه ی���ه دا  ل���ه و 

رازی  فه رمانڕه وایه تیه ک���ه ی 
)خه س���ره وخان( ده ب���ن، 
زیاتری  ده رفه ت���ی  یش 
ب���ۆ ده ڕه خس���ێنێت بۆ 
و  به ره وپێش���چونی 
دانیش���تنی ئه ده ب���ی 
رێکده خس���ت،  ب���ۆ 
له گه ڵ  ئ���ه دا  ئیزن���ی 
ت���ردا  ش���اعیرانی 
په یوه ندی ببه س���تێت و 
شیعر  مه جلیسه کاندا  له  

بخوێنێته وه ، تا وای لێهات رۆژ 

له  دوای رۆژ په یوه ندی خۆشه ویس���تی 
له گه ڵ )خه س���ره وخان(دا زیاتر ده بو، 
خۆڕس���ک  خۆشه ویس���تیه کی  وه ک���و 
ماوه ی ئه م هاوسه رگیرییه ته نها شه ش 
س���اڵی خایاند، به هۆی نه خۆش���یه وه  
)خه س���ره وخان( کۆچ���ی دوایی کرد، 
ل���ه   )خه س���ره وخان(  له ده س���تدانی 
ره ن���گ  شیعره کانی)مه س���توره (دا 
ده داته وه ، دوای ئه و به هار به شێوه یه کی 

که  ده بینێت، ده ڵێت: 
خه سره و وه هاره ن خه سره و وه هاره ن
کۆر بام جه دیده ی فه سڵی وه هاره ن

مه وسم جلوس گوڵ و گوڵزاره ن
واده ی ته ماشای سه یرو شکاره ن

هه روه ك چه ندین شیعری الواندنه وه ی 
دیكه ى بۆ )خه س���ره وخان( 

هۆنیوه ته وه .
س���ێ  له   مه س���توره، 
به رهه م���ی  ب���واردا 
هه ی���ه  )ئاین و مێژو 
جگ���ه   ش���یعر(،  و 
له وان���ه ش خاوه نی 
ه���ه زار  بیس���ت 
ش���یعریه .  به یتی 
دیوان���ه  فارس���ی و 
کوردییه که ی  دیوان���ه  

به هه ردو شێوه زاری هه ورامی و سۆرانی 
نوسیوه .

ئه م ژنه  له  ته مه نی خۆیدا دو کتێبخانه ی 
ده وڵه مه ندی )قادری و ئه رده اڵنیه کانی( 
له به رده ست بوه ، که  سودێکی گه وره ی 
له  ش���اعیرانی پێش س���ه رده می خۆی 
وه رگرتوه . شیعره کانیش���ی که وتونه ته  
هه ره ب���ه رزی  لوتک���ه ی  دو  نێ���وان 
ش���یعری کوردییه وه ، ک���ه   ناوبانگیان 
له  )میرنش���ینی باب���ان و ئه رده اڵن و 

موکریان( بوه .
یه كێ���ك ل���ه و كارانه ى كه  مه س���توره  
ب���ۆ  ب���وه   ده س���تبردن  كردویه ت���ى، 
نوس���ینی كتێبێك له باره ى شه رعه وه ، 
به ش���ێوه یه ك كتێبه كه ى نوس���یوه  كه  
ده ریده خات ژنێك���ى زانا بوه  له  بوارى 

ئاینی ئیسالم دا.
كتێبه ك���ه ى  كه ن���اوى  ش���ه  رعیات، 
مه س���توره یه ، له  ڕۆژگارێک���دا باس له  
بنه ماکانی ئای���ن ده کات که  نه ک ژنان 
به ڵکو پیاوانی���ش عه وداڵی وه اڵمه کان 

بون.
ئ���ه م کتێبه  باس له  ئه س���ڵ و فه رعی 
ئاین���ی ئیس���الم ده کات، ل���ه  پاک و 
خاوێنیه وه  تاوه کو جیهاد و ش���ۆردنی 
مردو. له گه ڵ خوێندنه وه ی ئه م کتێبه دا 
هه ست ده که یت که  ئه مه  که سێکی زۆر 
شاره زا له  ئاین نوسیویه تی، له  هه ندێک 

بواریشدا فه توای داوه .
پاش ئه م هه وڵه ، مه ستوره  له  ته مه نی 
42 س���اڵیدا ده ستی کردوه  به  نوسینی 
مێژوی ئه رده اڵن، كاره كه شى بۆ ئاسان 
بوه  به وپێیه ى خۆی له ناو به شێك له و 

روداوانه دا بوه .
له ناوچون���ى  پ���اش  مه س���توره، 
ده سه اڵته كه ى )ره زا قوڵی خان(ى زڕ 
کوڕی، له گه ڵ نزیکه ی هه زار که سێک 
له بنه ماڵه كه ى به ره و س���لێمانی کۆچ 
ده که ن. له  س���اڵی 1847 له وشاره  
کۆچی دوای���ی ده کات و له  گردی 

سه یوان ده نێژرێت.



تەندروستی ژمارە)8( یه کشەممە 102017/7/16

◘ نه وژین،
شۆخان حه مه ساڵح - سازان مسته فا

پزیشكێكى پسپۆڕى ژنان باسله  
پرۆسه ى له دایكبونى مناڵ و ئه و 

تایبه تمه ندیانه  ده كات كه له كاتى هاتنه  
دونیای دا له  روى پزیشیكه وه  هه یه تى، 

هه روه ك هۆكارى په نا بردنه  به ر 
نه شته ررگه ری له بری رێگاى سروشتى 

رون ده كاته وه و باسله وه ده كات 
جگه  له  حاڵه تى تایبه تى، رێگه  به  

نه شته رگه ریی مناڵبون نادرێت.

هێنانه  دونیای مناڵ، یه كێكه  له و كارانه ى 
كه  ت���اڕاده ى به  پیرۆز كردن ته ماش���ا 
ده كرێ���ت، به اڵم ئه م پرۆس���ه یه  له روى 
ته ندروس���تییه وه  چه ندین تایبه تمه ندی 
و كێش���ه و ورده كاریی هه یه ، به تایبه تى 
له نێ���و ژنانى گه رمیاندا تاڕاده یه كى زۆر 
ئه م  ورده كاری  له ب���اره ى  هۆش���یاریی 

پرۆسه یه وه  كه مه .
له میان���ه ى دیدارێ���ك دا، هه وڵده ده ین 
له باره ى پرۆس���ه ى مناڵب���ون و هه ردو 
و  مناڵب���ون )سروش���تیى  رێگاك���ه ى 
نه ش���ته رگه ریی( قس���ه بكه ین، بۆ ئه م 
مه به س���ته ش، دیدارمان سازداوه  له گه ڵ 
)د. به ناز جه لیل(، پزیش���كی پسپۆڕی 

ژنان و مناڵبون.

* گرنگترین پرس���یارێك كه دێته  ئاراوه  
ئه وه یه  كه  ئایا هه مو ئافره تێك ده توانێت 
مناڵی ببێت و هه روه ها  له هه مو كاتێكدا 

ده توانێت مناڵی ببێت؟ 
مناڵبون له ئافره تێكدا دروست ده بێت كه  
مناڵدان و هێلكه دانى كێش���ه ى نه بێت، 
ئافره تانێ���ك كه ناتوان���ن مناڵیان ببێت 
هۆكه ى ئه وه یه  هێلكه دان یان مناڵدانیان 
ب���ۆ دروس���ت نه بوه  ل���ه  بونی���اده وه، 
چ���اره ى  رێگ���ه   ئێس���تا  هه رچه ن���ده  
زانس���تى هه یه  به شێوه ى هێنانى هێلكه  

◘ نه وژین

له پاش مناڵبون وه رزشكردن به سوده   
بۆ الیه نی جه سته یی و ده رونیی 

دایكه كه  به تایبه ت له رۆژه كانی یه كه می 
پاش مناڵبونی، ئه مه ش له پێناو 

به هێزكردنی ماسولكه كانی سك و 
توندكردنه وه ی ناو قه د. بۆ ئه وه ى 

فشارێكى زۆریش نه یه ته  سه ریان، ژنان 
ده توانن له پاش مناڵبون ده ست بكه ن 

به وه رزشكردنێكی مامناوه ند.

وه رزشانه ى  ئه و  پێویس���ته   به گش���تى 
ژنان ده یكه ن، یه كه مج���ار ده بێت هه ر 
وه رزش���ێك پێنج جار دوباره  بكرێته وه  
رۆژی دو ج���ار، دوات���ر به پێ���ی توانا 

ده توانرێت زیاتر بكرێت.    
بو ئ���ه و دایكانه ی ده یانه وێت كێش���ی 
خۆیان دابه زێنن شیری سروشتی ده ده ن 
به  كۆرپه كانیان ئه م وه رزش���انه  بكه ن 
هیچ كار ناكاته  سه ر شیردان، هه روه ها 
ده بێت���ه  هۆی زوتر دابه زاندنی كێش���ی 
له ش���یان وه ك ده زانین دایكان به هۆی 
مناڵ و كاروبارى م���اڵ كاتیان كه مه  و 
ناتوان���ن وه رزش ئه نجام بده ن ده توانن 
به س كۆرپه كانیان بگرنه  ئامێزو پیاسه  

بكه ن.
به اڵم ئه و كه س���انه ی به  نه شته رگه ری 
مناڵی���ان ده بێت له ژێر رێنمای كه س���ی 
پس���پۆڕن، وه رزشی س���ك ناكه ن تا ٤ 
هه فته  پاش مناڵب���ون، به ڵكو ده توانن 
پیاس���ه  بكه ن سودی زوری لێ ده بینن. 
ئه گه ر هاتو دایكان هه ستیان به  ئازاری 
زۆر كرد له  كاتی وه رزش كردن، ده بێت 

بوه ستن له  وه رزشكردن و پشو بده ن.
به گش���تى ئه و وه رزشانه ى كه  پێویسته  

ژنان دواى مناڵبون بیكه ن، ئه مانه ن:
1. هه ناسه دان به سك: ئه مه  یه كێكه  له  
وه رزشه  ساده كان، ده توانرێت له  یه كه م 

د.به ناز جه لیل: ته مه ن رۆڵی هه یه  له  شێوازى مناڵبونى دروستى ژنان

ئه و وه رزشانه ى ده بێت دواى مناڵبون ژنان بیكه ن

له كه سێكى تره وه  له  ره حمى ئافره تێكى 
تر داده نرێت یاخود ده یچێنن.

* به گش���تى دو رێگا هه ی���ه  بۆ هاتنه  
دونیای مناڵ، ئه وانیش رێگه ى سروشتیی 
و ئه وه كه ى تریش نه شته رگه رییه ، ئێوه  
له باره ى ئه م دو رێگه یه وه  چی ده ڵێن؟

گه ر له روى زانس���تیه وه  ب���اس بكرێت 
ئه وا مناڵبون به سروش���تى باش���تره  له  
نه ش���ته رگه رى، ئه و بیانوانه ى كه ده بنه  
به نه ش���ته رگه رى  مناڵب���ون  ه���ۆكارى 
زۆركه م���ن و  له وه زاره تى ته ندروس���تى 
عێ���راق و هه رێمى كوردس���تان دیارى 
كراون. ئه و كه سانه ى كه له  نه خۆشخانه  
نه ش���ته رگه رییان  دا  حكومی���ه كان 
بۆده كرێت ئه وا ده بێت ئه و هۆكارانه یان 
تێدابێ���ت، ئه گ���ه ر دایكێك ئ���اره زوى 
كرد به نه ش���ته رگه رى مناڵى ببێت ئه وا 
به خواس���تى خ���ۆی نیی���ه ، به ڵكو به  
بڕیاری پزیش���كان و ب���ه  ره چاوكردنى 
حاڵه كه یه ت���ى، ئه گه ریش هه ر س���وربو 
له س���ه ر ئه نجامدانى نه شته رگه ری، ئه وا 
ده بێ���ت له نه خۆش���خانه  تایبه تی���ه كان 

ئه نجامى بدات.
* ئ���ه و ه���ۆكار و بیانوان���ه  چیی���ه  
كه باستكرد بۆ له دایكبونى مناڵ به رێگه ى 

رۆژی دوای مناڵبونه وه  ئه نجام بدرێت. 
به وشێوه یه ی له  وێنه ی ژماره  1 دا دیاره  
دایكه كه  له سه ر پش���ت پاڵ بكه وێت و 
ئه ژنۆی چه ماوه  بێت، ده س���تی له سه ر 
س���كی بێت، به لوت ده س���ت بكات به  
هه ناسه  دان له گه ڵ هه ناسه دان قه فه زه ی 
س���نگی جێگیر بكات و س���كی فراوان 
بكات و هه ناس���ه  وه ربگرێت، پاش���ان 
ماسولكه كانی س���كی كرژ بكاته وه و به  

ده م هه ناسه  بداته وه .
2. به رزكردنه وه ی س���ه ر: ئه م وه رزشه  
ده توانرێ���ت چه ند رۆژێك پاش مناڵبون 
ئه نج���ام بدرێت وه ك ل���ه  وێنه ی ژماره  
2 دا دی���اره ، دایكه كه  له س���ه ر پش���ت 
پ���اڵ بكه وێت و ئه ژن���ۆی چه ماوه  بێت 
و ده س���تی درێژ كردبێت به ره و له شی 
خۆی، به  قوڵی ده ست بكات به  هه ناسه  
دان، پاشان له گه ڵ هه ناسه دانه وه  سه ر 

به رز بكاته وه .
3. به رزكردنه وه ی شان و سه ر: له گه ڵ 
به رزكردنه وه ی س���ه ر ده توانرێت شان و 
ده س���ت به رز بكرێته وه  وه ك له  وێنه ی 
ژم���اره  3 دا دی���اره ، به هه مان ش���ێوه  
دایكه كه  له سه ر پش���ت پاڵ بكه وێت و 
ئه ژن���ۆی چه ماوه  بێت و ده س���تی درێژ 
بێت به ره و له ش���ی خۆی، سه ر و شانی 
به رز بكاته وه  تا ده گاته  ئاس���تی پشتی 

كه مه ری به  جێگری بمێنێته وه .
٤. لولكردنی قاچ و ئه ژنۆ: ئه مه  باشترین 
وه رزشه  بو توندكردنه وه ی كه مه ر وه ك 
له  وێنه ی ژماره  ٤ دا دیاره ، دایكه كه  پاڵ 
بكه وێت له سه ر پشت و ئه ژنۆی چه ماوه  
ده ستی  بنوس���ێنێت،  به یه كه وه ی  بێت 
درێژ بێت به ره و ده ره وه ی له شی خۆی، 
ش���ان و س���ه ری جێگیر بكات، پاشان 
ه���ه ردو ئه ژنۆی به یه ك���ه وه  بجوڵێنێت 
به الی راس���ت و چه پی ت���ا ئه ژنۆی به ر 

ته ختایه كه  ده كه وێت.
 5. وه رزشكردن به سنگ: ئه مه  باشترین 
وه رزش���ه  بۆ به هێزكردنی ماسولكه كانی 
س���نگ وه ك له  وێنه ی ژم���اره  5 دیاره  
دایكه ك���ه  له س���ه ر پش���ت پاڵبكه وێت، 
ئه ژن���ۆی چه م���اوه  بێت ده س���تی درێژ 
كردبێت به ره و ده ره وه ی له ش���ی خۆی، 
هه ردو ده س���تی بنوس���ێنێت له س���ه رو 
ماسولكه كانی  هه تاوه كو  سنگی  ئاستی 
س���نگی كرژ ببێت، چه ن���د چركه یه ك 
بوه ستێت به م شێوه یه ، پاشان ده ستی 
له یه ك جیا بكاته وه و وه رزشه كه  دوباره  

بكاته وه .

نه ش���ته رگه ریی؟ واتا پزیش���كان له  چ 
كاتێكدا بڕیار ده ده ن مناڵ به  سروشتیی 

له دایك بێت یان به  نه شته رگه ریی؟
ئه و بڕی���اره ى كه ده درێ���ت ده چێته  دو 
بابه ته وه ، بابه تى یه كه م: )نه شته رگه رى 
ل���ه م حاڵه ته دا  س���ارده (، بۆ نمون���ه  
ئ���ه و دایكانه ى دو یان س���ێ یان چوار 
نه شته رگه ریان كردوه  یان ئه و دایكانه ى 
مناڵی���ان به بلورى ب���وه  ماوه یه كى زۆر 
ئه و كێش���انه یان هه ی���ه ، ئه وانه  ده بێت 
له الیه ن لیژنه ى نه خۆشخانه وه  ببینرێت 
ل���ه  جارێك ی���ان زیات���ر له ته مه نێكى 
دیارى ك���راو له دواى بڕی���ارى لیژنه كه  

نه شته رگه ریان بۆ ده كرێت.
كه پێویس���تى  ئه وان���ه ى  دوه م: 

به نه ش���ته رگه رى كوتوپڕهه یه ، به نمونه  
ئافره تێك مناڵى ده بێت كێشه ى نه بێت 
ئه وا ده خرێته  مناڵبونى سروشتیه وه  تا 
ته واوه تى  كۆتاج���ار دواى هه وڵدانێكى 
تائه و كاته ى ناتوانێت مناڵه كه ى ببێت 
ئ���ه وا ده گوازرێت���ه وه  ب���ۆ ئه نجامدانى 
كه ئه م���ه ش  كوتوپ���ڕ  نه ش���ته رگه رى 
ده كه وێته  سه ر پزیشكى ئێشكگرى ئه و 

رۆژه  .

*ئای���ا ته مه نى دایك هی���چ كاریگه رى 
هه ی���ه  بۆ پرۆس���ه ى مناڵ ب���ون؟ واتا 
پش���ت به  ته مه نى دایكه كه  ده به سترێت 
له  دیاریكردنى ئه و رێگه یه ى مناڵه كه ى 
پێ له دایك ده بێت یان له دایكبونى مناڵ 

به شێوه یه كى دروست؟
ته مه ن تاڕاده یه ك رۆڵی هه یه  له دایكبونى 
مناڵ به ش���ێوه ى دروست و ته ندروست، 
وات���ا بۆنمونه  ئه گه ر دایكێك با ته مه نى 
چل ساڵ بێت كه  نۆ مانگى خۆى ته واو 
كێشه ى  هیچ  وله پشكنینه كاندا  كردبێت 
نه بێت ده توانێت مناڵه كه ى به سروشتى 
بێت���ه  دونیاوه  ئه گه ر هیچ كێش���ه یه كى 
ت���رى له گ���ه ڵ نه بێ���ت، هه ندێكجاریش 
كۆمه ڵێك هۆكار كۆده بنه وه  له دایكێكدا 
بۆ بڕی���اردان له نه ش���ته رگه رى، ئه گه ر 
ئافره تێ���ك ته مه ن���ى ب���ه ره و گه وره یی 
ب���ڕوات، له وانه یه  هه ندێ���ك كاریگه رى 
س���كپڕیه كه ى  ماوه ى  له س���ه ر  هه بێت 

جگه له ماوه ى مناڵبونه كه ى.

وه رزشكردن به سوده   
بۆ به هێزكردنی 

ماسولكه كانی سك و 
توندكردنه وه ی

 ناو قه د

ئافره تانێك مناڵیان 
نابێت هی ئه وه یه  
هێلكه دان یان 

مناڵدانیان دروست 
نه بوه 
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◘ نه وژین
ئاماده کردنی: ئاسیا حسێن

)مەاللە یوسفزی(، چاالکوانێکی 
پاکستانیە لە بواری خوێندن و 

فێرکاری ئافرەتاندا. لەساتەوەختی 
هێرشەکانی تاڵیبان بۆ سەر پاکستان، 
مەاللە بە شێوازێکی سەیر رزگاری بو 
لە مردن و پاش ئەوەی کە چیرۆکی 

ژیانی خۆی نوسیەوە بۆ کەناڵی
BBC، لەساڵ 2014 دا خەاڵتی 

نۆبڵی ئاشتی پێ بەخشرا.

)مەاللە(، لەدایکبوی س���اڵی )1997(
ی زاینییە لە ناوچەی )وادی سوات(ی 
مەاللە)ضیاء  باوکی  پاکستان.  باکوری 
و  سیاس���ەتمەدار  یوس���فزی(  الدی���ن 
ش���اعیرێکی بەناوبانگە و دامەزرێنەری 
چەن���د قوتابخانەیەک���ە ل���ە ناوچەکە. 
مەاللە لەسەر دەستی باوکی قۆناغەکانی 
خوێندنی بڕیوە، پاشان بۆ درێژە دان بە 
خوێندن روی لە بەریتانیا کرد. ئێس���تا 
مەاللە لە بواری )فەلس���ەفە و زانستە 
سیاس���یەکان( درێژە ب���ە خوێندنەکەی 

دەدات.
یەکەمین چاالکی مەاللە رەخنەگرتن بو 
لە بزوتنەوە هێرش���بەرەکانی تاڵیبان، 
دەی���وت: »تاڵیب���ان چ���ۆن دەتوانێت 
م���ن بێب���ەش ب���کات لە خوێن���دن کە 
س���ەرەکییترین ماف���ی خۆم���ە؟« ئەم 
قس���ەی مەاللە بو بە س���ەردێڕی هەمو 

رۆژنامەکانی ناوچەکە.
ل���ە س���اڵی )2009( دا، )مەالل���ە(   

بانگهێشتی کەناڵیBBC  کرا و لەوێدا 
باس���ی لە حاڵ و گوزەرانی پاکس���تان 
ک���رد لە ژێ���ر هێرش���ەکانی تاڵیباندا، 
چۆن قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن 
دەس���وتێنن و منداڵەکان���ی ئەو ناوچە 
بێب���ەش دەبن لە خوێندن. لە س���اڵی 
ل���ە   بەردەوامبون���ی  دوای  )2012(دا، 
دژایەتییکردن���ی بزوتنەوەکانی تاڵیبان، 
لەکاتی گەڕانەوەی لە قوتابخانه )مەاللە( 
بەر هێرشی چەکدارەکانی تالیبان کەوت 
و برینێکی زۆریان لەسەری بە جێهێشت. 
لەو هێرش���ەدا )مەاللە(  گوێی ڕاستی 
لەدەست دا و بەش���ێک لە دەمارەکانی 
مێشکی بەتەواوەتی لەکار وەستا. پاش 
ئەوەی لە بەڕیتانیا نەشتەرگەری بۆ کرا 

دوبارە سەالمەتی بەدەست هێنایەوە.
زۆری نەخایاند کە مەاللە وەکو )سومبولی 
ئاش���تی و پاراس���تنی مافی ئافرەتان 
بەتایبەت ماف���ی درێژەدان بە خوێندن( 
ناسرا. لەساڵی )2013(دا بانگهێشت کرا 
بۆ کۆشکی سپی،  بەمەش ناوبانگێکی 
جیهانی بەدەستهێنا. هەر لەو ساڵەدا و 
لە ئەمریکا، ) مه اللە( یەکەمین وتاری 
جیهانی خۆی پێشکەشکرد سەبارەت بە 
)ماف���ی خوێندن و فێربونی ئافرەتان(،  
بەمەش بو بە جێگای س���ەرنجی میدیا 

ئەوروپی و ئەمریکییەکان.
لەس���اڵی )2013(دا، یەکەمی���ن کتێبی 
)مەالل���ە( چاپ بو لە ژێر ناونیش���انی 
)م���ن مەاللەم(، ک���ە تێی���دا باس لە 
یادەوەریەکان���ی ژیانی خ���ۆی دەکات. 
کتێبەکەی )مەاللە( هەر لە ساڵی چاپ 

بونیدا 287 هەزار دانه ی لێ فرۆشرا.

گەنجترین کچە براوه ی نۆبڵ

◘ نه وژین

كوردستانى عێراق وه كو نمونه یه ك 
له  رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست دا ته ماشا 

ده كرێت له روى تێكه ڵبون و 
به شدارى ژنان له  كایه ى سیاسیی 
دا، به شێوه یه ك كه له  پارله مان دا 

رێژه یان ده گاته  30%. ئه مه ش له رێگه ى 
تێكۆشانێكى سه خته وه  به ده ستیان 

هێناوه  تاگه شتون به م ئاسته ، 
سه رباری ئه وه ش هێشتا روبه روى 

ئاسته نگ و كێشه  ده بنه وه .

ژماره ى ژنان له  پارله مانى كوردستان 
دا

له پارله مانى كوردستاندا پشت به  بنه ماى 
»كۆتا« ده به س���ترێت بۆ ژن���ان، واتا  
رێژه ى 30%ى كورسیه كان ته رخانكراون 
بۆ ژنان. ئه م رێژه یه ش له رێگه ى یاساوه  
له ساڵی 2009 دا چه سپێنرا له كاتێكدا له  
خولی پێش���وى پارله ماندا رێژه كه  %25 
ب���و. له دواین هه ڵبژاردنى پارله مانى دا، 
ژنانى كوردس���تان توانیان 34 كورسی 
پارله مانیى به ده س���ت بێنن له كۆی 111 

كورسی.
ژنانى هه ڵبژێردراو، هۆكارى سه ركه وتنیان 
ده گێڕنه وه ،  فاكت���ه ر  كۆمه ڵێ���ك  ب���ۆ 
له وانه ش: فش���اری كۆمه ڵی مه ده نى بۆ 
تێڕوانینی  ژنان،  مافه كانى  چه سپاندنى 
سه ركرده كانى كورد بۆ ژنان كه پێیانوایه  

هاوشانى پیاوان روبه روى سته مى رژێمى 
هه روه ها  بونه ته وه ،  )سه دام حس���ێن( 
په یوه ندی  له هۆكاره كانی���ش  به ش���ێك 
هه یه  ب���ه  به رزكردن���ه وه ى پێوه ره كانى 
كاری سیاس���یی له الیه ن ده سه اڵتدارانى 
هه رێمه وه  بۆ ئه وه ى ببنه  جێ سه ره نجی 
واڵتانى رۆژئاواو قه ناعه تیان پێبێنن كه  
كوردس���تان ئاماده یه  بۆ ئه وه ى ببێته  

واڵتێكى سه ربه خۆ.
چۆن كار به  سیسته مى كۆتا ده كرێت؟

ژنانى پاڵی���وراو له رێگه ى ئه و ده نگه ى 
كه  ده نگ���ده ر له یه ك كاتدا به  لیس���ت 
و پاڵیوراوه ك���ه ى ده ی���دات، ده گ���ه ن 
ب���ه  پارله مان، ئه گه ری���ش ژماره ى ژنه  
كاندیده  ده رچوه كان نه گه ش���ته  30%ى 
ك���ۆی ئه ندامانى پارله م���ان، ئه وا په نا 
بۆ سیس���ته مى كۆتا ده برێت به پش���ت 
به س���تن به و ده نگ���ه ى كه  لیس���ته كه  
به ده س���تى هێن���اوه ، هه ربۆیه  حزب و 
قه واره كان راهاتون كه  له  ئاماده كردنى 
لیس���ته كانیاندا ره چ���اوى ئ���ه وه  بكه ن 
كه  له به رامبه ر ه���ه ر دو كاندیدی پیاو، 

كاندیدێكى ژنیش دابنێن.
له دواین هه ڵبژاردن دا، 13 ژن به  ده نگى 
خۆیان گه یشتنه  پارله مان، ئه وانى دیكه  
له رێگه ى سیس���ته مى كۆتاوه  كورسیی 

پارله مانییان به ده ستهێنا.
به راوردى ژن له  كایه ى سیاسییدا له  

هه رێم و رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست
ژن���ان  به ش���داریی  رێ���ژه ى  ئه گ���ه ر 

له كایه ى سیاس���یی دا له  كوردس���تان 
به راورد بكه ین ب���ه  ناوچه ى رۆژهه اڵتى 
ناوه ڕاس���ت، ده بینین كه  ره وشه كه  له  
له ساڵی  چونكه   باش���تره ،  كورس���تان 
2013 دا رێژه ى به شداریی ژنان به تێكڕا 
له  ناوچه ى رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست، %16 
بو. له نێو هه مو واڵتانی ئه م ناوچه یه ش، 
پێش  توانیویه تى  )جه زائی���ر(  ته نه���ا 
هه رێمى كوردس���تان بكه وێت له  زۆری 
رێژه ى به شداریی ژنان، چونكه  رێژه كه  
ل���ه و واڵته  32% ب���وه ، ئه ویش به هۆی 
سیس���ته مى كۆتاوه  كه  له و واڵته ش���دا 

گیراوه ته  به ر.
هاوس���ه نگكردنى  رێككردن���ه وه و  ب���ۆ 
به ش���داری ژنان، زۆرێك ل���ه و واڵتانى 
عه ره بیی په نایان بۆ سیس���ته مى كۆتا 
بردوه ، له وانه : )تونس، لیبیا و عێراق(، 
ئه میش به و ئامانجه ى رێژه ى به شداریی 
ژن���ان له كایه ى سیاس���یی بگه یه نن به  

 .%25
به بێ سیس���ته مى كۆتا، باشترین رێژه  
كه  له ناو ئه و واڵتانه دا ژنان به ده ستیان 
هێنابێت، له  )س���وریا( ب���وه  كه رێژه ى 
به شداریه كه  گه یشتوه ته  12%، له كاتێكدا 
له  )لوبنان(ى دراوسێی دا له كۆی 128 
كورسی پارله مانیى، ژنان توانییان ته نها 

به  4 دانه یان بگه ن. 
ژنانى كوردستان چۆن به م ئاسته  

گه یشتن؟
لێره دا و بۆ وه اڵمدانه وه ى ئه م پرسیاره ، 

بۆچی ره وشى ژنانى كوردستان باشتره  له  واڵتانى عه ره بی؟

دەربارەی

س����ه ربه خۆی  رۆژنامه یه ك����ى  نه وژی����ن، 
تایبه تمه نده  به  پرسه كانى ژنان، مانگانه  
له الی����ه ن رادی����ۆی ده نگ ل����ه  گه رمیان 

باڵوده كرێته وه .
میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکه  لە چاالکیەکانی 
پرۆژەیەک����ی رادیۆی دەن����گ کە لەالیەن 

سندوقەکەوە پاڵپشتیی دەکرێت.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچ����ن كه پێش����تر خولێك����ى راهێنانیان 
له الیه ن رادیۆی ده نگه وه  بۆئه نجامدراوه و 
زۆرینه یان پێش����تر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .
بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه :

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@gmail.com

فه یسبوك:
nawzhinnewspaper

دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

لە هەڵوێس���تە گرنگەکان���ی )مەاللە(، 
س���ەرۆکی  بڕیارەکەی  وەاڵمدان���ەوەی 
ئەمریکا )دۆناڵد ترەمپ( بو دژ بە هاتنی 
مس���وڵمانەکان بۆ ئەمری���کا. )مەاللە(  
لەبارەی ئەو بڕیارەوە وتی: »ئەم بڕیارە 
پڕه  ل���ە رق و دوژمنایەتیی، دوابەدوای 
ئ���ەم بڕیارە ژم���ارەی تیرۆرس���ته کانی 

ئەمریکا زیاد دەکات، نەک کەم«.
)مەالل���ە( لە تەمەنێک���ی کەمدا توانی 
چەندی���ن خەاڵت���ی جیهانی بەدەس���ت 

بهێنێت کە بەرزترینیان خەاڵتی )نۆبڵی 
ئاش���تی( بو لە ساڵی 2014. پاشان بە 
گەنجترین براوەی خەاڵتی نۆبڵ ناوبانگی 
دەرکرد. لە ساڵی )2017(دا، )مەاللە( 
لەگەڵ رێکخ���راوە جیاوازەکانی والیەتە 
یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەنێرێتە دەرەوە، 
بۆ هاندان���ی ئافرەتان بۆ باڵوکردنەوەی 
ئاش���تی و هاندان���ی ئافرەتان بۆ درێژە 
دان بە خوێندن. هه فته ی پێش���وش بۆ 

ئه م مه به سته  سه ردانی هه ولێری کرد.

مه الله  له گه ڵ چه ند کچه  ئاواره یه ک له  یاریگایه کی هه ولێر       2017/7/12

پشت به  ئه زمون و سه ربورده ى سێ ژنه  
پارله مانتار له  س���ێ لیست و قه واره ى 

جیاواز ده به ستین.
سه رباری له دایكبونى له  گوندێكى بچوك 
و له نێو خێزانێكى جوتیاری گوندنشین، 
به اڵم )رێواز فایه ق حسێن( توانى بگات 
به  پۆستى پارله مانتارى، ئه مه ش دواى 
رێكخراوه یی  ب���ه كارى  تێك���ه ڵ  ئه وه ى 
خوێندكاریی ب���و و دواتریش چوه  نێو 
كاری تایبه تمه ند ب���ه  ژنانه وه  له رێگه ى 
یه كێت���ى نیش���تمانى كوردس���تانه وه . 
)رێواز( پێش پارله مانتاریی، مامۆستاى 
زانكۆ بوه  له به ش���ى یاسا، پاش ئه وه ى 
هاوس���ه ره كه ى كه  پارله مانتاری خولی 
پێشو بوه ، هانیداوه  بۆ به شدارییكردن 
له كێبڕكێ���ی هه ڵبژاردن و خۆپااڵوتن بۆ 
پارله مان، ئه وه بو به ده نگی خۆی و به بێ 

كۆتا، توانی ببێته  پارله مانتار.
ب���ه اڵم هاوڕێكه ى )رێواز( له  لیس���تی 
پارت���ى دموكرات���ى كوردس���تان )ڤااڵ 
فه ری���د ئیبراهی���م(، توان���ى له رێگه ى 
سیسته مى كۆتاوه  ببێت به  پارله مانتار. 
ئه و كه  دكتۆرای له  یاس���ای تاوانكاریی 
نێوده وڵه تیی دا هه یه ، باس���له وه ده كات 
كه  حزبه ك���ه ى داواى لێكردوه  خۆی بۆ 
پارله م���ان كاندید ب���كات، به هۆی ئه و 

ئه زمون و بڕوانامه یه كى كه هه یه تى.
هه رچ���ی )پ���ه روا عه ل���ی حه مه (ی���ه ، 
له خێزانێكى ئاس���ایی دا پێگه یش���توه و 
باش���ه ،  خاوه نى ئه زمونێكى ئه كادیمی 
ئه مه ش وایكرد كه  ده نگده ره كان ده نگی 
خۆیان���ى پێبده ن و له س���ه ر لیس���تی 
)بزوتنه وه ى گۆڕان( بگات به  پارله مانى 

كوردستان.
ئه و ئاسته نگانه  چین روبه رویان 

بوه ته وه ؟
رێ���واز، له وباره وه  ده ڵێ���ت: »هه ندێك 
له  ناس���یاوه كانمان به  باوكمیان ده وت 
چۆن رێگه  به  چونه  ده ره وه ى كچه كه ت 
ده ده ی���ن و چ���ۆن ده هێڵ���ی له س���ه ر 
ته له فزی���ۆن ده ركه وێت؟« به اڵم باوكی 

گوێی به و قسانه  نه داوه . 
كات���ى  »ل���ه   ده ڵێ���ت:  )ڤ���ااڵ(ش 
هه ڵمه ته كانى بانگه شه دا بۆمان سه خت 
بو كه بڕۆینه  ده ره وه و له گه ڵ كه س���انى 
نه ن���اس دا گفتوگ���ۆ بكه ی���ن، ب���ه اڵم 

س���ه ره نجام توانیمان ئه و س���ه ختیانه  
تێپه ڕێنین«.

)په روا(ش ئاماژه ى به وه كرد كه  ژماره ى 
ژنانى پارله مانتار له  لیسته  جیاوازه كان 
زۆر بون كاتێك ره دیانكرده وه  ده نگ به  
كابینه ى حكومه ت بده ن به وهۆیه ى كه  
ته نها یه ك ژنه  وه زی���ری له خۆ گرتبو، 
ئه گه رچ���ی حزبه كه ى خ���ۆی )گۆڕان( 
له گه ڵ كابینه كه دا بو، به اڵم »من ده نگم 

پێ نه دا«.
رای پیاوان چییه ؟

پ���ه روا، ده ڵێ���ت: »زۆرین���ه ى پیاوان 
رایانوایه  كه  له پارله ماندا ش���وێنێك نیه  
بۆ ئێمه ، پێش���یانوایه  كه ئێمه  گونجاو 

نین بۆ كارى پارله مانیى«.
ب���ه اڵم كاتێ���ك پرس���یارمان له باره ى 
به ش���داریی ژنان له كارى پارله مانیی له  
)رێبین(ى 24 س���اڵ كرد كه  پیش���ه ى 
ئه ندازی���اره ، وه ه���ا وه اڵم���ى دای���ه وه  
ك���ه  »هه ندێك ل���ه  ژنان بۆ ئ���ه وكاره  
ده س���تناده ن چونكه  عاتیفی���ن، به اڵم 

هه ندێكى تریشیان گونجاون«.
به اڵم شۆفێرى ته كسیه كى په نجا ساڵه ، 
پێیوابو كه  ژنان هه مان تواناى پیاوانیان 
هه ی���ه ، ته نها ئه وه  خه می بو كه  »ئه ى 

كێ گرنگیی به مناڵه كان بدات؟«.
سان ساراڤان، چاالكوانى رێكخراوه كانى 
داكۆكی له  ژنان، بۆچونێكى ره شبینانه ى 
هه یه  له باره ى ئه م پرسه وه . ئه و ده ڵێت: 
»له كوردستان دا ژنان بۆ ئه وه ى بچنه  
كایه ى سیاس���ییه وه  هی���چ بژارده یه كى 
دیكه یان نیه  جگه  له وه ى ببن به  پیاو، 
ئه وان هیچ نین جگه  له  له یس���تۆكه یه ك 
كه  به  ئاسانى یارییان پێبكرێت، چونكه  
له  كۆمه ڵگاكه ماندا نرخی مرۆڤ به گشتى 

زۆر كه مه  به تایبه ت ژنان«.
وتیشی: »چاوه ڕێی گۆڕانكاریه كى ئه وتۆ 
ناكه م، هه تا ئه و تێڕوانینه  به رده وام بێت 
ك���ه  وا له  ژنان ده ڕوانێت كه  یان ده بنه  
مایه ى ش���انازیی بۆ خێزانه كانیان، یان 

ئه وه یه  ده بنه  مایه ى شه رم و عار«.

ئاماده كردنى:
دلڤین دارمنسی – كۆنستانس دیلوار
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◘ نهوژین،ئهحمهدحهمید

خهیاڵ،كچێكیدانیشتویقهزای
دهربهندیخانهویهكێكهلهوكچانهی
توانیویهتیپهرهبهتواناكانیبداتو
لهرێگهیوهرزشهوهببێتهناوێكله

ناوهناسراوهكانیشارهكهی.

ئ���هویاریزانیتۆپیبالهی���هوزیاترله
چوارساڵهیاریبۆیانهیدهربهندیخان
ل���هو یهكێك���ه ب���هردهوام و دهكات
یاریزانانهیراهێنهروهاندهرانییانهكه

بهگهشبینیهوهلهئاستیدهروانن.
خهی���اڵحهم���ه،تهم���هن٢٠س���اڵ،
دهستپێکوس���هرهتایتێکهڵبونیبه
جیهان���یوهرزشوپهرهدانبهتواناو
حهزهکانیلهوب���وارهدا،بۆرۆژنامهی

)نهوژین(گێڕایهوه.
وتی:»لەمناڵییەوەسهرقاڵیوەرزشم
بەگشتیبەاڵمبۆ4ساڵئەچێتیاری
بالەئەکەم،لەگەڵیاریبالەش���دایاری

لهشجوانى)فیتنس(دەکەم«.
ل���هوپش���تگیرییهدهكات ئهوب���اس
كهلهالی���هنخێزانهكهیهوهبۆیدهكرێت
كهوایك���ردوهلهپش���تئهوئاس���تو
س���هركهوتنانهوهبنكهپێیگهیش���توه
»خێزانەک���ەمرۆڵێکیگەورەیانهەبوە
لەس���ەرکەوتنەکانولەگەشتنبەم

ئاستەمهەمیشەهاوکارمبون«.
ل���هراب���ردوداوهرزش���كردنیكچانو
بهش���داریانلهچاالكیهكهوهرزشیهكان
دائهگ���هرئهس���تهمنهبوبێ���تئ���هوا
بهالنیکهم���هوهق���ورسوزهحمهتبو،
بهاڵملهئێستاداكچانبهشداریكارایان
ههیهلهچاالكیهجیاوازهكاندا،بهتایبهت
لهس���نورىگهرمیانودهوروبهرى،كه
كچان���ىیاریزانىباشوئاس���تبهرز

خۆیانپێگهیاندوه.

◘ نهوژین،دونیارهحیم

ههموئهودوكانوفرۆشگایانهى
لهگهرمیانداههن،بهزۆرینهى

رههاپیاوانبهڕێوهىدهبهن،بهاڵم
ههفتهبازاڕێكبهپێچهوانهوهستافهكهى
لهرهگهزیمێنوبهشێوهیهكىباش
كاروبارهكانىراییدهكهنودهیبهنه

پێشهوه.

لهگهڕهك���ىئاوارهكانىش���ارىكهالر،
تایبهت ههفتهبازاڕێك مانگێك���ه چهند
بهفرۆش���تنىكهلوپهلوكوتاڵیژنان
»ههفتهبازاڕى بهن���اوى كراوهت���هوه،
خانم���ان«.ئ���همفرۆش���گایهلهالیهن
پیاوێكهوهخاوهندارێتىدهكرێت،بهاڵم
كاروبارىبردنهرێوهىلهالیهن4ژنهوه

جێبهجێدهكرێت.
س���ارا،٢1س���اڵ،یهكێكهلهوكچانهى
ل���هههفتهب���ازاڕهداكاردهكات.ب���ۆ
)نهوژی���ن(وت���ى:»م���نخویندکاری
زانک���ۆم،ههربۆی���هوب���ۆدابینكردنى
خهرج���یخوێن���دنوگوزهرانىخۆم،
لهمههفتهبازاڕهدادهس���تبهكاربون،
ئێستارۆژانهلێرهداكاردهكهموزۆریش

بهكارهكهمئاسودهم«.
بهوهش���كرد»پیش���ترکاری ئاماژهى
دیکەمک���ردوە،بهاڵمچهن���دمانگێكه
لێرهدهس���تبهكاربوم،ئەوموچەیهش
ک���ەلەکارکردنەک���ەموەریدهگ���رم،

پێداویستیژیانمدابیندەکات«.
كهل���ه ژنان���هى ئ���هو بهگش���تى
ئاسودهیی كاردهكهن، ههفتهبازاڕهكهدا
دهردهب���ڕن، بهكارهكهی���ان خۆی���ان
ئاماژهبهوهش���دهكهنكهسهردانكهران
بهبونى بهههمانش���ێوه كڕیارانی���ش و

شوێنێكىوههائاسودهن.
ئیم���انعەل���ی،كارمهندێك���ىدیكهى
ب���ۆ)نهوژین(وتى: ههفتهبازاڕهكهیه،
»ئاس���ودهملهكاركردن���م،چونكهئهو
موچهیهىلهپایئیشكردنمانوهریدهگرین

گوزهرانمانىپێدابیندهكهین،ئهوهش
زیاترخۆشحاڵماندهكاتئهوهیهژنانیش
كهس���هردانماندهكهن،بهههمانشێوه
خۆشحاڵنكهچهندژنێكفرۆشگایهك

بهڕێوهدهبهن«.
ل���همههفتهبازاڕهدا،ب���هزۆریكوتاڵو
ههندێكجلوبهرگىئافرهتاندهفرۆشرێت،
خاوهنهكهشىباسلهوهدهكاتكهئهگهر
بۆی���انبگونجێتدهیانهوێ���تپرۆژهكه

پهرهپێبدهن.
شێرزادعیماد،خاوهنىههفتهبازاڕهكه،
ب���ه)نهوژی���ن(ىوت:»ئاف���رەتزۆر
بەکەمیلەگەرمیانداکاردەکەن،بۆیە
بریارمانداههفتهبازاڕێكبكهینهوهكه
تەنهائافرەتانكارىتێدابكهن،ئهمهش
كاردان���هوهىباش���یلێكهوتوهت���هوهو
دهكهن س���هردانمان ئهوانهى بهگشتى

زۆردهستخۆشیمانلێدهكهن«.
»ئەمانەوێ���ت بهوهش���كرد ئام���اژهى
پرۆژەکەمانگەورەت���ربکەینلهداهاتو

دا«.
بهش���ێكىبهرچاولهوژنانهىسهردانى
لهنهتهوهى دهك���هن، ههفتهبازاڕه ئهم
عهرهبن،بۆئهممهبهس���تهشخانمێك
دانراوهك���هبهعهرهبیقس���هبكاتو
خواس���تىكڕیارانىعهرهبراپهڕێنێت،

ئهوخانمهش)وهزیرهمستهفا(یه.
وهزیره،بۆ)نهوژین(وتى:»خەڵكێك
کەس���ەردانیئێمەدەکەنزۆرمورتاحن
کەئەبین���نئێمەئافرەتی���نلەگەڵیان
مامەڵەئەکەینودەس���تخۆش���یمان

لێدەکەن«.
ئ���هوژن���هس���هرباریكارك���ردنل���ه
ههفتهبازاڕهكهدا،هاوكاتههندێكجاریش
كاریدروم���ان»خهیات���ى«ب���ۆژنان
رادهپهڕێنێ���ت.وت���ى:»هەندێكجار
کڕیارەکانقوماشلێ���رەدەکڕنومن

بۆیانئەدورم«.
ئ���هوخاڵهىلهكاركردن���ىژناندازۆر
مایهىنیگهرانىوترسه،قسهوتوانجی
خهڵكه،ههرئهمهش���هوایك���ردوهژنان

كچهیاریزانهكهىدهربهندیخان

ژنلهكهالرههفتهبازاڕێكبهڕێوهدهبهن

كهمت���ررولهكاركردنلهكهرتىتایبهت
بكهنیانسڵلهوبوارهبكهنهوه،بهاڵم
كرێكاران���ىههفتهب���ازاڕى»خانمان«
چارهنوس���ی بڕیاریان���داوه بهتێك���ڕا
ئیش���كردنوگوزهرانىخۆیان،نهدهنه
دهستقسهوقسهڵۆكىخهڵكییهوه.

لهوب���ارهوه)وهزیره(وتى:»هەرچەند
ناتوانی���نگ���وێبەقس���ەیخەڵك���ی
نەدەین،بەاڵمبڕیارمانداوهكهنههێڵین
ئهوقسهوقس���هڵۆكانهكاربكهنهسهر

ژیانم���ان،بهش���ێوهیهکک���هوابکهن
یاخود بكهنهوه لهكاركردنس���اردمان

وازلهکارکردنبێنین«.
ههندێكجاریشههرلهترس���یقس���هى
خهڵكى،خێزانهكانرێگهبهكچهكانیان
نادهنكاربكهن،بهاڵموهككرێكارانى
ههفتهبازاڕهك���هئاماژهی���انب���ۆكرد،
بهپێچهوانهوهخێزانهكانیانپشتگیرییان

دهكهن.
ئیمان،لهوبارهوهوتى:»هیچکەسێک

لەخێزانەک���ەمنەبونەتهرێگرلەبەردەم
کارکردنم،بهڵكوبهپێچهوانهوهپشتیان

گرتوموهاوكاریانكردوم«.
و »خێزانهک���ەم وت���ى: )س���ارا(ش
هاوڕێکان���مهانی���انداومب���ۆئەوەی
ب���ەردەوامبمولەس���ەرپێیهکانیخۆم

بوەستم«.
وتیش���ی:»ئومێدیش���مههیهكهپاش
تهواوكردن���ىخوێندن���ىزانك���ۆ،ببم
بهخاوهنىكارىسهربهخۆیخۆم«.

خهیاڵ،پێیوایههاتنهپێشهوهیكچان
بۆچاالكیهوهرزشیهكانزیادیكردوهو
ئاماژهبهوهدهدات:»کچانزیاترچاو
کراوەبونوزیاترلهس���ااڵنیپێش���و
وهرزشدهكهنوگرنگیبهخولیاكانیان

دهدهن«.
خهی���اڵ،لهگ���هڵئ���هوهیس���هرقاڵی
وهرزش���كردنه،خوێندكاریدواقۆناغی
ئامادهییه،باسلهوهشدهكاتتوانیویهتى
لهنێ���وانخوێن���دنو هاوس���هنگیهك
وهرزشدابێنێتهئاراوه»وەرزشهیچ

له دروستنهکردوه رێگرییەکی
زیاتر بەڵکو ژیانم، کارەکانی
ئاسودەیکردوموهۆکارێک
بوەبۆئەوەیزیاترمتمانەم
هەبێتبەخۆملەهەرکارێک

بمەوێتئەنجامیبدەم«.
ئاس���ته ه���ۆی ب���ه 
چهندینجار بهرزهكهی���هوه،
داوه، ههوڵی���ان یان���هكان
گرێبهستیلهگهڵئیمزابكهن
وسودلهتواناكانیوهربگرن،

بهاڵمخهیاڵرهتیكردوهتهوهیانهكهی
بهجێبهێڵێ،ل���همبارهیهوهدهڵێت:
»یانهكانبۆندیانپێش���کەشکردوم،
ب���ەاڵمخۆمبەباش���مزانیوەخزمەتی
ش���ارەکەمبکەمول���ەیانەکەیخۆم
دابمێنمەوە،ل���ەداهاتوشپالنیترم

هەیە«.
ئهوكچ���هوهرزش���كاره،گهش���بینهبه
بهشداریكچانلهكایهجیاوازهكانداو
دهڵێت:»بەپێیروانینیمن،کچان
گرنگییەکیزۆربەوەرزشدەدەنجا
چلەیاریبالەبێتیاخودلەشجوانیو

تۆپیپێویاریهكانیدیكهش«.
بههۆیقهیرانیداراییهوهتارادهیهك
چاالكی���ه زۆرب���هی ب���ه سس���تی
وهرزش���یهكانهوهدیارهبهتایبهتی
بهش���ێوهیهک كچ���ان، وهرزش���ی
خهریک���هکاردهکات���هس���هرئهو
کهلهم���اوهی بهرهوپێش���هوچونهی
چهندساڵیرابردوداکچانلهبواری

وهرزشدابهدییانهێناوه.
دهڵێت:»تاکە لهوبارهوه)خهی���اڵ(
گرف���تئەوەی���ەخول���ەکانزۆرکەم
دەکرێنەوە،ئەوەشکاریگەرییلەسەر

یاریزاناندروستدەکات«.
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یانهكانبۆندیان
پێشکەشکردوم،
بەاڵمبەباشمزانیوە
خزمەتیشارەکەم

بکەم


