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◘ نه وژین

8ى مارس وه كو كورتكراوه ى رۆژى 
جیهانى ژنان ده ستنیشانكراوه ، 
له م به رواره  ژنان له سه رانسه رى 
جیهان ئاهه نگ ده گێڕن و باس 

له و ده ستكه وتانه  ده كه ن كه  له روه  
جیاوازه كانى ژیان به ده ستیان هێناوه .
لێرەدا پێنج قۆناغی مێژویی و گرنگی 

ئەم رۆژە دەخەینە رو.

بۆیه كه مجار و به فه رمیی، ئه م رۆژه  وه كو 
بۆنه یه كى تایبه تى ژنان ده ستنیشانكرا، 
ئه ویش كاتێك ل���ه  كۆنگره ى یه كه مى 
یه كێتى ژنان���ى دیموكراتی جیهانى له  
پاریس له  س���اڵی 1945 بڕیار له وه  درا 
ئه و به رواره  وه ك���و رۆژێكى تایبه ت به  

ژنان بناسرێت.
دیارییكردن���ى ئ���ه م رۆژه ، ره گێك���ى 
مێژوی���ی دورت���ری هه ی���ه و په یوه ندی 
هه یه  به و بزوتن���ه وه  ناڕه زایه تیه ى كه  
پێش سه ده ى بیس���ت ژنانى ویالیه ته  
یه كگرتوه كان���ى ئه مری���كا ده س���تیان 

پێكرد.
ئ���ەم رۆژە رەگەکەی ل���ە ئەمریکایەو 
دواتر لەگ���ەڵ پەرەس���ەندنی خەباتی 
بزوتنەوەکانی ژنان، بۆ هەمو ناوچەکانی 

گۆی زەوی دەکشێت.
له س���اڵى 1856 به ه���ه زاران ژن رژانه  
سه ر شه قامه كانى ش���ارى )نیویۆرك(
ناڕه زایه تییان  بۆده ربڕینی  ئه مریكا،  ى 
له باره ى بارودۆخ���ى خراپى ژیانیان و 
به تایبه ت ئیش���كردنیان، به وه ى ناچار 
ده ك���ران به  كاركردن���ى زۆر و قورس، 
ئه مه ش به رپرسانى ناچار كرد چاوێك 

به و مه سه له یه دا بخشێننه وه .
دوات���ر و له س���اڵی 1908، به هه زاران 
ژن���ى كاركه ر له  كارگه كانى رس���تن دا 
جارێكى دیكه  هاتنه  سه ر شه قام، به اڵم 
ئه مجاره یان نانێك و چه پكێك گوڵیان 

هه ڵگرتبو و هه ر به م بۆنه یه شه وه  ناوى 
بزوتنه وه كه ی���ان نا »ن���ان و گوڵ«. 
خۆپیشاندانه كه ى ئه م بزوتنه وه یه  داواى 
كاركردن  كاتژمێره كانى  كه مكردنه وه ى 
و قه ده غه كردنى ئیشپێكردنى منااڵن و 

ده ستبه ركردنى مافی ژنانى ده كرد.
داوا  ل���ە  ت���ر  یەکێک���ی  ه���ەروەک 
س���ەرەکیەەکانیان ئەوەب���و ک���ە ژنان 
هاوتای پیاوان مافی بەشدارییان هەبێت 
لە هەڵبژاردنە گشتییەکان دا و بتوانن 

دەنگ بدەن.
ده س���تپێكى  بوه   بزوتنه وه ی���ه   ئ���ه م 
بزوتنه وه یه كى به رفراوانتر و كاریگه رترى 
ژنان به تایبه ت كه  ژنانێكى زۆر له  چینی 
ناوه ند هاتنه  پاڵ بز وتنه وه كه و پێكه وه  
داواى ده س���تبه ركردنى مافه  سیاسی و 
مه ده نیه كانیان و یه كسانییان ده كرد. 

ئیتر دواى ئه و ساڵه  ئه و رۆژه  له الی ژنانى 
ئه مریكا وه كو رۆژێك بۆ جه ختكردنه وه  
له  مافه كانى ژنان ناسراو هه مو ساڵێك 
له و به رواره دا خۆپیشاندان و رێپێوانى 

جه ماوه ریی ژنان به ڕێوه  ده چو.
به اڵم په س���ه ندكردنى ئه م رۆژه  وه كو 
به ش���ێوه یه كى  جیهان���ى  بۆنه یه ك���ى 
فه رمیی، دواكه وت هه تا ساڵی 1977، 
كه  تیای���دا نه ته وه یه كگرتوه كان داواى 
له  واڵتانى ئه ندامى كرد به وه ى رۆژێك 
دیاری���ی بك���ه ن له س���اڵدا وه كو رۆژى 
ژنان، زۆرینه ى واڵتان 8ى مارس���یان 

ده ستنیشان كرد.
هەربۆیه  به كۆی ده نگی واڵتانی ئەندام 
ل���ه و س���اڵه دا 8ى م���ارس له الیه ن 

نه ته وه یه كگرتوه كان���ه وه  ب���ه  
رۆژى جیهان���ى ژن���ان 
ده ستنیشان و په سه ند 
ك���را، هەربۆیە زۆربەی 
واڵت���ان ئ���ەو رۆژەیان 
بۆنەیەک���ی  وەک���و 
فەرمی بۆ ژنان دان 

پێدا ناوە. 

»هێنانی ژنی دوەم لە گەرمیان لە هەمو شتێک ئاسانترە«
◘ نه وژین

پارێزه رێك ئاشكراى ده كات ئه و یاساو 
رێكارانه ى كه  بۆ رێگه نه دان به  فره ژنى 

له ئارادان، كه موكورتیی و كێشه یان 
تێدایه ، ئه مه ش وایكردوه  هێنانى ژنى 

دوه م ببێته  كارێكى زۆر ئاسان.

نه ش���اد عومه ر، پارێزه ر له  گه رمیان، 
له میان���ه ى وتارێك���دا ك���ه  تایبه ت بۆ 
)نه وژین(ى نوسیوه ، ده ڵێت: »پرۆسەی 
فرەژن���ی و هێنانی ژنی دوەم ئه گەر لە 
هەرێم رێژەکەی زی���ادی کردبێت، ئەوا 
لە ناوچەی گەرمیاندا پرۆسەکە بوە بە 

دیاردەیەکی زۆر به رباڵو و ئاشکرا«.
دیكه   له ناوچه كانى  »ره نگه   ده شڵێت: 
ئه نجامدان���ى گرێبەس���تی هێنانی ژنی 
دوەم و زیاتریش هه ندێك زەحمەت بێت 
ب���ۆ پیاوان، ب���ه اڵم له گه رمیان لەهەمو 
شتێک ئاس���انترە و هیچ زەحمەتێکی 

تێدا نییە«.
به ڕێوه به رایه ت���ى  ئامارێك���ى  به پێ���ی 
توندوتیژیی خێزانیی  به ره نگاربونه وه ى 
له گه رمیان، رێژه ى حاڵه ته كانى هێنانى 
ژنى دوه م له س���اڵی رابردودا به ڕێژه ى 

2% زیادیكردوه .
به وت���ه ى عه قید )له میع���ه  محه مه د(، 
به ڕێوه به رایه ت���ى  به ڕێوه ب���ه رى 

توندوتیژیی خێزانیی  به ره نگاربونه وه ى 
له گه رمی���ان كه  بۆ )نه وژین( قس���ه ى 
كردوه ، هاتنى ئاواره كان بۆ ده ڤه ره كه  
رێژه ى فره ژنى زیادكردوه ، به و هۆیه ى 
خێزانه  ئاواره كان فره ژنى تائێس���تاش 
حاڵه تێكى ئاس���اییه  له الیان و رێگه ى 

پێده ده ن.
ئه و پارێ���زه ره  ئاماژه ى به وه كردوه  كه  

پیاوان ب���ۆ هێنانى ژنى دوه م رو له  
دابڕێنراوه كان  ناوچ���ه   دادگاكانى 
ده كه ن كه  س���ه ر به  حكومه تى 
عێراقی���ن و ل���ه  گه رمیان���ه وه  
نزیكن، له وێ به  ئاس���انى ژنى 
دوه م و زیاتر م���اره  ده بڕن، 
یاس���اكه ى  له   ئه وه ى  به بێ 
هه رێمى كوردستان باسێكى 

له م مه سه له  كردبێت.
وتیشی: »یاساكه ى هه رێم 
مه رجدارى ك���ردوه  كه پیاو 
له كاتى ئه نجامدانى فره ژنى 

ته نها هاوسه ره كه ى ده توانێت 
س���كااڵى له س���ه ر بكات، ئه م 

كاره ش هێنده ى تر به دواداچونى 
یاس���ایی دژ به و پیاوانه  قورس 

كردوه .«

له  الپه ڕه  )9( وتاره كه ى پارێزه ر 
)نه شاد عومه ر( ده خوێنیته وه .

كچانى كاكه یی .. 
قوربانیی بیروباوه ڕی 
ئاینیی و پله به نديى 

كۆمه اڵیه تیین
3 »»

دو هاوسه ری  
پێشمه رگه  

6 »»

منااڵنى سه ر 
زبڵدانه كان

8 »»

كچانى گه رمیان 
ده گه ڕێنه وه  سه ر 

ته خته ى شانۆ
7 »»

ى مارس قۆناغەکانی
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◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

ئه وه ى كه  هه رگیز )چیمه ن( بیری 
لێنه كردبویه وه ، ئه وه بوه  كه  رۆژێك 

له الیه ن هاوسه ره كه یه وه  كه  هاوبه شى 
ژیان و باوكی مناڵه كانێتى، له كاتى 

سه رجێیكردندا به دزیه وه  كامێرا دابنێت 
و وێنه ى بگرێت، له وه ش شۆك تر 

ئه وه یه  كه  هه ڕه شه ى باڵوكردنه وه ى 
ڤیدیۆكان بكات ئه گه ر ئه م به  داواكانى 

رازیی نه بێت.

ئه و ك���ه  ژنێكى ته مه ن )30( س���اڵه ، 
پ���اش زنجیره ی���ه ك كێش���ه و ش���ه ڕى 
جیابونه وه ى  داواى  پیاوه كه ى  خێزانى، 
لێده كات، ب���ه اڵم نایه وێت ماره ییه كه ى 
ب���ۆ وێنه گرتنى  بدات، هه ربۆی���ه  په نا 
ده بات و هه ڕه شه ى باڵوكردنه وه ى وێنه و 
ڤیدیۆكانی���ش ده كات ئه گه ر ئه م داوای 

ماره یی بكات.
له س���ه ره تادا كه  گوێبیس���تی چیرۆكى 

)چیمه ن( بوم، توشی سه رسوڕمان بوم 
 و پێموابو حاڵه تێكى تاك و بارودۆخێكى 
ش���از و تایبه ته ، به اڵم كه  به دواداچونى 
زیات���رم كرد، ئه وه م ب���ۆ رونبویه وه  كه  
ژماره یه ك���ى زۆرتر له  ژن���ان روبه روى 

هه مان بارودۆخ كراونه ته وه .
ئه و ژنانه  باسله وه ده كه ن كه  به هۆكارى 
ده س���تبه رداربون به بێ هیچ به رامبه ر و 
ماره ییه ك، پیاوه كانیان په نایان بۆ ئه م 

كاره  قێزه ونه  بردوه .
)چیم���ه ن( كه  ناوى ئ���ه و و هه مو ئه و 
ژنان���ه ى دیكه  كه  وه ك���و قوربانی له م 
راپۆرت���ه دا هات���ون خوازراون، باس���ی 
له وه ك���رد دوای چون���ەوەی ب���ۆ ماڵی 
باوکی مێردەک���ەی رازیدەکات بۆئەوەی 
بگەڕێتەوە الی، به اڵم دوای س���ێ شەو 
دیس���ان له ماڵ دەری کردووەو ئه مجاره  
پێیوتوه  كه  گرتەی ڤیدیۆیی لێ گرتوه  
دەکات   باڵوکردن���ەوەی  هەڕەش���ەی  و 
ئەگر بیەوێت داوای مافی  جیابونەوەی 

بکات.

ئه و ژنه  ئاماژه ى به وه كرد كه  به ناچاریی 
و بۆ پاراس���تنى ن���او و ئابڕوى خۆی و 
خێزانه كه ى، بۆیه  رازیی بوه  به  مه رجی 
هاوس���ه ره كه ى و دەس���تی لەهەم���وو 

مافه كانى هەڵگرتوە.
چیم���ەن، دواین قوربان���ی ئه مجۆره  له  
ته ڵه كه بازیی نیە، به ڵكو چەندین کەسی 
هاوشێوەی هەن کە هەمویان بەمشێوەیە 
ئابڕوچونی���ان  کۆمەڵ���گاو  لەترس���ی 
دەستیان لەمافەكانى خۆیان هەڵگرتەوە 

و به  جیابونه وه  رازیی بون.
سەوسەن، یه كێكى دیكه یه  له  قوربانیانى 
ئ���ه م حاڵه ت���ه . ئ���ه و چیرۆك���ى خۆی 

به مشێوه یه  بۆ )نه وژین( ده گێڕێته وه :
»بەه���ۆێ ئەوەی مناڵم نەبو مێردەکەم 
هەڕەش���ەی جیابون���ەوەی  ب���ەردەوام 
لێدەکردم، ماوەیەک لەگەڵم زۆر باش بو 
بەشێوەیەک هەرگیز ئەو هەڵسوکەوتەم 
ل���ێ نەبینی بو، چەن���د جارێک لەکاتی 
س���ه رجێیكردن دا داوای وێنەگرت���ن و 
گرتەی ڤیدیۆیی لێکردم، منیش هەرگیز 

بۆوازهێنانلهمارهییڤیدیۆیهاوسهرهكانیاندهگرنوههڕهشهىباڵوكردنهوهىدهكهن

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

)كوێستان( زۆركات كه  به الی دوكان 
و فرۆشگاكانى كه مالیات و جوانكاریی 
ژنان دا تێده په ڕێت، له دڵه وه  ئاره زوی 

پۆشینی هه ندێك له و جلوبه رگانه  
ده كات، ئومێده وار بو كه  بیتوانایه  

بیانپۆشێت، به اڵم ئه و بارودۆخه  
ژیانییه ى كه تیایه تى و ئه و روبه نده ى 

كه  داویه تى به سه ر روخساری دا، 
ناچارى ده كات ته نها یه ك جۆر 

جلوبه رگ له به ر بكات.

كوێس���تان، له گه ڵ هاوسه رگیرییكردنى 
دا، مێرده كه ى ناچارى كردوه  كه  روبه ند 
»نیقاب« بدات به س���ه ر ده موچاوی داو 
ده ستبه ردارى ئه و جالنه  بێت كه  پێشتر 

له به رى كردون.
ئه م ژنه  نمون���ه ى چه ندین ژنى دیكه یه  
كه له ماوه كان���ى رابردودا ژماره یان له نێو 
كۆمه ڵگ���ه دا زیادی ك���ردوه ، له كاتێكدا 
دیمه نى ژنى روبه ن���د پۆش، دیمه نێكى 
له كۆمه ڵگ���ه ى  نامۆی���ه و  تاراده ی���ه ك 
كورده واری���ی دا به تایب���ه ت ل���ه  كۆتا 
چاره كى س���ه ده ى بیس���ت تا ئێس���تا، 

نمونه ى كه م بوه .
ژنانێ���ك له گه رمیان رویان له پۆش���ینی 
له گه ڵ  به تایبه تی���ش  ك���ردوه ،  روبه ند 
ئاینیی���ه   ته وژم���ه   په ره س���ه ندنى 
تون���دڕه وه كان و گروپه  داخ���راوه كان، 
پۆش���ینی روبه ندی���ش ل���ه زۆر جێگاى 
جیاوازى وه كوه  بازاڕ و زانكۆ و شوێنه  

گشتیه كانیشدا ده بینرێت.
هه ندێك ل���ه  ژنان باس���له وه ده كه ن كه  
نه كردوه ،  به خواستى خۆیان روبه ندیان 
به ڵكو بۆ رازییكردنى هاوسه ره كانیانه .

كوێس���تان، یه كێكه  ل���ه و ژنانه . ئه و بۆ 
)نه وژی���ن( وتى: »من خ���ۆم ئارەزوی 
ئەوەم نیە ئەمجۆرە نیقابە بکەم، بەاڵم 

ئاره زوه  یان ناچاریی یاخود چاولێكه ریی؟
نیقابروخساریهەندێکلەئافرەتانیگهرمیاندادەپۆشێت

بیرم بەالی ئەوە دا نەچو کە مێردەکەم 
بۆ مەرامی خراپ بەکاری بهێنێت، بۆیه  
رازیی ب���وم به داواك���ه ى، كه چى دواتر 
زانیم بۆ مه به ستى دیكه  وێنه و ڤیدیۆی 

گرتوم«.
لەگەڵم  لەپڕ  وتیشی: »هاوس���ه ره كه م 
گۆڕاو ناچ���اری کردم رازیبم بەوه ى ژنم 
بەس���ه ردا بهێنێت و منیش رازیی بوم، 
هه ر دواى رازیی بونیش���م هەڕەش���ەی 
باڵوکردنەوەی ڤیدیۆكانى لێکردم ئەگەر 
داوای جیابون���ەوە نەک���ەم، منیش بە 
ناچاری و لەترسی کێشەی کۆمەاڵیەتی 
ب���ێ دەنگی���م هەڵب���ژارد و لەبەرامبەر 
سڕینەوەی گرتە ڤیدیۆییەکان لەهەموو 

مافە یاساییه کانم خۆش بوم«.
دەرکەوت  ب���ۆم  »دواج���ار  وتیش���ی: 
مێردەکەم رێگەی بۆ دانراوە و بۆ ئەوەی 
من بێبەش���ببم لە موڵک و سامانه كه ى، 

ئەو کارەی لەگەڵکردووم«.
ئه و ژنانه ى ئ���ه م كاره یان له به رامبه ردا 
ك���راوه ، له پێن���او ئ���ه وه ى له الیه ن���ى 
مه عنه وییه وه  تێكنه ش���كێن و ناوبانگی 
خێزانه كانی���ان خراپ نه بێ���ت، چونه ته  
ژێرباری خواس���ت و داواى مێرده كانیان 
به جیابون���ه وه  به بێ هی���چ به رامبه ر و 
مافێ���ك. به اڵم ژنانێك���ى دیكه ش هه ن 
كه  جی���اواز له و دو حاڵه ته ى پێش���و، 
مامه ڵه یان له گه ڵ ئه م حاڵه ته دا كردوه .

نەس���رین، بە پێچەوان���ەی )چیمەن( و 
)سه وسه ن(ه وه   توانیویەتی بەهاوکاری 
دادگا  ل���ەو داوه  رزگاری بێ���ت ك���ه  

مێرده كه ى بۆی ناوه ته وه .
ب���ۆ )نه وژی���ن( باس���یله وه كرد  ئ���ه و 
دوای ئ���ەوەی ت���ۆراوە لەماڵ���ی باوکی 
ب���وە لەرێگ���ەی ژمارەیەک���ەوە ئاگادار 
کراوەتەوە کە گرت���ەی ڤیدیۆیی هەیەو 
بۆ باڵونه كردنه وه ى داوای بڕە پارەیەکی 
لێکۆڵێن���ەوە  دوای  ب���ه اڵم  لێک���راوە، 
دەردەکەوێت ک���ە مێردەکەی خۆی بوە 
كه ته له فۆنى كردوه و ئه و س���یناریۆیه ى 

دان���اوه ، بۆی���ه  ئه ویش س���كااڵى له دژ 
تۆمارك���ردوه و س���زای تاوانەکەی خۆی 

وەرگرتوە.
به اڵم هه مو كات ژن���ان ناتوانن ئه وه ى 
نه سرین كردویه تى، ئه وانیش پێیهه ستن، 
چونكه  زۆرێكیان پێیان باشتره  بێبه ش 
بن له  مافه  مادیه كانیان، به اڵم ناوبانگی 
له ده س���ت  خێزانه كانی���ان  و  خۆی���ان 

نه ده ن.
به وته ى چاالكوانێكى بوارى ژنان، هه مو 
كات ژنان���ى قوربانى له بی���ری ئه وه دان 
له روى مه عنه ویی و كه رامه ته وه  پارێزراو 
ب���ن، ه���ه ر ئه مه ش���ه  واده كات زۆرجار 
ناهه قی و زوڵمیان به رامبه ر بكرێت یان 

قبوڵی بكه ن.
ڤیان سابر، سه رپه رشتیاری پرۆژه كانى 
بۆ گه ش���ه پێدان  رێكخ���راوى خه ڵ���ك 
له گه رمیان كه له بوارى ژنان دا چاالكن، 
ئاماژه  به وه ده كات كه  زۆرحاڵه ت هاتوه ته  
به رده ستیان كه  ئه گه ر ژنه كان سكااڵیان 
تۆماربكردایه ، پیاوه كان روبه روى س���زا 
ده بون���ه وه ، به اڵم له ترس���ی »زڕاندنى 
ئاب���ڕو و ناوبانگی���ان«، بێده نگیی���ان 

هه ڵبژاردوه .
وتیش���ی: »م���رۆڤ زۆرج���ار س���ه رى 
ده سوڕێت له به رامبه ر قێزه ونی ره فتارى 
هه ندێ���ك له پیاوان، كه  ب���ۆ پێنه دانى 
مافێكى مادیی هاوسه ره كانیان، بیر له  
ش���ێواز و رێگاى وه ها خراپ و چه په ڵ 
ده كه نه وه ، كه  مرۆڤ به بیستنى توشى 

شۆك ده بێت«.
وتیش���ی: »هه ندێك  چاالكوان���ه ،  ئه و 
ك���ه   له وه ده ك���ه ن  ب���اس  له پی���اوان 
ناموسیانن،  و  هاوسه ره كانیان شه ره ف 
ئه مه  چ ج���ۆره  وه همێكه  كه  ژن کاروە 
بە ش���ه ره ف و کەرامەتی پیاو، كاتێك 
پیاوانێك هه بن ئاماده بن تا ئه و راده یه  
بڕۆن كه  مشتێ پاره یان له  باڵوكردنه وه ى 
وێن���ه ى روتى هاوس���ه ره كانیان به الوه  

گرنگتر بێت؟!«

کە زەواجم کرد و هاوژینەکەم  سەلەفیە، 
داواى ك���رد كه  بیكه م، منیش ناچاربوم 

بەقسەی بکەم.«
ئه و باسیله وه شكرد ئه گه ر پابه ند نه بێت 
ب���ه م مه رجه ى هاوس���ه ره كه یه وه ، ئه وا 
هاوسه ره كه ى ته اڵقی ده دات »لەوانەیە 
بێتە هۆی جیابونەوەشمان، بۆیە بڕیارم 
داوە کە بەقسەی ئەو بکەم و ئەم جۆرە 

نیقابە بکەم«.
به اڵم به پێچه وانه ى ئه و ژنه وه ، )سارا( 
ژنێك���ى دیكه یه  كه  روبه ن���دى كردوه ، 
باس���له وه ده كات كه  به خواس���تى خۆی 

ئه وكاره ى كردوه .
بۆ )نه وژین( وتى: »من هیچ کەس���ێک 
زۆری لێنەکردوم کە نیقاب بكه م، بەاڵم 
خۆم ویستم لەسەری بوەو بەردەوامیش 

ئەبم«.
وتیشی: »ئارەزومە هەمو کچان نیقاب و 

ئەم جۆره  جالنەى من لەبەر بکەن«.
ئه گه رچی نیقاب بۆ كۆمه ڵگاى كوردیی 
تاڕاده یه ك���ى زۆر نامۆی���ه و دیارده یه كه  
پێشینه ى كه مه ، به اڵم له واڵتانى دیكه ى 
ئیسالمییدا، به تایبه ت له و كۆمه ڵگایانه ى 
كه  به  موحافیزكار ناسراون، دیارده یه كى 
ئاسایی و باڵوه ، ته نانه ت له و ناوچانه ى 
عێراقیش ك���ه  به  توندوتیژی���ی ئاینی 

ناس���راون، ئ���ه م دیارده ی���ه  له مێژه وه  
تائێستا بونى هه بوه و هه یه .

پرس���یاره كه  ئه وه ی���ه  ئایا ئ���ه م كاره  
نه ریته  یان ش���ه رع؟ ئایا كارێكه  ره گی 
ئاینیی هه یه  یان په یوه ندی به كه لتوری 

عه ره به وه  هه یه ؟
بۆ وه اڵمى ئه م پرسیاره ، جاسم كه الری، 
ئیمام و پێشنوێژی مزگه وتى )عه بدولقادر 

گه یالنی( له كه الر ده دوێنین.
ئه و ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »لەئاینی 
ئیس���المدا کردنی روبه ن���د بۆ ئافرەتان 
س���ونەتە و هەندێك لەزانایانیش دەڵێن 

فەرزە«.
ئ���ه و زانا ئاینییه  نه یش���ارده وه  كه  ئه م 
جۆره  كار و جلوبه رگانه ، به پله ى یه كه م 
به  كۆمه ڵگاكه  كه وتوه . له وباره وه  وتى: 
» پۆش���ینی ئ���ەو ج���ۆرە جلوبەرگانە 

لەکۆمەڵگەیەک���ەوە بۆکۆمەڵکەیەکی تر 
دەگۆڕێت«.

له نێو هه مو جلوبه رگه  ئیسالمیه كان دا، 
زیاتر له  هه ر جۆرێكیان، نیقاب له س���ه ر 
باسوخواسى  رۆژئاوا،  واڵتانى  ئاس���تى 
خستوه ته وه ، تاگه یشتوه ته  ئه و ئاسته ى 
كه له هه ندێك ل���ه و واڵتانه  دا قه ده غه ى 

بكه ن.
م.جاسم كه الری، له گه ڵ قه ده غه كردنى 
 ئه مجۆره  له  پۆشاك نیه ، به ڵكو پێیوایه  
ئه بێ���ت ئازادی���ی به كه س���ه كان بدرێت 
ب���ۆ كردنى یان نا. له وب���اره وه  ده ڵێت: 
»نیق���اب لەکۆمەڵگای کوردیدا بەکەمی 
دەبینرێت، بەاڵم ئازادییش دراوە پێیان، 
چۆن ئازادی دراوە بە کچان کە س���فور 

بن«.
ئه گه ر بۆ هه ندێك له  ژنان كردنى روبه ند 

ناچاری���ی بێ���ت و بۆ هه ندێك���ى دیكه  
به خواستى خۆیان بێت، ئه وا بۆ هه ندێكى 
الس���اییكردنه وه و  مه س���ه له كه   دیك���ه  

چاولێكردنى ده وروبه ره .
گواڵڵ���ه ، كچێكى روبه ند پۆش���ه ، ئه و 
یه كێكه  له وانه ى كه  به هۆی چاولێكردنه وه  

بڕیاری روبه ند پۆشینی داوه .
ئه و ب���ۆ )نه وژین( وتى: »س���ەرەتای 
هاوڕێیەکم  ب���ەاڵم  وانەبوم،  دەرکەوتنم 
ئەم جالن���ەی لەبەردەکرد، بۆیە منیش 
چومە س���ەر رای ئەو و منیش ئێس���تا 

روبه ند ده كه م و بااڵپۆشم«.
دانی به وه ش���دا نا ك���ه  روبه ند و نیقاب 
كارێكى  خه ڵكیی���ه وه   ب���ه الی  ك���ردن 
نامۆیه و مایەی سەرسوڕمانیانە  »بۆیه  
هەندێكجار توش���ی کۆمێن���ت وتوانجی 

خەڵکی دەبینەوە«.

هاوڕێیەکم نیقابی 
دەکرد، بۆیە 

منیش چومە سەر 
رای ئەو
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»پێیانباشه  قه یره  بن، به اڵم شو به كه سانى ده ره وه ى خۆیان نه كه ن«

كچانىكاكهیی..قوربانییبیروباوهڕیئاینییوپلهبهنديىكۆمهاڵیهتیین
◘ نه وژین، گوڵباخ حه سه ن

زۆربه ى كات هاوسه رگیری به وه  
ده ناسرێت كه  جگه  له وه ى به یه ك 

گه یشتنى دو مرۆڤه ، هاوكات 
دروستكردنى دۆستایه تییشه  له نێوان 

دو بنه ماڵه و دو خێزان، به اڵم بۆ 
)ل.ه(، هاوسه رگیرییه كه ى نه ك 

نه بوه  هۆی پته وكردنى په یوه ندی 
بنه ماڵه ى خۆی و هاوسه ره كه ى، 

به ڵكو ده ره نجامه كه ى وا كه وته وه  كه  
بنه ماڵه كه ى »حاشاى لێبكه ن« و 

قسه ى له گه ڵ نه كه ن.

ئه و ژنێكى ته مه ن )30( ساڵی كاكه ییه ، 
ش���وی به  كوڕێكى موسوڵمان كردوه ، 
بیروباوه ڕه   به پێ���ی  كارێك���ه   ئه مه ش 
هه ژمار  ت���اوان  وه كو  ئاینییه كه ی���ان، 
ده كرێ���ت، هه ربۆیه  له س���ه ر ئه و كاره  

توشى چه ندین كێشه  بوه ته وه .
كاكه ییه كان، پێكهاته یه كى ناس���راو و 
له مێژین���ه ى كوردس���تان و گه رمیانن 
مێژو  له وه ت���ه ى  ئ���ه وان  به تایب���ه ت، 
نوسراوه ته وه  له م ده ڤه ره دا، نیشته جێن. 
ئه گه رچ���ی ل���ه  زۆر رو و زۆر ب���واردا 
تێكه ڵى موسوڵمانان بون، به اڵم له روى 
هاوسه رگیریی و »ژن و ژنخوازییه وه« ، 

پارێزگارییان له  تێكه ڵبون كردوه .
بۆچ���ون زۆره  له ب���اره ى بنه ماكان���ى 
كاكه ییه وه ، هه یه  به  ئاین ناوى ده بات 
و هه یه  به  ئاینزا، هه یه  به  موسوڵمانیان 
داده نێت هه یه  به  زه رده شتى، هه یه  به  
لقێك ل���ه  لقه كانى ش���یعه  غواڵته كان 
وه سفیان ده كات و هه شه  به  ئاینزایه كى 
به وهۆیه ى  ئیس���امیی.  س���ه ربه خۆى 
بیروب���اوه ڕى كاكه ی���ی داخ���راوه  ب���ۆ 
كه س���انى غه یره  خۆیان، بۆیه  تائێستا 
چیه تى ئه م بیروباوه ڕه  به ته واوى رون 

نه بوه ته وه .
ئه وه ى له روى پله به ندى كۆمه اڵیه تییه وه  
ل���ه و بیروباوه ڕه دا ئاش���كرایه ، ئه وه یه  
كه  ئ���ه وان له نێو خۆیاندا س���ێ پله ى 
كۆمه اڵیه تیی���ان هه ی���ه : )مرید، پیر و 
دەلیل(، كه له ناو خه ڵكى دا به  )سه ید، 

باوه و عه وام( ناوده برێن.
هاوس���ه رگیریی له نێوان ئ���ه م پانه دا 
باریش���دا  له هه ندێ���ك  كه م���ه و  زۆر 
قه ده غه ی���ه ، س���ه ید و ب���اوه  له نێوان 
به اڵم  ده كه ن،  هاوس���ه رگریی  خۆیاندا 
له گه ڵ چین���ی خ���واره وه دا نایكه ن و 
رێگه پێنه دراوه ، هه روه ك هاوسه رگیریی 
له ده ره وه ى خۆشیان و له گه ڵ ئاینه كانى 

دیكه  كارێكى قه ده غه یه .
ئه گه رچ���ی هه ندێ���ك حاڵ���ه ت هه بون 
ك���ه  كوڕى كاكه یی كچی موس���وڵمانى 
هێناوه ، به اڵم به پێچه وانه وه  شوكردنى 
كچ���ى كاكه یی به  كوڕى موس���وڵمان، 
زۆر كه م و ده گمه نه ، چونكه  ئه م كاره  
ژن و خێزانه ك���ه ى روبه روى »نه فره تى 

كۆمه اڵیه تی« ده كاته وه .
له س���ه ره وه ى  ژن���ه ى  ئ���ه و  )ل.ه(، 
ئاماژه مان به  چیرۆكه كه ى كرد، ژیانی 
پێکهێناوە لە گەڵ کوڕێکی موس���ڵمان 
و خاوەن���ی کچێکە. باس���یله وه كرد كه  
ماوه ى 4 س���اڵە هاوسه رگیریی کردوەو 
هه ر له س���ه ره تاوه  تائێس���تا، روبه روى 

كێشه  و ئاسته نگ بوه ته وه .
ئ���ه و ب���ۆ )نه وژی���ن( وت���ى: »ك���ه  
هاوس���ه رگیرییم كرد، جگ���ه  له  باوكم، 
خێزانه ك���ه م الریی���ان نه ب���و، ب���ه اڵم 
بنه ماڵه كه م حاش���ایان لێكردم و قسه م 

له گه ڵ ناكه ن.«
هاوس���ەرگیریکردنم  »لەدوای  وتیشی: 
لەگەڵ کەس���ێکی غه یره  کاکەیی یەک 
کەس���وکاری کاکەیم پیوەندیان لەگەڵم 
نەم���اوە، جگ���ە لەخێزانەک���ەی خۆم 
هەموو دەرگاکانی هاتوچۆکردنم لەگەڵ 

داخراوە«.
به خه مباریش���ه وه  ئه وه ى وت كه  قسەو 
ته نانه ت  و  بۆهه ڵده به ستن  قەسەڵۆکى 
کاتێکیش له رێوبانه كاندا ده یبینن ساڵوى 
لێناکەن و روی خۆیانى لێوه رده گێڕن.

كچان���ى كاكه ی���ی، هه ر له س���ه ره تاوه  
ب���وارى  ك���ه   به وه راده هێنرێ���ن 
هاوسه رگیرییان سنوردار و دیارییكراوه ، 
ئه وان جگه  له  ئاین و پله ى كۆمه اڵیه تی 
خۆی���ان، ناتوانن له گه ڵ كه س���انى تر 
ئه گه ر دڵخوازیشیان بێت، هاوسه رگیریی 
بكه ن، به مهۆیه شه وه  زۆرێكیان روبه روى 

قه یره  بون ده بنه وه .
)ر(، كچێك���ى كاكه ی���ی ته مه ن )40( 
سااڵنه . باسله وه ده كات ئاینی کاکەیش 
کۆمەڵێ���ک  ت���ر  هەردینێک���ی  وەک 
رێس���او یاس���ای هەی���ە بەتایبەت بۆ 
ئاف���رەت قورس���ەو »بەناچاریش ئێمە 

قەبوڵمانکردوە«.
ده ش���ڵێت: »رێس���اكان تاڕادەیەک بۆ 
کوڕان���ی کاکەیی ئاس���انترە، بەاڵم بۆ 
ئافرەت زۆر س���ەختە، من ده بێت یان 
لەگەڵ خزمەکان  ژیانی هاوس���ەرگیری 
و دەوروبەرەک���ەی خ���ۆم پێكبێنم یان 
ئەبێت چاوەڕوانی رەحمەتی کەس���ێک 
بکەم کە لە هەمان تەبەقەی دینی خۆم 

بێته  خوازبێنیم«.
به راى ئه و كچه ، ئه م بارودۆخه  وایكردوه  
له هاوسه رگیریی دا كچان زۆرتر روبه روى 
ئاسته نگ ببنه وه  هه تا كوڕان »ئەمەیە 
وایک���ردوە کچانی کاکەیی ژمارەیەکیان 
لە پرۆسەی هاوس���ەرگیری بێبەشبن و 
له به رامبه ریش���دا  بمێننەوە،  بەکچێتی 
کوڕانی کاکەیی کام کچە جوان و ناسک 
و مناڵ���ە دەیخ���وازن و گەورەکانیش 

دەمێننەوە«.
سه رباری هه مو ئه م لێكه وتانه ش له سه ر 
كچانى كاكه یی، ب���ه اڵم پیاوانى ئاینی 
یان ئه وانه ى پێی���ان ده وترێت گه وره و 
كه   جه ختله وه ده كه ن���ه وه   ده مس���پی، 
كچه كانیان بۆیان نییه  هاوس���ه رگیریی 

له ده ره وه ى خۆیان بكه ن.
س���ه ید حه یدەر دەروێشی، كه سایه تی 
ئاین���ی كاكه یی، ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»رابه رانم���ان رێنمایی���ان داوە غه یری 
هاوس���ەرگیری  خۆم���ان  تایف���ەی 

نەکەین«.
وتیشی: »ئافرەتی کاکەیی مافی نییه  
هاوسەرگیری له گه ڵ غه یری دینی خۆی 

بكات«.
له ب���اره ى س���زاى ئ���ه و كچان���ه وه  كه  
غه یره   كه س���انى  له گه ڵ  هاوسه رگیری 
دینیان ده كه ن، )م���ازن( كه  كوڕێكى 

ك���ه  كاكه ییه ، باس���یله وه كرد 
سزاكان  هه ندێكجار 

گه شتونه ته  كوشتن!
ئ���ه و بۆ )نه وژین( وت���ى: »لەرابردودا 
س���زاى ئ���ه و كچانه ى هاوس���ه رگیریی 
له گه ڵ غه یره  دینیان ده كه ن، کوش���تن 
بو، به اڵم ئێس���تا ئەو حاڵه ته  نه ماوه و 
به ڵكو س���زاكان بوه ته  سڕکردنی رۆڵی 
کۆمەاڵیەت���ی و به ركه وتن���ى نەفرەتی 
کۆمەڵ���گای کاکەیی وله پاڵ نانى ناو و 

ناتۆره «.
به اڵم )باوه  حه مید ره ش���ید(، یه كێك 
له  كه س���ایه تییه  دیاره كان���ى كاكه یی 
له كوردس���تان و گه رمیان، بۆچونێكى 
ت���ری هه یه و پێیوانیه  س���زاكان هێنده  

قورس بن.
وتى: »ئه گه ر كه سێك كارێكی وابكات 
ئ���ه وه  ئێمه  پێم���ان خۆش���نیه و ئه و 
وایكردوه و  كه   خۆش���ناوێت  كه سه مان 

ده ست خۆشی لێناكه ین«.
وتیش���ی: »له ناو كلتوره ك���ه ى ئێمه دا 
ئاف���ره ت سه رپش���كه  ل���ه  هه ڵبژاردنی 
هاوبه ش���ى ژیان���ی خ���ۆی، بۆنمون���ه  
گشتی  به ش���ێوه یه كی  هاوس���ه رگیری 
له نێوان چینی سه ید و باوه دا ئه كرێت، 
ب���ه اڵم ئێمه  چینێكی ترم���ان هه یه  كه  
چینی ئاس���اییه  یان چین���ی خواره وه  
بۆیان نیه  له گه ل س���ه ید و باوه  زه واج 

بكه ن«.
ب���اوه  حه می���د، ئاماژه ى به وه ش���كرد 
سه بارى ئه و رێس���ایانه ، به اڵم رویداوه  
له نێوان باوه  و چینی ئاس���ایدا زه واج 
كراوه ، به اڵم ئه وه  ل���ه  گه رمیان نه بوه  
به ڵكو له ناوچه كانى هه ولێر و كه ركوك 

دا بوه .
ئه وه ش���ى وت ك���ه  ب���ه الی 

په س���ه نده   ئه وان���ه وه  
ا  ن���د یا خۆ و له نا

یی  گیر س���ه ر و ها
»ئێمه   بك���ه ن 

ئافره تم���ان 

ناده ین ب���ه  خه ڵك���ی ده ره وه ی ئاینی 
كاكه یی، ئه گه ر ئ���ه وه ش روبدات ئه وه  
نه هیان  نی���ه ،  په س���ه ند  به المان���ه وه  
لێناكه ین، به اڵم پێش���مان خۆشنیه  و 

پشتگیری ناكه ین«.
ئه م س���نورداركردنه  له  یه كێك له  مافه  
گرن���گ و بنه ڕه تیه كان���ى ژیانى مرۆڤ 
ده ستنیشانكردنى  و  هاوسه رگیریی  كه  
هاوسه ره  به دڵی خۆت، وایكردوه  له نێو 
نه وه ى نوێ���ی كاكه ییه كان، جۆرێك له  
ناڕه زایه تى و نیگه رانى دروس���ت بێت، 
ئ���ه وان ئه م بنه مایه  ره د ده كه نه وه  یان 
پێی���ان باش نییه  ك���ه  نه توانن به دڵی 

خۆیان هاوسه رگیریی بكه ن.
ل���ه  رێس���او بنه ما  م���ازن، نیگه رانى 
له ب���اره ى  ده رب���ڕی  ئاینییه كانی���ان 
هاوسه رگیرییه وه . وتى: » ناڕەزایەتیەکی 
زۆرم هەیە له و سنورانەی بۆم  دانراوە 

لەبەردەم زەواج کردندا«.
له یا سه لیمی، كه  كچه  رۆژنامه وانێكى 
له كۆتوبه نده كانى  نیگه ران���ه   كاكه ییه ، 
ل���ه الی  كچ���ان  هاوس���ه رگیریی 
بیروباوه ڕه كه ی���ان. بۆ )نه وژین( وتى: 
كۆمه اڵیه تی،  چین���ی  ته به قه و  »بونى 
كچانى ئێمه یان كردوه ته  قوربانی، ئێستا 
له نێو ه���ه ر خێزانێكی كاكه یی چه ندین 
كچ ماونه ته وه و بون به  قوربانى كلتورى 
فیكری سه قه ت، ئه مه ش خه ساره تێكى 
گه وره ی���ه و ده بێ���ت هه نگاوێ���ك ب���ۆ 

چاره سه ركردنى هه ڵبگیرێت«.
ب���ه اڵم له به رامب���ه ردا ئه گ���ه ر كچانى 
بێبه ش���كرابن  كاكه ی���ی 
به خواستى  له وه ى 
و  خۆی���ان 

ئاینییه كه یان  بیروب���اوه ڕه   له ده ره وه ى 
هاوسه رگیریی بكه ن، كوڕانێكیش هه ن 
كه به هۆی ئه وه ى كاكه یین، له ده ره وه ى 
بیروباوه ڕه ك���ه ى خۆی���ان رێگه نه دراوه  
هاوس���ه رگیریی بك���ه ن و ب���ه  كچانى 

دڵخوازیان بگه ن.
رۆژنامه نوسیی  كوڕێكى  زۆراب،  ئاراس 
كاكه ییه . باسله وه ده كات كه  په یوه ندی 
س���ۆزدارى له گه ڵ كچ���ى غه یره  ئاینی 
خۆی هه بوه ، ب���ه اڵم به هۆی جیاوازی 
ئاینییه وه  رازی نه بون هاوس���ه رگیریی 

له گه ڵ دا بكات.
ئاراس پێش���یوایه  كه  راس���ته  رێگریی 
ده كرێ���ت ل���ه وه ى كچان���ى كاكه ی���ی 
ش���و به كه س���انى غه یره  بكه ن، به اڵم 
پێش���وایه  ئه م حاڵه ته ش په یوه س���ته  
به  ئاس���تى هۆش���یاریی و رۆشنبیریی 

خێزانه كانیشه وه .
)له یا سه لیمی(ش، هاوڕایه  له گه ڵ ئه م 
بۆچونه و باسله وه ده كات كه  ئه و بابه ته  
په یوه ندی ب���ه  خ���ودى خێزانه كانه وه  
هه یه ، به اڵم پێش���یوایه  هه مو ئاینه كان 
ناهه قی به رامبه ر به  كچان ده كه ن »ئه و 
ناهه قیه ى ل���ه نێو كاكه یی دا به رامبه ر 
به  كچان ده كرێ���ت له نێو ئاینه كانى تر 

زیاتر به رچاو ده كه وێت«.
س���ه ربارى ئه مان���ه ش، ب���ه اڵم به هۆی 
ئ���ه وه ى به رنه فره ت و حاش���الێكردنى 
بنه ماڵ���ه و بیروباوه ڕه كه ی���ان نه كه ون، 
كچان���ى كاكه یی كه مت���ر ده وێرن ئه م 
بنه مایه  بش���كێنن و ش���و به كه س���انى 

ده ره وه ى بیروباوه ڕه كه یان بكه ن.
)ل.ه(، له وباره وه  وتى: »ئەگه ر کچێک 
بیەوێ ئەوکلتورە بش���کێنێت زەحمەت 
ئەکێشیت وه كو ئه وه ى من بینیم، به اڵم  
بینینی ئه و زه حمه ت و كێشانه ، هێشتا 
له وه  باش���تره  كه  بەخواستی ئەوان و 

به نابه دڵى و ناچارى شو بكه یت«.

کچان و کوڕانی کاکەیی لە یەکێک لە سروتە ئاینییەکانیان دا مۆزیک دەژەنن
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

له و ماوه یه دا كه له ئاماده یی 
خوێندویه تى، )رێزان( ئه وه ى 

ویستوه و حه زی لێبوه  ئه وه بوه  
كه بتوانێت نمره یه كى باش به ده ست 

بێنێت و له و كۆلێژه  درێژه  به خوێندن 
بدات كه ده یه وێت، به اڵم ئه گه رچی 
نمره ى پێویستی بۆ خوێندن له و 

كۆڵێژه  به ده ستهێنا، كه چى رێگرییه  
خێزانیه كان، خه ون و ئاواته كه یان 

پوچه ڵ كرده وه .

ئ���ه و نمونه یه كه  له و كچانه ى كه  به هۆی 
نابێت  ل���ه وه ى  خێزانه كانیان  رێگ���ری 

ل���ه  ش���ارێكى ت���رى ده ره وه ى كه الر و 
زانكۆیه ك���ى ت���رى ده ره وه ى گه رمیان 
بخوێنن، ئه و حه زانه ى له بوارى خوێندن 
دا هه یانبوه ، به دیی نه هاتوه و به ناچارى 
رویان ل���ه  كۆلێژ و بوارى تری خوێندن 

كردوه .
ژماره ی���ه ك له  كچان���ى گه رمیان، پاش 
ته واوكردنى خوێندنى ئاماده یی، به هۆی 
زاڵبونى ئه و كلتوره ى كه تائێستاش ژنان 
به الواز ده بینێت، رێگ���ه  به مناڵه كانیان 
ناده ن له  ش���اره كانى ده ره وه ى ناوچه ى 
خۆیان درێژه  به خوێندنى زانكۆیی بده ن، 
به ڵكو ناچاریان ده كه ن ده س���تبه ردارى 
ئه و حه زه یان ببن و له كۆلێژ و بوارێكى 

تر له ناوچه كه ى خۆیان بخوێنن.

رێژان، كه ناوى خ���وازراوى كچێكه ، بۆ 
)نەوژین( وتی: »ئارەزوی من ئەوەبوە 
بچم���ە ئەو بەش���ەی کەچەندین س���اڵ 
هەوڵم ب���ۆ دا، خۆش���بەختانە لەپۆلی 
دوانزە دا نمرەیەکی بەرزم بەدەستهێنا، 
بەاڵم ماڵەوە بونە رێگر لەبەردەم ئەوەی 
کەمن بچم ئه و به شه  بخوێنم، چونكه  لە 

زانکۆی سلێمانی بو«.
وتیش���ی: »ک���ە ماڵ���ەوە رێگرب���ون، 
لێی  ئەوبەش���ەی کەن���اوم  ناچارب���وم 
هاتبوەوە دایبەزێنم بۆ زانکۆی گەرمیان 
و بۆبەش���ێک کەخۆم هی���چ ئارەزویەکم 

لێی نه بو«.
رێگ���ری و کۆس���پەکانی خێ���زان ل���ه  
خه ونه كانى كچان به گشتى و خوێندنیان 

بەشێک لە خێزانەکان ناهێڵن کچەکانیان لە دەرەوەی شار بخوێنن

◘ نه وژین، په یام له تیف

ئه گه رچی وه كو پێداویستییه كى 
جه سته یی گرنگ ناسێنراوه ، سه رباری 

ئه وه ى وانه ى له  پرۆگرامه كانى خوێندن 
بۆ دیارییكراوه ، كه چى له ناوه نده كانى 

خوێندن دا له گه رمیان گرنگییه كى 
ئه وتۆ به  وه رزش نادرێت، به تایبه ت 
بۆ كچان، به ڵكو زۆر به كه مى كچان 
له  ناوه نده كانى خوێندن وه رزشیان 

پێده كرێت.

هۆكاره كان چین؟ كێ كه مته رخه مه  له م 
پرس���ه ؟ بۆچى وه رزش ئ���ه و بایه خه ى 
نیی���ه؟ كچان خۆیان گ���وێ به م وانه یه  

ناده ن یان مامۆستایان هانیان ناده ن؟
كچانى خوێندكار و مامۆس���تایان، له م 
راپۆرت���ه دا بۆچونه كانی خۆیان ده خه نه  

رو.

نه ریته  دواكه وتوه كانى كۆمه ڵگه 
خوێندكارێكى  كچه   خه لیل،  س���ه رگوڵ 
ك���ه   باس���له وه ده كات  ئاماده یی���ه ، 
»كۆمه ڵگ���ه ى ئێم���ه  كومه ڵگه یه ك���ى 
داخ���راوه  به ڕوى ئاف���ره ت دا، ئه گه رنا 
هه م���و كچێك حه زى ل���ه وه رزش هه یه  
وح���ه زده كات به پراكتیك���ى ئه نجام���ى 
ب���دات، به اڵم به هۆى ئ���ه وه ى كچ وكوڕ 
ومامۆستاكان  تێكه ڵن  له قوتابخانه كاندا 
زیاتر گرنگى به كوڕان ده ده ن، وایكردوه  
به ته واوى له  وه رزش دوربكه وینه وه .« 

خوێندنگەکان جیاوازییان هەیە
شه یما ئه حمه د، خوێندكارى ئاماده یی، 
بۆچونى وایه  كه  له م وانه یه دا جیاوازی 
هەیە لەنێوان خوێندنگەکانی تایبەت بە 

کچان و خوێندنگە تێکەاڵوەکان.
ئه و بۆ )نه وژین( وتى: »له قوتابخانه كانى 
ناچارده كات  قوتابى  مامۆس���تا  كچاندا 
كه ب���ه  پراكتیك���ى وه رزش ئه نجامبدات 
وده بێ���ت هه مو كچێكیش ئاماده بێت كه  

وه رزش بكات«.

له  پرۆگرام دا هه یه و له  واقیع دا نییه 
كچانى خوێندكار له وانه ى وه رزش بێبه ش ده بن

به دڵی خۆی���ان به تایبه تى، ده بێتەهۆی 
کەمکردن���ەوەی داهێن���ان، چونکە ئەو 
کچانە كاتێك ناچ���ار ده كرێن له  به ش 
و بوارێك���دا بخوێنن كه  خۆیان به دڵیان 
نیه ، حه وس���ه ڵه و ئاره زویان به گش���تى 
سس���ت ده بێت، ئه مه ش كار له  ئاستى 

داهێنانیان ده كات.
کەریم مەدحەت، ماستەر لە ده رونناسی، 
له وب���اره وه  بۆ)نەوژین( وتی: »رێگری 
و کۆس���پەکان لەبەردەم کچان دەبێتە 
هۆی لەناوبردنی ح���ەز و خولیاكانیان، 
کە بەه���ەوڵ وماندوبون���ى خۆیان ئەو 
نمرەیه یان هێناوەو ناتوانن لەو بەش���ە 
بخوێنن کە ئارەزویانە، ئەمەش دەبێتە 
هۆی لەناوبردنی ئەو داهێنانەی کە ئەو 

کچانە لەمێشکیاندایە«.
ئه و شاره زایه ى ده رونزانی، زیاتر ئاماژه ى 
به مه ترس���یه كانى ئ���ه م حاڵه ته  كرد و 
ئه م  ده رونییه وه   له روى  باس���یله وه كرد 
كاره  هه ندێكجار كچان تێكده ش���كێنێت 
و ره نگه  س���ه ر بكێشێت بۆ دروستبونى 

گرێ و نه خۆشیی ده رونى.
لەپاڵ کلتورو دابونەریت و ئەو رێگریانەی 
کە بونەتە بەربەس���ت لەبەردەم کچانى 

ئاماژەی دا ل���ە قوتابخانە تێکەاڵوەکان 
بەوشێوەیە نیە.

نه بونى جلى وه رزشى 
گ���ۆران محه مه د، ماموس���تاى وه رزش 
له قوتابخانه ى كوردۆ قاس���مى بنه ڕه تى 
له كه الر، له باره ى ئه م پرسه وه  ده ڵێت: 
» زۆرج���ار له ماڵه وه  رێگ���رى ده كرێت 
له كچان كه جلى وه رزشى له گه ڵ خۆیان 
بهێن���ن به هۆى دابونه ریت���ه وه ، ئه مه ش 
واده كات نه توانن به شدار بن له و وانه یه و 
وه رزش بكه ن، چونكه  وه رزش به  جلی 

تایبه ته وه  ده كرێت«.
سوربون له سه ر وه رزشكردن

هه ندێ���ك له كچانیش ح���ه ز له  وه رزش 
ئه نجام���ى  وبه پراكتیكی���ش  ده ك���ه ن 

ده ده ن.

س���ه رباری هه م���و كێش���ه و گرنگی���ی 
پێنه دان و ئاسته نگیه ك، به اڵم كچانێك 
هه ن ك���ه  ئ���ه م وانه یه ی���ان ال گرنگه و 
به ش���داریی تێدا ده كه ن له روى كرداریی 

»پراكتیكییه وه «.
سۆزیار مه ریوان، خوێندكارى بنه ڕه تى، 
له وب���اره وه  وتى: »من هه م���و كاتێك 
وه رزش ده ك���ه م و زۆر ح���ه ز به  وانه ى 
ب���ه  پراكتیكی���ش  وه رزش ده ك���ه م و 
ئه نجام���ى ده ده م، له پۆله ك���ه ى ئێم���ه  
هه مو كچه كان وه ك من به شدارن، به اڵم 
له پوله كانى تر هه ندێك كچ هه یه  ده ڵێن 

وه رزش ناكه ین«.
بایكۆت و گرنگیی نه دان

زورجار  وایكردوه   ماموستایان  بایكوتى 
وان���ه ى وه رزش له الیه ن مامۆس���تاكانى 

تره وه  پ���ڕ بكریته وه  ب���ۆ ته واوكردنى 
پرۆگرامى خوێندن. وه ك )س���ه رگوڵ( 
وتى: »ماوه ى دو س���اڵه  به  نه زه ریش 

وانه ى وه رزش ناخۆینرێت«.
سه ربارى ئه وه ش، ئه و كچه  خوێندكاره  
وه ال نان���ى ئ���ه م وانه ی���ه ، به ش���ێكى 
مامۆس���تاكان  كه مته رخه م���ى  ب���ۆ 
»ماموس���تاكانى  وتى:  ده گه ڕێنێته وه . 
وه رزش هی���چ گرنگى به كچ���ان ناده ن، 
ئیمه  چه ندین ج���ار داوامانكردوه  كه  له  
چاالكى قوتابخانه كاندا به شدارى بكه ین 
وه ك گوڕه پان و مه یدان و باله  و تۆپی 

پێ، به اڵم داواكانمان پشتگوێخراوه «.
به اڵم )م.گ���ۆران محه م���ه د(، ده ڵێت: 
»ئه گه ر گرنگى نه دانێكیش هه بێت ئه وه  
خودى كچان خۆیان ه���ۆكارن، چونكه  

کۆمەڵگەی ک���وردی دا، هۆکارى تریش 
هەن كه  خێزان���ه كان به هۆیه وه  رێگری 
له كچه كانی���ان ده ك���ه ن ل���ه  ده ره وه ى 
شاره كان بخوێنن، لەو هۆکارانەش باری 

دارایی وئابورییانه .
روخۆش، كه  ناوی خ���وازراوی کچێکى 
خوێن���دكاره ، ئه وی���ش به هه مانش���ێوه  
رێگریی لێكراوه  له  ده ره وه ى شار و له و 
به ش���ه ى خۆی ویس���تویه تى بخوێنێت. 
بۆ )نه وژین( وت���ى: »من جگە لەوەی 
کە ماڵەوەمان ئاس���تی رۆش���نبیری و 
هۆش���یاریان کەم بو، لەپاڵ ئەوەش���دا 
باری دارایمان هی ئەوەنەبو کەمن بچمە 
زانکۆی سلێمانی بخوێنم، بۆیە ناچاربوم 

كۆلێژه كه م دابەزێنم و لێرە بخوێنم«.
س���ه رباری الیه نى مادی، به اڵم هێشتا 
به ش���ێكى زۆری رێگری���ه كان، ره گ���ی 
كه لتوری���ی ی���ان رۆش���نبیرییان هه یه ، 
به تایب���ه ت له و خێزانانه ى كه  ئاس���تى 
خێزانانه   ئه و  الوازتره .  تێگه یش���تنیان 
تائێس���تا كچان به الیانه وه  جێگه ى ئه و 
متمانه ی���ه  نین كه  بتوان���ن به ته نیا بۆ 

شارێكى تر بیان نێرن بۆ خوێندن.
كه ریم مه دح���ه ت، پێیوایه  ئه م كاره  بۆ 
هه ڵه  لێكدان���ه وه ى كۆمه ڵگه  له  ئاین و 

خراپی دابونه ریته كان ده گه ڕێته وه .
ئه و وتى: »بەهەڵەتێگەیشتن له  ئاین و 
کۆمەڵگەو دابونەریت و کەمی هوشیاری 
لەن���او کۆمەڵگ���ە، ه���ۆکارن بۆئەوەی 
جی���اوازی بکرێت لەنێوان کچان وکوڕان 

وهەروەها بەکەم سەیرکردنی کچان«.
جه ختیش���یكرده وه  كه  ئ���ه م تێڕوانینه  
كۆمه اڵیه تییه  هه ڵ���ه و ناته واوه ، چونكه  
وه كخۆی وت���ى: »هەندێكجار ئەو توانا 
و زیرەکیی���ەی لەکچان دا  بونی هەیەو 
بەدی���ی دەکرێت، لەالی کوڕان دا بەدی 

ناکرێت«.

بڕواناك���ه م ئه گ���ه ر كچان ح���ه ز بكه ن 
پش���تگوێیان  مامۆستایان  به ش���داربن 

بخه ن«.

رێگریکردن لە 
کچان دەبێتە هۆی 
لەناوبردنی حەز و 

خولیاكانیان

لە وەرزش دا 
مامۆستاكان زیاتر 
گرنگى به كوڕان 

ده ده ن
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◘ نه وژین
سه رگوڵ خه لیل – ئاال عه زیز

قه یرانى دارایى له پاڵ كاریگه رى 
دروستكردن له سه ر ته واوى الیه نه كانى 

ژیان له  هه رێمى كوردستان 
كاریگه ریشى له سه ر ئارایشتگاكانى 

ئافره تان هەبوە، به پێى وته ى خاوه نى 
ئارایشتگایه ك سه ردانیكردنیان له چاو 

جاراندا زۆر كه میكردوه  .

دایك���ى ئ���ارى، خاوه نى ئارایش���تگاى 
ئاریا له كه الر كه  یه كێكه  له  ئارایش���تگا 
كۆنه كانى قه زاكه  ب���ۆ )نه وژین( وتى: 
»ئه گه رچ���ى ئێمه  ل���ه  زۆر كۆنه وه  له  
ش���اره كه  ناسراوین و كه س���انێكى زۆر 
ده مانناسن و سه ردانمان ده كه ن، به اڵم 
ئێستا سه ردانیكردن له چاو پێش قه یران 

زۆر كه میكردوه«.
ئ���ه و وتیش���ى : »به جۆرێ���ك رێژه كه  
بڵێی���ن  ك���ه  ئه توانی���ن  كه میك���ردوه  
جی���اوازى نێوان س���ااڵنى پێش قه یران 
و له قه یراندا له س���ه دا 70 سه ردانیكردن 

كه میكردوه «.
س���ه باره ت به وه ى ئه وان تاوه كو چه ند 
هاوكارى هاواڵتیان ده كه ن له  قه یراندا، 
دایك���ى ئاری وتى: »ه���اوكاری خه ڵك 
زۆر ده كه ین به تایبه ت بۆ كه س���وكارى 

پێشمه رگه «.
قه یرانى  دارایى و كه مى سه ردانیكردن 

بۆالیان، واى له خاوه نى ئارایش���تگاكان 
كردوه  كه  نرخى ئارایشت و بابه ته كانى 
جوانكاریی له چاو پێشودا كه مبكه نه وه ، 
هه روه ك دایكى ئارى نه یش���ارده وه  كه  
ئه وان نرخه كانیان زۆر كه مكردوه ته وه .

به پێى ئه و ئامارانه ى ده زگا فه رمیه كان 
له  هه رێمى كوردس���تان باڵویده كه نه وه  
هاوسه رگیریكردن له  هه رێمى كوردستان 
به ش���ێوه یه كى به رچ���او كه میكردوه  و 
ئه م���ه ش به پل���ه ى ی���ه ك به پێى وته ى 
ئافره ت���ان  ئارایش���تگاكانى  خاوه ن���ى 
كاریگه رى كردوه ته  س���ه ر كارى ئه وان، 
هاوكات دواكه وتنى موچه ى فه رمانبه ران 
كاریگ���ه رى هه ب���وه  له س���ه ردانیكردنى 
ئه و كه س���انه ى ك���ه  فه رمانب���ه رن بۆ 

ئارایشتگاكان .
په روی���ن عه لى، مامۆس���تایه كى قه زاى 
كه الره ، ئه و بۆ )نه وژین( وتى: »به جیاواز 
له  پێشو له  ئێس���تادا به هۆى نه هاتنى 
موچه وه  سه ردانیكردنم بۆ ئارایشتگاكان 
كه مكردوه ته وه ، به جۆرێك كه چه ند مانگ 

جارێك سه ردان ده كه م«.
جگ���ه  ل���ه  فه رمانبه رانى ئاف���ره ت كه  
خاوه نى داهاتى سه ربه خۆى خۆیانن كه م 
ماڵه وه ش  ژنانى  ئارایشتگاكان،  ده چنه  
رێژه ى س���ه ردانى ئارایشتگاكانیان كه م 

كردوه ته وه .
نه جیبه  ئه حمه د، ئافره تێكى ماڵه وه یه ، 
بۆ نه وژین باس���ى له وه ك���رد: »ئه گه ر 
چوبێتم���ه   جارێ���ك  رۆژ   15 پێش���تر 

ئارایش���تگاكان، ئێستا دو مانگ جارێك 
یان زیاتر ناچم«.

له كات���ى  »پێش���تر  وت:  ئه وه ش���ى 
ئاس���اییه كانیش  كاته   و  ئاهه نگ���ه كان 
ئه چوم بۆ ئارایش���تگا، به اڵم ئێستا بۆ 
ئاهه نگه كانی���ش زۆر به كه مى ئه توانین 
بچین���ه  ئارایش���تگاو له ماڵ���ه وه  كارى 

ئارایشت بۆخۆمان ده كه ین«.
به پێ���ى ئامارێ���ك له  س���نورى قه زاى 
زیاتر  ده وروبه رى،  ناحیه كان���ى  كه الرو 
له  50 ئارایش���تگاى ئافره ت���ان بونیان 
هه یه ، ئه گه رچى قه یرانى دارایى هه یه و 
كاریش���یان كه میكردوه ، ب���ه اڵم به پێى 
وت���ه ى به رپرس���ێك ئه م���ه  كاریگه رى 
نه كردوه ته  سه ر كه مكردنه وه ى ژماره ى 
زیادیش���یان  به ڵك���و  ئارایش���تگاكان، 

كردوه .
عومه ر محه مه د، سه رۆكى لقى گه رمیانى 
س���ه ندیكاكانى كرێكاران و پیشه وه رانى 
راگه یاند:  به  )نه وژین(ى  كوردس���تان، 
»چه ندین كه س هه ن داواى كردنه وه ى 
ئارایشتگا ده كه ن، به اڵم به هۆى ئه وه ى 
كاریگه رى نه كاته  س���ه ر ئارایشتگاكانى 

تر بۆیه  پێدانى مۆڵه تمان راگرتوه«.
یه كێك له و الیه نه نان���ه ى كه  چاودێرى 
نرخى ئارایش���تگاكان ده كات، چاودێرى 
بازرگان���ى گه رمیان���ه . به پێ���ى وته ى 
به ڕێوه به ره ك���ه ى، ئ���ه وان ل���ه  رێگه ى 
لیژنه كانیان���ه وه  به دواداچون���ى وردیان 
له سه ر كارى ئارایشتگاكان و نرخه كانیان 

قهیرانیداراییژنانىلهسهردانىئارایشتگاكانخستوه

لێ���ره  كارده كه م، كات���ى كاركردنم  له  
)7( به یانیه وه  ده س���تپێده كات تاوه كو 
)7( ش���ه و، رۆژی واهه یه  )15( جۆر 
خواردنی كورده واری  یان زیاتر دروست 

ده كه م«.
وتیش���ی: »راس���ته  ماندو ئه بم، به اڵم 
خه ڵكی  و  میوان���ه كان  ده ستخۆش���ی 
ده وروب���ه رم ئ���ه و ماندوێتی���ه م بی���ر 
ده باته وه ، ئه مه  س���ه ره ڕای ئه وه ى زۆر 
خۆش���حاڵم به  كاره كه م و س���ه ربه رزم 
كه  به  ره نجی ش���انی خۆم بژێوی ژیانم 

په یدا ده كه م«.
به رده وام ژنان كه ده یانه وێت له  ده ره وه  
كاربك���ه ن، روبه روى توانج و تێڕوانینی 
كۆمه ڵ ده بنه وه ، به اڵم ئه و ئافره تانه ى 
له  چێش���تخانه كه دا ده س���تیان به كار 
كردوه ، باس���له وه ده كه ن ك���ه  رێگه یان 
نه داوه  قسه و قسه ڵۆك تێكیان بشكێنێ 

و ساردیان بكاته وه .
ده ریا عه زیز، به ڕێوه به رى چێشتخانه ى 
كورده واریی س���یتی ئ���ای، له وباره وه  
وتى: »خه ڵك بۆ هه مو كارێك ئه نجامی 
بده یت قسه  وتوانجت لێده دات، ئیمه ش 
تا گ���وێ به  قس���ه ی خه ڵ���ك بده ین 
سه رجه م خه ون و ئاره زوكانمان له  گۆڕ 

ده نێین«.
كاركردنى  بۆ  »رێگری  وتیش���ی: 
ژنان هه یه ، ب���ه اڵم ئه گه ر ژنان 

بتوانن خۆیان بسه لمێنن، بروا 
هێنده   رێگریەكانیش  ناكه م 

كاریگه ر بن«.
)ژیان(یش، وتى: »ئافره ت 
زور هه یه  حه ز ده كات ئیش 
بكات، به اڵم له  ترسی قسه  
ناوێرن  توانجی خه ڵ���ك  و 
بێنه  مه یدانی كاركردنه وه ، 
یه كێ���ك له وان���ه   خۆم 
بۆ  كه ده رده چوم  ب���وم 
كاره كه م قس���ه ی زۆرم 
به اڵم  س���ه ر،  هات���ه  
ئه و  به س���ه ر  توانیم 
ئاس���ته نگانه دا زاڵبم 
ده وروبه ره كه ش���م  و 
ه ،  بكه م���ه و ڵنیا د

ی���ه   بۆ هه ر

ئێستا ده ستخۆشیم لێده كه ن«.
هه ندێك له  كارمه نده كانی چێشتخانه كه ، 
كه س���انى خاوه ن بڕوانام���ه و ده رچوى 
زانك���ۆ و په یمانگان. یه كێ���ك له وانه ، 

)ئیڤان سه رتیپ(ه .
ئه و ك���ه  خاوه نى بڕوانام���ه ی دبلۆمی 
ژمێریاریه ، ده ڵێت: »ماوه ی دو س���اڵه  
خوێندن���م ت���ه واو كردوه ، ب���ه اڵم هیچ 
دامه زراندنێك نیه  له  حوكمه ت دا، بۆیه  

رومان له كه رتى تایبه ت كردوه «.
وتیش���ی: »ماوه ی س���ێ مانگه  لێره  
وه كو كاپتن كار ده كه م، ئیشه كه م زۆر 
به دڵه  و ئاس���وده م پێی، چونكه  هه مو 

كارمه نده كانی ئێره  ئافره تن«.
له باره ى هه ڵوێست و مامه ڵه ى خه ڵكى 
به تایبه ت سه ردانكه رانه وه ، ئیڤان وتى: 
ده وروبه رمان  كه سانی  »هه ڵسوكه وتی 
زۆر باش���ه  و ده ستخۆشییه كی زۆرمان 
بۆ دێت، ئه مه ش جێگای دڵخوش���ییه و 
هانم���ان ده دات زیات���ر گرنگ���ی ب���ه  

و  بدەی���ن  كاره كانم���ان 
به رده وام بین.«

هه رچه ن���ده  چیش���تخانه كه  ماوه یه كی 
كه م���ه  كراوه ته وه ، ب���ه اڵم ناوبانگێكی 
باشی له ناوچه كه  ده ركردوه ، زۆرێكیش 

له  كچان سه ردانى ده كه ن.
زری���ان پش���توان، ك���ه  خوێن���دكاری 
س���ه ردانى  ناوه ن���او  په یمانگای���ه ، 
چێش���تخانه كه  ده كات. ب���ۆ )نه وژین( 
وت���ى: »زۆرم پێخوش���ه  ك���ه  هه م���و 
هیچ  ئافره تن،  ئێ���ره   كارمه نده كان���ی 
جیاوازیه كیش نابینم له  ئیشی گارسۆنی 
ی���ان چیش���تلێنه ری   ئافره ت و پیاو، 
ئافره تان س���ه ركه وتو  پێموای���ه   بگره  
ترن، ئه وه تا ئه م چێشتخانه یه  كه  ژنان 
به ڕێوه ى ده به ن خواردنى خۆش و پاكه  

و كه شه كه شى خۆش و گونجاوه «.
به ڕێوه به رى چێشتخانه كه ش وتی: »تا 
دێت رێژه ی میوان و س���ه ردانكه رانمان  
له  زیادبووندایه  و له  هه مو ته مه نه كان چ 
گه نجان چ خێزانداره كان و فه رمانبه ر و 
كاسب و خوێندكار،  
نمان  ا د س���ه ر

ده كه ن.«
◘ نه وژین، سازان مسته فا

ئه گه ر چی دانانی چیشتخانه  وه كو 
پیشه یه كی پیاوانه  له كۆمه ڵگه ی ئێمه دا 
سه یر كراوه ، به اڵم ژماره یه ك ئافره ت 

له  كه الر ئه م تێڕوانین و نه ریته  
ده گۆڕن وپێكه وه  چێشتخانه یه كی 

كورده واری داده نێن.

)چیشتخانه ی كورده واری سیتی ئای(، 
ناوی ئه و چیش���تخانه یه  كه  تایبه ته  به  
له م  كورده واری.  دروستكردنی چێشتی 
چیش���تخانه یه  دا رۆژان���ه  زیاتر له  12 
به ده س���تى  جۆر خواردنى كورده واریی 
خانمان دروس���ت ده كرێت و پێشكه شى 

میوانه كان ده كرێت.
به ڕێوه به رى چێشتخانه ی  ده ریا عه زیز، 
كورده واریی س���یتی ئای، بۆ )نه وژین( 
ئام���اژه ى به وه ك���رد كه  ئ���ه وان وه كو 
كۆمه ڵێ���ك له ژن���ان وكچان���ی ناوچه ی 
گه رمیان به ه���اوكاری چه ند هاوڕێیه ك، 
بیرۆك���ه ی ئه وه ی���ان الدروس���ت بو كه  
چێشتخانه یه كی كورده واری له گه رمییان 
بونی هه بێت كه  ژنان وبه ڕێوه ى ببه ن.

وتیش���ی: »خۆش���به ختانه  له  به روارى 
) 2016/12/25( چێش���تخانه كه مان به  
فه رمی كرایه وه  به روی میوانان و ماوه ی 

زیاتر له  )3( مانگه  به رده وامه «.
به وت���ه ى ده ریا، س���ه رجه م كارمه ند و 
ستافی چێشتخانه كه یان له  چێشتلێنه ر 

و گارس���ۆن وكاپتن���ه كان، ژنن و هه ر 
چێش���تخانه كه   كاره كان���ى  ئه وانی���ش 

به ڕێوه ده به ن.
ئه گه رچی ژنان چێشتلێنه رێكى كارامه ن، 
له   به اڵم س���نورى چێش���تلێنانه كه یان 
نه گواس���تۆته وه   ماڵ���ه وه   مه تبه خ���ی 
ب���ۆ مه تبه خی بازاڕ، بۆی���ه  كردنه وه ى 
چێش���تخانه یه ك كه  ژن���ان كارى تێدا 
تازه و  له گه رمی���ان،  به تایبه تى  بك���ه ن 

تاڕاده یه كیش نامۆیه .
له مباره ی���ه وه  )ده ری���ا عه زیز( ده ڵێت: 
»راسته  ژنان  ئه زمونێكی زوریان هه یه  له  
كاری به ڕێوبردنی مه تبه خ  ودروستكردنی 
چێشت، به اڵم دروستكردنی چێشت بۆ 
چێشتخانه یه كی گشتى كه  رۆژانه  ده یان 
ج���ۆر كه س و ته بیعه تی جی���اواز دێنه  
كارێكى  نه كراوه و  پێشتر  میوانداریمان، 

ئاسانیش نییه«.
ده ریا به  شانازیه كه وه  ئاماژه ى به وه كرد 
ك���ه  س���ه ره تا روب���ه روى گرفت���ى زۆر 
بونه ته وه و كاره كه یان قورس بوه ، به اڵم 
له ماوه یه كى كه مدا توانیویانه  گرفته كان 

تێبپه ڕێنن.
ئه و هه ستى ش���انازیه ى له الی ده ریادا 
هه بو، ل���ه الی زۆرینه ى ئه و س���تافه ى 
چێشتخانه كه ش���دا ره نگ���ی دابوی���ه وه  

كه بینیمانن.
ژیان وه یس مراد، )45( ساڵ،  یه كێكه  
له  چیش���تلێنه ره كانی چیشتخانه كه . بۆ 
)نه وژی���ن( وتى: »م���اوه ى دو مانگه  

هه یه .
حیكمه ت ئه حمه د، به ڕێوه به رى چاودێرى 
)نه وژین(ى  ب���ه   گه رمیان،  بازرگان���ى 
راگه یان���د: »ئێمه  لیژنه یه كى تایبه تمان 
هه یه  بۆ ئارایش���تگاكان و نرخه كانیان 
و نابێ���ت نرخه كانیان زۆربێت و له كاتى 

بونى به رزى نرخدا سزایان ئه ده ین«.
باسیله وه شكرد: »له پاڵ چاودێریكردنى 
نرخه كان���دا چاودێرى ئه و كه ره س���ته و 
م���ادده  جوانكاریان���ه ش ده كه ی���ن كه  
ب���ه كارى ده هێن���ن به تایب���ه ت كات���ى 

به سه رچونه كه ى«.
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◘ نه وژین
زریان محه مه د – جوانه  جه لیل

پێكه وه  له به رزاییه كانى گوبه یبه ى 
رۆژئاواى كه ركوكه وه  چاودێرى 

ناوچه كانى ژێر ده سه اڵتى داعش 
و  جموجۆڵى چه كداره كانى ئه و 

رێكخراوه یان ده كرد، ته نها خه مى ئه و 
دو هاوسه ره   پاراستنى سه نگه ره كانى 

پێشمه رگه  بو له  هێرشى له ناكاوى 
داعش.

)هه ڵۆ ره مشتى( و )زوهره  هه ورامى(، 
ئه و دو  پێش���مه رگه یه ى پارتى ئازادى 
كوردستانن، كه  چه ند ساڵێك له مه وبه ر 
له  نێو سه نگه ره كاندا بریارى پێكهێنانى 

ژیان���ى هاوس���ه ریان دا و ه���ه ر له نێو 
سه نگه ره كانیش���دا ژیانێك���ى ئاس���ایى 

پێكه وه  به سه ر ده به ن.
هه ڵۆ و زوه���ره  هه ردوكیان فه رمانده ى 
پارتى   له ریزى هێزه كان���ى  س���ه ربازین 
ئازادى دا، زۆرجار پێكه وه  به ش���دارى 
ش���ه ڕه كانیان كردوه ، به  تایبه ت كه  له  
هێرشه كه ى ساڵى رابردوى پێشمه رگه دا 
بۆ س���ه ر گوندى گوبه یب���ه ى رۆژئاواى 
كه ركوك، هه ڵۆ به هۆى ته قینه وه ى بۆمبى 

چێنراوه وه  ده ستێكى له ده ستداوه .
دره نگانێكى ئێ���واره  هه ڵۆ و زوهره  كه  
جلى س���ه ربازیان له به رداب���و ، پێكه وه  
به دوربی���ن چاودێ���رى چه كداره كان���ى 
داعش���یان ده ك���رد، زوه���ره  ب���ه ده م 
هه ڵكردنى دوربینه وه  بۆ )نه وژین( دواو، 

وتى: »ژیانى ش���اخ و پێشمه رگایه تیم 
زۆر له  ژیانى ش���ار ال خۆشتره ، چونكه  
خه مى من پاراستنى خاكى كوردستانه  

له  هێرشى داگیركه ران.«
گ���ه ر له رابردودا كچ���ان و ژنان خۆیان 
له به ش���دارى كردنى ش���ه ڕ بواردبێت و 
لێى ترس���ا بن، ئه وا به ش���دارى كردنى 
ش���ه ڕ له الیه ن ژنان���ه وه  له ریزى حیزبه  
س���اڵى  له چه ند  به تایبه ت  كوردیه كاندا 
راب���ردودا، س���یحرى ش���ه ڕى الى ژنان 

به تاڵكرده وه .
هێزه كان���ى پارتى ئازادى كوردس���تان 
ك���ه  هێزێك���ى ئۆپۆزس���یۆنى ئێرانین، 
به شداریان له شه ڕى دژ به داعش كردوه  
و له ئێس���تادا هێزه كانی���ان له باش���یك 
كه رك���وك جێگیركردوه ،  رۆژئ���اواى  و 

ك���ه  كچان و ژن���ان ژماره یه كى به رچاو 
له هێزه كانیان پێكده هێنن.

دوا ش���ه هیدى ژن ل���ه  ریزه كانى پارتى 
كچ���ه   بون���ى  ش���ه هید  دا،  ئ���ازادى 
پێشمه رگه یه ك بو، كه دواى برینداربونى 
ل���ه رۆژى 2/26 ب���ه  هاوه ن���ى داع���ش 
له باش���یك و مانه وه ى بۆ ماوه ى چه ند 

كاتژمێرێك گیانى له ده ستدا.
)زوهره  هه ورامى( كه  وه كو فه رمانده یه كى 
س���ه ربازى ده رده كه وت و سه رپه رشتى 
پێشمه رگه  ژنه كانى حیزبه كه ى ده كرد، 
باس���یله وه كرد له  زۆربه ى ش���ه ڕه كاندا 
له گ���ه ڵ هه ڵ���ۆى هاوس���ه ریدا پێكه وه  
به شدارن به تایبه ت له كاتى هێرشه كانى 
ئه م دوایی���ه دا بۆ س���ه ر چه كداره كانى 
داعش. وتى: »زۆرجار هه ڵۆ له ده سته ى 

دوهاوسهریپێشمهرگه

◘ نه وژین، ئومێد زه نگه نه 

له كه رتێكدا كه سه رجه م ئه وانه ى تیایدا 
به رپرس و ده سترۆیشتون له  ره گه زی 
نێرن، ئافره تێك به ته نیا توانیویه تى 
جێگاى خۆی بكاته وه ، ئه و ماوه ى 
سێ ساڵ و نیوه  وه كو به ڕێوه به رى 
به ڕێوه به رایه تى گەشتوگوزاری كفری 

كارده كات و به رده وامه  له  ئه ركه كه ى. 
حه مدیه  مه نسور، تاكه  ئافره ته  له نێو 
هه مو سلكی بەڕێوەبەرانی حكومیی دا 
له  قه زاى كفری، باس له ئه زمونى خۆی 

و به ره وپێشه وه چونه كانى ده كات.

سه ره تا له خۆناسندنیه وه  ده ستپێده كات 
و ده ڵێت: »ناوم حه مدیه  مه نس���وره ، 
دانیش���توی قه زای كفریم و خاوه نی دو 
بڕوانامه م له بواری ئه ندازیاری كشتوكاڵی 

و دبلۆم له  ده رمانسازی«.
له ب���اره ی ئه و رێگریان���ه ی كه  له ماوه ی 
كاركردندا روب���ه ڕوی بوه ته وه ، حەمدیه  
توش���ی چه ندین  ده ڵێ���ت: »بێگومان 
كێش���ه وگرفت بومه ت���ه وه  ب���ه و پێیه ی 
فه رمانگه كان  و  له كۆمه ڵ���گا  به ش���ێك 
توانای قبوڵكردنی ئه و واقیعه یان نه بوە 
ك���ه  ئافره تێ���ك ببێت ب���ه  به ڕێوبه ری 
له ش���اری  به تایبه ت  به ڕێوه به رایه تیه ك 
كفریدا كه  تا ڕاده یه كی زۆر گۆمه ڵگایه كی 
داخراوی هه یه، ب���ه اڵم ده بێت ئافره ت  
له بارودۆخێكی وه هادا خۆی بسه لمێنێت 
س���ه ره تا ب���ۆ خێزانه ك���ه ی دوات���ر بۆ 
كۆمه ڵگاكه ی ئینج���ا بۆ ئه و ده زگایه ی 
كاری تێداده كات به وه ی تاچه ند به توانا 

و باوه ڕپێكراوه«.
جه ختیشیكرده وه : »ئافره ت  هه رچه نده  
كه س���ایه تی به هێز بێت و  متمانه پێكراو 

بێ���ت، ئه وه ن���ده  زیات���ر ده توانێت رێز 
بۆخۆی و ئافره تانی دیكه ش  دروستبكات 
و گه یه ن���ه ری په یامی جی���اواز نه بونی 
ئافره تان و پیاوان بێت و رێگاخۆشكه ر 
بێ���ت بۆئافره تانی دیك���ه ش كه  بتوانن 

هاوشێوه ی ئه و به ره وپێشه وه  بچن«.
ئافره تان  كاركردنی  گرنگی���ی  له باره ی 
و  ده ره وه   ل���ه   پی���اوان  هاوش���ێوه ی 
تێكه ڵ بون ب���ه كار و هاتنه  ده ره وه یان 
له  چوارگۆش���ه ی داخ���راوی كۆمه ڵگا، 
حه مدی���ه، ده ڵێت: »كه س���ایه تی ئه و 
كه س���ه  رۆڵ ده بینێت به وه ی تاچه ند به  
ئاگاییه وه  روبه ڕوی ئه و كێشه و گرفتانه 
 ده بێت���ه وه  كه دێنه  رێگاى«. وتیش���ی: 
»خۆش���به ختانه  زۆرێك له فه رمانگه كان 
دا  له كاروباره كان���م  بون���ه   ه���اوكارم 
به تایبه ت كاتێك ك���ه  ده بینن كاره كانم 

به بێ كه موكورتی ئه نجام ده ده م«.
یه كێ���ك له و خااڵنه ى ك���ه  ئه م ئافره ته  
به ڕێوه ب���ه ره  به گرنگی���ی ده زانێ���ت بۆ 
ئافره ت���ان، به هێزكردنى الیه نى خودیی 
و زانین���ی توان���ا تایبه تیه كانى خوده . 
له وباره وه  ده ڵێت: » پێویس���ته  ئافره ت 
پێ���ش ئه وه ی  ل���ه  خێزانێك���ی داخراو 
له كۆمه ڵگایه كی داخ���راو بێته  ده ره وه،  
ده بێت كار له س���ه ر خۆی بكات به وه ی 
ده بێت بزانێت تاچه ن���د توانای هه یه  و 
ش���ایه نی ئه و جێگایه یه  كه  كاری تێدا 
ده كات، هه روه ك  ده بێت كاربكات له سه ر 
هۆشیاری و رۆشنبیری خۆی و پاراستنی 
به هۆشیاریشه وه   خۆی«.  كه س���ایه تی 
ئاماژه  به وه ده دات كه  »هه ندێك نه ریت 
هه ی���ه  كه نابێ���ت ببه زێنرێ���ت، چونكه  
چه ندین رێگای دیكه  هه یه  كه  ده توانیت 
به جوانی و به سه ربه رزیه وه  خۆتى لێوه  

بسه لمێنیت«.

تاكهئافرهتهبهڕێوهبهرهكهىكفری

هێرش بردنه ، منیش له و ده سته یه م كه  
ب���ه دواى هه ڵۆدا هێرش ده كه ینه  س���ه ر 

ئامانجه  بۆ دیاریكراوه كانمان.«
هه ڵۆى هاوس���ه رى زوهره  كه  شاره زاى 
بۆمب���ى  پوچه ڵكردن���ه وه ى  ب���وارى 
چێنراویش���ه ، س���اڵى رابردودا له كاتى 
كۆنترۆڵكردن���ه وه ى گون���دى گوبه یبه ى 
رۆژئ���اواى كه ركوك���دا بۆمبێ���ك پێیدا 

ته قیه وه  و ده ستێكى له ده ستدا.
زوه���ره  وت���ى: »ئ���ه و رۆژه ى هه ڵ���ۆ 
بریندارب���و، من له  پرس���ه  بوم، كاتێك 
هه واڵ���ى برینداربون���ى هه ڵۆم بیس���ت 

ئۆقره م لێبڕاو خۆم گه یانده  الى.«
هه ڵۆ و زوهره  جیاواز له و هاوس���ه رانه ى 
ك���ه  له ش���ار و ش���ارۆچكه كاندا ژی���ان 
به س���ه ر ده به ن و هه میشه  بیریان الى 
به خێوكردنى ماڵ و مناڵه ، ئه وان هه میشه  
بیریان الى پاراس���تنى سه نگه ره كان و 

به رپه رچدانه وه ى هێرشه كانى داعشه .
ئ���ه و دو هاوس���ه ره  له نێ���و خانویه كى 
س���اده ى به چینكۆ سه ر داپۆشراوى نێو 
س���ه نگه ره كاندا ژیان به س���ه ر ده به ن، 
هه میش���ه  پابه ندن ب���ه  جێبه جێكردنى 
رێو ش���وێنى سه ربازى و پێكه وه  ئه ركه  

سه ربازیه كانیان راده په رێنن.
»دواى  وت���ى:  ره مش���تى،  هه ڵ���ۆ 
برینداربونم و له ده س���تدانى ده ستێكم، 
زوهره  هه میشه  هاوكارمه  له  ئیشوكارى 
ئه رك���ه   جێبه جێكردن���ى  و  ماڵ���ه وه  

سه ربازیه كانیشمدا.«

رێگریه كانی  له باره ی  حه مدیه  مه نسور، 
خێزانه كه ی���ه وه  ده دوێ���ت و ده ڵێ���ت: 
»خێزانه كه م نه ك ه���ه ر رێگرم نه بون، 
به ڵكو خۆش���به ختانه  زۆرهاوكارم بونه 
 و پش���تیوانی ته واوی كاروباره كانم بون 
 ب���ه وه ی كه  متمان���ه ی ته واویان به من 
هه بوه ، به دڵنیایش���ه وه  ئ���ه و متمانه یه  
ده س���تی هه م���و ئافره تێ���ك ناكه وێت، 
بۆیه  هه میشه  شانازی به خێزانه كه مه وه  

ده كه م«.
به ڕێوبه ری  وه ك  ده ستبه كاربونی  پێش 
)حه مدی���ه(  كف���ری،  گه ش���توگوزاری 
كارگه ی  له به شه كانی  یه كێك  به رپرسی 
دروس���تكردنی ده رم���ان بوه  له ش���اری 
)س���امه ڕا(، له ئێستاشدا له شاری كفری 
تایب���ه ت  ده رمانخانه یه ك���ی  خاوه ن���ی 
به خۆیه تی كه وه ك خۆی ده ڵێت یه كه م 

ئاف���ره ت ب���وه  ده رمانخانه ی له ش���اری 
ئێس���تاش  و  كردوه ت���ه وه   دا  كف���ری 
ده رمانخانه كه ی ئه و تاكه  ده رمانخانه یه  
كه زیات���ر تایب���ه ت بێ���ت به ئافره تان و 
هاوكات تاكه  ده رمانخانه ش���ه  نه ك هه ر 
له سنوری قه زای كفری، به ڵكو له ته واوی 
گه رمیانیش���دا ك���ه  ئافره تێك به ڕێوه ی 

ببات.
له باره ی ئه و پرۆژه  و كار و چاالكیانه ی 
كه  له ماوه ی كاركردنیدا وه ك به ڕێوبه ری 
گه ش���توگوزاری كفری هه وڵ���ی بۆداوه  
و به ئه نجام���ی گه یان���دوه ، )حەمدیه ( 
وتی: »له م���اوه ی رابردودا هەوڵمانداوە 
گه ش���توگوزاری كف���ری به ناوچه كان���ی 
ده وروب���ه ر و كۆمپانیا گه ش���تیاریه كان 
بناسێنین و له  رێگای كۆمپانیاكانیشه وه  
گه ش���تیاری  ناوچه یه كی  وه ك  كف���ری 

به هه م���و جیهان بناس���ێنین، هه روه ها 
گه شتیاری  پالنی  ماس���ته ر  توانیومانه  
كف���ری پێ���ش ماس���ته ر پالن���ی هه مو 
گه رمی���ان ئاماده بكه ی���ن و له هه وڵ���ی 
ئه وه داین كه  خزمه تگ���وزاری بۆ ناوچه  
گه ش���تیاریه كانی كف���ری دابین بكه ین 
بێگومان هه مو ئه مان���ه ش به  هاوكاری 
و پاڵپش���تی س���تافه كه م و فه رمانگ���ه  

په یوه ندیداره كانی دیكه  بوه «.
حه مدیه ، وه ك ئافره تیكی خاوەن ئه زمون 
له كاركردنی ده ره وه دا، په یامێك به گوێی 
ئافره ت���ان دا ده دات و ده ڵێ���ت: »تكا 
وه ك  ده ك���ه م  له كۆمه ڵگادا  له ئافره تان 
كه سایه تیه كی به هێز و كاریگه ر خۆیان 
ببینن نه ك ب���ه و تێڕوانینه ى كۆمه ڵ بۆ 
ئافره ت دروس���تى كردوه  به وه ى خۆیان 

به الواز سەیرکەن«.

دواى برینداربونم 
و له ده ستدانى 

ده ستێكم، زوهره  
هه میشه  هاوكارمه 
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كچانى گه رمیان ده گه ڕێنه وه  سه ر ته خته ى شانۆ

◘ نه وژین

پێتان سه یر نه بێت كاتێك بزانن 
یه كه مین ژنه  نوسه ر كه مێژو ناسیبێتى، 

له م شوێن و اڵته دا بوه  كه  ئێمه ى 
ئێستا تیایدا ده ژین، ئه و به و 

به یته  شیعری و سروده  ئاینییانه ى 
كه نوسیه یه تى، ناوى وه كو یه كه مین 

نوسه ر له سه ر به ردى مێژو هه ڵكۆڵیوه .

نوس���ه ره  ى  ژن���ه   ئ���ه و  ئه نخیدوان���ا، 
شارس���تانیه تى واڵتى نێ���وان دو روبار 
»میزۆپۆتامیا«یه  ك���ه  وه كو یه كه مین 
ژن���ى نوس���ه ر له مێژودا ن���اوى هاتوه ، 
هه ندێكیش به  »شكسپیری سۆمه ری« 

ناویان بردوه .
ئه م ژنه ، كچى پاشاى ئه كه دی سه رجۆن 
بوه ، به اڵم جیاوازى له وانى تر ئه وه بوه  
كه  خولیاو توانایه كى باشی بۆ نوسین و 
هۆنینه وه ى شیعر و قوڵبونه وه  له بابه ته  
ئاینییه كان���ى ئه و س���ه رده مه دا هه بوه و 
به پله ی���ه ك گه یش���توه  ك���ه  به گوێره ى 
بیروب���اوه ڕی ئه وكات، نزیك بوه  له وه ى 

ببێت به  »خواوه ند«.
ئه نخیدوانا، له س���ه روبه ندى بابلیی كۆن 
و س���ااڵنى 2285-2250 پێ���ش زای���ن 
ژی���اوه ، به وهۆیه ى خاوه ن���ى كاریزماو 
كه سێتییه كى تایبه ت بوه ، بۆیه  له الیه ن 
پێدراوه و  زیاتری  گرنگیی  باوكیشییه وه  
كراوه  به  كاهینی گرنگترین په رستگاى 
سۆمه ریه كان له  ئۆر، ئه گه رچی هه ندێكى 
دیكه  به گومانن له وه ى كچى س���ه رجۆن 
بێت، به ڵك���و پێیانوایه  كه  به هۆی ئه و 
كارێزمای���ه وه ، س���ه رجۆن كردویه ت���ى 

به كاهین.
شوێنه واریه كان  كنه وپشكنینه   له میانى 
ل���ه   پارچ���ه   س���ه دان  توان���راوه   دا، 
ده س���تنوس و نوس���راوه كانى ئه م ژنه  
نوسه ره  بدۆزرێته وه ، كه  دواى پشكنینی 
و لیكۆڵینه وه یه ك���ى زۆری توێ���ژه ران، 
گه یش���تنه  ئ���ه و باوه ڕه ى ك���ه  ئه و ژنه  

یه كه م ژنى نوسه ره  له مێژودا.
ویلیام ولفگانك، پرۆفیسیۆری پسپۆڕ له  
ئه ده بی ئاشوری و بابلی له  زانكۆی یال، 
باسله وه ده كات كه زۆرێك له  نوسه ره كانى 
ئه و س���ه رده مه ، ته نها نوس���ه ره وه  بون 
نه ك نوس���ه ر، به و واتایه ى كه  نوسینى 
ئاین���ی و بابه ت���ى دیكه ی���ان له س���ه ر 
ته ختەو تابلۆی  قۆڕ نوسیوه ته وه ، به اڵم 
)ئه نخیدوانا( له وانه  بوه  كه خۆی ش���تى 

داهێناوه و نوسیوه .
ئه و پرۆفیس���یۆره ، پاش خوێندنه وه ى 
به رهه مه كان���ى، نازناوى »شكس���پیری 

شكسپیری ئه ده بی سۆمه ری ...
 یه كه مین ژنه  نوسه ر له  مێژودا

◘ نه وژین
سه رگوڵ خه لیل – بێریڤان محه مه د

ئه گه رچی ژماره ى ئه و ژنانه ى له  
بوارى شانۆ دا له گه رمیان كار ده كه ن 

كه م و سنوردارن، به اڵم سه رباری 
ئه وه ش ژنانێك هه ن كه  له خۆبوردوانه  
له و مه یدانه دا كارده كه ن، به ڕێوه به رى 

رۆشنبیری گه رمیانیش، به شداریی 
ژنان له  شانۆدا به كاریگه ر ده زانێت.

ش���انۆ، یه كێك���ه  ل���ه  دێرینترین ئه و 
ش���ێوازانه ى هون���ه ر ك���ه  له گه رمیان 
دا كارى له س���ه ر ك���راوه ، ب���ه اڵم هه ر 
له كۆنه وه  تائێس���تا یه كێك له  دیارترین 
كێشه كانى شانۆ، كه می به شداری ژنان 

بوه  تیایدا.
پێش���تر و له رابردودا، زۆرجار بۆ رۆڵی 
كاراكته رى ژنان له  شانۆكاندا، به هۆی 
نه بون���ى ژنى ئه كت���ه ره وه ، ناچار ئه و 
رۆڵه ش هه ر به  پیاوان ده درا، ئێس���تا 
ئه گه رچی به وشێوه یه ى ئێستا نه ماوه ، 
به اڵم هێش���تا به ش���داریی ژنان زۆر و 

به رفراوان نیه .
له كچانى  یه كێك���ه   مەحمود،  ش���ەیما 
ش���انۆكارى گه رمیان كه  ماوه ى چه ند 
ساڵێكه و هاوش���ان له گه ڵ خوێندنى له  
په یمان���گاى هونه ره جوان���ه كان، چونه  
س���ه ر ته خته ى شانۆی ئه زمون كردوه . 
ب���ۆ )نه وژین( وت: وت���ی: »كاركردن 
له ش���انۆ دا بەتایبەت لەگەرمیان زۆر 
داخراوە بەروی ئافرەتاندا و كارێكى 

زەحمەتە«.
ئه و كچه  پێیوایه  كه  به شێك له  
هۆكاره كانى به شداریینه كردنى 
كچان له ش���انۆ دا، بۆ بونى 
كۆمه اڵیه تی���ی  رێگ���رى 
كلتوری���ی  الیه ن���ى  و 
ده گه ڕێته وه . ئه م بۆچونه  
ده رهێنه رێكیش جه ختى 

لێده كاته وه .
عه بدوڵ���ا،  عوم���ەر 
و  بەڕێوب���ەر 
گروپی  دەرهێن���ەری 
ئەستێرەکان،  شانۆی 
ب���ە )نەوژین(ی وت: 
کۆمەڵگای  و  »کلتور 
ئەم ناوچەیە وایکردوە 
ئافرەت���ان کەمتر بێنە 
بەشی  شانۆوەو  دنیای 

شانۆ هەڵبژێرن.«
به وه ش���كرد:  ئاماژه ى 
له ئێس���تادا ده رفه تى 
كاركردن له  شانۆدا 
زیاتره و  كچان  بۆ 
ئه وانیش ده توانن 
په ره ى زیاتر به  
كاره كانی���ان 

بده ن.
وتیش���ی: 
ن  کچا «

هەستیان باشترە لەکوڕان و زوتر هەست 
بە شتەکان ئەکەن، بۆیە ئەتوانن باشتر 
لەس���ەر ته خته ى ش���انۆ بەرجەستەی 

رۆڵەکانیان بکەن«.
ئه گه رچی ل���ه  ده ڤه ره كه دا له  بری یه ك 
په یمانگا، دو په یمانگاى هونه ره جوانه كان 
هه یه  له كفری و خانه قین، كه چى هێشتا 
بونى ئه كته رى ژن به ش���ى پێویس���ت 

له ده ڤه ره كه  به ره وپێشه وه  نه چوه .
ب���ه  راى كچێك���ى ش���انۆكار، هۆكارى 
ئه مه ش بۆ ئه وه ده گه ڕێته وه  كه  زۆرێك 
له و كچان���ه ى ده چنه  ئه و په یمانگایانه ، 
هه تاوه ك���و  الگرنگت���ره   بڕوانامه ی���ان 

كاركردن له  هونه ر.
ش���انۆكارێكى  كچه   محه مه د،  ناس���كه  
كه الره ، بۆ )نه وژی���ن( وتى: »کچان و 
ژنان لە گەرمیاندا بەشێوەیەکی زۆر کەم 
رو لەبوارەکانی شانۆ ئەکەن و هەندێکیان 
تەنها بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامه  ده چنه  
پەیمانگا و كۆلێژ و خوێندنى ئه كادیمی 

ته واو ده كه ن«.
هه میش���ه  كاركردنى ژنان ل���ه  هونه ردا 
له گه رمی���ان و به تایبه ت ش���انۆ، وه كو 

كارێكى مه ترس���یدار وێناك���راوه ، هه ر 
ئه مه شه  وایكردوه  كچان كه متر جورئه تى 

به شدارییكردن بكه ن له و كایه یه دا.
ب���ه اڵم ئ���ه و كچان���ه ى كه له ش���انۆ دا 
كارده كه ن، به پێچه وانه وه  باسله وه ده كه ن 
كه  ئه گه ر كچ���ان متمانه یان به خۆیان 

هه بێت، ئه وا سه ركه وتو ده بن.
ش���ه یما مه حمود، له وب���اره وه  نمونه ى 
خ���ۆی هێنایه وه  كه تائێس���تا روبه روى 
هیچ گرفتێك نه بوه ته وه  »من لەماوەی 
کارکردنم���دا روبەروی هیچ کێش���ە و 
گیروگرفتێک نەبومەتەوە و خێزانەکەشم 

زۆر هاوکار و پاڵپشتم بون«.
)ناس���کە(ش ئاماژه ى به وه كرد: »من 
نەچومەتە  ئەکادیم���ی  بەش���ێوەیەکی 
نێو بوارەک���ەوە، به ڵكو به حه زى خۆم 
ده س���تم به كار كردوه و هاوسه ره كه شم 

زۆر هاوكار و پشتیوانمه «.
به ڕێوه ىبه رى گش���تى رۆش���نبیری و 
هون���ه ری گه رمیانیش باس���له وه ده كات 
كه  س���ه رباری به ش���دارییه كان، به اڵم 
به ش���داریی ژنان له  هونه ردا، له ئاست 

خواستى ئه واندا نییه .
ئاکۆ یوسف )ئاکۆ هۆرێنی(، بەڕێوبەری 
گشتى رۆشنبیری و هونەری گەرمیان، 
بۆ )نەوژین( وتی: »بەشداری ژنان لە 
چاالکی ش���انۆدا بون���ی هەیە و مایەی 
خۆش���حاڵیە، ب���ەاڵم بەب���ەراورد بە 
پیاوان ژنی شانۆکارمان کەمەو لە 

ئاستی تموحی ئێمەدا نییە«.
ئه و به ڕێوه به ره ، پێیوایه  پرسه كه  
نوێتر  گڕوتینی  بە  پێویس���تی 
و زیات���ر هەیە ل���ە الیەن ژنان 
خۆیانەوە ب���ە پلەی یەکەم و 
هەروەها لەالیەن دامودەزگا و 

گروپە پەیوەندیدارەکانەوە.
کاری  »پێویستە  وتیش���ی: 
زیات���ر بکرێ���ت ب���ۆ هاتنە 
مەیدانی ژن���ان لە کایەی 
و  بەگش���تی  هون���ەری 
بەتایبەت���ی،  ش���انۆ 
م���ن دڵنی���ام ژنان 
خاوەن  کچان���ی  و 
بەتوانامان  بەهرەو 
ب���ەاڵم  زۆرە، 
ه���ۆکار و واقیعە 
و  کۆمەاڵیەت���ی 
کلتورە باوەکانمان 
کاریگەریان هەبوە 
ب���ۆ رێگریک���ردن 
دەرخس���تی  ل���ە 
بەه���رەو  ئ���ەو 

توانایانە«.
 ، ش ) ش���ه یما (
پێداگیریی���ه وه   ب���ه  
»ئێم���ە  ده ی���وت: 
نابێ گوێ بۆ قس���ەو 
قسەڵۆک بگرین، به ڵكو 
لەسەر  ده بێت سوربین 
ب���ۆ په ره دان  کارکردن 
به توان���او به دیهێنان���ى 

ئامانجەکانمان«.

ئه ده بی سۆمه ری« به م ژنه  نوسه ره  داوه ، 
ئه ویش به هۆی جۆری نوس���ینه كه یه وه ، 
كه به رای ئه و به هۆی به پێزییه وه ، هه تا 
دواى س���ه دان ساڵیش وه كو سه رچاوه و 

بابه تى گرنگ خوێندراوه ته وه .
ئاماژه ى به وه ش���كردوه  كه  نوسینه كانى 
ئه و ژنه  بریتیی بوه  له  هۆنراوه و سرودی 
ئاینی و وێرد و چیرۆك و ده قی الهوتى 

و مێژویی.
زیاتر  بۆماوه ى  توانیویه تى  ئه نخیدوانا، 
له  40 س���اڵ وه كو كاهینێكى ژنى بااڵ، 
پارێزگارى له  رۆڵه  كاریگه ره كه ى بكات 
و له كاركردن و نوس���ین نه وه ستاوه  تا 
كۆچی دوایی له  سه رده مى )نرام سین(

ى برازاى دا.
ئه گه رچ���ی زیاتر ل���ه  100 پارچه  قوڕى 
تائێستا  به اڵم  دۆزراوه ته وه ،  نوس���ینی 
گ���ۆڕی )ئه نخیدوان���ا( دی���ار نیی���ه و 
پێیوایه   توێژه رێكیش  نه دۆزراوه ت���ه وه . 
ره نگ���ه   گفتوگۆ و مش���تومڕ له باره ی 
خۆی و نوسینه كانیه وه  به رده وام بێت، 
له سه ر  مش���تومڕه ى  ئه و  هاوش���ێوه ى 

)شكسپیر( ده كرێت.



مناڵ ژمارە)4( چوارشەممە 82017/3/8

◘ نه وژین، ئه یاد محه مه د

)یاسر( به  نێو زبڵ و خۆڵ و خاشاكدا 
ده سوڕایه وه  و به ده م وه شاندنى 

تێله كه ى ده ستیه وه ، به وردى دیقه تى 
ده دا و به دواى فافۆن و كه ره سته ى 

فرێدراودا ده گه ڕا تا بیفرۆشێت و ژه مه  
خۆراكێكى بۆ خوشك و براكانى پێ 

بكڕێت.

)یاس���ر( ك���وڕه  گ���ه وره ى خێزانێكى 
ده س���تنه ڕۆ و ده س���تكورتى ئ���اواره ى 
جه له والیه  و ئێس���تا له خانویه كى كرێى 
ناحیه ى رزگاری دا ژیان به سه ر ده بات، 
كه  رۆژانه  12 كاتژمێر به نێو زبڵ و خۆڵ 
و خاشاكدا ده سورێته وه ، له و رێگه یه وه  
ك���رێ خانو و بژێوى دو براو خوش���كه  

بچوكه كه ى په یدا ده كات.

یاس���ر  حه مید، ته مه نى 8 س���اڵ بو، 
كاتێك باوكى كۆچى دوایى كرد، سه ختى 
ژیان خۆش���یه كانى مناڵى لێس���ه نده وه  
و به  په یدا كردنى بژێویه وه  س���ه رقاڵى 
كرد، ئه و راكه راكه  و ده س���تنه رۆیى به و 
ماندوى  به ش���ێوه یه ك  كه مه وه   ته مه نه  
كردب���و، تارمایى ماندوێتى روخس���ارى 

داپۆشیبو.
)یاس���ر( به ده م كۆكردن���ه وه ى قوتوه  
بیبس���یه وه  بۆ )نه وژی���ن( دواو ، وتى: 
»باوكم به ه���ۆى لێدانى ده رزى هه ڵه وه  
جێى هێشتین، له و كاته وه  من كارده كه م 
و دایك و دو براو خوش���كه  بچوكه كه م 

به خێو ده كه م.«
كۆنترۆڵكردنى ناحیه ى جه له وال له الیه ن 
دانیش���توانه كه ى،  ئاواره بونى  و  داعش 
هێنده ى تر بارى سه رش���انى یاس���رى 
قورس���تر كرد، ب���ه  تایبه ت له س���ه رى 

پێویس���ت ب���و مانگانه  دوس���ه د هه زار 
دیناری���ش بۆ كرێى ئ���ه و خانوه  په یدا 

بكات كه  دواى ئاواره بون تێیچوه .
یاس���ر رۆژانه  له  كاتژمێ���ر 6 ى به یانى 
له ماڵ ده رده چێت و رو ده كاته  پش���ت 
گون���دى دێبنه ، ئ���ه و جێگه ی���ه ى كه  
ئۆتۆمبێله كانى شاره وانى بۆ فرێدانى زبڵ 
و خۆڵ و خاشاك رویلێده كه ن، تا )6( 
ى ئێواره  به نێو ئه و زبڵه دا ده سوڕێته وه  
و قوتوه  كۆنه  و ش���تى فرێدراوى مااڵن 

كۆده كاته وه .
یاس���ر، ئاماژه ى به وه شكرد ئه و قوتوه  
كۆنه  و فافۆن و ش���ته  به كارهاتوانه ى 
له نێ���و زبڵ���دا ده یاندۆزێت���ه وه ، ده مه و 
ئێ���واره  به ماتۆر س���كیل ده یانبات بۆ 
فرۆشتن.  وتى: »رۆژانه  5 بۆ 10 هه زار 
دینار په یدا ده كه م، له و پاره یه  خۆراك 
و پێداویستى ده كڕم و ده چمه وه  بۆ الى 

دایك و دو براو خوشكه  مناڵه كه م.«
له یاس���اى عێراقى دا خ���واروى ته مه ن 
18 س���اڵ ب���ه  من���اڵ هه ژمار ك���راوه ، 
به پێى یاس���ا كاركردنى قورس به  مناڵ 
 سه رپێچیه ، به اڵم خراپى دۆخى ئابورى 
خێزان���ه كان هه زاران مناڵ���ى فرێداوه ته  
س���ه ر ش���ه قامه كان و جێبه جێكردن���ى 

یاساكانیشى راگرتوه .
ئ���ه و زبڵ و خ���ۆڵ و خاش���اكه  بۆگه ن 
كردوه ى ك���ه  رۆژانه  یاس���ر و چه ندین 
مناڵ���ى ت���ر كاته كانیانى تێدا به س���ه ر 
ده ب���ه ن، نه ك ته نها كاریگه رى ده رونى، 
به ڵكو زیان به  الیه نى ته ندروس���تى ئه و 

منااڵنه ش ده گه یه نێت.
له یال ئه حمه د، ئه ندامى تیمى رێكخراوى 
به دواداچون���ى  ب���ۆ  ئه ڵمان���ى  وادى 
كێشه كانى ژنان و منااڵن، به  )نه وژین(ى 
وت: »زۆربه ى ئه و منااڵنه ى كارده كه ن 

ئه وانه ن كه  باوكی���ان له ژیان دا نه ماوه  
یاخود نه خۆشن.«

وتیشى: »ده ستكورتى و ده ستنه رۆیى 
هۆكارى كاركردنى منااڵنه .«

رێكخراوه   س���ااڵنه ى  راپۆرت���ى  به پێى 
نێوده وڵه تیه كانی���ش، عێراق به هه رێمى 
كوردس���تانه وه  یه كێكه  له و واڵتانه ى كه  
تێیاندا توندوتی���ژى به رانبه ر به  منااڵن 
ئه نج���ام ده درێت، ه���ەروەک منااڵنیش 
هەندێکجار  ک���ە  پێدەکرێ���ت  کاری���ان 
کارەکان قورس���ن و ل���ە توانای ئەوان 

زیاترە.
خه بات ره شید، به رێوه به رى نوسینگه ى 
ماف���ى مرۆڤى گه رمیان، ب���ه  )نه وژین(
ى وت: »رێ���ژه ى كارك���ردن به منااڵن 
له هه ڵكش���اندایه  و ئه مساڵ  له گه رمیان 
به راورد به س���ااڵنى رابردو، ژماره ى ئه و 

منااڵنه  زیادیكردوه  كه  كار ده كه ن.«

منااڵنىسهرزبڵدانهكان
له سه ر پاشماوه ى خه ڵكى بژێوی خێزانه كانیان په یدا ده كه ن

◘ نه وژین

زۆرێك له  خێزانه كان روبه ڕوى حاڵه تى 
درۆكردنى مناڵه كانیان ده بنه وه ، 
ئه مه ش كێشه یه كه  كه ده بێت هه ر 
به زویی هه نگاو بۆ چاره سه ركردنى 

بنرێت، بۆ ئه وه ى مناڵه كه  پێی 
رانه یه ت و خوى پێوه نه گرێت و 
له گه ڵ ته مه نى دا هه ڵنه كشێت 
و په ره بسێنێت، كه  لێكه وته و 

كاریگه ریی خراپ و وێرانكه ری ده بێت 
بۆسه ر ده رون و كه سایه تى مناڵ و 

خێزانه كه شى.

پێش ئه وه ى بپرس���ین چ���ۆن؟ ئه بێت 
بپرس���ین بۆ؟ واتا پێش ئه وه ى باس���ی 
چاره س���ه ر بكه ین، ئه بێت باسی هۆكار 
بكه ین. بۆچی من���ااڵن درۆ ده كه ن یان 

په نا بۆ درۆكردن ده به ن؟
ل���ه م خااڵنه دا كۆی وه اڵم���ه كان كورت 

ده كه ینه وه :
1. زۆرین���ه ى جار درۆك���ردن له منااڵن 
به تایبه ت خوار 5 س���ااڵن، په یوه ندیی 
هه یه  به  به پیت���ی خه یاڵی مناڵه كه وه ، 
له خه یاڵی  ئ���ه وه ى  كه واده كات زۆرجار 
دایه  له گه ڵ واقیع دا لێی تێكه ڵ ببێت.

2. ره نگ���ه  من���اڵ به ه���ۆی هه س���ت 
ب���ۆ  ی���ان  ك���ردن  به كه موكورتی���ی 
به ده س���تهێنانى هه ندێك شت، په نا بۆ 

درۆكردن ببات.
3. ره نگ���ه  هه ندێكج���ار درۆك���ردن بۆ 
تۆڵه كردنه وه  بێت، ئه ویش كاتێك مناڵ 
ده یه وێت تۆمه تێك له سه ر خۆی البدات 

چۆنرێگریلهدرۆكردنىمناڵهكانمانبكهین؟

و بیداته  پاڵ یه كێكى تر، كه  ره نگه  ئه و 
دانه  پاڵه  بۆتۆڵه كردنه وه  بێت.

4. ره نگه  السایی دایك و باوكی یان ئه و 
كه سانه  بكاته وه  كه  لێوه ى نزیكن.

5. ره نگه  له ترس���ی سزادان منااڵن په نا 
ب���ۆ درۆك���ردن ببه ن، چونك���ه  له كاتى 
تۆمه تباركردن و ترس���ان له  س���زاكان، 
هه وڵده دات ش���تگه لێك دروس���ت بكات 
بۆئ���ه وه ى له رێگه یانه وه  خۆی بپارێزێت 

له  سزادان.
6. هه ندێكج���ار مناڵ كاتێ���ك له الیه ن 
دایك و باوكه وه  به شی پێویست گرنگیی 

پێنادرێت و ئیهم���ال ده كرێت، په نا بۆ 
درۆكردن ده بات بۆ ئه وه ى س���ه رنجیان 

رابكێشێت.
هۆكاره كان���ى درۆك���ردن ه���ه ركام له م 
خااڵنه  بن، ئ���ه وا ده بێت دایك و باوك 
به زویی هه وڵی چاره سه ر كردنى بده ن و 
هه نگاوه كانى دورخستنه وه ى مناڵه كه یان 
له  درۆكردن ده س���تپێبكه ن. باش���ترین 
خواره وه   خااڵنه ى  له م  هه نگاوه كانیش، 

كورت ده كه ینه وه :
1. دایك و باوك ده بێت ببنه  رابه رێكى 
ب���اش ب���ۆ مناڵه كانیان و خۆی���ان له  

درۆك���ردن ب���ه دور بگ���رن، بۆئ���ه وه ى 
بۆنمونه   لێنه كه ن.  چاویان  مناڵه كانیان 
جاری واهه یه  ته له فۆن بۆ دایك و باوك 
دێت كه  له ماڵن، به اڵم ده ڵێن له ماڵ نین 
و ل���ه  ده ره وه ین، كه  من���اڵ ئه م درۆیه  
له ال  درۆكردنى  ئه وی���ش  ده بیس���تێت، 

ئاسایی ده بێته وه .
2. ده بێ���ت بپرس���ین و بزانین مناڵ بۆ 
درۆ ده كات؟ هۆكاره ك���ه ى چییه ؟ واتا 
كام له و شه ش هۆكاره یه  كه  ئاماژه مان 
هۆكاره كه ى،  به دیارییكردن���ى  پێ���دا؟ 
ده بێ���ت،  ئاس���ان  چاره سه ره كه ش���ى 

چونكه  هه ریه كه  له و هۆكارانه ، شێوازی 
مامه ڵه كردنى تایبه ت و گونجاوى خۆی 

هه یه .
3. ئ���ه و منااڵن���ه ى كه خه یاڵیان فراوان 
و به پیت���ه ، پێویس���ته  دای���ك و باوك 
به تایبه ت���ى دای���ك، به ش���دار بێت له  
وێناكردن���ى خه یاڵه كان���ى و له وباره وه  
قس���ه ى له گه ڵ بكات، ئه مه ش واده كات 
مناڵ دوربكه وێته وه  له  به كارهێنانى ئه و 

خه یااڵتانه  بۆ درۆكردن.
ب���اوكان  و  دای���كان  ده بێ���ت   .4
بۆچاره س���ه ركردنى ئه م حاڵه ته ، به هیچ 
ش���ێوه یه ك بیر له  لێدان و توندوتیژی 
نه كه نه وه ، چونكه  ئ���ه م كاره  واده كات 
مناڵه كه  هه ڵوێستێكى نه رێنى وه ربگرێت 
و درۆكردن له  نه ستی دا به هێز ده كات. 
به ڵكو ده بێت به پێچه وانه وه و به قس���ه ى 
خ���ۆش هانى منااڵن بده ن بۆ راس���تیی 
وت���ن و دوركه وتن���ه وه  ل���ه  درۆكردن و 
پاداش���تكردنى من���ااڵن له كات���ى وتنى 

راستی دا.
5. هه ندێكجار پێویس���ت ده كات منااڵن 
له سه ر درۆكردنیان س���زا بدرێن، به اڵم 
س���زاكان ده بێت په روه ده ی���ی بن، واتا 
یاریی یان ش���تێكى دڵخ���وازی خۆیان 
لێ قه ده غه  بكرێ���ت، بۆئه وه ى جارێكى 
دیكه  بی���ر ل���ه  درۆك���ردن نه كه نه وه ، 
به پێچه وانه ش���ه وه  ده توانرێ���ت له كاتى 
وتنى راس���تیی دا خ���ه اڵت بكرێن وه ك 

له خاڵی پێشودا ئاماژه مان بۆ كرد.

سه رچاوه : 
blogspot.com.raisingchildren123
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◘ پارێزەر: نەشاد عومەر 

پرۆسەی فرەژنی و هێنانی ژنی دوەم 
ئه گەر لە هەرێم رێژەکەی زیادی 

کردبێت، ئەوا لە ناوچەی گەرمیاندا 
پرۆسەکە بوە بە دیاردەیەکی زۆر 

به رباڵو و ئاشکرا، ئه گەر ئه نجامدانى 
گرێبەستی هێنانی ژنی دوەم و 

زیاتریش لە ناوچەکانی تری هەرێمەوە 
زەحمەت بێت بۆ پیاوان تا بگەنە 

دادگاکانی دەره وەی ئیدارەی هەرێم، 
ئەوا بۆ پیاوانی ئەم ناوچەیە لە هەمو 

شتێک ئاسانترە و هیچ زەحمەتێکی 
تێدا نییە. رێژەی زۆری ئاوارەکان و 

هاتنی خێزانە عەرەبەکان بۆ ناوچەکەو 
بونی کچان و بێوەژنانێکی زۆر تێیانداو 

و ئەو داواکاریە زۆر کەمەی کە 
ئافرەتانی عەرەب هەیانە لە پیاوان 

و لێخۆشبونیان لە هەمو مافە دارایی 
و مادیەکانیان لە پیاوان، پرۆسەکەی 

هێندەی تر زیاد و ئاسان کردوە. 

پرۆسەی هێنانی ژنی دوەم لە دادگاکانی 
دەروەی دەسەاڵتی ئەنجومەنی دادوەری 
هەرێم، بە چەند شێوازێک ڕێگەپێدراوە، 
بەش���ێوەیەک ک���ە دەکرێت ل���ە هه رێم 
و ل���ە دەرەوەی دادگا کەس���ێک ژن���ی 
دوەم بهێنێ���ت و بە ئام���ادە کردنی دو 
ش���ایەت لە یەکێک لە دادگاکانی باشور 
گرێبەستەکەی بکاتە یاسایی و لە رێگەی 
داوای )هاوس���ەرگیری دەرەکی(ی���ەوە 
خ���ۆی لە هەمو ت���رس و دڵەڕاوکێیەک 
رزگار بکات کە بێگومان ئەمە لە رێگەی 
بریکاریشەوە دەبێت، یان دەکرێت وەکو 
هەر گرێبەس���تێکی تری ئاس���ایی لەو 
و  ئەنجامبدات  گرێبەستەکەی  دادگایانە 
تەنه���ا ئەو چەند مەرجەی تێدا بێت کە 
یاس���ای عێراقی دایناوە ئەتوانێت ژنی 

دوەم و زیاتر بهێنیت.

◘ شه رمین عه لى

هه ركه  ناوى گه رمیان ده هێنرێت، 
زهنیه تى زۆرینه ى ئه وانه ى خه ڵكى 

ده ره وه ى ئه م ناوچه یه ن، بۆ الى ژن 
كوشتن و خه ته نه و توندوتیژى ده چێت.

كۆمه ڵگه ى كوردى به  گه رمیانیش���ه وه ، 
كۆمه ڵگه یه ك���ى داخ���راو، كلتورخواز و 

یاساکەی هەرێم لە دژی فرەژنی هیچی پێنەکرا!

تێڕوانینێكى هه ڵه  بۆ گه رمیان!
نێر س���االره ، ئه وه ش���ى بۆته  قوربانیى 
س���ه ره كى ئ���ه م ژینگه یه  ژنان���ن، واته  
ژنك���وژى و توندوتی���ژى ته نها تایبه ت 
نیه  به  یه ك ناوچه ، باش���ترین نمونه ش 
بۆ ئ���ه وه  بون���ى ده یان ژن���ى چاالكى 
گه رمیانی���ه ، كه  له  رابردو ئێستاش���دا 
رۆژنامه نوسى،  سیاس���ى،  له بواره كانى 
كارى مه ده ن���ى و كایه ى رۆش���نبیری و 
هونه ردا، له سه ر ئاستى كوردستان دیار 
و ده ركه وت���و خ���اوه ن رۆڵ و پێگه ن، 
خ���ۆ دواجار ئه م ژنانه ش له هه ناوى ئه م 
ناوچه یه دا گه وره  بون و پێگه یش���تون، 
كه  زۆرینه  وه ك ناوچه یه كى ژنكوژ لێى 

ده ڕوانن.
ئاماره كان ده ریده خه ن سااڵنه  ده یان ژن 
له  كوردس���تاندا به  پاساوى بێ بنه ماو 
به ناوى شه ره ف پارێزییه وه  ده كوژرێن، 
یاخ���ود ناچار به  خۆكوش���تن ده كرێن، 
ئیتر بۆ ده بێت فۆرمى ژنكوژى و كارى 

نامرۆڤانه  به  بااڵى گه رمیان ببڕرێت.
دروس���تكردنى ئه م ج���ۆره  تێڕوانینه و 
دیاریكراو  جوگرافیایه كى  دیاریكردن���ى 
وه ك ش���وێنێكى دژه  ژن، جگ���ه  ل���ه  
زه قكردن���ه وه ى كلت���ورى ژنك���وژى و 

ره واجدان پێى، هیچى ترى لێ به رهه م 
نایه ت، ده كرێت له برى ئه وه  كار له سه ر 
ده س���تكه وت و س���ه ركه وتنه كانى ئه و 
ژنانه  بكرێت، كه  له م ناوچه یه یه دا بون 
به  سه رمه ش���ق و رچكه  ش���كێن، نه ك 

زه قكردنه وه ى حاڵه ت���ه  نه خوازراوه كان 
وه ك دیارده و كلتور.

ئه وه ش���ى ئێس���تا به  رونى له  گه رمیان 
ده بینرێت، كلتورو نه ریت و به ربه س���ته  
باوه كانى به رده م ژنان، به  هه وڵى خۆیان 

و كه سانى ئازادیخواز له  كاڵبونه وه دان، 
زۆر زیاتر له  رابردو ژنان و كچانى گه نج 
هاتونه ت���ه  مه یدانى كاركردن، كه له  زۆر 
ب���واردا بون و ئاماده گ���ى ئه وان زیاتره  

له  پیاو.

مەرجەکانی���ش بون���ی پێویس���تییە بۆ 
ژن���ی دوەم و بەدیهێنان���ی عەدالەتە لە 
نێوانیان���دا، گەرچی لێرەولەوێ هەوڵ و 
هەڵوێستی دژ ئەنرێت لەم دیاردەیە و وا 
پیشان ئەدرێت دیاردەیەکی نەویستراوە، 
ب���ەاڵم ل���ە بەرئ���ەوەی دیاردەک���ە لە 
پرۆس���ەیەکی تەواو یاسایی و شەرعیدا 
ئەنجام دەدرێت ئ���ەوا هیچ لەو هەواڵنە 
ن���ەک نەبونەت���ە ه���ۆی کەمبونەوەی 
دیاردەکە، بگرە به ریان به  زیادبونیشی 

نه گرتوه . 
ئەو هەموارەی کە پەرلەمانی کوردستان 
کردی ل���ه  یاس���ادا ب���ۆ رێگەگرتن لە 
فرەژنی، زۆر شتی بە ناڕونی هێشتەوەو 
ب���ە ئاش���كرا چەند پ���رس و بابەتێکی 
ی���ه كال و دیاریی نەک���ردوه ، ئیتر ئه م 
كاره  به مەبەست بێت یان لە پێناو زیاد 
نەکردنی چەند بڕگه یه ك بێت. هه مواره كه  
ده بو کۆمەڵێك شتی دیاری بکردایە، بۆ 
نمونە: )هەموارەکە بە هیچ شێوەیەک 
ئاماژە ب���ەوە ناکات کە ئای���ا پیاوانی 
نیش���تەجێی هه میشەیی »دائم« هەرێم 
ئەتوانن لە دادگاکانی باشور گرێبەستی 
هاوسەرگیری بکەن یان نا؟ هەموارەکە 
هی���چ کات توانا و هێ���زی ئەوەی نییە 
کە دادگاکانی سەر بە عێراق جێبەجێی 
بکەن! هەموارەکە بە هیچ ش���ێوەیەک 
ن���اوی گرێبەس���تی هاوس���ەرگیری لە 
ب���ەردەم دادگاکانی عێراق دا نەهێناوە! 
هەموارەکە بە هیچ ش���ێوەیەک باس���ی 
ئەوەی نەک���ردوە کە ئەو پیاوانەی ژنی 
دوەم ئەهێن���ن و ئ���ەو ژن���ی دوەمە بە 
رەگەزنامەو بە ش���وێنی نیش���تەجێبون 
خەڵک���ی ناوچەکانی باش���وری عێراقە، 
چ���ۆن مامەڵەیان لە گ���ەڵ ئەکرێت؟( 
ئەمانەو چەندین نمونەی تر کە ئێس���تا 
س���ەریان هەڵداوەو هەموارەکەی هه رێم 
لە بەردەمیاندا دەستەوه ستانە و جێگای 

ئەو نمونانەی تێدا نابێتەوە.

بۆ تێگەش���تن لە چۆنیه تی ئەنجامدانی 
پرۆسەکە و هەڵوێستی یاسا و دادگا لەم 
روەوە بە کورتی چوارچێوە یاسایەکانی 

ئەم پرۆسەیە دەخەمەرو .
سەرەتا ئێمە یاس���ای لێبوردنی گشتی 
ژمارە )2( ی ساڵی )2012( مان هەیە، 
کە سەرۆکایەتی هەرێم دەریکردوەو بە 
پێی ئەم یاسایە هەرکەسێک ژنی دوەمی 
تا ئەو ب���ەروارە هێنابێت، ئەوا بێ هیچ 
دادگاکان  پێویس���تە  غەرامەیەک  سزاو 
لێی خۆش بن و هەتا ئەگەر س���كااڵش 
کرابێ���ت لەو کات���ەدا، ئەوا ل���ە کاتی 
رێوشوێنە  هەمو  پێویس���تە  حوکمداندا 
یاس���ایەکان لە دژی تۆمەتبار رابگیرێت 
و دۆس���یەکەی بە یەکجاری دادەخرێت، 
ب���ۆ ئەوەش چەندین بڕیاری دادگا هەیە 
هەرچی دوای ئەو بەروارەیە ئەوا دیسان 
دادگاکانی هەرێم شتێکی ئەوتۆیان پێ 

ناکرێت بۆ کەسی قوربانی، چۆن؟
دەبێت ئەوە بزانین کە هێنانی ژنی دوەم 
و فرەژنی لە چوارچێوەی ئەو تاوانانەیە 
کە بە تاوانەکانی مافی کەسی دائەنرێن 
بە پێی یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی 
سزایی »اصول المحاكمات الجنائیه « و 
بە پێی مادەی )3(ی یاساکە تەنها ئەو 
ژنەی کە ژنی بەسەردا هێنراوە دەتوانێت 
سكااڵ بکات و بەهیچ شێوەیەک داواکاری 
گش���تی و هی���چ کەس���ێکی ت���ر مافی 
جواڵندنی س���كااڵ و هەواڵ دانیان نییەو 
ماوەی سكااڵش تەنها 3 مانگە، دوای 3 
مانگ ژن ناتوانێت س���كااڵ تۆمار بکات. 
کە الی هەموان رونە سکااڵ تۆمارکردن 
لە دژی پیاو لە الیەن ژنەکەی خۆیەوە 
شتێکی تاڕادەی ئەس���تەمە و کەم ژن 
هەی���ە لە کۆمەڵ���گای لەم ش���ێوەیەدا 
بتوانێت ل���ە دژی پیاوەکەی خۆی پەنا 
ببات���ە بەر دادگا، ب���ۆ ئەمەش چەندین 
نمون���ەی زیندو هەیە ک���ە چەندین ژن 
گەرچ���ی ناڕازیب���ون و بە ت���ەواوی بە 

ه���ۆی ژنی دوەمەوە بونەت���ە قوربانی، 
بەاڵم نەیانتوانیوە س���کااڵ بکەن. دەبو 
یاسادانەری هەرێم ئەم دۆخەی ژنانی لە 
بەرچاو بگرتایە و دەشکرێت ئەو مادەیە 

هەموار بکرێته وه .
هەروەها ئه گەر گریمانەی ئەوەش بکەین 
ژن پەنا دەباتە بەر دادگاکان و س���كااڵ 
تۆمار دەکات، یەکەم ش���ت ئەوەیە کە 
هێنانی ژنی دوەم بە پێی یاس���ای باری 
کەسێتی عێراقی پرۆسەیەکی یاساییەو 
سزا و لێپێچینه وه كانى یاساکەی عێراق 
زۆر سوکه  و ش���ایەنی باسکردن نییە، 
چونکە ئەو مەرجانەی یاس���اکە دایناوە 
هەمو پیاوێک ئەتوانێت لە بەردەم دادوەر 
بە خۆی رەوا ببینێت و واپیش���ان بدات 
کە مەرجەکانی تێدایە، کە س���ەرەنجام 
ب���ۆ ئەنج���ام  دادوەر گرێبەس���تەکەی 
دەدات. هەڵبەت هەر ئەمەیە وا دەکات 
پیاوانی دانیشتوی هه رێم پەنا ببەنە بەر 
دادگاکان���ی دەرەوەی هه رێم چونکە بە 
پێی دەستوری عێراقی هەر هاواڵتیەکی 
هه رێم بە هاواڵت���ی عێراقی دادەنرێت و 
یاسای باری کەس���ێتی عێراقی بەسەر 
هاواڵتیانی هەرێمیشدا جێبەجێ دەبێت 
و بەو شێوەیەش لەو دادگایانە پیاوانی 
دانیش���توی هه رێم دەتوانن س���ودمەند 
بن لەو فرەژنییەی کە یاس���ای عێراقی 

رێگەی پێیداوە. 
ل���ە بەر ئەوە هەر کەس���ێک ژنی دوەم 
بهێنێ���ت بە پێ���ی یاس���او دادگاکانی 
دەرەوەی ئی���دارەی هەرێم ئەوا کارێکی 
یاس���ایی کردوەو هیچ لێپرسینەوەیەکی 
له گه ڵ ناکرێت، بەاڵم ئه گەر ژنی یەکەم 
سكااڵی لە دادگاکانی هەرێم تۆمار کرد 
بەوەی کە یاسای باری کەسێتی هه رێم 
لە هەمواری یاسای ژمارە )15( ی ساڵی 
)2008( دا فرەژن���ی تاراده یه ك���ى زۆر 
قەدەغە کردوەو تەنها بە چەند مەرجێک 
نەبێت کە بێگومان مەرجەکان زۆر توندن 

و لەس���ەروی هەمویەوە رەزامەندی ژنی 
یەکەمە، بەاڵم بەشی دوەمی هەموارەکە 
بە ت���ەواوی بوه تە جێ���گای گفتوگۆ و 
بە ت���ەواوی لە الیەن بەش���ێکی زۆری 
خەڵکەوە رەت دەکرێتەوە، کە سزاکەی 
دیاری کردوەو دەڵێت: »هەرکەس���ێک 
پێچەوان���ەی مەرجەکانی یاس���اکە ژنی 
تری هێنا ئەوا س���زا دەدرێت بە حەبس 
کردن لە نێوان ٦ مانگ بۆ س���اڵێک و 

غەرامەیەکی 10 ملیۆنی«. 
بێگومان ئه گ���ەر هاتو دادگاکانی هەرێم 
کاریان لەس���ەر سكااڵی فرەژنی کردو و 
بڕیاریان دا کە گرێبەستی هاوسەرگیری 
لە دادگاکانی باش���ور نایاس���اییە »کە 
ئەم���ەش زۆر زەحمەت���ە، چونکە جگە 
ل���ەوەی پێچەوانەی دەس���تورە و لەبەر 
ئ���ەوەش ک���ە هەموارەک���ەی هەرێم بە 
شێوەیەکی زۆر گش���تی و کرچوکاڵ و 
ناوردبینی ک���راوە و لە هەم���ان کاتدا 
یاسایی هەڵدەگرێت«،  گفتوگۆی زۆری 
کاتێک���ی  و  زۆر  ڕێوش���وێنیکی  دوای 
درێژخای���ەن ئه گ���ەر ه���ەر دادگایەکی 
هەرێم سزای کەس���ی تۆمەتباریدا ئەوا 
سزاکەی ٦ مانگ زیندانی و برێک پارە 
غەرامەیە، کە بێگومان بە پێی ئەزمونی 
کارکردن���ی دادگاکان���ی لێکۆڵین���ەوەو 
کەتن لە دادگاکان���ی گەرمیان، قۆناغی 
کۆتایی هاتنی هەر سكااڵیەکی فرەژنی 
ماوەیەک���ی زۆر دەخایەنێت کە دەگاتە 
زیات���ر لە س���اڵێک، ئه م���ه ش بە هیچ 
شێوەیەک هیچ سودێکی بۆ قوربانی ناو 

ئەم سكااڵیانە نابێت.
بە کورتی ئه گەر دادگاکانی هه رێم بڕیاری 
ئەو سزایەیاندا ئەوا لە پرۆسەیەکی تەواو 
زەحمەت���دا داویانە، چونکە س���زادانی 
کەس���ێک کە ب���ە پێی یاس���او دادگای 
فەرمی عێراقی گرێبەستی ئەنجامدابێت، 
پرۆس���ەیەکی زۆر زەحمەتە و رەنگە لە 
الیەن یاس���او دادگاکان���ی عێراقەوە بە 
تەواوی بە نایاس���ایی دابنرێت، هۆکاری 
ئەم���ەش ئ���ەو ئاڵۆزییەى سیس���تەمى 
یاس���ایی و ئیداریی و دەستورییەیە کە 

له نێوان هەرێم و عێراق دروست بوە. 
ئەمە جگە له وه ى لە بەرپرسیارێتیەکان بە 
پلەیەکی تر لە ئەستۆی ئەو دادگایانەیە 
ک���ە ئ���ه و پرۆس���انه یان تێ���دا ئه نجام 
به رپرس���یارێتى  به تایبه تى  ده درێ���ت، 
دادگاكان���ى باش���ور كه  روب���ه روى ئه و 
تۆمه ت���ه  ده بنه وه  ه���اوکاری فراوانبون 
و زیادبون���ى فرەژنی ده ك���ه ن یان نا؟ 
هه روه ك بەرپرس���یارێتیەکی تریشی لە 
ئەستۆی دادگاکانی هەرێمە کە ئایا چۆن 
دەچن بە پیری سكااڵکانی فرەژنییەوە؟ 
ئه مه  جگه له وه ى سكااڵنەکردنی خودی 
ژنانی���ش، هۆكارێك���ى تره  ب���ۆ ئه وه ى 

كه یسه كانى فره ژنى به ئه نجام نه گه ن!
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

)محه مه د( لەسەر مێزی دانیشتنەکە 
دانیشتبو، یاری بەو  یاریانە دەکرد 

کە لەپێشی دا بو، بەدەم یاریکردنەوە 
جارجار دەیوت: »ئاو...« کە تاکە 

وشەیە فێری بوە. ئه و  دڵخۆشی 
بەروخسارییەوە دیار بو، بەدەم 

بزەیەکەوە یاری ئەکرد و هەندێكجار 
بەدەستە بچوکەکانی چەپڵەی بۆ 
هاوڕێ کچەکەی لێئەدا. ئه و دوانه  
هه ردوكیان نه خۆشی )ئۆتیزم(یان 

هه بو، له نێو )سه نته رى ئایدا( بون، 
كه سه نته رێكى ئه هلییه و به م دواییانه  

بۆ منااڵنى نه خۆشی ئۆتیزم لە 
گەرمیان كراوه ته وه .

ئۆتی���زم كه  به عه ره بی پێ���ی ده وترێت 
له مێشكى  نه خۆشیه كه  كه   »التوحد«، 
مناڵ دا دروس���ت ده بێ���ت و به هۆیه وه  
په یوه ندی گرێدان له گه ڵ ده روبه ردا گران 
ده كات، چونك���ه  پارچ���ه  جیاوازه كانى 

مێشك ناتوانن به یه كه وه  كار بكه ن.
دیارترین خاڵی جیاكه ره وه ى نه خۆشیه كه  
ئه وه یه  كه  كه س���ى توش���بو ناتوانێت 
په یوه ندیه كى ئاس���ایی له گه ڵ ده وروبه ر 
بنیات بنێت و زۆربه ى كات گۆشه گیره و 

له  دونیای تایبه تى خۆیه تى.
لەسنوری گەرمیان 106 مناڵی توشبوی 
نەخۆش���ی ئۆتیزم هەیە، به اڵم به هۆی 
ئ���ه وه ى ئ���ه م منااڵن���ه  مامه ڵه ك���ردن 
له گه ڵیان���دا تایبه ت���ه ، بۆیه  پێویس���ت 
به  بونى س���ه نته ر و ناوه ن���دى تایبه ت 

ده كات.
ئ���ه وه ى حكومه ت  له ئێستاش���دا پاش 
نه یتوان���ى هی���چ ب���ۆ توش���بوانى ئه م 
نه خۆش���یه  بكات، رێكخ���راوى )ئایدا( 
كه تایبه ته  به  چاودێریی منااڵنى ئۆتیزم، 
س���ه نته رێكى تایبه تى لە ش���اری کەالر 
كردوه ته وه و منااڵنى نه خۆش���ی ئۆتیزم 

له خۆ ده گرێت.

منااڵنىئۆتیزملهگهرمیان..حكومهتپشتیتێكردونوسهنتهرىئههلیدهیانگرێتهخۆ

◘ نەوژین

جه سته ى مرۆڤ به گشتى توشى 
چه ندین كێشه ى ته ندروستى و 

نه خۆشی ده بێته وه ، به اڵم هه ندێك 
له نه خۆشیی و كێشه كان زیاترن له وانى 

تر، به تایبه تى له الی ژنان.

س���ه رچاوه ى  بابپرس���ین:  كه وای���ا 
نه خۆشیه كانى ژنان چین؟ چین زۆرترین 
و به رباڵوتری���ن نه خۆش���ی و كێش���ه  
ته ندروس���تیه كانى ژنان؟ چۆن ده كرێت 

خۆمانى لێ بپارێزین؟
د.ره فقا بوحه بیب، پزیش���كی پسپۆڕی 
نه خۆش���یه كانى ژن���ان و مناڵب���ون و 
ئه م  وه اڵمى  هاناوبینیی،  نه شته رگه ریی 

پرسیارانه  ده داته وه .

الیه ن���ی  ك���ه   باس���له وه ده كات  ئ���ه و 
پزیشكیی ژنان به گشتى دابه ش ده بێت 
به س���ه ر دو ك���ه رت دا: دوگیان بون و 
نه خۆش���یه كانى ژنان. ئه وه ى یه كه میان 
قۆناغێكى سروشتییه و هه مو ژنێك یان 
زۆربه ی���ان ده یبینن، به اڵم ئه وه ى دوه م 
كه نه خۆشیه كانه ، مه رج نیه  هه مو ژنێك 
توش���ى بێت، به ڵكو ئه گه ر ئاماده كاری 
پێویست و گونجاو بكرێت، ئه وا زۆرینه ى 

ژنان ئه توانن خۆیانى لێبپارێزن.
ئه و پزیشكه  ئاماژه  به وه ده كات كه  ژنان 
به ترسه وه  له  سه ردانى پزیشك ده ڕوانن 
و ته نها له كاتى بونى كێش���ه و نه خۆشی 
دا سه ردانى ده كه ن، له كاتێكدا واباشتره  
به شێوه یه كى خولیی »دوری« سه ردانى 
پزیشك بكرێت و پشكنینى گشتى ئه نجام 
بدات، به تایبه ت بۆ دڵنیابون له نه بونى 

هیچ جۆره  نه خۆشیی و كێشه و گرێیه ك، 
چونكه  زانین و ده ستنیش���انكردنى هه ر 
كێشه و نه خۆشیه ك له كاتێكى زو دا، ئه وا 
ده رفه تى زو رزگاربونیش زیاتر ده كات، 
به پێچه وانه شه وه  دواخستن نه خۆشیه كه  

گه وره تر و سه ختتر ده كات.
هه وكردنه كانى ژنان

هه وكردنه كانى ژنان »إلتهابات نسائیه « 
وه ك )د.ره فق���ا بوحه بی���ب( ئاماژه ى 
پێدا، دابه ش ده بێت به س���ه ر دو به ش 
دا. به ش���ى یه كه م ئه و نه خۆش���یانه یه  
كه توشى به شى سه ره وه ى مناڵدانى ژن 
ده بێت وه كو )ملی مناڵدان و رێڕه وه كان 
و هێلك���ه دان(، به ش���ى دوه می���ش ئه و 
نه خۆشیانه یه  كه  توشى به شى ژێره وه ى 
مناڵدان ده بێت كه  به هۆی سێ هۆكاره وه  
ژنان توشى ده بن، كه ئه وانیش: )كه ڕو، 

»تێگەیاندن���ی مناڵەک���ەم زۆر قورس 
بو، بۆیه  پێویس���ت بو كه  سه نته رێكى 

له مشێوه یه  بكرێته وه «.
باسیله وه ش���كرد كه  ل���ه  چه ند رۆژێكى 
هێنان���ى مناڵه كه ى بۆ ئه م س���ه نته ره ، 
هه س���تى به  به ره وپێشه وه چونى كردوه  
»لەوەت���ەی هێناومەتە ئەم س���ەنتەرە 
هەس���ت ئەکەم بەرەوباش���بون ئەچێت 
جاران���ی  خراپبون���ی  لەحاڵەت���ی  و 
تاڕادەیەک باش���بوە، بونی سەنتەرێکی 
وا یارمەتی���دەرە ه���ەم من���ااڵن وهەم 

خانەوادەی منااڵنی توشبو«.
دەشتی حەسەن، توێژەری کۆمەاڵیەتی 
و مامۆستای سەنتەری ئایدا بۆ منااڵنى 
ئۆتیزم، بۆ)نەوژین( وتی: » پێگەیاندن 
و تێگەیاندنی مناڵەکان تاڕادەیەکی زۆر 
قورسە، چونکە قس���ەناکەن کەئەمەش 

بۆئێمە زۆر قورس دەبێت«.

وتیشی: »مناڵی واهەیە بەمانگێک فێری 
وشەیەک ئەبێت، هەشمانە بە دو مانگ 
تا شەش مانگ فێری وشەیەک ئەبێت، 
ئه م���ه ش ده ریده خات ك���ه  كاره كه مان 

چه ند سه خته «
ئه و سه نته ره  بۆ به ڕێوه بردنى كاره كانى، 
مانگان���ه  بڕێ���ك پاره  له  كه س���وكارى 
مناڵه كان وه رده گرێت، ئه گه رچی به وته ى 
پاره كه ش  س���ه نته ره كه   به ڕێوه ب���ه رى 
ش���تێكى ئه وتۆ نیه و ب���ۆ به ڕێوه بردنى 

خه رجیه كانى سه نته ره كه یه .
ه���اوكات ده ش���تى حه س���ه ن، وه ك���و 
توێژه رێك ئاماژه ى به وه كرد كه  »ئه وان 
بەاڵم  راس���تە موچەیەک وەردەگ���رن، 
ئامانجی س���ەرەکیان هیوا بەخشینە به  
دایک و باوک���ی مناڵەکان و فێرکردن و 

پێگەیاندنی مناڵەکانە«.
به وه كرد  ئاماژه ى  رەشید(یش،  )گواڵن 

كه  لێ���رە بڕە پارەیەک ئ���ەدەن، به اڵم 
وه كخۆی وت���ى: »خوازیارین حکومەت 
هاوکارمان بێت، چونک���ە باری دارایی 

زۆربەی ئەو خێزانانە خراپە«.
به اڵم ئایا حكومه ت چی پێده كرێت؟

دەرون عوم���ەر، بەڕێوب���ەری گش���تی 
چاودێری و گەش���ەپێدانی کۆمەاڵیەتی 
وت���ی:  )نەوژی���ن(  ب���ۆ  گەرمی���ان، 
ئەم  هاوکاریکردنی  و  »پش���گیریکردن 
سەنتەرانە پێویستە، ئێمەش هاوکار و 

پشتگیریانین«.
لەشاری  هەوڵدەین  وتیشی: »ئێس���تە 
خانەقین وکفریش س���ەنتەری وا بونی 
هەب���ێ، چونکە هەندێ���ك لەخێزانەکان 
پارەی کرێ پاس و هاتوچۆکردنیان نیە 
بۆ ئ���ەوەی مناڵەکانیان بهێنن بۆ ئێرە، 
بۆیە پێویستە لەو ناوچانەش سەنتەری 

وابکرێتەوە.«

سەنتەری  بەڕێوبەری  کەریم،  س���ەعید 
ئایدا بۆنەخۆشی ئۆتیزم، بۆ )نەوژین( 
وتی: »من کەمناڵەکەم توشی نەخۆشی 
ئۆتیزم بو بۆیە بڕیارم دا س���ەنتەرێکی 
وابکه ین���ه وه ، چونکە ك���ۆژان و ئازارى 
ئ���ەو خێزانانە دەزانم ک���ە مناڵەکانیان 
توشبوی نەخۆشی ئۆتیزمن، بۆیە ئێرە 
بە باشترین شوێن دەزانم کە مناڵەکان 

سودمەندبن لێی«.
وتیش���ی : »م���اوەی هەش���ت مانگە 
پێنەدرابو،  مۆڵەت���ی  س���ەنتەرەکەمان 
بەاڵم مانگى شوبات بەفەرمی مۆڵەتمان 

وەرگرتوەو كردمانه وه «.
هه ندێك ل���ه  هاواڵتیان نه خۆش���ه كانى 
ئۆتی���زم به  »ش���ێت« ده زان���ن، به اڵم 
به وته ى س���ه عید كه ریم »لەراس���تی دا 
وانیەو ئەو منداڵە ئه گەر چارەس���ەری 
ت���ەواوی ب���ۆ بکرێت ب���اش دەبێتەوەو 
تاڕاده یه كى زۆر وه كو مناڵێکی ئاسایی 

لێدێت«.
توش���بوى  له گه ڵ منااڵنى  مامه ڵه كردن 
ئۆتیزم، كارێكى س���ه خت و گرانه ، هه ر 
ئه مه شه  دایكان و باوكان نه توانن به شى 
له گه ڵ  ته ندروست  مامه ڵه ى  پێویس���ت 

مناڵه  نه خۆشه كانیان بكه ن.
دایک���ی مناڵێک���ی  گ���واڵن رەش���ید، 
توش���بوى ئۆتیزمه ، بۆ )نه وژین( وتی: 

 بونی سەنتەرێکی 
وا یارمەتیدەرە هەم 
بۆ منااڵن و هەم بۆ 
خانەوادەی منااڵنی 

توشبو

بهرباڵوترینودیارتریننهخۆشیهكانىژنان
به كتریا و Trichomonasis ن(.

ئه مریكی  به گوێره ى كۆمه ڵه ى گش���تى 
ب���ۆ نه خۆش���یه كانى ژن���ان، هه وكردنه  
به كتیریی���ه كان، به رباڵوتری���ن ج���ۆری 
نه خۆش���یی و هه وركردنن، كه  هاوكات 
ئاس���انترین ج���ۆری هه وكردنیش���ن و 
هۆكاره كه شى بونى به كتریایه كه  كه خۆی 
له  بنه ڕه ته وه  له  مناڵدان دا هه یه ، به اڵم 
به هۆی گۆڕانكاریه كه وه  له  جه سته  یان 
خواردنى هه ندێك ئه نتى بایۆتیك، یان 
كه مبون���ه وه ى به رگرى ل���ه ش و یاخود 
پاكوخاوێنى  ره چاونه كردنى  هه ندێكجار 
پێویس���ت، به زویی گه شه ده كه ن و زیاد 

ده كه ن و هه وكردنى لێده كه وێته وه .
به اڵم به وته ى )د.ره فقا بوحه بیب(، له  
رۆژهه اڵت���ى ناوه ڕاس���ت دا به رباڵوترین 
ج���ۆری هه وكردن���ه كان، كه ڕوه كان���ن، 
 .»Candida« به تایبه ت له ج���ۆری
به وت���ه ى ئه م پزیش���كه ، ئ���ه م جۆره  
هه وكردن���ه  هه م���و ژنێ���ك ده گرێته وه  
له مناڵی بچوكه وه  بۆ ژنانێك پاش نه مانى 
سوڕى مانگانه شیان، هۆكارى سه ره كی 
توشبونیش رودانى گۆڕانكاریی هۆرمۆنیه  
له جه س���ته ، یان خواردنى ده رمانى دژه  

زینده  »ئه نتى بایۆتیك«ه .
هه رچی جۆری س���ێیه مى هه وكردنه كانه  
»بارازی���ت  ده وترێ���ت  پێ���ی  ك���ه  
ئ���ه وا   ،»Trichomonasis
ده بێته   بوحه بیب(  )د.ره فق���ا  به وته ى 
هۆی دروس���تبونى سوتانه وه و خوران و 

ده ردانى شله و ده ردراوی رون و لینج.
له باره ى ئه و نه خۆشیانه ش���ى كه توشى 
به ش���ى س���ه ره وه ى مناڵدان ده بن، ئه و 
پزیش���كه  رونیده كات���ه وه  كه هه ندێكجار 
ئه و نه خۆش���یانه  گوازراوه ن و له رێگه ى 
سه رجێیكردن و په یوه ندی سێكسییه وه  
دروس���ت ده بن، هه ندێكجاریش به هۆی 
هه وكردنى میوزه ڕۆوه  توش ده بن به هۆی 
به كتری���ای »E- Coli« له ده ره چه ى 

مناڵ���دان دا، ئه می���ش له ورده كاریی���دا 
هۆكارى الوه كى و جیاوازى هه یه ، وه كو 
به كارهێنانى شێوازى خراپ له  شۆردنى 
ناوچه كه ، یاخود گیردانى میز یان به شى 
پێویس���ت ئاو نه خواردن���ه وه ، ته نانه ت 
نه خۆش���یه كانى  به هۆی  هه ندێكجاریش 
ب���ه ردى گورچیله وه   بونى  گورچیل���ه و 

مناڵدان توشى ئه و نه خۆشیه  ده بێت.
چاره سه ر چییه ؟

هه ر  باس���له وه ده كات  پزیش���كه   ئ���ه و 
نه خۆش���ێكیش  ه���ه ر  نه خۆش���ییه و 
تایبه تمه ندى خۆیان هه یه و له كه س���ێك 
بۆ یه كێكى تر ده گۆڕێت، به اڵم به گشتى 
كه به ره چاوكردنى،  هه یه   بنه ما  هه ندێك 
بارى گرانى س���ه ر ژنان س���وكتر ده بن، 
له پێش هه موش���یانه وه  پاك���و ته میزی 

راگرتن و خۆپاراستنن.
 ل���ه و خااڵنه ى كه  )د.ره فقا بوحه بیب( 
پێش���نیازی ده كات كه وه كو خۆپارێزى 
پێویسته  بگیرێته  به ر، ئه وه یه  كه له كاتى 
به كارهێنانى ده رمانه كانى ئه نتی بایۆتیك 
بۆماوه یه ك���ى زۆر له الی���ه ن ژنان���ه وه ، 
ئه وا ده بێت ده رمانێك بۆ پاراس���تن له  
به مه به ستى  به كاربهێنرێت  هه وكردنیش 
الدانى مه ترس���ی و كاریگه ری ئه و دژه  
زیندانه  له سه ر مناڵدانى ژنان. هه روه ها 
راهێنانى كچان هه ر له ته مه نێكى زوه وه  
به وه ى پێویسته  شێوازى خۆپاكڕاگرتن 
به تایبه تى  جێبه جێبك���ه ن  به ت���ه واوى 
به ش���ێوه یه ك بێ���ت له پێش���ه وه  به ره و 
دواوه  خۆیان بش���ۆن و پاك بكه نه وه . 
ه���ه روه ك بۆناوچه  هه س���تیاره كان نه  
س���ابونى تیژ به كاربهێنرێت، نه  خاولی 
و وشككه ره وه ى كه سانى دیكه ، چونكه  
نه خۆش���ی  گواس���تنه وه ى  مه ترس���ی 
لێده كرێت، به ڵكو پێویسته  هه ر كه سه و 
خاولی و پاككره وه ى تایبه ت به  ناوچه  
هه س���تیاره كانى خ���ۆی هه بێ���ت و هی 

کەسی تر بەکارنەهێنێ.
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◘ نەوژین

راپۆرتێك كه  سه نته رى لێكۆڵینه وه ى 
ئه مریكی ده ریكردوه ، ئاماژه  به  

10 واڵتى عه ره بی ده كات كه به پێی 
یاساكانیان، رێگه  به  به شودانى كچانى 

مناڵ له خوار ته مه نى 18 ساڵه وه  
ده ده ن.

هاوس���ه رگیریی پێش���وه خت، ی���ان زو 
به شودانى كچان، پرۆسه یه كه  له زۆرێك له  
واڵته  دواكه وتوه كان دا ئه نجام ده درێت، 
ئه مه ش كارێكه  به پێی بنه ماكانى مافی 
رێگه پێنه دراوه ، چونكه   مرۆڤى جیهانى 
م���رۆڤ تا ده گاته  ته مه نى 18 س���اڵی، 
ب���ه  مناڵ هه ژم���ار ده كرێ���ت و ده بێت 
مافه  یاس���ایی و مرۆییه كانى ده ستبه ر 
بكرێ���ت و نه خرێت���ه  ژێ���ر بارگران���ى 

هاوسه رگیرییه وه .

له نێو واڵتانى جیهان دا، به دیارییكراویی 
واڵتان���ى عه ره ب���ی، له پێش���ه نگى ئه و 
واڵتانه ن كه  كچانى مناڵى تێدا به ش���و 

ده درێن و هاوسه رگیرییان پێده كرێت.
س���ه نته رى  توێژینه وه ك���ه ى  به پێ���ی 
لێكۆڵین���ه وه ى ئه مریك���ی كه  پش���تی 
به و زانیارییانه  به س���توه  كه  وه زاره تى 
كۆیكردونه ت���ه وه ،  ئه مری���كا  ده ره وه ى 
یاس���ای زۆرینه ى واڵتانى عه ره بی رێگه  
ب���ه م كاره  ده دات، ئه گه رچی هه ندێكى 
تریشیان ته مه نى هاوسه رگیرییان به  18 
ساڵ بۆ س���ه ره وه  دیاریی كردوه ، به اڵم 
س���ه رباری ئه وه ش له بارودۆخى تایبه ت 
دا رێگه  به  ش���وكردنى كچانى خوار ئه و 
ته مه ن���ه ش ده ده ن، ئه مه ش هه ندێكجار 

به  پاساویی »قازانجى« كچه كه .
راپۆرته ك���ه  ئام���اژه  ب���ه وه ده كات، له و 
واڵتانه  كه  ته مه نى هاوسه رگیری كراوه ته  
س���ه روى 18 س���اڵ، به اڵم له زۆرێك له  

ناوچه  دوره ده ست و الدێنشینه كان دا، 
گوێ به م یاس���ایانه  نادرێت و كچان له  

ته مه نێكى مناڵ دا به شو ده درێن.
ئه مه ش لیس���تێكه  به ناوى ئه و 10 واڵته  
عه ره بییه ى كه  رێگه  به  هاوس���ه رگیریی 

كچانى مناڵ ده ده ن:

1
به حره ین

یاس���اكانى ئ���ه م شانش���ینه ، كه مترین 
ته مه نى هاوسه رگیریی بۆ كچانى به  15 
س���اڵ و بۆ كۆڕان به  18 س���اڵ دیاریی 

كردوه .

2
كوه یت

به پێی یاس���اكانى ئه م واڵته ، كه مترین 
ته مه نى هاوسه گیری بۆ كچان 15 ساڵه ، 

به اڵم بۆ كوڕان 17 ساڵه .

3
لوبنان

له م واڵته دا یاس���ا رێگ���ه ى داوه  كچان 
هاوسه رگیریی  ساڵییه وه    17 له ته مه نى 
بكه ن، به اڵم بۆ ك���وڕان ته مه نه كه  18 

ساڵه .

 4
عێراق

بۆ  هاوس���ه رگیریی  ته مه نى  كه متری���ن 
كچان له  كۆمارى عێراق 15 ساڵه ، به اڵم 
به ومه رج���ه ى ره زامه ندى دایك و باوكی 

له سه ر بێت.

 5
قه ته ر

له م واڵته  بچوك���ه دا، كچان له  ته مه نى 

منااڵن لە قەفەسی هاوسەرگیریی دا...

10 واڵت رێگە بە به شودانی کچانی مناڵ دەدەن

◘ نه وژین
 

شیری دایک خۆراکی تەواوە بۆ 
کۆرپەکەی. زیاتر لە 400 جۆر ماددەی 

خۆراکیی تێدایە لەگەڵ هۆرمۆن و 
پێکهاتەی تر، کە بەرگری دەکەن دژی 

توشبونی کۆرپە بە نەخۆشی کە لە 
شیری قوتودا نین.

 
بۆ ماوەی چەند پێویس���تە شیری دایک 

بدرێت بە کۆرپە؟
باشترە کۆرپە، لە ماوەی شەش مانگی 
یەکەمی تەمەنیدا تەنها ش���یری دایکی 
بخ���وات. دواتریش کە دەس���تی کرد بە 
خواردن���ی خۆراکی رۆژانەی کەس���انی 

پێگەشتو، پێویستە ش���یری دایکیشی 
ب���ەردەوام بێت هەتاکو کۆتایی س���اڵی 
یەکەمی تەمەنی. بەم شێوەیە بەرگریی 
لەشی کۆرپەکەت پارێزراوتر دەبێت.  

 س���ودەکانی ش���یری دای���ک چین بۆ 
کۆرپە؟

* شیری دایک دژە تەنەکانی تێدایە کە 
بەکتریا و ڤایرۆس لەناودەبەن.

* مەترس���یی توش���بونی کۆرپ���ە بە 
نەخۆش���یی رەب���ۆ و هەس���تیاری کەم 

دەکاتەوە.
ک���ەم  زی���اد  کێش���ی  مەترس���یی   *

دەکاتەوە.
* پەیوەندی���ی نێوان دای���ک و کۆرپە 

بەهێز دەکات.

دەربارەیهەمو شتێک لەبارەی گرنگی شیری دایک و سودەکانی 

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 بە پەخشی رادیۆیەکی لۆکاڵی 
دەس����تی پێکردوەو پاشان وێبسایتێکی 

داناوه .
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە لە چاالکیەکانی 
پ����رۆژه ى رادی����ۆى ده نگ به  پاڵپش����تی 
س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی 

)NED( ئەمریکی.
رۆژنامەی نەوژین یەکێکە 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

16 س���اڵییه وه  به پێی یاس���ا، رێگه ى 
هاوسه رگیرییان پێدراوه .

6
سعودیه 

شانشینی سعودیه ، هیچ یاسایه كى نییه  
كه  ته مه ن���ى كچانى بۆ هاوس���ه رگیری 
دیاریی كردبێت، به ڵكو هه ندێك له  زانا 
ئاینییه كانیان فه تواى ئه وه یان داوه  كه  
كچان له ته مه نى 10 ساڵییه وه  ده توانرێت 

به شو بدرێن.

7
سۆماڵ

هی���چ ته مه نێ���ك بۆ ش���وكردنى كچان 
دیاریی نه كراوه . راپۆرتى س���ه نته ره كه  
ئاماژه  ب���ه وه ده كات كه  45% ژنانى ئه م 
واڵته ، له خوار ته مه نى 18 س���اڵییه وه  
هاوس���ه ریگرییان پێكراوه ، 8% له خوار 

ته مه نى 15 ساڵییه وه  به شو دراون.

8
سوریا

كه مترین ته مه ن بۆ هاوسه رگیریی كچان 
17 ساڵه و بۆ كوڕانیش 18 ساڵ.

9
سودان

یاس���اى ئه م واڵته  كه متری���ن ته مه نى 
كچانى بۆ هاوس���ه رگیریی، به  10 ساڵ 

دیاریی كردوه .

10
یه مه ن

یاس���ا هیچ بنه مایه كى له باره ى ته مه نى 
كچان بۆ هاوسه رگیریی دیاریی نه كردوه ، 
به اڵم به شودانى كچانى مناڵ دیارده یه كى 
زۆر به رباڵوى ئه م واڵته یه ، به شێوه یه ك 
كچان له ته مه نى 8 س���اڵییه وه  به ش���و 

ده درێن.

سەرچاوە: سایتی رادیۆ سەوا

 سودەکانی شیردانی سروشتی چین بۆ 
دایکەکە؟

* لەش���ی دایکەکە لە کاتی ش���یردانی 
سروش���تیدا کالۆریی زیاد دەسوتێنێت. 
ب���ەم ش���ێوەیە هان���دەر دەبێ���ت بۆ 
دابەزاندنی کێشی زیادی دەستکەوتو لە 

کاتی سکپڕییەکەدا.
* خوێنبەربونی منداڵدان کەم دەکاتەوە 

دوای منداڵبون.
* مەترس���یی توشبونی ش���ێرپەنجەی 
مەم���ک و هێلکەدان ک���ەم دەکاتەوە لە 

دایکەکەدا.
چۆن بزانم منداڵەکەم بە ش���یری خۆم 

تێردەخوات یاخود نەخێر؟
نیش���انەیەکی  ئەمانەی خوارەوە چەند 
وەرگرتنی کۆرپەیە بە خۆراکی تەواو و 

پێویست:
* مەمک���ەکان نەرمت���ر دەب���ن دوای 
ش���یردان، چونک���ە کۆرپە بەش���ێکی 

شیرەکەی خواردۆتەوە.
* دوای ش���یرپێدانەکە کۆرپە هێواش 

دەبێتەوە و دەخەوێت.
* کۆرپە کێشی بە شێوەیەی سروشتی 

زیاد دەکات.
* ل���ە چەند رۆژی س���ەرەتای تەمەنی 
کۆرپەدا، لەوانەی���ە یەک یان دو دایبی 
تەڕب���کات، چونکە کۆرپ���ە لە مەمکی 
دایکیەوە لە جیاتی ش���یر ش���لەیەکی 
زەردی خەس���ت دەخ���وات پێدەوترێت 
بەس���ودە  زۆر  ک���ە   Colostrum
و نابێ���ت ف���ڕێ بدرێت. کە ش���یر لە 
مەمکەکان دروس���تبو، کۆرپ���ە رۆژانە 

شەش بۆ هەشت دایبی تەڕ دەکات. 
* لە مانگ���ی یەکەمی تەمەنیدا کۆرپە 
پیس���اییەکەی زەردە و رۆژانە النی کەم 

سێ جار پیسایی دەکات.
 جیاوازییەکانی نێوان ش���یری دایک و 

شیری قوتو چین؟
 * مەمکی دایک لە چەند رۆژی یەکەمی 
ش���یردان دا ش���لەیەکی زەردی خەست 
دەردەکات ک���ە زۆر دەوڵەمەن���دە ب���ە 
دژەتەنەکان و بەرگریی لەشی کۆرپە دژ 
بە نەخۆشی بەهێزدەکات. ئەم ماددەیە 

لە شیری قوتودا نییە.
و  چ���ەوری  و  پڕۆتی���ن  م���اددەی   *
کاربۆهایدراتی شیری دایک بە ئاسانتر 
ل���ە کۆئەندام���ی هەرس���ی کۆرپ���ەدا 
هەڵدەمژرێ���ت، هەرچەن���دە بڕەکان���ی 

کەمترە بە بەراورد بە شیری قوتو.
ئەو خۆراکانەى شیری دایک زیاد و كه م 

دەکەن؟
هەندێ���ک خۆراک هەن کە بڕی ش���یری 
دایک زیاد دەکەن و هانی شیردان دەدەن 
وەکو: )ش���ۆفان، ماس���یی سەلەمۆن، 
سپێناخ، گێزەر، برنجی قاوەیی، قەیسی 

و بادەم(.
 ه���ه روه ك هه ندێ���ك خۆراكى دیكه ش 
هه ن ك���ه  به پێچه وانه وه  ش���یری دایك 
كه م ده ك���ه ن و ده بێت دایك لێیان دور 

بكه وێته وه . ئه وانیش:
1. ق���اوە و چا، چونکە ماددەی کافیین 

دەچێتە شیرەکەوە.
2. پیاز و سیر و خۆراکی تون، چونکە 

تامی شیر تێک دەدەن.
3. خوردنەوە کحولییەکان.

 

ئ���ا: کەرت���ی تەندروس���تیی رێکخراوی 
 هۆرایزن ریلیف



◘ نه وژین، سۆما جاف 

تاژان فه خره دین، كچه  شێوه كارێكى 
دانیشتوى قه زاى خانه قینه  و له  
هه وڵیكدا بۆ جوانى به خشین به  

سیماى شاره كه ى له گه ڵ یه كێتى الوانى 
دیموكراتی له  كوردستانى عێراق، 

پرۆژه یه كى بۆ ره نگكردنى هه ندێك 
دیوارى ئه نجامداوه .

له  باره ى پ���رۆژه ى جوانكارییه كه یه وه ، 
)تاژان( ب���ۆ )نه وژین( وتى: »پرۆژه ى 
جوانكارى بۆ شوێنه  گشتیه كانى خانه قین  
به  هه ماهه نگى له گه ڵ رێكخراوى یه كێتى 
الوان ئه نجاممدا، هه ڵبه ت ئه وان خاوه نى 
بیرۆكه ى پرۆژه كه  بون و وا رێككه وتین 
كه  ئه وان كه ره س���ته  دابین بكه ن و من 
وێنه  بكێشم له س���ه ر ئه و دیوارانه ى كه  

خۆیان ده ست نیشانیان ده كرد«.

تاژان فه خره دین، ئه وه شی وت : » كه ئه م 
ئیشه م ته واو كرد به  سوپاسه وه  خه ڵكى 
)هونه رمه ندى  ناس���نامه ى  خانه قی���ن 
ئه ڵوه ن(یان پێبه خش���یم كه  به  راستى 
ئ���ه و نازناوه  بۆ من جێگاى ش���انازیه و 
هانده رێك���ه  كه  له  داهاتو دا كارى له وه  

جوانتر بكه م بۆ شاره كه م«.
باسیله وه شكرد كه  ده ستى به  كاركردن 
كردوه  له و پرۆژه یه ، خوێندكارى قۆناغى 

كچێكخانهقینرهنگدهكات

ژنانىگهرمیاندهبنهمهلهوان

چ���وارى په یمان���گاى هونه ره جوانه كان 
بوه و ئ���ه و بیرۆكه یه ى ه���ه ر له خه یاڵدا 
بوه  كه  له س���ه ر دیوار نه خش بكێشێت، 
به اڵم دواتر )ئه میر خانه قینى( له رێگه ى 
یه كێتى الوانه وه  پێشنیازی كرد پێكه وه  

ئه و پرۆژه یه  ئه نجام بده ن.
وتیش���ی: »له س���ه رتاوه  )م.س���یروان 
ن���ه ورۆز( زۆر یارمه تیدام و پێكه وه  ئه و 
كاره م���ان ده كرد، به اڵم به داخه وه  دواى 
چه ند رۆژێك بارى ته ندروستى تێكچو، 

ئیتر خۆم به  ته نها ته واوم كرد.«
»هونه رمه ن���دی ئه ڵ���وه ن« له  درێژه ى 
باس���كردنى كاركردن���ى ل���ه م پ���رۆژه  
جوانكارییه  ئاماژه ى به وه شدا، ئه م كاره  
بۆ كچ ئاس���ان نیی���ه  كاتیك كه  كچێك 
له سه ر شه قام وێنه ده كێشێت كه سانێكى 
ده ده ن،  توان���ج  ك���ه   ده بینێ���ت  زۆر 
ب���ه اڵم له گه ڵ ئ���ه وه ش كه س���انى زۆر 
ده ستخۆشییان لێكردوه  و ئه مه ش بون 
به هانده رى كه  كاره كه ى به ش���ێوه یه كى 
ج���وان ئه نجام بدات »له و كه س���انه ش 

كه  زۆر هانده رم ب���ون: خانه واده كه م و 
به تایبه تى خوشكه كه م«.

به كارهێنان���ى  له ب���اره ى  ت���اژان،   
جۆری كه ره س���ته و بۆی���ه كان له  پرۆژه  
جوانكارییه كه یدا،  ئه وه ى خسته ڕو ئه و 
شوینانه ى كاری تێدا كردون  كۆن بون، 
هه ربۆیه  پێویس���تی كردوه  هه مو جۆره  
بۆیه یه كى تێدابه كاربهێنرێت. وتیش���ی: 
»له  دو ش���وێنى ش���اره كه  من نه خشم 
كێش���اوه  یه كێكیان له  بازاڕى س���ه راى 
كه  وێنه كه  بریتى بو له  دیمه نى جوانى 
له ناوه ڕاس���تى بازاڕى كۆنى شاره كه ش 
كه  ئه و ب���ازاڕه  به  ش���وێنێكى مێژوى 
داده نرێ���ت له  خانه قین له س���ه ر چه ند 
دیوارێك نه خشم كێشاوه  كه  درێژیه كه ى 
له نێوان 4 بۆ 5م ده بێت و به رزیه كه شى 
3م ب���و، هه روه ه���ا ئ���ه وى تری���ان له  
پله كانه ى نه خوش���خانه ى هیوایه  له به ر 
ئه وه ى ئه و ش���وێنه  تاكو بڵێت سیماى 
ئه و ناوچه یه ى ناش���رین كردبو و ماوه ى 
ئیشكردنیش���م ل���ه و پرۆژه یه  12 بۆ 13 

رۆژى خایاند.«
 ت���اژان، باسیله وه ش���كرد ك���ه  ئه م���ه  
یه ك���ه م ئه زمونى ئه و بوه  له كێش���انى 
وێنه  له س���ه ر دیوار »ئه وه  یه كه م جارم 
بو كه  وێنه  له س���ه ر دیوار بكێشم، زۆر 
قورس بو به المه وه  به تایبه ت كه  ده ستم 
به  پرۆژه كه  ك���رد مانگى حوزه یران بو 
و كه ش���وهه وا زۆر گه رم بو و هه روه ها 
تاقیكردنه وه ش���م هه بو، بۆیه  ماوه یه ك 
دابڕام، پاش���ان بۆ دوه مجار ده ستم به  
كار كردن كرده وه  له به ر ئه وه ى باوه ڕم 
به خ���ۆم هه بو ك���ه  ده توانم ئ���ه و كاره  

به جوانترین شێوه  ئه نجام بده م.«

خه ڵكى خانه قین 
ناسنامه ى 

)هونه رمه ندى ئه ڵوه ن(
یان پێبه خشیم

نه وژین،
 زریان محه مه د – جوانه  جه لیل

ژماره یه كى به رچاو له  ئافره تان، 
له  ته مه ن و ئاستى خوێندن و 

پیشه یی جیاواز، حه وزێكی مه له كردن 
كۆیكردبونه وه . ئه وان هه ریه كه و 

له جێگه و گه ڕه كێكى جیاوازه و هاتبون 
و سه رقاڵی مه له كردن بون، له دیمه نێك 

دا راده ى ئه و به ره وپێشه وه چونه  
پیشان ده دات كه  ژنانى گه رمیان له  
خواست و ئاره زوه كانیاندا به دییان 

هێناوه .

له ئێستادا و رۆژانه ، ژماره یه كى به رچاو 
ل���ه  ژنانى كه الر، بۆ مه له ك���ردن رو له  
مه له وانگه ى سپۆرت س���ه نته ر ده كه ن، 
ئ���ه وان خۆش���حاڵن ب���ه م هه نگاوه یان 
سه رپه رش���تیارانى  و  به ڕێوه ب���ه ر  و 
مه له وانگه ك���ه ش، ب���اس ل���ه  زیادبونى 

رێژه ى سه ردانیكه رانیان ده كه ن.
به ه���ار ره حیم، )33( س���اڵ، جگه  له  
پیشه ى مامۆستایی، خوێندكارى به شى 
وه رزشه  له  زانكۆى گه رمیان، باس له وه  
ده كات هاتنى بۆ ئه م مه له وانگه یه  بۆ دو 

هۆكار ده گه ڕێته وه .
رونیكرده وه : »ه���ۆكارى یه كه م: حه زو 
خولیام بۆ مه له وانى وایكردوه  سه ردانى 
ئێره  بكه م و له  پاڵ ئه مه شدا بیرۆكه ى 
ئه وه م هه یه  له  رێگه ى ئه م سه نته ره وه  
بب���م به  راهێن���ه رى مه له وانى. هۆكارى 
دوه می���ش یه كێك ل���ه  وانه كانى زانكۆم 
وانه ى مه له وانیه  بۆی���ه  ئه مه  وایكردوه  

سه ردانى ئێره  بكه م.«
وتیشى: »سه ره ڕاى پیشه ى مامۆستایم 
و س���ه رقاڵم ب���ه  خوێندن���ه وه ، به اڵم 
ح���ه ز و خولیام ب���ۆ فێربونى مه له وانى 
وایكردوه  كه  هه فته ى جارێك سه ردانى 

مه له وانگه ى سپۆرت سه نته ر بكه م«.
به اڵم جیاوازتر له  به هار، روناك ئیبراهیم، 

)40( س���اڵ، بۆ )نه وژین( وتى: »من 
بۆ  فه قه رات���ه وه   نه خۆش���ى  به ه���ۆى 
نزیكه ى ساڵێكه  سه ردانى ئێره  ده كه م 
و س���وپاس بۆ خوا سودێكى زۆر باشم 

لێبینیوه «.
وتیش���ى: »زۆر سوپاسى راهێنه ره كه م 
ده ك���ه م، ك���ه  ب���ه  هه مو ش���ێوه یه ك 
هاوكاریمان ده كات و فێرمان ده كات«.  
ئه گه رچ���ى كردن���ه وه ى مه له وانگ���ه ى 
سپۆرت سه نته رى تایبه ت به  ئافره تان 
ل���ه  گه رمیان ش���تێكى ن���وێ نییه  و 
نزیكه ى )3( س���اڵه  كراوه ته وه، به اڵم 
به  هۆى نه بونى ئاس���تى وش���یارى و 
زاڵبون���ى كلتوره وه  رێژه ى س���ه ردانى 
كردن���ى س���نوردار بوه ، ب���ه اڵم به هار 
ب���ه  پێچه وانه وه  رچه ش���كێنى كردوه و 
ده ستبه ردارى حه زو خولیاى مه له وانى 
نه ب���وه، وه ك خ���ۆى ده ڵێ���ت: »زۆر 
سوپاسى خانه واده كه م و هاوسه ره كه م 

ده كه م كه  زۆر هاوكارم بون«.
مه له وانگ���ه ى س���پۆرت س���ه نته ر، له  
ب���ه روارى 2014/5/20  ب���ۆ ه���ه ردو 

پی���اوان  و  ئافره ت���ان  به ش���ى 
كراوه ته وه،  ئ���ه م مه له وانگه یه  

زی���اد ل���ه  )25( كارمه ن���دو 

)4( راهێن���ه ر له خۆده گرێت و یه كێك 
له  راهێن���ه ره كان ئافره ته و تایبه ته  به  
به شى ئافره تان، تاوه كو ئێستاش )40( 
خوێن���دكارى ئافره تیان پێگه یاندوه  له  

بوارى مه له وانیدا.
س���یڤان س���ه روه ت، راهێنه رى به شى 
ئافره ت���ان ل���ه  مه له وانگه ى س���پۆرت 

وتى: س���ه نته ر بۆ )نه وژین( 
» بۆ ماوه ى )2( 
س���اڵه  راهێنه رم 
لێره , فێركردنى 
ئه و كه س���انه ى 
سه ردانمان  كه  
ده كه ن كارێكى 

رێژه یەکی زۆری ژنان 
له ته مه ن و پیشه  

جیاوازه كان  دەستیان 
بە مەلەوانی

کردوە

قورس���ه و ماندوبونى ده وێت، به اڵم من 
ئاسوده م له گه ڵ كاره كه م و ئه وانه شى 

كه  راهێنانیان پێده كه م«.
وتیشى: »جگه  له وانه ى كه  بۆ فێربون 
و به هۆى نه خۆشیه وه  سه ردانم ده كه ن، 
هه یه   منداڵیش���م  خوێندكارێكى  چه ند 
كه  له  خوار ته مه نى )12( ساڵیه وه ن، 
فێركردن���ى ئ���ه وان بۆ من ئاس���انترو 
چێژبه خشتره، چونكه  ئه وان ناترسن و 
وزه یه كى زیاتریان هه یه  بۆ فێربون«. 

س���یڤان وه ك خ���ۆى ده ڵێ���ت: »من 
زۆر ئاس���وده م به  كاره ك���ه م و تاوه كو 
ئێستا هیچ ئاس���ته نگ و به ربه ستێكى 
وه ه���ام نه هاتوه ت���ه  پێ���ش تاوه ك���و 
له   بكاته وه   په ش���یمانم 
له گه ڵ  پیش���ه كه م، 
پاڵپشتى  ئه وه ش 

ت���رى  هۆكارێك���ى  خێزانه ك���ه م 
سه ركه وتنمه «.

به ڕێوه ب���ه رى  ئه حم���ە د،  محه م���ه د 
به   مه له وانگ���ه ى س���پۆرت س���ه نته ر، 
)نه وژی���ن(ى راگه یاند: »له س���ه ره تاى 
كردن���ه وه ى ئه م س���ه نته ره  به ش���ێكى 
كه مى ئافره تان س���ه ردانیان ده كردین، 
ئه وانه شى كه  ده هاتن به  هۆى نه خۆشى 

فه قه راته وه  ده هاتن«.
ئێستادا  له   وتیشى: »به خۆشحاڵییه وه  
رێژه كه  زیادى كردوه و له  ته مه ن و پیشه  

جیاوازه كانه وه  سه ردانمان ده كه ن«.
ئاماژه ى به وه شدا: »جگه  له  شارى كه الر، 
له  قه زاو ناحیه كانى تری گەرمیانیشەوە  

سه ردانى ئه م مه له وانگه یه  ده كه ن.«


