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نه وژین

له گه رمیاندا تائێستا هیچ كاندیدێكى 
ژن له  هه ڵبژاردنه  گشتیه كانى 

كوردستان و عێراق به لیستی نیمچه  
كراوه  سه ركه وتنى به ده ستنه هێناوه ، 

ئه و ژنانه شى بون به نوێنه رى 
هه ڵبژێردراو، له رێگه ى لیستی داخراوى 

هه ڵبژاردنه وه  بون.

رۆژنام���ه ى  به دواداچونێك���ى  به پێ���ی 
)نه وژین(، له دواى ساڵی 2٠٠3ه وە له و 
هه ڵبژاردن���ه  جیاوازانه ى بۆ ئه نجومه نى 
نوێنه رانى عێراق و پارله مانى كوردستان 
پارێ���زگاى س���لێمانى  و ئه نجومه ن���ى 
ك���راوه ، ته نه���ا 4 ژن س���ه ركه وتون و 
بون به نوێنه ر، كه  س���یانیان به ده نگی 

راسته وخۆ هه ڵنه بژێردراون.
له هه ڵبژاردنى پارله مانى كوردس���تان بۆ 
ساڵی )2٠٠5(، گواڵڵه  عه زیز »گواڵڵه ى 
گه رمی���ان« وه كو پارله مانتار له س���ه ر 
به ش���ى یه كێتى له  لیس���تی هاوبه شى 
یه كێتى نیش���تمانى كوردستان و پارتى 
دیموكراتی كوردس���تان هه ڵبژێردرا، كه  
ئه وكات ش���ێوازی هه ڵبژاردن داخراو بو 
و ده نگده ر ده نگى به  لیس���ت ده دا نه ك 

كاندید.
له هه مان ساڵ و له هه ڵبژاردنى ئه نجومه نى 
پارێزگاى سلێمانى، )شه هال فه یزوڵاڵ(، 
له س���ه ر لیس���تی یه كێتى نیش���تمانى 
كوردس���تان و وه كو نوێنه رى ناوچه ى 
گه رمیان بو به  ئه ندامى ئه نجومه ن، كه  
هه ڵبژاردن له و ساڵه ش���دا به هه مانشێوه  

به لیستی داخراو به ڕێوه چو.
پارله مان���ى  ى   2٠٠9 له هه ڵبژاردن���ى 

كوردس���تان، )په یام ئه حمه د( یه كێك 
ل���ه  كاندیده كان���ى س���نورى گه رمیان، 
له سه ر لیستی بزوتنه وه ى گۆڕان بو به  
پارله مانتار، كه به هه مانش���ێوه  شێوازی 
ده نگدان ل���ه و هه ڵبژاردنه ش دا داخراو 

بو.
له وه  ب���ه دواوه و له وكاته وه ى ش���ێوازى 
ده نگدان و هه ڵبژاردن كراوه  به  لیستی 
نیمچه ك���راوه ، تاوه ك���و ئێس���تا هی���چ 
پاڵێوراوێكى ژن له گه رمیان، نه یتوانیوه  
سه ركه وتن له  هه ڵبژاردنه كانى ئه نجومه نى 
نوێنه رانى عێراق و پارله مانى كوردستان 

و ئه نجومه ن���ى پارێزگاى س���لێمانى دا 
به ده ست بێنێت، ته نها )ئه شواق جاف( 
نه بێت كه  له لیستی پارتى بۆ هه ڵبژاردنى 
ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق كاندید بو 
و س���ه ركه وتنى به ده ستهێنا، ئه گه رچی 
ناوبراو له دایكبوى قه زاى كفرییه ، به اڵم 
له  مێژه وه  له  ده ڤه ره كه  نیشته جێ نیه .
رۆژنامه نوسێكیش پێیوایه  هۆكارى ئه مه  
بۆ عه قڵیه تى كۆمه ڵگه  ده گه ڕێته وه  كه   
نوێنه رایه تییكردن به  كارێك نازانێت بۆ 

ژنان ده ستبدات.
ش���ه رمین عه لی، ب���ه  )نه وژین(ى وت: 

خه ڵ���ك  زۆرى  به ش���ێكى  »هێش���تا 
وابیرده كه نه وه  كایه ى سیاس���ى و بون 
به  نوێنه رى خه ڵك پێویس���تى به  شه ڕه  
بۆك���س و هێزى بازوه  ن���ه ك كارامه یى 
كاندیده كان، ئه و تایبه تمه ندییه ش ته نها 
له  پیاودا ده بیننه وه ، بۆیه  ده نگ به  ژن 

ناده ن«.
وتیش���ی: »ئه وه ى جێى داخه  ئه وه یه  
كه  زۆرینه ى ده نگده ران له  كوردستاندا 
ژن���ن، واته  ئه گه ر ته نها ژنیش ده نگ به  
كاندی���ده  ژنه كان بدات، ئ���ه وا زۆرینه ى 

كاندیده  ده رچوه كان ژن ده بن«.

گهرمیانیهكانژنانههڵنابژێرن!

ژنێک لەکاتی دەنگداندا

»هۆشیاریلهالی
ژنانىگوندنشین
لهگهرمیانزۆر

الوازه«
 

نه وژین

 چاالکوانێکی رێکخراوەکانی ژنان 
لە گەرمیان، رایده گه یه نێت ئاستى 
هۆشیاری له الی ژنانى گوندنشین 

له گه رمیان زۆر الوازه و پێویستیان به  
پرۆژه ى هۆشیاریی هه یه  به تایبه تى له  

روى ته ندروستیه وه .
 گوڵب����اخ حه س����ه ن، چاالکوانی ژنان له  
گه رمیان، به  )نه وژین(ى وت: »پێش����تر 
رێكخراوه كان زۆر چاالك بون له  سنوره كه و 
خزمه تى ژنانیان ده كرد، به اڵم ئێستا ئه و 

چاالكییانەیان  كه م بوه ته وه .«
ئه و چاالكوانه ، ئام����اژه ى دا كه  له هه مو 
به گشتى  گوندنیش����ین  ژنانى  بواره كاندا 
هۆش����یارییان الوازه ، به تایبه ت له بوارى 
بنه م����اى  زۆر  ك����ه   دا  ته ندروس����تى 
ته ندروستیی س����ه ره كیی و ئاسان هه یه  
كه ده بێت هه مو مرۆڤێك په یڕه وى لێبكات 
و بیزانێت، به اڵم له وێ په یڕه و ناكرێت.

ته ندروستى،  الیه نى  وتیشی:«سه ربارى 
ل����ه  روه  كۆمه اڵیه تییه كه ش����ه وه  زۆرجار 
ژنانى گوندنش����ین بێدادیی خۆیان له وه  
ده رده بڕن كه  ته نانه ت كه س شك نابه ن 
پرس����ه كانى خۆیان����ی له گ����ه ڵ تاوتوێ 
بكه ن، ئه مه  س����ه ربارى ئه وه ى كه  ئه وان 
پێویستییان به  كۆرس و راهێنانى زیاتر 

هه یه .«

نه وژین

له  سنورى ئیداره ى گه رمیان 
حاڵه ته كانى خراپ به كارهێنانى 

ئامێره كانى په یوه ندیكردن به تایبه ت 
موبایل روى له  زیادبون كردووه  

پۆلسیش ده ڵێت له ساڵی پار دا ١١5 
حاڵه ت تۆماركراوه ، چاالكوانێكیش 

باسله وه ده كات كه  زۆرجار له م رێگه یه وه  
ژنان له خشته  ده برێن.

ئامێره كان����ى  به كارهێنان����ى  خ����راپ 
په یوه ندیك����ردن، بریتییه  له  ئه نجامدانى 

له رێگ����ه ى  نایاس����ایی  كارى  و  ت����اوان 
مۆبای����ل و ته له فۆن و ئینته رنێت و تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان. له گه ڵ په ره س����ه ندنى 
ئه م خزمه تگوزارییانه  له  كۆمه ڵگادا، ئه و 
تاوان و سه رپێچییانه ى كه  له رێگه یانه وه  

ده كرێت، زیادیان كردوه .
به وته ى رائیدی مافپه روه ر: عه لى جه مال، 
وته بێژى پۆلیسى گه رمیان:« لە ماوەی 
س����اڵی 2٠١6 دا ل����ه  س����نورى ئیداره ى 
گه رمی����ان،  )١١5( حاڵەت����ی خ����راپ 
پەیوەندیکردن  ئامێرەکانی  بەکارهێنانی 
تۆمارکراون كه  )899( کەس لەسەرئەم 

حاڵەتانە دەستگیرکراون«.

رونیشیكرده وه : ئه م حاڵه تانه  سه رپێچی 
و تاوانى جۆراوجۆرن و به  ئامێری جیاواز 

ئه نجام دراون.
س����ه باره ت ب����ه  زیادبون����ى حاڵه ته كانى 
س����ه رپێچیی و تاوان به هۆی ئامێره كانى 
په یوه ندیكردن����ه وه ، وته بێژی پۆلیس����ی 
گه رمی����ان، جه خت����ى ل����ه  زیادبونی����ان 

كرده وه .
رونیك����رده وه :  جه م����ال،  عه لی  رائی����د 
»بەبەراورد به  ساڵی پێشتر، حاڵەتەکانی 
ئامێره كان����ى  بەکارهێنان����ی  خ����راپ 
په یوه ندیكردن زیادیان كردوه ، چونكه  له  
كاتێكدا له  ساڵی 2٠١6 دا  ١١5 حاڵه ت 
تۆماركراون، ل����ه  2٠١5 دا ژماره كه  88 

حاڵه ت بوه ».
ئه م زیادبون����ه ى تاوانه كانى په یوه ندیدار 
په یوه ندیكردن����ه وه ،  ئامێره كان����ى  ب����ه  
لێده كه نه وه ،  جه خت����ی  چاالكوانانی����ش 
به تایبه تى له تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان، كه  
هه ندێكجار ده كرێته  هۆكارێك بۆ له خشته  

بردنى كچان.
چاالكوانێك كه  له به ر هه ستیاری بابه ته  
داواى ك����رد ن����اوى باڵونه كرێت����ه وه ، به  
)نه وژین(ى وت: »تائێستا سێ حاڵه تمان 
هاتوه ته  به رده س����ت كه  كوڕان له رێگه ى 
په یوه ندیان  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان����ه وه  
له گ����ه ڵ كچ����ان داناوه و دوات����ر هه ر له و 

رێگه یه وه  توشى گرفتیان كردون«.
)نه وژی����ن(  داهات����ودا،  له ژم����اره ى 
له مباره یه وه   تایب����ه ت  به دواداچونێك����ى 

باڵوده كاته وه .

»ژنان زۆرترینی قوربانیه كانین«
خراپبهكارهێنانىمۆبایللهگهرمیانلهههڵكشاندایه
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◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

شه ڕى دژ به  داعش )شیرین(ى له و 
خه ونانه  بێبه ش كرد كه  به نیاز بو پاش 

ها وسه رگیری به  دیان بێنێت، ئه ویش 
پاش نزیكه ى ساڵێك له  هاوسه رگیریان 

هاوژینه كه ى شه هیدكرا.
شیرین )22 ساڵ( كه  ناوى خوازراوى 

ژنه  شه هیدێكى دانیشتوى ناحیه ى 
رزگاری سه ر به  قه زای كه الره ، یه كێكه  
له و ده یان ژنه ى كه  شه ڕى داعش له  

هاوژینه كه ى دایبڕیون.

ئه و به ده م هه نس����كى گریانه وه  باس����ى 
هاوژینه كه ى بۆ)نه وژین( ده كات و ده ڵێت: 
 )2015/9/9( رۆژی  ئ����ەوەی  »دوای 
هاوژینەک����ەم  ش����ەهیدبونی  هەواڵ����ی 
پێگه یش����ت توشی شۆک بوم، سەرەڕای 
ئەوەی ب����اوەڕم بە هەواڵەك����ه  نه كرد و 
چەندین جار تەلەفۆن����م بۆ هاوژینەکەم 

كرد، بەاڵم وەاڵمى نادایەوە.«
ش����یرین، ك����ه  خه مى له  ده س����ت دانى 
هاوژینه كه ى به  روخس����ارییه وه  دیار بو 
باسیله وه ش كرد: »لەكاتى شەهیدبونی 
هاوژینەک����ەم دوگیانبوم، دوای ماوەیەک 
خودا كوڕێكى پێبه خشین کە هاوژینەکەم 
ببینێت،  کوڕەکەم����ان  ئەوەب����و  ئاواتی 
چاوی  نەیهێش����ت  ق����ەدەر  بەداخ����ەوە 

بەکوڕەکەمان بکەوێت.« 
بەپێی ئامارێكى بەڕێوبەرایەتی شەهیدان 
وئەنفالکراوان����ی گەرمی����ان ل����ه  ماوه ى 
پێشمه رگه   هێزه كانى  روبه روبونه وه كانى 
داع����ش )140(  تیرۆرس����تانى  له گ����ه ڵ 
پێش����مه رگه  ك����ه  دانیش����توى گه رمیانن 

شه هیدبون.
مه ریه م، هه رچه نده  له  به هارى ته مه نیدایه ، 
به اڵم دو ساڵ له مه و به ر مه ولودى مێردى 
له  سه نگه رى به رگریدا شه هید كرا. وه ك 
خۆى ده ڵێت: »ئێس����تا ب����ه  ئومێده وه  

مناڵه كانى په روه رده  ده كات«.
مه ریه م عه لی )25 ساڵ(، باسى ژیانى بۆ 
)نه وژین( ده كات و ده ڵێت:« هه رچه نده  
دوای ش����ه هید بون����ی مه ول����ود ده رگای 
خۆش����ه به ختیم داخراو باری ده رونی من 

◘ نەوژین،
زریان محەمەد - جوانە جەلیل

 
ژنانی گوندی شێرەوەنی سەربە 

ق�ەزای خ��انەقین، هەرچەندە كلتور 
لە قاڵبی داون و رێگای كاركردنی 
لێگرتون، بەاڵم ئەوان لە كونجی 

ماڵەكانیشیاندا دەستەوەستان نەبون 
و س��ەرقاڵی  كاری درومانی و دەست 

رەنگینین.

گون���دی ش���ێرەوەنی س���ەربە ق���ەزای 
خانەقین، لە دوای روخانی رژێمی بەعس 
لەس���اڵی 2003، كۆمەڵێك خانوی تێدا 
دروست كرا بۆ ئەو كوردانەی رۆژهەاڵت 
)التاش(ی  كەمپی  دانیشتوی  كەپێشتر 

سەربە رومادی نیشتەجێبون.
ئامینەی تەمەن )47( س���اڵ، كە ژنی 
ماڵەوەی���ە، باس ل���ەوە دەكات »ئێمە 
بۆم���اوەی )14( س���اڵە ل���ەم كەمپەدا 
دەژی���ن وبەهۆی زاڵبون���ی كلتور و داب 

ونەریتەوە ناتوانین هەمو كارێك بكەین، 
تەنها دەتوانین كاری دەس���تڕەنگینی و 

درومانی بكەین«.
بەهەمان ش���ێوەی پورە ئامینە،)بەناز(  
)29( س���اڵ كە بۆ ماوەی )3( س���اڵە 
هاوس���ەرگیری ك���ردوە، دەڵێت: »لەم 
كەمپ���ەی ئێمەدا، ژن���ان ناتوانن بڕۆنە 
دەرەوەو هەمو جۆرە كارێك ئەنجام بدە، 
تا ئێس���تاش هیچ الیەن و رێكخراوێكی 
ژنان س���ەردانی نەكردوین بۆ خس���تنە 

سەركاری ژنان لێرەدا«
وتیش���ی: »ئەگەرچی چەن ئافرەتێكی 
كەم كەلە پەنجەكانی دەس���ت تێناپەرن 
دەرەوەی  دەڕۆش���تنە  كارك���ردن  ب���ۆ 
كەمپەكە، بەاڵم روبەڕوی ئاس���تەنگ و 

تانەو تەشەری دەوروبەردەبونەوە«.
ش���ێرەوەن،  گون���دی  دانیش���توانی   
س���ەرباری خراپی بارودۆخ���ی ژیان و 
ل���ەڕوی  گوندەكەش���یان  گوزەرانی���ان 
خزمەتگوزارییەوە بەپێی پێویست ئاوڕی 

ژنانى شه هیدانى ده ستى داعش .. قوربانیدان و خۆڕاگریی 

و منداڵه كانیش تێكچ����وه و ژیانمان بوه  
ته حه مولی  ناچاری����ن  ب����ه اڵم  به دۆزه خ، 

بكه ین.«
مه ریه م، كه  به رویه كی زه رد هه ڵگه راوه و 
قسه ى ده كرد زیاتر دواو وتی: »زۆرجار 
خه ڵكانێ����ك پێ����م ده ڵێ����ن جارێكی تر 
ب����ه اڵم ئه وان  هاوس����ه رگیری بكه ره وه ، 
ئاگایان له  دڵی من نیه ، من خۆم یه كالی 
كردوه ت����ه وه  بۆ ژیاندن����ی یادگاریه كانی 

مه ولود تامردن.«
ئه و باس����ی ره وش����ی ژیان����ی ده كات و 
ده ڵێت: »من له خان����وی خۆمدا ده ژیم، 
ب����ه اڵم كاریگه ری قه یرانمان هه رله س����ه ر 
هه بوه ، له گه ڵ ئه وه ش����دا حاڵمان باشه ، 

ئێمه  ته نها به  موچه كه ی مه ولود ده ژین 
هیچ كه سێك هاوكاریمان ناكات.«

هه رچه نده  م����اوه ى زیاتر له  دو س����اڵه  
هێزى پێش����مه رگه  له  روبه روبونه وه دایه  
له  گه ڵ تیرۆرس����تانى )داعش( تاوه كو 
ئێس����تا حكومه ت����ى هه رێم هی����چ پرۆژه  
ی����ا خ����ود هاوكارییه كى بۆ ش����ه هیدانى 
روبه روبون����ه وه ى دژ ب����ه  داعش ئه نجام 

نه داوه  .
خۆراسان ساڵح )39ساڵ(، به )نه وژین(ى 
راگه یاند: »دوای شەهیدبونی هاوژینەکەم 
کەماوەی دوساڵە شەهیدبوە، ژیان بەرەو 
سەختی زۆرم ئەبات ، بەخێو کردنی چوار 
منداڵ کارێکی قورسە، وەلێ كۆڵ ناده م 

بۆ بەجوان����ی بەخێوکردنی منداڵەکانم و 
باش پەروەردەکردنیان.«

به  ه����ۆى قه یران����ى دارای����ی و نه بونى 
س����ه رچاوه یه كى دیك����ه ى داهاته وه  و به  
خێوكردنى چوار منداڵ )خۆراسان( بارى 
دارای����ی باش نی����ه  و وه ك خۆى ده ڵێت 
حکوم����ەت والیەن����ە پەیوەندی����دارەکان 
ه����اوکاری نەبونە، جگ����ە لەوموچەیەی 
کە وەری ئەگرێت هیچ کەس����ێک بژێوی 

ژیانیان بۆدابین ناکات.
سه ره ڕای ئه و ناره حه تى و نه هامه تیانه ى 
هاتوه ته   هاوژینه كه ى  شه هیدبونى  پاش 
رێگه ى، خۆراسان شانازى به  شه هیدبونى 

هاوژینه كه یه وه  ده كات.

به  پێی ئه و ئامارانه ى له  الیه ن وه زاره تى 
پێش����مه رگه وه  باڵوكراونه ته وه  له  شه رى 
دژ به  داعش دا زیاتر له  هه زار پێشمه رگه  
شه هید بون، ئه مه ش بوه ته  هۆى كۆست 
و تێكچون����ى ژیان و ش����یرازه ى چه ندین 

خێزان.
ش����یرین، ك����ه  ئێس����تا له گ����ه ڵ ماڵ����ى 
باوك����ى ده ژی، باس����لەوەدەکات رۆژانە 
س����ەرقاڵ  کۆرپەکەیەوە  بەبەخێوکردنی 
دەکات. ده ڵێت: »خه مەکانم تاڕادەیەک 
ک����ەم ئەکاتەوە، هەندێج����ار بەڕادەیەک 
بی����ری هاوژینەکەم ئەکه م کە بەس����ەر 
كۆره كه مه وه  ئەگریم هەتا ناخم ئاسودە 

نەبێت ژیر نابمەوە.«

ژنە شەهیدێک              فۆتۆ: عوسمان میروەیسی

كەمپی شێرەوەن، ژنانی چاالک و دەرفەتی کەم
لێنەدراوەتەوە، ئەو بنكە تەندروستیەی 
كەتێیدایە لەئاستی پێویستدا نیە و ئەو 
كتێبخانەش���ی كە تێیدابو بۆ ماوەیەكی 
زۆرە داخ���راوە، لەگەڵ ئەوەش���دا هیچ 
شوێنیكی ش���یاوی تێدا نیە تا گەنجان 
ئافرەت���ان،  بەتایب���ەت  لێبك���ەن  روی 
هەربۆی���ە كچان و ژنانیش���یان زۆربەی 

كاتەكانییان لەماڵەوە بەسەر دەبەن.
س���ارا، كە خوێن���دكاری پۆل���ی )12( 
ئامادەی���ی ی���ە، ب���اس ل���ەوە دەكات 
»بەهۆی نەبونی قوتابخانە لە شێرەوەن 
ب���ۆ پۆلەكۆتاییەكان وات���ە) ئامادەیی( 
ناچاری���ن ب���ۆ تەواوكردن���ی خوێن���دن 
رێگەیەك���ی دور ببڕین بۆ ش���اری كەالر 

یاخود خانەقین«.
وتیشی: »لەگەڵ ئەوەشدا كرێیەكی زۆر 
دەدەین بۆ هاتوچۆ، سەرەڕای بارگرانی 
مادی و ماندوبونم���ان هیچ ئومێدیكمان 
ل���ەدوای  چونك���ە  نی���ە،  بەخوێن���دن 
تەواوكردن���ی خوێندنمان هیچ كاریكمان 
بۆ ناكرێت، بەهۆی نەبونی ناس���نامەی 
عێراقی، ئەوانەش���مان كە ناس���نامەیان 
بۆ دەركراوە لە ئێس���تادا ناسنامەكەیان 

كاری پێناكرێت واتە)راگیراوە(«.
ژنانی شێرەوەن، سەرباری ئەو گرفتانەی 
ك���ە بەهۆی ئاوارەیی���ەوە دوچاری بون، 
باشوری كوردستان »هەرێمی كوردستان« 
بە نیشتمانی خۆیان دەزانن و ئامادەنین 
بگەڕێنەوە زێ���دی خۆیان »رۆژهەاڵت«، 
بەئومێ���دەوە چاو لەداهات���وی خۆیان و 

خێزانەكانیان دەكەن.

وێنە: بەشداری ژنانی شێرەوەن لە چاالکیەکی هۆشیارکردنەوەدا



3دیدار ژمارە)2( یەکشەممە 2017/1/22

◘ نه وژین، ئه شره ف ئه حمه د

له میانه ى ئه م دیداره دا كه  پێشتر له  
رادیۆی ده نگه وه  باڵوكراوه ته وه ، نه قیب 
فریاد هیدایه ت، به ڕێوه به رى نوسینگه ى 
به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانیی 
له  كفری، باس له  شێواز و چۆنیه تى 
ئیشه كانیان ده كات، هه روه ك ئاماژه  

به وه شده كات كه  ئه وان تایبه تمه ندن به  
به دواداچونى كێشه  خێزانیه كان نه ك 

ته نها كێشه ى ژنان به ته نیا نابینن.

* سروش���تى كاركردن���ى ئێوه  چۆنه  و 
ئایا ئێوه  زۆرتر به دواداچون بۆ چ جۆره  

كێشه یه ك ده كه ن؟
ئ���ه و كێش���انه ى روده كه ن���ه  الی ئێمه  
زۆرترینیان كێش���ه ى خێزانین، كێشه ى 
خێزانیش ده بێت به شێوه یه ك ئاراسته ى 
بكه ی���ن ك���ه  باش���ترین چاره س���ه ر بۆ 
كه سه كان بێت، واتا وه كو دۆسیه یه كی 

ئاسایی نیه ، چونكه  ده بێت به شێوه یه ك 
بێت ك���ه  نه بێته  ه���ۆی په رته وازبونى 

خێزانه كان.
به گشتى له كاركردنى ئێمه دا دو ئاراسته  
هەیە، یه كێكیان ئه وه یه  كه س���ێك دێت 
س���كااڵ تۆمار ده كات و له روى یاساییه و 
یاساییه كان،  به بنه ما  به س���تن  به پشت 
س���كااڵ ل���ه و كه س���ه  وه رده گیرێ���ت و 
لێكۆڵین���ه وه ى تێدا ده كرێت و پاش���ان 
ده خرێته  به رده س���ت به ڕێ���ز دادوه رى 

تایبه تمه ند.
ئاراس���ته ى دوه می���ش تایبه ت���ه  ب���ه و 
كه سانه ى كه  نایانه وێت سكااڵ »شكوى« 
تۆماربكه ن، به ڵكو كێشه یه كى خێزانیی 
هه ی���ه و ده یه وێت ئێمه  هاوكاریی بكه ین 

له  چاره سه ركردنى دا.
* ئه وه ى په یوه ندیدار بێت به  ئاراسته ى 
یه كه م���ه وه ، به گش���تى راده ى س���كااڵ 

تۆماركردن له  چ ئاستێك دایه ؟
ش���ه ش  ل���ه   تێبینییك���راوه   ئ���ه وه ى 

مانگى یه كه مى س���اڵی رابردو، رێژه ى 
تۆماركردنى س���كااڵكان زیادیان كردوه . 
هاواڵتیان له كێشه  خێزانیه كان دا زۆرتر 
په نایان بۆ تۆماركردنى س���كااڵ بردوە. 
به پێی ئامارێكیش له و ماوه یه دا نزیكه ى 
80 دۆس���یه مان هاتۆته  به رده س���ت كه  
س���كااڵ تۆماركردن بون. له ساڵی 2016 
دا نزیكه ى 88% كێشه كان تۆماركردنى 
سكااڵ بوه ، وه ك: )رێگرى له شوكردن، 
هه ڕه شه كردن،  خێزانى،  ده ستێوه ردانى 
بێبه ش���كردن  مۆبایل،  ب���ه   بێزاركردن 
له  خوێن���دن، بێبه ش���كردن له  میرات، 

بێبه شكردن له  ئیشكردن و ... هتد(.
* زۆرت���ر هۆكارى ئه م كێش���انه  چین 

وه ك ئێوه  تێبینیتان كردبێت؟
هۆكارى ئه مانه  به زۆری ده گه ڕێته وه  بۆ 
كه می هۆشیاریی، چ له  ئاستى یاسا چ 

له ئاستى  مافی كه سی به رامبه ر.
* ئه ى س���ه باره ت به  ئاراسته ى دوه م؟ 
ئێوه  چ���ی بۆ ئ���ه و كه س���انه  ده كه ن 

كه نایانه وێت سكااڵ تۆمار بكه ن؟
 ئه و كه سانه ى كه  نایه وێت سكااڵ تۆمار 
بكه ن و به ڵك���و ده یانه وێت هاوكارییان 
بكه ین بۆ چاره سه ركردنى كێشه كه یان، 
ئێمه  له  نوسینگه كه ماندا هۆبه مان هه یه ، 
هۆب���ه ى خزمه تگوزاریی و یاس���ایی و 
ده رونى، له وێ توێژه رمان هه یه و قسه ى 
له گه ڵ ده كه ن و له باره ى كێش���ه كه یه وه  
پرسیاری لێده كه ن. توێژه ره كه  جگه  له و 
كه س���ه  بانگی ئه و كه سه ش ده كات كه  
ئه م كه سه  كێش���ه ى له گه ڵی دا هه یه ، 
هه وڵده درێت كێش���ه كه یان چاره س���ه ر 
بكرێت و پرۆسه كه ش وه كو ئاشته وایی 
به دواداچ���ون  دواتری���ش  لێده كرێ���ت. 
ده كه ی���ن بۆ ئ���ه وه ى بزانین كێش���ه كه  

سه ری هه ڵنه داوه ته وه .
*  ئێوه  ته نها كێش���ه كانى په یوه ندیدار 

به  ژنان وه رده گرن؟
ئێم���ه  هه م���و كێش���ه یه كى  نه خێ���ر، 
توندوتی���ژی خێزانى  به   په یوه ندی���دار 

به ڕێوه به رى نوسینگه ى به ره نگاربونه وه ى توندوتیژی خێزانیی له  كفری:

ئێمهرۆڵیگهورهنهكردنهوهىكێشهكاندهبینیننهكهاندهربۆگهورهكردنى
وه رده گری���ن، توندوتی���ژی خێزانی���ش 
به ته نیا كێشه كانى ئافره تان نییه ، به ڵكو 
زۆرجار كێشه مان بۆ هاتوه  له نێوان براو 
ب���را، یان باوك و ب���راو به پێچه وانه وه ، 
واتا چه مكی كێشه ى خێزانیی گه وره تره  

له وەى تەنها كێشه كانى ژنان بێت.
* به گش���تى راده ى چاره س���ه ركردنى 
كێش���ه كان له الی ئێوه  چۆنه ؟ چه ندێك 
له و كێش���انه  چاره س���ه ركراون كه  دێنه  

به رده ستان؟
ئێمه  له كاتى لێكۆڵینه وه كان زۆرتر رۆڵی 
چاره س���ه ركردن و گه وره نه كردن���ه وه ى 
كێش���ه كان ده بینین ن���ه ك هانده ر بین 
كه كێش���ه كان گه وره تر ببن. ده مانه وێت 
الیه نه كان���ى  له نێ���وان  ئاش���ته واییه ك 
كێش���ه كه  دروس���ت بكه ی���ن، ب���ۆ ئه م 
مه به س���ته ش لیژنه یه ك���ى ئاش���ته وایی 
تایبه تمه ند به  كێشه  خێزانیه كان هه یه .

* ئه م لیژنه یه  كاری چییه و ئه ندامه كانى 
كێن؟

لیژنه ى ئاش���ته وایی له  نوێنه رى دادگاو 
پارێزه ران و یه كێتى زانایان و توێژه رانى 
نوسینگه كه مان پێكدێت، ئه م نوێنه رانه  
له گه ڵ الیه نه كانى سكااڵكه  داده نیشن بۆ 
چاره سه ركردنى كێشه كان پێش ئه وه ى 
په ڕاوه ك���ه  بنێرێ بۆ الی به ڕێز دادوه ر. 
هه وڵی چاره س���ه ركردن و دروستكردنى 
ده ده ن،  الیه نه كان  له نێوانى  ئاشته وایی 
زۆرجار به رهه مى باش���ى بوه ، له نیوه ى 
یه كه مى ساڵی رابردو نزیكه ى 10 دۆسیه  
نێردراون بۆ لیژنه كه  8 یان چاره س���ه ر 
ب���وه و دوانیان چاره س���ه ر نه بوه ، واتا 

رێژه ى چاره سه ر 80% بوه .
* واتا هه مو كه یسێك به  فیلته رى ئه م 

لیژنه یه دا تێده په ڕێت؟
زۆرجاری���ش پێ���ش ئ���ه وه ى كه یس و 
كێش���ه كان بنێردرێت بۆ ئ���ه و لیژنه یه ، 
خۆم���ان توێژه رمان هه یه  ك���ه  له گه ڵ 
الیه نى كێشه كان كۆده بێته وه و قسه یان 
له گه ڵ ده كات و هه وڵی چاره سه ركردنى 

كێشه كان ده ده ین.

نه قیب فریاد هیدایه تتوندوتیژى دژى ژنان دیارده یه كى جیهانیه 

◘ نه وژین، سازان مسته فا

ئارێز به رزان حه سه ن، ته مه ن  21ساڵ، 
ده رچوى زانكوی گه شه پێدانی مرۆییه  

له به شی زمانی ئیگلیزی. له گه ڵ 
ژماره یه ك كچ و كوڕى دیكه ، گروپێكیان 
بۆ كارى خێرخوازیی پێكهێناوه  به ناوى 
»گروپی ئافتاب«. ئه م گروپه ، كارى 
جۆراوجۆری خۆبه خشی و یارمه تیدانى 
كه سانێك كه پێویستییان به هاوكارییه ، 

ئه نجام ده ده ن.
یه كێك له  دیارترین شێوازه كانى 

كاركردنیان، دروستكردنى تابلۆی 
شێوه كارییه ، كه دواتر ده یفرۆشنه وه و به  

پاره كه ى پرۆژه ى خێرخوازیی ئه نجام 
ده ده ن.

نه وژین، بۆ تیشكخستنه  سه ر كارو 
چاالكیه كانى خۆی و گروپه كه ى، 

له نزیكه وه  دواندی.

* ماوه ی چه نده  گروپه كه ت داناوه ؟
گروپه كه م����ان م����اوه ی س����اڵ ونیوێك����ه  
دامه زراوه ، گروپێكی خوبه خش����ه  له گه ڵ 
هاورێیه ك����م دامانمه زران����دوه ، له رێ����گای 
چاالكی هون����ه ری یان هه ر چاالكیه كی تر 
بێت ئیش����ی خۆی ده كات وپاره ی خۆی 
په یدا ئه كات له رێگ����ه ی ئه و چاالكیانه وه  
كه  ئه یكه ین وپاره كه شی هه موی بو كاری 
خێرخوازیی ویارمه تیدانی كه سانى تره .                                             
* چ����ۆن بیرۆك����ه ی دروس����تكردنى ئه م 

گروپه ت له ال گه اڵڵه  بو؟
س����ه ره تا خۆم به ته نه����ا یارمه تی خه ڵكم 
ئه دا، ب����ه اڵم دواتر دركم ب����ه وه  كرد كه  
به ته نه����ا ناتوان����م ئ����ه وه ى ده مه وێت له  
یارمه تیدان����ى خه ڵك به دی����ی بێنم، بۆیه  
له گه ڵ هاورێكه م دا بیرمان له وه  كرده وه  
كه  بیكه ین به  گروپێك����ی خێرخوازیی و 

كاره كانى زیاتر په ره پێبده ین.
* گروپه كه  له چه ند ك����ه س پیكهاتوه  و 

گروپیئافتاب..تابلۆدروستدهكهنوپارهكهىبۆكارىخێرخوازییبهكاردێنن

مه رجی ئه ندام بون له گروپه كه  چیه ؟ 
گروپه كه مان پیكهات����وه  له  )20( ئه ندام 
هه ردو ره گه زی تیای����ه  هه مو ئه ندامه كان 
به حه ز و ئاره زوی خوی����ان هاتونه ته  ناو 
گروپه كه وه ، ته نه����ا مه رجیش ئه وه یه  كه  
چاالك بن و روحیه تی یارمه تیدانیان تێدا 

بێت.
* تا ئیس����تا چه ن����د چاالكیتان كردوه  و 

له كوێ؟
تائێستا  به خوش����حاڵییه وه   گروپه كه مان 
چه ندی����ن چاالكی ئه نج����ام داوه  له وانه : 
)وه رگرتنى كتێبی له ده زگاى غه زه لنوس 
و  فروش����تنی و به كارهێنانى پاره كه شی 
س����ه ردانی  خێرخوازیی����ی،  كاری  ب����و 
نه خوش����خانه ی هیوا و به سه ربردنی كات 
به وێنه كێشان و چیرۆك خوێندنه وه  له گه ڵ 
نه خۆش����ه كان به تایبه ت منااڵن، چاندنی 
)200( نه مام بو یادكرنه وه ی شه هیده كانی 
هه ڵەبجە  له  مۆنۆمێنتى هه ڵه بجه ، بردنی 

جلی زستانه  بۆ منااڵنى ئاواره  له  كه مپی 
باریكه ، یادكردنه وه ی رۆژی ئااڵ(.

* بۆچ����ی تا ئێس����تا چاالكیتان له كه الر 
كچێك����ی  ت����و  هه رچه ن����ده   نه ك����ردوه  

گه رمیانیت؟
تا ئێس����تا چاالكیمان له  ك����ه الر نه بوه ، 
له ب����ه ر ئ����ه وه ی ئه ندامی كه مم����ان هه بو 
وخویندنه كه شم له  س����لێمانی بوه ، به اڵم 
له  داهاتو دا پروژه ی باش����مان ئه بێت بۆ 

كه الر.
* ئ����اوات ومه به س����تی ت����ۆ چی����ه  ل����ه  

دامەزراندنی ئەم گروپه دا؟
 ئاواتی م����ن ئه وه یه  یارمه ت����ی زۆرترین 
خه ڵك بده م، چه ن����د له توانام دابێت یان 
ب����ۆم بكرێت یارمه تی ئ����ه و خه ڵكانه  بدم 
كه  له  ده وروبەر مانن، له به ر ئه وه ی ئێستا 
ئه گه ر سه یری كوردستان به  گشتى بكه یت 
ل����ه و بازنه یه ی كه  خۆم����ان تیایدا ئه ژین 
خه ڵكێكی زۆر پێوستی به یارمه تیه ، ئیتر 

م����ه رج نیه  یارمه تیه كه  هه ر ماددیی بێت، 
به ڵكو خه ڵكى وا هه یه  به خه نده یه ك ئه و 

رۆژه ى هه مو ده بێته  دڵخۆشیی.
* كێ الیه نی مادی گروپه كه ی له  ئه ستو 
گرتوه ؟ واته  ئ����ه و خه رجییانه ى وكه  بۆ 
چاالكی����ه كان ئه یك����ه ن كی له ئه س����تۆی 

ده گرێت؟ 
گروپه كه ین،  رێكخه ری  هاورێیه كم  له گه ڵ 
واته  هه ر خومان به ڕێوه ى ئه به ین و هه مو 
خه رجی����ه كان له  ئه س����تۆ ده گرین، ئیتر  
له رێگای چاالكی هون����ه ری بێت یان هه ر 
هه رچاالكییه كی تر، ئه و بڕه  پاره یه  په یدا 

ئه كه ین.
 * تێڕوانینی خه ڵ����ك چونه  بۆ ئێوه  تا 

ئێستا رێگریتان بۆ دروست بوه ؟
ئێمه  دایم����ه  له ب����ه رده م دو ته وژمداین، 
ته وژمێ����ك دژی تۆی����ه و ته وژمێكیش له  
پش����تته ، ئه بێ گوێ به وان����ه  نه ده یت كه  
دژى تۆ یان كا ره كەتن، به اڵم ئه بێ گوێ 

ب����ۆ ره خن����ه ى بونیاتنه ر بگری����ت كه  بۆ 
باشكردنی گروپه كه ت یان هه ر كارێك كه  

ئه نجامی ئه ده یت لێتده گیرێ.
* ئه گه ر الیه نیكی حكومی یان رێكخراوێك 
یارمه تی و پشتگیریتان بكات باشتر نیه  

بۆتان؟
به ڵێ حه ز به وه  ده كه م كه سێك یارمه تیمان 
بدات به تایبه تی ئه گه ر  رێكخراو بێت زۆر 
ئاساییه ، به اڵم وه كو الیه نێكی حزبی یان 
الیه نێك په یوس����ت بێت به  ش����وینێكه وه  
نه خێ����ر، چونك����ه  ئه گ����ه ر حزب����ی بیت 
ئه بێت به  ریكالم بۆ ئ����ه و حزبه ، ئه گینا 
خۆش����حاڵین هه ر الیه نێكى ت����ر بتوانێت  

ده ستی یارمه تیمان بو راكێشێت.
* ره نگه  زۆرێك بپرس����ن كه  هه تا كه ى 
ئه ته وێ یان ئه توانى به رده وام بی له كارى 

خۆبه خشى؟ 
من به مكاره م ئاس����وده م، به وه خۆشحاڵم 
كه  خۆبه خش����انه  كار بكه م و پاداش����تى 

كه سم ناوێت.
* كارى خۆبه خش����ى له نێ����و زانك����ۆ و 

خوێندكارانى زانكۆ چۆن ده بینی؟
ئه توانم بڵێ����م  ماوه یه كه  ل����ه  زانكوكان 
ده س����تیان كردوه  به  كاری خۆبه خش����ی 
له الی����ه ن چه ند گروپێك ی����ان كومه ڵێك 
گه ن����ج و ئه و بواره ش گۆڕانكارییه كی زۆر 
باشی به سه رداهاتوه  كه  گه نجی زۆر رو له  
كاری خۆبه خشی ده كه ن، ئه وه ش مایه ى 

دڵخۆشییه .
* ئه ته وێ����ت له داهات����ودا چی بكه یت بو 

گروپه كه ت؟ 
پالن����ی زۆرم هه یه  ئه گ����ه ر ته مه ن رێگا 
بدات، یه كێك له وانه  ئه مه وێت له  داهاتودا 
ئ����ه و تابلۆیانه ی كه تا ئێس����تا دروس����تم 
كردون  بیان فروشم وهه مو پاره كه شی بو 
كاری خێرخوازی و خوبه خشی گروپه كه  
به كاریبینم. تائیستاش له  دو پیشه نگای  
وێنه كێش����ان له  زانكوكه مان به ش����داریم 

كردوه  و تابلوكانم كڕیاری هه بوه  .

ئارێز به رزان كچێكى گه رمیانیی له  كارى خۆبه خشى
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بۆ زۆربه ى ئه و كچ و ژنانه ى خاوه ن 
پێداویستی تایبه تن، بونى ئه م كێشه یه  

وایكردوه  ده ستبه ردارى زۆر هیواو 
ئاواتیان بن، له پێش هه موشیانه وه  

خوێندن و بون به  مامۆستاو كاركردن 
له  كه رتى په روه رده ، به اڵم ئه م واقیعه ، 
به سه ر )هێرۆ عه بدوڵاڵ( دا نه سه پاوه .

هێ����رۆى تەم����ەن 40 س����اڵ، ئه گه رچی 
خاوه ن پێداویستی تایبه ته ، به اڵم ئه وه  
واینه ك����ردوه  كۆتایی ب����ه  ژیانى بهێنێت 
و چۆك داب����دات، به ڵكو به پێچه وانه وه ، 
نه یهێش����توه  ئه و كێش����ه یه  وای لێبكات 
ده ستبه ردارى خه ون و خولیاكانى ببێت، 
قۆناغه كانى  به س����ه ركه وتویی  هه ربۆیه  
خوێندنى ته واو كرد و ئێستا مامۆستای 

زمانى ئینگلیزییه .
چیرۆك����ی هێرۆ، چیرۆكى ئه و مرۆڤانه ن 
كه  هه ڵگژان به  ش����اخی ئومێد و ئاوات 
دا، بۆیان قورس و س����ه خته ، چیرۆكى 
ئه و ژنانه ی����ه  ك����ه  له كۆمه ڵگایه كدا كه  
حیسابی پله  دویان بۆ ده كرێت، كه چى 
س����ه رباری ئه وه ش به شێكى جه سته یان 
پێداویس����تی  خ����اوه ن  له ده س����تداوه و 

تایبه تن.
بەپێی ئاماری بەڕێوه بەرایەتی گش����تی 
چاودێری و گەش����ە پێدانی کۆمەاڵیەتی 
گەرمیان، لە س����نورەکە، 2528خاوەن 
پێداویس����تی تایبەت ل����ە رەگەزی مێ 
هەن. لەکەالر 1588 خاوەن پێداویستی 
تایبه ت و لە کفری 615 و لە خانەقینیش  

325خاوەن پێداویستی تایبەت.
له و رێژه یه  ته نها 79 كه سیان به  فه رمی، 
له  كه رتى گشتى دا كارده كه ن، لە کەالر 

69 كه س و لە خانەقین 10 كه س.
ره نگه  كاركردن به گشتى بۆ ئه و خاوه ن 
پێداویس����تییانه  سه خت بێت، به تایبه ت 
له  كه رتى پ����ه روه رده و فێركردن، به اڵم 
به ش����ێك له م ژنانه ، توانیویانه  به سه ر 
كۆسپه  جه سته یی و كۆمه ڵگه ییه كانیاندا 
زاڵ بن و هاوش����ێوه ى ئ����ه و ژنانه ى كه  
جه سته یان ته واو و بێكێشه یه ، له  كه رتى 
په روه رده  و هونه ردا نه ك هه ر خزمه ت، 

به ڵكو ئه فراندنیش بكه ن.
ئەفراح ئیبراهیم، نمونه یه كى ئه و ژنانه یه ، 

نمونه یه كى زۆر تایبه ت و سه ركه وتو.
ئەفراح، تەمەنى 37 س����اڵه،  ناتوانێت 
بەقاچەکان����ی خ����ۆی بڕوات و لەس����ەر 
لەس����اڵی)2000(ەوە  به اڵم  عەرەبانەیە، 
فەرمانبەرە لەباخچەی ساوایانی کازیوە 
له ك����ه الر، جگ����ه  ل����ه وه ش وێنەکێش و 
دەستڕەنگینێکی بەتوانایە، ئۆتۆمبیلیشی 

هه یه و خۆیشی لێی ده خوڕێت.
ئه و ده ڵێ����ت: »هەمو کارەکانی ڕۆژانەم 
خۆم ئەنجامی ئەدەم و کەمئەندامی رێگر 
وتیشی:  کارەکانمدا«،  لەبەردەم  نەبوە 
»بەشێک لە کچانی خاوەن پێداویس�تی 
تایبەت خۆشیان کەمتەرخەمن وقسەی 

کۆمەڵگا کاریان لێ دەکات«.
ئه فراح، تائێستا 5 پێشانگاى شێوه كاریی 
تایبه ت به  خۆی كردوه ته وه و به شداریی 
ل����ه  7 پێش����انگاى هاوبه ش����دا كردوه ، 
به هۆی كاره كانیشیه وه  چه ندین خه اڵتى 
رێزلێنانى پێبه خشراوه ، كه دواهەمینیان 

»خەاڵتی ژنی سەرکەوتو« بو.
هه م����و ئه و خاوه ن پێداویس����تیانه ى له  
ره گه زی مێ له  س����نورى گه رمیان ئێمه  
دواندمانن، جه ختیان له  سه ختى بارودۆخ 
و حاڵه كه ی����ان ده ك����رده وه ، به تایبه تى 

له روه  كۆمه اڵیه تییه كه وه .
هێ����رۆ عه بدوڵ����اڵ، ئام����اژه ى به وه كرد: 
»کچانی خاوەن پێداویستی تایبەت زۆر 

جار ئەبنە قوربانی قسەی خەڵک«.
نواند:  ئه فراح-یش هه مان هه ڵوێس����تى 
» کاتێک کەسێکی خاوەن پێداویستی 
تایبەت س����ەردانی ش����وێنێکی گش����تی 
دەکات خەڵکی بەجۆرێک سەیردەکەن، 
هەندێ����ک بەچاوی بەزەی����ی و هەندێک 

قسەی بریندارکەر دەکەن«.

خاوه ن پێداویستی تایبه تن و مامۆستان و نه وه ى نوێ په روه رده  ده كه ن

چیرۆكیسەرکەوتنیژنانىخاوهنپێداویستیتایبهت
كچانىناحیهىرزگارىبێپشتیوانن

ئه وان  ئه م هه ڵوێس����تانه دا،  له به رامبه ر 
پش����تیان به  ش����كۆی ناخ����ی خۆیان و 
پش����تیوانى خێ����زان و ده وروبه ره كه یان 

به ستوه .
له الی����ه ن  به پێچه وان����ه وه ،  هه ش����یانه  
خێزانه كانیان����ه وه  رێگریان لێده كرێت و 
رێیان  ره وشى جه س����ته یانه وه ،  به هۆی 

پێنادرێت خولیاكانیان په ره  پێبده ن.
»زۆربەی  وت����ى:  له وب����اره وه   هێ����رۆ، 
خێزان����ەکان رێگ����ری لە کچ����ە خاوەن 
پێداویس����تیەکانیان دەک����ەن و وەک و 
کەسێکی ئاس����ایی مامەڵەیان لەگەڵ دا 

ناکەن.«
به اڵم له و ژنه  خاوه ن پێداویس����تیانه ى 
گه رمی����ان ك����ه  كارده كه ن، هه ش����یانه  
هاوس����ه رگیریی كردوه و هاوسه ره كه شى 

خاوه ن پێداویستی تایبه ته .
زەین����ەب محەمەد، تەمەن 32 س����اڵ، 
یه كێكه  ل����ه و ژنانه . ئ����ه و خوێندنى له  
لەسلێمانی  نابیستان  پەیمانگای هیوای 
ت����ەواو ک����ردوە و ماوەی چوار س����اڵە 
بەخۆبەخش����ی لە قوتابخانەی )وانۆ(ی 

نابیستان له كه الر وانە دەڵێتەوە.
زه ینه ب، هاوسەرگیری کردوەو خاوەنی 

بەهەم����ان  هاوسەرەکەش����ی  کچێک����ە، 
شێوە نابیس����تەو لەو قوتابخانەیە وانە 

دەڵێتەوە.
ئه و ب����ه  زمان����ى ئاماژه  ك����ه  زمانێكى 
به كارهاتوى نێوان نابیس����ته كانه ، ژیانى 
خۆی بۆ ئێمه  رون ده كرده وه و هاوكارێكى 

ئاماژه كانى بۆ ده گۆڕین بۆ قسه .
وت����ى: »هەرچەن����د ب����اری ئابوریمان 
وەکوپێویست نییە و له خانوی کرێداین 
و هاوس����ەرەکەم بۆ دابینکردنی بژێویان 
کاری تر دەکات، بەاڵم هەمیش����ە حەز 
دەکەی����ن وانە بەو مندااڵنە بڵێینەوە کە 

نابیستن.«
ئ����ه م بارودۆخه  س����ه خته و ئ����ه م كه می 
هاوكاریی و ده س����تگرۆییه ، واینه كردوه  

ئه و مرۆڤانه  له  ژیان سارد بكاته وه .
هێرۆ وتى: »من 18 ساڵە لەسەر کاری 
مامۆس����تایه تى خۆم بەردەوامم، ڕاستە 
هەندێک قس����ە ئ����ازاری داوم، بەاڵم بۆ 

یەک رۆژیش کۆڵی پێ نەداوم.«
ئه فراح-یش، به پێداگیرییه وه  وتى: »من 
بەڕێگای  بەهێواش����ی  بەعەرەبانەک����ەم 
خۆم����دا ئەڕۆم چونکە دەزانم رێگای من 

رێگایەکی راستە بۆ ژیانی من.«

مامۆستا و چەند کچە خوێندکارێکی خاوەن پێداویستی تایبەت

کلتور و دابونەریت 
رێگرن لەبەردەم 
بەشداری کردنی 

کچان

بۆکچ���ان، هەروەها  دەرگای کراوەی���ە 
کچان تاڕادەیەکی باش س���ەردانی ئەو 
ش���وێنە ئەکەن بەتایبەت لەکاتی بونی 

چاالکیەکدا.«
بەڕێوبەری ماڵی گەنجان باسی لەوەش 
کرد: »له  ئێس���تادا بەه���ۆی قەیرانی 

داراییەوە چاالکیەکانیان«.
به  هۆى نه بونى ش���وێنێ دیكه وه  کچان 
زۆر جار س���ەردانی کتێبخانەی گشتی 
ناحیه ى رزگارى ده ك���ه ن و به رێوبه رى 
»کتێبخانەی  ده ڵێ���ت:  كتێبخانه كه ش 
گش���تی ش���وێنێکی گش���تیە بۆ کوڕان 
و کچ���ان، کچانی���ش تاڕادەیەکی باش 

سەردانی کتێبخانە دەکەن.«
ئه گه رچی به ش���ى پێویس���ت ناوه ند و 
پ���رۆژه  نیه  كه  كچانى ناحیه كه  خۆیانى 
تێدا بدۆزنه وه ، به اڵم سه ربارى ئه وه ش 
جموج���ۆڵ و چاالك���ی له نێ���و كچانى 
ناحیه كه دا رس���كاوه ، ره نگ���ه  دیارترین 
به ڵگ���ه ش، ئ���ه و به ش���دارییه  باش و 
به رچ���اوه  بێ���ت كه  كچان ل���ه  خول و 

كۆرسه كانى راهێناندا هه یانه .
ئاس���ۆ فوئاد، به ڕێوه به رى كتێبخانه ى 
گش���تى رزگاری، ب���ه  )نه وژین(ى وت: 
»چەندی���ن خولم���ان کردۆت���ەوە ب���ۆ 
فێربونی ژنان وکچ���ان، وەکو: )خولی 
فێربون���ی دروم���ان، خول���ی فێربونی 
زمان���ی ئینگلیزی(، جگه  له وه ش خولی 
هاوبه شى كوڕان و كچانمان كردوه ته وه  
كه  کچانیش هاوشانی کوڕان بەشداریی 
تێدادەکەن و رۆڵیان ل���ەو چاالکیانەدا 
زۆرباش���ه ، دواترین چاالكیش خولێکی 
شێوەکاری بو كه  )%40(به شداربوان کچ 

بون.«

◘ نه وژین، ژینۆ عه لی

نه بونى ناوه ندى فێركاریی و راهێنان، 
گرفتى بۆ كچانى ناحیه ى رزگارى 

دروست كردوه ، ئه وان بۆ په ره دان به  
خولیاو تواناكانیان، هیچ شوێنێك شك 

نابه ن روى لێبكه ن، هه ر ئه مه ش به  
هۆكارى  كه م ده ركه وتنیان ده زانن.

گه نج���ان،  س���ه نته ره كانى  و  ناوه ن���د 
هەندێكج���ار هۆکارێک���ی گرنگ���ن ب���ۆ 
پەرەس���ەندن و فێرکردن و برەودان بە 
ئ���ەو خولیایانەی گەنجان هه یانه ، به اڵم 
تاوه كو ئێستا ناحیه ى رزگارى سه ر به  
كه الر، شوێنێكى ئه وتۆى نیه  كه  كچان 

بتوانن په ره  به  تواناكانیان بده ن.
هەدی���ە محه م���ه د، كچێكى دانش���توى 
ناحیه ى رزگاریه  و خوێندکاری زانکۆیه  
ب���ۆ )نه وژین( وتی: »هیچ ش���وێنێکی 
وابونی نیە لەناحی���ەی ڕزگاری تاوەکو 
گەنج���ان و بەتایبەت کچان س���ەردانی 
بکەن، ئەمەش هۆکارێکە بۆئەوەی ئەو 
خولیایانەی لەمێش���ک وناخماندا هەیە 
بەدوای نەکەوین و واز لەو هیوایانەمان 

بێنین.«
ئاماژەی بەوەش���کرد: »جگ���ە لەوەی 
ش���وێنێکی گش���تی بون���ی نیە،کلتورو 
داب ونەریت هۆکارێکی خراپن بۆس���ەر 
کچان بەتایبەت، کەبۆتە ڕێگر لەبەردەم 

بەشداری کردنی کچان و ژنان.«
هه دیه ، ده شڵێت: »لە ناحیه ى ڕزگاری 
تەنها یەک ش���وێن بونی هەیە تاکچان 
بۆی بچن ئەویش کتێبخانەی گش���تیە، 
ئ���ەوەش تەنها ج���ار جار س���ەردانی 
ئەک���ەن بۆ مەبەس���تی هێنانی کتێب و 

زانیاری.«
ژن���ان و کچ���ان هەرچەن���د دابونەریت 
وکۆمەڵگ���ە بۆت���ە رێگ���ر لەب���ەردەم 
خولیاکانی���ان، ب���ەاڵم وه ك هه ندێكیان 
دانى پێداده نێن، هه ندێكجار خۆش���یان 

كه مته رخه من.
سۆزان جەمال، خوێندکاری پەیمانگا، به  
)نه وژین(ى راگه یاند: »هەر لەمنداڵیەوە 
ئارەزوی ئەوەم ئەکرد ببم بە میوزیکژه ن 
و بەش���داری بک���ەم لەو کۆرس���انەی 
کەئەکرێتەوە ب���ۆ فێربونی ئامێرەکانی 
میوزیک، بەاڵم هیچ شوێنێکی وانیە لە 
رزگاری کە خولێکی وابکرێتەوە تاوەکو 

کچان سودمەند بن لێی.«
سۆزان، ئاماژەی بەوەشکرد: »کە کچان 
خۆیان هەوڵنادەن ببن بە نه ریت شکێن 
و ڕێگەیەک بدۆزنەوە بۆ بەشداریکردنیان 

له  چاالكیه  جۆراوجۆره كان.«
به ش���ێك له  كچان ره خنه ى ئ���ه وه  له  
سه نته ر و ش���وێنه  گشتیه كانى ناحیه ى 
رزگارى ده گ���رن ك���ه  وه كو پێویس���ت 
خزمه تیان به  گه نج���ان و به  تایبه تیش 

كچان نه كردوە.
بەڕێوب���ەری ماڵی  مه حم���ود س���اڵح، 
گەنجان���ی رزگاری، ب���ه  )نه وژی���ن(ى 
ڕزگاری  گەنجان���ی  »ماڵی  راگه یان���د: 
له  س���اڵى )2007(ه وه  دام���ەزراوە، و 
مەڵبەندێکی گشتی بوە بۆ چاالکیەکان 
وشوێنێکی گشتی بوە بۆ بەشداریکردنی 
گەنجان، ئیتر چ کچان بێ یا کوڕان«.

وتیش���ی: »ماڵ���ی گەنج���ان ماڵێکە و 

خێزانەکان رێگری 
لە کچە خاوەن 

پێداویستیەکانیان 
دەکەن

هەندێک قسە ئازاری 
داوم، بەاڵم بۆ یەک 
رۆژیش کۆڵی پێ 

نەداوم



◘نهوژین،كوێستانحهسهن

لەئێستادالەکەالرژمارەیەکی
بەرچاوئافرەتلەهەموبوارەکاندا
کاردەکەنوخاوەنکاریخۆیانن،

رێژەیداواکردنیئافرەتبۆکارکردن
لەئەمساڵدازیادیکردوەئەمەش
بەوتەیلقیگەرمیانیسندیکای

کرێکارانیکوردستان.

بەهۆیقەیرانیداراییەوەرێژەیەکیزۆر
ل���ەئافرەترول���ەکارکردندەکەنبۆ
باش���کردنیگوزەرانی���انودابینکردنی

بژێویژیانیان.
گەرچینیش���انەکانیپیریبەڕونیلە
روخساریدادەرکەوتون،بەاڵمتائێستا

بەردەوامەلەکارکردن.
پورهمهلیعه،تەمەنیگەش���توەتە80
ساڵوماوەی25س���اڵەلەناوبازاڕی
لەنگ���ەیک���ەالرخەریکیفرۆش���تنی
وەک:)مێخەک کوردەواریە كهرهستهى

وخەنە...هتد(.
ئهوباس���یقورس���یژیان���یدەکاتو
دەڵێ���ت:»بەه���ۆیکەمدەس���تیو
نەداریەوەب���ەردەوامکاردەکەمچونکە
ئەم���ەتاکەس���ەرچاوەیدابینکردنی

بژێویژیانمە«.
وتیشی:»ئێستاناتوانێتوەکوپێشو
ش���تەکانیبفرۆش���ێتبەهۆیقەیرانی

داراییەوە«.
وەکوخۆش���یدەڵێت:»هەڵسوکەوتی
کەس���انیدەوروب���ەریزۆرب���اشبوە

لەگەڵی.«
هەمیشەژنانئارەزویئەوەدەکەنکە
خۆی���انبتواننکاربکەنوبژێویژیانی
خۆی���اندابینبکەنوپێویس���تیانبە

کەسانیدەوروبەرنەبێت.

س���وهەیلەعەل���ی)هاوژی���نخەیات(،
لە بەتایبەتی ناس���راوه بهرگدورێك���ى
دورین���یجل���یکوردی.ئ���هوخەڵکی
رۆژهەاڵتیکوردس���تانەوماوەیپێنج
ساڵەلەکەالردەژیودوکانیخەیاتی
هەیە.ئێستاشماوەی3مانگەدوکانی
بهرگدوریلەتهالری)هاوچەرخ(ىناو

بازاڕىشارىكهالرداناوە.
سوهەیلە،هاوسەرگیریکردوەوخاوەن
دومناڵە،دەڵێت:»هاوس���ەرەکەمو
کچەگەورەکەمهاوکاریزۆریانکردوم

لەکاروباریماڵەوە.«
وتیش���ی:»خەیاتیح���ەزوخولیای
منەوسەرچاوەیەکیشەبۆدابینکردنی

بژێویژیانم.«
تایبەتی کردەوە:»موشتەری رونیشی
خۆممهەیەک���ەزۆرلەکارەکانمرازین،
بۆی���هقەیران���یدارای���یزۆرکاریلێ

نەکردوم.«
ب���ەوپێی���ەیکەتاک���ەئافرەت���ەلەو
ب���ازاڕەدا،هاوژینح���ەزدەکاتژنانی
تری���شکاربکەنولەهەم���وبوارەکاندا
وتیش���ی: داهاتیخۆیانبن. خاوەن���ی
فراوان کارەکانم لەداهاتودا »دەمەوێت

بکەموژنانیتریشکەشارەزاییانلە
بهرگدوریهەیەبێنمەناوکارەکانم.«
دوکان���دارە »مامەڵ���ەی دەش���ڵێت:

دراوسێکانمزۆرباشبوەلەگەڵم«.
زۆرینەیژنانیخ���اوەنکاردەڵێنکە

خێزانەکانیانپاڵپشتیانلێکردون.
ئەمی���رەتۆفیق،کەیەکێکەلەوژنانەی
ماوەیس���اڵونیوێکەدوکانیداناوە،
دەڵێت:»هاوسەرەکەمپاڵپشتمبوەبۆ

ئەوەیکاربکەم.«
ئەمی���رە،تەمەنی23س���اڵەوخاوەن
2مناڵ���ەودوکانەکیش���یتایبەتەبە

جوانکاریخانمان.
دەڵێت:هەم���وکڕیارەکان���مئافرەتنو

مامەڵەیانزۆرباشەپێکەوە.
کاریگەری دارایی »قەیرانی وتیش���ی:
هەبوەلەس���ەرکەمبون���ەوەیژمارەی
ئەوکەس���انەیس���ەردانیدوکانەکەم

دەکەن.«
بەپێیئاماریلقیگەرمیانیسندیکای
کرێکارانیکوردستانئەمساڵژمارەیەکی
زۆرداوایکارکردنیانکردوەبەتایبەت

ئافرەتانیموچەخۆر.
عومەرمحەمەد،سەرۆکیلقیگەرمیانی
و كرێ���كاران س���ندیکاكانى یەکێت���ی
دەڵێ���ت: کوردس���تان پیش���هوهرانى
»ژمارەیدوکاندارەژنەکاندیاریکراو
نییە،بەاڵمئەمساڵژنانبەلێشاوداوای

مۆڵەتیکارکردنیانکردوە.«
بونىئهمژمارهفرۆشیاروپیشهوهرهى
ژنانی���ش،بۆچون���ىجی���اوازىلهالی
پیاوانىپیشهوهردروستكردوه،ههیه
بهههنگاوێكىباشىدهزانێت،ههشهبه

خراپ.
زی���رەکمحەم���ەد،کەدوکان���دارەله
بازاڕىك���هالر،دەڵێتبون���یئافرەت
وەکودوکان���داردوالیەنیهەیە:باش
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◘نهوژین،رۆژانعهزیز

لەقەزایکەالرنانەواخانەیەک
کراوەتەوەکەهەموکارمەندەکانی
ئافرەتنوبەشێوازێکیکوردەواری
ناندروستدەکەن،خاوهنىكارگهكه

پرۆژهكهبهسهركهوتووهسفدهكات،
ژنانیكرێكاریكارگهكهشخۆشحاڵن

بهپیشهكهیان.

نانەواخانەیکوردەواریهەورامان،ناوى
ئهوكارگهیهیهكهتایبهتهبهدروستكردنى
نانبهشێوازىخۆماڵیی.لەمکارگەیەدا
)نانیخۆماڵیهەورامی،تەنوری،کەالنە
وکولیچ���ە(وهەندێکخواردهمهنىتر،

دروستدەکرێن.
خاوەن���ی حهمی���د، مهجی���د دلێ���ر
نانەواخانەك���ه،ب���ه)نهوژی���ن(ىوت:
بیرۆکەیدانانىئ���همكارگهیهمكاتێك
لهالمدروس���تبوكهچەندکارگەیەکی
هاوش���ێوهملەهەڵهبجەیش���ەهیددا
بینی،بۆیهبڕیارمان���دائهوئهزمونهش

لێرهدادوبارهبكهینهوه«.
ئهوئاماژهبهوهدهكاتكهلهس���هرهتاوه
گرهوێك���ىزۆرك���راوهلهس���هرئهوهى
پرۆژهكهیانشكس���تدێنێتورهواجی
نابێت،بهاڵمگوێیانبهوقس���انهنهداو

خۆشبهختانهتیایداسهركهوتوبون.
دلێ���رمهجی���د،ئام���اژهىبهوهكردكه
س���هرجهمكرێكاران���ىكارگهكهىژنن،
ئهم���هشبهوتهىخ���ۆی»گەورەترین
دەستکەوتەکەتوانیومانەئەمئافرەتانە
لێرەکۆبکەینەوەوبژێویژیانیانپەیدا

بکەن«.
ماندوێتییان ئهگهرچ���ی كرێكار، ژنانى
زیاتردهبێت،بهاڵمدڵخۆشنكهوادهتوانن

لهرویمادییوژیانهوه،دهستكهوتێكیان
بۆخۆیانوخێزانهكانیانههبێت.

کوب���رامحهمهد،یهكێكل���هكرێكارانى
كارگهك���ه،ب���ۆ)نهوژی���ن(وتى:»من
ماوەیس���ێمانگەلێ���رەکاردەکەم،
بەهۆینەبونیوهەژارییەوەهاتوملێرە
کاردەکەم،لەگەڵئەوەش���داخۆشحاڵ
وس���ەربەرزمکەبەرەنجیشانیخۆم

بژێویژیانمپەیدادەکەم.«
ئهمههستىسهربهرزییوخۆشحاڵییه،
لهزۆرێكل���هوژنانهدارهنگییداوهتهوه
نانىكوردهواریههورامان كهلهكارگهى
دابینیم���انودیدارم���انلهگهڵس���از

كردن.
عائیش���ەقارەم���ان،یەکێک���ىترەلەو
بۆ كاردهكهن. لهكارگهكهدا ئافرەتانەی

)نهوژی���ن(دەڵیت:»م���اوەینزیکەی
پێن���جمانگەلێرەکاردەکەم،راس���تە
هەموکارێ���کماندوبونیخۆیهەیەو
ئێمەشماندوئەبین،سەرەڕایئەوەزۆر
خۆشحاڵینبەکارەکەمان،ئەوموچەیەش
لێرەدەستمدەکەوێتبەشمدەکات.«

ش���ێوازیكاركردنىژنانلهكارگهكهدا،
پش���تبهب���ڕىبهره���هموكاتىكار

دهبهستێت.
دلێرمهجی���د،خاوهن���ىكارگهىنانى
لهوب���ارهوه ههورام���ان، ك���وردهواری
رونیكردهوه:»ئەوئافرەتانەیلێرەنبە
دوبەشکاردەک���ەن،کاتیکارکردنیان
لە6ىبەیانیبۆ5یئێوارەیە،شێوازی
موچەكانیشانپەیوەستەبەکارکردنیان،
ه���ەرئافرەتێکزیاترکاربکاتموچەی

زیاترە«.
وادیارهژنانىكرێكار،رازینبهوشێوازه

لهدابهشكردنىكارلهكارگهكه.
پەروینحهسهن،یەکێکەلەكرێكارهكان،
ب���ۆ)نهوژی���ن(وت���ى:»كارهكانمان
بهباش���ییبهڕێوهدهچێتوكارگهكهش
بژێویی دابینكردن���ى مای���هى بوهت���ه

ئێمهش«.
بەپێیئەوئامارەیل���ەلقیگهرمیانى
وەرگیراوە، کرێکاران���ەوە س���ەندیکای
نزیک���ەی)180(کرێ���کاریئافرەتلە
س���نوریقەزایکەالرودەوروبەریدا
هەیە،ئ���همرێژهیهشرۆژدواىرۆژرو

لهزیادبونه.
عومهرمحهمهد،سەرۆکیلقیگەرمیانی
یەکێت���یس���ەندیکاکانیکرێ���کارانو

پیشهوهرانیکوردس���تان،بۆ)نهوژین(
رایوگهیاند:»رێژەیکرێکارانیئافرەت
بۆکاریپیش���ەییزۆرزی���ادیکردوە
لەچاوسااڵنیپێش���و،ئێمهشبەپێی
دەتوانین هەمان���ە دەس���ەاڵتانەی ئەو
پێشنیاربکەینوداوابکەینلەکارگەو
شوێنکارەکانکەجێگایئەمئافرەتانە

بکەنەوەتالەالیانکاربکەن.«
كرێكاران���ى هاوكاریكردن���ى لهب���ارهى
ژنلهكات���ىروداووكێش���هكاندا،ئهو
بهرپرس���هوت���ى:»لەه���ەرحاڵەتێکی
رودانیبرینداربونئێمەدەتوانینبەپێی
دەس���ەاڵتیخۆمانولەس���ەرداهاتی
خۆم���انهاوکارییانبکەی���ن،بەاڵمئەو
کەس���انەیلەکەرتیتایبەتنوگرەنتی
ک���راونئ���ەواحکوم���ەتموچەیانبۆ

ئەبڕێتەوەوخانەنشینیاندەکات«.
لهب���ارهىزامنكردنىماف���یكرێكارانى
ئاماژهى ژنیش���هوه،)عومهرمحهمهد(
بهوهكردكهبهگش���تىلەهەرحاڵەتێک
ئەگ���ەركرێكارێ���كناهەق���یبەرامبەر
بکرێت،ئهوادهتوانێتلهالیانس���كاال
تۆمارب���كات،ئهوانیشبهدواداچونبۆ

سكااڵكهىدهكهن.

ژناننانكردنلهماڵهوهدهبهنهنێوكارگه
لهكهالرنانهواخانهیهكدهكرێتهوهوسهرجهمكارمهندهكانىژنن

سەربەرزمبەرەنجی
شانیخۆمبژێوی
ژیانمپەیدادەکەم

ژنێکلەکاتینانکردندا

وخراپ.
رونیدهكات���هوه:»ئەگەرکڕیارئافرەت
ب���ێئەوەهیچکێش���ەنابێتئەوەهیچ
کێشەنابێتچونکەهەموئەوشتانەی
بیەوێدەیکڕێوهەروەهاباشترلەیەک
دەگەن،بەاڵمالیەنەخراپەکەیئەوەیە
کەئەوئافرەتەلەماڵدورئەکەوێتەوەو

ناتوان���ێئەرکیماڵبەباش���یبەڕێوە
ببات،ئەمەشڕەنگەببێتەکێشە.«

بهههمانش���ێوه ئهویش بهاڵممحەمەد،
دوكان���دارهلهبازاڕىك���هالر،دەڵێت:
»زۆرئاساییەبەالمەوەئافرەتدوکانی
هاوش���ێوەیپی���اوهەبێ���ت،چونک���ە

ئافرەتیشدەتوانێتکاربکات«.

ژنانلەگهرمیانکارکردندەکەنەنەریت

ژنێکلەکاتیکاریدروماندا

کارکردنحەز
وخولیایمنەو

سەرچاوەیەکیشەبۆ
دابینکردنیبژێوی

ژیانم
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لە كه الری كۆن ژنێک 13 ساڵە دوکان بەڕێوەدەبات

◘ نه وژین، شۆخان حه مه ساڵح

ئه گه ر به كۆاڵنه  به یه كداچوه كانى 
گه ڕه كى كه الرى كۆن دا بۆ دوكانى 

خاتو )سروه ( بگه ڕێیت ئه وا به  
ئاسانى ده یدۆزیته وه ، چونكه  ناوێكى 

ناسراوه و به رده وام ده رگاى دوكانه كه ى 
كراوه یه  كه وه ك ماركێتێكى بچوك 
پڕیه تى له پێداویسته كانى رۆژانه و 
پێداویستى ئافره تانه و به متمانه  

به خۆبونێكەوە  بۆماوه ى زیاد له سیازده  
ساڵه  پێشوازى له  كڕیاره كانى ده كات.

 سروه  له ناس���اندنى خۆیداو قسه كردن 
له سه ر كاره كه ى به  رویه كى خۆشه وه   كه  
ده بینرێتك  تێدا  زۆرى  بڕوابه خۆبینێكى 
ب���ه ده م به ڕێكردن���ى كڕیاره كانى له نێو 
دوكانه كه ى كه له ته نیش���ت ماڵه كه یه تى  
كاتێك قس���ه ت بۆ ده كا به م ش���ێوه یه  
له چیرۆك���ى ده س���پێكردنى كاره كه ى و 
دۆخى ژیانى تایبه تى دواو وتى: »ناوم 
)س���روه  قاس���م محه مه د(ه  له دایكبوی 
س���اڵى 1973م. خێزاندارم  و خاوه نى 
پێنج منداڵم، ه���ه ر له منداڵیه وه  حه زو 
خولی���ام ل���ه  كارى فرۆش���تن و كارى 

باوكم  به وپێی���ه ى  هه ب���وه   بازرگان���ى 
دوكانى هه بوه، به اڵم من بۆ خۆم ش���تم 
دروستده كردو برایه كم بۆى ده فرۆشتم، 
به اڵم له ده ستپێكى كاركردنمدا به تایبه ت 
عه باى ژنانم دروست ده كردو ده مبرد بۆ 

كڕیاره كان«. 
وتیش���ی: »دواى ئه وه ى هاوسه رگیریم 
كرد بارى ئابوریمان باش نه بو ته نانه ت 
ناوماڵه شمان به ش���ێوه ى ئاسایى نه بو، 
به اڵم هیچ كات نه مهێشتوه  هاوسه ره كه م 

خه م بخوات«. 
ئه و هێشتا ئه وه ى له بیرماوه  كه به نایلۆن 

و گوێنی راخه رى دروس���ت كردوه  له م 
سااڵنه ى دوایدا ده ست به ردارى بوون.

 س���روه  زیاتر ئه دوێت و ده ڵێت: »ئه و 
كاته ى كه  هاوسه رگیریم كرد دوكانێكى 
س���اده م دان���او دواترله س���ه ر داواكارى 
خه ڵكى ش���تى زیات���رم هێنا تاوه كو بو 
به  دوكانێكى گه وره  و ناوى ده ركرد«، 
ئێستاش وه كخۆی وتى له هه مو شوینێكى 

»ئاواییه وه« دێن بۆ دوكانه كه ى. 
ده رباره ى رێگری یان پاڵپش���تى كردنى 
»هاوسه ره كه م  وتى:  هاوسه ره كه یشى، 
زۆر هاوكارم���ه و زۆرب���ه ى خه ڵكی���ش 
ده س���ت خۆش���یان لێك���ردوم ته نانه ت 
ئه و دوكانانه ش  ده ستخۆش���یان ده كرد 
كه من كه لوپه لى ئافره تانم الده هێنان و 
پێان باشبو كه  ژن كه لوپه لى ئافره تان 
بفرۆش���ێت، هه رئه وه ش���ه  بوه ته  هۆى 
ئ���ه وه ى كه هه م���وان متانه یه كى زۆریان 

پێم هه بێت«.
وتیشى: »كه من ئه و كه سانه ى كه  ره خنه  

ده گ���رن و كاركردنه كه م هیچ رێگریه كى 
بۆ دروس���ت نه كردوم وهه رچه نده  خۆم 
زۆر ح���ه ز به كاره ك���ه م ده ك���ه م، به اڵم 
به هاوكارى  و  یارمه تیده رمن  خێزانه كه م 
ئه وان توانیومه  هاوسه نگى له نێوان كارى 
دوكاندارى و كارى ماڵه وه و به خێوكردنى 
منداڵه كانم و په یوه ندیه  كۆمه اڵیه تیه كانم 

راگرم«.
ئام���اژه ى به وه ش ك���رد ئه وكاته ى ئه و 
دوكانى داناوه  هیچ جۆره  دوكانێكى له و 
جۆره  نه بو له گه ڕه كه كه ى ئه وان كه  زیاد 
له س���یازده  ساڵه  ئه م دوكاندارى ئه كات 
و هه ر ئه وه ش هۆكارى ناس���راویه تى له  

گه ڕه كه كه یدا.
 وادیاره  قه یرانى دارایى كاریگه رى هه بوه   
له سه ر كار و دوكانه كه ى سروه خانیش، 
وت���ى: »قه یران���ى درایى  له وب���اره وه  
زۆر كاریگ���ه رى هه ب���وه  له س���ه ر كارى 
دوكانداریم، خه ڵك هه یه  پێداویس���تى و 
به هۆى  به اڵم  به قه رزده بات«،  كه لوپه ل 
دڵفراوانى سروه خانه وه  دوكانه كه ى هه ر 
وه ك خۆیه ت���ى و كڕی���اران به رده وامن 

له مامه ڵه  كردن له گه ڵى.
وه ك خۆى ده ڵێ���ت: »خه ڵك فه قیره و 
پاره ى نیه و ده بێ���ت هاوكاریان بكه ین، 
قه رزى واهه یه چه ن���د مانگێكه  چاوه ڕێم 
نه خۆش���ى  خه ڵك  بگه ڕێننه وه ،  كه بۆم 

هه یه و ده بێت یارمه تى بده یت«.
 وتیشى: »كه س���انێكیش هه ن دێن بۆ 
پرس���یاركردن له  چۆنێتى دانانى دوكان 
و به ڕێوه بردنى و هانى زۆر كه سم داوه بۆ 

ئه م كاره . 
رێنمای���ی ئ���ه و كه س���انه ش ده كات و 
ده ڵێت: »ده بێت ئارامبگرن و مه زاجێكى 
ساردیان هه بێت، هه ندێك جار خه ڵكى 
توڕه یه و ده بێت به هێمنى هه ڵس���وكه وت 

بكه یت.«

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

دایكى ئیدریسى ته مه ن )40( 
ساڵ، دومانگ به ر له  ئێستا له گه ڵ 

هاوسه ره كه ى و پێنچ منداڵه كه ى دا،  
هه وڵى هه ڵهاتنى دا به ره و ناوچه ى 

)خازر(، به وپێیه ى گونده كه یان له نزیك 
موسڵ ببوه  گۆڕه پانى شه ڕى نێوان 

داعش و سوپاى عێراق، به اڵم له  رێگا  
ئۆتۆمبێله كه یان كه وته  به ر بۆردومانى 

فڕۆكه  جه نگییه كانى عێراق.

دایك���ى ئیدری���س،  ب���ه ده م گریان و 
رۆژنامه ى  بۆ  فرمێس���كه وه   هه ڵڕشتنى 
)نه وژی���ن( دواو وت���ى: »كاتێ���ك له  
گونده كه م���ان بوی���ن داعش هێرش���ى 
كرده سه ر س���وپاى عێراق و گونده كه ى 
ئێم���ه ش ب���وه  گۆڕه پان���ى ش���ه ڕێكى 

گه وره «.
ئیدری���س، هێزه كانى  به وت���ه ى دایكى 
س���وپاى عێراق و چه كداره كانى داعش 
هه ردوالی���ان جلى س���ه ربازى زه ردیان 
له ب���ه ردا بو،  بۆی���ه  نه م���ان توانیوه  
له یه كترییان جیا بكه ینه وه ، ته نها ده مان 
بینى جل زه رد له به ره كان له  یه كترییان 
ده كوش���ت،  هیچ له  بارودۆخه كه  حاڵى 

نه ده بوین.
به  هۆى گه رم بونى شه ڕى نێوان داعش 
و س���وپاى عێراق، دایك���ى ئیدریس و 
له گه ڵ  منداڵه كان���ى  و  هاوس���ه ره كه ى 
خه ڵك���ى گونده كه یاندا، به ش���ێكیان به  
پیاده و به ش���ه كه ى تریان به  ئۆتۆمبێلى 
ب���ه ره و ناوچه   بارهه ڵگ���ر هه ڵهات���ون 

ئارامه كان.
خێزان���ه  هه ڵهاتوه كان له پاڵ مه ترس���ى 
داعش���ه وه   له الی���ه ن  په الماردانیی���ان 
ترسیشیان هه بوه  له وه ى له الیه ن تانك 

و فڕۆكه  عێراقیه كانه وه  بكرێنه  ئامانج.
ئام���اژه ى  ئدری���س  دایك���ى  وه ك���و 
بۆك���رد، كاتێ���ك چونه ته  نێ���و ناوچه  
قه ده غه كراوه كان���ى داعش و س���وپاى 
عێراقه وه ، هه وڵیان داوه  سوپاى عێراق 
تێبگه یه ن���ن له وه ى كه  ئ���ه وان ئاواره ن 
و به ه���ۆى ش���ه ڕه وه  م���اڵ و حاڵیان 
به جێهێشتوه  له  ترسى ئه وه ى بۆردومان 

نه كرێن.
دایكى ئیدریس، وتیشى: »به اڵم هه رچى 
داد و بێدادمان كرد بێس���ود بوله الیه ن 
س���وپاى عێراق���ه وه  بۆمب���اران كراین،  
له الیه ن  كردنم���ان  بۆردوم���ان  به هۆى 
تانك و فڕۆكه  عێراقییه كانه وه ، له ڕێگاو 
له كاتى هه ڵهاتنماندا،  هاوس���ه ره كه م و 

دو كوڕم كوژران«.
دایكى ئیدریس، له كاتى باس كردنى ئه و 
خێزانه كه یدا  كه به سه ر  گه وره ى  كۆسته  

هات���وه ، داى له  قوڵپ���ى گریان و وتى: 
»كاتێك فڕۆك���ه  بۆردومانى كردین له  
پڕێكا ده نگێكى گ���ه وره  هات و كاتێك 
به ه���ۆش هاتم���ه وه  بینیم پاش���ماوه ى 
جه سته ى هاوسه ره كه م و منداڵه كانم له  

ئامیزدا بوه «.
ئه و وتیش���ى: »هه رگیز ئه و س���اتانه م 
له بی���ر ناچێت���ه وه و كه الش���ه ى گه رمى 
ئازیزانم به  پارچه پارچه بوى له  ئامێزمدا 

بون«. 
و  ئیدری���س  دایك���ى  هه ڵهاتن���ى 
دوركه وتنه وه ى له گۆڕه پانى جه نگ نه ك 
ته نها خۆش���به ختى لێ نه كه وتوه ته وه ، 
به ڵكو خۆى و خانه واده كه ى خستوه ته  
نێ���و بارودۆخێكه وه  ك���ه  ده رچون لێى 

ئه سته مه .

دایك���ى ئیدریس، دواى بڕینى س���ه دان 
كیلۆمه ت���ر دواج���ار گه یش���توه ته  نێو 
خاك���ى هه رێم و ل���ه  ئێس���تادا له گه ڵ 
كچه  گه وره ك���ه ى و دومنداڵى تریدا له  
نێ���و كه ره ڤانه یه كى پێن���چ مه تریدا له  
ئ���اواره كان له گه رمی���ان، ژیان  كه مپی 

ده گوزه رێنن.
ئه و له پاڵ خه مخواردنى بۆ له ده ستدانى 
هاوسه ر و دو منداڵه  كه ى خه مى به خێو 
كردنى منداڵه كان���ى ترى بو، به تایبه ت 
كه  گیرۆده ى ده ستى هه ژارى و سه ختى 

ژیان و گوزه رانى بو.
له  ده وروبه رى كه ره ڤانه كه ى ماڵى دایكی 
ئیدریس ژماره یه ك خێزانى ترى خه ڵكی 
)موسڵ و فه لوجه ( هه بون،  هه رچه نده  
ئه وان خۆشیان سه ختى ژیانى ئاواره یى 

هه میش���ه   به اڵم  پێهه ڵچنیبون،  ته نگى 
بیریان له الى دایكى ئیدریس بو.

وه لی���د فه لوجه یى، كه  له كه ره ڤانه یه كى 
ته نیشت ماڵى دایكى ئیدریس نیشته جێ 
ببو،  به  نه وژینى وت: »دایكى ئیدریس 
و منداڵه كان���ى له  ژی���ان و گوزه رانێكى 
سه ختدان و كه س نیه  كاریان بۆ بكات 

و بیانژێنێ.«
وتیش���ى: »دایكى ئیدریس به  ده س���ت 
بوه ،   گی���رۆده   بچوكه كانیه وه   منداڵ���ه  
ئه گه ر حکومەت یان الیەن و رێكخراوێك 
لەخۆی  خێرخوازێ���ك  یاخ���ود  هەبێت 
راببینێ و مانگانه  بڕێك پاره یان بۆدابین 
ب���كات، چونكه  ئه وان خێزانێكى بچوكن 
وخه رجی���ان كه م���ه و ده توان���ن بژێوى 

ژیانیان به ڕێوه  ببه ن.«

لە داعش هەڵهات بەاڵم سوپای عێراق هاوسەر و مناڵەکانی کوشت
چیرۆکی ژنێکی ئاوارە لە کەمپێکی گەرمیان

به هۆى بۆردومانی 
هێزه  عێراقییه كانه وه ، 

هاوسه ره كه م و دو 
كوڕم كوژران

كاركردنه كه م هیچ 
رێگریه كى بۆ 
دروست نه كردوم

دایكى ئیدریس وێنەی هاوسەر و مناڵە کوژراوەکانی بەدەستەوە گرتوە

خاتو سروە لە دوکانەکەیدا
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◘ نه وژین، په یام له تیف

مهاباد حەسەن مەال عوسمان، 
ئەو ئافرەتەیە له كاتێكدا ده ست 

به وه رگێڕانى كتیب ده كات، لەگەرمیان 
ژماره ى ژنى نوسه ر و وه رگێڕ، 
له  په نجه كانى یه ك ده ستیش 

تێنه ده په ڕى، به اڵم ئه و به تواناى 
خۆى وبه پشتگیرى خێزانه كه ى، توانى 

سه ركه وتوبێت له و كاره ى ده ستى 
داوه تێ و به رهه مه كانیشی تائێستا 10 

كتێبه .

مه هاباد، له س���الى )2008( وه  ده ستى 
ب���ه كارى وه رگێ���ڕان ك���ردوه ، )ژن���ى 
نمونه یى( یه ك���ه م كتیبى وه رگێڕاویه تى 
ك���ه  له س���اڵى )2009( له چاپ���دراوه  و 

)2013( دوبار چاپكراوته وه .
ئه و زۆر به له س���ه رخۆیى بڕیار له س���ه ر 
ئەو کتێبان���ە دەدات کە وەریدەگێڕێت، 
به وه رگێ���ران  ده س���ت  كاتێكی���ش 
كارده كات  س���ه عات  چه ندی���ن  ده كات 
تاوەكو كتێبه كانى به باش���ترین ش���ێوه  
به رده س���تى خوێن���ه ران، هه مو  بخاته  
فارس���یه وه   له زمان���ى  كتێبه كانیش���ى 

وه رگێڕاوه .
)پروگرام���ى ئامانجه  مه زنه كان، رۆژێك 
365 دوباره  نه كه ینه وه ، له شه پوله وه  تا 
لوتكه ، كاتێك تۆ ده گۆڕێیت جیهانیش 
ده گۆڕێت، پێویستیه كانى مرۆڤى ئه مڕۆ، 
خه ون���ه كان(،  به دیهێنان���ى  ده روازه ى 
ناونیشانى ئه و كتێبانه ن كه  وه ریگێڕاون 
و چاپ���ی ك���ردون. هه ندیك���ى تریش 

له كتیبه كانى له ژیر چاپدایه .
ناوه ڕۆك���ى كتێبه كانى مه هاباد، بابه تى 
كومه اڵیه ت���ى وده رونین وكتێبێكیش���ى 
له ب���وارى ته نزدای���ە. ب���ه الى )مهاباد 
حه سه ن(وه  جوانترین و خوشه ویستترین 

»ده ردى  وه ریگێڕابێ���ت  ك���ه   كتی���ب 
ب���وه . ده ڵێ���ت :»ئه م  بێش���عوریى« 
كتیب���ه  به ت���ه واوى باس���ى كۆمه ڵگاى 
ئه مرۆى خۆمانده كات، باسى بیشعوریى 
كۆمه اڵیه ت���ى وسیاس���ى و راگه یاندن و 

پەروەردە ده كات.«
س���ه ربارى وه رگێ���ڕان، ئ���ه و ئافره ته  
وه رگێڕه ، خاوه نى هه وڵی نوسینیش���ه ، 
له ئێستادا  کتێبێکی ئامادەکراوی هه یه  
كه  خۆی نوسیویه تى بەناوی )مۆدیلى 
به ئه مرۆیی���ى ب���ون یان پیش���یلكردنى 

به هاكان(.
ده ڵێ���ت:  كتێب���ه وه   ئ���ه م  له ب���اره ى 
»ئ���ه م كتێبه  له روانگه ى ده رونناس���ى 
وكومه ڵناسى وئاینى ئیسالمه وه  شرۆڤه ى 
مۆدێل وجلوبه رگى تاكه كان وئارایش���ت 
ده كات به تایبه ت���ى خانم���ان وگه نجان 
وكۆكراوه ى ش���ه ش س���اڵ كاركردنمه ، 
كه  هه م���و كاره كان���ى ته واوبوه ، به اڵم 
به ه���وى قه یرانى دارایى له گه ڵ هه ندێك 
له كتێبه  وه رگێڕاوه كانى تر دا چاپكردنى 

دواكه وتوه«.
له ب���اره ى كه م���ی ژم���اره ى بونى ژنى 
نوسه ر له كوردستان به گشتى و گه رمیان 
ده ڵێت:  حه س���ه ن،  مهاباد  به تایبه تى، 
»ژنى نوس���ه ر هه یه و پیشتریش هه بو، 
به اڵم به هوى ئه وه ى ژینگه یان بۆ له بار 
نه بوه  کەمیان بەردەوام بون و زۆربەیان 

وازیانهێناوه «.
ئێس���تا  تاك���و  ده ڵێ���ت:  ئ���ه وه ش 
ئافره ت  به توان���اى  بڕوا  وه كپێویس���ت 
نه كراوه ، ئه مه ش به ش���ێكى بۆ خودى 
ده گه ڕێت���ه وه ، چونكه   خ���ۆى  ئافره ت 
نه داوه   هه وڵمان  كه مته رخه مین  خۆمان 
وه ك پێویست جێگاى خومان بكه ینه وه  
و »تاكو ته رای���ن« و وه كو ئافره تیش 

كاره كانمان دره نگ تر چاپ ده بێت.
كاتیك دێیته  سه رباس���ى بیده نگیه كه ى 
له وه رگێڕان ونوس���ینى كتیبه كانى، ئه و 

ده ڵێ���ت: »دو الیه نى هه ی���ه ، یه كه م: 
ده بێ���ت كار مروڤ بناس���ێت نه ك من 
ش���ته كان زه قكه مه وه ، ئه گ���ه ر كارێك 
س���ه نگ وقورس���ى هه بێ���ت خه ڵ���ك 
خۆى ب���ه دواى خاوه نه ك���ه ى ده گه ڕێت 
باخوێن���ه ر خۆى بڕیاربدات كه  من چۆن 

كارمكردوه «.
الیه نى دوه میش به  رای ئه و، ده گه ڕێته وه  

بۆ نه بونى ده زگاى جاپ له گه رمیان.
وت���ى: »م���ن ح���ه ز ده ك���ه م ده زگاى 
چاپ له ش���اره كه ى خ���ۆم هه بێت ولێره  
كتێبه كان���م چاپ بكه م، ب���ه اڵم جارى 
واهه ی���ه  كتیبه كانم دواى ماوەیەکی زۆر 
ده گاته  ئێ���ره  له كاتیكدا م���ن له هه مو 

شاره كانى تر كتێبى خۆم ده بینم« 
 مهاباد خێزانه كه ى زۆر پشتگیریانكردوه  
وه كخوى  ونوس���ین.  وه رگێڕان  له كارى 
ده ڵێت: »وه رگێڕان زور قورسه و كاتێكى 
زۆرى ده وێت و پێویس���تى به كه شێكى 
هێمن و له س���ه رخۆیه ، ماڵ���ه وەش زۆر 
هاوكارى منیان كردوه و ئه و كه ش���ه یان 
بۆ ره خساندوم وبه رده وامیش پاڵپشتیم 

ده كه ن له كاره كانمدا«.
س���ه ربارى ئ���ه و به ره���ه م و كاران���ه ، 
مهاب���اد حه س���ه ن، تاكو ئێس���تا خۆى 
به نوس���ه رێكى باش نازانێت هیوای وایه  
باش  نوس���ه رێكى  ببمه   »له داهات���ودا 
و ب���ەو پەڕی توانام���ەوە خزمه ت به ژن 
والیه نى په روه رده یى و رۆش���نبیرى ئه م 
كۆمه ڵگای���ه  بكه م، چونك���ه  په روه رده  
له كۆمه ڵگاى ئێمه  زۆر الوازه  و زۆربەی 
کێشەو گرفتەکانمان نەبونی پەروەردەی 

تەندروستە«.
مه هاباد، له ساڵی2010  زانکۆی سلێمانی 
بەشی کۆمەڵناسی تەواوکردوه ، ئێستاش 
توێ���ژه رى كومه اڵیه تی���ه  له قوتابخانه ى 
ئێواران. وه كخۆیشی ده ڵێت:  گه الوێژى 
»حه زده ك���ه م هه رله وبواره دا بروانامه ى 

ماسته رو دكتورا به ده ستبهێنم«.

◘ نوسینی:جه لیل دوستخواه
◘ وه رگێڕانى:مهدى كه ریمی

وتویان���ه  ك���ه  ش���یعر ئاماده بوییه كى 
وه ك  ش���اعیریش  هه روه ها  به رده وامه ، 
ش���یعره كه ى هه ڵگرى هه مان سیفه ته ، 
له به ر ئه وه  كه واته  فروغ دوێنێ و ئه مڕۆ 
و بۆهه میش���ه  له گه ڵماندای���ه  و زیندوه  
له ناوماندا، چونكه  له  ئێس���تادا به هۆى 
ئافره تان  به رامبه ر  توندوتیژى  زۆربونى 
و ره وش���ی ناله ب���ارى ژیانیان هه س���ت 
به وه ده كه ین كه  فروغ شیعره كانى بۆ ئه م 
س���ه رده مه  ده گونجێت و واهه سته كه ین 
ئێستا له ناوماندایه  و ئه و شیعرانه ى بۆ 
ئێستا نوس���ییوه ، فروغ له ته مه نى 32 
س���اڵى خۆیدا توانى له  بوارى شیعردا 
س���ه ده یه ك پێ���ش خ���ۆى بكه وێت و 
هاورێكانى به جێبهێڵێ���ت و له  جیهانى 
دواى خۆیدا بژى، فروغ یه كه مین دیوانى 
ش���یعرى خۆى له  س���اڵى 1954دا باڵو 

كرده وه  به ناوى )دیل(.
ئ���ه م دیوانه ى بوه  ه���ۆى ئه وه ى له الن 
مه الكان���ى ش���ارى ش���یرازه وه  فتواى 
كوشتنى بۆده ربكرێت، ئه مه ش له كاتێكدا 
ته مه نى له  بیس���ت س���اڵ تێپه رنه بوبو، 
ب���ه دواى ئه ودا ل���ه  س���ااڵنى 1956 و 
1957 دو  دیوان���ى ترى ب���اڵو كرده وه  
به ناوه كانى )دیوار( و ) یاخى(، به اڵم 
دواى باڵوكردن���ه وه ى دیوانى چواره مى 
به ن���اوى ) له دای���ك بونێكی ت���ر( بوه  
مایه ى س���ه رهه ڵدانى ش���ێوازێكى نوێ 
ل���ه  ش���یعرى فارس���یدا و ده ركه وتنى 
ش���اعیرێكى ده گمه ن به  شیعرى نوێوه  
توانى ته كانێك به شیعرى فارسی بدات 

و ببێته  سه رمه ش���قى نوسینی شێوازى 
شیعرى نوێ له سه رده مى خۆیدا.

 فروغ بوه  یه ك���ه م ئافره ت كه  بتوانێت 
كاریگه رى به رچاوى له س���ه ر ئه ده بیاتى 
واڵته كه ى خۆى هه بێت و ببێته  نمونه ش 
ب���ۆ ئافره تان كه توانای���ان ئه گه ر زیاتر 
نه بێت كه متر نییه  له  پیاوان، له سه رده مى 
منداڵیش���یدا به رده وام ره فتارى سه یرو 
سه مه ره ى ده كرد،  وه ك رۆیشتن به سه ر 
دی���واردا به چاوى داخ���راوه وه  هه روه ها 
ش���ه ركردنى له كۆاڵن له گه ڵ كوره كاندا 
و  زۆر ره فتارى س���ه یر و سه مه ره ى تر 
تا به هه موانى بسه لمێنێت كه  كچ هیچی 
كه مت���ر نییه  له  كوڕه كان چونكه  باوكى 
ف���روغ زیاتر گرنگ���ى به كوره كانى دەدا 

وه ك كچه كانى.
ئه گ���ه ر گوزه رێك به  دیوان���ى له دایك 
بونێك���ى ترى فروغ���دا و  دیوانى دواى 
ئه ویش بكه ین به ن���اوى ) باوەڕبهێنین 
به س���ه ره تاى وه رزێكى سارد( ده توانین 
بڵێین فروغ ناس���نامه ى ژنى رۆشنبیر و 
هه ڵبژێردراوى ژنان���ى ئێرانه  و یه كێكه  
له پای���ه  پته وه كان���ى ش���یعرى ئێران و 
شاعیرى هاوچه رخى ئێران. ئه مڕۆكه ش 
كه  فروغ ب���ه  باغه  هه میش���ه  به هاریی 
شیعره كانى له  ناو دڵى ئێمه دا جێگه ى 
خ���ۆى كردوه ت���ه وه ، ئاماده بون���ى ئه و 
باشتر و ئاش���كراتر هه ست پێده كه ین، 
چونكه  له  شیعره كانیدا هه میشه  هه ست 
به زیندوى خ���ۆى و راس���تێتى ئازارى 
ژنانى ئه م ناوچه یه  و ئێران به تایبه تیتر 

ده كه ین.
 فروغ، ده ڵێت )ئه گه ر عه ش���ق عه شق 
بێ���ت كات ش���تێكى بێمانای���ه (،  بۆیه  

منی���ش ده ڵێ���م ئه گه ر ش���یعر ش���یعر 
بێت كات ش���تێكى بێمانای���ه ، فروغ له  
دانه ده نیش���ت  به ته نیا  بچوكدا  ژورێكى 
و ئه ژنۆكان���ى ل���ه  ب���اوه ش نه ده گرت، 
 یان بۆ ئ���ازار و غه مه گه وره كانى چۆكى 
دان���ه ده دا و  الى الیى نه ده وت، به ڵكو 
به س���ه ر ترس و رێگرییه كانى به رده میدا 
سه رده كه وت  و به شوێن تروسكاییه كدا 
ده گه ڕا تا بتوانێت چراى تاریكی نێوان 
تاكه كان���ى پێهه ڵب���كات و رزگاری���ان 
بكات، ئه و وێراى نه گه یش���تنى به  هیوا 
و ئاواته كان���ى، به اڵم ب���ه رده وام له گه ڵ 
تاك���ه كان و هاوه ڵه كانیدا له  جوڵه دابو 
و هه وڵ���ى ده دا  رێگرى ب���ه رده م ژنان 
گۆش���ه گیركردنیان  و  هه ڵبگرێ���ت 
نه هێلێت، تێكه ڵ���ى كۆمه ڵگه یان بكات 
و بیانكاته وه  به هاوتاى پیاوه كان، وه ك 
خۆى له  شیعرێكدا ده ڵێت، هه وڵده دات 
په یوه ندى له  نێ���وان دره خت و ئاگر و 

ئاودا دروست بكات.
ئ���ه و ده س���ته كانى خۆى ل���ه  باخچه دا 
ده ڕواند تا زه وییه  وش���كه كانیش بكاته  
زه وییه ك���ى به رهه م هێ���ن، مرۆڤه كانى 
ئاگادار ده كرده وه  كه دڵ نه به س���تن به  
گۆماوێكى بچوك و  له  ده ریا قوڵه كان و 
پر تۆفانه كاندا به دواى مرواریدا بگه رێن، 
ئه وه  فروغه  كه  په رده ى تاریكی و لێڵى 
الده بات و رۆشنایى بۆ ژیان ده گێرێته وه ،  
ئه وه  فروغ���ه  رێگه  ئاس���ان ده كات بۆ 
ژنان���ى دواى خۆى تا دانه نیش���ن و له  
ته واوى بواره كانى ژیاندا ئه سپی خۆیان 
 تاوبده ن و سود له به هره كانیان وه ربگرن.
* س���ه رچاوه : كتێبی كه سێك كه  وه ك 

هیچ كه س نییه .
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جگه  ل���ه  وه رگێڕان و نوس���ین، ماوه ى 
چه ندین ساڵیش له بوارى ئافره تان كارى 
به ره نگاربونه وه ى  له س���ه نته رى  كردوه  
توندوتیژى دژ به  ره گه زی مێینه  له كه الر 
كه س���ه ر به  رێكخراوى PDO بوه ، له و 
روه ش���ه وه  چه ندین كوڕو سیمینارى له  

گه رمیان پێشكه شكردوه .
مه هاب���اد، له باره ى توان���او مافی ژنان 
و رێگریك���ردن لێی���ان ب���ۆ كاركردن و 
به ره وپێشه وه چون، وتى: »له كومه ڵگه ى 
ئێم���ه دا كلتور به س���ه ر دین ویاس���او 
ویژدانه وه  زاڵه ، تائێس���تا الى زۆرینه ى 
ئه م كۆمه ڵگای���ه  ئافره تى باش ئه وه یه  

هه ر له ماڵ���ه وه  بێ���ت وبێده نگ بێت و 
حه قیشى بخورێت و هیچ نه ڵێت«.

جه ختیشده كاته وه : »به اڵم خۆشبه ختانه  
ئێس���تا ئافره تى چاوكراوه م���ان هه یه ، 
هه رچه نده  كاتێ���ك ئافره تێك ده یه وێت 
خۆى بس���ه لمێنێت روب���ەروی چەندین 

لەمپەر و ئاستەنگ دەبێتەوە«.
ده ش���ڵێت: »دەخوازم ئ���ه و پیاوانه ى 
په روه رده ى ده س���تى ئافره تن مروڤانه  
بیربكه نه وه  نه ك پیاوانه ، كاتى خۆى ئه و 
عه قڵیه ته ى دایك وداپیرەمان ئێمه یان پێ 
پیاوانه بو  عه قڵیه تیه كى  په روه رده كرد، 

له مێشكێكى ژنانه وه  دەردەچو«.

مهاباد حەسەن

دوێنێ و ئه مڕۆ و هه میشه  له گه ڵ فروغ...

ف�����رو غ ف�����رو غ زاد

كاتێك ئافره تێك 
ده یه وێت خۆى 

بسه لمێنێت روبەروی 
چەندین ئاستەنگ 

دەبێتەوە

بەشێک لە بەرهەمەکانی وەرگێڕ



◘نهوژین،پهیاملهتیف

ئەگەرنەتواننببیستنوقسەبکەن،
بەاڵمبەئاماژەزۆرباشدەتوانن

تێبگەن،منااڵنینابیستلهگهرمیان،
ئێستاچرایەکیانھەیە،بۆفێربونو

خوێندن.

لەس���اڵی2012ەوەقوتابخانەیوانۆی
نابیستانلەکەالردامەزراوەکەمنااڵنی
نابیس���تدەتوان���نتێی���داوەکوھەر
مناڵێکیئاساییفێریخوێندنونوسین
ببن.ئێستاشسهربارىئهوهىلەبینای
بەڕێوبەرایەتیچاودێریوگەشەپێدانی
بۆ ش���وێنیان گەرمیان کۆمەاڵیەت���ی
دابینکراوە،بهاڵمتائێس���تاشنهبوته
لهالیهن و فهرمی���ی قوتابخانهیهك���ى
وهزارهت���ىپ���هروهردهوهدان���ىپێدا

نهنراوه.
)رەحیمکەریم(،بەڕێوبەریقوتابخانەی
وانۆینابیس���تان،بۆ)نهوژین(وتى:
ھاوکاری ھیچ حکومەت���ەوە »لەالیەن
نەکراوین،تەنه���الەالیەنخێرخوازانی

کەالرەوەھاوکاریکراوین.«
وتیش���ی:»کەموکورتیم���انھەیەلە
دابینکردن���یھەندێ���ککتێبیتایبەت
بەنابیس���تان،بۆی���هداواکاری���نئەم
قوتابخانەی���ەبکرێت���ەقوتابخانەیەکی
فهرم���یوبخرێت���ەس���ەروەزارەت���ی

کاروباریکۆمەاڵیەتی«.
لەمقوتابخانەیەدا،ش���ەشمامۆس���تا
)شۆخان وانەدەڵێنەوە. بەخۆبەخشی
ئەحم���ەد(پێنجس���اڵەمامۆس���تایە
بەخۆبەخش���ی قوتابخانەی���ەو ل���ەم
وانەدەڵێت���ەوە،ب���ە)نەوژین(یوت:
»داواکارمماندوبونمانلەبەرچاوبگیرێت،
بکرێنەگرێبەستیانتەعینیرەسمی
لەبارەی دابینبکرێت.« بۆ وموچەمان
قوتابی���ەکان تێگەیش���تنی ئاس���تی
وقورسیوانەوتنەوەپێیان،م.شۆخان

وت���ی:»دەرسوتنهوهب���ەومنااڵنە
زۆرقورس���ە،چونکەتەنهادەتوانرێت
بەئاماژەتێبگەیەنرێن،بەاڵمئاس���تی
زۆرباش���ەو قوتابیەکان تێگەیش���تنی

ئێمەشراھاتوینلەگەڵیاندا«.
زمانیئام���اژەزمانێک���یبەکارھاتوی
نێواننابیستانەکەھەموکەسناتوانێت
فێریببێت،بەاڵممامۆس���تاکانیئەم

قوتابخانەیەچۆنفێربون؟
مامۆستاکانی وتی:»ھەمو م.رەحیم،
ئەمقوتابخانەیەکەس���وکارینابیستن
بۆیەتوانیویانەئ���ەمزمانەفێرببنو
تەنهایەکج���ارراھێنانیانوەرگرتوە
لەس���ەرچۆنیەت���یوانەوتن���ەوەبەو

منااڵنە.«
ل���ەمقوتابخانەی���ەدا51قوتابیھەیە
کە19یانکچن،لەشوێنهكانىوهكو
وەکو)کف���ری،خانەقی���نورزگاری(
قوتابینابیستدێنولەمقوتابخانەیە

دەخوێنن.
نوھاسەفەر،18ساڵ،یەکێکەلەقوتابیە
وتی: قوتابخانەیە، ئ���ەم زیرەکەکانی
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شه ش مامۆستا هیوا بۆ منااڵنى نابیست لەگه رمیان دەگێڕنەوە

»لێرەفێریوانەکانیکوردی،بیرکاری
وئینگلیزیبوم«،داوالەخێزانەکانیش
دەکاتمنداڵەنابیس���تەکانیانبنێرنە
بەرخوێندنچونکەلەماڵەوەفێریھیچ

نابنوبێزاردەبن.
تواناعومەر،یەکێکیترلەقوتابیەکانی
ئ���ەمقوتابخانەی���ە،س���ەبارەتب���ە
ھەڵس���وکەوتیمامۆستاکانلەگەڵیاندا
دەڵێ���ت:زۆرب���اشلەمامۆس���تاکان
تێدەگەم،ئەوانزۆربەجوانیمامەڵەمان

لەگەڵدادەکەن.
کەسوکاریمنداڵەکانیشلەگەڵئەوەی
دەخوێنن، کەمنداڵەکانیان دڵخۆش���ن

بەاڵمداواکاریانھەیە.
جەمیلەس���رود،دایک���یدوکچودو
کوڕینابیس���تەکەل���ەمقوتابخانەیە

پێمخۆش���ە »زۆر دەڵێت: دەخوێنن،
وحەزدەکەم دەخوێن���ن کەمنداڵەکانم
وەکھەرمناڵێک���یئاس���اییخوێندن
کرێی دابینکردنی ب���ەاڵم تەواوبکەن،
سەیارەیچوارمناڵبەڕاستیقورسەو
بۆیە دابیندەکرێت، پێمان بەزەحمەت
س���ەیارەی کرێ لەحکومەت داواکارم

منداڵەکاندابینبکات.«
)م.رەحیم(یشوتی:»چەندینقوتابی
بەھۆیئ���ەوەیکەس���وکاریانتوانای
دابینکردن���یکرێس���ەیارەیاننەبوە
وازیانلەخوێندنھێن���اوە،بەتایبەتی
ئەوقوتابیان���ەیلەدەرەوەیکەالربون

وەکوکفریورزگاری.«
لەب���ارەیئەوەیبۆچ���یقوتابخانەی
نەکراوەت���ە نابیس���تان وان���ۆی

نەخراوەتە و فەرم���ی قوتابخانەیەکی
کاروب���اری و کار وەزارەت���ی س���ەر
کۆمەاڵیەت���یومامۆس���تاکانیھی���چ
موچەیەکی���انبۆدابیننەکراوە؟دەرون
گش���تیچاودێری بەڕێوبەری عومەر،
وگەش���ەپێدانیکۆمەاڵیەتیگەرمیان،
نوسراومان »ئێمە وت: به)نهوژین(ى
بۆئەوەی کردوە وەزارەت ئاڕاس���تەی
مامۆستاخۆبەخش���ەکانیقوتابخانەی
وان���ۆبکرێنەگرێبەس���توموچەیان
بۆدابینبکرێ���ت،ئەوکات���ەدەتوانرێت
قوتابخانەکەبکرێتەبەشێکلەپەیکەری

ئیداریبەڕێوبەرایەتیەکەمان«.
بەپێیئاماریبەڕێوبەرایەتیگش���تی
چاودێریوگەش���ەپێدانیکۆمەاڵیەتی
گەرمیان750نابیستتۆمارەلەالیان.

مامۆستایەکینابیستلەکاتیوانەوتنەوەبۆخوێندکارەکانی

◘نهوژین

بهرپرسێكىمافیمرۆڤئاماژهبهبونى
حاڵهتهكان���ىبازرگانیك���ردنبهمنااڵن
وبهكارھێنانی���انب���ۆكاركردندهكات

لهگهرمی���ان،دهش���ڵێت:»بهش���ێكى
خێزان���هكانئهومنااڵن���هبهكاردێننبۆ

پارهپهیداكردن«.
خهباترهشید،بهڕێوهبهرىنوسینگهى
مافىمرۆڤلەگهرمیان،به)نهوژین(

ىوت:»رۆژانوش���هوانژمارهیهكى
زۆرمنداڵلهسهرش���هقامهكانىكهالر
سهرقاڵىفرۆشتنىكلێنسنكهتهواوى

ئهومنااڵنهعهرهبن.«
وتیشى:»یهكێكلهوبازرگانیانهىكه

دەرسوتنهوهبەو
منااڵنەزۆرقورسە،

چونکەتەنها
بەئاماژەتێدەگەن

لەپێناوی پارەدا منااڵنی ئاوارە بەکاردەهێنرێن

لهئێس���تادابهمرۆڤهوهدهكرێتبریتى
یهلهبهكارھێنانىمنااڵنبۆمهبهستى
كلێنسفرۆشتنلهترافیكالیتهكانكه
لهالیهنھهندێكخهڵ���كوكۆمپانیاوه
بهكاردهھێنرێنبۆكلێنسفرۆشتن«.

ئ���هوبهڕێوهب���هرەىماف���یم���رۆڤ،
تیشكیخس���تهسهرئهوهىكهئهوكاره
مهترس���ییولێكهوت���هىكۆمهاڵیهتیی
زۆریدهبێتچبۆس���هرئهومنااڵنهوچ

بۆسهركۆمهڵگا.
بهدواداچونى ئێم���ه وتى:» لهوبارهوه
وردمانب���ۆژیانىئ���هومناڵهكلێنس
فرۆش���انهكردوهول���هراپۆرتهكانمان
ئاماژهم���انبهوهداك���هكاركردنىئهو
كۆمهڵگهى لهس���هر خهتهرێكه منااڵنه

ك���وردىوكاردانهوهىدهبێتلهس���هر
مناڵىخۆمانیش«.

بهپێیبنهماكانىمافیمرۆڤ،مناڵتا
تهواوكردنىتهمهنییاس���اییخۆیكه
18س���اڵه،نابێتكاربكاتوحكومهت
وخێزانهكانناچاركراونبهدابینكردنى
بژێوی���یمن���ااڵن،بهاڵمئ���همبنهمایه
ھهرگیزلهعێراقوكوردس���تانپشتی

پێنهبهستراوه.
ئهگهرچیبهھۆیباشبونىدۆخىژیانهوه
لهچهندس���اڵیراب���ردوداحاڵهتهكانى
ئیش���كردنىمنااڵنلهگهرمیانكهمتر
بوبوهوه،بهاڵمقهیرانىداراییجارێكى

ترمنااڵنىگهڕاندهوهسهركار.
جگ���هلهمنااڵنىكورد،بهش���ێكىزۆر
لهومنااڵنهشكهلهگ���هڵخێزانهكانیان
ئاوارهىھهرێمىكوردس���تانوناوچهى
گهرمیانبونلهدواىشهڕىداعشهوه،
كاردهكهنوئیش���یدهس���تگێڕیلهناو
بازاڕهكاندادهكهن،زۆرینهش���یانكاری
فرۆش���تنىكلینسلهترافیكالیتهكانى

قهزاىكهالرئهنجامدهدهن.
ئ���هومنااڵن���هىلهترافی���كالیتهكانى
ك���هالركلێنسدهفرۆش���نتهمهنیانله
نێوان5تا15ساڵدایهوهوبهپێىوتهى
بهڕێوهبهرىمافىمرۆڤیشئهممنااڵنه
نابێتكاریانپێبكرێتبهپێىجاڕنامهى

مافهكانىمرۆڤ.
گهرمیان مرۆڤ���ى مافى بهڕێوهب���هرى
جهختیك���ردهوه»ئ���هومنااڵن���هىكه
لهكهالركاردهك���هنھهمویانعهرهبن
وب���هجۆرێ���كلهج���ۆرهكانباوكیان
لهدهس���تداوه)بێباوك���ن(ولهالیهن
ماموباپیروكهس���هنزیكهكانیانهوهبۆ

كاركردنبهكاردهھێنرێن«.

ئهومنااڵنهىكه
لهكهالركاردهكهن
ھهمویانعهرهبن

مناڵێکیئاوارەلەکاتیکارکردندا
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◘ سارا مه جید

پرسی شوناس، بەدرێژایی مێژو، 
دانەبڕاو نەبوە لە مرۆڤایەتی. 

هەمیشەش ڕەگەز و چینە ژێر دەست 
و مافخوراوەکانی وەک )ئافرەت، 

کرێکار، جوتیار( کێشەی ناسنامەیان 
هەبوە. چونکە بەرکەوتەی یەکەمی 

جەنگ و کلتور و دواکەوتویی 
کۆمەڵگاکانن و ئەمەش نەیهێشتوە چاو 

و گوێیان بکرێتەوە و ئاشنا ببن بە 
مافەکانی خۆیان.  

هەم���و ئەو توێژینەوان���ەش بە درێژایی 
میژو، بۆ گەڕانەوەی ماف کراوە بۆ ئەو 
چینە قوربانییانە، بە ئاکام نەگەیشتوە. 
چونکە تویژینەوەکان نەگەڕاونەتەوە بۆ 
کێشەی ناسنامە و بڕێک جاریش درکیان 
پێ نەکردوە.بە نمون���ە: لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و کوردستاندا، چەندین ساڵە 
سەرەڕای زۆرتربونی ژمارەی فیمینێست 
و ڕێکخراوەکان���ی ژن���ان و چاالکوانانی 
ب���واری مافەکان���ی م���رۆڤ و زۆربونی 
ژمارەی ئافرەتان���ی خوێندەوار، ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ، ژم���ارەی خۆک���وژی ئافرەت 
زیاتر دەبێ���ت و ئازارەکانی ئافرەت لە 

هەڵکشاندایە.
 ئەم���ەش دەگەڕێت���ەوە بۆ کێش���ەی 
شوناس)ناسنامە(. کە لەالیەن کۆمەڵگا 
و کلتورەوە، لە ئافرەت س���ەندراوەتەوە 
و نە ئافرەت خ���ۆی درکی بەوە کردوە 
و ن���ە چاالکوانەکانی ب���واری مافەکانی 
ژنانیش. هەر بۆیە هەمیشە ئەو گلەییە 
ژنان  ڕێکخراوەکانی  ک���ە  دەبیس���تین، 
نەیانتوانیوە لە ئازاری ژن کەم بکەنەوە 

و خۆیان بونەتە کێشە بۆ ژن. 
ئەم قسەیە ڕاس���تە. چونکە ئەوکاتەی 
نەتوانرێت، پەنجە بخرێتە س���ەر برینی 
س���ەرەکی، هەر چارەس���ەرێک ئاکامی 
خراپت���ری لێدەکەوێت���ەوە. ه���ەر لەم 
سۆنگەیەش���ەوەیە، دەتوانی���ن بڵێی���ن 
بەشێکی زۆری فینینێست و چاالکوانانی 

بواری مافەکانی ژن���ان، مەعریفی نین، 
چونک���ە هێش���تا درکیان بە کێش���ەی 

شوناس نەکردوە.
هەر خۆپیش���اندان و دەنگ هەڵبڕین و 
ناڕەزایەتییەک لە کاتی کوشتنی ژنێکدا، 
هیچ لە ئازارەکانی ژنان کەم ناکاتەوە، 
ب���ە بێ گەڕان���ەوە بۆ ئ���ەو باکگراوەند 
ب���ۆ  زەمینەس���ازن  ئایدیایان���ەی،  و 
چەوساندنەوەی ژنان و خەستکردنەوەی 

خوێنیان.
هەر کلتور و پیاوساالری و مامۆستایەکی 
ئاین���ی، کە بەش���دارن لە کوش���تن و 
ئازاردانی ژناندا، بە سەرزەنشتکردنیان، 

دەستیان لەو خوێنە سورە ناشۆن. 
ئەوەی دەکرێت کاری لەس���ەر بکرێت، 
گەڕانەوەی���ە بۆ خ���ودی ئافرەت خۆی 
هۆش���یارکردنەوەی  لەسەر  کارکردن  و 
ئاف���رەت و ناس���اندنی خ���ودی خۆی، 
بەخ���ۆی. چونکە ئەو دەمەی ئافرەتێک 
بتوانێت خ���ۆی بناس���ێت، ئیتر خۆی 
دەزانێ���ت چۆن مامەڵە لەگ���ەڵ برینی 
خۆی���دا دەکات و پێویس���تی ب���ە هیچ 
فیمینێس���ت و رێکخراوێک���ی ژن���ان و 
سەرزەنشت کردنی پیاو و کلتور نابێت. 
کە سەرزەنشتەکە تەنیا سەنگەرلێگرتنی 
پیاو و ژنی لەیەکتر لێدێتە بەرهەم و ڕق 

دروست دەکات.
کاتێ���ک ژنێکی خوێن���دکاری زانکۆ بە 
من���ی وت: “گەر کچم ببێ���ت، دڵی لێ 
پی���س دەک���ەم و ڕێگەن���ادەم ب���ڕوات 
بۆ ماڵ���ی هاوڕێکەی.” ئەمە کێش���ەی 
ت���ۆ  چونک���ە  شوناس)ناس���نامە(یە. 
دەتەوێت، خۆپیش���اندان بکەیت، دژی 
کلتور و پیاوس���االرییەک و بپرسیت بۆ 
مافی ئافرەتەکەی���ان زەوت کردوە؟ لە 
کاتێکدا ئافرەتەکە نەک هێش���تا خۆی 
باوەڕی بە مافی خۆی نییە، بگرە ئاشنا 
نیی���ە بە مافەکانی خ���ۆی، کە چین و 
کامان���ەن. کە لێ���رەدا، ئاش���نانەبونی 
ئافرەتەک���ە ب���ا م���اف و ناس���نامەی 

خۆی، دەبێتە بەش���ێکی س���ەرەکی لە 
درێژکردن���ەوەی پیاوس���االری و ئ���ەو 
کلتورەی لەس���ەر بنەم���ای پلە دویی و 

چەوساندنەوەی ئافرەت دروست بوە.
 کاتێ���ک س���ەرنج دەدەم، زۆرینەی ژن 
و کچ���ە خوێندەوارەکانی کورد، خۆیان 
ش���انازی بەوەوە دەکەن، کە لە قسەی 
ب���اوک و برا دەرناچ���ن. ئەمە بەڵگەیە 
لەسەر کێشەی شوناس لەالی ژنی کورد، 
بە خوێن���دەوار و نەخوێندەوارەوە. هەر 
لە ژن و کچەکانەوە ڕۆژانە دەبیس���تین 
: » کچەک���ەم زۆر گوێڕایەڵە، قەت لە 
قس���ەی باوکی دەرناچێ���ت.« » کچە 
ڕەفیقەکەم زۆر بە ڕەوشتە، حەزدەکەم 
بیهێنم بۆ براکەم، چونکە زۆر بێدەنگە 
و براکانی زۆر لە دەستی ڕازین.« »من 
ک���ە لەگەڵ باوک���م و براکانمدا بڕۆم بۆ 
بازاڕ، یان چێش���تخانەیەک. هەتا پیاو 
لەگەڵم���دا بێت لە کاتی ش���ت کڕیندا، 
قەت دەست ناکەم بە گیرفانمدا  چونکە 
عەیبە بۆ سومعەتی باوکم، یان براکەم 

کە لەگەڵمدایە.«  
ئەمان���ەو چەندی���ن دەس���تەواژەی تر، 
ئاماژەن بۆ ئەوەی ژنە خوێندەوارەکانی 
ئێم���ە، باوەڕیان ب���ە پلەدویی خۆیان 
هێن���اوە و خۆیان ئاش���نانین بە ماف 
و بون���ی خۆی���ان.  بۆی���ە دەبی���ت بۆ 
کەمکردن���ەوەی ئازاری ژن���ان، بەر لە 
ڕوکردنە پیاوان، لە هۆش���یارکردنەوەی 
ژنان خۆیان و ئاشناکردنیان بە ماف و 

ناسنامەی خۆیانەوە دەست پێبکرێت.
ئ���ەوکات خۆیان دەزان چ���ۆن مامەڵە 
لەگ���ەڵ برینی خۆیاندا بکەن و هەر لەم 
س���ۆنگەیەوە، گەر ب���ون بەدایک، ئیتر 
پەروەردەی  دەس���تی  لەس���ەر  خۆیان 
خۆیان و ئاشنابون بە ناسنامەی خۆیان، 
پیاوی تەندروست پێشکەش بە کۆمەڵگا 
دەک���ەن. پیاوێ���ک کە دوس���بەی، نە 
توندوتیژ بێت بەرامبەر بە خوشکەکەی 

و نە بە پلەدو لە ژنەکەی بڕوانێت.

ئافرەت و شوناس
 ئەوەی دەکرێت 

کاری لەسەر بکرێت، 
گەڕانەوەیە بۆ خودی 

ئافرەت خۆی و 
ه�ۆشیارکردنەوەیەتی

  سەرەڕای زۆربونی  
ڕێکخراوەکانی ژنان، رۆژ 

لە دوای رۆژ، ژمارەی 
خۆکوژی ئافرەت زیاتر   

دەبێت  

◘ گوڵباخ حه سه ن

یه كێك له بنه ما چه سپاوه كانى 
لێكۆڵینه وه  له  دۆسیه كانى دادگا، 

به نهێنى بونه ، واتا پاراستنى 
ورده كارى كه یسه كه و نه دركاندنى 
له الیه ن ئه و كه سانه ى كه  دادوه ر 

سه رپشكیان ده كات بۆ لێكۆڵینه وه .
الیەنی پیوەندی دار حشایان نەکردوە لە 
وەی کە زۆر جار نهێنی کەیسەکان باڵو 
دەکرێتەوە  وە دەڵین کەسانی نفس نزم 
ئەو کارە دەکەن وەبەپێ مادەیاس���ایی 
سزادانی عێراقی  ٤٣7ی ژمارە111ساڵی 
1٩٦٩هەرکەس���ێک بەهۆی پیشەکەیەوە  
زانیاریەک باڵوبکاتەوەس���زای بەندکردن 
بۆ ماوەیەک کەم تر نەبێت لەس���اڵێک 
ی���ان  لەدووس���اڵ  نەبێ���ت  زایات���ر  و 

خرامەدەیکرێتەوە.
  به اڵم ئه وه ى مایه ى تێبینییه  له گه رمیان، 
پابه ند نه بونه  به م پرنس���یپه وه  له اليەن 
به شێكى به رچاو له و کەسانەی کە وەکو 
الیەنی فەرمی ئاگاداری کێشەکە دەبن.

رۆژانە لێرەو لەوێ لەش���وێنه  گش���تی 
و تایبەتی���ەکان گوێمان ل���ە وەدەبێت 
بەتایبەتی کەیس���ه   ک���ە کەیس���ەکان 
باڵو  زوتر  کۆمەاڵیەتیەکان  هه س���تیاره  
دەبێتەوە، بەشێوەیەک وتەی سکااڵکار 
ی���ان تۆمەتبار کە وت���ەی لێوەرگیراوە 
لەدەم���ی خەڵک���ی ئاس���ایی و الیەنی 
تر  بەتایبەتی  دەبیستیتەوە  پیوەندیدار 
ئەو کەس���انەی کە خۆیان لەو ش���وێنە 
وەک:  دەک���ەن،  کار  پیوەندیداران���ەدا 
پۆلیس و دادگا و ئاس���ایش و ش���وێنە 
تایبەتمەنده كانى لێکۆڵینەوه ى یاسایی.

زۆر جار بەگاڵتەجارییه وە ئەوکەیس���انە 
باس دەکرێ���ن، بەش���ێوەیەک زۆربەی 
کەیسەکان هێشتا لەژێر لێکۆڵینەوەداک، 
زانی���اری  ئاس���ایی  کەس���انی  ب���ەاڵم 
ئەوتۆیان لەس���ەر ئەو کەیس���انە هەیە 
کەس���ی س���کااڵکار بۆخۆیش���ی ئ���ەو 
ش���تانە نازانیت، یان زۆر جار هەندێک 
لەکارمەندانی  کەهیچ پیوەندیەکیان بە 
لێکۆڵینەوە نیە لەرێگ���ەی فزوڵیەت و 
پرسیار کردن و گوێگرتن لەکەیسەکان، 
نهێنی کەیس���ەکان ل���ەزاری ئەوانەوە 

دەبێتە  دەبێتەوە.باس���دەکریتەوە  باڵو 
گاڵت���ە ئامێزی دەم���ی خەڵک و هەموو 
نهینیەکان ئاش���کرا دەبن دواتر دادگا 
بەڕاس���تیەکان بەهۆی  ناتوانێت بەگات 
زانین���ی تۆمەت بار بەلگەکان دەس���ت 

بەجێ بەڵگە تاوانیەکان لەناودوبات .
تازەترین روداویش، دۆس���یه ى کچێکى 
تەم���ەن 1٩ س���ااڵنه ، كه  س���کااڵی لە 
کەسێک کردوە و یستویەتی کەیسەکەی 
بەنهێن���ی و بێ ئ���اگاداری خێزانەکەی 
بێت، وه كخۆی بۆی گێڕامه وه ، هێش���تا 
خێزانەکەی  ماڵ���ەوە  نەگەیش���تەوەتە 
ئاگادار کراوەتەوە، ئەمەش کێشەی بۆ 

کچە دو بەرامبەر زیاد کردوە.  
ئ���ه م حاڵه ته  له زۆری كه یس���ی دیكه دا 
هه ی���ه ، زۆرێك له وانه ى كه  كه یس���یان 
له  دادگایه ، س���كااڵ ل���ه وه  ده كه ن كه  

كه یسه كانیان به  نهێنى ناهێڵرێته وه .
له  راپرسیه ك دا کە سه نته رى »وه ال« 
دا ئەنجامی داوە لەگەڵ ئەو کەس���انەی 
کە س���کااڵکارن یان تۆمەتبارن، لەکۆی 
٥0 به ش���داربوى راپرس���یه كه ، راپرسی 
٣٥ کەس���یان دەڵین لێکۆڵینەوەکەمان 

بەشێوەی نهێنی نەبوە!
جگه  ل���ه وه ى هه ندێك له و كه س���انه ى 
كه به شدارن له  لێكۆڵینه وه ، به شداردشن 
له  دزه  پێكردنى زانیارییه كان، هاوكات 
ئ���ه و رێوش���وێنانه ش ده گیرێته  به ر بۆ 
پاراس���تنى نهێنى كه یسه كان، به  الواز 
ئاش���تەوایی  لەژوری  بۆنمونه ،  ده بینم. 
ش���وێنێكى  كه ده بێت  ک���ه الر،  دادگای 
پارێ���زراو بێ���ت و تایبه تمه ندى كه س 
و كه یس���ه كانى تی���ا بپارێزرێت، به اڵم 
ب���ه و پێیه ى ش���وێنه كه  هێنده  بچوك و 
نه شیاوه ، وته ى كه سه كان له  ده ره وه ى 

ژوره كه  زۆر به  رونى ده بیسترێته وه !
بۆیه  ئه وه ى پێویس���ته  له الیه ن ده زگاى 
دادوه ریی���ه وه  بكرێ���ت، توندتر كردنى 
نهێن���ى  پاراس���تنى  رێوش���وێنه كانى 
دۆس���یه كانه ، كه  ئه مه یان نه ك له روى 
ئه خالقی  ل���ه روى  به ڵكو  یاس���اییه وه ، 
پیش���ه ییه وه ، یه كێكه  ل���ه  بنه ما هه ره  
گرنگه كان���ى هه ر پیش���ه یه ك، چ جاى 
پیشه یه ك كه  په یوه ندى راسته وخۆی به  

كه رامه تى مرۆڤه كانه وه  هه بێت.

نهێنى كه یسه كانى دادگا ناپارێزرێن

زۆرێك له وانه ى كه  
كه یسیان له  دادگایه ، 

سكااڵ له وه  ده كه ن كه  
كه یسه كانیان به  نهێنى   

      ناهێڵدرێته وه
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◘ نه وژین

به گوێره ى ئاماره كانى ته ندروستى، 
له گه رمیان تێكڕا رێژه ى له دایكبونى 
منااڵنى كوڕ له ماوه ى چوار ساڵى 

رابردودا، زیاتره  له  تێكڕا له دایكبونى 
منااڵنى كچ.

به پێ���ی ئه و ئامارانه ى كه  له به رده س���ت 
)نه وژین( دان، له ماوه ى س���ااڵنى 2013 
هه ت���ا 2016، رێژه ى له دایكبونى منااڵنى 
كوڕ بریتیی بوه  ل���ه  )13 هه زارو 433( 
مناڵ، له به رامبه ریشدا رێژه ى له دایكبونى 
منااڵنى ك���چ  )12 هه زار و 472 ( مناڵ 

بون.
هه ربه پێی ئاماره كه ، له م چوار س���اڵه دا، 
جگه  له ساڵی 2016، سێ ساڵه كه ى دیكه  
رێژه ى له دایكبونى مناڵی كوڕ زیاتر بوه  

له هی كچ به جیاوازیه كى زۆر.
به پێی ئه و ئاماره ، له ماوه ى ساڵى 2013 
دا، 6 ه���ه زار و 150مناأل له دایكبون. له و 
رێژه یه ، 3 هه زار و 185 له  ره گه زی نێره ، 

2 هه زار و 296 له  ره گه زی مێیه .
ل���ه و رێژه  له دایكبون���ه ، 2 هه زار و 796 
مناڵ به  نه شته رگه ری له دایكبون، ئه وانى 
دیكه  به  سروشتى.  هه روه ها 51 مناڵ به  

مردوى له دایكبون یان له بارچون.

ل���ه م  من���ااڵن  له دایكبون���ى  زۆرتری���ن 
چوارس���اڵه دا، له س���اڵی 2014 دا بوه ، ، 
كه  7 ه���ه زار و 983  مناڵ له دایكبون. 
ل���ه و رێژه یه ، 4 هه زار و 186 له  ره گه زی 
نێ���ر بو و 3 ه���ه زار و 797 له  ره گه زی 
م���ێ ب���ون. ل���ه و رێ���ژه  له دایكبونه ، 3 
ه���ه زار و 342 من���اڵ به  نه ش���ته رگه ری 
له دایكبون، ئه وانى دیكه  به  سروش���تى.  
هه روه ه���ا 71 مناڵ به  مردوى له دایكبون 
یان له بارچ���ون. هه روه ها )116( مناڵی 

دوانه ش له دایكبون.
ئ���ه و ئاماره  كه له الی���ه ن به ڕێوه به رایه تى 
به   گه رمیان���ه وه   ته ندروس���تى  گش���تى 
)نه وژین( دراوه ، بۆ ساڵی 2015 ئه وه ى 
ئاش���كرا كردوه  كه  7 هه زار و 202  مناڵ 
له دایكبون. له و رێژه یه ، 3 هه زار و 633 
ل���ه  ره گه زی نێره ، 3 ه���ه زار و 569 له  

ره گه زی مێیه .
س���اڵی 2016، تاكه  ساله  كه له دایكبونى 
منااڵنى كچى زۆرتره  له كوڕ، به شێوه یه ك  
له وس���اڵه دا 5 ه���ه زار و 239  من���اڵ 
له دایكبون. له و رێژه یه ، 2 هه زار و 429 له  
ره گه زی نێره ، 2 هه زار و 810 له  ره گه زی 
مێیه . له و رێژه  له دایكبونه ، هه زار و 574 
مناڵ به  نه شته رگه ری له دایكبون، ئه وانى 
دیكه  به  سروشتى.  هه روه ها 25 مناڵ به  

مردوى له دایكبون یان له بارچون. 

گه رمیان: رێژه ى له دایكبونى مناڵی كوڕ زۆرتره  له  مناڵی كچ

◘ نه وژین، سوزان خه لیل

پێست و نه خۆشیه كانى، یه كێكن 
له و بواره  ته ندروستى و پزیشكیانه ى 

كه به الی ژنانه وه  گرنگییه ى زۆری 
هه یه . ئه م گرنگییپێدانه ش وایكردوه  

كه  به رده وام ژنان خه میان بێت و 
بیانه وێت له باره ى نه خۆشیه كانى 

پێست و چاره سه ره كانییه وه  بزانن، 
هه روه ك په نا بۆ زۆر چاره سه رى 

دیكه ش به رن كه  هه ندێكجار 
لێكه وته ى خراپیشی لێبكه وێته وه  

لەسەرتەندروستییان.

له میانه ى دیدارێكدا، خاتونى پزیشكی 
راهێنراوى نه خۆشیه كانى پێست: )د. 
بنار سەردار محه مه د( هه ندێك زانیاریی 
له باره ى نه خۆشیه  به رباڵوه كانى پێست 

و هۆكاره كانى رون ده كاته وه .

* هۆکارەکانی نەخۆشی پیست چین 
و چ����ی دەبێت����ە هۆی ت����وش بون بە 

نەخۆشیەکانی پێست؟
هۆکاری  نەخۆش����ییەك  هەرکۆمەڵ����ە 
خۆی هەیە، نەخۆشیمان هەیە هۆکاری 
هه وكردن����ه  »ألتهابات« ج����ا بەهۆی 
بەکتریا بێت ی����ان ڤایرۆس. بۆنمونە: 
زیپکە، نەخۆش����ییەکە کەهۆکارەکەی 
چ����ەوری پێس����تە بەه����ۆی زیادبونی 
رێ����ژەی چەوری ئه وا ئ����ه و چه وریه  له  

سه ر پێست به دیار ده رده كه وێت.
* ئای���ا بۆماوەیی کاریگ���ەری هەیە 

لەسەر نەخۆشییەکانی پێست؟
بەڵێ، لەکۆمەلێك نەخۆش���ی پێست 
بۆماوەی���ی کاریگ���ەری زۆری هەی���ە 
لەس���ەر نەخۆش���ەکە. هه ندێكجاریش 

نه خۆشیه كان هۆكارى دیكه ى هه یه .

* هه ندێك له و ژنانه ى كه نه خۆش���یی 
پێس���تیان هه یه  گله ی���ی ئه وه ده كه ن 
ك���ه  ده رمانه كانیان له  نه خۆش���خانه  
ده س���تناكه وێت و ده بێت ل���ه ده ره وه  

بیكڕن، هۆی چیه ؟
دەرمانەکان لەنەخۆشخانە هەیە، بەاڵم 
هەندێکی دەستناکەوێت له نه خۆشخانه  

بۆیه  لەدەرەوە دەیکڕن.
* ئەو نەخۆش���انەی سەردان دەکەن 

زیاتر لە چ رەگەزێکن؟
زیات���ر ئاف���رەت و من���اڵ س���ەردان 

دەکەن.

* به گشتى چەند جۆر نەخۆشی پێست 
بونى هەیە یان ج���ۆره  به رباڵوه كانى 

نه خۆشیه كانى پێست چیین؟
بەگشتی  پێس���تییەکان  نەخۆش���ییە 
زۆرن، بەاڵم ئەوەی زۆر دیار و بەرباڵو 
بێ���ت نەخۆش���ی: )زیپک���ە و پەڵە، 
ئێکزیما، وش���کە بیرۆک���ە هی مناڵە( 
ئه م نه خۆش���ییانه  ب���ه زۆری به رباڵون 

کەلەخوارەوە رونیان دەکەینەوە.

◄ زیپكه :
ب���ه  هۆی  نه خۆش���یه کی پێس���تیه ، 
گۆڕان���کاری له  چه روری���ه  رژێنه کانی 
پێسته وه  دروس���ت ده بێت، له وانه شه  

به  هۆی هه وکردنه وه  روبدات.
زیپک���ه  زۆر له  ته مه ن���ی هه رزه کاریدا 
دروس���تده بێت، که  توش���ی زیاتر له  
85% ه���ه رزه کاران ده بێ���ت، زۆربه ی 
جار به رده وام ده بێت له  ته مه نی پاش 

هه رزه کاریشدا.
زیپک���ه  زۆربه ی جار ل���ه  ده م و چاو 
و س���ه روی م���ل به دی���ار ده ک���ه ون، 
به اڵم له وانه یه  له  س���نگ و پش���ت و 

شانه کانیش دروست ببن.

◄ ئه كزیمیا :
جۆرێك���ه  له جۆره كان���ى هه وكردن���ى 
چینه كانى روی س���ه ره وه ى پێس���ت، 
پێس���ت  به ش���ه ى  ئ���ه و  واده كات 
روب���ه روى وش���كبونه وه ى به رده وام و 
په ڵه  و س���وربونه وه  بێت و ش���وێنى 
نه خۆشیه كه ش به به رده وامی بخورێت.

◄ وشکەبیرۆ:
ئەم نەخۆشییە زیاتر تایبه ته  به  منااڵن 
و نەخۆشییەکى پێس���تیی هاوبەشی 
نێوان مرۆڤ و ئاژەڵە و ده گوازرێته وه  
كه  شوێنەوار لەسەر روخسارى منااڵن 

جێدێڵێت.

د. بنار سەردار، پزیشکی راهێنراو لە نەخۆشییەکانی پێست: 

هه ندێك له نه خۆشیه كانى پێست هۆكاره كه ى بۆماوه ییه 

هه وكردن���ى  له جۆره كان���ى  جۆرێك���ه  
چینه كان���ى روی س���ه ره وه ى پێس���ت، 
واده كات ئه و به ش���ه ى پێست روبه روى 
وش���كبونه وه ى ب���ه رده وام و په ڵ���ه  و 
سوربونه وه  بێت و شوێنى نه خۆشیه كه ش 

به به رده وامی بخورێت.

نه خۆش���یه کی پێس���تیه ، ب���ه  ه���ۆی 
گۆڕان���کاری ل���ه  چه روری���ه  رژێنه کانی 
پێسته وه  دروست ده بێت، له وانه شه  به  

هۆی هه وکردنه وه  روبدات.
زیپک���ه  زۆر ل���ه  ته مه ن���ی هه رزه کاریدا 
دروستده بێت، که  توشی زیاتر له  %85 

هه رزه کاران ده بێت.

کوڕ
کچ

دیارترین
نەخۆشییەکانی

پێست

ئه كزیمیا:

زیپكه :

ئەم نەخۆش���ییە زیاتر تایبه ته  به  منااڵن 
هاوبەش���ی  پێس���تیی  نەخۆش���ییەکى  و 
نێوان م���رۆڤ و ئاژەڵ���ە و ده گوازرێته وه  
كه  ش���وێنەوار لەسەر روخس���ارى منااڵن 

جێدێڵێت.

وشکەبیرۆ:
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◘ ن: کیوان شاهبداغی
◘ له فارسیه وه : عه لى كه ریم

 
 

ساكه كه یمان به سته وه ، بڕیاربو 
ئه ویش وێنه ى خاتونه  پیره كانى دى 

بگوێزرێته وه  بۆ خانه ى ساڵمه ندان. له  
نێو ساكه كه یدا قورئانێك، كه مێك نان 

و رۆن، كشمیش و شیرینى هه بون. 
دواتر له سه رخۆیی وتى:

 
+ دایه گی���ان م���ن ك���ه  ش���تێكى زۆر 
ناخۆم، له وێش له  س���وچێكدا بۆخۆم 
به ته نهایی داده نیشم. ئه ى ناكرێت الى 
ت���ۆ بمێنه وه ، واى كه  دڵم بۆ نه وه كانم 

ته نگ ده بێت!
 - دایه گی���ان دره ن���گ وه خت���ه ، روو 

پۆشه كه یشت ئاماده یه ، چاوه ڕوانتن!

 + كێ چاوه ڕوانمه ، ئه وانه ى كه  هه رگیز 
منیان نه بینیوه ؟ ب���ه رده وام بوو: ئاخ 

ش���ێت  له وێنده رێ  م���رۆڤ  رۆڵه گیان 
ده بێت! خ���ۆ من لێ���ره  كارم به كارى 
كه سه وه  نیه . ده كرێت له مه ودوا هه رگیز 
قسان نه كه م؟ ئێستا ده توانم لێره  الى 

تۆ بمێنه وه ؟ 
 - ئ���اى دایك���ه  گیان تۆ  نه خۆش���ى 
ئه لزهایم���ه رت گرت���ووه ، وا خه ریك���ه  

هه موو شته كانت بیرده چێته وه !

 + واى ڕۆڵه گیان ئه و نه خۆشیه ى كه  من 
گرتوومه  و ناوێكى قورس���ى هه یه ، پێم 
قبوڵه ، ئه ى تۆچ���ى ڕۆڵه  گیان؟ ئه ى 
تۆ بۆ هه موو ش���ته كانت بیرچووه ته وه  

كچه كه م؟
 خه جاڵه تى سه رتاپا ده رونمى هه ژاند، 
ڕاس���تى فه رم���وو، هه مو س���اوایى و 
نه وجه وان���ى و س���ه رتاپاى عیش���ق و 
خۆشه ویس���تم فه رامۆش ك���ردوو، كه  
ئه مه ش به ش���ێك بوو له  ناس���نامه  و 
بنه چه  و بوونم، ڕاستى فه رمو، من هه مو 
ش���تێكیم بیر چوبوه وه ! ده س���تبه جێ 

تێلێكم كرد بۆ خانه ى س���اڵمه ندان  و 
ئاگادارم كردنه وه  كه  ئێمه  جارێك به نیاز 
نی���ن بێین. ئیتر له وكات���ه دا نه متوانى 
سه ره نجى بزه ى سه ر لێوى چۆچولۆچ 
و نیگا میهره بانه كانى دایكه كه م بده م. 
دووباره  جانتاكه یم ك���ردوه وه ، هه موو 
خوارده مه ن���ی و ش���یرینیه كانى نێ���و 

جانتاكه یم به تاڵكرده وه . 

 +  پێ���ى وتم بخۆ دایه گی���ان ماندوو 
بوویت ئه وه ن���ده  جانتاكه ت كرده وه  و 
به س���تته وه . منی���ش ده س���ته  چرچ و 

لۆچاویه كه یم ماچ كرد و پێم وت:
 - دایه گیان بمبه خشه ، گه ردنم ئازاكه ، 

گوێیمه ده رێ.
پاش���ان فرمێس���كه كانى به چمكێك���ى 

سه رپۆشه كه ى سڕیه وه  و وتى:

+ له  چى ببورم دایه  گیان من كه  هیچم 
له بیر نی���ه ! هه مویم له بیر ده چێت، تۆ 
وتت نه خۆش���ى چیم گرتووه ؟ ئه ل....
چى؟ ئه م دكتۆرانه  چ جۆره  ناوێك بۆ 

نه خۆشه كانیان داده تاشن! 
 - ئیتر دواى ئه وه  نه متوانى له  نیگاى 
پاكى و فرمێسكه كانى و پرچه سپیه كه ى 
بن���واڕم. ه���ه ر له وكاته دا به ده س���ته  
له رزانه كان���ى پرچى كچه كه مى ش���انه  

ده كرد و له  ژێر لێوه كانیه وه  وتى:
»من كه  ئه و نه خۆشیه م نیه ، به اڵم ئاخ 
هه ندێكجار ئه لزهایمه ر چ نیعمه تێكه !« 

ئه وكاته ى له بیرچونه وه  ده بێته  نیعمه ت! 

من كه  ئه ونه خۆشیه م 
نیه ، به اڵم ئاخ 

هه ندێكجار ئه لزهایمه ر 
چ نیعمه تێكه !

◘ نه وژین، بێریڤان محه مه د

ئه گه رچی رێگریی و ئاسته نگى زۆری 
هاتوه ته  پێش، ئه گه رچی به هۆی 

نه بونى راهێنه ره وه  به شی پێویست 
راهێنانى پێنه كراوه ، به اڵم )هاوژین( 
توانیویه تى وه كو كچێكى وه رزشكار 
له  گه رمیانه وه  خۆی پێبگه یه نێت و 
ئێستا بۆ یانه یه كى شاری سلێمانى 

یاریی بكات له  یاریه كانى گۆڕه پان و 
مه یدان، له و روه شه وه  خاوه نى چه ندین 

ده ستكه وت و نازناوه .

هاوژی����ن مه حمود، له  س����اڵی 1994 له  
قه زاى كه الر هاتوه ت����ه  دونیاوه ، له دواى 
س����اڵی 2008ه وه  ه����ه ر ل����ه  ته مه نێكى 
زه وه وه  تێكه ڵ به  ب����وارى وه رزش بوه و 
ده س����تى به  یاریكردن ك����ردوه ، ره نگه  
هۆكارى ئه مه ش ئه و حه ز و خولیا زۆره  

بێت كه  بۆ وه رزش هه یبوه .
ئه و س����ه رباری كه می ده رفه ت بۆ كچانى 
وه رزشكار و نه بونى زه مینه یه كى له بار، 
تواناكان����ى خۆی  توانیویه ت����ى  ب����ه اڵم 
له وچوارچێوه یه ش����داو  په ره پێب����دات، 
توانیویه ت����ى  كه م����دا  له ماوه یه ك����ى 
به ره وپێش����ه وه چونێكى ب����اش له  ژیانی 

وه رزشی خۆیدا به دیی بێنێت.
هاوژی����ن، پ����اش ئ����ه وه ى له گه رمی����ان 
بناغه كان����ى ژیان����ى وه رزش����ی داناوه و 

له ری����زی یانه ى ش����ێروانه  یاریی كردوه ، 
له ئێس����تادا بۆ تیپی كچانى گۆڕه پان و 
مه یدانى یانه ى )سیروانى نوێ( له  شارى 

سلێمانى یاریی ده كات.
له ژیان����ى وه رزش����یی خۆیدا، ئ����ه م كچه  
وه رزش����كاره  خاوه نى چه ندی����ن نازناو و 
پاڵه وانێتییه ، چ له س����ه ر ئاستى عێراق، 
چ له س����ه ر ئاستى كوردستان، له  زۆرێك 

له  پاڵه وانێتیه كاندا یارییكردوه و خاوه نى 
ده س����تكه وتى باش بوه ، له وانه : دوجار 
به ده ستهێنانى پله ى دوه م له  پاڵه وانێتى 
یانه كان����ى عێ����راق له ئاس����تى كچان بۆ 
گۆڕه پ����ان و مه یدان له س����ااڵنى 2015 و 
2016، هه روه ه����ا به ده س����تهێنانى پله ى 
دوه م له  پاڵه وانێتیه كانى یانه كانى باكور، 
له گه ڵ به ده س����تهێنانى پله ى پێنجه م له  

مه راسۆنى هه ولێرى نێوده وڵه تى.
له باره ى جێهێشتنى گه رمیان و روكردنه  
یانه یه كى ش����اری س����لێمانى، ئه و كچه  
وه رزش����كاره  ئاماژه ى دا ك����ه  ده رفه تى 
پێگه یاندنى كچانى وه رزشكار له گه رمیان 
كه مت����ره ، به تایبه ت����ى به ه����ۆی نه بونى 
راهێن����ه ره وه . وت����ی: »ه����ۆكارى چونم 
ب����ۆ یانه ى س����یروانى ن����وێ به هۆی بێ 

راهێنه ریی بو له گه رمیان«.
ئه گه رچ����ی زۆرج����ار كچان����ى گه رمیان 
له ته مه نێك����ى مناڵ دا تێكه ڵ به  وه رزش 
ده بن، به اڵم زۆرینه یان نه  به رده وام ده بن 
و نه  ده ش����توانن به ره وپێش����ه وه بچن و 
ده س����تكه وت و نازناوى ئه وتۆ به ده ست 

بێنن.
به اڵم هاوژین هۆكارى به ره وپێشه وه چونى 
خۆی، بۆ ئه و پاڵپش����تییه  ده گێڕێته وه  

كه له خێزان و هاوڕێكانیه وه  لێیكراوه .
له وب����اره وه  ده ڵێ����ت: »ماڵه وه مان زۆر 
ه����اوكارم ب����ون، به تایبه ت����ى باوك����م و 
به به رده وامی هانیان ده دام و پشتیوانییان 
ده ك����رد، له گ����ه ڵ هه ندێ����ك هاوڕێم دا 

به تایبه ت هاوڕێم به ختیار نه جمه دین«.
باسیله وه ش����كرد كه له گه رمیان����دا كچانى 
وه رزش����كاری زۆر باش ه����ه ن، و له ناو 
كچان����ى تازه پێگه یش����تودا تواناى باش 
دروس����ت ده بن، به اڵم به ه����ۆی گرنگیی 
پێن����ه دان و نه ره خس����اندنى ده رفه ت و 
زه مینه  بۆی����ان، زۆرجار ئ����ه و تواناینه  

له ده ست ده چن.
له وباره وه  ده ڵێت: »داوا له  به رپرسانى 
گه رمیان ده كه م كه  پش����تیوانى كچانى 
وه رزش����كار بكه ن و ئاس����انكارییان بۆ 
بك����ه ن، تاوه كو ئێم����ه ش بتوانین وه كو 
كچان����ى ش����اره كانى دیك����ه  به ش����داری 
له پاڵه وانێتیه كان����دا بكه ی����ن و ئه نجامى 

باش به ده ست بێنین.«

یاریزانى گۆڕه پان و مه یدان )هاوژین مه حمود(:
به هۆی نه بونى راهێنه ره وه  گه رمیانم به جێهێشت

هاوژین مه حمود

دەربارەی

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

باڵوده كرێته وه .
میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
2010 ەوە 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.
س����ندوقی نیش����تمانی بۆ دیموكراس����ی 
ئه مه ریك����ی  دامه زراوه یه ك����ی   )NED(
قازانجنه ویستی تایبه ته  به  گه شه پێدان  و 
پاڵپشتیكردنی دامه زراوه  دیموكراتییه كان 
له هه مو جیهاندا، كه له الیه ن كۆنگریس����ی 
ئه مه ریكییه وه  س����ااڵنه  بودجه ی تایبه تی 

بۆدیاریده كرێت.
 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



◘نهوژین

هیالریكلینتۆن،ئێستایهكێكه
لهدیارترینژنهسیاسییهكانىئهمریكا،
ئهورهگهرچیههموپێشبینییهكان
بهوئاراستیهبنكهبیێتهیهكهمین

ژنهسهرۆكلهمێژوىئهمریكادا،بهاڵم
لهههڵبژاردندابهدۆناڵدترامپی

ركابهرىدۆڕا.
لهمراپۆرتهداكهسایتیبیبیسی
عهرهبیئامادهىكردوه،تیشكی

خستوهتهسهرپێنجراستییلهبارهى
ژیانىئهمخانمهسیاسهتوانهوه.


1.»ههمیش���هتهڕ«،ناوهنهێنیهكهى

هیالری:
كاتێكلهكۆش���كىكۆم���ارىدابوه
دهمێككهبیلیهاوس���هرىسهرۆكى
نهێنیهك���هى ن���اوه ب���وه، ئهمری���كا
»Evergreen«ب���وهكهبهمان���اى
ههمیشهتهڕوههمیشهسهوزوگهنج
دێت.بیلكلینتۆنیشناوهنهێنیهكهى

»ههڵۆ«بوه.

2.براوهىخهالتێكىئهڵمانیه:
لهس���اڵی1997،هی���الریخهاڵتێكى
ئهڵمان���ىبردهوهكهخهالتهكهتایبهته

ب���هباش���ترینئهلبوم���ى
ئهویش میوزیك���ی، ن���ا
نوس���خهى لهبهرامب���هر
كتێبهك���هى دهنگی���ی
It Takes a «
ك���ه ، »Village
دهیخوێنێتهوه، خ���ۆی
لهوكتێبهش���داب���اسله

فێركردنىمناڵوباشكردنى
ژیانیاندهكات.

هیالریچهندینكتێبیدیكهشى
ههی���هكهیهكێكیانس���هربوردهى
ژیانێتىبهناوى»مێژوىزیندو«.

3.یهكهمی���نخانمىیهك���همكهبۆ
پۆستىسیاسیخۆیههڵدهبژێرێت:

هیالرییدهبێتهیهكهمینژنىسهرۆك
كۆمارهكان���ىئهمریكا،ك���هلهبوارى
سیاس���ییداكاردهكات.س���اڵی2000
خۆیب���ۆپۆس���تیئهنجومهنىپیران
ل���هویالیهتىنیوی���ۆرككاندیدكردو
براوهب���و.لهس���اڵی2006دادوباره

ههڵبژێردرایهوه.

4.رودهامیانكلینتۆن؟
كاتێكهیالرییشوىبهبیلكلینتۆن
كرد،نازناوهكهىنهخس���تهسهرناوى

پێنج راستیی له باره ى )هیالری كلینتۆن(ه وه  

مێردهكهى،بهڵكوههربهناوىپێشوى
خۆیهوهكه»رۆدهام«بومایهوه،واتا
لهبریئهوهىبههیالریكلینتۆنبانگ
بكرێت،بههیالریرۆدهامبانگدهكرا.
بهاڵمدواىئهوهىبیڵیهاوس���هرىبو
بهسهرۆكىئهمریكا،نازناوهكهىئهوى
ب���ۆناوهكهىخۆیزیادك���ردوبهاڵم
رۆدهامهكهىههرهێشتهوه،واتابوبه:

»هیالریرۆدهامكلینتۆن«.

ئۆتۆمبیل���ی س���اڵه بیس���ت .5
لێنهخوڕیوه:

رابیت���هى كۆنگرهیهك���ى لهمیان���هى
بازرگانان���ىئهۆتۆمبیللهنیوئۆرلیانز،
هیالریرایگهیاندكهلهساڵی1996هوه

تائێستائۆتۆمبیلیلێنهخوڕیوه.
وتیشی:دهزگاىئیس���تخباراتىنهێنى
كارىش���ۆفێریبۆدهك���هن،بۆیهئهو

دهستبهدارىئهوكارهبوه.

له كفری یه كه مین گروپی كچانى شێوه كار له دایكده بێت

بەشێکلەئەندامانیگروپیکیژانیشێوەکاریلەکفری

◘ نهوژین،ئهشرهفئهحمهد

ژمارهیهككچههونهرمهندىشێوهكار
لهشارىكفری،لهكارێكىبێپێشینهدا،
ههستاونبهدروستكردنىگروپێكى

شێوهكارییتایبهتبهژنان،ئهندامانى
گروپهكهباسلهوهدهكهنكهئهم

ئهگروپهرۆڵیدهبێتبۆدۆزینهوهى
تواناهونهرییهكانىكچان،ههستدهكهن
كاركردنبهگروپبهرهوپێشهوهچونى

كارهكانیانئاسانتردهكات.

گروپ���یكیژانىش���ێوهكارل���هكفری،
ناوىئهوگروپهی���هكهماوهىنزیكهى
ساڵێكه،ژمارهیهكلهكیژانىهونهرمهند
لهسنورىقهزاىكفریسهربهئیدارهى
گهرمیان،ههستاونبهردوستكردنى.لهم
ماوهكهم���هدا،توانیویهتىخۆیوهكو
گروپێكیجیدییهونهرییبسهلمێنێت.
گواڵڵهحهمید،سهرۆكىگروپهكه،باس
لهكارى بۆشاییهك كهبونى لهوهدهكات
هونهرییبۆژن���ان،پاڵیپێوهناونبۆ

دهستكردنبهمههنگاوه.
ئهوب���ۆ)نهوژین(وتى:»ههس���تمان
بهبۆش���ایهكىزۆردهك���ردلههونهرى
ش���ێوهكارىتایبهتب���هخانمان،بۆیه

بهباش���مانزانىگروپێك���ىتایبهتبه
خانمانبكهینهوه».

ئاماژهىبهوهش���كرد:»گروپىكیژانی
شێوهكارلهكفرىتایبهتهبهخانمانبۆ
ئهوهىلهرێگهىئهمگروپهوهبتوانین
تواناىشاراوهىهونهرییلهنێوكچانى

قهزاكهببینینهوه«.
س���هرۆكىگروپ���یكیژانىش���ێوهكار
لهكفری،دەشڵێت:ئهمگروپهدهیهوێت
ئ���هوكچانهىپهیمانگات���هواودهكهن،
دانهبڕێنل���هكارىهونهرییولهرێگهى
ئ���همگروپهوهدرێژهب���ههونهرهكهیان

بدهن.
كچانێكی���شكهدهرچ���وىپهیمانگاى
هونهرهجوانهكان���ن،بونىئ���همگروپه
بهگرن���گدهزان���نوپێیانوای���هرۆڵی
باشییدهبێتبۆئهوهىكچانىدهرچو

بهردهوامبنلهسهركارىهونهریی.
دیالنسهالم،كهئهندامىگروپهكهیهو
هونهرهجوانهكانه، پهیمانگای دهرچوى
به)نهوژین(ىوت:»بونىئهمگروپه
زۆرگرنگه،چونكهوایكردوهبتوانمپهره
بههونهرهك���همبدهموب���هردهوامبم

لهكارهكانمدا«.
ئهوكچهنمونهىئ���هوهىهێناوهتهوه
بهش���داریی گروپهكهوه لهرێگ���هى كه
ل���هپێش���انگایهكىبهرفراوانداكردوه،

كهتوانیویهتىلهپێشانگاكهوهبههرهكانى
خۆیبخاتهرو،ههروهكتابلۆكانیش���ی
ببیێتهجێگهىس���هرنجیبینهرانو7

تابلۆشیبفرۆشێت.
یوسراعهلی،كچێكىتریئهندامىگروپی
كچانىشێوهكارهلهكفری،باسیلهوهكرد
ئ���همگروپهرۆڵێكىباش���یههبوهبۆ

پهرهدانىزیاتربهكارهكانیان.
یوسرا،وتى:»ئهمگروپهبوههوكارێك
كهمنبتوانمپهرهبههونهرهكهمبدهم
وكارىجدىبكهمبۆهونهرهكهموواز
لههونهرنههێنموههمیش���هههوڵبو
ئهوهبدهمئهوحهزوئارهزوهىههمه

لهناخمدانهمرێت«.
ئهوكچهش���ێوهكاره،باسلهوهدهكات
لهكۆمهڵگای���هكداك���هتوندوتیژیو
پێش���ێلكارییهكىزۆربهرامبهربهژنان
دهكرێتومافهكانیانپێشێلدهكرێتو
ئاستهنگورێگرییانبۆدروستدهكرێت،
بونىگروپیلهمشێوهیهوهاڵمێكىگرنگه
كهژناندهستهوهستاننابنوبهردهوام

دهبنبۆبهدهستهێنانىمافهكانیان.
یوس���را،وتى:»ئاشكرایهپێشێلكردنى
م���افوتوندوتیژیهك���یزۆربهرامبهر
ئافرهت���اندهكرێ���ت،لهرێگ���هىئهم
گروپهوهوبهتابل���ۆوهونهر،وهاڵمى

ئهوپێشێلكاریانهدهدهینهوه.«

لهناونیشانهكهى ئهگهرچی ئهمگروپه،
داوشهىشێوهكارییههیه،بهاڵمتهنها
خۆیلهكارىشێوهكاریكهمهبهستلێی
كێشانىوێنهوتابلۆیه،قهتیسنهكردوه،
بهڵكوجێگهىبۆههندێكجۆرىهونهر

وئیشیدهستییكردوهتهوه.
گواڵڵهحهمید،كهسهرۆكىگروپهكهیه،
وت���ى:»ئهمگروپ���هتهنهادهرچوانى
پهیمانگاوكچانىشێوهكارلهخۆناگرێت،
بهڵكوئ���هوخانمانهىتوانایانههیهله
بوارىدهس���تیدایاخودههرتوانایهكى
خوڕس���كیانههیهل���هكارىهونهرى

شێوهكاریىدهتواننببنهئهندام«.
گواڵڵه،ئاماژهىبهوهشكردكهگروپهكه
ئهگهرچ���یناوىكفریی���ه،بهاڵمتهنا
تایب���هتنیهبهكچانىش���ارهكهیانهوه،
بهڵكوكچانىش���ێوهكارلهش���وێنو
دهتوانن گهرمیانیش ت���ری جێگهكانى

ببنهئهندامیان.
دهرب���ازمهجید،كهسهرپهرش���تیارى
گش���تىه���هردوگروپىش���ێوهكارانى
گهل���هرىكف���رىوگروپ���ىكیژان���ى
ش���ێوهكارهلهكفرى،ئام���اژهىداكه
ئامانج���یئ���هوانل���هپێكهێنانىئهم
گروپان���هئهوهیهكفرىببێتهناوهندێك
ههموتواناهونهریهكانىگهرمیانىتێدا

كۆبكرێتهوهوپهرهیپێبدرێت.

ژنه  بۆیاخچیه كى 
60 ساڵه  ده بێته  
خوێندكارى زانكۆ

◘نهوژین

ئهمژنهمیسریهكهلهوێنهكهدادیاره،
تهمهنى60ساڵهوماوهى16ساڵهو
پاشمردنىهاوسهرهكهى،كارى
بۆیاخكردنىپێاڵوئهنجامدهدات.
ئهمبارودۆخهواینهكردوهرایبگرێت

لهبهدیهێنانىخهونهكانى،بهڵكوبهم
رهوشوتهمهنهوه،گهڕاوهتهوهزانكۆ

ودهیهوێتخوێندنتهواوبكات.

پێگهى»الیومالس���ابع«ىمیس���ری،
ژن���ه ئ���هو لهب���ارهى راپۆرتێك���ى
باڵوكردوهتهوهكهبه»امحسن=دایكی
»یهكێكه دهڵێت: ناسراوهو حهسهن«
لهبهناوبانگترینبۆیاخچیهكانىش���ارى
ئهمبابهلهپارێزگاىجیزهىمیسر«.
باسلهوهش���دهكاتكهئهمژنهخاوهنى
بڕوانامهىدبلۆمیلهبازرگانىداههیه
وئێس���تاشلهزانك���ۆی»حهلهوان«
بوهتهخوێندكارلهبهشىخزمهتگوزاریی

كۆمهاڵیهتیى.
دایکیحەس���ەنیەکێکەلەوژنانەیکە
واقیعنەیانتوانی���وەچۆکیپێدابدەنو

خۆیانبدەنەدەسترۆژگار.
دایكیحهس���هن،دهڵێ���ت:»ههرگیز
بهبیرمدانههاتوهببمهبۆیاخچیپێاڵو،
بهاڵمبارودۆخوایخواس���ت،ئێس���تامن
ش���هرمهزارنیمبهمپیش���هیهم،بهڵكو
كاس���بیهكىحهاڵڵهولهرێگهیهوهپێنج

مناڵهكهمبهخێودهكهم«.
نم ڵهكا »منا ه: تهو هكا جهختیش���د

گرنگترینش���تنلهژیانمدا،بۆیهدهبێت
ئیشبكهمبۆئهوهىبهخێویانبكهمو

پێیانبگهیهنم«.
باس���یلهوهكردوه حهس���هن دایك���ی 
ب���هردهوامخهونىئهوهبوهكهخوێندن
ت���هواوبكات،ب���هاڵمبهه���ۆیئهوهى
مناڵهكان���ىبچوكبون،نهیتوانیوهئهو
خهون���هىبهیدبێنێت،ئێس���تاشپاش
گهورهبونیان،ن���اوىخۆیتۆماركردوه

لهزانكۆ.
لێرهدا ئاشكراشیدهكاتكهخهونهكانى
كۆتاییانپێنههات���وه،بهڵكودهیهوێت
ببێته خوێن���دن تهواوكردن���ى پ���اش
پارلهمانت���اربۆئ���هوهى»داكۆكیله
ههژاران«بكات.دهشڵێت::خهونهكان
ههرچهندقهبارهی���انگهرهبێت،بهاڵم

بهدیهاتنیانمهحاڵنیه«.


