ئەو کۆت و بەندە
بشکێنن کە چواردەوری
گرتون
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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ژنانى سیاسی ل ه گهرمیان:

ه چۆڵ ناكهین
گۆڕهپانهك 

◘ نهوژین
ئهو ژنانهى ل ه بوارى سیاسهت دا
لهگهرمیان كاردهكهن ،باس لهوهدهكهن
ك ه ژینگهى كاركردنیان لهبار نیی ه و
دژایهتیهكى زۆر دهكرێن ،سهرباری
ئهوهش جهختدهكهنهوه كه ئاماده نین
گۆڕهپانهك ه چۆڵ بكهن.
یهكێــك لــهو بوارانــهى لهگهرمیــان دا
كهمتر ژنــان تیایــدا دهركهوتوه ،كاری
سیاســی و حزبایهتییــه ،بــۆ ئهمــهش
ژنان پاســاو و هــۆكارى خۆیان ههی ه و
بــاس لهوهدهكهن دهرفهتى پێویســت و
گونجاویان بۆ نهڕهخسێنراوه.
لهوبــارهوه (شــەیما جهمــال کوێخــا)،

ئەندامی دەســتەی کارگێڕی و نوێنەری لهگهرمیان ئالهنگاری و ئاســتهنگى زۆر
ژنــا ن لەمەکــۆی کــەالری بزوتنــەوەی دێته پێش.
گــۆڕان ،لهمیانهى دیدارێكــى رۆژنامهى شــیرین شــێخ حســێن ،لهبارهى هاتن ه
(نهوژیــن) دا دهڵێــت :بــەش بە حاڵی پێشــهوهى ژنانــى گهرمیــان بــۆ كاری
خــۆم لــە مــاوەی کارکردنم لــە بواری سیاســهت و حزبایهتــى ،بــۆ (نهوژین)
سیاســەتدا زۆر دژایەتی کراوم وهەوڵی دهڵێــت« :ژنــان هاتونهت ه پێشــهوه و
رێژهكــ ه زیادى كــردوه لهچاو ســااڵنى
شکاندن و دور خستنەوەم دراوە.
جهخت لهوهشــدهكاتهوه ك ه ســهرباری پێشــوتر ،بهاڵم وهك پێویســت نیه»،
ئاســتهنگهكان ،بــهاڵم كۆڵــى نــهداوه پێیشیوای ه ئهو «رێگریی و كۆسپانهى»
«چونکــە سیاســەت الی مــن حــەز و بۆ ژنان دروســتدهكرێت ،وایكردوه ژنان
ئــارەزوە ،بۆیە هەرگیــز کۆڵم نەداوە و ســاردببنهوه لــ ه هاتن ه پێشــهوهیان و
نهتوانن بێن ه ناو ملمالنێسیاسیهكانهوه.
هەمیشە براوە و سەرکەوتوبوم».
هــاوكات ژنــ ه كارگێڕێكــى مهڵبهنــدى ســهرباری ئهو ئاســتهنگ و قورســیهى
گهرمیانى یهكێتى نیشتمانی كوردستان ،كــه باســدهكرێت ،بــهاڵم وادیــاره
جهخــت لــهو رای ه دهكاتــهوه و پێیوای ه پێداگیریــی ژنــان لــهوهى لــ ه بــوارى
كاركردنــى ژنان ل ه بوارى سیاســهت دا سیاســهت دا رۆڵیــان ههبێت ،وایكردوه

ك ه بهرهوپێشــهوهچونێك لــهم بوارهدا
بێتــ ه ئاراوه ،ئهمــهش بهتایبهت لهوهدا
دهركهوت ك ه بۆ یهكهمجار ل ه پارلهمانى
عێراق ،ژنــ ه كاندیدێك لــ ه ههڵبژاردنى
ســاڵی پاردا توانى ســهركهوتو ببێت و
ببێت ب ه ئهندامى پارلهمانهكه ،ههروهك
بۆ یهكهمجاریش ژنێك لهگهرمیان بهبێ
پشت بهستن ب ه سیستهمى كۆتا ،توانى
ببێت ه ئهندامى پارلهمانى كوردستان.
شــهیما جهمال ،لهوبــارهوه رو ل ه ژنان
دهكات و دهڵێــت« :بەبــێ تــرس و
دودڵــی لەو حــزب و بزوتنەوەیە دا کار
بکەن کــە خۆتان قەناعەتتــان پێیەتی
و گوێ لە قســەی دەوروپشــت مەگرن،
بەپێچەوانەوە ئەو کۆت و بەندە بشکێنن
کە چواردەوری گرتون».

کچانى رزگارى دهبن ه خاوهن پيشه

ژنان گلهییان له نۆرینگ ه
پزیشكیهكان ههیه
»»2
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منااڵنى فڕێدراو ل ه
گهرمیان چیان لێدهكرێت؟
»»9

شێوهكارێك چۆك ب ه
«كهمئهندامبون» دادهنێت

»»7

خوانی ژنانى گەرمیان
ل ه مانگی رەمەزان دا

ههمو شتێك لهبارهى
نهخۆشى داخورانی ئێسک
و بهكارهێنانىدهرزی
چارهسهر
»»6
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ژنان گلهییان له نۆرینگه پزیشكیهكان ههیه

◘ نهوژین ،رێناس ساڵهح
«بیریان لە بارودۆخی نەخۆش
نەکردۆتەوە» ،بهم دهستهواژهیه،
(ئامینه)ى بهتهمهن گلهیی و
رهخنهكانى خۆی له نۆرینگ ه
پزیشكیهكانى كهالر دهردهبڕێت .ئهو
كه ل ه هۆڵى چاوهڕوانى نۆرینگهیهك دا
بینیمان ،لهبهر نهشیاوی كورسیهكان
به پێوه وهستا بو ،سهرباری ئهوهى
ئازاری زۆریش له پشتى دا بو.
شــێوازی بینی نەخۆش لە نۆرینگەکان
یەکێکــە لــەو کێشــە دیارانــەی کەبــە

بەردەوامــی ژنــان نیگــەران دەکات لە
کاتی سەردانیان بۆ نۆرینگەی پزیشکی
ژنان ،ئهوان بــاس لهوهدهكهن چهندین
حاڵهت ههی ه كهل ه نۆرینگهكاندا ههیه و
مافی ئهوان پێشێل دهكات و نیگهرانیان
دهكات.
یەکــەی چاودێــری حکومەتــی خۆجیی
گەرمیــان ،كــ ه پرۆژهیهكــى رادیــۆی
دهنگ ه ب ه پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى
بــۆ دیموكراســی ( ،)NEDمانگانه ل ه
بوارهكانى پهروهرده و تهندروســتى دا،
 2راپــۆرت و بهدواداچونى تێروتهســهل
باڵودهكاتــهوه ،لــ ه دوا راپۆرتــی دا ك ه
راپۆرتــى ژمــاره ()19یــه ،لــ ه بوارى

تهندروســتى دا بــاس لــ ه گرفتەکانــى
نۆرینگەی پزیشکان دهكات له گەرمیان،
كــ ه بهشــێكى تایبهت بوه بــهو تێبینی
و ســهرنجانهى ژنانى نهخــۆش ههیانه،
ههربۆیــ ه پوختهیهكــى ئــهو راپۆرتــ ه
دهخهینهڕو.
لــ ه راپۆرتهكهدا هاتوه :لە ســەردانێکى
یهكهكهدا بۆ نۆرینگەکانی ژنان پرسیاری
ئەوهمان لێکردن ئایا پزیشكەکانی ژنان
بەتەنها نەخۆش دەبینن؟ هەمویان سەر
ســوڕمانی خۆیان نیشاندا بەوەی ئەوان
هــەر چــوار بۆ پێنــج کــەس پێکەوەن
دەچنە ژورەوە.
یەکێــک لــەو ژنانــهى نهیویســت ناوى

ئازادیی یان سهركوت؟

چیرۆكی ئهو كچانهى خاوهنى ژیانى خۆیان نهبون

◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
بهالی (ئهستێره)وه تائێستاش رون
نیه ك ه رۆڵی ئهو ل ه ژیان دا چیه،
ل ه كاتێكدا هاوڕێ و هاوتهمهنهكانى
خۆی دهبینێت ك ه سهرقاڵی خوێندن
بون و دواجار بون ب ه خاوهنى
بڕوانام ه و كارى خۆیان ،بهاڵم ئهم
ل ه سوچی ماڵدا دیل كراوه و وهكو
«خزمهتكارێك» مامهڵهى لهتهكدا
دەکرێت.
هاوشــێوهكانى (ئهســتێره) زۆرن،
ئــهوان كچانێكن ك ه بههــۆی عهقڵیهتى
داخــراوى كۆمهاڵیهتییــهوه ،رێگــری ل ه
هــهر كار و ههنگاوێكیــان كراوه بههۆی
كچبونیانــهوه ،ئهمــهش وایكــردوه لهو
ژیــان و ئاســت ه رازیــی نهبن كــ ه پێی
گهیشــتون ،لهكاتێكدا كچانى دیك ه ههن
كهبههۆی پشــتیوانى خێزانهكانیانهوه،
توانیویان ه بهرهوپێشهوهچون ل ه ژیانیان
بهدهست بێنن.
(ئەســتێره)ى تهمــهن  20ســاڵ ،بــ ه
خهمگینیــهوه ســهربوردهى خــۆی
گێڕایهوه «بەهۆی ئەو عورف و عادەتە
عەشــایەریەی کــە لــە خێزانەکەمانــدا
ماوەتــەوە ،رێگریەکــی یەکجــار زۆرم
لێ دەکرێــت لەبڕیاردان لەســەر ژیانم،
تەنانەت رێگری ئەوەیشم لێ دەکرێت کە
جلوبەرگێک بەدڵی خۆم لەبەربکەم یان
بچمــە جێگەیەک و تێکەڵــی هاوڕێکانم
ببم»
بەردەوام بو وتی« :تەنانەت خێزانەکەم
لە خوێندن بێ بەشیان کردم ،بەتەواوی
ژیانــم بەدەســتی خێزانەکەمەوهیــ ه و
ئهوانیش کچ بــون لەالیان واتە خزمەت
کردن».

(ئەســتێرە) تهنیــا نیــ ه لــهم ئــازار و
كۆژانهى دا ،بەڵکو (چیا)ش نمونەیەکی
ترە ،بگره چیرۆكى ئهم خهمگینتره.
چیــا 33 ،ســاڵ ،یەکێکــی تــرە لــە
قوربانیانــی ئــەو خێزانانــەی ئــازادی
بەکچانیــان نــادەن .ئــەو لەالیــەن
ماڵــی باوکــی دڵپیســی لێدەکرێــت،
بهوهۆیهشــهوه لەقوتابخانــە دەریــان
کــردوه «هەمــو ئــاوات و خەونەکانیان
لەنــاو بردوم ،لەتەمەنێکــی مناڵ دا کە
 16ســاڵ بوم ،بە شودرام بەبێ ئەوەی
خۆم خواستم لەسەری بێت».
رێگری کردن لە ئازادی کچان لە بڕیاردان
و ئازاردانیــان ،کاریگــەری دەرونــی
دروســت دەکات لەســەر ئــەو کچانە و
وادهكات ههم خۆشی ل ه ژیاندا نهبینن و
ههمیش ههست به كهمی بكهن.
هــاوار کەریــم ،توێــژەری کۆمەاڵیەتی،
لهوبــارهوه دهڵێــت :کۆمەڵگەی خۆمان
کۆمەڵگەیەکــی داخــراوە ،كــ ه تیایــدا
بههۆی دڵپیســیان ئازادیهكى ئهوتۆ ب ه
كچهكانیان نادهن.
ئــەو توێــژەرە جەختیشــی کــردەوە
رێگریهكان ل ه كچان و پێنهدانى ئازادیی
ئهوتــۆ بــۆ بڕیــاردان ،کاریگــەری زۆر
خراپ لەســەر دەرونیــان بهجێدههێڵێت
«پێویســتە کۆمەڵگــە لــەو بەرگــە
دواكهوتوییــ ه دەربچێــت و مافــی تەواو
بەکچان بدرێت ،تاکو توانای بڕیاردانیان
لەسەر ژیانى خۆیان هەبێت».
بهاڵم پرســیار ئهوهیــه :كاتێك ئازادیی
و پشــتگیریی تــهواو ب ه كــچ دهدرێت،
دهتوانێت چی بكات؟
رهنگــ ه چیرۆكــى (خهنــده) وهاڵمێكى
گونجاو بێت بۆ ئهم پرسیاره.
خەندە رەحیم  21 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
كــهالره ،خــۆی وهكــو كچێكــى ئــازاد

بەهۆی ئازادی
خێزانەکەمهوه
گهشتم بە
خەونەکەم
دهناســێنێت ك ه خێزانهكــهى بهردهوام
پاڵپشــتی بون و ئازادیی پێویستیان بۆ
فهراههم كردوه.
وتى« :بەهۆی ئەو ئازادی و رێگەپێدانەی
لەخێزانەکەمدا بونی هەیە ،توانیم بگەم
بەخەونەکــەم ئەویش خوێندنى بهشــى
وهرزشه ل ه زانكۆ».
ئهو بهشــهى (خهنده) روی لێكردوه بۆ
خوێنــدن ،بــهالی كۆمهڵــگاوه بوارێكى
تایبــهت بــ ه كوڕانه ،بهاڵم ئــهو چونك ه
خۆی حهزی لهو بواره بوه ،خێزانهكهى
پاڵپشــتیان كردوه ،ئهمــهش وایكردوه
خۆی ب ه خۆشحاڵ و سهركهوتو بزانێت.
بهپێچهوانهى (خهنده)وه( ،چیا) پاش
ئــهو ههمــ و رێگریــ ه و ئــهو ژیانهى ك ه
خــۆی دیاریــی نهكردوه ،زۆر گهشــبین
نیــ ه بتوانێــت ههنگاوێكى وههــا بنێت،
بهڵكــو ههمــو ئومێدی خۆی ئێســتا ل ه
پێگهیاندنى كچهكهى دا چڕ كردوهتهوه.
ب ه تۆنێك ل ه دڵسۆزییهوه وتى« :ئێستا
خاوەنــی کچێکــم ،هەوڵــدەدەم ببم بە
دایکێکی باش بۆی و ئەو ژیانە سەختەی
من تێمپەڕاند ،ئهو نهیبینێت».

باڵوبكرێتــهوه ،وتــی« :چەندیــن جــار
چومەتــە الی پزیشــکی ژنــان بەهــۆی
ئەوەی چەند نەخۆشــی دیکە لە ژورەوە
بوە روم نەهاتوە کێشــەکەم بە تەواوی
بە دکتۆرەکە بڵێم».
ئەو نەشی شاردەوە بەدکتۆرەکەی وتوە
بــا بەتەنها بــم ،بەاڵم پزیشــکەکە پێی
خۆش نەبوە.
لەســەر ئــەم کێشــەیە (د .نــەوال
عەســکەر) ،پزیشکی پســپۆڕی ژنان و
مناڵبــون ،دهڵێــت« :راســتە من چوار
نەخــۆش دەکەمــە ژورەوە ،بەاڵم کاتی
تەواو دەدەم بە هەمویان ،نەخۆشی وام
هەیە  ٤٥دەقە قسەم لە گەڵکردوە».
وتیشــی« :ئەگەریــش کەســێک
شــتێکی هەبێــت و روی نەهاتبێت الی
نەخۆشــەکان پێــم بڵێت ئــەوا لەژوری
شیکارکردن ئەتوانن پێم بڵێت».
بــەاڵم ئــەو نەخۆشــانەی یەکــەی
چاودێری قســەی لەگەڵکردن جەختیان
لەوەکردەوە پزیشــکەکان بەو شــێوەیە
گوێیــان لێناگرن بۆ باســکردنی کێشــە
تەندروستیەکانیان.
بــۆ ئــەوەی بزانرێت ئیــدارەی ناوچەکە
چــی کــردوە بــۆ بەدوداچــون بــۆ ئەم
گرفتەی ژنــان ،قائیمقامی قهزاى كهالر
قسه دهكات.
شــەهاب ئەحمــەد ،دهڵێــت« :ئەمــە
حاڵەتێکی زۆر ناخۆشــە بــۆ نەخۆش،
چونکە نهێنی نەخۆش ئامانەتە ،لەسەر
ئەم کێشەیە لەگەڵ لیژنەی بەدواداچون
بۆ نۆرینگەکان قسەدەکەم و رێنمای بە
لیژنەکە دەدەین».
شوێنی چاوهڕوانی نەخۆشیش بەهەمان
شێوە کێشەیەکی دیکەی ژنانە لە کاتی
سەردانیان بۆ نۆرینگەی پزیشکان.
ئامینــە کەریــم ،ژنێکــی بــە تەمەن بو

ئەو ســەردانی پزیشــکی چاوی کردبو،
بــەاڵم ئــازاری پشــتی بەهــۆی خراپی
کورســی دانیشــتنەکەی بێزاریکردبــو،
وتــی« :هەندێک نۆرینگە باشــن ،بەاڵم
بەگشــتی شــوێنی چاوەڕوانی نەخۆش
لێــرە زۆر خراپە ،بیریــان لە بارودۆخی
نەخــۆش نەکردۆتــەوە ،کورســی رەقی
پالســتیک دانــراوە مــن هــەر ناتوانــم
لەسەری دابنیشم».
چاوەروانــی نەخــۆش لــ ه نۆرینگــهكان
دا هەندێکجــار دەگاتــە  ٣کاتژمێــر،
وەک (گــواڵن ئەحمــەد) لــە یەکێک لە
نۆرینگــەکان باســی لێوهدهكــرد ،ئــەو
ئەگەرچــی دوگیانــە و لــە بارودۆخێکی
بــاش دا نیە ،كهچــى چەند کاتژمێرێکە
لە چاوەڕوانی دایه.
هــۆکاری ئەمــەش ئەوەیە ل ه بهشــێكى
زۆرى نۆرینگهكــهكان دا ســهروى 50
نهخۆش لە یەک رۆژدا لهالیهن پزیشكهوه
دهبینرێــت ،بــهاڵم پرســیار ئهوهیــه:
پزیشكهكان چۆن فريا دهكهون؟
د.نەوال عەســکەر ،لــ ه وهاڵمدا دهڵێت:
«راستە ژمارەی ســەردانیکەرم زیاترە،
بەاڵم نەخۆشــەو منــی هەڵبژاردوە ئیتر
چۆن جوابی بکەم».
پســپۆرێکی سیســتەمی تەندروســیش
پێیوایــ ه هیچ پزیشــكێک نیــە بتوانێت
لــە رۆژێکــدا ئەو ژمــارە زۆری نەخۆش
ببینێــت و حەقــی هــەر یەکێکیــان بە
تەواوەتی بدا.
د.گۆران عهبدوڵاڵ ،وتیشی « :نەخۆش
و هاواڵتــی لــە کوردســتان لــە کەرتی
تایبەتدا وەکو ســەرچاوەیەک تەماشــا
دەکرێت بۆ بەدەستهێنانی پارە ،زۆرجار
خەڵــک وەکو مــرۆڤ تەماشــا ناکرێت،
بەڵکــو وەکــو بونەوەرێک بۆ دۆشــینی
پارە تەماشا دەکرێت».
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کچێك ل ه رزگارى دوكانى فرۆشتنى پێداویستی ناوماڵ ه دهكاتهوه
خێزانهكهم زۆر
پشتیوان و
هاوكارمن

◘ نەوژین ،نیگار عومەر
لهنێو ناحیهى رزگاری دا كچێك
توانیویهتى فرۆشگایهكى تایبهت
ب ه فرۆشتنى شمهك و پێداویستی
ناوماڵه كه ب ه «قاپ و قهچاخ»
ناودهبرێت بكاتهوه ،بهم كارهش ههم
خۆی و خێزانهكهى خۆشحاڵن ،ههم
كڕیارهكانیش.
رازه عهزیــز حهســهن 28 ،ســاڵ،
كچێكى دانیشــتوى ناحیــهى رزگارییه،
بــه پاڵپشــتی خێزانهكــهى ههســتاوه
بهكردنــهوهى دوكانێكــى فرۆشــتنى
كهلوپهلی ناوماڵه.

لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا ،لهبارهى
بیرۆكــهى كارهكــهى و چۆنیهتــى
جێبهجێكردنیهوه ،ئاماژهى بهوهكرد ك ه
پێشــوتر لهكارگهیهك كاریكردوه ،بهاڵم
پاشــان وازی لهكاركردن لــهوێ هێناوه
و بڕیاریــداوه خــۆی ببێتــ ه خاوهنكار،
ههربۆیــ ه ئــهم بیرۆكهیهى بــۆ هاتوه و
جێبهجێی كردوه.
دانانــى ئهم دوكان ه ئهگهرچی خهونێكى
كۆنــی (رازه) بــوه ،بــهاڵم نزیكــهى
 10مانگــ ه توانیویهتــى بهدیــی بێنێت،
ئێســتا لــ ه فرۆشــگاكهى دا چهندیــن
جۆری كهرهســت ه و پێداویستی و قاپ و
قهچاخی نێو ماڵی نمایشكردوه.
دانانى فرۆشــگایهكى لهوشــێوهی ه و ل ه

ژینگهیهكــى كۆمهاڵیهتــى تاڕادهیــهك
پارێــزگار دا ،كارێكى مهحــاڵ دهبو بۆ
ئهو كچه ،ئهگهر پشــتیوانى خێزانهكهى
و لهپێش ههموشیانهوه باوكی نهبوایه.
لهوبــارهوه وتــى« :خێزانهكــهم زۆر
پشتیوان و هاوكارمن ،بهتایبهتى باوكم
بــۆ زۆربــهى ئیشــهكانم هــاوكارم بوه،
هەرچەندە کۆمەڵگه رێگربێت ،بەاڵم کە
باوکت لەپشــت بێت ،گوێ بە رێگریی و
قسهكان نادەیت».
ئــهم كارهى (رازه) لهبهرامبهریشــدا
كهســوكار و بهتایبــهت دایــك و باوكی
خۆشــحاڵ كردوه و ب ه شــانازیی دهزانن
كه كچهكهیان خاوهن كارى خۆیهتى.
عهزیــز حهســهن ،باوكــی (رازه)،

لهوبارهوه بــۆ (نهوژین) وتــى« :ئێمه
باوەڕمــان بەتوانــای کچەکانــی خۆمان
هەیــە و هاوکاریان دەبین بۆهەر کارێك
کچەکانمان بیکەن».
زیاتر وتى :نەك ههر بۆ کچەکانم ،بەڵکو
لــە ســااڵنى حەفتاکانیشــدا هــاوکاری
خوشکەکانیشم بوم کە بە ئازادیی کاری
خۆیــان بکەن ،پێشــتر خەڵکی ســمود
(رزگاری) دژی ئــەو جــۆرە ئیشــانە
بون ،بەاڵم ئێســتا دەبینم خۆشبەختانە
کچانێکــی زۆر دێنە دەرەوە و بەئازادی
کار دەکەن.
پشتگیریی و دهستخۆشیهكان بۆ (رازه)
ههر لهالیهن خێزان و كهسوكارهكهیهوه
نایهت ،بهڵكو موشتهری و كڕیارهكانیشی

بهم كارهى دڵخۆشن.
چیمەن ئەحمەد ،یەکێکە لە کڕیارەکانی
ئهو ،بۆ (نەوژین) وتی :ئێمە خۆشحاڵین
ب ه بونى ئهم دوكان ه و زۆرجار سهردانى
دهكهین بۆ كڕینی پێداویستیهكانمان.
پــورە حــەالو ،لــ ه دورهوه نــاوى ئــهم
دوكانهى بیســتبو ،بۆیــ ه ل ه گوندهكهى
خۆیــان كــ ه لێــی دهژێــت (ســۆفی
مســتەفا) ،لەگەڵ نەوەیەکــی دا هاتبو
بۆ دوكانهكهى (رازه) .ب ه خۆشحاڵیهوه
وتــى« :کچەکەم زۆرجار باســی جوانی
شــتەکانی ئەم دوکانەی دەکرد ،منیش
وتــم با بچــم چهند شــتێكم پێویســت ه
بیكڕم».
ئــهم بــازاڕ و ناوبانگــ ه باشــه( ،رازه)
ى هانــداوه بهردهوام بێــت لهكارهكهى،
هــهروهك رێنمایــی كچانــى دیكــهش
دهكات بــهوهى بتوانــن كاربكهن .وتى:
«ئامۆژگاریی من بۆ کچان ئەوەیە ئیش
بكهن ،بهاڵم له شــوێنێك نا کە رێزیان
لێ نەگیرا ،ههروههــا ههوڵبدهن خۆیان
ببنە خاوەن کاری خۆیان».
(رازه)مــان لــ ه گهرمــهى مامهڵــهى دا
لهگــهڵ (پوره حهالو) بهجێهێشــت ك ه
داواى دهكرد خاتری بگرێت لهو نرخهى
داواى دهكات بــۆ فرۆشــتنى كتریــهك،
(رازه)ش بزهیهكی خستهســهر لێوی و
وتى« :قهینا».

تاك ه كچ ه دوكاندارهكهى بهردهسور
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
(رۆشنا) کە لە دوکانەکەی دا
سەرقاڵی چاککردن و رێکخستنی
ماست و پەنیر بو لهنێو بهفرگرهكهدا،
ههستت نهدهكرد هیچ دودڵیی و
راراییهكى تێدا بێت ،دڵخۆش دیاربو
كه توانیویهتى وهكو یهكهمین كچ
له گهڕهكه «میللیهكهیان» دا،
فرۆشگایهكى تایبهت ب ه خۆی بكاتهوه.
رۆشــنا خهلیــل 21 ،ســاڵ ،کچێکــی
دانیشتوی گەرەکی نهورۆز (بەردەسور)
ى شــاری كهالرە ،ماوەی دو ســاڵە ل ه
تهنیشــت ماڵــی خۆیانــهوه ،دوکانێکی
دانــاوە و ئیشــوکارەکانی خــۆی تیادا
ئەنجام دەدات.
ئــەو بــاس لەســەرەتاکانی دانانــی
دوکانەکــەی دەکات و بــۆ (نەوژیــن)
وتى« :تاوەکو پۆلــی حهوتى بنەڕەتی
خوێندومە ،بەهۆی بارودۆخێکی لەناکاو
لەخوێندن دابڕام و نەمتوانی بەردەوامی
بە خوێندنەکەم بدەم»
بەردەوام بو و وتی :ئەگەرچی نەمتوانی
بڕوانامــ ه بەدەســت بهێنم ،بــەاڵم ئهم ه
ماناى تهســلیم بون نهبــو لهالم ،بهڵكو
ههوڵمــدا بتوانم كارێــك بكهم و ئهوهبو
ئهم دوكانهم دانا.
لــە دوکانەکەیــدا ،بابهتــى جوانكاریــی و برای دا دەژی ،وتى« :براکانم دوکانی
«کەمەلیــات» ،خــواردن ،كهرهســت ه خۆیــان هەیــە ،منیش خاوەنی ئیشــی
و پێداویســتی مــاڵ ،شــیرهمهنى و تایبەت بەخۆمم».
ئهوهى وایكردوه ك ه ئیشــهكانى باشــتر
ساردهمهنیهكان ههیه.
رۆشنا ،لەگەل دایک و باوک و  3خوشک رابپهڕێنێت ،بونى هاوكاریی و پاڵپشتی

لهالی ههندێك ل ه خزم و كهسوكارهكهى،
خێزانهكهى بهتایبهت باوكێتى.
وتى« :من ل ه بهیانى تا عهســر لهســهر جێــی خۆشــحاڵی نیی ه و ســهركۆنهى
دوكانهكــ ه دهبــم ،پاشــان باوكــم دێت ه دهكــهن و داوا دهكــهن وازی لێبێنێت،
بــهاڵم ئــهو بــ ه پێداگیرییــهوه دهیوت:
هاوكاریم».
نهیشــاردهوه ك ه ئهم كارهى تائێستاش «نەمهێشتوە قسەکان کارم تێبکهن».

لهم خاڵهوهش دهچێت ه ســهر ئهوهى ك ه
ب ه كچانــى تر بڵێت« :هەر توانایەکتان
هەیــە کــۆڵ نــەدەن لــ ه پیشــاندانى و
بــەردەوام بــن و متمانهتــان بهخۆتــان
ههبێت».
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پارێزهر (فاتمه محهمهد):

ترسی ژنان ل ه جیابونهوه كۆمهاڵیهتیه نهك یاسایی
ژن و پیاو
وهك یهك
مافی داواكردنى
جیابونهوهیان ههیه

بهپێی یاسا
بهخێوكردنى مناڵ
لهالی دایكه ههتا
تهمهنى  18ساڵ

پارێزهر (فاتم ه محهمهد) لهگهڵ ئامادهكار و پێشكهشكارى بهرنامهى (كۆمهڵ) له راديۆى دهنگ (ژينۆ خهليل)
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
پارێزهرێك باس لهوهدهكات ك ه یاسا
هاوشانى پیاوان ،ههقیشی ب ه ژنان
داوه بۆ جیابونهوه ،بهاڵم زۆرجار
هۆكاره كۆمهاڵیهتى و دهرونى و
خێزانیهكان وادهكهن ژنان خۆیان
بهدور بگرن .ههروهك ئاماژه
بهوهشدهكات كه كێشهى جیابونهوهى
هاوسهران له سنورهكهدا روى ل ه
زیادبونه ،هۆكارهكانى ئابوریی و
ناپاكیی هاوسهرێتى ،له پێشهوهى ئهو
هۆكارانهیه ك ه هاوسهران له یهكدی
دهكات.
لهمیانهى ئهڵقهیهكى بهرنامهى (كۆمهڵ)
دا لــ ه رادیــۆی دهنگ كــ ه بهرنامهیهكى
هاوبهشى نێوان رێكخراوى وادی ئهڵمانى
و رادیۆی دهنگ ه و دو ههفت ه جارێك بۆ
تاوتوێكردنى پرسهكانى ژنان پێشكهش
دهكرێــت ،باس ل ه حاڵهتهكانى ترســی
ژنان له جیابونهوه كراوه.
لــهم ئهڵقهیهدا دیدار ســازكراوه لهگهڵ
پارێــزهر( :فاتمــ ه محهمــهد) ،كــ ه ل ه
دیدارهكهدا تیشــكدهخات ه ســهر الیهنى
یاســایی جیابونهوهى هاوســهران و ئهو
ترســهى ژنــان ههیان ه لــ ه جیابونهوه.
ههروهك باســیش لهو بنهما یاســاییان ه
دهكات كــ ه لــ ه دۆســیهكانى داواكاری
جیابونــهوهى ژنان ل ه هاوســهرهكانیان
پشتى پێدهبهسترێت.
* ژن لــ ه چ كاتێــك دهتوانێــت داواى
جیابونهوه بكات؟
بهپێــی یاســا ژن و پیــاو وهك یــهك
مافــی داواكردنــى جیابونهوهیان ههیه،
جیابونهوهش دو جۆره :لهســهر بنهماى
زیان و لهسهر بنهماى ناكۆكی .ههرچی
پهیوهنــدی ب ه تهاڵقدانــهوه ههیه ،ئهوا
بهپێی یاســا لهدهســت پیاوانــه ،بهاڵم
دهشتوانرێت بهدهســت ژنانیشهوه بێت
بــهو مهرجــهى پێشــتر هــهردو ال واتا
ژن و پیــاو لهســهرى رێككهوتبــن و ل ه
گرێبهستى هاوســهرگیرییان دا ئاماژهى
بۆ كرابێت.
* لهســهر چ بنهمایــهك ژن دهتوانێــت
داواى جیابونهوه بكات؟
وهك ئاماژهمــان بــۆ دا دو ئاســت یان
دو بــوار ههیــه( :زیــان و ناكۆكــی)،

بــوارى زیان چهنــد بنهمایهكــى ههیه ،پاش ئهوهى كهسێك ل ه الیهنی ژنهك ه و
لهوانــه :ئهگهر پیاوهك ه ســزا بدرێت ب ه كهسێك ل ه الیهنى پیاوهك ه رادهسپێرێت
بهندكردنێك ك ه زیاتر بێت ل ه  3ســاڵ ،بــۆ ئــهوهى گفتوگــۆ و راوێــژ بكهن بۆ
یــان ئهگهر بژێوی ژنهك ه نهدات ،یاخود پێكهاتنــهوه ،ئهگهر پێكنههاتنهوه ئهوا
ئهگهر ناپاكیی هاوسهرێتى «خیانهت» دادگا ل ه كۆتایی دا ب ه پشــت بهستن ب ه
لــ ه ژنهكــهى بــكات ،یاخــود لهســهر سهلماندنى ئهو زیان و ناكۆكیهى ههیه،
توندوتیــژی چ بهرامبهر بــ ه ژنهك ه یان بڕیار له جیابونهوهیان دهدات.
بهرامبــهر ب ه مناڵهكانى ،لهگهڵ چهندین
* ئهگــهر پیــاوان بــ ه زۆر و ههڕهشــ ه
خاڵی دیكهش.
ههرچی ناكۆكیشه ،ئهوا پێویست ه بهڵگ ه رێگریــان لــهو جیابونهوهی ه كــرد ،ژنان
و شــایهتحاڵی پێویســت ههبێت لهسهر دهتوانن چی بكهن؟
دۆخهك ه و لهســهر ئــهو بنهمای ه دادوهر ئهو كاتــ ه ژنهك ه دهتوانێــت ل ه دادگاى
جهزائی و یان توندوتیژی ســكااڵ بكات
بڕیار له دۆسیهكه دهدات.
لهسهر ئهو ههڕهش ه و رێگریانه.
* زۆرجار ژنان دهیانهوێت جیا ببنهوه،
رازیــی نیــن ،لــهو * زۆرجــار ژنــان ناوێــرن جیاببنهوه و
بــهاڵم پیاوان
كا تا نــهد ا زۆرجاریــش باوهڕیــان ب ه یاســا نی ه ك ه
دادگا بڕیاری مافیان بۆ دهســتبهر بــكات ئهگهر جیا
چی دهبێت؟ ببنهوه ،هۆكارهكان چین؟
ئــه و كا ت یاسا دهقێكى جێگیره و دادگا ناتوانێت
دادگا بڕیار ل ه لێــی البدات ،بهاڵم بــهرای من زۆرینهى
جیابونهو هیان هۆكارهكانى ترسی ژنان ل ه جیابونهوه،
د هد ا ت  ،كۆمهاڵیهتییــه ،چونك ه ژنان ل ه ترســی
ئه مــه ش قســهى خهڵكى یان قســهى دهروبهر و
خێزانهكانیان جیانابنهوه ،یاخود خۆیان
ههندێكجار ههمو شت ل ه هاوسهرهكانیان
قهبــوڵ دهكــهن تهنها لهپێنــاو ئهوهى

تــهاڵق نهدرێــن ،لهكاتێكــدا تــهاڵق و
جیابونــهوه بۆیــه دانراوه كــ ه كۆتایی
بهكێشــهكان بێنێت و هــهردوال بتوانن
دواتر ژیانێكى تر بونیاد بنێنهوه.
* یهكێــك لــ ه خهمهكانى تری ژنان ل ه
جیابونــهوهدا ،چارهنوســی مناڵهكانه،
یاسا ئهمهى چۆن رێكخستوه؟
بهپێی یاســا بهخێوكردنــى مناڵ لهالی
دایك ه ههتا تهمهنى  18ساڵ و دواى ئهو
ماوهیــ ه مناڵهكان خۆیان بڕیار دهدهن،
بهاڵم ئهگهر ژنهك ه نهیویست مناڵهكانى
لهخــۆ بگرێــت ،ئــهوكات دادگا دهیدات
بــ ه باوكهكــه .هــهروهك لهكاتێكدا
ئهگــهر الی
منا ڵهكا ن
بــن ،ئــهوا
دایكهكــ ه
یاســا لــ ه
به پێــی

ههفتهیهكــدا باوكهكــ ه بــۆی ههیــ ه 24
سهعات ئهو منااڵنهى لهالبێت.
ئهگــهر ئهو ژنهى كــ ه مناڵهكانى لهالی ه
هاوســهرگیری دیك ه بكاتهوه ،دهتوانێت
مناڵهكانــى لــهال بێــت بــهو مهرجــهى
مێــرده تازهكــهى رازی بێــت و ئهركی
بهخێوكردن و پهروهردهكردنى مناڵهكان
بگرێته ئهستۆ.
* نهفهقــ ه و خهرجیــی منــاڵ و ژن،
یهكێكى تره ل ه كێشــهكانى جیابونهوه،
ئهمهیان چۆن باسی لێوهكراوه؟
بهپێی یاسا نهفهقهى ژن و مناڵ لهسهر
پیاوه و دادگا بڕیاری لێدهدات ،ئهمهش
ب ه پشــت بهســتن بــ ه رهوشــى دارایی
پیاوهكــه .نهفهقهى مناڵی كچ بهردهوام
دهبێــت تا ئــهو كاتهى هاوســهرگیریی
دهكات ،هی مناڵی كوڕیش تا ئهوكاتهى
دهبێته خاوهن كار و داهات.
* زۆرتــر ژنان داواى جیابونهوه دهكهن
یان پیاوان؟
ههردوكیــان ،بهتایبــهت ئــهم ماوهیــ ه
ههســت بــ ه زیادبونــى جیابونــهوهكان
دهكرێت.
* هۆكارى ئهم زیادبون ه چیه؟
هــۆكارهكان زۆرن ،بــهاڵم زهقــهكان
بهتایبهتــى الیهنــى داراییــه ،پاشــان
مهســهلهى ئــهو كێشــ ه و ناپاكیانــهى
بههۆی تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانهوه دروست
دهبــن ،لهگــهڵ كاریگــهری میدیا و ئهو
درامــا و فیلمانــهى كــ ه هــهن و كار ل ه
شیرازهى خێزانهكان دهكهن.
* زۆرجــار ژنان له كاتــى مامهڵهكانى
جیابونــهوهدا ،رهخنــ ه و گلهییــان
ههیــ ه بــهوهى خاوهخــاو لــهو كارهدا
دهكرێــت و پــاش ماوهیهكــى زۆر بڕیار
لــ ه مامهڵهكانیــان دهدرێت ،هۆكار چی ه
بهرای تۆ؟
درهنگ یهكالیی كردنهوهى كهیســهكان
كێشــهك ه لــ ه یاســادا نیــه ،بهقــهدهر
ئهوهى كێشــهك ه پهیوهندیــداره بهوهى
ئیشــی دادگاكان زۆره و كهیسی زۆریان
لهبهردهمدایه ،راییكردنى ئهم ئیشانهش
پێویســتی بــ ه كات و فهرمانبــهر و
تهنانهت دادگا و دادوهرى زیاتره.
* ئهندامــى تیمــی رێكخــراوى وادی
ئهڵمانى له گهرمیان
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شەیما جهمال کوێخا:

کۆمەڵگا کاری سیاسی بۆ ژنان بە رەوا نابینێت
* بهوپێیــ ه بێــت تــا چهنــد دهرفــهت
◘ نهوژین ،سازان مستهفا
بــ ه ژنــان دهدرێت بــۆ كارى حزبی یان
بهپێچهوانهوه تاچهند دژایهتى دهكرێن؟
شەیما جهمال کوێخا ،بڕوانامهى
لە راســتیدا ئەوەنــدەی ژنــان دژایەتی
ماستهرى لهكشتوكاڵدا ههی ه و
رەگەزی
ئەوەنــدە
نیــو
دەکەن
یەکتــر
كنیكی
مامۆستایه له پهیمانگاى ته
گرنگیم بە گوشاری
بەرامبــەر دژایەتی ژنان ناکەن! بەش بە
كهالر ،یهكێكه له كچ ه دیارهكانى
ئەوانە نەداوە
حاڵی خۆم لە ماوەی کارکردنم لە بواری
سنورى گهرمیان لهكارى حیزبی دا
هەوڵی
و
کراوم
دژایەتی
زۆر
سیاســەتدا
کارگێڕی
و ئێستا ئەندامی دەستەی
دەیانەوێت ژن
شــکاندن و دور خســتنەوەم دراوە،
و نوێنەری ژنان ه لەمەکۆی کەالری
کەنارگیر بکرێت
بــەاڵم چونکە سیاســەت الی من حەز و
بزوتنەوەی گۆڕان.
ئــارەزوە ،بۆیە هەرگیز کۆڵــم نەداوە و
ل ه دیدارێكى (نهوژین) دا ،قســ ه لهسهر هەمیشە براوە و سەرکەوتوبوم.
رۆڵ و بهشــداری ژنــان لهكارى حزبی و
* قســهیهك ههی ه ك ه دهڵێت بهشداری
سیاسی دا دهكات له سنورهكه.
ژنان ل ه حزب دا زۆرتر بۆ روكهشه؟
* تێڕوانینــی کۆمەڵــگا بــۆ ئێــوهى
*رۆڵــی ژنــان لەنــاو حــزب دا چۆن ه و ژنــان لە زۆربەی ئۆرگانــە حزبیەکان دا كادیرانى ژن ل ه حزب دا چۆنە و تاچەند
تاچەند گرنگیان پێدەدرێت؟
کار دەکــەن و رۆڵــی بەرچاویان هەبوە ئەو تێڕوانینەتان بەالوە گرنگە؟
ژنــان خۆیــان رۆڵــی خۆیان لــە هەمو لــە سەرخســتن و بەرەوپێشــبردنی بەداخەوە کۆمەڵگای کوردی بە گشــتی
کایەکانی ژیان دیاری دەکەن .ئێستاش حزبەکانیــان ،ئــهوه نی ه ژنــان ئهندامى و ناوچــەی گەرمیان بەتایبەتی هێشــتا
ژنــان رۆڵــی بەرچاویــان هەیە لــە ناو ســهركردایهتی و جڤات و مهكۆ و لق و نەگەشــتونەتە ئــەو ئاســتەی کە کاری
زۆربــەی حزبە سیاســیهكان دا ،هەر لە مهڵبهندهكانن و كاری سیاسی دهكهن؟ سیاســی بۆ ژنان بــە رەوا ببینن و الی
حزبــە بنەماڵەیــی و تەقلیدیەکانەوە تا ئیتر بۆ دەبێت بونیان روکەشــان ه بێت؟ زۆربــەی هەرە زۆری تاکەکان کارکردنی
پارتە سۆسیال دیموکرات و ئۆپۆزسیون بــهاڵم دهتوانین بڵێین هیشــتا ژماره و ژنان لەبــواری سیاســەتدا رێگە پێدراو
بهشداریكردنیان وهكپێویست نیه.
و ئیسالمی و عیلمانیهكان.
نیــە ،بــهاڵم مــن لەوەتــهی کار دەکەم
لە بــواری سیاســەتدا هەرگیــز گرنگیم
* كهواتــا بۆچی بونى ژنان ل ه پۆســت ه * كهواتــا با پرســیارهك ه بهوشــێوهی ه بــە گوشــاری ئەو کەســانە نــەداوە کە
بااڵكاندا كهم و سنورداره؟
بكهینــهوه :ئــهو ژنانــهى لــ ه حزبــدا دەیانەوێــت رۆلــی ژن کەنارگیر بکرێت،
دوا كەوتویــی باری کۆمەاڵیەتی و کهمی كاردهكهن ،تاچەند خاوەن بڕیارن؟
ئــەوەی بەالمەوە گرنگ بوە کە زۆربەی
بەرھەمهێنان لە واڵتانی لە بابەت ئێمەوە ئەگــەر لــە لوتکــەی هــەرەم نەبیــت تاکەکانی خێزانەکەم پشــتیوانم بون لە
ھەمیشــە رێگر بوە لە بەشداری کردنی ئــەوە بڕیارەکانت کاریگــەری ئەوتۆیان کارکردنم و هەرگیز رێگریان لێ نەکردوم
ژنــان لــە کایــەی سیاســی دا ،لەگەڵ نابێــت ،چونکە لە کۆتایــدا راوبۆچونی و بە پێچەوانەوە هاندەرم بون ،ئەمهش
ئەوەشــدا لەبــەر لێهاتوی و شــارەزایی هەمــو ئۆرگانــەکان گەاڵڵــە دەکرێت و الی مــن گرنگتــر و دڵخۆشــکەر تر بوە  15ســاڵی پەیمانــگای کادیرانــم تەواو پێشنیارم بۆ ژنان ئەوەیە کە سیاسەت
ژنان و بهدهستهینانی بڕوانامە لە بوارە پڕۆژەیەکی گشــتگیری لــێ دەردەچێت نەک تێڕوانینە سەقەت و روخێنەرەکانی کردوە ،زۆربەی قۆناغەکانی رێکخستنی حەز و ئارەزوە وەک هەر کارێکی تر کە
حزبیم بڕیــوە و توانیومە رۆڵی بەرچاو دەیکــەن ،ئەگەر حــەز و ئارەزوتان لەو
جیاکانــی چاالکیــە کۆمەاڵیەتیــەکان ،کە هەردو رەگەز پێشــنیاریان کردوە و تر.
دهبینیــن ژنان لــە پۆســتەكانى ناوەند لە بەرژەوەنــدی حزبەكانیان و خزمەتی
بگێڕم لە سەرخستنی بەرنامەی سیاسی کارهدا هەیــە ئەوە بەبێ ترس و دودڵی
لــەو حزب و بزوتنەوەیــە کار بکەن کە
و خــوارەوە وجودیان هەیــە ،بەاڵم لە کۆمەڵگا بشــکێتەوە .من وەک خۆم لەو * كهوایا لهم سۆنگهیهوه ئەزمونی كارى حزبەکەم لە ناوچەکەی خۆم.
خۆتــان قەناعەتتان پێیەتــی و هەرگیز
پۆســتە بــااڵکان گرنگــی ئەوتۆیان پێ ئۆرگانەی کە کاری تێدا دەکەم هەمیشە سیاسی خۆت چۆن ھەڵدەسەنگێنى؟
نــەدراوە و بواریان بۆ نەڕەخســاوە ك ه پێشــنیارەکانم بــە هەنــد وەرگیراون و بەســەرکەوتوی دەبینــم ،بــەو پێیــەی *پێشــنیازت بــۆ ژنــان چیــ ه ئهگــهر گوێ لــە قســەی دەوروپشــت مەگرن،
لە لوتکــەی دەســەاڵتی حزبەکانیان دا کاریان لەســەر کــراوه و بەگرنگیەوە لە هــەر لــە تەمەنــی زۆر مناڵیــەوە کاری بیانهوێت کار لە رێکخســتنە حزبیەکان بەپێچەوانەوە ئەو کۆت و بەندە بشکێنن
راو بۆچونەکانم روانیویانە.
توانای خۆیان دەرخەن.
کە چواردەوری گرتون.
حزبــی و سیاســیم کردوە ،لــە تەمەنی دا بكهن؟

رێژهى جیاكاری رهگهزی و دهرفهت دان ب ه ژنان له گهرمیان دا چۆنه؟

«دهبێت بایهخی زیاتر ب ه پێگهى ژنان ل ه حكومهت دا بدرێت»

راگهياندنى گروپێكى فشار بۆ بهشداريپێكردنى ژنان له كابينهى نوێى حكومهت دا
◘ نهوژین
ئهگهرچی بهپێی روپێویهك زۆرێك ل ه
ژنانى فهرمانبهر لهگهرمیان پێیانوای ه
رێژهى جیاكاریی رهگهزی بهرامبهریان
له فهرمانگهكانى سنورهكهدا كهمه،
بهاڵم هاوكات چ خۆیان و چ ئهو
پێدراوانهش ك ه ههن ،جهخت لهوه
دهكهنهوه كه هێز و تواناى ئهوان

ك ه بهپێــی رێكهوتنام ه نێودهوڵهتیهكان
بهههند وهرناگیرێت لهم بوارهدا.
ك ه عێراق پێــوهى پابهنده ،دهبێت ئهو
بهپێی روپێویهك ك ه پهیمانگاى كوردیی رۆڵهى دهدرێت ب ه ژنان زیاد بكرێت.
بۆ ههڵبژاردن لــ ه چوارچێوهى پرۆژهى روپێویهك ه ك ه ساڵی  2015ئهنجامدراوه،
دیموكراســی خۆجێیهتــى لــ ه گهرمیان تیایدا بهدواداچونى كردوه بۆ ئهوهى ك ه
ئهنجامــى داوه ،ژنانــى فهرمانبــهر را و تاچهنــد ژنانى فهرمانبهر ل ه پۆســت و
بۆچونــى خۆیان لهســهر رۆڵ و پێگهى پێگهكانیــان دا گرنگــى و بایهخیــان
ئــهوان لــ ه فهرمانگهكانــى ســنورهك ه پێــدراوه ،یاخــود بهپێچهوانــهوه نهك
خســتوهتهڕو ،چاالكوانێكیــش پێیوای ه گرنگييــان پێنــهدراوه ،بهڵكو رێگری و

ئاستهنگ له پێشیاندا ههیه؟
لــ ه یهكێــك لــ ه تهوهرهكانــى ئــهو
روپێویهدا ،پرســیاری ئهوه ئاراســتهى
ژنانى فهرمانبــهرى گهرمیان كراوه ،ك ه
تاچهند ئامادهیی و بهشــداریی ژنان ل ه
فهرمانگهكاندا باش ه و گرنگیی پێدراوه؟
لهوهاڵمــدا ژنــان بهنزیكــهى ()%42
وهاڵمهكهیــان بهوشــێوهیهی ه كــه بــ ه
رادهیهكــى بــاش ئامادهییــان ههیــ ه و
گرنگییان پێدراوه ل ه فهرمانگهكاندا.
لــ ه تهوهرێكى دیكــه ،پرســیاری ئهوه
لــ ه ژنانــى فهرمانبهر كــراوه ك ه ئایا ب ه
هــۆكارى رهگهزیی ،جیاكارییان لهگهڵدا
دهكرێت له فهرمانگهكانیان دا؟
لــ ه وهاڵمدا زۆرینهى ژنان ك ه رێژهكهیان
()%29ه ،پێیانوای ه ب ه كهمی جیاكاریان
لهبهرامبــهردا دهكرێت ،بــهاڵم ()%27
یان پێیانوایــ ه زۆر جیاكاریان بهرامبهر
دهكرێــت ،لهم نێوهندهشــدا ( )%22ب ه
مامناوهند و ( )%17ب ه هیچ و ( )%5ب ه
نازانم وهاڵمیان داوهتهوه.
بهاڵم وادیاره ئهم گهشبینیهى ژنان ،ل ه
ئهرزی واقیع دا و ل ه روى گرنگیپێدانیانهوه
و ههروههــا بهشــداریی پێكردنیــان
لــ ه پۆســت و پلــ ه و بهرپرســیارێتى
لــ ه جومگــ ه جیاوازهكانــى دهســهاڵت
و بهڕێوبردنــدا ،رهنگــی نهداوهتــهوه،
چونك ه ب ه پێی بهدواداچونێكى پێشترى
رۆژنامــهى (نهوژیــن) ،ههتــا كۆتایــی
مانگى ئــادارى ئهمســاڵ ،لهكۆی زیاتر
لــ ه ( )77پۆســتى بهڕێوبهرى گشــتى
و بهڕێوبهرى دامــودهزگاى جۆراوجۆری

حكومی لهگهرمیان ،ژنان تهنها ل ه ()9
پۆســتیان دا بونیان ههی ه و بهرپرســی
یهكهمن.
ئــهم گرنگیپێنهدانه ،ل ه روپێویهكهشــدا
ژنــان جهختیان لێكردوهتــهوه ،چونك ه
وهكخۆیان ئاماژهیــان بۆ داوه)%35( ،
یــان پێیانوایــه رادهى دهرفهت دان ب ه
ژنان بۆ وهرگرتنى پۆست و پلهى بااڵ ل ه
فهرمانگهكانى ســنورهكهدا مامناوهنده،
هــهروهك ()%24یــان پێیانوایــ ه كــ ه
دهرفهتپێدانهكه كهمه.
ئهم خاڵ ه چاالكوانێكى ژنانیش جهختى
لێدهكاتــهوه و ئامــاژه بــهوهدهكات ك ه
دهبێت حكومــهت پالنی ههبێت بۆ ئهم
بواره ك ه ئێستا واپێناچێت وهكپێویست
ههیبێت.
ڤیــان ســابر ،چاالكی بــوارى ژنان ،ب ه
(نهوژیــن)ى وت :بهپێــی رێكهوتنامــ ه
لهپێشــی
و
نێودهوڵهتیــهكان
ههمویانهوه رێكهوتننامهى (سیداو) بۆ
بهرهنگاربونهوهى جیاكاری رهگهزی ك ه
عێراقیش واژوى لهسهر كردوه ،پێویست ه
واڵتــان جگــ ه لــ ه بهرهنگاربونــهوهى
جیــاكاری رهگهزی ،برهو ب ه بهشــداریی
ژنانیش بدهن.
وتیشــی :بهپێی ئامــاژهكان ئهم رێژهى
رۆڵبینینهى ژنان ل ه حكومهتى خۆجێی
گهرمیاندا وهكپێویســت نیی ه و دیاریش
نی ه ك ه هیچ بهرنامهیهك بۆ برهودان بهم
الیهنــ ه ههبێت ،ههربۆی ه دهبێت بایهخی
زیاتــر ب ه پێگهى ژنان لــ ه حكومهت دا
بدرێت.
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قهيرانى دارايى  2ژن ل ه كفرى دهكات ه خاوهن پرۆژه

فيچهر

◘ نەوژین ،چرۆ حهسهن
ههمو دوانیوهڕوانێك( ،نهزیره) و
(جهیران) پاش تهواوكردنى دهوامى
فهرمیان و پشودانێكى كورت ،بهرهو
دهرمانخانهكهیان بهڕێدهكهون ،لهوێ
سهرقاڵی پێدانى دهرمان دهبن ب ه
كڕیارهكان ،ك ه زۆرینهیان ژنن.
(نەزیرە سابر سلێمان) 42 ،ساڵ ،لەگەڵ
(جەیران حهســهن عهبدولرەحمان)30 ،
ســاڵ ،ل ه شــارهكهیاندا (كفری) ماوهى
چهند ساڵێك ه دهرمانخانهیهكیان بهناوى
(شــار)هوه كردوهتــهوه ،لهكاتێكــدا
بونى دهرمانخانهى هاوشــێوه ،پێشــتر
لــ ه شــارهكهیاندا زۆر دهگمــهن بــوه.
لهبــارهى پاڵنهرهكانــى كردنهوهى وهها
دهرمانخانهیهكــهوه( ،نهزیــره) هێماى
بهوهكــرد كــ ه بهوپێیــهى ههردوكیــان
لهنهخۆشــخانهى گشــتى شــارهكهیاندا
پهرســتارن ،ئاگادارى ئــهو داواكارییهى
ژنانــى شــارهكهیان بــون بــهوهى
دهرمانخانهیهكــى ئههلــی بونى نی ه ك ه
ژنان بهڕێوهى ببهن و لهكاتهكانى دواى
دهوام و بــۆ وهرگرتنى چارهســهر روی
تێبكهن.
ئهگــهر قهیرانــى دارایی زیانــى بۆ زۆر
كهس و بوار ههبوبێت ،ئهوا ســودهكهى
بــۆ ئــهو دو ژن ه ئهوهبوه كــ ه هانیداون
لهگــهڵ بونى كاتێكى زۆرتر دا ،دهســت
بــۆ ئهنجامدانى پرۆژهیهكــى تایبهت بۆ
خۆیــان ببــهن ،ئهوهبو لهدواى ســاڵی
()2014وه ئــهم دهرمانخانهیهیــان
كردوهتــهوه و مۆڵهتــى فهرمییــان بــۆ
وهرگرتوه.

لهدواى دانانى
ئهم دهرمانخانهوه
ژنانێكى زۆر
سهردانیان كردوین
جهیــران ،لهوبــارهوه وتــى :بەهــۆی
قەیرانى دارایی و بایکۆتەوە ،ماوەیەکی
زۆر لەماڵــەوە بوین ،بێــکاری بێتاقەتی
کردبویــن ،بۆیــە بڕیارمانــدا ئــەم
دەرمانخانەیە دابنێین.
ئهوهى وایكردوه پرۆژهكهیان سهركهوتو
بێت وخۆشحاڵيان بكات ،ئهو پێشوازی ه
باشهیه كه لێیان كراوه.
(نهزیــره) ،لهوبــارهوه دهڵێــت :ژنــان
بهگشــتى بۆ خســتنهڕوى نهخۆشــی و
پێداویســتی ه تهندروســتیهكانیان باشتر
لــ ه هاوڕهگهزهكانیــان حاڵــی دهبــن،
بۆی ه لهدواى دانانى ئــهم دهرمانخانهوه
ژنانێكــى زۆر ســهردانیان كردویــن و هاوســهنگییهك لهنێوان دهوامى فهرمی دو پهرستاره رهوشهكه چۆنه؟
و دهوامــى دهرمانخانهكهیــان و ژیانــى (نهزیــره) بهنــاوى (جهیران)یشــهوه
دهستخۆشییان لێمان كردوه.
وهاڵمى دایهوه ك ه هاوســهرهكانیان زۆر
ئهگــهر ئــهم كاره لــه روی پیشــهیی و تایبهتى و خێزانى خۆیاندا رابگرن.
داراییهوه سودی بۆ ئهو دو ژن ه ههبوبێت ،هــهر ســهبارهت بــ ه ژیانــى خێزانــى ،پاڵپشت و هاوكاریانن ،ئهمهش وایكردوه
ئهوا نایشــارنهوه لــهروی دیكهوه كاری بــهردهوام ژنــان رهخنــ ه و تێبینــی كــ ه بتوانن ئهو ماوهیــ ه بهردهوام بن ل ه
لهســهر ژیانیــان كــردوه ،بهتایبهت ل ه ئهوهیــان ههیــ ه كــ ه زۆرجــار بیرۆك ه و كارهكهیان دا.
روى پهیوهندیــ ه كۆمهاڵیهتیهكانــهوه ،ئیــرادهى بههێزیان ههیــ ه بۆ كاركردن ،بــهاڵم ئایــا رای خــودی ژنان لهســهر
بهاڵم وهكخۆیان هێمایان بۆ كرد ،ههمو بــهاڵم خێــزان و دهوروبهریــان رێگ ه ب ه كردنــهوهى ئــهم دهرمانخانهیــ ه چی ه و
ههوڵێكیــان داوه بــۆ ئــهوهى بتوانــن جێبهجێكردنى نــادهن ،كهواتا الی ئهم چۆنی ههڵدهسهنگێنن؟

(میدیــا حەســەن) ،ژنێكى دانیشــتوى
كفریه ،لهوهاڵمدا وتى« :زۆر دڵخۆشــم
بەبونی دەرمانخانەیەکی لەم شــێوەیە،
چونکــە دەتوانین بەبێ هیچ شــەرمێک
کێشــەکانی خۆمانیان بــۆ باس بکەین،
ســەرەڕای ئەمەش بەشــێوەیەکی جوان
مامەڵەمــان لەگــەڵ دەکــەن ،زۆربەمان
رێگایەکــی دور دەبڕین تەنها بۆ ئەوەی
بگەین بەم دەرمانخانەیە».

خوانی ژنانى گەرمیان ل ه مانگی رەمەزان دا

رازاندنهوه و جوانكاریی و دروستكردنى
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
شیرینی و هاوشێوهكانى دا دهخهنهگهڕ.
دوای رۆژێکــی تــەواو خۆگرتنــەوە
«گرنگیەکی تەواو بە ئامادەکردنی
و نەخواردنــی هیــچ خــواردن و
خوانی بەربانگ دەدەم ،چونکە
هەموان برسین و تامەزرۆی خواردنێکی خواردنەوەیەک ،گرنگە خانمان بزانن چ
خۆراکێــک بۆ بەربانگ ئامــادە دەکەن،
خۆشن ،زیاتریش ئەو خواردنانە
دروست ئەکەم کە بۆ تەندروستی باش هــەروەک چ خواردنێک بە شــای ســەر
سفرەکانیان دەزانن.
و گونجاون» .
جیاواز ل ه رۆژانى دیكه ،خوانى رهمهزان
ئەمە قسەی (ئاشنا)یە کە لە
بــهوه ناســراوه كــ ه چهندیــن جــۆری
بەربانگدا سفرە بۆ خێزانەکەی
خواردن و خواردنهوه و میوه و شیرینی
دەڕازێنێتەوە.
لهخــۆ دهگرێــت ،لهگهرمیانیش یهكێك
بــهردهوام یهكێــك لــهو بابهتانــهى ل ه لهو خواردنانــهى ژنان گرنگیی تایبهتى
رهمــهزان دا جێی گرنگییــ ه بهتایبهتى پێدهدهن ،سوپ یان شۆربایه.
بــۆ ژنــان ،خوانى بهربانگــه ،ك ه تیایدا لیــا محەمــەد ،ژنــى ماڵــهوه ،لهبارهى
ههمو هونهر و شــارهزاییهكى خۆیان ل ه ئامادهكارییهكانى بۆ خوانى رهمهزانان،
دروســتكردنى خواردنــى جۆراروجۆر و بــۆ (نەوژیــن) قســە دەکات ،دەڵێت:

«جیــا لــە خورما و ئــاو ،هەمو رۆژێک
دروستکردنی سوپ بەسەرەکیترین شت
دەزانم».
ئهو جۆره ســوپهى كــه (لیا) ئامادهى
دهكات ،زۆربهى كات ل ه نیسك دروست
دهكرێــت ،لەگــەڵ ئەمەشــدا ســەوزە
و میــوە ل ه بیــر نــاكات و بەیەکێک لە
خۆراکە گرنگەکانی بەربانگی دەزانێت.
لهگــهڵ گرنگییدانى تایبهت ب ه ســوپ،
بــهاڵم برنــج وهكــو شــای خواردنهكان
دهمێنێتــهوه و كــهم ســفرهى مااڵنــى
گهرمیان ههیه ،ئهم خۆراك ه رهنگ سپی ه
تیایدا نهدرهوشێتهوه.
لیــا ،لهوبــارهوه دهڵێــت« :زۆرینــهى
ئێوارەكان برنج و شل ه ئاماده دهكهم».
دروســت کردنی خــواردن چەند گرنگ
بێــت ،رازاندنەوەشــی بهههمانشــێوه و

بگــره زیاتریــش ،گرنگ و جێــی بایەخ
پێدانە بــەالی ژنانه ،ئــهوان وهكخۆیان
هێمــاى بــۆ دهكــهن ،مهبهســتیان ه
لهپاڵ خــۆش تامی دا ،خوانەكەشــیان
بەجوانترین شێوە ئامادە بێت.
ئاشتی شەهاب ،دەڵێت« :دروستکردنی
خــواردن چەند پێویســت بێت بۆ کاتی
بەربانــگ ،رازاندنەوەکەشــی ئەوەنــدە
گرنگە ،چونکە وات لێ دەکات ئیشتیهای
خواردنت زیاتر ببێت و بتوانی ب ه باشیی
و ئاسودهیی بيخۆیت».
بەشــێکی تر لەژنان لەپاڵ ئامادەکردنی
خواردنــدا ،حەزیــان لێیــە شــيرینیش
دروســت بکەن ،لەبەر ئەوەی خوانەکە
زیاتر قەرەباڵەغ و رازاوە بێت.
ســۆما ســەعید ،بۆ (نەوژین) دەدوێت:
«ئهگەر هەمو رۆژێك شــیرینی دروست

نەکەم ،ئــەوا زۆربەی رۆژەکان ئامادەى
دەکەم ،چونکــە خۆم و خێزانهکەم زۆر
حەزمان لەشیرینیە».
لەگەڵ ئــەوەی چەنــد کاتژمێرێکی زۆر
بــەرۆژو دەبیــن و ناتوانيــن هیچ بخۆین
و بخۆینــەوە ،هەر بۆیە گرنگترین شــت
ی
ئەوەیــە کەبزانین ئەو خۆراکەی لەکات 
رۆژوشــکاندندا دەیخۆین تــاچ رادەیەک
تەندروســتە ،ئاخــۆ تــا چەنــد بــەالی
ژنانەوە خواردنی تەندروست گرنگە؟
شــەهال حســێن ،لهوهاڵمدا وتــی« :لە
بەربانگــدا ئەو خواردنانــەی ڤیتامینیان
تێدایــە وەک ســەوزە و میــوە دادەنێم
لەگەڵ نیســکدا ،چونکە مادەی ئاسنی
تێدایــە و جۆرە شــلەمەنیەکانی تریش
ئامادە دەکەم ،ناکرێت هەمیشــە شــتی
چەور و شیرین بخۆین».

رۆشنبيرى
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شێوهكارێك چۆك ب ه «كهمئهندامبون» دادهنێت

◘ نهوژین ،دیمهن ئیسماعیل
ئهو بارودۆخه تهندروستى و
جهستهییهى (ئهفراح)ى تێدابوه،
رێگهى نهداوه زۆر تواناى خۆی پیشان
بدات و زۆر هیوا و حهزى خۆی
بهدی بێنێت ،بهاڵم لهبهرامبهریشدا
واینهكردوه هیوابڕاو و رهشبین بێت،
بهڵكو توانیویهتى پهره به بههره
و تواناكانى خۆی بدات و ئێستاش
یهكێكه له كچه شێوهكاره ناسراوهكانى
گهرمیان.

ئهفــراح ئیبراهیــم 40 ،ســاڵ ،کچێکــی
دانیشــتوی شــاری کــەالرە ،ئەگەرچی
خاوەن پێداویســتی تایبەتە و ناتوانێت
بــ ه بێ عهرهبانهكهى بڕوات ،بەاڵم ئهم ه
وای نهكردوه حەز و خولیاكانى بۆ كارى
هونهریی بخات ه الوه.
لهبــارهى ســهرهتاى بههرهكهیــهوه،
(ئهفــراح) وتــى :تهمهنــم  10ســاڵ بو
ئیشی دەستی و درومانم بۆ بوکەڵەکانم
دهكرد و وێنەی کارتۆنم دروست دهكرد.
ئــهم بههرهیــ ه پاڵی نــا بــ ه (ئهفراح)
هوه كــ ه ل ه پهیمانگاى هونهرهجوانهكان
بخوێنێــت ،ئهوهبــو پــاش تهواوكردنى

پۆلــی 3ى ناوهندى ،روی ل ه پهیمانگاى
هونهرهجوانهكانــى خانهقــی كــردوه،
ئهگهرچــی ل ه تاقیكردنــهوهى بهرایی دا
پلــهى یهكهمــى بهدهســتهێناوه ،بهاڵم
بهوپێیــهى یاســاكانى خوێنــدن لــهو
پهیمانگهی ه بهشــێوهیهك ه ك ه خوێندكار
نابێت خاوهنپێداویســتی تایبهت بێت،
بۆی ه وهرنهگیراوه.
بەاڵم ئەم ستهم و بێبهشكردنه ،نەبوهتە
هۆی ئەوەی دهستى ئهو كچه ل ه هونهر
و شێوهكاریی بترازێنێ ،بهڵكو لهوساوه
تائێســتا ،بهردهوام ه لــهكارى هونهریی
و ئێســتا یهكێك ه ل ه شــێوهكاره كچهك ه

خۆتان
تەسلیمی
ژیان مەکەن

زۆر کەس
داوای تابلۆکانم
دەکەن بیکڕن

ناسراوهكانى گهرمیان.
باســی لهوهكرد تائێســتا  2پێشــانگای
تایبەتى كردوهتهوه و بهشــداریی ل ه 25
پێشانگای هاوبەش دا كردوه.
ئهو تابلۆیانهى (ئهفراح) دهیكێشــێت،
هــهم ل ه پهیــام و هــهم ل ه شــێوازیش
دا جیــاوازن ،ئــهو لــهروى پهیامــهوه
ویســتویهتى ئهو خــهم و كۆژانانهى چ
خــۆی وهكو تــاك و چ كۆمهڵگاكهشــى
وهك گشت پێوهى دهناڵێنن ،بهرجهست ه
بــكات ،ئهمــ ه جگ ه لــ ه گرنگییــدان ب ه
سروشت و بابهتهكانى دیكه.
لــهروى شێوازیشــهوه ،ئــهو كچــ ه
وێنهكێشــانى تێكــهڵ بهكارى دهســتى
كــردوه ،ئهمــهش وایكــردوه دیمهنێكى
سروشــتیی و جوانتــر بــ ه تابلۆكانــى
ببهخشێت.
ئــهو كچــ ه هونهرمهنــده ،شــێوهكاریی
تاكــ ه كار و پیشــهى نیی ه لــ ه ژیان دا،
بهڵكــو بهوهۆیــهى هونهر لــهم واڵتهدا
كــهس ناژێنێت ،بۆی ه وهكــو فهرمانبهر
كاردهكات و لەســاڵى ()2000هوه لــە
بەشی هونەریی باخچەی ساوایانى كهالر

دامەزراوە.
ســهرباری ئهوهش ،ئامــاژه بهوهدهكات
كــ ه زۆر کــەس داوای تابلۆکانى دەکەن
بیکــڕن ،بــەاڵم بهوهۆیــهى نرخهك ه ل ه
ئاســت ماندوبون و كارهكــهى دا نییه،
بۆیه پێی نهفرۆشتون.
بهاڵم ئهم واقع ه بێهیوای نهكردوه ،بهڵكو
ئێســتا ل ه خهیاڵــی ئهوهدایــ ه بتوانێت
وهرشــهیهكى تایبهت ب ه خــۆی دابنێت
و تیایــدا تابلۆ و ئیشهدهســتیهكانى ب ه
كڕیاران بناسێنێت و بفرۆشێت.
بەپێــی ئامــاری ســاڵی ()2013ی
چاودێــری و گهشــهپێدانى کۆمەاڵیەتی
گەرمیــان ،لــ ه ســنورى گهرمیــان دا
( )7450كهسى خاوەن پێداویستی ههن
كــ ه موچەخــۆرن ،بهاڵم كهم كهســیان
وهكو (ئهفراح) توانیویان ه ئاوا پهره ب ه
توانا و بههرهكانیان بدهن.
ئــەو لــهم بــارهوه ،داوا لــە كهســانى
خاوەنپێداویســتی تایبــەت دەکات کــە
کۆڵ نەدەن «ئەگــەر هەر ئەزمونێکتان
هەیــە پــەرە بــە بەهرەکانتــان بدەن،
خۆتان تەسلیمی ژیان مەکەن».

مردوشۆرێک دەبێتە ژنى ساڵ
◘ نهوژین
چیرۆكى کۆژانی كچانی كورد ،ل ه
واڵتى دانیمارك نوسهرهكهى دهكات ب ه
ژنى ساڵ ،ئهویش دهڵێت :من هیچم
نهكردوه جگه له نوسینی كتێبێك.
ســارا عومــهر ،نووســهری رۆمانــی
«مردوشــۆر» ،لــ ه دانیمــارك خهاڵتی
ژنی ساڵی پێ بهخشرا ،بهمهش دهبێت ه
یهكهمیــن ژنــى كــورد له مێــژوى ئهو
واڵت ه و تهنانهت لهســهر ئاستى جیهان،
خهاڵتێكى هاوشێوه بهدهست بێنێت.
ئهم خهاڵت ه بۆ (ســارا عومــهر) یهكهم
خهاڵت نیه ،چونك ه ئهو ســاڵێك پێشتر
خهاڵتــى (ژنــى بوێــر)ى لــ ه واڵتهكهى
خۆی دا (دانیمارك) بهدهستهێنا.
چیرۆكــى ناوبانــگ و بوێریی ئــهم ژن ه
نوســهرهى كورد ،پــاش باڵوكردنهوهى
رۆمانهكهی ل ه كۆتاییهكانى ساڵی 2017
دا دهســتپێدهكات .لــهو رۆمانهى دا ك ه
ناوى (مردۆشــۆر)ه( ،ســارا) تیشــك
دهخاتــ ه ســهر ژیانى مرۆڤانــى كورد و
بهتایبهتى ژنان ،ئهو كۆژان و ئازارانهیان
دهگوێزێتهوه بۆ خوێنهر كه دهیچێژن.
رۆمانهكــ ه تائێســتا بهزمانــى كوردیــی
بهردهســت نییــه ،بۆیــ ه بۆ باســكردن
لــ ه ناوهڕۆكهكهى ،دهبێــت بگهڕێینهوه
بــۆ خــودى نوســهر ،كهلــه دیدارێكــى
كهناڵی (كوردســتان  )24باس ل ه هێڵ ه
گشتیهكانى كارهكهى دهكات.
لهوبــارهوه دهڵێــت :رۆمانهكــ ه باس ل ه
دو ل ه دیارترین ئهو كارهســاتان ه دهكات
كــ ه بهســهر كــوردا هاتــون (ئهنفــال
و ههڵهبجــه) ،هــهروهك بــاس لــهو
خورافیاتان ه دهكات ك ه كۆمهڵگا پێوهى
گیرۆدهیــ ه بهتایبهتــى ژنــان ،لهوێنهى
پهنــا بــردن بۆ بــهرد و كێلــى قهبر ب ه
پاساوى كردنهوهى گرێی بهختیان.
ئــهم رۆمانه لهگهڵ باڵوبونــهوهى دا ل ه

تهنها مرۆڤێكم،
پهیامێكم
ههیه ویستوم ه
بیگهیهنم

دانیمــارك ،بهزویــی بوه بــ ه یهكێك ل ه
پڕ فرۆشــترین رۆمانهكان ،تائێســتاش
سهروى  350ههزار دانهى لێفرۆشراوه و
لهالیهن رهخنهگرانیشــهوه پێشوازیهكى
باشى لێكراوه.
(سارا) ل ه رۆمانهكهى دا بوێریهكى زۆری
پیشــانداوه و ئهو كــۆژان و ئارازارانهى
گێڕاوهتــهوه كــ ه خــۆی و كچانى دیك ه
روبــهڕوى بونهتهوه ،وهكخۆی هێماى بۆ
دهكات كاتێك بیرۆكهى ئهو كتێبهى بۆ
هاتوه ك ه لهو نهخۆشخان ه لهسهر جێگ ه
بــوه و ئازارێكى زۆری چهشــتوه «ئهو
كتێبــ ه تاكــ ه رێگا بوه بۆ ئــهوهى ژیان
ههڵبژێرمهوه».
نواندنى ئهم بوێری ه ل ه خستنهڕوى خهم واڵتانى دیكــه ،كاندیدهكانیش بهدهنگى زۆرێــك ل ه رهخنهگرانیشــهوه پهســنى
كارهكــهى دراوه و ههندێــك لهوانــ ه ب ه
و ئازارهكان ،وایكرد كهلهســاڵی  2018چهندین كهس دهستنیشان كراون.
لــ ه (ســیمۆن دیبۆڤوار)یان چواندوه ،بهاڵم
سهرنجڕاكێشــتره
دا خهاڵتــى (ژنى بوێــر)ى ل ه دانیمارك ئــهوهى
پێببهخشرێت ،ئهمساڵیش ب ه ژنى ساڵ پێشكهشــكردنى خهاڵتهكه ،ئهوهی ه ك ه ئهو جهختدهكاتهوه ك ه تهنها مرۆڤێك ه و
(سارا) لهسهر ئاستی دهنگدانی خهڵك ،پهیامێكى ههی ه ویستویهتى بیگهیهنێت.
دهستنیشان بكرێت.
رێوڕهســمی خهاڵتهكــ ه لهالیــهن شــهش جار هێنــدهی دهنگی ئاســایی لهبــارهى وهرگێڕانى رۆمانهكهیشــیهوه
دامــهزراوهی «ئێــل ســتایل ئــهواردز دهنگــی هێنــاوه ،كــ ه تــا ئێســتا هیچ بۆســهر زمانــى كــوردی( ،ســارا)
 »ELLE Style Awards 2019كهســایهتییهك هێنده دهنگی نههێناوه ئهوهى خســتوهتهڕو كهئێســتا ل ه كۆتا
قۆناغهكانــى وهرگێڕانى دای ه و ههروهك
رێكخرابــو ،كــ ه خاوهنــی چهندین لقی بۆ ئهوهی خهاڵتهكه بباتهوه.
بهناوبانگ ه لهســهر ئاســتی دانیمارك و (ســارا) جگ ه لــهم خهاڵتانــه ،لهالیهن بڕیاریش ه بۆچهند زمانێكى دیكهى وهكو

ئینگلیزی و فهرهنسیش وهربگێڕێت.
ســارا عومــهر ،ســاڵی  1986شــاری
سلێمانی لەدایکبوە ،لەتەمەنی  10ساڵیدا
لەگــەڵ خێزانەکەیدا ســەرهەڵدەگرن بۆ
ئێرا ن و دواتریش بۆ ســوریا ،پێنج ساڵ
ئاوارەدەبن بەر لەوەی بگەنە دانیمارک.
ئێســتا خوێندکاری ماســتەرە لەبەشی
زانســتی سیاســیدا لەو واڵتەدا .ســارا
عومەر پێشــتر شیعرو نوسینی ئەدەبی
بەزمانی کوردی باڵوکردوهتەوە.
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کچان رو لە خوێندنى
یاسا دەکەن
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم

سزای هاوسەرگیری بەزۆر
هاوسەرگیری
بە زۆر جۆرێك ه
له توندوتیژی
خێزانی

◘ نهوژین ،هونهر شێخ لهنگهریی
هاوسهرگیریی ب ه زۆر ،واتا ناچاركردنى
كچ ب ه هاوسهرگیریی كردن ،وهكو
توندوتیژی و تاوانێك ل ه یاسا
بهركارهكانى عێراق و ههرێم ههژمار
كراوه ،هاوشێوهى رێگریكردن ل ه
هاوسهرگیریی ،ئهمهش لهرێگهى
چهندین بڕگ ه و بهندى یاساكانى
پهیوهست بهو بوارهوه.
لهمیانهى ئهم نوســینهدا ،پوختهى ئهو
ماده یاساییانه دهخهینهڕو ك ه باس لهم
حاڵهتــ ه دهكهن ،لهگهڵ شــیكردنهوهی
ئهو ماده و بڕگانه.
* دهقه یاساییهكان
دەقی مادەی  9لە یاسای باری کەسێتی
عێراقــی بەرکار لە هەرێمی کوردســتان
دا ،دهڵێت:
 .1نابێــت هیــچ خزمێک یان کەســێکی
بیانی یەکێــک ناچار بکات چ نێر بێ چ
مێ بۆ هاوســەرگیری بەبــێ رەزامەندی
خۆی و گرێبەندی بەزۆری بە نادروســت
دادهنــرێ ئەگــەر نەگواســترابێتەوە و
لەگهڵــی جوت نەبوبــێ ،ئەگەر چویش
ئەوا رادەگیرێ.
هەروەهــا کەســێک لــە خزمــان یا جیا
لەوانیــش رێگــە لەیەکێــک بگــرێ کــە
شایســتەی هاوســەرگیریە ،بەپێــی
حوکمەکانی ئەم یاسایە بۆ هاوسەرگیری
مامهڵهى لهگهڵدا دهكرێت.
 .2هەرکەسێک ســەرپێچی حوکمەکانی
بڕگــەی ()1ی ئــەم مادەیە بــکات ،بە
بەندکــردن بــۆ ماوەیــەک لە دو ســاڵ
کەمتــر نەبێ و لە پێنج ســاڵیش زیاتر
نەبێ ،ســزادەدرێ ئەگەر لە خزمەکانی
پلە یەک بێ ،بەاڵم ئەگەر سەرپێچیکەر
لە ئەوان نەبو ،ئەوا ســزاکەی بەندکردن
دەبــێ بــۆ ماوەیەک ســێ ســاڵ کەمتر
نەبێت ،یاخــود بەندکردنی بۆ ماوەیەک
لە دە ساڵ زیاتر نەبێ.
 .3دادگای بــاری کەســی ،یان دادگای
مادەکانی کەســی بۆی هەیــە ئاگاداری
دەســەاڵتەکانی لێپێچینــەوە بــکات،
بــۆ بەدواداچونــی یاســایی دژ بــە
ســەرپێچیکەری حوکمەکانــی بڕگــەی
()1ی ئــەم مادەیــە و بۆیشــی هەیــە
دەستبەســەری بــکات بــۆ زامنکردنــی
ئامادەبونی لەبەردەم دەسەاڵتی ناوبراو.
هــەر کەســێك توشــی ئەمجــۆرە زۆر
لێکردنــە یان قەدەغە کردنە ببێت ،بۆی
هەیە راستەوخۆ سەردانی دەسەاڵتەکانی
لێپێچینەوە لەم بارەیەوە بکات.

* شرۆڤەی مادەکە
دەقــی مــاددەی ( )9لە یاســای باری
کەســێتی عێراقــی (قانــون األحــوال
الشــخصیه) ژمــارە ()188ی ســاڵی
( )1959هەموارکراو ،دەڵێت:
 .1هیــچ خزمێــک یــان هیچ کەســێکی
تــر بــۆی نیــە زۆری لە هیچ کەســێک
بــکات پیــاو بێت یــان ئافرەت لەســەر
هاوســەرگیری بە بێ رەزامەندی خودی
کەســەکە ،گرێبەســتی هاوســەرگیری
بــەزۆر بە پوچــەڵ (باطــل) دادەنرێت،
واتــە وەک ئــهوه وایــە لــە بنەڕەتەوە
هاوسەرگیریەکە ئەنجام نەدرابێت ئەگەر
ئافرەتەکــە نەگوزرابێتــەوە و جوتبــون
روی نەدابێ ،بەاڵم ئەگەر گوازرابوهوە و
جوتبون رویدابێت ،ئەوا گرێبەستەکە بە
راگیراو (موقوف) دادەنرێت.
یاسادانەر زۆرکردنی بەهۆکارێک داناوە
بۆ بەتاڵی گرێبەســتەکە ،بەشــێوەیهك
جێبەجێبونی گرێبەستەکە راوهستاوەتە
ســهر بۆچونــی زۆرلێکراوەکــە دوای
الچونی زۆرداریەکــە ،جا ئەگەر رێگەی
دا جێبەجێ دەبێــت ،ئەگەریش رێگەی
نەدا ئەوا گرێبەستەکە بەتاڵ دهبێتهوە.
هەروەهــا ئهوهخراوهتــهڕو كــ ه هیــچ
خزمێک یان هەر کەســێکی تر بۆی نیە
رێگربێت لە هاوسەرگیری کەسێک کەوا
بەپێی بڕیارەکانی یاســای باری کەسی
شایســتەی هاوســەرگیری بێــت ،واتــە
هیچ کەســێک بۆی نیە کەسێک قەدەغە
بــکات لە هاوســەرگیری کــردن لەگەڵ
ئەو کەســەی کــە خۆی هەڵیبــژاردوە،
بەمەرجێك تەمەنی یاسایی تەواوکردبێ
بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری.
مەبەســت لەوشــەی راگیراو (موقوف)
ئەوەیــە کــە دوای گواســتنەوە و
بەردەوامبونــی ئــەو هاوســەرگیریە کە
بــەزۆر و بــە بــێ رەزامەندی کەســەکە
ئەنجامــدراوە ،دەوەســتێتە ســەر
رەزامەنــدی کەســەکە ،ئەگــەر رازی بو
بە بەردەوامبونی هاوسهرگیرییهك ه ئەوا
بــەردەوام دەبێــت ،خۆ ئەگــەر ناڕازی
بێت ئەوا بەپێی یاســا دەتوانێت داوای
جیابونەوە بکات.
 .2هەرکەسێک ســەرپێچی حوکمەکانی
بڕگەی ()1ی ئەم ماددەیە بکات ئەوا بە
بەندکردن ســزادەدرێت بــۆ ماوەیەک لە
( 2ســاڵ) کەمتر نەبێت و لە ( 5ساڵ)
زیاتــر نەبێــت ،ئەگەر ســەرپێچیکار لە
خزمە پلــە یەکەکانی بن وەک( :دایک،
بــاوک ،خوشــک و بــرا) ،بــەاڵم ئەگەر
ســەرپێچیکار خزمی پلــە یەکی نەبێت،
ئــەوا ســزاکەی بریتیــە لــە بەندکــردن
(الحبــس) بــۆ ماوەیــەک کــە لــە (3

ســاڵ) کەمتر نەبێت ،یــان زیندانیکردن
(الســجن) بۆ ماوەیەک کە لە( 10ساڵ)
زیاتر نەبێت.
 .3پێویســتە لەســەر دادگای بــاری
کەســێتی ئــاگاداری دەســەاڵتەکانی
لێکۆڵینــەوە بــکات بــۆ ئەنجامدانــی
بەدواداچونی یاسایی دژی سەرپێچیکاری
بڕگــەی ()1ی ئــەم مادەیــە ،دادگای
بــاری کەســی بۆيشــی هەیــە کەســی
ســەرپێچیکار رابگرێــت واتــە تەوقیفی
بــکات وەک گرنتیــەک بــۆ ئامادەبونی
لەبــەردەم دەســەاڵتی ناوبــراودا کــە
مەبەست دەســەاڵتەکانی لێکۆڵینەوەیە
(ســلطات التحقیــق) ،هەرکەســێك کــە
توشــی زۆرلێکردن لەسەر هاوسەرگیری
یــان قەدەغەکردنــی هاوســەرگیری
ببێتەوە ،بۆی هەیە راستەوخۆ سەردانی
دەسەاڵتەکانی لێکۆڵینەوە بکات.
هاوســەرگیری بــە زۆر بەهەمان شــێوە
بەپێی بڕگەی ()1ی لە ماددەی ( )2لە
(یاســای بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
خێزانی لەهەرێمی کوردستان) ژمارە()8
ی ساڵی ( )2011بە توندوتیژی خێزانی
دادەنرێت و سزای یاسایی بۆ دانراوە کە
بریتیە لە حەپسکردن بۆ ماوەیەک کە لە
( 6مانگ) کەمتر نەبێت و لە ( 3ساڵ)
زیاتر نەبێت ،یــان بە بژاردن (الغرامه)
کــە لە ( 1ملیۆن دینــار) کەمتر نەبێت
و لە ( 5ملیۆن دینار) زیاتر نەبێت یان
بــە یەکێــک لەم دو ســزایە ،واتە دادگا
ناتوانێت بەهەردو ســزاکە سزای بدات و
حەپسی بکات و غەرامەشی لێبسەنێت،
بەڵکــو دەبێت تەنها بــە یەکێک لەو دو
سزایە سزا بدرێت.
* تێبینیەکی گرنگ
ئەگــەر زۆرلێکردنەکــە لەالیــەن غەیری
ئەندامانــی خێزانــی زۆرلێکراوەکــەوە
ئەنجامدرابێــت وەک کــوڕی خــاڵ یــان
کــوڕی مــام یان غەیــری ئەوانــە ،ئەوا
حوکمەکانــی یاســای بــاری کەســێتی
جێبەجــێ دەکەیــن ،چونکــە خاڵۆزا و
ئامــۆزا ناچنــە چوارچێــوەی خێزانــی
کەســە زۆرلێکراوەکــەوە ،بــەاڵم ئەگەر
زۆرلێکردنەکــە لەالیــەن دایــک و باوک
و خوشــک و بــراوە ئەنجامــدرا ئــەوا
لــەم حاڵەتــەدا حوکمەکانــی یاســای
توندوتیــژی
(بەرەنگاربونــەوەی
خێزانــی) جێبەجــێ دەکەیــن ،چونکە
زۆرلێکردنەکە لەالیەن ئەندامانی خێزانی
زۆرلێکراوەکەوە ئەنجامــدراوە ،ئەمەش
بــە توندوتیــژی خێزانــی دادەنرێــت و
حوکمەکانــی یاســای بەرەنگاربونەوەی
توندوتیــژی خێزانی بەســەردا جێبەجێ
دەبێــت ،بۆیــە ئەگــەر زۆرلێکردنەکــە
لەالیــەن خودی ئەندامانــی خێزانەکەوە
ئەنجامبدرێــت ،ئەوا ســزاکەی جیاوازە
لــەوەی کە لەالیــەن کەســێکی غەیری
ئەندامانی خێزانەکە ئەنجامبدرێت.
سهرچاوه:
 .1شــیکردنەوەی یاسای باری کەسێتی
(هاوســەرگیری ،تــەاڵق) ،د.لوقمــان
عارف ،مامۆستای یاسای باری کەسی.
 .2شــرۆڤەی یاســای باری کەســیەتی
عێراقــی ،دکتــۆر فــاروق عهبدوڵــا،
وەرگێڕانی بۆ کوردی :کۆسار بەرزنجی.

«بونی ئافرەت لەبەشی یاسادا زۆر
گرنگە ،چونکە ئەگەر خۆمان لەناو
دادگادا بین وەک پارێزەرێک ،دەتوانین
زیاتر مافەکانی خۆمان دەستەبەر
بکەین و بەرگری لەخانمان بکەین»
ئەمە قسەی (نازدارە) کە خوێندکارە
لەبەشی یاساى زانكۆی گهرمیان.

کاری پارێزەری
بۆ ئێمە هیچ
قورس نیە

ئهو بوارهى (نازدار) تیایدا دهخوێنێت،
یهكێكــ ه لهو بوارانهى ك ه ژمارهى كچان
پێشتر تیایدا سنورداربوه ،بهاڵم لهگهڵ
كردنهوهى بهشــێكى تایبهت ب ه یاسا ل ه
زانكۆی گهرمیان ،ژمارهیهكى بهرچاو ل ه
كچان رویان لێی كردوه.
وهك خۆیان ئاماژهى بۆ دهكهن ،ئهوهى
هانیداون رو لهو بهش ه بكهن ،ئهوهی ه ك ه
پێیانوای ه هاوشــانى پیاوان لهو بهشهدا
سهركهوتو دهبن.
نــازدار ئیبراهیــم محەمــەد 24 ،ســاڵ،
خوێندکاری بەشی یاسایه ،بۆ (نەوژین)
دەڵێــت« :ئــەو دەقانــەی لەیاســادا
نوســراوە بۆ پارێزەری ئافــرەت و پیاو
هەر هەمان دەقن ،بۆیە کاری پارێزەری
بۆئێمــەی خانمــان هیــچ قــورس نیە،
هەروەک خێزانەکەم پاڵپشت و هاوکاری
ســەرەکی منــن بۆ ئەوەی لەم بەشــەدا
بخوێنم».
بهشى یاسای زانكۆكه ،سێ ساڵ پێشتر
كراوهتهوه ،تهنها یهك خول خوێندكارى
وهرگرت ك ه ئێستا ل ه قۆناغی سێ دان،
لەکــۆی  57خوێندکاری بەشــەکە43 ،
خوێندکاریان کچن.
(ســاکار) لەبــەر کەمــی نمرەکــەی
نەیتوانیوە پێشتر لهو بوارهدا بخوێنێت،
بــەاڵم دوای تەواو کردنی ئەو بەشــەی
کەلێــی وەرگیراوە و ســەرەڕای ئەوەی
ژیانــی هاوســەرگیری پێکهێنــاوە و
خاوەنــی دو مناڵە ،بههۆی حهزی زۆری
لهو بواره ،دهچێت ه زانكۆیهكى دەرەوەی
شــار بــۆ ئــەوەی لەزانکۆیەکــی ئەهلی
بەشی یاسا بخوێنێت.
ســاکار جەلیــل ســابر 26 ،ســاڵ،
خوێنــدکاری قوناغی یەکەمە لەبەشــی
یاسا ،وتی« :چونکە نمرهكهم زۆر نەبو،
بۆیــە لــە بەشــی زانیــاری تەکنەلۆجیا
( )ITوەرگیــرام ،حەزم لەوبەشــە نەبو
دوای تەواو کردنی ئەو بەشــە بڕیارم دا
بڕۆمە بەشی یاسا کە خولیامە».
وتیشی :ئەو زانکۆیەی کە لێی دەخوێنم
لــەدەرەوەی شــارە و هاوســەرەکەم

زۆر هاوکارمــە بــۆ ئــەوەی بەردەوامی
بەخوێندنەکــەم بــدەم ،لەکاتی پشــودا
سەردانی هاوسەر و مناڵەکانم دەکەم.
خێزانــەکان پاڵپشــتی هەرە ســەرەکی
کچەکانیان بۆ ئەوەی بڕۆنە بەشی یاسا،
نەک پێیان قبوڵ و ئاسایە ،بەڵکو بگرە
شانازیەکی گەورەیە بۆیان کە کچەکەیان
لەو بەشە بخوێنێت.
ســاڵح عەلــی 38 ،ســاڵ ،کەپیشــەی
مامۆســتایە ،دڵێــت« :کچەکــەم
خوێندکارە لەبەشی یاسا ،وەک باوکێک
زۆر پێ خۆشحاڵم لەو بەشە دەخوێنێت
و شــانازی پێــوە دەکــەم هەروەهــا
پاڵپشــتی ســەرەکی ئەوم ،هیواخوازم
لەدواهاتودا ببێــت بەیەکێک لەپارێزەره
سەرکەوتوەکان».
بڕێــک جــار خــودی ئافرەتــان خۆیانن
کــەپێیان وایە نەگونجــاوە کە خانمان
خۆیان لەقەرەی پیشەی پارێزەری بدەن
و بڕۆنە ئەو بەشــە ،چونکە بەهۆی ئەو
کەیســانەی لەدادگادا دێتە بەردەستیان
رەنگــە هەندێکجار توشــی هەڕەشــە و
مەترسی ببنەوە.
رێنمــا محەمەد 22 ،ســاڵ ،خوێندکاری
زانکۆیە ،باس لەوە دەکات ئەو نمرەیەی
هەیبوه پێی وهردهگیرا ل ه بهشى یاسا،
بەاڵم خۆى پێیخۆش نەبوه ئەو بەشــە
بخوێنێــت ،چونکــە پێیوایــە کارێکــی
ئاســان نیە بۆ ژن و مەترســی لەژیانى
دروست دەکات.
بهاڵم ئهم رای ه لهالیهن ســهرۆكى بهشى
یاســای زانكۆی گهرمیانهوه ،بهتهواوى
رهد دهكرێتهوه.
شــەهێن حەســەن ،بۆ (نهوژین) باسی
لەوەكرد کە زۆرینەی ئەو خوێندکارانەی
لەبەشــی یاســادان لەزانکــۆی گەرمیان
کچــن ،وتیشــی« :هیــچ جیاوازیــەک
لەنێوان کچ و کوڕ دا نیە لهم بوارهدا».
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◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
بەیانیەک (سروە) بەهۆی دەنگی
گریانی مناڵێکی کۆرپەوە لەخەو
هەڵدەسێت ،دەچێتە دەرەوە و
دهبینێت مناڵێکی دو رۆژە بەتەنیا
لەبەتانیەک پێچراوە و لەپاڵ
دیوارەکەیاندا فڕێدراوە.
سروە 35 ،ســاڵ ،دانیشــتوی ناحیەی
رزگاریــە ،بۆ (نەوژیــن) وردهكاری ئهو
روداوهى گێڕایهوه «ســەرەتا کە چومە
ســەری بینیم هەمو جەســتەی تەزیوە،
جگە لەدەســتێ جل و بەتانیەک هیچی
پێوەنەبو ،دەستبەجێ لەگەڵ کچەکەمدا
پاکمان کردەوەو گەرمان کردەوە تاوەکو
پۆلیس گەشتنە شوێنی روداوەکە».
دوای رەوانەکردنی مناڵە بێناســنامەکە
کە لەرەگەزی نێر بوە بۆ نەخۆشخانەی
فریاكهوتنــى شــەهید هــەژار لەکــەالر،
لەالیــەن کارمەندانی نهخۆشــخانهكهوه
دەخرێتە ژێر چاودێری تهندروستییهوه.
چارهنوســی ئــهو مناڵــ ه بێناســنام ه و
فڕێدراوانــه ،لــهم قۆناغــهدا كۆتایــی
پێنایــهت كــ ه ژیانیان ل ه مــهرگ رزگار
دهكرێت ،بهڵكو كۆژانهكانیان بهردهوامى
دهبێت.
بەپێــی ئامــاری پۆلیســی گەرمیــان
لەســەرەتای ساڵی  2019دا دو حاڵەتی
دۆزینــەوەی منــاڵ تۆمارکــراوە کــە لە
ناحیــەی (رزگاری و زینانــە) بــون و
ههردوكیشیان لەرەگەزی نێربون ،تهنها
یهكێكیشیان ل ه ژیاندا ماوه.
موقــهدهم :عهلــی جەمــال ،وتهبێــژی
پۆلیسی گەرمیان ،پێیوای ه زۆرینهى ئهو
منااڵنهى فڕێدهدرێن ،ئاكامى پهیوهندی
«ناشهرعیی» نێوان ژن و پیاوهكانن.
وتــى« :هــۆکاری فڕێدانی ئــهو منااڵن ه

ژمارهى
حاڵهتهكانى
فڕێدانى منااڵنى
كۆرپه كهمه

بــهزۆری بههــۆی ئهوهیــ ه كــ ه بــە
شێوازێکی ناشەرعی (زینا) لهدایكبون،
لەکۆمەڵگاشــدا ئەوجۆرە منااڵنە جێیان
نابێتهوه».
باســی لەوەش کرد ئەو منااڵنە بە پێی
یاســا و بــ ه فهرمانــى دادوهر ،دەدرێن
بــەو خێزانانەی مناڵیــان نیە و مهرجى
پێویستیان تێدایه ،بۆ ئهوهى بهخێویان
بكهن.
فڕێدانــی مناڵ ،هاوشــێوهى لهباربردنى
بــ ه كۆرپهلهیــی ،بهپێی یاســا تاوانه،
بهوپێیــهى پەیوەنــدی راســتەوخۆی
بەژیان و مردنى مرۆڤهكهوه ههیه.

پارێزەرێــك بــاس لــەوەدەکات کە ئهو مناڵهكهیــان هێناوهت ه دونیا و پاشــان
تاوانــ ه لــ ه یاســا دا ســزای تونــد بــۆ فڕێیان داوه ،ناناسرێنهوه.
وتهبێژی پۆلیسی گهرمیان ،ل ه ئاماژهدان
ئهنجامدهرانى جێگیر كراوه.
پارێــزەر :کۆچەر فایــهق ،لەوبارهوه بۆ بــهو دو حاڵهتهى دۆزینــهوهی منااڵنى
(نەوژین) وتی« :بەپێی مادەی ( )381فڕێــدراو ل ه گهرمیان ،ئهوهى خســتهڕو
ی یاسای ژمارە ( )111سزادانی عێراقی ك ه تۆمهتبارانى ئهو تاوانان ه دهســتگیر
ساڵی ( ،)1969هەرکەسێک مناڵی تازە نهكراون و لێكۆڵینهوهش ل ه دۆسیهكاندا
لەدایکبو فڕێبدات یاخود دوری بخاتەوە بهردهوامه.
یاخــود بیگۆڕێتــەوە ،ســزا دەدرێت بە كێشــهیهكى تــرى ئــهو منااڵنــهى لــ ه
گهرمیــان فڕێدهدرێــن ،ئهوهی ه ك ه هیچ
حەپس کردن».
بــهاڵم كێشــهى ئــهم جــۆره تــاوان پهناگ ه و شــوێنێك نی ه بۆ داڵدهدانیان،
و حاڵهتانــ ه ئهوهیــ ه كــ ه زۆرجــار ههتا ئهو كاتهى دۆســیهكهیان یهكالیی
ئهنجامدهرانیــان ،واتا ئهو ژن و پیاوهى دهكرێتهوه ،بهڵكو پاش ئهوهى ل ه روى

تهندروستییهوه دۆخیان جێگیر دهبێت،
دهنێردرێن بۆ سلێمانى.
ئهم نهبونى پهناگ ه و شــهڵتهره بۆ ئهو
منااڵنــه ،وادیاره بــهالی بهڕێوبهرایهتى
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی خێزانیهوه
كێشــ ه نییــه ،ئهمــهش بهوتــهى
وتهبێژهكهیان.
رائیــد :فریــاد هیدایــهت ،وتهبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى
بهڕێوبهرایهتــى
توندوتیــژی خێزانــى لهگهرمیــان ،بــۆ
(نهوژین) وتى :دروست کردنی شەڵتەر
هیچ گرفتێکی بۆ دروست نەکردوین.
وتیشی« :ژمارهى حاڵهتهكانى فڕێدانى
منااڵنى كۆرپ ه كهمــه ،ههربۆی ه نهبونى
شهڵتهر كێشهى دروست نهكردوه».
لهوهاڵمى ئهو پرسیارهى ك ه ئایا پالنیان
هەیە بۆ دروستکردنی وهها پهناگهیهك؟
بهڕێوبهرایهتــى
وتهبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی خێزانى
لهگهرمیــان ،وتــی« :تائێســتا بیرمان
نەکردوهتــەوە کــە شــەڵتەر دروســت
بکەیــن بۆ داڵدەدانیــان ،بهوهۆیهى لهم
حاڵهتانهدا روبەروی کێشــەیهكى ئهوتۆ
نەبوینەتەوە».

له پهروهردهكردنى مناڵهكهت دا رهچاوى ئهم خااڵنه بكه
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :نهسرین عهلى
مناڵ زۆر ههستیاره ،شێوازى
قسهكردن و ههڵسوكهوتى دایك
و باوك و دهوروبهر زۆرترین
كاریگهرى ههیه لهسهر كهسایهتى
مناڵ له ئایندهدا ،ههر بۆی ه
نابێت كهمتهرخهمبین ل ه ئاست
پهروهردهكردنیان دا ،چونك ه
ههرچۆنێك پهروهرده بكرێت
بهوشێوهی ه دروست دهبێت چ باش
بێت یاخود خراپ.
لێــرهدا دهمانهوێــت  7خاڵــى گرنــگ
بخهینــ ه بهر باس ك ه یارمهتیمان دهدات
مناڵهكانمــان ب ه شــێوهیهكى دروســت
پهروهرده بكهین.
 .1كات بۆ مناڵ تهرخان بكهن
كات تهرخانكــردن دهبێتــ ه بنهڕهتێكى
دامــهزراو بــۆ پهروهردهكردنــى منــاڵ،
گرنگى ب ه ویست و ئارهزوهكانیان بدهین،
ل ه گــهڵ ئهوهشــدا گوێیــان لێبگیرێت،
ئهگهر ئهم ه رهچاوبكرێت ئهوا ناســینى
كهســێتى مناڵهك ه و ئاشنابون نیی ه ب ه
ناخى ،بهڵكو دهبێتــ ه نمونهیهكى باش
بۆیــان ك ه چــۆن ههڵســوكهوت بكهن،
منــاڵ ئهو شــێوازه رهفتــاره فێردهبێت
ك ه لهگهڵیــدا دهنوێنرێت .بهوشــێوهی ه
كاریگــهرى ڕاســتهوخۆى ههی ه لهســهر
كهسایهتى و ناخى مناڵ.
 .2گرنگی مناڵ بۆ دایك و باوك
زۆربهى مناڵهكان ئاگادارى ئهوه نین ك ه
چهنــده بهالى دایــك و باوكهوه گرنگن،
بهشــێوهیهك دهكرێت بڵێیــن گرنگترین
مرۆڤى دنیان ،بۆیان پێویســت ه ئهم ه ل ه
زمانى دایــك و باوكهوه گوێیان لێبێت،
بــ ه وتنــى ئهم رســت ه و دهســتهواژهی ه

ههســتێكى تایبــهت بــۆ مناڵ دروســت
دهبێت و ههست دهكات كهسانێك ههن
ئهویان بهالوه گرنگه ،بهمهش ئهو مناڵ ه
متمانه به خۆبونى زیاددهكات.
 .3راهێنان بۆ دۆزینهوهى چارهسهر
مناڵ فێرى ئهوه بكرێت شتێكى ئاسایی ه
كــ ه كێشــهیهك یاخــود بارودۆخێكــى
نهخــوازراو دێتــ ه پێشــهوه ،گرنگــى
لهوهدایــ ه چۆن بتوانێت بهســهریدا زاڵ
بێت و ب ه خراپى نهشكێتهوه بهسهریدا.
نابێــت ك ه مناڵ مهیلى ل ه شــتێك نهبو
ب ه زۆر بهســهریدا بســهپێنرێت ،بهڵكو
هۆكارى حهزلێنهبونى بزانرێت باشــتره
بــۆ ئــهوهى بتوانرێــت لــهو رێگهیــهوه
هــهر گرفتێكــى ههبێت چارهســهرى بۆ
بدۆزێتــهوه .بۆ نمونه :ئهگــهر مناڵ ل ه
پــڕ ویســتى واز ل ه مهشــقى تۆپى پێ
بهێنێــت ،داواى لێبكهن ك ه رونكردنهوه
بدات ســهبارهت ب ه هۆكارى وازهێنانى،
ئهم ه بــۆ ئهوهی ه نهكا توشــى گرفتێك
یاخود كێشــهیهك بوبێتهوه و نهتوانێت
روبهڕوى ببێتهوه و بیهوێت لێى رابكات.
پێویســت ه پهروهردهكارانــى یارمهتــی
بدهن ل ه دۆزینــهوهى دهرفهتێكى تر بۆ
یاریكردن و بهسهربردنى كاتێكى خۆش،
تاكو توشى گرێى دهرونى نهبێت.
 .4داواكردنى یارمهتى ل ه مناڵ
مناڵ ئهو شتانهى ل ه دهروبهرى رودهدهن
و ههڵسوكهوت ه جیاوازهكانى دهوروبهرى
ب ه زویــى كارى تێدهكهن ،چونك ه مناڵ
تــا تهمهنێكى دیاریكراو وهرگره و زیاتر
ههڵســوكهوتهكانى الســاییكردنهوهی ه
لهوهى كه سیفهتى تایبهتى خۆى بن.
كاتێــك منــاڵ ل ه الیهن دایــك و باوكى
یان كهســانى دهروبهرى داواى یارمهتى
لێدهكرێت ههستێكى خۆشى بۆ دروست
دهبێت ،متمانــهى ب ه خۆى زیاد دهكات
و ههســت دهكات كــ ه توانــاى ئــهوهى
ههی ه یارمهتى كهســانێك بــدات ،دواتر

لــ ه بهرامبــهردا سوپاســى بكرێــت و
ههندێكجاریش لهبهرامبــهر یارمهتیدانى
پاداشــت بكرێــت ،ئهم ه شــتهك ه زیاتر
كاریگهرتر دهكات.
 .5رهواندنهوهى ههستى خراپى مناڵ
منــاڵ بــ ه ئاســانى ناتوانێــت زاڵ بێت
بهسهر شهپۆلهكانى ناخیدا لهبارودۆخ ه
جیاوازهكانــدا ،بۆی ه پێویســت ه لهســهر
دایــك و بــاوك و كهســانى دهوروبهرى
یارمهتیبــدهن لهڕوبونــهوهى ههســت ه
خراپهكانى و لهگهڵیان بجهنگێ.
هاوكاریكردنى ئهو كهسانهى ك ه ههستى
خــراپ و بیركردنــهوهى نهگونجاو ههی ه
بۆ قوتاربونیان لهدهســت ئهو ئاڵۆزیی ه
دهرونیــهى ك ه توشــیان بــوه ،ئهمهش
دهبێتــ ه هــۆى ســهركهوتن و زاڵبــون
بهسهر شكست و ناڕهحهتییهكان.

 .6دهبێــت منــاڵ فێربكرێــت و
تێبگهیهنرێت
زۆربــهى مناڵــهكان تهنهــا دنیــاى
بچوكــى منااڵنــهى خۆیــان دهبینــن
لــ ه چوارچێوهیهكــى دیاریكــراودا ،وا
دهزانــن كــ ه دنیــا تهنهــا خانــهواده و
كهســ ه نزیكهكانیــان و كهرهســتهى
یارییهكانیانه ،ئهركى سهرشــانى دایك
و باوك و پهروهردهكاران ه ك ه ئاشــنایان
بكهن ب ه دنیــاى دهرهوهى چوارچێوهى
تهســكى خۆیــان ،ئهوهش بــ ه جۆرێك
بێــت رهچــاوى تهمهنى منــاڵ و جۆرى
رونكردنــهوهكان بن ب ه ئاقارى خراپ دا
نهچن.
ژینگــهى دهرهوهى خێــزان لــ ه روى
كۆمهاڵیهتى و فهرههنگى و جوگرافییهوه
جیــاوازه لــهوهى كــ ه منــاڵ تیایدای ه و

دهیزانێت.
 .7مناڵ فێری گوێگرتن بكرێت
ئــهو كاتــهى منــاڵ گوێدهگرێــت ئــهوا
خهریكه ئهوهى ل ه دهوربهرى دهگوزهرێت
تۆمارى دهكات و دواتر دهینوێنێت ،بۆی ه
دهبێت رابهێنرێت ك ه گوێگر بێت و شت ه
باشهكان وهربگرێت ،بهو شێوهی ه فێرى
ئــهوه دهبێــت كاتێــك ل ه شــوێنێكدای ه
كهســانى ل ه خۆى گهورهتــرى لێی ه ك ه
گوێیان لێبگرێت و قسهیان پێنهبڕێت و
ئاڵۆزى دروست نهكات.
لهبهرامبــهر ئهوهشــدا گــوێ لــ ه مناڵ
بگیرێــت تــا ئــهو ههســت ه خۆشــ ه
تاقیبكاتهوه ك ه كاتێك قس ه دهكات ئهو
كهسهى بهرامبهرێتى ب ه باشى گوێى بۆ
دهگرێت و ورده ورده ل ه خۆیدا پهيڕهوى
دهكات.
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داخورانی ئێسک چی ه و كهى دهرزی چارهسهر بهكاردههێنرێت؟
پزیشكێك :قهڵهویی و بۆماوهیی رۆڵی له نهخۆشیهكهدا ههیه

الوهكی نییــ ه و دهرزیهكى ســهالمهته،
لهگــهڵ ئهوهشــدا زۆر دوبارهكردنهوهى
رهنگ ه ببێت ه هۆی نهمانى ســود و زیاتر
داخورانى جومگە.
ههرچــی دهرزى (پرۆلۆســیراپی)
یــه ،ئەمیــش یەکێکــە لەتازەتریــن
چارەســەرەکان کەماددەی دیکســترۆز
بەکاردێــت بــۆ نــاو جومگــەی ئەژنۆ،
یارمەتــی دروســتکردنەوەی خانــە لــە
ناوچوەکان دەدات و گەشەیان پێدەکات
و کۆنترۆڵی ئــازار دەکات .خراپیەکهى
ئهوهیــه لەبەرئــەوەی دیکســترۆز
ماددەیەکــی وروژێنــەرە و ھەوکــردن
دروست دەکات ،لەوانەیە ھەفتەی یەکەم
نەخۆش ئازارێکی بێزارکەری بۆ دروست
بێــت و ههروههــا بــ ه چهند كۆرســێك
ئهنجــام دهدرێت دهبێــت ههموى تهواو
بكرێت.

◘ نهوژین ،شهیما عهدنان
پزیشكێك باس لهو هۆكارانه دهكات
كه دهبن ه هۆی حاڵهتى داخورانى
ئێسك و جومگه ،ههروهك ب ه وردیش
لهسهر چارهسهركردنى ئهو حاڵهتان ه
به پشت بهستن به بهكارهێنانى
دهرزی دهوهستێت.
لە میانەی دیدارێکدا (د .هەڤین کەمال
شــاە محهمهد) ،پسپۆڕ ل ه زانستی ئازار
و بێهۆشكاریی و شارهزا ل ه چارهسهری
بڕبڕهى پشــت و نهخۆشــی جومگهکان
بهبــێ نهشــتهرگهری و ئەندامــی
ئەکادیمیای ئەمریکی بۆ ئازارشــکاندن،
بــاس لــە نەخۆشــی داخورانی ئێســک
و هــۆکارەکان و چۆنیەتــی چارەســەر
کردنــی نەخۆشــیەکە دەکات لهرێگهى
بهكارهێنانى دهرزیهوه.
* ســەرەتا بــا بەو پرســیارە دەســت
پێبکەین :داخورانی ئێسک چیە؟
نەمان و کەمبونهوەی کڕکڕاگەی دەوری
ئێسکەکەیە ،لەگەڵ کەمبونەوەی لینجی
نێوان ئێسکەکان.
* هۆکارەکانی ئهم داخورانه چیە؟
چهند هۆكارێك ههیه ،لهوانه :تەمەن ك ه
لەسەروی  55ســاڵەوە کەسەکان زیاتر
توشی داخورانی ئێسک دەبن ،قەڵەوی،
هۆکاری بۆماوەیی ،ناڕێکی لە جومگەدا
بەهۆی زگماکی یان روداو.
* نیشانەکانی داخورانی ئێسک چیە؟
بهگشــتى ئهم نیشــانان ه ههیــه :ئازاری
ئێســک و جومگــە ،ئاوســانی جومگە،
کەمبونــەوەی جۆڵــە لــە جومگەکــەدا
یــان زۆرجار نەخۆش گوێــی لە تەقەی
جومگەی دەبێت لەکاتی جوڵەدا.

بــە خەپلەکانی خوێن ( ،)PRPدەرزی
(،)viscosuplement
لینجــی
دەرزی پرۆلۆســیراپی لەگــەڵ گازی
ئــۆزۆن ،یاخــود کۆکردنــەوەی دو جۆر
دەرزی لەھەندێكجاردا.

* بــۆ چارهســهر ههندێكجــار دهرزى
بهكاردههێنرێــت ،ئــهو حاڵهت ه چۆن ه و
تاچهند بهسوده؟
یەکێک لە رێگا چارەکان بۆ نەھێشــتنی
ئــازاری ئەژنــۆی داخــوراو و ھەوکردنی
جومگــەی ئەژنــۆ لێدانــی دەرزی نــاو
جومگەیــە ،بــەاڵم ھەڵبژاردنــی جۆری * ئایا دەرزیەکان لێكهوت ه و گاریگەری
دەرزییەکــە ھەمیشــە کاری پزیشــكی خراپیان هەیە؟
پســپۆڕە ،ئەو دەزانێت چ جۆرێک باشە بەڵێ ،هــەر دەرزیــەک گاریگەری باش
بۆ چ نەخۆشێک ،ئەویش بەپێی تیشك و خراپیشــی هەیــە .بۆنمونــه :دەرزی
ســتیرۆیدەکان ،ئازارشــکێنە و دژە
و پشکنینی ئەژنۆ.
ھەوکردنیشــە ،بــهاڵم ھەندێك نەخۆش
ســودى لێوهرناگــرن و لەوانەیــە بەس
* جۆری دەرزیەکان چین؟
دەرزی ستیرۆیدەکان ،دەرزی پالزمای چڕ کاتێکی زۆر کورت ســودی لێ ببینێت،

* ههندێكجار  2دهرزى بهكاردههێنرێت،
بۆچی؟
بەکارھێنانی دو دەرزی لهكاتێكدا دهبێت
کــە بەیەک جــۆر دەرزی چارە نەبێت و
داخورانێکــی زۆر ھەبێــت ،تێکهڵکردنی
دو جۆر یان زیاترى چارهســهر ھەمیشە
کاریگەریەکــی باشــی ھەیــە ،ئەویــش
لەبەرئەوەی زیانی ھەیە بۆ ماســولکە و پزیشــکی پسپۆڕ بڕیاری لەسەر دەدات،
بێهێزکردنی جومگەکان ،بۆی ه ناتوانرێت خراپیهكهیشــی ئهوهیــ ه كــ ه لــ ه روى
تێچونهوه گرانتره.
زۆر بهكاربهێنرێت.
ههروههــا دەرزی پالزمــا ،یارمەتــی
دروســتبونەوە و زیادکردنــی خانــەی * لــ ه بهكارهێنانــى دهرزى دا وهكــو
کڕکڕاگــەی جومگــە دهدات ،ھەروەھا چارهسهر ،رێنماییتان چیه؟
گواســتنەوەی ســیگناڵی ئــازار لەگــەڵ ئەوەی ئــەم دەرزییانە ھەمویان
کەمدەکاتــەوە ،بــهاڵم رێنمایــی زۆره باشییان سەلمێنراوە بۆ ئەژنۆکان ،بەاڵم
و دهبێــت ههمــوى جێبهجــێ بكرێــت ،دەبێت ئەوە رەچاوبکەین کە دوای ھەمو
بهپێچهوانهوه سودهكهى تهواو نابێت .دەرزییــەک رێنماییــە تایبەتــەکان بەو
بــهاڵم ههرچــی دەرزی لینجیــه ،ئــهوا دەرزییــە بە تەواوەتی جێبهجێ بکەین،
یارمەتی زیادکردنی لینجی و چەورکردنی لەگەڵیشــیدا وەرزش و چارەســەری
جومگەکە دەدات و زبریی و بەرکەوتنی سروشتی ئهنجام بدهین و دوربکەوینهوه
نــاو جومگەکە کەم دەکاتــەوە و زیانی لە ئهنجامدانى جوڵەی ھەڵە.

خەمۆکی دوای مناڵبون
%80ی ژنان
توشى خەمۆکی
دوای مناڵبون
دەبن

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
خەمۆکی دوای مناڵبون یەکێکە لەو
کێشانەی توشی %80ی ژنان دەبێت،
ماوەی دو هەفتە دەخایەنێت ،بەاڵم
جۆرێکی تری خەمۆکی هەیە کە زۆر
سەختترە لە %16- 10ی ژنانی مناڵبو
دا دەردەکەوێت ،بۆ نمونە ئەگەر ژنێك
لەکاتی دوگیانیدا کێشەیەکی هەبێت

تێکنەچونــی بــاری دەرونی ئەو خانمە،
ئەگەر لەو کاتەدا کێشەیەک هەبێت ،بۆ
نمونە :لەدەســتدانی منــاڵ و تەنیایی،
ئەمانــە هەمــو هــۆکارن بــۆ زیاتربونی
رێژەکە.
مناڵبــون بــە نەشــتەرگەری کاریگەری
زیاتر دەبێت بۆ توشــبون بەم حاڵەتە،
هەروەهــا رەگەزیــش کاریگــەری هەیە
نیشــانانە لــە دوهەفتــە زیاتــر مایەوە الی ئــەو خانمانەی کــە خۆیان حەزیان
و حاڵەتی دەرونی جێگیر نەبێت،
پێویســتە ســەردانی پزیشــکی دەرونی بەبونــی رەگەزێکــەو کــە مناڵەکەیــان
بۆی هەیە زیاتر توشی خەمۆکی
بکەیــت ،چونکــە ئەگــەر حاڵەتەکــە دەبێت رەگەزێکی ترە.
دوای مناڵبون ببێت ،ئەم حاڵەتە
پەیوەندی بە گۆڕینی هۆرمۆناتی کاتی بــوە حاڵەتێکــی درێژ مــاوە ،وا دەکات
ئافرەتەکە گرنگی بە خۆی و مناڵەکەی چارەسەرەکان چین؟
دوگیانییەوە هەیە نەک تێکچونی
و کاروبــاری رۆژانە نەدات و هەندێكجار پێویســتە خێزانەکــەی و بەتایبــەت
هۆرمۆنات.
هاوســەرەکەی لە ماوەی  40رۆژی دوای
لەوانەیە ئازاری مناڵەکەی بدات.
لەنیشــانەکانی ئەم حاڵەتــە بریتین لە :باشــتر وایــە دوای مناڵبــون لەالیــەن مناڵبــون ،زیاتر گرنگــی پێبدات و لێی
دڵتەنگــی ،دودڵــی و ناجێگیــری باری کەســانی دەوروبەر و نزیکی ئەو دایکە ،نزیــک بێــت ،بۆ ئــەوەی زۆربــەی کات
دەرونــی لەگــەڵ خــەوزڕان ،ئەگەر ئەم هــەوڵ بدرێــت بــۆ نەمانــی کێشــە و پێکەوە بن و چاودێری بکات.

باشــتر وایە مناڵ لە دایکی نزیک بێت،
ئەرکی بەخێوکردن و چاودێری مناڵ لە
ئەســتۆی دایکەکەدابێــت ،خۆی لەگەڵ
مناڵەکــە خەریک بــکات و چواردەوری
چۆڵ نەکرێت .ههروهك هەندێك حاڵەت
هەن تەنها بە دەرمان چارەسەر دەکرێن،
ئەگــەر دایکەکە چارەســەر نەکرێت لە
کاتێکــدا پێویســتی بە چارەســەربێت،
بــۆی هەیــە ببێت بــە تێکچونــی باری
دەرونــی ئەو دایکە بەتەواوی و ئهمهش
ئهگــهرى چهندیــن حاڵــهت و روداوى
نهخوازراو زیاتر دهكات.
چی بكرێت؟
بەداخەوە هەروەکو حاڵەتە دەرونیەکانی
تر لەم حاڵەتەشدا زۆرێک لە ژنان شەرم
دەکەن لەوەی پزیشــک و کەسی نزیک
ئاگاداربکەنەوە لە هەستەکانیان.
ئــەم خەمۆکییــە بــە هیــچ جۆرێــک
نیشــانەی الوازی کەســێتی توشــبو
نیــە ،بەڵکــو بەهــۆی ئەوەوەیــە کــە
لەکاتــی ســکپڕیدا هۆرمۆنەکانــی ژنانە
بــە رێــژەی  10هێنــدەی ئاســایی و
هۆرمۆنــی ئیندرۆفین(دڵخۆشــکەر)
بەشــێوەیەکی بەرچــاو بــەرز دەبنەوە،
بەاڵم دوای مناڵبــون لەپڕ دادەبەزنەوە
و بەهــۆی هەســتیاری سیســتەمەکانی
لەشــی هەندێــك لــە ئافرەتانــەوە،
کاریگەرییەکانیــان توندتر دەردەکەوێت
و هیچ دەستی خۆیانی تێدا نیە.
ههروهك زۆربەی هەرەزۆری توشــبوانی
ئەم حاڵەتە ،دوای ســەردانی پزیشکی
دەرونی بەتەواوی چاک دەبنەوە.

ههمهڕهنگ
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دایكی ئاریان و  50ساڵ كارى هونهریی
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :شاران بەرزنجی
ئەو کاتەی دەرکەوتنی ژنی کورد لە
فیلم و شانۆکاندا کارێکی مەحاڵ و
قبوڵ نەکراو بو ،دایکی ئاریان (عەتیە
خان) بێ گوێدانە ئەو بەربەستانەی کە
دەهاتنە پێشی ژنان لە کاری نواندندا،
دەستی بەکاری نواندن کردوە.
دایکی ئاریان  50ساڵە تەختهی شانۆ
و شاشەی تەلەفزیۆنەكانی كردوەتە
مینبەری گەیاندنی دەنگی ژنان.

هونەر لە ناو
خەڵکدا رێزی
پێبەخشیوم

لهكاتێكدا ئێســتاش بۆ ژنان ئاسان نی ه
كارى هونهریــی و بهتایبهتــى نوانــدن
بكــهن ،كهچــى ژنێــك پێش  50ســاڵ
بهبــێ گوێدانــ ه رێگــری و ئاســتهنگ ه
كۆمهاڵیهتیــهكان ،وهكــو ئهكتهرێكــى
بوێر چوهت ه ســهر تهختهى شــانۆ و ل ه
شاشــهكانهوه دهركهوتــوه .پــاش ئهو
تهمهنهش ئاوات و خواستى ئهوهی ههی ه
كه بهردهوام بێت ل ه كارى هونهریی.

ئاواتم ه ژیانی
(وەلی دێوانە)
بکرێتە فیلم و
رۆڵى تێدا ببينم

مێــژوى هونهریــی كوردی ل ه باشــورى
كوردســتان ،ئهگهرچــی ژمــارهى ژنــ ه
هونهرمهنــدى زۆر نیــه ،بــهاڵم خاڵیش
نیــ ه ل ه دهنــگ و رۆڵبینی ژنان ،یهكێك
لــ ه دیارتریــن ئــهو ژنانهش كــ ه رۆڵی
بهرچاویــان ههبــوه( ،عهتێ خان)ه ك ه
ب ه (دایكی ئاریان) ناسراوه.
(دایكــی ئاریان) ،ناوى تهواوى (عەتیە
محەمــەد ئەمیــن)ه ،ســاڵی 1950
لــە شــارۆچكەی پێنجوێنــی ســەر بــە
پارێــزگای ســلێمانی لەدایکبــوە ،دواتر
چونەتە گەڕەكی مەڵكەندی لە سلێمانی
و لــەوێ گــەورە بــوە ،لەگــەڵ ئەوەی
لەتەمەنێكــی كەمــی مناڵییــدا ژیانــی
هاوســەرگیریی پێكدەهێنێــت ،بــەاڵم
بەهۆی ئەوەی بەردەوام توانای البردنی
بەربەســتەكانی هەبــوە ،قۆناغەكانــی

خوێندن تەواودەكات.
ئهو لهگــهڵ خێزانهكهى دا پاش ئهوهى
بۆ ژیان رودهكهن ه شــاری بهغدا ،تێكهڵ
بــ ه كارى هونهریی دهبێت و ل ه ســاڵی
 1968بــۆ یهكهمجــار دهچێتــ ه ســهر
تهختهى شــانۆ ،ئیتر لهوه بهدوا ل ه زۆر
شــانۆگهرى و درامــا و فیلم و زنجیرهدا
بهشداریی دهكات.
ســهرهتاییترین ئــهو كاره هونهریانــهى
(دایكی ئاریان) بهشــداری تێدا كردوه،
بریتــی بــون لە( :گەزی چــی و چاوی
چی ،خوا لە سوڵتان مەحمود گەورەترە
و مشتەی ناو هەمانەکە).
ئــهم رۆڵبینین و بهشــداری ه بۆ (دایكی

ئاریــان) هــهروا ئاســان نهبــوه ،بهڵكو
روبــهڕوى زۆر ســهختى و قســ ه و
توانــج بوهتــهوه ،ئهمــ ه جگــ ه لهوهى
كهســوكارهكهى بــهم رۆڵبینینــهى ئهو
قهڵــس بون و تــا بهوه گهیشــتوه داوا
بكهن بكوژرێت و لهناو ببرێت.
بــهاڵم ئــهوهى رویــداوه پێچهوان ه بوه،
چونكــ ه خــۆی هیــچ گوێی بهو قســان ه
نهداوه ،ل ه گهڵیشــی دا خێزانهكهى زۆر
پشــتگیر و پاڵپشــتی بــون و هاوكاری
بون بۆ بهردهوام بون لهسهر ئهم رێچك ه
هونهرییه.
(دایكــی ئاریــان) بهشــداری زۆر دراما
و كارى هونهریــی كــردوه ،بــ ه زۆریش

شانازیشهوه لهبارهى كاره هونهریهكانى
دهڵێــت« :هونەر لە نــاو خەڵکدا رێزی
پێبەخشــیوم ،رێزی ئەوان لە بچوکەوە
تا گەورە بە هیچ شتێك ناگۆڕمەوە».
حــهزی ئهو بــۆ كاری هونهریــی لهگهڵ
ههڵكشانى تهمهنى دا كۆتایی نههاتوه،
بهڵكو ئێستاش دهخوازێت لهو تهمهنهى
كــ ه ماویهتــى درێژه بــهكارى هونهریی
بــدات ،دهڵێــت :ئاواتــم ئەوەیــە ژیانی
(وەلی دێوانە) بکرێتە فیلمی سینەمایی
و من رۆڵی سەرەکی ببینم لەو فیلمەدا.

لهرێگــهى ههردو تیپی شــانۆی ســاالر
و هاوڕێیانــى گهزیــزهوه ،بهشــدارى
لــ ه كارهكان دا كــردوه ،جگــ ه لــهو
شانۆگهریانه( ،بوکی ژێر دەواری رەش)
و (نێرگز بوکی کوردستانە) ل ه دیارترین
ئهو درامایانهن ك ه رۆڵی تێیاندا گێڕاوه.
بهشداریهكانیشی بهردهوام بون تائێستا
و لــهم دواییانهدا بهشــداریی ل ه زنجیره
دراماى (گهردهلول) و (كهركوك چوار)
و ههروههــا فیلمی ســینهمایی (بهپێی
دهستور) دا كردوه.
ئهوهى (دایکی ئاریان) ل ه ژنانى دیكهى
هونهرمهند جیادهكاتهوه ،ئهوهی ه ك ه ئهو *ســود لە وێبســایتهكانی (رۆژنیوز) و
بەردەوامە لە كاری نواندن ،ههروهك ب ه (ئێن ئاڕتی) وەرگیراوه.

ئهم  10رێنمایه ل ه ئارایشت دا پشتگوێ مهخه

نهوژیــن ،رۆژنامهیهكــى ســهربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگان ه
لهالیــهن رادیــۆی دهنــگ لــه گهرمیــان
باڵودهكرێتهوه.
یەکــەم ژمــارەی لــە 2016/12/26
دەرچوە.

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :سێوه محهمهد
بێشك تۆی خانم لە زۆر حاڵەت دا
دوچاری ئەو دڵەڕاوكێیە دەبیت كە
چ ئارایشتێك و چۆن ئارایشتێك
بكەیت بۆ ئەوەی بەجوانترین شێوە
دەربكەویت؟ بەدڵنیاییەوە پێویستت
بە چەند تێبینی و رێنماییەك هەیە
بۆئەوەی لەكاتی پێويستدا بەهاناتەوە
بێت.

رادیــۆی دەنــگ ،پرۆژەیەکــی میدیایــی
ســەربەخۆیە لــە ناوچــەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە بــە پەخشــی رادیۆیەکــی
لۆکاڵــی دەســتی پێکــردوەو پاشــان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنامــەی (نەوژیــن) یەکێکــە لــە
چاالکیەکانــی پــرۆژهى رادیــۆى دهنــگ
بــه پاڵپشــتی ســندوقی نیشــتمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادیــۆی دهنگــهوه بــۆ ئهنجامــدراوهو
زۆرینهیان پێشــتر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.

لێرەدا چەند رێنماییهكتان بۆ دەخەینەڕو
كــە لەالیــەن پســپۆڕانی ئارایشــت و
جوانكارییەوە ئاراستەی خانمان كراون.
 .1بەبــێ پرایمــەر هەرگیــز ئارایشــت
مەکە .سەرەتای ئارایشتەکەت بە لێدانی
پرایمەر دەســتپێبکە ،ئەمە جگە لەوەی
چــاڵ و چۆڵــی و کونیلەکانی روخســار
پڕدەکاتــەوە ،رەونــەق و جوانییەکــی
تایبەتیــش بە روخســار دەبەخشــێت و
پارێــزگاری زۆر لەمانــەوەی ئارایشــت
دەکات لەسەر روخسار.
 .2كاتێــك ئەســاس (فاوندەیشــن) لە
روخســارت دەدەیــت ،بۆ مــاوەی 10-5
خولەک وازی لێبێنە تا بەجوانی تێكەڵ
بەروخســارت دەبێــت و باڵودەبێتەوە و
شــێوەی خــۆی وەردەگرێــت ،ئەمەش
ناهێڵێــت رەنگــی روخســارت تەڵــخ
دەربكەوێت.
 .3زۆر بەتەنكــی و بــە ئیســفەنجێكی
تایبــەت یاخــود بــە پەنجەت ئەســاس
بــدە لــەو شــوێنانەی روخســارت كــە
پێویستیان پێی هەیە ،پاشان هەوڵبدە
تەنكــە ئارایشــتێك بكەیــت ،چونكــە
ئارایشــتكردنی زۆر دەبێتە هۆی ئەوەی

دەربارەی

رەنــگ و روخســارت تەڵــخ و نــاڕون
دەربكەوێت.
 .4ئــەو كاتــەی ئارایشــت دەكەیــت
پێویســتە لەشــوێنێك بیت روناكییەكی
سروشــتی هەبێت ،نە تاریــك بێت ،نە
زۆر روناك بێــت ،ئەمەش یارمەتیدەرت
دەبێت بۆ ئەوەی ئارایشتێكی سروشتی
و جــوان بكەیــت و زیــادەڕەوی بــە
ئارایشتەكەتەوە دیار نەبێت.
 .5پــاش ئــەوەی ئارایشــتەكەت كــرد
لەڕێی ئــەو ئیســفەنجە تایبەتــەوە كە
لەناویایەتی ،ئەساسەكە بەروخسارتەوە
رێك بخەرەوە.
 .6بــە كلێنــس یــان ئەو ئیســفەنجەی
کە ئەساســەکەت پێ کــردوە ئەو وردە

رەشــاییانەی دەوروبەری چاوت بســڕە
و پــاش ئــەوەی ناو چــاوت رەش كرد
و ئارایشــتی پشــتچاوت کرد ،ئەســاس
بــدە لەژێــر چــاو و الكانی بــۆ ئەوەی
ئەو رەشییە بشــاریتەوە كە داباریوەتە
خوارەوەی چاو و سەر کوڵمەکانت.
 .7ئــەو كەرەســتانە بۆ ئارایشــتكردن
بەكاربێنــە كــە لەپێكهاتەكەیانــدا
بــۆدرە هەیــە نــەك كرێــم ،چونكە ئەو
ئارایشتانەی كرێم لەپێكهاتەیاندا هەیە،
وا دەكات ئارایشــتەكەت زو تێكبچێت و
تەڵخ بنوێنێت.
 .8وریابــە كاتێك قەڵەم ڵێو و قەڵەمی
چاو رەشــكردن دەكڕیت ،بەشــێوەیەك
بێت چەوراییان تیا بێت و وشك نەبن.

 .9هەمیشــە پێش ســوراوکردن خەتی
لێو بە قەڵەم لێو بکێشە ،ئەمەش جگە
لەوەی لێو ئەستور و جوان دەردەخات،
رێگە نادات ســوراوەکە بۆ دەرەوەی لێو
دزە بکات.
 .10بــۆ ئــەو خانمانــەی کە پێســتیان
چــەورە ،بــاش نییــە بۆماوەیەکی زۆر
ئارایشت بە روخســاریانەوە بمێنێتەوە،
چونکە دەبێتە هۆی تێکچون و پیسونی
پێستیان ،ئەمە جگە لەوەی زۆر مانەوەی
ئارایشت لەسەر پێستی چەور ،رەونەقە
جوانەکــەی ناهێڵێــت و تەڵخ پیشــانی
دەدات ،بۆ خۆپاراستنیش لەمە ،باشتره
روخســارت بــە پاكژكــهرهوه شــلهكان
«سائيل و كلینهر» پاكبكهیتهوه.

بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
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07480207400
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دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

كچێك سـیرامیك دهكـاته  پیشه
◘ نهوژین ،فاتم ه جمعه
پێشانگایەکى كاری دهستیی
خێرخوازیی کە بۆ نەخۆشانی
شیرپەنجە ئهنجامدراوه ،سهرنجی
(تیشكۆ) رادهكێشێت ه سهر جۆرێكى
تایبهت له هونهر ،ك ه وهك دواتر
بۆی دهردهكهوێت ناوى (سیرامیك)
ه ،ئهمهش دهستپێكى ئاشنایهتى ئهو
بهو هونهره دهبێت و دواتر تیایدا قاڵ
دهبێت.
تیشــکۆ تەیــب 21 ،ســاڵ ،كچــ ه
خوێندكارێكــى زانكۆیــه ،لــ ه پــاڵ ئهم
ئهركــهى دا مــاوەی نزيكــهى ســاڵێك ه
خەریکی کاری ســیرامیکە و بهتایبهتى
لــە بــواری ئیکســواراتی خانمــان دا
كاردهكات .لــ ه دیدارێكى (نهوژین) دا،
باسی ل ه ههنگاوهكانى خۆی لهم بوارهدا
كرد.
«مــن مــاوەی دوســاڵ دەبێــت کاری
دەســتی دەکەم ،ماوهى ساڵێكيشــ ه و
لەدوای ئاشــنا بونم بەکاری سیرامیک،
من و خوشــکەکەم بڕیاڕماندا کە دەست
بەم کارە بکەین ،لە رێگای ئەو زانیاریی
و فیرکارییانــەی کــە لــە ئینتەرنێــت
دا هەیــە توانیــم فێــری کارەکــە بم».
(تیشکۆ) بهم قسانه دهستى پێكرد.
دواتــر هات ه ســهر ناســاندنى كارهكهى
و ئــهو مادانهى ك ه بــهكارى دههێنێت،
ئامــاژهى بهوهكــرد ســیرامیک لە روی
دەرەوە دا لە قوڕی دەســتکرد دەچێت،
بەاڵم جیاوازیهكهى ئهوهی ه کێشی سوکە
و ئیشکردن لەسەری ئاسانە.
وتى :سیرامیك لە نیشاستە و گلیسرین
و هێڵم پێکدێت ،ڤازلینی بۆ زیادەکرێت
تاکــو نەلکێــت بەدەســتەوە لەکاتــی
ئیشکردن دا ،هەندێكجار ئاوی گوڵی بۆ
زیادەکرێت بۆئەوەی بۆنێکی خۆش لەو
شــتانە بدات ،لەگەڵ بۆیــەی زەیتی بۆ
رەنــگ کردن ،لەکاتی وشــک بونەوەش

دا بــ ه بۆی ه رهنگــی دهكهین و رهونهقی
پێدهدهین.
(تیشــکۆ) جیــاواز لــە کارهكــهى،
خوێنــدکاری بەشــی وەرزشــی زانکۆی
گەرمیانــە ،وەکخۆی ئاماژەی بۆ دەکات
هاوكارى
خوێندن لهو بوارهدا خهونى بوه.
ئهوانهش دهكهم
«خولیای مناڵی خۆم بو کە لەو بەشــە
بخوێنــم ،رێگری زۆرم بۆ دروســتبو لەو
دهيانهوێت ئهم
کاتــەی بڕیــارم دا لەو بەشــە بخوێنم،
كاره فێر ببن
چونکــە پێیــان دەوتــم وەرزش بۆ کچ
نابێت ،بەاڵم من هەوڵی زۆرم دا تابگەم
بەو بەشە».
لهسهرهتادا كارهكانى (تیشكۆ) سنوردار
بوه ،بهاڵم دواتر پــهرهى پێداوه ،تۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانیــش لــهم پهرهپێدانهدا
هاوكاری بوه.
ســنورداربو،
کارەکانم
ســەرەتا
وتــى:
دهمهوێت
بــەاڵم دواتــر لەرێــگای دروســتكردنى
ببینە خاوەنی
پهیجێكهوه ل ه فهیسبوك ،بهرههمهكانى
خــۆم باڵودهكــردهوه و دهمناســاند،
براندێکی
ئهمــهش وایكــرد كڕیارێكــى بــاش
تایبەتی خۆمان
بــۆ بهرههمهكانــم دروســت ببێــت و
كارهكانیشم بهرهوپێشهوهبچن.
ئــهم بهرهوپێشــهوهچونهش ســهرنجی
كڕیارانى زیاتر بۆالی خۆی راكێشــاوه و
بون ب ه كڕیاری بهردهوامى.
زریان خورشــید 19 ،ســاڵ ،خوێندكار ،ئــهم پێشــوازی ه گهرمــ ه لــ ه بهرههم و
یهكێكــ ه لــ ه كڕیارهكانــى بهرههمــ ه كارهكانــى ،هانى (تیشــكۆ)ى داوه ك ه
ســیرامیكیهكانى (تیشــكۆ) .وتــى :لە بیــر ل ه برهودان ب ه كارهكهى و گهورهتر
بۆنەکانــی نــەورۆز و جــەژن دا زۆربەی كردنهوهى بكات ،تادهگات بهوهى ببێت
ئیکسســوارەتەکانم الی تیشکۆ دەکڕم ،بــ ه خاوهنى براندنى تایبــهت ب ه خۆی،
بەتایبــەت کارە ســیرامیکیکەی زۆر بهاڵم نایهوێت ئهم كاره بهتهنیا بكات.
ســەرنجم رادەکێشــێت ،بەنرخیکی زۆر «بەپێــی توانــا هــەر کەســێک داوای
گونجاو و بەشێوەیەکی زۆر جوان بۆمی فێربونــم لێبــكات لە بواری ســیرامیک
دا ،هاوكاریــم كردوه و ههوڵمداوه فێری
دروست دەکات.
كڕیارێكــى تر پێیوای ه ئــهو بهرههمانهى بكــهم ،ئیســتا لەهەوڵــی گەورەکردنی
کارەکەمــم و دهمهوێــت لەگــەڵ هاوڕێ
سیرامیك تایبهتن ،بۆیه دهیانكڕێت.
پەیام نهســرهدین 25 ،ساڵ ،مامۆستا ،کچەکانــم دا ببینــە خاوەنــی براندێکی
وتــى :ئــەو ئیکسســواراتانەی لەالیەن تایبەتــی خۆمــان»( .تیشــكۆ) بــ ه
ئەم كچهوه دروســت دەکرێت تایبەتن و رویهكى خۆش و نیگایهكى گهشبینان ه و
دهنگێكى جیدییهوه ،ئهم بڕگهیهى وت.
کەمتر شێوەی دوبارەی تێدایە.

