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رهوشى ژنان له گهرمیان ل ه رۆژى جیهانى ژنان دا

ه و ههنگاوێك بۆ دواوه
ههنگاوێك بۆ پێشهو 

دەرگاكانى حزب و
حكومهت بەڕوی ژنان دا
داخراون
»»3

◘ نهوژین
بهپێی بهدواداچونهكانى (نهوژین)
رهوشى ژنانى گهرمیان ل ه سهروبهندى
رۆژى جیهانى ژنان دا ،له ههندێك
بواردا بهرهوپێشهوهچون و لهههندێكى
دیكهشدا پاشهكشه هاتونهت ه ئاراوه.
ههمــو ســاڵێك لــ ه مانگــى ئــادار و
ســهروبهندى رۆژى جیهانــى ژنــان ،ل ه
واڵت و ههرێــم و ناوچــ ه جیــاوازهكان،
ههڵسهنگاندن و شیكاریی بۆ دۆخی ژنان
دهكرێــت و ئهو بهرهوپێشــهوهچونانهى
كــ ه ههیــ ه دهستنیشــان دهكرێت و ئهو
پاشــهوهچون و گرفتانــهى لــ ه ئارادان
دهخرێنــهڕو و ئالهنگاریهكانــى قۆناغی
داهاتوش ئاشكرا دهكرێن.

ئهوهى پهیوهندی ب ه ناوچهى گهرمیانهوه فهرمــی و حكومیهكانــدا ،یهكێكى تره
ههبێت ،رهوشــى ژنان لهنێوان دو یادی لهو بــوارهى ك ه لهم ســاڵدا لهگهرمیان
رۆژى جیهانــى ژنــان دا (8ى مارســی هیچ بهرهوپێشهوهچونێكى ئیجابی تێدا
 2018بــۆ 8ى مارســى  ،)2019لــ ه بهدیی نههاتــوه ،چونك ه لهكۆی ()77
ههندێك بواردا پێشهوهچونى بهخۆیهوه دهزگاى حكومیــی فهرمیی ،تهنها ()9
بینیــوه ،بهپێچهوانهشــهوه لهههندێكى دهزگایان لهالیهن ژنانهوه بهڕێوهدهبرێن.
لــ ه دیــوه ئیجابــی و بــهرهو
تردا پاشهكشه.
ههرچــی پهیوهنــدی ب ه پێشــێلكاریی و پێشهوهچونهكهیشــی دا ،ئــهم ماوهیــ ه
توندوتیژیهكانــهوه ههیــه ،ئــهوا بهپێی بهتایبــهت لــ ه روى سیاســهت و
ئامــاره فهرمیــهكان ،رهوشــى ژنــان نوێنهرایهتیكردنــى ژنانــى گهرمیــان ل ه
لهگهرمیــان بــ ه بــهروارد بــ ه ســاڵێك ئهنجومهنــى ههڵبژێــردراوهكان ،زۆر
پێشــوتر ،خراپتر بوه ،بهتایبهت لهروى تایبهت و نهوعی بوه ،بهشــێوهیهك بۆ
حاڵهتهكانــى كوشــتن و خۆكوشــتنى یهكهمجار گهرمیان له بهغدا و ههولێریش
ژنان ،ك ه لهو ماوهیهدا  3قات و  2قات نوێنهرى ژنى ل ه پارلهماندا ههیه.
زیادیانكردوه ،بهتایبهت كوشــتنى ژنان ئهوهى بهغــدا كهبۆیهكهمجاره لهمێژوى
گهرمیانــدا رودهدات ،یوســرا رهجــهب،
ك ه  3هێنده زیاتر بوه.
بــواری رۆڵپێدانــى ژنــان لــ ه كایــهى وهكو پارلهمانتارێكى ژن ل ه ههڵبژاردنى

ئهنجومهنــى نوێنهرانــى عێراق لهســهر
لیســتی (نــهوهى نــوێ) ســهركهوتنى
بهدهستهێنا و بو ب ه یهكهم پارلهمانتارى
ژنى گهرمیان لهو ئهنجومهنه.
ههرچی كوردستانیشه ،ئهوا بۆیهكهمجار
و لهوهتــهى پشــت بــ ه لیســتی داخراو
بــۆ ههڵبــژاردن نابهســترێت ،ژنێــك
لهگهرمیانــهوه توانى ببێــت ب ه ئهندامى
پارلهمانــى كوردســتان ،كــ ه ئهویــش
(شیرین ئهمین) بو ل ه لیستی (گۆڕان).
ئهم بهرهوپێشــهوهچون و پاشهكشــان ه
پێكــهوه ،دۆخی ژنان ب ه ههڵواســراویی
دههێڵێتــهوه و ئالهنگاریهكــى زۆر بــۆ
ماوهى داهاتو بهجێدههێڵیت ،ك ه دهبێت
دهســهاڵت و رێكخــراوه مهدهنیــهكان و
ناوهنــده ئههلیهكان خهمیــی لێبخۆن و
ههوڵى بهرهوپێشبردنى بدهن.

كچانى دهرچو نیگهرانن:
بڕوانام ه كاری بۆ پهیدا
نهكردین
»»5

خوێندكارێكــى (بایهلــۆژی) دهبێتــ ه
پاڵهوانى خولێكى وهرزشیی
»»6

كچــان توانــا ئهدهبیهكانیــان لــ ه
(ڤيستیڤاڵی ئاران)دا دهردهخهن
»»7

مناڵی بلوری چۆن
دروست دەبێت؟
»»10
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ژن و پیاو جیادهبنهوه و مناڵ دهبێت ه قوربانى
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
«تهمهنم هەشت ساڵ بو کە دایک و
باوکم جیابونەوە ،پێش جیابونەوەیان
ئەوەندە شەڕ و هەرایانم بینی بو
مناڵیم بەترس و گۆشەگیری بەرێکرد،
دوای جیابونەوەشیان خەمەکانم دو
ئەوەندە زیادی کرد» .ئەمە قسەی
(رێناس)ه ،کە وەک خۆی هێمای بۆ
دەکات ،دوای جیابونەوەی دایک و
باوکی ،ژیانی تاڵ بوه.
ئهگهر جیابونهوه چارهسهر و دهربازبون
بێت بۆ هاوسهرهكان لهو ژیان ه ناخۆشهى
كــ ه تیــای دان ،ئــهوا بــۆ توێژێكى تر
كارهســاتێكه كــ ه تــا كۆتایــی تهمهن
كاریگهریی و لێكهوتهكانى بهسهریانهوه
خۆی دهنوێنێت ،ئهو توێژهش :منااڵنن.
رێناس 23 ،ســاڵ ،دەرچــوی زانکۆیە،
بۆ (نەوژین) وتی« :پانزە ساڵ دهبێت
باوک و دایکم جیا بونەتەوە ،من لەگەڵ
خوشــک و برایەکم لــەالی باوکم بوین،
هــەرکات بمانەوێــت ســەردانی دایکــم
دەکەیــن ،بهاڵم هیــچ وەکو ئەوە خۆش
نیە دایکم بەردەوام لەماڵدا بێت».
(شــەیما)ى  19ســاڵ كــ ه خوێندکاری
پەیمانگایــە ،یەکێکی تــرە لەو کچانەی
کە لەتەمەنێکی کەمــدا ،دایک و باوکی
بەهۆی دەســتێوەردانی کەســی سێیەم
لەژیانیــان جیابونەتــەوە .وەکخــۆی
ئامــاژەی بــۆ دەکات تاوەکو ئێســتاش
تامــەزرۆی ئەوەیە تەنها جارێکیش بێت
لەکاتى گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە ،دایکی لە
ماڵدا ببینێت.
یهكێــك لــهو بوارانــهى ك ه منــااڵن ل ه
جیابونــهوهى دایــك و باوكیــان دا زۆر
پێــی كاریگهر دهبــن ،الیهنى دهرونییه،

كــ ه بهوتهى توێژهرێك ئهم بواره رهنگ ه
سهر بكێشێت بۆ حاڵهتى مهترسیدار.
محەمــەد نەجیــب ،توێــژەری دهرونى،
بــۆ (نەوژیــن) وتــی« :بەشــێکی زۆر
لــەو منااڵنــەی بــاوک و دایکیــان لێک
جیابونەتــەوە ،رەنگــە لەداهاتــودا
پەناببەنــە بــەر رهفتــاری خــراپ یــان
كهســانى شــهڕانگێزیان لێدهربچێــت،
ههڵبهت ئهمهش مهرج نی ه ههمو جارێك
روبدات».
ســەرباری ئەم لێكهوتــ ه خراپانه ،بهاڵم
بەشــێکی تر لە کچان ،ب ه جیابونەوەی
دایــک و باوکیان ،لێنهگــهڕاون ژیانیان

وێــران بێــت ،بهڵكــو ههوڵیانــداوه پێویســت لهوبارهوه راناگهیهنێت ،بهاڵم
کاریگەری ئهو دۆخ ه لهسهر خۆیان كهم یاســاناس و چاالكوانــان جهخــت لــهم
زیادبونه دهكهنهوه.
بكهنهوه.
ت لهم
شــیالن 22 ،ســاڵ ،دهڵێت« :بێگومان نەشــاد عومــەر ،پارێــزەر ،جهخ 
جیابونــەوەی دایــک و باوکــم ســەرەتا زانیارییــ ه دهكاتهوه و دەڵێت« :رێژەی
زۆر ســەخت و ناخــۆش بــو ،بــەاڵم جیابونەوە زۆر زیادی کردوە».
دایکم نەیهێشــت کاریگەری زۆر هەبێت لهبارهى منااڵنى ئهو هاوسهرانهى لێكجیا
لەسەرم ،منی بردە الی خۆی و هەمیشە دهبنــهوه( ،نهشــاد عومــهر) وابهباش
دهزانێــت ئــهو هاوســهرانهى بڕیــاری
ئاگای لێم بوە».
لەم ســااڵنەی دوایدا رێــژەی جیابونەوە جیابونــەوە دەدەن و مناڵیــان هەیــه،
(تەاڵق) بەشــێوەیەکی بەرچــاو زیادی بابەتــی بینینــی مناڵ نەبەنــە دادگا و
کــردوە بەتایبەت لەناوچــەی گەرمیان ،خۆیان لەسەر بینينی مناڵ رێک بکەون،
ئهگهرچــی الیهنى پهیوهندیــدار ئاماری هــەروەک مناڵەکەش بدرێت بەوەیان کە

دەتوانێت باشــتر پــەروەردەی بکات و
ئاگای لێی بێت.
شــادان 29 ،ســاڵ ،ژنــی ماڵەوەیــە،
بــۆ (نەوژیــن) دەڵێت« :مــاوەی چوار
ســاڵە لە هاوسەرەکەم جیا بومەتەوە و
خەسوم هۆکاری سەرەکی جیابونەم بو،
چونکە لەگەڵ ماڵی خەسوم دەژیام زۆر
بێــزاری دەکردم چەنــد جارێکیش داوام
لەپیاوەکــەم کرد کەجیاببمــەوە ،بەاڵم
ماڵــی جیای بۆ نەکردم ،دو مناڵم هەبو
کەبڕیــاری جیابونەوەمــدا زۆر بیــرم لە
مناڵەکانم ئەکردوە ،بــهاڵم چارم ناچار
بو».

ژن به ژن لهبهرگێكى نوێ دا
مارهى كرد».
◘ نهوژین ،ژینۆ خهلیل*
ئــهو ژن ه بــاس لهوهدهكات كــ ه براكهى
و براژنهكــهى پێكــهوه نهدهگونجــان
ژن ب ه ژن ،دیاردهیهكى ناسراوى
و بــهردهوام كێشــهیان ههبــوه ،تــا
كۆمهڵگهى كوردهواریه ،بهاڵم لهگهڵ
سهرهنجام لهدواى  2ساڵ جیابونهتهوه،
دهرچونى یاسایى بهرهنگاربونهوهى
بــهاڵم ماڵــى باوكــی هاتــون و ئهمیان
توندوتیژی خێزانى ،ئهم حاڵهت ه
بــهزۆر بردهوهتــهوه و وتیانــ ه دهبێــت
قهدهغهكراوه و به پێشێلكاریی
جیاببێتهوه.
دانراوه ك ه سزاى لهسهره ،بۆی ه
ب ه خهمگینیــهوه وتى« :ههرچهنده من
ئێستا ئهگهرچی كهمیكردوه ،هاوكات
لهگــهڵ مێردهكهم هیچ كێشــهم نهبو و
خێزانهكان رێگهى تریان دۆزیوهتهوه
یهكترمان خۆشدهویســت ،بــهاڵم بهزۆر
بۆ ئهنجامدانى.
جیایــان كردمهوه و بههــۆى براكهمهوه
ژن ب ه ژن ،بهمانا باوهكهى ئهوهی ه ك ه كچ و ماڵــم وێــران بــو لهمێــرد و مناڵــم
كوڕێك هاوسهرگیری دهكهن ،پاشان كچ دوركهوتمهوه».
یان كهســێكى نزیكی كوڕهكه ،دهدرێت
ب ه كوڕێكــى خێزانهكهى تر ،لهبهرامبهر
ئهو كچهى لێیــان هێناون .ئهم حاڵهت ه
زۆرجــار ژنــان تیایدا دهبنــ ه قوربانى و
ناچــار دهكرێــن بــ ه هاوســهرگیرییهك
لهپێناو برا یان كهسێكى خێزانهكهیان،
ههربۆیــ ه لــ ه یاســای ژمــاره ()8ى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی خێزانى
كــ ه پارلهمانــى كوردســتان دهریكردوه
و تائێســتا بهركاره ،ئهم هاوسهرگیری ه
رێگهپێنــهدراوه و بــ ه تــاوان ههژمــار
دهكرێت.
بــهاڵم وادیــاره خێزانــهكات ،ئێســتا
فێــڵ و رێــگاى تازهیــان دۆزیوهتــهوه
بــۆ ئهنجامدانــى ئــهم هاوســهرگیرییه،
بهشــێوهیهك لهروى یاساییهوه خهتابار
نهبن.
تــارا ،ناوى خوازراوى ژنێكى تهمهن 30
ســاڵهیه .ئهو بــهژن دراوه بــۆ براكهى
و لهئێســتادا لهكێشــ ه و ملمالنییهكى
قوڵدایه.
وتــى« :ئامۆزایهكــم هاتــ ه داخوازیــم،
بــهاڵم براكــهم داوایكــرد كهخوشــكى
ئهویــش شــوى پێ بــكات ,ئهوهبو من
هاوســهرگیریم لهگــهڵ ئامۆزاكهم كرد و
شــیربایى بــڕ كــرام ،دواى پێنج مانگ
براكهشــم داواى ئامۆزاكهمــى كــرد و

تارا ،نمونهى ســهدان ژنى تره ،ك ه بون
ب ه قوربانى ئهم پرۆسهی ه بههۆى كهمى
هۆشــیاریا ن و بێئاگاییــان لهههبونــى
یاســایهك كــ ه ژن بهژنى تێــدا قهدهغ ه
كراوه و دهتوانن ئهنجامى نهدهن.
شــیالن 27 ،ســاڵ ،یهكێكــی تــره
لهقوربانیانى ئهم جۆره هاوســهرگیریی ه
نایاساییه ،بۆ (نهوژین) وتى« :براكهم
لهگــهڵ پورزاكــهم هاوســهرگیریان
كــردوه ،دواى چهنــد ســاڵێك مــن و
پورزاكــهم كهدهكات ه بــراى براژنهكهم،
یهكترمــان خۆشویســت و پهیوهنــدى
خۆشهویســتیمان بهســت ،دواتــر هات ه
خوازبێنیــم و ماڵهوهمــان رازی بــون و

هاوسهرگیرییمان كرد».
بهردهوام بو و وتى :كاتێك هاوسهرگیریم
لهگــهڵ كــرد بینیــم ئــهو پیــاوه نیی ه
كهپێشــتر دهمناسى ،زۆر دڵى پیس بو
و خــراپ بو لهگهڵم ،بۆی ه بڕیارم دا لێى
جیا ببمهوه.
ئــهم جیابونهوهیــ ه لــ ه كوردســتان
رویــداوه ،بــهاڵم لێكهوتهكانــى لــ ه
ئهوروپــا ســهریههڵداوه ،چونكــ ه بــراو
براژنهكــهی لهئهوروپا دهژیان و بهوتهى
خــۆی براژنهكــهى پــاش ئاگاداربون ل ه
جیابونهوهى ئهوان ،ئهویش ب ه فشاری
براكهى داواى جیابونهوهى كردوه ،بۆی ه
(شیالن) بهناچارى پهشیمان دهبێتهوه

لــ ه جیابونــهوهى و بهرگهى ئــهو ژیان ه
ناخۆشــ ه دهگرێت ،بۆ ئــهوهى ژیان ل ه
براكهى نهشێوێنێت.
وتیشــی :ئێســتا مناڵێكــم ههیــ ه و
مێردهكهم تادێت خراپتر دهبێت لهگهڵم،
چونك ه دهزانێت من لهبهرخاترى براكهم
لێى جیانابمهوه.
ئهگــهر خێزانــهكان ب ه پشــت بهســتن
بــ ه رایهڵ ه و عورفــی كۆمهاڵیهتى بڕیار
لهو بابهتان ه بدهن ،ئهوا بۆچونى یاســا
شتێكى تره.
نهشاد عومهر ،پارێزهر ،لهوبارهیهوه بۆ
(نهوژیــن) وتــى« :ژن بهژن لهیاســادا
هیچ بنهمایهكى نیی ه و شتێك نیی ه رێگ ه
پێدراو بێت ،گرێبهســتى هاوســهرگیرى
بهپێــى یاســاى بــارى كهســێتى تهنها
لهنێــوان دو كــهس دهكرێــت و هیــچ
گرێبهســتێك پهیوهندى بهگرێبهستێكى
ترهوه نییه».
رونیشــیكردهوه «ژنيــش مافى ئهوهى
ههیــ ه داواى جیابونــهوه بــكات ،ئهگهر
ئهو ژن ه ســهلماندى بهزۆر بهشــودراوه
ئهوا دهتوانێــت داواى جیابونهوه بكات
و دادگاش جیاى دهكاتهوه».
ئــهو پارێــزهره دان بهوهشــدا دهنێــت
ســهرباری بونى ئهم یاســایهش ،بهاڵم
خهڵكانێك بهو شێوهی ه پرۆسهك ه ئهنجام
دهدهن كــ ه ل ه  2كاتى جیــادا و بهجیا
دهچنــ ه الی دادوهر و هاوســهرگیریی
دهكهن ،دادگاش نازانێت ژن ب ه ژنه.
لهگهڵ ئهوهشدا پێیوای ه ك ه ئهمجۆره ل ه
هاوســهرگیریی ،كێشهى زۆر بهدواوهیه،
ههربۆیه بهپێی یاساش قهدهغه كراوه.
ئامــاژهى بهوهشــكرد هــهركام لــ ه
ژنــهكان ئهگهر بــه زۆرهملــێ ناچار ب ه
پرۆســهك ه كرابێــت ،ئــهوا دهتوانێت ل ه
بــهردهم دادگا بیدركێنێت و دادوهریش
هاوسهرگیرییهكه پهسهند ناكات.
* ئهندامــى تیمــی رێكخــراوى وادی
ئهڵمانى له گهرمیان

سياسهت

ژمارە ( )28ئادارى 2019

دەرگاكانى حزب و حكومهت بەڕوی ژنان دا داخراون

◘ نەوژین ،نیگار عومەر
سهروى  70فهرمانگهى حكومیی
جیاواز لهسهر ئاستى ئیدارهى گهرمیان
و قهزاكانى دا ههیه ،بهاڵم رێژهى
ئهو ژنانهى كه بهرپرسیارێتیان لهو
دهزگایانهدا ههیه ،له پهنجهكانى
دهست تێناپهڕن.
لهگهرمیانــدا حاڵهتێكــى بهرچــاو بونى
ههیــه ،ئهویــش ئهوهیــ ه حكومــهت
بهتــهواوى «نێرانهیــه» ،بــهو مانایهى
رێــژهى ژنانــى بهڕێوبــهر و بهرپرس ل ه
جومگهكانى دهســهاڵتى جێبهجێكردنى
خۆجێی دا زۆر كهم و سنوداره.

ژنان بــاس لهوهدهكهن كــ ه هۆكارهكان
جیاوازن ،بهاڵم بهشــى زۆری پهیوهندی
بهوهوه ههی ه ك ه رێگهیان پێنادرێت بێن ه
پێشهوه ،نهك خۆیان نهیهن.
خەدیجــە لەتیف ،دەرچــوی زانکۆیە و
دانیشــتوی کەالرە ،باس لهوهدهكات ك ه
پــاش تهواوكردنى كارى زانكۆ ،چهندین
دهستپێشــخهریی كــردوه بــۆ ئــهوهى
بتوانێت ل ه بوارهكهى خۆی دا خزمهتێك
بــ ه بهرهوپێشــهوهچونى كۆمهڵگاكــهى
بكات ،بهاڵم رێگهى پێنهدراوه.
وتــی :پێویســتە حکومــەت هەلــی
بەشــداریکردنی خانمــان لــە کایــە
جۆراوجۆرەكانی حکومەتدا بڕەخسێنێت.
بــهردهوام لــ ه باســكردنى نهبونى ژنان

لــ ه جومگهكانى دهســهاڵت و بهتایبهت
حكومــهت دا ،ژنــان تاوانبــار دهكرێــن
بــهوهى نایهن ه پێشــهوه ،بــهاڵم كچێك
ئهم بۆچون ه رهد دهكاتهوه.
شــەپۆل جەبار ،خوێنــدكارى زانكۆ ،بۆ
(نەوژین) دوا و وتی« :زۆر جار گوێمان
لەوە دەبێت گوایا ژنان خۆیان بەشداری
کاری سیاسی ناکەن ،بهاڵم ئهم ه راست
نییه».
ئهو كچ ه نمونهى خۆی دێنێتهوه ك ه زۆر
هەوڵــی داوە پێگەی خــۆم بکاتهوە لە
نێو یەکێك لەم حیزبانەی کوردســتاندا،
بــەاڵم وهكخــۆی دهڵێــت« :بەهــۆی
قورخکاری پیاوانــەوە رێگەم پێنەدراوە
بگەم بە پۆست و پلە ،جگە لەوەی من

3

کەسی حیزبیت
لە پشت نهبێت،
ناتوانی بچیته
پێشهوه

ژنان پەراوێز
خراون لەبواری
سیاسەتدا

توانایەکی باشیشم هەیە».
ژنــان بــاس لهوهدهكهن كــ ه بهوهۆیهى
پۆســتهكان لهســهر بنهمــاى حزبیــی
دابــهش دهكرێــن ،بۆی ه ئاســان ناتوانن
پێی بگهن.
خهدیجــه ،لهوبــارهوه وتــى« :حيــزب
و کەســی حیزبیــت لــە پشــت نهبێت،
ناتوانین هیچ بچیتهپێشهوه».
(شــهپۆل)یش پێیوایــ ه كــ ه جگــ ه ل ه
حزبیــی بون ،بونى پشــتیوانى لهالیهن
بهرپرســانهوه ،تاك ه زامنــى وهرگرتنى
پۆســت ه «ئەگەر خزمی فاڵن و فیســار
نەبیــت ،مەحاڵــە دەرگا داخراوەکانــی
حکومەتە حزبییەکە بکەیتەوە».
بهاڵم بهڕێوبهرێكى گشــتى لهگهرمیان،
ئامــاژه بــهوهدهكات كــ ه ئهگــهر ژنان
بیانهوێــت ،ئهوا دهتوانــن ببن ه خاوهنى
پۆست و پایه.
شــادی ه حســێن ،بهڕێوبــهرى گشــتى
كشــتوكاڵی گهرمیان ،باس لهوهدهكات
كــ ه ژنانیش جیاوازییان نیی ه و دهتوانن
وهكو پیاوان رۆڵ بگێڕن.
ئهو ك ه لهسهر بهشى بزوتنهوهى گۆڕان
ئهو پۆســتهى وهرگرتوه ،نایشــارێتهوه
ك ه ئهگهر پشتیوانى حزبهكهى نهبوایه،
ئاســان نهبو بۆ ئهو ك ه پۆســتى حزبى
وهربگرێت.

ل ه ههرێمــى كوردســتان دا بۆ ههندێك
بــوار و دهســهاڵت ،كار ب ه سیســتهمى
(كۆتــا) دهكرێــت ،بــهوهى رێژهیــهك
لــ ه كورســی و پۆســتهكان بــ ه ژنــان
دهدرێت ،ئهم حاڵهتــهش بهزۆری لهناو
دهســهاڵتى یاســادانان و ئهنجومهنــ ه
ههڵبژێردراوهكانــدا ههی ه و ل ه حكومهت
و دهســهاڵتى جێبهجێكــردن دا كارى
پێناكرێت.
شــەیما عەدنــان ،چاالکوانــى ژنــان،
بــاس لــەوەدهكات کــە ژنــان پەراوێــز
خــراون لەبــواری سیاســەتدا ،ئهمهش
دهگهڕێنێتــهوه بــۆ «دەســەاڵتی
پیاوساالری».
شــەیما ،دەڵێت« :ئاســتی بەشــداریی
سیاســی ژنــان لــە حکومــەت کەمترە
وەک لــە پیــاوان ،چونکــە پەیوەنــدی
بەدەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی واڵت و
دەسەاڵتی سیاسییەوە هەیە».
ئهو چاالكوان ه راشــی وههای ه ك ه لەمپەر
و رێگرییەكــی زۆر هەیە لەبهردهم ژنان
بــۆ ئــهوهى بەشــدار نەبــن لــە كایەی
سیاســییدا ،بەاڵم جهختیــش دهكاتهوه
نابێــت لهئاســت ئــهم ئاســتهنگانهدا
ژنــان كۆڵ بدهن «دەبێــت ژنان خۆیان
بەوپــەڕی جورئەتەوە بێنە مەیدانەوە و
تواناكانی خۆیان پیشانبدەن».

شیرین شێخ حسێن،كارگێڕی مهڵبهندى گهرمیانى (ى.ن.ك):

رێگری و كۆسپهكان ژنان ل ه هاتنه پێشهوهیان لهناو حزبدا سارد دهكهنهوه
◘ نهوژین ،زریان محهمهد

شیرین شێخ حسێن ،ماوهى ()28
ساڵ ه كارى حزبایهتى و رێكخراوهیی
دهكات ،له ئهندامى رێكخستنهكانى
یهكێتى نیشتمانیهوه دهستى پێكردوه
تا گهیشتوه به پلهى كارگێڕی
مهڵبهندى گهرمیان و بهرپرسی بهشى
راگهیاندن و روناكبیری ئهو مهڵبهنده.
ل ه دیدارێكى (نهوژین) دا ،باس لهو
ئالهنگاریی و گرفتانه دهكات ك ه
روبهڕوى ژنان دهبێتهوه لهكاتى كارى
سیاسی دا.
* هۆكارى هاتنت بۆ نێو حزب و كایهى
سیاسى بۆچى ئهگهڕێتهوه؟
كۆمهڵێــك پاڵنهرم ههبــو ،كاتى خۆى
وهك ئێستا نهبو ئهوكات كاركردن بۆ ژن
زۆر قورس بو ،لهگهڵ ئهوهش مافهكانى
پێشێل ئهكرا ،چونك ه ژن وهك ئامرازێك
ئهبینــرا و زیاتر خرابوه خزمهتى ماڵ و
مناڵ نهك وهك مرۆڤێك ،بۆیه پێویست
بــو كــ ه بونــى خۆمــان بســهلمێنین و
داواى مافــى خۆمانبكهین .ســهردهمى
ئێم ه ســهردهمى ژن ه ئهنفالكراوهكان بو
كــ ه هیــچ مافێكیان نهبــو ،ئهم ه هۆكار
بــو بۆ ئــهوهى بێمــ ه ناو حــزب و لهو
رێگهیهوهخزمهت ب ه ژنان بكهم.
* بهشــداریكردنى ژنان ل ه گهرمیان ل ه
ئێســتا دا چۆن ه ل ه چاو سااڵنى پێشوتر
له هاتنه پێشهوهیان بۆ ناو حزب؟
ژنان هاتونهت ه پێشهوه و رێژهك ه زیادى
كــردوه لهچاو ســااڵنى پێشــوتر ،بهاڵم
وهك پێویســت نیه ،چونك ه رێگرییهكان
و كۆســپهكان ك ه بۆت دروســت دهكهن

یهكێــك ل ه رێگرییــهكان كۆمهڵگای ه ك ه
ههمیشهژنانى بهكهم بینیوه ،دوهمیش
خــودى ژنــان خۆیانن ك ه ههمیشــ ه وا
خۆیان دهبینــن ك ه تواناى ئهوهیان نی ه
بكهون ه ملمالنێ لهگهڵ رهگهزى بهرامبهر
لهو پۆستانهى ك ه ههن لهناو حزبهكاندا.
دواتر ژنان ب ه ئاسانتر دهشكێنرێت وهك
ل ه پیــاوان ،ئهم ه وایكردوه ژنان نهیهن ه
پێش.
* تــۆ وهك خۆت لهوهتــهى تێكهڵ ب ه
حزب و سیاسهت بویت ،لهو ئاستهنگ و
گرفتانهت هاتونهت ه رێگه؟
بهڵــێ بێگومان ئاســتهنگى زۆر ههبوه،
نــهك له نــاو حــزب ،بهڵكو لــ ه ههمو
كایهكانــى تریــش ئاســتهنگ ههیــ ه
بهتایبــهت بۆ ژنان ،چونك ه ژنان ب ه پل ه
دو بینراون و كهم توانا تهماشــاكراون.
دواتر ئهو ملمالنیانــهش ك ه ههی ه زیاتر
متمانهیــان بــ ه پیاوان ههبــوه وهك ل ه
ژنان ،بۆی ه دهبێت خۆت بسهلمێنیت ك ه
تــۆش ههیت بۆ ئهوهى رێگریت نهكرێت
وهك چۆن من ههمیش ه كردومه.
* تاچهند ل ه گهرمیان بوار رهخسێنراوه
بۆ ژنــان لهالیهن حزبهكانــهوه ك ه بێن ه
پێشهوه؟
بــوار رهخســێنراوه بــۆ ژنــان ،بــهاڵم
بهتایبهتــى لهالیــهن حزبهكانــهوه هیچ
جێگهیــهك تایبــهت نهكــراوه بــۆ ژنان
كهبڵێــت ئهمــه جێگــهى تۆیــ ه ئهبێت
بێیتــ ه پێشــهوه و خــۆت بســهپێنیت،
ئهگینــا كورســیهكى تایبهت ب ه تۆ نیه،
ئــهو بواران ه ب ه دهگمهن ههڵ ئهكهوێت،
وایكــردوه ژنــان ســاردببنهوه ل ه هاتن ه * ئهو رێگریان ه چین ك ه باسیان دهكهیت ئهوهى كراوه ئاسانكارى بوه.
پێشــهوهیان و نهتوانن بێن ه ناو ملمالنێ و وایانكردوه ژنان وهك پێویست نهیهن ه * كهمــى ژنــان و خــۆ كاندیدكردنیان
بــۆ پهرلهمان و ئهنجومهنــى پارێزگا ل ه
ناو حزب و سیاسهت له گهرمیان؟
سیاسیهكانهوه.

گهرمیان بۆچى دهگهڕێنیتهوه ك ه خۆت
بهو ئهزمونهیا تێپهڕيوى؟
یهكــهم بۆ ژنــان خۆیــان ئهگهڕێتهوه،
لهبهر ئــهوهى ژنان ئهیانهوێ پێى بڵێى
فهرمــو ئهم ه پــاروى تۆی ه و وهره بیخۆ
و هیــچ خۆیــان مانــدو ناكــهن ،بــهاڵم
ئهگهر پێى بڵێ وهره خۆت بســهپێنهوه
و ملمالنــێ بكــ ه ســڵیان كردوهتهوه و
نههاتونهت ه پێش ،بهشــێكى دیكهشــى
يه
پهیوهنــدى ب ه كلتورى كۆمهڵگهوه هه 
ك ه ژنــان دیارى ناكــهن و زۆربهى ههر
زۆرى ژنانــى ئێمــ ه تاوهكــو ئێســتاش
پاشــكۆى پیاوهكانن و ب ه ویستى ئهوان
بهشــدارى ههڵبژاردنهكان دهكهن ،بهبێ
ئهوهى بیربكهنهوه ك ه ژنان پێویستیان
بهوهی ه ك ه خودى ژنان خۆیان دهنگیان
پێبدهن و وابكهن بچن ه پهرلهمان ،بۆی ه
تاوهكو ئێستاش ژنان وایان لێ نههاتوه
كــ ه بڕوایان ب ه توانــاى رهگهزى خۆیان
بێت وهك چۆن پیاوان ههیانه.
* ئهم پۆستهى ك ه ئێستا وهرت گرتوه
حزب تۆى داناوه یاخود لهســهر تواناى
خۆت بوه؟
هــهردوال هــۆكار بون بۆ ئهوهى ئێســتا
مــن لێره بــم ،یهكــهم توانــاى خۆم و
خۆســهپاندنم ،دواتر حزبیــش هاوكارم
بــو ،تهنانــهت لــ ه دواى  2006تاوهكــو
ئێســتاش ملمالنێــى چهندین پۆســتى
دیكهشم كردوه و بهردهوامیش دهبم.
* ئهم پۆســتهى ك ه ئێستا وهرتگرتوه
هیچكات ههبوه دژایهتى بكرێیت؟
دژایهتى كردن ل ه ههمو شــوێنێك ههی ه
تهنانــهت لهنــاو خێزانهكانــى خــودى
خۆشــمان ،دژایهتى كــراوم ،بهاڵم ههر
بهردهوام بوم و بهردهوامیش دهبم.
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ههندێك ل ه پیاوان رێگە نادهن هاوسهرهكانیان بخوێنن

راپۆرت

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
رەنج و ماندوبونی  16ساڵی خوێندنی
(پەیمان) بەفیرۆچو ،ئهوهش پاش
ئهوهى هاوسهرهكهى رێگرى لێكرد
دابمهزرێت ،پاش ئهوهى ناوى وهكو
مامۆستا بۆ یهكێك ل ه الدێكان
هاتبوهوه.
پەیمــان 24 ،ســاڵ ،نــاوی خــوازراوی
ژنێکــی دانیشــتوى کــەالرە ،پــاش
تهواوكردنــى بەشــی کــوردی لەزانکۆی
گەرمیــان لەالیــهن هاوســهرەكهیهوه
رێگری لێدەکرێت دابمهزرێت و كاربكات،
ئهویــش بهبیانــوى ئــهوهى «رێگاكهى
دوره».
ئــهم حاڵهتــ ه لهنێو بهشــێك لــ ه ژنان
دا بونــى ههی ه ك ه پاش هاوســهرگیریی
كردن ،لهالیــهن هاوســهرهكانیانهوه ن ه
دههێڵرێــت خوێنــدن تهواو بكــهن ،ن ه
دهشــهێڵرێت ك ه خوێندنیــان تهواو كرد
دابمهزرێن و كار بكهن ،ئهمهش ب ه بیانو
و پاساوى جۆراوجۆر.
شەهێن 18 ،ساڵ ،بۆ (نەوژین) دەڵێت:
«دوای هاوســەرگیریکردنم ،لەخوێنــدن
دابــڕام ،هاوســهرهکەم پێــی وتم ژن و
ماڵەوەیان وتوە».
ئــهو بــ ه خهمباریهكــى قوڵهوه باســی
لهوهكرد مێردەکەی هەرەشــەی لێکردوه
ك ه ئەگەر واز لە خوێندن نەهێنێت ،لێی
جیادەبێتــەوە ،بۆی ه ئهمیــش بهناچارى
ملی به داواكاریهكهى داوه.
بەپێــی بەنــدی یەکەمی مــادەی ()26
لــ ه جاڕنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ،
خوێندن یەکێکە لەمافــە بنەڕەتیەکانی
مــرۆڤ و پێویســتە بەیەکســانی بــۆ
هەموان فەراهەم بکرێت ،بهاڵم ئهم ماف ه
ل ه زۆرێك ل ه ژنان سهنراوهتهوه.
ســێوە 18 ،ســاڵ ،باســی لهوهكــرد

خێزانەکەم
لەخوێندن بێبەش
کرد ،چونکە مافی
منی نەدەدا
كــ ه لهگــهڵ هاوســهرگیریی كردنی دا،
هاوســهرهكهى رێگهى نهداوه لهخوێندن
بهردهوام بێت.
ب ه چاوى پڕ فرمێســكهوه ،بۆ (نهوژین)
وتى« :ئێمەی ژنان هەمیشە قوربانین».
بەوتــەی ئــەو ژنانــەی دیدارمــان
لەگەڵکــردن ،پیــاوان كــ ه رێگــ ه بــ ه
هاوســهرهكانیان نــادهن بــۆ خوێندن،
بهوهۆیــهى دەترســن ئافــرەت ئابوری
ســەربەخۆی خۆی ههبێت ،بەاڵم پیاوان
نکۆڵی لەم قسەیە دەکەن.
شکار محهمهد ،پیشــەی پێشمەرگەیە،
هاوســهرهكهى لــ ه بــهر خوێنــدن
دهرهێنــاوه ،بــۆ (نەوژیــن) وتــی:
«خێزانەکــەم لەخوێنــدن بێبەش کرد،
چونکە مافی منی نەدەدا».
وتیشی :لەکارەکەم دەگەڕامەوە بەهۆی
دەوامەکەیەوە خواردنی ئامادەنەدەکرد.
بەهەمــان شــێوە( ،جوتیار)یــش کــە
فهرمانبهره ،هاوسهرهكهى بێبەشکردوە
لەخوێنــدن .بــۆ (نەوژیــن) وتــى:
«هاوســهرهكهم مناڵــی بــو ،چیتــر
نەمهێشــت بخوێنــێ ،بەهــۆی زۆربونی
ئەرکهكانــى كــ ه کــەس نەبــو مناڵەکە
بەخێو بکات».

ســەرەڕای ئــەوەش ،پیاوانى دیك ه ههن
ك ه بهالیانهوه ئاســایی ه هاوسهرهكانیان
بخوێنن.
بەناز 22 ،ســاڵ ،خوێنــدکاری قۆناغی
ســێیهمى زانكۆیــه ،باســی لهوهكــرد
ئهگهرچی هاوســهرگیری كــردوه ،بهاڵم
وازی لهخوێندنهكــهى نههێنــاوه و
هاوسهرهكهشى پاڵپشتێتى.
زۆرجــار پیــاوان لــ ه بێبهشــكردنى
هاوســهرهكانیان لهخوێنــدن ،پهنــا بۆ
پاســاویی ئاینــی و شــهریعهت دهبهن،
بــهاڵم شــارهزایهكى ئــهو بــواره ،ئهم
پاساوان ه رهد دهكاتهوه و رايدهگهيهنێت

خوێندن بۆ ژنان گرنگه.
د .محهمــهد بازیانــی ،پســپۆڕ لــ ه
لێکۆڵینەوەی ئیســام دا ،بۆ (نهوژین)
وتــى« :ئیســام هانــی پیــاو دەدات
هاوسهرهكهشــى فێــری خوێندن بکات،
چونکــە ئەگــەر هاوســهرى خوێندەوار
بێت ئەوا خێزانەکەی مناڵەکانیشی باش
پەروەردە دەکات».
بەپێــی ئامــاری بەرێوەبەرایەتــی
پــەروەردەی کــەالر ،لەمســاڵدا ()44
کــچ کە هاوســەرگیرییان كردوه ،وازیان
لەخوێندن هێناوە.
توێژەرێکــی دهرونى ،متمانــە نەبون و

کەلتوری دینی و پیاوساالری ،بەهۆکاری
سەرەکی ئهم حاڵهته دهزانێت.
کارزان فوئــاد ،بــ ه (نەوژیــن)ى وت:
بەشــێکی زۆر لەپیــاوان لەوە دەترســن
کەئافرەت بەئابوری ســەربەخۆی خۆی
بــگات ،چونکە رەمــزی پیاو ئەوەیە کە
نابێــت پــارە لــەژن وەرگرێــت ،بەڵکو
ســەرچاوەی یەکــەم و کۆتایــی ئابوری
ماڵ تەنها پیاو بێت.
وتیشــی« :چونــەدەرەوەی ئافــرەت
وادەکات چاوکــراوە بێــت و زیاتــر
لەمافەکانی خۆی بگات ،ئهمهش كارێك ه
پیاو نایهوێت».

ژنان باسكردنى كێشهكانیان دهبهن ه ناو تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان

◘ نهوژین ،نازەنین گۆران
بهشێك ل ه ژنان ئهو كێشه كهسیی و
خێزانیانهى روبهڕویان دهبێتهوه ،ل ه
تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان دا دهخهنهڕو،
بهتایبهت له گروپهكانى تایبهت ب ه
ژنان ،ئهم كارهش بۆچونى جیاوازى
دروستكردوه ،بهشێك ب ه كارێكى
باشی دهزانن و بهشێكى تر ب ه خراپ،
توێژهرێكیش هۆشداریی دهدات لهوهى
دهبێت كهسانى پسپۆڕ چارهسهر
بخهنهڕو نهك ههمو كهس.

تــۆڕه
پهرهســهندنى
لهگــهڵ
كۆمهاڵیهتیهكان ،جۆری ئهو چاالكیانهى
لهم تۆڕانهدا ئهنجام دهدرێن زیاتر بون،
ئێستا گروپ ه تایبهتیهكانى ژنان كهتیایدا
باسوخواســهكانى ژنــان دهخرێتــ ه رو،
برهوێكى زۆریان ههیه .بهشێك ل ه ژنان
لهرێگهى ئهو گروپ ه داخراوانهوه ،كێش ه
خێزانیــی و كهســییهكانى خۆیان باس
دهكــهن ،بۆ ئهوهى ئهندامانى گروپهكه،
هاوكارییــان بكــهن لــ ه دۆزینــهوهى
چارهسهر دا.

سارا ،ناوى خوازراوی یهكێك لهو ژنانهی ه
كــ ه ل ه یهكێك لهو گروپانهدا ،كێشــهى
خۆی و هاوسهرهكهى خستوهتهڕو.
ئــهو بۆ (نهوژین) باس لەوە دەکات کە
کێشەی لەگەڵ هاوســەرەکەی هەبوە و
چەندینجار لەرێگەی کەســە نزیکەکانی
خۆیــەوە هەوڵــی چارەســەرکردنی
داوە ،بــەاڵم دواجار نەگەشــتوە بەهیچ
ئەنجامێــک ،بۆیــە بەناچــاری هاناى بۆ
تۆڕەکۆمەاڵیەتیهکان هێناوه.
وتى :من پاش ئهوهى رێگهى ترم نهبو،
لهو گروپ ه كێشــهى خــۆم باڵوكردهوه،

چونکە بەرای من ئەو گروپانە ئەگەرچی
رەنگە کوڕیشی تیدابێت ،بەاڵم بەشێکی
زۆری خانمانــی تێدایــە و زیاترئــەوان
دەتوانن لەمن تێبگەن».
لهبارهى ههنگاوى وهك ئهوهى (سارا)،
ژنان راوبۆچونى دژ و جیاوازیان ههیه.
پــرژە شــەهاب 20 ،ســاڵ ،پێیوایــ ه
«هەرکەســێک تێگەیشــتو بێــت،
کێشــەی خۆی لە توڕە کۆمەاڵیەتیەکان
باڵوناکاتــەوە ،هەتــا ئەگــەر کەســیش
نەبێت گوێى بۆ بگرێت».
لهبهرامبــهردا كهســانى دیكــ ه رایانوای ه
ژنان بهبــێ هۆ پهنا بــۆ باڵوكردنهوهى
كێشهكانیان نابهن.
ئەویــن عهلی 22 ،ســاڵ ،دەڵێت« :ئەو
کەســان ه تەنهــان و رێگەچارەیــەک
نامێنێتەوە لەپێشیان ،یاخود متمانەیان
بەکەسانی دەوروبەری خۆیان نیه ،بۆیە
توڕە کۆمەاڵیەتیەکان هەڵدەبژێرن».
ئامــاژه بــۆ ئــهوهدهكات ،ههندێكــى
تــر لــ ه ژنان بــۆ ئــهوهى ناســنامهیان
پارێــزراو بێــت ،زۆرجــار پهنــا دهبهن ه
بــهر ئهكاوهنتى ســاخته ،كــ ه ئهمهیان
تاڕادهیهك كهسهك ه ل ه شهرم و لێكهوت ه
كۆمهاڵیهتیهكانــى باڵوكردنهوهى نهێنى
ژیانى خۆى ،دهپارێزێت.
كچێكى دیك ه باس لهوهدهكات كێشهكان
چهنــد گهوره بن ،قابیلــی ئهوه نین بۆ
ههمو كهس و بهو فراوانی ه باس بكرێن.
رێژیــن بەهــرام 24 ،ســاڵ ،دهڵێــت:
«کێشــە وانەیەکــە بۆ مــرۆڤ ،دەبێت
روبەروی ببێتەوە و چارەســەری بکات،
مــن ئهگــەر ناچاریــش بــم ،هانــا بــۆ
تورەکۆمەاڵیەتیەکان نابەم».
بهاڵم (سارا) ل ه ئهزمونى خۆیهوه باس
لهوهدهكات ،ئهگهر ههنگاوهكهشــى زۆر
دروســت نهبوبێــت ،بهاڵم ســودى بۆی
ههبــوه «رەنگــە هەندێــك کــەس پێی
باش نەبێت ،بەاڵم من بە باڵوکردنەوەی

کێشەکەم ،سودێکی باشم بینی».
تێبینی ژنان لهسهر باڵوكردنهوهى كێش ه
كهســیهكان لــهو گروپانــهى سۆســیال
میدیــا دا ك ه تایبهتن بــ ه ژنان ،لهوهوه
ســهرچاوه دهگرێــت ك ه دڵنیــا نین ئهو
گروپان ه كهســانێكى وههــاى تێدا نیی ه
ێ
كــ ه زانیاریهكانيان ببــات و زیانيان پ 
بگهیهنێت.
لهمبــارهوه( ،باخــان ســەعید) و (زارا
قــادر) ك ه ئهدمینــی گروپێكى داخراوى
ژنانن ل ه فهیسبوك ،بۆ (نهوژین) وتیان:
ئیمــە ناتوانین گرهنتــی ئەوە بکەین کە
گروپهكهمان ههمــوى جێگهى متمانهی ه
و تهنها رهگــهزی مێینهى تێدایه ،بەاڵم
دەتوانیــن بڵێــن ئەگەر هەر کەســێکی
گومانــاوی ببینین و گومانی لێ بکەین،
دەستبەجێ بڵۆکی دەکەین.
باخان ،ئاشكراشــی كرد كــ ه ل ه رێگهى
گروپهكهیانــهوه ،كێشــهى زۆر ژن
چارهســهر كــراوه «لەرێگــەی گروپــی
ئێمەوە چەندین چارەســەر بۆ کێشەكان
دۆزراونەتــەوە ،تەنانــەت خۆمان دوای
باســکردنی کێشەکە لەپەیوەندی دەبین
لەگەڵیــان بۆ ئەوەی بزانین چارەســەر
بوە یا خود نا».
ئــهم كاره ئهگهرچــی خهمخۆریــی و
دڵسۆزیش بێت ،بهاڵم بهراى توێژهرێك،
كارێكى نازانستى و نادروسته.
عەبــاس مهحمود ،توێژهرى دهرونى ،بۆ
(نهوژین) وتى :پرسوڕا كارێكى گرنگه،
بهاڵم دهبێت ئهو پرســوڕای ه ب ه كهسانى
شارهزا بكرێت ،نهك ههمو كهسێك قس ه
لهكێشهیهكدا بكات ك ه هیچ شارهزایی و
ئاگاییهكى لهبارهیهوه نییه.
ئامــاژهى بهوهشــدا كــ ه رویــداوه ئــهو
گروپانــه لهالیــهن كهســانى دیكــهوه
بهتایبــهت لــ ه رهگــهزی بهرامبــهر،
بهكارهێنراوه بۆ ئیســتغاللكردنى ژنان،
لهم روهشهوه هۆشدارى دا.

كار
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«دەبێت خوێندکار بڕوانامهكهى بخاتە ئیشەوە»

كچانى دهرچو نیگهرانن :بڕوانام ه كاری بۆ پهیدا نهكردین
◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
دوای  16ساڵ خوێندن و تاقیکردنەوە
و هاتوچۆی قوتابخانە و پاشان زانکۆ،
(ساکار) ئێستا لەماڵەوە دانیشتوە
و بڕوانامهكهى زانكۆی لەدو توێی
کتێبخانەکەیدا حەشارداوە .ئەو و
سەدان کچی تر ،کە لە دامەزراندن ل ه
ئیشێکی گونجاو بێ ئومێدن ،بهناچارى
لەماڵەوە بێكار دانیشتون.

بڕوانام ه
خوێندکار
ناخاتە ئیشەوە

ئــهو واقیع ه تاریك و شــۆكهێنهرهى ك ه
بهشێكى زۆر ل ه كچان پاش تهواوكردنى
خوێندنــى زانكــۆ و پهیمانــگا روبهڕوى
دهبنهوه ،ئهوهیه :ئێستا چی؟!
ئــهوان بــاس لهوهدهكهن رهشــبینی و
خهمێكــى قوڵ دایاندهگرێت ،كاتێك ئهو
ههمو ساڵ ه له خوێندن و كۆشش ،كار و
وهزیفهیهكیان بۆ فهراههم ناكات.
ساکار جەمال23 ،ساڵ ،دەرچوی بەشی
زمانــی ئینگلیــزی ،بــۆ (نەوژین) باس
لــهوهدهكات كــ ه حەزی لــە کارێکە کە
پڕبهپێســتی بڕوانام ه و پسپۆڕێتیهكهى
بێت ،بەاڵم نایشارێتەوە کە لەدۆزینەوەی
ئەو کارە بێ ئومێدە.
بــ ه خهمگینیــهوه وتــى« :ئێســتاش
دوای ئــەو هەمــو خوێندنــە بۆخــۆم
لەماڵەوە دانیشــتوم و کارەکانی ماڵەوە
رادەپەڕێنم».
بەپێچەوانەی (ساکار)( ،النە حەسەن)
ی  24ســاڵە ،دوابــەدوای تەواوکردنــی
خوێنــدن ،زۆر ســەنتەر و دامــەزراوە
دەگەڕێــت بۆئــەوەی بــە بێکاریــی
نەمێنێتەوە.
وتى« :من زۆر گەڕام ،تەنانەت چەندین
کۆرســی زمانی ئینگلیزیم بینی تاوەکو
بتوانــم بــە ئینگلیزیش وانــە بڵێمەوە و
بێکار نەبم».

بڕوانامهكهى بخاتە ئیشەوە».
ئامــاژهى بهوهشــدا «کچــان خــاوەن
هەمان شــەهادەن ،کەچــی هەندێکیان
خاوەن پیشە و تەنانەت پرۆژەی بچوک
و گــەورەن ،لەکاتێکــدا هەندێکی تریان
متمانەیان بە زانیارییەکانی خۆیان نییە
و لەماڵەوە دادەنیشن».
بەاڵم ئەم بەهرە و توانای بەدوای ئیش
گەڕانەدا ،لە هەمو کچێکدا بەدی ناکرێت
و هەندێکیان هیچ سودێکیان لە بڕوانام ه
و خوێندنەکەیــان نەبینیــوە ،هەندێکی
تریشــیان بەهۆی بارودۆخ و ســەرقاڵی
ژیانەوە ،بۆیان نەگونجاوە لەدەرەوە كار
بکەن.
هەروەک (میدیا محەمەد)ی  22ســاڵە،
دوای تەواوکردنی خوێندن بەدوای کاردا
ناگەڕێــت و بڕیــاری داوە مناڵەکــەی
گەورە و بەخێو بکات.
وتی« :مــن خۆم بەدوای کاردا ناگەڕێم
و دەمەوێت لە دو ســێ ســاڵی داهاتودا
و دوابەدوای گەورەبونی مناڵەکەم ،ئهو
كات بیر ل ه كاركردن بكهمهوه».

ئەو بە دڵخۆشــیەکەوە ئەوەی راگەیاند
کە ئێستا لە ئاستی بڕوانامەکەی خۆیدا
مامۆســتای بیرکارییە و پیشەکەی زۆر
خۆشدەوێت.
دوابــەدوای تەواوکردنــی خوێنــدن و
روبەڕوبونــەوەی ئــەو راســتییەی کــە
دامەزراندنــی حکومــی بونــى نییــه،
بەشــێکی زۆری کچانی گەرمیان خۆیان
بــەدوای هەلــی کاردا دەگەڕێــن .ئەوان
بەپێــی بڕوانامهكانیــان لــە ســەنتەر و
قوتابخانە ئەهلییەکاندا ســەرقاڵ دەبن،
یاخــود لە مۆڵ و فرۆشــگا و كارگهكان

دا كاردەکەن.
مەهتاب عەبدوڵاڵ 24 ،ســاڵ ،دوابەدوای
تەواوکردنی خوێندن ،چەندین ئەزمونی
کاری خۆبەخشــی هەیە .ئهو ئهگهرچی
بهشــى (پهرستاری) تهواوكردوه ،بهاڵم
لــهزۆر بــوارى دیكــهدا كارى كــردوه و
ئێســتا ل ه بــوارى درومــان و دیزاین دا
كاردهكات.
بۆ (نەوژیــن) دەڵێت« :مــن چاوەڕێی
دامەزرانــدن نیم و پێویســتی زۆریشــم
پێــی نییــە ،چونکــە لــە دوکانــی جل
دورینــی خۆمدا ســەرقاڵم و لــە بواری

پەرستاریشدا ئیش دەکەم».
ئهگــهر كچــان چــاوهڕێ بــن لــهوهى
بڕوانامهكانیان كاریــان بۆ پهیدا بكات،
ئــهوا مامۆســتایهكى زانكــۆ پێــی وای ه
پێچهوانهكهى راسته.
ئەڤیــن هیدایــەت ،مامۆســتای زانکــۆ،
پێیوایــە دەبێــت کچان خۆیــان بەدوای
ئیشدا بگەڕێن و متمانەیان بەو زانیارییە
هەبێت کە لەماوەی خوێندندا دەستیان
کەوتوە.
بۆ (نەوژین) وتی« :بڕوانام ه خوێندکار
ناخاتە ئیشەوە ،بەڵکو دەبێت خوێندکار

ژنێك لە پیشەیەکی جیاواز دا
◘ نەوژین ،چرۆ حهسهن
ههمو رۆژێك (لهیال) به گهڕهك
و كۆاڵنهكاندا دهگهڕێت ،سهودا و
مامهڵهى كهرهست ه و كااڵ و شمهكى
بهكارهاتو ل ه ماڵهكاندا دهكات و
لێیان دهكڕێت ،پاشان ئهویش
بهكهسانى دیك ه و فرۆشگاكانى دیكهى
دهفرۆشێتهوه.
ئهگــهر ههندێــك ئیــش و كار ههبن ك ه
ئهنجامدانیــان بــۆ ژنان لــ ه كۆمهڵگهى
گهرمیــان دا ناســراو و ئاســایی بێــت،
ئــهوا ههندێــك كارى دیكــ ه هــهن كــ ه
بهوشــێوهی ه ناسراو نین ژنان ئهنجامیان
بــدات ،لهوانــهش كڕیــن و فرۆشــتنى
كااڵى دهســتى دو .بــهاڵم (لهیال) ئهو
بۆچــون و تێڕوانینــهى رهد كردوهتهوه
و سهركهوتوانه لهو بوارهدا كاردهكات.
لهیال جاسم محهمهد ،ژنێكى تهمهن 63
ساڵهى دانیشتوى ناحیهى رزگاری سهر
ب ه كهالره ،ئهو رۆژان ه كهرهست ه و كااڵى
بهكارهاتــو ل ه خهڵكــى دهكڕێت و دواى
كۆكردنهوهى ل ه ژورێكى خانوهكهى دا،
دواتر دهیفرۆشێتهوه.
وهك ههمــو كاركردنێكــى تــرى ژنانــى
بهتهمــهن ،چیرۆكــى (لهیــا)ش پــڕه
لــ ه ناخۆشــی و ئــازار .ئــهو بههــۆی
كهمدهســتییهوه ،بڕیــاری داوه رو
لــهم بــوار و پیشــهی ه بكات ،خۆیشــی
بهخۆشــحاڵ دهزانێــت كــ ه توانیویهتى
تیایــدا ســهركهوتو بێــت و بژێویهك بۆ
خێزانهكهى بدۆزێتهوه.
لهیال ،كــ ه دایكی ( )12مناڵه ،لهبارهى
ســهرهتاى دهســتكردن بهم پیشــهیه،
ئامــاژهى بهوهكــرد كــ ه پــاش ئهوهى
سهرچاوهیهكى ئهوتۆی بژێویی نهبوه و

پەیدا کردنی
پارە لەم رۆژەدا
زۆر زەحمەته

هاوسهرهكهشــى ژنێكى دیكهى هێناوه،
بۆیه بڕیاری داوه ئهم كاره بكات.
وتــى« :دواى بیركردنــهوه لهكارێــك،
بڕیارم دا و دەســتم کــرد بەکاری کڕین
و فرۆشــتنی شــتومەکی دەســتی دو،
رۆژانە لەکۆاڵن و ماڵەكاندا بەدوای شت
کڕیــن دا وێڵم و كهرهســتهى دهســتى
دو و بهكارهاتــو بــ ه نرخێكــى گونجاو
دەكــڕم ،دوای ئــەوەش دەیبەمــەوە بۆ
ماڵەوە و پاشــان منيش ب ه كڕیارهكانى
دهفرۆشمهوه».
ئــهو لهســهرهتادا كارهكهى بــ ه بچوكى
دهســتپێكردوه و پاشان پهرهى پێداوه
و ئێســتاش یهكێــك لــ ه ژورهكانــى
خانوهكــهى تایبــهت كــردوه بــهو
كهرهستانهى ك ه دهیانكڕێتهوه ل ه مااڵن،
پاشــان كهرهســتهكان لــهوێ پیشــانى
موشتهریهكانى دهدات و ب ه بڕێك قازانج
دهیانفرۆشێتهوه.
وهك (لهیال) ئامــاژهى بۆ دهكات ،ئهم
كاره زۆر ماندوكهر و قورسه ،بهاڵم ئهو
دڵخۆشــ ه بــهوهى لهرێگهیــهوه بژێویی

خێزانهكهى دابین دهكات.
وتــى« :من ناتوانم بڵێم کــە ئەم کارە
ئاســان و خۆشــە ،چونکــە بەڕاســتی
ماندوبونــی زۆری تێدایــە ،بــەاڵم مــن
ناچارم ئــەم کارە بکەم ،چونکە بژێوی
ژیانمانی لەسەرە».
ئــهو كارهى (لهیــا) دهیــكات ،بــهالی
خهڵكیــهوه كارێكــى «نێرانهیــه»
و رانههاتــون ژنێــك كارى كڕیــن و
فرۆشتنى شتومهكى دهستى دو ئهنجام

بــدات ،بــهاڵم ورده ورده رای خهڵكــى
لهوبــارهوه گــۆڕاوه و ئێســتا خۆیــان
ئهگهر كهرهســتهیهكى بهكارنههاتو یان
زیادهیان بێت و بیانهوێت بیفرۆشــن ،رو
لهو دهنێن.
دراوسێیهكى (لهیال) ،لهوبارهوه دهڵێت:
«دادە (لهیــا) كهســێكى لهســهرخۆ
و بێدهنگــ ه و ژنێكــى بهتوانایــ ه و
مامهڵهكردن لهگهڵی دا خۆشه ،ئێمهش
پێمانخۆشــ ه ك ه كهســى وا دهناسین و

ئهگــهر شــتومهكی زیادهشــمان بــو ب ه
كهسێكى واى بفرۆشین».
(لهیــا) لهنێــو ئــهو ژورهى تایبهتــى
كردبو ب ه كهرهست ه كڕاوهكانى ،خهریكی
رێكخســتنى شمهكهكان بو ،ب ه دهنگێك
ك ه خهمخۆریی تێدادهخوێنرایهوه ،وتى:
«تاکــە داواکاریم لەژنــان ئەوەیە کەبە
بەردەوامــی ئاگاداری خەرجی رۆژانەیان
بــن ،چونکــە پەیــدا کردنی پــارە لەم
رۆژەدا زۆر زەحمەته».
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 UNخهاڵتى دو چاالكوانى گهرمیان دهكات

◘ نهوژین
(ڤیان) و (ژیان) ،دو چاالكوانى
بوارى ژنانن له گهرمیان ،بهتایبهتى
ل ه بوارى خزمهتكردن ب ه ژنانى
ئاوارهى سنورهكهدا كاردهكهن،
لهالیهن ئاژانسێكى سهر ب ه
نهتهوهیهكگرتوهكانهوه ،لهگهڵ ()13
چاالكوانى دیكهدا خهاڵت دهكرێن.
رێكخراوێكى سهر ب ه نهتهوهیهكگرتوهكان،
ل ه رۆژى جیهانى ژنان دا خهاڵتى ()15
ژن و پیــاوى چاالك ل ه بوارى مافهكانى
ژنان و یهكســانى دا دهكات ،لهنێویاندا
( )2چاالكوانى گهرمیان ههیه.
بهبۆنــهى بهرز راگرتنــى رۆژى جیهانى
ژنــان (8ى مــارس) ،رێكخــراوى
گهشــهپێدانى مهدهنیــهت CDO
بهههماههنگى لهگهڵ ئاژانســى سندوقى

نهتهوهیهكگرتــوهكان بــۆ دانیشــتوان
( ، )UNFPAلــ ه شــاری ســلێمانى
خهاڵتى رێزلێنانى بهخشــیی ه ژمارهیهك
لهئهندامانــى گروپــى بهرهنگاربونهوهى
توندوتیــژى لهســهر بنهمــاى جێندهر،
لهنێوانیشــیاندا دو چاالكوانــى گهرمیان
ههیــه ،كــ ه ئهوانیــش( :ڤیــان ســابر
ئهمین) و (ژیان عهدنان محهمهد) بون.
لــهو بارهیهشــهوه (ڤیــان ســابر) ،بۆ
(نهوژیــن) وتى« :وهرگرتنى خهاڵتێكى
لهوشــێوهی ه مایهى شــانازییه ،هاوكات
جیگاى دڵخۆشیش ه كهلهماوهى چهندین
ســاڵى كاركردنــدا رێــز لهماندوبونمان
گیرا».
بهههمانشــێوه( ،ژیــان عهدنان)یــش
خۆشــحاڵی خــۆی بــۆ ئــهو خهاڵتــى
دهردهبڕێــت «سوپاســى ئهو كهســان ه
دهكــهم كــ ه منیــان ههڵبــژارد وهك
چاالكوانێكى بوارى ژنان ك ه كارم كردوه

بۆ ماوهى چهند ساڵێك ،وهرگرتنى ئهم
خهاڵتهش وام لێدهكات زیاتر جدى بم ل ه
كارهكانــم و باشــتر كار بكهم و خزمهت
به ئافرهتان بكهم».
ئــهو دو چاالكوانــه ،ههریهكهیــان لــ ه
رێكخراوێكــى جیــاواز دا كاردهكــهن،
(ڤیــان) لــ ه رێكخــراوى خهڵــك بــۆ
گهشــهپێدان ( )PDOبهرپرســی
نوســینگهى گهرمیانــ ه و (ژیان)یش ل ه
رێكخراوى فریاكهوتنــى میلى ()PAO
توێــژهری كۆمهاڵیهتــى و دهرونییــه ل ه
گهرمیان.
لهوبــارهوه (ڤیــان) وتــى« :خهاڵتهك ه
تهنهــا تایبــهت نیی ه ب ه بهنــده ،بهڵكو
بــۆ ســهرجهمى ســتاف و كادیرانــى
رێكخراوهكهمانــ ه كهتوانیومانــ ه وهكــو
تیمێكى بههێز كارى هاوبهش وپێكهوهیى
بكهیــن بهئاراســتهى چهســپاندنى
مافهكانى ژنــان و بههاناوهچونى ژنانى

قوربانى لهناوچهكهدا».
لــهو مهراســیمهدا  15چاالكوانــى
رێكخراوهیــى لههــهردو رهگــهز خهاڵتى
رێزلێنانیان پێبهخشــرا ،لهبهرامبهر رۆڵ
وبهشــدارییان لهبرهودان بــ ه مافهكانى
ژنــان و داكۆكــی كردن لــهو رهگهزه و
خزمهتهكانیان ب ه پرس ه جێندهرییهكان.
ژیــان ،ئامــاژه بــهوهدهكات مــاوهى 3
ســاڵ ه لــه رێكخراوهكــهى دا كاردهكات
وهكــو توێژهرێك ك ه پاڵپشــتى دهرونى
ئافرهتــان دهبێت بۆ هۆشــیاركردنهوهى
زیاتــرى ئافرهتــان و گهڕاندنــهوهى
مافهكانیــان .بــاس لهوهشــدهكات ئهو
چاالكیانــهى ههیبوه لــهو بوارهدا و ئهو
خزمهتــهى بــ ه كۆمهڵــگا كردویهتــى،
وایان كردوه ل ه رێكخهرانى مهراسیمهك ه
خهاڵتهكهى پێببهخشن.
وتیشى :بێگومان وهرگرتنى ئهو خهاڵت ه
ههســتێكى زۆر خۆشــى پێبهخشــیم،

دڵخۆشــیهكهم بهشــێكى پهیوهنــدى
بــهوهوه ههی ه ك ه لــ ه بوارێك دا خهاڵت
كرام ك ه خۆم ئارهزوم ههبوه كارى تێدا
بكهم و خزمهت بكهم.
(ڤیان سابر)یش ك ه ماوهى نزیكهى ()10
ســاڵ ه ل ه بوارى ژنــان و بههاناوهچونى
كهســانى لێقهومــاو كاردهكات ،پێیوای ه
ئــهو خهاڵتــ ه هاندهرێكى بــاش دهبێت
بــۆ بهردهوام بــون و برهودانى زیاتر ب ه
كارهكانیان.
وتیشــی :لهكاركردنــم دا لــهو بــواره
چاوهڕێــی خــهاڵت و دهستخۆشــیی
نهبــوم ،چونك ه ئهم بواره ب ه نیســبهت
منهوه باوهڕه نهك پیشــ ه و كار ،لهگهڵ
ئهوهشدا پێدانى خهاڵتێكى لهو شێوهی ه
چهندێك مایهى دڵخۆشــیه ،ئهوهندهش
ئهركمــان گــران دهكات ،بــۆ ئــهوهى
زیاتر تێبكۆشــين لهپێناو چهســپاندنى
مافهكانى ژنان دا.

خوێندكارێكى (بایهلۆژی) دهبێت ه پاڵهوانى خولێكى وهرزشیی
ئهم پاڵهوانێتی ه
دهرفهت بوه بۆ
دهرخستنى بههره
وهرزشیهكان

◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
ئهگهرچی وهرزشكار نیی ه و خوێندكارى
بهشى وهزشیش نییه ،بهاڵم (نیگار)
توانى ببێته پاڵهوانى ئهو پاڵهوانێتیهى
كه لهزانكۆی گهرمیان بۆ یاری تۆپی
سهر مێز ئهنجام درا.
زانكۆی گهرمیــان مانگى رابردو كۆتایی
بــ ه پاڵهوانێتییهكى وهرزشــیی هێنا بۆ
یاری تۆپی سهرمێز ك ه بۆ خوێندكارانى
رێكى خســتبو بۆ ههردو بهشى كچان و
كوڕان ،تیایــدا  114خوێندكار لهههردو
رهگهز بهشــدارییان تێداكرد ،ك ه  24لهو

بهشدارانه كچ بون.
پــاش تهواوبونــى كێبڕكێكانیــش،
خوێنــدكار( :نیــگار محهمــهد)،
توانــى پلــهى یهكهمــى بهشــى كچانى
پاڵهوانێتیهك ه بهدهســت بێنێت .ئهوهى
بوه مایهى تێبینی ئهوهبو ،ك ه ئهو كچ ه
خوێندكارى بهشى وهرزش نییه ،بهڵكو
لــ ه بهشــى (بایهلــۆژی) دهخوێنێــت،
بــهاڵم چیرۆكــى ئــهم كچــ ه و یاریــی،
سهربوردهیهكى درێژى ههیه.
لــ ه دیدارێكــى (نهوژیــن) دا( ،نیــگار
محهمــهد) ئامــاژهى بهوهكــرد هــهر لە
مناڵیــەوە لەگەڵ وەرزش دا گەورە بوه،
لهماڵهوه لهگهڵ براكانى وهرزشی كردوه

و ل ه خوێندنگاش دا لهگهڵ مامۆســتا و وهرزش دا پــهره بهتواناكانــى بــدات،
كاتــى خۆی زیاتر بــۆ خوێندن تهرخان
هاوپۆلهكانى.
نیــگار ،درێــژە بــە چیرۆکەکــە دەدات دهكات و سهرهنجام ل ه بهشى بایهلۆژى
و دەڵێــت :لــە ناوەندیــی دا لــە ل ه زانكۆی گهرمیان وهردهگیرێت.
پاڵەوانیەتیــەک دا کە لەدەرەوەی شــار بهاڵم كاتێك دهبیســتێت پاڵهوانێتیهكى
رێکخرابــو ،زۆر حــەزم ئەکرد بەشــدار یــاری تۆپــی ســهرمێز لــ ه زانكــۆ دا
بــم ،بەاڵم ماڵەوه رێگەیان نەدا ،دوبارە دهكرێتــهوه ،جارێكــى تــر خولیای بۆ
لــە ئامادەیی هەوڵمدا رازیــان بکەم بۆ وهرزش نوێدهبێتــهوه و بڕیــار دهدات
بهشــداریكردن ل ه پاڵهوانێتیهكى دیكه ،بهشداریی بكات.
بــهاڵم ئەمجارەشــیان رازیــی نهبــون ،ئهو ئهگهرچی خوێندكارى بهشى وهرزش
بۆیــە ب ه تهواوى دەســتم لە خەونەکەم نییه ،بهاڵم زیاتر له ههر بهشداربویهك،
بههــره وهرزشــیهكانى خــۆی بهیــان
هەڵگرت.
پــاش ئــهوهى ههســتى بهوهكــردوه كــردوه ،تــا توانیویهتى لــ ه كۆتایی دا
دهرفهتــى ئــهوهى نابێــت لــ ه بــوارى ببێته پاڵهوانى پاڵهوانێتیهكه.

یــاری تۆپــی ســەرمێز ك ه ب ه تێنســی
ســهرمێزیش ناودهبرێت ،پێکدێت لە دو
جۆر یاری تاکەکەســی و یاری دو بەدو.
لــهو پاڵهوانێتیهى لــ ه زانكۆی گهرمیان
رێكخرابــو ،كێبڕكێكان لــ ه جۆری یاری
تاکە کەسی بون.
یهكێك لــ ه رێكخهرانــى پاڵهوانێتیهكه،
به بهشــدارى كاراى
خۆشــحاڵی خــۆی 
خوێندكاران دهردهبڕێت.
م .ئیبراهیــم غهیدان ،ههروهها لهبارهى
دودڵــی و كهمــی بهشــداریی كچان لهم
جــۆره پاڵهوانێتیــی و خوالنــ ه بههۆی
شــهرمكردنهوه ،وتــى« :ئێمــە وەکــو
بەشــی وەرزش زۆر رۆڵمــان داوە بــە
خوێندکاران بۆ ئەوەی شەرمیان بشکێت
و بهشــداريى بكــهن ،بــەاڵم ئــەوەش
دەکەوێتە ســەر خوێندکاران خۆیان کە
شەرم دەکەن».
ئهگــهر كچانێــك ههبــن تائێســتا
شــهرم بكــهن لــ ه پیشــاندانى بههــره
هونهریهكانیــان و بهشــداریی چاالكــى
لهمشــێوهی ه نهكــهن ،ئهوا بۆ كهســانى
تری وهكــو (نیگار) ،ئــهم پاڵهوانێتی ه
دهرفهت بوه بۆ سهرلهنوێ تێههڵچونهوه
به خولیا و بههره وهرزشیهكان.

رۆشنبيرى

ژمارە ( )28ئادارى 2019

«خەمی ئێمە و چاوی ئێوە»

◘ نهوژین
( )9كچ ل ه رێگهى ( )19تابلۆوه،
بهشێك لهو خهم و ستهم و ئازاران ه
پیشان به بینهران دهدهن ،ك ه ژنان ل ه
كۆمهڵگ ه دا روبهڕوى دهبنهوه ،ئهوان
دهڵێن :خەمهكانمان ببینن.
لــ ه پێشــوازی رۆژى جیهانــى ژنان دا،
رۆژنامهى (نهوژیــن) و (گروپی كچانى
فۆتۆگرافهرى گهرمیان) ،پێشــانگایهكى
هاوبهشى فۆتۆگرافییان كردهوه.
پێشــانگاك ه لــ ه بــهروارى 2019/3/7
لــ ه هۆڵی ســهنتهرى چاالكــی گهنجانی
كهالر بهڕێوهچو ،ژمارهیهكى بهرچاو ل ه
هاواڵتیــان ئامادهى كردنــهوه و بینینی
بون.
لــهو پێشــانگایهدا كچانــى فۆتۆگرافهر
ب ه پشــت بهســتن ب ه ههندێك تهكنیكی
كارى فۆتۆگرافــی و مۆنتــاژی وێنهیی،
ههســتاون ب ه بهرجهستهكردنى بهشێك
لــهو ئازارانــهى ك ه ژنان لــ ه كۆمهڵگادا
روبهڕوى دهبنهوه.

كارهكانــى ئــهو كچــ ه فۆتۆگرافهرانــه،
ههندێكــى وێنهى واقیعی بون ،بهشــى
زۆریشــی وێنهى فۆتۆیــی نواندن بون،
ك ه بۆ پیشاندانى پهیامێكى دیارییكراو،
پهنــای بــۆ برابــو ،بهگشــتیش رهنگی
رهش و ســپی بهسهر فۆتۆكاندا زاڵ بو،
وهك بیانهوێــت لهرێگــهى ئهم رهنگهوه
پهیامێــك بــ ه گــوێ و چــاوی خهڵكى
بگهیهنــن ،كــ ه پهیامهكــهش رونــ ه و
دهرخهرى ئهو دونیا خۆڵهمێشــیهی ه ك ه
زۆرێك له ژنان تیایدان.
لهبارهى كارهكهیانهوه ،ئاســیا حسێن،
سهرپهرشــتیاری گروپــی كچانــى
فۆتۆگرافهرى گهرمیان ،ئاماژهى بهوهدا
لەوەتــەی گروپەکەیــان دامــەزراوە،
بیرۆکەی ئەم پێشــانگایە لە بیری هەمو
ئەندامەکاندا دێت و دەچێت و بەردەوام
لەیەکتــری دەپرســن چــۆن و لەکوێوە
دەست پێ بکەن؟
وتیشــی :تــا ســەرەنجا لــە پێشــوازی
هەشــتی مارســی ئەمســاڵدا ،هێنامانە
ســەر ئەرزی واقیع .پێشــانگای خەمی
ئێمــە و چــاوی ئێــوە پێشــانگایەکی

فۆتۆگرافــی بــو کــە (خــەم ،بێزاریی،
تەنیایی و بێئومێدیــی) ژنانی لە ()19
فۆتۆی هونەرییدا نمایشکرد.
پێشانگاکە سێیەمین پێشانگای گروپی
ئامانجمان
کچانــی فۆتۆگرافــەری گەرمیانــە ،کــە
پێشــانگای (مناڵ بە وێنــە) و (پایزی
پیشاندانی ئهو
تەمــەن) ،دو پێشــانگای پێشــوتری
ژیانهى ژنانە کە
گروپهكه بون.
ت
ه
تایب
ه
ب
فۆتــۆكان
(ئاســیا)،
ب ه رای
لێی بێخەبەرین
وهســتان ه لهســهر كــۆژان و موعاناتــى
ژنــان «ئامانجــی ئــەم پێشــانگاي ه
پیشــاندانی بەشــێکی ژیانــی ژنانە کە
ئێمــە لێــی بێخەبەرین ،تێــی ناگەین و
نایبینیــن ،چونکــە ژنــان خەمەکانیان
لەژێــر پێکەنینەکانیانــدا شــاردۆتەوە رهخنانــه بن كهلهبــارهى كارهكهیانهوه
و نایدرکێنــن ،لەڕێگــەی فۆتۆکانــەوە ههیه.
ســەرنجی بینەرمان بۆ ئەو دڵتەنگیی و ئاســیا حســێن ،لهوبارهوه وتى :دەبێت
تەنیاییانە راکێشــا کە ژنان لەتەنیاییدا ،دان بــەوەدا بنێــم کــە گروپەکە لەڕوی
و بــۆ ژورە تاریکەکەیــان نەبێــت ،بــۆ فۆتۆگرافیەوە ســەرەتاییە و هێشــتاش
ماویەتــی قۆناغەکانــی ئــەو هونــەرە
کەسی تری نادرکێنن».
لهگهڵ ئهوهشدا پێشــانگاك ه دهرفهتێك بەتەواوەتــی کۆنترۆڵ بــکات ،لەالیەکی
بــوه بۆ ئــهوهى كچانــى فۆتۆگرافهر ل ه تریشــەوە بەهۆی نەبونــی کامێرەیەکی
نزیكــهوه گوێبیســتی ئــهو تێبینــی و گونجــاو و پێداویســتی فۆتۆگرافــی
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بینەر کارەکانی
بەالوە تازە و
جوان بون

بەڕادەی پێویست ،ئاساییە کە هەندێک
رەخنــە و پێشــنیاری هونەری روبەڕوی
فۆتۆکانمــان بونــەوە و ئێمەش بەڵێنی
رەچاوکردنیانمــان دا لــە كار و چاالکى
داهاتودا.
وتیشــی« :بــەاڵم بــە گشــتی بینــەر
کارەکانــی بــەالوە تــازە و جــوان بون
و ســەرنجەکانیان دڵخۆشــکەر و
ئومێدبەخش بون بۆ گروپ».

كچان توانا ئهدهبیهكانیان ل ه (ڤيستیڤاڵی ئاران)دا دهردهخهن

ئهدهبی بهناوى (ئاران)هوه رێكدهخات،
◘ نهوژین ،هاوژین مههدى
ك ه كچــان و كوڕانى خوێندكار ب ه دهق ه
ئهدهبیهكانیــان لــ ه ژانرهكانى شــیعر و
كچانى خوێندكار زۆرینهى بهشدارانى
چیرۆك ،بهشداریی تێدا دهكهن.
ڤيستیڤاڵێكى ئهدهبی ل ه زانكۆی
ل ه وهرزی ســێیهمى ڤيستیڤاڵهكهدا ك ه
گهرمیان پێكدێنن ،ههروهك بهشێكى
مانگى رابردو بهڕێوهچو ،لە کۆی ()36
بهرچاوى براوهكانى ڤيستیڤاڵهكهش
خوێنــدکاری بەشــداربو)24( ،یــان لە
بون ،ئاماژه بهوهشدهكهن چاالكی
لهمشێوهیه هانیان دهدات بۆ پهرهدانى رەگــەزی مــێ و ( )12خوێندکاریش لە
رەگەزی نێر بون.
زیاتر به توانا ئهدهبیهكانیان.
كچانــى بهشــداربوى ئــهم وهرزهى
سێ ســاڵ ه كۆلێژی پهروهردهى بنهڕهت ڤيســتیڤاڵهكه ،ئامــاژه بهوهدهكهن ك ه
لــ ه زانكــۆی گهرمیــان ،ڤيســتیڤاڵێكى تــهوهرى تێكســتهكانیان ،بــاس كردن

بــوه لــهو دابونەریــت و خوڕەوشــتە
کۆمەاڵیەتیانــهى لهكۆمهڵگــهدا بونیان
ههیه.
زریــان بورهــان ،خوێنــدکاری قۆناغی
دوهم لــ ه بهشــى باخچــەی ســاوایان،
بــاس لە بەشــداربونی لەم ڤيســتیڤاڵە
دەکات و دەڵێــت« :بــە چیــرۆک
بەشــداریم کــردوە و یەکــەم جارمــە
چیرۆک بنوســم ،چیرۆکەکــەم باس لە
دابونەریتــی کۆمەاڵیەتــی دەکات کــە
بەهۆی دوژمنداریەوە کچ و کوڕ دەکەنە
قوربانــی ،ئــەم چیرۆکــەش روداوێكــى

ڕاستەقینەوە بوه».
بهپێچهوانــهى (زریــان)هوه ،ههندێكى
تر لــ ه خوێنــدكاران ،یهكهمجاریان نی ه
بهشدارى له ڤيستیڤاڵهكهدا دهكهن.
هاونــاز جــەالل ،خوێنــدکاری قۆناغــی
چــواری بەشــی کــوردی ،بهشــدارێكى
دیكهی ه ك ه توانیویهتى خەاڵتی یەکەمی
چیرۆکی ڤيســتیڤاڵهك ه بهدهستبێنێت.
بــاس لهوهدهكات ســاڵی پار بە شــیعر
بەشــداریی کردبــو و هیــچ ئهنجامێكى
ئهوتــۆی نهبوه ،بهاڵم ئهمســاڵ باشــتر
خــۆی ئامادهكــردوه و بــ ه چیــرۆك
بهشــداریی كــردوه ،توانیویهتــى پلهى
یهكهم بهدهستبێنێت.
چیرۆكهكهشی باس لە کچێک دەکات ك ه
بەزۆر و ناچاریی بەشو دەدرێت.
بەشــداربوان ئەم جۆرە ڤيستیڤااڵنە بە
گرنــگ دادەنێن و دەڵێن وایان لێدەکات
هەوڵی زیاتر بدەن.
هاونــاز ،دەڵێــت« :ئــەم ڤيســتیڤااڵنە
بڕوابونــت ال دروســت دەکات و
هەســتدەکەیت تــۆ شــتێکت کــردوە و
واتلێدەکات هەنگاوی باشتر بنێیت».
(زریان)یــش دێتەپــاڵ بۆچونەکــەی
(هاونــاز) و ئــەم ڤيســتیڤااڵنە بــە
«دەرخەری تواناکانیان» ناودهبات.
هەندێــک لــە خوێنــدکاران پاڵپشــتی
مامۆســتاکانیان ب ه هۆكارى بهشــداریی
و ســهركهوتنیان لــ ه ڤيســتیڤاڵهك ه دا
دهزانن.
ژیــوار ئیبراهیــم ،خوێنــدکاری قۆناغی
دوهمــى بەشــی باخچــەی ســاوایان،

خهاڵتــى ســێیهمى ڤيســتیڤاڵهكهى
لــ ه بــوارى چیــرۆك دا وهرگرتــوه.
دهڵێــت :پێشــتریش خــۆم شــیعر و
چیــرۆك و پهخشــانم دەنوســی ،بهاڵم
بەهــۆی هاندانــی مامۆســتاکانمەوە کە
نوســینەکانمیان بینیبو ،بونە پاڵپشــت
بۆ بەشداری کردنم.
وادیاره مامۆستایانیش ئاگادارى ئهوهن
كــ ه پێویســتیان ب ه چاالكی هاوشــێوه
ههیــ ه بــۆ ئــهوهى توانــا ئهدهبیهكانى
خوێندكارهكانیــان بدۆزنــهوه و پــهره
پێبدهن.
مەریوان حەمەکەریم ،مامۆستا لەبەشی
زمانــی کــوردی زانکــۆی گەرمیــان و
رێكخەری فســتیڤاڵەکە ،بــۆ (نەوژین)
دەڵێــت« :هەســتمان بــە کەلێنی کەم
بایەخــدان بە بەهــرە و توانای ئهدهبیی
خوێندکاران کردوە ،بۆیە هەســتاوین بە
ئەنجامدانی ئەم ڤيستیڤاڵه».
ئامــاژهى بهوهشــدا لەچــاو دو ســاڵی
پێشــودا رێژەی بەشــداربوان زۆر زیاتر
بوه و  21دەقی شــیعری و  18چیرۆک
بهشدار بون ،لهم نێوهندهشدا بهشداریی
كچان ،بهرچاوانهتر زیادی كردوه.
ئهو قســانهى ك ه مامۆســتاكهى زانكۆی
گهرمیــان خســتیهڕو ،خوێندكارانیــش
جهختى لێدهكهنهوه.
ئاڤــان حەســهن ،خوێنــدكارى قۆناغی
ســێیەمی بەشــی کوردی ،یهكێكى تره
ل ه بهشدارهكانى ڤيستیڤاڵهكه ،دەڵێت:
«ئەو ڤيســتیڤاڵە ئەوەی بۆ دەرخســم
توانای چیرۆک نوسینم هەیە».
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ژمارە ( )28ئادارى 2019

خۆسوتاندن ...چارهسهر یان ماڵوێرانى؟

توندوتيژى

دو ژن سهربوردهى خۆسوتاندنیان دهگێڕنهوه
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
لهپشت ههر حاڵهتێكى خۆسوتاندنى
ژنانهوه ،زیاتر ل ه چیرۆك و ئازار و
كۆژرانێك ههیه .ئهو ژنانهى بههۆی
كێشه و تێنهگهیشتنهوه پهنایان بۆ
ئهم حاڵهته بردوه ،باس لهوهدهكهن
كه خۆسوتاندنهكهیان دهرهنجامى
پهنگخواردنهوهى خهمهكانیان بوه،
بهاڵم سهرباری ئهوهش زیانی زۆری
لێداون و پهشیمانن لهوكارهیان.
لهمیانــهى ئهم راپۆرتــهدا )2( ،ژن ك ه
پهنایان بۆ خوســتاندن بردوه ،باس ل ه
چیرۆكى خۆیان دهكهن ،هاوكات كهسانى
دیكهى شارهزا و پهیوندیداریش ،شرۆڤ ه
بۆ حاڵهتهكه دهكهن
دهرهئهنجامى هاوسهرگیرییهكى
شكستخواردو
ســهمیره ،لهتهمهنــى  15ســاڵى
لهئامۆزاكــهى مــاره دهكرێــت ،ههر لهو
كاتــهوه دهرگاى نههامهتیهكانــى ژیانى
وااڵبوه ،ماڵهباوانى پێیان وتوه بهرگهى
كێشهو قسهى نهشیاوى دهزگیرانهكهت
بگــره تادهتگوازێتــهوه بائابڕومــان
نهچێــت ،بــهاڵم ئــهم بهرگــ ه گرتنهى
(سهمیره) ههر درێژهى كێشاوه.
ســهمیره گێرایــهوه دهســتبهردارى
خوێندنبوم ,كونجى دیوارى ماڵهكهمان
بــوه زیندانــى ســاردو بــارى دهرونیــم
تێكچبــو ،نهمدهزانى گوێ لهخێزانهكهم
بگــرم یــان مێــرد و ماڵهباوانــى,
دهزگیرانهكــهم دهیوت ههرگیزتۆم ناوێ
و گهر بتگواســمهوه ژنــى دوهم دههێنم
لهبــهر خزمایهتــى و باوكــم نهبێ منى
رازیكردوه هاوســهرگیریت لهگهڵ بكهم،
گهرنا تۆم خۆشناوێ.
باســیلهوه كرد دوو ســاڵ بهم ملمالنێێ
و كێشــانهى نێوانیان بهردهوام بون ،تا
دهگات ب ه رۆژێك ك ه ههمو شتێك تیایدا
دهگۆڕێت.
«بهیانیانێــك لهخهو ههســتام باوكم و
دایكم قســهى زۆریان پێكردم ،وتیان بۆ
ناتوانی خۆت بگونجێنى و نێوانى باوكت
و مامــت تێك دهدهیت ،منیش قســهى
زۆرم كــرد و بێتاوانیم ســهلماند ،بهاڵم
بێ ســودبو و بڕوایــان نهكرد ,توڕهبوم
و قوتوێــك نهوتــم بهخۆمدا كردو ئاگرم
لهخۆم بهردا ،خراپ سوتام تاخێزانهكهم
و دراوسێكان فریام كهوتن لهشم ههموى
سوتا»( .سهميره) وايوت.
ئهو ژن ه باس لهوهدهكات ك ه خێزانهكهى
ههڕهشــهیان لێكردوه كــ ه نهڵێت خۆی
ســوتاندوه ،بهڵكــو بڵێــت غــازی پێدا
تهقیوهتهوه.
وتیشــی :ماوهى ســاڵێك زیاتر لهسهر
جێگابــوم ،نهخۆشــخانهى بهغــداد و
ســلێمانى نهمــا بــۆ چارهســهر نهچم،
رهوشم باشتر بو ،دواتر ل ه هاوسهرهكهم
جیا بومهوه.
وتیشــی« :كاتێــك ســهیرى ئاوێنــهم
دهكرد ههســتم بهمهرگ دهكرد بهخۆمم
دهوت كــوا جوانیهكــهى جارانم خۆزگ ه
خۆمم نهسوتانایه».
ئهو كچهى له بێشكهوه قوربانیه
(پهیمــان) ،بــ ه  31ســاڵى تهمهنــهوه
بهڕێكردنــى ژیانى ئهســتهمه ،لهیهكهم
چركــهى لهدایكبونیدا بــێ دایك كراوه،
چهوساندنهوهى توندى باوكى و باوهژنى
توشــى ئــازارى جهســتهیى و دهرونــى
كردوه .ئهو لهخوێندن بێبهشكراو مافى
فهوتێنــراوه ،بهبوختانى خۆشهویســتى
كــردن و لهدهســتدانى كچێنــى ســهر
زهنشــتكراوه ،ههتــا لــ ه رق دا پهنــاى
بــۆ خۆســوتاندن بــردوه .ئــهو پــاش
ئــهو روداوه و بههۆی ســوتانهكهیهوه،
لهپیاوێكى دوو ژن ه ماره كراوه و ئێستا
خاوهنى  3مناڵه.
(پهیمــان) گێڕایــهوه كاتێــك لهگــهڵ
خێزانهكهى دا لهخانوه گڵێكى گهڕهكى
هــهژارهكان لهگهرمیاندهژیــان ئهو كات

ژنان بهئاسایی
كردهوه توندهكان
بهرامبهریان
ئهنجام دهدرێت

تهمهنى  9ســاڵ بوه چهنــد لهباوكى و
باوهژنى پاڕاوهتــهوه رێگهى بدهن وهك
خۆشــك و برا زڕهكانى بخوێنێت ،رازی
نهبونه و لهخوێندن بێبهشكراوه.
باسی لهوه كرد تهنیا مناڵى دایكی بوه
لهكاتى هاتن ه دونیاوه باوكى (پهیمان)
ى لهدایكى وهرگرتوهو دایكى تهاڵقداوه،
دواى چهند ســاڵ دایكــى دۆزیوهتهوهو
بهدزیوه ســهردانى كردوه ،بهاڵم دایكى
بهتوڕییهوه ههڕهشهى لێكردوه جارێكى
تر ســهردانى نهكات ،ئهمهش نائومێد و
بێكهسى كردوه.
وتــى :بهیانیانێــك چومــ ه ماڵــى
دراوسێكهمان ب ه سهر ئاو بێنم ،كهوتم
قاچــم شــكا و خوێنى لێهــات ،باوهژنم
بهفرســهتى زانــى و بوختانى بۆم كرد،
قیژانــدى و وتــى بنت پــژاوهو كچێنیت
لهدهســتداوه ،بڵى كــێ وایلێت كردوه؟
براكــهم وهكو ئاگر تێم بهربو ســوێندنم
خوارد و پاڕامهوه سودى نهبو ،تفهنگى
هێنا بمكوژێت وتــى :ئابڕومانت بردوه،
پیاوى دراوسێ و خهڵك لێم كۆبونهوهو
نهیانهێشت وتیان پشكنێنت بۆ دهكهین،
مهالیان هێناو كتێبیان بومنوسى وتیان
پهردهى كچێنــى نییه ،ناوبانگى «كچ ه
دهمهوهر و بێ حهیاكهیان» لێمنا.
رۆژان ه رهفتــارى خێزانهكهى خراپتربوه
بهرانبهرى وایلێهاتوه (پهیمان) توشــى
شــڵهژانى دهرونیبوه ,ڕۆژێك خزمێكی
ئاوارهیــان هاتونهت ه نێو خانوهكهیان و
پێكهوه ژیاون ,دواى ماوهیهك باوهژنى
باڵویكردتهوه (پهیمان) خۆشهویســتى
لهگهڵ كوڕه ئاوارهكهى خزمیان دهكات.
وتــى« :كــهس نهبــو هاناى بــۆ بهرم
لهترســى تانهى ئــهوهى پێیــان دهوتم
كچ ه دڵداریكهرهكه ،ناچار بۆ رزگاربون
لــهم حاڵــه ،قتویــهك نهوتــم بهخۆمدا
كــرد و خۆمــم ســوتاند ،بهئاگرهكــهوه
بهربوم ه دهشــت ،خۆشك و برا زڕهكهم
كوژاندمیانهوهو یهك مانگ لهنهخۆشخان ه
بوم ههردوو مهمكم وهك خهڵۆزى رهش

پشــكنینی پێشــوهختهیان نهكــردوه،
بۆیــ ه  2مناڵی ب ه كهمئهندامى هاتونهت ه
دونیاوه.
لهگــهڵ ئهمهشــدا ،خۆســوتاندنهكهى
تائێســتا وازی لێنههێنــاوه و ئــازارى
دهدات «لهتاو ئازارى لهش ه سوتاوهكهم
تابهیانى شهو نهخونى دهكهم».

پێمــهوه كهوت ه خــوارهوهو تهنها دهم و
چاوم نهسوتا! چهند مانگ لهسهر جێگا
بهئــازارى جهســتهو دهرون دهمنااڵنــد
توشى نهخۆشى پێست و ههناوبوم».
وتیشــی :ههڕهشــهى بێدهنگیــان لێدام
بهخهڵــك بڵێــم تهباخــم پــێ تهقیــوه
تائێستا ئهم ڕاستیهم نهدركاندوه.
رۆژێــك ناســراوێكيان دێتهخوازبێنــى
كاتێك ژیان و مهرگ جیاوازییان
(پهیمــان) بۆ پیاوێكــى كهمئهندام ك ه
نامێنێت
خاوهنى دو ژن و مناڵ بو .وتى :باوكم و
باوهژنم رازیبون بێ پرسی خۆم بڕیارى بــهالى نوســهرێكهوه ،كــردهوهى
هاوســهرگیریمیان دا ،رهتمكــردهوه خۆســوتاندنى ژنان پێشێلكردنى مافه،
هاوســهر گیــرى لهگــهڵ پیاوێكــى پیر چونك ه پاڵنهره كۆمهاڵیهتیهكان ئهوهنده
و كهمئهنــدام بكــهم ،پێیــان وتــم كێ بههێــزن لهســهر ژن هیــچ جیاوازێــك
تــۆى دهوێت پــهردهى كچێنیت نیی ه و لهنێوان ژیان و مهرگدا ناهێڵێتهوه.
ســوتاوى تۆش وهكــو كهمئهندام وایت! عهزیز رهئوف ،وتــى« :لهنێو خێزان و
كۆمهڵگاى كوردیدا ژنان بهكهم سهیرى
ناچار رازیبوه و گواستویانهتهوه.
باســی لهوهكرد خوشكێكى دایكى دواى دهكرێن و بهئاســایی كردهوه توندهكان
گواســتنهوهى ،شــهوى زاوا پێشــانى بهرامبهریان ئهنجام دهدرێت ،بۆی ه ژنان
باوهژنیداوه كهخوشكهزاكهى بێ پهرده خۆسوتاندن ب ه رێگ ه چاره دهزانن».
ئــهو نوســهره ئامــاژه بــهوه دهكات،
نییه!
(پهیمــان) گهرچى لهكێشــهكانى ماڵ ه كهتاوان لێكراوان بێدهنگى ههڵدهبژێرن،
باوانــى رزگاریبــوه ،بــهاڵم دهرگاى توشــى كێشــهى دهرونییــان دهكات
وپێــش روداوهك ه پهنا بۆ هیچ شــوێن و
نههامهتێكى ترى لێوااڵبوه.
وتى« :هاوسهرهكهم كهمئهندام و پیره یاسایهك نابهن ،بۆی ه رێگ ه خۆشكردنى
توشى نهخۆشــیبوهو ناتوانێ بژێویمان توندوتیژى ئاســانتر دهبێــت بۆ ئهنجام
بــدات ،هــهژارى تهنگــی پێههڵچنیــم ،دهرانى.
دهســتم بهكرێــكاری كــرد ،دواتر بوم ه
چارهسهر :پهروهردهی خێزانى
كارگوزارى قوتابخانهیهك».
كارهســاتهكانى ژیانــى ئــهم ژنــ ه بــهالى توێژهرێكــى دهرونییــهوه،
بهردهوامــه ،بهوهۆیهى خوێنیان لهگهڵ دیاریدهى خۆســوتاندن دهبهســترێتهوه
هاوســهرهكهى بۆیــهك نهگونجــاوه و بهپــهروهردهی خێزانیــى ،كهنهریتێكى

كاتێك سهیرى
ئاوێنهم دهكرد
ههستم بهمهرگ
دهكرد
كۆن و بهردهوام ه بههۆى كهمى ئاســتى
هۆشیارى خێزان و كۆمهڵگا».
خــهاڵت ســاڵح ،توێــژهرى دهرونــى
لهگهرمیــان ،وتــى« :كهموكورتــى
پهروهردهیــى و خێزانــى وادهكات
ئافــرهت توشــى هــهر كێشــهیهك بێت
نهتوانێــت باســی بــكات و داواى
چارهسهر ل ه خێزانهكهى بكات ،نهزانین
لهچۆنیهتــى مامهڵهكردنــى تاوانلێكراو
پێــش ههبونى هــهر كێشــهیهك ،گرێی
دهرونیــان بــۆ دروســت دهكات و ئــهم
گرێیانهش ســهرهنجام سهردهكێشن بۆ
خۆسوتاندن».
پێشــیوای ه كهچارهســهر و رێگــ ه گرتن
لهم حاڵهته ،هۆشــیارى خودى ئافرهت
و هــاوكارى خێزانــ ه بهپێدانــى متمان ه
و ههروههــا خێزانــهكان جیابونــهوهى
كچهكانیــان لهكاتى نهگونجــان ال نامۆ
نهبێت.
جهختیشــدهكاتهوه كــه پێویســت ه
تاوانبــاران و هۆكارانــى حاڵهتهكانــى
خۆسوتاندن ،سزا بدرێن.
بهرهنگاربونهوهى توندوتیژی چی
دهڵێت؟
بهوتهى عهقید (لهمیع ه محهمهد قادر)،
بهڕێوبــهرى پێشــوى بهڕێوهبهرایهتــى
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژى دژى
ئافرهتــان لهگهرمیــان ،ئــهم حاڵهتــ ه
ئهگــهرى مردنیــان زۆره ،ههربۆیــ ه بۆ
ئــهوهى وتــهى تاوانلێكــراوان وهربگرن
دهســتبهجێ لێكۆڵینــهوه دهكــهن و
ئهگهر سكااڵیان ههبێت رێكارى یاسايی
دهگیرێته بهر.
وتیشــی« :زۆرجار بۆ چارهســهركردنى
كێشهكان سهردانى سهنتهرى راوێژكارى
دهكرێت و خۆسوتاندن رونادات».
عهقیــد لهمیعه ،ئاماژهى بهوهشــكردوه
كــ ه زۆرى خۆســوتاندنهكانى ئهمســاڵ
(ههتــا مانگى شــوبات) بههۆى هێنانى
ژنــى دوهمهوه بوه ،ك ه گۆمهڵگاى ئێم ه
چارهسهرى یاساییان پێباش نییه ،بۆی ه
زۆر حاڵهتى خۆســوتانى ناكاو رودهدات
لێشیان بهنهێنی دهمێنێتهوه».
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ل ه رۆژی جیهانى ژنان دا..
رهوشى ژنانى گهرمیان ل ه چ ئاستێك دایه؟

◘ نهوژین
«ههنگاوێك بۆ پێشهوه و ههنگاوێك
بۆ دواوه» ،رهنگه ئهم وت ه
دهستكاريكراوهى(لینین) ،رێك
بهبهری رهوشى ژنانى گهرمیان
لهنێوانى  2رۆژى جیهانى دا ل ه
()2018هوه بۆ ( ،)2019بشێت.
لهئاســتى جیاوازهكانــدا رهوشــى ژنان
لهگهرمیــان لــ ه ههندێــك جومگــهدا
بهرهوپێشــهوهچونى بهخۆیهوه بینیوه،
بهاڵم ل ه ههندێــك جومگهى دیكهش دا
پاشهكشه .لهم راپۆرتهدا ههوڵ دهدهین
ههڵســهنگاندێك بۆ ئهو رهوشــ ه بكهین
به پشت بهستن به داتا و پێدراوهكان.

ئهمساڵ ژمارهى
ژنانى بهڕێوبهر
ل ه گهرمیان زیاد
نهكرا

ســهرباری ئهوهش ژنان ئاماژه بۆ ئهوه
دهكــهن كــ ه فهراههمكردنــى دهرفــهت
بۆیان بۆ ئهوهى ل ه پۆســت و پایهكاندا
ساڵێكى پڕ له توندوتیژی
بچنهپێشهوه ،وهكو پێویست نییه.
بهپێــی ئامــاره فهرمیهكان ،ئهم ســاڵ ئهمســاڵ نــهك هــهر ژمــارهى ژنانــى
بــ ه نیســبهت ژنانــهوه ســاڵێكى پــڕ بهڕێوبــهر لــ ه گهرمیــان زیــاد نهكــرا،
توندوتیــژی و تهنانهت «خوێناوییش» بهڵكــو كهمتریــش كرایــهوه ،كاتێــك
بوه ،بهوپێیهى حاڵهتهكانى كوشــتن و پۆســتى بهڕێوبــهرى بهڕێوبهرایهتــى
خۆكوشــتنى ژنــان بهڕادهیهكى بهرچاو بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی خێزانى و
زیادیانكردوه.
ئافرهتان ك ه ژنێك بهڕێوهى دهبرد ،لێی
بهپێــی ئامارهكانــى بهڕێوبهرایهتــى وهرگیرایهوه و درا ب ه پیاوێك.
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیژی خێزانى و لهبهرامبهریشــدا پۆســتی بهڕێوبــهرى
ژنــان لهگهرمیان ك ه لــ ه رۆژى جیهانى كتێبخانــ ه گشــتیهكانى گهرمیــان،
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی (25ى بهشــێوهیهكى وهكالهت دراوه ب ه ژنێك،
نۆڤهمبــهرى  )2018خســتیانهڕو 3 ،بهمپێیــهش ژمــارهى ژنانــى بهڕێوبــهر
حاڵهتــى كوشــتنى ژنــان تۆماركراوه ،لهگهرمیان ،ل ه ( )9پۆست دا ماوهتهوه.
ئهمهش لهكاتێكدای ه ساڵێك پێشتر هیچ
حاڵهتێك تۆمار نهكرابو.
ژن و كار
ههروهها ئهوهشى ئاشكرا كردوه ك ه ههر ئهگهرچــی هیــچ ئامــار و داتایهكى ورد
لــهو ماوهیهدا 5 ،حاڵهتى خۆكوشــتنى و فهرمیــی لهبهردهســت دا نییه ،بهاڵم
ژنان تۆماركراوه ،بهاڵم ســاڵێك پێشتر بهپشت بهستن ب ه پێدراوهكان ،لهبوارى
تهنها  2حاڵهت تۆماركرابو.
كاركــردن دا ،ئهم چهند ســاڵهى دوایی
ههربهپێــی ئامــارهكان كــ ه زۆرینهیــان ههنگاو و بگره بازدانێك لهالیهن ژنانهوه
لهبــارهى ســاڵی پــارهوهن ( ،)2018لهگهرمیان دروســت بوه ،بهشــێوهیهك
حاڵهتــ ه جیاوازهكانــى توندوتیــژی و كــهم بوار ههیــه ك ه ژنان بــۆ كاركردن
سكااڵ تۆماركردن زیادیان كردوه.
رویان لێنهكردبێت.
دروســتبونى قهیرانــى دارایــی و
ژنان لهناوهندى بڕیار دا
كهمبونــهوهى داهــات و ســهرچاوهى
روكاری حكومــهت لهگهرمیانــدا وهكــو دارایــی تاك و خێزان ،نهبونى دهرفهتى
زۆرینــهى ناوچهكانــى دیكــهى ههرێمى كار لــ ه كهرتــى گشــتى ،زیادبونــى
كوردســتان ،روكارێكــى نێرانهیــ ه و ژمــارهى دهرچوانى زانكۆ و ههوڵدان بۆ
ژمارهى ژنان ل ه پۆســت و پای ه ئیداریی نهمانهوهیــان بهبێكاریی ،لهو هۆكارانهن
و حكومیــی و فهرمیهكانــدا ،زۆر كهم و ك ه پاڵیان ب ه ژنانهوه ناوه گهرموگوڕ تر
بگره دهگمهنن.
كار بكهن.
لهگهرمیــان دا وهك لــ ه راپۆرتێكــى ئهگهرچــی ئســتهنگهكان زۆرن و
دیكهى ئهم ژمارهیهى رۆژنامهى نهوژین دهرفهتهكانیــش كهمن ،بهاڵم بهشــێكى
دا هاتوه« ،دەرگاكانى حكومهت بەڕوی بهرچــاو ل ه ژنان چ لهرێگــهى كاركردن
ژنــان دا داخراون» ،بهوهىرێژهى ژنان لــ ه پــرۆژه و بــازاڕى كار و دوكان و
له پۆسته گشتیهكان دا زۆر كهمه.
فرۆشگاكان ،چ ل ه رێگهى دروستكردنى

لهم ماوهيهدا 2
ژن بونه ئهندامى
پارلهمانى عێراق و
ههرێم

ههمو شتێك لەبارەی:
()8ى مارسهوه
◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئاسیا حسێن

8ى مارس ،زیاتر ل ه سهد ساڵ ه به
رۆژى جیهانى ژنان دهستنیشانكراوه،
پرۆژه و كارى تایبهت ب ه خۆیان ،چونهت ه بهاڵم ئایادهزانیت رهگو ریشهى
نێو بوارهكهوه ،بهاڵم هێشــتا زهمینهى ئهم دیارییكردنه چیی ه و بۆچی
پیشهســازیی و بازرگانى كهرتى تایبهت دهگهڕێتهوه؟
لهگهرمیانــدا ئهوهنــده بههێــز و تۆكم ه
نهبوه ،كهتواناى ل ه خۆگرتنى رێژهیهكى لــهم بابهتهدا ههوڵدهدهیــن پوختهیهك
لهبــارهى ئــهم رۆژه و چیهتیهكــهى
زۆری كچانى كاركهرى ههبێت.
بخهینهڕو.
بۆ مــاوەی ســەدەیەکە رۆژی هەشــتی
ژن و سیاسهت
رهنگ ه درهوشاوهترین دهستكهوتى ژنان مانگــی ســێ بــە رۆژی جیهانــی ژنان
ل ه ماوهى  2بۆنهى رۆژى جیهانى ژنان دا راگەیەنــدراوە و ئەم یــادە بۆ یەکەمین
لهگهرمیان ،ئهو بهرهوپێشهوهچونهبێت جار لە ســاڵی ()١٩١١دا بو .ئەم رۆژە
ك ه ژنان لهبوراى سیاسهت دا لهگهرمیان مــاف و دەســتکەوتی هیــچ نەتــەوە و
رێکخــراوە یاخود دەزگایەکــی تایبەتی
بهدهستیان هێناوه.
لــهم ماوهیــهدا و بۆیهكهمجــار ،ژنێــك نییــە ،بەڵکو هەمو دانیشــتوانی جیهان
لهگهرمیانــهوه دهبێتــ ه ئهندامــى بە یەکسانیی بە موڵکی خۆیانی دەزانن.
ئهنجومهنــى نوێنهرانى عێراق ،ههروهك کە تێیدا ســەرنجی جیهان رادەکێشرێت
ژنێكیــش بــ ه شــێوازى سیســتهمى بــۆ ســەر هەمو ماف و ئــەرک و بابەتە
نیمچهكراوهى دهنگدان ،دهبێت ه ئهندامى پێوەندیــدارەکان بــە ژنانــی جیهانەوە
هەشتی مارس ،هەروەها جەژنگێڕانێکی
پارلهمانى كوردستان.
لــ ه ههڵبژاردنى ئهنجومهنــى نوێنهرانى جیهانییە بۆ خســتنەڕوی دەســتکەوتە
عێراق دا ،بۆ یهكهمجار (یوسرا رهجهب) کۆمەاڵیەتیــی ،ئابوریــی ،کلتوریــی و
وهكو ژنێكى دانیشتوى گهرمیان ،بو ب ه سیاسییەکانى ژنان.
ئهندامى ئهنجومهنهك ه و لهســهر لیستی ئاشــکرایە کــە هیــچ حکومــەت و
(نهوهى نوێ) كورســیهكى پارلهمانیی دەزگایــەک بەرپرســی فهرمــی نەبــوە
بهدهســتهێنا ،ك ه پێشــتر گهرمیان هیچ و نییــە لــە بەڕێوەبردنــی یــاد یاخــود
نوێنهرێكى ژنى لهو ئهنجومهنهدا نهبوه .مەراســیمێکی تایبــەت لــەو رۆژەدا،
ل ه پارلهمانى كوردستانیشــدا ،لهوهتهى بەاڵم دواى ســەدەیەک لــە راگەیاندنی،
بۆ دهنگدان پشت ب ه لیستی نیمچهكراوه ئێســتا زۆرترین رێژەی دەزگا و ناوەندە
بهســتراوه ،هیــچ ژنێــك نهیتوانیــوه حکومــی و ناحکومییەکان لــەو رۆژەدا
ببێــت بــ ه پارلهمانتــار و ســهركهوتن خاوەن پالن و مەراســیمێکی تایبەتن و
بهدهســتبێنیت و ببێت بــ ه پارلهمانتار ،هەریەکــە و بــە جۆرێک باســی ئافرەت
ههتا بــۆ یهكهمجــار (شــیرین ئهمین) لەچوارچێــوەی ناوچە جوگورافییەکەیدا
ل ه لیســتی بزوتنهوهى (گــۆڕان) توانى دەخاتەڕوو.
رەنگی مۆر ،رەنگێکی نێودەوڵەتییە کە
ئهوكاره بكات.
ســهركهوتنهك ه كاتێك گهورهتر دهبێت ،ســومبولی رۆژی جیهانی ژنانە .بناغەی
ك ه ئهو پارلهمانتاره بهبێ پشت بهستن ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بۆ ئــەو مێژوەى
ب ه سیستهمى كۆتا و بهو دهنگ ه زۆرانهى کــە لــە ســاڵی  ١٩٠٨دا ،یەکێتی ژنان
ك ه بهدهستى هێناوه ،توانى سهركهوتو بۆ کاروباری سیاســی و کۆمەاڵیەتی لە
ئەمریــکا ســێ رەنگی (مۆر ،ســەوز و
بێت ل ه ههڵبژاردن دا.

مێژوی رۆژی
جیهانی ژنان
دەگەڕێتەوە بۆ
سهرهتاى سهدهى
بیستهم
ســپی) کرد بە ســیمبولی یەکێتییەکە.
مۆر هێماى شکۆ و دادپەروەریی ،سەوز
هێمای ئومێد و سپیش هێمای پاکیزەیی
دەنواند .ئەمڕۆش رەنگی مۆر بە هێماى
رۆژی جیهانی ژنان دادەنرێت.
مێــژوی رۆژی جیهانی ژنان دەگەڕێتەوە
بۆ سااڵنى ســهرهتاى سهدهى بیستهم،
ئەوکاتانەی کۆمەڵگەی نوێی پیشەسازی
گرنگییەکی زۆری بە یەکســانی و مافی
رەگەز دەدا .لە سااڵنی  ١٩٠٨و  ١٩٠٩و
 ١٩١٠دا ،چەند کۆنفرانســێکی جیهانیی
بۆ ژنان دەبەسترا و تێیدا ژنانى ئیشکەر
کە بەشــێکی چاالکــی کۆمەڵگەی نوێ
بون ،خاوەن دەنگی خۆیان بون.
لەکۆتاییــدا و لــە ســاڵی  ،١٩١١بەپێی
بڕیارێکی کۆنفراســی نێودەڵەتی ژنانى
ئیشــکەر کە لە کۆپنهاگن دا بەسترابو،
رۆژی نــۆزدەی مــارس ئاهەنگێکــی
نێودەوڵەتى بۆ ژنان گێڕدرا بەتایبەتیش
لە (ئەڵمانیا و دانیمارک)دا .لە ســاڵی
 1913رۆژەکە جێگیرکرا و رۆژی هەشتی
مارسی بۆ هەڵبژێردرا.
ســەرەتا تەنهــا واڵتەکانى رۆژئــاوا ئەو
یادەیــان بــە هەنــد وەرگــرت ،پاشــان
بەدرێژایی چەندین ساڵ و تاوەکو ئەمڕۆ،
رۆژی هەشــتی مارس بۆ سەرانســەری
جیهان رۆژێکی جیاوازە و بە نزیکیی لە
هەمو ناوچەیەکدا مەراسیم و پێشانگا و
چاالکی جیاواز سەرنجی هەموان لەسەر
(ژن) کۆکدەکەن.
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مناڵی بلوری چۆن دروست دەبێت؟

دیدار لەگەڵ (د.سەنا رەشید) ،پزیشكی پسپۆڕی ژنان و مناڵبون و نهزۆكی
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
هێنانهدونیای مناڵ بهشێوازى بلوری،
حاڵهتێكى پزیشكی باو و ناسراوه،
بهاڵم تائێستاش چهندین پرسیار و
تهمومژ لهبارهیهوه لهالی ژنان بونى
ههیه.
لە دیدارێکدا لەگەڵ (د.ســەنا رەشید)،
پزیشــكی پســپۆڕی ژنــان و مناڵبون و
نهزۆكــی ،رونكردنــهوهى زیاتر لهبارهى
ئهم حاڵهته دهخهینهڕو.
* مناڵی بلوری چیە؟
مناڵی بلوری بریتیە :لە پیتاندنی هێلکە
و تۆو لەدەرەوەی لەشــی دایک و دواتر
گهڕاندنــهوهى بۆ ناو مناڵدانی دایکەکە.
ئهمــهش بۆ ئــەو دایکــ ه بهكاردێت ك ه
کێشــە لەبۆری مناڵدان دا هەیە ،یاخود
ئــەو خێزانانەی ماوەیەکی زۆرە دەرمان
بەکاردەهێنــن بۆ مناڵبــون و بێئەنجام
بوە.
*چ تەمەنێك گونجاوە بۆ ئهم شێوازه و
ئەگەری سەرکەوتنی زیاترە؟
بەگشتی بۆ خواروی ( )35ساڵ ئەگەری
ســەرکەوتنی زیاتــرە ،لــ ه تهمهنهكانى
سهروتر دا ،ئەگەری دروستبونی مناڵی
(مەنگۆلی) زیاترە.
*شــێوازی دانانــی چۆنــە و بەچەنــد
هەنگاو تێپەڕ دەبێت؟
دوای لێکۆڵینــەوە و ســۆنارکردن بــۆ
پیــاو و ژنەکــە ،لە دوەم رۆژی ســوڕی
مانگانەی ژنەکە دەخرێتە سەر خواردنی
دەرمــان ،پیاوەکــەش لــەدوەم رۆژدا
تۆوەکــەی وەردەگیرێــت و دواتــر بەم
هەنگاوانەدا تێپەڕدەبێت:
هەنگاوی یەکەم :هێلکە دانانی بەهێز:
ئــەو دەرمانانــەی کەبەشــێوەیەکی
سەرەکی رۆڵیان هەیە لەکرداری پیتاندن
ههیــه ،دەدرێتە ئەو ژنانــەی کەکرداری
پیتێنیــان بۆدەکــرێ بــە ( )IVFبــۆ
بەهێزکردنــی بەرهەمهێنانی هێلکەکان،
بەشــێوەیەکی سروشــتی ژن هەرمانگە
و هێلکەیــەک بەرهــەم دەهێنێت ،بەاڵم

دەرمانەکانی پیتاندن واکاردەکاتە سەر
هێلکەدانانەکان و ژمارەیەکی زۆر هێلکە
بەرهەم بهێنێت .لەم ماوەیەدا پشــکنین
بــۆ هێلکەدانــەکان بەئامێــری ســۆنار
دەکرێت.
هەنگاوی دوەم :دەرهێنانی هێلکە:
لــەم هەنــگاوەدا هێلکەکانــی ژنەکــە
دەردەهێنرێــت .لێرەدا ئامێری ســۆنار
بەکاردەهێنرێــت ،کەدەرزی زۆر بچوکە،
ئامێری مژۆکــی پێوەیە لە رێگەی زێوە
دەیباتــە ژورەوە بۆنــاو هێلکــەدان بــۆ
مژین و راکێشانی ئەو هێلکەچیکڵدانەی
هێلکــەی پێگەیشــتویان تێدایــە،
ئــەم کــردارە دوبــارە دەکرێتــەوە بــۆ
هێلکەدانەکەی تریش.
هەنگاوی سێیەم :پەڕین و پیتێن:
بەتێکەڵکردنــی ســپێرمی نێرینە لەگەڵ
باشترین کوالێتی هێلکە ،لە ژینگەیەکی
کراوەدا دەڵێن
«پەڕین».
دوابەدوای
چە نــد
کاتژمێرێک
لەکــرداری
پە ڕ یــن ،
سپێرم دەچێتە ژورەوە بــۆ نــاو
هێلکە و پیتێن رودەدات.
هەنگاوی چوارەم :چاندنی کۆرپەلە:
کاتێک هێلکە پیتێنراوەکان دەســت بە
دابــەش بون دەکــهن ،ئەوکاتــە دەبنە
کۆرپەلە .لەالیەن پزیشــکی پسپۆڕەوە
بەشــێوەیەکی رێکوپێــک پشــکنین بۆ کۆرپەلــەکان لەمناڵدانــدا دەچێنرێــت ( )xxدەپیتێنرێ.
کۆرپەلــەکان دەکرێــت بــۆ دڵنیابونیان و گەشــەدەکات ،ئەوکاتــە حاڵەتــی * رێــژەی ســەرکەوتنی ئــهم رێگایــ ه
دیاری کراوە؟
بەشــێوەیەکی گونجــاو ،دوای پێنج رۆژ سکپڕبون رودەدات.
لە گەشــەی هێلکە پیتێنراوەکان دەبنە *ئایا چەند هێلکە و تۆو رادەکێشــرێتە نەخێــر ،دەکەوێتە ســەر تەندروســتی
ژن و پیاوەکــە و ســەالمەتی هێلکــە و
کۆرپەلە کە پێکهاتون لەژمارەیەک خانە دەرەوە؟
بڕێکــی زۆر وەردەگیرێــت ،بــە نزیکەی تۆوەکە.
و چاالکن لەدابەش بون.
هەنگاوی پێنجەم :گواستەوەی کۆرپەلە 20 :هێلکــە و تــۆو ،لەئامێــری تایبــەت *وەکــو ئامــاژەت کــرد پەیوەنــدی
بەتەندروســتی کەسەکەوە هەیە ،كهواتا
دوای ( )5-3رۆژ لەدەرهێنانــی هێلکــە هەڵدەگیرێن.
و پیتاندنــی کۆرپەلە ،لەمناڵدانی ژنەکە *ئایا خواستی نێر یاخود مێ بەدەستی ئــەو نەخۆشــیانە چیــن دەبێتەهــۆی
دروست نهبونی مناڵی بلوری؟
دادەنرێــت ،بەهــۆی بۆریەکی باریک کە پزیشکە؟
بــۆری قەســتەریە کۆرپەلەکەی تێدایە .بەڵــێ ،ئەگــەر کوڕیــان ویســت( )xyناتــەواوی هۆرمۆنــات ،نەخۆشــیە
لەزێــی ژنەکە و لەڕێی ملــی مناڵدانەوە دەپیتێنرێت ،ئەگەر کچیشــیان ویســت درێژخایەنەکانی وەکو (غودە).

*ئایــا کەســێك مناڵی دوانــەی بوێت،
دەتوانن بیهێننە بەرهەم؟
بەڵێ ،بەپیتاندنی هێلکەیە لەدو تۆو.
*ئایــا جیــاوازی هەیە لەنێــوان مناڵی
ئاسایی و بلوری؟
نەخێــر ،تەنیــا جیــاوازی لەپیتاندنــە،
ئاســایی لە نــاوەوە دەپیتێــت ،بلوری
لەدەرەوە پیتاندنەکە دەکرێت.
*دوای دانانــی مناڵــی بلــوری چ
ئامۆژگاریەکی نەخۆش دەکەن؟
نابێــت هەســتێ و زۆر بجوڵێت ،دەبێت
پشو بدات لە مانگێک بۆ  3مانگ.

پەڵەی پێست ...هۆکارو چارەسەر
 .10نەخۆشی جگەر.
جۆرەکانی پەڵە
 .1دروســتبونی پەڵە لە ســەر بەشــی
یەکەمی پێست (.)epiderm
 .2دروست بونی پەڵە لە بەشی دوهمی
پێست (.)derm

◘ نهوژین،
ئامادهكردنى :ئامین ه محهمهد
پەڵەی پێست :ئەو ماکە قاوەیی یا
سورەیە کە رەنگەکەی تۆخترە لە
رەنگی ئاسایی پێست و بە تایبەت لە
دەموچاو دا دروست دەبێت ،زۆربەی
ژنان گرفتی بونی پەڵەیان هەیە لەسەر
پێست.

پهڵهى پێست كاتێك رودهدات و دروست
دهبێت ،رێژەی مــادهى (میالنین) زیاد
بــكات ،ئهمــهش بهكاریگهریــی چهنــد
هۆكارێــك .هــاوكات ئــهم حاڵهتــهش
بهگرتنهبهرى چهند رێوشــوێنێك ،ژنان
دهتوانن بهسهریدا زاڵ بن.
هۆکارەکانی دروستبونی پەڵە
 .1دو گیانی.
 .2تیشکی خۆر و بەر خۆرکەوتن.

 .3بەکارهێنانی حەبی (منع).
 .4زیپکە و هەوکردنی پێست.
 .5ســترێس و قەلەقــی و دەرمانەکانی
دژە خەمۆکی.
 .6بەکارهێنانــی هەندێک جۆری حەبی
گەشــکە و دەرمانەکانــی دژە کڵۆبونی
خوێن.
 .7هۆکاری نادیار و بۆماوەیی خێزانی.
 .8چونە تەمەن.
 .9کەمی ڤیتامین(.)K،C

پهڵهى پێست
بههۆى زيادبونى
رێژەی مادهى
(میالنین)هوهيه

چۆنیەتی دروستبونی
بە هــۆی یەکێک یان زیاتر لە یەک ئەم
هۆکارانەی ســەرەوە کــە کاریگەری لە
ســەر خانــەی میالنۆســایت دەکات کە
بەرپرســە لە دروســت کردنی میالنین
چارەسەر
و ئهویــش بەرپرســە لــە پێدانی رەنگ
ب ه پێســت ،بە هۆی هــۆکارەکان زیاتر چارەســەر بەپێــی جۆری ئەو بەشــەی
میالنیــن دەردەدریت و بە شــێوەیەکی پێســت کە توش بوە بەشی یەکەم یان
زۆر باڵودەبێتــهوه بەســەر چینەکانــی بەشــی دوەمە ،ئەمەش لە ژێر چاودێری
پێست و دەبێتە هۆی دروستبونی ماک .پزیشــکی پســپۆری تایبەت بە پێســت
دەکرێت.
 .1چارەسەر بە کرێم :بۆ البردنى پەڵەی
باوترین جۆری پەڵە
 .1پەڵــەی دوگیانی :زیاتر ناوەڕاســتی بەشی یەکەمی پێست سودی دەبێت.
دەموچــاو و نێوچــەوان و رومەتەکان و چارەســەرەکانی تــر کــە بەکاردێت بۆ
لوت و بەشی سەرەوەی لێو پەڵە ئەبێت البردنــی پەڵە لە چینی دوەمی پێســت
و بۆ یەکەمیش دەبێت.
بە یەک پارچە یان چەند پارچەیەک.
 .2پەڵــەی زیپکە :لە هەمو شــوێنێکی  .2لەیزەر.
زیپکــە بــە شــێوەیەکی پارچــە پارچە  .3دەرزی میسۆ و خەپلەی خوێن.
 .4داڕنینی وردی پێست.
دروست دەبێت.
 .3پەڵــەی بەرخــۆر :وەک پەڵــەی بــۆ دوربــون لە پەڵەی پێســت و زیاتر
دوگیانی دروست دەبێت بە یەک پارچە نەبونی ،باشــترین و کاریگەرترین شــت
لە هەمو ناوچەکانی دەموچاو و شوێنی بەکارهێنانــی دژە خۆرە ،ئهویش بەپێی
جۆری پێستت.
بەرکەوتنی خۆر.

ههمهڕهنگ

شیردانى سروشتى ،پێش مناڵ سودى بۆ دایك ههیه

ژمارە ( )28ئادارى 2019

11

شيردان مهترسى
توشبون ب ه
شێرپهنجهى مهمك
كهمدهكاتهوه

شيردان ژنان
ل ه ( )10جۆرى
نهخۆشى
دهپارێزێت

لێوهكراوه و زۆر رهچاو ناكرێت ،ئهوهى
◘ نهوژین،
باســى لێوهدهكرێت زیاتر سودهكهیهتى
ئامادهكردنى :نهسرین عهلى
بــۆ مناڵ ،زۆربهى دایــكان بێ ئاگان ل ه
ســود و گرنگــى ئهم بابهتــ ه بۆ الیهنى
شیردانى سروشتى جیا له سوده
تهندروستى و دهرونى خۆیان.
گرنگ و بێهاوتاكهى بۆ مناڵ،
شیردانى سروشتى سودێكى بێ هاوتاى
له ههمان كاتدا سودى گرنگى
ههی ه نهك تهنها بۆ كۆرپهكه ،بهڵكو بۆ
تهندروستى و دهرونى ههی ه بۆ
دایكهكه .زۆربهى نهخۆشییهكان وهكو دایكهكــهش چهندین ســودى بێ وێنهى
شێرپهنجهى مناڵدان و مهمك له دایك ههیــه ،بهشــێوهیهك لــ ه ( )10جــۆرى
نهخۆشى و شێرپهنجه دهیپارێزێت.
دوردهخاتهوه.
شــیرى دایك ل ه شهش مانگى سهرهتاى
زۆرینــهى خهڵــك ئاگادارن ل ه ســود و گهشــهى مناڵ تهواوى ئــهو ڤیتامینان ه
گرنگى شــیردانى سروشــتى بــۆ مناڵ ،دابیــن دهكات ك ه مناڵ پێویســتێتى بۆ
بهاڵم سودهكانى بۆ دایكهك ه كهمتر باسى گهشــهكردن ،ك ه ئــهو ڤیتامینان ه مناڵ

دهپارێزێت ل ه ههوكردن و ڤایرۆســهكان
و نهخۆشییهكانى گهده و تهنگهنهفهسى
و ههوكردنــى گــوێ ،ههروههــا كردارى
هــهرس ئاســان دهكات و پلهى گهرمى
لهشى مناڵ جێگیر دهكات.
ئهو منااڵنهى ك ه شیرى دایكیان دهخۆن
كهمتر توشى ههســتیارى دهبن ل ه چاو
منااڵنــهى كــ ه شــیرى وشــك دهخۆن.
لهگــهڵ ئهوانهشــدا مژینى مهمكى دایك
یارمهتــى گهشــهى باشــتر و جێگیریى
چهناكه و ددانهكان دهدات.
شــیرى دایك به گوێــرهى تهمهنى مناڵ
گۆڕانــكارى بــ ه ســهردا دێــت ،بۆ ههر
تهمهنێــك پێداویســتییهكانى گهشــهى

مناڵ دابین دهكات.
یهكێكى دیك ه ل ه گرنگییهكانى شیردانى
سروشــتى ئهوهی ه كــ ه پهیوهندى نێوان
دایك و مناڵهك ه پتهو و بههێز دهكات.
لهگــهڵ ئهو ههمو ســودانهى بــۆ مناڵ
چهندیــن ســودى بــێ هاوتــاى بــۆ
دایكهكهش ههیه ،یارمهتى دایك دهدات
لــ ه دواى مناڵبون زوتر چاكببێتهوه ،ل ه
گهڵ بهستنى مناڵدانى دایك ك ه ب ه هۆى
مناڵبونهوه دهكرێتهوه.
ههروهها دهبێت ه هۆى دهردانى هۆرمۆنى
ئهكسیتوسین ك ه ئهم هۆرمۆن ه یارمهتى
زوتــر چاكبونهوهى مناڵــدان دهدات ك ه
بگهڕێتهوه شێوهى ئاسایى خۆى.

رەنگ و ستایڵە نوێکان بۆ بەهاری ئەمساڵ
◘ نەوژین،
ئامادەکردنی :سێوە محەمەد
رەنگەکان کاریگەری زۆریان هەیە
لەسەر کەسایەتیەکان و لەهەمان کاتدا
ئارەزو یان خواست بۆ هەر رەنگێک،
رەفتار و شێوازی کەسایەتیو
مامەڵەی تۆ دەردەخات.
ســتایڵ و رێکخســتنی جلوبەرگەکــەت
بەشــێوازێکی مۆدێــرن ،هەســتێکی
خۆش دەبەخشــێت بەالیەنی دەرونیت،
خانمانیش هەمیشــە ئــارەزو دەکەن بە
جوانتريــن و سەرنجڕاکێشــترین شــێوە
دەربکەون.
گرنگیــدان بــە رێکخســتنی رەنگــەکان
لەوەرزی بەهاردا پێویســتە بە وریایەوە
مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت ،تابەجوانترین
شێوە دەربکەویت.
وەک ئاشــکرایە بەهــار وەرزی رەنــگ
نوێبونــەوە و زیندوبونــەوە و وەرزی
گوڵــە ،باشــتروایە ئــەو جلوبەرگانــە
بپۆشــین لەگەڵ ئەم وەرزە دا بگونجێت
باشترین هەڵبژاردەش رەنگە شادەکانە،
لەبەرکردنــی جلوبەرگــی رەنــگ شــاد
هەســتێکی نوێبونــەوە و خــۆش
دەبەخشــێت بەالیەنــی دەرونی خۆت و
دەوروبەرەکەت.
بــۆ رێکخســتنی رەنگەکانــی بەهــاری
ئەمســاڵ ،زۆر گرنگــە خانمــان دور
بکەونــەوە لــە رێکخســتنی رەنگــەکان
بەشــێوازە کۆنــەکان ،ئــەو کەســانەی
ئــارەزو دەکــەن دەتوانن لــە دو رەنگ
زیاتر تێکەڵ بکــە ،کە نوێترین مۆدیلی
رێکخستنە.
بــۆ ئــەم مەبەســتە پســپۆڕانی بواری
دیزاینــی جلوبــەرگ لەســەر بنەمــای

بنچینــەی رەنگــەکان و گونجاندنــی
لەگــەڵ یەکــدی دا بەدانانــای لیســتی
رەنگــە جیــاوازەکان ،توانیویانــە
هــاوکاری خانمــان بکــەن ،تاکــو
بەئاسانی رەنگەکان لەگەڵ یەکدی
بگونجێنن.
بــۆ ئەم مەبەســتەش پشــت بە
رەنگــە بنەڕەتییەکانی :شــین،
زەرد ،سەوز و سور بەستراوە
 ،جگە لەوەش رەنگی رەش
و شــینی تــۆخ و ســپی
رۆڵیــان هەیــە ،دواتــر
رەنگەکانــی پەمەیــی و
بنەوشەیی ،توانیویانە ببنە
تێهەڵکێشــێک لــە نێوان ئەم
رەنگانەدا.
ژنان دەتوانن سود لەم رەنگو
ســتایاڵنە وەربگــرن کــر بــۆ
کارکردن و چونــە دەرەوەی
گونجاون:
 .1قەمیســی شــین و
پانتۆڵــی رەنــگ کابۆیی،
یەکێکــە لــە مۆدێلەکانی
جلوبــەرگ بــۆ بەهــاری
ئەمساڵ.
شینی ئاسمانی یەکێکە لە
رەنگە خۆشەویستەکانی
ژنان ،ئەم رەنگە ســارد
و ئارامیــی بەخشــە،
تێکەڵکردنــی شــین بە
رەنگــە گەرمەکانیــش،
تێکە ڵە یە کــی
لــێ
سەرنجڕاکێشــی
دروســت دەبێت ،وەک تێکەڵ
لەگــەڵ ئاڵتونــی و ســپی،
هەروەهــا ەەنگی شــین لەگەڵ
ەەنگــە شــادەکان زۆر گونجاوە

وەک :سورو پەمەیی .
 .2قەمیســی رەنــگ ســپی مۆدیــل
دەبیــت بۆ بەهاری ئەمســاڵ،
دەتوانیــت لەگــەڵ هەمــو
رەنگــە پانتۆڵێک لەبەری
بکەیت.
 .3رەنگــی زەردی تۆخ
یەکێکــە لــە رەنگە
دیاریکــراوەکان
بــۆ بەهــاری
ئەمســاڵ و
لەگەڵ کابۆی
شــین زۆر
گو نجــا و ە .
هەروەها زەرد
د ە تو ا نیــت
لەگەڵ رەنگە
گەرمــەکان
تێکــە ڵ
بکر ێــت
وەک:
قاوەیی،
رەش و
سورمەیی
و لەگەڵ رەنگە
کا ڵە کا نیــش
وەک :سپی.
 .4قەمیســی
ر ە نــگ
پرتەقاڵی کاڵ
و پیــازی،
دو رەنگــی
هەڵبژێــردراوە بــۆ
ئەمســاڵ و ئەم رەنگە
بــۆ ئــەو کەســانە زۆر
گونجــاوە کــە رەنگــی
پێستیان سپیە.

باشترین
هەڵبژاردە رەنگە
شادەکانه

 .5رەنگــی پەمەیــی رەنگێکی ناســکە
وهەســتی شــادی و دڵخۆشی دەهێنێت
بۆ ئەو کەســانەی کە لەبــەری دەکەن.
ئەم رەنگە بە رەنگی خانمان بەناوبانگە
و رەنگی دڵخواســتیانە ،دەتوانیت ئەم
رەنگە ناســکە لەگەڵ رەنگی مۆری کاڵ
وشــین و ســپی و رەش و ســورمەیی
تێکەڵ بکرێت.
 .6یەکێکیتر لەو رەنگانەی کەدەتوانین
پێشــنیاری بکەین بۆخانمان لە بەهاری
ئەمساڵ ،رەنگی سورە.
رەنگــی ســور رەنگێکــی گــەرم و
سەرنجڕاکێشــە .ئەگــەر دەتەوێــت
ســەرنجی هەمــوان بۆخــۆت راکێشــی
بەدڵنیاییەوە سور هەڵبژێرە ،ئەم رەنگە
لەگەڵ شــینی ئاسمانی و سەوز و سپی
و رەش زۆر جوان دێتە پێش چاو ،بەاڵم
دەبێت ئاگات لەوەشبێت رەنگی ســور
بۆماوەیەکی زۆر دەبێتە هۆی ماندوبونی
چــاوەکان ،بۆیە باشــتروایە ئەم رەنگە
لەگەڵ رەنگاکانی تر تێکەڵ بکرێت.

ههروههــا رۆڵى ههی ه لــ ه كهمكردنهوهى
هۆرمۆنــى ئیســترۆجین ،بهمــهش
مهترســى توشــبون بــ ه شــێرپهنجهى
مهمــك كهمدهكاتهوه .لهگهڵ ئهوهشــدا
پارێــزگارى دهكات لــ ه خوێن بهربون و
ههوكردنى دواى مناڵبون.
شــیردانى سروشــتى دایــك دهپارێزێت
ل ه كهمخوێنى و شــێرپهنجهى مناڵدان،
هاوكات دڵ بههێزدهكات.
ئهمانــ ه و چهندیــن ســودى دیك ه وهك
رێگرى كردن ل ه ســكپڕى و دوگیان بون
و دابهزاندنــى كێشــى لهش ،ســهرهڕاى
ئهوانــهش خهمۆكــى دواى مناڵبــون
كهمدهكاتهوه.
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باڵودهكرێتهوه.
یەکــەم ژمــارەی لــە 2016/12/26
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دۆمەاڵن ژنانی گەرمیان دهخاته دهشت و گهڕان

◘ نهوژین ،خۆشبین جەالل
(هاجەرە) له دهشتى گهرمیان دا
لهگهڵ ژمارهیهك دهستهخوشكى
دا ،سەرقاڵی دۆزینەوەی دۆمەاڵن
بو ،باسی لەوە دەکرد کە زۆرجار
لەگەڵ هاوسەرەکەی و ههندێك ل ه
كهسوكارهكهیان ،دێتە دەرەوە بۆ
دۆزینەوەی دۆمەاڵن.
لەگــەڵ نزیک بونــەوەی وەرزی بەهار و
پێگەیشتن و دەرچونی هەندێک روەک و
خواردنى سروشتى ،بهشێكى بهرچاو ل ه
هاواڵتیــان رو لــ ه دۆزینهوه و دهرهێنان
و چنینــی ئــهو بهرههمانــ ه دهكــهن،
لهنێویشــیاندا (دۆمهاڵن) لهسهروى ئهو
بهرههمانهوهیــ ه كــ ه زۆرترین خواســتى
لهسهره.
ئهگهرچــی زۆربهى جــار پیاوان بهدواى
دۆمــهاڵن و دۆزینــهوهى دان ،بــهاڵم
هــاوكات ژمارهیهكى بهرچاویش ل ه ژنان
رو ل ه دهشتهكان دهكهن بۆ دۆزینهوهى
دۆمهاڵن.
گەالوێژ ،ژنێکی  42ســاڵهى دانیشتوى
كهالره .یهكێكــ ه لهوانهى ك ه تامهزرۆی
ئــهم خواردنــ ه دهكات و زۆربــهى
بههارانیش بۆ دۆزینهوهى دێت ه دهرهوه،
بهاڵم وهكخۆی دهڵێــت :كهمجار بهخت
یاوهرى دهبێت.
وتى :زۆر حــهزم ب ه دۆمهاڵن ه و زۆرجار

دێینــ ه دهرهوه و بــۆی دهگهڕێم ،بەاڵم
نەمتوانیــوە لــە چەنــد دانەیــەک زیاتر
بدۆزمەوە.
دۆمــهاڵن ،بهرههمێكــى سروشــتى
خۆڕســكه ،جۆرێك ه ل ه جۆرهكانى كهڕو
و شــێوه و شــێوازهكهى لــه پهتاتهوه
نزیكــه ،چونكــ ه وهك ئهو شــێوهیهكى
خــڕی ههی ه و هاوكاتیــش وهك ئهویش
لهژێــر زهوی دا پێــدهگات ل ه قواڵیی 10
بۆ  5ســانتیمهتر .ئــهم بهرههم ه لهزۆر
جێگادا ههیه ،چ ل ه بیابان و دهشتهكان،
چ ل ه شاخ و ههردهكان دا.
ئهم سروشتى بونهى دۆمهاڵن ،وایكردوه
رهواجێكــى زۆری ههبێــت و خهڵكێكى
زۆر حــهز بهخواردنــى بكــهن ،هــهر
ئهمهش وایكردوه نرخیشــی لــه بازاڕدا
گــران بێت ،ههربۆی ه زۆرێك ل ه كهســان
و خێزانــهكان ،لهبــری كڕینــی ،خۆیان
دهگهڕێن و ل ه دهشتهكاندا دهیدۆزنهوه.
گەالوێژ ،باســی لهوهكرد ك ه لهگهڵ زۆر
له كهســانى ناسیاو و كهسوكارهكهى دا
رۆژانى بههار بۆ گهڕان بهدواى دۆمهاڵن
دا دێنه دهرهوه.
وتیشــی« :ســاڵ هەیــە لــە شــوێنی
بەردەاڵن و ســەوزەگیادا دەڕوێت ،بەاڵم
بە گشــتی لــە زەویــەک دەرەچێت کە
تۆزێک بئاوسێت و درزی تێبکەوێت».
ههندێك ل ه ژنان ،لهگهڵ هاوسهرهكانیان
دا ل ه كاتێكى زوی رۆژدا ،رو ل ه دهشتهكان
دهكهن ب ه ئومێدی دۆزینهوهى دۆمهاڵن.

هاجــەرە 39 ،ســاڵ ،خەڵکــی کەالرە،
یەکێکــە لــەو ئافرەتانــەی لەگــەڵ
هاوسەرەکەیدا زۆربەی رۆژەکان دەچێتە
دەشــتەکان بەمەبەســتی دۆزینــەوەی
دۆمەاڵن.
وتــى« :رۆژانە لە پــاش بانگی بەیانی
لەمــاڵ بەڕێدەکەویــن تا زوتــر بگەین و
کاتــی زیاترمان هەبێت بــۆ دۆزینەوەی
دۆمەاڵن».
ئاماژەی بەوەش دا« :ئەگەرچی دۆمەاڵن
بەئاســانی نادۆزرێتــەوە و ماندوبونێکى
زۆری دەوێت ،بەاڵم خواردنی خۆشــە و
سودێكى زۆری ههیه».
تەنیــا ژنــان نیــن رو لــ ه دۆزینــهوه و
کۆکردنــەوەی دۆمەاڵن دەکــەن ،بەڵکو
کچانیش ههمان حهماس و ئارهزویان بۆ
ئهم خۆراكه بهنرخه ههیه.
دێرین 20 ،ســاڵ ،خوێنــدكاره لهكهالر،
باس لەوە دەکات زۆرجار بۆ دۆزینهوهى
دۆمــهاڵن دێنــ ه دهرهوه .پێشــیوای ه
ســهرباری دۆزینهوهى دۆمهاڵن ،هاوكات
كهشێكى خۆشیش لهگهڵ كهسوكارهكهى
دا لهم دهرچونانه بهسهر دهبهن.
وتى« :زۆرجار رۆژانی هەینی و شــەمە
دەچمە گەڕان و توانایەکی باشــم هەیە
لە دۆزینەوەی دۆمەاڵن دا».
بەپێــی بەدواداچونێکــی (نەوژیــن)،
رۆژانە بڕێكى زۆر دۆمەاڵن دێتە عەلوەی
ســهوزه و میــوهى کەالر ،كــ ه خۆی ل ه
نزیكهى  7تهن دهدات.

دۆمەاڵن بەئاسانی
نادۆزرێتەوە و
ماندوبونێکى زۆری
دەوێت

رۆژانە لە پاش
بانگی بەیانی لەماڵ
بەڕێدەکەوین بۆ
دۆزینەوەی دۆمەاڵن

بەرێوەبــەری عهلــوەی کــەالر ،بــاس
لــەوە دەکات ئەم بــڕە زۆرەی دۆمەاڵن
کــە کڕیــن وفرۆشــتنی پێوەدەکرێــت،
لهناوچــهى دیكهوه دێن و هی کەالر یان
گهرمیان نین.
نهجمهدیــن کهریم ،بــۆ (نەوژین) وتی:
«ئــەو دۆمەاڵنــەی کڕیــن و فرۆشــتنی
پێــوە دەکرێــت ،زۆرتر لــە ناوچهكانى
عێــراق بهتايبهت له ســامەرا و رومادی
و ســەماوەوه دێنــ ه ئێــره ،کەمتــر لە
کــەالر دەیهێنین ،چونکــە ئهوانهى الی
خۆمان ،خهڵكهك ه یان خۆیان دهیخۆن،
یان بهرههمهكهش زۆر نیه و راستەوخۆ
دەیبەنە بازاڕ و دەیفرۆشن».
ئاماژهى بهوهشدا گرانی نرخی دۆمەاڵن
بەپێــی جۆرهكــهى کەوتــوە ،وهكخۆی

وتــى :دۆمەاڵنــی ســور نرخــی گرانترە
و خواســتێکی زۆرتری لەســەرە ،بەاڵم
دۆمەاڵنی سپی نرخەکەی کەمترە.
كهســانى دیكــ ه ههن ك ه زیاتــر چێژ ل ه
دۆمهاڵنى سروشــتى دهبینن و خواردنى
ئهوجــۆره دۆمهاڵنانــهى كــ ه خۆیــان
دهیدۆزنهوه ،به گونجاوتر دهزانن.
ئامینــە مەحمود 56 ،ســاڵ ،ماوەی 20
ساڵ ه ســەردانی دهشــتهكان دهكات بۆ
کۆکردنــەوەی دۆمەاڵن .بەدەم گهڕانهوه
بــ ه دواى دۆزینــهوهى دۆمهاڵن ،باســی
لــهم خۆراك ه كرد ك ه ئــهو و هاوڕێكانى
هێناوهت ه ئهو دهشت ه و وتى« :دۆمهاڵنى
خۆماڵی زۆر خۆشتره و ههروهها دكتۆر
وتویهتى زۆر باش ه بۆ الش ه و بۆ فشاری
خوێن و ژههرى ناو الشه الدهبات».

