دایكایهتى رێگهى
هونهرى لێ
نهگۆڕیوه
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مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

ه پاڵێوراوی
 2ژن لهگهرمیانهو 
ههڵبژاردنى پارلهمانى كوردستانن

◘ نهوژین

بۆ ههڵبژاردنى پارلهمانى كوردستان،
له گهرمیان و لهناو سهرجهم لیست ه
بهشدارهكان دا ،تهنها  2ژن وهكو
پاڵێوراو ههن.
بهپێی بهدواداچونێك���ى (نهوژین) ،بۆ
ههڵبژاردنى پارلهمانى كوردس���تان ك ه
بڕیاره كۆتایی مانگی ئهیلولی ئهمس���اڵ
بهڕێوهبچێت ،لهنێو لیست ه جیاوازهكان
دا ل���ه گهرمیان س���هروى  20پالێوراو
«كاندی���دا» ههیه ،بهاڵم ل���هو رێژهی ه
تهنها ( )2پاڵێوراویان ژنن.
ههربهپێی زانیاریی���هكان ،ههریهك ه ل ه
(ش���یرین ئهمین) له لیستی بزوتنهوهى
(گۆڕان) و (فرمێس���ك عوس���مان) ل ه
لیس���تی (هاوپهیمانى بۆ دیموكراس���ی
و دادپهروهری���ی) ،وهكو دو پاڵێوراویی
گهرمیانى ههن ،پاڵێوراوهكانى دیكه ل ه
رهگهزی نێرن.
ئهمهش لهكاتێكدایه كه له ههڵبژاردنى
ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق كه مانگى
ئایارى ئهمس���اڵ بهڕێوهچ���و ،ژمارهى
كاندی���دا ژن���هكان س���هروى  6ك���هس
ب���ون لهگهرمی���ان دا ل ه ناو س���هرجهم
لیستهكاندا.
ش���یرین ئهمی���ن ،پاڵێوراو له لیس���تی
بزوتن���هوهى (گۆڕان) ،ب���ه (نهوژین)
ى راگهیان���د :لهس���هر داواى ژمارهیهك
ل ه هاوڕێیان و كهس���وكارى شههیدانى
قهڵهم و خۆپیشاندانهكان ،بڕیاری داوه

بۆچى کچان بەهرەکانیان
دەشارنەوە؟
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ئیدارهى گهرمیان ههژمار ناكرێت.
خۆی بپاڵێوێت.
لهالیهكى ت���رهوه ،پارت���ى دیموكراتى خولی ئێس���تای پارلهمانى كوردستان،
كوردستان ،لهسنورى لقی گهرمیانى دا  3پارلهمانت���اری گهرمیان���ى تێدای ه ك ه
ژنێكى كاندید كردوه كه ل ه دهربهندیخانه ،ههرسێكیان ل ه رهگهزی نێرن ،ل ه خولی
ئهگهرچی ئهو شاره لهروى كارگێڕیهوه پێشوتریش���دا پارلهمانتارێكى ژن ههبو
س���هر به پارێزگای سلێمانییه و لهسهر ك���ه (پهی���ام ئهحمهد) بو له لیس���تی

(گۆڕان).
ههڵبژاردن���ى ئهمج���ارهى پارلهمان���ى
كوردس���تان ،بڕیاره ل��� ه 30ى ئهیلولی
ئهمساڵ بهڕێوهبچێت ،لهكاتێكدا دهنگۆ و
ئهگهرهكانى دواخستنى ههڵبژاردنهكهش
باسێكى گهرمه.

بۆ كاركردن ژنان شهو و
رۆژ ناناسن

بەناوی فێربونی
پیشەوه کار بە
منااڵن دەکرێت
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كچ ه گوندییهك بەبێ بڕوانامه ئهندازیاره
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بهرگریی كردنى مناڵبون
(منع)..
ل ه حهپ و دهرزییهوه بۆ
چاندنى ژێر پێست
»»10
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راپۆرت
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له نهخۆشخانهى شههید شێرهى نهقیب سوكایهتى بهنهخۆش دهكرێت؟
ناكرێت لهبهر
روداوێك ههمو
خزمهتهكانمان رهد
بكرێتهوه

◘ نهوژین
«لهالیهن كارمهندێكهوه سوكایهتى
زۆرمان پێكرا ،گهیشته ئهو رادهیهى
تف ل ه دایكم بكات» .ئهم ه ناوهڕۆكى
رهخنهى كچێكى گهرمیانه بهناوى
(تانیا كفری) له نهخۆشخانهى شههید
شێرهى نهقیب بۆ ژنان و مناڵبون
لهكهالر ،كاتێك لهگهڵ دایكی دا بۆ
هاوهڵیی كردنى خوشكێكى كه ل ه
سهروبهندى مناڵبون دا بوه ،سهردانى
نهخۆشخانهكهیان كردوه.

باڵوبون���هوهى وتهكان���ى ئ���هم كچ���ه،
كاردان���هوهى زۆری ل��� ه ت���ۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكاندا دروست كرد ،ههروهك
جارێكى تر پرسی «سوكایهتییكردن ب ه
ژنان»ى له نهخۆش���خانهكانى سنورى
گهرمی���ان و بهتایبهتى نهخۆش���خانهى
شههید شێرهى نهقیب ،هێنای ه ئاراوه.
ئهم��� ه یهكهمج���ار نییه ب ه ئاش���كرا و
نهێنى ،قسه لهس���هر رهفتارى ستافی
نهخۆش���خانهك ه دهكرێت ،بهاڵم جێگری
بهڕێوبهرى نهخۆش���خانهكه پێیوای ه ك ه
ناههقییهك لهو روهوه ههیه.
گۆران محهمهد ،ئام���اژهى بهوهكرد ك ه

دهرگاى ئ���هوان كراوهی ه بۆ ههر رهخن ه
و تێبینیی و س���كااڵیهك و لهو كاتانهدا
كه دهوترێت س���وكایهتى كراوه ،دهبێت
كهس���هكه س���هردانیان بكات و سكااڵ
تۆمار بكات.
بهگهڕان���هوه ب���ۆ ئ���هو روداوهى
لهنهخۆشخانهك ه لهم ماوهیهى رابردودا
رویدا ،تانیا كفری ،ئاماژه بهوهدهكات:
کارمەندێک له نهخۆش���خانهى ش���ەهید
ش���ێرهى نهقیب بۆ ژنان و مناڵبون ل ه
كهالر لەکاتی نەش���تەرگەری دا جنێوی
پێداون و تفی لە دایکی کردوە.
تانی���ا كف���رى ،ك���ه هاواڵتیهك���ه و بۆ

ئهنجامدانى نهشتهرگهرى بۆ خوشكهكهى
س���هردانى ئهو نهخۆشخانهیهى كردوه،
رۆژى 9ى ئاب���ی  ،2018ب��� ه (رادیۆى
دهن���گ)ى وتوه :لهالی���هن كارمهندانى
تهندروس���تیهوه و ب���ه پێ���ش چ���اوى
پزیشكهوه س���وكایهتى زۆر به خۆمان
و نهخۆش���هكهمان كراوه و بە بەرچاوی
هەموانەوە «تف کراوەتە روی دایکم».
ئەو هاواڵتییە ،ئاماژەی بەوەشکرد کە بە
کارمەندەکەی وتوە کە لەالی بەڕێوبەری
نەخۆش���خانەکە س���کااڵ تۆمار دەکات،
لەبەرامب���ەردا کارمەندەکە وتویەتی کە
حساب بۆ بەڕێوبەرەکەی ناکات.
وتیش���ی :س���ەرەڕای ئ���ەوەی ک���ە
س���وکایەتیان پێکراوە ،بهو هۆیهشهوه
نهش���تهرگهرییهكهیان ب���ۆ نهكردوین و
رۆش���توینهته نهخۆش���خانهى ئههل���ی
نەشتەرگەریمان کردوە.
لهبهرامب���هردا ،چی���رۆك و قس���هكانى
ئهو كارمهن���دهى ك ه بهوت���هى كچهك ه
تفی تێكردون و س���وكایهتى پێكردون،
پێچهوان ه و جیاوازه.
ئهو كارمهنده ،دو رۆژ دواى ئهو روداوه،
ههر ب ه رادیۆی دهنگ���ى راگهیاندوه ك ه
نهك ئهو س���وكایهتى نهك���ردوه و تفی
نهك���ردوه ،بهڵك���و ئهو كچ��� ه و دایكی

سوكایهتییان پێكردوه و بگره دایكیشی
تفی تێكردوه.
ئ���هو كارمهنده ك ه خ���ۆی داوای كردوه
ناوى باڵونهكرێتهوه ،ل ه رونكردنهوهیهكدا
وتویهتى :ئ���هو كچه و دایكی ،نهخۆش
نهب���ون و مراف���ق ب���ون ،لهكاتێكدا ن ه
پزیش���كن و ن ه كارمهندى تهندروستی،
داوای���ان ك���ردوه نهش���تهرگهریی ب���ۆ
نهخۆش���هكهیان بكرێت بهب���ێ ئهوهى
پزیشكی پسپۆڕ بڕیاری لهبارهوه بدات.
لهب���ارهى ئ���هوهى ك��� ه تفی ك���ردوه،
كارمهندهك ه دهڵێ���ت« :بهپێچهوانهوه
دایك���ی ئ���هو تفی تێكردم و پاڵیش���ی
پێوهن���ام و چهندین جنێوی داوهو زۆر
سوكایهتى كردوهو ههندێك وشهى وتوه
كه بۆ ئهوه ناشێن باڵو بكرێنهوه».
دهش���ڵێت :ه���هروهك تههدیدی حزبیی
كردوم و وتویهتى من حزبم لهپش���ت ه و
نقڵی خانهقینت ئهكهم ،بۆ ئهم قسانهش
( )5شایهتم ههیه.
ئهم حاڵهتهى ك ه روی���داوه ،یهكهمجار
نیی���ه ،بهڵكو لهپێشوتریش���دا زۆرجار
ب���اس ل ه س���وكایهتیكردن ب���ه ژنان و
نهخۆشهكان ل ه نهخۆش���خانهى ناوبراو
ك���راوه ،ب���هاڵم جێگ���ری بهڕێوب���هرى
نهخۆشخانهكه قسهیهكى تر دهكات.
گۆران محهمهد ،ئاماژهى بهوهكردوه ك ه
ههر كهس���ێك تێبینی یان سكااڵیهكى
ههی���ه ،دهتوانێت س���هردانیان بكات و
تۆماری بكات ،بۆ ئهوهى رێڕهوی یاسایی
بگیرێتهبهر و لێكۆڵینهوه بكرێت.
ئام���اژهى بهوهش���داوه ك��� ه ئ���هوان
خزمهتێكى زۆری ژنان دهكهن و ناكرێت
لهبهر روداوێك ی���ان دهنگۆیهك ،ههمو
خزمهتهكانیان رهد بكرێتهوه.
ه���هروهك لهبارهى ئهو كێشهیهش���هوه
رایگهیاند لهالیهن تهندروستى گهرمیان
لیژنهیهك���ى لێكۆڵین���هوه پێكهاتوه و
چاوهڕێی دهرهنجامهكهى دهكهن.

ژنانى جیابوهوه دهترسن دوبارە هاوسەرگیریی بكهنهوه
◘ نەوژین ،ژینۆ عهلی
«من ماوەیەكی كەم لەگەڵ
ھاوسەرەكەم بوم و ھیچ مناڵێكم لێی
نەبو ،ھاوسەرەكەم و ماڵی باوكی
ھێندە خراپبون لەگەڵم وایلێكردم
جارێكیتر تەنانەت بە خەونیش بیر
لەھاوسەرگیری نەكەمەوە».
ئەمە قسەی (تەالر)ی تەمەن ()56
ساڵە كە ماوەی ( )35ساڵە لە
ھاوسەرەكەی جیابوەتەوە.

بێ متمانەیی
لههۆكارهكانى
دوباره هاوسهرگیریی
نهكردنهوهى ژنانه

تهالر ،یهكێكه لهو ژنانهى هاوسهرگیرى
ب���ه بهش���ێكى گرنگى ژیان���ی داناوه و
هیوایهك���ى زۆرى لهس���هر ههڵچنى بو زۆرجار ھەر لەماڵ���ی باوكم بوم ،دوای
به جۆرێك بهس���هرچاوهى خۆشبهختى چەند س���اڵێك ھاوسەرەكەم كۆچی كرد
دهزانى ،بەاڵم (ت���هالر) و ھەندێك لەو ب���ۆ دەرەوەی واڵت ،منی���ش بەتەواوی
ژنان���ە ھەر زو رێگەی خۆش���بەختییان بڕیاری جیابونەوەم دا».
ل���ێ ون ئەبێ���ت و بەجیابونەوە ئەگەن نێرگ���ز ،ب���ە روخس���ارێكهوه كە خەم
دایپۆش���یوە بەردەوامب���و «لەكات���ی
بەكۆتایی ھاوسەرگیرییان.
ت���ەالر ،ن���اوی خ���وازراوی ژنێك���ی جیابونەوەم تاكو ئێستا زۆركەس ھاتون
جیابوەوەیە و بەردەوامبو لە باسكردنی ب���ۆ خوازبێنیم ،بەاڵم م���ن بڕیارمداوەو
چیرۆكی ژیانی و وتی« :پەشیمان نیم هاوسهرگیریی ناكەمەوە ،چونكە ئهوهى
لەو بڕیارەی كەداومە و تاوەكو ئێستاش یەكەمم ھەڵەیەكی گ���ەورە بو لە ژیانم
خەڵك���ی بەبەردەوامی پێ���م دەڵێن بۆ و بڕی���اری جیابون���ەوە قورس���ترین و
زەواج ناكەی یان چۆن تائێستا زەواجت ناخۆشترین بڕیاری ژیانە».
نەكردوە؟ بەاڵم من بڕیارم داوە و گوێ ژن���ان جیابونهوهی���ان ب��� ه ماڵوێرانى
لە قس���ەی خەڵكی ناگرم و جارێكی تر ئهچوێنن و لهوهش قورس���تر ك ه دوای
جیابون���هوه دێت���ه رێگهی���ان قس���ه و
ھاوسەرگیری ناكەمەوە».
ھەندێك لەو ژنانە دوای جیابونەوە ترسی قس���هڵۆكى كۆمهڵگهیه ،ئ���هوان دهڵێن
خراپی ئهزمونى یەكەمیان وایان لێدەكات تەنانەت بەدڵی خۆیان ناتوانن بچنە بەر
دەرگای ماڵەوەشیان.
ھەنگاو نەنێن بۆ دوبارهكردنهوهى.
نێرگز-ی تەمەن ( )29ساڵ ،یەكێكیترە س���ۆالف-ی تەمەن()28س���اڵ ،ژنێكى
لەو ژنان���ەی جیابوەتەوە .بۆ (نەوژین) جیابوهوهیه ،بۆ (نەوژین) دەڵێت« :من
وتى« :من بە ویستی خۆم و ماڵەوەش كاتێك جیابومەوە ماڵم وێران بو بەوەی
هاوس���هرگیرییم كرد و ھی���چ زۆریەكم من بێوەژنم و خەڵكی بەچاوێكی ترەوە
لەسەر نەبو و ماڵی جیای خۆمم ھەبو ،سەیرم دەكەن ،قسە و توانجی خەڵكیش
بەاڵم ھەر لەسەرەتای زەواجەكەمانەوە زۆر بێتاقەتم دەكات و كاریگەری زۆری
ناكۆكی ھەبو لەنێوان من و مێردەكەم ،ھەیە لەسەرم».

ب���ەڕای تویژەرێكی دهرون���ى ،ترس ل ه
دوبارهبونهوهى جیابونهوهو چهشتنهوهى
ئازارهكان���ى پێش���و ،هۆكارێى گرنگى
دوبارە ھاوسەرگیری نەكردنەوەی ژنانه.
كارزان فوئ���اد ،توێ���ژەری دهرونى ،بۆ
نهوژین وتى« :ت���رس لە دوبارە تەاڵق
دان���ەوە و بێ متمانەی���ی ژنان ب ه پیاو
و ب���ێ متمانەی ژنان بە خودی خۆیان،
لههۆكارهكان���ى دوباره هاوس���هرگیریی
نهكردن���هوهى ژنانن ،چونكە ھەمیش���ە
لەجیابون���ەوەدا ژنان باجدەری یەكەمن
و زۆرتری���ن قس���ە و قس���ەڵۆكیان
دێتەسەر».
ئ���ەو توێ���ژەرە باس ل���ەوە دەكات كە
پرۆس���ەی ھاوس���ەرگیری الی ئێم���ە

ل ه گ���رهو و قومار دهچێ���ت «زۆرجار
الی ئێم���ە زەواج لە گ���رهو یان قومار
دەچێ���ت ،بەوەی کە بە تایبەت ئافرەت
ناتوانێ���ت هەڵس���ەنگاندنی تەواو بکات
ب���ۆ ئەو پیاوەی ک���ە دەبێتە هاوژینی،
چونکە دەرفەتی ناسینی بەرامبەرەکەی
پێنادرێت ،یان ئەوەیە زەواجی س���وتفە
دەکات ی���ان ناچ���ار دەکرێ���ت لە نێو
کۆمەڵێ���ک خراپدا خراپەیەکی باش���تر
هەڵبژێرێت».
بەپێچەوانەی ئەو ژنانەی كە جیابونەتەوە
و نایەنەوێ دوبارە ھاوسەرگیری بكەن،
ھەندێك لەو ژنانە دوبارە ھاوسەرگیری
دەكەن���ەوە و وەكو خۆش���یان دەڵێن:
«خۆشبەختن».

جوان���ە رەحی���م )30( ،س���اڵ ،ژنێكی
جیابوەوەی���ە و دوبارە ھاوس���ەرگیری
كردوهتەوە ،بۆ (نەوژین) دەڵێت« :من
ماوهی چوار س���اڵ بو لەگەڵ ھاوسەری
یەكەممدا بوم ،بەاڵم بەڕادەیەك خراپبو
لەگەڵم توش���ی نەخۆشی ھاتبوم ،دوای
ئ���ەوەی جیابومەوە ئەم���وت جارێكی
ت���ر ھاوس���ەرگیری ناك���ەم ،وامدەزانی
خۆش���بەختی جارێكی ت���ر نابێتەوە بە
میوانم ،بەاڵم وانەبو»
جوانە ،بە زەردەخەنەیەكەوە دەشڵێت:
«من بی���رم كردەوە كە واز لەقس���ەی
خەڵك���ی بێن���م و بڕی���ارم دا دوب���ارە
ھاوس���ەرگیری بكەم���ەوە و ئێس���تاش
خاوەنی مناڵێكم و زۆر خۆشبەختم».
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خێزانهكان خۆشهویستیی ب ه كچانیان نادهن و ئهوانیش ل ه دهرهوه بۆی دهگهڕێن
◘نهوژین،زریان محهمهد
«من بههۆى ئهوهى ماڵهوهمان
خۆشهویستیان پێنهداوم ناچار بۆ
پركردنهوهى ئهو بۆشاییه پهنام برده
بهر كهسێك خهریك بو توشى ههڵهم
بكات ،بهاڵم لهوه تێگهشتم من ك ه بۆ
خێزانهكهى خۆم جێى بایهخ نهبم ئاخۆ
بۆ كهسێكى بێگان ه چۆن بم» .ئهم ه
وتهى (ساره)یه كه وهك خۆى دهڵێت
لهالیهن خانهوادهكهیەوە خۆشهویستیی
پێنهدراوه.
س���اره ،ناوى خوازراوى كچێكى شارى
كهالره ،ب ه ئاهێكى قوڵهوه بۆ (نهوژین)
دواو وت���ى« :م���ن ب���ە ئەندازەیەک لە
خۆشەویس���تی دای���ک و باوکم بێبەری
بوم ،توش���ی ھەڵەش ب���وم ،بەوھۆیەی
ب���ۆ پڕکردن���ەوەی ئ���ەو بۆش���اییهی
خۆشەویس���تی بڕوام بە کوڕێک کرد کە
خەریک بو توش���ی ھەڵەم بکات ،دواتر
لەوە تێگەش���تم کە من بۆ خێزانەکەی
خۆم جێی بایەخ نەبم ئاخۆ بۆ کەسێکی
بێگانە چۆن جێی بایەخ بم».
وتیش���ى« :م���ن ب���ە پێنەدان���ی
خۆشەویستیش���ەوە نەوەس���تان ھی���چ
پارەشیان پێ نەدام ،ناچار پەنام بردە
کارک���ردن ئهویش ب ه چهندین ش���هڕ و
سهرس���هختى خۆم دهستم ب ه كاركردن
كرد».
ئهو كچه باس لهوهدهكات ئێستا کێشەی
دارایی نیە ،بهڵكو کێشەی خۆشەویستی
و گرنگ���ی پێدانی ھەیە «زۆر قورس���ە
بۆم کە دەبینم بەو ش���ێوە بێ س���ۆز و
خۆشهویس���تین لهگهڵم���ا ،ھیچ کاتیش
نەم ھێش���توە ھەس���ت بەوە بکەن کە
چەند خ���ەم دەخۆم بەوە ،بۆیه دەچمە
ژورەکەی خۆم و دەرگا دادەخەم لەسەر
خۆم و تا بتوانم دەگریم».

خێزانى ئێم ه
خۆشهویستى
كچهكانیان پشتگوێ
خستوه
ب ه ههمان ش���ێوهى (س���ارە) ،ئهژین-
ی���ش هیچى لهو زیاتر نی��� ه و بێبهریی ه
ل���ه خۆشهویس���تى خێزانهك���هى و ب ه
روخس���ارێكى خهماویی���هوه وتى« :بە
بهرچاوی خۆمەوە دهبینم ماڵهوه چهند
گرنگی بە براکان���م دەدەن ،بەاڵم هیچ
بەمن���ی ن���ادەن ،ئهمهش زۆر قورس��� ه
بۆم».
ئهژی���ن 25 ،س���اڵ ،ناوى خ���وازراوى
كچێكى دانیش���توى ناحییهى رزگاریی ه
و سهبارهت بهم پرس���ه ،بۆ (نهوژین)
دهڵێت« :من لە ماڵەوە هەس���ت بەوە
دەکەم کەهیچ گرنگیم پێنادرێت ،چونکە
هەر لە یەکەمج���ار کە نمرەم نەهێنا لە
پۆل���ی  ،12ح���ەزم کرد ل��� ه كۆلێژێكى
ئههلیی درێ���ژه بهخوێندن بدهم ،بهاڵم
ئهوان ب ه سوكایهتییهوه دهیانوت چۆن
پارە لەو شتانە سەرف دەکەین».
وتیش���ی« :من هیچ ش���تێکم بەدەست
خۆم نیە تەنانەت ئەو جالنەی ئەیپۆشم،
ب ه چاوی خۆیش���م دهبینم ماڵەوە چهند
گرنگی ب���ە براکان���م دەدەن و ب ه منى
نادهن».
له بهرامبهریشدا ،سهبارهت به كاریگهرى
پێنهدانى خۆشهویستى ب ه كچان لهالیهن
خێزانهكانهوه ،توێژهرێكى كۆمهاڵیهتى

دهڵێت :خێزانى كوردى ئێم ه له ئاست
بهرپرسیارێتى پهروهرده كردنى مناڵدا
نین.
كارزان فوئاد ،توێژهرى كۆمهالیهتى بۆ
(نهوژین) دهڵێ���ت« :خێزانى ئێمه لە
ئاست ئەو بەرپرسیارێتیە پەروەردهیی
و رەوشتیەدا نەبوە و خاڵی ه لە ئەرک و
بەرپرسیارێتی».
وتیش���ی« :بە هۆی کلتوری نێرساالری
و دابونەری���ت ک���ە بارگاوی���ن بە بیری
کۆنەپەرس���تی ،ك ه تێیدا خۆشهویستى
و گرنگییپێدان بە كچهكانیان پشتگوێ

خستوه».
وتیش���ى :باشترین ش���تیش بۆ ئەوەی
كچهكانیان بك���ەن بە کۆیلەیەکی باش،
دو رەفتاری سەرەکی هەیە بەرامبەریان
دهیك���هن ،یەک���ەم :ناهێڵ���ن ببێت بە
خاوەنی ئابوری س���ەربەخۆ ،دوهمیش،
بێبەش کردنیهتى لە خۆشەویس���تی و
ناز پێدان».
ب���ه پێچهوانهى ئهو كچانهى ك ه لهالیهن
خێزانهكانیانهوه پشتگوێخراون و بێبهرى
بون له سۆز و خۆشهویستى ،بهشێك ل ه
كچان گرنگیى تهواویان پێدهدرێت و ل ه

ژێر چهترى خۆشهویستى خێزانهكانیان
ماونهتهوه.
جوان ئیسماعیل21 ،ساڵ ،بۆ (نهوژین)
وتى« :ل ه خێزانەکەم دا هەرگیز هەستم
بەب���ێ نازی���ی نەکردوە و باش���ترین و
خۆشترین ژیانم هەیە ،هەرگیز بێ دڵیان
نەکردوم و نەیان هێشتوە پەنا بۆ هیچ
کەسێ لەدەرەوەی خێزانەکەم ببەم بۆ
ئەو مەبەستانە».
وتیشى« :هیچ كهسێك نیه لهم دونیای ه
وهك دایكم بێت بۆ پێدانى خۆشهویستى
ب ه مناڵهكانى».

بۆچى کچان بەهرەکانیان دەشارنەوە؟

دوان لەو تابلۆیانەی کە کچێک دروستی کردون ،بەاڵم پیشانی کەسوکارەکەی نەداون
◘ نهوژین ،ئاسیا حسێن
بهشێكى بهرچاو ل ه كچان ئاماژه بۆ
ئهوه دهكهن كه بههۆی پشتگیریی
نهكردنى كهسوكار و خێزانهكانیان
و بگره دڵسارد كردنهوهشیان،
دهستبهرداى ئهو بههرانه دهبن
كهلهناخیاندا چرۆ دهكات ،ئهمهش ههم
دڵتهنگیان دهكات و ههمیش خۆیان ب ه
پهراوێزخراو دێته بهرچاو.
س���ازان 18 ،س���اڵ ،ناوی خ���وازراوی
كچێكی نیگارکێش���ه ،كه چەند ساڵێكە
وێنە دەکێش���ێت ،ب���هاڵم وێنەکانی لە
کونجێکی ژورەکەیدا دەشارێتەوە تاوەکو
کەس نەیبینێت.
لەب���ارەی ه���ۆکاری ش���اردنەوەی

هونەرەکەی���ەوە( ،س���ازان) بە دڵێکی
خەماویی���ەوە وت���ی« :خێزانەک���ەم
وێنەکێشان به بێکاریی دەزانن ،ئەوان لە
مناڵیەوە حەزیان لێ نەبو من سەرقاڵی
وێنەکێشان بم».
س���ازان ،ب���ەردەوام بو و وت���ی« :کە
تەمەن���م کەمتر بو ،وێنەکانم پیش���انی
دایک و باوکم دەدا ،بەاڵم هەس���تم کرد
ئەوان پێیان گرن���گ نییە و پێم دەڵێن
ئاخۆ بۆچی خۆم سەرقاڵی شتی بێهودە
دەکەم».
وتیش���ی :بۆیە بڕیارمدا چیتر وێنەکانم
پیشانیان نەدەم.
دوای دڵس���اردکردنەوەکانی خێزان���ی،
(س���ازان) بڕیاری دا ئیت���ر بە دزییەوە
وێنە بکێش���ێت و وێنەکانی پیشان بە
ماڵ���ەوەی ن���ەدات ،ئهم بههرهیهش���ى

ل���ه س���ێبهردا بش���ارێتهوه و نهوێرێت
دهریبخات.
پاڵپش���تیی نهكردن���ى خێزان���هكان
ب���ۆ بهه���رهى كچهكانی���ان و به كهم
س���هیركردنى بهرههمهكانیان ،وادهكات
كچان ئهو بههرهیهى ههیانه ب ه گرنگیی
نهزانن و ب ه زویی دهستبهردارى بن.
س���ازان ،تاکە کچ نیە ک���ە بەهرەکەی
خ���ۆی لەگۆڕ ن���اوە ،بەڵک���و بەهەمان
ش���ێوە (لەنیا)ش ك ه ن���اوی خوازراوی
كچێك���ی ترى تەمەن  22س���اڵە ،دوای
تەمەنێک لە شیعر و پەخشان نوسین،
هێش���تا بوێری ئەوەی نی���ە یەکێک لە
بهرههمهكانى پیشانى ماڵەوەیان بدات.
دەڵێت« :لە کۆی دەی���ان هۆنراوە کە
نوسیومن ،تەنها یەک دانەیانم پیشان بە
خوشکە گەورەکەم داوە ،کاتێک ئهویش

بە بێکاریی و دەس���تبەتاڵی ناوی برد،
بڕیارمدا چیتر پیشانی نەدەمەوە».
ئەگ���ەر (لەنیا) و (س���ازان) ،تەنانەت
دوای دڵساردکردنەوەکانی خێزانەکەیان
هێش���تاش لە بەه���رە و خەونەکانیان
بەردەوامن ،ئەوا (شەونم) لهبهر ههمان
هۆكارى ئهو دو كچه ،بەهرەکەی خۆی
لەگۆڕ ن���ا و چیتر لەس���ەری بەردەوام
نەبو.
ئهو كه تهمهنى  20س���اڵه ،وتى« :من
دەستێکی باشم لە خۆشنوسیدا هەبو،
هەر ل���ە تەمەنێکی کەم���ەوە چەندین
وێنەم دەکێش���ا و خۆشنوسیم دەکرد،
بەاڵم کاتێک بە نرخێکی گران قەڵەمی
وێنەکێشانم کڕی ،دایکم گەڕاندیەوە بۆ
دوکاندارەکە و پێی وتم کە وێنەکێشان
بایەخی ئەو نرخە زۆرەی نیە».

وتیش���ی« :هەر لەوێوە م���ن بڕیارمدا
چیتر وێنە نەکێش���مەوە ،چونکە زانیم
خێزانەکەم پاڵپشتم نابن».
ئ���هم رێگرییانه ،بهرای مامۆس���تایهكى
ش���ێوهكاریی ،رهنگ��� ه ببێت��� ه ه���ۆی
چهپاندن.
سەردار حەمید ،مامۆستای شێوهكاریی،
وتى« :ئەو کچە بەهرەمەندە تواناکانی
خۆی دەشارێتەوە ،دڵنیایە لەعەقڵییەتی
خێزانەکەی بۆیه ئهو كاره دهكات».
وتیش���ی« :ئ���هو كچان���ه ئهگ���ەر
دهرفهتی���ان پێبدرێ���ت ،زۆرێکی���ان
ش���ێوەکار و هونەرمەندی زۆرباش���یان
لێدەردەچێت».
تەنها خێزان نا ،بەڵکو قسە و کۆمێنته
نەرێنیەکانی مامۆستایانیش كاریگهرییان
بهس���هر كچان���هوه ههبوه ب���ۆ ئهوهى
هێندهى تر دڵسارد ببنهوه ل ه كاركردن
لهسهر ئهو بههرهیهى كه ههیانه.
وەک (لەنیا) دەڵێت« :من كه بێئومێد
بوم له خێزانهكهم ،بڕیارم دا بهرههمێكم
پیش���انى مامۆس���تایهكم ب���دهم ،بهاڵم
ئهویش له خێزانهكهم باش���تر پشتگیرم
نهب���و ،بهڵكو ب ه گرنگی���ی پێنهدانهوه
وتى :داڕش���تنەکەت هێندە بەهێز نییه،
ب���ەاڵم لە هیچ باش���ترە .ل���ەو رۆژەوە
بڕیارمدا نوسینەکانم تەنها لەگەڵ خۆمدا
بخوێنمەوە».
ئهگهر ئ���هو گرنگی���ی پێنهدانه هۆكار
بێ���ت ب���ۆ دهس���تبهرداربونى كچان ل ه
بههرهكانی���ان ،ئهوا توێژهرێكى دهرونى
پێییوای��� ه ئ���هم حاڵهت ه رهنگه س���هر
بكێشێت بۆ پرسی تر.
بارڤا عوس���مان ،توێژەری دەرونی ،بۆ
(نهوژین) وتى« :ئەم رێگریەی خێزان
و کۆمەڵ���گا دەبێتە هۆی ئ���ەوەی کە
کچان توشی خەمۆکی کورتخایهن یاخود
درێژخایەن ببنەوە و نەتوانن بۆ بڕیاردان
چیتر پشت بەخۆیان ببەستن».
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بەناوی فێربونی پیشەوه کار بە منااڵن دەکرێت
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
ئهگهرچی تهمهنى مناڵهو هێشتا بهو
رادهیه پێنهگهیشتوه ،بهاڵم ههمو
رۆژێك (ئاكام) رو دهكات ه بازاڕ و
كاركردن ،لهرێگهى فرۆشتنى ئاوهوه
دهیهوێت بژێویی ژیانیان دابین بكات،
بۆ ئهمهش لهالیهن خێزانهكهیهوه
هاندهدرێت.

مناڵەکەم کار
دەکات ،چونکە
دەمەوێت پشت بە
خۆی ببەستێت

بهگشتى ل ه رۆژانى ئاسایی و بهتایبهتى
ل ه رۆژانى پش���وى هاوی���ن دا ،ژمارهى
ئهو منااڵنهى ل��� ه بازاڕهكانى گهرمیاندا
كاردهك���هن ،زۆر دهبن .بەش���ێک لەو
منااڵنەی ئیش دەکەن بەبیانوی فێربونی
کار ،لەالیەن خێزانەکانیانەوە ئیش���یان
پێ دەکرێت ،ئەم���ەش لەکاتێکدایە ك ه
جاڕنامهكانى مافی مرڤ و یاساش رێگ ه
بهو كاركردن ه نادهن.
(ئاکام) بەو تەمەنە مناڵیەوە و بەدەم
ماندوبون و هیالکیەکی زۆرەوە ،هاواری
دەکرد «ئاو ئاوی س���ارد ،»..ئەو کە
تەمەنی  12س���اڵه ،بۆ (نەوژین) وتی:
«ماوەی دو ساڵە کاردەکەم ،رۆژانه ل ه
بازاڕ دا ئاو دهفرۆشم».
وتیش���ی« :ماڵ���ەوەش هان���م دەدەن
ب���ۆ كارك���ردن ،چونک���ە دەیانەوێ���ت
هەرلەمناڵیەوە ،فێری ئەوە ببم کەبژێوی
ژیانی خۆم دابین بکەم».
بەش���ێک ل���ەو منااڵن���ەی کار دەکەن،
قوتابین و لەگەڵ کارکردنیش���دا ئەرکی
قوتابخانەیان جێبەجێ دەکەن.
ش���ەماڵ 14 ،س���اڵ ،کاری فرۆش���تنی
کلینس���ک دەکات ،دەڵێت« :هەم کار
دەک���ەم و هەمی���ش دەخوێنم ،زۆریش
حەزم لەخوێندنە ،ب���ەاڵم لەبەر کەمی
دەرامەت���ی خێزانەک���ەم ناچ���ارم کار

بکەم».
بهپێی جاڕنامهكانى تایبهت به مافهكانى
منااڵن ،مناڵ تاوەک���و دەگاتە تەمەنی
 18س���اڵ ،دەبێت باوک و دایك وهكو
بهرپرسی خێزانهك ه بژێوی دابین بکهن،
بەاڵم بەشێک لەو منااڵنەی کاردەکەن،
بهپێچهوان���هوه لهالی���هن ب���اوكان و
خێزانهكانیان���هوه رهوانهى بازاڕهكان و
ناو ئیشكردن كراون.
محهمهد ،ناوی خ���وازراوی باوکێکە ك ه
كوڕه مناڵهكهى كار دهكات ،بۆ (نەوژین)
دوا« :مناڵەک���ەم کار دەکات ،چونکە
دەمەوێت هەر لەتەمەنێکی بچوکدا فێری
ئەوە بێت کە پشت بەخۆی ببەستێت و
ئەرک و بەرپرسیارێتی خۆی بزانێت».
ب���ەاڵم بەپێچەوان���ەی ئ���ەم باوک���ە،
بەش���ێک لەباوکان نایانهوێ���ت بەهیچ
جۆرێک مناڵەکانی���ان بخەنە ناو کار و
كاسبییهوه.
دلێر عهبدولڕهحمان ،کە باوکى مناڵێكه،
وت���ی« :قەت رێگە بەخ���ۆم نادەم کار
بەمناڵەک���ەم بکەم ،من���اڵ دەبێت چێژ
لەمناڵی خۆی ببینێت نەک بخرێتە بەر
کار».

ژمارەیەک مناڵ لە کەالر کلێنکس لەسەر شەقامەکان دەفرۆشن
وتیش���ی :مناڵ نابێت کاری پێ بکرێت،
چونکە له روى پهروهردهییهوه گونجاو
نیی ه و زیانى بۆ سهر كهسایهتیی دهبێت
له ئایندهدا.
رونیش���یكردهوه ك��� ه ل���ه بازاڕهكاندا
منااڵن بهو تهمهن��� ه كهمهیانهوه تێکەڵ
بەکەس���انی لەخۆی���ان گهورەتر دهبن،
كه ئهمهش گونج���او نییهو كار دهكات ه
سهر رهفتاریان و کاریگەریەکی نەرێنی

لەسەر كهسایهتى مناڵ دروستدەکات.
ه���ەر چەن���دە بەپێ���ی یاس���ای
بەرەنگاربون���ەوەی توندوتیژی خێزانی
ل���ە هەرێ���م و یاس���ای نەوجەوانی لە
عێ���راق ،ه���ەر دایک و باوکێ���ک مناڵ
ناچ���ار بەکارک���ردن بکات ئ���ەوا وهك
ئهوهیه تاوانێك���ى ئهنجام دابێت ،بەاڵم
تاوەکو ئێستا یاساش نەیتوانیوە رێگە
لەکارکردنی منااڵن بگرێت.

فۆتۆ :ئاسیا حسێن
نەش���اد عومەر ،پارێزەر ،بۆ (نەوژین)
دەڵێت« :بهپێی یاسا كارپێكراوهكان،
من���اڵ لەخ���وار تەمەنی  15س���اڵەوە
رێگەپێدراو نی���ە و ناتوانێت کار بکات،
لەس���ەروی  15بۆ  18ساڵ دەتوانێت
کار ب���کات ،ب���ەاڵم بەومەرج���ەی ئەو
کارەی کەدەی���کات لەگەڵ بەرژەوەندی
و تەندروستی و پەروەردەی مناڵهكهدا
بێتهوه».

 8ههڵه له پهروهردهكردنى مناڵ دا
توندوتیژیی وا له
مناڵ ناكات ب ه
خۆی دا بچێتهوه

◘ نهوژین
پهروهردهكردنى مناڵ ،پرۆسهیهكى
ورد و ئاڵۆزهو پێویست ه دایكان و
باوكان بهههندی وهربگرن ،چونكه ئهو
وردهكاریانهى تهمهنى مناڵی ،ههموى
لهسهر كهسایهتى ئهو مناڵ ه رهنگ
دهداتهوه چ له تهمهنى مناڵی و چ
پاش گهوره بونى.
ل��� ه خوارهوهش 8 ،خ���اڵ خراونهت ه رو
ك���ه خۆی ل ه خ���ۆی دا  8ههڵهی زهق
و دیارن كه دای���كان و باوكان دهیكهن
و كاریگهری���ی خراپیی دهبێت بۆس���هر
كهسایهتیی و پهروهردهى مناڵ.
 .1پیاههڵدان و خهاڵتكردنى بهردهوام
ههندێ���ك ل���ه دای���كان و ب���اوكان بهو
پاساوهى هانى مناڵهكانیان دهدهن ،بۆ
ههمو كار و رهفتارێك ،دهستخۆش���یی
ل ه مناڵهكانیان دهك���هن یان خهاڵتیان

دهك���هن ،تهنان���هت ئهگهر ئ���هو كار و
رهفتارهش ئاس���ایی یان ههندێجاریش
راست نهبێت.
ئ���هم كارهش ههڵهی���هو خراپه ،چونك ه
وادهكات مناڵهك��� ه لهههم���و كارێك دا
ك��� ه دهیكات ،چاوهڕێی دهستخۆش���یی
و پیاههڵدان و س���تایش بێت ،تهنانهت
ئهگ���هر كارهك���هش زۆر بێبایهخ بێت،
واش دهكات مناڵهك��� ه لهب���هر خاترى
ئ���هو پیاههڵدان و خهاڵتكردنان ه ئیش و
رهفتار بكات.
 .2بهراورد كردن
ب���هراورد كردن���ى من���اڵ ب��� ه مناڵ���ی
دیكه،كارێك���ى ههڵهی ه ك���ه ههندێك ل ه
دایكان و باوكان دهیكهن و كهس���ایهتى
مناڵهكه دهشێوێنێت و وادهكات ههست
به كهمیی بكات.
ههمو مناڵێك تایبەتمهندیی خۆی ههی ه
و م���هرج نیی ه ل ه مناڵێك���ى تر بچێت،
ئهرك���ی دایكان و ب���اوكان ئهوهی ه ئهم

تایبهتمهندی���هى مناڵهكهیان بدۆزنهوهو
گهش���هى پێبدهن ،نهك بهراوردیان ب ه
مناڵی تر بكهن.
 .3دڵخۆشكردنى مناڵ
دهبێت لێگهڕێین من���اڵ خۆی هۆكارى
دڵخۆش���یی خ���ۆی بدۆزێت���هوه ،نهك
بهپێچهوانهوه دایك و باوك ب ه بهردهوام
ههوڵ���ی دڵخۆش���كردنى مناڵهكهی���ان
ب���دهن و وا بزانن ئهركی س���هرهكییان
دڵخۆش���كردنى مناڵ���ه ،چونك��� ه ئهم
دڵخۆشكردنه ههندێكجار وای لێدێت ك ه
مناڵهكهت ناچار بكهیت دڵخۆش بێت!
 .4ههڕهشهو ئاگاداركردنهوه
ههرگیز نابێت دایكان و باوكان وا لهمناڵ
بگهیهنن ك��� ه بهه���ۆی رهفتارێكیانهوه
خۆش���یان ناوێ���ت ،ی���ان وای لێبكهن
ههست ب ه تاوان بكات .ئهم كاره رهنگ ه
بۆماوهیهكى كاتیی من���اڵ ناچار بكات
بهقس���هى دایك و باوكی بكات و بێت ه
ژێ���ر ركێفیانهوه ،بهاڵم ل���ه دور مهودا

رهنگ��� ه توندوتیژیهك��� ه ب���ۆ ماوهیهكى
كاتیی رهفتاری مناڵهكه بگۆڕێت ،بهاڵم
ههرگیز وای لێناكات بهتهواوى بهخۆی
و رهفتارهكان���ى دا بچێتهوه ،ههروهك
وادهكات مناڵهك ه لهروى پهروهردهییهوه
تێكبچێت و متمانهیش���ی بهخۆی نهبێت
و كهسێكى السار دهربچێت.
 .7جیاوازی رای دایكان و باوكان
زۆجار هاوسهرهكان لهكاتێكدا یهكێكیان
س���زاى مناڵهكه دهدات یان رهفتارێكى
لهگهڵ دهكات ،ئ���هوى دیكهیان ههوڵی
شكاندنى سزاكهى دهدات.
ئهم كاره مناڵهكه فێری درۆ و فێڵكردن
دهكات .جگ��� ه ل���هوهى ئ���هم دو ههوا
كهوتنه ،وادهكات مناڵ السهنگ بێت ل ه
راگرتنى بااڵنس لهنێوان دایك و باوكی
و زۆرتر گرنگیی ب���هو الیهیان بدات ك ه
لێبوردهتره.
بۆی ه واباش���تره دای���كان و باوكان یهك
دهنگ بن لهكاتێكدا لێپێچنهوهو س���زای
مناڵهكهیان دهدهن ،واباشتریشه ئهگهر
ئهمج���اره باوكهك ه س���زاى مناڵهكهى
دا ،ج���ارى داهات���و دایكهكه ئهو كاره
ب���كات ،بۆئهوهى مناڵهكه ههس���ت ب ه
ناهاوسهنگیی نهكات.
 .8ناجێگیربون لهسهر جۆری
رهفتارهكان
زۆرج���ار دای���ك و ب���اوك لهمامهڵهیان
لهگ���هڵ رهفتارهكان���ى مناڵهكهی���ان،
یهك ش���ێوه بڕیار نادهن ،واتا بۆنمون ه
لهسهر رهفتارێكى خراپ ،جارێك سزای
دهدهن ،كهچى جارێكى تر لێی دهبورن
و جارێكى تر ههر گوێی پێنادهن.
ئهم���هش وادهكات بیری مناڵهك ه پهرت
بێت و نهشزانێت چی باش ه و چی خراپه.
بۆی ه پێویس���ت ه ههموكات ههڵوێستمان
لهب���ارهى رهفت���اره ههڵهكانهوه ،وهك
یهك و یهك جۆر بێت.

دا بێمتمانهی���ی و خۆخواردنهوهى تیادا
دروس���ت دهبێ���ت و كاریگهریی خراپی
بهسهر كهسایهتییهوه دهردهكهوێت.
 .5نازپێدان و پاراستنى زیاد ل ه
پێویست
ههندێك لهدایكان و باوكان ،بهشێوهیهك
مناڵهكانیان پارێزراو دهكهن ،كه لهبری
ئ���هوان خۆیان ههڵدهس���تن به زۆر كار
و بار ،ئهمهش لهترس���ی ئ���هوهى نهكا
مناڵهك���ه روبهڕوى كێش���ه و روداو یان
پێش���هاتێكى ناخۆش و خراپ ببێتهوه.
بهاڵم ئهم كاره وادهكات مناڵ نهتوانێت
ببێت��� ه خاوهن���ى بڕیاری خ���ۆی و وای
لێبێت لهبری خۆی پشت بهكهسانى تر
ببهستێت.
ههروهه���ا نازپێدان���ى زۆر ب��� ه مناڵ،
وادهكات مناڵهك���ه كێش���هى ههبێ���ت
ل ه دروس���تكردنى پهیوهندی���ی لهگهڵ
دهوروب���هر و نهش���توانێت بهباش���یی
روبهڕوى ئاستهنگهكانى ژیان ببێتهوه.
 .6توندوتیژی
ئهگهرچ���ی ههم���و توێژین���هوه
پهروهردهییهكان هانى باوكان و دایكان
دهدهن ب���ۆ دورب���ون ل��� ه توندوتیژی،
ب���هاڵم ب���اوكان و دایكان ه���هر دوباره
پهنای بۆ دهبهنهوه .كێش���هكه ئهوهی ه سەرچاوەwww.supermama.me :
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بۆ كاركردن ژنان شهو و رۆژ ناناسن
ئەگەر پاڵپشتی
هەبێت جیاوازی نییە
شەو یان رۆژ ئیش
بکەیت

بوارى كاركردن دا ،لهئێستادا بهشێكى
◘ نەوژین،
بهرچاو لهوان ئهو ئاستهنگان ه دهشكێنن
ھاوژین مەھدی  -ئەژین مەھدی
ك ه پێش���تر لهرێگ���هى كاركردنیان دا
ههبوه ،یهكێ���ك لهوانهش :كاركردن بو
ههمو شهوێك (شاهان) وهك ههر
ب ه شهوان.
كاتێكى تری ئاسایی رۆژ ،كارهكانى
ئێس���تا ش���هوان ژمارهیهكى بهرچاو ل ه
فرۆشگاكهى بهباشیی بهڕێوهدهبات،
ژنان له شوێنكارهكان دا ،كارى رۆژانهو
ئهگهرچی له كۆمهڵگاكهى دا بۆ
ئاسایی خۆیان دهكهن.
رهگهزهكهى ئهو پهسهند نییه ب ه
ش���اهان مهجید 22 ،ساڵ ،یەکێکە لەو
شهوان دهربچێت چ جای ئهوهى كار
کچان���ەی ک���ە بەش���ەوان كار دەکات،
بكات.
نایش���ارێتهوه لهس���هرهتاوه باوكی ب ه
ش���اهان ،نمونهیهك��� ه ل��� ه ژمارهیهكى كاركردن���ى ش���هوانى رازی���ی نهب���وه،
زۆرترى ئافرهتان ك ه شهوانه له فرۆشگا بهاڵم دوات���ر توانیویهتى لهگهڵ دایكی
و ش���وێنكاره جیاوازهكان���ى ك���هالر دا قهناعهتى پێبێنێت ك ه ش���یاوه بۆ ئهو
كاردهكهن ،لهههنگاوێكدا كه پێشتر زۆر متمانهو بهرپرسیارێتییه.
باس ل���ەوە دەکات س���هرباری ئهوهش
دهگمهن و سنوردار بو.
لهگهڵ پهرهسهندنى بهشداریی ژنان ل ه هەندێ���ك کەس ب���ە ش���تێکی نامۆ لە

ئیش���کردنی ئافرەت���ان دەڕوان���ن و بە
پێکەنینەوە وتی« :کڕیارەکان وا دەزانن
خەڵکی ئێرە نیم».
لهوهت���هى قهیرانیی دارای���ی روبهڕوى
ههرێ���م بوهت���هوه ،رێ���ژهى كاركردنى
ژنانی���ش زیاتر بوه ،ههر ئهم هۆكارهش
ب���هرای چاالكوانێكى ژن���ان ،وایكردوه
ژنان بههۆیهوه بهربهس���تى كاركردن ب ه
شهوانیش بشكێنن.
لەیال ئەحم���ەد ،چاالکوان���ى ژنان ،بۆ
(نەوژی���ن) دەڵێ���ت« :لەگ���ەڵ هاتنی
قەیرانی دارایی دا ئافرەتان زیاتر رویان
لە ئیش���وکاری دەرەوە بە رۆژ و ش���ەو
کردوه».
وتیش���ی« :لەچاو س���ااڵنی پێش���ودا
خەڵک تاڕادەیەک ئاس���تی هۆش���یاری
بەرز بوەت���ەوە و خێزان���ەکان و تاکی

هەم کاردەکەن هەم دەخوێنن
◘ نەوژین ،فاتمە جومعە
بهشێك له كچان لهپاڵ بهردهوامبون
له خوێندن دا ،سهرقاڵی كاركردنن،
ئهمهش لهالیهك دهستگرۆیی كردون
بۆ ئهوهى باشتر خوێندنهكهیان تهواو
بكهن ،لهالیهكى تریشهوه ئهزمونێكى
زیاتریان پێدهبهخشێت.
كچان���ى خوێن���دكار و كرێ���كار ،باس
لهوه دهكهن ك��� ه بهم دو كاركردنهیان،
دهیانهوێ���ت بارگرانی���ی نهبن بهس���هر
خێزانهكانیان���هوهو باش���تریش بتوانن
پێداویستییهكانى خۆیان دابین بكهن.
باخ���ان-ی تەم���ەن 21س���اڵ ،لەگەڵ
ئەوەی لەپۆلی  9بنەڕەتیەوە دەس���تی
بەکارکردن کردوە ،ئێس���تا قۆناغی ٣ی
ئامادهیی بازرگانیە و تاکو ئێستاش هەر
بەردەوامە لەکارکردن.
باس���ی ئەزمونی کار و خوێندنی خۆی
بهمشێوهی ه بۆ (نەوژین) كرد «لەدوای
ئەوەی لەپۆلی  9بەکاری درومان دەستم
پێکرد ،بۆ ماوەیەک ئەوکارەم کرد ،بهاڵم
هەستم دەکرد دەمبەستێتەوە بەماڵەوە،
بۆیە بڕیارم دا دەست بە کارکردن بکەم
ل���ەدەرەوەی ماڵ ،تاکو ئێس���تا چەند
کارێکم تاقیکردوەتەوە لەسوپەرمارکێت
و ئاریشتگا و چەند شوێنێکی تریش».
بەش���یکی ت���رى کچ���ان لەپێن���او
بەردەوابونیان لەخوێندن و دابینكردنى
تێچونى خوێندنهكهیان ،کاردەکەن.
هەاڵڵ���ە عهلی ٢٤ ،س���اڵ ،یەکێکە لەو
کچانەی کە بۆ بەردەوامبونی لەخویندن
کاردەکات .وت���ى» :ل���ەدوای ئەوەی
لەپەیمان���گای کۆمپیوتەر پلەی یەکەمم
بەدەس���ت هێنا ،دەمتوان���ی بەردەوام
ب���م لەخوێندن ،بەاڵم بەه���ۆی قەیرانی

دارایی���ەوە نەمتوان���ی لەکات���ی خۆیدا
دەست بەخوێندن بکەم».
ئهو كچ ه س���اڵی پار لەبەش���ی زانستی
کۆمپیوت���ەر ل���ە زانک���ۆی گەرمیان لە
بەشی ئێواران دوبارە دەستی بەخوێندن
کردوه «چونکە لەکاتی خۆیدا دەس���تم
بەخوێن���دن نەکرد ،ئێس���تا بە ئێواران
دەخوێنم و بۆ خویندنەکەم پێویس���تم
بە پارەی���ە ،ههربۆی ه كاردهكهم و جگ ه
لهو هۆكارهش خۆم حهزم لهكاركردن و
پشت ب ه خۆ بهستنه».
(هەاڵڵ���ە) و (باخ���ان) ،هەردوکی���ان
بەپاڵپش���تى خێزانەکانیان بەردەوامیان
بەکارکردن داوە.
(باخ���ان) ،بەمجۆرە باس���ی هاوکاری
و پش���تیوانی کەس���وکاری دەکات بۆ
کارک���ردن« :ئێس���تا لەیەکێ���ک ل���ە
س���اردەمەنیخانەکان کاری ش���اگردی
دەک���ەم و بەردەوامیش���م ،چونکە زۆر
حەز ب���ە یارمەتیدانی ماڵ���ەوە دەکەم
و پاڵپش���تی خێزانەک���ەم هانی زیاترم
دەدات ،لەنێ���و خیزانەکەش���مدا باوکم
باشترین پاڵپشتی منی دەکرد».
هەاڵڵە-ش ،بەم جۆرەباس���ی خێزان و
کاریگەری لەس���ەر خ���ۆی و کارکردنی
دەکات« :لەگ���ەڵ ئەوەی من ئێس���تا
هەم لەکەرت���ی تایبەت و هەم لەکەرتی
حکوم���ی کاردەک���ەم و دەخوێنم ،بۆیە
زۆرجار کاتم کەمە ،ب���ەاڵم خێزانەکەم
زیات���ر هێزی بەردەوامیم پێدەبەخش���ن
وهاوکاریم دەکەن».
بەش���ێک لەو کچانەی ک���ە کاردەکەن،
خوێن���دکاری زانک���ۆن و هەندێکیان لە
بەشە ناوخۆییەکان دەمێننەوە ،ئەمەش
ئەرک و بارگرانى زۆری هەیە ،بەاڵم وای
لێنەکردون واز لەکارکردن بهێنن.
کەژی ،ن���اوی خوازراوی کچێکی تەمەن

کارکردن بۆ
ئافرەت هیچ شەرم
و عەیبەیەکی تیدا
نییە

 22ساڵی دانیشتوی کەالرە ،ل ه زانكۆی
سلێمانى دهخوێنێت و ههر لهو شارهش
كار دهكات.
وت���ى« :لەم���اوەی ئەوەی ل ه بهش��� ه
ناوخۆیی دەمام���ەوە زۆر کارم دەکرد،
بەتایب���ەت لەنێ���و بهش���هكهدا کاری
فروشتنی کەرەستەی جوانکاریم دەکرد،
بهش���ێوهیهك بەپێی خواستی کڕیار و
بەنرخێکی کەمتر لەبازاڕ کەرەستەکانم
دەفرۆشت».
وتیشی« :قورس بو بۆم ،چونکە مانەوە
لە بهش���ه ناوخۆیی و کارکردن شتێکی
ئاس���ان نییە ،ب���ەاڵم توانیم کاربکەم و
بەردەوام بم ،دڵخۆش���یش بوم بهوهى
ئەرک���ی سەرش���انی خێزانەک���ەم کەم
بکەمەوە».
(ک���ەژی) الیوایە کارک���ردن بۆ كچان
و ژن���ان س���ودی زۆرهو دهاللهت���ه ل ه
«بەرهوپێشچون و بەردەوامیی».
وت���ى« :دەمەوێت خەڵ���ک لەوە بگات
کارک���ردن ب���ۆ ئاف���رەت هیچ ش���ەرم
وعەیبەیەکی تیدا نییە».

ژن خاوەنی هێز
و توانای خۆی
بێت بە تەنیاش
سەرکەوتو دەبیت

مێش بونى ئی���ش و داهاتی تایبەت بە لە نهخۆش���خانه حكومیی���هكان ،وتى:
پێویست دەزانن ،ههر ئهمهش وایكردوه «ئافرەت ئەگەر هاوس���هر ی���ان برا و
بتوانن س���هركهوتو بن لهم ههنگاوهیان باوكی لەگەڵ بێت لەئیشەکەی دا ،ئەوا
سەرکەوتو تر و ئاسانتره بۆی».
دا».
وادیاره ئهم تێگهیش���تن و كرانهوهیهى بهاڵم (س���ارا) بە پێچەوان���ەوه ئاماژە
خێزان���هكان وهك چاالكوانهك ه باس���ی بهوهدهكات کە کچ بۆ س���هركهوتنى ل ه
لێوهدهكات ،رۆڵ���ی ههبوه لهوهى ژنان ئیشوكاردا ،پێش ههر شتێك پێویستی
بتوان���ن تهنانهت ل ه ش���هوانیش دا كار ب ه هێز و تواناى خۆی ههیه.
بك���هن و خێزانهكانی���ش پاڵپش���تییان ئ���هو ئهگهرچ���ی هێش���تا خوێندكارى
زانكۆیه ،بهاڵم كارى ریكالم و وێنهگرتن
بكهن.
دیانا حس���ێن 22 ،س���اڵ ،به شهوان دهكات ،وتى« :ژن ئهگهر خاوەنی هێزو
كاری كاش���ێریی دهكات ،بۆ (نەوژین) توانای خۆی بێت بە تەنیاش دەتوانێت
وت���ی« :ئەم ئیش���ەم هەڵب���ژاردوە بۆ سەرکەوتو بیت».
ئەوەی ش���تی زیاتر فێر ب���م و کاتم بە سهرباری ئهمهش ،ئافرهتان نایشارنهوه
فیڕۆ نەڕوات ،ئەگەر پاڵپش���تی هەبێت ك ه كاركردنى ش���هوان ،بێ ئاستهنگ و
جی���اوازی نییە ش���ەو ی���ان رۆژ ئیش كێشه نییه.
س���ارا ،بۆ (نەوژین) وتی« :ئاستەنگی
بکەیت».
دەش���ڵێت :بە ئیش���ەکەم ئاسودەی و زۆرم���ان دێت���ە پێ���ش وەک���و کچ کە
دڵخۆش���ی زۆری پێ بەخشیوم ،چونکە بەشەوان كار دەکەین ،لەالیەن رەگەزی
زۆر کچی���ش بەهۆی من���ەوە هاتون و بەرانبەرەوە كارهكهمان بەکەم س���ەیر
دەکەن ،بەاڵم ئێمه گوێ بهوانه نادهین
ئیشیان کردوە بە شەوان.
هەندێ���ک لەئافرەت���ان پێیانوایە ئەگەر و بهردهوامین».
ئافرەت كهس���ێكى خ���ۆی لەگەڵ بێت ب ه باوهڕ بهخۆبونێكیش���هوه وتى« :من
لهكاركردنى شهوان دا ،سەرکەوتو ترە .وەکو کچێ���ک تەنها دەمەوێت ئومێدێک
نیگار عومەر ،ماوەی چوار ساڵە لەگەڵ بنی���ات بنێم لەم کۆمەڵ���گا زیندو كوژ
مێردەکەی ئێش���گری دەکات لەیەکێک مردو پەرستەدا».
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بژار ..كچ ه گوندییهكى ئهندازیار

یەکێک لە کارەکانی (بژار محەمەد)
◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد*
بهبێ ئهوهى ئهندازیار بێت یان
خوێندكاری ئهندازیاریی بێت( ،بژار)
له گوندهكهى خۆیان سهرقاڵی
دروستكردنى جوانكاریی ئهوتۆیه ك ه
مهگهر ههر ئهندازیار و كهسانى كارام ه
دهستیان بهسهریدا بشكێت و بتوانن
دروستى بكهن.
ب���ژار محهم���هد مهحمود 27 ،س���اڵ،
دهرچوى پهیمانگاى بهشی كارگێڕییه،
ئهو ئێس���تا وهكو وانهبێژ له گوندهكهى
خۆیان (بێلولە) له ناحیهى (مەیدان)،
وانهى بیركاریی دهڵێتهوه.
لهپاڵ ئهم كاره س���هرهكیهدا ،ئهو كچ ه
بههرهیهك���ى تایبهتى ههی���ه ل ه بوارى
جوانكاری���ی بهرد و دیزاینكردنى باخچه
و دروس���تكردنى دی���واری جوانكاریی

و ناف���ورهى ئاو و هاوش���ێوهكانى ،ئهم
كارهشى ب ه كهرهس���تهى سهرهتایی و
ساده دهكات.
بژار ،دهرب���ارهى پیش���هكهى دهڵێت:
«لهمناڵیهوه ئ���ارهزوم ئهم كارهم بوه،
ههرچهنده بههۆى خوێن���دن نهمتوانى
ب���هردهوام ب���م ل��� ه پیش���هكهم ،بهاڵم
كهخوێندنم تهواو كرد س���هرهتا بهشتى
بچوك دهستم به كارى بهرد نهخشاندن
و دروس���تكردنى كورس���ى و مێزهكان
كرد».
لهس���هرهتادا ئهم كاره وهكو خولیایهك
الی ئ���هو كچ��� ه پ���هرهى س���هندوه،
پاش���ان بوهته پیش���هیهك و ئێستاش
وهكو س���هرچاوهیهكى داه���ات كهڵكى
لێوهردهگرێت.
بژار ،زیاتر لهسهر پیشهكهى دواو وتى:
«كهرهست ه س���هرهتاییهكانى كارهكهم
لهب���ازاڕ دهك���ڕم ،كارهك���هم ههندێك

زهحمهت���ه ،چونكه م���ن لهگوندم و بۆ خۆشكهكانمهوه توانیم پهره بهكارهكانم رونیدهكات���هوه ك��� ه زۆرتر كهرهس���ت ه
كڕینی كهرهس���تهكانى وهك���و :بلۆك ،ب���دهم و لهپیش���هیهكى س���ادهوه بۆ سروش���تیهكان بهكاردێنێ���ت ،ئهمهش
لهالیهك بۆ ئهوهى رهنگی كهرهستهكان
چێمهنتۆ ،ورده بهرده رهنگاوڕهنگهكان ،پرۆژهیهكى گهورهتر دهستم پێكرد».
خش���تى س���ور و ش���تومهكى ت���ر ،بههی���ه ،دایك���ی بژار ،خۆش���حاڵه بهو وهكخۆیان بن و دهستكرد دهرنهكهون،
دهبێ���ت بڕۆم ه بازاڕى ش���ار و كارگه و كارامهیی���هى ك���ه كچهك���هى ههیهتى ،لهالیهكى تریش���هوه تێچوى زیاد نهكات
باسیلهوهش���كردوه كه ههر لهسهرهتاوه بۆ ئهوهى بهنرخێكى گونجاو به كڕیارانى
كۆگاكان».
جگ ه لهگۆڕینى كهرهس���تهى سهرهتایی هاوكاری���ی ب���ون و ب���ۆ داهاتوش ههر بفرۆشێتهوه.
ئهو ئهگهرچی ل ه گوندێكى دوره شاره،
بۆ رازاندنهوهى ماڵ( ،بژار) ش���تومهك ه هاوكاری دهبن.
كۆنهكان وهك تایه و دار و شتى تر كۆ وادیاره ئ���هم هاوكاریی���ه بهردهوامهى بهاڵم س���ودی لهتهكنهلۆژیا بینیوه بۆ
دهكاتهوه و بۆ دروس���تكردنى بهرههمى خێزانهكهى ،لێكهوتهى باش���یی ههبوه ،پهرهدان بهكارهكانى و ئینتهرنێت وهكو
وهك (بژار) دهڵێت« :ئهگهرچی ههندی س���هرچاوهیهك بۆ پهرهدان به بیرۆكهو
دیكه سودیان لێوهردهگرێت.
بژار ،بهه���ره ئهندازیارییهكهى لهبوارى بهربهس���تم لهبهردهمدای���ه و قهیران ه و دیزاینهكانى بهكار دههێنێت.
نهخش���اندن و دروس���تكردندا تهنه���ا تێچوى كڕینى كهرهستهكان و هێنانیان هیواخوازیش��� ه ئهم بههرهیهى ههیهتى،
لهالی خۆی نههێش���توهتهوه ،بهڵكو بۆ بۆ گوند زۆره و دایكیش���م نهخۆش���ه و لهگهڵ كچان���ى دیكهدا ئاڵوگۆڕ پێبكات
ئهندامان���ى خێزان و دهروبهرهكهیش���ی تهنیا كچ���ى ماڵم ،بهاڵم پش���تیوانیی ه و لهرێگهى دروس���تكردنى گروپێكهوه،
گواس���توهتهوهو ئێس���تا پێك���هوه لهم بهردهوامهكان���ى خێزانهك���هم وایكردوه كارهكهیان جوان و تۆكمهتر و بهرهوپێش
بهردهوام له كارهكهمدا بچمه پێشهوه و ببهن.
بوارهدا كاردهكهن.
* ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
لهوبارهیهوه وت���ى« :ههرچهنده باوكم بیرۆكهى باشترم ههبێت».
م���ردوه ،ل���ه رێگ���هى دای���ك و برا و لهب���ارهى نرخی كارهكانی���هوه( ،بژار) ئهڵمانی لهگهرمیان

لە کەالر بۆ یەکەمجار کچێک دوكانی «جملە فرۆشیی» بەڕێوە دەبات
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
(شەیما) دەبێت بە یەکەم کچ کە
دوكانێكى كۆ فرۆشتنی (جملە)
تایبەت بە جوانکاری و جلی ئافرەتان،
لە شاری کەالر بەرێوەببات.
ئەم کچە (جملە) فرۆشە ،هەم کارێکی
جی���اواز لەو کاران���ەی ک���ە ئافرەتان
دەیک���ەن هەڵب���ژاردوە ،هەمیش هانی
ئافرەتان دەدات کە بتوانن بێنە بازاڕی
کارەوە و بب���ن بە خاوەن کار و داهاتى
سەربەخۆی خۆیان.
ش���ەیما عەدن���ان 23 ،س���اڵ ،خاوەن
بروانام���ەی دیبلۆم���ه ل���ە ش���یکاری
نەخۆش���یەکان ،ب���هاڵم بوارێك���ى بۆ
كاركردن دۆزیوهتهوه ك ه دور و جیاوازه
لهو پسپۆڕێتییهى بۆی خوێندوه.
ئهو ب���اس لە س���ەرەتاکانی دەس���ت
پێکردن���ی ل���ەم کارەی دا دەکات ،بۆ
(نەوژین) دەڵێت« :بە هاوبەش���ی ئەم
دوکانەمان داناوە و لەس���ەرەتا کاتێک
دەس���تم ب���ە کار کرد س���ەردانیکەران
زۆریان پێ سەیر بو کچێک ئەم دوکانە
بەرێوە دەبات ،چونک���ە من یەکەم کچ
بوم کە فرۆشگایەکی وەها لەنێو بازاڕدا
بەڕێوە ببەم».
(ش���ەیما) بەم کارەی زۆر دڵخۆش���ە،
چونکە وهك خۆی هێماى بۆ كرد ،ئەم
پیش���ەیەی زۆر نزیکە ل���ە ئافرەتەوە و
زۆرینەی ئەو بابەتانەی لەنێو فرۆشگاکەدا
هەن ،پێداویستی ئافرەتانن.

ئەم کچ���ە پێیوایە کاتی ئ���ەوە هاتوە
ئافرەتان لەماڵەوە بێنە دەرەوە و کاری
خۆیان یان هەبێت و بژێوی خۆیان پەیدا
بکەن بۆ ئەوەی چاوەڕێی دەستی باوک
و هاوسەرەکانیان نەبن ,وتى« :چونکە
ئابوری س���ەربەخۆی ژنان وادەکات کە
ئافرەت���ان هەنگاوێکی زیات���ر بنێن لە
ژیانیاندا».
زۆرێك له كچ���ان ك ه دهیانهوێت كارێك
بك���هن بهتایبهت كارێكى جیاواز لهوهى
كۆم���هڵ پێ���ی راهاتوه ژن���ان بیكات،
روبهڕوى ئاستهنگ دهبنهوه.
ش���هیما ،دان ب���هوهدا دهنێ���ت ك��� ه
لهس���هرهتاوه لهالی���هن خێزانهكهیهوه
بیرۆكهكهى پهسهند نهكراوه و رێگری و
کۆس���پ ههبوه ،بەاڵم ئهو کۆڵی نەداوە
و ب���ەردوام بوە لەکارەکهی���دا ،چونکە
وهكخۆی وتى« :ئهگەر ئافرەتان لەسەر
ئەو کارەی هەڵی دەبژێرن بەردەوام بن،
هەم بۆ خێزان و هەمیش بۆ کۆمەڵگای
دەسەلمێنن کە ئافرەت دەتوانێس هەمو
کارێک بکهن».
وتیش���ی« :لەگەڵ ب���ەردەوام بونم لەم
پیش���ەیەدا توانی���م ب���ۆ خێزانەکەمی
بسەلمێنم کە ئافرەتیش دەتوانێت هەمو
کارێک ئەنجام بدات».
ئەم کچە فرۆش���یارە جیاواز لەوەی ئەم
کارە دەکات ،کار لەبواری ئەو بەشەش
دەکات کەلەخوێن���دا ت���ەواوی کردوە،
دەڵێت« :ماوەی چوار س���اڵە لە بەشی
تاقیگەی نەخۆشخانەی شەهید شێرەی
نەقیب وەکو خۆبەخش کار دەکەم».

توانیم بیسەلمێنم
ئافرەتیش دەتوانێت
هەمو کارێک ئەنجام
بدات
لەکات���ی چاوپێکەوتن���ی رۆژنام���ەی
(نەوژین) دا لەگ���ەڵ ئەم کچە «جملە
فرۆش���ە»دا ،كڕیاران ب��� ه بهردهوامى
هاتوچ���ۆی ناو دوكانهكهی���ان دهكرد و
سهوداى نرخی شتومهكهكانیان دهكرد
و ههندێكیشیان لێیان دهكڕی.
دهرفهتم���ان قۆس���تهوه و لهگهڵ چهند
ژنێكى كڕیار قس���همان ك���رد لهبارهى
راوبۆچونی���ان لهس���هر پرۆژهك���هى
(شهیما).
ئامین���ە ،یەکێک بو ل���ەو ژنە کڕیارانه،
وتى« :زۆر ئاس���ودەم کە دێمە ئێرەو
ش���ت دەکڕم ،چونکە ب���ه ئازادییهكى
زیات���رهوه دهتوانم ئ���هوهى دهمهوێت
بیكڕم و مامهڵهى بكهم».
شەیدا ،ك ه كچه كڕیارێكى تر بو ،هەمان
هەس���تی (ئامینە)ی هەیە و هیواش���ی
خواس���ت هاوش���ێوهى ل ه ب���ازاڕدا زۆر
بێت.

رۆشنبیری
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دایكایهتى رێگهى هونهرى لێ نهگۆڕیوه

یوسرا عهلی :هونهرهكهم له ههمو شتێك
گرنگتره و ناتوانم دهستبهردارى بم

ئاسیا تۆفیق وههبی...
رۆشنبیره گومناوهكه
◘ نهوژین
◘ نهوژین ،شهیما مهحمود
رهنگ ه زۆربن ئهو ژنانهى ل ه دوای
چون ه ژیانى هاوسهرگیرییهوه ل ه خهون
و خولیاكانیان دوردهكهونهوه ،بهاڵم
(یوسرا) هاوسهرگیرى ئهو رێگهى لێ
نهگۆڕیوه و بهردهوامه له پهرهدان
به تواناكانى و وهكو یهكێك ل ه
شێوهكارانى ژن لهگهرمیان ،چاالكیی
ئهنجام دهدات.
یوس���را عهل���ی ،بههرهمهندێكى بوارى
ش���ێوهكاریی ه و ل��� ه س���اڵى 1994
لهشارى كهالر له دایك بوه و دهرچوى
بهشیى شێوهكارى پهیمانگای هونهره
جوانهكانى كفرییه.
ئهو لهگهڵ ئهوهى هاوسهرگیرى كردوه
و ئهركى دایكایهتى لهسهر شانه ،بهاڵم
له كاره هونهرییهكانى دورنهكهوتوهتهوه
و وهكخ���ۆى ب���ۆ (نهوژی���ن) دوا و
وت���ى« :ح���هزو ئارهزهویهك���ى زۆرم
ب���ۆ كارى هون���هرى ههی��� ه بهتایبهتى
وێنهكێشان».
ب���اس لهوهش���دهكات ك��� ه نزیك���هى
35ى تابل���ۆى ههیه و بهش���ێك ل ه
تابلۆكانیش���ى فرۆش���توه «من
به ب���هردهوام بهش���داریی ل ه

چاالكیی���ه هونهریی���هكان دا دهكهم و
تائێس���تاش بهش���دارى زیات���ر ل ه 40
پێشانگام كردوه ،ههروهك بهشێك ل ه
تابلۆكانیشم فرۆشتوه».
هۆكارى بهردهوامى (یوس���را) لهسهر
كاره هونهرییهكان���ى وهكخۆى دهڵێت
هاوس���هرهكهیهتى بهو پێیهى پاڵپشتى
بهردهوامیهتى «خێزانهكهم هاوكارێكى
باش���ى من���ن و یارمهتی���م دهدهن ل ه
ب���هردهوام بون ل���هكارى هونهریی ،ب ه
تایبهت هاوس���هرهكهم كه وایلێكردوم
بگهم ب ه خهونهكانم».
زۆرب���هى ژنان���ى هونهرمهن���د ،لهگهڵ
پێكهێنانى خێزان و خس���تنهوهى مناڵ
دا ،ئ���هو گهرموگوڕییهى ك��� ه ههیان ه
ل���هكارى هونهری���ی ،لهالی���ان س���ارد
دهبێتهوهو نامێنێت.
بهاڵم (یوسرا) ،ئاماژه بهوه دهكات ك ه
ئهگهرچی ئێستا ئهركی قورستره ،بهاڵم
ئهم ه واینهكردوه كه دهستبهرداری كاره
هونهرییهكانی ببێت.
ئهو راگرتنى هاوسهنگى ل ه نێوان كارى
م���اڵ و كاره هونهرییهكانى ب ه قورس
ناودهب���ات و ئام���اژه
ب���هوهدهكات ل��� ه
پاڵ كارهكانى
ماڵهوه كاتى
بهتاڵ پهیدا
د هك���هم
كاره
و

هونهرییهكانی���ش ب���هرێ دهكهم ،بهاڵم
ئەگهر پشتگیرى خێزان نهبێت كارێكى
ئاس���ان نی ه «ههرگیز نهمهێشتوه هیچ
ش���تێك ببێت ه رێگ���ر لهب���هردهم كاره
هونهرییهكان���م ،ههرچهن���ده من دایكم
و كارهكانم زهحمهت���ه ،بهاڵم توانیوم ه
دایكایهتى خۆم بس���هلمێنم و بهس���هر
رێگرییهكاندا زاڵبم».
یوس���را ،یهكێك ه له ئهندامانى دهستهى
دامهزرێنهرانى گروپی كیژانى شێوهكارى
كف���رى ،ك���ه گروپێك���ه ل��� ه چهندین
ش���ێوهكارى ئافرهت پێكهاتوه ل ه كفری
و ناوچهكانى تری گهرمیان ،تائێستاش
لهو رێگهیهوه كومهڵێكى بهرچاو كارى
هونهرى ئهنجامداوه.
ئ���هو كارهكان���ى ل���ه نێ���و ههرێم���دا
نههێش���توهتهوه و له ماوهكانى پێشودا
بهشدارى پێش���هنگایهكى كردوه له نێو
پهرلهمانى عێراق.
خهمهكانى ئهم ژنه ش���ێوهكاره ،زۆرتر
مرۆیی���ن و ویس���تویهتى چ ل��� ه رێگهى
وێنهكێش���ان و چ لهرێگ���هى دیكهوه،
هاوكار بێت بۆ باش���تركردنى رهوش���ى
مرۆڤ���هكان ،لهمچوارچێوهیهش���دا ل��� ه
رێگ���هى هونهرهكهی���هوه خزمهت���ى
ئ���اوارهكان دهكات و لهگهڵ رێكخراوى
یونس���ێف دا كاردهكات و وانهى هونهر
ب ه مناڵى ئاواره دهڵێتهوه.
یهكێك ل ه دیارترین كێشهكانى هونهر ل ه
كوردستاندا ئهوهیه ،كه كهمجار دهبێت ه
سهرچاوهى داهات و بژێویی هونهرمهند،
وات���ا ئ���هو كاران���هى هونهرمهندهك��� ه
دهیكات ،زۆر ك���هم دهبن ه هۆی ئهوهى
بژێویی دابین بك���هن ،ههربۆیه ناچارن
لهپاڵ كارى هونهری���ی دا ،كارى دیك ه
بكهن.
ل��� ه ب���ارهى ئ���هوهى تا چهن���د هونهر
توانیویهتى سهرچاوهى دارایی و بژێویی
ژیان���ى دابین بكات( ،یوس���را) ئاماژه
ب���هوهدهكات ك ه نهیتوانی���وه ببێت ه ئهو
سهرچاوهیه.
بهاڵم ئهو ژن���ه هونهرمهن���ده ،رایوای ه
ئهگهرچی هون���هر بۆ بژێوی���ی زۆر ب ه
كهڵكى نههات���وه ،ب���هاڵم توانیویهتى
الیهنی رۆحیی ب ه باشیی بۆ پڕ بكاتهوه.
وتى« :هون���هر نهبوهت ه س���هرچاوهى
دارایی الی من ،بهاڵم الیهنى رۆحى منى
بهرهو لوتكهى سهركهوتن بردوه».
وتیشی« :راسته الیهنى دارایی گرنگه،
بهاڵم الی من هونهرهكهم له ههمو شتێك
گرنگتره و ناتوانم دهستبهردارى بم».

یهكێكه ل ه سهرهتایی ترین ئهو ژنانهى
لهعێراق لهسهر پرسی مافهكانى ژنان
هاتوهته دهنگ و نوسیویهتى ،رۆڵی
ل ه دروستكردنى چهندین كۆمهڵ ه
و رێكخراوى داكۆكیكار ل ه ژنان دا
ههبوهو خۆیشی سهرۆكایهتى یهكهمین
یهكێتى ژنانى له عێراق دا كردوه.
ئهوهى باسی دهكهین خاتو (ئاسیا
تۆفیق وههبی)یه.
تۆفی���ق وههبی بهگ ،ناوێكى ئاش���نا و
ناس���راوى مێژوى كورده له سهدهى 20
دا ،ئهو جگ ه لهوهى ئهفسهر و سیاسیی
و پاش���ان وهزیر و كاربهدهستى میریی
بوه ،هاوكات نوس���هر و زمانناس���ێكى
دیاری ك���وردهو كارهكانى ل���هو روهوه
جێگهى بایهخه.
ب���هاڵم ئهوهى ك ه كهمت���ر ناویی ههیه،
هاوس���هرى تۆفیق وههبیی���ه ،ك ه ههر
نازناوی ئ���هوی وهرگرت���وه و ب ه ناوى
(ئاسیا تۆفیق وههبی) ناسراوه.
ئهم خانم ه لهس���اڵی  1901ل���ه بهغدا
لهدایكب���وه ،ك���ورده و باوكى ك ه ناوى
رهزایه ،ب ه ئهس���ڵ خهڵكى سلێمانییهو
ب���ازرگان ب���وهو بهوهۆی���هوه روى ل ه
پایتهخ���ت ك���ردوهو لهوێ نیش���تهجێ
ب���وه .ئهمهش وایك���ردوه كه كچهكهى
خوێندهوار و رۆشنبیر بكات و هاوكاریی
بكات بۆ ئهوهى پ���هره بهتواناى خۆی
بدات.
لهساڵی  1927دا ،ئاسیا لهگهڵ تۆفیق
وههبی بهگ دا هاوس���هرگیریی دهكات،
ئ���هم ههن���گاوهش دهرگاى زۆر بوارى
لێدهكاتهوه ،بهتایبهتى ك ه هاوسهرهكهى
رۆشنبیر و كهسایهتییهكى رۆشنبیریی و
سیاسیی دیاری عێراق بوه.
زۆرترین ئهو بوارهى (ئاس���یا) جهختی
لێكردوهت���هوه ،پرس���هكانى ژن���ان و
یهكس���انى ب���وه .ئهو ه���هر زو لهگهڵ
ژمارهی���هك له ژنانى تری رۆش���نبیر و
چاالكوان ،ههوڵی دروستكردنى گروپ و
پاشان كۆمهڵ ه و دواتر یهكێتیی تایبهت
به ژنانیان داوه.
دیارترین وێس���تگهى ژیانى ئهم ژنه ،بۆ
ساڵی  1945دهگهڕێتهوه ،كاتێك توانى
لهگهڵ هاوكارانى دا یهكێتى ژنانى عێراق
دروست بكات و خۆیشی ببێت ه سهرۆكى،
ئهم یهكێتیهش گرنگیهكهى لهوهدا بوه
كه توانا و گروپ و رێكخراوهكانى ژنانى
لهژێ���ر یهك چهت���ر دا كۆكردوهتهوه و
لهرێگ���هى چاالكیهكانییهوه ،هانى داوه
یاس���اكانى واڵت بهش���ێوهیهك ئاراست ه

بك���هن كه یهكس���انى رهگهزی���ی تیادا
بهرقهرار بێت.
ئاس���یا ،لهو ژنانهی ه ك ه ل��� ه بنهڕهتهوه
باوهڕی ب ه یهكسانى ژن و پیاو ههبوه،
لهوب���ارهوه له وتارێكدا لهس���اڵی 1950
دا نوس���یویهتى« :ئێمه باوهڕمان وای ه
كه ئهركی ژنان ئهوهی ه ش���ان بهشانى
پی���اوان بن و بهش���داریی له خۆش���ی
و ناخۆش���یهكانیان دا بك���هم ،بۆی��� ه
بهدهس���تهێنانى تهواوى مافهكانى ژنان
بهب���ێ هیچ كهموكورتی���هك ،كردوه ب ه
ئامانج���ی س���هرهكییمان ،ب���ۆ ئهوهى
ژنانی���ش بتوان���ن ماف ه سیاس���یهكانى
خۆیان پیاده بكهن».
ئهم خانم ه لهرێگهى یهكێتیی ژنانهوه،
به زۆر كار ههستاون ،لهوانهش رۆڵیان
ههب���وه ل ه ب���رهودان بهخوێندنى كچان
و كردنهوهى خول���ی نهخوێندهواریی و
بهرهنگاربونهوهى دیارده كۆمهاڵیهتیهكان
و بهتایبهت���ى لهشفرۆش���یی و ههروهها
مامهڵهك���ردن لهگ���هڵ كهیس���هكانى
جیابون���هوه .ئهو ه���هر زو رایگهیاندوه
كهپێویسته لهكاتى جیابونهوهدا منااڵن
به پێ���ی ش���یاویی دای���ك و باوكهك ه
بهیهكێكیان بدرێت نهك راس���تهوخۆ ب ه
یهكێكیان بدرێت ب ه بێ بهدواداچون.
كارهكان���ى ئ���هم ژنه ب���هردهوام بوه و
توانیویهت���ى بهش���داریی ل���ه چهندین
كۆنگ���ره و كۆبون���هوهى رێكخراوهكانى
ژنان���ى عهرهب���ی و جیهان���ى دا بكات،
لهنمون���هى ئهنجامدان���ى كۆبون���هوهى
یهكێتیهكان���ى ژنان ل ه بهغدا لهس���اڵی
 1952و نوێنهرایهتییكردنى ژنانى عێراق
ل ه كۆنگرهى ژنانى جیهان ل ه پاكس���تان
ل��� ه  1952و كۆنگرهكانى دواترى ژنانى
واڵتانى عهرهبی له بهیروت و دیمهشق.
س���هرباری كارى چاكوانى ،ئهم خانم ه
بهردهوام بوه ل ه كارى رۆش���نبییریی و
نوسین ،بهش���ێوهیهك ك ه چهندین وتار
و لێكۆڵینهوهى له گۆڤارى یهكێتى ژنان
و گۆڤارهكان���ى تریش باڵو كردوهتهوه،
نوسینهكانیشی ب ه ئاراستهى پهرهپێدانى
بهش���داریی ژنان ل ه كاروب���ارى كۆمهڵ
و بهرزركردنهوهى توانا و هۆش���یاریان
و بهدهس���تهێنانى مافی سیاسیی ژنان
بوه.
ئهم خانم ه پاش «شۆڕش���ی» تهموزی
 ،1958لهگهڵ هاوس���هرهكهى كۆچیان
كردوه ب���ۆ لهندهن و ل���هوێ ماوهتهوه
تاوهكو لهس���اڵی  1980دا كۆچی دوایی
كرد .لهسهر وهسیهتى خۆی هێنراوهتهوه
بۆ بهغدا و تهرمهكهى له مهزارى شێخ
عهبدولقادری گهیالنی ل ه بهغدا ،بهخاك
سپێردراوه.

8

جوانکاری

ژمارە ( )21یەکشهم ه 2018/8/26

«با هۆڵهكانى وهرزش تهنها ب ه رۆژ بۆ ژنان نهبن»
بۆم ناکرێت بە رۆژ
سەردانی هۆڵى
وهرزشی بکەم

◘ نەوژین ،نازەنین گۆران
لهگهڵ زیادبونى روكردنى ژنان بۆ
هۆڵهكانى راهێنانى وهرزشیی و
لهشڕێكیی ،داوا دهكهن ك ه ناچار
نهكرێن بهتهنیا ل ه رۆژ دا راهێنان
بكهن ،بهڵكو هاوشێوهى پیاوان ل ه
شهوانیش دا هۆڵهكان بۆ ئهوانیش
كراوه بێت.
ماوهیهكه له ك���هالر هۆڵ ه داخراوهكانى
وهرزش���یی بۆ ژنان روی���ان ل ه زیادبون
كردوه ،بهشێوهیهك كهم گهڕهكى قهزاكهو
تهنانهت ههندێك لهناحیهكانیشی هەیه،

هۆڵێكى وهرزشى یان زیاتری نهبێت بۆ
ژنان ،بهاڵم بهزۆری ئهو هۆاڵنه ل ه رۆژ
و بهتایبهتى تریش ل���ه كاتى بهیانیان
ههتا نی���وهڕوان بۆ ژن���ان فهراههمن و
كاتهكانى تر ب ه بهتایبهت ش���هوان ،بۆ
رهگهزی نێرن.
ههندێك ل ه ژن���ان ،ب ه گونجاوی دهزانن
ك���ه ئهوانی���ش ل��� ه ش���هودا دهرفهتى
وهرزش���كردنیان پێبدرێ���ت ،بهتایبهت
بههۆی كهشوههوا و گهرماوه.
واژین محهمهد 18 ،س���اڵ ،خوێندکاری
زانکۆی���ە ،باس لە حەزی خۆی بۆ یاری
لەشجوانی دەکات و دەڵێت« :بـەهۆی
گەرما و کاروب���اری تایبەتى خۆمهوه،

کە پێشتر هۆڵەکەی بە رۆژ بۆ خانمان
و ش���ەوان بۆ پیاوان بوە ،بەاڵم ئێستا
بە رۆژ تایبەتە بەخانمان و بەش���ەوان
کارناکات.
دەڵێت« :بیرم نەکردوهتەوە کەبەشەوان
هۆڵەک���ەم بکەمەوە بۆ ژن���ان ،چونکە
بهشدارمان كهمن و تاوەکو ئێستا تەنها
یەک ژن داوای لێکردوم بۆ ئهو مهبهست ه
و ناش���کرێت هۆڵێك تهنیا بۆ یهك ژن
بكرێتهوه».
بهاڵم كچێك ئهم رای��� ه رهد دهكاتهوهو
نمون���هى خ���ۆی دێنێت���هوه ك��� ه بۆی
بۆم ناکرێ���ت بە رۆژ س���ەردانی هۆڵى گونجاوتره به ش���هوان راهێنان بكات و
وهرزش���ی بکەم ،چەن���د جارێکیش ب ه خێزانهكهشى ئاستهنگ نابن بۆی.
بهرپرسانى هۆڵەکانم وتوه ك ه بهشهوان س���ایە ئیبراهیم 18 ،ساڵ ،وتى« :من
بۆ ژن���ان فهراههم بێت ،ب���ەاڵم ئەوان ئەگەر بمەوێت شەوانە بەشداری بکەم،
رهدی دهكهنهوه ،ئەمەش وای لێکردوم هی���چ ئاس���تەنگێکم نایەتە پێش���هوه،
چونکە بەالی خێزانەکەمەوە ش���تێکی
کە شەوان لەماڵەوە یاری بکەم».
ژن���ان باس لەوە دەکەن کە بەش���داری ئاس���اییە ،هەر بۆیە پێمباشە دهرفهتى
نهکردنی���ان لەهۆڵ���ی لەش���جوانی وهرزش���كردن ب ه ش���هوان ب��� ه ژنانیش
لەشەواندا ،زیاتر هۆكاریی كۆمهاڵیهتیی بدرێت».
و رۆش���نبیریی ههی ه و پهیوهندیش���ی وادی���اره زۆربونى داواكاری���ی ژنان بۆ
ب ه رێگهدان���ى خێزانهكانهوه ههیه ،ئهم وهرزشكردن ل ه ش���هو دا ،وایكردوه ك ه
رای���هش راهێنهری هۆڵێكى وهرزش���یی ههندێك له هۆڵ���هكان دهرگاكانیان ب ه
شهوانیش بۆ ژنان بخهن ه سهر پشت.
ژنان جهختی لێدهكاتهوه.
س���ومەیە ئەحمهد ،باس ل���ەوە دەکات سومەیە عەبدولستار ،راهێنهرى هۆڵێكى

بەشەوان بهشداری
ژنمان كهمە ،بۆیە
نایکەینەوە

وهرزش���یی داخ���راوه لهك���هالر ،ئاماژه
بهوهدهكات کە هۆڵهكهیان پێش���تر بە
ش���ەوان تایبهت بوه ب��� ه پیاوان ،بهاڵم
ئێستا ئهو بهرنامهیهیان گۆڕیوه.
دەڵێت« :هۆڵەکەم پێش���تر ش���ەوان
تایب���ەت بو ب���ە پیاوان ،بەاڵم ئێس���تا
بەیەکج���اری کردومە بە هی خانمان ب ه
رۆژ و ب ه شهویش».
سەبارەت بەم بڕیارەش ،دەڵیت« :پێشتر
بڕی���ارم دا کە بە ش���ەوان تایبەت بێت
بەپیاوان ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی خانمان
زۆر داوای���ان لێکردم کە بەش���ەوانیش
بیکەم���ەوە و بتوانن بەش���داربن ،بۆیە
بری���ارم دا کە بەش���ەوانیش بیکەمەوە
و س���ودێك بەخانمان���ی ش���ارهكهم
ببەخشم».
بهاڵم بهپێچهوانهوه ،ههندێكی تر له ژنان
بهگونجاوی دهزانن ك ه ش���هوان تهرخان
بكهن بۆ پشو نهك یارییكردن.
روخ���ۆش س���دیق 34 ،س���اڵ ،ب���اس
ل���ەوە دەکات ک���ە ش���ەوان تایبەتە بە
کۆبونەوەی خێزان ن���ەک یاری کردن،
دەڵێت« :من بەبێ هیچ رێگریەک حەزم
لێنییە بەش���ەوان رو لەهۆڵی لەشجوانی
بکەم ،چونکە پێموایە ش���ەوان تایبەتە
بە خێزان و پشو دان».

چی لەبارەی زیانەکانی ئارایشتەوە دەزانیت؟
◘ نەوژین ،ئەسما کەریم
بەرهەمەکانی جوانکاری تایبەت
بەپێستی روخسار ،بەشێوەیهکی
بەرباڵو بەکاردێن لەناو ئافرەتاندا،
ئهگهرچی جوانی بەروخسار دهبهخشن،
بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا الیەنی نەرێنییان
ههیه بهتایبهت ك ه ههندێك جۆریان
بڕێکی زۆر مادەی کیمیاییان تێدایە.
رهنگ ه زیادهڕۆیی نهبێت ئهگهر بڵێین ژن
و ئارایشت وهكو دو دوانهى لێكدانهبڕاو
وههان ،بهش���ێوهیهك ك���هم ژن ههی ه
ل ه ژیانى رۆژانهى پهنا بۆ ئارایش���ت و
جوانكاری���ی نهبات ،ئ���هم پهنابردنهش
زۆر و كهم كهوتوه ب ه پێی خواس���ت و
ئارهزوى خودى ژنان.
ئ���هوهى ل ه ئارایش���ت دا زۆرتر لهالیهن
ژنان���هوه بی���ری لێدهكرێت���هوه ،الیهن ه
جوانكارییهكهیه ،بێ بیركردنهوه لهوهى
ك ه ئ���هم م���ادهو كهرهس���تان ه رهنگ ه
زیانی تهندروس���تییان بۆسهر جهسته و
بهتایبهتیش پێست ههبێت.
س���ازان ئەحم���ەد 23 ،س���اڵ ،ئاماژه
ب���هوهدهكات ك��� ه لهرێگهى ئارایش���ت
كردنهوه ،توش���ى گرفت ل ه پێستى دا
بوه.
وتى« :لەکاتی ئارایش���ت کردندا زیپکە
و پەڵە لەسەر پێسی روخسارم دروست
دەبێت».
ئ���هو كچ��� ه ب���اس ل���هوه دهكات ،ك ه
بهوهۆی���هوه خ���ۆی دهبوێرێ���ت ل��� ه
بهكارهێنانى ئارایش���ت و ناچاریش بوه
سهردانى پزیشك بكات.
بهاڵم ئهم حاڵهتهى له (سازان)دا روی
داوه ،بهوت���هى كچێكى دیك���ه ،رهنگ ه
تایبهت بێت و پهیوهندی بهوهوه ههبێت
كه پێستى ئهو ههستیاره.
ن���ور ئیس���ماعیل 27 ،س���اڵ ،ئاماژه

دەبێت ئافرەتان
دڵنیابن لەماوەی
بەسەرچونی
ماكیاژەکە
ب���هوهدهكات ك���ه بهوهۆیهى پێس���تى
ئاساییهو هیچ ههستیارییهكى نییه ،بۆی ه
بهشێوهیهكى رۆژان ه ئارایشت دهكات و
هیچ كێشهیهكى نییه.
بۆ (نەوژی���ن) وتی« :لەکاتی دەرچونم
بۆ دەرەوە و رۆشتنە سەر کارم ،ماكیاژ
دەکەم و هیچ کێش���ەیەک بۆ پێس���تی
روخس���ارم دروس���ت نابێ���ت ،چونکە
بەگوێرەی پێستەکەم ماكیاژ دەکەم».
دروستبونى كێشه له پێست ،وایكردوه
ژنان بیر ل ه رێگ ه چارهى دیك ه بكهنهوه
بۆ ئارایش���ت و جوانكردنى روخساریان
بهتایبهت���ى ،یهكێك ل���هو رێگایانهش،
بهكارهێنانى ماسکی سروشتییه.
سێوە مەجید 18 ،ساڵ ،دهڵێت« :من ب ه
زۆری لهبری ئارایشت ماسکی سروشتی
بۆ روخس���ارم بەکاردێنم ،چونکە هیچ
مادەیەک���ی زیانبەخش���ی تێ���دا نیە و
پێستی روخسار جوانتر دەکات».
جگ ه له ههس���تیاریی پێستی ههندێك
ل��� ه ژن���ان ،یهكێكى ت���ر له ه���ۆكاره
سهرهكیهكانى ئهو زیانانهى كه بههۆی
ئارایش���تهوه دێن ه ئاراوه ،پهیوهندییان
به كوالێتى كهرهستهكانهوه ههیه .بۆی ه

دهكرێت بپرسین :ئایا لەروی کوالێتی و دروستبونى كێش ه له پێست و روخساری
ئەس���ڵیی جۆری ئارایشتەوە ،ئارایشتی ژنان دا ،ئهوا هۆكارێكى تریش سهربار
دهكرێ���ت ،ئهویش ئهوهی���ه ك ه چۆن و
کام واڵت باشترینە؟
ش���ەیما مەحم���ود ،کاری بەرێوەبردنی كهى ئارایش���ت بهكار بێنین بهتایبهت
فرۆش���گاى جوانكاری���ی ژن���ان دهكات لهگهڵ وهرز و كهشوههوادا؟
لهك���هالر ،وهاڵم���ى ئهم پرس���یارهمان شەیدا ،خاوهنى ئارایشتگایهكى تایبهت
ب ه جوانكاریی ژنان ه ل���ه كهالر ،ئاماژه
دهداتهوه.
وتى« :زۆربەی واڵتان ماكیاژ دروس���ت بهوهدهكات ك ه دهبێت بهپێی وهرزهكان،
دەکەن و دەیخەنە بازاڕەوە ،بەاڵم واڵتی ئارایشتهكان بگۆڕدرێت.
فەرەنس���ا لەروی کوالێت���ی ماكیاژەوە وتى« :لەوەرزی هاویندا دەبێت لەبری
باشترین جۆری ماكیاژ بەرهەم دەهێنێت ئەساس دژە خۆر بەکاربهێنین ،چونکە
و لهسهر ئاستی جیهانیش زۆرتر ماكیاژی تیشکی خۆر زیان بەپێستی روخسارمان
دەگەیەنێ���ت ،نابێت ماكی���اژ لە چوار
ئهو واڵته بهناوبانگ و به برهوه».
ئهگ���هر ههس���تیاریی و كوالێت���ى کاتژمێر زیاتر بەپێستی روخسارمانەوە
كهرهس���تهكان رۆڵی بهرچاو بگێڕن ل ه بمێنێتەوە».

پزیش���كێكیش ب���اس ل���هوهدهكات ك ه
گرتنهبهرى ههندێك رێوش���وێنى ههڵه،
وادهكات ئارایش���ت لهبری جوانكاریی،
توشى نهخۆشیی و كێشهمان بكات.
د .بنار س���ەردار ،پزیش���كی راهێنراوى
پێس���ت ،ب���ۆ (نەوژین) وت���ی« :ئەو
ماكیاژەی ک���ە خانمان بەکاری دەهێنن
دەبێت لەگەڵ جۆری پێستەکەدا گونجاو
بێت».
وتیشی :گرنگ ه ل ه بهكارهێنانى ئەساسی
چ���ەور دوربكهوین���هوه ،چونکە ئەبێتە
هۆی داخستنی کونیلەکانی پێست.
ئامەژەی بەوەش���دا« :پێش ههرشتێك
ئافرەت���ان دەبێ���ت دڵنیاب���ن لەماوەی
بەسەرچونی ماكیاژەکە».
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هاوسهرگیرى پێشوهخت ه
چییه؟

ژن لە نێو فەرهەنگ و زمان دا

◘ سارا مهجید
مامۆستا قوتابی فێر دەکات .پزیشک
نەخۆش چارە دەکات .نژیار دیوار
دروست دەکات .دارتاش کورسی
دروست دەکات .نانەوا نان دەبرژێنێت.
جوتیار زەوی دەکێڵێت .ئاسنگەر
پەنجەرە دروست دەکات .گۆشتفرۆش
گۆشتدەفرۆشێت.
ئەو رستانەی سەرەوە ،یەکێکن لە
وانەکانی کتێبی کوردی پۆلی دوی
بنەڕەتی الپەڕە  ،16بە ناوی (ئەم
مرۆڤانە کار دەکەن).
ئەوەی جێگەی تێبینییە لەم رستانەدا،
بکەری ژن بەش���داری پێنەکراوە .واتە
پیشەکانی وەکو گۆشتفرۆش ،ئاسنگەر،
دارتاش ،نژیار ،جوتی���ار ،پیاو بکەری
ئەوانەیە ل���ە کۆمەڵگادا .جگەلەوەی بۆ
کۆی پیش���ەکان ،تەنانەت (مامۆستا،
پزیش���ک)یش ،هەر وێنەی پیاو دانراوە
لەتەکیاندا!
کاتێ���ک من ئەم بابەت���ە بە خوێندکارە
تەمەن  7ساڵەکانم دەڵێمەوە ،لە زیهنی
ئەواندا ،ژن دادەماڵم لە هەمو ئەرکێک.
پێی دەڵێم ئەو بک���ەر نییە لە ژیاندا و
زیادەیە.
کتێبەکە بۆ وێنەی نانەوا پیاوی داناوە،
لە کاتێکدا ئەوە خێزانەکانن بە درێـژایی
مێژو ،دو ژن و سێ ژن نانی تێدا کردون
و دەکات.
مادام ناونیش���انی بابەتەکەش ئەمەیە:
(ئ���ەم مرۆڤانە کار دەک���ەن) .کەواتە
راس���تەوخۆ ب���ە خوێندکارێک���ی دوی
بنەڕەتی دەڵێیت ژن هیچ کارێک ناکات.
ئەوە تەنیا پیاوە کە مرۆڤە.
مناڵێک���ی بچکۆل���ە پێویس���تی خۆی،
ل���ە رێگەی پرۆگرامەوە ،ئ���ەم ئایدیایە
دەخزێنرێتە مێش���کی ،کە ژن خاوەنی
هیچ وەزیفەیەک نیی���ە و زیادەیە .هەر
بۆی���ە مناڵ ناتوانێت بیر لەوە بکاتەوە،
دایکی تا بەیان���ی ناخەوێت و الیالیەی
ب���ۆ دەکات ،تێبگات ئەوە قورس���ترین
وەزیفەیە!
مناڵەکە نازانێت ،چونکە لە کتیبەکەدا
نەنوسراوە ،دەکرا لە کتێبەکەدا بنوسن:
دایک بێش���کە رادەژەنێت .دایک مناڵ
دەخەوێنێت .خوشک فاڵن و فیسار کار
دەکات .یان پیش���ەیەکیان بهێنایەتەوە
وەک نمون���ە ،دەاللەت ل���ە ئەرکی ژن
بکا.
ئەم���ە جگە لەوەی ،زۆرینەی رس���تەی
وانەکان���ی تری کتێبەکە ،ه���ەر ئازادە
دەچێ���ت ب���ۆ ب���ازاڕ و هەر ن���ەوزادە
ل���ە قوتابخان���ە دەگەڕێت���ەوە ،ه���ەر

ش���ێرکۆیە پیاوێکی نابینا لە ش���ەقام
دەپەڕێنێتەوە!
لێرەدا ئیتر مناڵەکە ناتوانێت درک بەوە
بکات ،جل شش���تن و رۆژی س���ێ ژەم
تێکدان���ی قاپ و پیس���کردنی و دوبارە
ش���ۆردنی و جارێکیتر خستنەوە شوێن
خۆی ،ئەرکێکە بەس���ەر شانی خوشک
و دایکییەوە.
مناڵەکە فێرنابێت ،هەمو رۆژێک تێکدانی
نوێن���ەکان و دوب���ارە قەدکرن���ەوەی،
س���ێ ژەمە خ���واردن دروس���تکردن و
ماڵ خاوێن کردن���ەوە و کۆکردنەوەی،
خۆپیس���کردنی مناڵ و شۆردنی فەرش
و درونەوەی پەردەی دڕاو و لێخس���تنی
دوگمەی کەوتوی قەمیس���ەکانی ماڵ و
پینەوپەڕۆک���ردن و ئەو هەزار ئیش���ە
وردەیەی ماڵ کە نابنە نوسین و مەگەر
ژن بیت ئینج���ا درکی دەکەیت ،ئەمانە
قورس���ترین ئیش���ن ،چونکە وردتریین
ئیشن و و لقیان زۆر لێدەبێتەوە.
لەکاتێکدا پیاو مێشکی الی یەک ئیشە.
ی���ان ش���ۆفێرە ،ی���ان دوکاندار(ئەمە
بچوککردن���ەوەی ئیش���ی پی���او و بێ
نرخکردنی ئەو قورسایییەی خێزان نییە
کە لەسەر شانییەتی) ،بەاڵم قسەکردنە
لەسەر ئەو هەمو لێپرسراوێتیی و وردە
ئیش���ەی کە ژن دەبێت لەی���ەک کاتدا
بیری الی هەمویان بێت و ئەمە زیرەکی
و سەبری دەوێت.
ئ���ەو ئایدییانە لەڕێگ���ەی پرۆگرامەوە
دەخزێنرێتە مێش���کی مناڵ���ەوە ،بۆیە
کاتێک  25س���اڵی ت���ر مناڵەکە دەبێە
پی���اوی ژنێک ،ژنەکەی دوای ئەوەی لە
شەش���ی بەیانییەوە بەردەوام بە پێوە
ب���وە و ئیش���ی کردوە تا 12ی ش���ەو،
دڵی لەوە دەشکێ و دەڵێت :مێردەکەم
دەڵێت جا ئێوە ئیشتان چییە.
ناوبڕ :کاتێ���ک فێمێنزمێک ،یان ژنێکی
نێ���و رێکخ���راو ،ئەم رس���تەیە لە پیاو
دەبیستێت ،پێی دەڵێت :بێ وەفا ،یان
جنێوبارانی دەکات .تێناگات کێشەکەیە
پەروەردە و بنەڕەتەکەیە.
مەبەس���ت :زۆرینەی زۆری ئەوانەی لە
بواری کەیس���ی ژناندا کار دەکەن (بە
ئیس�ل�امی و عەلمانییی���ەوە) ،جگە لە
ژاوەژاوک���ردن ،نەیانتوانی���وە دۆزی ژن
بگۆڕن بەرەو باشتر ،چونکە مەعریفەیان
نییە .کاتێ���ک ژنێک دەکوژرێت ،لەبری
ئ���ەوەی جوێن بە پیاو بدەن ،بێن ئیش
لەسەر بنەڕەتەکە بکەن کە (پەروەردە)
یە و کۆی سیستەمەکەی تێکداوە.
هەندێکج���ار کارێک ب���ۆ ژنێک دەکەم،
بای���ی  10کاتژمێر هیالک دەبم پێیەوە.
ل���ە کۆتاییدا لە بری ئ���ەوەی دوعا بۆ
خ���ۆم بکات ،پێم دەڵێت« :یاخوا برات
نەمرێ���ت» .ئەمە ئایدیایە لە مێش���کی
ژنەکەش���دا چەس���پێنراوە ک���ە پی���او
پیرۆزترە و لەبری هیالکیییەکانی تۆش،
هەر دەبێت ئەو پاداشت بکرێت.
بۆیە ژنکوشتن بە دو دروشم و چەنەبازی
سەر ش���ەقام و جوێندان بە پیاو چارە
نابێت ،ب���ە خوێندنەوە س���ەقەتەکانی
فەیس���بوک چارەس���ەر نابێت لەکاتی
کوژرانی ژنێکدا ،بەڵکو بە کوشتنی ئەم
ئایدییایانە چارە دەبێت لە بیر و زماندا،
کە پێشتر باسم کرد.
لە دەوام دێمەوە ،مەرحەبای چەند ژنی
کۆاڵن دەکەم ،خ���ۆم کچم پێم دەڵێت:
«بەخێر بێیت���ەوە باوکەکەم .تۆ چۆنی
براکەم ،خوا بێوەیت���کات کوڕەکەم»،

خراپى دۆخى
ئاسایش و
ئاوارهیی ،پاڵنهره
بۆ بەشودانی
مناڵى كچ

ئەمە ئایدییایە لە نێو زماندا!
ئەو سێ نمونەی سەرەوە کە هێنامەوە.
بکەرەکان���ی رس���تەی کتێبەک���ە و
زۆربهى كچان ئهمه ب ه رێگ ه چاره دادهنێن
دوئایدیاکە لە نێو زماندا ،پێمان دەڵێن :ژینۆ خهلیل*
بۆ بهدهستهێنانى ئازادى و خۆشبهختى،
ژن کوش���تن و کێشەی ژن و بە بچوک
ئهگهرچ���ى بهه���ۆى تێنهگهیش���تنیان
س���ەیرکردنی ،هێن���دەی پەیوەندی بە هاوسهرگیرى پێشوهخته یهكێك ه
لهپرۆس���هكه ئاس���تهنگێهكى زۆر دێت ه
(زمان ،فەرهەنگ ،کەلتور ،پەروەردە و لهجۆرهكانى هاوسهرگیرى ،كهدور
رێگهیان.
سیستەم)ەوە هەیە ،هێندە پەیوەندی بە له بنهماكانى مافی مرۆڤ و دور
 .5لهكۆمهڵگهى ئێمهدا بهزۆرى پیاوان
خراپی پیاوەوە نییە .هێندەی دەبێت بە له ههندێك بنهمای یاسایی ئهنجام
ئارهزوى ئهوه دهكهن هاوسهرگیرى لهگهڵ
توێژینەوەی دەرونناسی و کۆمەڵناسی دهدرێت ،ئهم كارهش جگه لهوهى
كچانى كهم تهمهن دا بكهن ،بۆیه كچان
ئیش���ی لەسەر بکرێت ،هێندە پێویستی پێشێلكردنى مافهكانى الیهك یان
ترسیان لهههڵكش���انى تهمهنیان ههیه،
بە چەقەچەقی سەرش���ەقام و بەردەم ههردوالی هاوسهرگیرییهكهیه،
پێیانوایه كه تهمهنیان ههڵكشا ناتوانن
هاوكات هۆكاریشه بۆسهرههڵدانى
مایکرۆفۆن نییە.
هاوسهرێكى گونجاو ههڵبژێن ،ههربۆی ه
کێش���ەی ژنانی نێو ڕێکخ���راو و ژنانی كێش ه خێزانییهكان تا دهگات ب ه
هاوس���هرگیرى پێش���وهخت ه دهك���هن،
فێمێنیس���ت ئەمەیە :هەمیشە چاوەڕێی ههڵوهشاندنهوهى.
چونك ه هاوس���هرگیرى پێشوهخته الى
ئەوەن ژنێک بکوژرێت ،بڕژێنە سەرشەقام
و ه���ەرا بنێنەوە ،نەفامیی���ە چاوەڕێی ئهم پرۆس���هی ه بهزهق���ى لهكۆمهڵگهى كوڕان كهمتره ،بۆی ه زۆرجار كچان شو
ت���ه و دیاردهى ب ه پیاوێك دهكهن ،جیاوازییهكى زۆرى
روداو بکەیت بقەومێ ،لەکاتێکدا دەبێت كوردی���دا رهنگ���ى داوه 
پێش روداو بکەویت .لەکاتێکدا کێش���ە نهخ���وازراوى لێدهكهوێتهوه ،بهداخهوه تهمهنیان ههیه ،بهدڵنیاییهوه جیاوازى
س���ەرەکییەکە ئەوەیە ،ت���ۆ ژن لە نێو تاوهكو ئێس���تا كۆمهڵگ ه و دابونهریت لهبیركردنهوهشیاندا ههیه.
فەرهەنگ و زاراوەتدا کوژراوە ،تۆ ژن لە نهیانتوانی���وه دهس���تبهردارى ئ���هم  .6خراپ���ى دۆخى ئاسایش���ى واڵت و
نێو زمانی نەتەوەکەتدا بچوک کراوەتەوە .ك���ردارهبن ،ههرچهنده ئهم پڕۆس���هی ه ژی���ان لهئاوارهیدا ،پاڵن���هره بۆ ئهوهى
کاتێک ئایدییایەک بنەبڕ دەبێت ،هەزار لهیهكێك لهخاڵهكانى یاس���اى ژماره  8خێزانهكان ههر ب��� ه مناڵى كچهكانیان
هاتوه و بدهن ب ه ش���و ،چونك ه لهو بارودۆخهدا

ساڵی تری دەوێت ئەو ئایدییایە لە زمان ى بهرهنگاربون���هوهى خێزانیدا
تواناى بهخێوكردنى مناڵهكانیان نییه.
و فەرهەنگی نەتەوەیەکدا بسڕیتەوە .تۆ بهپێى یاسا قهدهغه كراوه.
دەبێ���ت بێیت ئیش لەس���ەر فەرهەنگ توێ���ژهران و چاالكوان���ى ب���وارى ژنان  .7ئای���ن و كهلت���ور و دابونهری���ت.
و زمان���ی نەتەوەک���ەت بکەیت .لەبری و من���ااڵن و یاساناس���ان و مافپارێزان ،لێكدان���هوهى ش���یاویی تهمهن���ى
الفیت���ە بەرزکردنەوە ،دەبێ���ت لەگەڵ ل���ه بهدواداچونك���ردن و لێكدان���هوهى هاوس���هرگیریی كچان ل���هروى ئاینهوه
وەزارەتی پەروەردەدا دابنیشیت و بۆی هۆكارهكانى ئ���هم حاڵهتهدا ،كۆمهڵێك زۆرو زهوهنده ،بهگش���تیش ئ���هو رای ه
رونبکەیتەوە ،ئەم ج���ۆرە لە پرۆگرام ،هۆكار بۆ س���هرههڵدان یان ههڵكشانى زاڵ���ه ك ه كچ���ان لهدواى باڵ���غ بون و
س���ەد س���اڵی تر کلت���وری ژنکوژی لە رێ���ژهى ئهم پرۆس���هی ه دهستنیش���ان پێگهیشتنى جهستهیی و دهستپێكردنى
س���وڕى مانگانهوه ،دهتوانرێت بهش���و
دهكهن ،بریتین له:
کوردستاندا درێژ دەکاتەوە.
یەکێک لە ژنە دیارەکانی نێو رێکخراوێکی  .1كهمى هۆشیارى كۆمهڵگ ه دهربارهى بدرێن ،ئهمهش وهكو بیانو و هۆكارێك
ژنان ،لە س���ەردەمی دایناس���ۆرەکەدا ،زیانهكانى هاوس���هرگیرى پێشوهخته ،بین���راوه بۆ پهنا بردنه بهر بهش���ودانى
دەس���تی کرد بە هەرا لە فەیس���بوک :بهتایب���هت ئهو كچانهى هاوس���هرگیرى كچان لهتهمهنێكى مناڵیدا.
«تێلم بۆ مەال مەزهەر کردوە ،سوکایەتی پێش���وهخت ه دهك���هن هۆش���یارى و ئهو هۆكارانهى كه خستمانهڕو ،خۆیان
پێکردوم .بەیانی دەچم بۆ دادگا شکاتی رۆشنبیرییان نییه دهربارهى پرۆسهكه ،لهناوكرۆكی خۆیاندا ،چارهسهریش���یان
لیدەکەم ،کێ دێت لەگەڵم؟ چ کەناڵێکی ههربۆی���ه بهبێ بیركردنهوه پرۆس���هك ه ههڵگرت���وه ،ب���هو مانایای���هى ئهگ���هر
ڕاگەیاندن دەیەوێت ،ئامادەم لێدوانی بۆ ئهنج���ام دهدهن ،ناتوان���ن كارهكانیان دهسهاڵت و الیهن ه پهیوهندیدارهكان كار
بدەم» .هەر ئەمەیە ئینسان حەزبکات رێكبخ���هن و ئ���هرك و ماف���ى خۆیان بكهن بۆ وش���ككردنى ئهو سهرچاوانهى
ك��� ه دهبن ه هۆكارى ئ���هم حاڵهته ،ئهوا
بە زۆر خۆی بکات بە مەوزوع! وادەزانن نازانن.
ئیتر بەم ژاوەژاوانە کێشەی ژنتان تەواو  .2نهبون���ى داهاتێك���ى س���هربهخۆ ،هاوسهرگیریی پێشوهخته و بهشودانى
لهكۆمهڵگ���هى ئێمهدا زۆرب���هى كچان كچان لهتهمهنێكى مناڵ دا ،تاڕادهیهكى
کردوە!
دواتر ئەم فەرهەنگ و زمان و سیستەمە ،بێكارن و خاوهنى داهاتى س���هربهخۆى زۆر كهم دهكات.
هێندەی تێروانینی پیاو تژی کردوە لە خۆیان نی���ن ،ههربۆی ه دهبێت چاوهڕێى دهبێ���ت ئهم كێش���هیه بهتهنی���ا وهكو
بچوک س���ەیرکردنی ژن ،دو هێندە ژنی دهستى باوك و برایان بن تامهسرهفیان پرس���ێكى ئێس���تایی س���هیر نهكرێت،
چونك���ه لێكهوتهى بۆ داهاتوش ههی ه و
بكێشێت.
گێل و بێ مەعریفە کردوە.
کەواتە دەگەینە ئەو ئەنجامەی پێویستە لهكاتێك���دا خێزان���هكان نهتوان���ن مهترسیی تێكدانى شیرازهى كۆمهاڵیهتیی
بۆ گەڕانەوەی شکۆ بۆ ژن و نەهێشتنی پێداویس���تییهكانیان دابین بكهن ،پهنا لێدهكرێت ،بۆیه دهبێت ههنگاوى جدى
توندوتی���ژی ،واز ل���ە لۆمەکردنی پیاو دهبهن ه بهر هاوسهرگیرى بۆ پڕكردنهوهى بنرێت بۆ چارهس���هر كردنى ئهم كێش ه
بهێنرێت ،ک���ە پیاو خۆش���ی قوربانی پێداویستییهكان ئهگهرچى نهگهشتونهت ه باوهى كۆمهڵگه ،ئهویش بهههماههنگى
حكوم���هت و رێكخراوهكان���ى كۆمهڵى
سیستەمەکەیە .ئەوەی ژنێکی فێمینست قۆناغى كامڵبون.
و نێ���و رێکخراوەکان���ی ژن���ان گەرەکە  .3جێبهجێنهكردن���ى یاس���ا وهكخۆى مهدهن���ى ،دهزگاكان���ى راگهیاندنهكان
ه���ۆكاره ب���ۆ زیادبونى هاوس���هرگیرى خهڵك هۆش���یار بكهنهوه لهزیانهكانى
بیکەن ،ئەم سێ خاڵەیە:
یەکەم :ئیش���کردن لەسەر (فەرهەنگ ،پێش���وهخته ،ههرچهن���ده ئامانج���ى هاوسهرگیرى پێشوهخته.
زمان ،پەروەردە ،کەلتور و سیستەم) .یاس���ا دیاریكردن���ى ئ���هرك و ماف���ى ههروهها پێویس���ته حكومهت ههلى كار
دوەم :ئیش���کردن لەس���ەر ژن و هاواڵتیان ه و سهپاندنى سزای ه بۆكهسى بۆ كچان بڕهخس���ێنێت و ئهوانیش ببن ه
هۆش���یارکردنەوەی و ئاشناکردنەوە بە سهرپێچیكار ،بهاڵم چاوپۆشى و الوازى خاوهن���ى داهاتى س���هربهخۆى خۆیان،
بۆئهوهى لهههركاتێك���دا خێزانهكانیان
ئەرک و مافی خۆی و پێدانی مەعریفەی لهجێبهجێكردنى سزاكاندا ههیه.
دور ل���ە توندوتی���ژی و دور لە دژایەتی ههروهها تاكهكانى كۆمهڵگه هۆشیارییان نهیانتوانى مهس���رهفیان بكێشن ،پهنا
كهمه یان بێئاگان لهدهرچونى یاساكان ،نهبهنه بهر هاوسهرگیرى پێشوهخته.
پیاو پێی.
س���ێیەم :خۆپەروەردەکردن .هەمو ئەو ههربۆیه لهدهرهوهى دادگا یان لهناوچ ه ئهم��� ه س���هرباری ئ���هوهى پێویس���ت ه
ژنانەی لە دوای ساڵی ()1991ەوە ئیش جێناكۆكهكان هاوسهرگیرى پێشوهخت ه راوێ���ژكارى كۆمهاڵیهتى ههبێت بۆ ئهو
كهس���انهى دهیانهوێت بچنه پرۆس���هى
بۆ ژن دەکەن ،گەر هەریەکەیان ئیش���ی ئهنجام دهدرێت.
لەسەر خۆپەروەردەکردن بکردایە ،گەر  .4ههبون���ى توندوتیژیی���هكان لهن���او هاوس���هرگیرییهوه و پێشتر گفتوگۆیان
کچەکەی و کوڕەکەی خۆی بەشێوەیەکی خێزان���دا بهتایبهت بهرامب���هر بهكچان ،لهگهڵ بكرێت و دڵنیا ببن له شیاوییان
هاوسەنگ پەروەردەبکردایە کە کەسیان ه���ۆكاره بۆئهوهى كچ���ان لهتهمهنێكى بۆ ئهو پرۆسهیه.
ماف���ی ئ���ەوی تری���ان نەخوا ،ئێس���تا مناڵی دا پهنا ببهن ه بهر هاوس���هرگیرى
س���ەبارەت بە ژن ،فەرهەنگ و کلتور و بۆ ئ���هوهى لهخێزانهكانیان و لهو باره * ئهندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی
ئهڵمانی لهگهرمیان
باوكساالریی ه رابكهن.
زمانمان شتێکی مرۆڤانە تر بو.
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بهرگریی كردنى مناڵبون (منع)..
له حهپ و دهرزییهوه بۆ چاندنى ژێر پێست
ئەم دەزگایە باشە
بۆ ئەو کەسانەی
چوار نەشتەرگەریان
کردوە

◘ نەوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئەگەرچی پێشتر ژنان لە رێگەی
خواردنی (حەب ،دانانی لەولەب و
دەرزی لێدان) هەوڵی ڕێگریکردنیان
دەکرد لەمناڵ بون ،بەاڵم ئێستا
جۆریكى جیاوازى رێگریكردن
لهمناڵبون هاتوهت ه ئاراوه كه بریتیە
لە دەزگای ژێرپێست (،)inplants
ژنانیش لهبارهى ئهم رێگایهوه تێبینیی
خۆیان ههیه.
دەزگای ژێرپێست ،بریتیە لە دەزگایەکی
باریکی پالس���تیکی کە لەژێر پێس���ت
دادەنرێت و بەرگری دەکات لەسکپڕی،

لەدو جۆر پێکدێت ،ج���ۆری یەکەمیان
ك ه ن���اوه زانس���تیهكهى ()Norplant
ه ،پێکدێ���ت لە ش���ەش ال بۆ ش���ەش
مانگ بەرگری دەکات لەمناڵ بون ،ئەم
جۆرەی���ان زۆر بەکارناهێنرێت .جۆری
دوەمیان چێنراوی مەنع ()implanion
ه ،بەچاندن���ی مادەیەکە ب���ە قەبارەی
دەنکە شقارتەیەک کە شەش میلیگرامە
و م���ادەی پرۆجیس���ترۆن لە پێکهاتەی
هەی���ە ،لە ژێرپێس���تی ب���اڵ دادەنرێت
بۆ ماوەی  3س���اڵ رێگری لە مناڵبون
دەکات.
ژن���ان لهب���ارهى ه���هردو جۆرهكهوه،
تێبینی���ی و س���هرنجیان ههیهو واباس
دهكهن كه پێی رانایهن.

س���ارا حس���ێن 27 ،س���اڵ ،یەکێک���ە
ل���ەو ئافرەتانەی کە چێن���راوی مەنعی
بەکارهێن���اوە ،ب���ۆ (نەوژی���ن) وتی:
«م���اوەی پێن���ج مانگ لەدەس���تم بو
بەردەوام نەزیف بوم».
وتیشی« :س���ەرەڕای نەزیف بون ،زۆر
توڕەی دەکردم ،بەڕادەیەک ئارامم نەما،
بۆیە ئەم مەنعەم هەڵوەشاندەوە».
چۆنیەت���ی دانان���ی ئ���ەم دەزگای���ە
بهش���ێوهیهكه كه لەبەش���ی ن���اوەوەی
باسک دادەنرێ  4پەنجە سەرو ئانیشک،
پێویستی تەنها بە سڕکردنی ئەو ناوچە
هەیە بە دەرزی ،دەزگاکە دەخرێتە ژێر
پێست و بەتەواوی دیار نامێنێت ،بەاڵم
بەدەست لێدان هەستی پێدەکرێ.

س���ایە قادر 25 ،ساڵ ،یەکێکی ترە لەو
ئافرەتان���ەی بۆ م���اوەی  5مانگ ئەم
دەزگایەی داناوە ،ب���ۆ (نەوژین) وتی:
«بڕیار بو  3ساڵ ئەم دەزگایه لەدەستم
بێت ،بەاڵم بەرگەم نەگرت و المدا».
وتیش���ی« :وەک���و ش���ێتی لێکردبوم،
س���ەرەڕای کاریگەری���ی توڕەبون���ی
بەردەوام ،گەرمیەک ئەهاتە ناو مێشکم
خەری���ک بو خوێن لەچ���او و لوتم بێتە
خ���وار ،لەئ���ازاری گیانم ئەمڕش���ت بە
مناڵەکانم».
میکانیزم���ی کارکردن���ی ئ���ەم دەزگایە
بریتیە لەدەردانی هۆرمۆنی پرۆجیسترۆن
کە بەرگری دەکات ل���ە تەقینی هێلکە
لە هێلکەدان لەگەڵ خەس���تکردنەوەی
دەردراوی ملی مناڵدان و تەنککردنەوەی
ناوپۆش���ی مناڵدان کە وادەکات تۆوی
پیاو نەگاتە هێلکەدان ،بەرگری دەکات

لەپرۆسەی دروست کردنی کۆرپەلە.
ئەگەرچی (س���ایە) بەه���ۆی توڕەبونی
زۆرەوە دەزگاک���ەی الب���ردوە ،ب���ەاڵم
(سنور) بەهۆی ناوسک و پشت ئێشەوه
ئهو كارهى كردوه.
س���نور مهحمود 31 ،س���اڵ ،چێنراوی
مهنعی بۆم���اوەی  4مانگ بەکارهێناوە،
ب���ۆ (نەوژی���ن) دەڵێ���ت« :ناوس���کم
بەبەردەوامی دەئێشا ،سوڕی مانگانەم
بۆ نەدەهات».
وتیشی« :سەرهڕای تێکچونی هۆرمۆنی
س���کپریم ،پش���ت و فەقەراتمی وێران
کردبو».
ئەم بهرگری ه بۆ کەس���انی تەمەن (-18
 )45س���اڵ دادەنرێت ،ب���ە رێژەی 1%
ئەگ���ەری دروس���تبونی مناڵ���ی هەیە،
س���ەرەرای دەرکەوتنی ئەم نیش���انانە،
رێژەیەکی بەرچاو لە ئافرەتان ئەم رێگا
دەگرنەبەر.
پزیشكێكى پس���پۆڕی ژنان و مناڵبون،
دەرکەوتنی ئەم نیش���انانە بەئاس���ایی
دەزانێت.
د.النە هیدایەت ،پزیشكی پسپۆری ژنان
و مناڵبون ،بۆ (نەوژین) وتی« :دانانی
ئ���ەم دەزگایە دەبێتە هۆی قەڵەوبون و
تێکچونی میزاج و سوڕی مانگانە».
ب���ەاڵم ئایا ئ���هم چارهس���هره بۆ کێ
بەسودە؟
لەوەاڵم���ی ئ���ەم پرس���یارەدا( ،د.الن ه
هیدای���هت) وت���ى« :دانان���ی ئ���ەم
دەزگایە باش���ە بۆ ئەو کەسانەی چوار
نەش���تەرگەریان ک���ردوە و زەخ���ت و
شەکرەیان هەیە».

ههمو شتێك لهبارهى (شێرپەنجەی مهمك)هوه
◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
شێرپەنجەی مهمك ،یـەكێكە لە
بهرباڵوترین جۆرهكانى شـێرپـەنجە،
نـەخۆشیەكە بە پلەی دوەم دێت لە
نێوان نەخۆشـییە باڵوە خراپـەكاندا
لەدوای شـێرپەنجەی سیەكان ،لەگەڵ
ئەوەی زۆربەی توشبوانى حاڵەتەكانی
ئەم نەخۆشـییە لە رەگەزی مێن ،بەاڵم
پیاوانیش توشی دەبن.
ئـەم شێرپەنجەیە س���ـەرەكیترین هۆی
لەدەست دانی ژیانە لە ژنانی تەمەن 20
بۆ  50ساڵی.
ئـەگ���ەر زو پێی بزانرێت بـە ئاس���ایی
چارەسـەر دەبێت ،بەاڵم زۆرجار بەهۆی
كەمتەرخەمی لەبی���ر دەچێت و كاتێك
پزیش���ك پێی دەزانێت ك���ە كار لەكار
ترازاوە.
لـە هەر  8ژنێك یەك ژن لەژیانی خۆیدا
توشـی ئەم شێرپەنجەیە دەبێت ،لەبەر
ئەمەش لەزۆربەی واڵتانی جیهاندا هـەر
لە تەمەنی  30س���اڵ بەرەو س���ەرەوە
پش���ـكنین و چاودێری بۆ دەرخـستنی
هەر ل���و و لك و س���فتێكی ناو مهمك
دەس���تپێدەكات ،تا لەزوترین كاتدا ئەم
لكان���ە بخرێنە ژێر چاودێ���ری و ئەگەر
پێویستیان بەچارەسەركردن و دەرمانی
پزیشكی بێت ،بۆیان بكرێت.
* نـیشانەكانی
هـەندێ���ك نیش���انە ه���ەن كەدەتوانن
یارمەتیدەرب���ن ل���ە زو پێزانین���ی
شێرپەنجەی مهمك ،لەوانە:
 .1هەبون���ی تەن یان گرێی���ەك لە ناو
مهمك یان ژێر باڵدا.
 .2هاتن���ە دەرەوەی خوێ���ن یان هەر
شلەیەك جگە لەشیر لە گۆی مهمك .
 .3چون���ە ن���اوەوەی گ���ۆی مهم���ك
(هەڵگەڕانەوەی گۆی مهمك بەرەو ناو
پێست).
 .4س���ـوربونەوە و ئەس���توربون و

ئهم نهخۆشی ه
بە مانای كۆتایی
ژیانى ژنان نایهت

توێکهەڵدانی پێستی گۆی مهمك یاخود
مهمك خۆی.
 .5گـۆڕینی ش���ێوەی پێستی مهمك بۆ
شێوەی توێكڵی پرتەقاڵ.
 .6دروس���تبونی برینێك لە مهمكەكەدا
دوای ماوەیەك چاك نەبێتەوە.
* ئـەو هۆكارانەی مەترس���ی توشبون
زۆردەكەن
 .1تەمەنی سەرو و بەسااڵچون.
 .2بۆماوهیی ،یان توشبونی :خوشك،
دایك ،باوك و برا.
 .3شوێن و ژینگەی نیشتەجێبون.
 .4ئەو ژنانەی هیچكات دوگیان نەبون.
 .5خواردنی زۆری خۆراكی چەور.
 .6دەس���ـتپێكردنی س���وڕی مانگان���ە
ل���ە تەمەنێكی كەمدا (پێش12س���اڵ)
هەروەها كۆتای هاتنی س���وڕی مانگانە
لەتەمەنێك���ی زۆردا (دوای تەمەنی 55
ساڵ).
 .7ئەنجام نەدانی چاالكی جەستەیی و
كێش���ی زیاد و بەكارهێنانی خواردنەوە
كهولیەكان.
 .8هەبونی هەڵە لە جیناتدا وەكو بونی
جینی ناكۆكی (.)BRCA1,BRCA2

بەنەش���تەرگەری و هەندێكجاری���ش بە
دەرم���ان و چارەس���ەری كیمیای���ی و
تیشـكی و هۆرمۆنی هەوڵی چارەسەری
نەخۆشییەكە دەدرێت.
ئەگەر ئەو لوە ش���ێرپەنجەیە تەنها لە
یەك ش���وێندا بێت و بۆ هیچ شوێنێكی
دیك���ە نەچوبێ���ت ،ئ���ەوە تەنه���ا ئەو
ش���وێنە دەخرێتە بەر نەش���تەرگەری و
هەڵدەگیرێت و چارەسەر دەبێت.
بەاڵم ئەگەر ئەو لوە پەرەی سەندبێت و
چوبێتە شـوێنەكانی دیكەی مەمك یان
چـوبێت���ە ژێربـاڵ و جێی گرتبێت ،ئەوا
پێویستە مەمك بەگشـتی الببرێت.
هـەندێكجاری���ش لە رێگەی تیش���كـی
بەهێزەوە هەوڵ���ی لەناوبردنی گرێیەكە
* چارەسەر
چارەس���ەر بەگوێ���رەی چـەش���نی دەدرێت ،ئەگەر پێویستیش بكات ئەوا
نەخۆش���یەكە دەكرێ���ت .هـەندێكج���ار بە چارەس���ـەری هۆرمۆنی چارەس���ەر

دەكرێت .مەبەس���ت لەم چارەسەرەش
ئەوەیە كەكار بـۆ ئ���ەوە دەكرێت ،ئەو
هـۆرمۆنەی دەبێتە هۆی پەرەسەندنـی
ل���وە ش���ێرپەنجەیەكە نەهێڵدرێت ،بۆ
نمونە ئەگەر س���ەرچاوەی هۆرمۆنەكە
هێلكەدان بێت ئەوا دەردەهێنرێت.
لەگەڵ هەریەك لەم چارەسەركردنانەدا
ئ���ارەزوی خۆراك���ى توش���بوهك ه كەم
دەبێت���ەوە ،هەربۆی���ە خۆراك���ی باش
بەهۆكارێك���ی گرن���گ دادەنرێ���ت و
یاریدەدەری جەستە دەبێت بۆ بەرەنگار
بونەوەی هەوكردن���ەكان و بەرگریكارە
الوەكییەكانی چارەس���ەرە جیاوازەكان،
لەوانەی���ە واپێویس���ت ب���كات هەندێك
راهێنان جێبەجێ بكات لەدوای هەندێك
ج���ۆری نەش���تەرگەریی بەمەبەس���تی
پارێزگاری كردن لە تـوانای جواڵندن و

تـوانای جەستە.
* دوای نەشتەرگـەری
زۆرج���ار دوای نـەش���تەرگەری البردنى
بهش���ێكى مهمك ی���ان مهمكێك یاخود
ههردو مهمكی ژن ،ئهو كهس ه هەست بە
لەدەستچونـی ژنایەتی خۆی بكات ،لەبەر
ئەوەی كە ئەم هەسـتە ناخۆشە لە كـۆڵی
خانمان بكرێتەوە ،نـەش���تەرگەرییەكـی
جوانكارییان بۆ دەكرێت ،كه بەجۆرێكـە
لە جێی ئەو مهمك ه یان هەردو مەمكهك ه
ك���ە هـەڵدەگیرێ���ن ،دو دانـ���ە مهمكی
دەس���تكرد كە بە ڕواڵەت وەكو مهمكی
راستەقینەن ،دادەنرێت.
ه���هروهك ئهم نهخۆش���یهش بە مانای
كۆتایی ژیانى ژنان نایهت ،بهڵكو دواى
ئهمهش ژن دەتوانێ���ت درێژە بە ژیانی
ئاسایی خۆی بدات.

ههمهڕهنگ
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چۆن بۆنەکەت هەڵدەبژێریت و کەی لەخۆتی دەدەیت؟
◘ نهوژین ،سێوه محهمهد
بۆن و عەتری تۆ ،دەبن بە بەشێک
لە ناسنامەی تۆ و لە خەڵکی دیکەت
جیا دەکاتەوە ،ئهگەر دەتەوێت
دەوروبەرەکەت بەتۆوە دڵخۆش بن،
ئهوا با بۆن و بەرامەت خۆش بێت.
کچان و ژنان زۆر گرنگی بە بۆن دەدەن،
چونکە سەرنجڕاکێش و بەرچاوتر دەریان
دەخ����ات ،ههربۆی����ه بۆن بە بەش����ێکی
گرنگ����ی جوان����ی دادەنرێ����ت ،لەالیەن
پسپۆڕانی جوانکارییشەوە زیاتر بایەخی
پێدەدرێت.
هەروەها بۆن کاریگەری لەس����ەر دەرونی
مرۆڤ����ەکان دروس����ت دەکات ،چونک����ە
هەستی بۆنکردن پەیوەندیدارە بە بیری
مرۆڤەوە و کاردەکاتە سەر ئارامکردنەوە
و ورژاندن و توڕەکردنی مرۆڤ ،ههروهك
هەڵمژینی بۆنی عەتر بەش����ێکی مێشک
چاالک دەکات.
هەروەها ب����ۆن پەیوەندیدارە بە :رێژەی
لێدانی دڵ ،پەستانی خوێن ،هەناسهدان،
رادەی هیالکی جەس����تە و هاوس����ەنگی
هۆرمۆنەکانەوە.
هەس����تی بۆنک����ردن پەیوەندییەک����ی
راس����تەوخۆی هەی����ە لەگ����ەڵ ناوەندی
دەستبەس����ەراگرتنی هەستەوە ،کە لەو
ناوەندەدا هەس����تهكانى( :دڵخۆش����ی،
توڕەیی ،خەمۆک����ی ،ترس و دڵەڕاوکێ)
هەیە.
هەربۆیە دەکرێت بەهۆی عەترەوە مرۆڤ
دڵخۆش و ئارام ببێت ،یان بهپێچهوانهوه
تۆشی دڵەڕاوکێ ببێت.
بۆ ئەوەی خانمان بزانن چ جۆرە عەترێک
بەکار دەهێنین یان هەڵیدەبژێرن ،دهبێت
س����هرهتا خۆیان بهدور بگرن له هەندێک
بۆن كه قورس����ن ،ئهم بۆنانه کەس����انی
دیکەی پێ ناڕەحەت دەبن.
هەندێک لە کچان بەگوێرەی شوش����ەی
بۆنهك����ه ،ب����ۆن هەڵدەبژێ����رن ،ئەوەش

دەکرێت بەهۆی
عەترەوە مرۆڤ
دڵخۆش و ئارام بێت،
یان تۆشی دڵەڕاوکێ
ببێت

باشترین کاتی بۆن
لەخۆدان ،بەیانیانی
زو یان شەوانه پێش
خەوتن

زۆرجار وایان لێ����دەکات لە هەڵبژاردنی
بۆنێک دوای کردنەوەی شوشەی عەترەکە
پەشیمان ببنەوە.
گرنگ����ە خانم����ان بزانن ج����ۆری بۆنەکە
چۆنە ،بۆنی خۆش تەنه����ا بە بۆنی ناو
شوش����ە نییە ،بەڵکو دانانی سابونێکی
بۆن خۆش یان بەکارهێنانی عەتررێژێک
لەماڵ����ەوە یان له ژورەکەت ،بەش����ێکی
دیکەی زەوق و س����ەلیقەی دروستى تۆ
لهبارهى بۆنهوه پیشان دەدات.
لهوهش گرنگتر ئهوهی����ه ،خانمان بزانن
چۆن و کەی بۆن لە خۆیان دەدەن.
ب����ۆ هێش����تنەوە و مان����ەوەی ب����ۆن بۆ

ماوەیەکی زۆرتر ،ش����ارەزایان ئەم رێگە
چارانەیان دیاری کردوە:
 .1راستەوخۆ دوای خۆشتن عەتر لەخۆت
بدە ،چونکە لەوکاتهدا کونەکانی س����ەر
پێس����ت کراونەت����ەوە و دەتوانن بۆنەکە
بەخێرایی هەڵبمژن و بۆ ماوەیەکی زیاتر
بیهێڵنەوە.
 .2لەکاتی س����ەرما و وەرزی زس����تاندا
بڕێکی زیات����ر عەتر لەخۆت بدە ،چونکە
س����ەرما دەبێت����ە ه����ۆی کەمکردنەوەی
هێزی عەترەکەت ،دەش����توانی لەوەرزی
زس����تان دا ئەو عەترانە بەکاربهێنیت کە
بۆنەکانیان قورسن.

 .3ئەگەر پێس����تت وشکە ،رۆژانە زیاتر
ل����ە جارێک عەت����ر بەخۆت����دا بپرژێنه،
چونک����ە پێس����تی وش����ک بەپێچەوانەی
پێس����تی چەورهوه ،کارلێک لەگەڵ عەتر
دا ناکات.
 .4عەتر لەو ش����وێنانەی جەستە بدە کە
جوڵه یان ترپهیان زۆرە ،وەکو :دەست،
مهچ����ەک ،بنهەنگڵ ،پش����تەگوێ و مل،
لەبەر ئەوەی دەمارەکان لەوش����وێنانەی
جەس����تە لە پێس����ت نزیکترن و خێراتر
بۆنەکە هەڵدەمژن.
 .5لەدوری  15سانتیمەتر لە قژت عەترەکە
بپرژێن����ه ،لەبەرئەوەی تاڵ����ە قژەکانت

لەیال فەریقی ..ئاوازێكى زیندو و دهنگێكى دلێر
لهیال ،پرسهكانى
ژنانى له گۆرانیەكانی
دا بایهخ پێداوه

◘ نهوژین ،شاران بهرزنجی

فهریقی)یه.

ئێمه لهكاتى وتنهوهى گۆرانیه
فۆلكلۆریهكان و له رێگهى شاشهى
(مهد تی ڤی)یهوه ناسیمان ،دواتر
كه ورد تر لهسهر خهمهكانى عهشق و
ئازادیی و ژنان وهستا ،كه داهێنانهكانى
روى له برهو كرد ،باشتر و نزیکتر پێی
ئاشنا بوین و زیاتر گوێمان بۆ ئهم ژنه
دهنگ دلێره گرت ،كه ناوى (لهیالی

لهنێ����و ژنانى گۆرانیبێ����ژ و هونهرمهندى
كورد ،ناوى (لهیال فهریقی) ون و نادیار
نیی����ه ،بهڵكو بهپێچهوان����هوه ئهو وهكو
یهكێك ل����ه دیارتری����ن دهنگهكانى ژنان
ل����ه گۆڕهپانی میوزیكی كوردیی دا بونى
ههیه.
ئەم خاتونە هونەرمەن����دە ،لە دایکبوی
شاری مەریوانی رۆژھەاڵتی کوردستانە،

خوش����کی هونهرمهندى ناس����راوى كورد
(مەرزی����ە فەریقی)یە .کاتێک کە مناڵ
بوە باوکی بەھۆی نەخۆشیی شێرپەنجەوە
مردوەو دایکیشی لە بۆردمانێک لە شەڕی
ئێران و عێراقدا کوژراوە.
دوای ئەوان ب����را گەورەکەیان ئاگاداریان
دەبێت و دەچن بۆ ش����اری س����نە ،لەیال
لە ش����اری س����نە دەچێتە خوێندنگەی
سەرەتایی ،لە س����اڵی 1991دا دەینێرن
بۆ واڵتی س����وید و دەبێت����ە پەناهەندە
لەوێ و تائێس����تاش لهوێ دهژێت ،ههر
لهوێ����ش نۆب����هرهى كاره هونهرییهكانى
باڵوکردەوە.
س����ەرەتا ھونەرمەند (لەیال فەریقی) بە
وتنەوەی گۆرانیە كۆن����هكان بهتایبهتى
ئهوانهى مامۆستا (تایەر تۆفیق) دەستی
ب����ه گۆرانی وتن کرد ،لە س����وید یەکەم
ئەلبومی گۆرانی خۆی لە س����اڵی ١٩٩٧
بەرھەم دێنێت بە ناوی (ئەستێرە).
دوات����ر ل����ە س����اڵی  2000ب����ە ھاوکاری
کۆمپانیای Sky Vision Production
لە سوید ،ئەلبومی (سیاچەمانە) بەرھەم
دێنێت.
پاشان لە ساڵی  2002بەھاوکاری ھەمان

دەتوانن بۆ ماوەیەکی زۆر دەنکۆڵەکانی
عەتر بهێڵنەوە ،بەاڵم پێویستە ئاگاداری
ئەوە بیت ئەو عەترانەی کوالێتیان خراپە
بۆ ئەم مەبەستە بەکار نەهێنیت ،چونکە
دەبێتە هۆی تێکدانی قژت.
 .6عەت����ر ب����دە لە پش����تی ئانيش����ك
«قورناس����ك» ،چونکە دوای گەرمبونی
جەستە لەم ش����وێنەوە دوبارە عەترەکە
بۆنی باڵو دەبێتەوەو زیاتر دەمێنێتەوە.
 .7بەکارهێنان����ی عەت����ر لەس����ەر جل
كارێكى باش نییه ،چونکە هەمو عەترێک
رێژەیەك چەوری����ی تێدایە و دواتر وەک
پەڵەیەک بەسەر جلەکە دەمێنێتەوە.
 .8باش����ترین کات����ی بۆن لەخ����ۆدان،
بەیانیانی زو یان شەوانه پێش خەوتن.

دەربارەی
کۆمپانیا ،ئەلبومی (ئەوین و ئازار) باڵو
دەکاتەوە.
دواجاری����ش لە س����اڵی  2007و له دوای
کۆچ����ی دوای����ی (مەرزی����ە فەریق����ی)
خوش����کی( ،لەی��ل�ا) ئەلبوم����ی (گوێم
لێگرن) ب��ڵ�او دەکاتەوە کە ئەو ئەلبومە
بو بە پڕفرۆش����ترین ئەلبومی س����اڵ لەو
کات����ەدا .ل����ەو ئەلبوم����ەدا گۆرانیەکی
دوێت «دوقۆڵی» لەگ����ەڵ ھونەرمەندی
بەناوبانگی میس����ری (عەلی حەجار) دا
وتوە بە زمان����ی کوردی و عەرەبی ،ئەم
گۆرانییە له یهك كاتدا بوه هۆی ئهوهى
كه لهئاس����تى كوردستان دا وهكو یهكهم
ژن ك����ه دوێت����ی لهگ����هڵ گۆرانیبێژێكى
عهرهب����ی ك����ردوه زیاتر ن����اودار بێت و
ههروهها له واڵتانى عهرهبیش����دا ناسراو
بێت ،ئهمهش لهكاتێكدای ه كه ئامادهگیی
ئ����هم هونهرمهنده لهناو گۆڕهپانى هونهر
و میدی����ای ئێران و فارس����ی زمانان دا
ههیه و میدیاكان به گرنگییهوه باس لهم
هونهرمهنده و بهرههمهكانى دهكهن.
دوای دابڕان بۆ ماوەیەکی درێژ ،س����اڵی
( 2017لەی��ل�ا فەریقی) دوبارە گەڕایەوە
بۆ درێ����ژەدان بە کاری ھونەری بە وتنی
گۆرانی «منیش لێرەم» ،ھەر لە ھەمان
س����اڵدا ئەلبومێکی ت����ازەی باڵوکردەوە
ب����ە ناونیش����انیEchoes of the« :
.»past
ئهوهى (لهیال) لهزۆرێك له ژنانى دیكهى
گۆرانیبێژ جیادهكاتهوه ،ئهوهیه كه ئەو
پرس����هكانى ژنانى ل����ه گۆرانیەكانی دا
بایهخ پێداوه ،ههروهك لهسهر ئهو ئازار
و خهمانهش وهس����تاوه كه ژنانى كورد
بهه����ۆی رهگهزیانهوه روبهڕوى دهبنهوه،
ئهمهش لهگۆرانیهكانى (چ دهستێك بو،
ئهى براكهم و منیش لێرهم) دا به زهقیی
رهنگی داوهتهوه.

نهوژی����ن ،رۆژنامهیهك����ى س����هربهخۆی
تایبهتمهنده به پرسهكانى ژنان ،مانگانه
لهالی����هن رادی����ۆی دهنگ ل����ه گهرمیان
باڵودهكرێتهوه.
یەک����ەم ژم����ارەی ل����ە 2016/12/26
دەرچوە.
رادیۆی دەن����گ ،پرۆژەیەک����ی میدیایی
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان ،لە
()2010ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی
لۆکاڵ����ی دەس����تی پێکردوەو پاش����ان
وێبسایتێکی داناوه.
رۆژنام����ەی (نەوژی����ن) یەکێک����ە ل����ە
چاالکیەکان����ی پرۆژهى رادی����ۆى دهنگ
به پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ
دیموكراسی ( )NEDئەمریکی.
رۆژنامهنوسانى ئهم رۆژنامهیه ،ژمارهیهك
كچن كهپێشتر خولى راهێنانیان لهالیهن
رادی����ۆی دهنگهوه ب����ۆ ئهنجام����دراوهو
زۆرینهیان پێش����تر كارى رۆژنامهوانییان
نهكردوه.
بۆ پهیوهندیكردن به رۆژنامهكهوه
تهلهفۆن:
07480207400
ئیمهیڵ:
@nawzhinnewspaper
gmail.com
فهیسبوك:
nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن
www.radiodang.org

ه تۆپی باله دا دهردهخهن
كچانى دهربهندیخان تواناكانیان ل 
◘ نهوژین ،ئهحمهد حهمید
ههرچهنده جگه ل ه یارى تۆپی پێ
یارییهكانى دیكه تهنانهت لهالیهن
كوڕانیشهوه گرنگیهكى ئهوتۆى
پێنادرێت ،بهاڵم كچانى دهربهندیخان
ئهمهیان پێچهوانه كردوهتهوه و
یارى تۆپی بالهیان له قهزاكهیان
پێشخستوه.
قهزای دهربهندیخ���ان خاوهنى تیپێكى
تۆپ���ی بالهی��� ه ك ه بهش���دارێكى كارای
پاڵهوانێتیهكان ه ل ه كوردستان ،ئێستاش
ل��� ه رێگهى فێرگهیهكهوه زیاتر ل ه ()40
فێرخوازى كچ ل ه س���ێ ئاس���تى تهمهن
پهره به تواناكانیان دهدهن.
بان ه كاوه ،كچ��� ه فێرخوازێكى فێرگهى
تۆپی بال���هى دهربهندیخان��� ه و ماوهى
س���ێ مانگ��� ه ل��� ه فێرگهك ه پ���هره ب ه
خولیاكانى دهدات .ب ه (نهوژین)ی وت:
«بهردهوام���ى فێرگهك ه بۆ ئێم ه گرنگه،
چونك ه دهتوانین ئاس���تى خۆمان زیاتر
بهرزبكهینهوه».
ئ���هو ل��� ه ب���ارهى دهرفهت���هكان ب���ۆ
دهرخس���تنى توانای كچانهوه ،دهڵێت:
«ب ه ش���ێوهیهكی گشتی دهرفهت كهم ه
بۆ كچان ،بهاڵم فێرگهكهمان و كۆمهڵێك
ش���وێن و چاالكی تر دهرفهتى باش���ن
بۆ كچان و بهردهوامی���ان دهبێت ه هۆى
بهرهوپێشچونى باشتر بۆ داهاتو».
بانه ،وتیش���ى :كۆمهڵگا ت���ا رادهیهك
رێگره ،بهاڵم پاڵپشتی خێزانهكانمان بۆ
ئێم ه گرنگ ه و دهتوانین زۆر كاری باش
بكهین.
كچان ل ه ئێس���تا جگ ه ل��� ه وهرزش ل ه
بوارهكانى دیك���هش پهره بهتواناكانیان
دهدهن و وهكخۆی���ان دهڵێ���ن:
رێگرییهكانى كۆمهڵگا پشتگوێ دهخهن
و تێیدهپهڕێنن.
ژی�ل�ا ئەحمەد ،فێرخوازێكى یارى تۆپی

وەک هەر
کوڕێک حەز و
خولیا و هێز و
توانامان هەیە

بالهی ه ل��� ه ق���هزای دهربهندیخ���ان ب ه
(نهوژین)ى وت« :ماوهى زیاتر ل ه سێ
مانگ ه لەم فێرگەی���ە پەرە بە تواناکانم
دەدەم ،لە س���ەرەتای دەستپێکردن و
بەش���داری کردنم ل���ەم فێرگەیە بڕوای
تهواوم ب���ە خۆم هەب���وە و دڵنیام کە
س���ەركهوتو دهبم و دهبم��� ه یاریزانێکی
باش».
ژیال ،كردن���هوهى فێرگهى ل���هم جۆره
ب ه گرن���گ دهزانێت و باس���لهوهدهكات
کردن���ەوەی فێرگەی لەم جۆره بۆ الوان
دەبێتە هۆی بەرەوپێش���چونی ش���ار و

کۆمەڵگا.
ئهو ،خێزان بهپاڵپشتێكى گرنگ دهزانێت
و ئاماژه بهوهش���دهكات ك ه خێزانهكهى
پاڵپشتێكى باشی ئهون «بە پشتگیری
خێزانەکانمان دەتوانین تا لوتکە بڕۆین
و سەرکەوتوبین ،ئێمەش مرۆڤین وەک
ه���ەر کوڕێ���ک و هی���چ جیاوازییەک لە
نێوانم���ان نیە ،حەزو خولی���ا و هێز و
توانامان هەیە ،بهێڵن و رێگرمان مەبن
لە پیشاندانی بەهرە و تواناکانمان».
فێرگهى تۆپی بالهى كچانى دهربهندیخان
( )40فێرخوازى ههی ه و دابهش���ى سێ

ئاس���تى كردون و رۆژان ه ل��� ه فێرگهى
یانهك ه مهشقهكانیان ئهنجامدهدهن.
خەیاڵ حەمە ئهحمهد ،راهێنەر لەفێرگەی
تۆپی بالەی کچانی دەربەندیخان ،ئهوه
دهخاتهرو ك ه س���هرهتا یاریزانێكى زۆر
روى ل��� ه فێرگهكهیان ك���ردوه و پاش
تاقیكردن���هوهكان ئهوانهى ماونهتهوه و
رۆژانه راهێنانیان پێدهكرێت.
ئاماژهى بهوهشكرد« :زۆر خێزان هەیە
ک���ە ه���اوکارن لەبەرامبەر ئ���ەوەی کە
کچاکانیان ببنە یاریزان و داهاتوی خۆیان
لەو ب���وارە ببیننەوە ،ب���ەاڵم خێزانیش

هەیە هێش���تا نەگەش���تۆتە ئەو ئاستە
کچەکانیان بهێننە ناو وەرزش».
«بەرنامەی باشمان هەیە بۆ داهاتو لە
روی ف���روان کردن���ی فێرگەکە و دابین
کردن���ی کاتی زیاتر ب���ۆ فێرخوازەکان،
لە پرۆژەمان هەیە فیستیڤاڵی سااڵنەی
وەرزش���یمان هەبێت بۆ ئ���ەوەی زیاتر
پەیام���ی وەرزشدۆس���تیی بگەیەنین بە
تاک بە تاک���ی کۆمەڵگا» .خهیاڵ وای
وت.
ب ه ه���ۆى نهبونى پاڵپش���تیهكى دارایی
باش���هوه ،بهڕێوبهرانى فێرگهك ه ناچار
دهبن بۆ بهردهوامبونى فێرگهك ه پاره ل ه
فێرخوازهكان وهربگرن.
بەرێز عهلی ،لێپرسراوی فێرگەى تۆپی
بالهى دهربهندیخان ،دهڵێت« :بۆ ههر
مانگێك بڕی  10هەزار لەهەر یاریزانێك
وهردهگرین و بهشێك ل ه پێداویستیهكانى
فێرگهك���هی پێ دابیندهكهی���ن ،یانهى
وهرزشى دهربهندیخان و ناوەندی چاالکی
و پێگەیاندن���ی الوانی دهربهندیخان ،ل ه
دابینكردن���ى پێداویس���تیهكانى دیكهى
فێرگهكه هاوكارمانن».
جهختیش���یكردهوه« :ئێم���ە بەردەوام
دەبین و فێرگهكهش فراوان دهكهین».

ه فۆتۆگرافهرهكهى كهالر
كچ 

◘ نهوژین ،ژینۆ عهلی
یهكهم كچه كه وهكو فۆتۆگرافهرێكى
پیشهیی كار بكات ،حهزی لهم
بواره وایكردوه ههوڵبدات نهك ههر
خۆی ،بهڵكو كچانى دیكهش بهێنێت ه
كایهكهوه ،بۆ ئهم مهبهستهش
گروپێكى بۆ فۆتۆگرافهره كچهكانى
گهرمیان دروستكردوه ،ئهم ه سهرباری
ئهوهى چهندین راهێنانیشی لهبارهى
وێنهگرتنهوه پێشكهش كردوه.
ئاس���یا حس���ێن ،كچێكى  20س���اڵهى

دانیش���توى ك���هالره .ئ���هو ئهگهرچی
خوێندكارى زانكۆی���ه ،بهاڵم لهچهندین
ب���وار دا چاالكه ،ك ه دیارترینیان بوارى
فۆتۆگرافییه.
ل��� ه دیدارێكى (نهوژی���ن) دا ،لەبارەی
تێكهڵبون���ى ب ه ب���وارى فۆتۆگرافیەوە،
وت���ى« :س���ەرەتای ئاش���نایەتیم بە
بوارەکە ل���ە خول���ە فۆتۆگرافیەکانەوە
دەس���تی پێکرد ،لە سێ خولدا بەشدار
بوم و پاشان کامێرام کڕی».
وتیشی« :پێمخۆش���ە لەژیانمدا بواری
فۆتۆگرافی پەرە پێب���دەم و بیکەم بە
پیش���ەی ژیانم ،لە ئێستاشدا توانیومە

لە س���ێ  پێشانگای فۆتۆگرافی بەشدار
بم».
ح���هزی ئهو ب���ۆ فۆتۆ ،وایك���ردوه ك ه
دهس���تگرۆیی كچانى تری���ش بكات بۆ
ئ���هوهى بێن��� ه بوارهك���هوه ،ههروهك
گروپێكیش���ی دامهزران���دوه ،بهن���اوى
(گروپی فۆتۆگرافی کچانە لە گەرمیان)،
ئهم ه جگ ه لهوهى لهشارهكانى( :كهالر
و كفری)ش چهندی���ن خول و راهێنانى
ب���ۆ فێرخ���وازان ل��� ه ب���وارى فۆتۆ دا
كردوهتهوه.
ئاس���یا ،لەبارەی کامێ���را و کۆمەڵگای
گەرمیان���ەوە دەڵێ���ت« :لەئێس���تادا

بونی فۆتۆگرافەری
کچ نەک باش،
بەڵکو پێویستە

سەرکەوتن تەنها
هێز و ئیرادەی
خۆمانی بەسە

ژمارەیەکی باش���ی فۆتۆگرافەر هەن کە
لە پ���ارک و ب���ازاڕ و دوکانەکاندا وێنە
دەگرن ،بەاڵم هەمیش���ە ئاسان نییە بۆ
کچێکی گەرمیانی داوا لە کوڕێک بکات
وێنەی بگرێت ،بۆیە بونی فۆتۆگرافەری
کچ ن���ەک ب���اش ،بەڵکو پێویس���تە و
نەبونیشی بۆشایی دروست کردوە».
بە ب���اوەڕ بەخۆبونێکی زۆرەوە دەڵێت:
«من ه���ەوڵ دەدەم ئەو بۆش���اییە پڕ
بکەمەوە و بەش���ێوەی رەسمی دەست
بە کارەکە بکەم ،بەتایبەت ئەوکاتانەی
خوێندنی زانکۆ تەواو دەکەم».
ئاس���یا حس���ێن ،خوێندکاری قۆناغی
چوارەمی كۆلێ���ژی پهروهردهى زانكۆی
گهرمیان بهش���ى زمان���ی ئینگلیزییە،
ئهگهرچی هێشتا كۆلێژی تهواو نهكردوه،
بهاڵم ههر زو دهس���تى داوهت ه پهرهدان
ب��� ه زمان و ئێس���تاش وهك���و وهرگێڕ
كاردهكات و بابهتى جۆراوجۆر بۆ زمانى
كوردیی ل ه ئینگلیزییهوه وهردهگێڕێت،
ئهم ه جگ ه لهوهى زمانهكانى عهرهبی و
فارسیش ب ه باشیی دهزانێت.
ههر ل ه بوارى زمانیشدا ،ماوهى  6مانگ ه

خولێكى فێربون���ى زمانى ئینگلیزیی ب ه
خۆبهخش���ى كردوهتهوه و  40فێرخواز
تیایدا بهشدارن.
ئهو كچ ه لهبارهى نهێنیی سهركهوتنهكانى
و چاالكبونى ل ه كۆمهڵگادا ،ئاماژهى ب ه
دو وشه كرد «هێز و ئیراده».
رونیكردهوه« :من پێموایە س���ەرکەوتن
تەنها هێز و ئیرادەی خۆمانی بەس���ە،
ئەگ���ەر حەزمان لە بوارێ���ک بێت ئەوا
دهبێت هەرگیز تانە و تەشهر کارمان لێ
نهکات و گوێی پێ نهدەین».
واش���یدهبینێت ئهگ���ەر ک���چ بیەوێ���ت
لەبوارێکدا سەربکەوێت ،ئەوا لە گەرمیان
ژمارەی خولە بێبەرامبەرەکان لە هەمو
بوارێک���دا زیادی ک���ردوە و کۆمەڵگا تا
رادەیەکی باش ه���اوکار دەبێت ،بهاڵم
دهش���مێنێتهوه س���هر ئهوهى كچانیش
خۆیان ههوڵ بدهن.
پێشیوای ه ك ه هەندێک لە کچان کۆمەڵگا
و خێ���زان دەکەن���ە بیان���و و لەماڵەوه
دادەنیشن و هیچ ناکەن ،ل ه بری ئهوهى
پ���هره ب���هو توانا و بههران��� ه بدهن ك ه
ههیانه.

