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بۆچى کچان بەهرەکانیان 
دەشارنەوە؟
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بۆ كاركردن ژنان شه و و 
رۆژ ناناسن
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به رگریی كردنى مناڵبون 
)منع(..

له  حه پ و ده رزییه وه  بۆ 
چاندنى ژێر پێست
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2 ژن له گه رمیانه وه  پاڵێوراوی 
هه ڵبژاردنى پارله مانى كوردستانن

دایكایه تى رێگه ى 
هونه رى لێ 

نه گۆڕیوه 

7»»           

◘ نه وژین
 

بۆ هه ڵبژاردنى پارله مانى كوردستان، 
له  گه رمیان و له ناو سه رجه م لیسته  
به شداره كان دا، ته نها 2 ژن وه كو 

پاڵێوراو هه ن.

بۆ  به دواداچونێك���ى )نه وژین(،  به پێی 
پارله مانى كوردس���تان كه   هه ڵبژاردنى 
بڕیاره  كۆتایی مانگی ئه یلولی ئه مس���اڵ 
جیاوازه كان  لیسته   له نێو  به ڕێوه بچێت، 
دا ل���ه  گه رمیان س���ه روى 20 پالێوراو 
»كاندی���دا« هه یه ، به اڵم ل���ه و رێژه یه  

ته نها )2( پاڵێوراویان ژنن.
له   هه ریه كه   زانیاریی���ه كان،  هه ربه پێی 
)ش���یرین ئه مین( له  لیستی بزوتنه وه ى 
)گۆڕان( و )فرمێس���ك عوس���مان( له  
لیس���تی )هاوپه یمانى بۆ دیموكراس���ی 
و دادپه روه ری���ی(، وه كو دو پاڵێوراویی 
گه رمیانى هه ن، پاڵێوراوه كانى دیكه  له  

ره گه زی نێرن.
ئه مه ش له كاتێكدایه  كه  له  هه ڵبژاردنى 
ئه نجومه نى نوێنه رانى عێراق كه  مانگى 
ئایارى ئه مس���اڵ به ڕێوه چ���و، ژماره ى 
كاندی���دا ژن���ه كان س���ه روى 6 ك���ه س 
ب���ون له گه رمی���ان دا له  ناو س���ه رجه م 

لیسته كاندا.
ش���یرین ئه می���ن، پاڵێوراو له  لیس���تی 
ب���ه  )نه وژین( بزوتن���ه وه ى )گۆڕان(، 
ى راگه یان���د: له س���ه ر داواى ژماره یه ك 
له  هاوڕێیان و كه س���وكارى شه هیدانى 
قه ڵه م و خۆپیشاندانه كان، بڕیاری داوه  

كچه  گوندییه ك بەبێ بڕوانامه  ئه ندازیاره                     ««6

خۆی بپاڵێوێت.
پارت���ى دیموكراتى  ت���ره وه ،  له الیه كى 
كوردستان، له سنورى لقی گه رمیانى دا 
ژنێكى كاندید كردوه  كه  له  ده ربه ندیخانه ، 
ئه گه رچی ئه و شاره  له روى كارگێڕیه وه  
س���ه ر به  پارێزگای سلێمانییه  و له سه ر 

ئیداره ى گه رمیان هه ژمار ناكرێت.
خولی ئێس���تای پارله مانى كوردستان، 
3 پارله مانت���اری گه رمیان���ى تێدایه  كه  
هه رسێكیان له  ره گه زی نێرن، له  خولی 
پێشوتریش���دا پارله مانتارێكى ژن هه بو 
ك���ه  )په ی���ام ئه حمه د( بو له  لیس���تی 

)گۆڕان(.
پارله مان���ى  ئه مج���اره ى  هه ڵبژاردن���ى 
كوردس���تان، بڕیاره  ل���ه  30ى ئه یلولی 
ئه مساڵ به ڕێوه بچێت، له كاتێكدا ده نگۆ و 
ئه گه ره كانى دواخستنى هه ڵبژاردنه كه ش 

باسێكى گه رمه .

بەناوی فێربونی 
پیشەوه  کار بە 
منااڵن دەکرێت

4»» 
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◘ نه وژین

»له الیه ن كارمه ندێكه وه  سوكایه تى 
زۆرمان پێكرا، گه یشته  ئه و راده یه ى 

تف له  دایكم بكات«. ئه مه  ناوه ڕۆكى 
ره خنه ى كچێكى گه رمیانه  به ناوى 

)تانیا كفری( له  نه خۆشخانه ى شه هید 
شێره ى نه قیب بۆ ژنان و مناڵبون 

له كه الر، كاتێك له گه ڵ دایكی دا بۆ 
هاوه ڵیی كردنى خوشكێكى كه  له  

سه روبه ندى مناڵبون دا بوه ، سه ردانى 
نه خۆشخانه كه یان كردوه .

باڵوبون���ه وه ى وته كان���ى ئ���ه م كچ���ه ، 
ت���ۆڕه   ل���ه   زۆری  كاردان���ه وه ى 
كۆمه اڵیه تییه كاندا دروست كرد، هه روه ك 
جارێكى تر پرسی »سوكایه تییكردن به  
ژنان«ى  له  نه خۆش���خانه كانى سنورى 
گه رمی���ان و به تایبه تى نه خۆش���خانه ى 

شه هید شێره ى نه قیب، هێنایه  ئاراوه .
ئه م���ه  یه كه مج���ار نییه  به  ئاش���كرا و 
نهێنى، قسه  له س���ه ر ره فتارى ستافی 
نه خۆش���خانه كه  ده كرێت، به اڵم جێگری 
به ڕێوبه رى نه خۆ ش���خانه كه  پێیوایه  كه  

ناهه قییه ك له و روه وه  هه یه .
گۆران محه مه د، ئام���اژه ى به وه كرد كه  

ده رگاى ئ���ه وان كراوه یه  بۆ هه ر ره خنه  
و تێبینیی و س���كااڵیه ك و له و كاتانه دا 
كه  ده وترێت س���وكایه تى كراوه ، ده بێت 
كه س���ه كه  س���ه ردانیان بكات و سكااڵ 

تۆمار بكات.
روداوه ى  ئ���ه و  ب���ۆ  به گه ڕان���ه وه  
رابردودا  ماوه یه ى  له م  له نه خۆشخانه كه  
رویدا، تانیا كفری، ئاماژه  به وه ده كات: 
کارمەندێک له  نه خۆش���خانه ى ش���ەهید 
ش���ێره ى نه قیب بۆ ژنان و مناڵبون له  
كه الر لەکاتی نەش���تەرگەری دا جنێوی 

پێداون و تفی لە دایکی کردوە.
تانی���ا كف���رى، ك���ه  هاواڵتیه ك���ه  و بۆ 

لهنهخۆشخانهىشههیدشێرهىنهقیبسوكایهتىبهنهخۆشدهكرێت؟

◘ نەوژین، ژینۆ عه لی

»من ماوەیەكی كەم لەگەڵ 
هاوسەرەكەم بوم و هیچ مناڵێكم لێی 

نەبو، هاوسەرەكەم و ماڵی باوكی 
هێندە خراپبون لەگەڵم وایلێكردم 

جارێكیتر تەنانەت بە خەونیش بیر 
لەهاوسەرگیری نەكەمەوە«.

ئەمە قسەی )تەالر(ی تەمەن )56( 
ساڵە كە ماوەی )35( ساڵە لە 

هاوسەرەكەی جیابوەتەوە.

ته الر، یه كێكه  له و ژنانه ى هاوسه رگیرى 
ب���ه  به ش���ێكى گرنگى ژیان���ی داناوه  و 
هیوایه ك���ى زۆرى له س���ه ر هه ڵچنى بو 
به  جۆرێك به س���ه رچاوه ى خۆشبه ختى 
ده زانى، بەاڵم )ت���ه الر( و هەندێك لەو 
ژنان���ە هەر زو رێگەی خۆش���بەختییان 
ل���ێ ون ئەبێ���ت و بەجیابونەوە ئەگەن 

بەكۆتایی هاوسەرگیرییان.
ژنێك���ی  خ���وازراوی  ن���اوی  ت���ەالر، 
جیابوەوەیە و بەردەوامبو لە باسكردنی 
چیرۆكی ژیانی و وتی: »پەشیمان نیم 
لەو بڕیارەی كەداومە و تاوەكو ئێستاش 
خەڵك���ی بەبەردەوامی پێ���م دەڵێن بۆ 
زەواج ناكەی یان چۆن تائێستا زەواجت 
نەكردوە؟ بەاڵم من بڕیارم داوە و گوێ 
لە قس���ەی خەڵكی ناگرم و جارێكی تر 

هاوسەرگیری ناكەمەوە«.
هەندێك لەو ژنانە دوای جیابونەوە ترسی 
خراپی ئه زمونى یەكەمیان وایان لێدەكات 

هەنگاو نەنێن بۆ دوباره كردنه وه ى.
نێرگز-ی تەمەن )29( ساڵ، یەكێكیترە 
لەو ژنان���ەی جیابوەتەوە. بۆ )نەوژین( 
وتى: »من بە ویستی خۆم و ماڵەوەش 
هاوس���ه رگیرییم كرد و هی���چ زۆریەكم 
لەسەر نەبو و ماڵی جیای خۆمم هەبو، 
لەسەرەتای زەواجەكەمانەوە  بەاڵم هەر 
ناكۆكی هەبو لەنێوان من و مێردەكەم، 

ژنانىجیابوهوهدهترسندوبارەهاوسەرگیرییبكهنهوه

ئه نجامدانى نه شته رگه رى بۆ خوشكه كه ى 
س���ه ردانى ئه و نه خۆشخانه یه ى كردوه ، 
رۆژى 9ى ئاب���ی 2018، ب���ه  )رادیۆى 
ده ن���گ(ى وتوه :  له الی���ه ن كارمه ندانى 
ته ندروس���تیه وه  و ب���ه  پێ���ش چ���اوى 
پزیشكه وه  س���وكایه تى زۆر به  خۆمان 
و نه خۆش���ه كه مان 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.
ک���ە  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای  وتیش���ی: 
س���وکایەتیان پێکراوە، به و هۆیه شه وه  
نه ش���ته رگه رییه كه یان ب���ۆ نه كردوین و 
رۆش���توینه ته  نه خۆش���خانه ى ئه هل���ی 

نەشتەرگەریمان کردوە.
له به رامب���ه ردا، چی���رۆك و قس���ه كانى 
ئه و كارمه ن���ده ى كه  به وت���ه ى كچه كه  
تفی تێكردون و س���وكایه تى پێكردون، 

پێچه وانه  و جیاوازه .
ئه و كارمه نده ، دو رۆژ دواى ئه و روداوه ، 
هه ر به  رادیۆی ده نگ���ى راگه یاندوه  كه  
نه ك ئه و س���وكایه تى نه ك���ردوه  و تفی 
نه ك���ردوه ، به ڵك���و ئه و كچ���ه  و دایكی 

زۆرجار هەر لەماڵ���ی باوكم بوم، دوای 
چەند س���اڵێك هاوسەرەكەم كۆچی كرد 
ب���ۆ دەرەوەی واڵت، منی���ش بەتەواوی 

بڕیاری جیابونەوەم دا«.
نێرگ���ز، ب���ە روخس���ارێكه وه  كە خەم 
»لەكات���ی  بەردەوامب���و  دایپۆش���یوە 
جیابونەوەم تاكو ئێستا زۆركەس هاتون 
ب���ۆ خوازبێنیم، بەاڵم م���ن بڕیارمداوەو 
هاوسه رگیریی ناكەمەوە، چونكە ئه وه ى 
یەكەمم هەڵەیەكی گ���ەورە بو لە ژیانم 
و بڕی���اری جیابون���ەوە قورس���ترین و 

ناخۆشترین بڕیاری ژیانە«. 
ماڵوێرانى  ب���ه   ژن���ان جیابونه وه ی���ان 
ئه چوێنن و له وه ش قورس���تر كه  دوای 
جیابون���ه وه  دێت���ه  رێگه ی���ان قس���ه  و 
قس���ه ڵۆكى كۆمه ڵگه یه ، ئ���ه وان ده ڵێن 
تەنانەت بەدڵی خۆیان ناتوانن بچنە بەر 

دەرگای ماڵەوەشیان.
س���ۆالف-ی تەمەن)28(س���اڵ، ژنێكى 
جیابوه وه یه ، بۆ )نەوژین( دەڵێت: »من 
كاتێك جیابومەوە ماڵم وێران بو بەوەی 
من بێوەژنم و خەڵكی بەچاوێكی ترەوە 
سەیرم دەكەن، قسە و توانجی خەڵكیش 
زۆر بێتاقەتم دەكات و كاریگەری زۆری 

هەیە لەسەرم«.

سوكایه تییان پێكردوه  و بگره  دایكیشی 
تفی تێكردوه .

ئ���ه و كارمه نده  كه  خ���ۆی داوای كردوه  
ناوى باڵونه كرێته وه ، له  رونكردنه وه یه كدا 
وتویه تى: ئ���ه و كچه  و دایكی، نه خۆش 
نه ب���ون و مراف���ق ب���ون، له كاتێكدا نه  
پزیش���كن و نه  كارمه ندى ته ندروستی، 
داوای���ان ك���ردوه  نه ش���ته رگه ریی ب���ۆ 
نه خۆش���ه كه یان بكرێت به ب���ێ ئه وه ى 
پزیشكی پسپۆڕ بڕیاری له باره وه  بدات.

له ب���اره ى ئ���ه وه ى ك���ه  تفی ك���ردوه ، 
»به پێچه وانه وه   ده ڵێ���ت:  كارمه نده كه  
دایك���ی ئ���ه و تفی تێكردم و پاڵیش���ی 
پێوه ن���ام و چه ندین جنێوی داوه  و زۆر 
سوكایه تى كردوه و هه ندێك وشه ى وتوه  

كه  بۆ ئه وه  ناشێن باڵو بكرێنه وه«.
ده ش���ڵێت: ه���ه روه ك ته هدیدی حزبیی 
كردوم و وتویه تى من حزبم له پش���ته  و 
نقڵی خانه قینت ئه كه م، بۆ ئه م قسانه ش 

)5( شایه تم هه یه .
ئه م حاڵه ته ى كه  روی���داوه ، یه كه مجار 
نیی���ه ، به ڵكو له پێشوتریش���دا زۆرجار 
ب���اس له  س���وكایه تیكردن ب���ه  ژنان و 
نه خۆشه كان له  نه خۆش���خانه ى ناوبراو 
ك���راوه ، ب���ه اڵم جێگ���ری به ڕێوب���ه رى 

نه خۆشخانه كه  قسه یه كى تر ده كات.
گۆران محه مه د، ئاماژه ى به وه كردوه  كه  
هه ر كه س���ێك تێبینی یان سكااڵیه كى 
هه ی���ه ، ده توانێت س���ه ردانیان بكات و 
تۆماری بكات، بۆ ئه وه ى رێڕه وی یاسایی 

بگیرێته به ر و لێكۆڵینه وه  بكرێت.
ئ���ه وان  ك���ه   به وه ش���داوه   ئام���اژه ى 
خزمه تێكى زۆری ژنان ده كه ن و ناكرێت 
له به ر روداوێك ی���ان ده نگۆیه ك، هه مو 

خزمه ته كانیان ره د بكرێته وه .
ه���ه روه ك له باره ى ئه و كێشه یه ش���ه وه  
ته ندروستى گه رمیان  له الیه ن  رایگه یاند 
و  پێكهاتوه   لێكۆڵین���ه وه   لیژنه یه ك���ى 

چاوه ڕێی ده ره نجامه كه ى ده كه ن.

ب���ەڕای تویژەرێكی ده رون���ى، ترس له  
دوباره بونه وه ى جیابونه وه و چه شتنه وه ى 
ئازاره كان���ى پێش���و، هۆكارێى گرنگى 
دوبارە هاوسەرگیری نەكردنەوەی ژنانه .
كارزان فوئ���اد، توێ���ژەری ده رونى، بۆ 
نه وژین وتى: »ت���رس لە دوبارە تەاڵق 
دان���ەوە و بێ متمانەی���ی ژنان به  پیاو 
و ب���ێ متمانەی ژنان بە خودی خۆیان، 
له هۆكاره كان���ى دوباره  هاوس���ه رگیریی 
نه كردن���ه وه ى ژنانن، چونكە هەمیش���ە 
لەجیابون���ەوەدا ژنان باجدەری یەكەمن 
قس���ەڵۆكیان  و  قس���ە  زۆرتری���ن  و 

دێتەسەر«.
ئ���ەو توێ���ژەرە باس ل���ەوە دەكات كە 
ئێم���ە  الی  هاوس���ەرگیری  پرۆس���ەی 

له  گ���ره و و قومار ده چێ���ت »زۆرجار 
الی ئێم���ە زەواج لە گ���ره و 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 هاوسەرگیری بكەن، 
هەندێك لەو ژنانە دوبارە هاوسەرگیری 
دەكەن���ەوە و وەكو خۆش���یان دەڵێن: 

»خۆشبەختن«.

جوان���ە رەحی���م، )30( س���اڵ، ژنێكی 
هاوس���ەرگیری  دوبارە  جیابوەوەی���ە و 
كردوه تەوە، بۆ )نەوژین( دەڵێت: »من 
ماوه ی چوار س���اڵ بو لەگەڵ هاوسەری 
یەكەممدا بوم، بەاڵم بەڕادەیەك خراپبو 
لەگەڵم توش���ی نەخۆشی هاتبوم، دوای 
ئەم���وت جارێكی  ئ���ەوەی جیابومەوە 
ت���ر هاوس���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 
هاوس���ەرگیری بكەم���ەوە و ئێس���تاش 

خاوەنی مناڵێكم و زۆر خۆشبەختم«.

ناكرێت له به ر 
روداوێك هه مو 

خزمه ته كانمان ره د 
بكرێته وه

بێ متمانەیی 
له هۆكاره كانى 

دوباره  هاوسه رگیریی 
نه كردنه وه ى ژنانه 
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◘  نه وژین،  زریان محه مه د

 »من به هۆى ئه وه ى ماڵه وه مان 
خۆشه ویستیان پێنه داوم ناچار بۆ 

پركردنه وه ى ئه و بۆشاییه  په نام برده  
به ر كه سێك خه ریك بو توشى هه ڵه م 
بكات، به اڵم له وه  تێگه شتم من كه  بۆ 

خێزانه كه ى خۆم جێى بایه خ نه بم ئاخۆ 
بۆ كه سێكى بێگانه  چۆن بم«. ئه مه  

وته ى )ساره( یه  كه  وه ك خۆى ده ڵێت 
له الیه ن خانه واده كه یەوە خۆشه ویستیی 

پێنه دراوه .

 س���اره ، ناوى خوازراوى كچێكى شارى 
كه الره ، به  ئاهێكى قوڵه وه  بۆ )نه وژین( 
دواو وت���ى: »م���ن ب���ە ئەندازەیەک لە 
خۆشەویس���تی دای���ک و باوکم بێبەری 
بوم، توش���ی هەڵەش ب���وم، بەوهۆیەی 
ب���ۆ پڕکردن���ەوەی ئ���ەو بۆش���اییه ی 
خۆشەویس���تی بڕوام بە کوڕێک کرد کە 
خەریک بو توش���ی هەڵەم بکات، دواتر 
لەوە تێگەش���تم کە من بۆ خێزانەکەی 
خۆم جێی بایەخ نەبم ئاخۆ بۆ کەسێکی 

بێگانە چۆن جێی بایەخ بم«.
پێنەدان���ی  ب���ە  »م���ن   وتیش���ى: 
خۆشەویستیش���ەوە نەوەس���تان هی���چ 
پارەشیان پێ نەدام، ناچار پەنام بردە 
کارک���ردن ئه ویش به  چه ندین ش���ه ڕ و 
سه رس���ه ختى خۆم ده ستم به  كاركردن 

كرد«.
ئه و كچه  باس له وه ده كات ئێستا کێشەی 
دارایی نیە، به ڵكو کێشەی خۆشەویستی 
و گرنگ���ی پێدانی هەیە »زۆر قورس���ە 
بۆم کە دەبینم بەو ش���ێوە بێ س���ۆز و 
خۆشه ویس���تین له گه ڵم���ا، هیچ کاتیش 
نەم هێش���توە هەس���ت بەوە بکەن کە 
چەند خ���ەم دەخۆم بەوە، بۆیه  دەچمە 
ژورەکەی خۆم و دەرگا دادەخەم لەسەر 

خۆم و تا بتوانم دەگریم«.

خێزانهكانخۆشهویستییبهكچانیاننادهنوئهوانیشلهدهرهوهبۆیدهگهڕێن

◘ نه وژین، ئاسیا حسێن

به شێكى به رچاو له  كچان ئاماژه  بۆ 
ئه وه  ده كه ن كه  به هۆی پشتگیریی 
نه كردنى كه سوكار و خێزانه كانیان 

و بگره  دڵسارد كردنه وه شیان، 
ده ستبه رداى ئه و به هرانه  ده بن 

كه له ناخیاندا چرۆ ده كات، ئه مه ش هه م 
دڵته نگیان ده كات و هه میش خۆیان به  

په راوێزخراو دێته  به رچاو.

س���ازان، 18 س���اڵ، ناوی خ���وازراوی 
كچێكی نیگارکێش���ه ، كه  چەند ساڵێكە 
وێنە دەکێش���ێت، ب���ه اڵم وێنەکانی لە 
کونجێکی ژورەکەیدا دەشارێتەوە تاوەکو 

کەس نەیبینێت.
ش���اردنەوەی  ه���ۆکاری  لەب���ارەی 

هونەرەکەی���ەوە، )س���ازان( بە دڵێکی 
»خێزانەک���ەم  وت���ی:  خەماویی���ەوە 
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، ئه م به هره یه ش���ى 

ل���ه  س���ێبه ردا بش���ارێته وه  و نه وێرێت 
ده ریبخات.

خێزان���ه كان  نه كردن���ى  پاڵپش���تیی 
ب���ۆ به ه���ره ى كچه كانی���ان و به  كه م 
س���ه یركردنى به رهه مه كانیان، واده كات 
كچان ئه و به هره یه ى هه یانه  به  گرنگیی 

نه زانن و به  زویی ده ستبه ردارى بن.
س���ازان، تاکە کچ نیە ک���ە بەهرەکەی 
خ���ۆی لەگۆڕ ن���اوە، بەڵک���و بەهەمان 
ش���ێوە )لەنیا(ش كه  ن���اوی خوازراوی 
كچێك���ی ترى تەمەن 22 س���اڵە، دوای 
تەمەنێک لە شیعر و پەخشان نوسین، 
هێش���تا بوێری ئەوەی نی���ە یەکێک لە 
به رهه مه كانى پیشانى ماڵەوەیان بدات.

دەڵێت: »لە کۆی دەی���ان هۆنراوە کە 
نوسیومن، تەنها یەک دانەیانم پیشان بە 
خوشکە گەورەکەم داوە، کاتێک ئه ویش 

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( له به ر هه مان 
هۆكارى ئه و دو كچه ، بەهرەکەی خۆی 
لەگۆڕ ن���ا و چیتر لەس���ەری بەردەوام 

نەبو.
ئه و كه  ته مه نى 20 س���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«.

بۆچىکچانبەهرەکانیاندەشارنەوە؟

 به  هه مان ش���ێوه ى )س���ارە(، ئه ژین-
ی���ش هیچى له و زیاتر نی���ه  و بێبه رییه  
ل���ه  خۆشه ویس���تى خێزانه ك���ه ى و به  
روخس���ارێكى خه ماویی���ه وه  وتى: »بە 
به رچاوی خۆمەوە ده بینم ماڵه وه  چه ند 
گرنگی بە براکان���م دەدەن، بەاڵم هیچ 
بەمن���ی ن���ادەن، ئه مه ش زۆر قورس���ه  

بۆم«.
 ئه ژی���ن، 25 س���اڵ، ناوى خ���وازراوى 
كچێكى دانیش���توى ناحییه ى رزگارییه  
و سه باره ت به م پرس���ه ، بۆ )نه وژین( 
ده ڵێت: » من لە ماڵەوە هەس���ت بەوە 
دەکەم کەهیچ گرنگیم پێنادرێت، چونکە 
هەر لە یەکەمج���ار کە نمرەم نەهێنا لە 
پۆل���ی 12، ح���ەزم کرد ل���ه  كۆلێژێكى 
ئه هلیی درێ���ژه  به خوێندن بده م، به اڵم 
ئه وان به  سوكایه تییه وه  ده یانوت چۆن 

پارە لەو شتانە سەرف دەکەین«.
وتیش���ی: »من هیچ ش���تێکم بەدەست 
خۆم نیە تەنانەت ئەو جالنەی ئەیپۆشم، 
به  چاوی خۆیش���م ده بینم ماڵەوە چه ند 
گرنگی ب���ە براکان���م دەدەن و به  منى 

ناده ن«.
 له  به رامبه ریشدا، سه باره ت به  كاریگه رى 
پێنه دانى خۆشه ویستى به  كچان له الیه ن 
كۆمه اڵیه تى  توێژه رێكى  خێزانه كانه وه،  

وتیش���ی: »هەر لەوێوە م���ن بڕیارمدا 
چیتر وێنە نەکێش���مەوە، چونکە زانیم 

خێزانەکەم پاڵپشتم نابن«.
ئ���ه م رێگرییانه ، به رای مامۆس���تایه كى 
ش���ێوه كاریی، ره نگ���ه  ببێت���ه  ه���ۆی 

چه پاندن.
سەردار حەمید، مامۆستای شێوه كاریی، 
وتى: »ئەو کچە بەهرەمەندە تواناکانی 
خۆی دەشارێتەوە، دڵنیایە لەعەقڵییەتی 

خێزانەکەی بۆیه  ئه و كاره  ده كات«.
ئه گ���ەر  كچان���ه   »ئ���ه و  وتیش���ی: 
زۆرێکی���ان  پێبدرێ���ت،  ده رفه تی���ان 
ش���ێوەکار و هونەرمەندی زۆرباش���یان 

لێدەردەچێت«.
تەنها خێزان نا، بەڵکو قسە و کۆمێنته 
نەرێنیەکانی مامۆستایانیش كاریگه رییان 
به س���ه ر كچان���ه وه  هه بوه  ب���ۆ ئه وه ى 
هێنده ى تر دڵسارد ببنه وه  له  كاركردن 

له سه ر ئه و به هره یه ى كه  هه یانه .
وەک )لەنیا( دەڵێت: »من كه  بێئومێد 
بوم له  خێزانه كه م، بڕیارم دا به رهه مێكم 
پیش���انى مامۆس���تایه كم ب���ده م، به اڵم 
ئه ویش له  خێزانه كه م باش���تر پشتگیرم 
نه ب���و، به ڵكو به  گرنگی���ی پێنه دانه وه  
وتى: داڕش���تنەکەت هێندە بەهێز نییه ، 
ب���ەاڵم لە هیچ باش���ترە. ل���ەو رۆژەوە 
بڕیارمدا نوسینەکانم تەنها لەگەڵ خۆمدا 

بخوێنمەوە«.
ئه گه ر ئ���ه و گرنگی���ی پێنه دانه  هۆكار 
بێ���ت ب���ۆ ده س���تبه رداربونى كچان له  
به هره كانی���ان، ئه وا توێژه رێكى ده رونى 
پێییوای���ه  ئ���ه م حاڵه ته  ره نگه  س���ه ر 

بكێشێت بۆ پرسی تر.
بارڤا عوس���مان، توێژەری دەرونی، بۆ 
)نه وژین( وتى: »ئەم رێگریەی خێزان 
و کۆمەڵ���گا دەبێتە هۆی ئ���ەوەی کە 
کچان توشی خەمۆکی کورتخایه ن یاخود 
درێژخایەن ببنەوە و نەتوانن بۆ بڕیاردان 

چیتر پشت بەخۆیان ببەستن«.

ده ڵێت: خێزانى كوردى ئێمه  له  ئاست 
مناڵدا  كردنى  په روه رده   به رپرسیارێتى 

نین.
 كارزان فوئاد، توێژه رى كۆمه الیه تى بۆ 
)نه وژین( ده ڵێ���ت: »خێزانى ئێمه  لە 
پەروەرده یی  بەرپرسیارێتیە  ئەو  ئاست 
و رەوشتیەدا نەبوە و خاڵیه  لە ئەرک و 

بەرپرسیارێتی«.
وتیش���ی: »بە هۆی کلتوری نێرساالری 
و دابونەری���ت ک���ە بارگاوی���ن بە بیری 
کۆنەپەرس���تی، كه  تێیدا خۆشه ویستى 
و گرنگییپێدان بە كچه كانیان پشتگوێ 

خستوه «.
 وتیش���ى: باشترین ش���تیش بۆ ئەوەی 
كچه كانیان بك���ەن بە کۆیلەیەکی باش، 
دو رەفتاری سەرەکی هەیە بەرامبەریان 
ده یك���ه ن، یەک���ەم: ناهێڵ���ن ببێت بە 
خاوەنی ئابوری س���ەربەخۆ، دوه میش، 
بێبەش کردنیه تى لە خۆشەویس���تی و 

ناز پێدان«.
 ب���ه  پێچه وانه ى ئه و كچانه ى كه  له الیه ن 
خێزانه كانیانه وه  پشتگوێخراون و بێبه رى 
بون له  سۆز و خۆشه ویستى، به شێك له  
كچان گرنگیى ته واویان پێده درێت و له  

ژێر چه ترى خۆشه ویستى خێزانه كانیان 
ماونه ته وه .

 جوان ئیسماعیل، 21ساڵ، بۆ )نه وژین( 
وتى: »له  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 كه سێك نیه  له م دونیایه  
وه ك دایكم بێت بۆ پێدانى خۆشه ویستى 

به  مناڵه كانى«.

دوان لەو تابلۆیانەی کە کچێک دروستی کردون، بەاڵم پیشانی کەسوکارەکەی نەداون

خێزانى ئێمه  
خۆشه ویستى 

كچه كانیان پشتگوێ 
خستوه
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بەناوی فێربونی پیشەوه  کار بە منااڵن دەکرێت
◘ نەوژین، ئەسما کەریم

ئه گه رچی ته مه نى مناڵه و هێشتا به و 
راده یه  پێنه گه یشتوه ، به اڵم هه مو 
رۆژێك )ئاكام( رو ده كاته  بازاڕ و 

كاركردن، له رێگه ى فرۆشتنى ئاوه وه  
ده یه وێت بژێویی ژیانیان دابین بكات، 

بۆ ئه مه ش له الیه ن خێزانه كه یه وه  
هانده درێت.

به گشتى له  رۆژانى ئاسایی و به تایبه تى 
له  رۆژانى پش���وى هاوی���ن دا، ژماره ى 
ئه و منااڵنه ى ل���ه  بازاڕه كانى گه رمیاندا 
كارده ك���ه ن، زۆر ده بن. بەش���ێک لەو 
منااڵنەی ئیش دەکەن بەبیانوی فێربونی 
کار، لەالیەن خێزانەکانیانەوە ئیش���یان 
پێ دەکرێت، ئەم���ەش لەکاتێکدایە كه  
جاڕنامه كانى مافی مرڤ و یاساش رێگه  

به و كاركردنه  ناده ن.
)ئاکام( بەو تەمەنە مناڵیەوە و بەدەم 
ماندوبون و هیالکیەکی زۆرەوە، هاواری 
دەکرد »ئاو ئاوی س���ارد..«، ئەو کە 
تەمەنی 12 س���اڵه ، بۆ )نەوژین( وتی: 
»ماوەی دو ساڵە کاردەکەم، رۆژانه  له  

بازاڕ دا ئاو ده فرۆشم«.
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 
ب���ەاڵم لەبەر کەمی  حەزم لەخوێندنە، 
دەرامەت���ی خێزانەک���ەم ناچ���ارم کار 

◘ نه وژین

په روه رده كردنى مناڵ، پرۆسه یه كى 
ورد و ئاڵۆزه و پێویسته  دایكان و 

باوكان به هه ندی وه ربگرن، چونكه  ئه و 
ورده كاریانه ى ته مه نى مناڵی، هه موى 

له سه ر كه سایه تى ئه و مناڵه  ره نگ 
ده داته وه  چ له  ته مه نى مناڵی و چ 

پاش گه وره  بونى.

ل���ه  خواره وه ش، 8 خ���اڵ خراونه ته  رو 
ك���ه  خۆی له  خ���ۆی دا 8 هه ڵه ی زه ق 
و دیارن كه  دای���كان و باوكان ده یكه ن 
و كاریگه ری���ی خراپیی ده بێت بۆس���ه ر 

كه سایه تیی و په روه رده ى مناڵ.
1. پیاهه ڵدان و خه اڵتكردنى به رده وام

هه ندێ���ك ل���ه  دای���كان و ب���اوكان به و 
پاساوه ى هانى مناڵه كانیان ده ده ن، بۆ 
هه مو كار و ره فتارێك، ده ستخۆش���یی 
له  مناڵه كانیان ده ك���ه ن یان خه اڵتیان 

ده ك���ه ن، ته نان���ه ت ئه گه ر ئ���ه و كار و 
هه ندێجاریش  یان  ئاس���ایی  ره فتاره ش 

راست نه بێت.
ئ���ه م كاره ش هه ڵه ی���ه و خراپه ، چونكه  
واده كات مناڵه ك���ه  له هه م���و كارێك دا 
ك���ه  ده یكات، چاوه ڕێی ده ستخۆش���یی 
و پیاهه ڵدان و س���تایش بێت، ته نانه ت 
ئه گ���ه ر كاره ك���ه ش زۆر بێبایه خ بێت، 
واش ده كات مناڵه ك���ه  له ب���ه ر خاترى 
ئ���ه و پیاهه ڵدان و خه اڵتكردنانه  ئیش و 

ره فتار بكات.
2. به راورد كردن

ب���ه راورد كردن���ى من���اڵ ب���ه  مناڵ���ی 
دیكه ،كارێك���ى هه ڵه یه  ك���ه  هه ندێك له  
دایكان و باوكان ده یكه ن و كه س���ایه تى 
مناڵه كه  ده شێوێنێت و واده كات هه ست 

به  كه میی بكات.
هه مو مناڵێك تایبەتمه ندیی خۆی هه یه  
و م���ه رج نییه  له  مناڵێك���ى تر بچێت، 
ئه رك���ی دایكان و ب���اوكان ئه وه یه  ئه م 

تایبه تمه ندی���ه ى مناڵه كه یان بدۆزنه وه و 
گه ش���ه ى پێبده ن، نه ك به راوردیان به  

مناڵی تر بكه ن.
3. دڵخۆشكردنى مناڵ

ده بێت لێگه ڕێین من���اڵ خۆی هۆكارى 
دڵخۆش���یی خ���ۆی بدۆزێت���ه وه ، نه ك 
به پێچه وانه وه  دایك و باوك به  به رده وام 
هه وڵ���ی دڵخۆش���كردنى مناڵه كه ی���ان 
ب���ده ن و وا بزانن ئه ركی س���ه ره كییان 
دڵخۆش���كردنى مناڵ���ه ، چونك���ه  ئه م 
دڵخۆشكردنه  هه ندێكجار وای لێدێت كه  

مناڵه كه ت ناچار بكه یت دڵخۆش بێت!
4. هه ڕه شه و ئاگاداركردنه وه 

هه رگیز نابێت دایكان و باوكان وا له مناڵ 
بگه یه نن ك���ه  به ه���ۆی ره فتارێكیانه وه  
خۆش���یان ناوێ���ت، ی���ان وای لێبكه ن 
هه ست به  تاوان بكات. ئه م كاره  ره نگه  
بۆماوه یه كى كاتیی من���اڵ ناچار بكات 
به قس���ه ى دایك و باوكی بكات و بێته  
ژێ���ر ركێفیانه وه ، به اڵم ل���ه  دور مه ودا 

8 هه ڵه  له  په روه رده كردنى مناڵ دا

دا بێمتمانه ی���ی و خۆخواردنه وه ى تیادا 
دروس���ت ده بێ���ت و كاریگه ریی خراپی 

به سه ر كه سایه تییه وه  ده رده كه وێت.
5. نازپێدان و پاراستنى زیاد له  

پێویست
هه ندێك له دایكان و باوكان، به شێوه یه ك 
مناڵه كانیان پارێزراو ده كه ن، كه  له بری 
ئ���ه وان خۆیان هه ڵده س���تن به  زۆر كار 
و بار، ئه مه ش له ترس���ی ئ���ه وه ى نه كا 
مناڵه ك���ه  روبه ڕوى كێش���ه  و روداو یان 
پێش���هاتێكى ناخۆش و خراپ ببێته وه . 
به اڵم ئه م كاره  واده كات مناڵ نه توانێت 
ببێت���ه  خاوه ن���ى بڕیاری خ���ۆی و وای 
لێبێت له بری خۆی پشت به كه سانى تر 

ببه ستێت.
هه روه ه���ا نازپێدان���ى زۆر ب���ه  مناڵ، 
واده كات مناڵه ك���ه  كێش���ه ى هه بێ���ت 
له گه ڵ  په یوه ندی���ی  دروس���تكردنى  له  
به باش���یی  نه ش���توانێت  ده وروب���ه ر و 

روبه ڕوى ئاسته نگه كانى ژیان ببێته وه .
6. توندوتیژی

توێژین���ه وه   هه م���و  ئه گه رچ���ی 
په روه رده ییه كان هانى باوكان و دایكان 
ده ده ن ب���ۆ دورب���ون ل���ه  توندوتیژی، 
ب���ه اڵم ب���اوكان و دایكان ه���ه ر دوباره  
په نای بۆ ده به نه وه . كێش���ه كه  ئه وه یه  

بکەم«.
به پێی جاڕنامه كانى تایبه ت به  مافه كانى 
منااڵن، مناڵ تاوەک���و دەگاتە تەمەنی 
18 س���اڵ، دەبێت باوک و دایك وه كو 
به رپرسی خێزانه كه  بژێوی دابین بکه ن، 
بەاڵم بەشێک لەو منااڵنەی کاردەکەن، 
و  ب���اوكان  له الی���ه ن  به پێچه وان���ه وه  
خێزانه كانیان���ه وه  ره وانه ى بازاڕه كان و 

ناو ئیشكردن كراون.
محه مه د، ناوی خ���وازراوی باوکێکە كه  
كوڕه  مناڵه كه ى كار ده كات، 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«.

ئ���ەم باوک���ە،  ب���ەاڵم بەپێچەوان���ەی 
بەهیچ  نایانه وێ���ت  لەباوکان  بەش���ێک 
جۆرێک مناڵەکانی���ان بخەنە ناو کار و 

كاسبییه وه .
دلێر عه بدولڕه حمان، 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«.

ره نگ���ه  توندوتیژیه ك���ه  ب���ۆ ماوه یه كى 
كاتیی ره فتاری مناڵه كه  بگۆڕێت، به اڵم 
هه رگیز وای لێناكات به ته واوى به خۆی 
و ره فتاره كان���ى دا بچێته وه ، هه روه ك 
واده كات مناڵه كه  له روى په روه رده ییه وه  
تێكبچێت و متمانه یش���ی به خۆی نه بێت 

و كه سێكى السار ده ربچێت.
7. جیاوازی رای دایكان و باوكان

زۆجار هاوسه ره كان له كاتێكدا یه كێكیان 
س���زاى مناڵه كه  ده دات یان ره فتارێكى 
له گه ڵ ده كات، ئ���ه وى دیكه یان هه وڵی 

شكاندنى سزاكه ى ده دات.
ئه م كاره  مناڵه كه  فێری درۆ و فێڵكردن 
ده كات. جگ���ه  ل���ه وه ى ئ���ه م دو هه وا 
كه وتنه ، واده كات مناڵ السه نگ بێت له  
راگرتنى بااڵنس له نێوان دایك و باوكی 
و زۆرتر گرنگیی ب���ه و الیه یان بدات كه  

لێبورده تره .
بۆیه  واباش���تره  دای���كان و باوكان یه ك 
ده نگ بن له كاتێكدا لێپێچنه وه و س���زای 
مناڵه كه یان ده ده ن، واباشتریشه  ئه گه ر 
مناڵه كه ى  س���زاى  باوكه كه   ئه مج���اره  
دا،  ج���ارى داهات���و دایكه كه  ئه و كاره  
ب���كات، بۆئه وه ى مناڵه كه  هه س���ت به  

ناهاوسه نگیی نه كات.
8. ناجێگیربون له سه ر جۆری 

ره فتاره كان
زۆرج���ار دای���ك و ب���اوك له مامه ڵه یان 
مناڵه كه ی���ان،  ره فتاره كان���ى  له گ���ه ڵ 
یه ك ش���ێوه  بڕیار ناده ن، واتا بۆنمونه  
له سه ر ره فتارێكى خراپ، جارێك سزای 
ده ده ن، كه چى جارێكى تر لێی ده بورن 

و جارێكى تر هه ر گوێی پێناده ن.
ئه م���ه ش واده كات بیری مناڵه كه  په رت 
بێت و نه شزانێت چی باشه  و چی خراپه . 
بۆیه  پێویس���ته  هه موكات هه ڵوێستمان 
له ب���اره ى ره فت���اره  هه ڵه كانه وه ، وه ك 

یه ك و یه ك جۆر بێت.
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وتیش���ی: مناڵ نابێت کاری پێ بکرێت، 
چونکە له  روى په روه رده ییه وه  گونجاو 
نییه  و زیانى بۆ سه ر كه سایه تیی ده بێت 

له  ئاینده دا.
بازاڕه كاندا  ل���ه   ك���ه   رونیش���یكرده وه  
منااڵن به و ته مه ن���ه  كه مه یانه وه  تێکەڵ 
بەکەس���انی لەخۆی���ان گه ورەتر ده بن، 
كه  ئه مه ش گونج���او نییه و كار ده كاته  
سه ر ره فتاریان و کاریگەریەکی نەرێنی 

لەسەر كه سایه تى مناڵ دروستدەکات.
یاس���ای  بەپێ���ی  چەن���دە  ه���ەر 
خێزانی  توندوتیژی  بەرەنگاربون���ەوەی 
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 وه ك 
ئه وه یه  تاوانێك���ى ئه نجام دابێت، بەاڵم 
تاوەکو ئێستا یاساش نەیتوانیوە رێگە 

لەکارکردنی منااڵن بگرێت.

نەش���اد عومەر، پارێزەر، بۆ )نەوژین( 
كارپێكراوه كان،  یاسا  دەڵێت: »به پێی 
من���اڵ لەخ���وار تەمەنی 15 س���اڵەوە 
رێگەپێدراو نی���ە و ناتوانێت کار بکات، 
لەس���ەروی 15 بۆ  18 ساڵ دەتوانێت 
کار ب���کات، ب���ەاڵم بەومەرج���ەی ئەو 
کارەی کەدەی���کات لەگەڵ بەرژەوەندی 
و تەندروستی و پەروەردەی مناڵه كه دا 

بێته وه «.

مناڵەکەم کار 
دەکات، چونکە 

دەمەوێت پشت بە 
خۆی ببەستێت

توندوتیژیی وا له 
 مناڵ ناكات به  
خۆی دا بچێته وه 

ژمارەیەک مناڵ لە کەالر کلێنکس لەسەر شەقامەکان دەفرۆشن                                      فۆتۆ: ئاسیا حسێن
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بۆ كاركردن ژنان شه و و رۆژ ناناسن

◘ نەوژین، 
ھاوژین مەھدی - ئەژین مەھدی

ھه مو شه وێك )شاھان( وه ك ھه ر 
كاتێكى تری ئاسایی رۆژ، كاره كانى 
فرۆشگاكه ى به باشیی به ڕێوه ده بات، 

ئه گه رچی له  كۆمه ڵگاكه ى دا بۆ 
ره گه زه كه ى ئه و په سه ند نییه  به  

شه وان ده ربچێت چ جای ئه وه ى كار 
بكات.

ش���اھان، نمونه یه ك���ه  ل���ه  ژماره یه كى 
زۆرترى ئافره تان كه  شه وانه  له  فرۆشگا 
و ش���وێنكاره  جیاوازه كان���ى ك���ه الر دا 
كارده كه ن، له ھه نگاوێكدا كه  پێشتر زۆر 

ده گمه ن و سنوردار بو.
له گه ڵ په ره سه ندنى به شداریی ژنان له  

بوارى كاركردن دا، له ئێستادا به شێكى 
به رچاو له وان ئه و ئاسته نگانه  ده شكێنن 
كه  پێش���تر له رێگ���ه ى كاركردنیان دا 
ھه بوه ، یه كێ���ك له وانه ش: كاركردن بو 

به  شه وان.
ئێس���تا ش���ه وان ژماره یه كى به رچاو له  
ژنان له  شوێنكاره كان دا، كارى رۆژانه و 

ئاسایی خۆیان ده كه ن.
ش���اھان مه جید، 22 ساڵ، یەکێکە لەو 
کچان���ەی ک���ە بەش���ەوان كار دەکات، 
به   باوكی  له س���ه ره تاوه   نایش���ارێته وه  
كاركردن���ى ش���ه وانى رازی���ی نه ب���وه ، 
به اڵم دوات���ر توانیویه تى له گه ڵ دایكی 
قه ناعه تى پێبێنێت كه  ش���یاوه  بۆ ئه و 

متمانه و به رپرسیارێتییه .
باس ل���ەوە دەکات س���ه رباری ئه وه ش 
ھەندێ���ك کەس ب���ە ش���تێکی نامۆ لە 

ئیش���کردنی ئافرەت���ان دەڕوان���ن و بە 
پێکەنینەوە وتی: »کڕیارەکان وا دەزانن 

خەڵکی ئێرە نیم«.
دارای���ی روبه ڕوى  له وه ت���ه ى قه یرانیی 
ھه رێ���م بوه ت���ه وه ، رێ���ژه ى كاركردنى 
ژنانی���ش زیاتر بوه ، ھه ر ئه م ھۆكاره ش 
ب���ه رای چاالكوانێكى ژن���ان، وایكردوه  
ژنان به ھۆیه وه  به ربه س���تى كاركردن به  

شه وانیش بشكێنن.
لەیال ئەحم���ەد، چاالکوان���ى ژنان، بۆ 
)نەوژی���ن( دەڵێ���ت: »لەگ���ەڵ ھاتنی 
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 ھۆش���یاری 
بەرز بوەت���ەوە و خێزان���ەکان و تاکی 

◘ نەوژین، فاتمە جومعە

به شێك له  كچان له پاڵ به رده وامبون 
له  خوێندن دا، سه رقاڵی كاركردنن، 
ئه مه ش له الیه ك ده ستگرۆیی كردون 

بۆ ئه وه ى باشتر خوێندنه كه یان ته واو 
بكه ن، له الیه كى تریشه وه  ئه زمونێكى 

زیاتریان پێده به خشێت.

كچان���ى خوێن���دكار و كرێ���كار، باس 
له وه  ده كه ن ك���ه  به م دو كاركردنه یان، 
ده یانه وێ���ت بارگرانی���ی نه بن به س���ه ر 
بتوانن  باش���تریش  خێزانه كانیان���ه وه و 

پێداویستییه كانى خۆیان دابین بكه ن.
لەگەڵ  س���اڵ،  تەم���ەن21   باخ���ان-ی 
ئەوەی لەپۆلی 9 بنەڕەتیەوە دەس���تی 
بەکارکردن کردوە، ئێس���تا قۆناغی ٣ی 
ئاماده یی بازرگانیە و تاکو ئێستاش ھەر 

بەردەوامە لەکارکردن.
باس���ی ئەزمونی کار و خوێندنی خۆی 
به مشێوه یه  بۆ )نەوژین( كرد »لەدوای 
ئەوەی لەپۆلی 9 بەکاری درومان دەستم 
پێکرد، بۆ ماوەیەک ئەوکارەم کرد، به اڵم 
ھەستم 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«.
لەپێن���او  کچ���ان  ت���رى  بەش���یکی 
بەردەوابونیان لەخوێندن و دابینكردنى 

تێچونى خوێندنه كه یان، کاردەکەن.
ھەاڵڵ���ە عه لی، 2٤ س���اڵ، یەکێکە لەو 
کچانەی کە بۆ بەردەوامبونی لەخویندن 
کاردەکات.  وت���ى:  «ل���ەدوای ئەوەی 
لەپەیمان���گای کۆمپیوتەر پلەی یەکەمم 
بەدەس���ت ھێنا، دەمتوان���ی بەردەوام 
ب���م لەخوێندن، بەاڵم بەھ���ۆی قەیرانی 

دارایی���ەوە نەمتوان���ی لەکات���ی خۆیدا 
دەست بەخوێندن بکەم«.

ئه و كچه  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، ھه ربۆیه  كارده كه م و جگه  
له و ھۆكاره ش خۆم حه زم له كاركردن و 

پشت به  خۆ به ستنه «.
)ھەاڵڵ���ە( و )باخ���ان(، ھەردوکی���ان 
بەپاڵپش���تى خێزانەکانیان بەردەوامیان 

بەکارکردن داوە.
)باخ���ان(، بەمجۆرە باس���ی ھاوکاری 
و پش���تیوانی کەس���وکاری دەکات بۆ 
کارک���ردن:  »ئێس���تا لەیەکێ���ک ل���ە 
ش���اگردی  کاری  س���اردەمەنیخانەکان 
دەک���ەم و بەردەوامیش���م، چونکە زۆر 
حەز ب���ە یارمەتیدانی ماڵ���ەوە دەکەم 
و پاڵپش���تی خێزانەک���ەم ھانی زیاترم 
دەدات، لەنێ���و خیزانەکەش���مدا باوکم 

باشترین پاڵپشتی منی دەکرد«.
ھەاڵڵە-ش، بەم جۆرەباس���ی خێزان و 
کاریگەری لەس���ەر خ���ۆی و کارکردنی 
دەکات: »لەگ���ەڵ ئەوەی من ئێس���تا 
ھەم لەکەرت���ی تایبەت و ھەم لەکەرتی 
حکوم���ی کاردەک���ەم و دەخوێنم، بۆیە 
زۆرجار کاتم کەمە، ب���ەاڵم خێزانەکەم 
زیات���ر ھێزی بەردەوامیم پێدەبەخش���ن 

وھاوکاریم دەکەن«.
 بەش���ێک لەو کچانەی ک���ە کاردەکەن، 
خوێن���دکاری زانک���ۆن و ھەندێکیان لە 
بەشە ناوخۆییەکان دەمێننەوە، ئەمەش 
ئەرک و بارگرانى زۆری ھەیە، بەاڵم وای 

لێنەکردون واز لەکارکردن بهێنن.
 کەژی، ن���اوی خوازراوی کچێکی تەمەن 

هەم کاردەکەن هەم دەخوێنن

مێش بونى ئی���ش و داھاتی تایبەت بە 
پێویست دەزانن، ھه ر ئه مه ش وایكردوه  
بتوانن س���ه ركه وتو بن له م ھه نگاوه یان 

دا«.
وادیاره  ئه م تێگه یش���تن و كرانه وه یه ى 
خێزان���ه كان وه ك چاالكوانه كه  باس���ی 
لێوه ده كات، رۆڵ���ی ھه بوه  له وه ى ژنان 
بتوان���ن ته نانه ت له  ش���ه وانیش دا كار 
بك���ه ن و خێزانه كانی���ش پاڵپش���تییان 

بكه ن.
 دیانا حس���ێن، 22  س���اڵ، به  شه وان 
كاری كاش���ێریی ده كات، بۆ )نەوژین( 
وت���ی:  »ئەم ئیش���ەم ھەڵب���ژاردوە بۆ 
ئەوەی ش���تی زیاتر فێر ب���م و کاتم بە 
فیڕۆ نەڕوات، ئەگەر پاڵپش���تی ھەبێت 
جی���اوازی نییە ش���ەو ی���ان رۆژ ئیش 

بکەیت«.
 دەش���ڵێت: بە ئیش���ەکەم ئاسودەی و 
دڵخۆش���ی زۆری پێ بەخشیوم، چونکە 
زۆر کچی���ش بەھۆی من���ەوە ھاتون و 

ئیشیان کردوە بە شەوان.
 ھەندێ���ک لەئافرەت���ان پێیانوایە ئەگەر 
ئافرەت كه س���ێكى خ���ۆی لەگەڵ بێت 
له كاركردنى شه وان دا، سەرکەوتو ترە.

نیگار عومەر، ماوەی چوار ساڵە لەگەڵ 
مێردەکەی ئێش���گری دەکات لەیەکێک 

لە نه خۆش���خانه  حكومیی���ه كان، وتى: 
»ئافرەت ئەگەر ھاوس���ه ر ی���ان برا و 
باوكی لەگەڵ بێت لەئیشەکەی دا، ئەوا 

سەرکەوتو تر و ئاسانتره  بۆی«.
به اڵم )س���ارا( بە پێچەوان���ەوه  ئاماژە 
به وه ده كات کە کچ بۆ س���ه ركه وتنى له  
ئیشوكاردا، پێش ھه ر شتێك پێویستی 

به  ھێز و تواناى خۆی ھه یه .
ئ���ه و ئه گه رچ���ی ھێش���تا خوێندكارى 
زانكۆیه ، به اڵم كارى ریكالم و وێنه گرتن 
ده كات، وتى: »ژن ئه گه ر خاوەنی ھێزو 
توانای خۆی بێت بە تەنیاش دەتوانێت 

سەرکەوتو بیت«.
سه رباری ئه مه ش، ئافره تان نایشارنه وه  
كه  كاركردنى ش���ه وان، بێ ئاسته نگ و 

كێشه  نییه .
س���ارا، بۆ )نەوژین( وتی: »ئاستەنگی 
زۆرم���ان دێت���ە پێ���ش وەک���و کچ کە 
بەشەوان كار دەکەین، لەالیەن رەگەزی 
س���ەیر  بەکەم  كاره كه مان  بەرانبەرەوە 
دەکەن، بەاڵم ئێمه  گوێ به وانه  ناده ین 

و به رده وامین«.
به  باوه ڕ به خۆبونێكیش���ه وه  وتى: »من 
وەکو کچێ���ک تەنها دەمەوێت ئومێدێک 
بنی���ات بنێم لەم کۆمەڵ���گا زیندو كوژ 

مردو پەرستەدا«.

22 ساڵی دانیشتوی کەالرە، له  زانكۆی 
سلێمانى ده خوێنێت و ھه ر له و شاره ش 

كار ده كات.
وت���ى: »لەم���اوەی ئەوەی له  به ش���ه  
ناوخۆیی دەمام���ەوە زۆر کارم دەکرد، 
کاری  به ش���ه كه دا  لەنێ���و  بەتایب���ەت 
فروشتنی کەرەستەی جوانکاریم دەکرد، 
به ش���ێوه یه ك بەپێی خواستی کڕیار و 
کەرەستەکانم  لەبازاڕ  کەمتر  بەنرخێکی 

دەفرۆشت«.
وتیشی: »قورس بو بۆم، چونکە مانەوە 
لە به ش���ه  ناوخۆیی و کارکردن شتێکی 
ئاس���ان نییە، ب���ەاڵم توانیم کاربکەم و 
بەردەوام بم، دڵخۆش���یش بوم به وه ى 
ئەرک���ی سەرش���انی خێزانەک���ەم کەم 

بکەمەوە«.
)ک���ەژی( الیوایە کارک���ردن بۆ كچان 
و ژن���ان س���ودی زۆره  و ده الله ت���ه  له  

»بەره وپێشچون و بەردەوامیی«.
وت���ى: »دەمەوێت خەڵ���ک لەوە بگات 
کارک���ردن ب���ۆ ئاف���رەت ھیچ ش���ەرم 

وعەیبەیەکی تیدا نییە«.

کارکردن بۆ 
ئافرەت ھیچ شەرم 
و عەیبەیەکی تیدا 

نییە

ئەگەر پاڵپشتی 
ھەبێت جیاوازی نییە 
شەو یان رۆژ ئیش 

بکەیت

ژن خاوەنی ھێز 
و توانای خۆی 
بێت بە تەنیاش 
سەرکەوتو دەبیت



فیچەر ژمارە )21( یەکشه مه  62018/8/26

◘ 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 
ل���ە ش���یکاری  بروانام���ەی دیبلۆم���ه  
بۆ  بوارێك���ى  ب���ه اڵم  نەخۆش���یەکان، 
كاركردن دۆزیوه ته وه  كه  دور و جیاوازه  

له و پسپۆڕێتییه ى بۆی خوێندوه .
ب���اس لە س���ەرەتاکانی دەس���ت  ئه و 
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 وه ك 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 كه  ده یانه وێت كارێك 
بك���ه ن به تایبه ت كارێكى جیاواز له وه ى 
كۆم���ه ڵ پێ���ی راهاتوه  ژن���ان بیكات، 

روبه ڕوى ئاسته نگ ده بنه وه .
ك���ه   ده نێ���ت  ب���ه وه دا  دان  ش���ه یما، 
خێزانه كه یه وه   له الی���ه ن  له س���ه ره تاوه  
بیرۆكه كه ى په سه ند نه كراوه  و رێگری و 
کۆس���پ هه بوه ، بەاڵم ئه و کۆڵی نەداوە 
و ب���ەردوام بوە لەکارەکه ی���دا، چونکە 
وه كخۆی وتى: »ئه گەر ئافرەتان لەسەر 
ئەو کارەی هەڵی دەبژێرن بەردەوام بن، 
هەم بۆ خێزان و هەمیش بۆ کۆمەڵگای 
دەسەلمێنن کە ئافرەت دەتوانێس هەمو 

کارێک بکه ن«.
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«.

◘ نه وژین، له یال ئه حمه د*

به بێ ئه وه ى ئه ندازیار بێت یان 
خوێندكاری ئه ندازیاریی بێت، )بژار( 

له  گونده كه ى خۆیان سه رقاڵی 
دروستكردنى جوانكاریی ئه وتۆیه  كه  

مه گه ر هه ر ئه ندازیار و كه سانى كارامه  
ده ستیان به سه ریدا بشكێت و بتوانن 

دروستى بكه ن.

ب���ژار محه م���ه د مه حمود، 27 س���اڵ، 
كارگێڕییه ،  به شی  په یمانگاى  ده رچوى 
ئه و ئێس���تا وه كو وانه بێژ له  گونده كه ى 
خۆیان )بێلولە( له  ناحیه ى )مەیدان(، 

وانه ى بیركاریی ده ڵێته وه .
له پاڵ ئه م كاره  س���ه ره كیه دا، ئه و كچه  
به هره یه ك���ى تایبه تى هه ی���ه  له  بوارى 
جوانكاری���ی به رد و دیزاینكردنى باخچه 
جوانكاریی  دی���واری  دروس���تكردنى   و 

و ناف���وره ى ئاو و هاوش���ێوه كانى، ئه م 
كاره شى به  كه ره س���ته ى سه ره تایی و 

ساده  ده كات.
ده ڵێت:  پیش���ه كه ى  ده رب���اره ى  بژار، 
»له مناڵیه وه  ئ���اره زوم ئه م كاره م بوه ، 
نه متوانى  خوێن���دن  به هۆى  هه رچه نده  
ب���ه رده وام ب���م ل���ه  پیش���ه كه م، به اڵم 
كه خوێندنم ته واو كرد س���ه ره تا به شتى 
بچوك ده ستم به  كارى به رد نه خشاندن 
و دروس���تكردنى كورس���ى و مێزه كان 

كرد«.
له س���ه ره تادا ئه م كاره  وه كو خولیایه ك 
پ���ه ره ى س���ه ندوه ،  ئ���ه و كچ���ه   الی 
پاش���ان بوه ته  پیش���ه یه ك و ئێستاش 
وه كو س���ه رچاوه یه كى داه���ات كه ڵكى 

لێوه رده گرێت.
بژار، زیاتر له سه ر پیشه كه ى دواو وتى: 
كاره كه م  س���ه ره تاییه كانى  »كه ره سته  
له ب���ازاڕ ده ك���ڕم، كاره ك���ه م هه ندێك 

زه حمه ت���ه ، چونكه  م���ن له گوندم و بۆ 
كڕینی كه ره س���ته كانى وه ك���و: بلۆك، 
چێمه نتۆ، ورده  به رده  ره نگاوڕه نگه كان، 
ت���ر،  ش���تومه كى  و  س���ور  خش���تى 
ده بێ���ت بڕۆمه  بازاڕى ش���ار و كارگه  و 

كۆگاكان«.
جگه  له گۆڕینى كه ره س���ته ى سه ره تایی 
بۆ رازاندنه وه ى ماڵ، )بژار( ش���تومه كه  
كۆنه كان وه ك تایه  و دار و شتى تر كۆ 
ده كاته وه  و بۆ دروس���تكردنى به رهه مى 

دیكه  سودیان لێوه رده گرێت.
بژار، به ه���ره  ئه ندازیارییه كه ى له بوارى 
ته نه���ا  دروس���تكردندا  و  نه خش���اندن 
له الی خۆی نه هێش���توه ته وه ، به ڵكو بۆ 
ئه ندامان���ى خێزان و ده روبه ره كه یش���ی 
گواس���توه ته وه و ئێس���تا پێك���ه وه  له م 

بواره دا كارده كه ن.
له وباره یه وه  وت���ى: »هه رچه نده  باوكم 
م���ردوه ، ل���ه رێگ���ه ى دای���ك و برا و 

خۆشكه كانمه وه  توانیم په ره  به كاره كانم 
ب���ده م و له پیش���ه یه كى س���اده وه  بۆ 

پرۆژه یه كى گه وره تر ده ستم پێكرد«.
به هی���ه ، دایك���ی بژار، خۆش���حاڵه  به و 
كارامه یی���ه ى ك���ه  كچه ك���ه ى هه یه تى، 
باسیله وه ش���كردوه  كه  هه ر له سه ره تاوه  
هاوكاری���ی ب���ون و ب���ۆ داهاتوش هه ر 

هاوكاری ده بن.
وادیاره  ئ���ه م هاوكاریی���ه  به رده وامه ى 
خێزانه كه ى، لێكه وته ى باش���یی هه بوه ، 
وه ك )بژار( ده ڵێت: »ئه گه رچی هه ندی 
به ربه س���تم له به رده مدای���ه  و قه یرانه  و 
تێچوى كڕینى كه ره سته كان و هێنانیان 
بۆ گوند زۆره  و دایكیش���م نه خۆش���ه  و 
ته نیا كچ���ى ماڵم، به اڵم پش���تیوانییه  
به رده وامه كان���ى خێزانه ك���ه م وایكردوه  
به رده وام له  كاره كه مدا بچمه  پێشه وه  و 

بیرۆكه ى باشترم هه بێت«.
له ب���اره ى نرخی كاره كانی���ه وه ، )بژار( 

رونیده كات���ه وه  ك���ه  زۆرتر كه ره س���ته  
ئه مه ش  به كاردێنێ���ت،  سروش���تیه كان 
له الیه ك بۆ ئه وه ى ره نگی كه ره سته كان 
وه كخۆیان بن و ده ستكرد ده رنه كه ون، 
له الیه كى تریش���ه وه  تێچوى زیاد نه كات 
بۆ ئه وه ى به نرخێكى گونجاو به  كڕیارانى 

بفرۆشێته وه .
ئه و ئه گه رچی له  گوندێكى دوره  شاره ، 
به اڵم س���ودی له ته كنه لۆژیا بینیوه  بۆ 
په ره دان به كاره كانى و ئینته رنێت وه كو 
س���ه رچاوه یه ك بۆ په ره دان به  بیرۆكه و 

دیزاینه كانى به كار ده هێنێت.
هیواخوازیش���ه  ئه م به هره یه ى هه یه تى، 
له گه ڵ كچان���ى دیكه دا ئاڵوگۆڕ پێبكات 
و له رێگه ى دروس���تكردنى گروپێكه وه ، 
كاره كه یان جوان و تۆكمه تر و به ره وپێش 

ببه ن.
* ئه ندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی 

ئه ڵمانی له گه رمیان

بژار..كچهگوندییهكىئهندازیار

لەکەالربۆیەکەمجارکچێکدوكانی»جملەفرۆشیی«بەڕێوەدەبات

رۆژنام���ەی  چاوپێکەوتن���ی  لەکات���ی 
)نەوژین( دا لەگ���ەڵ ئەم کچە »جملە 
به رده وامى  ب���ه   كڕیاران  فرۆش���ە«دا، 
هاتوچ���ۆی ناو دوكانه كه ی���ان ده كرد و 
ده كرد  شتومه كه كانیان  نرخی  سه وداى 

و هه ندێكیشیان لێیان ده كڕی.
ده رفه تم���ان قۆس���ته وه  و له گه ڵ چه ند 
ژنێكى كڕیار قس���ه مان ك���رد له باره ى 
پرۆژه ك���ه ى  له س���ه ر  راوبۆچونی���ان 

)شه یما(.
ئامین���ە، یەکێک بو ل���ەو ژنە کڕیارانه ، 
وتى: »زۆر ئاس���ودەم کە دێمە ئێرەو 
ش���ت دەکڕم، چونکە ب���ه  ئازادییه كى 
ده مه وێت  ئ���ه وه ى  ده توانم  زیات���ره وه  

بیكڕم و مامه ڵه ى بكه م«.
شەیدا، كه  كچه  كڕیارێكى تر بو، هەمان 
هەس���تی )ئامینە(ی هەیە و هیواش���ی 
خواس���ت هاوش���ێوه ى له  ب���ازاڕدا زۆر 

بێت.

یەکێک لە کارەکانی )بژار محەمەد(

توانیم بیسەلمێنم 
ئافرەتیش دەتوانێت 
هەمو کارێک ئەنجام 

بدات
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دایكایه تى رێگه ى هونه رى لێ نه گۆڕیوه 
یوسرا عه لی: هونه ره كه م له  هه مو شتێك 

گرنگتره  و ناتوانم ده ستبه ردارى بم

◘ نه وژین

یه كێكه  له  سه ره تایی ترین ئه و ژنانه ى 
له عێراق له سه ر پرسی مافه كانى ژنان 
هاتوه ته  ده نگ و نوسیویه تى، رۆڵی 

له  دروستكردنى چه ندین كۆمه ڵه  
و رێكخراوى داكۆكیكار له  ژنان دا 

هه بوه و خۆیشی سه رۆكایه تى یه كه مین 
یه كێتى ژنانى له  عێراق دا كردوه . 
ئه وه ى باسی ده كه ین خاتو )ئاسیا 

تۆفیق وه هبی(یه .

تۆفی���ق وه هبی به گ، ناوێكى ئاش���نا و 
ناس���راوى مێژوى كورده  له  سه ده ى 20 
دا، ئه و جگه  له وه ى ئه فسه ر و سیاسیی 
و پاش���ان وه زیر و كاربه ده ستى میریی 
بوه ، هاوكات نوس���ه ر و زمانناس���ێكى 
دیاری ك���ورده و كاره كانى ل���ه و روه وه  

جێگه ى بایه خه .
ب���ه اڵم ئه وه ى كه  كه مت���ر ناویی هه یه ، 
هاوس���ه رى تۆفیق وه هبیی���ه ، كه  هه ر 
نازناوی ئ���ه وی وه رگرت���وه  و به  ناوى 

)ئاسیا تۆفیق وه هبی( ناسراوه .
ئه م خانمه  له س���اڵی 1901 ل���ه  به غدا 
له دایكب���وه ، ك���ورده  و باوكى كه  ناوى 
ره زایه ، به  ئه س���ڵ خه ڵكى سلێمانییه و 
ب���ازرگان ب���وه و به وهۆی���ه وه  روى له  
پایته خ���ت ك���ردوه و له وێ نیش���ته جێ 
ب���وه . ئه مه ش وایك���ردوه  كه  كچه كه ى 
خوێنده وار و رۆشنبیر بكات و هاوكاریی 
بكات بۆ ئه وه ى پ���ه ره  به تواناى خۆی 

بدات.
له ساڵی 1927 دا، ئاسیا له گه ڵ تۆفیق 
وه هبی به گ دا هاوس���ه رگیریی ده كات، 
ئ���ه م هه ن���گاوه ش ده رگاى زۆر بوارى 
لێده كاته وه ، به تایبه تى كه  هاوسه ره كه ى 
رۆشنبیر و كه سایه تییه كى رۆشنبیریی و 

سیاسیی دیاری عێراق بوه .
زۆرترین ئه و بواره ى )ئاس���یا( جه ختی 
و  ژن���ان  پرس���ه كانى  لێكردوه ت���ه وه ، 
یه كس���انى ب���وه . ئه و ه���ه ر زو له گه ڵ 
ژماره ی���ه ك له  ژنانى تری رۆش���نبیر و 
چاالكوان، هه وڵی دروستكردنى گروپ و 
پاشان كۆمه ڵه  و دواتر یه كێتیی تایبه ت 

به  ژنانیان داوه .
دیارترین وێس���تگه ى ژیانى ئه م ژنه ، بۆ 
ساڵی 1945 ده گه ڕێته وه ، كاتێك توانى 
له گه ڵ هاوكارانى دا یه كێتى ژنانى عێراق 
دروست بكات و خۆیشی ببێته  سه رۆكى، 
ئه م یه كێتیه ش گرنگیه كه ى له وه دا بوه  
كه  توانا و گروپ و رێكخراوه كانى ژنانى 
له ژێ���ر یه ك چه ت���ر دا كۆكردوه ته وه  و 
له رێگ���ه ى چاالكیه كانییه وه ، هانى داوه  
یاس���اكانى واڵت به ش���ێوه یه ك ئاراسته  

بك���ه ن كه  یه كس���انى ره گه زی���ی تیادا 
به رقه رار بێت.

ئاس���یا، له و ژنانه یه  كه  ل���ه  بنه ڕه ته وه  
باوه ڕی به  یه كسانى ژن و پیاو هه بوه ، 
له وب���اره وه  له  وتارێكدا له س���اڵی 1950 
دا نوس���یویه تى: »ئێمه  باوه ڕمان وایه  
كه  ئه ركی ژنان ئه وه یه  ش���ان به شانى 
پی���اوان بن و به ش���داریی له  خۆش���ی 
و ناخۆش���یه كانیان دا بك���ه م، بۆی���ه  
به ده س���تهێنانى ته واوى مافه كانى ژنان 
به ب���ێ هیچ كه موكورتی���ه ك، كردوه  به  
ئامانج���ی س���ه ره كییمان، ب���ۆ ئه وه ى 
ژنانی���ش بتوان���ن مافه  سیاس���یه كانى 

خۆیان پیاده  بكه ن«.
ئه م خانمه  له رێگه ى یه كێتیی ژنانه وه ، 
به  زۆر كار هه ستاون، له وانه ش رۆڵیان 
هه ب���وه  له  ب���ره ودان به خوێندنى كچان 
و كردنه وه ى خول���ی نه خوێنده واریی و 
به ره نگاربونه وه ى دیارده  كۆمه اڵیه تیه كان 
و به تایبه ت���ى له شفرۆش���یی و هه روه ها 
كه یس���ه كانى  له گ���ه ڵ  مامه ڵه ك���ردن 
جیابون���ه وه . ئه و ه���ه ر زو رایگه یاندوه  
كه پێویسته  له كاتى جیابونه وه دا منااڵن 
به  پێ���ی ش���یاویی دای���ك و باوكه كه  
به یه كێكیان بدرێت نه ك راس���ته وخۆ به  

یه كێكیان بدرێت به  بێ به دواداچون.
كاره كان���ى ئ���ه م ژنه  ب���ه رده وام بوه  و 
توانیویه ت���ى به ش���داریی ل���ه  چه ندین 
كۆنگ���ره  و كۆبون���ه وه ى رێكخراوه كانى 
ژنان���ى عه ره ب���ی و جیهان���ى دا بكات، 
له نمون���ه ى ئه نجامدان���ى كۆبون���ه وه ى 
یه كێتیه كان���ى ژنان له  به غدا له س���اڵی 
1952 و نوێنه رایه تییكردنى ژنانى عێراق 
له  كۆنگره ى ژنانى جیهان له  پاكس���تان 
ل���ه  1952 و كۆنگره كانى دواترى ژنانى 
واڵتانى عه ره بی له  به یروت و دیمه شق.

س���ه رباری كارى چاكوانى، ئه م خانمه  
به رده وام بوه  له  كارى رۆش���نبییریی و 
نوسین، به ش���ێوه یه ك كه  چه ندین وتار 
و لێكۆڵینه وه ى له  گۆڤارى یه كێتى ژنان 
و گۆڤاره كان���ى تریش باڵو كردوه ته وه ، 
نوسینه كانیشی به  ئاراسته ى په ره پێدانى 
به ش���داریی ژنان له  كاروب���ارى كۆمه ڵ 
و به رزركردنه وه ى توانا و هۆش���یاریان 
و به ده س���تهێنانى مافی سیاسیی ژنان 

بوه .
ئه م خانمه  پاش »شۆڕش���ی« ته موزی 
1958، له گه ڵ هاوس���ه ره كه ى كۆچیان 
كردوه  ب���ۆ له نده ن و ل���ه وێ ماوه ته وه  
تاوه كو له س���اڵی 1980 دا كۆچی دوایی 
كرد. له سه ر وه سیه تى خۆی هێنراوه ته وه  
بۆ به غدا و ته رمه كه ى له  مه زارى شێخ 
عه بدولقادری گه یالنی له  به غدا، به خاك 

سپێردراوه .

ئاسیا تۆفیق وه هبی...
رۆشنبیره  گومناوه كه 

◘ نه وژین، شه یما مه حمود

ره نگه  زۆربن ئه و ژنانه ى له  دوای 
چونه  ژیانى هاوسه رگیرییه وه  له  خه ون 

و خولیاكانیان دورده كه ونه وه ، به اڵم 
)یوسرا( هاوسه رگیرى ئه و رێگه ى لێ 

نه گۆڕیوه  و به رده وامه  له  په ره دان 
به  تواناكانى و وه كو یه كێك له  

شێوه كارانى ژن له گه رمیان، چاالكیی 
ئه نجام ده دات.

یوس���را عه ل���ی، به هره مه ندێكى بوارى 
 1994 س���اڵى  ل���ه   و  ش���ێوه كارییه  
له شارى كه الر له  دایك بوه  و ده رچوى 
هونه ره   په یمانگای  شێوه كارى  به شیى 

جوانه كانى كفرییه .
ئه و له گه ڵ ئه وه ى هاوسه رگیرى كردوه  
و ئه ركى دایكایه تى له سه ر شانه ، به اڵم 
له  كاره  هونه رییه كانى دورنه كه وتوه ته وه  
و  دوا  )نه وژی���ن(  ب���ۆ  وه كخ���ۆى  و 
وت���ى: »ح���ه زو ئاره زه ویه ك���ى زۆرم 
ب���ۆ كارى هون���ه رى هه ی���ه  به تایبه تى 

وێنه كێشان«.
ب���اس له وه ش���ده كات ك���ه  نزیك���ه ى 

35ى تابل���ۆى هه یه  و به ش���ێك له  
تابلۆكانیش���ى فرۆش���توه  »من 
له   به ش���داریی  ب���ه رده وام  به  

چاالكیی���ه  هونه ریی���ه كان دا ده كه م و 
تائێس���تاش به ش���دارى زیات���ر له  40 
پێشا نگام كردوه ، هه روه ك به شێك له  

تابلۆكانیشم فرۆشتوه «.
له سه ر  )یوس���را(  به رده وامى  هۆكارى 
ده ڵێت  وه كخۆى  هونه رییه كان���ى  كاره  
هاوس���ه ره كه یه تى به و پێیه ى پاڵپشتى 
به رده وامیه تى »خێزانه كه م هاوكارێكى 
باش���ى من���ن و یارمه تی���م ده ده ن له  
ب���ه رده وام بون ل���ه كارى هونه ریی، به  
وایلێكردوم  كه   هاوس���ه ره كه م  تایبه ت 

بگه م به  خه ونه كانم«.
زۆرب���ه ى ژنان���ى هونه رمه ن���د، له گه ڵ 
پێكهێنانى خێزان و خس���تنه وه ى مناڵ 
دا، ئ���ه و گه رموگوڕییه ى ك���ه  هه یانه  
ل���ه كارى هونه ری���ی، له الی���ان س���ارد 

ده بێته وه  و نامێنێت.
به اڵم )یوسرا(، ئاماژه  به وه  ده كات كه  
ئه گه رچی ئێستا ئه ركی قورستره ، به اڵم 
ئه مه  واینه كردوه  كه  ده ستبه رداری كاره  

هونه رییه كانی ببێت.
ئه و راگرتنى هاوسه نگى له  نێوان كارى 
م���اڵ و كاره  هونه رییه كانى به  قورس 
ناوده ب���ات و ئام���اژه  
ل���ه   ب���ه وه ده كات 
كاره كانى  پاڵ 
كاتى  ماڵه وه  
به تاڵ په یدا 
ه ك���ه م  د

كاره   و 

هونه رییه كانی���ش ب���ه رێ ده كه م، به اڵم 
ئەگه ر پشتگیرى خێزان نه بێت كارێكى 
ئاس���ان نیه  »هه رگیز نه مهێشتوه  هیچ 
ش���تێك ببێته  رێگ���ر له ب���ه رده م كاره  
هونه رییه كان���م، هه رچه ن���ده  من دایكم 
و كاره كانم زه حمه ت���ه،  به اڵم توانیومه  
دایكایه تى خۆم بس���ه لمێنم و به س���ه ر 

رێگرییه كاندا زاڵبم«.
یوس���را، یه كێكه  له  ئه ندامانى ده سته ى 
دامه زرێنه رانى گروپی كیژانى شێوه كارى 
كف���رى، ك���ه  گروپێك���ه  ل���ه  چه ندین 
ش���ێوه كارى ئافره ت پێكهاتوه  له  كفری 
و ناوچه كانى تری گه رمیان، تائێستاش  
له و رێگه یه وه  كومه ڵێكى به رچاو كارى 

هونه رى ئه نجامداوه .
ئ���ه و كاره كان���ى ل���ه  نێ���و هه رێم���دا 
نه هێش���توه ته وه  و له  ماوه كانى پێشودا 
به شدارى پێش���ه نگایه كى كردوه  له  نێو 

په رله مانى عێراق.
خه مه كانى ئه م ژنه  ش���ێوه كاره ، زۆرتر 
مرۆیی���ن و ویس���تویه تى چ ل���ه  رێگه ى 
وێنه كێش���ان و چ له رێگ���ه ى دیكه وه ، 
هاوكار بێت بۆ باش���تركردنى ره وش���ى 
مرۆڤ���ه كان، له مچوارچێوه یه ش���دا ل���ه  
خزمه ت���ى  هونه ره كه ی���ه وه   رێگ���ه ى 
ئ���اواره كان ده كات و له گه ڵ رێكخراوى 
یونس���ێف دا كارده كات و وانه ى هونه ر 

به  مناڵى ئاواره  ده ڵێته وه .
یه كێك له  دیارترین كێشه كانى هونه ر له  
كوردستاندا ئه وه یه ، كه  كه مجار ده بێته  
سه رچاوه ى داهات و بژێویی هونه رمه ند، 
وات���ا ئ���ه و كاران���ه ى هونه رمه نده ك���ه  
ده یكات، زۆر ك���ه م ده بنه  هۆی ئه وه ى 
بژێویی دابین بك���ه ن، هه ربۆیه  ناچارن 
له پاڵ كارى هونه ری���ی دا، كارى دیكه  

بكه ن.
ل���ه  ب���اره ى ئ���ه وه ى تا چه ن���د هونه ر 
توانیویه تى سه رچاوه ى دارایی و بژێویی 
ژیان���ى دابین بكات، )یوس���را( ئاماژه  
ب���ه وه ده كات كه  نه یتوانی���وه  ببێته  ئه و 

سه رچاوه یه .
به اڵم ئه و ژن���ه  هونه رمه ن���ده ، رایوایه  
ئه گه رچی هون���ه ر بۆ بژێوی���ی زۆر به  
توانیویه تى  ب���ه اڵم  نه هات���وه ،  كه ڵكى 
الیه نی رۆحیی به  باشیی بۆ پڕ بكاته وه . 
وتى: »هون���ه ر نه بوه ته  س���ه رچاوه ى 
دارایی الی من، به اڵم الیه نى رۆحى منى 

به ره و لوتكه ى سه ركه وتن بردوه«.
وتیشی: »راسته  الیه نى دارایی گرنگه ، 
به اڵم الی من هونه ره كه م له  هه مو شتێك 

گرنگتره  و ناتوانم ده ستبه ردارى بم«.
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  ◘ نەوژین، نازەنین گۆران

له گه ڵ زیادبونى روكردنى ژنان بۆ 
هۆڵه كانى راهێنانى وه رزشیی و 

له شڕێكیی، داوا ده كه ن كه  ناچار 
نه كرێن به ته نیا له  رۆژ دا راهێنان 

بكه ن، به ڵكو هاوشێوه ى پیاوان له  
شه وانیش دا هۆڵه كان بۆ ئه وانیش 

كراوه  بێت.

ماوه یه كه  له  ك���ه الر هۆڵه  داخراوه كانى 
وه رزش���یی بۆ ژنان روی���ان له  زیادبون 
كردوه ، به شێوه یه ك كه م گه ڕه كى قه زاكه و 
ته نانه ت هه ندێك له ناحیه كانیشی هەیه ، 

هۆڵێكى وه رزشى یان زیاتری نه بێت بۆ 
ژنان، به اڵم به  زۆری ئه و هۆاڵنه  له  رۆژ 
و به تایبه تى تریش ل���ه  كاتى به یانیان 
هه تا نی���وه ڕوان بۆ ژن���ان فه راهه من و 
كاته كانى تر به  به تایبه ت ش���ه وان، بۆ 

ره گه زی نێرن.
هه ندێك له  ژن���ان، به  گونجاوی ده زانن 
ك���ه  ئه وانی���ش ل���ه  ش���ه ودا ده رفه تى 
به تایبه ت  پێبدرێ���ت،  وه رزش���كردنیان 

به هۆی كه شوهه وا و گه رماوه .
 واژین محه مه د، 18 س���اڵ، خوێندکاری 
زانکۆی���ە، باس لە حەزی خۆی بۆ یاری 
لەشجوانی دەکات و دەڵێت: »ب�ەهۆی 
گەرما و کاروب���اری تایبەتى خۆمه وه ، 

بۆم ناکرێ���ت بە رۆژ س���ەردانی هۆڵى 
وه رزش���ی بکەم، چەن���د جارێکیش به  
به رپرسانى هۆڵەکانم وتوه  كه  به شه وان 
بۆ ژن���ان فه راهه م بێت، ب���ەاڵم ئەوان 
ره دی ده كه نه وه ، ئەمەش وای لێکردوم 

کە شەوان لەماڵەوە یاری بکەم«.
ژن���ان باس لەوە دەکەن کە بەش���داری 
لەش���جوانی  لەهۆڵ���ی  نه کردنی���ان 
لەشەواندا، زیاتر هۆكاریی كۆمه اڵیه تیی 
و رۆش���نبیریی هه یه  و په یوه ندیش���ی 
به  رێگه دان���ى خێزانه كانه وه  هه یه ، ئه م 
رای���ه ش راهێنه ری هۆڵێكى وه رزش���یی 

ژنان جه ختی لێده كاته وه .
 س���ومەیە ئەحمه د، باس ل���ەوە دەکات 

»باهۆڵهكانىوهرزشتهنهابهرۆژبۆژناننهبن«

◘ نەوژین، ئەسما کەریم

بەرهەمەکانی جوانکاری تایبەت 
بەپێستی روخسار، بەشێوەیه کی 

بەرباڵو بەکاردێن لەناو ئافرەتاندا، 
ئه گه رچی جوانی بەروخسار ده به خشن، 
بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا الیەنی نەرێنییان 

هه یه  به تایبه ت كه  هه ندێك جۆریان 
بڕێکی زۆر مادەی کیمیاییان تێدایە.

ره نگه  زیاده ڕۆیی نه بێت ئه گه ر بڵێین ژن 
و ئارایشت وه كو دو دوانه ى لێكدانه بڕاو 
وه هان، به ش���ێوه یه ك ك���ه م ژن هه یه  
له  ژیانى رۆژانه ى په نا بۆ ئارایش���ت و 
جوانكاری���ی نه بات، ئ���ه م په نابردنه ش 
زۆر و كه م كه وتوه  به  پێی خواس���ت و 

ئاره زوى خودى ژنان.
ئ���ه وه ى له  ئارایش���ت دا زۆرتر له الیه ن 
ژنان���ه وه  بی���ری لێده كرێت���ه وه ، الیه نه  
جوانكارییه كه یه ، بێ بیركردنه وه  له وه ى 
كه  ئ���ه م م���اده  و كه ره س���تانه  ره نگه  
زیانی ته ندروس���تییان بۆسه ر جه سته  و 

به تایبه تیش پێست هه بێت.
س���ازان ئەحم���ەد، 23 س���اڵ، ئاماژه  
ب���ه وه ده كات ك���ه  له رێگه ى ئارایش���ت 
كردنه وه ، توش���ى گرفت له  پێستى دا 

بوه .
وتى: »لەکاتی ئارایش���ت کردندا زیپکە 
و پەڵە لەسەر پێسی روخسارم دروست 

دەبێت«.
ئ���ه و كچ���ه  ب���اس ل���ه وه  ده كات، كه  
ل���ه   ده بوێرێ���ت  خ���ۆی  به وهۆی���ه وه  
به كارهێنانى ئارایش���ت و ناچاریش بوه  

سه ردانى پزیشك بكات.
به اڵم ئه م حاڵه ته ى له  )سازان(دا روی 
داوه ، به وت���ه ى كچێكى دیك���ه ، ره نگه  
تایبه ت بێت و په یوه ندی به وه وه  هه بێت 

كه  پێستى ئه و هه ستیاره .
ن���ور ئیس���ماعیل، 27 س���اڵ، ئاماژه  

چیلەبارەیزیانەکانیئارایشتەوەدەزانیت؟

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 نەکردوه تەوە کەبەشەوان 
هۆڵەک���ەم بکەمەوە بۆ ژن���ان، چونکە 
به شدارمان كه من و تاوەکو ئێستا تەنها 
یەک ژن داوای لێکردوم بۆ ئه و مه به سته  
و ناش���کرێت هۆڵێك ته نیا بۆ یه ك ژن 

بكرێته وه «.
به اڵم كچێك ئه م رای���ه  ره د ده كاته وه و 
نمون���ه ى خ���ۆی دێنێت���ه وه  ك���ه  بۆی 
گونجاوتره  به  ش���ه وان راهێنان بكات و 

خێزانه كه شى ئاسته نگ نابن بۆی.
س���ایە ئیبراهیم، 18 ساڵ، وتى: »من 
ئەگەر بمەوێت شەوانە بەشداری بکەم، 
هی���چ ئاس���تەنگێکم نایەتە پێش���ه وه ، 
ش���تێکی  خێزانەکەمەوە  بەالی  چونکە 
ئاس���اییە، هەر بۆیە پێمباشە ده رفه تى 
وه رزش���كردن به  ش���ه وان ب���ه  ژنانیش 

بدرێت«.
وادی���اره  زۆربونى داواكاری���ی ژنان بۆ 
وه رزشكردن له  ش���ه و دا، وایكردوه  كه  
هه ندێك له  هۆڵ���ه كان ده رگاكانیان به  

شه وانیش بۆ ژنان بخه نه  سه ر پشت .
سومەیە عەبدولستار، راهێنه رى هۆڵێكى 

وه رزش���یی داخ���راوه  له ك���ه الر، ئاماژه  
به وه ده كات کە هۆڵه كه یان پێش���تر بە 
ش���ەوان تایبه ت بوه  ب���ه  پیاوان، به اڵم 

ئێستا ئه و به رنامه یه یان گۆڕیوه .
ش���ەوان  پێش���تر  »هۆڵەکەم  دەڵێت: 
تایب���ەت بو ب���ە پیاوان، بەاڵم ئێس���تا 
بەیەکج���اری کردومە بە هی خانمان به  

رۆژ و به  شه ویش«.
 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 
ش���اره كه م  بەخانمان���ی  س���ودێك  و 

ببەخشم«.
به اڵم به پێچه وانه وه ، هه ندێكی تر له  ژنان 
به گونجاوی ده زانن كه  ش���ه وان ته رخان 

بكه ن بۆ پشو نه ك یارییكردن.
 روخ���ۆش س���دیق، 34 س���اڵ، ب���اس 
ل���ەوە دەکات ک���ە ش���ەوان تایبەتە بە 
ن���ەک یاری کردن،  کۆبونەوەی خێزان 
دەڵێت: »من بەبێ هیچ رێگریەک حەزم 
لێنییە بەش���ەوان رو لەهۆڵی لەشجوانی 
بکەم، چونکە پێموایە ش���ەوان تایبەتە 

بە خێزان و پشو دان«.

ب���ه وه ده كات ك���ه  به وهۆیه ى پێس���تى 
ئاساییه و هیچ هه ستیارییه كى نییه ، بۆیه  
به شێوه یه كى رۆژانه  ئارایشت ده كات و 

هیچ كێشه یه كى 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 له  رێگه  چاره ى دیكه  بكه نه وه  
بۆ ئارایش���ت و جوانكردنى روخساریان 
به تایبه ت���ى، یه كێك ل���ه و رێگایانه ش، 

به كارهێنانى ماسکی سروشتییه .
سێوە مەجید، 18 ساڵ، ده ڵێت: »من به  
زۆری له بری ئارایشت ماسکی سروشتی 
بۆ روخس���ارم بەکاردێنم، چونکە هیچ 
مادەیەک���ی زیانبەخش���ی تێ���دا نیە و 

پێستی روخسار جوانتر دەکات«.
جگه  له  هه س���تیاریی پێستی هه ندێك 
ل���ه  ژن���ان، یه كێكى ت���ر له  ه���ۆكاره  
سه ره كیه كانى ئه و زیانانه ى كه  به هۆی 
ئارایش���ته وه  دێنه  ئاراوه ، په یوه ندییان 
به  كوالێتى كه ره سته كانه وه  هه یه . بۆیه  

ده كرێت بپرسین: ئایا لەروی کوالێتی و 
ئەس���ڵیی جۆری ئارایشتەوە، ئارایشتی 

کام واڵت باشترینە؟
ش���ەیما مەحم���ود، کاری بەرێوەبردنی 
فرۆش���گاى جوانكاری���ی ژن���ان ده كات 
له ك���ه الر، وه اڵم���ى ئه م پرس���یاره مان 

ده داته وه .
وتى: »زۆربەی واڵتان ماكیاژ دروس���ت 
دەکەن و دەیخەنە بازاڕەوە، بەاڵم واڵتی 
فەرەنس���ا لەروی کوالێت���ی ماكیاژەوە 
باشترین جۆری ماكیاژ بەرهەم دەهێنێت 
و له سه ر ئاستی جیهانیش زۆرتر ماكیاژی 

ئه و واڵته  به ناوبانگ و به  بره وه «.
كوالێت���ى  و  هه س���تیاریی  ئه گ���ه ر 
كه ره س���ته كان رۆڵی به رچاو بگێڕن له  

دروستبونى كێشه  له  پێست و روخساری 
ژنان دا، ئه وا هۆكارێكى تریش سه ربار 
ده كرێ���ت، ئه ویش ئه وه ی���ه  كه  چۆن و 
كه ى ئارایش���ت به كار بێنین به تایبه ت 

له گه ڵ وه رز و كه شوهه وادا؟ 
شەیدا، خاوه نى ئارایشتگایه كى تایبه ت 
به  جوانكاریی ژنانه  ل���ه  كه الر، ئاماژه  
به وه ده كات كه  ده بێت به پێی وه رزه كان، 

ئارایشته كان بگۆڕدرێت.
وتى: »لەوەرزی هاویندا دەبێت لەبری 
ئەساس دژە خۆر بەکاربهێنین، چونکە 
تیشکی خۆر زیان بەپێستی روخسارمان 
دەگەیەنێ���ت، نابێت ماكی���اژ لە چوار 
کاتژمێر زیاتر بەپێستی روخسارمانەوە 

بمێنێتەوە«.

پزیش���كێكیش ب���اس ل���ه وه ده كات كه  
گرتنه به رى هه ندێك رێوش���وێنى هه ڵه ، 
واده كات ئارایش���ت له بری جوانكاریی، 

توشى نه خۆشیی و كێشه مان 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: گرنگه  له  به كارهێنانى ئەساسی 
چ���ەور دوربكه وین���ه وه ، چونکە ئەبێتە 

هۆی داخستنی کونیلەکانی پێست.
ئامەژەی بەوەش���دا: »پێش هه رشتێك 
ئافرەت���ان دەبێ���ت دڵنیاب���ن لەماوەی 

بەسەرچونی ماكیاژەکە«.

دەبێت ئافرەتان 
دڵنیابن لەماوەی 

بەسەرچونی 
ماكیاژەکە

بەشەوان به شداری 
ژنمان كه مە، بۆیە 

نایکەینەوە

بۆم ناکرێت بە رۆژ 
سەردانی هۆڵى 
وه رزشی بکەم



9وتار ژمارە )21( یەکشه مه  2018/8/26

◘ سارا مه جید

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 16، بە 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 
تەنانەت )مامۆستا،  پیش���ەکان،  کۆی 
پزیش���ک(یش، هەر وێنەی پیاو دانراوە 

لەتەکیاندا!
کاتێ���ک من ئەم بابەت���ە بە خوێندکارە 
تەمەن 7 ساڵەکانم 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 درێ�ژایی 
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 

ژن لە نێو فەرهەنگ و زمان دا

هاوسه رگیرى پێشوه خته  
چییه ؟

ژینۆ خه لیل*
 

هاوسه رگیرى پێشوه خته  یه كێكه  
له جۆره كانى هاوسه رگیرى، كه  دور 

له  بنه ماكانى مافی مرۆڤ و دور 
له  هه ندێك بنه مای یاسایی ئه نجام 
ده درێت، ئه م كاره ش جگه  له وه ى 
پێشێلكردنى مافه كانى الیه ك یان 

هه ردوالی هاوسه رگیرییه كه یه ، 
هاوكات هۆكاریشه  بۆسه رهه ڵدانى 
كێشه  خێزانییه كان تا ده گات به  

هه ڵوه شاندنه وه ى.

ئه م پرۆس���ه یه  به زه ق���ى له كۆمه ڵگه ى 
كوردی���دا ره نگ���ى داوه ت���ه   و دیارده ى 
نه خ���وازراوى لێده كه وێته وه، به داخه وه  
تاوه كو ئێس���تا كۆمه ڵگه  و دابونه ریت 
ئ���ه م  ده س���تبه ردارى  نه یانتوانی���وه  
ك���رداره  بن، هه رچه نده  ئه م پڕۆس���ه یه  
له یه كێك له خاڵه كانى یاس���اى ژماره  8 
ى به ره نگاربون���ه وه ى خێزانیدا هاتوه   و 

به پێى یاسا قه ده غه  كراوه .
توێ���ژه ران و چاالكوان���ى ب���وارى ژنان 
و من���ااڵن و یاساناس���ان و مافپارێزان، 
ل���ه  به دواداچونك���ردن و لێكدان���ه وه ى 
هۆكاره كانى ئ���ه م حاڵه ته دا، كۆمه ڵێك 
هۆكار بۆ س���ه رهه ڵدان یان هه ڵكشانى 
رێ���ژه ى ئه م پرۆس���ه یه  ده ستنیش���ان 

ده كه ن، بریتین له :
1. كه مى هۆشیارى كۆمه ڵگه  ده رباره ى 
پێشوه خته،  هاوس���ه رگیرى  زیانه كانى 
به تایب���ه ت ئه و كچانه ى هاوس���ه رگیرى 
و  هۆش���یارى  ده ك���ه ن  پێش���وه خته  
رۆشنبیرییان نییه  ده رباره ى پرۆسه كه ، 
هه ربۆی���ه  به بێ بیركردنه وه  پرۆس���ه كه  
ئه نج���ام ده ده ن، ناتوان���ن كاره كانیان 
رێكبخ���ه ن و ئ���ه رك و ماف���ى خۆیان 

نازانن.
س���ه ربه خۆ،  داهاتێك���ى  نه بون���ى   .2
كچان  زۆرب���ه ى  ئێمه دا  له كۆمه ڵگ���ه ى 
بێكارن و خاوه نى داهاتى س���ه ربه خۆى 
خۆیان نی���ن، هه ربۆیه  ده بێت چاوه ڕێى 
ده ستى باوك و برایان بن تامه سره فیان 

بكێشێت.
نه توان���ن  خێزان���ه كان  له كاتێك���دا 
پێداویس���تییه كانیان دابین بكه ن، په نا 
ده به نه  به ر هاوسه رگیرى بۆ پڕكردنه وه ى 
پێداویستییه كان ئه گه رچى نه گه شتونه ته  

قۆناغى كامڵبون.
3. جێبه جێنه كردن���ى یاس���ا وه كخۆى 
ه���ۆكاره  ب���ۆ زیادبونى هاوس���ه رگیرى 
ئامانج���ى  هه رچه ن���ده   پێش���وه خته، 
یاس���ا دیاریكردن���ى ئ���ه رك و ماف���ى 
هاواڵتیانه  و سه پاندنى سزایه  بۆكه سى 
سه رپێچیكار، به اڵم چاوپۆشى و الوازى 

له جێبه جێكردنى سزاكاندا هه یه .
هه روه ها تاكه كانى كۆمه ڵگه  هۆشیارییان 
كه مه  یان بێئاگان له ده رچونى یاساكان، 
هه ربۆیه  له ده ره وه ى دادگا یان له ناوچه  
جێناكۆكه كان هاوسه رگیرى پێشوه خته  

ئه نجام ده درێت.
4. هه بون���ى توندوتیژیی���ه كان له ن���او 
خێزان���دا به تایبه ت به رامب���ه ر به كچان، 
ه���ۆكاره  بۆئه وه ى كچ���ان له ته مه نێكى 
مناڵی دا په نا ببه نه  به ر هاوس���ه رگیرى 
بۆ ئ���ه وه ى له خێزانه كانیان و له و باره  

باوكساالرییه  رابكه ن.

زۆربه ى كچان ئه مه  به  رێگه  چاره  داده نێن 
بۆ به ده ستهێنانى ئازادى و خۆشبه ختى، 
ئه گه رچ���ى به ه���ۆى تێنه گه یش���تنیان 
له پرۆس���ه كه  ئاس���ته نگێه كى زۆر دێته  

رێگه یان.
5. له كۆمه ڵگه ى ئێمه دا به  زۆرى پیاوان 
ئاره زوى ئه وه  ده كه ن هاوسه رگیرى له گه ڵ 
كچانى كه م ته مه ن دا بكه ن، بۆیه  كچان 
ترسیان له هه ڵكش���انى ته مه نیان هه یه ، 
پێیانوایه  كه  ته مه نیان هه ڵكشا ناتوانن 
هه ربۆیه   هه ڵبژێن،  گونجاو  هاوسه رێكى 
هاوس���ه رگیرى پێش���وه خته  ده ك���ه ن، 
چونكه  هاوس���ه رگیرى پێشوه خته  الى 
كوڕان كه متره ، بۆیه  زۆرجار كچان شو 
به  پیاوێك ده كه ن، جیاوازییه كى زۆرى 
ته مه نیان هه یه، به دڵنیاییه وه  جیاوازى 

له بیركردنه وه شیاندا هه یه .
6. خراپ���ى دۆخى ئاسایش���ى واڵت و 
ژی���ان له ئاواره یدا، پاڵن���ه ره  بۆ ئه وه ى 
خێزانه كان هه ر ب���ه  مناڵى كچه كانیان 
بده ن به  ش���و، چونكه  له و بارودۆخه دا 
تواناى به خێوكردنى مناڵه كانیان نییه .

7. ئای���ن و كه لت���ور و دابونه ری���ت. 
ته مه ن���ى  ش���یاویی  لێكدان���ه وه ى 
هاوس���ه رگیریی كچان ل���ه روى ئاینه وه  
زۆرو زه وه نده ، به گش���تیش ئ���ه و رایه  
زاڵ���ه  كه  كچ���ان له دواى باڵ���غ بون و 
پێگه یشتنى جه سته یی و ده ستپێكردنى 
س���وڕى مانگانه وه ، ده توانرێت به ش���و 
بدرێن، ئه مه ش وه كو بیانو و هۆكارێك 
بین���راوه  بۆ په نا بردنه  به ر به ش���ودانى 

كچان له ته مه نێكى مناڵیدا.
ئه و هۆكارانه ى كه  خستمانه ڕو، خۆیان 
له ناوكرۆكی خۆیاندا، چاره سه ریش���یان 
هه ڵگرت���وه ، ب���ه و مانایای���ه ى ئه گ���ه ر 
ده سه اڵت و الیه نه  په یوه ندیداره كان كار 
بكه ن بۆ وش���ككردنى ئه و سه رچاوانه ى 
ك���ه  ده بنه  هۆكارى ئ���ه م حاڵه ته ، ئه وا 
به شودانى  و  پێشوه خته   هاوسه رگیریی 
كچان له ته مه نێكى مناڵ دا، تاڕاده یه كى 

زۆر كه م ده كات.
ده بێ���ت ئه م كێش���ه یه  به ته نی���ا وه كو 
پرس���ێكى ئێس���تایی س���ه یر نه كرێت، 
چونك���ه  لێكه وته ى بۆ داهاتوش هه یه  و 
مه ترسیی تێكدانى شیرازه ى كۆمه اڵیه تیی 
لێده كرێت، بۆیه  ده بێت هه نگاوى جدى 
بنرێت بۆ چاره س���ه ر كردنى ئه م كێشه  
باوه ى كۆمه ڵگه ، ئه ویش به هه ماهه نگى 
حكوم���ه ت و رێكخراوه كان���ى كۆمه ڵى 
راگه یاندنه كان  ده زگاكان���ى  مه ده ن���ى، 
له زیانه كانى  بكه نه وه   هۆش���یار  خه ڵك 

هاوسه رگیرى پێشوه خته .
هه روه ها پێویس���ته  حكومه ت هه لى كار 
بۆ كچان بڕه خس���ێنێت و ئه وانیش ببنه  
خاوه ن���ى داهاتى س���ه ربه خۆى خۆیان، 
خێزانه كانیان  له هه ركاتێك���دا  بۆئه وه ى 
په نا  بكێشن،  مه س���ره فیان  نه یانتوانى 

نه به نه  به ر هاوسه رگیرى پێشوه خته .
ئه م���ه  س���ه رباری ئ���ه وه ى پێویس���ته  
راوێ���ژكارى كۆمه اڵیه تى هه بێت بۆ ئه و 
كه س���انه ى ده یانه وێت بچنه  پرۆس���ه ى 
هاوس���ه رگیرییه وه  و پێشتر گفتوگۆیان 
له گه ڵ بكرێت و دڵنیا ببن له  شیاوییان 

بۆ ئه و پرۆسه یه .

* ئه ندام���ى تیم���ی رێكخ���راوى وادی 
ئه ڵمانی له گه رمیان

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 25 س���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���المی 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 10 کاتژمێر 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 
لەکاتی  نابێت  چارەس���ەر  فەیس���بوک 
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 
کوڕەکەم«،  بێوەیت���کات  خوا  براکەم، 

ئەمە ئایدییایە لە نێو زماندا! 
ئەو سێ نمونەی سەرەوە کە هێنامەوە. 
و  کتێبەک���ە  رس���تەی  بکەرەکان���ی 
دوئایدیاکە لە نێو زماندا، پێمان دەڵێن: 
ژن کوش���تن و کێشەی ژن و بە بچوک 
س���ەیرکردنی، هێن���دەی پەیوەندی بە 
)زمان، فەرهەنگ، کەلتور، پەروەردە و 
سیستەم(ەوە هەیە، هێندە پەیوەندی بە 
خراپی پیاوەوە نییە. هێندەی دەبێت بە 
کۆمەڵناسی  و  دەرونناسی  توێژینەوەی 
ئیش���ی لەسەر بکرێت، هێندە پێویستی 
بە چەقەچەقی سەرش���ەقام و بەردەم 

مایکرۆفۆن نییە.
کێش���ەی ژنانی نێو ڕێکخ���راو و ژنانی 
فێمێنیس���ت ئەمەیە: هەمیشە چاوەڕێی 
ئەوەن ژنێک بکوژرێت، بڕژێنە سەرشەقام 
و ه���ەرا بنێنەوە، نەفامیی���ە چاوەڕێی 
روداو بکەیت بقەومێ، لەکاتێکدا دەبێت 
پێش روداو بکەویت. لەکاتێکدا کێش���ە 
س���ەرەکییەکە ئەوەیە، ت���ۆ ژن لە نێو 
فەرهەنگ و زاراوەتدا کوژراوە، تۆ ژن لە 
نێو زمانی نەتەوەکەتدا بچوک کراوەتەوە. 
کاتێک ئایدییایەک بنەبڕ دەبێت، هەزار 
ساڵی تری دەوێت ئەو ئایدییایە لە زمان 
و فەرهەنگی نەتەوەیەکدا بسڕیتەوە. تۆ 
دەبێ���ت بێیت ئیش لەس���ەر فەرهەنگ 
و زمان���ی نەتەوەک���ەت بکەیت. لەبری 
الفیت���ە بەرزکردنەوە، دەبێ���ت لەگەڵ 
وەزارەتی پەروەردەدا دابنیشیت و بۆی 
رونبکەیتەوە، ئەم ج���ۆرە لە پرۆگرام، 
س���ەد س���اڵی تر کلت���وری ژنکوژی لە 

کوردستاندا درێژ دەکاتەوە.
یەکێک لە ژنە دیارەکانی نێو رێکخراوێکی 
ژنان، لە س���ەردەمی دایناس���ۆرەکەدا، 
دەس���تی کرد بە هەرا لە فەیس���بوک: 
»تێلم بۆ مەال مەزهەر کردوە، سوکایەتی 
پێکردوم. بەیانی دەچم بۆ دادگا شکاتی 
لیدەکەم، کێ دێت لەگەڵم؟ چ کەناڵێکی 
ڕاگەیاندن دەیەوێت، ئامادەم لێدوانی بۆ 
بدەم«. هەر ئەمەیە ئینسان حەزبکات 
بە زۆر خۆی بکات بە مەوزوع! وادەزانن 
ئیتر بەم ژاوەژاوانە کێشەی ژنتان تەواو 

کردوە! 
دواتر ئەم فەرهەنگ و زمان و سیستەمە، 
هێندەی تێروانینی پیاو تژی کردوە  لە 
بچوک س���ەیرکردنی ژن، دو هێندە ژنی 

گێل و بێ مەعریفە کردوە.
کەواتە دەگەینە ئەو ئەنجامەی پێویستە 
بۆ گەڕانەوەی شکۆ بۆ ژن و نەهێشتنی 
توندوتی���ژی، واز ل���ە لۆمەکردنی پیاو 
بهێنرێت، ک���ە پیاو خۆش���ی قوربانی 
سیستەمەکەیە. ئەوەی ژنێکی فێمینست 
و نێ���و رێکخراوەکان���ی ژن���ان گەرەکە 

بیکەن، ئەم  سێ خاڵەیە:
یەکەم: ئیش���کردن لەسەر )فەرهەنگ، 
زمان، پەروەردە، کەلتور و سیستەم(.

و  ژن  لەس���ەر  ئیش���کردن  دوەم: 
هۆش���یارکردنەوەی و ئاشناکردنەوە بە 
ئەرک و مافی خۆی و پێدانی مەعریفەی 
دور ل���ە توندوتی���ژی و دور لە دژایەتی 

پیاو پێی.
س���ێیەم: خۆپەروەردەکردن. هەمو ئەو 
ژنانەی لە دوای ساڵی )1991(ەوە ئیش 
بۆ ژن دەکەن، گەر هەریەکەیان ئیش���ی 
لەسەر  خۆپەروەردەکردن بکردایە، گەر 
کچەکەی و کوڕەکەی خۆی بەشێوەیەکی 
هاوسەنگ پەروەردەبکردایە کە کەسیان 
ماف���ی ئ���ەوی تری���ان نەخوا، ئێس���تا 
س���ەبارەت بە ژن، فەرهەنگ و کلتور و 

زمانمان شتێکی مرۆڤانە تر بو.

 خراپى دۆخى 
ئاسایش و 

 ئاواره یی، پاڵنه ره  
بۆ بەشودانی   

مناڵى كچ
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◘ 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 

له مناڵبون هاتوه ته  ئاراوه  كه  بریتیە 
 ،)inplants( لە دەزگای ژێرپێست

ژنانیش له باره ى ئه م رێگایه وه  تێبینیی 
خۆیان هه یه .

 دەزگای ژێرپێست، بریتیە لە دەزگایەکی 
باریکی پالس���تیکی کە لەژێر پێس���ت 
دادەنرێت و بەرگری دەکات لەسکپڕی، 

لەدو جۆر پێکدێت،  ج���ۆری یەکەمیان 
)Norplant( كه  ن���اوه  زانس���تیه كه ى
ه ، پێکدێ���ت لە ش���ەش ال بۆ ش���ەش 
مانگ بەرگری دەکات لەمناڵ بون، ئەم 
جۆری  بەکارناهێنرێت.  زۆر  جۆرەی���ان 
)implanion( دوەمیان چێنراوی مەنع
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 3 س���اڵ رێگری لە مناڵبون 

دەکات.
له ب���اره ى ه���ه ردو جۆره كه وه ،  ژن���ان 
تێبینی���ی و س���ه رنجیان هه یه  و واباس 

ده كه ن كه  پێی رانایه ن.

 س���ارا حس���ێن، 27 س���اڵ، یەکێک���ە 
ل���ەو ئافرەتانەی کە چێن���راوی مەنعی 
وتی:  )نەوژی���ن(  ب���ۆ  بەکارهێن���اوە، 
»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«.
دەزگای���ە  ئ���ەم  دانان���ی   چۆنیەت���ی 
به ش���ێوه یه كه  كه  لەبەش���ی ن���اوەوەی 
باسک دادەنرێ 4 پەنجە سەرو ئانیشک، 
پێویستی تەنها بە سڕکردنی ئەو ناوچە 
هەیە بە دەرزی، دەزگاکە دەخرێتە ژێر 
پێست و بەتەواوی دیار نامێنێت، بەاڵم 

بەدەست لێدان هەستی پێدەکرێ.

◘ نه وژین، ئامینه  محه مه د

شێرپەنجەی مه مك، ی�ەكێكە لە 
به رباڵوترین جۆره كانى ش�ێرپ�ەنجە، 
ن�ەخۆشیەكە بە پلەی دوەم دێت لە 
نێوان نەخۆش�ییە باڵوە خراپ�ەكاندا 

لەدوای ش�ێرپەنجەی سیەكان، لەگەڵ 
ئەوەی زۆربەی توشبوانى حاڵەتەكانی 
ئەم نەخۆش�ییە لە رەگەزی مێن، بەاڵم 

پیاوانیش توشی دەبن. 

ئ�ەم شێرپەنجەیە س����ەرەكیترین هۆی 
لەدەست دانی ژیانە لە ژنانی تەمەن 20 

بۆ 50 ساڵی. 
ئ�ەگ���ەر زو پێی بزانرێت ب�ە ئاس���ایی 
چارەس�ەر دەبێت، بەاڵم زۆرجار بەهۆی 
كەمتەرخەمی لەبی���ر دەچێت و كاتێك 
پزیش���ك پێی دەزانێت ك���ە كار لەكار 

ترازاوە.
ل�ە هەر 8 ژنێك یەك ژن لەژیانی خۆیدا 
توش�ی ئەم شێرپەنجەیە دەبێت، لەبەر 
ئەمەش لەزۆربەی واڵتانی جیهاندا ه�ەر 
لە تەمەنی 30 س���اڵ بەرەو س���ەرەوە 
پش����كنین و چاودێری بۆ دەرخ�ستنی 
هەر ل���و و لك و س���فتێكی ناو مه مك 
دەس���تپێدەكات، تا لەزوترین كاتدا ئەم 
لكان���ە بخرێنە ژێر چاودێ���ری و ئەگەر 
پێویستیان بەچارەسەركردن و دەرمانی 

پزیشكی بێت، بۆیان بكرێت.

* ن�یشانەكانی
ه�ەندێ���ك نیش���انە ه���ەن كەدەتوانن 
پێزانین���ی  زو  ل���ە  یارمەتیدەرب���ن 

شێرپەنجەی مه مك، لەوانە:
1. هەبون���ی تەن یان گرێی���ەك لە ناو 

مه مك یان ژێر باڵدا.
2. هاتن���ە دەرەوەی خوێ���ن یان هەر 
شلەیەك جگە لەشیر لە گۆی مه مك .

3. چون���ە ن���اوەوەی گ���ۆی مه م���ك 
)هەڵگەڕانەوەی گۆی مه مك بەرەو ناو 

پێست(.
و  ئەس���توربون  و  س����وربونەوە   .4

به رگریی كردنى مناڵبون )منع(..
له  حه پ و ده رزییه وه  بۆ چاندنى ژێر پێست

هه مو شتێك له باره ى )شێرپەنجەی مه مك(ه وه  

 س���ایە قادر، 25 ساڵ، یەکێکی ترە لەو 
ئافرەتان���ەی بۆ م���اوەی 5 مانگ ئەم 
دەزگایەی داناوە، ب���ۆ )نەوژین( وتی: 
»بڕیار بو 3 ساڵ ئەم دەزگایه  لەدەستم 

بێت، بەاڵم بەرگەم نەگرت و المدا«.
 وتیش���ی: »وەک���و ش���ێتی لێکردبوم، 
توڕەبون���ی  کاریگەری���ی  س���ەرەڕای 
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 
لەگەڵ خەس���تکردنەوەی  هێلکەدان  لە 
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  

ئه و كاره ى كردوه .
س���نور مه حمود، 31 س���اڵ، چێنراوی 
مه نعی بۆم���اوەی 4 مانگ بەکارهێناوە، 
ب���ۆ )نەوژی���ن( دەڵێ���ت: »ناوس���کم 
مانگانەم  سوڕی  دەئێشا،  بەبەردەوامی 

بۆ نەدەهات«.
 وتیشی: »سەره ڕای تێکچونی هۆرمۆنی 
س���کپریم، پش���ت و فەقەراتمی وێران 

کردبو«.
 ئەم به رگریه  بۆ کەس���انی تەمەن )18-
45( س���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���ه م چاره س���ه ره  بۆ کێ 

بەسودە؟
 لەوەاڵم���ی ئ���ەم پرس���یارەدا، )د.النه  
ئ���ەم  »دانان���ی  وت���ى:  هیدای���ه ت( 
دەزگایە باش���ە بۆ ئەو کەسانەی چوار 
نەش���تەرگەریان ک���ردوە و زەخ���ت و 

شەکرەیان هەیە«.

توێکهەڵدانی پێستی گۆی مه مك یاخود 
مه مك خۆی.

5. گ�ۆڕینی ش���ێوەی پێستی مه مك بۆ 
شێوەی توێكڵی پرتەقاڵ.

6. دروس���تبونی برینێك لە مه مكەكەدا 
دوای ماوەیەك چاك نەبێتەوە.

* ئ�ەو هۆكارانەی مەترس���ی توشبون 
زۆردەكەن 

1. تەمەنی سەرو و بەسااڵچون.
2. بۆماوه یی، یان توشبونی: خوشك، 

دایك، باوك و برا.
3. شوێن و ژینگەی نیشتەجێبون.

4. ئەو ژنانەی هیچكات دوگیان نەبون.
5. خواردنی زۆری خۆراكی چەور.

6. دەس����تپێكردنی س���وڕی مانگان���ە 
ل���ە تەمەنێكی كەمدا )پێش12س���اڵ( 
هەروەها كۆتای هاتنی س���وڕی مانگانە 
لەتەمەنێك���ی زۆردا )دوای تەمەنی 55 

ساڵ(.
7. ئەنجام نەدانی چاالكی جەستەیی و 
كێش���ی زیاد و بەكارهێنانی خواردنەوە 

كهولیەكان.
8. هەبونی هەڵە لە جیناتدا وەكو بونی 
.)BRCA1,BRCA2( جینی ناكۆكی

* چارەسەر
چ�ەش���نی  بەگوێ���رەی  چارەس���ەر 
نەخۆش���یەكە دەكرێ���ت. ه�ەندێكج���ار 

بەنەش���تەرگەری و هەندێكجاری���ش بە 
دەرم���ان و چارەس���ەری كیمیای���ی و 
تیش�كی 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 ش�وێنەكانی دیكەی مەمك یان 
چ�وبێت���ە ژێرب�اڵ و جێی گرتبێت، ئەوا 

پێویستە مەمك بەگش�تی الببرێت.
تیش���ك�ی  رێگەی  لە  ه�ەندێكجاری���ش 
بەهێزەوە هەوڵ���ی لەناوبردنی گرێیەكە 
دەدرێت، ئەگەر پێویستیش بكات ئەوا 
بە چارەس����ەری هۆرمۆنی چارەس���ەر 

دەكرێت. مەبەس���ت لەم چارەسەرەش 
ئەوەیە كەكار ب�ۆ ئ���ەوە دەكرێت، ئەو 
پەرەسەندن�ی  هۆی  دەبێتە  ه�ۆرمۆنەی 
ل���وە ش���ێرپەنجەیەكە نەهێڵدرێت، بۆ 
هۆرمۆنەكە  س���ەرچاوەی  ئەگەر  نمونە 

هێلكەدان بێت ئەوا دەردەهێنرێت.
لەم چارەسەركردنانەدا  هەریەك  لەگەڵ 
ئ���ارەزوی خۆراك���ى توش���بوه كه  كەم 
دەبێت���ەوە، هەربۆی���ە خۆراك���ی باش 
و  دادەنرێ���ت  گرن���گ  بەهۆكارێك���ی 
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 ت�وانای جواڵندن و 

ت�وانای جەستە.
* دوای نەشتەرگ�ەری

زۆرج���ار دوای ن�ەش���تەرگەری البردنى 
به ش���ێكى مه مك ی���ان مه مكێك یاخود 
هه ردو مه مكی ژن، ئه و كه سه  هەست بە 
لەدەستچون�ی ژنایەتی خۆی بكات، لەبەر 
ئەوەی كە ئەم هەس�تە ناخۆشە لە ك�ۆڵی 
خانمان بكرێتەوە، ن�ەش���تەرگەرییەك�ی 
جوانكارییان بۆ دەكرێت، كه  بەجۆرێك�ە 
لە جێی ئەو مه مكه  یان هەردو مەمكه كه  
ك���ە ه�ەڵدەگیرێ���ن، دو دان����ە مه مكی 
دەس���تكرد كە بە ڕواڵەت وەكو مه مكی 

راستەقینەن، دادەنرێت.
ه���ه روه ك ئه م نه خۆش���یه ش بە مانای 
كۆتایی ژیانى ژنان نایه ت، به ڵكو دواى 
ئه مه ش ژن دەتوانێ���ت درێژە بە ژیانی 

ئاسایی خۆی بدات.

ئەم دەزگایە باشە 
بۆ ئەو کەسانەی 

چوار نەشتەرگەریان 
کردوە

ئه م نه خۆشیه  
بە مانای كۆتایی 
ژیانى ژنان نایه ت
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دەربارەی

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

باڵوده كرێته وه .
 2016/12/26 ل����ە  ژم����ارەی  یەک����ەم 

دەرچوە.

میدیایی  پرۆژەیەک����ی  دەن����گ،  رادیۆی 
س����ەربەخۆیە لە ناوچ����ەی گەرمیان، لە 
)2010(ەوە ب����ە پەخش����ی رادیۆیەک����ی 
پاش����ان  پێکردوەو  دەس����تی  لۆکاڵ����ی 

وێبسایتێکی داناوه .
ل����ە  یەکێک����ە  )نەوژی����ن(  رۆژنام����ەی 
رادی����ۆى ده نگ  چاالکیەکان����ی پرۆژه ى 
به  پاڵپش����تی س����ندوقی نیش����تمانی بۆ 

دیموكراسی )NED( ئەمریکی.
رۆژنامه نوسانى ئه م رۆژنامه یه ، ژماره یه ك 
كچن كه پێشتر خولى راهێنانیان له الیه ن 
ب����ۆ ئه نجام����دراوه و  رادی����ۆی ده نگه وه  
زۆرینه یان پێش����تر كارى رۆژنامه وانییان 

نه كردوه .

بۆ په یوه ندیكردن به  رۆژنامه كه وه 

ته له فۆن:
07480207400 

ئیمه یڵ:
nawzhinnewspaper@

gmail.com

فه یسبوك:

nawzhinnewspaper
دەتوانن لەماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کۆپی 
ئیلیکترۆنی ژمارەکانی رۆژنامەکە ببینن

www.radiodang.org

◘ نه وژین، سێوه  محه مه د

بۆن و عەتری تۆ، دەبن بە بەشێک 
لە ناسنامەی تۆ و لە خەڵکی دیکەت 

جیا دەکاتەوە، ئه گەر دەتەوێت 
دەوروبەرەکەت بەتۆوە دڵخۆش بن، 
ئه وا با بۆن و بەرامەت خۆش بێت.

کچان و ژنان زۆر گرنگی بە بۆن دەدەن، 
چونکە سەرنجڕاکێش و بەرچاوتر دەریان 
دەخ����ات، هه ربۆی����ه  بۆن بە بەش����ێکی 
لەالیەن  دادەنرێ����ت،  جوان����ی  گرنگ����ی 
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، هه روه ك 
هەڵمژینی بۆنی عەتر بەش����ێکی مێشک 

چاالک دەکات.
هەروەها ب����ۆن پەیوەندیدارە بە: رێژەی 
لێدانی دڵ، پەستانی خوێن، هەناسه دان، 
رادەی هیالکی جەس����تە و هاوس����ەنگی 

هۆرمۆنەکانەوە.
پەیوەندییەک����ی  بۆنک����ردن  هەس����تی 
راس����تەوخۆی هەی����ە لەگ����ەڵ ناوەندی 
دەستبەس����ەراگرتنی هەستەوە، کە لەو 
)دڵخۆش����ی،  هەس����ته كانى:  ناوەندەدا 
توڕەیی، خەمۆک����ی، ترس و دڵەڕاوکێ( 

هەیە. 
هەربۆیە دەکرێت بەهۆی عەترەوە مرۆڤ 
دڵخۆش و ئارام ببێت، یان به پێچه وانه وه   

تۆشی دڵەڕاوکێ ببێت.
بۆ ئەوەی خانمان بزانن چ جۆرە عەترێک 
بەکار دەهێنین یان هەڵیدەبژێرن، ده بێت  
س����ه ره تا خۆیان به دور بگرن له  هەندێک 
بۆن كه  قورس����ن، ئه م بۆنانه  کەس����انی 

دیکەی پێ ناڕەحەت دەبن.
هەندێک لە کچان بەگوێرەی شوش����ەی 
بۆنه ك����ه ، ب����ۆن هەڵدەبژێ����رن، ئەوەش 

◘ نه وژین، شاران به رزنجی

ئێمه  له كاتى وتنه وه ى گۆرانیه  
فۆلكلۆریه كان و له  رێگه ى شاشه ى 
)مه د تی ڤی(یه وه  ناسیمان، دواتر 

كه  ورد تر له سه ر خه مه كانى عه شق و 
ئازادیی و ژنان وه ستا، كه  داهێنانه كانى 
روى له  بره و كرد، باشتر و نزیکتر پێی 
ئاشنا بوین و زیاتر گوێمان بۆ ئه م ژنه  

ده نگ دلێره  گرت، كه  ناوى )له یالی 

فه ریقی(یه .

له نێ����و ژنانى گۆرانیبێ����ژ و هونه رمه ندى 
كورد، ناوى )له یال فه ریقی( ون و نادیار 
نیی����ه ، به ڵكو به پێچه وان����ه وه  ئه و وه كو 
یه كێك ل����ه  دیارتری����ن ده نگه كانى ژنان 
ل����ه  گۆڕه پانی میوزیكی كوردیی دا بونى 

هه یه .
ئەم خاتونە هونەرمەن����دە، لە دایکبوی 
کوردستانە،  رۆژهەاڵتی  مەریوانی  شاری 

چۆن بۆنەکەت هەڵدەبژێریت و کەی لەخۆتی دەدەیت؟

لەیال فەریقی.. ئاوازێكى زیندو و ده نگێكى دلێر

خوش����کی هونه رمه ندى ناس����راوى كورد 
)مەرزی����ە فەریقی(یە. کاتێک  کە مناڵ 
بوە باوکی بەهۆی 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 له وێ ده ژێت، هه ر 
له وێ����ش نۆب����ه ره ى كاره  هونه رییه كانى 

باڵوکردەوە.
س����ەرەتا هونەرمەند )لەیال فەریقی( بە 
به تایبه تى  كۆن����ه كان  گۆرانیە  وتنەوەی 
ئه وانه ى مامۆستا )تایەر تۆفیق( دەستی 
ب����ه  گۆرانی وتن کرد، لە س����وید یەکەم 
ئەلبومی گۆرانی خۆی لە س����اڵی 1997 

بەرهەم دێنێت بە ناوی )ئەستێرە(.
دوات����ر ل����ە س����اڵی 2000 ب����ە هاوکاری 
 Sky Vision Production کۆمپانیای
لە سوید، ئەلبومی )سیاچەمانە( بەرهەم 

دێنێت.
پاشان لە ساڵی 2002 بەهاوکاری هەمان 

کۆمپانیا، ئەلبومی )ئەوین و ئازار( باڵو 
دەکاتەوە.

دواجاری����ش لە س����اڵی 2007 و له  دوای 
کۆچ����ی دوای����ی )مەرزی����ە فەریق����ی( 
خوش����کی، )لەی����ال( ئەلبوم����ی )گوێم 
لێگرن( ب����اڵو دەکاتەوە کە ئەو ئەلبومە 
بو بە پڕفرۆش����ترین ئەلبومی س����اڵ لەو 
گۆرانیەکی  ئەلبوم����ەدا  ل����ەو  کات����ەدا. 
دوێت »دوقۆڵی« لەگ����ەڵ هونەرمەندی 
بەناوبانگی میس����ری )عەلی حەجار( دا 
وتوە بە زمان����ی کوردی و عەرەبی، ئەم 
گۆرانییە له  یه ك كاتدا بوه  هۆی ئه وه ى 
كه  له ئاس����تى كوردستان دا وه كو یه كه م 
ژن ك����ه  دوێت����ی له گ����ه ڵ گۆرانیبێژێكى 
عه ره ب����ی ك����ردوه  زیاتر ن����اودار بێت و 
هه روه ها له  واڵتانى عه ره بیش����دا ناسراو 
بێت، ئه مه ش له كاتێكدایه  كه  ئاماده گیی 
ئ����ه م هونه رمه نده  له ناو گۆڕه پانى هونه ر 
و میدی����ای ئێران و فارس����ی زمانان دا 
هه یه  و میدیاكان به  گرنگییه وه  باس له م 

هونه رمه نده  و به رهه مه كانى ده كه ن.
دوای دابڕان بۆ ماوەیەکی درێژ، س����اڵی 
2017 )لەی����ال فەریقی( دوبارە گەڕایەوە 
بۆ درێ����ژەدان بە کاری هونەری بە وتنی 
گۆرانی »منیش لێرەم«، هەر لە هەمان 
س����اڵدا ئەلبومێکی ت����ازەی باڵوکردەوە 
 Echoes of the« :ب����ە ناونیش����انی

.»past
ئه وه ى )له یال( له زۆرێك له  ژنانى دیكه ى 
گۆرانیبێژ جیاده كاته وه ، ئه وه یه  كه  ئەو 
پرس����ه كانى ژنانى ل����ه  گۆرانیەكانی دا 
بایه خ پێداوه ، هه روه ك له سه ر ئه و ئازار 
و خه مانه ش وه س����تاوه  كه  ژنانى كورد 
به ه����ۆی ره گه زیانه وه  روبه ڕوى ده بنه وه ، 
ئه مه ش له گۆرانیه كانى )چ ده ستێك بو، 
ئه ى براكه م و منیش لێره م( دا به  زه قیی 

ره نگی داوه ته وه .

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 

له باره ى بۆنه وه  پیشان دەدات.
له وه ش گرنگتر ئه وه ی����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:

1. راستەوخۆ دوای خۆشتن عەتر لەخۆت 
بدە، چونکە لەوکاته دا کونەکانی س����ەر 
پێس����ت کراونەت����ەوە و دەتوانن بۆنەکە 
بەخێرایی هەڵبمژن و بۆ ماوەیەکی زیاتر 

بیهێڵنەوە.
2. لەکاتی 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.

3. ئەگەر پێس����تت وشکە، رۆژانە زیاتر 
ل����ە جارێک عەت����ر بەخۆت����دا بپرژێنه ، 
چونک����ە پێس����تی وش����ک بەپێچەوانەی 
پێس����تی چەوره وه ، کارلێک لەگەڵ عەتر 

دا ناکات.
4. عەتر لەو ش����وێنانەی جەستە بدە کە 
جوڵه  یان ترپه یان زۆرە، وەکو: دەست، 
مه چ����ەک، بنهەنگڵ، پش����تەگوێ و مل، 
لەبەر ئەوەی دەمارەکان لەوش����وێنانەی 
جەس����تە لە پێس����ت نزیکترن و خێراتر 

بۆنەکە هەڵدەمژن.
5. لەدوری 15 سانتیمەتر لە قژت عەترەکە 
قژەکانت  تاڵ����ە  لەبەرئەوەی  بپرژێن����ه ، 

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.
6. عەت����ر ب����دە لە پش����تی ئانيش����ك 
»قورناس����ك«، چونکە دوای گەرمبونی 
جەستە لەم ش����وێنەوە دوبارە عەترەکە 
بۆنی باڵو دەبێتەوەو زیاتر دەمێنێتەوە.

7. بەکارهێنان����ی عەت����ر لەس����ەر جل 
كارێكى باش نییه ، چونکە هەمو عەترێک 
رێژەیەك چەوری����ی تێدایە و دواتر وەک 

پەڵەیەک بەسەر جلەکە دەمێنێتەوە.
8. باش����ترین کات����ی بۆن لەخ����ۆدان، 
بەیانیانی زو یان شەوانه  پێش خەوتن.

دەکرێت بەهۆی 
عەترەوە مرۆڤ 

دڵخۆش و ئارام بێت، 
یان تۆشی دڵەڕاوکێ 

ببێت

باشترین کاتی بۆن 
لەخۆدان، بەیانیانی 
زو یان شەوانه  پێش 

خەوتن

له یال، پرسه كانى 
ژنانى له  گۆرانیەكانی 

دا بایه خ پێداوه 



كچانىدهربهندیخانتواناكانیانلهتۆپیبالهدادهردهخهن

كچهفۆتۆگرافهرهكهىكهالر

◘ نهوژین،ژینۆعهلی

یهكهمكچهكهوهكوفۆتۆگرافهرێكى
پیشهییكاربكات،حهزیلهم

بوارهوایكردوهههوڵبداتنهكههر
خۆی،بهڵكوكچانىدیكهشبهێنێته

كایهكهوه،بۆئهممهبهستهش
گروپێكىبۆفۆتۆگرافهرهكچهكانى

گهرمیاندروستكردوه،ئهمهسهرباری
ئهوهىچهندینراهێنانیشیلهبارهى

وێنهگرتنهوهپێشكهشكردوه.

ئاس���یاحس���ێن،كچێكى20س���اڵهى

دانیش���توىك���هالره.ئ���هوئهگهرچی
خوێندكارىزانكۆی���ه،بهاڵملهچهندین
ب���وارداچاالكه،كهدیارترینیانبوارى

فۆتۆگرافییه.
ل���هدیدارێكى)نهوژی���ن(دا،لەبارەی
تێكهڵبون���ىبهب���وارىفۆتۆگرافیەوە،
بە ئاش���نایەتیم »س���ەرەتای وت���ى:
بوارەکەل���ەخول���ەفۆتۆگرافیەکانەوە
دەس���تیپێکرد،لەسێخولدابەشدار

بوموپاشانکامێرامکڕی«.
وتیشی:»پێمخۆش���ەلەژیانمدابواری
فۆتۆگرافیپەرەپێب���دەموبیکەمبە
پیش���ەیژیانم،لەئێستاشداتوانیومە

لەس���ێپێشانگایفۆتۆگرافیبەشدار
بم«.

ح���هزیئهوب���ۆفۆتۆ،وایك���ردوهكه
دهس���تگرۆییكچانىتری���شبكاتبۆ
ئ���هوهىبێن���هبوارهك���هوه،ههروهك
گروپێكیش���یدامهزران���دوه،بهن���اوى
)گروپیفۆتۆگرافیکچانەلەگەرمیان(،
ئهمهجگهلهوهىلهشارهكانى:)كهالر
وكفری(شچهندی���نخولوراهێنانى
ب���ۆفێرخ���وازانل���هب���وارىفۆتۆدا

كردوهتهوه.
ئاس���یا،لەبارەیکامێ���راوکۆمەڵگای
»لەئێس���تادا دەڵێ���ت: گەرمیان���ەوە

◘ نهوژین،ئهحمهدحهمید

ههرچهندهجگهلهیارىتۆپیپێ
یارییهكانىدیكهتهنانهتلهالیهن
كوڕانیشهوهگرنگیهكىئهوتۆى

پێنادرێت،بهاڵمكچانىدهربهندیخان
ئهمهیانپێچهوانهكردوهتهوهو
یارىتۆپیبالهیانلهقهزاكهیان

پێشخستوه.

تیپێكى خاوهنى دهربهندیخ���ان قهزای
تۆپ���یبالهی���هكهبهش���دارێكىكارای
پاڵهوانێتیهكانهلهكوردستان،ئێستاش
ل���هرێگهىفێرگهیهكهوهزیاترله)40(
فێرخوازىكچلهس���ێئاس���تىتهمهن

پهرهبهتواناكانیاندهدهن.
بانهكاوه،كچ���هفێرخوازێكىفێرگهى
تۆپیبال���هىدهربهندیخان���هوماوهى
س���ێمانگ���هل���هفێرگهكهپ���هرهبه
خولیاكانىدهدات.به)نهوژین(یوت:
»بهردهوام���ىفێرگهكهبۆئێمهگرنگه،
چونكهدهتوانینئاس���تىخۆمانزیاتر

بهرزبكهینهوه«.
ئ���هول���هب���ارهىدهرفهت���هكانب���ۆ
دهرخس���تنىتوانایكچانهوه،دهڵێت:
»بهش���ێوهیهكیگشتیدهرفهتكهمه
بۆكچان،بهاڵمفێرگهكهمانوكۆمهڵێك
ش���وێنوچاالكیتردهرفهتىباش���ن
بۆكچانوبهردهوامی���اندهبێتههۆى

بهرهوپێشچونىباشتربۆداهاتو«.
بانه،وتیش���ى:كۆمهڵگات���ارادهیهك
رێگره،بهاڵمپاڵپشتیخێزانهكانمانبۆ
ئێمهگرنگهودهتوانینزۆركاریباش

بكهین.
كچانلهئێس���تاجگهل���هوهرزشله
بوارهكانىدیك���هشپهرهبهتواناكانیان
دهڵێ���ن: وهكخۆی���ان و دهدهن
رێگرییهكانىكۆمهڵگاپشتگوێدهخهن

وتێیدهپهڕێنن.
ژی���ائەحمەد،فێرخوازێكىیارىتۆپی

بالهیهل���هق���هزایدهربهندیخ���انبه
)نهوژین(ىوت:»ماوهىزیاترلهسێ
مانگهلەمفێرگەی���ەپەرەبەتواناکانم
دەدەم،لەس���ەرەتایدەستپێکردنو
بەش���داریکردنمل���ەمفێرگەیەبڕوای
تهواومب���ەخۆمهەب���وەودڵنیامکە
س���ەركهوتودهبمودهبم���هیاریزانێکی

باش«.
ژیا،كردن���هوهىفێرگهىل���همجۆره
بهگرن���گدهزانێتوباس���لهوهدهكات
کردن���ەوەیفێرگەیلەمجۆرهبۆالوان
دەبێتەهۆیبەرەوپێش���چونیش���ارو

کۆمەڵگا.
ئهو،خێزانبهپاڵپشتێكىگرنگدهزانێت
وئاماژهبهوهش���دهكاتكهخێزانهكهى
پاڵپشتێكىباشیئهون»بەپشتگیری
خێزانەکانماندەتوانینتالوتکەبڕۆین
وسەرکەوتوبین،ئێمەشمرۆڤینوەک
ه���ەرکوڕێ���کوهی���چجیاوازییەکلە
نێوانم���اننیە،حەزوخولی���اوهێزو
توانامانهەیە،بهێڵنورێگرمانمەبن
لەپیشاندانیبەهرەوتواناکانمان«.

فێرگهىتۆپیبالهىكچانىدهربهندیخان
)40(فێرخوازىههیهودابهش���ىسێ

ئاس���تىكردونورۆژانهل���هفێرگهى
یانهكهمهشقهكانیانئهنجامدهدهن.

خەیاڵحەمەئهحمهد،راهێنەرلەفێرگەی
تۆپیبالەیکچانیدەربەندیخان،ئهوه
دهخاتهروكهس���هرهتایاریزانێكىزۆر
روىل���هفێرگهكهیانك���ردوهوپاش
تاقیكردن���هوهكانئهوانهىماونهتهوهو

رۆژانهراهێنانیانپێدهكرێت.
ئاماژهىبهوهشكرد:»زۆرخێزانهەیە
ک���ەه���اوکارنلەبەرامبەرئ���ەوەیکە
کچاکانیانببنەیاریزانوداهاتویخۆیان
لەوب���وارەببیننەوە،ب���ەاڵمخێزانیش

هەیەهێش���تانەگەش���تۆتەئەوئاستە
کچەکانیانبهێننەناووەرزش«.

»بەرنامەیباشمانهەیەبۆداهاتولە
رویف���روانکردن���یفێرگەکەودابین
کردن���یکاتیزیاترب���ۆفێرخوازەکان،
لەپرۆژەمانهەیەفیستیڤاڵیسااڵنەی
وەرزش���یمانهەبێتبۆئ���ەوەیزیاتر
پەیام���یوەرزشدۆس���تییبگەیەنینبە
تاکبەتاک���یکۆمەڵگا«.خهیاڵوای

وت.
بهه���ۆىنهبونىپاڵپش���تیهكىدارایی
ناچار فێرگهكه بهڕێوبهرانى باش���هوه،
دهبنبۆبهردهوامبونىفێرگهكهپارهله

فێرخوازهكانوهربگرن.
بەرێزعهلی،لێپرسراویفێرگەىتۆپی
بالهىدهربهندیخان،دهڵێت:»بۆههر
مانگێكبڕی10هەزارلەهەریاریزانێك
وهردهگرینوبهشێكلهپێداویستیهكانى
فێرگهك���هیپێدابیندهكهی���ن،یانهى
وهرزشىدهربهندیخانوناوەندیچاالکی
وپێگەیاندن���یالوانیدهربهندیخان،له
دابینكردن���ىپێداویس���تیهكانىدیكهى

فێرگهكههاوكارمانن«.
جهختیش���یكردهوه:»ئێم���ەبەردەوام
دەبینوفێرگهكهشفراواندهكهین«.

ژمارەیەکیباش���یفۆتۆگرافەرهەنکە
لەپ���ارکوب���ازاڕودوکانەکانداوێنە
دەگرن،بەاڵمهەمیش���ەئاساننییەبۆ
کچێکیگەرمیانیداوالەکوڕێکبکات
وێنەیبگرێت،بۆیەبونیفۆتۆگرافەری
کچن���ەکب���اش،بەڵکوپێویس���تەو
نەبونیشیبۆشاییدروستکردوە«.

بەب���اوەڕبەخۆبونێکیزۆرەوەدەڵێت:
»منه���ەوڵدەدەمئەوبۆش���اییەپڕ
بکەمەوەوبەش���ێوەیرەسمیدەست
بەکارەکەبکەم،بەتایبەتئەوکاتانەی

خوێندنیزانکۆتەواودەکەم«.
قۆناغی ئاس���یاحس���ێن،خوێندکاری
چوارەمیكۆلێ���ژیپهروهردهىزانكۆی
ئینگلیزییە، زمان���ی بهش���ى گهرمیان
ئهگهرچیهێشتاكۆلێژیتهواونهكردوه،
بهاڵمههرزودهس���تىداوهتهپهرهدان
ب���هزمانوئێس���تاشوهك���ووهرگێڕ
كاردهكاتوبابهتىجۆراوجۆربۆزمانى
وهردهگێڕێت، ئینگلیزییهوه له كوردیی
ئهمهجگهلهوهىزمانهكانىعهرهبیو

فارسیشبهباشییدهزانێت.
ههرلهبوارىزمانیشدا،ماوهى6مانگه

خولێكىفێربون���ىزمانىئینگلیزییبه
خۆبهخش���ىكردوهتهوهو40فێرخواز

تیایدابهشدارن.
ئهوكچهلهبارهىنهێنییسهركهوتنهكانى
وچاالكبونىلهكۆمهڵگادا،ئاماژهىبه

دووشهكرد»هێزوئیراده«.
رونیكردهوه:»منپێموایەس���ەرکەوتن
تەنهاهێزوئیرادەیخۆمانیبەس���ە،
ئەگ���ەرحەزمانلەبوارێ���کبێتئەوا
دهبێتهەرگیزتانەوتەشهرکارمانلێ

نهکاتوگوێیپێنهدەین«.
واش���یدهبینێتئهگ���ەرک���چبیەوێ���ت
لەبوارێکداسەربکەوێت،ئەوالەگەرمیان
ژمارەیخولەبێبەرامبەرەکانلەهەمو
بوارێک���دازیادیک���ردوەوکۆمەڵگاتا
رادەیەکیباشه���اوکاردەبێت،بهاڵم
دهش���مێنێتهوهس���هرئهوهىكچانیش

خۆیانههوڵبدهن.
پێشیوایهكههەندێکلەکچانکۆمەڵگا
وخێ���زاندەکەن���ەبیان���وولەماڵەوه
دادەنیشنوهیچناکەن،لهبریئهوهى
پ���هرهب���هوتواناوبههران���هبدهنكه

ههیانه.

وەکهەر
کوڕێکحەزو
خولیاوهێزو
توانامانهەیە

سەرکەوتنتەنها
هێزوئیرادەی
خۆمانیبەسە

بونیفۆتۆگرافەری
کچنەکباش،
بەڵکوپێویستە


