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ئافرەتی دووگیان چی بکات بۆئەوەی باشتر خەوی لێ 
بکەوێت؟
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وێن���ای ئافرەت ل���ە ڕوانینی کۆمەاڵیەتی���دا بابەتێکی 
فرەڕەهەند و بارگاوییە بە چەندین فاکتەری کەلتوری 
و ئایدۆلۆژی و سیاس���ی و ئابوری، الس���ەنگی هێز و 
دەس���ەاڵت لە نێوان ئافرەت و پیاو و بااڵدەس���تی و 
هەژومونی پیاو لە تەواوی بوارەکانی ژیان، پلەبەندی 
ڕەگ���ەزی و ب���ە ناوەندبوون���ی دەس���ەاڵتی نێرینەی 
خوڵقان���دووە، تەنانەت هیچ سیس���تەم، ئایدۆلۆژیا و 
ڕێبازێک نەیتوانیوە بە کردەیی و بە تەواوی تەرازووی 
الس���ەنگی ژیان لە نێوان ئافرەت و پیاودا هاوس���ەنگ 
بکاتەوە، ئەوەی سیاس���ەت دادەڕێ���ژێ، ئەوەی بڕیار 
دەدات، ئەوەی ئابوری به  دەستەوه یه  و ئەوەی پانتایی 
کۆمەاڵیەتی داگیرکردووە، پیاوە؛ بۆیە لە ڕێگای بینینی 
پی���اوەوە ئافرەت دەبینرێ و وێن���ا دەکرێ و ڕوانینی 
کۆمەاڵیەت���ی له  دیدی زۆرینه ی ئاف���ره ت و پیاوه وه ، 
یەکس���انە بە ڕوانین���ی پیاو بۆ ئاف���ره ت . ئۆرگان و 
کۆمەاڵیەتییەکان،  دامەزراوە 
ڕێوش���وێنە  خێ���زان، 
ئاییینیی���ەکان نه ك 
ئایینه كان  خ���ودی 
ڕاگەیان���دن  و 
ڕۆڵیان  هەرهەموویان 
ل���ە مانەوەی  هەیە 
و  وێنای���ە  ئ���ەو 
بەردەوامبوون���ی 
ئه و دیده  جیاوازی 

جێنده رییه .
ی  ێن���ا و

ئافرەت لە تێگەیش���تنی پیاودا وێنایەکە لە جەس���تە 
و زایه ن���د دا ك���ۆو چڕکراوەت���ەوە، ئ���ەوەی الی وایە 
پێوەری باش���ی و س���ەنگینی بۆ ئافرەت داپۆشراوی 
و بااڵپۆش���ییەتی ب���ە ڕوانگەی كولت���وری كۆمه ڵگه  
ئیس���امییەکە، یان ئەوەی پێی وای���ە جلوبەرگی زۆر 
کراوە دەرخەر و نیشاندەری ئازادی ئافرەتە بە مۆدێلە 
كۆمه ڵگه  عه لمانی و سەرمایەدارییەکە، ئەوەی شەرەف 
لە جەس���تەی ئافرەتدا دەبینێت���ەوە، بینین تەنها بە 
چ���اوی حەز و چێژ، پیاهەڵدان ب���ە جوانی و بەژن و 
ئەندامانی جەس���تەی م���ێ و ڕەنگدانەوەی لە هونەری 
میللی و فه رهه نگ���ی زمانیدا، هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ 
یەک سەرچاوە کە بینینی ئافرەتە وەک جەستە، وەک 
تەنێکی بێ هەس���ت و هۆش و زیرەکی و کەسایەتی، 

بینینی وەک تەنها بوویەکی مادی. .
جەس���تەی ئافرەت، ئەو پانتایی���ەی هەر لە یەکەم 
ڕۆژی لەدایکبوونەوە مامەڵەی جیاوازی لەگەڵ دەکرێت، 
هەموو دەرکەوتنێکی سانس���ۆر دەکرێت، دانیش���تنی، 
هەس���تانی، پێکەنینی، چاوی، هەر هەموو بەشەکانی 
جەس���تەی بە کۆمەڵێک نۆرم و ک���ۆدی کۆمەاڵیەتی 
ب���ارگاوی ک���راوە، ه���ەر ئ���ەو جەستەیەش���ه  داوای 
لێدەکرێ���ت بە پێی ئایدۆلۆژیا و پێوەرە کۆمەاڵیەتی و 
س���تاندارەکانی جیهانی سەرمایەداری چه ندی له  خۆی 
بشارێتەوە یا نمایش بکات، ئەویش بەپێی باوەڕی پیاو 
و بۆ ڕازیکردنی چ���اوی پیاو و بۆ جێبەجێکردنی ئەو 

نۆرم و ڕێسایانەی پیاو بەهای پێداون.
ڕوانینی نێرانە ئەوەیە چۆن پیاو ئافرەت تەنها وەک 
ئۆبجێکتێکی سێکس���ی دەبینێت، لەو دۆخەدا بەشێک 

لە ئافرەتیش دەکەون���ە ژێر کاریگەری ئەو ڕوانینە بۆ 
ڕازیکردنی چاو و حەزی پیاو، ئەمەش کورتکردنەوەی 
ئافرەتە لە جەس���تەدا، جەس���تەیەک کە بە پێوەرێ 
دەبێ���ت دابپۆش���رێ و بە پێوەریتر دەبێ���ت لە پێناو 
گەیشتن بە ستاندارەکانی سیستەمی سەرمایەداری بۆ 
جوانی و ڕێکی ل���ەش و الر هەرچی ڕێگایە بگرێتەبەر 
لە گرتنەبەری قورس���ترین ش���ێوازی ژی���ان و رێجیمه  
خوراكییه كان و زۆرتری���ن بەکاربردن لە پێناو جوانی 
و ڕوکەش���گەرایی، هەردوو ئەم تێڕوانینە لە قاڵبدانی 
ئافرەت���ە لە جەس���تەدا، فەرامۆش���کردنی جەوهەری 
ئافرەتە وه ك مرۆڤ، بێبەهاکردنی هۆش و هۆش���یاری 

و توانا و دونیابینی ئافرەته .
الیه نی زایه ندی له  ڕاستیدا درێژكراوه ی هه مان دید و 
وێنای جه سته ییه  له  به رگی به كارهێنانی هێزی جه سته 
یی ئافره تان  واته  كارپێكردن و س���وودی هێزی بازوو 
. له  الیه ك بۆ وه چه  خس���تن وپه روه رده  و زیادكردنی 
ژماره ی نێره كان وه ك هێزی كاریگه ر و به  ده س���ه اڵت 
و ل���ه  الیه كی ت���ر خزمه تكردنی ئه ركه  كه س���ییه كانی 
پی���او وه ك ئاماده كردنی خواردن و ش���وێنی مانه وه  و 
پ���اك و خاوێنی . بۆی���ه ش ده بینین به  پێی نه ریت و 
یاسای نووسراو تا ئێستاش پیاو خاوه ندار و خانه خوێ 
و ئاف���ره ت مول���ك و كابانه. پیاو له  ن���او كۆمه ڵگا و 
خاونبه ش���ی شێرله  هێز و ده سه اڵت، ئابوور و داهێنان 
و به ڕێوه بردن، پێچه وانه ی ئافره ت كه  زورینه  لێی تابۆ 
یان به  ده گمه ن و دوای ماندیبوون و تێكوشانێكی زۆر 

تاكێكی ئافره ت به  ده ستی ده هێنێت.  
بۆئ���ەوەی ئافرەت نەکەوێتە ژێر ئ���ەم کاریگەرییە 
و تەواوکردنی ڕوانینی نێر، پێویس���تی بە هۆش���یاری 
خودی هەیە، هۆشیارییەک کە بەرچاوی ڕوناک بکاتەوە 
دەربارەی چەمکی خود و ئافرەتبوون. دەربارەی بەها 

و پێوەرەکان���ی پیاوس���االری، دەرب���ارەی ئەوەی کە 
ئافرەت لەبەر ئافرەتبوونی مامەڵەی یەکس���انی لەگەڵ 
ناکرێت و کاروبارەکانی ژیان بەپێی ڕوانگە و خواستی 
پیاو ڕێکخراون، هۆش���یاری دەربارەی نایەکسانییەکان 
و ئ���ەو وێنایەی کە بۆ ئافرەت و شوناس���ی ئافرەت و 
ڕۆڵی ئافرەت داتاش���راوە. هۆشیاربوونەوە لە مەترسی 
برەودان بە هزری پیاوساالری و زەرورەتی کارکردن بۆ 
یەکگرتوویی گوتاری ئافرەتانە و چوارچیوەی هاوبەش، 
هۆش���یاربوونەوە ل���ەوەی ئازادی و ماف���ی ئافرەت لە 
جەس���تە و زایه ند دا کورت ناکرێنەوە، دیسپلنکردنی 
جەس���تە و زایه ند بە پێی ه���ەر ئایدۆلۆژیا و بۆ هەر 
سیستەمێک بێت سەندنەوەی ئیرادە و خواستی ئافرەتە 
وەک م���رۆڤ و کارەکتەرێکی س���ەربەخۆی كۆمه ڵگا، 
ئازادی ڕزگاربوونە لەو دیدە سادیستە پیاوساالرییەی 
ب���ە بینینی خ���ۆی و بۆ بەرژەوەندی خ���ۆی ڕۆڵی بۆ 
ئاف���رەت داناوە و پێگ���ەی داوەتێ، ئ���ازادی ئەوەیە 
خاوه ن���ی خۆت و بڕیاردەری ژیانی خۆت بیت دوور لە 
هەر ناچارکردن و سانسۆرێک، ئازادی ئه وه یه هیچ هه ل 
و ده رفه ت و مافێك لێت زه وت نه كرێ به  بیانووی مێ 
- ئافره تب���وون. ئازادی واته  خاوه ندارێتی ماف، ئه رك 
و بەرپرسیاریەتی هاوبه ش و هاوسه نگ له  كۆمه ڵگادا، 
ئازادی به ڵگ���ه ی بێمه رجی ڕێپێدانی پەرەپێدانی توانا 
و لێهاتوویی و کارایی خۆته  وه ك مرۆڤ . ئه مه یه  ئه و 
ئازادییه  و دیده ئافره تانه -  فێمینیس���تییه ی كه  من و 
هاوبیر وهاوڕێبازه كانمان بۆ تێده كۆشین و به رده وامین  
بۆ بنیاتنان���ی خێزانێك كه  په ناگه ی ئارامی و ئامێزی 
خۆشه ویستی بێت بۆ ئه ندامانی له  هاوسه ران و منااڵن 
و كۆمه ڵگایه كی ئ���ارام و له بار، ده وڵه مه ند به  توانا و 
كارامه یی و هێزی هه ر دوو تاكی مرۆڤ بۆ دابینكردنی 

ژیانێكی شایسته  به  دانیشتووانی.  

خەوت���ن ب���ە یەکێ���ک لەبنەم���ا 
دادەنرێت  مرۆڤ  تەندروستیەکانی 
و  دەروون  خ���اوەن  بۆئ���ەوەی 
جەستەیەکی باش بێت و بتوانێت 
رۆژانە بەباشترین جوڵە کارەکانی 
راپەڕێنێ���ت، بێگوم���ان ئەمە بۆ 
ئافرەت���ی دووگیان زیاتر گرنگی 

خۆی دەبێت.

ت���ەوەرە  بەم  س���ەبارەت 
عەلی(  )دکت���ۆرە حەمدی���ە 
لەنەخۆش���ییەکانی  پسپۆر 
ئافرەت���ان و دووگیانبوون، 
ڕێنماییانەی  ب���ەم  ئاماژە 
ب���ۆ  دەکات  خ���وارەوە 

ئافرەتانی دووگیان:

ئافره ت���ی دووگیان پێویس���تە پانی هه بێت 
بۆ خش���ته ی نووس���تن بۆئەوەی بە باشی  پشوو 
بدات و خه وی لێبكه وێ�ت وهەوڵبدات جه س���ته ی 
زۆر مان���دوو نه بێت و كارێكی زۆر ئه نجام نه دات. 
هەروەها له بەر رۆش���نایی رێنمایی ته ندروس���تی 
پزیشکەوە رۆژانە بۆ ٣٠ خولەک وه رزش ئه نجام 
بدات بۆ ئه وه ی جه س���ته ی تەندروس���ت و باش 
بێت، بەمج���ۆرە دەتوانێت بەباش���ی خه وی لێ 
بكه وێت چونکە مرۆڤ هه رچەند جه سته ی ماندوو 

بێت بێگومان خه وه كه ی قوڵترو زیاتره .
 ئەگەر ئافرەتی دووگیان لەسەر پشت بخەوێت 
ئەوا بە باش���ی خوێن بۆ منداڵدان و گورچیلەی 
دایکەکە ناچێت چونك���ه  توێژینه وه كان ئەوەیان 
دەرخستووە کە  نووستن له سه ر پشت له كاتی ٣ 
مانگی���دا واده كات ئەگەری مردنی كۆرپه له  زیاتر 
بێت، واباشترە نوس���تن له سەر ال ته نیشت بێت 
و لەس���ەر الی چەپ بێت و بالیف لەناو قاچی 
دابنێت و ئه گه ر ه���ەر کاتێک خەبەری بۆوە و 
شێوازی نوستنەکەی گۆرابوو دەبێت بگەرێتەوە 

سەر شێوازەکەی خۆی به تایبه تی الی چه پی.
 بۆ ئ���ه وه ی ئافرەتی دووگیان تووش���ی دلە 
کزە نەبێت یان کەمتر توش���ی ئەو حاڵەتە بێت 
واباش���ترە دایك پاش 6ی ئی���واره  نان نەخوات 
یان هەوڵبدات خواردنی قورس نەخوات بۆئەوەی 
له كاتی نوس���تن دله كزه ی ت���وش نەبێت چونکە 

ناهێڵێت خەوی لێ بکەوێت و پشوو بدات.
 هەروەها دکتۆرە حەمدیە باس لە هۆکارێکی 
دیک���ەی خەوزراندن یان کەم خ���ەوی دەکات و 
دەڵێ���ت: ئاف���رەت لەکاتی دووگیانی���دا بەهۆی 
ئ���ەو گۆڕانکارییانەی بەس���ەر جەس���تەیدا دێت 
پێویس���ت دەکات زوو زوو بچێتە س���ه ر ئاو، بۆ 
چارەس���ەرکردنی ئەو حاڵەتە واباشترە له  رۆژدا 
شتی شلەمەنی زۆر بخوات به الم له شه ودا كه متر 
بیخ���وات و دوو کاتژمێر پێش نوس���تن نەیخوات 
بەتایب���ەت م���ادده  خۆراكیه كانی وه ك���و قاوه  و 
چا چونک���ە ئەوانە هه ربه خۆی مرۆڤ هۆش���یار 

ده کەنەوە بۆیە نابێ بخورێت پێش نووستن.
هۆکارێک���ی دیک���ە ئەوەی���ە ک���ە خواردنی 

س���ورکراوە نەخوات بۆئەوەی توش���ی دڵەکزێ 
نەبێت و بتوانێت بێ کێش���ە خەوی لێ بکەویت 
ئەم���ەش هۆکارێکی باش دەبێت بۆ س���ەالمەتی 

خۆی و کۆرپەکەی. 

دکتۆرە حەمدیە عەلی
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ئافرەتا کابانی مینا وەزیرا 
دارای و پالن دانانێیە بو 

خێزانێ

حسناء صدیق
هەلبەت دڤێت ئافرەت یا شارەزابیت و پانەک ژی هەبیت 
دب���وارێ دارای دا ژبەرکو پتریا داهات���ێ مالێ دکەڤیتە 
بەردەس���تێ ئافرەتێ دڤێت بزانی���ت دێ جاوا مەزاختنێ 
بکەت دا نەکەڤیتە دبن بارێ ئابوری یێ الوەزدا ..هەردیسا 
ژالیێ پانێڤەژی شارەزایەکا باش هەبیت و دڤێت ئافرەت 
دەمێ خ���و دابەش بکەت دناڤبەرا کارێن ژدەرڤەو کارێن 
ناڤ مالێ هەروەس���ا دناڤبەرا عیبادەت���ێ و واجیباتێن 
خ���ودا . بێگومان جڤاک پێکهاتیە ژ دو رەگەزین جیاواز 
بێی هەبونا ئێک ژڤان رەگەزان جورە ڤاالهیەک دروست 
دبیتن جورە نەرێکخستنەک و هەڤسەنگیەک دێ کەفیتە 
دژیانا هەرئێک ژ ژن و زەالماندا بەلێ هەکە ئەم س���ەحا 
خێزانێ بکەین دێ بینن کو پرانیا کاران مینا رێکخس���تن 
و ئاڤاکرنا خێزان���ێ و پەروەردەکرنا زاروکان و پاقژی و 

سەخبێری کرنا مالێ وهتد. بەر ئافرەتێ دکەڤیتن.
ژبلی کو هەر ئافرەت���ە زەالمی دمالێ دا ئاکنجی دکەتن 
ئەگ���ەر ئاف���رەت نەبای���ە ودا زەالم مین���ا پەنابەرا بن 
وه���ەر جار دالجهەکێ ب���ن دا کارو بارێن وی یێن روژانە 
بشێوەیەکێ روتینی برێڤە چن ژبەرڤێ دکارین بێژین ژن 
و زەالم تەمامکەرێن جڤاکینە ددرێژیا ژیانێدا ژن و زەالم 
تەمامکەرێ���ن ئێک���ن گرنگ و پێتڤیە کاربکەن بو س���ەر 
خس���تنا پروژێن هەڤژینیێ و ئەوژی ئاڤاکرنا خێزانەکێیە 
لس���ەر بنەمایەکێ بهێز بو سەرکەفتناخێزانێ ئەم پێتڤی 
ب شورەش���اینە و بێ گومان ش���ورەش بێی قوڕبانیدان 
ناب���ن ئانکو ه���ەر ئێک ژ ژن و زەالمان بش���ێن بگەهنە 
ئارمانجێ���ن بەرهەمدارێن خێزانێ وئ���ەرک و مافێن خو 
وپێتڤیە قوربانیێ بدەن و گرنگە هەردو پێکڤە هاریکاریا 
ئێک���و دو بکەن چونکە باش���ترین ژن و زەالم ئەون یێن 
پترین هاریکاریا ئێک و دو بکەن و دس���ەرکەفتینە دڤێ 
پروس���ێدا و خێزانەکا بەختەوەڕ پێک ئینن و خوشترین 

ژیاندا ژین.
گوتن���ەک دەرونێ ژن و زەالمان���دا هەیە دبێژنێ لێبورین 
لێبوری���ن دناڤبەرا ژن و زەالماندا ئەگەرا س���ەرەکیا هەر 
کێشەکێیە ب هزرامن کەسێ سەرکەفتی ئەوە کو دەست 
پێ���ش خەربیت بو چارە س���ەرکرنا کێش���ەیان هەلبەت 
بدرێژاهیا دیڕوکێ ژی هەردەم ژن دەست پێش خەربویە 
بو چارەس���ەر کرنا کێش���ین خێزانێ و ئەڤ���ەژی رامانا 
الوازیا ژنا ن���ادەت بەلکو بەرو ڤاژی ژن���ا دڤێت خێزانا 
بەختەوەربیت ژبەر ڤێ چەندێ دش���ێین بێژین و ئافرەت 
کلی���ا بەختەوەریا خێزانێیە و بەل���ێ بەری نوکەژی مە 
ئاماژە بوێ چەندێ دایە کو ژن و زەالم تەمامکەرێن ئێکن 
بێی ئێک ژوان خێزان یا سەرکەفتی نابیتن نمونە وەکی 
چاوا قوفلەک بێی کلیل رولێ خو نینە .هەر سەرکردەکێ 

یان قهرەمانەکێ باش ژنەکا باش یێل پشت بوی 

منداڵی قۆناغێكه  کە هه موومان پێیدا تێپەریوین، 
یادگاریەکانم���ان بەوش���ێوەیە پچران���ی هەیە کە 
نازانین دروستە یان نە تەنها دەزانم کاریگەریمان 

لەسەرە بەو تەمەنەی تێیدا گوزەرمان کردوە. 
دەک���رێ پەروەردەمان پڕبێت بە ش���اهانەی و 
خواس���تی بەدەس���تهێنانی لە هەمبەر هەر شتێک 
کە ویستبێتمان یان گۆشەگیری و نائومیدی لێمان 
نوقم بوبێت بەو خواستانە کە دەکرێت تا ئێستاش 
درکی ه���ەر مابێت لە زهنمان. ئ���ەو پەروەردەی 
فێر بووین ئەس���تەمە بگۆڕدرێت بۆیە بە جورێکی 
عاتفی و هەستیاری ژیانمان و خراپبوونیشمان لە 

پەروەردەوە وەردەگرین.
 کات���ێ منداڵی���ن و نازانین دەس���تی چەپ و 
ڕاس���تمان چیە دایک و باوکمان رێنیش���اندەرمانن 
هەرچی���ەک فێربین هەڵەی خۆم���ان نیە، قۆرغی 
نوقمبونمان لە قۆناغی س���ەرەتایمان بەدەس���تی 
ئەوانە. لێرە باس لەو وش���ە ناخۆشانە دەکەم کە 
لە منداڵی���دا زمزمە و ئاوازی بوونە کە ئەم جۆرە 
وش���انە چی لێ تێبگەین یان ن���ە هەر دەمانخەنە 
بارێک���ی خەماوی و ترس���اندن، ئەوی���ش ئەوەیە 
هیچ کاتێک بە منداڵ مەڵێن ئیتر خۆش���م ناوێی، 
دایکت نابم، لەالت دەڕۆم، باوکت نابم خوش���کت 
نابم،ب���رات نابم ئ���ەم نەبوونانە من���داڵ باوەڕی 
پێ���دەکات و وابیردەکاتەوە بێ پەن���ا ماوەتەوە، 
ئەم وشانە جۆرێک لە بەتاڵی لە ناخماندا دەهێڵن 
ک���ە ئامادەین ل���ەو تەمەنە بچوکە لەم هەس���تە 

ناخۆش���ەدا بجەنگین بۆ ڕازیکردنی ئەوان. منداڵ 
نازانێ بۆ بەتاڵکردن���ی ناڕەحەتی ئەوانە دەڵێن 
تا گوێڕایەڵی ئەو ش���تەبین کە دەمانەویت، ئەم 
کارە وادەکات من���داڵ ل���ە بێچارەیدا کڕنوش 
ب���ۆ مانەوەت ببات و ئ���ەم خالە الوازەیە تا 
کۆتا تەمەن���ی لەگەڵی دەمینێت و جێگیر 

دەبێت، دواتر لە قۆناغێکی تر پێویست 
ب���ە میهرەبانی دەبێ���ت دەکرێ ئەم 
لە خۆشەویس���تیەوە بێت  قۆناغە 
و جارێک���ی تریش ل���ەو میهرەی 
دەس���تبەرداری  پێی���دراوە  کە 

نەبێت و بۆ مانەوەی ئەو 
هەستە خۆشە تەمەنای 
لەکەس���ەکە  مانەوەی 

بکات.
هەس���تەکان   
جەنگ  ک���ە  جورێکن 
مێش���ک  لەگ���ەڵ 
ناهێڵێت  و  دەکەن 
لە  بی���ر  مێش���ک 
بکاتەوە  ڕاستیەکان 

و خۆی لەم هەس���تە 
ئاڵوزە ڕزگار بکات، ئا لێرە 

ئەم هەس���تە براوە دەبێت چونک روح 
پێویس���ت گەلە بۆ ئەم هەس���تە جوانە، لە 

کاتێک���دا دەکرێت خاوەنی ئەم هەس���تە 
جوانیەکەی وەک هەستەکەی منداڵیمان 
نەبێت، بۆی���ە باش ڕەفتارکردن لەگەڵ 
وادەکات  منداڵەک���ەت  پ���ەروەردەی 
ک���ە تاکێکی هەس���تیار و هەس���تی 
لە دەس���تدانی بۆ نەبێ���ت و خۆی لە 
ڕاستیەکان و نادروستیەکان نەخاتە ژێر 

فشار لە هەڵبژاردنی و ئاسانی کونتڕۆڵی 
هەس���تە جولهێنەرانی بێت بۆیە هیوام وایە 
دایکان و باوکان ئەم پەروەردەیە نەخەنە 

پرۆسەی منداڵ پەروەریەوە.

دوو کچە کوردی کەرکووک بەنمرەکانیـــان ئاستی سێهەمیان لەسەر عێراق 
بەدەستـــهێنا 

ئەو مرۆڤان���ەی لەژیانیان���دا ئامانجیان هەیەو 
دەیانەوێت بەردەوام کار لەسەر جێبەجێکردن 
و هێنانەدی ئامانجەکەیان بکەنەوە، ئەم جۆرە 
مرۆڤان���ە هیچ کاتێک و بۆ هی���چ بارودۆخێکی 
نەخوازراو کەرووبەڕوویان دەبێتەوە، لەهەوڵدان 

بۆ ئامانجەکەیان راناوەستن.

ئەم س���اڵ پرۆس���ەی خوێندن وەک هەموو 
س���ێکتەرەکانی دیکە بەهۆی هاتنی ڤایرۆسی 
ب���وو،  ئاس���تەنگ  رووب���ەرووی  کۆرۆن���اوە 
ئەم���ەش وایکرد نارەحەت���ی و دڵەراوکێ الی 
سەرپەرشتیارانی خوێندن و قوتابیان بەگشتی 
و قوتابیان���ی دوا قۆناغی ئامادەیی بەتایبەتی 
دروست بکات و بەردەوام لە پرسیار و وەاڵمی 
چاوەڕواننەکراودا بوون کە چ کاتێک پرۆس���ەی 
خوێندن دەست پێدەکاتەوە یاخود بە چ شێواز 
ومیکانیزمێک دووبارە دەستپیدەکاتەوە، بەاڵم 
هەموو ئەو دڵەڕاوکێ و پرسیارەگەالنە نەبوونە 
هۆکاری وەس���تان لەکۆشش���ی س���ەرکەوتنی 
دوو کچە قوتابی لەکەرکوک و س���ەرباری ئەو 
بارودۆخە نەخوازراوە )ئااڵ وش���یرین( توانیان 

نمرەی بەرز لەسەر ئاستی عێراق بەدەستبهێنن 
و ن���اوی قوتابخانەکەی���ان بخەن���ە ڕیزی ئەو 
قوتابخانانەی کە قوتابیەکانیان نمرەی بەرزیان 

بەدەستهێناوە.
ئااڵ عەبدولخالق وشیرین محەمەد کە قوتابین 
لە ئامادەیی کوێستانی کچان لەشاری کەرکووک 
دەڵێ���ن: س���ەرباری ئەو بارودۆخ���ەی بەهۆی 
کۆرۆنا هاتەبوون ئێمە توانیمان ئاستەنگەکان 
تێپەڕینین و رێگرییەکان تێکبشکێنین، بەهۆی 
بە دەستهێنانی نمرەی ٩٩و نیو ببینە ریزبەندی 

سێهەم لەسەر ئاستی عێراق. 
ئااڵ عەبدولخالق باس لە رێگرییەکانی ژیانی 
ناو خێزانەکەی دەکات کە ئەوانیش وەک خەڵکی 
دیکە توشی نەخۆش���ی کۆرۆنا بوون ودەڵێت: 
زۆر بەقورسی کاریگەری لەسەر تەندروستیمان 
دروس���تکرد، بێگومان ئەگەر کەس���ێک توشی 
ئەو نەخۆش���یە بێت تاماوەیەک کاریگەری هەر 
دەبێت بەاڵم من هەوڵمدا ئەو ڤایرۆسە تێپەڕێنم 
و بەسەریدا زاڵ بم بۆئەوەی بتوانم دوا قۆناغی 
ئامادەیی بەسەرکەوتوویی تەواو بکەم، ئەمەش 
بووە مایەی ئەوەی لەسەرئاستی قوتابخانەکەم 

پلەی یەکەم بەدەس���ت بهێنم ولەسەر ئاستی 
عێراق پلەی سێهەم وەربگرم.

ئام���ادەی  قوتاب���ی  محەم���ەد،  ش���یرین 
کوێس���تانی کچانە، وەکو خۆی ئاماژەی پێکرد 
من بە پاڵپش���تی خێزانەکەم ومامۆس���تایانی 
قوتابخانەک���ەم توانی���م بگەم���ە ئەم ئاس���تە 
هەرچەندە ئەم ساڵ بۆ ئێمە بەهۆی ڤایرۆسی 
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كاریگەری وشە نەرێنیەکان لەمنداڵی هەتا گەورەبوون 
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کاریگەرییەكانی دوای جیابوونەوەی دایک و باوک لەسەر 
منداڵ 

قەڵەمی خانمێکی کورد

ناسک سعید
لەمێ���ژووی خەبات���ی سیاس���ی و کۆمەاڵیەتی ه���ەر کۆمەڵگەو 
نەتەوەیەک���دا، لەگەڵ گۆڕانکاری و پێش���هاتەکاندا بەدەر لەوەی 
کەس���انی سیاس���ی و بااڵدەس���ت رۆڵی���ان ئەبێ���ت لەگۆڕینی 
ستراتیژییەت و دانانی پان بۆ ئاراستەکردنی کۆمەڵگە، کەسانی 
دیکەش دەتوانن بەهاوش���انی ئەوان هەندێ���کات زیاتر لەوان لە 
گۆڕینی ئاراس���تەی روئی���ا و جیهانبینی تاکی ئ���ەو کۆمەڵگەیە 
کاریگەری دروس���ت بکەن. ئ���ەو مرۆڤانە لەژێر ناوی نوس���ەر و 
ش���اعیر یاخود کەس���انی رۆش���نبیر و خاوەن هزری نوێ خۆیان 
بەیان دەکەن و دەتوانن راس���تەوخۆ بەش���داربن لەنوێکردنەوەی 
زهنیەت���ی خەڵک لە بابەتێک���ی دیاریکراودا ئی���دی یان هاوڕایە 
لەگەڵ پرس���ە باوەکان کە دەس���ەاڵتداری واڵت پێشەنگی دەکات 
یاخود لەدژی ئەو فکرو رەوتانەوە دەبێت کە دەس���ەاڵتداری واڵت 
دەیەوێت لەرێگەی دەس���ەاڵتەوە بیچەس���پێنێت، لێرەدا کەسانی 
نوسەر و شاعیرو خاوەن قەڵەمەکان دەتوانن هاوفکری دەسەالت 
نەبن و لەدژی بوەس���تنەوە. لەم بابەتەدا بەهۆی ئەوەی کورد بە 
قۆناغگەلێکی پڕ مەینەت و ناهەمواردا تێپەریوە هەمیشە مێژووی 
ئەم گەلە بخوێنیتەوە دەبینیت چەندین کەس���مان هەبوە لەدژی 
دەس���ەاڵت بون و بەدڵنیاییەوە پاڵپشت و هاوفکری دەسەاڵتیش 

بوونی هەبوە.
ئەوەی لێرەدا دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم رۆڵی ئەو ئافرەتانەیە 
کەلە هەموو س���ەردەم و قۆناغێکدا بوونێکی راستەقینەی خۆیان 
نیش���انداوە و بەپێی توانا و لێهاتوویان بەشێک بوون لەو قۆناغە 
بەتایبەت ئافرەتە رۆش���نبیر و نوس���ەرەکان، ی���ەک لەو ئافرەتە 
خ���اوەن قەڵەمە بوێر و زهنیەت رۆش���نە )مهاب���اد قەرەداغی(ە 
کە بەدرێژایی تەمەنی لەس���ەردەمی رژێمی بەعس هەتا ئەمرۆکە 
لەخزمەت کۆمەڵگە و پرس���ی یەکسانی ونیشتمانی کاری کردوە. 
ئەوەی لەرووی نیشتمانیەوە کردویەتی لەمێژووی کەسایەتی خۆی 
و کوردستانیش���دا نموونەیەکی دیارە، بەهەمان شێوەش لەرووی 
بەرقەرارکردنی پرس���ی یەکس���انی لەناو کۆمەڵگەدا ویستویەتی 
لەرێگ���ەی دەرخس���تنی خاڵ���ە نەرێنیەکانی ن���او دابونەریت و 
بیرکردن���ەوە هەڵەکان���ی کۆمەڵگەی کوردی ک���ە کۆمەڵگەیەکی 
پیاوساالرییە بیانخاتەروو، بۆ ئەمەش لەکتێبی شەرەفنامە زۆر بە 
وردی باس لەس���ەرجەم رەهەندە جیاوازەکانی ئەو پرسە دەکات، 
دواتر لەکتێبی ئافرەتیزم باس لەمێژووی خەباتی س���ەد ساڵەی 
ئافرەتی کورد دەکات کە لە چ روانگە و تێگەیشتنەوە هەوڵیانداوە 
بەش���دارێکی کارابن لەرەوتی فیمینیزمی لەسەر ئاستی جیهان و 

ناوچەکە و بەشێکی دانەبراو بن لەو پرسەدا. 
مهاب���اد قەرەداغی لەرووی توانای نوس���ین و درک کردنیەوە، 
لەئاس���تێکی قوڵی بیرکردنەوەکانیدا ئەو ئاستە بەرزەی لەنوسین 
و هۆنراوە و رۆمانەکانیدا نیش���انداوە، لە ژانرەکاندا وردبین بووە 
و بەخود ئاگاییەکی پڕ س���ەلیقەی نوسین بابەتەکانی بۆ خوێنەر 
روونکردۆت���ەوە، ئەمەش خاڵی س���ەرکەوتن و جیاکردنەوەی ئەم 
خانمە نوسەرەیە بە بەراورد بە نوسەرەکانی دیکە. هەمەرەنگی و 
جیهانبینی ئەو بۆ دیاردە و رووداوەکان وایکردوە لەناو نوسینەکاندا 
رەنگدانەوەیەکی بەرزی هەبێت و وەک ئافرەتە نوسەرەکانی جیهان 
بتوانێت بەشداربێت لە پێشخستن و خزمەتکردن بە کۆمەڵگەکەی 
و لەو پرسانە بەشداربێت کە پێویست دەکات وەک نوسەر قسەی 
خۆی هەبێت لەس���ەر ئ���ەو بابەتانە بۆئەوەی بیروتێگەیش���تنی 
خۆی بخاتە بەردەس���ت خوێنەران و خەڵک. پیش���انی بدات کە 
ئافرەتانی���ش دەتوانن خاڵی وەرچەرخان بن لە گۆڕانکاری و ئەو 
مەودا فراوانەی بیرکردنەوە کە دەتوانێت کارەکتەرێکی سەرەکی 

بن بۆ پێشکەوتن و پێشخستنی کۆمەڵگە.

دوو کچە کوردی کەرکووک بەنمرەکانیـــان ئاستی سێهەمیان لەسەر عێراق 
بەدەستـــهێنا 

کۆرۆنا و داخس���تنی قوتابخانەکان ناخۆشبوو 
ب���ەاڵم توانی���م بەس���ەری زاڵبم س���ەری خۆم 

وخانەوادە وقوتابخانەکەم بەرز بکەمەوە. 
سەرکەوتنی قوتابی و بەدەستهێنانی نمرەی 
ب���ەرز دەگەڕێتەوە ب���ۆ ه���ەوڵ و ماندوبوونی 
س���تافی ئ���ەو قوتابخانەیەو خێزان���ی قوتابی، 
ل���ەم بارەیەوە مامۆس���تا خان���زاد فەهمی کە 

بەرێوەبەری قوتابخانەی کوێس���تانی کچانە لە 
ش���اری کەرکووک دەڵێت: وەک���و قوتابخانەی 
کوێس���تان ٣6 قوتابیم���ان ک���ۆی نمرەکانیان 
٩5ب���ەرەو ژوورە هەرچەن���د لەتاقیکردنەوەکان 
هەڵە لەپرسیارەکاندا هەبوو، بەاڵم قوتابیانمان 
توانیان ئاستێکی بەرز بەدەست بێنن، ئەمەش 
وایک���رد خوێندنی کوردی لەش���اری کەرکووک 

عەرەبی  خوێندنی  بەس���ەر  س���ەرکەوتوتربێت 
وتورکمانیدا، دەست خۆشی لە خانەوادەی ئەو 
قوتابیان���ە دەکەم کەوا بەه���ەوڵ وماندوبونیان 
توانی���ان کچەکانیان پلەیەکی نایاب بەدەس���ت 

بهێنن.
ئارین عەبدولخالق

شیرین محەمەدئااڵ عەبدولخالق

 سەرباری ئەو بارودۆخە 
نەخوازراوە )ئااڵ وشیرین( 
توانیان نمرەی بەرز لەسەر 
ئاستی عێراق بەدەستبهێنن و 
ناوی قوتابخانەکەیان بخەنە 
ڕیزی ئەو قوتابخانانەی کە 
قوتابیەکانیان نمرەی بەرزیان 
بەدەستهێناوە

منداڵ بوونەوەرێک����ی الوازە و بەردەوام 
پێویستی بە هاوکاری خێزان و ژینگەیەکی 
ئارام هەیە. بۆئەوەی دڵنیا بێت لەالیەنی 
دەروونی، ب����ەاڵم جیابوونەوەی دایک و 
باوك ل����ە یەکتری دەبێتە هۆی تێکدانی 
ژینگەی خێزان����ی و زەرەرمەندبوونی 
من����داڵ بە پلەی یەک����ەم. چونکە 
منداڵ تەنها لە باوەش����ی دایک 
هەس����ت  ب����اوک  و 
و  ئاس����ودەی  ب����ە 
وئاسایشی  دڵنیایی 
کۆمەاڵیەتیدەکات. 
لەه����ەر  بۆی����ە 
ا  تێک����د کا
خێزان  بنچینەی 
لێکترازا دایک و 
لەیەکتری  باوك 
ە  و ن����ە و بو جیا
دەبێت����ە  من����داڵ 
قوربان����ی نەمان����ی پەیوەندی 
نێ����وان دایک و ب����اوک، لەهەمان کات����دا بێبەش دەبێت 
لە س����ۆزو خۆشەویستی و باوەش����ی پرسۆزی دایک یان 
باوک، چونکە لەئەنجامی جیابوونەوە منداڵ لەگەڵ دایك 
دەژی����ت یان لەگەڵ باوك دەژیت بەپێی مەرجەکانی دوای 
جیابوون����ەوە لەیەکتری، کەواتە من����داڵ دەبێتە قوربانی و 
زەرەرمەندی یەک����ەم بەهۆی جیابوون����ەوەی دایک وباوک. 
لەئەنجامی ئەمەش����دا منداڵ توشی خەمۆکی و گۆشەگیری و 

الوازی ئەقلی و مەعریفی دەبێتەوە.
 زۆر ل����ە توێژین����ەوەکان گرنگی دەدەن ب����ە جیاوازی لە 
نێوان منداڵی خێزانی جیابۆوە و خێزانی ئاس����ایی بۆ ئەوەی 
بزانن جیابوونەوە چ کاریگەریکی نەرێنی هەیە لەسەر منداڵ 

بەشێوەیەکی گشتی لە قۆناغە جیاجیاکانی ژیانی. بۆ نموونە 
بێبەشبوونی منداڵ لە سەرپەرشتی باوانی هۆکارێکی گرنگە 
ب����ۆ ئەوەی ئ����ەو منداڵە ژیانی ناخۆش بێ����ت و بێبەش بێت 
لەناس����نامەی کەس����ایەتی خۆی و رق و گومانی لە ڕەگەزی 
بەرامبەرهەبێ����ت، هەروەه����ا دووچ����اری کێش����ەی دەروونی 
وجەس����تەی و کۆمەاڵیەت����ی و پەروەردەیی تەندروس����تی و 
ناهاوسەنگی لە ناسنامەی تاک وخێزانی دەبێتەوە، لەئەنجامدا 
منداڵ توشی تاوان و الدان و کێشەی جۆراوجۆر دەبێتەوە.

وەک����و توێژین����ەوە دەروونیەکان و کۆمەڵناس����یەکان ئەو 
کاریگەری و کێش����انە دیار دەکەن لەس����ەر من����داڵ لەدوای 
جیابوون����ەوە، وەکو ئەوەی زۆرێک ل����ەو مندااڵنە ڕووبەڕووی 
چەندین کێش����ە دەبنەوە بەهۆی بێ سەرپەرشتی و بێنازی و 
فەرامۆشکردن و بێ ئاگایی دایک و باوك لە پەروەردەکردنی 
منداڵەکەیان بەش����ێوەیەکی تەندروست. هەندێ لەمنداڵەکان 
دەکەونە سەرشەقامەکان بۆکارکردن یاخود کاری سواڵکردن 
کە ئەم����ەش دەبێتەهۆی بێبەش����بوون ل����ە خوێندن و چێژ 
وەرگرت����ن لە قۆناغی منداڵ����ی و زۆربەی جاریش ڕووبەڕووی 
دەستدریژی سیکسی دەبنەوە. هەروەها زۆرێک لەو منداڵنەی 
لەگەڵ باوکیان دەژین ڕووبەرووی تووندوتیژی دەبنەوە لەالیەن 
ب����اوەژن یاخود )زڕدایک( هەندی ج����ار ڕووبەڕووی مەرگ و 
ئ����ازاردان و دەرکردن لەماڵیش دەبن����ەوە. ئەم بارودۆخەش 
منداڵ بێزار وماندوو دەکات، بەردەوام وای لێدەکات ترسی لە 
داهاتووی خۆی هەبێت وەك چۆن دایک و باوکی شکس����تیان 
هێن����اوە لە ژیانی هاوس����ەریان و توش����ی چەندین کێش����ە 
بووینەوە لەگەڵ یەکتری و دووچاری ناس����ەقامگیری خێزانی 
بووینەوە. لەگەڵ ئەمەشدا جیابوونەوە و کێشەی بەردەوامی 
نێوان هاوس����ەران کاریگەری لەسەرکەسایەتی منداڵ دەبێت، 
والەمنداڵ دەکات بەردەوام ترس و دڵەڕاوکێی لە دەس����تدانی 
کەسەنزیکەکانی ال دروس����ت بێت. هەروەها کەسایەتییەکی 
الواز و ش����ەرمن و ش����ەرانگێزی لێ دروس����ت دەبێت بەهۆی 
نەبوونی گەشەپێدانی پێویست بە هاوبەشی دایک و باوك لە 

پەروەردەکردندا.

* مامۆستا و پسپۆڕی کۆمەڵناسی خێزان

ئەڤین ئەحمەد قادر*
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- "ش����ەمام ش����ەوقی" وەكو ئافرەتێك����ی كورد لە 
باڵیۆزخانەی بەغدا لە سویس����را دەستبەكار بوو، 
ئەم دەرفەتە بۆ ئافرەتێكی كورد دەس����تكەوتێكی 
مەزن����ە، ئەو ئافرەت����ە ل����ە چاوپێكەوتنی لەگەڵ 
سەرۆكی سویس����را باس����یان لە گرنگی ئەو واڵتە 
ك����رد لە رووی ئاس����ایش و ئاش����تی نێودەوڵەتی. 
"شەمام شەوقی" دیپلۆماتكارێكی كوردە و خەڵكی 

سلێمانیە.
 -  بە پێی ئامارەكانی رێكخراوی یۆنیسێف كچان 
لە تەواوی جیهاندا رووبەرووی توندوتیژی دەبنەوە 
ك����ە بەم ش����ێوەیە، ٣4 میلیۆن كچ ل����ە خوێندنی 
سەرەتایی بێبەشن، 2٠٠ میلیۆن كچ خەتەنە كراون، 
و س����ااڵنە ٣ میلیۆن كچ لە مەترسی خەتەنەكردن 
دان، هەروەها س����ااڵنە 12 میلیۆن كچی بچوك واتا 
ژێر تەمەنی 18 ساڵ لە ناوچە جیاوازەكانی دونیادا 
ناچار دەكرێن هاوسەرگیری بكەن و لە ئێستادا لە 
ه����ەر 5 ئافرەت، یەكێكیان لە خ����وار تەمەنی 18 
س����اڵی بە زۆر هاوسەرگیری كردووە و زۆربەی ئەو 
ئافرەتانە لە الیەن هاوس����ەرەكانیانەوە رووبەرووی 
توندوتی����ژی دەبنەوە و هەروەه����ا ئەو كچانەی بە 
تەمەنی بچوك هاوس����ە رگیری دەك����ەن لە كاتی 

دووگیانی رووبەرووی كێشەی زۆر دەبنەوە.
- لە واڵتی دوبەی یەكەمی����ن گرووپی ئافرەتان 
ب����ۆ پوچەڵكردن����ەوەی كەلوپەل����ە تەقەمەنیەكان 
دەس����تبەكاربوون، فەرماندەی گش����تی پۆلیس����ی 
دوبەی رایگەیاند، ئەو گروپە بە فەرمان و چاودێری 
راستەوخۆی س����ەرۆكی پۆلیسی دوبەی دامەزراوە 
كە ب����ەردەوام جەختی لە گرنگی ئافرەتان كردووە 
ل����ە بواری فێرب����وون و هەوڵدان بۆ ئ����ەو كارانەی 
تایبەتن بە پیاوان،ئەندامان����ی ئەو گروپە بە پێی 
مەرج و پێوەری بەرێوبەرایەتی ئاسایشی كەلوپەلە 

تەقەمەنیەكان هەڵبژێردراون .
- ئەكادیمیای زانس����تی س����وید، خەاڵتی نۆبلی 
كیمیای ئەمس����اڵی بەخش����ی بە دوو ئافرەتی زانا 
ب����ە ناوەكانی "ئەمانوێل چارپینتیر" فەرەنس����ی و 
"جنیفەر دودن����ای " ئەمەریكی، تەكنۆلۆجیای ئەو 
دوو زانای����ە كە پەرەیان پێ����داوە كاریگەری زۆری 
هەیە لە سەر زانس����تەكانی ژیان و رێكخستنەوەی 
كەموك����وری جینات����ەكان، و هەروەها گەیش����تن 
ب����ە چارەس����ەری نوێ  بۆ ش����ێرپەنجە و رەنگە لە 
دوارۆژیشدا چارەسەری نەخۆش����ییە بۆماوەیەكان 

بكات.
 - ل����ە ئەنجام����ی توێژینەوەیەك����ی ن����وێ  ل����ە 
ناوەندی س����ەالمەتی ئێ����ران دەركەوتووە، كە 75 
خولەك وەرزش ل����ە هەفتەیەكدا، یان 15 خولەك 
وەرزش����ی رۆژانە مەترسی تووش����بوونی ئافرەتان 
بە ش����ێرپەنجەی مەمك كەمدەكات����ەوە، هەروەها 
هەبوونی كێشی هاوسەنگ و گونجاو یارمەتیدەرێكی 
باشە بۆكەمكردنەوەی ئەو نەخۆشیە، ئەو ناوەندە 
دووپات دەكاتەوە لەوەی كە ئافرەتان پێویس����تە 
خۆی����ان بە دوور بگ����رن لە قەڵ����ەوی و تا بۆیان 
دەكرێ����ت بە گۆڕینی ش����ێوازی ژیانیان لە رێگەی 
خۆراكی تەندروست و وەرزش ژیانێكی تەندروست 
و دوور لە نەخۆشی بۆ خۆیان دەستەبەر بكەن. 

لە هێلینەوە 

جیهان حجیئا: نەسرین حەسەن 

شیما مستەفا

خانما مەیك ئاب ئارتێست مریەم ئیسماعیل، 
کو نیشتەجیا باژەروکێ ئاکرێ یە

خانم مریمێ د دیدارەکێ دا بوو هێلین میدیا دیار کر :ئەڤ ساڵە کولیژا ئەندازیاری ب دووماهیک ئینایە،و 
ئەڤە نزیکی 6 هەیڤانە بەهرا خۆ نیشا خەلکی دایە، و بەری نها شولێ میك ئابی دکر بەلێ ب سادەی و 

بوو کەسێت نزیک، بەلێ پشتی من دەست پێکری من گەلەک شیانێت دی یێت بەهرا خو زانین. 

ناڤبڕێ گوت: کارێ من گەلەک نزیکی وێنەکێشانێ یە، ژ بەر کو دەسپێکێ هزرا من ئەو بو کو ئەز 
هندەک ڕەنگان یان هندەک تابلویان بکەمە ژێدەرەک کو مکیاجەکی وەک وان ڕەنگان بکەم لس���ەر 
چاڤان یان دێمی هەمیێ، ئەڤە بوو وەل من کری ئەز پتر ناڤ هونەرێ مکیاجی دا بچم و لس���ەر 
بخینم و هەتا گەهشتیە وی ڕاددەی کو ئەز بەهرا خۆ دمکیاجێ )زومبی و مکیاجێ سینەمای(ی 

پێش بێخم و زێدەتر ل سەر کاربکەم. 
  وگوت ژی: هەتا ڕاددەکی گەلەک نە درازینە و ب تش���تەکێ گەلەک کێم س���ەحدکەنێ و بوو 
وان ئەڤ بەهرە دبیتە کارەکێ نە ژ هەژی کو کچ بکەت، و ئەگەرێ وێ دزڤڕیت بو هندێ کو 
تشتەکێ نوویە، بەلێ پیچ پیجە ئەڤ تەخا نۆ یا گەنجان پێڤە دهێنە گرێدان و حەژێدکەن 

و لدیڤ دچن، 
 خانما مەیك ئاب ئارتێست گوت: ل دەستپێکێ بتنێ هزر بوو بۆیە پاڵدەر چونکی من 
دناخێ خۆ دا دزانی ئەز دێ شێم تشتەکێ نوێ پێشکێشکەم، و تشتەک کو گەلەکێ کێم 
بیت دەڤەرا بادینان ب گش���تی ئەو بوو ئەز پاڵدایم ڤێ پێنگاڤێ بهاڤێم، و پش���تی من 
بڕیار دای وێ رێکێ بچم پاڵپشتیا خوشکا من و هەڤالێت من یێت نزیک کو هەرگاڤ 

دگەل من بون هەتا یا بەردەوام بم و نە ڕاوەستم و لسەر بەهرا خۆ کاربکەم. 
  ئ���ەو چەند ژی دیارک���ر: ئەز دبینم مکیاج گرێدای ب ژی ڤ���ە نینە بەلکی یا ب 
حەزێت مروڤان ڤە گرێ���دای هەتا ڕاددەکی بەلکی ئەم گەلەک جاران دبینین ژنەکا 
گەل���ەک مەزن���ە بەلێ حەز ژ خۆ دکەت و حەز دک���ەت جانتر ب دەرکەڤیت، و دێ 
بینین مەیک ئاپ یا دانای، و بەروڤاژی ژی درستە بەس دگەل ڤێ چەندێ دا مکیاج 
ب بووچون���ا م���ن یا گرێدایە ب جورێ هەلکەفتێ یان ئەو جهێ تو دچیێ و دگەل وی 
دەمی ڤێجا کا روژە یان شەڤە، ئەڤ هەمی تشتە ڤێت بەرچاڤ بهێنە وەرگرتن،مکیاج 
نە ئەوە کەس���ەک د ژیێ 1٣ س���اڵیێ دا بیت و د تورێ���ن جڤاکی دا فێرە جورەکێ 
مکیاجی بوی کو ب تنێ یێ گونجایە بوو جورەکێ هەلکەفتان و ئەو کەسە رابیت 
خۆ بوو ئاهەنگا قوتابخانێ یان دەرکەفتنەکا نورماڵ بدانێت، مکیاجی یاسایێت 

خو یێت هەین. 
  مریەم���ێ گوت ژی : من لبەرە ئەس دب���وارێ خاندنا خۆ دا کاربکەم، 
بەلێ د هەمان دەم دا کار لسەر بەهرا خو بکەم و پشت گوه نە هاڤێم 
هەتا دبمە کەسەک گەلەک پروفێشنال و د فیلم و دراما یا دا وەک 
ستافێ مکیاجی پشکدار ببم و دیڤ دا و هەتا دەرفەت چێببیت 

د هندەک بەریکانێت نیڤ دەولەتی دا پشکداریێ بکەم. 
  و دوماهی���ێ گوت:پەیڤا من بو گەنج���ا ئەوە ئەگەر تە 
دناخێ خودا بەهرەک هەبی���ت و تو دزانی ئەڤ بەهرە 
دێ تە کەتە کەس���ەکێ جیاواز و هەبونەکێ دەتە تە 
دەستپێبکە و لس���ەر بەهرا خۆ کاربکە، و پێنگاڤا 
دەستپێکێ ب هاڤێژە چونکی زەحمەتترین قۆناغ 
ئەوە یا دەمێ تو بڕیارێ لسەر خۆ ددەی و کا دێ 
شێم دڤا رێکێرا بچم! بەرسڤا من بو وێ پسیارێ 
هەرگاڤ بەلێ ی���ە، ژبەرکو هەر کارەکێ جیاواز 
دێ نە حەز و الیەنگر بوو هەبن، بەلێ یا س���ەر 
تە پێدڤێە تو چاڤێت خۆ لس���ەر نەحەزان بگری 
و رێکا خۆ دا بەردەوام بی، هەتا حەژێکەرێت تە 
پتر ب تەڤە بهێنە گرێدان و سەرکەفتیتر ببی د 

وی کارێ تە هەلبژارتیێ.
ئەز بخۆ هەر گاڤا کارەکی دکەم 

هەکە ب دلێ 1٠٠ کەسان نەبیت بەس 1٠ کەس 
ژدل د وی کاری و ڕامانا وی بگەهن ئەس هەر 1٠٠ 
دیێ���ن دی ژبیر دکەم بەروڤاژی کاردکەم دا ئەو 1٠ 
ێ���ن دی پتر د کارێت بهێت دا س���ەربلند ببن و پتر 

حەژ من بکەن.


