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ل پ ككار بگومان كورد، ژنی كشی سر خستن تیشك بۆ و ژن ھوی ب گۆڤارك دەرچوونی
ئمدا كشكان ماكی ل ك ،وەیئ بكات خۆشبین و گشبین مت ئناب ئوەی بم .نیمزگ

.یھ سدان سامان ككبووی كشگلی منین. ئ دوو و یك
جواناگرتنی و پای شایست راگرتن س لك ھیچ داڵ، ماك دڕك و تژە ل ھس ماكمان مئ
خۆیشیان ئامادەنین ساتك دەیانوێ و بۆ سوودی خۆیان ھموو خاوەنی نزانیوە. ماك خۆی ب دا

بو ما ببخشن. سوود
خۆی نیشتمانی ھیچی بۆ خۆی، مای بۆ ھیچی كورد مرۆڤی ك ئوە دەسلمنت مئ مژووی
ئسكی ئمدا نو جڤاكی دەزانم ل من تان، قسان ئم چارەی مالی ئ ل من دەزانم نكردووە.
بۆ مرۆڤ ك مئ پشكوتنی ترسناككانی نگئاست ل ترە یككی مئ .قورس چند رەخن
تنھا بت. رەخن ناوی ك نامۆی ب ئاوازك ئستا گوی تا مئ مرۆڤی ناكین. ئامادە رەخن
ل بكو سیاسیماندا، بواری ل ھر نك مئ ئمن، بردەوامی ریتمی و ئاواز پیاھدان و ستایش

.وەھای دیكیشماندا بوارەكانی ھموو
بگرت؟ خۆی باوكی ل رەخن دەتوان ك

بگرێ؟ ل ھاوسری خۆی رەخن دەتوان ،خاتوون چ
مئ پروەردەی ك سلمنرە ئوە راستتر یان ،یمئ جڤاكی ناو بارھنانی و پروەردە كماسی ئوە

زڕە. چند و برھم ب چند
چ بكات؟ وارڤین" دەتوان" دا، نیشتمان و ماڵ ئم دای و پ دڕك ل كگی جا

ئستم. دانوەیشی و وەم سخت كپرسیار
مژوو ئوەی بم نین،  ئاسان دیاردان و سیما ھموو ئو راستكردنوەی و بارھنان  كاركردن،
ك جوانی فركردووین ئوەی مژوو ،ختس ،نیی محاڵ ئوەی:سرڕاستكردنوە فرمان دەكات
ئم، دونی داھنان. مژووی ب كردووە دروست نیشتمانكی كورد دەیباتوە. پیاوی نادۆڕت و
تمبخان. پیاوی ب كردووە نیشتمانی كورد پیاوی جوان. شتی زۆر ل ییخا و ئمۆمان مئ
ئیتر ھوستی بگومان ژنیش جا تۆی بۆ ژنی كوردی بكات.  تا نكردووە خۆی ھیچی بۆ كورد
و بوون یاخی ھبت، ھوستت ھبت، پیامت ژن تۆی ھی. بم خۆت پیامی و یھ خۆت
رووبڕوو دژواریش بكیت. زۆر كاردانوەی چاوەڕی دەب بكیت، بۆ كاری رابگینیت و گۆڕان
ب ئستا ل نیشتمانكدا تا .ینو ب قارەمانتییكی گۆڕان و ھوی رەوش وەستاندنوەی ئو
كوێ تا ناسكی ژن ھاواری دەب دەرچن ب ئاسان بۆی بكوژەكانیش و بكوژرێ ژنی تدا سانایی

بكات؟ ب
ئاوە. مئ كۆمی سرجم ل و ژن ژیانی ل گورەیی ب كوشتن، ئو

ھتا مردن بم ناكوژرێ، یھ ژن كوشتن ل الیكی تر. باندۆرەكانی ھڕەشی الیك و ل كوشتن
نیشتمانی و مئ ماكی ،می ئكۆم .شرادەك كوشتندا تمن ھڕەشی تارمایی ژر ل
ناسككانی نجپ نیشتماندا لو بزانین با جا .یمگینانغ كارەسات ئم گیرۆدەی ئستا تا مئ
كاری بم ،ئاسان نیی دا دا و دڕك پ گك كاركردن لو بچنت، گو دەتوان "وارڤین"
رگای و مۆم ب بكین پنجكانمان با .ختس كاری عاشقی ھست ب مرۆڤی وەڕسكرە، ئاسانیش
ب ھیوام ك ،كوە.وارڤین چرایینبك رووناك پ خۆشویستانمانی كچ و تاریكی دایك، خوشك،
و ل ربواران سو و چرای ھگرانی ئو ل ئستوە سو ل بت. بردەوام و گش چرایكی

وارڤین. خونرانی

وارڤین ربوارانی ل سو

رەحیم سیروان
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خوشككی  لگڵ دەمقای پاش سان ٢٠ تمن كچكی
بردا. ل جستی خۆی كاری ماوە ئاگری لسر

 ١-٧-٢٠٠٩ ممچوارش رۆژی بناوی(م.ل.ش) كچك
خوشككی لگڵ دەمقای پاش بیانیدا ٩ی لكاتژمر
بردا، خۆی جستی ل ئاگری ناوماڵ كاری لسر
فریاكوتنیان گواستوە. نخۆشخانی بۆ لپ ی بكمابن
ك راگیاند وارڤینی ب لوبارەیوە پۆلیس سرچاوەیكی
(م.ل. ش) ك دەركوتووە بۆیان رووداوەك ل پاش لكۆینوە
ل سكایك ھیچ و دارەتووی ھولرە گڕەكی دانیشتووی
 ١٩٨٩ دایكبووی ل (م.ل.ش) نكراوە. تۆمار دۆسیكی

.وەیما كچی و

ناوماڵ كاری لسر دەمقای
دەدات سووتان ب كچك

ھولر  سیداوەی گڕەكی ل  ٦-٧-٢٠٠٩ ممكشی رۆژی
داوای ئافرەتكی  ئوەی پاش (ه.ف.ح) بناوی پیاوك 
و دەدات ژنكی كوشتنی ھوی ب دەكات ل جیابوونوەی
و دەبت بریندار  كژن لئنجامدا پوە دەنت، گوللی چند

فریاكوتن دەكرت. نخۆشخانی دەستبج رەوانی
،كئافرەت گوتی پۆلیس، دوای وەرگرتنی زانیارییكانی بپی
سزادان یاسای  ٤٣٢ی ماددەی بپی  لكۆینوە دادوەری 

دا. پیاوەكی دەستگیركردنی بیاری

ژنكی دەمانچ ب پیاوك
دەكات بریندار

رۆژی ك راگیاند وارڤینی ب كۆیوە پۆلیسی ل سرچاوەیك
ئافرەتك  ك كراونتوە ٢٢-٦-٢٠٠٩ ئاگادار رۆژی مدووش
كچك بناوی رچاوەیس ئو زانیارییكانی بپی بریندار بووە.
بریندار ما�لكیدا دیواری رووخانی لئنجامی ئسوەد) (ئا.
 ما كچی و سان ٣١ تمن كچكی ك ئسوەد) (ئا. بووە.
خانووە ئاوپرژنی لكاتی یاندووە كراگ كۆیی پۆلیسی ب

رووخاوە. بسردا دیوارەكی تازەكیاندا

ئافرەتك  دیوار  رووخانی
دەكات بریندار
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ھاتووچۆدا  ڕووداوكی ل  ٥-٧-٢٠٠٩ برواری مكشی رۆژی
پۆلیسی بڕوەبرایتی ب سر ك (فۆرد) جۆری ئۆتۆمبیلكی
 (بدوع بناوی (شھل یونس سان ٣ تمن كچكی ل ،وتنفریاك

داوە. گیانی لدەست كچك ئنجامدا و داوە
ھاتووچۆ (٢٤)ی ماددەی بپی دادوەر پۆلیس زانیارییكانی بپی

داوە. ئۆتۆمبیلكی شوفری بندكردنی بیاری

 ئۆتۆمبیلی پۆلیسی فریاكوتن 
كچكی كوشت

-٢١-٧ ممكشی رۆژی ك كرد ئاشكرای تقتق لپۆلیسی سرچاوەیك
كوچكك  بخواردنی لیداوە باوكی ئوەی ٢٠٠٩ كچكی تمن ١٩ پاش
نخۆشخانی پۆلیسی داوە. خۆكوشتنی ھوی شوولم دەرمانی
پاش  ساڵ   ١٩ تمن بناوی(ز.ع)  كچك گوت:"  وارڤینی ب تقتق 
كوچكك خواردنی ب بووە، قادەم تووشی باوكی لگڵ ئوەی
لكۆینوەی پاش بكوژت. خۆی ھویداوە كوشتن) شولدەرمانی(م
لگڵ ئوەی پاش و  ھبووە زڕدایكی   ككچ ك دەركوتووە  پۆلیس
رەقدا ل كچكش و لیداوە ماسیح ب باوكی ،ھاتوون بشڕ زڕبراكی

خواردووە. ژاری كوچكك
.ردەوامب یدۆسی لو لكۆینوە ھشتا رچاوەكس بپی

باوكی دەمقای لگڵ پاش
خواردەوە ژاری كوچكك

BBC وارڤین-
حكوومتی شرەف، تاوانی لسر سزاكان توندكردنوەی برەو لھنگاوكدا
بپی ك ھبوەشنتوە سزاكان یاسای ٥٤٨ی ماددەی بیاریدا سوریا
سزایكی دەكوشت ژنیان شرەفوە  پاراستنی  بناوی  ئوانی یاساك
 و جۆرە تاوانانئ النیكمی سزای بۆ ٥٤٨ سووكیان وەردەگرت. ماددەی
بۆ سزا نوی، النیكمی رسومم مرەی ئگوب بم دیاری نكردبوو،

.زیندان دووساڵ تاوانباران
راگیاندووە   BBC ب مرسوموە ئو  لبارەی جابری، لیال  پارزەر
لگڵ كردنمام بكو  ،نیی  سزاك توندكردنی  گرنگ ئوەی ك
پاساو ك كوشتن دیكی تاوانكانی وەك شرەف بناوی كوشتن دیاردەی

ناكات. قبووڵ سزا سووككردنی بۆ
رگرتن بۆ لسوریا، ركخراوەكانی كۆمگی مدەنی رابردوو، سای
و سازكرد برفراوانیان شرەف، كۆنگرەیكی لسر ژنان كوشتنی لتاوانی
گرنگترینیان كرد ك پشكش لوبارەوەیوە راسپاردەیان پشنیاز و كۆمك
جۆرە  ئو تاوانباران. بۆ بوو زیندانیكردن ١٥ ساڵ داوای دیاریكردنی سزای
زۆربی ك بوە سوریادا باكوورو رۆژھتی لناوچكانی تنیا تاوان
 ٣٨ ٢٠٠٧دا ل نافرمییكان، ئامارە بپی كوردن. دانیشتوانكانی

تۆماركراوە. لسوریا شرەفوە پاراستنی بناوی ژنان كوشتنی حاتی

شرەف توند تاوانی سوریا سزای
دەكات دەسووتنت ژنكی چرخ ب پیاوك

 ل سكای ئافرەتك  ٧-٧-٢٠٠٩ برواری ممدووش رۆژی ھولر:
بۆی سووتاندویتی. چرخیش ب و لیداوە ك كرد تۆمار مردەكی دژی
بیاری  سزادان یاسای ٤١٣ ل ماددەی پی وە دادوەر، بینكۆل پاش

دا. دەستگیركردنی مردەكی

و دەكوژت ژنك فۆرد ئۆتۆمبیلكی
دەكات بریندار دیكیش سی

كرد، پشكشی له ناوەندەكانی بیار ژن پتوكردنی پگی لكۆنگرەی
شك له یكك دەت: تابانی جالل ھرۆ ئیبراھیم ئحمد ھاوسری
یكمی خانمی .داپۆش سرت پیاندەگوتم كه بووه ئوه لشاخ كانم
ھیچ داپۆشینه لبر سر له رقم دنیای خوا "له ك ڕوو وە دەخاتئ عراق

". خنكم ئه ئكم ھست وا بس نا،

ل دنیای خوا ھرۆ برایم ئحمد:
چكل ل رقم
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جیھان بۆ دەالقیك

تر ژنكی چند لگڵ ،سودانی رۆژنامنووسكی ئلحسن، ئحمد لوبن
تاوانكیان  ھیچ ھاوڕی، ١٢ ژنانی و لوبنی دەكن. سزا چاوەری و دەستگیركراون
ئوان بگینت، بكو نتوەیی ئاسایشی یان دی كسكی ب زیان داوە كنجامنئ

گیراون. پانتۆل لبركردنی تاوانی ب
 بۆی دەستگیر كرابوون، لگم دیك ژنی BBC راگیاندووە:" چند ب لوبنی

داریان لدرا". ٤٠ و كرد قبووڵ تاوانكیان
یكگرتووەكان بۆ مكتبی نتوە و ناسراووە سودان رۆژنام نووسكی ل لوبن خاتوو
،ئیسالم شریعتی بپی سودان  یاساكانی دەكات. كار  پایتخت خرتوومی ل

مسیحین. ل دەستگیركراوان ئوەی ھندك سرنجاكش بم

و ئاسایشی نتوەیی پانتۆڵ

ھهواگری و شارهزایانی ئهمنی سایتی(دوتچهڤله) له بوكراوه گوره ی زانیاری به
ناوكی. بۆمبی خاوهنی ئران ده بته دیكه، مانگی تا شهش بوایهدان، له و ئهمانیا
رۆژنامه ی بۆ ،(BND) ئاسایشی ئهمانیا و ھهواگری شارهزایانی دامهزراوهی
له توانایدا باكوور، كۆریای به ھهمانشوهی ئران كه رایانگیاند ئه مانی، (ئهشترن)ی
ئستاشدا یۆرانیۆمی بدات، له ئهنجام ناوەكی زهویدا، تاقیكردنهوهی له ژر ھهیه

ھهیه. ئراندا دهسهتدارانی لهبهرده ست بۆمبه ئهو درووستكردنی پویست بۆ

مانگی شهش تا ئهمانیا: ھهواگری
دیكه ئران دهبته خاوهنی بۆمبی ناوكی

ئهو پی به وته كهی رایگهیاند كه كلینتۆن، ھیالری ئهمریكا دهرهوهی وهزیری 
بۆ كاردهكات واژۆكراوە. و ئمریكادا عراق ل نوان كه رككهوتننامه سترتیژییه ی

عراقدا، لهگهڵ درژخایهن سیاسیی ئابوریو پهیوهندیی گهشهپدانی
له عراق ئهمریكا بالیۆزخانهی رابردو پنجشمی ك له بهیاننامهیهكدا كلینتۆن
ئابوریو پهیوه ندیی گهشهپدانی بۆ كاردهكهین "ئمه ھاتووە و كردووەتوە بوی
دهبته داھاتوودا له رككه وتننامهیهش ئهم و عراقدا لهگهڵ درژخایهن سیاسیی

گهلهكهیدا.“ و عراق لهگهڵ نوانمان ھاوكاری بنهمای

یارمتی عراق ھیالری كلینتۆن:
دەدەین

كردووە، یكم ساركۆزی ب شوی لوەتی فرەنسا كارال، سرۆكوەزیرانی خزانی
بسر  ٩١ ساڵ چوارچوەی تپربوونی ل ئاھنگش ئو و خۆی گا ئاھنگی

. بوو نیلسون مندیال دایكبوونی سرۆكوەزیرانی ئفریقای باشوور ل
بشداری ب ئاھنگی ئو  سیتی، رادیو ھۆی ل فرەنسی  یكمی خانمی
فورست ل ھریك دیارترینیشیاندا ل و كرد ساز ھۆلیود ئسترەكانی ل ژمارەیك

بوون. دیمونی، ئامادەی مات و سۆزان ساراندۆن ویتیكر،

گا ئاھنگی ساركۆزی خاتوونی
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ژمارەی و  ورانكاری شڕو  بكارەساتی سبارەت  عراقی، لكۆلینوەی  ناوەندی 
ھاتووە و تیدا بوكردووەتوە ئاماركی ٢٠٠٣ـوە، سای ل دوای قوربانیانی عراق،
ل ملۆنك ژمارەی بوەژنكان ل عراقدا تا سای ٢٠٠٨، _ ٢٠٠٣ ل سای ك

و كردووە تپری
ملۆن مندال. ٤ یشتووەتگ سرپرشتیش ب مندانی ژمارەی

ساڵ لمو  شش تۆماركراوە،كچی ئایدز ٦٧ ھزار حاتی عراقدا سرانسری ل
بوون. كس ١١٤ تنیا خۆشین تووشبوان بو رژەی بر

پرە دەسنت عراق وەژنی لب

برەو بوون.  براز ئنفلونزای نخۆشی  تووشی  عراق ل ئوانی ژمارەی 
ك رایگیاند تندروستی عراق، وەزارەتی ل بژك  وت دەچت. بوون زیاد
 ل بوون خۆشین ئم ئوانی تووشی ،یو پب تۆماركراوە، تر ١٠ حاتی
حاتكی  ل ،خۆشانن ئم رەوشی بم كس، ٢٠ یشگ ژمارەیان عراقدا،

.دای باش

عراقدا ل ئنفلۆنزا

گفتوگۆیكی رابردوو دوورۆژی ھفتی نیویورك، ل نتوەیكگرتووەكان بارەگای ل
لو ھژارەكان و تیدا سرۆژی خایند دارای جیھان، ركخراو قیرانی ب تایبت
كچی راگیاند، جیھان دەومندانی یان بكتدەو ھژاری ھۆكاری گفتوگۆیدا

جیھاندا. ل درایی قیرانی ھۆی بووەت
لگڵ un ھاوكار  زیاتر جیھان، دەومندەكانی تدەو ك بریاردرا كۆنگرەیدا  لو
ھۆیوە بو ك ھژارنشینان بدەن تو دەوئ باشتركردنی رگیوە ھوی لو تا بن،

دەنانن. ھاووتیانی

جیھان دەومندەكانی و ھژار
گفتوگۆدەكن

پۆستی بۆ بلر، تۆنی پشووی سرۆكوەزیرانی ك وەدایئ ھوی ل بریتانیا،
وەزیری لدوانی دوای ھواش ئو  بكات. كاندید  ئوروپا یكتی سرۆكی
بلر، تۆنی وتی ك ھات بارون كینوك، حكوومتی بریتانیا ل ئورووپا كاروباری
دەكین. كاندید ئورووپا یكتی سرۆكی بۆپۆستی ئو بھزەو كسایتیكی خاوەن
ئاشتی بۆ ك دیپلۆماسیانی وھ ئو دوای بلر، تۆنی ك ئاماژەی جگی
بكسكی بریتانیا  الی ھاووتییانی ئستا دای، ئورووپا و  ناوین رۆژھتی

دەكرت. وەسف بھز گپ دسۆزو

یكتی سرۆكی بۆ بلر بریتانیا:
دەكات كاندید ئورووپا
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ئاشتی دكتۆر كوردستان، ھهرمی حكوومهتی  سروشتیهكانی  سهرچاوه وهزیری 
كگهی له نهوت بهرمیل (٤٠)ھهزار ڕۆژانه ئستادا  له ڕایگهیاند ھهورامی 
دهگاته به ئهو تریشدا ھهفتهیهكی چه ند ماوه ی له دهكرتو ھه نارده (تاوك)ـوه

ھهزار بهرمیل. (٥٠)
ئهو  بهرھهمھنانی "ئاستی  گوتی: تهقیشهوه، تهق كگهی لهبارهی   ھهورامی،
لهالیهن ھهردوو بهھاوبهشی كه ، بهرمیل ھهزار (٣٠ بۆ ٤٠) لهنوان ڕۆژانه كگهیه

تدا دهكرت". كاری توركیهوه، ئینرجی جینیل و پترۆلیۆم كۆمپانیای ئهداكس

ھهورامی: ئاشتی
رۆژانه٤٠ھهزار بهرمیل نهوت
ھهنارده تاوك كگهی له

دهكرت

داواكراو به ناوی دیكۆمهنتهری ئهكشنی زنجیرهیهك ئهمه ریكی NBCـی كهنای
دهھنت. بهرھهم ئهنسارولئیسالم و كركار مهال لهسهر (The Wanted)

لهكهنای مانگهدا ئهم له٢٠ـی وابیاره كه  تهلهفزیۆنییه زنجیره ئهم  بابهتی
بهشون گهڕان دهربارهی بكرت، پهخش ئهقهی یهكهم ئهمهریكییهوه NBCـی

دهدوـت. دهستـگــیركــردنیـدا كركارو مهال
ئهكشنهوهیه، بهرھهمھنانی ئهم زنجیره لهپشت یهككه لهو كهسانهی ئیبرسۆل، چارلی
ئهو  دۆزینهوهی بۆ ئهكشنهكه ھهودانكه «زنجیره AP راگه یاندووه ئاژانسی به

نهكراون». دهستگیر ئستا تا حهشارداوهو خۆیان تیرۆریستانهی

كناكی ئمریكی
مال لسر زنجیرەیك

دەھنت برھم كركار

بیارو ھیچ  كه رایگیاند، ھهرم، حكوومهتی وهزیرانی ئهنجوومهنی سكرتری 
لیسته پاوراوی بوونهته كهسانهی حكوومی لهو پۆستی لسهندنهوهی بۆ رنماییهك
كهسك "ھهر گوتی: قه رهداغی محهمهد . نیی لئارادا ھه بژاردن، بهشداربوهكانی
دهبت ئاسایی پهرلهمانتار، ئهوا بهشوهیهكی ھهیهو بووه به حكوومی پۆستكی كه
له شوهیه لهو بیاركی ھیچ ئستادا له به م بكشته وه، حكومییهكهی له پۆسته

نییه". ئارادا

حكوومی پۆستی
لیستكان  پاوراوانی ل 

وەرناگیرتوە

كوردستان میدیای

كۆكردنهوهی لهكاتی ھاوتییهك چهند قهندیل، لهبناری
سه یر مردارهوهبووی ئاژهكی ناوچهیه، له و گیا
گوماندهكرت دهچتو لهدایناسۆر شوهی دهدۆزنهوه
چهند بووبت. مردار ئستا پش مانگك چهند
كوردستانی، رۆژھتی گوندهكانی ھاوتییهكی
دیوی لهو قهندیل بناری بۆ سهردانیكردنیاندا لهكاتی
قارچك، گیاو ھنانی  كۆكردنهوهو بۆ ك سنوورەوە
دهدۆزنهوهو سه یر مردارهوهبووی ئاژهكی ھاتبوون

دهگرن. ونهی ڤیدیۆیی بهمۆبایل
دایناسۆر، سهر ده چتهوه شوهی مرداره بووهكه ئاژهه
مرداربووە، ئستا پش مانگك چهند دهكرت، گومانیش

پوه ماوه. گوشتی توك و كهمك چونكه تائستا

قندیل ئاژەكی ل
دۆزرایوە سیر

ل ڕووسی شاعیری گورەترین پووشكین، ئلكساندر
شاعیرە، ئم دایكبوو. ل ١٧٩٩ـدا سای  میی   ٢٨
ئدەبیاتی ل نتنیا ك  كندرمھۆن كاریگرترین
زمانكانی ئدەبیاتی و وژە سر ل بلكو ڕووسی
ھۆنینوەی ب پووشكین ھبوو. كاریگری دیكیشدا
بر وتك تزارەوە دەرباری لالین «ئازادی» شعری
ل خۆی و ماوحای شار و وە لوتندوورك توندی و
كرا. زیندانی وات(قوقاز) رووسیادا شونی خراپترین
ڕووی برەو تازەی وەرزكی پووشكین نووسینوەكانی

كردەوە. ئدەبیاتی رووسیادا و وژە

كسایتیی كاریگرترین
ھونر
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و زانستی لقه كانی به ئامادهیی قۆناخی تاقیكردنهوهی ئهنجامی دهرچوونی دوای
و تۆماركراون چۆمان و مرگهسۆر و سۆران له دهرچوون رژه ی نزمترین وژهیی،

دهكهن. تنووسهكانیان به پداچوونهوه داوای و ناڕازین قوتابیانیش
رایگهیاند: "رژهی سۆران، پهروهردهی ئهزموونهكانی بهرپرسی رهقیب م.سهعید شخ
بهشداری  كه له ٦٦٨ قوتابی واته بووه، ٪١٢ زانستی له لقی له سۆران دهرچوون
وژهیش رژهی  بهشی له دهرچووه، یهكهم خولی ٨٠ قوتابی له كردووه تاقیكردنهوهیان

یه كجار كهمه". رژهیهش بووه، ئهم ٪١٣ دهرچوون

ناڕازین قوتابیان

سلمانی تدا، که له ده سه له ژن ی پگه پته وکردنی و ره به ی کۆنگره له
رایگه یاند، رمی کوردستا ن تی ھه رۆکی حکومه ھفتی رابردوو گردرا، سه
نچیرڤان بت. و نزیکی تی خزمایه ر بنه مای سه له ت به ئافره تدان سه ده ناب
ھه کوردستاندا تانی ئافره نو له شاراوه توانای لک گه که روونیكردەوە بارزانی،

وه. پشه بنه یانتوانیووه نه تیه وه یه کۆمه ی باری به ھۆ یه و

ب دان دەست نابت
بنمای لسر ئافرەت

بت خزمایتی

بكاتهووه  تهمهنی ١٠٢ ساهی یادی تر، رۆژكی  چهند نیازه به  پیر ئافره تكی 
له رقیشی ده سته بهر دهكات و خۆی ژیانی بژوی خۆی تاوهكوو ئستاش ھهر كه

خانهنشینییه.
(كونی ناوی كه ئافرهتكی بوكردووەتوە، ونهی به ریتانیا (SAN)ی رۆژنامی
ھهرچهنده  براون دهكاتهوه. تهمهنی ١٠٢ ساهی یادی داھاتوو ئابی مانگی و براون)
به تایبهت خواردنگهیه كی له  كاركردنی له ھه ر ئستاش كهچی زۆره، تهمهنی
له بیر ئهوهی بهب كار دهكات، پهتاتهی سوركراو ماسی و خواردهمه نیهكانی ژهمه

بكاتهوه. خانهنشینكردنی خۆی

 ١٠٢ تهمهن ئافرهتكی
ساه خانهنشینكردنی رهت

دهكاتهوه

دیموكراتیك كۆمگی پارتی ركخستنی ھاوسرۆكی
شكاندنی بۆ پارتكی ژنانی ك رایگیاند ئستنبوڵ ل
شارەكانی ھموو ل سیاستدا ل ژن بشداركردنی بربستی
سرۆكایتی دەستی توركیا  و  كوردستان باكووری

دادەمزرنت.
ھاوسرۆكی پرسی ژنان دەستنیشانی كرد ك ئۆجار چیكدەم
پیاندرابت جارك ك ك نییماف وەك و دەزانن گرنگ ب
دەستی كمكردنوەی بۆ بۆی پاشگزببنوە، لی دواتر و

پكدنن. ھاوسرۆكی دەستی شارەكان لھموو پیاوان
پرلمانی  ل دیموكراتیك كۆمگی پارتی ٢٠ نونری ل

 .یھ ١٣ شارەوانی و پارتئ ھروەھا ژن و توركیا٨.ی

پگه وکردنی پته و ره به ی کۆنگره له
سلمانی له که تدا، سه  ده  له  ژن ی
رۆکی حکومه ھفتی رابردوو گردرا، سه
یاند، ناب رایگه ن کوردستا ھه رمی تی
مای بنه ر سه له ت ئافره به تدان سه ده
نچیرڤان بارزانی، بت. نزیکی تی و خزمایه
له شاراوه گه لک توانای که روونیكردەوە
به ھۆ و یه تانی کوردستاندا ھه نو ئافره
یانتوانیووه نه وه تیه کۆمه یه باری ی

وه. پشه بنه

ئافرەت ب دان دەست نابت
بت بنمای خزمایتی لسر

دەستی كمكردنوەی بۆ
ھاوسرۆكایتی دەستی پیاوان

پكدت ژن
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دەكات ژنان بۆ چی داھاتوو پرلمانی
دەكوژرت، ژن و بناوی ناموسوە دڕندەترین شوە ب تائستایش
بمنت لشقامكان ئستایش كوشتووەو ئافرەتی یھ خك
چاالك زۆر پرلماندا ل ژن پرلمانتارانی  دەخولتوە،
كرد". نیان ك بكن زیاتر شتی  زۆر بوو پویست نبوون،
وەیش بو كۆمیتی  دادپروەری لیستی پاوراوكی
پرلمانی ل ژن پشووی پرلمانتارانی ئدای ل رەخن
كوردستانی گوتبژی لیستی دەگرت، لبرانبردا كوردستان
ك یانوایی پوانئ دەت:" و دەكاتوە ئو بانگشان رەت
ھیچیان بۆ خۆیان ئی نكردووە، ھیچیان ژن پرلمانتارانی

پۆژەیكیان نبوو. ھیچ نكرد، بۆ

نبوون چاالك پرلمانتارانی ژن
ل ژنان بشداركردنی بۆ ٪٣٠ رژەی كوردستان پرلمانی
لگڵ براورد ب رژەیش ئم كردووەو دیاری پرلماندا
نو دەخات كوردستان ھرمی جیھان، وتانی پرلمانی
توانیویتی ك جیھان پشنگكانی مانرلپ ریزبندی
و مافی  ئرك برچاو برژەیكی ١٨ سای رابردوو لماوەی
پرلمانتار زیادبكات. سیاسی ژیانی ب تكبوونیان ل ژنان
ژنان بۆ دەستكوتك ب رژەی٣٠٪ دانانی ،نزەنگ پخشان
جیھاندا٨١  ۆ لمئ تا ك دەخاتڕوو ئوە دەكات و وەسف
ك دووپاتیدەكاتوە دەكات، و سیستمی كۆتا ب كار دەوت
زیاترە. یان و ٪٤٠ل یھ بن، ٪٣٠ ل ھموویان نیی مرج
كار ئورووپایش ل بكو كوردستان ل نك پخشان بقسی

دەكرت. مسیست بو
ب بۆ میسرمان پرس ئو روونكردنوەی بۆ ،نزەنگ
كۆتایان سیستمی  ك میسر ل ":دە دنتوەو  نموون
زۆر پرلمان بۆ دووساڵ رژەی چوونی ژن دوای ھگرت،
لالی نودەوتییو پرۆسیكی كۆتا سیستمی دابزی،
تا ژن بۆ نییرئ جیاكاریكی وەك نتوەیكگرتووەكانیش،
روشونكی ك بم دەتوانم بیار. پگی بگات رگایوە لو
ل كۆتاوە لرگای تایھ تا نین ئوەش چاوەڕی ،كاتی

ببینوە". نزیك بیار ناوەندی
پرلمانی  نو ل ئافرەتان رژەی زیادكردنی لگڵ  
خولی ئم لیستكانی پاوراوەكانی ئافرەت كوردستاندا،
ژنانی ئدای ل گلییان كوردستان، پرلمانی ھبژاردنی
حیزبی پاوراوی سلمان، شخ ھاژە .یھ پرلمانتار
سرۆكی ك كژن تنیا ھاوكات ك كوردستان، شیوعی
ژنانی كاری پرلمانتارانی ل ئدای رەخن بت لیستكی
پرلماندا ل ژن  پرلمانتارانی دەت:" و  دەگرت پشوو

ك بكن  زیاتر شتی زۆر بوو پویست نبوون، چاالك زۆر
ناموسوە بناوی  شوەو دڕندەترین   ب تائستایش نیانكرد، 
و توندوتیژییئ بۆ سنووری پرلمان ت، دەبوایدەكوژر ژن
شقامكان ل ئستایش كوشتووەو ئافرەتی یھ خك ،دانابای

دەسوڕتوە". بمنت
ژنانی ئدای ل ك رەخنانی ئو دیكوە لبرانبر لالیكی
لیستی گوتبژی  دەگیردرت، پرلمان ئندامی پشووی 
مئ راگیاند:" وارڤین-ی  ب شھاب، سۆزان كوردستانی
ئافرەتان بۆ باشمان پۆژەی چندبن كردووەو كارمان بكردەوە
من بم دەسلمنن، ئوە پرلمان پرۆتۆكۆلكانی كردووەو
بكن، شت زۆر ھبوو دەستیان لكاتكدا دەپرسم سانك لو

نبوو". پرۆژەیان بۆ

پكردوون ئمریان پارتكانیان
و خزمتگوزاری لیستی پاوراوی ئحمد، شخ ھاوراز
پرلمانتارانی ك دەنت دانیپدا ئوەیدا لگڵ چاكسازی،
رەخنیش داھناوە، چاكیان پۆژەی یاساو كۆمك ژن پشووی
بۆ جبجكردنیان و بدواداچوون پرۆژان ئو ك دەگرت لوە

بووە. الواز زۆر كرابت ئگریش یان نكراوە،
ئدای  ل رەخن دیكوە سۆنگیكی ل ھروەھا ھاژە  
لژر لژنان دەت:" ھندك و پشوو دەگرت پرلمانتارانی
ندا، فرەژنی یاسای دەنگیان بۆ پارتكانیاندا بوون كاریگری

پكرا بوو". چونك ئمریان

ھ ناكات نكات ئوەی كار
لگڵ عومر ئڤین كوردستانی لیستی دیكی پاوراوكی
دەگرت ھبژاردن بانگشكانی ل ھندك ل رەخن ك ئوەدا
خولی بۆ و تجروبن خاوەن ئستا پارتی و یكتی ":یوایپ
بگومان نكات پرلمانیش باشتر دەبن، ئوەی كار داھاتوی

ناكات". ھ
كوردستان پرلمانی پشووی ژنانی چاودران ل ھندك بپی
پویست وەك نیانتوانیوە و بوون پارتكانیاندا كاریگری لژر
نزەنگ پخشان لوبارەیوە بكن  ھاوڕەگزەكانیان بۆ كار
نیانتوانی پیاوەكان پرلمانتارە ھموو ئوەی وەك گوتی:"

نیانتوانی". ژنكانیش پرلمانتارە بسلمنن، خۆیان
ح، كسا ئاشتی عزیز گۆڕان لیستی ھر لوبارەیوە پاوراوی
رایگیاند:  دایت ژنی پرلمانتاری ٢١ پاوراوی لیستكیان
بیاردانی قۆناغی توەی ژن بچكراوە بۆ ئن كار لپشتردا "
بووە. سیاسیی پارتكی پاشكۆی ھبووە ئوەی ڕاستقینوە،

سۆزان شھاب

سلمان، شخ ھاژە
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بووەت كوردستان، ھرمی دەستووری ٦.ی ماددەی
ھرمی جیاوازەكانی كھاتپ توانینی جگی
لالیك ماددەك شرۆڤكاران، بپی و كوردستان
سرەكی سرچاوەی كردووەت ئیسالمی ئایینی 
ھیچ ناب ت كدە تیدا و ل ھمانكاتیشدا دەستوور
بت. رگر دیموكراسیدا لبردەم ك دابنرت یاسایك
پكھات ئاین و كریستییانكان و ژنان ل ئوەش وای
لقم ناشفاف ب ماددەی ئو ك كردووە جیاوازەكان
دادەنن سیاسی ببیاركی ئزدییكان ھروەھا بدەن.
٢ـی ماددەی كۆپیكراوی  ب چپۆكانیش  پارت و

دەزانن. عراقی فیدرای دەستووری

كتوپی ھمواركردنكی
بنمای كوردستان ھرمی دەستووری  ماددەی ٦ـی
سرەكی سرچاوەیكی ب ئیسالم ئاینی شرعیتی
ھمواركردنكشی و دادەنت  یاساكان  دارشتنی بۆ
كوردستان پرلمانی ل سیاسی توافوقی ب
شیوعی حیزبی سیاسی مكتبی ئندامی تپرندرا.
ك راگیاند وارڤینی حموود بم د.ھادی كوردستان
پرلمان بردەم خراوەت بخرای ماددەك ھمواركردنی
ك نبوون ئاگاداری لیژنكانیش ل ھندێ تنانت و

كراوە. تدا گۆڕانكاری
ماددەك ٣بگی ك ئوەی لگڵ محمود ھادی د.

دەزانت، عراق دەستووری ٢ـی ماددەی كۆپی  ب
عراقدا  دەستووری  ٢ لماددەی ك ڕوو دەخات ئوە
حكامڵ ئگت، لبھ یاسایك ھاتووە:" نابت ھیچ
دیموكرسیدا پرەنسپیكانی و ئیسالم نگۆڕەكانی 
ئو ك لدەدات ئوەش زەنگی ھاوكات نگونجت".
كوردستان ھرمی داھاتووی سر بۆ مترسی ماددەی
بتایبت و ھستیارە زۆر پرس ئو ئوەی لبر دەبت،
ھبژاردن بۆپوپاگندەی ئیسالمییكانوە لالین

بكاردەبرت.

ئیسالمی "رەوتی دا: بقسكانی درژەی وەھا ئو
بم ھناوە، بدەست شتكمان مئ بن دەیانوت
یانوایپ دەستور بواری نودەوتی چاودرانی
رەت  یكتری پچوانو  ٦ ماددەی بگكانی ك

دەكنوە.

دەستوور،  ژنانو چاودرانی بواری الی زۆرترین مترسی
سرەكی سرچاوەیكی وەك  ئاین ندەبوو  ك وەدایل
ئایین ئزدی كوردی پرلمانتاری .بوای یاسادانان
محموودی ھادی بۆچوونی ھمان حسن، مریم
سرچاوەی ئاین ئگر ك دەكاتوە لوە جخت ھیو
و ژن نوان یكسانی ئوا بت ھرم دەستووری سرەكی
لیژنی سرۆكی و پرلمانتار ھاوكات دەبات. لبار پیاو
نابینت وای خشان زەنگپ مافی ژنان ل داكۆكیكردن
یاساكانی داڕشتنی سرچاوەی تاك ئاینی ئیسالم ك

."رچاوەكانسل دەت:"یكك و بت دەستوور
لسر  تبینیان ئزدییكانیش ئایین كوردە ھاوكات  
ئندامی و ئزدیكان كوردە نونری .یھ ماددەك
حسن مریم سوز لیستی لسر كوردستان پرلمانی
دەربی نیگرانی خۆی لبارەی ئو ماددەیوە ژنك وەك
یاسادانان سرچاوەی تاك ئیسالم ئگر گوتی:" و
ژن ئازادی دژی دەربچت بیارك سبی یوانل بت،
ماددەی٣باسی ل چونك بت، ژن و یكسانی پیاو و

كوردستان ھرمی دەستووری ٦ـی ماددەی ھمواركردنی نھنیی

كرا ئیسالمییكان بۆ سازش گــــۆڕان لـــبـــــر محـموود: د.ھادی

نزەنگ پخشان

پرلمانی كوردستاندا ل كوردستان ھرمی خویندنوەی دەستوری
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كوردستان ھرمی دەستووری ٦ـی ماددەی ھمواركردنی نھنیی

كرا ئیسالمییكان بۆ سازش گــــۆڕان لـــبـــــر محـموود: د.ھادی
ناكۆك ماددەی٢ـیش و دەكرت وپیاو ژن یكسانی
كار ند ساچ ،وەش كارەساتئ ،و ماددەیئ لگڵ
دەكین دادپروەری و ژن مافكانی بدیھنانی بۆ
یكسانی لبارچوونی بۆ زەمین ماددەك لكاتكدا

و پیاو خۆشدەكات". ژن نوان
 ،خۆش دی بدەستوور ئوەدا زەنگن، لگڵ  پخشان
ماددەی٦  بۆ  خوندنوەكان لمڕ خۆی مترسی 
دەرگای لئیسالمدا ئوەی لبر ":دە و ناشارتوە
ھیچ دانخراوە، جیاوازەكان(ئیجتیھاد) لكدانوە

شیكردنوەی حیزبك داھاتوودا ل ك نیی گرەنتییك
خۆی برژەوەندی و بپی ماددەی نكات ئو بۆ جیاواز

تفسیری بكات".

دەگرن ھوست چپكان حیزب
نو چپكانی حیزب ك  ئارادایل ئوە ئگری
ھوست ماددەی ئو لبارەی كوردستان پرلمانی
ئاراستیكی ماددەكش كردنوەی رەت و وەربگرن
دەت:" محموودیش  ھادی  وەربگرت،  جماوەری 
ھوست ماددەیوە ئو لبارەی چپكان حیزب وەك

بكرتوە". دیك ھموار دەبت جاركی و وەردەگرن

كرا" ئیسالمیكان سازش بۆ گۆڕان "لبر
نوان سیاسی توافوقی محموود) (ھادی گوتی ب
نیشتیمانی یكتی و كوردستان دیموكراتی پارتی
بۆ دەنگدان لبارەی ئیسالمییكان و  كوردستان
لیستی   ك ئوەبوو لبر  ماددەی٦  ھمواركردنی
و دەكات دەستوور كردنوەی رەت بانگشی گۆڕان
بۆ لگڵ ئیسالمیكان یكتییش پارتی و توافوقی
ئنجامدانی كاتی  ل دەستوور بنتوانرت  ك بوو ئوە
ھاوكات كوردە بدەستبھنت. دەنگ راپرسی زۆرترین
دەنگدانی ل ماددەی ئو تپڕاندنی ئزدییكان
دەزانن. سیاسی بیاركی  ب كوردستاندا پرلمانی

ئزدییكان مافی لوماددەیدا حسن:" مریم بقسی
ئو لگڵ من قت تاككس وەك و نگیراوە برچاو ل

بوو". سیاسی بیاركی بداخوە بم نیم، ماددەی

حمڕەش بھرە ھادی محموود د.

مریم حسن

پرلمانی كوردستاندا ل كوردستان ھرمی خویندنوەی دەستوری
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دەوت، كایكی بازرگانی وەك تنیا ئافرەتی گكۆم"
راگیاندن، و ریكالم بۆ سرنجاكش مادەیكی  یان
،تدەسب ك رەگزكی تماشای دەكن وا ھمووانیش
لپیاوان تنیا سركردایتیكردن رۆی یانوایپ بۆی
تمن محممدی سۆزان گوتی مئ دەوەشتوە".
لبارەی  كۆمیتی توژەركی وەك ك بوو سان ٢٦
خست خۆی بۆچوونی سیاستدا ل ئافرەت دوورەپرزی

ڕوو.
رەشی  جانتایكی  ساڵ،   ٢٢ تمن ئحمد، زین
ك دەڕوا كۆلژەكی برەو بخرایی  گرتووەو لبندەست
دواقۆناغی قوتابی زین .نیی دوور زۆر خۆیانوە لمای
و ناوەندی لقۆناغكانی ،ركووكك پروەردەی كۆلژی
بووە، پۆلكی قوتابی زیرەكترین میشھ دواناوەندی
پژارە بھندێ تكڵ زەردەخنیكی برووخسارییوە
ئاوتبوونی ئو نھنیی پرسیاری كاتك دیارە، بئاشكرا
رۆژگارە ئو چیرۆكی لدەكی، پژارەیی و شادی
تبچ ئوەی لسر كردووە پداگریی ئم ك دەگتوە

خونی  چونك موسل سیاسییكان زانست كۆلژی 
رگی خزانكی و باوكی كچی بووە، لمژینی

نداوە. خونیان ئو بدیھنانی
مئ" دەت  گرییر ئو ھۆكارەكانی لبارەی  زین
دەستیان بدابونریتی توند ك لبنمایكی پارزكارین
لماڵ زۆر كچكانیان نادەن گر گرتووەو كۆمیتییوە
لۆمی بر رەخنو وتدەك بوھۆیوە دووربكونوە، باوكم
."شیرەتع دابونریتی پچوانی ئوە چونك كسوكار
پروەردە لكۆلژی حزی شوەیك "بھیچ دەت: زین
زانست" چونك كردووە ناچاری باوكی بم نبووە، 
بۆ تنیا بوارە ئو نادات، دەست ئافرەت بۆ سیاسییكان
شونو پروەردە باشترین كۆلژی بۆ ئافرەت ،باش پیاوان
وان كچاندا لقوتابخانیكی دەتوان تواوكردنی دوای

بتوە".
بشوەیكی لعراقدا ك یئافرەتان ئو نموونیكی زین
بنماو لمژینی دابونریتی قوربانیی تبوون گشتی
برۆكی ناچاربووە بارودۆخدا ئو لسایی عشیرەت.

تنگات. سیاست لدنیای ھیچ و بت رازی پراوزی
لگۆڕەپانی دەبینی ئافرەتك  بدەگمن  شربۆیھ
تنیا ئو رۆی ھبت. ئوتۆی پگیكی سیاستدا
بوارەكانی پروەردەو فركردنوە گیرساوەتوەو وەك ببواركی

كردووە. چۆڵ سركردایتیكردنی بۆ پیاو
پارزگای ئنجومنی ئندامی ناسر، بۆیا سلڤانا
ئو "ژنان دەت و دەدوێ (وارڤین) بۆ لوبارەوە كركووك
و بن خۆیان مافكانی شارەزای ك نبووە ھۆشیاریییان
بواری بتایبتیش بوارەكانوە، ھموو بچن پیاوان وەكو

سیاست".
ئوەی توانای پیاو وەك ژنیش یوایپ ئوەی لگڵ ئو
بم دیاربت، شوندەستی بوارەكاندا لھموو یھ
نبووە ئازادیییان ئو ندراوەو بوارەیان ئو "ژنان دەت
باكانی سركردایتیكردن". پۆست نبگ و كاربكن ك
جورئتیان ئو "بداخوە ئافرەتان خۆیشیان دەت ھروەھا
دنیای ناو  بكوتن خۆیان و  بكن پكشی ك نبووە 
ئاسان ساكارو فرمانكی كارو بۆ میشھ سیاستوە،

كركووك
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بڕوەی ببن". رۆتینی شتكی وەك رۆژان ڕاون كگ
ۆنب ئافرەتان  ھاتووە ئوە كاتی ئیدی یوایپ سلڤانا 
مافكانی مومارەسی سیاسییوەو گۆڕەپانی نو
و كۆمن نیوەی "ژنان دەت چونك بكن، خۆیان
نیوەی تنیا ئگر سركوتوو نابت كۆمگیك ھیچ

لكاردابت". پكھاتكی
بواری  چاالكوانی ساڵ،  ٣٤ تمن عومر، دالیا
تۆمتبار بوە سیاسییكان حیزب ئافرەت، مافكانی
باكانی  پۆست ھموو بسر دەستیان  ك دەكات
لو ژنك  "ھیچ دەشت گرتووەو حكوومتدا و حیزب 
حیزب ھر بدەگمن ئینتیما بۆ پۆستاندا نابینی، ژنان
سربخۆن، ھرەزۆریان  زۆربی و دەكن سیاسییكان 
ئوەشی ماوەن، ژنی یانیش ئاسایین فرمانبری یان

."با پۆستی بگات حام سربخۆبت
توژەری  ك ٢٦ ساڵ تمن محممد، سۆزان ببوای
لگۆڕەپانی ئافرەت دوورەپرزیی ،تیییكۆم
ك دەگڕتوە گباوەی كۆم وانینت ئو بۆ سیاسی

ئو كاری الوازەو بوونوەركی ئافرەت یوایپ میشھ
مردە. و خزمتكردنی ماڵ بڕوەبردنی

كایكی وەك تنیا  ئافرەتی گكۆم"  شیوایپ ئو
و بۆ ریكالم سرنجاكش مادەیكی یان بازرگانی دەوت،
رەگزكی ك دەكن تماشای وا ھمووانیش راگیاندن،
تنیا سركردایتیكردن رۆی یانوایپ بۆی ،تدەسب

دەوەشتوە". لپیاوان
دابونریتی كۆمگو  توانینی برداشی دوو  لنوان
زانكۆ بڕدەكات، ژیانی ناچاریی زین دواسای كۆندا،
باوكی ئارەزووی و ئارەزووی خۆی خواست لجیاتی ئو
ك لخۆیدا كوشت بیكجاری خونی ئو بجدن و

شارەزا. ببت سیاستوانكی خوندنوە لڕی

ھۆشیاریییان ئو "ژنان
شارەزای ك نبووە
بن خۆیان مافكانی
بچن پیاوان وەكو و
بوارەكانوە، ھموو
بواری بتایبتیش

سیاست" photo

سماح سمد
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ئافرەتان لزاخۆ رەخنیان و برپرسانی یكتی ژنان
پرلمان پشووی خولی  ژنی لپرلمانتارانی 
پیامی نیانتوانی ئوان ك رایانگیاند و گرت
ك ھیواخوازن ھاوكات  پرلمان،  ننیبگ ژنان
بشوەیكی بتوانن داھاتوو خولی پرلمانتارانی
ژناندا مافكانی دەستبركردنی لپناو جیددی

بكن. كار
یوسف سنا ژنان و یكیتی كریم برپرسی وزیف
یكتی لئنجوومنی  كومیتی برپرسی
ل باسیان وارڤیندا لگڵ لھڤپیڤینك ئافرەتان

كرد. زاخۆ ژنانی داواكارییكانی كشو
ك گوتی كریم وزیف ژنان،  یكتی برپرسی
تیدا خزان بتوانت ك نیی پاركك لزاخۆ تائستا
پویستی ل باس ھروەھا وزییف بحستوە،
دەكات ژنان بۆ تایبت سنتركی كردنوەی
وەرزشی، چاالكی بتوانن زاخۆ ژنانی ك بشوەیك

ئنجامبدەن. و...تدا فربوون ھونری،
كردنوەی داوای یوسف  سنا  دیكوە  لالیكی
دەت:" و دەكات ژنان دادەدانی سنتری

ژیانیان لسر مترسی ك ژنانی ئو چندینجار
دھۆكمان تا بم ھناوە، بۆمان پنایان ھبووە، 
گورەتر مترسی برەوڕووی كردووەتوە ئاگادار
زۆر بوایھ سنترە ئو ئگر بۆی بوونتوە،

ژنانش دەپارزرا". ئو و ژیانی دەبوو باش
ئستا ك تا بوەدا ئاماژەی یوسف ھروەھا سنا
مندای ژنانی حواندنوەی بۆ لزاخۆ داینگیك
داینگ پشتر یوسف سنا بقسی ،نیی فرمانبر
نیی كس بم ئستا لبر ئوەی ھبووە، زاخۆ ل

راگرتووە. كارەكانیان بكات ماددییان ھاریكاری
زاخۆ  پرلمانكی ك٣ ل ٤ ئندام ئوەدا لگڵ
ژنان بتوندی دوو برپرسی ئو بم بوون، ژن
لپرلماندا گوتی:" وزیف لگرتن. رەخنیان
دەكرد، لكشكانیان باسیان دیك شارەكانی ژنانی
پرلمانتارانی زاخۆ نمانبینی جاركیش بم بۆ

بكن". لكشكانمان باس و دەستھبن
نووسینگی برپرسی پیوەندییدا ھرلو
شیرین لزاخۆ كوردستان پرلمانتارانی
پرلمانتاران ك كردەوە رەتی دینۆ، عبدولەحمان

گوتی:" و بگینن ژنان پیامی نیانتوانیبت
فرەژنیدا، لپرسی و كستی باری یاسای ل
پویستیش بپی  و  ھبوو خۆمان  رۆی  مئ
ئافرەت لمافكانی داكۆكیكردن لیژنی لگڵ
بۆ دەستمان چندینجاریش  ھبووەو ھاریكاریمان 

ھبیوە". ژنان كشی چارەسری
تنیا ئوان عبدولەحمان شیرین قسكانی بپی
نونری بگشتی بكو  ناكن، كار  ئافرەتان بۆ
شارەكی ھی بتایبتیش و كوردستان ھرمی
من كرد:" ببۆچوونی شیرین دەستنیشانی خۆیانن.
نوینری ژنیش پیاوانو نونری پیاو بین نابیت
كار جیاوازی  بب دوو  ھر   وای باشتر  ،ژنان

بكن".
ئافرەتان و ژنان رەخنانی ك یكتی ئو لبرانبر
شیرینیش گرت، زاخۆیان ژنی  پرلمانتارانی ل
كمترخم ب ئافرەتان و ژنان ركخراوەكانی
و ژنان ركخراوەكانی  دەت:" و دەدات لقم 
خكی ئاگادار نیانتوانیوە پویست ئافرەتان وەك
بكن". دروست ھۆشیاری گلدا لناو و بكنوە

زاخۆ: ئافرەتانی و ژنان یكتی برپرسانی
بگینن پیامكانمان نیانتوانی ژن پرلمانتارانی

زاخۆ

بوەدا دان دینۆ شیرین
ئوان ك دەنت
بوون كمترخم
بیكیتی برانبر
و جخت لسر ژنان
ك دەكات ئوە
پویست بوو ئوان
كردبان سردانیان
دەركی چونك

بۆ نووسینگكیان
بووە كراوە ھمووان

دینۆ شیرین كوردستان پرلمان ئندامی
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ی كو یاسایانئ
لدژی لپرلمانوە
دەرچوون توندوتیژی
باش ھنگاوكی

بداخوە بم بوون،
پویست وەك

و پنكراوە كاریان
ی كسانو كئ

ژن لدژی توندوتیژییان
لماوەیكی كردووە
و كراون ئازاد كورتدا

پویست برەوڕووی وەك
نبوونتوە سزادان

سندی كوردستانی شیالن پرلمان ل لیستیی پاوراوی ئندامی

ژنی پرلمانتارانی وارڤین  زانیارییكانی  بپی
ژنانیان یكتی سردانی یكجاریش بۆ تنیا زاخۆ
زانیارییانی ئو  وزیف قسكانی  نكردووەو
ھاتنن قت ژن نونرانی كردەوە:" پشتاست
نونری وەك خۆیان  ئوان دەبوای بارەگاكمان، 

."بدای نیشان زاخۆ
ئوان ك دەنت لوبارەیوە دان بوەدا دینۆ شیرین
جخت و ژنان بیكیتی برانبر بوون كمترخم
ئوان سردانیان ویستپ ك دەكاتوە ئوە  لسر
ھمووان بۆ نووسینگكیان دەركی چونك كردبان

بووە". كراوە
پرلمانی ئندام (٣١) پرلماندا ئستای لخولی
ئاسایی دانیشتنكی  ل ھروەھا و  یھ ژن
بشداریكردنی رژەی  ك بیاردرا  پرلماندا
پییش بو بكرتوە، برز بۆ٣٠٪ وە ٪٢٥ل ژنان
ژمارەی ئم داھاتووی پرلماندا لخولی پدەچت

ببتوە. برز
 یھ الینكان٥٠٧ پاوراو و پارت ٣٩ لسرجم
ژنكانی  پاوراوە ناوی و ژنن وانل ك١٦٩ كس

پشبینی بۆی لیستكاندان، لكۆتایی زاخۆیش
نوی خولی ژنی پرلمانتارانی رژەی دەكرت

بت. پشووی كمتر لخولی ل زاخۆ پرلمان
پرلمانی خولی نوی چاودرانی سیاسی بپی
نالی و پارت  ملمالنی بھۆی كوردستان
گرموگوڕتر پشووی لخولی جۆراوجۆرەكان

دەبت.
لزاخۆ كوردستانی لیستی پاوراوی سندی شیالن
ئو ھموو و دانیشتووە ژنان لگڵ ك دەت
ژنانی گلیی جی ك كۆكردووەتوە خانی
جیدیم خۆمدا  لكاری من گوتی:" ئو زاخۆن، 
لسر كار بتۆكمیی پرلمان بچم ئگر و

دەكم". ژنان گرفتی كشو
لدژی توندوتیژی ژن، پرسی  چاودرانی بپی
كابینی سرەكییكانی شكل یكك ژنان
و بوو كوردستان ھرمی حكوومتی پنجمی
بوارەدا لو ئرنی ھنگاوی ھندك حكوومتیش
بگورەی پویست نگاوانھ ئو بم ھگرت،
تواوكری نویش حكوومتی   ویستپ و نبوون

مافكانی چاودرانی وەك بت. نگاوانھ ئو
شرەف لسر ژن كوشتنی پداوە ئاماژەیان مرۆڤ
و حكوومت سیمای  ك بووە  نخا لو  یكك
ناشیرین وتانی بیانیدا لناو كوردستانی ھرمی

كردووە.
لوتی و لئوروپا ك١٧ساڵ سندی شیالن
كاری ئافرەتان لریكخراوەكانی ژیاوەو نرویج
یاسایانی ئو ك گوتی لوبارەیوە كردووە
دەرچوون توندوتیژی لدژی لپرلمانوە ك
پویست وەك بداخوە بوون، بم باش ھنگاوكی
توندوتیژییان ی كسانك ئو پنكراوە و كاریان
و ئازاد كراون كورتدا لماوەیكی ژن كردووە لدژی

نبوونتوە. برەوڕووی سزادان پویست وەك

ئحمد برەڤان
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ژنان یكگرتنی

دەكرت  گرفتكیان یاخود ژنان، كاری باسی كاتك  
و بكن كار پكوە  ناتوانن ژن دەت:( پیاو  میشھ
و كوڕ مندانی تكھچوونی  و شڕ  ناگونجن)،
دەب و یھ كشیك )ك لكدراوەتوە وەھا پیاوانیش

بكرت). چارەسر
گۆڕان، پیوەندییكانیشمان و گورەبووین وەھا مئ
بۆ ك واتایی ئو بم گۆڕا، كشش و شڕ باسی
دیسان و قت نگۆڕان كرابوو، ناسژنان پ نوان كشی
ھاوڕابن)، پكوە ژنیش ناتوانن و ژنن وانئ گوتیان(
ئوەش بپچوانی ژن، ئمی پناسی بووەت ئوەش
ب دوای كرا، ل ناسپ پرسك وەك كشی نوان پیاوان

گڕان. چارەسری
ت لوە ناتوانم  دەكموە،   ل بیری ھرچندە 
)ل بوارەكاندا ھموو ل ژن ئمی بۆچی بگم،
مافی باسی كاتك بم دەكنوە، ج كتگۆرییكدا)
كشی دەتوانن بس ئوە پماندەگوترت:" بكین، ژنان
ژنكانی كشی دەزانن چۆن و بكن چارەسر خۆتان
ئوان لجی و برپرسیاریان ندەك خۆتان چییو دیك
ھموومان بناسنن، مئ بیانوت كاتك دەكن" قس
كراوە، ناسپ لمژە ك (كتگۆرییكوە) ناو ندەخ
ئو لدژی نبین، بدەنگ  مئ ئگر  لكاتكیشدا
ژن ئو پماندەن( ئوكاتیش بكین، شڕ كۆن ناسپ

دەچت). پیاو ل
ل شت ھموو ئو ئوان ك وەدایل راستییكی
ھدی ھدی منداییوە ل بكو نان، شوكدا
ك ئوەی تا  دەدەن، گوماندا ب شتان ئو  ھموو
مین( ئدە ب خۆمان و رازی دەبین خۆمان ئمش بۆ
كاركی یكگرتنمان و ھاودەنگی و كاركردن و ژنین
شوەكان،  ل بشوەیك مئ ل ھركام  ،(مستئ
خۆمان بۆ یو رستئ ئشكاندا دەرد و ھموو لگڵ
بۆ چارەیك گر ك ئوەی لبر دەكینوە، دووپات

نادۆزینوە. خۆمان
ھموو ویستپ ،قینراست چارەسری دۆزینوەی بۆ
ھاودەنگی ل یكگرتن و باس پكوە دابنیشن و ژنان

بكن.
وابیر بۆچی و چیی ژنان  یكگرتنی  لراستیدا
ژنی(باش) زەحمت؟ یكگرتنمان شتكی ك دەكینوە،
بۆ كشیكیشت ھیچ و بكیت كار لگی بتوانیت ك

وەمی تایبتمندییكانی چین؟ نبت كی؟ دروست
ئو بوانوە، چندین پرسیاری پیوەست و پرسیاران ئو
بو خۆشمان ژن ئمی ئایا ك دەكات ئاشكرا یبیرۆك
سیری ناساندووە، ئمی بوە گكۆم ك یناسپ

نابینین؟ یكتر وەھا ناكین یكتر
دەست ژن ل پناسیك ب خۆمان باسكی مئ با وەرن
ئایا دەناسین؟ ژن چۆن بپرسین، خۆمان ل و بكین پ
گكۆم ك (عاق و پاك و باش (ژنی پناسی
مئ یان دەرەوە ھاتووەت ئموە لمشكی ناساندوویتی،
لو بوایدام دۆزیوەتوە؟ ژن بۆ پناسیكی دیكمان
نموونانی ئو و یرن  پرسیاران ئو وەمی ك
مئ ھشتا ك دەردەخن ئوە ھن، ژناندا لناو المانن
سپنراوە ئمدا بسر كۆنی ناسپ لو خۆمان
ك تۆمتانی لو یكك نموون بۆ نكردووە، رزگار
و پسپۆڕ ژنانی پاڵ تدەخر ژنانوە، خودی لالین
ك وەیئ سیاسیدا و گۆڕەپانی كۆمیتی ل چاالك
لدووی و خۆدەرخستنن دوای ل بس ژن دەن(ھندك

و...) دەگڕن و پۆست ماددی برژەوەندی
ئو  ئگر ك بكینوە، لو بیر دەتوانین مئ  
ژنان كام ئوكات نبن، باش  ژنان  بۆ ندییانتمتایب
دەبن، رازی شتك ھموو ب ك ژنانی ئو ئی باشن؟
ھیچ بب و دادەخن خۆیان سری دەمننوەو ببش
بدرژایی دەكن كار معنوی و ماددی داخوازكی
باشن؟ دەمننوە، "كۆیل" یان گردایی" تمنیان"
ھیچ ب و دابخین سرمان با وەیئ كشك ئگر
نگڕین ژیان ماددیاتی دوای بكین، كار ویستك
شوەیی بو ،مانھ ك شونی بو بین رازی و
بۆ خبات ئیدی  بمنینوە، "پیوەست"  میشھ ك

ھبوو؟ پویستییكی چ مافكان دەستبركردنی
سریان ژیاون، وەیمشب ھموویان دایكانمان
كردووین، گورەیان داخوازییك ھیچ ب دانواندووەو
لدایكبوونی ل نویستووەو دونیا لمای شتكیان ھیچ
پیوەست برایانوە ب باوك و مرد و بوونو رازی خۆیان
یان وەم چ ،وەیئ ئاراوە تد ك پرسیارك بوون،
دابنین پناسیی ئو لشونی تا یھ چارەسركمان
نووسیوەو ژنی ئمی بۆ ،سا ھزاران گكۆم ك

بجیھشتووە.
وەك پیاوان بۆ زدەخوازی دیكوە لالیكی

مستفا سیما
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ئو ئمش و دەكرت، ناسپ باش تایبتمندییكی
وەھا ئگر نازانین، بباش ژنان بۆ ندییتمتایب
پیاوان ئو دوای ل خۆمان ژن ئمی بۆچی نیی
و بھزی قۆناغگلی و پشكوتوون ك دەگڕین
تایبتمندی و وتبكشنپ ك پیاوك بیوە، ماددییان
ئمی و لیاقت) ب) پیدەن بت كم زدەخوازیی
ئمی بۆ بم ناكین، بۆ حیسابی خۆمان ژنیش
ئو خۆمان ئوەی لبر ،گوناھ پشكوتن ژن
ك دتوە پیاندا بزەییمان  و دەوت  خۆش ژنانمان
پیاوەكانیانوە و برا و باوك لالین بچارەن)، و (بھز
ژنی ب سبارەت پناسكماندا، ل ھشتا لیاندەدرت،
دنتوە، دەب ژن بیرمان بچارە) و باش (ژنی بھز
بیر بكین، بم ھاوسۆزی بتوانین تا ھار نبت تۆزك
چیی؟ بدەنگ بچارە و ژنی باشی وە كینناك لوە
یكدەنگییان و ژنان یكگرتنی لسر شتان ئو تواوی
مئ ركام لھ ھبووە، كاریگری پكوە كاركردنیان و
ك ئنجاممانداوە، و كۆمیتییدا گرووپی كارە لو
كارە بۆچی بپرسین لخۆمان  ئوەی  ب زۆرجاران
ژنان، ھندك پشكوتنی ھۆی تبن گرووپییكانمان
بووایوردە ھ وردە گرووپی كاری ئگر كدا ككاتل
یشتیندەگن و ژن چندین پشكوتنی ھۆی دەبووە

ئمۆژە.
ژنان یكگرتنی  ب زیان  ك كشانی  لو یكك 
ینبگ بخرایی دەمانوت مئ ك وەیئ دەگینت،
و رۆژان سانا روڕەسمكی بۆ مئ ئنجامكی،
برژەوەندییكمان ھیچ بئوەی دەكین، كار فتانھ
بكۆمڵ، و گرووپی كاری  بۆ بم  بگینت، پ
ل ك دەشمانوت و دەكین  ترخان  كم ماوەیكی

ئنجام. ینبگ كورتدا ماوەیكی
وەك میشھ ،وەیئ دیك كشیكی لوەش جگ
كاری دەكین، بكۆمڵ كاری سیری تاك مامی
برژەوەندی ئنجامی ل گرووپی یكگرتنی و گرووپی
دەكرت، جبج تایبتدا توژكی و چین و گشتی
ئخالقییكانی ندیتمتایب ب پیوەندییكی ھیچ
دەستنیشانكراو توژكی و چین و گرووپ ئندامانی

.نیی
دەگڕتوە، ئوە بۆ  ژن ئمی  كشی  دیسان بم
یكگرتنی كۆمیتیمان و كاری گرووپ ھشتا ك

نكردووەتوە. جیا دۆستاندا مامیكی لگڵ
ك تیۆرییانی و ھزری رەخن ئو جارناجار ئوەش لبر
و تاكی دوژمنایتی ھۆكاری تدەب دەگرین، لیكتری
دۆستایتی، ھۆی تدەب رەخننگرتن ھندكجاریش،
یان مئ پناسی بۆ نبوونی دیسان شتان ئو تواوی

دەگڕتوە. ھاوبش برژەوەندی ل مئ ھی
یكگرتنمان و گرووپییكانمان كارە ئمۆ ك ئوەی
تافی بۆ كۆنو رابردوویكی خاوەن ئاستنگ، دەخات

دەگڕتوە. مندایمان
و كۆن ل سروشتی، بشوەیكی لمندایدا پیاوان
و بكن یاری، شڕ پكوە ك دەبن شقامكاندا فر
ب و بشارنوە لكدانیش و، بكن چارەسر كشكانیشیان

بگونجن. ھاوڕەگزەكانیان لگڵ بت شوەیك ھر
مندانی كوڕە، مندای پچوانی كچ مندای بم
ھر ل منداییوە و بن خۆیان ب دەبن ك تایبت فر كچ
تۆ بت، فنی كچی وەك ناب ك دەگوترت، پیان
تایبت رگای شوەیش بو و جیاوازی ئو لگڵ
گورە كاتكیش دەبن، فر مانوە بتنیا و بخۆبوون
دی جیا كچانی ل ك چۆن خۆیان فربن، ویستدەبن پ
لبر تپڕنن، تنیا ورەبوون بگ رگای و بكنوە
ھبژیرن ئو دی كسانكی ك دەكات چاوەڕوان ئوەی
لناوخۆیدا دەب سربكوت كبكیدا لو ئوەی بۆ و
كچكی لھیچ فرنبت و ھیچ لكسانی دی و بت
فراوانی برھمی بۆ ك كچ پنا دایول ئا نچت، تر
دەبات. دیك كرەستی بھزاران و ماكیاژ كلوپلی
دیك كچانی ك دەبین، فر مئ پگیینوە لكاتی
كس ھیچ بڕاستی بۆی بختوەریمانن، ركابری
ئو ئوەی لبر  گرنگ، كسكی تناب  وەیش بو
بپوەری دەوت و ئمی ل گكۆم ی كورەبوونگ
مئ ك ئوەی ھۆی تناب دەكات، پروەردەمان كۆن

بین. جیاواز دا دیك كسكی لگڵ
گكۆم پوەرەی ب ك جیاوازیخوازییانی ئو تواوی
توانای لناوچوونی ھۆكاری دەبن گۆڕێ، تھاتوون
دەدەین لدەست خۆمان بوای متمانو لئنجامدا ئمو
بدەین، ئنجام  گرووپی كاری ناتوانین ئوەش لبر  و
و ژنان یكگرتنی نبت، گرووپی كاری كاتك بۆی
ل یكك باوەڕبخۆبون، نابت، دروست یكدەنگییان

.كانی كاری گرووپییرە گرنگھ ویستییپ

ك زیان كشانی یكك لو
ژنان دەگینت، یكگرتنی  ب
بخرایی  مئ  ك وەیئ
ئنجامكی، ینبگ دەمانوت
سانا روڕەسمكی بۆ مئ
دەكین، كار فتانھ و رۆژان
برژەوەندییكمان ھیچ بئوەی
كاری بۆ بم بگینت، پ
ماوەیكی بكۆمڵ، و گرووپی
و دەكین ترخان كم
ماوەیكی ل ك دەشمانوت

ئنجام. ینبگ كورتدا
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لگۆڕەپانی  ژن رۆی دھۆك دەڤری ل وارڤین: 
رادەیك؟ چ تا سیاسیدا

لرۆی ژن  بین ئاگادار باشتر زەكی ساح: بۆ ئوەی
بگڕینوە. لراپڕین بر قۆناغكانی بۆ ویستپ
سب تائستا شۆڕشوە لسردەمی كورد ژنی
سردەم ھلومرجی  بپی  تپڕوەو  قۆناغدا 
ژن شۆڕش: سردەمی یكم، ئامادەبووە. لگۆڕەپاندا
لیژنیك كاتدا و لو كاری دەكرد سیاسیدا لبواری
لژنانوە كۆمك لالین ك ھبوو ئافرەتان بناوی
و ژن دەستبركردنی مافكانی بۆ بوەوە و دروستكرا

دەكرد. خباتیان وتدا نتوەو ئازادكردنی
ژنانك قۆناغدا  لم راپڕین: قوناغی دووھم، 
و دەكرد كاریان سیاسیدا لبواری ك ھبوون
لالیكوە دەكرد. پشمرگیان ھاریكاری ھم
شۆڕشیان پشكشی و دەكرد پروەردە مندانیان
ھاریكار گورەترین دیكیشوە لالیكی و  دەكرد
بۆ شۆڕش مندان پروەردەكردنی من بڕای بوون.
كردوویتی. كورد ژنی ك بووە خزمتك گورەترین
و لتعریب پیاوەكی ھاوتا وەك كورد ژنی
لگڵ نبووەو ببش كیمیاباران و گواستنوە
ژنان رژەیكی زۆری ئنفالدا ل پرۆسی ئوەشدا
كوتووە زۆریان بارگرانییكی شاوەكو بر وتنك
دایكی ئركی  ھم ناچارن  ئستایش  و سرشان 

بن. باوك منداكانیان بۆ میشھ و بجبنن
برچاوی رۆكی ژن راپڕین، پاش سھم: قۆناغی
حكوومییكاندا دامودەزگا و لركخراوەكان ھبووە
بشدار پرلمانیشدا ژنان ل سیستمی ھروەھا و
كۆمیتیش و سیاسی ھلومرجی بپی و بوون
ناحكوومییكاندا بشدارن دەزگا و دەیان ركخرا ل
دەستبركردنی و كوردستان ئاوەدانی بۆ ھوڵ و
سیری ئگر نموون بۆ دەدەن. ژنان مافكانی
رژەیكی ئستا ك دەبینین بكین دھۆك پارزگای
حكوومتدا دامودەزگاكانی لناو ژن كارمندی زۆر
ھبژاردنی سیری ئگر ھروەھا دەكن. كار
سای وشارەوانییكانی پارزگا ئنجوومنكانی
رژەیكی  ك دەردەكوت  بۆمان  بكین  ٢٠٠٠
سپردراوە. پ بشداربوون و ئركیان ژن برچاوی

ك دەردەكوت بۆمان وردبینوە ئگر دیسان
و كوردستان ھرمی ئاستی لسر دھۆك پارزگای

.یمانتاری ھرلپ و عراق وەزیر

چاالك پویست وەك پرلمانتارەكان ژن ئایا وارڤین:
ئكتیڤیان بشدارییكی بیارداندا زەمینی ل بوونو

خك؟ ناو تك ھاتوونرادەی تاچ ھبووە.
خول بكین پرلمان سیری ئگر ساح: زەكی
لخولی نموون بۆ دت، بسردا گۆڕانی خول بۆ
دووھمدا لخولی بوو، كم ژنان رژەی یكمدا
.٪٣٠بووەت ئستایشدا لخولی و ٪٢٥یشتگ
ناتوانین بكین گۆڕانكان رەوتی سیری ئگر
ھموویان یان بوون، چاالك  ژنان ھموو  ك بین
پیاوانیش ژین كب ناتوانین ئوەی بوون، وەك الواز
ژنانیشدا لناو بۆی بوون. چاالك یان الواز، ھموو
الوازیش كسی ھبووەو چاالك كسی پیاوان وەك
راستییكی حاشاھنگرە .ژەییوەش رئ ھبووەو
میشھ و پیاوساالرە كۆمگیكی كوردستان ك
و چاودری میكرۆسكوپی ژر تدەخر ژنان
ژنانی من ببوای بم نین، چاالك دەگوترت
دیارە. برھمكشیان كردووەو كاریان پرلمان
ئوەمان دیك و چندین یاسای كستی باری یاسای
من ڕەخنی دیكوە لالیكی بم دەردەخات. بۆ
خك ل ئوان ك وەیئ ژنكانی پرلمان ندامئل
خك ندەگرت. لگلیكانی گویان بوون و دوور
پرلمانكانی من تنیا ئندام بۆیان رزمدا لگڵ
خك ناو بچیت ئگر دەھنموە، نموون ب دھۆك
ئندام خك ناوی ئو راپرسییك بكی زۆرینی و
نونری  وەك ٤ سا بۆماوەی نازانن ك مانانرلپ

دەكن. كار ئوان

یان دەكن  بسیاست حز ژنان ئایا  وارڤین:
نموون بۆ ،یدیك لبوارەكانی حزیان زیاتر
رادەیك تاچ تندروستی. و كۆمیتی بواری
ژن توانیویان كوردستان پارتكانی یان ركخراوەكان

بكن؟ ئامادە سیاسی گۆڕەپانی بۆ
وتانی  كولتوری سیری ئگر ساح:  زەكی

ژنان: چاالكڤانكی بواری
ندەبیست گلییكانیان و بوون دوور خك ل پرلمانتارەكان ژن

 ١٩٦٧ لسای ساح زەكی*
لدایكبووە.

لپیمانگی زمانی كوردی  بشی *
كردووە. تواو ماموستایان

دەرچووی كولیژی یاسای لزانكۆی *
سالحدین.

بووە ئافرەتان یكتی برپرسی *
لدھۆك.

سكرتاریتی نووسینگی ئندامی *
و بشی ركخستن و برپرسی ئافرەتان

بووە. راگیاندن
ئنجوومنی ئندامی بووەت ،١٩٩٨ *

دھۆك. شارەوانی
یكی لقی كارگری بووەت ،٢٠٠٤ *
لبشی و كوردستان دیموكراتی پارتی

دەكات. كار دارایی نووسینگی

دھۆك

پرۆفایل
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دەگرتوە، كوردستانیش ك بكین ناڤین رۆژھتی
دەگوترت یان ،یپیاوان كاركی سیاست دەگوترت
من بڕای دەوت. درۆزنی كسانكی درۆیو
ھموو زانستكو  پراكتیك، ل جگ سیاست 
كس ھموو یان تبگات،  لی ناتوانت  كسك
یھ كس ،ژەییر حز كردن  ناكات. ل حزی
كسیش و بت كۆمیتی لبواری رەنگ حزی
بڕای ئوانیشدا لگڵ .سیاسی ل حزی یھ
باش رادەیكی تا كوردستان ل ركخراوەكان من
ل خۆیان تا بەخسنن بۆژنان تدەرف ئو توانیویان
پویست ژنان بۆی بكنوە. تاقی بواری سیاسیشدا
بكو سیاست، ڕواننن كالسیكوە روانگ بو
تبب و بكات شرۆڤ رووداوەكان زانستوە لرگای
پارت لناو لكوردستان تایبت. روانگیكی خاوەن
سیاسییكاندا ژنان گیشتوونت پلی سركردایتی
لحاكدا وەزیر، تبوون لحكوومتیشدا ھروەھا و
گر تازە ئمدا دەوروبری وتانی ك لندھ ل

مافی دەنگدانیان یان پرلمان نب ت كدەدر بوە
پدەدرت.

كوردستان  ژنانی بۆچی ئوە بڕای وارڤین: 
دوورن؟ بیار لناوەندەكانی

و  بشدارنبوون لھۆكارەكانی یكك ساح:   زەكی
لھۆكارە  جگ بیار لناوەندەكان ژنان دووربوونی 
كولتوری پیاوساالر، و سیاسییكان كۆمیتی و
كوردستان تنیا زانكۆكانی دەرچووی ئوەی ژنانی
لشونك كرد تواو زانكۆیان ك دەكنوە لوە بیر
پیدا خۆیان بۆ بژوی سرچاوەیكی و دامزرن
بكنوە، لوە بیر تنیا  نابت  لراستیدا  ك بكن.
ل یان بكاتوە تاقی دیكیش بوارەكانی دەبت بكو
لو رگایشوە و بكن كار ل ركخراوكدا یان پارت

بكنوە. نزیك بیار لناوەندەكانی خۆیان

بشداربوونی ژنان رژە بۆ دانانی بڕای تۆ وارڤین:

ن؟ یان ویستپ كوردستاندا لپرلمانی
یان ٪٢٥ل رژەی دەگوترت كاتك ساح:  زەكی
بشداربوونی ك نابت رژەی وەیئ مبست ٪٣٠
لوە ژەیر ئو دەكرت وات بت، كمتر لوە ژنان
بۆ رژە دانانی بت. كمتر نابت بم بت، زیاتر
بۆ ژن ئمدا ك لكۆمگی پیاوساالری بووە ئوە
بكات بوە بوا ك رادەی ئو یشتووەتگن خۆی
ژندا و پیاو تواناكانی لنوان جیاوازییك ھیچ ك
ئم بۆ ژەیر ئو ھبوونی من بڕای بۆی ،نیی
ئۆتۆماتیك بشوەیكی بم ،باش ئستا قۆناغی

الدەچت. داھاتوودا قۆناغكانی ل

ھز علی

ھولر  - كچان چاالكی ل دیمنك
photo ڕانییی ھمن

www.ne
tew

e.c
om



22

عممان: بۆ عـــراقوە لـــــ
ژنـــــانـــ داھـــــــاتـــــــوو ھـــــی

22

چاالكیی ل ژنان بشداریكردنی عرەبدا، جیھانی ل رۆژ لدوای رۆژ
ماوەیك لموپش، زیادبوون دەكات، ل و ئابوورییكاندا روو بازرگانی
بڕوەچوو جیاواز میواندارییكی لندەن شارەوانی تایبتی بینای ل
یكمین ئلقاسمی لبنی خبوو، ش جیاواز  زۆر خۆیدا جۆری ل ك
دیكدا  عرەبی ٣٠٠ ژن لگڵ عرەب، جیھانی ئابووری وەزیری ژن
بانگھشتی ئوەی سرەڕای بوون، لندەن شارەداری ئوارەخوانی میوانی
و ئابووری پیوەندیی پتوكردنی چوارچوەی ل وڕەسمر ئم بۆ ئوان
ركخرا دا بریتانیا بارزگانی سرەكییكانی رپرسب لگڵ بازرگانیی

ھبوو. گرنگتریشی پیامكی بم بوو،
تا بگرە مغریبوە ل بازرگانان ژن ئو ك بوو ئوە پیامكیش
ئابووری وتكانیانن، سرەداوەكانی گرتنی خریكی بدەستوە عممان
یكگرتووی ئیماراتی پۆستی كابینی وەزاری برزترین ك ئلقاسمی
بدەیتوە، لمژووی ئیسالم ئاوڕك ئگر دەت:" بدەستوە بووە، عرەبی
بناوی بازرگان ژنكی لگڵ  مئ پغمبری  ك دەردەكوت بۆت
دامزراند پغمبری ئو بستووە، ھاوسرتی پیوەندی خدیجدا
قسیدا ئم زمانی نانھ لكاتی ئلقاسمی بكات". كار لگی تا

پدەكنت.
دەدوت:"  وەھا دەدات، سرپۆشكی ل دەست ك لحاكدا پاشان  
تدەڕوان ژنان ب كردن  سووكایتی بۆ ھمایك وەك  میشھ رۆژئاوا
دەكنوە وەھا بیر ئوان ،ڕەتییبن كشیكی مئ بڕای من سرپۆش،
لكۆمگدا سرەكی رۆی گانی ل داپۆشت، خۆی ژنك ئگر ك
ئیمارات ل ،نیی دروست وەیبیركردن جۆرە ئم حاكدا ت، لودوادەك
سر كارە بازرگانی ب دەست بخرایی ئوان پشكوتنی ژنان برچاوە،

دەگرن. ئابوورییكاندا و
خوندوویتی، ئمریكا كالیفۆرنیای زانكۆی ل ك ئلقاسمی
ب سبارەت خیاكان گومان و زۆربی ك كژن تواوی نموونیكی
٢٠٠٤دا سای ل ك دەستوە، ئو رۆژئاوایی ل ھزری موسومان ژنی
كردووە، شگ ل بدەست ھناوە، ئابووری ئیمارات رووی وەزارەتی پۆستی
و دەركردووە ناوبانگی رۆژھتی ناڤین "مانھاتان"ی دوبی وەك ئستا
جیھان. گشتیارییكانی بازرگانی و گرنگترین ناوەندە ل یكك بووەت
دەردەخن تنیا نیی، براووردكارییكان ئوە ب روانگیوە ئلقاسمی لم
كۆمیتیدا گۆڕەپانی ل ك سنوورانی سرەڕای ئو عرەبستان، ل ك
مانگی ل ،وەیژنان دەستی   ب نتوەیی سامانی ٪٤٠یھ ژنان بۆ
بازرگانی عرەبستان ژووری بۆ پۆستی ژنك ٢٠٠٦دا سای دسمبری

بوو.  ئستم وناكردنیشی لموبر ٥ ساڵ ك شتك ھبژردرا،
دەت:" ،تییودەون كۆمپانیایكی پلبرزی ئندامی ك حسن ئیلھام

ھلینا ئیسمیت
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بم ،یھ ژنانوە لبارەی كۆن روانگی ھندك رۆژئاوا ل
ھموو ل گۆڕانكاری بحرەین)ە )ك من وتكی یتر بگئ
جۆراوجۆرەكاندا تو ل گۆڕان ئم دەبینیت، بازرگانیدا لقكانی
زۆری پیوەندییكی و جیاوازە كگۆڕان خرایی بم ،وەیڕب

."یھ پروەدەوە پشكوتنی ب
پ ل یكك  عرەب، جیھانی و ناڤین رۆژھتی ھرمی
ئابووری پرەسندنی   ،ستامانئ جیھانی ھرمكانی  كشترین 
مرھ ئم ئاسایشی ئاشتی و ل برانبر رگر گورەترین وەك
قرەبووكردنوەی بۆ ك پشبینی دەكرت دەكرت، ھژمار ئاۆزە
تا بكاری بھۆی زیادبوونی رژەی دانیشتووانوە، برزی رژەی
بت،  پیشی نوێ پویست ٢٠٢٠ دامزراندنی ٨٠ ملیۆن سای
ب نسا ئابووری گشی  یاننو پیش ئم  دروستكردنی بۆ 
سپاندنی ھروەھا و راستیی ئم ئنجامی ،ویستپ ٪٧ رژەی
وزەی نیوەی گۆشگیركردنی ك گیاندوون لوەی بجیھانیبوون
عراق، ل) بت، باش ئلترناتیڤكی ناتوانت چیدی كار،
٦٠٪ی ل ژنان رژەی پكدادان و شڕ ساڵ چندین دوابدوای

پكدنت). دانیشتوان كۆی
ژنان ك گیشتووە لوە  عرەب جیھانی و  ناڤین رۆژھتی
وەگڕخستنی ل دەتوانن ك دەستلندراون ئامادەو سرچاوەگلكی
ل ئوردن، وەربگرن. ل ككیان كۆمیتیدا و گۆڕانی ئابووری
رووی برز بوانامی ھگری و خوندوار كچانی ژمارەی ك
پۆستگلی كو تا ئارادای ل ھودانك كردووە، زیادبوون ل

بسپردرت. ب ژنان كار و خولقاندنی بڕوەبرایتی
رۆژنامیكی سرنووسری ئلتحالن)  سلمان لوبارەیوە( ھر
پیاو بزار سیاستمدارانی ل خكی دەت:" عرەبستان ی للۆكا
چارەسری ھوكی راستقین بۆ ك ھیچ ئوان دەبینن ،بوون
روو نادات، ھرمكدا ل جیددی پرەسندنكی ھیچ كشكان و
زیاتریان متمانیكی خكی ك ئوەی ھۆی بووەت ئمیش ھر

ھبت". ژنان ب
كگۆڕینی رەوش یارمتیدەری نوتیش بشی لالیكی دیكوە،
رۆیاڵ كۆمپانیای نوتی لموپش ماوەیك ژن بووە. بقازانجی
كارمندە ژنكانیدا نوان ل بنیازە ك رایگیاند ل لندەن شل دۆچ
ھۆكاری دابمزرنت، ناڤین رۆژھتی ژنانی ل زیاتر ژمارەیكی
نوتییكان سرچاوە كمبوونوەی لالیكوە بیارەیش ئم
كمبوونوەی ھروەھا و نوت دەرھنانی  بوونوەی سختتر و
بڕوەبرانی ل یكك دۆك) رۆكسانا ) بوو. ئندازیاران ژمارەی

ل پیشسازی مت:" ئل دەش كۆمپانیای دۆچ
ل بۆی ،یھ كممان پشكوتووی ھزی نوتدا
ئستایش و ھاتووین شك تووشی دۆزینوەیاندا
ناڤین رۆژھتی دانیشتوانی  لناو  دەمانوت
بگڕان درژە ژنان، تایبت  ب دا ئاسیا و

بدەین".
پشووی ئنجوومنی خزاع) ئندامی (رجا
نووسینوەی ل ك عراق كاتی حكوومتی
ھبووە، رۆی  ھمیشییدا دەستووری 
دەیانوت عراق ژنانی نوی جیلی دەت:"

بم بشداری بكن، وتكیاندا كاروباری ل
 ٣ سا من ،یھ پروەردە بپاپشتی و پویستییان

بكن كارە ئو ل دەنووسم كش كۆمپانیای دۆچ بۆ نام
ئستا دەیانوت بیكن". ك

ئوەدان ھوی ل عرەبییكان تحكووم ل ھندك
نوتییكانوە داھاتب خۆیان پیوەستبوونی ك
گورەترین سعوودی عرەبستانی بكنوە. كم

لماوەی دەویوت جیھان نوتی برھمھنری
 ل دۆالر ملیارد ٦٢٤ داھاتوودا ١٠سای

دامزراندنی كانزاكان، ھكندی بشی
دروستكردنی كیمیاوی، كارخانی

دامزراوە بوژانوەی نوتییكان، مرھب
دابنت. رمایشتیارییدا سو گ ژربیناییكان

چاكسازیی ك ئوەی یوەتب چاویان ناڤین رۆژھتی خكی
دا فراوانتر پانتاییكی ل و سیاسی چاكسازی ئابوورییكان،
وەك ژنانیش بنت، خۆیدا لگڵ جیئۆپلۆتیك كاریگری
ھرمكدا پشخستنی ل گكۆم دیكی بشكی
عالیی) ئاسی پرۆفیسۆر( دەبت. گرنگیان رۆكی
ببن ژنان ئگر دەت:" لمبارەیوە مغریب بایۆزی
دەبت كاریگرییكی برچاوی ئم كارە سرنج، جی
بم ،چاكسازیی ویستمان بپ دەزانین ك ھموومان
ك روودەدات كاتك تنیا قینراست چاكسازی

برفراوانتر پانتاییكی ل گكۆم ئمو زەینی
ب خكی چاكسازی ناتوانرت چاك ببت، دا

بفرۆشرت".
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دەكن؟ سیـــــاسی گۆڕەپانی ل روو چۆن ئمریكا ل ژنان
سرۆككۆماری  پشووی ھبژاردنی ل واشنتۆن: دانھایسر- واشنتۆن: راف دانھایسر- راف
ھبژردران، ل كۆبوونوەیكدا ویالیتییكان و فیدرای پۆست بۆ ژن پنج ئمریكادا
لچۆنیتی باسیان نتوەییكاندا نتدۆكیۆم لبڕوەبرایتی ھاوڕەگزەكانیان، بۆ
ئمریكا سیاسی گۆڕەپانی ك كرد ئوان گلییان لوە كرد، خۆیان ئزموونی و سركوتن

.ژەییر تیدا ژنان و ھبوونی یپیاوان گۆڕەپانكی ھشتا
پشووی قایمقامی كانین،  مادلین :ل بوون بریتی  لكۆبوونوەكدا، بشدار  ئندامانی
نونرانی ھروەھا و ئۆھایۆ جگری قایمقامی ویالیتی برادلی، جانت ورمونت. ویالیتی
مارشا كالیفۆرنیا)، ل ناپۆلیتانۆ (دیموكرات ویالیتیكگرتووەكان، گریس ئنجوومنی

ھاوایی). ل ھیرۆنۆ(دیموكرات مازیۆ و تنسی) ل (كۆماری بلكبورن
ھاوتا  لگڵ براوورد ب ئوان ك بوون، كۆك ئوە لسر ھموویان كۆبوونوەكدا ل 
كالسیككان میتۆدە ب پشتیان كمتر سیاسییكاندا، پۆست لبدەستھنانی پیاوەكانیان
دەستپكردووە، لۆكاوە ئاستكی و ل لپیش خۆبخشكان كارەكیان زۆربیان بستووە،
پداگری كسانی لسر دەب "ژنان دەیانگوت: پیاوانوە بپچوانوەی چندكس لوان
باشی خۆیان، كاریگرییكی وەك ژنانی لگڵ رنونی و و راوژ بكن دیك چاالكی

دەبت". بسریانوە
ھاوتا وەك سیاسی گۆڕەپانی ند ژنانی  ئو پیانوابوو،  ھندكیان ھرەوەھا
ل خزمتكردنی زیاتر حزیان بكو ،نیی دەست بدەستھنانی ل حزیان پیاوەكانیان

.یگكۆم

دەگڕن پرسكانیان كردنی چارەسر ل
"دایككی وەك ئو ك دەگتوە سپردراوە، پ قایمقامی پۆستی خول س ك كانین
منداكانی ك بووە نیگران لوە كانین سیاسیوە، گۆڕەپانی نو ھاتووەت نیگران"
بۆ دانانی خباتكی وە، بۆیڕنبپ شمندەفردا ھی ت بدەب ،گای قوتابخانرل
بھۆی لژنان بوایدام، زۆرك لو كانین دەت:" من پكرد، ئاگاداركرەوە دەست گۆپی
ل دەبت ك تدەفكرم سیاسی دەكن، لگۆڕەپانی بنمایی ڕوو یان لۆكاڵ كشیكی
ك لوەی شتك بتوانن ھبت تا ڕوانگتان دەبت ئوە نیگران بن، یان تووڕە پرسك،
بایخدارە دەیكن كارەی ك ئو ھبت بواتان و بن خۆشبین جیاوازتر ببینن، ،یھ ئستا

نایشنن". خۆتان سری بمبست و
گورەبوون " گوتی: ئمریكا، تھاتوون لسویسرا دایكی لگڵ منداییوە ل كانین،
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بم برانبر منی دەكرت، شتك ھموو لرە دەیگوت ك دایكم لگڵ و ئمریكی خونی لگڵ
گشبین كرد". تواناكانم وت و

دەكنوە خزمتكردن ل بیر
گوتی:" دەكات. ئو دایكی ھوكانی لكاریگربوونی باس بووە، لدایك ك لژاپۆن ھیرۆنۆیش
وەك من گۆڕی، ژیانمی بۆم،  پروەردە ھلی دابینكردنی و تو ئم  بۆ من بھنانی دایكم
یكمجار بۆ ناپۆلیتانۆ دەمی ئو ھبژاردووە". سیاستم وتكم ب خزمت بۆ رگایك
كالیفۆرنیا، نورواكی شارەوانی ئنجوومنی ل كورسیك بدەستھنانی لسر ركابری بۆ ھاندرا
ڕەچك ئمریكییكی وەك تۆ  ك پیاندەگوت ناحزان دەكرد،  كاریشی و بوو دایكی٥منداڵ
ب ئو بم ھگرتووە". خۆت لدژی نرنیت ھۆكاری س دیموكرات و ژن مكسیكی،

بدەست ھنا. دەنگ سركوتنی ٢٨ بدەستھنانی
بوو، سرەڕای  ھاندان و ب پداگری پویستی حكوومی، بدەستھنانی پۆستی بۆ  برادلی، گوتی،
بدەستھنانی بۆ داخوازییكانی یكم  جاری  بوو،  چاالك  ژنكی كۆمگكیدا ل ك ئوەی
خاكی ئوە تگیشت دواتر كردەوە. رەت ئۆھایۆ كلمبۆسی شارەوانی لئنجوومنی پۆستك
پیامكی  بۆی ئفریقی، رەچك ئمریكییكی  بۆ دەبت باش  دەرفتكی دەبت، وەرچرخان 

یكالكردەوە. بیارەكی كۆنگرەوە نونركی ل تایبت
داھاتكی لسر باج  سپاندنی لدژی خۆی سركوتووی لخباتی باسی بلكبورن،  دواتر
بوو، ھبژردرا تنیسی ویالیتی سیناتۆری وەك خزمتیدا خولی لیكمین كرد ك ویالیتكی
منیش و دایریتان تبرل بكارھنانی جۆرك توانای ب یكتان یك و گوت:" ھمووتان ژنانی ب
رابردووی گوتی:" لوبارەیوە نیوزویك گۆڤاری یاریدەدەری كلیفت، ئلنور دەدەم". ھانتان بوارەدا لو
تنیا حكوومی پۆستی بدەستھنانی  بۆ  ك دەریدەخات  وەیكۆبوون ئم ئندامانی  جۆراوجۆری
ھروەھا پیاوان". لرگای زۆر جیاوازترە ژنان و رگای ،نیی راستوخۆ و تایبت رگای یك
ھلبژردران ھشتا ك دەدات، پیشان ئوەمان پۆستكاندا ل ژنان كمی ژمارەی بوەكرد ئاماژەی

.تزەحم ژنان حكوومی بۆ پۆستكی بۆ
كمینن دا ئمریكا حكوومییكانی پۆست ل

زانكۆی گشتییكانی  تسیاس و لسیاست ژنان  ناوەندی  بڕوەبری فانتا،  ھاردی كارۆل
تنھا١٧٪ـی پكدنن، ئمریكا دانیشتوانی زیاتر لنیوەی ژنان ئوەی "سرەڕای دەت: ماساچوست
ب و بركوتووە ٧ـیان تنیا  ویالیتیش ٥٠ قایمقامی ل لبردەستو كۆنگرەیان كورسییكانی

سرۆككۆمار". بووەتن ژنك ھشتا لئمریكادا دیموكراتیك وتانی ل فرەیك پچوانی
ل جخت دەبتوە، ڕەگزییكان  ناكۆكیی برەوڕووی بردەوام سیاسیدا لشانۆی  ك ھیرۆنۆ،
حكوومییكان پۆست بۆ ھاوڕەگزەكانیان ھبژاردنی ل ئافرەت ھاوكاریكردنی و رۆڵ گرنگی
پارەش كۆكردنوەی پویستو پارە ھبژاردنكان ركابریی بۆ دەخاتڕوو:" ئوە لوبارەیوە و دەكات
پالو جووتك كینی بۆ ك پارەیی بە ئو بقد بكنوەو چیككانیان تدەب ژنان دژوارە، زۆر

بدەن". ھاوڕەگزەكانیان یارمتی دەكن، خرجی

دەكن؟ سیـــــاسی گۆڕەپانی ل روو چۆن ئمریكا ل ژنان

ویالیتی ورمونت25 پشووی قایمقامی كانین، مادلین

ربری ك لوە دەكاتوە جخت بلكبورن،
،یھ گواستنوەی توانای كوالیتییكو
ل ربرایتی چۆنیتی دەتوانن ژنان
گۆڕەپانكی  ل و ببن فر گۆڕەپانكدا 

بنن". بكاری دیكدا
ژن ئمی گوتی:" لكۆتاییدا كانین،
بكن، خبات برزەكان ئامانج بۆ دەبت
ساناو مرۆڤكی ك ئوە پماندەت خكی
جوانمان دیمنكی وەسفانیش ئم بتاوانن،

دەدات". پیشان ل
America.gov سرچاوە:
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خۆیوە: زمانی ل پیرداوود كوردستان
 ت١٩٧٢ بووەم ،دایكبوومل ھولر ی١٩٦٤ لسا"
باوكم  .بووم ئران ئاوارەی  ١٩٧٤ ل پشمرگو
كارگی بوو. بناوبانگ فیتر پیرەی وەستا ب
ل ناوەندیم و سرەتایی خوندنی ھبوو، ئاسنگریمان
ئدەبی و فرھنگ ئران ل و كردووە تواو ھولر
سای ل ھولر بۆ گڕانوەم دوای خوندووە، فارسیم
خوندووە.  كوردیم بشی پروەردە كۆلژی  ٢٠٠٠
یكتی ركخراوەكانی  ل برپرسیارتیم  چندین
كوردستان ئافرەتانی  یكتی و كوردستان قوتابیانی 
پرلمان، لسر خولی چوارەمی ،٢٠٠٥ ل ھبووە.
پرلمان. چووم كوردستان دیموكراتی پارتی لیستی
زیندانی  ١٩٧٢ لل باوكیشم بنماكمان پارتین و

كراوە". ل بغدا شھید نیھای قسری
و ژیانی ئوساتان بوویت گنجی كچكی چۆن ب*

بووە؟ چۆن
بم  نبوو، ئاسان كچك بۆ دەركوتن حفتاكان، ل

خك بقسی گورایڵ نبووم. گوم كچكی من
زۆر بوون. پشتم ل خزانكم ئوەی لبر ندەدا،
ھموو بسر ئوەش وایكرد ھبوو و بخۆم متمانم
رگایان بوون، رۆشنبیر  خزانكم بم،  زاڵ شتكدا
لبنمایكی دایكم ھرچندە ندەگرتم. ل
كوردایتی ری قت بم بوو، ھولری توركمانی

ندەگرتین. ل
ھبووە كسك یان كردووە دداریت مردكردن، پش *

ویستبت؟ خۆشت
فن دەبیستم ئستا نكردووە، خۆشویستیم داخوە ب
ھستی پمخۆشو زۆر خۆشیدەوت، و نعاشقی ف
بم ،بووایھ عشق لژیانمدا خۆزگ پدەكم.
حیزبایتی خریكی بردەوام بووین، ئاوارە ئوەی لبر
خوازبنیم ھاتن تا مردەكشم بووین، كوردایتی و

نمبیتبوو.
یكترتان ناسی؟ چۆن كرد. مردت سای چند *

 ١٩٨٥ ھات و سای بوو حیزب كادیری و ئویش ئاوارە
ندیبوو یكمان پشتر و دھۆك خكی ئو خوازبنیم.
ئو بیستبوو. منی وەسفی برادەرەكانیوە لرگای و
بووین ی زەمالدوو برادەرم چاوەڕ لگڵ یك من سا
پمگوت  بۆی بخونین، چكوسلۆڤاكیا بچین ل ك
دووساڵ دەكم. پ مردت دەرەوە چوومن ئگر
بۆ ڤیزەم مارەبام شوەی ئو كچی بووم، چاوەڕێ
چیبكم، نمدەزانی بوو زەحمت بیاركی ھاتوە،
دوایی بھرحاڵ دەچوو، خوندنم دەكرد مردم ئگر

كرد. پ مردم و بیارمدا
زۆرمان  و ناخۆشی خۆشی پ كردووە، مردم ٢٢ سا
بم ،دامن مندای خودا ھرچندە بینی، پكوە
ساردیوە)، ب ) نییم پشیمان رگیریھاوس لو

.نیی بۆ خۆشگوزەرانی تنیا مردكردن
ئوە راست؟ ھاتووە، بسر دووەمت دەن ژنی *

بھنت، ژن مردەكم رگامدا خۆم من ،راست
وتانی زۆربی سردانی نبوو،  مندامان چوونك
چوار نیدا. خودا  بم چارەسر، بۆ كرد جیھانمان
بم نمزانیبوو، سكم پبوو مردكردنم دوای مانگ
شاری دوو نوان لرگی حزبی تنزیماتی كاری بۆ
ل ئاگایشم و لبارچوو منداكم ئراندا باكووری

نببوو.
چۆن ھبوو. دەستیشت رۆشنبیری، ژنكی *تۆ 

كوردستان پیرداود:
ھاتوە بۆ ڤزەم مارەبین شوی

من چی بت پارتی
خۆت ب دەكم، وا
خۆم ناو ئاگر فدە
ئگر فدەدەم،
ئرككم ھیچ
پنسپردرت

مامۆستایتیكم
دەكم.

پیرداود كوردستان

زاخۆ

photo
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بھنت؟ دووھم مردەكت ژنی رازیبوویت
ژن  لكرد، داوام پرلمان مب ئوەی پش ٥ ساڵ
میشبوون، ھ عشایر پیاوەكم بھنت، بنمای
دەگوت منداتان نابت، بمردەكمیان بۆ دەیانگوت
خۆم وایلھات تا  گوتیان، ئوەندە ناھنی.  ژن بۆ
پمگوت، ھنا ژنی  ك  ،نبھ ژن  بۆ پمگوت
مایشمان ناكم، تماشات مرد بچاوی لمودوا
ھاوڕین. وەك دوو مردەكم ئستا لگڵ ،جیای

چۆن؟ نوانت ھوكت لگڵ *
ژنكی یكتر دەگرین، رزی خۆش، زۆر نوانمان
خۆشدەون ھی، زۆرم كوڕكمان كچ و ئستا ،باش
و (نیناز)ە ناوی ككچ لناون، ناوم خۆم و
مایی چونك ،ـ(دارد) ناوی كوڕەكیش

.من ددانوەی و دخۆشی
ئافرەتانی یكتی چوارەمی لكۆنگرەی تۆ *
پاوراو ئافرەتان یكتی سكرتری بۆ كوردستان

دەرنچوون؟ ئایا بوون،
ناوی ك ئافرەتان یكتی  چوارەمی  لكۆنگرەی
یكم من بوو، قاسم)  لیال  شھید( كۆنگرەی

ئامدی) دانا. شیرین حیزب( بم ھنا، دەنگم
بووی؟ رازی چۆن تۆ دانا. ئویان بۆچی *

یكتی ل ھبوو، ترم برپرسیارتی من كات ئو
ئیش ھموو ئو نمدەتوانی حیزب، و قوتابیان
من ل١٩٩١دا بم ئوەش ویستپ بكم. پكوە
من بۆ ئوەش  كردووە، تنزیم ئامدی)م (شیرین 

.شانازیی جگی
نپاوتوە؟ خۆت ئمجارە پرلمانی بۆ *بۆچی
دەكم، وا من بت چی پارتی ،پارتیی بیاری ئوە
ئگر فدەدەم، خۆم ئاگر ناو فدە خۆت ب
مامۆستایتیكم پنسپردرت، ئرككم ھیچ

دەكم.

ناوی ك ئافرەتان چوارەمی یكتی  لكۆنگرەی
یكم من لیال قاسم) بوو، شھید( كۆنگرەی

دانا ئامدی) شیرین حیزب( ھنا، بم دەنگم

شاخدا سردەمی پیرداود ل كوردستان

پیرداود كوردستان بووكنی تارای
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كۆمیتی

28

www.ne
tew

e.c
om



سرتاپای پاكوتبوو، خۆشخانن قرویكی لسر
سپی بیجامیكی سورو كراسكی سووتابوو، جستی
تكڵ ب ھست دەبیتوە، نزیك لی كاتك لبردابوو،
١٢ ساڵ  منداكی جستی لنوان دەكیت بوونك
خۆی  ٣٠ سادا ئافرەتكی دەم و چاوی فۆرمی ل ك

دەنونت.
كرد  پكنین بقاقای دەستی ھستایوەو یكاست  
بۆ گۆرانیكم بۆ ،زیرەك حسن لگۆرانی "حزم

نان".
٣٥ ساڵ  تمن حسن كوسر داواكاری تاك ئوە
شاری ب سر موەی گوندی كانی دانیشتووی ك بوو،
ئۆتۆمبیلكی  لالین ٤ مانگی سرەتای ل و مانیسل
،موس شاری ئیمرجنسی نخۆشخانی ل فریاكوتن
بمبستی ھولر شاری ئیمرجنسی نخۆشخانی بۆ

دەگوازرتوە. سووتانكی چارەسركردنی
شاری ئیمرجنسی نخۆشخانی ل سرچاوەیك
كاتك ئافرەت ئو راگیاند:  وارڤینی  ب ھولر،
دەربارەی زانیاریكیان ھیچ كراوە خۆشخانن رادەستی

. نزانیوە ژیانی و سووتانكی ھۆكاری
خۆشخانن ل نیوك و مانگ ئوەی دوای كوسر،
بھۆی دەمنتوە، سووتانكی چارەسركردنی بۆ
یكراست بووەتوە دووچاری ك دەروونییی زەبرە ئو
ئیمرجنسی، نخۆشخانی بروبرایتی لالین
ئاگاداردەكاتوە كۆماری نخۆشخانی دەروونی یكی

. بمبستی گواستنوەی بۆ نخۆشخانی ناوبراو
برپرسی ھبجییی، د.سامان بارەیوە لو ھر
درژخاینكان دەروونیی خۆشیین بۆ ئاسوودە یكی
دەروونی بباری سبارەت كۆماری، نخۆشخانی ل
ركوتی ل مئ " گوتی دواو وارڤین ئافرەت بۆ ئو
كۆماری  بۆ نخۆشخانی ئافرەتمان ٢٠٠٩/٥/١٢ ئو
رژەیكی زیرەكییوە  لرووی كوسر، گواستوە، 
ك زۆرەی فشارە ئو بھۆی ،یھ بیركۆی كمی
دایگتوندی ل دڵ بووە، تووشی ئنجامی ترسوە ل

."
كوسر ئستا پكرد، ئاماژەی سامان د. وەك دواتر
ك نیگایھیچ ج بم ئارامبووەتوە، دەروونی باری

بچت. بۆی ك
ل زۆر رژەیكی كوردستاندا ل ئوەی لگڵ

بچارەسركردنی تایبتن ك یھ ئافرەتان ركخراوی
ھیچ ئستا تاكو بم ئافرەت، كشكانی  و پرس 
دادە ئافرەت ئم نیانتوانیوە كخراوانر لم الینك

. بدەن
كۆمیتی بشی برپرسی حسن، جوان
ئافرەتانی یكتی  ھولری پارزگای ئنجوومنی 
ل ك ئوان ڕایگیاند یشك بو كوردستان، سبارەت
ركخراوەكیان، سلمانی شاری ئنجوومنی رگای
لو بدۆزنوەو  ئافرەت ئو كاری و كس  توانیویان
میرات ب خانویكیان زانخ "ئو گوتی جوان بارەیوە
گورەكی برا ك ،فرۆشتویان دواتر ماوەتوەو بۆ
برامبر ھگرتووە بۆخۆی ئوی بشی كوسر
دەریان لماڵ دواتر بم بكات، بخوی ك ئوەی

." خۆیان نایگرن كسیان ئستاش كردووەو
ئو یشتوەتگ كوسر، كشی لكاتكدا
لی حكوومت برپرسكی چند ك رادەیی
عوسمان زریان د. یككیان ك ئاگاداركراونتوە،
.كوردستان ھرمی حكوومتی تندروستی وەزیری
 ٢ ماوەی "كوسر، گوتی بارەیوە  لو د.زریان
لسر مئ نماوە ب چارەسر  پویستی یفتھ

كردووە،  دابین بۆ ئافرەتمان  ٢ خۆشخانن حسابی
جگا بم بھۆی نبوونی بكن، خزمتی تاوەكو
تنانت بكین،  الیكی ھیچ رەوانی ناتوانین
چارەسركردنی بۆ كاروباری كۆمیتیمان وەزیری

." ئاگاداركردوەتوە كشك
وەكو مئ" گوتی حسن  جوان بارەیوە  لو ھر
ئو نیی جگایكمان ھیچ ئافرەتان ركخراوی
ب پیوەندیمان تنانت دابنین، ل ئافرەتی
ئوەی لبر بم كردووە، سلمانی بنكی دەروونی

. خۆیان وانیش نایگرنئ نیی كسكی ھیچ
بسنووری پیوەندی  كوسر، كشی لكاتكدا 
بروبرایتی بم ،یھ سلمانیوە شاری
ھولر، ل ئافرەتان  توندوتیژی و بدواداچوون 
لو و كشین ئم چارەسركردنی سرقای
معروف عبدولقادر ژیلمۆ ماف نقیبی بارەیوە
ھولر توندوتیژی بروبرایتی بروەبری
لكۆلینوەی دادوەری بۆ سكامان مئ رایگیاند"
ك ونی دا بیاری دادوەر ھولر برزكردووەتوەو
بوبكرتوە،  فرمی رۆژنامی ٢ ل  كچ ئو 

نازانین". زانیارییك ھیچ ئستا تا چونك

خۆی تنایگر الینك ھیچ كچی ئو كوسر
دابنین" ل نیی ئو ئافرەتی جگایكمان "ھیچ

نماوە چارەسر ب پویستی یفتھ ٢ ماوەی : عوسمان د.زریان

بچت ك بۆی نی جگایك ھیچ ئارامبووەتوە، بم دەروونی كوسر باری ئستا ھبجیی: سامان د.
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قاچی كوتبوو،  خۆشخانن قرەوی لسر 
زۆری ئازاركی و نرابوو ل پالتینی ڕاستی الی
خوارێ  دەھات بڕوویدا فرمسك جارجارە ھبوو، 
كرد". وات ڕۆ بۆ لبرخۆیوە دەیگوت:" ئای و
دوای  بوو، ٥٦ ساڵ تمن (ص-ح)ـی دیمنی مئ
فیشكك و دەكرت بریندار كورەكیوە لالین ئوەی

قاچی ڕاستی دەكوت. بر
 ل یكك ،یھ كوڕی  ٣ و  كچ  ٧ك (ص-ح)
لگڵ دەمقای بھۆی بناوی(س) كورەكانی
و باوكی كالشینكۆفكی  دەدات دەست ماوەدا

دەبت. بریندار دایكی لئنجامدا
ئابووری باری گوتی ك كوڕەكی بریندارە ژن ئو
بچوكی خانوویكی كوشح لالیكی و بوو خراپ
خۆشدەویست دایكی (س) بووككی كردبوو، دروست
"ماوەی دەت: خۆی دەھات، وەك بجواب لسری و
(س)  وباوكی دایك و دەتۆرێ ژنكی ٥ مانگ
 ٥ بی ئوەی دوای (س)، دەیدەنوە پاڕانوە ب
كچكیان ئازار چیتر تا دەكن، (س)واژۆ ر بدەفت
لگڵ ك كردەوە ڕەت ئوەی (س) بم ندات"،
نكرد لوەیش  نكۆی و بووبت خراپ ژنكی 
و پكردووە  واژۆیان ھاوسرەكی باوكی مای  ك

داوەتوە. ھاوسرەكیان رجومب
كوڕەكی شوك  ك نیشاردەوە كوڕە  دایكی ئو
لبر بكوژیت، باوكی و دایك ویستوویتی پشتر
ئو لكاتكدا دەكرد، ھاوسرەكیان پشتگیری ئوەی
كوشتنی نیازی ك كردەوە ڕەت دایكی قسی كوڕە
زۆر دایكی  بپچوانوە و نبووە باوكی و دایك 

خۆشویستووە.
كردوو وەسف تووڕە پیاوكی ب باوكی ،كوڕەك
لگمان خۆشندەویست، منداكانی "باوكم گوتی:

بوو". بۆ بۆی و بردەوام بوو خراپ
ل حاشای قاچی  ئازاری تاو ل (س)  دایكی
ندیخانب ك لكات گوتی:"ھر دەكرد و كوڕەكی
ویستوویتی چونك بمنتوە، ما لو نابت دەرچوو

بمكوژت".
ھر  لكردووە، ھڕەشی مردەكی ئوەی  لگڵ

تقی دەدات". بت خۆش كوڕەكی ل كات
ك ئوەبوو الینی برپرس بۆ داوای (س) دایكی
كوڕەكی جاركی دەترسا چونك كوڕەكی برندەن،

كوژت. بیان و بكات سرو ھرشیان دیك

خۆیوە  لبر وەك سۆزی دایكك دیكوە لالیكی
ندیخانب ل تایھ ھتا دەبت ئاخر چۆن دەیگوت:"

بمنتوە".
خراپ  پشتریش كوڕەكی ك ڕایگیاند،  (ص-ح)
ب داناوە، پارەكی بۆ دووكانیان چند جارك و بووە
ل جگ ئیستایش و زەرەری دەكرد و دۆڕاندوە قومار
دیكی بووە كاری شارەوانی ل خۆی ك كارەكی

ندەكرد.
شكاندم، ل موبریدەكی بوو  ببیانوو لم "باوكم
باوكم كالشیكۆفكی بوو  تاریك  برچاوم منیش
و كوڕەیئ قسی مئ بیانترسنم"، بۆ ئوەی ھنا
كالشینكۆفكی ب تووڕەبوون حاتی ل ك
و دەكات كشتخانچ دیواری ل دەستژ باوكی،
دەكوت. دایكی قاچی بر گوللیك لئنجامدا
ھیچ زۆر خۆشویستووە (س) دایكی قسی پی ب
ئو بدات، ئازاری  نكردووەتوە لوە بیری  كاتك
دەیگوت بفرمسكوە بچاوی قسكردن لكاتی
دایكم ئگر دەكم، دایكم قوربانی ب منداكانم

.رانو ما ئو نبت
منداكانی  باوكی ك خستڕوو ئوەی (س)  
ئو بووە، رەحم ب برامبریان و خۆشندەویست

باوكی ب جارك چند و بووە  قرزار پارە ھندێ
قرزەكانی تا بكتوە، ل خانووەكی ك ڕاگیاندووە
كوتووە، دایكی بر گولل ك زانیووە نشی بداتوە.
خۆی وەك گیراوە بندیخانی ناوەندی ل ئستا ئو
بتوە، چاك دەكم دایكم بۆ دوعا ڕۆژ "شو دەت

دەكم". تاوان ب ھست لبرامبریدا چونك

مخموور:

خزان ناو جیاكاری

دەكات رەوان ندیخانب بۆ كوڕەكــــــیشی و خۆشــــخانن بۆ دایكـــك

ئوەی (س) بم
كردەوە ڕەت
لگڵ ك

خراپ ژنكی
بووبت و نكۆی
لوەیش نكرد
باوكی مای ك
ھاوسرەكی

پكردووە واژۆیان
رجومب و

ھاوسرەكیان
داوەتوە
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خزان ناو جیاكاری

دەكات رەوان ندیخانب بۆ كوڕەكــــــیشی و خۆشــــخانن بۆ دایكـــك
پشتریش كوڕەكی
چند و بووە خراپ
دووكانیان جارك
پارەكی داناوە، بۆ
دۆڕاندوە قومار ب
و زەرەری دەكرد و
ل ئیستایش جگ

ل ك خۆی كارەكی
كاری بووە شارەوانی

ندەكرد دیكی
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قاچاغ  لسر رژم كاتی ك كرد ئوەشی باسی  (س)
تحا ئو تووشی كاتیشوە لو دراوە، ئازار و گیراوە

بووە.
پۆلیسی بنكی ل ئحمدعلی، نقیب لمبارەیوە
گوای باوكی گوتویتی (س) ك لوەكرد مخمور باسی
باوكیان حاك  شاھد  چند بھنانی بم  لیداوە،

 ٤٠٥ ماددەی بپی (س) دواتریش و كردووە ئازاد
ئوەشی ئحمد، نقیب ناوەندی. بندیخانی وتووەتك
بدەستی كگولل ڕایگیاندوە  دایكی  ك خستڕوو
ل دەمقایی  ئو  لئنجامی و بریكوتووە  (س) 
لبارەی لكۆینوە ئستایش تا  روویدابوو، نوانیان 

.ردەوامب كلسم
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خكی  و سا  ٢٣ تمن  ناوی(الوین)ە.
ك بووە كسای ئو ئامدە(دیاربكر).
ل بنماكی كراوە. وران گوندەكیان
دواتر و شارۆچككان تچوون دەستپكدا
وستگیان دوا كردووە. شار ناوەندی ل روویان
ھبت چانسی زۆر ئگر بووە. ئستنبوڵ
بكارە. بردەستك كار دەكات. ئو ئستا وەك
بۆ كۆچمان مكداین. ئی تگوندەك سوپا "
بنماكمان ھموو پیاوانی كرد. شارۆچككان
باوكم كران. دەستگیر پكدادانكاندا میانی ل
ل روومان كرا. پاشان ك ئازاد بوو كس یكم
باوكم دواتر چووین ئستنبوڵ. و كرد ئامد
دراوكیدا و ترس بسر نیتوانی ھرگیز

سركوت".
ننك،  لگڵ سانوە ٩ تمنی ل الوین
ئستنبوڵ  ل خوشكیدا س و دایك  باوك،
ئو پنابرە. ئمانیا ل گورەی برا ژیاوە.
رۆژەكانم یكمین " .نامۆی ئستنبوڵ ب
توركیم ندەزانی. بوو. زەحمت شارەدا زۆر لم
شقامكان سر  بۆ دەرەوە بچم نمدەتوانی 
قوتابخانكاندا ل كوردی بكم. پیاسیك
نمدەتوانی ھاوڕیكی بۆیش بوو و دەغق
بدەنگییكی ب كاتان ئو ھبت. كوردیشم
خونی وانش من ھشتا دەبوون. دەرباز قووڵ

دەبینم". بدەنگ

بۆ مندان كاری بكار: دایكی و باوك
داھات بدەستھنانی

كاركی ئستنبوڵ  ل دواتر  الوین باوكی
نماندەتوانی مئ دەت:" الوین بم دۆزییوە،
دەناردینوە". بۆی براكم ك بژین پارەی بو تنیا

دەستناكوت كاركی ھیچ ناتوانت دایكی
كوردی ژنانی وەك بشیوت. ئگر ھتا
و نخوندەوارە وەك ننكی الوین دایكی ،دیك

بكات. قس توركی زمانی ب نازانت
ل چی دەتوان ئو ھاتووە، شارەوە ل دایكم "
ك كۆنتۆی دەترست پیاوان بكات؟ لو شار
وانئ داوە. لدەست كچكانیان و ھاوسر
ھاوكات بستووەتوە. مادا لناو ژنكانیان
پینكردن و دەستیان ب دوورینوە مادا ل ژنان
كاریان باوك و  دایك ك كاتك بم  دەكن. 
بۆ پارە بدەستھنانی برپرسیارتی نبت
ل ئوان منداكانیان. ئستۆی تودەك بژوی
كار شونگلكدا ل ھروەھا و شقامكان سر
ئوان ناتوانن .نیی ئاسایشكی ك ھیچ دەكن
ئوە نافرمییكان ئامارە ."قوتابخان بچن
میانی  ل ٣٥٠٠ گوند ل زیاتر ك دەردەخن
سانی١٩٨٤  ل سوپای ئۆپراسیۆنكانی
كراون،  ناچار دانیشتوانی و كراون تا١٩٩٩ وران
ئم ك دەت ناوخۆ وەزیری  بكن. كۆچ تا
ركخراوە  لكاتكدا ،سك  ٣٥٨٣٣٥ ژمارەی
ل خۆی ژمارەی ئو دەن  ناحكوومییكان
ھیچ  كانخ ئم دەدات. تا٤ ملیۆن ١ قرەی
كردنوەی بۆ تایبت ماددی یارمتییكی
تندروستی، پرەوەردە، خۆراك، خانووبرە،
ل زۆربیان روویان بۆی و.. وەرناگرن. بكاری

كردووە. شارە گورەكان كناری گۆشو

ئستنبوڵ جیاكاری ل ئامد و ل شڕ
دیك كشیكی  ب ئاماژە ھروەھا  الوین،
دەبتوە. برەوڕووی ئستنبوڵ ل ك دەكات

مافكانی ل جیاكاری و ردەوامب "شڕ

وەك بت كورد كسك ئگر دەكرت. ئویشدا
كسك ھروەھا و خائین نزان، گوندی، مرۆڤی
دەكرت. ناسپ ،یھ مندای چندین ك
دەخۆن. تورككان نانی كوردەكان دەگوترت
ك ئازادیت تنیا بیت كورد ژنكی تۆ ئگر
نچیت ئركی ئگر بكی، ل چیاكان روو
و دابنیشیت ماوە ل ك وەیئ سرەتایییت

بكیت". بخو منداكانت

كی؟" قینراست كوردی "ژنی
بوو، ل١٩٩٠دا بگلیی "ل١٩٨٠دا دایككی
رپیشاندەر ئو چیا، ل گریالكانوە ریزی چووە
وەك شقامكاندا. خۆپیشاندانی ل بوو ربر و
ئو ماوە نامووسی پیاوەكیتی، ل نریتك
كۆتایی  ل .یپیاوان توندوتیژی قوربانی 
ركخراوە ل چاالكك وەك  ئو نوەدەكاندا 

ئستنبوڵ ل كوردك كچ الوین:

ئاماژە ھروەھا الوین
دیك كشیكی ب

ئستنبوڵ ل ك دەكات
دەبتوە. برەوڕووی

و ردەوامب "شڕ
مافكانی ل جیاكاری
دەكرت. ئویشدا

ئگر كسك كورد
مرۆڤی وەك بت،

گوندی، نزان، خائین
ك ھروەھا كسك و
یھ مندای چندین

دەكرت. ناسپ
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كردووە. سیاسییكاندا كاری پارت ناحكوومییكان و
كاتك ھر ناچارە سیاسی بابتكی وەك ھروەھا ئو
بوەستتوە. ئستا پیاوەكان برەوڕووی پویست بكات
پرلمانی  ل كورد پرلمانتارانی  ٢٠  ل كس  ٨

توركیا ژنن".
 ١٩٩٨ل پكدادانكان دابزینی لگڵ یوایپ الوین
ك گۆڕدراوە. ژنان و چاوەڕوانییكان ل ژنان رۆڵ دا
چووبوون كوردی  بزووتنوەی  ل بشك  وەك  پشتر
بۆی بگڕنوە. ناچارن برەو ماڵ شقامكان سر
ھدەبن. دەنگ مافكانیان دەستبركردنی بۆ ژنان
كورد ئستای  بزووتنوەی الوین ئمانیشدا لگڵ
بسریدا پیاوەكان ك دەكات ناسپ بزووتنوەیك وەك
ب یوەستبوونپ عشایرییكان، یوەندییپ " زان.

گرنگن. چمكگلكی ربرایتی و بنماییكان
دەستوەستان و دا خزانی توندوتیژی برانبر ژن ل

رزگار بكات". ل خۆی زەحمت بتوانت

دەكن كار خۆیان بۆ ژنان
كا-میر)  سنتری( لموپش ١١ ساڵ ژنانی كورد
برەنگاربوونوە بۆ كار ك دامزراندووە ئامد ل یان
برەوڕووی ك دەكات توندوتیژییان ئو لگڵ
كوشتن لدژی –میر) (كا ئستا دەبنوە. ژن
،زۆرەمل ھاوسرگیریی فرەژنی،  نامووس، لسر
توركیا  كوردنشینی ل٢٣ شاری زوو، ھاوسرگیریی
٢٥٢٧ كسی ك داوای  ئو كۆی ل دەكات. كار
كردووە، سنتری(كا-میر) ل خرایان یارمتی

بوونتوە. دەروونی توندوتیژی قوربانی زۆربیان
ئابووری، زارەكی، توندوتیژی تووشی ھروەھا
ئو نیوەی ھاوكات .ھاتوون سكسی و جستیی
ھروەھا و  كردووە ھاوسرگیرییان ناچاری  ب ژنان
مردەكیان  ك لكاتكدا كراون ناچار ھندكیشیان 
برای مردەكیاندا ھاوسرگیری بكن. مردووە لگڵ
ھاوسرگیریكان زۆربی .ردەوامب فرەژنی ھروەھا
٪٨٥ و  ئنجامدەدرن سایدا ١٤تا٢٠  تمنی ل
كردووەتوە بسر سنترەیان  ئم  ك ژنانی لو
ھبت. باشیان داھاتكی تا  نیی ئوتۆیان كاركی
و دەكن كار خۆیان بۆ ژنان الوین قسكانی بپی
لدەرەوە بتوانن ك پبدرت ئوەیان دەرفتی ویستپ

بكن. كار

photo
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ژنانی بزووتنوەی ب سر راگیاندنی ناوەندی
٢١ی لرۆژی ك كرد ئاشكرای ئامد، ئازادی
جلی دووانیان دەنی كچوار پۆلیسی م حوەزیراندا،
ژن مای سر یانكوتاوەتھ بووە، لبردا ژنانیان
ماكی، پشكنینی پاش و كورد چاالكڤانكی
كردووەت دەستدرژییان ھڕەشدا و بزی لگڵ

سری.
ئستنبوڵ، و ئامد ئازادی ژنانی بزووتنوەی
داوایان و سركۆن كرد بخۆپیشاندانك رووداوەكیان
بدات. سزا پۆلیسكان كرد ك توركیا حكوومتی ل

دەستدرژی دەكن سری   چوار پۆلیسی تورك
پزیشكییكان تاقیكردنوە وارڤین زانیارییكانی بپی
كاریگرییكی كژییدەستدر دەرخستووە ئوەیان
داناوە، ئستا چاالك كوردە ژن ئو لسر نرنی
لباری ئامد شاری تایبتی نخۆشخانیكی ل
دەكرت. بۆ چارەسری سایكۆلۆژییوە و دەروونی
چاالك ژن ئو ناوی كۆمیتی لبر ھۆكاری

نكراوە. ئاشكرا
توركیا،  ناوخۆی  وەزارەتی پیوەندییدا لو  ھر  

لسر لپرسینوە ك رایگیاند نووسراو للدوانكی
لكۆینوە پاش  و پكردووە  دەستی  رووداوە  ئو

گشتی دەدرت. ب رای زانیاری وردتر
ژنانی بزووتنوەی لالین  ك بیاننامیكدا ل
دەست كۆپییكی بووەتوەو بو ئامدەوە ئازادی
كردەوەی لو جگ راگیندراوە كوتووە، وارڤین
و نایاسایی دەستگیركردنی  دواییدا، ماوانی  لم
رەگزی لدژی توندوتیژی و دەستدرژی سیخوڕی و
ھزەكانی و پۆلیس برپرسانی كورد لالین ژنانی
كردووە، زیادبوون ل رووی دەوتوە ب سر دیكی
رابردوودا مانگی لماوەی ":كیاننامب بپی
لكراوە ھڕەشیان ئندامكانمان ئیمیوە لرگای
ئنترنت زۆربی ناونیشانكانیان لسر ھروەھا و
لالین تلفۆن ب ترمان ئندامكی كراوە، ھاك
ئندامی   ٢ ھروەھا لكراوە،  ھڕەشی پۆلیسوە 
لگرتووخاندا و دەستگیركراون  بنایاسایی  ترمان
ژن لسر سیخوڕییان وداوای لكراوە ھڕەشیان

كراوە". ل كوردەكان چاالك
پرلمان ندەب كشك DTPژنانی

فاتم دیموكراتیك كۆمگی پارتی ئندامی

توركیا ل پرلمانی كشیوە لبارەی ئو كورتوالن،
ژنانی بزووتنوەی ل ئندام ژنكی رایگیاند،
دەستبركردنی بۆ زۆرە ماوەیكی ك ئامد، ئازادی
ڕووبرووی پۆلیسوە لالین دەكات، ژنان كار مافی
ھۆیش بو بووەتوە، دەستدرژی و توندوتیژی
بسر ئامدی لقی مرۆڤ- مافكانی كۆمی
ئاگاداری كژییدەستدر وردەكاری ل و كردووەتوە
ناوخۆی وەزیری ل داوای كورتوالن كردوونتوە.
و بدات روونكردنوە لوبارەیوە ك كرد توركیا
بابتدا لو كرد ك لالین برپرسیارەكان داوایشی
ب پۆلیسكان و بگرنبر  یاسایی  روشونی
پارتی پرلمانتارەی ئو بگینن. خۆیان سزای
ویستپ  ك رایگیاندووە دیموكراتیك كۆمگی 
ك بخشندرتوە  دا دەوت یاسایانی بو چاو 

دەدەن. توندوتیژی برامبر بژنان ھانی

كرد سركۆنیان ژنان ركخستنی
ل كورد ژنانی ركخستنی ئندامی لوبارەیوە
وارڤینی ب كسكین ئرەن  پارزەر  ئستنبوڵ،
سزای  لموپش ساڵ توركیا٤  دەوتی راگیاند،

دەدات كورد جستی ژنی داگیركــــــردنی تــورك ھوی دەوتی

ئامد
ئام ئازادی ژنانی بزووتنوەی ب سر راگیاندنی ناوەندی
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كسكین كردووەتوە، كم شرەفی لسر كوشتن
دەوتوە لالین شرەف لسر كوشتن گوتی:"
سرباز، پۆلیس، ئستاش، وەرگرتووەو پشتگیری
پشت ھوستوە بو پیاو یان باوك ھاوسر،

ئستوورن".
تنیا گوتی:"  قسكانیدا لدرژەی كسكین 
بكو نین تاوانبار پرسدا لو سرباز و پۆلیس
تاوانبارن، و برپرسیار  ھموو ل زیاتر  ئوانی
لپچینوە بباشی ئوەی لبر داگرانن، و دادگا
ئازادكردنی بیاری  خرا و ناكن كیسكان  ل

دەردەكن". تاوانباران
ژنانی كۆمی ئندامی دیكوە لالیكی
كرد، دەستنیشانی ئیپك  زەھرا  كسكوسوور،
سیاستی پكھاتووە ئامد ل ھرشی ئو ك
ئو گوتی:" لھمبر ئو لدژی كورد، تدەو
توند كاردانوەی  و نابین بدەنگ پیسدا  رشھ
تدەو سیاستی ئنجامی كرشھ نیشاندەدەین.
ئاشتی قۆناغی دەیانوت بكورد، برامبر
لبرامبر كورد ژنكی ھر دەبت بۆی تكبدەن،

ھوستدا دەنگھبت". ئو

كورد ژنی جستی داگیركردنی ھوی "دەوت
دەدات"

ئایال  دیموكراتیك، كۆمگی پارتی پرلمانتری
لتوركیا ك ب وارڤینی راگیاند للدوانكدا ئاكات
پیەو ژنان لدژی رەگزی توندوتیژی سا دەیان
ئم قوربانییان بۆ زۆرترین ژنان گوتی:" دەكرت، ئكات
بنبكردنی توندوتیژی بۆ ك یاسایانی داوەو ئو شڕە
ئو بن". ومدەرەوە ناتوانن داڕژراون، ژنان لدژی
ژن سر كراوەت ك ئو دەستدرژییی گوتی ھروەھا
ناوخۆییكانی توركیا ماف پۆلیسوە لالین كوردەك
توندوتیژی كرد، دەستیشانی ئكات دەكات. پشل
لشوەكان بشوەیك دەوتوە لالین رەگزی
ناتوانن و ھروەھا دادگاكانیش دەكرت ل پشتگیری

بكن. جبج ئرككانیان
،نیی بچووك  ئامد  رووداوەكی ئاكات  بقسی 
ل پشتی ك گرنگ یامپ ئو بكو خوندنوەی
دا:" لدوانكی ب درژەی وەھا ئایال ،وەیرووداوەك
ھگری ك یسانكئ و كورد ژنانی بۆ كیامپ
ئوان نین). كسك ھیچ نامووسی مدروشمی(ئ
ژنی بم بكن،  چاوترسن كورد ژنی دەیانوت 

دەستبركردنی مافكانی بۆ و لوە ناترست كورد
دەكات". گرمتر شقامكان

كورد  ژنانی ك دووپاتیكردەوە پرلمانتارە ئو  
دەكن گورە بزووتنوەیكی پشنگایتی لتوركیا
بكات، بكاریگر وەكبزووتن ئوەی بۆ دەوتیش و
و دەبات دادگاییكردن و دەستگیركردن بۆ پنا
جستیان ھودەدات سرنكوت لواندا ئگریش

بكات. داگیر
دەستدرژی پۆلیس ك ژنی ئو زانیارییكان بپی
ئندامی ئوەیدا لگڵ ھاوكات سریی، كردووەتوە
ل یكك دیاربكرە، ئازادی ژنانی بزووتنوەی
ھیچ نامووسی متی(ئمھ چاالككانی ندامئ
ھمتدا، ئو لچوارچوەی بووە. نین) كسك
و كورد پیاوانی و ژنان ئاگاداركردنوەی ھوی
ھروەھا ھودراوە دراوە، نامووس لسر پرسی تورك
تكرژن ن ك بكرتوە ئاگادار گشتی لوە رای
پنكرت. بازرگانی و پیاوانوە بدەستی رەستك
ل نین)، كسك ھیچ نامووسی متی(ئمھ
كۆتایی ل ئستنبوڵ و پ كرد دەستی ئامدەوە

پھات.

دەدات كورد جستی ژنی داگیركــــــردنی تــورك ھوی دەوتی

ئام ئازادی ژنانی بزووتنوەی ب سر راگیاندنی ناوەندی
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شیرازەی تكچوونی و تقدان ڕژەی زیادبوونی
ك كۆمیتیانی دیاردە  لو  ككی خزان،
جیھانی كۆمگكانی سرانسری ئمرۆ
بپی ئاستی ئابوری، ئو رژەیش گرتۆتوە و
كۆمگیكی بۆ كۆمگیكوە ل كۆمیتی

.گۆراندای ل دیك
جیھانی كۆمگی ك گۆڕانی پۆلش ئو
كوردەكانی لسر كاریگری تاڕادەیك گرتۆتوە
دیاردەی دروستكردوە.  كوردستانیش رۆژئاوای 
ك دادەنرت گرنگان شك لو یكك ب تقدان
برەوڕووی سووریا كۆمگی بگشتی ئمرۆ

دەبتوە.

جیابوونوە سرەكی فاكتركی ئابووری رەوشی
داوای  كسا ماوەی ساڵ،  ٣٨ تمن رۆژین
وەك بم دەكات، مردەكی ل جیابوونوە
ئو بدات. تقی نیی ئامادە باسیدەكات مردەكی
تمنی تنیا بچوككیان ك مندا س خاوەنی
كشكیان بجۆری سبارەت دەبت. مانگ چوار
 ١٦ تمنم دوا:" وارڤین بۆ وەیش بم رۆژین
زۆر من دام، بمردیان  خزانكم   ك بوو سان
مدایك خزمی مردەكم تندەگیشتم، لژیان
منداكانم، بخوكردنی بۆ كارناكات ھیچ ئو

." دەداین یارمتی خزوورم جار زۆر بۆی
لمردەكی جیابونوەی سرەكی ھۆكاری رۆژین

نبوونی داھاتكی و كمدەرامتی گڕاندەوە بۆ
قسكانیوە بدەم دواتر خزانكی، بۆ مانگان
كاتك گووتی:" ھكشاو قوی ھناسیكی
بۆی یارمتیمان بدات، نبوو مرد كس خزوورم
تنبھ  قوتابخان ل منداكان ویستی مردەكم 
نكردو قبووم  من  بم پبكات،  كاریان دەرەوەو
ھر تائستایش بۆی كرد، ل جیابوونوەم داوای

دادگاوەین". بڕگی
ك ئاستنگانی و گرفت ئو بھۆی
زانیاری پدانی ل ،یانھ رۆژنامنووسان
سوریا حكوومتی نبوونی ھماھنگ و
ئاماركی نیانتوانیوە ئستا  تاكو لگیاندا،

تك دەدات كورد خزانی شـــیـــرازەی ئـــابــــووری خراپی رەوشی

قامیشلۆ:
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بكوت. دەست  دیاردەی بو سبارەت تواویان 
سوریا پارزەرانی یكتی بیاننامی بپی
جیابوونوە  رژەی ئوەشدالسای٢٠٠٢  لگڵ
 ژمارەی ئو ھاوكات ١٢٦٨٥ حات. گیشتبووە

.كشاندایھ ل بردەوام

سیریان تاوانبار تاككی وەك گكۆم
دەكات

منداو  س خاوەنی ٢٤ ساڵ، تمن سوعادی 
بووەتوەو مای  جیا لمردەكی  ٣ سا ماوەی
سبارەت سوعاد دەبات. بسر ژیان باوكی
مردەكی دەلت:" لگڵ بھۆكاری جیابونوەی
ئستا ئو تاوانبارین، ھردووكمان و مردەكم من
درژە پدەدات، خۆی ژیانی تری ھناوەو ژنكی
وەك بم من دەژیت، سربرز دەت وەك خۆی
نادیارم ئاسۆیكی برەو ژیان تقدراو ژنكی
گوناھبار و خراپ تاككی وەك گكۆم دەبات،
بۆمان لماڵ دەرەوە چوون دەكات، سیرمان

."یدەغق
بپی جیابوونوەی دوای باسیدەكات وەك سوعاد
ب دراوەتوە منداكی س دادگا بریاری
زۆر كۆمگش دابونریتی بھۆی و مردەكی

. ببینت منداكانی دەتوانت بزەحمت
سوریادا یاسای ل ك ھلومرجانی بو سبارەت
پارزەر دەدات، مرد و ژن جیابوونوەی بیاری
وارڤینی ب عباس شھناز زانكۆ مامۆستای و
دادوەر تیدا ك یھ چند ھۆكارك ك راگیاند
وەك دەدات، مرد و ژن  جیابوونوەی  بریاری
جھشتنی یان  دادگا، لدەرەوەی ژن مارەبینی 

ردەكم و ژن ل یكك یان پیاوەكوە لالین ماڵ
ئویتر دژی توندوتیژی الینكیان ت كنلمبیس

بكاردنت.
      

 
و خوندەواران لناو تق رژەی

بووە زیاد خۆدانكاراندا
داوای دەكات ژنان ل كوا پانرانی بو سبارەت
زەھرا كۆمیتی توژەری بكن جیابوونوە
ل ڕاستیدا گوتی:" ڕاگیاندو ب وارڤینی علی،
بۆ گرنگن زۆر پانری ئابوورییكان ھۆكارە
نرنی كاریگرییكی و  كۆمیتییكان  شك
كاتكدا ل ھموو پیاو ئوەی دادەنن، لبر لسر
بكات، جبج داواكارییكانی خزانكی ناتوانت
داواكاریی یان بكات جیاواز خانوویكی نموون بۆ

بكات". جبج بنڕەتییكان
پارزەران و كۆمیتی توژەرانی لكۆینوەی 
رابردوودا سای چند ماوەی ل دەریانخستووە،
خاوەنكارانی و خوندكار چینی لناو تق رژەی

كردووە. زیادبوون ل رووی كورد
ژن  كاتك گووتی:" عباس شھناز بارەیوە  لو
رەوشی ك بت پیشیك خاوەنی یان بت رۆشنبیر
قبووڵ ژیان شوازەی ئو بت، سربخۆ ئابووری

دەكات". جیابوونوە داوای و ناكات
ئو ھۆكاری جار زۆربی شھناز، قسكانی بپی
ئوە بۆ دەیھنت ژنكی بۆ پیاو ك گوشارەی
زیاتری گوشاركی لژر خۆی ك دەگڕتوە
دەبت ناچار كۆمیتیدایو سیاسی، ئابووری،
كسی نزیكترین بۆ گوشار  بتاكردنوەی،  بۆ

لگڵ بتوانت  ژن ئگر  گوتی:"  ئو بنت، 
خزانكی دەتوانت بكات،  ئیدارە  گوشارەدا ئو
ھندكجاریش ھاوكات بپارزت، لھوەشاندنوە
پ چارەیكیان داخراو و دەگن رگای پیاو و ژن

ل جیابوونوە". جگ ننام

جیابوونوە ل ڕێ كۆمیتییكان گوشارە
دەگرن

لگوشارە ترس زۆرجار زانیارییكان بپی
ژن وادەكات، جیابوونوە پاش كۆمیتییكانی
لوبارەیوە علی زەھرا نكاتوە، لجیابوونوە بیر
جیابتوە ئگر دەزانت ژن ئوەی لبر ":دە
دەكات سیری تاوانبار مرۆڤكی وەك گكۆم
كانی بت مندادەب الدروست ئوەی ترسی یان
جۆرە ھموو دەبت ناچار بۆی بمننوە، باوك

بكات". قبووڵ زومك
چ سوریا حكوومتی ئایا ك بوەی سبارەت
ئو ھاوكاریكردنی بۆ یھ تایبتی برنامیكی
پارزەر جیادەبنوە، لمردەكانیان ك ئافرەتانی
عباس گوتی:" كاتك ئافرەت جیادەبتوە شھناز
بتایبت دەبت شكست تووشی دەروونیوە لباری
بداخوە ھژاربن، بنماكی یان بت بكار كاتك
ئو ھاریكاری تا نیی یاسایكی ھیچ دەوت

بكات". ژنان

تك دەدات كورد خزانی شـــیـــرازەی ئـــابــــووری خراپی رەوشی

خلیل ئیبراھیم

عباس شاناز پارزەر سوعاد ڕۆژین
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دەدوت: وارڤین بۆ ژن ئفسركی
وەرناگرن برتیل پیاوان وەك ژنان

دھۆك لدەڤری ،١٩٨١ جمیل عیسمت ھدار *
لدایكبووە.

تكنیكی پیمانگی ژمریاری بشی ،٢٠٠٣*
كردووە. تواو دھۆكی

پولیسی  بكولیژی پیوەندی  ٢٠٠٤ /١١ /٢٣ *
چواری، خولی دەرچووی كردووەو ھولیرەوە

ھولرە. پۆلیسی پیمانگی
دووی پل ئفسری نیشانی ،٢٠٠٥ /٨ /١٢ *
بڕوەبرایتی ژمریاری بشی ئستا وەرگرتووەو

دەكات. دھۆك كار پۆلیسی
دھۆك زانكۆی ئوارانی لكولیژی قوتابیی *

یاسا. لبشی

ھز علی

پرۆفایل:

دھۆك:
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بم ،زۆر ئاسان نیی دەمزانی ئم كارەم ھبژارد كاتك "
وەك دەتوانم بوو كھ خۆم كسایتی واوم بت بوایكی
خزمتی ھاووتیان و راپڕنم كارەكانم ڕەگزی خۆم ھاو

بكم". نیشتمانكم و
ئفسری ك بوو جمیل  عیسمت ھدار  قسی ئوە
پۆلیسی بڕوەبرایتی ژمریاری لبشی و پۆلیس

دەكات. كار دھۆك
لدەستپكی ھاووتیان بروانگی سبارەت ھدار
خكی لدەستپكدا گوتی:" پیشكیدا ھبژاردنی
كاتك بتایبتیش و دەكردین سیرییان نزموە بچاوكی
ورددەبوونوە، لمان دەیانبینین، پۆلیسییوە بجلوبرگی
رۆی ئو و چاالكییكانمان كارو بینینی پاش  بم 
ھدی روانگیان ھدی گامان لدەزگا پیاوانكاندا ك

گۆڕانی بسدا ھات".
كی پیاوانیپیشل رووی گنج كچكی ك وەك ھدار
یارمتییكی بنماكی ك دەكات بوە ئاماژە كردووە
خۆی، حزی سرەڕای ك دەت ھروەھا داوەو زۆریان
خۆی بدی پیشیك ك لوەی بووە ھاندەر باوكیشی
نكردووە. دروست بۆ ئاستنگكیشی ھیچ و ھبژرت

نبوو تدا جیاوازی نر و م راھنانی
لكۆلیژی ئفسران راھنانی خولكانی ب سبارەت
رەگز ھردوو تیدا ك دھۆك،  پۆلیسی پروەردەی
شوازی جیاوازی ل ھبوونی لبارەی بشدارییان كردوە
و خوندن لنوان لكۆلیژ  ": دەت ھدار  راھنانیان،
جیاوازییك ھیچ برانبردا رەگزی ئمو راھنانی
ئاستی نبووە. دروست بۆ ئوتۆشمان كشیكی نبووەو
و لبواری بوو پشكوتوو و زانستی و راھنانیش خوندن
چونك بووین، فر شتی ل یاساییوە گلك و رۆشنبیری

دەكرا". لگڵ ھسووكوتمان ئاكادیمیك بشوەیكی
ھڤانی و ھدار كارەكانی راپڕاندنی ركوپك ئنجامی
بتوانن تا كردەوە كورد ژنی بڕووی نوی دەرگایكی
گۆڕەپانكی ل خۆیان و بگڕن خۆیان حزەكانی لدووی

بكنوە. تاقی نودا
ھاوڕەگزەكانی ئستا ،ژن ئفسرە ئو بقسی
بچن و دەكن كارەكانیان سیری پیرۆزەوە بچاوكی
شوازییان لپ خۆشوە كراوەو بڕوویكی ھر شونكیش

دەكن.

دەگۆڕن گكۆم روانگی
لوەتی ك وەیئ ھدارەوە بالی گرنگ ھرە خاكی

نوان خۆی ك لجیاوازیی ھیچ كارە كردووە، رووی لو
لنوان جیاوازییك بدیناكات:" كوڕدا ئفسرانی و
ك ئوەیدا لگڵ و نابینم دا كوڕ و كچ ئفسرانی
تواوكری تایبتی خۆی رادەپڕنت، ئركی ھركاممان
لكارەكانماندا كموكورتییك یان ھ ئگریش و یكترین

دەچتوە". پدا بڕوەبرایتی ھبت
بڕژەیكی لدەستپكدا دھۆك كچانی ك ئوەیدا لگڵ
بم دەكرد، سربازی و ئفسری لكاری روویان كم
و ھدی دەكن كار لوبوارەدا برچاویان ئستا رژەیكی
كاران بو برانبر كۆمگش روانگی توانیویان ھدی

بگۆرن.
ل ژن ئفسرانی زۆربی  بۆچی  ك بوەی سبارەت
ئوەی گوتی:" ھدار دەكن،  كار  كارگیدا بواری
بڕوەبرایتی بگوی گلییمان ئو زۆرجار بت، راستی
كمو ژنان رژەی دەیانگوت ئوانیش بم گیاندووە، 

دایانمزرنین". پۆلیسكان بنك لھموو ناتوانین

وەرناگرن برتیل ژنان
لبنككانی ژن ژمارەیكی ئستا ئوەی سرەڕای
رژەیكی كمیان روو لكاری بم دەكن، كار پۆلیسدا
ژەكر راست دەت:" لوبارەیوە ھدار دەكن. لكۆینوە
بشدا ھی لو كچمان ھندك لگڵ ئوەشدا ،مك
بنكی توندوتیژی ل یھ كسمان نموون دەكن، بۆ كار
ھموو ھیو شارەزایی ب پویستی ئوەش و دەكات كار

بكات". ناتوانت ئوكارە كسك
و دەكات ژمریاری كار لبشی خۆی ت كعیسم ھدار
تواوكردنی ك پاش گوتی ،ندنریكی خوخ ھاوكاتیش
چارەسركردنی ھوی لكۆینوەو بشی تدەچ كۆلیژ

دەدات. ھاوڕەگزەكانی كشی
ئو بتوانای تواوی بوایكی ك ژن ئفسرە ئو
ژنانی ئو دەت:" دەكن لوكارە  روو ك یھ ژنان
نییو نھ كارەكانیانن خمخۆری زیاتر دەبن ئفسر ك
لپیاوان ھندك وەك و دەپارزن كارەكیان تایبتییكانی

وەرناگرن". برتیل

بدەن كچكانتان ب دەرفت
ل حزی كچكیان ك دەكات زانانخ لو داوا ھدار
دەرفتی ،یدیك پیشیكی ھر یان ئفسریی كاری
كار چونك رگر، بنن حزەكانیاندا لبردەم و بدەن پ
كوردستان كۆمگی پاراستنی بۆ و پیرۆزە ئرككی

.ویستپ زۆر

www.ne
tew

e.c
om



40

دوو ئستایش ژیاوم، ھژاری ب دت ببیرم لوەتی
دیكیان ئوی و دەشۆم یكیان ،یھ ماكسیم كۆن
٥٩ ساڵ  رەبیعی دەكم". ئم قسی پورە لبر
سا چندین تیراوە پیرەژنانی بازاری ل ك بوو
بازاڕە ئو  دەفرۆشت. قاچاغ  و قاپ و  كۆنجل
دیكی كسی چندین بژوی سرەكی سرچاوەی
ئو دوكاندارەكانی زۆربی لكاتكدا .یرەبیع وەك
ب بازاڕەك وەیش ئاكرنجم سب پیاون، بازاڕە

ناسراوە. پیرەژنان" "بازاڕی
سیری و تپڕبت بازاڕەدا بو یكك ئگر
یكك   ك بكات سان  ٧٥ تمن جواھیری
كشی ل ،نمندا خواردنی فرۆشیارانی ل
بازاڕەدا لو   ك دەگات نانمتب  و ژنئ ھموو

كاردەكن.
مردەكی بوو، رەش جلكانی سرتاپای جواھیر،
خكی ئو بكات، بۆ كاریان نیی كس بووەو پیر
ل پیرژنان بازاڕی ل تیراوە ل و یزنگ گوندی
چپسكانی دانیشتووە، و بسكیت خۆر، بدیار بردەم
ژیان بژوی  و لالیتی بتمنكیشی مردە
بو جواھیر بكات.  كار كردووە ناچار  ئویشی
ھتاودا ببزەیی تیشكی لبردەم بردەوام تمنوە،

دەفرۆشت. مندان خواردنی
بھۆی رابردوودا، لسانی ئافرەت ھرچندە
لالین ئازادی و نبوونی كۆمیتی كۆتوبندی
و ژیان بژوی لپیداكردنی نیتوانیوە بنماوە
بم مژووی مادا بشداربت، لدەرەوەی كاركردن
شاری پیرەژنانی بازاری  ل ئافرەت  كاركردنی

دەردەخات. راستی ئم دیوكیتری ھولردا
وادیوەو "ھولرم كتبی نووسری بارەیوە لو ھر
لدایكبووی ك بخای قادر مولود سید بیستوە"،
مژووی ئو ك راگیاند ب وارڤینی سای١٩٣١،
لو و سیكان  پش سانی  بۆ دەگرتوە بازارە
بازاری پیرەژنكان لناو دت گوتی "ببیرم بارەیوە
پارچ لسر دەھناو شتومككانیان قیسری
و دەكی مانیان كۆنی و ڕادەخست قوماشكیان

." فرۆشتوە دەیان
شونی ئو ك بوەدا ئاماژەی مولود، سید دواتر
حفتاكانیشوە ل نیشتمان، بازاڕی بووەت ئستا
جاركی تیراوە كانیش لوەتی نسا دوای و ھبووە
جلی كۆن پیرەژنكان ئستایش دیك دروستكراوەتوە،

دەفرۆشن. بازارەدا لو شتومكیان و
كپركی  لژر ٥٠ ساڵ، غریب محمد تمن
بوو خواردن كشانی خریكی ماكیان بردەرگای
وەك باسیدەكات ریبغ ل موشتریكانی، بۆیكك
ك تیراوە ل بووە نوەتكانوە یكم ژن لسرەتای

كاریكردوە. مردەكی دوكانی لسر
كاركی نوژ یان بۆ دەچوو ك مردەكم جار "جار
وای ووردە ووردە تا جدەھشت دوكان ل منی دەكرد
ژنانی ئو دوایی  بووەوە، ئاساییی  كشت لھات
و برەوە ئو بۆ گواستیانوە ھمووی قبرستان الی
ل خك قرەباغ، تنانت ب بازاركی بوو ئرە ئیتر

دەكرد". مامیان دەھاتن شارەكانیتر و سلمانی
بوپڕی بھزبوو كسایتیكی خاوەنی ك ریبغ
خۆی كاركردنی مژووی ل باسی باوەربخۆبوونوە

           بازاڕی پیرەژنان

وەرزەكان ھــــــموو بۆ بازاڕك
ھولر:
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مردەكی شانبشانی  كچۆن ماوەیدا لو  دەكرد
بژوی لدابینكردنی بشداربووە كاریكردوەو
دەرەوە ل ژنان  كاركردنی ك ژن ئو خزانكی، 
فری تازە دەت:"من دەزانت گرنگ بكاركی
ئگر نكم ئیش ناتوانم بووم خۆم گیرفانی پارەی
ئوەی چونك وەریناگرم بدات مووچشم حكوومت
ككاركردن زۆر زیاترەو تنانت دەكم پیدای من

." بدەن و پارەم ك دانیشم لوەی خۆشترە
 ك ساڵ  ٥٩ تمن ئیسماعیل رەبیع بم
بپچوانی دیارە بسیمایوە تمن ماندوویتی
حكوومت ئگر دەلت:" و بیردەكاتوە ریبغ
چونك كارە ناكم بۆ ببرتوە چیتر ئو مووچیكم

ناكات". بشم
خریكی دانیشتبوو ماكدا دیواری لبن ك ئو
ل باسیدەكات وەك  بوو، قاچاغ و  قاپ فرۆشتنی
لكاتكدا ئو دەكات، كارە ئو ١٩٨٥ەوە سای
وەمی ھندكجار دەكرد قسی لگم ك
٥٠٠ دیناری  دەیگوت:" و دەدایوە موشترییكانی

نابت". كمتر و دایت من بۆ
بازارە ئم دروستبوونی مژووی ھرچندە
ئستا تاكو بم ساڵ بیست ل زیاتر دەگرتوە بۆ
بۆ شارەوانیوە لالین تایبت شونكی نتوانراوە
ئندازیار لو بارەیوە ھر دابین بكرت، ئافرەتان ئم
،(١) شارەوانی بروبرایتی ل مستفا زیاد
بازارە ئو دروستكردنی گوتی:" دواو وارڤین بۆ
دواكوتنیشی ھۆكاری و تدایحكووم لبرنامی

نگیشتنی بودج دەگرتوە". بۆ
علی تاڤگ

           بازاڕی پیرەژنان

وەرزەكان ھــــــموو بۆ بازاڕك
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تندروستی
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و مندان، ئافرەتان نخۆشییكانی پسپۆڕكی بواری
ب سكپیدا لكاتی نابت ك راگیاند وارڤینی ب
بكرت، دیاری بۆ دایك زی كۆرپرەگ شوەیك ھیچ
لسر نرنی كاریگری دەروونییوە لباری چونك

كۆرپ دادەنت. و دایك نوان پیوەندی رۆحی
دیاردەیكی  منداڵ، رەگزی كشی و نزۆكی  
دەكوتوە، ل كۆمیتی كشی  ك یرۆژان
باری و شڕ ،ژینگ فاكتری پسپۆڕان زۆربی
پرسدا لو بم دەزانن، بھۆكار مرۆڤكان دەرونی 
بھۆكار ژنان ،گكۆم باوی تگیشتنی زۆرجار
نخۆشییكانی پسپۆڕی دیكوە لالیكی دادەنت.
جۆری بویا، كامیلیا د. نزۆكی و و مندان ئافرەتان

دەزانت. بگرنگ جووتبوون كاتی و خۆراك
منداڵ رەگزی ئوەندە جاران یوایپ كامیلیا، د.
زەكرەگ ل ھردوو خك لبر ئوەی نبوو گرنگ
 ٤ ك یزان ھخ ئستاوە بپچوانی مندایان ھبوو،
ركخستنی  و بارودۆخ ژینگو ،یھ یان٤ كوڕیان كچ

.یرییان ھكاریگ پرسدا لو كار جۆری خۆراك و

دەبت بخۆن كچیان زۆر ژنان گۆشتی ئگر
خۆراكییكانیدا  ژەم ل ژن ئگر گوتی:" كامیلیا  د.
ركخستنی دەزانن وەك بم دەبت، كچی بخوات گۆشت
ویستپ دەگرتوە. پیاویش نییو ژن بۆ تنیا خۆراك
رووەكییكان خواردنب گرنگی ھردووكیان پیاو و ژن
و گازی وخواردنوە خواردن زۆر ل دووربن و بدەن
ھردوو ل  ك ھبت  ئوەیان توانای تا  كحولیكان، 

بكن". دروست منداڵ رەگز
تك ھاتوونوپیاو ژن ك دەكات لوە كامیلیا باس د.
ك لحاكدا بووە ٪٥ پیاوەك تۆی قبارەی ك الی
بم پاش ئوەی لژر بت، ٪٨٠بارەیق ئو دەبت
خواردنوە گۆڕیوەو خۆراكی سیستمی چاودریدا
تاقیكردنوەدا لیكم كمكردووەتوە، گازییكانی

بووەتوە. برز ٪٧٥ بۆ قبارەكی

ویستی خزانكان لگڵ ەوكردنی خشتپ
یكناگرتوە

بۆ خشت پەوكردنی و جووتبوون  كاتی لبارەی
خزانكان، بویستی منداڵ رەگزی دروستبوونی

و وددان  دەم بخاوناگرتنی ئاماژەی كامیلیا د. 
جووتبوون پش خۆشۆرینی و بۆنخۆشی ب بایخدان
پەوكردنی نیی مرج ك روونیكردەوە ھروەھا و كرد
و٨٠٪یش بت خزانكان ویستی لگڵ كخشت

.یھ دەرنچوونی ئگری
بۆ دیاریكراو كاتكی پزیشك ژن ئو بقسی
":باش كاتژمرە ئم بی نموون بۆ ،نیی جووتبوون
ك دەزانرت لكۆكھ قبارەی ھلكدانی ب بم
لگڵ ئوكات نا، یان نزیك (پیتن) تقین كاتی
و نخۆش تدەدر دیك رنمایی  ھندك ئوەدا
دروست منداڵ  تاقیكردنوەدا لیكم نیی مرجیش 

بت".
پگیشتنی لكاتی رنماییكانیدا:" ب درژەی وەھا ئو
ئو زیاترەو منداڵ دروستبوونی ئگری ھلكدا
جارێ  ٢٨ رۆژ ركو بنوژیان ئوانی بۆ ،ماوەی
رۆژ  ١٠تا١٨  ماوەی  كیشتنگپ دەبن، بنوژ 
قبارەی تا دەكم چاودری سۆنریش ب دەخاینت،
منداڵ قبارەی٢٠ تا  دروستبوونی بۆ ھلكۆك بزانم.

گونجاوە".  ٢٥ ملیم

مكن" دایك ئاشكرا كۆرپ بۆ "رەگزی
ژن دەروونی باری پاراستنی ب سبارەت كامیلیا د.
سردانی منداڵ  رەگزی  زانینی  بۆ  ك سكپەكان 
ناب ك دەزانت پویستی ب دەكن، نۆڕینگكان
چونك بكرت  ئاشكرا  دایك بۆ منداڵ  رەگزی 
دایك دادەنت لسر باری دەروونی كاریگری نرنی
دەبت. لكۆرپ لسر كاریگری راستوخۆ ئوەش و

و  دایك ئوەی لبر گوتی:" كامیلیا د.  لكۆتاییدا
لكۆرپ بۆی ،یھ پكوە رۆحیان پیوەندی لكۆرپ
بۆی ناوت، ئوی دایك ھستدەكات وا و دەبت نائارام
ئم پزیشك  ویستپ دەگڕت،  ئارامتر  شونكی  بۆ
رەگزی نابت ك دووپاتیدەكموە و بپارزت نینھ

بگوترت". دایك ب كۆرپ

  

مندان: و بواری نخۆشییكانی ژنان پسپۆڕكی

دەبت كچیان گۆشت زۆر دەخۆن پیاوانی ئو
ھولر

شیالن یاسین
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دەستواژەیك وەك (ئاسوودە)، تندورست دایكایتی
خولكی بڕكردنی بۆ ژن ئامادەبوونی "ب ئاماژە بۆ

مندابوون"، بكار دەھنرت. سركوتووی سكپی و
لالین سای١٩٨٧، ندروستلتیتریدایكایشخدەستپ
ناحكوومییكان، و نونتوەیی ركخراوە ل ھاوبندییك
لماوەی بۆ ژنان پویست باشتركردنی خزمتگوزاری بۆ
خشتی داڕشتنی و ئامادەكردن مندابوون، و سكپی
لكۆینوە ئنجامدانی ھروەھا سرمشق، و نموون
چاودریكردنی چاكتركردنی بۆ گلك، روشون لبارەی

دامزراوە. سكپی، ماوەی
و لسكپی ك ھۆكارانی ئو زانیارییكان بپی
مردنی ھۆی دەبن نسا دەگرن، سرچاوە مندابوونوە
كاریگریی لسر  خۆی بابتیش ٥٠٠٠٠٠ دایك، ئم
یكمی ھفتی نیو ساوا، ل یك ملیۆن و النیكم مردنی
١/٤ ملیۆنی  لدایكبوونی بمردوویی ھروەھا و ژیاندا
و كۆمیتیی تچووە ئو داناوە. كاریگری ساوا،
دروستی ،ندامییمئك و مردن جۆرە ئم ك ئابوورییانی
گكۆم خزان، لسر قورس كاریگرییكی دەكن
چاودریكردنی پرۆگرامی ئامانجی دادەنن. وتان و
تپڕاندنی سالمت ب جۆربجۆرەكاندا، تول دایكان
دایك تندروستی رەوشی باشتركردنی و سكپی خولكی

 .یو كۆرپ
سكپی ر لژكاری براو

ئامادەیی وەك پویست، دەب باوك دایك و سكپی ل بر
بر راوژكاری ب بنن، بدەست لوبارەیوە زانیاریی و
ھۆكاری یان نخۆشی بوونی  دەتوانرت  سكپی ل
ئگری و لكبدرتوە كۆرپ سالمتی بۆ ناتندروست
باوك و دایك ب نخۆش و كمئندام ساوای لدایكبوونی
متۆدی بكارھنانی ب حاتدا ھندێ ل بگوترت،
ناڕكوپكی ھندك ھبوونی دەتوانرت دەرمانی
بۆ ئاست، كمترین   تنریبگ كۆرپدا   ل زكماكی
ب كۆرپلدا ل سورژە نیشانكانی ل پشگرتن نموون
ب سكپی، ھروەھا ل بر سوریژە بكارھنانی دەرزی
بر دایكوە  لالین  فۆلیك ئسیدی ل وەرگرتن كك
ھۆی كمبوونوەی تدەب یان لدەستپكیدا سكپی ل
ئنجامی  ل .كۆرپ عسبی سیستمی كشكانی 
جستیی سیستمی ناڕكوپكی راوژكارییدا ئو
كۆنترۆڵ ویراسییكان شك و دەكرت دەستنیشان دایك

دەكرن.

سكپی بۆ گونجاو تمنی

 ٣٥ل برزتر و ساڵ ١٨ل خوارتر تمنی ل ژن سكپی
لو بواراندا ك لكۆینوانی ئو ،گونجاو نیی ساڵ
سكپییكانی یوانل ك دەرخستووە ئوەیان ئنجامدراون
و مترسیدار  گرفتی جدی دوای ٣٥ ساڵ و ١٨ ساڵ ژر
٢ سكپی  مودای باشترە بكات، دروست دایك و كۆرپ بۆ

نبت.  كمتر ل٣ ساڵ
سكپی و چاودرییكانی ماوەی تندروستی

سكپی دەستنیشانكردنی
بشوە: س ب بكرت سكپی نیشانكانی دەتوانرت

ب یان رشانوە لگڵ دڵ تكھتنی گریمانیی: .١
،كورپ جوونوەی ستكردن بتی، ھماندووی رشانوە،
گۆڕانی ،مانگان سوڕی نبوونی میز، ل ناڕكوپكی

زكدا. ل ھ دەركوتنی پست، ممككان،
گۆڕان سك، گورەبوونی نیشانكان: ئگری .٢
لواری ل گۆڕان رەحم،  بھزی و فۆرم  ئندازە، ل
تكبوونی حاتی رەحم، بچووكبوونوەكانی رەحم،
سك، لناو كۆرپ لمسی ئامینیۆتیك، ئاوی ل كۆرپ

سكپی. ھۆرمۆنی تاقیكردنوەی
،كۆرپ دی چاالكی دیاریكردنی ئرنییكان: ئاماژە .٣
كۆرپ دەستنیشانكردنی ،كۆرپ جووالنوەی ب ھستكردن
لڕگای كۆرپ دەستنیشانكردنی سنۆگرافی، لڕگای

رادیۆگرافییوە.

سكپی پشكنینی
یان بان پاش  دەبت ژنان نائاسایی شتكی  وەك
بنك سردانی  مانگاندا، لسووڕی كوتن درەنگ 
ل سكپی ل بر ك كسانی ئو بكن، تندروستییكان
یكمین بۆ گونجاو كاتی باشترین ،بوون چاودریدا ژر
سردانكانی كاتی ،بوون سكپ تا٨ی سردان ھفتی٦

:خوارەوەی بمشوەیی دیك
مانگك ھر سكپی حوتم)ی ٢٨(مانكی ھفتی تا

جارك.
 فتی ٢ ھسكپ ھشتم)ی ھفتی٢٨-٣٦ (مانگی

جارك.
ھفتیك سكپی نۆھم) ٣٦تا٤٠(مانگی ھفتی

جارك.

سكپی ماوەی گۆڕانی

لگڵ سكپی، زیادبوونی و لسكپی بر كشی لنوان
.یھ پیوەندیی كۆرپدا لدایكبوونی كاتی كشی

سكپی ماوەی كۆی ل كش زیادبوونی سروشتی بی
 سكپ تا١٢ كیلۆگرام، ژنكی ١١ ژناندا، مامناوەند ل
پزیشكان  ،ویستپ وزەی ٣٠٠ كالۆڕی نزیكی رۆژان
وەك خواردەمنییكانی گرووپ لسرجم ژنان دەب دەن
تازە، سوزەی و میوە و گنم و نان ،لكھ ماست، شیر،
سكپ ژنی دابنن، خواردەمنییكانیاندا پرۆگرامی ل
خواردنان ئو دووەمی سكپییوە مانگی س ل دەبت
سرەوە، ندەب ژن جستی ئاسنی بی ك بخوات،
گرنگییكی دا ل ماوەی سكپی كش چاودریكردنی

.یھ تایبتی

حسانوە و خو
خوی  كاتژمر  ٨ب پویستی النیكم  سكپ ژنكی
 وای باشتر ھی و وی رۆژانخ ١تا٣ كاتژمر شوانو،

بكات. ئیسراحت جار چندین رۆژدا ل ك

و چاالكی كار
چاالكییكانی دایك ناكات پویست سكپیدا لكاتی
بت رادەیك ب كارەكانی دەب بم بكاتوە، خۆی كم
ب و خۆی  ب زیان و، ماندووبوونی ھۆی  تبن ك

نگینت. كۆرپكی

سفر
،نیی سكپ تندروستی ژنانی بۆ زیانكی ھیچ سفر
یان لبارچوون پشینی   ك كسانی  ئو  وای باشتر
یكمی مانگی س ل  ،یھ ناوادەیان  مندابوونی
درژ سفری  كۆتاییشدا، مانگی س ل و سكپی 
،سكپ ژنانی  رگادا ناو  ل دەن پزیشكان نكن، 
بكن ئیسراحت جارك كاتژمر دوو ھر دەبت النیكم

بۆن. پ كبمك و

حمام
كانی دیككات لگڵ سكپیدا، لماوەی چوون حمام
شلتین ئاوی وای باشتر ،نیی ئوتۆی جیاوازییكی
دەب بت، كورت ماوەكیشی و بھنرت بكار بۆحمام
لكاتی سكپیدا، كۆتایی مانگی س ل سكپ ژنی
كشی برز چونك بت، لخۆی ئاگای چوون حمام
ھم حمامی و ساونا زۆری بكارھنانی بووەتوە،

.نیی باش سكپیدا كۆتاییكانی مانگ ل بتایبت
پو و جلوبرگ

ویستپ دەكرن لماوەی سكپیدا لبر ك جالنی ئو

چیی؟ تـــنـــدروســــت دایــكایـــتــی
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چیی؟ تـــنـــدروســــت دایــكایـــتــی
،یھ ئوەی ئگری لبرئوەی بكرت، لبر گۆرەوی و كمرە نابت نبن، تسك
ل واریسی و  پ ئاوسانی ئوەش و خون ئاسایی ھاتووچۆی لبردەم رگر  تبب
قورسی چوونك ،باش زۆر كۆتاییكاندا  مانگل بكارھنانی ممكبند دەكوتوە.
تا بكارنھنرت، پاژنبرز پیوی سكپیدا كاتی ل باشتر وای ،شك تدەب ممككان

نبت. پی و كمر تووشی ئشی ژن تكنچت و ستج ھاوسنگی
ئازاد ھوای ل وەرگرتن كك

پیاس دا ئازاد ھوای ل كاتژمر دوو یك تا رۆژان ب النیكموە، دەب سكپ ژنی
،ویستپ كۆرپ بۆ ك ڤیتامین "د." بدەستھنانی ل رگاكانی یكك ئوەی لبر بكات،
یتیان ھكی تایبستپ ك كسانی ئو بۆ ھتاو بر مانوەی تیشكی خۆرەتاوە، زۆر

.نیی باش

وەرزش
ھۆی تبن ك بمرجك ،نیی پویست سكپیدا لكاتی وەزرش سنوورداركردنی
زیاتری ھاوئاھنگی دەبت ھۆی وەرزش بگینت، كۆرپب زیان  یان ژن ماندوویتی
یكمی حاتی بۆ ستدەكات، ج پدا زیاتر دەست و ل جمووجووی خون و ماسوولككان
مترسیداری ماوەی نیشانیكی بماندوویتی ھستكردن دەگڕنتوە. ل مندابوون بر
ب زووترین دەبت وەرزشكردندا، ل كاتی كرد ماندوو بوون ب ھستی ژنك سكپیی، ئگر
دەب سردانی لبر رۆیشت خونیشی ئگر بكات، و ئیسراحت بنت وازی ل كات

بكات. پزیشك

ددان و دەم
ویستپ سكپی بت، چاودری گشتی پشكنینی ل بشك دەبت، و ددان دەم پشكنینی
لپشتر ددان و دەم گونجاو، خواردنی برنامی بكارھنانی لگڵ سكپیدا لكاتی

رابگیرت. خاونتر

دەرمان
پزیشك راوژی بب یكمدا،  مانگی س ل سكپی لكاتی دەرمان  بكارھنانی

.یدەغق

جگرە
چاوپۆشی نتوانرت ئگر نیت، بكار جگرەیك جۆرە ھیچ سكپیدا لكاتی وای باشتر
كشی ل كشاوە جگرەی دایكیان ك ساوایان كشی ئو بكرتوە، كم دەب بكرت، ل

نكشاوە كمترە. جگرەی دایكیان ی كوانئ
پویستیش و بپی بكاربنت سوزە، خواردنوە، و شلمنی سكپ پویست ژنی ھروەھا

بكات. وەرزش
دەرزی

.یدەغق ئۆریۆن) زیندوو(سورژە، ڤایرۆسی دەرزی لدانی سكپیدا لكاتی
سكس

بم ناكات، دروست ھیچ گرفتك سروشتیدا ل ھلومرجی ئاسایی بشوەیكی سكس
بۆ گوشارك ھیچ نابت سكسدا لكاتی ئنجامندرت، كۆتاییدا مانگی ل باشترە وا

بھنرت. ژن سكی
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دادەنت سپرم لسر باش كاریگری ،رۆژان سكسی پیوەندی

ئو ك دەریخستووە لكۆینوەیك درەئنجامی
ب و بووە،  شك تووشی سپرمیان  ك پیاوانی
ب ئگر ناكات، دروست منداڵ ئاسایی شوەیكی
سیكسی ھفت ھموو رۆژك پیوەندی یك ماوەی
باشی برەو سپرمكیان ھبت، سركوتوویان

دەڕوات.
لیكۆینوەیدا لم سپرم چاكبوونوەی ل مبست
.(ویراسیی) ندە ك یتانحا كمبوونوەی ئو

پشتر ھرچند دەت، ئۆسترالیایی لكۆركی
جارك پكوە س رۆژ پیاو دوو ژن و دەگوترا باشترە
ئو لكۆینوەكانی بم ھبت، سكسیان پیوەندی
بۆ كتیدەریارم رۆژان پیوەندی ك دەریخستووە

پیاو. سپرمی باشبوونی
گوتی، كونفرانسكدا  ل گرینینگ  دیڤید دكتۆر
ئنجامدراوە،  ١١٨ پیاو لسر ك لكۆینوەیك بپی

بووە. باش كارەكی دەرئنجامی ك دەریخستووە
سپرمی ك پیاوانی ئو دكتۆر دیڤید دەیت٨٠٪ی
باش تاقیكردنوە ئم  پاش  ھبووە،  نخۆشیان

بوونتوە.
،رۆژان سكسی پیوەندی ،یوایپ پزیشك ئو

سپرم دادەنت. لسر كاریگری باش
دكتۆر تاقیكردنوەكی ھرچند پزیشككانیتر بم
گایر لوانی ئم دەن بم ،باش پ دیڤیدیان

بت. باش پیاوەكان ھموو بۆ نتوانت
شیفیدی زانكۆی مامۆستای ك پیسی ئالن دوكتور
رۆژان سكسی ك دەت  بارەیوە لو  ،ریتانیایب
سانك ئو لسر منداڵ دروستنبوونی مترسی

.یھ الوازیان سپرمی ك دادەنت

BBC سرچاوە:

46

www.ne
tew

e.c
om



پاتریك مایك" ل دەرھنانی شار و سكس تپڕیوە، شار سكسء برھمھنانی فیلمی ل ساڵ چوار
فیلمی ناوبانگ دەربكات، فیلم ئم برھمھنانی ب توانی ك مریكییری ئندەرھ كینگ"
بدەست بھنت، ھاوكات باش سركوتنكی توانی بوو تلڤیزیۆنی ك زەنجیرەیكی و شار" "سكس

نایوە. سرانسری جیھان زۆری ل دەنگۆیكی
بو  ئمریكا وتی ناوخۆیی ل تلڤیزیۆنی سای ٢٠٠٤ ١٩٩٨ تاكوو ل سانی و شار سكس
زۆربی توانی نیۆیۆركی، چوار ژنی تاككسی ژیانی سر تیشكی خستۆت ك فیلم ئم كرایوە،
میراندا سمنتا، كریی، ببزنت، گكۆم تاككی  ھر تاككسی ژیانی ل سوورەكان ھ
سادەیی یوەندییپ بو بینیوە. فیلمدا لم رۆیان ك دراماین ئم سرەكی كسایتی چوار شارلت،
چند نخۆشی سكسیكان، سكس، كشی تایبتی ب كۆمیتیكان، شك یانھ پكوە ك
دەمنتوە ئاراوە، ند دراماكدا ل ك پرسیارانش ئو ھموو وەمی برباس، نری... دەخھاوس
ئو توانوە بكی نویروانگ ب دەكات بینر ل وا زەنجیرەیك ھر پاش تواو بوونی بینر. بۆ
نبوونی ،فیلم ئم گرنگكانی خا ك لكی برەوڕووی دەبتوە. رۆژان ك كشانی یوەندیپ
لرەدا كلتووری. كشیكی و گرفت تدەب داخراوەكاندا كۆمگكا زۆربی ل ك سنوورە ھندێ
،نیی ژیانی بیرۆككانی حزی و رووداو ھموو شاردنوەی ب پویستی ك دەكات بوە ھست بینر
تاككسیكانی شت ب دەوربری ك كسانی بترست ئوەی لوە بب ئوەی بتوانت بۆ كسك ھر

ئارەزوویتی. ك بژی وەیش بو بزانن،

شار و سكس
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یاسایی

  Photo AP
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١١١ی ژمارە یاسای ب ك عراق سزاكانی یاسای
دواكوتوو  راستیدا ب یاسایكی ل ١٩٦٩ ناسراوە سای
ماددەكانییوە بگ و ك للرووی گ ناسراوە ل لسردەم
و گكۆم ھمالینی گۆڕانكاری لگڵ
بواری ل بتایبت نایتوە، سردەمدا پشكوتنكانی
و زۆر مادە ل ك ئافرەتان دژب سزادانی تاوانكانی
ھمان ل ھاوسنگی نا خانی توكئ حوكمیدا
جارنامی برامبر دەوەستتوە جیاواز یان دژ كاتیشدا
ب تایبت نودەوتییكانی وتنكر و مرۆڤ مافی
ئنجامدان توندوتیژی و كردن جیاوازی كردنی دژایتی
عراق حكوومتی جیھاندا، ك ئافرەتان. ل برامبر
جبج كرد، پیەو و مۆركردووە ركوتننامانی ئو
لسرەتاوە ھر دەبوای و بیار بوەت لسری كردنیان
بیگۆریبای راستوخۆ سزاكانی یاسای ناكۆككانی بندە
ئو ناوەرۆكی لگڵ گونجاو یاسایی بندی ب

؟ دەوتیاندا نو وتننامكر
ناتواویانی و دواكووتووی ئو زیندوی نمونی ل
لگڵ ك دەكرن بدی عراقدا سزاكانی لیاسای
دەقی زۆر  و نایتوە ئافرەتاندا یكسانی و  ماف
تیژی و توند بكارھنانی ئاشكرا ب ك ھن یاسایی
سزادان ل تاوانباریش حڵ دەكن و ئافرەتان برامبر

: قوتار دەكن وەك
الفعل وقع اذا الجریم دەت( یاساك ٤١ی -مادەی
یعتبر استعماال و بمقتچی القانون مقرر استعماال لحق

: للحق
و المعلمین االباء و تأدیب و لزوجته الزوج  ١) تأدیب
ھو مقرر حدود ما االوالد القصر فی حكمھم فی من

عرفا). او قانون او شرعا
 مت مافی ئاشكرا ب رەوە كس یاسایی ماددەی  
ئو ئاسوارەكانی لسر پیاو دەست داوەت ژنی كردنی
پیاو لسر یاسایی برپرسیارتییكی ھیچ كردن مت
لگڵ ناكۆك تواوەتی ب ئوەش ك ناكات، دروست
جۆرە ھموو ك عراق دەستوری ٤/٢٩ی مادەی
كۆمگدا و قوتابخان و خزان ل یكی توندوتیژی
جارنامی لگڵ ناكۆك ھروەھا  كردووە، دەغق
ماددەی ب دژە ھروەھا و مرۆڤ مافی جیھانی
و شارستانی ماف تایبتی نودەوتی بنی ٧ی
ھموو  مۆركراوە  ١٩٦٦ سای ل ك سیاسییكان
ھروەھا و ناساندووە  تاوان ب تیژییكی توندو  جۆرە
ركوتننامی ل ز) (و، خاكانی دوو مادەی بپی
ب دژ جیاوازییكی جۆرە ھموو نھشتنی نودەوتی
بئ یوتننامكر ئو الینكی عراق ك ئافرەتان

الدات كلگڵ ناوخۆیان یاسایی بندە ئو راستوخۆ
یاسایی ب مادەی بیانگۆرت و دا ناكۆكن یاسای ئو
ئو الینی اق عر ل یاسادانان بم الینی گونجاو،
خمساردی بو و خستووە گوێ پشت ركوتننامكیان
تنھا عراق ك دەچسپت ئوە ھوستییش ب و
پای و نودەوتی دیوی دەرەوە و كردنوەی بۆ سپی
كردووە پسند ركوتننامانی ئو توو كستی ئم
ج ھمتی دیوی ناوەوەی ووتدا وەی لئ بب

برپاكردبت. كردنیانی جب
یاسای  ھمان ٣٧٧ و ٣٨٠ ی مادەكانی ل ھروەھا
ھان ژنكی پیاوەی ھاتووە ك ئو عراقدا سزاكانی
سزا  پیاوەك ئوا كردی ئویش و زیناكردن بۆ بدات 
بكات شكات بچت دواتر كژن ئگر بم دەدرت،
كردووە زینای ئوەی بیانووی ب ناگیرت ل گوی ئوا
جۆرەكان ل بارەدا بجۆرك ك لم دەكات، شكاتییش و
و بھاندان پیاوەكی ك دەكرت پشل ژن ئو مافی
خۆی ب رەزامندی رە زینای كردووە بف ناچاركردن

ناگرن. داواكی ل گوێ دادگاش و
كوژ  ژن تاوانباری سر سزای ٤٠٩ دا مادەی ل ھروەھا
بم تاوانباری پارزیوە، شرەف بناوی دەكات سووك
تاوانی ئنجامدانی لكاتی  و  نیی مافی ھمان ژن
دەست بكوژی وەك ناكرت و سزاكی سووك جۆرەدا لو

ئنقست دادگایی دەكرت.
تكڵ بارەیوە لو تری تبینی چندین مادانو ئو

 ١٩٦٩ سای ١١١ی یاسای یاساییكانی دەق ب
دارژانوە سرلنوێ ب پویستی یاسای ئو و بووە
یاسایكی ب بگۆڕدرت ویستپ و یھ گونجاندن و
و وتننامكر و یاسا لگڵ گونجاو سردەمیانی
راستوخۆی ئركی  و دەوتییكاندا نو  یماننامپ
كاروباری وەزارەتی و  مرۆڤ  مافی وەزارەتی
و كوری و كم  و ھ ئو ك عراق ل  ئافرەتان
حكوومت ل جخت و بكن نیشان دەست جیاوازیان
و كردنیان چارەسر برەو بكنوە عراق پرلمانی و
ئو چۆنیتی بسر بن بتواناش چاودری ھردەم
كردون، پسندی عراق ركوتننامانی و یماننامپ
مدەنیش لو كۆمگی ركخراوەكانی رۆی گرنگی
ھزی وەك ھردەم و بكرت ئكتیڤ ویستپ بوارەدا
و نودەوتی یاسایی ماف چیتر نگڕن ل فشار
ب و بخرن گوێ پشت عراق ئافرەتانی ناوخۆییكانی

بكرت. لگڵ مامیان یوە خمساردی

ھاوڕێ نجمددین ئا:

یاسای دەقكانی نو ل ئافرەتان باری
عراقیدا سزادانی

Daylife
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ك ركوتننانمی لو بریتی سیداو ركوتننامی
بمبستی دەكات سرپرشتی یكگرتووەكان نتوە
كردن جیاوازی جۆرەكانی ھموو بسر بوون زاڵ
كوتننامكر ھۆیشوە  بو و  ئافرەتان دژی
جیاوازی زابوون بسر ھموو جۆرەكانی ناونراوە(
لالین سرەتا كوتننامكر ئافرەتان) دژی
یكگرتووەكانوە نتوە ئافرەتانی كۆمسیۆنی
پشترەوە ل پیماننامیكی بیرۆككی ك دارژڕا،
بناوی كردبوو ئامادەی كۆمسیۆن ئو ك وەرگیرابوو
ك ئافرەتوە) سیاسییكانی ماف (پیماننامی
گشتی نتوە یكگرتووەكان وەری دواتر كۆمی
ھمان پاشان ١٩٦٧دا، لسای كرد پسندی گرتو
پیماننامی كردنی ئامادە ب كرد دەستی كۆمسیۆن
كردنی جیاوازی جۆرەكانی ھموو بسر زابوون
لسای ١٩٧٩ دا  ١٩٧٣ داو لسای ئافرەتان دژی

١٨ كانونی  ل یكگرتووەكان نتوە وە كرد، تواوی
 پ پشتی  ١٨٠/٣٤ بیاری  ب  ١٩٧٩ یكمی
بۆ دونیا ووتانی نونری بردەم خستیی و بست
كردن ھاوبشی و كردنوە راست پشت و واژۆكردن
مامكردن و دانپیانان وات كردنیدا جبج ل
،تانوو ئو ناوخۆیی یاسای وەك لگیدا
چووە  ٣ ئیلولی ١٩٨١ دا رۆژی ل كوتننامكر
یك  ٥١ پنجاو ئوەی دوای كردنوە جبج بواری
ووتانی بدواوە و كاتو ل كرد پسندیان ووت
كوتننامكر یك لدوای یك دونیاش دیكی
بندەكانی دەدەن پیەوكردنی ھوی و پسند دەكن

ووتكانیاندا. لناوخۆی
مادەی (٣٠) ل سیداو ركوتننامی باس شاینی
برامبر دەوەستنوە دژ تكا ب ك پكھاتوە یاسایی
بدرت ئنجام پیاودا لنوان ژن و جیاكارییك ھر

ركوتن ووتانی  ئو و ئیمتیازاتدا و ماف ل
بندە ئو ویستپ كردووە پسند نامكیان
پیەو ووتكیان ناوخۆی یاسای وەك یاساییان
یاسایكی بندە ھر ل بكن گۆڕانكاری و بكن
ركوتننامدا، ئو لگڵ ناكۆك ك ناوخۆیی
لو ینم ووتان یان رەوشی ئو بردەوام ھروەھا
نتوە لیژنكانی چاودری  ژر  تودەك تانوو
ب و تیم تایبتمندەكانییوە ئۆرگان و یكگرتووەكان
جی خۆیتی ینام ركوتن ئو چاودری كردنی

 ١٩٨٢ لسای عراق نونری ك بكین بوە ئاماژە
ھرچندە كردووە پسند نامكی ركوتن دا
دووی مادەی لقی دوو لسر یان تبینی لسرەتاوە
یاسا گۆڕینی ب تایبتن ك ھبووە كنام ركوتن
گونجاندنیان بمبستی ناوخۆ دژەكانی و نگونجا

یكدا. نوێ وتننامكر بندەكانی لگڵ

(سیداو)   نودەوتی رككوتننامی   
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BBC لندەن-
دیاردەی  ل رگرتن بۆ  بریتانیا  حكوومتی 
رنمایی زۆرەمل، خریكی بوكردنوەی ھاوسرگیریی
دەكاتوە بۆ ئوەی ئاگادار قوتابخانكان نوی، ك تیدا
لقوتابییكانیان ئاگایان زیاتر ھاویندا پشووی لكاتی
حكوومت حاتكدا وەھا روودانی لئگری و بت
بپی ك كدایكاتل ھنگاوە ئم ئاگاداربكنوە.
كچی ،كردنداینشتل دیاردەك فرمی، راپۆرتكی
نیانتوانیوە لۆكاكان ننجوومئ ن و قوتابخانكان ن
ھنگاوی پشلكارییاندا ئو ئنجامدانی لكاتی

بۆ رگلگرتنی بگرنبر. پویست
یكیكی ك (زۆرەمل (ھاوسرگیریی یكی
لم دەت تنیا ،ریتانیایب سر بحكوومتی فرمیی
كسانكوە  لالین تلفۆنییان پیوەندی ٧٧٠ سادا
زۆرەمل بشوودانی برەوڕووی ك پگیشتووە
بمشوەیش كردووە.  یارمتییان داوای و  بوونتوە
سای لچاو سكاكان رژەی دەت، یكی ئو وەك

زیادی كردووە. ٪١٦ رابردوو
ناوخۆ وەزارەتی ھردوو لنوان بھاوبشی ك یكی ئو
تنیا لسای رابردوودا دەت دەرەوەدا بڕوە دەبرێ، و
زۆرەملوە  بشوودانی حاتی لبارەی ١٦٠٠ راپۆرتی
ھاوسرگیریی   ٤٢٠ ل گر توانیویان پگیشتووەو
فرمانی   ٣٦ بریتانیا دادگاكانی بگرن. وەیوشل
داوەت دەستیشیان و دەركردووە لوبارەوە دادوەرییان

سفركی لھر گر ك پیوەنددارەكان نالی
بب سك ئو زانییان ئگر بگرن وت دەرەوەی

تدەبر ژنھنان یان شووكردن بمبستی خۆی ویستی
وت. دەرەوەی

ل ك زانستی لكۆینوەیكی بپی ئلعربینت:
ئو ٦٨٪ی بوكراوەتوە ئلعرەبینت ماپڕی
قاھیرەی ل حكوومتدا دامودەزگاكانی ل ئافرەتانی
لالین جۆرەكان ل بجۆرك كاردەكن میسر پایتختی
رووبڕووی فرمانبرەكانیانوە ھاوڕێ و برپرس
وەكینكۆل دەبنوە. سكسی وروژاندنی ھوی
قاھیرە  دانیشتووی ئافرەتی لسر١٠٠ فرمانبری
مسیحی ٪١٠ و موسومان ٪٨٧ ك ئنجامدراوە
ھروەھا نكردووە. ئاشكرا خۆیان ئاینی یان ٪٣ و

و ماوەی راژەی فرمانبریان خزاندارن ٪٦٤ رژەی
برپرسی ٦٧٪ی  .دایسا  ١٠،١- ٧،٩ لنوان
٪٣٣ و پیاون فرمانگكانیاندا لناو راستوخۆیان
برزی پلی ئافرەتان ئو ٢٧٪.ی ئافرەتن. یان
خوندەواریان ئاستی ٪٤١ ھروەھا .یھ فرمانبریان
٪١٠ و زانكۆن دەرچووی یان ٪٤٧ و مامناوەندیی

.یھ دكتۆرایان و ماستر بوانامی یان
ب ئافرەتكان  تكا  ب  ك ھسوكوتانی ئو 
ڕووبڕوویان داوەو لقم  ورووژاندنیان  ھوی

دەست ،٪٧٨ گرتن دەست :ل بوون بریتی بووەتوە،
بین شونی ھستیاریان ٧٦٪،چاو بۆ لشیان بردن
ھاندان و پیاھدان ،٪٧٣ ھوی ماچ كردنیان ،٪٧٦
بۆ پیوەندی بردن خشتل ھوی ھڕەش یان ،٪٧٢
ئوانی ك دەریخستووە وەكینكۆل .٪٧٢ سكسی
فرمانبرانیان داوە ئافرەت ئو ھوی وروژاندنی
خوندنی و ٥٠٪ دای٢٩-٥٩ سا لنوان تمنیان 
رژەی و خزاندارن ٪٦٣،٣ و كردووە تواو برزیان
داوە. ئافرەتانیان ل زۆر ووروژاندنی ھوی ٪٦١،٩

ئاگاداری
بوكردنوەی برەو داندایوھ ل بردەوام  یاسایی دەكین ك دۆسیی ئاگادار بڕز خونرانی
پیوەندی و نودەوتیكانی ناوخۆیی وتننامكر و یماننامپ و ناساندنی یاسا یاسایی، رۆشنبیری
پرسیار وەمی و دەگرت لخۆ یكان یاسایی تباب و ھواڵ و راپۆرت مینوە،ھروەھا ب رەوشی دار
پمان دەگات برزتانوە لالینی وە كدەدات یاسا بپی منان و خزان و ئافرەت تایبتكانی شك و

: خوارەوە الی ناونیشانانی بم
Yasa_file@yahoo.com  

ئافرەت فرمانبرانی      ٦٨٪ی
دەبنوە سكسی وروژاندنی ھوی ڕووبڕووی قاھیرە ل

بریتانیا بۆ رگگرتن
دەگرتبر روشونی نوێ رگیریی زۆرەملھاوس ل

ئرشیڤی دەوتی بریتانیاە ل
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عرەبی دەكن... وتانی پاوانیتیی بشداریی
دنن پك عراق ھبژاردەی كوردستان پایسكلسواریدا..كچانی ل

ھولر

photo

دنن پكی كوردستان كچانی ك عراق پایسكلسواریی كچانی ھبژاردەی

ك عراق، پایسكلسواریی  كچانی ھبژاردەی 
پاوانیتیی بۆ خۆیان كوردن، كچ ھموویان
ئم كۆتایی بیارە ن، كئامادە دەك عرەبی وتانی

بڕوەبچت. سووریا وتی ل مانگ
پكھاتووە،  ٧ یاریزان ل ك عاق، كچانی ھبژاردەی
و باشترین كوردستانن شارەكانی كوردی موویان كچھ
و كوردستان ل پایسكلسوارین یاریزانكانی كچ
ڕۆژین كمال، (داستان ل كریھ ئوانیش عراقدا،
دالیا فاتح، دەشن یاسین،  نیان  عبدولموحسین،
ب ئوەی جزا)ن. چاوان و حوسن دەوەن ئتال،
ڕاھنرەكشیان دەژمردرت، زیاتریش دەستكوتی

سدیق)ە. (سمیر ك كوردە، ھر
یاریی ل عرەبی وتانی حوتمی پاوانیتیی
 ٥-٨-٢٠٠٩ تا   ٢٩-٧ ڕۆژانی ل پایسكلسواری،
ژمارەیك ك دەچت، بڕوە سووریا وتی ل

دەكن. تدا بشداری عرەبی ھبژاردەی
ھبژاردەی وەرزشوانكانی كچ ئامادەكاری بارەی ل
(ڕۆژین یاریزان كچ عراق، پایسكلسواری
دیارترین یاریزانكان، ل ككی بدولموحسین) كع

زۆر ماوەیكی ك راگیاند وارڤینی گۆڤاری ب
و مشق  دوكان  ڕگی – سلمانی شاری   ل
خۆیان پ و چ شوەیكی ب و كردووە ئامادەكارییان
بشی شاری ھولریش ل" كردووە، گوتیشی: ئامادە
چند تا و دەدەین ئنجام ئامادەكارییكانمان دووەمی
مشقدا ل كتییوانیپا دەستپكردنی پش رۆژك

دەكین". سفر دواتر و دەبین
یانكانی ل عراق ھبژاردەی یاریزانكانی كچ
عبدولموحسین (ڕۆژین بانگھشتكراون، كوردستانوە
یانی یاریزانی كمال) داستان و حوسن دەوەن
فاتح دەشن یاسین، (نیان ھولرن، شاری برایتیی
شاری نورۆزی یانی  یاریزانی جزا)  چاوان و
یانی ال)ـیش لتئ (دالیا یاریزان كچ سلمانین،

یاری دەكات. فتاتی كركوكدا
ل ھبژاردەی ل مژە و نیان، لگڵ ڕۆژین دەوەن
بانگھشت كراون، دوایی بم دیكی عراقن، ئوانی
و ھیواكانیان ئامادەكارییكانیان بارەی ن لحوس دەوەن
ب ك ،كجۆر ب جارەمان ئو ئامادەكاریی دەت: "
و بدەست دەھنین باش زۆر دنیاییوە ئنجامكی

دەكین". دەستبر برز پلیكی
كچ وەكو ئوان ك دەكات ئوەش باسی دەوەن
ب" راھنرەكیان لگڵ ئاسوودەن  زۆر یاریزانكان
و ئاسودەین زۆر كوردە، راھنرەكمان ئوەی ھۆی
پشتر بم وەردەگرین، مشقكان  ل سوود زیاتر 
بوو، عرەب راھنرەكمان عراق ھبژاردەی ل

نبووین". ئاسوودە زۆر لگیدا
پایسكلسواری ھبژاردەی ل كوردستان كچانی
خۆیانوە، توانای و ئازایتیی ھۆی ب عراق،
ئستا و شكاندووە  كۆنكانیان ریتدابون تبندی 
میدیاكانن، و وەرزشوان ھموو سرنجی جگی
عرەبییكان تییوانیپا ل پشتر لوانش بشك
كردووە، پیدا ئزموونیان و كردووە بشدارییان
ئمجارەی پاوانیتییی ل دەكرت پشبینیش
و بھنن بدەست عرەبییوە، ئنجامی باش وتانی
راستقینی ئاستی عراقوە، ھبژاردەی ڕگی ل
عرەبی وتانی ب كوردستان، ئافرەتانی وەرزشی 

بناسنن.
گل
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 كمانگ نزیكی ماوەی ندانی، ئنجام ل ٦ ساڵ نزیكی دوای
ب لیژنیك دانانی رگی ل كوردستان، الوانی و وەرزش وەزارەتی
پرۆسی كوردستان)، یانكانی  ھبژاردنی بای  (لیژنی ناوی
وەرزشییكانی  یان كارگیی دەستی و سرۆك بۆ  ھبژاردنی
كوردستان شارەكانی ل قۆناغ قۆناغ ب و دەستیپكردووە كوردستان

.ردەوامب كپرۆس
،كبژاردنھ رنماییكانی ل یكك ،ییخۆشحا جگی ئوەی
دەستی ل ك "دەبت وەیئ دایشتووە، و الوان وەرزش وەزارەتی ك
ئگر یانكش ئافرەتك ھبت، یانیكی وەرزشیدا، كارگیی ھر
ل ئندام بوون بۆ  كاندیدكردن خۆ بۆ پشوە  ننھن ئافرەتك
كارگیی دەستی ل (كئافرەت) شونی ئوا یانكدا، ئیدارەی
دەكات ئافرەتك ناچار كیان ئمش دەمنتوە"، ب بتای كیان
بۆ بواری و پشوە تنبھ كارگیی دەستی ئندامی بوون بۆ

بەخسنت.
تازە، رنمایی پی ب كوردستان، ل وەرزشی یانیكی ھر ئیدارەی

جاركی  لرەشدا دت، پك یدەگ لگڵ ٢ ئندامی ٩ ئندام، ل
دەستی ئندامی تدەب ئافرەتی ئو ك ،ییخۆشحا جگی دیك
تبكر نابت واتا دەبت، سرەكییكان ندامئ ل ،كیان كارگیی

یدەگ. ئندامی
ل ئافرەت یك ل زیاتر  ك یھ ئوەمان ھیوای  ئوەی لگڵ
بم بت، كارگی دەستی ئندامی وەرزشییدا یانیكی ھر
راستیشدا ل گونجاوە. یك ئافرەتیش بوونی ئستادا، قۆناغی لو
ننئافرەت بھ وەرزشیی كادیری بدەن ھوڵ خۆیان پویست یانكان
یھ ئافرەتانیان وەرزشیی تیپی یانكان زۆربی چونك ئیدارەكانیان،
تیپانی ئو ویستپ جا دەكن، پاوانیتییكان و خول بشداری و
چونك بكات، سرپرشتییان ئافرەتك كموە بالی یانكانیش، ھر
بدەستھنانی و تیپكان پشكوتنی لسر پۆزەتیڤی كاریگریی
ریزی نب وەرزشوان زیاتر كچانی دەكات وا ھی و باش ئنجامی
دەبن. دنیا و ئاسودە دەروونییوە رووی ل رادەیكیش تا و یانكان

ئیدارەی ل كاركردن بۆ وەرزشوانان، ئافرەتانی بۆ رەخساندن بوار
ل ئافرەتان وەرزشی زیاتری پشكوتنی یارمتی یانكاندا،
دەدات یانكان یارمتی دیكیش دیوكی ب دەدات، كوردستاندا
ك مینحی الوان، داراییوە، چونك وەزارەتی وەرزش و رووی ل
ئافرەتانی تیپی ك یانیك ھر بۆ دەكات، دابین یانكان مانگانی

زیاتر دەكات. ھبت، مینحكی
گرنگیدان ل الوان و وەرزش وەزارەتی دیك ھنگاوەكانی جاركی
نوەندی ل كاركردنیان بۆ بوار رەخساندنی  و ئافرەتان وەرزشی ب
و تازە ھنگاوی و رنمایی چاوەڕوانی و دەنرخنین برز وەرزشیدا،

باشترین.

كوردستان یانكانی كچانــــــی باسكی پاوانیتیی
دەدرت ئنـــــــــجام ھولر لـــــ

بدوع ئرسالن
arsalankurdi@yahoo.com

نابت ئافرەت بب
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كوردستان یانكانی كچانــــــی باسكی پاوانیتیی
دەدرت ئنـــــــــجام ھولر لـــــ

تیپی بۆ باسك یاریی پاوانیتیی كوردستان باسكی ناوەندیی یكتیی
دەكات. ساز ھولر شاری ل كوردستان یانكانی كچانی

كوردستان باسكی ناوەندیی پشبكیكان ل یكتیی برپرسی لمبارەیوە
باسكی پاوانیتیی مانگ ئم ٢٠ی "رۆژی گوتی: جوھر عبدولعزیز
ئكاد یانی ھولر ل ھۆی شاری ل كچاندا كوردستان ل ئاستی یانكانی

دەبردرت". بڕوە (تجمموع) گردبوونوە دوو ب ك دەستپدەكات،
گردبوونوەی  ل دەستپدەكات و ٨ یان بشداریی ب كتییوانیپا گوتیشی:"
چوارەم،  تا یكم پلكانی خاوەن ٨ یانك، ٤ یانی ملمالنی دوای یكمدا
بۆ  ركابریی ییان  ٤ ئو پاشتریش سردەكون، دووەم گردبوونوەی بۆ
دەكرت ركابرییكی پشبینی ك دەكن، كتییوانیپا بدەستھنانی نازناوی

ھبت". بشداربووەكاندا یان نوان ل بھز

ھولر

photo

یكمی ل پلی دیكش جاركی بۆ سافینا دینارا یاریزانی ڕووسی كچ
پی ب ئمش تنس مایوە، یاریی كچ یاریزانكانی باشترین ڕیزبندیی

بوكرایوە. ڕابردوو ناوەڕاستی ھفتی نس، كت یاریزانانی دواپۆلینی
بپارزت،  یكم پلی خاڵ  ١٠٥٢١ كۆكردنوەی ب توانی سافینا دینارا
بوو، ومبدۆن پاوانیتیی  ك سالم، گراند دواپاوانیتیی ل ھرچندە

نیتوانی نازناوەك بباتوە.
ھفتان لالین یكتی شوەیكی ب ك دووەمی ڕیزبندییكش، پلی ل
ب ولیامز سیرینا ئمریكی كچ یاریزانی جیھانییوە بودەكرتوە، تنسی
خوشككی سیرینا،  سیمیش ل پلی ٨٧٥٨ خاڵ، ب ھات دووەم پلی
چوارەمدا  پلی ل بدەستھنابوو. خای  ٦٦١٧ ك ھات، ولیامز ڤینۆس
سڤتالنا  ھروەھا خاڵ، ٦٥٩١ ھات ب دیمنتیڤا ئیلینا ڕووسی كچ یاریزانی
خاڵ،   ٦٠٧١ ب ھات پنجم پلی  ب ،رووسیی ئویش  ك كۆزینتزۆڤا،

بوو: وەیش بم دیكش پلكانی
 ٥٤٠٠ فرا زڤۆناریڤای ڕووسی سبی ٥٩٨٠ خاڵ، ٧- یانكۆڤیچی یلینا – ٦
دانیماركی فۆزنیاكیی  كاڕۆلینا  -٩ ،٥٠٦٦ ئازارینكا فیكتۆریا  -٨ خاڵ،

خاڵ. ٣٣٠٠ ڕووسی پیترۆڤای نادیا -١٠ ،٤٨٤٠

مووانھ ل پشوەی سافینا دینارا

سافینا دینارا رووسی یاریزانی كچ
AP
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٣/٢١_٣/٣٠

زۆر خكانكی بۆی ،تۆی تایبتمندی بوری و ئازایتی
ب ئاسودەیی لگتادەژین دەویت وابستن پتوە، خۆشیان

دەكیتوە. داھاتوو ل بیر تۆ چونك

_٤/٢١
و  نابیت خونكانت دەسبرداری ك وەدایل  سركوتنت
ماندوبوونكی ھوڵ و نابیتوە رگادا پشیمان نیوەی ل

دەحستوە. بم دەزانی كی دەدەیت زۆر

٥/٢١___٦/٢١

ب لدەكن،كاركردنت زیاترت دوای نزیككانت سك
د تووشی و دەكات توورە دەوروبرت الوەكی شوەیكی
وازیان دەزانن و پناكن بروات چونك دەكات، راوكیان

لدنیت.

٦/٢٢___٧/٢٢
ھاوركانت، نابجی  كوتی  و ھس  ل دەبی  دگران
بیركردنوەشت دەكیت دروست گورە كشی بچوك لشتی

ل راستی. دورن

٧/٢٣____٨/٢٢
داوای مافكانت چۆن دەزانی ھیو خۆت بروات ب زۆر
بدیھنانی بۆ دەدەی تریش خكی ھانی دەكیت،
یادگارە وەفایت ب و باش كسكی تۆ خونكانیان

.كم شیرینكانت ل بیر

٨/٢٣___٩/٢٢
بیرتدا  ل زیاتر كشكانت بیردەكیتوە پویست  ل زیاد
خۆش دوە ل خكت واقیع، ئرزی لسر نك دەژین

دەوت.

دوانكاور

قرژاڵگا

شر

گوگنم

باشن. گوگركی ژنان ئوەی لبر .١
نادەن. بیار بخرایی .٢

دەدەن. خۆیان جستی ب بایخ .٣
.بۆنی قژیان خۆش .٤

پاك ماكانیان خۆشحایوە ب ژنان .٥
رادەگرن.

.جوان سنگیان .٦
ناوەشنن. دەست .٧

دەكن. بژیانكی رۆمانتیك حز .٨
بیرخۆیان ب ناخۆش  شتی نابن  ناچار .٩

بدەن. ئنجام ناخۆش كاری بیننوەو
ژیان دروست دەكن. .١٠

پروەردە منداكانیان بخۆشویستیوە .١١
دەكن.

نیانن. و نرم و ناسك زۆر .١٢
وەری دەگرن . لوەی ١٣. زۆرتر دەبخشن
خۆیان لگڵ ئسقان سر تا .١٤

راستگۆن.
دەدەن. ماوە بدیكۆری بایخ .١٥

جوو بجوانی زۆر رۆیشتنا لكاتی .١٦
دەكن.

برەوكوێ. بن بپیاوان دەتوانن .١٧
پ لدوە دەتوانن بیانوێ ئگر .١٨

بكنن.
و لرازاندنوە یھ بایان دەستكی  .١٩

و نیگار. نخش
برامبرەكیان مشكی زوو دەتوانن .٢٠

. بخوننوە
بگرین. زوو دەتوانن .٢١

ناكن. بفیلمی ئاكشن حز .٢٢
باشن. ركخركی لبۆنكاندا .٢٣

خۆیان لكاتكانی ئاگایان بباشی زۆر .٢٤
.یھ

داوای راشكاوان بوت شتكیان .٢٥
دەكن.

لبوردەن. .٢٦
دەدەن. ئنجام كارەكانیان بحزەوە .٢٧

خونكانیان بدیھنانی ھوی میشھ .٢٨
دەدەن.

دەبن. خۆشحاڵ بچوكیش بدیارییكی .٢٩
سرنجاكش زۆر رۆژدا تیشكی لپش .٣٠

دەردەكون.
پیاو لمبستی كردن سیر بیك .٣١

دەگن.
.جوان ژرەوەیان جلی میشھ .٣٢
دەدەن. رۆحی بالینی بایخ .٣٣

بسر زۆریان كاریگری دەتوانن .٣٤
كسانی دەوروبریاندا ھبت.
بكن. دەتوانن باش ماچ .٣٥

.رموونیانن پستیان .٣٦

و نمندا تروانینكی جار ھندك  .٣٧
.یھ شیرینیان

زەحمت ب زۆر ھیوا ژنان الی ل .٣٨
دەمرت.

و بپست گرنگی ببایخوە زۆر .٣٩
دەدەن. قژیان

بت. زۆر جوان دەتوانن زەردەخنیان .٤٠
بكن، داگیر دونیا ھموو نایانوێ .٤١

.جیھانیان ماكیان
دەخوننوە. ھكان ناوەراستی و پشت .٤٢
بشوازك بۆچونكانیان بیرۆ دەتوانن .٤٣

نكات. بریندار كس دەرببن،
درۆ باش شوەیكی ب ئوەی لبر .٤٤

لزانن. وات دەكن،
تبگن. پیاو لجیھانی ھودەدەن .٤٥

سك بۆ خۆیان نھنییكانی دەتوانن .٤٦
بدركنن. نزیككانیان

شرمزاریكانیان لھو پیاوان میشھ .٤٧
دەكنوە. ئاگادار

كارك چند دەتوانن یككاتدا ل .٤٨
بكن.

شتك ھموو چاوانیانوە ل دەتوانن .٤٩
بكن. ئاشكرا

سمرە و سیر كاری بخۆشیوە .٥٠
ئنجام دەدەن.

ئمانییوە ل

دەكن وەرزش ھشتاساكان زاخۆ ل
خۆش بوت ژنت ئوەی بۆ پنجا ھۆكار
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١١/٢٢__١٢/٢١
بزار ھاوسرەكت ئوەش و گۆشگیریت كسكی تۆ
چارەسری ھوی دەشاریتوە خۆت ھستكانی دەكات،
راكردن دەدەیت بریاری دەبی ماندوو ك كشكات نادەیت،

جیادەبیتوە. و

١٢/٢٢___١/١٩
دەتوانرێ دەكیت،  برپرسیارەتی   ب ھست كسكی  تۆ
ب دەگیت و خۆیت لسر كسكی پبكرت بروات
بردەوام ھاوركانت ر برامبگومانی ب ب ئامانجكانت،

دەكیت. چاودریان

٩/٢٣___١٠/٢٢
قینراست كوتت  و ھس   یھ خك  ل زۆرت  داوای
و چۆن دەكیت میوان ل پشوازی چۆن دەزانی بم نیی

پدەدەیت. خۆشیان ھستكی

١٠/٢٣__١١/٢١
ك نیدەگ لخك وا تۆ ورژانكانی و ھست
ھاوسرەكشت ل خیانت ئگر نای دوایی خۆشویستیت

نابتوە. كم بۆی خۆشویستیت بكیت

١/٢٠___٢/١٨
لگیدا ژیانت ئگر ناگری كسك برگی
ب حز دەبینی گورەوە  بشتی خون تۆ  پشنكوت،
شتك ھموو نبیت ئاسوودە گر دەكیت، رابواردن گاتو

ببایخ دەبینی.

٢/١٩__٣/٢٠
میشھ سر، یتدەب تمبی ب كاتكانت زۆربی
كشكانت چارەسری ھوی دتوە  خۆتدا ب زەییت ب

.مستئ وای چارەسركردنیان كاركی پت نادەیت،

نھنگ

گۆزە

دوپشك

كوان

گیسك

ترازوو

زیاتر فتانھ سان تمن٨١، ئحمد ساح دەغیال
د. ھاوسرە ٨٦سانكی لگڵ ل٣ جار ٤٠ خۆلك
یانوایپ رەمزان زاخۆیی وەرزش دەكات. ئوان ئیبراھیم
وەرزش ئواندا ل تمنی یس ھك كم جیھاندا ل ك
ناویان دەشیانوت و  تتایب كارەكیان  بۆی بكات،

گنس. پرتووكی توبك
دەت  ژیاوە لسوید ساڵ ماوەی١٥  ك ساح دەغیال
وەرزشكردن بم ،خۆشك نندھ ك ئوەی سرەڕای

پاراستوویتی. نخۆشی لگلك ئستا تا
ژیانكی و ھاوسرەكی ك خۆی گوتی ھروەھا ئو
ھركسك بۆی بردووە، بسر یكتردا لگڵ خۆشیان

دەبت. خۆش ژیانی بت ئوان وەك
ھاندەری ئوەی لبر دەكات ھاوسرەكی سوپاسی دەغیال
ئو وەرزش بكات. ل روو ئوەی بۆ ئو بووە سرەكی
تواوی كارەكانی دەتوانت ك خۆش بوە كوردە دی ژن
لتمنی ی كو پیرەژنانئ ":دە بكات، ئو ناوماڵ

ھسنوە". ل شونی خۆیان ناتوانن مندان
دەغیال دەیكات، ك وەرزشیش جوونوە بو سبارەت
و دەكم لش جوونوەی وەرزشی بیست خولك ":دە
 رۆژان ك زاخویی ئیبراھیم د. دەدەم". غار ٢٠ خولكیش
ك ڕەوشی  كرد دەستنیشانی دەكات ٤٠ خولك وەرزش
دەدات. ب وەرزش تا بتوانت درژە زۆر باشو تندروستی
لم كوردستان ك پیرانی دەدات مزگنی ھروەھا ناوبراو
چۆن بناوی" گیرفانی بچووكی كتبكی نزیكاندا

دەكات. چاپ ب زمانی كوردی دوابخین" پیری

بكرت تۆمار ناویان ل گنس دەیانوت
گنس كتبی ل ناویان ك دەیانوت و دەغیال ئیبراھیم

بخۆیانوە شانازی ئوان ئوەی لبر بكرت، تۆمار دا
بدەن وەرزش  ب توانیویان درژە تمندا  لو ن كدەك
برزی پلی ننیبگ منداكانیشیان ھروەھا و

خوندن.
چوار  و كوڕ  ٥ ھروەھا بختوەرە ھاوسرە دوو ئو
چونك دەكن، پوە شانازییان گلك ھیو كچیان
ئورووپادا زانكۆكانی ل توانیویان منداكانیان ھموو
و...بوانامی پزیشكی وەك جۆراوجۆرەكانی لبوارە و

بنن. بدەست ماستر و دكتۆرا و پرۆفیسۆر
وەك و خوندوە  سرەتایی پنجی تا تنیا دەغیال 
و ئابوری رەوشی خراپی بھۆی باسیدەكات خۆی
پبدات. درژە خوندنكی نیتوانیوە دەربدەری
 ل یاسای كۆلیژی  ١٩٧٦ لسای زاخۆیی ئیبراھیم
٨ كتبی  كردووە. تواو (موستنسری)ی بغدا زانكۆی

چندرۆژەی لم و داوە لچاپ كوردی رزمانی لسر
گیاندووە. بچاپ دیكی كتبی س رابردووشدا
زانكۆی  ل دكتورای  بوانامی   ٢٠٠٨ لسای
بدەستھناوە. كوردی رزمانی لسر رووسیا نودەوتی
ئندام بووەت رووسی زانكۆی لھمان ٢٠٠٥دا ل پاشان
و زمان لبواری دكتورا نامی ھسنگاندنی لیژنی
لزمانی دایك، جگ ئیبراھیم مامۆستا ئدەبی كوردیدا.

دەزانت. و عرەبی ئینگلیزی، سویدی زمانی

دەكن وەرزش ھشتاساكان زاخۆ ل
زاخۆ

ئحمد          د. ئیبراھیم رەمزان زاخۆیی ساح               دەغیال

ئحمد برەڤان
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كاردەكن،  بوارەكیدا ی لكچان ئو پچوانی ب 
یان تۆنكی مۆسیقا نیتوانیوە رۆحی فچی ڕەنگك
ل بریاریدا بۆی بكات تر یكیژۆ ئم تینووی
نمایش رگای ل بت دەرەوەو تابلۆكانی چوارچوەی

. بگینت ھونرییكی یامپ جستییكانی
شاری  بووی  لدایك ساڵ،   ٢٢ تمن كاكل پۆشیا
ل كسا ماوەی چند لگڵ بنماكیدا سلمانیو
باسیدەكات خۆی وەك دەبات، بسر ژیان ھولر شاری
كردوەو ھونری بكاری دەستی سا (١١) ماوەی
لبشی ھونرەجوانكان، كۆلیژی  ل قوتابی ئستا

دەخونت. دیزایین
لڕگای توانیویتی ڕەچشكن كچكی وەك پۆشیا
لری ترسانن و خك ناو تب ھونرییكیوە توانا
كۆمیتیكان  شك ل گوزارشت  برھمكانیوە 
ئو ك جیاوازەی شوازە بو سبارەت بكات،
كار مۆدن پۆست گوتی:" پۆشیا پدەكات نمایشی
ھونری" لچوارچوەی كارەكانم بم دەتوانم دەكم.
ئوروپییو ھونركی ك  ،دای ئارت"- پرفۆرمانس

."فراوان زۆر تیدا كاركردن بواری
سای بۆ دەگڕتوە پرفۆرمانس ھونری مژووی
سریھدا،  ژاپۆنیكانوە لالین یكمجار ك ١٩٥٠
ھونرمندكی  چند  لالین ١٩٦٠ سای  ل دواتر 
ئۆنۆ، بار، كریس كالین، ھرمان، ئییۆ وەك ئورووپی

جۆزف، ڤۆست ئالن درژەی پدرا.
كوردستان ل ئافرەت ھونرمندكی تاك ك پۆشیا
ئم ھبژاردنی ھۆكاری كاردەكات، بوارەدا لو ك
ك شوازانی ئو فراوانی بۆ گڕاندەوە بوارەی
دەربرینكانی ل گوزارشت دەتوانت تیاندا ھونرمند
"جیاوازی دەلت پۆشیا بارەیوە لو بكات، دەروونیی
یك ب ھونرمند نابستتوە ك وەدایل ھونرە ئو
شوەكاری تنیا تۆ ك بوەی بۆنموون چوارچوەوە؛
ھموو ل دەتوانی كك مۆسیقاژەنی. ھونرمند یا
سما، دەتوانی وەربگرت. ھونر سرچاوەكانی
خۆت ئداوجووی ھروەھا تكستء رەنگ، مۆسیقا،

بنیت". بكار
نمایشكی چند توانیویتی كاركردنیدا لماوەی پۆشیا
و "مزگوت نمایشی وەك  ئنجامبدات  جیاواز
شاری مزگوتكانی ل یكك كلبردەم ھارمۆنیكا"
ئویش یكك ك سو" "تراژیدیای ھولر ئنجامیداوە،
كردوە. نمایشی ئاداب كلكۆلیژی كارانی لو بوو

ژنان خۆسووتاندنی  كشی ك ئوەیدا لگڵ 

و میدیا  پباسكانی  و گرنگ شكل یكك   ب
و دادەنرت مدەنی كۆمگی و ژنان ركخراوەكانی
دیاردەی ئم ئاكامكانی ھۆكارو تواوی ب ئستا تا
لچند نكراوە، دەستنیشان كوردستاندا لكۆمگی
برەنگاربوونوەی بۆ ھونریدا كار جیاوازی بواركی

كراوە. دیاردەی ئم
كاریگری ژنان خۆسووتاندنی و كوشتن پرسی
ك ھانیداوە ئوەش و كردووە پۆشیا دەروونی لسر
كشی چارەسركردنی خزمت بخات ھونرەكی
دەرگای بردەم ل (٤-٤-٢٠٠٩) بۆی ژنانوە.
بئامادەبوونی و ھولر ئیمرجنسی نخۆشخانی
نمایشكی سووتابوون ك كسانی ئو كسوكاری
ئوەی بۆ  پۆشیا نمایشدا لو ئنجامدا. ھونری 
حاتكی وەك بكات، سووتاو ئافرەتكی ل گوزارشت
ئاندبوو. سپی بلفافی جستی سرتاپای سووتاو
ناو ھاتم ك دەلت:" بارەیوە لو ھونرمندە، ئو
بدەستوەبوو، ماژیككم و سپی كاغزكی ككخ
ژنان سووتانی  ئامارەكانی نوسینوەی ب كرد دەستم 
٢٠٠٨ ك زیاتر ل ١٢ ھزار  -١٩٩٩ سای ل ھر

." سووتابوون ژن،
بۆ ك دەبینت لوەدا كارە  ئم  جیاوازبوونی پۆشیا
كارە ئم بكو  ئنجامندراوە ڕۆشنبیر خكانكی 
رووبرووی راستوخۆ ك ئنجامدراوە سانك ئو بۆ
وەیش بم پۆشیا:" بقسی بوونتوە. تانحا ئو
ل بین تنیا   ك ئوەی تا  دەگات زووتر   كیامپ
پرفۆرمانس ھونری بكین.  باسی  ڕاگیاندنكان
تۆیش چیی لسر كارەكت ك دەدات ئازادیی ئو
ئوەی بۆ خكوە ناو حاتكان و ۆیتب راستوخۆ

ھبت." ڕاستوخۆی كاریگرییكی
داخراودا لچوارچوەیكی ھونرمند كاركردنی
نتوەییوە یان ئایینی بفۆرمكی بستنوەی و
بازنی ل تنیا كارەكانی ك وادەكات ھندكجار
پۆشیا پبكرت. نمایشی دیاریكراودا ھرمكی
و ئایین وە بتستناب خۆی ھونر لوبارەیوە گوتی:"
خۆی بم یان نابتوە، بچووك و تایبتوە نتوەیكی
بكم كار شوازك ب دەكم حز من ناكات. سنووردار
بینری و كاریگری ھولر ل تنیا ن كارەكم ك
كاریگریكی جیھانیشدا  لئاستی بكو  ھبت،
بۆ خۆمان  بازنی چندە تا مئ ھبت. خۆی 
ئوەندەش بكینوە، گورە كاریگری، بجھشتنی

دەبتوە". برزتر كارەكمان ئاستی

پۆشیا: ھونرمند كچ
بكرتوە جیھاندا بڕووی كورد ھونرمندی دەب

ھولر:

محمدی نارین
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لشارو ونوسینگكانمان بڕوەبرایتی تلفۆنكانی ژمارەی
كوردستان شارۆچككانی

ھولر پارزگای
٠٦٦٢٥٦٧٢٧٢-٠٧٥٠٧٥٩٨١٧٢

دھۆك پارزگای
٠٧٥٠٧٨٥١٨٨١-٠٦٢٧٢٢٩١٨١-٠٦٢٧٦١٤٥٤٤-٠٧٦٠٥٠٩٩١٨١

سلمانی پارزگای
٠٧٤٨٠١١٣٦٣٤-٠٥٣٣٢٩٢٩٠٣-٠٥٣٣٢٩٢٩٠٤

گرمیان دەڤری
٠٧٤٨٠٢٧٥٠٨١-٠٧٤٨٠٢٧٥٠٨٢

قزای سۆران
٠٧٥٠٧٠٧٧٨٣٣-٠٧٥٠٧٣٣٠١٠٤-٣٢٢١٠١٠

قزای ئاكرێ
٠٧٥٠٧٨٠١٩٧٧-٦٢٢٠٩٧٤

لپارزگای ھولر پۆلیسی فریاكوتن
١٢٤-١٤٤-١٠٤

(خۆڕاییب ژمارەی س (ئم

دھۆك لپارزگای فریاكوتن پۆلیسی
١٠٤

(خۆڕاییب ژمارەی (ئم

دژی تاوانانی ئو ئاشكراكردنی مایی تبون تیانرایوەبڕب ئم
ندەكران باس م تاوانانئ جاران ئنجام دەدرن، ئافرەتان و ژنان

دەشاردرانوە و

بانگوازك
بدواداچونی  (بڕوەبرایتی ل 

: دژبئافرەتان)ەوە توندوتیژی
و توندوتیژی كمكردنوەی بمبستی

رووبڕووی ك ئافرەتانی ئو بھاناچوونی
و دەروونی فشاركی و توندوتیژی ھرجۆرە

ل و كسك لالین ھر دەبنوە جستیی
بیانویكوە بھر و كوردستان ناوچیكی ھر

بم كردن پیوەندی لڕیگی داوادەكین ،ب
بكنوە، ئاگادارمان خوارەوە تلفۆنانی ژمارە

فریاكوتن پۆلیسی ھزەكانی لڕگی تاكو
بدواداچونی نوسینگكانی و و(بڕوەبرایتی

یاسا پب ەوە بئافرەتان) دژ توندوتیژی
كۆمیتیكاندا بكین. ڕووداوە لگڵ مامwww.ne
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بووە یكك وشكسای، ئاو كشی مژوو درژایی ب
بۆ مرۆڤایتی، كۆمگی گورەكانی ھرە شك ل
نووسراوە، یكم داریووشی بردەنووسی سر ل نموون
رزگار وشكسای ل ئران دەیوت ئاھورامزدا،
ك دەخونینوە "سعالبی"ـدا مژووی ل یان بكات،
ب ئاسمان بخیلی بابكاندا، سردەمی ئردەشری ل

نباریووە. بۆی باران بردووە، زەوی
كۆن، ئرانی داانیشتوانی ،وەیكدانل ئم پی ب
جیاوازەكانوە گر ل بوون، ئوەدا ھوی ل بردەوام
گرنگترین ك وەربگرن، ئاوییكان سرچاوە ل كك
شوازی "ئاو" پاراستنی  بۆ كار پبایخترین  و

بووە، كارز دروستكردنی
دۆزینوەی  زەوی بۆ ھكندنی وەی كئ ھۆی ب 
بۆ سردەمش  ئو  خكی بووە، سخت  زۆر ئاو 
خستووەت ھویان تواوی كارزەكان، پاراستنی
و برە كارزەكان ئاوی ك ھركاتكیش گڕ.
خۆیان ببوای ڕۆشتبت، وشكبوون یان كمبوون
وانل یكك ك بردووە،  بڕوە رورەسمیان  ھندێ
پی ب كارزەكان، بۆ ھاوسربووە  دابینكردنی
خواوەندەكانی پرستگای ل مژووییكان نامگب
و ئاو پاسوانكانی  فریشت "ئزەدخاتوون"و  ئاو،
دوو ك بوون رستگپ خاوەنی باران فریشتكانی
ناوەكانی ب مزدیسنا، ئاینی ل ئاو فریشتی
مئ ھبووە، بوونیان تیشتر(نر) و (م)ئاناھیتا
بوای لسر كاریگری شتك ھموو ل زۆرتر
تایبتیشیان روڕەسمی ك داناوە، ردەمس ئو خكی
ماو ئمرۆ رۆژگاری تا ھندكیان ك گاوە، بۆیان

نتوە.

بوونی ئاو م نر و
ئاوی ب ئاوی بخوور شونی ئراندا ھندێ ١-ل
ناسراوە، م ئاوی ب منگ ئاوی ء ناسراوە نر
خومین، شاری "كمرە"ـی گوندی ل نموون بۆ
شاری ل ئاباد" زیاد نزیری میم" گوندی ل یان

ئسفھان.
بوو ئاو ئگر یانوایپ ئراندا شونی ھندێ ٢-ل
بقشت، و بت زبر دەست پستی ئوەی ھۆی ب
پستی پچوانوە ب ئگریش ء نرە ئاوەك ئوە
نموونی ئم دەزانن، می ئاوی ب بكات، دەست نرم

.یھ ئراك شاری گوندەكانی ل ئاوە جۆرە
دەزانن، ك ب نر شونی ئراندا، ئاوك ٣-ل ھندێ

بنن، ئاوە ئم جۆرە بۆ ژن بكات، دەبت زیاد ء كم
ء دەڕوات خۆیدا مینی دوای ب ء ئتۆرت ئگینا
"گرماب" گوندی ئاوە ل نموونی ئم دەبت، وشك

.یھ ئراكدا ء مالیر شارەكانی نوان ل
بۆ خواردنوە ئاوك ئگر ھندێ شون ل -٤
ب می شیرین ء سووك ئاوی ء نر ب قورس بت،

.یھ ئراك ل ئاوەش جۆرە ئم دەزانن،
بووكی كارز

كارزەكان، ئاوی بوونی و م و نر توەری
ماوەتوە، تیشترەوە ء ئاناھیتا  سردەمی ل ك
زۆربی ل زەكان كزەماوەندی كار تنیدەمانگ
مالیر، تفرش، (ئراك، وەك ئران شونكانی
گوپایگان، خومین، محالت،  توویسركان، 
شاھروود دامغان، ئسفھان، چھارمھال، دلیجان،
ل ك نیی گومان جگای بردەوامء یزد) ء
بربو ئراندا تواوی ل ریتن ئم رابردوودا

بووە.
كاتكدا ل ك بووە، شوە بم كارزەكان زەماوەندی
و خریك برە كارزك ئاوی كردووە، ھستیان بوە
ئوا بووبت، نر زەككار ئگر دەڕوات، كمبوون
كردووە، مارە  زەككار ل بوەژنكیان یان  كچك
كۆ زەككار دەوری ب مال لگڵ گوندەك خكی
دەبردە كارزەكیان ئاوی ل گۆزەیك یان دەبوونوە،
بكرت، تدا زەماوەندەكی بیارە ك شونی ئو

لگڵ ھیچ نبوو بۆی ئیتر مارەكردنی بووك پاش
ء زەككار ژنی دەبووە ئو چونك بت. پیاوكیتر
رووتی ب دەكرد، دیاریان كاتی ئو بپی دەبوای
كات بپی ،بكردای ملی زەككار ئاوی ل
بۆ دەكرا، دیاری زەككار ژنی ملكردنی شون،
دیاری دووجاریان  سای شون ھندێ ل  نموون
خكی ھفتیك، ھموو ھندكیشیان ء دەكرد
بووككیان مادییكانی داویستیپ ھموو گوندیش
ء كرداین زیادی ر ئاوەكگئ بم دەكرد، دابین
ھیچیان گوند خكی ،ۆشتایب كمبوون و برە

. كبووك دەداین
تووشی م كارزكی ئگر پچوانشوە ب
ل مارەدەكرد، ئوا پیاوكیان ،وا ببوای حاتكی
ئنجام ژنی كارز رو رەسمی دەبوای ھمان ئویش

. بدات
زۆربی  ل بكرت، بوەیش ئاماژە ویستپ  
دەبینیوە، كارزكیان ك كاتك ئراندا، شونكانی
روەھا لھ قوربانی، دەكردە بۆ گایكیان بزن یان
ھینیدا، رۆژی ل و نورۆز رۆژی حفتمین
ء دەبوونوە كۆ سیرانگكان ل خك ھموو
جیاجیاكان، نشو خكی ئمۆش دەكرد، سمایان
و دەشت برە دەتوتوە، بفر ء دت بھار ك ككات
و كۆدەبنوە یكدا دەوری ل ء دەڕۆن سیران ء

دەكنوە. نوێ بیرەوەرییكیانیان

بووكی كارز

كارز كرد ب مردی ئو ژنی
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نوێ شارستانیتی لگڵ كاردانوەیان ل سستن میشھ داخراوەكان گكۆم
گرتووە، سیستموە بو  دەقیان و ناكن  گۆرانكاری  ب حز  تر واتایكی ب
ل مرۆڤكان نامۆبوونی و خمۆكی ھۆكاری بووەت مسیست ئم ئگرچی

خۆیاندا. واری
ورووژاندن  كاری زیاتر و پرسیارە ب میدیایكی لبرئوەی كوردیش  میدیای
شك بۆ چارەسر و دۆزینوەی دواداچوون ب بب كانشك رووی خستن و
متمانی نیتوانیووە شربۆیھ كوردەواری، كۆمگی نو ككبووەكانی

بھنیت. دەست ب خونر
میدیا  وەك ناتوانرێ بۆی ھر كاردەكات، باوەرپكراو سرچاوەیكی بوونی بب 
پویست زانیاری ناتوان دەمنتوە. وەستان دەست جار زۆر لبكرت، چاوی

بخۆیوە نابینت. كرانوە پویست وەك كوردی كۆمگی بگینی، بۆیش
داخراوە  مسیست بو بردەوامی ناڕاستوخۆ سیاسیش دەستی و دابونریت

لدەكن. پشتگیری و دەدەن
دادپروەری كۆمیتی  و و یكسانی داوای ماف خكان تواوی دونیادا ل
لگڵ داواكاریانش داواكاریان، ئو ئو بۆ پاپشتكی بھزە میدیایش دەكن
ئنجامی پیەو ل یكناگرتوە، ناوەراست رۆژھتی حوكمرانی سیستمی
زەقی دیت ب وتان زۆر لم مرۆڤ كشكانی گورەترین مم سیستئ كردنی

بردەكوت. شریان پشكی مندانیش و ژنان و برچاو
یكم پلی ب و یرمایورەترین سگ پشكوتووەكاندا مرۆڤ گكۆم ل
دابینكردنی و ئازادی و ماف دابینكردنی بۆ دەكات كار دەستیش و دت
خوازیاری دەست چونك بكاری. نھشتنی و كۆمیتی دادپروەری
ناوی زیندو و تندروست كۆمگی دەتوانین ب بۆی ،ندروستت میدیایكی
و یھ مافی كمترین مرۆڤ داخراوەكاندا گكۆم ل بپچوانوە برین،
دەدات لدەست  خۆی كرامتی ژیاندا بژوی بدەستھنانی پناو ل زۆرجار 
ئم نو لم بۆیش . كسكان چارەنووسی تدەب گۆشگیری یان نامۆبوون و

پدەكات. دەست نوەكان ملمالنی كۆمگ داخراواندا
ئایینوە  زۆرجاریش ب ناوی كۆنكان ریتدابون سوورە ل سرمانوەی  نوەیك
شارستانی گوتاری خۆیوە دونیای لرگای و ھویش دەدات دەكات پداگیری

بكات. قزەوەن و ناشیرین
چین بۆ گشت نوخواز دەزانت، و لیبرال و علمانی خۆی ب ك الینكی تریش
دەكات، كۆمیتی دادپروەری ئازادی و ماف و داوای ،گكۆم توژەكانی و

دی. تنب م ئامانجئ بالین و ئازاد میدیایكی پاپشتی ب دەتوان
و ناگرن لخۆیان رەخن و نابینن خۆیان ناشیرنییكانی داخراوەكان گكۆم
ژیانی ئوان ئاونی ئو تبب میدیا دەب بۆی قبوڵ ناكن، رەخنش لكس
گرنگان پرس ئم دەیوێ وارڤین بكات. ئاشنایان خۆیان ئرككانی ماف و ب و
پرسیاران بداتوە ئو وەمی ھموو و پبكات دەست سفرەوە خای ل بورژنی،
بخات كشكان بۆ گونجاو چارەسری كۆمگوە. نو تاككانی ب پابندە ك

كشكانوە بچن. بدەنگ پیوەندیدارەكان ناچار بكات نالی و روو

وارڤین؟ بۆ

دەبن قوربانی كۆمگ داخراوەكان
نخۆش شاكررۆشنبیرییكی تامان
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١- سنتاڤی 
تۆكسان -٢
ئلنترا -٣
اكسنت -٤
سۆناتا -٥
ئزیرا -٦

ڤراكروز -٧
 H1 - 8 

و پلی كل فرۆشتنی بۆ شونی رعد
یك ھۆندای جۆرە ھموو

 ٤٤٧٥٤٩٩ مۆبایل ژمارە
 ٤٤٧٦٥٥٤         
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