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بای كۆمیسیۆنی  سرەتاییكانی ئامارە بپی 
 ٥٧,٣٤ كوردستانی لیستی عراق، ھبژاردنكانی
لیستی و كورسی ٪٢٣,٧٥ گۆڕان لیستی كورسی، ٪
كورسیـیان   ١٢,٨٠ چاكسازیی و خزمتگوزاری 
سرچاوەیكی زانیاری بپی  ھناوە. بدەست

"وارڤین"... بۆ ئاگادار

خوازبنی خۆشویستكی  الین ل جار "حوت
نبووە، رازی رگیریھاوس بو باوكی بم كراوە،
مئ رۆیشتووە". خۆشویستكیدا لگڵ بۆی
و كوشتن مترسی سرەڕای ،یریبغ بسرھاتی

ھیبژاردووە... دژوارەی ژیان ئو

رۆژی .تتایب و جوان جلكی بووكنی، جلی
ژیانی رووداوەكانی گرنگترین ل ككی بووكنی
ل .كچ زۆر گرنگ كوڕ و ھر تاكك. ئم رۆژە بۆ

ھویانداوە... بردەوام كچان مژوودا
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خونكان شاری

دارایی و ركالم بڕوەبری
بدوع رباز

07504624506

 ل پاشایتی سیستمی ھوەشانوەی دوای  
ل دیك ژنانی و (عبادی) ،١٩٨٠ سای ل ئراندا
ژن ئو دواتر و دوورخراوونتوە دادوەری پۆستی
وەكوو تدا كردبوو، كاری ك پشتر دادگایك ل

دەستبكاربوو. دادگاك سرۆكی
ئارەزووی ك ئوەی لبر (شیرین)، بگوتی
سر ل بدات،  پۆست بو  درژە  چیتر  نكردووە

كراوە... خاننشین خۆی داوای
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arsalan sport@gmail.com

لوسیستمشدا و یكشتووكا عراق دەوتی سیستمی
دەدرت گرنگی ب ژنان كمتر

دەژین شپك و شاڵ بــــ رسڤب ژنانی

و ئـــورووپــــا سپــــــــــی كـــۆیـــلـــی بــــازرگــــانـــــی
جیھانی ھژاند

عراق شتەنجی گورەكی خاتوون وریا) (فرمسك
عرەب و

ژیا لگی جیھان درامایی ئو لۆست،

خۆشیین ب تووشبوون لبردەم سكپ ژنانی
دەروونییكاندان
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راپرین دوای  برھمكانی  ل یكك
چندین لدایكبوونی لكوردستاندا،
بوارەكانی ل داكۆكیكار بناو ركخراوی
وایكرد ئمش بوون، ئافرەتان و ژنان
حیزب ئو پاپشتی ب كخراوانر ئم
ركخستن مبستی بۆ سیاسییانی
حیزبیكانیان ندامئ كۆكردنوەی و
و راوژكاری راست دەم زراون، ببندام
بدەستی او بشخور ژنانی

كوردستان.
ئایا پرسیارە، جگای ئوەی لرە
ل  توانیویان چند  تا  كخراوانر ئم 
كاریگریان كورد، ژنی عقیتی گۆڕینی
كشو لو كخراوانر ئم ئایا ؟ ھبت
باوكساالریدا كۆمگی ل گرفتانی
تگیشتوون، چند تا ،یھ بوونیان
مستئ زۆر یشتنگت ئو بب چونك
كۆمیتی واقعی گۆرینی لسر بتوانن

ھبت. كاریگرییان كۆمگیدا ئم
ركخراوی ئستا تاكو من بۆچوونی ب
بدەستن"، ركخراوی "ئیفلیج و ژنان،
عقی پاشكۆی ڕابردوودا ل چی ئگر
بوون، عشیرەت و خی پیاوانی
حیزب پیاوانی  عقی پاشكۆی ئستا 
بوون ئمانش ھر دەستن، و
بردووەت كوردیان ژنانی برژەوەندی
تدەس و حیزب برژەوەندی ئاستی
وایكردوە ئمش سیاسییكانوە.
زیادبوون ل بردەوام ژنان كشكانی

دابت.
چند لم ژنان، ركخراوەكانی بداخوە
دوورەپرزو ھندە رابردوودا سای
جاركیش بۆ تنانت ،بوون بھوست
بتوانن ك كاریگربن ھندە نیانتوانیوە
سر ننبھ تو ئم  ژنكی كۆم
ھمبر ل ناڕەزاییك وەك و شقامكان
بدرژاییی ك رەقھتووانی یاسا ئو

كلتوور پردەی ژر ل مژوو

ئازادی لبردەم ئاینیكانوە قاییدییع و
بربست ژناندا مافكانی بدەستھنانی و

وەربگرن. ھوست ،بوون
پرۆسی ل كخراوانر ئم بینیمان وەك
و باشترین ئمجارەدا  ھبژاردنی 
كۆكردنوەی  ل رۆیان كاریگرترین 
گووتاری ل ژنان، رژەی زۆرترین
راست ھبوو: سركردەسیاسییكاندا
الینك و حیزب ھر  بۆ  ئینتیمابوون
ككی ھاووتییكو ھر مافكی شرعی
وتدا، بنماكانی دیموكراسییت لم ل
غیابی ،رنجی سگج ك ئوەی بم
ژنان ئندامانی و  الینگر  ھموو ئم
برامبر ھوستكانیان دەربینی ل
ژنان ئشكنجدانی  و كوشتن رژەی 
ك ئافرەتانی بو سووكایتیكردن و
سیاستدا میدیاو وەكو جیاجیاكانی لبوارە

كاردەكن.
 ،ستبم ئو بۆ بگش باشترین  
كسانكی چند كماوەی دەیبینین وەك
و حزب بناوی نخۆش و نزم نفس
رگا جار ل چندین ملمالنی سیاسیوە
مبستی ب سكسیوە  سیدی  و كلیپ
ناو ل كسایتیان شكاندنی  و الدانیان
ب سووكایتیان خزانكانیاندا، كۆمگاو
ھوست خاوەن ئازاو  ئافرەتكی  چند
ئستا تاكو بداخوە بم كردووە،
ركخراوانمان ئم  ھوستكی  ھیچ
یان گوتارك، چوارچوەی ل تنانت

نبینی. روونكردنوەیكدا
الدروست پرسیاركم  كۆتاییدا  ل بۆی
ركخراوەكانی ئوەتا یان ئویش دەبت،
یان ناخوننوە، رۆژنامكان گۆڤارو ژنان،
ھوستیان برپرسكانیان  ئگر  رەنگ
ل ئیتر و ببت لق كورسییكانیان ھبت،
بكن؟! ھاتووچۆ پیادە ب مۆنیكا جیاتی

ھوستدا غیابی ل ژنان ركخراوی

بدوع نجل

ركخراوەكانی بداخوە
سای چند لم ژنان،

ھندە رابردوودا
بھوست دوورەپرزو

بۆ تنانت ،بوون
نیانتوانیوە جاركیش
ك كاریگربن ھندە
بتوانن كۆم ژنكی
سر ننبھ تم وئ

شقامكان

الدروست پرسیاركم
یان ئویش دەبت،
ركخراوەكانی ئوەتا

رۆژنامكان گۆڤارو ژنان،
رەنگ یان ناخوننوە،
برپرسكانیان ئگر
ھبت، ھوستیان

ببت لق كورسییكانیان
ب مۆنیكا جیاتی ل ئیتر و

بكن ھاتووچۆ پیادە
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سان  ١٨ ژنكی تمن شممی رابردوو رۆژی پنج ئیرنا: وارڤین -
ل كرماشان پارزگای ب سر ھرسینی شاری ل ك.) بناوی(م.

خۆی كوشتووە. رۆژھتی كوردستان
راگیندراون، دراوسكانیوە زاری   ل ك زانیارییانی ئو بپی
دەستكورتی ھژاری و نمت كم ژن ئو ھۆكاری خۆكوشتنی تنیا
جی ھناوە. خۆی ب ژیانی كۆتایی خواردنی دەرمان ب (م.ك) بووە.
و ھرسین شارەكانی كرماشان پارزگای سرانسری ل ك ئاماژەی

.دایت خۆكوژییان رژەی برزترین زەھاو سرپی

خۆی  ھژاری ھۆی ب ژنك  كرماشان:
دەكوژت

دەرەوەی پیوەندییكانی نووسینگی برپرسی
ل دزەیی سفین كوردستان  دیموكراتی  پارتی
توركیدا حورییتی رۆژنامی  لگڵ  ھڤپیڤینك
كوردستان ھرمی  شوەیك ھیچ ب ك رایگیاند 

توركیا. ل بشك تناب
ل باس توركیادا، راگیاندنكانی ل كماوەی
ھرمی ك دەكرت، كۆندفیدراڵ مۆدلكی
گرێ پكوە و توركیا (تی موسویالی) كوردستان
ببین مومكین نیی گوتی:" دزەیی لوبارەیوە بدات،
سیاسییكان ھبوونی سنوورە و ل توركیا بشك
ئابووری، سنوورە ویستپ بم دەپارزن،  خۆیان
وتانی وەك و الببرن و سایكۆلۆژییكان كولتووری
ب ھست ك ئاستك ینبگ ئورووپا یكتی

نكین". سیاسییكان سنوورە

دزەیی: سفین
ل توركیا بشك ببین مومكین نیی

نزیككردنوەی لك بمبستی گیتس، رۆبرت رابردوو ھفتی
كوردستانی ھرمی سردانی  بغدا، و ھولر سیاسی  سركردایتی
گیتس، رۆبرت ئۆبامادا كابینی ل ئمریكا برگری وەزیری كرد.
.ریكایمئ ھاوپیمانی كورد ك دووپاتیكردەوە سردانكیدا لمیانی
تابانی، ئا عراق، نونرانی  ئنجوومنی ئندامی  لدوانی بپی
ھپسرداروەكانی دۆسی چارەسركردنی بۆ گیتس، سردانكی
لو سردانیدا ھاوكات گیتس، بووە. و بغدا ھرمی كوردستان نوان
برپرسباكانی لگڵ عراق و ئمریكا نوان رككوتنی ل باسی

كردووە. بغدا، و كوردستان ھرمی

نزیك یكتر ل عرەب و كورد ئمریكا
دەكاتوە

 ب زانا لیال دەپ،  پارتی ئامد(دباربكر)ی پشووی پرلمانتاری 
سزای ساك ككپ كوردستان كركارانی پارتی بۆ تۆمتی پروپاگندا

مانگ زیندانی بسردا سپنرا. س و
قسانی ئو لبر ئامد، قورسكانی تاوان دادگای زانیارییكان، بپی
بۆ سزای كردبووی ئو بریتانیا پایتختی لندەنی ل زانا پشتر ك لیال
و دانیش مرال جبار لیگارا، بناوەكانی پارزەرەكانی زانا بیوەتوە.
بپی دادگا پشتر ك بوون. ئامادەی دانیشتنی دادگا گوزەل، خیرەددین
شش مانگی بۆ  و ساك سزای بندی٢ ل یاسای سزاكان، ٧ ماددەی
مانگ س سزای ساك و بیاریدا پداچوونوە، بم پاش بیبووەوە،

بۆ ببتوە. زیندانی
مرۆڤكان بۆ مشك و دڵ گوتبووی، لندەن سۆواسی زانكۆی ل زانا لیال

وەھان. كورد بۆ پككش و ئۆجالن بدوع ،یھ رۆكیان چ

زانا لیال بۆ زیندان سزای مانگ س و ساك

بپویستی عراق، نونرانی ئنجوومنی ئندامی برواری، عادل
ھبژاردنی بۆ كوردستان ھرمی سیاسییكانی پارت ك دەزانت

بكن. بشداری لیستوە بیك و بیكگرتوویی بغدا پرلمانی
شدارییب ئو كورد گلی برژەوەندی پاراستنی بۆ (برواری)
ك دەكات سیاسییكان قوارە ھموو ل داوا و دەزانت گرنگ ب
لیستی یك بغدا ھبژاردنی بۆ ل كورد تا بكن، رككوتن بیكوە

ھبت. یكگرتووی
و دیموكراتیك  ب كوردستانی، ھبژاردنی پرۆسی برواری،  عادل
دەكات سیاسییكان قوارە ل داوا رگیشوە لو و وەسفكرد شفاف

بكن. گفتوگۆ تالبانی، و بارزانی لگڵ ك

بغدا ل كورد دەكات پشنیاز پرلمانتارك
ھبت لیستی یك
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جیھان بۆ دەالقیك

حكوومتی وەزیركی ئۆتۆمبیلی  ئیسپانیا،  "ئالیجانت"ی  لشاری
لكوتوە. برھستكارانی گورەی كشیكی و ئوەش دزرا ئمانیا
ب و گرتووە تندروستی وەزیری ل رەخنیان ئمانی حكوومتی

كردووە. گل تۆمتباریان پارەی لناوبردنی
ئالیجانت شاری سپی كنارەی ل میدت" كسش ئوال ئمانی" وەزیری
بنزی مرسدس ماركی ك دزرا ل ئۆتۆمبیلكی بوو، پشوودا ل
ئوەی لبر  بویكردووەتوە، داپ ئاژانسی وەك بم بوو، تایبت
ھنابوویوە رۆژ، چند پاش رانكشاوە دزەكی سرنجی كئۆتۆمبیل
ئو دەچوون، بۆ وای ئمانیا سیاستی شرۆڤكارانی خۆی. شونی
بڕوە  ئیلولدا  ٢٧ل ك فیدراییكان بژاردنھ ل كار ییندەگ
حكوومتی ھاوبندی لسر نرنی كاریگری و بكات دەچت،

دابنت. مركل ئنگال ئمانیا راوژكاری
گورە كشیكی وەزیری ئمانی دزرانی ئۆتۆمبیلی شرۆڤكاران بپی
وەزارەت كورسییكی بم ئگر دەچن، و دن ئۆتۆمبیل چونك ،نیی

ناگڕتوە. قت چوو لدەست

وەزیری حكوومی ئۆتۆمبیلی گندەی:
دەكرد؟ چی ئیسپانیا ل ئمانی

ھبژاردنكانی باسی گول ل لدوانكدا بدوع توركیا سرۆككۆماری
ھرمی ل ھبژاردنانی ئو ھیوادارە ئو ك گوتی و كرد كوردستانی
كمرھ بۆ ئارامی ئنجامدراون، لگڵ خۆیاندا ئاشتی و كوردستان

بنن.
كوردستان ھرمی ك نیشانی كرد قسكانیدا دەست میانی ل گول
وتانی كشی چارەسركردنی ك دووپاتكردەوە و عراق ل كشب
ل ھندك پچوانی ب گول قسانی ئم .باش توركیا بۆ دراوس
كوردستانیان ھرمی ھبژاردنی پرۆسی ك توركیای راگیاندنكانی

دابوو. قم نادیموكراتیك ل ب

ھبژاردنكانی كوردستان و عبدو گول

تایبتی نونری لگڵ عباس، محموود فلستین دەستی سرۆكی
بووەوە. كۆ ناوەڕاست رۆژھتی كاروباری بۆ ئمریكا كۆماری سرۆك

كنارەی ل رام چووە میسر ل گڕانوە لكاتی ممرۆژی دووش میشل
ئم كرد. وتووژی عباس محموود لگڵ و ئوردن رووباری رۆژئاوای
وتووژی پرۆسی چقبستووی دووبارە ك ئمریكی ھودەدات دیپلۆمات
چوارچوەیشدا لم و بخاتوە وەگڕ ئیسرائیل، و عرەب نوان ئاشتی

كردووە. وتووژی ئیسرائیل كۆماری سرۆك لگڵ

جورج لگڵ محموود عباس فلستین:
كۆ دەبتوە میشل
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باكووری ل وان قرقلی ناوچی ل رابردوو شممی پنج شوی
و ھستا الفاو  لزمدا ب بارانكی بارینی ئنجامی ل كوردستان
زانیارییكانی بپی  گیاند. كناوچ دانیشتوانی  ب ماددی زیانی
كۆنی و پیشسازی و جمھورییت شقامی ل الفاوەك ئاژانسی دیجل
شارەوانی لوبارەیوە گیاندووە. ماڵ بچندین زیانی ئیستاسیۆندا
نبووە، گیانی زیانی الفاوەك ك راگیاندووە دیجلی لی برقق ناچی

گیاندووە. ھاووتیان ب زۆری زیانكی ماددییوە لباری بم

ھسا الفاو وان پارزگای لwww.ne
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تاوانبارانی  لو كس  ١٢ بریتانیا ھاتفۆردشایری ھرمی پۆلیسی
ئمنی راوژكاری گورە وەك ئنجامداوە دزییان تاوانی ھزاران ك
بریتانی ئیندیپندنتی رۆژنامی ھواكی بپی دامزراندووە.
بۆ ك بیاریدا  دزەكان برەنگاربوونوەی بۆ تو ئو پۆلیسی
برامبر  و ل بكات دەستگیر كراو ١٢ دزی ب دۆزینوەی دزەكان، راوژ

بكات. سووك حوكمكانیان ئوەشدا
برەوڕووبوونوە  بۆ ھۆكاری باشترین  ك بیاریدا  بریتانیا پۆلیسی  
ل و دەستگیراوەكان تاوانبارە بكارھنانی تاوانكاران دۆزینوەی و
بیاركی كارە ب حكوومت ئو برامبریشدا ھزەكانی ئۆپۆزیسیۆنی

دەكن. ناودر ھ
ئوە بووە دزەكان بۆ پۆلیس ئیندیپندنت مرجی بپی زانیارییكانی
ل پاشان ھروەھا و سرجم تاوانكانیاندا نابت ب دانیان دەبت ك

كردبت. بشدارییان راھناندا خولی

راوژكاری گورە دەبن گورەدزەكان
ئمنی پۆلیس

برەوپشبردنی بۆ مانچستر ل شاری كوردی فیلمی داھنانی ناوەندی
بھزكردنی و و لكنزیككردنوەی تواناكان كوردی فیلمی پیشسازی
فیلمی فستیڤای چوارەمین فیلمدا، جیھانی ل كوردی فیلمی پگی
سینمای بھزەكانی فیلم فستیڤادا لم دەكات. ساز كوردی
بۆ (ساتك و علی، با)ی دەرھنر شھرام لگڵ وەك(سرت كوردی
بھمن دەرھنر دایكیم)ی وتی (گۆرانییكانی ئسپكان) و مستی
رۆستمی جمیل بفری)ی (شیوەنی و گل) (ژانی فیلمی قوبادی،
و زەبحی رەحیم ئفسان)ی (وتی عساف و ربین سو)ی و(بۆنی
نمایش فیلمدا، كورت لگڵ كۆمك حسن، حوسن (ھرمان)ی
رۆژانی١٤- ل مانچستر ل كوردی فیلمی فیستیڤای چوارەمین دەكرن.
تنیشت  ل رۆد ئۆكسفۆرد  سینما، كۆڕنرھاوس  ل  ٢٠٠٩/٨/١٦

دەچت. بڕوە ھۆتل پایس ب برامبر رۆد ستیشن، ئۆكسفۆرد،

 ل فیلمی كوردی  چوارەمین فیستیڤای
دەچت بڕوە مانچستر

مریم ئران" موقاوەمی نتوەیی ئنجوومنی سرۆكی"
كمپی دانیشتوانی مرجك چند بپی ك دەت رەجوی،
مریم بیاننامیكی بپی بگڕنوە. ئران بۆ ئامادەن ئشرەف،
بن فرمی"دا نامیكی "ل ئران  حكوومتی ئگر رەجوی،
حكوومتی و نودەوتی سووری  خاچی نتوەیكگرتووەكان،  ب
گڕانوە پاش موجاھیدین ئندامانی ك بدات عراق و ئمریكا
ئازادییان و سدارە نادرن ل یان نجشكو ئ دەستگیر ئران" بۆ
بگڕنوە. ئران بۆ ئامادەن ئشرەف كمپی دانیشتوانی دەبت"،

ئران! دەچنوە موجاھیدەكان

7

چوارشممی كوردستان شاری ئامدی باكووری ژنانی مجلیسی ئندامانی
شارەكیان پۆلیسی برامبر ل ناڕەزایتییان خۆپیشاندانكی رابردوو
دەستدرژی پۆلیسی كرد، ئو توركیا ل برپرسانی داوایان و بڕوەبرد
ل بگینت. سزای ب و بكات دادگایی ئندامكیان، سر كردووەت
جلوبرگی دووانیان  ك مدەنی پۆلیسی چوار  حوزەیراندا رۆژی٢٥.ی
ژیانی بزاڤی ئندامكی مای سر ھیانكوتابووە كردبوو لبر ژنانیان

كردبووە سری. دەستدرژیان ماكی، پشكنینی ئامد پاش

كرد ركۆند پۆلیسیان سئام www.neژنانی
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سرۆكایتی و پرلمان ھبژاردنی پۆسی سركوتنی ببۆنی ئورووپا، یكتی
كرد. كوردستان ھرمی خكی ل پیرۆزبایی بڕەسمی كوردستان ھرمی

یكتیكیان  ك ڕوونیكردۆتوە، بیاننامیكدا، ل ئورووپا یكتی سرۆكایتی  
وپچ بشوەیكی و كردووە كبژاردنھ ڕەوانی پسپۆڕانیخۆیان و تایبت چاودری
پرۆسكیان بڕوەچوونی چۆنیتی چاودری و كردووە دەنكدانیان بنككانی سردانی
ك دەریانخستووە سرەتاییكان نگاندنسھ ك ھاتووە لبیاننامكدا كردووە.
ئو بڕوەچووە، لیستكاندا ملمالنی نوان ل پ و ئارام ل كشكی كبژاردنھ
خكی پابندبوونی تپڕاند، ٪٧٨,٥ی ش ككدەنگدان ل بشداربووان ڕژە زۆرەی

دەدات. پیشان مرھ ئو دیموكراتیانی و سیاسیانوە خواستی ب كوردستان

ھبژاردنی ئورووپا یكتی
ل سركوتوو ب كوردستانی

دا قم

ناوخۆی ھه وای بهئاژانسی عیراق پهرلهمانتاری سیاسهتمهدارو عوسمان) (مهحمود دكتۆر
دهخاته كۆسپ ناڕاستهوخۆ بهشوهیهكی ژربهژرو نودهوهتی كۆمهگهی ڕاگهیاند،
ڕاسپاردهكانی ڕاپۆرتو سهرجهم چونكه ،(١٤٠) مادهی جبهجكردنی لیژنهی بهردهم
ئاماژه دیكه، جناكۆكهكانی ناوچه كهركوكو به كشهی سهبارهت نهتهوه یهكگرتووهكان
چاوی  كورد پویسته ئهستهمهو كاركی (١٤٠) مادهی جبه جكردنی كه ده دهن بهوه

بخشنته وه. پدا

نودهوهتی كۆمهگهی
 ١٤٠ مادهی لهبهردهم كۆسپ

دهكات دروست دا

كوردستان میدیای

ھهبژاردنهكان به راییهكانی ئهنجامه راگهیاندنی دوای
خزمهتگوزاریو لیستی باوه، كۆمیسیۆنی لهالیهن
رهت ئه نجامانه ئهو حیزبهكه) (چوار چاكسازی
لهالیهن سكاكانیان كاتهی  ئهو تا دهكهنه وه،
محهمهد، بهشیر دهكرته وه. یه كالیی كۆمیسیۆنه وه
كۆمیسیۆنی چاكسازی له لیستی خزمهتگوزاریو نونهری
لهلدوانكدا لهھهرم، ھهبژاردنهكان سهربهخۆی بای
بهراییانهی دهرئهنجامه ئهو گوتووە:"ئمه بهھاووتی
پشلكاری چونكه رهتدهكهینهوه، راگهیهندراوه،
بهرانبهر یهكتییهوه پارتیو لیستهكهی  الیهن له زۆر

دراوه". ئهنجام بهلیسته كهمان
تۆمار  كۆمیسیۆن الی سكامان ٦٠٠ گوتیشی:" نزیكهی
سكایانه لهو لكۆینهوه و بهدواداچوون تا كردووه،
پناكهنو قهناعهتمان بهوردی دهرئهنجامانه ئه و نهكرت،

ناكهین". قبوی

و خزمتگوزاری لیستی
براییكان نجامئ چاكسازی

دەكاتوە رەت

تیفوور)، عاق(عارف نونرانی ئنجوومنی سرۆكی جگری
و گشتی  ب ھبژاردن یاسای ب تایبت كشكانی بارەی  ل
ب تایبت لدوانكی  ل تایبتی،   ب كركووك  ل ھبژاردن
ئستا تا عاق، پرلمانی ك ڕایگیاند "ھولر"ـدا، ڕۆژنامی
مانگی سرەتای ل ئوتۆ،  ئنجامكی ھیچ  ییشتووەتگن
ھبژاردنی یاسای دەب مانگ، ھمان پانزەی تا ھشتیشوە
دابندرت. (تیفوور) تایبت یاسایكی یان ھموار بكرت، كۆن
بش، چوار بۆ  كركووك دابشكردنی بیرۆكی  ب سبارەت
ڕەت سراپا، شكردنداب بیرۆكی ئم ك كرد ئاشكرای

دەوەستینوە. دژی توندی ب و دەكرتوە

دەبت تیفوور: عارف
بۆ كركووك یاسایكی تایبت

دابنرت

چهكداری  گروپك كه ئهنجامدرا، ناو بهغدا لهبانككی دزی گهورهترین ٣ شهممه رۆژی
پاسهوانی بانكهكهشیان كوشت،  پۆلیسی ھهشت دزیو دۆالریان ملیۆن ٦ بی نهناسراو

رژمی پشووه وه. روخانی لهدوای دادهنرت دزی گهورهترین به دزییهش ئهم
رافیدین  بانكی لقكی سهر ٧/٢٨ ھهیانكوتاوهته رۆژی نهناسراو چهكداری ژمارهیهك
پاسه وانی  ھه شت دزیوهو بانكهكهیان دۆالری ملیۆن ٦ بهغداو شاری لهناوهراستی

كوشتووه. بانكهكهشیان
٢٠٠٥دا حوزهیرانی ئهنجامدراوه، له گهوره دزی چهندین پشوهوه روخانی رژمی لهدوای

دزی. دۆالریان ملیۆن ٥،١٣ بری لهرومادی و بانكك سهر چونه كۆمهك دز

دزی لهبهغدا گهورهترین
ئهنجامدرا
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چۆمان شهقامهكه شارهوانی له الیهن چۆمان، قهزای سه نتهری له وهرده گهڕهكی له
وشكبوونی ل مهترسی ئاودری، جۆگهی  تكچوونی بهھۆی  بهم دهكرت، فروان

. دەكرت باخكانیان
گوتووە:  كرمانجی زاری به گهڕه كه، ئهو ھاووتیی ٢٥ به نونه رایهتی برایم، مهحموود
دهبووایه راستیه كهی كردین، فرا وان بۆ شهقامهی ئهو كه دهكهین حكوومهت "سوپاسی
دهبت، ٢٠٠م درژیهكی تهنھا كرابایه، كه كۆنكریت جۆگایهش بوونی ئهو لهگهڵ فراوان
جۆگیه بهم ئمه لدهكرت. مهترسی وشكبوونیان باخچهكانمان زۆربهی ئستا چونكه
الیهنی له داوامان بۆیه دابپۆشین، باش سهوزاییهكی به خۆمان گهڕهكه كهی توانیمانه

شهقامك   فروانكردنی
دهخاته باخچه چهندین
وشكبوونوە مهترسی

و عراق تورکیاو نوان ھاوبهشی کۆبوونهوهی  له ھهواڵ  سهرچاوهکانی به گوره ی
له باس پکرد، دهستی پایته ختی تورکیا ئهنکهرهی رابردوو له ھفتی که ئهمریکا،

کراوه. پهکهکه دژایهتی ھهوهکانی
دهکات، سهرۆکایهتی تورکیا  ناوخۆی وه زیری ئاتاالی بهشیر که کۆبوونهوهیهدا لهو
دهکات عراقی شاندی سهرۆکایهتی عراق نیشتمانی ئاسایشی وهزیری وائیلی شیروان
و ژنهراڵ تیدا بهشداره کوردستان ھهرمی حکومه تی وهک نونه ری نهجیب عوسمان و
شاندی سهرۆکایهتی لهعراق ئهمریکا ھزهکانی فهرماندهی یاریدهدهری ھامر، ستڤن

دهکات. ئهمریکا

له ئهنکهره باس
که مپی  چارهنووسی  له

كرا! مهخمور

ھهبژاردنهوهی، وهك دووباره بۆنهی فیدراڵ، به عراقی سهرۆكوهزیرانی "نوری مالكی"
به كوردستان ھهرمی ھهبژاردنی پرۆسهی ئهنجامدانی و كوردستان ھهرمی سهرۆكی

كرد. ھهرمی كوردستان سهرۆكی بارزانی" "مهسعود له سهركهوتوویی، پیرۆزبایی
كوردستان  ھهرمی سهرۆكایهتی دیوانی سهرۆكی حوسن" "فوئاد دكتۆر بارهیهوه،  لهم
پهیوهندییه كی له فیدڕاڵ، عراقی سهرۆكوهزیرانی مالكی" "نوری ڕایگه یاند؛ لدوانكدا له
كوردستان، ھهرمی سهرۆكی وهك ھهبژاردنهوهی دووبارهی بۆنهی به تهلهفۆنیدا،

كردووە. كوردستان ھهرمی سهرۆكی بارزانی مهسعود له پیرۆزبایی

پیرۆزبایی مالیكی
له بارزانی كرد

تورك ئحمد دیموكراتیك كۆمگی پارتی ھاوسرۆكی
بم دەربیوە، باش خۆی مبستی حكوومت ك رایگیاند
.نیی پ چارەسری بۆ پرۆژەیكی  ھیچ  ئستا تا بداخوە
توركیا كرد سیاسی پرۆسی ناو الینكانی داوای لھموو تورك
چارەسریش بۆ و دوانكون چارەسریدا بدوای گڕان ل ك
تورك بگرن. چاو لبر ئۆجالن بدوع و د.ت.پ پرۆژەی
پرلمانتاری   ٢٠ داخوازی ویستپ ك كردەوە لوە جختی
بگیردرت،  لبرچاو دەكات كورد نونرایتی٢٠ ملیۆن ك كورد
دیموكراسی و كورد پرسی چارەسری ل جگ ئوان چونك

ناوت. دیكیان ھیچی

وادهی لهسهر پدادهگرت كوردستان ھهرمی حكومهتی
 ١٠/٢٤ بیاره كه  عیراق و لهكوردستان گشتی سهرژمری

بدرت. ئهنجام
لهلدوانكی  ھهرم پالندانانی وهزیری شوانی، عوسمان
پشتاستكرده وهو  ھهواهی ئهم نوێ  كوردستانی بۆ تایبهتدا
سهرژمرییه دهربی ئهو بۆ وهزارهتهكهی تهواوی ئامادهیی
له عیراق ئامار سهرۆكی دهزگای ناوهندی د.مهھدی، وتی: و
ھاریكاری چاودرو كه یهكگرتووهكان نهتهوه نونهری و
UNFPA ھاتن  بهشی سهرژمری لهركخراوهی سهرژمره 
بۆ دواخستنی بنن كوردستان ھهرمی قهناعهت به حكومهتی
ئهمهی كوردستان ھه رمی حكومهتی بهم گشتی، سهرژمری
كردووه. بوارهكان لهسهرجهم تهواوی ئامادهیی رهتكرده وهو

دهتوانت ھهرم شوانی: عوسمان
ئهنجام گشتی سهرژمریی ئهمساڵ

بدات

ئحمد تورك:
نیی چارەسری پرۆژەی حكوومت
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نیشتمانی یكتی ٣ی مبندی كارگكی ژن
لبرپرسانی ژمارەیك لھولر، كوردستان
ك دەكـــات تۆمتبار بــوە مبندەكی
ناوبانگیان كوتلگرییوە ملمالنی بھۆی
گرتیكی سر  خستووەت ناویان ــدووە.  زڕان
دەزگاكانی كۆمیتو ھموو بنو و سكسی
كردووەتوە، بویان لھولر یكتیدا دیكی
گرت لو ژنی ئو دەركوتووە دواتر كچی
ترە. ژنكی نییو دەردەكوت، ئو سكسییدا
ئاگادار ئوەی سركردایتی یكتی لگڵ ئو
ھڕەشی سزابدەن، تاوانباران ك كردووەتوە
لو دەستیان ئوانی ناوی ك دەكات ئوەش

ئاشكرا دەكات. ،یكارەدا ھ
خراوەت نــاوی ك وەیئ ،زیمع كشی
و پیاوك تیایدا ژن ئو گرت ڤیدیۆییی سر
ئستا سكسن. خریكی كــ ــــون دەردەك
یكتیدا ركخستنكانی بنو یگرت ئو
دەت:" عزیمش و پدەكرێ دەستاودەستی
ناوزڕاندنی و من شكاندنی بۆ بئنقست كارە ئو
،زیمع قسی بپی كراوە. بنماكم و من
لو ژنی  ئو دەركوتووە بدواداچوون دوای 
(ب. ب (ب)ەیو ناوی دەردەكوت گرتیدا
ئستا لالین ر لب مانگ رانی) ناسراوە، كئ

دەستگیركراوە. پۆلیسوە
و حكوومت ــی ــردەوام ب بــانــگــوازی لگڵ 
ھرمی دەستدارانی و سیاسییكان حیزب
كایل ژنان زیاتری بشداریی بۆ كوردستان
ھرمی سیاسی و كۆمیتی ژیانی جیاجیاكانی
ئوەی وەك كشی چندین بم كوردستاندا،
و دەبتوە چاالك ژنانی بــرەوڕووی ،زیمع
ژنان زۆرجاریش  راستقینیو لمپری ھشتا 

دەدەن. گورە باجی ناوزڕاندنوە ئو بھۆی
مبندەوە ل  كلیپ ئو دەت:"  زیمع
رەنگ زانییان ئـــوەی دوای  ــوە، ــرای ــوك ب
دەستیان كسانی ئو لوەی ھبت مترسی
كلیپكیان ھبووە ئاشكراببن، دروستكردنیدا ل
و مبندەكان كۆمیتكانی دەوروبر و بسر

دابشكرد". یكتیدا داموودەزگاكانی
 ل دەستیان كــ كسانش ــو ئ ــارەی ــب ل  
دەت:" ھــبــووە، كلیپكدا  دروستكردنی
ئاستی لــ كـــردووەتـــوە، ــی بــویــان ــوان ئ
برپرسی مستفا بكر بم برپرسیارتیدان".
ئو دەت:" ھولر، ل یكتی ٣ی مبندی
مبند دەرەوەی ل كراوە زیمع لدژی كارەی

بووە".
دەزانت بگوە ب ك دەكات لوە باس زیمع
كن دەشزانت و مبندن لناو سانك ئو
بكر ــم ب كــردووەتــوە. ئــوانــی بــویــان
پیوەندی یشك ئو رەتیدەكاتوە مستفا

ك ئــوەش بھۆی ھبت. بمبندەوە
خۆیاندا لنو داوە بنیان یكتی برپرسانی
تائستا زیمع بكن، چــارەســر كشك

نكردووە. تۆمار سكای
بۆ لیژنیك مبند ل ،زیمع بگوتی
ئو لیژنی لسر ئو و لكۆینوە پكھنراوە
دەكن بانگ سانك ئو كی كی ،یلسم
داوا زۆرم دەت:" ئو گومانن. جگی ك
و یاندامن بم ،بدەن ناوەكانیانم لكردن
بوبتوە راگیاندن ل نیی باش پمان گوتیان
كشی دەترسن بكرت. سكا دادگاش ل و

لبكوتوە". دیكی

بابۆی: زیمع
نكردبام لگڵ شڕیان ئخالق مسلی ب خۆزگ بیانكوشتبام، بم

بكرت پردەپۆش رووداوەك ناب :٣ كارگكی مبندی
ھولر

بابۆی زیمع كوردستان نیشتمانی یكتی ٣ی كارگكی مبندی
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كسانی ھندێ لو ك ئوە دەخاتڕوو ،زیمع 
ل كلیپدا ھبووە ئو بوكردنوەی ل دەستیان
ھندەی من دەت:" ئون، نزیككانی ھاوڕێ
من لسر وایــان كلیپكی ك نیگرانم بــوە
ھندە دوو كردووەتوە، بویان و دروستكردووە
ئو نزیككانی خۆم ھاوڕێ ك نیگرانم بوەی
وانئ سا چندین بوكردووەتوە. كلیپیان

باش دەناسن". من من كاردەكن و لگڵ
زرار، خمان كوردستان پرلمانی ئندامی
دەكات، محكووم كردەوەی ئو ئوەیدا لگڵ
ئو بوكردنوەی ك راگیاند "وارڤینی" ب
ل ك دەسلمنت بۆ ئوەمان  كلیپان جۆرە
وەك ئخالق پرسی ئستاش  تا  ئمدا وتی
دەھنرت. خمان زرار بكار چكك لدژی ژنان
پمناخۆش یكتی، كادیركی وەك من دەت:"
شتكی وەھای ك كادیركی ھاوڕەگزی من بوو
ب خۆمان ،مئ لكاتكدا ھبسترت، بۆ
دیموكراتخواز و  علمانی  و  مدەنی  حزبكی

دادەنین".
بم ،رییبب پرس لو حیزب خمان، بقسی
كسكی چند رەنگ ك ناكاتوە رەت ئوە
دەستیان لدەرەوە یان حیزب، ناو ل نفسنزم
ھیوادارە ھروەھا خمان، ھبووبت. كارەدا لو
بدۆزرنوە لیژنیكوە لرگای سانك ئو ك

بكرن. دادگا رادەستی كات زووترین ب و

كلیپكی  مبندی٣  كارگی علی سعدی
كلیپی ئو ــوەی ئ دەت بــم نبینووە،
زیمع بكارھنراوە ژنی ئو دەزان بینیووە،
ل روونكردنوەش و داناوە لیژنیكیان ،نیی
وەكینكۆل لئنجامی ــووە، دەرچ مبند

زیمع و یدیك ژنكی ئوە ك دەركوتووە
لنو ك رەتیكردەوە مستفا بكر نیی، بم
ھنرابت. مبست پك ئو لیژن بۆ مبند

یلیژن ئو گوتی، خمان، لیژنكش ب سبارەت
ئو دەستنیشانی ك دروستكراوە ئوە بۆ بس
یان ،یزیمع ك بكات دایككلیپ ل ئافرەتی
رادەستی پرس گوتی:" دەبت ئو خمان، نا.
ك كسكیش تنیا و بكرت تایبت لیژنیكی

خۆیتی". ،زیمع ،یھ مافی ئو

ھبووە ب ھبژاردنوە پیوەندی ككلیپ
ك ناخۆشپ زۆرم  دەت:" مستفا،  بكر
ژنكی چونك كراوە، زیمع برامبر كارە ئو
دوژمنی كردووە، كارەیان ئو ئوانی و چاالك

بكن". لكدار مت ئودەیان و یكتین
،پشتل مبستكی چ ئاخۆ ك ئوەی لبارەی
چونك بووبت، ھبژاردن لبر گوتی:"رەنگ

بوو". پرلمان پاوراوی ژن ئو
ئگر دەت:" و  ــات دەك ڕەشھ ،زیمع
وانئ ھموو ناوی نبت، ھوستی یكتی
ھبووە". كارەدا لو دەستیان ك بودەكموە
ل یكتی  ئندامانی ئوەندەی  دەت:" ئو 
بوكردنوەی سرقای ھولر، ٣ـی مبندی
سرقای ئوەندە ،بوون ككسییس گرت

نبوون. ھبژاردن
مكتبی ك ئندامی لوە دەكات باس ،زیمع
لسر پیرە، سعدی ئحمد یكتی، سیاسی
نووسیوە، جالل  مام بۆ  نامیكی  ئو داوای
كادیركی وەك و نامیكم بۆ نارد دەت:"منیش
برامبرك بب ھیچ تا ئستا ك حیزب ئم
شھیدك خوشكی وەك  و ــردووە  ك بۆ كــارم
ئاگادارم دەكات، ژنان لمافی داكۆكی ئو ك
لكرد تكام زڕاندووم، ناویان چۆن ك كردووەتوە
ھوستی ل ئستا بم تا ھوستی ھبت،

نكراومتوە". ئاگادار بڕزیان

وەك من دەت:" زرار خمان
بوو پمناخۆش یكتی، كادیركی
من ھــاوڕەگــزی كادیركی  ك
ھبسترت، بۆ وەھای شتكی
ب ــمــ، خـــۆمـــان ــ ــكــدا ئ ــ ــكــات ل
و علمانی و مدەنی حزبكی

دادەنین" دیموكراتخواز
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ئو   ٣ مبندی برادەرانی دەت:" ھروەھا
ھاتن زۆربیان بوو، پناخۆش زۆریان كارەیان
حزناكین گوتیان و ـــوە دام دــیــان و  الم 
 ٢٠٠٩/٧/٤ ل ئوەبوو بزانت. كارە بم راگیاندن
و دامودەزگاكان سرجم بۆ روونكردنوەیان
نارد". ھولر دەوروبری ل یكتی كۆمیتكانی
ئوەیان كسانی ئو گوتی:" ھروەھا زیمع
ب بم بیانكوشتبام، خۆزگ بوكردووەتوە
نكردبام، لگڵ شڕیان ئخالق مسلی
بۆ چكك تاك ئمدا لكۆمگای چونك

."خالقئ و شرەف ژن شكاندنی

نابت بدەنگ عشیرەتكم
مبندم، كارگی راست من دەت:" ،زیمع
ئگر عشایرە، بنماكمان ژنكم من بم
یلسم لو عشیرەتكم بم، بدەنگ خۆشم
و زڕاوە ئوانیش ناوی چونك نابت، بدەنگ
چاوەڕی ،وەیرئبل بدەنگن ئستاش تا ك

یكتین". ھوستی
بۆ بدرۆ ،زیمع ككلیپ بوبوونوەی لدوای
سرجم ئاراستی نامیكی خستنوەی،
كوردستان كردووە. نیشتیمانی ھڤانی یكتی
تاوانباران، سزادانی بۆ گوتی، زیمع وەك
ھرم سرۆكی و جالل  مام بۆ پنا  بنیازە
مام جگرەكی ھردوو و حكوومت سرۆكی و
مكتبی ئندامانی و ركخستن مكتبی و جالل
یكتی ئگر دەت:" زیمع ببات. سیاسیی
دەبم، دادگاش بۆ ھانا نبت، روون ھوستی
یھ كارەوە  بو پیوەندییان ئوانی دەبت 
بۆ ھانا دەستگیربكرن. بن، پۆستك ھر ل
دەبم مدەنیش كۆمگی و ژنان ركخراوەكانی
بۆ پاپشتیكردنم كمپینك دروست داوا دەكم و
گرتكیان ئوانی ،زیمع بــڕای بكرت".
ئو لگڵ جیاوازییكیان ھیچ بوكردووەتوە
نووسیوە. لسر ئویان ناوی ك نیی كساندا
یكتی، ٣ی مبندی كارگی ،بدوع ساماڵ
دەكات داوا و دەزانت ناشیرین بشتكی كارە ئو
ئو سزای و بكرت یلسم لو لكۆینوە

كردووە. كارەیان ئو ك بدرێ سانك
مبند ل لیژن ئایا ك ــوەش ئ لــبــارەی
من ب گوتی:" ،یلسم ئو بۆ دروستكراوە
بھۆی دانراوە، بم لیژن مبند ل ك ئاگادارم
یشتووەتگ كلیژن كاری نازانم ھبژاردن
ئوەدا لگڵ من دەت:" كارگە ئو كوێ".
بھموو من كرت، پردەپۆش رووداوە ئو نیم

كردووە". پشتگیریم خۆم توانای

بكۆیدەنگیئنجوومنی پشھبژاردن، زیمع
بۆ جگرەكانی، و مبند برپرسی و كارگی
كراوە، كاندید  كوردستان پرلمانی ئندامی 
یكتیدا كاندیدەكانی لنو  ناوی دواتر كچی

كاركشانوەی ل دەست ئویش بۆی نماوە،
پشكش مبند كارگی پۆستی ل خۆی
نكراوە. قبووڵ داواكی ئستا تا بم كردووە،

پۆفایل:
بابۆی: زیمع

كردووە. كوردستانوە نیشتمانی یكتی ب پیوەندی ،١٩٩١/٤/٢٠
كردووە. خوندكارانوە ركخستنی كۆمیتی ب پیوەندی ١٩٩٣ ل 

بووە.  خوندكار كوردستان نیشتیمانی یكتی كادیرانی پیمانگی تا ١٩٩٤ ل 
كردووە. كاری خوندكاراندا پیوەندی كۆمیتی ل كرت، لپرسراوی وەك ١٩٩٦ تا

كۆمیت بووە. جگری كارگی
بووە. راگیاندن برپرسی كۆی شاری ل

لسندراوەتوە. جگری كارگی پلی حیزبییوە، ملمالنی و تكتووالت بھۆی دواتر
ركخستنی یكتیی لھولر. ٣ی مبندی كارگی ئستا

.یھ سانی ١١ زەواجی كردووە و كوڕكی تمن
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تا ،پیاوساالریی عقكی  كوردی،  "كۆمگی
پارت یاسای ویستپ ناخونتوە، ژن ئستا
پداچوونوەی كوردستان، ھرمی سیاسییكانی
یاسایدا رژەی ژن لو تا پرلماندا بۆ بكرت، ل
پرلمانتاركی بۆچوونی مئ بكرت. جگیر
ژینگی وەزیری ھاوكات ،كوردستانیی لیستی
حیزب ك دەخاتڕوو ئوە عراق، حكوومتی
ژن ب گرنگی ئوەی لگڵ كوردستانیكان،
پرسی ب بوایان ناخوە ل ھشتا دەدەن،
ك دەگڕتوە ئوە  بۆ ئمش  ،نیی ژن
باش بوودجیكی و درژخاین ستراتیژیتكی
و ئرك  ژن تا نكراوە، ترخان ژن بواری بۆ 

بدرت". پ خۆی مافی

گوشار كارتی
كوردستاندا ھرمی سیاسی گۆڕەپانی ل ژنان،
ل مافی خۆیان و ئرك دەیانوت مومارەسی
ئیدارەكاندا كی و ئابووری و سیاست بوارەكانی
ھرمی كابینی حكوومتی ل كات بم بكن،
كمرھ سیاسییكانی پارت و كوردستان
ئستا تاكوو ك دەبتوە روون بۆت دەڕوانیت،
ئیداریكانیاندا كھاتپ ل ژنان، كمی ژمارەیكی
كارتی گوشار كام ژن، دەبت برچاو دەكون.
و سیاسی كھاتپ ل ئوانیش تا بكاربھنت،
مبستش ئو بۆ نكرن. فرامۆش ئیداریكاندا
ل زرار، خمان كوردستان پرلمانی ئندامی
ئو سر دەخات تیشك وارڤین، بۆ لدوانكدا
گوشار داھاتوو پرلمانی ویستپ ك خای

ھۆیوە بتوانرت بو تا سر حكوومت، بخات
برز حكوومتدا  پۆستكانی ل ژنان، رژەی 

بكرتوە.

پارت یاسای ل ژن داھاتووی
سیاسییكاندا

كوردستان، ھرمی سیاسییكانی پارت یاسای
دەدات، ھرم ل حیزبك ھر كارنامی ب مۆت
بم نبزنت، ستراتیژییكانی ھرم ھ ك
جگیر ئافرەت رژەی  ئستا تا یاسایدا،  لو
بپویستی زرار خمان بارەیوە، لو نكراوە.
یاسای ئو  پرلمانوە رگی ل ك دەزانت 
رژەی بتوانرت  النیكم و تدابكرت گۆڕانی
 ٣٠٪ ل سیاسییكاندا پارت نو ل ئافرەت

دابنرت" چپكگوك وەك ژن نابت "
بیارداندا دەستی ل كوردستان ژنانی داھاتووی

دەكرن" ب برپرسكوە كاندید بنچینی پیوەندی ل سر ژن "ھندێ

ھولر

دەدرت ژنان ب گرنگی كمتر لوسیستمشدا و یكشتووكا عراق دەوتی سیستمی

نرمین عوسمان
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پرلمانی كوردستان
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ل یاسایی لیژنی سرۆكی نبت. كمتر
لبارەی حیدەری شروان كوردستان، پرلمانی
ڕوو خست ئوەی سیاسییكانوە پارت یاسای
یاسایدا، لو ژنان رژەی جگیركردنی بۆ ك
كوردستانی لیستی و پداچوونوەبكرت ویستپ

دەكات. ستبم ئو بۆ كار لئستاوە

حیزبدا ناوەندەكانی ل ژن پگی
ك كوردستان نیشتمانی یكتی لبارەی
و دەكات دیموكرات سۆشیال سیستمی پەوی
ك بۆچی دەكن ئوە گلیی ژنان بم زۆرجار
ئو سركردایتی پكھاتی ل ئافرەت رژەی
یكتی دەت:"  زرار، خمان كم؟ حیزبدا 
داھاتوودا كۆنگرەی ل ك ،یدایرنامب لو
و بكات ئافرەتدا رژەی ل برچاو گۆڕانكی
مبندەكاندا و كۆمیت ل سرەتاشوە ل ھر

كراوە". جگیر باش رژەیكی
ك كرد  لوە  باسی پرلمانتارە ئو  وەك 
ھیو پیاوساالرانی عقكی كوردی كۆمگی
یاسای ویستپ بۆی ناخونتوە، ژن ئستا تا
پرلماندا ل پداچوونوەی سیاسییكان پارت
جگیر یاسایدا لو ژن رژەی تا بكرت، بۆ

بكرت.

بغداد ل كورد ژنانی غیابی
فیدراڵ، عراقی حكوومتی ئستای كابینی
تایفی و مزھبی بۆچوونی تكوی بھۆی 
ل پۆستباكانی و یھ كمی ژنی رژەیكی
نابینرن؟ كورد ژنی كابینیشدا ئو دیكی
(نرمین عراق حكوومتی ژینگی وەزیری
بۆ عراقدا ل ژن غیابی وارڤین، بۆ عوسمان)
عراق دەوتی سیستمی ك دەگڕنتوە ئوە
ب گرنگی كمتر لوسیستمشدا و یكشتووكا
كوردستان ھاوپیمانی كاتكدا ل دەدرت، ژنان
حكوومتی ئستای كابینی ل ژنی وەزیری دوو
لیستكانی ھموو ب و یھ فیدرادا عراقی

.یھ وەزیرییان دوو تنیا ،دیك

سیاسییكانی پارت بۆچی ك ئوەی لبارەی
بۆ برچاو بڕژەیكی ژنان كوردستان ھرمی
(نرمین ھنابژرن، عراق  باكانی پۆست
گكۆم نریتی و بۆداب ھۆكارە ئو عوسمان)
ھقووی ب حیزبكانیش دەگڕنتوە،
ئگر گوتی:" ئو دەدات. لقم گكۆم
پارت لالین پۆستك ھر بۆ ئافرەتك
پیاوی منتی بكرت، كاندید كوردییكانوە
تۆمان مئ دەگوترت پی و دەكرت بسر

كردووە". كاندید
ویستپ كرد، عوسمان، باسی لوە نرمین وەك
ھرمی سیاسییكانی پارت داھاتوودا ل
پاكۆیی لیژنی  پۆستی بۆ ژنان كوردستان 
دیكی دامزراوەكانی و  ھبژاردن  و پرلمان

عراق كاندید بكن.

بوایان لناخوە كوردستانییكان حیزب"
"ژن نیی ب

 ك ڕوو  وە دەخاتئ عراق، ژینگی  وەزیری   
ژن، پكردنی كوردستانیكان، بۆ بشداری حیزب
كمترخمن ئابووریدا و  سیاسی پۆستكانی ل
نرمین برای .نیی ژن ب باوەریان لناخیاندا و
ك دەگڕتوە ئوە  بۆ ئمیش  عوسمان،
گورە كوردستانییكان،ستراتیژیتكی حیزب
بواری بۆ باشیان بوودجیكی و درژخاین و
مافی و ئرك ژن تا نكردووە، ترخان ژنان
باس شروان حیدەری، بم بدرت. خۆی پ
سیاسییكانی پارت یاسای پداچوونوەی ل
ك دەكات بودج بواری  ل كوردستان  ھرمی
ھرپارتك دەتوانرت كورسی ھۆیوە بپی بو
رگیشوە لو و دابنرت بۆ بوودجی
تیدا ئافرەتیشی جگیركردنی رژەی دەتوانرت

بكرتوە.

"كالم كردنر بۆ "ژن
دەت بواری ژنان چاالكڤانكی وەك تامان شاكر،
نیی علمانی كوردستان ھرمی دەستی ك
بواری ل ژن پشوەی  ھاتن لبردەم دین و

دەت:" تامان،  رگرە. ئابووریدا و  سیاست
پشوە، نند ژنكانیشیان ك حیزبانی ئو
ئاستی سر ل نوەك ،كالمكردنر بۆ تنیا 
جیھانی ب بوھۆیوە تا بت، تواناكانییوە
سیستمی ل ژنمان ئمش بن، دەرەوە

."یھ ئابووریدا و سیاسی

دابنرت" چپكگوڵ وەك ژن نابت "
وارڤین بۆ كۆی قایمقامی عومر، كوردە
ب باوەڕی خۆی  وەك ئو ك رایگیاند، 
ك وەدایڵ ئگكوو لب ،كۆتا نیی سیستمی
بم پشوە، تب خۆیوە توانای ب ئافرەت
كۆمگی عقیتی ك كرد لوە باسی وەك
،نیی وای باوەڕی ھشتا و كوردی باوكساالریی
ل خۆیوە توانای حیسابی لسر ئافرەت ك

بكرت. پ بشداری سیاسیدا گۆڕەپانی
ل ئافرەت ژمارەی ك وای بۆچوونی كوردە،
بكو ،نیی گرنگ دەستدا و سیاسی ناوەندی
بۆ وەك چپگگوك ك ئافرەت وەیئ گرنگ
ب ئافرەت دەبت  بكوو داننن، رازاندنوە 

پشوە. تب خۆی دەنگی
حیزبی دەستدار ھردوو ك باسیشی كرد وەك
دەكن، بۆئوە كار ئستا یكتی) و (پارتی
و حكوومت و خۆیان  نو ل ئافرەت  رژەی

بكن. زیاد بیارداندا دەستی

شخسی و پوەندی نوان ژن ل
لھاتووییدا

پیشییكانی ركخراوە ناوەندی مكتبی ئندامی
بدوع ناسك كوردستان، دیموكراتی پارتی
ئوانی ك ڕوو وەدەخاتئ وارڤین، بۆ رەسوڵ،
پیاوانن، دەكن، پشنیار باكان پۆست بۆ ژن،
سر توشنیازە دەكو پئ یجار ھ زۆر بم
لسر  نیی مرج  و برپرس  كسی  میزاجی 
ئاماژەیدا ت. ناسكب كھاتوویی ئافرەتل تواناو
لسر ژنان،  پشنیازكردنی  جاریش  زۆر  ك
و ئافرەت نوان شخسی پیوەندی بنچینی

.یكرپرسب

بكرت سیاسییكاندا یاسای پارت ب پداچوونوە ویستژنان پ رژەی جگیركردنی بۆ

حیدەری شروان
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نھنی وارڤین، بۆ  بغدا پرلمانتاركی 
كركووك بارەی ل عراق، سرۆكوەزیرانی
ئمریكای سردانی كات دەكات، ئاشكرا
تیشك ھاوكات گوتووە، ئۆباما ب چی و كردووە
توركمانی، برەی  پاساوەكانی سر  دەخات
دەدات ئوەش دنیایی مالیكی، و عرەبكان
ل كورد كركووكدا، داھاتووی ھبژاردنی ل ك

دەبت. دەنگكانوە ٦٠٪ـی سرووی

پرلمانی ھبژاردنی ل كورد داھاتووی
بغداد

سیاسی، چاودرانی  ل ھندك  قسی بپی
ئاستی ل ھبژاردنی پرلمانی عراق، ئگر
ھمانشوەی  ب پارزگاكاندا، دانیشتووانی 
دیك جاركی كورد ئوا بت، ،٢٠٠٥ سای
عراق، دیكی پارزگاكانی   ل دەنگكانی،
ئستا)، كوردستانی ھرمی (دەرەوەی وات
ئندامی بگوتی بم دەچت، دەست  ل
عوسمان، رەئووف دكتۆر عراق، پرلمانی
پداگرە كوردستان، ھاوپیمانی لیستی ئستا
ك پرلمانی عراق، دەب ھبژاردنی لوەی
ئنجام ئمساڵ مانگی١٢.ی كۆتایی ل بیارە
ھبژاردنوە بازنی یك بشوەی بدرت،
،٢٠٠٥ سای وەك جاركی دیك كورد تا بت،
ئمجارە  چوو، بفیۆ ھۆیوە بو ك١٠ كورسی

دەرنچت. بۆ وای
پسندكردنی ھوی ل عراق، پرلمانی
شوازی دیاریكردنی یاساكانی ل یكك
داھاتووی كركووكیش و ماندایرلبژاردنی پھ
چاودرانی .یستوە وابیاسای بو راستوخۆ
ب كركووك، كشی چارەنكردنی سیاسی
دەچونن عراق" ناوخۆیی شڕی "بوملرزەی
داوای كوردیش سیاسی  سركردایتی  و
ھرچندە  ١٤٠ دەكات. ماددەی جبجكردنی
ئمریكا، ویالیتیكگرتووەكانی سرۆكی
چارەی بۆ پیامی روونی ب ئستا تا (ئۆباما)
رابردوو لھفتی بم ،نیی كركووك كشی
بوەی لدا، كورد بۆ مترسی زەنگی ئمریكا،
لوەمیشدا بكن،  كركووك داوای  نابت
بارزانی) (مسعوود كوردستان ھرمی سرۆكی

ناكین". كركووك لسر سازش دەلت:"

ھبژاردن بازنی یك
ڕوو دەخات ئوە عوسمان، رەئووف دكتۆر
لیستی و كوردستان  ھاوپیمانی لیستی  ك
ئیتالفی كوتلی ل بای ئیسالمی ئنجوومنی
عراق پرلمانی  كورسی زۆرترین ك شیعیدا 
ھبژاردنی ئوەدان  لگل دەھنن،  پك
یك بشوەی عراق، پرلمانی ئمجارەی
عراق دانیشتووانی سرجم وات بت، بازنیی
دەنگ بازندا لیك كوردستانوە ھرمی ب
پرلمانی نو دیكی لیستكانی بم بدەن،
ب پرلمان، ھبژاردنی دەیانوت عراق،

 ٢٠٠٥ سای وەك و نبت بازنیی یك شوازی
بت. بازنیكوە چند ل

دا دیمستۆرا پشنیازەكانی ل كركووك
نردەی سیاسی، چاودرانی بپی
دمستۆرا ستیڤان نتوەیكگرتووەكان،
ل نیتوانی كركووك كشی چارەی بۆ
لوبارەیوە سركوتووبت، پشنیازەكانیدا
ئوەی دیمستۆرا لبری رەئووف دەت:" دكتۆر
بۆ شیكردنوەی بدۆزتوە، كركووك بۆ چارە

كردووە". كركووك
كرد داوای پشنیازەكانیدا دوا ل دیمستۆرا،
سربخۆ كی نیمچمروەك ھ كركووك ك
ب ھولر  و بغدا ئیدارەی الین ل و بت
ئو بم بكرت، سرپرشتی ھاوبشی
رازی كوردستانییكانی و عراقییكان پشنیازە
عارف بغدا پرلمانی سرۆكی جگری نكرد.
ھرمی چوارچوەی ل كركووك تیفوور،
برەی پشنیازەكی و  دەنت  دا كوردستان،
كركووك بۆ  ئۆتۆنۆمی  داوای  ك توركمانی 

دەكاتوە. رەت دەكن،

ھبژاردندا بازنكانی ل كركووك
كركووك، دەكن توركمانكان، داوا و عرەب
ھر  بۆ ھبژاردنوە،  بازنی   ٤ تبكر
عرەب و كورد بۆ ٪٣٢ رژەی بازنیكیش
كلدو  بۆ  ٪ـیش   ٤ رژەی و توركمان و
دكتۆر وەك بكرت. جگیر ئاشوورییكان
لیستی ئاماژەیدا، عوسمانیش)، (رەئووف
رەت پشنیازەی ئو كوردستان ھاوپیمانی
وەیش ئگر بو " دەت: كردووەتوە. ئو
بكرت. كركووك ل ھبژاردن بۆچی بت،
 ٦٥٪ توانی كركووك ل كورد ٢٠٠٥ لسای
ئمجارەش و ئگر بدەست بھنت دەنگكان
رژەی بكرتوە، دنیام لو شارەدا ھبژاردن
دەبت،  ٪ـوە لسرووی٦٠  كورد دەنگكانی
بۆ  بازنیی  ٤ پشنیازی جبجكردنی بۆی

دەكات". كورد ل ستم كركووك،
دوای ل كورد ك بۆدەچن وای عرەبكان،
ناوەتھ زۆری عراق، كوردی ئازادی پرۆسی

دا دیمستوورا پشنیازەكانی و ھبژاردن بازنكانی ل كركووك

 كــ كــــــرد داوای   
وەك كـــــــركـــــــووك
نیمچ ھــرــمــــكــی
ل و بت سربخۆ
بغدا ئیدارەی الین
وھولر ب ھاوبشی
بكرت، سرپرشتی
پشنیازە ئو  بــم
و عــــــراقـــیـــیـــكـــان
نی كا نیی ستا د ر كو

نكرد. رازی

دوا دیمستۆرا،ل
پشنیازەكانیدا
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ل زیاتر  ب ژمارەك ھندجار و شارە ئو 
رەئووف دكتۆر دادەنن، بم كس ٩٠٠ھزار
ھاتوون كوردانی ئو ك وای بۆچوونی عوسمان
تۆمارەكانی بپی كركووكن و شاری خكی
و یھ ناویان سانك ئو كركووك، پشووی

راگوزراوەكانن.

توركمانكان و عرب پاساوی
برەی و عرەب پاساوی ھۆكاری رەئووف، دكتۆر
شك دەیانوت ك كركووك لبارەی توركمانی،
ئجندای ك دەگڕنتوە ئوە بۆ بننوە،
باش ئوانیش ئگینا دەكات، رنماییان دەركی
.كوردستانیی شاركی كركووك ك دەزانن،
ناینوت عرەبكان، و توركمانی برەی
چونك بدرت، ئنجام كركووك ل سرژمری
دانیشتووانی زۆرینی  دەزانن كوردەكان، ئوان

دەھنن. پك شارە ئو

و ئمریكا روانگی ل كركووك
نتوەیكگرتووەكانوە

لیستی  ك روونیكردەوە عوسمان، رەئووف 
یاسایك ھیچ نیی قبووی كوردستان، ھاوپیمانی

ئوەشی و بسپندرت كركووكدا بسر
ھزكی عراقدا پرلمانی ل كورد روو، خست
قبووناكات، ھیچ شتك گورەی و و كاریگر
ئمریكا بسپندرت. كركووكدا بسر ك
لدوانی كورد سیاسی سركردایتی لالی
لالی و دای كورد برژەوەندییكانی بئاراستی
دەدەن، ئوان لدوان ب ئاراستی عرەبكانیش
و نتوەیكگرتووەكان  راپۆرتی دواھمین  ل
داوای ك كورد دەكرت لوە ئمریكادا، باس
راپرسی ئنجامدانی و كركووك كوردستانییتی

نكن. سرژمری و

سرۆكوەزیرانی  ك ئاشكرایكرد، رەئووف، د.  
ئمریكای سردانی مالیكی  نوری عراق،
گووتوە ئۆباماـی ئمریكا سرۆكی ب و كردووە
شڕی كركووك  ل راپرسی ئنجامدانی  ك
رگیوە مالیكی ناوخۆیی لدەكوتوە و لو
زیاد كورد بۆ سر گوشاری ئمریكا دەیوت

بكات.
ئاماژەیدا، بغدا پرلمانتارەی ئو وەك
دەستووری چوارچوەی ل كورد داخوازی
ھاووتی  ملیۆن ١٦ ئو دەستورەش عراقدای و

داوە. بۆ دەنگی

مالیكی پاساوەكانی
ك دەكات لوە باس  عوسمان،  رەئووف
ك ئوەی پاساوی ب عراق، سرۆكوەزیرانی
ئو سردەمی پشووتری كركووك بۆ كشی
عراقدا ل تیرۆریستكان ئستا و دەگڕتوە
بم دەدزتوە، كپرس ل خۆی ھن،
دۆزراوەتوە بۆ چارەسرییان ئستا كشكان
ل بھز پوەندی بیوت ئگر (مالیكی) و
داوای دەبت ھبت، بغدا  و ھرم نوان

بكات. ١٤٠ ماددەی جبجكردنی

photo

ـــی ـــران ســـــرۆك وەزی
پــاســاوی ــراق، بــ ــ ع
كشی كـــ ئـــــوەی
كركووكبۆسردەمی
ــــری ئــــو ــــشــــووت ــــ پ
ئستا و دەگڕتوە
ل تــیــرۆریــســتــكــان
ل عراقدا ھن، خۆی

دەدزتوە كپرس
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 ل پاشایتی سیستمی ھوەشانوەی  دوای
دیك ژنانی و (عبادی) ،١٩٨٠ سای ل ئراندا
ئو دواتر و دوورخراوونتوە دادوەری پۆستی ل
كردبوو، تدا ك پشتر كاری دادگایك ل ژن

دەستبكاربوو. دادگاك سرۆكی وەكوو
ئارەزووی ك ئوەی لبر (شیرین)، بگوتی
سر ل چیتر درژە بو پۆست بدات، نكردووە

كراوە. خاننشین خۆی داوای
بوو، خانشین عبادی) (شیرین ك كاتی لو
گوتار و كتب  چندین نووسینی  ب دەستی
پارزەریی نووسینگی دانانی مۆتی كردو

دامزراند. نووسینگی و وەرگرت
كرد،  كاری وەك پارزەرك ك ماوەیدا  لو
ئرانی نتوەكانی گرنگی  دۆسیی گلك

زەھرا كوشتنی دۆسیی لوانش وەرگرت،
دانیشتووی ئرانی ڕەچك ب ونگری كازمی

كرد. تدا ك بوردی كاری بوو، كندا
نۆبل  ختی ناوەندی ـدا  ٢٠٠٣ سای ل
شیرین ب نۆبی ئاشتی ختی نرویج، ل
ژن ئو لبارەی ناوەندەك بخشی. عبادی
تیدا ك بوكردووەتوە پیامكی چاالكڤانوە
مرۆڤ مافی شیرین بۆ لبر خباتی ھاتووە،
لمافی و برگری بوكردنوەی دیموكراسی و
بخشراوە. پ ئو ختی مندان، و ژنان

دادپروەر پارزەركی وەكوو عبادی، شیرین
و ل ئیران مرۆڤ، مافی ل و چاالك و نووسر
خۆی پیامی ئاشكرا ب ھردەم وتدا، دەرەوەی
نۆبلی ختی شیرین سای ئو دەربیوە.

دووھم) ژانپۆلی (پاپ   ل ھریك وەرگرت
(واسالو ھاڤل) و جیھان كاتۆلیككانی سرۆكی
وەرگرتنی چیك، بۆ كۆماری پشووی سرۆك

پاورابوون. تخ ئو
(لژیۆن وەك دیكی  ختی چند شیرین، 
وەرگرتووە. ،رەنسیف ختكی ك دونور)
چندینجار شیرین، دواییدا سانی لو
ل بووەتوە. كوشتن ھڕەشی رووبڕووی
دویچ كنای(زوود لگڵ چاوپكوتنكی
پارزەر وەك كاتك ك گووتویتی تسایتۆنگ)
وتووەتك ناوی بووە، چاالك مرۆڤ مافی و
شیرین ئرانوە. رژمی رەشی لیستی نو
دوو و دەتوە وان تاران زانكۆیكی ل ئستا

.یھ مندایشی

ئراندا ل دادوەر ژنی یكم عبادی، شیرین

ژیاننام
 ١٩٤٦ ل سای شیرین عبادی،

ل ئران، ھمدانی شاری ل

(محممد باوكی و دایكبووە

ل یكك عبادی) علی

بازرگانی یاسای پشنگكانی
. بووە ئران

ژنی  یكمین عبادی، شیرین  

پۆستی  ك رانییئ چاالكی 

ساڵ چوار و وەرگرتووە دادوەری

ماوەتوە. پۆستدا لو
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دەكن قس فۆتۆگرافكان مردن پاش

پنجشممی نیوەڕۆی پاش گلی پاكستان پارتی سرۆكی پشوو و سرۆكوەزیری بۆتۆ، بنزیر
كوژرا. خۆكوژیدا ھرشكی ئنجامی ل روالپندیدا لشاری دیسمبر، ٢٧ـی

(سیمال)،  لشاری ١٩٧٢ سای بۆتۆ بنزیر

ھیندستان، دەرەوەی كاروباری وەزیری لگڵ

لگڵ ( بۆتۆ علی (زولفقار باوكی كاتك

ھیندستان سرۆكوەزیری گاندی) (ئیندیرا
كرد. وتووژی

(سند ئیالتی ل ،١٩٥٣ لسای بۆتۆ  بنزیر 

ھاوپۆلكی پاش بۆتۆ و بووە. فۆتۆی ل داییك (

ئمریكا. ـی  لزانكۆی(ھاروارد) دەرچوونیان 

زانكۆی  ل  ١٩٧٧ لسای خۆی خوندنی بۆتۆ،

نودەوتییكان ماف بشی ل (ئۆكسفۆرد)
درژە پدا.

سرۆك وەزیری قۆناغی یكمین ل بنزیر بۆتۆ

چاوپكوتنی  ١٩٨٨ تا ١٩٩٠ كاتی لسای خۆیدا

تاچر). سرۆكوەزیری بریتانیا (مارگریت لگڵ

ركابری  كاتك  ١٩٩١ سای ل بۆتۆ، بنزیر

ركابری شریف)ـی (نواز لگڵ ھبژاردنكان

 ب  ١٩٩٠ سای بۆتۆ، لیگ). پارتی(موسلم ل

بم الدرا، لسركار دارایی گندەی تۆمتی

ساغ نبووەوە. لسر ئو تاوانی ھرگیز

علی (زولفقار باوكی پنای ل بۆتۆ، بنزیر

لگڵ  چاوپكوتنیان كاتی ١٩٧٢ ل بۆتۆ)سای

تاراوگ ل گڕانوە پاش بۆتۆ، (ئیندیرا گاندی).
.١٩٨٨ سای ل

.١٩٨٨ سای سرۆكوەزیریدا. لكاتی بۆتۆ
پاكستان پرلمانی

٢٧ـی ل بۆتۆ، بنزیر ژیانی كۆتاییكانی ساتچرك

پاش روالپندی، لشاری ٢٠٠٧ـدا سای دیسمبری

پاش كورت چركیكی بۆتۆ حیزبی. كۆبوونوەیكی

خۆكوژیدا ھرشكی ئنجامی ل وەیكۆبوون ئو
سپارد. گیانی

مستفا سیما ئا:
رۆمانكی ناوی تباب ئم ناونیشانی *

ئوزون)ە. (محممد كورد رۆماننووسی

بۆ  گڕانوەی پاش كورت ماوەیكی بۆتۆ،  

ل ئۆكتۆبردا مانگی رۆژی١٨ی ل پاكستان 

كراچی شاری  ل ك خۆكوژی ھرشكی 

رزگاری  كوژران، ١٠٠ كس لئنجامدا و روویدا
بوو.

٢٠٠٧ لكاتی  سای ئۆكتۆبری ل بۆتۆ، بنزیر
پاكستان. بۆ گڕانوەی
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بووە. گورە ئمریكا ل ،میسریی ژنكی
كۆشكی ھاتووچۆی مانموسو ژنی یكمین
و میدیاكان سرنجی رۆژاندا لم دەكات. سپی
راكشاوە. خۆی بۆالی ئمریكای  گشتیی  رای
ئایین لبارەی ئزموونی بو دەكرت چاوەڕوان
سرۆكی یارمتی ھیتی، موسومانكان و
شواز گونجاوترین ب بتوانت تا بدات ئمریكا

لگڵ موسومانان ھسووكوت بكات.
 ل سایوە پنج لتمنی دالیاموجاھید،  
سرپۆش راوژكاری  تنیا ژیاوە. ئمریكا 
بڕوەبرانی گورە ل ككی و ئۆبامای بسری
بشی بڕوەبری گالۆپ". راپرسی" دامزراوەی
نووسینی ل  .یزراوەكدام موسومانانی 
قس ئیسالم جیھانی نونرایتی ب بی"ككت
خریكی ئۆباما، ئستا و بشدارە دەكات"
ھودەدات دالیا،  .یبكت ئم خوندنوەی 
ب سبارەت  موسومانان رای كتبیدا، لم 
بگوازتوە. رۆژئاواییكان بۆ ئمریكا، و رۆژئاوا
ئو سینوەی بۆ كوھ بكت ئم ھروەھا
ك موسومانان، ناشارستانیی و توندڕەو نو
سپتمبری ١١ـی رووداوی دوای رۆژئاواییكان 

الیان دروست بووە.  ٢٠٠١
 The سایتی: ك كیڤینڤپھ دەقی ئمیش

ئنجامداوە. Amaricangov.com  لگی
بوویت بازرگانییوە بڕوەبری پلی ل چۆن

گالۆپ؟ لكۆینوەكانی بڕوەبری
خوندنوە  ب دەستم سایوە  ١٧ تمنی ل
قوتابی كردووە. ئیسالم لسر لكۆینوە و
تندروستی دواویستییپ فرۆشگای ل و زانكۆبووم
ئوەی بب دەكرد. كارم ئارایشتییكاندا و
رای خوندنكمدا، لبردەم رگر تبب كاركردنم

دەپرسی لبارەی برھمكانوە موشترییكانم
بووم ماوەیك دوای دەكرد. دروست ل ئامارم و
ئو بازرگانی بڕوەبرایتی بشی بڕوەبری
رگایوە لو دەكرد. تدا كارم كۆمپانیایی
كرد كار ب دەستم و ناسی (گالۆپ)م ناوەندی
.نائیسالمیی دامزراوەیكی گالۆپ گیان. ل
بشی كرد، بكاركردن دەستم لگیان ئوكاتی
منیش نبوو. گالۆپدا ل ئیسالمیكان لكۆینوە
بووم. ناوەندە ئو موسومانی راوژكاری تنیا
ئاستی ل لكۆینوەكانی گالۆپ ناوەندی كاتك
كردنوەی بۆ پشنیازكم پرەپدا، جیھاندا
جدەستب كرد، موسومانان بۆ بشك
بشی برپرسی بووم وەرگیراو پشنیازەكم
نین. موسومان ھاوكارەكانیشم موسومانان.
لسر جۆراوجۆر لكۆینوەی ناوەندە ئو ئستا

دەدات. ئنجام موسومانان
و موسومان راوژكاری یكمین وەك بوو *چۆن

ھبژردرای؟ ئۆباما بسرپۆشی
ناوەندی ل چاالكیكانم و پشكوتن -بھۆی

ھبژردرام. ئۆباما، براوژكاری گالۆپ،
دەیانوت، ئمریكا ئیدارەی و ئۆباما سرۆك
موسومانوە لبارەی زیاتر زانیاری و ئامار

بزانن.
رەخن رووبڕووی بستن سرپۆش بھۆی *

بویتوە؟
لگڵ كشیكم  ھیچ سرپۆشوە -بھۆی 
نژاد ل ھندك بم .نیی ئمریكادا دەوتی
ناخۆش پیان حكوومت، دەرەوەی پرستانی
بۆی .گرنگدای پۆستكی ل موسومانك،
بدناوم بكنوەو كم قورساییم  ل ھودەدەن
بگیكیان ھیچ چونك ناتوانن، ئوان بكن.

.نیی بدەستوە

دەستنیشان پۆست دیك بۆ ئم كسانی لتۆ جگ
كرابوون؟*

راوژكاری  لیژنی ل كس  ٢٥ بم -نازانم،
ھبژردرانیان ل و ھبژردران ئایینكان
دەكرد قبوویان ك ئوانیش یان كرانوە، ئاگادار

رەتیان دەكردەوە. یان
راوژكاریی تیمی ل تۆ تایبتی برپرسیارتی

چیی؟ ئۆبامادا
چارەسركردنی  ،تیم ئو كاری  -ئامانجی
تیمكش برپرسیارتی  .یگكۆم كشكانی 
كمكردنوەی دەبتوە، كۆ بابتكدا چند ل
كخ ھاریكاریكردنی و  لكۆرپ لباربردنی
ھروەھا ئابوورییكاندا، شك لچارەسركردنی
خۆم لسر وەك من ئایینكاندا. نوان دیالۆگ ل

دەكم. كار تباب ئم
ئایینكاندا نوان ل ھاریكاری و دیالۆگ *جیاوازی

چیی؟
و دەرئنجامكی ھبت یكمجار وتووژ دەب-
ل ھاریكاریی ئم  موایپ من  .ھاریكاریی

باشترە. پكوەژیان
كرانوەی بۆ" كنگاوھ تۆ ھبژاردنی ئایا *

جیھانی ئیسالمدا؟ ئاراستی رۆژئاوا" ب
ناسینی بۆ .ینو ھنگاوكی من -ھبژاردنی
بو ئمریكییكانوە، لالین موسومانكان
لگڵ باشتردا لجیھانكی دەیانوت ك واتایی

بن. ھاریكار موسومانكان
نونرایتی ب  ك كتبی" نووسینی  ل تۆ *
بشداربووی. دا دەكات" قس ئیسالم جیھانی
لوبارەیوە زیاترمان زانیاری دەمانوت

ئۆباما: موحجبی راوژكاری یكم

پسندە ال ئمریكایان دیموكراسی جیھان مـوســـوــــــمانانی

و ــــــشـــكـــوتـــن بــــھــــۆی پ
ــدی نــاوەن ــ ل چــاالكــیــكــانــم
ئۆباما، براوژكاری گالۆپ،

ھبژردرام.
ئیدارەی و ئۆباما ســرۆك
ئامار دەیانوت، ئمریكا
لــبــارەی ــاتــر زی ــاری ــی و زان

بزانن. موسومانوە
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ئۆباما: موحجبی راوژكاری یكم

پسندە ال ئمریكایان دیموكراسی جیھان مـوســـوــــــمانانی
بدەیت؟

ئیسالم ونی توندڕەوەكان ئوەی -لجیاتی
دەرفتمان كتبدا لم بكن، جیھان پشكشی
لبارەی خۆیان رای تا داوە موسومان زۆرینی ب
ھروەھا دەرببن،  بیركردنوەیان و شوازی ئیسالم
كردەوەكانی ل نارازیبونیان و دیموكراسی لبارەی
موسومانان زۆرینی رای كتبدا لم ئمریكا.
راكانمان  و وەرگرت وت ٤٤ ل ئامارمان وەرگیراوە.
كرد،" توركیای سردانی ئۆباما ك كاتك نووسین.
ئم من ك پرۆفیسۆرەی ئو ئسبستۆیوو" جۆن
ب كبكت ل كۆپییكی  نووسی، لگدا  كتبم
بكت ئم   دەب گوتی:" سرۆك  پاشان دا،  ئۆباما 

بخوندرتوە".
ئیسالمدا شوندراوی سیمای لگڵ چۆن رۆژئاوا ل*

دەكیت؟ ھسووكوت
ئیسالم، شواوەی  نو ئو چاككردنوەی  -بۆ
ل رز ئیسالمی  ئاكاری بكارھنانی ب ویستپ
خكیدا لگڵ دەبت ھروەھامرۆڤ بگیرت، خكی

بكات. ھسووكوت تاكك وەك
دەڕوانن چۆن ئمریكا دانیشتووی *موسومانكانی

خۆیاندا؟ لگڵ دەوت ھسووكوتی
دەن جیھاندا سرانسری ل -موسومانكان
بم پسندە، ال ئمریكامان دیموكراسی
ك دەكن ھست ئمریكا ناو موسومانكانی
لگڵ براوورد یاندا بگت لدەو ھسووكوتی

.دایت جیاكاری ئمریكا ناو ھاووتیانی
ملیك ل سوكردن كاتی ل ئۆباما *سردانواندنی

ھدەسنگنیت؟ چۆن بدولع
نارازی  ئۆباما كارەی ئمریكیكان بو ل  -ھندك
نیشانی ل  جگ ئۆباما بم سردانواندنی بوون،
تر ھیچی بدولع ملیك  بۆ قووڵ  رزلنانكی

نبوو.
ھندك سپی كۆشكی ل بنیازە ئۆباما *دەگوترت

دامزرنت؟ ئمریكی موسومانی ھاووتیانی ل
كارە ئم ك موایپ و  راست یقس ئو ،ب-
.ریكادایمئ برژەوەندی ل یكمدا ھنگاوی ل
لگڵ ئمریكا پیوەندی  لسر ئرنی  كاریگری

دادەنت. وتانی ئیسالمی
چیی؟ گالۆپدا ناوەندی ل تۆ ئستای *پرۆژەكانی

پكوە بریتانی دامزراوەی لگڵ گالۆپ -ناوەندی

راستییكانی لسر  پرۆژە" "ب ناسراو  ژیانی
ئامانجی دەكات. كار رۆژئاوا و موسومانكان
گشتی زانیاری گیاندنی ،شھاوب پرۆژە ئو
موسومانی ئاسایی خكانی لبارەی بۆچوونی
و بیركردنوەیان چۆنیتی ھروەھا رۆژئاوایی. و
رۆژھتی بۆچوونكان ب برپرسانی گیاندنی
ماوەی٣  ئمریكا. و ئورووپا ناوەڕاست،
پۆژەیكی دەكین. كار  پۆژەیدا  لم سا
دەرفتی ھماھنگی ھبوونی  .گرنگ زۆر
بتوانن و بناسن  یكتر باشتر ك خكدەدات 

بكن. كار پكوە
ئایا   ،یھ مندات دوو  و  خزانداریت تۆ  *  
منداكانت و خزان بۆ كاتت پویست وەك

ھی؟
ھیواردارم خزانكم ترخان كردووە، بۆ -كاتم
بكم. ترخان  بۆ  زیاتریشیان كاتكی  بتوانم 
بت كار سرقای چند دایك چونك
نكات. لبیر  منداكانی  و خزان   ویستپ
ھموو ل دایك، بۆ منداڵ پروەردەكردنی

گرنگترە. دیك شتكی
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بای كۆمیسیۆنی  سرەتاییكانی ئامارە بپی 
كوردستانی لیستی عراق، ھبژاردنكانی
٪٢٣,٧٥ گۆڕان  لیستی كورسی، ٪  ٥٧,٣٤
چاكسازیی و خزمتگوزاری لیستی و كورسی

بپی  ھناوە. بدەست كورسیـیان  ١٢,٨٠
"وارڤین" بۆ ئاگادار سرچاوەیكی زانیاری
خزمتگوزاری لیستی و گۆڕان لیستی ل ھریك
حكوومتدا نوی  كابینی ل چاكسازی،  و

ناكن. بشداری
٤ ركابرەكی  كوردستان لگڵ سرۆكی ھرمی
كوردستان، پرلمانی ئمجارەی ھبژاردنی بۆ
دەنگكان ٦٩,٥٧٪ـی توانی برچاو بڕژەیكی
بپی  ك كدایكاتل مئ بكات. مسۆگر 
ئندامانی ل ھندێ سرچاوەیك، چند زانیاری
بارزانی، ب دەنگیان كوردستان نیشتمانی یكتی

. ندا

ھبژاردن ئنجامی
پارتی ھردوو كھاتووە لكوردستانی، پ لیستی
كوردستان دیموكراتی پارتی كوردستان، سرەكی
ئامارە بپی كوردستان، نیشتمانی یكتی و
لیستی ھبژاردندا، لو نافرمییكان،
لیستی ھناوە. بدەست ٥٧كورسی كوردستانی
سرۆكایتی مستفا) (نوشروان  ك گۆڕان
بدەست  كورسی  ٢٤ ھبژاردندا لو دەكات،
ل پكدت ك چاكسازی،  لیستی  ھناوە.
كۆمی كوردستان، ئیسالمی  یكگرتووی
كوردستان سۆشیالیستی كوردستان، ئیسالمی

 ١٣ كوردستان، سربخۆی زەحمتكشانی و
لیستی ل ھریك ھناوە. بدەست كورسی
 ٢ ئیسالمی  بزووتنوەی لیستی و ٥٥ ژمارە

كورسیان بدەست ھناوە.
ھبژاردنكانی عراق بای كۆمیسیۆنی سرۆكی
ھبژاردنكان ك یوایپ حیدەری)، (فرەج
بڕوەچووە. شفاف و زۆرپاك بشوەیكی
بشداربووانی رژەی  ك كرد لوە  باسی وەك
بشداریكردنی ئاستی  و ٧٨،٥٪بووە دەنگدەران
سلمانی ،٪٧٩ ھولر پارزگای ل دەنگدەران

بوو. ٪١٥ بغدا و ٪٨٥ دھۆك ،٪٧٤،٥
كوردستان،  ھرمی ناوخۆی وەزیری قسی  بپی
لو ئمنی كشیكی ھیچ سنجاری) (كریم
نونری علی، لیال رووینداوە. ھبژاردندا
ھبژاردن كۆماری بنكی ل كوردستانی لیستی
سانسۆركیان ھیچ دەنگدەران یوایپ ھولردا ل
بقوارە دەنگیان ئازادی ب و نیی بسرەوە

دا. سیاسییكان
و  خزمتگوزاری لیستی ل (نزارختاب)  
نمر، بارزانی ھبژاردنی بنكی ل چاكسازی،
بنكی ل ئافرەت رژەی ك وایپ ھولر، ل
كمبووە. پیاواندا لگڵ براورد ب ئودا
ركخراوی نونری ئیبراھیم) (دەشتی پارزەر
ئم  ك وابوو بۆچوونی میللی  فریاكوتنی پاو، 
و ئازدان بروەچووە ب شوەیكی بژاردنھ
نبینیووە ھبژاردندا لكاتی ساختكارییكی ھیچ

برزبووەتوە. رۆشنبیری ئاستی خكیش و

كابین پكھنانی
دەنگكانی  ٥٧ ٪ـی بوپیی كوردستانی لیستی
كۆتایش  سیستمی كورسییكی  ١١ ھناوە،
و بكن لیستدا ئو لگڵ ھاوپیمانی رەنگ
كوردستان ھرمی حكوومتی نویی كابینی
سرچاوەیكی زانیاری بپی بھنن. پك
چاكسازی، و گۆڕان لیستی "وارڤین" بۆ ئاگادار
داھاتووی كابینی دەرەوەی ل ئۆپۆزسیۆن وەك

دەمننوە. كوردستان، ھرمی
بۆھزەكانی  (تایبت)  ھبژاردنی   ٧/٢٣ رۆژی
ئشكگری كارمندانی و رگشمپ و ناوخۆ
ھرم، وبندكراوانی ونخۆشخانكان تندروستی
رژەی حیدەری)، (فرەج بگوتی بروەچوو.
٨٥٪بووە. تایبت، دەنگدانی بشداربووانی
ئم بیانییوە و ناوخۆ چاودرانی روانگی ل
ھبژاردن بشداریكردنی ئاستی برزترین ،ژەیر
دەنگدانی   ٧/٢٥ رۆژی  ،ئاماژەی جی بووە. 
ل دەستیپكرد و كوردستان ھرمی گشتیی ل
 ٢٣٦٨١٨٩ كوردستان، ھرمی پارزگای رسھ
پارزگای ل ھبوو. دەنگدانیان مافی دەنگدەر،
سلمانی ١٠٢٠٥٤٤  ٨٤٧٣٣٣ دەنگدەر، ھولردا،
ھاوكات ١١٨٤و ٥٠٠٣١٢ دەنگدەر، دھۆك دەنگدەر،

كرابوون. ئامادە دەنگدان بۆ ستگو ٥٣١٠

بوون براوە كوردستانی لیستی و بارزانی
دەبن ئۆپۆزسیۆن كورسییوە ٣٧ ب چاكسازی و گۆڕان

برزنجی ھیوا

Photo ھمن
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رۆژنامنووسان دەكن، یاریی ئو كسانی ئو
دەریا بوكی  ب كیاری و كارانن راگیاندن  و

ھۆندا دەكرت. ل ناسراووە و
ببۆنی رووسیا، یكمی خانمی سفیتالنا،
سرۆكی لگڵ خۆی ھاوسرگیری رۆژی
شاركی ل میدفیدیف)، (دمیتری وتكی
نگئاھ ئو و دەگت ئاھنگ رووسیا كۆنی
بۆ وەفاداری، چاكو ئاھنگی نرا ل ناوی

خۆشویستكان.

بردەم ل میسر، ئافرەتانی خۆپیشاندانی
ئلمانیا، ل میسردا،خۆپیشاندەران، كونسولخانی
میسری ك ژنكی دەكن، ئو رووداوە سركۆنی
و كوژراوە  (شیربینی) بناوی  ئلمانیادا  ل
.ئاشتیی بۆ خۆپیشاندانك داواكردن دروشمی
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و گشتیی راقدا بع ل ئافرەت كوشتن پرسی
كپرس تایبتی، ب كوردستاندا ھرمی ل
ب ئوەی لبر ،ویستپ ھوەستیكی
ناژمردرت، سرپیی و  ڕاگوزاری ڕووداوكی
نابت كس و ترسناك پرسكی و شبگرە ك
پرس لو وبدەنگبوون بت بدەنگ لی
ئستۆی دەخات مژوویی برپرسیاریتی

ھموومانوە.
لرە چاپمنییكاندا ل ئگرچی ،یشك ئم
ڕووداوەكان تنیا بم باس دەكرت، لوێ و
ڕۆناچن پرسكدا ناوەرۆكی ب و دەكرن باس
ئافرەتان ل ھرمی ڕكخراوانی خوارەوە و، ئو
و زانستیان بشوەیكی ھن كوردستاندا
حكوومتی نكردووە. باسیان دانراو بۆ پرۆگرام
و دەركردووە یاسایكی ئگرچی ھرمیش
دەغق شوەیك ھموو ب ئافرەتی كوشتنی
ئو كسان دیاری بۆ سزای توندی كردووە و
دەكوژن ئافرەت بووە ھۆیك ھر ب ك كردووە
كۆمڵ نیوەی ب برانبر نامرۆڤان تاوانی و
كشكی تواوەتی ب ھرچندە بم دەكن،
نكردووە ئوتۆی كاركی نكردووەو چارەسر
ھنگاوكی و  بكرتوە كم  یشك لو

نھاوشتووە. بۆ ئوتۆی پراكتیكانی
ئنجام ئافرەت ب برانبر تاوانك ركھ
و دەنگ دەكن ھاوار ھات و الیك ھموو بدرت
ھاوارە و ھات ئو  ئوەی ب دەكنوە  برز
درژە كپرس دت تا بكوتوەو ل ئاكامكی
تدا بستزمان و بتاوان چندین و دەكشت

قوربانی. دەبن و دەچن
ڕۆژنامكانیشدا گۆڤارو و لچاپمنی ئوەی
قوربانییكاندا ب جار زۆر و دەكرت باس
لبارەوە پخشانیان  وچامو ھدەدرت 
سرپیی سۆزی دەربینی تنیا دەنووسرت،
ھنگاوی نك ڕووداوەكان خستنڕووی و
ئمیش وادەكات چارەسركردن. پراكتیكی بۆ
ئم خستنڕووی  ل خۆی ڕۆی  ڕاگیاندن
ھنگاوە بدوای و نبینت بباشی پرسدا
ئاستدا لو و نگڕت پراكتیكییكاندا
پ ئوتۆی چارەسركی ھیچ ك بخولتوە

نبت.
 

ھموو نیتوانیوە ڕاگیاندن لوەش جگ
كۆمدا سركردەییكردنی ل خۆی تواناكانی
تبب بكات وا كاركی و بخات وەگڕ
سر ھۆكارە بخات دەست و پشنگی كۆمڵ
بۆ چارەسریان  زانستیان و  ڕاستقینكان
بڤكان شت توخنی و بكات دەستنیشان

بكات. و فاكترەكانی ڕیسوا بكوتوە
وزەی ڕاگیاندن ویستپ ڕوانگوە لم
شیكردنوەی و بخات بكار  خۆی بسنووری
ئنجام جۆرە تاوانانوە لبارەی ئم ،زانستیان
دەكرن ئافرەت برانبر كۆمگدا ل ك بدات،
تاوانان ئو ھۆكارەكانی ل بن، شارەزایان و
یاساییوە ڕووی  ل یاساناسانیش و  بكۆنوە
داڕشتنی ب یاساییكان نلك و بكۆنوە لیان

بكنوە. پ یاساكاندا ل نوێ بگی
كۆمیتی  ھۆكارە دەستنیشانكردنی ل جگ
ھۆی دەبن كان، كو ئابووریی سایكۆلۆژی و
كۆمگكاندا  ل ڕووداوان ئمجۆرە  ئوەی
پروەردەكارانیش سرلنوێ بدەن، دەب ڕوو
تیشكی ژر نبخ خوندن پۆگرامكانی
كموكورتییك بزانن و لپرسینوە و لكۆینوە
خۆیدا بیارەكانی سزاو ل یاسایش ،دایكو ل
خۆی یاسایی ڕەوی  تاوانكاران  ب برانبر

وەربگرت.
ئرككی ڕاگیاندن پرسدا ئم بواری ل بۆی
لكۆینوە ویستپ و  شان لسر گورەی
پرسوە ئم لبارەی ئوتۆ بھزی بابتی و
بكات وا كاركی و بوبكاتوە، نموونوە ب
و كۆن ریتن ب برانبر، خك ڕوانینی
و پسند ھۆكاری و بگۆڕت بسرچووەكان
بۆ كۆمڵ تاككانی  بردەم بخات  زانستیان
پرس لم  زانستیان شوەیكی ب ئوەی 
ڕای و بۆچوون ل نفرەت و بوانن گرنگ
ردەمیانس ھروەھا بكن. تاریككان سدە
بھاوژن زانستیان ھنگاوی و بیربكنوە
ردەمیانناس و  پووچ بیرە ئو  ڕندەن و
یكم و بیست  سدەی ل سرلنوێ 
ھدری برەو كۆمگكمان دیك جاركی
كۆمڵ نیوەی و ببات نزانین و دواكوتوویی
لرزدا و ترس و كوشتن  ئگری  لبردەم

بھتوە.

كۆمگدا ل كوشتن ئافرەت پرسی

نقشبندی سرفراز

دەستنیشانكردنی لــ جگ
و ـــارە كــۆمــیــتــی ـــۆك ھ
ئابوورییكان و سایكۆلۆژی
ـــوەی ئ ـــۆی ھ دەبـــنـــ كـــ
ل ــــــ ڕووداوان ــمــجــۆرە ئ
بــدەن، ڕوو كۆمگكاندا 
دەبــ پــروەردەكــارانــیــش
پرۆگرامكانی سرلنوێ
تیشكی ژر  نبخ خوندن 

لكۆینوە

بــرانــبــر ــــك ــاوان ــ ت ھــرك
بدرت ئنجام ئافرەت ب
و ــــــك ھـــــات ھــــمــــوو الی
دەنگ برز و ھاوار دەكن
ئو ئـــوەی بــ ــوە ــن دەك
ل ئاكامكی  ھــاوارە  و  ھات
كپرس دت تا بكوتوەو
چندین و دەكشت درژە
تدا بستزمان و بتاوان

قوربانی دەبن و دەچن
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ژنان ب دژ توندووتیژی نھشتنی بڕوەبری
ك رایگیاند، جالل)  سامی (نقیب لدھۆك،
پارزگای ل ٢٠٠٨دا ساڵ  كۆتایی مانگی  ٨ل
بوونتوە  توندوتیژی رووبرووی ٤٢٩ ژن دھۆك
دیكوە  لالیكی  كوژراون. كسیان ١٢ و
رەوشی كاریگری نرنی بۆ و پرسئ پارزەرك
ك دەت و دەگڕنتوە خزان لسر ئابووری
 ١٩٩١ ئابووری گمارۆی نرنی كاریگری ھشتا
بعس رووخاوی رژمی و نتوەیكگرتووەكان

كورد ماوە. لسر خزانی
سانی لنوان جیھانییكان، ئامارە بپی
سنووری  ژن، ملیۆن  ٢ نزیكی  دا  ١٩٩٥-٢٠٠٠
ل زۆربشیان پاشان و بیوە  خۆیان وتكانی
جستیی توندوتیژی رووبرووی ،دیك وتانی
ئفریقیا، كیشوەری ل بوونتوە. فرۆشتن و
سوننت  كچ  ملیۆن یك  دا  ٢٠٠٠-٢٠٠٣ لنوان
ژنان جیھانی ركخراوی ھرلوبارەیوە  كراوە،
ملیۆن   ٢٠ سادا   ٥ لماوەی ك رایگیاندووە
لبوردنی ركخراوی  دەكرن. سوننت  كچ
كردووە ئاشكرای ٢٠٠٤دا لسای نودەوتیش
رووبڕووی  یككیان ژندا  ٣ لنوان نسا ك

توندوتیژی دەبتوە.
لدژی  توندووتیژی نھشتنی بڕوەبری  
جالل) سامی پارزگای دھۆك (نقیب ئافرەتانی
ك ل٢٠٠٨/٥/١ تا ١٢/٣١/ راگیاند، ب وارڤینی

دھۆك پارزگای سرانسری ل بگشتیی ،٢٠٠٨
 ك بوونتوە  توندووتیژی رووبوڕووی ژن   ٤٢٩
كوشتووە.  خۆیان و ٢٤ كسیش كوژراون ١٢ یان
سكایان  ژن ٨ مانگدا ٣٤٦ ئو لماوەی ھروەھا
(نقیب زانیارییكانی بپی كردووە. تۆمار
برەوڕووی ٨یش و  سووتاون ژن  ٤٩ سامی)

بوونتوە. سكسی دەستدرژی
بروەبرایتی لالین ئامارەی ئو بپی
بوبۆتوە، ژنان ب دژ توندوتیژی نھشتنی
و دھۆك  پارزگای رسھ ئامارەكانی تیدا  ك
لچوارمانگی لخۆدەگرت، ھولر و سلمانی
دھۆك. پارزگای ل سای٢٠٠٩دا یكمی
٢٠حاتی ١٢٢سكاو و كوشتن ٤حاتی

تۆماركراوە. سكسی توندوتیژی

سرەكی ھۆكاری  ،(بدولع عائیش) پارزەر
لسر كاریگریی و ئابووری پرسی بۆ توندوتژی
تو و دەت:" خزان دەگڕنتوە شیرازەی
الوازەكان تو لدژی توندوتیژی  زلھزەكان،
ك ئابوورییی گمارۆ ئو نموون بۆ بكاردنن

دا توندوتیژی وەرزی ل دھۆك ژنانی

دەروونییكان: خۆشیین بواری پسپۆڕكی

دەبنوە" دەروونــــی تــــوندووتــــیژی روبڕووی زیـاتر مرد ب ژنانی "

(نقیب سامی جالل)

AP

ژنانی ئــو كوردستاندا لــ  "
ل ــر زیــات ــان كـــــردووە ــردی ــ م
توندوتیژی ــرەوڕووی ب كچان
بــۆیــ ــــــــی دەبـــــنـــــوە، دەروون
ــان ژن الی ــ ــر ل ــات خــمــۆكــی زی
ترس تووشی و دەبت پیدا
قــســكــردنــی و ڕاوكــــــد و 
بوایان ھروەھا  دەبن و كم

نامنت" بخۆیان
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دا توندوتیژی وەرزی ل دھۆك ژنانی

دەروونییكان: خۆشیین بواری پسپۆڕكی

دەبنوە" دەروونــــی تــــوندووتــــیژی روبڕووی زیـاتر مرد ب ژنانی "

عراقی لسر لسای١٩٩١دا ئمریكا
رژمیش و كرد رژم لسر كاریگری دانا،
لوشوە و پارزگاكان سر بۆ گوشارەكانی
و خزان سر بۆ یاسا جبجنكردنی لبر
رووبرووی ژنان  تاككان، سر بۆ  خزانیش

بوونتوە". توندوتیژی گورەترین
یاسین) علی (د.یوسف دیكوە لالیكی
لوبارەیوە دەروونییكان، خۆشیین پسپۆڕی
توندووتیژی جۆر دوو راگیاند:" وارڤینی ب
و جستیی "توندوتیژی :ل بریتین ك یھ
ك وەیئ جستیی، توندووتیژی  دەروونی:
توندوتیژی و دەگرتوە ژنان لدانی راستوخۆ
بت وشك پیاو  كاتك ك وەیئ دەروونیش 
دەگات تا بكات، ژندا قس لگڵ رەقی ب و
بیاردانی و قسكردن  مافی ژن  ك شونك

نامنت".
بپی دەرونییكان، خۆشیین پسپۆڕەی ئو
ت:" لدە كردووە سردانیان ك ئو كیسانی
ل زیاتر كردووە مردیان ژنانی ئو كوردستاندا
دەبنوە، دەروونی توندوتیژی برەوڕووی كچان
دەبت پیدا ل الی ژنان خمۆكی زیاتر بۆی
كم و قسكردنی ڕاوكو د ترس تووشی و
ھروەھا بوایان بخۆیان نامنت". (د. دەبن و
ئاماركی ھرچندە ك دەت علی) یوسف
٨٠٪ی ك یوایپ بم ،نیی لبردەست روونی
رووبرووی توندوتیژی كوردستاندا ی لژنان ئو

.توندووتیژی دەروونیی ل جۆری دەبنوە،
كردووە،  مردی ماوەی٢ سا ،٢٥ تمن ر.ع،
كاریگری لژر مردەكی ك دەدات بوە ئاماژە
مای دەچتوە ك ھركاتك و دای خسووی
لیدەدات مردەكی گڕانوەی پاش باوكی،
خسووم جارك گوتی:" لوبارەیوە ر.ع، .
منیش بشۆم شووبراكم گۆرەوی دەب پیگوتم
و دوژمنم ب بوو رۆژەوە لو بۆی نمشوشت،
بدات، م لپ و تر تا ھاندام، می لردەكم

."دای دایكی كاریگری لژر مردەكم
عبدولەحمان، عبدولجبار كۆمیتی توژەری

ئستای قۆناغی  ل ژن   ك دەكات  لوە باس
ل خۆی ئازادكردنی ھوی بجیھانیبووندا
كۆمگی پیش بو و دەدات دابوونریتكان
بۆ دابین سربخۆییی ئو ناتوانت ئمیش 
مابن تنیا لگڵ ب ژنی كورد بۆی بكات،
كبكی بكو لگڵ كۆمگش ناكات، شڕ
ژنی كورد ك ھۆكارگلكن ئوانش دەكات و
وەھا ئوەش دەكنوە، توندووتیژی برەوڕووی
بچوستوە، دووجار  كورد ژنی  ك دەكات
دیكش جاركی و  پیاوان لالین  جارك 

كۆمگوە. لالین
ل عبدولستار، داخواز  دیكوە  لالیكی
دھۆك، لقی ئافرەتان-  ئنجوومنی راگیاندنی 
بنمای كردبت، شووی ژن ئگر ك یوایپ
گوتی ئو موكی خۆیانی دەزانن، ب مردەكی
ریتدابوون و خوشك و دایك لبر مرد ك
برگری پویست وەك ناتوانت كۆمیتییكان
ناچاری و ب بكات، بۆی زۆرجار ل ھاوژینكی
توندووتیژی و بنماكی دایك رازیكردنی لبر
دەت:" داخواز دنت. بكار ژنكی لدژی
ك كاریگرن ئوەندە كۆمیتییكان گوشارە
و چاوپۆشی بدەنگی ھبژاردنی ناچار ب ژن
بت پداگر ئگریش  و  دەكن مافكانی  ل

دەدەن". جیابوونوەی لسر بیار

علی) یوسف (د.

ھز علی

 ل ئافرەتك  ٢٠٠٩/٧/١٥ ركوتی ل*
بناوی(ك،ر،ع) سووتاوە تعجیل گڕەكی
رووداوەك خۆی گوتی ب مالوە ژنی پیش
تقینوەی بھۆی و  بووە  قدەر قزاو
تۆمار كس دژی سكای روویداوەو پرەمز

نكردوە.

بناوی  ركوتی ٢٠٠٩/٧/١٥ ئافرەتك ل* 
 ب وەیژنی ما ك ٢٠ ساڵ، تمن (ه.خ.م)
فریاكوتن نخۆشخانی نراوەتھ سووتاوی
چشت خریكی ماوە ل خۆی گوتی ب و
و سر كراسكی رژاوەت بووە، نوت لنان

گرتووە. گی

بناوی  كچك  ٢٠٠٩/٧/٢٧ ركوتی ل*
١٦ ساڵ  تمن ،پقوشت دانیشتووی (ژ.ك.ا)
لدانی بھۆی رەتیبن ١٠ی پۆلی قوتابی ك
ل ژووری لدەستداوە، گیانی تزووی كارەبا
تنكی خۆشووشتنیدا كاتی ل گرماوەكیان
دەموودەست بووەو لسر كارەبای ئاوەك
كارەبای فرمانبری كچ ئو باوكی مردووە.
كس لدژی سكایكی ھیچ و  یپقوشت

.نیی

ركوتی ل عنكاوە پۆلیسی بنكی ل*
(ج.ا.ح)  بناوی ئافرەتك  ٢٠٠٩/٧/٢٧
شووی  ماوە ئافرەتی پیش ٢٧ ساڵ تمن
گیانی كارەبا تزووی لدانی بھۆی كردوە
ترمكی پشكنین، بۆ دواتر و لدەستداوە

رزگاری كراوە. رەوانی نخۆشخانی

نخۆشخانی ل سووتان *رووداوكی
٢٠٠٩/٧/٢٨ كچك  ركوتی ل ئیمرجنسی
 ١٩٨٣ سای دایكبووی  ل (ش.ا.ع)  بناوی
.رزگاریی گڕەكی دانیشتووی ماوە، كچی
مای سردانی باسیكردوە خۆیدا، لگوتی
كارەباوە شۆرتی بھۆی و كردوە براكی
سكای كچ ئو سووتاوە. جلكانی
گیانی رۆژ ھمان و  نبووە  كس لدژی

لدەستداوە.

ھواڵ كورت
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میری كارگلی  ل سلمانی ژنانی "بشداریكردنی 
و رۆژنام و  گۆڤار چندین  ھبوونی  و  حزبیدا و
ئاستی تا  پانر،  تبوون راگیاندن،  دەزگای 
بپچوانوە بم بكنوە، برز خۆیان رۆشنبیری
زەمینی نڕەخساوە، ئو وەك پویست دھۆك ل
ژن ن ئوەی لبر بكن. رۆشنبیر خۆیان ژنان تا
رۆشنبیر خۆیان ب كسانی ئو و ن ھودەدات
چاویان دی ژنانی تا نموونیك، تبوون دەزان

بكن". ل
"دای پیاوان برژەوەندی ل "دابونریت

دھۆك لقی كوردستان، ژنانی یكتی برپرسی
ناچاالكبوونی ب سبارەت خورشید) (بریڤان
و ژنانی سلمانی براوورد لگڵ دھۆك ب ژنانی
وارڤینی  ب كوردستان، ھرمی  دیكی شارەكانی 
بجۆرك دھۆكدا ل دابوونریت ك راگیاند،
بڕوە گكۆم و یاسای ژیان بووەت لجۆرەكان
و نریت گیرۆدەی داب ژنان دەبن، لبر ئوەش
بگن. خۆیان رۆی  پویست وەك  ناتوانن و
تنیا دابوونریت گوتیشی:" خورشید) (بریڤان
میشھ دابوونریت، ،پیاواندای لبرژەوەندی
دوورخستووەتوە مافكانیان  زۆربی  ل ژنانی
ئو بگن". بیار ناوەندەكانی ب نیھشتووە و
ژر تودەك دەت:"ژن، ژنان یكتی برپرسی
ب چاویان ك پیاوانی ئو دابوونریتوە، گوشاری
ژن ك بكن قبووی و ھبت ژناندا پشكوتنی
بت پشكوتوو و رۆشنبیر كسایتییكی خاوەن

." كمن زۆر

رۆشنبیركردنی ژن بۆ زەمین "ل دھۆكدا
نرەخساوە"

زەمینیی ئو بامڕنی)، (مھدی نووسر بڕای
رۆشنبیركردنی بۆ رگی ھبووە سلمانی ل
ك پداوە رگی ھروەھا و كردووە خۆش ژن
لگڵ خۆی و  تبپڕنت خۆی سنوورەكانی 
نووسرە ئو بگونجنت. سردەمییاندا ژیانی
ل سلمانی، ژنانی بشداریكردنی گوتی:" ھروەھا
گۆڤار چندین حزبیدا و ھبوونی و میری كارگلی
تا بوونت پانر، راگیاندن، و دەزگای رۆژنام و
بكنوە، بم برز خۆیان رۆشنبیری ژنان، ئاستی

یزەمین ئو دھۆك وەك پویست ل بپچوانوە
لبر بكن. رۆشنبیر خۆیان ژنان تا نڕەخساوە،
خۆیان كسانی ئو دەدات و نوھ ژن ن ئوەی
دی ژنانی تا نموونیك، تبوون دەزان رۆشنبیر ب

چاویان ل بكن".

"رامح كارەكی و ژن "نانی
دادگای دھوك، ل پارزەر سدیق، ئیلھام رەمزان
لناو پرسی عشیرەتی بۆ رۆی ژنان، الوازبوونی
لدھۆك گوتی:" ئیلھام دەگڕنیتوە، كۆمگدا
عشیرەتكیوە یان گوند ناوی ب كسك ھر
سلمانی ل شت ئو  لمژە بم  دەناسرت،

."مزۆر ك مابت نماوە، ئگریش
رەت كۆمیتی ئوە توژەركی دیكوە ل الیكی
ل دھۆك ژنانی رۆشنبیری ئاستی ك دەكاتوە،
دەكات، بوە و ئاماژە كمتر بت سلمانی ژنانی
ژنان ب دیكدا پارزگاكانی ل دەرفتانی ئو ك

ندراوە. ژنان ب دھۆكدا پارزگای ل دەدرت،
گوتی:" گراڤی)  (حمید كۆمیتی توژەری
ل دھۆك دانیشتوانی زۆربی نكین لبیر دەب
بیرو كۆمك و ھاتوون دەوروبرەوە گوندەكانی
بۆچوونانش یكك لو و دایجیاوازی ت بۆچوونی
ھروەھا (گراڤی) ."ی ژن نییرۆ ب بوای ك وەیئ
دەڤری دھۆك قسیك ل ك ئاماژەی بوە كرد،
و داگیركردووە خكی زۆرینی مشكی ك یھ
ئو .(رامح وێ ژن و كارێ نان)وەیئ ئویش
گكۆم راست ك یوایپ ،تیییژەرە كۆمتو
بم نڕەخساندووە،  ژنان پشكوتنی بۆ بواری 
پانرەیان و ئارەزوو  ئو خۆیان ئوەشدا  لگڵ

بكن. رۆشنبیر خۆیان تا ،نیی لال

داود ئاواز

دھۆك
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پ دەست نووسینكم پرسیار ھندك ب
بتاوان؟ زمان ئوە بۆچوونی ب دەكم.
زمانكدا ھموو  ل الین كام لجیھاندا،
وەمكدا دوای  ب ھندك  ھاوبشن؟
بكن. زمانكان زانستی ل پرسیار بگڕن،
زمانكی كورد ھشتا دەن:" ئمی ھندك

بۆچی؟". ژن زمانی ،نیی ھاوبشمان
گكۆم لسر زۆری كاریگرییكی زمان
لمژووی كۆمگدا، دامزراندنی ل داناوە.
برھمدارەكاندا یوەندییپل مرۆڤایتیدا،
مرۆڤ ئوەش زۆری ھی. لبر كاریگرییكی
كاتك بكات. زمان ل باس سانایی ب ناتوانت
و تایبتمندییكانی كاراكترەكانی زمان مرۆڤ
كۆمگش ناو نایكسانی بكات، شرۆڤ
ك زمان دەبینین، لئنجامدا شرۆڤ دەكات.
لبر ئوەش .نیی بتاوان ناو كشكاندا ل
ل نابت. كاتك سانایی ب راڤكردنی زمان
لكبدەینوە زمان دامزراندنی ژنوە روانگی
مافكانیان بوارەشدا لو دەردەكوت، بۆمان

كراون. پشل
دەنت. بنیات  گكۆم كولتووری  زمان
زمان ركدەخات. كۆمیتییكان یوەندییپ
كاریگری و.. دابوونریت، یاسا، ماف لسر
جیھانیش ھی  و كورد كۆمگی دادەنت. 
ئوەش لبر دەژین. زمان  یاساكانی بپی
قت ئایا دەپرسم،  لتان دیك جاركی  من
قسی رۆژك ھموو  مئ ك زمانی،  لو
و كاراكتر  و كۆیوینتوە دەكین  پ
ل زمان ئو دەناسین؟ تایبتمندییكانی
خۆیان ناتوانن  ژنان  بۆچی  كدای؟  خزمتی 
شعرەی لو زمان. پویست گوێ سر ننب

"كریست شری" بگرین:
بنووسم بھز شعری دەموێ "

ژر، و سر قسی ن
ژیان، بۆ دەگڕم نوێ زمانكی ل

بگرت". باوەش ل ناكۆكییكان ك رزمانك
ئو بۆچی  كردووەتوە، لوە بیرتان ئایا 

لناو ئم دەمانوت ناتوانین ك زمانی
رەگزك  ئگر بنین؟ بكاری رۆژاندا  ژیانی

چۆن بكات، قس خۆی زمانی ب نتوانت

٦٠٪ی بكات؟ وەكھڤی باسی دەتوانت
ل ژمارەیان ژنن. زەوی گۆی سر دانیشتوانی

.مك مافیان دیسان زیاترە، پیاوان
خۆی زمانكی  بپی تایبتمندییكانی  ژن
و شعر ناو مان لكموە بۆ ناھنت. بكار
وت ناوی میشھ دەگڕین. نووسراوەكاندا
ب وت ھمیش كراوە. ناسپ ژن ب ھمای
لناو دەخمندرت. بووككان جلوبرگی
وت رووناكی  وەك ژن ئدەبییكاندا  دەق
مشكدا ل شوەیش بو  و كراوە ناسپ
موكن. ئایا و ماڵ و وت بووە. خاك جگیر
دەكرت؟ حیساب  موك  و  ماڵ وەك  ژنیش
دروست یكسانی و موك ماڵ ب ژن چواندنی

دەبت؟
ژنكی ئگر كردووەتوە، لوە بیرتان قت
نووسیبای زینی" و "مم ژنوە زمانی ل كورد
وزین مم چیرۆكی زمان؟ سر نایدەھ چۆنی
شرەفنامی ئگر دەكرد؟ چی باسی زۆری ب
،بینووسیبای ژنك بدلیسی شرەفخانی
دەنووسرایوە. چۆن كورد ژنی و كورد مژووی
سردەمدا لو میرەكان و دەرەبگ لدەرەوەی
و زمان بووایھ ركخستنی كورد ژنی ئگر

دادەمزراند؟ چۆنی كولتووركی
و ژنان  رەوشی دەدەموە، وەمتان من
روانگی ندەبوو. وەیش بم گكۆم
توندو ئوەندە یكتریدا برامبر ل گكۆم
و مردن ،نجشكئ زەحمتی، ندەبوو. وشك
ندەمان، برسییكان چاوە روویندەدا. شڕ
قس خۆت برپرسیارتی بپی گوتی:"
نامووس و ئخالق چمكی ندەما. ،"بك
ل نایكسانی دەبوو. دیكیان پناسیكی
چاوكی ب گكۆم ل پروەردەدا ندەبوو.

دەكرد. پیاوی ژن و سیری یكسان
بت، یكسان مرۆڤایتی ژیانی ئوەی بۆ
ك ھاوكات دابمزرت نوێ پویست زمانكی
دەگرت جیاوازییكان  ل رز ئوەیدا لگڵ
كریست و ھوبدات مافكانیش یكسانی بۆ
ل ناكۆكییكان ھموو ك رزمانك گوتنی:"

.ویستپ بگرت"، باوەش

!نیی بتاوان زمان

خاتوون روكن

دابوونریت، لسر زمان
ماف و.. كاریگری یاسا،

دادەنت.
ھی و كورد كۆمگی
یاساكانی بپی جیھانیش

دەژین زمان

ھۆنراوەی  " دەموێ
بنووسم بھز

ژر، و سر قسی ن
بۆ دەگڕم نوێ زمانكی ل

ژیان،
ل ناكۆكییكان ك رزمانك
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پارزگاكی رسھ ل ركخراومان لھزار "زیاتر
تبوون حكوومتدا بسر زۆربیان ،یھ ھرم
خۆبخوكردن، بۆ تنیا بشكیان و بارگرانی
تریشیان ناینوت بشكی و ركخراویان داناوە
لسر كار ناشزانن و چارەسربكن  پرس ئو
بڕوەبری گوتی مئ بكن". ژن پرسی
ھاوكات بوو، بژنان دژ توندووتیژی بروەبرایتی
ھولر، پۆلیسی گشتیی بروەبری  وەمدا ل
ب تایبت ركخراوەكانی ك ڕوو دەخات ئوە
چارەسربكن. ژنان كشی ناتوانن ژنان، پرسی

 
ژنان ب ئامارەكانی توندووتیژی دژ

ل چوار باوەڕپكراو، سرچاوەیكی بپی ئاماری
و ھولر پارزگای ل ٢٠٠٩ـدا مانگی یكمی سای
ئشكنجدراو  سكا، ٦٦ حاتی ٣٤٩ دەوروبریدا

تۆماركراون. كوشتن ١٠حاتی و
گرمیان٣٩١حاتی دەڤری و سلمانی لپارزگای
سكای  ٤٧٧ جۆرەكانییوە، بھموو توندووتیژی
پارزگای سنووری ل ھروەھا تۆماركراوە. ل
تۆماركراوە.  سكا و ١٢٢ كوشتن ٤ حاتی دھۆك،
سكسی  توندووتیژی رووبڕووبونوەی ٢٠ حاتی
٤٠سای ١٤تا نوان ل تمنیان ٨٠٪ـیان ك
تۆمار  سایدان،  ٦٠ ٣٠تا تمنی ل ٢٠٪ـیان و

كراوە.
بڕوەبرایتی بڕوەبری قسی بپی
وەزارەتی بژنانی دژ توندوتیژی بدواداچوونی
رەفیق)، رژەی (ئاری كوردستان، ناوخۆی ھرمی
كم رابردوو سای لگڵ براورد ب توندووتیژی
پرسی بواری ل چاالكڤانانی زۆر بووەتوە، بم
ھمووحاتكانی  ك دەدەن بوە  ئاماژە ژنان

نكراون. تۆمار ژنان كوشتنی
 نموونب پارزگای دھۆك ك ئگر دەت،  ئو
كوشتن حاتی دوانزە لسای٢٠٠٨ـدا وەربگرین،
سای٢٠٠٩ـدا یكمی مانگی لچوار تنیا و ھبووە

."یھ كوشتن حاتی چوار

دەبن" ئاۆزتر دادگا ل "كشكان

عمید ھولر، پۆلیسی گشتی بڕوەبری
بۆ ناردنی كشكان ب زۆرجار یوایبدولخالق، پع
چونك ئاۆزتردەبت، بت، چارەسر لبری دادگا
ئو یشتۆتگن مئ كۆمگی تاكی رۆشنبیری
چارەسر كشكانیان یاساوە رگای ل ك ،ئاست

بكن.
پیاو دەت:" ھولر پۆلیسی بڕوەبری وەك
سكا دادگا ل ئگر گووتووە، ژنكی ب ھبووە
بگڕیتوە". بۆ ماڵ ناب جاركیتر بكیت، تۆمار
ئاماژەی ھروەھا ھولر، پۆلیسی گشتی بڕوەبری
ژن رژەی كمكردنوەی لپناو ئوان ك بوەشدا
كشیك چارەسركردنی بۆ ھبووە جار كوشتن،
لو بۆی ماونتوە، شو چواری تا س كاتژمر تا
پوستی شانك ئم چارەسركردنی ك باوەڕەدای
پیوەندیدارەكان نالی تواوی شونخوونی ب
"ئایا دەپرست: بروەبرە ئو ھاوكات .یھ
بۆ شو درەنگانی تا یھ ئوەی توانای ك

ژنك بمنتوە"!. چارەسركردنی كشی
گڕۆك تیمی

 ك كشانی ئــو گوتیشی:" (عبدولخاق)   

ب دژ توندووتیژی بڕوەبرایتی ل ناتوانرت
چندین ب مئ بكرت، چارەسر دادگا و ژنان
ھروەھا ئوەشی و دەكین" دانیشتن چارەسری
(٢٥-٣٠) ل زیاتر ساكدا ماوەی ل ك نشاردەوە
گوتی ب كردووە. چارەسر ئافرەتیان كشی
دەكات چارەسری ك كیسانی ئو زۆربی ئو
كسییوە، پیوەندی لڕگای و بنككان الین ل

دەنردرت. بۆی
سرچاوەی  دەت:" رەفیق) ــاری (ئ ھاوكات  
ل ژن پرسی بــۆ پراكتیكی الیــنــی بنڕەتی
ــی ــدواداچــوون ب كــوردســتــانــدا بــڕــوەبــرایــتــی
ئو لبارەی ــاری)  (ئ ."ژنانب دژ توندوتیژی
كاری ك دەكرت لوە باسی ك زانیارییی
تنیا توندوتیژی، بدواداچوونی بڕوەبرایتی
ئو كمئزموونی بۆ ،كانشك بدواداچوونی
بوارەدا لو ك دەگڕنتوە، پۆلیسان ئفسرە
پشتر ك ژنكان ئفسرە تایبتیش ب دەكن، كار
باسی (ئاری)، نكردووە. كاریان پۆلیسدا لسلكی
كیسانی ئو بۆ  گڕۆك تیمكی لدامزراندنی 
تیمكی گوتی" و، كرد یھ ئاۆزیان گرفتی ك

ردەوامب ژنان بــــ دژ توندووتیژی
بارگرانین" حكوومتدا ب سر ژنان پرسی ب تایبــــــــت زۆری ركخراوەكـــــانی "بشكی رەفیق: ئاری
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ئرككی جبجكردنی كاتی ل عبدولخالق عمید
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دەڕۆنــ خۆیان  ك ھناوە، پك خۆبخشمان 
سختكان، دەكن. دۆسی لسر كار ماكان و
دەكات، ئافرەتان ئو بۆ كارئاسانی تیمش، ئو
بڕوەبرایتییكان و بنك سردانی ناتوانن ك

بكن".
ئم ئندامانی   لــ ككی كــ سابیر، ــودا  ھ
ل ــۆردە ب ئــم یاند"كراگ وارڤینی ب،گروپ
لالین وەزاری بفرمانی ،٢٠٠٩/٥/٢٦ ركوتی
دراوە،ژمارەی دامزراندنی بریاری ناوخۆ وەزیری

٣ كس".  ل بریتین ئندامكانی
ئم ــاری ك ك بــوەكــرد ئــامــاژەی ــودا، ــر ھ دوات
شوەی ب چارەسركردن قابی تناچ گروپ
ھندێ مۆدرنو شوازكی مئ بكو عشایری
جۆرە ئم ئمریكی و ئوروپی  كۆمگای ل

. بكاردەھنن مسیست
     

 

ھیچ بۆ پۆلیس پاسوانی ناتوانرت
ئافرەتك دابنرت"

دەكن، ژن ل پارزگاری ك سنترانی ئو
وە، كدەدەن كسووكاری ب كژن رجو مب
ھیچ نابت دەكن، واژۆی ك بننامیك بپی
و ئافرەتئ ب برامبر حاتكی توندووتیژی
وەك دەكوژرن، دواتر ھندێ جار بم بكرت،
روویداون. نوا سنتری ل ك حاتانی ئو
نیگار نوا، سنتری بڕوەبری قسكانی بپی
٧ئافرەت ساكدا لماوەی گوتی: وارڤین بۆ بكر
واژۆ بننامكیان بنماكانیان ھاوكات ك
و دەرەوە تبردراون سنترە لو كردووە،

كوژران".
ك پیوابوو، عبدولخالق) (عمید لوبارەوە
لپرسینوە بگرت، برگی كئافرەت ویستپ
دەكات. دەرەوە رۆیشتن داوای خۆی چونك
پاسوانی "ناتوانرێ (عبدولخالق): بگوتی

دابنرت". ئافرەتك ھیچ بۆ پۆلیس
 ٧  ك دەكاتوە رەت ئوە رەفیق) (ئاری  
ھاوكات و دەرەوە بردرابن سنترە لو ئافرەت
٢ ئافرەت  تنیا ك دەكاتوە پشتاست ئوەش
كوژراون، ك و دەرەوە تبردراون لو سنترە
و لكۆینوەیان باوكیان دەستگیر كراون و دایك

دەكرت". لگڵ
 ك ڕایگیاند، ب وارڤینی تایبت  سرچاوەیكی
مانگی (٦) ماوەی ل دەوورووبریدا و ھولر ل
مردووە (٨٥) ژن سووتاوە، ك (٦١)ـی رابردوودا
كوژراوە، ژنیش (١٢) ماون. ھروەھا و (٢٤)ـی

كراوە. تۆمار لدانیش سكای و (٢٣٣)
ل توندوتیژی، بڕوەبرایتی ئاماری بپی
و  سكا ٣٤٩ سای٢٠٠٩دا، یكمی چوارمانگی

تۆماركراوە. ئشكنجدان حاتی ٦٦
رژەی كمبوونوەی ل باس رەفیق)، (ئاری
ڕوو:"  دەخات ئوەش و  دەكات ژنان كوشتنی 
ھر ب دەگرت، ژنان بكوژی حكوومت ئستا

بت". ھۆكارك یان بیانوو
لسر  تحا ئم وابوو، بۆچوونی ئو  

بو داوەتوە. رەنگی سكا رژەی زیادبوونی
یھ دیك جۆركی ب توندووتیژی مانایی
و كوشتن ناشارتوە:"حاتكانی ئوەش و

."ردەوامب سووتان
نییرئ (تالق) جیابوونوە رژەی بوونی زیاد
نردرنان كشكان بۆچی ئوەی وەمی ل
عمید ئافرەتان، وسنترەكانی ركخراو
ئو ناتوانن ئوان  ك یوایپ (عبدولخالق) 

بكن. كشانچارەسر
ركخراومان  لھزار زیاتر دەت" رەفیقیش  ئاری
بسر زۆریان ،یم ھری ھزگاكپار رسھ ل
تنیا بشكیان بوونت بارگرانی و حكوومتدا
بشكی و داناوە ركخراویان خۆبخوكردن، بۆ
و بكن چارەسر پرس ئو ناینوت دیكشیان

پرسك بكن". لسر كار ناشزانن چۆن
وەسف ب"ئرنی" تق رژەی ئاری زیادبوونی
جیابوونوە داوای ئافرەتان یوایپ و دەكات،

ل خۆسووتاندن باشترە. بكن،
دەزگاكانی ل ك ھوانی، و ئامار بو سبارەت
ئوەشی رەفیق، ئاری دەكرنوە بو راگیاندندا
پزیشكی پۆلیس، زانیارییكانی ك ڕوو خست
سرچاوەی ئوان بۆ نخۆشخانكان،  داد،
راگیاندندا ل دەزگاكانی ك ئوەی و بنڕەتین
ئوەی لبر ،نیی زانستی دەكرتوە، بو
كامی بزانن تا ناكۆنوە لوە راگیاندنكان

یان ناچت. توندوتیژییوە دەچت قابی
تاڤگ علی

ردەوامب ژنان بــــ دژ توندووتیژی
بارگرانین" حكوومتدا ب سر ژنان پرسی ب تایبــــــــت زۆری ركخراوەكـــــانی "بشكی رەفیق: ئاری
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رەفیق سابیرئاری ھودا

ــــكــدا مــــاوەی ســالــــ
ھاوكات ك ٧ئافرەت
بــــنــــمــــاــــكــــانــــیــــان
واژۆ بننامكیان
سنترە لو كردووە،
و دەرەوە تبردراون

كوژران"
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خۆشویستكی خوازبنی الین ل جار "حوت
نبووە، رازی رگیریھاوس بو باوكی بم كراوە،
مئ رۆیشتووە". خۆشویستكیدا لگڵ بۆی
كوشتن مترسی سرەڕای ،یریبغ بسرھاتی
ل باس ھیبژاردووە، دژوارەی ژیان ئو و
ھۆیوە بو ك دەكات منداكانیشی نھامتی
وەك منداكانیشی و خوندن بر تخراونن

ماونتوە. نخوندەوار خۆی
تمنی  و الوازە و زەرد  رەنگ  ژنكی ھرۆ، 
خمكی دەزان بیبینت، ھركس ،سا چل
گوندەكانی ل یكك خكی .ناخیدای ل قووڵ
وپنج بیست تمنی .یرانی قزای دەوروبری
خۆشیویستووە كوڕەی ئو لگڵ بووە، ساڵ
دەبت، كوڕكی ئوەی  دوای  رۆیشتووە.
دەكوژرت. ھرۆ براكانی الین ل مردەكی، 
دەژیت، سختدا ژیانكی ل ئوەی لگڵ ھرۆ،
لو ھرگیز  ،كوژراین مردەكی ئگر  بم

نبوو. پشیمان كردوویتی كارەی
زۆر یكترمان  ،( (ع و دە:"(من  ئو
بم خوازبنیم، ك ھاتجار چند خۆشدەویست،
(ع) بۆی پبكم، شووی ندا رگیان براكانم
رۆیشتین، بۆین، شوك بدزییوە لكردم داوای
ب دواتر حشاردا، خۆمان  ساڵ س ماوەی
بۆ كرا". سوحمان بابم، مای مرجك نڕۆموە
خۆی بختی ل گلیی گریانوە بدەم ھرۆ،
،وەیئ ئو گوناھی تنیا لبرئوەی دەكرد،

ك بژیت سك ئو لگڵ ویستویتی
بدبخت دنیا ل وەك من كس " خۆشیدەوێ.
ژنیان ھنا خۆیان بدی ھموویان نیی، براكانم
بمجۆرە ھرۆ، ھنا". من بسر ئاواشیان و،
براكانیوە لالین مردەكی كوشتنی چیرۆكی

دەگایوە.
مرجك ب ڕوو، خست ئوەی ھرۆ، دواتر
شونك ھیچ  ل (ع)  و من بۆكرا،  سوحمان 
وامانزانی ندەشاردەوە خۆمان مئ بم نبینن،

بووە. رزگارمان كوشتن ل
كرد  لوە باسی (ع)، ھرۆ، كوشتنی  لبارەی
دەبینت (ع) برایكم ڕكوت ب "ئوارەیك، ك
ئوكات ،گولل دەستژی بر دەیدات یكسر و
،وارەیئ ئو بوو.  دووساڵ تمنی  كوڕەكم
بم دەكرد، ھاتنوەمان چاوەڕی درەنگ تا
(ع) گوتی مردەكم ھات تا خزمكی دیارنبوو.
كردووە، ل تقی براكت و یخانستخل

بر پشتی كوتووە". گولل
حوت (ع) دوای ئو دەستژە ھرۆ، بگوتی
تووشی بو ئازارەوە تا شلل بووە، تووشی ساڵ

مرد". یگولل بو و بوو نجرپش
ژیانكی  ل كوڕەكی لگڵ ئستا  ،ژن ئو
وخری زەكات ب دەت:" خۆی وەكوو ختدایس
بخاوەنمان". ناكات خۆی كس دەژین، خك

لمای ك یژنان ئو  چیرۆكی  رەدووكوتن،
ئوان رەزامندی بب و رادەكن باوكیان
ك دەكن كوڕەی ئو لگڵ ھاوسرگیری

خۆشیان دەوت.
كسووكاریان  بدەستی ژنانش لو زۆر  
راوكد ل بن، ژیاندا ل تا دەكوژرن. یاخود
لگڵ دەبن. بسر ژیان  نادیار شونی و
نزم سیر ب چاوی ل الین كۆمگوە ئوەی

دەكرن.
الین ل جار "حوت دەت: خۆی وەك ،ریبغ
باوكی بم كراوە، خوازبنی خۆشویستكی
لگڵ بۆی نبووە، رازی رگیریھاوس بو
سرەڕای ژن ئو رۆیشتووە". خۆشویستكیدا
ھیبژاردووە، ژیان دژوارەی ئو و كوشتن ترسی
بو ك دەكات منداكانیشی نھامتی ل باس
منداكانیشی و خوندن بر تخراونن ھۆیوە

ماونتوە. نخوندەوار خۆی وەك
بوە و دەگڕتوە  خۆی بسرھاتی  ،ریبغ
خۆیان گوندك ل كات پدەكات دەست
نیانتوانیووە و بكاربووە مردەكی حشارداوە.

.قوتابخان رنبن منداكانیان
كوشتنی  ترسی ئستا باسیدەكات  وەك ئو  
لوەش باسی مڕداری و نماوە، خریكی لسر
پدراوە رگی مردوە، براكی كات ك كرد،
مینا، بسرھاتی بكات.  پرسی  بشداری ك
رۆژھتی خكی ئو جیاوازە، تر ژنكانی ل
ھتووە. دەزگیرانكی  لگڵ و  كوردستان
پ دەزگیرانكی  ل سكی مارەبین، دوای ئو 
دەكرت، مینا باوكی داوا ل جارك چند دەبت.
نابت. رازی بم بكن، زەماوەند بدات گر
دوژمن دەستكردەكانی سنوورە دزییوە ب ناچار
كوردستان. دن باشووری دەبزنن و گكۆم و
ب خۆیشم  و نیم تاوانبار دەت:" مینا وەك 
بووە. باوكم ھ نیم. پشیمان نازانم و ھ
وەیئ ناخۆشیم تنیا ،خۆش زۆر ژیانمان ئستا
غریبی  ب ھست و دەكم بنمام بیری  ك

دەكم".
ھاتنی بتنگوە و بدواداچوون لبارەی

بوون مردندا ل چاوەڕی ئوژنانی چیرۆكی

و بواری دەروونــی پسپۆڕی
وارڤین، گۆڤاری راوژكاری
ــرەحــمــان، ــدول ـــا عــب ـــوان د.ت
بۆ كــچــانــی رەدووكـــوتـــنـــی
بنمادا ل ئازادی نبوونی
لالین پندانیان  گرنگی  و
و ـــوە ـــای ـــ بـــنـــمـــاـــوە گ
كچانی ئــو كــ پــــیــوابــوو
ھــــدــن، ــاوــك ــی لــگــڵ پ
الوازیان رۆشنبیری ئاستكی

نخوندەوارن یان ،یھ

مــوكــریــانــی، د.كـــوردســـتـــان
ئافرەتانی یكتی سرۆكی
بۆ كـــوردســـتـــان دەــــــــت:"
بۆمان تا لمجۆرە، كشی
كشك ھودەدەین بكرت
ب شوازی یان لرگای یاسا
بكین. چارەسر كۆمیتی
ــوو ــب ن ئـــگـــر چــــارەســــر
یھ پاراستنیان بۆ شونمان
رەزامندی خۆی كژن تا
نایدەینوە نبت، لسر

كسووكاری"
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لم كشی ژنانی ئو  بۆ ژنان  ركخراوەكانی
موكریانی، سرۆكی د.كوردستان ،یجۆرەیان ھ
بۆ كشی دەت:" كوردستان یكتی ئافرەتانی
كشك ھودەدەین بكرت بۆمان تا لمجۆرە،
كۆمیتی شوازی ب یان یاسا لرگای
شونمان چارەسر نبوو بكین. ئگر چارەسر
رەزامندی خۆی كژن تا یھ پاراستنیان بۆ

كسووكاری". نایدەینوە نبت، لسر
ساكار كۆمیتی توژەری دیكوە لالیكی
ئوە بۆ رەدووكوتن ھۆكاری عبدولموتلیب،
و سۆز باوكیدا مای ل كچ ك دەگڕنتوە
لدووی لدەرەوە و بۆی پنادرێ خۆشویستیان

سۆزو خۆشویستی دەگڕن. ئو
لمای  مرۆڤك ھر ئاماژەیدا ك ساكار،  وەك
و نابت بخۆی متمانی پندرا، گرنگی خۆی

رگی بۆ پنا بۆشایی ئو پكردنوەی بۆ ناچار
دەبات. ھ

پیاوك  دوای كچ ھبووە زۆرجار دەت:"  ساكار
." نبووە و براكی باشتر لباوك كوتوە

الیكوە چند ل و ئافرەتانئ ساكار بقسی
زیانیان گكۆم یكم چونك دەبن، زەرەرمند
نكوژرن ئگر زۆرجاریش و پدەگینت
خۆكوشتنیان برەو كۆمیتییكان گوشارە

دەبات.
راوژكاری و دەروونی بواری پسپۆڕی ھاوكات
عبدولرەحمان، د.توانا  وارڤین،  گۆڤاری
لخزاندا نبوونی ئازادی كچانی بۆ رەدووكوتنی
گایوە بنماوە پندانیان لالین گرنگی و
پیاوك لگڵ كچانی  ئو  ك پیوابوو و
یان ،یھ الوازیان رۆشنبیری ئاستكی ھدن،

نخوندەوارن.
باری لبارەی دەوروونی بواری پسپۆڕەی ئو
چونك گوتی:" ھدن، ژنانی ئو دەروونی
ژر ل بردەوام دەكن، كوشتن چاوەڕوانی
لوە باس توانا، د. دان".  دەرونی گوشاری
تووشی زۆربیان رەدووكوتووەكان ژن ك دەكات
لقبوونی بھۆی و دەبن   ڕاوكد و خمۆكی
خۆكوشتن برەو زۆرجار كۆمیتییانوە پگی

ھاندەدرن".
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رابردوو  مانگی  ٢٥/ ٢٤ شوی   ٣,٣٠ كاتژمر
كلكین، گوندی دانیشتووی ر)، (ع.ج. تاوانبار
(چ. بناوی خزانكی كالشینكۆف، بچكی
مای برەو دواتر و  دەكوژت  رەسول) م.
باوكی، مای یشتنگ ب بردەكوت، باوكی
ل و دەكات ماوەیان ئندامانی ل دەستژ
گیان رەشید، جمیل ناوی ب باوكی ئنجامدا
ج)، (ع. بدەستژی ھر دەدات. لدەست
گیانی رەشید،  جمیل  وشیار  بناوی  براكی 
ناوەكانی ب تاوانبار برای دوو لدەستداوەو
برینداربوونو سختی  ب ھمت، و محممد
نتوانراوە تندروستیان  باری خراپی  لبر
ئستا تاوانبار لوەربگیردرت.(ع.ج)ی گوتیان

كراوە. دەستگیر ٤٠٦ مادەی بپی

نبوو" بدڵ ژنكم "
دەت:" وارڤین ب لوبارەیوە ر.ج)، (ع.
ژیانم  دەبت و نزیكی ٣ ساڵ ٢٥ سا تمنم
باوكم بزۆر ھر ل سرەتاوە لگی پكھناوە.
پمگوت، پاڕاموەو  زۆر و ھنام بۆ ژنی  ئو
خوازبنی چووە خۆی  باوكم دواتر  ناموت،
نبینیوە  ك ئوەی  ببیانووی من  وئوكاتیش 
برد. منی دووەم جاری بم كردەوە، رەتم 
مایان تا  داوای، چووم باوكم لگڵ جار  دوو

رازیبوون".
بقسكانی درژەی وەھا  تاوانبار  (ع.ر.ج)ی
كسووكار دەبینی، و خزم ل ھر كسكم دا:"
دەمگووت ھر من ناھنیت، ژن بۆ پیاندەگوتم
ئستایش ھنام.  بۆیان بزۆر ،بۆی ناموت، 
ژنكیشم نازانم و یھ چیمن ناوی ب كچكم
ھاوكات ك (چ.م.) بكوژی نا". یان ،یھ سكی
و ئو ك دەكات لوە  باس  ھاوسریتی،
بردەوام و  ندەگیشتن لیكتری خزانكی 
خۆی بگوتی ھبووە. لنواندا شڕیان
خزانكی ھبووە، شڕ لنوانیاندا ھركاتك
دەت:" ئو كردووە. ل بجھشتنی ھڕەشی
باوكم ھنایوە، باوكم بجیھشتم، كاتك
چووە من لسر داوای بم نام كبۆھ گوشاری
بگڕتوە، رازینبووم من بم بیھنتوە، تا

ندیوە". ل خۆشیكم ھیچ چونك

 كات ك گایوە وەھا رووداوەكی ر.ج)  (ع.
خزانكی ماڵ، ھناوەتوە  خزانكی  باوكی
بدوایدا خۆی بوایت، پیاو  ئگر پیگووتووە
ناردبایت. بدوایدا دیكی كسكی نك دەچوو،
و دەكوت وی لخ بو خیاوە ھر ع.ر.ج
كچكی و ژن دەبین ھدەستت، لخو كات
بزانت ئوەی بژوورەوە، ب تھاتوون لدەرەوە
كانتۆرەكدا لناو دەمانچكی دەكات، چی

.گولل دەرھناوەو ژنكی داوەت بر

كوشتووە" كم "نازانم
خۆم ل ئاگام ھستام،  لخو دەت:"  ع.ر.ج
دەستژم باوكم، مای چووم دوایی نبوو،
كوشتووە. كم كم داوەو نازانم ل كرد. لوانیش
درەوە، ھات باوكم دەرگاوە ئوێ چووم كات

لمدا". یكسر
ئوە بۆ  باوكی ل دەستژی ھۆكاری ع.ر.ج 
بۆ ژنی ك پشتر باوكی بگوشار دەگڕنتوە
ئو ئنجامدانی دوای دەت:" (ع.ر.ج)، ھناوە.
خۆم دواتر و حشاردا خۆم شوك رووداوە،
امانت جگی ئوەی كرد". پۆلیس رادەستی
كوشتووە. نازانت كی ئستا دەت تا ع.ر.ج،
ع.ر.ج. ،رووداوەك گانوەی ل كمك دوای
ندەگیشت. من ل كس  گوتی:"  بگریانوە
.بردەوام بووم دتوندی تووشی پندەدام گویان
شیدەكردەوەو خۆمدا مشكی ل كشانم ئو

ناژیم. ئاساییی خكی وەك پموابوو

ھبوو" سكی "خوشككم
دوو دەت:"  رووداوە ئو لبارەی چنار، برای 

كوشت براو ژنكی باوك و نبوو دڵ ی بكوەی ژنئ لبر

دەكات بۆ سدارەدانی ل داوای خسووی

ر) (ع.ج. بكوژ
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تلفۆنم بوو، باوكی لمای خوشككم بوو مانگ
ناوت، خوشكمی زاوەكم ئگر كرد باوكی بۆ
جار   ٣ باوكی بم  بباتوە، كچكی بت با
ك داوای لكردین ئوەوە بناوی مامان و ھات
ئوكات و ھبوو سكی خوشكم بدەینوە. ژنكی
زاواكم باوكی بم بینرموە، نمدەویست
بۆی ھاتووم، كوڕەكم نونرایتی  ب دەیگوت

بچتوە. ك رازیبوو خوشككم دواجار
لكتنگیشتن بھۆی ر.ج، ع. ھاوسری و چ.م
رۆیشتووەتوە.  باوكی بۆمای جار  ٣ لگیدا
و لیدەدا ھاوسرەكی چ.م.، برای بگوتی

دەھاتوە. ئوە لبر ئویش

لسدارەبدرت" "داواكارم
 ك وەیئ دادوەر ل داواكاری  چنار دایكی  
ئو سدارەبدرت".  "ل كچكی بكوژی  دەب
وازی ع.ر.ج، باوكی بوو، ھینی گوتی:"رۆژی

كوژرا". ئیتر بردەوەو كچكمی تا ندەھنا،
١٩٨٦.ی دایكبووی ل ع.ر.ج، تاوانبار
.سشاو ب گوندی كلكینی سر دانیشتووی
ماوەی ،یھ منداكیشی خزاندارەو ناوبراو
تۆراوەو رۆژی ٢٤ی خیزانكی ٣ مانگ دەبت
باوكی ھبت رەزامندی ئو ئوەی بب مانگ

گڕاندووەتوە. بۆ ژنكی
دەشتی  پۆلیسی قزای  لوبارەیوە بروەبری
وارڤینی ب شھاب، خیرەددین عمید ھولر
خزانكی لگڵ شو ٣ی تا گوت:"ع.ر.ج
ناگن. ئنجامك ھیچ ب و شڕیان تدەب
 ٢ گولل و دەردەھنت دەمانچ تاوانبار، دواتر
دەمانچكی ئوە دوای دەدات. خزانكی ل
خزانكی كالشینكۆف ب رادەوەستت،

دەكوژت".
تاوانبار خیرەددین، عمید زانیارییكانی بپی

منداكی خزانكی،  كوشتنی پاش  ع.ر.ج،
و باوكی مای سر  چووەت جھشتووەو
خۆیشی برایكی و باوك لكردوون دەستژی
بریندار كردووە". برایكی دیكشی  و  كوشتووە
لرگی خۆشاردنوە، رۆژ چند پاش ع.ر.ج،
بڕوەبرایتی رادەستی خۆی كسكوە
بماددەی بپی ع.ر.ج دەكات. ھولر پۆلیسی
دەستگیركراوەو عاقی سزادانی یاسای ل ،٤٠٦

.ردەوامب لگی لكۆینوە ئستاش تا
بۆ رووداوەك ئو ھۆكاری خیرەددین، عمید
بزۆر ژنی باوكی ع.ر.ج، وە كتنڕوە دەگئ

یكوە نگونجاون. ب كوڕەكی ھناوەو بۆ
ئو ك دەكات لوە باس خیرەددین، عمید

ماوەشیان وەك ھبووەو كچكی ئافرەت
 ٥ سككشی و بووە دووگیان كردووە باسیان
لوە خۆی  بئاگایی ع.ر.ج بم بووە، مانگ
من تۆرا  ل ٣ مانگ بوو دەت:" و رادەگینت

بوو".
خیرەددین، عمید لكۆینوە لبارەی
ئاگاداركراینوە، شوە ئو ھر دەت:"
برای كرد. دادپزیشكی رەوانی ترمكانمان
كردووە، ئیمرجنسی رەوانی تاوانبارەكشمان،
ئمۆ بم بریندارە، بسختی چندە ھر
ع.ر.ج، ھروەھا كردووە. بۆ نشترگرییكیان
الی ئیفادەكشی ناوەو تاوانكیدا ب دانی

تۆماركراوە". لكۆینوە دادوەری

٣ی تا ع.ر.ج دەت: پۆلیس
تیدەبكزانڵخگولش
ئنجامك ھیچ ب و شڕیان
تـــاوانـــبـــار، نـــاگـــن. دواتــــــر
 ٢ و دەردەھنت دەمانچ
دەدات. خزانكی ل گولل
دەمــانــچــكــی ئـــوە دوای 
كالشینكۆف ب رادەوەستت،

دەكوژت خزانكی
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 یان  ٤ یكمدا گردبوونوەی ل ئوەی دوای
یارییكانی  مانگ ئم ٦ی بیارە سركوتن،
خولی كۆتایی) (قۆناغی دووەمی گردبوونوەی
كچان تیپكانی بۆ كوردستان یانكانی باسكی

ئنجام بدرت.
كوردستان باسكی یكتی ئندامی بارەیوە لم

رۆژی راگیاند: وارڤینی ب جوھر عبدولعزیز
خولی كۆتایی  قۆناغی  یارییكانی  ،مانگ ئم  ٦ی
دەدرت، ئنجام كوردستان یانكانی كچانی باسكی
سلمانی، لگڵ سنحاریب و ك یانكانی ئكاد و

دەكن". بشداری تدا گارە
بڕوەچوو، ھولر ل ك یكمدا، گردبوونوەی ل

گارە، سنحاریب، سلمانی،  (ئكاد،  یانكانی
سلمانی) پشمرگی و  نورۆز  نوێ، سیروانی
كۆتایی  قۆناغی بۆ یان  ٤ و كرد تدا بشدارییان

سركوتن.
باسكی خولی رابردووی وەرزی پاوانی باس جگی

.نحاریبس یانی كوردستان، یانكانی كچانی

دەدرت ئنجام كوردستان یانكانی كچانی باسكی كۆتایی قۆناغی ئاب ٦ی

ھبژاردەی بۆ فوتساڵ، یاریی پاوانیتی بیارە
ل كچاندا تیپكانی ئاستی ل كوردستان شارەكانی

دەدرت. ئنجام دھۆك شاری
تۆپی سكرتری یكتی حوسن سالم بارەیوە لم
بشداریی ب" راگیاند: وارڤینی  ب كوردستان پی
سلمانی دھۆك، ھولر، شارەكانی كچانی ھبژاردەی
پاوانیتیی مانگوە، ئم سرەتای ل كركوك، و
ل داخراوەكان) ھۆ نو پی (تۆپی فوتساڵ یاریی
ڕۆژ  پنج ٤ تا ماوەی ت، كدەدر دھۆك ئنجام شاری

دەخاینت".
ل ككی كتییوانیپا ئو ك بوەشدا ئاماژەی

و كوردستان پی تۆپی ناوەندیی یكتی چاالكییكانی
بدرت. ئنجام نسا دەدرت ھوڵ

ئنجام تممووزدا ل مانگی  پاوانیتیی دەبوو  ئو
ھبژاردنی ھاتنپشی ھــۆی بــ ــم ب ،ــ ــدرای ب
پرلمان ھبژاردنی دواتریش و كوردستان یانكانی
مانگ ئم بۆ كوردستان، ھرمی سرۆكایتی و
فوتسای یاریی پاوانیتیی یكمین دواخـــرا.
سای كوردستان  شارەكانی ھبژاردەی بۆ كچانی 
شارەكی چوار ھر ھبژاردەی بشداریی ب ڕابردوو
نازناوی ھولر  ھبژاردەی  و درا ئنجام  كوردستان 

بدەستھنا. پاوانیتییكی

شارەكانی بۆ ھبژاردەی فوتسای كچان پاوانیتیی
دەكرت ساز كوردستان

پاوانیتیی  ،یان  ٦ بشداریی ب
بۆ كوردستان یانكانی دەستی تۆپی
دەستی ھولر ل ئافرەتان تیپكانی

پكرد.
ناوەندیی یكیتیی سكرتری
سركوت كوردستان دەستی تۆپی
راگیاند: وارڤینی ب موحسین
تۆپی  خولی ،یان  ٦ بشداریی ب
بۆ كوردستان یانكانی دەستی
رۆژی ھولر ل ئافرەتان تیپكانی
ك پكرد، دەستی تمموز ٣٠ی

دەخاینت". ڕۆژ ٦ ماوەی
(ئافرەتانی "یانكانی گوتیشی:
كركووك، ئافرەتانی ھولر،
،كۆی ،ق سلمانی، ئافرەتانی
بشداریی نوێ،) سیروانی

كردووە. پاوانیتییكیان
یانیكی چند ك كرد ئاشكراشی
و نوێ سۆالڤی (سۆران،  وەكو
نبوونی ھۆی ب كیوان)  و ئاكرێ
بشداریی نیانتوانی دارایی توانای

بكن. كتییوانیپا
ل كتییوانیپا یارییكانی
ھولر ل فەنسۆ  شھید  ھۆی
دوو ب تیپك ھر و دەچت بڕوە
ل پاوانیتییك مائاوایی دۆڕاندن

دەكات.

تۆپی پاوانیتیی
ئافرەتانی دەستی

پكرد دەستی كوردستان
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زۆربیان ڕەنگ وەرزشدۆست ئمۆی نوەی
و نوەی ھشتاكان بم نناسن، وریا فرمسك
بوو، پاوانك چ خاتوون ئو دەزانن نوەدەكان

كوردك. ھموو شانازی جگی ببووە ئو
ك بوو، كوردە خاتوون ئو وریا، فرمسك
شتەنجدا. یاریی ل بوو عرەب وتانی پاوانی
بم ،ردەوامب شتەنج لگڵ ھر ئو ئستاش

دیكوە. ڕگیكی ل
شاعیری قانیعی نوەی ل وریا، فرمسك
ل زە ملوانكی پنج خاوەن كوردە، گورەی
جیھانیدا. و عرەبی شتەنجی پاوانیتییكانی
ھبژاردەی خوشككانی و فرمسك ڕۆژگارك
چندین بشداریی ئو پكھنابوو.  عراقیان

كردووە. جیھانی و عرەبی پاوانیتیی
كزە، شتەنج یاریی  ئستا  دەت:  فرمسك
بۆ گرنگی رادەیك ھی و تا ھرچندە چاالكی
بم دامزراوە، بۆ تایبتی یانی و یھ كیاریی
زۆر یاریی ئو ،پ تۆپی بۆ زیاتر گرنگی ھۆی ب

دەدرت پ بایخی كمی ب
گوتی: ئو لكرد، پرسیارمان كزیی ئوە بارەی ل
دابزینی لو گورەی ڕۆی عراق سیاسیی "باری
كوردستاندا و  عاق  ل شتەنج  یاریی  ئاستی
ل بغدا ل كوردیش دووركوتنوەی  ،یھ
ل لمیش  جگ ھبوو. كاریگریی ماوەیكدا، 
یانكان دابشبوونی ھۆی ب ڕاپڕینوە دوای
كاریگریی شوە ھمان ب حیزبكاندا، بسر
یاریزانان ھبوو، یارییكوە بسر نگتیڤی
یك ك ھندكیش دووركوتنوە، ھندكیان
دەكن. یاری ئو بۆ بدات، پ زیاتریان دینار
ل عراق ھبژاردەی یاریزانانی ھموو پشتر
تنیا بوون، ئستا كورد كچاندا ھموویان ئاستی
فرمسك  . "وریای ك چنار ،یھ لودا ١ كچمان
بۆ دەكرد، یارییمان  ك  مئ دەت: ھروەھا
ئستا بم دەكرد، یارییمان خۆمان حزی

و مووچی دەوت. یاریزان بۆند
فرمی  ب ٢٠٠٠ەوە سای ل خاتوون ئو
شارەزا پلی ب ئستاش نكردووە، یاری
كوردستان الوانی و وەرزش  وەزارەتی ل
و چاالكی زۆر سرپرشتیی و دەكات كار

كردووە. كوردستاندا ل شتەنجی پاوانیتیی
بگڕموە دەكم "حز دەكات بوەش ئاماژە
پاوانیتییكان، ل بشداریكردن و كردن یاری
كاتم كارەكموە،  و منداڵ و ماڵ ھۆی ب بم 
تۆزك منداكانم و بەخست بۆم ئگر ،نیی
زۆر و یاریكردن بۆ بگڕموە ڕەنگ گورەتربن،

دەكم". حز
و بكم مشق ئگر  "ئستاش دەت:  ئوەش
تۆماربكم باش ئنجامی دەتوانم ئامادەبكم، خۆم

ببموە". ئستا یاریزانانی زۆربی ل و
یارییكی  ركوت ١٩٧٨ ب سای ل وریا فرمسك
ئو دووەمی ل توانیویتی و كردووە شتەنجی
بۆی بباتوە، جمال) (ژیان عاق ئاستی كاتی
نزیككانیشی و باوك و ھاندەری تدەب یاریی ئو
ك یاد دەخاتوە ئوەمان ئو دەكن، پشتگیریی
كركوك  ل عاق پاوانیتی ١٩٧٩ ل سای ل"

ھبژاردەی عراق ل و سائ ھر یكمم ھنا،
."ككھاتپ یاریزانی چوارەم بووم

ناسراو پاوانكی تدەب كات ئو دوای فرمسك
 ١٩٩٤ تا   ١٩٨١ سای  ل عاق، ئاستی لسر 
عراقدا ئاستی ل یكمی پلی ساك ھموو
دەكات باسی خۆی وەك ئوە پاش بدەستھناوە،
١٩٩٤ەوە ل ل ھاوسرگیرییوە پرۆسی "بھۆی

دووركوتموە". پاوانیتییكان
فرمسك دەرەوەشدا، پاوانیتییكانی ئاستی ل
دەرەوەیدا  بشداریی یكم ١٩٨٤ ل سای ل خان
یكم پلی ئیمارات ل عرەبی پاوانیتی ل
ل دواتر سای بدەستھنا، زی ملوانكی و
و یكم پلی پاوانیتییدا ھمان ل مغریب
ملوانكی  ١٩٨٧ دیسان ل بردەوە، زی ملوانكی
ئۆمپیادی  ١٩٨٥ بشداریی سای ل بردەوە، زی
٥٠٪ی ل و كردووە ل یۆنان جیھانی شتەنجی
دەت:" بارەیوە لو بردۆتوە، یارییكانی
پۆلنی چووە ناوم سركوتنوە، ئو ھۆی ب
نیوم  و ١٣ خاڵ، ٧ خاڵ ل ئوەی دوای جیھانی،
شتەنجی یكتی سایتی ل ئستاش كرد، تۆمار
بم ماوە، جیھانی پۆلینی   ل ناوم نودەوتی
ل دابام، نودەوتیی  یاریی ل ئوەی  بھۆی

پشنكوتم. كنپۆل
(زۆن  ١٩٨٧ بشداریی سای ل گوتی: ھروەھا
پاوانیتی ك كرد، قتڕدا وتی ل ئاسیا)م
ھرچندە بدەستھنا، سیمم پلی بوو، ئاسیا
ھات، یكم پلی ب ك بردەوە، یاریزانم لو
كرد  عرەبیم خولی ١٩٩٩ بشداریی ل ئوە دوای
خوشككانیشم  ل دوو بردەوە، زرم ٢ ملوانكی و
و ز ملوانكیكی ھریكیان و كرد بشداریان

بردەوە. برۆنزیان یكی
(ئوستازی نازناوی ١٩٨٧ەوە سای ل وریا فرمسك
ئمساڵ بم ،یھ شتەنجدا ل نودەوتی)
گوتی: لمبارەیوە ،یھ نازناوەی ئو زانیویتی
عرەبم  پلی یكمی وتانی قتڕ ل ٨٧ ل "
نودەوتی ئوستازی نازناوی دەبوو ك بردەوە،
یاریزانانی یارییان ئو گوتیان بم وەربگرم،
بۆی نبوون، پۆلنكراو كردووی، برامبر
خول لو بم  ،نیی تواو مرجكانت

عرەب: و عراق شتەنجی گورەكی خاتوون وریا) (فرمسك

پاــــــوانیتییكان ل بشـــداریكـــــردن و یاریكردن بگڕموە دەكم حز
ھولر

عراق سیاسیی "باری
ـــــــــی گـــــــــورەی ڕۆ

ئاستی ــی ــن ــزی داب لــو 
ـــج لــ ـــەن ـــت یــــاریــــی ش
ــاق و كــوردســتــانــدا ــ ع
دووركوتنوەی ،یھ
ل بــغــدا ــش لــ كــوردی
كاریگریی مــاوەیــكــدا، 

ھبوو.
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بۆ لموبر ماوەیك سلمانی ل ك نودەوتییی
و كرایوە شتەنج  راھنرانی و ناوبژیوانان بھزكردنی 
ك وانبژەكان، ل یكك  كرد، تدا  بشدارییم منیش
شتەنجی یكتی بوو ل تو بابرپرسی ئب بوو، ئرانی
ھۆی ب تۆ ك گوتم پی  و لكردم پیرۆزبایی  و جیھانی
راستوخۆ عرەبی، پاوانیتیی نازناوی ھگری ئوەی
منیش پم نودەوتی، ئوستازی نازناوی ھگری بووی ب
بنی ئیدی ،نیی بردەست بوانامكم من ئاخر گوت

بنرت. بۆم و بكات جبج بۆ بوانامیم ئو داوە
یارییكی   ل بغدا  ل  ٢٠٠٠ سای ل وریا فرمسك
یاریزانی جیھان، كاتی ئو پاوانی برامبر نمایشسازیدا
بۆ بووە، و لگیدا برامبر یاری كردووە (كاربۆف) روسی
شتەنج كردنوەی قوتابخانی "كاربۆف بۆ گوتی: ئمش
ل نمایشسازیدا یارییكی ل لوشدا بغدا، ھاتبووە
یاریزانی  و دوو یاری كرد، من ٢٠ یاریزان برامبر یككاتدا

برامبربووین". لگیدا دیك
مرۆڤ مشكی شتەنج یاریی دەت: خان فرمسك
بھز زاكیرەی و دەكات باشتر  بیركردنوەی  و دەكاتوە
زیرەكیان ھمان شوە ب مندانیش بۆ ھروەھا دەكات،
نالی لگڵ داوە ھوی دەكات ك بوەش ئاماژە دەكات".
تبخر شتەنج ئوەی بۆ  بكات، كار  پوەندییدارەكاندا
پروەردەی كۆلژی ل تایبتی ب خوندنوە، پرۆگرامی
سركوتوو نبووە، كارەك خۆی، گوتی ب بم وەرزشدا،

.تزەحم چونك
،موس زانكۆی زانستی كۆلیژی دەرچووی وریا فرمسك
ھاوسرەكم  دەشت" كچك. و ٢ كوڕ .یھ مندای س
یك ژیانیشدا ل دەزانت، شتەنج بم ،نیی وەرزشوان
یارییم دیك چی داوە بیاری بۆی بردووەتوە، لمن یاری
فری باوكم دەت: كۆتاییدا ل فرمسك نكات". لگدا
 ل ھموومان براین، و ١٠ خوشك مئ كردم، شتەنجی
ئنجاممان و كردووە خولكانمان بشداریی عراقدا ئاستی
ھندكیشمان و داباوین ھندكمان ئستا بم ھبووە،
لگڵ ،نیی شتەنج ل دایكم حزی  تنھا بردەوامین،
تختیكی گۆشیكدا،  ھر  ل باوكم  مای  ل ئوەشدا
داواش ھموومان، ژیانی ل بشك بووەت و یھ شتەنج
كسایتییان چونك بكن، یاریی لو روو دەكم كچان ل
ئو یارییوە، یك ھۆی ب ژیانمدا ل برز دەكاتوە، من

نداوم". ل تانیكی كس

عرەب: و عراق شتەنجی گورەكی خاتوون وریا) (فرمسك
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خزانكیان بژوی  ئوەی بۆ كورد  ژنی دوو
و  دەكن كار  كاتژمر   ١٣ رۆژان بكن دابین
بخو منداكانیشیان دیكیشوە لالیكی
كارەیان لو ك ئوەیدا لگڵ ژنان ئو دەكن.
دەكن ژیان لو بارە قورسی گلیی خۆشحان،

ئستۆیان. وتووەتك ك
بشدارن،  ژیاندا الینكانی زۆربی ل ك ژنان
ل روو خزانكیاندا  بژوی دابینكردنی لپناو 
ل شقامی "مونزۆك"ی دەرسیم ئابووری دەكن.
مادا بڕوەبردنی  ل بتوانن ئوەی بۆ ژن  دوو
كافتریایكدا ل رۆژان بدەن بنماكیان یارمتی

دەكن. كار كاتژمر ١٣
 ك (بسر چیچك) بناوی و ژنانل  یكك
ماوەی  ك كرد دەستنیشانی سا  ٤٥ تمنی
 ب كاتژمر٧ دەست سبی دەكات:" كار كسا
حزم  من دەمنینوە. ١٠ شو و تا كار دەكیش
ئوەی لبر دەبم، ماندوو  زۆر  بم كارە، ل
ل كارەكمان رمگ دەكین و كار تندوور ب
مئ دەبت.  زەحمت تۆزك  ھاویندا وەرزی 

و رادەوەستین ئاگرەك لبر كاتژمر چندین
دەكین". كار

دژوارە دەرەوە و ماڵ كاری
دەرسیم  ل ك دەكات لوە باس ھروەھا  چیچك
بۆی ناچوسنوە، دیك ھرمكانی وەك ژن
بكن. كار گۆڕەپانی ل روو دەتوانن ئاسانتر ئوان
بۆ گوشاریان زۆر  ك ئوەی چیچك  بقسی
دەكن كار ماوە ل ھم ئوان ك وەیئ دنت
كارەوە ب مئ رۆژ تواوی لدەرەوە:" ھم و
ماڵ گڕاینوە،  ك ئوەشدا لگڵ  سرقاین.
دەكین، دروست خواردنیش و دەكینوە خاون
بۆ كاتمان مئ زیاتر ماندوو دەبین.  مئ بۆی
دابنیشین، منداكانمان لگڵ ك نامنت ئوە
خۆمدا  لگڵ سانكم ١١ من كوڕە لبر ئوە
دەكم بنماكم ھاوكاری من كار. بۆ دەبم
ئوەی لبر .قوتابخان رمدەن منداكانیش و
تواوی ناچارین دەستناكوت كارمان زستان

بكین". كار ھاوین

ژن و كاری قیرانی ئابووری
دایكی  ك ساڵ  ٤٧ تمن بولوت)ی مینئ)
كاری  دەرەوە  ل  سا  ٨  ك دەت مندا  ٤
ل باس كوردە وەھا ژن ئو خاونكردنوە دەكات.
كار ك درژە سانكی خۆی دەكات:" كشكانی
كار ئگر بووە قورستر ژیان ھلومرجی دەكم،
خۆیان مای س لك بكم. ھندك چی نكم
مئ دەكین. كار ئمیش و دادەنیشن ئارامی ب
ئوارە درەنگانی  و كار   دەچین زوو سبینان 
ئستا ك قیرانی ئو ناو ل دەگڕینوە.
ئو پارەیی كردووە خریك كۆمگای بخۆیوە
كاری ئگرچی دەكات. بشمان پماندەدرت ك
بم دەكات، ماندوو چیچك رۆژان بردەوامی
دەگڕتوە:"  ك كاتك دەت  خۆی وەك
ل پشوازیم خۆشوە بڕوویكی مردەكم
وەك دەستوە". ماندوویتیم ئوەش و دەكات
كار بكن ژنان ھموو ویستپ چیچك دەت:"

راوەستن". خۆیان پی لسر بتوانن كو تا

دەكن كار دەرەوە ل لماڵ و ھم ھم ك ژنانی ئو

ل خواردنگیك پیداكردن بۆ نان كاتژمر ١٣ كورد، ئافرەتی دوو
دەرسیم:
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،یھ دەستیان  كاری  یان بچووكن،  پرۆژەی 
وەك بم بفرۆشن،  برھمكانیان بتوانن  تا
چند بھۆی  ئستا تاكو باسیدەكات فاتن، 
وەك ئافرەتان ئم نتوانراوە بربستكوە

بكن. بشداری پویست
ئافرەتان ئو زۆربی گووتی:" فاتن، بارەیوە لو
خزانكانیانوە الین ل كچكان، بتایبتی
كچكانیان یبع پیان  و لدەكرت  ڕگریان

بكات". كار و دەرەوە تب
رمایس نبوونی بۆ دووەمی  ھۆكاری فاتن،
دەبت ئافرەتان ئو   چونك گڕاندەوە،
بتوانن تا ھبت، بچوكیان سرماییكی

پۆژەیان ھبت".
و ئھلی بانكی ل زۆر ژمارەیكی لكاتكدا
وەگڕخستنی بۆ كوردستاندا ل حكوومی
كرتی بواری پشتگیریكردنی و سرمایكانیان
پارە دەدەن قستی مانگان تایبت، بشوەی
،یھ بچوكیان پۆژەی   ك كسانی ئو
مرجكانیی باسیدەكات فاتن، وەك بم
ئافرەتان ئو شوەیك  بھیچ  ،ناوەندان ئو
رەھنی داوای ئھلییكان بانك ناگرتوە".
ھژارن، ئو ژنانش زۆربیان و دەكن خانوو
دەدات ب پیاوان پارە حكومییش تنیا بانكی
تناب كس بم ھبت،  كفیلكیان  ئگر

."ژنان ئو كفیلی

كوا نیوەی بت، كۆمڵ نیوەی "ئگر ئافرەت
سرمایی نیوەی وت؟ ئم مرۆییكانی توانا
ئافرەت غیابی مئ لكوی؟، كۆمڵ
و وت بخوت ئم سرمایی ك وایكردووە

تنكوت". ئابووری جوویكی ھیچ
رەشید، فاتن حاجی سرەتای قسكانی مئ
 تاك وەك   سا  ١٢ ك ،٦٠سا تمن
شاری ل بازرگان و بندەر  ئافرەتكی
رانبو زۆر  ئابووریدا بواری ل سلمانی، 
فاتن، كاردەكات. ھاورەگزەكانی شانبشانی
دەرچووی و مانییسل شاری دانیشتووی
ل ،بیناسازیی بشی ئندازیاری كۆلیژی
و ھناوە چاوی  دەومنددا بنمایكی 

باوكی بازرگان بووە.
و  باوكی بۆ كارەدا لم سركوتنی نھنی  ئو
كاریگرییان وا ك دەگڕنتوە بنماكی
زۆر بتوانت ھبووە، تا كسایتی ئو سر ل

. بوران لم بوارەدا كار بكات
چوارچوەی ل سرەتادا ل دەكات، باسی وەك
فاتن، كردووە، پ دەستی ركخراوكدا كاری
بھۆی  سای١٩٩٧  سرەتای دەت:"
كوردستان خكی ئابووری رەوشی خراپی
دابینكردنی بۆ زۆرەی  تییرپرسیارب ئو و
ژنان، ئستۆی كوتبووە خزانكانیان بژوی
(نوا) دامزراند بناوی ركخراوكی ناحكومیم

ناوچكانی سلمانی و دەرەوەی ت لتایب ب ك
خزمتگوزاریمان كاری گوندەكان و گرمیان

داوە". ئنجام
ھردوو خاوەنی  ئستا ،بازرگان  ژن ئم
گشتیی بندەرایتی بۆ  (فاتن)، كۆمپانیای
(مروە) كۆمپانیای و ئندازیاری كاری و
لوەی بوو نیگران ئو گشتوگوزارە. بۆ
ژنان ئو بۆ گرفت كوردی كۆمگی
پیاوان ھاوشانی و  ئازان  ك ئكات، دروست

كاردەكن.
گكۆم ل گلیی ،بازرگان ژن ئو ھاوكات
بتوانن ژنان تا ،نیی یارمتیدەر دەكات،ك

بكن. كار و ئابوورییوە بواری نب
كۆمگی ل ژنان كاركردنی كاتكدا ل
كاركی چند  چوارچوەی ل كوردیدا 
زۆر فاتن، خۆی دەبینتوە، بم دیاریكراودا
ك رەت دەكاتوە وانو چوارچئ توندی ب
بارەیوە لو  و دەستنیشانكراوە ئافرەت  بۆ
ل یان ئابووریدا  بواری   ل ئافرەت دەت:" 
دروومان كاری یان كاردەكن، ساۆنكان
نانكری یان كارەكر تدەب شیانھ دەكات،
ئافرەت نادەن ك دەرفت ئم بوارانش مان،

بت". گكۆم ب تكڵ و دەرەوە تب
ڕكوتی ل دەكات فاتن، ل وا ئمش ھر
ئافرەتكی  چند ھاوكاری ب  ٢٠٠٥/٥/٢٤

بناوی دامزرنن كۆمیك سلمانی، شاری
گوتی ب ك خاوەنكار)، ژنانی (كۆمی
ژنان تواناكانی رگیوە لو بتوان تا خۆی
ھموو بۆچوونی ڕاو ئوەی بۆ بخات وەگڕ
سرمایدارن ك بخرت یك كچان و ژن ئو
ل دەكن ئارەزوو یان پۆژەن، و خاوەنكار و

سرمایدار. ببن داھاتوودا
ئامانجكانی ل یكك ،بازرگان ژن ئم
نھشتنی بۆ كۆمیی ئو دامزراندنی
الین ل ژنان سرمایی وەگڕخستنی
گوتی:" بارەیوە لو و گڕاندەوە پیاوانوە
خاوەنی  یھ ئافرەتمان دەبینین جار  زۆر
لالین سرمایكیان بم سرماین،
پیاوە ئو زۆرجار ڕەنگ بكاردت، پیاوانوە
خۆی وەك كداھات و بت غریب كسكی

."كژن ب ندات
ژنمان زۆر ئاماژەیدا، قسكانیدا درژەی ل
دروست گوڵ و یھ دەستی كاری یھ
خۆی بم دەكات، چنین كاری یان دەكات،
ب پیاوك، ناتوانت بیفرۆشت، بۆی دەیدات

بیفرۆشت". تا
ژنانی خاوەنكار كۆمی ك لو كارانی یكك
ل كدوكان چند دابینكردنی داوە، ئنجامی
جرگی ناو تودەك ك زین، و مم بازاری
خاوەنی ئافرەتانی ئو بۆ سلمانی، شاری

یان كاردەكن، ساۆنكان ئابووریدا یان ل بواری ل ئافرەت "
نانكری یان كارەكر  تدەب  شیانھ دەكات، دروومــان  كاری
و دەرەوە تب ئافرەت ك نادەن دەرفت بوارانش ئم مان،

بت" گكۆم ب تكڵ

رەشید حاجی فاتن ئندازیار

بكاردەھنرت" پیاوەوە الیـــن لـــ "سرمـایـــی ژنــــان
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،یھ دەستیان  كاری  یان بچووكن،  پرۆژەی 
وەك بم بفرۆشن،  برھمكانیان بتوانن  تا
چند بھۆی  ئستا تاكو باسیدەكات فاتن، 
وەك ئافرەتان ئم نتوانراوە بربستكوە

بكن. بشداری پویست
ئافرەتان ئو زۆربی گووتی:" فاتن، بارەیوە لو
خزانكانیانوە الین ل كچكان، بتایبتی
كچكانیان یبع پیان  و لدەكرت  ڕگریان

بكات". كار و دەرەوە تب
رمایس نبوونی بۆ دووەمی  ھۆكاری فاتن،
دەبت ئافرەتان ئو   چونك گڕاندەوە،
بتوانن تا ھبت، بچوكیان سرماییكی

پۆژەیان ھبت".
و ئھلی بانكی ل زۆر ژمارەیكی لكاتكدا
وەگڕخستنی بۆ كوردستاندا ل حكوومی
كرتی بواری پشتگیریكردنی و سرمایكانیان
پارە دەدەن قستی مانگان تایبت، بشوەی
،یھ بچوكیان پۆژەی   ك كسانی ئو
مرجكانیی باسیدەكات فاتن، وەك بم
ئافرەتان ئو شوەیك  بھیچ  ،ناوەندان ئو
رەھنی داوای ئھلییكان بانك ناگرتوە".
ھژارن، ئو ژنانش زۆربیان و دەكن خانوو
دەدات ب پیاوان پارە حكومییش تنیا بانكی
تناب كس بم ھبت،  كفیلكیان  ئگر

."ژنان ئو كفیلی

بكاردەھنرت" پیاوەوە الیـــن لـــ "سرمـایـــی ژنــــان
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رسڤب كۆمگی ل ئافرەت، كۆمك
رۆژان خۆماین، كۆنی پیشیكی خریكی
چنینی و رستن كاری پیاوەكانیان شانبشانی
گورگیس ماریا وشپك(رانكوچۆخ) دەكن. شاڵ
خریكی  و وەیدەستب تشییكی ٥٠ ساڵ، تمن
دەزانت بخۆشحاڵ خۆی ،پكش و شاڵ رستنی
رۆژان "من دەت: دەتوان كاربكات و نموتل ك

بكم". كار كاژمر ٧ل زیاتر دەتوانم
باپیرانیوە و باوك ل ك ڕاگیاند، وارڤینی ب ماریا
ئویش بۆی بووە، فری بۆماوەتوەو كارەی ئو
پیشی ھیوادارە بكات، فر خۆی نوەكانی دەیوت
ھبت. درژەی بنماكیاندا ناو ل وچنین رستن

جیاوازتر  ،ن٢٣ سامت كچكی یوسف، بوشرا
دروست تازە ك كارەبایی ئامركی ب ماریا، ل
ئو دەكات، شپك و  شاڵ رستنی  كاری كراوە
ئامرە بم بۆیان تزەحم پیرەكان دەت:"چۆن
دەست ب ئوان ناتوانم منیش وەك بسن، تشی

بسم". تشی
و یرسڤب كۆمگی  دانیشتووی یوسف،  بوشرا
و رستن كاری بنماكی لگڵ سا چندین
پیشكی سیری كار وەك تنیا ئو دەكات، چنین
دەت:" و دەزانت ھونری ب ئو بكو ناكات،
بوەی دخۆشم زۆر و منیش رییھون كاركی مئ
پیشیكی وەك ئمدا لناو و دەكم كارە ئو ك

دەكرت". سیر كلتووری
وی ژیانیانرچاوەی بژس

وەك ،زاخۆی سر ب دەڤری رسڤب كۆمگی

شاڵ برھمھنانی پیشی سرەكی بنكیكی
ل زیاتر كۆمگیدا لو دەناسرت، شپكان و
ژیانیان لو  بژوی و سرقان كارەوە ٦٠ ماڵ بو
گورگیس بارەیوە لو ھر دەكن. دابین رگایوە
ل ك ئافرەتانی ئو راگیاند، وارڤینی ب یوخنا
دەكن شپكان و شاڵ كاری برسڤدا كۆمگی
شارەزاییكی مسیحین و ئایین كوردی ب ھموویان

.یو چنیندا ھ باشیان لكاری رستن
شپكان و شاڵ و چنینی كاری رستن ئافرەتانی ئو
لباری كارەكیان ك گوت وارڤینیان ب دەكن،
كاریگری و بۆیان  باش پاپشتكی ئابوورییوە 

دادەنت. ژیانیان لسر ئرنی
ب دەبت نكم كار ئز ئگر دەت" بوشرا
كاتك بم  بكن،  بۆ شتم فن ك بم ماوە
ئو شاڵ و داھاتی ل خۆم بشی ك كار دەكم،
پاشان دەكین و دروستی ك شپكانی ھدەگرم
دابین پ خۆمی پداویستییكانی دەیانفرۆشین،

دەكم".
خكی مای ل ئوەی لجیاتی دەت:" ماریا
ھر و دەكم كار  خۆم مای  ل بكم، كار
بچم یان پشوبدەم دەتوانم ماندوبووم، كاتكیش

دراوسكانمان. الی
٦٠ خزان  ل زیاتر وارڤین زانیارییكانی بپی
كاری ئافرەتن نیوەیان ك ،رسڤب كۆمگی ل

دەكن. شپكان شاڵ و وچنینی رستن
برھمھناندا ل ژنان رۆی

شپكان و شاڵ برھمھنانی و دروستكردن كاری

دەومندانن" سرۆك عشـــــــیرەت و كیاران "
دەژین شپك و شاڵ بــــ رسڤب ژنانی
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سرەكیترین ك تدەپڕت، قۆناغدا چند ب
گورگیس بڕوەدەچن، ژنان دەستی ب قۆناغكان
ئوە  دەت"  ساڵ،  تمن٤٨  عۆدیشو، دنخا
دەستیك دروستكردنی و نیی ئاسان كاركی

مانگك  ل زیاتر و تدەپڕت  قۆناغدا  ١٢ب
دەخاینت".

كاردەكات  بوارەدا لم ،٢٠ سا گورگیس ك ماوەی
شپك شاڵ و دروستكردنی چۆنیتی بارەت بس
مرەز (چر) پكان لش شاڵ و " رسی گوتی
چرەكان تووكی ئوەی پاش دەكرت، دروست
ب دواتر و لناو ئاودا دایدەنن شوك دەبنوە
ئاوەكی تا دەشۆردرتوە، و دەكوترت شینك
تا رایدەخن، ھتاو لبر پاشان دەبتوە، روون
لكردنوە قۆناغی یندەگ دواتر ببتوە، وشك
جۆری دوو ل جگ قۆناغدا لم ك شیكردنوە.
ك پویستیان پز) پشت و شپك (سپی و شاڵ
جیاجیا ڕەنگی ب مرەز دەبت ،نیی كوتان ب

بكرن". رەنگ كیارەكان داواكاری بپی
ندەكر دەكات باس گۆرگیش وەك دواتر
و شارەزا ژنانی دەستی ب گۆ(فتالك)،
و شاڵ  دەستیك بۆ دەڕسرت" تشی  ب
،ویستپ ریسمان گرام سسد و ھزار شپك،
تا دەئاندرت، بستی لسر ھمووی ك
ئاۆز تون كردن لكاتی و خۆی بگریت قبارەی

نبت".
لھی ژنان رۆی ك بوەكرد ئاماژەی گۆرگیس
مئ وەكو "ژنیش كمترنیوگوتی پیاوان

ماندوودەبن".
بووە الواز بازاڕەك

تایبت دووكانی یكم خاوەنی بوسلی، بدوع
زاخۆ،سبارەت پكان لو ش شاڵ فرۆشتنی ب
وارڤینی ب مرھب ئم فرۆشتنی بازاری ب
شپك و شاڵ جاران وەك ئستا راگیاند،
نرخكان گرانی بۆ ھۆكارەكشی نافرۆشرت

دۆالرە.  تا١٠٠٠ ١٥٠ نوان ل ،وەكرایگ
و  كین كاری سا ماوەی١٦  ك ،بدوع
ئو گوتی دەكات، شپكان و شاڵ فرۆشتنی
سرۆك زۆربیان دەكن، شپك و شاڵ كسانی

پیرن. دەومند و عشیرەت، كسانی
و شاڵ جۆرەكانی ناوی وەیش بم بوسلی،
پز، پشت خزالی، دەكات:" دەستنیشان شپك
ئاغاڕەشی، تاری، شین خوری، شین عوسمانی،

بادایی". بنفشی،
شپك، و شاڵ بستنی كوردستاندا كلتووری لناو
دەن: ئستا و كریتن وەك ،چۆخ و رانك یان
ت.چونكدەچ لناوچوون برەو ھدی ھدی
رۆژئاوایی جلوبرگی  ل روویان  كورد گنجانی

كردووە.

دەومندانن" سرۆك عشـــــــیرەت و كیاران "
دەژین شپك و شاڵ بــــ رسڤب ژنانی
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یكم بشی

پویستبوونی ل سكس  ب پویستی
تاك مرۆڤ   .نیی كمتر  ھیچی  خۆراك 
بۆ سكس توانیویتی ك بوونوەرە
زاوزێ. ل جگ بكاربیھنت، چژ وەرگرتنی
ھموو تواو، چژی وەرگرتنی بۆ ھروەھا،
بینین، ،گ دەخات یككاتدا ل ھستكانی
مرۆڤ چژ. بۆنكردن، بركوتن(لمس)،بیستن،
و لش ھموو بشكانی سوود ل توانیویتی
وەربگرت بۆ پست دووجایكی ھر سانتیمتر
سكسی. چژی ئاستی برزترین  ب گیشتن
ورووژاندا سرەتای ل ھر سكسكردن كرداری
كاتژمرك چند تا خولكك چند ك)
قۆناغی دوا دەگات تا خشژبچ دەخاینت)
ژ(ئۆرگازم، كچ لووتكی ب پاش گیشتنیش

دەخاینت). ١٥چرك تنھا
سكسی،  لوتكی چژی وات Orgasm ئۆرگازم
ل ك ییستج و دەروونی مومارەسیكی
. روودەدات سكسیدا كاردانوەی سووڕی كاتی
ناسھ دەورووژێ، زیاتر لشت ئۆرگازم پش
پستانی ،دەب زیاد دڵ لدانی ،دەب خرا
فراوان چاوەكان بیلبیلی برزدەبتوە. خون
تاریك و سوورتر  لوەكان رەنگی دەبنوە، 
پتر پست ورووژاندا، زیاتر لگڵ دەبن،.
و سووردەبتوە كمك خون، ل دەبت
منداك ك شووكردووەكانی ل ئارەقدەكات.
ناو ئندامكانی و  زێ بووە،  پتریان یان
برچاو شوەیكی ب ورووژاندا لكاتی حوز
پیاو. ھندكجار چوكی وەكوو گورەدەبن، ھر
چند پشووی ورووژان ب ئۆرگازم، گیشتن بر

دەكشت. درژە خولكك
 كتوپ گرژی ھموو ك یخا ئو  ئۆرگازم،
زنجیرەیك گرژبوونوەی ب شوەی دەب رەھا
ك ماسوولـككان چژبخشی و ویستانخۆن
پ ھستیان منداداندا  یان زێ  ل یوانل
ئۆرگازم مومارەسری ئافرەت (ھندك بكرت

.(ماسوولـك گرژبوونوەی بب دەكن
ئۆرگازم  ئوپڕی دەگات ورووژان ك  
یان چركیك چند یوانل روودەدات،

لش ئۆرگازمدا لكاتی .نبخای پتر كمك
یوانل . گرژدەبنوە ماسوولككان و گرژ
ل (ویستانخۆن) ھانناگ گرژبوونوەی ك
دەگات تا رووبدەن لشدا جیای جیا شونی
پشت. ماسولككانی سك، قۆكان، قاچكان،
ھروەھا دەبنوە، خاو و گرژ خرایی ب زێ
زێ گالندەكانی مندادانیش. ماسولككانی
 Bartholin's glands بارتۆلین )گالندەكانی
تڕ زێ ك دەردەدەن، ئاوی دەردراوكی )
سرەكییانی گۆڕان ئو  دەكات. چور یان
ئنجامی ل سكسدا مومارەسی كاتی ل ك
كۆبوونوەی وات روودەدەن، خوندا پنگانوەی
ھروەھا لشدا. جیای جیا شونی ل خون
و دەكات زیاد ماسوولككان گرژبوونوەی

دت. لشدا ھموو بسر گۆڕان

ئافرەت ئۆرگازمی مژووی
شونی  ھندك ل  ب لگدا  ئستاشی  
مژوو ب درژایی ،م الینی سكسی جیھاندا
وەكوو م ئۆرگازمی ھروەھا تابوو. ب بووە
بزانین با .یھ خۆی چیرۆكی تر شتكی ھموو

بوو: چۆن ،م ئۆرگازمی پرەسندنی
ھیپۆكراتی زاییندا، پش چوارەمی سدەی ل•
وابوو پزیشكی) باوەڕی باوكی زانستی ) گورە
ئافرەتوە ئنجامی چژ وەرگرتنی ل كۆرپ ك
ب دەب ئافرەت زاوزێ، بۆ پاشان . دەب پیدا
بكرت. دابین بۆ سكسی قناعتی بردەوامی
منداڵ باش، سكسی ك گوتراوە ھروەھا

پیدادەكات.
رای لگڵ ئرستۆ، سدەدا، ھمان ل•
پیاوە تۆواوی تنیا وتی نبوو، ھیپۆكراتدا
ھموو نك كشب ئافرەتیش پیتنرە، ك
سكسی چژی بایخی ل بمجۆرە شتك،

. كم كرایوە ئافرەت
بۆ تایبتی بوو ب عقیت بردەوام ئم •
بوون. ب ل ناوەراستی تمندا ئو ئافرەتانی
سكسی الینی كنیسكان دانس ئم درژایی
خۆ پاكیی، فریبی ب داسپاندبوو ئافرەتیان
جیاكردنوەی سكس، ل بدوورخستنوە

. میكان

میكان حای ھژدەھمدا، سدەی ل•
ئۆرگازمی ك وابوو  باوەڕ  بم  نبوو، باشتر
ئافرەت ھشتا ئینجا  زاوزێ، بۆ  زەروورە م
ئارەزووە سكسیكی، بۆ داسپاندنی ھاندەدرا
شوەیك ھموو ب دەبوو ئافرەت سادەیی ب
بۆ تنیا خۆی دۆخكدا بارو ھر لژر و
مردەكی پویستیكانی ھموو دابینكردنی

ترخان بكات.
چیژ نۆزدەھمدا، سدەی ل ترسناك رۆژكی
مردەكانیش كرا، دەغق ئافرەت بۆ وەرگرتن
سكسی ھوەسی ناب وە ككرابوون ئاگادار
پ سكسییان چژی و بورووژنن  ژنكانیان

. ببخشن
جنگی پاش  ساكانی ل رۆژكیان پاشان، 
الینی روویدا، شتك ،(١٩٤٥) دووەم جیھانی
دۆزیوە خۆی  رگای لسرەخۆ  م سكسی

كۆمڵ . بۆ ناو
دەستی (١٩٦٠( سای سـكسیی شۆرشی
پنرا لگڵ دانی كسی مس پكرد، ئازادیی
دیكی رگاكانی منع، حبی دۆزینوەی
و لبارچوون ھروەھا سكپی، ل رگرتن

. لباربردن
بووین ئوە فری رۆژئاوادا ل ئافرەتان ئمۆ،
شانازی بكن، و سكس خۆشویستی چۆن ك
خۆیان پیاوانیش دەكن، سكسییان الینی ب
شھاوب  ب پتر  چژی  چۆن   ك فردەكن 

ببخشن. ھاوسرەكانیان و سكسیكان

 Female Orgasm ئۆرگازمی ئافرەت
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نخۆشیكی ھر وەك دەروونیكان، خۆشین"
ھموو ك یھ ئوەی ئگری جستیی،
پزیشككان، بڕای بت. گیرۆدەی مرۆڤك
و پشكوتنی تكنلۆژیا گۆڕانكاریی خراكان
كۆمیتییكان، یوەندیپ كمبونوەی و
نخۆشیین ئو تووشبووی ھۆكاركی
ئابووریی، باری و ژیان داواكارییكانی و
خۆشیین رژەی زیادبوونی دیكی ھۆكاركی

دەرونیكانن".

خۆشیئافرەتان زیاتر تووشی ن
دەبن دەروونیكان

نخۆشی جۆراوجۆرن، دەرونییكان خۆشیین
دیك نخۆشییكی  ل چارەسری یھ
و راڕایی نخۆشییكانی بگشتیی و ئاسانترە
منیا، و شیزۆفرینیا و خمۆكی و ڕاوكد
دەرونیكانن. خۆشین سرەكی جۆركی چند
دەروونیكان خۆشیین پسپۆڕی (بنازعدنان)
شك بھۆی ئافرەتان،  دەت:" لوبارەیوە 
سرقای و ماندووبوون و كۆمیتییكان
وەیرەكانیانھاوس نوان ناكۆكی و بردەوام
دەبن". دەروونییكان خۆشین تووشی زیاتر

دەروونییكان خۆشیین و سكپ ئافرەتی
دەریانخستووە پزیشكییكان، لكۆینوە
جستی ل گۆڕانكارییانی ئو بھۆی ك
دەستنیشانكردنی و روودەدات سكپدا ئافرەتی
ئافرەت زیاتر سكپیدا، لكاتی رەگزی منداڵ
دەبت. دەروونییكان خۆشیین تووشی

ئافرەت ك دەگڕتوە ئوە بۆ ئمش ھۆكاری
دەبن دەرونییكانی   شك سكپیدا لكاتی 
ب  یوەستپ ك ھۆرمۆن، زیادبوونی ھۆی 
ئمش بھۆی خمۆكی، و ڕاوكتی دحا
دەكن حز ك وەیگكۆم دابوونریتی
باسی لكۆرەكان وەك كوڕبن. منداكانیان
بوو، كچ منداڵ رەگزی ئگر لوەدەكن،
دەبت. توندی  دڵ  و بزاری تووشی   كدایك
لبارەی توژینوەیكی ك بناز، دكتۆر
دەروونیكان خۆشیین ب ژن، تووشبوونی
ك بدەستھناوە دەرەنجامی ئو ئنجامداوە،
نخۆشیی دەروونییكان، تووشبوون ب رژەی
ئافرەتی ئوەندەی دوو سكپ ژنانی الی
ئگر دەركوتووە، توژینوەیدا لو .ئاسایی
نخۆشییدەروونییكان ب تووشبوون رژەی

ژنانی سكپ الی ١٥٪بت، ئاسایی ژنانی الی
س بۆ سكپی ماوەی پزیشك ئم .٣٠٪ی
س یكم و قۆناغ دابشدەكات. س مانگی
خۆی وەك سیم. مانگی س و دووەم مانگی
ئافرەت قۆناغی یكمدا ل دەكات ك لوە باسی
تووشی ھنجدان و رشانوە و تكچوونی گدە

بت. سكی یكم ئگر تایبت ب دەبت،
حاتی  ك دەخاتڕوو ئوە دكتۆرە ئم  
.خۆئامادەكردن ب و ل ناكاوە یكم قۆناغی
قۆناغی ل ك بوەدەكات، ئاماژە بناز، دكتۆر
پا برزبوونوەی و بوون گورە سك دووەمدا
نخۆشی ب ئگری تووشبوون خون، پستۆی
بئاگایی لسر جختیش ."یھ شكرەی
یكم قۆناغی ل ك دەكاتوە سكپەكان ژن
سیمی قۆناغی ل دەت:" و سیمدا و
خۆئامادەكردن و كش زیادبوونی سكپیدا،
ژنی الی ترسی نشترگری، و مندابوون بۆ
تندروستی ژنی لسر ئمش ك ،یھ سكپ

كاریگرە". سكپ

دەروونییكان خۆشیین و كوردستان
حاتی زۆربوونی ل باس ،پزیشك ئم
دەكات لكوردستان دەروونییكان خۆشیین
كۆمڵ بۆ ناھۆشیاری تاككانی ھۆكارەكشی و
رمش پیان ژنان  ":دە و دەگڕنتوە 
چونك بكن. دەروونی پزیشكی سردانی
دەزانن". یبع و بشتی دەروونی نخۆشی
لمڕ كوردی راگیاندنی رۆی ھروەھا بناز
دەكات وەسف الواز ب خكدا ھۆشیاركردنوەی

دەروونییكاندان خۆشیین ب تووشبوون لبردەم سكپ ژنانی

پرۆفایل
.كاندەروونیی خۆشیین پسپۆری سعید، عدنان .بناز د

.كاندەرونیی خۆشییری نچارەس بۆرد ل بروانامی ھلگری
كۆماری  نخۆشخانی دەروونی بشی  ل ھاوكات و مامۆستای ھولر پزیشكی  زانكۆی پزیشكی كۆلیژی ل  

كاردەكات.
.ئافرەتان چارەسری دەروونی دامزرنری بنكی دەستی

بخشراوە. پ دكتۆرای بروانامی ل٢٠٠٧ـیشدا و دەستھناوە ب بكالۆریۆسی بوانامی ٢٠٠١ـدا ل

رمش پیان  ژنــان   "
ــــی پــزیــشــكــی ســــردان
چونك بكن. دەروونی
دەروونـــــی ــخــۆشــی ن
ــ ــب عــی و بـــشــــــتـــی 

دەزانن"

ھولر
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رۆی نیتوانیوە راگیاندن تائستا دەت:" و
و نخۆشیی دەروونییكانیش ببینت پویست
بناسنت". بخك تر نخۆشییكانی وەك
بھزی و بخۆبوون متمان بناز بقسی
گیروگرفتدا بسر زابوون و كسایتی
كم دەروونی نخۆشی ب تووشبوون ئگری

دەكنوە".

دەروونییكان خۆشیین نیشانكانی
نزانینی بھۆی زۆرجار یوایپ بناز د.
دەروونیكان، خۆشیین نیشانكانی
و نادەن چارەسركردن ھوی نخۆشكان
تكچوونی داھاتوو، ل ترس ،ڕاوكد گوتی:"
دڵ، لدانی برزبوونوەی  و خۆراك  و خو
رانگرتن میز گدە، ئازاری زۆر، ئارەقكردنی
خۆشیین نیشانكانی ل لرزین، دەست و
ئافرەتی ل نیشانكانیش دەروونییكانن".
كمخونی و بقوی ھستكردن دووگیاندا،
لمردن بیركردنوە و لبیرچوونوە شت و
سردانی كاتی ل ویستپ خۆكوشتنن. و
پزیشك الی بۆ دووگیان، ئافرەتی مانگانی
وەم و بكرت ل دەروونیانی پرسیارە ئم
پرسیارە ئو لرە بداخوە بم بدرتوە،

ناكرت. سكپ ئافرەتی ل دەروونییان
نخۆشكان  نابت ك رایگیاند  د.بناز،  
دەوورنییكانیش خۆشیین چونك بن، رەشبین
و پزیشك سردانی  ب و یھ چارەسری 
وەرگرتنی دەرمانی پویست چارەسر دەكرن.

و پرۆسی   نخۆشی دەروونی
دایكبوون ل

جخت دەرونییكان، خۆشیین پسپۆڕەی ئم
ل سر دەروونی نخۆشی ك لوە دەكاتوە
كاریگرە، مندابوونیش دوای و مندابوون
ھر خۆشییم نئ ل دایكبوون دوای چونك
:یھ سرەكی گروپی س و دەبت بردەوام
حاتكی ك ،) (Maternity Blue.١

.سادەی
توندی. دڵ .٢

 Postpartum)ــۆســی ــك ســای ٣.تكچوونی
.(Psychosis

نخۆشی دووچاری پشتر ك ئافرەتانی ئو
ئگری دووگیانی  كاتی ل ،بوون دەروونی 
ئم مندابوونیش ل دوای زیاترە، تووشبونیان
بناز، دكتۆر بردەوام دەبت. وەك خۆشیین
تووشی ھفتی یكمدا س دایك ل ئاماژەیدا

یان مامناوەند یوانل ك دەبت، خمۆكییك
ھندكجار ژن مندابوون پاش بت. زۆر تووند
بتاقتی بزاری، توندی، دڵ خمۆكی، تووشی
دەبت مردن ل بیركردنوە خو، تكچوونی و
چارەسری كات زووترین ب دەب ئوەش و

بكرت. بۆ
ل ژن، بیركردنوەی دیكدا حاتكی ل
تدەب و دەبت زیاتر ئاساییوە حاتی
نخۆشی ئگر بكوژت.  خۆی  ئوەی ھۆی

بوو، برز زۆر ریژەی سایكۆسی، و خمۆكی
كارەبا یان دەرمان ل كك چارەسركردنی بۆ

وەردەگیرت.

شیالن یاسین
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.رخۆب پراسووی نیو ١كیلۆو -١ 
برنج چارەكك ¼ -٢ 

معدەنووس چارەكك ¼ -٣ 
ووشك چشت رحانی كوچكی ١ -٤ 

ڕەش چا بیبری كوچكی ١ -٥ 
بادەم  ٨ دان -٦ 
خوێ كمك -٧ 

برخ پراسووی ب مدۆ

كرەستكان

شتخانچ

ئحمد محمد ئامادەكردنی:
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دادەنرت، منجك ژری(نخوون) لناو بسرەو قاپك
تدەكرت، ئاوی نیو لیتر لسر دادەنرێ، گۆشتكی ئینجا
بۆ  سوور بیبری و خوێ كمك و رۆن ٣ كوچك پاشان
ئم دەكرت. دوای گۆشتكدا بسر جوانكردنی ڕەنگكی
ئاگركی  لسر نیو) ٢،٥ (دووكاتژمرو ماوەی بۆ ھنگاوە
پاشان دەرازتوەو و دەكوت بتواوی دادەنرێ، تا نزم

. دەكرت پشكش بگرمی

ئامادەكردنی چۆنیتی

پاك ھویرك  پارچ ب راسووەكپ گۆشتی  سرەتا
رووی پاشان بكرتوە، ل پستكی ئوەی ب دەكرتوە،
پستی تا دەكرت، چاڵ دەست   ب راسووەكپ دەرەوەی
بۆ كبرنج ئینجا بكرتوە. جیا كگۆشت ل راسووەكپ
دەپاورت پاشان دەكرت، زەرد ئاودا ل خولك (٥) ماوەی
كبرنج و دەكرن تكڵ پویستكان رستك دواتر و
ب كراوە چاڵ شونی ئو دواتر ،راسووەكپ ناو تدەخر

دەدورتوە. دەزوو

چۆنیتی كوندنی
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پۆفایل

 ٢٢:٠٠ كاتژمر تیڤی كۆڕەك ل سشممیك ھموو شۆ"، دەشن "
كوردانی لگڵ كردنقس و دانیشتن برنامیكی ھولر. كاتی ب
ب گنجان ك وەیئ برنامكم ئامانجی ئورووپا. دانیشتووی
ك ئمی كورد ن. چونكباسی ژیانی خۆیان بك راستگۆیی بتوانن
ركوپك بڕز و زۆر مرۆڤكی دەبین یكسر ر شاشس ھاتین
بت دەین لخوا بزیاد .نیی ھیچ كشیكمان پرۆفیشناڵ و و
گیروگرفتكانمان باسی  بدەین  ھوڵ  دەب  .باش شتك ھموو

!!!!نیی عیب بكین.

تۆ:  ڕای ب خۆشترین ١٠ گۆرانی  

،"دەشن" برنامی پكوە   ك تاملیانی، دیانا
 ل قت و ھاوڕین سا  ١٠ دەكین. دروست

و ئكم بیری زۆر ئستا نبووین. توڕە یكتر
و جورجیای خكی دەوت. خۆش زۆرم زۆر

!!جوان و ئازا كچكی ،نممھاوت

موراد دەشن ناو:
.ركووكییك باوكم و بیارەی دایكم خكی لدایكبووم و سلمانی ل :زنامرەگ

من،  باوكم، و دایك كسین. بنمایكی٧  و نكردووە مردم خزانی: باری
. مانگ ٩ تمنی یككیان بچووك ك برای گورەم، دوو برای خوشكم،

 HAVO ئاكادیمی ل تیڤی و گۆرانی بۆنی كاری ب ئستا خوندەواری: پلی
دەخونم. با تیڤی پرۆدیوسر ناوەندیی بوانامی

ھۆندا. بوون: جنیشت شونی

برنامكت كورتی پناسیكی و ئستات برنامی ناوی

ھبژارد: بژەریت كاری بوو چۆن

 جوو ھیچ ئوكات كوردی تیڤی و بوو لی  حزم
گۆڕانكاری كرد حزم  نبوو.  تدا  جیاوازی  كاری و
خود یان شكاران بكشكپ ئستاش سیری بكم،

دەردەكوت. بۆ ئوەت برنامكان

كست! خۆشویستترین یان نزیكترین
پری وەرە ئیبراھیم: بند .١

پیر گنجی زەكریا: .٢
قوربان وەرە ئیبراھیم: ھڤاڵ .٣
ھمن حوسن: ئمشو تنیام .٤

باخان: ڤانتاین .٥
لو فریقی: لیال .٦

ژینگ :لۆك .٧
كوردستانی لیستی ھانی: .٨

گڕام چندی دزەیی: ھۆمر :٩
ئۆی) غفور: سما(ئۆی حسن .١٠
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٣/٢١_٣/٣٠
ئازادی خۆشویستیت بۆ
ھندك لدەكات وات
برامبر بیت رەق جار
تۆ راستیدا ك،لخ ب
نیانیت و نرم كسكی
ب پویستت تــنــھــا
ئوەی بۆ  یھ ئازادی 
دەورو بــژیــت،  بتوانی

لوە تناگن. برت

٤/٢١___٥/٢٠
تواو ئازادی ناتوانی تۆ
بۆ ھاوسرەكت ب بدەی
ئوەی ھناسیك بدات
كسایتیكی خاوەنی
گر نیت، خۆشویست
چۆن پاریزگاری فربیت
بكیت، كسایتیت ل

دەبیت. سركوتوو

٥/٢١___٦/٢١
ــی ــك ــ ــان عـــاشـــقـــی ژی
توانای سربستانی
پیوەندیكت ل زیاتر
كــاتــدا، ــك ــی ھــیــ ل
كــــشــدا ـــــی بـــ دوای
ل ئوەی بۆ دەگریت
ب رۆژان ژیانی رۆتینی

بیت. دوور

٦/٢٢___٧/٢٢
زۆر ـــت ـــرەك ـــاوس ھ
ـــاداری ـــاگ ــی ئ ــم ــك ب
،تۆی ھسوكوتی
داوای ھمانكاتدا لــ
لدەكیت مــتــمــانــی
ب دان ـــوەی ئ بب
نھنیكانت یوەندیپ

دابن

٧/٢٣__٨/٢٢
خۆشویستی ب حــز
نائاسایی عشقكی  و
ب دەكــــیــــت، حــــز
دەكــیــت رۆمــانــســیــت
ب پیوەندیكانیشت
كۆتایی رۆمانسی وشی
پدنیت.خۆشویستی
ـــڵ ـــگ ئــــاســــایــــی ل

ناگونج كسایتیت

٨/٢٣___٩/٢٢
بــرامــبــرەكــت  لــ وا 
سنووری ك دەكــیــت
ب ــنــ زــ ــب خـــۆی ن
ـــوە ھــــس ـــی ســـاردی
ئو ــگــڵ ل كـــوت و 
ك ــت ــی دەك سانك
پویستت ناسی، نایان
ژیانی باسی نیی بوە
بۆ خك بكیت. خۆت

٩/٢٣___١٠/٢٢
ــی ــان ـــ ـــ راســــــــتــ ژی
خۆش كۆمیتیت
تنھایی ــ ب ــســت ھ
سركوتویی ناكیت،
ــم ب ــت، ــان ــارەك ــ ك ل
نیی ــخــۆت  ب بــــروات
یارمتی ب پویستت

یھ تر ئوانی

١٠/٢٣____١١/٢١
كسكت ئوەی پش
دژایتی بووێ  خۆش
زۆر شوندا یت، لدەك
ناكیت، بۆ حیسابی
نامۆی تۆ لگڵ  ژیان

شراك سرنج بم

١١/٢٢__١٢/٢١
خۆشویستی بانگشی
ھستی ئگر كم
ل باس وە پناكی،
ئگر كم تگیشتن
لیتناگیھستكانت
درۆ دەربرە، خۆی وەك
ناتوان خك كم
پشكش نامۆژگاریت

بكات.

١٢/٢٢___١/١٩
لگڵ كوتت  و  ھس
ساردە، كس ھندك
نایی دادەنی سنوور
نھنیكانت ب كس
ھاوركانت تنھا ،بزان
كسكی تۆ ك دەزانن
قوربانی خۆشویستی
ئوانی پناو ل دەدەی
ب پویستت تردا

.ویستیخۆش

١/٢٠___٢/١٨
قس ــ ب حـــز زۆر 
میشھ دەكـــیـــت
ھاورت دەدەیت ھوڵ
ب ناتوانی  بت، زۆر 
پویستت بژیت، تنھا
خۆ ماندوو كردن ب

٢/١٩__٣/٢٠
مبستكت ناتوانی
دەربــــری، ھمنی  ــ ب
كۆنترۆی جار زۆر بۆی
ــــت دەس ــــ خـــــۆت ل
دژایتیك دەدەیـــت،
مبستت  ك ــی دەك
زۆر كسكی  تۆ  ،نی

ھستیاری

گوگنمشرقرژاڵدوانگاكاوڕ

نھنگستگیسككواندووپشكترازوو

دەدون ئسترەكان
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ردەوامب لكوردستان ژنان ب دژ توندوتیژی
ژنان، ب پیوەندیدار تاوانی جۆرەھا رۆژان و
ببیانووی و ناموسپارزی پردەی ژر ل
و دەدەرن ئنجام برامبریان جۆراوجۆر
ل كۆمیتییكان  شك رژەی زۆرترین
كشكانی ھرمدا  حكومتی  دادگاكانی 

ژنانن. ب تایبت
ل ژنان، ب دژ تاوانكانی ئنجامدانی رۆژان
دەخونینوە، گۆڤارەكان و رۆژنام رووپڕی
ب تنگ بم دەگوترت، یاسا وەكو پویست
گشتییش و داواكاری ژنانوە ناچت كشكانی

ناكات. جبج باشی ب خۆی ئركی
دادوەری رەشید، كمال بارەوەیوە لو
سلمانی ل كسی باری یاسای پشووی
داواكاری ی بركو ئواوی ئیاسا ت دەت:"

سپاردووە". گشتی
كناڵ  ھموو گشتی داواكاری لسر ویستپ 
ھر ك بكاتوە بسر میللییكان سرچاوە و
ئنجامدانی تاوان رادەی ب و دۆسییك كردە
دوای و بكاتوە بسری جدەستب بوو،
تۆماربكات". لسر داوای یكالبوونوەی،
گیاندنی سزا ب بۆ پیوابوو، دادوەرە ئم
رگای ل گشتیی، داواكاری دەب تاوانباران
بدات. ئنجام لكۆینوەی پویست دادگاوە

داواكاری كمترخمی لبارەی كمال
مافی داوایانی ئو دەت:" گشتییوە،
بواری نابت و دایت كۆمگیان گشتی
ویستپ پبدرت، فرامۆشكردنیان
بۆ پویستی لپچینوەی  و بدواداچوون 

بدرت". ئنجام
لسلمانی، دادی لكۆری ئحمد، كامران
داواكاری دادوەری ئامادەنبوونی ب ئاماژەی
لوە باسی و كرد لكۆینوەكان ل گشتی
دۆزینوەی ھوای گیشتنی كرد:"ب
ل دادگای پۆلیس پشكنینی دوای ترمك،
پزیشكی تدەبردر كو الش ئاگاردەكرتوە
دادوەری لكۆینوە ب دەستكردن پش دادی.
دەكرتوە، ئاگادار ل گشتی داواكاری
خۆیان ئركی ب جار زۆرینی  ئوان بم
ئامادەنابن، كرمت شونی ل و ھناستن

ئوراقكان سیری تنیا بكن، لكۆینوە تا
دژی داواكان ل زۆربی و دەرئنجامی دەكن

دەكرت". تۆمار نادیار، تاوانباری
تاوانی  ئنجامدەری  ك دەبیستین زۆرجار   
نزیكن، دەستوە ل كسانكن بژنان، دژ
لكۆری ناگرت.  خۆی  جی یاسا  بۆی
گرمیان ناوچی ل عباس)، (حیدەر دادی
ھردوو ئیدارەیی دوو ھۆی ب ك پیوابوو
كاتك ،رگشمپ و  ناوخۆ وەزارەتی
رگشمپ یان ئاساییش تاوانبار، كسانی
پویست روشونی ناتوانرێ پۆلیسن، و
ھۆكاركی حیدەر، بگیرتبر. دژیان ل
رنماییكانی و یاسا رۆتینیاتی بۆ دیكی
بپی گوتی:" و گڕاندەوە ھرم حكوومتی
سرچاوەی بۆ  دەب ھرم، رنماییكانی 
نووسراو  ب و بگڕینوە تاوانبار دەستی 
بكین. لوەزارەتكانیان رادەستكردنیان داوای
،یھ وا جاری و دییھ زۆر كردارەش ئو
پدەچت، زیاتری مانگ س ل وەمدانوە
لناو یھ وا لكۆینوەی ماوەیشدا لو
تاوانكش الواز سلماندنی ھۆكاری دەچت و

دەبت".

پاراستنی ناوبانگی "ئافرەتان قوربانی
خزانن"

توندوتیژی رووبڕووی ئافرەتانی ئو زۆرترین
یان دەسووتن، ھۆیوە  بو  ك دەبنوە
لكۆینوە كاتی  ل دەسووتنن،  خۆیان
ل یان خزان، ناوبانگی پاراستنی ببیانوی
دادوەری ب ھ زانیاری كسووكاریان، ترسی
ھۆی تدەب ئمش دەدەن.  لكۆینوە
دادی لكۆرەروەی تاوانباران. پاراستنی
دادگا حوكمی بارەی ل عباس) (حیدەر
بژنان، دژ تاوانكانی  و ژنان سوتاندنی  بۆ
روشون كئافرەت قسی ب دادگا گوتی:"
لدادگادا ئو زانیارییكانی و بر تدەگر
ئوان زۆرجاریش  لیكۆینوە، بنمای  تدەب

پچوان دەدەن". و زانیاری ھ
لسر یاسایی داوای برزنكردنوەی لبارەی
لكۆری قادر) (نیھایت ،تاوانان ئوجۆرە
برزكردنوەی گوتی:" چوارتا، دادگای ل دادی
ل ،تاوانان ئوجۆرە لسر یاسایی داوای
ویستپ و ندەگم گشتییوە داواكاری الین
و پابگینت ھوامان فرمی ب ھواگر،

بكوت". دەست تواومان زانیاری

ناكات" جبج ئرككانی گشتی "داواكاری

photo
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ئمریكا، و ئورووپا  ل ژنان و منداڵ  زۆربی
كۆیلی ب و ناسراو بازرگانانی رادەستی خۆیان
باشتریان بژوكی ھۆیوە  بو  تا دەكن، سپی

.یانھ وەی كت، لودەستك

سپی كۆیلی بارزگانی
مندان،  و ئافرەت بجستی بازرگانیكردن
كۆیلی بارزگانی ب نودەوتیدا ئاستی ل
جۆرە ئو ناسراوە. (تجارە الرقیق االبيض) سپی
جۆری مترسیترین ب جیھاندا ل كردن بازرگانیی
خراپ كاریگری ت، كنایاسایی دادەنر بازرگانی
ھروەھا و و جیھان مافی مرۆڤ رەوشی لسر
كۆمگكانی ل زۆرك رەوشی كۆمیتی، لسر
بازرگانی لریزی ئمجۆرەیش دادەنت. جیھان

دەكرت. ھژمار سكرەكان مادە و چك
 ب سر نودەوتییكانی مرۆیی ركخراوە  
و رككوتن رگی ل نتوەیكگرتووەكان،
لھوی نودەوتییكانوە، بیارە و یماننامپ
ب چونك بازرگانین،  جۆرە ئو بنبكردنی 
مندانی و ئافرەت بھزاران نسا ھۆیوە
وندەك تازەپگیشتوو وتانی ل جیھان،

بكارھنانییوە. بۆسی
ھوی رووی ئاسایشوە ئورووپا، ل ھرچندە
بم داوە، بازرگانیی جۆرە لو رگرتنیان
ل ئوروپییكان الی ستبو مئ بۆ بایخدان
بازرگانانی بردەوام بۆی ،نیی پویستدا ئاستكی
الجریم) ركخراو تاوانی مافیاكانی، و سپی كۆیلی

.یھ كردنیان دەرباز خۆ توانای (المنڤم
نوێ دەكن، پاساوی یساخت ئو كارە ئوانی

رزگار پۆلیس ل مترسی خۆیان  تا دەدۆزنوە،
بكن.

سپی" كۆیلی دەبن نسا منداڵ ٢٤٦ "
و  ئافرەت ھزار  ٥٠٠  –  ٤٠٠ ئامارەكان بپی
بازارەكانی  ل ساڵ،  ١٨ خوار تمن  كچانی 
ئاماری بپی كاردەكن. ئوروپا لشفرۆشی
٢٤٦ ملیۆن منداڵ  نزیكی نتوەیكگرتووەكان،
و دەكرت لگڵ كۆیلی سپیان مامی نسا

دەكرت. جستیانوە ب بازرگانی
ب مندای ملیۆن  یك  ل زیاتر  رووسیا،  ل
زیاد ل نسا ژمارەی ئو .یھ باوك دایك و
زیاتر نسا روسیادا  ل نموون بۆ  .بووندای
ساڵ (١١-١٧  ) تمن مندای ھزار  ١٠٠ ل
٢٠ ھزار  پراگ، ل شقامكانوە. سر ندەخر
ل الین زۆرینیان ك ئوانن، منداڵ ھاوشوەی
و كۆدەكرنوە ركخراو، تاوانی مافیای تۆڕەكانی

دەگوازرنوە. ئوروپا بۆ
 ب كردن  بازرگانی بمبستی ئمریكادا  ل  
راگیاندن، كناكانی و  رۆژنام جستیانوە،
مردمندان، ورووژنری ھۆكاركی تكراون
دەكن، بازرگانان ئو رادەستی خۆیان ئوان
دەستیان یانھ ك لوەی باشتر بژوكی تا
(یورو ئورووپا پۆلیسی ھۆیوە بو بكوت.
لو بازرگانكانی  ئمسایاندا راپۆرتی ل پۆل) 
ناودر ختاندنی كچان ھۆكاری درۆ و ب جۆرە،

دەكن.

سپی كۆیلی گورەترین ناوەندی ئورووپا
ئامادەی ئورووپا، ئنجوومنی ك راپۆرتكدا ل
و دەكات تۆڕان ئو قازانجی ب ئاماژە كردوە.
٪٤٠٠ رژەی ب ئمساڵ ك ڕوو دەخات ئوە
١٣ ملیار  ل زیاتر نسا و كردووە زیادی رژەیان

دەكن. قازانج یۆرۆ
ھاوكاری ركخراوی ك لكۆینوەیكدا ل
(یونسیف) نتوە یكگرتووەكان ب سر مندانی
نایاسایی بازرگانیی دەركوتووە ئنجامیداوە،
ل بردەوام جیھاندا  ل ئافرەتان،  و منداڵ ب
.ورووپادایئ ل رژەیش و زۆرترین زیادبووندای
ل ك وەیینكۆل ئو ئنجامكانی بپی

نسا كراوە،( ئاشكرا ئمانیا (كۆن)ـی شاری
مندان  و ئافرەتان ل كس ھزار ١٢٠ ل زیاتر
ئورووپادا، یكتی وتانی ل دەفرۆشرن). 
و  وەیسا  ١٨ ژر ل تمنیان ٪٨٠ رژەی
كراون. لشفرۆشی ناچاری وانئ ٩٠٪ـی رژەی

سپی و رژەی كۆیلی ئیسرائیل
بۆ بھزە ناوەندكی ئیسرائیل، دەوتی

ھژاند جیھانی و ئـــورووپــــا سپــــــــــی كـــۆیـــلـــی بــــازرگــــانـــــی

ل كــ لكۆینوەیك
بوكراوەتوە، مكدۆنیا
رژەی ك دەریخستووە
مكدۆنیا، ژنــی ٪٦٨ــــی 
دەچن ــوە مــاــ ل  كــاتــ
دەمـــانـــچـــ دەرەوە 

ھدەگرن
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ئافرەت سان ھزاران سپی، كۆیلی بازرگانی
پ تو ئو  بۆ دزەیان نایاسایی رگی   ب

دەكرت.
فرماندەی  یوسی سیدبوونی)  بگوتی(میجور
ك مانی ئو ژمارەی تلئبیب، لیوای
لشفرۆشی كاری  بۆ تدا بیانی ئافرەتانی 
٢٠٠١ دا زیاتر ل ٢٠٠٠ دوو  لسای ناچاركراون،
٢٠٠٥ دا  ل سای ژمارەی ئو بم ،ما ھزار

كردووە.  زیادی بۆ٣٢٠٠ ماڵ
(البیت ركخراوی كادری فانوفیتشی، رادو ھارا
(شرقولئوست) بۆ لدوانكیدا ل االمن)
ماڵ ل ئافرەتك  ك حاتانی ئو دەت:" 
داوی تودەك ناگڕتوە، و دەرەوە تدەچ

سپییوە. كۆیلی بازرگانانی
توانیویتی پۆلیس وانل زۆرك تاكوئستا
بیاندۆزتوە وتكی تر بۆ گواستنوەیان پش

بكاتوە. كسووكاریان رادەستی و

مترسیدار دنیایكی و بۆسن
ھزار   ١٢ كۆی ل ،بۆسن ل تنیا نموون بۆ
و  ئوتل  ل كسیان،   ١٢٠٠ تنیا حات
سنووریكاندا، خا و خانفرۆك و شمندەفر

كردووە). بسر دەست
تاوانی قچۆكردنی تیمی ئندامی ئرنا، سالح
،بۆسن ئاسایشی وەزارەتی ب سر ركخراوەیی
،بۆسن دەت:" وەزارەتكی بۆ راپۆرتكدا ل
و نودەوتی مافیای سرەكی ئامانجكی بووەت
دەستیاندا ل بتواوی نیانتوانیووە یاساكانیش
ھاتووە، راپۆرتدا لو وەك بمانپارزن".
تاوانبار و درای دادگا كۆیلی سپی بازرگانكی
زیندانی  حوكمی ٢٤ مانگ ماوەی بۆ تنیا كرا،
تاوانكیدا لچاو ك سپنرا، بسردا كردنی
زیندانیتی، ماوەی بوونی تواو دوای و مك زۆر
كارە دەگرتوە سر خرایی ب دەبت و بر

نایاساییكی.

ھدەگرن دەمانچ ژنان
بوكراوەتوە، مكدۆنیا ل ك لكۆینوەیك
مكدۆنیا، ژنانی ٪٦٨ـی رژەی دەریخستووە ك
ھدەگرن. دەمانچ دەرەوە دەچن لماوە كات
ل لخۆكردن  برگری  مبستی  ب كچان ئو 
مافیا، گرووپكانی پالماركی ھر ئگری 
بو ھدەگرن. دەمانچ بیانفنن، نوەك
برز ل دادگاكاندا  ل تاوان رژەی ھۆیشوە 
بكارھنانی ب ئافرەتان ل زۆر و وەدایبوون

دەدەن. ئنجامی چك

ھژاند جیھانی و ئـــورووپــــا سپــــــــــی كـــۆیـــلـــی بــــازرگــــانـــــی

ـــــاری ـــــام ــــی ئ ــــ ــــپ ب
نتوەیكگرتووەكان،

مــلــیــۆن   ٢٤٦ نــزیــكــی
مامی نــســا مــنــداڵ
لگڵ سپیان  كــۆیــلــی 
ب بازرگانی و دەكرت
دەكرت جستیانوە

كارگیك ل كاركردنیان كاتی ل ئافرەتكی چند
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وارڤیندا لگڵ  تایبت دیمانیكی  ل سۆلین،
ژنی گوتی" كوریدا لسینمای ژن رۆی دەربارەی
كوردیدا سینمای ل بھزی پگیكی كورد،
دەم خۆم ب و دەڕوانم جار گلك من ،نیی
بوری ب تواناو ژنكی كۆمگی كوردی ئرێ
تنیا كچ، فیلمكاندا ژنان، بۆچی ل تدا نیی؟.

دایك یان خوشكن؟." ژن،
كوردە. ھونرمندكی كچ یوسف، سۆلین
داوا دەكات.  وەسف گورە بجیھانكی ھونر 
كاربكن. بواری ھونریدا دەكات ل كورد لژنانی
بب یوایوپ دەزانت ژیان ب ھونر سۆلین،
نواندنی كاری ھربۆیش  بژت.  ناتوان ھونر
لخۆیدا چونك ھموو ھونرەكان ھبژاردووە،
سینمایی بكاری برلوەی دەست دەكاتوە. كۆ
ئكتری  دا تیئاتۆر ئاكادیمی ل ساڵ  ٢ بكات
میتسۆفیلم"ـدا " كۆمپانیای ل پاشان خوندووە،
و پرۆدەكشن كاری  بڕوەبری نیوك  و ساڵ

بووە. فیلم بوكردنوەی
بۆ ئامادەكاریم كاتوە لو دەت:" سۆلین
رگایشوە لو و كرد خۆم فیلمی كورت یكمین
خوندنم ساك ئستا وەرگیرام. ئكادیمیا، ل
فیلمم كورت س رابردوودا مانگی ل و تپڕاندووە
ب كارەكی سۆلین، ھرچندە ھناوە". برھم
ھونر دی تنیا یوایپ بم ،ندەناس سخت

.ردەوامب لكاركردن بۆی دەكات. خۆش

داخراوەكانی دەرگا ككلیل وەك ھونر
بۆ دەكاتوە ژیانت

ل زۆر و ھونر ژن كچ ھونرمندە، ئو بڕای
ھونر زۆر ل كورد ژنی نزیكن بتایبتیش یك
لڕووی كورد ژنی سولین:" بقسی نزیكترە.
میشھ و دەچوسنرنوە كۆمیتیوە
ل كورد ژنی ئگر یوایپ بۆی خمگینن".
پشكش گورە كاری كاربكن، نواندندا بواری
ھونر دەت:" یھ ئمانی دەكن.قسیكی
سۆلین،  ."كانمرۆڤ كوی  و دەرد برھمی 
و ككلیل وەك "ھونر دەچونت كلیل ب ھونر

دەكاتوە". ژیان داخراوەكانی دەرگا
گوتی"  لسینمادا ژن رۆی دەربارەی ،ژن  ئو
سینمای ل بھزی پگیكی  كورد، ژنی
خۆم و ب دەڕوانم جار گلك من ،كوردیدا نیی
توانای كی بژن كوردی ئرێ كۆمگی دەم
ژنان، تنیا كچ، فیلمكاندا ل تدا نیی. بۆچی
ھونرمندە ژن ئو خوشكن؟". یان دایك ژن،
و پشمرگایتی كاری سیاسی كورد ل ژنی رۆی
دەنرخنت، برز خزانكاندا بڕوەبردنی و

كون؟ ل ژنان "ئرێ باش ئو دەپرست بم
دەت سۆلین دەرناكون؟" فیلمكاندا ل بۆچی
ژنكان ھموو كوردیكاندا چیرۆك ھموو ل"
ب كوردستان قوڕبسرن"، بم پیوای خاكی
نوەی ھیوایب ئستوورە. پشت كوردەوە ژنانی

بگۆڕدرت. كورد ژنی رۆی نوێ
الواز"  "ب كوردەكان  دەرھنرە  ژن سۆلین، 
كادیمیئ ل ژنان خوندنی دەكات، وەسف
بم دەزانت، پویست  ب سینماییكاندا 
كارە لم پشتگیری وت سیستمی یوایپ
زۆرە رۆگی ب پویستی فیلم ناكات.گوتیشی:"
ئوەش لبر دەوت، زۆری پارەیكی ھروەھا و
ھوبدەن كوردی سینمای بڕوەبرانی دەبت
تبب دواڕۆژ تا بۆ گنج وەربگرن، مرۆڤی زیاتر
یھ ھونری بواری پیوابوو زۆر ئو ."رمایس

نكراوە. تدا كاری ئستا تا ك

الوازە! زۆر كوردیدا سینمای ل ژن پگی

سبری یوسف سولین كورد دەرھنری كچ

لبر كوردیش ژنانی
خۆیان دەوروبری

ژیانی زۆرخمگینن،
ئازاد كۆمیتیمان

دەروونی لگڵ و نیی
نین ئاشت خۆماندا

پرۆفایل

 .كی دھۆكو خ نی٢٢ سامسۆلین، ت
بسر دەبات. ئمانیا ژیان ل و كوردستان دەرەوەی ی چووەتكماڵ بنگ١٩٩٦،ل سای

خوندووە. مۆسیقای دواتر پ كردووە. دەستی كشان، نو ب سرەتا
بادن ڤۆرتنبرگ"ـدا بشی فیلمی ئكادیمی ناوی" ب ئمانیا سینمایی گورەترین ئكادیمی ستا لئ

دەخونت. دەرھنری
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رۆژی .تتایب و جوان جلكی بووكنی، جلی
رووداوەكانی گرنگترین ل ككی بووكنی
زۆر كچ كوڕ و رۆژە بۆ ھر تاكك. ئم ژیانی
ھویانداوە بردەوام كچان مژوودا ل .گرنگ
رۆژی بووكنیان بۆ جل، و تایبترین جوانترین
ببینرن جوان رۆژی بووكنی زۆر تا ھبژرن،
دەركوت. شكۆمند نبت، جوانیش ئگر و
پارچیان جۆری باشترین پاشاییكان، مابن
وەك: ھدەبژارد، بووك جلی دوورینی بۆ
ئو و گودار حریری ئاوریشم، مخمڵ،
جوانكاریان ز دەزووی   ب ك قوماشانی
ب قوماشیان سردەمش لو كرابوو. لسر

دەكرد. دروست دەست
سپی بووك جلی رەنگی كۆندا سردەمی ل
ب تایبت سپی رەنگی   چوونك نبووە.
بوو. پاشاییكان مابن پرسی روڕەسمی
ڤیكتۆریا ردەمی شاژنبۆ س بووك سپی جلی
رۆژی ل بوو كس یكم ئو دەگڕتوە.
لو كرد. لبر سپی جلی زەماوەندەكیدا
بۆی بوو. ھمای پاكی رەنگی شین سردەمدا
شینیان رەنگی ردەمس ئو ژنانی زۆربی
ئوەدا لگڵ ھدەبژارد. بووكنیان جلی بۆ
خكی زۆربی الی ب ڤیكتۆریا، كارەكی
كاتوە لو بم نبوو، باش سردەموە ئو
و تا ئستاش باو بوو ب سپی بۆ بووك جلی

.ردەوامب

جلی بووكوە بارەی ل بیروڕای تازە
رەنگی كاریگری ل باس یھ كۆن شیعركی
دەت: و دەكات مرۆڤ داھاتووی ل جل
باشت كسكی ك وەیئ مانای سپی "جلی
بۆ رۆیشتن وات خۆمشی رەنگی ھبژاردووە.
ھیواخوازن وات رەش، رەنگی دوور. شونكی
ئاواتخوازن سوور، رەنگی بگڕنوە. زوو
ژیاندا ل وات ئوە بردەوام شین، بمرن. زوو
پیاوەكت رم لش وات دەبن. زەرد، راستگۆ
دەژیت ژیان وات ل دەرەوەی قاوەیی دەكیت.

دەبت". نغرۆ تۆ رۆحی وات پمییش و
خون رەنگی سوور رەنگی ئیسالمدا ئایینی ل

دەزانرت. باش رەنگكی ب ء بوون شھید ء
رەنگی .باش شانسی ھمای چین، وتی ل
سامان ء برھم ھمای ھیندستان، ل سوور
ل سوورە. بووكیان جلی  بۆی .پاكیی ء
ء باش شانسیی ھمای شین رەنگی ئرلنداش

جلی بووكنیاندا باوە. ل
ھموو  سوور، رەنگی ل جگ ئمۆدا ژیانی ل 

نریتی جلی ب ناوچكاندا ل تر رەنگكانی
رەنگی جیھاندا وتانی زۆربی ل ناسراون.
ل پشتر بووە. گشتگیر بووك جلی بۆ سپی،
جاری بۆ بیویستای ژنك ئگر كوردستاندا
سردا ب سپییان تارای  بكات،  مرد دووەم
سوور تارای  بژندا، ژن روڕەسمی ل دەدا. 
بووكنی، سووری تارای دەدرا. بووكدا بسر

جیاوازەكاندا كولتوورە ل بووكنی جلوبرگی
گرنگ؟ المانوە ب بووكنی جلی بۆچی

ھولر:
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بوەژن ل بوەش بوو، كچنی ھمای كچ بۆ
مابن رووسووری ھمای وەك دەكرایوە، جیا
نماون. سنووران ئم ئمۆدا  ل بم بوو.
ل دەكات. لبر سپی  جلی  بووكك ھموو
جیاوازی ئم دەتوانین كوردنشینكاندا ناوچ
ما الین ل ببینین. دا زەماوەند رۆژی ل

كوڕەسمر وتۆ بئ بووكوە گرنگیكی باوانی
نادرت.

ھندێ  دەكرت. بووك لبر ناوچیی جلی  
رنماییكانی پی  ب دەبت  یانوایپ كس
ئگر بم بكرت، بووك لبر جل ئایین 
 ك دەبینین بر لمو ٥٠ ساڵ بۆ بگڕینوە

ك دەكرد لسر كوكی بووك زەماوەند رۆژی
كوە ئم شون ھندێ ل داپۆشرابوو. فلس ب
ئم بووە. قورس تۆزكیش و داپۆشراوە ز ب

بووكنی. جلی ل بووە شك ب كوەش

نارین ئا:

Photo

رەنگی ئیسالمدا ئایینی ل
شھید خونو رەنگی سوور
ل .باش رەنگكی بوونو
خۆش ھمای چین وتی
سووری رەنگی و شانسی
جلیبووكیھندووستانیش
سامانو برھمو ھمای
ئیرلندیش  ل .پاكیی
خۆش ھمای شین رەنگی
ل رەنگ ئم شانسییو

باوە بووكنیدا جلی
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ئمریكی. پۆپی گۆرانیبژی خانم ،مادۆنای نوی كۆنسرتی ناوی مئ
ھی  جیھان كاتیتی، ئستا ھستن ك دەكات ھمووان ل دوا گۆرانییدا ئم كلیپی ل  مادۆنا
كلیپدا كۆمك دیمنی ل ھموو دیكاتۆرەكانی دەبت ھوی بۆ بدەین. ناوبراو لم ئمیو
دیموكراسیخوازەكان ب دژ جیھاندا ل ك دواییانی رووداوەكانی ئم وەرگرتووە،ھروەھا جیھان
كوژرانی و ئران ھبژاردنكانی پاش رووداوەكانی وەك داناوە؛ یك تنیشت ل ئنجامدراوە،
كوڕە ئو دیمنی چین رووداوەكانی ھروەھا كوژراو رپوانكاندا ل ك ئرانییی كچ ئو "ندا"

تانكك وەستایوە. برانبر ل ندكارەی كخو
سبارەت بیانیكان زۆرترین گۆرانیان و گۆرانیبژە ھونرمندان دوو مانگدا زۆربی ئم ماوەی لم

ھناوە. ئران برھم ناوخۆی دواییی رووداوەكانی ئم ب

تاك... تیك تاك، تیك تاك، تیك
كاتیتی ئستا !ستھ
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.٢ .١١ ل السك شویلر، ئلزە شاعیر خانمی
دایك  ل (ئمانیا)  ڤوپرتال شاری  ل  ١٨٦٩
ئدەبیاتی ناسراوەكانی شاعیرە ل یكك بووە.
جولكی شویلر،  السك ئلزە .مانییئ
برھمی خۆی  پاش شاعیرە ئم بوو. ئمانیا 
شیعر، دراما، ل بریتین ك ب جھشتووە، زۆری
و گل، بگنام ھروەھا و چیرۆك. پخشان

ماوە. جب ل پاش ھكاری زۆری كۆم
شویلر، السك ئلزە  برھمی  یكم
سای دا، كتبك ل ك خشانپ كۆمك

سرجمی   ١٩٠٧ سای  بوكراوەتوە. ١٩٠٦
نووسیبوونی  كات ئو تا ك پخشانكانی 
بغدا". ل تینۆ شوانی " ناوی ب بودەكرتوە،
 ١٩١١ بودەكاتوە. سای شانۆنامیك پاشان
"پرجوی شیعری كۆم بوكردنوەی لگڵ
سركشی ب بوو شویلر   السك ئلزە من"

ئمانیا. "تعبیری"ی ئدەبی
نازییكان  دەستی توكن ئوەی ١٩٣٣ بۆ سای
لوێ بم  رادەكات، "سویسرا" زویرخ برەو
نازییكانوە الین ل دەكرت. دەغق ل كاری

ئمانی  بوونی ھاووتی  مافی ١٩٣٨ سای
سویسراوە  ل  ١٩٣٩ سای دەسندرتوە. ل
ناتوان ئوەی پاش  دەچت. فلستین  برەو
سختی  ب  ١٩٤٤ سای سویسرا، بگڕتوە
 ل  ٢٢,١,١٩٤٥ ل و دەبت  نخۆشی تووشی 
ئدەبیاتی دەمرت. (ئیسرائیل) ئۆرشلیم شاری
ھس خۆی تایبتی شونی شویلر السك ئلزە

دا. ئمانی ئدەبیاتی سرجم ناو ل

رەحیم سیروان ئمانییوە: ل وەرگانی

یكم بھار

دا الوی ل تافی ئلزە السك شویلر

 
ھگردبوو كمربند چشنی ماركی

دانابوو بھشتی سوەكانی كویش لسر
بوو بردەوام من، كویی تاسی
ژن ئو خونی ب بوون تئاو ل

و خۆر ھمیشییی ترسی
و ھستبزون رەشبینییك
گۆناكانم ھگڕانی سپی
باش بو ژن دەكوتن زۆر

بوو چارەنووس گمی ئوە
ژن ئو تلیسمگلی ل بوو یكك

دا ئفسانی بازنكانمان ناو ل
دەكرد تكو نیگامان لرزەوە ب

كرد ل بیر خۆمم "حوا"ی خونی
كرد، بیرم ل ھستم بربستكانی ھموو الوە ل

ھبت، مندانم لوی من ئوەی وەكو
ژن ئو لوی سورایی ھدەقرچا

دەگشایوە خۆرنشین سورایی
دەنوشتایوە ئاسماندا كنارەكانی بسر

داری ژیانوە ل
لو سر وتدەك بزەی گاتجاڕییوە ب خونچ
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Lost لۆست

ھندێ رەنگ نست، جیھانی ینروودەك كاتك
ككی لوبت. درامای (لۆست)ـیش ژیان جار
پمان نستوە ل ك درامایانی زنجیرە لو
ھرتاكك تاككسی ئفسانی جیھانی دەلت:

دەچت. كوێ برەو و ھاتووە كووە ل
ناتوانت جگلوەی پمان دەت مرۆڤ لۆست،
شوەش بھمان رابكات، یادگاریكانی ل
ھر مرۆڤك داھاتووی ك ئوەمان پیشاندەدات
ك یكانگیرە رۆحیوە جیھان لو كسك و
تۆیش جار  ھندێ تنانت خولقاوە، لوەی 
نازانم بینیوە، بم یككم ك من دەیت وا

لكوێ.
ونبوو، چیرۆكی زنجیرەی تلفزیۆنی لۆست یان
،ئوشنیكی(٨١٥)ـ فۆكی فینی پاشماوەكانی
ئۆسترالیاوە پایتختی سیدنی ل یۆكف ئو ك
بوو، بئاسمانوە ئمریكی ئنجلۆسی لۆس بۆ

ئارامدا ئوقیانووسی لسر فین لكاتی بم
ل دوورگیكی و دەبت گرفتی تكنیكی تووشی

خوارەوە. تودەك نناسراودا
دەمننوە  ك ب زیندوویی سرنشینانی  ئو
تپڕبوونی پاش بم یارمتین، چاوەڕوانی
دەبن ناچار یارمتی، نگیشتنی  و رۆژ چند

بدەن. ژیانیان ب درژە دوورەدا، دوورگ لم
و  نیی چۆوانی كدوورگ ڕوات  ب
دەنگی وانش .یدایت دیكشی خكانكی
و سیر رووداوی رۆژان و دەبیسترت مترسیدار

روودەدەن. سمرە
 ٤٠ نزیكی  تائستا ،درامای زنجیرە ئو  
پتر بینری دت تا و بووە بینری كس ملیۆن
جیھانی ختی كۆمك زنجیرەی دەبت.ئم
ئكتری باشترین ختی ھناوە: بدەست

.(ALMA)2006 پیاوی

 2005 تلفزیۆنی زنجیرەی باشترین ختی
.(ASCAP)

 2006 تلفزیۆنی زنجیرەی باشترین ختی
.(ASCAP)

تلفزیۆنی زنجیرەی باشترین ختی پاوراوی
پیاو. و ژن تواوكری ئكتری رۆی بۆ

سای ل پیاو ئكتری باشترین ختی
.2007

باشترین فاكتۆس" بدەستھنانی ختی "ماتئو
 ل  2006-2005 سانی ل پیاو ئكتری

ئمریكا. ASF ئاكادیمیای
سای ل پیاو ئكتری باشترین پاوراوی

ئمریكا. ASF ئاكادیمیای 2007 ل
زنجیرەی تایبتی ختی بدەستھنانی
ل ئیدیتور" سینما "ئمریكن ل تلفزیۆنی

.ACE 2006

ژیا لگی جیھان درامایی ئو لۆست،

ژمارەی بینرانی ل ٥٥ ملیۆن تپڕیوە
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محمدی نارین

Lostڕیوەپ٥٥ ملیۆن ت رانی لژمارەی بین
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ئمجارەی ھبژاردنی ئــوەی لگڵ
پشوودا جارەكانی لگڵ كوردستان،
پوپاگندەی ل ژنان بوو، بم جیاواز
نبوو. رۆكیان ھیچ ھــــبــژاردنــدا
و دەســـت و حیزب پیاوانی تنیا
بانگشی بــوون، سیاسیكان قــوارە
و ژن ب بنیان و دەكرد ھبژاردنیان
دەدا تو ئم و مندانی گنج و پیاو

بگۆڕن. تو ئو سیستمی ك
وەكتماشاكرك  ،ی١٨ ساپیاوان ئو
سووتاو جستی پانۆرامای سیری
شرەف، بب ژنانیان كردووە و كوشتنی
كوشتنی ژنیان كشی و ناویان دەھنان
وابوو پیان خۆیان ندەزانی و كشی ب
ب پیوەندی خزانییو كشیكی مئ
سواكردنی بۆ ئمۆ ،نیی ئوانوە
 ٢٤ عیار خمخۆری تبون ژن، دەنگی
ژن گورەیی و خۆشویستی ل باس و

دەكن.
شڕی نیارەكانی پیاو، دەیوێ كاتك
ونی و پــوچ قسی بــدوای بكات،
نیارەكانی ل رەخن و دادەگڕت پوچ
نژنان، دەك نوەندەشدا دەگرت، لم
یكتری شڕی  و بردەستیان ئامرازی 
شڕی مئ براستی ئایا پدەكن،
شركی یان سیاست؟ ھبژاردنو
پوچكان، كسك ھموو پش و دۆڕاوە

دەكات. پوچتر
ئوە ك دەپرسم دارانتمسیاس لو
؟ ژن شــڕی یــان دەكـــن، سیاست 
ئوەندە دەكن، سیاست شڕی ئگر
یكتر برووی روو تدابت، ئازایتیتان
ستبم ئــو بۆ ــان، ژن و قسبكن

بكار

پنای ل خۆتان ھكانی مھنن.
مشارنوە، وتكتان ژنانی سوككردنی
ھموو و نكت زۆر پردە ئو چونك

دەبینرت. تدا شتكانی
خۆمان ل رز كوردستان، ژنانی ئمی
ب پوپاگندەی وەمــی ل دەگرین،
رۆشنبیرەكاندا سیاستمدارو ــاو ن
ھــــبــژاردووە، بدەنگیمان  میشھ
كوردستان ژنانی خوندنوەی چونك
،وەیئ تنیا ،پوچان سك ئو بۆ
نابن خائینن، خۆفرۆش و بچوك كسی
ب مئ خكی پــروەر. نیشتمان   ب
پروەری نیشتمان مسلی ل ھ
دەبت ــروەر، پ نیشتمان گیشتووە.
خزانكی ئندامانی كس، ھموو پش
كسانی بتوان تا بوت، خۆش خۆی و

بوت. خۆش تری
ب رگی دەگمن ب كوردی، سیاستی
بت، سیاسی ژیانی بشداری داوە ژن
و كش و ل سیاست ژنكیش ئگر
سدان بووبتوە، نزیك سیاسی ھوای
و سكسی دەستدرژی و نــارەوا كاری 
كۆتاییدا ل و كراوە لگدا دەروونــی
نامۆ، و خراپ مرۆڤكی ب كردوویان
برپرس و ئو نین، ل كۆمگدا.كم
سوكایتی كاسلسانی و سیاستمدار
خۆیان بردەم خكدا و ل دەكن ژن ب
ل ك فریشتن، بم وا پیشان دەدەن
ئوانی دنیام من بۆی پووچن. ناخدا
خائین كسكی ل دەكن، كاران ئم
رووڕەشی و نین تر ھیچی بویژدان، و

دەبن. وتكیان و خۆیان مژووی

قوربانی تژنان بوون میشپیاواندا ھ شڕی ل

شاكر تامان

لو دەموێ من
بپرسم دارانمسیاس
دەكن، سیاست ئوە
ئم شڕی ژنی یان
دەكن؟ كوردستان

ھ ب مكی ئخ
نیشتمان مسلی ل
گیشتووە. پروەری

دەبت پروەر، نیشتمان
كس، ھموو پش

و خزانكی ئندامانی
تا بتوان خۆش بوت، خۆی
بوت خۆش تری كسانی
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