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كهره جانیس، جیم كهنهدا پهرلهمانی ئهندامی
بۆ ھهرمی ڕۆژییهكهی حهوت ئهنجامی سه ردانه
ڕۆژنامه نووسیدا كۆنگرهیهكی له كوردستان
سهر خسته تیشكی  لهسه رهتا و  ڕاگهیاند
سهردانهكه یدا میانی له كه كۆبوونهوهی ئهو
سردانی پرلمانتارە،  ئو داون. ئهنجامی 
كرد گرنگ وەسف ب ھرمی كوردستان بۆ
پتهوكردنی بۆ سهردانه ئهم رایگیاند:" و
ڕۆشنبیرییهكانی و بازرگانی پهیوهندییه
بایخی كه نهدا و كوردستان ھهرمی نوان

ھبوو. زۆری
ره وهندی  له ٥٠ ھهزار زیاتر ئستا گوتیشی  ئهو
كوردستان پارچه كانی سهرجهم ــوردی ك
لهشاره جیاجیاكان دهژین، و لهوتی كهنهدا
كاران كارهكانیاندا و له ئیش ڕهوهندانه ئهو
دابوونهریتی و بهكهلتوور تهواو بایهخكی و

دهدهن. خۆیان كوردهواری
كهرهجانیش جیم بازرگانیشهوه ــهڕووی ل
ببته ده توانت كوردستان ھهرمی گوتی:"
كیشوهرهكانی وتانی بهڕووی ئاسیا دهروازهی
لهو بازرگانی بیهوت وتك ئهگهر دیكه دا،

ئۆفیسكی تایبهتی پویسته ناوچهیه بكات
بكاتهوه". له كوردستان بازرگانی

لهگهڵ سهردانهكهم لهمیانی وتی:" ھهروهھا
كوردستانم لهناوچهكانی ــك زۆر ــه وهی ئ
شهھیدم ھههبجهی سهردانی كردهوه بهسهر
ئهو دانیشتوانی  به بهنم لهوشدا و  كرد
بكهم، كهنهدا كار لهپهرلهمانی ناوچهیهدا كه
بهجینۆسایدی دان وتكم پرلمانی  تا
كۆمهكوژیهی ئهو و دابنرت كورد گهلی
حسینهوه سه ددام لهالیهن كراوه كورد دژی

شهرمهزارییه". جگای
ھـــهوـــدهدهم ئـــامـــاژه ی بــهوهشــكــرد:"
پهرلهمانی نوان له دۆستایهتی كۆمههیهكی
بكهم، دروست په رلهمانی كهنهدا و كوردستان
دهبم ئهوهدا لهھهوی گهڕانه وهشمدا لهكاتی
كوردستان بۆ بنرین بازرگانی  كهشاندكی
بازرگانیهكانی پهیوهندییه به پهره ئهوهی بۆ
دهمانهوت ئای ئمه بدرت، ھهردووال نوان
جا ھهبدرت كوردستان ھهرمی ل كهنهدا
بت فهخری نونهرایهتی كردنهوهی لهڕگهی

بت". كونسخانه یان

كندایی: پرلمانتاركی
دا دابنت كورد گلی جینۆسایدی ب دان كندا دەكم بۆ ئوە كار

كوردستان، دیموكراتی پارتی سیاسی مهكتهبی ئهندامی
بیاری دوا حزبهكهیهوه  له الیهن ئستا تا ك رایگهیاند 
حكوومهتی سهرۆكی پۆستی پاوراوی دهستنیشانكردنی
دهنگۆیهك روونیكردهوه كه بهم نهدراوه، كوردستان ھهرمی

پۆسته وهربگرت. ئهم ساح، بهرھهم د. ك ھهیه
پۆستی مه سهله ی ئستا تا راگه یاند، قادر، مهال محممدی
لهنوان كوردستان داھاتووی ھرمی حكوومهتی سهرۆكی
ھهیه ده نگۆیهكیش  بهم نهباوه تهوه، یهكتیدا پارتیو

ئهم پۆسته وه ربگرت. ساح، كه دكتۆر بهرھهم بهوهی
ھیچ پارتییهوه له الیهن ئستا تا كه روونیشیكردهوه 
یهكتی به  پۆسته ئهم تا ــهدراوه  ن كۆتایی بیاركی

بدرت.
كوردستانو دیموكراتی پارتی نوان ركهوتنی بهپی
كابینهی له ك لوە كرا نیشتیمانیی كوردستان باس یهكتیی
بدرته حكومهت ھهرمدا، پۆسی سهرۆكی حكومهتی نوی
ئهنجامهكانی ئاشكراكردنی دوای بهم یهكتی، كاندیدی
كه ئاراوه ھاته ئهوه دهنگۆی كوردستان، ھهبژاردنهكانی
یه كتی به حكوومهت سهرۆكی پۆستی نابت رازی پارتی
الیهنگرانی ئهندامو زۆری بهشكی  پیوایه چونكه بدات
به دهنگیان ستراتیژی رككوتنی بپچوانی یهكتی

داوه. گۆڕان لیستی

به بارزانی مهسعود كورستان ھهرمی سهرۆكی
عراقی، حیزبی دەعوەی بهستنی كۆنگرەی بۆنهی
ئیسالمی دهعوهی حیزبی ئاراستهی نامهیه كی
پرۆسهی پویسته ك ڕایگه یاند تیدا و كرد
بت نیشتیمانی بنهمای سهر له  وت، سیاسی
بهغداش بهگورهی و ھهولر كشهكانی نوان و
فیدڕاڵ، عراقی ھهمیشهیی  ده ستووری  یاساو
حیزبی رابردوو كۆنگرهی چارهسهربكرت. ھفتی
سهرۆكایهتی مالكی نوری كه  ئیسالمی دهعوهی
پكرد دهستی بهغدا شاری له دهكات، حیزبه ئهو
فیدڕاڵ عراقی سهرۆككۆماری تاهبانی جهالل و
مهڕاسیمی چوارچوهی له  ئامادهبوو. تیدا
وهزیری زباری" كۆنگرهكهدا، "ھۆشیار كردنهوه ی
سیاسی مهكتهبی ئهندامی  و عراق  دهرهوهی

سه رۆكی نامهیهكی كوردستان، دیموكراتی پارتی
بۆنهی به  كه خوندهوه ، كوردستانی ھهرمی 
و ده عوه حزبی ئاراستهی كۆنگرهكه، به ستنی
كوردستان ھهرمی سهرۆكی كردووه. مالكی، نوری
و دیموكراسی و ئاشتی و سهقامگیری ھیوای
و خواست مرۆڤی مافی بنهماكانی به ھزكردنی
نوان كشهكانی  پویسته گوتیشی:" ھاوكات 
دهستووری یاساو گورهی  به بهغداش  ھهولرو
چارهسهربكرت. فیدڕاڵ، عراقی ھهمیشهیی
پرۆسهی پویسته  كه ئاماژهیداوه، ھهروهھا
نیشتیمانی بت، بنهماكانی لهسهر وت سیاسی
بۆ كوردستانی ھهرمی ئاماده یی تهواوی ھاوكات
عراقكی پناوی له پهیوهندییهكان بهھزكردنی

دووپاتكردۆتهوه. فیدرادا، دیموكراسی

بكرن چاره سر دهستوور و یاسا به گورهی بهغدا ھهولرو كشه كانی پویسته بارزانی:

داھاتووی سرۆكوەزیرانی "پۆستی
نكراوەتوە" یكال كوردستان
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جیھان بۆ دەالقیك

پاراستنی  بۆ حكوومت ك رایگیاند بغدا، ل سربازی  فرماندەیكی
دزەكان دەزكردنی ت لتایب كرتی و بانككانی حكوومییكان بانك
ئنترنتی تۆری ب عتا قاسم  لیوا  داڕشتووە.  تۆكمی پالنكی
لپناو ھوكانی ھموو مالیكی حكوومتی ك راگیاندووە ئیپای
خستووەت تاوانكارییكاندا كردە ل توەگالوان ھموو دەستگیركردنی
بگینن. گشتییكان رژەوەندییب ب زیان ك نادات، گر چیدی و گڕ
جگری  ك راگیاندبوو دەنگوباسی ناوەندەكانی ب پشتر مالیكی 
بانكی ل ئوانی ك پیگوتووە عبدولمھدی عادل سرۆككۆمار
تایبتن پاسوانانی فوجی ب سر  كردووە،  دزییان بغدا زەوییی
كۆتایی  ل نكردوون. رادەستی ئستا تا بم دەستیدان، لژر و
لناوچی تایبت فوجی پاسوانانی ر بس باندكی رابردوودا مانگی
پاسوانی ھشت و زەویی بانكی سر یانكوتایھ بغدا كرادەی

دزی. دۆالریشیان ملیۆن نزیكی٨ و كوشت بانككیان

دزەكان دەستگیركردنی بۆ مالیكی پالنی
داڕشتووە

خزمهتگوزاركی كچه ك بویكرده وه الیوم).ی (المیسری رۆژنامهی
كردووە،  دا كاری (غه ردهقه) شاری له گازینۆیهكی ك سان ٢٥ تهمهن
٤٥ رۆژدا ٧ كهسی  لهماوی توانیویهتی و راكشاوە میوانهكان سهرنجی

بكات. پ شوویان و بهشوازی (عورفی) ھهبخههتنـت جیا
پیاوهكهی حهوتهمیدا،  شووكردنی له كه ئاشكراشیكردووه رۆژنامهكه 
دۆزیوهتهوه كچهكه لهژووری عورفی زهواجی دیكه ی بهگهنامهیه كی
بۆی ئهوهی دوای كردووه ، دیكه ی شوویهكی رۆژك چهند پش كه
و ئاداگاردهكاتهوه پۆلیس ساختهیه، ژنھنانهكهی كه ده ردهكهوت
و سۆزانی و ساختهكاری تۆمهتی دادگاش دهستگیردهكرت، كچهكه

كچهكه. خستۆته پاڵ شووكردنی چهندین و كاتدا لهیهك

دهكات شوو جار  لهماوهی ٤٥ رۆژدا ٧

6

کۆنگۆ وتی  له زانکۆ قوتابییه کی پرسیاری
وهزیری مردی، کلینتۆنی بیل به سهبارهت
کرد. توڕه زۆر کلینتۆنی ھیالری دهرهوهی ئهمهریکا
وهزیری بوی کردهوه، سی بی بی ھه وای تۆڕی
ھیالری ئهمهریکا یهکگرتووهکانی والیهته دهره وهی
له لهسهرەخۆیه کهسکی بهردهوام که کلینتۆن،
قوتابییهکی وهمی بهتوڕهیی خهكیدا، بهرامبهر
دهچت ھۆکاره کهی کۆنگۆی دایهوه، که پ وتی

بت. بوو وهرگهکانی له یهکک ھههی
کینشاسا له زانکۆ قوتابییهکی کۆڕهدا، لهو
به پهیوهست کشهکانی له یهکک دهربارهی
وهرگهکه و کردووه پرسیاری دهرهوه سیاسهتی
پرسیار قوتابییهکه که راگهیاندووه، ھیالری به
کشهکه له سهر مردهکهت رای لهبارهی
توڕهییهوه به ھیالری لهوهمدا، دهکات،
بهکو نییه، دهرهوه وهزیری وتویهتی:"مردهکهم

وهزیرم".  من
به پهیوه ست قوتابییهکهش پرسیاری
کۆماری و چین وتی ھهردوو نوان رککهوتننامهی
توڕهیی به ھاوکات بووه، دیموکراتی کۆنگۆی
مرده کهمت رای من گوتوویهتی:"دهتهوت ھیالری
ئهوە بم، پ رایهکهت دهتهوت گهر بیم، پ
نیم، مردهکهم درژهپدره ی من که دهم، پت
نهداوه". رککهوتننامهکه لهسهر رایشی ھه روهھا

پ نادەم رگای مردەكم درژە ھیالری کلینتۆن: من
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دەرھنانی بۆ  خۆئامادەكردندای ل چیك وتی پشووی سرۆكی
باس كفیلم نووسیویتی. ناوەرۆكی سیناریۆكی خۆی ك فیلمك،
ژیانكی بۆ سیاسیوە ژیانی ل بتایبتی دەكات، ژیان گۆڕانكاری ل
ئستا  ھافل  نووسراوەتوە. سادا   ٢٠ لماوەی درامای ئو ئاسایی،
سای  ل سیاسییوە ژیانی ناو تبچ لوەی بر ٧٢ ساو تمنی
چاوەروان بووە. شانۆیی تكستی و دراما نووسری باشترین ١٩٨٩دا
ھافل ببینت. فیلمدا سرەكی لو ھاوسری رۆی داگماری ك دەكرت
بشوەی چیك ل كستت ئم نووسیوە. ھاوسرەكی بۆ تكستی
ھبووە.  زۆری دەنگدانوەیكی و نمایشكراوە ٢٠٠٨ وە سای ل شانۆ

چیكۆسلۆفاكیا،  سرۆككۆماری ب بوو  ١٩٨٩ سای ل ھافل
 ب بوو  ٢٠٠٣ تا   ١٩٩٣ سای ل سلۆڤاكیا، و چیك لتبوونی دوای

چیك. سرۆككۆماری

دەرھنری تچیك دەب پشووی سرۆكی
سینمایی

فلستنی بای دادگای بیاركی فلستین دادوەرانی سندیكای 
كردەوە. رەت دادوەردا ژنانی بسر حیجاب سپاندنی ب سبارەت
دەرچووە ك فلستینوە بای دادگای سرۆكی لالین بیارە ئو

دەكات. سرپرشتی حماس بزوتنوەی
سرۆكی فلستیندا ھاتووە:" دادوەرانی بیاننامیكی سندیكای ل
وەرداندەست ئوە چونك دەربكات، وەیش لو بیاری نیی بۆی دادگا
فلستینی، مرۆڤی مافی ناوەندی دادوەران". پیشی و تاككان ژیانی ل
رەئوف  سرزاری ل بوكراوەتوە، تموزدا ٩ ل ك بیاننامیكدا ل
سرەتای ل بیارە ك رایگیاندووە باوە دادگای  سرۆكی حلبی

بكرت. بیارە بو كار سای٢٠١٠ نوی مانگی

حیجاب! و حماس

له ۆچ) رایتس  (ھیومان ركخراوی 
پشلكارییهكانی له رهخنه ی راپۆرتكدا

گرت. سعودییه عهره بستانی
چاودریكردنی به تایبهت ركخراوی
رهخنهی راپۆرتكدا  له مرۆڤ مافهكانی 
سعودی عهرهبستانی ده سهتدارانی له
وته ئهو حكومهتی رایگه یاند، و گرت
به ب كهسی ھه زاران "تیرۆر" به تۆمهتی

درژ ماوهیهكی بۆ تۆمهت ئاراستهكردنی
كردووه. زیندانی

كه خستووه تهڕوو، ئهوهشی ركخراوهكه
تۆمهتی به عهرهبستان دهسهتدارانی
كهسایهتی چهندین "تیرۆر" به پهیوهست
بهرھهستكاری دهسهتیان ناڕازی و سیاسی

كونجی زیندان ئاخنیوه. له
وادهی عهرهبستاندا له یاسا گورهی به

و دادگاییكردن ب ده ستگیركردنی
ب ئاراستهكردنی به له زینداندا ھشتنهوه

مانگه. شهش تۆمهت
دهسهتدارانی  ٢٠٠٦ تا  هوه  ٢٠٠٣ له
ھهمهتی چهندین عهرهبستان
دوای به تایبهتی ئه نجامدا دهستگیركردنیان
و چهكداری كردهوهی زنجیرهیهك ئه وهی

وتهدا روویاندا. لهو تیرۆریستی

گرت عهرهبستان له ڕەخنی مرۆڤ مافكانی ركخراوەی

7

www.ne
tew

e.c
om



8

لهوباره یهوه  بت. پك كوردستان شارهكانی له ئیداری ٣ دادگای نزیكانه بهم بیاره
ك كرد ئاشكرای كوردستان ھهرمی حكوومهتی دادی وهزیری جهمیل) (فاروق
كوردستان  ھه رمی پارزگاكهی له ھهرس ئیداری ٣ دادگای بیاریداوه وهزارهتهكهی

دابمهزرنت.
دامهزراوهكانی  نوان دهزگاو ئیداری یهكالكردنهوهی كشهی بۆ دادگایانهش ئهو ئهركی
سهرۆكی فه رمانبه رو كشهی دهزگاكانو فهرمانبهرانو  نوان كشهی و حكوومهت 

بهڕوهبهرایهتییهكانه. دهزگاو
بكرتهوه. جۆره لهو دادگای كوردستاندا ھهرمی له یهكهمجاره ئهمهش

بۆ ئیداری دادگای
نوان كشهی یهكال كردنهوهی
دادهمهزرت داموودهزگاكان

٢٠١٠دا سای له كه رایگهیاند رۆژی چوارشهممه، مالیكی)، (نوری عراق سهرۆكوهزیرانی
بۆیان، سهنتهری تایبهت بنیادنانی بمبستی دهكهن تهرخان الوان بۆ زۆر پارهیهكی

ھونه رو وهرزش. ئهدهبو بواره كانی بپرژنسر كرد الوان داواشی له
زیاتره دراوس وتانی له الوانی عراق ”رژهی ك ئاماژەیدا سرۆكوەزیرانی عیراق،
به پویستی دهوهتیش بنیادنانی سروشتییهكانهوهیهو سامانه له سهرووی ئهمهش و
كه ئاستهی بگاته ئهو زانكۆكانمان زانستی ئاستی ھی، ھیواداریشم پسپۆر كسانی

بن“. پشكهوتووتر وتك ھهموو له بكهینو پوه شانازی

بۆ  زۆر ٢٠١٠ پارەیكی سای
دەكرت ترخان الوان

كوردستان میدیای

ھبژاردنی  ل ك كوردستان شیوعی  حیزبی
تا كورسی، یك خاوەنی بووە كوردستان، پرلمانی
نو تدەچ ك ئاخۆ وخۆییدایگفتوگۆی ن ل ئستا
كوردستانی لیستی لگڵ  یان ئۆپۆزسیۆن،  برەی
حكوومتی نوی كابینی پكھنانی بشداری

ھرمی كوردستان دەكات.
كۆمیتی، عدالتی لیستی ك ئاماژەی جی
ھبژاردنكانی ل لخۆگرتبوو حیزبی چوار ك
كورسییك توانی كوردستاندا، پرلمانی ئمجارەی
كورسیی ئو ھمووشیاندا لنو و بھنت بدەست

درا. شیوعی كوردستانی حیزبی ب

خۆی یكال حیزبی شیوعی
نكردووەتوە

ل داوای ئردۆغان) تیب (ڕەجب توركیا سرۆكوەزیرانی
حكوومتی یارمتیی  كرد ئۆپۆزیسیۆنكان پارت برپرسانی 
ل ناوبراو بكن. چارە كورد كشی تا بدەن، وتكیان
ئستا پۆژەیی ”ئو ڕایگیاند: توركیا پرلمانی ل گوتیكیدا
بۆ ھوك ل بریتیی دەكات، سر ل كاری توركیا حكوومتی
توركیا. خاكی یكگرتوویی و نتوایتی ھستی بھزكردنی
نبت. تدا ئامادەیی كسك تنانت یان پارتك ھیچ نابت

بكین“. توركیا چارە ل كشی كورد ویستپ

كورد، كشی چارەسری
ی توركیایشری كچارەس

جگری وەك كۆسرهت رهسوڵ، كوردستان گشتی یهكتی نیشتیمانی سكرتری جگری
بۆ مهرجكی چهند ناوبراو بهم دەمنتوە، بارزانی كوردستان مهسعود ھهرمی سه رۆكی
كوردستان یهكتی نیشتیمانی له ئاگادار سهرچاوهیهكی داناوە. ئهو پۆسته وهرگرتنه وهی
ھهرمی كوردستان سهرۆكی داھاتووی ك جگری بووەتوە یهكالیی ئه وه كه رایگهیاند
خۆیهوه رهسوڵ، لهالی ھشتا كۆسره ت  ڕوو كوەی خستئ رچاوەكس رهسوه. كۆسرهت
بۆ وهرگرتنهوهی ھهیه مهرجكی چهند چونكه وهربگرتهوه ، پۆسته نهداوه ئه و بیاری
ده سهتهكانی جگری دیاریكردنی و سهرۆكایهتی ھهرم بۆ ئۆفیسك دابینكردنی لهوانه

سهرۆكی ھهرم.

ل رەسوڵ كۆسرەت
دەمنتوە خۆی پۆستكی

8

www.ne
tew

e.c
om



9

٥٥٨ تهن  له ئران، رگا ئۆمهران- حاجی سنوری له خای مانگدا، لهماوهی حهوت
دەھنا. كوردستانیان ھرمی گیراوەو ك برەو چوو بهسهر ماوه خۆراكی

نردرندراونه تهوه دیكهشیان بهشه كهی بردراون، لهنو خۆراكیانهش كهلوپهله ئهو بهشكی
"بنكهكهمان پیاگهیاندین ئۆمه ران حاجی جۆری كۆنتۆی لهبنكهی تاھیر، محهمه د ئران.
كاری پالندانانه، وهزاره تی جۆری كۆنتۆی پوانه سازی گشتیی بهدهستهی سهر كه
فیزیایی) و كیمیایی  جۆری بهھهردوو ئهنجامدانی پشكنینه  سهرهكیمان چاودریكردن
كوردستان ھاوردهی سنورییه دهروازه ئهم لهڕگهی خواردنهوانهی و خواردن ئهو بۆ

دهكرن".

ئۆمهران حاجی سنووری لله
ماوه  خۆراكی ٥٥٨ تهن

فوتنرا چوو بهسهر

ھه هبجه كیمیابارانی دۆسیهی دادگاییكردنی بهرپرسانی به تایبهت دانیشتنكی بیاربوو
له ھۆی دادگاوه دواخراو سكای راپهڕین بونی بهھۆی دانیشتنهكه بهم بچوایه ، بهڕوه
ھههبجه بهكیمیابارانكردنی كه ھاتووه فۆكهوان  كۆمهك ناوی سكاكهشدا لهناو
ئهو پییوایه، ھههبجهش كهیسی له داكۆكیكار پارزهرانی تیمی سهرۆكی تۆمهتبارن،

نا. رهمه زانی تدایه یان كه ناوی تارق نییه، بهم دنیا ) ناون، ٤٠ ) ناوانه
(رۆژنامه)ی به كهیسی ھههبجه له داكۆكیكار تیمی پارزه رانی ئهدھهم،سه رۆكی گۆران
ھههبجه به كیمیابارانكردنی كه كۆمهك فۆكهوان ھهیه سكاكاندا ناوی راگهیاند: لهناو

كردوون. له سهر كارمان ئمه بهم رانهگهیهنراوه، تائستا و تۆمهتبارن

٤٠ فۆكهوانی  ناوی
كیمیابارانی تۆمهتباری

دهكرن ئاشكرا ھههبجه

گڕەكی ل رابردوو ھفتی ك رایگیاند سۆران، گشتیی نخۆشخانی ل سرچاویك
بھۆی  و ٢٨ سا تمنی ك س) ناوی (ف. ب ژنك شارۆچكی سۆران، برگوانی

خوارد. نوتوە ب حبی مشتك پیاوەكی لڕقی كۆمیتییوە كشیكی
سۆران. گشتی نخۆشخانی تندریدەگ كئافرەت لپ ب دواتر

پزیشكدایو چاودری تندروستی لژر كژن ئستا ك ئاماژەی بوەدا رچاوەیس ئو
دەچت. بوون جگری برەو تندروستی باری

ل ژنك ھاوسرەكی لڕقی
بنوتوە حبی مشتك سۆران

خوارد

كوردستان، سمسوری باكووری و شاری ئام گرتووخانی ل
گولیزار و سۆیسال نورەددین بناوەكانی كورد بندكراوی دوو
ل مردن بوون، نجرپخۆشی شتووشی ن ئوەی ئاكین لبر
نورەددین سۆیسال باوكی عومر بوونتوە. لوبارەیوە نزیك
كوڕەكی ئوەی بۆ راگیاندووە، ئازادیاوەالتی ب سۆیسال
برپرسیارەكانی بسر كردووەتوە. نالی ھموو بكرت، ئازاد
تۆمتی ب ھردووكیان ئاكین گولیزار و سۆیسال نورەددین
پككدا دەستگیر كوردستان كركارانی پارتی پیوەندی لگڵ
ب م بكوڕەك كر گوتوویتی ھروەھا سۆیسال كراون. باوكی
رگی و ل كراوە دەستگیر بت ئنجامدا ھیچ تاوانكی ئوەی
پككیان لگڵ پیوەندی تاوانی گوشارەوە بكارھنانی

ساغ كردووەتوە. بسریدا

ل ھبژاردنكان سربخۆی بای كۆمیسیۆنی ببیاری
پسۆی دابشكردنی پۆسی رابردوو، ھفتی عیراق،
ھرمی دیكی داباوەكانی ناوچ و كركووك ل دەنگدەران

پكرد. دەستی كوردستان
بای  كۆمیسیۆنی كركووكی ئۆفیسی بڕوەبری
قۆناغی ك رایگیاند تابانی،  فرھاد  ھبژاردنكان
ئو و پكرد دەستی كرداری ب ھبژاردنكان ئنجامدانی
ئو جبجكردنوە. وەك قۆناغی نو نگاوەش چووەتھ
 یھ كركووك ل تۆماركردن ناوەندی  ٤٣ ك رایگیاند
سردانی ك كرد شارەش ئو ھاووتیانی  ل داوای  و

بكن. دەنگدان ناوەندەكانی

پسووهی دابهشكردنی
دهستی لهكهركوك دهنگده ران

پكرد

بردەم ل كورد بندكراوی دوو
مردندان
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ئراندا: ل كورد

وارڤیندا: دیمانیكی ل ئاشتیی نۆبی خهتی وهرگری

ژیاننام 
ل عــــبــادی، شیرین 

شاری  ١٩٤٦ ل سای

ل ئران، ھمدانی

بــاوكــی و  ــووە ــب ــك دای

عــلــی ــد ــم ــم ــح (م

ل یكك عــــبــادی)

یاسای پشنگكانی

. بووە ئران بازرگانی

ــبــادی،  ــن عــ یــری
 شــ

چاالكی ژنی یكمین

پۆستی ك رانییئ

و وەرگرتووە دادوەری

ساڵ لو پۆستدا چوار
ماوەتوە.

ئران ل دادوەر ژنی یكم عیبادی، شیرن
سای ل ئاشتی  نۆبی ختی وەرگــری و 
وارڤیندا، ب تایبت دیمانیكی ل ،٢٠٠٣
و ئران ھبژاردنكانی سر دەخات تیشك
ل گرنگیان رۆكی ژنان ك وای بۆچوونی
و دەبت ئراندا داھاتووی گۆڕانكارییكانی
ئراندا ل دەبت ك دەكاتوە لوە جخت

زمانی پاڵ ل كوردی زمانی خوندنی ب بوار
ساتان لو باس ھروەھا بدرت. فارسی
لو برگری پارزەرك وەك ك ــات دەك
رژمی الین ل كردووە ك كوردان زیندانیی

كراون.  بند ئرانوە
ئران،  سهرۆککۆماری ھهبژاردنی وارڤین: 
مهحموودی ئهحمهدی جارکیتر ھات و کۆتایی

ھبژردرایوە،ئهو سهرۆککۆمار به نهژاد،
ئه نجامکه، پاش بارودوخهکانی و ئهنجامه

ھهدهسهنگنی؟ چۆن
ــاوه  ســهره ت لــه ھــه ر مــن  عیبادی:  شیرن
ھهبژاردن ئاكامی ھهوهشانهوهی خوازیاری
ژر له ھه بژاردن سه رلهنوی به ڕوهچوونی و
و بووم دا نونه تهوهیی چاودری کۆمهگهی

دەچوستوە نتوەكیوە و مزھب ھۆی ب
www.neتاران
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که باوهڕهم، ئهو لهسهر ھهر ئستاش
خه کی به رژه وهندی له ئه نجامه ئهو
ساختهکاری و ف چونك نییه. ئیراندا
ئستادا بــارودۆخــی له ــراوه.  ک تدا 
ئاكامكی ده نگه کان به پداچوونه وه
ئران، حکوومهتی  نابت. ئهوتۆی 
سهرۆکكۆماری، ھهبژاردنهکانی دهبت
چاو درانی به رگا و بکاتهوه دووباره
ـــدات، تــا چــاودــری ب نــــوده وــه تــی
ھهست خهک ھهبژاردنهکان بکهن، تا
دهیدهن، دهنگانهی ئهو که بکهن بهوه

خۆیانه. راستهقینهی دهنگی
دوای که کهسانهش، بو سبارەت
و ھهبژاردن ئهنجامی ده رکهوتنی
و کران دهستبهسه ر دهربین ناڕهزایی
بهندکراوهکان ده بت بهندیخانه، خرانه
و بکرن ــازاد ئ مهرجک ھیچ  به ب
تاوانی کهسووکاریان. ناو بگهرنهوه
داوای که بووه ، ئهوه تهنیا خهکه ئهو
کردووه، خۆیان ئازادییهکانی و ماف
شیوه به م ده ب خه ک راستی به ئایا
ــهم ده ک داوا مــن بــکــرێ؟ دەستگیر 
ئهم چیتر و بکرن ئازاد بهندکراوه کان

نكرتوە. دووباره کاره
ئهم  خۆپشاندانهکانی پاش وارڤین: 
ئه ورووپات سهردانی ئران دواییهی
ســهردانــه ــه م ئ باسی  ــرد، ده کـــرێ ک
روون  ردانس ئو مهبه ستی  و بکهی 

بكیتوە؟
ئهورووپا،  بۆ سهردانم عیبادی: له شیرن
سۆالنا خاڤییهر لهگهڵ چاوپكهوتنكم
وتانی له داوام و سازدا برۆكسل له
كهكوهرگرتن كهبه كــرد ئــه ورووپــا
دژی بــه دیپلۆماتك گــوشــاری لــه  
ئهم توندووتیژی  بــه پش ئــــران،

خۆپشاندهران به بهرامبهر دهوهته
لکردن ئهوهم داوای  ھهروهھا  بگرن،
و خهك كــوژرانــی به به رامبه ر كه  
سیاسی چاالكوانی دهستبهسهركرانی 

دهرببن. ناڕهزایه تی
ئــهورووپــا، بۆ ــه م ســهردان ــه و ھــه ر ل
ئابلۆقهی به سهبارهت خۆم ناڕهزایهتی
دهربیوه. له ڕاستیدا ئران دژ به ئابووری
ئابووریدا له ئابلۆقه ی كه خهكن ئهوه
رگاچاره تهنیا ــن. دهب زه ره رمــهنــد
ئیسالمییه، كۆماری سیاسی بایكۆتی
ته نیا بدرێ، بیارک ھهر له مه جگه

دهکهن. زهرهر ئران خهکی

ده کرێ  باس ھه واهکاندا له وارڤین: 
زۆر ــوشــاری گ لــه  الیـــه ن ئــــرانــهوه
بۆچی گوشارانه ئهم سهرت، دهخرته
ئهنجام کوه الیهن له دهگهڕنهوه و

دهدرن؟
گوشارانه  ئهم عیبادی: بهشكی شیرن
كتبی چاپدانی له  بۆ دهگهڕتهوه
رگیان بهداخهوه كه "بیرهوه ریهكانم"
گوشارانه ئهو بكرێ. چاپ ئران له ندا
تایبهتهوه ئۆرگانی ھندك الیهن له
کتبهکهمدا له من دهچت. بهروه
دهبوایه کردووه که بابهتم باس ھهندی
بكرایا، بهم چاپ ئینجا سانسۆر کرابا،
سانسۆر کتبهکهم  نهبووم رازی  من
زمانی به ئهمهریکا له ئهوهی تا بکرێ،
وهرگدرایه دواتر و کرا چاپ ئینگلیزی
ئهوه  زیندووی جیھان. ١٦ زمانی سهر
بۆچی که سهرم، خسته گوشاریان بوو
کردووه. دهره وه چاپ کتبهم له ئهم

سهر  كردە ھرشیان  وارڤین: بهسیج،

؟ کرد کارهیان ئهم بۆچی ئوە، مای
بــهداخــه وه راســتــه، عیبادی: شیرن 
پشتیوان به من ئــهوان کــراوه.  ئه مه
ئیسرائیل و ئهمهریکا یارمهتیدهری و
و لدوان ھهموو له من دهده ن! له قههم
توندووتیژی جۆره ھهر دژی دا وتهكانم
كه  ــهوهی ئ ــهم ب ــووم، ب و شه ڕك
به مــن و ــن د به سیجی  كۆمه ك 
و ئهمهریكا پشتیوانی  و یارمهتیدهر
له نازانم دهكهن، تۆمهتبار ئیسراییل

كدایه! بهرژهوهندی

نییه  ئه وه بۆ گوشارانه ئهم وارڤین: ئایا
بجبھی؟ ئران تۆ که

ئاشکرایی  و روون به عیبادی: با شیرن
ھیچ گوشاری ژر له  من بم: پت
ئران بارودۆخكدا، ھیچ و الیهنک
من و منه وتی ئران . ناھلم   ج
دهب مابم ھهتا و ئرانیم ھاوتییهکی
له ئرانیش بمرم. ئهوانهی بژیم و لهوێ
ئرانم کارانه بهم که دهکهنه وه بیر وا
بابیر و دەكــن  ھ جبھن،  پ

تر بكنوە. لشتی
له  مرۆڤ مافی چاالكڤانانی وارڤین:
ده ستگیر سیاسی تاوانی به  ئران،
وهک تۆ زیندان، دهخرنه و دهکرن
لهو بهرگریکردن بۆ ئهکتیڤ کهسکی
كارە به م بهرانبهر ھه وستت ،سانك

چییه؟
ھیچ وتیک ھیچ له عیبادی:" شیرن
نهبووه، سیاسی ــرۆڤ م مافی كــات
له مــرۆڤ مافی ئــهوهی لهبهر بــه م
ھه یه، بهحكوومهتهوه په یوهندی ئران
ھیچ دهدرـــت". لهقهه م به سیاسی
مرۆڤ مافی چاالكڤانانی كاتكیش

ژـــر مــــن لــــه
گـــــــــوشـــــــــاری
الیهنک ھیچ
ھـــــیـــــچ و  
بارودۆخكدا،
ــــــران جــئــــــ
. ــــلــــم ــــاھــــ ن
وتـــی ئــــــران
مــن و ـــه ـــن م
ھاوتییهکی
و ئــــــــرانــــیــــم
مــابــم ھـــه تـــا
لــهوێ ده بــــ
ـــه ل و بــــژیــــم
ــــش ــــی ــــران ــــ ئ

بمرم

ئهوه  ئاریایین" نهتهوهیی كۆنترین كورده كان "

کورد، لناکرێ. حاشای و  مژووییه بابهتکی

دوو سته میان كه نهتهوهیهکن تهنیا ئران له

و مهزھهبی ستهمکی دهكرێ.  ل به رامبهر

له خۆمان ناب بۆیه نه تهوهیی، ستمكی

ھهموو خۆشحاین  ئهگهر بكهینهوه، جیا  وان

ھهموو خهمبارین ئه گهر خۆشحاین، بهیهكهوه

خهمبارین" بهیهكهوه
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ھهموو ئران له نهبوون، كهمتهرخهم لهئران
ھهیهو مــرۆڤــهوه مافی به پهیوهندی شتك 
،یھ بهحكوومهتهوه پهیوهندی مرۆڤیش مافی
تهنیا دهكرێ، بیروڕا ئازادی لهسهر قسه كاتك
سینه ماو لهسهر قسه نییه، رۆژنامه لهسهر قسه
تدا ھونه ریانهیه كهكاری شته ھهموو ئهو و شانۆ
مرۆڤ مافی چاالكڤانانی بوارانهشدا دهكهیت، لهو
زۆر پشلکاری به كــردووه. زۆریــان كاركی
مرۆڤ، مافی چاالکی بواری زۆر کراوهو ئران له
و کــراوه  دهستبهسهر حکوومهتهوه  الیــهن له  
سیاسییوەحوکمی زیندانیان تاوانی ھهندکیان به

باوهتهوه. بۆ
له  ئستا کــورد چاالکڤانی ژمارهیهک  وارڤین: 
پارزهری وه ک تۆ ھه ن،  دا ئیران  زیندانهکانی
بۆ ئهوهمان باسی ده کرێ کوردانه، لهو ھهندێ

کوردت ناسیووه؟ که چۆن بکهی
لهو  ھه ندێ پارزهری من بهی عیبادی:  شیرین
سهدیق محهمهد لهوانه: کوردانهم، چاالکڤانه
کهسکیتر. چه ند و شهریفی، که مال و کهبوودوهند
ئران له كــوردهكــان  گوتوومه: پشتریش  من 

لم دیكه نهته وهكانی پش  و نه تهوهن كۆنترین
ژیاون. ناوچهیه  لهو ھبووەو بوونیان دا وته
نه تهوهیی كوردهكان كۆنترین که " ھه یه رستهیهک
حاشای و مژوویه  بابهتکی ئــهوه ئاریایین"
كه نهتهوهیهکن تهنیا ئران له کورد، لناکرێ.
ستهمکی دهكــرێ. ل بهرامبهر دوو ستهمیان
خۆمان بۆیه ناب نهتهوهیی، و ستمكی مهزھه بی
خۆشحاین ھهموو بكهینهوه، ئهگهر وان جیا له
ھهموو خهمبارین ئه گهر خۆشحاین، بهیهكهوه
بنچینهیی یاسای پویسته خهمبارین". بهیهكهوه

بكرت". بهجج بهتهواوی و رکوپکی به
جبه ج بكرێ، شت كه ده ب یهكهم بهرای من
زمانكانی خوندنی و بكارھنان ب بواردان
دەب ك كوردی زمانی بتایبت ئراندا، ل دیك
بۆ ئهوهی . من بدرت ئراندا ندنی لخوب گر
كردوومه پمكراوه ئراندا ل نه تهوهکانیتر و کورد

دهیكهم. داھاتووشدا له و
و  ــاراوه ئ دته ــۆڕان گ ئران له ئایا وارڤــیــن: 

دت؟ دا بهسهر گۆڕانی حوکمانی سیستهمی
له  سیاسی سیسته می بیم عیبادی: ئهگهر شیرین

بهم مهحاه، ئهوه دهمنتهوه، خۆی وهک ئران
گهلهوه به پهیوهندی راستهوخۆ بابه تکه گۆڕان
و گوتومه دیمانهیهکدا چهند له پشتریش ھه یه،
بیهوێ گهل ھهرشتك كه ھهیه بهوه باوه ڕم من
روودهدات؟ ئهمه كهی به م ده گۆڕدرت. بیگۆڕێ،
پرسیاره ئهو وه می زه مهن چاوهڕێ بین، دهب

دهداتهوه.
دهبینی؟  چۆن دا گۆرانه له م ژنان وارڤین: رۆی
دهب له و کۆمهن ژنان نیوهی عیبادی: شیرین
ھهر بگومان ھه بت، رۆیان بوارهکاندا ھهموو
دهبت. تدا ئران بته ئاراوه ڕۆی ژنی له گۆڕانک
خۆپشاندانهکانی له  ژنان، بینیشمان وهک ھهر
بوون زۆر بهرچاو شارهکانیتر و دواییهی تاران ئهم
ژنان بۆیه بوون، ئاماده پیاوان شانبهشانی و
گۆڕانکارییهکانی له بهھزیان و گرنگ رۆیکی
خاوهن ئراندا له  ژن، ده بت. ئراندا داھاتووی
وتانی ژنانی چاو له  و خۆیهتی کهسایه تی
بهرچاو روونی به ئهمه ش زیندووترن، ناوچهکه 

ناکات. بهگه ھنانه وه پویست به و دهکهوێ
جهماڵ ئاران ھڤپیڤین:

ئهوه  ئاریایین" نهتهوهیی كۆنترین كورده كان "

کورد، لناکرێ. حاشای و  مژووییه بابهتکی

دوو سته میان كه نهتهوهیهکن تهنیا ئران له

و مهزھهبی ستهمکی دهكرێ.  ل به رامبهر

له خۆمان ناب بۆیه نه تهوهیی، ستمكی

ھهموو خۆشحاین  ئهگهر بكهینهوه، جیا  وان

ھهموو خهمبارین ئه گهر خۆشحاین، بهیهكهوه

خهمبارین" بهیهكهوه
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ھنـــدێ لـــ چاودرانی بـــ بۆچوونی
ھرمی بۆ مالیكی ســـردانی سیاسی،
ژربژری رككوتنكـــی كوردســـتان،
ھاوپیمانی دەعـــوە و حیزبی لنـــوان
واقیعوە، ئرزی ناوەتھ كوردســـتان
جاركی تـــا بو ھۆیـــوە مالیكی، بـــۆ
عیراق، ســـرۆكوەزیرانی متمانی دیك
و لبرامبریشـــدا بھنتوە بدەســـت
بغدا و ھولر نوان كشـــكانی ئو،
محمود دكتۆر ھاوكات چارەســـربكات،
و نازانت بدوور ئگرە ئو عوســـمان،
ئگر كشی نوان ئنجوومنی دەت
ھر دەعوە، حیزبـــی و بای ئیســـالمی
لیســـتی و دەعوە حیزبی بت، وا قووڵ
بۆ لیست بیك كوردستان، ھاوپیمانی
بغدا، پرلمانی داھاتووی ھبژاردنی

دەكن. بشداری
ئستای سرۆكوەزیرانی ك دەعوە لیستی
دەكات، ســـرۆكایتی مالیكی عیـــراق،
ئنجوومنی ھبژاردنـــی لـــ دواییـــن
 ١٤ كۆی ل توانی عراقـــدا پارزگاكانی
سركوتن  ١٠ پارزگا ل عیراق، پارزگای
كرد وای ئمـــش ب دەســـت بھنت.
گۆڕەپانی ل دەعوە حیزبـــی ك پگی
م تاكب بت، ھزتر ب عراقدا سیاسی
عیراقدا سیاسی گۆڕەپانی ل ك حیزبك
حیزبكی(مالیكی)ـدا لگـــڵ كبك
،ئیســـالمیی بای ئنجوومنی بـــكات،
شـــیعییان ھاوبندی حیزب دوو ك بو
 ٨٣ بغدا، پرلمانی نو ل و پكھناوە

.یھ كورسییان
ھاوپیمانـــی لیســـتی لـــو نوەنـــدەدا
بغدا پرلمانـــی ل كـــ كوردســـتان،
بیاری  ئســـتا تا ،یـــ٥٣ كورســـی ھ
داھاتووی ھبژاردنی بۆ ئیئتیالفكردنی
حیزبدا دوو ئو لگڵ بغدا پرلمانی
مانگدا ئم سرەتای ل رانگیاندووە.
سردانی فیدڕاڵ، عراقی سرۆكوەزیرانی
ھاوینھواری ل و كرد كوردستای ھرمی
عراقی ســـرۆككۆماری دوكان لگـــڵ
كوردستان، ھرمی ســـرۆكی و فیدڕاڵ
ئندامی بارەیـــوە، لـــو كۆبـــووەوە.
نیشـــتمانی یكتی سیاســـی مكتبی
پیرە، ئحمـــد ســـعدی كوردســـتان،
ل ك رایگیاند، وارڤین، بۆ للدوانكدا
ك كرایوە لوە جخت كۆبوونوەكدا
ھندێ ناسكو عراق ئستای بارودۆخی
رژمی بھمانشـــوەی دەیانوت الین
ئزموونی و كاربكن عراقدا ل پشـــوو
ال نھن، بۆیـــ ھردوو دیموكراســـی
ندرت، نانالی بو بوار یاریاندا كـــب

بگن. عیراقی تازە ل دژی پیالن ك
سردانی دەرەنجامی ل رابردوو ســـای
مسعود كوردســـتان ھرمی ســـرۆكی
پكھنانی بیـــاری بغدا بـــۆ بارزانی،
چارەســـركردنی كشكانی  بۆ ٥ لیژن
ئستا تا درا، بم و بغدا نوان ھولر

تواونكراوون. لیژنان ئو كاری
سردانی میانی ل زانیارییكان، بپی
بۆ لیژنیك سلمانی، ئستا بۆ مالیكی

ھرمی مالیكی بۆ سردانی ك وای پیرە بۆچوونی سعدی
لوە باسیان رەواندەوە ك گومانانی ھموو ئو كوردستان،
یكدا بسر كودەتا دەیانوت بغدا، و ھولر ك دەكرد

بكن

شكا تك سیاسی بستكی
داگیرساند مانوەی مالیكی سوزی بۆ گۆپی كورد

ھولر
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بغداو نوان كشكانی چارەسركردنی
پۆژەیكـــی و وەك ھولـــر پكھنـــرا
چۆنیتـــی میكانیزمـــی ســـرەتاییش
دراوە. مالیكی ب یلیژن ئو كاركردنی
كلیلـــی مـــاددەی ١٤٠، كـــ  لبـــارەی
ناوچ كركووك و كشـــی چارەسری
سعدی ،كوردستان ھرمی داباوەكانی
ماددەی ل بارەی دەیت:" مالیكی پیرە،
دەستوورییو  ماددەك ك ١٤٠ رایگیاند
جبجكردنی بـــۆ دەبـــت چارەیـــك
سیاسیی كســـایتی بم بدۆزرتوە"،
محمود دكتـــۆر كـــورد، ســـربخۆی
ڕوو، دەخات ئوە وارڤین، بۆ عوسمان،
ئو  بارەی ل UN ئمریكاو ھوستی ك
دەبت دەن و ئوان نیی باش ماددەی
ئمش بكرـــت. پدا پداچوونـــوەی
واتای عوســـمان، ببۆچوونـــی محمود

دەگینت. ماددەك جبجنكردنی
حكوومتـــی ســـرۆكوەزیرانی بیـــارە 
بارزانی، نچیرڤان كوردســـتان ھرمی
سردانیدا لو بكات و بغدا سردانی
ھولر و بغدا نوان كشكانی بارەی ل
نوت ،رگشـــم١٤٠، پ ك مـــاددەی
دەگرتوە، و بوودجـــ داھات و غـــاز،

چارەسركی بۆ بدۆزتوە.
بردەوامی پیرە، سعدی بارەیوە، لو
ھولری و بغدا نوان كۆبوونوەكانـــی
ڕوو وەشی خستو ئ ب پویســـت زانی
نچیرڤان كوردستان، سرۆكوەزیرانی ك
بغدا بۆ ســـردانیدا میانی ل بارزانی
شـــانك ئو چارەســـركردنی ھوی 

دەدات.
ب مالیكی ك خاكـــی ســـردانكی
بایخ جگـــی پیـــرەوە الی ســـعدی
گووتویتی، مالیكـــی ك ئوەبوو بوو،
عیراقدا غدا)، لـــو ب ئمـــ (ھولـــر

شریكین.
ك وای بۆچوونی پیرە دواجار ســـعدی

كوردستان، بۆ ھرمی مالیكی سردانی
ك رەواندەوە گومانانـــی ھموو ئـــو
بغدا، و ھولر ك دەكرد لوە باسیان
بكن. یكدا بســـر دەیانوت كودەتا
پیرە ســـعدی وەك بـــ دنیاییـــوە
سیاسی بستكی مالیكی رایگیاند:"

تواندەوە".
كۆتایی  دوای مالیكـــی  ئو ســـردانی
پرلمانی ھبژاردنی پۆســـی ھاتنی
چاودرانی ھاتـــوو ھرمی كوردســـتان
ھریك ك ،بۆچوونیان وای سیاسیش
ھاوپیمانی لیستی و دەعوە ل لیســـتی
بغدا پرلمانی بۆ رەنگ كوردســـتانی
بكـــن. بشـــداری بیـــك لیســـتوە
محمود دكتۆر كورد سیاسی كسایتی
بۆ مالیكـــی، ســـردانكی عوســـمان،
ك لكدایوە وا ھرمی كوردســـتانی،
الی بـــرەو كورد ســـرنجی دەیوـــت
مبستییتی چونك رابكشـــی، خۆیدا
ل پۆستی سرۆكوەزیرانی دیك جاركی
ببۆچوونی محمود عیراقدا بمنتوە.
دەعوە حیزبی نوان ل ئستا عوسمان،
شك ئیســـالمیدا بای و ئنجوومنی
ل جاران ئـــوەی بری ل كورد ،یـــھ
بوو نزیك ئیســـالمی ئنجوومنی بای
ل ســـتراتیژی پۆژەی كۆمك و بـــۆ
رادەگیاند، بۆچوونیـــان یـــك عیراقدا
نزیك ل مالیكی كورد دەیوت ئمجارە

ببتوە.
مالیكی دەكن، لوە باس بیرۆك ھندێ
ھبژاردنی لیســـت لـــ و كورد بیك
بشـــداری بغدا، پرلمانی  داھاتووی
عوســـمان، محمود بكـــن، ھـــاوكات
دەعوە، دەت، ئگر ئنجوومنی باو
بیك و قووبت وا ھر كشـــكانیان
لیستی ئوا نكن، بشـــداری لیســـت
ل لیست بیك دەعوە، و كوردســـتانی

دەبن. بشدار پرلماندا

دەعوە، باو ئنجوومنی ئگر دەت، عوسمان، محمود 
بشداری لیست بیك و قووبت وا ھر كشكانیان
ل لیست بیك دەعوە، و كوردستانی لیستی ئوا نكن،

دەبن. بشدار پرلماندا
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چۆن لگڵ پرسی کورد ئاشنا بووی؟ *
بم ناسراوە، کورد پرسی ئمانیا ل کدەم
لبر دەناسن، تورکیا کوردی زیاتر ئمانکان
بۆ ککپ بتایبتی تورکیا و کوردەکانی ئوەی
تاقی رگاکانیان ھموو ئامانجکانیان ب گیشتن
دەھنا. بکار توندوتیژیشیان بگرە و دەکردەوە

ناسراون. کمتر  ئمانیا  ل عراق  کوردەکانی 
سرەتای بۆ  عراقدا کوردی لگڵ ناسیاریم 
ئوان ئاوارەیی و راپڕین و نوەدەکان
رکخراوەکانی و حکوومت ک دەگڕتوە،

کردبوو. خریک بخۆیانوە ئمانیاشیان
پرسی میشھ خونرک وەک من ھروەھا
بۆی دەکرد.  شونگیری رۆژنامکاندا  ل کوردم 
دەرفتی وەزارەتی دەرەوە رابردوو ل سای ک
ھات بۆ ھولرم گشتی کونسولگری بڕوەبردنی
پیشییوە لباری کرد. قبووم بخرایی پش،
بۆ کوردستانیش ھروەھا و بوو کارە لم حزم
ئوە دیکیش ھۆیکی بوو، سرنجاکش من
ل ھولر ک کونسوگریی گشتی ئمانیا بوو،
دەرەوە منیش لالین وەزیری و دەکرایوە تازە
قبووم بۆی ب خۆشحاییوە دەکرام، پشکش

کرد.

ل ونیکت چ کوردستان یتب لوەی *بر
ھاتی ک دواتر  و  بوو چاو لپش  کوردستان 

بینی؟ چۆنت
ئرەش ک وامدەزانی کوردستان مب لوەی -بر
سیرم ئوێ وەک و راقع ل بشک وەک
ب جیھان عراق چۆن میدیاکانیش دەکرد، دیارە
تقینوەی بۆمب و دیمنی ک زیاتر دەناسنن،
کاتک بم ،دیک شتکی ھر تا زا بسردا
ک شت، یکم حپسام، کوردستان ھاتم ک
بڕوەبردنی دەزگایکی سرنجیاکشام و بینیم
رادەپڕنت کاروباری ھرمکی ک بوو، چاالک
سقامگیرەکی ئاسایش و ئمن دووەمیش و

بوو.

ھرمی حکوومتی  سیاستی *بگشتی 
دەبینی؟ چۆن کوردستان

ھاودەمی رابردوو ئستاش تا کوردستان ل-
بسر کاریگری و کانندنرەسپ و پشکوتن
مرھ ئم .یھ ھاووتیانوە رۆژانی ژیانی
خۆی  لسرپی توانیویتی سا ماوەی١٨ 
ماوەی دەزانن  وەک  بکات.  شگ و  بوەست

و  دامزراوە عراق نوی حکوومتی سا  ٤
پناسی و کایوە  ھاتووەت نوێ دەستوورکی 

کوردستان داوە. ھرمی ب سیاسی یاسایی و
ک ،وەیئ رابدوو دیکی کاریگرییکی

زۆرک کوردستان ھرمی حکوومتی پشتر
پاراستنی بۆ کردبوو ترخان چاالکییکانی ل
ساڵ چند بۆ ئوە ک ھاووتیان ئاسایشی
ئستا بم بوو، گونجاو زۆر لموپش
تیشتوونگ ھرم ھاووتیانی ل زۆر ژمارەیکی
نیی پرسک تاک ئمنی پرسی ک تناعق ئو
بووەت ئمنی پرسی پبدرت. بایخی تنیا ک
برەو کۆمگیکی ک کوردستان ئوەی ھۆی
تایبتمندییکانی ل یککیش بچت، داخراو
خریکی میشھ ک وەیئ داخراو کۆمگی
ل دەرەکی بپارزت. ل ھڕەشی خۆی وەیئ
ھرمی ھاووتیانی ئمجارەدا ھبژاردنکانی
کرد. حکوومت ل ریفۆرمیان داوای کوردستان
وەک بوارەکانی دیکی ل ھاتووە کاتی ئوە ئستا
تندرووستیش وەبرھنان، ئابووری، پروەردە،
خوازیاری ھروەھا و بدرت ئنجام چاکسازی

گندەین. ل تندروست کۆمگیکی

چۆن کوردستان ئمدواییانی *ھبژاردنکانی
ھدەسنگنیت؟

مژووی  ل  ٢٠٠٩/٧/٢٥ دەم، -براشکاوی
گرنگ و ئرنی رۆژکی کوردستاندا ھرمی
باس والینیش کس ھندک ئگرچی و بوو 
ھبژادنکدا  ل پشلکاری و  ساختکاری ل

وارڤیندا: دیمانیکی ل لھولر ئمانیا گشتی کونسوی

بغدا و بیوەت پیوەندییكانی ھولر چاویان

نین بشدار کوردستاندا نوتییکانی پرۆژە ل ئمانیکان کۆمپانیا

ــــم، ــــ دە بــــــراشــــــکــــــاوی
ـــژووی  ـــ م  لــــ  ٢٠٠٩/٧/٢٥
ـــدا ـــمـــی کـــوردســـتـــان رھـــ
گرنگ و ئــرــنــی ــکــی  رۆژ
ھندک ئگرچی و بوو
ل بــاس  والینیش کــس
پشلکاری و ساختکاری
دەکن ھبژادنکدا ل

ھولر

Photo

www.ne
tew

e.c
om



ل لکۆینوە ب پویستی دیارە ک دەکن،
لبیرنکین، ئوە دەب بم ،یھ داواکانیان
کارتی زۆرەوە حماستکی ب کورد گلی ک
ل بم نیشاندا، حکوومت ب ھۆشداری
ئنجامی ب الیک ھموو دەب ھمانکاتدا 
بوونی چونک بن، خۆشحاڵ ھبژاردنکان
بوونی بھزی نیشانیکی ئۆپۆزیسیۆن

.دیموکراسیی

ل پرسی کورد چارەسری بۆ *روانگی ئمانیا
چیی؟ ناڤین رۆژھتی

پشتگیری جیھانیدا ئاستی  لسر  مئ -وتی
و مرۆڤ  مافکانی دەستبرکردنی   ل
ئمانیا حکوومتی دەکات. کمنتوەکان
کورد  ک دەکات، لوە پشتگیری  ئوەدا لگڵ 
خۆیان پشنگایتی خۆیان دەب عراقدا ل
وەربگرن، کک باش دەرفتکان لو و بکن
دراوسی وتانی کوردی ک دەزانت بوەش
بۆی ببشن.  ئازادییکانیان و ماف ل عراق 
دیکدا وتانی ل کورد ک دەکین بۆ ئوە کار
دنیاین لوەش مئ بنن. بدەست مافکانیان
ھماھنگی ب کوردستان ھرمی حکوومتی ک
خۆی خواستکانی بغدا حکوومتی لگڵ

دنت. بدەست

ھرمی کوردستان حکوومتی *پیوەندی نوان
چۆن؟ ئمانیا و

کونسولخان بکردنوەی -پیوەندییکانمان
بس مئ بم نوێ، ئاستکی یشتووەتگ
بۆ کونسولخانمان مئ ناوەستین. ئاستکدا ل
لسر جوانی ئایکی تنیا ک کردووەتن ئوە
پرۆژەی کۆمک دەمانوت  بکو  ھواسین،
ئابووری، زانیاری سنتری کردنوەی وەک
قوتابخانی ،گۆت ئنستیتۆی نووسینگی
کوردستان  ل دیک پۆژەی چندین و  ئمانی

بکین. جبج

باری و تناھی ب ئاماژەت قسکانتدا *لمیانی
ئستا تا کرد، کوردستان ھرمی باشی ئمنی

ئرە؟ تھاتوون ئمانی کۆمپانیای چند
بم، پ دروستت ژمارەیکی بتوانم تزەحم-
نزیکی١٥  دانیشتنکانماندا ل میشھ بم
زۆر  ژمارەیکی دەبن. بشدار کۆمپانیا  ٢٠ تا
ئستانبوڵ ل نووسینگیان کۆمپانیاکانیش ل
بڕوە لووە کاروبارەکانیان و یھ عممان و
ھرمی نش بوانئ بھیوام دەبن، بم من
ھولر کانیان لنووسینگ و راستوخۆ کوردستان
ئمانیکان کۆمپانیا بکنوە. دھۆک و سلمانی و
کار وەبرھنانکاندا پرۆژە ل زۆر ژمارەیکی ل
بکین لسر  قسیان زووە ھشتا ک دەکن، 
ل ھیوادارم و نبووە تواو پرۆژەکانیان چونک

بت. تواو داھاتوودا مانگی چند

نوتدا بواری ل ھیچیان ئمانیکان *کۆمپانیا
دەکن؟ کار کوردستاندا حکوومتی لگڵ

نوتی پرۆژەیکی ھیچ  ل ئستا  تا -نخر،
چاوەڕوانی ل زیاتر نین بشدار کوردستاندا ھرمی
ھولر نیوان پیوەندییکانی  برەوپشچوونی 
ک بکم بوەش ئاماژە ویستپ بغدادان. و
ھۆی ئوەی بووە ھرم نوتی ناردن دەرەوەی
جیھانیدا ئاستی لسر ھرم حکوومتی ک

بکات. پیدا خۆی بۆ جماوەر

ڤوپرتال. شاری 1959ی تمووزی دایکبووی 6ی ل 
یاسای  3 مندا. 1986 کۆلژی خودان خزاندار و

یاساناسییدا  بواری ل 1989 دکتۆرای سای تواوکردووە.
وەرگرتووە ماینتس شاری ل

 ی دیــپــلــۆمــاســی لــنــدنــگــخــو ــ ل  1992 – 1991
ل وەیمشب دواتر کردووە. بشداریی دەرەوە وەزارەتی

کردووە: کاری دەرەوەدا وەزارەتی جیاجیاکانی بوارە
سیاسی بشی – دەرەوە وەزارەتی 1993 - 1992
مادراس ل گشتیی کونسوگریی 1996 – 1993

و  یاسا بشی کیف،  باوزخانی   1999 – 1996
کونسوگریی کاروباری

رکخستن  بشی – دەرەوە وەزارەتی  2002 – 1999
(Organization)

ھانۆی باوزخانی 2006 – 2002
بشی  – دەرەوە وەزارەتــی  2009 ــاداری  ئ  –  2006

یاساییی
 ل ئمانیا گشتی  کونسوی  ەوە 2009ـ  نیسانی ل

ھولر

پۆفایل

Dr. Oliver Schnakenberg

شناکنبرگ ئۆلیڤر دکتۆر

ــی ئــــمــانــیــا حــکــوومــت
پشتگیری ئوەدا لگڵ
کــورد کــ لــوە دەکـــات
خۆیان دەب عراقدا ل
خــۆیــان پــــشــنــگــایــتــی
دەرفتکان ل و بکن
وەربــگــرن، بــاش کک
ـــــت ـــــ بــــــــــوەش دەزان
وتــــانــــی ــــ کــــــــوردی ک
ل عــــــراق دراوســــــــی
ئازادییکانیان و ماف

ببشن
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دەرچووە سای٢٠٠٨دا ئیلولی ل١٠ـی بیاری٤٩
ژیانی كوردی ل ناوچ سنوورییكانی رەوشی و
ناوەڕۆكی كردووە. ئاۆزتر  كوردستان  رۆژئاوای
موتی بب ناب ك باس لوە دەكات یارەكب
ھزە و ناوخۆ  برگری، وەزارەتی دەوت، 
ناوچ ل یان بكرت، دروست خانوو ئمنییكان
و كین ١٥كیلۆمتر پانتایی ب سنورییكانوە

فرۆشتنی پوە بكرت.
لسر راستوخۆ كاریگرییكی بیاری٤٩،
كاری ك جمیل،  وەستا دادەنت، كركاران 
وارڤین وە بوبارەیل دەكات، دروستكردنی خانوو
كار نماوە دەرچووە، بیارە ئو دەت:" لوەتی
ل زۆرك و ماونتوە دەستبتاڵ كركارانیش و
كۆچیان دەكرد، كارەیان  ئم  ك برادەرەكانم
یان دیمشق، تچووەن جزیرەوە ل و كردووە

كردووە". لوبنان پایتختی بیروتی ل روویان
قامیشلۆ، لبازاڕگی ،كتییھاوو حسن بارزان
ئو لوبارەیوە دەكات. فرۆشتنی جلووبرگ كاری
ل نائاسایی باری راگیاندنی پشتر دەت:"
ژیانمان لسر  خراپی كاریگرییكی  كمرھ
كاری بیارەشدا ئم دەرچوونی لگڵ دانابوو،
دەچت، نمان برەو  بگشتی فرۆشتن  و كین
و ماونتوە پارە و ب پرشان خك چونك

دەڕوات". برەو چۆكردن ھرمكمان
كلوپلی كارگیكی خاوەن ،ئۆس شیڤان
ل بر ك  ،یوایپ خانووە، دروستكردنی 
فرۆشتنی و  كین بازاڕی بیارە ئو دەرچوونی 
ئو ك جزیرەدا  ھرمی ل زەوی و  خانوو
دەگرتوە، كورد نشینكانی سوریا ناوچ مرھ
،یارەكب بم پاش دەرچوونی بوو،" باش زۆر
بكات فرۆشتن یان دروستكردن كاری نماوە كس
كركارانی زۆربی نماوە". ئمش بازاڕی و
لپناو  بیاری٤٩  دەرچوونی پاش رەكدەڤ
وتانی ل روویان  ژیانیاندا، بژوی دابینكردنی 
ل روو بشكیان ھروەھا كردووە، دراوس
لوبنان ل روو تریان بشكی و كوردستان ھرمی

دەكن. كنداو وتانی و
وندەك سوریا، كوردنیشنكانی ناوچ ھموو
چاالكیی ھموو  بۆی بیارە، ئو  سبری ژر
ھزە و وەستاون دەڤرەدا لو ئابوورییكان
موتی سوریا، دیكی دەزگاكانی و ئمنییكان
زەوی و خانوو فرۆشتنی و كین و دروستكردن

برچاوی بو ھۆیوە ژمارەیكی نادەن. كورد ب
پارزگا ل روو و بكن بار ناچاربوون كورد

بكن. سوریا ناوەڕاستكانی
كوردانی  ژمارەی ئو ئامارە فرمییكان،  بپی
كۆمارییوە، مرسوومی ٤٩ی بیاری ھۆی ب ك
قرەی ل خۆی كردووە، كۆچیان ھرمكانیان ل
لوانش  ژمارەیك ك دەدات، كس  ٩٠٠٠٠٠

چوونت دەرەوەی سوریا.
ھاوكات ك كورد، دیموكراتیكی یكتی پارتیی
رۆژئاوای كوردییكانی پارت ھاوبندی ئندامی
بیارەوە ئو ئنجامكانی لبارەی ،كوردستان
ب زیان تنیا نك یارەكب ك رایگیاندووە،
گالنی تواوی ب بكو زیان دەگینت، كورد
دەزانت پویستی  ب بۆی دەگینت،  سوریا
ھاوبش بیارە برەیكی بتاكردنوەی ئو بۆ
پك سوریا، دیكی نتوەكانی و كورد ل

بھنرت.
پارتی ئۆرگانی ك كورد) (دەنگی رۆژنامی
لبارەی سوریا، ل ی(لپارتیئ)كورد دیموكراتی
زیانكی  بیاری٤٩  نووسیویتی:" بیارەوە ئو
و سوریا ل كورد نتوەی یاندووەتگ گورەی
ئابوورییكان چاالكیی ك ئوەی، ھۆی بووەت
٣٥پیش كاری لسر نرنی كاریگری و بوەستن
و بندەری و (ئندازیاری ،وانل ك داناوە،
رگای ل كورد ھاووتی ھزاران و پارزەرین)
ھر پیشانوە بژوی ژیانیان دابین دەكن". ئو
كاریگرییكی یارەكب یرۆژنام ئو بپی
ل ئوەش داناوە و ژیانی ھاووتیان لسر خراپی

یكگرتنی نتوەیی ئوەی ھۆی تداھاتوودا دەب
تكبچت. وت

پشڤڕۆی  دیموكراتی  پارتی دیكوە لالیكی 
یان گۆڕینی بتاكردنوە داوای ل سوریا، كورد
ھاووتییان ل داوا ھروەھا دەكات، یارەكب
بیارە ئو و شقامكان سر نژب ك دەكات
پشڤڕۆی پارتی ئوەی لگڵ بكن. پرۆتستۆ
یارەكب بتاكردنوەی و پرۆتستۆكردن بۆ كورد
مانگی شوباتی٢٠٠٩دا واژۆی كۆكردەوە و ل ٤٦٠٠٩
سوریای سرۆككۆماری نووسینگی پش ل
ھزە ھاریكاری  ب كورد تڤگڕی ھاوكات دانا، 
ل٢٠٠٩/٢/٢٨دا ئاشووری و عرەب وتپارزەكانی
٥ خولك  ماوەی كس ھزاران بشداربوونی ب

راگیاند. كۆن و شقامكان ل بدەنگییان
دیموكراتیكی ھاوبندی گشتی ئنجوومنی ھروەھا
و بتاكردنوەی راگرتن سوریا، لپناو ل كورد
سوریا، ناوخۆییكانی ھزە لگڵ بیاری٤٩ـدا

وتووژە. زنجیرەیك سرقای
دەوتی ھیواداران ك سوریا، ھاووتیانی كوردی
و ھبوەشنتوە بیارە ئو ئسد بشار
بدۆزتوە، پرس ئو بۆ  گونجاو چارەسركی
و ژیان پكوە ب خزمت بیارە ئو چونك

ناكات. سوریا گالنی برایتی

رۆژئاوای كوردستاندا  یاری٤٩ لھۆی بب

جھشتووە سنوورییكانیان ناوچ كورد ٩٠٠،٠٠٠
قامیشلۆ

دەكرت محكوم كورد خۆپیشاندەرانی الین ل ٤٩ بیاری
Photo

خلیل ئیبراھیم
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سرۆكایتی كۆمیتی كاروباری راوژكاری
ھرمی حكوومتی وەزیــرانــی ئنجوومنی
نچیرڤان ك ــڕوو ــات دەخ ــوە  ئ كوردستان
ك كرد ژنان، مافی بۆ وای كاركی بارزانی،
وەربگرت، حكوومت سرۆكایتی  كس ھر
ل بكات و گڕانوە ئو ھنگاوەكانی ر لگئ
نبات، پشتری برەو كۆمیتییوە، بواری
ئنجوومنی ئندامكی ھاوكات دەكات. خۆكوژی
دەزانــــت بپویستی سلمانی، پــارــزگــای
ك دابنرت، بژنان تایبت وەزارەتكی ك
و بنرت ل یكسانی وەزارەتی ناوی دەتوانرت
ئو گشت بۆ نھشتنی چوارچوەیشدا كار لو
ك لسرجم بكرت، جیاكارییان پشلكاری و

ئنجامدەدرن. ژن، لدژی ناوەندەكاندا
ھرمی حكوومتی ئستای سرۆكوەزیرانی
٥ـدا كابینی  ل بارزانی، نچیرڤان كوردستان 
برەنگاربونوەی بۆ كۆمیسیۆنك بدروستكردنی
ئاستك تا توانی  ــان،  ژن ب دژ توندووتیژی
بــواری ل ژن، پشوەی   ھاتن بۆ زەمین
خۆشبكات، ئابووریدا و  كۆمیتی سیاسی،
ك دەبت، ھنگاوە ئو تواوكری ئوەی بم
بكات؟ ژن بۆ چی دەب داھاتووە سرۆكوەزیرانی
ئستا سرۆكوەزیرانی ئایا ك ئوەی پرسیاری ل
سرۆكایتی راوژكاری كــردووە؟ ژن بۆ چی 
كاروباری بۆ كوردستان وەزیرانی ئنجوومنی

راگیاند:" وارڤینی ح، بسا مھدی كۆمیتی
بشوەیكی جددی چاالكییكانی لسای٢٠٠٢،
لسر پكرد و بۆ ژن دەستی نچیرڤان بارزانی،
شرەف بناوی  كوشتن یاسای ئو بیاری 
كس یكم حكوومتیش سرۆكی ھمواركراو،
گورەترین بت،" كرد  ئوەی  جورئتی بوو
كسك شڕەف بناوی ك وەیئ بشڕەفی
ك دەخاتڕوو ئوە  ساح، مھدی  بكوژی".
گرنگ زۆر  كوردستانوە سرۆكوەزیرانی بالی 
فرھنگی ناو زی، لكسانی رەگی وشی بوو
ل ئمش و  دابنرت وتــدا ئــم سیاسی
بۆنرا.  ھنگاوی پراكتیكی ب  ٢٠٠٥ سای
و شھیدان كاروباری وەزیری دیكوە، لالیكی
كوردستان ھرمی حكوومتی ل ئنفالكراوەكان
ك نچیرڤان وای بۆچوونی ،بدوع سعد چنار
تحددای ژنان، ب گرنگیدان لبارەی بارزانی،
ھندێ بۆ دەستی ك بوەی كرد، كۆمگی
و مترسیدار  ب ئنجامدانییان ك برد شت 

بوو، بڤ دەستلدانیان  و باسدەكرا نخوازراو 
كسی باری دەكات:"یاسای بوە ئاماژە لوانش
دابوو، كت ماددەی ھندێ پش ھمواركردنی

برھمدەھنا". توندوتیژی خۆی
ئگر براووردی دەخاتڕوو، سعد، ئوە چنار
دەبینین كوردستان لگڵ عراق بكین، ھرمی
كوردستان سرۆكوەزیرانی بایخی بھۆی ك
پشوەی لــ زۆر مئ ــوە، ــان ژن بمافی 

بغداین.
بیاریدا   ٢٠٠٧ سای ل بــارزانــی،  نچیرڤان
،ینم ــژی ــی ــدووت ــون ت ــ ب دژ كۆمسیۆنی 
ئو سرۆكایتی خۆیشی  و  دابمزرندرت
ساح، مھدی بارەیوە لو كرد. كۆمیسیۆنی
زۆرەوە حماسكی ب بارزانی نچیرڤان گوتی:"
بودجی و دەكرد  كۆبوونوەكانی سرپرشتی 
دواتر دابینكرد".  كۆمسیۆن ئو بۆ ــواوی  ت
بڕوەبرایتی ك ك كرد بوە ئاماژەی مھدی،
و دروستبوو پارزگا رسھ ل توندوتیژی دژی

دەكات؟ ژن بۆ چی داھاتوو سرۆكوەزیرانی
بكات بنب ژنان كشی كردەوە نیتوانیوە ت بحكووم عبدو: پالنكانی كنر

"بـــالی ســرۆكــوەزیــرانــی
زۆر ـــــوە كـــــوردســـــتـــــان
وشــــــی ـــــگ بــــــــوو ـــــرن گ
ل ـــــزی، رەگ یــكــســانــی
سیاسی فرھنگی ناو
و دابنرت ــدا ئــم وت
 ٢٠٠٥ ئمش ل سای
ھنگاوی پراكتیكی بــ

بۆنرا"

ھولر

Photo ھمن

ھولر شاری ل وتاركدا خوندنوەی كاتی ل بارزانی نیچیرڤان

www.ne
tew

e.c
om



كرایوە. بۆ ئۆفیسی ناحیكانیش لقزاو
ك كۆمسیۆن بیارەكانی بدواداچوونی كۆمیتی
دەكرد، بۆردی سرپرشتی مرۆڤ وەزیری مافی
بۆرداندا لو دروستكردو و ھاوكات پارزگاكانی
مھدی بقسی بوو. ئندام گشتیش داواكاری
توندووتیژیان ك كسانی  ئو  ژمارەی ساح،
كۆمیسیۆنوە رگی  ل دەكرد،  ینم ب دژ
سرۆكوەزیرانی ھروەھا دەكران، دەستنیشان
كۆمسیۆندا كۆبوونوەكانی ل كوردستان،
چاودری بوردی و دەكردن لبارەوە گفتوگۆی
لبرچاو روشونك چ ك ــرد دەك ــوەی ئ

بتوە. كمتر ژەكڕ تا بگیرت
پارزگای ئنجوومنی ئندامی ،بدوع كنر
بــواری  ل حكوومتی كاركردنی سلمانی، 
ب ــان، ژن  ب دژ توندووتیژی كمكردنوەی 
ب پرسكانی بۆ بایخدان پۆژەیكی ستراتیژی
ۆژەیپ ئم وابوو ك و بۆچوونی كرد وەسف ژنان
سرەتایی كردەیی و وەك ھنگاوكی ئگرچی
كنر نبوو. كمووكورتی ب بم بوو، باش
ئاستدا باترین ل ۆژەیپ ئم گوتی:" دەبوو
نــوەك  ،دابنرای بۆ سربخۆی یكیكی 
ھرمی حكوومتی ناوخۆی وەزارەتی ب سر
كاتدا بڕوەبركی لو ت، چونكب كوردستان

پۆستكی ت، لناتوان بپی پۆستكی گشتیی
بپی بكات".  لپرسینوە  خۆی  ل برزتر 
بریكاری یان وەزیر ئگر كنر، لكدانوەی
ب دژ توندووتیژی كاری   نموون بۆ وەزیرك
دەتوانرت چۆن ل خوارە ئنجامبدات، یكك

بكرت. لگدا لپچینوەیان
ل كوردستان، ھرمی حكوومتی سرۆكی
زانایانی ل داوای كۆبوونوەدا گوتارو چندین
مامۆستایانی دەبت  ك كرد ئیسالم  ئاینی
بكن حكوومت سیاستی ل پاپشتی ئایینی
بارەیوە لو ژنان. دژی توندوتیژی نھنی بۆ
ببیاری ئگر  ك دەكات لوە  باس مھدی،
كابینیك دەیوێ ئو بت، حكوومت سرۆكی

ل ژنان پكبت. ـی ٪٥٠ ك دابمزرنت،
سرۆكی  بۆچی ئایا  كــ ئـــوەی  ــارەی ــب ل  
زانایانی لنو جیاوازی گوتاری دوو حكوومت
پشكش كردووە. یكسانخوازدا و ژنانی ئایینی
حكوومت سرۆكی وانیی ،ن دەت:" مھدی
دەب نبووە، بم جیاوازی دوو گوتاری ھرگیز
كۆمگایكی ل مئ ك نكین، لبیر ئوە
ھموو بی ناتوانی تۆ دەژیــن، موسوماندا
ئافرەتكان ھموو یان دواكوتوون، مالكان
ل داوای حكوومت سرۆكی پشكوتوون.
بوكردنوەی ل ك كرد  ئایینی  مامۆستایانی
دیموكراسیدا و ئاشتی كلتووری و ھۆشیاری

بكن". حكوومت ل پشتگیری
بارزانی، نچیرڤان ئاماژەیدا، مھدی، وەك
ئایینی ك نییم ئوەدا لگڵ من گوتوویتی:"
لمیانی بارزانی، بكرتوە. شی ھب ئیسالم
كردەوە لوە جختی ئافرەتان بۆ گوتارەكیدا
ژن ك بكم قبوڵ كۆمگیك ناتوانم من ك

بت". ردەستژ تدا
ل ك ئاستنگانی  ئــو  لــبــارەی مھدی، 
كلتوور، گوتی:" بوو حكوومت سرۆكی بردەم
دیدی برھمھنان، شوەی ،گكۆم سیاست،
كۆمگی داخــراوی خزان،  پرسی بۆ كورد
و ڕاپرین پش ل دەرەوە دنیای بڕووی كوردی
پگی بۆ بۆچونی كورد و ھروەھا راپرین دوای
لبردەم كاری ئاییندا، ئمان ھمووی   ل ژن

سرۆكوەزیران ئاستنگگلكی گورەبوون".
لسرەتای  ك روونیكردەوە ،بدوع كنر
ھرمدا حكوومتی ٥.ی كابینی پكھنانی
گورەی گرفتكی ژن پرسی لمڕ كمووكورتی
روانگو بپی نتوانراوە بوو، ھنگاوەكان
كشك قبارەی بپی  و جیاواز  برنامی
توندووتیژی ھۆكاری كنر، بكرت. بۆ كاری
بخودی پیوەندی  ی كشانك لو زۆرك  و
،یھ كۆمگشوە  و  تاككان  كۆی و  ژنان
كورد، سیاسی حوكمانانی جیاوازی دیدی بۆ
بیر بھۆی جیاوازی ك یوایپ دەگڕنتوە و
حوكمانییان سیاسییانی پارت ئو برنامی و

لھاتووە. وای دەست، گرتۆت
و ستراتیژییكی  پالن نبوونی كنر، ھاوكات
تر بھۆكاركی ـــان ـــك وەزارەت ــ ل ڕوون، 
كردن كمترخمی ھۆی بووەت ك دەزانت
ب دژ توندووتیژی بــرەنــگــاربــوونــوەی  لــ
قینراست ئاماركی نبوونی لبارەی ژنان.
جۆری و ــان  ژن كوشتنی بــرــژەی ســبــارەت
ئافرەتان ــڕووی رووب  ك توندووتیژیانی ئو
واقعی ك  ــ وای بۆچوونی كنر، دەبتوە،
ڕی ل  ك نلمدەس ڕاستیی ئو  گكۆم
ك نتوانراوە كــردار ب حكوومتوە  پالنی 

كشكان بنب بكرت.
و النی چند شتر ئستا تا  دەت كنر، 
بۆ كوردستاندا ل گونجاو و پویست دادەدانی
ھن؟ لسرە كوشتنیان ھڕەشی ژنانی ئو
گشپدانی ب تایبت ناوەندی چند یان
لسر كار ك گڕ، خراوەت ژنان تواناكانی
لسرجم ــان ژن تواناكانی بــرزكــردنــوەی
و خزمتگوزاری چند پۆژەی بكات. بوارەكاندا
و یھ تقدراو ژنانی ب تایبت نیشجبوونی

ب كوردستان بوایان ساح: ژنانی مھدی
كردووە روشونكانی حكوومت پیدا

ســیــاســت، " كــلــتــوور،
ـــوەی شـــ ،ــــگــــكــــۆمــــ
دیــدی برھمھنان،
خزان، پرسی  بۆ  كــورد
داخــــــراوی كــۆمــــگــی
دنیای بــڕووی كــوردی
ــــش پ لــــــ دەرەوە 
دوای و ـــــــن  ـــــــری ڕاپ
ھــروەھــا و راپـــریـــن
بۆ پگی بۆچونی كورد
مانئ ئاییندا، ل ژن
ـــردەم ـــب ـــووی ل ھـــم
ــران ــوەزی كـــاری ســرۆك
ـــكـــی ـــ ـــگـــگـــل ـــن ـــاســـت ئ

گورەبوون"
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لشفرۆشی بدیاردەی تایبت توژینوەی چند
و بكرت دیاری ھۆكارەكانی بتوانرت تا كراوە،
كشك چارەسری بۆ جیاواز پۆژەی یپ بو

بدرت. ئنجام
وەزیران ئنجوومنی راوژكاری لوبارەیوە ھر
ل جگب گوتی:" كۆمیتی كــاروبــاری بۆ 
شترەكان ژمارەی  كۆمیسیۆن، دامزراندنی 
ك وەیئ ھویش و بووە زیاد كوردستان ل
لبیر دەب ھبت بپارزرن. ژن زۆرترین
ساكدا ل كمتر لماوەی تنیا ك نكین
دابزت. توندووتیژی و  كوشتن ڕژەی توانرا
ك ژمارەی بوە بكم ھروەھا پویست ئاماژە
نیی ئوە واتای ئمش بووە، زیاد سكاكان
كتباب ئمۆ بكو زیادبووە، توندووتیژی ك
كوردستان ژنانی و دەكرت شرۆڤ جوانتر
حكوومت سرۆكی سیاستكانی ب بوایان
بــارزانــی كـــردووە، پــیــدا روشونكانی و 
ئامادە ژنان مافی لسر ك سلماندوویتی

بكات". سازش نیی
بۆ داھــاتــوو سرۆكوەزیرانی كــاری لــبــارەی
دەت:" ساح  مھدی  ژن، پرسی  چارەسری 
بارزانی، نچیرڤان كوردستان سرۆكوەزیرانی
كس ھر ك كرد ژنان، مافی بۆ وای كاركی
ل ئگر وەربگرت، حكوومت سرۆكایتی
بكات گڕانوە نچیرڤان كاك ھنگاوەكانی

پشتری بــرەو و كۆمیتییوە لبواری و 
نچیرڤان چونك ــات، دەك خۆكوژی نبات،
ئافرەت و  پیاو یكسانی  بۆ بناغی  بارزانی 
تدەب ئویش  دوای ك كسی ئو دانــاوەو 
ئو لسر ئگر ئاسان ئركی سرۆكوەزیران،
ساح ھروەھا مھدی ڕرەوەدا بردەوامبت".
بت، حكوومت لناو بارزانی، نچیرڤان گوتی:"
بۆ برەوپشبردنی دەرەوەی حكوومت، ل یان

دەبت". بردەوام ژنان، مافی
بارزانی، ك ئوەی نچیرڤان گوتی سعد، چنار
پكردووە، دەستی ژنان مافی دەستبركردنی بۆ
دەت:" وەك پنھاتووە.  كۆتایی  ھشتا
ژنان، كارەكانی بۆ بناغی بارزانی، نچیرڤان
دەدات، ھرچندە گۆڕینی نریت ئو ھوی دانا،
نریت گۆڕینی چونك نبوو، ٪١٠٠ گۆڕان ئو
سرۆكوەزیرانی ویستپ ناكرت. بئاسانی
تواو دانراوە ژنان بۆ برنامیی ئو داھاتوو،

بكات".
 مئ برپرسانی دەب ك دەخاتڕوو ئوە  چنار،
لبرچاو ئافرەت مافی ب ك بدەن پیشانی
ھاوشانی و بنڕەتی پكھاتیكی و دەگیرت
باسی ئو وەك دەگیریت. ل رــزی پیاوەو
و ناوەندەكان رپرسان لب دەب ك كرد لوە
ل و بدەن ماف بئافرەتان خۆیانوە بنمای
ئافرەتانی لگڵ برپرسان،  گشتییكاندا  بۆن
ژن، چنار:" ئگر بگوتی بشداری بكن. تر
كم توندووتیژی بت، برپرسیاریتی شریكی
میھرەبانییو فریشتی ژن، چونك دەبتوە،

ببات". خۆشویستی برەو گكۆم دەتوان
بانسی ڕاگرتنی لسر  كارنكردن  كنر،
 ب ،یھ ٤٢ وەزارەتی ئو جندەری، ل كۆی
ك لوە دەگرت رەخن و كمووكورتی دەزانت
بوە  ئاماژە كنر، بووە. تدا ژنی تنیا٣ وەزیری

ئو لبوونی كمووكورتی وــای ك دەكــات
ل ك ــرانــی وەزی لــو یــك ھــر پوەرانی 
ناوی لژر ھبژردراون، پ ٥ـدا كابینی
ژنك تنیا بۆ كاروباری ژنان، ھرم وەزارەتی
ژنان كشكانی گشت كارەكانی سرپشكی ب
و كار بودج وستافی ئوەی ردراوە، ببژھ
دیكی وەزارەتكی ھر وەك تواوی دەستی

ھبت.
بۆنو ل زۆرجـــار دەــــت:" ھــروەھــا  كنر، 
وەرزش وەزارەتی بژناندا، تایبت ختكردنی
دەبوو  دەكات، كچی جبج ئم كارە الوان، و
.نجامبدرایئ ژنانوە وەزارەتی لالین كارە ئم
دەكات، داھاتوو سرۆكوەزیرانی ل داوا كنر،
بانسی نودا حكوومتی پكھنانی ل ك
ئینتیمای ل بدەر و بگرت لبرچاو جندەری
فن كوڕی یان خزمخزمن، واسیت، كچ حزبی،
شاخ، پشووی خباتی و سركردە شھید،
بكو كسكان،  ھبژاردنی پوەری  كاتن
كنر، ببستت.  تكنوكرات كسانی  ب پشت
تایبت وەزارەتكی  ك دەزانت  پویستی ب
یكسانی"دا ــی "وەزارەت ناوی لژر ژنــان،  ب
ئو گشت نھشتنی بۆ كــار و دابمزرت
ك لسرجم بكات جیاكارییان پشلكاری و

ناوەندەكاندا، ئنجامدەدرن.

حمڕەش بھرە  تنیاكوردی-

بناغی حكوومت :بدوع سعد چنار
داڕشتووە ژنان كشی چارەسری بۆ حكوومت وەك پۆژەكانی :بدوع كنر

بوو باش كردەیی و سرەتایی ھنگاوكی

ــكــی شــری ژن، ئــــگــــر 
بــــت، بــرپــرســیــاریــتــی
ــــم ك تــــــونــــــدووتــــــیــــــژی
ژن، چــونــكــ دەبــــتــوە،
مھرەبانییو فریشتی
برەو گكۆم دەتوان

ببات" خۆشویستی
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ھولر

Photo

خریكی ئستا ــۆز، ــس د
وەك تا  ،كبكت نووسینی 
قوربانی، و زیندانی ژنكی
"ل ئشكنجكانی و ئازار
دواكــوتــوو كۆمگیكی
بـــرپـــرســـگـــلــــــكـــی و 
دسۆز، روو.  ندەڵ"بخاتگ
گلیی قسكانیدا لمیانی
ــــرد و دەك ــت ــووم ــك ــ ح ل
برپرسان دەب دەیگوت:"
نازو بوە بكن، ئو ھست
نیعمتی ئستایان برھمی
مافی و  یمئ ــی  ــج رەن
ئاسوودە ژیانكی خۆمان

سر" رینب

بكات ل گوزارشتیان ناتوانت زمان رۆژانی ئو

خواردن، و  زیندان ژووری خراپی "سرەڕای 
بۆ شو، درەنگانی بخوم. نیاندەھشت
شوك دەكردم، بڕیان ئشكنجدان، ژووری
كورسییی ئو لسر نمتوانی ھیانواسیم، بم
رابگرم، خۆم قاچكانی دانرابوو، ھواسینكم بۆ
رۆژ تووشی دە بو ھۆیوە ماوەی كوتم خوارەوەو

ھاتم". خونبربوون
ئسپایی ب كاڵ، چاو سپی پست ژنكی
نووست ئو تا چاوی،  كردە  چاویلككی
تدا زیندانی یادداشتكانی   ك بخونتوە
ئفسركی وەك شانازییوە، ب نوسیووەتوە.
رووبڕووبوونوەی ل باس شڕدا ل سركوتوو
دەكات. زیندان سختی رۆژانی و "دوژمن" لگڵ
ساڵ نۆزدە  تمنی  كراوە زیندانی كاتك  ئو، 
دەت،  خۆی وەك .٤٥ سا تمنی ئستا بووە،
رگشمپ خوشكی  ك نكراوە زیندانی لبرئوە 
ك كسانی ئو ھموو بپچوانی بكو" بووە،
بیروباوەڕی بھۆی ،"نیی ژن كاری سیاست دەن،
بووەت بعس زیندانی كوردایتییوە، و نتوەیی

ژیانی. وستگكانی ل ناخۆش وستگیكی
دانپدانانی  بھۆی سای١٩٨٥  نامیق، دسۆز
ب ناوی ناوشار، ركخستنكانی ل ھڤاكیان
دەدرت، بعس رژمی لكۆینوەی ئفسرەكانی
پارتی ركخستنكانی ب پیوەندی تاوانی ب دواتر
"بعسوە" رژمی لالین دیموكراتی كوردستانوە
بسردا حوكمی دەساڵ ماوەی و دەكرێ زیندانی

دەسپنرت.
زیندانی ل چوارساڵ دسۆز، دەستگیركردنی پاش
لبوردنی بھۆی دواتر ماوەتوە و بغدا ل رەشاد
ك دسۆز، دەكرت. ئازاد لسای١٩٨٨دا گشتیی
كاتی زیندانیكراوە، ئامادەییدا ششی قۆناغی ل
یاسا كۆلژی ك ئوەی ھبووە ئارەزووی زۆر خۆی
بارودۆخی بھۆی  بم  دایك، تبب و بخونت
ب ئشكنجوە، نبواوەكانی رۆژە و سیاسی
دسۆز، نگیشتووە.  لئارەزوووەكانی یك  ھیچ
مبندی پیمانگی زیندان ل ئازادبوونی دوای
قوتابخانیكی ل تواوكردووە و ئستا مامۆستایانی
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لگڵ دەكات. مامۆستایتی ھولر شاری بنڕەتی
باس بم نبووە، یپیش لم ئارەزووی ئوەی
ئو دەكات، بۆپیشكی  خۆی لخۆشویستی 
نخۆشی تووشی ئشكنجی"زیندان" بھۆی ك
ھاوسرتی ژیانی ساڵ ل دوای پانزە بووە، مندادان
بردەوام وەیزی لح بۆی ببت دایك، نیتوانیوە
تا ك دسۆز، بت. تكڵ قوتابییكان لگڵ
جستییكانی و دەروونی ئاسوارە لگڵ ئستاش
بشك ئازادی لزیندان و دەژیت، رزگاربوون زینداندا
سارژنكردووە، برینكانی ھشتا كوردستان ل
برخۆدانیی و خبات  ك ئوەدا لگڵ  دەت:"
بم كردووە، دروست ڕۆژانیان ئم زیندانییكان

نداوینتوە". ل ئاوڕكی ھیچ حكوومت
ب ،شاكرنجس و جوان ژنكی ك دسۆز،
دەدات:" بقسكانی درژە ئاخك ھكشانی
و گكۆم خمی و زیندان سختی رۆژانی
خست كلنی ھرم،  حكوومتی نادادپروەری 
ژیاندا ل ئوەش و ھاوسرییم و گنجی ژیانی
رۆژانی ،زیندانیی ژن ئو ھنام". پ ھرەسیان
ك یوایپ و دەكات، وەسف ب"كابوس" زیندان
ل ك بكات و رۆژانل گوزارشت زمان ب ناتوان
بۆ گوتی:" ئو كراوە، زیندانی بعسدا ژردەستی
كاتژمر ك برچاوت نبیھ داخو چاوت چركیك
و سربان دار گی وەك شو"دوژمن" دووی
نبتب و  بگرن قاچت دەستو و بگرت ناومات 

دەكی؟". خورپیك بچ ھست زیندان،
سخت  ب زیندانكانی بعسدا، رخۆدان لب  دسۆز،
سرەڕای دەكات:" رۆژان لو باس وەھا و دەزانت
نیاندەھشت خواردن، و  زیندان ژووری خراپی
ئشكنجدان، ژووری بۆ شو، درەنگانی بخوم.
بم ھیانواسیم، شوك دەكردم، بڕیان
ھواسینكم بۆ كورسییی ئو لسر نمتوانی
كوتم خوارەوەو رابگرم، خۆم دانرابوو، قاچكانی
خونبربوون تووشی رۆژ دە ماوەی ھۆیوە بو
چارەسركردنی بۆ بچوك ھبوو، ژوركی تنیا ھاتم،

لوێ دەبن، تانحا ئو دوچاری ئوكسانی
ئوكاتی ھر لدەدا،  دەرزی ھبوو  سسترك
ئشكنجدانیان ژووری بۆ باشترە، حام زانیان
دەكردەوەو دووبارە بۆ لدانیان ھمان و دەبردم
ماوەی حوسن، سددام وتاركی بدیار زۆرجاریش
جوی ئوەی لوكاتدا دایاندەناین، دووسعات

فالق دەكرا". دوایی رۆژی بۆ كردبا
وەك تا ،كبكت نووسینی خریكی ئستا دسۆز،
ئازار و ئشكنجكانی زیندانی و قوربانی، ژنكی
برپرسگلكی و دواكوتوو  كۆمگیكی  "ل
قسكانیدا لمیانی دسۆز، روو. ندەڵ"بخاتگ
دەب دەیگوت:"  و دەكرد  حكوومت  ل گلیی 
نیعمتی نازو ئو بكن،  بوە  ھست برپرسان
خۆمان مافی و یمئ رەنجی برھمی ئستایان

سر". رینب ئاسوودە ژیانكی
بھۆی ئارەزووەكانی پووكانوەی ل باس ،ژن ئو
دەخات ئوە و دەكات حزبایتییوە و كوردایتی
لوتكی ل من حیزبكی ئوەدا لگڵ ڕوو:"
ل تایبتم كورسییكی داوای كاتك ،تدایدەس
داواكم كرد، بخوندن درژەدان بۆ یاسا كۆلژی

درا كورسیی ئو  من دوای بم كرایوە، رەت 
بوانامی خاوەنی ژەرەكب ئستا ب"بژەرك"و

."یاسای
زیندان ل رزگاربوونی پاش دسۆز، كشكانی
پویست كچك وەك چونك پنھاتووە، كۆتاییان
دابوونریتی كۆمگش رووبڕووی دوای زیندان بووە
چیداوە كچ پیگوتراوە:" ئوەی لبر ببتوە،
پیانگوتووە:" خوازبنیكرانیشی لسیاست"،

لكراوە؟". چی لزیندان
ئوە  گلییی سیاسی، زیندانیانی ل زۆرك  
ھرمی ئستای قۆناغی ك دەكن، لدەست
جستی و گیان  حیسابی لسر كوردستان، 
كوردی"كاركی بم حكوومتی دروستبووە، ئوان
بت". خباتیان و رەنج شایانی ك نكردوون بۆ
ل ئستا كسانی لو ھندك نامق، دسۆز
پۆست ئو بشایانی برپرسیارتیدان پلی
بوون:" بعسی ك ئوانی بتایبتیش نازانت،
برزدا لپۆستكی بعسییك كۆن كاتك ھر
لسر ددامس كوڕی ھستدەكم وا دەبینم،
ھاوسرەكشی ك ژن ئو دانیشتووە". كورسی
بكسكی خۆی بووە، سیاسی زیندانی خۆی وەك
ك دەكاتوە جخت لوە بم دەزانت، مافخوراو
درژە دەب و بدەن كۆڵ سیاسی زیندانیانی ناب
"سانی "ناشایستكب گتا ج خباتیان بدەن، ب
وەك ئگر گوتی، كۆتاییدا ل دسۆز بكن. چۆڵ
پرلمان  ل نونركیان سیاسییكان  زیندانیی

ندەكرا". پشل مافكانیان "بایھ

بووە.  دایك ١٩٦٥ ل سعید. سای دسۆز نامیق
كردووە. كوردستان دیموكراتی پارتی ركخستنكانی ب پیوەندی سای١٩٨٣
كراوە. زیندانی ك بووە ئامادەیی ششی قوتابی ١٩٨٥/ ٥ / ٦ ركوتی ل

ئازادكراوە. گشتی لبووردنی ب ١٩٨٨  ل ١٥ ی ٩ی
.مامۆستای شاری ھولر ل قوتابخانكانی یكك ل ئیستا

ــی  ــان ــی ــدان ــن  زۆرـــــــك لــــ زی
ئـــــوە ســــیــــاســــی، گـــلـــیـــی
ك دەكـــــــن، لـــــدەســـــت
ھرمی ئستای قــۆنــاغــی
حیسابی لسر كوردستان،
ئــــوان گـــیـــان و جــســتــی
بمحكوومتی دروستبووە،
نكردوون كوردی"كاركی بۆ
و خباتیان شایانی رەنج ك

بت"

پۆفایل
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لــبــواری ــرەت، ــاف ئ رۆژنــامــنــووســی كمی 
كچ جگای رەخنی رۆژنامگری سیاسییدا
ب رۆژنامنووسكان. ئوان، سرنووسرەكان
پیاو رگا رۆژنامنووسی وەك ك ھۆكار دەزانن
ھاوكات ببینن، رۆڵ بوارەدا لم نادەن ژن ب
ب دیاردەی لم ئافرەتان خودی پیاوانیش

دەزانن. كمترخم
ماوەی ك یو كچانك لكی ساح، چیمن
دەكات. كار رۆژنامگریدا لبواری سا سزدە
.ئۆنالین كوردستان سایتی سرنووسری ئستا
رۆژنامگری ئافرەت ل بواری كمی چیمن،
بیركردنوەی پیاوان كمووكورتی سیاسیدا بۆ
لم ئافرەت دەتوانت، یوایپ ك دەگتوە،
ئو ناكرت. پشتگیری بم كار بكات، بوارەدا
و ئاماژە دەزانت بگرنگ بوارەدا كاركردن لم
دەیانوت، میشھ پیاوان ك بوەدەكات

تدەب ئمش بن، گرنگكاندا پۆست ل خۆیان
بردەوامنبوونیان و ژنان بزاربوونی ھۆكاری
رۆژنامی سرنووسری رۆژنامگریدا. كاری ل
براشكاوی ،سورم عزیز  ــژاد ن خبات
دانانی حیزبیدا رۆژنامی ل ك رایگیاند،
سكرترەكانی و نووسین بڕوەبری پۆستی
ئو ،ردا نییرنووسس دەستی ل نووسین،
ناخۆشیش ئگر و كراستیی ئوە گوتی:"
حزدەكم لوانی یككم ،روایــھــ بت 
بت، ئافرەت بۆ نووسین سكرتری پۆستكانی

گونجاوترن". دەوروبردا لگڵ ژنان چونك
رۆژنامنووسی كمی تری ھۆكاركی چیمن،
ب سیاسیدا، رۆژنــامــگــری لــبــواری ژن 
لالین فراوانكان داموودەزگا قۆرخكردنی
دەزانت، دەستدارەوە كسانكی و حیزب
برفراوانن دامــوودەزگــایــانــی ئــو  چونك
دەكرت، خــرج تدا ــان زۆری پارەیكی و 

حیزبین.
رۆژنامنووسانی نونری محموود، رباز
پراوزخستنی كوردستان، ھۆكاری ل بسنوور
رۆژنام پۆستكانی  ل  ینم رۆژنامنووسی
سیاسی و كلتووری باكگراوندی بۆ سیاسیكان

دەگڕنتوە. كوردستان، ھرمی
ل  ینم رۆژنامنووسكی كات گوتی:" ئو 
بو بوا خۆی دەكات، كار حیزبی رۆژنامیكی
ئو لبرامبر و دنت   كاركردن چوارچوە
دەسپندرت، بسریاندا ك كاركردنی شوە

و رەزامند دەبت". بدەنگ
رۆژنامیكدا ل سردەمانك دەت، چیمن
بۆی ئامادەكردووە، سیاسی الپڕەی باشترین
بم ،كم كار ب پی نیتوانیوە كس
ب ك لگدا كراوە، دیك شڕی بجۆركی
دەستداری كسانكی یان برپرسك نامی
پیاوكیانناردووەترۆژنامكو دەرەوەیدەزگا،
كچی نووسین، بڕوەبری بووەت راستوخۆ
نادروستی ب رۆژنامگریدا لكاری سك ئو

چیمن كـــردووە. كــاری
وای بۆچوونی  ساح، 
وقت ئــو ئستا   ك
ئیتر كــ تكشكاوە
پشوو نریتی وەك
كاری ل ژنان، بن
و ـــری ـــگ ـــام رۆژن
ناتوانن سیاسیدا

كاربكن.
ــز  عــزی  نـــــژاد
،ـــــــ ســـــــورم

:سورم عزیز نژاد

ھولر

دەنووسنوە" وت مژووی رۆژنامنووس "كچانی

نیی سرنووسردا لدەستی پۆستكان پدانی حیزبیدا رۆژنامی ل

ساح چیمن
نژاد عزیز
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ھۆكاری ب كۆمگا  كلتووری و دابوونریت 
وەكو نیتوانیوە ئافرەت ك دەزانت، سرەكی
بواری سیاسیدا كاربكات، چونك ل پویست 
رگشمپ كسووكاری كاتك كورد ئافرەتی
بووەو لزینداندا قوربانیك وەك ئو بووە،
ئوە نژاد، رانگیشتووە. كارك بھموو
ژنان رژەی كمی ل پیاوان ك دەكاتوە رەت
دەت:" و بن ھۆكار رۆژنامگریدا كاری ل
نیوەیی تا بت، راستیش یقس ئو ئگر
نیوەكی ،راست

دەگڕتوە.  كئافرەت خودی توانای  بۆ تر
رەنگ ،ینم وەك  ئــافــرەتــیــش  خـــودی 
"سیاستكردن ك باوەڕەی  ئو  تیشتبگن
رۆژنامی سرنووسری ."ب ئافرەت كاری
راپراندنی ل ژنان ركخراوی ھروەھا خبات
و دەزانــــت كمترخم ب ئرككانیاندا
پویست بپی نیانتوانییوە ئوان ،یوایپ
بۆ ئافرەت زەمین و كۆمگ ھۆشیاربكنوە
نب رۆژنامگریدا كاری  ل تا بەخسنن

پشوە.
سا پنج  ماوەی ك محموود، ئازیز 
بواری ل و دەكات رۆژنامگری كاری
ل ئستاش و كردووە كاری جیاجیادا
كمی كاردەكات، رووداو ھفتنامی
راگیاندنی لــبــواری ئافرەت ــژەی ر
ك دەگڕنتوە ئــوە بۆ سیاسیدا
رۆژنامنووسكان خۆیان زۆرجار ئافرەت
لو چونك ھدەبژرن، كۆمیتی بواری
ھاوڕگزەكانی لگڵ پیوەندییان  بوارەدا
نك ،ئاساییی كسانكی یان خۆیان،
یھ ئوەی مترسی ك با برپرسكی
ھۆكارەكی محموود، ئازیز بكات. ئیستغاللی
میدیای كوردی دەستی قۆرخكردنی بۆ تری
باسی وەك ك گڕاندەوە، پیاوانوە لالین
ژن ئوەی ببیانووی پیاو دەكات لوە
سیاسی پ ناكرت، الپڕەی سیاسی كاری

وەردەگرت. رۆژنامگریدا ل
وەك  سا  ٧ مــاوەی ك ،بدوع نیاز
كلتوور كاریگری كاردەكات، رۆژنامنووس
دەستی قۆرخكردنی ل ـــروەردە پ و 
ھۆكاری ب لالین پیاوانوە میدیای كوردی
وتدا لم و ببۆچوونی ئو دەزانت یكم
بن، ئاستكدا بوارو لھر پیاوەكان زۆرینی

.یھ بۆ ژن، پلدوویان توانینی مرۆڤی
كاركردنی ژن، یوایپ ك ئودا لگڵ نیاز 
،خبای جگی  كۆمیتییدا، بــواری ل
ك دەزانت، برپرسیار ب ژنانیش ھاوكات
خۆیان بۆ كار ببواری كۆمیتی تنیا بواری
ئو كاربكن، دیكشدا لبوارەكانی و نزانن
تو ئم مژووی كچ رۆژنامنووسانی گوتی:"

دەنووسنوە".
ئافرەت  كمی رۆژنــامــنــووســكــان،  كچ  
رگرتنی بۆ سیاسیدا رۆژنامگری  لبواری
بۆچوون ئو و دەگنوە سرنووسرەكان
سیاستیان و ژن  كدەت دەكنوە  رەت
كلتووری سرنووسر، پیاوانی بم نگووتوە،

بربستكان. گرنگترینی ندەك گكۆم
شوان محممد، نئاو سرنوسری رۆژنامی
توانینی "مئ كۆمگی كلتووری یوایپ
و یھ ڕاگیاندنكار  ئافرەتانی  بۆ ھ"ـی 
ئافرەتاندا لپشكوتنی رگر ب ئمیش
حاتكانیشدا ھموو  ل بــم  دەزانــــت،
زیاتر بواری ئازاد، میدیای دەزانت بپویستی

بەخسنت. ژن رۆژنامنووسانی بۆ
رۆژنامنووسدا ژنانی پشخستنی لپرسی
رۆژنام ل رەخن ،نئاو سرنووسری
ئو وــای دەت:" و دەگرت حیزبیكان
خرجدەكرت، بۆیان ی كماددیان توانا ھموو
كاری شوان پبگینن". ئافرەت نیانتوانیوە،
دەكات وەسف سخت كاركی ب رۆژنامنووسی
سخترین خۆی رۆژنامنووسی كاری دەت:" و
ژن، بۆ كارە ئو لكوردستاندا بگومان كارە،
سرۆكی ھر لوبارەیوە، سختترە". لپیاو
رۆژنامنووسانی لمافی داكۆكیكردن لیژنی
پیاوانی گوتی:" بابۆی، سیبح ینم
مام خكی عقیتكی ب راگیاندن
كرد، باسی  وەك دەكــن". ئافرەت، لگڵ
بشداری كاراكردنی بمبستی داھاتوودا ل
بنیازن چندین سیاسیدا، ل رۆژنامی ژنان
بم سازبكن، كراوە مزگردی و كۆنفرانس
ژنانی ویستپ ك ئاماژەیدا ،سیبح وەك
نمانی پكوە بۆ و رۆژنامنوس یكدەنگبن

ھوبدەن. دیاردەی ئم

محموود ئازیز

  حسیب بابۆی 

 ٧ مــاوەی ك ،بدوع نیاز
رۆژنــامــنــووس ســاــ وەك
كلتوور كاریگری كاردەكات،
قۆرخكردنی  ل ـــروەردە  پ و 
كـــوردی دەســـتـــی مــیــدیــای
بــ ـــــوە ـــــاوان ـــــی لـــــالیـــــن پ
و دەزانــــت یكم ھۆكاری 
وتدا لم ئو ببۆچوونی
لھر پــیــاوەكــان زۆریــنــی
توانینی ئاستكدا بن، بوارو
ژن، بــۆ ــلــدوویــان مــرۆڤــی پ

.یھ
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دواجار  و بۆ گرت سانكی لباوەش ٢ مندا
ئو كرد، ل مائاوایی گریان ل پ بچاوكی
چونك دەیوت شوو چیتر كوڕەكی نابینتوە،
ھاوسرەكی بۆ یاساش كوڕەك بپی و بكاتوە
ئستا، ل بر مانگ  دوو ك دەگڕندرتوە 
شوو ئگر ك وابیرم دەكردەوە داوە."من تقی
دەبت، تر بكموە ژیانكی خۆشم كسكی ب
بتایبت سریھدایوە، شك دیسان بم
باری كوتموە، دوور كوڕەكم ل ئوكاتی

تكچوو". دەروونیم
سان ك ناكۆكی  ژنكی٢٧ خوازراوی ناوی رزان،
گربستی ھوەشاندنوەی ھۆی بووەت شك و
كسكی ب شووم من دەت:" ئو ژیانیان،
بوو". زیاتر خفتكانم و خم بم كرد، دیك
لو بیكك كوردستاندا، ل تق دیاردەی
ل ڕەشھ ك دادەنرت، تییانیكۆم گرفت
ل و دەكات كورد خزانی  شیرازەی  تكچوونی
ل تق رژەی برزبوونوەی رابردوودا سانی
دام گرنگیدانی و بایخ جگای بووەت دادگاكاندا
تا كوردستان، ھرمی حكوومتی  دەزگاكانی و
بكۆنوەو گرفت ئم دروستبوونی ھۆكارگلی ل
ك ئامارانی ئو بپی بدۆزنوە. بۆ چارەیكی
دەست زاخۆ كسی شارۆچكی باری دادگای ل
رابردوودا،  مانگی  ٦ ماوەی  ل كوتووە، وارڤین 
حاتی ٢٠٠٩/١/١ تا ٢٠٠٩/٦/٣١، (٨١) ل واتا

تۆماركراوە. تقدان
 

بوو  مانگك چند ك نسا ٢٤ شیرین، ژنكی
سان  گنجكی٢٦ لگڵ ھاوسرتی ژیانی
بووەت خسووی خۆی بگوتی پكھنابوو،
شیرین، ھاوسرگیریانوە. ھوەشاندنوەی ھۆی
ك خسووم گۆبندەی كشو ئو دەت:" لبر
مردەكم لگڵ دەمویست  نابووینوە،  بۆی
نبوو، رازی ئو بم بكینوە، جیا یان لما
مامانوە". ناو تب بین و كوشتن بوو خریك
لوەكرد باسی  قسكانیدا درژەی ل  ،ژن ئو
و كوڕەكی  عقی ژر   چووەت خسووی  ك
لبر بۆ بیھنت، دیكی ك ژنكی كردووە رازی

جیابووەتوە". لو مردەكی ئوەش
وارڤینی ب ،شیالن علی سید زاخۆ  موفتی
و حوكم لو یكك، تق  ك راگیاند،
،(نیی (مرغوب ك ئوەدا لگڵ یحكامانئ
سید علی .ئیسالمدا ح ل شریعتی بم
شت ل دەت، خودا پغمبری گوتی:" شیالن
زیاتر ل ھموویان تعاال خودای ك حكاندا،
بۆ تقی گورە خودای .قناكات، ت ل حزی
بم داناوە، مرد نوان ژن و كشی چارەسری

ئگر ك كردووەتوە لوە جختی شریعت
درژە ھاوسرییان ژیانی و باشترە ھبت چارەسر
ھۆكاری زاخۆ، موفتی قسی پی ب پبدەن".
جاریش زۆر دەگڕتوەو مرد و ژن بۆ تق
ئو .دایسووی تخ وەك الینی دیكی دەستی
تقدا دەستی ل سھم الینی جار گوتی:" زۆر

زۆرترە". لھموویان حاتش ئو و یھ
فتوای برپرسی لیژنی ك ھاوكات علی، سید
ھۆكارەكانیتری ل یكك زاخۆ، ل رعییش
و تگیشتن زمانی نبوونی بۆ تقدانی
ژیانی پكھنانی پش كچ كورو ناشارەزابوونی
ئو چارەسری ب سبارەت گڕاندەوە. ھاوسری
كوڕ لكگیشتنی ب بایخدان علی، ،یشك
لئنجامدانی بر ژیاندا، بوارەكانی لھموو وكچ
ئو تا ،دەزان بپویست ھاوسرگیری،
بزانن بكن، ھاوسرگیری دەیانوت دووكسی
توژەری ھروەھا نا. یان بژین پكوە دەتوانن
ھوەشانوەی ھۆكاری ،باڤ بیار كۆمیتی
والوازی ئابووریكان و كۆمیتی پرس خزان، بۆ

كلتووری دەگڕنتوە. رۆشنبیری و ئاستی
دەستنیشانكرد:" بمجۆرە ھۆكارەكانی بیار،
پویستییكانی دا، كردەمم سل ئابووری رەوشی
ھۆی تدەب ھكشاندان، ل بردەوام خزان
بتایبت خزانكاندا، لناو شك دروستبوونی
جیاواز لھی كۆمیتی چینكی ل كژن ئگر
كلتووری، ھۆكارە ھروەھا بت، ژیا مردەكی
ئاستی ئگریش كاریگرن. رۆشنبیرییكانیش
وەك دووال ھر روشنبیری تگیشتنی و زانستی
نانوە". شك ھۆی تدەب زۆرجار نبوو، یك

ھردووال خزانی دەستوەردانی توژەرە، ئو
ھۆكارەكانی  ل یكك ب مرددا ژن  ژیانی ل
بتایبت وەسفكرد، كشكان  سرھدانی
لژر منداكانی میشھ دەیوت ك دایك
درووستبوونی ھۆی  تدەب ئوەش فرمانیدابن، 
ژیانی نرنی لسر كاریگری خزانی و كشی

دادەنت. ھاوسران

زانخ شیرازەی تكدەری تق
زاخۆ

ئحمد برەڤان

باڤ بیار
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 ١٨ ژر تمن ژنانی تككردنی  بھۆی
ژنان چاكسازی بڕوەبرایتی ل ساڵ
ك دەكرت ئوە مترسی نوجوانان، و
تمنی سرووی ژنانی ل تر تاوانی جۆرەھا
وەك بتاوانگلكی ك ببن فر خۆیانوە
یان راگیراو ھاوسرگیری، خیانتی و كوشتن
مرۆڤی مافی وەزیری ھاوكات كراون. محكووم
دەخات ئوە كوردستان، ھرمی حكوومتی
گرتووخانیكی دروستكردنی ب ك ڕوو

دەكرت. چارەسر یشك ئو ستاندارد
بڕوەبرایتی ل ئامارانی ئو بپی
ھولر  ل ئافرەتان و نوجوانان چاكسازی 
تبینی خانی ل كوتووە، وارڤین دەست
 ،یھ ڕاگیراو  ٢٧ و  محكووم  ٤١ كوڕان
و ٢٩  ٢٦ محكووم كچان لخانی ھورەھا
دایكیاندا  لگڵ ك مندایش  ١٣ و راگیراو

ھن. دەژین،
محكووم و راگیراو كیسی ك ئوەی لگڵ
كیسی تكبوونی بم ،یھ ناوەنداندا لو
چاكسازی بڕوەبرایتی ل بندكراوەكان
میدیاكاران رەخنیكی نوجوانان، و ئافرەتان
ب كیسانی ئو پیی بو ،تیانھاوو و
تر، تاوانكانی و لشفرۆشی كوشتن، تاوانی
لگڵ دەكرن، تییرایوەبڕب ئو رادەستی
سووك راگیركراون، تاوانی ی بیسانك ئو
ل ئمش وادەكات و شون دادەنرن یك ل
كیسكان ل لكۆینوە دیاریكراودا وادەی

نكرت.
ب سر نوجوانان  و  ئافرەتان چاكسازی 
كاروباری و كارو وەزارەتی بڕوەبرایتی
بو تتایب نشو ئو كۆمیتییو
كشیان كۆمگدا نو ل ك ئافرەتانی
شوندا لو یاساییكان گب بپی و ،یھ
بڕوەبری رادەگیرن. و دەدرن حوكم ژنان،
ئحمد ھولر چاكسازی كۆمیتی گشتیی
لو كیسكان تكبونی نجمددین،
دەكات وەسف ب"گرفت" بڕوەبرایتییدا
،یھ وا كشی دادگادا ل ك نایشارتوە و

 ل تپڕدەبت، بسردا مانگی  ٦ ماوەی
لكۆینوەیك یاسا نابت ھیچ بپی كاتكدا

زیاتر بخاینت".  ٦ مانگ ل
نوجوانان،  و ئافرەتان چاكسازی  بڕوەبری
چاكسازی كیسكانی ل باس حوسن، پیمان
و محكوومن و راگیراو ك دەكات، كۆمیتی

حوكمی ك ئوانن محكوومكان، دەت:"
حاتی ل و ھریك بسردا دراوە زیندانیان
دەگرتوە. كوشتن و ھاوسری خیانتی دزی،
ھموو تككردنی ھۆكاری بڕوەبرە، ئم
بۆ بڕوەبرایتییدا لم جیاوازەكان یسك
لھمانكاتیشدا دەگتوە، نبوونی"شون"

Photo

چاكسازییدا ل شون نبوونی ھۆی ب

فردەبن ژنانی تر تاوان ل ساڵ ١٨ ژر تمن ژنانی

AP و ژنانی  ١٨ ساڵ ژر تمن ژنانی كشی تكبوونی گرتوخانیكی ستاندارد درووستكردنی ب
چارە دەكرت نمت سرووی ئو
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ئو لسر بمترسی كردنكت ئم
ژر تمن ئافرەتانی ك دەزانت یسانك

دەگرتوە. ١٨ساڵ
حوسن، جمال  كۆمیتی توژەری
لگڵ  ١٨ ساڵ ژر تككردنی ژنانی تمن
،یھ دیكیان تاوانی جۆرەھا ك ژنانی ئو
 ١٨ ژر ژنانی تمن ك ھۆكارك دەزانت ب
ئمیش و فربن دیك ژنانی تاوانی ساڵ،
جدەھت. گر كۆمسل خراپ كاریگری
ژنانی ب تایبت ھۆی كردنوەی جمال

دەزانت.  بپویست ژر١٨ ساڵ
ھرمی حكوومتی  ل مرۆڤ  مافی وەزیری
شون نبوونی عزیز، د.شوان كوردستان،
بھۆكارك نوجوانان  و ژنان چاكسازی  ل
لگڵ  ١٨ ساڵ ژر ك ژنانی تمن دەزانت
و بكرن بیكتری تكڵ بتمندا ژنی

د. دەزانت. نرنی حاتكی ب ئوەش
ب تایبت ھۆی كردنوەی ھروەھا شوان
كشكان  چارەسری بۆ ساڵ ژر١٨  ژنانی
ئو وەزیرەی ببۆچوونی بپویست دەزانت.
ویستپ كوردستان  ھرمی حكوومتی 
ژنان ئو بۆ تایبت شونی چاكسازی، ل
رنمای ژر  ل ھریكیان و بكرت  دابین
ب تایبت پسپۆڕی و تندروستی وەزارەتی
ك ڕوو  دەخات ئوە د.شوان،  بن. بوارەدا 
ل ھرمی ستاندارد دیزاینی گرتووخانیكی
ھاندەرك ب ئمش كراوەو تواو كوردستان
حوكمدراو ل یكتری راگیراو دەزانت ك ژنانی

جیابكرنوە.
سر وۆچی ركخراوی ھیومان رایتس نسا
خۆی راپۆرتی نتوەیكگرتووەكان، ب

وتانی  ل مرۆڤ مافی رەوشی لبارەی 
ئاگاداریش چاودركی دەكاتوە. بو جیھاندا
ژنان رەوشی و بت ئگر نازانت دووری ب
نكرت، باش نوجوانان، و ژنان لچاكسازی
تحا ئو رایتس، ھیومان ركخراوی رەنگ
بو ژنان دژی ل مرۆڤ مافی پشلكاری ب

بكاتوە.
حكوومتی مرۆڤی مافی وەزیری ھاوكات
ك دەزانت بباشی كوردستانیش ھرمی
بكرت. باش چاكسازی، ل ژنان رەوشی
ل نوجوانان و ژنان چاكسازی بڕوەبری
ك ئوە دەخاتڕوو ئیسماعیل ئیبراھیم، دھۆك
ژر١٨ ساڵ  تمن كچانی شونی دھۆك، ل
پشلكاری ك ناكن تكڵ ژنان ئو لگڵ
ھۆیوە، بو  چونك كردووە، یاساییان 
لبر دەت ئو ڕوودەدات. گورە كشی
چاكسازی، بڕوەبرایتی ل شون نبوونی
دواتر  و رادەگرن ماوەیك ١٨ ساڵ ژر كچانی
ل ھندێ دەكنوە. خزانكانیان رادەستی
،وای بۆچوونیان دەروونی، بواری پسپۆڕانی
ھوی ژنان، چاكسازیی ناوەندەكانی ل ئگر
ئافرەتان ئو دەروونی ئارامكردنوەی الینی
بۆ زەمین دەتوانرت ئاسانی ب بدرت،
بەخسنرت. كشكانیان  چارەسركردنی 
نوجوانانی و ئافرەتان چاكسازی بڕوەبری
رگای ل مت:" ئدە پیمان حوسن ھولر،
بروەبرایتیكماندا ل دەرونییوە توژەری
ھور و ئافرەتانئ باری دەروونی ھودەدەین
باری ژنانی ئو .یھ كشیان ك بكینوە
نخۆشخانی بت، ڕەوانی خراپ دەروونیان

دەكن". دەرونییان
ھز و تاڤگ

ئافرەتان چاكسازی
سر نوجوانان و
بڕوەبرایتی ب
كــارو وەزارەتــــــی
كـــــاروبـــــاری و 
ئو كۆمیتییو
تتایب ــنــشــو
ك ئافرەتانی  بو 
كۆمگدا نو ل
،یــھــ كــــشــیــان
گــبــ ــی ــ ــپ ب و 
لو یــاســایــیــكــان
ـــان، ژن ــدا ــن ــو ش
و حــوكــم دەدرــــن

رادەگیرن

ــــــال حــــوســــــــن: جــــــم
ــی ژنــانــی ــكــردن ــكــ ــ ت
١٨ ســاڵ  ـــر ژ تــمــن
ژنـــانـــی ــــو ـــڵ ئ ـــگ ل
تـــاوانـــی ـــ جــــۆرەھــــا ك
ب ،ـــ ھـــی ـــان ـــكـــی دی
ك ـــم دەزان ھــۆكــارــك
 ١٨ ــر ژ ژنــانــی تــمــن
ژنــانــی ســــاڵ، تـــاوانـــی

فربن دیك

نجمددین ئحمد ئیسماعیل ئیبراھیم
پیمان حوسن
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دەسپرت گولل ب چارەنووسیی ژنك
ھژارییوە بھۆی

بو دەیگوت:" بریندارەوە جستیكی ب
كات بكین.  چ  نازانین كموە   مووچ
شتك و  بگڕین نتوانین خۆمان بدی 
نیوەی كارەباش  و خانوو كری بخۆین، 
ل لناوبردنی بیر چۆن مووچكمانی بوت،
و ئابووری باری نكموە".خراپی خۆم
دەكات (ش.م)، ل وا خزانكی بژوی
و ھبگرت  ھاوسركی  دەمانچی   ك
بو و بنت خۆیوە  سكی  ب گوللیك
جستی لناوبردنی  ھوی شوەیش 

بدات. خۆی
نخۆشخانی  قرەویی   ٦ ژووركی ل
پشت گازی لسر ئیمرجنسی،
موقترو ئاوی دەبیك پاكوتبوو.
تنیشتی، مزەكی لسر نیسك قاپك
شین، سرتاپای چرچفكی دانرابوو. ب
داپۆشرابوو، لبر نشترگرییكی لشی
دیمنی مئ ھبوو، زۆری ئازاركی
بنسوە دانیشتووی كۆمگی (ش.م)،ی
ممدووش رۆژی  ل (ش.م)، بوو.
مبستی ب ،٢٠٠٩ ركوتی٥یـ٨ی
مردەكی دەمانچی ب خۆكوشتن
زوو بم دەدات، لخۆی فیشكك
ئیمرجنسی نخۆشخانی ،تندریدەگ
مردنكی ل و دەكون فریای پزیشكان و

مسۆگر رزگاری دەكن.

ھولر
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پۆلیس لكۆینوەكانی و (ش.م)، قسكانی
ھوی ھۆكاری ك دەكن ئوە بۆ ھما
بووە، كمدەرامتی ،ژن ئو خۆكوشتنی
ك دەكاتوە و رەتی مردی بم (د.ك)ی
ھبووبت. ئابوورییان كشیكی ھیچ ئوان
كشیكی ھیچ  مئ دەت:"  (د.ك)
قسی بپی ."نیی و نبووە ماددیمان
تمنی كردووە (د) ب شوی كاتك (ش)
ھژاردا، ل بنمایكی و بووە سان حڤدە
ئندامانی ژمارەی ھروەھا پروەردەبووە،
مووچی  نیا بو ت ٨ كسبوون خزانكیان
كمی دواتر ژیاون. باوكیان پشمرگایتی
ك ناوە (ش)ینوە باوكی ب پای مووچ
كركاری ل و بنت پشمرگایتی  ل واز
برینكی ئازاری بھۆی ك (ش.م)، بكات.
مئ گوتی:" و دەكرد قسی كز دەنگكی ب
تقینوە ترسی ل من كركووكین، خكی
نمتوانی بۆی ،قوتابخان چوومن لكركوك
ھولر ھاتین ك بكم، تواو خوندنكم

كرد". شوم
كچكی،  بۆ خۆشویستی لبر (ش)  باوكی
دەری قوتابخان ل تقینوە ترسی ل
وازھنانی پاش ماوەیك دوای دەھنت.
خزمكیوە رگای ل (ش.م) قوتابخان ل
كوڕكی لگڵ خۆشویستی پیوەندی
چند كوڕەك دەكات. دروست دراوسیان
لبر باوكی(ش) بم داوای، تك دەچجار
كچكی نابت ڕازی ھژارە، كوڕەك ئوەی

بدات. پ
ڕازی باوكی  ك ئوەی لبر (ش) دواتر 
ھڕەشی بكات، كوڕەك ب مرد ئو نبووە،
پی و دەكات باوكی ل خۆسووتاندن
خۆم ندەن كوڕەم  بو  ئگر   ك دەت:"

دەسووتنم".
گوت:" وارڤینی ب لوبارەیوە (ش)، باوكی
خۆشدەویست ئوەی كچكمم زۆر لبر من
ل كرد، خۆسووتاندنی ھڕەشی ئویش و

(د) بكات. ب شوو ك ترسان رازیبووم
نخۆشخانی تایبتی جلی ك دایكی(ش)،
لسر غمگینی ب كچكیوە بدیار پۆشیبوو،
ك گوتی (ش) دانیشتبوو. دایكی كورسیك
ھبووە. ھچوونی حاتی پشتر كچكی
(ش) ل خۆشویستی وەھا باس (ش) دایكی
كسكوە رگای ل كچكم، دەكات:" (د) و
خۆشویستیان پیوەندی و ناسیی كوڕەی ئو
ئوەی لسر بوو سوور زۆر (ش)، دانا.

ب دیمان ئمش بۆی بكات، بو كوڕە شوو
نكرد".

و (د)  خۆیی نوان لپیوەندی  (ش) باس
یكتریان خزمكیانوە لرگی ك دەكات
بم پكردووە، شووی دواتر و ناسیوە
تا پانزە لمانگكدا و یرگشمپ ئویش
٣٠٠ھزارە. مووچكی دەوامو ل رۆژ بیست
داراییمان باری  ئوەی بھۆی گوتی:"  (ش)
بشی مردەكم مووچی  و  بوو خراپ زۆر
ئو بوو، لسر زۆرم گوشاركی ندەكردین،
بۆی دەكرد، زیادی رۆژ لدوای رۆژ گوشارە
خۆیم ژیانی  ب كۆتایی دەمانچ  ب بیارمدا
رەت ئوە (ش)، مردی (د)ـی بم بھنم".
كمدەرامتی بھۆی ژنكی ك كردەوە،
مئ گوتی:"  و دابت  خۆكوشتنی  ھوی 
ومووچكم نیی ماددیمان كشیكی ھیچ
كرێ  دەدەم ٤٣٠ ھزارە. مانگان ١٥٠ ھزار
مردەكی دەكات". بشمان مووچكم خانوو،
ھاوسرەكی نازانت دەخاتڕوو:" ئوە (ش)،
دیكوە لالیكی كردووە". لخۆی وای بۆچی
چ نازانین مك مووچ بو دەت:" (ش)،
و بگڕین ندەتوانین خۆمان بدی بكین،
كارەباش و خانوو كری بخۆین، شتك ن
بردەوام بۆی دەوت، مووچكمانی نیوەی
دۆخ لو خۆم دەكردەوە، ك چۆن ل بیرم

ناخۆش رزگار بكم".
ژنكی خۆكوشتنی ھوی ل باس وەھا (د)
بووم،  لدەوام بوو ٣٠ رۆژ ماوەی من دەكات:"
بووم باخچ خریكی گڕاوەموە، رۆژەی ئو
گوللم دەنگ كاتدا لو حمام، بچم ویستم

ل گوللی و مكژن دیم چووم ك بیست،
لگڵ ك لوەكرد باسی (د) داوە". خۆی
نبووە. نواندا ل كشیكیان ھیچ ژنكی
قزای پۆلیسی بڕوەبری لوبارەیوە ھر
شھاب، خیرەدین عمید ھولر دەشتی
ئگركمدەرامتیش پیاو ھندكجار گوتی:"
(ش) دایكی بكات". ل باسی یبع پی بت
سردانی دا:"من رۆژان ئاماژەی بوە ھروەھا
رۆژە ئو بووم، ئاگاداری و دەكرد كچكم
بسر كارەی ئو ك نبوو  ل ئاگام بن
قزای پۆلیسی بڕوەبری ھنا". خۆیدا
ب رووداوەكوە لبارەی ھولر، دەشتی
٥ی٨ی ركوتی ل ك رایگیاند، وارڤینی
ل ئافرەتك ك ئاگاداركراونتوە ٢٠٠٩دا
لخۆیداوە، فیشككی بنسوە كۆمگی
ب دەستیان جدەستب ئوانیش بۆی
بقسی كردووە. رووداوەك ل لكۆینوە
ئوەی خیری، لكۆینوەكی پۆلیس عمید
دەمانچی ھژاری بھۆی دەرخستووە"(ش)
ھروەھا خیری عمید داوە". لخۆی
یاسایی سكای ،كژن ئستا تا گوتیشی:"
بپی بم نكردووە"، تۆمار كس لسر 
لقم گومانلكراو ب (د) ئیفادەكان،

.ردەوامب لكۆینوەش و دەدرت
ھودانی  بھۆی پبووە  سكی (ش)  
لدەستداوە، منداكی خۆكوشتنكی
منداكی" لدەستدانی ب ئوەشدا لگڵ
با دەت، وەك خۆی چونك "نیی زۆرپرۆش

دژوارەوە. ژیان ئو تین ئویش
 خۆشین بواری پسپۆڕل د.بناز،  
وارڤینی ب لوبارەیوە دەروونییكان
تووشی مرۆڤكان ھژاری زۆرجار راگیاند:"
خمۆكیش بردەوامبوونی و دەكات خمۆكی
ھاندەدات". "خۆكوشتن" برەو مرۆڤكان
ئو موحسین، یوسف كۆمیتی توژەری
كۆمیتی ژینگی و كار كمی بۆ تانحا
زیاتر تانحا ئو دەت:" و دەگڕنتوە
رگا كمتر ك روودەدەن كۆمگیكدا ل
و كاربكن  ماڵ لدەرەوەی  دەدرت  ژنان  ب
ئو ئنجامدەدرت". لدژ  توندووتیژیشیان
بپویستی ھروەھا تیییكۆم توژەرە
ھوی دابینكردنی كار، ك وەزارەتی دەزانت،
ركخراوەكانی و بدات زانانخ ئو بۆ كار
ل خۆیان رۆی مدەنیش كۆمگی

ببینن. بباشی كۆمدا ھوشیاركردنوەی
علی تاڤگ

یـــــوســـــف مـــوحـــســـیـــن:
ــــــی وەزارەت ،ــویــســتــپــ
دابینكردنی ھوی كار،
ــزانــانــخــ كـــار بـــۆ ئـــو
ركخراوەكانی و بــدات
مدەنیش كــۆمــــگــی 
لـــ ـــــــــــی خـــــــۆیـــــــان رۆ
ھــــوشــــیــــاركــــردنــــوەی
ببینن بباشی كۆمدا
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مرۆڤی مافی وەزارەتی لكۆینوەیكی
(٩٢) لسر ك كوردستان ھرمی حكوومتی
كردووە، ئاشكرای ئنجامدراوە، راگیراو ئافرەتی
رووبڕووی ئافرەتان ئو ،٪٢٣،٣١ برژەی ك

بوونتوە. سكسی دەستدرژی
رووبڕووی ك ژنانی  لو  ككی (ك.ی)،
،ژن ئو بووەتوە،  سكسی دەستدرژی 
سلمانی لبڕوەبرایتییكانی  یكك  ل
كاتی ل ك دەكات بوە ئاماژە و فرمانبرە
ھوی دوكانداركوە لالین بازار، بۆ چوونی 
تمن (ت.م).ی دراوە. بۆ سكسی دەستدرژی
سایمدا   ١٣ تمنی ل گوتی:" (٢٧ساڵ)
ل خۆمان، مای نزیك چلورەی لكارگیكی
كین چلورە بۆ ك ھاویندا وەرزی نیوەڕۆیكی
٢٠ ساییوە  تمن كوڕكی لالین رۆیشتبووم،
ئستاش تا وە كبووم تو حائ رووبڕووی
توشی و دەروونیم باری لسر یھ كاریگری
شماڵ موحممد٢٧  كردووم". ل ترسی جۆرك
ئو  ،مانیسل زانكۆی خوندكاری ك ساڵ، 
خۆنمایشكردنی و پیاوان كپتبوونی بۆ تحا
ژنان شماڵ:" بقسی دەگڕنتوە، ئافرەتان
زۆر بایخی بن و زۆر سرنجراكش ھودەدەن
پیاوان ئوەش و دەدەن جستیان و برووخسار

دەورووژنت".
چند  ك دەخاتڕوو ئوەش خوندكارە، ئو  
كوڕك ك بینیویتی زانكۆدا  لناو جارك
ئارەزووە بتاكردنوەی و خۆتركردن بۆ
یان بردووە، كچان بۆ دەستی سكسیكی

ھداونتوە. جلوبرگكانی
لوە باس یاسا، كۆلیژی خوندكاری كچ (ئا.م)،
چوونی لكاتی و ئامادەیی قۆناغی ل ك دەكات
پیاوكوە لالین (پاس)، لناو قوتابخاندا بۆ
تمنی ل نزیك  تمنی خۆی دەت وەك ك
ئوەندەش و براوە بۆ دەستی  بووە، باوكیوە
رۆژەدا ئو تاقیكردنوەی ل ك تكردووە كاری
بیارمدا لوكاتوە  بۆی نبت." سركوتوو 

ب(پاس) ھاتووچۆ نكم".
كۆمیتی، توژەركی محموود، ھمن
پ كردارە ئو و سكسی دەستدرژی لبارەی

ینم رەگزی سر بۆ پیاوان ك ھچوونی ل
سكس زۆر ب مئ گوتی:" دەدەن، ئنجامی
ئافرەت ئو ئوەی  ب ئافرەت  لگڵ كردن
تدا سكسی ئامادەیی  یان  بت، ئارەزوومند 
لسر نرنی  كاریگری ئوەش ك ھبت، 

دادەنت". ئافرەت
الی دەستدرژییش محموود، ئم ھمن بقسی
ینم سر بۆ پیاو ملیی زۆرە رشھ بو كورد
خۆیان لگڵ ئارەزووی ب ك پناس دەكرت،
ژن،  ندەیك و دەدەن ئنجام سكس كچك 
دەستت ل كچنی پردەی ،ككچ بوھۆیشوە

،ژییدەستدر ئم جاریش زۆر ھروەھا دەدات،
بری جلی دڕاندنی  و ستج بۆ بردن  دەست
ناو سكسی  پالماری  ب  ك دەگرتوە، ژنان

دەبرت.
ب پیوەندی تمن ئایا ك ئوەی لبارەی
ھمن .یوە ھكسییس پالماری و دەستدرژی
بۆ دیكدا وتانی ل ك دەكات لوە باس محمود،
جیھانی بۆردكی سكسی دەستدرژی ل رگرتن
بۆ تایبتی رسا و برنامی كۆمك ك یھ
سكسی دەستدرژی رووبڕووی تا ،یھ منداڵ
تبكر دەستدرژیی ئگر ھروەھا نبتوە،

سكسی بوونتوە دەستدرژی رووبڕووی ژنانی ڕاگیراو ٢٣،٣١٪ـی
كوردستان: ھرمی حكوومتی مرۆڤی مافی وەزارەتی لكۆینوەیكی پی ب

سلمانی
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سزای رووی تاوانبار،  یاسای ئو بپی سر
دەبتوە. توند

ئورووپادا وتانی  ل توژەرە، ئو بگوتی
بۆبردن، یاری دەست كردن، ماچ ئگر حاتی
گۆڕینی و شۆردن لكاتی  نائاسایی  قسی و
یان ئنجامدرا، منداڵ لدژی مندادا جلووبرگی
ب ھست مندا ئو ك تردا كاتكی لھر
رگای ل یھ بۆی بكات، نائاسایی رەوشكی
سكا دانراوە، پاراستنیان بۆ ك دامزراوەیكوە

بدوای سكاكیدا دامزراوەش ئو بكات و تۆمار
دەچت.

پیوەندی تمن محمود:" ھمن بقسی
ویستپ و یھ سكسییوە پالماری ب
و تا فری پالمار ندات بخوكر، ھانی منداڵ
پالماری كاری ئنجامدا ل و ببت توندووتیژی

بدات". ئنجام سكسی
لدەستی تا بكات، چی ئافرەت ك ئوەی لبارەی
دەدەن ئنجام سكسی پالماری ك كسانی ئو
دەكات بوە ئاماژە توژەرە، ئو بت، پارزراو
لوتانی دامزراوە چندین ئافرەتانیش بۆ ك
توحاب ھستكردن لكاتی ك یھ جیھاندا
ھمن بكن. سكاكانیان تۆمار و بۆ برن پنایان
ئافرەتاندا كاركردنی شونی لناو گوتی:"زۆرجار
ب ھست ئافرەتكان ئوەی بۆ یھ دامزراوە

بكن". پارزراوی
ژنان ك دەزانت پویستی ب توژەرە، ئو
بۆ بكن و برز ھۆشیارییان و ئاستی رۆشنبیری
ئو كسانی لئاست خۆیان، پاراستنی كرامتی
برامبریان سكسی پالماری و  دەستدرژی
تابدەنگی چونك نبن، بدەنگ دەدەن، ئنجام

دەسنت. حات پرە زیاتر ئم بنونن،
ھندێ شونی  ل جیھانییكان، ئامارە بپی   
ك ژنانی ئو رژەی ئورووپادا، وتانی
ئو رژەی ل دەكرتسر، سكسیان دەستدرژی
دواكوتووەكاندا یان داخراو تو ل ك ژنانی

برزترە. دەبنوە، حاتك وەھا رووبڕووی

كۆمگای  دەرەوەی ئاماری ل نموونیك  ئگر
لكۆینوەیك بپی وەربگرین، كوردستان
جیھاندا، ل ژن (٥) ھر ل رۆژان ك دەردەكوێ
سكسی، پالماری و دەستدرژی رووبڕوی ژنك

دەبتوە.
قوربانی میشھ ژن، جستی ك گوتراوە وەك
ئاشتوایدا، لكاتی چ و شڕ لكاتی چ ،مكی
ئافرەت،  ٦٤ ھزار ھرسكدا و بۆسن لشڕی تنیا
بپی بوونتوە. سكسی دەستدرژی رووبڕووی
میسر،  ٢٠٠٨ ل لسای تنیا جیھانی، راپۆرتكی
بۆ (الق)كردن و سكسی دەستدرژی دۆسیی
ھزار (١٥ ) ل لدادگاكاندا ئافرەتان سر
تاوانی كراپۆرت بپی ھر تپڕاندووە، دۆسی
نسا میسر، ل سكسی و پالماری دەستدرژی

ھزار حات زیاترە. (٢٠) ل
بردەوامی ب ژن (٧- ٥) لكۆی ئمریكاش ل
دەبنوە. سكسی دەستدرژی رووبڕووی دووانیان
دەستدرژی ژنانی ئو ژمارەی كندا ل
یك لماوەی تنیا سر، كراوەت سكسیان

ئافرەتن. (٢٠٥٣٠) سادا
رووداوی (٥٥٢٧) دا سای ٢٠٠٨ ل ئمانیا، ل 
سویدیش تۆماركراوە.ل سكسی دەستدرژی
رووبڕووی  پیاوانوە لالین ژن، ٥٠ رۆژان

دەبنوە. دەستدرژی
محمد نیان

ئــم مــحــمــوود: ھمن 
كــورد الی ژییدەستدر
ملیی زۆرە رشھ بو
ــیــنــمــ ـــاو بــــۆ ســـــر ـــی پ
ب ك دەكــرــت،  ناسپ
لگڵ خۆیان ئــارەزووی
ئنجام سكس كچك
ژن، ندەیك و دەدەن
،كــكــچــ بــوھــۆیــشــوە
لــ پـــــــــــردەی كـــچــــــنـــی

دەستت دەدات
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سكسی بوونتوە دەستدرژی رووبڕووی ژنانی ڕاگیراو ٢٣،٣١٪ـی
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دوای كلیسترز  كیم  بلچیكی یاریزانی   خانم
یاریگكانی نو گڕایوە  دابان،  ساڵ دوو
كراوەی بشداری ل پاوانیتیی توانی و تنس

بكات. سینسیناتی
 ٢٦ تمنی ك كلیسترز كیم یاریزان خانم
 ب بوو  ٢٠٠٨ سای شوباتی  مانگی ل  ،سا
(جیت)، نا ناویشی بوو، منداكی و دایك
ل ساڵ  دوو نزیكی ماوەی بۆ ھۆیشوە بم 

دووركوتوە. تنس یاریگكانی و یاریكردن
میانی ل رابردوو ھفتی كلیسترز بم
سینسیناتی، كراوەی پاوانیتی ل بشداریكردنی
ركابرییكانی و یاریگكان  بۆ  خۆی گڕانوەی

راگیاند. تنس

یاریی ل دھۆك یانی یاریزانی كچ دوو
تواوی ھاوكات پاوان، بوون تنسدا
لالین كیان كچانی تنسی تیپی
ڕزان و كران خت دھۆكوە پارزگاری

لنرا.
دھۆك كۆتاییكانی پاوانیتیی  شاری ل 
١٢ و ١٤  تمن كچانی بۆ عراق تنسی
ھردوو كۆتاییشدا ل بڕوەچوو، سای
ئاڤدەل) (میدیا دھۆك كچیاریزانی
 فاتیم) و  سان ١٤ تمن ئاستی ل
ساندا  ١٢ تمن ئاستی  ل جیھاد) 
یكمیان پلی و  عراق پاوانی  بوون

بدەستھنا.

یانكانی بشداریی  ب كتییوانیپا
بڕوەچوو، حیلل و دیال كربال، دھۆك،
ب عراق تنسی  ناوەندیی یكتی  ك
سازی تییكی دھۆكی لقی ھاوكاری
دھۆك پارزگاری  دیك لالیكی  دابوو.
راھنری و یاریزانان رەمزان) (تمر
بھۆی دھۆكی یانی تنسی تیپی
ك كرد، خت باشكانیانوە  نجامئ
(جوان جیھاد، ل بوون ئوانیش بریتیی
شانا نشئت،  سۆالڤ  ئاڤدەل، میدیا
جمیل، زانا  عبدولسمد، پریا عیماد، 
جیھاد، ئارین جیھاد، فاتم خلیل، رەندا

عبدولسمد). گولفین

ب دایك بوو دوای ئوەی
تنس یاریگكانی نو گڕایوە كلیسترز كیم

ــــ ــــم خــــان
ـــی ـــزان ـــاری ی
كیم بلچیكی
كــلــیــســتــرز
دوو دوای 
دابان، ساڵ
نو گڕایوە
نی كا یگ ر یا

تنس

دەكات خت دھۆك یانی كچانی تنسی تیپی دھۆك پارزگاری
دھۆك

عراق
اوانی 

ك بوون پ
دوو كچیاریزانی تنسی یانی دھۆ

ــ ــم ــی ــات
(ف

ــیـــھـــاد)
جـ

ئاستی لـــ

 ١٢ تــمــن

بووە ساندا

پـــاـــوانـــی

و ــــراق ــــ ع

یكمی پلی

بدەستھنا
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ھولر
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كوردستان ل ئافرەتانی وەرزشوان ل ژمارەیك
كوردستان ل ئوان وەرزشی ئاستی وای پیان
پشكوتنی و فراوانبوون برەو ئستا
دەخنڕوو ئوەش بم دەڕوات، زیاتر
دابینكردنی ك زۆرن، ئاستنگكان ھشتا
ئافرەتان كشكان، چارەكردنی و پداویستییكان
ل وەرزش بكن، ئوانشی ئستا روو ل زیاتر

بچت. باشتر برەو ئاستیان كایكدان، نو
ڕۆژ كوردستاندا ل ئافرەتان وەرزشیی بزاڤی
فراوانبوون و زیاتر پشكوتنی برەو ڕۆژ ب
و گۆڕانكاری بھۆی ئمش ھدەكشت،
كۆمگی دەرگكانی ل ھندك كرانوەی
كردووە وای ك ئافرەتاندا، ڕووی ب كوردستان
وەرزشییكاندا یمانگپ و كولژ ل ئافرەتان
و وەرزشییكان یان زۆربوونی ھروەھا بخونن،
فراوانبوونی یانان و لو تیپكانی ئافرەتان بوونی
ھۆكاركی دیكی قوتابخانكان، چاالكی وەرزشیی

.یوتنشكپ ئو
و كموكوڕی و گرفت شك ش بو بزاڤئ بم
بردەم پشكوتنیدا ل ھشتا ئاستنگكان و نیی
بكرت. ھندكیان ب ئاماژە دەكرت ك زۆرن،

وەرزشی بۆ گكۆم توانینی
ئافرەتان

ئندامی دەستی  و یاریزان فرەج)  (شھل سمكۆ
مشقی كۆی و سرپرشتیاری یانی كارگیی
وای پی  ،كیان كچانی دەستی تۆپی  تیپی
ئافرەتان وەرزشی بۆ گكۆم توانینی ھشتا
بوە ئاماژە  ھرچند  ،نیی پویست  بپی 
گۆڕانكارییكی دواییدا سای دوو لم " دەكات
ئافرەتان وەرزشی بۆ یئاراست لم پۆزەتیڤ

ھاتتۆت پشوە".
كۆمگی "ڕكخراوەكانی ك یوایپ ئو
خكی ئوەی  بۆ بكن كار ویستپ مدەنی 
بۆ وەرزش ك ھۆشیاربكنوە لوە كوردستان
عیبیكی ھیچ و سوودە ب و پویست ئافرەتان

."نیی تدا
تۆپی  كچیاریزانكی ك حسۆ) زیمع)  
بارەی ل خۆیوە لالی ،یكۆی یانی دەستی 

دەت ئافرەتان وەرزشی ل گكۆم رووانینی
بۆ چوون رگری خانوادەكانوە لالین "ھشتا
یھ یاریزان و یھ وەرزش بۆ كچكانیان پشی
دەكن ل رگری  ماوەیان  بم  ،باش زۆر

بكات". بچت تیپك یاری لوەی
لالی ئو  ك دەكاتوە ئوە دووپاتی بم 
ھردەم ماوەیان كشیكی نیی و ھیچ خۆیوە
داوە باوكی یارمتیان و و دایك بوون ھاوكاری

لوەی وەرزش بكات.
میدانی و گۆڕەپان یاریزانی ئبابكر) (شیما
ئستا وای "پم ئم گوتی: بۆ ھولریش یانی
ئافرەتان وەرزشی ب سبارەت توانینكان
كم بۆتوە، زۆر تانلدان و و تیروتوانج باشترن
كۆمیتی پشكوتنی نیشانی ئمش

دەگینت".
پاوانیتییكان سازدانی كمیی

یاریی ل خول و پاوانیتیی چندین نسا
دەدرت، ئنجام ئافرەتان  بۆ  جۆراوجۆرەكان
ھشتا وەرزشوان، ئافرەتانی  بۆچوونی  ب بم
(شیما ،مك خولكان ئنجامدانی ژمارەی
سازدانی "ھشتا دەت: مئ بۆ ئبابكر)

وەكو ئافرەتان  بۆ پاوانیتییكان و  خول
زیاتری كردنوەی ب چونك ،نیی پویست
چاویان زیاتر وەرزشوان كچانی پاوانیتییكان،
دەگن". پ وەرزشییوە رووی ل و دەكرتوە
رەخنی دەت: بارەیوە لم سمكۆ)ش ھلش)
بابت ھی، چونك ژمارەی سازدانی لو  زۆرم
لوەی كان، جگئافرەت بۆ وەرزشوان خولكان
زۆر كچان زۆر كم، تیپكانی ھشتا سانن،
وادەكات مئ ك خولكان، سازدانی ل بشن ب
مشق سوود بب بكات زۆر یاریزان نتوانین
ھروەھا نكات". مشق ھر یوانل یان بكات،
لیژنی خولكان، سازدانی  كمیی  "بۆ دەت:

."رپرسب كوردستان ھرمی ئۆمپیی
خولی  كرد ك داوای حسۆ)ش زیمروەھا (عھ 
و وەرزشی برپرسانی لالین و بكرتوە زیاتر
ب زیاتر گرنگی  وەرزشییكانوە  دامودەزگ

بدرت. كچان تیپكان
و خول زیاتری "كردنوەی دەت: ئو
دوو ماوەی تیپكانی كچان، پاوانیتییكان بۆ
پویستدا ئاستی شتا لم ھب زۆرترن، سا
تیپی و بكرتوە زیاتر خولی دەكرت و نیی

بكرن... چارەسر دەكرت

زۆرن ئافرەتان وەرزشی پشكوتنی بردەم ئاستنگكانی ھشتا
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بشداری كوردستان ناوچكانی ھموو كچانی
وەرزشوان كچانی ئاستی ئوەی بۆ بكن، تدا
كانیشخول كردنوەی ھر ببتوە، برز زیاتر
چاالكی ل و پشبكون زیاتر كچان دەكات وا

بن". بردەوام وەرزشی

داخراو ھۆی نبوونی
بردەم دیكی كش سرەكییكانی  ل یكك
ل ئافرەتان وەرزشی ئاستی پشكوتنی
ویستپ داخراوی ھۆی نبوونی كوردستاندا،
بۆ ك كوردستاندا،  شارۆچككانی و شار  ل
ئافرەتان وەرزشیی  یاریی  كۆمك  پشكوتنی 

.ویستپ
ب داخراو ھۆی نبوونی سمكۆ) ھلش)
" دەزانت ئافرەتان وەرزشی كشی گورەترین
كراوە یاریگیكی ل ناتوانت وەرزشوان ئافرەتی
چاوكی ب بكات، خك خۆی یاری ئارەزووی ب
یاریی زۆربی لوە جگ دەكن، سیری دیك
بۆی دەكرن، داخراودا ھۆی نو ل ئافرەتان
دەیانوت الین برپرسكان و حكومت ئگر
ویستپ ئوا بكوت، پش ئافرەتان وەرزشی
شارۆچككانی و شار  ھموو  ل داخراو ھۆی
سرەكی ھۆكاری ك بنن،  بونیاد  كوردستاندا

ئافرەتان". وەرزشی پشكوتنی بۆ دەبت
لگڵ دەت" ئبابكر)یش (شیما ھروەھا
ھۆی كشی  ھولر یانی ل مئ ئوەی 
تیپكانی بم ،نیی یاریگمان و  داخراو
داخراودا ھۆی ل یھ بوە پویستیان ئافرەتان
كراوەی یاریگی ویستپ ھروەھا بكن، مشق

ھبت.". تایبتیشیان

تایبت خرجی و مووچی نبوونی
زۆربی ل كوردستان، یانكانی ل كچان تیپكانی
كردنوەی پاوانیتییكان كاتی نھا لت یارییكاندا

یانكانیش نین، جگر تیپی بۆی كۆدەكرنوە،
ئو یاریزانانی ئو بۆ بردەوام مووچی ناتوانن
و مك مینحكانیان چونك بكن، دابین تیپان
دەكن، خرجی تۆپی پی كوڕان تیپی بۆ زۆربی
بشك ل ئوەی "لگڵ دەت: ئبوبكر شیما
كچكانیان یاریزان ب  مانگان مووچی یانكان
دەدەن،  پ مووچیان ك یانانشی لو نادرت، 
پویستدا ئاستی ل و وەرناگرن باش پارەیكی

."نیی

چارەسر و دیك كشكانی
ل رگر تبوون ك ھبن، دیكش كشی رەنگ
لوانش ئافرەتاندا، وەرزشی پشكوتنی ڕگی
ب وەرزشییكان یان زۆربی گرنگیندانی
و قوتابی كچانی خوندنی و ئافرەتان تیپكانی
جلوبرگی نبوونی و بردەوامیان مشقنكردنی
كاتی ل ناڕكی و ئافرەتان وەرزشی ب تایبت
لو یكك ھر  ك پاوانیتییكان، ئنجامدانی 
ئافرەتان وەرزشی رەوتی بسر كاریگری ھۆیان
ب دەكرت بم دەھت، ج كوردستان  ل
و ماددی زیاتری پاپشتیی ب كات، تپڕبونی
ئافرەتان وەرزشی ل كوردستان حكومتی معنوی
خكی كۆمیتی باری پشكوتنی و لالیك،
چارە كشانش ئو  ،دیك لالیكی  كوردستان
گشانوەی و پشكوتن ئافرەتان وەرزشی و بكرن
دەزگكانی و مدیا ھاوكات ببینت، خۆیوە ب زیاتر
ل ھۆكاركی پۆزەتیڤ ببن راگیاندنیش دەتوانن
سرنجاكشانی و  گكۆم ھوشیاركردنوەی 
و برەو ئافرەتان وەرزشی كشكانی حكومت بۆ

وەرزشوان. ئافرەتانی ئاستی پشبردنی

حسۆ) زیمع

ئبابكر شیما
شھل سمكۆ فرەج
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دا:"ھموو ئایینكان وارڤین ل دیمایكی بورچین،
دەھنوە. دوودا پل ل ژن

تا پیاو داپۆشراو بن، ژنان ت، دەبئایین دە
خۆیان پیاوان نبت. باش بۆچی گوناه تووشی
ل نكات. كاریان ژنك قژی ئوەندە بھزنین
،نیی ستج داپۆشینی ھر ئوە راستیدا ل
یاریی ئو ویستپ .ھزریش داپۆشینی بكوو

نكرت". ژن ب
رگای ل ك بخۆشحاڵ دەزانت خۆی بورچین،
ژنانی"كوردستانی دەگات دەنگی وارڤین گۆڤاری
ئابووری خاوەنی ژنان ویستپ یوایپ و فیدڕاڵ"
ئابووری ژن تا  ن، چونككاربك و  سربخۆبن
دەت:" ئگر بت، ئازاد نابت و لدەست پیاو
ئافرەتانی ئو  دەبینین بكین مژوو  سیری
شتكی ھموو بووە.  پیاو دەست  ل ئابووریان
ژن ئگر بپچوانوە دۆڕاندووە. خۆیان

یئاراست بو بت  سربخۆ ئابووری  خاوەنی
ژن رەوشی لبارەی دەیوت". خۆی ك دەژیت
تۆ ئو توركیادا، بورچین، جیاوازییكی ل و لرە
ناڤیندا ھر ناوچیكی رۆژھتی لنوان ژنانی
لم دیموكراسی چونك"پوەرەكانی نابینت.

الوازن". یناوچ
بوون، الواز  وەرانپ ئم شونیكیش ھر ل
ژنانی ئو گوتیشی" دەبت. خراپ ژن رەوشی
خۆیان و كاردەكن توركیادا ئوروپای بشی ل
ھن بشكیش بم  ئازادن، بڕوەدەبن،
ل ك دەژین، زانانن و دواكوتوو ببیركی
ژنی كاتدا ھمان ل كوردەكانن. ژن راستیدا
و ژن مافی بۆ ك ،یزانا)شمان ھ لیال وەكوو(

دەكات". خبات خۆی سیاسی بیری
رەت  ناسانپ ئو ژنك وەكوو بورچین،  
خباتی و داوە ژنی ب كۆمڵ ك دەكاتوە،
دەزانت رەوا ب  یناسپ ئو  گۆڕینی بۆ ژن
دەستبركردنی بۆ دەكات كورد ژنانی ل داوا و

بكۆشن. ت مافكانیان
ب چونك بكات. خۆی ئازاد ژن سرەتا ویستپ
ژن دەب دەبت. ئازاد كۆمگش ژن ئازادبوونی

ھبت. خۆیان ھزی ب باوەڕیان
سیستمی  دامزرنری ب پیاو ،ژن ئم  
ئوشتانی دەت:" و دەزانت ژن چوساندنوەی
ئوەی سیستم. كراوەت پیاو، قازانجی ل
ژن ل دەھژنت، پیاوان بیرۆكراتی دەستی
چوساندنوە سیستمی بھۆی و وەرگیراوەتوە
نموون ھستی بۆ كراوە، ژن بۆ بھزكردنی كار

ل خۆیان كردوە و بھز ژنان الی دایكایتیان
و دزیوەتوە منداڵ بخوكردنی و پروەردە

كردووە". سركوت ژنیان ئیرادەی
گوتی:"  بورچین ژن، بۆ ئایین فتواكانی  لبارەی
دەھنوە. دوودا پل  ل ژن ئایینكان ھموو
پیاو توشی تا داپۆشراوبن، ژن دەب ئایین دەت
ئوەندە خۆیان پیاوان بۆچی باش نبت. گوناه
ل كاریان تا ژنك قژی دیاربوونی نین بھز

نكات.
،نیی ستج داپۆشینی ھر ئوە راستیدا ل
یاری ئو  ویستپ .ھزریش داپۆشینی بكوو 

نكرت". ژن ب
بگرنگ ژنان  یكگرتویی و تبایی بورچین، 
چوساندنوە، ل ژن رزگاربوونی بۆ دەزانت
ژن رزەی ئو ئوەندەی  نیو  خۆزگ دەت:"
دەب .بگرتای ژنانیشی ل دەگرت، پیاوانی ل
ئوە بۆ ھوڵ و بھنین قسۆك قسو ل واز
بكین چارەسر ژن ناكۆكیكانی كشو بدەین
بورچین، ھروەھا بپارزرن". ئامانجكانمان و
یوایپ و دەنرخنت برز لسیاست ژن رۆی
جیھان ل شڕو ناكۆكی ،تدار بوایر دەسگئ

.نیی ژندا شڕ ل جوھری چونك ندەبوو،

موستفا سیما

نابت ئازاد ئابووری كشی چارەسری بب ژن
"نیی ژندا جوھری ل "شڕ

پۆفایل

.٢٦سا كوردستان. تمنی باكوری مالتیی شاری خكی ئوزگوور) (بۆرچین
ئستاش بڕوەبرایتی خوندووە و و ئابووری زانستی زانكۆی چكورئۆڤا بشی ل

.وەیینكۆل و كار خریكی بوارەدا لو

ل ژن ئــایــیــنــكــان ھــمــوو 
دەھــــــنــوە. دوودا  ــلــ پ
ژن دەبـــــ ــــــت ــیــن دە ــای ئ
توشی پیاو تا داپۆشراوبن،
بۆچی  باش نبت. گــونــاه 
ـــدە ـــوەن ئ ـــان پــــیــــاوان خـــۆی
قژی دیاربوونی نین بھز
نكات ل كاریان تا ژنك

التیم
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شقوە
دھاتكانییوە بگوندو شقوە شارۆچكی
كس  ھزار  ١٣٠ نزیكی دانیشتوانی ژمارەی
ھاویندا و بھار وەرزی ل ك ئوەی وای دەبت،
ب یشارۆچك گشتیاران، ھندەش ئو شونی
نانگراز، وەك، وەرزی درووستكراوی برھمی
چندین و نوقل گزۆ، مرەبا، موژ، نانقیسی،
خاوەن دوكانداركی ناسراوە. میوەجات، برھمی
خزان   ٢٥٠ نزیكی دەت:" مانرھب ئو
بم وەرزین، برھمی دروستكردنی خریكی
نیگران دوكاندارەی لو شارۆچكیدا ئو ئوەی

.رییبپیش كۆمی نبوونی كردبت،
ژنانی پدەگات، شقوە باخكانی میوەی كات
میوەكان برھمی ل بشك  یشارۆچك ئو
دروست ل وەرزی برھمی جۆرەھا و ھدەگرن
پیشیكی ژنانی دروستكردنیش، دەكن. مرەبا
وەك میوەكانی ل ھریك ل و وەیقش
،دیك جۆری ھندێ و رمھ ترێ، ھنجیر،
شقوە ل ئستا دەكرت. دروست مرھب ئم

دەدرت. قوتوو ل مرەبا،
دانیشتوی  ساڵ،  ٦٥ تمن حسنی،   لیمح
ل ژنانی لو ككی ،وەیقش شارۆچكی
وشككردنی نانگراز، سروشتییوە برھمی
دروست دەكات، مرەبا، و موژ و قیسی، گراز
بۆ پنجی  ماكیوە  باخچی نو  ل ئو 
رۆشپ ب و دەكرد درژ  میوەكان، جۆری
بۆ شقوە، ژنانی ژیان، بدرژایی دەیگوت:"
شانبشانی خزانكانیان  بژوی پیداكردنی 
شووم لوەتی بوون. ئو گوتی:" لكاردا پیاوان
خریكی بردەوام كردوە كارە بم دەستم كردوە
دروستكردنی و موژ قیسی و گرازو وشكردنی
بۆ باوكم، و دایك  ل كارەم ئم  ،بووم مرەبا

ماوەتوە".
چووەت  كات  ك ڕوو، دەخات ئوە   ،لیمح
بووەت مردەكی ھاوسرگیرییوە قۆناغی نو
بوارەدا لو كاركردنی بھۆی  بم ،رگشمپ
ھسوڕنت. ماكی، ژیانی بژوی توانیویتی
كارە ئو لسر ئستاش تا گوتی:" وەك
بو چونك دەكم، پوە شانازیشی و بردەوامم

دەدەم". پیاوەكم یارمتی كارەوە
برھمی دوو ھنار،  سركی و  ترێ دۆشاوی
پدەدرت، زۆریان بایخی شقوەدا ل ك دیكن
دەھنرت بكار چشتدا لگڵ ھنار سركی
سركیوە ئو بھۆی دەن خكیش ھندێ و

دەبتوە. لشی مرۆڤدا كم ل چوری
،١٩٥٠ سای دایكبووی ل كریم، جیجخ خاتو
ل دەت، ،وەیقش شارۆچكی دانیشتووی 

و ھنار سركی دروستكردنی ل مندایوە
یارمتی دا مرەبا و نانگراز و ترێ دۆشاوی

بووە. دایكم پیشی مئ چونك داوە، دایكم
نو چووەت  كات دەكات  لوە  باس  ،جیجخ
یارمتی كارەوە ھاوسرییوە، بھۆی ئو قۆناغی
لسر منداكانیشی ھاوكات داوەو خزانكی

راھناوە. كارە، ئو
نو چووەت و یھ مندای شش كژن لیال،
تمنوە، پیاوەكی نابیناییو ناتوانت كاربكات،
مرەبا، و نانقیسی دروستكردنی ب لیال، بم
ئو بكات. دابین خزانكی بژوی توانیوییتی
نییو باش تندروستیم باری ئستا دەت:" ،ژن

بكم". كارە ئم ناتوانم چیتر
و ماندووبوون باس ل وەی، كای ئو ،ژنان ئو
میوەكان برھمی دروستكردنی بۆ خۆیان پیشی
ك لالین ژنانی برھمانی زۆرجار ئو دەكن.
لالین نزم بنرخكی دەكرن دروست شقوەوە

وەرزیدا.. برھمی دروستكردنی ل

دەكن بخۆیان تایبت بازاڕكی داوای ژنانی شقوە
كوردستانن پشنگی شقوە ژنانی
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دەن، دوكاندارانوە لیان دەكدرت بۆی، ئوان
بۆ لشقوە بژنان، تایبت بازاڕكی ئگر
سوودی ئوا ھبت، برھمكانیان فرۆشتنی

دەبت. كوردستان ھرمی ھموو بۆ زۆری
وارڤین، بۆ عومر، دالوەر شقوە قایمقامی بم
ژنان، ب تایبت بازاركی دروستكردنی لبارەی
تایبت بازاڕكی دروستكردنی ئستادا ل گوتی:"
میوە دروست ل وەرزی برھمی ك ئو ژنانی بۆ
ل رگی ژنان نیی، چونك ئو دەكن، زەروور
شوناندا لو برھمكانیان  پیاوەكانیانوە 
دەكن". ھاتووچۆ تیدا گشتیاران ك دەفرۆشن
وەرزیان مرھو بئ كرد ك لوە باسی وەك
دوای  و باشیان دەبت ٦ تا ٩ فرۆشی مانگی ل

بازاركی ئگر و دەبت كز بازاریان ماوەی ئو
بسوودی رەنگ بكرت دروست بۆ تایبتیان
 ٣ تنیا بازارە ئو چونك نبت، تواو ئوان
داخراوی ب كانی دیكمانگ دەبت و كراوە مانگ
ل زیاتر ژنان وا دەكات ئو ئوەش دەمنتوە

بمننوە. بكار مانگ ٩
دوكانداری بھندێ برھمكیان، شقوە ژنانی
دوكانی خاوەن مال، سباح دەفرۆشنوە. كیار
بو  تتایب ك شقوە ل حاجی) (مام
میوەجاتی شقوە، گوتی:" ،وەرزییان مرھب
ھیو ئو گراز و ھنجیر و تری زۆری وەكو
و ھاووتیان بۆ زۆریان سوودی برھمانیش

."یھ یشارۆچك ئو گشتیارانی

سرقای  خزان  ٢٥٠ نزیكی شقوە ل
مرەبان. تمرھندی و و دروستكردنی نانگراز
ل برھمی شقوە ژنانی مال، سباح دوكاندار
ئو دەزانت. كوردستان بپشنگی وەرزیدا
ك كرد، بوە ئاماژەی ھروەھا دوكاندارە
ل داوایان شقوە، قایمقامی بنووسراوكی
پیشبری كۆمی ك كردووە ھولر پارزگای
ئوەش چندینجار بۆ و شقوە دابمزرت ل
بم كردووە، ھولریان پارزگاری سردانی
ناتوانرت داناون ك بۆ چند مرجكی پارزگا،
لو ئاگادار سرچاوەیكی بكرت. جبج
وارڤینی ب مرجكانوە لبارەی پرس
بكو نبوو، مرج ئوە لراستیدا راگیاند:"
ركخراوەی دانانی ئو بۆی بوو، بودج نبوونی
داوای ك لوانی ھندك بالی پیشبری 
سخت مرجی وەك  كردبوو، كۆمكیان 

كران". وەسف
شقوە  شارۆچكی  دەت" عومر، دالوەر 
چندین و مرەبا و نانقیسی بدروستكردنی
برھمی ھمووی ئمانش و ناوبانگب تر شتی
قایمقایمی شارۆچكین". ئو ژنانی دەستی
كشتوكای وەزارەتی ك دەخاتڕوو ئوە شقوە
كارگی دوو كوردستان، ھرمی حكوومتی
دروستكردنی بۆ ھیران، و سپیگرە ل بچووكی
الینی رەچاوی تیدا و  داناوە  میوە برھمی
ئم دروستكردنی ل خاونی  و تندروستی
گوتی:" ئو  كراوە. سروشتیان  مرھب
زۆربیان كاردەكن كارگیش دوو لو ئوانی
ئم بۆ تایبت نرخكی دانانی لبارەی ئافرەتن.
باس شقوە، قایمقامی ،سروشتیان مرھب
بۆ نرخ تنیا دەتوانن  ئوان  ك دەكات لوە
ھناردەی ھولر  ل  ك دیاریبكن   شتان ئو
مرھب ئو ناتوانن بۆ بم شقوە دەكرن،
نرخ شقوەن، ژنانی دەستكردی ك سروشتیان

بكن. دیاری
 

عومر رۆشنا

ــــســتــادا ئ  لــــ  "
دروســـتـــكـــردنـــی
بازاڕكیتایبت
ژنــانــی بــۆ ئــو
كــــ بـــرھـــمـــی
ـــ ل وەرزی
دروســـت مــیــوە
زەروور دەكــن،
ئو چونك ،نیی
رگی ل ژنان
پیاوەكانیانوە
برھمكانیان
شوناندا ــو ل
ك ــــرۆشــــن دەف
گــــشــــتــــیــــاران
ھاتووچۆ تیدا

دەكن"
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ل گربست شوەی  ب سا دوو  ماوەی "
ئوەندە مووچم بووم، فرمانبر  كۆمپانیایك
بھۆی و ندەكرد خانوی كری بشی كمبوو،
قسی مئ دەچین". بڕوە ژنكم مووچی
ك ل كۆمپانیایكی كرتی سردار محممدە،
ژن لدەرەوەی كاری سردار، كار دەكات. تایبت
ئمۆ چونك دەزانت، بپویست مادا
وەك .زیادبوونل روویان ژیان، داواكارییكانی
كارنكن، یكوە ب وپیاو ژن ئگر دەت،

بكن. دابین خزانك پداویستی ناتوانن
خراپی ئاستی كۆمیتی، چاودرانی ل ھندك
ك دەگڕننوە ئوە بۆ خزانكان، بژوی

دەرەوەی ل پیاو كاركردنتنیا ڕۆی مادا
ماف و دەگرت
ندراوە ژن، ب
ڕۆی ھمان 
كاركردن ل پیاو
مادا لدەرەوەی
ئو بم ھبت،
داچوونی ا بدو
لگڵ وارڤین ك

دەریخستووە، كردوویتی، دھۆكدا ژنانی ل ھندێ
داوە ھاوسرەكیان ب رگیان پیاوانی ئو
زۆر ژیانیان كار بكن، بژوی ماڵ دەرەوەی ل

رۆیشتووە. باشی برەو
خۆی  وەك ،مامۆستای ژنكی سالم، دژین  
كاری و خریكی نكردووە پشتر كاری دەت،
ئو بووە. منداكانی بخوكردنی و ناوماڵ
ھشت دوای  بم دابمزرت، نداوە ھوی
خزانكیوە ئابووریی باری خراپی بھۆی ساڵ
دەستی بۆی و ھبووە كاركردن ب پویستی
ئویشوە كارەكی بھۆی و كردووە بكار
باش ئاستكی و  برە ژیانیان بژوی  رەوی

رۆیشتووە.
و برە ئگر باری ئابوورییمان گوتی:" دژین،
باوەڕەمان مردەكم ئو و نچووبا، من خراپی
ماڵ لدەرەوە من ك ندەبوو، دروست ال

كاربكم".
بواری كارگی پسپۆڕی ئوسو، خیری علی د.
ل ژن كاركردنی دھۆك زانكۆی ل وئابووری
":یوایپ ئو دەزانت. بگرنگ ماڵ دەرەوەی
ئوەی وای كار، خاوەن تدەب ژن كاتك

خۆشگوزەرانی و ئرنی، ل بژو كاریگری ك
ئابوورییش گرفتی زۆر ھاوكات دادەنت، خزان

چارەسر دەكات".
خاوەن ژن  ئگر ئاماژەیدا، خیری، د.  وەك
ھاندەركی تدەب مئ بوو، سربخۆ داھاتی
كۆمگدا نو ل پگی برزبوونوەی ل بھز
مادا ل بیاردانی رەنگ دەستی بوھۆیوە، و
ژن ب تدەرف ئو  ئوەش ئستۆ.  توبك
پشنگ بت". مادا بڕوەبردنی ل دەدات ك
درەوەی ل ك یو ژنانل یكك علی، سناو
شانبشانی سناو ئو گوتی دەكات، ب كار ماڵ
ھۆكاركی تاك و ئمش دەكات كار مردەكی
ئندازیاری سناو، .ردووكیانھ ژیانی بختوەری
ژن ئو شۆفرە، مردەكی و ییكشتووكا
تنیا مادا، دەرەوەی ل من كاركردنی دەت:"
بكو نكردووین، چارەسر ئابوورییكانی گرفت
ئرنی لسر كاریگری كۆمیتیشوە لباری
مردەكم و من ھۆیوە  بو و داناوە  ژیانمان

دەزانین". مافكانمان، و ئرك
نوزاد زەری دھوك/

دھۆك

دەكات چارەسر خزانكانیان گرفتی مادا لدەرەوەی ژنان كاركردنی

تدەب ژن كاتك
ــــــار، خــــــــــــاوەن ك
ـــــوەی ـــــــای ئ و
كــــ كــــاریــــگــــری
بژو ل ئرنی،
خۆشگوزەرانی و
دادەنت، خزان
ھـــــــــــــاوكـــــــــــــات
گــــرفــــتــــی زۆر 
ـــــیـــــش ـــــابـــــووری ئ
چــــــــــــارەســــــــــــر

دەكات".
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ئمان ل و گشتی ب ئورووپا  ل كنسا
داھاتی ب سبارەت گرم باسكی بتایبتی
باسك ،"Grundeinkommen"یھ بنڕەتی
ئابووریناس كۆمناس، زۆر ژمارەیكی الین ل
شگ و پدەدرت درــژەی سیاستزانوە و 
ب ناوبانگی مرۆڤی كساندا ئو ل ناو دەكات.
دیموكراسی، مــرۆڤ، مافكانی ل داكۆكیكار
تنانت .یھ كۆمیتی دنیایی یكسانی و
بۆ كــار یگیرانپ  ك كساندا  ئــو نــاو  ل
ھگرانی دەكــن بنڕەتی داھاتی پرۆسی
رۆژی تا ھن. بپی ئامارەكان نۆبیش ختی
ئندامی  وەكو كسانی ئو ٣١,٧,٢٠٠٩ ژمارەی
كردووە، ناونووس خۆیان بنڕەتی داھاتی تۆڕی
لم راپۆرتدا  مكخراون. ئو ٦٧ ر ٢٣٢٥ كس
بردەست ینبخ كورتیكی وەھا ھودەدەین
و بیرۆكیكی گشتی بتوانن تا خونری كورد
ببت دروست ل كن كتر بابسل سرەكیان
ناكرت دیارە تبگن. كتباب گرنگیی ل و
ئورووپا ل راینی ئو ھموو راپۆرتدا لم
یھ داھاتوە و دارایی بواری ب پیوەندیان
دارایی و ئابوری، داھات بكرنوە. بواری بسر
ل و زانستك وەكــو دا جیھان ل گشتی   ب

ئاۆز، و سخت كبوار تایبتی ب ئورووپا
خۆڵ و لكۆینوەی خست  و كتب  چندین 

ناین. دەرەقتی
داھاتی ك بزانین،  ئوە سرەتا  دەب دیارە
خۆشگوزەرانیی سرچاوەی  ب نابت  بنڕەتی
سرچاوەیك ب دەبت بكو رادەبــدەر،  ل
دیارە چوارچوە یكسانی. و و دنیایی ژیان بۆ
جیاوازە ئورووپا  ل ژیان چۆنیتی  و بنما و
ئورووپا ئاستی ل جیھان. تری زۆر شونی ل
ئاستكی یشتۆتگ ژیان چۆنیتی و بژوی
داھاتی ك ببیت حای وا ناكرت بۆی باش.
ل كراوە) پشنیاز بەی ئو وات) بنڕەتی
دەبت ئورووپا ل ژیان بنماكانی چوارچوەی
ئاست و كموكووڕیی ب ژیانكی سرچاوەی ب
ب سرچاوەیك دەبت  كداھات بكو  بند.
كن تاككانی ل نانی ب و ترسی ھژاری تاكو

نھت. كۆمڵ
مسۆگر كرێ و نان كداھات بنڕەتی، داھاتی
ل و دەبخشت  مرۆڤ ب دنیایی و دەكات 

دەیپارزت. ڕاوكد
وەكو كداھات بنڕەتی،  داھاتی  بگومان
ناسپ دارایــی  سرچاوەی و داھات كمترین

دەكرت.
بنڕەتی تبگین داھاتی ل كورتی وەی بئ بۆ

چیی؟ بنڕەتی داھاتی بپرسین، دەب
بنڕەتی ھبت داھاتی مرۆڤك دەب ھموو *
بت. بوون"مسۆگر نیشتجی و "نان ژیانی و

رێ باشدا ئاستكی ل بنڕەتی داھاتی *
رەخساندن بوار ھروەھا ل:"ھژاری. دەگرت

جڤاكی". چاالكانی بشداریی بۆ
ب ژیان" تچوونی و داھات دەستبركردنی" *

كۆنتۆلكردن. و تاقیكردنوە
نبت ناچار كس ئوەی ھۆی ب دەبت *
پسند دا رەوشك ھموو ل كارك ھموو

بكات.
و یكسانی مافی  داھاتوە ئم رگی  ل *

پارزراو دەبت. یاسایی تاك

:كبیرۆك
یارمتی ل نیی تر شوازكی بنڕەتی داھاتی
چارەسر پ بــازاڕی  خراپی  ك كۆمیتی،
ب زۆرتر بۆ كپرۆژەی بكو نخر، بكرت،
و سنگ و دیموكراسی  ئــازادی، دەستخستنی 
گرنگ پشتگیرییكی ھروەھا .مرۆڤان قورسایی

بنڕەتی داھاتی
دەستبركردنی یكسانی بۆ پتو و بواركی گرنگ

ئمانیا
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ب و ك دەژی چاالك، دەوتكی و بۆ كۆمڵ
بردەوام و مانوە مایی ب وەستاوەدەب پوە

گشكردنی.
ئو گــوــرەی ب بنڕەتی داھــاتــی بگومان 
گنجینی  ل دەب كراوە ئامادە بیرۆكیی 
گنجینی بگرت،  ــاوە ســرچ دەوــتــوە
ئمانیا) ل نموون (بۆ یكم پلی ب دەوتیش
داھاتی دەب بۆی دەكرتوە. پ باج داھاتی ب
خك بكرت و دابین مرجك ھیچ ڕەتی ببن
كداھات سرچاوەی ك بت. سودمند لی
گنجینیش ئو  ك بت، دەوت  گنجینی
ل كداھات واتك ببتوە، ك پخ باجی ب
كداھات لبرئوە دەبت. خك بۆ خكوە
النی كداھات ،ڕەتییبن داھاتی و رجمب
دەكات، مسۆگر تاك  ژیانی پداویستی  كمی
دەتوانن بمرج كۆمڵ تاككانی ھموو بۆی

لی سوودمند بن.
پروەردە جۆركی وەھا ب تاككانی كۆمڵ دیارە
نك دا، وەھا داھاتی كاتی ل ئامادەكراون، و
نابن، نوقم و خودا ل بكاریی و نابن سست ھر
بشداری چاالك  دیكی شوازگلی ب بكو
گشكردنی و برھمھنان  پرۆسی  شیاوی
داھات لم  مرۆڤگلك دەكن. ژیان و  كۆمڵ
دەستبربوونی ل خراپ ك دەبن سوودمند
داھات ئو دەزانن و نبوون حای داھات ئو
سوودی چۆن  دەبــ و  برھم  ھاتۆت چۆن

لوەربگیردرت.
كۆمڵ، تاككانی بۆ ھر نك بنڕەتی داھاتی
ب دنیایی دەبت ككۆم بۆ سرجم بكو
زۆر ل دەكات وا و كۆمیتی ئاسودەیی و
تندروست و دنیا  كۆم ئــو  ئاستوە
لسر بیار كاتی ئو  ھروەھا  بمنتوە.
بواری  تدەخر و  ــت دەدر بنڕەتی داھاتی
كۆمڵ سرجم كات ئو  جبجكردنوە،
تدەپڕن، گرنگدا ریفۆرمكی ب دەوــت و 
برەو تاككانی و كۆمڵ ژیانی ریفۆرمك
داھنان ل  پ و دنیا  و گرنگ  زۆر  ئاستكی
بنڕەتی داھاتی دەستبركردنی ھدەكشت.
خۆی لگڵ كۆمیتی ریفۆرمی تنھا ب
ژیانی ل فرەالین ریفۆرمكی بكو ناھنت، 
دروشمگلی بۆی دەكــات. دروســت دا كۆمڵ
:جۆرەی كارە بم ئم و خمخۆرانی شارەزایان

بت، مسۆگر ژیان ئوەی بۆ
نبت، برستی ترسی و ھژاری ئوەی بۆ

جگیربت، دیموكراسی ئوەی بۆ
ھبت: یكسانی ئوەی بۆ

پنج  و (ھــزار   ١٥٠٠ بی: مانگان ویستپ
یۆرۆیش  ١٠٠٠ (ھزار) و گورە بۆ یۆرۆ سد)

بكرت. دابین منداڵ بۆ
الیــن لــ ــوم ھــــ و ئ ـــ ــم داوای دیـــارە ئ
سیاسییوە و ركخراوكی الین دەوتوە یان
بم چاالكانی ندراوە، لسر بیاری ئستا تا
چاالكی بردەوامی ل ئوان وای پیان بوارەك
دەگن ئرنی ئنجامی ب ھوكانیاندا و
دەست  ب كۆمڵ تاككانی بۆ داھات ئو  و
ل باس زۆرەوە گشبینییكی ب ئوان دەخن.

دەكن. كپرۆس سركوتنی
گشبینن كوھ سركوتنی ب ئوانی
ئستا تاكو دیارە بم زۆرە، لگ ژمارەیان
جبجكردنی بیاری كداھات ئگر نازاندرێ
دەبت جبج داواكراو بی ھمان ب بدرت
پسند پشنیازكراو بی ل كمتر بكی یان
دەمنتوە مئ ــاڵ ح ــر ھ بــ ــت. ــر دەك
و  شنیازەكپ پــســنــدكــردنــی كــاتــی  ــۆ  ب
كوھ ــ ــوەی ئ گرینگ ــوە ــن زۆری بــالی 

داواكراو (ئگر) بی دەكرێ پاشتر سربگرت و
وەكو بكرت، ھكشانی بۆ كار كرایوە كم

رایدەگینن. كتباب چاودرانی و چاالكان

بنڕەتی: داھاتی مندان و ژن
دا، ماف ئم دەستخستنی  ب كاتی  ل دیارە
بواری تودەك بنڕەتی داھاتی كاتك وات
ك كۆمڵ، تاككی ھموو جبجكردنوە،
زۆر رادەیكی ب وەردەگرت بنڕەتی داھاتی
بواری ل بوون سوودمند دەبت، سوودمند
بــاری لــ ــوون  ب ســوودمــنــد سربخۆییوە 
ھرە خا ل ككی مئ دەروونــیــشــوە،
تاك دەروونی باری ك ،داھات ئم گرینگكانی
نیشتجبوون و نان ل بیر و دەبت جگیر
ترخان كك ب مرۆڤ بۆ شتی وزەی ناكاتوە،

ئاراوە. تد جۆراوجۆر داھنانی و دەبت
جیاواز جۆركی ب مندان ژنان و دیارە بم
جۆركی ب باوكان و دایكان دەبن. سوودمند
بژوی سرچاوەی ل داھات و دەبن دنیا باش
داھاتی خانمانیش  بۆ نوەكانیان.  و  منداڵ
ك بتوانن وەھا پشتگیرییكی ب بنڕەتی دەبت
خۆیان بوەستن. بۆ ژنان لسر پی ئازاد بن و
دەتوانن  ك بمرج سرچاوەیكی  ب دەبت
دادپروەری یكسانی و و داھاتئ شانبشانی

بپارزن. بنماكانیان دا خزان و ناو ل
:چونك

ب نــك تاككان  ب دەدرـــت  كداھات  *
خزان.

چاوپۆشی ب تاك ب ــت دەدر  كداھات  *
،گرینگ زۆر خاكی مئ) تری. داھاتی ل
كسان وەری بگرن ئو ھر رج نییم چونك
كۆمڵ تاككی ھموو نخر ،نیی داھاتیان ك

ــــی ــــردن ــــرك ــــب دەســــت
ـــی ـــڕەت ـــن ـــــی ب داھـــــات
ــفــۆرمــی ری ــھــا ــن ـــ ت ب
ــڵ ــگ كـــۆمـــیـــتـــی ل
بكو ناھنت، خۆی
فــرەالیــن ریفۆرمكی
دا كــۆمــڵ لــ ژیــانــی

دروست دەكات
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و داھات ئیتر جا وەربگرت، داھات ئو دەتوان
نا). یان ھبت تری سرچاوی

توبك ئركك ھیچ و كار مرجی ئوەی ب *
وەردەگرت. داھات ئو كۆمڵ تاكی سر

 
گونجاو: ئابوری چارەسركی

لبارە و گونجاو چارەسركی بنڕەتی داھاتی
پیوەندیان ھموو ئو كشانی تپڕاندنی بۆ
ھی. تاككانی مسۆگرەوە داھاتی بكاری و ب
سربخۆ دەبن داھاتوە ئم رگی ڵ لكۆم
بگومان دەبت. مسۆگر سربخۆییان و
دەستبر كارەكانیش خاوەن بۆ دنیایی ھمان
باش زۆرتر ئاستكی ئوان تا بۆ دەكات. بكو
خاوەن ئیتر جۆرك ب لی، دەبن سوودمند
كارەكان ناچار نابن ھموو ھزی كارك پسند
كاردا ھزی چۆنیتی  دوای  ب بكو  بكن،
كارك  ب ھموو ب كار نابن ناچار و  دەچن
دەسپرن ب كارزان كار و دەمئ بكو بدەن،
ئاستكی تدەچ كار كوالیتی شوەییش بو و
كاری واتای دت برھم ب كارك بند. ھرە

گونجاو برھمھنانی ل نبت خای و بت تدا
باش. چۆنایتیی و

سربخۆیی  ،وەیئ گرنگ زۆر تری  خاكی
ل نترسن و باوك دایك دەكات، ك وا داھات
ب دەبت منداڵ. داھاتی بنڕەتی دروستكردنی
خم ب ببن و دنیا باوكان و ئوەی دایك ھۆی
بكنوە. منداڵ دروستكردنی ل بیر ڕاوكد و
شادەماریی ھر  نك مندایش  دروستكردنی 
بازاڕیش جوی بۆ بكو   ،ژیان بردەوامیی

.گرنگ زۆر
ھۆی ب دەبت  بنڕەتی داھــاتــی ھــروەھــا
ب گونجاو. و باش جۆركی ب بازاڕ جگیربوونی
بازاڕ جگیری وزەی پ ھزی ب دەبت جۆرك
وات فرۆشتن، و كین بردەوامی دابینكردنی و

بازاڕ. جوی بۆ بردەوام ھۆكاری ب دەبت
توانا بنڕەتی داھاتی ئوانیش ســربــاری
دەیپارزت. و رادەگــرێ دەوت كارابوونی و 
تری گرنگان، سیمایكی نالی ئو شانبشانی
ناھت، شرم وەیئ بنڕەتی داھاتی گرنگی
و پارەی بكاری كسانی ئو الی ل شرمك

وەردەگرن. كۆمیتی یارمتی
دەپارزت مرۆڤانی كار بنڕەتی ھستی داھاتی
برزدەكاتوە. پروەردە پشكوتنی ئاستی و
مندابوون ژمارەی و دەكات ھز ب خزانكان
بیركردنوە، برز دەكاتوە. باش ئاستكی برەو
ھۆیان ئو ھموو لسر قسكردن و دۆزینوە
دەوت و كۆمڵ دەكن وا یكوە، بسر
و تبكۆشن گرنگ بت بالوە خۆیان تاككانی

ھبت. گونجاویان داھاتی سرچاوەیكی ك
ئو ئستا ھموو تا وەیئ تری گرنگ خاكی
كۆمڵ ب كاری ب چارەسركردنی بۆ ھونی
وا مئ ھاتووە. بۆی ب شكست كۆتاییان دراون
بت رگچارە باشترین بنڕەتی داھاتی دەكات
بكاران ژمارەی ك كاتكدا ل .یشك ئو بۆ
ملیۆن و س وەكو ئمانیادا وتكی ئمۆی ل
ملیۆن پنج نزیكی بۆ جار ھندێ و سك نیو

ھكشاوە. كس

ئنجام:
دووبارە بــردەوام ك پرسیارانی لو یكك

:وەیوە ئتدەب
داھاتی دەستخستنی  ب و  جبجكردن ئایا

كردەی؟ كاری بنڕەتی
،كۆشانت و پرۆس ئو ھسووڕنرانی وەمی

روون: كموە
دیارە بم ،نیی محاڵ و كردەی كاری بگومان
تاكو دەوێ خۆی تایبتی میكانیزمی یان روشون
ئوەی بم بت. بردەوام ھروەھا و بكات كار
،وەیئ گرنگ كپرۆس ئنجامی ب سبارەت
بوون شپۆلوە ل شنیازانپ شپۆلی ئم ك
گورەی ب و ھوڵ دەنگ، ل ل زەریایك ب
راوەستان ھوكانیان بت، چاالكی و لدوان،
ب ئرنی ئنجامی ھتا   نیی دامركانوەی و
نگینن كۆمڵ تا دەن وەكو و نخن دەست

و دنیایی. ئاستی یكسانی ب
بوارە ئم چاالكانی  و خمخۆران بۆ ئوەیشی
وە بردەوام و بتوە وەبیر ویستپ بردەوام

:وەیئ دەھننوە، ھمووانی بیری
و دەكــات جوتر پ ــازاڕ  ب بنڕەتی داھاتی 

دەكات. چاالكتر مرۆڤكان

ــخــۆیــی ســرب
وا داھـــــــــــات
دەكـــــــــــات كــ
باوك و دایك
لــ ـــرســـن ـــت ن
دروستكردنی
مـــــــــــنـــــــــــداڵ.
داھــــــــــاتــــــــــی
بــــــنــــــڕەتــــــی
ــ دەبــــــــــــت ب
ھـــۆی ئـــوەی
و ــــــــــــــــــــك دای
دنیا ــاوكــان  ب
خم ب و ببن
ڕاوكــــــد و 
بـــــــــــیـــــــــــر لــــــ
دروستكردنی
مــــــــــــنــــــــــــداڵ

بكنوە
ڕحیم سیروان راپۆرتی:
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ھولر
ناسنامی  توانیویتی سا  ٢٢ ماوەی یشیم، 
كۆمگادا ل ژنك وەك خۆی سربخۆبوونی
دەت، ك بۆچوونی ئو بپچوانی وەرگرت.
تماشا كایك وەك ئابووریدا بواری ئافرەت ل
پیاوان  ل زیاتر ژنان ك یوایپ ئو دەكرت، 
ئافرەت چونك رەخساوە، بۆ كاركردنیان بواری
بدەستھنانی بۆ ھیو ئامانجكی بردەوام

ھودەدات.
تورك ڕەچك ب ژنكی سۆی، سانل یشیم
دەبات، ئو بسر ژیان ئستمبۆل ل شاری و
 ماوەی ١٣ سا و یھ ١٧ سای تمن كچكی

بووەتوە. ھاوسرەكی جیا ل
ئابووریدا  لبواری ماوەی ٢٢ سا خۆی  بگوتی
لو كاركردنی دەستپكی  ،ژن ئم  كاردەكات.
زانكۆدا گڕاندەوە ل خوندنی بۆ ڕۆژانی بوارەدا
كلووپل ناردندەرەوەی  بواری ل سرەتا  ك
دواتر و كاریكردوە توركی كۆمپانیایكی ل

لبواری ك ئافرەتانی بو تایبت نووسینگیكی
دامزراندوە. كاردەكن، جلووبرگ نمایشكردنی

 ینووسینگ لو ٥ ساڵ یشیم، دەت:" ماوەی
توانجی قسوقسلۆك و بھۆی بم كرد، كارم
كاریان لگم  ك كچانی ئو  لسر خك

دابخم". كنوسینگ ناچاربووم دەكرد،
ماڵ دەرەوەی ل ژنان كاركردنی لكاتكدا
دابوونریتی و رۆشنبیری  ئاستی  بگورەی
بپچوانوە یشیم، جیاوازە، بم كۆمگكان
ھموو كۆمگیكدا ل ،یوایو پ بیردەكاتوە
دەبتوە. بربست و دژایتی  رووبڕووی ژن
ك تۆ نیی بوەوە پیوەندی ئوە ئو گوتی:"
دەرەوە ھات ك ژن توركی، یان عرەبی كوردی،
پیاوەكانیش ئگر زۆرجار دەكرت، دژایتی
دژایتی ژنانوە خودی بكن لالین ت پمتمان

دەكریت".
ماوەی فرۆش،  بشی ركخری وەك یشیم، 
لبواری  گروپ  پیرامید كۆمپانیای  ل سا  ١٤
ئو سبارەت كاردەكات. پشانگای نودەوتیدا

كسی   ١٠ تیمكی ل ك خۆی  بشی بو
تیمكی دەت:" بپكنینوە پكھاتووە،
ئیمتیازاتی شب ئو  چونك ژنن، ھمووی من

زۆرترە".
ژنان  ل ھنگاوك  پیاوان دەگوترێ جار  زۆر  
پیاوان ل پیوای ژنان لپشترن، بم یشیم،
بۆی  ،دایت كبكیان و ملمالن رۆحی زیاتر
دەكن، بۆ كاری ك ئامانجی ئو دەتوانن زووتر

بپكن.
ك یتیودەون پیشانگا ئو ركخری یشیم،
ھولر ئاب ل شاری مانگی ١٦-١٨.ی ركوتی ل
١٥١ كۆمپانیای  پیشانگایدا، لو بڕوەدەچت.
وتوە  ١٣ ل جیھان بناوبانگكانی مارك
توركین.  كۆمپانیای ١٢٣ یان ك كردووە بشداریان
ببازاركی كوردستان ھرمی  بازاڕی یشیم،
دەت:" پبایخ وەسفدەكات و سرنجاكش و
جیھان دارایی قیرانی ل كوردستان ئوەی لبر
،وەدایئاوادانكردن لقۆناغی و بووە بدوور
ئو گرمی  بازاڕكی تبب وایكردووە،  مئ
وەك بۆی جیھانین، ماركی ك كۆمپانیایانی

دەكرت". داھاتوو، سیر دوبی

دوبی" تدەب "كوردستان
كوردستان تندەھ مۆدە و جلووبرگ كۆمپانیای ١٥١ ژنك،

یشیم
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كوردی"ب جلی دیزاینی گۆڕینی ژنك،
دەزانت"، كوردی رەسنایتی شواندنی
ئستا كوردی جلی سیری ئگر دەت ئو
بۆی ،مۆدەی جلی ھستدەكیت وا بكیت،
جاران رەسنایتی ب خك داوادەكات،
نالی ھاوكات نازم كوردی، بپۆشنوە. جلی
"ب كوردی جلی نوی دیزایینی برگدروو،
دەكات وەسف جلی كوردی نوكردنوە"ـی
كوردی  جلی لسانی٢٠٠٠  بر یوایپ و
بھۆی ئستا بم دەچوو، نمان  برەو 
روویانكردووەت كچان دیزایینكی گۆڕینی

جلی كوردییوە. پۆشینی
یكمجار بۆ ئستا  ل بر  ساڵ چند
موراد" بناوی"دكش ھبجیی ژنكی
دانا، كوردی جلوبرگی  بۆ نوی  دیزاینی
ھۆیوە بو  پیوابوو،  ژن ئو  كات  ئو
برەو گنج كچانی جاركیتر  دەتوانت
بباتوە، كــوردی جلوبرگی"  "پۆشینی
شواندنی ئوە" گوتیان، كسانكیتر بم

."كوردیی جلوبرگی
وەك ،رەنگ گنم كچكی ئرگوشی، چرا
خریكی  سا  ١٠ مــاوەی دەت، خۆی
ئو .ــیــ كــوردی ــی ــرگ دیــزایــنــی جــل وب
جلوبرگی ل گۆڕانكارییانی لو ھندك
چونك دەزانت، بباشی كراون، كوردی
جلوبرگی ل حزیان  گنجكان  كچ
گۆڕانكاریی ئو مرجك ب ،"رنمۆد"
دەستدانی ل و شواندن" سنوری" گاتن

رەسنایتی.
باسل جلوبرگی نتوەكانیتریش  ،وكچئ 
بم تدادەكرت،  گۆڕانكاری ك دەكات 

لناكرتوە. ئوانی نتوەییی مۆركی
رۆشنبیری  ــــی وەزارەت  لــ داوا چـــرا،   
و پاراستن بۆ تایبت"  "ماكی  دەكــات
ك بكاتوە كوردی جلوبرگی  ناساندنی
تایبتییان شونكی نتوەكان زۆربی
خۆیان رەسنی جلوبرگی پاراستنی بۆ

كردووە. دروست
شارەزایی  ل باس برگدروو، نالی  نازم
و دەكــات برگدووریدا پیشی ل خۆی

باوك ل پیشیی ئو دەت، ئو وەك
مئ كنسا بۆ ماوەتوە و باپیرانوە و
گۆڕان نازم، دەت:" لوكاتی پیشیتی.
بیانییكانیش ھاتووە، كوردیدا جلی بسر

لدەكن". حزی زیاتر
 ل ئو گۆڕانكارییی ك یوانییپ  نازم،
كردبت و جلل وای كوردیدا كراوە، جلی
ئارەزوو خكی بپچوانوە نناسرتوە،
گوتیشی دەكــن. نوتر مۆدالتی" " ب
كوردی جلی "مۆدل"ـی دەیان ویستپ
كوردستان، پارچكی ھرچوار و ھبت
جلوبرگ جۆراوجۆری شوازی خاوەنی

بن.
بازاڕی ل دوكاندارە ژنكی عومر، كبیرە
ــردەم ب ل رەشـــوە، بجلكی كــاردۆ،
تكردین رووی دانیشتبوو، مكینكی
كوردیشیان كراسی ماوەی ئو گوتی:" و
تنیا نھشتووە، خۆی وەك ــازاڕ ب  ل
ژرەكی، و ھلگ و كــراس ــرەوەی س
جلی ل جگ كبیرە، دەپۆشن. دوكانكی
ھواسرابوو، تدا مۆدەشی جلی كوردی
چـــواردە ـــاوەی م باسیكرد ــۆی خ وەك 
كاری ژیانی بژوی پیداكردنی بۆ سا
ئوەی لگڵ كبیرە، دەكات. برگدووری
بباش كوردیدا لجلی زۆر گۆڕانكاری
ھۆی ب ك بوەشدا ئاماژەی بم نازانت،
زیاتر كچان كوردیدا، لجلی گۆڕانكاری
كوردی. جلی لبركردنی روویانكردووەت
جلوبرگی شوازی ل گۆڕانكاریی ئو
ــوردی ك جلی شواندنی" "ــ ب كـــوردی
حوسن، نجل بازاڕدا لھمان دەزانت.
كوردیبوو، جلی قوماشی كینی خریكی
وەك كچكی ،سا حڤدە لنج، تمنی
لدوای ساڵ ساڵ دەكات ك گنج ئارەزوو
چونك بكرت، كوردیدا لجلی گۆڕانكاری
جلی دیزایینی ل گۆڕانكاری یوایپ ،نجل
من ئستا گوتی:" ئو .نییرئ كوردیدا،
ل كوردی، بۆ لبركردنی جلی ھاوڕكانم و

كبرك داین".
علی تاڤگ

بۆ تایبت" كردنوەی "ماكی داوای ژنان
دەكن كوردی جلی پاراستنی

چــرا ئــرگــوشــی:
وەزارەتــی ل داوا
رۆشــــنــــبــــیــــری
دەكــات"مــاــــكــی
بۆپاراستن تایبت"
نـــاســـانـــدنـــی و 
كوردی جلوبرگی
كــ بــــكــــاتــــوە
نتوەكان زۆربی
ـــی ـــك ـــ ـــن ـــو ش
تـــایـــبـــتـــیـــیـــان
ــی ــن ــت ــاراس ـــۆ پ ب
رەسنی جلوبرگی
دروســـت ــان ــۆی خ

كردووە

ھولر
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دووھم بشی
 

شتك رۆژئاوادا، ھیچ مژووی كلتووری ل
تلسم ئافرەت سكسی الینی بقد
ھوەسی تایبتی   ب نبووە،  (ئاۆز) 
سردەمی ل ئافرەت. ئۆرگازمی و سكسی
وتنشكپ ھموو ئم پاش و ئستاشماندا
ھست ئافرەت ھندك ھشتا ،زانستیان
ھر دەكن، ناكامی  و ناڕەحتی  ب
سكس  ل وەردەگرن  چژ  ك چندە 
سرچاوەكانی و فنتازیا و ھوەس ب
سكسیشوە. قناعتدانی و بزواندن
سكسۆلۆژیستكان و سكس زانایانی
ك دەكن،  ناسپ وا  ئۆرگازم
وزە پچژی شپۆلی ب كیمومارەس
پاش ل دەگرتوە، لش ھموو ك
و سكسی خون ل دەزگای پنگانوەی
ئۆرگازمیشدا پاش ل ممككاندا، گۆی
خۆنویستانی گرژبوونوەی لگیدا یان
ھروەھا دەست پ دەكات، ماسولككان
پستانی دڵ،  لدانی ،ناسھ  ل گۆڕان
دەردانی سرەڕای پست، رەنگی خون،
ب ك كیمیایی ماددەیكی  چند
باری دەروونی و  شوەیكی كاتی ئاست
گلك دەگۆڕن. خۆشی ب ھستكردن بۆ
دەكن پسندی  و دەبینن ئافرەت 
سكسیكانیان ندامئ ورووژانی ك
ئۆرگازم. ب گیشتن بۆ باش رگایكی
دەدرێ تاو زوو ورووژان ھندكیان، بۆ
بۆ میتكوە. راستوخۆی ھاندانی ب
میتك  یوانل تر، ئافرەتی ھندك 
بۆی لمس، بۆ ھستیار بت زۆر یكجار
زێ دەریچی ك دەكن پسند ئوە
ھندكی بۆ بورووژنرێ. دەورووبری و
نامینت دیار و پاش تدەچ میتك ،دیك

ھندكی بۆ دەئاوست. ورووژان ب ك
دەبت دیار و سترجب زیاتر میتك تر،
وەكو و ل خون و پدەبت ورووژان ب
ھندك ل دەبت. قیت ممككان گۆی
سكسیكان ندامورووژانی ئ ئافرەتدا،
ورووژاندنی راستوخۆ  ب ئنجام  تد
یان چوك ب یان نجپ ب زێ كنای
گلك .Sex toy سكسی بازیچی ب
پشوەی دیواری ك دەبینن وا ئافرەت
 ك G بوونی خای ستیارە بیان ھز
ھندك بۆ دەكات. پچژتر زێ گمی
ئوەن وەكو زێ دیوارەكانی تر ئافرەتی
رووی ل نبت. تدا ھستیان ھیچ ك
میتك ھستیارەكانی رەگ توكاریوە،
پشوەی دیواری ناو بۆ دەبنوە درژتر
مومارەس پاش ئافرەت گلك بۆی زێ،
چژی و دەب ئاشكرا ال ل شونی ئم
ھندك ھمانكاتیشدا، ل وەردەگرت. ل
ئافرەتاندا نو ل توكاری لیكنچوونی
بۆ وەربگیرن. ھند ب دەب ك یھ
میتك ئافرەتدا ھندك ل ،نموون
ئمش زێ دەریچی نزیك وتۆتك
راستوخۆ و ئاسانی ب میتك ك وادەكات
ل بورووژت. چوك بردنژوورەوەی ب
زێ دەریچی ل میتك تردا، ئافرەتی
و راستوخۆ میتك وات كوتووە، دوورتر
بردنژوورەوەی ب ناورووژت، تواوی ب
 G خای ئافرەتدا ھندك  ل چوك.
ئافرەتی  ل زێ، دەریچی  ل نزیك
دەریچی زێ، ل دوورە خا تردا ئم
لوەی دەكات پیدا جیاوازی ئمش
و جووتبوون  پۆزیشنی  جۆری  كام  ك
زێ  و  G خای چوك بردنژوورەوەی
ئۆرگازم دەكرێ .ندەورووژ باشی ب
گمیك و ورووژاندن ھیچ بب رووبدات

گلك ئافرەتدا. سكسی دەزگای لگڵ
كاردانوە ب دەبینن ئۆرگازم ئافرەت
سكسی. خونی یان فنتازیا ب برانبر
لو دەبینن ئۆرگازم ئافرەتیش گلك
لشیان دیكی شونكانی ك كاتی
دەوروژنرن. سكسی دەزگای ل دوور
ئو ك لماندوویانس لكۆینوەكان
پشت زەبری دووچاری  ئافرەتانی 
بوون دەمار تكپ برینداربوونی یان
دەزگای  ل جۆرك  ھیچ  ب ھست  ك
ب ھر دەگن ھشتا سكسیاندا نماوە،
یكو تا ئافرەت توانای بزان ئۆرگازم،
٢٥٪ی ئۆرگازم . چژی ب بۆ گیشتن
پرژانی ئۆرگازمدا كاتی ل ئافرەتان
پرژانی پیاو دەبینن شلیكی وەكو پش
ئافرەت پرژاندنی ب سرچاوە زۆر ك
ئافرەتان ئم ئگر  دەكن،  ناوزەدی
ئوا بدەن،  پرژان ئم راگرتنی ھوی 
دەڕوات. ل ئۆرگازمكیان چژی
ئۆرگازمی یك تنیا ئافرەت، ھندك
دەبینن، سكسیدا كرداری  یك ل چ
ل ك یھ توانای ئوەیان زۆریان بم
یك ل پتر سكسیدا كرداری یك تنیا

ببینن. (فرەئۆرگازم) ئۆرگازم

 Female Orgasm ئۆرگازمی ئافرەت
كیسـرا         دكتۆر
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و دەرزیم لگڵ ئوەی چندجارك حب "
(لزەر)ـم جار دوو تائستاش بكارھناوە،
براستی نبووە. سوودی بم بكارھناوە،
قسی مئ بكم؟".  لكوێ روو  نازانم
ژووری  ل بوو، ك ٣١ ساڵ تمن ساكاری،
و دانیشتبوو نۆڕینگیكی پزیشكی پشوازی
گوتی ئو دەكرد. ژوورەوەی چوون چاوەڕی
جارك" رۆژ س"دەب زۆرەو روخساری مووی

ببات. الی
ئافرەت، روخساری مووی زیادبوونی گرفتی
رژەیكی ت كدادەنر و گرفتانل یكك ب
پوەی جیھان سرانسری ل ئافرەتان زۆری
پزیشكانوە لالین ئستا  تا دەنانن،
ندۆزراوەتوە. بۆ ریشیی،  چارەسركی
ئاۆزی و نیگرانی مایی  بووەت ئمش
دووچاری ك ئافرەتانی ئو دەروونی باری
جوانكاری، سنترەكانی  بوون.  تحا ئم
دادەنرت نناك ئو گرنگترین ل بیكك
رووی چارەسركردن، بۆ ئافرەتان ك
بواری پسپۆڕانی پزیشكانی بم تدەكن،
موو چارەسركردنی پست، نخۆشییكانی

دەزانن. ھ دا براننتس لو

توشبوون ھۆكارەكانی
نخۆشییكانی پسپۆڕی ئنتوان، بان د.
لژناندا، پیاوان ھۆرمۆنی زۆربونی پست،
لرگی ئمش و دەزانت بھۆكار
سر گورچیلوە غودەی دروستبوونی جۆركی
موو وادەكات ك پكدت،  بناوی"كڤور"ـی 

ببت. زیاد ژناندا روخساری ل
و  ھلكدان تكچونی ئنتوان، بان د.  
بۆماوە ب ك پیوەندیی ھۆڕمۆنی، خانكانی
تری ھۆكاركی ب ،یھ پستوە جۆری و
بكارھنانی دەت:" و دەزانت گرفت ئم
رنمای بژنان ب ك دەرمان ھۆكارن ھندێ
ئوەشدا، لگڵ و دەھنن بكاریان پزیشك
باری ناڕكی و ژیان پاپستۆی و ڕاوكد
بوونی دروست ھۆكاركی دیكی دەروونیش،

موون.
پسپۆڕە  ئم چارەسركردن، جۆری  لبارەی
بكارھنانی پزیشككانیتر، ل زۆر پچوانی
بكارھنانی دەت" و دەزانت بگونجاو لزەر
و ئافرەتی نیی خراپی ھیچ كاریگری تیشك
بم بكاریبھنت، دەتوان سكپیش
نابت و بت پزیشكدا چاودری لژر دەبت
بدرت". ئنجام كارە  ئو سنترەكاندا  ل
چارەسركردنی بۆ تیشك بكارھنانی لبارەی
ل یكك  خاوەنی سنترەكاندا، ل موو 
ناوی نیویست ك جوانكاری، سنترەكانی
پنچ ماوەی خۆی بگوتی بت، خۆی
وتانی ل و سنترەدا كار دەكات لم سا
كردووە، ستبم ئم بۆ راھنانی عرەبی
ئم موو، چارەسركردنی بۆ نابت دەت:"
ئاماژەیدا:" وەك بكرت. سنترەكاندا ل كارە
نابت دەن ك ،راست پسپۆڕەكان قسی
بكرت. سنترەكاندا ل موو چارەسری
لكاتی یكك دەت:" ،رەكنتخاوەنی س
ك پیدەن، دت المان، بۆ چارەسركردن

ئوان بكیت. پزیشك سردانی ویستپ
رنمای تایبت پزیشكی لالین كات
چارەسری بۆ  تیشك  ویستپ  ك دەكرن
سنتردا ل مئ وكاتئ بكاربھنن، موو

دەكین". بۆ چارەسری بتیشك

گرفتی تووش بووان
جوانكاری، ل سنتركی ك موزەفر، بھار
دانیشتبوو، روخساری مووی چارەسركردنی بۆ
و بكاردەھنم تیشك مھس جاری گوتی:"

دەكرت؟ چارەسر دەرمان و حب یان لیزەر ب

ـــژی ڕاو بــبــ ــزەر ــ نــابــــت ل
بھنرت بكار پسپۆڕ پزیشكی

ئافرەتدا لروخساری زیاد مووی

بان ئنتوان بھنام د.

ــــاد بــوونــی گــرفــتــی زی
مــــــــــوو تـــــــا ئــــــســـتـــا
پزیشكانوە لــالیــن
ـــــــكـــــــی رچـــــــارەســـــــ
ریـــــــــشـــــــــیـــــــــی، بــــۆ
نــــــــــدۆزراوەتــــــــــوە.
ش بـــــووەتـــــمـــــئـــــ
و ــیــگــرانــی مـــایـــی ن
دەروونی باری ئاۆزی
ی كو ئــافــرەتــانــئـــ
تم حادووچاری ئ

بوون

ھولر
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برەو مووەكانم رژەی  ھستدەكم
دیكوە لالیكی چووە". كمبوونوە
و كۆلژ دەرچووی ئحمد، شاناز
 ل موو زیادبوونی ساڵ  ٢٦ تمن
چونك دەزانت، بناشیرین روخساردا
لبر دەدات، ـی پ"رینن" شوەی
كات بزووترین  ھودەدات  ئوە 
ھاوكات البدات. زیادەكانی  مووە
ك ساجیدە، ناوی ب دیك ژنكی
سردانی روخساری، مووی الدانی بۆ
بھۆی دەت:" كردبوو، سنتركی
دەمووچاوم، مووەكانی زیادبوونی
بووە دروست بۆ ترم كشیكی

وەستاوە". بنوژم ئویش
ھۆكاركی تایبتمندەكان، پزیشك
بتكچوونی موو، زیادبوونی تری
ندەخ ئوە و دەزانن ھۆرمۆن
پیاوان ھۆرمۆنی ئگر ك ڕوو
مووی كرد، زیادی ژناندا لشی ل
لگڵ و  دەكات زیاد روخسار 
دەبت. تۆخ  رەنگكشی ئوەشدا 
تووشبوو، ویستپ حاتشدا لم

بوارە ئو پسپۆڕی پزیشكی سردانی
بۆ پویستی تاقیكردنوەی و بكات

بكرت.
 

موو قۆناغكانی
بۆ موو زیادبوونی قۆناغی د.بان،
ئوانیش دابشدەكات  قۆناغ  س
فیس تیلۆجین فیس،  ئناجین
پسپۆرە ئو .یسف كاكاجین و
موو، ل ئناجین ٨٠٪.ی ل دەت:"
گشی قۆناغی پیدەن ك یسف
گرفتی بۆچارەسركردنی موو.
لیزەر ل سوود حاتش ئو
فیس تیلۆجین قۆناغی وەردەگیرت.
فیس، بۆچارەسركردنی كاكاجین و
سوود ل ناتوانرت قۆناغدا موو لو
گر باشترین و وەربگیردرت لیزەر
ل وەرگرتن سوود تحا ئو بۆ

."دەرمان و حب
ئنتوان بان تایبتمند، پزیشكی
لشی بگشتی دەت:" بھنام،
ئافرەت .یھ مووی پیاو، و ئافرەت
ناوچی و موو لبن بای تنیا دەب
پیاو، وەك ناب ھبت. تناسولی،
و سك ھی ل ئستووری  مووی
و رومت و ممك و وپشت دەور
بۆ حاتش ئم  بت.  سمی
ئندرۆجین، ھۆرمۆنی رژەی زۆری

." دەگڕتوە
رژەی پسپۆرە، ئو ببۆچوونی
رەنگی ك كسانی لو موو،
براورد ب ئسمرە، پستیان
پستن، سپی ك ئوكسانی لگڵ

قو ئافرەتی موو ل رژەی زیاترە.
زیاترە. الوازیش ئافرەتی ل

موو كردنی چارەسر
زیاد مووی چارەسركردنی بۆ د.بان،
دەكات لوە باس ژناندا، روخساری ل
تكچونی كشی نخۆشانی ئو ك
،یدانیان ھلكھ گرفتی ھۆرمۆن و
چونك بكرن، چارەسر زوو دەب
دروست بۆ مانگانی سووڕی كشی
لبرچاو مئ دەبت بم دەبت،
،یھ واش ئافرەتی ك بگیردرت
نزۆكی كشی كردووەو شووی
كشی ھۆیوە بو  بووە، توش
بووە. دروست بۆ موی زیادبوونی
ئافرەتانی ئو ئاماژەیدا د.بان، وەك
،دەردەچ لشدا  ل زیادیان مووی
پیاوی وەكو لشیان پكھاتی
دەبتوەو سینگیان بچوك و لدت
ئم دەبت، بھز ماسولككانیان
بچارەسرە، پویستی تحا
ل ھیچ ك یھ تر  جۆركی بم
ھتا ،نیی تووشبوونی دیار ھۆكاری
ناتوانرت سۆنریش ئنجامدانی ب
د.بان، دەستنیشانبكرت. ھۆكارەك
بكارھنانی رگی بگشتی،
دەرمان، و  حب یان كیمیایی، 
موو چارەسركردنی بھۆكاری
و حب بكارھنانی ك دەزانت
ژندا ل رینن ھۆرمۆنی  دەرمان،
رگیكی ئوە تكدەشكنت.
ئویش دەزانت بباش دیكش

لیزەرە. بكارھنانی
شیالن یاسین

ھندێ بكارھنانی
ــارن ــۆك ھ دەرمـــــان
بــــ ب ـــــان ـــ ژن ك
پزیشك ــای  ــم ــن ر
دەھنن بــكــاریــان
ئوەشدا لگڵ و
ڕاوكــــــــد كــــ
پــاــپــســتــۆی و 
نــاڕــكــی و  ــــان  ژی
ــش، ــی بــاری دەروون
دیكی ھۆكاركی
ــی ــوون ب دروســــــت

موون.
ــۆری  ج  لـــبـــارەی
ـــردن، چـــارەســـرك
ئــــــم پـــســـپـــۆڕە
زۆر ــی ــوان ــچ ــ پ
پزیشككانیتر، ل
لزەر بكارھنانی
و دەزانت بگونجاو
بكارھنانی دەت"
تــــیــــشــــك ھــیــچ
خراپی كــاریــگــری
ئــافــرەتــی و   نیی
دەتوان سكپیش
بــكــاریــبــھــــنــــت،
لژر دەبت بــم
پزیشكدا چاودری
ل نــابــــت  و  بــــت 
ئو سنترەكاندا
بدرت" ئنجام كارە
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الینانی لو ككی دەمووچاو، مساجی
روخسایان پستی جوانكردنی بۆ ئافرەتان ك
رۆژان ھۆیوە بو و پدەدەن تایبتی گرنگییكی
دەمووچاو. جوانكاری سنترەكانی نروودەك
جوانكاری سنتری خاوەنی  بارەیوە،  لو ھر
چۆنیتی سر دەخات تیشك وارڤین، بۆ رۆنیاز
ڕوو دەخات ئوە روخساری ژنان و مساجكردنی
دەكن. مساج كمی ب كوردستان ژنانی ك
مساجكردندا ل ژنانی  لو ھندێ  لكاتكدا
روخساریان  ك دەكن بوە ئاماژە بردەوامن، 

جوانتربووە.

كردن مساج چۆنیتی
مساجی لوانش یھ جۆركی چند مساج،
چرۆ ئیسماعیل، خاتوو و دەمووچاوە، قژ و لش
سبارەت رونیاز، جوانكاری سنتری خاوەنی
دەت:" دەمووچاو مساجی قۆناغكانی ب
دەدرت، دەمووچاو ل ھم بئامری لسرەتادا
بو و دەشلدرت  دەمووچاو بھواشی دواییش 
،یست ھپ و رەشایتی چوری ھۆیوە ھرچی
بباشی، كستپ ك ئوەی دوای دەردەچت.
دەبن، گورە پست  كونیلكانی و  دەبت نرم
ماسكك شاش، پارچیك و كرمك بچند
تا دەكیت، دروست  دەمووچاو پستی  لسر

بۆ ك كرمانی ئو بتوە. توند كستپ
و جۆر بپی دەب دەھنیت، بكاری كستپ
نو دەمووچاو ل وەیش بم بت. پویستی پست
دەھدرتوە". خولك ٢٠ ماوەی ماسككدا بۆ
مساجی ب بایخ زۆر لكوردستان دەت:" چرۆ
شارەزاییكی نبوونی بۆ ئمش نادرت، دەمووچاو

دەگڕتوە". مساج سوودەكانی لسر تواو
جگ یانوایپ پست، جوانكاری بواری شارەزایانی
دەبخشت، بپست جوانی مساجكردن لوەی
سوودكی چند  تندروستیوە  رووی   ل بم
خون، پاراستنی سووڕی چاالككردنی وەك، یھ
كردنوەی وشكھھاتن و و چرچ بوون ل پست
سرلووت رەشاییی البردنی و پست  كونیلكانی
دروستبوونی ھۆی تدەب ك چورییی ئو و

.زیپك
ل  ھب ئافرەتان جار  زۆر دەلت:" چرۆ 
سردانیان دەگن، زۆر جار خلكی مساجكردن
خای البردنی مئ كاری وایانزانیوە كردووین

دەمووچاوە".
بۆ  تنیا ئو ،سا  ٥٠ تمنی نووری، لیال
لوبارەوە كردووە، دەمووچاوی مساجی جارك
و كردووە مساجم  یكجار ژیاندا ل من  گوتی:"
ئستا دەبت، بم پش ئویش نزیكی مانگك
لۆچی كرد ھستم چونك بم، بردەوام بیارمداوە

ناھیت". پستم
ئافرەتك  ھموو  ك دەكات لوە باس  چرۆ،  
ئافرەتانی ئو بتایبتی ،ساجمب پویستی
و دەكن  كار زۆر یان دەكن، زۆر ئارایشت  ك
دوو ویستپ پوەدیارە، زۆریان ماندووبوونی
فرەتانی ئو بم بكن، مساج جارك فتھ
یكجار، مساج مانگی دەكرت ژنی ماوەن، ك

بكن.
و قوتابی كۆلیژی  ٢٠ سا تمنی ك فرمسك
سالحددین، زانكۆی ل  ئابووری و بروەبردن
دەكم، زۆر مكیاژی  رۆژان گوتی:" لوبارەیوە 
و ماندووە كرد پستم ك ھستم ھركاتك بۆی

ئنجامی دەدەم". ،ساجم ویستی بپ

جولی جالل

دەمووچاو مساجكردنی چۆنیتی
"ویستپ دووجار ھفتی ماندوو ژنانی بۆ "

شــــارەزایــــانــــی
جوانكاری بواری
یانوایپ پست،
جـــگـــ لـــــوەی
ــردن ــك ــاج ــس م
بپست جوانی
ــت، ــ ــش ــخ دەب
رووی  لــ بـــم
ە و ستی و ر ند ت
سوودكی چند
وەك، ـــ ـــی ھ
چـــاالكـــكـــردنـــی
خون، ســـووڕی
پست پاراستنی
ــوون ب ــ چـــرچ ل
وشكھھاتن و
كـــردنـــوەی و 
ــی ــان ــك ــل ــی ــون ك
و ـــــســـــت ـــــ پ
رەشاییی البردنی
ئو و سرلووت
ك ــی ــی ــوری چ
ــۆی دەبــــتــ ھ
ــی ــوون ــب ــت دروس

زیپك

ھولر
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كۆنوە  ل گیای : ئم كوردەواری ناوبانگی
ل ككی بكو نناسراوە. كورددا لناو
زۆری ل ب ك گیا تازە ھاوردەكراوەكان،
بۆ جوانكاری رۆژھتی كوردستان و ئران
ھمیشبھار بكاردەھنرت. رووخسار
:وات ،Marigold ب ئورووپیكان  الی 
ل و ناسراوە موقددەس مریمی زی

بۆی دانراوە. پیرۆز گیایكی ب كۆنوە
زۆر گرنگییكی ئورووپیكان بزھم
گیای ئم دەدەن. گو ئم چاندنی ب
و دەگرێ جوان زەردی  گولكی  میشھ
بۆی ھر وەرزەكانی ساڵ سوزە. زۆربی
بھار)) میشھ)) ب كوردستاندا ل

كراوە. ناودر

ھمیش بھار:

پزیشكی  گیای بكارھاتووی : Calendula officinalis بناوبانگترین گیایی پزیشكی ناوبانگی
گرنگترین ل Dermatitisدا. ئاوساو و ل بواری چارەسركردنی پستی ھوكردوو ورووپیئ گیایی

 Trialribin، ئامادەكراوە: ل ماددانی ئم ئستا ك گوكیتی گیای ئم بكارھاتووەكانی شب
،anti inflammatory وكردنھ دژە  وەك: دەتوانرێ  بۆیش  .  Setrolate & Carotine
دژە ،anti hemorrhageربووننبخو دژە ،anti spasmine ماسولك بوونی كشنگ دژە
GIT inflammationبكار ھرس كۆئندامی ھوكردنكانی anti toxicityو ژەھراویبوون
و ممك ئازاری كردنی چارەسر ل یھ گرنگی زۆر و كاریگرییكی ئرنی گیای ئم بھنرت.
لكۆینوە زانستییكان دەدەن. منداكانیان ب شیر ك دایكانی ئو ممكی برینداربوونی گۆی
ھۆرمۆنی  كردنی زیاد  ل  دەبین گرنگ رۆلكی  Calendula officinalis ك لماندوویانس
ئم  ھۆی ب خونبربوون ركخستنی و مانگان سووڕی ئازاری كمكردنوەی Estrogen و ینم

سووڕەوە.

فیزیكی: تایبتمندی
گران بۆن:
تاڵ : تام

+٣٥ )) سم  بۆ ٥+ )) برگگر: گرمی پلی

١٥ – ٦٠ )) سم  رووەك:(( برزی

گوڵ مریم

 . مریم گوڵ بھار- میشكوردی: ھ زانستی: Calendula officinalisناوی زانستی: Compositaeناوی خزانی
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كیلۆ گۆشتی سوور ½ + برنج كیلۆ ½  
قیم كیلۆ ½  

 شل بۆ پیاز   ٣ سلك
شل ناو بۆ نۆك ¼  

بۆ پراسوو برخ پشت یان گۆشتی كیلۆ ½  
لگڵ ب ئارەزووی خۆتان كشل ناو

 كشل بۆ ناو بھارات كوچككی كوپی  
ڕەش بیبری كوپ كوچكی ¼ 

 كشل ناو بۆ برنج  ھندك
تدەكرت  خوی پویست پی ب  ھرسكیان

خنی یكوب

كرەستكان

شتخانچ

ئامادەكردنی:
یوسف ئیلیا ئیعتیماد
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 تدەخر ككوب پاشان دەكرت ئامادە كشل پشتر  
 كخواردن دەكوت. ٢٥-٣٠ خولك ماوەی شلك بۆ ناو
دەكرت. پشكش بگرمی گورەدا قاپكی ل و ئامادەی

ئامادەكردنی چۆنیتی

شوشتنوەی دوای پاشان دەكرت، ئاو ل كنۆك پشتر رۆژك سرەتا
سر تكدا دەخرنجم ل كبرنج و پیاز برخ و لگڵ گۆشتی كنۆك
 ككوب برنجی ویستپ پاشان دت. بكوڵ خولك ٢٥-٣٠ تا ماوەی ئاگر،
كینم ل سوورەك گۆشت لگڵ دواتر بكرت، ئاو ل سعاتك ماوەی

لدت. ھویری وەك تا دەكوترت ئاون ب یاخود
 تدەگر كقیم ناو قیمك. ئینجا تدەكر ورد ٣ پیاز گڵ ل كقیم ئینجا

بچوك. كوبی ل شیوە ئامادە كراوەك ھویرە ناو

تبینی

www.ne
tew

e.c
om



56

پۆفایل

كاتژمر٨.ی ممدووش رۆژانی جارك، فتدووھ ،ok برنامی
دەكرت. پشكش تیڤی كۆرەك كنای ل ھولر، بكاتی ئوارە
تیدا و گنجانن ل خۆدەگرت، بگكان بگیك چند كرنامب

دەناسندرت. بینران ب نوی، ستایلی و مۆدە
كوردستان گنجانی ھانی ك بتوانم زیاتر وەیئ برنامكم ئامانجی
كۆن ل ستایلی واز و  ئاشنابن نوێ و ستایلی مۆدە  ب تا بدەم،

بھنن.

تۆ:  ڕای ب خۆشترین ١٠ گۆرانی  

زۆر خــۆشــمــدەوــت و پـــوورم، زۆر
ھاوڕیك وەك داوە. منی یارمتی
ــزۆر شتدا ل و ــت دەژی من لگڵ
كـــــــردووە. پـــــرس و راوــــــــژم بـــــو
بیرۆكی زۆر لــبــرنــامــكــانــیــشــدا

.دەدات نوم،

جولی جالل  ناو:
.قالوەیش باوكیشم خكی خكی عینكاوەی و دایكم كریستانم و ل دایكبووم و عینكاوە ل :زنامرەگ

دووبرام. و خوشكم و من و باوكم و دایك كسین، شش نكردووە و بنمایكی خزانی: شووم  باری
بكم. كار كادیمیانئب دەموت و تیڤی، رادیۆ لقی بشی راگیاندن- ھولر تكنیكی پیمانگی قوتابی خوندەواری: ئاستی

عینكاوە نیشتجبوون: شونی

برنامكت كورتی پناسیكی و ئستات برنامی ناوی

ھبژارد: بژەریت كاری بوو چۆن

كردووە، بژەری كاری ل حزم منداییوە ل
گورە بۆشاییكی ك بینیم ئوەی دوای بتایبتی
رۆشنبیری كلتوورو مژوو بۆ ناساندنی كناكان ل
برنامیكم ئوكات ،یھ كوردستان كریستیانكانی

كرد. پشكش ل كوردستان تیڤی سورایا بناوی

ڤنو شكیرا: .1
ھیرو ئیگالسیس: ئنریكی .2

ھاتی بۆچی زەكریا: .3
نرھس غفور: حسن .4

بن. پی ئسعد: زیاد .5
االول اللقاء ڤیرا: .6

ئیشق  س لباخان: ك  .7
ڕۆژ كریم: تاكی .8

ببورە  میرا:  .9
عارف كنت شیرین: .10

okok ok
ok

okok ok

یان نزیكترین
كست! خۆشویستترین
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m

jolie
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٣/٢١-٣٠-٣ 
بۆ بكاربنن تواناكانتان
داھنانی بتوانن ئوەی
ژیانی ل باشتربكن.
پویستتان تایبتیتاندا،
،گۆرانكاریی بھندك
مانگ ئم رەنگ
نبت گونجاو  كاتكی 
ل گوزارشتكردن بۆ
گرنگترین بیروڕاكانتان.
ھفتیدا، لم رۆژتان

.یممش

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
كاری ھسنگاندنی ل
زــدەرۆیــی كسانیتردا
گۆرانكارییكی مكن،
كسایتیتاندا، ل برچاو
رگی لــ روودەدات.
چند ــتــانــوە كــارەكــان
كسانكی نوێ دەناسن،
یــارمــتــی ـــددەن وـــ ھ
ك ــدەن  ب  سانك ئــو
ھاوكاری ب پویستییان
ئــــوەیــ، گــرنــگــتــریــن
ھفتیدا، لم رۆژتــان

.یممشس

٥/٢١-٦/٢١ 
ھچوونكانتان مھن
ھبت ــان ــری ــگ ــاری ك
الینكانیتری لسر
مانگ ــم ئ ــتــان،  ــان ژی
ــد ــن چ ــی ــن ــی ــب ــش ــ پ
بكن گــۆڕانــكــاریــیــك
كاركردنتاندا. لبواری
كسانیتر ــ ب ــ ــگ ر
نــدەن دەســتــخــمـــــ
نی كا یی ند تم یب تا
گرنگترین ژیانتانوە،
ھفتیدا، لم رۆژتان

.یممكشی

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
لــبــواری كــاركــردنــتــان
ب پویستی ئابووریدا
ــكــاری ھــنــدــك گــۆڕان
زۆرترین بۆئوەی ،یھ
بكن قـــازانـــج پــــارە 
شــــوازی ــویــســتــپــ
بــگــۆرن. كــاركــردنــتــان
یوەندییپ ــۆی ــھ ب
، ە و ن نتا كا تی یب تا
مانگدا ئم لكۆتاییی
دروست بۆ كشیكتان
گرنگترین ـــت، ـــ دەب
ھفتیدا، لم رۆژتان

.یممدووش

 ٧/٢٣-٨/٢٢
نزیكتان كسكی
ــوو ــم ــھ ـــای ل ـــاگ ئ
ــی ــان ــك ــاری ــك ــۆڕان گ
گرنگیدانتان ،ژیانتان
و ئــایــیــن ـــواری ـــب ب
رگاكانتان فلسف
دەكات. دەستنیشان
كــمــتــر ــویــســتــپــ
لبری بیربكنوەو
كارەكانتان ئــوەش
ـــــ پـــراكـــتـــیـــكـــی ب
كمك جبجبكن.
پـــارەوە ــ ـــت ب دەس
گرنگترین بـــگـــرن،
ھفتیدا، لم رۆژتان

.یممچوارش

 ٨/٢٣-٩/٢٢
ل لـــبـــرگـــریـــكـــردن
مترسن، كسانیتر 
نزیك كسانی  ھستی 
لخۆتان بریندار مكن.
ی كــــ ــــرزان ئـــو ق
زووترین ب رتانسل
كـــات بــیــگــرــنــنــوە
بــــۆ خــــاوەنــــكــــی.
سركوتنتان بھۆی
بردەوام لكارەكانتاندا
سرنجی جگای دەبن
بواری ل ھاوكارەكانتان
گرنگترین كاركردنتاندا.
ھفتیدا، لم رۆژتان

.یممنجشپ

 ٩/٢٣-١٠/٢٢ 
ماوەیك بۆ ویستپ
سربرن كات ب بتنیا
بیار بتوانن ئوەی بۆ
كارەی لسر ئو بدەن
ئنجامی دەتانوت ك
ــ ــاوەی م ـــم ــــدەن، ئ ب
ئاگاداری زۆر ویستپ
بن. تندروستیتان باری

١٠/٢٣-١١/٢١ 
ــــاری ب ــــــاداری ــــــاگ ئ
رەنگ بن ئابووریتان
تــووشــی م مــانــگـــــ ئ
ببنوە، دارایی قیرانی
سۆزدارییوە لـــڕووی
ئــارامــدان، لــبــارــكــی
نزیكتان ھــاورــیــكــی
كشیكتان تــووشــی

دەكات.

١١/٢٢-٢١-١٢
لخۆتان گوزارشتكردن
رگایكی چند بھۆی
باشی ئنجامكی جیاواز
ــ ژیــانــتــانــدا، ــت ل ــ دەب
چند لگڵ مانگ لم
ئاشنایتی نوێ كسانكی
ئندامانی پیدادەكن،
ب نیگرانن خزانكتان
لیان، دووركوتنوەتان
نزیك لیان ھوبدەن

ببنوە.

١٢/٢٢-١/١٩ 
لــــڕووی كــــماوەی
ب ھســــت دەروونیــــوە
بھۆی دەكن، نائارامــــی
بكاروباری گرنگیدانتــــان 
ژیانــــی خزانكتــــان،
فرامــــۆش تایبتیتــــان
ئم لكۆتاییی كــــردوە.
دەكن گشتك یفتھ
بھۆیوە چند كسانك

دەناسن.

١/٢٠-٢/١٨ 
لـــــــــــــــــــــــڕووی
لگڵ سۆزدارییوە
ن تا ك یست و ش خۆ
ــی ــارام ــئ ھــســت ب
ھوبدەن دەكـــن،
ـــو ــــــی ئ ســــــردان
بكن ھاوریانتان
تندروستیان باری ك

.نیی باش

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
ھفتیدا ئم ماوەی ل
بدی گۆڕانكارییكان
ھوبدەن نابت، ئوە
لگڵ كاتتان زۆرتــریــن
بسر خۆشویستكتان
ــ ــارودۆخــك ب ــا بــبــن ت
گرنگترین دەبتوە، ئارام
ھفتیدا، لم ــان رۆژت

.یممش پنج

گوگنمشرقرژاڵدوانگاكاوڕ

نھنگستگیسككواندووپشكترازوو

دەدون ئسترەكان ok
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یان دتوە، ببیر خانمم ئران ناوی كاتك
ل زانیاریم داوای ژیانی و كار لسر كسك
ت، چونكد لشمدا سارد ب دەكات، تزوویكی
وەك بیستبوو. ئو خانمم ئران بمندای ناوی
گلدا لناو دەنگخۆش گۆرانیبژ، خانمكی
ھبوون كسیش زۆر بم ھبوو، رزكی زۆری
گوندییكان  كچ دەكرد، پ سووكایتییان 
ل ناكات شرم خانم ئران مگر دەیانگوت:"
بم دەت...". گۆرانی لرادیۆدا و پیاوان ناو
كچانی و ژنان تواوی ك بوو، سرنج جی
سماس، ئورم، سۆما، برادۆست، ھرمكانی
بازرگان و زیندەشت ماكۆ، خۆی، دەشتبل،
كاتك بوو. خانم ئران لدەنگی حزیان زۆر
دەنگی، بیستنی لگۆرانییكانی دەگرت، گویان
مینتكان، و خم دنیای نو بۆ گوگرانی

دەگڕاندەوە.
دەرسم شاری تورز ل نوەدەكان، كاتك ل
دەگڕاموە دەخوندھركاتدەرفتھبایتزوو
تنیشت" و ئورم ئابادی  ئیسالم  شقامی  بۆ
لسر دووكانك جوولككان گردی كۆ"، گرە
دووكانكی ك ژنك بوو. كرەكییس رگا
رەش ھورییكی ب سری دەبرد، بڕوە
ب بوو، ئو جلوبرگی كوردی لبر بستبوو و
موشترییكانی لگڵ پكنینوە ل پ زاركی
مرۆڤ كاتك دەكردن. بڕی و دەكرد قسی
ئوەدا لگڵ روخساری دەكرد، سیری بوردی

جوانییكی  تپڕاندبوو، ٥٠ سایی تمنی ك
بوو، قسخۆش دەبینرا. سیمایوە ب تایبت
خكی داواكارییكانی  وەمی رزەوە ب زۆر
خانمی ئران ھمان خانم ئو دەدایوە.
رۆژك چاوەڕوانم ندەكرد من بوو، ك گۆرانیبژ
نزیكوە بیبینم. ل و سادەیی ب رۆژان ئاوەھا ل
نبیستراوی قسی ھزاران روخساریدا و چاو ل
ژیانی چیرۆكی ك بوو دیار دابوو، حشار
و نبیسترابوو كسكوە ھیچ لالین ھشتا

ننووسرابوو.
خۆی دەرگای دی بیستبوو كسم ل چند پشتر
ناودار و ژنكی ك ئوەبوو ناكاتوە. بۆ كس
من نایوە. سری ناوونیشان بب دەنگخۆش،
لوانبوو چونك دەزانی،  بكمترخم  خۆمم
لگدا وتوژكی بمتوانیبا خزمكم بھۆی
خانم،" ئران چارەنووسی نمكرد. بم بكم،

ھات. كۆتایی دواكوتووەدا" گكۆم لو
ھاتم و جھشت ئورمم   ك ساندا لو
ھڤانم ھاریكاری ب ھومدا زۆر ئورووپا،
لژر بم بكم، چ لگدا  ھڤپیڤینكی
ل حكوومتی ئراندا ترسی برپرسانی و ستم
نكرد، جورئتی كس كوردستان،  رۆژھتی
من دواتر  بدات.  ئنجام وەییتن  ركئ ئو 
و كردووە ل ژیان مائاوایی ئران خانم، ك زانیم

دمدا مایوە. ل دووبارەی حسرەتی دیداری
گوند ل خانم، ئران گنجتی و مندای تافی

بژوی ژیانی باشتركردنی بۆ ئو و دەرباز بووە
ھرمكدا گورەمانی لناو بنماكی 
لمای درژ و  دوور سانكی كردووە. كاری
ماڵ كچكی وەك مامدی"دا "كیشوەر خانمی
ئوكات ك شاھیدانی ئو بپی كردووە. كاری
زۆر بینیوە، كچكی خانمیان نزیكوە ئران ل
ل بووە. زۆرجاران دەنگخۆش شیرین و و ھژا
ماندا گورە دیوانی ل خۆیدا گنجی تمنی

گوتووەتوە. پیاوانكانی گۆرانیی
و شایی خانم ئران  دەنگی  ساندا  لو
ھبووە داوەت كم و خمندووە داوەتكانی
گۆرانی و رەنگین جلووبرگی ب تیدا ئو ك
ئران نكردبت. تدا بشداری خۆشكانیوە
زەواج سعید"ناوك لگڵ" ئوەی پاش خانم
نیشتج دەبت سۆمانئاوا گوندی ل دەكات، 
دەمنتوە. لوێ ساڵ  چندین  ماوەی بۆ و
ل باشتر  مردەكی  بھاریكاری گوندە  لو 
پدەدات. درژە گۆرانیبژی كاری پشوو سانی
ھاوكارییش ئو و  ناگرت  ل ری مردەكی

زیاتر دەكات. ژیانیان شیرینی پكوە

ئورم كوردی رادیۆی ل
 ،ئورم شارەكانی رادیۆی سای١٩٦٩ بدواوە ل
زاراوەی كوردی- پرۆگرامی  كرماشان  و تاران
ل پخشیان ماوەی بم كرمانجییان ھبووە،
پاش  گۆڕدراوە. كاتژمر  ٢ بۆ كاتژمرەوە  نیو 

كوردستان رۆژھتی ل گۆرانیبژ یكمین ژنی

پۆفایل

ئران خانم: 

Photo

ل رادیۆی ئوەی پاش ئران موجرد"ە. راستقینی" و ناوی خانم"ە ئران نازناوی ھونری"
ھونرمندانی و رادیۆ برپرسانی لالین كردووە، تۆماركردنی گۆرانییكانی و بكار دەستی ئورم

دانراوە. نازناوی "خانم"ی لسر دیكوە
ئران،  بووە. لدایك ھژار و جووتیار بنمایكی ی١٩٥٠-١٩٥١ لسال دەنگخۆش ئران، خانمی
ناوی دایكیشی و عبدولەحمان باوكی ناوی لدایكبووە. برادۆست ھرمی ئینكسوی گوندی ل
بۆ ئرانی میراتك وەك ئوەش بووە" دەنگخۆش ژنكی "پریشان دەگوترت وەك پرشان بووە.
برادۆست كاریگرییكی ھرمی رەنگینی و دەستلندراو سروشتی لوەش وە. جگماوەت كچی

ھونر و گۆرانبژی داناوە بۆ ئران حز و خۆشویستی گورەی لسر
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،ئورم رادیۆی كوردی بشی دامزراندنی
یشتدەگ كرمانجی گۆرانبژانی دەنگی ئیتر
ژنی ئوكات كوردستان، باشووری و باكوور
ل خانم ئران نبوون. رادیۆكاندا ل گۆرانیبژ
داواكاری لسر بوو. ناسراو ژنكی ھرمكدا
موستفا یوسفی، حمید وەك" گۆرانبژانی
گرووپی ھروەھا و نورۆزی ئیبراھیم علیزادە،
١٩٧١دا لسای خانم،  ئران رادیۆ" مۆسیقای 
دەستی فرمی بشوەیكی ئورم رادیۆی ل
رۆژھتی ل خانم ئران كرد. گۆرانیبژی ب
ب زاراوەی ك ژنی كوردە كوردستان یكمین
ل دەنگی و گوتووە گۆرانی سروو كرمانجی

كردووە. تۆمار رادیۆ
كاری لوەی بر ئران ك ،ئاماژەی جی
بكات، پ دەست رادیۆدا ل گۆرانیبژی
و شار ل دەنگی ناوبانگی   ك بوو، سانك
كوردستان رۆژھتی كرمانجنشینكانی گوندە
كوردستانیش باكووری ل ھتا و ببوویوە بو
ناسراو كسكی خكیدا  ناو  ل خانم، ئران
كرد، بكار دەستی دا رادیۆ ل كاتك بوو.
ھر شونكی ناوبانگ لكی بسوەك ك ئیدی
لناو بوو. ناسراو و خۆشویست كوردستان
گۆرانیبژیدا ھونر و بواری ژن ل میراتی كورد،
ھبوون كچ و ھزاران ژن ندە، بمدەو زۆر
وەك بوارەكانی ل ك ھن) ئستاش ) و
سرمشقن، گۆرانیبژیدا و داھنان دەنگخۆشی،
ھندك و پیاوساالرەكان مسیست لبر بم
كپ دەنگكانیان وشككان، ئیسالمیی ل یاسای
ل ك ئاستنگاندا ئو ھموو لگڵ بووە.
كم ژمارەیكی دیسان بوون، كورد ژنی بردەم
نریتانی و داب ئو داوەتن گویان ژنان لو
ئوان نبوون. سردەم پشكوتنی لگڵ
بۆن و  شایی  ل گوتووە، قسیدەیان و  كالم 
شانبشانی و بوون بشدار  كۆمیتییكاندا 
بواردا زۆر  ل خۆیان شایستیی  پیاوەكانیان 
لگڵ كوردستانیش رۆژھتی ل سلماندووە.
دەنگخۆش ژنی خانم، ئران ل بر ك ئوەیدا
ئران وەك ئوان بم ھبووە، ھونرمند و
نیانتوانیوە ئو و وەك بوونن بجرگ خانم
ل خۆیان ھونری كاری  فرمی  بشوەیكی
ئو چونك بكن. تۆمار ستۆدیۆكان و رادیۆ
سردەمدا ئو كوردستانی كۆمگی ل كارە
پ گاتیان ھمووان و بوو گورە عیبكی
كارەكانیان سیری سووكوە بچاوكی و دەكرد

دەكرد.
خۆی گۆرانیبژی ھونری  لسر  ئو بم

سرچاوەیكی ئو بۆ ئوەی لبر بوو. پداگر
ل حزی دوە ناخی ل ھمیش و بوو بژوی
دەتوان مرۆڤ بنامیش ئو لسر دەكرد.
رەوشكی فرمی دابووە ك ئران خانم، بت
ژنی یكمین  وەك و خۆی ھونری كاری 
رۆژھتی باكووری ناوچی ل گۆرانیبژ كوردی
پارزگای كوردەكانی لناو دەناسرت. كوردستان
(بانو بناوی ھبووە ژنك خۆراسانیشدا
رادیۆی ل كرمانجی زاراوەی ب ك شروانی)
ك نازانرت بم چیوە. مشھد گۆرانی شاری
كردووە گۆرانی ران خانم، دەستی بئ ل بر ئایا
ل  دوو ژن ئو بت شوەیك یان نا؟ بھر
كوردستاندا رۆژھتی كورمانجكانی كوردە ناو
كورددا دراوسكانی  ناو ل بوون. رچشكن 
زەحمت بكات، كارە ئم بیویستای ژنك ئگر
بۆی بمنتوە، ناوچكدا ل بتوانت ك بوو
زمانی ب لوش و دەكرد تاران ل رووی ناچار
بپچوانی بم  دەگوت، گۆرانی فارسی
وەھایان شروانی بانوو و خانم ئران ئوان،
و شاھیدان بپی مانوە. گلدا لناو و نكرد
بواری ئخالق ل كردوو ژنھ كسانی نزیكیان
ردەمو سئ كۆمگی پوەرە كلتوورەكانی و
بوون. خۆیان كسایتی خاوەنی و بوون ھژا
ب ك كچ یكمین  ئردەنیش ھرمی  ل
گۆرانی ناوەڕاست(سۆرانی)  كرمانجی زارەوەی 
شوەیكی ب ك بوو، وەلیدی تانف گوتووە،
سندا رادیۆی ل خۆی گۆرانییكانی پرۆفیشناڵ
منیج موكریانیش ناوچی   ل كردووە. تۆمار
گوتووە، گۆرانی ك بووە ژن یكم حیران،

نكراوە. بداخوە گۆرانیكانی تۆمار بم
 ك  ١٩٧٩ سای  تا لسای١٩٧١  خانم ئران
دامزرا سادا لو ئیران ئیسالمی كۆماری
بناوی" گولیستان"  لگڵ كچكی ٢ جار مانگی
گۆرانیكانی رادیۆی كوردی ئورم و دەچووە،
رادیۆوە ل گۆرانیكانی كاتك دەكرد. تۆمار
دەنگی ھۆگرانی  نامی دەكرد، پشكش 
خۆشویستی و حز دەبوو. زیاتر جارلجار
برپرسانی گۆرانی گوتن زۆر بوو، بم بۆ ئران
كاری ماوەی نیاندەویست پھلوی، حكوومتی
وا كاركی چونك بكن. زیاتر كوردی رادیۆی
كلتووری و زمان تواندنوەی پۆسی ل ری
دامزراندنی  ل ئوان ئامانجی دەگرت.  كوردی
تاران و  كرماشان ،ئورم ل كوردی رادیۆی 
بگرن رۆژھت كوردانی ل رێ ك بوو، ئوە 
ل موستفا بارزانی نمر ب شۆرشی تكڵ تا

نبن. كوردستان باشووری

خانم ئران گۆرانییكانی ناوەرۆكی
ماكۆ تا ئورم ھرمی ل گۆرانیبژیی،
كاریگری لژر خۆراسان كرمانجكانی و
كوردستاندا باكووری  سرحدی  گۆرانیبژیی 
لرگای ك كوردییانی كالم ئو بووە.
كاریگرییكی بالودەكرانوە، ئیریڤانوە رادیۆی
رۆژھت كوردانی گۆرانیبژی لسر راستوخۆی
ل گوێ مرۆڤ  كات ئوەش لبر داناوە. 
كاریگرییكی دەگرت، خانم ئران گۆرانییكانی
زۆربی ناوەرۆكی دەبت. ئاشكرا بۆ جۆرەی لو
ل سرچاوەیان خانم ئران گۆرانییكانی
گرتووە. كوردستانوە  دەومندی فۆلكلۆری 
گۆرانی  كمرھ گلی گوتبژكی وەك  ئو
ناو كشكانی  ل باس   ك دەت،  گلری
وەك: دەكات. گۆرانی ردەمو سئ كۆمگی
دەالل اللۆ، باڤ من، ئمیرێ باژۆ الوۆ، عاریفۆ
من  دل ،مال دەالل لۆ، دەالل حیران،  ئز
قوتو، فلیت پسمام، و دۆتمام لۆی، لۆی
ل ل دەالل، خالقیو كوڕێ ،راب حدۆ 
یار ،گسالیحب و جز شڕێ ،(دۆمام)مانی
ناوەرۆك ب ك دیك چندین گۆرانی و گورە
ل باس و گلرین ھموویان ئوەدا لگڵ
لسر ئاغا دەكن، كورد ژنی وەفاداری ئڤین و
كاتك گوتراون. كورد بگكانی و مرخاس و
ھونری دەت، ئڤینداری گۆرانی خانم ئران
ئاشكرا بیسرانی بۆ باشتر گۆرانیبژییكی
ك بووبت ئوە ھۆكارەكشی رەنگ دەبت،
شكستی خۆیدا ئڤینداری و خزانی ژیانی ل ئران

ـــی پــارــزگــای ـــان ـــوردەك لـــنـــاو ك
ژنــــك ھــبــووە خــۆراســانــیــشــدا
ب كــ شــــروانــی) بــنــاوی (بــانــو
رادیـــۆی لــ كرمانجی  زاراوەی
چیوە. گۆرانی مشھد شاری
ل بــر ئایا  ك نازانرت  بــم 
گۆرانی ب دەستی خانم، ئران
شوەیك نا؟ بھر یان كردووە
كوردە ناو ل ژن دوو ئو بت
ــــی رۆژھــــت كـــورمـــانـــجـــكـــانـــی

بوون رچشكن كوردستاندا
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ك گۆرانییانی ئو ژمارەی ھرچندە ھنابت.
تۆماری ئورم كوردی  رادیۆی  ل خانم ئران
-٨ ئو لماوەی ئگر نازانرت، بم كردووە،
خۆیدا(١٩٧١تا١٩٧٩) فرمی  كاری سای  ٩
ژمارەیكی زۆری رادیۆ، تچووب مانگ دووجار
نزانراوە ئوەش ھاوكات كردووە. تۆمار گۆرانی
تۆمار موزیكوە ب و موزیك ب گۆرانی چند ك
شاھنشاھی، رژمی  تكچوونی پاش  كردووە.
كوردی ئرشیفی دەرگای  ئیسالمیش  رژمی 
نادرت كس ب گر و  داخستووە رادیۆكی
ك پدەچت بكات. لكۆینوە لوبارەیوە ك
شڕی سانی ل نوێ حكوومتی  برپرسانی
ئرشیفی ھموو پاسدارەكاندا، و كورد نوان
بردبت. لناو كوردییكانی گۆرانیی و كالم
خباتی  ساڵ  ٣١ل خانم ئران ھونرمند
 ك گوتووە ١٠٠ گۆرانی ل زیاتر خۆیدا ھونری
ئوە بوبووەتوە. كوردستاندا سرانسری ل
ئوەوە بناوی ك یگۆرانیان ئو ژمارەی تنیا
خانم ئران بم بوبووەتوە، گلدا ناو ل
ل گلری گوتووە و سدان گۆرانی فولكلۆری و

رادیۆدا تۆماری كردووە.

دەگۆڕدرت! خانم ئران چارەنووسی
لگڵ  ھاوبش ژیانی نزیكی ٣٠ ساڵ  دوای
و كچك خاوەن  ببوون ك مردی،  سعیدی
ئران ویستی بپچوانی سعید كوڕ، دوو
مایان ئوكات  ھنا. دووھمی ژنی خانموە 
الپڕەی رەوش ئو بوو. سۆمانئاوا گوندی ل
دەردی نیتوانی و گۆڕی  خانمی  ئران ژیانی
پداگرییكی و شڕ پاش بكات. قبووڵ ھوێ
سعیدی وە لجیابوون بیاری ئران خانم زۆر،
سۆمانئاوا پاش ئوەش گوندی دەدات. مردی
الی ماوەیكیش و بجدەھت منداكانی و
دووھم جاری بۆ دواتر دەمنتوە. باوكی
ژیانی ناسری" بناوی"داداش پیاوك لگڵ
جنیشت تاران لشاری و پكدنت ھاوسری
پاشان و  دەمنتوە لوێ ساڵ ت. سدەب
لوێ  سایش و١٥  سماس دەگڕتوە
لگڵ خزانكیدا و ئورم ندواتر د دەژیت.
و دەكن  خانوویك ئیسالمئاباد گڕەكی ل
ساندا لو دووكانداری دەكن. ئیتر پكوە
تایبتی بۆن ناو ل تنیا  و دەبت بدەنگ
دەنگی ناسراودا كسانی  و  خزانییكان و
ل خانم ئران  ك سانی لو دەبیسترت.
چۆن و لكوێ بووە نازانت بووە، كس تاران
ئوكاتی رەوشی ئاگاداری منداكانیشی ژیاوە.

بدەنگ ك دەركوتووە  پاشان بم  نین!
شاراوە بشوەیكی ھونرەكی  و نبووە

پداوە. درژە
بدەنگییدا ردەمس لو ئوەی لبر
بۆ خۆی نوی كاستی چند خانم، ئران
پاش دەنرێ، كوردستان باكووری شارەكانی
و كوردستان ل كاستكانی بوبوونوەی
ل خانم ئران ك دەزانرت وەھا توركیا
وەھا بم دەژی)، كوردستان!(لوێ باكووری
ئوكات ك تاران بوو. ئاشكرای و لئ نبوو،
كوردی ھونری الینگرانی ئو لگڵ پیوەندی
كاتك و بووە باش كوردستان باكووری ل
نبووە، ئران  ل گوتنی گۆرانی  مافی ك
باكووری یاندووەتگ كاستكانی بنھنی
ئران خۆشویستی زیاتر ئوەش كوردستان.
ژیانی دەسلمنت. كوردی ھونری بۆ خانم
رەنگكی بدەنگیدا سردەمی ل خانم ئران
لسر كاریگری ئوەش و خۆی تدەگر تر
تواوەتی ب و دادەنت گۆرانییكانی ناوەرۆكی
گۆرانیكانی تواوی ناوەرۆكی دەیگۆڕت.
مردی لگڵ ژیانی لدەستپكی خانم، ئران
ل باس دەمرت، ئوكاتی تا دووھمیدا
دەكات؟! لژن كورد پیاوی زومی و ببختی
ھرگیز لبیری  سانی سعید ئڤینی٣٠ ب
مردی ل خانم ئران نچووەتوە. خانم ئران

.یھ كچكی و كوڕ دووھمی

تراژیك و گوماناوی مردنكی
بوو. قسخۆش  و زیرەك ژنكی ئران 
ژیانیدا دوایی سانی ل باش بوو، تندروستی
لرەوشكی بوو. دووكانداری خریكی میشھ

خكی  ناو ل ٢٠٠١/٨/١٠ ھواك ل و وەھادا
ھونری الینگرانی  ك بوبووەوە ئورمدا
زۆر غمگین خانمی ئران و دۆستانی كوردی
ب موجرەد ئران بوو:" وەھا كواھ كرد.
ئو ھنا!!". كۆتایی ب ژیانی خۆی خنكاندنی
كسان دروست ئو الی زۆری پرسیاری واھ

دەیانناسی. نزیكوە ل ك كرد
ل و  من لالی  ك زانیارییانی ئو بپی
كسكی ئران، بیستووە، نزیكیم ھڤانی
بوادار كسكی تزەحم و بووە دیندار
دەروونییوە لباری چونك بكات. وەھا كاری
گومانكی بتوانت مرۆڤ تا نبوو نخۆش
لبارەی بسلمنت. خۆكوشتنی و بكات وا
دەگوترت، جۆراوجۆر شتی مردنكیوە
پزیشكانی لالین فرمی ب ك ئوەی بم
خۆی ئوە بوو:" گوترا نخۆشخانی ئورمیوە

كوشتووە...".
ل وەك ھندك تراژیك ئو رووداوە ھۆكاری
ناویان ئاشكرا ك(نایانوت خانم نزیكانی ئران
سانی لم ":وەیئ دەكن باسی ببت)
دووكانداریی كاری ب مردەكی و ئران دواییدا
ژنی مندانی بم ببوون، دەومند زۆر
ئو بیبووە چاویان مردەكی پشووی
داوای و دەفرۆشتن پ شڕیان و سامانیان
مئ پولیان ل دەكردن. ب مزندەی و پارە
خانمی ئران پارە، لبر مردی داداشی كوڕی

خنكاندووە...".
روون شتكی كس  ھیچ ئستا تا  بھرحاڵ
بداخوە و نازانت مردنكیوە  لبارەی
ھۆكاری لبارەی ئوتۆ لكۆینوەیكی
خانم ئران ناوی نكراوە. خنكاندنكیوە
نسرین خان، ژنانكی وەك مریم پاڵ تدەچ
رزیم گوبھار،  شان، ئایش شروان، 
ھونرمندی گلك و وەلیدی تانف فریقی،

كورد.
برادۆستی، خبات لگڵ ھڤپیڤین سرچاوە:
سۆفی كورد گۆرانیبژانی لگڵ ھڤپیڤین
ھروەھا نورۆزی و برا و علی حوسد علی،
ئران نزیكی كسی چند لگڵ ھڤپیڤین
ناوەكانیان ب ئاماژە نبوون رازی ك خانم

بدرت.

ئورەمار: كاكشار
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لو ھندێ وارڤین، بۆ زاھیر ھكوت ھونرمند
ھونرمند لگڵ كچی بۆ كاركردنی ك مرجانی
كاراكتری لسر نجو پ دەكات ئاشكرا ھیتی،
و لۆك ھانی،  ھونرمندان ل ھریك ھونری، 
ھونرمند رسردا ھرامببو ل دادەنت ،دەشن
درژەپدانی ستایلكی لسر وارڤین، جخت بۆ

دەكنوە. زاھیر، ھكوت
بڕوەبری ك ئــوەی  لگڵ زاھیر، ھكوت
.ریشئاوازدان و موزیكژەن ،كۆڕەك ئاسمانی كنای
ك وەدایل دیك ھونرمندانی ل ئو جیاوازی
نووسینی و ئاوازدانری كاری نوێ شوازكی ب
كــردووە، كچ  ھونرمندی چندین بۆ  تكستی،
و فــۆڕم چوارچوەی ل من دەت:" ھكوت
موزیكی دەموت و كاردەكم  نویكاندا  ستایل
بكموە". برز ئاستی وتانی دەرەوە بۆ كوردی

گۆرانی تكستی  دانانی  لگڵ زاھیر،  ھكوت 
ژن، ھونرمندی ھندێ بۆ دا ئاواز و نووسین و
دەستنیشانكردنیان بۆ پوەركی چند ھروەھا
نشترگری ھــانــیــانــدەدات نموون بــۆ   ،یــھــ
ب و بكن رووخساریاندا و لوت ل جوانكاری،
كلیپكانیان، ل لجلوبرگدا  تــواو  ئازادییكی
زاھیر، دەت:" ھكوت بارەیوە لو دەركون. 
ھونرمند وەكو جارك ،مرۆڤ دووجار ھونرمند
ھونرمند ئگر كسك مروڤ، وەك جارك و

بكات. ئاسایی چاكی زۆر بت، لووتی گورە و بت
ل و كردووە كارە بم دەستیان ئاسایی خكانكی
ھونرمند واتباوە، ك م شتئ جیھانیش ھموو
تیڤییكان دەردەكوت، شاشی رۆژ ل و شو ك
جماوەرەكی الی سیمای ك خۆیتی  مافی
ب و روویداوە مئ لالی ئمش ببینرت. جوانتر

دەكم". لوە باسی ئازادییوە
بۆ  دیكی مرجكی لبارەی زاھیر، ھكوت  
ك گوتی كچ، ھونرمندكی دەستنیشانكردنی
ل ھبت و تایبتی كاراكتركی سك دەبت ئو

كسكی تر نچت.
بۆ ھریك ئاوازی كاری تكست و ھكوت زاھیر،
چۆپی، دەشنی، شانیا، باخان، ھونرمندان ل
كردووە ھانی، و نیا رەزازی، لۆكد ،رزیم لیال،
ك بم دەتوانم دەت:" ھموویاندا لنو و
و كاری كردووە نوتردا زۆر ل فورمكی ،دەشن
تایبت شوازكی دیكدا ئوانی لگڵ ببراورد
ل من پلی یكمی ھناوە". الی و یھ بخۆی
زۆر ك یوایپ موراد، دەشن ھونرمند برامبردا
كاراكترت دەكیت، لگڵ كاری كسی ئو گرنگ
گوتی:"م. ھكوتوە لبارەی ئو بدۆزتوە.
لگڵ ناسینی لموە نزیك، بم زۆر ھكوت

ھیچ پشتر، ك بدۆزتوە تر دەشنیكی توانی من،
ڕوو دەخات ئوە ،دەشن ندەناسی". وا منی كس
گوتی:" بگومان تنیا ھونرەو ژیانی ھكوت، ك
و نمۆد زۆر كسكی چونك خۆشدەوێ، زۆرم

كوردییوە". ھونری ناو تند تازەگری
لم ھریك بۆ ك دەكات  لوە  باس ھكوت،
و ھدەبژرت بۆ خۆی ستایلی ژانگۆرانیب
بۆ كاری كسك كاراكتری بپی گۆڕانیدا ل
لگڵ باخان ك لۆكوە ھونرمند دەكات. لبارەی
لۆك ك بوەدەكات ئاماژە یكدەچت، ل دەنگیان
لیكتریان ئوەش ھیو خۆیی تایبتی فۆرمكی
ھر بۆ ھومداوە دەت:"  ئو  دەكاتوە، جیا
ھونرمند بكم". دیاری جیاواز ستایلی یككیان
كسایتی ھكوت وارڤین بۆ ل لدوانكدا ،لۆك
و دەزانت بگرنگ ھونردا   ل پگی بۆ زاھیر
ئافرەتی یكمین كس توانیویتی ئو دەت:"
ئو بگینت". ئازادی، بخواستكانی ھونرمند
م. ب ك لسر ئوە دادەگرت، پ ھونرمندە
بكات ھونری كاری بتوانت تزەحم ھكوت
سلیقی و توانا ب ھونردا ل خۆی بوونی و

گردەدات. ئوەوە
كاریان كچانی ئو ك بوەدەكات ئاماژە ھكوت،

"وارڤین"ـدا ل پەوی ھونرمندانی و زاھیر ھكوت

دەكم نشترگری جوانكاری حاتی ل ئازادییوە باس ب زاھیر: ھكوت

:دەشن
ــــرم ھــــــــكــــوت زاھــــی

خۆشدەوت

ھانی:
ئـــافـــرەت ھــــــكـــوت
دەخونتوە بباشی

زاھیر ھكوت

ھولر
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لــگــڵ كــردووە"شــرمــن
ھموویاندا لنو بوون"و
،دەشن و فریقی لیال
و لـــڕووی مــامــــكــردن
كسانكی ب موزیكوە

دەكات. وەسف بور
بم  دەتوانم گوتی:" ئو  
پشتر (ھــانــی)ـــیــش  ــ ك
ھبووە. باشی ئزمونكی
ھانی، ھونرمند لبرامبردا
ھكوت دەت:" وارڤین، ب
ئافرەت كسایتی زاھــیــر،
دەزانت دەخۆنتوەو بباشی
ند كچانی لو كریھ بۆ

دەكات". چی الی
ھكوت زاھیر، ئازادی ئافرەت
بگرنگ كلیپكاندا  و شانۆ  ل
و جخت لوە دەكاتوە دەزانت
ل كوردستان كلیپكانی ناب ك

بن. وتانی دەرەوە كمتر ھی
گوای ك رەخنیوە ئو لبارەی
كوردی موزیكی زاھیر  ھكوت
دەــــت:" ــــردووە، "تــعــریــب" ك
ھانیش و ،دەشن ئلبۆمكانی
ــی ــوان ئ و ـــاری خــۆمــن ھـــر ك
بۆ وەمــیــان ــرن  دەگ ل رەخنم
لبارەی ھروەھا  ."چیی كارە  ئم
رەگزی ب كوڕەكتیڤی بایخدانی
دەت:" زاھیر ھكوت مینوە
چونك ،وای ھر من كاری حوكمی
و نمجوئ ئافرەت دەنگی زیاتر
٨٠٪ـــی ،خۆشپ ئافرەتم دەنگی
ب ئافرەتو لگڵ  ھــر  كارەكانم
جوانتر ئافرەت جوانی سیماو من ڕای
ھكوت، لبارەی پیاو". ئبینرت تا
ك وابوو بۆچوونی تیڤی، پشكشكاری
ئازادی ناك لو كچ پشكشكارانی

:لۆك
بكم كاری ھونری ناتوانم مامۆستا ھكوت ب

ك یھ دەركوتن و جلوبگ لــرووی توایان
كچ ب ئازادیی ئــو ــوردی ك كناكی لھیچ
جولی، و دەشن ك لریو ھئ ھروەھا ندراوە.
كوردستان  ل تیڤی پشكشكاری بباشترین 

دەكات. دەستنیشان

شاری دۆستكی  ھونر جاف، ئحمد حوسن 
ئافرەتان بۆ  زاھیر، ھكوت كاری و  ھولرە
دەت:" و دەچونت  راننداھ بستایلكی 
زۆر ستایلكی ب توانیویتی زاھیر، ھكوت
لگڵ و بكات كــوردی ھونری خزمتی جوان

بیگونجنت". ئمۆدا واقیعی
و  ركووكك شاری دانیشتووی بابان، سامان  
دەشن ك یوایپ كاردەكات، موزیكدا لبواری
كار زاھیر ھكوت لگڵ ئوانی و باخان و
و عرەب تورك ھونری بالساییكردنوەی دەكن"

برەو كوردی رەسنی ھونری رۆژئاوا والتانی و
دەبن". لناوچوون

ب من پیوندییم دەت:" ھكوت زاھیر، بم
و لموزیكدا نوخوازییكم من ،نیی فۆلكلۆرەوە

كچاندا". لگڵ كاركردن بتایبتیش
لوە باس  ســۆران، دانیشتووی عومر، ئــاراس
زۆر ھانی، و لۆك ھونرمند دەنگی ك دەكات
ھونرمندك دەنگی گوێ ل دەت:"من پخۆشو
ھاوكات خۆشبت، دەنگی ئوەی وای ك دەگرم

ھبت". جوانیشی روخساركی

جولی  جالل
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دراما لو  یكك زستان، سۆناتای درامای 
لگڵ ھاوكات بوو،  كۆریا سركوتووانی 
زۆر الینگرانی كۆریا ناوخۆی ل ك ئوەدا
ل بتایبتیش و ناڤیندا  لرۆژھتی  بوو،
كات ھبوو. زۆری بینركی  كوردستان
مرۆڤ زۆر رەنگ ،رۆح زمانی مۆسیقا دەین
جیھانی نو نژبپ مۆسیقادا دنیای نو ل
یكتر ژوانی یكم لودا و یكترناسینوە
"مۆسیقای ب درامایش ئو سرەتای بكن.
دراماك ئكتری پنجكانی ل جار"، یكم
رەوی لووە و دەستپدەكات سانگ، جۆنگ
قۆناغی نو  تدەچ یۆجین،  و  ئو ژیانی
ئو سانگ، رۆحییوە.جۆنگ خۆشویستی

ئۆتۆمبیل پكدادانی حاتی تووشی ك كوڕەی
ل ناچاری ب كۆریا، ل ھۆیوە بو و دەبت
دەكرت، مریكا پئ بۆ دایكی سفری الین
ئو چاوەڕوانی  ل یۆجین، بھمانشوەیش 
سانگ، جۆنگ  ك دەمنتوە دەستكشدا، 
وەرگرتبوو. گرمكردنوەی پنجكانی، لی بۆ
ك بوكرایوە وا ھواكی كۆریا، ل ئوكات
یۆجین ھۆیشوە و بو مردووە سانگ، جۆنگ

دادەنن. ھاوڕكانی پرسی، بۆ و
ل سانگ  جۆنگ دایكی رووداوە ئو پاش 
بۆ نشترگری پزیشكك الی ئمریكا
داوای لسر و دەدات  ئنجام  كوڕەكی
سانگ، دەكات جۆنگ ل وا دایكی، دكتۆرەك

تا ببت، لبیرچوونوە نخۆشی تووشی ك
دەنت. ل لی،  ھیونگ میون ناوی  دایكی
جۆنگ دایكی زەمنك، بسرچوونی دوای
و دەگڕنتوە كۆریا بۆ كوڕەكی سانگ،
ب سانگ، جۆنگ تپڕبوونی لكاتی لوێ
بناوە دەكوت و دوای ب شقامكدا یۆجین،
جۆنگ بم دەكات، بانگی راستقینكی،
خۆشویستی پشتر كچ ئو ك نازان سانگ،
ھیونگ میون  من دەت، وەمدا ل و بووە
كۆمپانیایی لو یۆجین، ماوەیك دوای لیم.
بروەبرە، تدا سانگی جۆنگ ك كاردەكات
یۆجین، دەچن و سانگ جۆنگ كی دیكجار
ئوكات بم خۆشویستییوە، دنیای نو
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یۆجینی یونگ، سانگ بناوی  دیك كوڕكی
ھاوڕی سانگ جۆنگ نازانت و خۆشدەوت
دەستگیرانی ئستا ئو بم بووە، مندای
یۆجین، لگڵ  كات سانگ، جۆن  .یۆجین
ھست لودا رابردووی، یادگاری نو تدەچ
بینیوە، بم یكتریان پشتر ئوان دەكات ك
ھاوڕكانی ھموو ئوەی لگڵ چۆن؟ نازانن
جۆنگ تۆ دەن سانگ،  جۆنگ  ب یۆجین،
نكۆی لخۆی دەكات ھشتا بم ئو سانگی،

.سانگ ك جۆنگ نازانت و
خۆی رابردووی سانگ، جۆنگ لدت وای تا
پشتر ك دەناستوە  یۆجین، و بیردتوە 
دەبت دنیا یۆجینیش، و بووە خۆشویستی

نمردووە. سانگ و جۆنگ ب سك ئو ك
ھاوسرگیری  بیاری ھردووكیان ئمجارە  
كنیسدا ل مارەبین  لكاتی بم  دەدەن،
لگڵ ك دەگات سانگ، جۆن ب ھواك
لودا جۆنگ سانگ، بران. یۆجین، خوشك و
ب پزیشكك لوكاتدا جدەھت. یۆجین
تندروستی زۆر ك باری دەت جۆنگ سانگ،
بدرت. ئنجام بۆ نشترگری دەبت خراپو
دەكرت سانگ، جۆنگ بۆ پشكنین كات
یونگ، سانگ ك جۆنگ سانگ و دەردەكوت
دەزانت، سانگ، ئوە ھرچندە جۆنگ بران.
براكی ب شانس مردنی، مترسی لبر بم
و ببت ھاوسری ك لگڵ یۆجین بژی دەدات

شون خۆی ئمریكا و دەكات بۆی روو ژیانی،
دەكات. بزر

ل یكك ل ساڵ چند تپڕبوونی دوای
ئمریكا ل خانوویك نخشی گۆڤارەكان
كۆریا، دیزاینی  ب خانووەك ك بودەبتوە

كراوە. دروست
بۆی  دەبینت، یخشن ئو یۆجین كاتك  
،سانگ جۆنگ كاری ئوە ك دەردەكوت،
سانگ، جۆنگ ئمریكا و تدوایدا دەچب بۆی
نشترگری سانگ، جۆنگ بم دەدۆتوە، 
دەستداوە، لووە ل چاوی بینایی بۆكراوە و
بیكتر دیك جاركی سانگ، جۆنگ و یۆجین

دەبنوە. شاد
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شتگلكی توركیادا ل لمدواییاندا
جددی قسب حكوومت سیر روودەدەن.
ب دەست و كورد دەكات كشی لسر
كۆنفرانس گفتوگۆكان بۆ و دەكات دیالۆگ
وەك ھوادا ل كورد گوتنی دەبستت.
و بھز سیاست ھدەمژرت. ناسھ
ئمریكا و عراق توركیا و دەبت. ئاۆز
ئو ئنجامی دەگــۆڕنــوە.  بیروڕاكانیان
لتوركیادا دیموكراسی، بارانی دیالۆگ

دەبارنت.
روشونی ئوەدا لبرامبر ك كسانك
گلیی و نافرمانی نگرتووەتبر، خۆیان
باران  ل دەیانوت ك ئوانی دەكن. 
خۆیان زەوییكانی ــرن، ــگ وەرب ــوود  س
ب ی كخاكان ئو .كباران دەبن بر

بۆنكی ئستا  بوون، بارانوە حسرەتی 
دت. ل خۆشیان

حــســرەتــی بــارانــی  ــ  ئــوانــی كــ ب
ئو بۆنی ئستا بوون، دیموكراسییوە
ك ھیدەمژن وا ھــــدەمــژن.  خاك
دامزراندنی ب بدەن. بری قت نایانوت
وســارد وشــك ھـــوای توركیا  كــۆمــاری 
كران. دەغق ناسنام زۆر كراون. دروست
نتوەكانی درا. ل قفیان زمــان زۆر
دەنگ و كلتوور كرا. ل نكۆییان دیك
و ڕاوكد لناو جیاوازەكان رەنگ و
زۆر كلتوور توركیادا خاكی ترسدان. لناو
ب كوردە. وانل یكك ك ھن نتوە و
الزیان ب چیایین، توركی  گوت كوردیان
زەریای نافرمانكانی تورك ئوە گوت
گاورن گوت، ئرمنییكانیان ب رەشن.
یۆنانییكانیان ب  .رەوایــ كوشتنتان و 
مانوە ك "قحبن". ئوانش ئوە گوت

و پیانگوتن جلوبرگیان گۆڕین
سارد بووە ب تواوەتی ھوا توركن. ئوە
سبر. مژكی خست ھموو شونكی و
لووراندیان، برسییكان   گورگ داگــرت.
دووانیان و خۆیان وتنك و دەنگیانھبی
خستژر رەنگكیان جارك ھر خوارد.

كوشتیان. خۆیان و ھوری
ترس ــۆی لــســر خ ــاری تــوركــیــا، ــۆم ك
وشك یــاســای دامــزرانــد. ــ ــڕاوك و د
تنیا كرا. چوار وەرز ی لنكۆ بنیاتنران.
قبووڵ كرا. وشك و سارد وەرزی زستانی
باران بھار. یشتگن ھرگیز زستان
برەكتی نبوو. ســوز  خاك  نباری،
ل كلتووری بوو. ماورانی خاك، دایك
لناوبردنی بۆ مرۆڤكان دامزرا. ناوبردن
ب دەوت، باوك كرا. ھاوكاریان یكتر
و ھز ھموو خــۆی وشكی  كاراكتری
خۆی. دەستی خست برپرسیارتییكی 

چۆنیتی دەوـــت، بــاوكــ توركیا  لــ
دامزراندنی چۆنیتی تاوان، ئنجامدانی
دوژمنی دامــزرانــدنــی چۆنیتی  و  شــڕ 
مافی لناوبردنی چۆنیتی خۆی، برامبری
پشلكردنی چۆنیتی ،دیك نتوەكانی

داین. نیشان پ مرۆڤییكانی ماف
زیاتر دەوت باوك بدەستی لتوركیا،
ل٣٠٠٠ گوند  زیاتر كوژران. مرۆڤ ٤٠٠٠٠ل

سووتنران. و ورانكران
دیاسپۆرایان  رــگــی دەستپكدا  لــ  
و رۆم و ئرمن و كورد خستبردەم،
بنڕەتدا ل زۆر نوەیكی دی. نتوەكانی
یانیش زیــنــدان، خران یــان لــنــاوبــران.
بكن. چیاكان  ل روو كــردن  ناچاریان 
و لناوبردن توندووتیژی، مردن، لئنجامدا
ب متمانی كس كلتوورك. بووە سینوە
لنوان كین و دوژمنایتی ندەكرد. كس
ھۆكاری ئوان دروست بوو. كۆمگكاندا

و لناوچوونیان دامزراند. لناوبردن
گومانیان ھاووتیان توركیا،  ل ئستا

.یھ لدەوت
بارانی دیموكراسی  توركیا وەی، لئ  بۆ
كردووە. پ دەست ھودانكیان ببارت
بكن. تۆب ویستپ تاوانبارن ئوانی
تاوانباری گیانی ھشتنوەی بیاری ل
بكنوە، خاون خۆیان و پاشگزببنوە
پدابچنوە. و بكۆنوە خۆیان وژدانی ل
تاوانكانیان شڕ تاوانبارانی ویستپ
ك بنن تاواناندا بو  دان بكن. قبووڵ
داوای و كردوویان دا كورد برامبر ل
ئو بكن. كورد  جوگرافیای  ل لبوردن
بارانی نزاكانی خاك دایك ك كاتش
لبرامبر ــات. دەك قبووڵ دیموكراسی
توركیا ل دەبت دەوتدا، باوك ژیانی
سیستمی ئلترناتیڤك وەك ھدی ھدی

دابمزرت. دەحم و دنرم دایكی

دا توركیا ل دیموكراسی بارانی

روكن خاتوون

و بیروڕا وتار
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