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رۆشنبیری ركخراوی سرپرشتیاری
ھۆشبرەكان ماددە ب دژ ھۆشیاری و
راگیاند رەمزان، ب وارڤینی ئیبراھیم
ھرمی ل  ك كسانی ئو  ژمارەی
ھۆشبرەكان ماددە تووشی كوردستان

كس. ٢٠٠٠ دەگات بوون
ئم رایگیاند:" رەمـــزان  ئیبراھیم
برگی تا دامزراند،  ركخراوەمان 
چۆنیتی و تووشبوان ئاماری زانستی
چارەسرەكانی و دیاردەی لو برگرتن

بكین". دەستنیشان حكوومت بۆ
ئــوەی دوای  ــ ك ــدا ــاژەی ــام ئ وەك 
نیتوانی ھرم دەركوت"حكوومتی
تشنكردنی ل رێ ــواوەتــی ت  ب
ــوان ئ مئ بگرت، ــ ــاددان م ــو  ئ
تا دامــزرانــدووە  ریكخراوەیان ئــو 
ناوخۆی وەزارەتی لگڵ بھماھنگی
ەزارتی و كوردستان ھرمی حكوومتی
كاروباری كارو وەزارەتی و تندرووستی
ھرمی حكوومتی یارمتی كۆمیتی
مادداندا ئو لنھشتنی كوردستان

بدەن".
دژ ھۆشیاری و رۆشنبیری ركخراوی
بۆ كوردستان، ھۆشبرەكانی ماددە ب
ل دیاردەی ماددە ھۆشبرەكان نمانی
 ١٥ دامزراوەو تیدا ھرمی كوردستان
رگی ب زانكۆ مامۆستای و دكتۆر
بۆ گۆنجاو چارەسری سیمینار، ئامارو

دەدۆزنوە. ماددان لو برگرتن
ل ركخراوە ئــو سرەكی  بــارەگــای
كالرو و كفری  و سۆران ل ھولرەو 
نووسینگیان سنوورییكان ناوچ
تشنكردنی چاودری بوردی و دەبت
زانستی برگی دەكن، تا ماددان ئو
پرسدا ئو  چارەسركردنی لپناو 

بدەن. بحكومت پشنیاز
ركخراوە ئــم لــبــوودجــی  بشك 
حكوومتی دارایــی ــی وەزارەت لالین
ترخانكراوەو بۆ كوردستان ھرمی
(١١٧٤٣) ژمارە وەزاری فرمانی ب
مۆتی ،٢٠٠٩/٧/ ١٦ ــرواری ــب ل

كاركردنی پدراوە.

ماددە كوردستان "ژمارەی تووشبووانی لھرمی
دەبت" كس ٢٠٠٠ ھۆشبرەكان

تیب رەجب توركیا سرۆكوەزیرانی ك ئوەی دوای
كورد پرسی چارەسری داوای چندینجارە ئردۆغان،
ل پشتیوانیان توركیا شقامی دەكــات، توركیا  ل
ك خستووەتڕوو ئوەیان كردو ئردۆگان ھوستی
چارەسر ئاشتی و دیالۆگ ب یشك ئو ویستپ

بكرت.
ھهوای ئاژانسی لالین ك راپرسییهك بهگورهی
ئنجامداوە توركیای ل (شینھۆوا)، به ناسراو چینی،
پشتیوانیان  توركیا ھاووتییانی ٪ ٤٥,٦ ك دەركوتووە
توركیا حكوومتی ھنگاوەكانی سهرخستنی بۆ
برگی حكوومت ك كــردووە داوایــان ده ربییوهو 
چارەسر  تو لو كورد كشی دیالۆگ و ئاشتیی
گه وره شاری له كه دیكهدا، راپرسییهكی له بكات.
دهركهوتووه، ئهنجامدراوه  كوردستان باكووری  ئامهدی
له  پشتیوانییان شارە، ئو ھاووتیانی ٪٨٦,٧ كه

كردووە. كورد پرسی دیموكراتییانی چارهسه ركردنی
كركارانی پارتی زیندانی ربری دیكوە لالیكی
راگیاندووە پارزەرانی ب ئۆجالن بدوع كوردستان
توركیا ھاوبش وتی بناوی" رگای نخشیكی ك
گرتووخانی بڕوەبرایتی  ب تسلیم كوردستان"  و

كردووە. ئیمرالی

كوردستان ھاوپیمانی لیستی سرچاوەیكی
دكتۆر ئوەی دوای ك كرد  ئاشكرای لبغدا،
سرۆكوەزیرانی جگری ساح، ئحمد برھم
نوی پكھنانی كابینی فیدڕاڵ بھۆی عراقی
ل دەستی كــوردســتــان، ھرمی  حكوومتی
معسوم فوئاد دكتۆر كشاوەتوە، پۆستكی
كاندید جگری سرۆكوەزیرانی عیراق، پۆستی بۆ

دەكرت.
ئنجوومنی ئندامنی پیوەندییدا ھرلو
للدوانكی عوسمان رەئوف د. عراق نونرانی
ھی پۆست ئو ك راگیاند وارڤینی ب تایبتدا
ئو ئستاشدا و لنیشتیمانی كوردستان یكتی
بۆ گونجاوتری كسی معسوم فوئاد د. ل پارت

ئو ھر دنیاییوە ب بۆی ،نیی پۆست ئو
دەبت.

لیستی ك كــرد ــوە ل باسی  رچاوەیس ئــو 
معسوم، فوئاد د. كوردستان، ھاوپیمانیی
ك پیی بو دەزانت، بشیاو پۆست ئو بۆ
لو دەتوانت ھیو باشی سیاسی ئزموونكی

سركوتووبت. پۆستدا
مكتبی سیاسی  ئندامی معسوم،  دكتۆر فوئاد
لیستی سرۆكی و كوردستان نیشتمانی یكتیی
ئنجوومنی نونرانی ل ھاوپیمانی كوردستان
كابینی سرۆكوەزیرانی یكم ھاوكات عیراقو
،١٩٩٢ سای كوردستانی ھرمی  حكوومتی

بووە.

سرۆكوەزیرانی عراق دەبت جگری دكتۆر فوئاد معسوم

چارەسری داوای توركیا شقامی
كشی كورد دەكات

معسوم فوئاد PhotoAPدكتۆر
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جیھان بۆ دەالقیك

مركل،  ئنگال ئمانیا راوــژكــاری -رۆیــتــرز:  وارڤین
دەستپكردنوەی پشنیازی وەمی ئران ئگر دا ھۆشداری
نداتوە، ئتۆمییكی  پرۆگرام لسر وتووژەكان 
لوە جختی مركل دەدرت. ۆقئاب نوێ بشوەیكی
نگرتوە سپتمبر  ١١ی تا ئران ئگر   ك كردەوە
جیددیتر بشوەیكی  رەنگ دانووستانكان، مزی  سر

ئابۆق بدرت. وزەوە و لبواری دارایی
رۆژئاوا، دیكی وتانی و ویالیتیكگرتووەكان ببوای 
تاران بم ،تۆمییئ بۆمبی دروستكردنی ئران سرقای
ھاوكات .یئاشتیخوازان ئتۆمییكی پرۆگرام دەت
سردانی نانتانیاھو، بنیامین ئیسرائیل سرۆكوەزیرانی

نابت جوولككانن، وتی لنوبردنی خوازیاری ك كسانك رایگیاند كردووە ئمانیای
ك لپرسینوەیان لگڵ نكرت. چاوەروان بن

ئران دەدەین وزەوە ئابۆقی دارایی و مركل: لبواری

ئیدوارد ئمریكی بناوبانگی  سیناتۆری التایمز:  وارڤین- 
٧٧ سایدا  تمنی  ل رابردوو سشممی رۆژی كندی، 
تووشی شرپنجی ك ئیدوارد ساك بوو دوایی كرد. كۆچی
بوو. سیناتۆر ســدە، نیو نزیكی كندی ببوو. مشك
بۆستۆن، شاری  ل تایبت مراسیمكی  پاش ترمكی 
ئارلینگتۆن نتوەیی گۆڕستانی ل ناشتن بۆ ممش رۆژی
بخاك گوازرایوەو ویرجینیا ویالیتی باكووری ل ھكوتوو

سپردرا.
جان ئمریكا برای سرۆككۆماری پشووی كندی ئیدوارد

بوو. كندی ئف

كرد دوایی كندی كۆچی ئیدوارد

ئمریكی ژنكی دەت پۆلیس :BBC- وارڤین
ئستا  دزرابوو كچۆیك لسای١٩٩١ وەك ك

ك دزیویتی. یھ سك مندای لو دوو
جیسی ئمریكا فیدرای  پۆلیسی  بقسی
سانن  و١٥ ١١ ك منداكی دوو  و لیگاردۆ
حوشكی لناو نھنی"  حشارگیكی  ل
سان  ٥٨ گاریدۆ، فیلیپ دۆزراونتوە. چۆدا"
دەگوترت ك گاریدۆ، نانسی ھاوسرەكی، و

لالین برپرسیاربوون  كچدا ئو لدزینی 
ھرچندە، كراون. دەستگیر كالیفۆرنیاوە پۆلیسی
دیاریكردنی  بۆ  DNA لسر تاقیكردنوەكان
ئو بم ،ردەوامب دوگارد  خانمی شووناسی

دایكی. الی گراوەتوە ئستا
سان  ١١ــ ك لــســاڵ١٩٩١دا، دوگـــار، خانمی 
خۆیان مای لنزیك كسوە دوو لالین بوو،

تاھو"رفندرا. لیك شاری" لدەوروبری

دۆزرایوە ساڵ" پاش١٨ ونبووی ئمریكی" كچكی
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دیموكراتیك كۆمگی پارتی :DIHA- وارڤین
ژنانی بۆ سیاسی ئاكادیمی ئامد، شاری ل
كــردنــوەی روڕەسمی ل ـــردەوە. ك ــورد  ك
ئمینئاینا،   DTP ھاوسرۆكی ناوەندەكدا
بشداری  ب ك كرد  كورد ژنانی   ل داوای
ھوی نــاوەنــدەدا ــو ئ چاالكییكانی  لــ
 DTP ھاوسرۆكی بدەن. خۆیان پشخستنی
ل خۆیان ئوان مۆری ك كرد  دەستنیشانی
ژنان سیاسی ــروەردەی پ پــرۆژەی یكمین
پرسی بــوو:"  بــردەوام وەیش بم  داوەو
لپناو .دیمۆكراسیی پرسی بنمای ژنان،
ژنان، دەب سیاستیشدا دیمۆكراتیزەكردنی

بن. بشدار خۆیان، رامانی و بھزر
"ئمینئاینا"وە ــالیــن ل وانــ یكمین

گوتراوە.

كردەوە  ژنانی سیاسی ئاكادیمیای ئامد لشاری  DTP

ھهژارییهوه بهھۆی
دەخنكنن خۆیان كامیاران له كوڕك و  دایك

مانگی یكمی رۆژی ئوەارەی :Netkurd- وارڤین
ل عبدو گول، توركیا سرۆككۆماری رەمزان،
خزانی(دایك   ٢٣١ توركیاوە شارەكانی ھموو
ك كرد، ئیفتار سربازانی داوەتی ئو وباوك)ی
كركارانی پارتی و نوان سوپا دوایی شڕانی لم
ژنكی خزاناندا كوژرابوون. لناو ئو كوردستاندا
كوڕەكی بوو كھ عنتاب خكی شاری كوردی

ناوی ك ژن ئو  كوژرابوو.  مین  تقینوەی  ب
خواردن نان مزی لسر  بوو  گیدیش سوتان
ندەزانی، توركی دانیشتبوو، گول بدوع لالی
بانگ كرد وەرگكی گول قسكردندا بۆی لكاتی
زمانی سر ایوەرگ بۆ  سوتانی قسكانی و
ل ك كوردە  دایكی یكمین سوتان توركی. 

دەكات. قس ب كوردی چانكایا كۆشكی

توركیا سرۆككۆماری كۆشكی ل
كرد قسی زمانی كوردی ك بربازس دایكی

-ھیرانا وارڤین
خۆیان ھهژارییهوه، وكوڕك بهھۆی دایك رۆژھتی كوردستان، كامیارانی شاری له

كوشت.
كوڕه میالد ئیبراھیمی، گهڵ له بویكردهوه، فاتمه قوربانی ھیرانا، ھوانری ناوەندی
ئهگهرچی  گاوشانهوه، بهنداوی خۆیان خستۆته ھهژارییوە ، بهھۆی سانهكهی، ١٦
م ب بكهن، رزگار كه ھهردووكیان ھهویانداوه رووداوه بوون، ئهو بینه ری كهسانك

سپاردووە. گیانیان وھهردووكیان فریانكوتوون
لهرۆژھهتی جۆراوجۆرهوه بهھۆكاری ك خۆكوژی  رژهی رابردوودا، مانگی س له
مرۆڤی مافكانی ل برگری ناوەندەكانی ناوەندەكانی بووهتهوه ، بهرز كوردستان

كردووە. نیگران جیھانی
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"كوشتن ژن تۆخكردنی فچی سیاسی "ئیسالمی
دۆسی
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سكس................................. و چك

مۆتی  مدەنی كسی ل٢٠٠٠ ھزار زیاتر ئمساڵ
وەرگرتووە...... چكی

چكدارانی بدەستژی كوژراو ژنانی لنیوەی زیاتر
بووە........... حیزب

فرۆشتن............................ چك بازاڕی
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تقكردن.............................. كلتووری
لكراوە........ ژن تقی معنوییوە لرووی
سیاسیدا........ ئیسالمی لرەوتی ژن كوشتنی
میلیتاری............... یان دیموكراسی ھرمی
................................ چك كینوەی

سنووردار چــكــداری دیـــاردەی چــۆن پرلمان 
بكات.............

راسپاردەكان.....................................

ئنجام...........................................
دۆسی ئامادەكارانی

كوردی تنیا
حمرەش بھرە

علی تاڤگ
ئازادی ربوار
ھیوا بۆكان

Photo محمد وشیار
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چكھگرتن قۆناغی
بۆ كوردستان چكھگرتن، ل ھرمی دیاردەی
رزگاریخوازی بزووتنوەی شۆڕشكانی سردەمی
كات رۆژھتی ئو وە كتڕكوردستان، دەگ
و سیاسیی سیستمی لنبوونی ــن، ــاوی ن
و ھبوو پشوی باركی دیموكراسیدا كلتوری
ھزە لالین كوردستان، خاكی راستوخۆیش
دەھنرا. بكار ناوخۆییكانوە و ــی دەرەك
ناچاربووە، رابــردوو سدەی  بدرژایی كورد،
مرژ نوخۆیی، سپندراوی رەوشی لدژی
،١٩٩١ سای تا عاق، یككانی لدوای یك

چكھبگرت.
كوردستان  خاكی ھرمایتیشدا لئاستی  
سیاسی، بمبستی  ،دراوس وتانی لالین
ك بوو ھۆكارك ئمیش  و  دەھنرا بكار
و كوردستان خاكی رزگــاركــردنــی بۆ  ــورد،  ك
عوسمانییكان لدژی خۆی ئاسایشی پاراستنی
لسدەی چكھبگرت. سفوییكان، و
سیاسی پارتكی چند كوردستان ل رابردوودا،
برگری بۆ ئوكات بارودۆخی ك بوون، دروست
كردن. بچكھگرتنی ناچار كورد، نتوەی ل
راپڕینكانی گون و ئیلول شۆڕشی ل دواتر
خۆی پاراستنی بۆ چكی دیسان كورد دیكدا
 ١٩٩١ ك راپڕینی سای دوای بم ھنا، بكار
چكھگرتن دیاردەی پكرد، دەستی شار قۆناغی
كوردستاندا لھرمی ببربوی كشاو درژەی
بۆ یاسایك ھیچ ئوەی لبر كرد. تشنی

ماكان، زۆربی نبوو، دیاردەی لو رگرتن
و قورس. بوون خاوەنی چكی سووك

یاسای  كوردستان، پرلمانی  ١٩٩٣/١٠/٢ ل
پسندكرد چك مرجداركردنی بۆ ١٦ـی ژمارە
كسانی ئــو بۆ مرجكی چند تیدا و 
لم دەستنیشان كرد. ھگرن، دەیانوت چك
ناوخۆی وەزارەتی رگی ل ك ھاتووە یاسایدا
مۆت دەتوانرت كوردستان، ھرمی حكوومتی
بردەوامیان ھاتووچۆی ك بدرت سانك بو
كسانی ئو یا ،یھ شــاردا دوو لنوان
ك ئــوەی ســرەڕای دەكــن. بازرگانی كاری 
ئاساییشوە لباری  كوردستان رەوشی  ئستا
بینیوە، بخۆیوە برچاوی زۆر پشكوتنكی

نكراوە. ھموار یاساك ئستا تا بم

گولل ب و سینوەی ژن چكپرستی
ك وارڤــیــن، گــۆڤــاری زانیارییكانی  بپی 
خستوون، بدەستی  ســرچــاوەوە لچندین
كوردستاندا لھرمی ك كسانی ئو ژمارەی
ملیۆن یك  ســرووی  دەگات  ،یھ چكیان

كس.
ئو ھبوونی مرۆڤ، مافی چاودرانی ببۆچوونی
كوردستان بدیموكراسی زیان، چك رژەیی

دەگینت.
 نكان، سارمییناف ئامارە ل بپی ھندێ
ئو بھۆی كوردستاندا ھرمی ل ژن، دەیان ب
دەكوژرن. ھن،  ماكاندا لنو  ك چكانی

لسای ھولر، پۆلیسی فرمی ئاماری بپی
و  و ١٢ ژن كوژراون گولل ب ١٦٥ ژن، ،٢٠٠٨
گولل بر (بركوت) وات ھب پیاویش،
٢٠٠٩ـدا سای یكمی مانگی شش ل كوتوون.
بكوشتنی  نامووس،٨ كس لسر ئافرەت، ٣

كوژراون.  گوللب ١٨ پیاویش، ھو
تندرووستیحكوومتی سرچاوەیكلوەزارەتی
 ٢٠٠٨ لسای پیاگیاندین، كوردستان ھرمی
دھۆكدا ٨٩  پارزگای ل و ٦٦ كس لسلمانی،
 گوللب ١٠٤ كس، ھولر، لپارزگای و كس

كوژراون.
سلمانی ٦ كس،  ل لسای ٢٠٠٩   ھروەھا
 ب دھۆك ١٣ كس، ل و ٣٢ كس ھولر ل

كوژراون. گولل

ژنان كوشتنی جۆرەكانی
پیمانگی بڕوەبری ئمین، كریم د.یاسین
كوشتنی لبارەی كوردستان، دادوەری پزیشكی
:یھ ژنان كوشتنی جۆر ل چندین گوتی ژنان،
ئو  ك پدەكات دەســت  بــوە یكم جــۆری 
.یھ كوشتنیانوە  لپشت مبستك ژنانی 
گرفتك، بوونی ھن، بھۆی كسانك دووھم،
لشاشی فیلم، بینینی كاریگری لژر یان
كاری و بردووە چك بۆ پنایان تیڤییكاندا

ئنجام دەدەن. كوشتنی پ
بكارھنانی بھۆی ژنانی ئو سھم، جۆری
ئــوەی ــر ــب ل ـــن. ـــوژر چــك بــھــــ دەك

Photo AP شاخ خباتی كورد و نتوەیی خباتی رزگاریخوازی قۆناغی
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ماكاندا ل چك ژمارەیكی زۆری لكوردستاندا
پ تاوانی ،نیی بكارھنانی ھۆشیاری ھیو
ــردوودا راب مانگی نموون بۆ ئنجامدەدرت،
چك، بكارھنانی بھۆی كوشتن، ٣حاتی
ئامادەكردنی بمیكانیزمی سبارەت روویداوە.
بچك ك ژنانی ئو بۆ پزیشكی راپۆرتی
ئامادە گوتی:"راپۆرتك یاسین د. دەكوژرن،
پویستن، زانیارانی  ئو تیدا  ك دەكین
فیشككان ژمارەی ،نموون بۆ دەكرت، تۆمار
،ككفیش بركوتنی ل نزیكی و دووری و
ــودای م بــھــۆی  یھ حــاــت زۆر   چونك
ئو ك دەبت ئاشكرا فیشككوە لدانی
.خۆكوژیی یان ،ھ یا  ،ستبمب كوشتن
ژوورەوەو چوون شونی دەستنیشانكردنی
شونی لگڵ  ،ككفیش ھــاتــنــدەرەوەی 
رەوانی راپۆرتكمان  مئ دواتر بركوتنی.
بیاردان شونی بۆ ئوانیش و دەكین دادگا
بۆ پویستی لپچینوەی تا دەكنوە، برزی

دەدرت". ئنجام
لسانی  ك ــشــاردەوە ن ــوەی ئ یاسین د. 
بم كراوە، راپۆرت ئو دەستكاری رابردوودا
بیاری نــمــاوەو شت ئــو  كسا "مـــاوەی 
جبج ھموواندا بسر یكسانی ب دادگا

دەكرت.
جددی  زۆر بشوەیكی ئمش راپۆرتی  ئو
رۆشنكرەوەی، رێ چونك پدەبسترت، پشتی

."دادگای

ژناندا ل كوشتنی پۆلیس چكی
ــرەو ب كــوردســتــان ھرمی ـــوەی ئ لــگــڵ 
ھنگاو یــاســا چسپاندنی و  دیــمــوكــراســی
چكداری دیـــاردەی ھبوونی ــم ب دەنت،
ژنانی، كوشتنی تاوانی جۆرەھا لھرمكماندا
بناز"، "خــۆكــوژی دیمنی لكوتووەتوە.
بوونی ك برچاوە نمونیكی چكوە بھۆی
 ١٦ "كچكی ك بووەت ھۆكارك لمادا چك

بكوژت". خۆی پ" سان،
توفیق  ئبوبكر قدزێ، پۆلیسی بڕوەبری
سرەتاییكانی لكۆینوە  لبارەی  شریف،
ك بناز، رایگیاند گیان لدەستدانی بۆ پۆلیس
ئوارە لالین  ٢٠٠٩/٨/٨ كاتژمر ٥ لركوتی
ترمی كراینوە،  ئاگادار ،خۆشخانن پۆلیسی 
(١٦) ئحمد، محممد بناز  بناوی كچك

.یدزق لنخۆشخانی سان،
ك ــوەی ئ ــت:"دوای ــ دە تۆفیق،  ئبوبكر
رووداوەكی شونی سردانی ئشكگر ئفسری

تقیوی قوانی یك و كلۆك دەمانچیكی كرد،
بنووسرا دواتر دۆزیوە. رووداوەكــ لشونی
ترمكی و  كراوەتوە ئاگادار ل دادوەری  و
ل تا كرا، سلمانی دادوەری پزیشكی رەوانی

كوشتنی چۆنیتی  توكاری،  راپۆرتی  ئنجامی 
ڕوو. تبخر بناز،

ئوەی  ك ئاشكرایكرد پۆلیس، بڕوەبری  
تواو دەروونی حاتی ككچ" زانرابت، تائستا

Photo پنجونی جمال
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ھروەھا كردووە". خۆكوژی نبووەو
ك روونبووەتوە بۆمان ": گوتیشی
كوژراوە، پ بنازی دەمانچیی ئو
ك برای بووە عومر محمدی ھی
سلمانی، ناوخۆی برگری لفوجی
پل پۆلیسی مــفــوەزی بپلی

دەستبكارە". ھشت،
عمید ھولر پۆلیسی بڕوەبری
مرج دەت:" تلعت، عبدولخالق
و پۆلیس دەكوژن، ژن ئوانی نیی
ژن ك لوانی زۆر بن. رگشمپ
ئاسایی خكی نین، پۆلیس دەكوژن
برامبر تــونــدووتــیــژی  كــ زۆرە 
دەیكوژت. بچك  و دەكات  بژن
رژەی برزبوونوەی بۆ چكیش
ھۆكاركی ژنــان،  دژی توندوتیژی
مسلیش ئو و نیی سرەكی
ل بكو ،نیی كوردستان ل تنیا
رووبــڕووی ژنان، جیھاندا تــواوی

دەبنوە". توندووتیژی

سكس و چك
پانتۆكی و  پرتقای فانیلیكی 
دەستی ھندجار لبردابوو. شینی
ملی، رەنگاوڕەنگكی ملوانكل
سردانی تواوبوونی لكاتی دەدا.
لچاوانی فرمسك كسووكارەكی،
ــوە سیمای ئ دەھــاتــ خــــوارەوە،
(ج.م)ە، بناوی ١٦سان كچكی
ھولر، ئافرەتانی چاكسازی ل ك

راگیراوە.
 ٢٥ تمن (ج.م)" پیاوكی بگوتی
ك كارمندی ئاسایش، ھرشی ساڵ
بھڕەشی و ســری كــردووەتــ
سكسی" بــكــاری نــاچــار ــك،  چ
سرقای لكاتكدا كچ ئو كردووە.
ــای ــردەرگ ب حــوشــی شوشتنی 
ئۆتۆمبیلكی دەبت، ماوەیان
و دەوەســتــــت ــبــردەمــی ل سپی 

دەیفنت.
لناو   ،كچ ئو قسكانی بپی   
دەرخوارد خوی حبی كئۆتۆمبیل
ھاتموە، بئاگا كات دەدرــت:"
خــۆم ــی ــوان ــۆ چ لــرــگــیــكــی
كارمندی پیاوەی  ئو بینییوە. 
ھڕەشی دەمانچ ب ئاسایش،

لگڵ سكسی ئــگــر لكردم،
ــر دوات دەمــكــوژێ. ــم، ئـــوا ــك ن
چند لكردم و بچقۆ، ھڕەشی
كردم، بریندار جستیشی شونكی

كاری سكسی لگڵ كردم". تا
لو (ج) پۆلیس، مفرەزەیكی دواتر
دەستگیری و دەبینت  چۆوانیدا 
بۆ ،كوە كچینكۆپاش ل دەكات،
بڕدەكرت. چاكسازی، سنتری
توژەری و سنتری نوا برپرسی
ڕایگیاند بكر، نیگار دەروونـــی،
ژنان بۆ زۆرجار لمان،  چك ك
ئو بكارھنراوە. ڕەشھ وەك
چك، ل جگ ك لوەشكرد باسی
بچقۆ، كژن ك ھبووە وا حاتی

لكراوە. ھڕەشی
ئنجام كارەیان ئو  كسانی ئو
و پۆلیس كارمندی زۆربیان داوە
پشتر دەت:" ئو  پشمرگن.
ئنجامی ل بریندار حاتی چندین
ــووە". ــب ھ چـــك، بكارھنانی
ئاماژەیدا نوا سنتری  برپرسی
حات   ٣٠ نزیكی مانگان كــ
-١٠ )وانــلــ ــات، دەك سردانیان
لكراوەو ھڕەشیان بچك ١٥)یان
رانفاكت لو بیكك چكیش
لدژی ڕەشھ بۆ ك دەژمرت

بكارھنراوە. ژنان،

٢٠٠٠ ھزار  ل زیاتر سای(٢٠٠٩)
چكی مۆتی مدەنی كسی

وەرگرتووە
وەزارەتی گشتیی دیوانی بڕوەبری
ھرمی حــكــوومــتــی نـــاوخـــۆی 
ئاماژە تاریق، حاكم  كوردستان،
١٩٩٣ـی سای ١٦ـی ژمارە بیاسای
ك دەكــات، كوردستان پرلمانی
ناوخۆ، یاسای وەزارەتی ئو بپی
ك دانــاوە  سانك ئو  بۆ مرجی 
ھیو چك بھگرتنی پویستیان
مۆتیان كسانی ئو بۆ دەت:"
ســووك چكی دەبــ پــــدەدرــت
حاكم قسكانی بپی ھگرن".
دەمانچ دەتوانن داواكاران، تارق:"
نابت كشینكۆف بم ھگرن،
لماوە دابنرت. دەب ھبگیرت و

ھرم پارزگای رسھ ب دەست
لخك وەربگرن ك داواكاری دراوە
خۆی ونیكی داواكاریش كسی و
سیانی پ دەكاتوەو ناوی فۆڕمك و
دەسلمنت گبب شونی و
موختاریش پشتگیری دەبـــ و 
تردردەن  داواكاریی ئو  بھنت.
و ــاوان ت بگنامی فرمانگی
تا پدەكرت، پنجمۆری لودا
نییو تاوانبار كسك بزانرت
الرییان ئگر نــكــردووە، تاوانی
وەزارەتی نبوو، داواكی بۆ لگڵ
٥٠ ھزار  بی برزدەكرتوەو ناوخۆ
ئوكات وەردەگیرت. ل دیناری
چكی مۆتپدانی پــســوولــی
و پدەدرت ناوخۆ، ــوەزارەتــی ل
ماوەی ساك كسك دەتوانت بۆ

بنت". بكاری
 ل ناوخۆ كاروباری بڕوەبری  
عقیدی ھولر، پارزگای  دیوانی
رەشید، عباس خالید مافپروەر
مــاددەی ل ك دەكــات لــوە باس 
سای ١٦ی ـــارە ژم یــاســای ــی  ٤ـ
ھیچ  نابت ھاتووە، ٢٠٠٣ پرلماندا
چكھبگرت، موت بب كسك
ناوخۆ، لــوەزارەتــی مۆتكیش
،كسك ب رنماییكان بپی

دەدەرت.
جۆرە دوو چك، مۆتی دەت، ئو
باسكراوە:"جۆری لماددەی٥، وەك
كــ مــۆــتــی ـــن ـــوان یــكــم ئ
دووھم و یھ چكیان ھگرتنی
مافی ك یوانئ بۆ مۆت جۆری

."یھ چكیان چاككردنوەی
مۆتیش  وەرگرتنی مرجكانی  
":ل بریتین ،٦ مـــاددەی بپی
تمنی ویستپ داواكـــار كسی
بازرگان بت. زیاتر ساڵ لھژدە
ھرمی نیشتجی بت. پارەدار و
كشیك بھیچ  و  بت كوردستان 
نكرابت. لالینی دادگا تاوانبار ل
بت. تواو جستییوە و دەروونی
بھندك گر یاسایشدا لو ھر
چك دەدرت ك ب موت كس
لكۆری دادوەر، وەك ھگرن،

موختارەكان". و دادی

بــــڕــــوەبــــری
ل ناوخۆ كاروباری
پارزگای دیوانی
ھــولــــر،عــقــیــد
ئوەیش خالید،
ك ـــڕوو ـــات دەخ
 ٢٠٠٩ ــی ــا ــس ل
مۆتی ئوانی 
لماوە، چكیان
 ٢١٠٤ ـــدراوە ـــ پ
ـــم ب ـــســـن، ك
مۆتی ئوانی 
ــان ــی ــن ــرت ــگ ــ ھ
 ٢٠٠ ــــدراوە ــــ پ
كاتی لو كسن.
ئم دەرچــوونــی
ژمارەی یاسایوە،
ئوانی ل ھولر
ھگرتنی مۆتی
پدراوە، چكیان
كــســن،   ٨٨٢
 ٥٤١ نزیكی ك
مافی ــان ــســی ك
چكیان ــی ــوون ب
ھیو لماوە
یش لتم مۆئ
دیكی شارەكانی
بكاردت. عراق،
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لسای ك دەخاتڕوو ئوەیش خالید، عقید
لماوە، پدراوە  چكیان ٢٠٠٩ ئوانی مۆتی
ھگرتنیان  مۆتی ئوانی بم كسن، ٢١٠٤
ئم  دەرچوونی كاتی لو ٢٠٠ كسن. پدراوە
مۆتی ھولر ل ئوانی ژمارەی یاسایوە،
 ك كسن،  ٨٨٢ پدراوە، چكیان ھگرتنی
چكیان  بوونی  مافی كسیان   ٥٤١ نزیكی
شارەكانی ل مۆتیش ئم ھیو لماوە

بكاردت. عراق، دیكی

لھرمی كوژراو ژنانی لنیوەی زیاتر
كوردستاندا

بووە" حیزب چكدارانی "بدەستژی
ھمواركراو پۆژەیاسایكی دەت:" تاریق حاكم
سنووردار پ قۆناغدا  لو چكی  ك نیی
مۆت ب كسك كات ك گوتی ئو بكرت".
بۆ ماددی بژاردنی و گرتن سزای چكھدەگرت،
بسر دەست لوەش جیا كراوەو دەستنیشان

دەگیرت. چككیدا
كوشتنیان تاوانی ك كسانی  ئو لبارەی
حاكم كــردووە، ھاووتیان  و بژنان برامبر
ئو ژنانی بچك لنیوەی تاریق، گوتی:" زیاتر
حیزبكان، چكدارانی بدەستژی كــوژراون،
تاوانی ،یھ رگشمدەیان پ ستا بتائ بووە.

پشمرگوە وەزارەتی لرگی كردووەو بچك
كس رادەست بكرت، ئو داوامان كردووە ك
پشمرگكانیش نكردووە.  رادەستیان  كچی
،رانی ل تایبت ب و دھۆك سلمانی، لھولر،

بوون".
كاركردن  ك دەكات لوە باس تاریق، حاكم  
بو مــۆــتــدان  بــۆ   ،١٩٩٣ سای بیاسای
ویستگرتن دەكات پكھداوای چ ك كسی
ئستای ــارودۆخــی ب چونك ھمواربكرت،
گۆڕاوە. زۆر ،١٩٩٣ لگڵ ببراورد كوردستان،
ھرمی حكوومتی پشمرگی  ـــری وەزی
برنمایی گوتی:" جعفر، شخ كوردستان
كاری پشمرگدا لوەزارەتی ك یاسایی ئو
دوای ،نیی بۆی پشمرگیك ھیچ پدەكرت،
دەبت، تواو وەزارەت ل دەوامی ك ئوەی
ھروەھا بگڕنتوە". مــاڵ بۆ  چككی
تواو دەوامی مۆتی كسی ئو گوتیشی:"
دواتر و  دادەنت بارەگا ل چككی دەبت، 

ماوە". تدەچ
شار لنو ك چكدار زۆری ژمارەیكی لبارەی
دەبینرن، كوردستاندا ھرمی شقامكانی و

ئو ك دەخاتڕوو، ئوە رگشمپ وەزیــری
ھی نین، بكو رگشمپ ھی وەزراەتی كانچ

حیزبكانن. چكدارانی
لو  یككم دەــــت:" ،رگشمپ ــری وەزی  
دەرەوەی ل چك ،وە نییب بوام ك كسانی

خكوە بت. یاسا بدەست
شخ  ."نیی تندرووست دیاردەیكی چونك  
یاسایك ھموو پشتیوانی گوتی:" جعفر
دەستكوتكان و خك پاراستنی بۆ ك دەكین
كوردستانیش پرلمانی ل پاپشتی و بت
سنوورداركردنی بۆ یاسایك ك وەی ب دەكین

دابنرت". چك،
ھبژاردنی  دوای ك كسانی ئو لبارەی  
گوزارشتیان تقكردن ب كوردستان، پرلمانی
كرد، ھبژاردن ئنجامكانی لخۆشحای
بناشارستانی كارەكیان رگشمپ وەزیــری

دەزانت.
ك دەرچووی  جاسم، ھمن  لبارەی تقكردنوە
گوتی:" ،ددینالحس زانكۆی ئادابی كۆلژی 
و ھواك ھر  گوبیستی مئ تاكی  ئگر
چككی، دەباتبر پنا خرا بت، بۆنیك

لنیوەی زیاتر تاریق: حاكم
بــــچــــك ــــــی ــــــان ـــــــو ژن ئ
ــــــــوژراون، بــدەســتــــژی ك
ــــی حـــیـــزبـــكـــان، چــــكــــداران
دەیـــان ــ ب تائستا بــــووە. 
تــاوانــی ،یــھــ  رگشمپ
لرگی ــردووەو ك بچك
وەزارەتـــــــی پــــشــمــرگــوە
ئــو ــ ك داوامـــــان كـــــردووە
بــكــرــت، كــســ رادەســـــت
نكردووە. رادەستیان كچی
پشمرگكانیشلھولر،
ب و ســلــــمــانــی، دھـــــۆك

بوون. ،رانی ل تایبت
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بۆ ھمن، بكات". لخۆشییكانی گوزارشت تا
تقكردن، و چكھگرتن دیاردەی ل رگرتن
ك داواكارە و دەزان برپرسیار ب حكوومت
تنیا ك چكداران یاسایك دەربكات حكوومت
پ چكیان فرمیدا ــی  دەوام لچوارچوەی

بت.

بازاری چك فرۆشتن
بڕوەبری پۆلیسی پارزگای ھولر عبدالخالق
ك ل ھرمی شونانی ئو تلعت، ل بارەی
تدا چكی كن و فرۆشتنی كاری كوردستان
ل چكفرۆشتن كاری ئوانی گوتی:" دەكرت،
و لژر بچاودری دەكن، ھرمی كوردستان
ك یكیان ھننجوومئ كۆنتۆی حكوومتدا،
بچك كردنیش مام و ركدەخات كارەكانیان
وەك وتكی ل ،نیی كوردستاندا ل تنیا

."یھ چك، فرۆشتنی ماركتی ئمریكاش
چكفرۆشتن مامی ك كسانی لو یكك
رگی سر ل ھولر چكفرۆشانی لبازاری
بازاڕەدا لو ك پیاگیاندین دەكات، بنسوە
بیكیسی ھاون، ،دۆشك ،دەمانچ كالنشیكۆف،
دەت ،كفرۆشچ ئو دەفرۆشرن. قناس و
دەفرۆشت  چك پارچ  ٣٠٠ ل زیاتر فتانھ
پشمرگو ــن، دەك چكیش  ك ئوانی و 
ك ــات دەك لوە باسی وەك ھاووتییانن.
ھیچ ســووك چكی كینی بۆ مامكردن
ل بازاری دیك فرۆشكی چك .كی نییرجم
ل زیاتر رۆژان گوتی:" سۆران، چكفرۆشانی
دەفرۆشت".  سنوورە لــو چــك پارچ  ٥٠
ھاون، وەك دۆشكو چكی قورسی گوتی ئو
الی  ل بنھنی بم نافرۆشت، بــازارە لو
پدەكرت. فرۆشتنی كین و قاچاخچییكانوە
ئو ئاسایش چاودری چكفرۆش دەت،  ئو
بئاگاداری TNT،یش موادی و دەكات بازارە

پناكرت. كین و فرۆشتنی نبت، ئاسایش
چك ڕژە زۆرەی ئو ھۆی عبدولخالق تلعت،
مترسی بوونی ناوخۆ و بۆ شڕی كوردستان، ل

گڕاندەوە. دەرەكی
ھولرە، شاری ھاووتییكی  ك قادر، ھیوا
بو چك ھگرتنی ئگر ك ئوەی لبارەی
ل چكی ویستپ تاكك ھر ك بت مانای
ھرمی ئاسایشی بارودۆخی پاراستنی بۆ ماوە
كوردستان ئاساییشی گوتی:" ھبت كوردستان
،نیی ناوەڕاستی عراق و ئاساییشی باشوور وەك
بۆی بت، تیرۆردا ھڕەشی مترسی لژر تا

چكیان ماوە ل ھاووتیان ناكات پویست 
ھبت".

،مین عدنان  كۆمیتی كارووباری وەزیری
چك ھبوونی دیاردەی كس ھندك دەت:"
نیبت، ئگر و پیاوەتی رەمزی بووەت الی ل
دەكات لوە باس ئو دادەنت".  بكم خۆی
ھزی كوردستان، ھرمی حكوومتی ئستا ك
ل برگریكردن بۆ خۆی پۆلیسی پشمرگو
نازانم پویستی  ب"،یھ كوردستان  ھرمی
عدنان ھبت". چكی ــس، ك ھموو  ك
كسانی لو زۆر ك دەخاتڕوو ئوە ،مین
ل ك بووە بھۆی ئو چكانوە زیندانیكراوون،
پ ژنیان، پكردووەو تاوانیان ماكانیاندایو
لنو خزاندا ك توندووتیژیی كوشتووە، ئم
ھچوونی بھۆی دەكرت، بئافرەت برامبر
بۆ چك پنای ك بووە تاكك باری دەروونی

كۆمیتی، كاروباری كارو وەزیــری بــردووە.
لھرمی نمانی دیاردەی چكداری بۆ كاركردن
كۆمگی ركخراوەكانی بئركی كوردستان
دەزانت، الیك و ھموو راگیاندن و  مدەنی
چكداری، زیان دیاردەی ئو، چونك بگوتی

دەگینت. كوردستان دیموكراسی ب

كۆمگدا لھناوی چك
زانكۆی  كۆمناسی بشی ل زانكۆ  مامۆستای
زۆر ھۆكاری دەت كریم، ھتاو سالحددین
دژواری بۆ ــان، ژن ــدژی ل چك بكارھنانی 
مژووی و كــوردســتــان سیاسی ــی ــارودۆخ ب
شونواری نرنی ك شڕوشۆڕ دەگڕنتوە،
ھتاو بقسی بجھشتووە. كورد تاكی لسر
ببارودۆخی شڕدا كوردستان كریم، كۆمگی
سرەكی ئــامــرازی وەك  چكیش تپڕیوەو

Photo ھمن
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بكارھاتووە. پیاوانوە لالین برگریكردن
یككانی ــدوای ل یك مگوتی:"رژ ھتاو
بكار مرۆڤكان چكیان لدژی بردەوام عیراق
لخۆیان، نزمتر برامبر پیاوانیش بۆی ھناوە،

."مندا و ژن ك بكاریدەھنن
 ل  پ مئ كلتووری دەــــت:" ھتاو،  م.   
تۆكردنوەو چكیش بۆ بووە و تووندووتیژی

بكارھنراوە". توندووتیژی،
كاریگری  بارودۆخ ئم ھتاو، م. بقسی  
ھبووە، منداڵ پروەردەكردنی لسر نرنی
كرەستكانی، ك نر رەگــزی بتایبتیش
كزو رەگئ ك فردەكرت، یاریكردنی چكو
ئو بكات.  لخۆی  پارزگاری بچك   دەب
بن دەتوانین گوتی:" زانكۆ مامۆستایی
رووبڕووی ببردەوام پیاوانوە لالین ژنان،
ئازاردانی و  سووكایتیپكردن  و  توندووتیژی 
بۆ ئمیش دەبنوە، ــی دەروون و جستیی
مام چۆن ك پیاوان، نازانن دەگڕتوە ئوە

بكن". ژندا لگڵ

تقكردن كلتووری
توانا دكتۆر  دەروونیكان خۆشیین پسپۆری 
لكاتی تقكردن كلتووری عبدولەحمان،
وەك دەزانت. عرەبی بكلتووركی خۆشیدا
بكیت تبینی ئگر ك دەكــات لوە باسی
ئوەی و دەیكات پیاو  بس  عرەبی چۆپی
پیو شمشركی گرتووە، سرچۆپیكیشی
ئم ــات. دەك بخۆشییكانی ئاماژە بچك
ئوە مانای توانا، دكتۆر الی ل دیاردەیش
ناوین، ــی ــت رۆژھ مــرۆڤــی كــ دەگینت 
ھست ھــیــو ـــت دەس بــۆ خۆشویستی
عرەبوە ل ئمیش و  دەكات بكموكورتی
كلتووری توانا:" د. بقسی بجماوە. بۆمان
پش دینی ئوان بووەو غزەوات عرەب لسر

ئیسالمیش وابوون".
میشھ پیاو دەخاتڕوو:" ئوە توانا دكتۆر
زاڵ ئافرەتدا بسر  دەستی دەكات ئارەزوو
پارچیك ژن، وادەزانت پیاوەك چونك بت،
بتواناو دان نایوت  پیاو، ئــوە.  لموكی
برامبر لبرئوەی بنت، ژندا لھاتوویكانی
د. دەكــات". بكمووكورتی ھست ژن،  ب
دەزانت، دەروونی گریكی ب ئمیش توانا،
دەروونیی گرێ  لو خۆی ئوەی لجی  پیاو

دەبات. بۆ توندووتیژی پنا رزگاربكات
تنیا  یھ ژن، گوتی:" ھروەھا توانا د.  
خۆشویستكی كــ كــــوژراوە ئـــوە لــبــر 

رژەی كمبكرتوە چك ئگر بۆی ،یھ
بوەدا ئاماژەی كمدەبتوە، ژنانیش كوشتنی
ھۆرمۆنی بناوی  یھ پیاودا ل ھۆرمۆنك 
توندووتیژی بــرەو پیاو  ،Tesiosirone
دەبینی ژنك تا لوەرزشدا ،نموون بۆ دەبات.
یاریی دەبینی ئو پیاو سد بۆكسن بكات، یاری
توندووتیژی دەیكات، ژن وەرزشی ئو دەكات.
،خۆڕسك لپیاودا توندووتیژی .دایت كمتری
لوەی دەبینت گرنگ  رۆكی پروەردە  بم
پرەی یا بكرتوە، كمتر توندوتیژیی ئم

پبدرت".
 

لكراوە تقی معنوییوە لڕووی ژن،
باسی لوە رووكنابیرك، وەك جماڵ حوسن،
لوتی سیاسی ئیسالمی لوەی بر  ك كرد

ھنابت، بكار بژنان، دژ توندوتیژییان مئ
گۆچانیان و چقۆ  و شمشر لـــرابـــردوودا 
ئستاش ھناوەو بكار ــان ژن كوشتنی  بۆ 
وەك بكارھنانی چك، فۆرمی ژن ل كوشتنی

.ردەوامب دەمانچدا یا كنشیكۆف
كوردستان كۆمگی ــت:" ــ دە ــال، جــم
تنیا داخـــراوە، و پیاوساالر كۆمگیكی
،ورەتع رەنگیشی بكوو نا، ئافرەت دەنگی
.نامۆی كائنكی و رامح ك مانایی بو
پالماردانی بۆ پنا برلوەی خزانكدا لنو
و كۆمیتی كلتووری برابت، بچك ژنك،
داوە، ژنی پالماری ،مئ پیاوی سایكۆلۆژی 
تقی و بكوژرت ژن لجستوە  لوەی بر
تقی لمژە معنوییوە لڕووی لبكرت،
بر پكراوە. سووكایتی ــوژراوەو ك لكراوەو
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ل خون بھنرت، ژنك لسینگی خون لوەی
ھنراوە". رۆحی،

سیاسیدا ئیسالمی لرەوتی كوشتنی ژن
ئیسالمییكان ــی ــوون ــدارب ــش ب لـــبـــارەی 
ئوە جماڵ، ژناندا كوشتنی لتۆخكردنوەی
كوشتنی ل سیاسی دەخاتڕوو:"ئیسالمی
لگوتاری ژن، ئگر كارن، بشداری ژناندا
عــورەت ئمدا كۆمیتی دواكــوتــوویــی
سیاسییدا ئیسالمی لگوتاری ئوا بووبت،

بووە. عورەت لبری سر ژن،
وەیئ بۆ ژن، سیاسیدا گوتاری ئیسالمی ل
حشاربدرت، دیاریكراودا لجلووبرگكی ك
گكۆم و سیاسی دەستی و لبازار  تا
بكارھنانی ئمدا لكۆمگی دووربخرتوە.
گرووپی ھــیــو درـــژی مژوویكی چــك 
فچی كوردستاندا ل سیاسییش ئیسالمی
."وەیدەستب ژنیان، كوشتنی تۆخكردنوەی
سیاسی ئیسالمی تنیا گوتی:" جماڵ حوسن
برامبریان توندووتیژی و ژنان لكوشتنی
پیوەندی دیاردەی ئم بكو ،تاوانبارنیی
ئمشوە ئابووریی  و كۆمیتی  بنیاتی ب

.یھ
كئاینی ئیسالمدا كائین كلتووری  ل ئافرەت
دیاری بۆ سنووری و بدات لی یھ بۆی پیاو

. بكات
ھبت، مردی ئگر  بوەی  ناچارە  ئافرەت
ل ھاوسرەكی چۆن  ك بوەی پابندبت
بۆی "عیبادەت" ب یپ بو ك رازیبكات خۆی
ھاتووە پیامبردا  لفرموودەیكی  .حیساب
ئگر بھشتوە  تناچ ئافرەت ئو  ك

نبت". لی رازی مردەكی
سیاسیی، ئیسالمی لمالیكی باس جمال، 
چواندووە پاقالوە ب ژنی گوتاركدا ل ك دەكات
پاقالوە پیاوك بازار ل ئگر گوتوویتی، و
و مگز مش ك ناكت پاقالوەیك بكرت،
و داپۆشراوە ك دەكت پاقالویك لیداوە،
،نیی پاقالوە ژن دەت:" جمال، بم .پاك
دەبت یو پت بب پاقالوە ژن، مرۆڤ ئگر
نموونیدا، لو الیم بت". ئو شوتی پیاو
داناوە. بفرۆشیار ژنیشی و بكیار پیاوی
دیبۆڤوار سیمۆن بگوتیكی ئاماژە جمال،
لدایك من كاتك گوتووەیتی:" ك دەكات
پیاو تۆیش ك لدایك دەبیت نیم و ژن دەبم
دەكات من گكۆم بووین گورە ك نیت،
كۆمگی پیاو". ب دەكات تۆیش و ژن ب

دەكات. و ئازادت پیاو دەكات ب تۆ ئمش

میلیتاری یان دیموكراسی ھرمی
مافكانی بۆ كوردستان ئنستیتیوتی برپرسی
دوو چك شتكی دەت، علی كریم، مرۆڤ،
بكار مدەنی ئاكاركی و قعب ئگر سرە،
تدەب ئوا بوو، دەوتدا لدەستی و ھات
بم مــرڤ، مافكانی فراھمبوونی ھۆی
لدەستی و بكارھات بپچوانوە ئگر
تبب توانی  كسك ھموو بــوو، خكدا
چكپرست عقییتكی ئوا چك، خاوەنی
ھموو بۆ ك دوا جار چك، دەكات دروست

بكاردەھنت. شتك
گرنگ ك چند لوە دەكات كریم، باس علی
نمنت، ماندا  ل و بكرت  دەغق چك
عقییتی گرنگ دەستكاری ئوەندەیش دوو
وەیش ــو  ب ــك چ تــا بكرت، تــاكــكــان
تاوانی یان بكوژرت، پ ژنی ك بكارنھنت

بدرت. ئنجام پ دیكی
دەستكی ل ك چك بوو دنیا  تاك ئگر
ئاسایشوە رووی  ل وت و دای تندروست
بچك، پویستی  تاك ئو ئیتر  پارزراوە،
بوونی مرۆڤ،  مافی چاالكڤانی ئو نابت.
ئوە بۆ چك ل كوردستاندا زۆرەی ژمارە ئو
و بدەست متمانیان دەگڕتوە،:"خك
ك دەكنوە وابیر بۆی ،نیی پۆلیس ھزەكانی
ھبت". علی كریم، پویست چكی تایبتیان
لكوردستاندا چكیش زۆر رژەیكی ھبوونی
روودانــی و چكپرستی كلتووری بوونی بۆ 
دەگڕنتوە ناوییخو نگج ھموو ئو

كورد گلی رووبڕووی ك
بچك یشسا ســد ــاوەی  م ــووەتــوەو ب
كلتووركی ئمیش  دەكرت. لگڵ  شڕی
علی، بقسی كردووە. دروست چكپرستی
و سیمبولك بــووەتــ چــك لكوردستان
دەكن، بجۆرك لپیاوەتی سیری خكی
دەكرت. پشكش خت وەك جاریش زۆر
بۆ تووند یاسایكی نبوونی علی، بڕای
گرنگ ھۆكاركی چكھدەگرن ك ئوانی

بكوژرت". بچك، ژن ئوەی بۆ
ل چك زۆری ژمارەیكی بوونی كریم، علی
ئم لكدەداتوە:" وەھا كوردستاندا كۆمگی
لكۆمگكمان ناشیرین ونیكی دیاردەی
باسی وەك دەدات". دەرەوە جیھانی پیشانی
كارمندكی ھــر  ویستپ دەكــات، لوە 
بوونی لكاتی تواو رگشمیان پ حكوومت،

بجبت دەوام شونی ل چككی دەوام،
نباتوە. بۆماوەی و

یاسادا لدەرەوەی ئگر گوتی:" كریم، علی
بواركی ئوا چكی ھبت، درا بخك گر
مرۆڤ مافی خك ت كدەڕەخس برفراوان
بكوژرت. چكش ژن، و بو بكات پشل

ك دەخاتڕوو ئوە كریم، علی ھروەھا
خك نبت، ك چكی تدا لكۆمگیكدا
ژیانن شتجوانكانی و داھنان كاری سرقای
كوردستان ل چكش ھموو ئو بوونی و
نودەوتی لئاستی لكدەداتوە:" وەھا
كوردستان كۆمگی ل ناشیرین ونیكی
جیھانیان لالی ونیش ئو و پشاندەدات
كوردستان، خكی كــ دەكـــات دروســـت 

."یھ میلیتارییان عقیتكی
ل رگشمپ كریم، علی قسكانی بپی
كات بم ،یرگشمپ خۆیدا نودەزگای
كسكی نییو رگشمپ ماوە نو چووە
لگڵ چك پبدرت رگی نابت ،ئاسایی

بباتوە. خۆی
سیاسییكانی پارت بارەگاكانی ژمارەی زۆری
شارۆچككاندا، شار و كوردستان، لنو ھرمی
چكداری پاسوانی چندین بارەگایك ھر ك
شقامكان ل چكداریش دیاردەیكی ھیو
ل نامدەنی دیمنكی  دەدات،  پیشان

پشاندەدات. كوردستان كۆمگی
حیزبكان، باشترە ك یوایپ كریم، علی
ھبت شارەكاندا ل بارەگایان دوو یان یك
ھبت. بھزیان پۆژەی با لبرامبردا و
ل چكداری  ھزی  ــارەی ژم دەت:" ئو
تپڕاندووەو ملیۆنكی كوردستان ھرمی
نو ھاتووەت چكداری عقی ھۆیوە بو
شونكوە. پویست ھموو و و شقام كۆن
زۆرەی ژەیر بو بارەگای ھموو ئو ناكات
بارەگاكان باشترە و پارزراوبن  وانپاس

كمبكرنوە".
كوردستان ئركی پرلمانی گوتی:" ئو وەك
دیاردەی ئــو نمانی بۆ ــازە ت یاسایكی
چكداری دیــاردەی  یاسا بپی و  دابژت
پرلمانی نھلت، كوردستان ھرمی ل
بھشت، بكات كوردستان بیاریداوە ك نوێ
لھرمی كوردستان، كشی چكداری دەب

سنوورداربكات".
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لبارەی ھولر، پارزگای پۆلیسی بڕوەبری
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بوەدا ئاماژەی چك بنبكردنی میكانیزمكانی
بئاسانی لچك لوانلو سخت وتیكی ك
زۆر ژمارەیكی مئ ھروەھا بكرتوە، پاك
وەك كچب پویستیان ك یھ خكمان
لڕیزی ك كوردانی ئو زۆری ژمارەیكی
ھمتش ئــم  بۆی عــــراقــدان،  سوپای 
بۆ زۆرە. دارایــیــكــی و  بــكــات پویستی 
ماندایرنامب ل چك دیاردەی كمبوونوەی
ئوەش حكوومت، بردەم ینبخ پشنیارك
بم ل ھاووتیان، كینوەی چك لرگی
ئوا نازانرت. دەكرت، جبند جچ ھتا

دەزگاكانی ھولر،  پۆلیسی بڕوەبری 
رۆیان ك دەزانت بكمترخم راگیاندن
دیاردەی خراپكانی ئاسوارە لخستنڕووی

بووە. چكداریدا كم
زۆر ماوەیكی ك ئاماژەیدا، تلعت عبدولخالق
نمابوو، تقكردن دیاردەی لكوردستاندا بوو
ھبژاردنی ئنجامكانی راگیاندنی تاكاتی
ك كسانی ئــو كوردستان، پرلمانی
دیاریكراو بالینكی سر تنیا كرد، تقیان
پارتكانی سرجم الینگرانی بكو نبوون،

بوون. كوردستان،

سنووردار چكداری دیاردەی چۆن پرلمان
بكات

یاساناس و ــوردی ك ئكادیمیای  ئندامی
ھرمكی ك دەت، تابانی، نوری د.
لھموو ك نیی بــوە پویستی یاسایی
چك گوتی:" تا ئو ھبت. ماكدا چكی
جگیر ھرگیز یاسا بت، خكوە بدەستی
ھمواربكرت، پرلمان یاسای ئگر نابت،
ئوا  ،ی  ١٩٩٣ سالی   ١٦ ژمارە یاسای ك
نمانی بۆ نوێ یاسایكی ناكات بوە پویست

دابنرت". چكداری، دیاردەی
پرلمانی ك دەخاتڕوو ئوە نوری، دكتۆر
ژمارە یاسای سیری دەب كوردستان، نوی
 یاسای بو ئگر سای ١٩٩٣ بكات، ١٦ ی
كۆمیك ئوا  بكرت، بنب چك نتوانرا 
ناوخۆ ـــی وەزارەت بھاوكاری پرلمانتار
پشكشی تــازە یاسایكی پــۆژە دەتوانن
یاسایكی میكانیزم بو تا بكن، پرلمان
ھگرتن چك لدیاردەی رێ و دەربچت نوێ

بگرت.
 ل ــاڵ س  ٢٥ تــمــن  ئــحــمــد، حوسن   
دانیشتبوو. الپتۆپكی  بدیار دوكانكیدا
دەفــرۆشــت، ــازی  ســرب جلی كــ حوسن، 
سادە كسكی ناكات پویست ك پوابوو
سیاسی كسیاتییكی و نبت دوژمندار
بۆی ھبت، چكی لماكیدا نبت،
یاسایكی ك پرلمان ل بــوو ـــار داواك
و دەربكات چك بقدەغكردنی تایبت

بدات. سزا سرپچیكاران

ئنستیتیوتی  بــرپــرســی  
مافكانی بــۆ كــوردســتــان
ـــم" ـــری ك ـــی ـــل مـــــــرۆڤ، ع
ئــــــركــــــی پــــرلــــمــــانــــی
تازە یاسایكی كوردستان
دیــاردەیــ ئــو  نمانی بــۆ 
یاسا بپی و دابــــژــت
ل ــــداری دیــــــــاردەی چــــك
ــــمــــی كــــوردســــتــــان رھــــ
نوێ پرلمانی نھلت،
كوردستان بــیــاریــداوە  ك
دەبــ ــھــشــت، بــكــاتــ ب
ـــــشـــــی چــــــــكــــــــداری ـــــ ك
كــوردســتــان، ــمــی رھــــ ل

سنوورداربكات"
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راسپاردەكان
یاسای كوردستان، پرلمانی ویستپ .١
بچك تایبت سای١٩٩٣ـی ١٦ـی ژمارە
چونك ھمواربكات، كوردستاندا لھرمی
 ١٩٩٣ سای ــارودۆخــی ب بۆ یاسای ئــو 
بارودۆخی لگڵ بم  گونجابوو، شتكی

ناگونجت. ئستادا
كوردستان، ھرمی حكوومتی ویستپ .٢ 
پارت بارەگاكانی  كمكردنوەی بیاری 
لشارەكان كوردستان ھرمی سیاسییكانی
كۆمك بارەگایان ئــو چونك ــدات، ب
چكداری سیمایكی ھیو زۆریان چكداری

بخشیوە. بشقامكان، نامدەنییان و
لالین كۆمیتی ھۆشیاری  ویستپ .٣
مدەنی كۆمگی ركخراوەكانی دەزگــاو
كوردستان ھرمی  حكوومتی بیارمتی 
بو ك بكرتوە، بــو ماكاندا لنو 
عقییتی نھشتنی بۆ زەمین ھۆیوە

بكرت. خۆش لماكاندا چك راگرتنی
كوردستان، ھرمی حكوومتی ویستپ .٤
چــكــداری ــــاردەی دی بــۆ كــمــكــردنــوەی
چك بیارك كوردستان، بپی لھرمی

بكتوە. لھاووتییان

ئنجام
كسانی ــو ئ ـــارەی  ژم ئــگــر  .١
،یھ چكیان كوردستان لھرمی

ئستا كــ بمنتوە وەیوشب
لكۆمگی ئوا ،كملیۆن لسرووی
وتكی وەك كوردستان نودەوتیدا
لگڵ و دەكرت  وەســف میلیتاری 
زۆرەی ــارە ژم ئو بھۆی ئوەشدا
برامبر توندووتیژی كاری چكوە

بژنان بردەوام دەبت.
چكدار ئو نكردنی رادەســت  .٢  
ژنیان بچك ك پشمرگانی و
رگشمپ وەزارەتی لالین كوشتووە
پیوەندیدارەكانیانوە نشو یــان
كسی كــ رەكییس ھۆكاركی
كاری بوبوونوەی لسر ــراو داواك
كاریگری و بردەوامبت توندووتیژی
دیاردەی تشنكردنی لسر نرنی
كۆمگدا، لنو  ــان  ژن كوشتنی

دابنت.
ل سیاسی ئیسالمی پیامی توندی .٣
لو ھندێ گوتاری كوردستان، ھرمی
ندەك ك بتوندی ھرش مالیانی
پیاو خۆسپاندنی كلتووری ژن، سر
دیكن ھۆكارگلكی ــدا، ژن بسر
بچك، ژنان كوشتنی بۆ دەرگا ك

دەكنوە.
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پارتی  بۆچی چیا:  رۆناھی - شیكاری راپۆرتی
ركخستنكانی ھموو لناو كوردستان كركارانی
كوردستاندا زیاتر ژنی پارچی كورد لھر چوار
نزیكایتی كردووەتوە؟ كۆ خۆی دەوروبری ل
بزووتنوەكیدا ناو ل ژن پگی و ژن بۆ ككپ
ئو وەمی ھودەدەم نووسیندا لم من چۆن؟

بدەموە. پرسیاران

پكك دا ئایدۆلۆژیای ژن ل
.سۆسیالیزم ككپ ئایدۆلۆژیای دەزانرت، وەك
ككپ .ماركسیست-لینینیستیی ھكشی
"ئاستی دەت ك ماركس  كارل  گوتیی ئو
پشكوتنیكۆمگیكبڕادەیژردەستبوونی
بنما ب دەكرت"، وانپ كۆمگیدا لو ژنان
موكی خزان، ئنگلس" كتبی ھروەھا گرتووە.
كردووەت خۆی بنچینی دەوت"ی بۆ و تایبت
و ژن كسایتییی ئو   ،ككپ مشق. سر
و كاپیتالیست كۆمگیكی ھقووی ك پیاو

كردەوە. توندی رەت بوو، ب فیۆدال
خزان  ل و كۆییوە بنڕەتییكانی شك ل 
بـــووەوە. نزیك  كــۆیــلــداری كۆكی وەك 
قبووڵ نتوەكانی كۆنی كسایتی ،ككپ
قلیدییت تییسایك لو رەخنی و نكرد
شرۆڤكانی كسایتیاندا ئو لبرامبر و گرت
خۆی پروەردەكردنی ب برد. برەوپش خۆی
لكۆینوەی و كرد  شرۆڤ كسایتییكانی 
سیما  ،ككپ ئوانشدا لگڵ كرد. لسر 
و مرۆڤییكانی كۆمگی بدواكوتوو زانی باش
باشكانیش تكۆشا تیییكۆم بھا لدژی و

نبوو. راست وەینزیكبوون ئو ك

كرد  ككپ ل روویان ژنان بۆچی
كردووە. یكم، ككپ ل روویان جۆر ژن دوو
،ژنان ئو رۆشنبیر. و زانكۆ خوندكاری ژنانی
ل كــوردیــان، ژنی و  كــورد  گلی رزگاربوونی
ژنان ئو دەبینی. سۆسیالیزمدا ئایدۆلۆژیای
لتكۆشانی گكۆم رزگاربوونی وای پیان
لبر دەبینرتوە. شۆڕشگیدا  رادیكای
ركخستنكانی ل ندییانتمتایب ئو ئوەی
بشوەیكی یان ناكن، بدی كورددا دیكی

گرنگی كورد دیكی ركخستنكانی بم دیك
ژنان تیپ ئم وایكرد ئوە نادەن، شتان بو

بكن. ،ككپ ل روو
نخوندەوارەكانن. گوندیی ژن دووھم، جۆری
دواكوتووە گكۆم لو گورەیان زیانكی ئوان
دیكشوە لالیكی بینیووە. توندووتیژییكانی و
كورددا نتوەیی  پرسی  چارەسری  لپناو 
بشداربوون كردووە. ككپ لریزەكانی روویان
ئوە وەك ژنان ئو بۆ  پككدا  لریزەكانی

پیرۆز، كردبت. خۆیان ك كسایتی وای

كرد كشف ژنی سحری ككپ
حیسابی سربخۆ مرۆڤكی وەك ژن، ندو تا
دەكرا. سیر ببچووكی میشھ ندەكرا. بۆ
توندووتیژی دەروونییوە و جستیی بواری ل
نبوو گرنگ پیاو كۆمگو بۆ دەكرا. برامبر
ژنی كورد لگڵ چۆن بیری دەكردەوە. ئستا ك
شڕ دەكات. جیھان قارەمانان سوپای ژمارە٣ی
بنمای لسر   ك ــورد ك مشكی بنچینی
بوو. سرووبن بنیاتنرابوو پیاوان دەستی

سركوت، ژن گریالدا لناو  كاتك
ژن كوردستانیشدا كۆمگی لناو

بوو. برز سر
زیاتر  پیاوەكان  ل گریال ژنانی
ل برزبوونوە. و رۆڵ خاوەن بوون
شڕ ل ك پیاوانی ئو برامبر
چوون قارەمان و بوون دەترسان، ژنان
بوو وەیش بو شڕەوە. برەكانی
كرد. كشف ژنی سیحری ككپ ك
ئۆجالن، بدوع ككپ سرۆكی
سرنكوتوودا پیاوانی لبرامبر
سیاستی لناو پشخست. ژنانی
ژن ل ككی وەیش بو ركخستندا

وەرگرت.

نوێ سوپایكی ژن سوپای
ژمارەیكی ١٩٩٤دا و  لسای١٩٩٣ 
لریزەكانی ـــان رووی ژن ــرچــاوی ب
شوەیش ــو  ب ــرد. ك ژن ســوپــای
كرد. پیاوان وتووژەكان دەستیان ب

لبرامبر ژنیان سرنكوتن لشڕدا كاتك
دا. نیشان ئاستنگ وەك پشكوتنیاندا
برامبر ئو گنگشاندا پویستی الن، لئۆج
ھرچندە دەربــی. ژنی سوپای دامزراندنی 
سرەوەدا ریزەكانی ل ككپ فرماندەكانی
دامزراند. خۆی سوپای ژن بم بوون،  پیاو
ل پكدەھنن. ،ككپ سوپای ٪٤٠ ژنــان
ژن  ھن. ژن،  گریالی  ٣٠٠٠ نزیكی ئستادا 
خۆیان ســوپــای ــازی ســرب سیستمكی  بــ
ل ئرككی چ سوپادا لناو پیاو، دامزراند.
ئركی تدەپڕاند. ھمان دەگرت، ژنیش ئستۆ
ل توانییان باش تنزیماتی و فیداكاری ب
برەوپش برن. سوپا كارەكانی پیاوان باشتر
خۆی جستیی ل توانای سختتری كاری ژن،

كرد. جبج
 ك گشتی سوپای فرماندەكانی ھبووە جار  
گورەدا ئۆپراسیۆنكی لناو ژنانی بووە پیاو
شڕڤان گلك ئنجامدا  ل و  بجھشتووە

داوە. لدەست گیانیان
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ژن  و ماف ،ككپ
سپاردووە ب دوو سرچاوە خۆی ككپ مافی
دیكشیان ــوی ئ و سۆسیالیزم یكمیان
ئوەش لبر .كوردستان كۆمگی دواكوتوویی
شڕە وشك. لكاتی زۆر ككمافی پ سیستمی
نبوو. یك وەك  پیاو و ژن مافی دژوارەكاندا 
.یدەغق ئڤین و خۆشویستی پككدا ل
ب دەبزنن ھكان بــوارەدا لو  ك ئوانی
دروستبوونی دەبــنــوە. ــان ــرەوڕووی ب توندی 
تدەب و پیاودا ژن لنوان سكسی  پیوەندی
پیوەندی ئوانی ئگر  كوشتن.  تاوانی ھۆی
بن سوپا فرماندەی دروستكردووە سكسیان
سووكتر سزاكشیان و دەبت كم تاوانبارییان
ئو كــوژراون.  تاوان بو  ژن دەیان  ب دەبت. 
پیوەندی سكسییان پیاواندا ك لگڵ ژنانی
لناو پناو پاراستنی رزیان كردووە، ل دروست
،ككندە پرچھ كوشتووە. پككدا خۆیان
بم ،سۆسیالیست و شۆڕشگ بزووتنوەیكی

.نیی یكسان تیدا ژنان مافی دیسان

شڕی رزگاری پكك و
ئزموونكی خاوەن رزگاریدا لشڕی ككپ
راستیی ئو  كوردیش ژنانی زۆربی فراوانو 
ئزموون مژووە لو  مرۆڤ  ویستپ دەزانن.
ئاپۆ، پككدا لناو دەزانن وەك وەربگرت.
بیاری ئو .ئایدۆلۆژیك و تنزیمی ربری
ژنان داوە. ژنــی  بــزووتــنــوەی دامــزرانــدنــی
ھی ئاپۆ. دەڕوانــنــ ــازاد ئ پیاوكی وەك 
پیاوك ھیچ .وەیئ لبنڕەتدا ژن بزووتنوەی
ئاسمان فریشتی  ژنــانــوە پرسی لــبــواری
ئو .نیی لجیھاندا فریشتیكیش ھیچ .نیی
نوان شڕی  ل .مكی ھی  تیینزیكای
ئاپۆیان، الینگری دیكدا  ربرەكانی  و ئاپۆ
ژنان دەبوای .مدووھ ئوەش ھی كردووە.
فرماندە .كرداین مامیان الینگر وەك

سر تزیونداب میشھ ككپ گشتییكانی
توندییان گلك بوارەدا لو ئوانیش و ژنان
برز. ئاستكی یشتگ رزگاری شڕی بینیوە.
پیاو ل خۆ  " تیۆری  ١٩٩٧دا لسای ژنــان
گلك ژن قۆناغدا دامزراند. لو دابان"یان،
پردەكانیان ھموو ك بشوەیك  بھزبوون،
پیاواندا لگڵ ژنك ئگر تكدا. پیاودا لگڵ
لگڵ ئوەی وەك دابنای مرۆڤانشی پیوەندی
سیر دەكرا. لنوان پیاواندا دەبت ھاوپیمان
بوون. پیدا  جیاواز  كاراكتری گلك  ژناندا 
پیاویان شوەیك بھیچ ك ژنانكبوون یكم،
ك بوون ژنان ئو  دووھم، ندەكرد.  قبووڵ
سھم، ئوانی بــوون. پیاوان  كاریكاتری
رەگــزی ژنان ئو ھبوو. بپیاوان بوایان
پیاوان. پاڵ  چوون ندەبینی، توانا  ب خۆیان
كرد. توندیان رەگزی شڕكی لناوخۆیاندا ژنان
یكتریان دی زۆر و ھستانوە یكتر لدژی
ناوخۆییدا لشڕی ھزی خۆیان  ژنان ئشاند.
ــا. ــن ــ ــــار ھ ــــك ب
ـــی١٩٩٩دا ـــا ـــس ل
دەستگیر ــۆ، ــاپ ئ
ــدە ــان ــرم ــــرا. ف ك
گریال گشتییكانی
ـــ پـــیـــاوبـــوون، ك
ـــــرە ـــــوەب ڕـــــ ب
ژنــــكــــانــــیــــان
تاوانبار لوبارەیوە
ـــاوان، ـــی ـــــرد. پ ك
ژنــانــی ــاری ــك ــاری ھ

ژنانیان بزووتنوەی و  كرد  لخۆیانیان نزیك
ویستی بپی و  خــۆیــان ــردەســت ب  خست
ژن بزووتنوەی بــردن. برەوپشیان خۆیان 
كزی ل رووی و الیــدا  خۆی ئامانجكانی ل
تنزیماتی ھاریكاری بووە ك برادەیك كرد،
كات تا خــۆی ئزموونكی بپی گشتی.
دەبــووەوە. بچووكتر وەكبزووتن تپڕدەبوو
ژنان، ل دژی بالڕدابردنی كاردانوەیك وەك
ل ــان وازی ژن گریالی برچاوی ژمارەیكی
رەوشكی سرنجاكش ئوەش نا، كھ خبات

بوو.
ئنجام

ردەستژ زۆر رەگزكی وەك كــورد، ژنانی
سربخۆی سوپای ژردەستدا نتوەیكی ل
ھنگاوكی دامزراند. لجیھاندا ئوەش خۆیان
ژن، پشتر .گرنگ گلك رووداوكی .ورەیگ
پیاوان، دەكرا. سیر نامووس وەك لكوردستاندا
ب ژن، دەكوشت. ژنانیان نامووسوە بیانووی ب
پوە دەكرا. فرۆشتنی و كین ئاسانی ھرزانی و
ژن، بوو. دروست گۆران كورددا كۆمگی ل
رەوشش ئو ھۆشیاری. و ئیرادە خاوەن بووە
ژنانی ئو دەگینت. نوێ شۆڕشكی واتای
كشاوە. زۆریان زەحمتی كردووە تكۆشانیان
كرد پیاوەكانیاندا شڕیان ھاوڕێ دوژمن و لگڵ
ناوخۆییان شڕی دواكوتووی دا. قوربانییان و
كورد، ژنانی لكۆتاییدا دا. قوربانییان و كرد
بم گرنگیان دامزراند، گورە و ئزموونكی
ل برژوەندییكانی خۆیان ،داخ جی  ئوەی
نكرد. رزگار بادەست و پیاوانی زاڵ دەستی
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لپ دۆزەخ. ل بوو ونیك بعس زیندانی "
زۆر جگامان  بوو، منداڵ، پیرو و گنج و  ژن
خۆشۆرینمان و رەق سمونی خواردنمان و كمبوو
سپئ زیندانییكان ھموو جستی نبوو. ھر
بسردا گۆڕانكی وای سیمام ب مانگك لیدابوو،
بسرھاتی ئوە بناسرموە".  ندەتوانرا  ھات،
گرتووخانی ل  كات بــوو علی، میھرەبان
گوتی خۆشی ب كراوەو زیندانی رژمی پشوو،
ھانای ب  مرھ ئو ھیچ كاربدەستكی ئستا

نھاتووە. داواكاریكانییوە
ئوكات بووە، كاتك زیندانیكراوە. سان ھژدە ئو
قۆناغی قوتابی سلمانی، پزیشكی پیمانگای ل
بم  ،یدزق میھرەبان، خكی بووە. یكم
ئو بووە. بازیان زۆرەملی ئۆردوگای ل مایان
ڕاگواستنی  ئنجامی ل  ١٩٨٩ سای ئۆردوگایی
بعسوە دروست رژمی پشدەر، لالین ناوچی
كوردایتی ب باوەڕی بووە و كۆمۆنیست ئو كرا.
زیندانی ك كرد  وای  ھۆیش ئو  ھر  ھبووە.
و مانگ نۆ مــاوەی  دەت، خۆی وەك بكرت،

سلمانیدا، ئمنسوورەكی زیندانی ل دەرۆژ،
و ١٩٩٠زیندانیكراوە ٥ی ٢٨ی ل بووە. زیندانی
لالین  زیندانكاندا، شكاندنی و راپڕینی١٩٩١ ل

كراوە. رزگار گلوە ھزی
و بابرزە رەنگی گنم ژنكی علی، میھرەبان
نخۆشخانی  ل ،ژن ئو .٣٩ سا تمنی ئستا
.پزیشك ــدەدەری ــاری ی سلمانی، لدایكبوون
ئازارەكانی و خم ببینت، میھرەبان ھركس
ل كــاركــردنــی ــای ــرەت ھــســت پــــدەكــات. س

١٩٩٠دەگڕنتوە سای بۆ ناوشار، ركخستنكانی
پارتی و یكتی ئوكات:"ركخستنكانی ك
كچ و بدەنگببوون"، ناوشار ل ــاڕادەیــك ت
داوای و دەبینت قالدزێ خكی كۆمۆنیستكی
بكات، ركخستنكانیانوە ب پیوەندی لدەكات
رەزامــنــدی گفتووگۆیك چند دوای ئویش
دوای بــم ــردوون، ك لگدا  كــاری  نــوانــدووەو
ھاوڕیكیانوە دەستگیركردنی بھۆی ماوەیك
دەستگیر ئوانیش و  دەبت ئاشكرا  تۆڕەكیان
زۆرەی گوشارە لو باس  میھرەبان،  دەكرن.
ك دەكات زۆرەملكان ئۆردوگا ل رژمی"بعس"
ژر ل میشخۆیان، ھ زدی راگواستن ل وای

ژیاون. بعسدا گچی و چاودری
 ك شوە دەكات، ئو ئازاری ل  میھرەبان، باس
گڕەك موختاری بیارمتی شو، دوانزەی كاتژمر
دۆزیووەتوەو ئوانیان مای "بعس" ھزەكانی
و قۆبستیان مایان سر توە ھاتوونربانسل

بردووە. گرتوخانیان بۆ دواتر و كردووە
لحكوومت گلیی سیاسی، زیندانی ژنانی زۆرینی

زیندانیی كۆمكاری نبوونی و زیندانییك: بوون ژن
كی وەك سیاسییكان

بعس زیندانی
وــنــیــك
ـــــــــوو لـــ ب

دۆزەخ
علی میھرەبان

زیندان بسرھاتكانی

كورسی  بــ رۆژانــــ" 
ـــــــازار ئ كـــــارەبـــــایـــــی
دەدراینو ھرجارك
ـــۆ لــــكــۆــیــنــوە ـــ ب ك
ــــــن ــــــرای ــــــدەك ــــــگ ــــــان ب
ــــتــــیــــمــــان ســــووكــــای

پدەكرا"

ھولر
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و پشلكراوە مافیان كــ ـــن دەك
ئوان شایانی ك نكراوە بۆ كاركیان
و ــوان،"حــكــوومــت ئ  چونك بت، 
دەزانن. خۆیان قرزاری ب برپرسان"
ك ئشكنجیی و  ئازار  ئو وای
بینیویتی زیندان  ل علی، میھرەبان
كورسی ب "رۆژان خۆی گوتی ب ك
ك ھرجارك دراوەو ئازار كارەبایی
سووكایتی بانگكراوە لكۆینوە بۆ
شت ئو دەت:" ناخۆشترین پكراوە".
ئوشوە ناچتوە بیرم ك زینداندا ل
و بردووم ئشكنجدانیان  بۆ  ك بوو
ناوە بوەدا دانی باوكت ك پیانگووتم
ركخستنكانی ب پیوەندییت  تۆ ك
ئمنكم ب كچی ھبووە، كوردەوە
و نگوتووە وای شتی باوكم گــوت
ئویش ب لدانوە پیگوتم" تۆ چیت،

بكی". سیاست تا

زیندانی  ـــی  رۆژان گــوتــی:" ــ ژن ــو  ئ  
لژیانمدا میشھ ك رۆژانكن بعس
برینكانم ـــــردەوام ب و مــۆتــكــن
ناخۆشتریناخۆ چونك دەكولننوە"،
دەكراو شترین"سووكایتییت"برامبر
ژنانی وەك ــوو.  ــب ن دەســتــیــشــت 
ك لوەدەكن باسی سیاسیی زیندانی
دووجار كوردی، كۆمگی ل ئوان
قوربانی جاركیان قوربانی، تبوون
كردن ھست و بعس  كانی  ستبم
نیشتمان و برامبر پرسیارتی ب بر
كالسیكی دابوونریتی قوربانی جارك
وـــای كــۆمــــگــ. مــیــھــرەبــانــیــش،
ل نبووە، بــدەر زیندان ئازارەكانی
دواكوتوو خكانی رووبڕووبونوەی
بخرھاتنوە، و رزلنان لجیاتی ك
لكراوە". چیت لزیندان پیانگووتووە"
پیگووتووە رۆژێ، ژنك خۆی بگوتی
میھرەبانیان گووتوویان ماوی، ك شكور
ھاتووەت لزیندان ك چونك كوشتووە،

بووە". مانگ شش سكی دەرەوە
بــــاس ل ـــوە ـــی ـــزاری ـــ ـــب ئــــو ب
برامبر ل خۆی رووبڕووبوونوەی 
بقسوقسلۆك ك كسانی ئــو
و دەیگوت:" ماندوویان كردووە، دەكرد
ئوەی لگڵ ھاوسرەكشم رۆژــك
توانجوە ب رۆشنبیرە، كسكی ئو
ئو بوویت. زیندانی" تۆ پیگوتم،"
عقیتی برامبر خۆی سرسوڕمانی
سیرە دەت، و پیشاندەدات گكۆم
كۆ شتكدا ل ژن كسایتی ھموو
شتی زینداندا ل لكاتكدا دەكرتوە
كراوە، پیاوانیش برامبر خراپ زۆر
ھبوو؟ زیندان ك دەستی ل بم
ئاراستی برپرسان رووی گلیی ئو،

خۆی مافی داوای چندینجار ك دەكات
نداوەتوە، وەمی كس بم كردووە،
برپرسكی الی چووم دەت:" وەك
خۆمم مافی داوای و یكتی گورەی
پیگووتم رپرسب ئو وەمدا ل كرد،
تر برپرسكی ناكرت. پ ھیچم بۆتۆ من
سردانكمان جارجار دەتوانی پیگووتم
زۆر قسم و توڕەبووم لی بكی، منیش
زۆر دەم براشكاوی بۆی پگووت،
سازشیان ئگر ئستا پرسانی لبر

بۆناكن". ھیچت نكی، بۆ
ك دەكات، بوەش ئاماژە  میھرەبان،
بۆ سازشیان سیاسی زیندانی ژنانی
نكردووە، بعس ــدەی دڕن رژمكی
ل بوونتوەو زیندا  ــڕووی  رووب بۆی
ژیانیان سختترین نیشتیمان پناوی
بۆ سازش چۆن ئستا  ھبژاردووە، 
واسیت ب ك "بــرپــرســــك"دەكــن
جگای ك دانیشتووە كورسیك لسر
دەكات لوە باس ھروەھا ."نیی ئو
زیندان كۆمكاری چووەت چندینجار ك
پیگووتراوە:" بم سیاسیكانیش،
شمولت شت ھیچ نــدراوی حوكم تۆ 
نبوونی و بوون میھرەبان بڕای ناكات".
وەك سیاسییكان زیندانیی كۆمكاری
ناخۆشیانش ئو ھموو سرەڕای .كی
لوەی نیم پشیمان دەت:" میھرەبان،
خۆمو دەتوانم ب بوام كردووم، زۆر
ژیانم دابین خۆم ماندووبوونی برەنج و

بكم".

سك پر ر ب "
پــــیــگــووتــم
دەتـــــوانـــــی
جـــــارجـــــار
سردانكمان
بكی، منیش
توڕەبووم لی
قسم زۆر  و
گووت،بۆیپ
بــراشــكــاوی
ل زۆر دەم
نی سا پر ر ب
ئگر ئستا
ســـازشـــیـــان
ــۆ نــكــی، ب
بــۆ ــت ــچ ــی ھ

ناكن"

پۆفایل

.یدزق شاری خكی دایكبووە. ١٩٧٤ل سای علی، میھرەبان
رژمی بعسوە زیندانیكراوە. الین ی١٩٩٠لسا

.مانیسل پیمانگای پزیشكی دەرچووی
ئازادكراوە. جماوەرەوە لالین زیندان شكاندنی دوای سای١٩٩١

.دوومندا خزاندارەو خاوەنی ئستا

ــــای و مـــیـــھـــرەبـــان،
زیندان، ئازارەكانمل
رووبڕووبونوەی ل
ــــــــــی ــــــــــكــــــــــان خــــــــــ
كــ ــــــووش ــــــوت دواك
لــجــیــاتــی رــزلــــنــان
ــنــوە، ــرھــات خــــ ب و 
ــــووە" ــــووت ــــگ ــــان ــــی ــــ پ
لــــــزیــــــنــــــدان چــیــت

لكراوە"

حمڕەش بھرە
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كۆمیتی
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دەزانرت وەك گالنی رۆژھتی ناویندا، لناو
نامووسییكان) تاوان)ب ژنان كوشتنی تاوانی
گرەنتی یاسایی تانو ئو ھروەھا و ناسراوە

دەكن. تاوانكان ك كسانی ئو دەدەن
لو ناوین رۆژھــتــی  وتكی وەك سوریا، 
و دەوت بپی یاسای و ری نییبب تاوانان
دەستوور رنونی ماددەكانی(٥٤٨ و ١٩٢)ی ب

دەكرت. تاوانكان ل ،پارزگاری
سوریا ل ژنانی برگری ئاماری كۆمی بپی
نامووس لسر پرسی ك ئو ژنانی ژمارەی ،
دەدات. ژن ٢٠٠تا٣٠٠، قرەی ل خۆی كوژراون،
زۆربی بوەدەكات ئاماژە ئامارە ئو ناوەرۆكی
حات بوونتوە ئو رووبڕووی ی كژنان ئو
ژیاون، بم بپی گوندەكاندا ل بوون ك وانئ
سوریا كۆمیتی كاروباری وەزیری قسكانی
لسر كوشتن ژمــارەی  عارف، حاج  دیال د. 
سوریادا  ل سای٢٠٠٨ و ل نامووس" "مسلی
تاوانكانیش  زۆربی و تاوان  ٢٩ یشتووەتگ
دراون. و حلبدا ئنجام پارزگاكانی ئدلیب ل
دا  ــی٢٠٠٩  ــا س ٨.ی  مانگی دەستپكی لــ
بیاری ئلئسد، سوریا بشار  سرۆككۆماری
بیارە ئو بپی ك دەركــرد ژمـــارە(٣٧).ی

ـــــاددەی(٥٤٨)ی م
ـــــــووری ـــــــت دەس
سوریا ھمیشیی
بیارە ئو ھگیرا.
٢ ساڵ  نوی سزای
 ٢ لــ ــان ی زیــنــدان
ئو بۆ زیاتر ساڵ
دەبتوە سانك
ـــۆرە ج ــــو ـــ ئ ك
ئنجام ــ ــان ــاوان ت
ئو بۆ رگی  ،٥٤٨ ماددەی پشتر دەدەن.
"پرسی لسر  ژنان  ك كردبوو  كسان خۆش
ھیچ برەوڕووی ئوەی  بب بكوژن،  نامووس"
كۆمگی ببنوە. یاسایی لپرسینوەیكی
سوریا، ل بشك وەك كوردستانیش رۆژئاوای
تیدا "نامووس"  لسر ژنان كوشتنی حاتی 
ناوچی قھفیك"ی گر گوندی"  ل روودەدات.
كچكی سای٢٠٠٩دا گونی مانگی ل درك،
ھروەھا كوژراوە، بنماكی بدەستی كورد
لژرناوی" دیربسبی  لشاری مانگدا  لم
بوو، مامۆستا ك كچك  نامووس"  پاراستنی
رۆژی چند ل ھروەھا و كوژرا براكی بدەستی
بناوی(تارا كچك قامیشلۆ لشاری رابردوودا

كوژرا. براكی بدەستی رۆژھت)
میدیا د. ــان  ژن مافكانی ــواری ب چاالكڤانی
راگیاند:" وارڤینی  ب لوبارەیوە  محمود،
بۆ دەكــات، ژیان نزانیدا ل مئ كۆمگی
ژنانی ناو  ل ك راپرسییك بپی  نموون
٧٠٪ی ك دەركوتووە ئنجامدراوە، قامیشلۆدا
لسر كوشتن كراوە، ل پرسیاریان ژنانی ئو
ب سبارەت دەزانــن". ئاسایی ب " "نامووس
میدیا كۆمگدا حاتان لناو ئو بردەوامی
بپی بــم  زۆرن،  ھۆكار  گوتی:"  محمود
كۆمیتی دابوونریتی و ئایین ریزبندی،
لو دەروونــی و سیاسی و ئابووری رەوشی و 

كاریگرن". بوارەدا
الڤ كــورد، ــامــوانــی رۆژن ــارەیــوە ــوب ھــر ل

ــد گـــوتـــی:" ــی ــال خ
ك ئاسایی شتكی
كوردی كۆمگی
ــر كــاریــگــری ژــ ل
موسومان گكۆم
رۆژھتییكاندا و
پیس ـــردە ك ئـــو 
پاراستنی وەك"
نــاودــر نــامــووس"
تا من بڕای بكات،

ب كوشتن ئو یاسا
بۆ سزایكی قورس و نزانت تاوانكی گورە
و دەكوژن ژنان ك نكات، دیاری سانك ئو
بۆ گۆڕینی نبت گورە ھروەھا تكۆشانكی
خوندنوەیكی و كۆنان و خراپ روانگ ئو
نكرت، پیاو و ژن پیوەندی بۆ ردەمییانس
خالید الڤ ھروەھا نابت". چارەسر پرس ئو
پارچیكی ھر ل ژنانی كورد  رەوشی گوتی،
سوریا ل ،یھ خۆی تایبتمندی كوردستاندا
ــت، دەژ ئاشكرادا ستمی لژر كــورد ژنــی 
و سیاسی و كۆمیتی ھۆكارە ئو  لبر
تیدا كورد نتوەی بگشتی ك ئابوورییانی،
 ،ك بــیــاری٣٧  كاریگری لــبــارەی ــت.  دەژی
ژن بكوژانی سزادانی بۆ  سوریا سرۆكۆماری
كورد سیاستمداری و نووسر دیاریكردووە،
بداخوە دەت:" سفدین حسن مامۆستا
ژنان كوشتنی حاتی ناتوانت بتنیا بیارە ئو
سوریادا یاسای ل ئوەی لبر بكاتوە، كم
وەك(١٩٢-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١- دیكی خاگلكی
تاوانباران و نگۆڕدراون ھشتا ك ھن، (٢٤٢
كورد، نووسری ئو بقسی دەدەن". دادە
ل ژنكیش تنیا ناوەدا ئو لژر ئگر دەت
ھموو گورەیو شرمكی بكوژرت، سوریادا

برپرسیارە. لی گكۆم

قامیشلو

ردەوامب پاراستنی شرەف ناوی لژر كوشتنی ژنان سوریا ل
دەكات مرۆڤییكان پشل ماف گورەیو شرمزارییكی ژنان: چاالكوانكی كاروباری

خلیل ئیبراھیم

سفدین محمودحسن میدیا د.

وەزیـــــری ــانــی ــــی قــســك ــپ ب
سوریا كۆمیتی كاروباری
ژمارەی عارف، حاج دیال د.
"مــســلــی لــســر كوشتن 
ـــی٢٠٠٨ و  ســـا ــ نـــامـــووس" ل
 ٢٩ یشتووەتگ سوریادا ل
تاوانكانیش زۆربی و تاوان
ــیــب و لـــ پــارــزگــاكــانــی ئــدل

دراون. ئنجام حلبدا
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نزای ژنان شخكاندا مزاری ل
دەكن مندابوون

و لناوخۆ سردانی چندین پزیشكی ئوەی پاش
ئنجامك، ھیچ یشتگن و كرد وت دەرەوەی
شخ مــزاری سردانی  بیاریدا تتر،  رەشیدا 
بكات خودا لالی شخ و بكات زاخۆ ل علی
تتر، رەشیدا ببخشت. پ منداكی تا تكاكار
خرج رگیدا لو زۆری  پارەیكی  گوتی، وەك
بدەستنھناوە، ئنجامكی ھیچ بم كردووە،
و بكموە تاقی رگایش ئم بووم ناچار "بۆی

ل ك ك مرازم حاس بت". رەشیدا ھیواداریشم
لگڵ ھاوسرەكی زاخۆ،  بۆ  ھاتووە دھۆكوە
كردووە، ھاتووچۆی ئوەندە  گوتی:"  وەك نبوو،
ماوەی٣  ك رەشیدا كردووە". بزاری گایانر ئو
بنیگرانییوە پكھناوە، ھاوسرتی ژیانی سا
دەیگوت:" و دەكرد خۆی ژیانی رەوشی ل باسی
نبت، مندام و نبم دووگیان  ئمجارە ئگر

دنت". دیك ژنكی ھاوسرەكم

،كدەرد بكو ،نیی رەشیدا چیرۆكی تنیا ئوە
كوردستان شارۆچككانی و شار زۆربــی ل  ك
مندابوون بۆ تنیا ژنان دەنانن. پوەی ژنانك
بۆ زۆریشیان بكو ناكن،  مزارە  ئو سردانی
و چارەسری شووكردن حاسبوونی مرازەكانیان و
لرۆژانی ژنان دەكــن. سردانی نخۆشییكان 
كۆیگ ئو ممنجشتیش پتایبب و ممدووش

دەكنوە. بسر

زاخۆ
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مھدی شڤان د.

پاش  ك كرد دەستنیشانی سان ٣٣ محۆ، زەینب
ئم مزارەی سردانی بووە، بھیوا ل پزیشك ئوەی
كچی  رەشیداوە،٥  بپچوانی ئو بم كردووە،
ھاوسرەكم گوتی:" زەینب، .نیی كوڕی ھیو
كچان ل چی ببت، كوڕمان دەبت پیگوتووم
بدەستی بكم خۆ روو لكوێ منیش نازانم بكین،

."نیی من
مژوویكی ھیچ علی  شخ گكۆی  ھرچندە
زارەكم ئافرەتی ئو بم ننووسراوە،  لسر
مژووی ك زۆریداوە، ھوكی گوتی بڕوەدەبات،
بنت، بدەست علی شخ مردنی و لدایكبوون
گكۆی نبووە. سركوتوو لوكارەدا تائستا بم
قوتابخانی و شارەوانی تنیشت تودەك علی شخ

.نزیك بازاڕ لناوەندی و زاخۆ ئامادەیی
مــزاران سردانی دەن، لوبارەیوە پزیشكان
نك باشترە و ناكات چارەسر ژنان ئو كشی
چارەسری چندینجار دووان، یان جــارێ تنیا

بھیوا نبن. بنن و زوو پزیشكی بكار
نخۆشخانی گشتی ل مھدی، پزیشكی شڤان د.
بدەستی شتك ھموو راست ك یوایپ زاخۆ گشتی
ھۆكاركی زانستی مندانبوون زۆرجار بم ،خودای
بباش مزار سر  چوون من گوتی:"  ئو ،یھ

ناگینت". ژنان ب قازانجك ھیچ و نازانم
باشترە ــان ژن ـــوەدا:" ب ئــامــاژەی مھدی، شڤان 
بكرت، بۆ  پشكنینیان و  بكن  پزیشكان سردانی 
و یھ ــۆك دھ لــ پشكوتوو ئامری ئستا
نبت بم وەھا دەكات، پرس ئو بۆ چارەسری
نچن دواتر و بكن پزیشك سردانی جارك ك
ب ویستپ بكو نبوو، سوودكی ھیچ بن و
ھندك چونك بكن، پزیشك سردانی بردەوامی

بوون".  دووگیان ١٠ ساڵ پاش ك ھن
علی، شخ ــزاری  م ب سریان ك ژنانی ئو
وارڤینیان راگیاند ب دوعاكردنوە سپاردبوو، بدەم
ك ربوونوە فباپیرانیان و باوك وە لكۆن ل ك
تقواكان و ب سردانی گكۆی مرۆڤ باش مرۆڤ

گورەیان نرخكی خودا لالی وانئ چونك بكات،
و خودای نوان ئوان پرد ل و دەتوانن ببن یھ

گورەدا.
ئایین ب كوردستان ھرمی دانیشتووانی ٩٠٪ی
و مزار سر ش چوونئایین زانایانی ئو و ئیسالمن

دەكنوە. رەت مردوو، كسانی ل پاڕانوە
مال زاخۆ ل ئیسالمی زانایانی یكتی برپرسی
ئوە گوتی:" لــوبــارەیــوە شرنخی، ئحمد 
بپاڕتوە، ل مردوو نابت حرام، مرۆڤ و یبیدع
بكات، خۆی بۆ دوعا ناتوانت مردوو ئوەی لبر
مرۆڤ بكات. دیك كسكی بۆ دوعا دەتوانت چۆن

بپاڕتوە". گورە خودای ل دەبت تنیا
مزاری سردانی  ك ژنانی ئو دیكوە  لالیكی
دەگرت الیانم كردبوو رەخنیان لو علییان شخ
ئاڤان .رامح ل مردوو بیدعو پاڕانوە دەن، ك
بسردا  سووری سرپۆشكی ك سان ٢٠ حازم،
ھاتبوو منداكیدا   ب  خوشك لگڵ و  ــوو داب
ل و خوندووەتوە دینیم كتبی زۆر من گوتی:"
یان بیدع كارە ئو ك نگوتراوە  شونكدا ھیچ
دەكن". قس ب ھوەسی خۆیان حرام، مالكان
زیان ھیچ ناتوانن مردووەكان گوتی:" ئحمد، مال
سردانی ك بگینن سانك بو قازانجك یان
ئوان ك ئاماژەیدا الیم دەكن". ئو گۆڕەكانیان
بدروستی ئستا تا نزان" مالی ھندك لبر"

بكنوە. قبران رەت سر یانتوانیوە چوونن
و شخ مزارگی و  گۆڕستان سردانی  دیــاردەی
بتایبتیش و كوردستاندا كۆمگی لناو سیدەكان
بۆ ھیو كۆنی ریشیكی ئافرەتدا توژی لناو

دەگڕتوە. لئستا بر ساڵ دەیان
ناھۆشیاری بۆ پرس ئو ژنان مافی چاالكڤانانی
دەزانن بپویستی و دەگڕننوە كورد ئافرەتانی
دیاردەیدا، ئو نھشتنی ل ژنان ركخراوەكانی ك
یكتی ئنجوومنی ئندامی ببینن. خۆیان رۆی
محمد ساھیرا دھۆك لقی  كوردستان-  ئافرەتانی
ھۆشیاركردنوەی راست گوتی:" لوبارەیوە حسن،

ئركی دەكن، مزارەكان سردانی كسانی ئو
،قورس زۆر  كاركی ئوە بم ،یمئ سرشانی
یان بساچووانن مزار سر دەچن ئوانی چونك
گۆڕان تزەحم بۆی دەچن، ئوان راسپاردەی ب

بسر روانگیاندا بت".
شخكانی لبنمای برەچك  ك ساھیرا،
بو بوایكی ھیچ گوتی، خۆی وەك و بریفكان
دەچموە كجار كندھ دەت:" بم ،نیی شتان
ھولرەوە و دەبینم ك ل سلمانی خكانك گوند
ل دەمننوەو لوێ س شو  یان دوو و ھاتوون

دەپاڕنوە". شخان
عیسمت دەروونــنــاســی مامۆستای لــوبــارەیــوە
وانك بزیان ھیچ مزار سردانی ك زاخۆیی، گوتی
دەچن،" ئوانی بم ئوێ، دەچن ك ناگینت،
لگڵ دەبنوە". ئارام پی دەروونییوە لبواری
ویستپ ك نشاردەوە ئوەی عیسمت ئوەشدا
ب بوایان نخۆشییكانیان چارەسری بۆ ژنان
بس ب تنیا دەروونی ئارامی "ت، چونكب پزیشك
بكن". پزیشكان ل روو چارەسری بۆ دەب و نیی
لوبارەیوە رەسووڵ، محممد كۆمیتی توژەری
بۆ قورئان ھ لكدانوەی و دەت:" تنگیشتن
خزانی پروەردەی ئایینییكان و الوازی نیینور و
لسر نرنی كاریگری ھموویان نخوندەواری، و

دادەنن". پرس ئو مانوەی
گوتی:" توژەرە،  ئو بچارەسریش سبارەت 
بواپكراوە لیژنیكی ل موتی تا ویستپ
خوتبی ندرت ھیچكسك ب گر وەرنگرتبت،
لرگی ھوبدەن راگیاندنیش دەزگا و بدات ئایینی
گھزری كۆم فیلمكانوە و كۆمیتی برنامی

بگۆڕن".

ئحمد برەڤان

رەسول محمد

سید علی
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زاخۆ
بناوی  ساڵ تمن٣٤  كچكی رۆژی١٧ی٨،
گۆرانبژكی زاخۆ بدەستی شارۆچكی ل (ن)
بۆ كارەكی ز، كاتك لرگای د. بناوی ھاوڕی
ب پتك دواتر ماوە دەگڕتوە دەڕفندرت و
پۆلیسی لالین كوڕەك ئستا دەخنكندرت.
بتاوانكیداناوە. دانی دەستگیركراوەو زاخۆوە

پیوەندی بناوی ن كچك شارۆچكی زاخۆ ل
بناوی گۆرانیبژ  كوڕكی لگڵ ســـۆزداری 
بۆی ـــوەی ئ دوای  بـــم ــات. ــدەك ــت دروس د 
بــیــاردەدات یھ ژنی كوڕەك رووندەبتوە
كارمندی ككچ بھنت. یوەندیپ بو كۆتایی
كاتی ل بووە  ھبژاردنكان بای كۆمسیۆنی
لناو و دەیفنت كوڕەك بۆماڵ، گڕانوەی
نزیك سرچاوەیكی دەیكوژت. ئتۆمبیلیكیدا
راگیاند، وارڤینی ب كوژراوەك كچ بنمای ل
د لگڵ خۆشویستی  پیوەندی ن ھرچندە 
.یھ ژنی بووە كن ئاگادار بم لوە ھبووە،
بۆ بنمای خوازبنی تدەچ دوای ئوەی بۆی
چوارمندای و خاوەنی ژن ك د رووندەبتوە ن
پشیمان دەبتوەو خۆی ل بیارەكی ن ،یھ

پناكات. شوی
ئاشكرا خۆی ك نیویست ناوی رچاوەیس ئو
كوڕە لو  داوای ن چندینجار گوتی:" بكات، 
گوی د بــم بھنت،  ل وازی  ك كردبوو 
ــرت. لــ دەگ ســـرەڕێ و ـــدەدا ن  و قسانــ ب
كۆمیسیۆن  ل ن  كاتك ،٢٠٠٩/٨/١٧ تــارۆژی
رگكی لسر ئۆتۆمبیلوە ب د دەگڕتوە،
و دەكات ئۆتۆمبیلی سواری بزۆر و رادەوستت
ل داوای زاخۆ دەیبات، لرگدا دەرەوەی برەو
نابت، رازی ن، بم بكات، پ شووی دەكات

دەیخنكنت". بۆی
ئۆتۆمبیلدا لناو ن گوتیشی، سرچاوە ھمان
ك دەریانخستووە لكۆینوەكان و ــوژراوە ك
دنیابوونوە بۆ پاشان خنكندراوەو بدەست
و ئــاــــنــدراوە  لــمــل گوریسكی مــردنــی   لــ
ھموو ن رۆیشتووە.  پشتیدا بسر ئۆتۆمبیل 
پرس ئو راستی ئوەش و شكاون پراسووەكانی
گوندی نزیك ل دواتر د ترمی ن ی دەسلمنن.
قزای باتیفای ناحیی   ب سر "ناوكندان"، 

بجھشتووە. زاخۆ
زاخــــۆ پــۆلــیــســی ــــ ســـــرچـــــاوەیـــــك ل

باتیفا  پۆلیسی ١١ بیانیدا كاتژمر ل رایگیاند،
بۆ ن ترمی دەكرنوەو ئاگادار رووداوەكــ  ل
دواتریش و ــوە  ــوازن دەگ زاخــۆ نخۆشخانی
دەكرت، دھۆك  دادپزیشكی رەوانی ترمكی 
ن" ك دەردەكــوــت،  لكۆینوە پــاش  ك
بم ســر"، كراوەتن سكسی دەستدرژی
ئوەیان زاخۆ نخۆشخانی   ل سرچاوەیك
ئاسواری  ك كــردەوە، پشتاست وارڤین بۆ 
و بووە ن وە دیار لدان ب جستی و بۆكس

شكندراون. پراسووەكانی
موقدەم زاخۆ پۆلیسی بڕوەبری ھروەھا
لناو د كچكی ك ئحمد، رایگیاند فخری
دواتریش و خنكاندووە  بدەست ئۆتۆمبیلدا 
خــوارەوەو ھاتووەت خنكانی ل دنیابوون بۆ 
رەت ــوەی ئ ــم ب ملی، كردۆت گوریسكی
پراسووی و  لیدابت ئۆتۆمبیل ب  ك كردەوە
قسانش ئو ناڕاستی ب ئاماژەی شكاندبت"
ئوتۆمبیل ب و كرابت پارچپارچ ن ك كرد

بسریدا رۆیشتبن.
راستییكان، وە لینكۆل رووداوە بۆ ئو پاش
سرۆكایتی ب زاخۆ،  پۆلیسی بڕوەبرایتی 
خالد، رائید ئندامتی ئحمد، فخری موقدەم
ل بنكی شوان ئفسر و رزان مالزمی یكم

پكھنا. لیژنیكی باتیفا پۆلیسی
ئاشكرا ناوی نیویست  ك د، نزیكی ھڤاكی
ئو د  ئوەی پاش گوتی:"  لوبارەیوە  بكات 
چۆن پرسیم لی و  من الی ھات كرد  كــارەی
وای باشتر پمگوت، منیش بكات، رزگار خۆی
رادەستی خۆت  و بكی را نكیتوە لوە  بیر
دەت" پۆلیس بڕوەبری ھاوكات ."بك یاسا

بكات". را پندا دەرفتمان مئ
كتاوان بۆ بدواداچوونی لیژنیی ئو سرۆكی
٥ كاتژمری  ل ھر گوتی:" لوبارەیوە دانراوە،
دەستنیشان تاوانبار شونی توانمیان دەستپكدا
لكۆینوە پاش دەستگیری بكین، دواتر و بكین

نا". تاوانكیدا بوە دانی تۆمتبار
لكۆینوەكشی چۆنیتی ئحمد، فخری
مان د ئۆتۆمبیلكی  گوتی:"  و كرد ئاشكرا 
كچكمان رەنگكراوی نینۆكی تیدا و پشكنی
گۆڕ لــ كچمان  تــرمــی پــاشــان ــوە،  ــی دۆزی
پنجی، خستوە نینۆككمان و ھنایدەر
ب خۆی. ئوەشمان جی چووە سر یكاست
نماوە، لدەست ھیچی زانی و نیشاندا كوڕەك

نا". تاوانكیدا ب دانی بۆی
لكۆینوە دوای دەكن باس سرچاوەكان وەك
و پارزەر  پش  ل و كراوە دادگا رەوانــی  د، 

ناوە. بتاوانكیدا دانی دادگادا
بنمای ك ــردەوە  ك رەت ــوەش ئ فخری،
ل تۆسندنوە و كوشتن ھوی ككچ
عشایری پرسكی ئوە بدەن،" د بنماكی
لگڵ ك پیانگوتووین كچش بنمای نییو
روشونی پویست دەب حكوومتیش یاسادان و

بر". تبگر بوارەدا لو
پۆلیس بڕوەبری ك زانیارییانی ئو بپی
دھۆك كراوەو دادگای رەوانی د داویت وارڤین،
تاوانكانی سزای یاسای ــاددەی٤٠٦ی م بپی

دراوە. حوكم عراق
ــدا  رۆژان لو ھیو مندای  ٤ و خزاندارە د
ــی ــاوان ت ئــو ــ ك ـــووە ب ــكــی دی منداكی 

ئنجامداوە.

خنكاند كچكی گۆرانیبژك زاخۆ ل

ئحمد فخری موقدەم ( (د.ز بكوژ
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ڕەشكیوە چكل ژر  ل ئاوەكی  تك قژە
دابوو. چكنی لبر ماكسیكی دەرەوە و ھاتبوە
جستیوە ب ھاوسرەكی لدانی ئاسواری
و دەیگوت ل دەچۆرا ھشتا خونی دیاربوو ك
ژن مافی ك بانگشی پاراستنی ئوانی كوان"
و بیومتوە پنجیكی ھاوسرەكم وا دەكن،

نایت. بھاناموە كسیش
لسای ٢٠٠١ شووی  ك بوو -ح) (ب دیمنی  ئوە
پی گووتوە خۆی گوتی ب و كوڕك كردووە ب

بكم". شتت دەموێ بتكوژم، ناموێ من
 ك ژنان ركخراوەكانی كوا مرۆڤ؟ مافی "كوا  
ئو كــوا ــن؟ دەك ژنــان پاراستنی بانگھشتی
دەكات؟". ژن بۆ پاراستنی مافی كار حكوومتی
 ك ٣٣ سا حوسنی تمن (ب) ئمان گوتی
ب شارەدی سر گوندەكانی ل دانیشتوی یكك
چقۆی لدانی ب دەستی لپی سنگسرە.
قاچیشی پنجی و خوناویبوو ھاوسرەكیی
برینكی دابت لگڵ ئستاشی تا ك و با نیوە

سارژنكراوە.
ركخراوی  و مرۆڤ مافی گر " دەت:  (ب)،
بارودۆخی لو بۆچی كسك ئی ھبت ژنان،

ناپرسیت". من،
خۆی خواستی  ب (ب)، ســاڵ حــوت ل بــر 
و پكدەھنت (ج)، لگڵ ھاوسرتی ژیانی
بسر مانگك دوای
ژیــانــی پكھنانی
ھـــاوســـرـــتـــیـــانـــدا
خـــۆی، بــگــوتــی
خــراپــی ــی ــ ــام م
ب ــی ــرەك ــاوس ھ
لگیدا ــدان ــ ل
پدەكات. دەست
: دەت: (ب)،
ھـــاوســـرەكـــم
راسپارد، دنیای
پكرد، شوم تا
خۆشیم ــم ب
تنیا لگی 
بوو. ماوەیك

لیدەدام، و پدەگرتم بیانوی  ھۆكارك ھیچ ب
دەیگوت تر رۆژكی نابت، منات دەیگوت رۆژك
ھاوسرگیری ل ساك دوای دەھنم". بسر ژنت
كواھ ھرچندە ،مندا خاوەنی تـدەب (ب)،
دخۆش ھاوسرەكی (ب)ە، بم دخۆشی جی
تر ئوەندەی  كواھ بیستنی لگڵ  ناكات،
دخۆشبوم گوتی" دەبت. خراپتر (ب)، لگڵ
باش زانی لگم وام منداڵ، بووم خاوەنی بوەی
بم دواتر دەگرت، ئوەی بیانووی چونك دەبت،

." ناوت تۆم مندای ك پیگوتم ھاوسرەكم
"ھرگیز دەت: قووە ھناسیكی ب (ب)،
نخۆش مناكم ك ناچتوە بیر رۆژەم ئو
بۆ د،  كر ھاوسرەكم  ل داوام دەگریا، بوو 
وەمیشی ھر ئو بم برین، نخۆشخانی

نداموە.
كرد،  تــوڕە ھاوسرەكمی منداكم گریانی   

. خۆم چوم لھۆش تا لدانم، وتویش كئ
ئو حوت  لماوەی ك لوەشكرد  (ب)، باسی
تا ،باش ھاوسرەكی ژیانی ئوەی لگڵ سادا

نكیوم. بۆ ماكسیكی ئستا
كوتی بیرناچتوە شوەم ئو گوتی"ھرگیز ئو
ئوە بكموە، جستت ل پارچیك دەبت،

بی". قاچمی، پنجی نیوەی بوو
ئاواتوەبووم  ب ك دەكــات لــوە باس (ب)،  
نوم جلكی ئستا تا بكم، لبر تازە ماكسیكی

كۆنی ھر منداكانم و  خۆم نكردووە، لبر
." دەكین لبر خك

 ژیان لــو بــوم گوتی"بزار نیگرانیوە  ب  
شكاتم جار چندین بكم، ئیدارە ناتوانم چیتر
لگدا لپرسینوەی كس  بم كــردووە، ل
باوك دەكات، ڕازیان واسیت ب چونك نكردووە
."نیی دەستكیان ھیچ و ھژارن براكانیشم و
ئاماژەی (ب)، بدەنگی، و گریان ل كمك پاش
بكم، قبوڵ  شتك ھموو ناچاربوم ": بــوەدا 
و برگناگرم چیتر منداكانم، بم خاتری لبر

تۆماربكم. لسر سكای دەموـت
لگدا لپرسینوەی  ك باوەڕناكم ھرچندە 

ناگرت". ل گوم كس دەزانم چونك بكرت،
كوان ــوە:" ــات دەك دووپــاتــی (ب)، كۆتایدا  ل
كوا دەكن؟ ژنان پاراستنی بۆ شبانگ ئوانی
ناپرستوە من ل كشی كس بۆ مرۆڤ؟ مافی
داوا دەكرت. ل زومم زیاتر كس لھموو ك
حكوومت دەكم چارەسری و پۆلیس و یاسا ل
منی ئازارەكانی ھموو تۆی و بكن كشكم

بكنوە. ل

بت بھانایوە دەكات حكوومت ل داوا
بكات" شتم دەیوت و بیومتوە پنجیكی "مردەكم

رانی

دــخــۆشــبــوم  "ــ ــووم ب ــــــوەی وامب منداڵ، باشخاوەنی لگم  چونكزانــی  ئــوەیدەبــــــت،  ــیــانــووی ـــمب ب ــــــرت، ھاوسرەكمدەگ پیگوتم ك مندایدواتر
" ناوت گوباختۆم

لگڵ منداكی (ب-ح)
Photo
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ك بـــاوەڕەدان لو شخكان و سید ئستا تا 
لپسپۆرانی ھندك مرۆڤوە. لشی تدەچ جن،
بھیچ جن،  و مرۆڤ دەن مرۆڤناسیش زانستی 
تناچ جن  و ناكوت بیك ڕگیان شوەیك 
كۆمناسكانیش لالیكی دیكوە مرۆڤوە. لشی
و پۆلیس ھزەكانی نابت   ك وایــ بۆچوونیان
فاچیكان سیدو و شخ بو گر ناوخۆ، وەزارەتی
چارەسری دەروونی، پزیشكی جیاتی ل ك بدەن،

دەكن. نائاساییی كسی
قراچۆغانی، لدایكبووی خدر مغدید سید سید
١٥ مندای  ژنی س ل ژنی ھی و چوار .١٩٦١ـ
،دەتوان خــۆی بقسی مغدید سید .یھ
سید بكاتوە. نخۆشی دەروونی چاك ب توشبوانی
بابووباپیرانییوە  ١٠ پشتی ل كارەی ئو مغدید
كارە  ئو   سا  ٥ ماوەی خۆیشی ماوەتوەو  بۆ
كیورەی تگ ژووركی ل مغدید، دەكات. سید
و مۆبایل دوو چپی، لتنیشتكی الی دانیشتبوو.
رەنگی ی برتاپای ژوورەكی دانابوو. سكگۆچان
كتب سریوە كۆمك لژر نخشنرا بوو. سوز
لسوچكی ھواسیبوو. باپیرانی بابوو ونی و
بۆ ك دەبینران زەرگــیــك،  چند ــوارەكــدا  دی
سوننتی خۆی گوتی ب دەھنا. بكاری زكركردن
ژنی چــوار بۆی گیاندووە، بجی پغمبری

ھناوە.
كارەیو ئو لسر  ژیانی  بژوی  مغدید،  سید
مگر ناكات كس ل پارە داوای خۆی بگوتی
پارەی بۆ خۆیان سردانی دەكن، ك ئو كسانی
مامۆستای ك چوارەمی ژنی خۆی، بقسی دابنن.
سید، وەرگرتووە. كچك،  چاككردنوەی  لبی
كوڕ دەبن، تحا ئو تووشی  ئوانی دەت:"
توشی بیكتر نگیشتنیان بھۆی زیاتر كچن، و
باوكان، بوو دەبن، بۆی داواكار دەروونی نخۆشی
نكن. كوڕەكانیان، و كچ ھاوسرگیری ل رگری

پشنوژو علی، سید یــادگــار مــال مامۆستا
زانایانی ســالحــددیــن، مزگوتی گوتارخونی
ئو بشوە. دوو ب دەكات لوبارەیوە ئیسالم
مرۆڤوە لشی تن جن، دەچدە ئوانی گوتی:"
لشی تناچ دەن زانایانی ئو الوازە، بگیان
بھزە، بگیان بــم  ،مك رژەیان مــرۆڤ
دروستنكردووە، جنی بۆ ئوە گورە خوای چونك

بكات". گات بمرۆڤ ئارەزووی خۆی ب تا
دەكات:"وەك  جن باس لژیانی وەھا مغدید،  سید

دنن ژن و دەكن شوو و دەبن بسر ژیان مئ
خۆیان ب تایبت ژیانكی دەبت. مندایان و
سید وەردەگڕن".  ئیسالم لئاینی بم ،یھ
بۆ ی كسانك ئو ژمارەی بپی غدید رۆژانم
 ٤٠-٥٠ نزیكی كــردووە، سردانیان چاككردنوە
نخۆشكانیوە لشی نو تچوون جنانی لو
چاك كسك مــاوەیــك دوای و دەسووتنت

دەبتوە.
لسردەمی  كارەی ئو ئاماژەیدا ك مغدید،  سید
گوتی:" مغدید، سید ماوەتوە. بۆ پغمبرەوە
زین حوسن،  ئیمامی علی، ئیمامی خۆی كاتی 
جنیان سادق، جعفر باقر، محممد العابدین،
مغدید، سید ــردووە". دەرك مرۆڤكان لشی  ل
درژە وەھــا  دەزانت ــوان ئ بنوەی خۆی  ك
خۆی كاتی علی،  ئیمامی دەدات:" بقسكانی 
ب بوایان پزیشكانی ئو كردووە. جنی شڕی
ببینن و بكن  سردانم ڕۆژان دەتوانن  ،نیی جن
"قل ب من، دەكموە. چاك توشبووان چۆن ك
من دەیكم ئوەی بۆ دەكم، نزایان الل احد"، ھو

ھولر: شاری ل سیدك

وەردەگرت ژنك و دەكات چارەسر كچك

عــلــی" ســیــد مـــال یــادگــار
ــــــی دەــــــــــن جـــن، ــــــوان ئ
مـــرۆڤـــوە ــشــی دەچــــتــ ل
ئـــو الوازە، ـــان ـــگـــی ـــ ب
تناچ ــن ــ دە زانـــایـــانـــی
،مك رژەیان مرۆڤ لشی
بـــم بــــگــیــان بــھــــزە،
جنی گــــورە چــونــكــ خـــوای
ــوە دروســتــنــكــردووە، بــۆ ئ
تگا خۆی ئــارەزووی تا ب

بمرۆڤ بكات".
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نخوندەوارم". مرۆڤكی من .نیی جادووگری
ھبجیی، سامان د. دەروونی نخۆشی پسپۆری
ئاینی كسانی ل باس وارڤین، بۆ للدوانكدا
ئو ئاسوودەكردنی ل ڕۆڵ  دەتوانن ك دەكــات
بم ،یھ دەروونیان گرفتی ك ببینن كساندا
حاتی یشتگ كات دەكــاتــوە،  لــوە جخت 
ــی دەروون بپزیشكی تنیا دەروونـــی، نخۆشی

چارەسر دەكرت.
ناوبراو  مرۆڤ  لشی بۆ جن،  سبارەت بچوونی
دەروونیی باری تكچوونی ك دەكات بوە ئاماژە
حاتی تووشی خك جیھان،  لسرانسری
چونك ،نیی جن ھۆكارەك دەكات، بم دەروونی
چاك و دەرمان ب دانیشتن كسوەی كئ لبر

.خۆشیین واتوە، كتدەب
و دەھنتوە ــوە ئ بۆ  بگش دكــتــۆرە ئــو 
نین ڕگر دەروونــی پزیشكی وەك مئ دەت:"
رۆحانی بكن، بم كسانی لوەی ئوان سردانی
بۆ سانك جۆرە تنیا سردانی ئو بزانن ویستپ

." نیی بس نخۆشیكانیان، چارەسركردنی
بخوات، حب كسی ئو ئاماژەیدا مغدید، سید
چاكبوونوەی بدرت، كارەبا ل ســری یاخود
بۆ نخۆشی ھبووە پزیشك گووتی:" و ختس
چارەسری ك زانیویتی لحاتیكدا ناردووە، مئ

."نیی الی ئو خۆشن ئو
سالحددین مزگوتی وتارخونی یادگار، مامۆستا

چوونی كسانی ك وای بۆچوونی شاری ھولر، ل
،ئایین پچوانی  رۆحانییكان، الی بۆ نائاسایی
و بت نخوندەوار رۆحانیی ئو ئگر بتایبتی
سانك ئو پیوابوو یادگار، نزانت. قورئانیش
و وەردەگرن داماو و نخوندەوار خكی ل سوود
،و مامۆستایبكات. ئ قبوڵ یاساش شتی وا نابت
مرۆڤی خولفاكان سردەمی   ك لوەشكرد باسی
چاكیش ھبووەو  دەروونی نخۆشی ب توشبوو 
ئو دەبت یادگار، مامۆستا بڕای نبووەتوە.
دەبــن، دەرونـــی حاتی تووشی ك كسانی

بكن. دەروونی پزیشكی سردانی ویستپ
سید  ھاوسری  ساڵ،   ٤١ تمن جاللی دایكی 
و ــوو ب دەســتــا  لــ بــازنــی مــغــدیــدە. كۆمك
تكی خریكی ل ئو ئاالندبوو، لسری لچككی
مردەكی بكاری ئو بوو. میوانان خزمتكردنی
كارە ئو  خوا  لری ك پیوابوو و بوو  ڕازیــی 
ژنی چوار مردەكم راست گوتی:" ئو دەكات،
ھر شوە ناكات و نوانمان ل بم جیاوازی ،یھ

یككمان دەمنتوە". الی
كسانی چوونی عوسمان، فرھاد كۆمناس
ـــاردەی دی  بــ رۆحانییكان الی بــۆ نائاسایی
دیاردەی ئو دەت، و دەكات ناودر كۆمیتی

ھبووە. كۆمگی كوردستاندا ل لمژە
ل پــســپــۆڕ ــی ــوون ــب ن ــوو، ــواب ــی ــ ـــاد، پ ـــرھ ف
بۆ كــۆمــــنــاســی یـــان بــــواری دەروونـــنـــاســـی،

بڕگایكی گرفتكان و شك چارەسركردنی
نائاسایی دەبت، كسی ئو ك زانستی، وایكردووە
پنا چاككردنوەشی بۆ و بكرت سیر "شت" وەك

ببرت. سید و شخكان فاچی، بۆ
و پۆلیس الینی بوو داواكار فرھادی كۆمناس،
پزیشك ك لوكسان بكن ناوخۆ رگری وەزارەتی
ل وا  ،دیك ھرجۆركی یا فاڵ، برگی و نین 

بكن. سردانیان ن كدەك نائاسیی كسی
لشاری  ماوەی ٤٠ سا ك ٦١ ساڵ، تمن ع،
كاری لماوە و كالسیك بشوەیكی ھولر
لوبارەیوە دەكات، كچنی پردەی دوورینوەی
بۆی سردانی كردووە، كچانی یكك لو گوتی:"
دەروونی كشی ،ككچ كات ك كردووە باس
خانو شل یكك  مای ل ھبووەو بو ھۆیوە
بكات. چارەسر كشكی كخش تا ماوەتوە،
سكسی دەستدرژی چــارەســری بجی شخ 
ئو ك گوتووە بكچكشی و كــردووەتــســر
جنكان داوای لسر بكو ،نیی گوناھكی ھیچ

كردووە". لگڵ سكسی

نائاسایی كسانی چوونی
رۆحــانــیــیــكــان، الی  ــۆ  ب
،ئــایــیــنــ پــــــچـــوانـــی
ئــو ــر ــگ ئ بــتــایــبــتــی
و بت نخوندەوار رۆحانیی
قورئانیش نزانت. یادگار،
سوود سانو كئ پیوابوو
و نخوندەوار  خكی  ل
نابت و ــرن وەردەگ دامــاو
بكات. قبوڵ وا شتی یاساش
باسی ،مامۆستای ــو ئ
سردەمی  ك لوەشكرد 
ھبووەو شت خولفاكان
بڕای نبووەتوە. چاكیش
دەبت یــادگــار، مامۆستا
تووشی ك كسانی ئو
دەبـــن، شتی حــاــتــی
پویست سردانی پزیشكی

بكن. دەروونی

ھبجیی سامان یادگارد. سید
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نبوونی گــرمــیــانــدا، ــاوچــی ن  لــ
ژنـــان، ــۆ ب ( پــنــاگــ ( شــــتــر
ئو سرەكیكانی گرفت ل ككی
دەكرت دژ توندووتیژیان ك ژنانی
ھشت گرمیان ژنپارزی تــۆڕی و 
كردنوەی داوای ئستا ل بر مانگ
كردووە، حكوومت ل شتركیان
ھرمی حكوومتی ئستا تا بم
وەم یانی بككوردستان داواكاریی

ھشتووەتوە.
ــ ــن ــالی ل كـــ ـــی ـــاران ـــام ئــــو ئ
ژنان ب تایبت پیوەندیدارەكانی
ل ك ھاتووە تیدا كۆكراوەتوە،
سردانی  ژن،  ٧٠ ل زیاتر گرمیان
ژنانیان سنترەكانی و ركخراو
داــدەدان ب پویستیان ك كــردووە
شتر، نبوونی لبر ھبووە، بم
و سلمانی شارەكانی بۆ بناچاری

نردراون. كركووك،
لسای  گرمیان، ژنپارزی تۆڕی  
ركخراوی   ١٢ و  ــــزراوە دام  ٢٠٠٩
ئم .یھ ژنانی ئافرەتان و ب تایبت
پناگیكی كردنوەی  داوای  تۆڕە،
داواكاریشی ئو و  كردووە ژنان بۆ
و وەزیـــران ئنجوومنی ئاراستی
بۆ ھرم وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی

باس تیدا و كردووە ژنان، كاروباری
شترك كردنوەی زەروورەتــی  ل
ئستا تا بــم كــراوە، گرمیان  ل
داواكارییی ئو وەمــی حكوومت

. نداونتوە
ژنانی  یكتی گرمیانی لقی ئندامی  
سنگری، محمد خبات كوردستان
ل ـــان ژن ــۆ ب نــبــوونــی پــنــاگــیــك
حكوومت كمترخمی  بۆ  سنوورەك
ب حكوومت ك یوایپ دەگڕنتوەو
ژنانی كشكانی ل ئاوڕی پویست پی
وەك مئ گوتی:" نداوەتوە، گرمیان
كردنوەی بۆ ھومان زۆر ژنان یكتی
بدەم الینك  ھیچ بم دا، ناگپ
خبات، نھاتووە". داواكاریكمانوە
ماوەی ل ك كرد بۆئوەش ئاماژەی
ژن، و  كچ پانزە ل زیاتر سادا پنج 
كوشتنیان ك ھڕەشی ھاتونت الیان
ل ناگپ نبوونی بھۆی و لكراوە
كردوون. سلمانی رەوانیان بۆ گرمیان
شو ب ئو كیسانی ك دەت وەك
ژنان ئو دەبین ناچار ــان، الم ند
ل و بكین راگیراو دادوەر بیاری ب
بۆ تا بیانھینوە، پۆلیسدا بنككانی
رەوانی شتر، نبوونی لبر بیانی

بكین. سلمانیان،

ــی ــت ــرای ــوەب ڕــ ـــری ب ـــوەب ڕـــ ب
ب دژ توندووتیژی بــدواداچــوونــی
عــدنــان ــد ــی رائ ـــان لــگــرمــیــان ژن
ك دەكــات ــوە ب ئــامــاژە محمد، 
 / ٢٥ / ١١ ل بڕوەبرایتییكیان
جختی و كراوەتوە فرمی ب ،٢٠٠٨
كاریان ـــوان ئ كــ كــــردەوە،  لــوە 
یو توندوتیژییانوەی ئڕووبوونرووب
عدنان رائید دەكرت، ژنان دژی ك
كیسانش ــو ل ھندك گــوتــی:"
بم ،یھ دادەدان ب پویستیان
ئو ل گرمیان تا ئستا داخوە ب
گرفت بووەت ئوەش نییو یناگپ
ھندكجار كارەكانماندا". بردەم ل
ژنانی توندووتیژی، بڕوەبرایتی
عدنان، دادەدەدەن، لكراو ڕەشھ
نایاسایی ــاڕەواو ن ب حاتش  ئم
ژیانی سر بۆ ترسناك ب و دەزانت
ك ناچارن بم وەسف دەكات، ژنان
بكن" لگدا مامی وەیش بو

.
ك ڕوو  خست ئــوەیــشــی ــراو ــاوب ن
كـــردنـــوەی داوای  ــك ــدجــار چــن
كردووە گرمیان ژنانی بۆ پناگیان
كــۆبــوونــوەیــكــی ــ ــت ل ــان ــن و ت
ئم خــۆی ــدا  ــران وەزی ئنجوومنی 

گرمیان ل ناگپ نبوونی ھۆی ب
دەكرن كركووك و دھۆك و سلمانی رەوانی ژنان

لقی ـــدامـــی ـــن ئ
یكتی گرمیانی
كوردستان ژنانی
محمد خــبــات
ــــری، ــــگ ــــن س
نــــــبــــــوونــــــی
بۆ ــك ــی ــاگ ــن پ
سنوورەك ل ژنان
كمترخمی بۆ
حـــــكـــــوومـــــت
دەگــڕــنــــتــوەو
كــ ـــ ـــوای ـــی ـــ پ
پی ت بحكووم
ــاوڕی ئ پویست
لـــ كــــشــكــانــی
گرمیان ــی ــان ژن
ـــــوە، ـــــداوەت ن
مئ ـــی:" ـــوت گ
ژنان یكتی وەك
بۆ ھومان  زۆر 
ناگپ كردنوەی
ھیچ بــــم دا، 
بـــدەم الیــنــــك
داواكاریكمانوە

نھاتووە"

گرمیان
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بشی ئاماركی بپی خستوەتڕوو. داوایی
توندوتیژی بدواداچوونی بڕوەبرایتی یاسای
مانگدا ماوەی دە ل گرمیان، ژنان ل ب دژ
دادە سلمانی شترەكانی ل ژنیان پنج
مانگی حوت و ل كردوون روویان ت ك داوە
وەیش لو حاتی س ئمسادا رابردووی

. ھبووە
یكتی لالین ،٢٠٠٣ سای ك توار رادیۆی
NPA دامزراوە،  ركخراوی ھاوكاری ب ژنان
و دەربندیخان  كالر ل كچ، و ژن ٢٠ ئستا تا
سنوورە ھاتووەت ئو گوندەكانی جلوال و و
و بووە لسر ھڕەشیان ھموویان ك الیان،
لوبارەیوە ھبووە.  دادەدان  ب پویستیان
محمد، جیھان تــوار ــۆی رادی بڕوەبری
تمنی سای شــش مـــاوەی لــ گــوتــی:" 
گرمیان  سنووری ل كچ، و ٢٠ ژن رادیۆكدا
و بووە لسر ھڕەشیان ك المان ھاتووەت
ھۆی ب ئوەیش  و ھناوە مئ بۆ پنایان 
بڕوەبرە ."ژنان دەنگی رادیۆك ك ئوەی
،تانحا ئو چارەسری لمڕ توار رادیۆی
خۆیانیان سكرتاریتی ئوان ك كردەوە روونی

لقیان ب ئوانیش و كردەووەتوە ئاگادار ل
،ژنان ئو ك رككوتوون بیكوە و گوتووە
رایانبگرن". لودا و بكن پۆلیس رادەستی
دژی توندووتیژی برەنگاربوونوەی سنتری
٢٠٠٦،لالین سای ك كالر، ل ینم رەگزی
بۆ  دامــزرا، نرویجییوە  NPA ركخراوی
دامزراند ژنان بۆ پناگیكیان ساك ماوەی
كردووە، ل روویان پانزە ژن ماوەیدا لو ك

داخراوە. گرفتكوە ھۆی ب دواتر بم
ل لتیف، فاتم كــۆمــیــتــی ــژەری  ــو ت
دژی توندووتیژی برەنگاربوونوەی سنتری
گوتی:" لوبارەیوە كالر ل ینم رەگزی 
ناو گڕانوەیان بۆ یان ب سادا لماوەی ئو
یان پنادانیان ل شتركدا توانیمان خزان
بكین. ئو حاتان چارەسر ھموو كشی
مرۆڤی مافی وەزارەتی گرمیانی بڕوەبرایتی
جگیانی لو ترە یككی ھرم، حكوومتی
 ٢٠٠٣ سای ل و كــردووە  ژنان بۆ  كاری   ك
كچ، و ژن دوانزە ،٢٠٠٨ سای تا دامــزراوەو
كوشتنیان ھــڕەشــی ك تكردوون  رووی 
ھبووە. دادەدان ب پویستیان و بووە لسر

مرۆڤ مافی وەزارەتــی  گرمیانی بڕوەبری
زۆرجار ك دەت لوبارەیوە رەئوف، ئاریان
بردووە، ئوان بۆ پنای ك ژنكوە بھۆی
نوان سای ل تایبت ب بوون، شتووشی ك
ناچاری ب كاتشدا لو بۆی ٢٠٠٣ - ٢٠٠٦ـدا،
ل و بردووە گرمیان ژنان  ھزی بۆ پنایان
دەت:" ئاریان، داون. دادەیان ئوان الی
بۆ كچكی بووە پی شرم ھبووە وا خزانی

بكات. رەوان سلیمانی
شتر نبوونی محمد، شیالن رۆژنامنوس
سرەكییكانی گرفت ل بیكك لگرمیان
كاتی ل شتر كردنوەی و دەزانــ ژنان
ل و ــ دەزان گرنگ ب دەڤــرە لو ئستادا 
پیوەندیدارەكانی نالی نكردنوەشیدا
ركخراوەكانی و ناوخۆ وەزارەتی و حكومت

دەزانت. بكمترخم ژنان،

جاف علی سباح

و پنان پشت ب ژنانی گرمیان
Photo Iva Zimova
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بۆ بوو تایبتی مانگكی ئمساڵ ئابی مانگی
ئافرەتانی وای پم و ئافرەتان وەرزشیی چاالكی
ھموو وەیئ ئاواتیان كوردستان وەرزشوانی
ئم (ئاب)ـی ئم وەكو  تمنیان،  مانگكی

چاالكی بت. رموگوڕ و پگ ساڵ،
پاوانیتی و خول  كۆمك ئابدا  مانگی ل
تۆپی پاوانیتیی ھولر ل درا، ئنجام
 ٦ و درا ئنجام كوردستان یانكانی دەستی
باشی ك گرنگییكی كرد، بشدارییان تدا یان
كۆتاییكی بوو، یارییماوەری ھج و مدیایی
زۆر بوو، ھولر ئافرەتانی كركوك و نوان ل
بشك و ئامادەبوون زۆر جماوەركی بوو، بھز

كركوك ئافرەتانی  ــوون، ب ئافرەت لــوانــش
یاریی ل جوانم دیمنكی بردەوە. نازناوەكیان
ل ھولر بوو، كوڕك، ك خكی كۆتاییدا بینی،
ل گوڕ ب كركوك، ئافرەتانی بردنوەی خۆشی

بوو. چی ئوە نھنی نازانم دەگریا، خۆشیاندا
پی (تۆپی فوتساڵ پاوانیتی دھۆكیش ل
ھبژاردەی ئافرەتانی بۆ داخراوەكان) ھۆ نو
پلی ھولر و درا ئنجام كوردستان شارەكانی
دەزانــم بــم نبووم، لــوێ ــردەوە، ب یكمی 
كتییوانیپا  ل چژیان وەرزشوانكان  كچ
و حز نبت، ھیچ ھر چونك وەرگــرتــووە،
گیاندووە. جب وەرزشییكانی خۆیان ئارەزووە
یانكانی تنسی پاوانیتیی دھۆك ل ھر
دەاللكان دھۆكیی بڕوەچوو، كچان بۆ عراق
و دەســكــوت ــوەش ئ بـــردەوە، نازناوەكیان

دھۆك. كچانی بۆ وتنشكپ
پاوانیتیی ھولر ل ئابدا، ناوەڕاستی ل
و درا ئنجام عراق یانكانی  دەستی تۆپی
بایخی  یارییكان كــرد، بشدارییان یان  ٧
دیكی ناوچكانی تیپی بم ھبوو، خۆیان 
ئوەش باشتربوون، كوردستان لوانی عراق
لودا ئافرەتان وەرزشــی بناغی ھبوونی بۆ 
ل دوور لودا كدەم ئافرەتان و دەگڕتوە
خۆیان وەرزشی كۆمیتییكان بندە و  كۆت
و راھنر ئكادیمییوە  رووی  ل و ــن دەك

.یھ باشتریان كرەستی
تۆپی پاوانیتیی پیرمامیش شارۆچكی ل
چوو، بڕوە  كوردستان یانكانی كچانی بالی 
ئامادەكاری بب و خرایی ب یانیك چند
ئوەش كۆكردەوە، تییوانیپا ئو بۆ خۆیان
ناگینت، پ چونك سوودیان ،نیی باش كاركی
بۆ ئامادەكارییان زیاتر و بوایھ توانا خۆزگ
نبوونی كشی دەزانم بم ،كان بكردایخول
وەرزشوانكان كچ بۆ ھاتووچۆ ئۆتۆمبی و پارە
پشكوتنی بۆ نگئاست ،دیك رگریی زۆر و

تیپكان. خرای
كچانی باسكی  پاوانیتیی  ھولر   ل ھر
كچانی و ھــات  كۆتایی كوردستان یانكانی 

ل و بــردەوە نازناوەكیان (ئكاد) عینكاوە
دھۆكیان بردەوە. (سنحاریب)ـی باشترین تیپ

ــ پــــشــوەی ل ــــردەم ھ كــچــانــی عــیــنــكــاوە
ھۆكارگلكی ئوەش كوردستانن، وەرزشوانانی
ئو كۆمیتی كرانوەی گرنگترینیان ،پشت ل
وەرزش ئازادان زۆر ئوێ كچانی ،ییشارۆچك
و یمانگپ قوتابی زۆریشیان بشكی و دەكن

وەرزشییكانن. كۆلژە
وەرزشییكانی چاالكیی ــژەی در ل ھروەھا
ملوانی پاوانیتیی ئابدا، مانگی ل ئافرەتان
ملی بۆ ك درا، ئنجام  دوكان  دەریاچی ل
پیرەمگروون، لوشدا كچانی یانی و ماوەدرژە
بردەوە، نازناوەكیان پشبینییكان،  ل دوور
پشكوتنی نیشانی خۆشحای و جگی ئوەیش
ك ،ییناوچ ئو كچانی و پیرەمگروون یانی
ئوێ ئافرەتانی بم بایخ، كمی ســرەڕای
ھوڵ و دەكن جبج خۆیان ئارەزووەكانی

بناسنن. خۆیان زیاتر دەدەن
من و ھبووبن  دیكش پاوانیتیی  رەنگ
خرا پاوانیتییكان ھروەھا نبم، ئاگاداریان
زۆری سوودی ب گشتی بم ماوەكورت بوون، و
ئوان وەرزشی و جوی وەرزشــوان كچانی  بۆ 
چاالكییكان  ب زیندبوونوەیك  چونك ،یھ
ئو بۆ ھاندەر تدەب ھروەھا دەبخشت،
نو نب لوەی  دن دوو ئستا تا  ك كچانی
بكن جبج ئارەزووەكانیان و حز و بوارەك

بدەن. شاراوەكانیان توانا ب برەو و
ویستپ بــووتــرــت، گرنگ ـــوەی ئ ــرەدا  ــ ل
ئنجام زیاتر ئافرەتان وەرزشی پاوانیتییكانی
خرا پاوانیتییكی  چوارچوەی ل و بدرت 
شوەیكی ب و (خول)  ب بكرن ساندا، و
بدرن، ئنجام بردەوامیی   ب و سرتاسری
چاالكییكی ســازدانــی مبستی ب تنیاش
بۆ برنامڕژییك و پالن و نبت ئاسایی
وەرزشدا بواری ل ئافرەتانمان ئاستی پشخستی
وەرزشی ئاستی وەیش بو تنیا ك ھبت،
جگی دەكوت و پش كوردستاندا ئافرەتان ل

شانازی دەبت.

ئافرەتان، بم! مانگی وەرزشی

وتار

بدوع ئرسالن

arsalansport@gmail.com
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كركوك شاری وەرزشی ئافرەتان ل بارودۆخی
بت، خۆشحای جگی ك كدانییئاست ل
گشبینییوە ب ھشتا ئوێ وەرزشوانانی بم

دەڕوانن. خۆیان داھاتوویان ل
یانی چندین بوونی وای كركوكدا شاری ل
جوویكی لگیدا دامزراوە، و تیپ و وەرزشی
تیپی یانكان ،یھ ئافرەتان وەرزشی باشی
جگ ،یھ یارییكاندا  ــی زۆرب ل كچانیان
یانیكی كركوك)یش (فتاتی یانی لوەیش

ئافرەتان. وەرزشی ب تایبتمندە
ھبژاردەی پشووی یاریزانی غفوور) (بخاڵ
ل دەست تۆپی یاریی سرپرشتیاری و عراق
سپۆرت وارڤین بۆ ئوەی كركوك، فتاتی یانی
ئافرەتانی وەرزشــی  بــارودۆخــی  ك كرد باس 
ئو زۆرە، كموكوڕییان و نیی باش شارەكیان
تیشتووینگن ئستا "تا  گوتی: لمبارەیوە
چونك ھۆكی وەرزشدا، ل ئاستكی پویست
،نیی ئافرەتانمان ب تایبت وەرزشیی داخراوی
ھیچ ب ك وەردەگرین، كم زۆر یارمتییكی
جبج ناكات". شوەیك پداویستییكانمان
تدەب سا دوو  كــركــوك فتاتی یانی
یانكانی دەستی تۆپی پاوانیتیی پاوانی
جگ ،یھ برزیان  ئاستكی  و  كوردستان
ل ك عراقیشدا  پاوانیتیی ل لوەیش 
باش ئنجامكی توانیان بڕوەچوو، ھولر
غفوور) (بخال ئوەشدا لگڵ بكن، تۆمار

سا س دەت:
درسی ست یك
،یھ یارییكردنمان
مشقمان شونی
ــمــ ــ ـــ، ئ ـــی ـــی ن
ئوتۆمان پارەیكی
یانكماندا ل نیی
ـــیـــن ـــتـــوان ـــــا ب ت
ب ـــك مـــووچـــی
بدەین، یاریزانكان
پداویستیی ــان ی

پ جــلــوبــرگــی و 
بكین".

ئو "لگڵ گوتی:  ئــوەشــدا لگڵ بخاڵ
بۆ و گشبینم ھشتا ،یــھــ ــی  ــارودۆخ ب
چاوەڕی ل شاری كركوكدا، ئافرەتان وەرزشی

دەكم". باشتر داھاتوویكی
كركوك شاری یاریزانی كچ دیكوە لالیكی
"ئاستی  :ــ وای پی رەشید)، قاسم (دالران
شاری و كوردستان ھرمی ل ئافرەتان وەرزشی
دیكی ناوچكانی  ل تایبتی، ب كركوك 
زۆر ،ناوەڕاست و باشوور  مبستم  ك عراق،

باشترە".
ھبژاردەی و كركوك فتاتی یانی یاریزانی كچ
،رەبع ك موئید) (نورا دەست ل تۆپی عراق
ك دووپاتكردەوە ئوەی خۆیوە لالی ئویش

وەرزشـــی رەوشـــی
كركوك ئافرەتانی
زیاتری پویستی 
وەیدانئاوڕل ب
دەت: ئو ،یھ
ھۆكی "نبوونی
كشیكی داخراو
گورەی ل بردەم
ئمدا، پشكوتنی
جلوبرگ ھروەھا
پــــداویــســتــیــی و 
زۆر ــان ــم ــی وەرزش

."مك
كچ  لــ "پاپشتیی گــوتــی: ــا ھــروەھ ــورا  ن
چونك ،نیی پویست  پی  ب وەرزشوانكان 
زیاترە ب ھاندانی ئافرەتان پویستیان و كچان
یانكان، و تیپ نو ھاتن و وەرزشكردن بۆ
بۆ و ھــرەیــبــ وەرزش ــا ســرەت ــا  ــروەھ ھ
پاپشتی ویستی بپ و دەركوتنی، بھزبوون
ب زیاتر گرنگی دەخوازم بۆی ،یھ ھاندان و
تایبتی ب ل شاری كركوك ئافرەتان وەرزشی

بدرت". گشتی ب كوردستان و
یھ ئوەم ھیوای گوت:" ئوەی دواجار ئو
یاریی ل روو ئافرەتان ل زیاتر ژمارەیكی
كركوكدا، ل تایبتی ب بكن، وەرزشییكان

نایت دی". ھاندان بب بم ئوەش

كركووك ل ئافرەتان وەرزشی رەوشی
یھ یاریی درسی ست یك سا س كركوك فتاتی یانی غفوور: بخاڵ

Photo

سپۆرت

موئید غفوورنور بخاڵ

كركوك) (فتاتی یانی
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(FIFA) جــیــھــان پــــی ــی  ــۆپ ت یــكــــتــی 
تۆپی ڕەوشی ب سبارەت خۆیدا لدواڕاپۆرتی
مانگی كۆتایی ل ك جیھاندا، ل ئافرەتان پی
ب ئاماژەی بوكراوەتوە، ڕابردوودا تممووزی
پی ئافرەتان تۆپی ئاستی پشكوتنی خرای

دەكات. جیھاندا ناوچیكی ل

ئوەریكا و ئوروپا
لسر ك كراوە، ئوە باسی راپۆرتكدا ل
ئوەریكا و ئینگلترا ل یانكاندا، ئاستی
برز وەرزشـــوان كچانی  ئاستی  بڕازیلدا و 
بخۆیوە خرای پشكوتنی و بــووەتــوە
ھبژاردەی ئاستی لسر ھروەھا بینیوە.
كراوە ئینگلترا ھبژاردەی  باسی  وتكاندا،
نواندووە برزی ئاستكی الواندا ئاستی ل ك
تمن الوانی بۆ ئوروپا نتوەكانی جامی ل
زۆریان  جماوەركی سرنجی و سان ١٩ ژر

راكشاوە. خۆیان بۆ
ھبژاردەكانی سر خراوەت تیشك ھروەھا
توانیویان ك سوید، و فڕەنسا و سویسرا
بگرن و پشوە پلكانی ل پاوانیتییكدا

بكون. پش

ئاسیا كیشوەری
راپۆرتكدا دیكی بشكی ل
ئافرەتان پی تۆپی ئاستی
شی ــادا ــاســی ئ ــشــوەری ــی ــ ك ل
ئاستی ب ئاماژە  و كراوەتوە 
میانمار (ڤتنام، ھبژاردەكانی
تایبتی ب دراوە، تایلند) و
راپــۆرتــكــدا لــ كــ ڤتنام، 
"ئو كــراوە باسی وەیش بو
ك كردەوە دووپاتی بژاردەیھ
شوەیكی ب دەستكوتكانی
ل بكو نــبــووە، ــوت ــك ر
بووە، پشكوتنوە ئو ئنجامی
پشوە ھاتۆت ئاستیدا ل ك
پاوتنكانی  ل توانیویتی  و
گورە ئنجامی ئاسیادا جامی
كۆتاییكان بۆ و بكات تۆمار

سركوت".
ئفریقیا كیشوەری

بــرنــامــیــكــی  چــنــد ــی  ــگ ر  ــ ل  FIFA
كیشوەری ل دەدات ھــوڵ پرەپدانوە، 
زیاتر ئافرەتان پی تۆپی ئاستی ئفریقیادا
چند ــوەیــش  ئ بــۆ بــبــات،  پشوە ـــرەو  ب
كامیرۆن و بۆرۆندی  وتانی بۆ نردراوكی
پی تۆپی رەوشی ھسنگاندنی بۆ ناردووە
بۆ كاركردن پناو ل ئوەیش لودا، ئافرەتاندا
ل چند كیاریی رەوشی زیاتر برەوپشبردنی

گشتی. ب كیشوەرەك و تایبت وتكی

ئوستالیا
زنجیرەیك  ھمندا زەریای باشووری ل FIFA
كیاریی بۆ برەپشبردنی تازەی تكنیكی وانی
كپرۆس ئوستالیادا ل سرەتا و دەستپكرد
سوودیان ئوێ راھنرانی تیدا ك درا، ئنجام
وەرگرت، ئافرەتان تۆپی پی وانیكی چند ل
كاركردنی ب مۆتدان ب بوو پیوەست ك
وانكانی پشكشكردنی دواتــر راھنریی.
چاالكییكی چند ئنجامدانی و پشخستن
ئافرەتان، پی تۆپی فستیڤای شوەی ل

گرتوە، تاھیتی) و تازە (كالیدۆنیای ناوچكانی
تۆپی یكتی سۆلۆمۆن، دوورگی ل ھروەھا
FIFAی لیژنیكی میوانداریی تو ئو پی
تایبت وانی رۆژ ماوەی س بۆ تیدا و كرد
یارییك پشكش پشخستنی و تۆپی پ ب
یكتییكانی الین باش ل پشوازییكی و كرا
نونرانی و یانكان و ھرمی پی تۆپی
ل عراق و كۆمپانیاكان كوردستان و حكومت
شوەیك برنامدانین ل راپۆرتكدا ب ھیچ
ل عراق ئافرەتان پی تۆپی ل رەوشی باس
دەكرت پشبینی بم نكراوە، كوردستاندا و
بت ئاراوە، گۆڕانكارییك ماوەی داھاتوودا ل
كوردستان و ھرمی ئوەی دوای تایبتی  ب
تۆپی یكتی لالین تایبتی، ر بولشاری ھ
میوانداریی  درا پ FIFA رگی و ئاسیا پی
ھبژاردەی پی تۆپی نودەوتییكانی یاریی
پیاواندا، ھاوكات ل ئاستی بكات و یانكان عراق
ل ماوەی ئاسیا یكتی و فیفا چندین نونری
كوردستانیان سردانی ــردوودا راب سای دوو
پی تۆپی رەوشی دەكرت پشبینی و كردووە
تبخر داھاتوودا سردانكانی ل ئافرەتانیش

پرسیاركردنوە. و برباس

:(FIFA) جیھان تۆپی پی یكتی
پشوە دەچت برەو ل جیھاندا ئافرەتان پی رەوشی تۆپی

سپۆرت
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شاری ھولر، لزەنگرەكانی لدوكانی یكك
سیركردنی لكاتی بوو، كین ز خریكی ژنك
دەگوت:" تنیشتی بژنكی زەكان پارچی
كاتی بۆ نكیت، پارەكانت خرج تا بكە، ز

دت". بككت زۆر نگانت
ــۆ٣٠٠٠ ســاڵ پش  ب ،ــز مژووی دۆزیــنــوەی
سردەمی ل یكمجار بۆ  دەگڕتوە، زایین
ز پارچی عیراق،  خوارووی ل سۆمرییكان 
كانزای ئم دۆزراوەتوە، ئور، پاشای گۆڕی لناو
پیشسازی و و جوانكاری و پزیشكی ل بواری
بپی بكاردەھنرت. سیرامیكدا دروستكردنی
ل ز تن چوارسد نسا شارەزایان قسی

بكاردەھنرت. بوارەكاندا ھموو
ز زۆر ــا ت كــم  جــیــھــان، ــی ــان ــوو وت ــم ھ
بۆ ئافرەتانوە لالین بتایبت بكاردەھنن،
بكارھنانی شوازی دەھنرت. بكار جوانكاری
دەگۆڕدرت، سردەمكیتر بۆ لسردەمكوە ز
بمبستی ئافرەتان زۆربی ئمدا وتی ل
چونك بكاریدەھنن، پــارە ــوەی كــۆكــردن
بواری نبخ پارەكانیان دەتوانن كمتر ژنان

كاركردنوە.
سبارەت  وەیما ژنی ساڵ،  ٣٣ تمن نور،
لوە باس ز فرۆشتنی و كین ب گرنگیدانی ب
كینی ل تا داوە ھاوسرەكی ھانی ك دەكات
پاشتی ب لبرئوەی بــدات، یارمتی زــدا

دەزانت. خۆیانی پۆژەكانی
زەكانی  كین خانوو بۆ ئستا پش ماوەیك  ئو
سیاسی بــارودۆخــی گوتی:" نــور، فرۆشتووە.
ئم ئابووری و بارودۆخی نیی جگیر كوردستان

ببارودۆخی وتش
،یوەستپ سیاسیوە
گۆڕانك ھركاتك 
سیاسیدا لبارودۆخی
كاریگری ـــدات رووب
بواریئابووریش لسر
میشھ بۆی دەبت،
چند ـــدەدەم وـــ ھ
بۆ ھبت زم پارچ

."نگانت رۆژی
 ل ز زەنگر، كینی جاللی، بم ئمجد
نك دەگتوە، چاولكری" بۆ" ژنانوە الین

ئابووری. پاپشتكی وەك
تیراوە  لــبــازاڕی سا  ٢٠ مــاوەی  ئمجد،   
ك لوەدەكات باس و دەكات زەنگری كاری
مردەكی ل پارەی زكین بۆ ھبووە ژن،
بنرخترین "،یوایپ دوكاندارە ئم قرزكردووە.

الی ژن زرە". شت
كاتك  چونك بــوو، ئمجد ــاوڕای ھ شھال،
بكت جوان زكی پارچ نزیكی ھاوڕیكی
تدەچ "چاوی لدەكات"و بزووترین كات ئویش
بچاولكری ژنان زكینی بۆی دەیكت، بازاڕو
گرنگی زۆر ژنكم من گوتیشی:" شھال، دەزانت.

بكینی ز دەدەم".
بكاركی ئرنی ژنان زكین لالین ئمجد،
دەدەرت، ز ی بپارەی چونك ئو وەسفدەكات،
دروستدەكات وت ئابووری بۆ "سقامگیرییك"
خرج دەكرتوە. وت خۆی لناو جاركیتر و

بــواری  ل ــارەزا ش محممد، موسا ھاوكات  

ــت:" ــ دە ئــابــووری
بتوانرت ھرچند
وتدا لناوخۆی پارە
پ وەبرھنانی كاری
بم باشترە،  بكرت 
ھۆكاری ــز كینی
دەرەوەی ـــ ـــردن ب
لبرئوەی ،پارەی
و ـــا ـــســـوری ــــ ل ز
ــ ــت د ـــاوە ـــی ـــورك ت

لسر نرنی كاریگری ئوەش ،مئ وتی
گوتیشی موسا، ."یھ گشتی وەبرھنانی
كات ھر و بۆتیزم ستراتیژی كایكی ز
بازاڕی دابزت، جیھانی بۆرسی موئشراتی

سرمای كز دەبت.
وەك دھۆك، لشاری زەنگرە بریفكانی، ھوشیار
 ز كینی  بۆ ٢٠ كس  ل زیاتر رۆژان دەت
لوبارەیوە گوتی:" دەكن سردانی دوكانكی
ھكشان لكاتی رابردوودا سای چند لماوەی
مئ خكی ك لشب ،نرخی ز داكشانی و

كردووە". پوە فرۆشتنیان و كین
سای ،خش جۆری كۆنتۆی بڕوەبرایتی
چند  ل ك ـــزراوە، دام كوردستان  ل  ٢٠٠٣
تییرایوەبڕب ئو كاری  پكدت، لیژنیك
ئو براووردكردنی و خش جۆری كۆنتۆكردنی
كوردستان ھرمی ھناردەی ك یالنلوپك
و ز عیاری كۆنتۆكردنی ھروەھا دەكرن،
زەنگری. مۆتی پدانی و فرۆشتن چۆنیتی
جۆری كۆنتۆی بروەبرایتی بڕوەبری
بۆ كرد  رگا دوو ل باسی  عزیز، بكر  خش
"رگای یــكــم،  رــگــای  كــ ،ــ ز پشكنینی 
بۆ پشكنینی شارەزا كسكی چند كالسیكی"و
بۆ پشكنینی ب"تیشك" دووەم رگای دەكن،
بۆ ژەی زر ھاتنی بارەی ل دەكرت. ھروەھا
 ١٢٠٠٠ پار سای گوتی:" كوردستان ھرمی ناو
ئو  ." كوردستان ھرمی ھاتووەت ز كیلۆ 
ژنانوە، لالین ینی زبارەی ك ل بڕوەبرە،
بدەن، زر ب پارە ئوەی لبری ژنان پیوابوو،
مانگان بانككان و نبخ وای پارەكانیان باشتر

وەریبگرنوە. بسوود
دھۆك علی: ھز - ھولر علی: تاڤگ

دەكن كینی زر ل ژنان روو بۆچی

بریفكانی ركانیھشیار شھال
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ئوە دەبت و یھ كاركردنی توانای پیاو وەك "ژن
یو ئافرەتئ گوتی ئوە كۆمگ بسلمنرت". بۆ
كۆمپانیایك ل بندەر وەك سا پنج ماوەی ك
شونكان، پاككردنوەی و بازرگانی كــاری بۆ 
 ٤٠ تمنی برا، كاك ساح چیمن كاردەكات.
دەكات. بندەرایتی كاری ئافرەتك وەك و سا
بۆ  ك ـ(نخاو) كۆمپانیای  خاوەنی  ئستا ئو 
گشتییكان. نشو پاككردنوەی و بازرگانی كاری
پیاو ھاوشانی ژنك وەك بوەی خۆشحا ئو
دان گوێ ب بتوانن ژنان، خوازیاریش و كاردەكات
و بازرگانی كاری بردەمیان، تد گرفتانی ئو
دەتوانت دەت:" ژن چیمن، كۆمپانیاكان، بكن.
كارەی ئو بكات. كار پیاو ھاوشانی دەرەوەدا ل
،یھ تدا ئامادەیی ژنیش بیكات، دەتوان پیاو

مرجی خۆیبو سنوری ل
و تنپڕت
نكات شتك
كاریگری ك
بــــــســــــر

بكات". كسایتییوە دروست
ك دەخوندرایوە ئوە ساح، چیمن لقسكانی
ماوە بكاری تنیا ژنان، دەكرد ئارەزووی ئو
ویستووم میشھ گوتی:"  وەك  نبن، سرقاڵ
دەتوانت توانای تدایو ك ژنیش تبگینم پیاو
ماوەش كاری  ھاوكات و بڕوەببات كۆمپانیا 
بوە ئاماژە خاون، كۆمپانیای خاوەنی بكات".
و دابنیشت لماوە  تنیا نابت ژن  ك دەكات
ئركی دەب ژن، ئو، بگوتی بخوبكات، منداڵ
ل كاركردنیتی ئویش ك راپڕنت دەرەوەش
خزانكیدا. و خۆی داھاتی بدەستھینانی پناو
كۆمپانیای ئو دامزراندنی  بیرۆكی  لبارەی
نخۆشخانو دەچووم زۆركات گوتی:" چیمن،
و شون بپیسی ھستم گشتییكان نشو
دامــزارانــدنــی  ل بیرم  بۆی دەكـــرد، ھۆكان 
بخاونكردنوە تایبت ك كــردەوە كۆمپانیای
ك خاوەنكی بت، تاك كۆمپانیایكیش و بت
بیرۆكیدا لو كسانی  ئو لبارەی  بت. ژن
و ھاوسر  ل ھریك ئو، كــردووە، پشتگیریان
سبارەت دەزانت. كارەكی بپشتگیری ھاوڕكانی
تا كاردەكات، بندەر ئافرەتكی وەك بوەی
گوتی:" بووەتوە؟ چیمن، شڕووی كرووب چند
بكو نــكــردووە، بكشیك ھستم تائستا
كاركردنم ئوەبووە  شك تنیا بوون، ھاوكاریشم 

كۆمیتییكانموە یوەندییپ بسر كاریگری
وەك سرقایموە بھۆی وایــكــردووە ھبووەو
ل ھاوڕكانم. مای بچم نتوانم ئاسایی ژنكی
یمئ ئركی "،ك كرد لوە باسی قسكانیشیدا
نامانوت ك بیسلمنین خكی بۆ دەرەوەدا ل
چیمن، بكن. بخومان و چاودری كسووكارمان
بت منداكانی ب كارەكیوە ری ل دەیوت
دانیشت، دەبت لماوە نیی ئوە ژن، تنیا ك
ئو بسلمنت. و توانای خۆی كاربكات دەرەوە ل
پمخۆش وەك دەت:" كات كچكیتی رووی ل
كچكانم، بۆ بم نمونیكیش و دەكم كار ژنك
كاربكن". ــوودا  ــات داھ لــ بتوانن ئوانیش تــا 
ژنان، كشكانی ــی  زۆرب ك بوەشدا ئاماژەی
پدەكات، دەست ركخراوەكانوە  ملمالنیی  لو
دەرەوە بۆ وەرگرە، ئازادی بۆ دەن ژن ب ك
بۆ خراپی لكدانوەی ھندجار ئوە بم ،كاربك
بدەستبھنت. ئازادی خۆی دەبت ژن دەكرت،
كارەكیدا، چیمن، ل سوودمندبوونی بارەت بس
میشھ ك خستڕوو ئوەی بندەرك، وەك
ئگر دەت:" ئو، .یھ زیان و سوود لكاركردندا
چاوەڕوانكراوەو شتكی بكیت، زیانیش كاركدا ل
زیانی بــازاردا  ل گۆڕانكاری بھۆی  ھبووە جار
نبووەو زۆر بھایكی بــم كـــردووە، ماددیم
چیمن، سارد ببموە". ل كارەكم وایلنكردووم

دەكاتوە خاون سلمانی ژنك

زۆركات دەچووم ــو" ــان ــخ ــۆش ــخ گشتییكانن نپیسیشوب ھۆكانھستم و بیرمشون بۆی كردەوەلــ دامــزارانــدنــیدەكرد، تكۆمپانیایـــ ـــب ـــای ـــــ ت ەك و ن د نكر و ــبخا ــاك ت و كیشبــــــت  ی نیا مپا ـــكۆ ك ژنبــــــــــــــت، ــی ــك خــاوەن
بت

 سلمانی 
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كاركردندا كاتی ل برا كاك ساح چیمن

خۆی پارەی و ئابووری خاوەنی ژنیش بوەی خۆشحا
ماوە ژنانی زۆربی ك راننیگ لوەش بم بت،
شوەیكی ب ئو پارەی پیدا دەكرت و چۆن نازانن
بھدەر شت زۆر و بڕوەدەبن ماڵ رنامب ب زۆر
ژن وپیاو ئوەدانیم لگڵ من گوتی:" دەدەن. چیمن،
دەكات كار پیاو چۆن بشارنوە، وەك یكتر ل پارە
دەبت ژنكش و بۆ ماكی دەھنتوە پارەكی و
ك بە پارەیی ئو ژنان، ناشم بھمانشوە بت.
ھاوسرەكانیانوە، دەستی نبیك دەكوت دەستیان
نوەك دەكرت كارە ئو ھاوكاری و بھاوبشی بم
خۆی خۆشحای چیمن، بوەستنوە". یكتر دژی
بۆ ژناندا لبردەم دەرگای حكوومت ك دەربی لوە
تحكووم ئركی گوتی:" بم كردووە، كاركردن وا
بكات، خوندەواری فری  ژنان، و  بكات زیاتر كاری
كاریان فری و بەخسنت بۆ زیاتریان كاری ھلی
نوەك بكاتوە. بۆ  ڕاھنیان و مشق  خولی بكات،
ژنان  ل روو چیمن، بتوە". بۆ مووچیان بوەی 
ویستپ گرنگتر كارك ھموو ل ك دەت، و دەكات
تبگینت، كارەكی چۆنیتی ل ھاوسرەكی ژن،
تبگینن ھاوسرەكانیان دەكم ژنان ل داوا بۆی
بت، خراپ  دەرەوە  واتب ژنك نیی مرج  لوەی 
چیمن، ئامۆژگاری تنیا پیاوە. ھروەك ژنیش توانای
بچووك كارە ئو جا كاربكن، وەیئ كورد ژنانی بۆ
فرق بت دەرەوە  ل یا ماوە  ل گــورە یا  بت،
ل گوتی:" خۆیان. ئو داھاتی ببن خاوەن تا ناكات،
ژن، بۆی ،پیاوساالری زا عقیتی كۆمگی ئمدا
وا بكات دەبت پیاو ببتوە، بكو نابت رووبڕووی

بگونجنت. خۆی ھاوسرەكیدا لگڵ

كۆلیژی ـــووی دەرچ ــرا، ب كاك ساح چیمن 
ل مامۆستا وەك  .غدایب زانكۆی  پرستاری
گووتوەتوە. وانی سلمانی پرستاری ئامادەیی
تندروستی ــكــخــراوی ڕ ــگــڵ ل ــاڵ  س چـــوار 
تندروستی بڕوەبری جیھانیWHOوەك

راوژكاری وەك سایك كــردووە.مــاوەی كــاری 
حكوومتی تندروستی لوەزارەتی  پرستاری
زەواجــی ـــردووە. ك ــاری  ك كوردستان ھرمی 

.مندا س كردووەو خاوەن
قرەداغی پیمان

پرۆفایل

قرەداغی پیمان
Photo
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دانیشتووی تمنی٦٨ساو یونس، عایش
گوتی خــۆی وەك ،وەیقش شارۆچكی
عایش بووە. گورە ھژاردا بنمایكی ل
نزیكی  سای١٩٦١ ھاوسرگیری كردووە. ئو
بقسی و دەكات برگدوورین كاری سا (٦٠)
بۆخۆی كراسی ساییوە (٧) تمنی ل خۆی
كوی دوورینی فری وردەوردە دواتر و دووریوە

بووە. كۆیی دەستووری
موشترییكانی ل یكك ك ،خریف مامۆستا
ئم توانای و دەستەنگینی لبارەی ،یعایش
بۆ جلم عایش حفتاكانوە ل گوتی:" ژنوە
دروومانی ل گلییم ئستا  تا و ــت دەدوور

نبووە".
ل باس ،یعائیش مندای تاك ك خوناو،
بڕوەبردنی ماڵ قورسی ئركی و كاری دایكی
دەت و دەكات ژیانیان بژوی پیداكردنی و
م بووە، بك باوكی مووچی ك، لبر ئوەی
ك خوناو چووە. بڕوە مایان دایكی ھاوكاری
باس بسرسامییوە زۆر ،مندا پنج خاوەنی
ماوەی دەكات، ك دایكی لھاتوویی و  لتوانا
تبب توانیویتی كارەی ئم بھۆی سا چند
خوناو خزانكیان، بۆ  داھاتك سرچاوەی
بم دایكم، ب نداوە پارەم لژیانمدا دەت:"
منداكمدا پنج ھر  بخوكردنی  ل ئو
ئابۆقی كاتی بتایبتی كردووین ھاوكاری
باری بواین ئو ئگر نوەدەكان، ئابووریی

." خراپ دەبوو ئابوریمان زۆر
بتنیا بتمن و ژنكی ك ئستا ،عائیش
بووك مراسیمی ل باس  دەژیت،  ماكدا ل
دەت:" و دەكات  زوو سانی گواستنوەی
سپی بكوی دەبوو دەھنا، بووكیان كاتك
ختی وەك ھر مای داپۆشرابای و سری
منیش دەبرد، بۆ سپییان دوو كوی بووكنی

دەدوورین". بۆ بزەنگیانم كوی
برگدوورینی كاری لدەستپكی باس ،عایش
مكینی ــی  ــوون ــب ن ــۆی  ــھ ب  ــ ك دەكــــات 
كردووەو بدەست دروومانی كاری جلدوورین،
باوكی و  دروستكردووە سپی كوی سرەتا
بمجۆرە زۆر تاماوەیكی فرۆشتووە، بۆی

ھاوسری ژیانی كاتی ئو تا دروومانیكردووە،
بردەوامبووە لسركارەكی ھناوە، پك
بكت. دروومان  مكینی  بتوانت  بۆئوەی 
بناوبانگ ك لھاتووە وای عایش ــر دوات
بۆ شقوەش خك  ــری دەورووب ل و بت
،عائیش كردووە.  ل روویان نب جلدوورین 
ك دەكات پیاوانیش جلی بدوورینی ئاماژە
بۆ شروای و كورتك و پیاوان بۆ رانكوچۆخ

دووریوە. مندان
خۆی تری كاركی ل باس ئو ژن بساچووە،
دەربند ل (١٩٧٤) سای ل دەت:" و دەكات
ئامادە زەتم و من برنج ھبوو، چشتخانمان
خك، و رگپیشم جلم بۆ ھاوكاتیش و دەكرد

دەدووری".
بھۆی  ئــوەی دوای  ،ك دەگتوە ئو  
ل ئــــران بــۆ رۆیــشــتــوون پشمرگایتی 
ئاوارەیشدا ل ،بوون جنیشت ئوردوگایك
و نھناوە جلدوورین  پیشی  ل وازی ھر
فری ئران ل ــوەی گــڕان دوای ھــروەھــا
كات ئو دەت:" و بووە مۆدەش جلی دوورینی
زیع و  قمیس چالستۆن، تنوورە، مۆدیلی 
ب ھلكی بنخش و ھروەھا مكسی بوو،

دەدووری". سلمانی خكی بۆ لۆكم

 

پیداكردووە، بجۆرك ناوبانگی خۆی بقسی
و گدیب و ھولر و سلمانی ل خك
باسدەكن ھناوە. وەك الی بۆ جلیان مخمور،
وەیئ ،عائیش دەگمنكانی توانا ل یككیتر
بۆ الی قوماشی زۆرترین  ئــوەی  وــای  ك
و نانوست ھیچیان لسر  ناو  بم دوورین،
ئوە دوای دەپوت، بدەست قوماشكانیش
پوانكی دەزانت بواتوە الی، ھركسك
باس ،عایش دەناستوە. قوماشكشی و
و دەكــرد خۆیانی ئوسای بژوی لخراپی
بوو  دینار  ١٠ مووچمان كات ئو دەیگوت:"
ژیان بژوی بڕوەبردنی بۆ بووین، كرچیش و
دیزاینی لبارەی دەدا. پیاوەكمم یارمتی
دیزان عایش كوردییوە، جلووبرگی نوی
ئم برای من دەت:" جوانترەو ال كۆنكی
ل كوردی، جلووبرگی ك وایكردووە لمود

بچت". ناو

شقوە

دەھنام" بۆ جلیان كوردستانوە ناوچكانی زۆربی ل"
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كاركردنی كاتی ل یونس عائیش
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رۆشنا عومر

43



وەزیری و ھولر پارزگاری لبردەم بگریانوە
ژیانی دژواری باسی وەســتــابــوو،  رۆشنبیری
حوت ك دوای دەكردن بۆ ئاوارەكانی كركووكی
ستا" لئ تا شاری كركووك، ئازادبوونی ساڵ ل

ئاوارەن". شارەكیاندا
مـــــاددەی ـــرا ـــوت گ ــان ــی ــ پ ئـــــوەی  دوای 
بگكانی ل یكك  و ١٤٠جبجدەكرت 
زدی بۆ دەكــرد، ئاوارەكانی گڕانوەی باسی
لبچووكترین بم گڕانوە،  ئوان  باپیرانیان، 
یاریگای "ل ببشن. سرەتاییكانیان  ماف
ژیان بسر دەبن. برد و شۆریج" لناو خۆڵ
دەستی كاری پشانگای ل بوو دیمنك ئوە
چوارچرا. ھۆی ل كركووك، ــاوارەی ئ ژنانی
ب ھاوكاری وەكــو چوارچرا، ھۆتلی  خاوەنی
تا پدابوون، ھۆكی دانابوو برانبر ب
كلنكی چنیویانو ك بفرۆشن وپارچانئ

پبكنوە. پ پداویستیكانیانی
باریكالنی  چاوڕەشی كچكی شوكر، ھۆزان
دەستی كاری كراسكی بری .ن١٧سا تمن
خۆی ھاوتمنی كچانی لگڵ ئو، خۆیتی.
دابینكردنی لپناو ،قوتابخان چوون جیاتی ل
دەستن. كاری و چنین خریكی ژیانیان بژوی
نبوونی و كمدەرامتی بھۆی گوتی:" ھۆزان،
خزان ركخراوی قوتابخان ھنا". ل وازم شون
كركوكی ژنكی و دامزراوە تازە ركخراوكی ك
كردنوەی رگای ب ،یكخراوەكر سرۆكی
وتانی و  كوردستان شارەكانی ل پشانگا 
سرۆكی دەفرۆشت. بۆ پارچكانیان دەرەوە
دەت:" ــش،  دەرو بسیرە خزان ركخراوی
بنیان ئمریكی  PDAی ركخراوی سرەتا
دوومانگ ــم ب بكن، پشتگیریمان پداین

بجیانھشتین". دواتر و پداین مینحیان
بواری كاری  ل ١٥ سا ماوەی ك شاكر، تامان
ركخرە ل و یكك خرخوازیدا چاالكی دەكات
بووە، لوبارەیوە پیشانگای سرەكییكانی ئو
مرۆڤ و مافكانی بپی راگیاند:" ب وارڤینی
بشك مرۆڤ ویستپ ئیسالمیش، شریعتی
بكات، ترخان خرخوازی كاری بۆ خۆی لداھاتی
دەت، تامان، دنت". بۆ ئاسوودەیی ئوەش

لداھاتكی بشك میشھ خۆی وەك ئو ك
وایكردووە ئوەش و دەكات ترخان كاران ئو بۆ

بكات. بختوەری ب ھست میشھ ك
حكوومت كمترخی  ب ســبــارەت ھـــۆزان،
ــۆژەی پ پشكشكردنی ب گرنگیندانی و 
رانبو كركووك، ئاوارەكانی بۆ خزمتگوزاری
ئاراستی ڕەخنئامزی پرسیاری چندین
و وەزیری رۆشنبیری كوردستان پارزگاری ھولر
بوو:" ئوە ھۆزان پرسیارەكانی ل یكك كرد.
دەتوانن رۆژك بۆ تنیا برپرسكان مندای ئایا

من ژیان بكن". وەك
كوردستان، حكوومتی ك داوایدەكرد ھۆزان،
توانایاندا ل چونك بــدەنــوە، ل ئاوڕكیان
وەك بم بژین. سختدا بارودۆخ لو نماوە
منیان پرسیارەكانی ئوان وەمی گووتی:" خۆی
كسانی لو ككی جاف، سامان ندایوە".
یارمتی خۆی" توانای بپی  دەزوو" بكینی
ك لكاتكدا ئــو دەدات. خزان ركخراوی
بدات، یارمتیان پارچكاندا فرۆشتنی ل دەیویست
بۆ كاریان وەرشی حكوومت ویستپ گوتی:"
سامان، بكن". باشتر كاری بتوانن تا بكاتوە،
دنیا ئوەی لجیاتی حكوومت پیوابوو ھروەھا
بخۆڕایی مووچی با پاسوان، و ئاسایش بكات

بكات". فری كار خك ندات و بكس
وەك  ك كسانی لو یككتربوو فرمان، مال
خزان، ركخراوی یارمتی بتوانت تا گوتی، خۆی
كركووكیانكرد ئو ئازارەكانی ل باسی دەدات.
مال بقسی دانیشتوون. برد و خۆڵ لناو ك
گڕانوە كركووك بۆ كاتك ئــوان فرمان،
لگڵ پبدرت، دیناریان دەملیۆن بیاربووە
پدراوە بم ملیۆنیان بیست ئوەی عرەبكان

پندراوە. ھیچیان ئوان
كسا ك كسانی لو ككی فرمان، مال
قرەبووكردنوە دەكات، چكی چاوەڕی ھاتنوەی
لالیكی نگڕاوەتوە".  ناوی ئستا تا  بم
ك خستڕوو ئوەی دەروش، بسیرە دیكوە
لناو یاریگای ئستا مانی زۆری ئو رژەیكی
"گورچیل نخۆشی،" دووچاری دەژین، شۆریج
وەزیریش ئاماژەی و پارزگار و لبردەم ھاتوون
و بووە   "نجرپش تووشی" ك كرد ژنك   ب
چاوەڕی و بكات  نیی چارەسری خۆی پارەی
دەرزیــیــكــی تــا بفرۆشرت، پارچكانیتی
گوتیشی:" شوكر، ھۆزان بكت. بۆ چارەسری
ئو ماوەتوەو بۆ باپیرموە ل ئاوارەییم من
منیش دنیام، بۆی بووە، ئاوارە ژیانی بدرژای

دەبم". ئاوارە ھر دەمرم تا

كركووكدا ئاوارەكانی ژن دەستیی پشانگای ل

كركووكی: ماوەتوە"كچكی بۆ باپیرموە ل ئاوارەییم من "

پشانگكدا ل شوكر ھۆزان
Photo ھمن
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دەستكی ھنگدا بخوكردنی ل شقوە، ژنانی
بوارەدا لم ژنان ئم كاركردنی  ھیو بایان
دەگرتوە. شارە  ئم دووری مژوویكی  بۆ
بخوكردنی  ل شقوە ژنانی ئــوەی وــای
لھمانكاتدا ،یھ باشیان ئزموونكی ھنگدا
سر ل باشی كاریگرییكی بوارە لو كاركردنیان

.یھ خزانكانیان، و خۆیان داھاتی
سیستمی ركخستنی ل ھنگ،  كاری ركخستنی
شان ھنگك، ھر وەی كب دەوتك دەچت
ھر ھنگكانیش زاوزی لكاتی .یھ شاژنكی
دەربكات،  ٣ شان ٢تا دەتوانت ھنگك، شان
نگھ جیادەبتوەو كنگھ شان ل ،كشاژن
ئو شونك لھر ــون، ــدەك دوای تازەكانیش
بدوایدا یكاست ھنگكانیش بنیشتوە ،شاژن
پاشكوت ل برپرسیارە شاژن، دەنیشنوە.
لبرسان ھنگكان تا زستان بۆ ھنگوین كردنی
راپراندنی كاری ل لپچینوەش ھاوكات نمرن و
تمن ك ئحمد،  عائیش دەكات. ھنگكان، 
،وەیقش شارۆچكی دانیشتووی ساو (٦٥)
بخوكردنی خریكی رۆژان ئافرەتانی لو ككی
باخكیدا لنو كرد سردانمان كاتك .نگھ
بھنگوین پنجكانی و دەكرد ھنگكانی سیری
تمنی( ل " گوتی: پرۆشوە، ب ئو بوون.
ئوكات بــخــــودەكــم، ھنگ ١٨)ســاــیــیــوە
بم دەدا، باوكم یارمتی ھنگدا لبخوكردنی
تبس و بكوورە ئوسا ئستانبوو. وەك

جیادەكردەوە. لشانكان ھنگوینكمان
كنگوینھ ئامركوە  چند بھۆی  ئستا
.تریش وخاون پاك جیادەكرتوەو لشانكان
ژیانی كاتك  گوتیشی:" ئحمد  عائیش

و كی ھنگمان شان س پكھنا، ھاوسرییم
شان چند ئستاش دەكردن. بخوم ھرخۆم

بردەوامم". كارە ئم لسر ھیو ھنگكم
ل ھنگكان،  ھنگوینی كات دەــــت:" ئــو 
دووكاندارەكانی ب جیادەكموە، شانكان
ژیانمان بژوی وادەكــات ئــوەش دەفرۆشموەو
شانی دەركردنی  كاتی  ،٣ مانگی بت. باش
نزیكی ھنگگ شان ھر ئوكات .كاننگھ
بو ھۆیشوە دەردەكات و س شانی تر تا دوو

دەبن. زیاد ھنگكان، شانی ژمارەی
دا   ٤ و   ٣ لمانگی شقوە ژنانی  ل ھندك
بۆ لودا و دەكن كوستانییكان ناوچ سردانی
دەكن. بخو ھنگكانیان مانگك چند ماوەی
من ك ئوەی  وای دەت:" عومر، خاتوون 
جوانكاری بۆ كوستانكان بخو دەكم، ل ھنگ
گوتی وەردەگرم". ئو ھنگوینیش سوود ل پست
خۆیان  لنو شان ٣ ھنگكان، مانگی دوای ك
ھنگكانمان ژمارەی ھۆیشوە بو و دەردەكن
كوستانییكان ناوچ خــاتــوون، ــن. دەب ــاد  زی
وەك و دەزانت بباش ھنگ بخوكردنی بۆ
كانی بباتنگھ ساك ھموو كیش ئامادەیژن

.نانشو ئو
دانیشتووی ھنگ بخودەكات و كتۆما، ژن ئیلھام
س ماوەی دەت:" ئو .وەیقی ششارۆچك
ھنگوینیش یك كیلۆ بخو دەكم و ھنگ سا

دەفرۆشم". دینار، ھزار ٥٠ ب
سرەتا خدر، دەت:" بیحوە سدیك لالیكی
(١٢) خولكی دواتــر دەترسام، ھنگ، ل زۆر 
بتوانم چۆن ك فربووم ھۆیوە بو و بینی رۆژیم

كۆبكموە. ھنگكان شانی

ناكم، بخو ھنگوین بۆ ھنگ گوتیشی:"من
ژمارەی شان دەموت جارێ یومك چونك تازە

بكات. زیاد ھنگكان،
ل حاجی، مام دووكانی خاوەنی مال، سباح
دووكانكم گوتی:" لوبارەیوە شقوە بازاری
وەك سروشتییكانی مرھب بۆ كردووە ترخان
چندین و وشك ھنجیری ھنگوین، نانگراز،

.نگوینھ گرنگتر لھموویان بم تر، شتی
شقوە ل مژووی فرۆشتنی ھنگوین مال، سباح
و دەگڕنتوە  رابردوو سدەی حفتاكانی بۆ 
نیشان دەست ھنگوین دووجۆری ئوەشدا لگڵ
جۆرەكی تریش سروشتییو جۆركیان دەكات ك
دووكاندار وەك مئ گوتی:" وەك .ناسروشتیی
دەستكاری ھنگوین ك دەدەین نما ئم ھانی
پمان خۆیوە سروشتییكی بجۆرە و نكن

بفرۆشن".
ئوەی دوای ك دەكات لوە باس دووكاندارە، ئو
ئاراوە نگ ھاتھ بخوكردنی زانستی بۆ رگی
ھنگ بخو كردنی فری خك وایكرد ك ئوە
كوردستان ھرمی حكوومتی لالین دواتر بت،

خولكرانوە. چندین فاو، ركخراوی و
لو یكك ل دەدات:" بقسكانی درژە وەھا ئو
وانم بشداربووم و ماموستایك وەك خوالندا من
شقوەم بشداربووی ژنانی ٢٥٪ـی دەگوتوەو

بخوبكن. ھنگ، بتوانن چۆن ك فركرد
ل ھنگ، بشی برپرسی و كشتوكاڵ ئندازیاری
حمد، كیفی شقوە كشتوكای بڕوەبرایتی
لوە بیری حكوومت بۆچی ك بوەی سبارەت
دابنت لشقوە كارگیك ك نكردووەتوە
وەربگیرت، ھنگوین  ل سوود  رگیوە لو و

ھنگوە بخوكردنی بھۆی

خۆیانن ژنانی شقوە خاوەن داھاتی
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دەكـــن، ھــنــگ كــ كـــاری ــی ــوان ــی:" ئ ــوت گ
ھر و سرپرشتیارن ب ھموویان جووتیارانن،
نبوونی بھۆی دەكــن، كار بۆخۆیان كسو
،بری كارگل ئستا تر، تا شتی و چندین ئامر
ئامركی ھیچ ئویش كراوە، دروست باخانیك

."دانییت
ل دەت:" عوسمان، ھیوا ئابووریی پسپۆڕی
ئافرەت بۆ یارمتیدانی ئستا دا كاركردنی قۆناغی
بژوییاندا ئاستی برزبوونوەی ل خزانكانیان،

دەگرت. باش رۆكی
كاركردنی بین دەتوانین گوتی:" عوسمان، ھیوا
ئافرەت ل ھموو بوارەكاندا دەبت ل سرووی٥٠٪
زۆرە ئم رژە ركخستنی ب ئوەش پویستی بت،
ئاوەدانییی ئم زیاتر، چونك برھمی بۆ یھ
بپسپۆڕی پویستی  یھ جیھان  لسرتاسری
دەگونجن لگڵ پیاو ك ھندكیان یھ جیاواز

ئافرەتدا". لگڵ تریشیان ھندكی و
پسپۆڕی  نبوونی ئابووری، بواری پسپۆڕەی  ئم
دەكات وەسف  بكارەسات لكارەكاندا ئافرەت 
نیوەی گرنگی چین ئم  ناكرت  ك دەت، و
فرامۆش كۆمگدا گشكردنی ل گكۆم
ل شــقــوە ژنانی كــارەی ئــو بۆی بكرت، 
داھاتی دەستخستنی بۆ ھنگ، بخوكردنی
لو ژنان سرمایی وەگڕخستنی و خزانكانیان

دەزانت. بئرنی شارۆچكیدا
علی رۆشن

عومررۆشنا عومر خاتون ھنگڤان
Photo
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سھم بشی
 

ھشتا پشكوتندا، ھموو ئم لەگــڵ
،یھ لالینی سكسی ئافرەتاندا بۆشاییك
ئو سرچاوەی لو دوورن  ئــوان چونك
بۆ دەدەن ئافرەت یارمتی ك زانیاریانی
شحنكردنوەی ) نوكردنوەی چۆنیتی
تندروستی پاراستنی و سكسی الینی (
ب خۆشی بۆ ھستكردن دەروون جست و
ھشتا ك ــووە ــوت دەرك . ساغی  لــش و 
چۆن كــ یھ ــوە  ب پویستی ئــافــرەت
رووی  ل خۆی  سكسی الینی ب گرنگی
الینی و سكسی (تربوونی) باوەرھنان

بدات. ھۆرمۆنكانییوە
ئــو  و ــی  ــكــاری ــو ت الیــنــی رووی   لــ  
سكسوە رگای ب ك نخۆشییانیوە،
جوانی رووی ل ،STDs دەگوازرنوە
 Body) الر  و لــش  نبوونی ــوان  ج و 
پیوەندییوە سروشتی رووی ل ،(image
بینای و ناسنام رووی   ل پیاودا، لگڵ
ب سكس پیوەندی رووی  ل سكسیوە،
باغبوون رووی ل ھروەھا نخۆشییكانوە،
ورووژانــی و  كۆی تمنی و  دەستپڕ و 

سكسییوە.

ئافرەتاندا ئۆرگازم ل فرە  
Multiple Orgasm in Women 

پتر  ئافرەت زۆر ك نی نیینھ ھرگیز  ئوە
سكسیدا كرداری یك ل ئۆرگازم یك ل
جۆنسن،ك خاتوو و ماسترز دكتۆر دەچژن.
ئم سایكۆلۆژین، بناوبانگی ــای زان دوو
ــات  دووپ لموبر ســاڵ  ٢٥ راستیییان
ھموو ئایا بــم  ــردووە. ك دۆكیومنت و 
بیردۆزەكان و چوپن؟  بھز ئۆرگازمكان 
ك ماسولكیی گرژبوونوە ئو ك دەن
زوە  ل سپرم روودەدات ئۆرگازمدا لگڵ 
ب ئاسانتر ك رادەكشت مندادان ملی بۆ
ك دەن لكۆینوەكان، دەگات. لكۆكھ
پاش  خولك  ٤٥ ماوەی ل ئافرەت ئگر

بكی ئوا  ئۆرگازم، بگات تــۆواو پژانی
. ھدەكشن سرەوەتر بۆ سپرم ل زیاتر

  
Endorphins كانئیندۆرفین 

ــــی دەردان ئـــگـــری ــ ــت ــ ـــازم، دەب ـــۆرگ ئ
دەمار، دەزگای شلی ناو بۆ ئیندۆرفینكان
دەردرن مشكدا ل كیمیاییانی ماددە ئو
چژ، و خۆشی، ب ھستكردن ل رۆیان ك
ئارامبوونوەدا و ھوربوونوە ب ھستكردن

.یھ
لكۆینوە  گلك ئیندۆرفینكان:  چیرۆكی
سخت، یان توند وەرزشی   ك وای بوایان
بۆ ئیندۆرفینكان دەردانی ئگری تدەب
ك دەچن  بۆ وای تر ھندكی خون. ناو 
ئۆرگازمدا، كاتی ل دەردەدرن ئیندۆرفینكان

پكنیندا. لكاتی ھروەھا
لناو ك پكھاتوون كۆمك ئیندۆرفینكان،
سروشتییان و دەبن دروست لشدا خودی
پكھاتنی ل ــن، الدەب بئازار ھستكردن
پكھاتنیان ھمان مۆرفین وەكو كیمیاییدا
ئوە ئگری  ئازار،  البردنی ل جگ .یھ

كۆنترۆكردنی ل ئیندۆرفینكان ك یھ
یان كفتی ب برانبر لــش ــوەی ــاردان ك
ھروەھا بــن، بــشــدار  دەروونـــی  شكتی 
،ریخۆ دیواری  گرژبوونوەكانی ركخستنی 
مزاجدا. دیاركردنی ل رۆیان ــرەڕای س
دەردانی ئیندۆرفینكان، ك شوانل ھروەھا
بخن، پتیوتریدا رك گالندی ل ھۆرمۆنكان
و گۆنادۆترۆپینكان شھۆرمۆنی گ بتایبتی
سكسییكان. ھۆرمۆن دەردانی بۆ ھاندەرن ك
ھاندانی دیارە ك وا گلك لكۆینوە بپی
زوو نجام بئ تد دەردانی ئیندۆرفینكان،
بگیك ھیچ بھرحاڵ  سكسكردن.  زوو
زیادبوونی ئــم  ك  نیی دەســتــدا لبر 
سكس زوو زوو لگڵ  ك ئیندۆرفینكان 
روودەدات تونددا  وەرزشــی و  پكنین و 
ئیندۆرفینكان كمبوونوەی ئگری تبب
كمبوونوەی ك كاتی لــو لشدا،  ل
خمۆكی. ئگری تدەب ئیندۆرفینكان،
ریسایكل لشدا ل ئیندۆرفینكان ك وای بوا
تری كیمیاییكانی ماددە وەكو دەكرنوە

مشك.

 Female Orgasm ئۆرگازمی ئافرەت
كیسـرا         دكتۆر
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ھرمی لــ مــمــك، شرپنجی  نخۆشی 
نخۆشییش ئو پسپۆڕكی  ھیو  كوردستان
چۆن ك دەكات، ژنان ئامۆژگاری گر بچندین
.یھ ممكیان شرپنجی نخۆشی بزانن
ئو چارەسری رگاكانی پسپۆڕە ئو ھاوكات

دەكات. دەستنیشان خۆشیین

ممك شرپنجی نخۆشی
،یوگۆڕانكارییئ ،نجرپش نخۆشی بگشتی
و دت  لشدا ئندامكی شانكانی بسر  ك
لو خونھنر و خونبر نمانی ھۆی تدەب
شر لرەدا ستمانبوەی مئ ناوچیدا، بم
پسپۆڕانی بقسی ك ئافرەتان ممكی پنجی
بۆ خۆشیین شرپنجی ممك، ئم نخۆشی

دابشدەبت: جۆر دوو
دەتوانین خۆشیین ئم :(benign tumor)
ئوەی :(malignant tumor) .باش بین
وتانی ل و ترسناك جــۆری ل دیكیان،
زۆرترین لدەستدانی گیان ھۆكاری ــاوادا رۆژئ
پسپۆڕ دكتۆركی بگوتی  تووشبووە.  ژنانی
سرژمری ئستا  تا كوردستانیشدا ھرمی  ل
نكراوە، ممك شرپنجی نخۆشی بۆ دروست
.دەب تووش یككیان ئافرەتك دە ھر ل بم
ئم رۆژھتی ناوین، وتانی لگڵ ب براوورد

زیاترە. رۆژئاوادا وتانی ل خۆشیین

گشتیی نشترگری پسپۆڕی ك بۆتان، د.
نسا دیكدا، وتانی  ل گوتی:" لوبارەیوە
خول بشوەی ساڵ، پنجا لسرووی ئافرەتانی
ل ئوە بداخوە بم دەكرت، بۆ پشكنینیان
ناكرێ، تایبتیش بكرتی و نیی كوردستان
جبجبكات". كارە ئم حكوومت دەب بكو
ھولر ل ئگرچی ئاماژەیدا بۆتان، د. وەك
لدایكبووان، و ئافرەتان نخۆشخانی ل رۆژان
خۆشیین ئم  دەستنیشانكردنی و زانیین  بۆ
بشوازكی بم دەكرت، ئافرەتان بۆ پشكنین
چووەتن خۆشیین ئم  بۆ پشكنین گشتی
خك ــ دەب بۆی ھستیارەوە. قۆناغكی
بوكردنوەی ل رۆی میدیا بكرتوەو ھۆشیار
ئو مترسییكانی ل ئاگاداركردنوە و ھۆشیاری

ھبت. خۆشیین

ھۆكارەكانی
سرەكی ھۆكاری ئستا تا ":ــدە د.بۆتان،
بم ،دیارنیی ممك، شرپنجی نخۆشی
لوانش بوونی ھۆكارن، بۆ زیاد فاكتر چندین
بۆماوەیی، و دانیشتووان ــژەی ر زیادبوونی
بقسی دەژمــــردرــت". سرەكی بھۆكاری
كاریگرییان زۆر گرمای و رۆژ تیشكی ئو
بم ،نیی نخۆشییوە بــو توشبوون بۆ
كاریگرییان ئتۆمی،  بۆمبی و  ئكس تیشكی
تر ھۆكاركی .یھ ممك شرپنجی لسر
ئو ئافرەتانی ئیسترۆجین لالین بكارھنانی

دان. بئومدی تمنی ل

ك ــراوە ــزان ن ئستا تا ــۆتــان، د.ب بگوتی 
ماددە بم بت، سرەكی ھۆكاری جگرەكشان
تووشبوون بۆ ھۆكارن پلیك ب كحولییكان
فاكتركی چوریش خواردنی نخۆشییو بم
قون، ك ئافرەتانی ئو ھروەھا ،الوەكیی
زیاترە. نجپ شر ب تووشبونیان ئگری
بڕژەی وەرزش  گشتی بشوەیكی  د.بۆتان، 
دەزانت بباش نجرپش كمكردنوەی بۆ ٪١٨
ئیسترۆجینیش ك ھۆرمۆنی دەخاتڕوو ئوەش و
زۆر دروستدەبت، ئافرەت ھلكدانی ل ك
لكاتی ھیو ئافرەت جستی لسر كاریگری
دەكات توند ئافرەت ممككانی ،مانگان خولی

دەكاتوە. خاوی دواییش و

نیشانكانی
دەست لكاتی یان لكاتی خۆشتن،  كئافرەت

دەكات. بگرێ ھست لدان
لماوە ممكیان خۆیان ژنان زۆر گرنگ بۆی
نییو لگدا ــی ژان یانگر ئــم بپشكنن.
ھندكجار نییو  روون كیگر دیوارەكانی 
ممك، قبارەی و لدت خوناوی دەردراوكی
ممك، رەنگی دەبت. گورە گریكوە بھۆی
بسر پی و روودەدات ل گۆڕانی و دەگۆڕت
ھندكجار ممك، گۆی ئوكات دەردەكوت.
جیاواز تر الیكی لگڵ شوازی و دەخورێ 
لماوەی كیگر دەبتوە. بچوك و دەبت
ل تنیا بم گورە دەبت، ھفتیكدا چند

.نیی زۆر و دت ال یك
خوارووی  ل زۆر بدەگمن ممك،  شرپنجی

ممك گری دەستنیشانكردنی رگاكانی
دەبن؟ پارزراو ممك شرپنجی ل چۆن ژنان
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ل زۆری ب و روودەدات سای بیست
ل بــســرەوە سای پنجا تمنی
 ل ل٩٠ سایدا، روودەدات. ئافرەتاندا
خۆشیین ئم تووشی ئافرەتان، ٪٢٠

دەبن.

ممك شیكاری دەتوانی چۆن
بكیت؟

لكاتی پزیشك، ئامۆژگاری بپی
دەستت، پنجكانی ب خۆشۆریندا
بك دەوروپشتی و  ممكت شیكاری
بازنیی بشوەیكی كشیكاریی ك
ممكت ســروژــری بۆ باوە لبن 
و ممك گۆی بۆ ئینجا ،بكدەستپ
بشتكی تا بزانیت ھست دەوروپشتی،
ئاوندا ــردەم ــب ل دەكــیــت. نامۆ 
سرەوە بۆ قۆكانت و دەست ھردوو
سیری كنئاو ل پاشان و برزبكوە
لگڵ ــراورد ــب ب بزان ،بك خــۆت 
ممككانت  ل كمكم ھردوو  گۆی
ئاوسان، لوو، وەك  بحاتی  ھست
دەكیت. لسر بدی گۆرینی پست،
ل راستت  دەستی پاكوەو پشت 
چپت بدەستی و دابن سرت ژر
بنباتوە ل .بپشكن راستت ممكی
و ممك ژر بۆ بازنیی بشوەیكی
و ممكت گۆی  ــری دەوروب بۆ ئینجا
شیكاری ممكت،  گۆی  بۆ پاشانیش 
ناڕكی  ب ھست ك بزانیت تا  ،بك
بھمانشوە پاشانیش ــت. دەكــی
لكۆتاییدا .نبپشك چپت ممكی
،بیگووش و  بپشكن ممكت  گــۆی
یان وەك خون ھیچ دەردراوكی بزان
لدت. ــاوی زەردب لینجی ماددەیكی 
دەستنیشانی ك دەتوانیت وەیمشب

نخۆشی ممكت بكیت.

ممك  نخۆشی دەستنیشانكردنی
•مـــــــــــامـــــــــــۆگـــــــــــرافـــــــــــی

(mammography)
ــــــــــی ــــــــــراف ــــــــــۆگ ــــــــــۆن •س

(ultrasonography)
موگناتیسی زرنــگــانــوەی •ئــامــرازی
مامۆگرافی لــ زۆر كــ  ،(MRI)

باشترە. ھستیارتر و
ــرێ، گ تیشكی ــوەی  ــردن ــك ــی ــاق •ت

ممك. لینفاوییكانی
بھۆی شلیی ئو •بتاكردنوەی
دەكرت دەستنیشان سۆنۆگرافییوە
نــاوەڕۆكــكــی ،تاقیگ لرگی و 

دەكرت. دەستنیشان
ممك، ل نموونیك  •وەرگرتنی 
بۆ ناردنی و نشترگری برگای

تایبتی. تاقیگی
         

پزیشك رنمایی
كش چوری، خۆراكی  كمكردنوەی 

میوە. سوزەو خواردنی دابزاندن،
سردانی  ھستپكردندا یكم  لگڵ
كاتژمر دوو تا یك رۆژان ،بك پزیشك

.بك وەرزش
ساو (٧٣) تمنی نبی، لیمح
ئستا تا گوتی، بساچووە، ژنكی 
جاری كراوە، بۆ نشترگری دووجار
دەرھناوەو گریكیان  تنیا  یكم
ھمانگرێ پنچووە دوومانگی دواتر
ممكیان ئمجارەیان سریھداوەتوەو
نازانم گوتی:"ئستاش ئو بیوتوە.
دەرزی بم دەبت، چۆن چارەنووسم

ننووسیوم". بۆ كیمیاوییان
پیر ژنكی بروات ك علی، كینس
سادەبت،   ٤٠ نزیكی تمنی نییو
ــاری رزگ نخۆشخانی  ـــرەوی  ر  لــ
دەكرد. نۆرەی چاوەڕی و دانیشتبوو
سردانی ئستا تا گوتی:" كینس
یكمجارە نكردووەو پزیشككم ھیچ
لبارەی ھاتووم". پزیشك بینینی بۆ
یفتدووھ  ــ دە نخۆشییكی
گری و  ــات دەك ژان  چپم، ممكی
سان،  ٣٣ لھاتووە. پروین موستفای
رۆژك گوتی:" نجگ ئافرەتكی ك
خونی شیر، لبری و دەكرد ژانی ممكم
پزیشكم سردانی ئوكات  لدەھات،
وەرگرتن، كچی چارەسر و دوای كرد
بدیاركوت گریك كم بماوەیكی
دواتــر ــرد. ك ــادی زی زۆر و ژانــكــی
مانگان ئستاش و  بیموە  ممكیان

لدەدرت". كیمیاویم دەرزی

شیالن یاسین

ئستا ـــا ت  "
ھـــــــۆكـــــــاری
ــــــی ســــــرەك
ــــخــــۆشــــی ن
شــــرپــنــجــی
،مك،دیارنییم
چندین بــم
زیاد بۆ فاكتر
ھۆكارن، بوونی
ــــــش ــــــوان ل
زیادبوونیرژەی
ــووان ــت ــش ــی دان
ــی، ــاوەی ــۆم ب و 
بــــھــــۆكــــاری
ــــــی ســــــرەك

دەژمردرت"

لدایكبووە. ١٩٧٤ لسای علی، عبدولقادر بۆتان د.
تواو كردووە. سالحددین زانكۆی ل پزیشكی كۆلژی ١٩٩٨ ل و ھولرە شاری دانیشتووی

وەرگرتووە. پسپۆڕی بروانامی چندین
ھناوە. بدەست ((.M.R.C.Sتیندامئ ئینگلترا بریتانی ملكی لكۆلژی

وەرگرتووە. عرەبی ئاستی وتانی لسر عرەبی بۆردی
بدەستھناوە. گشتیدا نشترگری ل بای دیپلۆمی كوفش بروانامی زانكۆی ل عراقی و بۆردی

پرۆفایل
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بۆچوونی  ب كوردەواری:  ناسراوی
ئم دەركــوتــنــی ــســاچــووان ب
وەرزی ھاتنی نیشانی گیای
ناوچ جووتیارەكانی  و پاییزە 
وردە وردە دەب كوستانییكان،
بۆ جۆ و گنم بچاندنی  دەست
دەغ تاكو بكن! داھاتوو سای

ئگر ـــوێ! ـــك دوان ــان ــی دان و 
و گنم گیای ئم بدەركوتنی
ل بباشی ئوا نچنن كجۆی
برگی و ناكوتن ریش ــدا زەوی
زستانی و بفری سخت سرمای
بۆیش ھــر ناگرن. كوستانان
نراوە! جووتیارەی ل گو ناوی

(ب): میشھ

 Colchicum : گیایی پزیشكی ــاســراوی ن
 ! نھاتووە بكار زۆر كۆندا ل  autumnal
كتاكو بوونی زەھـــراوی بھزی لبر ــوەش ئ
كۆم لزر كناسراوە ووتــانــی لو ئستا
ل ! بكاردت سنورداردا و توند زۆر یاسابندیكی
ئامادەدەكران لی كۆندا ل ماددانی ئو گرنگترین
 ك بوون  Cholthicine، Phalaphune :
Podagraو جومگكان نخۆشی چارەسری بۆ
 GIT disorders ھرس تكچوونكانی ررەوی
بردی سرەكی عالجكی ھروەھا بكاردەھاتن
ئستا  بم  . بوو Renal stone گورچیل
گرێ زانستی بواری ناسراوەكانی تازە گیا ل ككی

خواروەی  بشی باس شایانی . Oncologyكانی
ی لنیوەتیرەك لشوەی سلك پیازە و م گیایئ
بریتی  ٪ ٦٠ ی لنزیك . دای ٢ - ٤ )) سم )) نوان
 ك  interferon ی ل ماددەی      
لكۆلینوە ! بكاردت نجرپش دژە وەكو ئستا
ئوە  بریتانیا ل Brack ford زانكۆی تازەكانی
 interferon ماددە ئو بكارھنانی ك دەسلمنن
 Colchicum autumnal ــی رووەك ل ی 
زۆرگرنگی پۆزەتیڤی كاریگریكی دەكرێ ئامادە
دروست بوو یكانی گرێ كردنوەی چاك ل یھ

. نجرپش نخۆشی بھۆی

نیی بۆن:
تاڵ تام:

س٠  (( ٤٠+ بۆ ١- )) برگگر: گرمی پلی

رووەكك: (( ٤ – ١٥ )) سم  برزی

جووتیارە
 گو

گو جووتیارە، شالق.  كوردی: زانستی: Colchicum autumnalناوی زانستی: Atumnalaceae ناوی خیزانی
فیزیكی: تایبتمندی

پایزدا وەرزی ل روانی شوەی

محموود سیراجددین

فیزیكی تایبتمندی

(ب)دا وەرزی ل روانی شوەی
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٣/٢١-٣٠-٣ 
لبواری داھنانت تبھۆی
مــاوەیــ كــــــاردا، لــــم
باش پارەیكی دەتوانیت
ھندك . بھنیت بدەست
دەوروبـــرت كسانی  ل
بۆ درژ دەستی یارمتیت
دەستوەرمدەرە دەكن،
كسانیتر تایبتی ژیانی
سۆزدارییوە رووی لــ.
ب ھست  مــاوەیــ ــم  ئ
گرنگترین دەكیت، ئارامی
رۆژی یفتھ لم رۆژت

. ینییھ

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
لــرــگــای یــفــتــم ھــئـــ
كارتدا، بواری كۆبوونوەكانی
ســـۆزداری پیوەندییكی
ب .پویستت دەبستیت
لبر ــم ب ركردنفس
زۆرە خـــرجـــی  ـــــوەی  ئ
ماوەی لم نتوانیت رەنگ
ھودە بدەیت.  ئنجامی 
كاتكانت لگڵ ك لندھ
ببیتسر  سانك ــو ئ
ب پویستیان دەزانیت ك
.گرنگترین وەیئ ھاوكاری
رۆژی ھفتیدا ل رۆژت

.یممش دوو

٥/٢١-٦/٢١ 
كاتكی یــفــتــھــ ـــم  ئ
بسربردنی بۆ  گونجاوە،
گڵ ل كاتكانت ــی زۆرب

خزانكت.
ــــك ــم ــك ــت ب ــســت ــوی ــ پ
ــوەی ئ بــۆ ــیــواگــۆركــھــ
ــار ك ـــی ـــوون ـــدووب ـــ مـــان ل
ب بــحــســــیــتــوە، بـــوار
ئوەی بۆ بدە برامبرەكت
بیرورای ئــازادانــ بتوانت
یفتھ .ئم دەربرت خۆی
نزیكت كسكی لــالیــن
گرفتی ھــنــدــك تــووشــی 
دەبیت،گرنگترین خزانی
رۆژی ھفتیدا لم رۆژت

یممشس

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
ب ھست  یفتھ لم 
دراوكیكی زۆردەكیت،
دەروونـــیـــوە رووی  ــ ل
ناسقامگیردەبیت. زۆر
پیوەندی ئوەش رەنگ
ھبت ماندوبوونتوە ب
لــ كــاركــردن، شــــوازی
شتكان بۆ بیركردنوەت
ئوەی .پش ئاۆزە زۆر
كارك ھر بدەیت دەست
سرخۆ ل زۆر ویستپ
گرنگترین بیربكیتوە،
رۆژی یفتھ لم رۆژت

. یممش پنج

 ٧/٢٣-٨/٢٢
زیاتر گرنگی ویستپ
ژیانت ھــاوســری  ــ ب
ـــوەی بــۆ ئ ـــدەیـــت، ب
ك نكات بوە  ھست
ل نی گرنگی رۆكی
ھچونكانت ژیانتدا.
كشی زۆرجــار رەنگ
لبكوتوە، خزانی
ھموو بۆ نھنیكانت
ــنــدركــــك مــســكــ
پش .بــیــربــكــرەوە
ھــر ئــــوەی بــریــاری
گرنگترین بدەیت، شتك
رۆژی یفتھ لم رۆژت

. یممچوارش

 ٨/٢٣-٩/٢٢
یفتھ ئم ھودەن
ئو لگڵ كاتكانت
بریت بسر   سانك

. خۆشت دەوت ك
ركخستنی ھـــوـــی
بۆ ســـفـــرـــك بــــدە
ببیتوە، ئــارام ئــوەی
سۆزداییوە رووی ل
سقامگیری ب ھست
زۆر ــكــی ــی ــی ــارام ئ و 
رۆژت دەكیت.گرنگترین
رۆژی ھفتیدا لــم

. ینییھ

 ٩/٢٣-١٠/٢٢ 
بسربردنی ب پویستت
ــوەی ئ بــۆ ككات چند 
بیت،بشداریكردنت بتنھا
جۆرك خرخوازی كاری ل
پدەبخشت ــت ــی ــارام ئ
.لم بیت بردەوام ھودە
ھندك تووشی   یفتھ
رەنگ  ك دەبیت نخۆشی 
ئسك ئازاری ب پیوەندی
ھبت پستوە  و ددان  و
یفتھ لم رۆژت .گرنگترین

. یممشس رۆژی

١٠/٢٣-١١/٢١ 
ئابووریت باری   مانگ ئم
ب ویستت دەبت، خراپ
بۆ زیاترە بیركردنوەی
كارك ھــر ئنجامدانی
كۆتاییی ل دەیكیت.  ك
كسكی یفتھ ــم ئ
ــت ســردان خــۆشــویــســت
ب رەنــگــ ــــات كــ دەك
بیت، خۆشحاڵ زۆر بینینی
یفتم ھل گرنگترین رۆژت

.یممچوارش رۆژی

١١/٢٢-٢١-١٢
چاكییكۆمیتییكانت
یفتھ ئم سرەتای ل
ھندك پدەكات، دەست
لو دەكــیــت گــۆرانــكــاری
دەژیـــت شــوــنــی تــــیــدا
.ھودەیارمتیمنداكانت
ئو ئنجامدانی بــۆ ــدە ب
ــت وــ ــان دەی ــ ــــارەی ك ك
.خۆشتریین بكن تــواوی
رۆژی یفتھ ئم رۆژت

.یممش یك

١٢/٢٢-١/١٩ 
تووشی سۆزدارییوە رووی ل
دەبیت لگڵ ھندك گرفت
ھولچدە خۆشویستكت،
بكیت. چارەسری ھمنی ب
چارەسركردنت شــــوازی
سرنجی گــرفــتــكــان ــۆ  ب
برزتر لخۆت كسی زۆر
كاردا، لبواری رادەكشت
زیاتر وادەكــــات ــش ــم ئ
ببستن. تواناكانت ب پشت
یفتھ رۆژت لم خۆشترین

. ینییھ رۆژی

١/٢٠-٢/١٨ 
ب ھست  یفتھ ئم 
دەكیت زۆر ئارامییكی
ــت، ــك ــزان ــ لـــگـــڵ خ
ــی ــرۆژان پ ــو ــدە ئ وھــ
سرقایتوە بھۆی ك
بكیت تواویان نتوانیوە
تــواویــان یفتھ ــم  ل
ئامۆژگاری ھودە . بك
ــی نــزیــكــی خــۆت ــان ــك ل
ــگــریــت،خــۆشــتــریــن وەرب
رۆژی یفتھ لم رۆژت

.یممدووش

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
بـــاری یــفــتــم ھــئــــ
برەو كمك تندروستیت
ھلكی دەچــــت، خــراپــی
ل دەرەخــســــت بــۆ نوت 
لدەست ھودە  كاركردن 
قرزانی ئو مدە. خۆتی
كات زووترین ب رتسل
خاوەنكانی، بۆ بیگرنوە
زیاترە كاتكی ویستتبپ
خۆشترین بیركردنوە، بۆ
رۆژی یفتھ ئــم رۆژت

. یممش یك

گوگنمشرقرژاڵدوانگاكاوڕ

نھنگستگیسككواندووپشكترازوو

دەدون ئسترەكان
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ئامادەكردنی چۆنیتی

تا دەكوترێ كگۆشت پارچ سرەتا
بیبری پاشان دەبتوە، پان جوان
كمك و ككت (ب)ات و رەش
تاوەك ــر  دوات دەكـــرێ، ت خوی 
ئینجا تدەكرێ، كرەی رۆنی كمك
سووركردنوەی  ب دەكــرێ دەســت
ــكــمــان خــواردن ھــــردوو دیـــوی.
لگڵ زەت پشكشتان و ئامادەی

دەكرێ. گۆشتی  نــرمــی ــرام گ  ٢٥٠
مانگا

(ب)اتی رەش+ بیبری خوێ+
(زبدە) كرە + تكو

ستكی گۆشت

كرەستكان

شتخانچ

ئامادەكردنی:
 ئارام فاروق 
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پۆفایل

و رۆژنامنووسی ھوای سیاسیی بژەری

تۆ:  ڕای ب خۆشترین ١٠ گۆرانی  

مكخیزان كسم خۆشویستترین
،مكزبیحت كسیشم نزیكترین و
ئگریش  و مدایگل ــســا  ٨
بۆ ،جانتام لــنــاو  نــكــم، لملی 
ھاوری و  مپ بچم ھرشونك 

.ردەواممب

ئبوبكر حاجی بڕز ناو:
كوردستانی :زنامڕەگ

نكردووە شووم باش و تارادەیكی خزانی: باری
دەكم. تواو داھاتووش ئامادەیی سای تواوكردووە و ناوەندیم خوندەواری: ئاستی

نیشتجبوون: ھولر  شونی

كارەكت؟ كورتی پناسیكی و ئستات كاری

ھبژارد: بژەریت كاری بوو چۆن

برنامی  پشكشكاری كاتك بوو، سان ١٤ تمنم
دەكرد حزم كناكانی تلفزیۆنم دەبینی، مندانی
دواتر بكم، پشكش تیڤیكان ل رنامب ئوان وەك
و ھاتدی  مندایم خونی راگیاندن،  ناو ھاتم  ك
راگیاندن  كاری ل ،٢٦ سا تمنم ك تائیستاش

بردەوامم.

(ب)ە  شیرین توفیق: 1. تاھیر
دەستار تھا: تحسین .2

ھجیج شریفی: كۆسی حسن .3
بووم  ھ من ئحمد: 4. فوئاد

شكن نا زیرەك: حسن .5
سری سفین رەسول گردی:  .6
زەینبی :مامل محمدی .7

مشكۆ: لپاش مرگم .8
دولبری ئاونی ئی خالقی: مزھری .9

زاخۆیی: 10.ئیاد
ناگرێ مالنت نگت  چوخك

یان نزیكترین
كست! خۆشویستترین
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رەوشــی كوردستان، ـــاوای رۆژئ مۆسیقاركی  ،ــ ژن
لبرئوەی دەزانت، "شژاو" ب كوردی مۆسیقای
رەسنایتیان الساییكردنوە برگای یوایپ ئو
ئو ئوكارەش كمكردووەتوە، كوردییدا لمۆسیقای
فیدڕاڵ كوردستانی ب ئاماژە   ژن ئو دەدات، ئازار
"زوم"زیاتر ئو كوردستان پارچیی لو ك دەكات
"بازرگانی" و  دەكرت كوردی مۆسیقای  ب برامبر
"بریندار" ب كوردی مۆسیقای  لبرئوە  پدەكرت،
چیادا مۆسیقای دەت:" من لگڵ و دەكات وەسف
لمۆسیقا من شار، مۆسیقای ئستای رەوشی و ھڤام

دەكاتوە". سارد
لشاری ،سا وحوت بیست  تمنی  بشیر، شاناز
لدایكبووە. ماوەیكی زۆرە دركی رۆژئاوای كوردستان
بشك ب ئومۆسیقا كاردەكات. ھونرییدا بواری ل
بۆ بوارەدا لم خۆی كاركردنی و دەزانت مرۆڤ لژیانی
ھاندەریبووە. بردەوام وە كتدەگ دایكی دەنگخۆشی
میزۆپۆتامیا مبندی ل شانزەسایدا تمنی ل شاناز،
خۆی وەك گۆرانیگوتن كردووە. دەستی ب سلمانی ل
گروپكی لناو گروپ، سۆلیستی وەك ئوە دوای دەت
پرۆفیشناڵ شوەیكی ب ئاناھیتا، بناوی كچاندا
پارزەری ب مۆسیقارە، ژنان، و ژنئ گوتووە. گۆرانی

دەكات. وەسف كوردی مۆسیقای
الی  كوردییكان فۆلكلۆریی و رەسن ئاوازە ئو، بڕای
لوردەگرت، ككی كارەكانیدا ل پارزراوەو كورد ژنانی
كوردیین. مۆسیقای پارزەری ژنان، چیاش ل ھروەھا
ــی زۆرب ـــات:" دەك كارەكانی ل بــاس ــاوا ئ شــانــاز، 
الی خۆشویستترین برھمم .ژن برھمكانم لسر
ھی ھۆزانڤانكی ھۆنراوەكی ك ،گۆرانی سیاژین خك،
لبارەی كارەكانی دامناوە". خۆم مردینیو ئاوازەكی
ھاوسرەكی و خۆیی ھرچندە گوتی، ژن ئو ئوان،
مۆسیقا یوایپ بوارەدا كاردەكن، بم لم كنسا
ھاوكاری كس ئستاش ناچت و تا برەوپش بتنیا
دەست وەنییئ مانای ئوە بم نكردووە، ئوانی

ساردببنوە. لمۆسیقا
یكتی لالین نكردنیان ھاوكاری شاناز، ئاماژەی جی
ئو بۆ رۆشنبیری وەزارەتی و كوردستان ھونرمندانی
وەكو" خۆیاندا وتی ل و ئوان"كوردن" وەكتدەگ

نامۆ دەژین. رۆحیتكی ب و بیانی" دەناسرن
بژوی دابینكردنی "بۆ بناچاری ئستا گوتی ئو وەك

رۆژناموانین". كاری سرقای ژیانیان

كوردی دەپارزن" مۆسیقای ل چیا ژنان "

.ــــ ژن ــــســــر ل ـــــــــی بــــرھــــمــــكــــانــــم " زۆرب

گۆرانی خك، الی برھمم خۆشویستترین 

ھۆزانڤانكی ھــی ھــۆنــراوەكــی كــ  ،سیاژین

دامناوە" خۆم ئاوازەكی مردینیو

سلمانی
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دەمرت، عشیرەتكیان ســرۆك كاتك
وەك رەشیان رەنگی سرتاپا عشیرەت ژنانی
وایكرد ئوەش و پۆشی ئاغاكیان، بۆ وەفاداری
رەنگی ناوچی تری ئم دەڤرەدا، چندین ل

بپۆشرت. نریت وەك رەش
 ھمین محمد رەسوڵ، ژنكی تمن ٥٠ ساو 
ناحیی ب سر قسیدەی دانیشتووی گوندی
ژنانی لو یككبوو ئو، .یرانی سركپكانی
شوازە ئو پۆشیبوو و گوتی:" رەشی كراسی
بووەت ئستا ماوەتوەو بۆمان لكۆنوە كراس
بجلی سرتاپای ھمین، ." مئ ناسنامی
ناوچوانیوەو ب ڕەش، پچكی پۆشیبوو. رەش
جارجار ــوو. داب گرێ كمری ل پشتنكی
و دەدا جلكی بجوانی ئاماژەی بپكنینوە،
دەیگوت ھكشانكوە ناسھ ب جارجاریش
نوێ، مۆدیلی ھاتنی ب ئستا گنجی بداخوە
ناوچكمانی كوردەواریانی كراسی "شوازی

كردووە". لبیر
بپۆشینی دەڤرە، ئم كوردی ژنانی لكۆندا
پۆشینی و بوون بناوباگ  رەنگاوڕەنگ  جلی
پرس بۆ  تنیا و بووە  دەگمن  رەش رەنگی 
ژنانی زۆربی ئستا پچوانوە لبركراوە،
ھندك .رەش جلكانیان رەنگی دەڤرە، ئو
كورددا لناو رەش، جلی لبركردنی مژووی
كوردستاندا ل سیاسی پیدابوونی ئیسالمی بۆ
زیاتر رەش، جلی  دەگوترت، و  دەگنوە
فارسوە و عــرەب لری شیعیو كلتووری
ك كوردستان، ھاتووەت رەنگ ئم پۆشینی
الیان حوسن،  و حسن پرسی دوای  گوای
ئاماژە تر بۆچوونی ھندێ كلتوور. بووەت
بۆ عوسمانییكان ھاتنی لگڵ دەكن، بوە
ل رەش، جلی پۆشینی كوردستان باشووری

پیدابووە. كوردستان، ھرمی
ناوچكیانی  ژنكی سیمای بم جالنوە ھمین،
سرتاپای و قوڵ كراسی بپۆشینی ك دەنواند

ناسراون. رەش
زەمــاوەنــد  كات ،كناوچ ژنانی  بگوتی
بۆ بواین لبر كراسی ئو ژنك ھر دەكرا
ئاكۆ، عشیرەتی، ژنانی ندەچوو. زەماوەند،
لبركردنی ب  سا چندین منگوڕ،  بباس،
كراسی ل ،كراس ئم قوڵ بناوبانگن. كراسی

رەشپۆشن! بیتون ناوچی ژنانی بۆچی

دانیشتووی  ســاــو  ٥٠ تــمــن ژنكی

ناحیی بــ ســـر ــدەی گــونــدی قــســی

یرانی سركپكانی
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ك ھدەدرتوە بجۆرك درژترەو ئاسایی
برەنگی تنیا  قوڵ، دەبسترتوە. كمر  ل
ژنانی ناسنامی بووەت و دەكرت لبر رەش
بت لگدا ئمۆشی تا ئاكۆیان، ناوچی
ئسعد، محمود دەكن. لبری كناوچ ژنانی
گوتی، یكناوچ رۆشنیبری كسایتیكی
جۆرە ئو پیدابوونی لسر  جیاواز بۆچوونی
ئو بۆ مژووەكی ھیو ناوچكدا ل كراس
مھاباد، ئاغاكانی شاری ل یكك  ك كاتی
قوماشكی وەك پارچ لسفردا دوای ئوەی
كقوماش ھناوەتوەو خزانكی بۆ دیاری
بیبتوە، نایت دی ژنكی و دەبت درژ
بۆ ژرەوە  ل ھدەستت ،كژن ئوە  لبر
لی جوانی، زۆر ك كۆدەكاتوە نپشت سر
دراوســ ئــوە دوای گوتی:" محمود  دــت. 
پ كراسكیان  ژن ئو  نزیكی  كسانی و
ووردە كــردووەتــوە، الساییان و بــووە  جــوان 
ھندك ب ئستاش تا بوبووەتوەو ووردە

ماوەتوە". دەستكارییوە
بۆ جلی ئو بوبوونوەی ھۆكاری محمود، 
مھاباد ناوچی ل منگوڕ عشیرەتی زۆری
عشیرەتكانی لنوان ژنخوازی و ژن بوونی و

مرگو ژنانی  ــدەوە.  ــڕان گ ئاكۆ، و بباس
جخ دەكن. لبر قۆڵ  كراسی بنگردیش،
 بۆچوون ئو پچوانی ســان،  ٥٠ خــدر،ی
بۆ رەش كراس ئم باوكردنی ب قسدەكات و
ئاغای سرۆكی عشیرەتكیان" عباس مردنی
مردنی دوای  ك دەگڕنتوە، ئاكۆ"  باوكی
وەفادارییك وەك ئاكۆ، عشیرەتی ژنانی ئو،
رەشیان رەنگی  پارچ یــك ئاغاكیان، بۆ 

پۆشیوە.
ژنان،  بۆ قوڵ،  كراسی گوتیشی:"  ،ژن ئم  
قوم كراس ئو  كاتك  ھر   بۆی ،دەبئ
ئم زیوی زو دەكرد، ھست وام دەكرد لبر

كیوە". دنیایم
رەسنی  جلی ژنان بوو كچان و خوازیار ،جخ 
ك لوەش نیگران بوو، ل بربكن و كوردی

دەكرت. لبیر جالن شوازە ئو ریكخ
دانیشتوی و ٧٥ســـان حامید،  ــادر ق فاتم  
ئم جۆرە لبركردنی لبارەی ،یگوندی سارك
تری عشیرەتكانی لناو مئ گوتی:" كراسوە
ئو و دەناسرینوە قوڵ، بكراسی كوردستاندا
ھموو ل المان كۆنوە ل ھر ،كراس جۆرە

كراوە". لبر بۆنكاندا
بكارھاتوون،  و كراسئ قوماشانی بۆ ئو  جۆری
گوڵ مۆزلین، كشمیر، ھریر، قوتنی، خاراو،
گوڵ جــۆری فاتم، بگوتی بوونو باتمان

زیاتر ژنئاغاكان، لبریدەكن. باتمان،
وردەكاری  ،ی كراسی قوكی دیكناو بباسی  
جیاواز دوورینی شوازی تدایو دەستەنگینی و
گوندی دانیشتووی ژنكی ترە. كراسكانی ل
 ٢٤ ل زیاتر ك سركپكان، ناحیی دەنی
قوڵ، گوتی:" دەدوورت، كراس جۆرە ئو سا
ئاسایی كراسكی وەك دوورینی تدایو وردەكاری
دیوەكی و دەدوورێ براوەژوو ب دیوكی ،نیی
نیوەی جوانی قوماشكی دەدوورێ، بالی تری
تریشی نیوەكی ژوورەوەیــو  ل دروومانكی
تمن حسن، بدوع ئایش ."دەرەوەی ل
ئوە بۆ قوی كراسی تایبتمندی ٤٠ســان،
و دادەپۆش ژن، لشووالری ك گــڕانــدەوە
ئگر ناكیت  جیاوازییك بھیچ ھستیش 
گوتیشی:" بیپۆشت. ھژار، یان ئاغا، ژنكی
گرتووەو رەشــوە  برەنگی خوویان مئ الی
بشك بووەت دەكرت و رەنگ لبر ئو زیاتر

."شیرەتع ئم ژنانی دابوونریتی ل
كــلــپــووری لــبــواری پسپۆڕ كــســایــتــی 
ئحمد، ئمین محمد زیاد مامۆستا كوردەواری،
ھبوو شاری رانی، رایكی جیاوازی دانیشتووی

لڕووی قووە  كراسی دەركوتنی لبارەی 
جلووبرگی لكۆنوە  ھر گوتی:" مژوویوەو 
قوڵ بووەو ئسی زەردەشتیدا لئایینی ژنان
نوە وەیش بم بووە، زەردەشتی ژنانی جلی
باسی زیاد، مامۆستا  ماوەتوە". نوە  لدوای
ئاوەكراسكی ك كرد، كراس ئو لچۆنیتی
بووە كئافرەت دووقاتی بووەو درژ بشوەیك
خیان بازنیی بشوەی گۆی پیاندا لبر
دڕكووداڵ لنو ئوەشیان پقول تا كردۆتوە
ســبــارەت ــووە. ــات ھ و كــاركــردنــدا بــكــاریــان
لگڵ رەش عبای گوتی:" رەش بڕەنگی
كوردستان". ھاتووەت عوسمانیدا دەوتی
كاركردنی بۆ دیكی ھۆكاركی زیاد، مامۆستا
ئاژەداری خریكی ك دەگتوە كورد ژنی
چكگربووە زۆر ڕەشش، قوماش ئو بووەو
نبووە، دیار پوە چكی لھمانكاتیشدا و
كراسی كورد ژنی ك بووە  ھۆكارك ئوەش
پدەچت، گوتیشی:" بكارھنابت.  قوی
رەنگكدا لھبژاردنی كاریگری ئاینیش
ڕەنگی ئیسالمدا لرەنگكانی چونك بووبت،
بووە، ڕەش عباسیكانو ڕەنگی ك شیعی

سپاوە". دا كورد بسر بزۆر
چكۆڵ- ڕانی ھاوڕێ كاوە

ئوە دوای "
و دراوس

نزیكم كسانی
كراسكمیان
بوو جوان پ

الساییان و
ووردە كردموە،
بوبوەوە ووردە

ئستاش تا
ھندك ب

دەستكارییوە
ماوەتوە"
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تاراحقیقی: 
فریقیم لیال دەنگی عاشقی

ـــه ــــــهر ل ن ھ
مـــــ

له حهزم منداییهوه

و بووه تیڤی کاری

ــارهزووم ئ ھه میشه

رۆژک بتوانم بووه

بکهم، کــاره ــه م ئ

زۆر و  ھهودا زۆرم 

شونی ــی ســه ردان

تا ــرد ک جیاجیام

ــاره ک ــهم ئ توانیم

بھنم بهده ست

وارڤین بۆ
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سه قزی  شاری ١٩٨٦ له حه قیقی سای خاتوو تارا
تهمهنی تا دایک بووه، کوردستان له رۆژھهتی
لهگه ڵ دواتر ژیاوه و شاری بۆکان له سای س
ھهنده ران به رهو گه ورهکهی برا و باب و دایک
.بوونجنیشت ھۆهندا وتــی له و ده چــن
له ئستا  و  کردووه تهواو خوندنی لهوێ  ھهر 
پشکهشکاری و دهکات كار راگهیاندن بواری
که کۆرهکه ته لهفزیۆنی ئفکتی سیما بهرنامهی
ئهوروپا ژیانی له باس و ھهمهره نگه بهرنامهیهکی

تر دهکات. بابه تی زۆر مۆده و و
ــت  ــدن ــان ــه ی راگ ـــوو کــــاری ـــۆن ب ـــن: چ ـــی وارڤ

دهگهرتهوه؟ کهی بۆ ھهبژارد؟سهره تاکه ی
تیڤی له کاری حهزم له منداییه وه ھه ر تارا: من
رۆژک ئهم بتوانم بووه ئارهزووم ھهمیشه بووه و
شونی سه ردانی زۆر و ھهودا زۆرم بکهم، کاره
بهدهست بھنم، کاره ئهم توانیم تا جیاجیام کرد
کردووم. لهم بوارهدا ھاریکاریان کهسیش ھهندێ
چۆن بوو؟ ک پۆژهی  ئفکت سیما  وارڤین:

دهکهی؟ لهگهڵ کۆرهک ھاوکاری
بوو، شرو  شۆرشڤان. کاک ھی پۆژهکه تارا: 
ئهم به بۆنه ی ھهر کۆرهک منیش لهگهڵ ھاوکاری
و ھهده بژرین بابهته کان خۆمان بوو، پرۆگرامه

دهکهین. لهسهر بهرنامهیان
جلووبه رگی  دا پشکهشکاری کاتی له وارڤین: 
و بهرگهکانت جل ک دیزانی لهبهر دهکهی، جوان

دهکات؟

و  جل خۆم بۆ بهراستی سوپاس، زۆر ــارا:  ت
ھهدهبژرم بهرگهکانم

بوایی کاری  کوردستانیش له وارڤین: ئایا ئهگه ر
ھهدهبژارد؟ پیشه وهک پشکهشکاریت

ھه موو كارک  له دنیاییهوه، چونکه تارا: به به
به ده کهم، پشکه شکاری کاری له  حهز زیاتر
رهنگه بوام کوردستانیش له ئهگهر خۆم باوهڕی

کردبا. کاره بهم دهستم زووتریش زۆر
حهقیقی، عهباس مامۆستا نهوهی تۆ وارڤین:
کوردستانی، بنه ماه شاعیرانی له گهوره یهکک

ھهبووه؟ بهسهرتهوه کارگهری چهند
و بنهماه  بهرچاوه زۆر تارا: کاریگهری بنهماهکه م
نه تهوهکهم بۆ کارک و بم کورد کردووم فری

بکهم.
له ھونهرمهندانی یهک کام له ده نگی حهز وارڤین:

کوردستان دهکهی؟
ده نگی ھونهرمهند ئاشقی زۆر زۆر زۆر من تارا:
حهز نویهکانیشدا گۆرانیبژه له و فهریقیم لهیال
و دهنگیانم ده کهم زاھیر، و لۆکه و دهنگی ھانی له

خۆشه. پ
ببیته  که کردووەت لــهوه بیرت ئایا وارڤین: 

گۆرانیبژ؟
لده کا،  پرسیارم ئه و که س زۆر راستی تارا: به
چونکه لنهکردووەته وه ، بیرم ئستا تا من بهم
ھوهندی به  نییه  خۆش پ خۆم  دهنگی  من
مه به ستیان قهت"، مهی قهت ده ن:" وا وهختی

دێ، به سهر چیت داھاتوودا له که نازانی ئهوهیه
بۆیه منیش نام.. نا.. قهت.

چییه؟ داھاتووت پۆژه ی وارڤین:
له  كارکردن به  خۆشحام زۆر ئستا تا تــارا: 
خۆشه دیاره پم ئفکت، بهم سیما بهرنامهی
دا، تیڤی له کاری بم دا سهرکه وتووتر داھاتوو له
جگه له نییه دهست لهبهر وام جارێ پۆژهیهکی

ئفکت. سیما

ھناوه؟ پک ھاوسهریت ژیانی ئایا وارڤین:
ھهیه.  دهستگیرانم ئهمن بهی تارا:

دهکهی؟ پیناسه خۆشهویستی چۆن وارڤین:
ھهیه  ئهوهی مانای من بۆ خۆشهویستی تارا: 
بنن یه ک دهستی له ناو دهست که س دوو که
ھهموو به سهر بتوانن که  بن  به ھز ئهوه نده و

بن. زاڵ ژیاندا ناخۆشییهکانی
کوردستان؟ بگهڕیتهوه نیت بهنیاز وارڤین:
بگهرمه وه کوردستان. خۆشه پ زۆرم تارا:

پشیلهکهت  ناوی ھهیه، پشیلهیهکت تو وارڤین: 
خۆشدهوێ؟ چهندت و چییه

"کنی" ناوی ھهیه فارسیم پشیلهیهکی من تارا:
دایک له سارۆژی له بهر لهمهو ساڵ دوو یه،
قویی له و بهراستی بۆم ھاتووه دیاری به بوونم
له راده بهدهر پشیلهیه کی خۆشم دهوێ، دمهوه

شیرینه. خون و تووکن
جمال ئاران ھڤپیڤین:
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سلمان عبدۆ
رەوشن  مردنی بسر ساڵ رۆژی٢٠٠٩/٨/١١ سد
جــالدەت میر رۆژنامنووس  ھاوسری  خانم،
ل ١٩٨٩دا سای ئاداری ل تپڕی. بدرخاندا
بچووكمان گۆڤاركی ھڤاكم و من قامیشلۆ،
بو ــــــول:١٩٨٩-١٩٩٢) گ ـــورزەك ــاوی( گ ــن ب

میر كارەكانی بـــدوای لــوكــاتــدا ـــردەووە.  ك
ژمارەیكی چند بدرخاندا دەگڕام و جالدەت
بۆم ڕانگ ئو پاش دۆزییوە. ھاوارم گۆڤاری
ژیاندا ل ھشتا خانم رەوشن كوا دەركوت،
١٩٨٩دا ھاوینی ل دەژی. بانیاس لشاری و ماوە
ژمارەی بۆی یكسر زانیارییم پگیشت. ئو
نازانم الی. بم چووم و وەرگرت تلفۆنكیم
سوریاوە كوردانی لالین  خانم رەوشن بۆچی

دەشاردرایوە!؟
توركییوە زمانی ل كتبی خانم، ــن رەوش

عرەبی. زمانی سر اوەتوەرگ
(چند بــنــاوی ١٩٥٤دا  لسای  كتبكی  
ئوە نووسیوە. كــوردی) وژەی ل الپڕەیك
توانییان عرەب خونرانی ك بوو كتب یكمین

بناسن. كوردی وژەی رگایوە لو
ب كوردی ،ك كوردە ژنی یكمین رەوشن خانم،
ھروەھا و نووسیویتی گۆڤاری"ھاوار"دا ل التینی
سیاسی چاالكی سوریا ل ك كوردە ژنی یكمین
بیانییكاندا لناو رەوشن، كردووە. كۆمیتی و
ئو راست ناسراوە. كورد رۆشنبیری ژنكی وەك

ل بم دەناسرا،  كلتوورییدا بواری  ل زیاتر
سانی١٩٢٥- لنوان دوورنبوو. سیاستیش
عرەبیدا دۆزی لپناو نووسینكانی، ب ١٩٢٦دا
رۆژنام ل و وەستاوەتوە فرەنسییكان لدژی

و لوبنانیكاندا نووسیویتی. فلستینی
رۆژنامی ل ١٩٢٦-١٩٧٣دا سانی لنوان
یوسف ئیمتیازەكی خــاوەن ك ئــلــحــورەدا
-١٩٥٦ لسانی گوتاری دەنووسی. بوو، ملك
دامزراندنی كۆبوونوەكانی ھموو ١٩٥٧دا
بڕوە ئودا مای ل سوریا كوردییكانی پارت
١٤.ی ل سوریا یكمین پارتی كوردی دەچوون.
رەوشــن، ــزرا. دام ١٩٥٧دا  لسای تمووزی 
نتوەكیدا دۆزی لپناو ١٩٥٧دا لسای
ئانتی كۆلۆنیالیزمدا كۆنگرەی و ل یۆنان چووەت

بشداری كردووە.
توركی و عرەبی و  كوردی بزمانی  رەوشــن،
فرەنسی زمانی ب توانیویتی و نووسیویتی
لسای١٩٧١دا ئو بكات. قس ئینگلیزیش و
حاجی ل و  كوردستان بــاشــووری ھاتووەت
موستفای بارزانی كردووە مال سردانی ئۆمران

خانم: رەوشن
نایوە سری و ژیا بدەنگی ب ژنی ئو

ـــی ســـاـــ كـــتــــــبــــــكـــی ل
(چند ــاوی ــن ب ١٩٥٤دا 
ــ وـــژەی ل ـــك ـــڕەی الپ
ئوە نووسیوە. كوردی)
ــوو ب ــكــمــیــن كــتــــب ی
عــرەب خونرانی  ك
رگایوە لو توانییان

وژەی كوردی بناسن

عبدۆ سلمان نووسر: خانم رەوشن كچی خان سینم
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نووسر لگڵ
خانم رەوشن

بشداری كوردستاندا ئافرەتانی یكتی دامزراندنی ل و
كردووە.

كچ ھمانكاتدا وەی میری بۆتان بوو، لن خانم، رەوشن
بوو بدرخان جالدەت میر زمانزان پسپۆڕی ھاوسری مام و
ك بووە بدرخانییكان بنمای ئندامانی ل یكك ئو،
منداكانی(سینم لگڵ كوردی زمانی ب خۆیدا مای ل
ناسیم من كاتی ئو دەكــرد. قسی جمشید) و خان
 ب ببوو، تپڕ تمنی ل ساڵ  ٨٣ ئــوەی ــرەڕای س
تا ھبوو، پیوەندی دا كورد وتپارزانی بردەوامی لگڵ
دەپاراست. كوردی كلتووری بكات، دوایی كۆچی لوەی بر
د. و جــالدەت  میر كوڕەمامكانی ھــردوو وەك ئویش

دەپاراست. بنماكی نریتی بدرخان كامران
بتایبت بدرخانییكان زۆربــی ئــوەی بپچوانی
ببوون رازی لناچاریدا ــان دەژی توركیا  ل ك ئوانی

ھبگرن، پاشناوی"چنار" بدرخان پاشناوی لجی ك
رەوشن، پاراست. بدرخانی پاشناوی خانم، رەوشــن
و بووەتوە زۆر ئازاری كشو تووشی ژیانییدا لدرژەی
قدەر"دا "بیری درخان لالدەت بج مردنی بتایبت پاش
زۆر خانم، رەوشن تمنی رۆژانی ،١٩٥١/٠٧/١٥ رۆژی ل

تدەپڕین. سختی ب
لبواری  و نپرسی لی كوردك ھیچ ئوەیش دوای  
١٩٧٢دا لسای بۆی نكرا. ھاریكارییك ھیچ ئابوورییوە
لسر بانیاس شاری بۆ دیمشقوە ل ماكی بناچاری
خۆی بۆ لوش خانوویكی و سپی گواستوە زەریای لواری
تمنی تیدا ژیا. چركساتكانی دوایین و تا بكرێ گرت
چركس بناوی(سباحت) تنیا پیرەژنكی بانیاس، ل
لگی بوو، جان قدری كورد شاعیری خوشكی ژن ك

دەكرد. ھاریكاری و دەژیا

لگڵ بدرخان جالدەت
ھاوسری ی خانم رەوشن

جالدەت ئارامگای

رەوشـــــــــــــن
بــــــزمــــــانــــــی
و كـــــــــــــــوردی
عــــــــــرەبــــــــــی
تــــــوركــــــی و 
نــووســیــویــتــی
توانیویتی و
ــــــــ زمــــــانــــــی ب
و فــــرەنــــســــی
ئـــیـــنـــگـــلـــیـــزیـــش
ئو بكات. قس
لــســاــی١٩٧١دا
ھـــــــاتـــــــووەتـــــــ
بــــــــــــاشــــــــــــووری
ل و كــوردســتــان
حــاجــی ئـــۆمـــران
ـــــی مـــال ســـــردان
مــــــوســــــتــــــفــــــای
كــــردووە ـــی ـــارزان ب
دامزراندنی ل و
ئافرەتانی یكتی
ــــــدا ــــــان ــــــوردســــــت ك
كردووە بشداری
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و میھرەبان زۆر خواكم كنعانیم، كۆیلیكی "
گوناھیان دەپرستن بت ئوانی دەمانپارزت.
خۆیانیان پاراستنی توانای گیانكان ب .نیی
عشق بپارزن.  مئ دەتــوانــن چــۆن   ،نیی
ئای میللتم. خزمتكاری من .نیی خیانت
نھاتووە. بۆ سروش(ئیلھام)م كرۆژگار خوای

بھزبكات". خۆی دەروونی دەبت ژن
یوزەرسیف  گوتكانی ل بشك مانئ  
رانئ سینمای برھمی درامای ئم بوون.
دۆبــالژ "نیگا"وە لۆكالی كنای لالین و
ھاووتیانی سرنجی دەكرتوە. پخش و

و راكشاوە خۆیدا بالی كوردستانی  ھرمی
درامایدا ژن، لم دەبت. زیاتر بینری تادێ 
فیرعونكانی حوكمرانی توانینی دەستی ل
میسرەوە (٣و٤).ی حوتبی ئامون سردەمی
بیاری ل پیاو، شانبشانی ك برزە ونیكی

بشدارە. وكۆمیتیدا و ئابووری سیاسی
"پوتیڤار"ی لالین مندایوە  ل یوسف،
دەكدرت، بھۆی كۆیل وەك عزیزی میسرەوە
قسكردن، زمانی وەك ھمایك چند ھبوونی
كاربدەستانی سرنجی جوانی، و خۆشویستی
ب یوسف، كات بــم رادەكشت.  میسر 

فیرعونكان ئوكاتی دابوونریتی پروەردەی
ھمای پاكی ئو، ژن لالی ونی دەبت، ئاشنا
دواجار وەردەگرت. لدەستدا بشداربوون و
ھاوسری ك زولیخا بناوی  ئافرەتی ئو
یكك ھاوكات ك بوو، میسر عزیزی پوتیڤاری
ئامادەبوو بوو، ئاموون پرستگای پەوانی ل
بخۆشویستی تنیا دەست پگی  ھموو
یوسف ئشكنجی و بگۆڕتوە یوزەرسیف
ئو خۆشویستی  تا  بكات، زیندانی  و بدات 
لسردەمی یوسف، كاتك بدەستبھنت.
میسر عزیزی وەك چوارەم، حوتبی ئامون
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تۆسندنوەی دەستی  كرا،  دەستنیشان
وەك پشتر ــكــرد. ن درــژ زولــیــخــا، بــۆ 
خیانت عشق گوتبوو زولیخای ب ئوەی
زولیخا، دەیگوت شوەش بھمان ،نیی
ب زولیخای دواتریش و میھرەبان ژنكی
دووھمی ونی ھبژارد.  ژیانی،  ھاوسری
لو ك ئابووری نخشكشانی ،درامای ئو
قیرانكدا ھموو ل مرۆڤ دەكرت، رگیوە

بتوانت و نخات پشتگوێ شت بچووكترین
بۆ خــۆی پشوەختوە پالنی رگی  ل
پالنی یوسف، توانی چۆن ئامادەبكات. وەك
رگی ل میسر سای حوت بۆ ئابووری
گنموە پاشكوتكردنی و گنم چاندنی
وشكسای قیرانی ل تو و ئم بكشت

رزگار بكات.
پیشاندانی  درامــایــدا، لو سیم ونی  

پگی بھۆی ك تــدەســ حوكمانی
سركوتن متمانی دەتوانرت جماوەرەوە
یــارمــتــی ــك خــ ــر ــگ ــت و ئ ــر ــگ وەرب
تدەس ئو مستئ ــدات، ن دەســت
كارنامی ب سرنجدان ب سركوتووبت.
ئو توانی باج ك یوسف بۆمان دەردەكوت
بھمان و دابنت میسر  ھاووتیانی  لسر
كشتوكای. زەوی خاوەن بیانكات شوەیش

خون رووباری و كسح شقامكانی



ھن  شونك ھموو ل دەكوژن،  ژن ئوانی  
بم بوون، دروست مژووەوە برەبیانی ل و
كوردستان، رۆژئـــاوای حسكی پارزگای  ل
ژمارەی  ریكخ رابردوودا مانگی  ٣ ل بتایبتی

دەكات. تۆمار پوانیی
ژنانیان  رادەیــك  ب زۆرن، ئوەندە  تاوانكان   
تاوانی برن. خۆكوشتن بۆ پنا ك كردووە ناچار
،كۆن زۆر  "شــرەف"، ناوی لژر ژنان كوشتنی
ھموو ل دەناسرنوە، سیمایان ب بكوژەكان
دەستگیركردنیان ل كس ئیستا تا ھن. شونك

نبووە. سركوتوو
بۆ قاوەی  كات بوو، فاچییك ژن قسی  ئوە
دەیگوت:" حسك، دەخوندەوە. ل كورد كچكی
چیرۆكی ل باس ،كم خۆشویستی كچكم
رەگوریشی  ك گوللیی ئــو ،كم عشق
برت و خمكت دەگات مژوو، بۆ دەگڕتوە
پانۆڕامای حسكوە  ل شارەكانمان  دەكــوێ".
ناوی تنانت وەردەگــرــت، خوناوی شھیدی
دوای دەنن. ل شرەفی پاككردنوەی كوشتنی
گنج كوڕكی ك ،رینتع ناوچی تاوانی ئو
تمنی ل خوشككی كوشت. خۆی خوشككی
بخۆشویستی  چیرۆككی بــوو سایدا  ٢٤
كتاوان ھات. كۆتایی بتاوان  و پكرد دەستی
دەمامكی ك ئنجامدرا كسك دەستی سر ل
دونیا كۆرپیكی ب ھگرتبوو. خۆشویستی
مرگ تا رووبڕووی ژنكی بجھیشت، ندیوەوە
مشت كس ئــوەی بب بیابانك ل بتوە. 
ئیسالم شریعتی بپچوانی و بكات پدا خۆی

مردوو. شاردنوەی یاساكانی و
پارزگای دەرباسیی قزای ل تاوان ئم پش
بــھــۆی ئــافــرەت ــ، مــامــۆســتــایــكــی حــســك
كاتك كوژرا، مۆبایل  ب ونكی  بوبوونوەی
ل خوشككی ونی دەبیست  ككچ بــرای
راستی  ل بیر ئوەی ب بوبووەتوە، موبایل
دەكوژت. خوشككی جدەستب بكاتوە، كنو
گوللیك ل سنگی پاپستۆدا ژر كی تر لژن

دەبت. ــاری رزگ مــردن  ل بــم دەدات، خــۆی 
ئاسنینكانی قاچ ژر خست خۆی تر یكیكی
تدەپڕت شارەكیاندا ب ك شمندەفرەوە ئو
سیرترین ژیانیھنا. ب كۆتایی وەیش بو و
راستوخۆی، ئوەیش كوشتنی زنجیرەی كوشتن،
ژیانیان ب كۆتایی خۆیان بدەستی ژنان ك ككات
نامۆی كۆمگدا حاتكی دەزانن ل وەك دنن.
ئوە  خۆی بكوژت، بم سان ٦٥ تمن ژنكی
گوندكی ل روودەدات. كوردستاندا بشی لم
خۆی  بژیانی كۆتایی سان ٥٥ ژنكی دیكدا 
ئم خكی دەب ،رووداوانــ ئم بپی  دنت. 
ئابووری تنگژەیكی چ ل ،كسح شــارەی
وەیش بو ك بژین  سیاسیدا و  كۆمیتی و

دنن. ژیانیان ب كۆتایی
ترسناكترن، دەرئنجامكانی و ترسناك درامایكی
گنجان بتوانایی و ھـــژاری بكاری، ــم ب
لپشتوەی ھــاوســری ژیانی دابینكردنی بۆ 
سوریا حكوومتی ھاوكاتیش و رووداوەن ئو
تا توند دەربكات یاسایكی نایوێ نیتوانیوە، یان
سزا بگینت. سختترین بسزای خۆیان بكوژان
تنیا ژنك، كوشتنی ب برامبر سوریا دادگای ل

.زیندانیی ساڵ ٢
سیاسی، و  كۆمیتی ئابووری، الینی بگومان 
زۆر  ل پرس ئم بم دەبینن، سرەكی  رۆی
وەم، یندەگ تا ،موە ب پویستی  الینوە
وژدانییان ب و  دەڕژت ژنان خونی  بــردەوام

دەكرت. برامبر
 ب كۆتایی  و بیانپارزت  كوشتن  ل ئوەی بۆ   
پیاوانی ویستپ بت. ژنــان خونی ئاھنگی
فتوا و  دەرەوە نب حشارگكیان ل ئایینی 
بۆ ئوە فتوا با بم ھمووان چاوەڕوانن، بدەن.
شوو بكات  ی بتوان٩ سا كچی تمن ت كدرن
پیاوان بۆ گونجاوی پیب شووكردن، شوازەكانی و
كوشتنی ك ،كتوایف ب بكو پویستمان بت،
رژاوی بناحق خونی رووباری و بكات حرام ژنان

بوەستنت. كسح ژنانی

خون رووباری و كسح شقامكانی

وتار
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