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دەكن ژن ب سووكایتی گۆڤارانی "ئو

درژكراوەی شپۆلی ھواگرین"

بوو: ئاشكرا كوشتنك نھنی

پیالنی كۆندۆستكی لگڵ
داڕشتووە مردەكی كوشتنی

دەكاتوە مژوو رەش ھاوارم
سزەن ئاكسۆ

ئادەمی:  كژاڵ ھونرمند

كوڕكم دەوت خكی
بت دڵ وتی وقیت كراوەكت نگركووك جك

وردی پۆلیس لكۆینوەی س ساڵ پاش
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07504198789 پیوەندی: ژمارەی
بكن:  ماپرەكمان سردانی

www.arenakurd.com

رەمزان پیرۆزی شوانی بۆ ملوانگیك

ملوانگی
پاركی سامی

عبدولەحمان
١٢ی كاتژمر تا
.كراوەی شو

بۆ توركی شوازی لسر ساونا
دانیشتن و نووستن.

جوانترین لسر ھم ژووری
سردەم. شوازی

سرپرشتی شجوانی بل ھۆی
(ئاری دكتۆر شارەزا و پسپۆڕ

جالل)
ل ملوانی فربوونی خولی

دەرچوی و پسپۆر مامۆستای الین
ھۆندا ملوانی پیمانگای

ھژار) (مامۆستا

"ملوانگی
داخراو وكراوە
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یاسایی: راوژكاری
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دەروونی: راوژكاری

عبدولەحمان توانا د.

فایلكان
علی تی: تاڤگیكۆم

tavga2004@yahoo.com 
تندروستی:
یاسین شیالن

كلتوور:
جالل جولی
وەرزش: 

بدوع ئرسالن

نوسینگكان
سمد سماح كركووك:
محموود ئازیز سلمانی:

علی ھز دھۆك:

كۆمیتی

كار

وەرزش

كلتوور

تندروستی

ناونیشان: 
ھولر

خونكان شاری

كارگی بڕوەبری
بدوع رباز
07504624506

arsalansport@gmail.com

 Designe by 
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Gmail: wshyar2008@gmail.com

راقع پاوانی سا س كوردستان و پاوانی سا نۆ
پروەردەی  كۆلیژی ل بوو ئاواتم سوا):  (كارمن

وەریان نگرتم بم بخونم، وەرزشی

ھاوسری خیانتی تاوانی ب
باوەتوە بۆ لسدارەدانیان سزای لدھۆك پیاوك و ژن

دەكین حكوومتدا لگڵ چاوشارك سواكرك:

 "وی ژیانبژ ھندكیش الی و ریتن "سواكردن

دەكات كچان ل ڕەشھ ئو دیاردەیی ختنكردن

مای گالن

ئراندا ئیسالمی كۆماری ل ژن وەزیری یكم
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علی سباح - وارڤین
بــــت، عراقــــدا شــــونكی  لھــــر 
گرمیان ئنفالكراوانــــی كســــووكاری
گۆڕی لھدانوەی بشداری دەتوانن

بكن. خزمكانیاندا
داكۆكیكــــردن لیژنــــی ئندامــــی 
گرمیان ئنفالكراوانی لكســــووكاری
لرگی رایگیاند:" پشــــەو، ھاوڕێ
لشارەكانی لیژنكوە نووســــینگكانی
ناوی تا ئامادەكردنداین لخۆ گرمیــــان
ك دەیانوت بنووســــین ســــانو كئ
روفاتــــی لھدانــــوەی بشــــداری 
پشەو، ھاوڕێ بكن". كسووكاریاندا
داوایان لگرمیــــان كرد ئاشكرایشــــی
ل شارەزایی كســــك ھر كراوە كل
دەتوانت بشداری شــــونوار ھبت،
وەزارەتی لالین و بكات لھدانوەكدا
ھاوكاری ئنفالكراوەكانوە و شھیدان
داكۆكیكردن لیژنی ئندامــــی دەكرن.
گرمیان ئنفالكراوەكانی لكسووكاری
پیوەندیان چندین كس گوتیشــــی:"

دەربیوە خۆیان ئامادەی كردووەو پوە
تمو ھشــــداری لــــوەی ببۆ ئــــ
سرتاسری ن كبك نیشــــتیمانییدا 

دەگرتوە". عیراق

گۆڕی ھدانوەی دەتوانن ل كسووكاریان
بن بشدار ئنفالكراواندا

عارف جگری دووهمیسهرۆكیپهرلهمانیعراق،
خزانانهی ئهو داوایكرد رۆژیشه ممه، تهیفور،
لهئهنجامیخراپیبارودۆخیئهمنییهوهلهپارزگاك
شــــونیخۆیان بۆ انی ترهوهھاتوونهتهكهركووك

بگهڕنهوه.
كهكۆپیهكیدهســــت لهبهیاننامهیهكدا ته یفوور،
ئهلعیــــراق كهوتــــووه، ئه ســــوات ئاژانســــی 
لهچهند ھهزاران خزانیعهرهب، رایگهیاندووه:"
ناوچهیهكیجیاجیایعراقهوهبهھۆیخراپیبــــا
تیدا و رودۆخیئهمنیهوهھاتوونهتهكهركــــووك

نیشتهجبوون".
كردو لهالیهنهبهرپرسه كان داوایشــــی  تیفور،
خزانانهبــــۆ ئهو وه، له گهڕاندنهوهیســــهرجهم
چونكهلهئســــتادا پهلهبكه ن، شــــونیخۆیان

بهشوهیهكیرژهییسهقامگیرییئاسایش عراق
بهخۆیهوهدهبینت. ی

لهپاڵ هكه تهو ۆ د نیشیكر و و مهكهر ننا یا به
خزانانهلهكهركوك" گــیــرســانــهوهیئــهم
بهپرۆسهیعراقیفیدڕاڵ دژ ئهجندایسیاسیی
مهبهستیشینانهوهیئاژاوهو دیموكراتیھهیه، و
تكدانیپرۆسه كهیه". دووبهرهكیتایفیو فیتنهو
ئاماژهشــــیداوهبهوهیكهھاتنیئهم ته یفــــوور،
شارهكهكاریگهرینگهتیڤیلكهوتۆت خزانانهبۆ
بارودۆخیئهمنیسق كهپشتر بهتایبهت هوه،
زیادبوونیك ئهم پرسه، بهگهش بۆ امگیربوو،

ماوهیهدا. ردهوهیتكدهرانهیهلهم
لهھاتنیئــــهم  "ئامــــاج  به پی به یاننامهكــــه،
خزانانهھهودانهبۆشواندنیدهرهنجامیراپرسی

شارهدا. لهو
ته یفــــور،   
یــــی تا له كۆ
به یاننامهكــــهدا
داوایكــــردووه"
م جه ر ســــه
ئــــه و ناحیــــهو
قهزایانهیپشتر
بــــه ســــه ر 

لهئســــتادا بــــوون و پارزگای كه ركــــووك
دابندراون، بخرنهوهسهر پارزگاكه".

لكركووك
بگرنوە خۆیان بۆشونی ھاوردەكان زانخ دەكرت داوا

چارەسری داوای توركیا شقامی
كشی كورد دەكات
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جیھان بۆ دەالقیك

مرجی رایگیاند  كوردستان ھرمی حكوومتی سرۆكی 
پكوە تیمك وەك بین فر ك وەدایل سركوتنمان
لھرمی من ئزموونی بپی گوتی:" بارزانی بكین. كار
ھموو و گشتی بڕوەبری بریكار،  وەزیــر، كوردستان،
ئامادە كس بم دەبت، ماندوو خۆیوە لشونی كسك
ك ھرم حكوومتی بدات. سرۆكی یكتری یارمتی نیی
زانیاریدا تكنۆلۆژیای  ئاكادیمیای كردنوەی لمراسیمی 
ویستپ گوتی و ئاماژەی بیاری تۆپان كرد دەكرد، قسی
گۆڵ تا بدەین ماندوو بین و پاس بیكتری پكوە ھموومان
گۆڵ مستك ئی دەینر پاس نگئ بم بكین، تۆمار
ك كرد ئاشكرای قسكانیدا كۆتایی ل بارزانی بكین. تۆمار

پشبكوین. تزەحم كاركردن لھرمی كوردستاندا بردەوام بت شوازە ئم تا

وتنركس رگی تیمی كاری بارزانی: نچیرڤان

کوردستان لهرۆژھهالتی سهرچاوهیهک بهپی وارڤین-
لهزیندانهكانیكۆماریئیسالمیحوكمیلهسدا كورد
تهندروستی لهباری ئستا سهپاوهو رهدانیبه سهردا
ھهوادهری دهبات. به سر یهوهلهبارودۆخكیژیان
كوردستان، لهرۆژھتی یچاودری مافهكانیمرۆڤ
لهمهوبهر ساڵ جهاللیان كهدوو زهینهب بویكردهوه،
پارتهبهرھهستكارهكوردییه بهتۆمهتیھاوكاریلهگهڵ
تائستا سهپاوه، حوكمیلهسدارهدانیبهسهردا كان،
تهندروستیشی باری لهزیندانیتاكهكهسیدایهو ھهر
كچیسیاسییك یهكه مین جهاللیان، زهینهب خراپه.

کوردستان وردهلهرۆژھهتی
ــدا ــی ــهیدوای ــه م ســان ــه ل ك
حـــوكـــمـــی ســــــدارهیبـــۆ
لهزیند ئستاش باوهتهوهو
بهپیزان انیتاكهكهسیدایو
یارییهكانیریكخراویمافیمر
بارودۆخی ۆڤیكوردستانیش

بهرپرسانیزیندانیش تهندروستیلهوپهڕی خراپیدایهو
چارهسهركردنینهخۆش بۆ ھهوكیان ھیچ تائستا

ییهكهینهدواه.

دهرچووه بۆ لهسدارهدانی حوکمی لهئران کورد كچکی

شیعه، یكگرتووی  ھاوبندی كوتلهی سهرۆكی 
پرسی بۆ لهئاسۆوهچارهسه رك ك رایگیاند

نییه. لهئارادا كهركوك ھهبژاردنی
سیاسی پشھاتی و گۆڕانكاری دوا لهبارهی
پرسی و عراق داھاتووی ھهبژاردنی رهوشی
ئیئتالفی كوتلهی سهرۆكی كهركوك، ھهبژاردنی
گوتی:" سهغیر، جهاللهدین شیعه یهكگرتووی
لــهرابــردوودا عراق ھهبژاردنی  پۆژهیاسای

پرسی تائستا تپهڕیوەو زۆردا بهته نگژهی
ھشتا ماوهتهوهو بهچارهسهرنــهكراوی كهركوك
كدیار پرسه چارهسهری بۆ بوارك لهئاسۆوه،
الیهنی ھهندك  ناكۆكی بهھۆی پشتر، نییه". 
ھاوپهیمانی لیستی لهگه ڵ عهرهبی، و توركمانی
بهڕوهچوونی چۆنیهتی لهبارهی كوردستان،
یاسایهكی نهتوانرا لهكهركوك، ھه بژاردن پرۆسهی
ك سهغیر  بكرت. پهسند ھهبژاردن، بۆ نوێ 

ئیپا ئاژانسی بۆ
ـــردووە، ك قــســی
 ١٠" گوتوویتی:
پـــۆژه یـــاســـای

بۆ عراقدان، نونهرانی ئهنجومهنی لهبهردهم گرنگ
پهسندكردنیشیان پرۆسهی بكرن، پهسند ئهوهی
ئهنجومهنی سهرۆكایهتی پهیوهستهبهكارایی

به یاساوه". كوتلهكان پابهندبوونی و نونهران

نییه لهئارادا كهركوك ھهبژاردنی پرسی بۆ چاره سهرك سهغیر: جهاللهدین
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رایگیاندووە رووسیا حكوومتی برپرسكی
ماوەیكی پاش ئگر ك نازانت بدووری ك
كوردی دەوتكی توركیا خاكی لسر دیك

بكرت. پارچ توركیاش و دابمزرت
توركی، میللیتی رۆژنامی ھواكی بپی
دەستووری دادگای و با دادگای نونری
بارشچفسكی، میخائیل رووسیا حكوومتی
ئۆستیای كشی ھسنگاندنی لكاتی
ئگر رایگیاندووە:"  ئابخازیادا و باشوور 
توركیا خــاكــی ــســر ل ــك ــاوەی م ــاش  پ
تبب توركیا و دابمزرت كورد دەوتكی

نابت". بالیوە سیر زۆر پارچ دوو

شك گوتوویتی ھروەھا بارشچفسكی،
جیابوونوە و بجینۆساید ئتنیكییكان
چارەسر دیك دەوتكی بدامزراندنی و

دەبن.

!پارچ دوو تدەب توركیا رووسی: برپرسكی

گۆنای: یماز ھاوسری
گرت  دا یماز ١٢ فیلمی بسر دەستی رژم ئیلولدا ل١٢ی

كوردستان ھهرمی سهرۆكی جگری
كه خــۆی مانگكی چهند مــووچــه ی
وەك  ــات، ــارهدهك ــن دی ملیۆن  بـــی٤٠ 
كهمئهندامانی تخشجهژنانهدەب

سهنگهری كمدەرات.
جگری ــی، ــهل ع رهســـوڵ ــره ت  ــۆس ك

بیاریدا كوردستان ھهرمی سهرۆكی
كهبی خۆی  مانگكی چهند مووچهی 
جهژنانهبهسهر  وهك دیناره، ملیۆن  ٤٠
كهمدهرامهت سهنگهری  كهمئهندامانی 
ئهو بیارهش ئهو دوای بكات، دابهش
بهكۆمههكه سهر جهژنانهیهله لقهكانی

سلمانی له لقی ئه مۆش دهستیپكرد،
كهمئهندامی   ٧٠ بهسهر شارباژر و
دابهشكراو كرنشیندا و ھهژار سهنگهری
ئهو سوپاسی كهمئهندامان لهبه رامبهردا
كرد. ھرمیان سهرۆكی جگری كاره ی

بهجه ژنانه  دهكات خۆی مانگكی چهند مووچهی ھهرم سهرۆكی جگری

7

یماز كورد  ناسراوی دەرھنری ھاوسری 
ل توركیا رژمی ك ك كرد ئاشكرای گۆنای
١٠٤ فیلمی  بسر دەستی ئیلولدا كودەتای١٢ی
ئو چارەنووسی تا ئستاش گرتووەو مردەكیدا
ھاوسری یماز گۆنای فاتوش فیلمان نادیارە.
مردنی ساوەگڕی ٢٥مین ببۆنی  ك گۆنای
تلفزیۆنی پرۆگرامكی ل بشداری یمازەوە

 ١٠٤ ك چارەنووسی كرد توركیا  دەوتی ل داوای كردبوو، توركدا  ئن  ئن سی
١٩٨٠دا ئیلزلی ١٢ی لمیانی كودەتای بكن. ئاشكرا گشتی رای بۆ فیلمكی یماز
رۆشنبیرانی كورد لدژی توندی ھمتكی و دەست گرت حكوومتی سوپای توركیا
ئستاش رژم و تا ئو قوربانی بوون گۆنایش یماز پكرد و برھمكانی دەست

دەن سووتنراون. ھندكیش و نیی چارەنووسیان دیار
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سیاست

:كراوەك توقیت نگج كركووك
دەگۆڕت سیاسی رەوی ھبژاردن

بــڕــوەچــوونــی ــ ل ــان، پــــداگــری ــت ــوردس ك
كركووك پارزگای ئنجوومنی ھبژاردنی
بكارتكی ھبژاردنیش دەرەنجامی و دەكات
ھرمی سر بۆ كركووك گڕانوەی ل گوشار
سیاسیش، چاودركی  دەزانــــت. كوردستان
سیاسی سركردایتی ك دەزانت بپویستی
لگڵ بھاوپیمانتی پداچوونوە ــورد، ك
ھاوكات بكات. عراقدا سیاسییكانی پارت
عیراق، ١٤٠ـی ماددەی لیژنی سرۆكی جگری
بۆ  دۆالر، ملیۆن ٧٣٠ ئستا تا ت كنیرایدەگ

كراوە. خرج لیژنكیان

سیاسی عراقدا گۆڕەپانی ركووك لك
ـــان، ـــاوەك داب ــ ــاوچ ن و پــرســی كـــركـــووك
قووی جوگرافی و مژوویی باكگراوندكی
عراق دەوتی دامزراندنی سردەمی بۆ ھیو
سای دوای ئامارەكانی بپی دەگڕتوە.
كركووكی دانیشتووانی زۆرینی كورد ،١٩٢٠
كورد ١٩٥٧یشدا سای لئاماری پكھناوە.
بووە، كركووك دانیشتووانی ٦٠٪ـی لسرووی
پشووی رژمی حوكمانی سردەمی بھۆی بم
لھشتاكانوە بتایبت حوسن، سددام عراق
شوندراو شارە ئو دیمۆگرافیای ،٢٠٠٤ تاسای
ھاوردەكران عراقوە، لباشووری ــرەب ع
پرۆسی دوای  راگوزران. كوردیش و كركووك 

كات سیاسییكان، كھاتپ عراق، ــازادی ئ
مــاددەی١٤٠، نووسییوە،  عیراقیان دەستووری 
داباوەكان ناوچب تایبت ماددەیكی وەك یان
بوەی رككوتن  سیاسییكانیش پارت و  دانا
چارەسر ماددەك بپی  كركووك،  پرسی ك
یكم: ــووە، ــات ھ ١٤٠دا  ــاددەی ــم ل بكرت.
دەنت پویست ھنگاوی راپڕاندن دەستی
پداویستییكانی جبجكردنی تواوكردنی بۆ
بۆ دەوت بڕوەبردنی لیاسای ماددەی(٥٨)

بگكانیوە. بھموو گواستنوە، قۆناغی
لسرشانی برپرسیارییتی ئو دووھــم:
ك ئینتیقالیدا لحكوومتی ڕاندنراپ دەستی
بۆ لیاسای بڕوەبردنی دەوت لماددەی(٥٨)،
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بردەوام گواستنوەدا ئاماژەی پكراوە، قۆناغی
راپڕاندنی دەستی ئستۆی تودەك و دەبت
ئوەی بۆ دەستوورە ئم بگورەی ھبژردراو
ئاساییكردنوە، بكرت(   جبج بتواوی
راپرسی ئنجامدانی لكۆتاییدا سرژمری،
ناكۆكییان ك تر داباوەكانی ناوچ و لكركووك
ھاووتییان) ویستی دیاریكردنی بۆ لسرە
ناكات.  ٢٠٠٧/١٢ تپڕ دیاریكراودا لماوەیكی
لیژنی ــی ســرۆك جگری لــــدوانــی بپی 

 ٢٠٠٦ سای ل عوسمان،  نرمین  ــاددەی١٤٠، م
دەوتی عراق  لالین دۆالر ملیۆن ٧٣٠ تائستا
تاھنگاوەكانی  ،یلیژن ئو بــردەم  خراوەت
لقۆناغی ھریك ك جبجبكات ماددەك
راپــرســی و ــری ــ ــرژم س ــوە، ــكــردن ــی ــاســای ئ
ئو دژایتیكردنی بھۆی  بم  لخۆدەگرت،

جبجنكراوە. قۆناغكانی تائستا ،ماددەی

گشتی سرژمری
لئستادا كــركــووك، دانیشتووانی ژمـــارەی
رژەیش ئــو لسرجم كسو  ،١٤٠٠٠٠٠
بم  ،یھ دەنگدانی مافی كس  ،٧٦٣١٨٠
سرژمری بردەوام وادەی ك وەدایل كشك
دوادەخرت. ئنجوومنی شارە دانیشتووانی ئو
نردەی و پالندانان  وەزارەتی عراق، نونرانی
بــوون، ئـــوەدا لگڵ  نتوەیكگرتووەكان 
١٠ی لمانگی عراق، گشتی سرژمری ك
ئنجوومنی دواتر بدرت، بم ئنجام داھاتوو،
ك بیاریدا و رەتكردەوە ئمی عراق، وەزیرانی
سای یكمی تشرینی لمانگی ،كرییرژمس
ھرمی سرۆكایتی ئنجامبدرت. داھاتوودا
بخۆدزینوەی  دواخستن ئــو  كــوردســتــان،
كركووك لپرسی عراق، وەزیرانی ئنجوومنی
دواخستنی سیاسی ــی ــران چــاود دەزانــــت.
ئگر ك دەگڕننوە  ئــوە بۆ سرژمری،
قۆناغی ئۆتۆماتیكی ئنجامبدرت، سرژمری
جبج دەكرت. ئندامی ،١٤٠ ماددەی دووەمی
ك كاكیی، سیروان عراق نونرانی ئنجوومنی
شاری بۆ كورد نونرایتی بغدا لپرلمانی
ئوە بۆ سرژمری، دواخستنی دەكات، كركووك
جبجبكرت، ھنگاوە ئو ئگر دەگڕنتوە
بدیار كــركــووك دانیشتووانی ژمــارەی  ئــوا 
سیاسییكان كھاتپ بیانووی ئوكات و دەكوت
ك دەمنت راپرسی تنیا بكو نامنت،
كركووكدایو ھاووتییانی لدەستی ئوەیش

بدەن. خۆیان لچارەنووسی بیار دەتوانن

راپرسی
كركووك لشاری تائستا راپرسی، قۆناغی
سیاسییكانی نالی بم پنكردووە،  دەستی
ئنجوومنی ــ ك شیعی ئیئتیالفی  وەك
دەگرتوە، دەعــوە حیزبی و ئیسالمی  بــای
بۆ .یھ مترسییان راپرسی لجبجكردنی
تگرە توانییان رابردوو لسای مبستیش ئم
ئمسایش و كركووك ھبژاردنی بردەم نبخ
ھبژاردنی كركووك بچوار بازنی دەكن داوا
كلدوئاشوورییكان، و توركمان  عرەب، كورد،
ك وەیئ بۆ ھنگاوەیش ئو بڕوەبچت.
نتوەكاندا جیابوونوەی بئاراستی كركووك
دروست راپرسی  ئنجامدانی  بۆ لمپر  و  ببات
مــاددەی جبجكردنی دواقۆناغی ك ببت،

.١٤٠ـ
مستفا، عبدولەحمان كركووك، پارزگاری
شوەیك بھیچ كركووك پارزگای دەت:"
ھبژاردنوە، بازنی چوار تبكر ك نیی قبوی
پەنسیپكانی پــــچــوانــی مــئــ  چونك
نتوەیكیش ھر  ھاووتییانی دیموكراسییو
ئو بۆی بدەن،  كب دەنگ   ك لوەی ئازادن
لیكتری نتوەكان بجیابوونوەی  وھ
كشی كورد، سیاسی سركردایتی دەزانــم".
بــای دادگـــی ھــــبــژاردنــی كــركــووكــی بــۆ
رگیشوە لو برزكردەوە، عیراق، دەستووری
بازن بیك كركووك ھبژاردنی ك بیاردرا
ھبژاردنی دیاریكردنی  وادەی بڕوەبچت. 
،دیارنیی كــركــووك  پارزگای ئنجوومنی
ئو كــ باش پی كاكیی، ســیــروان ــم  ب
بغدا، پرلمانی ھبژاردنی لگڵ بژاردنھ
داوا كركووكیش، پارزگاری بت. ھاوكات
لكركووك ھبژاردن كات بزووترین دەكات
لوە باس موستفا، عبدولەحمان بڕوەبچت.
دەكات، دواخستنی ھبژاردنی كركووك، زیانی
 ١٠ ئو چونك گیاندووە، شارە ئو بھاووتیانی
دراوە، ئنجام تدا ھبژاردنیان ك پارزگایی
و پدراوە زۆریان ماددی  دەستی  ھموویان

بووە. ببری لوە كركووك پاریزگای

كراوەك توقیت نگج
بغداو لنوان كركووك،  پرسی ،٢٠٠٥ لدوای
بوە شارە ئو بووەوە، ھندجار قووتر ھولردا
دەبت، عراق، توقیتكراوەكی نگج ك ناودەبرا
ئنجوومنی لھبژاردنی كورد ئوەی دوای بم
٦٥٪ی توانی ،٢٠٠٥ ل كــركــووك پارزگای
چارەسركردنی بۆ بھنت، بدەست دەنگكان

ھات نتوەیكگرتووەكان  كركووك، كشی 
نتوەیكگرتووەكان نونری پرۆسكوە. نو
یكم ،٢٠٠٦/٦/٥ل دیمستورا، ستیفان لعراق
كركووك كشی لبارەی  شیكاری  راپۆرتی
 ١٧٧٠ بــیــاری بپی دابــاوەكــان،  ناوچ و 
بچند تیدا و خستڕوو ئاسایش، ئنجوومنی
كركووكی دیاریكرد: داباوەكانی ناوچ ھك
كشدارەكان نــاوچــ گــرمــی بناوچیكی
شخانی، و خانقین وەك ناوچكانی و وەسفكرد
مخمور وەك ناوچكانی و گرم نیمچ ناوچی ب
ئاكری، بشارۆچكی سر تری ناوچی ھندێ و

لكدایوە. سارد، ناوچی ب
دیــمــســتــورا، ستیفان لـــــ١٧ی١٢ی٢٠٠٧ــــــدا 
بوە ئاماژەی كوردستاندا پرلمانی لدانیشتنی
و  جبجبكرت  ١٤٠ مــاددەی دەبت ك كرد
چارەسری كشی گرەنتی ماددەی گوتی:" بو
كوردستان لھرمی داواشی دەكرت" كركووك
مانگ شش ماوەی بۆ بنونت رەزامندی كرد،
بكرتوە. درژ ماددەك جبجكردنی وادەی
كوردستان، پرلمانی ل لـــــ٩ی١٢ی٢٠٠٧،
١٤٠ی ماددەی جبجكردنی لیژنی سرۆكی
بھۆی ك رایگیاند فھمی، رائید دەستوور
ماوەی ك كــردووە داوامــان كشیكوە چند 
بكرتوە.  درــژ  ١٤٠ ــاددەی م جبجكردنی
درژ  مانگ   ٦ مــاوەی  بۆ  ١٤٠ مــادەی ئوەبوو
ماددەك بت،  لگدا تائستایشی كرایوەو 
دوا دمستورا، ئمسایش ماوەتوە. خۆی وەك
بم راپۆرتكی كرد، پشكش خۆی راپۆرتی
ئو یشتگ دمستورا،  ھنا. شكستی  دیسان
لنوان بھاوبشی كــركــووك  ك بــیــارەی
وەك و بكرت  سرپرشتی بغدا و ھولر 
دواجار بم بت، سربخۆ نیمچ ھرمكی
سیاسییكانی كھاتپ لالین پشنیازەیش ئو

رەتكرایوە. عراقوە،

سربخۆ نیمچ ھرمی
نیمچ ھرمكی تبكر كــركــووك، ئگر
و ئیداریی ــڕووی ل دەتوانت ئوا سربخۆ،
ھرمی لگڵ رككوتنی ستراتیژی ئابوورییوە،
ئنجوومنی یوپب ت، چونكستبب كوردستاندا
دەستی كركووك باترین كركووك، پارزگای
زگایپار ئو ئندامانی ٣/٢ی ئگریش و دەبت
بدەن كوردستان ھرمی سر بۆ گڕانوە بیاری
پسند داواكیان كوردستانیش پرلمانی و
سر یاساییوە ـــرووی  ل ــووك، ــرك ك بكات، 
مانوەی لبارەی  دەبت. كوردستان بھرمی 
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لنوان بھپسردراوی كركووك، كشی
نونرانی ئنجوومنی ئندامی ھولر، بغداو
یشك ئو عوسمان، رەئــووف  دكتۆر عراق،
عراق، سیاسییكانی پارت ك دەبینتوە لوەدا
كوردستان ھرمی سوننوە دەستی بشیعو
ناكن سیر فیدڕای دەستكی وەك تنیا 
دەبینن."ئوان كوندفیدڕای  بدەستكی  و
ھرم، سر بۆ كركووك بگڕانوەی ك وایدەبینن
دادەمزرت" كوردستان سربخۆی دەوتی
عوسمان، ـــووف  رەئ  ،١٤٠ ـــاددەی م ــارەی ــب ل
عراق، سیاسییكانی نالی مترسیی دەت، 
جبجبكرت، و ماددەیئ ئگر ك وەدایل
ملیۆن  ئستا٤  ك ھرم ھاووتییانی ژمارەی
ناوچ و كركووك بگڕانوەی دەبت، نیو و
گورەتر ھرم جوگرافیای ھم دابــاوەكــان،
ملیۆن  دانیشتووانی٧  ژمــارەی  ھمیش دەبت
ئجندای لوەدەكات باسی ھروەك تدەپڕت.
ماددەی جبجكردنی  ل رگرتن بۆ دەرەكیش 
تدا  كوردیان وتانی ئو بتایبت ،یھ ١٤٠
كوردەكان ك وەدایل مترسیان ،یجنیشت

بكن. خاككیان، ئازادی داوای لوشدا

سیاسییكان دروشمی پارت و كركووك
لكاتینزیكبوونوەی پكھاتسیاسییكانیعراق،
ندەك ،١٤٠ ماددەی و كركووك ھبژاردنكان،
 ١٤٠ الیك دەن، ماددەی ل خۆیان، درووشمی
بكنوەو نزیك خۆیان لكورد تا جبجبكرت،
تا دژی دەوەستنوە، لشقامی عرەبیدا ھاوكات
بدەنگدەران دووجمسری یارییكی بوھۆیوە
كركووك، پرسی نودەوتیدا لئاستی بكن.
و بینی بــخــۆیــوە زۆری دەنــگــدانــوەیــكــی

نابیت ك ھــۆشــداریــدا نتوەیكگرتووەكان
كاروباری نو بخات دەست كوردستان، ھرمی
و عراقی ژینگی وەزیری بم كركووكوە،
نرمین ،١٤٠ ماددەی لیژنی سرۆكی جگری
چاودری خۆیتی مافی كورد دەت، عوسمان،
پرسكی تنیا   مئ چونك بكات،  كركووك 
.وەییتن پرسكی بكو ،نیی جۆگرافی
سرۆكی پرلمانی عراق ئیاد سامڕایی، ئوەی
دەست ھرمك، دەكرت ھست ك خستڕوو
مبستی ك كركووكوە كاروباری نو دەخات
نرمین لبرامبردا بوو.  كوردستان ھرمی
دەستوور، برگی "كــورد دەت عوسمان،
ئاشكرای بم دەكات، كركووك لگڵ مام
دەستیان عراق، ل سیاسی چند الینكی ك
دەیانوت كركووك و نو كاروباری خستووەت

لو شارەدا، بڕوەنچت". ھبژاردن

سیاسیدا" ھاوپیمانی ل كورد "شكستی
كورد ك یانوایپ كــورد، سیاسی چاودرانی
شیعی ئیئتیالفی ــگــڵ  ل لھاوپیمانتی
ئستادا لقۆناغی  پیویست نبووەو  سركوتوو

بكات. ھاوپیمانتییدا بو پداچوونوە
ك دەكــات لوە باس عوسمانیش رەئــووف د. 
سركوتوو نبووە. ل ھاوپیمانتیكانیدا كورد،
پارتی لگڵ لھاوپیمانی كورد دەت، ئو
بگیش نبوو، سركوتوو عراقی ئیسالمی
لیستی لگل مووسل پارت ئــو ئــوەبــوو
پكھنا، مووسی پارزگای ئنجوومنی حدبا،
ندرا. بكورد مافك ھیچ ئنجوومندا لو بم
دەكات ك لوە باس بغدا، ئو پرلمانتارەی
شكستی ئیسالمی بای ئنجوومنی لگڵ كورد،
پرلمانتارانی وەك بینرا ك بركوت، سیاسی
لكاتی بغدا لپرلمانی چۆن ،پارت ئو
كورد ھوستی بپچوانی  پۆژەیاساكاندا 

دەنگیاندا.
حیزبی لگڵ لھاوپیمانتی  كورد  ھروەھا
دەبینرت، وەك نبوو، سركوتوو دەعوەیش،
نوان ھولر ھپسردراوەكانی شستا كتائ

نكراون. چارەسر بغدا و
ناوی  نیویست ك كورد  سیاسی  چاودركی  
وارڤین بۆ تایبتدا للدوانكی بكرت ئاشكرا
ل پداچوونوەی  كورد ئگر دەچت، بۆ وای 
بغدادی ھاوپیمانكانی لگڵ ھاوپیمانتی
ك بدەستیشی دەستكوتانی ئوا ئو نكات

مترسییوە. وندەك ھناون،

یكالكرەوە خای
كركووك، داھــاتــووی ھبژاردنی ئنجامدانی
لئاستی دەتوانت ك كورد دەبت گوشار كارتكی
ئگر بژاردنھ ئو بھنت. بكاری عراقدا
ئوا بت، جاران بھمانژەی دەرەنجامكی
بیار دەتوانت، كركووك پارزگای ئنجوومنی
كوردستان ھرمی سر بۆ كركووك لگڕانوەی
رابردوودا، سای دوو لمیانی چۆن وەك بدات،
بگڕنوە ك كرد كوردستان لپرلمانی داوایان
پارت بابتیش ئو و  كوردستان  ھرمی سر
ھندێ لسر كرد، ناچار عراقی سیاسییكانی
كوردستان، ھرمی بدەستی تایبت پۆژەی
دكتۆر كورد، سیاسی كسایتی بكن. سازش
سركردایتی ویستپ  ،دە عوسمان، محمود
چارەسرك  عراق، UN و لگڵ كورد، سیاسی
بدۆزتوەو كركووك ھبژاردنی ئنجامدانی بۆ
خۆیدا ـــوادەی ل كبژاردنھ ك ھوبدات

ئنجامبدرت.
گشبینن ھبژاردن بئنجامی كركووكییكان

ھبژاردنی ــارەی  ــب ل ــارە ش ــو ئ ھاووتیانی
و گشبینن كركووكوە  پارزگای ئنجوومنی 
شارەك ھبژاردندا ئو  لئنجامی  ،یانوایپ
زیاد پۆژە خزمتگوزارییكان و دەبت سقامگیر
لنتوەی  و ٣١ ساڵ تمن كریم، عایدە دەبن.
یوایپ  ،حكوومیی فرمانبركی  ك عــرەب
پارزگای ئنجوومنی داھــاتــووی ھبژاردنی
پشوو، ھبژاردنی لگڵ براورد ب كركووك،
شارەك بارودۆخی لگۆڕانی ئرنی كاریگری
دەگڕنتوە ئــوە بۆ ھۆكارەكیش و دەبت
ھــاووتــیــانــی سیاسی ھــۆشــیــاری ئستا   ــ ك
" عــایــدە، دەت ــوە". ــووەت ــرزب ب كــركــووك، 
دەبت ژن رۆی لسر كاریگری ،كبژاردنھ
و سقامگیری لسر ئرنی كاریگری ھاوكات و
 ك ٢٨ ساڵ حمید منی دادەنت". خزمتگوزاری
كبژاردنھ دەت، توركمان، لنتوەی كژن
كھاتپ نوان برایتی ژیانی پكوە بھۆی
دەبت." سركوتوو شــارەوە ئو جیاوازەكانی
لكاتی كركووك  سیاسی نونرانی  ویستپ
خۆیان، برژەوەندی برژەوەندی ھبژاردندا لبری
رۆستم، بھار بگرن". مامۆستا لبرچاو شارەك
دواخستنی  لنتوەی كوردە، ٤٠ ساو تمنی ك
كورددا لبرژەوەندی كركووك، لشاری ھبژاردن
 ١٤٠ ماددەی  ك دەزانت بپویستی و نابینت 
كشكانی سرجم ھبژاردن جبجبكرت."
گرەنتی  ھاوكات و  ــات دەك چارەسر شارەك

دەكات". ھموو نتوەكانیش، مافی گڕانوەی
10

كـــورد سیاســـی چاودركـــی
ك نیویســـت ناوی ئاشـــكرا
تایبتدا للدوانكی بكرـــت
دەچت، وای بـــۆ بـــۆ وارڤین
پداچوونوەی كـــورد ئگـــر
لگـــڵ ھاوپیمانتـــی  لـــ
بغـــدادی ھاوپیمانكانـــی
نكاتئوائودەستكوتانی
ھنـــاون، كـــ بدەستیشـــی

مترسییوە وندەك
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دەھاتوە،  تراویح لنوژی  دایكم  رۆژان كات  
ژنانی لو مزگوت لپبوونی سكای گلییی و
ئو لھمانكاتیشدا ھبوو، نوژكردن بۆ دن ك
كاریگری لسر ئوەش دەكرد قسیان ژنان، زۆر
چونك لتكدەدا، نوژەكی ئارامی ك ھبوو دایكم
ناكات خوندنیدا، حز قورئان و لكاتی نوژ ئو

.بریدا ھدەوروبل دەنگ دەنگ
ژنان ئــو ك بــوو قسان ئــو لــالی بیرم زۆر 
دەیكن، خوداپرستن، بۆ پیرۆز لشونكی
و بچم دایكم لگڵ دواتــر  رۆژی بیارمدا  بۆی
بگرم، قسان لو گوێ و ئامادەبم تراویح لنوژی
رۆژی .كتباب نووسینی بیارە لو مبستیشم
رووداوە كات سرقای گوگرتن لھواڵ و دواتر
لكرداركی ك بووم كركووك خوناوییكانی
روویاندا، سوپا و پۆلیس ئندامانی لدژی تقینوە
ھاوكات ،ــ رووداوان ئو  لگڵ  بووم تكڵ  زۆر
مزگوت، چوون بۆ دەكرد ئامادە خۆی دایكیشم
ھۆی نوژ. بچم بۆ لگی دەب وە كھات ببیرم
نوژ ئنجامدانی مزگوت بۆ چوونكم سرەكی
بگومان بوو. چیرۆكك نووسینی بكو نبوو،
لالی وتمزگ چوون لو پاداشتكم ھیچ دەزانم
كاركی مبستم  چونك نانووسرێ، بۆ  خــودا

رەنگ خوداپرستن، و گوایی نك ،دنیایی
لپب پچوانكی. نك زیادب پی گوناھم
دایكم بدوای ھنگاوەكانی ھگرت و كامرایكم
لكاتی ئــوەی بۆ دەڕۆی بخرایی ك كوتم
ئو ئامادەكرد خۆم تا من، ،ج بگات دیاریكراو
بانگی مال  گیشتین  ك دواكوتبوو.  ھندك
بھۆكدا چاوكم چوونژوورەوەم لگڵ و دابوو
پۆل بوو، پۆل ئافرەتان نوژی ب ك تایبت خشاند
شونكیان نیوەی وایلھات تا دەھاتن، ئافرەتان

پكردەوە.
رەمزان لمانگی ك ئافرەتانی ئو رژەی پشتر
بوون، زۆرتر مزگوتكان دەھاتن تراویح نوژی بۆ
بوو، جگیرتر ئاسایش ئمن و ئوكات لبرئوەی
بخۆوە نالباری ئمنی باركی كناوچ پاشان
بتایبتی گۆڕی و زۆرك لبارەكانی ژیانی و بینی
ڕژم روخانی پۆسی لدوای ئافرەتان، بارودۆخی
رفاندن تیرۆریستی و كردەوەی ئافرەتان، لترسی
كم لماوە دەرچوونیان و چاالكی كوشتن، و

بووەوە.
مزگوت، تھاتووم دواجار كی نایت ببیرم
مندانی لگڵ ھندجار بووم بچووك كاتك بم
لیل) شوی بتایبتی رەمزان شوانی گڕەك

مزگوت، دەچووین شیرینی بدەستھنانی بۆ القدر)
بۆنكانی و ئایینی   بۆنل تامیان  خك  ئوكات
ئنجامیان شوە بجوانترین و وەردەگـــرت تر 
بۆنكان، و جژن ك ئستا بپچوانی دەدا،
ل قورسی ئرككی وەك زۆركس لسر ریكخ

بتایبتی ــت، د
كــ ئــــمــــســــاڵ
ھاوكات ــزان رەم
گرمترین لگڵ
و ـــان ـــك ـــگ ـــان م
وایكردووە ئمش
ــی ــای م ــتــ ــ ــب ب
رۆژ و ـــزاری  ـــ ب
لــالیــن ژمـــاردن
لخكان گلك
ـــردن ـــك ـــل پ و 
ــی ــوون ــواوب ــ ت ل
.ــــ ــــك ــــگ ــــان م
لــو جــگــ مــــ ئ
برۆژوو كسانی
بئاشكرا و نابن
ــۆن ك ـــازار، ـــب ل

نالی س ھزی و دایكم گلییكانی

ــــژەی ر پــــشــتــر
ئافرەتانی ئــو
ـــــمـــــانـــــگـــــی ل
نوژی بۆ رەمزان
دەھاتن تراویح
مـــزگـــوتـــكـــان
ـــــوون، زۆرتــــــــر ب
لــــبــــرئــــوەی
ئمن ــات ــوك ئ
ئــــاســــایــــش و 
ـــوو، ب جــــگــیــرتــر
كناوچ پاشان
ئمنی ــارــكــی  ب
بخۆوە نالباری
ـــك زۆر و بــیــنــی
ژیانی لبارەكانی
بتایبتی و گۆڕی
بـــــــــارودۆخـــــــــی
لدوای ئافرەتان،
روخانی پرۆسی
ڕژــم ئــافــرەتــان،
كردەوەی لترسی
و ــی ــســت ــرۆری ــی ت
رفاندن و كوشتن
چاالكی بجۆرك
دەرچـــوونـــیـــان و 
كــم ــوە ــا ــم ل

بووەوە

كركووك
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دەخــۆنــوە!. و ــۆن  دەخ گشتییكان  نشو و 
روخانی لپش ببیردنتوە، شتكم مانئ
گوای گاموە، بۆی مسیحیم برادەركی ڕژم،
بساچووش بووە پیاوكی ك لخزمكانی یكك
رەمزان لمانگی جگرەكشانی بئاشكرا بھۆی
یكم بندینخانو تا خرای لشونكی گشتییدا،
لو ئوكات  بــرنــدرا، رەمـــزان جژنی رۆژی 
بۆ نتوەیك نھامتی یشتم"رەنگگت پندە

بپچوانوە. بم ،"ب نتوەیكیتر قازانج
ھروەھا، منیش و نوژ چوونناو ئامادەبووان ھموو
زۆر دەیگوتوە پشنوژ ك گوتانی لو من بم
لچۆنیتی بیركردنوەم لبر ندەبووموە ورد
ئافرەتكان، قسی  لسر زانیاری بدەستھنانی 
ئامادەبوونم ھۆی و خۆم ناسنامی ئوەی بب
شونكی مزگوت چونك بكم! ئاشكرا لوێ
بكاربھنرێ مرامك  ھیچ بۆ  ناب پــیــرۆزەو
ك لكاتكدا رۆژنامنوسان، لالین بتایبتی
راگیاندن لدەزگاكانی دەترسن الیــك ھموو
راوكد سرچاوەی بووەت ئستا ك دەركون
نوەك بووبم وریا زۆر ڕەنگ لخكان. زۆرك بۆ
خۆم الی بۆ  كس  سرنجی ئوەی بۆ  بناسرم 
نبووم، لوێ نوژكر وەك من چونك رانكشم.
ئاشكرا ك ئگر بووم لوێ كاری خۆم بۆ بكو
سد دەبوای جاھیلی  رۆژانی وەك ئوا  بوومای

لبدەن. جلدەم
لدایكم بچاو نوژك ھر بوونی تواو لدوای
دایكیشم و ــ؟  دەب ــواو ت نوژ كــی دەپرسی 

تواو ماوەو ركاتك چند   ك بوەدەدا ئاماژەی
دەربھنم كامراكم ناكرێ ك كرد تبینیم .دەب
نوژكرەكان چونك بگرم، ئامادەبووان ونی و
بوون، بئاگاییدا و ھستراگتن حاتكی لناو
دوایین ك بوەدا ئاماژەی دایكم لوكاتی ھر
تراویح بنوژی كۆتایی و "ویتر"ە ركاتی دوو
چند و دەربھنم مۆبایلكم بووم ناچار دنین،
لدیشوە و گرت بدزییوە نوژكرانم ونیكی
سیخوڕك وەك چونك پدەكنیم، بــخــۆم
و نتوەیی ئرككی  ئنجامدانی لكاتی  بووم
رۆژناموانی كاری  ك زانیم ئوكات  نیشتیمانی،
یاخود كاتی و تقینوەكان رووداوو تنیا لشونی
،نیی ترسناك برپرسكاندا برەنگاربوونوەی

.وەیمانشھب لمزگوتكانیش بكو
دەستی قسكردن و  ــگ  دەن و  بــوو ــواو  ت نوژ 
شتھاو خۆم دەویست، ئوەم منیش ك پكرد..
راخست، ھمووان بۆ خۆم گوی و ئافرەتكان نو
دەكرد گوای رەمزانیان باسی ھندك بكسرەوە
جژن لسر قسیان ھندكیتر و بوو تواو زوو
پوی جلووبرگ و داوای منداكی ك چۆن دەكرد
مۆبایلی ئامری  گورەكشی  كوڕە  و دەكات  ل
لزەمانی گوتی:" قسكیدا لدرژەی دەوــت،
روبع دیناركمان تا دەبووین، چند ماندوو ئمدا
ئامری داوای منداڵ ئستاش كچی بدەستدەھنا
مئ كزەمان چ دەكن، ئلكترۆنیات و مۆبایل
سرنجیاكشام ئــوەی  بــم تیكوتووین!"،
قسیان ك بوو، بساچوو ئافرەتی دوو قسی

ڕۆژ ھمان رووداوە خوناوییانی ئو لسر دەكرد
و روویاندابوو شاردا  جیاجیای شونكی  لچند
الوانی و ئو گنج بۆ كسریان ھدەكشا و ئاخ

.م رووداوانئ بوونت قوربانی ك
ئو جیاجیاكانی رووداوە قوربانیانی ــارەی ژم
و  كــوژراو  ك بوو كس   ١٥ تا   ١٠ لنوان رۆژە
ھزی لئندامانی زۆربیان  تدابوو،  برینداری
شــاری بــڕاســتــی  ـــوون،  ب نــاوخــۆیــی ئاسایشی 
ناخۆشی ئمنی  باركی مدواییب كــركــووك 
ئمریكا ھزەكانی ئوەی لدوای بینیوە، بخۆوە
ئمنی ھزكی بپكھنانی دەركرد بیاركیان
ناوچانی ئو  پاراستنی بۆ ھاوبش، سالینی 
بجۆرك بكركوكیشوە، لسرە كشیان ك
ھزی و ئمریكی و  عراقی ئمنی  لھزی ك
بووە مایی ئوەش پكدت، یاسایی كوردستانی
بوونی ك توركمانییكان و عرەبی نرانی الینیگ
ڕەت شارەكیان  پاراستنی  بۆ كوردستانی  ھزی 
نایاسایی دەستوەردانكی مئ گوای كردەوە،
كوردستانیی مۆرككی لكاندنی ھرموەو لالین

بشارەكوە.
لمیانی راكــــشــام ســرنــجــی ــاتــر  زی ـــوەی  ئ
لكۆتایی پشنوژ نوژەكان، جبجكردنی
ھندكی ــرد دەك جیاجیای  ــای  دوع نوژەكیدا
و ھمووان بۆ خر و بوو  تاعتكان  قبوكردنی
خككی، و شار بۆ ئاشتی  و خۆشگوزەرانی
تفرەقو لشڕی بمانپارزی گوتیشی:"خوای
نتوەپرستی لشڕی خوای رەگزپرستی،
ھــرــمــكــان لــشــڕی ــ ــوای ــپــارــزی، خ بــمــان
ورووژاندم بیری كۆتایشی دوعای بمانپارزی!!".
ــارە وادی "چیی ھرمكان   ل مبستی ئایا"
ھبووە كاریگری  كنالیس ھزە مسلی
،وەیمشب دوعاكردنكشی ھروەھا و لسری
زانو ھبوونی ئ لدژی بتوانت ك مترین شتك

بیكات. لشارەكدا
ماڵ برەو و ھات  كۆتایی شوە ئو  من ئركی
دەب ئرێ دەكــرد،" لخۆم پرسیارم ھاتموەو
ئستا سیاسی لبارودۆخی باس كسك ھر
قسو ئو وەك تنیا یاخود دە؟ چ بزان بكات

ھبوو!" لی گلیی دایكم ك یلۆكانقس

سماح سمد

رەمزاندا مانگی راویح لژی تنو كاتی ل ژنان
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لپناو رۆژنامكان  لگۆڤارو ھندك  كماوەی
سیاسی ستراتیژییكی بــرجــســتــكــردنــی
ناشیرین زمانكی ببكارھنانی و ناراستوخۆ
بژنان تشھیر و لسووكایتی لوانلوە ك
شواندوەو كوردستانی راگیاندنی  كشوھوای
رۆژناموانی كاری ئخالقی سنوورەكانی  ھموو

بزاندووە.
لكوردستاندا رۆژنامگری یاسای ئوەی لگڵ
لیاسای یك ھیچ تائستا  بم  پسندكرا،
یاسای و دۆكیومنتپارزی، وەدەستھنانی زانیاری
ك وایكردووە ئمش نییو بوونیان تیڤییكان
گۆڤارەكانیاندا لرۆژنامو ك رۆژنامنووس ھندك
رەوتی بپچوانی برپرسیارتیدان لئاستی
دیكوە، لالیكی كاربكن. رۆژنامگری یاسای
لو یاساناسان، و رۆژنامنووسان و روناكبیران
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای پرسدا
پسپۆڕكی ھــاوكــات دەزانـــن. بكمترخم
گۆڤارانی ئو ناوەراستیش، خۆرھتی سیاستی
ھاووتیان و ناوی دەكن ب ژن سووكایتی ك
ھواگری شپۆلی بــدرــژكــراوەی دەزڕــنــن،

ناودەبات.
یكمی بقوربانی  ژنــان ك ــوەی ئ لــبــارەی
دیاردەیش ئم و دادەنرن پیاوان ملمالنكانی
میدیای ناوزڕاندنانی ھمتی لم بزەقی زۆر
لسیاستی پسپۆڕ رەنگیداوەتوە، ئمرۆدا
فتاح، رــبــوار دكتۆر  نــاوەڕاســت  خۆرھتی
كوردستان لھرمی میدیا، شپۆكی ك یوایپ
لو ھواگرییو درــژكــراوەی ك دروستبوون
ھاووتیان، و ژن ب سووكایتی رگیوە

دەكرت.
رۆژنام دووجۆر دەب دەت:" ربوار، دكتۆر
حیزب درژكراوەی ئوانی جیابكرنوە، لیكتر
بئامانج جۆران ئو ھواگرییكانن، دەزگا و
بكن، الینك لكدار و كس چند دەیانوت
بنزانی ك رۆژنامنووسانن ئو دیكش ئوی

دەدەن". خكی خۆیان، پالماری

ك دەگرت، لوە رەخن ھروەھا ربوار، د.
نارۆشنبیران بشوەیكی لكاربدەستان، ھندك
دیوكی  كــ دەكـــن پۆلش ــو ئ پشتگیری 
پیشان بدەرەوە كوردستان،  ھرمی  ناشیرینی
ینووسانرۆژنام لو مبست زیاتر دەدات،"
ھواگرییكانن و حیزبی دەزگا درژكراوەی ك
لبردەستو ــان زۆری دەستكی ــارەو پ  ك
ئندامی حمرەشید ھاوژین ناترسن". لیاسا
رۆژنامنووسی لمافی داكۆكیكردن گرووپی
و دەربــی دیاردەی لو خۆی ناڕەزایی ،ینم
یكالكردنوەی ل ژن، بكارھنانی مئ گوتی:"
ویستپ و دەكین محكووم پیاودا ملمالنكانی
و بنامووس ژن، زانینی كلتووری كوردی میدیای

بكاتوە". كاڵ پیاو شرەفی
دیاردەی میرە، ئحمد لڤین گۆڤاری سرنووسری
ناوخۆی شڕی بۆ لرۆژنامگری كوردیدا ناوزڕاندن
لناو  حیزبیكان ١٩٩٤ دەگتوە،"میدیا سانی
كسایتی سیاسییكاندا بۆ تكشكاندنی ملمالن
چووەناو تا دەبرد، ناوزڕاندن بۆ پنایان یكتر
ژنانی ناوھنانی و كۆمیتییكان یوەندییپ

كیم ربوار رۆژنامنوس ھاوكات یكتر". خزانی
ناخۆدا لشڕی دووحیزب ھر راگیاندنی وەلی،
دەزانت،" راگیاندنی دیاردەی بدروستكری ئو
زینداب چــوارســاڵ مـــاوەی حیزب دوو  ــر  ھ
بشوەی ناوزڕاندنیان و یكتر خزانی سر
بیاسای ئاماژە ربوار، پەوكرد". سیستماتیك
ك رەخنردەزگایھ ك دەكات توركیا، میدیای 
بگرت، تورك  نتوەی ئازادیخوازی لشۆڕشی 
لرە ھموو بم دادەخرت، و دەزگایئ یكسر
ناشایستیان ناوی كورد سركردەكانی و شۆڕش
سندیكای سرۆكی قسناكات. كس و لدەنرت
دانانی فرھاد عونی، رۆژنامنووسانی كوردستان
بیكالكرەوە  ٢٠٠٨ سای ٣٥ی ژمارە یاسای
دەزانت رۆژنامنووسان  مافكانی و  لئرك
ھندك كــمــاوەیــ ـــوەدەكـــات،" ب ــامــاژە  ئ و 
سندیكاو یاسای خریكن گۆڤارەكان، لرۆژنامو
كارەش ئو و دەكــن پشل چاپمنییكان

."خشزیانب
ئو لــگــڵ یاسایی لپچینوەی ــارەی ــب ل
ھاووتیان و بژنان تشھیر ك رۆژنامنووسانی

ردەوامژنان بتیكردن بسووكای ھندك میدیای كوردیدا ل

برپرسیارە؟ ك
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ئراندا ئیسالمی كۆماری ل ژن وەزیری یكم عــبــدولــبــاســت، دادوەر دەكـــــن، 
بپی تاكك بھر سووكایتیكردن
و ــات دەك وەســف تـــاوان" "یاسا بــ
بھر تیكردنسووكای ئو دەت:"
بوكراوەكان، لھۆكارەكانی، ھۆكارك
سزای بت راستوخۆ یان مۆبایل،
عبدولباست، دادوەر دیاریكراوە". بۆ
رۆژنــامــگــری ئستای ــی ــارۆدۆخ ب
وەســف ــران" ــی ق وەك" كــوردســتــان
سندیكای قیرانشدا لو و دەكات
بــكــمــتــرخــم رۆژنـــامـــنـــووســـان
رۆژنامگریش یــاســای ــت،" ــ دەزان
یاساك چونك دایت كمووكورتی
بكات رۆژنامگری كاری ك ھركسك
لكاتكدا دەژمردرت، برۆژنامنوس

پناسنكراوە". رۆژنامگری كاری
كوردستانیش ھرمی  ھاووتیانی 
لـــوبـــارەیـــوە ــان ــۆی ــیــگــرانــی خ ن
یوسف ھاووتی سرەتا ــن، دەردەب
رۆژنامگری لناو ناوزڕاندن مجید،
وەسف قزەون" كاركی "ب كوردیدا
بكات ھرش كسك  ھر  ــات،" دەك
خۆی دۆڕانی دەیوت ئوا ژنان، سر
بكاتوە". قرەبوو وەیش بو لژیاندا
ترە ھاووتیكی پیرداود،  ئحسان
لملمالنكانی ژن، بكارھنانی ك
پیوای ئوانی پیاواندا رەتدەكاتوەو
نین". دەكن"رۆژنامنووس ئوكارە
رۆژنامنوسان، سندیكای ئحسان،
دیاردەی برپرسیاری یكمی ئو ب

دەزانت.
بۆ"  چــارەســر بدانانی ســبــارەت   
دادوەر ــدن"، ــاوزڕان ن شپۆلی  ئــو 
كساندەكات لو داوا  عبدولباست،
نبب پكراوە"پنا سووكایتیان ك
ھر بكن. تۆمار سكا داداگــاو بر
كناوزڕاندن ــاگــاداری ئ كسكیش
دەب تۆمارنكرد،  سكای یان نبوو

تۆماربكات". سكا گشتی داواكاری
لوەزارەتی یاسایی ھۆبی برپرسی
ھرمی حــكــوومــتــی رۆشــنــبــیــری 
یــاســایــی، ــود كـــوردســـتـــان، مــســع
دروســتــبــوونــی ھــۆكــاری ســرەكــی
و لگۆڤار ناوزڕاندن شپۆلی ئم
كاری یاسای بۆ كوردییكاندا رۆژنام

كوردستاندا لھرمی  رۆژنامگری 
كیاسای بپی دەت:" دەگتوەو
بت، ($١٠٠) خاوەنی كسك ھر
ــووس، ــن ــام رۆژن تبب یــھــ ــۆی  ب
ئستا ــی رادەی ئو  یشتۆتگ كار
رۆژنامنووسمان  ١٥ ھزار لكوردستاندا
میسر وتی باسی مسعود، ."یھ
ھشتا دانیشتوانی كژمارەی دەكات
ــزار ھ ســ كــچــی ،ســكــ ملیۆن 
ببوای بۆی ،دایت رۆژنامنووسی
كشك ھموارنكرت یاساك تا ئو

ناكرت. چارەسر
ھۆكاركیتری ــی،  وەل كریم ربوار
ـــی ـــاردەی دی ـــم ئ دروســتــبــوونــی
وەزارەتــی بخشینی بۆ ــدەوە گــڕان
و ئیسالمی بــیــكــگــرتــووی داد، 
حیزب ھی بگورەترین ئــوەش
یكگرتوو دەزانــــت،" علمانییكان
نازانت، شانك ئو  بخاوەنی خۆی
شتك داواكاری گشتیی لھموو بۆی
بچارەسركردنی سبارەت ."دەنگب
ویستپ ربوار گوتی،:" پرسش ئو
كارا گشتی داواكاری لھرشتك بر
رۆژنامنوسانیش سندیكای و بكرت
سندیكا چونك بكن، لپیرسینوە
جگ دەبات،  ھمووكارك بۆ دەست 

خۆی". لكارەكی
ناوھنانی ئوەی لگڵ میرە، ئحمد
نزمی وەك" پیاواندا، لملمالنی ژنان 
كسایتی" و رۆشنبیری ئاستی
وەك لــقــــمــدەدات سانك ــو  ئ
سندیكای لناكارایی بــاس ربوار
سندیكا رۆژنامنووسان دەكات،" كاری
بكو ،نیی دەركردن یاننامب بس
لو یاسایی متمانی سندیكا دەبت
لسر داوایان وەرگرتوەو گۆڤاران

بكات". تۆمار
لسر  ــی، عــون ــرھــاد ف ھــاوكــات   
دەت:" تایبت روشونی گرتنبری
ئاراستی  بیاننامیكمان  ٩ ل١ی
كردووەو كوردستان رۆژنامنووسانی
ئو دەربــــارەی خــۆمــان نیگرانی 
ك كردووە داوامان پیشانداوەو دیاردەی
"زبرو لزمانی واز شوەیك بھموو
ونی بوكردنوەی و تۆمتھبستن

سندیكای وەك مئ بھنن"، كسی
بیرلوە كوردستان رۆژنامنووسانی
دەقی بپی لمودوا ك دەكینوە
رۆژنامنوووسانی سندیكای یاسای
رۆژنامگری یاسای و كوردستان
گۆڤاران و رۆژنام ئو لگڵ مام

دەبزنن". سنوور ك بكین
رۆشنبیری وەزراەتـــــی  راوـــژكـــاری
نوزاد كوردستان ھرمی حكوومتی
بدەنگنبوونی لسر جخت رەفعت،
سووكایتییاندا ئو لئاستی ژنان،
دەــــت:" و ــت ــ دەزان برگچارە
بــھــاوكــاری رۆشنبیری ــــی وەزارەت
پۆژە یاسایكی پیمانگای كوردستان،
ھــمــوو تــــیــدا ــ ئـــامـــادەكـــردووە ك
ھشتا بــم ركخراوە، شتان ئو
ربوار بپرلمان نكراوە". پشكش
سندیكای دامزاراندنی وەلی، كریم
ئستای" فۆڕمی بو رۆژنامنووسان
چونك دەزانت، "ھب لبنڕەتدا
چایچی بۆ" رۆژنامنووسیان ناسنامی
كــردووەو حیزبیكانیشیان" بارەگای
باشكانیش نوسرۆژنامل زۆر یوایپ
و یاسادانانیش دراوەتیان نیناسنام

دانانت. سندیكا بكاری
 ویستپ دەت:" یاسایی، مسعود  
رۆژنامگریدا لكاری ســوور ھلی
وتانی لھموو  ــوەش ئ و ھبت
فتاح، ربوار  دكتۆر   ."یھ جیھاندا 
رۆژنامنووس ك دەزانت بپویستی
دەستك سیری وەك و بت ھۆشیار
رۆژنامنووس ئگر بم بكات، خۆی
پاڵ چــووە الیــداو خۆی لپیشكی
ناوەی ئو ئوا ھواگری دەزگایكی
پیاوكی تدەب دەسنرتوەو  ل
شتكی ــت:" ــ دە ــو ئ داپــلــۆســر.
كاری و ھبت یاسایك ئگر باش
ئوەی بم ركبخات، رۆژنامنووسان
ل پۆلك ئستا ك یخۆشحا مایی
ئو دژی بویژدان، رۆژنامنووسانی
ھاوكات دەوەستنوە". جۆرەكاران
لرۆی رەخنی حمرەشید، ھاوژین
رۆژنامنووسانی داكۆكیكردنی لیژنی
بكمترخمی زانین. و میین گرت

لـــــ تـــوركـــیـــا
ھردەزگایك
ــــــــــ ــــــــــن رەخ
ــــشــــۆڕشــــی ل
ـــوازی ـــخ ـــازادی ئ
ـــــــوەی ـــــــت ن
بگرت، تــورك
ـــــكـــــســـــر ی
ــ ئـــو دەزگــای
بم دادەخرت،
لــــرە ھــمــوو
و شـــــــــــــۆڕش
سركردەكانی
كــــــورد نــــاوی
نــاشــایــســتــیــان
ــــرــــت ــــــــدەن ل
كـــــــــــس و 
www.neقســـنــــاكـات
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محمود حكوومتی دووەمی كابینی ئوەی دوای
لالین ئیـــران، ئحمدینـــژاد، ســـرۆككۆماری
متمانی بـــ مجلیس، ناســـراو ئران، پرلمانی
كـــۆی ٢١ وەزیری  ل ١٨ وەزیر كـــ پبخشـــرا،
گرنگترین رەنگـــ خۆدەگرت، لـــ پشـــنیازكراو
ئحمدینژاد، پشنیازكراوی لیستی تایبتمندی
وەزارەتـــكان  پۆســـتی ٣ ژن، بـــۆ ناودركردنـــی

بووبت.
كشـــاوەرز، دووان  سۆســـن و  فاتمـــ ئاجورلو
متمانی ئران، پرلمانـــی ك وەزیرەن و ســـل
رزییم ب متمان بخشینی بم پنبخشـــین،
وەزارەتی وەرگرتنی پۆستی دەستجردی، بۆ وەحید
كابینی شوەیك لشـــوەكان ب تندروســـتی،

جیاكردەوە. نۆیم، كابینی ل دەیمی
وەزیرە پشنیازكراوەكی ك دوو ئوەی سرەڕای
بدەست متمانی پرلمان نیانتوانی دەنگی ،دیك
یكمین وەك  ،رزییم ھبژاردنی بم  بھنن،
ئیسالمی دەوتی كۆماری ماوەی تمنی ل وەزیر

لم ھیچكام ك رەوانــدەوە گومانی ئو ئراندا،
ناتوانن دەنگی  ژنن، ك ئوەی بھۆی  ،س٣ ك
 ،ژن  ٣ ئم ناساندنی بھنن.  بدەست  متمان
وەزارەتكان، پۆستی بۆ ئحمدینژاد، لالین
و مالكان ل ژمارەیك ناڕازیبوونی ھۆی بووەت

موحافزكار. كسانی
یوسف  ئسفھان، پشنوژی ل ــوانــش ل  
بۆ ژنان ھبژاردنی گوتی:" نــژاد، تباتبایی 
كاركی جۆربجۆرەكانوە نالی ل وەزارەتكان،
ناگونجت". و ئیسالم پەنسیپكانی پچوانی
مجلیسی نونری رەھــبــر، تقی  محممد
عرجم و ل عولما ك" زۆرك دەت حوتم،
سافی توئای وەك شیعی  ئایینییكانی
لبواری شیرازی، ئایتو مكارم و گولپایگانی
گومانی وەزارەتكان، پۆستی بۆ ژنان، ھبژاردنی
ئحمدینژاد، خوازیاربوون  ھیو  شرعییان

بچتوە". ببیارەكیدا
ژن توانایی ھسنگاندنی كۆبوونوەكانی لمیانی
گومانكان، پچوانی شنیازكراوەكاندا بپ وەزیرە
ژنی دوو ئو برھستكارەكانی نونرە زۆرینی
ل جختیان پنبخشرا، متمانیان دەنگی ك
وەزارەتدا كاری بواری ل ژنكان، كمئزموونی
نونرانی رەزامند، و بپچوانشوە دەكردەوە
ھیچ رەگزەكیان، ك بیسلمنن ھویاندەدا
برپرسیارتییكیاندا وەرگرتنی لگڵ ناتباییكی
٥٠ ساو  تمنی وەحیدی، مرزیی بم .نیی
ل پرلمانی نونرایتی خولی دوو ئزموونی
ل ك جیادەكرتوە بوە  و  یھ كارنامكیدا
ئزموونكی پشنیازكراوەكان، ــرە وەزی لیستی
لگڵ ك ھبوو وەزارەتكدا   ل كاری فراوانی

دەگونجا. بوانامكیدا

ئیسالمییدا كۆماری ل ژنان بڕوەبرایتی
پۆستی باترین وەحید، رزیم وەزارەتــكــی
كۆماری لــ ژنك ئستا  تــا   كــ ــوەبــردنــڕبــ
دەستووری بپی ھنابت. بدەستی ئیسالمییدا
ھیچ وەزارەتكان، پۆستی وەرگرتنی بۆ ئران،
ژمارەیك بم ،نیی ژناندا بردەم ك لگرییر
پۆست بۆ ژنان، ھبژاردنی برھستكارانی ل
جۆری بھۆی ك بــاوەڕەدان لو  وەزارییكان،
"دروست شرعییوە لبواری برپرسیارییتییوە،

ب دەبت ئوەی لبر وەزیر، تبب ژنك "نیی
بكات. كار پیاواندا لگڵ بردەوامی

ئیسالمییدا حكوومتی ل ژنان، بشداری پشینی
ك محممد ھتاوی دەگڕتوە، سای١٣٧٦ی بۆ
خانمی سرۆككۆماریدا خولی یكمین ل خاتمی،
پۆستی و خۆی جگری كردە ئیبتكاری، عسومم

سپارد. پ ئرانی، ژینگی بڕوەبرایتی
برپرسیارییتی  ئو ٨ ساڵ ماوەی بۆ ،عسومم
دەستبكاربوونیئحمدینژادیش، لگڵ ھگرتو
واعیز فاتم بناوی ژنك، ب پۆست ئو دیسان

سپردرایوە. جوادی،
ئران ل ژنان وەزارەتی پشینی

ھــووەیــدا، ــاس ــب ـــی١٣٤٧دا ئــمــیــر ع ســـاـــ ل
ژنكی یكمینجار بۆ ئران، ئوكاتی سرۆكوەزیری
ل روپارسا، فروخ ھبژارد. وەزارەت پۆستی بۆ
وەزارەتــی پۆستی ھووەیدا، كابینی دووھمین
سپاردنی بھۆی ئوكاتیش ك وەرگرت پروەردەی

عسومم
ئيبتكار
يكمين
ك بوو ژن
جگری بووە
سرؤككؤمار

ئراندا ئیسالمی كۆماری ل ژن وەزیری یكم

روپارسا فروخ
ژن يكمین

بوو ك
بووە ئيراندا ل

وەزير
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گیرا. ل زۆری رەخنی ژنان، ب وەزارەت پۆستكی
ساڵ چندین ئراندا شۆڕشی روودانی لكاتی فروخ،
لبر بم ھنابوو، وەزارەت پۆستی ل وازی بوو،
پروەردەی بڕوەبردبوو، ك وەزارەتی سانی ئو
دەستخستن و  المال) (بیت تانكردنی تۆمتی" ب
لگڵ ھاوكاری و پروەردە وەزارەتی ل گندەی، نو
چندین و ئران) شای ھواگری (دەزگــای ساواك
وەك "مفسد شۆڕشوە دادگای لالین ،دیك تۆمتی
١٣٥٩ی لدەستپكی لكۆتاییدا و ناسرا االرچ" فی

لسدارەدرا. ھتاویدا
پۆستی  شۆڕش ل بر ك نبوو  ژنك تنیا ئو  
دووھمین ئفخمی، مھناز سپردرابوو، پ وەزارەتی
پش مھناز، بوو. پھلوی سردەمی وەزیری دوایین و
بڕوەدەبرد، ژنانی كاروباری وەزارەتی ئران، شۆڕشی

شۆڕش، ھوەشندرایوە. وەزارەتك دوای بم
كوێ بچن؟ تا دەتوانن سیاستدا گۆڕەپانی ژنان ل

ل ژنــان، ئرانوە شۆڕشی دەستپكی سانی ل
بم بوون، كۆمیتییدا چاالك و سیاسی گۆڕەپانی

دەسپردرا. پ بڕوەبردنیان برپرسیارتی كمتر
نونرەكان  ل بشك ئراندا، پرلمانی ٨ خولی لھر
ھبژاردنی دواییكانی خولی ل ھروەھا بوون. ژن،
ئو وەرگرتنی بۆ ژنان، ل رژەیك سرۆككۆماردا

كردووە. ناویان تۆمار ،پۆست
نگھبان)،  (شۆرای پارزڤانان، ئنجوومنی ھاوكات  
ــاددەی١١٥ی م ب بپشتبستن خولو لم بر تا

سرۆك دەب ھاتووە" تیدا ك ھمیشیی دەستووری
بو بت، دا سیاسی" و مزھبی رجالی لنو كۆمار

ژنان، دەگرت. كاندیدكردنی ل ماددەی بریان
تییسایك  ل زۆرــك و ژن مافی  چاالكوانانی
مبست ك بــوایــدان لو ئران، سیاسییكانی 
رجل " ،نیی پیاوان  تنیا ماددەیدا لم  ل"رجال"
و سیاسی كسایتی وەك" دەبت مزھبی" سیاسی-
ئنجوومنی پارزڤانانیش، و شرۆڤ بكرت مزھبی"
پاوتنی یكساندا ھلومرجكی لــ ویستپ
رەنگ ھسنگنت. پیاوەكان و ژن پاوراوە
خولی دەیمین ل ك وایكردبت ھۆكارە ئم ھر
بۆ پارزڤانان، ئنجوومنی سرۆككۆماردا ھبژاردنی
١١٥ی ماددەی ب پشتی ژن، پاوراوانی رەتكردنوەی

نبست. دەستوور
ھمیشیی دەستووری دادوەریـــدا، بــواری ل بم 
و تایبتمندی ئایینی، روشونكانی بپی ئران،
،شیع فیقھی كردووە. ناسپ دادوەریی، مرجكانی
بباش حوكمدان بۆ و قازی  وەك  ژنان ھبژاردنی
ئستاش تا  كــردووە، وای ھۆكارەش ئو و  نازانت
دادگا، قازی  نتوانت ئیسالمییدا كۆماری ل ژنك

بت.
دەرفتی پھلویدا.  دەوــتــی كۆتایی لسانی
ژنان فراھم بۆ پیشیدا لو كاركردن دادوەریی و
لسر قازیی ژنكان، ئران پاش شۆڕشی بم كرا،
ئیداریی پلی بۆ دادوەرییكانیان، پل یان الدران، كار

گۆڕدرا. دادوەریی بواری

ئنجوومنی ھاوكات
(شۆرای پارزڤانان،
لم بر تا  نگھبان)، 
بپشتبستن خولو
مـــاددەی١١٥ی  بـــ
دەستووریھمیشیی
كـــ تیـــدا ھاتووە"
ســـرۆككۆمار دەب
مزھبی رجالی لنو
بت، و سیاســـی" دا
بریان ماددەی بـــو
ژنان، كاندیدكردنی ل

دەگرت.
و ژن مافی چاالكوانانی
تییسایك ل زۆرك
ئران، سیاسییكانی
دان كوایـــو بلـــ
ل"رجال" مبســـت
تنیا ماددەیدا لـــم
رجل " ،پیـــاوان نیی
مزھبی" سیــاســی-
وەكــــ" دەبـــــت
ســیاسی كسایتـــی
شـــرۆڤ و مزھبی"
ئنجوومنی و بكرت
، نیـــش نا ڤا ز ر پا
لـــ ویســـتپ
جكـــی ر م و ھ
پاوتنی یكســـــاندا
ژنــــــــ پاــــــوراوە
پــــــیــــــاوەكان و 

ھسنگنت.

وەحيد رزييم
 ٥٠ دەستجردی
و پزيشكی سان
پسپۆری بواری

ژنان

عيبادی شيرين
شؤرش ل بر
ماوەيك بۆ
بوو قازی
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پ مژوویکی نۆزدەھم سدەی دووەمی نیوەی
پرەی پیشسازی شۆڕشی بوو، گۆڕانکاریی ل
کۆمیتیش شۆڕشکی بوو، بردەوام و دەستاند
ئمانیادا ل ئافرەتانیش گڕ، وتدەک خریکبوو
سیاسییان ماف ئو ھمان ئوەی ھوی وتنک
بۆ ئوەی ھیان بوو. ک پیاوان بدەست بنن
وەدەستھنانی ل سرەکیییان داوا بو سنگک
سای چــاالک ئافرەتانی ببخشن، یکسانیدا
مافی  "کۆمی دامزراندنی دای ١٩٠٢ دەستیان
خباتگی زیاتر مانئ ئافرەتان". دەنگدانی
وەدەستھنانی بۆ رگیان ک بوون تاک تاک
کۆمیتی یکسانی و ژنان  بۆ دەنگدان مافی

خۆشکرد.
دکتۆر لھولر ئمانیا گشتی کونسوی
دەت:" لــوبــارەیــوە شناکنبرگ، ئۆلیڤر
دووەم جیھانی جنگی کۆتاییھاتنی  دوای ل
سیاسی ئودەم نخشی کوت گڕ. کرخچ
ــڕووی ب رگای ئمش و بــوو ئاوگۆڕدا  ل
کــردەوە. ژناندا بزووتنوەی برەوپشچوونی
ناسراو  ئنجوومنی  ١٩١٨ سای لنۆڤمبری
دەرفتی بیاریدا نونرانی خک ئنجومنی ب
سیاسیدا لژیانی ئافرەتان   ب تواو بشداری
بۆ توانییان ئمان ئافرەتانی وەیمشب بدات.
بشداری   ١٩١٩ دووەمی کانوونی ل یکمجار

پرلمان. بچن و بکن لھبژاردندا
پاسیڤ و ئکتیڤ دەنگدانی مافی بمش
و ئازاد  و یکسان بژاردنھ ل ئافرەتان بۆ 

واقیع". ب بوو نھنییکاندا

ب ئافرەت سبارەت سیاستی نازییکان
ل سای ئمانیا سۆسیالیستی پارتی ناسیۆنال
 ک بوکردەوە خای ٢٥ بیاننامیکی ١٩٢٠دا
نرنی ب لدەرەوەی ماڵ کارکردنی ژنانی تیدا
ک رایگیاندبوو ھیتلر ئادۆلف لقمدابوو.
رۆشنبیرانی لالین و   کدروشم ژن رزگــاری
ھیتلر ببۆچوونی کراوە. دروست جوولکوە

خران، مرد،  ل بریتی ئمانی ژنی "جیھانی 
ھشتنوەی روانگی بوو. ماکی" و منداڵ
پشتگیری لکاتکدا لسای١٩٣٠، لماڵ ژنان
لبر ئمانی پیاوانی ٣ی لسر ک یک لدەکرا
بکاریی ئو و کردبوو لماوە روویان بکاری
دانابوون، لسر نرنی کاریگری گوشارەش و
شونی ژنان کردەوە لوە بیریان نازییکان بۆی
مامناوەندیش بشوەی بگرنوەو پیاو کرکارانی

.بدەن پیاوانیان مووچی ٦٦٪ی تنیا
،١٩٣٢لــ ھبژاردنکاندا ھمتی لمیانی
ک وتکی دا بنی ب ژنانی ھیتلر ئادۆلف
دەست سربکوت و لو ھبژاردندا ئگر
بکار  لماوەی٤ سادا ٨٠٠٠٠٠ ژنی دەست تبگر
یاسایک ١٩٣٣دا لئۆگۆستی دادەمزنت.
و دەکرد ھاوسرگیری ل پشتگیری ک کرا پسند
دەستپکردنی و خانووبرە دروستکردنی سولفی
بباش ئمانی ھاووتیانی بۆ ھاوبشی  ژیانی 
کسانک یاسای ئو  بپی ھروەھا  دەزانــی.
ناچار دەژیان بتنیا و  ندەکرد زەواجیان ک
دابزینی بدەن. قورس باجکی  ک بوەدەکران
نازییکان، گیشتنی  بدەست دوای بکاری
ل ژن گوشارکان ھیچ ئوان ک بوو و واتایب
بکات. کار ماڵ دەرەوەی ل ئوەی بۆ ندەکرد،
ژنانی ئو ژمارەی ئوەی، ھۆی بووە ئوەش
کم دەکرد کاریان تایبتییکاندا پیشل ک

ببتوە.
ئو ١٩٣٦دا جونی  لمانگی و  ١٩٣٤  لــ  
ھروەھا و کردبوو زەواجیان ک ژنانی پزیشك
بخشران کارکردن ل مدەنییکان خزمتگوزارە
ک نــدرا بژنان گر گشتی بشوەیکی و 
گشتی داواکــاری و دادوەری وەک پیشگلکی
ژنان لگڵ ھیتلر دوژمنایتی بدەن. ئنجام
لبشی بیاریدا  ک بــوو ئاشکرا لکاتکدا 
لو ھیتلر بخاتوە. دووریان دادگا و دادوەری
بشوەیکی ناتوانن،" ژنان ک بوو بوایدا
بکو ئوان بکنوە، بیر واقعییان لۆژیکی یان

دەجوونوە". ھستوە لرگی تنیا
بدەست دەستی ھیتلر لسای١٩٣٣دا کاتک
وەک کلینک)ی شوتز (گرترود خانمی ھنا،
ژنانی گرووپی  سرۆکی و رایش ژنانی ربری 
شوتز سرەکی ئرکی کرد.  دەستنیشان نازی
و بکات رینن زابوونی ل پاپشتی ک بوو ئوە

بکاتوە. مندابوون لگرنگی جخت
بسرۆکی شوتز جوالی١٩٣٤دا مانگی ل دواتر
دەیزانی ئو ھبژردرا، ئمان کرکارانی برەی
تا بکات رازی ژنان وەیئ برپرسیارتییکی ک
ھبگرن. ھنگاو نازیدا دەوتی باشی لپناو
دەب رایگیاند" ژنی ئمانی ل١٩٣٨دا شوتز،
و لچژ دەست و بکات کار مشک و ستجب

ھبگرت". خۆشگوزەرانی
لوبارەیوە لھولر  ئمانیا  گشتی  کونسوی
ناسیۆنال-سۆسیالیستكان توانینی گوتی:"
بۆ توانین راستییدا ل ئافرەت بۆ ــازی) (ن
مرۆڤکی بــوو. دایــک بۆ بکو نبوو،  ئافرت
تماشای "ئافرەتک” وەک ھرگیز یینم
ل دەبینرا. "دایک” وەک میشھ بکو ندەکرا

لھولر: ئمانیا گشتی کونسوی

کردەوە ژنان سرکوتنی بۆ دەرگای مرکل  ھبژاردنوەی
ھولر

دەکن؟ مافکانیان دەستبر لئمانیا چۆن ژنان

مركل ئنجال

www.ne
tew

e.c
om



18

زوو "ئگر ھاتووە ١٩٣٤دا ل ئادۆلف گوتیکی
یکجار خاگلکی ژناندا بزاڤکانی برنامی ل
خۆی ھبووبن، ک ئافرەتییان ل جوھری زۆر
ژنانی بزاڤی برنامی ل ئوا دەخستوە، دوور
،یھ خاڵ یک تنھا ناسیۆنالسۆسیالیستدا
کۆتاییھاتنی منداڵ" لسروبری ل بریتیی ئویش
یاخود و  کرکار” "ئافرەتی ک بــوو جنگدا
ک گۆڕەپانوە، نو ھات کۆمککار” "ئافرەتی
نانبھ منداکی چند دەبوای البالیش بگومان
ت کبچ بیر  ل ئوەشمان ناب سر دونیاوە. 
ئافرەت  ١٩٤٥-١٩٣٣ دەیانھزار ساکانی لنوان
یاخود و دەستگیرکراون سیاسییوە کاری بھۆی

لدەستداوە". گیانیان زۆرەملکاندا ئۆردوگا ل
کچک  ھر ھیتلردا دەستی لسردەمی
ل(یونگ  رووی دەبوای تمن١٠ ساڵ تیشتایبگ
کردبای ھیتلر" "گنجانی میینی بای مدل)،

 بوند دۆیچ) ١٤ سایش دەچووە یشتدەگ ک و
یاناندا لو ئمانی. کچانی یانی وات مدل)،
کاروباری ماوە یان لمزرا بۆ کارکردن کچان

رادەھنران.
دەست، نبگ لئمانیا نازییکان لوەی بر

دەیانخوند،  ئمانیادا زانکۆکانی ل ١٨٣١٥ ژن
زانکۆکان  ژنی خوندکارانی تا١٩٣٩ ژمارەی بم
شڕی  لماوەی دواتر دابــزی. کس بــۆ٥٤٤٧ 
روو ناچاربوون پیاوەکان جیھانیدا دووھمی
ژمارەی ئو بۆی بکن، سربازییکان لھزە
توندی  گوتاری بووەوە. برز ٢٨٣٧٨ کس بۆ
ک ئــوەی  ھۆی بووە ھیتلر  فیمینیزمی دژە
ل روو ئمانیا ژنانی  ل برچاو  ژمارەیکی
لئۆکتۆبری سیاسییکانی دیک بکن. گرووپ
زیندان مورینگن، نازییکان یکمین ل ١٩٣٣دا
کردەوەو ل ژنان بۆ زۆرەملی کاری یان کمپی
زیندانیانی رژەی برزبوونوەی بھۆی ١٩٣٨دا
زیندانی ئــۆردوگــای دووھمین  ناچاربوون  ژن 

بکنوە. لیختنبورگ لشاری

و جیھانی دووھم شڕی ئمانیای پاش
ژن مافکانی

ککردنشگ دووەمیش جیھانی جنگی دوای
و ــت) (رۆژھ دیموکرات ئمانیای لھردوو
جیاواز لیک ـــاوا) (رۆژئ فیدڕالی ئمانیای
ل رۆژھت شستکاندا و ل پنجاکان بوون.
زۆری ژمارەیکی ئاوتبوون نیشانیکی وەک
لرەشدا کــارەوە.  دونیای  نو  خزان ئافرەتان
ئابوورییکان رجلومھ و ئایدیۆلۆژی ئامانج
لوبارەیوە ئۆلیڤر دکتۆر گیشتبوون. بیک

کالسیککان مارکسیست داخوازییی ئو دەت:"
رگی لــ یینم ـــزی رەگ ــازادکــردنــی ئ بــۆ 
برھمھناندا، پرۆسکانی ل بشداریپکردنی
ئابوورییوە لڕووی بھزی کار پداویستیی لگڵ
مئ پچوانی بارەک رۆژئاوادا  ل دەھاتوە.
و دید زیاتر کۆنزرڤاتیڤ حکوومتی الی بوو،
بھاوسرگیری سبارەت کالسیکی بۆچوونکی
کرا دەست وردە وردە دواتر بوو. باو خزان و
پیشیی و کاری تاککسیی بۆ مافی بکارکردن
ھشتاکانی و حفتاکان تا ئمش ئافرەتان.

رەوت ئم تاوەکوو کشا درژەی رابردوو سدەی
سای ل دایوە. دەستووردا رەنگی و یاساکان ل
پیاوان و ک "ژنان دەستووردا ھاتووە ل ١٩٤٩وە
خرای ئوەی ١٩٩٣دا سای ل بم یکسانن"،
کردەیی جبجکردنی بۆ کار دەوت ک سر
لسر کار و دەکات پیاوان و ژنان یکسانیی

بۆماوەکان دەکات". لبییس شتنی خاھن

كۆتا سیستمی ئمانیا و ژنانی
دەستبرکردنی بۆ ئورووپادا  وتانی  لھندک

ھیتلر" بــبۆچوونی
جـیھانـی ژنـی ئمانی
خران، مرد، ل بریتی

بوو ماکی" و منداڵ
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دادەمزنت بکار ژنی ادا ٨٠٠٠٠٠
س لماوەی٤ سربکوت و
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ناوەندەکانی وەیان لو نزیککردن ژنان مافکانی
ئایا دیاریکراوە.  رژە و کۆتا سیستمی بیار 
تپڕیون؟ قۆناغدا بــو  ئمانیاش ژنانی
ماوەیکی دەت:" شناکنبرگ، ئۆلیڤر دکتۆر
وەک ئافرەتان بۆ  کۆتادانان مسلی  درــژە
و ژن یکسانی ئاراستی ب کردەیی ھاندانکی
ل مشتومە. جگی باسکی لئمانیادا پیاو
جۆرک دەوتیدا لکاری  یکسانکردن  یاسای

وات دیاریکراوە، رژەیی  کۆتای  رکخستنی ل
دەوتیدا لکاری دامزراندن نووسینانی لو
ل یکسانی لگڵ  ک دەنووسرت  رستیک
لری بم وەپشدەخرن. ژنان لھاتووییاندا،
دیک بردەوام رنماییی بیاری دادگاوە کۆمک
تا وەپشخستنی ئافرەتان ،بۆ نموون) الدەبرن

دیاریکراو). رژەیکی دەگات
ک بیاریدا ئورووپا دادگای ١٩٩٥یشدا سای ل

مایی تدەب ژنان ئۆتۆماتیکی وەپشخستنی
پیاوان". دژی ل رەگزیی جیاکردنوەی

ژن بۆ پرسی ئمانیا سیاسییکانی ی پارتروانگ
شناکنبرگ ئۆلیڤر  دکــتــۆر قسی بپی
پارتکیاندا دامزراندنی  کاتی  ل "سوزەکان"
دەب ک دیاریکرد ئافرەتان بۆ رژەیکیان
بدرت، ئافرەتان  ب پۆستکان نیوەی النیکم 
پۆست ٤٠٪ی ریژەی دیموکراتیش سۆسیال پارتی
کردووە. دیاری ئافرەتان بۆ نونرایتییکانی و
برنامی مسیحیش دیموکرات پارتی ھروەھا
دەستنیشان ئافرەتان بۆ دیاریکراو رژەیکی ھبوو
جیاتی ل نگرت. سری ھوکیان بکات، بم
نیسابی   ب ناسراو بیاری   ١٩٩٦ سای ئــوە
 ک ــرا دەرک  Frauenqourum ئافرەتان
تایبتیان رژەیکی دەدات ئافرەتان یارمتی
ئو ھبت. لیستکاندا و حیزبییکان پۆستل
ئمانیا سیاسییکانی پارت گوتی:"برنامی
زۆر تارادەیکی ئمۆ  ژنان پرسی  ب سبارەت
ئاسایی شتکی بۆت بوونتوە، نزیک لیک
بکو سیاسییدا، لکاری ھر نک ئافرەتان ک
ل تواوی بوارەكانی ژیاندا ھاتوونت میدان و

."یھ بسر بیاردانوە کاریگریشیان

مرکل ئنگال ھبژاردنی کاریگری
بۆ مرکل ئنگال ھبژاردنی لبارەی
راوژکاری پۆستی

دکتۆر ئمانیا
گوتی:" شناکنبرگ  ئۆلیڤر 

مرکل وەک ئنگال ھبژاردنی تنیا ھر ئوە
ــی دەرەوەش ب ک نبوو ئمانیا راوــژکــاری
یکسانیی یاسایی، یکسانکردنی دوای نیشاندا
بوارەکانی ــواوی ت ل پیاوان و ژنــان کردەیی
بینییوە. بخۆیوە برچاوی پشکوتنی ژیاندا
ل ئامانجش ئو قۆناغی دوا بۆ دیــارە بم 
ئافرەت راوژکارکی ماویتی. ھشتا ئمانیا
بدات ھان کچان و ژنان زۆری ژمارەیکی یوانل
و گشت بوارە سیاسی، ئابووری ل دیک شانسی

بنن". وەدەست بۆخۆیان کۆمیتییکان
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كۆمیتی

Photo ھمن
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لموپش ساڵ س
شوفریتكسییك،
مانگ پنج دوای
ــیــری، ــھــاوســرگ ل
ــد ــن چ ــــن ــــالی ل
كسكوە دەكوژرێ
رابردوویش ھفتی و
داچوونكانی بدوا
یشتنگ پۆلیس
ھۆكاری و ئنجام
و ــی ــك ــن ــت ــوش ك

بوون. ئاشكرا بكوژانی
بناوی  تكسی شوفركی ١ی٢٠٠٧  ل٣١ی
مانگ   ٥ ماوەی  ك ٢٩ ساڵ، تمن (ز.ع)، 
 ٨,٣٠ كاتژمر پكھنابوو، ھاوسری ژیانی بوو
لالین ،دالع چوارییانی لنزیك بیانی
دەكوژرت، تكسییكیدا لناو پیاو، دوو
ھیچ ،رووداوەكوەی پۆلیس لكۆلینل وای
دۆسیكی بم ناكوت. دەست زانییاریكیان
بدواداچوونی و داناخرت پۆلیسوە لالین
ــردوو راب ھفتی دەكــرــت. بۆ ــی ــردەوام ب
دەربــارەی زانیارییك چند توانی پۆلیس،
س تباران كتۆم و دەستبخات كوشتنی (ز)،
دەستگیر ،یاندایگل (ز)، ژنكی و كسن
و ناوەندی خوندبووی تا سھمی (ز) كران.
لو ك بوو ساڵ چند بوو تكسی شۆفیری

دەكرد. دابین خزانكی بژوی رگیوە
 

نھنی چیرۆككی
دەستپكی لبارەی بووە (ز)، ژنی ك (چ)،
ی (ز)، ھاتنما كاتك ناسینی (ز)، گوتی:"
ھموومان دراوسبووین ئوەی لبر داوام
پیوەندی برلوە ٥ساڵ ھرچندە رازیبووین،
بناوی ھبوو كوڕك لگڵ خۆشویستیم
خوشككم داوام، چونك ھات ئویش (خ)،
رازی گوت، (خ)،ی بمای  براكم  رازینبوو
داوام". نھاتنوە جاركیتر ئوانیش و نین
(چ) مای دەیگتوە، (ز)، دایكی (ل)، وەك
داوای  تچوون ك دراوسیان بوون و ٢٠ ساڵ
ھفتیك دوای ئوانیش و بوون رازی یكسر

نتوە. یا گواستوو
چیرۆكی كــ (چ)
لگڵ خۆی نھنی
پاراستووە، دا (خ)،
دوایماوەیك گوتی،
ب(ز)، لمردكردنم
(خ)، ــــــــك  رۆژ
بۆكردم تلفۆنی
ــوی ــژ ب گــوتــی و 
،نیی باش  ماددیم 
مدز ب ئگر وەك

منیش رازیبووم ،دەدەیت سرماتان زەكانم
دانا. پیالنكمان و

دزی پیالنی
١٢ی كاتژمر دوای دەبوای ،كپیالن بپی
دانخات، ماكیان پنجرەی (چ) شو
شوكی ژوورەوە،"  تب لــوــوە تـــا(خ)
بپی دز وەك (خ)، بــوو، زستان  ســاردی
لسر دەمانچی ھــاتــژوورەوەو كخشن
لكرد، پارەی داوای  داناو  مردەكم  سنگی
منیش .نبھ بۆی بۆ گوت بمنی یش (ز)،
و بك و زەكانم لسر قرەوك ھستام

پدا". پارەیشم
بۆ دز لھاتنی پۆلیس رووداوەك پاش (ز)،
ئوەی لبر دەكاتوە، ئاگادار سرمایان
دۆسیك لالین ئنجامك، ھیچ نناتوانن بگ

دادەخرت. پۆلیسوە
دەكات:" دوای شوە لو باس وەھا دایكی (ز)،
خانووەكمان (چ)، لگواستنوەی مانگ س
دوای  رۆژ پنج فرۆشت، دۆالر دەفتر ١٠ب
درەنگ شوكی و ھاتسرمان دز فرۆشتنی
گوتی، و ھاتخوارێ  بزریكزریك بووككم 
گوتووە ـــ(ز)،ی ب و ھاتووەتسرمان دز 
،نبھ بۆ  دەفترم پنج و خۆتم ــرادەری  ب
بك و (چ)، زەكانی سرەوە چووین تا
مای رووداوە ئو دوای  بردبوو،".  پارەیشی
لگڕەكی و دەكــن بار  ڕەكگ لو (ز)،
پناچت زۆری بم دەكن، خانوویك دالع

دت. بسردا (ز)ی، كوشتنی ك

تر پیالنكی
(چ)، بــقــســی
تپڕبوونی ــاش پ
ـــی ـــگ ـــان ســــــ م
لگڵ ھــاوســری
ـــك(خ)، رۆژ (ز)،
تلفۆنی بۆ كردووەو
پــــــیـــگـــوتـــووە:"
ئۆقرەم لــوەزیــاتــر
ــت، تۆ رازی نــمــاوە

گوتی پتدەكرت، منیش گوتم  بكوژم؟ (ز)،
."ب

(ز)، كوشتنی پیالنی بتلفۆن خ) و  (چ
دەكن.  جبجی رۆژ  ٦ دوای و ــژن دادەڕ
ھیچ  راســتــ ــــت:" دە ــوە ــارەی ــوب ل (چ)، 
ھر نبوو، بم مردەكم كشیكم لگڵ
پدا زانیارییكم ھموو بۆی بوو، (خ) الی دم
پمگوت بتلفۆن بكوژت. (ز)، ئوەی بۆ
دەچتدەرەوەو  لماڵ  ٨ كاتژمر بیانیان،
خۆی خزمكی كرد و لگڵ چاوەڕی ئویش

كوشتیان". و بوون تكسییكی سواری

چارەسر بۆ گڕان
خۆی (چ)،  ھومدا زۆر دەــــت" (خ)، 
بــم ھیبگرم، ــان ی بـــدات ــدان ــق ــت ب
كسووكارەكم لبر دەیگوت رازینبوو،
داوام ئوەبوو بیكوژە، دەتوانی ئگر ناتوانم
كوشتنی بۆ و بدات یارمتیم كرد لئامۆزاكم
و (ز) بكوژی (ع)، داڕشت". پیالنمان (ز)،
كوشتنی بچۆنیتی  سبارەت ئامۆزای (خ)،
كشی باسی (خ)  ئوارەیك دەت:"  (ز)
ك لكردم  داوای  كــردم، بۆ (چ)ی و  خۆی
كشك ھومدا زۆر منیش بكوژم (ز)
بسوود بم چارەسربكم،  بشوەیكیتر 
ئویش كرد (چ) بۆ تلفونم ك چونك بوو
(ع،) بیكوژین". ك ئوەی لسر سووربوو
(چ) رازی رەزامندی و (خ)، لسر پداگری
كۆتایی و بت بشدار لپیالنكیاندا دەبت

بنت. (ز)، ژیانی ب

ھولر
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كساتی كوشتنچرك
بم ندەناسی، (ز)،م من دەت:" (ع)، بكوژ
بپی داڕشتبوو، پیالنكیان پكوە خ) و (چ
بڕكوتین،  ٨ لتیراوە سعات مئ ،كپیالن
گرەكی لجۆتسایدی چاوەڕوانی چارەكك پاش
سنی جــۆری تكسییكی ك (ز)، دالع
دەمانچیكی ك (خ)، پاشان ھات. پبوو،
دەستمان دەستم. دای یكسر پبوو توركی
چوومدواوەو من بووین، سوار و راگــرت لی
گڕەكی دەچین گوتمان، پشوەو چووە (خ)
فیشككم بجووتوە بــرلــوەی ــۆڕش، ش
رووداوەكمان شونی  یكسر و  كوشتم لداو

بجھشت".

دەبیستت مردەكی كوشنی ھوای
بۆ  یان كوژرانی (ز)، ھوای ك ":دە  (چ)،
پشیمان یكسر ترمكی چوومسر و ھنام
مانگ ھشت و دووساڵ ك ئستاش بووموەو
مسلیم ئو تپڕیوە، رووداوەكدا بسر
رۆژی وەھا (ز)، ندركاندووە". دایكی كس الی
پاش بیانییك دەگتوە:" كوڕەكی كوژرانی
ھوامان لماوە لدەرچوونی كورت ماوەیكی
ــوژراوە. ك لخستخانیو (ز) ك بۆھات
خۆمان مای ھژاری نبوو، لكس گومانمان

بووین".
ـــدەرەوەی ل سانك ك (ز)، ــرای ب (م)، 

گــوتــی:" كــوردســتــان ژیــــاوە،

لكوژرانی ك بوو رۆژی٣١ی١ی٢٠٠٧، بیانی
گومانمان لكس بم ئاگادار كراینوە، براكم
لكۆینوەی باشیان پۆلیس و پمانوابوو نبوو

نبوون". ئاشكرا بكوژان بۆی نكردووە،

نبوو" بووككم ل "گومانم
و  چواركچ سانو ٦٦ ژنكی ك (ز)، دایكی
دەیگوت:" گریانوە بدەم ،یھ كوڕی س
كرد، مردی بكوڕەكم برەزامندی خۆی (چ)
لحكوومت سووتاند، داوا جرگی منی بۆ نازانم
كوشت، گوللب كوڕەكمیان چــۆن ــم دەك

وەھا بكوژرنوە". ئوانیش
گومانی لبووككی نكردووە، (ز)، قت دایكی
ھناوەتوە كوڕەكیان ترمی كاتك لبرئوەی
لپرسكدا" كردووەو شین"ـی زیاتر" لئوان
خوای گوتوویتی بــرزكــرووەتــوەو قورئانی

بستنی". حقمان
پشیمانن

دەروونی باری ماوەیك  (ع)،  رووداوەك پاش
بۆ دەكات سفر جارك چند و دەبت خراپ
كوشتنی دوای لبیربچتوە. رووداوەكی ئوەی
بردەوام ھر (خ) و (چ) پیوەندی (ز)یش
پی (چ) باسیدەكات (خ) وەك بم دەبت،

بووە جارێ شووی پنكات. باش
لكوشتنی (ز)دا سكیان ھر ك و چ) (ع،خ
لوكارە خۆیان پشیمانی ھبووە، دەستیان
ھیان ك دەنن بــوەدا دان  و دەدەبــن
بن وریا دەكن ك زۆر داوا ل گنجان كردووەو

وەھاوە. نو ھی ونكن و

پۆلیس داناخرن الی دۆسیكان
عمید ھولر پۆلیسی گشتی بڕوەبری
تایبتدا للدوانكی  تلعت، عبدولخاق 
لكاتی دەگوترت زۆرجار راگیاند:" بوارڤینی
ناكرن دەستگیر رووداوەكان تۆمتبارانی خۆیدا
دەزانــن بكمترخم پرسدا لو پۆلیس و 
بم دادەخــرــن، دۆسیكان ك یانوایپ و 
للكۆینوەو دەبین بردەوام مئ بپچوانوە
كس دەستنكوت، تــواومــان زانــیــاری تا 

ناكین". دەستگیر
باس تلعت، عبدولخالق مافپروەر عمیدی
رووداوەكان لگڵ مامكردنیان لچۆنیتی
ئگر رووداوك ھر  دوای دەت:"  و دەكات
ئوتۆیان زانیاری و نكرن دەستگیر بكرانی
و داناخرت كدۆسی دەستنكوت، لبارەوە
یندەگ تا  بۆدەكرت بدواداچوونی، بردەوام 

راستییكان".
پۆلیس  وردی لكۆینوەی  پاش تۆمتباران   
چاوەڕوان دەكرت ناوەو دانیان، بتاوانكیاندا
سزادانی لیاسای ،٤٠٦ ــاددەی م بپی  ك
ك دادوەرك لوبارەیوە سزادەبدرن. عراقی
راگیاند، بوراڤینی بكات ئاشكرا ناوی نیویست
لیاسای   ٤٠٦ مــادەی بپی تاوانباران ئو
ھردوو بپی  و سزادەدرن عراقی سزادانی 
لسدارەدانیان بیاری نیی دوور (ا،ج) بگی

بسردا بسپت.

ھر دوای "
ئگر دەستگیررووداوك و زانیاریبكرانی لبارەوەنكرن دەستنكوت،ئوتۆیان
كدۆسی
داناخرت

بردەوام و
بدواداچوونی،
بۆدەكرت
یندەگ تا

راستییكان"
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لگڵ نابت، لماڵ خای  و ژنكی  ھركاتك ئو
ھموو رۆژك  ،ك ئوەی دوای دەخوت. خسووی 
دەدات، تق ژنكی ئاشكرادەكات، ژنكی قسیك بۆ
ژنی خای ك دەت خایشی یكمی ژنی ب ھروەھا

دەگتوە. خاۆژنی بۆ خۆی بسرھاتی و ھناوە
سكسی  پیوەندی  ك ئاسۆی بسرھاتی  مئ  
داناوە. بووە، خاۆژنی ھاوكات  ك خسووی لگڵ
 ،نسا ٢٣ تمن ئسمری بابرزی ئاسۆ، كوڕكی
شاری دەورووبــری گوندەكانی   ل یكك خكی ئو
چوار تمنی كــوژراوە دایكی كاتك ئاسۆ ھولرە.
لبر   ١٩٩٢ لسای ئاسۆ، بگوتی ــووە. ب ســان
ك براكی بدات پــارە نابت ئامادە  دایكی ــوەی  ئ
پارەی بزۆر جارك چند پشترش و ئاسۆی خای
لسر و شڕیان تدەب بۆی سندووە، خوشككی ل
دواتر و دەكوژت ئاسۆ دایكی فیشكك بچند ئوەش
لی كس بۆی بــووە"، نامووس كلسم دەت:"
دوای لوەدەكات، باوكی باسی ئاسۆ، ناپرستوە. وەك
برەو ھولر و ھدەگرت خۆی سری ژنكی كوژرانی

بجدەھت. نادیار شونكی
لھمانكاتدا  ك خای الی  تودەك ئاسۆ،  پاشان
زۆر مندایم ماوەی ئودەت:" دایكیشیتی، بكوژی
كاركی ھموو خام چونك بــردووە، بسر دژوار
پارەكی مــاڵ  بۆ گــڕانــوەشــم دوای و پدەكردم 
لیكك سای١٩٩٧، ل گوتی، خۆی وەك لدەسندم".
لو بم دەبت، پاسوان حكوومت لبارەگاكانی
منداڵ و ژن  خاوەن ،ك ئوەدا لگڵ ماوەیدا خای
سكسی پیوەندی ٣٢ساڵ تمن ژنكی لگڵ بووە،
ھبووە. ١٣سانی تمن كچكی ژنكش دادەنت.
كردووەت ئامرازك ئوی خای دەكات، ئاسۆ، باس وەك
سانكی سیانزە كچ بۆی ،كژن ل نزیكبوونوە بۆ

دەكات. مارە ئاسۆ ل كژن
بووە  مووس خكی   ژن ئو  ئاسۆ،  قسی  بپی  
و ماڵ لبر خای، ھبووە. مندایشی و ھاوسر و
مردەكی  ل تق ك لدەكات، داوای سامانكی
كاتدا ھمان  ل ك بكات، مارەی ئو تا  وەربگرت،
و خای، دەكات بقسی كژن بووە، خسووی ئاسۆش
ھلر، شاری گڕەككی   ل دیكیوە  ژنكی  بدزی
و ژنكشی و ئاسۆ دەگرت بۆ خسووی ئاسۆ خانوو
منداك. دەبن خاوەنی و لوماوەیدا دادەنیشن لوێ

بۆ  خای دەزانت ك دەكات ڕۆژە ئو باسی ئاسۆ،  
ئاسۆ ئاگاداری بب و دەكات، لگڵ ناپاكی تر جاركی
ئاسۆش ژنی لگڵ "پیوەندی سكسی" یكمی، ژنی و

و الیی بووە چووەتن لماڵ ئو ھر كاتك و دادەنت
بوو ھستم ماوەیك دەت:" ئاسۆ لگی خوتووە.
زڕكچیتی ك ژنكم لگڵ  خام  پیوەندی دەكرد
رۆژك ــردن، دەك چاودریم بنھنی بۆی ،نائاسایی
جگای لسر ژنكمم گڕاموە خام و لدەوام زووتر
خای، بــم كپكوەبوون"، بینی خۆم نووستنی 
ھموویان قس بكات ئگر كوشتنی لدەكات، ھڕەشی

دەڕوات. و لماڵ دەبت بدەنگ بۆی ئو دەكوژت،
تۆی چۆن ئوەدابووم لبیری میشھ دەت:" ئاسۆ
خسووی بۆ تلفۆن رۆژك بكموە". خام ل خۆم
جارك چند و بیبینت  دەكــات، ل داوای  و دەكات
خۆش خسووی لگڵ نوانی دادەنیشن، پكوە
دەكات، ل سكسی پیوەندی داوای رۆژك تا دەكات،
ناو مای بۆ ئاسۆ ت كرازی دەب مرجك ویش بئ

بگڕتوە. خۆیان
منداكی دەكات  و بۆالی ژن گڕانوەی باسی ئاسۆ،
ك دەكات خسووی لگڵ خۆی پیوەندی ب ئاماژە و
ھی ھمان كرد، ك باسی ئاسۆ بووە. وەك خاۆژنیشی
و ژنكی ھركاتك بوەی دووبارەكردووەتوە خای،

دەخوت. خسووی لگڵ نابت، لماڵ خای
ژنكی قسیك بۆ ھموو رۆژك ئوەش ئاسۆ، دوای
ب ھروەھا دەدات،  تــق ژنكی و ئاشكرادەكات
و ھناوە ژنی خای ك دەت خایشی یكمی ژنی

دەگتوە. خاۆژنی، بۆ خۆی بسرھاتی
چارەی  خاۆژنی  ھرچندە ك گوت ئوەشی ئاسۆ،   
و كردووە بقسكانی باوەڕی بم نویستووە، ئوی
وەرگرتووە. خای ل ئاگاداركردووەتوە و تقی براكانی
نو بۆ بیاریشیداوە و دەژیت موسل ئستا ئاسۆ،

نگڕتوە. كسووكاری
لبارەی عبدولموتلیب، ساكار كۆمیتی توژەری 
خای و  ئاسۆ كسایتی جۆری و كۆمیتی پیگی

مبستی ئاسۆ،  گوتی:" ئوان، ھاوشوەی حاتی  و
كپرس ئگر چونك نبووە، سكسی ئـــارەزووی
ئافرەتكی لگڵ دەیتوانی بوای سكسی ئــارەزووی
وەك نزیكی كسكی نك بكاتوە، بتای دیكدا
ببت "شۆك" تووشی مرۆڤك ھركات بم خسووی،
بۆ چارەسری و نبت خۆی ئاساییكانی تحا و
لگڵ و كشك لدەروونیدا دەمنتوە ئوا نكرت،
ھودەدات دواجار بۆی دەبت، گورەتر گورەبوونیدا
ھم ك كسی لو خۆی  كسوە تۆی لنزیكترین
كــردووە، لگڵ ناپاكی ھمیش و كوشتووە دایكی

بكاتوە".
دەروونییكان خۆشین لبواری پسپۆڕ لوبارەیوە
پدەچت ك راگیاند بوارڤینی عبدولەحمان، د.توانا
ئوانوە كۆمیتی بپگی  پیوەندی  تحا ئو
جۆرە ئو  ك كسانی ئو نیی مرجیش و ھبت 
دەروونییان كشی میشھ یھ پوەندییانیان
تانحا ئو ٪٢٠ ك بوەدا ئاماژەی توانا، د. ھبت.
ھن، ناڤیندا  رۆژھتی كۆمگكانی زۆربــی  لناو
پیوەندی گوتی:" ئو ناكات. لوە باسیان خك بم
پیوەندی بم كمترە، خسوودا زاواو لنوان سكسی
پلب برا، و خوشك كچ، و باوك نوان ل سكسی
نخۆشی ب مانئ ــوڕە. ك و ــك دای نوان  ل  س
تواو دەرونییان باری لوكاتدا رەنگ ناژمردرن،
گكۆم بۆ داخراوی و پرسراستیدا ئ ل نبـت، بم
متمان  ل تانم حائ خزان دەگڕتوە، زۆرجار و
كسایتی الوازی و كمی ب ھستكردن و بخۆنبوون

دەگڕتوە".

ھاوسرییوە خیانتی بھۆی
دەكاتوە لخای تۆ كوڕك

ھولر

حمڕەش بھرە
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مردەكی و كوشتنی خیانتی ھاوسری بتاوانی
بۆبایوە سدارەدانیان ل سزای ب) و، (ه،
سرۆكی ھاوكات زینداندان.   ل ئستاش تا و
ب لوبارەیوە دھۆك، تھچوونوەی دادگای
ئستا بیاری تا ئوەی لبر وارڤینی رایگیاند،
ئو بۆی بیاری ناكرت، جبدارەدان جسل
جبج و ماوەتوە خۆی وەك پیاوەش و ژن

نكراوە.
خاوەنی  و  سا  ٣٠ تمن ژنكی  (ه.س)، 
ب سر ئاكری شارۆچكی خكی ،دوومندا
ھاوسرگیری ٢ساڵ دوای ئو، .دھۆك پارزگای
(ب)، لگڵ  ناشرعی پیوەندیی  (ع) لگڵ 
سای بۆ  " "ه.س كشی دەكــات. دروســت
پاش  "ه"، گوتكانی بپی و ٢٠٠٨ دەگڕتوە
بڕكوت ھاوسرگیری، ل ساك تپڕبوونی
(ب)ـیش بۆ وكاتئ ت، كدەناس بازاڕ (ب) ل

كردبوو. ھاوسرگیری بوو مانگ ٣ ماوەی
خۆشویستی پیوەندی كات تپڕبوونی ب
زیاتر دا م.ع"، "ب.  و "ه.س.ت"  لنوان
دەرەوە. دەچن پكوە چندینجار و دەبت
بۆئوەی و پیوەندییكیان بردەوامی لگڵ
"ب" و "ه"  نزیكبن، لیكتر زیاتر بتوانن 

لگڵ و بكوژن مردی  ی "ع"  ــاردەدەن ــی ب
ــژن. دادەڕ كوشتنی نخشی ھاوڕییاندا دوو
داڕشتنی دوای دانــپــــدانــانــی"ه.س"، بپی 
و خۆشویستكی لگڵ   ككوشتن پیالنی
چارەسری ببیانووی "ه"، ھاوڕكیاندا، دوو
ل و دەبات "موس" بۆ مردەكی نخۆشی،
لیان خۆی "تاوانبارەك" دوو ل یكك كۆنكدا
مردەكی لدی "گوللیك  و  دەكاتوە نزیك
لگڵ ژنكدا جدەستب و و دەیكوژن دەدەن"
دوای دەكــونــوە. دوور رووداوەكـــ لشونی 
"ع"، كوژرانی ل ھفتیك چند تپڕبوونی
بم لكۆینوەی دەكات، "ب"  ب شوو "ه"،
بگی ئوەی دوای دەبت. بردەوام پۆلیس
"ه" دەھنن، بدەست رووداوەك لسر تواو
دەستگیر دەكرن ومردبوون ژن ك ئوكات و"ب"
دادەنن، پۆلیس كتاوانب دان دوای ئوەی و

دەكات. دادگا رەوانی كیسك
لدادگای تاوانكانی  مانگدا، سرەتای ئم ل 
ل بایوە. بۆ لسدارەدانیان سزای دھۆك،
ك ھاتووە یكك ل تۆمتباران دانپدانانكانی
ب جانتاكی "ه"، بدەن، "ع" ل وەی گوللرلب"

خۆی داپۆشیووە". دووچاوی
لگڵ  لپچینوە  كات زانیارییكان، بپی   
داوەت تاوانكی ھریككیان كراوە تاوانباران

لكۆینوەی داوای دادگا   بۆی ئویتریان، پاڵ
كسكی چوار ھر "گب و"بپی كردووە وردی
زانیوە، ھروەھا برپرسیار ب دا لكوشتنی "ع"
سزای "  ك بشوەیك بیونتوە، بۆ  سزای
زیندانی و دەركردووە "ب" و "ه" بۆ لسدارەدانی
بیوەتوە. ھاوڕكیان، دوو بۆ ھتاھتاییشی

دھۆك، دادوەر  تھچوونوەی  سرۆكی دادگای
راگیاند وارڤینی ب شرەفانی، ئمین محممد
دوو ھر دادگاییكردنكدا، دەستپكی ل ك
 ل ،یی١٨ سا تمنیان لژر ك مندای "ع"
گواھی و ئامادەبوون دادگادا یكمی دانیشتنی
كردووە نجگ لو حزی "دایكیان ك ئوەیانداوە
ھاتووەت "ب" ك چندینجار ئاگاداربوون ئوان و
بۆی دایكیان كردووە". سكسی لگڵ و مایان
ك ئوان دەرخستووە ئوەی گواھی منداكان،

بینیوە. دایكیان لالی یان "ب" ونی
دادگــا، ئــوەی لبر گوتی:" ئمین محمد
بپی تاوانباران،  بوو،  لال  تــواوی بگی
سزای  عراقی، سزادانی یاسای ٤٠٦ ل ماددەی
لسدارەدانی سزای ھروەھا و سپاندن بسردا

ب، بیوە". و ه بۆ

ھژا شخ ممی

ھاوسری خیانتی تاوانی ب
باوەتوە بۆ لسدارەدانیان سزای لدھۆك پیاوك و ژن

دھۆك

ك "ع" ١٨ مـــنـــداـــی لژر دانیشتنیتمنیان ل ،ییدادگـــاداسا ویــكــمــی ـــــوون ـــــادەب ـــــام حزیگواھیئوەیانداوەئ "دایكیان كردووەك نجگ ئاگاداربوونلو ئوان "ب"و چندینجار وك مایان ڵھاتووەتگــــ ل دایكیان كردووە"ســــكــســی

شرەفانی ئمین محممد دادوەر
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شك زۆربی  كۆمگیو بنچینی خزان 
دامـــزراوەیـــوە ــو ل كۆمیتییكانیش
كۆكی دوو پیاو و  ژن  دەگرن، سرچاوە
و ھــاوســری ژیــانــی و خزانن بنچینیی 
قۆناغگلی ب رەگز دوو نوان پیوەندی
كشانی لو یكك تپڕدەبت. ھستیاردا
خیانتی "ب دەبتوە، خزان رووبرووی ك
و نر رەگزی ھردوو ك ھاوسری"ناسراوە
كوردستاندا كۆمگی ل دەگرتوە. م
و ئوكشیدەبن ــاری دووچ ژنــان زۆرجــار 
بانان، بۆی دەردەچن. پیاوانیش وەك برزی

چیی؟ ھاوسری خیانتی
كۆمیتی رووداوكی ھاوسری، خیانتی
كۆمیتیی دابوونریتی بپی نرنییو
ل ،گكۆم سیستمی  و ــوا  ب و بیر  و 
دیك كۆمگیكی بۆ كۆمگیكوە
نبوونی بۆ  زۆرجار خیانتكردن، جیاوازە. 
و ھاوسرەكان نوان ل دروست پیوەندییكی
دەگڕتوە بسریانوە، دەرەكی كاریگری
سیستمی دەبت ھۆی تكدانی ئمیش ك
ل قووی ناكۆكی ھمانكاتدا ل و خزان

دەكوتوە.

ھاوسری خیانتی ھۆكارەكانی
بارەیوە لو توژەریكۆمیتیعلیسعید،
لھاوسران یكك دووربــوونــی  دەــــت:"
ھروەھا گواستنوە پیاو لخزاندا، بتایبت
دیك و بۆ كۆمگیكی ل كۆمگیكوە
جیاوازی تمن، نیشتجبوون، كۆچكردن و
لیكترنگیشتن و رۆشنبیری ئاستی الوازی
ك بكن پرس خۆش ئو بۆ بوار  دەتوانن

تبكوت". خیانتی ھاوسرەكان نوان
دەروونییكان خۆشیین بواری پسپۆڕی

ل پیاو دووربوونی دەت:" حكیم، سالم د.
ساردبوونوەو و گرنگیندان و بتایبت خزان
داواكارییكانی پشتگوخستنی و لكنگیشتن
دەكات". خۆش خیانت بۆ زەمین ندووالی

 .سا تمن٣٠  كچكی  محمد، گشین 
ھاوسران لیكنگیشتنی زۆرجار ك یوایپ

سرەكی ھــۆكــاری ــیــاوان،  پ ــرەخــوازی ف و 
پیاوان، گشین:" بڕای ھاوسرین. خیانتی
ستھ لو چاوپۆشی دەب دەھنن، ژن كات
ب گرنگی زیاتر  و  بكن خۆیان  فرەخوازەی 
شیرازەی تا بدەن، ھاوسرەكیان و خزان

نچت". خزانكیان تك
ــمــن٤٥  ت پیاوكی ــن، ــس ح ئــحــمــد 
خیانتی ھۆكاری  پیاوك وەكو ئو  .سا
پویست رۆشنبیری  نبوونی بۆ ھاوسری 
ھاوسرتی ئركی ل لیكنگیشتن و
دەت:" و  دەگڕنتوە ومرد ژن  نوان
بر كوڕ و كچ كوردستاندا كۆمگی ل
ھیچ گربدەن، ھاوسرتی پیوەندی لوەی
ئرككانی و رۆڵ ب سبارەت زانیارییكیان
كشیان زەواج نیی، بۆی پاش نویان ژیانی
ب ئمیش ــار زۆرج و دەبت دروســت بۆ 

دت". پ ھاوسری كۆتایی خیانتی

ژن یان تاوانبارە پیاو
 ل .سا  ٤٠ تمن  ژنكی  ك (س.د)   
ب پیاوان ھاوسرتیدا خیانتی كشی
ل رز پیاو و پیوای، ئگر دەزانت تاوانبار
كاری ب خۆی خۆی نگرت و خوشكی و ژن
ژنكشی رەنگ بكات،  سرقاڵ  خراپوە
تۆسندنوەیك وەك و بكات ل چاوی
(س.د.): بڕای برت. خراپ كاری بۆ پنا
پیاوان بۆ زۆرتــر خیانت  "سرھدانی
زۆرترین ژن نوەندەشدا لو و دەگڕتوە
گنجكی  ك دلۆڤان، ــات". دەگ پ زیانی
چاوی  پیاو ئگر یوایپ .٢٥ سا بابرزی
لدەرەوە خزانكی خۆی بت وچاوی لسر

نابت. دروست كشیك ھیچ نبت،
بریڤان لدھۆك ــان ژن یكتی برپرسی
پیاو كمترخمی بۆ   پرس ئو خورشید،
بداخوە دەت:" و  دەگڕنتوە  ژن و
باجی زیاتر ژنان  كوردستاندا كۆمگی  ل
پرسدا لــو زیاتریش و دەدەن خیانت
كۆمگی ل پیاو چونك دەكرن، تاوانبار
نات". پ زاو كس، ھیچی كوردستاندا

و ــان ــك ــی ــی دەوروون خۆشیین پسپۆڕی 

ل دەروونییكان خۆشیین بشی سرۆكی
حكیم، سالم د. دھۆك، ئازادی نخۆشخانی
الین ل ھاوسرتی خیانتی  ك یوایپ
نییو جیاوازییكی ھیچ پیاو، یان بكرت ژنوە
و خزان شیرازەی  لسر نرنی كاریگری 

دادەنت. خزان ئندامانی و كس تاك
سعید، علی كۆمیتی بقسی توژەری
لو ژن میشھ كوردستان، "كۆمگی
لكاتكدا ــــت،  دەزان تاوانبار ب ـــوارەدا ب
پرسدا لو پیاو و ژنی ھردووالینی ك

تاوانبارن".

ھاوسری خیانتی قوربانیانی
ھاوسری خیانتی قوربانیانی ب سبارەت

ب قوربانیان دەــــت" حكیم، سالم  د. 
پاشان و وپیاون ژن  خــودی  یكم  پلی
منداڵ راستوخۆ ئوەی لبر منداكانیانن،
كاریگری ئوەش و دادەبن خزانكیان ل
دەروونــیــیــان تندروستی لــســر نرنی 
لترسی میشھ لوكاتدا  منداڵ  دادەنت.
خزانكیان ھوەشتوە ت كدەب ئوەدا

نامنت". متمانیكی بخۆی ھیچ و

رگچارە
توژەری ،پرس ئو چارەسری ب سبارەت
و ــووی ــك ی سعید، علی كۆمیتی
ب ھاوسراندا ھسووكوتی ل راستگۆیی
و ژن دەت:" و  دەزانت سرەكی  بنمای
یكتردا لگڵ ھسووكوت ل دەب پیاو،
یكتری الی  ل پرسیارك  ھیچ  و بن راست
روویدا، خیانتیش حاتی ئگر نھنوە.
بــدوای و بكۆنوە ئگرەكان ل دەبــ
بۆ پنا بگڕن نك چارەسرییكی گونجاودا

برن. و كوشتن توندووتیژی

ھاوسریی:  خیانتی

ھز علی

دھۆك
زانخ ھوەشاندنوەی ھۆكاری
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كۆمپانیایك نووسینگی یتروودەك كات
دەردەكوت بۆت حكوومی، ناوەندكی یان
سكرتر وەك لودا كچانی ئو زۆرینی ك
ببراوورد ھیو جوانیان رووخساركی دانراون،
بۆی جیاوازن.  دیكدا فرمانبرەكانی لگڵ 
ك دانانیان وای بۆچونیان ل ئافرەتان ھندك
جوانییان بۆ نووسینگكاندا ل سكرتر وەك

دەگڕتوە.
و  نسا ٢٩ تمن جوانی كچكی ئــارەزوو،
كچكی وەك گشتیاری نووسینگیكی ل
ھموو خاوەن ك یوایپ دەكات، سكرتر كار
سكرترەكانیان دەكن، ئارەزوو نووسینگكان
ــات دەك لـــوە ــاس ــــارەزوو، ب جـــوان بــــت. ئ
الیــن لــ سكرترەكان، كچ ـــی  زۆرب  كــ
نووسینگ ھاتووچۆی  ئوانی یان خاوەنكار، 
سكسی دەســتــدرــژی دەكـــن،"رووبـــڕووی
ھبژاردنی ھۆكاری سكرترە، ئو دەبنوە".
ك ئافرەتانی لو ھندێ لالین سكرتری كاری
و دەت دەگڕنتوە مووچ زۆری جوانن، بۆ
مووچی فرمانبری، كاری لگڵ ببراورد
ئافرەتانی ل دیك ھندكی زیاترە. سكرتری

بۆ كارەكیان ھبژاردنی ھۆكاری سكرتر،
ك جیھان، وەك  ناگڕننوە،  مووچ زۆری
زۆر بروەبرەكی ك یوایپ و جوان كچكی
كاری مووچ لبر دەت:" و دەگرت ل رزی
مووچی چونك ھنبژاردووە، سكرتریم

زیاترە". ھی فرمانبر ل كمك سكرتری
ك دەنگۆیانی ئو ھموو جیھان، ھاوكات
دروست سكرتر،  كچانی بۆ ناشیاو ھوای 
دیكوە لالیكی دەزانت.  ناراست  ب دەكن
و ـــی دارای كۆلیژی دەرچــــووی  كــ  ،نگش
دەت:" خۆی ئزموونی بپی كارگیو
دەبت سكرتر، ببن دەیانوت كچانی ئو
ھبت". كاریان ئزمونی و بزانن زمان جوانبن،
بشی  برپرسی و ٢٣ ساڵ تمن ژنكی رۆزا،
ل پشتریش و كترماركسوپ فرۆشتنی
گوتی كــردووە، سكرتری كاری كۆمپانیایك
رووبــڕووی كارەكیوە برپرسی لالین ك
داوای دواتر و بووەتوە سكسی دەستدرژی
گوتی:" رۆزا بكات. مارەی بنھنی لكردووە
لسركار بۆی نكرد، قبووڵ كارەم ئم من

الدرام".

،ــبــدوعــ كنر  ـــان  ژن ـــواری ب چــاالكــڤــانــی 
دژ سكسی گچكردنی گوتی:" لوبارەیوە
ڕەفتاركی ھموو كــاردا، لشونی ژنان  ب
ھۆشمندانی كاركی و  دەگرتخۆ  زۆرداران
خۆی تایبت، بشوەیكی ك مبستدارە
جوودا و ھما و  قس و  ھسووكوت ل
بۆ دەست وەك بشوازگلكی دەبینتوەو
و تشر و تان ،ستج نزیكبونوەی بردن،
ئنجامدەدرت، جنسییكان زارەكیی داخوازیی
كسایتی، ل  دانل  كاران لو  مبست ك
یان دەروونیی جستیی سالمتی و كرامت
تودەك ئركی كسی برامبر بوەش .ككچ
و تكچوون ھۆی تدەب یان مترسییوە،

كاركردن. ژینگی خراپبوونی
كنرھۆكارەكانیوەھادەستنیشانكرد"پروەردەی
و گكۆم رۆشنبیری ئاستی و خزان جیاكاری
شوازی ھندجاریش راگیاندن و خراپی رۆی
ژنان الی ئیرەیی و سرنجاكشی و قسكردن
ژنان خۆبدەستوەدانی بۆ ھۆكارك تدەب
ركابرەكیاندا لگڵ ببراوورد ئوەی لبر
یا بكنوە نزیكتر بڕوەبرەكیان ل خۆیان

بن". دەومندتر
میدانی  براپرسیكی ئاماژە ،بدوع كنر
شاری  ھردوو ٢٠٠٧ ل سای ك دەكات خۆی
لئنجامدا و كردوویتی ھولر، و سلمانی
جستیی كشی پاش ك گیشتووە بوە
ژنانی ب دژ سكسی گچی دەروونـــی، و 
دووھمی پلی ب داموودەزگاكاندا ل فرمانبر

دت". توندووتیژییكان
پیاوساالری ڕەنگدانوەی  بمانای ئوە  كنر،
ژنان دەت:" ئو دەزانت. ناوەنداندا لو
مینیك وەك ئوەندەی ناوەنداندا، لو
كورت جستدا ل و دەكرت لگدا مامیان
فرمانبركی وەك ئوەندە نیو كراونتوە،
ئنجامی لــ نــاكــرــت". بــۆ حسابیان كــارا 
بوە ئاماژە ھــروەھــا كنردا راپرسیكی
ل توندووتیژیی یكمی ئنجامدەری ك كراوە،

- سلمانی: ھولر

دەستدرژی رووبڕووی سكرتر كچانی "

دەبنوە" سكسی
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دت فرمانگكوە یكمی كسی لالین ناوەندەكاندا
پیاوان ٪٨١ لھمانكاتیشدا و بڕوەبرەكیتی ك

بگشتیی٨٦  پكدەھنن. فرمانگكان بڕوەبری
كارەكانیاندا شونی  ل  ك  گوتوویان ژنانیش ٪ی

كراوە. برامبر توندووتیژیان
یك دت، بپلی ژنان بدەنگبوونی ك كنر، گوتی
ھۆكارەكشی و پیاندەكرت گچی بو برامبر
بۆ سزا لپرسینوەو نبوونی و تانوتشر عیبو بۆ
ژنان، سكسی برامبر ك توندووتیژی پیاوانی ئو

دەگڕنتوە. دەكن،
ل كچ ئو ،جوان كچكی خــوازراوی ناوی شادی، 
سكرتری كاری  حكوومت وەزارەتكانی   ل یكك
كارەی ئم  ھژارییوە بھۆی ك گوتی ــات،  دەك
خانووی و خاوەن ئۆتۆمبیل شادی، ك كردووە. قبوڵ
مانگانت موچی بپرسن، لی ك نبوو قبوی خۆیتی
پیدەگوترت، یكسر خۆی بقسی چونك چندە،
ھموو ئم خاوەنی  بوویت چۆن كمدا لماوەیكی 
وتدا شونكی ئم ھموو ل بقسی شادی، .شت
راستیی ئو كس بم دەبنوە، گرفت رووبڕووی ژنان
ل ھندێ مامی و  توانین شادی،  نادركنت".
ھدەسنگنت یكتر وەك   ،تو ئم  پیاوەكانی
دەكن، ژن مافی  باسی پیاوانی ئو دەت:"  و،
بۆ ئو وەزیرەكی و من بڕوەبرەكی ل توانینیان
ئامرازی ب ژن، زۆربیان نییو باشتر یینم رەگزی

دەزانن". خۆیان خۆشگوزەرانی
بووەتوە،  شت زۆر رووبڕووی ك نایشارتوە  ئو

ئاشكرا سانك ئو ناوی رۆژك ئامادەنیی قت بم
راستقینی خمخۆری كس ئوەی لبر بكات،"
پردە ئگر  یوایپ شادی   " .نیی ژن  گرفتكانی
كۆمگ سزای عقیتی ھگرت، لسر نھنیكانی
و دەبت قوربانی جاركیتر خودی ژن، نادات و پیاو

ناكرتوە. كم پیاو پیرۆزی ل ئوكاتیش
حكوومتی رۆشنبیری وەزارەتی گشتی بروەبڕی
لكاری رۆژبیانی، دەت:" كوردستان شاكر ھرمی
بڕوەبرایتییكان ھموو نیی مــرج رۆژانـــدا
دەستنیشان سكرتر خۆیان، رەگــزی پچوانی
سكرتردا ل دانانی ویستپ ببۆچوونی ئو بكن".
كرپرسب رووی چونك سكرتر بن، وردبین دەبت

دەدات. پیشان
ئوە رۆی سكرتر،  ك دەخاتڕوو ئوە رۆژبیانی، 
سردانی كسانی ئو پیامی بزوویی ك دەگرت
سكرتر، كسایتی و بگینت دەكن كرپرسب
ئرنی رۆكی كارەكاندا راپڕاندنی ل دەتوانت
بۆ سكرتری ئافرەت، دیاریكردنی ئو ھۆكاری بگت.
زیاترەو لپیاو مرونتی ئافرەت ك دەگڕنتوە ئوە

نرموونیانترە. خكیشدا لگڵ مامكردن ل
شونی برپرسك سردانی كسك گوتی، كات وەك
سكرتر، ئافرەتی بم توڕەبت،  رەنگ دەكــات،
و توڕەییكی بھنت پ باوەڕی ب ئاسانی دەتوانت
روخسار جوانی رۆژبیانییوە شاكر بكاتوە. بالی خاو
لھرحاكدا" بم ،نیی مرج سكرتر ئافرەتی بۆ

دەزانم". ل پیاو، بباشتر ئافرەت سكرتری

":ـــبـــدوــر عـــكــنــ
جیاكاری ــروەردەی پ
ئــاســتــی و ـــزان  ـــ خ
و گكۆم رۆشنبیری
خراپی راگیاندن رۆی
ھــنــدــجــاریــش و 
قسكردن ــوازی ــ ش
و سرنجاكشی و
ژنـــان الی ــی ــرەی ــی ئ
بۆ ھۆكارك تدەب
خــۆبــدەســتــوەدانــی
ــوەی ئ ــر ــب ـــان ل ژن
ـــراوورد لــگــڵ ـــب ب
خۆیان ركابرەكیاندا
بڕوەبرەكیان ل
یا بــكــنــوە نزیكتر 
بــن، ــر ــدت ــن ــم دەو
براپرسیكی ئاماژە
دەكات خۆی میدانی
 ل  ٢٠٠٧ ســاــی  كــ
سلمانی شاری ھردوو
كردوویتی ھولر، و
بــوە لئنجامدا و 
پاش كــ گیشتووە
جستیی كــــشــی
گچی ــی، دەروون و 
بــ دژ  ــی  ــس ــك ــ س
ــر ــب ــان ــرم ژنـــانـــی ف
لــ دامــوودەزگــاكــانــدا
دووھــمــی ــ پــلــی ب
دت" توندووتیژییكان

كارەكیدا كاتی ل سكرترك
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ھولر كارەكیدا - كاتی ك لرسكرت

زۆربی ھاوشوەی  زاخــۆ،  شارۆچكی ل ژنان
كوردستان ــری ت شارۆچككانی ــارو ش ژنــانــی
ئستا تاكو بم دەبنوە، توندوتیژی رووبرووی
بڕوەبرایتی بنكی و ژنان دادەدانی سنتری

.نیی توندوتیژی لو شارۆچكیدا نھشتنی
زاخــۆ، ژنانی و ئافرەتان  یكتی  برپرسانی
پنایان ھڕەشلكراو ژنكی كاتك رایانگیاند،
برووی دھۆك ڕوو بۆ دەیگوازنوە دەھنت، تا بۆ
ھۆی كجاریش بووەتندھ و زۆر دەبنوە گرفتكی
گورەتربووە. كشك ژنكو لدەستدانی گیان

بــاكــووری  ــووری ســن ــر س ــتــوـــۆ، دەكــ  زاخ
رۆژئاوای كوردستان(سوریا) كوردستان(توركیا) و
 س ل شارۆچكو بــووەتــ  ١٨٦٤ لسای و
فرمییكانی ئامارە بپی و پكدت شــارەدێ
 ١٨٠٠٠٠ نزیكی كوردستان، ھرمی حكوومتی

دەژین. تیدا خزان
نــازدار زاخــۆ ئافرەتانی ئنجوومنی برپرسی
سنتركی كردنوەی پویستی ل باس عارف،
و توندووتیژی دەكات بڕوەبرایتی دادەدان و
كشو ئو و زاخۆ دانیشتووانی "ژمارەی دەت
ئو ھروەھا روودەدەن، لوێ ك رووداوانـــی
ل ك كۆمیتییانی جۆراوجۆرە یوەندییپ

سنتری كردنوەی ب پویستی ھن، زاخۆدا
توندووتیژی نھشتنی بڕوەبرایتی و دادەدان

."یھ
زاخۆ، ژنانی  یكتی برپرسی ،وزییف ھاوكات 
بارەیوە لو ھبوو  ــازداری ن بۆچوونی ھمان
،ویستپ زاخۆ زۆر ل سنترە بوونی ئو " گوتی:

زۆرە". ژنانمان كشی لرە چونك
بڕوەبرایتی و سنتر نبوونی بــھــۆی
ژنان ب دژ توندووتیژی ــوەی ــوون ــرووب رووب
لالین ك ژنانی ئو  زاخــۆ،  شارۆچكی ل

ل ھڕەشیان بنماكانیانوە و كسووكار
بۆ مترسییوە تودەك ژیانیان یان كــراوە،
دوورە،  زاخۆ  ل كیلۆمتر  ٥٠ ك دھۆك شاری

دەگوازرنوە.
ئــافــرەتــانــی  ــــازدار عــــارف، رەوانـــكـــردنـــی  ن
سخت كاركی ب دھــۆك بۆ ھڕەشلكراوی
ئو گواستنوەی بۆ "زۆرجار گوتی: وەسفكردو
دەكین ئاساییش ھزەكانی و پۆلیس ل داوا ژنان
ئنجوومنی ھڤاكی ك دەبین ناچاریش و

بنرین". لگڵ ئافرەتانیان
،باڤ بیار كۆمیتی توژەری دیكوە لالیكی

سنتری ب پویستی زاخۆ
یھ توندووتیژی نھشتنی بنكی و ژنان دادەدانی

زاخۆ

پردی دەالل
Photo
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و بڕوەبرایتی سنتر گرنگ نیی ك یوایپ
تنیا كردەوە" دووپاتی و ھبن شارۆچككان ل
ھبن". پارزگاكاندا ناوەندی ل ك ئوەم لگڵ
ئو ببوونی  ك ــردەوە ك لــوە  جختی بیار،
زیاتر پارزگاكاندا  لناوەندی بنكان و سنتر 

ژنان دەكرت. چاودری رەوشی
كادیری سنترەكاندا لناو پیوابوو، توژەرە ئو
لكاریگری بــدوور و ئزموون  ب و شارەزاتر
نـــاڕەوای ھزی "بكارھنانی وەك ـــی دەرەك
ژنان، ھروەھا دەكرت، پــروەردە عشایری"
دەكن ئارامی و ئاساییش ب ھست لودا زیاتر
ڕەشھ ب ھست بردەوام ك شارۆچككان ل تا

دەكن.
ئاڤا برپرسی ركخراوی و مافی مرۆڤ چاالكڤانی
ساح، شیرین مندان، و ژنان پاراستنی مافی بۆ
رایگیاند لزاخۆ، ژنان پناگی دانانی لبارەی
كشیان لوبارەیوە  زاخــۆ،  ژنانی "بگومان
راننتس ئو لكردنوەی بیر ویستپ ھیو

بكرتوە".

زاخۆ، پۆلیسی بڕوەبری دیكوە لالیكی
ل ئوان ك رایگیاند ئحمد، فخری موقدەم
لسرە ھڕەشیان ك ژنانی ئو رەوانكردنی
روشونی ژنان ئو پاراستنی بۆ و" برپرسیارن
رەوانیان فرمی نووسینكی ب ھیو خۆمان
بوارەدا لو  كشیك ھیچ تائستاش و  دەكین

نداوە". رووی
بڕوەبرایتی توندووتیژی ئوەی بنكی لگڵ
زاخۆ بم ،یھ سۆران و ئاكرێ شارۆچكی ل
ھیچ تا ئستا گورەترە یدوو شارۆچك لو ك

.دا نییت دادەدانی و سنتركی بنك
ل ژمارەیك گوتی" ئحمد، فخری موقدەم
لسر مترسی ئوەی لبر ك ھن زاخۆ ژنانی
ئافرەتان دادەدانی سنتری بۆ ھبووە ژیانیان
ئحمد، فخری گواستراونتوە. لــدھــۆك
لدھۆك ژنانی  داــدەدانــی سنتری ھبوونی
ئگر پشیوابوو بم كرد، وەسف ئرنی ب
ھبوای" ئاسانكارییكی واش لزاخۆ "سنتركی

باشدەبوو.
سنتری برپرسی ھاوكات ك عــارف، ــازدار ن
ھونی لو باسی ،ئافرەتانیش (رەوشــن)ی
و داــدەدان سنتری كردنوەی  بۆ كرد خۆیان
"لگڵ گوتی: و  توندووتیژی نھشتنی  بنك
لدھۆك، توندووتیژی نھشتنی  بڕوەبری
پۆلیسی لــگــڵ ــا ــروەھ ھ و كـــردووە قــســم 
سنتركی ك كــردووە گفتوگۆمان زاخۆیش
زاخۆ ل ژنان، ب دژ توندوتیژی رووبرووبوونوەی

نكراوەتوە". ئستا تا بم بكرتوە،
 ٧ لماوەی ئافرەتان، یكتی ئامارەكانی بپی
ژن   ٢٣ لزاخۆ ٢٠٠٩دا سای سرەتایی  مانگی 
ھوی  حب، بخواردنی ژنیش  ٢١ و سووتاون
و بــووە بریندار ژنكیش  و  داوە خۆكوشتنیان
ئو  تنیا ئاماران ئو رفندراون. دیكیش  ٢
الینی لالی و تۆماركرابوون  ك بوون  تانحا

وەرگیرابوون. پیوەندیدارەوە
زاخۆ،  لشاری ژنان ركخراوی بپرسی  ھردوو
نازدار، بیركراوە، ل زاخۆ ك بوەدا ئاماژەیان
گوتی:" و كرد حكوومت برپرسانی ل گلیی
ــراوود ب شوناندا ئــو لگڵ ــۆ، زاخ ئگر 
بنكی ئافرەتان و دادەدانی ك سنتری بكین
بۆمان ،دایت توندوتیژییان  بڕوەبرایتی 
ل و خاوەن ب یشارۆچك ئو ك دەردەكوت

كراوە". فرامۆش بواردا زۆر
راگیاند خالد، قایمقامی زاخۆ حسن لوبارەیوە
بكرتوە لزاخۆ یبنك ئو ك ئوەداین "لگڵ
بیار بكرت". دابین بۆ ئیمكانیاتیشی بودجو و
ل تایبت بشی لسركردنوەی جختی ،باڤ
بدواداچوون بمبستی پۆلیس، بڕوەبرایتی

كردەوە. لسركشكانی ژنان

ئــــــــگــــــــر  ــڵ  ــگ ل بــراووردشـــوـــنـــكـــانـــیزاخــــــۆ، بــۆمــاندیكدا كبــكــیــن شارۆچكیدەردەكوت ـــ خـــاوەنـــ وئو بــــوارداب زۆر  رامـــــــۆشلــــــــــ ف
ئحمدكراوە" برەڤان

خالید حوسن زاخۆ قایمقامی
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لالین ك ،٢٠٠٩ سای دەستپكی ئامارەكانی
ب دژ توندووتیژی نھشتنی گشتی بڕوەبرایتی
رژەی بكمبوونوەی ئاماژە بوكراوەتوە، ژنان
بم ھرمی كوردستاندا، دەدات ل ژنان كوشتنی
دت تا ئافرەتان سووتانی رژەی بپچوانوە
زانیاری دەكات و سرچاوەیكیش زیادبوون ل روو
لالین ك سوتاون حاتانی دەخاتڕوو ئو ئوە
خۆی ،كژن نوەك سوتنراون، كسووكاریانوە

سوتاندبت.
ــی ــدواداچــوون ب ــری بــڕــوەبــرایــتــی ــوەب ڕــ ب
چوار ئاماری قادر، ژیلمۆ بژنان دژ توندووتیژی
ژنانی سووتانی ٢٠٠٩ی سای یكمی  مانگی 
ژن،   ٥٥ تیدا ك خستڕوو ھولر پارزگای ل
ئم سووتاون، ركوت" و ئنقست بشوازی"

لگڵ بـــراوورد ب ئــو، ببۆچوونی رژەیش
كمبووەتوە. پشوو" سانی

حاتی ٪٨٠ی "ك رایگیاند، بڕوەبرە،  ئم
بم "خۆسووتاندن" كوردستان، ل ژنان، سووتانی
دانی سووتاندووە، خۆیان ك ژنانی ئو لالین
ئو سزادانی ل ماددەی ژیلمۆ، باس پدانانرت.
بپی" دەت، و دەكات دەسوتنن ژن، ك پیاوانی
خۆسووتاندنی پیاوانی رگ بۆ ئو ،"٤٠٦ ماددەی
بم سزادەدرن. "٤٠٨ مادەی" ب خۆشدەكن ژن،

لنخۆشیدەرونییكان. پسپۆڕ پزشیكی
برزبوونوەی لبارەی عبدولەحمان، توانا د.
برچاوی رژەیكی دەت:" خۆسووتاندن ریژەی
بكوو نسووتاندووە، خۆیان سووتاون، ژنانی ئو
الینی ئگر د.توانا، قسی بپی سووتندراون".

لو زۆر بكین، رەچاو ژنان، دەروونیی باری زانستی
دەروونییان نخۆشی سووتاندووە خۆیان ئافرەتانی
بپی نبووە. دەروونیشی، پزیشكی فایلی نبووەو
خۆیان ژنانی  ئو رژەی جیھانییكانیش ئامارە 
پزیشك ئــم  كمترە. پــیــاوان لھی دەكـــوژن،
ژنان، كیسی چندین " ب ئاماژە ،دەروونیی
سووتاون، ژنانی ئو دەركوتووە تیدا ك دەكات

سووتندراون". بنماكیانوە پیاوانی لالین
ھبت پیاو ك رەتی دەكاتوە ژیلمۆ، خۆیوە الی
زۆرجار ك نیشاردەوە بم  سووتاندبت، ژنی
ی خستووەتكسووتاندن ھۆكاری پیاو روویداوە، 
."نبسووت خــۆت  پیگوتووە و ژن ـــردەم ب
بكات، ئاشكرا ك نیویست ناوی دادی لكۆركی
ك لو ژنانی زۆر بشكی وارڤینی راگیاند:" ب

دەسوتنت خۆی یان دەسووتندرت ژن
سووتانكیان ھۆكاری سووتاو ژنانی ٩٠"٪ـی

"دیارنیی
ھولر

ئیمرجنسی ل وارڤین پیامنریكی
Photo ھمن
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ك یتوندووتیژی ئو بھۆی دەسووتنن، خۆیان
ئو بم دەكرت"، برامبریان پیاوانوە لالین
ك مزۆر ك لو جۆرە لكۆرە پیوابوو حاتی
سووتاندبت". خوشككی، یان ژنكی "پیاوك
زۆری رژەیكی ك بــوەدا ئــامــاژەی ھــروەھــا
خۆشویستی، پیوەندی بھۆی ژنان، سووتانی
تمنكی ل ھاوسرگیری پرۆسی و مۆبایل
دیارینكردنی ھۆكاری  لبارەی  ."ی بچووكوە
داد، لیكۆرەی ئو  ژنــان، سووتانی چۆنیتی 
ئو لكۆینوەدا٩٠٪ی لكاتی ك روونیدەكاتوە
ھڕەشلكردنیان و ترسان بھۆی سووتاون، ژنانی
ھۆكاری نین  ئامادە كسووكاریانوە، لالین 
ھروەھا بكن. دیاری سووتانكیان، راستقینی
خۆیی خۆی بن ئگر  ژنان،   ل گوتی:"ھندێ
ئو دەبت". لكدار كسایتی ئوا سووتاندووە،
ئوان كاری ڕوو كوەیشی خستداد، ئ لكۆرەی
سووتاو كسی لسر تواوە  زانیاری  تۆماركردنی
لگڵ سووتانكیتی، ھۆكاری دیاریكردنی و
بھۆكاركی راگیاندنیشی كنكانی ئوەشدا
وەك ناتوانن ك زانی ژنان، سووتاندنی بۆ پانر

بكن. كیسكان لسر كار پویست،
باسیدەكات  وەك سا تمن٢٥  كچكی بھار،
بم  سووتاندووە،  خۆی ئستا ل بر ساڵ،  ٥
لدەستدانی، گیان ھۆی بووەتن سووتانكی
ھبوو. كشم دایكم، لگڵ گوتی:"بردەوام وەك
دەكردم. لگڵ مامی  ئو، بقسی  باوكیشم
گرماوەكو چووم رۆژك وایلھات تا بزاربووم زۆر

كرد" خۆمدا بسر نوتم دەبیك
لخۆسووتاندن بیری كاتك باسیدەكات وەك ئو
وەك بم نكردوە، مردنی ئــارەزووی كردۆتوە
كرداین خۆكوشتن ل بیرم ئگر گوتی:" خۆی

دەبووم". شت
دەروونی كشیكی ھیچ ئو باسیدەكات وەك بھار
ناچار خزانكیوە  كشی بھۆی بم نبووە

ببات. كارە ئم بۆ پنا بووە
د.یاسین، رزگاری لنخۆشخانی داد، پزیشكی
ئایا حاتی ئــو دەستنیشانكردنی لــبــارەی 
خۆی ،ژن ئو ك بكرت دەستنیشان دەتوانت
رژەی موانییپ گوتی:" سووتاوە یان سووتاندووە
دەسووتندرن بسووتندرن. ئوانی ژنان، ٧٠٪ی
ھۆیوە بو تا ،یككوشتن شوازی شاردنوەی بۆ
حشاربدرت، ككوشتن یاساییكانوە ركارە ل
دەستنیشان دەتواندرت بت  جۆرك بھر بم

بكرت".
ئوان  ك كردەوە ئوە لسر جختی پزیشك  ئم
ئاشكرا  كسووتان ھۆكاری زانستییان دەتوانن 

پوەرو لسر سووتانكیش، چۆنیتی و بكن
بنرن. دادگا زانستی، بۆ بنچینی

پسپۆڕی پزیشكی حــوــزی،  مشیر رەوەنــد د. 
ئمیرجنسی نخۆشخانی بڕوەبری و سووتان
ب ژنان مردنی  رــژەی بــرزی گوتی:" لھولر
مردن، جۆرەكانی تری لگڵ ب براورد سووتان،
ك دەگڕتوە سووتان ھۆیكانی دەستكوتنی بۆ
و كۆمیتییكان ھۆكارە .یھ ماكدا لھموو
برزبوونوەی بھزی پانری دوو چاولكریش
ھموو ك دەكات لوە باسی وەك رژەین". ئو
ئنجامنادرت، خۆكوشتن بمبستی سووتانك
ئامرەكانی بھۆی ،یھ سووتان زۆرحاتی بكو
ژنان، لرەدا دەبت، گرمكردن ئاو و چشتلنان
ژنان این ل رانئام ئو چونك یكمن، قوربانی
ھۆی سووتان"ب حاتی زۆر ئستاش بكاردت،

روودەدات. كارەباوە"
ك سووتانكان جۆری دەستنیشانكردنی لبارەی
سووتاندوە خۆیان یان سوتندراون، ژنان ئو ئایا
دادیی لكۆری كاری ئوە گوتی:" پزیشك ئم
شت گرنگترین بم بكات، دیاری تحا ك ئو
سووتاوە، ئاو ب ژن ئو ئایا" ك وەیئ مئ بۆ
تدەب ئاو، كمتر ب سووتان ئاگر؟" چونك ب یان
سووتاو، جستی كسی یان تكدانی مردن، ھۆی
زۆرجار ك ئاگرە، ب سووتان پچوانی ئمش
مرۆڤ. ناوەوەی ئندامكانی سووتانی ھۆی تدەب
 ك دەخاتڕوو ئوە عبدولەحمان، د.توانا  ھاوكات
بسووتاندن ژن كوشتن، لجیاتی ھودەدرت بۆی
داد پزیشكی جۆرك بھیچ چونك بكوژرت،
دەستنیشانی خۆی سووتاندووە كسی ئو ناتوانت

سوتندراوە". ك بكات دیاری یان بكات،
نخۆشخانی بـــڕـــوەبـــری قــســی بــپــــی 
وەرزەكانی بپی سووتان،  ئیمرجنسی،"رژەی 
سووتان ك لوەدەكات باسی وەك دەگۆڕت". ساڵ
ھاوین وەرزی ب براورد لگڵ زستان، وەرزی ل
گرم ئامرەكانی زیاتر وەرزەدا لو چونك زیاترە،
ئمۆدا و گوتیشی:" لرۆژگاری بكاردت كردنوە
ھۆیوەشوە بو سووتان و ھۆكارك بۆ كارەباش،
ژمارەی رۆژان كــردووە.  زیادی سووتان، ژمارەی
دەكن، سردانمان و سووتاون ك كسانی ئو
فرھاد كۆمیتی تــوــژەری دەبـــن".  ــس  ٧ك
بدیاردەیكی ژنانی، خۆسووتاندنی عوسمان،
درژی باكگراوندكی  "ك كرد  وەسف كۆمیتی

."كشاندایھ ردەوامیش لب ھیو
بیركردنوە  خزان" و ناو توژەرە" كشكانی  ئم
سووتان، رژەی زۆربوونی بھۆكاری تۆ"ی "ل

لكدایوە.

زانایانی ـــاوەڕی ب لــ ــاس ب عــوســمــان، ــرھــاد  ف
خــۆی ھـــر كــســــك ســۆســیــۆلــۆژیــا دەكـــــات،"
ــتــوەو دەدۆز كشكان ل خــۆی بسووتنیت،
بكاتوە.  گكۆم  ل تۆ دەیوت  بوھۆیوە 
مرۆڤیش رۆحــی الینی ترنكردنی  پشیوابوو
وتی توژەرە ئم لدەكوتوە. ئوكارەساتانی
قسی بپی ك ــرت وەرگ  نموونب "ســویــدی" 
،ئاستدای برزترین  ل خۆسووتاندن رژەی  ئو،
وتكی خۆشگوزەرانییوە لڕووی ئوەی لگڵ
ب بایخیان  تنیا ئوان بم پشكوتووە، زۆر
فرامۆش رۆحییكیان نالی داوەو ماددی الینی

كردووە.
فـــرھـــاد،" ،م دیــــاردەیـــــــ ـــۆچـــارەســـری ئ ب
چارەسری بخاكی ژنــان" ھوشیاركردنوەی
ئركی ركخراوەكانی گوتی:" كرد و وەسف گرنگ
ئستا نیانتوانیوە تا ك ژنان، ل مافی داكۆكیكارە
خزان ھروەھا خۆیان بگن، رۆی پویست وەك
مزگوتكانیش و پروەردە و راگیاندنكان دەزگا و
ئو كمكردنوەی ل گرنگیان رۆكی دەبت

ھبت". دیاردەیدا
ھۆكاری قــادر، حوسن زیــاد ــی دەروون پسپۆری 
نبوونی بۆ خۆسووتاندن، بۆ ژنــان پنابردنی
گرفتكانیان ناتوانن ك دەگڕنتوە ژنان "ئیرادە"ی
دەت:" نامنت، ژیان ب ھیوایان و چارەسربكن
خۆیان ك بكیت ژنان ئو لگڵ چاوپكوتن ئگر
چند ك دەردەكوت بۆت نمردوون، سووتاندووەو

پشیمانن". خۆسووتاندنكیان دوای خولكك
دەسووتنت خۆی ژنی ئو یوایپ پسپۆڕە ئم
چند ــم ب دەیــكــات، ك وكارەنییب بــاوەری
وایلكردووە سایكۆلۆژی و  كۆمیتی پانركی
"سروشتی دەت: زیاد، د. بسوتنت. خۆی ك
بۆی ئگر ھدەچت، زوو ك ،كوەیش ب ژن،
ئوا نكرت، لگدا مامی منتقی بشوەیكی
و دەگرتبر خۆی سووتاندنی وەك ھی رگای
مام و نازانن بنرموونیانی توندووتیژن پیاوانیش
،پزیشك ئم  بكن. حاتكانیان و ژن  لگڵ
"ب خۆسووتاندن ژن، ك كردەوە لوەش جختی
ئم و  دەزانت كسووكاری ل كردنوە"  تۆ
ئوەی وەمی ل دا. قم ل ھب كارەیشی
نخۆشی دەسووتنن  خۆیان ژنانی ئو ئایا  ك
ژنك ھر  نیی مرج گوتی:" ،یھ دەرونییان 
زۆرجار ھبت، دەروونی نخۆشی سووتاند خۆی
ئنجام كسووتان دەورووبریوە گوشاری بھۆی

دەدرت".
ھیوا بۆكان
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ژنك چند ماكیان  بچووكی ژوورــكــی   ل
قسیان جیاواز زمانكی بچند دانیشتبوون،
بۆ بوون قاوەكیان خواردنوەی چاوەری دەكرد،
بۆ فنجانكیان ناو نخشی ژنپیرە ئو ئوەی
نھنییكانی یانوایپ ئوان  چونك شیبكاتوە،

حشاردراوە. فنجان ئو لقوویی ژیانیان
كوردیدا كۆمگی ل فاگرتنوە ـــاردەی دی
ژمارەیكی رۆژانــ .یھ دووریــی مژوویكی
الی نروودەك ژنان بتایبت ھاووتیان زۆری
كارە ئم فاچییكان ئوەی لگڵ فاچییكان.
ئو پسپۆران بم دادەنن، زانستكی گرنگ ب
بكسانی دیاردەی ئم ندەك روو ك كسانی

دەكن. وەسف نخوندەوار ناھۆشیارو
لالین بۆیكمجار گــرتــنــوە  ــاڵ ف ــــژووی  م
لسای٦٣ی "ئاسترابۆ" یۆنانی مژوونوسی
مژوونوسان قسی بپی باسكراوە. زایین پش
پاشایكاندا لكۆشكی جادووگر و فاچی بردەوام
ئگری زانینی و پشبینی  بمبستی  ھبوون
بشوەیكی وبوكراوەكانیش  كتب رووداوەكان.
كردووەو فاگرتنوە لدیاردەی باسیان برچاو
پۆترن. ھاری بناوبانگكانی چیرۆك تازەترینیان
ژمارەیكی  ك ینانشو لــو كوردستانیش

دەبن. پنا بۆ فاگرتنوە خك برچاوی
یژنان ئو شونی ــ رۆژان ،تك پــورە مای 
قاوەكی فنجان لناو چارەنووسیان كدەیانوت
فنجان رۆكردنی بدەم  ئویش  بدۆزنوە.  ئودا
حاسبوونی مژدەی و كچكان روودەكات قاوەكی
تمن ژنكی ،تك پورە پدەت. مرازەكانیان
،وەیقش شارۆچكی دانیشتووی ساو ھشتا
شقوەشوە لدەوروبری خكی خۆی بقسی
چونك بۆالی، دن خوندنوە قاوە بمبستی
گوتووە" موشتریكانی ب ئوقسانی زۆرجــار
موشتریم زۆرترین ئودەت:" دەرچووە. راست"
ل خوندنوە قاوە منداییوە لتمنی من ھیو

فربووم". كركوك پیرژنكانی
خك بۆ قــاوە ژنانی  لــو ژنكیترە وەردە،
رازیی خــۆی لئیشكی زۆر دەخونتوە.
ھروەھا دەكـــات"، زۆر  قازانجی  لــبــرئــوەی" 
گنجكانیش خۆشدەكات. كچ خۆی دی بقسی
ئایینیشوە لرووی و بنایاسایی كارە ئو بۆی
علی، محمد مال ھاوكات نازانت". "بحرام
نجمددین شھید مزگوتی خونی وتار پشنوژو
ئایینی زانایانی ھموو دەت:"  ھولر، لشاری
كوشتنیان و فاچی جادووگرن لسرئوەی كۆكن

الیان دەڕۆن ئوانش ،نیی ئیمانیان و ح
ھروەھا بقسكانیان دەكن كافردەبن". باوەڕ و
بنھنیكانی خودا تنیا ك یوایپ محمد، مال
ــان دوارۆژی بۆی"فاچییكان" دەزانــــت، مــرۆڤ 

.دۆزەخ
فاگرتنوە ــاری ك خــۆی ك حــمــد، بــورھــان 
قسدەكات موحممد، مال پچوانی دەكات،
یوایپ دەكات و زانست" وەسف "كارە ب ئو و
رەت ئوە راستو  دەیخونتوە٩٠٪ی ئــوەی
ئو بت". جادوو سیحرو ئوكارە ك دەكاتوە
ناو ھكانی و ناكم قس لخۆموە من گوتی:"
دەربینكانم وشو دەستی شوەی دەستی لپی
ھیچ كوا  وەیئ سرەكیشم كشی  ،ندەدرك
تایبت نیی وەرگاومان كوردی سرچاوەیكی
عرەبین". سرچاوەكان ھموو زانستو بم ب
كارەكی دەستپكردنی سرەتای حمد، بورھان
خۆی وەك و دەگتوە ھشتاكان سانی بۆ
دەسیپكردووە ئاون گرتنوە" "ب سرەتا گوتی
عرەبی زانای  سینای ئیبن كتبی ل سوودی  و
رەگزی چوونی ھردوو ل ئو باسی وەرگرتووە.
داھاتووی" دەیانوت"  ك بۆالی كرد وپیاو ژن
سردانی زیاتر بڕژەی ژنان بم بزانن، خۆیان

دەكن.
دەكات  لوە باس ٢٥ ساڵ، تمن حسن، جوان
گرتووەتوە، بۆ برگی فینجان فایان كات ك
باوەڕی ئو بۆی دەرچووە، راست پشبینییكان

رمكان گچییبازاڕی فا
ناوخۆ: وەزارەتی برپرسكی

بگرت ل ریان ك نیی یاسایك ھیچ

تپورە ك

شقوە
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ئو ســردانــی ـــردەوام ب ھیو بفاگرتنوە
خوناو بم دەكن. كارە ئو ك دەكات كسانیش
فاگرەوەكان، بپچوانی شقوە، ل وەسمان،
دەكات بوە ئاماژە و نازانت بپویست كارە ئو
بكونوەو دوور  كاران لم ژنان،  ویستپ"ك
ئو نكن، فاچییكان، رادەستی خۆیان ئیرادەی

جادووگرن". فادەگرنوە ك كسانی
ــرووی ل عوسمان، یوسف ـــی دەروون پسپۆڕی
ھزرو ل بدوور فاگرتنوە كاری سایكۆلۆژییوە
تنیا وەك" خوویكی فلسفی ژیان دەزانت و

دەداتوە. لكی كۆمیتی"
كۆنكانیشدا میسریی لسردەمی  دەت، ئو
ئازار، و ئش ل رزگاربوونیان بۆ فیرعونكان،
بـــردووە، "خــورافــاتــانــ ئــمــجــۆرە"  بــۆ  پنایان 
بت. ــان ئــارام ــی دەروون ــاری تا بــو ھــۆیــوە ب
گیروگرفت عوسمان، یوسف  دەروونزانی  پسپۆڕی
دەزانت فاگرتنوە بۆ بردن پنا بھۆكاركیتری
بنموونی ئامادەیی ششمی پۆلی قوتابیانی و
شتك ھر بۆ پنا ك دەھنتوە تحا ئو
تاقیكردنوەكانیان لدراوكیی تا دەبــن،
كلوەكان ل یھ وا بــــت،"جــاری ــان ــاری رزگ
لو وا ئمیش ،ھاتیین بۆتۆ ئمساڵ نووسراوە
دەروونــی باری  دەیخونتوە ك دەكــات   سك
ئمساڵ یان  بھنت، كم نمرەیكی و تكبچت 

دەرنچت". لتاقیكردنوەكان،

فاگرتنوە دیاردەی دەت:" ،دەروونناس ئو

الی و كولتوور بووەت ھیو جیھان لسرانسری
باوە. ئورووپایش "قرەجكانی"

فاچییكان  دەكات ك سردانی لخك  داواش
شتكیان ــر ــگ ئ وانــئــ چــونــكــ نــكــن، 

دەكن". پبكرت،سرەتا بۆ خۆیانی
عوسمان،  یوسف دیاردەیش ئو كمكردنوەی  بۆ
ئایینی مامۆستایانی میدیاو ویستپ گوتی:"
تا ھبت، گكۆم ھۆشیاركردنوەی ل رۆیان

دیاردەی نمنتوە". ئو
فاگرتنوە قاسم، عباس كۆمیتی توژەری
مرۆڤ فاڵ و و پیوەندی دەكات ب"ف" وەسف
كمرۆڤ (ماھیتی) چییتی لدەستدانی بۆ
نادۆزتوە خۆی مرۆڤ كاتك ك دەگتوە
گكۆم دیاردەیو ئو دروستبوونی ھۆی تدەب
ھۆیكیتری قاسم، عباس دەبات. ھدر برەو
جیانكردنوەی و تاك ھۆشیاری نبوونی بۆ
دەت:" دەزانت و نامنتقیكان منتقی و شت
بنمایكی ھیچ  زانستیوە لــرووی فاگرتنوە
ئو خۆیان دەومندبوونی بۆ كسانك نییو
ویستپ گوتیشی توژەرە  ئم  كــارەدەكــن".

بكن. یلسو موردی ئ "دیراسی"
لوبارەیوە ھبجیی سامان دەروونی پزیشكی
دیاردەیكی ھموو وەك  فاگرتنوە  گوتی:"
و زانین بۆ مرۆڤ لحزی بریتی تری(غیبی)
توانای مرۆڤ ئگر  شاراوەكان،  شت فربوونی
پنای ئوا بزانت، شتان ئو ك نبووبت ئوەی
داھاتوو زانینی بۆ شت  كۆمك  بر بردۆت
پ بشوەیك داھاتووی سروشتی مرۆڤ چونك

رابردوو". لئستاو گرنگترە
دوو و فاڵ ئایین كیوایپ ئوەی د.سامان، لگڵ
وایكردووە كاركی بم"ئایین" یكن، دژب شتی
كسكان ئاشكرا دەكن ئو شتانی داھاتووی ك
بۆی ،وانل ككی "فاڵ"یش گرنگ شتكی ببن
چونك داوە، فاڵ ب برەوی نائاگاییوە ب ئایین

ئو دەدرت. ب داھاتوو گرنگییكی زۆر ئاییندا ل
كمیكانیزم مردن"یش دوای داھاتووی دەت:"
داھــاتــووی خۆیانی رــگــیــوە  ــو ل تــاكــكــان 

پدەزانن".
ھرشتك  ك خستڕوو ئوەشی د.ســامــان،  
دەكات، زۆرینی پیدا گرنگی داھاتووی خوندەوە
بوایان دەكن فاچییكان سردانی ك ئوانی
یھ مرۆڤدا ل حزی زانینی ئو بم ،نیی پ
پشبینی ك شتك ھر بینی ك وایلدەكات

گورە. شتكی بیكات دەكات داھاتووی
رژەیكی چوونی سرەكی ھۆكاری ،پزیشك ئم
الی بۆ كوردستاندا كۆمگی ل ئافرەت زۆری
كمتر كورد ژنی ڕاندەوە كوە گئ بۆ فاچییكان
بۆ داھاتووی پیاو و خۆیتی دەست ب داھاتووی
ئوەش نابت گوتی:" ئوەشدا لگڵ دیاریدەكات.
فاچی سردانی ئافرەت  تنیا  ك بكین لبیر
فاچی". الی دەچن پیاوانیش ل زۆر بكو ناكات،
تاریق، حاكم ناوخۆ وەزارەتی ل دیوان بڕوەبری
دیاردەی لو رگرتن بۆ یاسایك ھبوونی بارەی ل
یاسایك یاخود ماددەیك  ھیچ تائستا  گوتی:"
و بدات سزا فاچی  كسی ك نیی لوبارەیوە 
بۆ سانك ك ئو نبت لبگرت. ئوە رگی
دەكرن". ئازاد پاشان و دەگیرت كم ماوەیكی
بڕوەبرە ئــو ــاردەكــ دی كمكردنوەی بۆ 
بگرنگ خكی ھۆشیاری ئاستی برزكردنوەی
سردانی كس ئگر " پیوابوو  چونك زانی،

كارەدەھنن". لم واز ئوانیش نكردن

لـــــســـــردەمـــــی
مــــیــــســــریــــیــــ
ــیــشــدا كــۆنــكــان
بۆ فیرعونكان،
ل رزگــاربــوونــیــان
پنایان ئازار، ئشو
ـــۆرە" ـــج ـــم ــــۆ ئ ب
خورافاتان"بردووە،
ھــۆیــوە ــا بـــو ت
ـــاری دەروونــیــان ب

بتوە ئارام

قاوەدا فنجانی ل فاڵ گرتنوەی كاتی ل تك پورە
Photo
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وەرزش

نرویژ ھبژاردەی دەستی تۆپی گۆچیی

گریمسبۆی كاری
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ئوانی تایبتی ب كوردستان، وەرزشییكانی یان
یانكانی ھبژاردنی بــای لیژنی لالین دوایی بم
دەست ب زۆربیان كرا، بۆ ھبژاردنیان كوردستانوە
چونك دەنانن، سركوتوو وەرزشوانی ئافرەتكی نبوونی
بوو ئوە بۆ یانكان، بژاردنھ مرجكانی ئو ل یكك
كارگییدا دەستی ل ئافرەتكی دەبت یانیك ھر ك
و ھولر یانكانی زۆربی بۆ ھبژاردنیش ك بۆی ھبت.
بۆ یانكان نكراوە) زۆربی ل سلمانی (ھشتا كرا دھۆك
ب شونكیان دایبنن و نیی ئافرەتك، كسیان پۆستی

ماوەتوە. بتای
كوردستاندا ل وەرزشوان ئافرەتی ژمارەی ئای بپرسین، دەبت
بۆ كاری ئافرەتان نھاتنپشی بۆ دیك ھۆكاری كم، یان
تۆزك یقس ئو ڕەنگ .یھ یانكاندا ل وەرزشی ئیداریی
ل" ك وەیئ و ئویش من دەیكم بم قورسیش بت،
زۆر ئافرەتان بۆ كوردستاندا  ل وەرزش ناوەندی  ڕاستییدا
زۆربی وەكو چونك ،ختس تیدا كاركردن و نیی گونجاو
،دایت رووكوە چند ئیستغیالل كردنی ل ،دیك بوارەكانی

."دایت پراوزخستنیشی ھروەھا
و بوریش یانكان ل كاركردن بۆ ھبووە توانا ئافرەتی ب
ھروەھا ،وتۆتدوورك پڕاوزخستن ھۆی ب بم بووە،
بۆ ڕگرە شوندا زۆر ل ھشتا كۆمیتیش دابونریتی
وەرزشــی ئیدارەی  ل كاركردن بۆ ئافرەتان ھاتنپشی 

یانكاندا.
زۆر ك یھ وەرزشــی یانی ئــاگــادارم ئوەشدا  لگڵ 
و دەگڕت زیرەكدا و چاالك ئافرەتكی دوای ب ،ورەشگ
ل ھی و ئافرەتك ئگر ك تگیاندووە، ئوە خكی بۆ
ئندامی نبیك ئوەی بۆ پشوە، تب با رادەبینت، خۆی
وەكو بم ڕابسپرن، پ ئرككی چند و كارگی دەستی
دابونریت" پڕاوزخستن، كردن، "ئیستغالل ترس ل گوتمان
ترسیان ئافرەتان زۆری بشكی كردووە وایان ھۆكارگلكن

ھبت. وەرزشیدا ئیدارەی كاری نو ھاتن ل
پیوەندیی پردی نبوونی بۆ چارەسرك دەبت لرەدا
وەرزشی كارزانانی و وەرزشوان ئافرەتانی و یانكان نوان
نبن دوورەپرز ئافرەتان چیدیك ئوەی بۆ بدۆزرتوە،
نبنسر، و چاوەڕوانیدا نوان ترس ل خۆیان تمنی و
حز و یھ بتواناش ئافرەتی زۆر دنیاییوە ب چونك
تا ئستا دەرفتی بكات، بم وەرزشدا كار بواری ل دەكات
وەرزشییكانی دامودەزگ ئركی نڕەخساوە. بۆ كاری
،دیای وەرزشییم الوان و و وەرزش وەزارەتی و كوردستان
بۆ دەروازەیكی و بگڕت تباب ئو چارەسری دوای ب

بدۆزتوە.

! ئافرەتان قی و قات
بدوع ئرسالن

ئافرەتانی پی  تۆپی ھــــبــژاردەی 
لسریك پنجم جاری  بۆ ئمانیا
خۆیدا، مژووی ل حوتم جاری بۆ و
ئورووپای نتوەكانی جامی نازناوی

بدەستھنا.
دەیمی پاوانیتیی كۆتایی یاریی ل
تۆپی ل ئورووپا نتوەكانی جامی
ئمانیا ھبژاردەی ئافرەتان، بۆ پ
یكالینی و ــورە گ سركوتنكی
ئینگلترادا ــژاردەی ــب ــ ھ ــســر  ب
گۆڵ   ٦-٢ ئنجامی ب و  كــرد تۆمار
ئمانیا ھــــبــژاردەی ـــردەوە. ب لی 
سیلڤیا راھــــنــر ســركــردایــتــی  بــ
یاریی ل ــرز  ب ئاستكی توانی نید
درژایی ب و كتییوانیپا كۆتایی
گۆكانی پاوانیتییك نیشان بدات.
كچیاریزانان ئمانیا، بۆ كۆتایی یاریی
گرینگز  ئینكا گۆڵ،  ٢ پرینز (برگیت
كیم  و پیھرینگر میالنی ــۆڵ،  گ  ٢
گۆكی دوو كرد. تۆماریان كۆینگ)

كچیاریزانان ئینگلتراش، ئافرەتانی
تۆماریان سمیس) كیلی و كارنی (كارین
ئمانیا یاریزانی كچ ھروەھا كرد.
٦ گۆڵ  تۆماركردنی گرینگز) ب (ئینكا
بم  .كتییوانیپا گۆكاری بووە 
بۆ ئمانیا ئافرەتانی دەسكوتش،
جاری بۆ و لسریك پنجم جاری
پاوانیتییكدا، مژووی ل حوتم
بدەستھنا. جامیان و پاوان بوون

نتوەكانی جامی دەیمی پاوانیتیی
ل ئافرەتان بۆ پ تۆپی ل ئورووپا
١٠ی تا ڕۆژی بڕوەچوو، وتی فینلندا
١٢ ھبژاردەی  ك خایاند، سبتمبری

كردبوو. تدا بشدارییان ئورووپا
نتوەكانی پی تۆپی پاوانیتیی
سای لوەتی پ تۆپی  ل ئورووپا
 ١٠ ئستا تا و دەكرت ساز ١٩٨٤ـوە
 ٧ ئمانیا دراوە، ئنجام پاوانیتیی
یك جار  سودیش ٢ جار و نوریژ جار،

بردۆتوە. نازناوەكیان

خۆیاندا... ل مژووی حوتم جاری بۆ
بوون پاوانی ئافرەتانی ئمانیا

ئوروووپا نتوەكانی جامی
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كچیاریزانكانی باشترین ل ككی سوا كارمن
و كوردستان ئاستی  ل سرمز تنسی  یاریی
لدایكبووی  و سا  ٢٣ تمنی ئو عراقدا.
شقوە شارۆچكی ل ئستا و ركووكك شاری

.یجنیشت
یارییكردن  ب دەستی  ١٩٩٧ سای  ل كارمن 
بارەی  ل ئو ،ردەوامــبــ ئستایش و ــردووە ك
دەت: سرمز، تنسی یاریی ھبژاردنی ھۆكاری
دەردەخات، من بھرەكانی و توانا و تاك "یارییكی

."ویستخۆش یارییكی ھاوكات
كردووە تواو شقوە ل خوندنیشی كارمن، ك
بارەی ل  ،سازییپیش ئامادەیی ــووی  دەرچ و 
ك دەكات بوە  ئاماژە ھاندانیشوە و یارییكردن 

."بوون ھاندەرم ماوە تاڕادەیك "
سركوتووبم، وەرزشدا بوو ل "ئاواتم دەت: كارمن
ب یاری ب ورەیكی برزەوە دەستم لبر ئوەش
سركوتووم". ئستا تا خواش بۆ سوپاس و كرد
فرمانبری وەرزش،   لــ جیا سوا كــارمــن
ڕزی جگی  كارەكیدا ل و وەیقش بانكی

ھاوڕیكانییتی.

یاریی پاوانیتییكانی ئاستی ــارەی دەرب ئو
تایبتی، ب گشتی و كوردستان ب عراق ل تنس
ل ھیوادارم باش،بم "تــاڕادەیــك دەبژت:

بدرت". وەرزش خ بزیاتر بای كوردستاندا
دەردەكوت، كات ئو باش یاریزانی وای پی كارمن
وھیواوە باش گوتینكی ب یارییدا كاتی ل ك

بكات". یاری
ھستت ئای ك (وارڤین)دا، پرسیاركی وەمی ل
جماوەركی برامبر جار یكم ك كرد، چی ب
خۆشی ب كرد، كارمن گوتی: "ھستم یارییت زۆر

ھبوو" ترسیشم بم كرد،
یارییكردنی ئاستی  ل ئستا  ك دەت  ئوەش

."رازیی خۆیدا
چندین ل بشداری ئستا  تا  یاریزانكچ ئو
كوردستاندا و  عراق ئاستی ل پاوانیتی 
(٢٠٠٩) ئمساڵ تا ٢٠٠٠ سای ل ئو كردووە.
،٢٠٠٦ سانی ل ھروەھا ،كوردستان پاوانی
یكمی  پلی عراقدا ئاستی ل  ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧

پاوان. بووەت و بدەستھناوە
ئاستی ل بشدارییكانی ــارەی ب ل ھــروەھــا

بشدارییم جار س" ك دا بوە ئاماژەی دەرەوەدا،
سای ل كردووە، عرەبیدا پاوانیتیی وتانی ل
و ــوردەن ئ  ل  (٢٠٠٧)  ل و  لوبنان  ل  (٢٠٠٦)
لوبنان، ل ل دیك (٢٠٠٨)یش جاركی سای ل
باشم تاڕادەیك ئاستكی پاوانیتییشدا س ھر

كردووە". پشكش
دەرەوە لو پاوانیتییانی یكك ل سوا كارمن
بشداری كوردی جلی ب كردنوەدا ئاھنگی ل

راقع پاوانی سا س كوردستان و پاوانی سا نۆ

شقوە

سوا) (كارمن

پروەردەی  كۆلیژی ل بوو ئاواتم سوا):  (كارمن
وەریان نگرتم بم بخونم، وەرزشی
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"ك ئوە گڕاندەوە بۆ ھۆكاری ئمشی كردووە،
دەرەوە وتانی خكی نیشانی خۆم كلتوری ویستم
دەتوانت شان كوردیش كچی ك بیسلمنم بدەم و

بكات". یاری دیك وتانی ئافرەتانی شانی ب
ل ئستا  تا ك نایشارتوە یاریزان كچ ئو 
ل ھی و كموكوڕی ھندك ئاستی یاریكردنیدا
و بكات ئوەی چارەسریان بردەوامدای بۆ ھوی

پشوە ببات. برەو ئاستی زیاتر
ئستا تا شی كنگانئاست و ئو گرفت بارەی ل
كارمن كوردستاندا، ل ئافرەت یاریزانی پش ند
ھروەھا دابونریت، و گكۆم" گوتی: سوا
نو نب كمتر ئافرەت كردووە وای شرمكردن

." وەرزش بواری
بۆ گوانینی كۆمت ئای ك ل پرسی ئوەشمان

چیی؟ وەرزشوانك كچ وەكو ئو،
پویست وەك بم ھاوكارن "تاڕادەیك گوتی: ئو

. "نیی
رگرییك ھیچ ئای پرسی ل ئوەشمان ھروەھا
ھبووە شتك ،یھ پشكوتنتدا ــردەم ب  ل
كردبیتوە؟ ساردی یاریكردن ل رۆژان ل رۆژك

ھبووە، ڕگریی ب" دەت:  وەمــدا ل ئو
ك البرم، ستانربب ئو توانیوم خۆم بم

پشكوتنم". ڕگی پش تھاتوون
وەرزشــوان ئگر ك ــات دەك ئاشكرای  كارمن

و ھــــدەبــژارد ھــونــری ــواری ب ــوا  ئ  ،بوواین
دەن پشم و  گۆرانیگوتن ل "حزم  دەشت:

. "دەنگیشت خۆش
زیاتر كوردستان،  وەرزشــوانــی كچانی زۆربــی
ل جگ كارمن ئای دەدەن، ئنجام یارییك ل
یان دیك دەزانت، یارییكی سرمز، ھیچ تنسی
بۆ بوو دیك پرسیاركی مئ بیكات، ئامادەی
دوو ب" دایوە: جۆرە بو وەمكشی كارمن،
و بال تۆپی ئوانیش دەدەم، ئنجام دیك یاریی

."ریش تۆپی
ھر و ــات دەك یــاری  شقوە یانی ل كارمن
ئای ك پرسی ل ئوەمان دەركوتووە، لوشدا
ب وەرزش و گرنگی چند تا شقوەدا یانی ل

تیپكانی ئافرەتان دەدرت؟
وەرزشی بۆ گرنگی باش "تارادەیكی گوتی: كارمن

."یھ یانكماندا ل ئافرەتان
چۆن ك خستڕوو ئوەمان دیكدا پرسیاركی ل
ئای نكردووە، شارەكان یانی ل رووی ئستا تا
یان دھۆك ھولر گورەی وەكو یانیكی ئگر 
پارەیكی باشی و یارییان بۆ بكات بكن داوای ل
كارمن بھت، وە جقش ئامادەی بدەن، پ
پارەیكی ب كردووم ل داوایان یان "زۆر گوتی:
پارە ب خۆم شاری بم من بكم، یارییان بۆ زۆر

ناگۆڕموە.

تنسی یاریی ئاستی وای پی وەرزشوانكچ ئو
براورد لگڵ ب عراقدا، و كوردستان ز لرمس
سانی چاو ل باشدای ئاستكی ل دەرەوە وتانی

پشوودا.
(قوە)، بم زۆرە كشی تۆزك كارمن سوا
لسر كاریگرییكی ھیچ قوی دەت" ئو
كم كشم دەدەم ھویش بم نبووە، ئاستم

و كمیشم كردۆتوە. بكموە
كچیاریزانی یانی شقوە دواقسی كارمن سوا،
بم (وارڤین) بۆ كوردستان  و عراق  پاوانی و
الینی و  حكوومت بۆ داخوە ب" بوو  وەیش
ھاوكارییان ھیچ  ئــوەی لبر  برپرسكان،
و كردووە ترخان بۆ وەرزش ژیانم من ،كردوومن
سربرزبم لالیان ك نبینیوە، ل سوودكی وام
كۆلیژی ل  ك ھبوو ئاواتم یك ماوەمان، 
بم بخونم، و وەربگیرم وەرزشی پــروەردەی
ڕگیشدا لو دەكرد  حزم ك نگرتم،  وەریان
بكم. كوردستان وەرزشی بواری ب خزمت زیاتر

رۆشنا عومر
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كار

بخونین" ناتوانین ھژاری "لبر
دەكن كار كاتژمر ١٢ رۆژان قامیشلۆ مندانی

رەوشی لبر كــورد، مندانی ل زۆرــك
ئو و كوردنشین ھــرــمــی  نائاسایی
روو ل كارگلك یھ ھژارییی ك لودا
نودەوتی یاسای بپی ھم ك دەكن
،یدەغق سوریا، یاسای بپی ھمیش و
تریان ھندكی و  پو بۆیاخكردنی وەك
كین وەك  خراپی، كاری قوربانی  دەبن
و بھۆشكرەكان مـــاددە  فرۆشتنی و 

واز ھۆیشوە بو سكسی، دەستدرژی
بازاڕی ب خۆیان  و دەھنن خوندن،  ل
دەوتكی وك ك سوریا دەسپرن. كار
١٩٩٣دا لسای دەناسرت، سھم جیھانی
مندانی رككوتننامی پشلنكردنی مافی
رككوتننامیو بپی ئو ك كردووە واژۆ
نوخۆییكانی سوریا، یاسا ھروەھا بپی
 .یدەغق ساڵ  ١٦ ژر مندانی  كــاری

ل ئو یاسایانش سرەڕای ھبوونی بم
مندان ژیانی رەوشی سوریادا سرانسری
دەبت. تپڕ خراپدا زۆر قۆناغكی ب
ناوەندی مكتبی فرمی راپۆرتی بپی
ژمارەی لسای٢٠٠٣، سوریا، سرژمری
دەگات دەكــن كــار ك مندانی ئــو 
 دەكات ژمــارەیــش  ئو  منداڵ.  ٦٢١٠٠٠

سوریا. مندانی ١٨٪ی

قامیشلۆ:
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كار و كورد مندانی
پارتی ناوەندی كۆمیتی ئندامی و سیاستمدار
لسوریا، ــورد  ك پشكوتنخوازی دیموكراتی
سیاستی دەت:" لبر سلمان حسۆ، مامۆستا
دەستی   ١٩٦٢ لسای  ك دەوــت جیاكاری
ھروەھا و بوون ناسنام ب كورد پكردووە،
موكدارتی مافی عرەبی) (پشتنی پرۆژەی
كوردنشینی ھرمی ئوەش سندەوەو كورد ل
ھژاری دوورخستووەتوەو ئابووری لگشپدانی
ھژاری رژەی ئگر میشھ پكردووە. دەستی
ھرمی ل بووبت، ٪٣٠ سوریادا سرانسری ل
ئوەش ٧٠٪تـــا٨٥٪، یشتووەتگ كوردنشیندا
دەكات ناچار مابن  ك رەكییس ھۆكاركی
و خوندن مافی و كــار رنبن منداكانیان

وەربگرنوە". ل پروەردەیان،
محممد، عــوســمــان قوتابخان مــامــۆســتــای
نیشتیمانی راپۆرتی بپی  گوتی:"  لوبارەیوە
ل نسا  ك مندانی ئو ژمارەی گشپدان
ئم گیشتووەت٧٪.، بم دادەبن قوتابخانكان
٩٪ و١٠٪ ئاستی بۆ دواییدا سانی لم ژمارەی

بووەتوە". برز
 سوریا، دەگات ل ژر١٨ ساڵ مندانی ژمارەی
دانیشتوانی رژەیش ٤٨٪ منداڵ ك ئم ١٠ ملیۆن
دواییدا سانی لم ك پكدەھنت، سوریا
ل ھرمی كوردی، ل ی كنمندا ئو ژمارەی

ھبووە. رژەی برزترین دادەبن، خوندن
دەكن  قورس كاری مندانی١٢ ساڵ

سان،  ١٢ منداكی ئاسنگریدا لكارگیكی
ئیاز، دەكـــرد، ــاری ك بدوع ئیاز بــنــاوی
پڕۆیكی  ب نوچوانی  ئارەقی  ك لكاتكدا 
لرەم  من ٢ سا گوتی:" دەكردەوە، وشك چكن
فری تا ــم، دەك كار وەستادا لبردەستی و 
،قوتابخان بچم ناتوانم بۆی ببم، ئاسنگری
ماندوو زۆر من بم دەوت، خۆش منی وەستاكم
رۆژان١٣ كاتژمر كار دەكم".  ئوەی لبر دەبم

دیموكراسی و ئازادی پاراستنی كومیتی ئندامی
دەعوم، عبدولكریم مامۆستا مرۆڤییكان، ماف و
سوریادا ل ك ئاماژەی بوە كردووە راپۆرتكدا ل
ل ك ،یھ ناسنامب كوردی مندای ھزاران ب
عبدولكریم ببشن. پروەدە و خوندن مافی
كورد، مندانی  ل زۆرك گوتوویتی:" دەعوم،
ئو و كوردنشین ھرمی نائاسایی رەوشی لبر
دەكن كارگلك ل روو یھ لودا ك ھژارییی
و ھمیش بپی نودەوتی ھم بپی یاسای ك
بۆیاخكردنی پو وەك ،یدەخق یاسای سوریا،
خراپی، كاری قوربانی دەبن تریان ھندكی و
و بھۆشكرەكان ماددە فرۆشتنی و كین وەك

سكسی. دەستدرژی
ژر تمنیان ھردووكیان  ك سامی  و محمد
 ب فرۆشتنن شوتی خریكی ــ رۆژان ساو  ١٤
كاتژمر   ١٣ رۆژان ئوان ك راگیاند وارڤینیان،
ناتوانن نییو ئوتۆیان داھاتكی بم دەكن، كار
كاتژمر ل مئ گوتی:" محممد، .قوتابخان بچن
بم دەكین، كار ئوارە تا٨ی بیانییوە ٨ی
ناكات، جلووبرگمان كینی بشی داھاتكمان
ناتوانین بم ،ندنخو ل ئارەزوومان زۆر  مئ

بخونین".
دوكانكی  ل ك ساڵ تمن١٣  حسن، سدیق
رۆژان من گوتی:" دەكات، كار فرۆشیدا جلووبرگ
بژوی  لبر ئوەی بم دەكم، كار كاتژمر ١٠
نامنتوە". بۆ لئستۆی من، ھیچم ماوە ژیانی
چندین جار ئستا تا من گوتی:" سدیق ھروەھا
خوراوە، خاوەنكارەكانموە لالین كارەكم كری
بۆ پنای نبووە شونك ھیچ ئوەی لبر بم

بگۆڕم". كارەكم شونی بووم ناچار برم،
 ٣ و بیناسازیی وەستای ك ئحمد، قھرەمان
لوبارەیوە  یھ سای ١٢تا١٦  تمن كركاری
ئوان ناكم، پ سختیان كاری من دەت:"
سان  ١٤ تمنم خۆم دەكن، ھاریكاریم بس
قھرەمان، كرد". وەستا بم كارە دەستم ك بوو

كری ــ ب ـــارەت  ســـب
بچووكان كركارە ئو
زۆر لراستیدا گوتی:"
لیرەی  رۆژی١٠٠  ،نیی
ك پدەدەم سورییان
دۆالرە،  ٢ لــ كمتر 
چندە ئـــوان ـــم ب
خۆیان بن، فری كاری
ھاریكارییان زیاتر من

دەكم".
و كچ مندانی سوریا، كوردنشینی لھرمی
و دەكــن كاركردن ل روو  ژیان بژوی بۆ كوڕ
زۆر خاوەنكاراندا گوشاری لژر ھۆیشوە بو
ركخراوەیكی یان دەزگا ھیچ ك دەچوسنوە،
لو ئاوڕك ك نیی حكوومی و مدەنی كۆمگی
مافكانیاندا تنانت ل وەرگرتنی و بداتوە پرس
لوبارەیوە كورد، زەكی پارزەر بدات. یارمتییان
ركخراوەكانی بناو زۆربی ئوەی گوتی:" لبر
كار حكوومتدا سبری ل مدەنی كۆمگی
مافی ل چاوپۆشی حكوومت چۆن وەك دەكن،
چاوپۆشی وەھا  ئوانیش  دەكات، كورد  مندانی 

دەكن". ل
چارەسر

ــاردەی دی نھشتنی بۆ ــورد، ك زەكــی  پــارــزەر
رایدەگینت عرەب، كورد و مندانی كاركردنی
جبج تواوەتی ب سوریا، یاسای ئگر ك
برای دەبت.  چارەسر یشك ئو بكرت، 
كوردنشین، رەوشی ئابووریی ھرمی ئگر زەكی،
كورد لدژی جیاكاری سیاستی و بكرت چارەسر

دەبتوە. دیاردەی كم نكرت، ئو پەو

حسۆ سلمان

خلیل ئیبراھیم
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مانگی ســرەتــای ئوارەیكی ــو دەم  ل
منداكانی وەك ئوەی  لبی  ڕەمزاندا
و بربانگ بكاتوە لناو خزانكیدا دیك
تیك تا دەگڕا، ماڵ ب ماڵ بخوات، نان
ئو ڕۆژەی برستی، و نانكی دەستبكوت
و میلج كوستان ئویش برتوە. لبیر
ماكسیكی .سا چواردە "قرەجكی" كچ
ئو .وەیریسب ڕەش، لچككی و شین
چوارچرای گڕەكی ل ئوارەیكدا دەمو ل
مانی ل دەرگای تق سلمانی، تق شاری
تا لدەكردن، نانی تیكیك داوای و دەدا
بردەوام ماوەی پیدابكات. ئو، بۆ نان
و ـــڕۆژوم ب ــان، وقــورئ دەیــگــووت "بــخــوا

."برسیم
ل بیارك بپی حكوومت ھرچندە
،دایرانكسوا ئو دەستگیركردنی ھوی
دیاردەك بنبكردنی پناو ل ئوان ڕژەی تا
ئوانی ڕۆژان بم بكات، كم كوردستاندا ل
كۆن نو ل برچاو بڕژەیكی دەكن سواڵ
و دەبینرن گشتییكاندا نشو و شقام و

ئو پویست وەك نتوانراوە تائستایش
مایی ھاووتییانیش بنببكرت.  دیاردەی
داوا و لم دیاردەی دەردەبن بزاربوونیان
بۆ یكجاری پالنی دەكــن  حكوومت ل

دابنت. بنبكردنیان
 ك لدایكبووە لخزانك كوستان،  
و پكدت كس ھشت ل خزانكیان
لوانی ككی ئو، نماوە باوكیشیان
كچ خریكی سواكردن. گووتی"من ڕۆژان
ڵ خوشكگل ناچاری ب و گورەی مام
ژیانمان، بژوی دابینكردنی بۆ بچووككمدا

ناچارین سواڵ بكین".
 ــزانــخــ ـــــی  زۆرب وەك ــان،  ــســت ــو ك  
زۆرە سانكی ماوەی ،دیك "قرەجكانی"
زۆربی  ل و ھاتوون سلمانی شاری  بۆ
وەك ھداوە، خمیان شونكاندا و گڕەك
سرەكی ئستادا شونی باسیدەكات ل ئو
(چوارچرا)ی گڕەكی نیشتجبوونیان
دەرەوەی تودەك نویو ڕەكگ ئم و

شقامی شست متری.
دەبیت،  تیڕ ــدا ــڕەك گ ــم ب كاتك   
"قرەجكانی" ك دەبینرن مخ چندین
پیشیان زۆربشیان و نیشتجن تدا
دەكــن ــوە ل بــاس ــوان، ئ .رییكسوا
گرتنیاندان ھوی  ل بردەوام  پۆلیس ك
شاركی چاو  وەك ئیشكمان دەن  و
ــوان ئ ــووە، ــات ھ لــ لــگــڵ حــكــوومــت
دەست ئازادكراین، ك ئمش و دەمانگرن
شونی لو  جگ دەكینوە. سواڵ  ب
"رەجانق" ئو زۆرجــار نیشتجن،  لی
نشو و خۆشخانن دەرگــای بــردەم  ل
دەبینرن و سواڵ گشتیی و شقامكانیشدا

دەكن.
دایكی ساڵ، لگڵ دە جمیلی تمن شیما
پارچ لسر مولوی  شقامی  لسر
پڕۆیكیشیان دانیشتبوون و پارچ مقبایك
گرماو ك شیما دانابوو. لبردەمیاندا

گووتی داپۆشیبوو رووخساری تواوی خۆڵ،
دەكوت دەستم لرە  ــی  ــی ڕۆژان ــو  "ئ
و ھزار دینار بیست یھ وا جیاوازە، جاری
دینارم دەست ھزار دە تنیا یڕۆژیش ھ
پارەیی دەستمان بو دەكوت. بنیازیشم
بۆ نشترگری یان بكین، خانوو دەكوت
ئم ."خۆشن دایكم چونك بكین، دایكم
زۆرجار ك لوەكرد باسی ،ردمندام كچ
توانج تانو رووبڕووی گنجانوە الین ل
"ئوانی دەت:  بارەوە لو و بوونتوە 
پارە ھمان ت بودەدەن دەیانمان لتان
لگدا سكسیمان كــاری و بختنن
كاری بمرین،  لبرسان ئگر بم بكن،

ناكین". وا
نیانناستوە، تــاكــس ھندكجار،
تر شاركی بۆ لشاركوە "قرەجكان"
محمدی عائیش ئوەتا ــن، دەك كۆچ
شاری  بۆ كركووكوە لشاری سان، ٢٧
سواكریی كــاری و ھــاتــووە سلمانی

دەكات.
دەستكورتی لبر ك بوەدا ئاماژەی ئو
دەكات كارە ئو ھاوسرەكی نخۆشی و
دەست زیاتری ھزار  پنج  ل ڕۆژانــش و 
"قرەجكان" دیكی بشكی ناكوت.
نریتی و داب بۆ یپیش ئــو ھۆكاری
ڕووەوە لو دەگڕننوە، بخۆیان تایبت
بردەم  ل ك ساال ٣٠ عبدوی سوھام
لبر سلمانی شــاری نخۆشخانیكی
سواكردن سرقای ھتاوەكدا  گرمای
خۆشخانن بردەم یوایپ و ناوبرا بوو.
بو سواكرەكان، بۆ باش زۆر شونكی
دەكن نو شول ڕوو زۆربی خك پیی
نشو لو وانی پارە ب ھۆیشوە بو و

دەدەن. دەكن سواڵ
واز ناتوانم ھرگیز "من گووتی: خۆی وەك
كشب چونك بھنم، سواكریی لكاری

و نریتی خۆمان". داب ل

ھرگیز   "من
نــــاتــــوانــــم
ــكــاری ل واز 
ســواــكــریــی
نم، چونكبھ
ل كــشـــب
نریتی و داب

خۆمان"

 سلمانی 
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قرەداغی پیمان
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 .وەیما ژنی ٢٥ ساڵ، محممدی ئامین
سواڵ ئوانی ل دەست خۆی بزاری ئو،
چند  ــ ڕۆژان گووتی"  و  ــی دەرب ــن دەك
بۆ و جارە  ھر دەدەن، لدەرگا جارك 
گران، بم خرجی ئوەی شتك، لگڵ

لناھنن". وازمان ئوانیش
لو ھندك ك ڕوو دەخات ئوە ،ئامین
زۆربیان گووتی" باش ژیانیان "رەجانق"
خمكانیاندا ژر  ل  ،یھ ئۆتۆمبلیان
پارەی بسواكردن ڕۆژانش ،وەستاندویان
فری تازە وانئ بم دەستدەكوت، باشیان
لناھنن". وازی ھرگیز و بوون سواكردن
ئستا شونی "رەجانق" لو تر بشكی 
گڕەككانی ل و یھ نیشتجبونیان

خانوو، خاوەنی  تبوون سلمانیدا  شاری
گللییان گڕەككان دانیشتوانی بمش
دارەكان پیوەندی الینی و لحكوومت
لنو "قرەجكان" دەدەن  گڕ ك یھ

نیشتجببن. گڕەككاندا
و  ــ ٣٥ ســا تــمــنــی ــال ــم تــاڤــگــ ج
" ئو دەت: .خانش دانیشتووی گڕەكی
كردووە بزار گڕەكیان ئو سواكرەكان
وای جاری شڕكردنیان و دەنگدەنگ ب
ل ئیسراحتدا كاتی ل نیوەڕۆدا لگرمای
خو دەكــن، شت  داوای و  دەدەن دەرگا
ھق گووتی" كردووین". لحرام خواردنیان
"قرەجان" بن نو ئو ك نیی ڕگ بدەن
ئوان ن، چونكبك خانوو كۆنكانوە و

و ڕاھاتون دەژین پی ك جۆرە ژیانی بو
بو خاشاك و خۆڵ و دەكن سواڵ بردەوام
گڕەككمان خكی بمش دەكنوە،
خاشاك، و خۆڵ  و بۆن  لتاو  بزاربووە 
شونك دارەكان، پیوەندیی نباشترە الی
دەكن، سواڵ ئوانی بۆ شار دەرەوەی ل
ژمارەیكی ماوەیك لموبر بكن. دروست
ل سوادەكن،  ئوانی و لقرەج زۆر 
سلمانییوە پارزگای برپرسانی الین
ننامب دوای وەرگرتنی و دەستگیركراون
مركزی قزای قایمقامی كران. ئازاد، لیان
لدوانكدا ل محمد ساح، زانا سلمانی،
یاسای بپی ڕایگیاند، وارڤین گۆڤاری بۆ
"قرەجانی" ئو ویستپ عراقی سزادانی
بكرن دەستگیر دەكن  سواكریی  كاری
كس ئوەی لبر بم دادگا،  نبدر و
تنیا ماوەی بۆی ،نیی سكای لسریان
ب و دواتر كاتژمر دەمننوە ٤٨ تا ٧٢،
قزای قایمقامی دەكرن. ئــازاد كفالت
ك بوەشدا ئاماژەی سلمانی، مركزی
ھرمن نیشتجی "رەجانق" لو بشك
ھرموە دیكشیان ل دەرەوەی بشكی و
بۆ "ئوان ك لوەشكرد باسی ئو، ھاتوون.
كردووە پشنیاریان ،كشك چارەسركردنی
لخوەتگی پككوتن، پیرو ئوانی ك
ببك مانگانش و بكرتوە جگایان پیری
مندای ئوانشی بدرت. یارمتییان پارە
بڕێ نوجوانان خانی بۆ باوكن دایكو ب
بپی یاسای خزانیشن ب بكرن. ئوانی
پبدرت. موووچیان خزان چــاودــری
بۆ مووچیان كمئندامن، ك ئوانیش
بھۆی ك محدین ئحمد بكرت. دابین
لدەستداوەو ھاتووچۆوە قاچكی رووداوكی
پنای بۆی ،نیی كاركردنی توانای ئستا
ب چونك سواكردن، كاری بردووەتبر
لخزمو كسوكاری كسك خۆی ھیچ گوتی
ئگر حكومت ئامادەش ھاوكاری ناكن،

بھنت". یو پیشواز ل بكات ھاوكاری
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تندروستی
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كوردستاندا ھرمی  ل ژنــان، ختنكردنی
ئامارەكان، ندێ لھ پی ب ھی و بردەوامی
ختنكراون. كوردستان، ھرمی ژنانی ٣٨٪ـی
حاتی ھندێ دەروونیی پزیشككی ھاوكات
ختنكردن بۆ  ھاوسرگیری، جیابوونوەی 
لگڵ ژن، ھــۆیــوە بــو ك دەگڕنتوە 
و دەبت الواز  سكسی پوەندی مردەكی
ناشرعی پیوەندی پیاوان، وادەكات ئمیش

لگڵ ژنانی تر، دروست بكن.
خستی و شكاند كۆنی داری لتك دایكم
منی دواتر ددانكانم، تا گازی ل بگرم. نوان
لسرم خۆی و درژكرد  پان بردكی  لسر
و قاچكانی نوان  خست منی و دانیشت
قایم توند رانكانیدا  دەوری ب دەستكانمی 
بیبووە چاوم منیش بجووم. نتوانم تا كرد،
دانیشتبوو برامبرم ل ك قرەجی ژن ئو
تل دەكرد.  ئامادە ختنكردنم، بۆ خۆی  و
ب خۆر ھشتا برزی كردەوە، دەرھناو تیخكی
ھتوم رەق خونی من ھنھاتبوو، تواوەتی
نتخ منی پ دەیویست ك تیخوە دی بو

دەكموە ــردوو راب ل بیر ك كاتك  بكات.
چیرۆكی ئوە  بكم.  رووداوە بو بوا  ناتوانم 
خۆی ك مندای ی( دیری راستقینی( واریس
سومالیایی، خوەتنشینكانی و عشیرەت لناو
گرمدا خــۆرەتــاوی  لژر  و رووت قاچی  ب
ئاژەكاندا لوەڕاندنی و ئاو دۆزینوەی بشون
كرا. نتخ سایدا پنج تمنی ل و تپڕكرد
مۆدی گیاندە واریس)ی ) خۆڕاگری، و ھوڵ
ناوبانگی و پاریس و میالن نیۆیۆرك،  لندەن،
ركخراوی باوزی ئو ئستا پدا، جیھانی
ك یوانل یكك  و سوماڵ ل  وەییتونن
ختنكردنی دژی نونتوەییدا، ئاستی ل

.كچان
دەشتكی) (گوی  كتبی بشی گورەترین 
بگورەی ئوە.  ژیانی لئازاری  پ چیرۆكی
و ھزاران رۆژان یكگرتوەكان، نتوە ئاماری
جیھاندا  ل كچ، دووملیۆن ل زیاتر سانیش 
ژنانی ژمــارەی  ئستاش  و  دەكرن نتخ

(١٣٥) ملیۆن دەدات . ل خۆی ختنكراو
جستییی ئشكنجدانی كچان، ختنكردنی

برینك خۆیوە لدوای كئازار ،ودەروونیی
تا و ئندەنووسیا) ) ل ھر كچان جدەھت.
ئفریقا،  وتی ٢٨ ل دەبنوە، دووچاری (پیرۆ)
باوەكان. ریتن ل ككی كچان، ختنكردنی
ك روونیكردووەتوە سویدی لكۆینوەیكی
(نزۆكی)، ھۆی تدەب كچان، ختنكردنی
بشكی وەك كوردستانیش ھرمی كچدا. ل
ب ناوەراست، خۆرھتی وتانی  ل دانباو
تدا دیــاردەیــی ئــو لشوەكان شوەیك

بدیدەكرت.
 رەنگ كوردستان،  ل  دیاردەی ئو بوونی   
باری ل ژنــوە  پگی الوازی ب پیوەندی
ھبت. ئابوورییوە و سیاسی و كۆمیتی
١١٦ گوندی  ل ،٢٠٠٥-٢٠٠٦ ئاماركلسای بپی
ختنكراون.  كچ،  ٢٠٤٣ نزیكی كوردستاندا
ب گوندەكاندا ل ختنكردن رژەی بگومان
٧٢٪ـی زیاترە. شارەكاندا  گڵ ل ــراوورد  ب
ئم و ئنجامدراوە گوندەكاندا ل ختنكردن
 ٩٠ راپریندا یكمی پش دە سای ل دیاردەی
ژەكر دابزیوە. ژەیر ئو دواتر ٪بووە، بم

یھ كوردستان درژەی ھرمی ل ختنكردنی ژنان
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و  سلمانی ٢٠٠٢ بۆ ٢٠٠٥ لپارزگای سای تا
گرمیان، ناوچی ل دابزیووە. ٪٦ بۆ ھولر
 رانی ل و كچ  ٣١٠ خزان،   ١٥٤٤ كــۆی  ل
ئاماری  تازەترین ل ختنكراون. كچ،  ٢٠٧
ل مانییئ ركخراوكی ك وادیدا، ركخراوی

٥٠ گوند  ل و توژینوەیكی كوردستان ھرمی
ژن،٢٥٠٠  ٣٦٠٠ دەركوتووە لكۆی ئنجام داوە،
ئافرەتان، ٨٠٪ـی ژەكر ك ختنكراون یان

پكدەھنت.
لگرمیان، ركخراو ھمان راپۆرتی بگورەی
لیژنی كراون. نتخ ٣٩٨١ ژن، ٣١٨٨، لكۆی
ل ئافرەتان، و  ژنان مافكانی  ل داكۆكیكردن
ك خستووەتڕوو ئاماركی كوردستان پرلمانی
ل دەركوتووە ئنجامیانداوە رانی لشارۆچكی
١٧٣٣ كچ ل ٢٥ خوندنگ، ١٦٤٥ كسیان  كۆی

ختنكراون.
ھرمی سرانسری  ل  ك تردا،  ئاماركی ل
٦٢٪ی ك دەركوتووە، ئنجامدراوە، كوردستان
ئوەیشی نكراون، نتخ كوردستان ژنانی
 ،رەوەیس و برە ساڵ  ٥٠ ل تمنی كراوە
كۆمیتی، كاروكاروباری وەزارەتی ئاماری بم
ھرمی كچانی ختنكردنی ٣٨٪ی رــژەی

دەخاتڕوو. كوردستان،
ك وادی ركخراوی توژینوەكی دەرئنجامی
كوردستان ھرمی سنوورەكانی ل یكك ل
٤٠٠ ژن ٢٥٠  كۆی ل دەركوتووە ئنجامیداوە،

ختنكراون. یان،
و ــزا نریتكی كچ  ختنكردنی  واتك
"كوردستان كۆمگی كلتووری ل "بشك
لئنجامی كچان ك سختی ئازارە ئو وای
گوشاری دووچاری دەگات، پیان ختنكردنوە
تووشی میزەڕۆیان و زێ دەشت و دەبن جستیی
پیدابوونی ھۆی تبب لوانی بت. ھوكردن
و نبت گورچیل، سكسكردنیان ئاسان بردی
نتخ ژنی ل ئازاریان مندابوونیشیان كاتی
دەن پزیشكیكان  سرچاوە زیاترە. نكراو 

تووشی دەشت  ختنكراون، ژنانی ئو  ك
ل ئایدزیش تووشبوونی رژەی و ببن نزۆكی

. برزە نوانیاندا
لھاتنی بر  كچان، ختنكردنی ھرچند، 
زۆربی ئوەشدا ھبووە. لگڵ ئایینی ئیسالم
ل ن، چونكناك رەچاو ریتن موسمانان ئو
نتخ ئنجامدانی بۆ ،نیی تكستك قورئاندا
ختنكردنی  یانوایپ ھندك بدات.  ھانیان
یھ ژنوە رۆی و نپشو ب پیوەندی كچ،
و دەپڕنتوە ژنبوون و برە كچ كپرد و

.قینراست ژنكی ب دەیكات
ژنان نخۆشیكانی لبواری دەروونی پزیشكی
ختنكردن پناسی بمجۆرە ئكبر، سۆفیا
لالبردنی بریتیی ختنكردن، دەكـــات:"
زازوزــی كۆئندامی ل ــی دەرەك پارچیكی
ختنكردن جۆر دوو دەت:" ئو ئافرەت".
لبشی ئستور پارچیكی البردنی ،یھ
ئافرەت، جۆركی زاوزیی دەرەوەی كۆئندامی

لگڵ دەرەكیی شب ئــو البردنی تریش
ناسكترە و تنك پستی پارچیك البردنی
كۆئندامی نـــاوەوەی بشی ــتــودەكــ  كــ
لخۆ دەمار كۆمك بشش دوو ئم زاوزێ،
ك بناوی بچووك بشكی زۆر دەگرت، لگڵ
لسر زۆریان كاریگرییكی ھیو (كلیتۆریس)
كمووكوڕی ببوونی ،یھ ژن سكسی ھستی
سكسی لئارەزووی گرفت شانب لم یكك ل
ئامرە بو ئاماژە پزیشك ئم دەبت". دروست
ك ئنجامدەدرت  پ ختنی  ك دەكــات
بكاردەھندرت، كسك ل زیاتر بۆ پیسو
لسر كسی خراپ كاریگری ئمش چندین
نخۆشی تــووشــی و ــــت دادەن ختنكراو

دەكات.
بــوە  خــتــنــكــردن مترسی سۆفیا،  د.   
دەكــات ــارە ك ئــو كسی ئــو ــڕوو، ــات دەخ
دەماركی  یوانل نبت، شارەزا زۆر  ئگر
خونبربوونی تووشی و  ببت ئافرەت ئو
بنخۆشی تووشبوون ئگری ھروەھا بكات.
بھۆی زیاترە، ختنكراودا كچانی لناو ئایدز
ختنكردنوە. ئم ئامری پیسی بكارھنانی
ك دەكات یپارچ ئو لگرنگی باس ،پزیشك
ینم كۆئندامی ل ختنكردن، لئنجامی
بۆ مندابووندا لكاتی شب ئو دەبدرت"
ب منداڵ چونك ،باش یارمتیدەركی ئافرەت
كئافرەت و لدایكدەبت ئاسانتر شوەیكی
گۆشتش پارچ ئو  دەبت. كمتری  ئازاری
چونك دەگینت،  بئافرەت زۆر سودكی 
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ئو دەخاتڕوو، بوە ختنكردن مترسی سۆفیا، د.
نبت، زۆر شارەزا ئگر كارە دەكات ئو كسی
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دەپارزت (ھوكردن) جۆر لچندین ئافرەت
كــراوە ئــافــرەت (دەرەچــــ)ی نــادات  گو ر
بخاونی زاوزــش كۆئندامی ناوچی  بت.
زیادكردنی سودیشی گرنگترین دەھتوە،

."كسیئارەزووی س
دەكات ئافرەتان ئو لحاتی باس سۆفیا، د.
پۆسی ئنجامدانی لدوای و ختنكراون ك
ھندجاریش بوون، گرفت تووشی ھاوسرگیری

جیابوونوە. رادەی یشتوونگ
لبارەی رەســوڵ، كامران دەروونــی پزیشكی
گوتی:" دەرئنجامكانی و ژنان ختنكردنی
ئو لكردنوەی ل  بریتیی ختنكردن
لالی سكسی خۆشی و لزەت مانای پارچیی
پارچ ئو  ك كاتكیش دەگینت. ئافرەت 
لبشكی ئوا لكرایوەو ئافرەت لشی ل گرنگ
د.كامران، دەكرت". ببش، ژیانی گورەی
دەكات، ختنكردن لكارییگرییكانی باس
ئمش ناكات.  لژیان چژ ئافرەت ئو  ك
چندین گرفتی ك تووشی ئوەی دەبت ھۆی
چندین و  راوكد خمۆكی، وەك دەروونی 
لو بیركرنوەشی ببتوە، ــی دەروون گرفتی
دەدات زۆری ئازاركی ختنكراوە  ك رۆژەی
تمنی ختنكردن، كاتی ئگر تایبت ب
كاركی رۆژەش ئو لیادكردنی و بووبت گورە
،دەرونیی پزیشك ئو ژناندا". ھزری ل حام
جۆرەكانی كاریگرترین ل بیكك ختنكردنی
ئافرەت رووبڕووی كرد، ك توندووتیژی وەسف
سكسی لچژی ئافرەت، بھۆیوە ك دەبتوە
بھاوبشی پیاویش د.كامران، دەكرت. ببش
سارد لگی خزانكی ك دەزانت زیان ئو
دەبنوەو گرفت رووبڕووی ھۆی بو و دەبت
ناشرعی پیوەندی پیاوان، ئوەی ھۆی تدەب

دروست بكن. تر، لگڵ ئافرەتی
بروانامی ھگی كریم، مغدید مامۆستا
شرعییكان، زانستل دكتۆرا قوتابی و ماجستر
فیرعونكان بۆ سردەمی ختنكردن مژووی
تازە تو ل بردەوامو ئمۆ تا ك دەگتوە،
مامۆستای ئم باوە. زۆر پگیشتووەكانیشدا
ئیسالمیشدا لسردەمی  دیاردەی ئو  دەت،
ئو ئیسالم بگوترت ناب بــم و ھبووە
ھیچ ئیسالمیشدا ئاینی ل ھنا،" دیاردەیی
پغمبر(د فرموودەیكی یان قورئانی دەقكی
ختنكردنی ژنان، ك ھانی نیی لو بارەیوە خ)
جیاواز ل دووڕای باس مامۆستا كامران، بدات".
دەت و ئیسیالمدا دەكات ئایینی لناو زانایانی
بشكیان بش، دوو دەبن بارەیوە لو ،ك

بشكی و "باش كردن بكرت نتخ"یانوایپ
بگی بشی بكرت"، "دەبت دیكش دەن
ئو بم پغمبرە، فرموودەیكی دووەم،

.نیی سحیح رموودەیف
 ل ئوا دەكات نتخ ژن، ك كسی ئو  
میللتكی دابوونریتی و كلتوور روانگی
ڕوانگی ل نك ــات،  دەك كــارە ئو خۆیوە
یوایپ كامران، مامۆستا  ئیسالموە.  ئایینی
سكسی ساردبوونی ھۆی تدەب ختنكردن،
ومرد، ژن  ویستپ دەت، ئیسالمیش  و
پچوانوە ب تربكن، یكتر پداویستییكانی

دەكاتوە. رەت ئوە ئاییین،
سزای ئمریكا، ئــورووپــاو یكتیی وتانی
سانك ــو  ئ بــۆ زیندانیكردن بــ توندیان
دەكن. نتخ كچان، ك كردووە دەستنیشان
سزای سۆمای، رەچك  ب ژنكی  لسوید،
دۆالر،  ھــزار   ٧٠ بژاردنی  و زیندانی ساڵ  ٣
ئیتالیا سپنرا. بسردا كچكی، بۆ قرەبوو
ئو  سزادانی یاسای  ٢٠٠٥ سای بریتانیا، و
دەركرد دەكرد،  نتخ كچانیان ك كسانی 
ساڵ تاوانبار٤تا١٤، كسی  یاساك بپی  ك
دوای كوردستان ھرمی ل دەكرت. زیندانی
قدەغكردنی یاسای پــۆژە خوندنوەی
تائستا ،دیاردەی لو رگرتن و یینم ختنی
عائیش سنورداربكرت. ختنكردن، نتوانراوە
دەشتی  دانیشتووی نسا ٦٣ تمنی بكر
ئافرەتان كردنی  نتخ كــاری  شـــارەزوورە،
تمنی كراوە نتخ ك كاتك خۆی دەكات،
پویست ھموو  دەت:" عائیش سان بووە. ٤
نتخ منداییوە ر لھ موسمان ئافرەتكی

شرعییو ئافرەت ختنكردنی چونك بكرت،
نانی ئوا بت نكرا نتخ ئافرەتك ھر
رۆژان چوار دەت ئو دەبت". دەستی حرام
٣ تا ٤ ساڵ بب ھیچ  تمن مندای پنج تا
یوایپ دەسكوتكی ماددی ختن دەكات و
یوایپ ئو دەیكات.  خوا بۆ  كرخ تنیا
بچووكییوە تمنی  ل ھر  ئافرەت ویستپ
ئازاری بت گورەتر تا چونك بكرت نتخ

دەبت. زیاتر
دەت ،عایش كردن نتخ چونیتی لبارەی
ككچ میتكی  ل گۆشتك  پارچ مووس ب
و ئاو تشتی ناو تدەخر ككچ پاشان دەبدرت
تا دەمنتوە ئاو لناو كاتژمر نیو بۆماوەی

خونكی ل دەروات.
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خــتــنــكــردن  "
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سكسی خۆشی
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لكوردستاندا ینم ختنكردنی بردەوامی
بۆ ھمتك ـــات دەك نــاچــار حــكــوومــت 

بدات. ئنجام بنبكردنی
ختنكردنی بنبكردنی بۆ ھوكان ھرچندە
لژر دیاردەك ھشتا بم ،ردەوامب نیم
ناوچدا لچندین ئیسالمدا ئایینی نــاوی
س بردەوامی دیاردەكش دەكرت و پیەو
ك ناچاركرد، ھرمی حكوومتی وەزارەتــی

بھنن. بۆ ڕووبڕووبونوەی پك ھمتك
مافی وەزارەتی رسشداری ھب ب كتمھ
ئایینی و كاروباری تندروستی، ئوقاف مرۆڤ،
و دەخاینت ماوەی مانگك و بڕوەدەچت
،وەزارەتــ س لو ھریك نونری تیایدا
ئاگادار ختنكردن زیانكانی ل ھاووتییان

ب ئامانجی بنبكردنی. دەكنوە
گشتیی بڕوەبری رەشید، عومر تاڤگ
ئو دوای گــوتــی:" ــرۆڤ م مافی ــاری كــاروب
دەركوت وەزارەتكمان میدانییی توژینوە
یھ كوردستاندا بوونی شونی ل زۆر دیاردەك
پیەو دەكرت، ئیسالموە  ئایینی بناوی و
و ھمتكی سرتاسری ب پویستی  بۆی
بپی ك گوت ئوەیشی ."یھ بنبكردن
ھندك ل دیاردەك دەركووتوە ڕاپۆرتكانیان
بتایبت یھ زۆر ڕژەیكی ب ناوچدا

و گرمیان. پشدەر ،كانی ڕانیناوچ
و ئوقاف وەزارەتـــی راگیاندنی برپرسی
ك نقشبندی، مریوان ئایینی كاروباری
دەكات، كتمھ بشداری وەزارەتكیان
و دیــاردەكــ بنبكردنی ئامانجمان گوتی:" 
بۆ ییھ  یشتنگت ئو ڕاستكردنوەی 
ل ختنكردن تگیشتوون وا ك خكی

ھاتووە". ئیسالمدا ئایینی
و ئــیــمــام ــی ڕــ ل ــت وــ ــان ــیــشــی:"دەم گــوت
تا بكینوە، ڕاست یھ ئو ختیبكانوە
،نتخ كچ ئیسالموە  ئایینی بناوی چیتر

نكرت".
دەیانوت  ك بوەشدا ئاماژەی نقشبندی، 
ختنكردن ك بكنوە ڕوون خكی بۆ
شرعوە و  ئیسالم ئایینی ب پیوەندی
فرمودەیكدا ھیچ  ل و  قورئان ل نییو

بكرت، نتخ كچ بكات داوا ك نھاتووە
دیاردەی لو خكی ك وەیئ ئامانجیشیان

دووربكونوە.
پرلماندا  دووەمــی  خولی ل ئــوەی دوای  
ب ئامانجی كرا پرلمان یاداشتك ئاڕاستی
قدەغی یاسای ــۆژە  پ یاساییكردنی  ب
ھزار  كوردستاندا،١٤   ل ینم ختنكردنی 
درایــ یاساك ــۆژە  پ ل پاپشتی بۆ واژۆ 
باسی نتوانرا بم پرلمان،  و حكوومت
پرلمانك ئندام  ھاوكات  بكرت.  لوە
كمترخمی بۆ یاساكی پسندنكردنی

. گراندەوە پرلمان
دەت:" بارەیوە كوستان محمد، لو ھر

كمترخم یلسم لو  پشوو پرلمانی
پرلمان، ئندامانی لــ ھندك  و ــوو ب
ناوچی ل ھندك وەی دیاردەكئ ببیانوی
یاسا بدەرچوونی پویست ھیو دیاریكراودا
بكرت لسر  قسی ئامادەنبوون ناكات، 
لوەشكرد باسی مانرلپ ئندام ئو ."
قدەغكردنی بۆ یاسایك دەركــردنــی  ك
كاركی لكوردستاندا  ،نیم ختنی 
ڕوو خست ئوەیشی كوستان،  .ویستپ
بكو ،توندوتیژیی نك "ختنكردن ك
یاسایك زوویی ب دەبت بۆی ،ژن كوشتنی
ئوانی سزادانی و دیاردەك نھشتنی بۆ
كوستان دەربكرت". دەدەن، ئنجام ئوكارە

دەكات كچان ل ڕەشھ ئو دیاردەیی ختنكردن
سلمانی
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ل ــان ــارم ك گوتیشی:"یكم محممد،
قدەغكردنی یاسای لسر كاركردن پرلمان
لناویشیاندا ك دەبت  خزان  توندووتیژی
ختنی قدەغكردنی ماددەیك بچند

دەگرت". لخۆ مینش،
وادی پۆژەكانی  ڕكخری خان، فالح موراد
،سا س ماوەی ڕكخراوەكیان ك عراق ل
دیاردەك نھشتنی بۆ كار كوردستاندا ل
پرلمانی پشوو ك بوەكرد دەكات، ئاماژەی
قدەغكردنی یاسایی پسندكردنی  لبارەی
باسی ھروەھا بــووە. كمترخم  ،نتخ
تری جۆركی ختنكردنیش ك كرد لوەش
كوشتنی و گر ژنان ب توندووتیژی برامبر
چند چوارچوەی ل شرەف بناوی ئافرەت
ل ختنكردن بم ھبت، بوونی خزانكدا
نیی خزانك ھیچ ھیو خزانكاندا زۆربی
نبووبتوە". دیاردەك ڕووبڕووی كسكی

ھمتكی ئستادا  ل بوەشدا ئاماژەی
دەستی ھــاووتــیــیــان ــوەی ھــۆشــیــاركــردن
گۆڕانكاریك چ ئوەی زانینی بۆ پكردووە

ھاتووە. دیاردەكدا بسر
دەركــوتــووە ئـــوە گوتیشی:" ــا  ــروەھ ھ
لسر ـــوورن، س خكانك ئستاش  تــا 
ئایینی بناوی ختنكردن پیەوكردنی
و ڕانی لناوچكانی تایبت  ب ئیسالموە،
ھست تردا ل ھندك ناوچی بم قدزێ،

دەكرت". بكمبونوەی
لناوچی كخراوەكڕ ئاماری تازەترین بپی
،٪٢٣ بووەت ٦٣ ٪ـوە ل ژەكڕ گرمیان
ل و كــردووە لكمبونوە  رووی  ودیاردەك
 ك دەركووتوە و پكراونتوە ك ١١١٣ فۆرم
تلفزیۆن، ركخراوەكو ھۆشیاری تیمكانی
ــدا ــاردەك دی كــاریــگــری لــ كــمــكــردنــوەی

ھبووە.
حكوومت عراق، ل وادی پۆژەكانی ڕكخری
دەركردنی ل زانی بكمترخم پرلمانی و
دیاردەی، گوتی:" ئو نھشتنی یاسایك بۆ
دروستكردنی بۆ ھوماندا جــار چندین
وەزارەتـــی و حكوومت  لگڵ  پیوەندی
الیك ب ھموو تا مرۆڤ، و مافی تندروستی
بم ببینوە، دیاردەك ڕووبــڕووی بتوانین 

نبوو". كلسم بۆ پشوەیان ھاتن
ل گورەترە لوە كشك ك بوەشدا ئاماژەی
ڕكخراوەكاندا و حكوومت تگیشتنی ئاستی
قوربانی تــبــوونــ زۆر ژنانكی و  بت 

."دیاردەك
ختنی قــدەغــكــردنــی یــاســای ـــرۆژە  پ
مادە  سب ئستادا ل لكوردستان،  ینم
برەنگاربوونوەی یاسای نــاو خــراوەتــوە
دەركردنی ئامانجی ب خزانی، توندووتیژی
كارە دەكن. ئو ئوانی سزادانی یاسایك بۆ
یاداشتكمان ساڵ دوو رلب گوتی:" فالح،
پرلماندا لناو حكوومت، و پرلمان دای
لالین دواتـــر ــم ب لكرا،  پشتگیریمان
ۆژەكپ پرلمانوە ئندامانی ل ھندك
ھیوای ئوەی خواست فالح، خرا". پشتگوێ
بتوان و بت چاالكتر جارە، پرلمانی ئم ك

بۆ نھشتنی دیاردەك دەربكات. یاسایك
وتكدا ل نیی مرج ك بوەشدا ئاماژەی
بۆ یاسایی  ئینجا تدابت، كیشیی ئو 
یھ یاسای ئو ببوونی پویستی دەربكرت،
ئم چونك ژناندا، مافی پاراستنی پناو ل
ژنان، ب دژ و ورەیگ تاوانكی دیاردەی

ئنجامدەدرت.

محمود ئازیز

Photoپۆست واشنتۆن
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یك ـــاوەی م بــۆ  مــرۆڤ  مافی ــــی وەزارەت
برەنگاربوونوەی بۆ  ھمتكی مانگ
دەست كوردستان ل  ینم ختنكردنی
تودەك تمھ ئو شری بشی كرد پ
ھوكانی بمیش و رەمــزانــوە مانگی
پرسیارەوە، ژــر  تودەك تمھ ئــو
وەزارەتی لالین تمھ ئو دەستپكردنی
و خۆشیی دەست جگی مرۆڤوە مافی
خۆی ئامانجی لجۆرەكان بجۆرك بگۆمان
ب ل زۆر ك ئامانجك  بــم  دەپكت 

.نزیك ئنجامییوە
ل دیــاردەیــ ئــو نھشتنی بۆ ھــوــدان
ئایا دەپــرســم من ــم  ب باش كوردستان
زەق ل كوردستان ھندە ینكردنی منتخ
كام ب پشتی مرۆڤ، مافی وەزارەتی ئایا یان
ك وەیئ ھر یان بستووە داتا و ئامار
بروەچووە. شنچ لو ھمتكی بگوترت
ژنان ختنكردنی كوردستان ل موایپ من
ھندە گورە ك نیی بارەیق كچان بو و
كاری وەیش ھندك حاتی لو بكرتوەو
تر جاركی دەكرتوەو زیندوو بكرت لسر
ئاكارە ئو بۆ گڕانوە بۆ دەدات ھان خكی
بنڕەتیدا و بنج بدوای چون نبت ھیچ یان
ئو تایبت ب دەبتوە زیندوو جار زۆر ك
كرابت. ببردا ئاینی روویكی ك ئاكارانی
ھرمی حوكمتی مرۆڤی مافی وەزارەتی دەكرا
رووبڕووبونوەی بۆ ھمتكی كوردستان
گشتی ب نجام بدایئ دژی ژنان توندووتیژی
ناوچ ل ،ینزی مستادا رەگئ ل چونك
جۆرەھا دەست ب كوردستان جیاجیاكانی
لوەھا ــرا دەك و دەنانن توندووتیژیوە
بگژداچونوەی بۆ بشكی  ھمتكدا
شوە بم ك بكرای ترخان ختنكردن
زۆرتری ب خزمتی و دەپكا ئامانجی زۆر تر

دەكرد. ژنان كشكانی و پرس
ك وەیئ تمھ ئم ھنی تر لو یككی
باس و رەمزانوە مانگی وتك توقیتكی

ختنكردن جۆربجۆرەكانی نالی كردنی
كۆڕ بستنی و راگیاندن  كناكانی  ل
بگرە زەحمتو شۆپوە  ورك  و سمینار و
ئمیش و  نیی تدا ئامادەیی ھیچ  وەرگر
ھمتك دروست بۆ گرفت بۆ خۆی خۆی
ختنكردن حاتی دەم  دیسان دەكات.
گوندەكاندا  ل دنیاییوە   ب ھبت  ئگر
خكی رەمزاندا لمانگی  ئایا  بم  ،یھ
لم بشداری دایت ئامادەییان  گوندەكان
بمیش دنیایوە نخر، ن ببك ھمتدا
ژر تودەك  تمھ لم ئامانج  پكانی

پرسیارەوە.
رووبڕووبوونوەی ھمتی ل پلكردن
بوای ب كوردستان ل ینم ختنكردنی
ماوەی ل ك بگڕتوە ئوە بۆ رەنگ من
لو كاركی دەبوو ــدا وەزارەت ئو تمنی 
وەزارەتیش ئو تمنی  و  بكرایوە جۆرە
ماوەی ك ئمیش وایكردووە نماوەو زۆری
مانگی توبك كتمھ دەستپكردنی
ختنكردنی ك پیی  بو  رەمــزانــوە،
ویستپ كراوە ئایینی ب بردا برگكی ینم
ھاووتیانی ئاینیوە مامۆستایانی  رگی ل
رەمزانیشدا لكاتی بكرنوەو  ھۆشیار ل
بتوان ئایینی مامۆستایاكی ھیچ موانییپ
مرۆڤ مافی وەزارەتی ھمتی لو بشداری
ھۆشیاری دەرگای گورەترین بمیش و بكات
بگرە رۆی كاریگری نك ك لبیر دەكرت،
ختنكردنی نمانی ل یھ ریشییان

كچاندا.
ئم جۆرە ك وەیئ بم  ماوەتوە ئوەی 
كات پارەو دانی بفیۆ ل جگ تانمھ
باشترە و  نیی تر ھیچی كاتكدا وەھا  ل
لگڵ مام وریاییوە ب وەزارەتكان ك
ئامانج زۆرترین بۆ ئوەی بكن، ھمتكاندا
ژنان گرفتی كشو  ب تكان و بپكت

بدات.
sabahali83@yahoo.com

رەمزان مانگی و ینم ختنكردنی
وتار

علی سباح
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كۆتایی   و چوارەم بشی
 

ب گیشتن ( دوای ل یان ) ئنجام ل  
: ئۆرگازموە

نامنت یان دەبت سووك دەمار •گرژی
.

دەبتوە) (شحن دەبتوە تازە •لش
.

وریا زیاتر  و  زیندووتر ھــزر  و  •مشك
. دەبتوە

خۆی ببوونی ــواو ت ھستی •ئافرەت
. دەبت بخۆی زیاتر باوڕی و دەكات

زیاد ئافرەتدا لالی خۆشویستی •ھستی
دەبت.

ڕایی بو دەبن ناڕەحت ئافرەت گلك
،یھ ــازم ــۆرگ ئ جــۆری دوو ــدە  كــ
میتك. سیگمۆند ئۆرگازمی و ئۆرگازمی زێ
ئۆرگازم جۆری دوو راست ك دە فرۆید،
ل ھقووە میتك ئۆرگازمی بم ،یھ
ئۆرگازمی ك پچژتر قووتری ئۆرگازمكی
چوكدا، ژوورەوەی بردن لكاتی یز
راستقینیو زێ ئۆرگازمی فرۆید بڕای
،ییشتوانگپ سكسی كاردانوەیكی
ناپگیشتوانیو میتك ئۆرگازمی كچی
كینسی سكسۆلۆژی زانای كمترە. بھای
جۆری تنھا یك ك یوایپ ،Kinsey
تد میتكوە برگای ك یھ ئۆرگازم
تری بشكانی ھموو گرژبوونوەی و پش
ب(زێ)یشوە. دەگرتوە، ئافرەت لشی
نوەندە ل وایب جی زیاتر ئمیان
بگشتی سكسۆلۆژیستكان زانستیكاندا.
جۆرە. یك ئۆرگازم ك ئــوەدان لگڵ
دە سكسی توژەری كاپن) (ھلین
گودان بب ئۆرگازم ھر ئۆرگازم ك
بزمان، میتكدا، لگڵ مگ بچۆنیتی
خودی پنجكانی یان ھاوسر بپنجكانی
بجووتبوون. یان بئامرك ،كئافرەت
ل كــ (یــــ ــوان (ل ئــۆرگــازمــی ئــافــرەت
ل رگای حاتكاندا زۆری زۆربی ھرە

بت. میتكوە بزواندنی یان ورووژاندنی
 

یك دوای ل یك ئۆرگازمی و فرەئۆرگازم
ك ئۆرگازمانی ئو وات فرەئۆرگازم •

دت. ئویتر لدوای یك یكسر
ئوانن یككان لدوای یك ئۆرگازم•
ماوەی نوانیان و دن لدوای یكتری ك

.ككخول چند
ھر ،ندەگم زۆر قینراست •فرەئۆرگازمی
ك چند دەتوانن ئافرەت چندە ھندك

ببینن. لدوای یك ئۆرگازمكی یك
ب ھست  ئافرەتان ی  ٪٩٠ نزیكی   
پاش دەكن، سكسی تواوی قناعتی
پاش ئافرەتدا لھندك ئۆرگازم. یك
بھستییاری میتك بئۆرگازم، گیشتن
زیاتری بزواندنی ك دەمینتوە، زۆرەوە
ناڕەحت پیوە ئوا بدرێ ئنجام میتك

دەبت. بئازار جاریش ھندك و دەبن
 

Foreplay مشگپ ھونری
بریتی تنھا سكس كــ ـــی دەزان ئایا 
نــدامــئــ نــیــیــ لــ بــیــكــگــیــشــتــنــی
دەزانی ئایا و زێ). سكسیییكان(چوك
باش كارامییكی بۆ  نھنی  فاكتری ك
دەگات چۆن ئافرەت چیی و سكسدا ل
وەمدا ل پچژ؟  و تواو ئۆرگازمكی 
باش سكسكری ــوەی ئ ك دەین،
سكسكری ل ــاش) ب (خۆشویستی
جیا خـــراپ  خۆشویستی ــان ی خـــراپ 
لھونری كارامیی  ل بریتی دەكاتوە
بۆ باش كاتكی ترخانكردنی پشگمدا.
سكسی بچژی درژەدان وات مشگپ
خولككیش چند  تنھا بۆ ئگر  ھتا
باشتر ئوا سكس بگشتی چتر و بت

دەكات.
تگا ــ ك ھـــن خــــكــانــــك  ھشتا 
لبھایكی و ـــن دەك مشگپب
!نیی پی ــان ــوای ب و كــمــدەكــنــوە
پتر چژی  تۆ تا ك بزان بــاش مئ

ھندە ببخشیت سكسیكت شھاوبب
و چتر ــردووال ھ بۆ سكس گوڕوتنی 
بژەمكی ك  بك باوەڕ دەبت.  خۆشتر
سكسیكت شھاوب باش پشگمی
تا بكات دەخیلت خۆی ك لدەكیت وا
،مانل جگ بكیت. لگدا سكسی
ھست ھردووكتان باش بپشگمی
جستییوە لالینی ك دەكــن  بوە
سكس. بۆ یكی چاكتان ھئامادەباشیی
،گرنگ یكجار یلسم ئم ئافرەت بۆ
دەبت تڕ بپشگمی باش زیاتر چونك
سكس بۆ باشتر سكسیكان ندامئ و
ئمش ك دەبــن ئامادە جووتبوون و 
دەكات زیاتر  پیاوەك و ئافرەت بۆ  چژ
پچژتر و  ئاسانتر جووتبوون كرداری  و
سكسكردنكی ك یوانل . ــات دەك
ھبت، تایبتی چژكی خرا و لپب
ل چژت باشی بكی ھر ھشتا بم
وروژانــدنــی لسرەخۆ كچی دەڕوات،
تكنیكی بتوانیت ك لدەكات وات یكتری
وردەكایكانی و بكاربنیت جیا جیا
ھستیارە نشو بزانیت و سكسی چژی
بمشوە بزانیت، شاراوەكان كسیس
سكسی وردەكارییكانی شارەزای زیاتر
زیاتر ئوسا دەبیت، ھاوبشكت و خۆت
شونكی لچند چدەكرتوە مشگپ
كلسم دەرەنجام ك لشدا، دیاریكراوی
نایابتر نایاب، چژكی دەگات بتكایی
سكسیكت شھاوب و خۆت ك لوەی
چژی لپب سكسی دەكن. پشنبینی
بۆ سكسیكان ندامئ دەب كمترە،
تواو ورووژانی  پاش جبھرن، كۆتایی 
بیكگیشتنی نۆرەی ك دەت پت لشت
جووتبوون و ھات سیكسیكان ندامئ
تر كمكی ھر ھشتا بم  ،وەیڕب
ھردووكتان  ك كاتی ئو تا  بخ دوای
بتن سكسكی ئوسا ،ننام سبرتان

ئنجام بدەن.
doctorkisra@yahoo.com
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بووەت باڕكی و خۆالوازكردن سردەمدا لم
ئافرەتان، و ھرەگرنگی زۆرینی بھرمھن الینی
گشت بجیھانیبوون چرخی ئوەی دوای ئمش
تندروستیشی و جوانی بتایبت ژیان، بوارەكانی

داگیركردووە.
ھمتی چندین دوای گرنگیپدانیش ــم ئ
كۆمپانیاو ك زیادیكرد  شانبانگ ئو  و ریكالمی
دەرمانی گیا شانبشانی برھمھنرەكان، نالی
دەیانكرد دەرمانان ئو بۆ میللییكان پزیشكیی و
لشی كشی كمكردنوەی و دابزاندن كاری ك

دەكرد.
پنابردنی ورووژــنــرەكــانــی ھــۆكــارە گرنگترین 
كشی كمكردنوەی و خۆالوازكردن بۆ ئافرەتان
شاشی لرگی  ك راگیاندنكانن، لشیان 
ئاسمانیكان پیشاندەدرت. ناك تلفزیۆنكان و
و زراڤ بژن ریكالمكارو كچ بپیشاندانی ئویش
دەدەن كشبرز ئافرەتی ھانی ك رككان ستج
دەرمانان و ئمجۆرە خۆراك بكن رژمی پەوی

بكاربھنن.
تمھ ئمجۆرە یكمی  بقوربانی  ئافرەت
بكارھنری دەچپ و دادەنــرــت ریكالمییان
بت. الوازكردنی ھۆكارەكانی و دەرمانكان یكمی
لشوازی تواو زانیاری نبوونی بھۆی زۆرجار رەنگ
ئافرەتان ئو تندروستی ،دەرمانان ئم بكارھنانی

بت. چاوەڕواننكراو نخۆشی چندین دووچاری
گنجو  ئافرەتكی ٣٠ ساڵ، تمن علی، چیمن
بپاپستۆی  تووشبوونی ھۆكاری ،٢ مندا دایكی
بۆ گڕاندەوە خون و شكر رژەی كمی و خون
بكارھنانی و رژیمكی خۆراكی توند پەوكردنی

مانگ. ٤ ماوەی بۆ خۆالوازكردن حبی
لشم كشی لشوەو مردەكم دەت:" چیمن،
لسر دەبینی ك كچانی ئو بزارببوو ھرجارەی
لجستم كمووكوڕی دەردەكوتن، تلفزیۆنكان
بۆی وەسفدەكرد، جوانتر لمن ئوانی دەدۆزیییوەو
بكم، رك بام و دابزنم لشم كشی بیارمدا
بكوتنم و زیانبخشن دەرمانان ئو نمزانی كچی

دت". كۆتایی خۆشخاننل
بۆ چوپری چارەسرییكی ئوەی دوای چیمن،
ماوەی دوو بۆ پدرا گیراوەی خۆراكی و كراو خون

ل بر چیمن كشی مایوە. لنخۆشخاندا فتھ
بم  بووە، كیلۆگرام ٦٧مسیست پیەوكردنی ئم
كیلۆگرام،   ٥٥ بۆت خۆشخانن بۆ  ھاتنی لكاتی

لدەستداوە. كیلۆی ١٢ ماوەیدا لو وات
چیمن، لالین تندروستی، باری سرەڕای خراپی
تنانت سرزەنشتكراوەو نزیككانییوە خزم
باسیدەكات، گل و بھختاو مردەكشی
شۆخ كچانی الساییكردنوەی بــھــۆی چونك
خۆی ژیانی تلفزیۆنكانوە ســر شنگی و 

مترسییوە. خستووەت
نیھاد دكتۆر  جوانكاری و نشترگری پسپۆری 
ژر وندەك ئافرەتان زۆربــی  دەت:"  عومر، 
جوانكان ھونرمندە  كچ و مۆدل كاریگری
ئیتر ــون، دەردەك تلفزیۆن شاشی لسر  ك
ھاوشوەی خۆیان  جستی  شوەو  ھودەدەن 
دەبن، نشترگری بۆ  ھانا  بۆی لبكن، ئوان
لداھاتوودا زیانانی ئو لبرچاوگرتنی بب

برەوڕووی دەبنوە".
ئافرەتانی ئو زۆرینی دەت:" پزیشك ئو
تندروستی الینی دەدەن، شوەیان گۆڕینی ھوی
ژیانیان لسر  كاریگرییكانی و پزیشكی  و
نشترگری لترسی شیانھ دەخن، پشگوێ
ك ــن دەب  دەرمانان گیا  و حــب ئــو بۆ پنا 
بۆ دابزاندنی ئمش خكیدا بون، لنو ئستا
گیشتن یان لشیان لكشی چندكیلۆگرامك

دیاردەی ھستبزون. سرنجاكش و بشوەیكی
پزیشكی و پزیشكییكان دەرمان گیا بوبوونوەی
متمانی ونمانی پشتگوخسن خكدا لنو خۆمای
بۆ وەیڕانگ و پزیشكیكان دەرمانب كخ
دەرمانل سروشتییكان دەرمان چونك سروشت،
كمترە. زیانیشیان زیاترەو سوودیان كیمیاییكان

چند ك كـــردووە ئاشكرایان پسپۆرك چند
شبانگ و كاردەكن بوارەدا لم ك كۆمپانیایك
كچی سروشتیی دەرمانكانیان گوای دەكــن،
مئ پكھاتوون، كیمییایی ماددەی ل لراستییدا
دەیفرۆشن  ك ماددەیی ئو زۆرجار لوەی  جگ
بازارەكان.  نندەھ تقلیدەكی نییو  ئسی
دەرمان ئمجۆرە وەبرھنانی راستی لبارەی
ھندێ كوا دەكات ئاشكرای نیھاد، دكتۆر گیاییان
كۆمپانیای برھمھنی دەرمان گیاییكانی الوازكردن
لگیای  ك نوسراوە برگكانیان لسر ئگرچی 
كچی ،نیی پكھاتووەو كاریگری خراپی سروشتی
كیمیاییان مــاددەی  بكو  لراستی،  دوورە مئ
برگكانیان لسر  مئ ھرچندە كراوە.  تكڵ
ئم شیكردنوەدا لئنجامی  بــم  ننوسراوە،

دەردەكون. ماددان
پكھاتی گیادەرمانان لــو ھندك ھــروەھــا
لسر خراپیان كاریگری ك دایت زیانبخشیان
دروستبوونی ھۆی  دەبن ھیو مرۆڤ  جستی
ئاودەبوون بھندكیان و گرفتی ھۆرمۆنی چندین

كردن خۆالواز لترسی حبی ھاووتیان

كركووك

دەبن سروشتییكان دەرمان بۆ پنا
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مشك بجتی تــوشــبــوون و 
باوكی لدەكوتوە. دیشی و
٥٦ سا، ك خاوەن  ئیاد، تمن
 ١٥ گیادەرمانییو فرۆشگایكی
ك ئم دەكات، بوە ئاماژە دەكات، كارە سا ئم
بووە، بھرمن  زۆر گیادەرمانكان بازاڕی  ماوەی
دەرمان ترسناكی لئاستی  خك  ئــوەی لبر
زیانبخشی ماددەی ك تگیشتوون پزیشكییكان
زۆربــی ــت:" ــ دە ــا ــروەھ ھ .ــدایــتــ كیمیایی 
ئو لسر داواكارییكانیش  و ئافرەتن كیارەكانم 
جوانكاری الوازكــردنــوەو بۆ ك دەرمانانن گیاو

جستیانن". بپست و تایبت
ئافرەتان دنیایی نمانی بۆ ئمش ھۆكاری
دەگرتوە جوانكارییكان و پزیشكی بكلوپلی
زۆر نرخی و دەكرن ئاوگۆڕ لبازاڕەكاندا ك
نیی سوودیان ھیچ ھرچندە دانراوە بۆ برزیان
دروست بشوەیكی ئافرەتانیش ئارەزووی حزو
دەرمانی كینی  بۆ پنا ئافرەتان  بۆی ناپكت، 
ئگر نیی زیانكی  ھیچ چونك ــن  دەب گیایی

بكاربت. بدروستی
بوو  یكك ســانــو  ٤٠ تمن ژنكی  ســلــوا، 
وەستابوو ئیاد، باوكی  دوكانی لبردەم  لوانی
من ك گوتی گیایی، دەرمانی ھندێ كینی بۆ
ئوانی بتایبتیش جوانكاری لدەرمانكانی زۆر
دەھنا بكارم ــوە، ــوون دەب بــو لریكالمكان 
ھیچ بم دەمكین، برزیش بنرخكی ھرچندە
دەرمانكی جاركیان ئوەبوو نبوو سوودكی
چند بكارھنانی دوای بكارھنا پستم سافكردنی
ئمش بوو دروست پستم لسر پیك و خاڵ
روو بنم و دەرمانان ئم لبكارھنانی وایكرد واز

سروشتی. گیای مبك
لوبارەیوە عــادل، نــورا دەرمانساز پزیشككی

حبی بكارھنانی ل بــردەوامــبــوون  دەــــت:"
لڤیتامین گرنگكانی ھندك كشدابزین وادەكات
بتدەرەوە، رۆنان ئم لگڵ مرۆڤ جستی
بكارھنانی ئم لكاتی پزیشك بۆی سرپرشتی
پزیشكك قرەبووی تا ،ویستپ دەرمانان شتكی
لدەستیان نخۆش ك بكاتوە ڤیتامینان ئم
كخۆشن بئامۆژگاریكردنی ئمش دەدات،
پدانی و خۆراكی سیستمكی بدانانی دەبت
فوتاوەكان ڤیتامین جگای ك ڤیتامینگلك

بگرتوە".
ندروستیانت كچوونت و  زیان ھموو ئو ئگر
گیاو و كشدابزاندن حبكی چند دەرەنجامی
ئی چارەسركی گونجاو دەرمان میللییكان بت،

چیی؟ لقوی دەربازبوون بۆ
پرسیارە ئم وەمــی نــورا، دەرمانساز پزیشكی
تاقیكراوە و كرداریی ئامۆژگاری چند بپدانی
ویستپ ك وەیئ ئامۆژگاریش یكم دەداتوە،
سرپرشتیكردنی ژر  ل قوی  چارەسركردنی
قوی جۆرەكانی ت، چونكب تایبتمند پزیشكی
كس ھندك جیاوازە، كسكیتر بۆ لكسكوە
ئــاوە، چبوونوەی لئنجامی قوییكیان
لبر ،وەیورییچ ئنجامی ل دیك ھندكی
بۆ رجم پسپۆران الی جۆری قوی زانینی مئ

سركوتوو. رگچارەی زانینی
و ــقــــوی ل ـــوون ـــازب دەرب بــۆ  ــگــر باشترین 
بدەستھنانی و ركوپك بجستیكی گیشتن
بچند گرنگی  ویستپ باش، تندروستییكی 
شیكارییكی ئنجامدانی لوانش  بدرت، الینك
باری قوییكو زانینی جۆری بۆ تواو پزیشكی
سیستمی گۆڕینی ھروەھا ،ستج تندروستی
بی بكمكردنوەی ئمش تــواوی ب خــۆراك
بجۆری گرنگیدان و قۆناغك بچند خــۆراك

گــرمــۆكــكــان خــــۆراك و بـــی
شلمنییكان زیادكردنی تیاندا،
و ســوزە چا،  ئــاو، بتایبتیش
و دانیشتنی زەنجفیل، پیاسكردن
چونك دت. بدەست ركوپك

دانیشتن ســلــمــــنــراوە،
 ١٠٠ دروست بشوەیكی
دەسووتنت، رمۆكگ
ھــۆی ــ ــت ــ ئــمــش دەب
كیلۆگرام   ٢ لدەستدانی
بكارھنانی لھفتیكدا،
دابزاندنی ھۆكارەكانی
ــبــت ــتــای كــــش، كـــ ب
بدەست كــســانــی ــو  ل
دەنــاــــنــن، ــوە ــوی ــ ق

پزیشكی. براوژی
ریكالم گرنگی ھموومان
ــن، ــی دەزان ــدن ــان ــی راگ و 
كــاریــگــری ــــار ــ زۆرج ك
ــســر مـــتـــرســـیـــداری ل
،یھ خــــك بــزوانــدنــی
راگیاندن ھركاتك بۆی
مینژكراو پیامكی
بگومان دەخــــاتــــروو،
لدەكوتوە. قوربانیشی

ــ ــدن ــان ــی ــۆرە راگ ــج ــم ئ
ــا ت ــــــی ــــــك ــــــاوەن خ
و پـــلـــی وەلـــیـــیـــكـــان
بــدەســتــكــان موعجیزە 
ئالرەشدا برزدەكاتوە،
داوی ــ ــت ودەكــ مـــرۆڤ 
پیاھگوتنانی ئمجۆرە
دەدەن بخیاڵ پرە ك
بدەستھنانی لپناو
خرا مــاددی دەستكوتی
كچی خاوەنكانیان، بۆ
ــس ــك ســدان زیــاتــر لــ
ئــافــرەتــان بتایبتیش
ــمــجــۆرە ئ ــجــامــی ــن ــئ ل
ژیانیان راگــیــانــدنــانــوە

مترسیوە. تودەك
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سماح سمد

"زۆربــــــــــــــــی
ـــــان ـــــرەت ـــــاف ئ
ژــر ـــ ـــون دەك
كـــــاریـــــگـــــری
كچ و مۆدل
ــدە ــن ــرم ــون ھ
ك ــكــان جــوان
شاشی لسر
ـــۆن ـــزی ـــف ـــل ت
ــــــــون، دەردەك
ھودەدەن ئیتر
شــــــــــــــــــوەو
جستی خۆیان
ھــــاوشــــــــوەی
لبكن، ئوان
بۆ ــا ــۆیــ ھــان ب
ــرگــری ــشــت ن
بب دەبـــــن،
لبرچاوگرتنی
ئـــو زیــانــانــی
ـــوودا ـــات ـــداھ ل
ـــــــــــرەوڕووی ب
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ئامادەكردنی چۆنیتی

و دەشـــۆردرـــت كگۆشت ــا  ســرەت
بكوت. تا منجكوە  ناو  تدەخر
ناو  ل كگۆشت ھنگاوە، ئو دوای 
پاشان و دەكینوە سوور زەیت، رۆنی
وەككت ئامادەكردنی ب دەســت
ورد و بیبرەكان سرەتا پیاز دەكین،
رۆنی زەیتی دا كو تاوەكنل دەكین و
تا كز دادەنرت، لسر ئاگركی تكراوە

ھواشی سوور دەبتوە. ب
 رەكبیب و پیاز وردە ك كاتی لو  
دەكین دەست ــراوون، دان ئاگر لسر
پیاز و لگڵ و كماتت ب وردكردنی
 ٢ چرك تا و دەكین تكوی رەكبیب

دەھلین. جی
بیبری  و ــاری ك و كچپ پاشان  
وەككت و  تدەكین خوی  و رەش
ك ،كگۆشت سر یندەك بسر
نان ب قاپكدا لناو كگۆشت پشتر
وەیمشب بت. رازاوە لیمو و خیار و

ئامادەدەبت. كخواردن
تبینی

و پیاز  ناكرت  كقاپ رازاندنوەی  بۆ 
چونك بھینین، بكار   ماتت و بیبر

.یھ لناو تكوەكدا

برخ گۆشتی كیلۆ، ٢/١
پیاز  ٢سلك،

سوز  ٣ بیبری
شل تماتی كیلۆ، ٤/١

كچپ خواردن كوچكی ٣
+ كاری + خوێ + رەش بیبری

پویست. بپی رۆن

شیفۆن

كرەستكان

شتخانچ
دانیاڵ قوسی

ئامادەكردنی:
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كنگر، وەك كــوردەواری: ناوبانگی
ھاتنی لسرەتای  كــاردو تۆكو
ـــدووی ل خكی ــھــار ب وەرزی 
رۆندا لناو  گیای ئم  دەگــڕــن.
ــت. ــور دەخ ــوەو ــت ــر ســـوور دەك
ھاتنی و پنجاكان ماریژۆك تاسانی
قاسم عبدولكریم فرمانەوایی

و بناوبانگ گیایكی
بم بووە، زۆر

بھۆی دواتر

كشتووكای كرەستی زیادبوونی
برەو كن برفراوانبوونی زەوی و
باش ئستا خكی چووە. نمان
خۆشكی تام ناسین و و نایناسن
بساچوان الی چیرۆكك وەكــو
ماریژۆك ب ناونانی ــوە. ــاوەت م
ك بووە  ئوە لبر   گیاماران یان 
ھاتۆت ــزەوەی  ل مــاردا لشوەی
پوە گیكی ھیچ دەرەوەو

نبووە!

مارژۆك

 Asparaguse گیایی: پزیشكی ناوبانگی
دەرمان. تا بكاردت خۆراك وەكو زیاتر

 K+، Pb، :دایت گرنگانی ماددە ئم ك
folic acid

                  β-carotene، Vitamin; K، G ،
  asparagines ھروەھا

دەكات گورچیل چاالك ك فرمانی دایت ی
  Asparaguse .

 رۆژان ناسراوەو جیھاندا وتانی زۆربی ل
ب خكی

بكاری  خواردن وەك جۆربجۆر شوەی  
بشبكارھاتووەكی دەبن.

لنوان  ك تیرەكی قدك ل بریتیی 
درژەیكشی  و دای سم (( ٠,٥ – ٢ ))

 . دای سم (( ١٠ – ٥٠ )) : نوان ل

نیی بۆن:
تام: گونجاو

برگگر: گرمی پلی برگگر:  گرمی پلی

س  (( ٣٨+ بۆ ١٥+ ))

سم  ( ١٠ – ٦٠ ) :كرووەك برزی

مارژۆك گیایی

.گیاماران ماریژۆك، كوردی: زانستی: asparagus officinalisناوی زانستی:Oliliaceae ناوی خیزانی

روانی شوەی

محموود سیراجددین

فیزیكی تایبتمندی

ی (بھار)دا
وەرز روانی ل شوەی

53

: بھار: 
وەرزی روان

ھاوین: 
،((  ٤  -  ٣))

مانگی

. (( ٦ - ٩ )) مانگی

و  جۆگ دەم روان:  شونی 

دەشت. كراوەكانی
ن نشو
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پۆفایل

كنای ل كۆمپیوتر ئۆپراتۆری و ھــواڵ ستۆدیۆی ل ئستا
بژەرانی ب تایبت ئمش ك كاردەكم تیڤی، كوردستان ئاسمانی

.یھ ھواوە تكنیكیی كاری ب پیوەندی و دەنگوباس

تۆ:  ڕای ب خۆشترین ١٠ گۆرانی  

كسم  نزكترین و خۆشویسترین  
ھموو و رمھاوس نجممدینی
ب كــــاركــــردن و ژیـــانـــم لـــ مــــاڵ
و رمــھــاوســ ــمــاڵ ــ، ل ــوەی ــك ی

.مھاوڕ لدەروەیشدا

ئحمد ئبوبكر شادان ناو:
عیراق كوردستانی كورد) ) :زنامڕەگ

.یھ ھڤار، ب ناوی كوڕكی جوانیشم خزاندارم خزانی: باری
سیمی ناوەندی خوندەواری: ئاستی

پیرمام نیشتجبوون: شونی

كارەكت؟ كورتی پناسیكی و ئستات كاری

ھبژارد: بژەریت كاری بوو چۆن

 ك بووم مندان برنامی كاری پشكش پشتر
و دەكــرا پخش برنامكم راستوخۆ بشیوەی
بدۆزموە، خۆم كی دیككار ل ك كرد وای ئمش

بژەری دەنگوباسی وەرزشی. بووم ب تا

_زەكریا ئدەی دڵ ١-جارێ
سوور_زەكریا ٢-گوكی

٣-گو_زەكریا
عشقت بۆ بۆ یكم جار من ٤-گیان

بدوع گریو زار_ بند ب
بوع بند _نكم پ -٥

دكم  دای دەستم من ٦-تۆ گوكت
تالیب شركۆ پت_ ژر نای

ئیبراھیم _بند ٧-گرفتارم
ب عشقمون _موعین ٨-قسم

_موعین رفتن غروب ان از پس -٩
یاری _ھایدە تو من ب سالم _١٠

یان نزیكترین
كست! خۆشویستترین

shadan

news dengubas
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٣/٢١-٣٠-٣ 
ھوی مــانــگــدا ــم  ل
چــــارەســــركــــردنــــی
كشدەدەیت، كۆمك
كدەم ھندكیان ك
كردوویت، سرقایان 
ــگــڵ ل ــت ــدی ــوەن ــی پ
ئاسایی دەوروبــــــرت
ھــوــبــدە ـــرەوەو ـــك ب
ئزموونی لتواناو سوود
ـــی دیـــكـــش ـــســـان ك

وەربگریت.

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
بكرەوە، لداھاتوو بیر
تنیا رابـــردووەكـــانـــت
دەتوانی ئزمووون وەك
لوەرگریت، ســوودیــان
نـــــوەك دووبــــارەیــــان
لداھاتوودا، بكیتوە.
ھوكی چـــاوەروانـــی
رەنگ ك ،ربخۆشكد
دەوروبریشت كسانی
پشھاتكانت ھاوبشی

بن.

٥/٢١-٦/٢١ 
خۆت ناتوانیت ئــوەی
ئنجامیبدەتبكسانی
رەنگ مسپرە، دیكی
ئــو ــن ــوان ــت ئــــوان ن
ك دی ننب ئامانجان
سوود دەتوت، خۆت
كسانی لئامۆژگاری
بھیچ وەرگرەو  شارەزا 
،بم بزار پشھاتك
لبرژەوەندی داھاتوو

. تۆدای

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
خۆدەرخستن ھــوــی
ــی ــاران ك ـــو مــــدە ل
نیین. ــۆدا ت لــتــوانــای 
بۆت ـــوێ دەت ئـــوەی
سانایی بو  سربگرت 
بیری ــۆت خ  كــ  نیی
رەنگ لدەكیتوە،
ھــنــدــك مــانــدووبــیــت
شتانی ــو ئ ـــدوای ب
بدەستیان دەتــوــت

بھنیت.

 ٧/٢٣-٨/٢٢
كسانی لو ھندك
دەزانیت بھاوریان
بــو دژ ــــــردەوام ب
ھنگاو یــئــاراســتــ
مبستی  ك دەنن
خۆت وای باشتر ،تۆی
بپارزیت سانك لو
كشكان ــیــدی ئ و 
خۆت بدبختی بۆ
بپی مگرنوە،
ــت ــی ــوان لـــۆژیـــك دەت

رەفتار بكیت.

 ٨/٢٣-٩/٢٢
ھوبدە توانا بپی
ــت ــان ــك ــۆن ــ ك ــت ــرف گ
داھاتوو چارەسربكیت،
ویستپ ــو  ــۆی ت ھــی 
ــاو گــیــشــتــن ــن ــ ــپ ل
ھنگاوی بئامانجكانت
باری بھاوژیت، چاالكان
لباشیدایو ئابووریت
سۆزدارییوە لـــڕووی
بكسكی پویستت
بتوانت ك یھ زیرەك
لت پــــویــســت وەك 

تبگات.

 ٩/٢٣-١٠/٢٢ 
كشو مانگ سرەتایئم
گرفتكان برەو چارەسر
خۆت تندروستی دەرۆن،
ھوك ھموو بپارزەو
بدە، سانك ئو لپناو
یارمتیدەرت ھاوكارو ك
پشنیاركی بـــــوون،
بردەم تدەخر گرنگت
تــواو تۆ بــســوودی  ك

دەبت.

١٠/٢٣-١١/٢١ 
كسانی ــو ئ ھــمــوو
دەزانیت بھاوریان تۆ
ھندكیان وەھــانــیــن،
ـــا مـــبـــســـت ـــی ـــن ت
ـــان ـــی ـــدی ـــرژەوەن ب و 
،یھ تۆ لھاوڕیتی
یھاور ئــو ھوبدە
كــ ـــت، ـــری ـــژ ـــب ـــ ھ
بخستنڕوویراستیكان

دەدات. ئازارت

١١/٢٢-٢١-١٢
ــــاری ــــب ـــی ب ـــگ ـــرن گ
بــدە، ــت ــی ــدروســت ــن ت
پویستت مانگ ــم ئ
،یھ ــوە ــحــســان ب
خۆت دەتوانیت ئگر
ســرقــاڵ و شــتــانــبـــ
بۆت ســوودی  ك بك
الوەكیكان شت ھیو

.وەالبن

١٢/٢٢-١/١٩ 
برچاو گشسندنكی
داراییتروودەدات لباری
ســـوودی ــدە  ــب وــ ھ و 
ــت دەرف لوەرگرت،
رەخساندنی بــۆ زۆرە
گیشتن ــو ــل ھ ئـــو 
كدەم ئاواتانی بو
لدەكیتوە، بیریان
بالینی گرنگی زۆر

بدە. سۆزداریت

١/٢٠-٢/١٨ 
مانگ ئم سرەتای
ناخۆشی كاتی دوایین
بــــزاریــیــكــانــتــو و 
ــی ــك ــی ــوەری ــت ــخ ب
ــ ــن د زیــــاتــــرتــــان
ــدە ــب وــ ـــ، ھ ـــگ ر
ــڕووی رووب بھمنی
ـــت ـــرامـــبـــرەكـــان ب
ــــوەدا ل ــوەو ــت ــی ــب ب
بدەست سركوتن

دنیت.

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
ببسرو بنكانت
یھ لتوانات  ئــوەی 
بۆ ئوەی بتوانیت ،بیك
رازی كسووكارت دی
برەقی ئوانی بكیت،
مــامــــت تــونــدی و 
تۆ ـــــن، لــگــڵ دەك
نیشان پچوانكیان
لیكتر ھوی ــدەو ب
ئاراست نزیككردنوەی

بدە. پچوانكان

گوگنمشرقرژاڵدوانگاكاوڕ

نھنگستگیسككواندووپشكترازوو

دەدون ئسترەكان

www.ne
tew

e.c
om



Photo پنجونی جمال

ئادەمی:  كژاڵ ھونرمند
بت وتی دڵ خكی دەوت كوڕكم

ــکــی شــیــعــر دار

ــه   ــو بــاخــی د ــ ن

چی ھهر سهر له

گوه ھهزاران

سیحراوی خانوی

و ــــه زار ڕهمــــز ھ

لــه یهک ڕاز

چرکهدا ل ئهدا
ساز سهد

وارڤین بۆ

كلتوور
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چۆن پناسه ده کرت؟ تۆ الی شیعر وارڤین:
بهیان  بهم وشانه شیعر خۆم له کهژاڵ: پناسه ی

دهکهم،
چی ھهر  سه ر له ده باخی نو دارکی شیعر 

گوه ھهزاران
چرکهدا له یهک و ڕاز سیحراوی ھه زار ڕهمز خانوی

ساز سهد ئهدا ل
یهکهم  ک و ھبژارد موزیكت کاری وارڤین: چۆن

بوو؟ ھاندهرت
میوزیكی  مهکتهبی له . تهمه نی ١٦ سایدا کهژاڵ: له
و ئهمه كرد که مان ئامری ژه نینی ب سهبا، دهستم
بوو. ھاوکات میوزیكم دنیای نو یكم ھنگاوی ش
خریكی شهکوری، مامۆستا عهلی چاودری ژر له
دهنگم و پهروهردەکردنی میوزیك توری فربوونی
چاالکی سهرقای که ساهشدا چهند لهم بووم.
مامۆستا بنه ماهکهم، له جگه بــووم ھونهری
و پشتیوانی و بووە ھاندهرم ھه ردهم شه کوری،

ڕنونی کردووم.
دهکرت، تا  بۆ ئاسانی کار ئهورووپا وارڤین: ژن له
له ئهگهر تۆ ئایا دهربخات، خۆی توانای بتوانت

دەبووی؟ ھونرمند بوای کوردستان
ژیابام،  ڕۆژھهت کوردستانی له ئستا ئگر کهژاڵ:
دهبووم، چاالک شیعردا نووسینی بواری له بگومان
سركوتنم گۆرانیدا  بواری له وانییه پم  بهم
ئهو بوارە حكوومت لهرۆژھت ھنابا. بدەست
کهواته بت. گۆرانی ئازادی به که نادات ژنان به
له بدهنگیو له من ھونهرییهکانی چاالکییه ھه موو

خۆی حشارەدا. الپهڕهی شیعرهکانمدا
ئایا خۆشهیستیت  چی؟ تۆ الی خۆشهویستی وارڤین:

کردووه؟
جوانییهکانی  ھهمو خهزنه ی کهژاڵ: خۆشهویستی
.ھونهرییه کان ھهموو بهرھه مه خوقنه ری و دنیایه
به خۆشهویستییه.  ئاوتهی من ڕۆحی و  لهش
جیھانه ئه م دیکهی مرۆڤهکانی ھه موو وهکو منیش
له تیدا دم که ھبووە ژیاندا ل چرکه ساتانه م ئهو

له رزیوه. خۆشه ویستییدا دیوارهکانی پهنای
ئه گهر  پکھناوه؟ ھاوسهریت ژیانی ئایا وارڤین: 
ھاوسهری نیشانکردنی ده ست بۆ مهرجه کانت نا

؟ چین داھاتووت
نهھناوه.  ژیانی ھاوسهریم پک ھشتا کهژاڵ: من

دهب ھاوبهش ژیانکی ھهر بنهمای من بۆچوونی به
یهکتر به كردن و متمانه ڕاستگۆیی خۆشهویستی،
،ب کهسک  ژیانهکه م شهریکی ھیوادارم بت. 

بت. دڵ خهکی وتی

قهیران  تووشی  کوردی گۆرانی  توایپ وارڤین: 
ھاتووه؟

پش چووه،  بهرهو کوردی کهژاڵ: دیاره ھونهری
جۆره ی ئهو نهیتوانیوه ھشتا بهداخهوه م به
جیھانیدا ھــونــهری له خــۆی جگای پویسته
دواییدا سانهی لهم دهکرێ ھهست بدۆزته وه.
بووەتهوه. کاڵ کوردیدا  له مۆسیقای  ڕهسهنایهتی
ئهمهش ھهر و بووه قیران تووشی ئمه میوزیكی
نوکاری، ناوی ئهوهی که ئمه له ژر ھۆی بووەته
مۆسیقای ل ڕوو مۆسیقا، بردنی بهرهوپش یان
له کــوردی، میوزیكی بكین. دیك نتوەكانی
و نشودا ھهوراز قۆناغکی به سردەمی ئهمۆدا
ھونهرمه ندانی ئمی موایپ من دهکات. گوزهر
بۆ ڕوونمان بدهین پناسه یکی ھهوڵ دهب کورد
پشتیوانی به و ھبت خۆمان نهتهوهی مۆسیقای
له وهرگرتن کهک و کوردی ڕهسهنی میوزیكی
میوزیكی ھوبدەین دیکه، نهتهوه کانی ئهزموونی

برین. جیھانی میوزیكی ئاستی برەو كوردی
ھونه رمهند  لهگهڵ ھونریت کارکی وارڤــیــن: 
لهم مهبهستت کردووه، کلیپ  غومی نهجممهدین
ھونهرمهندانی ھهیه لهگهڵ پۆژهت ئایا چیی؟ کاره

ھاوبش بكیت؟ ھونری گنجیش كاری
لهگهڵ که وشــه* *جوانترین گۆرانی ــهژاڵ: ک
ھۆنراوهی ،گوتووم غومی نهجممدین ھونهرمهند
باس شعرەكش واتای و خۆم ھی گۆرانییهکه
و سرژنان تدەكر ك توندوتیژییی لو كردن
و باوك نوان  ل گفتوگۆی شعرەكش ناوەڕكی 
بوونوەی گۆرانیه رووبروو مه بهستمان لهم .ككچ

دەكن. توندوتیژی ژنان دژی ك یسانك ئو
 یخۆشهویستیی و عهشق ئهو پیشاندانی وهھا  ھهر
داخهوه به ھهیه.  کچكی  و  باوک نوان  له که
ناموسدا ناوی ژر له کچ، و ژن سهدان ئهمۆ تا
ھهندک و بوون دواکهوتوهکان وڕا بیر قوربانی
ژیانیان خامۆش مۆمی باوکه کانیان به دهستی جار
ئمه که بین: ده مانهوێ گۆرانییهدا لهم کراوه.

ك تکۆشاوین بكین. لبیر ژن خۆشهویستیی ناب
ڕوانگهیهکی له و البدهین تاریکهکان ڕهش و پهرده
و باوک نوان بهھزی پهیوهندی باسی ڕووناکه وه

بکهین. كچ
کاری ھاوبه ش بۆ كراوم ئاماده ئستا پۆژهیهکی له
به بهم خۆم نییه، ھونهرمهندانی دیکه دا له گهڵ
دسۆزه کان ھونهرمهنده ھهموو ھاوڕی و دۆست
بت، ــت دهس له ھاوکارییهکم ھــهر و  ـــم ده زان

بۆناكم. كمترخمیان
ئایا ؟ بگهڕتهوه کوردستان بۆ نیت نیاز به وارڤین:
ك دای لبردەست ھونریت نوی ھیچ پۆژهیهکی

بدەیت؟ ئنجامی کوردستان ل
ئامادهی  نوم  ئلبومکی من  ئستا کـــهژاڵ: 

كوردی ئستای ھونری
یراندایق ل

سوید

www.ne
tew

e.c
om



58

و وت خهریکی مه به سته ئه م بۆ و بوکردنهوهیه
که ئهگهر کوردستان، کۆمپانیاکانی وژکردنم له گهڵ
چهند ئهنجامدانی بۆ لهوانهیه بکه وم، ڕک لهگهیان
کوردستان، ھرمی سهردانی ھونهری پۆژهیهکی

بکهم.

بۆ  خوندنهوه ت ژن، ھونهرمهندکی  وه ک وارڤین: 
کلیپانهی ئهو بهتایبهتی چییه؟ کوردییهکان کلیپه

ژن، بكاردەھنن؟ جهستهی
ئم خراپ  كچی جوان، په له کهژاڵ: ھهر کلیپک
و ھیچی جوانییه به س مانای ژن ئایا م به ،نیی

دیکه؟؟
تیشک ئمهدا کلیپه کانی له  که ئهوهیه من ئاواتی
بۆ بدرت ھهوڵ و ژن  به رزی ئاستی  سه ر بخرته
سهر بدرته سرنج زۆرتر ژن، کهسایهتی بهرژهوهندی

ڕوخساری. نهک ژن، واقیعی مانای

ھهیه؟  ژن به ئازادی بوات چهند وارڤین: تا
ھه مو  که موایپ و ھهیه ئازادی به باوەڕم کهژاڵ: من
ئازاد که خۆیانه  مافی  پیاو چ و  ژن چ مرۆڤهکان 
جیھانی کۆمه گهکانی له من بۆچوونی به بژین.
ئمه ژنانی نین.  ئازاد ھیچیان پیاو ژن و سھهمدا
زهلیلی و دیل پیاوه کانیشمان و پیاون ده سهتی دیلی

کۆنهکان. نهریته
تگه یشتون.  ئازادی ژنان خراپ له له ھهندێ  دهن
.ژەییر شتكی ئازادی بین دهتوانین ڕاستیدا له
توانینی خۆی شواز و به ئه م وشه ھهر مرۆڤک
مرۆڤک الی من واته؛ ھهر له ئازادی لكدەداتوە.
و ڕوا بیر ژیان، شوازی خۆی که ھبت مافی ئهوه ی

بکات. نیشان دهست کهسایهتی، و
رۆی  کوردستان ژنان باشووری وارڤین: ئهمۆکه له
و رکخراوهکانی له پهرلهمان و حکوومهت بهرچاویان
رۆژانه ئهوهشدا لهگهڵ ھهیه،  مهدەنی، کۆمهگه ی
وهک تۆ پهیهو ده کرت، ب ژنان دژ تیژی و توند
و توند ئهم و ژنان بهشدارییهی ئهم ھونهرمهندک

دهده یتهوه؟ لک چۆن تیژییه
و  ئازاد ژنی  وشهی دوو دهب ئمه لرهدا  کهژاڵ: 

بکهینهوه. جودا یهکتر له ژن، ئازادی
گرنگه کانی  بــواره له توانیویانه که ژنانی ئهو  

ژنانی دهنم من ناویان چاالکیان ھببت، کۆمهگهدا
ئهوهی نییه. زۆر ژمارهیان دهزانین خۆشمان که ئازاد.
بشکی بگومان بگه ن ئاسته بهم توانیویانه که
تیدا که بنهماهی ئهو کولتووری بۆ دهگهڕیتهوه

بوون. پهروهرده
ئهمجاره  دهکهین، ژن ئــازادی باسی کات بهم  
ئاڵ له باس رهدا سنووره. ب باسهکهمان ناوه ڕۆکی
دهکهین کۆمهیهتی کلتوورکی و گۆڕکی بنهڕهتی و

تبگات. لی ماویهتی ئمه کۆمهگهی ھشتا که
مه یدان، بچته ده ب بدۆزتهوه خۆی ئه وهی بۆ ژن،

ئازادی گرینگه. ھبوونی ش ئهم مهبهسته بۆ
له خۆیان بوونی که بدهن ھهوڵ خۆیان دهب ژنان

کۆمهگادا بسهلمنن.
و  زانایی ئاستی پویسته ئامانجه بهم گهیشتن  بۆ
بۆ تهمهننای ئازادی بکرتهوه، بهرز له ژناندا ھۆشیاری
بت. دادپروەر مرۆڤکی ھهمو تهمهننای دهب ژنان
پیاوانی یارمهتی  به کۆمهگهکهمان ژنانی ھیوادارم 

بگهن. به ھهموو مافهکانیان بتوانن ڕووناکبیر
الی خهکهکهی زیندووه تا کورد ھونهرمهندی وارڤین:
یادکردنهوهی و سمینار و مرد کۆڕ بهم که ناناسرت،
بهشیک پهرستی بووەته مردوو دهدهن؟ ئایا ساز بۆ
ئهم نهمانی بۆ چییه چاره رگه ئمه؟ کولتووری له

دیاردهیه؟
په رستی  مردوو که بوایهم ئهو سه ر له کهژاڵ: من
به کو ئمه، کۆمهگای کلتووری له بهشکه ھه ر نهک
ھهمو له و مرۆڤایهتییه کلتوورکی بم دهتوانم

.یھ جیھاندا
ھونهر،  خاوهنی دهت:"خۆزگه ھهیه جوان  وتهیهکی
وەك زیندووە ك وكاتی ل مردووپهرست خی الی

دەكرا". سیر مردوو
تایبهت به  و  کورد داھاتووداخهکی له  ھیوادارم 
ھونهرمهنده رزی باشتر کوردی ڕاگهیاندنی دهزگاکانی

بگرن. گه لهکهمان راسته قینهکانی
بۆیان  ژیاندان له  تاوهکو و سمینارکه کۆڕ  ئهگه ر

بکرت. ساز
ڕیزیان ئهو کاتهی ئهدرهوشنهوه تا ئهسترهکانمان
پهشیمانی فرمسکی  مردنیان پاش و  بگرین ل

به رھهمهکانیاندا. سهر به نهڕژنن
جهماڵ ئاران ھڤپیڤین/

 ١٩٨٣ سای ئادهمی، کــهژاڵ
رۆژھهتی له سه قز  شاری له

بووە. دایك له كوردستان
تهمه نی ٨ سایدا دهستی   له
كوردی شیعری خوندنهوهی به
و نووسینی و خوندن كردووە
له شیعرهكانی مامۆستا كوردی

قانع، فر بووە.
ھه نده ران  له  سای ١٩٩٨ روو
سوید ـــی وت ــه ل و ده کــــات

.دهب نیشتهج
تهمه نی ١٥ سایدا دهستی   له
كهمان ئامری ژهنینی بــه
مهكته بی مۆسیقای و له كردووە
خوندنی به دهستی "سهبا"

كردووە. موزیك تیۆری
یهكهم  وشـــه" "جــوانــتــریــن  
سای ك كــهژاــه به رھهمی 
گۆرانی   ٦ و  ــووه دهرچ  ٢٠٠٦
مامۆستا و  دەگــرــت لخۆ 
ئــاوازدانــری شهكوری، عه لی
ــراوهی ــۆن ھ و یكمرھب

كژان. ھی گۆرانیه كانیش
ــوو كـــژاڵ ــات خ ــد ــرمــن ھــون
ــ دیــمــانــیــكــی ـــادەمـــی، ل ئ
ك ڕوو دەخات ئوە وارڤیندا
گۆرانییكانیداباسی تكستی ل
ژنــان تــونــدوتــیــژی دژ بــ لــ
تیدا مبستیش  و كــردووە 
ــو ئ رووبــــرووبــــوونــــوەی
ئو ھــۆكــاری كــ یسانك
باس ــا ــروەھ ھ دیـــاردەیـــن.
ئارەزووی ئو ك دەكات لوەش
كوردییو رەسنی میوزیكی ل
ب كوردیش ئستای ھونری

قیران وەسف دەكات.

پرۆفایل

كوردستان مد ئنجامدانیشی بوکردنه وهیهبۆ نوم ئامادهی کی
لبۆمئ من ئستا
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ناو دیاردەیكی گۆڕینی و كمكردنوەی تمن
تشنكردنی پسپۆڕانیش كچانو نو بــاوی
و دەروونی، ئاینی سیاسی، ھۆكاری دیاردەك، بۆ
باری دادگای دادوەركی ھاوكات دەگڕتوە.
نمانی ــدوای ل دەت، شارەكیش كستی
ناوی ك ــدڕەوەكــان" ــوون ت  گــرووپــ مترسی" 
كچان بۆ ــوردی ك ــاوی ن لبریتی  عرەبییان،
زیادبوون، ل رووی ناو گۆڕینی ئستا ھدەبژارد،

كردووە.
ھبجی  كستی باری دادگای ئاماركی  بپی
ئازادی پۆسی دوای ٥سای شھید، ل ماوەی
 ل زۆرترینیان ك كس  ٢٠٠٠لــ زیاتر عراق،

گۆڕیوە. تمنیان و ناو مینن، رەگزی
خۆیان ــاوی ن كچانی ئــو  ،ئامارەك بپی
و  ٢٠ سایدان لخوار تمنی گۆڕیوە، زۆربیان
كچانن ئو گۆڕیوە، خۆیان تمنی ئوانیشی

تپڕیوە.  ٣٥ ساڵ ل تمنیان ك
بنڕەتی  كۆلژی یكمی قۆناغی  خوندكاركی
لشووكردنی، ساك دوای شھید، ھبجی
بگۆڕت، ناوەكی نبووە ئامادە لبرئوەی
ساح، جیابووەتوە. گورجی دەزگیرانكی لی
كۆنو ناوەكت دەستگیرانكم دەیگوت دەت:"
نیگۆڕیت ئگر ناگونجت، ئمۆدا لگڵ
ئنجام لگڵ ھاوسرگیریت، پۆسی ئامادەنیم

بدەم".
جیابۆوە لم دەستگیرانكم  گوتی:"  گورجی

نبووم". ناوەكم گۆڕینی ئامادەی چونك
ناوی  ك دەیانوت ئو كچانی قسی  بپی
كلسووم، زەینب، ،عائیش ،فاتم ل خۆیان
سردەمیان بگۆڕن، ناوكی بۆ پیام، سبریو 
سردەمدا ئم لگڵ خۆیان ناوەكی ك وەیئ

ناگونجت.
 ل خۆی ناوی ھاوسرەكیدا كاریگری لژر  

سازان، گۆڕیوە. فاتموە بۆ
ئایینپروەر  لخزانكی  ١٩٩٢ بھاری  ل ئو،
بۆیش ھر  دەت، خۆی وەك بووەو لدایك 
ھاوشوەی"ناوە منداكانیان ھموو ــاوی ن
قۆناغی خوندكاری ئستا ،فاتم ئاینییكانن".
پۆسی كسا ــاوەی  م بنڕەتییوەو ١٢ی 

گۆڕینی لبارەی ھناوە. پك ھاوسرگیری
كاریگری ھاوسرەكم لژر ناوەكیوە، گوتی:"
ناوەكم گۆڕینی بیاری جیابوونوەدا ترسی و
،نیی رازی ھاوسرەكم ئستایش ھروەھا داو،

بكات". بانگم فاتم ب كس
لسر كاریگری ناو دەروونی، پسپۆرانی بوای ب
ئوەش ھۆكاری و دادەنت مرڤكان سایكۆلۆژیای
،كناوچ ئاسایشی و  سیاسی  بــارودۆخــی بۆ 

دەگڕننوە.
،یوایپ حسن، موحسین دەروونزانی مامۆستای
ڕەگزەوە ھردوو لالین تمن، و ناو گۆڕینی
بۆیش ھــر .یھ كۆمگیكدا لھموو
ڕك یاساییدا" ل"سیاغكی كارەی ئم حكوومت
و تمنی ناو گۆڕینی ھۆكارەكانی خستووە. ئو،
ئاسایشی و كۆمیتی و سیاسی بارودۆخی بۆ
ناوچك، گڕاندەوەو گوتی، لكۆمگی كوردیدا
سایكۆلۆژیای لسر  ــی دەروون كاریگری ناو
ئو لناو زیاتر حاتش ئم ،یھ مرۆڤكان

الوازە". ئاستی ڕۆشنبیرییان، ك دایزانانخ
كردووە خۆی ناوی كچانی لو كچكیترە پیام،
.وەیما كچی ١٩ساو تمنی ئو، ھیفا. ب
گوتی:" لسرداوای خۆشویستكی" خۆی وەك

گۆڕیووە. ناوی
دیاردەیی  ئو بوونی سعید، شركۆ  ڕۆژنامنوس
ب پرەسندەنكیشی ھۆكاری و خستڕوو
دیاریكرد ،كناوچ سیاسیی بارودۆخی كاریگری
خۆیان نــاوی كچانی ئو ــی زۆرب گوتی:" و 
كاریگری لژر باوكیان، و دایك پشتر گۆڕیوە

بوون". ناوچكدا ئیسالمییكانی گروپ
ك بجھ كسی بــاری  ــای دادگ دادوەرــكــی
ك رایگیاند، وارڤینی ب بھنرت ناوی نیویست
ناوی یھ ھاووتییك مافی ھر یاسا "بپی
تاوانباركی كسك بمرجك بگۆڕت، خۆی

نبت". ھھاتوو
 ك كــرد نــاو گۆڕینی بشوازی ئاماژەیشی  
دەب بگۆڕت، خۆی ناوی ویستی ھركسك
دواتــر و بكات ــا دادگ ئاراستی داواكــاریــیــك
رۆژان ك رۆژنامانی لو یكك لرگی ،دادگ
دوای و بودەكرتوە ناویكسیداواكار دەردەچن،

بوكردنوەكش
١٠رۆژ، ماوەی بۆ
كس ھیچ ئگر
الینك"تانی" و
ندا، گۆڕین لو
بپی دادگا ئوا
ڕەزامندی یاسا
گـــــۆڕیـــــنـــــی
دەردەبــــــــــت.
دادوەرە، ـــو ئ
ـــی:" ـــش ـــی ـــوت گ
٤سای لماوەی
پــرۆســی دوای 
عراق، ـــازادی ئ
تمن گۆڕینی 
لنو بــچــی

ھبوو". كچاندا
راشــیــگــیــانــد
ئــو ــ تــنــیــا ك

لدەرەوەی ك بگۆڕن تمنیان دەتوانن سانك
نخۆشخان ل دایكبوون.

كچانی ــو ل ككی حــمــعــزیــز، فــریــدە 
شووكردنیدا ئاسایی وادەی بسر چندساك
گوتی:" تمنیوە گۆڕینی  لبارەی  تپڕیوە،
بشوو بمدات وەدایئ لھوی باوكم ئمۆ تا
گورە تمنم ئستاش خۆی بۆ ژندا لبرامبر

دا". تمنم كمكردنوەی بیاری بۆی بووە،
شاری دانیشتوی  ھاووتییكی حسن، كمال
بۆ عیساوە ل ناوی كوڕەكی شھیدەو ھبجی
بگونجت". سردەمدا، لگڵ تا" گۆڕیوە، گۆڕان،
ناولنان، لسر سیاسیش بارودۆخی كاریگری
منداكانیان كس  زۆر ھیو گۆڕین  ناو یان
ناوناوە. سركردەكانوە یان شۆڕشكان بناوی
كستی، باری دادوەرەكی دادگی بۆیش ھر
تیرۆریستییكان" گرووپ نمانی" لدوای گوتی:"
و گــۆڕیــن ــاو ن حاتكانی لناوچكماندا 

كردووە". زیادی تمن، بچوككردنوەی

ھاوكارمحمد

تمنیان و قیرەكانیش دەگۆڕن ناویان كچان
دەكنوە كم

دەســتــگــیــرانــكــم   
چونك جیابۆوە لم
گۆڕینی ئـــامـــادەی 

نبووم". ناوەكم
ــســی  ق بــپــــی  
ی كــ ــان ــچ ـــو ك ئ
ــاوی ن دەیــانــوــت
،فاتم ــ ل ــان خــۆی
زەیــنــب، ،عائیش
سبریو كلسووم، 
ناوكی بــۆ پــیــام،
بگۆڕن، ردەمیانس
ناوەكی ك وەیئ
ــــان لـــگـــڵ خــــۆی
ـــدا ـــردەم ـــم س ئ

ناگونجت
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رووكن خاتوون

شڕ، بۆ تورك ن ھونرمندانی رۆژانی دواییدا لم
ھاریكاری دەیانوت دەكن. ئاشتی ھاریكاری بكو
ئاشتییان بشوەیكی كورد كشی ك بكن ئوە
توركیادا ھونرمندانی لناو بكرت. چارەسر
سرۆكوەزیرانی  ب پیوەندی  ك كس یكمین
ویستی و كرد  ئردۆغان، تیب رەجب توركیاوە 
سزەن ئاكسۆ بوو. سزەن خۆی دەڕبرێ، ھاوكاری
برپرسیارتییك ھر لئستادا گوتی:" ئاكسۆ
ھونرمندی دەكم". جبجی ئستۆم، توبك
قۆناغ ئم لدژی ك كسانك گوتی:" توركیا، پۆپی
قسانی ئو دەبن". رووڕەش قیامتدا و دونیا ل بن،
ھونرمندانی و گشتیی رای سرنجی ئاكسۆ سزەن
دیكی پاش ئوەش ھونرمندانی راكشا. توركیای
پكان، ئژدا ئرگن، گولبن  جان، سیبیل وەك
گوتیان:" ئفشاریش ھولیا  تاتلیساس،  ئیبراھیم
ل و ئاكسۆین سزەن بۆچوونكی لگڵ ئمیش
پشتگیری كورد، كشی چارەسركردنی قۆناغی
ئاشتیدا لپناو  گوتیان:" ھونرمندان دەكین". 
با ھمات،  ل قۆی كسك ھموو  ویستپ
كۆمگی رابگیرت". شڕ ویستپ نگرین، دایكان
توركیان كۆمگی تایبتی توژكی ھونرمندان،
توركیادا رای گشتیی لسر كاریگرییكی زۆریان ك
ئاكسۆ، سزەن دەموت كی؟ ئاكسۆ سزەن .یھ
ئاكسۆ، ســزەن بناسنم. وارڤین خونرانی  ب
دروست  توركی مۆسیقای پۆپی ئستا لسای١٩٧٥ تا
پۆپ، پرەنسسی ناوە، ل ناویان زۆر لتوركیا دەكات.
رانوەستاو، پیرەبووكی شیعر، گیانی فیلسۆفی

نزیكی٤٠٠ گۆرانی  بچووك. جووجی نھنی، ئیرادەی
ئلبۆمكانی سزەن  ٢٢ ملیۆن كس .یھ ئاوازی و
ربرك وەك توركیا ل قسكانی دەكن. ئاكسۆی
نووسركی ،ورەیگ شاعیركی دەگیرت. ل گوی
گۆرانیبژكی و گرنگ شرۆڤكاركی ئاوازدانرە.

كسكی ناسراوە. بھست. لدونیادا
بیناست، گۆرانییكانیدا لناو مــرۆڤ ویستپ
ئازاری و دەت گۆرانی ئڤینداران لسر ھندجار
زۆر و ئاگر دەیسووتنت زمان. وەك تند دیان
ب دواتر و دەكات  عشق لــدەردی باس  بناسكی
ئڤیندارانوە دی دەبات خۆی بھز دەنگكی
دەكــات. ئڤینداران پشكشی  خۆش كاتكی و 
بت/ دوور من ل ببیستین:" گۆرانییكی دەتانوت
پ عشق ل دی ئو خودای تیژ/ چقۆ یارەكم

بت. جیھان كنارەكانی گۆشو ئاوارەی نبت/
كۆمگی دژایــتــی ھندكجار ئاكسۆ، ســزەن
ئازاد كچانی ھاواری تدەب دەكات. دواكوتوویش
پیاوان و  ژنــان رۆــی گۆرانییكانیدا ل یاخی. و 
شیعرەكانیدا بگشتیی و گۆرانی ل دەگۆڕت. ئاكسۆ،
دەرگیك تدەب و دەكات  ژنان،  رەوشی ل باس
لجیھانی جیھاندا. بـــڕووی ــان ژن كــرانــوەی بۆ 
ژن، شكستكانی و ئــازار باسی پیاودا دەستی
ب برامبر گكۆم بویژدانی ل رەخن و دەكات
و ژنان زیرەكبوونی دەدات متمان ئو دەگرت. ژن،
و گۆرانییكانی بابتی دەكات ژنان دسۆزیی جیھانی
ژن، ك دایوایب لو سزەن، گۆڕەپان. تندەیانھ
ل ئو دەستوە. خاون مرۆڤایتی، گوناھكانی
جیھانبینی ب سبارەت خۆی بۆچوونی گۆرانییكانیدا

دەردەبت. ژن

دەكموە/ كچ گورە ئو جاركی دی :دە ئو
ئاشدا لناو تیدەپڕنم/ گشدا ئاگری بناو
ل میشھ سزەن دەزانم. من دەزانم من دەیھاڕم/
مرۆڤ، و مافكانی داپروەری باس ل ھونرەكیدا
لسر دەبت  مرۆڤایتی  تا  دەكات، ھاوار  دەكات. 
تاوانانی لو  بچن. بڕوە یكسانی و دادپروەری 
وەك دەكۆتوە. روودەدەن مرۆڤایتی لدژی ك
برامبر ل كۆیلكان ك تاوانانی ئو ":ــ دە
نزام ئمۆ من ئاگری زام نایكات/ دەیكن/ كۆیلكان
ببوورە. ھموومان ورە لخوای گ كرد/ ھمووان بۆ
كشكانی برامبر ل خۆی میشھ ئاكسۆ، سزەن
وەك ھونرمندك زانیوە. ب برپرسیار كۆمگدا
دەرسیم، شاری ل كردووە. گكۆم ل پشتگیری
ك كرد دەستنیشانی و گوت  كــوردی گۆرانییكی
مراسیمی ل ئامد، لشاری كوردە. گلی لگڵ
كرد دایكانی ئو ھاریكاری كرد. بشداری نورۆزدا
لدەست گیانیان یان  زینداندان ل منداكانیان  ك
ھكرد. مۆمكی  دایكان، برخۆدانی بۆ  داوە.
رۆژین/ تپڕینی چاوەڕوانی مئ :وەیئ گۆرانیكی
گۆشتی و ئسك /یگو ب ،زمان ب ،دەنگب رۆژ
لنو گیان گیان دەرگكاندان/ لبر جستكان
/كرمش چ ،كجیھان چ ئوە خوایگیان چووە/
ناو كپی نبیخ ناسوتت/ من گیانی من دایكم ئاخ
ناینی بمرم من ببن/ ھیوامان ناتوانن ئوە ئاگر/
ژنانی لدی ئاكسۆ، سزەن دەكات. رەش مژوو من،
ئو بۆ  نخشاند. عشقی دا كورد مرۆڤی و كورد 
ئمش ئاو. ڤیندارە بووەتو ئ سووتاو د ھموو
دەكین، دوعا و دەكینوە تۆ برەوڕووی دەستمان

عشق. فیلسوفی ئی

دەكاتوە مژوو رەش ناینم

توركیا:" پۆپی ھونرمندی
و  بن، ل دونیا قۆناغ ئم  كسانك ك لدژی

دەبن" رووڕەش قیامتدا

سزەن ئاكسۆ

ئژدا ئرگن، جان، گولبن سیبیل ئاكسۆ دوای
ئفشار ھولیا تاتلیساس، ئیبراھیم پــكــان،
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.٢ .١١ ل السك شویلر، ئلزە شاعیر خانمی
دایك  ل (ئمانیا)  ڤوپرتال شاری  ل  ١٨٦٩
ئدەبیاتی ناسراوەكانی شاعیرە ل یكك بووە.
جولكی شویلر،  السك ئلزە .مانییئ
برھمی خۆی  پاش شاعیرە ئم بوو. ئمانیا 
شیعر، دراما، ل بریتین ك ب جھشتووە، زۆری
و گل، بگنام ھروەھا و چیرۆك. پخشان

ماوە. جب ل پاش ھكاری زۆری كۆم
شــویــلــر، الســكــ ــی ئــــلــزە ــم ــرھ ــم ب ــك ی
سای دا، كتبك ل ك خشانپ كۆمك

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

ئمانیا. "تعبیری"ی ئدەبی
نازییكان  دەستی توكن ئوەی ١٩٣٣ بۆ سای
لوێ بم  ــات، رادەك "سویسرا" زویــرخ بــرەو
نازییكانوە الین ل دەكرت. دەغق ل كاری

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

دا. ئمانی ئدەبیاتی سرجم ناو ل

رەحیم سیروان ئمانییوە: ل وەرگانی

(بھار) یكم

دا الوی ل تافی ئلزە السك شویلر

وەشت بای وەكو تۆوە، باغكانی ل
دت ژان بۆنی

دا روخسارم بسر
رمگ ویستییپ لم ئاه،

من دا ل شوی
سووتانم ئاگری ھوای انچۆڕب

دەخۆموە

منوە، وەنوزی ب چاوانی ل
پشوو، ب پرشنگداری تیشككی

دەكات سب دا، شو نو ب ئاورنگ وەكو
نفرەتلكراوم من دەزانم

ئاسمانوە برزایی ل دەزانم
دەستكانت نو بردەبموە

پیاوە ئو خونی .٢

،ك ئوە بوو خۆشترین شت
و لكردبایوە منی بختی گوی دوا

ئاوەڕۆ وە، تی بدایف
زۆری لكرد پیاوە خونی ئو

،ك ئوە بوو خۆشترین شت
دا، تینووی شوانی ئازاری ناو ل

بژاندایت نو روحی منی
بریسكوە ب تیرژی

،ك بوو ئوە شت خۆشترین
دا، دۆڕاو (ب)یی بۆنی ل

گیربای السارم دی ل دەستی
بكردایوە شۆڕی دڕكدا دارۆچكیكی بسر

دەویست پیاوە وای خونی ئو ....
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مای وات رووسی زمانی  ب سنانستی"  دۆمن"
مۆسكۆی ل ورەیگ باخانیكی الن،كگ
جیاواز گلی دووسد كلتووری و رووسیا پایتختی

لخۆدەگرت. نتوە، و ئایین جیاوازی بب
ســدەی  بۆ ما ئــم دروستبوونی  مژووی  

دەستی لسر و دەگڕتوە زایینی یانزەھمی
بنمایكی  ل ك ڤیچ" باریس "ئلیكسۆندەر 
كارمندانی قسی بپی دانراوە. رووسیا، نوداری
تیژبین و خاوەنی ئم خانی زۆر زیرەك " كخان
سر بۆ  ناپلیۆنی ھرشكی پشبینی و بووە 

بم كــردووە، رووسیای قیسری ئیمپراتۆری
یخان ئم رووسیا سیاسی بارودۆخی بپی
لناوچوون، برەو ھاتووەو  بسردا  گۆڕانكاری
تمن گنجكی ویچ" سیڤان  بۆریس " چووە.
١٧٢٧ ژیاوە،  ١٦٧٦تا ل سای بووەو شانزە ساڵ
بكلتووری شانزدەوە ویستوویتی بایخ لسدەی
ل خوندنی ئوكاتك بدات، رووسیا) نتوەییی(
لنو و رووسیا رووی كردەوە تواوكرد، ئمریكا
كردووە. كاری گنج رابركی وەك مادا ئم
ئستورە دیوارە ئم ویستوویتی سیڤان، بۆریس
و قیسری رووسیای  نوان ل  ك بشكنت
لــم خانیدا ھــبــووە. ـــاوادا  رۆژئ ــورووپــای  ئ
جیاوازەكان نتوە رەسنی كرەستی چندین
وكۆبونوەو كۆڕ بۆ  تایبتی ھۆلی  و دەبینرت
شانگپ دەیانوت ئوانی بۆ پشانگی شونی

.یھ برامبر، بب بكنوە
تدایو ھرگلك ئاھنگرانی لوەش ھۆی جگ
ھۆ لم خۆیدا تایبتییكانی بۆن ل دەتوانت
ب خۆی تایبتیكانی  بۆن و بگت ئاھنگ
مژووی ژیانی یخان لم بناسنت. گالنی تر
ئستا تاكو بنماكی،  و سیڤان  بۆریس
دەكن. پوە رووسیا شانازییان گلی پارزراوەو
بنمایان ئم تایبتی ونیكی رووسییكان

ھبژاردووە. خۆیان بۆ ھمایك وەك
رووسیا  گلی دروستبوونی لمژووی باس  ئوان
دەكاتوە پشتاست ئوە یخان ئم " ك دەكن
توانیویان دووبرا ــاودارەوە ن لبنمایكی  ك
خانكدا لناو بكن" دروست زۆرە لگ ئم
رووسیای "سرۆكی خۆی كاتی ك یھ ژوورك
تیدا كردووە خانیی ئم سردانی قیسری
تا خوندووەتوە". ئوان تدا دانیشتووە وتاری
داخستووە لسر دەرگایان و پاراستوویان ئستا

دەزانن. شون"ی "پیرۆزترین ب
دەژت كس تیدا ملیۆن نزیكی پانزە مۆسكۆ
بم  .دایت جیاوازی نتوەی ١٦٣ فرمی ب و
یخان لم  جیاواز نتوەی دووسد كلتووری 
،وەكانتژمارەی ن ل زیاتر دەكرت. واتا بدی
ھر سردانی یخان ئم "كارمندانی چونك
لگڵ كلتوورەكیان ك لشب كردبت وتكیان

مای گالن
مۆسكۆ
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ئینجا داناوە" خانییان لم ھناوەتوەو خۆیان
فۆلكلۆری كرەستیكی یان نتوەیی كتبكی
وەك كسك ھر نتوەیك ل بت. لگ ئم
دەوامی رۆژان لم خانیدا گلكی نونرایتی

دەكات. خۆی ئاسایی
 ژن شــۆڤــا)، (لوگا نــاس گــل پرۆفیسۆری  
،ییخان ئــم  سووكی ئسك كارمندكی
،كخان دەكات روو نائاشنا ھركاتك میوانكی
دەبات. باخانكیان وكلبركی ھمووكون بۆ
لنزیكوە خانكدا ئو، گڕانمان لنو لكاتی
پناسی دەكــردیــن. ئاشنای بكرەستكان 
بۆ خانكی نو  وكرەستیكی  پارچ ھموو
زۆر دەكات وا مژوو لوگا،گوتی:" رووندەكردینوە،
ما لنو ئم مم ئب بكرت، بیر ل رووداو
وكلتووری رووداوەكــان زیندووڕاگرتنی  ھوی دا 
كردنوەی بگش باشترین دەدەیــن، گــالن
نتوەی چندین كلتووری ئستا ك یما ئم
بدرژایی یخان كۆكردۆتوە، ئم لخۆی تری
نفوتاوە بم بسرداھاتووە، مژووگۆڕانكاری

فراوانتربووە". و
گوتی:" كما تمنی بــ ــارەت ســب لۆگا 
یشسا دوانزە و د ساسس ل زیاتر تمنی
تداكراوە". جیاوازی بــم نۆژەنكراوەتوە،
ك ــرت،  وەرگ نمونب سیڤان)ی (بۆریس ئو
كلتووری ب تنھا  بایخی خۆی ئركی  لسر
بكلتووری بایخ ئستا كچی دەدا، وتكی

كخان رۆی ل باسی دەدرــت. گالن ھموو
جیھانی، دووەمــی جنگی لسردەمی ك كرد
رۆی رووسییكان، بریندارە بۆچارەسركردنی

گاوە. نخۆشخانی
مۆسكۆ ل بفرمی كورد ھزار بیست ل زیاتر
(متلب لالین یخان لم كوردی بشی دەژین.
كوردستانو باكوری كوردكی  ك عوسمان)
بڕوەدەچت. یخان ئم چاالكڤانانی ل ككی
خۆیان كاركردنی ھۆی ل باسی وەھا متلب،
گلی مادا لم دەیانوت داكرد،كیخان لو
ئو گوتی:" بناسنن، رووسی ب نتوەی كورد
بوونی لرە  كورد، ھومداوە كوردك وەك  من
ھن نتوە زۆر بم رووسی نوەی ب و ھبت

."مرۆڤ ھمووشیان سرچاوەی و
گالن گنجانی مای كاروباری بڕوەبری بشی
لسر مئ گوتی:" ــۆدۆ، ئ غــۆری  كریستینا
ل جیاوازەكان نتوە ھموو گنجانی كاروباری
پشكشدەكین. چاالكیی كۆلژەكاندا قوتابخانو
پیشان گــالن گنجی سمای و شایی و جل
قوتابیانی بۆ وەتگخ نسا ھروەھا دەدەین.
ھاریكاری لــوەش جگ سازدەكین، ئامادەیی
لو پشتگیری و دەكین قوتابیكان ركخراوەی

دەخونن". رووسیا ل ك دەكین نجانگ
گالن خانی چاالكییكانی كارو بڕوەبری 
ب ئاماژەی رووخۆش و كراوە ژنكی ك كارینا،
جیاوازەكان نتوە لگڵ خۆیان پیوەندییكانی

ناكین سیاسی بواری بشداری مئ وگوتی:" كرد
و المانۆسۆف بناوی مۆسكۆ زانكۆی وگورەترین
بب ك تۆلستۆی"ـ زانكۆی و گالن ھاوریتی

فر دەكن". خوندكاران جیاوازی نتوەیی
مای برنامیكی ھبوونی ل باسی كارینا،
ك نتوەكان، كلتووری ناسینی بۆ كرد گالن
ھمووگلك. بۆ تتایب پشانگای كردنوەی ب
ك شانگپ سركاری خست تیشكی كارینا،
ژنخوازی چۆنیتی و  ئایین  كڤیستیڤا وەكو
و كاری ژن منداڵ پروەردەكردنی و وكارو خۆراك
دەدرت. نیشان جلووبرگ پۆشینی و پیاووگنجان
و تایبتی پشانگیدا بۆنو روڕەسمی لو ھر
نزیكی تاكو ئستاش نمایش دەكرت جژنكان
ئو ئنجامداوە، مراسیمی  ئم  نتوە شانزە
سیبتمبركرد، بیست و چواری رۆژی ب ئاماژەی
بسرپرشتی گالن، خانی كوردی بشی ك
خزانی لسر خۆیان نمایشی عوسمان، متلب
چندین ئوان ك كارینا دەكن. پشكش كوردی
زمانی ب جیاوازەكانوە نتوە لبارەی گۆڤار

دەردەكن. رووسی

شیالن یاسین

Photo
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خمناك، خۆشویستییكی چیرۆكی درامای
باشوورەو سینمای كۆریای برھمی

ل سرەكی بشی س درامای ئو ناوەڕۆكی
خۆدەگرت.

الی خــۆشــویــســتــی ــكــمــدا ــ بــشــی ی ل
ك ھاین) (پارك دراماك سرەكی ئكتری
رگی ل مندایوە  ل نابیناییو كچكی
ژوانیۆن، ناوی ب كوڕكی ھستكانییوە
بت، رۆژێ ك بوو ھیوای بو دەویست، خۆش
روخساری، و بكات چاوانی ل نشترگری
دایك ب كچكی رۆی ھاین، ببینت. ژوانیۆن

ئاوازدانركی ژوانیۆنیش، و دەگا وباوكی
(ئیلھامكی) ســروش كــ ــوو ب بــتــوانــا

بوو. پارك ھاین ھقووی خۆشیستی
مردنی ژوانیۆن، بو ك ھوای دوای ئوەی
ئمریكای سفری ھاین، پارك ئیتر كرایوە،
ناسی، جانگیو بناوی كوڕكی لودا و كرد
نشترگری چاوەكانی توانی خرجیاتی ئو
بۆ بچاوەكانی ئوەبوو ھاین، و بكات ھاین،
پارك مئ دوای بینی. جانگیوی یكمجار
گڕانوە دیك جاركی  جانگیو،  و ھاین
ھواكی ھاین،  ئمجارە  بم  كۆریا، بۆ

ژیان ل و نمردووە  ژوانیۆن،   ك پگیشت
ماوە.

نوان دەنگیكانی یاداشت ب دووەم، بشی
ژوانیۆن ك پدەكات دەست ژوانیۆن، و ھاین
دەنرت ھاین، بۆ نامیك ئمریكا ل
لو ــوە، دەدات وەمی كۆریا، ل ئویش و 
ژوانیۆن گڕانوەی  چاوەڕی ھاین رگیوە 
ھاوسرگیری جانگیو ك ئیتر بم دەكات،
بۆ ژوانیۆن گڕانوەی دەكات ھاین لگڵ
دەبت دووریی،  دۆزەخی گۆڕینوەی كۆریا، 

محاڵ. بھشتكی ب
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ژوانــیــۆن، ــوەی ــڕان گ ب سیم، بشی 
دەست ئــو و پدەكات  دەســت  كۆریا بۆ 
ماوەیكی ل و  دەكات دانری ئاواز  بكاری
گۆرانی ئاوازكی چند دانانی بھۆی كورتدا
بدەست كۆریا، ئاوازدانری باشترین ناوبانگی

دەھنت.
ھاینو خاوەن پارك دەستگیرانی جانگیو ك
بمبستی ،كۆریای ــورەی گ كۆمپانیاكی

،كۆمپانیاك كاری بۆ گۆرانی  ئاوازی دانانی
دەكات. واژۆ ژوانیۆن، لگڵ گربستك

ھاین بم دەبینت، ھاین  ژوانیۆن لودا
دەنگی رگی ل رۆژكیان تا ،نایناس
سك ئــو ك ــات دەك ھست ژوانیۆنوە

.ژوانیۆن
نھنی پوەندی ب جانگیو، كات ــم ب
دەزانت، ژوانیۆن لگڵ دەستگیرانكی

بكاردەھنت برامبر ب ھاین، توندووتیژی
بدات ھاین، ب گر ئیتر ت كدل وای تا و
ل بم ھبژرتوە، ژوانیۆن ب یكجاری
خۆی دەخات ژوانیۆن، ئاھنگی گواستنوەدا
دەیوت نیار كسكی ك گوللیی ئو بر
گیان ژوانیۆن، ھۆیوە بو و بكوژت جانگیو
بب ژوانیۆن، ل ژیاندا ھاینیش لدەستدات و

دەمنتوە.
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،نیی دگیر و جوان وتكی تنیا ب سویسرا،
سیستمكی وتكیش، سیاسی سیستمی بكو
.گرنگ لھھنجانی و  لووردبوونوە  شایانی
وتدا ئو سیاسی مژووی ل شتانی لو یكك
درەنگ زۆر سویسرا، ژنانی وەیئ ،نگیین مایی
سویسرا، ژنانی خست. دەست ب دەنگدانیان مافی
سرباری  نبوو. دەنگدانیان ١٩٧١ مافی سای تا
لگڵ سرنجاكشی پاشخانكی سویسرا ئوەی
كچی ژنانی ھس، جۆراوجۆردا زمانی كمین و
بدەست دەنگدانیان مافی درەنگ زۆر تو ئو
وتانی لگڵ بــراورد ب بتایبتیش  خست،

دواكوتن. زۆر دراوسیان
ماف بو درەنگ تو ئو  خانمانی ھرچندە 
وەھا شایانی ئاستكی ل ئستا بم گیشتن،
بكن. باسیان  نموون وەكو  دەوروبــر ك دان
زۆر دەوــت بڕوەبردنی شوازی سویسرا  ل
.نیی ئورووپا تری وتگلی وەكو ،تتایب
.یھ فیدڕای پرلمانی، وتكی ــوێ ل
ھدەبژردرت، خكوە الین ل پرلمان
"حوت بڕوەبری دەستیكی پرلمانیش
و راپڕاندن دەستی  ك ھدەبژرت كسن"
حوت دەست ئو وات ،یھ جبجكردنیان

حكوومتن. كابینی بری ل سییك
وشــ بـــ ر وشـــگــــــان، یـــان ئـــ ـــم ـــرل پ
ــی ــدڕا ــی ف ـــن، ئــنــجــوومــنــی ـــگـــری ـــب وەری
دوو  لــ  (Bundesversammlung)
نیشتمانی ئنجوومنی ناوی ب پكھاتووە ژوور
پیران ئنجومنی و (Nationalrat)

.(Ständerat)
پۆستی گورەترین پرلمان سرۆكی پۆستی
پرلمان ئستادا سرۆكی ل .یكتو سیاسی
.(Chiara Simoneschi) ناوی ب كژن
دەستیان درەنگیش ك خانمگلك  تماشا جا
مافی ب درەنگیش  ك خانمگلك  پكرد،
لوتكی  ب گیشتن بم گیشتن، دەنگدان
كار یگیرانپ دەب مژنانی ئ بۆی دەست.
كورد ژنانی بكن. رزانب ئاسۆ لو چاو و بكن

و ھبت و ئامانجی گورەیان گورە خمی دەب
نبن. قایل بچوك "شت"ی ب

ئندامانی ئو ھموو سویسرا، پرلمانی ل
ك جیاوازەكان ــوارە ق سرۆكی و پرلمان
.یھ دیاریكراویان كاتی قس بۆ ھدەستن
زۆرتر خۆی كاتی ل سیاسییك  ھر ئگر
خانمی الین ل ئوا كرد، درژدادڕی رۆیشت و
دادەخرت. مایكرۆفۆنكی پرلمانوە سرۆكی
داخستن". "دەم پدەگوترێ: ھندجار ئمیش
و پرلمان ناو دەنگسازی سیستمی دیــارە
دروستكراون وەھا بشوەیكی میكرۆفونكانی
سازن و خۆشدەست تكنیكوە بواری ل ك
سرۆكی دەســتــی ــوە  ئ بگومان دراون.
ئو بت كسك ھــر ئیتر جا  ،مانرلپ
ئستادا ل ،وەیئ سرنجراكش سرۆك. بم
پاش زۆرە ئوەیش ئگری و رۆكس خانمك
پرلمان، سرۆكی  ب ببت  جگرەكی خۆی
سای دایكبووی ل و خانم ھر ئویش ك
 Pascale) و خانمئ بم پییش ە. ١٩٧٧
سرۆكی الوتــریــن   ب دەبت  (Bruderer

وتكدا. مژووی ل پرلمان
و سویسرا و بــژی خیادا  ل نابت ــرۆڤ  م
بم ــراوردەوە. ب تــرازووی بخات كوردستان
جوانبوونی ھیوای و نبت خونمان ناشبت
ناو ت لدەب بگومان بدەین. دەست نیشتمان ل
بژین، دا خۆمان و جڤاكی نیشتمان راستییكانی
كی بكینوە لوە بیر میشھ دەب بم
دوورەمــان زۆر وانن ئو ئاستك ب دەگین

نبت. خكی تردا لگڵ
دواكــتــووی ــی وت  ل ئایا بپرسم، دەمـــوێ
ئمیش، ماندووی ھشتا نیشتمانی ل ئمیش،
كی و پۆست گرینگكان ن بدەگ خانمان كی
بن؟ بڕوەبردن و بیار كارای بشداری دەتوانن
دا ئمیش  نیشتمانكی پرلمانی ل كی 
زۆربكان سیاسیی دەمی دەتوانت خانمك

نقوم؟ ھیچیش و دابخات
ھبت؟ وەھامان ھیوایكی ئایا

داخستن دەم
وتار
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ناونیشان:
ئاكار بنزینخانی نزیك متری ١٠٠ ھولر

مۆبایل: ٤٤٤٤٤٦٧ ژماەری
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زانیاری و ھواڵ نوترین خوندنوەی بۆ
بكن www.warvin.org سردانی

www.warvin.org
وارڤین رۆژناموانی دەزگای ماپڕی
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