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رۆژی دووھمی  دھۆك: ل - ممی شخ ھژا
١٦ ســــان  تمن كچكی رەمزاندا جژنی
ئتروش، شــــارەدی لــــ بنــــاوی (ه.ج)،

دەكوژت. براكی خۆی بچكی
ئتروش پۆلیســــی بنكی ل ســــرچاوەیك
ركوتی٢٠٠٩/٩/٢١، راگیانــــد، بوارڤینی
بدلش، لكۆمگی ئوارە پنجی كاتژمر
ســــر بشــــارەدی ئتروشی شــــارۆچكی
بناوی(ه.ج.ر)  ســــان كچكی١٦  شخان،
لئنجامدا لسنگی خۆی داوەو گوللی دوو

سپاردووە. گیانی
قوتابی خزانكــــی بووەو كچی (ه)، تاق
برای ســــ بووە. ئامادەیی چوارەمی قۆناغی
١٩٩٧دا باوكــــی مردووەو لســــای ھیــــو
سرپرشــــتی (ه)، برایكــــی لوكاتــــوە
 ١٥ ســــال زیاتــــر كــــردووە. خزانكــــی
نشتجن. بدلش، لكۆمگی مای(ه)،
لمای(ه)، نزیك سرچاوەیكی قسی بپی

قوتابی (ه.ج) بھنین، ناوی ك نیویســــت
بــــووەو لبر ئامادەیی قۆناغــــی چوارەمــــی
ســــرنكوتووە، لئزموونكاندا ئــــوەی
(ه)، ھاوڕیكی بــــم خۆی كوشــــتووە“،
ك دەكاتــــوە رەت ئــــوە بنــــاوی (س)، 
لتاقیكردنوەكاندا دەرنچوون بھۆی (ه)،
(ه) راســــت دەت:“ و خــــۆی كوشــــتبت
بــــم ســــرنكوت، لئزموونكانــــدا
لئزموونكانــــدا ھــــۆكاری ســــرنكوتنی
لبر ئوەی نبوو، كوشــــتنكی سرەكی
(ع.م)  بناوی سانی تمن٢١ كوڕكی (ه)
چووەت ســــجار كوڕە ئو خۆشدەویســــت،
رازی (ه)، خزانكی بم خوازبنــــی(ه)،
بۆی بكات، كوڕە بو شوو كچكیان نبوون

كوشت“. خۆی
ســــل زیاتر ھاوڕكی(ه)، بپی قســــی
لگڵ پیوەنــــدی ســــۆزداری ســــا (ه)،
كوڕە ئو ھبــــووە، (ع)، بناوی كوڕكــــدا

براكی بــــم خوازبنی، چووەت ســــجار
ھاوسرگیری بووەو نیھشــــتووە (ه)، رگر

بكن.
بنكی زانیارییكانی بپی دیكوە، لالیكی
دووھمی لــــرۆژی (ه) ئتروش، پۆلیســــی
لكاتژمر   ٢٠٠٩/٩/٢١وات رەمزاندا جژنی
براكی لكنتۆری كشینكۆفی ئوارەدا ٥ی
براكیدا، لــــژووری دەرھناوەو ماكیــــان

ھناوە.  خۆی بژیانــــی كۆتایی ٢ گولل بــــ
شــــخان نخۆشــــخانی بۆ پاش ئــــوەش
نخۆشــــخانی بۆ دواتریش گوازراوەتــــوەو
برینكانی ســــختی بھۆی دھۆك، بــــم

لدەستداوە“. گیانی لرگدا
لــــ ســــرچاوەیك ھرلوبارەیــــوە
رایگیانــــد:“ بوارڤینــــی دادپزیشــــكییوە
بر دیك گوللیكی و ســــك گوللیك بر
لبر زۆری خونــــی بۆی پــــی كوتبــــوو،

سپاردنی. گیان ھۆی ببووە و رۆیشتبوو

بكات بخۆشویستكی شوو نیانھشت ئوەی لبر

خۆی كوشت كی دیككچ

ژنك لشوی٢٦-٢٠٠٩/٩/٢٧، زاخۆ: - وارڤین
فیدای خوارەوەو دەالل پــــردی خۆی لســــر
خونبربوون تووشی شكاو قاچكی لئنجامدا

بوو.
ب كچ لخزانــــی ئو ســــرچاوەیكی نزیك
نــــاوی(ر،ع) كچ ئو ك وارڤینــــی راگیانــــد
لموپش  ســــاڵ تمن٢٣ ســــانو شــــش
دانیشــــتووی ك كــــردووە مــــردی بكوڕك
لبر (ر،ع) رچاوەكی ســــپب .ندایھۆ
باوكیدا لگــــڵ ك ھندك كشــــی خزانی
ماوەی ئۆتۆمبیلكــــی بووە بۆی دروســــت
لوش و دەالل پردی سر چووەت رفاندووەو
خســــتووەت خۆی راگرتووەو ئۆتۆمبیلكــــی

خوارەوە.
زووبزوو ك رایگیاند زاخۆ پۆلیسی لوبارەیوە
ئافرەتكیان رووداوەكو شــــونی تچووەن

رەوانی نخۆشخان كردووە.

(ر) ئگر كرد، بوە ئاماژەی ھروەھا پولیس
 تشــــتایبھاو لبرزایی١٥ مترییوە خــــۆی
(ر) بم دەبوو، زۆر مردنی ئگــــری خوارێ
خوارەوەو خستبووە نزمكوە نشو ل خۆی
زیانی جستیی و بردەكان ســــر كوتبووە

پگیشتبوو.
ك كرد دەستنیشــــانی زاخــــۆ نخۆشــــخانی
خونبربوون شــــكاوەو تووشــــی قاچكی(ر)

بووە. برینــــدار لجســــتی بــــووەو ھندك
تندروســــتی(ر) رەوشــــی لبــــارەی دواییــــن
زاخۆ بوارڤینی سرچاوەیك لنخۆشخانی
برەوباشی تندورستی رەوشــــی ك رایگیاند

دەچت.
پیامنری روودانكــــدا لكاتی ھر چنــــدە
بم لبر ئامادەبوو، خۆشــــخانن ل وارڤین

لگی قس بكات. بھۆشی (ر) نیتوانی

خوارەوە دایف خۆی دەالل لپردی ژنك
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جیھان بۆ دەالقیك

فرەنسا گشتیی ھولر: كونسوی - وارڤین
كرد ئاشكرای تیسۆ، فریدرك د. ھولر، ل
میتران، دانیال خاتوو  ھفتیدا  لم ك
و ھاوكات دەكات كوردستان سردانی ھرمی
خوندنی دووقوتابخانی ھاتنكیدا لگڵ
بناوی كوردستان  ھرمی ل فرەنسس 

دەكرنوە. ئوەوە
ل فرەنسا گشتیی كونسوی بگوتی
دانیال، ئامانج لسردانكی خاتوو ھولر،
ل رەنسیف قوتابخانی  دوو  كــردنــوەی
ھردوو ك ھولر و سلمانی شاری ھردوو

دۆستی میتران، دانیال خاتوو ی ئاماژەیج میترانوە دەبن. دانیال بناوی قوتابخانكش
.رانمیت وات فرەنسوا فرەنسی سرۆكی پشووی و ھاوسری كورد گلی درینی

دەكات میتران سردانی كوردستان دانیال

ھفتیدا  لــم بیارە بــغــداد:  - وارڤین
بۆ راییكردنی ئو ،١٤٠ ماددەی دارایی لیژنی
چكی مامو وەك ستۆیانئل ك ئركانی
ھاوردانی و راگوزراو ئو بۆ قرەبووكردنوە
وەرنگرتووە، قرەبووكردنوەیان چكی ك

بكن. ھولر سردانی
جبجكردنی  بای لیژنی سرۆكی جگری
دارایــی لیژنی ســرۆكــی ١٤٠و  ـــاددەی م
كرد ئاشكرای عوسمان، نرمین ماددەك
.٢٠١٠ سای گشتیی بــودجــی لناو  ك

بغداد، حكوومتی ی
بۆ تایبت بۆدجیكی
مــاددەی جبجكردنی

ترخانكراوە. ١٤٠
ـــن ھــــروەھــــا ـــی ـــرم ن
ھوكانی ك رایگیاند
تواوكردنی بۆ لیژنكیان

قرەبووكردنوەی یوەست بپ ھنگاوەكانی
.ردەوامب ھاوردەكان، و راگوزراو

دەكات ھولر سردانی ١٤٠ـی ماددەی لیژنی

قدزێ: - ئحمد گو
یكك  لــ  ٢٠٠٩/٩/٢٨ ــــوارەی  ئ  
و شـــاری قـــدزێ لــگــڕەكــكــانــی
 ٢٠ تمن ژنكی نادیاردا لھۆكاركی
و خۆی جستی ردایب ئاگری سان
سووتانكیوە ڕژەی برزی بھۆی
نخۆشخانی ڕەوانی بوو، ٪٨٥ ك

كرا. سلمانی

نزیك سرچاوەیكی  گوتی بپی 
ھفتیك ئو ژن ماوەی رووداوەكل
و پكھنابوو ھاوسری ژیانی بوو
ھاوسرەكی بنمای  ئوەی  لبر
زانكۆ بخوندنی درــژە  رازینبوون
ـــدات خــۆی ســـووتـــانـــدووە“. جی ب
زانكۆ خوندكاری  ژن ئو ئاماژەی

بووەو لقۆناغی كۆتاییدا بووە.

نزیك  كسكی دیــكــوە لالیكی   
راگیاند:“ وارڤینی ب لبنماكی
لمیوانی مردەكی لگڵ شوە ئو
لنوانیاندا كشیك ھیچ و بــوون
سوتاندووە، خۆی ھاتۆتوە ك نبووە،
كردووە، ئوكارەی بۆچی نازانت كس
كشی ــھــۆی ب پدەچت ـــم ب

بووبت. خوندنوە درژەدان

بردا ژنك ئاگری لجستی قدزی ل
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عراقی  ئمانی، ئیتالی، ئامد: ژنانی - دیالر
لخۆپیشاندانكی ئامد ل كوردستانی و
و ــرد ك بــشــداریــیــان ئنترناسیۆنادا 

دەربی. ژنانیان داخوازییكانی
ئنترناسیۆناڵ ژنانی خۆپیشاندانكی
ژنانی پكرد. دەستی سۆمرەوە لپاركی
كوردستانی و عراقی و ئمانی ئیتالی،
كۆنی تا پانكارت ئۆتۆمبیل و و بمشغڵ
ژنان خۆپیشانداندا  لو ریانپوا. ھونر 
” و ئازادی“ ژیان، ژن، ” وەك، دروشمگلی
كرایوە. برز ئاشتیخوازن“ ناخوازن، شڕ ژن
پرلمانتارانی خۆپیشانداندا لو ھروەھا

توغلوك ئایسل و كیشاناك گوتان ئامد
ئامادەبوون. یاچینداغ رەیھان پارزەر و
رۆشنبیری ناوەندی ل كخۆپیشاندان دواتر

پھات. كۆتایی فورات دیجلو

كرد ساز خۆپیشاندانكی ھاوبشیان و ئورووپایی كوردستانی ژنانی

ھمواردەكرت توركیا دەستووری

رابردوو  ھفتی ئس:  بی سی - وارڤین
ئس). بی سی تلفزیۆنی( پیامنری
لتارانی كاوریك“، كتی ئمریكی“ ی
لگڵ وتــووــژــكــی ــــران  ئ پایتختی 
كاوریك ئنجامدا. تو ئو سرۆككۆماری
ندا لبارەی پرسیاركی  وتووژەدا  لو
لمانگی ك ئرانیی  كچ ئو  سولتان،

خۆپیشاندانكانی لمیانی و ــون ج
كوژرا ئمنییكانوە ھزە  لالین ئراندا
ئحمدینژاد محمود بم پرسی، ل
كاوریكی ب دەرھناو ونیكی لناكاو
كاوریك دەناسی، ینو ئم تۆ گوت
گوتی ئحمدینژادیش نایناسم. گوتی
ژن ئو  ئلشربینی، علی مروە ئوە 

كوشتیان، نازیینویكان  ك  یمیسریی
جی نبووە ــدا ن كــوژرانــی وەك ــم  ب
ئحمدینژاد راگیاندنكان. سرنجی
ك كرد رۆژئاوا راگیاندنی بۆ پشنیازی
ئاوڕكیش با دەبن ناو  شھید ب ندا،
ناودری شھید  وەك بدەنوەو مروە  ل

بكن.

دەكرد؟ چی ئحمدینژاد گیرفانی ل میسری ژنكی ونی

5

تیب  رەجب توركیا سرۆكوەزیرانی ترەف:   - وارڤین 
دەستووری دەكات  ئوە بۆ كار ك رایگیاند ئردۆغان، 
ئندامانی پارتی ھۆیوە بو چیتر تا توركیا ھمواربكات،
سیاسی  بیروڕای  بھۆی   DTP دیموكراتیك كۆمگی

نكرن. دادگایی جیاوازەوە
بانگھشتی جیاواز سیاسی بیروڕای لسر توركیا، دادگای
دیموكراتك كۆمگی پارتی پرلمانی ئندامانی
نبن، ئامادەی دادگاك و پارتئ ئگر ئندامانی كردووەو،

سالحددین توركیا دادگای لئستادا دەكن. دادگایان راپچی سربازی بھزی ئوا
بھیچ  ك DTP رایگیاندووە بم كردووە، بانگھشت تونجلی سباحت و دەمیرتاش
بۆ گوتی ئردۆغان بكرن. دادگایی توركیا لپرلمانی نونرانی نادات گر شوەیك

ھمواردەكین. دەستوور لبرژەوەندی دەتپییكان، یشك ئو نھشتنی
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سیاست

پنجونی جمال فۆتۆ:
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من لخۆتان پرسیوە ھرگیز ئوە پیاو، ئایا و ژن
لخۆتان ئو پرسیارە ئگر ئوە كم؟ و چیم
لكۆینوەو ئوە ك یواتای بــو بكن،
نتوەیی و تاككسی لناسنامی لپرسینوە
خۆمان لناسنامی كاتك ــن. دەك خۆتان
مئ یوانل بیردەكینوە. دەكۆینوە،
بیربكینوە. كوردك یانیش پیاو یان ژن وەك
لدایكبوونمانوە، لچركساتی ناسنامكمان
ئگر .نیی ئوە تنیا راستی بم .مانگل
سیری خۆمانوە ناسنامی  روانگی  ل مئ
ھروەھا تبگین. لیكتری چۆن بكین، یكتر
مئ یان ھدەسنگنن، چۆنمان كسانیتر
لو بیر كاتك تدەگین.  لكسانیتر  چۆن
ناسنامی ك یواتای بو دەكینوە نخا
لگڵ ناسنام نایت، لدایكبوونوە  ل مئ
ھندك دەبینین دەبــــت. دروســـت ئمدا 
،نموون بۆ دروستكردووە. بۆمان ناسنامیان
دەكرد. ناسپ كوردی چۆن دەست پشتر
ئگر كردووەتوە. لوە  بیرتان  ھرگیز ئایا
”لناو بۆ دەنووسم. قسكانی ئوانتان بتانوت
ناتوانن كورد دوو ھناكوت“، مرۆڤ كورد،

كورد ” وەحشین“، كورد ” بكن“، كار پكوە
ئو لناو دواكوتوون“. كورد ” دەمارگرژن“،
“ردەستكوردانی ژ “ناسدا باشترین پناسانپ
ئو سبری  لژر كوردك وەك مئ بــوو. 
خۆمان ھسنگاندووەو خۆمان بۆچووناندا
مرۆڤكی وەك بینیوە. بچووك گالنیتر لبرامبر
ندەبینی خۆمان بۆ رزكمان ھیچ ردەستژ
پشكوت. وەیش بو سایكۆلۆژییتمان و
بخكانكی خۆمان بین بڕز ئوەی بۆ مئ
خۆماندا كسایتی لگڵ مئ چواندووە. دیك
ئوەیش لبر نكرد. ژیانمان ئاشتییانب
وەك خۆماندا لگڵ دووركوتینوەو لخۆمان

بووین. نامۆ بخۆمان و لھات بیانییكمان
و ئاۆزی لناو كــردووەتــوە، بیرتان  ھرگیز 
ژیانتان چۆن ژنك وەك  ناسنامدا  قیرانی
كردووە؟ ژیانی چۆن پیاو ئی لیگڕن كردووە؟
بیرمان درەنـــگ خــۆمــان كـــورد، ــی  ژن ئمی 
تنگیشتووین. لی ھشتا یانیش كردووەتوە،
ناسنامی ھشتا كــورد،  ژنی ئمی  بۆیش
مئ نھناوە. بــدەســت خــۆمــان تایبتی 
لدایكبوونماندا لچركساتی خۆمان ناسنامی

وەرگرتووە. پیاوان لدەستی
ھاوسرگیریمان ئوەی وەك لدایكبووین كاتك
عقییتی بپی پیاو دونیا. ھاتین كردبت
ئقی وەك ئمیش داوەو پمان رۆی خۆی
مئ پكدەھنین. درژە رۆ ئو درژ فیلمكی
وتووانركس زۆر خۆماندا  لژیانی  رۆكمان
سرەكیمان رۆی مئ فیلمدا  لو دەگین.
ك بكین نرۆ ئو باسیری برنكوتووە.
تكدەدات“،“ عقی مرۆڤ ” ژن داوە. بئمیان
تكدەدات“، ژن حوت گوند ” ،“یتانش وەك ژن
ب ماڵ ھبت لمادا ئگر خوای بی ژن ”
ژن بتاڵ“، مشك درژی قژ ” نابت“، ب
ھرەباش ژنی ” پیاوە“، كاتی تپڕاندنی بۆ
پیاو بكات“. جبج پیاوان داواكاری ك وەیئ
بنیات ژن خۆی ئارەزووەكانی و ویست بپی
،وەیئ دەیبینین مئ ك ئنجامك دەنت.
لسر خۆیان كاریگری پیاو كۆمگو تا ك
ناسنامی ناتوانت ھنگرن، ژن ژن ناسنامی

بنیاتبنتوە. خۆی
خۆی ناسنامی  ــۆی خ ژن، گرنگ بــۆچــی
ــی دەرب ئمی ناسنامی بــكــات؟ دروســـت 
چۆن ك ،وەیــئــ ناسناممان  .مانروانگ
وەك و تدەگین نتوەكمان و لكلتوور
ئوەی بۆ دەردەخین. جیاوازییكانمان  ژنك
دەبت خۆمان دابمزرنین دەستپك ناسنامی
شرۆڤ باش باوە بباماندا ك ناسنامانی ئو
ئو بت، چی پیاو لسر بۆچوونمان بكین.
لخۆمان بیر چۆن مئ دەگینت، واتای
وەیئ تنیا ن ژن، ئمی ناسنامی دەكینوە.
سنوور لنوانماندا ئوانیتر ئمو چین؟ مئ ك
پناسكان.  نینیدەگ خۆمان و دادەمزرنن 
دەكات، تكی خۆی  مرۆڤكان ناسنام چۆن 
دەیانكات دەھتوەو خۆی دەرەوەی مرۆڤكانی
و ژن ناسنامی بۆ شتك ئوەی لبر بیانی.
گكۆم ی كو سنوورانئ پناس بووە، پیاو
راستییكانی دایمزراندووە وپیاو ژن ناسنامی بۆ
ئم“و ” ئوانی “.دایت كلتوور و كۆمگی
سنوور میشھ مئ جیاوازییكاندا لنوان تر“.
برەو ناسنامل ئاگاداربوونوە دروستدەكین.
ئو دەبات. یكسانمان  و ئازاد كۆمگیكی 
بنچینیی سروشتی  تنیدەگ ژن،  رەوشــ
بت، پویست سركوتوو ژن بۆ ئوەی خۆی.
ئوان ناسنامی بكاتوەو پیاوان السایی ك نیی

بكات. لبر
ناسنامی پشكوتنكاندا و تكۆشان لگڵ
بۆی نــوێ، قۆناغكی یشتووەتگ كــورد
ناسنامی بنیاتنانوەی بسرلنوێ پویستی
لبرانبر پیاو، و ژن ویستپ .یھ پیاو و ژن
لیكتر بڕزەوە و ئازاد بن و یكسان یكتردا
ناسنامیك توندووتیژی لدژی ببنوەو نزیك
رەگز، دوو ھر  دەب ھروەھا دابمزرنن. 
پبدەن. شخۆیان گ باشكانی  ندییتمتایب
لناسنامی رز دەتوانت مرۆڤ بت وەھا ئگر
ناسنامی ئگر چونك بگرت، تریش ئوانی
دیكش كسانی بت، گرنگ ــالوە ب خۆتت
پشبكوت رەوش ئگر ئو دەگرن. ل رزت

سردەستو ژردەست نامنت.

ویستپ نومان ناسنامیكی
وتار

خاتوون روكن
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باسیان للیستكان ھــنــدــك ــدە ــرچــن ھ
بم كــردووە، ژنان كشی  لچارەسركردنی
ئو بجبجكردنی ھیوایان گوندنشینكان ژن
ھبژاردندا ھمتی لكاتی ك نیی نانب

پیاندراوە.
منداكم دەنگداندا ڕۆژی پاپستۆی ل”
نونری ویستم ئوەی لپناو تنھا لبارچوو،
ل برگری  تابتوانن ھبژرم لپرلمان خۆم 
نك ــم  ب بكن، گوندنشینكان ژنــ مافی
لبیرمان زوو  ھر بكو ناكن ل برگریمان 
دانیشتووی عومر، گالس گوتی مئ دەكن“.
ئاغجلر بشارەدی سر لگوندەكانی یكك

بوو.
باسی  بنیگرانیوە  ساڵ،  عومر،٣٧  گالس
سكای و كرد گوندەكیان ژنانی لبارودۆخی
بۆ پیوەندیدارەكانی نالی لئاوڕندانوەی
ھركس گوتی:“ و كرد گوندەكانیان رەوشــی
ھموو دتوە بحاماندا بزەیی ئرە تب
،خۆشخانن ب كارەبا، ب ئاو، ب نخوندەوار،
ل ئاگای كس دەكینوە ڕۆژ دوپشكدا مارو لناو
گوندنشینكان ژن .“نیی گوندنشینكان رەوشی

لوەی نیگرانن و بھیوان ژن لپرلمانتارانی
گوندنشینكان باشتركردنی بارودۆخی ژن بۆ كار
گوتیشی:“ گالس دەخن. پشتگویان و ناكن
بداخوە ،مئ لرەوشی بئاگان پرلمان ژنانی
ن و كردین بۆ ھیچیان ڕابردوو پرلمانی ژنانی ن
یھ ھیوایكمان بپرلمانتارانی ئمجارەش ھیچ

بداتوە“. ل ئاوڕكمان ك
شكل  ،خۆشخانن كــارەبــا، ــاو، ئ نبوونی
كوردستانو گوندنشینانی ل زۆرك سرەكییكانی

زیاترن. ئاوڕدانوەی خوزایاری بۆیش
گوتی“  ــاڵ، ٤٦ س مــلــك شــریــف حــســن،
ئاوڕ بم دەنگبدات یھ مافی ژن بداخوە
ھموو نادرتوە، ئو گوندەكان لبارودۆخی ژنانی
ئاوڕكمان ھیچ بم دەنگماندا ڕگیمان بی و
بقسكانی درژەی وەھا ئو ندراوەتوە“. ل
منداكانمان كوشتووینی، كارەبایی ــ دا:“ب
كس ببوو، نخۆشی تووشی ھاویندا لــم
ئمجارە خوازیارین بداتوە   ل ئاوڕكمان نبوو
گوند ژنانی بۆ كار لبداتوەو ئاوڕمان پرلمان
ك ئوان كرد، ئوەشی ملك، سكای بكن“.
بم مان، كاری  خریكی ئوارە تا  لبیانی

،یھ درومان دەورەیكی ل حزیان ھموویان
ھاتووەتن الینك كس و ھیچ تائستا كچی
لداواكارییكانیان نگرتووە. گوی گوندەكیان و
بنمان كۆمك دەنگدان دن و گوتیشی:“پش
لبیر ھمووی ئیتر رۆیشتنوە ك ھر پدەدەن

دەكن“.
لیژنی ئندامی محمود، سعید مسش
پشووی لپرلمانی ژنان لمافی برگریكردن
پرلمان چاودری ك بوەدا كوردستان ئاماژەی
راپۆرتی ــردووەو ك دورەدەستانی نشو ئو
الینی ك بم  بڕكردووە، خۆی سرووی بۆ
جبجنكردبت بباشی ئرككی پیوەندیدار

.نیی مئ لژنكی كمووكوڕی بواتای
 

ك كردەوە  لوە  جختی مانرلپ ئندام  ئو 
بخزمتگوزاری پویستیان دوورەدەستكان ناوچ
پداویستیكانیان دەبت حكوومت  ھیو زیاتر

بكات. دابین بۆ
سردانی پویست  بپی ھرچندە گوتیشی:“ 
شوە بو بم كردووە، لگوندەكانمان ھندك
تواوی بزانین لنزیكوە ك نبووە یدانییم

8

ژنانی گوند
ب بوایان

پرلمانتارانی
نیی ژن

سلمانی
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.“چیی كشكانیان
ھمان  دانیشتووی ســاڵ  ٦٩ تمن لعلی، 
گوتی“مردەكم ئاغجلر بناحیی سر گوندی
یاسایكیش ھیچ ھناو  ژنی من  ئاگاداری ب

نكرد“. لگڵ لپرسینوەی
ــم وەزع پدەكات خرم گوتی:“خكی ــو ئ
دەكم بخو منداكانم  مان بخری  خراپ
ڕكخراوك نھیچ و پرلمان ن و نحكوومت

لماننداوەتوە“. ئاوڕی تائستا
و نخوندەواری نھشتنی خولی كردنوەی
و گوندەك بوون ژنانی دروومان لداواكارییكانی
و ڕكخراو ھیچ ئستا تا ك دەكرد ئوەیان گلیی
گوندەكیان. ھاتۆتن پیوەندیدارەكان الینی

لسر پرلمان  ئندام عیزەددین، پیمان 
لوبارەیوە كوردستان لپرلمانی گۆڕان لیستی
ژن خۆیتی و لجی گازندەكان و گوتی:“ گلیی
ویستپ بم شت ببشن، لزۆر گوندنشینكان
ئو لداھاتوودا پرلمان بزانین تا بین چاوەڕوان
داوە گوندنیشنكانی ب ك بنانی برنامو

یان نا“. جبج دەكات
لیستی لسر پرلمان ئندام حفید، دارا شب

گرنگی پرلمان ویستپ پیوابوو كوردستانی
لــوەش جختی و گوند بژنانی ــدات ب زیاتر
نھشتنی و  كۆمیتی ھۆشیاری ك كردەوە
كاری تندروستی ھۆشیاری و توندووتیژی
تایبت دەزگای حكوومت ویستپ و تحكووم
شب بكات. دروست كارە ئو بۆ گڕۆك تیمی و
و ژنان ئابووری باری برزركردنوەی  گوتی:“
یكك دەبت گوندنشینكان   ژنــ بتایبت 
بدرت ئوە ھوی پرلمان بت و لكارەكانی
لبر و بچت سربخۆیی ئابووری برەو ژن ك
نبت“. ئو بیارك ھموو ملكچی باری دارایی
خولی كردنوەی لوەشكرد باسی مانرلپ ئندام
پشانگای پرۆژەی بچووك، كردنوەی برگدوورین،
ژنان بۆ یكسان ھلی ڕەخساندنی و دەست كاری
و ببت دروست  جندەری بانسی تا ویستپ
پرلمان ویستپ ك كردەوە لوە جختیشی

ڕكبخات. كارە ئو بۆ تایبت یاسایكی
لسر پرلمان ئندام عبدولكریم، تۆفیق ناسك
لوبارەیوە چاكسازی و خزمتگوزاری لیستی
الدێ ژنانی بۆ تایبتمان برنامی مئ گوتی:“
ڕكخراوەكانی لڕگی ئوەش ھودەدەین ھیو

جبج ژنـــانـــوە و ــی ــدەن م كــۆمــــگــی 
سوود ئوان ھماھنگی ب بتوانین تا بكین،
باسی ھروەھا لزانیارییكانیان وەربگرین“. ئو
ھۆشیاركردنوە بۆ عملی كاری دەبت كرد:“ لوە
نك بت پیاوانیش ھۆشیارییكش بۆ و بكین
ك لوەشكرد باسی ناسك .” ژنان بۆ تنھا ب
بۆ نرخوەرچ كارەكانی حكوومت ویستپ
لناو یھ لیژنیك  لئستاشدا و الدكان  ناو
بۆ الدكان ك بدواداچوون ب تایبت پرلمان
ناسك گوندەكان دەكات. چارەسركردنی كشی
كاركردن، بۆ كھیوای مئ دووپاتیكردەوە:“
و بگرن خۆیان رەوی كارەكان  دەكین ئومد
دەبـت بس لخیادا ھی، بكرت. جوان شتی
ئومدیش و بكین  بۆ زەمینسازی چۆن  بزانین
داكۆكی بتوانن پرلمان ئمجارەش ژنانی دەكین

بكن“. ژنان لمافی زیاتر

محمود ئازیز
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ئنجوومنی ل مندان و ژنان لیژنی  سرۆكی
ھڤپیڤینكی ل بھجت، نسرین ،دیال پارزگای
ل مندان و ژنان بارودۆخی ب ئاماژە وارڤیندا
و خراپ تدەپڕت قۆناغكی ب دەكات، ك دیال
نتوانراوە دەستگاوە، ھندێ گندەییكانی بھۆی

بدرت.  دەڤرە ئو مندانی ژنان و یارمتی
و مندان  ژنان رەوشی بگشتی لئستادا وارڤین:

چۆن؟ دیال پارزگای لسنوری
ئاسایش باری خراپی بھۆی بھجت: نسرین
سنووری مندانی و ژنان ــردوودا راب سای سل
ك بشوەیك دەژین، خراپدا لبارودۆخكی دیال
لزیادبوون رووی مندای ھتیو و بوەژن ژمارەی
بكارن  كــ ــی ــان ژن ــو ئ بتایبت كــــردووە، 
خراپدان. كۆمیتی و ئابووریی  لبارودۆخكی
ك ،(األجتماعی الرعای-األجتماعی الشۆن (دائرە
قینخانل لقكی دیالیو پارزگای لناوەندی
خزمت كمترین نیتوانیوە گندەییوە بھۆی

بگینت. بكار ژنانی و بوەژنان ب ویارمتی
دیالیان  تیرۆریستان ــیــن دەزان وەك  وارڤــیــن: 
چندە تا تیرۆر، پرسی خۆیان، ئامانجی كردووەتوە

مندان ھبووە؟ و ژنان ژیانی لسر كاریگری

تیرۆریستی  ئستا كاری بھجت: ھرچندە نسرین
بنبنكراوە بم كمبووەتوە، دیال لسنووری
و رفندراون منداڵ و  ژن چندین  تائستایش و
لسر نرنی كاردانوەیكی  ئمش  ــوژراون ك

ھبووە. خزانكان ژیانی
رادەیك  تاچ باری ئمنی خراپی وارڤین: بگشتی
مندان و ژنان ئاسایی  ژیانی لسر  كاریگری
چۆن پرس ئو ـــروەردەدا پ ــواری  ب ل دانــاوەو

بووە؟
زۆربی  رابــردوودا سای سل بھجت:  نسرین
الدێ بتایبت تدانكراوە، دەوامیان قوتابخانكان
قوتابخانكان زۆربی دوورەدەستكان، نشو و
مامۆستایان ھن ك ئوانش و تقنراونتوە
كردووە لخوندن پشتیان قوتابیان زۆربی و مك
بوھۆیشوە و شقامكان سر كردووەت روویان و
ژنان و مندان رەوشی ل كاریگری ئمنی باری 

كردووە.
ژن  چند  ئستا تا   ٢٠٠٣ سای  لــدوای وارڤین: 
كــردەوە و ئمنی بــاری خراپی  بھۆی  منداڵ و 

داوە؟ لدەست گیانیان تیرۆریستییكانوە
لوبارەیوە  تواو ئاماركی بھجت: ھیچ نسرین

ژمارەیكی بم ،نیی
ژن زۆر 

ومــــنــــداڵ

قوربانی. تبوون
 شان نو  دەچن ژنــان ك چیی ھۆی وارڤین: 
ل تیرۆرست ژنی چند تائستا تیرۆرستییكانوە،
بكوێ چارەنووسیان كراوەو دەستگیر سنوورەك

گیشتووە؟
 ك ــداوە رووی حاتك چند  بھجت:  نسرین 
ژنی ئو بۆ نموون دەستگیركراون، ھندكیان

ل ــۆی خ ویستی  كــ
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:زگای دیالپار لئنجومنی مندان و ژنان لیژنی سرۆكی
نی دیالمندا و ژنان

دەژین خراپدا لبارودۆخكی
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بتقنتوە، دیال پۆلیسی لبنككانی یەكك
بم دەستگیر كرا.

بــاری و ھۆشیاری نبوونی بــھــۆی ــوە ــداخ ب
لالین ژن چوساندنوەی  و خراپ كۆمیتی 
تیرۆریستی كاری  بۆ ژنان بئاسانی  زۆر پیاوانوە، 

دەھنرن. و بكار ھدەختن
دامزرندران، تا  ژن ژمارەیك : ل بازگكاندا وارڤین
تیرۆرستییكاندا كردەوە رژەی لكمبوونوەی چند

ھبووە؟ كاریگریان
لبازگكاندا ك ژنانی ئــو بھجت: نسرین

.نیی وایان تائستا رۆكی دامزراون،
كوشتن  دیاردەی ،دیال پارزگای وارڤین: لسنووری
بكار و كچان بشوودانی  بزۆر و  شرەف لسر

ژنان چۆن؟ ھنانی توندووتیژی لدژی
كوشتن  ژن دیاردەی دەڤرە بھجت: لم نسرین
ژنان دژی توندووتیژی و فرەژنی و بزۆربشوودان و
بداخوە زۆربی شاراوەیو بم ئدەن، روو رۆژان
و كۆممیتی دابوونریتی ناكرت. لوە باسی
ك یاسایك نبوونی ھروەھا و ژن ناھۆشیاربوونی
ھۆی ئوەی بكات، بووەت برگری لمافكانی ژنان
ژنان ــدژی ل  ك توندووتیژییی ئو  ــی زۆرب  ك

بمنتوە. بشاراوەیی ئنجامدەدرت
و  ژنان ركخراوەكانی كردنی كار ئاستی وارڤین: 

چۆن؟ دیال ل مندان
ركخراوەكانی  كاركردنی ئاستی بھجت:  نسرین
ھن ژن  زۆر لكاتكدا الوازە، زۆر مندان و ژنان
پشتگیری مندان و  ژنان مافی  ل دەیانوت ك
ناكات ل پشتگیریان الینك ھیچ بم بكن،
زۆریان لمپری كارەكانیان جبجكردنی بۆ و

.ردەمدایبل
لو سنوورە بگشتیی بارودۆخی ژنانی كورد وارڤین:

؟ دەچوسندرنوە كوردبوونوە بھۆی .چۆن
تدا  كــوردی  ك ناوچانی  لو بھجت:  نسرین
جیاوازە. ناوچیكیتر  بۆ  ناوچیكوە   ل دەژین،
باشترە زۆر لخانقین كورد، ژنی رەوشی نموون بۆ
.سعدی تا باشترە  لجلوالیش و جلوال تا
باشترە، لھموویان لخانقین كورد ژنی رەوشی
بداخوە بم كوردن، ئیدارەكانی ھموو چونك
پیاوی بگرە و كورد  ژنی تائستا لناوچكانیتر 

دەچوسنوە. لشوەكان بشوەیك كوردیش
بگشتی  مندان، و ژنان لیژنی وەك ئوە وارڤین:
لو كـــردووەو  دیال مندانی و ــان ژن بۆ  چیتان
كردووە؟ كورد مندان و ژنانی بۆ چیتان نوانیشدا

وەك  چاالكیمان چندین تائستا بھجت: نسرین
لئاستی  مانئ بم ھبووە، فستیڤاڵ سازكردنی
خریكی ئستا .نیی ئامانجكانماندا بدیھنانی
ك ژنانی ئــو  لــبــارەی زانیارین كۆكردنوەی
منداڵ چاالكن، و لبواری برگریكردن لمافكانی ژن
خزمت باش پالنكی  لسر  پكوە  بتوانین تا
پش ھموو دەڤرە بكین. مندانی ئم و بژنان
بناسن خۆیان ئرككانی و ماف دەب ژنان شتك
لو ھنگاوە سرەتاییترین ھۆشیاركردنوەیش و
لناو وەداین كئ لھوی مندانیش بۆ پناوەدا.

بكرن. باش پروەردەیكی قوتابخاندا و خزان
یان ركخراوە  كوردستان و وارڤین: حكوومتی عراق
زگایم پارئ مندانی ژنان و بۆ چییان بیانییكان

كردووە؟
تائستا  دیــالــ لپارزگای بھجت:  نسرین
بم نكردووە، شتكی  ھیچ عراقی  حكوومتی
و ركخراوەكان ــك رادەی تا خانقین  لناوچی
ئوەش ك كردووە كاریان كوردستان حكوومتی
بپشتیوانی پویستمان نییو پویستدا لئاستی

.یزیاتر ھ
حكوومیكانی  و حزبی پۆستل ژن وارڤین: پگی
سیری چۆن پیاوان ئاستكدایو چ ل زگایپار ئو
كار ئیداریدا  و  سیاسی لبواری   ك دەكن ژنك 

بكات؟
 پۆست لناو پگی ژن بھجت: بداخوە نسرین
نییو پویستدا  ئاستی ل حزبیكاندا و حكوومی 
ك ژنانن خودی لوانیش زۆرن، ھۆكارەكانیشی

ھوبدەن. بئامانجكانیان گیشتن بۆ دەب
بیركردنوەو ب پیاوە ك زۆرجار دیكیشی ھۆكاركی
ژنان لكاركردنی رگرە منتقی لكدانوەییكی

ماڵ. لدەرەوەی
دەستی كۆیلی مئ كۆمگی دیكوە لالیكی
بكۆمڵ خزمت ك گۆڕانكارییانی ئو دابوونریتو

دەزانت. بكوفر بكن
نانت،  ژندا بتواناكانی دان ھشتا پیاو ھروەھا  
دەب و ژن سرشانی تودەك كركئ ئیتر بۆی

بشوەیكی باش خۆی بسلمنت.
 دیال ل مندان  و ژنان دۆخی داھاتووی وارڤین:

دەبینی؟ چۆن
یكتر  بھاوكاری  ژنان ئگر  بھجت:  نسرین
دەبت. باشیان داھاتوویكی ركبخن تواناكانیان
و ئامانجكانیان بدیھنانی بۆ ژنــان ھــیــوادارم
لیكتر پشتگیری  دەنگدانكاندا لكاتی بتایبت 
راستقینیان ھبژرن ك نونری كسك و بكن

بت.

Photo ئنوەر دەشتی
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ب تایبت ھڤپیڤینكی ل كیشناك، گولتان
توركیا ئستای سیاسی رەوشی ل باس وارڤیندا
كۆمگی پارتی نوان پوەندیی و دەكات
ئرنی دان بپشدادوگ پارتی دیموكراتیك و
ھشتا ك ڕوو  دەخات ئوەیش و  دادەنت
توركیا، دەیوت سرۆكوەزیرانی ك دیارنیی

دەكات. كورد پرسی چارەسری بۆ چی
سرۆكوەزیرانی  لموپش ماوەیك وارڤین: 
ئحمد لگڵ ئردۆغان تیب رەجب توركیا
ئو  ئایا DTP كۆبووەوە، ھاوسرۆكی تورك
ریشیی گۆڕانكاری مایی تدەب دانیشتن

پارتكدا؟ ھردوو لنوان
بھستیاری  الیندا لو كیشاناك: گوتان
چووبووین تازە كاتك چونك دەكین. مام
بپنجكانی سرۆكوەزیر پرلمانوە، نو
دەكــردو بكورسیكانمان ئاماژەی دەستی
دەیین مئ ئوەی  دەبت  یان  دەیگووت:“
ھوستی ئو  بــۆن“. دەب یان بیكن،
لــدوو ــر ــات زی تــوركــیــا، ــی ــران ــوەزی ــرۆك س
چندین لوكاتشدا ھبوو، ــژەی در ساڵ
ئنجامدران، سربازی گورەی ئۆپراسیۆنی
كار ك دەكـــردەوە لــوە جختمان ئمش 
چارەسری شونی  و ناكرت  وەیمشب
لبیر راستی  ئوەی بۆ .مانرلپ  كپرس
شقمكان و لكۆن ساڵ دوو  نكرت،
جــمــاوەری خۆپیشاندانی بــكــۆبــوونــوەو
وەمی “سب ”ئیدی كمپینی لچوارچوەی
ناتوانین بۆی ــوە. دای ئۆپراسیۆنكانمان
سر شتكان ھموو وەیكۆبوون بم بین
ئاراوە، تد ریشیی گۆڕانكاری و دەبن ڕاست

تدەب وەیكۆبوون ئو بین، دەتوانین بم
قۆناغكی دەستپكردنی بۆ وەچرخان خاكی

نوێ.
دوای  ــران، ــوەزی ســرۆك تانوایپ وارڤــیــن: 
چارەسر، الینكی وەك وەیكۆبوون ئو

بكات؟ حیسابتان بۆ
دیاریكراومان  پیامكی كیشاناك:  گوتان
رۆك چ حكوومت  ئایا ئــوەی ــارەی  دەرب
چارەسری  وەك الینكی یان ،DTP دەدات
تائستا نا، یان  دەكات لگڵ دانووستانمان 
نیی ــار دی ھشتا وەرنــگــرتــووە. وەمــمــان 
شونكی دەخوازت توركیا، سرۆكوەزیرانی
یوانل .یھ تری پالنكی یان بدات وەھامان
بم ،AKP دەكیی بكات DTP ھوبدات
لم كام سرۆكوەزیران ك ،دیارنیی ھشتا
قۆناغ ئو ئوەی بۆ بنما. دەكات بیرۆكان
متمانكردن كشی ویستپ تپڕت، باشتر
چارەسر   DTP و   AKP لنوان بیكتر
لوە ناكم، نكۆی ئوانیش و سرەڕای بكرت
لگڵ پارتیمان ھاوسرۆكی دانیشتنی ك
ئرنیش ئم بوو، ئرنی سرۆكوەزیران
و پارتكمان فراكسیۆنی لكۆبوونوەی
ھستمان میدیاكان سر بۆ لرەنگدانوەی

پكردووە.
مایی  تدەب وتنكچاوپ ئو ئایا وارڤین: 
ئاشتی  جگركردنی الینكی وەك DTP وەیئ
پسند كوردیش ھموو ئایا بكرت، پسند
كورد لپۆسی نونری تبب و پارتئ دەكات

چارەسریدا؟ و ئاشتی جگیركردنی
 ك واباوە، جیھاندا كیشاناك: لھموو گوتان

ھموو نونرایتی ناتوانت پارتك بتنیا
DTP خۆی  ئمش لگڵ بكات. كۆمگكی
بانگشی .نابین كورد گلی نونری تاكب
ھموو دەكم، كورد ھموو نونرایتی من
راستی لگڵ بیردەكاتوە، من وەك كورد
یكناگرتوە،  DTPدا  دیموكراتخوازانی
راستیش چاوی ئو لبرامبر دەبت بم 

 DTP بانگوازی لگڵ بۆچی نگرین، خۆمان
گرنگ شقامكان، سر تد كــورد گلی
 DTP ب دەنگ كورد زۆرینی بۆچی بزانین
كورد داواكانی گلی لبارەی م پارتئ دەدات.

پۆفایل

كیشاناك: گوتان
دەكات دیموكراسی بۆ شڕ كورد ژنی  
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لدایكبووە.  كوردستان باكووری ئالزیغی شاری ل جونی١٩٦١ ل١٥ی كیشاناك گوتان
ل وانییرۆژنام بشی گشتییكانی یوەندییپ ھروەھا و پیوەندییكان كۆلیژی دەرچووی

كردووە. توركیا كاری رۆژنامی چندین بۆ رۆژنامنووس وەك ئو ئجی ئیزمیرە. زانكۆی
ئستاش  و بشداربوو  DTP لیستی  لسر توركیادا پرلمانی لھبژاردنكانی٢٠٠٧ی

.یھ منداكی كردووەو ھاوسرگیری پرلمان. دە لئام نونری
ئابدا ئنجامدراوە مانگی لكۆتایی ئم دیدارە تبینی:

لم ئۆجالن،
قۆناغدا چۆنیتی
لچك وازھنان

دەكات. دەستنیشان
بكات ھر چی وات

رنامب بپی
چونك دەیكات.

PKK ركخراوكی 
ناتوان بربوە،

كورتدا لماوەیكی
چكدانان بیاری

بدات

ئنكرە
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بۆیش بر، گرتووەت بورانی سیاستكی
نونری ب و دەدات بۆ دەنگی كورد گلی

دەزانت. خۆیی
رگاكیدا  لنخشی ئۆجالن توایپ وارڤین:
بكن؟“ لچك حافیزی بت“خودا PKK ب
وەھا  شتكی چــاوەڕــی كیشاناك:  گوتان
قۆناغدا لم ئۆجالن  موایپ بم  ناكم،
دەستنیشان لــچــك وازھــــنــان چۆنیتی 
رنامب بپی بكات چی ھر وات دەكــات.
بربوە،  ركخراوكی  PKK چونك دەیكات.
چكدانان بیاری كورتدا لماوەیكی ناتوان
بۆ چــارەســری قۆناغكانی ئگر بــدات.
درژخاین ناوەندیو مام كورتخاین، قۆناغی
لقۆناغی چكدانان پرسی ئوا دابشبكین،
پاش دروستبوونی وات درژخایندا جدەگرت.

دت ئاراوە. پرس ئو ندوو الی متمانی
تدا  ئامادەییی ئــو  PKK ئایا  وارڤــیــن: 

بنت؟ چك ل واز ك بدیدەكرت
بانگشی ،PKK سا دە كیشاناك: گولتان
ئاشتیانو بشوازی كورد كشی ”چارەسری
سیاستكی پەوكردنی بۆ ئامادەكردن خۆ
ك وەیئ راستییكی دەكات. “دیموكراتیان
وازھنانی كورد و ماف دیموكراتییكانی لنوان
لم  بۆی ،یھ ھاوتریبییك PKK لچك،
چونك جبجكردنوە. واری تناچ قۆناغدا
سرچیام  چوون ھــۆكــاری  دەــــت،  PKK
تچوومن گیا گوو كۆكردنوەی  بۆ ھیو
بكن، چارەسر ھۆكاران ئو چیاكان. سر
بشداری دەبــم، چك  دەستبردرای  منیش
دەكم. دیموكراتیك سیاستی لپەوكردنی

ئاشتییكی چارەسریو ھاتنئارای بۆ  وارڤین:
پبكرێ؟ دەست لكووە ویستپ ھمیشیی
نكۆی درــژ ماوەیكی كیشاناك:  گوتان
ــدا ســردەم ــم ل ــرا.  ك ــورد ك لناسنامی 
كاریگری نماوەو باوی قكردن سیاستی
ھبوونی ویستپ بم لدەستداوە،  خۆی
یاسایی، چوارچوەیكی ناو تبخر كــورد
لچوارچوەی دیموكراتییكان گكۆم چونك

دەكرن. شوەبند یاسادا
سیری  چۆن توركی دەوتی وارڤین: دەب 

بكات؟ كورد پرسی
دەوــت  گرنگ ــوەی ئ كیشاناك:  گوتان
كورد ھاووتیانی سیری یكسان بچاوكی
مافی یكسانبوون دەوت چونك ئگر بكات،
بۆ یكسان بواری  بكات،  دابین  ھمووان  بۆ
ناو بخات ھمووان  ،نەخسب گشتی رای

پرسی ئوا یكسانوە، یاسایی چوارچوەیكی
كوردیش چارەسر دەبت.

چ  ئاشتیدا لجگیركردنی كورد وارڤین: ژنانی
ھی؟ رۆكیان

توندووتیژی،  ماوەی٣٠ سا كیشاناك: گوتان
دروستكردووە. ژنان  لسر زۆری  كاریگری
شڕ قۆناغكانی  ھرەگورەی قوربانی ژنان 
بووەت شڕە ئو لھمانكاتیشدا بم بوون،
ژنــان. بۆ ــورە ــرەگ ھ وەچــرخــانــی  مایی 
ئاشتی بدەستخستنی بۆ ئمۆ كورد ژنانی
بم ــن، دەك پیەو ــورە گ ملمالنیكی
خۆیان ژنان بناسنامی بزانین ك ئوە دەبت
درژەپدان دیموكراسی دەكن، ھزی بۆ شڕ
برجستبووە، ژنانی كورد الی شڕەش بم
تا شوە بركخراوترین توانایاندایل
دامزراندنی دیموكراسیو دەستبركردنی
بتكۆشانیان درژە دیموكراتی كۆمگیكی

بدەن.

دەست  تــورك كــوردو  ژنانی ئگر وارڤین: 
بۆ گورە دەبن ھزكی گوشاری یك، بدەن
ئم بۆ برنامیكتان چ ئاشتی، جگیركردنی

ھی؟ ستبم
گشبینم  زۆر روانگیوە كیشاناك: لو گوتان
ئوەش ویستپ .یھ زۆرمان برنامی و
،یھ بوارەدا لو گورەمان ئزموونكی بم
دەگری مردووەكانی بۆ كس ھر وتدا لم
دەسووتت. جرگی منداكی بكوژرانی و
لوانیتر ئازارەكی ك واھستدەكات ھركس
ژنانی ھاوبشی خای ئازار دەم بۆی زیاترە.
ھست ھاتووە ئــوە كاتی ،تورك و كــورد
ئمیش بۆ بكین، یكتر ئازاری بمینتو
خوشكدەست شانبشانی ــورك ت ژنــانــی
و دەكن تینم بو ھست كوردەكانیان،
كورد ژنی ئاشتییانكانی داخوازیی وەمی

دەدەنوە.
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ئوەی بۆ قوتابخان ھات ئمن، ”سیارەیكی  
خۆم ممكی بگریانوە منیش بكن، دەستگیرم
ئمنكمدا پیشانی و لدەھات شیری ك دەرھنا

لبنن“. وازم شیرەخۆرەی منداكم گوتم
جلكانی ســراپــای  ،نجگ رووخــســار ژنكی 
زیندان نباوەكانی رۆژە و خم ئاسواری رەشن.
خاوەنی ــوە.  ــاردووەت ش ژنیان ئــم  گنجتی
خۆیان نبینیووە، باوكی و منداكانی دوومندا
،١٩٨٩ سای دەستگیركردنی  لشاوی چونك
زیندانیكراوەو رژمی بعسوە لالین مردەكی
گولل سلمانی ئمنسوورەكی لزیندانی پاشان

كراوە. باران
زیندانی مردەكی، دەستگیركردنی دوای نسرین،
مــاوەی كــات  ئــو دەگرتوە وەك  و دەكرت 
دادگاییكردن بب شوویكردوەو ك بووە دووساڵ
و سلمانی زیندانكانی ل مانگ، شش ماوەی

ماوەتوە. بغداد
چونك نیانناسیموە، منداكانم گراموە كات”
كچكشم و دوومانگ تمنی ئوكات كوڕەكم

بوو“. سان یك
وحــوت چل تمن ژنكی محمد، نسرین
خانی مامۆستایو .مانییسل خكی ساو
ئندامی تواوكردووە. لسلمانی  مامۆستایانی
لیستی لسر پرلمانی كوردستان پشووی خولی
نسرین، بوو. كوردستان، سۆسیالیستی حیزبی
گریان دەگایوە خۆی زیندانی بسرھاتی كاتك
دەمویست بن گوتی " قوڕگی پركردبوو، چونك
جۆرك لو بھیچ بم ،ناخۆش خوكی ئوە

ندەبوو“. رزگارم خوە
دوومانگ ك ینوق مح ھاوسری جمالی ئو
خیانتی بھۆی نسرین، لدەستگیركردنی بر
ركخستنكانی لتۆڕی خۆی، لھاوڕكانی یكك
شار، لنو  كوردستان سۆسیالیستی حیزبی 
ھۆیوە ــو ب ـــراوەو  ك ئاشكرا زانیارییكانی

دەستگیركراوە.
ئندامكانیشی  ــووەو ب بــرفــراوان تــۆڕە ئــو،   
رژمی خۆی كاتی بۆی پكھاتووە، رەگز لھردوو
دەستگیركردنی ئو برفراوانی بعس ھمتكی

گوللباران، زۆریشیانی دەستپكردووەو تۆڕەی
كردووە.

دوای  مانگك چند نسرینیش، ھاوسرەكی  
ب نسرین، كــراوە. گوللباران دەستگیركردنی
درــژەی وەھــا ھكشاو  ســاردی  ھناسیكی
چونك ،چیی شووكردن نمزانی من دا:“ بقسكانی
ناوشار ركخستنی بكاری مردەكم لوەی جیا
ل و دەژیاین لدراوكدا ھمیشش خریكبوو،
ھاوسرگیری دوای دووساڵ دەترساین. ئاشكرابوون
منداكانمان و  دەستگیركراین مردەكم  و من
ئو ژن، وای ببشبوون“. لنازی دایك وباوك
بم“ بسریھاتووە، ئوناخۆشییانی  ھموو
نسرین گورەكردووە. منداكانی و نداوە“ كۆی
دەگتوە“ بمجۆرە خۆی دەستگیركردنی رۆژی
ماوەی زیندانیكراین، مردەكم،  و من كاتك
دایكایتیشم مۆتی و ببوو مندام بوو دوومانگ
من مردەكم، دەستگیركردنی بھۆی وەرگرتبوو.
ھاوڕم مامۆستایكی بۆی بووم، خمگین زۆر
باشترە. دەوام، بیتوە دەبت وگوتی، ھاتالم

ھوای ئازادبوون دوای زیندانییك: ” ژن
بیست“ مردەكم گوللبارانكردنی

نسرین محمد

زیندان بسرھاتكانی

ھولر
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ب ھستم دەوامـــم، بۆ رۆیشتنم رۆژی یكم
مۆستایك لوكاتدا كرد، نائاساییی بارودۆخكی
بۆموە، ویستم بۆی بۆ، لرە پیگوتم و ھات
نیھشت و پندام مۆتی بڕوەبرەكم بم
.یھ ك گوای كۆبوونوەمان ئوەی، ببیانووی
ك واملھات ــردو زۆرك بترسكی ھستم بۆی
ھویاندەدا مامۆستاكان و دەلرزی گیانم ھموو

بكنوە“. ھمنم
برەو پۆلیس توتۆمبلكی كاتژمرك دوای
مامۆستاكانیان ھموو و ھــاتــوون قوتابخان
بھیچ ھست ئــو تا كــۆكــردەوە،  لژووركدا
گــریــاوەو تكچووەو  رەنــگــی چونك ــكــات،  ن
یكیكی ئوە دوای ”دەترست“، زۆر زانیویان
ئویان تنیا دەرەوەو ناردووەت مامۆستاكانییان
الی تا ماوەیك تۆ پیانگووتووە ھشتووەتوە و

ڕایدەگرین. خۆمان
 مئ بسرھاتی بۆ ئو ك  نسرین، لوكاتدا
لسر و سورھگڕابوو رەنگی دەگایوە،
بنائارامیی ھستی و دەجویوە زۆر كورسییكی
لھدانوەی بردەوامبوو ئوەشدا لگڵ دەكرد.
سووربوو ئو بم ژیانی،  الپڕەی  ناخۆشترین
بگریانوە نچت“ لگیان لــســرئــوەی
كمنئ لپش و نایم لگتان من دەمگوت
شیری ك دەرھنا خۆمم ممكی دەپــاڕامــوەو

.شیرەخۆرەی منداكم پمگووت و لدەھات
بقژ نبیت، ئمنك گوتی، ئگر سوار لوكاتدا
قوتابیكانیش ھموو سیارەكو ناو شمراتدەك

لبدەن“. بۆ چپت بانگدەكم
ئو  ـــــڕووی رووب ــادات ــن ــگ ر ســریــن، كــنــ 
ناو تدەچ بجورئتوە  ببتوە،  تییسووكای
دەگوازرتوە. برەو دایرەی ئمن ئوتۆمبلكو

دەكات، خۆی لتكچوونی باری دەروونی باس ئو،
،سوورەكمنئ زیندانی بۆ گیشتنی لگڵ ك
بۆیان زیندانییكان  ــوەو ــووراوەت ب رۆژ  دوو تا 
بانگی ــدووەو ــان ــزڕك ب قسی كــ ــوە ــاوەت ــ گ
نسرین كات كردووە. منداكانی و مردەكی
لژنی پ كزیندان خۆی بگوتی بئاگادتوە،
برسی و چكن ك و منداڵ بووە و بتمن و گنج
ئاماژە نسرین، كوردبوون. ھمووشیان و بوون
دواتر ك دەكات زیندانی ژنك“ی شرە بناوی“
بھۆی ئویش لسدارەدراوەو كوڕەكی لگڵ
سۆشیالیست، حیزبی  تۆڕەی ئو ئاشكرابوونی 
ناوی كژن دەت، خۆی وەك دەستگیركراوە.
بووەت ژن ئو خۆڕاگری و بھزی بووە. گودای
ئامۆژگاری میشھ نسرین، ددانوەی ھۆكاری
زانیاریك ھیچ و خۆڕاگربن وایكردووە ژن ئو

ھۆیكی ،گو دای دەت:“ نسرین، ندركنن.
حكوومتی دەبووای و بوو لزیندان خۆڕاگریم

بۆبتاشت. ئاتونی پیكری كوردستان
ھیچ  بــم ئشكنجدرابوو، زۆر گو  دایــ  
خۆی نــســریــن، ــوو“. ــدب ــان ــدرك زانــیــاریــكــی ن
بنیداوە بۆی دەزانت، گو دای بقرزاری
ئو چونك باسیبكات، چاوپكوتنكدا لھموو
كردووە. زیندانییكانی ئامۆژگاری  بردەوام ژن
لــبــردەرگــای ئــاویــان كــ دەیگتوە، ــو  ئ
ك لوكاتی تا رشــتــووە، خۆیان ـــی ژوورەك
بیانبینن دەبن،  رەت ودا ب پیاوەكان  زیندانیی
كوڕەكی بینینی بۆ ،گو دای بتایبتیش و

كردووە. ئوەی
ك دەكات  شوە لو باس   ،زیندانیی ژن ئو 
پاسوانانی كراون. گوللباران و ھڤانی مردەكی
میوەیان و شربت خۆخو خواردنی كزیندانیی
زیندانییكان ساكبوو ژن بۆھناون، لبرئوەی
بۆی نخواردبوو، باشیان خواردنی و گۆشت
یكترناوە لسروقژی دەستیان و بشڕھاتوون
كارە بو ھست  پاسوانكانیش ــوەی  ل بر
و بشكردوون بۆ گۆشتكی   ،گودای بكن،

بكن. شڕ نیھشتووە دایكك، وەك
كوردەكان گوللبارانكردنی لكاتی باس نسرین،
ویستوویان ھركاتك ك دەكات سورەكمنئل
ناوەتھ بكن، تلڤزیۆنكیان گوللباران زیندانی
برزكردووەتوە، دەنگیان و زیندان دەرگای بردەم
ئو نبـت، قت دەنگی ل گویان ئوان تا
گوللباران ھڤاكانیان و مردەكی ك شوەش
بم دووبارەكردووەتوە، ھمانشتیان كردووە،
ئو خواردنكی تقو دەنگی نیزانیووە ئو

بووە. مردەكی گوللبارانكردنی ھی شوە
بۆ گواستراوەتوە رۆژك چند دوای نسرین
تا شوك و سلمانی  ل ســورە بندیخانی
ماوەیدا لو رایانگرتووە. لبرباران بیانی
تنیا بكات. سردانی كس ــداوە ن رگیان
ب پارە براكیوە لرگی توانیویتی باوكی،
نسرین تاخواردن بۆ بدات ككی زیندانوانپاس
كاتك دەیگرتوە“  وەك  بیبینت. و  ببات
پرسیاری و یكسر تكچوو بینی زۆر منی براكم
تا لپرسیم ئشكنجدانی جۆری ك لكردم
گوتم دایوەو دیم منیش كراوە. چییم بزانت

لنكردووم“. ھیچیان
لزیندانی مــانــوەی رۆژ چــوار دوای نسرین 
بندیخانی بۆ دەگوازرتوە  سلمانی  سورەی
ژنكی بسرھاتی نسرین،  بغداد.  ل بیات
بھۆی ك دەگتوە بیات بندیخانی زیندانی
عقی لبرچاوی مردەكی براو گوللبارانكردنی
و ئازادنكراوە ھر ئوەشدا لگڵ لدەستداوەو

بووە. لزینداندا
باس  بجۆرك زیندان سووكایتییكانی ئو،  
رۆژانی ئو گوزارشتی  توانای زمان  دەكــات،“
دەكات عرەبیش  ژنی   ل باس  ھروەھا   .“نیی
ئوانیشوە لالین  و زیندانیبوون لگیان ك
باسی نسرین سووكایتییان پكراوە. وەك ھر
منداكانیان، دووری  پرۆشی  ل دەكات، لوە
ئوەشدا لگڵ بسربردووەو بگریان رۆژەكانیان
نیزانیووە چونك بــووە، مردەكی  خمی

گوللبارانكراوە.
بھۆی لزیندانیبوونی مانگ شش دوای ئو
دخۆش بــم ــراوە، ــازادك ئ گشتیی لبوردنی
ھوای لزیندان  ــی دەرچــوون دوای نــبــووەو
ئاگاداریش بیستووەو مردەكی گوللبارانكردنی
دابنت. بــۆ پــرســی نابت كــ كـــراوەتـــوە
نسرین، ناخۆشییانش ئو ھموو ســرەڕای
رگیشی بووەتوەو گكۆم قسی رووبڕووی
بووە مامۆستا ك پشووی بۆسركاری پندراوە

بگڕتوە.

دەمگوت “بــگــریــانــوە
ــایــم ن ــتــان ــ ــگ مـــن ل
كــمــنــــ ئ لـــپــــــش  و 
ممكی دەپــــاڕامــــوەو
كــ ـــم دەرھــــــــنــــا ـــۆم خ
و ـــری لــــــدەھـــات شـــی
منداكم پمگووت

.شیرەخۆرەی
كــمــنــئــ لــــوكــــاتــــدا
ســــوار گــــوتــــی، ئــــگــــر
ــــــــت، بـــــقـــــژ ــــــــی ــــــــب ن
ــــاو ن ــــشــــمــــ ــــ ــــدەك رات
ھــمــوو ســــیــــارەكــــو
قــــوتــــابــــیــــكــــانــــیــــش
بۆ چپت بانگدەكم

لبدەن“.
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كوردستان لپرلمانی گۆڕان، فراكسیۆنی سرۆكی
باس وارڤین:دا لدیمانیكی محممد، كوستان
كوردستان لھرمی ــۆڕان، گ لیستی لرەوشی
گۆڕان، لیستی  ك دەكات بوە ئاماژە و  دەكات
وەك ھودەدات حزب و تتا بب نیی برنامی
دەمنتوە.ھروەھا جماوەری، بزووتنوەیكی
پۆژەیكی چند ئــوان  ك دەخاتڕوو ئــوەش
نزیكان لنو بم ئامادەكردووەو تایبت بژنانیان

دەیانخنڕوو. پرلماندا
سرۆكی  جگری پشوودا لپرلمانی وارڤین: تۆ
كاری بووی، ئافرەتان لمافی داكۆكیكردن لیژنی

ھدەسنگنیت؟ چۆن یلیژن ئو
چاالككانی زۆر لیژنل یكك یلیژن ئو -
پۆژەیاسای ك بوو لیژنیك تنیا بوو. پرلمان
یكمی خوندنوەی یاسامان پۆژە دوو ھبوو،
بیار. ب نبوون پۆژەكان بداخوە بۆكرا، بم
ھبوو، كسیمان باری یاسای ھمواركردنی پۆژەی
ھمواركرد، ژن لبرژەوەندی بگی كۆمك ك
جگ بوو. لیژنكمان گرنگی دەستكوتكی ئوەش
بدواداچوونمان ھبووبت، كشی ژنك ھر لوەی
پرلمانی لمژووی بۆیكمجار ــردووە. ــۆك ب
لگڵ لپرسینوەی  مئ لیژنكی  كوردستان،
لسر كردووەو وەزیران ئنجوومنی نیوەی و وەزیر
بانگھشت پرلمانی نو بۆ كوشتن، ژن مسلی
ئنجوومنی ئمیش ھوستی ئو دوای كردوون.
پرسی بۆ بــدواداچــوونــی  لیژنیكی ـــران، وەزی
راسپاردەكانمان لسر و  دروستكرد توندووتیژی
سلمانی لپارزگاكانی توندووتیژی بڕوەبرایتی

دامزراند. دھۆك، و ھولر و
نیتوانی  لیژنكتان ك پۆژانی ئو وارڤین: 
پرۆژان ئــو ئایا ــوون؟ ب چی بكات  جبجی

كارەكانتانوە؟ ئولوییتی دەخنوە
توندووتیژی قدەغكردنی پۆژەیاسای یكمجار -
ــۆژە پ ئـــوەش دوای ــن. ــی ــواودەك ت لھرم 
پرلمان دەبــوایــنــ لبناغدا یاساكانیتر.
تربن توندووتیژی قدەغكردنی پۆژەیاسای
ناردی پرلمان ك بم وەزیــران، ئنجوومنی
بینرنوەو رۆژ دە تا ھفتیكدا لماوەی داوایكرد

ساك دوای حكوومت بداخوە بدەنوە، وەممان
پاشان داینوە. وەمی زۆرەوە  بدەستكارییكی 
درایــوە بۆكراو یكمی خوندنوەی جاركیتر
بۆچوونی ئــوەی بۆ پیوەندیدارەكان، لیژنب
یاسایی للیژنی بم دەرببن،  لسر خۆیانی 

كارەوە. نخرای برنامی دواخراو،
و  ــۆڕان گ نوان  جــیــاوازی ژنك، وەك  وارڤــیــن: 
یان دەبینی؟ لچی كوردستان نیشتیمانی یكتی
یكتی ك دەبخشت بتۆ  چی گــۆڕان بین

پیندایت؟
كۆمگی توژەكانی و چین  زۆربی بۆ -گۆڕان،
بۆ ھروەھا .یھ خۆی برنامی كوردستان،
كۆمگیو لم  سیاسی سیستمی بڕوەبردنی 
ھموو و  گندەی لگڵ مامكردن شوازی 
پرسی بۆ ،یھ پیامی تایبتی تردا مسلكانی
لالیكیتر ھبوو. خۆی تایبتی پیامی ژنیش
پشتگیری تیڤیدا ل چندینجار نوشیروان، كاك
لگڵ جارك  چند دەربیوە. ژنان بۆ گورەی 

حیزب" تناب "گۆڕان

كوردستان پرلمانی گۆڕان ل سرۆكی فراكسیۆنی محمد كوستان

ناكینوە چ كشدا یك ل ژن پرسی
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بۆ جیددی كاری پداون بنی دانیشتووەو ژنان
قسكانی جاركیش ھموو و بكات ژنان مسلی
لم كارك  دەبــ تــواوكــردووە،“  یگوت بــو 
ژن خۆزگ ئاخ ھیچ ژنك نت بكین، ھرمدا
بژن للیستی گۆڕان ھاوڕكانم نبوومای“. ھموو
بماف بوایان سداسد ل ك لوانن پیاوەوە و
ئوشتانن وانئ ،یھ پیاو و ژن یكسانی و
لناویشیاندا و دەدات بژنانی گۆڕان لیستی ك
لشونكیتردا رەنگ ك داوە كوستانی ب

پیندرابت.
مستفا  پیامكی بڕز نشیروان بم وارڤین:
پیامكی لگڵ  ــراوورد ــب ب ژن پرسی بۆ 
دیموكراتی و پارتی نیشتیمانی كوردستان یكتی
لبرئوەی نوتری تدانبوو، شتكی كوردستان،
تدانبوو نووسراو و پالنداڕژراوی برنامیكی ھیچ
ژن، پرسی كالسیككان بۆ روانگ چوارچوەی ك

تپڕنت؟
بم خوندبتوە، پیامكت بس تۆ یوانل -
كاتك بگرتای ل گوت لتلفزیۆنوە ئگر
دەدا، پیامكی نوشیروان، كاك خــودی  ك
نووسراوەكدا دەقل ك لوەی بوو جیاوازتر زۆر
بم وادیارە، پیامكمان بخاڵ راست ھبوو،
ژن، مسلی ھاوچرخترەو شمولیترو لراستییدا
ناكاتوە، بچووك تایبتیدا مسلی لكۆمك
چارەسركی دەیوت دەیبینت و گشتگیر بكو
لم ژن، بڕاستی ك بكات  بۆ وای بنڕەتی

.بوومایژن ن خۆزگ ئاخ كۆمگیدا نت
لھرمی  ژن، ــ رۆژان ئــاگــادارن، وەك  وارڤین: 
نموون بۆ قوربانی توندووتیژی، دەبن كوردستان
روانگیكی ئوە ك بانگشی دەكوژرن، بچك
ھوستكتان ھیچ بۆچی ــرد، دەك جیاوازتان
برنامیكی ھیچ و  نبوو لپیامكانتاندا 

رانگیاند؟ لوبارەیوە پشوەختتان
ژنان گـــورەی كشی نمانویستووە مئ  -
كۆمك چونك چبكینوە، لمسلیكدا
توندووتیژی راست ،یھ ژن گــورەی كشی
ھن تریش مسلی بم ،ورەیگ دیاردەیكی

ئیم بۆیش گردەدات،  پكوە ھموویان  ك
ژن لمسلی باسمان گشتگیر بشوەیكی
فراكسیۆنی سرۆكی من دەزانــن، وەك كــردووە.
داكۆكیكردن لیژنی ك كاتك بــم گۆڕانم،
گڕاموە، كو لیژنن بۆ من دیاریكرا و ژن لمافی
پۆژەیاسای لسر كار گورەترین ھودەدەم
ئنجام ژنان، لدژی توندووتیژی قدەغكردنی

بدرت.
پالنی  چندەو گۆڕاندا للیستی ژنان رژەی وارڤین:
بپرسی بۆ خزمتكردن بلیستی گۆڕان سر ژنانی

چیی؟ ژن،
رژەی٣٣٪ی ژنان مان، واترلپسین لك نۆ مئ -
كشكانی چارەسری بۆ پكدەھنن. گۆڕان لیستی
جارێ ك كردووە، ئامادە پۆژەیكمان چند ژن
مانگی چند لمیانی بكم، ئاشكرایان ناموت
سرۆكایتی پرلمان بردەم ینداھاتوودا دەیخ

لدەكین. برگری و
جیابوونوەی  بفرمی تائستا ئوە وارڤین: بۆچی

لیكتی رانگیاندووە؟ خۆتان
بشك مئ بزانت، ئوە خك ھمو ویستپ
جماوەری بزووتنوەیكی  مئ نین، یكتی  ل
ك لخكانك پكھاتووە   ك سرتاسرین،
و شیوعیی و پارتی و یكتی ــرۆژان ل رۆژــك
كۆمك ھروەھا و بوون پاسۆك و ئیسالمی
ریفۆرمی بای بالین و خكی و روناكبیر نوخبو

ل دەكات. یكتیش پشتیوانیمان
لبر  گۆران دەن، رەخنگران ل وارڤین: ھندك
بشداری تییكی حكوومت سرۆكی ئــوەی
بارزانی، نچیرڤان ئگر  نكرد،  لحكوومتدا

بشداریتان دەكرد؟ بوای سرۆكی حكوومت
ندەكرد. بشداریمان ھر ،ن -

سرۆكی  بۆ سوز فراكسیۆنی وارڤین: لسرۆكی
رایخ گۆڕان ئم ھۆكارەكانی گۆڕان، فراكسیۆنی

بوو؟ چی
لو یككبووم  یكتیشدابووم لنو ك من  -
ھبوو رەخنم برز بدەنگی میشھ كسانی،
سای  نموون بۆ بــووم. ئۆپۆزیسیۆن  چونك و 

سای ١٩٩٤ لسر  لكاركشایوەو ١٩٩٢ دەستم
دەستم ــوەو ــڕام گ جــالل مــام جنابی داوای 
دیارەكانی لكادیرە بووم  یكك  كردەوە. بكار
ریفۆرم بای  ك ئاسایی لبرئوە ریفۆرم،  بای
كاندیدی منیش للیستی گۆڕان دەكات و پشتگیری

بم. گۆڕان لیستی
ئستای  رەوشی  لشرۆڤكاران، ھندك  وارڤین: 
رەنگ ك لكدەدەنوە،  ئاراستیدا بو  گۆڕان
گیشتبن بـــاوەڕەوە بو ــۆڕان گ سركردایتیی
یشرۆڤ ئو  برن. بوونی حیزب ب برەو  ك

راست؟
دەبین بكو بــحــیــزب، نابین نــخــــر،  -
كاری ــداخــوە ب ــاوەری. ــم ج بزووتنوەیكی 
ھژدە لم سیاسییكان حیزبل ھندك ناشیرینی
خك لالی سیاسی حیزبی وایكردووە، سادا
بزووتنوەكمان ئگر نبت. جوانی روویكی
بــچــووكــكــردنــوەی ــ ــگ ــحــیــزب، رەن بــكــیــن ب
ئوەی بزووتنوەیكی لبر بزووتنوەكمان بت،
بیروبۆچوونی كۆمك سرتاسرییو جماوەری

.دایجیاوازی ت
بیست وپنج  خك بدەنگی وارڤین: لیستی گۆڕان
پدا، متمانیان خك وات بدەستھنا، كورسی
پرلمان. تب ئامادەنبوو  سرۆككی  بم

چ بوو؟ ھۆی
لیستی سرپرشتی ئو لبرئوەی، ،ئاسایی -
عیراقیش و كوردستان لپرلمانی دەكات گۆڕان
دەكات. پارزگاكانیش ئنجوومنی سرپرشتی و
ببرادەرانی پشتر ،بۆی مكی كسی ئــو
بۆ تنیا خۆكاندیدكردنی گوتووە، لیستكی
حمو  كاك و ئو دواجار   ،یكلیست بھزی 
كسانكی بۆ خۆیان شونكانی عوسمان كاك

دەكن. چۆڵ گنج
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پۆفایل
.یھ لماتماتیكدا بكالۆریۆسی -

كوردستان. لپرلمانی گۆڕان لیستی فراكسیۆنی سرۆكی -
بووە. سوز فراكسیۆنی سرۆكی پشوودا لپرلمانی -

بووە. نیشتیمانی كوردستان ئندامی یكتی پشتر -
.یھ كوڕی دوو خزاندارەو -

حمڕەش بھرە
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بناوی ژنك رۆژی٢٠٠٩/٤/٨، بیانی ل
دەرەوەو تموون دەچینی سك بۆ خیاڵ،
ل ترمكی ونبوونی،  ل مانگ  س دوای
دھۆك شــاری ـــری  دەورووب چۆوانییكی
پۆلیس لكۆینوەكانی بپی دەدۆزرتوە.
لرۆژی ھر خیاڵ، ك زانراوە دادپزیشكی، و
كسكی بم سووتنراوە، كوژراوەو ونبوونیدا
پدەچت ك دەت، خیاڵ، لخزانی نزیك

خزانكی بت. لئندامانی بكوژ یكك
دانیشتووی و تمن ٥٨سان ژنكی  خیاڵ،
بیانی ل بوو. دھۆك سرھدانی گڕەكی
لماڵ  سموون كینی بۆ رۆژی٢٠٠٩/٤/٨ 
ئو ناگڕتوە، ئیتر دەرەوەو تدەچ
دەمنتوە. بسروشون مانگ س بۆماوەی
سر  سجی ٢٠٠٩/٧/٤ لچۆوانی لرۆژی
الشكی پۆلیس  پیاوانی سمل، بقزای 

دەدۆزنوە. بسووتاوی
لگڵ ھاوسرگیری ماوەی ١٥سا  خیاڵ،
تمنی ك سلیم، كردووە. حسن، سلیم
ھبووە، تری  ژنكی لخیاڵ بر  ٦٦سا
لژنكی پشووی كردوە، كۆچی دوایی ك

.یھ مندای شش
تری  شوویكی لسلیم،  بر  خیایش  
شش مندای كردووەو لمردەكی پشووی
و پۆلیس لكۆینوەكانی بپی ھبووە.
رۆژی ل ھر زانراوە ك خیاڵ دادپزیشكی،
سبارەت سووتنراوە. كــوژراوەو ونبوونیدا
سرچاوەیك خیاڵ،  بكوژانی بدۆزینوەی 
دژ توندووتیژی نھشتنی بڕوەبرایتی ل
راگیاند بوارڤینی دھۆك، پارزگای بژنانی
كوشتنی لسر زانیارییكمان ھیچ “تائستا
كسكی بم نھناوە“، بدەست ،ژن ئو
راگیاند وارڤینی یاڵ، بخ لخزانی نزیك
باوەڕپكراومان بگی  ھندك  مئ “ك
رەنگ خیاڵ، كۆكردووەتوەو كوژرانی لسر
زۆر ئوە بم  بكین، ئاشكرا كوشتنكی

ل یكك بكوژ، یوانل نییو ئاسان
بت“. خزانكی ئندامانی

بسرھاتی   ،یاخ مردی  ك سلیم،  
“رۆژی گــــایــوە ــاوا ئ ژنــكــی  ونبوونی 
خیاڵ و  مــن  ،٢٠٠٩/٤/٨ ممچوارش
چووم لماڵ  من  ھستاین، لخو  پكوە 
كات گڕاموە، ئوارە ٣ی كاتژمر دەرەوەو
بۆ تلفۆنم نبوو، لماڵ  خیاڵ ھاتموە
گڕام ھرچی داخرابوو، تلفۆنكی كرد،
چووم دواتر رۆژی بۆی دەستنكوت، ھیچم
سكام و تاوانكان نھشتنی بڕوەبرایتی

كرد“. تۆمار خیاڵ ونبوونی لبارەی
زۆر خزانكی كوشتنی بھۆی ك سلیم،
لگڵ خۆی، قسی بپی ببوو، پرشان
بدواداچوون بۆ ل١٠جار، زیاتر منداكانی
سردانی خیاڵ، كوشتنی نھنی ودۆزینوەی
وەك بم ــردووە،  ك پۆلیسیان دەزگاكانی
كوشتنكی ك پدەچت، دەن“ خۆیان

بچت“. ئاوەوئاو
گومانك  ھــر ھبوونی خیاڵ، مردی  
ئو دەت“ دەكــاتــوەو رەت ژنكی  ل

بكات“. بوو ھكدا ننمتل

زەكانی  بھۆی یوانل خۆی گوتی  بپی
ئو چونك ھاتبت،  كارەسات ئو تووشی
 س و ز ٨ بازنی دەرچووە“ لماڵ رۆژەی

بووە“. لدەستدا ئنگوستیلی
ناسینوەی ترمی و دۆزینوە سلیم، لبارەی
ك پیوانبووە "سرەتا دەت ھاوسرەكی
الشكی چونك بت، ژنكی ترمی ئوە
بینیوە لقژی كمك تنیا شوندراوەو زۆر

نسووتاوە. ك
بڕوەبرایتی  رۆژی ٢٠٠٩/٧/٤ للیم، لس 
پوەدەكرت پیوەندی تاوانكانوە نھشتنی
لچۆوانی ترمك ك پیدەگوترت، و
ــوە دۆزراوەت سمل بقزای سر جس
بت. ھاوسرەكی ترمی  پدەچت ك
و پۆلیس بنكی تدەچ دواتر رۆژی بۆی
و نعلك تاك و لكراسكی لتك لوێ
كرمت لنزیك ك نیشاندەدەن، پ كلیلكی
ھی وانئ ك زانیم دۆزرابوونوە،“یكسر

.“مكرمی ژنت كرمت بوون و خیاڵ
لــدھــۆك، دادپــزیــشــكــی ــی ــۆرت راپ بپی 
دەستنیشانكراوە ككوشتن چۆنیتی
شونی دراوەو خیاڵ لسری “گوللیك
دواتر دیارەو ئسقانكانی لسر نجشكئ
ھیچ گۆشتی جستی خیاڵ سووتنراوە و

نماوە“. پوە
لبڕوەبرایتی سرچاوەیك قسی بپی
مانگدا س ئــم  لــمــاوەی توندووتیژی،
لكۆینوەیان خیاڵ، بكوشتنی سبارەت
ھاوڕیانی  رۆژی٢٠٠٩/٧/٣  بووە،“ بردەوام
تــرمــكــیــان بــڕــوەبــرایــتــیــیــكــمــان
ــرۆژی ل ــوەو ــی دۆزی ،جس لچۆوانی
لكۆینوەكان ترمكیوە، دۆزینوەی
تا بم ،ردەوامب بكوژانی دۆزینوەی بۆ 

نگیشتووین“. ئنجامك بھیچ ئستا

ھژا شخ ممی

نیگرانن  خزانكی
نكراوە دەستگیر خیاڵ بكوژی

كوژراو (خیاڵ)ـی

دھۆك
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كوردستاندا، تائستاش  ھندێ ناوچی ل 
شو ك دادوەرن سوح عشایرییكان
یكالیی گكۆم نو كۆمیتییكانی
یكمی قوربانی ك كچانیش دەكنوە،
دەكن، لحكوومت داوا دیاردەین ئم
سوحی دیاردەی  ئو نھشتنی بۆ  كار

بكات. عشایری
لچارەسركردنی سایدا پنج تمنی ل
عشایرییوە، سوحی لرگی كشیك
مــارە دراوســــكــیــان ما كوڕكی   لــ
ئاھنگی  ساییدا   ١٢ لتمنی دەكرت،
ماڵ ژنی تدەب و دەكات ھاوسرگیری
لبرئوەی بــم كوڕك، خاوەنی و 
رگی جــیــادەبــــتــوە، لــمــــردەكــی 

پنادرت كوڕەكی ببینت.
تمن ژنكی ـــوازراوی خ ــاوی ن ــاژە،  ھ
 ك كچانی ــو ل ككی ،ــســا  ٢٦
سوحی كۆمگو دابوونریتی قوربانی
ل یكك دانیشتووی ھاژە، .رییشایع
،پكانركس شارەدی ربس گوندەكانی
ك فرمسككانی پــ چاوەشینب
،یدایكتاقان كوڕە لچاوەڕوانی ،میشھ
ك گایوە، سختی ژیان ئو چیرۆكی
رووبڕووی عشایری سوحكی بھۆی
ركخراوەكانی و لحكومت داوا بووەتوەو
دیاردەی ئو بۆ سنوورك دەكات، ژنان
خۆم عشایریدا لسوحی دابنن،“
بووین ئامۆزایكم و پوركم كچ و
لبرئوەی مامم، ھیكی قوربانی
ئم بتوانین بئوەی ژنی ھگرت. ئو،
بكین، خۆمان لچارەنوسی قسیك
نھشتنی بۆ كار حكوومت،  ویستپ
قوربانی تیدا ژن ك بكات، دیاردەی ئو

.“رەكییس
تائستاش كوردستاندا، ناوچی ھندێ ل
پیاوانی ھی قوربانی ندەكر كچان
كچی ئــو ــت“ ــری ن وەك بــنــمــاــو
دەن، وەك عشایریدا لسوحكی
ئو ژیانی پدەكوژننوەو ئاگركی

دەبت دەسووتنن، ھمووان لجیاتی
قبوبكات، سووكایتییك رەخنو ھموو

ھدەوەشتوە“. كحسو ئگینا
لگڵ جیابوونوەی بھۆكاری سبارەت
عشایریدا لسوحكی ك مردەكی،
ما ــو ئ ــی:“ ھـــاژە گــوت پــــیــدرابــوو،
ــڕووی رووب میشھ بــوو، زیندان وەك 
دەبووموە، مردەكم بنمای توانجی
ـــردەوام ب و پــــدەكــردم سووكایتیان
خون لجیاتی تۆمان پیاندەگوتم،
ڕازی بھمووشتك دەب وەرگرتووەو

بیت“.
دەگڕتوە مای چندجارك لبر ئوە
لمای دەت، خۆی وەك بم باوكی، 
تۆ دەكات،“ سرزەنشتی باوكی باوكیشی
دراوی، سوح لجیاتی كردووە شووت تازە
تازە خۆ بیت، ڕازی شتك بھموو دەب
ھناوەشنینوە. تۆ لبرخاتری سوح
دەتكوژم. ھبت لت گلیشیان یك
ب ئرە، بۆ بیتوە ڕۆیشتنیشوە بناوی

دەكم“. گوللت یك قوربانی
ردەوامـــبـــ ببتاقتییوە ھــــاژە، 
بھۆی دژوارەی ژیان ئو لگانوەی،
لــبــرئــوەی بـــووە، تــووشــی مامیوە 
نــبــووە، خــســووی ــی بــدــی ــارەك ك
ڕۆژــك ــی،“ دەركــردن و لدان وتۆتك
ك نمزانی ــووم، ب كاركردن سرقای
لو شیناییوە، ناو چووەت گۆلككمان
و لدان وتك ھاتوە خسووم كاتدا
زۆر كــســووكــارم، و بخۆم جنودان
خزوریشم بوو،  بسوود بم پاڕاموە،
ھر دەبت گوتی، پكردم و خراپتری لو
تۆمان ناوێ بجبھیت، ما ئستا ئم

ھدەوەشنموە“. سوحش ئو
خزووری لمای دەركردنی دوای ھاژە،
لمای مای باوكی، باوكیشی دەگڕتوە
ناچاری و دەریدەكات و لیدەدات خۆی
خــزووری مای بگڕتوە ك دەكــات،
ئوەو بۆ گۆشتكی پیاندەت:“ و

قوربانی دەبن كچ س عشایریدا سوحكی ل

رانی
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وــای ،ــ ژن ئــو ــن“. م بۆ ئسقانكی
منداكشی ناھن ناخۆشییكانی، ھموو
لیدەسنتوە،“ خسووی و بخوبكات
دەسووتت، كوڕەكی مانگیدا نۆ لتمنی
تبچ لگی ناھت خــســووی ــم ب

.“خانستخ
،ــ ــاردەی دی ــو ئ ــارەت بــھــبــوونــی ــب س
بــدواداچــوونــی نووسینگی  لپرسراوی
حسن رائید ــان ژن ب دژ توندووتیژی
لم كشكان، زۆربی تائستا رایگیاند:“
چارەسر عشایری بسوحی یناوچ
عشیرەت دەستوەردانی بھۆی دەكرن،
جگ مئ لناوچكدا كسایتییكان و
زووتر عشایری بسوحی كشكان لوەی
دادگا ل دادگا، چونكتا ل دەبن چارەسر

دەخاینت“. زۆر كاتكی
تانحا ئو بھاتنی ئاماژەی ھروەھا
زیاتریش ك بڕوەبرایتییكیان، بۆ كرد
بھموو ــردە، ــ وم ژن ــــوان ن كشی 
تۆران، و لدان و شڕكردن وەك، جۆرەكانی
،شكربس مارەیی ھاوسری، خیانتی
لالین لدان و ڕەدووكوتن و خۆشویستی
 ش٦٠ كل زیاتر ئستاش تا ،سووكاریانك

چارەسركراوە.
حسن ــارا س ڕانــیــ ـــای ــزەری دادگ ــار پ
چارەسركردنی خستسر تیشكی رەسوڵ،
گوتی:“بھۆی دادگو لدەرەوەی كشكان
كۆمگیكی زیاتر مئ كۆمگی ئوەی
ــادەن ن گڕ خزانكان   ،پیاوساالریی
لناو دەیانوت ــاو دادگ بچن كشكان

بكرن“. چارەسر خۆیاندا
ژنانی ئازادییی ئو نبوونی پارزەرە، ئو
ئو ژنان ل زۆر بشكی ك خستروو،
مافی داوای دادگو  بچن ،نیی ئازادیییان 
پارزەر، ســارای لكاتكدا بكن.  خۆیان
ــ دادگ پشتگیری ــۆ“ ب ــامــاژە ئ پنجی 
دەت و ”دەكشت عشایریدا لسوحی
لدەرەوە كسكان یھ جار ئوەی لبر
چارەسر كشكیان دەكن، یكتر بۆ سازش

دەكرت.
چارەسركردنی مكتبی بنكی بڕوەبری
نیشتیمانی یكتی كۆمیتیكانی شك
باسی غریب، مح موشیر كوردستان
عشایری سوحی  بۆ  خكی  لمتمانی 
تائستا ــۆی، خ كناوچ كرد:“خكی 
بھۆی ،یھ عشایری بسوحی بوای
زیاتر عشایرییو ناوچیكی ــوەی ئ
برگی شك ــری ــارەس ــچ ب ـــوای  ب
ئو .“دادگــ تا  یھ عشایری  سوحی
كۆمیتی مكتبی بوونی بڕوەبرە،
ئگر “چونك زانی، بگرنگ لناوچكدا
جاركیتر نمنن، كۆمیتییكان بكتم
تائستا دەبنوەو دروســت  دیوەخانكان
 ٩٦ رابردودا مانگی ھشت لماوەی ئوان،
لسوحكانی كردووە“ چارەسر كشیان

بكارناھنرت“. ژن ئوانیشدا
ئاسانی كــار مئ مكتبی گوتیشی:“
نین لوەی شارەزا كسانی ئو دەكات، بۆ
مئ الی بكن، لمافكانیان برگری چۆن
كشمانتوانی كن ئگر رنمایی دەكرن،
ــای دادگ ـــی ڕەوان ــوا ئ چــارەســر بكین
ــزان ر كۆمیتی  تــوــژەری ــن“. ــی دەك
بھۆی لكشكان ھندك یوایپ ئحمد،
لكسكان ــی دەروون نخۆشی ھبوونی
بۆ چارەسری خك ویستپ روویداوە، بۆی
ئو ببوای بكن. دادگل روو كشكان
لرگی كشكان چارەسركردنی توژەرە
ئاستی الوازی بھۆی عشایری، سوحی 
مئ خكی “،وەیكانتاك رۆشنبیری
ك بتوانن ئاستی ئو یشتۆتگستا نتائ
دەكن حز تائستا برن  دادگ بۆ پنا
كشكانیان ماقونوە  پیاو ئاغاو لڕی

بكن“. چارەسر

قوربانی دەبن كچ س عشایریدا سوحكی ل

گوباخ
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تایفو ئایین، خۆشدەوت. موسمانم، كوڕكی ”
كات جیابكاتوە. كــوڕەم  لو ناتوانت مــاڵ،
زانی، ئمی  خۆشویستی بپیوەندی باوكم، 
زیندانی لماوە ساك ماوەی بۆ و تاشیم قژی

كردم“.
بھۆی ك ،كریستیانیی كچكی بسرھاتی ئوە
لالین موسمان، كوڕكی بۆ خۆشویستی

دراوە. باوكییوە، بمشوەی سزا
ھاووتیانی رژەی زۆرترین كوردستاندا ھرمی ل
ك نیشتجن عنكاوە  شارەدی   ل كریستیان،
تپڕ  كس،  ھزار   ٢٠ دانیشتووانیان ژمــارەی
موسمان ژیانی پكوە بردەوامی لگڵ دەكات.
و ئایینی ستربب بھۆی كریستیانكان، و
كچانی و ــوڕان ك ئستا  تا كۆمیتییكان، 
ھاوسرگیری پۆسی ناتوانن ،ئایین دوو ئو
ھولر، دادگــای ئاماری بپی بــدەن. ئنجام
لنوان  ھاوسرگیری حاتی  ٥ لسای٢٠٠٩،
چوار تۆماركراوە، ك موسمانكاندا كریستیان و
كریستیان ھاوكات و نربوون لرەگزی مانل
لگڵ ھاوسرگیریان بھۆی دواتر بم بوون، 
ھبژاردووە. كچكیان ئایینی موسمان، كچانی
ھاوسرگیری بووەو كریستیان ژنكی تریان ئوی
ناچاربووە بم كردووە، موسمان كوڕكی لگڵ

ھبژرت. كوڕەك ئایینی
 ،نكاوەیع دانیشتووی كریستانو كچكی  (ر.ا)،
كوڕكی لگڵ خۆشویستی پیوەندی بھۆی
ساك ماوەی بۆ باوكییوە لالین موسمان،
قوتابی ،كچ ئم دەكرت.  زیندانی  لماوە
بووەو سالحدیین زانكۆی لكۆلیژەكانی یكك 
ناسیووە. (س.ن)، بناوی موسمانی كوڕكی
ماوەی بۆ (س.ن)، ب ئاشنابوونی دوای (ر.ا)
دەبت، لگڵ خۆشویستی پیوەندی دووساڵ
ناتوانت ئایینكیان، جیاوازی بھۆی بم
(س.ن)، بدركنت. لماوە پیوەندییكی
مۆبایلوە بھۆی ك دەكات رووداوە لو باس
(ر.ا)، لگڵ نوانی خۆشویستی پیوەندی
(ر.ا)، ك جاركیان ” دەت: و ئاشكرادەبت
بوو، لقسكانی گوی باوكی كردم بۆ تلفۆنی
لمادا ساك بۆماوەی باوكی، ھۆیشوە بو
نیھشت و تاشیو قژی دواتریش و كرد زیندانی

ئوەی دوای (س.ن)، بدات“. بخوندنی درژە
خۆی بگوتی بسرھاتووە، وای (ر.ا)، دەزانت
ئوەی ئامادەیی كــردووەو بباوكی،  پیوەندی 
تدەب ئوا پبدەن، (ر.ا) ئگر پیشانداوە
وەمی ئامادەنبووە (ر.ا) باوكی بم كریستتیان،
باوكییوە لالین ك نایشارتوە (ر.ا)، بداتوە.
لمادا ماوەی یكساڵ و دەت“ ئشكنجدراوە
ئایین، بم  پكرا،  سووكایتیم كرام و زیندانی
ن)، س لخۆشویستی(  ناتوانت ماڵ، تایفو 

بكنوە“. جیام
تو ئــم لــداھــاتــوودا ك دەت ن)،  (س 
بچارەسری ھنگاوەش  ئــم و جدەھیت

دەزانت. كشكی
 ،نكاوەیع خكی كریستیانو كوڕكی  جۆنیۆ،
موسمان كچكی بۆ خۆشویستی بھۆی ئویش
كشی چندین  ـــڕووی  رووب بسۆز، بناوی
تنیا دەــــت:“ وەك ــووەتــوە. ب كۆمیتی
خۆشویستووە، موسمانم كچكی ئوەی لبر
بھۆی دووركوتوونتوەو لم ھاوڕكانم گشت
لگڵ خۆشویستم پیوەندی ئوانیشوە
ك دەكات، لوە ئاشكرابوو. جۆنیۆ باس كچكدا،
لگڵ ھاوسرگیری نابت پیاگیاندووە،“ دایكی
من وابكیت، ئگر بكیت و موسمان، كچكی

دەكوژم“. خۆم
دانیشتووی كریستانو كــوڕــكــی ــدرۆ، ــان س
دەگڕتوە خۆی پووری بسرھاتی ،وەیقش
بدیار  ھشتا ساو  ٥٣ تمنی ئستا ك
گنجیدا لتمنی ك دانیشتووە  كــوڕەوە ئو
لالین پووری ساندرۆ، بگوتی خۆشیویستووە.
ك نیھشتووە، لكراوەو رگری براكیوە،
موسمان كوڕكی لگڵ بخۆشویستی درژە
پوورم رووداوە ئو لدوای گوتی“ ساندرۆ، بدات.

نكات“. شوو بیاریداوە،
كریستیان كچانی ئورووپا، لوتانی ئگرچی
دیك لئایینكی كوڕك ك ،یھ ئوەیان ئازادی
بم دەستنیشان بكن، ھاوسری ژیانیان وەك
باسی كوردستان ھرمی كریستیانكانی وەك
ئایینیاندا بسر  دابوونریت لرە دەكن،  لوە
بموسمانكان ئوان كچ، پیش  بو زابووەو

نادەن.

كچی لپدانی نیسك ھوستی لــبــارەی
سبری شق موسماندا، بكوڕكی كریستیان،
دەت: ،نكاوەیع نیشتجی ك مقدەسی،
ئم یاسای و دەژین ئیسالمیدا لوتكی مئ“
كچكی مسیحی  كوڕكی نادات گر وتش 
نادات گر كنیسش، بۆی بخوازت، موسمان
كوڕكی لگڵ ھاوسرگیری كریستیان، كچی ك
دانییت ــروەری دادپ ئمش بكات. موسمان
موسمان كچی نبت بۆی كریستیان، كوڕی ك
كچی كریستیان ھبت بۆیان و ئوانیش بخوازت
زەرەرمند، رگكان بھموو مئ چونك بخوازن،

دەبین“.
ئایینكی مسیح ئایینی  " گوتی  یشق ئو
ھموو بۆ لبووردەیی و  خۆشویستی كراوەیو

.“یھ تر ئایینكانی
كوڕكی كریستیان، كچكی ك لحاتك ئگر
یاسایی نبوونی بھۆی خۆشویست، موسمانی
ھاوسرگیریكی ناتوانرت مدەنی ھاوسرگیری
موسمانو كوڕەك چونك ئنجامبدرت، نیسكل
پكبھنت، ھاوسری ژیانی نیسكل نیی بۆی
ناچارە ككریستیان كچ حاتدا لم بۆی
باس سبری، شق ھبژرت. ئیسالم ئایینی
یاسایی پەوكردنی لگڵ ئوان دەكات، لوە
ئاماژەیدا وەك  بم دان، مدەنی ھاوسرگیری
.بوونی نیی كوردستان لھرمی و یاسایئ ك
نبوونی ھۆكاری عبدولباست، دادوەر ھاوكات
كوردستاندا لھرمی مدەنی، ھاوسرگیری
ھاوسرگیری بپی ك دەگڕنتوە، ئوە بۆ
بكات، مارە پیاو دەتوانت پیاویش مدەنی،
لگڵ بم دەكرت، دەوــت  زۆر ل ئمش

ئمدا ناگونجت“. دابوونریتی كۆمگی
ببت موسمان كوڕكی  ئگر بوەی  سبارەت
ھاوسرگیری پدەدرت  رگی بكریستیان، 
سبری، شق بكات، كریستیان كچكی لگڵ
یاسا ئگر پدەدات، ریگی نیسك " گوتی
مراقیش ئدەستووری ع ل بم پبدات، رگی
سر تھاتوون ك ھندك لموسمانان ناكرت،
نبووە، فرمی بشوەیكی كریستیان، ئایینی
بۆیش موسمانن، ھر ناسنامب تائستاش
رز نیسك چونك دەبت، رگری ،نیسك

مدەنی ھاوسرگیری یاسای نبوونی بھۆی
نادرت كریستیانكان و موسمان بھاوسرگیری گر

ھولر
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تیدا دەژت“. ك دەگرت تو ئو لیاسای
ئایینی  زانایانی بۆچوونی لكدانوەو بپی  
كچكی ك ،یھ بۆی موسمان كوڕكی ئیسالم،
بدات گر لھمانكاتیشدا و بخوازت كریستیان
بمنتوە، خۆی ئایینی لسر ككریستیان ك
شوو ك نادرت موسمان بكچكی گر بم
مال مغدید، ھاوكات بكات. كریستیان بكوڕكی
لوبارەیوە ھولرە شاری ئایینی مالیكی ك
بۆچوونی ئایینی ئیسالم دەت:“ لرەدا زانایانی
لم ئایتدا ك دەن، ھندكیان ،یجیاوازیان ھ
چ  ئافرەت وات النساو)  من (المحصنات ھاتووە
یان بكات، كریستیانك ب شوو بت موسمانان
،الیم ئو وەك بم .“ئاسایی بپچوانوە
لسر ئیسالم، زانایانی زۆربــی ك ئاماژەیدا
موسمان كوڕی دەكرت ك ركوتوون ئوە
ئایینی ب ئم و چ ئایینی كریستیان چ ب كچی
بخوازت، بم نابت كشیك بب ھیچ ئوان،
كریستیان كوڕكی  ب شوو موسمان،  ئافرەتی
یاسای ل دەت، عبدولباست، دادوەر بكات.
 ١٩٥٩ سای ١٨٨ی ژمارە عراقی كستی باری
ھمواركراوە، كوردستان، پرلمانی لالین ك
دەت:  راشكاوانب زۆر یاسای ١٧ ئم ماددەی
زواج یصح وال كتابیت یتزوجوا ان (یصح للمسلمین

كوڕی دەكرت واتا المسلم)، غیر  من  المسلم
ئوەش بھنت، كتاب خاوەن ك كچك موسمان
بم ئافرەتی دەگرتوە، كجوول و كریستیان
ئگر بكات كوڕك بھیچ شوو ناكرت، موسمان
دەكات لوە نبت. عبدولباست، باس موسومان
كوڕەك ك پش ھاتووەت وا حاتی زۆرجار ك
بم بووە، موسمان كچكش بووەو ئمریكی
زۆر ھبژاردووەو ئیسالمی ئایینی لپشدا كوڕەك
جاری ئنجامدراوە، نوانیان ھاوسرگیری بئاسایی
كچكی كریستیانی موسمان، ھبووە كوڕكی واش
بب ھناوەتوەو خۆی لگڵ وت لدەرەوەی
كردووە. ھاوسرگیرییان پرۆسی كشیك ھیچ
ناكرت " گوتی ھروەھا عبدولباست، دادوەر
ناسنامب خۆی  ئایینی موسمان كوڕكی  ھیچ
یكمیان حوكم، سرچاوەكانی چونك بگۆڕت،
بپی ،ئیسالم شریعتی دووھمیان یاساییو
خۆی ئایینی ئیسالمیش ھر كسك شریعتی

دادەنرت“. لئایین بھگڕاوە ئوە بگوڕت،
لبارەی عزیر، رەھند كۆمیتی توژەری 
،یوایپ موسمانكانوە و كریستیان ھاوسرگیری
برەو لگڕانوە كۆمیتییوە جۆرك لالینی
ھیو ھاوسرگیرییدا پۆسی لشوازی دواوە
یان ،گكوم  ك ــوەی ئ بحوكمی ئمش

ستھ ئو بھۆی  بسختی زۆر خیزانكان، 
رۆحیتی بوونو  تیكڵ یانھ ك ئایینیی 

نگرتووە. لخۆدا تریان ئایینكانی قبوكردنی
بیار كچك ئگر  روونیكردەوە، توژەرە  ئم
جیاوازدا كوڕكی ئایین لگڵ بدات ك ئوە لسر
چونك ،ختس زۆر ئوەیان بكات، ھاوسرگیری
ببتوە، توند پرچكرداری رووبــڕووی رەنگ
نوخزان دابوونریتی لرسای الدان ب یان

بكرت. تۆمتبار
جخت ئایینی، پیاوانی ویستپ " گوتی رەھند،
یان كمایتییكان، دەبت ك بكن ئوە لسر
نزیكبكرنوەو ئایینكان، بتواوەتی لك نتوەو
دژایتی و بدەن رگیرییھاوس ئمجۆرە ھانی
قبوبكرت ئاسایی بپرۆسیكی تا نكن،
پرلمانوە لــالیــن یاسایك ھاوكاتیش و 
و ھاوسرگیری كریستیان ك پرۆسی دەربكرت

ركبخات“. موسمانكان

وات من النسا) (المحصنات
بت موسمانان چ ئافرەت
ب كریستیانك بكات، شوو
“ئاسایی بپچوانوە یان
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باوكم  كاتك لموپش ساڵ  ٢٠ دت  ببیرم   
و دەكرد دەری  لماڵ  وانش و دەدا  لدایكمی 
دەمایوە، زستاندا سۆی سرماو لبر بكاتژمر
نبوو، پنایكی و پشت ھیچ ئوەی لبر دایكم
ماڵ. دەھاتوە و دەبــووری لی ئوە دوای ھر
خۆموە لبر و ــووم ب بچووك  من كات ئــو
بكات)، لدایكم ئاوا بۆچی باوكم دەمگوت(دەبت
تدەگم،  لوە  ساڵ  ٢٠ تپڕبوونی دوای ئستا
وەك ژن پیاوساالرە، و دواكوتوو مئ كۆمگی
دەبینت، باڵ  پڕو ب و بخاوەن كۆیلیكی 
دایكم ھی ل چارەنووسم ك نمویست من بۆیش

بچت“.
.(شاھا.ك)ی بناوی كورد ژنكی قسی ئوە
ــرۆژی ل ھــر ــرد،  ك مردم ك دەــــت:“ شاھا 
دەستم ئگر ك سونددا، مردەكمم مارەكردندا
لگڵ ئستاش دەردەچم. لماڵ بكاتوە برز ل
پیمانكی خۆمم مندام، دوو دایكی ك ئوەی 

جیابووموە“. لمردەكم جبجكردو

ژنان ناپارزت یاسا
زومی بدەست ك ژنانی،  لو  ككی شاھا،
دەبن و دەنانن  مردەكانیانوە كۆمگو 
یاساگلی لھموو ك توندووتیژییك، قوربانی
و یاسا مـــرۆڤ، مافكانی راگیاندنی وەك:
وتانی پشكوتوودا قدەغی كردووە. دەستووری
وتاندا لزۆرینی توندووتیژی لمدواییانشدا
دەكرت، سیر سایكۆلۆژی نخۆشییكی وەك،
كۆمگیكی ،مئ كۆمگی ئوەی لبر بم
سیری ئاسایی شتكی وەك ئیسالمیی و رۆژھتی
سوریا یاسای ھرچندە دەكات. توندووتیژییان ئو
بم ناساندووە، بفرمی ژنانی مافی پاراستنی
ماوەتوە. بجبجنكراوی  تائستا  یاسای ئو
بھۆی  ،كچ  ٤ دایكی  ساو  ژنكی٣٢  ،فاتیم
تمنی٤٢  ك لگڵ مردەكیدا بچووك كشیكی
لگڵ مامی شوە بخراپترین رۆژان ،سا
الی تبچ بوو  ناچار ژن وایلھات تا  ــرا، دەك
بكات. تۆمار مردەكی لدژی سكا و پۆلیس 
مردەكی شوك  ماوەی  بۆ پۆلیس  ئوە  دوای

ئویش و ئازادی كرد بیانییكی كردو بۆ زیندانی
شھناز پارزەر دا. تق فاتیمی جدەستب
یاسای راگیاند“ بوارڤینی لوبارەیوە ئیبراھیم،
لدان جۆرەكانی ھموو بۆ سزای سوریا، دەوتی
دا   ٥٤٥ تا  لماددەكانی٥٤٠  سزایش ئو .یھ
 ١٠ تا مانگوە سل سزاكشیان و دیاریكراون
ئاماژەی شھناز، .“ماددیی سزای و زیندان ساڵ
ئندامانی لالین ك توندووتیژییانكرد، بو
ئنجامدەدرت، ژنان ب برامبر بنماكیانوە
سكایك ھیچ كۆمیتی  ھۆكاری لبر بم“
بچت ژن، ئگر چونك ناكرت، تۆمار لوبارەیوە
سیری تاوانبار وەك گكۆم تۆماربكات، سكا
ھر وەھا نموونی سدان چیرۆكی بۆی دەكات،

دەمنتوە“. بنھنی

گكۆم لسر توندووتیژی ئنجامكانی
جیھان بناوی كورد ژنكی ،١٨,٩,٢٠٠٩ لرۆژی
بوو، كۆبان ھرمی خكی ك برەواد، رەشۆ
قوزات) پردی(قرە لسر منداكیدا، س لگڵ
ناو داوەتف خۆی ،فورات روبــاری لسر  ك
ئو بپی خنكاون. منداكانیدا لگڵ روبارەكو
جیھان، كوتوون، وارڤین دەست ك زانیارییانی
كسووكارییوە لالین گوشارەی ئو بھۆی
بواری چاالكڤانی كوشتووە. خۆی سری خراوەت
ب سبارەت محمود، میدیا د. ژنان، مافكانی
یكك خۆكوژی " گوتی ژنان خۆكوشتنی دیاردەی
،یتوندووتیژیی ئو سرەكییكانی نجامدەرئ ل
نموون بۆ دەكرت، پەو كورد ژنانی لدژی ك

دەوروبری٨٠٪ی و قامیشلۆ شاری ل لسای٢٠٠٧دا
ژن و  ــن ژن كــوشــتــووە،  خــۆیــان  كسانی  ــو  ئ
سایكۆلۆژی و ئابووری و سیاسی بوارە لھموو
ھروەھا دەچوستوە. كۆمیتییكاندا و
 .رەوەیسل ھر  ژەیر ئو یشدا  ٢٠٠٩/٢٠٠٨ل
كاریگری و خزان لكترازانی ھۆی تدەب ئوەش

دادەنت“. منداڵ پروەردەی لسر نرنی

دەزانن؟ بچارەسر چ ژنان
دژ توندووتیژی یوایخالید،پ الڤ رۆژنامنووس
ل وتانی ئگر “،یجیھاندا ھ ژنان لھموو ب
قوربانی دەبن ژنانی ئــو ــارەی  ژم ـــاوادا رۆژئ
كۆمگیكی  ل بت، ٣٠ ٪ی رژەكی توندووتیژی
،الڤ بڕای .“٪٧٠ دەگات ژمارەی ئو ئرەدا وەك
لو و میكانیزمكدا بگڕت ب دوای ژن ویستپ
یان مرد لگڵ مرۆڤان پیوەندییكی رگیوە
كۆن بو میتۆدە وبرایدا دروستبكات و درژە باوك
بووە، گورە  سۆزیدا و ھست لگڵ ك ندات، 
بۆ چارەسركی ھیچ كالسیك میتۆدە ئو چونك

.نیی پ ژنان پرسی
،تییرۆژھ كۆمگیكی مئ كۆمگی راست
.بوردنویش لئ ،یھ كورد تایبتمندییكی بم
بكات ھدی ژنان پەو رەوشش لگڵ ئگر ئو

رژەی ئو توندووتیژیی كم دەبتوە. ھدی

خلیل ئیبراھیم
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 لرۆژئاوای كوردستاندا
ژنن“ دەكن خۆكوژی كسانی ئو ”٨٠٪ی
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ل وارڤــیــن، دەزگـــای   ك راپرسییك بپی 
(ھولر، كوردستان باشووری پارزگای چوار
داوە، ئنجامی دھۆك)، و سلمانی كركووك،
كوردستان ھرمی ژنانی ٥٩٪ی ك دەركوتووە
پكراوە. ھاوكات تحروشیان لالین پیاوانوە
لسرشقامكان تحروشكردن رژەی زۆرترین
كروشحت جۆری یكمیش بپلی بووەو

بووە. ناشیرین قسی
وتانی  لھموو ــان، ــژن ب تــحــروشــكــردن  
جۆری شوەو ،یھ قووی پاشخانكی دنیادا
كۆمگكان دابوونریتی بپی كروشكردنحت
و ئفریقیا ئاسیاو ل تحروشكردن دەگۆڕت.
ئورووپایش ھیو درژی مژوویكی ئمریكا،
بم ،نیی بــدەر ژنــان ب لتحروشكردن
بژنان، تحروشكردن ناوەڕاستدا لرۆژھتی
لھرمی دەبینرت. بــرچــاو برژەیكی
بژنان تحروشكردن رژەی  كوردستانیشدا،
بۆشایی و فیلم بینینی لكاریگری ئوەش زۆرەو
رەگزی دەگرێ. سرچاوە سكسییكانوە غریزە
فرمانگو ،ندنگخو لكۆن، لسر شقام، نر
بژنان تحروشیان شوە، بچندین بۆنكاندا،

كردووە.

چیی؟ تحروش
محموود، ھـــادی دكــتــۆر یــاســانــاس بپی 
كسك ــاری ــت رەف “:لبریتیی ــروش ــح ت
ب ناجۆر نائاسایی، ء ئازاربخشء بشوەیكی
برامبر رەگزی لھمبر ك جۆراوجۆر شوازی
تحروش بنمای و مبست دەدرت، ئنجام
ویستپ دەگــڕــتــوە، ــزی رەگ جــیــاوازی بۆ 
دەستدرژی (القكردن) ل(اغتصاب) تحروش
دەستدرژی چونك جیابكرتوە، سكسی
د.ھادی، برفراوانترە“. لتحروش سكسی
،یوایپ و دەكات دیاردەی ئو بھبوونی ئاماژە
ركخراو راگیاندن و ئركی تباب ورووژاندنی ئو

.یوەندیدارەكانپ نالی و
لبواری ك ،بدوع كنر ژنان، بواری چاالكوانی

بژنانوە، تحروشكردن و بژنان دژ توندووتیژی
لبارەی ،یدانییم لكۆینوەیكی چند خاوەنی
زنجیرەیك دەت:“ تحروشوە  پناسی
ك بزاركردن یان سركردنسر، و وەڕسكردن
یان دەستكوت، بدەستھنانی لی، مبست
ویست و ئارەزووكردن   بب جنسیی سوودكی 
ئوەش دەشت م، كنی دووھالی خواستی و
بھنت، بدەستی وش ھماكردنی و بسیركردن
ھستوەرەكان. كردارە و بۆبردن دەست تادەگات
ژنك و  پیاو نوان ل تحا ئــو دەشت
لنوان یاخود  بپچوانوە، یان ڕووبــدات، 
مندادا لگڵ  یاخود ھــاوڕەگــز، كسی دوو 
بكاركی تحروش، كنر، بدرت“. ئنجام
مرۆڤكی“ ك مبستدار دەزانت، ھۆشمندانی
دەیكات“، خواست خاوەن سرلتكچووی و گوج
ڕاستوخۆی بشوەیكی ھندجار تنانت
و دەستبۆبردن وەك، دەدات ئنجامی جستیی
كارتكردن و ورووژاندن ك ،ستج نزیكبونوەی

دەكوتوە. ژی جنسی لچ تربوونی و

تحروش جۆرەكانی
فیك ،وانل ھیو  جۆركی چند  تحروش،
قسكردن نوكتی سكسی، سیركردن و لدان،
قسی بكارھنانی سكسی، لدانی توانج و
برامبر، دەستبردن كسی و بزاركردنی ناشیرین
ئاماژەكردن و برامبر كسی جستی بۆ
یان ئیغراكردن، بشوەی سكسی كردەی بۆ
یان تلفۆن، لرگی قسكردن .ڕەشھ
كسكو بزاركردنی بۆ ئنترنت بكارھنانی
یان فیلم، بپشاندانی  قوربانی ناچاركردنی 
ھموو مانئ ـــزۆر. ب سكسی ونگرتنی 
بشوەیكی بم نین،  تحروش  جۆرەكانی
بزاركردن، ھڕەشو و سووكایتیكردن گشتی
ھركسك، كرامتی جستو بۆ دەستبردن یان

دادەنرت. تحروش، جۆرەكانی دیارترین ب
عبدولرەحمان، توانا د. دەروونـــی، پزیشكی
دەكات دەستنیشان وەھا  تحروش  شوەكانی

نر، بۆ ر، من بۆ نر ،م بۆ لنوان، نر ك
نر باوترینیان بم ئنجامدەدرت، ،م بۆ م
سكسی و الینی تربوونی مبستی ك یم بۆ

بسر مینوە. زابوونی نرە

تحروشكردن نیشانكانی
كورتخاین كاریگری بژنان،  تحروشكردن
شژان، وەك لدەكوتوە، درژخاینی یان
ئازار، یان ترس و تۆقین ،شرئس خوزڕاندن،
ترس لخواردن، زدەڕۆیی ناڕەحتی، و شۆك
خوی ــوون، ــوڕەب ت و  خمۆكی پشۆكان، و 
ھستنكردن و ناخۆش یــادەوەری و ناخۆش
ھستكردن ھروەھا خۆشویستی. و بخۆشی
وازھنان ھۆشیاری. كمبوونوەی و بتاوانباری
دەمی بتایبتی ئو پیش و كار لخوندنگ و
زوو ھبت. ــوەی ــوون ــارەب دووب ئــگــری  ك
بۆچوونی لكدانوەی و توڕەبوون و ھچوون
كار  دەش ك برامبر، رەگــزی لمڕ ھ
ھۆی تبب یوانل و ھاوسری ژیانی سر بكات
ڕگی و  پۆشاك وەك ژیان، شوازی گۆڕینی 
خۆی لۆمكردنی و  تكچوون میزاج  ھاتووچۆ،
ببیرھاتنوەی ھروەھا بگوناه، ھستكردن و
بدنوایی، ھستنكردن ،كژییدەستدر ساتی
و خفت و  توڕەیی وەك توندی ھچوونی 
دیكو بكسانی  بمتمانیی  تنیایی،  و  شرم
پسپۆڕانی قسی  بپی سكسی. گیروگرفتی 
لكۆینوانی ئو زۆربی دەروونناسی، بواری
و راستیینجامدراون، بئ و دیاردەیر ئسل ك
لسر كاریگرییانی و ئاسوار ئو گیشتوون،
ئگرچی جۆراوجۆرن، دەردەكوت قوربانیان
و ــی ــی دەروون كشی گشتیی بشوەیكی
جستیی نخۆشی رەوشتی، یان و تندروستی
روویكوە لچند دەكرت بۆی لدەكوتوە،

:وانل بكرت پۆلن
زیاتر زانكۆن، خوندكاری ك قوربانییانی ئو -
و شژان ترس و و توڕەبوون بشرم و ھست
متمانبوونیان، لالوازی  جگ دەكن. بھیوایی

وارڤین: دەزگای راپرسییكی پی ب
ژنانی ھرمی كوردستان ٥٩٪ـی

پكراوە تحڕوشیان
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دووچــاربــوونــیــان دوای  ــكــۆ، زان بــئــزمــوونــی 
سكسی. بدەستدرژی

رووبڕووبوونوەی لكاتی  خاوەنكار،  ژنانی -
دەروونی نخۆشی  دووچــاری زیاتر تحروش،
كستی ژیانی سر دەكات كاریگری و دەبن
،ڕاوكد نخۆشییكانی،  وەك كردەییان  و
دەربستنھاتن و  خوبینین ترس،  شونخونی،
بئاگابوون یان سكردنوە  كمترخمی،  یان
الوازی و دابزین ھاوڕكانی، لگڵ لمامكردن
لئاست بجھنانی ئرككانی، بمتمانیی لناخ

لكار. ڕقلبونوە و دەروون و

تحروشدا لئاستی ژنان بدەنگی
لسرتاسری بژنان، دژ سكسی گچكردنی
لمترسیدارترین بیكك دنیادا كۆمگكانی
بژنان دژ توندووتیژی جۆری كاریگرترین و
ھۆكاركیشوە چند بــھــۆی و ــت ــر دادەن
پردەپۆش سكسی، گچكردنی ببردەوامی
ئوە بۆ ھۆكارەك ،بدوع كنر كـــراوە.
پكراوە، تحروشی ژنی ئو ك دەگڕنتوە،

بمسلی ئابوبردن ،كروشحنجامدەری تئ
بدەنگی ژنان بۆی ترساندوویتی، ناوزڕاندن و
جخت كنر، ھدەبژرن. چارەسر بباشترین
كسی بۆ تحروش ئوەی وای ك دەكاتوە،
دەروونی، جنسی، ئازاردانی مایی تدەب قوربانی
لو بتایبت رەوشتیش، تنانت و جستیی
لكسی ترس بھۆی قوربانی كسی ك كاتدا
خۆی ،یبع و لئابوچوون  یان  گچكر،
ناچار و دەگرت بــدوور سكا لتۆماركردنی

ببدەنگ بوون دەكرت.
دیاردەی لبارەی ،بدوع ناز  رۆژنامنووس
كشب ــروش  ــح ت پــــیــوابــوو، ــروش  ــح ت
برامبر توندووتیژی و ژنان لچوساندنوەی
تحرووشكردن ”تاوان“ـی  ناز،  .م برەگزی
برژەیكی داخراوەكاندا گكۆمل بئافرەتان
ئازادیی كــ پیی ــو ب ــت، ــ دادەن بــرچــاو 
پیاو و ژن نوان پیوەندی و كۆمیتییكان
ندانوەی وەم بۆی ئاۆزترە، و  برتسك
ھــۆكــاری ،مئ لئافرەتانی زۆر بشكی
بمافكانیان نائاشنابوونیان و ناھۆشیاری

وەك لئنجامكیتی. بیركردنوە بكو ،نیی
زۆرجار لوەدەكاتوە بیر  ئافرەت ئنجامیش:
یاخود ب“ئابووچوون“ لتحروش بدەنگھاتن
كۆتایی كئافرەت خودی  ب“تاوانباربوون“ی 
براكانی الی  ئوەی لبر ،یواھ كچی دت.
رگی لسر ـــ رۆژان (كــوڕــك گوتوویتی
براكانی دەكـــات)  پ تحروشم  قوتابخان
باجی ككچ  واتك دەریانھناوە،  قوتابخانل

داوە!. تحروشكیشی سكاو
سینمای لبشی ھونرمند ئحمد، ئــاواز
متمانبخۆنبوون رۆشنبیری، بوەزارەتی سر
تحروشكردن بھۆكاری ئافرەتوە لالین
لئافرەتان ھندك  ھۆیوە بو  ك دەزانت،
ژینگی گوتی:“ ئاواز دەدەن. بدەستوە خۆیان
ئافرەت ك لوەی كاریگرە ژن، پروەردەكردنی
چۆن نزانت یاخود  بكات،  قبوڵ  تحروش
تحروشكردن زۆرجاریش بداتوە. برپرچی
بوا كس  چونك دەشاردرتوە، ئوە لبر 
دەبتوە خۆی جاركیتر و ناكات كئافرەتب

سرزەنشتی دەكرت“. بقوربانی و

رۆژناموانی“  دەزگــای  لالین راپرسیی ئم  
چوار لھر ژنان، بكاروباری تایبت وارڤین“
سلمانی، ھولر، كوردستان( باشووری پارزگای
میندا سبارەت رەگزی لنو و دھۆك) كركوك

لالین ینم برەگزی تحروشكردن “ب
دیاریكراو ئنجام دراوە“. نموونی نر، رەگزی
و چین سرجم ھڕەمكی بووەو بشوەیكی
ئو بۆ گرتووە. لخۆ مینی رەگزی توژەكانی

 زگاكپار لچوار راپرسی، ٢٠٠٠ فۆڕمی ستبم
پكراوەتوەو  فۆڕم  ١٦٥٠ لكۆتاییدا دابشكراو
لرژەی  بۆی پكراوەتوە، بناتواوی ٣٥٠ فۆرم

كرایوە كم ئنجام گشتیی

كوردستان باشووری پارزگای چوار ل راپرسی گشتی ئنجامی

لنوان  تمنیان لكۆی ١٦٠ كس ٤٦٣ كس دەستنیشانكراوە. تمنی ١٢ تا ٥٠ ساڵ، تیدا راپرسییكو نموونی بتمنی تتایب یكم 1. خشتی
.یكنموون رژەی ٢٨٪ی ك ١٢-٢٢ سا

.یكنموون ٪٣٢ ژەكر ك لخۆگرتووە ٢٣-٣١ سا، ٥٣٣ كسی ك دووھمدا لكۆمی
.سك ٣٩٠ ك ـی ٪٢٤ ژەكنی كردووەو رسا ٣٢-٤١ تمنی رەچاوی كراپرسی نموونی سھمدا لكۆمی

.سك ٢٦٤ ك ١٦٪ـی ژەكر لخۆدەگرت، ٤٢-٥١ ساڵ تمنی ك كۆمش دوایین ل

(1) ژمارە www.neخشتی
tew

e.c
om



27

خزاندار ٤٨٪ رژەی ٧٩٥ كس گشتی لكۆی زاندارن كدا خراپرسیی لم بشداربووان زۆربی و زانییخ تایبت بباری م كدووھ خشتی .2
 ٦٨٧ ك ٤٢٪ـی ست ھاوكات رژەی .شی ١٠٪یژەكر ١٦٨ كسو ك وەژنانبب تایبت كمترین رژەش پكدەھنت و كراپرسی نموونی

.سك

دراوە. ئنجام راپرسییكی تدا ی كزگایپار چوار لو ،ژنان نیشتجبوونی دەربارەی شونی وەك دیارە خشتیدا لم .3
ئنجامی ل .ژەی %21ـیر 353 و دھۆك ،27%ك كس 440 سلمانی .س %19ـی310 ك كركووك .ی %33ـینزیك 547 كس ھولر

.71ـی% ك بوەی مانییسل لپارزگای تحروش رژەی زۆرترین دەركوت راپرسییكدا
چوارەم بپلی ،53% ب دھۆك %54 و ب دت سیم پلی ب ھولر %57ـیو رژەكی ك دت دووھم بپلی كركووك، سلمانی دوای

دت.

خوندەوراییان  دابشكراوە، ١٨٥ كس بسر ٥ ئاستدا با دەگرتوە، لكۆی ١٦٥٠ كس خوندنی تائاستی نخوندەوار، و خوندەواری ئاستی .4
دەھنن. پك كراپرسی رژەی١٣٪ی ھیو یان سرەتایی خوندنی كس ٢٢٣ .كنمون ٪١١ دەكات ،نیی

خوندنی  ٤٤٥ كس و ٪٢٦ دەكات ك ھبووە، دواناوەندییان پلی ٤٢٤ كس و. ٪٢٣ دەكات ك ھبووە ناوەندییان خوندەواری پلی ٣٧٣ كس
بئاستی  راستوخۆ پیوەندی ك و ھبووە تحروش زۆرترین خوندنی بادا لئاستی ،كئاست ٥ ھر نو ل .٪٢٧دەكات رژەكی ك ھبووە، بایان
ئوە ئمش دەبتوە، تحروش رووبڕووی نخۆندەوارن ك ژنانی لو زیاتر دەدات، بخوندن درژە ژنك كات بوەی .یھ خوندەوارییوە

كمترە. ئوان رژەكی بكوو پنكراووە، تحروشیان نیین، برز بوانامی خاوەن ك ئوانی یان نخوندەوار، ژنانی نیناگ

(2) ژمارە خشتی

(3) ژمارە خشتی

(4) ژمارە خشتی

بوەژن
گشتی كۆی

لسدا

گشتی كۆی

ھولر

كركووك

نخوندەواری
خوندەواری ئاستی

سرەتایی

ناوەندی

دواناوەندی

گشتی كۆی

سدا ل
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و  ماوە ژنی ٦٦٠ كس بمپیش دابشكراوە، فرمانبر ژنی ماوەو وات خزانی، بواری دوو كراوە بسر لگڵ راپرسیان ژنانی ئو پیشی .5
پكدەھن. كنموون ٪٦٤ و ٪٤٠ ك فرمانبرن ٩٩٠ كس

لوەمدا ٩٦٨ كس  ن؟ یان بوویت، تحروش تووشی برانبر رەگزی لالین ئایا ك ئوەی لبارەی تایبت بپرسیارك ٦ ژمارە خشتی .6
تحروش تووشی یكنموون ٦٨٢ی ك دیكش ٪٤١ و بوون تحروش تووشی بشداربووان ٪٥٩ ك نیدەگ ئوە دیاریكردووەو ئمش یان (ب)

.بوونن

(5) ژمارە خشتی

(6) ژمارە www.neخشتی
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ئاستی  ھردوو دەگرتوە. بشداربوو ٣٦٩ كسی ك كمبووە، تحروشكیان رژەی ٣٨٪ـیان پكراوە، تحروشیان ك ٩٦٨ كس لكۆی .7
زۆر  دیكش بوونتوەو ٢٩٨ كسی تحروش رووبڕووی ھندجار ٣٠٥ كس وات ،یكنموون ٣١٪ـی رژەكیان زۆرجار، و ھندجار تحروشكردنی

پكراوە. تحروشیان

(7) ژمارە خشتی

(8) ژمارە خشتی

پالماردان

گشتی www.neكۆی
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و  چاوداگرتن و فیكلدان تلفۆنكردن، پالماردان، دەستبردن، ناشیرین، قسی ناوماڵ، كراوە: دابش  ئاستدا 6 بسر  كروشحت جۆری  .8
دووھم  بپلی دەستبردن، ھبووە. حاتیان ئو ك 295 كس %30 دت برژەی یكم بپلی ناشیرین قسی سكسی. نوكتی و چاولكردن
كنموون سھمدایو نزیكی %30ی ل پلی 180 كس ب تلفۆنوە لرگای تحروشكردن و پكدنت كنمون 186 كسوەو %19ی ب
ب %12 و 112 كس  پنجمی وەرگرتووە پلی چاوداگرتن و 122 بشداربووان. فیكلدان دەكات ك 13ـی% بڕژەی پالماردان پكدەھنت.

داوەتوە. پ ئریان وەالمی راپرسییكدا لنموونی كس 73 %7و رژەی و نوكتی سكسی، چاولكرتن و

تدا تحروشی زیاتر كنشو سرشقام، تحروشكردن، بشونی  سبارەت   .ككردنپ تحروش جۆری و تحروش بشونی تتایب .9
گشتییكان  نشو .یھ دووھمی بڕژەی %18 پلی و ناوماڵ 178 كس گرتووەتوە. 281 كسی بازنكشی %30ـیو رژەكی ئنجامدراوەو
 .سشی 123 ككنموون رژەكی %13 و و دت چوارەم بپلی ،رمانگف .س164 ك بازنكشی %17ـیو رژەكی ھیو سھمی پلی
 108 ك 11ـی% رژەكی دەگرت، لخۆ دەستبردن زیاتر ئۆتۆمبیل ناو دت. پنجم بپلی نزیكی %12یو و 114 كس ب شونكانیتر

دت. ششم پلی ب و كس

(9) ژمارە خشتی

(10) ژمارە خشتی

بدەنگی

مابن ئاگاداركردنوەی

گشتی كۆی

رمانگف

گشتییكان نشو

گشتی كۆی
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ئو عبدولەحمان، د.توانا دەروونی پسپۆڕی
راپرسییی دەزگای وارڤین بگرنگ دەزانت،
تحروش رووبڕووی ژنانی ئو رژەی چونك
زۆر ژەكر ك دەرخستووە، بوونتوە،
بووە ئاشكرا بتایبت رنجس جی برزەو
خۆیاندا مای لناو ژنان زۆری رژەیكی ك
ئم توانا، د. بڕای پكراوە. تحروشیان
،جیھان دیكی وتانی بپچوانی ژەیر
لجیھاندا ئافرەتان برزی رژەیكی چونك
تحروش ئو ـــڕووی  رووب كــار، لشونی
كوردستانیش جیاوازی ھۆكاری توانا دەبنوە.
ژنی كمی كاركردنی بۆ شونكانیتر لگڵ
تول دەگڕنتوە. ماڵ لدەرەوەی كورد
شانبشانی ئافرەت، ٪٩٥ پشكووتوەكاندا
توانا، د. خۆیانن. تایبتی كاری خاوەن پیاوان
لھستی روونیكردەوە، ھستی سكسی نر
زیاتر كچ چونك بھزترە، زۆر م سكسی
دەكاتوەو خۆشویستی سۆزو لھستی بیر
بالینی بایخ زیاتر نر رەگزی بپچوانوە
زابوون ئارەزووی ھمیشش و دەدات سكسی

دەكات. مدا بسر

دەگرتوە كچیش مندانی تحروش
ئبوبكر  ــدزێ، ق پۆلیسی بڕوەبری  
 ٢٠٠٩ ،/٨/١٦ لریكوتی رایگیاند، توفیق،
پۆلیسی لبنكی بناو(ا.م)، ھاووتییك
دەستدرژی ح)، ئوەی(م  بھۆی  قدزێ،
سكای كچكی سر كــردووەتــ سكسی

 ٨ تمنی ككچ كـــردووە. تۆمار لسر
كردووەت دەستدرژی  ك كوڕەی ئو  ،سا
و دادوەر ببیاری دراوسیانو كچكی سر
 راقی ژمارە٣٩٣ كع سزادانی بپی یاسای
،ككچ دەستگیركراوە. ،دڕەوشتیب یاسای
ك رۆیشتم كاتك گوتی:“ بارەی رووداوەكل
بر بھنموە، برگدوور الی دایكم  جلكانی
تووشم كوڕە ئو بگم، خۆمان بمای لوەی
رفاندمی، خۆیان مای بۆ و گرتم دەستی و بوو

گریام، منیش سرم، كردە دەستدرژی لوێ
 ١٧٥٠ دواتــر ،ب بدەنگ دەیگوت كوڕەك
ھات بھانام كوڕك لوكاتدا پدام، دیناری
سیوەیلی، تویژەری سامان رزگاری كردم“. و
راوژكاری سنتری  وسرۆكی  كۆمیتی 
تحروشپكردنوە لبارەی لسلمانی خزان،
دەستدرژی ئوحاتانی بگومان گوتی:“
لزانستی مــنــداڵ، ســر نــدەكــ سكسی 
ناوازەیی خانی پدەگوترت، سایكۆلۆژیدا
بــوونــی لــنــائــاســایــی  ــكــجــۆر سكسی، 
ئم ك روونیدەكاتوە توژەرە ئو .“كسك
پیدەگوترێ سایكۆلۆژییوە، لڕووی تحا
ئــارەزووی  ك كسانن، ئــو بایدۆفیلیا،
رەكبك واتا دەكن، مندادا لگڵ سكسی
دەكات دەستدرژی بتمنو كسكی خۆی

منداڵ. سر

تحروش و قوتابیان
قوتابی ساو بیست تمن  كچكی نارین،
مامۆستاكی لــالیــن ،ئامادەیی ششی
باسدەكات، وەك سر، كراوەت دەستدرژی
ھبووە، كــاری بڕوەبر ــژووری ل رۆژــك
بڕوەبرەكی چووەتژوورەوە، تنیا كاتك
خریكی قوتابییكان  لوكاتدا لبووەو 
چوكلتی بوون،“بڕوەبر وانكانیان خوندنی
دابنیشم، تا كرد، فرمووی و كردم پشكش
لكرد شرمم مامۆستام لبرئوەی منیش
مامۆستا خــولــك دوو دوای دانیشتم. و 
بكات، ماچم ویستی  پالماریدام ھاتالموە،
لبردەستی خۆمم بزۆر و نمھشت منیش
دواتر ك دەكات ئوە باسی نارین، رزگاركرد“.
پیگوتووە كردووەو مامۆستاكل ھڕەشی
یان ــۆی ب  یقوتابخان لــو تۆ  ــ دەب یــان 
و لكردووە تكای زۆر مامۆستاك بم من،
دەكم داوای لبووردن ھم كردو گوتوویتی

لھناوە. وازی ئویش و

تندروستییكاندا بنكل تحروش
 ،ندەخو پــروەردە لكۆلژی نسرین،  
دەرزی بۆ بووەو نخۆش دەت، خۆی وەك
ك پزیشكی یاریدەدەركی الی چووەت لدان،
كات بووەو خۆیان مای لناو نۆڕینگكی
دەستدرژی رووبــڕووی ــردووە، ك سردانی

بووەتوە. سكسی،
نۆڕینگكی،  چووم كاتك دەت،  نسرین،
ژنكم ئمۆ گووتی، پزیشكی یاریدەدەری
نداگیرس بۆ تباخم ئو دەتوانی ،نیی لماڵ
یكسر چــوومــژوورەوە كاتك نازانم، من 
ك یربكس گوتی و دایدەستم مۆبایلكی
لوكات تدابوو سكسی گرتی ھندێ بینیم
دەرەوە، ۆمب ویستم ،خراپ نییتی زانیم
و قیژاندم منیش داخستبوو، دەرگــای بم
پگوتم، ترساو  ئوكات دەرھنا، تلفۆنم 
منیش كردەوە، دەرگای مبو ئابووم باش

رامكرد. بشناوخۆییكمان تا

لئاھنگكاندا تحروش
بووەت لئاھنگكاندا تــحــروشــكــردن،
سازدانی لكاتی بتایبت و برچاو دیاردەیكی
/٢٤ لشوی جماوەریدا. گورەی ئاھنگكی
نودەوتی لیاریگی رابردوو مانگی ٢٥ی
ھونری كۆنسرتكی ھریری، فرەنسۆ شھید
ئسفھانی (موعین لھونرمندان ھریك بۆ
ژمــارەیــكــی تیدا ســــازدرا، جمشید)  و 
ژمارەیكی و ئامادەبوون ھاووتییان زۆری
ئاھنگكبوون بشداری لژنان برچاویش
ھاووتیانی و رۆژھت زۆرینیان كوردی ك
 ٢٣ جعفر)ـی تمن (شوھرە ئرانی بوون.
لشارۆچكی سنیو شاری كوردكی سان،
ئامادەی براكیدا لگڵ ،یجنیشت كۆی
لكاتی گوتی“ ژن ئو بوون. كرتكۆنس
چندجارك لالین موعینوە، گۆرانی گوتنی
بۆ دەستی بــــزاركــرام، كوڕكوە لالین
گرچی لدەدام، سكسی توانجی و دەھنام

٣٠١ كس  ،ی خوارەوە پكراوە، ئنجامكی بمشوەی تحروشیان كسانی ئو برپرچدانوەی تایبت بچۆنیتی كدا كپرسیار لوەمی .10
پكدنت. پكراوە تحروشیان ئوانی ٣١٪ی رژەی ك ئاگادار كردووەتوە بنماكیان

ھسووكوتكیان  جۆرە نواندووەو ھیچ بدەنگییان ٣٢٤ كس و برژەی ٣٥٪ كردووە، برانبر الینی لگڵ ھسووكوتیان راستخۆ كسیش ٣٤٣ 
.٣٤٪ـی ننواندووە، ك رژەكیان،

كۆمیتی دابوونریتی و لكۆمڵ ترس كردن، شرم بۆ نریندا رەگزی لبرانبر نواندن بدەنگی بۆ سرەكی ھۆكاری پكراوە تحروشیان ئوانی
رژەكیان(٣٤٪)ە. ك كسن ٣٢٤ گڕاندووەتوە،

نكردووە. دیاری ھۆكارەكیان نداوەتوەو دیكش وەمیان ٥٪ی
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ــوەی ل كـــردەوە ــادارم ــاگ ئ چندجاركیش
دواجار تا و كردم زۆربزاری وازبھنی، بم
وازی كوڕەك ئینجا ئاگاداركردەوە، لی براكم

ھنا“.
 ك محمود، درین سلمانی زانكۆی  قوتابی
لشاری  خزانكی لگڵ ،٢٢ سا تمنی
رتكۆنس لو ئامادەبوون  بۆ  سلمانیوە
دەكات كوڕان ئو لرەفتاری باس ھاتبوون،
كات لكوڕەكان ھندك بــوون“ لوێ   ك
بكنوە، نزیك لم خۆیان ھویاندەدا تاریكبوو
لگماندابوون برام دوو ئوەی بھۆی بم
حاتی چندین شــوەدا لو  نیانتوانی“.
كوڕانوە لالین بئافرەتان تحروشكردن
تمن كوڕكی ئیبراھیم، ئحمد ئنجامدرا،
بزاركردنكانی  باسی بشانازیوە ،سا  ٢٠
چندین بۆ دەستم ئمشو دەكــرد:“ ژنانی
پیانخۆشبوو ھندكیان درژكردووە، ئافرەت

پدام“. جنویان دووانیشیان و
ببڕوەبری پیوەندیمان ھرلوبارەیوە
مافپروەر عمیدی ھولر، پۆلیسی گشتی
ئوەی زانینی بمبستی كرد عبدولخالق،
بتۆمتی كسك ھیچ ــوشــوەدا ل ئاخۆ 
لوبارەیوە ناوبراو دستگیركراوە،  تحروش
نكراوە، دەستگیر  ھیچكسك  ،گوتی:“ن
ناتوانین ،تۆماركردنی سكا بب مئ چونك
پۆلیس بڕوەبری بكین“. دەستگیر كس
تۆمارنكردنی ھۆكاری  خستسر  تیشكی
ن سكادەگمب ژنان ژنانوە“ لالین سكا
ئــارەزوو ھولریش ئافرەتی دەكــن، تۆمار
بم دادوەر ناكات، سكا لالی لتۆماركردنی
تحروشدەكات كسی ئو پۆلیس وەك مئ
كتحا تا رادەگرین كاتی ماوەیكی بۆ
ئازادی كفیلوە لرگی دواتر نكات، نشت
كرد سرپچی دووھم بۆجاری گر دەكین،

دەكین“. دادگای رەوانی ئوكات

سیاسی تحروشی
ركخستنی ٣ـی مبندی كارگركی ژن
لھولر، كوردستان نیشتمانی یكتیی
مبندەكی لــبــرپــرســانــی ژمــارەیــك 
ملمالنی بھۆی ك دەكــات تۆمتبار بوە
ناویان ــدووەو زڕان ناوبانگیان كوتلگریوە
بنو و سكسی  گرتیكی سر  خستووەت
لھولر، یكتیدا دەزگاكانی كۆمیتو ھموو
دەركوتووە دواتر كچی كردووەتوە، بویان

دەردەكوت سكسیدا گرت لو ژنی ئو
.رانییئ ژنكی بكو نیی ئو

٣ ركخستنی  مبندی كارگری لوبارەیوە
لھولر، كوردستان نیشتمانی یكتیی
تحروشپكردنی چۆنیتی بابۆی، زیمع
دەكات باس  وارڤین بۆ ككسیس  گرتب
بۆ دەیویست یكتی ك كات دەت:“ و
بكات، كاندیدم كوردستان، پرلمانی ئندامی
مبند٣، لنو  ك كسانك لالین چند
بگرتیكی دابوون، برپرسیارتی ئاستی ل
ناوبانگم ھۆیوە بو تا لكرا، رگریم سكسی
ك كــرد، ئاشكرا ئــوەی زیمع بزڕنن“.
گرت لو ژنی ئو دەركــوت  ئوەی دوای
نییو ژنكی ئو پكراوە سكسی بشداری
بۆ مبند لئاستی لیژنیك ،رانییئ
بم پكھنراوە، یشك لو لپچینوە
چارەسر كشكی لگدابت تائستایشی
ب بگرە نامو لرگی   زیمع نــبــووە.
یكتی برپرسانی زۆربی چاوپكوتنیش
كردووەتوە، ئاگادار كوردستانی نیشتیمانی
بچارەسرنكراوی ھشتا كشكی بم

ماوەتوە.

تحروش مترسییكانی
گچكردن شوەكانی دەت، ،بدوع كنر
لدان، دەشت، جــۆراوجــۆرەو ژنــان  ب دژ 
القــكــردن یــاخــود سكسی، گچكردنی
لڕوویكیترەوە بت. كوشتن دواجـــار و 

لخۆ جیاواز ونی سكسی دەستدرژی
سكسی ھمای لوشو بدەر ك دەگرت،
جستو ھستیاری شونی بۆ دەستبردن و
و بئامراز قسكردن بڕپگرتن و بزاركردنی
مترسیدار دەشت ونیكی جیاجیا شوازی
زاتی ك دەخاتڕوو ئوە كنر، بگرت. لخۆ
دیكی پانركی پیاو بادەستی و دەست
چاالكوانی ئو   .یپرس ئم  ئنجامدانی 
ڕوبــڕووی ــان ژن ك روونیدەكاتوە ــان، ژن
دەبنوە بیك دژ ھوەستی دووجــۆر
دەنگبوونب دووھمیان، ،كردنقس یكمیان
لھردوو رۆژھتییكاندا گكۆمل ك
دەبنوە، زیان تووشی ژنان تنیا حاتكدا
ھۆی تدەب زیاتر ژنان،  بدەنگبوونی  بم
ب تحروش كسی ئو  بردەوامبوونی
ئاماژە توانا، د. لوبارەیوە دەكات. ژنان،
رووبڕووی ئافرەتانی  ئو ك دەكات  بوە
لسر خراپ دەبنوە كاریگری دیاردەی ئو
تووشی وایلدت و دروستدەبت دەروونیان
و متمانیان و خمۆكی ببن و ترس راوكد

نمنت. بپیاو

تحروش ل رگریكردن
بربوە، ناوەندەكاندا لسرجم تحروش
تا وكـــۆن،  و شقام تا لخزانوە ھــر
تا زیندانكان، و  گشتی  نشو خوندنگو
وەندی پارتن فرمانگو دەگات ناوەندەكانی
ھۆكاری فرە وــای سیاسییكان. و حزبی

د.ھادی محمود
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دەتواندرت ،یلسم ئم سرھدانی
ھر بكرت. یشك ئم بچارەسری ئاماژە
كاركردنیدا سنووری لچوارچوەی ناوەندك،
بۆ پسپۆڕی و معنویی كسایتی بودجو
چمككی حاتكان نھشتنی كمكردنوەو
ببۆچوونی ئوەی بم بردەكوت، كاركردنی
چارەسرەكانی ئركی زۆرترین پسپۆڕان،
لڕی ك حكوومیی الینی دەكوت ئستۆ،
و درژخاین و كــورت پالنی ب بایخدان
لگڵ بھماھنگی  ستراتیژییوە، پرۆژەی 
ڕاگیاندن، كناكانی و ژنان بواری ڕكخراوە
بنبكردنی لسر باشی كاریگری دەتوانت

ھبت. پرس ئم
بیاسای ئاماژە ھــادی،  د. خۆیوە لــالی
بندی ك كۆمك عراقی دەكات، سزادانی
دەكن، تحروش  بحاتی ئاماژە  ،دایت
دژی توندووتیژی دیـــاردەی وەك ن بــم
پۆژە لو ویستپ بكرت.  تماشا ژنــان
پرلمانی لبردەستی ئستا ك یاسایشدا
دیاردەیكی وەك تحروش، ،كوردستاندای
ھادی بكرت. تماشا ژنان، ب دژ توندووتیژی
ئمریكی لكۆركی ژنب ئاماژە محمود،
خۆیدا لكۆینوەیكی لروانگی ك دەكات
ئافرەت لھردوو ك گیشتووە، نجامئ بو
ویستپ بۆی پكراوە، یككیان تحروشی
چونك بكرت، دەستنیشان ھۆكارەكانی
ھست ــات دەك لئافرەت وا دیــاردەیــ ئو 
ئركی پشیوابوو، بكات. بكمووكورتی
بئافرەت برانبر توندووتیژی وەك تحكووم
تا چونك بكات، دیاردەیدا ئو لگڵ مام
بخات تحروش بژنان ك نیییاسای ئستا
سك سزای ئو و چوارچوەی توندووتیژییوە
د. دەكات. بئافرەتك تحروش ك بدات
 ٤٠٢ ماددەی لبگی١.ی باس ھروەھا ھادی
كسك ھر :یگب ئو  بپی ك دەكات
گرتنی سزای كرد،  كسك  ب تحروشی
بپی بژاردنیش و  نبت زیاتر  مانگ سب
 ب یا نبت،  زیاتر دینار   ٣٠ ككۆن یاسا

:م سزایانل كی
كرد  كــارــكــی داوای كسك ــگــر ئ  -  
گشتییوە ئادابی بپچوانی لھركسك،

بت.
لشونیكی گرت لمینیك ری ئگر -
ھمابۆكردن ب یان بكاروكردەوە، گشتیدا،
ئابووی بسر كاریگری ك بشوازك،

ئازاردان وەك تنیا وات ك ھبت. كچكوە
سیر كسك ئـــازادی ســنــوورداركــردنــی و 

دەكرت.
سزادانی لیاسای  ھروەھا ھادی، د.  بپی

ئو  باسی ،یھ ماددەی٥٠٢  تنیا عراقیدا
بئادابی كبرامبر ــات، دەك چیانرپس
چارەسركردنی بۆ ئنجامدەدرن. گشتیی
بھمتكی پویستمان كشیش ئم
ھموو ئركی ئوەش ھیو ھۆشیاركردنوە

.كالی
راسپاردە

بپی كوردستان، پرلمانی ویستپ .١
برامبر توندووتیژی وەك تحروش یاسایك

بناسنت. ژنان ب
كوردستان، ھرمی حكوومتی ویستپ .٢
بواری ركخراوەكانی لگڵ بھماھنگی
بۆ ھــۆشــیــاركــردنــوە ھمتكی ــدا،  ــان ژن
دەست تحروش ــاردەی دی كمكردنوەی

پبكات.
عراقی ــی ســزادان لیاسای ویستپ  .٣
خانی  دەچن ك حاتانی بو تایبت 
لماددەكانی گۆڕانكاری بدرەوشتییوە،
دەكات،  دەستنیشان كسك سزای ك  ٤٠٢
ھروەھا دەكرت. بكسك تحروش كاتك

 تتایب ك  ٥٠٢ بــمــاددەی پداچوونوە
لئادابی برامبر سرپچیكردن بلپچینوە
ماددەی دوو ئو سزای چونك بكرت، گشتی
سك ئو ھانی ئاسانو، تحروش بكری بۆ

بت. بردەوام لتحروشكردن ك دەدات
ھرمی حكوومتی نوی كابینی ویستپ .٤
ــاردەی دی ببنبكردنی گرنگی كوردستان،
دیاردەك ئگر چونك ــدات، ب تحروش
تووشبوونی رــژەی بمنتوە، وەیوشب
و ھدەكشت دەروونــی بنخۆشی ژنــان 
كۆمگوە، بسر نرنی كاریگری بمیش

جدەھت.

ئنجام
لھرمی ژنان ب تحروشكردن رژەی .١
بوو، ٪٥٩ راپرسیی ئم بپی كوردستاندا،
بدەنگبوونیی بھۆی بم زۆرە، رژەیكی ك
تحروشكردن حاتی شاردنوەی و ژنان
بت. رژەیوە ئم لسرووی رەنگ پیان،

و كــوردســتــان لپرلمانی ــك ی ھــر   .٢
ركخراوەكانی ھرمی كوردستان و حكوومتی
رۆكی ژنان، ب تایبت و مدەنی كۆمگی
ب تحروشكردن لكمكردنوەی برچاویان

نبووە. ژنان،
ژنك دەكات، ب تحروش كاتك كسك .٣
دەستگیر پۆلیس لالین كاتی ماوەیكی بۆ
واباشترە دەكرت، ــازاد ئ دواتــر و دەكرت
رادەستی راستوخۆ كروشحت ئنجامدەری
لگدا یاسایی لپچینوەی و بكرت دادگ
ك وایكردووە مسیست ئو نبوونی بكرت.
ھرمی كوردستاندا ل ژنان روشكردن بحت

سنوردار نكرت.
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میلی قیچ و خل حبووبم دەن: پم
دەكا شڕ

سر نازی نختی ترازووی قیچ یا و خل
دەكا

روونی ئاماژەیكی شــــیعرەیدا نالی، لــــو
تكنۆلۆژیا، لسردەمی بر خۆشویستی
ڕوو كدەخاتــــ بو پــــڕی ســــادەییوە
ئســــتادا لقۆناغی كچی پــــە لســــۆز،
ئینترنتوە ئامرگلــــی مۆبایل و بھۆی
ئامركی لنــــو ســــۆزی خۆشویســــتی
جۆش ھیچ مــــاوەو قتیــــس ساردوســــدا
موژدەی بدیناكرــــت و ل و خرۆشــــكی
بئامربوونی بنــــاوی“ قۆناغكــــی نــــوێ
و خۆشویســــتی دەدات. ھندك لكچان
بھۆكاری تكنلۆژیا ھاتنی كورد، كوڕانی
یوەندییپ و خۆشویســــتیی الوازبوونــــی
پســــپۆڕانیش و دەزانن كۆمیتییــــكان
رۆحی نمانی و بئامربوون خۆشویستی
سرنجی ئگر دەچونن. خۆشویســــتی
رۆژان ك بدەیت، واژاندەست ئو وشــــو
ئنترنتوە و مۆبایل لرگی كچان كوڕو
بو ھســــت زیاتر دەنــــرن، بــــۆ یكتری
دەكیت. رابردوو و ئســــتا جیاوازییــــی
ســــادەو وشــــیكی لچند یامانو پئ
دەسووڕتوەو خۆی لئڤین بقوبوونوە
ئم بدیناكرــــت. تــــدا ھیچ ســــۆزكی
بۆ روون نمووونیكی خــــوارەوە بیتــــی

:پرس ئو
دتنگم بتاریكی ئاوادەبت خۆر كات

زەنگم نامو چاوەڕی دم روناكبوونی بۆ
لرگی كۆندا لســــردەمی خۆشویستی
بشــــیعرك كــــ نامیــــك نووســــینی 
زیاتر وشكانوە لرگی دەنخشــــندرا،

پدەكرا. ھستی
رۆحی  تكنۆلۆژیا، ك ،یانوایپ  شاعیران،
نرنی كاریگری خۆشویستیوشككردووەو
كسكان دەروونی سۆزی و ھست لسر
سركوت رەسوڵ، گنج شــــاعیری داناوە.
كاریگری تكنۆلۆژیا ك دەكات لوە باس

پیوەندییكان جۆرە ھموو زۆری لســــر
دەكات نامان ئو بنووسینی ئاماژە ھیو
ئو دەنردرن،“ مۆبایلــــوە ك لڕگی
خۆشویســــتكانمانی بۆ بمۆبایل نامانی
ســــردەمی نامانی ئو لگڵ دەنریــــن،
زۆر جیاوازیكی دەنووسرا، بقم ك خۆی
یوانل چونك دەبینرت، تیــــدا گورەی
پنووسكی بك وشیك بالركردنوەی
بســــۆزك ھســــت دەنووســــرت خۆت 
بمۆبایل وەی كت لــــب جیا ك بكرــــت

دەینریت“.
لئستاو جیاوازی تكستكان شاعیرە، ئو
ژیانی وەھا دەستنیشان دەكات:“ داھاتوودا
بووەو زیاتر ساكار ژیانكی شاعیری پشتر،
جوھری ماناو پ ناوەڕۆكی لگڵ مامی
بینیوە، خۆی وەك جوانی كردووەو سروشت
دەســــتكردن“. ئســــتا بم جوانیكانی
وشــــكانی ئستای ســــركوت رەســــوڵ،
و ســــارد“ وەسف دەكات خون “شیعر ب
دەھنتوەو نموونب فیلمكان و گۆرانی
لخۆشویستی دەكن باس ت، كاتدە
كسی دوو نوان پیوەندیكی ب ھســــت
بۆ تنیا وەی كئ دەكرت، وەك ســــارد

بت. ككخ رازیكردنی
باس كۆلژەو قوتابییكی ھندرن، كــــوڕە
تكنۆلۆژیا لســــر لكاریگــــری نرنی
دەكات خۆشویستكی و خۆی پیوەندی
ھاوسرگیری ك لئامانجیان ھۆیوە بو ك
ســــرەتای ل دووركوتوونتوە،“ بووە،
تلفۆن خریكی بــــردەوام پیوەندیمان
ك دەكرد ھســــتم بووین، و نامگۆڕینوە
ك ھمانبوو ئو ئامانجــــی ھــــدی ھدی
دەچت، لناو مۆبایلــــوە بھۆی ریكخ
قسمان زۆر بمۆبایل كاتانی ئو چونك
دەبووین، وامان گرفت شڕو دەكرد، توشی
یكترمان لھاتبــــوو باســــی دراوســــكانی
ســــنوورك ك بیارماندا دەكــــرد، بۆیــــ
لگڵ ئســــتا دابنین، بــــۆ تلفۆنكردن
بیكوە جارك مانگی خۆشویســــتكم

تنیا و كم كاتكی ئویش دەكین، قس
دەپرسین“. یكتر ھوای

 ل لیكــــك ن كــــســــاكار، ٢٧ ســــا 
ھاتنی فرمانبرە، ھولــــر فرمانگكانی
و خۆشویســــتی تكنۆلۆژیا بشــــواندنی
و دەت دەزانت ســــۆز و ھست نمانی
سانی چژەی ئو خۆشویستی “پیوەندی
ھموو نماوە، چونك ئســــتا رابــــردووی
چاتكردنوەیو رۆح و مۆبایل شتك بھۆی
پیوەندی .نیی لخۆشویستیدا ھست، و
پیرۆزتربوو، پشــــوو زۆر كــــوڕو كچانــــی
یكترییان دەبینی“. زۆر بدەگمن چونك
ك لرگی باس لــــوەدەكات ،و كچئــــ

كردووە“ الواز خۆشویستی سۆزی ”تكنۆلۆژیا

”الیـــــنـــــی عـــقـــنـــی
نگیراوە، لبرچاو
ـــو ئ بــــۆیــــ ئــــگــــر
بــگــاتــ ــ ــی ــدی ــوەن ــی پ
ـــش، ـــری ـــی ھـــاوســـرگ
ماوەیكیكورت ئوا
دەبــــت، بــــــردەوام
راستی بــۆ  بگش
بـــــرزی قـــســـكـــانـــم
جیابوونوەی رژەی
لم رەكــانــھــاوســ

دەمدا“ سر

ھولر
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چندینجار كوڕانــــوە لالین مۆبایلــــوە
لكراوە، داوای پوەنــــدی خۆشویســــتی

رەتیكردوونتوە. بم
یوایپ عوسمان، یوسف دەروونی پسپۆڕی
رەفتارو تكنۆلۆژیا، ئامركی ھــــر ھاتنی
لگدایو تایبتی كۆمیتــــی باركــــی
تاكــــكان دەروونــــی كاریگــــری لســــر
راســــتكنۆلۆژیا " گوتی دادەنــــت. ئــــو
بم مــــرۆڤ، پشــــكوتنی دەبت ھۆی
تاك رەفتاری پچوانیــــو ھندجاریــــش
تووشــــی دەبات و ھدر ئاۆزی و برەو
ھاتنی پســــپۆڕە، ئم دەكات“. داڕمانــــی
ئو“ شــــواندنی بۆ بھۆكارك تكنۆلۆژیا
پشتر ك جوان و پاكی“ ویستییخۆش
”پوەندی نوان دەت: و ھبووە دەزانت
ســــۆزی ئامرەكانوە لرگی كوڕو كچ،
یوسف، مامۆستا كوشتووە“. خۆشویستی
تكنلۆژیا لرگی خۆشویستی پیوەندی
قینراســــت پیوەندی و بخۆشویســــتی
چات و مۆبایل نازانت و دەت“ئامرەكانی
نھشتووە، راســــتقینیان خۆشویستی
لبنــــت، بئامربوونی دەكرــــت ناویــــان

خۆشویستییكان“. یوەندییپ
محمد،  كۆمیتی ھــــاوار  توــــژەری
لپیوەندی جۆرــــك وەك خۆشویســــتی
دەكات ناسپ كس دوو نوان كۆمیتی
رز متمانو بنمای كۆمك ك لســــر
بمیكانیزمی ئامــــاژە ھاوار، رككوتبــــن.
خۆشویســــتی ك دەكات خۆشویســــتی
ســــادەی شــــتی كۆمك جاران لرگی
زۆرجاریش بــــووەو نامگۆڕینــــوە وەك، 
لالین و نخوندواربــــوون ســــانو كئ
نووســــراوە، بۆ نامیان دیكوە كســــانی
پیوەندیكردنی ریگای تكنۆلۆژیا ئیســــتا
ھاوار كردووە. وشك خۆشویستی گۆڕیوەو
بر لھاتنــــی تكنۆلۆژیا، كوڕك گوتی "
لدرەنگانی دابــــوو كت ئوەی ئامادەیی
شــــودا نامیــــك فبداتــــ نــــو مای
مترسیشی ھرچندە خۆشویســــتكی،
خۆی تایبتی چژی و تام بم تدابــــوو،

ھبوو.
ھرەس یوسف عوســــمان، جخت لسر
خۆشویســــتییكان یوەندییپ ھنانــــی
تكنۆلۆژیایوەو دەت:“ دەكاتوە بھۆی
بھۆی كــــ پیوەندییانی ئــــو جــــۆرە

”الینی دەبــــن، دروســــت تكنۆلۆژیــــاوە
ئگر بۆی نگیراوە“، لبرچــــاو عقنی
ھاوســــرگیریش، بگات یوەندییو پئــــ
دەبت، بــــردەوام كورت ئــــوا ماوەیكی
برزی رژەی قسكانم راستی بگش بۆ
ســــر لم رەكانھاوســــ جیابوونــــوەی

دەمدا“.
نمانی عوســــمان، یوســــف ببۆچوونــــی
تاككدا ھر دەروونی لناو خۆشویســــتی
وایلدەكات ئوەش تاكیو ئو رۆحی مردنی
چونك خۆشــــنوت، تنانــــت خۆیشــــی
باری راستكرنوەی بزونری خۆشویستی
خۆشویستی تاكیش ئگر تاكو دەروونی
ئوا بــــكات، ئامرەكان خــــۆی رادەســــتی

باشــــی داھاتوویكی دەروونییوە لبــــاری
نابت.

 تیشــــك دەخات محممد، ھاوار  توــــژەر
ی، كیوەندییانپ لــــو ســــر ھندــــك
كوڕ دروســــتدەبن، لڕگــــی مۆبایلــــوە
ك دروســــتدەكن و كچــــك پیوەنــــدی
كیوەندییپ نبینیووە، ئگر یكتریــــان
بۆ دروســــت كشــــیان ئوا قــــوڵ بتوە
بھۆكاری تكنۆلۆژیا توژەرە ئو دەبت.
،متمان دەت:“ و دەزانت متمان نمانی
سرەكییو رەھندكی لخۆشویســــتیدا
درژەی ،متمان بوونی بب خۆشویستی

نابت“.
تاڤگ علی - بۆكان ھیوا
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وەرزش

جیھانییكانن یاریزان و و یان تیپ ھاندەری كوردستان كچانی
یاریزانكانیان،  جوانی خاتری كچك لبر

ئیتایام ھبژاردەی ھاندەری
تۆپی یارییكانی گواستنوەی و  پخشكردن
لالین جیھان و ئــوروپــا خولكانی پی 
كوردستانوە، نوخۆییكانی ڤزیۆنلت
تپڕاندووە ئاسایی سنووری كسا چند
ب بووە و دەدرــت  پ زۆری گرنگییكی و 
تیڤییكان، لپرۆگرامی سرەكی بشكی
وەرزشیی لوەی چند كناكی جگ ھروەھا

و نامفتھ زۆری ژمارەیكی ـــزراون، دام
بو كوردی زمانی  ب وەرزشیش بوكراوەی 
ڕۆژنام سرنج، جگی تبوون و دەبنوە
یان الپڕەیك رادەیــك تا  سیاسییكانیش
داوە، وەرزشی ھوای و وەرزش ب زیاتریان
كردووە وایان  دیك ھۆكاری چند  و مانئ
ب گرنگیی كوڕان، وەكو كوردستاندا، ل كچان

تایبتی ب پ تۆپی و وەرزشییكان یاریی
و بكن یانكان و تیپ سیری وردی ب و بدەن
ھانیان خۆیانوە الی و ل بناسن یاریزانكانیان
ماكاندا زۆربی ل ئمۆ تایبتی ب بدەن،
خانوادەكان ئندامانی نوان ل ركابریی
بووەت ھی و جیھانییكان یان تیپ و لسر
وای تیپكی پی یك ھر و ل كلتور جۆرك
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كچانیش ،ھاندان شایستی و باشتریین ئو
بشدارن. لمدا

كــوڕان، كۆبوونوەی و  كۆڕ نو وەكــو ئستا
و قسكردن  و قتدەم كچانیشدا نوان  ل
تیپ خۆشویستی بۆ و ھاندان بارەی ری لركاب
و یھ بوونی جیھانی پی تۆپی یاریزانكانی و
زوویربوون یكدی ل ڕادەی دەگات زۆرجاریش
ب لوانش یكك ھر بیكترگوتن، قس و
یانیك یان تیپك ھاندەری بووت ھۆكاركوە

یاریزانك. یان
یكك  ل كررمانبفكچ غفور) (شیالن
باس (وارڤین) بۆ ئــوەی  و فرمانگكان  ل
ھاندان فرمانگكیاندا كچانی نوان ل كرد،ك
جیھانییكان یاریزان و تیپ بۆ خۆشویستی و
و گفتوگۆ بابتی تدەب ـــار زۆرج و یھ
ك كاتی ”ئو دەت: ئو دانیشتنكانیان.
ئوروپا جامی و مۆندیال وەكو پاوانیتییكانی
زیاتر تیپكان ھاندانی ركابریی دەكرن، ساز
كریو ھ فرمانگكمان كچانی دەكوت نوان
كی ھر و دەناسنت تیپك ھاندەری ب خۆی
یاریزانی جوانترین و یاریزان باشترین ل باس

تیپكی دەكات“.
و مدرید ریال یانی ھاندەری  خۆی ك شیالن
یاریی ب ھۆی دەت:“ ،بژاردەی ئیسپانیایھ
تیپم خۆش دوو ئو برزیانوە ئاستی جوان و

دەوت“.
ئو داوە سرنجم ”بم دەت: ئوەش بم
زۆربیان ئیتایان، ھبژاردەی ھاندەری كچانی
ھاندەری تبوون یاریزانانیانوە، جوانیی ھۆی ب
ھۆیوە بم یھ ھاوڕم  خۆم  بۆ ،تیپ ئو

دەوت“. خۆش ئیتایای
كچكی ،بۆچوون ئو پشتاستكردنوەی بۆ
دانی بھنرت، ناوی نكرد حزی ك قوتابی،
یاریزانان جوانیی  ھۆی  ب ئو  ك نا،  بــوەدا
ئوانی و بوفۆن تۆنی، لۆكا  كنڤارۆ، (تۆتی،
دەدات ھانیان و دەوت خۆش ئیتایای (دیك
ھاندەری یاریزانكانیان، جوانیی خاتری لبر ”

ھبژاردەی ئیتایام“.
مایوە، كچی  ك خلیل) (چیمن  ھروەھا
ئو .میالن ئینتر یانی و ئیتایا ھاندەری
بم جوانن، ئیتایا یاریزانانی ڕاست” دەت:
و بھزن تیپكی و جوان یارییكردنیشیان

.“یھ باشیان ئنجامی
یاریی كاتك ھر ك دەكات ئوە باسی چیمن
خۆی دەست ل و دەكات سیری ھبت ئیتایا

نادات.
خۆش پ یارییكی تۆپی ھروەھا گوتی: چیمن
دەكم سرنجاكش، كاتك سیری یارییك و

وەردەگرم“. ل چژی
ئمساڵ و دیك كچقوتابییكی (بدوئاوات ع)
ئمانیا ھبژاردەی ئو كردووە، تواو ئامادەیی
وارڤین بۆ ئو دەوت. خۆش یاریزان (باالك)ی و
،تیپ ئو براكانم بۆ ھۆی خۆشویستی ب” گوتی:
چسیی یانی ھروەھا دەوت، خۆشم منیش
باالك یاریزان چونك دەوت، خۆش ئینگلیزیشم

دەكات“. یاری لودا
و دەوت ھولریشم خۆش دەت: ”یانی ئاوات
كیان گۆچیی موحسینی سرھنگ ئاستی ب

سرسامم“.
ك دەكـــات،  ئاشكرا ــوە  ئ  قوتابییكچ ئــو 

ھاندانیان لسر قوتابخانیان ل ھاوڕی كچانی
و دەكن  شڕ ئوروپا جوانكانی یاریزان بۆ 
” بوون زوویــر  یكدی ل ھبووە واش جاری 
كریستیانۆ و مسی و كاكا ھاندەرانی نوان ل
پی یكیان ھر ڕوو دەدات و شك ڕۆنادۆدا
ئو ونی  و جوانترە ئو  یاریزانكی  وایــ
كتبكانیان و دەفتر  برگی ل یاریزانانشیان 

داوە“.
قۆناغی  ل ك (نیھایت) كچقوتابی ھروەھا 
ھبژادەی و  مدرید ریال ھاندەری  ،ئامادەیی
ئاسایی جلی بری ل ماوە ل ئو ،یایئیتا
دەپۆشت، مدرید ڕیال یانی درسی ،كچان
یانكشی، بۆ خۆشویستی ھۆكاری بارەی ل
یاری یو یانل بڕازیلی پشتر رۆنادۆی " گوتی
بۆی دەوت، خۆش یاریزانم ئو منیش دەكرد،

.” مدرید ریال ھاندەری بووم كاتوە لو
جوانی لبر ك دەكاتوە،  دووپاتی  نیھایت
دەوت خۆش ئیتایای ك ،نیی یاریزانكانیان
دەوت، خۆش بھزییوە ھۆی ب ”ئیتایام
قوتابییكچ ئو یاریزانكانی“. جوانیی نك
”ل قوتابخانكماندا باس كرد: ئوەی ھروەھا
كچھاوڕیكانم ل ھندك و یھ دیاردەی ئو
ئیتایان، ھاندەری یاریزانكانوە جوانی ھۆی ب
كاكایان و رۆنادۆ كریستیانۆ یاریزانان شیانھ

دەوت“. خۆش

بدوع ئرسالن
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باسكی پاوانیتیی مانگ ئم سرەتای بیارە
ساز شاری سلمانیدا ل یانكانی عراق كچانی
بشداریی پاوانیتییكش پاوانی و بكرت

دەكات. عراق دەرەوەی خولكانی
عراق باسكی تۆپی  یكتی  ل سرچاوەیك
” راگیاندووە:  ئلعراقی ئسوات ئاژانسی  ب
مانگی ئم ٦ی رۆژی باسك تۆپی  یكتی
دەستپكردنی بۆ كردووە دیاری یكم) (تشرینی
بۆ عراق یانكانی كچانی باسكی پاوانیتیی
شاری سلمانیدا بڕوەدەچت ل ك ،٢٠٠٩ سای

دەكن“. تدا بشداریی یان ١٣ و
بشداربووەكان بسر یان ،رچاوەكی سپ ب
یك  ب خولكش و دەكرن دابش ٣ گرووپدا
بۆ  ٢ یان گرووپكدا ھر ل دەدرت و ئنجام قۆناغ
ب شوەی لوشدا و سردەكون قۆناغی دووەم
براوەكانیش و دەكــن یاری (مقس) كرۆس
دەكــن، ركابری یكم پلی بــردنــوەی بۆ 
ئوەی ھلی پاوانیتییكش  پاوانی  ك

پاوانیتییكانی ل بشداری دەڕەخست بۆ
بكات. عراقدا دەرەوەی

ھولر، نورۆز، شاری ل ئكاد بیاریش یانكانی
سلمانی پشمرگی سلمانی و نوێ، سیروانی
دھۆك، شاری ل سنحاریب سلمانی، شاری ل

رتلب كركوك، شاری ل كركوك فتاتی
ئرمنی و بغدا فتاتی ،موس شاری ل
ل سالم بغدا، شاری ل ئۆھان شھید و
بابل، بشداری شاری ل و بلدی رومادی

بكن. پاوانیتییكدا ل

یانی كوردستانی بشدارن... حوت
دەكرت ساز ل سلمانی عراق باسكی كچانی پاوانیتی

پی تۆپی خولی ل ك رایگیاند، مكسیك پی تۆپی یكتی
ئمش دەھنت، بكار رەنگ پمیی تۆپی وتكیدا ناوەخۆی
شرپنجی نخۆشی برەنگاربوونوەی بۆ كتمھ میانی ل

ممك.
ل سرەتای  ٣٦ یاری یی لمپ رەنگ تۆپی لم چوارچوەیدا
خولی یارییكانی ل داھاتوو مانگی سرەتای تا مانگوە ئم

دەھنرت. بكار مكسیك
لم مكسیك  تندروستی  ــری وەزی كۆردۆبا ئنخل خۆس
مردن  حاتی ھزار دا ٥٤٨   ٢٠٠٧ سای ل” گوتی: بارەیوە
ك دا، رووی جیھاندا وە لمكی منجرپش نخۆشی ھۆی ب
زووی  دەستنیشانكردنی بۆی بوو، مكسیك ل ٤٥٨١ حاتیان

.“گرنگ و پویست زۆر كسكدا ھر ل خۆشیین ئو
ل مكسیك تندروستی  ــی  وەزارەت برپرسانی باس جگی 
رنمایی تیدا و دەبن ئامادە وتكیاندا  خولی  یارییكانی
و دەبن ئامادە دەكن، ك ل یارییكاندا ئافرەتان ب پشكش
نخۆشییكیان زووی دەستنیشانكردنی و خۆپاراستن شوازەكانی
پمیی  رەنــگ تۆپی ھــزار  ٣٠ ھاوكات دەكــنــوە.  روون بۆ 
تۆپكان بۆ فرۆشتنی ی داھاتی ٪١٠ ك بازاڕەكانوە، تدەخر

دەبخشرت ممك شرپنجكی نخۆشی برەنگاربوونوەی

شرپنجی ممك برەنگاربوونوەی پناو ل تۆپی پ
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 ١٦ دوای ھینان) (جۆستن  بلچیكی یاریزانی  كچ
تنسدا، ل یاریی بیاری وازھنانی ل مانگ
یاریگكانی بۆ دووبارە دا بیاری
نازناوەكان بردنوەی و تنس

بگڕتوە.
ھفتی ك ھینان، جۆستن
بگڕتوە دا بیاری ــردوو ڕاب
ــاری ــۆك ھ ــــنــس، ــی ت ــان ــك ــگ ــاری ی
ــوە گــڕانــدەوە ئ بۆ ــارەی ــی ئــو ب
ــاوی ــازن ن یــھــ ـــوەی كــ خــونــی ئ
ومبدۆن پاوانیتیی
ك بھنت. بدەست
چــوار ــ ل ككی
ك تیی نی ا و  پا
جیھان، گورەكی
(گــرانــد بـــ كـــ
ــاســراون. ن ســـالم)
 ٧ یاریزان كچ ئو
سالمی گراند نازناوی
پشوودا ســانــی  لــ

بردووەتوە.
ب ك دانی بوەدا نا، ھینان
سركوتنكانی بینینی
سویسری ــی ــزان ــاری ی
كاریگر فدرر رۆجر
ل تایبتی ب بووە،
رابردوو، ئایاری مانگی
نازناوی توانی كاتك

بباتوە. فڕەنسا كراوەی پاوانیتیی
”بــردنــوەی دەت: یاریزان كچ ئــو 
من ب ســبــارەت ومبدۆن نــازنــاوی 
ئو ،كئامانج ل زیاتر ئو ،ونخ

.“یقینراست خونكی نازناوە
لموبر  مانگ  ١٦ ھینان جۆستن
یــاریــكــردن ــ ل واز دا ــاری  ــی ب
كچ ل چــاوی ــم ب بنت،
(كیم ھاونیشتیمانییكی
ل و كــــرد كـــالیـــســـتـــرز)
بووەوە، پشیمان بیارەكی

ل ساڵ دوو دوای رابــردوو، مانگی  دواییش ئمی 
شوەیكی  ب و یاریگكان گــڕایــوە وازھنان،
پاوانیتیی نازناوی توانی چاوەڕواننكراویش
ل ككی ك بھنت، بدەست ئمریكا كراوەی

سالم). (گراند پاوانیتییكانی
تییوانیپا چـــوار لــ سی ھینان جۆستن 
ومبدۆنی نازناوی تنیا و بردووەتوە گورەكان

نبردووەتوە.
تۆڕی لسر خۆی ویبسایتی لسر یاریزان كچ ئو
گوتی گڕانوەكی بیاری بــارەی ل ئینترنت

كردموە“. بۆ باوەشی تازە ”ژیانكی
لموبر  ١٦ مانگ ك وازھنانیشی، بیاری بارەی ل
مــانــدووبــوون بــ ”ھستم گــوتــی:  رایگیاندبوو،
بیسلمنم ك ھبوو، قووم كردبوو،ئارەزوویكی
تنس یاریگكانی ل دوور دیكی ژیانكی دەتوانم
ببم دەمویست  بم،  ھمووان وەكو دەمویست  بژیم، 

پگیشتوو“. ئافرەتكی
كاتدا  زۆر  ل من بۆ رابــردوو مانگی  ١٥” گوتیشی:
تازە شتی بوو، بسوود زۆریش بم بوو، زەحمت

دۆزیوە“. خۆم ب تایبت تازەی شتی فربووم،
ساتانچرك ”ئو خستڕوو ئوەی ھروەھا ھینان
ببموە، ورد خۆم ل زیاتر  رەخساندم  بۆ ئوەیان
ئستا تا یھ كارم زۆر ك بزانم ئوە دام یارمتی

نكردووە“. جبجم
تا  ك رایگیاندووە، لچیكیب یاریزان كچ ئو 
ئنجام نمایشسازی یارییكی چند ساڵ ئم كۆتایی
دەگڕتوە ٢٠١٠دا دواتر ل سرەتای سای دەدات و
دەستپكی و پاوانیتییكان  ل بشداریكردن 
ئوستالیادا كراوەی پاوانیتیی ل بشدارییكانیشی

دەبت.
 ك راگیاندووە ئوەشی ،٢٧ سا تمنی ك ھینان
بشداریی دەیوت و دەكات خۆشحای ب ھست

بكات. ٢٠١٢ش لندەنی ئۆمپیادی
 ٤١ بدات، بیاری وازھنان پش ئوەی ھینان جۆستن
بدەستھنابوو، جیھانییكاندا تییوانیپا ل نازناوی
ماوەی  ھروەھا بوو، سالم) (گراند ل وانل ٧ ك
 كچ باشترین ریزبندیی یكمی پلی ل فت١١٧ ھ
زی میدالیای لمش جگ بوو، جیھان یاریزانكانی

ئۆمپیاد بدەستھنا. ل

گڕایوە نازناوەكان بردنوەی بۆ ھینان جۆستن
تنس یاریگكانی

كرد... كالیسترز) ل(كیم چاوی
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لی ك دانابوو  چناگی لبر دەستكی 
ل ك زۆرشیرین، بگفتولفتكی نزیكبووموە
گووتی الی، تچوم ماستكین بۆ وابوو ئو
بزنی مڕو  شیری ئوەیان ،كاك و فرمو 
باش گووتم دینارە، (٤٠٠٠) بایی تكوەو
ماست، ند ساو چبزانم ناوت چی دەكرێ
گووتی، بزەردەخنیكوە دەفــرۆشــی؟
سووك  ئینشائ ،من بناوی كــارت چ 
رییسقوڕب لو دەبیتوەو بۆ معاشكم

رزگارم دەكی.
لو  یكك ٣٨ ساو تمن ژنكی گالوژ،

لبازاڕی زوو بیانیان ك یماستفرۆشان ژن
گلیی ئو .ماستفرۆشتن خریكی قدزێ،
لوێ دەــــت:“ و  ــات  دەك خــۆی  لبختی 
١٥سا لو نزیكی كردووە كشووم ڕۆژوە
بسریییدام، ھش سفاومروا و و ڕاكڕاك
من و ب خۆرھت نبووە ڕۆژك تائستا 

لبازاڕم“. من خۆرھتن پش خوتبم،
گوندی،  ژنكی وەك ــژ، الوگــ پیشی  
زەحمتی و لگرفت باس ،ماستفرۆشتن
ڕۆژــك ئگر ــات“  دەك ماستفرۆش ژنانی
دەبین ناچار نفرۆشرت، ماستكمان

دەرگا ب دەرگا و بگڕین بگڕەككاندا
ماستت كرێ مائ بین، بدەین و لمان
بشكی خۆی، خوای و خۆی ئویش جا ناوێ،
خۆیان معمیلیی لماستفرۆشكان زۆریش
لدەكن، ماستمان   ك كسانی  ئو  ،یھ
ئوەش بۆناگڕننوەو بتاكانمان تس

دەكات“. زیاد، بۆ ترمان خرجییكی
چونك دەكات، لحكوومت گلییی گالوژ،
زیانانی زەرەرو ئو قرەبووی ئستا تا
بھۆی نــســا كــ ــوە، ــت ــردوون ــك بــۆ ن
مڕوماتكان خاوەن بر وشكساییوە

نیگرانن بیانی ماستی ھنانی ب ماستفرۆشكان ژن
توركی ئرانی و لبر ماستی ”

نافرۆشرت“ ماستكانمان

كار

رانی

photo

www.ne
tew

e.c
om



41

چكۆل كاوە ھاوڕێ

دەكوێ.
لگوندەكانی دەیانسا ك ژنانی، ئو نین كم
سیوادی لگڵ ( بیتون و پشدەر ) دەڤــری
ئو دەبت و دەتۆرێ لچاویان خو برەبیاندا
سر و دۆشیویتی ئوارە ندو ك شیرەی
بۆ بماست، كردویتی كــردووەو  ھونی لزوو 
ماستفرۆشكان، ژن بخات. بازاڕی فریای فرۆش
دژواربووەو ژیانیان میشھ گوتیان، خۆیان وەك
ژیانیان مـــژی، ــرەو ــم م و بــكــولــمــرگــی

بڕكردووە.
لپش ستماستكی ماستفرۆش، ژنكیتری
و ماستفرۆشتن چۆنیتی  باسی و  دانابوو خۆی
پشترداو سانی  ئستاو ل دەكرد، گرفتكانی
بپیان تا دەچووین، ھیالك ب جاران " گوتی
دوورەدەستانوە لو گوندە وخی بسواری یان
بسواری ئستا بم دەكوتین، بــازاڕ فریای
جاران بم دەھنین، بۆبازاڕی زووتر ئوتومبل
ماستی ھاتنی  بھۆی ئستا باشتربوو. كارمان 
چندە ھر  نافرۆشرت. مئ ماستی بیانی، 
خواست ساڵ وەرزەكانی كشووھوای لگڵ
و ھكشان ل لبازاڕدا ماست خستنڕووی و

. “داكشاندای
گوندی  خكی  ساو  تمنی٥٠  پورەفاتم،
ئاماژەی .یڕانی بشارۆچكی سر تیتۆكی
ماستی ك ماستكرد، جــۆری بپفرۆشترین
ترەو بھرمن  لبازاڕدا مڕوبزنو و گامش 
یك دەفرۆشم، مانگا ماستی تنیا من گوتی“
دیناری  ھزار  ٣  ب زیاترەو كیلۆگرام  ٢ ستی
بۆ ماستكم زۆرجــار  ئوەشدا لگڵ دەدەم.
گڕاندووەتوە ماوەم بۆ بناچاری نفرۆشراوەو

كردووە“. لدروست دۆم كرەو ژەندوومو و
”رزقی  ك وای باوەڕی ئوەی لگڵ فاتم،  پورە
ژن ھموو وەك بم ،“خوای لدەستی  ئوان
ماستی ھنانی كاریگری ماستفرۆشكانیتر
خۆمای ماستی فرۆشتنی و كین لسر بیانی
ك ھناگرێ، قییناھ ئو خوا دەخاتڕوو،“
گامشمان مانگاو مڕو بزن و ھموو ئو مئ
چند قازانجی بۆ بم  ،یھ خۆماندا وتی ل
وتانی بۆبرووبومی پنا ”چاوچنۆك“ بازرگانكی
قیدی شمان بایر نگ ئوالوئوال دەبن، خۆ
گلیی رووی ھموویان ماستفرۆش، ژنانی نبوو“.
ھرە بشكی و دەكــن حكوومت  ئاراستی
دەرگاكان بواكردنی زیانكانیان زەرەرو زۆری
دەرودراوسكان شیرەمنی برووبومی ھنانی بۆ
ك ھندك ئوەی، ھۆی تدەب دەزانن. ئمش
كمدەرامتی و لناچاری ئاژەكان لخاوەن
لوێ و ئران نبب بقاچاغی ئاژەكانیان
ئوان، ئاژەداری برووبومی كچی بیفرۆشن،

تد بئازادی و  چاودرییك و  ڕگری ھیچ ب
كوردستان.

دانیشتووی ٤٨ساو تمن ك ژنكی خدر، مرێ
،پكانركس بشارەدی سر دەنی گوندی
شیرو برھمھنانی زەحمتی باسی بمجۆرە
ماستك، تس دروستكردنی بۆ ك دەكات ماست
لوەڕو تفاقی ھبت، گاوانت یان دەبت“ شوان
دواتر وبیپاوی، بیدۆشی دەب ،بھ مڕوماتت
دانا، چاودری بكی كوندن لسرئاگرت بۆ ك
و بكیت  ھونی كوندن ودوای چنھ تا
ئینجا دەبت. ھون تا دایبنی، پاك لجگایكی
تا لدەدەم، سیارەی كری و دەكم منجی ل
و توركی ماستی لبر بازاڕیش بازاڕ. نمیدەیگ

ناكوت“. من ماستی بر ئرانی،
پارەی مرێ، زەحمتیش ھموو ئو وــای
یان جــلــووبــرگ و مــاڵ  نــابــاتــوە ماستكی 
میوانی لوسوزەو بشكیش و تایت و سابون
مای بۆ و دەكت ئواندانین لگوندەكی ك
٥٠ساڵ تمن ل بازاڕی رانیی ژنكی دەباتوە.
برەوڕووی و ژیان زەحمتیكانی بر داوەت شانی
جیا لماست، مریم، پورە گرفتكان دەبتوە،
دەرزی غڕغڕە، وەك ژنانی و كچان وردەوای
لسرشقام سری، وتوقی زەرد بازنی گوارە،
پارەكی حیسابی  ك ھشتبوو، بۆفرۆشتن 
كاتك ئو ھــزاربــوو. ھــژدە ھمووی  دەكــرد 
ھژارترم، كس  لھموو گوتی“ بینی  ئمی
پارەی نیی عراقیم رەگزنامی لبرئوەی بم

ناكات“. شمولم دەرامتانیش كم
دروستبكات،  تا ماست نیی ئاژەی  خۆی  ئو،
دراوسیكیان ماستی ناچارە ھژاری بھۆی بم
بــدەم بفرۆشتوە. بۆیان  ــارە پ ب بھنت
بكینی كریارەكات دەیویست  قسكردنوە
ساف گامشو و دەیگوت“ بكات ماستكی رازی

دینارە“. ھزار (٦٠٠٠) بای
گلیی  مریم، پچوانی ژنكانیتر تنیا  پورە
ندەبوو ئو ندەكرد، چونك بڕای لحكوومت
”ختای بكت، دەرەوە برووبومی خكیش
ترشاوە دۆی ئو دەب چۆن ئگرنا كیخ

بكن. لیمۆندوزیی ل پ ك ئرانیی
شتی  خكی بدات رگا حكوومتیش ندەبوو  
خۆشمان ھی ئم ساغ بكنوەو لبازاڕی خۆیان
بیرۆكی دروستكردنی مریم، بكوتوە“. پورە
بۆ لبرھمكانی وەرگرتن سوود بۆ كارگیك
ھشتایكان كۆتایی گوتی“ و خستروو حكوومت
دەیانگووت ك ڕانگوزرابوو، قدزێ ئوكات بوو.
ئلبان كارگیكی بنیازە بعسی حكوومتی
چوارقوڕن بشارۆچكی سر گرجانی لگوندی
شیروسپیایی ھموو كۆكردنوەی بۆ ،دابن

دۆی و بیتون پشدەرو مرگو ناوچی تواوی
وەریدەگرێ گوای خۆشناوەتی، وناوچی ئاكۆیان
ئوە من پیربووم .ندەھ شتیتری ل برھم و

نبوو“. دروست ھر یوكارخانئ و
 یكارگ ــو ئ دروســتــكــردنــی ــم، ــری م پـــورە   
داوا و دەزانــــت گرفتكانیان برگچارەی 
تاك دەكات“ كوردستان ھرمی لحكوومتی
كاری  ۆژەیپ ئو وەیئ لحكوومت داوام 
چیتر ماستفرۆشش، كخ ئو و لسربكرێ
ماستكی لكوێ ساغ ك نموەی نترسی ئ
ھۆبی لپرسراوی گشتی ئاماری بپی بكاتوە“.
 ٤٥٢٩ بیتون، لدەڤری ئاژەڵ دروستی و سامان
١٢١٦٠ لچوار قوڕنو  رانییو لقزای مڕ سر
ك كۆی  ،یھ سركپكان ٢٧٩٢ مڕ لشارەدی
 ٢٨٢٢ ھاوكات  سرە.  ١٩٤٨١ مڕەكان گشتیی
٣٩٩٤ لچوارقوڕنو ٢١٣٥٥، لرانییو بزن سرە

.یھ لسركپكان
گاو  ئاماری ١٣٠٥و١٦٢١و٤٤٠٥  ،ندییریزب بو
بزنو سر ،٢٨١٧١ بزن گشتیی كۆی مانگایو
٣٢٢ سرە. كۆی گشتیی  گامش، گشتیی ئاماری
ڕانیی ــزای ق شیردەرەكانی ئاژە سرجم

.وسپی ڕەش ئاژەی ،٥٥٣٠٥
ھۆبی  لپرسراوی  ،بدوع موحسین دكتۆر
ئاماژەی ،ڕانییل ــاژەڵ ئ دروستی و سامان
لگڵ سانی ببراورد ئاژەڵ، بكمی ژمارەی
بم ،میدایكل ئاژەڵ رژەی گوتی“ پشووداو
ئاژەكانی ــاوەن  خ لخزمت  میشھ مئ
خزمتگوزاریان ــردەوام ب و سنوورەكمانداین
لوخزمتگوزاریانی یكك دەكین. پشكش
دەكرت، پشكش  ببرامبر و بـــردەوام 
كسانی نیگرانی لوەمی .“كانكوتانی ئاژە
بروبوومی ك ــوەی ب دەڤـــرە، لــو ئــاژەــدار
د.محسن، دەھنرت. خۆمای لجیاتی بیانی
مئ دەڤرە، لو ئاژەڵ ڕژەكمی بو “یوایپ
خۆمان بشی دۆخی ئو تیشتونگن ھشتا
برھمی بھاوردەكردنی بۆی ،بھ برھممان

پدەكینوە“. بۆشایی ئو دەرەكی،
برھمھنانی  پۆژەی لبارەی بڕوەبرە،  ئم
پۆژەی بیرۆكی تائستا دەت“ ماستوە شیرو
وەزارەتی بم ،نیی جۆرە لسنوورەكماندا لو
لداھاتوویكی نزیكدا ،وەدایئ كشتوكاڵ لھوی
كوردستان ھرمی ل لمجۆرە پۆژەی چندین
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ڕەنگینیان دەستی ك پیاوانی ئو زۆرن
جلووبرگی برگدووری و ئارایشگا لكاری
یپیش دوو ئم ئوەی لگڵ ،یھ ژناندا
ك پیاوان بم دەركوتووە بژنان، تایبتن

بھرەمندترن. تیدا
بازاڕەكانی لنو ئستا  پیاوانی  ئو زۆرن
كار دەكن بواراندا لو ھرمی كوردستاندا
دووكان لو ڕوو ژنانیش  ڕــژەی  زۆرترین  و 
كاری تیدا پیاو ك دەكن، ئارایشگایان و
ك ــو پــیــاوانــی ل ژنـــان، دەكـــات. ھــنــدێ
بۆئوە ھۆكارەك دەكن، ئافرەتان پیشی
زیاتر كــارەدا لــو ــوان ئ ك دەگڕننوە
”من دەت: ژنكیش  و  دەبن ژنان  گوگری
كچی ئارایشگا كرد، كاری ھاوسرەكم فری

بتواناترە“. لمن ئو ئستا
دووھمی لنھۆمی  ك ئسما،  بــرگــدووری
ژنانی، زۆری ڕژەیكی و سیروان ــازاری ب
لالین ـــن،  دەك ــ ــان دووك ــم ئ ــی  ســردان
لوبارەیوە ئو دەچت.  بڕوە  پیاوكوە
جۆرەھا  كاردەكم و لم بوارە ٩ سا " گوتی
سۆران، دەدوورم“. ژنان، جلووبرگی مۆدلی
لم پیاوانی سركوتنی ھۆكاری ل یكك
زیاتر ئوان ك گڕاندەوە  ئوە  بۆ بــوارەدا
دواتر ئوە دەدەن. برامبر گرنگی بڕەگزی
ل واز دەكات، شو كات ژن ك دەخاتڕوو،
تر كاركی ئوەتا یان دەھنت، كارەكی
پیاو ك وادەكات، شھۆی ئو ھر دەكات،
ژنان، بت. پشنگتر جلووبرگدا دوورینی ل
پیاوان برگدووری چوون بۆالی ھۆكاركیتری
دەتوانن پیاوان ك دەگڕننوە، ئوە بۆ
مۆدلی و قوماش ڕەنگی دەستنیشانی باشتر

بكن. بۆ دوورینكیان
 بقسی سۆران:“ كات ژنك سردانم دەكات، 
بۆ ئوەی دەبموە ورد پستی ڕەنگی لبا و
دەگونجت مۆدلكی بۆ و جۆرە ڕەنگ چ بزانم
من نتوانت تبینی ڕەنگ ئافرەتك وەك و

بكات“. شتان ئو
ئسمری كچكی ٢٨ساڵ، تمن مجید، ژیان

خریكی برگدوور سۆرانی لگڵ بوو، برز با
ڕەنگی كام وەی، كئ بوو لسر گفتوگۆكردن
دوای ھبژرت،  چاكتكی بۆ قوماش 
ك دەستنیشانكرد، بۆ ڕەنگكی سۆران ئوەی
بوو، ژیان گونجاو دەمووچاوی لگڵ پستی
ئافرەتكی ھیچ چونك ئرە مد بۆی " گوتی
و جل ڕەنگی ناتوانت وەك سۆران برگدوور

ھبژرت“. بۆ دیزاینم
دەبت  ساڵ س ماوەی ٢٥ ساڵ، تمن جوان،
ل و دەكات كار ئافرەتان برگدروویكی وەكو
.یھ دووكانی سیروان، بازاری دووەمی نھۆمی
ماوەی دەت:“ ســۆران بپچوانی ئو
ھندك و دەكم كارە ئم دەبت ساڵ س
كسكی ھیچ بۆ الی ھی، ناچن موشتریم
ژنان، چونك كارەكانی من ڕازین“. ب تنیا تر
بدون. ڕەگزی خۆیان دەتوانن لگڵ زیاتر

سا چندین  ك ــی، ــواران ب لــو  یكك 
ئارایشگای كاری تداكردوە،  كاریان  ئافرەتان
پیاوان، ڕادەیك تا  ئستا بم  بووە، ژنان
سرنجی توانیویان و دەكن كار بوارەدا لم

ڕابكشن. خۆیان بۆ ئافرەت رژەی زۆرترین
ل ككی الجمال)،  ملكات ئارایشگای( 

عنكاوە. دیارەكانی ئارایشگا
دەكن تدا كاری پیاوك و ژن ئارایشگای ئو

یكترن. ھاوسری ك
بۆ كار ئارایشگای زۆرە لو ماوەیكی ك عامر،
ك ئوەی بارەی ل دەكات، ژنان ڕازاندنوەی
دەستەنگینترە، بوارەدا لو ژن یان پیاو ئایا
ژن ڕازاندنوەی لبارەی پیاو نیی مرج گوتی

بن. بتواناتر ژنان، ل ئارایشگاكاندا ل
بــواردەدا لم سا چندین " گوتی عامر،
زۆر ژنــان  ك ھۆكارك تاك و  دەكــم كار 
وای ك وەیئ بكن، ئارایشگای لو ڕوو
ڕازاندنوەیان كار بۆ جوانترین شوە ب ئوەی
ئارەزووەكانیان ل گوێ ھندەش ــم، دەك
مامیان ــا وەھ بوت چۆنیان و دەگــرم
پارە بۆ  ئو عامر، بقسی دەكم“. لگڵ 
شو ك بكو  ناكات، ئارایشگای لو  كار

چۆن سبی دەكــاتــوە،“ لوە بیر دەنوت
ژنانی بدۆزموە و جوانكاری مۆدیلكی دیكی
ك عامر، ھاوسری نوالی بازنموە“. پ
عامرم من دەت:“ ھاوسریتی، ھاوپیشو
ئستا ئو زۆر بم كارە كردووە، ئم فری

بتواناترە“. لمن
دەگڕنتوە، ئوە بۆ ھۆكارەك عامریش
نو ب كاروباری بھۆی سرقاییان ژنان ك
بكارەكیان گرنگی پویست وەك ناتوانن ماڵ

. تدابكن زیاتری داھنانی و بدەن
لو ك بۆچی ئافرەتان ڕوو بارەی ئوەی ل
لالین ك دەكن  رگدوورانب و  ئارایشگا
و ڕۆژنــامــنــووس بــڕــوەدەچــن، پیاوانوە 
“لباری گوتی زرار، نزار دەروونی توژەری

ئافرەتاندا ت بتایب و برگدووری ئارایشگا ل
لھاتووترن پیاوان

سردانم ژنك كات “
و ڕەنگی بال دەكات،
بۆ دەبموە ورد پستی
جۆرە چ  بزانم ئــوەی 
بۆ مۆدلكی و ڕەنـــگ
ڕەنــگــ و  ــت ــجــ ــون دەگ
من وەك ــك ــ ــرەت ــاف ئ
ئو تبینی نتوانت

شتان بكات“

ھولر
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تدەگر ھۆكار دوو  سایكۆلۆژییوە، 
گشتیی بشوەیكی یكمیان خــۆ،
ینم ڕەگزی رۆژھتدا، لكۆمگی
بھۆی بردەوامی كپتی ھی، ئویش ب
گكۆم ی، كگرییانر بربست و ئو
وادەكات ئوەش دەستنیشانكردووە، بۆی
لگڵ خۆیان بــئــارەزووی نتوانن   ك
بۆی بكن، ھسوكوت برامبر ڕەگزی
ئارایشتگا تدەچ ئافرەتك  ك كاتك
خاوەنكانكی ك برگدوورك الی یان
بر پیاوەك دەستی  ك كاتك  پیاوە،
ئارامی جۆرە دەكوت، قژی یاخود لشی
دەبخشت“. كئافرەت ب ودخۆشییك
ئوە بۆ دووھمی ھۆكاری توژەرە ئو
بۆچوونی ئافرەت ڕەنگ ك گڕاندەوە،
ل بت، گرنگتر پ برامبری رەگزی
ك نموون بۆ ھاوڕەگزەكی. بۆچوونی
جوانكاری سنتركی ل ڕوو ئافرەتك
خۆی ك نیازەی بو  دەكــات  ئافرەتان
پیاوك ك كاتك  لرەدا بكات،  جوان
بۆچوون ئم یوانل جوانیت دەت پی
ئافرەتك ك بت لوەی گرنكتر ئو الی
ھست یوانل بۆی جوانیت. بت پی

یكو وەك پیاوان ھموو بۆچوونی بكات
بجوانی بیبینن“. لوانی ھموویان

زیاتر پیاوان ئورووپادا  وتی  لھندێ
ل ئافرەتان، ڕازاندنوەی بۆ كار ژنان ل
ك سامی، شڤان دەكن. ئارایشگاكاندا
سوید وتی پایتختی ستۆكھۆلۆمی ل
ئارایشگای ل ھــاوكــات و دادەنیشت
دەت:“ لوبارەیوە كــاردەكــات ژنــان 
ئارایشگای ل كسانی ئو زۆرینی
دەكن، پیاون“. كار سوید، ئافرەتان ل
ل بداخوە  ك كرد باسی شڤان وەك 
وایلنھاتووە ھشتا كوردستان ھرمی
بكن. ئم كارە پیاو، ڕژەیكی زۆری ك
ك گڕاندەوە  ئوە  بۆ ھۆكارەكی  ئو 
كوردستان كۆمگی دابــوونــریــتــی
یبع ب ئارایشگا ل پیاو كاركردنی

دەزانت.

جولی  جالل

photo ھمن
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فۆبیا چیی؟
گریكی ــكــی زاراوەی  ،(phobia) فۆبیا
 morbid نخۆشی ترسی بواتای كۆنو
دەروونیدا پزیشكی لزانستی fearدـــت.
تكچوونی لجۆرەكانی كجۆر فۆبیا،
ك (Anxiety disorder)راوكــــــ د
بترسكی كردن ھست و لزدەرۆیی بریتیی
لنخۆش وا ك لشتك، نگونجاو زۆرو
خۆی ھوبدات، بردەوامی ب ك دەكــات
ھر ك البدات  نانشو ئو یان  شتان لو 
و بنادروستی دان دواتر و دەیزانت خۆیشی

دەنت. ئم شتانی خۆیدا، نگونجاوی
نیشانكانی

ئاساییان زۆر بفۆبیا، توشبوو كسی
ھسووكوت ئرككانیدا و خزانی لكاروباری
یان بــیــركــردنــوە لكاتی بـــم  ـــات،  دەك
ئو یان شتی ئو لگڵ رووبڕووبونوەی
ڕاوكد تووشی دەترست، لی شونی
ترسكی یوانل دەكاتوەو ئارەق و دەبت
تۆقین ـــژەی ر  بگات بت  زۆر ــدە ــوەن ئ
زۆرەش، ترس ئم  دوابــدوای   .(Panic)
لی ك شتانی لو ھودەدات  كخۆشن

دووربكوتوە. دەترست،

فۆبیا جۆرەكانی
خۆشیین پسپۆری عبدولەحمان، توانا د.
پزیشكی لزانستی دەت، دەروونییكان
سرەكی جــۆری س بۆ فۆبیا ــدا  ــی دەروون

دابشدەكرت.

فۆبیای تایبت: .١
(SPECIFIC PHOBIA)

لبرامبر ترس نخۆش فۆبیادا جۆرەی لم

 فۆبیا 

تندروستی
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،بۆنموون شونك، پیدا دەكات یان شتك
ھر یان ،مارمیلك ،ۆكجاجا لمشك، فۆبیا
برز جگی یان لتاریكی فۆبیا تر، ئاژەكی

.ۆكف و
كۆمڵ فۆبیای .٢

SOCIAL PHOBIA
لــرووبــڕووبــوونــوە نخۆش، ــۆرەدا ج لــم 
زۆر ترسكی ــووشــی ت خكیدا ــگــڵ ل
نخۆش جنجاڵ  لجگی یاخود دەبت، 
تماشای ھموو خكی ك ھستدەكات، وا
تر بواتایكی لدەگرن،  رەخنی  و دەكن
شرمی كۆمڵ) (فۆبیای بین دەتوانیین
نخۆش تیدا ،MORBIDSHYخۆشن
سینما، ،خواردنگ وەك قرەباغی لشونی
لشونی یان  ،پرس و لشایی یان  شانۆ
یان سیمینار وەك بابتك پشكشكردنی
بتوانا كسی چندەھا دەترست، كۆنسرت
بژكی دەنگخۆش، گۆرانی ،بۆ نموون ھبوون
مامۆستایكی مۆسیقاژەنكی بتوانا، یان یان
نخۆشییوە ئم بھۆی بم زیرەك،  زۆر
كاری بــدوای ھناوەو لكارەكانیان وازیــان

گڕاون. دیكدا

(الساح فۆبیا،(ذھاب ئگۆرا .٣
 AGORA PHOBIA

لشونك  نخۆش فۆبیاشدا جۆرەی لم  
دەكا بنائارامی ھست تیدا ك دەترست،
لم یارمتی ــی داواكــردن واھستدەكات و 
یاخود بازار ناو وەك ،ختس نانجۆرەشو
لناوماڵ، مانوە نموون بۆ تنیا، شونی
ئم بت. بتنیا ك تر شونیكی ھر یان
دەكــات، لمرۆڤ وا فۆبیا نخۆشی جــۆرە
كخۆشیین رەنگ بترست. بازار چوونل
ك نخۆش رادەیــی، ئو بۆ بكات  نشت
لوكاتی ترس یاخود بترست،  لتنیابوون
خۆی كات یان توالت، تدەچ بتنیا ك

دەشوات.
حاتی كۆمگایك ھر تا١٨.ی ١٠ لسدا
زۆرە، ژەیر ئم ھرچندە .یھ فۆبیایان
كسانی، لو كم ژمارەیكی بداخوە بم
سردانی دەنانن فۆبیاوە  بــدەســت  ك
ئم زۆریان زۆربی دەكن، دەروونی پزیشكی
ئو یان دەمرن، تا دەھنوە بنھنی تحا
كتحا ك دەكن  پزیشك  سردانی  كات
سر ژیانیان. تكردب كاریگری راستوخۆی

بوە،  میندا تاكی لناو  ــر زۆرت فۆبیا،  
ھۆكارە ئم پزیشكیدا زانستی لناو تائستایش
بھۆی دەشت بم ماوەتوە، بنادیاری
ھۆكاركی چند یان بت، ھۆرمۆنییوە بگۆڕی

لپشت خۆیوە حشاردابت. دیكی
ھرزەكاریدا لتمنی بزۆری فۆبیا، نخۆشی
ھبووە حاتیش زۆر بم دەستپدەكات،
دەستی كخۆشیین گورەتردا لتمنی ك

پكردووە.

فۆبیا  دروستبوونی ھۆكارەكانی ئیستا  تا
نكراوە دیاری

تایبت ھۆكاركی چ ك ،نییی دیار ئستا تا
تاكك بۆچی یــان  دەكــات، ــت دروس فۆبیا 
ھۆكاری بم نا، تر تاككی و دەبت تووشی
ئم ھۆكاركی گرنگ لگواستنوەی بۆماوەیی
زانستییكان لكۆرە ھروەھا نخۆشییو
چند ماددەیكی ك پشتاستیان كردووەتوە
كم تووشبوواندا مشكی لناو كیمیایی
.SEROIONIN ماددەی وەك دەبتوە،
پروەردەبوونی و  ژینگیی ھۆكاری  ھروەھا
دوابــدوای .رەكییس ھۆكاركی ،كسك
دوابدوای یان لدایك و باوك ترس فربوونی
ك ناخۆش لكارەساتكی رووبڕووبوونوە
شتك لچند  دەبت، فر نخۆش دواتــر 
.یھ كارەساتوە بو پیوەندی ك بترست

فۆبیا تووشبوانی
ساو شش  و چل تمنی ئامین سعید،
بردەوام و دادەنیشت ببدەنگی كات زۆربی
نایوت و قسدەكات كم ئو .داییاخل
.مندا چوار دایكی قرەباغ، شونی تبچ
كمبووەتوەو خۆراكی و خو خۆی بگوتی
ھمیش بیر ھیو تنیایی و ترسی لتاریكی
بۆجاری ئوە دەت:“ و دەكاتوە لمردن
لجاری دەبم،   تحا ئم تووشی   ،مھس
واملھات لگرماودا خۆشۆردنم لكاتی یكمدا
خۆم ناتوانم  لگدابت، ئستایشی تا  و
ئازاری لشم بــردەوام و بشۆم خۆم سری
سرقاو بردەوام مشكم دم توندەو ھیو

دەكم“. گریان، ئارەزووی
ساو سی تمنی ك ،بدوع ھڤاڵ 
ھچوونم كماوەی دەت:“  خزاندارە،
كس قسم ناكم ئارەزوو نییو زۆرەو خوم
لھموو شتكدا دەت:“ ئو لگدا بكات.

پناكرت كارم پاستو خۆم بۆچوونی تنیا
بــازار بۆ ك یواھ جــاری .نیی خــوم و 
تائستا چووم. دەچت بۆچی لبیرم دەڕۆم،
چارەسری كچی كردووە پزیشكم چندین

.“نیی نخۆشییكم
ساو پنجا تمن ژنكی نورەدیین، سافی
پزیشككی لنۆرینگی ببتاقتی زۆر
تووشی داپیرم " گوتی دانیشتبوو، دەروونی
ئم ك داوە ھوم چندینجار ھاتووەو ترس
ل میشھ بم  نھم، خۆم لالی ترس
كترس لكدەدەموەو  شت خۆم بیرۆكی 
شوان .نیی خوم ــردەوام، ب لگمدایو
و بت لگم  یكك   دەبــ و  دەتــرســم

لتنیایی وتاریكیدا دەترسم“.

چارەسر
ئامۆژگاری ك دەزانت بباشی توانا، دكتۆر
فۆبیاوە بدەست ك بكرت تاكان ئو ھموو
پسپۆڕی سردانی پزیشكی وەی كب دەنانن
زانستییان تابشوەیكی بكن، دەروونیی

بكرت. چارەسریان بۆ
ڕوو: دەخات چارەسر دووجــۆر توانا، د. 
رەفــتــاری ــری ــارەس چ ــم، لــرــگــای ــك “ی
یگر HEROPYبم دەبت. كسكوە
نخۆشدەكات ئامۆژگاری دەروونــی پزیشكی
ھنگاوبھنگاو كچۆن ــات، دەك فری و 
ترسی ببتوەو خۆشیین ئم ــرەوڕووی ب
كلی شونان نمنت یان لو ،شتان لم
نخۆشك فۆبیای ئگر ،نموون دەترسا، بۆ
ئامۆژگاری پزیشك یكمجار ئوا ھبت، لئاو
بكاتوەو لئاو بیر خۆیدا لخیای ك دەكات
پاشان ئاوی بكشت، لخیایدا ونی ئاو
ك شونی ئو تدەبردر و پشاندەدرت
پیدەگوترت پاشان ،وانگلم وەك یل ئاوی

بكات. ملوانی گونجاودا لشونی ك
دەرمانیش ــری ــارەس چ رــگــی  ــا  ــروەھ ھ
چند دەتوانت پسپۆر پزیشكی كوا یھ
ئم چارەسركردنی بكاربھنت بۆ دەرمانك

.خۆشیین جۆرە

شیالن یاسین
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چیی؟   نزۆكی
نزۆكی، ــواری  ب پسپۆڕانی قسی بگورەی
مردەی و ئو ژن لدوای ھاوسرگیری، ساك
نزۆكی بحاتی دەكرێ نبووە، مندایان ك

دابنرت.
پرایمری،  پكدت:( ــش ــدووب ل نــزۆكــی  

سكۆندەری)
 كئافرەت جۆرەیاندا لم پرایمری، - یكم  جۆری

نچووە. لباریشی نبووەو مندای ھر
جۆرەیان لو (سكۆندەری)، دووەم: جــۆری

لبارچووە. زیاتری یان منداك كدایك
ل نزیكی خزاندا لناو نزۆكی ڕژەی بگشتی
مندایان یك مردە ژن و ئو رەنگ ك ،ی ٪١٠
بووەو ھیان بت، یان ھیچیان نبوو ھبووبت،

نبووە. دروست پاشان
نزۆكی: ھۆكاری

نخۆشییكانی شارەزا لبواری یوسف، تاڤگ د.
بتنیا ژن، منداڵ نبوونی بۆ دەت:“ ئافرەتان،
پیاو حاتكاندا  لزۆربی  بكو  ،نیی ھۆكار 
ئمدا لكۆمگی  بداخوە بم ھۆكارە،
میشھ دەكن. خۆیان بۆ پشكنین كمتر پیاوان
مندای ژن ھاوسرگیری،  دوای ماوەیك  ك
بم پزیشك، الی نند كژن سرەتا نابت،
،بووننمندا ھۆكاری پیاوەك ك دەبینرت
زۆر ،تاڤگ د.  .“ردووكیانھ الی كگرفت یان 
وەك دەزانت مندانبوون بھۆكاری نخۆشی
قویی، شكرە، ،نجرپش نخۆشییكانی،
ھروەھا میخواردنوە، زۆر كشان، جگرە زۆر
غــودەی وەك: لــش ھۆڕمۆنكانی  نخۆشیی
ڕژنی و  ( رژن شكم ژر مشك( نوخامی 

لملدا. دەرەقی
نریندا: زۆكی لن ھۆكاری

ك دەریانخستووە، زانستییكان لكۆینوە
بكۆئندامی تتایب لنریندا نزۆكی ھۆكارەكانی
ھلكگوون، باش كارنكردنی ئنجامی ل و زاوزێ
دەبتھۆی و نابت دروست ( نرین(سپرم تۆوی
.زگماكیی كارنكردنكیش باش ھۆی نزۆكی،
دەبتوەو بچووك ھلكگوون باغبووندا لكاتی
(٨) تمن مندای ھی وەك نابت، دروست باش

دەمنتوە. ساڵ (٩) یان ساڵ
ملخێ  نخۆشیی وەك، بھۆی ھندك  یاخود
ئو باركدا لچند و مل لیكڕژنی (نكاف)ی
ئگر پیاو، تۆوی بۆ دەگوازرتوە وكردنھ
و نزۆكی ھۆی تدەب گرتوە ھلككانی ھردوو
،بب ئو كس بگورەیی توش بتایبت، ئگر

كمترە. مترسی لمندایدا بم
دەكات،  كار باش ھلكگوون تردا باری  لھندك
لناو تۆو ) دەكات. دروست ( سپرم تۆو( وات
تنیا بكو نابینرت، بچاو ھیو پیاودا ئاوی
بۆرییانی ئو بم دەبینرت)، دووربیندا ژر ل
گیرانی ھۆی و دەگیرن  دەرەوە  ننیدەگ تۆو
زەبری دەگڕتوە، ھوكردن بۆ بۆرییكانیش
بۆرییكان زگماكی ھۆكاری  یا  (لدان) دەرەكی
ك ھۆكاركیتر نابن. دروست ھر یان دادەخات،
ك ی ھی،(دەوالی) پیاوەوە تۆوی ب پیوەندی
خونانی بۆریی ئو درژبوونی و كشان ل ،بریتی
ــن. دەب پیاو گوونی بۆھلككانی خون  ك
زۆر ھلكگوونكان، دەوروپشتی بۆ خون بمش
دەكات، زیاد  ھلككان  گرمی پلی  و  دەچت
ھر دەبخشت. بھلككان زیان رمییگ ئو
كمكردنوەی بۆ  ھلكگوون،  وەشئ لبر
چارەسری ،شدایل ــدەرەوەی ل گرمی پلی
تایبتییوە نشترگری بھۆی ـــی) (دەوال
باتووی ـــدەرەوەی  ل ئــاوە بوونی یان ،ئاسان

چارەسر بنشترگریی ھۆكارەش ئم پیاو،
ھۆی دەبن نخۆشی لپیاواندا ھندك دەكرت.
تدەب  ك (سیالن) سوزەنك وەكو نزۆكی،
بھۆی ھروەھا زاووزێ، ڕەوی داخستنی ھۆی

(كالمیدیا)وە. بكتریای

ھۆكاری نزۆكی ژنان:
بنخۆشیی ك ،یھ لژناندا حات ھندك
نیی مرج بشوەیكی گشتی و  ناكرن ئژمار
.یھ چاكبوونوەیان ئگری واتا بن، ھمیشیی

وەك:
بنوژی.  ركنبوونی -  

باغبوون پش تمنی واتا  بچووك، تمنی -
نابت. مندای

تمنی مانگان لــســووڕی وەســتــان كاتی   -
ببت. مندای حام ئمیان ك (نائومدیی)

نابت. مندایان شیرداندا، لكاتی ژنان زۆربی -
بترست. لجووتبون ژن ك دەروونی ھۆی -

گرژدەبت مندادانیان لوولی ژن، ھندكجار -
دادەخرت. و

زاوزی كۆئندامی ل نزۆكی ب تایبت ھۆكاری
یان ،موولوول داخستنی وەكــو: یھ میندا
داخرابت ھلكدان بۆری ئگر ھلكدان، بۆری
وات ،كژن پیاوەك ناگات ھلكی سپرمی ئوا
كۆرپ تر، بواتایكی ڕوونادات. (تلقیح) پیتن
ھوكردنی ئم داخستن بۆ نابت، ھۆی دروست
ھــوكــردن كاتك ــوە، ــت ڕــ دەگ درــژخــایــن 
تووشبوونی یا  تایبتی بكتریای و  بمیكرۆب
لكاتكدا بتایبتی (تــدرن) سیل  بنخۆشی
سیل  تووشی كژن ١٢ سایدا لتمنی ئگر
كوكردندان، ھلكھ بۆری یان ئاوسانی بووبت،
داخستنكش لوولكو داخستنی دەبتھۆی
تدەب بمش (كم)، دروستبوونی ھۆی تدەب

.كلوول ئاوسانی ھۆی
نزۆكی ب ھستكردن

.سا پنجا تمن پیاوكی محممد، تاریق
مندانبوون بھۆی لموبر ساك چند ئو،
كرد بژنم ژن خۆی كاتی تقداوە:“ ژنكی
منداڵ، س خاوەنی بووە ساڵ ھشت دوای و

نزۆكیدا: ل
مندا نھنانی برھم ھۆكاری زیاتر  پیاو

یوسف تاڤگ د.

ھولر
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تقدا ژنكم ئوەبوو نبوو،  مندام من بم
منداكانی درا و تق منوە بھۆی خوشكیشم
ھنا ترم ژنكی ك ئوەی  دوای  لسندرایوە.
پیگوتم، پزیشكك ،یھ گرفتم خۆم ك زانیم
بباشی رینتۆوی ن تۆ زكماكییو نخۆشییكی
باس ببتاقتییوە، تاریق  ناكیت“. دروست
نخۆشییكی چارەسری بۆ خۆی لھوكانی
و بغدا و موس چووەت چارەسر بۆ ك دەكات،

نبووە. چارەسری بم ئوردن،
خۆی، نخۆشییكی وــای تاریق، بگوتی 
ئــوەوە بھۆی ك خوشككشییتی  خمی
لــــســنــدراوەتــوە، منداكانی تـــقـــدراوەو
ھر نكردووەتوەو شووی دانیشتووەو تائستایش
ئافرەتكی جمال، ئارام لمنداكانییتی. چاوی
.یھ مندانبوونی گرفتی ك ئافرەتانی لو ترە
سا نۆ وماوەی سا س و سی تمنی ئو،
نبووە. مندای تائستا بم كــردووە، شووی
بم كــردووە،  دكتۆرم چندین دەت:“ ئارام
ل ئاو كیسی دەیانگووت، پشتر بووەو بسوود
مندام ھر بم كرد، چارەسرم یھ مندادانت
الی دكتۆر چوون ل وازم ماوەیك دوای نبوو،
ھلكدانت دیواری گوتی، دكتۆر ئمجارەیان ھنا،
ھرچندە بكیت“. چارەسری دەب گیراوەو
دوود، بم چارەسر لوەرگرتنی ئستا ئارام،
ھل دەكات، ئو چاوەری، خۆی دەت، وەك
روو بختوەری و ببت منداكی ھیوایی بو

بكات. لخزانكی
لبرئوەی پیاوانی  لو ككی علی،  فرید
ژنكی سركۆنی بـــردەوام نبووە مندای
سا دوانــزە باسیدەكات، خۆی وەك كــردووە. 
دەت: نــبــووەو مندای ــم ب ھناوە، ژنــی 
و پزیشك چندین الی بردە ژنكم  “سرەتا 
چووم خۆم ئوەی دوای بم و پیرەژن، شخ
،یھ گرفتم من ك دەركوت بۆم پزیشك الی
ژنكم لگڵ ك ناشیرینانی رەفتارە لو
ك لوەی جگ بووموە پشیمان ئنجاممدابوون،
مای و خۆم  ھتا بھنم،  تر  ژنكی دەمویست 

ببر“. داری دەگوت، بژنكممان باوكیشم
.سا شش و بیست  تمنی مجید،  سوھام
دووسا ھاوسرگیری دەت، وەك خۆی ژن ئو
پیگوتووە، پزیشك نبووەو مندای كــردووەو
لبرئوەی " گوتی  ھیو پشیلت  نخۆشی
نكم ئــارەزوو  ك واملھاتووە نبووە، مندام
پمدەت، كس ھموو چونك دەربچم، لماڵ
دكتۆر سردانی بۆ نبوو؟ منداتان چیبوو ئرێ

پگوتی؟“. دكتۆر چی ناكن؟
كیس ھبوونی

ك ئگری رگریانی لو ككی ھبوونی كیس

جۆرە چونك كمدەكاتوە، منداڵ دروستبوونی
سست ھلكدان ئاسایی كاركردنی ،دایت شلیكی
نخۆشی نابت، دروست لكھ بمش دەكات،
ھوكردن(التھاب)ی و ھلكدان شرپنجی
مندادان بتایبتی گری درژخاین، دروستبوونی
بھۆكارگلی شوودەكن درەنگ ك ژنانی، لو

دادەنرن. نزۆكی
: ئافرەتدا ل دەروونییكان ھۆكارە و نزۆكی

الینی گرنگی لسر جخت یوسف، تاڤگ د.
دەروونــی الینی دەت،  و دەكاتوە  دەروونــی
و كاریگری لسر نزۆكی ھۆكاری سرەكیی بۆ
باری دەبت. ھلكدان ــش دوای و ھۆرمۆنات
نزۆكی: سر كاردەكات فاكتر دوو ب دەروونی
مندایان و نزۆكن ك ئافرەتانی  ئو یكم،
لرەدا واتك دەبــن، دتوندی تووشی نابت
الینی سر،  دەكات خراپی كاریگری نزۆكی 
كشی و نخۆشی تووشی ئافرەتكو دەروونی
بپچوانوە تر لالیكی ــات، دەك دەروونـــی
و دتوندی لالی ڕاوكد كشی دەروونی وەكو

منداڵ درەنگ یان مندانبوون، ھۆی تدەب ژن،
مندایان ك ئو ئافرەتانی بگشتیی بم بوون،

بھیوا نبن. و بن گشبین نیی، دەبت
لسر  زۆری كاریگرییكی مابن ھروەھا  
زۆرجــار ھیو ئافرەتك  خمۆكی  و شژان
بھن، ئوەش تر پیاوەك ژنكی ك ھاندەر دەبن
دەروونــی الینی لسر خــراپ كاریگری ھر 

جدەھت. كئافرەت
پیاواندا ل دەروونی ھۆكاری

كاریگری  دەروونــیــیــكــان، ھــۆكــارە ھــاوكــات   
ھندك وەكو،   یھ پیاوانیش لسر  خراپیان 
چارەسر ك (مشك) ئوانی عقی نخۆشی
زاوزیان چاالكی یان ناگرن، وەری وەردەگرن یان
ھۆكاری لبر كس ھندك یان دەكات، كم
جووتبوونی توانای ھۆشییوەو یان سایكۆلۆژی
تووشبوون وەك ھۆكاریتریش ھندك .نیی
و راوكد یان بۆماوەیی، نخۆشیی بھندك

نائارامی ھۆكارن.
نزۆكیی: چارەسركردنی

نزۆكی  چارەسركردنی بۆ دەت: تاڤگ د.  
و پویست ژن بكرت، پشكنین دەبت ھندك
تنیا نابت و بكن پزیشك سردانی ردەكم
یوا ھ چونك جاری بكرت، ژنك پشكنینی بۆ

.دایپیاوەك ل كشك
 ،كبووننمندا ھۆكاری دەستنیشانكردنی بۆ  
تایبتوە ئامری لرگی ھــردووال ویستپ
پسپۆڕی لالین دەكرت بكرت. بۆ پشكنینیان
پیاوەك بۆ پیاو، پسپۆڕانی  ئافرەتكو  بۆ ژن،
دەت پزیشك ئو بدرت. ئنجام پشكنین ئم
بناچاری ئوا نبوو، چارەسری ھر "ئگر

بكرت“. (اتفال انابیب)یان بۆ دەب

شیالن یاسین

كیس ــی ــوون ھــب
ـــو ل ـــكـــكـــیـــ
رـــــگـــــریـــــانـــــی
ــــری ــــگ كـــــ ئ
منداڵ دروستبوونی
ــوە، كــمــدەكــات
جــــۆرە ـــكـــ ـــون چ
،دایت شلیكی
ئاسایی كاركردنی
سست ھلكدان
بمش دەكـــات، 
دروســـت ــلــكــھــ

نابت،
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ئامادەكردن چۆنیتی

پیتزا

كرەستكان

شتخانچ
دووبدوو ل پروەر وەستا

ئامادەكردنی:

سفر ½،١ئاردی
تۆز شیری كوچك ١

شكر كوچك ١
خومرە كوچكی ١

سۆسی پیتزا
سوز  ١ بیبری

ماتت ١
نیو كوپ ئاو

ئارەزوو بپی رەش بیبری
ناوك زەیتونی ب

قارچك
ماتت

كوردی پنیری
(وردكراو) قیم گۆشتی

مریشك سنگی
 لك١ ھ

پیتزا سۆسی كرەستكانی
ماتوچك ئاوی تك ١

شكر كوچكی ١
رەش بیبری

ئارەزوو بپی خوێ

قاپكوە نو  تدەیك سفر  ــاردی ئ
ھلكو شكرو و خوی خومرەو دوای
دەدەیت تكی ئاو لگڵ  و تدەكیت
 ٢٠ تا   ١٥ بۆماوەی و دەیشلیت دوای
ویرەكھ تا  دەھیت، جی  خولك
كقیم ـــوە ئ دوای دەچــــت ھــڵ 
و دەیكونت ئاگرو سر یتدەیخ
دەكیت دا بسر رەشی بیبری و خوێ
توزك دەكونیت كمریشك ئوە دوای
رەندە ل پنیرەكیش تدەكیت خوی

دەدەیت
 ل ــك خــول  ٢٠ تــــپــربــوونــی دوای 
ویــرەكــھــ ،ــ ــرەك ــوی ھ جھشتنی 
و تۆپك بشوەیكی كۆدەكیتوە
پشتر ك بازنیی قاپكی نو یتدەیخ
نویدا ل ویرەكھ ئینجا كرابت، چور
كقاپ بازنكی تا  دەكیتوە پان

پردەكات.
و دەرژنیت پیتزای بسر سۆسی ئینجا
ئینجا و قیم ئینجا كوردی پنیری دوای
شیكرابت پشتر ك مریشك سینگی
بیبری ئوە دوای دادەكیت بسری
ك زەیتون و قارچك ماتت و سوز
فرنك نو یتدەیخ كرابت ورد پشتر
 ٢٥٠ پلی ب گرمكراو  پشتر  ك
٧ تا ١٠ خولك  بۆماوەی گرمی پلی
ھنا دەرت ك ــر دوات و جدەھیت
و ئامادە  گۆشو س٨ پارچ یتدەیك

كردن. پشكش بۆ دەبـت
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٣/٢١-٣٠-٣ 
پویستھمووتواناكانت
نی ستھنا ە د ب ر س ل
پــــارە كــۆبــكــیــنــوە،
سۆزداریكانت نالی
.وەالبــنــ ئستادا  لــ
و توانایی بخستنڕووی
سركوتنكانتسرنجی
رادەكشی، دەوروبــرت
لـــچـــارەســـركـــردنـــی
پشت ــدا ــت ــان ــشــك ــ ك
رۆژی  ،ستبب بخۆت 
ئم ،یمشس بختت

مدە. لدەست لھ

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
ســـــوود ــــدە ــــب وــــ ھ
ئزموونی لباروودۆخی
لھاوركانت ھندك
ــر ــگ ئ ـــت، ـــری ـــگ وەرب
برامبر لئرككانت
یــان ژیــــان ــی ــش ــاوب ھ
بنی، وەال بنمات
باڵ معنوی كشی
بـــســـركـــشـــوھـــوای
دەكشت. خزانكتدا
ــو ئ بـــۆیـــ وەریـــــــای
رۆژی ،بــبــ ــــت رەوش

.یممچوارش بختت

٥/٢١-٦/٢١ 
گۆڕانكارییك چــنــد
خانووەكتدا لشوەی
و ـــن ـــژخـــای در زۆر 
دەبــــت، ـــزاركـــر ـــ ب
نوێ رــگــای ھوبدە
ــارەی پ تــا بــدۆزیــتــوە
دەستبكوت، زیاترت
خرجكردنی ل زیادەرۆی
قیرانی تووشی پارەدا
رۆژی دەكــات، داراییت 
.یممنجشپ بختت

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
لبیاردان كم لپ
ـــر دەوروب لكسانی
ــــــاری ــ دووچ ــك ــون چ
نشیاوت ھوستی 
چند دەتوانیت دەكات،
ئابووری چاالكییكی
بم بــدەیــت، ئنجام
ــارەی ــپ ب بــاشــتــرە وا 
نكیت، بشداری خۆت
ئو پــیــوەنــدیــیــكــان
پناگینت ســوودەت

دەكی. چاوەری ك

 ٧/٢٣-٨/٢٢
ھــســتــی تـــوورەیـــی
خزانكت ئندامانی
ــی ــوان ئ ــنــبــزومــ
ــرن، ــورەت گ لــخــۆت
ــــــوان ـــ ئ ـــك ـــون چ
ئستای لبارودۆخی
كسك ئاگان. ب تۆ
بتخات دەیوت یھ
نــاوھــــوــســتــــكــی
ب رۆژی ناشیرینوە،

.ینییھ ختت

 ٨/٢٣-٩/٢٢
دەستبرداری ھبدە
خــۆت ــچ شــتــــكــی ــی ھ
شت لــو تاكو  نبیت
دەستت ك نبیت دنیا
یــوانــلــ دەكـــوـــت،
ــكــردن لــگــڵ ــامــ م
بت، ئستم  مــنــداڵ 
سركشی ــ ل خـــۆت
بگرە، بـــدوور  دارایـــی
دنیا لئنجامكی تا
بختت رۆژی  نبیت، 

.یممش

 ٩/٢٣-١٠/٢٢ 
ــی لــكــارەكــان ــاش ــب ب
یــوانــلــ ــرەوە، ــۆ ــك ب
ــت وــ ــان ــی ــــاحــــزان ب ن
ببن، ھتدا برگی
كاركی ھیچ  ھــوــبــدە 
ھاوپیشكانت لگڵ گرنگ
راوكد نكیت، باس
تووشبوونت ھۆی  تدەب
ــخــۆشــی. ن ــدێ ــن بــھ
بۆ لكارەكانت بشك
و ــداڵ ــن ــم ــدان ب ــخ ــای ب
.بك ترخان ھاوركانت

١٠/٢٣-١١/٢١ 
ــو ئ ئــــاگــــاداری زۆر 
متمانیان ك ب سانك
باش ــان ی پناكیت،
ــوەك ن نایانناسیت،
نشیاو بشوەیكی
متمان ــت، ــوی ــك دەرب
مكو بــھــاورــكــانــت
لال تایبتیان نھنی

.كم باس

١١/٢٢-٢١-١٢
ـــی ـــركـــكـــان ـــــۆت ئ خ
بدە، ئنجام سرشانت
چــۆن ــیــنــی ــان دەب ــاش پ
بروە بباشی كارەكانت
بھمنی ھوبدە دەچن.
بــبــاشــی بــمــــنــیــتــوەو
ــوو الیــنــكــانــی ــم ــھ ل
كشك تبگیت، بھۆی
زیرەكیتوە و بیرتیژی
زۆرت ناسراوی  و ھــاورێ 

دەبت. پیدا بۆ

١٢/٢٢-١/١٩ 
مــھــــــ ئــنــدامــانــی
خزانكانترەخنكانیان
زیاتر و توندتر برامبرت
سرت قرزەكانی بت،
وتسوووكھ ببژرە.
ــتــــ دەب ــت ــان ــۆك ــام ن
ــی ــران ــگ ــی ـــی ن ـــای م
تــوورە ھاوبشكانت،
ھاوبشكانت ك دەبیت
بباشی كــارەكــانــیــان

ئنجام دەدەن.

١/٢٠-٢/١٨ 
جــخــت ھـــوـــبـــدە
ــ ــل ــس لـــســـر م
بكیتوەو گرنگكان
شڕ و لناكۆكی خۆت
ئگر بگرە،  ــدوور  ب
تووشی نبیت ــا وری
برینداربوونكی چند
ـــیـــت ــــووك دەب ــــچ ب
ــۆی ھ ــتــدەبــ كـــ
تــــووشــــبــــوونــــت

بنخۆشی.

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
ـــدا ـــی ـــت ـــف ـــــم ھ ل
ــی گـــورە ــن ــوت ســرك
دەھنیت. ــت ــدەس ب
ئــــو ـــــــی ســـــــردان
بك ــت ــاران ــووك ــس ك
نایانبینیت، زۆر كــ
بۆ زیاتر كاتی ویستپ
كارەكانت ئنجامدانی
لپ بكیت. ترخان
ـــاردان ـــی ـــب مـــكـــ ل
دەورووبرت. لكسانی

گوگنمشرقرژاڵدوانگاكاوڕ

نھنگستگیسككواندووپشكترازوو

دەدون ئسترەكان
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ھدەورت قژیان  ك ئــوانــی  بۆ 
ئو بتایبتی ھزە، ب قژیان و
پوە قژەكی  یھ شون ھندێ 
ئو دەتوانرێ ھوەریوە نماوە
بكار پركردنوەی بۆ گیراوەی

بھنت:
لیمۆ ئاوی -١
سیر ئاوی -٢

ھندێ بكارھنانی: چۆنیتی
ــاوی ئ ــڵ ــگ ل لیمۆ ـــاوی  ئ
لو دەكــرــت، تكڵ سیر 
قژەكی ك دەدرت نشو
ب سری تواو ھوەریوە،
(٥) مــــاوەی ــۆ ب  نــجــپــ
دواتــر دەشلدرت، خولك
لسر  خــولــك   ١٥ ـــاوەی م
ئینجا دەمنتوە، قــژەكــ

دەشۆردرت.

بن، سرنجاكش و بریسكاوە لوەكانت بۆئوەی
.نكار بھب گیراوەی ئم لخوتن شوان بر

زەیتوون باش زەیتی لگڵ لیمۆ، ئاوی چند دۆپك
بازنیی لوەكانتی بشوەی ،یكت بك. ئم تكڵ
لوەكانت لسر ھندك ھنگوین، پاشان .وربكچ پ

دەكون. بھ، لوەكانت بریسكاوە دەر جب
وشكبوون،  قیشان و ل لوەكان، بۆ پاراسنتی  ھروەھا
یان كونجی زەیتی  ب لوەكانت لخوتن بر  وانش
مب بچوری بیانھوە، بیانی و تا بك چور بادام،

دەبت. جوانتر و سرانراكش لوەكانت

دەموچاو بریقی بۆ ھنگوین بكارھنانی

قژیان ئوانی بۆ
ھدەوەرت

دەكی لوەكانت حز
ببریسكنوە؟

پویست: كرستی
ھنگوین -١ 

ووشك شیری -٢ 
ئارد -٣ 

خمیرە -٤ 
:گیراوەك كردنی دروست چۆنیتی

تۆز شیری چا كوچككی و ئارد چا كوچككی
شیری بوو چور دەموچاوەك ھاتوو ئگر رجمب
دەم ئگر پچوانوە ب دەھنرێ، بكار چوری ب
بت، چور شیرەك ویستبوو پ ووشك چاوەك و
لسر چوار یك و ھنگوین كوب لگڵ كوچككی
تا ئاوك  ۆپد چند لگڵ چا خمیرە كوچكی
دەموچاوەكی ئینجا دت، ل كرمی وەك گیراوەك
وچاو دەم ل خولك (٢٠) چور دەكرت، ماوەی پ

دەمنتوە.
گیراوەی ئم دەتوانرێ ھفتی جارك زانیاری بۆ
سروشتین كرەستكانیش ھروەھا بھینرت، بكار

.ینناگ پست ب زەرەر
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حــاجـیـلـ دار

گیایی: پزیشكی ناوبانگی
گیای  Tanacetum parthenium بناوبانگترین
لبواری ورووپیئ گیایی  پزیشكی  بكارھاتووی
ئافرەتان مندادانی ناتواوییكانی چارەسركردنی

.Uterus Disorders
پرتووككیدا ل ،Nikolas Kalbibre دكتۆر  
الپرە  ل The English Physician بناوی
كارای بھزكركی  وەك گیای لم  ١٦٥٣دا
خاون مندادان ك دەكات، باس ئافرەت مندادانی
دووبارە مانگانو  سووڕی لپاشماوەی دەكاتوە 
 باس چاالكی خۆی. جی ئاسایی باری دەیباتوە
لسردەمی ھر ،Tanacetum parthenium

مانگانو ــووڕی س ركخستنی بۆ رۆمــكــانــوە
ســووڕەكــوە بھۆی ژنــان  سرئشی البردنی 
ویش كرداری ئاسانكردنی بۆ ھروەھا بكاربراوە.
بكارھاتووە.   Placenta exitingدەرھاویشتن

ئامادەكراوە: ل ماددانی ئم تائستا
.α-Benin، Parathinolid and Camphor

رۆماتیزمی تای لچارەسری ئستاش
ھوكردنی  بــھــۆی  Rheumatic Fever  

.جومگ
دا   ،Migraine شرئس نــیــوە ھــروەھــا

بكاردت.

بۆن: گران
تام: تاڵ

س٠ (( ٣٨+ بۆ ٤+ برگگر:(( گرمی پلی

٢٥ – ٦٠ )) سم  )) :كرووەك برزی

ــاجـیـلـ
ح دار

.ممری دارحاجیل، دار كوردی: زانستی:Tanacetum parthenium ناوی زانستی:Compositae ناوی خیزانی

: روان وەرزی

(( ٦ - ٨ ))
مانگی -  ھاوین

محمود سیراجددین

فیزیكی تایبتمندی

: روان شونی

كوستانكان. كانیاوی جۆگو نزیك

51

روانی شوەی
ھاویندا  ل وەرزی

 .حاجیل كوردەواری: دار ناوبانگی
لــكــۆنــوە ھـــر ــدا ــان ــكــوردســت ل
(( و قــدەكــی و گــ (( گــوڵ
وەك وشككراوەنتوەو بیكوە
بو دراوە كراوەو، دم چا) (دەرمان
یان كمخوتن، بھۆی ئافرەتانی
سرئشو تووشی مندابوون خود
گوكانی م گیایئ .بوون بتاقتی
ئاساییدان. حاجیلی گو لشوەی

و بژن بم
برزییكی

ئاسایی حاجیلی گو لــ زۆر
ئودا لگڵ بــبــراوورد، زیاترەو
بۆی دــتــبــرچــاو، دارـــك وەك 
ل دارحاجیلی ناوی لكوردەواریدا
بدار جاروباریش   دارحاجیل نراوە. 
گیای ئم  گوای ناودەبرێ،   ممری
مریمی خاتوو لالین یكمجار 
. بــكــارھــاتــووە عیمرانوە كچی 
 Fever ب ئورووپیكان ھروەھا
كمكرەوەی  :واتــ  Few

دەبن. ناوی ”تـا“
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باخان وازھنانی نھنیكانی
ئاشكرابوون  گۆرانیگوتن ل 

میلۆدی سیدی و لبرامبر ”ھكوت زاھیر
ویست“ باخان ل عشقی

كلتوور

52

شتی ل كلیپی دیمنك

باخان: "شتی" كلیپی دەرھنری
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ھولر
لگۆرانیگوتن واز ك رایگیاند، باخان،  ھونرمند
ك دەگڕنتوە ئوە بۆ ھۆكارەكش و دەھنت
لكراوە. زومی زاھیر، ھكوت ھونرمند لالین
سیدیی وارڤــیــن، زانیاریكانی بپی ھاوكات
فیلم، لالین شادان كۆمپانیای ل تازەكی باخان،
بناوی سیدیی ئو یاریشب راگیراوەو ھكوتوە
دەرھنری بم بكاتوە، بو  ،لۆك ھونرمند 
ككلیپ ك ئوەی لسر سوورە كلیپكی باخان،

بوبكاتوە. باخانوە بناوی
و تكست كــاری زاھیر، ھكوت ھونرمند
ھونرمندانی، ك ئستا لو میلۆدی بۆ ھندێ
باخانیش داناوەو گۆرانی دەچن تازە بستایلكی
بۆ ھونری كاری ك بووە ندانرمھون لو یكك
ڤاالنتاین كلیپی یكمجار لڕگی باخان، كردووە.
بۆ میلۆدی كاری  زاھیرەوە ھكوت لالین   ك
كشك ناسرا. جماوەر  لنو درابــوو،  ئنجام
میلۆدی كاری  ھكوت، ئــوەی پاش ،وەیئ
گربستی ئنجامداو باخان، بۆ كلیپی“شتی“
فیلم) (شــادان كۆمپانیای لگڵ كلیپكیشی
نادات. ككلیپ ببوبوونوەی  گر ئستا كرد،
ك كۆمپانیایش ئو پشووی ھونری بڕوەبری
ھكوت ئنجامدراوە، ئودا لسردەمی ككلیپ
تۆمتبار ككلیپ راگرتنی یكمی بھۆكاری زاھیر،
تازەكی سیدیی بنیازە ھكوت، گوتی و كرد
بناوی و بدات زاھیر، لۆك بھونرمند باخان،
نزیكی باخان، ھونرمند بكاتوە. ئوەوە بوی
راگیاند  بوارڤینی دەت،  گۆرانی سا  ١٥
زاھیری، ھكوت شوەیك بھموو ئو ك
تازەكیشی سیدیی ك پیگوتووە و رەتكردووەتوە
بو جیاوازی زاھیر، ھكوت " گوتی وەك ناوت.

دەكردن. بۆ كاری ك دەكرد ندانرمھون
ل زیاتر كلیپكانم  ك دەكــرد  ــارەزووم ئ منیش 
ھندێ  وەك  ن خرجبكرت، بۆ  دۆالری ٢٠٠٠٠٠
و  ـــرت وەردەگ دۆالریـــان ــزار ٦٠٠٠٠ ھ س ككــ
دەھات“. پارەی ئم بسر چی نازانت كسیش
گوتی، كــردوو كارەكانی باسی باخان ھروەھا
بم بــدەم، ئنجام جوان كاری ویستووم من

ناخۆش پ زۆریــان پەوانی و زاھیر ھكوت
شوەیك بھیچ پمگوت منیش بۆی ــووە،“ ب
ھیچ تنانت و ناوت تۆم میلۆدی و گۆرانی
ھونری بڕوەبری بم  ناوت“. تۆشم شتكی
دەرھنری ك تھا، بوا فیلم) (شادان كۆمپانیای
ھۆكاری ك كرد ئاشكرای ،باخان ”شتی“ كلیپی
كشرەتا كس زاھیر ھكوت ،كوەستانی كلیپ
عاشقی زاھیر  ھكوت  پكرد" دەستی  لــوەوە 
داوایی ئو باخان، بم كرد، و داوای بوو باخان
دەستیكرد ھكوت، لبرامبریشدا رەتكردەوەو

.“ككلیپ راگرتنی باخان و بدوورخستنوەی
ك ھكوت، دەكات لوە باس ھونرمند باخان،
شادان لكۆمپانیای زۆر بپارەیكی كلیپكی
بناوی لۆكو تبیدای دەیوت كیوەتوەو فیلم
 ٩ نویكی باخان سیدیی بكاتوە. بوی ئوەوە

لخۆدەگرت. تراك
ئو ستایلی السایی لۆك وەدا، كب ئاماژەی باخان،

كات پیگوتووە، ھكوت زۆرجاریش دەكاتوەو
منیش دەت دەبت، تۆ  دەنگی  ل گوی لۆك
كلیپی دەبــ گۆرانیییو جــۆرە لو ئـــارەزووم

بكیت. من بۆ وەھاش
نووری، شیرین باخان، ھونرمند دایكی ھاوكات
دیھوت بۆی ھكوت، ،ك دەكات بوە ئاماژە
لو تا ب لۆكی، بدات تازەكی باخان، سیدیی

بدات. پ باخانی دەروونی ئازاری رگیوە
كوەی كلیپش ناوەڕۆك و

پایتختی لھولری  فیلم، شــادان كۆمپانیای
برھمھنانی كلیپی ب تایبت ھرمی كوردستانو
لگڵ گربستی ئوە بۆ كۆمپانیای ئو .رییھون
ئنجامدانی لڕگی تا كردووە، زاھیر ھكوت

بكات. پیدا ناوبانگ باخان، بۆ كلیپك
فیلم،  شادان  كۆمپانیای لالین دەت، باخان
گۆرانییك ئمش كراو بۆ (شتی)م گۆرانی كلیپی
دوای وابــوو بیاریش تازەكمداو سیدییل بوو

میلۆدی سیدی و لبرامبر ”ھكوت زاھیر
ویست“ باخان ل عشقی
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تیڤی كنای كۆڕەك ب دیاری  تواوبوونی، وەك
دەرھنری رەتكردەوە. كلیپكم من بم بدرت،
پشوی ھونری بڕوەبری و باخان شتی كلیپی
بوانامی ھگری تھا، بوا فیلم شادان كۆمپانیای
ئو ئنجامدانی بارەت بما، سسین ل ماسترە
بڕوەبری خۆشناو، دالوەر و من گوتی " كلیپ
لگڵ گربستكمان فیلم، شــادان كۆمپانیای
زاھیریشی ھكوت واژۆی ك ،ك كرد واژۆ باخان
شتی“ باخان كلیپی“ ئنجامدانی دەست پوەی تا
شتی گۆرانی زاھیر، ھكوت مئ دوای بكین،
منیش بوو، و باخانیش پیخۆش بردەستم نایھ
ل ئوە كشا“. ككلیپ بۆ سیناریۆم بلۆكیشن
دەت فیلم شادان كۆمپانیای بڕوەبری كاتكدا
باخان شتی كلیپی دەرھنانی ل ئاگام "من
لكاتی دەت، بوا كردویتی" خۆی بوا و نیی
ك كردووە ئوەی داوای باخان،  دانیشتنكیاندا
بكن. لكلیپكدا بشداری كوڕ و كچ كۆمك

و جلوبرگ دیزاینی لڕووی ،ككلیپ سیناریۆی
لموبر  ٣٠٠٠ ساڵ ل دیكوە باس كۆمك شتی

دەكات.
لو كلیپدا بشداربوون  ٥٠ ئكتر بقسی بوا،
ھكوت، ھروەھا و  بوون ئافرەت ٣٠یــان ك
ل ككلیپ ك نبووە ئوە  لگڵ لسرەتادا
لوبنان ل  ك دانابوو وای و بكرت كوردستاندا 
ھر كشك ك كرد لوە باسی بــوا، بیكات. 
دەستی كلیپكوە ونگرتنی رۆژی دووھم ل
شو، ٢ی لكاتژمر ونگرتن “كاری پكردووە،
درژەی بیانی نیوی و ھشت تا و پدەكرد دەستی
ئوە دەیگوت و دەبوو توڕە ھكوتیش دەكشا،

بگڕنوە“. ناب وا درەنگ مندان، لمای
ك دەكات بوە ئاماژە بارەیوە لو باخانیش دایكی
لپچینوەی كلیپكوە ھكوت، دەستپكی ل
ماڵ بۆ درەنگ بۆچی دەیگوت و دەكرد باخان ل
و باخان ب جنوی لھات تاوای دەگڕیتوە،
لگڵ كاركردنی باخانیش ئوەبوو دەدا، كستاف
چندینجار ئمیش دوای رەتكردەوەو ھكوت،
باخان لگڵ گفتوگۆی ھوی ئیم لرگی

باخان وەمی نداوەتوە. بم داوە،

باخان و پیوەندی ھكوت پچرانی
نیشتجی كركووكییو گنجكی ك شكار،
پیوەندی پچانی  سرەكی بھۆكاری  ندایھۆ
وەك دادەنرت. باخان و زاھیر ھكوت نوان
ل شكاری باخان ــات،  دەك بــاس باخان دایكی
رگی ل زاھیر  ھكوت لمای بۆنیكدا 

ناسیوە. مورادەوە دەشن ھونرمند

ھكوت باخان داوای ل“ لوبارەیوە بوا، گوتی
لكلیپكیدا بشدار بكات، ك كوڕك زاھیر، كرد
بشداری ندەكرد شكار، ھكوت، حزی بم
لكلیپكدا كــوڕ  بــا گوتی و بكات ككلیپ
باخانیش ھبت، بــوونــی  سبر وەك تنیا
لكلیپكیدا شكار، بشداریپكردنی لسر

پیدادەگرت“.

كار ڕۆژی دووەم  ل ك دەكات لوە باس  بوا،
باخان بووە. دروست یشك ئو كلیپكدا، كردنی
ھكوتیشی و خۆشدەویست ھاوڕێ وەك شكاری
ھكوت، مامۆستا دەزانی، بم خۆی بمامۆستای
و میلۆدی لبرامبر كرد و قوتابیكی ل حزی

سیدیی، عشقی ل باخان ویست.
تا تكچوو، نوانیان ھكوت، و باخان بوھۆیوە
بۆ دووركوتوەو ھكوت لمای باخان، وایلھات

گڕایوە“. ھۆندا
رۆیشتنی باخان، دوای ك دەت، تھا ھروەھا بوا

بوە ھستی چونك ھناوە وازی كۆمپانیای لو
بۆ شكستكش ھۆكاری و سرنكوتوون كردووە،
ھكوت ھروەھا دەگڕنتوە زاھیر، ھكوت
تلفۆنك ب بوا بموت ئگر گوتویتی زاھیر

دەكم. بزر
وەك  ددانسازییو كۆلیژی قوتابی لھۆندا  باخان،
ساڵ لخوندن س گۆرانیگوتن گوتی، بھۆی خۆی
ھكوت وەی كدوای ئ بم ئستا دواكوتووە“
و بھنم لگۆرانیگوتن واز بیارمدا لكردم، ستمی
كوردی ھونری چونك بكم، تواو خوندنكم

.“زۆر نزمدای لئستادا لئاستكی
لو ڕەشھ ھكوت، دەت باخان، دایكی
كردووەو كلیپیان ئو كاری ك دەكات سانك
بدركنت، كسك راستییكان ئگر پیگوتوون
دایكی قسیی ئو بواش ھاوكات دەكات. ونی ئوا
ھكوت دەت:“ دەكاتوەو پشتاست باخان
لو باس ھركسك ك گوتووە، منی ببرادەرانی
بوا، دەكــم“. بزری تلفۆنك ب بكات پرس
وازی باخان، ك ھرچندە دەكاتوە لوە جخت
مژدە بھوادارانی من بم ھنا، گوتن لگۆرانی
و دەكم تواو كلیپكی خۆم ك دەدەم، باخان
پیوەندی وارڤین ،ئاماژەی جی بویدەكموە.
تابۆچوونی كرد، زاھیرەوە ھكوت بھونرمند
ئو بم بخاتڕوو، و كشكوە لبارەی ئویش
بدات. لدوان لوبارەیوە ئامادەنبوو، ھونرمندە

بشدارن ئكتر تیدا ك كۆمك شتی كلیپی

دەكات لموپش ساڵ ٣٠٠٠ باس ل

ھكوت تھا:  بوا
بوا گوتوویتی  زاھیر

بزر تلفۆنك ب 
دەكم

"شتی" كلیپی ل گرتیك
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پۆفایل

ھواكان سروو كرمانجی بزاری تیڤی، لزاگرۆس ھوام بژەری
دەخونموە.

تۆ:  ڕای ب خۆشترین ١٠ گۆرانی  

و خوشویسترین بابم و دایك
كسمن. نزیكترین

زكری ئیبراھیم ناو: شیفا
بدەڤری  سر (برۆخن)ی گوندی خكی بابوباپیرانم و گردیم لدایكبووم. لئران بم كوردستانم، باشووری خكی :زنامڕەگ

شروانن.
و باوكم  و دایك و ٣ برا نكردووە، ١١ كسین ٥ خوشك خزانی: شووم باری
كومپیوتر  بشی ھولر تكنیكی پیمانگی خوندەواری: دەرچووی ئاستی

ھولر نیشتجبوون: شونی

كارەكت؟ كورتی پناسیكی و ئستات كاری

ھبژارد: بژەریت كاری بوو چۆن

دەست زاگرۆسوە لرادیۆی ڕاگیاندنم كاری سرەتا
ئو چووم تیڤی زاگرۆس داوای لسر پاشان و پكرد

ھوام. بشی بژەری ئستاش كناو

یان نزیكترین
كست! خۆشویستترین

shifa

NewsDengubas

عبدو زكریا كوردستان-
ساھر كازم - ئكرھوھا
شیرین - ئعیش الزم

عجرەم نانسی - ای انت
تو من  ڤروكئ وەك جــارا  چ 

كامل كاروان نڤیایی
ئلیسا - بتمون

بھلئزحشتبكم-
ئیبراھیم بند

رووسی یف- گروپی ویست
جیالن وادیسان بوو شڤ -

شڤان بنڤیس-
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کوردی سینهمای میژووی فیلمهکانی یهکه م
ئهرمهنستان له کوردی سینهمای

جهمال ئاران ئاماده کردنی:
ودەرھنری فیلم یهکهمین ل باس بابهتدا لزۆر
یكمین و فیلم یكمین ئایا ك كوردكراوە

كی؟ كورد دەرھنری
که باسکراوه ئهوهیه، تائستا لرهولهوێ ئهوهی

فیلمی م یه که یهماز گۆنای، ی ”رگا“ فیلمی
دهرھنهری یهکهم گۆناش یهماز و کوردییه

کورده.
کات ھیچ کوردی، سینهمای مژووی درژایی به
بهرھهمھنانی و ئهرمهنستان سینهمای  مژووی

و ڕوو نه خراوهته وته، لهم کوردی فیلمی
نهکراوه. لوه باسی

مژووی بهنو ــهڕان گ و به گهکان به پی
که دهردهکه وت بۆمان ئهرمهنستاندا سینه مای
کوردی  فیلمکی ساكدا  ١٠ ھه ر ماوەی له

كورد زرێ كچ ئكتری

ل ئرمنستان ئیزیدیكان كوردە ل فیلمی دیمنك
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یهکهم لهراستیدا ھاتووه. بهرھهم دا وته لهم
که ئهو فیلمهیه، له ئهرمهنستانیش کوردی فیلمی
ناوی ”زرێ“ به کورد ژنکی له بهسهرھاتی باس
ونه به (صامت) بدهنگ شوهی به و دهکات
دهردهکهوێ بۆ راستییهمان ئهو واته  کشراوه.
کوردی  یهکهم فیلمی له ئمۆ، بهر ٨٠ ساڵ که
که رهوشی لهوتی ئهرمهنستان ”زرێ“ ناوی به
یه کهم به بهرھه مھاتووه و دهکات، باس کورد ژنانی

کشاوه. ونه، به کوردی که دادهندرێ فیلم
نهزهریان“ بهگ ”حه مۆ لهالیهن فیلمه ئهم
ونه به ئهرمهنستان، سینهمای دامهزرنه ری
وته ئه م کوردهکانی ژیانی له باس و کشراوه
بهرھهمھنراوه.  دا  ١٩٢٦ سای له ك دهکات،
گازاریان“ ”ھاکوب له الیهن فیلمه ئهم سیناریۆی
تكستی تامانه، جی  ــهوهی  ئ نــووســراوهو
نووسراوه، کوردی زمانی به ك سیناریۆکهی
له کوردی ئهلفابتی که  یهکهمجار بۆ ئهمهش
الیهن له  که ئهرمهنی، زمانی رنوسی شوهی 
نووسینی بۆ کات ئاماده کرابوو، ئهو رۆشنبیرانی
ھهگرتنی ونه بهکارھاتووه. فیلمه ئهم سیناریۆی
کوردنشینهکانی گونده له  یهکک له فیلمهکه

ئهرمهنستان، ئهنجامدراوه.
فیلمه، ئهم نووسی سیناریۆ گازاریان، ھاکوب
خۆشهویست زۆر الیهن کوردهکانی ئهم وته له
ئاپۆـیان یان الزۆ  نازناوی ئهوەش له بهر بووه.
ژیانی بهسه رھاتی فیلمهکه رەوی پبهخشیوه.
سینهماکاری ژمــارهیــهک لهخۆدهگرێ. زــرێ 
کردووه، کاریان فیلمهدا لهم ئهرمهنی، ناسراوی
و ــرێ ز دـــداری باسی فیلمه ئــهم چیرۆکی 
تییایدا گوندهی ئهو لهشوانهکانی داود،یهکک
له فیلمهکهدا لهدرژهی و که دواتر دهکات ژیاون
ئهوینی ل بهی، رگری گوند تهیمور ئاغای الیهن

دەكرت. داوود و زرێ نوان
شوهی  ١٩٢٦ به لهسای لهسهرهتادا فیلمه ئهم
دواتر بهم ھات، بهرھهم (صامت) بدهنگ
کراو  ده نگهکه ی دانانی بۆ کار  ١٩٧٠ لهسای
فیلمکی به  بوو و ھاتهدهر بدهنگ لهشوهی

تهواو.
ئه م بۆ دهنگ دانانی  پــۆژهی ئهنجامدانی بۆ 
بینیوه ناودار رۆیان چهندین کهسایهتی فیلمه،
”جاسمی کورد ئاماژه به نووسهری دهتوانین که
جهلیل“ ژەنكی“جهمیله میوزیك کچه و جهلیل“

بکهین.
لهبیرهوهرییه کانی خۆیدا نهزهریان“، ”حهمۆ بهک
ونهھهگرتنی له پش که دهکات لهوه باس
ھهویداوه زۆر  ماوهیهکی بو ــرێ،  ز فیلمی

کلتوری و ژیان شوهی له سهر لکۆینه وه
بکات. ئهرمهنستان کورده کانی

”کورده  ناوی به ١٩٣٣ فیلمکیتر له سای دواتر
چیرۆکی کراوە. نمایش وته لهم ئزیدییهکان“ 
نوی به مامۆستایهکی ژن ژیانی فیلمه باسی ئهم
دهبتهوه کهسانه ئهو رووبهڕووی دهکات، “زین”
لهوه رێ ئهوان ھهیه. دواكوتوویان بیری که
بتهوه، بهم وانه گوندهکهدا له زین دهگرن که
سهرکه وتن و راده وهستت بهرانبهریان له زین
کوردی فیلمکی به  ئه مهش دنت.  بهدهست
مژووی خانهی دهکه وته و دهدرت لهقههم

کوردییهوه. سینهمای
دوو   ١٩٥٩ و   ١٩٤٦ ساه کانی لــه پــاشــان
”کورده کانی ناوهکانی به دوکیۆمنتاری فیلمی
”کــوردهکــانــی و ســۆڤــیــهت“ ئه رمه نستانی
سیناریۆی دهھندرت. بهرھهم ئهرمهنستان“
له سۆڤیهت“ ئهرمهنستانی ”کورده کانی فیلمی
رهچهلهک به ناوی“کۆچاریان“ی به کهسک الیهن
ناوی به کورد زانایهکی ھهروهھا و ئهرمهنی

”حاجیه جوندی“ ئاماده کراوه.
گۆڕانكارییكانی ب ئاماژه فیلمهکه ناوهڕۆکی
دهربازبوونی دوای له ئهرمه نستان، کوردی ژیانی

سۆسیالیزم دهکات. سۆڤیهت بۆ
الیهن  له ١٩٥٩ سای فیلمهی ئهو  سناریوی
شامیلۆڤ“ ”عه رهب سۆڤیهت کوردی نووسهری
ئهم دهرھنانی کاری ”ج.ژامھاریان“ و نووسراوه

. فیلمهی ئهنجام داوه
سه رکهوتنی باسی فیلمه ــه م ئ ــی ــاوه ڕۆک ن
بوارهکانی ئابووریی، له کوردهکانی ئهرمهنستان
کهک فیلمهدا لهم دهکات. کلتوریدا و سیاسی
کوردۆ“ کورد ”قهناتی لدوانهکانی زمانناسی له
دیمهنی نیشاندانی به فیلمهکه . وه رگــیــراوه
کهمووکورتییهکانی پیشاندانی و کوستانهکان
بهپیشاندانی پدهکات و کوردهکان دهست ژیانی
دته ”ئهلهگه ز“ ناوی به کورد گوندکی ونهکانی
فیلمه کهیه. بهشی سرنجاكشترین که کۆتایی

فیلمانه لهو بهنموونهیهک فیلمه چهند ئهم
ئهرمهنستان ــی ــهوت ل ــه ک دەژمــــردرــن،
ئهم کوردانی ژیانی ئه وهی له بهر و بهرھهمھاتوون
سینهمای لهمژووی دهتوانین پیشاندهدات وته

لهبارهوه بکهین. کوردیدا باسیان
ژیانی فیلمانهدا ئهم لهتهواوی ئهوهیه گرنگه
خراوهته سهر تیشکی ئهرمه نستان له ژنانی کورد

دراوه تهوه . الیه نه ئاوڕ لهم زیاتر و
”کورده  و  ١٩٢٦ سای له ”زرێ“ فیلمه کانی
وهک  ١٩٣٣ بابه تگهلکی سای له ئزیدییه کان“
پیشان دهدات. گوند دواکه وتووی و چینی نامووس
ئهرمهنستانی ”کوردانی فیلمهکانی الیهکیتر له
”کوردهکانی  و  ١٩٤٨ سای له سۆڤیه ت“ 
بابهتی  زیاتر  ١٩٥٩ سای له ئهرمهنستان“
و کورد دۆستایهتی و سۆسیالیزم به رژهوهندی
پویسته دهدات.  جهماوهر پیشانی ئهرمهنی 
وتی له ك لهوهی  جیا  فیلمانه  ئهو  بگوترێ
تریش وتانی له  دراون، پیشان ئهرمهنستان 
پشوازی جهماوه رهوه الیهن له و بووەتهوه بو

لکراوه. بهرچاوی
چوار  ئهو   ١٩٥٩ تا  ساهکانی١٩٢٦  نوان له
ئهرمهنستان له کــوردان ژیانی لهبارهی  فیلمه
مژووی فیلمهکانی یهکهم  به  ئامادهکراوهو
وەك و دهدرــن لهقههم ــوردی ک سینه مای 
له رووی فیلمانه ئهم دهناسرن.  کوردی فیلمی
دهکرێ و ھهیه خۆیان تایبهتی گرنگی مژووییوە
بۆ بکرێ لهبارهوه تروته سهلیان لکۆینه وهی
کوردی سینهمای پتری مژووی دهوه مهندکردنی
کوردهوه  به سینهماکارانی پهیوهندی ئهمهش و

بن. سینه مای کوردی خهمخۆری که پتر ھهیه

گوندهم  ئوزگور رۆژنامهی  سهرچاوه:

www.ne
tew

e.c
om



رەحیم سیروان ئا:
 ل) پاریس ل  ٩,١,١٩٠٨ بۆڤار. برتراند-دو ماری  ئرنستن  -لویس سیمۆن
١٤,٤,١٩٨٦ مردووە. زمانزانی، بیركاری  و بووە دایك ل مۆمپارناس*) گڕەكی
بووە. فمینست و نووسر فیلسوف، بۆڤار خاتوو خوندووە. فلسفی و
ب پاش  ل برھمی زۆر ژمارەیكی بوو.  سیاست بواری چاالكی ھروەھا
توژمی  نونری وەكو بیرەوەری. ئو و چیرۆك، وتار رۆمان، وەكو ج ماوە،
رۆمانی  ھردوو  دیارە دەكرت. ئژمار   Existentialismus بوونگرایی
وەكو “١٩٤٥ دی ئوانی  ”خونی  و  “١٩٤٣ مایوە و  ھات ”ئو نووسر 
بكردنوەی و نووسین لگڵ ب دەست ھنا. تری ئوانی دانپدانانی نووسر
ل گورەی،  وەرچرخانكی بۆڤار دو دا،  **“١٩٤٩ تر ”رەگزەكی كتبی
ناسراوترین  ب بوو و كرد سترجب بیردا ل و كۆمناسی لكۆینوەی 

فرەنسا. رۆشنبیری
ب برھمگلی زۆربیشیان و  زۆرن بۆڤار،  دو  سیمۆن برھمی ھرچندە
كتبی بكردنوەی بۆ برچاو شوەیكی ب ئو ناوبانگی بگومان بم نرخن،
كتبدا  لو بالوكرایوە. دا ١٩٤٩ سای ل ك دەگرتوە، تر*** ”رەگزەكی
بۆچوونی پیاوساالری دا و سردەمی ل دەكات ژن چوساندنوەی ب ئاماژە ئو
ب پای  ل تیۆری بنمای ھروەھا  روو. دەخات كتباب ب خۆی سبارەت
و بۆچوونئ كتبدا دی بۆڤار، لو بردەست. ژنان دا دەخات ھزكردنی بزاڤی
كۆمڵ. بۆ مرجكانی ل بت یكك ژنان چوساندنوەی ك رەت دەكاتوە،
رەخن ئو .نیی بوونی بت ئامادە چوساندنوە بۆ ك شنچ لو ژنك ئو
كوش و یھ زمانكاندا زۆربی ل یوش ئم دیارە دەگرت، ”پیاو“ وشی ل
وەكو پیاو“ دەت: ” بۆڤار دو بكاردت. سیمۆن ”مرۆڤ“ بری وشی ل ”پیاو“
بۆ تگشیتن، ئاۆزە كبیرۆك ھمیش! پرسیار و بم نابت، دایك ل ژن

ھبت. تگیشتن خواستی ئگر روونیش و سادە بم
كراون پیاوانوە الین ل ژنان :وەیش دەئ بۆڤار دو سیمۆن برھمدا لم
ك دەكوتوە وا نووسردا بونگرایی تگی ل ئمیش تر. رەگزكی ب
ئوانی دی، رۆی ژن كاتكدا ل دەكات. جگیر رەھا بونكی وەكو پیاو خۆی
ستواب شتكی وەكو  میشھ ژن دەبینت. ”شتومك“ دی  بابتی وات
ملمالن ر برانبب ژن بۆی دەكرت. پۆلن و دەكرت ناسپیاوەوە پ ب
بخات دەست ب خۆی ”میتی“ دەخوازێ ژن ئگر دەوەستتوە. سختكان
مئ دیارە بم دامات. خۆی بوون ل سست رۆی دەب بت، خاوەنی و

.شپ تب و وەكو بكركی چاالك دەركوێ ك ژن خۆیتی، خواستی
گرینگ زۆر فلسفی تزی و لكۆینوە و بۆچوون كۆم كتبدا لو دیارە
حای ببین. لیان دەكرێ كوردی زمانی سر بۆ وەرگرانی ب ك تنھا ھن
كاریگریی ئستایش تا و مینیستییف چاوگی گورەترین ئستا تا كتبك

.یوە ھمینیستیو خواسی ف باس بسر زۆربی
ب كۆمڵ و دەگــۆرن چارەنووس  یبانكت لو تر“  ”رەگزەكی كتبی 
سر ل كرد، مژووی كۆملگكان ل كاری بم كتئ دەبن. دیدا ئاقاركی

تگیشتن. توانای مرۆڤ و تایبت، ھۆشیاری ژیانی ئاستی
وەكو ناكات ل ژن باس ژن. ھبوونی بۆ كوەیینكۆتر“ ل ”رەگزەكی
ل روانگی كۆمكی دەكات ژن ل باس بكو و ئاۆز. پر نھنی بوونكی

برئنجامی ژن ئازادی كردن و لكو ب یوایو پئ ئابورییوە. رەوشی و
.ئابوریی سربخۆیی و ئابوری وابستی

ھبت كوردی زمانی ب ویستپ و زۆر شاكرنجس سرچاوەیكی كبكت
ئو بۆچوونكانی ل گشتی سود ب كورد كۆمی تایبتی و ب كورد ژنانی و
كگل بكات؟ كارە ئو م كب ببینن. بۆڤار دو سیمۆن ،ورەیگ مینیستف
و ئاراس وەكو چاالككانی دەزگا خۆزگ وەشان؟ و بوكردنوە دەزگای كام و

كوردی. دەكرد ب نب ھندكیان ھر گرنگان یان ئو سرچاوە سردەم
*Montparnasse
ی كبكت ئۆرجینالی ناوی
*Le Deuxième Sexe 

سرچاوە:
ئمانی*  زمانی ب گالیشھاوف، ئینگبۆرگ
Sein wie Keine andere: Simone de Beauvoir 2008
*Wikipedia

سیمۆن دو بۆڤار
تر“ ”رەگزەكی

كبكت برگی
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وتووژی و دانیشتن پاریس شونی قاوەخانی دو فلۆر، ل شاری
ھاوركانیان و سارتر و بۆڤار دو سیمۆن بوردەوامی

بۆڤار دو سیمۆن ل دایكبوونی شونی شاری پاریس ل مۆمپارناس گڕەكی

پاریس شاری ل سارتر و بۆڤار دو سیمۆن گۆڕەپانی

Photo

Photo Photo
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رابردوودا، لسانی كورد ژنی ك ئوەی سرەڕای
بم پندەدرا، بایخی گۆرانییكاندا لكلیپی
رۆش ئو پدراوە، رۆی  دواییدا  سانی لم
جگ دەبینرت لكلیپكاندا لھندك وەك
ئاساییكردنوەی و توندووتیژی لبرھمھنانی

.نیی شتكی ئوتۆ چوساندنوەی ژنان
تیڤییكانی لزۆربی ك كلیپانی لو یكك
گۆرانی كلیپی بوكرایوە، كوردستان ھرمی 
بابان ئومد  ھونرمند ب“ـی پم  ”خــۆت
لنو كگۆرانیی تكستی ئــوەی لگڵ بوو.
بم ھبوو، باشی دەنگدانوەیكی ھاووتییاندا
ب كگۆرانیی سیناریۆی لھاووتییان، ھندك
دەكن، وەسف ژن، ب برامبر ”سووكایتیكردن“
گنجك سیناریۆكدا ل ك كاتی لو بتایبت

دەبارنت. ئافرەتكدا بسر پارە
 ك ،یوایپ سان ھاووتی سۆزان محممد،٣٢
گۆرانی كلیپی لھندك ئافرەتان نمایشكردنی
وەك تیدا ژن كسایتی ،كوەیشب ئستادا
لخزمت  كلیپان ئو و  پشاندەدرت  كۆیلیك 
وەزارەتی ئركی “بۆی پیاوساالریدان، كۆمگی 
كلیپان ئو بوبوونوەی ل گر ك رۆشنبیریی
بابان، ئومد ھونرمند لوبارەیوە بگرت“.
كلیپدا لــو مبستی ك بــوەكــرد، ئــامــاژەی
خۆشویستی دوای تا ،ژنان ھۆشیاركردنوەی
دنیا بسامانی عشق و بــكــون  قینراست
كلیپدا لو دەیوت ئو گوتی ئومد، نگۆڕنوە.
برەو قینراست خۆشویستیی بت،:“ ببینران
تری ھموو شتكانی پارە، جی  و  چووە نمان

ككلیپ ئومد، ئاماژە بسیناریۆی گرتووەتوە“.
تكستكش و  ح“ـسا گۆران ھی“  ك دەكات
گوتی، ئو بۆی ،د“ـسعئ ”زیاد ھونرمند ھی
ھیچ پیوەندیی كگۆرانیی تكستی سیناریۆ و ك

دەكات. گوزارشت ل ژن، نیی ك چۆن بوەوە
ئیبراھیم، حمسعید تكستنووس بـــم
دەت:“ گۆرانیبژەوە ئو رای بپچوانی
لھبژاردنی گۆرانیبیژ رۆشنبیری ئاستی
باس لگۆرانیدا دەكرت رەنگدەداتوەو كلیپدا
ژن“. ب سووكایتیكردن نك بكرت، لبوەفایی
بینریش كسی لحاتی باس حمسعید،
دەگرن، لگۆرانی گوێ چژوەرگرتن بۆ ك دەكات
پیشان بدرت. یكك ناكرت حاتی نائاساییان،
بوكرایوە، رابــردوو  سای ك تر كلیپانی لو
گۆران ھونرمند دم“ـی دەردی گۆرانی،“ كلیپی
لقراخی گۆران، كلیپكیدا لسیناریۆی ،حسا
ناو دەداتف دەگرت و قژی ژنك، دەریاچیكدا
توندووتیژی لنواندنی كجۆر ئمش ك ئاو،
دەردەكوت. لسیناریۆكدا ك ژن ب برامبر
بواوە ب من " گوتی ساح، گۆران لوبارەیوە
رەخن ئوانی ئنجامداوەو كلیپم ئو كاری
ك وەربگرن ژنان ئو مافی با دەگرن، ككلیپل

دەكوژرن“. ببلۆك
عدنان، سامان دم“ ”دەردی گۆرانی دەرھنری
ھموو بیرۆكی دم،  دەردی سیناریۆی  گوتی“

بوو. ستاف
ژن، ب برامبر سووكایتیكردنی موانیپ من
لھردوو  رەخن حمسعید، ھاوكات تدابت“. 

لو یوایپ و دەگرت گۆرانیبژە دوو ئو كلیپی
دەكرت بئاشكرا ژن، دژایتی“ ” دووكلیپدا
وەك  ژن، كلیپكشدا ــردوو ھ لسیناریۆی و 
مامی پیاوانوە بدەست یاریپكردن" "ئامركی
ئوە شاعیرە، ئو بۆچوونی دەكرت. لگدا
ژن، لبایخی كلیپان ئو كاری “ك پیشاندەدات
گكۆمب ژن، ناشیریندا دیوكی ب كمدەكنوەو
ك دەكاتوە رەت حمسعید، ئوە دەناسنن“.
تكستنووس لئستۆی كلیپان ئو برپرسیارتی
ك  كانسیناریست كاری ئوە دەت:“ و بت 
ئایا دەكــن، دروســت توندووتیژی لكلیپكاندا
بنن؟ بئافرەتوە پاڵ نووسراوە ككستتل
ھسنگاندنی لبارەی .“شرابك قژی یاخود
برپرسی تلفزیۆنیكاندا،  ناك ل كلیپكان 
دلر، برھم زاگرۆس، تلفزیۆنی تكنیككارانی
ھسنگاندن بب گۆرانییان ئــوان پیوابوو
و برنامكان زۆری بھۆی بم“ دانبزاندووە،
پخشكردنی چوارمانگ نزیكی كات، نبوونی

راگرتووە“. لزاگرۆس كلیپمان
تلفزیۆنی ھماھنگی بــڕــوەبــری ھاوكات 
بھبوونی ئاماژەی محمد، ئسكندەر نورۆز،
كلیپكان ھسنگاندنی  بۆ لیژنیكی پسپۆڕكرد
كلیپ بوبوونوەی  مرجی ب سبارەت و كرد
ھونرمندو دەنگی گوتی"دەب لتلفزیۆنكیاندا
ونگرتنكی و بت، مۆنتاژ كوردی میلۆدییكی
كوردستاندا كــلــتــووری  لــگــڵ  و گونجاوبت 

بگونجت“.
٤٠٠ كلیپ  بڕاگرتنی ئاماژەی بڕوەبرە ئم دواتر

كوردیدا... گۆرانی كلیپی لھندك
دەكرت“ ب ژن توندووتیژی ”سووكایتی و

ھولر
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كوردستان كلتووری لگڵ نگونجانیان لبر“ كرد
كچكی محممد، كناكمان“. ھاوژین ستایلی و
لبارەی  فرمانبرە، پیشی ساو تمن٢٤ 
برامبر توندووتیژی تیدا ك كلیپانی، ئو
ناشیرینكردنی مئ دەت:“ دەكرت، ژن، ب
كلیپاندا لو ك ژن، كوردە كات ژنی كسایتی
پیشاندەدرت، خیانتكار وەك بپیاو برامبر
برگی دەب دەكرت، برامبر توندووتیژی یان

بگیرت“. دیاردەی لو بر یاسایی
سیناریۆو ل ك جیاوازییی، بــو ســبــارەت
لگڵ نگونجانیان  ھیو گۆرانییكاندا تكستی 
ئیبراھیم، مزھر كلیپ دەرھنری كلیپكاندا،
دەگڕنتوەو سیناریست نبوونی بۆ ھۆكارەكی
نیی، ھركس سینارستمان دەت:“ لكوردستان
ژنیش بكارھنانی و دایدەنت خۆی بئارەزووی

. رابكشن“ خك سرنجی تا وەیئ بۆ تنھا
ك بابان،  ئومد ھونرمند بارەیوە لو ھر 
سیناریست دەت:“ رەیندەرھ ئو ھــاورای
رۆژ، س تا  بدوو كمو  كوردستان  لھرمی 
شارەزا كسانی ئگر دەكین،  دروست كلیپك

نرگز نابین“. تانحا ئو دووچاری ئوا ھبن،
دەت، لوبارەیوە ساڵ ٢٨تمن ئحمدی
بشدارن سووكایتییدا  لو الینك ھموو ك
برپرس الینی دەبت ك دەكات جخت لوە و
وەزارەتی ندات،“ كلیپان ئو ببوبوونوەی گر
و ھونرمندان و یكم  پلی  ب رۆشنبیری
و برپرسیارن پرسدا لو ھموویان رۆشنبیران
بدات، كاران بو گر رۆشنبیری وەزارەتی نابت

چیی؟“. كاری رۆشنبیری وەزارەتی نازانم من
راگــیــانــدن گشتی ــری ــوەب ڕــ ب ــوە  ــارەی ــوب ل
جوندیانی، ھگورد  رۆشنبیری ــی  ــوەزارەت ل
چارەسركردنی بۆ چاودری لیژنیكی پكھنانی
بتوانین رەنگ گوتی“ و زانی بگرنگ تانحا ئم
بم كمبكینوە، تانحا ئو وەیمشب

ناتوانین بنبی بكین“.

برزنجی ھیوا

"لھردوو حمسعید
دوو ئـــــو ــی  ــپ ــی ــل ك
لو موایپ گۆرانیبژە
دژایتی“ ” دووكلیپدا
دەكرت بئاشكرا ژن،
ھردوو لسیناریۆی و
وەك ژن، كلیپكشدا
یاریپكردن“ ”ئامركی
ــدەســت پــیــاوانــوە ب
ــدا گــــ ل ــی ــ ــام م

دەكرت.
مئ ــن، م بــۆچــوونــی 
كاری “ك پیشاندەدات
لبایخی كلیپان ئو
ب كمدەكنوەو  ژن، 
نـــاشیریندا دیــوكــــی
گكــــۆمـــبــ ژن،

دەناسنن“.
 من،ئوە رەت دەكموە 
ئو برپرسیارتی ك
لــئـــستۆی كلیپـــان
و بت تكستنووس
ــوە كــاری ئ ــم:“ ــ دە
ــ ــان ــك ــســت ــاری ــن ســی
ـــ لــكــلــیــپــكــانــدا ك
دروســت توندووتیژی
ـــا ـــای ــــــــــــن، ئ دەك
نووسراوە ككستتل
بنن؟ بئافرەتوە پاڵ
“شرابك قژی یاخود
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لدەروونوە كات ھاوسرگیری، بناغی
تمن رەوی لیكترگیشتن، بمتمانو
نو  تندەڕژ خۆشویستی دەكات، بڕێ 
ژیان تابلۆی لووە، و ھتاھتایی دنیایكی

بنمری رەنگژ دەكات.
لالین ك ئاگربست  فیلمی دیمنكانی 
بــرھــمــھــــنــراوە، ــوە ــران ــ ســیــنــمــای ئ
دەروونی مرۆڤ كات ك روون ئاماژەیكی
لناخیدا خۆشویستكی و دەكات كۆنتۆڵ
دەكات ھست  ك یكات ئو دەدۆزتوە، 

دەدۆزیتوە. جاویدان، ئڤینكی

رەزا محممد ،فیلم ئو ئكتری ھردوو
ھاوسرگیری ژیانی كات ئفشار، مھناز و
ئاژاوەو بشڕو ژیانیان سرەتای پكدەھنن،
وایلدت تا پدەكات، دەست لكنگیشتن
رگیوە لو و بــرن دادگــ بۆ پنا  ك
پزیشككی كات لیكتری جیاببنوە، بم
ھست ئــوان دەكــات، رنماییان دەروونــی
ون لناخدا ھریكیان ئویتری ك دەكن

كردووە.
لگڵ ــۆی خ كشی رەزا، محممد
ئو ك دەكات باس كدەروونیی پزیشك

بم ناوت، خۆشی ھاوسرەكی ،ككوڕ
ك تۆ محممد، ئایا پیدەت، كپزیشك
ھست  ،وەیسا  ٣٠ لسرووی تمنت
ساڵ   ٣٠ ھی تمنت و قع ك دەكیت
،كدەروونیی پزیشك رگیوە لو بت؟
دەستنیشان بۆ دەروونی، راھنانكی چند
ل داوا رەزا، محممد سرەتا ــات، دەك
١٠ رۆژ لی  بۆماوەی ك دەكات ھاوسرەكی

دووربكوتوە.
رەزا، بپی رنمایی   لیكم رۆژدا محممد
بدەستی لبۆردكدا دەروونــی، پزیشكی
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بم خۆشدەوت،  خۆم دەنووست راستی 
دەنوست نووسین ئو چپی بدەستی كات
ل دەبت پر  ناخی لوكاتدا ناتوانت. 

گریان.
تۆ تائستا ك دەت، پی كپزیشك
ناتوانیت بۆی خۆشبوت،  خۆت  نتتوانیوە
دووەم رۆژی خۆشدەوت. مھنازیشم بت
مرۆڤك ھموو پیدەت ناخی ،كپزیشك
كچ. و كوڕ ل پكدت   ،یھ خزانكی
بۆی دەكات راھنان محممد ك كاتی ئو
لچاو خۆی دەروونی  ئو ك دەردەكوت 

وەك ناخی پنگیاندووەو خۆی تمنی
مندای  ئو ویستپ وایو ٥ سا منداكی
كاتك سھمدا ل رۆژی بكات. گورە ناخی
خۆشدەوت، خۆی دەبت  دنیا  محممد،
مھنازیشی ك دەكات ئوە راھنانی ئوكات

خۆشبوت.
محممد  ناخی منداكی دواییدا  لرۆژانی
توندووتیژی  ب سابووەو  ٥ تمنی ك
ــردووە، ك ھاوسرەكیدا لگڵ مامی
دەكاتوە، ئارام دەروونی و دەكات پروەردەی

دەكات. گورە ناخی مندای ئو تا

محممد ماڵ، دەگڕتوە مھناز، ك كات
چۆنت خــۆشــویــســتــكــم پــــیــدەــــت، 
سرسام و مھناز ئارامی دەیگرت ئزیزەكم،

ترە. محممدكی مئ ك بوەی دەبت
محممد،  و مھناز ژیانی وەیمشب  
دەبن دوو ھاوسری نمونیی. دەگۆڕدرت و
دەبت مرۆڤ ك پماندەت ،فیلم ئو
لھمانكاتیشدا و بكات بھاوسرەكی متمان
بكات. پـــروەردە بخۆشویستی ناخی
بتوانت خۆشبوت، تا دەبت خۆی مرۆڤ،

خۆشبوت. برامبرەكیشی
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جیاوازی و ملمالن  ،یھ مرۆڤایتی  لوەتی 
مرۆڤكاندا نوان ل جیاواز تگیشتنی و بۆچوون

.یھ
بۆ مــرۆڤ توانینی و تگیشتن بپی 
و جیا بشوازی قۆناغ، ب قۆناغ پرسكان،

دەرباوە. جیاجیادا لفۆڕمی
و مشتوم ،ملمالن لنوان زۆر جیاوازییكی
لپناوی مرۆڤ ھندجاریش،  ھیو  گفتوگۆدا
كــردووەو شڕیشی خۆیدا مبدەئی و ــوا ب

دەیكات.
جیاواز تگیشتنی  بیروڕاو  جیاوازی  و  ملمالن
سیفتی دامــزراوەیــك و گروپ ھموو  لناو
.ناسرووشتیی نبت ئگر و سرووشتین
كبكی ك دامزراوانی و گروپ ئو میشھ
لو دامزراوانی تدای پشكوتووترن، كاریان
لبیاردان تاكەوی و ناكرێ قبوڵ تدا جیاوازی

دەكرت. پەو كاركردندا و
خولی ئم زۆر تا  كم كوردستان  خكی
و دەبینن جیاواز تر خولكانی ل پرلمان
ئم جیاوازەكانی كارە لچاوەڕوانی ھموان
بانگشی لكاتی  ك لیستكانن،  ــارەی ج

بۆدەكرد. پوپاگندەیان ھبژاردندا
فراكسیۆنی ھردوو ك وەیئ جیاوازیان لو یك
گورە فراكسیۆنی دوو وەك گۆڕان و كوردستانی
سرۆككانیان پرلماندا ئمجارەی لخولی

ژنن.
بكین دەشب چاوەڕێ ،خۆشیگای دج ئرە تا
ئرككانیان چۆن داھاتوودا  لماوەی  تابزانین
ئدای سركوتوویی و بباشی و رادەپڕنن

دەكن.
ئوەی  لبر تنیا رۆژنامنوس ھندێ وەك  نك
بتو مشتومك ئگر ژنن، رۆك لیستانس ئو
یانوایپ دەرببن جیاواز بیروڕای یان بكن،
دەدەن. قم ل ”شڕە ژن“ ب و دەكن شڕ
تائستا راگیاندنكان،  لدەزگا زۆر بداخوە 
،میشھ وەك و نامۆن میدیا بنڕەتی بئامانجی

و پیاوساالری كلتووری تۆخكردنوەی خریكی
لژنانن. ناتۆرە و ناو دروستكردنی

گۆڕینی  بۆ كار كوردی میدیای بیاربت  ئگر
كۆمگی بنیاتنانی و نادادپروەر دەستی
نھشتنی لسر كار ویستپ بكات، مدەنی
سینوەی كلتووری و جیاوازیی رەگزییكان

بكات. ژنان بئامرازكردنی
باكگراوندكی رۆژنامنووسان  جیھان  لھموو
بمرۆڤ پیاو و ك ژن ،یوتۆیان ھئ رۆشنبیری
لجیاتی مئ لالی بداخوە بم  ببینن، 
لكۆمگیكی ژنان  ك بوەی، دخۆشبوون
توقكانیان ھموو ك ژنكوژدا، دواكوتووی
دانووستان و پرلمان تچوون شكاندووەو
پیاوانی و جیاواز بیروڕای و كلتوور شڕی و
شڕە “یان بدانووستان ئو دواكوتوو دەكن،

وەسف دەكرت. ژن“
ئوەی، لجیاتی كوردستان لمیدیاكانی ھندك
ب زاراوەیكی سیربكن، بخای ئرنی ئوە
لوە باسی ژن“ شڕە  وەكو“ بازاڕی  ناشیرنی

دەكن.
جیاواز  بیروڕای پرلمانی ئو دنیا  لھموو
بپرلمانكی تدابت زیاتری ژنی رژەی و
گكۆم جوانی ونیكی و دخۆشكر و كارا

باسدەكرت.
رۆشنبیری باكگراوندی بحوكمی میدیایان ئو
ب ژنان جیاوازی بیروڕای راگیاندنكار، كسانی

دەكن. رووماڵ گاتجاڕ
 میشھ ــدا كــوردەواری بازاڕییكی زمانل  
كباب“ ”شــڕە و ســگ“ ”شــڕە  زاراوەی
زاراوەیكی ژن“ ”شــڕە بــم بكارھاتووە،
كاری كورد میدیاكارانی ل ھندێ دیارە ،ینو
لدەزگا زۆرك ،میشھ وەك و دەكن لسر
ئامانجی بپچوانی كوردستان راگیاندنكانی
“ئاگایان ب یان نووسی،“ئاگادارانرۆژنام كاری
پگ سیاسی و ژن ناشیرینكردنی كاریان لسر

كردووە. كۆمیتییكی و

” شڕەژن“ !
وتار

حمڕەش بھرە
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