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پرلمانی  ئوەی بغــــداد: دوای – وارڤین
بانگھشتی لپچینوە بمبســــتی عیراق،
كرد، مالیكــــی كابینی چنــــد وەزیركــــی
وەزارەتكانیان گندەــــی لھــــۆكاری تــــا 
سیاســــییوە گوشــــاری بھۆی بكۆتوە،
پرلمان دانیشــــتنی  ئامــــادەی وەزیرەكان
یاســــایی لیژنــــی ســــرۆكی  و  نبــــوون 
بگندەترین مالیكی، كابینی پرلمانیش

وەسف دەكات. عراقدا كابین لمژووی
عراق، پرلمانی یاســــایی لیژنی سرۆكی
كابینی یاند كــــعرەجی رایگلئھــــا ئب
گندەترین عراقــــدا لمــــژووی  مالیكــــی 
گوشــــاری ك بوەدا ئامــــاژەی كابینیــــو
بووەت رگر پرلماندا ھۆلی سیاســــی لنو

كابینكی لبرپرسانی لپچینوە لبردەم
ك گوتی ھروەھــــا مالیكــــی. ئلئعرەجی
لژر  یو كابینی ئندەگ ٦٢٥ دۆســــیی
پرلمان، دەســــتی پاكۆیی ك دەستدای

ئاشكرایكردوون.
نونرانی عیراق ئنجوومتی ھاوكات ئندامی
للدوانكی عوســــمان دەت رەئوف دكتۆر
ویســــتپ ك راگیاند بوارڤینی تایبتــــدا
بانگھشتی مالیكی كابینكی وەزیری چندین
وەزارەتكانیان چونكــــ بكرن،“ پرلمــــان
بردەوامن“. گندەییكانــــدا  لئنجامدانی
ئلئعرەجی، بھــــا وەك رەئوفیش دكتــــۆر
مالیكی كابینی وەزیرەكانی ئامادەنبوونــــی

دەزانت. سیاسی بھۆكاركی لپرلمان

گندەی... كابینی
دەكرن ئاشكرا مالیكی حكوومتكی گندەی دۆسیی ٦٢٥

نزیكبوونــــوەی  دوای ھولــــر:  – وارڤیــــن
و پرلمانی پارزگاكان ھبژاردنی ئنجوومنی
بكوتلكانی  ســــر ١٠٠ پرلمنتاری عراق،
كۆكردووەتوەو واژۆیــــان توركمان، و عرەب
تا داوە، بغدایان پرلمانی یاسایی بلیژنی
كركووك، بدرت. بپارزگای باركی تایبت

عومر جبووری،  پرلمانی عــــراق  ئندامی
كرد ئاشــــكرای ســــربخۆ، لكوتلی عرەبی
پرلمانتارە سد ئو لداواكاری مبست ك
خولی یــــك لماوەی ئوەیــــ، تابتوانرــــت
لرەوشــــكی ،زگایــــپار ھبژاردنــــدا ئــــو
بۆ باشــــتر دەرفتكی بھدرتوەو تایبتــــدا
بدۆزرتوە. كركووك، كشــــی چارەسری
لئنجوومنی كــــورد، پرلمانتارانی ھاوكات
رەت پشــــنیازە ئــــو عــــراق، نونرانــــی 
تایبت رەوشــــكی ك دەكن داوا دەكنوەو
نك بدرت، ،موس دیالو وەك بشــــارەكانی
نزیكبوونوەی وادەی لگــــڵ ب كركــــووك.
ھبژاردنی عــــراق، پرلمانی ھبژاردنــــی
جی بووەت كركووك، پارزگای ئنجوومنی

ســــرۆكوەزیرانی بایخی ھزەسیاســــییكان.
لمیانی رەجب تیــــب ئردۆغان توركیاش
ویستپ ك بغدا رایگیاند بۆ ســــردانكیدا
لبرامبر بدرت. بكركووك، تایبت باركی
ئنجوومنی ئندامی ئردۆغاندا داخوازییی ئو
ھاوپیمانی لســــر لیســــتی عراق نونرانی
رایگیاند عوسمان، محمود دكتۆر كوردستان

نو دەستخســــتن ئردۆغان كــــ لدوانكی
سردانكیشی ھروەھا كركووكو كاروباری
سیاســــیش دا. چاودرانی لقم ب نرنی
بۆ گــــر باشــــترین كــــ بۆچوونیــــان وایــــ
دەركردنی كركووك، كشی  چارەسركردنی
پارت سیاسی رككوتنی بكو ،نیی یاساكان

.راقع سرەكییكانی

كركووك بۆ پشنیاز دوا
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جیھان بۆ دەالقیك

خكی  كــوردی  ژنكی  :ئورم  – وارڤین 
مانوە  ٩ ساڵ دوای ك كوردستان رۆژھتی
باوەتوە، بۆ لسدارەدانی سزای لزیندان
و كوردستان مافی لركخراوەكانی داوا
خزانكی و خۆی یارمتی ك دەكات جیھان

بدەن.
لــســاــی٢٠٠٠، محمودی موحیبت
بزۆر ویستوویتی ئوەی پیاوك لبر
ســری، بكات سكسی دەستدرژی
پیاوەكی نیشانداوەو ــوەی ــاردان ك
.زینداندایل لوكاتوە بۆی كوشتووە،
ك لنامیكدا  ،زیندانیی ژنــ ئــو
مافی ركخراوەكانی سرجم ئاراستی
كردووە كوردستانی و جیھانی مرۆڤی
بتاوانی  سا ماوەی٩  رایگیاندووە:“
بند ئورم لزیندانی پیاوك كوشتنی
پیاوكی ،وەیرھاتی من ئسب كراوم.
لدەكردم پیوەندی  داوای دراوسمان 
لدەگرتم، سرەڕی رۆژك ھموو و
نچت ئابووم ئــوەی لبر منیش
خۆی رۆژك بم ندەگوت،  بكسم
ھڕەشی بچقۆیك بمامانداو كرد
و گوتی دەتوانت ھموو كوشتنی لكردم
بكسیش گــوێ  و بكات ل شتكم

دام پالماری ك ئوەی دوای نادات،
بووم ناچار كردم، بریندار جستی و
بوو لماوەمان ك بدەمانچیك
موحیبت كوشتم“. و  لدا گوللیكم
من گوتوویتی:“ نامكیدا لكۆتایی
خۆم نامووسی و لكرامت برگریم
لھاواری گوێ دادگــا  بــم ــردووە، ك
ھیچ نامووس ئوان  الی و ناگرت من

نماوە“. بایخكی

دەكات یارمتی داوای كورد ژنكی ئران:

 ك فرەنسی ئلی پاریس: گۆڤاری وارڤین – 
لسای١٩٤٥  وتیو ئو بناوبانگی گۆڤاركی
دامزراوە، ژنان بپرسی خزمت بۆ ژنانوە لالین
ژنی باشترین ” وەك میدیای مامۆستا كورد كچ
مامۆستا میدیا ونی بوەش ھفت“ ھبژارد“.
گۆڤاری  جیھانوە. بناوبانگی ١٠ ژنی ناو وتك
ئم ژنی پشبكی ئنجامی لراگیاندنی ئلی
تمن كوردی كچكی نووسیویتی:“ ھفتیدا
بانگھشت  توركیاوە دادگای لالین سان ١٠

مندای   ٢٧ میدیا ئوەی  لبر  بۆچی؟  كراوە. 
كوردی زمانی فربوونی بۆ خۆیدا ژوورەكی ل
میدیا، ونكی لژر گۆڤارەك كۆكردووەتوە“.

لبر نووسیویتی:“ دا
 نسا ١٠ كچ ئو ئوەی
خۆیدا لــژوورەكــی كــوردە
فری  ــوردی ك مندای   ٢٧
بو دەكـــات، ــك دای زمانی 
سرھدان خــۆی كــارەی

بزمانی پروەردەیی لتوركیا ھشتا دەكات.
لدادگاییكردنی وازی دادوەر دواتر .نیی كوردی

ھنا“. میدیا

بردەوە فرەنسای ژنانی گۆڤاری ھفت“ی ژنی پشبكی“ میدیا مامۆستا
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قهمتهرانی لهگوندی :رانــیــ – وارڤــیــن
 ١٩ تهمهن كچكی خدران بهناحیهی سهر
كهسوكاریهوه لهالیهن  دواتر سوتاو ساڵ
فریاكهوتنی نهخۆشخانهی  گهیهنرایه 
لبنمای نزیك سرچاوەیكی رانیه.
رایگهیاند: وارڤینی به سووتاوه كه كچه
دهروونی نهخۆشی سووتاوه كچه ئهم كه
غازهوه بهھۆی چشتلنان، لهكاتی ھهیهو
لهالیهن لپب دواتــر تبهربووهو  ئاگری
نهخۆشخانهی گهیهنراوهته كهسووكاریهوه

رانیه. فریاكهوتنی
سهرچاوه یهكی پوەیندییدا ــو ھــرل
رانیهوه فریاكهوتنی لهنهخۆشخانهی پۆلیس
ساهو   ١٩ تهمهنی سووتاو ك راگهیاند:

لهكاتی خۆی به گوتهی و ماه وهیه كچی
له گوتیشی تبهربووه. ئاگری چشتلنان
بهھۆی و سووتاوه  ككچ جهستهی ٪٨٠
نهخۆشخانهی بۆ سووتاوییهكه ی زۆری

ئیمرجینسی سلمانی بڕكراوە.

سان سووتا  ١٩ تهمهن کچکی رانیه:

وارڤین – ئامد: لئامد لماوەی ساكدا ٢٠٣،
توندووتیژی دەروونی، برەوڕووی بھۆی ئوەی ژن،
بۆ نا نووسینگی“ بوونتوە، لدان و جستیی
كردووەتوە. بسر ژنان“یان لدژی توندووتیژی
و دەگرت لبرچاو ژنكان سكای ناوەندەش ئو

ھاریكارییان دەكات. لبواری حقووقیدا
بۆ توندووتیژی لوبارەیوە ركخرینووسینگی”نا
للدوانكی پارزەر سمیرە نرگز، ژنان“ لدژی
سای لماوەی ك راگیاند بوارڤینی تایبتدا
داوەو  لنووسینگكیان سریان ٢٠٣ ژن رابردوودا
سمیرە، پارزەر لكردوون. ھاریكارییان داوای

رووبڕووی  س٢٠٣ ك ئو كۆی ٨٤٪ی ك گوتی
ئابووری، عاتفی، جستیی، زارەكی، توندووتیژی
ھروەھا سكسی بوونتوە. سمیرە و دەروونی
س بــرەوڕووی النیكم  ژنك ھر رایگیاند:“
ئمش بــووەتــوەو توندووتیژییان جــۆرە لو 
حاتانمان  لو ٢٦ كس خۆمان توانای بپی
پ روشونی یاساییمان دادگا كردووەو رەوانی
كوشتنی  پرسی حاتش  ٢٦ ئو نیشانداون.
جیابوونوە و جستیی توندووتیژی نامووسی،
كرد:“زۆر دەستنیشانی ھروەھا سمیرە بوون“.
دەبنوە توندووتیژی رووبڕووی ك كسانی لو

بكن. زۆربی لتوندووتیژییكانیان ناتوانن باس
برا، لباوك، زیاتر دەكن سردانمان ئوانی
دەكن“. سكا مردەكیان و خزوور شووبرا، 
و زوم ك كسانی ئو  توركیا  یاسای بپی
ببیاری دەبت دەكــن لژنكانیان زۆرداری
لماڵ  ــاڵ س  ٣ تــا  مانگ   ٦ لــنــــوان ـــا،  دادگ
رەخنی نرگز، سمیرە پارزەر  دووربخرنوە.
گرت:“بداخوە یاسای ئو لجبجنكردنی
ئوەش و ناكات جبج یاسای ئو حكوومت
خزاندا لناو توندووتیژی ئوەی بۆ رخۆشكرە

بت“. بردەوام

توندووتیژی  برەوڕووی ٢٠٣ ژن لساكدا ئامد:
بوونتوە
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پنجونی جمال فۆتۆ:

گیڤارا: كچی
جبج بكات كورد داواكاری دەب نتوەیكگرتووەكان
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گیڤارا،  ئالیدا دوسلدۆرف: د. – ئیلھان موستفا
گیڤارا، چ ئرنستۆ ئفسانیی شۆڕشگی كچی
نتوەیكگرتووەكان لبدەنگبوونی رەخنی
گرت كورد كشی نكردنی چارەسر لبرامبر
رزگاری بۆ ركخراوە ئو   دەب ك رایگیاند و
برپرسیارتی و بگت خۆی رۆی كورد گلی

بگرت. لئستۆ پرس ئو چارەسركردنی
چ ئرنستۆ باوكت بیرەوەرییكی دەتوانیت *

بگیتوە؟ بۆ گیڤارامان
زۆر  من دەكرد. كاری لرۆژكدا ١٦ كاتژمر باوكم
لخودابووم من ماڵ دەگڕایوە كاتك نمدەبینی.
رۆیشتبوو. ئو لخوھدەستام ك بیانیانیش و
شو درەنگانی كرد. چاوەڕم لماوە رۆژــك
بوو. ماندوو زۆر ماڵ گڕایوە ك كاتك بوو.
بدەم بچووككم برا بوو. لبردا سربازی جلی
سقاڵ كردبوو. بخۆیوە دایكمی گریانوە ھستا.
براكمدا بسر دەستی  كرد، باوكمم  سیری من
چووبووە باوكم ھدەگرت. جاركیش نازی دەھناو
نمناسی. من گڕایوە كاتك درژخاین سفركی
دانیشتبوو، گیان ل باوكم بوو، لمیوان پ مامان
دەوروبریشی پدەگوتن و كسانی شتی ھندك
لو ــرت. دەگ لقسكانی گویان بسرنجوە
لگم قسی پكنی. كرد و منی سیری نواندا
بۆ خۆی خۆشویستی بچاوەكانی بم نكرد، 
دایك گوت:“ بدایكمم روانین ئو لسر دەربیم.
بووبت“. من عاشقی پیاوە ئو ئوەی وەك وانب

پكنی. وامگوت دایكم زۆر كاتك
بۆ كردو شۆڕشی ئوە باوكی ك ئو كوبایی *
.ریكادایمئ ئابوقی لژر ھشتا تكۆشا بۆی
سایكۆلۆژییتی لسر چۆن كاریگرییكی ئوە

كوبا دادەنت؟ گلی
خۆیدا لگڵ ئوەش .تاوان وقئاب كاراكتری
مئ گلی دنت. سایكۆلۆژی كاریگریی
سایكۆلۆژییتی كاریگری لسر لقوتابخانكاندا
باش گلكمان دەكــرــن. ـــروەردە پ  ۆقئاب
تدەگات. گۆشگیركردن  سینوەو لسیاستی 
 ل لموبر خاوەنداری ٥٠ ساڵ چۆن گلكمان
پوەرەیكی وەك ئستاش كرد، خۆی شۆڕشكی

دەیپارزت. و دەكات سیری پیرۆز

(مانوئل دەوت سرۆكی سوپا لھندۆراس *
دەستگیر بگۆڕت، دەستوور  ویستی  ك زەالیــا)
دراوس لوتانی كاتك خستوە. دووری كردو
رووداوان ئو  روودەدەن، لوجۆرە كشگلكی 

دادەنن؟ كوبا گلی لسر چۆن كاریگرییكی
گل و دادەنت گل لسر كاریگری ئوە راست
ئمۆ  ك كودەتایی ئو گومانوە. نو  دەخات
.ندوراسھ گلی داھاتووی  لدژی  كراوە لوێ
ل ھمیش  لئمو ڕەشھ ھم كودەتای ئو 

دەكات. ڤنزۆوال،
ھندوراس كودەتای لدژی چپگرا ربرانی *
خۆی نیگرانی ئۆباماش دەربی. خۆیان نارازیبوونی
ھدەسنگنن. چۆن پرس ئو ئوە دەربیبوو.

بوو؟ كودەتای ئو لپشت ك
لالین كودەتاك ــای وات ئۆباما، لدوانكانی
دەزگای لالین پیالنكی ركخراو، ئمریكاوە
كرا. جبج ئی) ئای. ئمریكا(سی. ھواگری
دەگینت. دراوسكانمان لئمو ھڕەشكردن
ئمریكا، .نیی كودەتاكل ئاگایان بن دەیانوت
لسر ئوان ئوەی لبر .یھ كودەتایدا لو رۆی
مكسیك سیری ھڕەشن. ئمریكا ئیمپراتۆریای
ھژاری و ھی. برستی بملیۆنان مرۆڤ بكین.
شكستیان تندروستییكان چاكسازیی بووە. زۆر

.یڕەشھ ئمریكا بۆ ئوەش ھناوە.
چی كورد گلی ئازادی تكۆشانی لبارەی ئوە *

دەن؟
 .پارچ  ٤ كــراوەتــ دابــشــكــراوەو ــورد  ك خاكی 
خۆی ئـــازادی  بۆ  دەیانسا  ك كلگ ــورد ك
كۆنترۆی لژر نتوەیكگرتووەكان، تدەكۆشت.
كورد بۆ نتوەیكگرتووەكان .كاندایئیمپریالیست
ھیچی تدەكۆشت خۆی ئازادی بۆ دەیانساب ك
نكردووە.پویستنتوەیكگرتووەكانلوبارەیوە
كسن بملیۆنان كورد گلی بگت. خۆی رۆی
نبوون وەك و بكن ل چاوپۆشیان ناتوانن و
ئوە نتوەیكگرتووەكان دەب بكن. بۆ حیسابی
جبج كورد داواكارییكانی ئوەی بۆ و ببینت
من سوی خۆم بكات.  ھودان  ب دەست  بكات

دەكم. كورد تكۆشانی ئازادی گلی ئاراستی
ئازادیاوەالت - وارڤین

گیڤارا: كچی
جبج بكات كورد داواكاری دەب نتوەیكگرتووەكان

پۆفایل

گیڤارا: چ ئالیدا
بووە. لدایك -ل١٩٦٠دا

مــنــداــكــی   ٤ ــوان ــ ــن -ل
.ورەترینیانگ گیڤارادا

و پزیشك ــاوكــی، ب -وەك 
.ماركسیست

و ئــیــكــڤــادۆر ــگــوال، ــان ــئ -ل
كردووە. كاری نیكاراگوا

ــای ــان ــاڤ ــھ -ئــــســتــایــش ل
ـــا ـــوب ك پــــایــــتــــخــــتــــی

مندانی لنخۆشخانی
دەكات. كار سۆلر، ویلیام
.مرۆڤ مافكانی -پارزەری
چاڤز، بناوی“ -كتبكی
التینی ئمریكای و ڤنزۆوال

نووسیوە. www.neنوێ“،
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لتیمی گشتی  دیپلۆماسی  بشی  برپرسی 
پــارــزگــا(ســتــیــســی ـــوەی ـــردن ـــك ـــاوەدان ئ
سر تیمكی كــ كــركــووك  لــ ــۆس)  ــاری ب
مریكایئ ــی ــووەكــان ــكــگــرت ــی ــت ــالی ــوی ب
راگیاند وارڤین لگڵ تایبتدا لھڤپیڤینكی
الوانی ژنان و بپروەردەكردنی ئوان گرنگی ك
و ئستاش سرقای چندین كركووك دەدەن
دەیانوت و ژنان بۆ كارن بڕوەبردنی پرۆژەی
پرۆژەی بڕوەبردنی چۆنیتی رگایوە لو
ماددی و سوود بچووك و بدەستھنانی داھاتی
بكن. فر خۆماییكانیان مرھبل وەرگرتن

ئایا  ھبژارد. سیاستت بواری چۆن وارڤین: 
تۆ؟ گرنگكانی ژیانی خابوو ل یكك

لئارەزووە بوو یكك سیاست بی، ستیسی:
سیاستی بشی دەرچووی  سرەكییكانم، من
ھاوكات ئمریكاو لــزانــكــۆی نودەوتیم
ئویش ك ندوومخو بالدا سمای لبواری
سای لدوایین بتایبت  بوو. ئارەزوویكیترم 
بشوەیكی   ١٩٩٨ سای لزانكۆ خوندنم
ئوەی سیاستوە. ھاتمناو ئستا وەك جددی
مرج  ك وەیئ  رنجس جی  منوە بالی 
سیاست ھدەبژرت، ك بواری كسك نیی
لرگای ــان ی بت، سیاسی پلی  خـــاوەن
بكرت. پاپشتی و بنردرت دەستكوە
بــوارەدا لو  دەتوانت كسك ھموو  لــوێ
ببت وانتاقیكردن ئو  بمرجك بخونت
لو سرەكی مرجكی چند و دەكرت بۆی ك

بیگرتوە. بوارەدا

كرد؟  دیپلۆماسی بكاری دەستت وارڤین: كی
بشوەیكی كاركردنم دەستپكی ستیسی:
بۆ سای ئمریكا لوەزارەتی دەرەوەی  فرمی 
٢ سای  ئــو  لــمــاوەی دەگــرــتــوەو  ٢٠٠١
بووم، زانكۆكم خوندنی  خریكی  تیدا ك
لوتی و ــرد دەك كــارم  دەرەوە ــوەزارەتــی ل

ماوەی بۆ ئینگلیزی مامۆستای وەك ژاپۆنیش
دووھمدا لسای بم گوتوە، وانم ساك
”ویالیتی شاركی دواناوەندی لقوتابخانیكی
و بڕوەبری مۆزیك مامۆستای نیۆئۆرالنز“ وەك
كرد.دوای كارم ئوركسترا، بۆ لویزیانا گرووپی
دوو ماوەی بۆ دەرەوەدا لوەزارەتی كارەكم
دواتریش دیپلۆماتك چووم ئرمینیاو وەك ساڵ
و نتوەیكگرتوەكان ركخراوی لگڵ لجنف
ساڵ   ٢ ماوەی بۆ مرۆڤ  مافكانی ئنجومنی 
لشاری ساڵ س ماوەی بۆ دواتر كرد. كارم
سیاستی بڕوەبری وەك فلستین قودسی
لگرنگترین ئستاش ئوەتا كردوەو كارم گشتی

.ركووكك ئویش ك كاردەكم عراق شاری
رچكی  دوو  سماكردن و سیاست  وارڤین: 
ــوارە ب دوو چــۆن ئــو تــۆ ،یــجــیــاوازیــان ھــ

كۆكردەوە؟ لخۆتدا جیاوازەت
زۆر زۆر سیاستم و سماكردن من ستیسی:
دووان یكك لم بب و ناتوانم دەوت خۆش
لگمدا لمندایوە بوارەك ھــردوو بژیم،
زۆر ــوارە ب دوو ئم من  بــرای و گــورەبــوون
چونك ھردووكیان ،یھ پیوەندییان بیكوە

مامكردن و مرۆڤ ناخی لدەربینی بریتین
من جوانتر، و ناسكتر بشیوەیكی ژیان لگڵ
نبم سركوتوو  سماكردندا لبواری ئگر 

نابم. سركوتوو لسیاستیشدا دنیام

چ  ل پارزگا  ئاوەدانكردنوەی تیمی  وارڤین: 
برپرسی وەك تۆ رۆی و پكدت كسانك

یكك لنووسینگكانی چیی؟
زگا، بریتیپار ئاوەدانكردنوەی ستیسی: تیمی
نونرایتی حكوومتی لعراق ی كتیم لو
سیاسی و لچندین كسایتی دەكات ئمریكا
ئو لھموو شارەزا  كسانی و دیپلۆماتیك  و
عراقوە بسیاستی پیوەندییان ك بوارانی
نووسینگی چندین ھاوكات و پكدت ،یھ
ستیسی ناوم من .یراقدا ھع لشارەكانیتری
بشی  برپرسی وەك ٣٣ ساو باریۆس، تمنم
ھاوشوەی م، ككاردەك گشتی لرە سیاستی
یكك مئ بشی گشتیكان، ئم یوەندییپ
زگایپار ئاوەدانكردنوەی  تیمی لبشكانی 
وەك و دەدات گشتییكان بكاروبارە گرنگی ك
و ئمریكا حكوومتی نوان پیوەندی ئقی

ناتوانم نبم سركوتوو سماكاركی ئگر ”
” بم سركوتوو سیاستكاركی

كركووك

وارڤین پیامنری كركووك لگڵ ل باریۆس) پارزگا(ستیسی ئاوەدانكردنوەی لتیمی دیپلۆماسی گشتی بشی برپرسی
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رۆژنامو و  كركووك توژەكانی  و  چین گشت
مدەنی كۆمگای ركخراوەكانی و میدیاكان
چاالكییان و كار ئو لھمانكاتیشدا  وایــو
راستوخۆیان بخكی پیوەندیی كدەخات كر

.یھ شارەكوە
ئولوییاتی  بــرنــامــو گرنگترین ــن:  ــی وارڤ

چیی؟ نووسینگكتان
پدەدەین گرنگی مئ ك الینانی ئو ستیسی:
پروەردەو كاروباری ببواری بریتیل: گرنگیدان
و رۆژنامنووسی ــواری  ب و گنجان و ــان  ژن
ھونری رۆشنبیری و بواری ھروەھا راگیاندن و
ئاوگۆڕی و زەمــاالت پرۆگرامی ركخستنی  و 
ئمریكاو گلی لنوان پروەردە و رۆشنبیری
رۆشنبیری ئاستی پكبستنوەی بۆ عراقدا،
و گونجاو بشوەیكی شارستانییتكان و
بكۆمگكانمان خزمت بتوانت ك ھاوچرخ

بگینت.

توژەكانی  و چین لگڵ مام وارڤین: چۆن
چــۆن ـــــن، ــگــی كـــركـــووكـــدا دەك ــ ــۆم ك
تاچند و خك ننیدەگ برنامكانتان

ئامانجكانتان؟ ندەگ
توژەكانی چین و ھموو ئم لگڵ ستیسی:
ھرتوژكدا لگڵ بم كاردەكین، كۆمگادا
تایبتمندییكانی بپی و جیاواز بشوەی

و پــالن بدانی دەكین  دەســت  كاردەكین، 
شوازی لگڵ ئوەی بۆ دیاریكراو برنامی
ك ئوەی بحوكمی من گونجاوبت. ژیانیان
تدەگم، گرفتكانیان لكشو  زیاتر ئافرەتم
گونجاوەو زیاتر نالی ئو لگڵ كاركردن من بۆ
ژنانی كركووك برەوپشچوونی بۆ بردەوام كار
لگڵ پیوەندییان بوارەكاندا لزۆربی و دەكم
ئمریكا بۆ دروستدەكم بۆ ئاوگۆڕكردنی ژنانی
ئــوەی بۆ مئ ھــاوكــات ئزموونكانیان، 
نونرانی لگڵ دەستبر بكین ئامانجكانمان
لبۆچون گوێ و دادەنیشین كركووكدا خكی

دەگرین. پشنیازەكانیان و

شاری  خزمتی بۆ چین ك رنامانب وارڤین: ئو
ئامادە ژنــان،  توژی بتایبتی و  كركووك

كراون؟
لكركوك مانگ دوو مــاوەی من ستیسی:
سربرزم خۆشحاڵ و زۆر بكار كردووەو دەستم
كاردەكم شارەو لم پمدراوە ك پلیی بو
ك برنامیی ئو تواوكردنی و درژەدان بۆ
چند كرنامب لنووسینگكمان. ــراوە دان
لخۆدەگرت، پروەردە و پرەپدان بگیكی
سوپای ھزەكانی ژنانی لگڵ بھاوبشی ك
ركخراوەكانی لگڵ بھاوكاری ئمریكاو
ناوەرۆكی دەكرت. جبج مدەنی كۆمگای

ھاوبش لسر چۆنیتی كاركردنی برنامكش
و بھز كۆمیتی تۆڕكی دروستكردنی و 
لداموودەزگاكانی ژنان مامكردنی چۆنیتی
ركخراوەكانی چاودریكردنی ھروەھا .تحكووم
سرژمری میدانی كاری بۆ كۆمگای مدەنی
بۆ ژناندا لناو راپرسییك چند ئنجامدانی و
راستوخۆ كانیان كداواكاریی خواست و زانینی
بۆ كار ئمش ھاوكات و دەستمان دەگات
تائستا دەكین.  شانك ئو  چارەسركردنی
چندین پارزگا ئاوەدانكردنوەی تیمی وەكو
كۆمگای ركخراوەكانی لگڵ پــرۆژەمــان
توندووتیژی برەنگاربوونوەی بۆ ،یھ مدەنی
پاپشتی مئ ی كو پرۆژانئ و ژنان ب دژ
سنتری ــوەی ــردن ك :ــ ل بریتین دەكــیــن 
ئافرەتانی ئو  ژیانی پاراستنی بۆ  داــدەدان
ھروەھا دەبنوەو توندووتیژی رووبڕووی ك
لبواری ك دەكین  كخراوانر لو  پشتگیری

دەكن. كار ژناندا یاسایی ھۆشیاركردنوەی

لبواری  ئستا  ك پرۆژانی  ئو  وارڤین: چین
ئافرەت ك ئوانی بتایبت و جبجكردندان

تیدا؟ یكمن سوودمندی
لــواری ك پــرۆژانــی لو یكك  ستیسی:
بنكیكی لكردنوەی بریتیی كردندایجبج
ئویش ژنان ك بۆ بسربردن و كات فركردن

كركووك شاری
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سماح سمد

ھاتووەت ژنــان ركخراوەكانی داوای  لسر
پرۆژان بو گرنگی زۆر منیش ھاوكات ئاراوە،
لسر راستوخۆیان كاریگرییكی ك دەدەم
،یھ ژنان رۆشنبیری ئاستی برزكردنوەی
بۆ نخوندەواری  نھشتنی خولكانی وەك 
بیست ئو لماوەی  عراق چونك ئافرەتان، 
بارودۆخكی سخت رووبڕووی سای رابردودا
زەرەرمندی خوندندا لپرسی ژنانیش بووەتوەو

یكم بوون.
بڕوبرایتی  ھــاریــكــاری مئ ــا ــروەھ ھ  
ھمتی بۆ دەكین كركووك پـــروەردەی
بنككانی زیادكردنی نخوندەواری و نھشتنی
لگڵ پداویستییكان، دابینكردنی و فربوون
لو ــارەزا ش كسانی مامۆستاو دابینكردنی
بۆ ركخراوەكانی ژنان ھاندانی بوارەداو ھروەھا
ئافرەت زۆرترین تا خوالن ئمجۆرە كردنوەی

بشداربت. بتوانت
بڕوەبردنی پرۆژەی چۆنیتی خریكی ئستاش
بۆ نــاردووە پرۆژەكمان و ئافرەتان بۆ كارین 
بنونن لسر رەزامندی ئــوەی بۆ  واشنتن
ك بكن ترخان بۆ پارەیمان بە ئو و
ھــانــدەدات ــان ژن پــرۆژەیــ ئــو  ،ویستمانپ
بچووك پــرۆژەی بڕوەبردنی چۆنیتی بۆ 
سوود و ــاددی م داھاتكی بدەستھنانی و 
وەرگرتنی و خۆمایكان مرھبل وەرگرتن
چند ھنانی بنیازی ھروەھا لبانككان. پارە
لئمریكاوە ئابوریین بواری پسپۆڕی كسكی
لچۆنیتی بكن ژنان ئو ھاوكاری ئوەی بۆ

و بردەوامبونی پرۆژەكانیان. بڕوەبردن

سیاسی  بارودۆخی بۆ ھسنگاندنت وارڤین: 
ك چیی كركووك رەوشی بتایبتی و ئستا
و ناسك زۆر سیاسی بقۆناغكی رۆژان ئم

تدەپرت؟ ھستیاردا
جیاوازی تایبتمندییكی كركوك ستیسی:
عراق شارەكانیتری لھموو ئــوەش ھیو
من بۆچوونی تنیا مئ دەكــاتــوە، جیای 
،مریكایشئ حكوومتی رای بكو ،نیی
نتوەیی پكھاتی  چندین ئم شارە چونك
شتكی بۆی گرتووە، لخۆ جیاوازی ئایینی و
بباشترین شارەك كاروباری ئوەی بۆ روون
ببشداری پویستی بڕوەبچت، شوە
خكی دەبت. لسرانسری عراقدا ھمووان
و دەكات نوێ ھبژاردنكی لقۆناغی پشوازی

.وانئ وەك كركووكیش

سربخۆی بای كۆمیسیۆنی  بھاوكاری  مئ
و كۆڕ چندین لكركووك،  ھبژاردنكان 
سركردە ئافرەتانی لگڵ  كۆبوونوەمان
سبارەت رنمایی پشكشكردنی بۆ ئنجامداوە،
جا لھبژاردنكان، بشداریكردنیان بگرنگی
بن. بشدار یان وەك دەنگدەر بپاون خۆیان چ
گرفتكانیان كشو زانینی بۆ لالیكیترەوە،
ــوەی ــردن ــادارك ــاگ ئ و ــژاردن ــب ــ لــكــاتــی ھ
ژنان بكشكانی سبارەت با كۆمیسیۆنی
كۆبووەنوەمان چندین چارەسركردنیان، و
دخۆشكر ھنگاوكی تدەب ئمش كردووە.
گیشتن و لكركووك ژنان پشكوتنی بۆ

باشتر. بداھاتوویكی

ئمریكا  حكوومتی  رۆی و وارڤین: ھوست 
عراقدا مژووی گرنگی قۆناغ ئم لپاپشتی

دەبت؟ چۆن
ئرككی گرنگو خالكی ــوە ئ ستیسی:
ئوان و عراقییكان شانی لسر نیشتمانیی

ئوانیش و خۆیانن داھاتووی پالنی بیاردەری 
نونرەكانیان دەستنیشان لحكوومتی داھاتوودا
ئرككی قۆناغدا لــم من ــڕای ب دەكـــن.
بای كۆمیسیۆنی سرشانی تودەك سخت
گیاندنی ئویش ك ھبژاردنكان سربخۆی
،وەیانھۆشیاركردن و  ھاووتیان پیامی
بشداریكردنی بۆ ھاندەر ببن ك بشوەیك
داھاتووی تیدا ك لھبژاردنكان، خك
ئرككی مئ دەكرت. دەستنیشان وتكیان
دەبین خۆشحاڵ ئمش عراقییو  نیشتیمانی
بۆ عراقییكان ھاندانی و بھاوكاریكردنمان

گش. داھاتوویكی دەستنیشانكردنی

پیوەندییكی  ئوە ــوەی ئ لگڵ وارڤین: 
،یھ كركووكدا میدیاكانی لگڵ راستوخۆتان
برۆی سبارەت ئوە ھسنگاندنی و بۆچوون

چیی؟ لم شارەدا میدیاكان
پاپشتی ســرەكــی بــشــــوەیــكــی  مئ
چونك لكركووك دەكین رۆژنامنوسان
كاركردنی گرنگكانی  خال یككن ئــوان
دوو ئم لماوەی دەیبینم من ئــوەی ،مئ
رۆژنامنووسانی ،كاربوومدەستب ك مانگی
كادیمیانئ بشوەیكی و چاالكن زۆر ئرە
ھواكان ل روماكردنی بتایبتی كاردەكن
ــارەی ژم ــوە ــداخ ب ــم ب ـــدا، ـــان و رووداوەك
كمو زۆر لكركوك ئافرەت رۆژنامنووسانی
بم دەگرتوە، بۆچی ھۆكارەكی نازانم
ھۆكاری ئمنی باری ك نیی ــوەدا ل گومان
رۆژنامنوسان. ئازادی بكار و برامبر رەكییس
كۆبوونوە و چاوپكوتن بـــردەوام مئ
بیرو بیستنی  بۆ دەكین رۆژنامنوسان لگڵ 
لكشكانیان. ئاگاداربوونوە و بۆچوونكانیان
چارەسرییانی و دەستپشخری ئو ھیوادارم
تبب رۆژنامنووسان بۆ دابینمانكردوە ك
ــڕووی ب دەرگــاكــان ــوەی كــردن بۆ  ھۆكارك 
لو پیاوان شانبشانی ئوانیش و ئافرەتاندا
پویستی ردەمم سئ ن، چونككاربك بوارەدا
رەگز ھــردوو ھاوبشی كاری و بیكسانی

.یھ

ــاری ــاوك ــھ ئــــمــ ب
ـــی ـــۆن ـــی ـــس ـــی ـــۆم ك
ــۆی ــخ ــــای ســرب ب
ـــان ـــك ـــژاردن ـــب ـــ ھ
چندین لكركووك،
كۆبوونوەمان و كۆڕ
ــڵ ئــافــرەتــانــی ــگ ل
سركردەئنجامداوە،
پشكشكردنی بــۆ
ســبــارەت رنمایی
بـــــــگـــــــرنـــــــگـــــــی
ــان ــی ــردن ــك ــشــداری ب
جا لھبژاردنكان،
بپاون ــان ــۆی خ چ 
دەنــگــدەر وەك یــان 
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ژنان، سرنجو جی بیاردا لناوەندەكانی ژن، كمی
دەگڕننوە، پیاوساالری دەستی بۆ ھۆكارەكی
حكوومت نوی لكابینی چاویان ژنان، ئستا بم
كابینیو لو ڕژەیان زیادكردنی داوای بیووەو
دەكن، بیاردا گرنگكانی ناوەندە ل بشداربوون
شھاوك ل خۆیان داھاتووی رگایوە بتوان لو تا

بكن. بھز كۆمیتییكاندا سیاسی و
 ٣ كوردستان، ھرمی حكوومتی ٥ـی كابینی ل
لسركردایتی ژنان رژەی ھاوكات ھبوو، ژن وەزیری
بشداربوون، ك لحكوومتدا سرەكییانی پارت ئو
كۆمی كوردستان، دیموكراتی پارتی كمبوو. یكجار
یك تنیا زەحمتكشان، و سۆسیالیست ئیسالمی،
نیشتمانی یكـتی ھیو لسركردایتییكیاندا ژن،
لسركردایتیدا ژنی ئندامكی ھیچ كوردستان،
ك بكوردستان،ن ئیسالمی یكگرتووی تنیا .نیی
ئندامی .یھ لسركردایتیدا  ژنی  ئندامی س
لپرلمانی ژن لمافكانی داكۆكیكردن لیژنی
ژنان، كمی لبارەی سلمان، شخ ھاژە كوردستان،
ئاراستی رەخنی رووی بیاردا، لناوەندەكانی
لچاو ك رایگیاند و كرد حیزبكان سركردایتی
ژن، رژەی كمترین لسیاستدا ژن بشداریكردنی
گوتی:“دەبوای ئو .یھ بیارداندا شونی ل
مكتبی و حیزبكان سركردایتی ئندامانی زۆربی
ئوە ڕەچــاوی ویستپ .بوونای ژن، سیاسییان
ئو ڕژەی زیادبكرت، كلم كابین نویدا بكرت
ھاژە، ببۆچوونی .“یھ بتوانامان ژنی چونك
پیاوەو بیاردا، لناوەندی ژن رژەی كمی ھۆكاری
لگڵ و دەكن رگری لچاالكبوون وبشداری ژن
ھوی گوتی“ژنان و گرت لژنان رەخنی ئوەشدا

نادەن“. خۆپگیاندن
،PDAژكینۆرودانیخپشیگكخراویكۆمر
،(NPA) فریاگوزاری نۆروژی بھاوكاری ڕكخراوی
كركووك، ھولر، سلمانی، پارزگای رسھل
نگیشتنی گرفتكانی دەستنیشانكردنی لپناو
ڕاگیاندووە. ھمتكیان بیار، بناوەندەكانی ژن
 woman can do بگوتی بڕوبری پۆژەی
كار لسر  یكم جارە لعراقدا دەالل مستفا، it
گوتی وەك بكرت، سیاسی بشداری و ژن مسلی
بۆدەكن. بڕوەبری كاری ماوەی دووسا ئوان
و چندایتی لڕووی پرۆژەكی ئامانجی ،ۆژەكپ
شیكردنوەو ك گوتی و كرد ئاشكرا چۆنایتییوە،

بردەم كشكانی دیارترین لسر گفتوگۆكردن
لناوەندە ژنان، ئامادەیی و ژنان سیاسی بشداری
كئوان روونیكردەوە ھروەھا و بیاردا گرنگكانی
بكۆمك دەیانوت پــرۆژەیــوە ئو لرگی
بۆ چارەسری پشنیاریش چندین و دەرئنجام بگن

دەخنڕوو. پرس ئو
لپرلمانی ژنان بشداری ٣٠٪ـی ڕژەی زیادكردنی
زۆرك بم بوو، ژنان دخۆشی  جی كوردستاندا
حكوومتدا نوی لكابینی دەكــن، داوا لژنان
ڕگیوە لو زیادكردنی ڕژەك بكرت، تا ڕەچاوی

ژنان بكن. لمافكانی بتوانن داكۆكی
ژنان، لبواری چاالكوان و ئارام النی بڕوبری
لدەستی ژن بوونی محممد، بدوع لیال
ژنان، ئگر دەت:“ و دەزانت بگرنگ بیارداندا
برزبكنوەو خۆیان پگی دەتوانن ھوبدەن
دەنگ پیاوان زۆرینی  چونك ھبت، دەنگیان
دەنگی  دەتوان خۆی ژن  نــادەن،  ژنان بپرسی
لپرلمان جا بگینت، خۆی دەنگی و ھبت

بت“. حكوومت یان
ژنان تواناكانی بھزكردنی ناوەندی بڕوبری
كۆمگای متمانی نبوونی محمد، سمب
پیوابوو و زانــی  بكاریگر ــان ژن بتواناكانی
پشوە. تب نتوانت ژن ك ،كھۆكار ئوە
ناوەندی بۆ ژن، ھبژاردنی ،سمب ببۆچوونی
لھاتووییوە لسر بنچینی تواناو ویستپ بیار،
ژنكان حیزبایتی بنمای لسر بداخوە بت“
لھاتوویی بنمای لسر نوەك ھدەبژردرن،
مایبن ئو لسر ژن، زۆر شارەزاییوەبت. و

نین“. ئاستدا لو ك ھبژردراون
ئیسالمی یگرتووی  سیاسی مكتبی ئندامی 
پارت ئیسالمی ئو خوشكانی برپرسی و كوردستان
ئافرەتیش خودی ھندجار ك یوایپ نوری، بیان
و بیار بناوەندی گیشتن بۆ نیی ئامادەیی خۆی
لناوەندە ویستبكات.“پ پیاوان كبكی نایوت
و داموودەزگاكان سرجم بۆ بیاردا گرنگكانی
ڕگیوە لو تا دابنرت، رژەیك وەزارەتكان

پشوە“. تب بتوانا ژنانی بۆ باشتر ھلكی
نووسینگی برپرسی و سیاسی مكتبی ئندامی
پیوەندییگشتییكانییكتـینیشتمانیكوردستان
پگی بنبوونی سبارەت پیرە، ئحمد سعدی
لناو گوتی:“تائستا حزبكیاندا لسركردایتی ژن
ژنان نیی،بم سركردایتیماندا لناو ژن یكتیدا
بدەست پویستیان دەنگی ھبژاردووەو خۆیان
بئندامبوونی گوتیشی“دوای پیرە نھناوە“.
تابانی، جـــالل یكتی گشتی  سكرتری
ئو لمرجكانی یكك ئینترناشنادا لسۆشیال
بیار گرنگكانی لناوەندە ژن بشداری سۆشیال
حكوومتدا، دەزگاكانی و حیزبكان سركردایتی و
داھاتوودا ژن، لكۆنگرەی داوە بیاری بۆی یكتی

بكات“. بشدار

بدەنگ نابن حكوومتدا نوی كابینی ژنان ل
سلمانی

دەبت؟ پرلمان وەك حكوومتیش پندرا، پرلمانیان سرۆكایتی كورسییكانی ژنان
Photo hemn   
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حیزب و  وەك دووھم و كورد وەك  ” یكم
ئمش ئركی و لپرلمانم ژن، وەك سھم
ژنانی پویست ھموو پیاوان قورسترە. ھی ل
مئ بــن“. یكگرتوو و یكدەنگ پرلمان
شیالن كوردستان،  پرلمانی ئندامی گوتی 
پنابرتی  تپڕبوونی١٧ ساڵ دوای ك سندیی
پرلمانی ئندامی ئمۆ  نۆروژدا،  وتی ل
بوە لپرلمان خۆیشی  ئركی  كوردستانو
پرسی چارەسركردنی ــدوای  ب ” ك ناساند

دەبت“. ژنوە
ببش كوردیتر دەیان ژیانی وەك ژیانی شیالن،
وەك شیالن  چرمسری، و ئاوارەیی ل نیی
 ١٩٧٥ لسای خزانكی كات دەگرتوە
بووە“ یكساڵ تمنی دەبن،  توركیا ئاوارەی
بقاچاخ بۆی پنداین، پنابری مافی توركیا
و  ماینوە لوێ سایش  ٣ و سوریا چووین
گرانوەی داوای عراق حكوومتی پاشان
بۆ لسای١٩٧٩، بوھۆیوە كرد لباپیرم
لالین باپیرم مای گڕاینوە.  كوردستان
گراینوە كات داگیركرابوو، بعسییكانوە
بنمای كردین“. چۆڵ بۆ خانووەكیان ماڵ،
بعس رژمی لدژی چكدارییان خباتی شیالن،

داوە. ئنجام
 ١٩٧٦ لسای باوكی ــوەی ئ دوای شیالن
خۆشویستی لئامزو دەبت، شھید لشركدا
لو یكك شیالن، باوكی دەبت. ببش باوكی
دروستبوونی لدەستپكی  ك بــووە  سانك
لسوریا، كــوردســتــان نیشتمانی یكتیی
كوردستانی ھرمی بۆ  ــر  دوات بشداربووەو
باوكم كاتك ھرچندە گڕاوەتوە،“ ئستا
ھرگیز  بم بوو، ساڵ ٢ تمنم شھیدبوو
و بوو رگشمپ ئو چونك نبینیبوو، باوكم

دەربردەر“. ئمیش
وەك ،نیی برای و  خوشك تاقانیو  شیالن
براكی بوون لسوریا كاتی ئو باسیدەكات
بنخۆشیكی توشبوونی بھۆی غریب، بناوی
سان بووە گیانی  ٧ تمنی ئوكات ك كوشندە

. لدەستدەدات

شھید مردەكی ئوەی دوای دایكی شیالن،
دەكات  گورە شیالن، ساڵ ٧ ماوەی دەبت، 
لالی شیالنیش، ــوەو ــات دەك مرد ــر دوات و 
سرەتایی خوندنی ئو،  دەبت.  گورە مامی
لقوتابخانی ناوەندیشی و رزگاری لقوتابخانی
گالوژی زاخۆ لقوتابخانی ئامادەییشی و دەالل
عراق شڕی لبر گوتی وەك بم خوندووە،
وەك زۆربی نكردووەو تواو كوت، ئامادەیی و
ملیۆنی) (كۆچی كوردستان باشووری كوردانی
كرد دەستنیشانی شیالن، بووە. دەربدەر ئاوارەو
ھگرتووەو قوتابخانی كارتكانی ھموو ك
لھموو شتك بردوون،“ چیای بۆ لگڵ خۆیدا

بوون“. گرنگتر من بۆ
سلۆپی كمپی ــۆ  ب  مئ ــی:“ ــوت گ شــیــالن 
گڕایوە باپیرم لووە دواتر و رەوانكراین
چونك ماموە، مامم لگڵ من بم كوردستان،
تا١٩٩٢  مئ كوردستان. ناگڕموە گوتی ئو
ناخۆشیمان ل  پ ژیانكی ماینوەو  لــوێ
،١٩٩٢ پنجی لمانگی پاشان بسربرد،
دەستپشخرییك وەك نتوەیكگرتووەكان
نۆروژ بۆ كمپكی  خزانانی لو  ھندك
گرتوە ئمیشی خزانكی ك رەوانــكــرد
چند  ھاوكات ھاتبووین. پك كس  ١٠ل  ك
ئورووپا وتانی بــرەو  تریشیان خزانكی

رەوان كرد“.
سلۆپی كمپی   ل مانوەیان مــاوەی  شیالن،
خمی لدەستچوونی لخم گورەكانی یكك
گوتی:“ بارەیوە لو دەبت، خوندنكی
لرە دەتوت پرسیم لیان كاتك لنۆروژ
گوتم ئامادەبوو و وەمكم یكسر بكی چی
كرد بخوندن دەستم بۆی بخونم، دەموت
لكۆلیژی   ١٩٩٧لــ و كرد تــواو ئامادەییم و 
دواتریش و وەرگیرام كۆمیتییكان زانست
ئۆسلۆم زانكۆی سیاسییكانی زانست لبشی
كاتك ئو ك دەت شیالن، كــرد“. ــواو ت
لوە بیری لــرۆژان  رۆژێ بووە، لكوردستان
راستی بخونت،“ سیاست ك نكردووەتوە
بیرم لوەیش و ندەزانی سیاست ھیچم ل من

لگڵ من بخونم، سیاست ك ندەكردەوە
ئاداب دەچین دەمانگوت دەستخوشككانمدا
بكین، سیاست باسی نماندەورا كسمان و
دەرییدەرب و ناخۆشی ھموو ئو پاش بم
بخونم“. سیاست بیارمدا ھات، بسرماندا ك
گوتی:“ نیشتیمانیش  ل دووری ب سبارەت 
لوێ من  و بوو زیاتر  لالم  نتوەیی ھستی
نتوەیی پرسی  ل و بووم  كوردایتی  فری

بووموە“. ئاگادار كورد
نۆروژ رەگزنامی لــســاــی٢٠٠٠دا شیالن،
تواو   ٢٠٠٣ ل خوندنكشی و وەردەگرت
رۆشنبیریی و خوندن لژرناوی“ و دەكــات
و وەردەگرت دیپلۆمكی نونتوەییكان“
و تزەكشی ماستر وەردەگرت لسای٢٠٠٦دا
دەبت. كوردستان“ باشووری فیدڕای لسر“
بووەت لسای٢٠٠٢دا مانرلپ ئندام، ئو
گلی ھاریكاری بۆ نۆروژ، ركخراوی ئندامی
برپرسی بووەت ساشدا لو ھر و كورد
ك دەت شیالن، ركخراوەدا. لھمان ژنان
ركخراوە لگڵ زیاتر بووە لــدەرەوە كاتك
ھموو لچاالكی و كردووە كاری ناحزبییكاندا
بشداریم بووە،“ بشدار كوردستانییكاندا پارت
ــاوا رۆژئ پارتكانی چاالكییكانی ھموو ل
بۆ دەكــرد، باكووردا  و  باشوور و  رۆژھــت و 
كرا، دەستگیر عبدو ئۆجالن، كاتك نموون
ئوەی لبر بشداربووم خۆپیشاندانكاندا ل
یك ب منیش و كوردە سركردەیكی ئویش
بقسی ــم“. دەك كورد ھموو سیری  چاو
چندجار چاالكییاندا ئــو لكاتی شیالن،
یكتی كۆمیتی ئندامی تبب لكراوە داوای
ئو بــم لنۆروژ، كوردستان نیشتیمانی
یكتی لالین ،٢٠٠٤ ل شیالن، نیویستووە.
بۆ ك لكراوە داوای كوردستانوە نیشتیمانی
ئوەی لبر بم بكرت، كاندید پرلمان
كردووەتوە. رەتی نبووە، تواو خوندنكی
كردووە  تواو خوندنكی ل٢٠٠٦ دا دواتر ك
چپی سۆسیالیستی پارتی ئندامی بووەت
بووم، حزبایتی كاری فری لوێ من نۆروژ،“

كوردستان پرلمانی بۆ لپنابرییوە
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نۆروژ ل شیالن، پگیاند“. خۆمم و بوو زیاتر ئزموونم
كردووە،“ ل كاری چندین تو ھاووتییكی ئو وەك
وەك  كردووە. نۆروژیم عرەبی، كوردی، ١٩٩٨ وەرگی
كارم پنابران وەرگرتنی شونی و شارەوانی ل راوژكار
ك كورد لئورووپا گوتی ب ژنانی كردووە“. سبارەت
نین، چاالك لئورووپا كورد ژنانی زۆربی بداخوە“
كار، ناخن ناو خۆیان و سرقان ھندكیان بماوە
بم بتوانان، خاوەن بوانامو بشكیشیان ھرچندە

دەدزنوە“. لكاركردن خۆیان
ھۆكاری ،كوردستان پرلمانی ئندامی ئستا ك شیالن،
بتوانت ك دەگڕنتوە ئوە بۆ كوردستان، بۆ گڕانوەی
ھروەھا جخت بكات. نیشتیمانكی و گل ت بخزم
((یكم وەك ت كبزان دەبت لوە دەكاتوە،“ مرۆڤ
لپرلمانم ژن وەك سھم و حیزب وەك دووھم و كورد
ویستپ قورسترە))، پیاوان  ھی  ل ئمش ئركی و
شیالن، و یكگرتوو بن“. ژنانی پرلمان یكدەنگ ھموو
ب ھست  ئویش و كــوردە كچكی  گوتی خۆی وەك
ك كارییی زموونئ ئو بپی بم دەكات، ئازارەكان
بدوای دەیوت ھیتی، بیانییكاندا ركخراوە لگڵ

ژناندا بگڕت. چارەسری پرسی
جیاوازییكانی لبرچاوگرتنی ب ك لوەكرد باسی وەك
چسپاندنی بۆ كار ــاوا  رۆژئ و  كوردستان كۆمگی
نابت ك كردەوە و جختیشی لوە دەكات ژنان مافكانی
یكسانی بت،“ لسر حیسابی پیاوان ئافرەتان ئازادی
ال ھردوو بۆ ویستپ ئازادی نبت، جیاكاری و ھبت

بكرت“. دەستبر

كوردستان ئندامی پرلمانی سندی شیالن
Photo

چاالكییكانی بشداریملھموو
رۆژھــت و رۆژئــاوا پارتكانی
بۆ دەكــرد، باكووردا و باشوور و 
ئۆجالن، بدوع كاتك نموون
لخۆپیشاندانكاندا دەستگیركرا،
ئویش ئوەی لبر بشداربووم
منیش و كــوردە سركردەیكی
كورد ھموو سیری چاو یك ب

دەكم“

ئحمد برەڤان
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دیمانیكی ل تمۆ،  سلیم  پۆفسیۆر
ك دەكات لوە  باس وارڤین،  ب تایبت
كوردستاندا، باكووری ل مردین زانكۆی ل
بشی توركیا مژووی ل جار بۆیكمین
ھنگاوەیش ئم دەكنوەو كوردی زمانی
سای تا ئــوەی بۆ  دەستپكك  تدەب
باكووری  دیكی شاری  لچندین  ٢٠١٤
ل ـــوردی، ك زمــانــی بشی كــوردســتــان،

بخوندرت. كۆلیژەكاندا
تمۆیان  بنماكت نازناوی وارڤین: بۆچی

ھبژاردووە؟
بنماكم  لپیاوانی زۆر تمۆ: سلیم  
١٩٢٥ لسدارەدراون،  سای لرووداوەكانی
 ١٩٣٠ لسای ئاگری لراپڕینی دیسان
ژمارەیان ك بنماكم پیاوەكانی زۆربی
ئوكات  ــســــدارەدران. ل بــوو كــس   ٣٦
عوسمانی ناوی بنماكمان گورەپیاوی
حشاردانی بتاوانی  ئویش بوو،  تمۆ،
لسدارەدانی فرمانی شڕكران ل یكك
ــان ــاوەم ــازن ن ئــو ئمیش بــۆیــ درا، 

ھبژاردووە.
توركیا،  بای خوندنی دەزگای  وارڤین:  
كــوردی ئــدەبــی  زمانو  بشی بیاریدا
لو یككی تۆ بكرتوە، مردین، لزانكۆی
دەستپشخربوویت، لوھنگاوەدا كسانی

چۆن دەبینی؟ مئ
لبواری ئوەی لبر نخر، تمۆ: سلیم
وباسمن ل ناوی ناسراوم ئدەبیدا ھندك
لبڕوەبرایتی لبنمادا گــورەكــرا،
بۆ گیراوە. وەیمشب بیاركی زانكۆ
پشنیازكراوم، ئوكارە لئستۆگرتنی

پسندم كرد. منیش بخۆشحاییوە
لالمان  زانیاریانی ئو بپی وارڤین:
مامۆستاو لشش بشكتان  ،یھ
ئوەی  بۆ ئایا  پكھاتووە. خوندكار   ٣٠

تمۆ سلیم پۆفیسۆر
كردووە ب زمانی كوردی ناحقیمان

زاخۆ

ئارتوكلوی زانكۆی -مامۆستای
كوردستان. لباكووری ماردین

دواییان بم نووسرە. -شاعیرو
شیعری ئنتۆلۆژیای پرتووكی

نووسیوە. كوردی
سیاسی -بكسایتییكی رۆشنبیرو

دەركردووە. ناوبانگی سربخۆ
پشنیاركراوە یسانك لو -یكك
ئدەبی زمانو بشی سرۆكی تبب
بۆ ك مردین، زانكۆی ل كوردی
دەزگای خوندنی لالین یكمجار
كردنوەی بیاری توركیا، بای

دراوە.
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خوندنوە میتۆدی رووی ل دەستبكاربن،
كردووە؟ ئامادەكاریتان

زانكۆكانی پرۆگرام ئامادەكردنی بۆ تمۆ: سلیم
سلمانیمان كــركــووكــو ھــولــــر، دھـــۆك، 
لبشی سوودمان ھاوكات بسركردووەتوە،
بینیوە. توركیا لزانكۆكانی توركی زمانی وژەو
وــژەی برھمكانی ب چــاومــان ھــروەھــا
و خشاندووە  ٢٠دا  لسدەی كــوردی زمانی
واقیعیمان پۆگرامكی  و میتۆد بمشوەیش 

ئامادەكردووە.
واقیعی  لپرۆگرامكی مبستت وارڤــیــن: 

چیی؟
بش دەخوندرن لو وانانی تمۆ: ئو سلیم
كردەمس ك یدەبیاتئ ئو دەربارەی زیاتر
ئدەبی جخت لسر فرامۆشكراوە. ھروەھا
لگڵ ھاوكات دەكینوە.  كوردی  كالسیكی
جیھانیش ئدەبی رەخنی ھنگاوەشدا ئو
بشكانی ب گرنگی زۆر  ناخین. پشتگوێ
جیھانی ئدەبی لكۆینوەی توركیو ئدەبی

نادەین.
وارڤین: زمانی كوردی لو سد سای دوایی 
تازە ئستا بووەتوە. قدەغكردن رووبڕووی
توایپ دەكرنوە. لسر دەرگاكانی ریكخ
ئو ئاسوارەكانی  بتوانن ھنگاوە بو ئوە 

بسنوە؟ كارییدەخق سدساڵ
پسپۆڕی چندین چونك ،ب تمۆ: سلیم
ئو دەربارەی زمان، ئدەبیاتو لبواری بڕز،
بنھنیو لرە یان لئورووپا دەبیاتئ زمانو
تنیا بك سیر ــردووە.  ك كاریان بئاشكرا 
 ك یھ كس  ٥٠٠٠ مردین لدەشتاییكانی
بۆ بگومان قامووس كاری كردووە. دانانی لسر
زانستی ئكادیمیو بشوەیكی بتوانین ئوەی
پسپۆڕی ویستپ پبگینین، خوندكارانمان
ئامادەبكین. دكتۆرا ماسترو بوانامی خاوەن
شارەزامان چندین پۆفیسۆری لوبارەیشوە
لبارەی بوانامكانیان وانئ یوانل ،یھ
بوارە لم نبت، بم زمانو ئدەبیاتی كوردی

داوە. ئنجام لیكۆینوەیان كردووەو كاریان
دەخونت،  الی ئوە خوندكارەی ئو وارڤین:
یان بزانت، كوردی زمانی پشوەخت رجم

دەكن؟ لزانكۆ فری كوردی ئوە
دەبت. ئامادەكاریمان قۆناغكی تمۆ: سلیم
نو تدەنپ بی قۆناغی ئو خوندكار كاتك
ھمووی قۆناغ ئو وانی زانكۆ. قۆناغكانی

شوەختپ ندكارەكخو ئگر ،كوردییب
قۆناغ ئو بسانایی  دەتوان بزانت كوردی

تپڕنت.
كۆلیژە  لو تنیا ٣٠ خوندكار وارڤین: بۆچی

وەردەگیرت؟
وەكو  ،ینو كۆلیژكی مئ تمۆ: سلیم 
لم .نیی بھزی توانایكی گورەكان كۆلیژە
٣٠ خونكارمان  وەرگرتنی توانای ھلومرجدا
ئاپ  زانــكــۆی  ٢٠١٤ لسای ــم ب ،یھ
و ئدەبی كۆلیژی زمان ئارسالن لمووش ئو
شرناخ، زانكۆكانی ھروەھا دەكاتوە. كوردی
نیازی دیجل تونجلیو بیدلیس، جۆلمرگ،
ئم لم بوارەدا .یھ كردنوەی ئو بشیان

یكمینین. تاقیكردنوەی
كوردی  بزمانی خوندن پروەدەو وارڤین: بۆ

ھی؟ مامۆستاتان پویست وەك
باشووری رۆژھتو لتواوی تمۆ: سلیم
وەك (كوردستان باكووری (مبست رۆژھت
ژمارەی كورد، بگورەی بیرمان لكردووەتوە
 .یزار مامۆستا ھ٢٠٠ ھ ل بزیاتر پویستیمان
زانستی كۆمیتییكان، زانست لبابتگلی
بمامۆستای پویستیمان ئدەبیات ھونری،
كادیرەمان ژمارە ئو لئستادا .یھ كوردیزان
بوونی ســرەڕای ئمش بۆ دەستناكوت.
كادیر نبوونی  لبر  دایك،  بزمانی  خوندن 

دوادەكوت. پروەردە، تۆزك
 دەدەن گرنگی لزانكۆكتان وارڤین: بھرحاڵ

كرمانجی؟ زاراوەی سر
زمانی بشی كــســی  ــو  ئ تــمــۆ: سلیم 
زاراوە( رسھ ویستپ دەكات تواو كوردی
بۆ بزانت. زازاكی)بباشی سۆرانی، كرمانجی،
ئدەبی زاراوەو دەدەین سر ئو گرانی ئمش

.زاراوان ئو
دیارە،  نوێ قۆناغكی نیشانی وارڤین: لئاسۆدا
كورد رۆشنبیرانی ویستپ ك چین ركانئ ئو

بكن؟ جبج لئستادا
رفراوانب  شك یكمینیان، تمۆ:  سلیم
برۆشنبیرانچارەسر تنیا ك كانتیییكۆم
كورد دووھمیشیان، سیاستمدارانی ناكرت.
رۆشنبیر بۆ رگا  یشك ئو چارەسری  بۆ
رۆژنامكانیان لتلفزیۆنو  تورك  ناكنوە.
دەڕەخسنن. كورد رۆشنبیرانی بۆ گفتوگۆ رگای
رۆشنبیر روانگیوە لو كورد سیاستی بم
ئو ــوردی ك سیاستی وەرناگرت. بھند 

سپاردووە. تــورك برۆشنبیرانی كشیی
بۆ چارەسری رۆشنبیران باس لرۆی كاتك
تنیا مبستیان كورد دەكرت، تنیا و كشی
بشكی میدیا لتوركیا .تورك رۆشنبیرانی
ئمش پكدەھنت.  گشتیی  لرای سرەكی 
سیاستمدارو الی ھ بۆچوونكی وادەكات
ببت. دروســت ــورد ك سیاسیكانی  رەوتــ
سیاستی الوازی نیشانی ئمش یانوایپ
ـــــی كــــــــــــوردە.       ـــــان ـــــكـــــی ـــــالســـــی ك

    
لباكووری  كورد رۆشنبیرانی ئگر وارڤین:   
كوردەكان، سیاستمدارە پاڵ چنن كوردستان

ناكرن؟ تاوانبار خۆفرۆش“ ب“خائینو
زمانی .یھ زمان دوو لرەدا تمۆ: سلیم
تناگات. توركیا گشتیی لرای كورد سیاستی
براستییكانی ــت ــدەدەی وــ ھ تــۆ كاتك 
یوایپ دەردەبت، كاردانوە ئاشنابكیت،
زمانی رادەكشیت. ئو پی لبر مافوور تۆ
لرۆشنبیران زمانی ك ھندك ئو دووەمیش
مژووییو راستی رەچاوی بم بكاریدەھنن،
ك وادەكات ئمش ناكن، كورد كلتووری
یگكۆم ئــو لناو  رۆشنبیر  ھندەیتر

ببت. گۆشگیر
كوردی  كۆمگی دینامیزمی تاچند وارڤین: 

بگرت؟ لباوەش پشھاتكان ،ئامادەی
كوردی كۆمگی لبنمادا تمۆ: سلیم
یگكۆم ئو راست .دینامیك زۆر كۆمگكی
لھمانكاتدا بم سیاسی، كۆمگیكی بۆت
ئو فلسفی .كراوەی زۆر جیھاندا بڕووی
سرچاوە زمانكیوە لئدەبو گایكۆم
لروانگی لكدانوەكانی ھموو دەگرت.
بردەوام مسلكانو تدەڕوان خراپ باشو

دەكات. باش پشنیازی
دەرەكییكان  گكۆم توركیاو ئایا وارڤین: 
كوردی كۆمگای راستیی بم ھستیان

كردووە؟
وەك تائستا ،ن بــداخــوە تمۆ: سلیم
ئاشنابوونی .بوونن ئاشنا  كورد ب پویست
توركیادا واقیعی  بسر خــۆی ،پرس بــو
توركیا گشتی رای ویستپ دەسپنت،
یكمیش بپلی بكرت، ئامادە لنوێ سر
چونك ،یاندنراگ رۆشنبیرانو كاری ئمیان
گشتیی توركیا شوەبند راگیاندن زۆربی رای

دەكات.
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شركا) ماپڕی(كولۆنا لگڵ لھڤپیڤینك
سكرتری بڕوەدەچت، سوریاوە لناوخۆی ك
زانیارییانی ئو لسوریا كوردی دیموكراتی پارتی
ك دەكــن لــوە باس ك ــردەوە ك پشتاست
بزووتنوەی لگڵ دەیوت سوریا حكوومتی

بكات. دانووستان كورد
ئاشكرای لراپۆرتكدا  شركا)  كولونا ماپڕی( 
پرلمانی ئندامكی سوریا حكوومتی ك كردووە
و نتوەیی لپارتی بغدە د.ئیسماعیل بناوی
ئندامی پارتكی ھاوكات ك سوریا كۆمیتی
پارتی ك سوریای پشڤڕۆی نیشتیمانی برەی
سردانی لقامیشلۆ دەكات، سرۆكایتی بعس
بۆ ئوانی پیامی كردووەو  كوردییكانی  پارت
ھرلوبارەیوە بردووەتوە. دەوت سرۆكایتی
لسوریا كــوردی دیموكراتی پارتی سكرتری
لو خۆی ناڕازیبوونی محممد، مال جمال
لحكوومتی داوای دەبیوەو دانووستان شوە
كورددا بزووتنوەی لگڵ ك كــردووە سوریا
جمال بكات. راستوخۆ بدانووستانی دەست
ك كردووە ئاشكرای ھروەھا محممد، مال
لپرسی دەیــوــت  رگایوە لــو  حكوومت

ئوەی ئو ببتوە، بۆی سرەڕای كورد نزیك
ھاوكات بم دادەنت، بئرنی نزیكبوونوە
لگڵ راستخۆ بۆچی ك دەگرت لوە رەخن

دانانیشت. كورد نونرانی
پرسانی ئو ماپڕە ئو زانیارییكانی بپی
سرۆكایتی لگڵ بغدە، ئیسماعیل د. ك
كردوون، تاوتوی رۆژئاوادا كوردییكانی پارت

:ل بوون بریتی
لسوریا بۆ دۆزی نیشتیمانی كورد روانگی .١

چارەسری  تدەڕوان چۆن كورد تڤگڕی  .٢
لناكاو سرژمری

كوردییكانی پارت نوان پیوەندییكانی .٣
ل و گردراون چۆن كوردستان ھرمی سوریاو

ئاستكدان. چ
سر بكات ھرش لــدەرەوە ھزك ئگر  .٤
دەبت. چۆن كورد تڤگڕی ھوستی سوریا
بزووتنوەی لنوان پیوەندییك چ ھروەھا
پشتیان ك ھزانی ئــو و ــاوا ــرۆژئ ل كــورد 

.یھ بستووە، دەرەوە بوتانی
و ــورد ك ــنــوەی ــزووت ب ٥. پــیــوەنــدی نــــوان
راگیاندنی (مبست سوریا برھستكارانی

رادەیك بھزە. تا چ شام)ە
ــاوە ســوری ئــو مــاــپــڕە كــ لــحــكــوومــتــی
كوردییكان پارت ــردووە، ك ئاشكرای  نزیك
و دەڕوانن ھنگاوە لو ئرنییوە بچاوكی
كشب كورد نتوەی ك بووە ئوە وەمیان
ك ھر ھرشكن لدژی و لنیشتیمانی سوریا
سبارەت ھروەھا وتكیان. سر تبكر
كوردستاندا ھرمی لگڵ  بپیوەندییكانیان 
و ئاسایین برایانو  پیوەندییكان  ،گوتوویان
بــدوورە، وتكیاندا لناو لدەستتوەردان
یك سنوورەكان دوو دیوی ھر كوردی چونك
نزیك لیكتر ھستیان ك ئاسایی و نتوەن
جختیان وتووژاندا لو كوردییكان پارت بت.
بۆ چارەسرییك  دەب ك كردووەتوە  لوە
بپی بدۆزرتوە.  لناكاو سرژمری پرۆژەی 
/١٠/٥ل سوریا رژمی ك سرژمرییی ئو
تنیا ئنجامیداو كسح لپارزگای ،١٩٦٢
كورد  ھاووتی ١٤٢٤٦٥ كشا درژەی  رۆژك 
نزیكی لوەرگیرایوەو سوریایان ناسنامی
مدەنییكان ببش  مافل ٧٥ ھزار كسیش

كران.

دانووستان دەكات كورد سوریا لگڵ
دیمشق

دیمشق ئیوبی - سالحدینی گۆڕەپانی
Photo sana
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پارتی زیندانیكراوی سرۆكی داوای لسر
بۆ و ئۆجاالن بدوع كوردستان كركارانی
كورد كرانوەی سیاستی   ل پشوازیكردن
گرووپ دوو رابردوو دوووشممی رۆژی لتوركیا
ئیبراھیم سنووری ــدەروازەی ل باكوور كوردی
كوردستان باكووری خاكی  گڕانوە  خلیلوە

توركیا. و
كوردستان جڤاكن كۆما رــبــری دیــوانــی
بگڕانوەی سبارەت ئۆجالنی پشنیازی
لكدایوەو بئرنی ئاشتییكان گــرووپــ
قۆناغی لبردەم گوەی رئ بۆ ك رایگیاند
گرووپیان دوو ئو بكن، خۆش كــرانــوەدا
توركیا ـــی رەوان مــخــمــوورەوە و لقندیل 
گرووپكی دەكرت چاوەڕوانیش و كردووەتوە
بكنوە. توركیا رەوانــی لئورووپاوە دیك
كركارانی پارتی پیوەندییكانی برپرسی
تایبتدا للدوانكی دەنیز، ئحمد كوردستان
كوڕ  و كچ گریالی ٨ ك راگیاند بوارڤینی
گرووپكی پكھناوەو یكمیان گرووپی
مخمووری  كمپی مدەنی ٢٦ كسی دیكش
لخۆ  و ٩ ژنی ١٣ پیاو ٤ منداڵ ك لخۆگرتووە،
خوندكاری چند ئوانشدا لناو و گرتبوو

دەكران“. بدی ھولر سالحددینی زانكۆی
كۆمگی پارتی لوبارەیوە ھاوسرۆكی  ھر
لكسانی داوای ئاینا، مینئ دیموكراتیك
ك كرد توركیا دەروەی و ناوخۆ ئاشتیخوازی
جختیشی و بكن  گرووپان لو  خاوەندارتی
كۆمگی پارتی وەك ئوان ك كردەوە لوە
دەزانن سانك ئو بخاوەنی خۆیان دیموكراتیك
كرد دەستیشانی ئاینا، دەكن. ل پشتیوانییان و
دیموكراتیك كۆمگی پارتی وەك ئوان ك
و ئنكرە پشوازی لگرووپكانی لئستنبوڵ
لخكانی ئاشتیخوازی داوای دەكن و ئاشتی
ل پشوازییان بگرمی ك كرد توركیش و كورد
لگڵ ك خواست ھیوای ھروەھا ئاینا بكن.
سیاسیی  ناك گرووپاندا ئو ھاتنوەی 
چارەسری پرۆسی بكرنوەو داخــراوەكــان

بكرت. خراتر كوردیش پرسی

دیكی ــی ــرۆك ــاوس ھ
پـــارتـــی كــۆمــــگــی
ئحمد دیموكراتیك
ــوە ــارەی ــوب ـــورك، ل ت
لچاپمنییكانی داوای
ھاتنوەی ك كرد توركیا
وەك ــ ــان ــرووپ گ ئـــو 
لكندەوە، تسلیمبوون
دەربینی وەك  بكو
گلی ــی  ــاك پ نــیــیــت
و ئاشتی لپناو كورد
پرسكانیدا، چارەسری
تورك ھیسنگنن.
كــورد گــوتــی:“ ئــمــۆ
كــس بــمــلــیــۆنــان
لــو پــــــشـــوازیـــیـــان
ئوەش گرووپان كرد و
رگی ك سلماندی
پرسكمان چارەسری
و ــان ــت ــووس دان تنیا 

.“یشتنگكتل
توركیا سرۆككۆماری
رایگیاند گول، بدوع
پشكوتنكی ”ئوە ك
سرۆكوەزیرانی باش“و

تیب رەجــب توركیاش 
رایگیاند ئردۆغانیش 

رێ ویستپ كورد پرسی چارەسری بۆ ك
لھنانخوارە و  بگیردرت چیاكان  چوونل

بكرت. لچیاكانیشدا پل
،١٩٩٩ لسای ك ناوەوەیوەبیرھ جی
پیالنكی لئنجامی ئۆجالن بدولع كاتك
لپناو كرا دەستگیر  كینیا ل نودەوتیدا 
لئنجامی ھر كرد. بجمووجووڵ دەستی ئاشتیدا
ھزەكانی ١٩٩٩دا تباخی ــگــوازی٢.ی ــان ب
سنوورەكانی ھاتندەرەوەی ككپ گریالی
بانگوازی لسر دیسان كوردستان. باكووری
پشتگیری بۆ ئیلوولی١٩٩٩دا ل٢٢.ی ئۆجالن

ئرنیكردنی و دیموكراتیك كۆماری لسیاستی
١٩٩٩دا خزەوەری ل١.ی پاكییان مبست
پكدەھات  كس  ٨ل ك گریال گرووپكی
ك گریال، گرووپی كرانوە. توركیا رەوانی
شمزینانی شینی“ ”گلی گوندی لرگای
توركیاوە ســوپــای لــالیــن جوولمرگوە
دەستگیر ھموویان كرابوو، ل پشوازییان
ئو ل٢٩ی ھر گرووپی دووھمی ئاشتی كران.
چارەسرییكی ھنانگۆڕی لپناو مانگداو
ۆكفب نمساوە پایتختی ڤیینای دیموكراتیك
كران دەستگیر بم ھموویان توركیا، گڕانوە

سزای قورسیان بسردا سپا. و

دۆزەكیان چارەسری بۆ
كردەوە لباكوور روویان ئاشتی پیامبرانی

خلیل ئیبراھیم

مخموور كمپی گرووپی
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كۆمیتی

 Photo ھمن
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بین، كس یكم ژنان كن ل دەمانوێ مئ
بن. كس ئوان دوا مكن ئ ل بم

درامانووس (١٨٦٢-١٩٣١ شنیتزلر (ئارتور
نمسایی. چیرۆكنووسی و

ھرگیز ناموێ بت خۆم خواستی ب ئگر
براورد ئورووپا و كوردستان دیاردەیكی ھیچ
و دوورن یكوە ل دنیاكان چونك بكم،
زۆر ژمارەیان رەنگب كسانك، دەیشزانم
قس بــراوردە  بم بن، مافداریش و بت

بن.
ھاوبشی نبوونی لكشی باس ئگر
ل ھاوبشی: پیاو دا، ژن و لنوان بكین
لسامانی ژیان، لچۆنییتی لماڵ، بیار،
رۆژانو ژیانی دیكی شتی لزۆر و خزان
ھاوبشییكی بگومان دا، چارەنووسساز
زۆرجاران نیی. لخزانی ئمدا بوونی وەھا
دەگرن. لیك كسوە سرچاوە بیارەكان
دەكــات ــا  وەھ ھاوبشی ــو وەك بابتكی
پویست دا ئوێ ئرەو نوان ل براوردك
چیدەكی بیت. دەستبرداری نكرێ و بت

ھندجار لپویستیش. بگومان و لناچاری
راوردەكــبــ كــاری دواوە بۆ گــڕانــوە  ب
لكاتی ــان، ژن  نموون بۆ  دەبت. ئاسان
و بگشتی لــئــورووپــا شنیتزلر  ئارتور 
ژنانی وەكو بتایبتی لنمسا(ئۆتریش)
نگیشتبوون، ماف بزۆر ئورووپا ئستای
دەژیان. ناجۆردا لرەوشكی ئاستوە لزۆر
لپیاوان یرەخن ئــو شنیتزلر، بۆی
ئو نووسرە منیش گوتی و بۆی دەگرێ.
لدەمی جیاواز لدەمكی ك دەھنموە

ژیاوە. ئستا نۆژەنی
ھموو لو بر ،وەیئ پرسیارەك بم
مئ پیاوانی ژمــارەی لئستادا نا، سا
نك و بن یكم ژن كن ل دەیانوێ چندن
لدوای وان كن ل ژنان بگشتی بكو ژن
گرنگ .مراوردەكب پرسیاری مئ دواوەن؟
لبخوڕت، ماشین بتوانت ژن نیی ئوە
سامانی بنوەوە و ماڵ ژن وە نییئ گرنگ
كسایتی و بماف داننان گرنگ نا، بت،
ل دا، پیاو لھزری وەیئ گرنگ دا. ژن
ھاوبشی ھسووكوتیدا و بیركردنوە
تناگات ژن لی شتانی یكك لو ھبت.
شت لبیر دەكین!“. ئوەی،“بۆ ئمی پیاو
ئمی بالی شتانی لو یككیش بگومان
شت ژن سرنجاكش،“بۆ زۆر پــیــاوەوە
بیركردنی“ ل” ئو دیارە ناكن!“. لبیر
ئوەی بم دەدات. ئازار زۆر ژنگل پیاو
،یورەكگ شت لبیرنكردنی گرنگ زۆر
مئ ك .دای لگڵ ژنت نیت، بتنیا تۆ
ھبوو بوونی پیاودا بیركردنوەی  و لھزر
دەكات. دنیایی بدنیایی ژن، ھست ئوا

ھاوبشتی. و ھاوڕیتی ل
ست ئــورووپــای وەكــو ئستا ئــورووپــای
جیاوازە زۆر ئستا   .نیی لموبر  ساڵ
لزۆر ژنان شنیتزلر. ئارتور لسردەمی
گیشتوون، تواو بھاوبشی ئاستدا و بار
زۆری دەن خۆیان وەكو ھشتا ھرچندە

سرباری مابت، زۆریشی با بــم مــاوە.
بـــراورد خۆماندا ــدی ز لــگــڵ ئــوەیــش 
مئ پیاوی كشانی لو یكك ناكرت.
كردنن قس لئورووپا دەبتوە رووبڕووی
و ئازار دەدات زۆر ژن، مئ ژن دا، لگڵ
دروست لكن نایكسانی و ناھاوبشی ھستی
قسی لگڵ بۆ تناگات و دەكات. دەپرس
نادرتوە. پرسیارەكانی ومی و ناكرت
ژن لگڵ رانھاتووە ئمیش پیاوی دیارە
لگڵ ئو سازبكات.  وتووژ و  بكات قس
ناكات، دیارە ئوە خۆیدا خوشكی كچ و ژن،
ئستوورانی دیوارە ئو لنیشتمانكیشیدا
ئاستنگكی چند دەزانین م و نوان نر
بۆ ئامادەنیی لھزریدا ئو بۆی ترسناكن،

وەھا. رووبڕووبوونوەیكی
ئو دیــارە “،مئ بپیاوی  سبارەت ھر
گشت بۆ و بمیوانی لوتوە  بڕزانی 
وت ل ك ئوانی یان ئرە، ند وگوزار
تر: نموونیكی دەبینن“ ئورووپایی میوانی
بانگھشتی یان دەكن میوانداریت پیاوك و ژن
رز تنیا مئ پیاوی ــن، دەك خواردنت
لسوپاسیكردندا بردەوام دەگرێ، پیاوەكل
بزان بئوەی دەھنت. پیاوەك نــاوی
و كات  ئو  ،ما ئو ،میوانداریی ئو   ك
سوپاسی دەب و ردووكیانھ ھی وزەیــ
كژن ناوی ویستیشپ و بكرت ھردووكیان
ئم دیارە ھمیش پشی بخات. بخات، پش
،دەپرس و دەكــات بریندار كژن رەوشــ
،یھ پرسیاری میشھ بریندار مرۆڤی بۆ؟.

ژن. بتایبتیش
ئمو گورەكانی شك ل ككی مئ
بت رۆژــك بھیوام .مئ بیركردنوەی
لھزرمان دا، لبیركردنوەمان نزیك رۆژكی
بیار و ماڵ بھیوام ھبت. ھاوبشی دا
بخۆوە تواو  ھاوبشی گلكم ژیانی  و
ئوانیتریش ھاوبش بووین لكن ك ببینن.

رزدار دەبین.

ھاوبشی
وتار

رەحیم سیروان
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گوت“  بخۆشویستكی ك سان كچكی١٩
بشوەیكی رۆژ چوار پاش  دەمكوژن“ نبمف
مامی بتۆمتی باوك و ئستاش نامرۆڤان كوژراو تا
كچك ك راگیندرا لگرتووخاندان. كوشتنی
بتلفۆن ” ئوەی لبر  كیلیچ،  توبا بناوی
چندینجار كــردووە“ قسی زۆر پیاواندا لگڵ

كراوەتوە. ئاگادار خزانكیوە لالین
وات .٢٠٠٨ ئۆكتۆبری ل١٢ی سان توبای١٩
كریمی لگوندی لموبر ساك نزیكی
بكوژراوی مڕمڕدا كانزایكی ل ئامد، ھنی
بمجۆرە پۆلیس لالی كوشتنكی ــوە. دۆزرای
قوویی١٨  ب گرووی ئوەی لبر كراوە“ تۆمار
پاش مـــــردووە“. ــوە، ــراوەت ــك ــ ل سانتیمتر 
كۆماری دۆزگری رووداوەكل كورت ماوەیكی
پكرد دەست لبارەیوە لپرسینوەی ھنی،
بۆ ھنی سوحی سزای لدادگای دۆسییكی و
و قلیچ موحممد بناوی توبا، باوكی كرایوە.
دوای  مانگ   ٨ قلیچ، عبدولعزیز بناوی مامی
للپرسینوەی كــران، دەستگیر رووداوەكــــ
ھیچ ــوان ”ئ ك كــراوە  بوە ئاماژە ئاسایشیدا
نییوە“. كوشتنكوە بــ پیوەندییكیان
تۆمتی“ ب نھ سوحی سزای دادگای بم
ھردووكیانی كچیان كوشتووە“، ئو بپیالنگی
پاش ــردوون. ك گرتووخانی ــی رەوان و راگــرت
دووھمین بۆ كدۆسی دەستگیركردنش ئو
ھردوو بڕكراوە. ئامد سزاسختكانی دادگای
پیتی(ئی) لگرتووخانی تائستاش تۆمتبار
 ٤ كوشتن ئو یكمی دانیشتنی راگیراون. ئامد،
سختكانی سزا دادگای ل١٢ھمین رۆژلموبر
نرانھ تۆمتبار  ــردوو  ھ و پكھات دا ئامد
تۆمتباران ئوەی ســرەڕای دادوەر. بردەمی
بم كوشتبت، ئوان توبایان ك كردەوە رەتیان
دایوەو دەستگیركردنیانی بیاری جاركیتر دادوەر

نیھشت ئازاد بكرن.

نویست پارزەریان
شارەوانی ژنانی مافی لناوەندی رابــردوو سای
و كورول نادیدە نرگز، موزەین پارزەر ئامد

وات توبا، دایكی داوای لسر دەمیرتاش، ئایگول
ئستۆ گرتبووە پارزەرییان ئركی قلیچ، درییق
ب دەستیان روونكردنوەی كوشتنكدا لپناو و
نزانراو ھۆكاركی لبر بم كردبوو. ھودان
دادگــادا دووھــمــی لدانیشتنی  توبا، دایكی 
لبر ناوت. پارزەرانی ئو ك رایگیاندووە
پارزەرە س بو بشداریكردن مافی ئــوەش

ندرا.

كوشتنی  چۆنیتی
ئیلولی ــ٢٦ی ل كوژراین قلیچ، توبا ئگر
ھدەگیرساند. خۆی تمنی مۆمی ٢٠مین ئمسادا
سندەوە، یكچۆ لو گیانی  ك دەمارگرژییك
ھر ل ــوەی، ئ لبر ناسراوە زۆر ھۆكاركی
كوشتنی “ب كورد شوەیدا ھموو لو رووداوكی

ــی رۆژەڤ دەبــنــ وەحــشــی“ ” نــامــووســی“ وەك
مانشت و ھواڵ وەك و توركیا  راگیاندنكانی
دەكرت. لوە باسیان  توركیا  لرۆژنامكانی 
لشارەكانی ــوەی ئ لبر ،خراپ ئــوەنــدەش
بم دەقومن، رووداوان لوجۆرە رۆژان توركیادا
ناكرن، ناودر ”وەحشییت“ وەك كوشتنان ئو
كوشتنی یان“ ئڤینداری“ ”كوشتنی وەك بكو
لم پارساڵ توبا، دەبرت. ل ناویان حسوودی“
ریمك گوندی برایمی حاجی لمزرای كاتاندا
كۆمیتی، كچكی توبا، دەكن باس وەك دەژیا.
بپی بوو.  ھوشیارتر گوند لكچانی و دگرم 
لگڵ دەیتوانی زووتر گوندە،  ئو ژنانی قسی
و قس و بكات دروســت پیوەندی مرۆڤكاندا 
بم دەبووە برادەر. پیاواندا و لگڵ بكات گفتوگۆ
لبر ندەكرد. قبووڵ رەوشیان ئو گوندییكان
ھۆشدارییان نزیكانی بنماو میشھ ئوەش
ئوەی لبر  دەكــرد.  ل ھڕەشیان و  پدەدا
یكتر خزمی ھموویان گوندەك دانیشتوانی
نبوو، لنوانیاندا غریب كسكی ھیچ و بوون

لی دوور دەكوتنوە. ھموویان

قس پیاوان لگڵ تلفۆن ب :ئامادەی بیانوو
دەكات

دەیویست ھژاربوون، خزانكی ئوەی لبر
لسای٢٠٠٧دا بدات. یارمتییان ئابووریدا لبواری
رووی كركارك كۆكردنوەی بندق وەك كاری بۆ
لگڵ لــوێ كردبوو. توركیا ئاداپازاریی  ل
ناسیبوو یكتریان كان، حوسن بناوی كسك
خۆشدەویست، زۆر یكتریان دابووبیك. دیان و
لھمانكاتدا ئڤینیان و خۆشویستی ئو بم
كوشتنكیان. رووداوی  بۆ بــوو  دەستپكك
ل ھموو كركارەكان ئاداپازاری ل ئوەی لبر
و خزانی حوسن خوەتكی خوەتدا دەمانوە،
ك كاتك ھبوو. لنواندا كمیان مودایكی توبا
پاشان و  وەردەگرت پشوویكیان دەبوو، نیوەڕۆ 
ئوەی رۆژك لبر بم كار. بۆ ھدەستانوە
خوی لخوەتكیدا ببوو ماندوو زۆر حوسن،
و دابوو لسری دەستكی توباش لكوتبوو،

بی سریان قسی كرد ب تلفۆن ئوەی لبر
ئامد

نرگز موزیین پارزەر
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لكار با ھستوە پیگوتبوو،“ بئاستمك
ك ئوەی ببیانووی توبا بنمالی دوانكوین“.
ھۆشیارییان داوە“، حوسن پرچی ل ”دەستی
كردبوو. ل ھڕەشیان دیكش جاركی پدابوو
بگنامكانی دادگادا ل رووداوە ھرچندە ئو
بوە ئاماژە بم نووسرابوو، ھۆشیاری“ وەك“ 
لدانی ئو كارەیوە بھۆی ئایا توبا ك نكرابوو
ھموو ن؟. توبا، لگڵ كوژرانیدا، یان خواردووە
و“ بسریدا ھاتبوون“ ك ئو شتانی و“ نھنی
.گ ژر بردە لیكرابوون“  ك ھڕەشانی  ئو
پاش ئوەی حوسن، و توبا چیرۆكی خۆشویستی
بوو. ــردەوام  ب ھر گڕانوە ئاداپازاری ل  ك
دراوس حوسن و توبا گوندەكانی ئوەی لبر
ی خۆیان بدەردو كو حوسن یك بوون. توبا و
دواڕۆژ بۆ ھاوسرگیرییان نخشی و دەگوت یكتر
نكرد بم لبر ئوەی حوسن سربازی دادەنا.
دوو ئو بم دواكوتبوو. بوو،ھاوسرگیرییكیان
قسیان پكوە تلفۆن ب بردەوام ویستخۆش
راكشابوو. گوندییكانی سرنجی ئوەش دەكرد.
ب توبا گوتی“ كمدا لماوەیكی ئوەش لبر
كوڕان لگڵ نوانی قسدەكات“،“ زۆر تلفۆن
گوندەكان لھموو یقس ئو دەبتوە. بو “باش
نیاندەناسی و ك دەیانناسی ئوانی و بوببووەوە
توبا، تلفۆنكانی دەگوت. زۆرشتیان لوبارەیوە
گومان ھرچندە كوژرانی. ھۆی تبووب رەنگ
بم  ،یھ بنماكی پیاوانی و باوك لسر 
چۆنیتی و كوشتوویتی ك ك نازانرت ھشتا

بووە. چ شوەیك ب كوشتنكی

دەكات تاو باوك ونو كچ
توبا، بگیانی جستی ئۆكتۆبری٢٠٠٨دا، ل١٢ی
دۆزرایوە، باوی سر ب مڕمر كانزایكی لپش
ناسراوی  ھموویان ك ٢٠ ماییدا گوندە لو بم
بسر چی  توبا “ك نیدەزانی كس یكترن 
قلیچ، دریق ئوەی وەك لالیكوە ھاتووە؟“.
لسر عشیرەت و خزم ھموو و توبا دایكی
كچوە ئو كوژرانی لبارەی رككوتبن، خاك
ترمی .“نیی شتك لھیچ ئاگامان دەیانگوت“
لناو ــوە. دۆزرای بوون بزر پاش رۆژ چوار توبا
بنماكیان ن و باوكی   ن رۆژەدا چوار ئو
كچكیان ونبوونی ل جندەرمیان و پۆلیس
ب تاوانی ك قلیچ، موحممد ئاگادار نكردبووە.
لدووھمین تۆمتباركراوە. كچكی كوشتنی
گوتی ئامد سختكانی سزا دادگای دانشیتنی

چندرۆژ با .كردب كچكمان رای رەنگ ”گوتمان
كچكمی رفاندووە كسی ئو راوەستین. بكو
ئوداوایی بپی  بم بیخوازت“.  بیھنیتوەو
زانخ كردووە، ئو ئامادەی داواكاری گشتی ك
كمترخم زۆر  كچكیاندا بزربوونی لبرامبر 
كۆمیتی راستی  ل دوور رەوشش  ئو بوون.
بزر بوو رۆژ چوار  كچ ئو چونك  .كانگوندیی
ناخۆشی ترس و ببت ھۆی بزاری دەبوای ببوو و
گوتكی ل قلیچ، بنمای گوندییكاندا. لناو
ئــوان ك راگــیــانــدووە دۆزگــریــان  ب خۆیاندا 
ئوەش لبر و كردووە“، خودا حوای بكوژیان“
ك پۆلیس زانیارییانی ئو بپی .دەنگ بوونب
توبا ك رۆژەدا چوار ئو لماوەی دادگا. تداوی
قاوەخانی ل قلیچ موحممد وات باوكی بووە، ون
بووە. خۆشحاڵ زۆریش كردووەو تاوی دا گوند

من دەكوژن“  ” بمفن ئگر نا
قسكانی بــپــــی ــا، ــوب ت كــوشــتــنــی نھنی 
شاردراوەتوە. كان، حوسن وات خۆشویستكی
چوار رۆژ دا“ ئیفادەی لدادگادا شاھد كان، وەك
بۆ تلفۆنی بدۆزرتوە، توبا ترمی برلوەی
دەنگی دەمكوژن“. بمفن ئگر نا گوتی“ كردم.
بترست وەك ئوەی گوم، ترساوی دەھات ب زۆر
لگڵ قسم ك بیبینت  كسك  ك ــوەی ل
داخست. تلفۆنكی بخرایی زۆر بۆی دەكات،
گوتی“ بیكوژت. تنیا دەیوت یگوت كن بالم
پشنیاری و  نكرد ــوام ب منیش ــكــوژن“. دەم
كردم بۆ تلفۆنی كاتك كردەوە. رەت رفاندنكم
كوژەرانی ك دەكرت چاوەڕوان لماوەم“. گوتی

دیكدا لدانشیتنكانی  نسا نــۆزدە كچ ئو
ببدرتوە. بۆ شیاویان سزای و بن ئاشكرا

ئامد شارەوانی ژنانی مافكانی لناوەندی پارزەر
و دادگا دانیشتنكانی  لبارەی نرگز، موزەیین 
ك راگیاند، بوارڤینی دۆسیوە ئم ئیفادەكانی
گشتی  داواكاری دادوەر و لدانیشتنكی٣٠ ئیلولدا
وەی كرەڕای ئس نچوون. ر رووداوەكسزۆر ل
پرسیاركی  ھیچ یھ و ٢ تۆمتباریشی ١٠ شاھید
بیانوت ئوەی پیوابوو“وەك نرگز نكردوون. ل
دریق توبا، دایكی چونك بكن. كپ رووداوەك
ناتوانین و كردەوە رەت ئمی پارزەری قلیچ،
بكو بكین، لموداخ لدانیشتنكاندا راستوخۆ
لدانیشتنكاندا بینرك وەك دەتوانین تنیا
دادگاییكردن لئامانجی باسی نرگز، بشداربین“.
رووداوەك روونكردنوەی و ناكۆكی جگیركردنی و
دایكی توبا نكرا. وا دانیشتندا لم بم ” و كرد
شووبراكی و مردەكی لدژی سكایكی ھیچ
بھزی بگی گشتی ــاری داواك بم نكرد.
بیاریدا، ھۆیشوە بو لدەستدایو  لوبارەیوە
دیسان بم بت. بردەوام تۆمتباران راگرتنی
بگونا كسانی مئ دانیشتنكان تواوبوونی تا
لو ژنان ركخستنكانی  تا دەبینین. بتاوان  و
روون ـــ رووداوەك نكن،   لموداخ رووداوەدا
لم چونك نادۆزرنوە. بكوژانیش نابتوەو
بتایبت و ژنان ركخستنكانی ب گر كیسدا
ندرا ئامد شارەوانی ژنانی مافكانی ركخستنی
تنیا ئوكارە  بۆی بكن، توبا لمافی برگری 
و گشتی داواكــاری ویژدانی ئستۆی تودەك
جختی نرگز، پارزەر ھروەھا دادوەرەكـــان“.
نیانتوانیوە ئوەی لبر ك كردەوە ئوە لسر
ندەب رووداوە ئو بكن، لموداخ دۆسییدا لو

ئورووپا. مافكانی مرۆڤی دادگای
 ل لموپش مانگ چــوار ك ئاماژەی جی  
قرەبولوت، مونوەر بناوی كچك ئستنبوڵ
و بـــوو ـــوژا ك لــالیــن خــۆشــویــســتــكــیــوە
ئو سربیبوو. قرەبولوتی خۆشویستكی
دەنگكی جیھاندا گشتی رای و توركیا ل رووداوە
گوشاری و كاریگری لژر بكوژ دایوە. گورەی
كرا دەستگیر باوكیدا لگڵ میدیاكاندا و گشتی رای

نا. تاوانكیدا ب دانی لدادگا و

 ب گر كیسدا  "لم
و ژنان ركخستنكانی
ركخستنی بتایــــبـت
ـــانـــی ژن ـــی ـــان ـــك ـــاف م
ندرا ئامد شــارەوانــی
توبا لمافی ــرگــری ب
ئــوكــارە ن، بــۆیــبــكــ
ئستۆی تودەك تنیا
گشتی داواكاری ویژدانی

دادوەرەكان" و
سولدار دیالر
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مامان، ھات مغریب بوو، (ج،ر) نوژی كاتی ”
ھات و ھیگرتوو و بوو كقادرم لسر تورك
كات دەكــرد، مغریبی  نوژی دایكم  ژوورەوە،
چندجاری و دا لملی تور ب سوجدە(ج.ر) چووە
فدا“. تورەكی و دا گردنی و لپشت دیكش
ب ك (ف.م)ـــ دایكی كوشتنی دیمنی مئ
و (ف.م) كچكی  لالین  ھاوبش پیالنكی
دەكوژرت. كچكییوە، خۆشویستی (ج.ر)ـی

گنجكوە، لــالیــن  ،٢٠٠٩/٤/٢٣ ـــرۆژی ل
لناوەندی لماكیدا نوژكردن لكاتی پیرەژنك
ب كپیرەژن كچی بھاوكاری دھــۆك، شــاری
دادگاو یشتگ كشك مئ دوای كوژرا، تور
گنجی ئو و كچكی لگڵ كپیرەژن خزانی
دادگابوون. ئامادەی كوشتبوو، پیرەژنكی ك
لسدارەدانی بیاری دھۆكیش تاوانكانی دادگای
دەركرد. ،كپیرەژن كچی و تاوانبار بۆگنجی
ب پیرەژنك كوشتنی چۆنیتی  بوو ماوەیك
كوژرابوو، نوژدا سوجدەی لكاتی ك ناوی(م.ع)
ئو چونك دھۆكدا جگی سرنج بوو، لدادگای
سرنجاكشتر بم كوژرابوو، تور ب پیرەژن
خۆشویستكی كپیرەژن كچی ك بوو ئوە
بوھۆیوە تا  بكوژت،  دایكی  ك راسپاردبوو 
ئاشكرا كوڕەدا ئو لگڵ نھنییكی یوەندییپ

نبت.
ھموو  كوشتنكدا بسر تپڕبوونی٦٠ رۆژ پاش

ئاشكرابوون. لبردەم دادگادا نھنییكان
ك دھۆك تاوانكانی لدادگای  سرچاوەیك
راگیاند، وارڤینی ب بكات ئاشكرا ناوی نیویست
لدادگای كوژراوەك بناوی(ك.م) ژن كوڕی ك
مانگ پیاگیاندوون،“ ئامادەبووەو  تاوانكان،
نناسراو ژمارەیكی دایكم لكوژرانی بر ونیوك
و دایكم لبر ئوەی ل ژووركی تلفۆنی بۆ كرد
منیش ـــدەرەوە، ب ــی وەم تۆ گوتی بــوو  دیك
جاركی نكرد. قسی بم ھگرت، تلفۆنم
من ئمجارەش ـــردەوەو ك تلفۆنی  ھــر  دی 
پیرەژن ئو من ھر كسك پیگوتم و ھمگرت

لالی تلفۆنكم ژمارە منیش پاشان دەكوژم..
دەركوت بۆم و چووم بدوایدا و راگرت خۆم
ماوەیك ك زانیم تاوانبارەو ھی ژمارەك ك
بووەو خوشكم لــالی  ژمارەی ئو لموپش

بكوژ“. دەستی یشتووەتگ پاشان

كشك دەستپكی
دھــۆك لــنــاوەنــدی گــوتــی:“ رچــاوەیــو ســــ ئ
سای١٩٨٥ لگڵ كچكی  لدایكبووی گنجكی
بپی دەبستن. پیوەندی لدایكبووی١٩٧٩دا
ھردووكیان پاشماوەیك پیوەندییكیان گوتی
لبازاڕی چندجارك و خۆشویستی تدەب
كچی گوتی  بپی دەگڕن. پكوە دھــۆك 
داوەت پارەی ھندجار ئو دادوەر، بۆ كپیرەژن
ھزار دۆالری  دواییش١٥ جاری و خۆشویستكی
كوژرانی ھۆی ببووە پارەیش ئو و بكوژ داوەت

دایكی.
ــاوی(ك.م) ــن كـــوژراوە ب ك ــی ــوڕی ئــو ژن ك
چاوەكانی ئوەی دوای تاوانكان دادگای لبرامبر
گۆڕابوو لخمگینیدا دەنگی و بوون لفرمسك پ

كوژرا، رۆژك پنجشممدا لشوی گوتی:“ دایكم
و پیگوتم كردم بۆ تلفۆنی برلوەی بكوژرت
ك دا ھوم زۆر من وەرە بۆ الم، ھینی كوڕم
و ری پندام ئو بم الی، بچم ئوكات ھر
وەرە الم. پاش ھینی بكو بۆ كارەكانت گوتی
لو ویستوویتی ك دەركوت بۆم كوژرا، ئوەی

بكاتوە“. ئاگادارم ترسییم
 

نمكوشتووە گوتی تاوانبار
ئاماژەی لوبارەیوە تاوانكان، دادگای سرۆكی
چووە تاوانبار ــوەی  ئ پاش ك ــردووە ك بــوە 
ئو ك گوتووە بــدادوەری تاوانوە قفسی 
پیوەندییكی من گوتی:“  نكوشتووەو  (م.ع)
بوو ھبوو، ساك كچكی خۆشویستیم لگڵ
پدەدام پارەیان ھندكجار دەكرد، ل حزم ك

دەكردموە. خۆیان لكۆڵ و
وەرە پیگوتم كچكی رووداوەكل بر رۆژ پنج
ب دەیوت و دەكات بزارم چونك بكوژە، دایكم
،یھ تۆ پیوەندیم لگڵ ك من بت براكانم
خسووم لمای رۆژە ئو نمكوشتووەو من بم

.“نیی ل ئاگام و بووم
سرۆكی دادگــایــیــكــردنــكــدا لمیانی  ــر  ھ
ك راگیاندووە بتاوانباری تاوانكان، دادگای
ناوەو بكوشتنكدا دانی لكۆینوەدا لدادگای
(م.ع) مای چووەت كاتك  ك گوتوویتی
خۆیی گرتووەو ئویش كچكی گردەنی دایكی
ھرچندە كوشتوویتی، داوەو لی تــور  ب
دەكرد، ل نكۆی لدادگاییكردنكدا تاوانبار
نھنییكانی ھموو و ھات كپیرەژن كچی بم

كرد. ئاشكرا

دەكرت دەستگیر موسل تاوانبار
پارزگای  پۆلیسی بڕوەبری ھرلوبارەیوە  
للدوانكی موحممد، وەعدو لیوا دھۆك،
ئوەی پاش ك راگیاند بوارڤینی تایبتدا
كوشتووە، پیرەژنكی (ج.ر) ك بوو ئاشكرا

مغریبدا نوژی سوجدەی ل
كوشت خۆشویستكی دایكی بتور كوڕك

دھۆك

(ج.ر) بكوژ
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س پاش و پكھنرا بدواداچوونی بۆ لیژنیك
ئوەی سرەڕای و موسل ورد لكۆینوەی رۆژ
گۆڕیبوو، دەستگیر خۆی سیمای و (ج.ر) ناو ك
ھروەھا ،وەعدو لیوا دھۆك. ھنرایوە كراو
بووە ساڵ س ماوەی (ج.ر) ك بوەدا ئاماژەی

ژیاوە. موسشتر لپ دھۆك و ھاتووەت

بیكوژە“ وەرە گوتم ”من
خۆیدا دایكی لكوشتنی تۆمتبارە ك (ف.م)
بكوژی گوتووە ب ئو ك نا بوەدا لدادگا دانی
من پارەی چندجارك بكوژت،“ دایكی بت و ك
لپارەی ھندكجاریش دەداو ر) ب(ج. خۆمم
ھزار   ١٥ من لدواینجاردا بۆی پدەدا، دایكمم
و بوو دروست  ال  گومانی دایكیشم پداو دۆالرم
تداوم پمگوت منیش پارەكو كوا پیگوتم
ك پارەی نیی یكمیش جاری ئوە ر) و (ج.

.تش زەحمپارەك و گڕانوەی پدەدەم
بكوژم، دایكت دەمــوێ پیگوتم ر) ــر(ج. دوات
ماوەیك پاش و رازینبووم من لدەستپكدا بم
وەرە پمگوت رۆژــك بۆی بت، ك رازیبووم

بیكوژە“.

كوژرا تور ب
تــاوانــكــانــی  بـــدادگـــای ھــروەھــا  (ف.م)   
(ج،ر) بوو، نوژی مغریب كاتی  راگیاندووە،“
و بوو كقادرم لسر ك تورك مامان، ھات
مغریبی دایكم نوژی ھات ژوورەوە، و ھیگرت
ب تور لملی سوجدە(ج.ر) دەكرد، كاتی چووە
و دا گردنی و  لپشت دیكش چندجاری  داو

فدا. تورەكی
پاش بكم، قس نمتوانی  و  ترسام زۆر من
داوای دنیابوو دایكم لكوشتنی (ج.ر) ئوەی
چووم من و بدەم دایكمی پارەكانی ك لكردم

پمدا“. ھناو بۆ پارەم ھندك و
ئایا  ك دادگادا  پرسیاركی وەمی ل (ف.م)
بوەدا دانی خۆی، دایكی داوەت خوی حبی
مامان تب (ج.ر) برلوەی شوە ئو ناوە،“
و  كرد تكڵ كاكاودا لگڵ خوم حبی ١٠ دان

دایكم“. دام مغریب لنوژی بر
نوەك ئوەی  لترسی ئو (ف.م)، بقسی 
بۆ دا (ج.ر) لگڵ پیوەندییكی نھنی دایكی
تا داوە، (ج.ر) ب رگی بكات ئاشكرا براكانی

بكوژت. دایكی
دەستگیركردن پاش زانیارییكان بپی ھروەھا
بۆ پزیشكی پشكنینی ــ(ف.م) ل ولكۆینوە
پردەی كچنی ك دەركوتووە كراوەو لئنجامدا

.ندروستت
نیزانیوە  ئو ك كرد دەستنیشانی (ف.م)،  
ویستوویتی ك گوتیشی ھیو ژنی (ج.ر) ك
دەركوتووە بۆی دواتر بم بكات، پ شووی
بچووكتر  لو ٦ سایش (ج.ر) ژنی ھبووەو ك

بووە.
ھروەھا ماوەیو كچی (ف.م) زانــراوە وەك
دھۆك گڕەككی  ل ــووەو ب بۆیاخچی (ج.ر)

دانیشتووە.

ساغ بوو ئویشیان بی بس سری
كوژراوەك لدادگای  پیرەژن ك.م).ی كوڕی ) 
تندروستی رەوشی ” كرد، ئاشكرای تاوانكان
میشھ پزیشك و نبوو باش بــردەوام دایكم
ســری ــس ب دایــكــم ـــرد. ــری بــۆ دەك ــارەس چ

كــردەوەو ل ئویشیان تاوانباران و بوو ساغ
ك پزیشكییی راپۆرت ئو بپی كوشتیان“.
الوەو  ٦ ل كژن سری كراوە، رەوان دادگا بۆ
ھروەھا  بووەو بریندار ٦-٥ سانتیمتر بقوویی
مشكیشی و ئسك  لبۆتوەو سری  پستی

دەركوتوون.

دەدرن تاوانبارەك لسدارە دوو
بپشتبستن لدھۆك تاوانكان دادگای لكۆتاییدا
یشتگ تاوانباران دانپدانانی ھروەھا ببگو
(ج.ر) و تاوانبار (ف.م) ك ھردوو بوایی ئو
بۆی ھبووە، ژنــدا ئو لكوشتنی دەستیان 
دۆسیكشی بینوەو بۆ لسدارەدانی سزای

داخستن.
ھژا شخ ممی
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ژنان، شرمكردنی كوردستاندا لكۆمگی
رەگكی ھیو قووی مــــژووی پاشخانكی
تریشی رەگكی روواوەو دابوونریت لنو
لنریتكی شرمنن  ك ئــوانــی بگوتی
لپسپۆڕانی سرچاوە دەگرت. ھندێ ئاینییوە
بھۆی ــان ژن كــ وایــبــۆدەچــن كۆمیتیش
و دەكن ون خۆیان  كسایتی شرمكردنوە 

دەستبربكن. مافكانیان ناتوانن

شرمكردن پناسی
كریم د. ــاســی ــن دەرون ــژەری  ــو ت و  پسپۆڕ 
یكك ب كردن، شرم قرەچتانی، شریف
دەزانــــت ــرۆڤ م ـــی دەروون لھچوونكانی
شرمكردن، دەكـــات:“ پناسی بمجۆرە و 
مرۆڤ ناكاوە كل و كوتوپ حاتكی ویژدانی
ئاسایی لسنووری شرم ئگر دەبت. تووشی
ھیچ ــوا ئ نــكــم، و نــزۆر ــا خــۆی بت، وات

.” ناكات دروست مرۆڤ بۆ كشیك
لكۆمگای شــرمــكــردن، كلتوری بــھــۆی 
دەستبركردنی توانای مرۆڤكان، كوردستاندا
زۆرجــار ئمش لــدەســتــدەدەن، مافكانیان
ناتوانت كمرۆڤ و ھز لدەستدانی ھۆی تدەب
بوھۆیشوە ببتوە، برامبرەكی رووبڕووی

دەبت. ببش لمافكانی شرمن، كسی

شرمكردن نیشانكانی
لرزینی دەمووچاو،  سوورھگڕانی د.كریم، 
سرشۆڕكردن تكووپككردن، قاچ ،ستج
لقرەباغی دووركوتنوە خوارەوە، بۆ لسرەوە
شرمكردن بنیشانكانی وشكبوون قــوڕگ و 

ئاسایی شرمكردنی ئو“ ببۆچوونی دادەنت.
بئافرەت جوانییك كۆمیتییوە لالینی 
كسایتی بوو لرادەبدەر ئگر بم دەدات،
رووبڕووبونوەی دەكات و ھزی الواز كئافرەت

دەسنت. ل مافكانی دەستبركردنی بۆ

ھۆكارن دابوونریت و ئایین
كۆمگا، ئایین و دابوونریتی كاریگری زۆرجار
تاككان، كسایتی دەستنیشانكردنی بــۆ
دەربین شوازی ك چوارچوەیك  تدەب
رەنگ تدا كسایتییان ھوەستكردنی و

دەداتوە.
ھۆكاری ئایین، و دابوونریت كچانیشوە بالی
.ئیرادەیب و شرمن كسایتی دروستبوونی
سپاندنی ئو، برای گنجو كچكی ھــوار،

ــكــردووە وای كـــوردی كۆمگای دابــوونــریــتــی
پروەردە شرمن و بداواكاری كچی خزانكان،
كچان، ئمدا لكۆمگای  گوتیشی“  بكن.
پی زۆرجار خوراوە، مافیان شرموە بھۆی
ژیانیدا ھاوسری لدەستنیشانكردنی بووە شرم
زومی دەكــات ژن، ل وا شرم ھبت،“ رای

لبكرت“.
پزیشكیی كۆلژی قوتابییكی كچ بھرە،
كچان ك بۆ یوایپ ئو سالحدیین، لزانكۆی
لسنوور بــم  ،ویستپ تــاراددەیــك  شــرم 
بۆچوونی نتوانت  ك وایلنكات و دەرنچت 
كوردی، كۆمگای دەت،“ وەك دەرببت. خۆی
دەبستتوە، ئیسالموە فرمانكانی ب كچان،
باش كچانی  بسیفتكی شرمكردن  بۆی
تواوی الجان، ببۆچوونی دەكن“. بم وەسف
ئوەش “ریتدابوون شرمكردن  ھۆكارەكانی
وەمیان ب پرسیاری سدان كچان، وایكردووە
دەری بت شرم و پیان ببت دروست لناخدا

ببن“.
لھرچوار ك وارڤین، دەزگای راپرسییكی بپی
ــبــارەی ل ــان، كــوردســت ــووری ــاش پــارــزگــای ب
رەگزی لالین یینم برەگزی تحڕوشكردن

ك دەركوتووە ئنجامدراوە، تیدا نرەوە،
ھۆكاری  كراپرسی بــشــداربــوانــی ــی  ٪ـ  ٩٥
رینن تحڕوشی ب برانبر بدەنگبوونیان
دابوونریتی و لكۆمڵ ترس و شرمكردن بۆ

دەگڕننوە. كۆمیتی

ئیسالمدا لئایینی شرم
فرموودە زۆرجار ئیسالمییكاندا، كۆمگا ل

24

دەكن؟ لچی شرم ژنان

الجان عومر مال بدوع ئیوب بھرە

دھۆك

كــــــۆمــــــــــــگــــــای  “
ــــــــــــوردی، كــــچــــان، ك
بــــ فـــرمـــانـــكـــانـــی
ئــــــــیــــــــســــــــالمــــــــوە
ــــوە، ــــت ــــ ــــســــت دەب
بـــۆیـــ شـــرمـــكـــردن
بــــســــیــــفــــتــــــــكــــی
وەسف باش كچانی

دەكن“
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ك پوەركن خزانكانوە بالی ئایینیكان
می، رەگزی منداكانیان بتایبت كسایتی
بژن رگیوە لو  ك بكرت،  رنونی پی

بن. گوایڵ و شرمن دەبت دەگوترت،
چنگینانی، لبارەی عومر مال ئایینی مامۆستای
ئیسالمدا لئایینی ژنان، شرمكردنی حاتی
بۆ كسكوە ل كتسیف شرمكردن ،یوایپ
دابوونریت و رژەییو بپی جیاواز كسكیتر

دەوروبر دەگۆڕدرت. و
شرم دەســتــواژەی یوایپ مامۆستای ئم 
،ژەییر یكو وەك م نرو بۆ لئایینی ئیسالمدا
لو لپارزگاریكردن برییتی نگۆڕە“ ك ئوەی
و دادەنت بنگۆڕیان شرع ك سنوورانی
لئافرەت وا شرمنی چونك ببزندرن، نابت

بترست“. لھكردن بردەوام دەكات
شرمكردن ،بدویوب عتی ئیژەری كۆمتو
ناسپ دەروونی و كۆمیتی بدیاردەیكی
پروەردەی ئافرەت دەخاتسر و تیشك دەكات
بھۆی جار زۆر ك رۆژھتیدا، كۆمگای ل
لدەستدەچت زۆری دەستكوتی شرمكردنوە

ببتوە. كۆمگا رووبڕووی ناتوانت ك
كۆمگای  كۆمیتی كلتوری گوتی:“ ئیوب
ئوەی بۆ بووە، بھز ھۆكاركی بردەوام مئ
بتایبتیش و  برھمبھنت شرمن  مرۆڤی
بت، شرمن ئافرەتی ئو چونك ئافرەتان،
بینراو كمتر و بدەنگ كسكی مانایی بو
شتانی ئو ھموو برامبر رازیبت لدەرەوە
بالی بگومان ئو بسپنرت، بسریدا ك
قبووكردنی پاكترە“. جوانترو كۆمگاوە
ناتۆرەی و لناو ترسان  بۆ  ئوانش ھموو
ئافرەت ئوەی ھۆی تدەب دەگرتوەو خك
بخۆی متمانی و بترست شتك لھموو

نبت.
قرەچتانی دەت“  شریف كریم  ھاوكات د.
ناشكننوە، منداكانیان باوكانی و دایك ئو
دوور و لشرم دوور و تندروست مندای
لو پروەدەكن، بكمووكورتی لھستكردن
شرمن دەبت گورە كات كمندا رگیوە

نابت.

دایــك و ئــو “ د. كــریــم شــریــف قــرەچــتــانــی
مندای ناشكننوە، مــنــداــكــانــیــان بــاوكــانــی 
لھستكردن دوور و لشرم دوور و تندروست
رــگــیــوە لـــو ــــن، ــــروەدەك ــكــمــووكــورتــی پ ب

نابن. شرمن دەبت گورە كات كمندا

Photo
رۆشنا عومر
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یاساكان گۆڕینی
ھمواركردن بۆ لھودان  چندینجار  دوای
ك یاسایانی لو ھندك، پداچوونوەی و
كۆمیتی بژیانی پیوەندییان راستوخۆ
لدیدی ،یھ كۆمگاوە دابوونریتی و خك
چاالكوانانی لیاساو شارەزا لكسانی زۆرك
یاسان ئــو تائستایش ــوە، ــان ژن بــواری 
پارزەران، .یھ بھمواركردن پویستییان
دەستوەردانی و ودین كلتوور ڕەنگدانوەی
كارەكانیاندا یاساكاندا، لبردەم لنو سیاسی
یاساكان یانوایپ پسپۆڕانیش و دەزانن برگر

.یگۆڕین ھب پویستیان و و كان كرچ

لشفرۆشی كیسكانی و رەگزی جیاوازی
ھندێ  ساح، ئحمد ــری پ ــزەر، ــار پ  
رەگزی جیاوازی بدروستكری لیاساكان
یاسایان ئو ئو، ببۆچوونی چونك دەزانت،
بشك دانراون. ھروەھا دابوونریت لزووەوە
لرەنگدانوەی جیاوازی لو داخراوییو بووە
ئوەش بووە،“  پانر لیاساكاندا رەگزی 
تاوانباران ئو سزای لسر رەنگدانوەی
رەوشتوە و بنریت پیوەندییان ك دەبت
یك وەك پیاو، و ژن تاواندا لھندێ .یھ

سختترە“. كژن سزای بشدارن، بم
 نموونب لــشــفــرۆشــی، پـــارـــزەرە، ــو  ئ  
بشدارن، تیدا پیاو و ژن ك دەھنتوە
بكرت كژنل لكۆینوە بئوەی بم
،چیی كــارە بــو تووشبوونی  ھۆكاری  ك
گلیی رووی پری، دەناسرت. تاوانبار وەك
دەكات خك و لپارزەران ھندێ ئاراستی

تر بجۆركی كۆمگا بداخوە دەت“
ژنانی ل برگری ك ئڕوانن زەرانپار لو
كشفرۆشل لكاتكدا دەكــن، لشفرۆش
لالیكی بگرت“. پارزەر خۆیتی مافی
تیشك شریف، ئحمد ڕازاو پارزەر دیكوە
لژنانی ھندێ بیركردنوەی دەخاتسر
كیسی لسر كار نایانوت ك پارزەر
شرمو چونك“پیان بكن، لشفرۆشی
لبرئوەی دەشكت، كسایتییان وادەزانن
یسانك لو برگریكردن كۆمگا ــڕای ب

پارزەرە، ئو  .“دڕەوشتییبل برگریكردن 
لو لكۆریش و یاسایی بكسانی ئاماژە
لگڵ لكۆینوە ك ككات دەكات، بوارەدا
دەكن. سیریان تاوانبار وەك دەكن، ژنان ئو
دەستوەردانی بۆ ئاماژە پنجی ــری، پ
و درژدەكات یاساكان لداڕشتنی سیاسی

لكیدەداتوە. نرنی بھۆكاركی

یكسانی ب باوەڕیان یاسا داڕژەرانی
نیی رەگزی

سعید، سیاسی نیاز ئیسالمی پسپۆڕی بواری
ببۆچوونی و یاسادەكات لداڕژەرانی باس
ئایین كاریگری دەكونژر داڕژەرەكان ئو،
تائستا كۆمیتییكان،“ ریتدابوون و
لیاساكاندا نیانتوانیوە یاسا داڕــژەرانــی
مۆدرن و علمانی كۆمگایكی رەچــاوی
داخراون ئاینكی خاوەنی بكن، وەرچرخاو
ئازادی و لبوردەیی بكلتوری باوەڕیان و
پسپۆڕە ئــو .“نیی ڕەگــزی یكسانی و 
دوور یاسا، داڕژەرانی ویستپ پیوابوو،
دابوونریت، و  ئایین گوشاری و  لكاریگری
و دین رەنگدانوەی چونك دابژن، یاساكان
یاساكان. ناھاوسنگی ھۆی بووەت كلتوور

مافیشدا،  و لئرك نادادپروەری لڕووی  
ئندامی ژنانن. ناڕەزایی جگی یاساكان
دەرچووی و كوردستان پرلمانی پشووی
لسر جخت  زرار،  خمان  یاسا  كۆلژی 
دەت:“ دەكــاتــوەو یاساكان گۆڕانكاری
یھ گورە بگۆڕانكاری پویستیان یاساكان
نوەك بكات بتاككان خزمت بجۆرك

پارزەران دەنگ ھدەبن
برەو پدەدەن رەگزی یاساكان جیاكاری

سلمانی

لیاساكاندا... دین و كلتوور لڕەنگدانوەی بداخن پارزەران
داننراوە... بتاوان عراقیدا بازرگانیكردن بژن سزادانی لیاسای

رەگزیین... جیاكاری یاساكان

داڕژەرانی تائستا “
ــیــوە ــتــوان ــان ــی یـــاســـا ن
رەچــاوی لیاساكاندا
علمانی كۆمگایكی
وەرچرخاو مۆدرن و
ئاینكی خاوەنی بكن،
بــاوەڕیــان و داخـــراون
لبوردەیی بكلتوری
و ئــازادی و یكسانی

“نیی ڕەگزی
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جیاوازی و دابــوونــریــت بنمای لسر 
گۆڕینی خمان، بڕای بت. ڕەگزیییوە
لنوان یملمالن ئستا، واقیعی ئم
عقییتی یكیان  ك عقیتدا، دوو
ئایینو و  دابوونریت زابوونی و  خكی
و كاركردن تاكگرایی ئویتریان عقیتی
خمان، دیموكراسی“. بنماكانی لسر
ك كرد، كستی باری  بیاسای  ئاماژەی
تدایو زۆری رەگزی جیاوازی ئو برای
تنیا باسی و ناكات تاك بوونی حیساب بۆ
یاسای پیشیوابوو“ ئو دەكــات. خزان
یكمرھ موسمانانی بۆ كستی، باری
بت“. ھرم دانیشتوانی ھموو بۆ نوەك

داننراوە ب تاوان ب ژنان بازرگانیكردن
سبارەت شریف، ئحمد ڕازاو پارزەر
لـــنـــاوەڕۆكـــی ـــاوازی رەگــــــزی ـــجـــی ب
خۆی مفھومی یاسا دەت:“  یاساكاندا
ودین كلتوور چونك تسككردووەتوە،
و ســزادان یاسای لسر، رەنگدانوەیان
جیاكاریی ك یھ عراقی، كستی باری
كار ویستكردووەو پ ژندا پیاو و لنوان
نیگرانی ھروەھا بكرت“. نھشتنیان بۆ
بازرگانیكردن ئستا تا ك لوەدەربی خۆی
عراقیدا بتاوان سزادانی ژنان، لیاسای ب
رەگــزی جیاوازی واتك نناسندراوە،
مانرلپ ئركی و   یھ لیاساكاندا

بكات. لسر پداچوونوەیان
پروەردەی  سیستمی پارزەرە ئو  ھاوكات
پشتگیری ك لیاساكاندا جیاوازی و خزان
كچانی كاری لبردەم برگر ،ریتدابوون
ناتوانن ئازادان داكۆكی ت، كزەر دەزانپار

بكن. مافكانی ژنان ل

تاوان مادا لدەرەوەی پیاو ”خیانتی
“نیی

زانكۆی ڕامیاری  یاساو لكۆلژی مامۆستا 
تاوانكاری، لیاسای پسپۆڕ و سلمانی
تپڕبوونی لگڵ پیوابوو ڕەشید، محمد
یاساش كۆمیتییكان، و گۆڕانكاریی كات
و كرچ یاساكان “یھ گۆڕین ب پویستی
بۆی .دایت ڕەگزییان جیاوازی و كان
بشوەیك، یھ گۆڕانكاری ب پویستیان
یكسان ڕەگز ھردوو ئركی و ماف ك
مسلكان. توانرب تیانباب و بت
ھزری ئایدۆلۆژی و ك دابوونریت بجۆرك
محمد نبت“. لسر ڕەنگدانوەیان

ھرمی دەستوری ببگكانی ئاماژەی رەشید،
گڕ دەستورە، ئو بپی ك دا، كوردستان
بكرت. رەگزدا دوو لنوان جیاوازی نادرت
سوود ویستپ یاساكاندا،  لدانانی  بۆی
ك وەربگیرت، پشكوتوو وتانی لئزمونی
زییرەگ جیاوازیی ئو بدروستبوونی گر
تاوانی خستسر تیشكی پسپۆڕە، ئو ندات.
عراقیدا، سزادانی لیاسای ھاوسری،“ خیانتی
تاوان ب خۆیدابوو بۆی لمای  ك تنیا پیاو
ئو بپچوانوە“ ژن بۆ بم دەكرت، حیساب
لدەرەوەی مای دەگینت ك پیاو سزای ئوە

دانانرت. تاوان ب بۆی بكات خیانت خۆیدا

بۆ عشایرییوە لمۆدلی یاساكان: گۆڕینی
سیستمی مدەنی

لیاساكان زۆرك ك بۆچوونی وای زرار، خمان
گۆڕین، لسر كاركردن و یھ بگۆڕان پویستیان
لیژنكانی بئركی ویاسایانئ ھمواركردنی یان
ویستڕوو،“پدەخات ئوە و دەزانت پرلمان
بۆ لعشایرییوە مئ یاسای سیستمی
لگڵ  كــ بشوەیك بگۆڕت، مــدەنــی

ھاوتریب تاكگراییدا لیبای سیاسی سیستمی
تاوانكاری، لیاسای پسپۆڕ .” بت ھماھنگ و
پرلمان، “ویستپ دەت  ڕەشید، محمد
پسپۆڕ لكسانی سوود یاساكاندا، داڕشتنی ل
خراپ پرلمان بكات. پرسكاری و وەربگیرت
محمد، نبووە“. چاالكیش بــم نبووە،
لیاساكاندا كردەوە گۆڕانكاری جختیشی لسر
بت، كشكان چارەسركردنی بمبستی ك
حیزبییوە و سیاسی تری مسلی بۆ نوەك
ویستپ ك لوەكرد باسی پری، پارزەر بت.
بزانت، دەردەكات یاسایك كاتك پرلمان،
خۆی وەك چند و پدەكرت كاری تاچند
جیاوازی ندات گڕ ھروەھا جبجدەكرت،
ئو نھشتنی بۆ كار  و دروستببت  رەگزی

بكات. جیاوازیان

محمود ئازیز
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دەرمان ــو ل نیوم و  قووتو  یــك ”تائستا،
بردەوامیش بینیوەو ل سوودیشم بكارھناوەو
ــڕووی رووب برزتربوو بــام كاتی ئو ــم. دەب
ھاوسری ببم دەتوانم نابموەو خك توانجی
ككچ رگچارەی دوا مئ خۆشویستكم“.
ئو سرەكی كشی ك محمد شھال بناوی
لھی بــای  ،وەیــئــ خۆشویستكی لگڵ 
ك دەزانت  بھۆكارك  ئمش نزمترەو  ئو 
ھانا بۆی بكات، لخۆیدا بكمووكورتی ھست
لو تا دەبــات، گیایی دەرمانی  بكارھنانی بۆ 

برز ببتوە. بای رگایوە
ھۆنراوەكانی و گۆرانی لنو  كچان، بابرزی
كات جاران ھیو درژی  پاشخانكی  كوردیدا
الوك و حیران ببستو دەبینی كچكی كوڕك
دەھۆنیوە. پ بای كچكی وەسفی ھۆنراوە و
ھست لكچان،  ھندێ ســردەمــدا  لم  بــم
بنزمی بــایــان  كات ــن  دەك بكمووكورتی 
دەرمان گیاییكان دەبن، پنا بۆ دەبینن، بۆی
برزببتوەو بایان بتوانرت رگیوە لو تا
كچان، بكرت. رازی پ خۆشویستكیانی دی
ك دەكــن نانشو لو روو ستبم ئو بۆ 
ئستایش دەفرۆشت. تدا گژوگیاییكانی دەرمان
گیاییكان، دەرمان فرۆشتنی برچاو برژەیكی
ـــردووەو ك ـــادی زی ــازاڕەكــانــی كــوردســتــانــدا ــب ل
دەرمانان ئو بكارھنانی ھۆكاری ھاووتییانیش
سروشتی لگژوگیای  ك دەگڕننوە ئوە  بۆ
بسر خراپیشی كاریگریی و دروســتــكــراون

نابت. جستیانوە
فرۆشتنی  رەواجــی ك دەرمانانی لو  یكك  
“با ”برزی  بۆ  ك دەرمانی لو  بریتی زۆرە، 
ئافرەتن. كیارەكانیشی زۆرترین و بكاردەھنرت
ھرمی برچاوی كچانی دەزانرت، رژەیكی وەك
لبكارھنانی روو بایان، برزبوونی بۆ كوردستان،
بكارھنانی بم پسپۆڕان دەكن، گیایی دەرمانی
دادەنن ژیانیان سر بۆ بمترسی دەرمانان ئو
ھیچ زانستییوە لڕووی ك بوەدەكن ئاماژە و

برزبكاتوە. با ك نیی گیایی دەرمانكی

دەكن كچان بای خۆیان برز
ھولر
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ھیچ ك محمد، كاوە “رەكب” فرۆشگای خاوەنی
كچانی زۆری برژەیكی ئاماژە نیی بوانامیكی
ھۆكارەكیش كورتو ك بایان دەكات كوردستان
دەگڕنتوە لمادا كچان بردەوامی مانوەی بۆ
كورت و گشناكات بایان كچان بو ھۆیوە ك
ھناو نخۆشییكانی پسپۆڕی ھاوكات دەردەچن.
بۆچوون ئو بوستانی، عباس د.دەشتی لھولر،
ھندێ بكارھنانی دەت ك دەكاتوە رەت
با برزكردنوەی لسر كاریگری گیایی دەرمانی
زانستییوە ولوبارەیوە دەت:“ لرووی ھبت
باوە ببرزكردنوەی پیوەندی  دەرمانك ھیچ
بۆماوەو بالینی پیوەندیی  بــرزی  با ،نیی

.“یھ ژینگوە و كۆمۆسۆمات
بكارھنانی  ك لوەدەكات باس  د.دەشتی،  
ھیو گنجاندا لناو  بــابــرزی  دەرمــانــی
دەرمان جۆرە ئو چونك ،نیی لۆژیكی شتكی
تدەب ژەھراوییو دایت وای كڕووی زۆرجار
بسر كاریگری ھروەھا جگر، ھوكردنی ھۆی

دەبت“. گدەشوە و مشك
بابرزی بۆ ك دەرمانانی ئو پكھاتی لبارەی
كۆمك دەرمانان ئو گوتی“ كاوە، دەفرۆشرن
زۆركالیسیۆمیان رژەیكی  و گیایین  پكھاتی
ھۆی تدەب كالیسوم بكارھنانی چونك ،دایت
ھروەھا مرۆڤ“. لشی ئندامكانی گشكردنی
بكارھنری كسانی تمنی سر خست تیشكی
٦تا١٨ سایدابن،  لنوان ك دەبت دەرمان ئو

.مرۆڤ قۆناغ تمنی گشكردنی ئو چونك
ھۆكاری دەرمانن، ئم كیاری زۆرترین ك كچان،
بابرز لكچی كوڕان ئارەزووی بۆ بكارھنانیان
ئاماژە محمد، شھال فرمانبر دەگڕننوە.
لگڵ ئو سرەكی كشی ك بــوەدەكــات
ئو لھی بــای ك  وەیئ خۆشویستكی
ھست ك دەزانت بھۆكارك ئمش نزمترەو

بكات. لخۆیدا بكمووكورتی
بكارھنانی ــرــگــی ل ـــدەدات وـــ ھ  بــۆیــ
تادی بــرزبــكــاتــوە، بــای و دەرمــانــانــــ ئ
یك ئستا، تا ” بكات، رازی خۆشویستكی
سوودیشم بكارھناوەو دەرمان لو نیوم و قووتو
بام كاتی ئو بردەوامیش دەبم. بینیوەو ل
نابموەو خك  توانجی ــڕووی رووب برزتربوو
شھال، خۆشویستكم“. ھاوسری ببم دەتوانم
ك دەخاتڕوو بوە لنزمی بای خۆی دوودی
و بكات فرامۆشی خۆشویستكی بوھۆیوە

خوازبنی بكات. بابرز، كچكی
ئاسایی یوایپ عومر، ھمن كۆلژ قوتابی
ھاوسرگیری بۆ مرجی ژن، وەك پیاویش ك

ھاوسرگیری ھروەھا مرجی خۆیشی بۆ ھبت.
برزبت. بای كچكی دەبت ك خستڕوو بوە
بیردەكنوە كورت، وا بایان كسانی لو زۆر
لتووشبوون ھۆكارك بووەت بایان، گرفتی ك
كۆمیتییوە. كشی و دەروونی بحاتی
دەت،“ زاھیر، ــارام ئ كۆمیتی توژەری
لسانی بــم ،نیی دابوونریت  بــابــرزی،
ھاوسرەكی ك دەكرد ئارەزووی ئافرەت رابردوودا
ئو ك بوو، ئوە مرجیشیان و برزبت بای
چونك بت، برز بای كوڕەی شووی پدەكات
توژەرە ئو دەكرد. پوە شانازی لنوخكدا
كۆمگا كاریگری بۆ لبابرزی، ئافرەتان حزی
بایان ئگر ،یانوایپ كچان دەگڕنتتوە،“

دەبن“. ببش لشووكردن ئوا نبوو، برز
گۆرانیی و فیلم ناو ئافرەتانی توژەرە، ئو
تیڤییكانوە لرگی كــ بیانییكانیش
ئو ئافرەت ك دەزانت بپانر دەبینرن،
مولود، تالر بھنت. بكار دەرمانان جۆرە
بایوە كورتی بھۆی كچانی لو ككی
داوام ھات كــوڕــك ـــووە،“ ب شك تــووشــی 
ئوە تنیا رازیم، شتكی تۆ بھموو پیگوتم
نبوو ئامادە لبرئوە ،كورت بات ت كبن
خراپی كاریگری ئمیش بكین. ھاوسرگیری
تری كشیكی  دەروونیم“. الینی سر كردە
لبرئوەی و تمنییتی تپڕبوونی تالر،
دەرمانان ــو ئ ناتوان تپڕیوە تمنی

بكاربھنت.
تیشك حــوســــن، ــــی زیـــاد پــســپــۆری دەروون
ك كچی ئو دەروونــی حاتی دەخاتسر
بای ك ئوەی بھۆی ناكات بكوڕك شوو
حوسن، زیاد لروانگی ئمش ،نیی برز
چونك دەگینرت، كئافرەت بخودی زیان

بچت. قیرەیی برەو تمنی ك وادەكات
ئافرەتان پنابردنی ھۆكاری دەت:“ ھروەھا
گوێ و خۆبكمزانین بابرزی، دەرمانی بۆ
چۆنیتی لبارەی .كییخ بقسی پدان
جۆرە ئم لبكارھنانی گنجان دوورخستنوەی
لحكوومت داوا  عباس، دەرمانان، د.دەشتی
دەرمانان جۆرە ئو بفرۆشتنی گر ك دەكات
تندروستی دەخنسر مترسی چونك ندات،
ئامۆژگاری گنجان ھروەھا ھاووتیان، ژیانی و
دەرمان ئو بكارھنانی لجیاتی ك دەكات،
ك خواردنانی ئو ببنبر پنا خشانزیانب
وەرزش ببردەوامیش تدایو  كالیسومیان

بكن.
بۆكان و تاڤگ ئا/ Photo hemn
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،كناوچ ل نریت دابــوو زابوونی  بھۆی
لسنووری بتونو كۆمیتی كشی زۆرترین
كۆمگای ركخراوەكانی بۆی ،یھ پشدەردا
بوونی ــان،  ژن ــواری ب چاالكوانانی و مدەنی
بۆ رانیی لقزای ژنان دادەدانی سنتركی
توندووتیژی رووبڕووی ك ژنانی ئو پاراستنی
ھندك ھاوكات ــن. دەزان بگرنگ دەبنوە،
راننتس ئو ك ،یانوایپ لھاووتییان
و ناكن جبج ئرككانیان پویست وەك
ك دەكن و ژنانئ نادروست لگڵ مامی

تدەكن. روویان
سبارەت  ســاڵ، گنجی٢٤  كچكی نازەنین،
،رانی ل شترك كردنوەی بپویستی
شترك من بــرای گوتی،“ بسرنجوە
بمرجك بم ،ویستپ ئمدا لسنوورەكی
ئارەزووی و مبست ھندێ بۆ ناگپ تبن
سرپرشتی سنترەكان ئو كسانی تایبتی

دەكن“.
دیـــاری ئو مــاــی خــانــزاد، نــمــوونــیــكــی
ھرمی حكوومتی لالین  ك سنترانبوو
ھڕەشلكراو ژنانی پاراستنی بۆ كوردستانوە
ما ئو كشیكوە بھۆی بم دامزرابوو،
ببیاری دادگا سنترەكیش داخرا، برپرسی
لدادگا دۆسیكی دواتر راگیراو ماوەیك بۆ

داخرا.
سنتران شونی  ئو ویستپ  بڕای نازەنین،
كشو خاوەن بۆ ژنانی رنمایی بت و دادەدان
نك لسرە، كوشتنیان ھڕەشی ئوانی
راپڕینی لقی لپرسراوی ئاسایی. كشگلی
بوونی حمد،  مریم رانیل ــان ژن یكتی
شك خاوەن ژنانی  پاراستنی بۆ  شترك
جار زۆر دەزانت،“ بگرنگ ،رانی لقزای
لو ژنان دەڤرەدا، لم ناگپ نبوونی لبر
دووبارە لالین دەدرن، حشار لی ی كنما
توندووتیژی و سووكایتی رووبڕووی پیاوەوە

دەبنوە“.

زارا  ڕانیل راســـان، ڕكخراوی برپرسی   
بناوچیكی پشدەر بتونو ناوچكانی ئحمد،
زارا، دەكات. وەسف قرەباغ و كلتور فرە
دەورووبرو ناوچكانی لخكی زۆرك دەت“
بو نیشتجن، پشدەردا بتونو ل ھۆزەكان
رگبج رووداوی و توندووتیژی دیاردەی ھۆیوە
لكردنوەی جیا بۆی روودەدەن، ناوچاندا لم
بھمتی پویستیان ناوچان ئو شتر،
كلتوورەكانی ئاشنابوونی ھوشیاركردنوەو
زارا، ــڕای ب .“یھ ـــر دەورووب و شــار نــاو 
شترەكاندا كــردنــوەی لكاتی ویستپ
و بكن كار شترەدا لو ھسوڕاو كسانی
بكن“. مام لگڵ كیسكاندا بوریاییوە

بدواداچوونی نووسینگی ئاماركی بپی
نۆ لماوەی ،رانیل ژنان ب دژ توندووتیژی
پاراستووە كیسیان یانزە ئمسادا، مانگی

ھروەھا كردوون. چارەسر بۆ كشكانیان و
:مجۆرەیتوندووتیژی ب حاتكانی تری

توندووتیژی بدوادچوونی نووسینگی برپرسی
خۆشناو، حسن رائید رانیل بژنان دژ
بۆ پاراستنی ژنان داوای كردنوەی شترك
كردنوەی داوای  شون چندین  ل دەكــات“
تائستا بداخوە بم  كردووە، شترمان
ئم سنترە نیی مرج وەممان ندراوەتوە.
وەیئ گرنگ بت، تایبت الینكی  ب سر
بكات“.  رەكدەڤ ژنانی   ب خزمت و  ھبت
بۆ ھبوونی شترك حسن، گرنگی رائید
دەخاتڕوو،“زۆر رەكدەڤل ژنان پاراستنی

رانیـــــ سنتركی دادەدانی
ویستپ ئافرەتانی

 سووتان        ٣٢    
 خۆسووتاندن ١٣     
  كوشتن          ٤   
  خۆكوشتن     ٣   
  ڕفاندن         ١    

 بدڕەوشتی  ١٠ 
 لدان           ٥٦   
  ٦٠        رەشھ 
 ھختاندن ٣  
 شڕكردن      ٩  
 خۆخنكاندن  ١   
 خنكان           ٢ 

 دەرمان خواردن  ٣   
 ١ ھ ب  كوشتنی
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چندین ك دــت  لناوەختدا ،یھ شك
بو باش ھاتووە،  لشودا یھ نموونمان 
یھ ھندێ كیس یان ل دەكی؟ چی شوە
ل ماوەی یوانر لنتس تبچ پویست ناكات

بكرێ“. چارەسر كشكی كاتژمردا (٢٤)
ژنانی یكتی كۆمیتی بشی  برپرسی
نبوونی قادر، ڕابیع ڕاپرین  لقی كوردستان،
ب سنوورە لو ژنان پاراستنی بۆ شترك
كیسمان زۆرجار لبرئوەی“ دەزانت گرفت
پیانگوتووین، لسلمانی سنترك بردووەت
گرفتكی بــووەتــ بۆمان نــمــاوە شونمان 
ركخراوەكانی و لحكوومت داوا بۆی گورە“،
ل سنترك ك دەكات،  مدەنی  كۆمگی
چارەسری سنتركی بكرتوەو رانی سنووری
چارەسری بۆ سنترەدا ئو لپاڵ دەرونیش
دەزانت. دەروونییكانی ژنان بپویست شك
یكتی كۆمیتی بشی ئاماركی بپی
 ٢٠٠٩ /١ /١ ل ،رانیل كوردستان ژنانی
و  سووتان لحاتی جگ  ٢٠٠٩ /١٠ /١ بۆ
چارەسر كشیان (١٤) خنكاندن و كوشتن
دادگاو داوەت كشیان (٩) ھروەھا كردووەو

تا خریكن  ك ردەستبل كششیان  (٢)
بپی ھر بدۆزنوە. بۆ گونجاوی چارەسری
ئاماژەیان  ك كشانی لو جگ ئامارە  ئو
بم  الیان،  ھاتووەت  دیك كشی پدرا٢٥

نكردووە. كشكیان بجۆری ئاماژەیان
نرنی و ئرنی الینی شترەكان:

باس عوسمان، ئژین ژنان بواری چاالكوانی
راننتس ئو نرنییكانی نالیل لھندێ
كشیكی كچان زۆرجــار دەت،“ و دەكات
ئو ــ ــردن ــرووك ب بـــم .یــھــ بچووكیان 
بم دەبت“. ئاۆزتر كشكیان راننتس
راننتس ئو بوونی ئژین،  ئوەشدا لگڵ
ئو پاراستنی بۆ دەزانت گرنگ بچارەسركی
توندووتیژی ھڕەشو رووبــڕووی  ك ژنانی
زۆر جۆرە لو  پناگی ھبوونی دەبنوە.“ 
بتوانا و پسپۆڕ كسانی بمرجك ،گرنگ

تدابكن“. كاریان
رانیل كوردستان ئافرەتانی یكیتی لپرسراوی
ژنان شتری پاراستنی بابكر، بوونی دیعب
ھوشیاری خولی ئگر“ دەزانت، بچارەسر
دەروونیشی راوژكاری ھروەھا بكرتوەو تدا

بت“. تدا
لیال سلمانی  ل ـــارام، ئ ــی الن برپرسی
گورە شتركی كردنوەی گوتی“ ،بدولع
ناتوانرێ .نیی مئ ئركی زەحمتو زۆر
ھبت. بتایبت شونكدا ل ھموو شتر
بوو ئگروا چونك ئاشكرابت. كنشو ئگر
شونو ئم بكات ئتوان ڕوو ژنك ھموو ن
سانوكل پارزگاری پویست وەك دەتوانرێ ن
مئ دەكــن. شترەكان   ل روو  ك بكرێ
ل پارزگاریمان ئاسایش و پۆلیس تائستایش
لسلمانیدا لیال، ئوان قسی بپی دەكات“.
بم پالماردراون، زۆرجار ورەیگ شاركی ك
ك دەستی رانیدا وەك  بچووكی لشاركی 
وەھا سنتركی گرەنتی دەستبا عشایری

دەبت. زەحت زۆر

ئحمد گو
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بم پۆشیبوو، لچككی ژنانو جلوبرگكی
ئو گومانت یكاست دەنگی نامۆیی چاوەكانی و
جیھانكی ئاساییی نییو ك ژنكی الدروستدەكات
جلووبرگیدا ئم لژر لنھنی پ ــاراوەو ش

حشارداوە.
دەستی چــیــرۆكــكــیــدا بــاســی لدەستپكی 
لگڵ الركردەوەو شانی كمك و رانی خستسر
وردە ژیانیدا، راستقینی رووداوەكانی گانوەی
و زبر دەنگكی دەكرد، لبیر خۆی بوونی كچ وردە
ئوەی وەك دەردەچوو لگرووی پیاوان فۆنتكی
قسی ئازادیی بم بت  یكمجار  لژیانیدا
ك یسك ئو خوازراوی ناوی سارا، كردبت.
پرسیارك وەك رەگزەكی جۆری ئستا تاكو
كۆمگادا و خــۆی  لنوان بــھــــواســراوی 
لیكك باسیدەكات ــارا، س وەك مــاوەتــوە.
بھۆی بووەو لدایك ئاكرێ دەڤری لگوندەكانی
یكن ئامۆزای ك باوكی و دایك نزیكی خزمایتی
ھرشش لكۆی خونیان گرووپی جیاوازی و
شواویان جستیكی بمیرات خزانكی مندای
تمنی دوای ك بشوەیك جھشتووە، ئو بۆ
سارای  سرنجی جستی نھنییكانی سای  ٥

پرسیار. تبوون لالی راكشاوەو
خۆی مندای تمنی لدەستپكی باس وەھا سارا،
و یاریكردن ئارەزووی شوەیك  بھیچ دەكات“
ھستیان دراوسكان ندەكرد، كچان لگڵ گڕانم
مامۆستا تۆ كوڕیت. چندجارك دەیانگوت دەكردو
لگڵ بۆ گوتوویتی و بزاریكردووم قوتابخانل
ئم دەچیت، بكوڕان تۆ  ناكیت، یــاری كچ،
ساڵ، لدوای ساڵ كردو گشی لگم یشك
ماوەی بۆ بم پیاوە گوتی سارا، قوتر دەبوو“.
جستی خۆی  ژناندا جلوبرگكی ٢٤ ساڵ لناو
لناو ژیانی ھموو  ئوەی  لگڵ  شاردووەتوە. 
ناتوانت جاركیش بۆ بم بسردەبات، ژناندا
بۆ خۆی نھنییكانی و  بكات  بكسك متمان
نرینی كۆئندامی ئوەی لگڵ ئو بدركنت.
بم ،ی نییژنان سیفتكی ھاوكات ھیچ یھ
لفۆرمی ك زاوزــی كونی شوندرانی بھۆی
ژنبوونی حوكمی دەچت،  ژنان زاوزی  ئندامی

وانچپ ژیانی ھموو و دەسپنرت بسردا
دەبتوە.

بگۆڕانك  ھست ٥ ساییوە ھر لتمنی سارا،
و حز جووو ئاراستی و دەكات لجستی
بم دەڕوات، پیاوان جیھانی برەو ئارەزووەكانی
لالین كچكو تنیا كۆمگاوە لروانگی ئو
كاتك سارا، لدەكرت.  رگری خزانكیوە 
سرەتایی ھست بگوشاركی ٥.ی پۆلی تدەچ
بتایبتی دەبت نیگران تواو و دەكات دەروونی
دوای كچیت، تۆ پیدەگوترت ك كاتی ئو
دەستپكی  ك ساڵ  ١٣ دەگات تمنی ئوەی
الی بم رەگزە، ھردوو  جستی  باقبوونی
ینم ھیچ سیفتكی و نیشانكان دەگۆڕن سارا،
دەنگی بپچوانوە بدیناكرت، لجستیدا
پان جستی شوەی و دەبت گ كوڕ وەك
١٣ سایمدا  دەت:“لتمنی خۆی وەك دەبت،
دیاربوو، برووخسارموە زیاتر كوڕ، شوەی
ئیتر لھسووكوت، زبری دەنگ، گۆڕانی وەك
لماوەش دووركوتموە، كچتی، ل بتواوی
لپیاو، نابت  كچیت، تۆ  پیاندەگوتم  بردەوام 

ببیتوە“. نزیك

نبووم بنوژ ژیانمدا ل
بایۆلۆژییوە لڕووی ك نیشانانی لو یكك
لبریتیی جیادەكاتوە، نر ل م ــزی رەگ
بۆ كمایھ ئـــوەش كــ بنوژی ســـووڕی 
كرداری بۆ ئامادەبوونی و ژن ھلكی پگیشتنی
سارادا لژیانی ھرگیز تحا ئو سكسی. بم
و باسیدەكات خــۆی وەك چونك ــداوە ــن رووی
بۆی ئنجامدراوە ك ئو پشكنینانی بگورەی
ئمش ك ،نیی ھلكدانی سارا، دەركوتووە
پیاوبوونی بروونی  ك نیشانانی لو  ككی

دەسلمنن. سارا، رەگزەكی
سارا، سرەنجی بنوژنبوونی لتمنی باقبووندا
ك لكردوە ئوەی پرسیاری زۆر راكشاوەو دایكی
ئوەی پشنیاری دایكی دواتر نابت، بنوژ بۆ
سارای ئمش  پزیشك الی بیبات ك كــردووە
دەمزانی ”من كچ، ب بكرێ ك لوەی ترساندووە

لپۆل ئامادەیی كات ٤ـی لقۆناغی بم كوڕم،
دەبن گورە ك كچ، پیگوتم، مامۆستا دانیشتم،
كچی دەبنوە ناسك و دەبن ناز مكرو فری
بتواوی شكاموەو یوقسب لپیاو دەچیت. تۆ
لنو بشداریكردنم توانایی جاران، وەك رووخام،
وەرزشییكان چاالكییل نمتوانی نماو  پۆلدا
دوو ك بكم بشداری  شیعردا خوندنوەی  و

بوون“. من گرنگی ئارەزووی
بخوندنوەی  دەســـت ســـارا،  ئـــوە دوای   
زانیاری ئوەی  بۆ  دەكات، سكسی  رۆشنبیری 
پاش سارا، بزانت. حاتكی دەربارەی تواو
پش بریار دەدات ئامادەیی، تواوكردنی قۆناغی
بكات، چارەسر حاتكی زانكۆ تبچ ئوەی
خزانكی ئابووری باری خراپی بھۆی بم
ببزارییوە سارا دەبن. بسوود ھوكانی ھموو
دەت:“ئوان و دەكات لخزانكی گلیی رووی
تنیا من بكن چارەسرم بمندای دەیانتوانی
من بۆی چارەسردەبوو، كشكم بدەرزییك
كۆئندامی چونك تاوانبارن ئوان نیم تاوانبار
دوای بشواوی“. بم ،یھ لمندا پیاو زاوزی
دەبت بھیوا خزانكی لیارمتیدانی ئوەی
داوای ھاوكاری نشترگری بۆ ئنجامدانی سارا،
ھوكانی دیسان  بــم ــات،  دەك لمامكانی
بدەست ئرنی ئنجامكی و دەبــن بسوود

ل نادەنوە. ئاوڕی و مامكانیشی ناھنت
ــــوەی ئ دوای  ،٢٠٠٣ لــســاــی ســـــارا، 
ــت، ــر وەردەگ پسپۆڕ پزیشككی ناونیشانی
ل بـــۆمـــاوەیـــی“ ــوەی ــن ــی ــكــۆ ــ ــشــی“ل ــب ل
پشكنینی بۆ بغداد، گب“.ی ی“مدینخۆشخانن
باس وەھا سارا شارەدەكات.  لو  روو جستی
بۆردومانی فۆككانی بھۆی رۆژان دەكات:“ لو
تدابوو، دكتۆرەكی نھۆمی  ئــو ئمریكا،
كوژرا، كپزیشك ئوكات ھر رووخاو ھمووی
و ببھیوایی ھاتموە سر خای سفر و من ئیتر

دەستبتای گڕاموە“.

حزەكان كچان و كپكردنی بشناوخۆیی
دەست وەردەگیرت، لزانكۆ سارا، ئوەی دوای

سا لبرگی ژناندا دەژیت ٢٤ پیاوەی ئو چیرۆكی
دەبت عاشق سارا
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ژنكدا لجلوبرگی پیاوك رۆــی ببینینی
لگڵ سرەتا  باسیدەكات وەك سارا، دەكات. 
ناوخۆییكی  شبل خۆی  ھاوتمنی كچی  ٤
خۆی كسایتی  ئوەی بب ئو ژیاوە، كچان 
دورخستنوەی ھوی  بــردەوام بكات، ئاشكرا
ئاشكرانبت. نھنییكی بۆئوەی دەدات خۆی
شبل دەلت:“ژیانم رۆژان بو سبارەت سارا،
یتبب پیاوك  تۆ بوو،  ناخۆش  زۆر ناوخۆیی 
بۆ بشناوخۆییش بسردت، چی ژنان حمامی
برچاوموە ب كچكان چونك حمامبوو ئو من
ئو باسیدەكات سارا، وەك رووتدەكردەوە ”. خۆیان
ئازاركی دەرونییوە لڕووی سكسییی ورووژان
ك وایكردووە، ئمش دروستكردووەو  بۆ زۆری
گریانوە بدەم  فشارەوە  ئو بھۆی  چندینجار 
ھندكجار بمنتوەو كناوخۆییشب لسربانی
بخوت. تنیا ب بشناوخۆییكدا باخچی ل

دەبت عاشق سارا
پیاوبوونی ناتوانت نھنی پیاوەی ك ئو سارا،

عاشقی لزانكۆ لھمانكاتیشدا ئاشكرابكات، خۆی
دەت:“ دەبت و لوبارەیوە سلمانی، كچكی
بوو، سلمانی  شاری خكی بوو لگڵ كچكم 
دوای خۆشدەویست. زۆر كچم ئو بوو. (ج) ناوی
دەبموەو نزیك لی وردە ووردە زانیم ك ماوەیك
دەگرم، بناچاری بشناوخۆییكم پوە خووی
تر بشناوخۆییكی  ل رووم و بجھشت
ئوەی دوای نبینی، زۆر(ج)ـم ماوەیكی كرد.
لمن ھیچی ئو و ھاتالم بینیموە، جاركیتر
بپیاوك شوو یوانل پگووتم ندەشاردەوە،
بم تكچووم، زۆر منیش چیی؟ رات تۆ بكم
خۆت ئگر گوتم و پبكات ھستم نمھشت
ناخۆش زۆر  تحا ئو نایكیت. بۆ  تدب
عاشقبوون، لدەردی یھ (بپكنینوە- بوو،

ناخۆشتربت)“.
تا دەكرد، جگۆڕكم بردەوام دە،“من سارا،
ھستم بوون، لگم لژوورەكاندا ك كچانی ئو
دەكرد پرسیاری ئوەیان چونك زۆرجار پنكن،
لگڵ بوو، كركووكیم كچكی نابم، بۆ بنوژ ك

ھرواین مئ گوتم نابیت، بنوژ بۆ پرسیم لی
دەبین“. لخزانكماندا درەنگ بنوژ

 وانگریانی ش
ژیانی سردەمی سخترین بشناوخۆیی ژیانی
بنھنی ھمووكات دەت وەك ــووەو ب ســارا
ژیانم قۆناغی ناخۆشترین و گریاوە،“سختترین
بجلوبرگ كچ بووم، زۆر بوو، چونك من تنیا
ئوان ــام، دەژی كچان ئو لگڵ بوو ناخۆش
من تنانت لبرچاوی بھیچ ندەكرد، ھستیان

دەدام“. ئازاری ئوەش زۆر دەگۆڕی، خۆیان
پویستی بھۆی چندجارك دەت، ســارا،
تووشی سكسی  كاری ئنجامدانی بۆ جستی 
بووەتوەو دەروونی جستیی و فشاركی چند
ببكارھنانی كردووە،  دەستی رادەیی  ئو تا
حزە بسر بتوانت تاكو ھوەركرەوە، حبی

بت. زاڵ خۆیدا سروشتییكانی
ئزموونكانی كاتی كۆلیژ، ٣.ی لقۆناغی سارا،
خراپی بــرەو  تندروستی باری ساڵ، كۆتایی

  Photo 

www.ne
tew

e.c
om



34

دەكوت. بدەر لپشتیدا زۆر ئازاركی و دەچت
خۆم  ندساچ ئو ئوەی  دەت:“لبر  سارا 
كس بۆ  نھنییكانم نمدەتوانی كردبوو كپت 
كردم مــانــدووی ئوەندەیتر ــوەش ئ باسبكم
لدمدابوو ئوەی چونك رووخام، بتواوی و

گورەببوو“. لگم لمنداییوە

حاتی پشكنین
الی  تدەچ كۆلیژدا قۆناغی لـــدوا ســـارا،   
بگوتی و  دەروونییكان خۆشیین پسپۆڕكی 
توانیویتی پزیشك ئو ھوكانی بھۆی خۆی
خۆشیین پسپۆڕی تواوبكات. زانكۆ، خوندنی
ھاوكات ك عبدولەحمان، د.توانا دەروونییكان،
الینی زانستی كشكی سارا، ،ساراش پزیشكی
مندادانی ئافرەتك شیدەكاتوە.“ھموو وەھا
بم  ،یھ مندادانیشی كونی ھاوكات ھیو 
مندادان ئو كونی لرەدا ،دانی نییلكھ سارا،
دوو ئو .نیی ھلكدانی چونك داخراوە، نوانی
تواوە. شوەی و سكیتی لناو ك ،یھ گونی
لحاتی ،دایت سپرمی ھیو ئاوی سارا،
ئگر ببت، مندای دەتوانت  جووتبووندا
بكو نیی لو گرفت  ئوا  نبت،  مندایشی

.“یككچل
چارەسركردنی بۆ پزیشك ئم ھوكانی دوای
برەزامندی وەزارەتی تندروستی لالین سارا،
لیژنیك عوسمان، زریان د. تندروستی وەزیری
ناردنی ساراو چارەسركردنی بۆ پكدەھنرت
پزیشكی لیژنی كاتك بم وت. دەرەوەی بۆ
حاتكرد، ــو ئ بــۆ  پشكنینیان وەزارەت
بكات خۆی سارا، ك بوەی ندا رەزامندییان
نخۆشی تووشی ــوەی ئ ببیانووی بــكــور،
رەخنی بتووڕەییوە سارا، دەبت. نجرپش
بیارك چ  ب و گوتی:“ گرت  كلیژن لبیاری 
ن ھیو ھلكدانم ن من بكچ، دەكــن من 
ب دەتكین لدەدەین و دەیانگوت دەرزیت ژنم،
دەیانتوانی ئوان  (شتخانبوو). براستی  كچ،
كلیژن بم بكن، وتم دەرەوەی ــی رەوان
لزۆربی ك د.توانا تكدام“. ل پالنكی ھموو
بوەكرد ئاماژەی ئامادەبووە، سارادا پشكنینكانی
ھموو پیاوەو كرۆمۆسۆماتی ھگری سارا، ك
سبارەت دەسلمنن، راستیی ئو پشكنینكان
دەت:“من تناگم پزیشك ئم كیاری لیژنبب
خكی ل وتان بیردەكنوە، پزیشكان چۆن ئم
خۆی، بم ژن بئارەزووی ب دەكات پیاوە خۆی
راستییشمان ئو زانستیوە لرووی پیاوەو سارا
نیشانی بیارە ئم  بڕاستی سلمندراوە،   Photo  بۆ
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.“كانپزیشك نزانی و دواكوتوویی

رەگز دەستنیشانكردنی
ھۆی دەبن ك دەكات فاكتر لدوو باس د.توانا،
ئوانیش ك مرۆڤ رەگــزی دەستنیشانكردنی

.و ژینگ بایۆلۆژیی بریتین لفاكترگلی
جۆری دەستنیشانی لمرۆڤدا كرۆمۆسۆمكان
پیاویش ــۆی ت ــات ــاوك ھ دەكــــن،  زەكــرەگــ
ك(ئیكس دەكات زەكرەگ جۆری دەستنیشانی
چونك ئیكس)ە.  (ئیكس تنیا ژنیش و  وای)
دەردانــی ھۆی  تدەب پیاو كرۆمۆسۆمی  ئو
كرۆمۆسۆمی بم گون، دروستبوونی ئیندرۆجین و

دروستبوونی ھلكدان. دەبت ھۆی ژن
پزیشك ئـــم  ـــارا س بــحــاــتــی ســـبـــارەت 
تووشی سارا، زاوزی كۆئندامی ك روونیكردەوە
توانای بتواوی  ك بووە حساسییتك  جۆرە
بۆی نبووە، ئیندرۆجینی ھۆرمۆنی وەرگرتنی
گوتی:“ئگر توانا د. بووە. دروست تحا ئم
ئیندرۆجین لھۆرمۆنی جورعیك لمندای

ندەبوو“. تحا تووشی ئو بدرای لسارا،

و چارەسركردنی پشتی ئازاری
پیوەندی سارا، پشتی ئازاری توانا، د. بگوتی
سكیتی، لنو  كــ  یھ بگونكانییوە
ورووژاندنی یان دروستكردن تۆ لكاتی بتایبتی
ئازارك بمش و دەبن گورە گونكان سكسی
باس پزیشك ــو ئ ــات. ــدەك ــت دروس لپشتی 
سارا، حاتی ئو بۆچارەسری ك لوەدەكات
گونكانی ك ویستپ نشترگرییكی  تنیا
جوانكاری نشترگرییكی دەرەوەو تنربھ
ئو بوونی دەگمن ھاوكات توانا، د. بكرت. بۆ
سبارەت خستڕوو لكوردستان سارای حاتی
رییرگشتن چارەسركردنیشی گوتی:“ ئم ب
بۆ چونك دەكــرــت دەرەوە لوتانی تنھا
قۆناغك بچند پویستی چارەسركردنی

.“یھ
ئو بپی گـــڕاوەو چــارەســر ــدوای ل ــارا،  س
ئمانی لنخۆشخانیكی ك زانیارییانی
بی٦  نشترگرییكی تچووی وەریگرتووە،
ناتوانت شوەیك بھیچ ئویش دۆالرەو دەفتر
تا ناچارم بۆی وەك خۆی گوتی:“ بكات، دابینی

بژیم“. ئازارەوە بو سردەنموە

بگڕموە“ ”ناتوانم
 ك كــرد، لــوە باسی ــەوە پ بدكی  ســارا،   
ئــوا ئنجامبدرێ، بــۆ  نــشــتــرگــری ئــگــر 

بگڕتوە،“ كوردستان بۆ  تر جاركی ناتوانت
زۆر گریام، زۆر ،تو ئم  ناگرموە ھرگیز
ژیاوم. ناخۆشدا لژیانكی براستی برینداربووم.
لبردەمی رگای زۆر  یلیژن ئو  بیاری دواتر
ب بمكن دەیانوت ئوان بۆنموون گرت، من
بكوڕ، ببم و بكم نشترگری من ئگر كچ،
ھموو ببموەو دادگا مسلی تووشی دەبت
ئمش ،(وانامب و رەگز و (ناوم بگۆڕم شتك

.“شت باشترین نھاتنوەم بۆی ،ختس زۆر
ئگر كــ ـــوەدا ــاژەی ب ــام ئ ــا ــروەھ ســـارا، ھ
مستئ بــكــرــت، ــۆ ب نــشــتــرگــریــیــكــی
لگیاندا دووبــارە پبدەن رگای بنماكی
ھرگیز گوندین، و عشایر بنماكم بژی،“

ئگریش بكرت و بۆ نادەن نشترگریم گر
بژیم“. لگیان پنادەن  رگم  بكرت، بۆم
ئنجامدانی ــدوای ل ســارا، بژیانی  سبارەت
خۆی ئگر گوتی:“ د.توانا، ،كرییرگشتن
ھرچندە بژیت، لكوردستان دەتوانت، ئازابت
یاسایی كشی ھندك سختو كتحا
خۆی رەگزی ناسنامی لدادگا دەبت تدایو
تانوتشری ــڕووی رووب شوانل و بگۆڕت
قبووڵ تحا ئو تاچند ك ببتوە كۆمگاش
یوانل ئایینییكان، لكدانوە بتایبت دەكات.
بۆ دروستكردووە مب تۆی  خودا پیبگوترت،
حاتكی ئوەی لگڵ بكوڕ. ببیت دەتوێ

.“نیی بئارەزوو زانستیو ئو،
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وەرزش

تۆمار كرد پوانییان تازەی دوو ژمارەی
زیوەوە بۆ كوردستان گڕانوە و ز ھار) بب (گولستان و

ھولر شاری كوردی كچیاریزانی  ھــردوو
خــســرەو، بــھــار و  مــحــمــود گوستان 
ل عاقن، ھبژاردەی ڕیزەكانی ل ك
ك عــرەبــیــدا، وتــانــی دواپاوانیتیی
ب سوریا وتــی ل مانگ ئــم ســرەتــای
توانیان  درا، ئنجام ١٦ ھبژاردە بشداریی
دەست ب زیــو و  ــز ملوانكیكی  چند 

و  متری ڕاكــردنــی٤٠٠  ل گولستان  بھنن.
بدەست  دووەمی پلی پۆستدا، ٤×٤٠٠ متر
زیو و ز ملوانكی دوو توانی بمش ھنا،
ڕاكردنی٢٠٠  ل ھروەھا بھنت. بدەست
شكاند، عراقی پوانیی ژمارەی متریشدا

بوو. چرك (٢٤,٥٩) ژمارەكی ك
خسرەویش، بھار كچیاریزان ھروەھا

دەست  ب زیو و ز ملوانكی  دوو توانی 
یارییكانی ل بشداریی ئوەی دوای بھنت،
ك بیكوە). یاری (حوت كرد سوباعیدا
ئویش و ھنا بدەست دووەمی پلی تیدا
بشكنت عراقی پوانیی ژمــارەی توانی
تۆمار خۆیوە ناوی ب تازە ژمارەیكی و

بكات.

ھولر

محمود گوستان خسرەو بھار
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تا دھۆك  ل وەرزشوان كچانی ڕۆی ھرچندە 
ھوكی ئوەش سرەڕای بم الوازە، ڕادەیك
لو وەرزشوان كچانی بھزبوونی بۆ دراوە زۆر

. بوارەدا
ل تنس  یاریزانی جیھاد،  جوان  بارەیوە لو 
و  ١٥ سا من تمنی  ” دەت دھۆك  یانی
 ل ئم یاریی دەكم، دەبت من ٥ ساڵ بۆ ئوە
ئاستی  لسر كرد خولكم ٢٠٠٩ بشداری سای
بدەست یكمم پلی تیدا ك كوردستان،
خولكم بشداریی سادا ھمان ل دواتر و ھنا
كراوەدا یارییكی ل و عراق ئاستی لسر كرد
ئاستی لسر مئ ھنا، بدەست دووەمم پلی
كردوە خولكمان چند بشداریی نودەوتیشدا
خوالندا لو من و توركیا، بم ئیتایا وتانی ل

نھناوە“. بدەست پلیكم ھیچ
بۆ دھۆك، یانی یاریزانی ئاڤدەڵ میدیا ھروەھا
تمنی  ژر ل ،١٤ سا تمنم ” گوتی وارڤین
سرزەویم  تنسی خولكی بشداربی ١٤ سایدا
یكمم پلی تیدا و عراق ئاستی لسر كرد

.” ھنا بدەست
دھۆك یانی یاریزانكیتری بارەیوە لو ھر
 ،سا  ١١ من ”تمنی دەت جیھاد، فاتیم
نموونیی مازی قوتابخانی حوتمی پۆلی ل
یارییم چــوار بشداری ئستا تاكو دەخونم،
كوردستان ئاستی  لسر یكمیان  ك كردوە،
١١ سایدابوو،  خوار ل تمنم ئوكات ك بوو،
یاریی ل ھنا، بدەست دووەمــم پلی تیدا
ل و ھنا بدەست  نۆیمم پلی من  دووەمــدا

كوردستاندا ئاستی لسر ك سیمیشدا، یاریی
دوایین ل ھنا، بدەست  سیمم  پلی بوو،
كرد، بشداریم عراق ئاستی لسر ك یارییشمدا

ھنا“. بدەست یكمم پلی
سوپاسی بــشــداربــوو رســھــ كۆتاییدا  لــ
كرد یان عیماد“ و ”ئاڤدەل ڕاھنران ھردوو
ل بشداریبكردنیان ل ھاوكاریكردنیان بۆ
ل ك ســرزەوی، تنسی یاریی پاوانیتیی

. دەكرت بحرن ساز وتی

دھۆكدا الوازە ل وەرزشوان كچانی ھشتا ڕۆی
تنسی پاوانیتیی بشداری دھۆك یانی یاریزانی س

دەكن بحرن ل سرزەوی

دھۆك

ھز علی
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چكۆڵ - ھاوڕێ كاوە وارڤین
وەرزش  بۆ  زۆریــان ھۆگرییكی ڕانی كچانی  
ل ،یھ تایبتی  ب  بال یاریی و  گشتی ب
ب پیوەندیدار دامــودەزگــای چندین ڕانیدا 
لیژنی نونرایتی وانل ،یھ وەرزش بواری
یانی ،ڕانی الوانی و وەرزش ناوەندیی ئۆمپی،
ل دیدەوانی وەرزشی و ڕانی، یكی وەرزشیی
چندین میللی و تیپی دەیان ،روەردەی ڕانیپ
قورسایی، برزكردنوەی و لشجوانی ھۆی
وەرزشیشی پیمانگی ٣سا لــوەی  جگ
دامزراواندا، ئم كۆی ل بم لكراوەتوە،
سیمبول وەك ڕانی وەرزشی یانی بین دەكرت
وەك و شارەك وەرزشیی ناسنامی و ناو و
بۆ دەرەوە ڕانی ل وەرزشیی بایۆزی یكمی
ئو پشوەی ڕیزبندیی ل شارەك ناوەوەی و
گشتی ب بواری وەرزشیدا ت لد دامزراوانوە

تایبتی. ب كچ، وەرزشوانانی ھاندانی بۆ و
دەن، خۆیان وەكو ڕانی ل وەرزشوان كچانی
نبووە داخراویان ھۆكی ئستا تا ئوەی لگڵ
كردووە، بم مشقیان گدا گۆڕەپانی ر لھ و
موژدەی نزیكدا ئایندەیكی ل چونك نائومدنین،
چیمنیان، یاریگی و داخراو ھۆكی كردنوەی

پ دەدرت. دیك ھر شاركی وەك
ڕانی دوای  یانی ل كچان بالی  تیپی وەرزشیی
بۆ سلمانی پارزگای پاوتنكانی ل ئوەی
ھر پارزگایك بۆ ك یككان سركوت، پل
نایابكانی پل پاوانیتی بۆ یان دوو دەبوو
١ تا ١٠/٦  ڕۆژانی ل ك بكون، سر كوردستان
ھر ئاستی لسر كوردستاندا پایتختی ل

بڕوەچوو. كوردستان پارزگاكی چوار
بالی تیپی پاوانكانی یاریزان كچ (وارڤین)
ل پاوانیتی ك توانیان ڕانیی دوواند، یانی
پلی یكم كوردستاندا، كچانی وەرزشی بالی
ل جگ پاوانیتییكدا، ل ك بھنن، بدەست
ھولر، خاك، (ئافرەتانی یانكانی ،ی ڕانییان

بشداربوون. قدزێ) و شقوە سمل،
ئیسماعیل  (نیسان ،یاریزانان لو یكك  
(وارڤین)  بۆ ك ،ی٢٣ سا تمن حسن)ی
تیپی  لــ ساییوە  ٧ تمنی لــ گــوتــی:
دواتر كردووە، وەرزش ب دەستم قوتابخانكانوە
و كردووە ڕانیوە وەرزشیی یانی ب پیوەندییم
پاوانیتییكانم كردووە، ل بشداریی زۆرك
ل كچان بالی تیپی بۆ ئوانی تایبتی ب
بدەست ختیشم زۆر و كراوە ساز كوردستان
بۆ ك پاوانیتییدا، لو جارەش ئم ھناوە،
توانیمان درابوو، ئنجام زگاكپار چوار ھر
نایابكانی پل یان ڕیزی بۆ یكم پلی ب

سركوین“. كوردستان
بۆ ــاتــر زی دەســتــكــوتــش ”ئـــم  گوتیشی: 
كاك بردەوامی كۆششی و خۆمان ماندووبونی
كارگیی دەستی و یان سرۆكی ئكرەمی
سوپاسی ھــروەھــا دەگــڕــتــوە، یانكمان 
علی و محممد سۆران تیپكمان ڕاھنری
الوانی و وەرزش ناوەندی لپرسراوی ڕەسوڵ
مشقیان بردەوامی ب ڕۆژان ك دەكین، ڕانی

بوون“. ماندوو لگڵ و كردووین پ
ئو دوای ــــوەی،  ئ پــرســیــاری ـــی  وەم  ــ ل
(نیسان) دەكن، چی ب ھست سركوتنتان

نونرایتی ب یخۆشتر ھ لوەی چی گوتی:
و بكیت پاوانیتییك بشداری شارەكت
من بھنی، بدەست نموونییش ئنجامكی
شاری خكی و خۆمان  ل پیرۆزبایی لرەوە
دەبینم بوە خون و دەكم ڕاپڕین دەروازەی

سركوتووبت“. ڕانی كوڕانیشدا بالی ل
خــدر (ســنــگــیــن ھـــروەھـــا كــچــ یـــاریـــزان
خۆیوە الی  ل ١٩ساڵ، تمن ئیسماعیل)ی
دەكم، وەرزشییكان یاریی زۆربی من گوتی:
بال دەدەم  یاریی ب زۆر سا گرنگی بم٥ 
خۆم ئاستی ڕاھنر  ھاوكاری ب  توانیوم و

پشبخم“.
بدەستھنانی بۆ خۆی سرسامی سنگین
ل كچان یكی  پل خولی یكمی  ختی
نایابكانی یان ڕیزی ب گیشتن و بال یاریی

دا. نیشان كوردستان
ماوەی ل ك خستڕوو ئوەی یاریزان كچ ئو
خرجی ،كتییوانیپا ل بشداریكردنیان
ئركی لسر مانوەیان ل ھولر ڕۆژی چند
ئاسوودە زۆر دا: بوەش ئاماژەی بووە، یانكیان
یكدی لگڵ یاریزانكانیش بووین، خۆشحاڵ و
ھۆكاری بردنوە بووە ئمش ك تبا بوون، زۆر

سركوتنكانمان“. و

كوردستان نایابكانی یان ڕیزی ل ڕانی كچانی بالی
ئاستی لسر رانی كچانی بالی تیپی
بدەستھنا یكمیان پلی كوردستان

كچانی رانی بالی وەرزشی یانی 
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كاتی لــ ــان، ــی ــاوەك ــازن ن بــردنــوەی دوای 
بۆ ڕانی كچانی بالی تیپی گڕانوەیاندا،
وەرزشدۆستان و برپرسان لالین شارەكیان
كرا، ل گرمیان پشوازییكی خكییوە و
سوپاسی دەت:  مئ بۆ خــدر) (سنگین
بو شاگشكبووین دەكین، الیــك ھموو 
ل شارەكمان خكی پشوازییی و چاوەڕوانی
و ڕۆی قائیمقام بۆ ئمش دەگڕتوە ،مئ

یانكمان“. سرۆكی
برپرسان ك باسكرد ئوەشی یاریزان كچ ئو
ل دەبت لكردوون ــان داوای ڕانی خكی و 
تۆمار باش ئنجامی پاوانیتییكاندا ھموو

بكن.
قوتابی ١٩ساڵ، تمن (بدوع بایز تروسك) 
،ڕانی وەرزشــی پیمانگی سیمی قۆناغی
كتیوانپا بشداربووی دیكی یاریزانكی
خۆی سرەتاكانی  ــارەی ب ل تروسك ــوو، ب
ششمی پۆلی ل” گوتی: ــدا، وەرزش لگڵ
و وەرزشــی چاالكیی  یكی ل سرەتاییوە
چاالكیی بشداریی  ڕانی پروەردەی دیدەوانی 
زۆرباش و مامۆستایكانم كردووە وەرزشییكانم
تدا بوارەك بۆ لھاتووییم خۆشم و لگمدا بون
سرەكی ھۆكاركی ماوەشمان ھاندانی ھبوو،
ڕگریان ھشتا گرفتی كچان زۆر ل چونك بوو،
ڕۆی ئگینا ،بۆ دروست دەب ماوە الین ل
وەرزشوان ڕۆی ل ھیچی وەرزشدا ل ڕانی كچانی

.“نیی كمتر كوڕەكان
ل  ڕانی ئــوەی ”لگڵ  گوتی:  ھروەھا  ئو
مئ ھیواكانی بم باشترە، دی شونی زۆر

زیاترە“.

٢٠ســاڵ، تمن ــوڵ) (مــریــم ڕەس ھــروەھــا
یانی بالی  تیپی  ئندامانی دیكی  یككی 
و خۆی وەرزشی توانای بارەی ل ئو ،یڕانی
پاوانیتیی ل وەرزشی ڕانی یانی سركوتنی
” گوتی: كوردستاندا، یكی  پل كچانی بالی
بالش،  ل یاریی جگ ،٥ سا وەرزشیم تمنی
تۆپی و دەست تۆپی و پ تۆپی یارییكانی

دەدەم“. ئنجام باسكش
بۆ یانكی سركوتنی ھۆكاری (مــریــم)
ماندووبونی و ڕاھنر پالنی و   خشن باشی
و ڕانی یانی كارگیی  دەستی  و ســرۆك
ھاندانی و تیپكی  یاریزانكانی نو  تبایی
كردنیان ھست و یاریزانكان كچ باوكی و دایك
شارەكیان بشداریی نونرایتی ب ك بوەی،

گڕاندەوە. دەكن، پاوانیتییكان
(سۆران  ڕانی كچانی بالی تیپی ڕاھنری  
ك ،ی٢٧سا تمن ئحمد)ی محممد
بشداریكردن بارەی ل ئو  .یڕانی دانیشتوی
،بال یاریی ل  ڕانی كچانی  سركوتنكانی  و
ل ئمساڵ ئابی مانگی سرەتای ل مئ” گوتی:
پارزگای  یانكانی ل پاوتنكانی یان ٨ كۆی
ــارە دی بكوین، ســر توانیمان سلمانیدا، 
ئو بۆ  زۆرباشمان پالنكی  ڕانی یانی وەكو
مشقكردن، تایبتی بۆ ب پاوانیتیی دانابوو،

بھنین. بدەست سركوتن ئوەی بۆ
بڕوەچوونی چۆنیتی ــارەی ب ل (ســۆران)
” : گوتی ھولردا، شــاری  ل یارییكانیش 
شھید ــراوی داخ ھۆی ل یارییكان ھموو
١ تا ٦-١٠  ل وەچوون، كڕب فەنسۆ ھریریدا
یارییكانماندا سرەتا  ل مئ -٢٠٠٩ ئنجام درا،

دواتر  بردەوە، یانی قدزمان ل گم ٣-٠ ب
ھروەھا  ببینوە، سمل یانی ل ٣-١ گم ب
ھولرمان ئافرەتانی تیپی ل ئنجام ھمان ب
شقوەمان  یانی ل گم ٣-٠ ب دواتر بردەوە،
یانی ل ئنجام ھمان  ب دواجاریش  بردەوە،
ھموو گشتیدا  كۆی  ل  ك ــردەوە، ب خاكمام
بردەوە.  بوو، یاری  ٥ ك خۆمان، یارییكانی 
بالی خولی پاوانی نازناوی توانیمان بمش
كچان ئاستی ل كوردستان یككانی پل یان
پل ڕیزی بۆ ل ھمان كاتدا و بھنین بدەست

سربكوین“. نایابكانی
ل ئوەین  ھیوای ب گوتیشی: ڕاھنرە ئو 
برچاومان ئنجامی و سركوتن نایابیشدا خولی
كچ سرجم باوكی دایك و سوپاسی و ھبت
ئمیان ب متمانیی  بو دەكم، یاریزانكان 
وەرزشیی مژووی ل یكمجارە و بخشی
ك بت، بدەست  وتدەستك ئو ڕانــیــدا، 

بال سركوت. نایابی بۆ پل یانیك
دەت: لگڵ لگڵ ئوەشدا (سۆران محممد)
ھۆكی ل ئستا تا سركوتنشماندا، ئو
ختانخۆشب بم نكردووە، مشقمان شیاو
مۆدرن وەرزشیی ــراوی داخ ھۆكی ریكخ
چند ھروەھا دەبت، تواو بونیادنانی كارەكانی
تواوبووندان. قۆناغی ل چیمنیش یاریگیكی
سای  ل ڕانی وەرزشیی یانی باس جگی 
یارییكی جــۆرە چند و ـــزراوە دام ١٩٩٢دا 
كچان بالی وانل دەگرت، خۆ ل وەرزشــی
ئاستی ل ھردوو كوڕانی تۆپی پی كوڕان، و
پایسكلسواری تیپكانی الواندا، پشكوتووان و

.یھ كۆنفۆشی و سرمز تنسی و

كچانی رانی بالی وەرزشی یانی 
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تندروستی

دەستپك لــســروشــت،“  ببری جیھانكی
لرۆژگاری “ژینگ پاراستنی دواتر پشكوتن،
دەن“ زانستی بواری پسپۆڕانی وەك ئمدا

دەبات“. لناوچوون برەو جیھان
كلتووری  نبوونی زۆر، و زانیاری ب  تچووی
لڕادەبدەر خرجی لشتكان، نزیكبوونوە
مرۆڤی شــارەكــان، ناسروشتی گورەبوونی و 
دەبات. لنوچوون برەو شارەكان نیشتجی
و مرۆڤایتی ك ــن دەژی لسدەیكدا  مئ
خۆیان راستقینی لبرپرسیارتی تاككان،
وەھادا لسردەمكی مئ دووركوتوونتوە.
دانیشتووان رژەی شانبشانی بس ك دەژین
كیمیاوی شت شار، لسبری ئو دەبت. زیاد
ژیانی وردەوردە فدەدرن، ك ژاراوییاندا و
كاریگری شتان ئو لئنجامدا نامنت، تدا

دادەنن. شارەكان، نیشتجی مرۆڤی لسر
،ڕاوكــــد سترس، وەك: نخۆشیگلكی
واتــا، ب توندووتیژی نــبــاوە، ماندوویتی
شوەیك وەك دەیبینین بھموو سرھدەدەن.

تكدەدرت. (ژینگ)ئیكۆلۆژی
تنیا  یشك ئــو  ناتوانین مئ بگومان   
چــارەســر ژیــنــگــیــی ــوەی ــردن ــارك ــھــۆشــی ب
وەك ،شانك لو  دەتوانت مــرۆڤ،  بكین. 
و ژیان ناو چاالكییكانی  زۆری ھرە بشكی 
نزیك كۆمیتی، فلسفی و ژیان شوازی
عق(ئاوەز) كاتك من  ببۆچوونی  ببتوە.
بین، دەتوانین داببت، لعاتیف(ھست)
لنو ك مرۆڤانی دەبدرت. ئو ژیانیش عقی
ویستپ .ویستپ ھۆشیارییان دەژین، شارەكاندا
ھاوسنگی بژین. سروشتیدا ھاوسنگییكی لناو

دەخنكت ریكخ ھولر
موسا بكیس

ھولر شاری سنتری
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كۆمگایو سروشتی بواتای شار، و سروشتی
ویستپ بكرت. چارەسر دەب ناكۆكییش ئو
دروست ئیكۆلۆژیك، سیستمی لسر شارەكان
لباوەش سروشتی جیھانكی كۆمگا بكرن.
ك الین ناتوندووتیژەكانی تكنۆلۆژیا دەگرت.
و پبدرت بایخی ویستپ دەكات، ئافراندن
ئستا ركبخرت. ئیكۆلۆژی سروشتی بپی ژیان
مئ یان ،قۆناغ ئم   یشتووەتگ كشك
یانیش دەكین، دروست خۆمان كشتییكی
لسر كاریگری دەتوانین بچاالكییكانمان
بئیرادەیكی و دابنن فرمییكان دامــزراوە
بكینوەو بو ئیكۆلۆژی ھۆشیاری گشتییوە

برین. برەوپش ژیان
ھولر،  شاری سیری ئگر مایبن ئو  لسر
ئایین گلك لمژینیو شاركی ك بكین
مرۆڤ، دەژیــن. تیدا ئایینزا و كمنتوە و 
پناسی كلتوور  فرە شاركی وەك دەتوانت 
ئیكۆلۆژی سیستمی بپی ویستپ بكات.
سرەتا ببینوە. نزیك شــارە لم ھاوچرخ،
دەستی شار سروشتی و شار مژووی ویستپ
ئوەمان ھولر، بنیاتنانوەی بۆ لندرت.
تكنۆلۆژیای ئمدا ــاری ــرۆژگ ل .ویستپ
ببرھمی شونگلی،  و  شارەكان ئندازیاری 
لسر گفتوگۆیان مرۆڤكان، و سروشت و باش
برھمھنان، بۆ خاك ئامادەكردنی وەك دەكرت.
ئامادەكرن. وسروشت  مــرۆڤ بپی وانئ
بكوتوە، ك لسروشت دوور شارك براستی
كاتك پسپۆڕان لخۆدەگرت. ساخت فۆرمكی
شتیان گلك كایوە، نایھ نویان تكنۆلۆژیای

وەرگرتبوو. سروشتوە ل
دەوومندی  یاسای سیری داھنان بۆ  ئوان
وەیوشب و تدەگن لی و دەكن سروشت
نتنیا لئستادا وەردەگرن. لسروشت نموون
شتی زۆر بــۆ بكو ـــواد، م و پزیشكی  بــۆ 
لئندازیاری دەبرت. سروشت بۆ پنا دیك
چارەسر شارەكان كشی ئوەی بۆ شارەكاندا،
سروشت، ل(خۆزا) ئزموون گلك بكرن،
پكوە سروشت، كۆمگاو ئگر وەردەگیرت.
بخۆشی و بئاسانی ژیانیش ببنوە، ئاشت
شارەكان گلۆبادا لجیھانی ئستا دەبت. تپڕ
بۆ چارەسركردنی دەتوانین مئ ،یھ كشیان
و لمرۆڤ پكھاتوو فلسفیكی شانك ئو
رگایوە كشكان، لو ببنما بگرین. سروشت
ناتوانت كوردستانیش و دەكرن چــارەســر
ئم دەتوانت مرۆڤ، بدزتوە. پرس لو خۆی
شارەكانماندا لبنیاتنانی  ئایا بكات.  پرسیارە

پویستو پشكوتن دەستپك بدروشمی“ پشت
یان ببستین، ژینگپارزی“ ھۆشیاری دواتریش
ھاوسنگی و بمرۆڤ پشت لدامزراندنیاندا

ببستین. سروشتی
ك وەیئ ھولر، ئمۆی خراپی راستییكی
كشی ناكرت. كۆنتۆڵ دانیشتوانی رــژەی
سامان لخرجكردنی كمشارەزایی شارەوانی،
دەستپك بیرۆكی زابوونی بنڕەتییكان،
ئو ئگر ژینگیی. ھۆشیاری دواتر پشكوتن،
١٠-١٥ سای دیك شاری  پش بچت رەوش وەھا
سروشتی گیای  دەمنتوە. بەنگ ھولر، 
دەبتوە. رەش شونك ھموو و نامنت
و نبت ژینگ پاراستنی برپرسیارتی ئگر
نكرتوە لدواڕۆژ بیر نبت، ھۆشیار كۆمگا
چی داھاتوومان ببینین دەتوانین  ھرلئستاوە
لھولردا شار بتنیاتنانی پۆژەی لخۆیدا دەبت.
كشی چارەسركردنی پۆژانو ئو بۆ .نیی
چارەسركردنی بۆ  .ویستپ پالن  شارەوانی
و مامناوەندی كورتخاین، پۆژەی شانك ئو
كانایزاسیۆن سیستمی .ویستپ درژخاین
دەبت  .ویستپ ئاو، خاونكردنوەی  تۆڕی  و
بۆ پۆژە ئیكۆلۆژییكان شارە مۆدلی بپی
دەچن بخسار ك ئاوانی ئو بكرت. ھولر،
جیا زبكان ھروەھا بكرنوە، خاون دەبت
ناتوانت سروشت  ك شتانی ئو بكرنوەو 
جیا دیك جاركی وەك(پالستیك) بیانتونتوە،
وەك بكرنوەو خاون ناوی شتكانی بكرنوەو
باتخ ئو بازاڕ. بكتوە ناو نوێ برھمكی
بووەت ھوا ئستا پیسبوونی .دایمئ لپش
دار ویستپ ئوەش بۆ  گردوونی.  كشیكی
بڕوەبری ك رۆژاندا، گوم لبوو لم بچنن.
ك رایگیاندووە، ھولر پارككانی ئندازەی
سوزایی ھولر، رژەی پش ساڵ لمو چوار
لسدا ژەیو رئ ئستا بم بووە. شش سدا
ویستپ جیھانی ستاندەری بپی .شتھ
سوزایی سی ھولر، زیاتر لسدا وەك شاركی
لكاتی ھاووتییك ھر دەبت پیش بو بت.
زەوییكی بیستی لسدا دروستكردندا خانوو
بدەین ئوە بۆ بھتوە. دەب ھوڵ باخچ بۆ
رەوش ئو و ببت سوز شونكان ٧٥٪ی ك

ركبخرت. ماف بیاساو
تدا ژینگییان ھۆشیاری   ك وتــانــی ئــو 
لباری گشتوگوزارییكان نشول پشكوتووە،
سیر دەكن. ئگر باش ئابووریشوە قازانجكی
ھیو برھمھنان شون بۆ لكوردستان بكین
لسبكردنی گر دەبت بۆی .گونجاویش

بدەینوە لوە دەب ئاوڕك بگیرت. كوردستان
چۆنن؟ برھمھنان پرۆژەكانی لجیھاندا ك
دەتوانین نییو زۆر درەنگ ھشتا لكوردستان،
ك كشانی ئــو بگرین. دیــاردەیــ لــو  رێ 
گرنگن. زۆر باش  شارەوانییكی بۆ  كرد باسم
رژەی رۆژ لدوای رۆژ ھولر، گورەی كشی
دانیشتوانی رــژەی دەبت. زیــاد دانیشتوانی
یك  ھشتا بم ،سك ملیۆن ١,٥ ك ھولر
واتای ئوەش ئو .نیی تدا ملیۆن داری نیو و
ھولر بپی رژەی دانیشتوانی ك دەگینت
 ریكخ ھولر .ویستپ ــان دارم ملیۆن  ١٥
سامی  پاركی وەك ١٠ پاركی ویستت. پدەخنك
پرسان ئو ئوەی بۆ بت. تدا عبدولەحمانی
مدەنییكان ركخراوە ویستپ بكرن. چارەسر
ژیان پۆژەیكی ببن ۆژانپ ئو تا بن. ھاریكار
ۆژانپ ئو بم دەوــت، زۆریــان تچوویكی
لكوردستاندا ئوەی بۆ دەروازەیك ببن دەتوانن
وتكمان، و بكین جگیر ئیكۆلۆژیك مۆدلی
بھزی برەیكی وەك پیسدا جیھانی لبرانبر
خۆشتر و سوزدا لكوردستانكی ژیان ل بت.

دەبت. گشتر
41

دانیشتوانی رژەی
١,٥ ملیۆن  ك ھولر

ھشتا كس، بم
ملیۆن داری و نیو یك
تدا نیی. ئوەش ئو

دەگینت واتای
رژەی بپی ك

ھولر دانیشتوانی
دارمان  ١٥ ملیۆن
ھولر .ویستپ
دەخنكت. ریكخ
١٠ پاركی  ویستپ
سامی پاركی وەك
تدا عبدولەحمانی
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ھولر
ككی ــری، ــھ ق ــی ــواس وەس نــخــۆشــی 
خۆشیینل و ڕاوكد لنخۆشییكانی
بوھۆیوە ناخۆشكانو زۆر دەروونیی
دەكات ببزاری ھست بتواوی نخۆش
كاریگری دریژخاینیش بۆماوەیكی و
ل خۆشیین ــم ئ ــــت. دەب ــرەوە ــس ب
لــدووپــاتــكــردنــوەی ،بریتیی بــنــڕەتــدا 
لمشكی بیروبۆچوون یان ،قس ھندێ
دوور لی ناتوانت بم توشبوودا، كسی 
تووشی بدووركوتنوە، چونك بكوتوە،
لئاكامداخمۆكی و زۆردەبت دڕاوكیكی

لدەكوتوە.
خۆشیین ب ژنــان، تووشبوونی ئگری
وەسواسی نخۆشی لوانیش و دەروونییكان
تیدا وەرگرتووەو  جیھانی باسكی قھری، 
پیاوان زیاتر ل ژنان، ك دەكرت ئاماژە بوە
بۆ ھۆكارەكیش دەبن. تحا ئو تووشی
رۆشنبیری ئاستی و دابوونریت پاشخانی
لنو م و نر پكردنی جیاوازی و تاك
بوھۆیوە ك دەگرتوە خزان پروەردەی
و بخۆنبوون  متمان ـــاری  دووچ ژنــان، 

دەروونی دەبنوە. تووشبوون بحاتی
مرۆڤ  تا ك دەریانخستووە  لكۆینوەكان،
تووشبوونی ئگری بخۆبت، متمانی زیاتر
ھۆكاری كمترە، دەروونــیــی بنخۆشی
لژنان، ھندێ الی باوەڕبخۆنبوونیش 
تووشی پیاوان، ئوەندەی دوو ك وایكردووە
متمانبخۆبوونی ھۆكاری ببن. ڕاوكد
ك ل ژندا بۆ ئوە دەگڕتوە پیاو زیاتری
بم زاترە، نردا ل ئندرۆجین، ھۆرمۆنی
كاری لژندا ئیسترۆجین ھۆرمۆنی زابوونی
رژەی ھۆیوە بو و نیشاندەدات  وانچپ
دەروونییكان، خۆشیین ب تووشبونیان

دەكات. زیاتر
ككی ــری، ــھ ق ــی ــواس وەس نــخــۆشــی 
خۆشیین ل لنخۆشییكانی دڕاوك و
بوھۆیوە ك  كانناخۆش زۆر  دەروونیی
دەكات ببزاری ھست بتواوی نخۆش
كاریگری دریژخاینیش بۆماوەیكی و

ل خۆشیین ــم ئ ــــت. دەب ــرەوە ــس ب
دووپــاتــكــردنــوەی ل ،بریتیی بنڕەتدا 
مشكی ل بیروبۆچوون یان ،قس ھندێ
دوور لی ناتوانت بم توشبوودا، كسی 
تووشی دووركوتنوە، ب چونك بكوتوە،
لئاكامداخمۆكی و زۆردەبت راوكیكی د

لدەكوتوە.
ئوا  ئنجامیدا، كــردەوە ب ئگر بم  
زیانی ــوەش ئ دەكــات. بئارامی ھست 
لكۆتاییدا كسك و  دواوەوەیــبــ زۆری 
تاڵ ل ژیانی و دەبت نائارامی تووشی
بتشنكردنی ھست ،كخۆشن دەبت.
ھست وا دەكات، وەسواسكی بیركردنوەی
،شكیدایم لناو وەسواسكی ك دەكات
مشكیتی. ــدەرەوەی ل ك نازانت بم
پرچكرداری رەوشتی تووشی لئنجامدا
و كــلــووپــل بپیسی ھست و دەكـــات 
بمش دەكات. كشوشتن دووپاتكردنوەی
ئم خۆشی لگڵ و بزاردەبن لی  ماوە

ماندوودەبت. ،كرداران

نیشانكانی
قادر  ئومد دەروونییكان خۆشین  پسپۆڕی
،خۆشیین بو توشبوو كسی دەت تھا،
ك دەبت بۆدروست وەھــای بیرۆكیكی
بپیس ـــــری دەورووب شتكانی ھــمــوو 
خواردووە شتكی كات نموون بۆ دەزانت،
دەرگا یكسر وەیكخواردنب ھر دەستی
دەستی دەچت لدواییدا كچی دەكاتوە،
دەستشوشتن ئم چندینجار و دەشــوات

دەكاتوە. دووبارە
ژماردنكدا  لنیوەی ژماردندا پارە لكاتی  یان
دووبارەو بۆی كردووە. ھی ھستدەكات وا
دەرگا شــوان دەیژمرتوە. چندینجار
ھدەستت جاریتر س دوو و دادەخــات
بــاوەڕی واتــ دەكــاتــوە، دەرگاك سیری 
،پزیشك ئو نیی. بپی قسی بكردوەكانی
مندایدا لتمنی وەســواســی نخۆشی
گورەكاندا ل بم  ،ئاسایی رادەیــك  تا

ـــی ـــاســـای ـــئ ب
ناكرت. سیر
روەھا نموونھ
ــی ــن ــم ــت ب
مــــنــــداــــی
ە دەھنتو
كــــــاتــــــ
ب ــداڵ ــن م
ا كۆنكد
دەڕوات،
ی و ھ

.O.C.D ھریق وەسواسی نخۆشی

O.
C.

D 

O.
C.

D 

ــۆشــی وەســـواســـی ــخ ن
ــ ــك ــ ــك ـــــری، ی ـــــھ ق
ــی ــان ــك ــی ــی ــۆش ــخ ــن ل
ــ ل و ــــــــ ــــــــڕاوك د
دەروونــیــیــ خۆشیین
ك  كــانــنــاخــۆشــ زۆر 
نــخــۆش بـــوھـــۆیـــوە
ھــســت ـــــواوی ـــــت ب
دەكـــــات ــــزاری ــــ ــــب ب
بــــۆمــــاوەیــــكــــی و 
كاریگری دریژخاینیش

دەبت بسرەوە
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شیالن یاسین

لھموو دەست ك ئــوەدەدات
بدات، شقام سر ستوونكانی
ك لكسك تحا ئو ھاوكات
.“نیی گورەی ئاسایی تمنی

خراپكانی نالی وای د.ئومد،
نالیل باس ،خۆشیین ئم
كاتك دەكــات“ چاككانیشی
تحا ئم تووشی قوتابییك
باش نییو دەروونی الینی دەبت،
نییو خۆی لخوندنی رای بردەوام
بخوندنی پویستی ھستدەكات
ــــارە پــــداچــوونــوە ــرە، بــۆیــ دووب ــات زی
بم دەخونت، زیاتر و دەكات بكتبكی
وانكیدا بسر دەیخونیت ك جاركیش ھر

دەبت“. زاتر
 

خۆشیین ئم ھۆكاری
ئوە وەســواســی، نخۆشی ــواری ب پسپۆرانی
رۆــی (ــــ (وراس ــۆمــاوەیــی دەخـــنـــڕوو كــ ب
ھروەھا .یھ خۆشیین بــو لتوشبوون
ناو ئندامی كشی و بایۆلۆژی ھۆكاری ھندك
دەستدرژی و مندای ناخۆشی ئزموونی و مشك
لناو بئازادییكانی منداڵ رگ ندان و سكسی
نخۆشی تری ھۆكاری توندڕەوەكاندا، زانخ

وەسواسین.
 

توشبوون رژەی
ھردوو توژینوە، ھندیك دەرئنجامی بپی
نخۆشی تووشی یك وەكو ،م و نر رەگزی
تر توژینوەی ھندێ بم دەبــن،  وەسواسی
ئو تووشی زیاتر ژنان، ك دەكن بوە ئاماژە

دەبن. تحا
توشبوو لكسی وا وەســواســی، نخۆشی
كاریگری دایبگرت. ماوەی خمۆكی  ك دەكات
ئو ژینگی سر  دەگرتوە نخۆشیكیش 
ئگر ،یجنیشت لی   كخۆشن ك مای
بكرت، لگدا مامی بنرمی لمادا كسك
بم چاكدەبتوە، زووتر وەسواسیكی ئوا
وەسواسی زووەوە لتمنی   توشبووەك ئگر
دەخاینت. زیاتر چاكبوونوەی ئوا ھبووبت،

چارەسر
چارەسری بۆ زۆرە، برگری وەسواسی نخۆشی
یان بكاربھنرت، بۆ زۆری جورعی دەبت
كخۆشن ك بكرت، بۆ .C.B.T چارەسری

كۆمكدانیشتنیدوورودرژیلگڵئنجامدەدرت
ساك، دەخاینت. مانگ تا ماوەكیشی ھشت و
لگڵ تایبتی پزیشكی ھفتیك ھموو دەبت
پنج و  چل دانیشتنی ھر و دابنیشت نخۆش 
دەستی ك لبكرت ھۆیوە وای بو بت. خولك
ك پبكرت راھنانی وردەوردە كلووپلكانی دای
كمتر شوشتنكی یان نشوات، دەستی ئوەندە
نكاتوە. دەستشوشتن لو بیر زۆر یان بكاتوە،
نابت دوای ك رابھنرت وا توشبوو، دواتر كسی
چونك بشوات، دەستی كلووپلكان بكارھنانی
ئافرەتكی سلیم، ڤیان .نیی بشوشتن پویستی
چوار خاوەنی .ودوو سا تمنی چل فرمانبرەو
تووشی نخۆشی دەكات، لوە باسی مندا. وەك
چندینجار ــ رۆژان بوھۆیوە بــووەو وەسواسی
ل كلووپلكانی بز و بردەوام دەشوات دەستی
تسبیح بتوانم دەكم ئارەزوو دەكاتوە“ بردەستی
بھۆی ناشزانم ناتوانم. بم مۆبایلكشم بشۆم، و
،ئافرەت ئو بووم“، خۆشیین ئو تووشی چییوە
شوویكردووە ئــوەی دوای ك دەخاتڕوو ئوە

بووەتوە. خۆشیین ئو دووچاری
زۆر  خووە ئو دەردەبت“  خۆی بزاری  ڤیان،  
میوانداری دەچم ك چونك دەكــات، ھراسانم
كسك ھموو بدەستی چای یان ئاو ناتوانم
دەكم بشرمزاری ھست زۆرجاریش بخۆم.
شتی نایت بزم  من ك دەكــن ھست چونك

بخۆم“. ئوان
خاوەنی مامۆستایو ژنكی ســح، ســیــران
ھاوسرەكم “یھ ڤیانی گرفتی ھمان ،كمندا
بایخ لپویست ــاد زی چونك بزاربووە، لم
پدەچت. زۆرم دەشۆم جل ك دەدەم، بخاونی
وەش بووەتئ دەشۆم، جلكانیش تنانت تنافی
ئاسوودە وانكم ئگر چونك دەروونیم، گریكی

نابم“.
دەت“ كۆلژەو قوتابییكی كچ مولود، سازگار
دەچت، لبیر شتم من زۆر دەردەچم لماڵ كات
بدوای بوھۆیوە جار  س دووتا  یواھ جاری
زۆر راڕابم وە وایكردووە كئ شتكانم دموە ماڵ.

بكموە“. دووپات شت و
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و  كاتیی خونبربوونكی ،مانگان سووڕی  
وھشت بیست ماوەی  ل پچپچ بشوەی
روودەدات. میندا  رەگزی ل جارك  رۆژ،
جگ دەخاینت، رۆژ تاحوت پنج، ماوەی
مانگان ك سووڕی سك پبوون كاتكانی ل
دوای  ڕۆژدا  ١٦ تا   ١٢ نوان ل . ــادات روون
دەبتوەو كرژ مندادان ناوپۆشی دانان لكھ
بشوەی و دەكات ھوەشاندن ب دەست
بناو مندادانوە ملی ل خونبربوونك
حاتش وئم دەرەوە تدەدر فرێ دا زێ

.مانگان سوری پیدەگوترت
 

 Menstrual) سر خون وتنسووڕی ك
(cycle

دەدەن نیشانی خون، سر وتنكب كچان،
گشی كردووەو سكسیان ئوان ئندامی ك
.یھ جووتبوون بۆ ــان ــواوی ت ئامادەیی
قۆناغ دابشی سردوو ئم سووڕە دەتوانرت
دوای قۆناغی و دانان لكھ قۆناغی بكرت:

دانان. لكھ
ھۆرمۆنی بدەرھاویشتنی دانان، لكھ قۆناغی
ك روودەدات (FSH) دانچیك ھاندەری
برھمھنانی بۆ مشكرژنوە دەرژت و لژر
كاتك دەدات. ھلكدان ھانی ئیسترۆجین،
نیشانیك ھلكدان دەبت، ئامادە كلكھ
ھۆرمۆنی تا دەنرت، مشكرژن ژر بۆ
تدەب ئــوە بــــژــت،   (LH) ــدەری ــان ھ
كرداری روودانی ھلكو دەرپڕاندنی ھۆكاری
دەرپڕاندنی لگڵ ھاوكات  ھلكدانان.
تا فالوبدا جۆگی بناو رۆیشتنی ھلكو
ل ھلككی چیكدانی ئو مندادان، دەگات
پیدەگووترت ك تنك بۆ دەگۆڕت دەرچووە
ئوەش .(Corpus luteum) زەرد نت
و پرۆجیسترۆن پیدەن دەردەدات ھۆرمۆنك

ئیسترۆجیندا. كمك لگڵ
مشكڕژن  ژر بۆ وەم لش لھمانكاتیشدا
تیدا ئیسترۆجینی ئاستی كــ دەنرت
سووڕكی سر وتنك  وەیمشب دابزیوە.

پدەكاتوە. دەست نوێ،

نیشانكانی
ومندابوون  نخۆشییكانی ئافرەتان  پسپۆڕی
سووڕی ب سبارەت یوسف، د.تریف نزۆكی و
مانگاندەت، بگشتییكچان، یكمینسووڕی
سان  ١٤ بۆ   ١٠ تمنی لنوان مانگانیان
سر وتنك مامناوەندی تمنی روودەدات.
تمنی  ١٢,٥ سایدایو تا ل مانگان سووڕی
بشوەیكی  دەبت. بردەوام ٤٥ بۆ ٥٥ سای
٥٠٠ جار  تمنیان ب درژایی ئافرەتان گشتیی
بپی .مانگان خونی سووڕی سر وندەك
ئگر ژنان، نخۆشییكانی پسپۆڕانی قسی
بینرا، تحا ئم دەسایدا، پش لتمنی
روویندا، سای چواردە دوای تمنی تا یان
دەكرت. ھژمار نائاساییی حاتكی ب ئوا
خونبربوون، حاتی دەركوتنی لسرەتای
درژبوونی ھروەھا روودەدات، دا لموو گۆڕان
خون پاشان  و سینگ برزبوونوەی  باو 
برچاو بڕژەیكی كچان، كاتاندا لم بینین.

پشت ئش دەبن. و تووشی ژانی سك
خون: ئازارەكانی كوتن سر

مانگاندا ــووڕی س لــمــاوەی لكچان، زۆر 
و ئافرەتان پسپۆڕەی ئم دەبن. ژان، تووشی
دەكات، ك ٥٠٪ـی ژنان ب مندابوون، ئاماژە
دن. ژان، تووشی مانگاندا سووڕی لكاتی
سروشتی بپی سرخون وتنك ئازارەكانی
دەگۆڕدرت،  دیك ئافرەتكی بۆ  ئافرەتك
مانگان تنیا سووڕی لكاتی ھندك ئافرەتـ،
دەتوانرت ئوەش دەبن، ك بتاقت كمك
بسریدا بئاسانی یان  بكرت، فرامۆش
بھۆی لئافرەتان ھندك بم زاببت،
بگات یوانل و دەبن نیگرانی تووشی ئازارەوە

بوەستنرت. رۆژانیان چاالكی ك رادەیك

ژانگرتن ھۆكارەكانی
ئاسایی حاتكی ب ژانگرتنی ،د.تریف
جۆری دووجۆرە: م ژانئ گوتی“ كردو وەسف
گرژبوونوەی بھۆی سرەتاییو ژانی یكم،
و روودەدات ئافرەتكدا لھموو مندادان
سختو دووەم. ژانكی بم جۆری .ئاسایی

ھوكردنی و خمۆكی و  ــی دەروون نائارامی
ھۆی گرێ، دەبن و كیس و ھبوونی ھلكدان

.“ژان جۆرە ئم دروستبوونی
ژان نائاسایی ئو حاتی ل تریف، باس د.
ھندكجار راڕایی و و دڵ تكچوون ك دەكات،
،كو ژان دت لگدا ڕشانوەو سكچوونیشی
ئم .دایگل سرئشانیشی و وەیرسكژل
كرد، كژانگرتن ماوەی ب ئاماژەی ،پزیشك
بم ناخایانت،  زیاتر كاتژمر دوانزە  ل ك
درژەی زیاتر و بوو سكدا لژر كژان ئگر
بینی یان نــازور، برگی ویستپ كشا،
فراوانكردنی، یان مندادان، ملی دەمارەكانی

بكرت. چارەسر

نیشانان ئم خون كوتنسر لكاتی
دەردەكون

حوزدا. لناوچی گشتی ناڕەحتییكی -
لشوەی گرژبووندا. ئازاركی تیژ -

تا رانوە دەستپدەكات، الق و ل ئازارك -
پشت. دەگات

بشكتی. ھستكردن -
لھسووكوتدا. گۆڕانكاری -

و ھنجدان یــان رشــانــوە، سرئشو  -
سكچوون.

مانگان؟ سووڕی سر كاردەكات چی
ئافرەت، مانگانی ســووڕی ئاۆزی بھۆی
مینو زاوزــی ئندامی ھۆرمۆنكی چند
تدا دەكن. بشداری سیستمی دەمارگیری
دەبت، سووڕكی تووشی ئافرەتك كاتك
خونی ھۆرمۆنی پزیشك ویستپ ــوا ئ
دیاریبكات، و  بكات پوەر  ئافرەت ئــو
ئندامی ھۆرمۆنانی ئو رژەی ئایا تابزانرت
كشی نــا؟ یــان ،شھاوك ینم زاوزـــی
مانگاندا سووڕی ل گورە  رۆكی ئافرەت
الوازن دووچاری زۆر ئافرەتانی ئو دەبنت،
ئویش دەبنوە،  مانگان لسووڕی وەستان 
لكاتكدا ھۆرمۆن. دەرھاویشتنی بھۆی
ئافرەتانی ن كدەك لكۆینوەكان ئاشكرای

ئافرەت مانگانی سووڕی
ھولر
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شیالن یاسین

مانگانیان دووچاری ناڕكی سووڕی قو زۆر
ئاسایی، ئافرەتانی لگڵ كردن ببراورد دن.
خۆراكی سیستمی پیەوكردنی بۆیش،
و تندروستی پاراستنی ھۆی تدەب باش،

ژنان. مانگانی باشی سووڕكی

دەروونی كاریگری مانگانو سووڕی
تكچوونی دیكی  فاكتركی  ،ڕاوكــــد
باردا لزۆربی .ئافرەت مانگانی سووڕی
تواو وەستاندنی ھۆی دواكوتنی یان تدەب
ل ترسان و ئافرەتان شژاندنی بھۆی
دەرونییكان خۆشیین پسپۆڕی سكپبوون.
كاریگری ب سبارەت عدنان، بناز د.
،یوایپ ئافرەتان مانگانی سووڕی دەروونی
سووڕی زۆری لسر دەروونی كاریگری باری
ــارەی دەرب دەبت دەت، ھیو مانگان
پشتر كچان ،ییستج گۆڕانكاریی ئو
دەروونییوە لالینی تا ،تبدر ھوشیارییان
لالین و بكن سیری ئاسایی بشوەیكی
چندەو ماوەكی ك تبگینرت خزانوە
لكاتی و بنوژی مــاوەی و لئازارەكانی
،سووڕەك پاشكوتنی و پشكوتن و بینین
لی بشرموە بھو تا ئاگاداربكرتوە،

نڕوانت.
جخت  دەروونیی پزیشك ئم لوەش جگ 
باری لنوان  بتین زۆر كاریگری لسر 
دەكاتوە. مانگاندا  ســووڕی و دەروونیی
حاتی پیدەن  یھ تــر حاتكی
 premenstrual مانگان سووڕی پش
رەنگ ئافرەتان ٨٠٪ـی ،((syndrome
_٣) بم دەربكوت، ل حاتیان ئم
تووند بشوەیكی رەنگ ئافرەتان ١٠)٪ـی
حاتیان ئم  ســووڕەكــدا پش لكاتی

ھبت.
دوای  و بنوژی پش كئافرەت  نیشانكانی
خمۆكییكی تووشی  ك وەیئ بنوژی
و دەبت تــووڕەبــوون و راوكــــد و  توند 
دت. جستیی ئازاری تووشی بوھۆیوە
و دەكات ئازار و بقوی ھست ھروەھا
لگدا دەبت. ھنجیشی تنانت رشانوەو
گوتی“ بناز د. ،و ژانئ رگاچارەی لبارەی
بــدەرمــان پویستیمان  بــۆچــارەســركــردن 
،یھ ددانوە و ــی دەروون چارەسری و 
بارەی ئو ئاگاداری پیاوان گرنگ زۆر بۆی

ھچوونیان ڕەچــاوی و بن ئافرەتكانیان 
بوو، زۆر  توندید ئم ئگر بم بكن،
تحا ئم بۆ خمۆكیمان دژە دەرمانی ئوا

.“یھ

ژانی تووند
سووڕی كاتی ل كچان، ل زۆر رژەیكی
دن توند ژانگرتنكی  ــاری دووچ مانگاندا
باری لسر  كاریگری ژانگرتنیش ئو  و

دادەنت. دەروونییان
بیست وحوت ساو ھاوین، كچكی تمن
سووڕی مانگاندا لماوەی لو كچانی ككی
ئو تووشی ك ئو رۆژەی دت،“ ژان تووشی
س و بچم دەوام بۆ ناتوانم دەبم، تحا
توند ژانكی تووشی تحا برلو كاتژمر

دەكات. بتاقتم زۆر ك دەبم
لو كچانی  ترە سان، كچكی  ندای ١٦
ژان تووشی مانگاندا،  سووڕی كاتی  ل ك
خونبربوون سووڕی ئازاری باسی ئو، دت.
و دەت:“ ھموو سرەتای مانگك دەكات
توند زۆر ژانكی مانگاندا، سووڕی لكاتی
و نخۆشخان بكم سردانی و دەب دەگرم

بدەم“. لخۆم دەرزی

چارەسركردن
وەرزش میوەو ســوزەو خواردنی  ،د.تریف
ژانگرتنی چارەسری  بباشترین پشودان،  و
دەزانت. لژناندا خون بربوونی سووڕی
بۆ دەرمانك، ھموو وەرگرتنی ھروەھا
وەســف بــنــادروســت ژان، كــمــكــردنــوەی
ھوركردنوەی بۆ پرۆفین، حبی دەكات،“
.” چارەسرە مانگان، باشترین سووڕی ژانی

بۆچوونانی  ئو پیوابوو یووسف، تریف  
یژان ئو نمانی ھۆكاری ھاوسرگیری دەن
باری باشتربوونی ھۆكارەك چونك ،یھ
ھاوسرگیری ،مندا ھبوونی و دەروونــی

.نیی
ل كمتر لماوەی دەبت گوتی“ ھروەھا
چونك بگۆڕدرت، سانتی كاتژمردا شش
بسر خراپی كاریگری سانتی، مانوەی زۆر

دەبت“. لشوە www.neھموو
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ئامادەكردن چۆنیتی

مكسیكی شوازی ب سووركراوە مریشكی

كرەستكان

شتخانچ
وەستا ئارام فاروق
چوارچرا ھۆتل

ئامادەكردنی:

مریشك سنگی پارچیك .١
٢٥٠گم

شیرین بیبری دان یك .٢
گزەر دان یك .٣

دان یك ،ماتت .٤
بۆ دانـــ ــك ی پــرتــقــاڵ،  .٥

جوانكاری
خوێ نیوكوچك .٦

رەش بیبری كوچك یك .٧
زبدە رۆنی كوچك یك .٨

سارد كوچك كچبی یك .٩
خل كوچك دوو .١٠

ساس كوچك یك .١١

دەشۆردرتوەو پداویستیكان ھموو
سنگی ئینجا  دەكــرــت، ورد  پــاشــان
تاوەیكدا لناو  زەرەكگ و مریشك
تواوی ئوە دوای دەكرتوە. سوور
مریشك ناو تدەخر پداویستیكان
و خل و ساس ئینجا ،زەرەكگ و
و تدەكرت ســاردەكــشــی كچپی 

دەكرتوە. سوور بجوانی
لتنیشت برنج قاپك لگڵ ئینجا
پرتقاكش و ــرــت دادەن یكتری
وەیمشب ،ــارچــ پ دوو ــتــدەكــر

دەبت. ئامادە كس یك خواردنی

رانییی ھمن فۆتۆ: ئامادەكردن:
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٣/٢١-٣٠-٣ 
بۆكاتی پارە ھندك
پاشكوت پویست
ھیچ  ئاگادارب  .بك
و خۆت زانیارییكی
،ندركم پیشكت
زۆر ــت ــی ــڕەق ــل ــل ك
تكدەدات، ل كارت
بیروراكانت وتووژی
ھاوەكانتا لــگــڵ

.بك

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
باشن زۆر پیوەندییكانت
خم ساردییوە ھۆی ب
ـــدە، م ــان ــی ــت ــ دەس ل
خزم سردانی وای باشتر
ل بدەیت كسكانت و
ماوە ل ئوەی جیاتی
سركشی بمنیتوە،
بردەوام كشی داراییت

بكات. دروست بۆ

٥/٢١-٦/٢١ 
تواناكانت ب شوەیكی
ئو .نكاربھب باش
یتبگ دەتوانیت كات
باش خاكی  چــنــد 
بڕوبرەكت، لگڵ
خۆشویستی ـــۆزو س
بـــ ھـــاوبـــشـــكـــت
ــ ــك بــبــخــشــ چــون
خۆشویستیت زۆر

پدەبخشت.

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
یارمتیت ھــاوڕــكــت
دەداتبۆچارەسركردنی
چند ــت، ــان ــك ــت ــرف گ
رۆمانسی پیوەندیكی
ــم ب نــوێ بــڕــوەن
ئوە ئاگاداری  دەبت 
ــگــاوەكــانــت ــیــت ھــن ب

نبن. رستانخۆپ

 ٧/٢٣-٨/٢٢
ــت ــان ــك ــی ــ دارای ــ ــام م
دەســت ــ ب ــن ــوت ســرك
گرفت مدە رگا دەھنن،
بشونن، ژیانت بچوككان
پیوەندی كناكانی
كــراوە ویستپ كردنت
یوانل ،راستگۆیان و
رەوشــــی ـــ ــت ل ــی ــی ــل گ
ھبت خـــۆت  ئستای
كم ماوەیكی پاش بم

نامنت. ھستت ئو

 ٨/٢٣-٩/٢٢
ھسوكوت ژیــری  ب
ھچون ل خۆت و بك
دووربخرەوە، توورەی و
و بدە كارەكانت ب بایخ
سۆزدارییكان شك ل
دووربــگــرە، ــ خــۆت ب
بم بــو دەســت زۆر 
ب شتی پارەكانت ل و

.رج بكسوود خ

 ٩/٢٣-١٠/٢٢ 
سرسامن تۆ ب ئوانی
دەرفتكی ــی چــاوەر
تاكو ــــن،  دەك ــار ــب ل
بۆ خۆیانت سرسامی
پكی و رك  ــن،  دەرب
بپارزە، جوانیكانت و
ب بك خۆشویستی
خۆت سرەكی ئنجامی
ھۆی ــتــدەبــ  چونك
ــی ــاوڕ ھ ـــوەی ـــن دۆزی

تازە.

١٠/٢٣-١١/٢١ 
وەرزشیكی و مشق
زۆر ـــ ـــام ـــرن ب  بــــ
بم دوودڵ ،ویستپ
تایبتیكی پرۆژە ل
ھاوركانت رای خۆت،
ئـــوەی ــۆ ب وەربـــگـــرە
ئامادەكارییكاندا ل

بدەن. یارمتیت

١١/٢٢-٢١-١٢
ــك ــوەی ــچ شــ ــی بـــ ھ
كسانی ل قرز  داوای
،كــمــ ـــــــرت دەوروب
رۆمانسی یوەندییپ
خای لــ نویكانت
پ ـــت ســفــرەوە دەس
داراییوە الینی ل ،بك
دەبت. یاوەرت بخت

١٢/٢٢-١/١٩ 
ھـــاوڕـــیـــكـــی كــۆنــت
پشكش ھــاوكــاریــت
رەتی مكرەوە، دەكات
و مــرۆڤــــكــی راڕایـــــت
بــالتــوە بیركردنوە
ئو سر بگڕوە ،گران
تدا ك خۆتی رگایی
دوای ب ــتــوە، دەدۆزی
بگڕێ. مامدا و كار

١/٢٠-٢/١٨ 
و شادییكی خۆشی ل
ل خۆت بردەوامداییت،
ب ناوخۆییكان كیش
دووربگرە،پیوەندییكی
ھاوركانتا لگڵ باشت
رگا ئاگادارب دەبت،
مدە كسك ھیچ ب
ئنجامی بسر دەست
ك بگرت  ــارەدا ك ئو

ھساویت. پی

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
دارایــی بــاری ئاگاداری
ــكــ ــــ چــون خـــــۆت ب
بیت، شژاو پدەچت
ســفــر  ــ ل بــیــر زۆر 
ئوەی ب وە بیتدەك
،ی چیكنجامبزانی ئ
ــكــاری ھــنــدــك گــۆڕان
ل ــكــراو ن ــــاوەروان چ
ماوەتدا چوارچوەی

دەدات. روو

گوگنمشرقرژاڵدوانگاكاوڕ

نھنگستگیسككواندووپشكترازوو

دەدون ئسترەكان

www.ne
tew

e.c
om



48

و جوان  شوەیكی ب قژ بۆ خاوكردنوەی
دەرمانان جۆرە لم یكك راكش. سرنج
 strong- ــۆری  ج  glatt) نكاربھب
 lolane- ـــۆری  ج  wella strate
 دەرمانان ئــو بكارھنای .(  strong
قژەك وات دەكرت. سروشتی قژی لسر
لسر یان نبت پوە دەرمانكی جۆرە ھیچ
لوولكرا قژەك بت نیگرۆ) و (پرمنات قژی
لدانی مــاوەی  قژ خاوكردنوەی بۆ بت،
دەرمانك لسر بوونیتی قژەك دەگۆڕت.
دەبت بوو و بھز تای باریك قژەك ئگر
دەرمانكی دیاریكراو  كمو ماوەیكی  بۆ
ئستوور تای قژەك ئگر بم بت، پوە
كسی ئو زیاتر دەتوانرت بوو. بھز و

مانگ پنج ھموو  دەكـــات، خــاوكــردنــوە
قژەك ئــوەی بۆ بھنت. بكاری جارك
چونك وەربگرت. خاو شوەی بتواوی
نابتوە. خاو جار یك ب قژەكان زۆربی
ئمجۆرە لسر قژ خاوكردنوەی ھروەھا

ئنجامبدرت: ناب خوارەوە قژانی
ھموو پالتۆ- - بۆیاخ ھایالیت- قژی، مش-
ركخستنی زیاتر بۆ دواتر .نخ جۆرەكانی
بریقدار قژت شتن بۆئوەی لدوای رۆژان قژت
بھنت بكار مانكر لم یكك ب بت

.(taft- fructis- lorealelsen)
ئسترە ئارایشتگای - ئحمد نیشتمان

سلمانی ل

قژ خاوكردنوەی

كــردنــی ــاج ــس ــوەو م ــردن ــك ــاك ــۆ پ ب
پستت دەتوانت ڕگا دوو ب دەمووچاو،
ك بزانرت،  ویستپ بكیت.  مساج
و رووبــڕووبــوونــوە زیاتر بۆ  مساج 
بپی پست گۆڕانی و كردنی برقدار

دەمــوچــاو پــاكــكــردنــوەی پویستی 
ئنجامدەدرت.

شیر. ب پست پاككردنوەی یكم:
ب كرمی پستت دووەم: پاككردنوەی

(پاككرەوە).
پاككردنوە: رگای

یان (شیر) ب پست پاككردنوەی
دەموچاو لپشدا پاككرەوە) (كرمی
خاون قوماشی پارچ ب دەشۆرت پاك
بكارھنانی لكاتی دەكرتوە. وشك
چوار ئاگاداری زۆر دەبت مساجدا
ھر برۆمان بین، برژانگ چاو و دەوری
یگر ئم جارك چند كاتدا لو
بھۆی ئــمــش ــرەوە ــك ب دووبــــارە 
تدەب شیرەكوە بكارھنانی ووشكی
پستت ك لسر خای سوور البردنی
كستپ ژیانوەی بۆ و دروستبووە
وە بریقدار شوەی بۆ گڕانوەی و
بكاردت كرم ب پست پاككردنوەی
زۆر ماكیاژی رۆژان ك كسانی بۆئو
بپی سابون ب دواتر بكاردەھنین،

دەمووچاوت بشۆ. جۆری پستت

دەموچاو مساجی
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ڕەشخا

 Adiantum گیایی: پزیشكی ناوبانگی
گیایی  لپزیشكی  Capillus-veneris
گیایكی وەك لكۆنوە  ھر نودەوتیدا 
ھر بــكــابــراوە. نخۆشی  زۆر بۆ  كاریگر
بناوبانگی  گیاناسی  )ی  K’Eogh)ـــو وەك
باسی نــاوەڕاســتــدا لسدەكانی ــی ــورووپ ئ
بۆ كاریگر دەرمانكی وەك ك دەكات لوە
ناسھ ــەوی ر ھوكردنی نخۆشییكانی
ــروو گ ھــوكــردنــی    ،RT infection
،Coughing كۆك ،Pharyngitis
ــا ــروەھ ھ  ،Asthma رەبـــۆ ــخــۆشــی ن
ناتواوییكانی ،Dog bit گستن سگ
 Genito Urinaryمــیــزوزاوزێ كۆئندامی
لكاتی  بتایبت ئافرەتان ی  disorders
،ئاماژەی جی .گرنگ مانگاندا ــووڕی س
 Adiantum Capillus-veneris

وەك ئنجام دراوە، لسر لیكۆلینوەی زۆری
ھولر پزیشكی زانكۆی ل یاریدەدەر پرۆفیسۆری
لسر لكۆلینوەكانیدا ل دزەیی، كاوە دكتۆر
كاریگرییكانی گرنگی ب ئاماژە گیای ئم
 Adiantum Capillus-veneris
شكری رــژەی دابــزانــدنــی لسر دەكــات 
لنخۆشی   Blood Glucose خون
بتایبت Diabetic Mellitusدا شكرە
 Renalگورچیل ناتواوی ك كسانی لو
 Adiantum چونك . یھ disorder یان
ــرداری  ك كگیای  Capillus-veneris
 ك ــات دەك ئاسان  Urination میزكردن
لبواری گیای ئم تازەی بكارھنانكی ئمش
نزیكدا لداھاتووەیكی دەكرێ ك پزیشكیدا
نخۆشی ھردوو بۆ جبجكردن واری تبخر

.گورچیل شكرەو

بۆن: نیی
تام: تاڵ

س٠ (( ٤٠+ بۆ ٢- برگگر:(( گرمی پلی

رووەكك: ((١٠ – ٤٠ )) سم  برزی

قیتران ،ڕەشخا كوردی: زانستی:Adiantum Capillus-veneris ناوی زانستی:Polypodiaceae ناوی خیزانی

: رووان وەرزی

.((٦ -٣ )) مانگی  بھار

محمود سیراجددین

فیزیكی تایبتمندی

تاشبرد قد رووان: شونی

ستانیكان.
كو تاڤگ

نزیك و

روانی شوەی
ھاویندا  ل وەرزی

كۆنوە ل ھــر ڕەشخا ــوردی: ك ناوبانگی
یا ــڕی ت بــ گكانی و قــد ــدا  ــوردەواری ــك ل
گیراوەیكی ئاودا كوندراوەو لناو بوشككراوی
پــاش پاوتنی كـــراوە! ئــامــادە وەكــو چــای ل
دراوە ل كوپی رۆژان یك  كگیای لپاشماوەی
ھبووە! بۆ گورچیلیان كشی بو نخۆشانی
ھروەھا البردنی میزەڕۆ. كلكو البردنی ئازاری
خۆش نفس بۆ جاروباریش .گورچیل بردی

بكاربراوە. كردن
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وارڤین: بۆ كامكار ھانا
ورانكردنی كلتوورك

ئاسانترە نتوەیك سینوەی ل

كلتوور

Photo
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مندانی و ناسراوە کامکاران، مۆسیقای گروپی
و ئهندامن تیدا کامکار، حهسهنی مامۆستا
رچکهیه ئهم ئهمۆ تا ھهده سوورنن، گروپهك
ھونهری کــاروانــی ھۆیوە بــو ھهیهو درــژه ی
حهسهنی نهوهکانی و نوەستاوە کامکارهکان
ئهم لهناو دەدەن. رییھون بوكارە درژه کامکار،
رێ تهک پیاو له ھهنگاو به ھهنگاو گروپهدا ژن،
بهرچاوبووه. ھهمیشه دا گرووپه لهم رۆی و دهبێ
گروپدا لو ك ھونرمندە ژنانی لو یككیش
بیژهنی کامکارە کچی ك كامكارە كاردەكات ھانای
ئهو دهبیندرێ، کامکاراندا گروپی لهناو ماوەیهکه و
و ھهیه ”دهف“ ئامیری لهژهنینی باشی توانایهکی
بۆ دهت، گۆرانی  گروپهکهدا  لهناو  ھهندیجاریش 
وارڤین، ھانا، ھونرمند لكارەكانی ئاگاداربوون

سازدا. لهگهڵ دیدارهی ئهم
 

ناسراون، بهم  گروپیکی گروپی کامکاران، وارڤین:
گروپه، ئهم بۆ الیهنگرانی نویه ناوکی تۆ  ناوی

بکه؟ بۆ خۆتمان ژیانی پناسیه کی
کامکار، بیژهنی کچی کامکاره، ھانا ناوم -ھانا
به بووم و دایک له تاران لهشاری و شهیدا سادقیم

کوردم. رهچك
مۆسیقا  بهکاری ده ستم لهئستا، به ر ساڵ  ١٧
چهند له و ــی دهژهن م  ”زهرب“ سهرهتا کــرد،
”سودابه خاتوو  بهسه رپهرهشتی کۆنسرتک 
بهشداریم تاران، بهھمهنی فهرھهنگسهرای له سالم“
بهشوهی دهف، ئامری فربوونی بۆ دواتر کردووه.

دا. مۆسیقا بهکاری درژهم باوکم، الی ئكادیمی
لهدایکبووی،  ھونهری بنهماهیهکی له تۆ وارڤین: 
بهکاری دهستت و ناخت ناو چووه  چۆن ھونهر

کرد؟ ھونه ری
ساڵ   ٢ ماوهی  بۆ منداییهوه لهسهرهتای -ھانا  
و خوند کامکار، ئهرسه الن الی کالسیکم کهمانی
فربوونی  بۆ ٣ ساڵ ماوهی بۆ مرمندای لهقۆناغی
کامکار، ئه ردهشیر خزمهت له  کهمانچه ئامری

ســووره زانکۆی له سینهمام بهشی ــووم. ب دا 
”ئارام“ کورته فیلمی س تائستا و تهواوکردووه
بهرھهم ”شهھرزاد“م  بوو“ ئاشق که ”سهگک  و

ھناوه.
و  جهاللی به ھمهن مامۆستایان الی  ٢٠٠٠ سای   
ھونهری فری  تهوهکولی،  فهرهج حسن  محهمهد 
فۆتۆگرافیدا پشانگای لهچهندین و بووم فۆتۆگرافی

کردووه. بهشداریم
کامکارهکان  لهگروپی ئهندام ٢٠٠٣ وهک سای من
تیدا کۆرس وهک و بووم دهف ژهنیاری ك وهرگیرام
و پهیوهندییهکان بهرپرسی  ھروەھا  بشداربووم،
کۆنسرتی له  ھریك ل بووم گروپ فۆتۆگرافی 
و کیش دورگه ی و تاران شاره کانی ل كامكاران
له سلمانی و دھۆک و ھه ولر ئران، له شیراز
و و تۆرنتۆ ئیسپانیا له مادرید کوردستانی عیراق،
و له نهمسا ڤنکۆوری کانادا، فییهنا مۆنتریاکل و
سن ئانجلۆس و لۆس و سانفرانسیسکۆ سیاتل و

واشنتۆن. و شیکاگۆ و دیگۆ
ھونهریت  تری چاالکییه کی چ له مانه جگه وارڤین:

داوه؟ ئهنجام
ھونهرمهند الی ١٩٩٩ تا ٢٠٠٣، سانی ماوهی له -ھانا
بووم. ئاوازهکان ریزی فری تهجهدود“ ”نهجمهی
کردووه بهشداریم چهندین شانۆدا له لهمانه جگه
بۆ مۆسیقام ژه نیار،کاری وهک ئهکتهرو وەك ك

داوه. ئهنجام شانۆ کۆمهیک
ناسراوی،  دهف  ژهنیاری  وهک  زیاتر  تۆ وارڤین: 
ژهنینی لهکاتی ھهبژاردو دهفت ئامری بوو چۆن

دهکهی؟ به چی ھهست دهفدا
ــی دهرب ــاوه ســهرهت لــه ده ف، ژه نینی -ھــانــا 
خۆشه، زۆر ژهنینیشی باوکمه و بۆ من خۆشهویستی
لبكم ئارەزووی ك ئامرەی ئو راستیدا له بهم
ئو خوندنی بوو ئه وه ئاواتم و کهمانچهیه زیاتر
درژهم و نهھشتبا  ج ساڵ  دوو دوای ئامرەم
که رۆژک ئاواتهوهم بهو ھهر ئستاش ھه تا پدابا.

بژه نم. کهمانچه بتوانم رۆژان له

دهڕوانییه  چۆن ھونه رمهند ژنکی وهک وارڤین: 
خوندنهوهی کوردستان؟ کۆمهگهی و کورد ژنی

چییه؟ تۆ
کوردستان، کۆمهگهی ژانانی بهداخهوه -ھانا
بهشوهیهکی جیھان، ژنانی ــهواوی ت له زیاتر
شهڕ بۆ ھۆکارهشی دنبرچاو، ”دواکهوتووانه“
بهسه ر نهتهوهی ناخۆشییانهی ئهو ماورانی و و
ھۆکاریتر لهمهش جگه دهگهرتهوه، ھاتووه کورد
کوردستان له ژنان ئهوه ی ھۆی بووەته که ھهن
دهمارگرژی له وانه بمننهوه، ”دواکهتوویی“ به
وبارودۆخل ژنان  ك دەكم ئومد  كۆمیتی،

ببت. رزگاریان
ببت  رزگــاری توندووتیژیی لو ژن تا وارڤین: 

بكرت؟ چی ویستپ
ئهم بۆ  پیاواندا، نو له کلتوور گۆرینی -ھانا 
بکرێ،تا دایکانه وه دهست پ مهبهستهش دهب له
پیاواندا لهگهڵ که بگهن باوهڕه بهو خۆیان ژنان
بۆ دەب ش مافه ئهو ھاوبهشن و مافکی خاوهنی
تووندڕهوی بر به ھهروه ھا داوا بکه ن، کچهکانیان
لبردەم ک بگرن سهرکهشانه و یاخی برا ئهو

دەكن. رگری خوشككانیان مافی
رۆژنامه  کهمی له ناو کامکار، زۆر به وارڤین: ھانا
چی بۆ ھۆکارهکهی دهبیندرێ، گۆڤارهکاندا و

دهگهرتهوه؟
فربوونم، سهرقای زیاتر ئــهوه ی لهبهر -ھانا
که سانهی بهو مۆسیقا وانهی گوتنهوهی ھروەھا
گرنگتر ئهوهی ھهمووی له خولیای مۆسیقان، ك
لنو ك زۆر نابینم خۆم ئاستدا ھشتان لو که

دەربكوم. راگیاندندا
ھناوه؟ پک ھاوسهریت ژیانی ئایا وارڤین:

ئهکتهری سابوونی“ فه رزین ” لهگهڵ من به -ھانا
ساله   ٥ ماوهی کورده، ئهویش  که  ئران شانۆی

ھناوه. پک ھاوسهریمان ژیانی
کۆنسرتیان  چه ندین کامکاران، گروپی وارڤین: 
ئهنجامداوه، کوردستان باشوری شارهکانی له

وارڤین: بۆ كامكار ھانا
ورانكردنی كلتوورك

ئاسانترە نتوەیك سینوەی ل
تاران
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چۆن کوردستان بهرپرسانی  و خهک  پشوازی
ھهدهسهنگنی؟

بۆ خۆزگه بــهم ــووه،  ب باش پشوازیان -ھانا
ئهو دادهندرا و زیاتر بھایهکی ھونهری ھونهرمهند
ھهر بینینی بۆ که دهکرا خهک فری کلتووره
به ئهوهی نهک بدهن، پاره  ھونهری بهرھهمکی
الیهکیتر له  ببیستن. و ببینن  ھونهر بن خۆرایی
ھۆهکانی نو ل كۆنسرتی گروپكمان  كاتی له
كۆنسرتدا لو ژنم بهشداری ھهولردا شــاری
له تهنیا نازانم که باشی ئهوهش بهشتکی نبینی،
بهرچاو بهشیوهیهکی ژنان بهشدای سلیمانی شاری

ببینرت.
بواره جۆراوجۆرهکان  له وارڤین: ھونهرمهندان ھهمیشه
ئوه مرۆڤایهتی، و ھاوکاری الیهنی وهک دهبیندرن،
دهتانهوێ یان دهرکه ون؟ بوارهدا لهو ناکهن ئارەزوو

بـمننهوه؟ ھونهرمهند وهک تهنیا

باشیان چاالکی بــهردهوام کامکاران گروپی -ھانا
لهوانه: ھه بووه، مرۆڤایهتی و ھاوکاری لهبواری
به ھاوکاری ئران، له شرپه نجه مندانی ھاوکاری
و ”روودبار“ شارهکانی  بوومهلهرزهی لقهوماوانی 
شرپهنجه نهخۆشانی ھاوکاری ئران، له ”مهنجیل“
شهھیدانی سندووقی ھاوکاری و ئران کوردستانی له

عراق. کوردستانی
رووبه ڕووی  کۆمهگهی کوردستان له وارڤین: ژنان
چ ھونهرمهندک وهک تۆ دهبنه وه ، گهوره کشهی
نهمانی ئهو بۆ بۆ دهکهی پشنیاز رگه چارهیه ک

کشانه؟
کلتوورکی به پیاوان ،ده ب گوتم پشتریش -ھانا
بابهته ئهم سهیری رۆشنتر روانگهیهکی و کراوهتر

پبدهن. گرنگی و بکهن
رگنادەن پیاوان که ئهوه یه سهرهکی کیشهی
و ھاوسهرهکهیان خوشکهکانیان، کچهکانیان،

نو جۆراوجۆرەكانی  پرس  ل بشداری دایکیان
بكن. كۆمگدا

کوردستان، ھونهری و کلتووری روانگهی لهالیهکیتر
عهرهبیدا و تورکی  کاناکی چهند  له خــۆی
،یھ نرنی كاریگری  ئمش که دهبینتهوه 
کاریگهری لهژر ئستا ئوه کلتووری چونکه
دوورودرــژه سانکی که والتهی ئهو ئهواندایهو 
سهر له دهیهوێ که ئستا بهرگریدابووه، و شهڕ له
کاریگه ری ژر دهچیته خهریکه ،بوهست خۆی پی
بوون، جهنگدا ئوه که ساالنکی زۆر له بگانهوه.
ناب بکهن، بهم شه رهفی خۆتان تاپارزگاری له
له ئاسانتره کلتوور ورانکردنی که بکهین بیری له
ژنان بھین  با واته که نهتهوهیهک، بردنی لناو 
بۆ کچهکان بخوننهوه و و بخونن مهیدان و بنه

بنردرن. دهرهوه وتانی بۆ ندنی باخو
ئاران جمال

كامكار ھانا
Photo
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پۆفایل

بشی برپرسی سروو.  كورمانجی دیالكتی ب نووسر  بژەرو
كوردستان. دەنگی لرادیۆی برنامكان

تۆ:  ڕای ب خۆشترین ١٠ گۆرانی  

كارەكم. و رامان و رۆنی و دایكم
ئوان بب و منن ئازیزترینی

ھناكم.

سندی ب نرمین ناسراو شریف. نزار محمد ناو: نرمین
.سندیی عشیرەتم و زاخۆم خكی كوردستانی. :زنامڕەگ

رامان. و رۆنی بناوی یھ كوڕم دوو و خزاندارم خزانی: باری
ناسی  زەوی بشی زانستی كۆلژی خوندەواری: دەرچووی ئاستی

پیرمام نیشتجبوون: شونی

كارەكت؟ كورتی پناسیكی و ئستات كاری

ھبژارد: بژەریت كاری بوو چۆن
ل زۆر حزم سندی خوشكم وایكرد، كاریگری زەینب
لرادیۆی  بژەر ی١٩٩٩ بوومت. ساب كاری بژەری
رادیۆ ئوكاتی بڕوەبری عیراق. كوردستانی دەنگی
ئارەزووی خۆشم بوو. ھاندەرم  زۆر  ،یتوب سباح

ھبوو. ئو كارە بۆ زۆرم

یان نزیكترین
كست! خۆشویستترین

بدوع زەكریا گنم: گو
عبدولقھار :ونخ یا راستیی

زاخۆیی
زاخۆیی عبدولقھار من: دل

برادەر خجۆ:
سلم: كازم ساھر

كازم ساھر انسی العالم:
احمد فایزە الحبایب: ست

سح ھردی :تۆب
بو وابنووسی ھات دت چۆن

:نجانپ
كریم عدنان من: پیامی

nermin sindi

Asterey warvin
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كۆمیتی  كۆنی بنریتكی خنبندان، شوی
كوردیدا لكۆمگای  سا چندین ناسراوەو 
دەگوازرتوە. نوەیكیتر بۆ لنوەیكوە
لكچان، ھــنــدێ لگدابت تائستایشی
ھاوسرگیریدا لپۆسی پشوەختیان مرجی

.ندانبنخ شوی ئنجامدانی
ئاھنگی گــرنــگــی  ببشكی ـــوە ش ئـــم 
ھندككس ھاوكات دادەنرت، بووكگواستنوە
یبۆن ئــم ئنجامدانی بب ك  یانوایپ
نابت. تواو بووكگواستنوە ئاھنگی خۆشی
ئاھنگی گانی پش شوك ،یبۆن ئــو
لبووك ھریك بووكگواستنوە لالین خزانی
ھمایك وەك ئنجامدەدرت. لم بۆنیدا زاوا، و
داھاتووی لژیانی خروخۆشی موژدەی ھاتنی بۆ
و لبووك ھریك دەستی  لپی  ھاوسرییان،
دەڕازنرتوە. و دەكرت ناواخن نخب زاوا،
جگ ،نخ تائستا  ـــردوو  راب لسدەكانی
ھاوكات پیرۆزبووە، ئایینوە لــڕووی ك وەی
دادەنرت. تندروستیش و سروشتی بماددەیكی
پیاوان ئیسالم، تاھاتنی جاھلییوە لسردەمی
بتایبتی بكاریانھناوەو خۆیان رازاندنوەی بۆ
ئیسالم پیامبری بۆ الساییكردنوەیك وەك
سملیان و ریش  زۆرجار، تنانت ”محممد“، 
سردەموە، لو ژنانیش ھاوكات لخنگرتووە.
رازاندنوەی بۆ ئاھنگكاندا  لبۆنو  تائستا

لوەرگرتوە. سوودیان خۆیان
دانا، زاوا مای لسر ئوەم مرجی ”سرەتا

چونك بكن، بۆ خنبندانم شــوی دەبت
گواستنوە و تنانت لشوی لیتی ئارەزووم
تا شووناكم، پمگوتن بۆی گرنگترە، بالموە

نگن“. بۆ ئاھنگم ئو
(سۆزان). بناوی بوكك گوتی سرەوە ئوەی
گانی  خریكی ك بوو ساڵ  ٢٩ تمنی ی
بسیمایوە زۆر خۆشییكی ئاھنگبوون. ئو
نخل سینییك برامبر  ھاوكات  دیاربوو.
رازاندرابووەو، مۆم ب چواردەورەی ك دانیشتبوو

دەگرت. خنی لدەستی براژنكی
خۆشی و لگرنگی باس وەیمشب ــۆزان، س
شوە ئو دەت“ خۆشی و دەكات  شوە ئو
و كچكانم ھاوڕێ سرجم تیدا ك وەدایل
كۆدەبنوە، نزیككانم سك و دراوس ژنانی
جیاوازترە تایبتو زۆر شوە ئم من ببۆچوونی
شو تادرەنگانی چونك گواستنوە، لئاھنگی
دابشكردنی سماو و  گۆرانیگوتن  خریكی

دەبین“. شیرینی
ناوچیكیتر بۆ لناوچیكوە خنبندان،
گایكۆم ئو دابوونریتی بگورەی جیاوازە،
ك وەیئ سرەكی مرجی بم دەگۆرت،
سینییك ناوەڕاستی لسر  كنخ دەبت
بازنرتوە، بمۆم  چوار دەورەكی و دابنرت
گیكی سوز لدەوروبری چند دانانی لگڵ
ژیانكی دەستپكی رەمزك بۆ وەك ،كسینیی
ھمایك وەك خوێ كمك كسیتر ھندك نوێ،

دادەنن. سك ٢ ئو رزقی و برەكت بۆ

خنی بــوو خریك  ســـۆزان، ك لكاتكدا
بھلھلو گۆرانیگوتن ژنان لدەستكانی دەگرت،
باسی سۆزان، دایكی دەسووڕانوە. بدەوریدا
دەكرد خۆی بووكنی رۆژانی لبیرەوەرییكانی
لو كردووەو سۆزان، بباوكی  شووی چۆن ك
خنبندان شــوی گــوتــی:“جــاران ــارەیــوە  ب
چند رۆژە لو  ئمدا لسردەمی جیاوازبوو، 
دەكرد پمان و ئامادەدەكرد گورەمان سینییكی
و خۆێ خنو لگڵ و جۆراوجۆر لشیرینی

داماندەنا“. شكر،
و قاچی قۆڵ كات ئو ك بوەكرد دواتر ئاماژەی
زاوایش بھمانشوە خنو، دەگرت بووككیان
لخندەگرت، قاچیان ھــردوو و دەستكانی
ھمایك وەك  لقورئانی، ئایتك  كبووك”
تازەیاندا لژیانی بــرەكــت خرو ھاتنی بۆ 
دەخستناو قاچكانی ھاوكات دەخوندەوە،
دادەنا، لبرامبری ئاونیكیان و ئاو تشتك
وەك ببینت، گنجی و بجوانی خۆی تاونی

دەیبینت“. بووكنیدا لشوی ئوەی
لم زاوا، كسووكاری ببشداریكردنی سبارەت
لالین زاوا، گوتی:“ سۆزان، دایكی بۆنیدا
بھلھلو نزیككانی،  ھــاوڕێ و كسووكاری
دراوس ئگر بڕدەكراو بووك مای بۆ گۆرانی
زاوا، یان لھمان گڕەك بوونای مای بوونای
دواتر خنو   دەگرت بووكیان دەستی  دەھاتن 

.” دەگڕانوە
ئم بــســركــردنــوەی لــم ســانــی دوایــیــدا

خنبندان شوی
كركووك
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ھندككس كردوەو لكمبوونوە رووی بۆنان
لباوباپیرانوە بۆماوەیی  و كۆن  نریتكی وەك
لنوەی كسیش زۆر تنانت و دەكن تماشای

.نیی پی بوایان نوێ،
باری خراپی بھۆی ھندككسیش لوەی جگ
خرجییكی بتچوونی یبۆن ئم ئابوورییوە
برز بۆ بووك، مای زۆرجار بۆی دادەنت، زیاد
ئركی خۆیان كچكیان كسایتی راگرتنی
سرشانی خۆیان، ندەخ یبۆن تچوونی ئم
ك بزانن دراوســ دەرو ــوەی ئ بۆ ھــروەھــا 

كردوە. شووی كچكیان
 ،خاوەنی ٥ مندا ك ٥١ ساڵ تمن ئیاد، دایكی
نریتوە بو شانازی ئو ك بوەكرد ئاماژەی
ھیو بوونیان تائستا لكۆمگاكیدا ك دەكات
و شووكردن بالینی پیوەندی ئگر بتایبت
بداخوە گوتی:“ بارەیوە لو ھبت، ژنھنانوە
لناوچوون برەوە   جوانان  ریتن ئم  دت تا
ھیچ ئم سردەموە  گنجانی لالین  و دەچن
”نریتكی  مئ گوایا پنادرت، گرنگیكیان 
كرد یبۆن ئو  بگرنگی ئاماژەی دواتر  “كۆن
جگ مئ كچ ئو كسایتی برزراگرتنی بۆ
ھردووال لالی  جوان یادەوەرییكی ك لوەی

جدەھلت.
دەكات خۆی لبیرەوەرییكی باس ئیاد، دایكی
شوە ئو گوتی:“ بارەیوە  لو  و شوەدا لو
وتك بشكی دەستم  دەگرت خنیان  كاتك
خمم زۆر بوو، سپی  رەنگی  ك سركراسكم
كراسكم چونك تكدام، ل خۆشیكی و خوارد

مردەكم ختانخۆشب بم بوو، الجوان زۆر
.” كیم بۆ كراسكیتری چندرۆژك دوای

تنیا خنبندان ــوی ش بیرەوەرییكانی
پیاوانیش بكو نماوەتوە، ژناندا لیادەوەری
،یھ شــوەدا ئم  لگڵ خۆشیان  بیرەوەری 
ئو  لبارەی ساڵ،  ٦٧ تمن سح، حاجی
شوی لگڵ ژنھنانم ئاھنگی دەت:“ شوەوە
 چونك خایاند،  رۆژی و  شو  ٧ خنبندان
دەدا، یم بۆنكات زۆر گرنگیان ب ئو خكی
چند قاچم بخن رازاندرایوەو و قۆڵ شوە ئو
خكیدا بسر شیرینیمان و سربی ئاژەكمان
بین دیواركمان ك بووكوە لمای و دابشكرد

.” بوو گۆرانی ھلھلو لدەنگی گومان بوو،
باس زۆرەوە  پكنینكی  بدەم سح،  حاجی
پكنینوە و دەكات شوە ئو لبیرەوەرییكانی
لسر بدزییوە شــوە  ئــو دەگتوە:“
تا بیبینم، دەكرد، بووكم مال دیوارەك سیری
بووككمان گواستنوە تاشوی ئوكات چونك
لترسی لیدەدام لپشتوە دایكم ندەبینی،
چونك بمانبینن،  بووك مای  نــوەك ئــوەی
و ببینن یكتر بووك و زاوا، بوو عیب ئوكات

بوو“. ئستامان سردەمی پچوانی
كچانی  ئو زۆربی وەك ٢٠ ساڵ، ئمل، تمن
بھیوای دەكن، خنبندان شوی ئارەزووی ك
ئاھنگی خنبندانی كاتك شوودەكات وەیئ
شوە ئو ئمل،  ببوای چونك بكرت،  بۆ
.وەیبووكگواستن ئاھنگی خۆشی تواوكری
یبۆن ئــم ــوەی  ل جگ ك یوایپ ئمل

ئنجامی ك یزانخ ئم  رەسانایتی ھمای
و كلتوورك بۆت ریتن ئم لالیكیتر دەدات

ماوەتوە. لباوباپیرانوە بۆیان
گۆڕانكارییكان مرۆڤ ھرچندە ئمل دەت:“
لھمانكاتدا بم ــن، دەب پشكوتن  بــرەو
تایبتمندییكی كلتوورییكان دیاردە و نریت
یادیان ئاینكدا نتوەو ھموو لناو ھیو خۆیان
ل دابوونریتانی ئو  ك ھیوادارم دەكرتوە،
لناوچون بــرەو ماون رۆژھتیدا كۆمگای
ئورووپا دیاردەكانی الساییكردنوەی و نچن
نو ھموو  ریكخ ك جگرەوەیان  بنن

دەسرتوە“. ژیان جوانكانی
ودیـــاردە نــریــت ــو ئ لــگــڵ گــۆڕانــی ھــمــوو
سردەمدا، لم كۆمگاكمان كلتوورییانی
زۆربی ھاوشوەی خنبندانیش شوی ئایا
دەچت؟ لناوچوون برەو   كۆنان ریتن ئو
ئو وابستی لكچان زۆر ژمارەیكی لكاتكدا
پشكوتنی رەنگ ئمل، و سۆزان وەك بۆنین
پنجی دەیس ئم گۆڕانكارییكانی تكنلۆژیاو
شوی و دابنت  دیاردان ئم لسر سینوە 

تاتۆ. بشوی بكات خنبندان

خنبندان شوی

سماح سمد
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ئیبراھیم: كژاڵ

ننووست ئدەب   ئگر ژن
و چژی نابت تام

خدر، لھڤپیڤینكی كژاڵ ئیبراھیم شاعیر ژن
نووسینی شیعر سرەتای وارڤیندا، ب تایبت
ئوكات  ك سای١٩٧٨ دەگڕنتوە بۆ خۆی
پكردووە دەستی  مندان چیرۆكی و شیعر ب
نووسین. شیعر ڕەوتی سر ھاتووەت دواتر و
قدزێ،  ھاووتییانی شاری ١٩٩٠ كاتك سای
بنماكی راگوزران، ”بعسوە“ رژمی لالین
ھۆیشوە بو و خبات كۆمگی تچوون
و دووركوتووەتوە لخۆشویستكی كژاڵ
ھستو بزواندنی كی زۆری لرییكاریگ ئوەش

داناوە. شیعری سۆزی

لشیعردا خــۆی مینیی ـــژاڵ، ك ــن: ــی وارڤ
تا لكردی كاریگری چی  كردووە، سترجب

بنووس؟ بگرد مینیی بھستكی

ئمدا لكۆمگی كرد بوە ھستم كژاڵ:
چوساندنوە، ھۆكاری بووەت مینبوون،
بووەت خكییی تیقع ئو بتایبت
شیعرەكانم زۆربی وایكرد، مئ دابوونریت،
دەروازەیك مبك شیعر و ھبقوت لناخموە
چوساندنوەیی ھموو ئو برەنگاربوونوەی بۆ
و نیشتیمان  ژنــانــی ــــرەوڕووی ب ـــ رۆژان  كــ
ھستی ھۆیشوە بم دەبتوە. كۆمگاكمان

كرد. سترجب لشیعرەكانمدا مینم
كشكانی و ھست رانبو لشیعرەكانتدا وارڤین:
ژنكی ژیانتدا ل ئایا دەكی، ونا كوردستان

یان كۆمگ؟ پیاوی، چوساوەی دەستی
دابوونریتی چــوســاوەی ھموومان كــژاڵ:
چوساوەی پیاوساالرین،  سیستمی كۆمگو،
زۆرجــار ئوین. و ئم  تانوتشری  و زمــان
لالدیك بوومایو ماڵ  ژنی  خۆزگ ،گوتووم
كس مافی كات ئو چونك ،بردای ژیانم بسر
لكۆمگكمان، بداخوە ندەبوو. بسرتوە
و لبواری شیعر نووسین ژمارەیكی كمی ژن،

خمك رۆژەی ھر ئوانیش دەركوتوون، ئدەب
ئدەب، ئم ننووسین دەگرت. ئگر برۆكیان
ئستاشی بۆی نابت. ئوتۆی چژكی و تام
رچكی دوو   ك گكۆم و پیاو بت  لگدا 
بپیرۆزی ناھن دەمانچوسننوەو یكترن

بنخشنین. ئاسوودە ژیانكی خۆمان
چیی؟ واتای كژاڵ الی شیعر وارڤین:

لدەروونمداو چكرەیك بووەت شیعر كژاڵ:
ئازارەكان خم و وش ب لو رچكیوە توانیوم
بــۆخــواردنــوەی كانیاوك ببم و ــم ــب دەرب
كوڕە كیژو ئو خمكانی ھموو ھناسی
وشیك ب ناتوانن ك خرلخۆندیوانی
وات شیعر دەرببن، بۆیكتری ھستو سۆزیان
كرەینجپ تدای و بای وشكانمی كدرەخت

كۆمگكماندا. بڕووی
شیعردا دەبینی؟ لكوی كورد وارڤین: ژنی

ھــركــس شــیــعــردا، ــ ل ــی كـــورد كــــژاڵ: ژن
ئگر دەكـــات. ــوی ك و شــن بشوەیك
بووەت ژن، بكین شاعیرەكانوە باسی لڕوانگی
پیاھدان شاعیرەكان، بۆ خاو كرەستیكی
لنووسینكانیاندا بایاندا و ــژن ب بسر
ئردەن، مستورەی ئوەتا داوەتوە. ڕەنگی
ساڵ   ١٥٠ نزیكی كوردستان لــرۆژھــتــی
و خم باسی نووسیوەو شیعری ئستا، پش
كردووەت چوساندنوەی و خۆی مینتییكانی
سالم، نالی،  ھــروەھــا شعرەكانی. ــوەری ت
ھریكو تریش، شاعیرەكانی باقی و كوردی
زۆریان زۆربی كردووەو ونا ژنیان بشوەیك
نووسیوەو شیعریان پیاھدان بۆجوانیو تنیا

لنجوالریان. و بۆناشیرینكردن ھندكیشیان
زۆربــی بكین ئستاش تــمــاشــای ئــگــر 
و جوانی و بۆناسكی شیعر تنیا شاعیرەكان
بكمی مرۆڤك وەك دەنووسن،  پیاھدان
گرنگی بشكی ئمانش بن ،ك دواوون لی
منوە بالی مئ ك دەكن، دروست گكۆم

ھریكمان مئ ویستپ .ورەیگ ننگییكی
ئو و خۆمان خمكانی تواناماندایل ئوەی
بین و بخینڕوو یھ ك وەیوساندنچ
جیاوازە، لشوالرمان راست و مرۆڤین ئمش
كسانكی رۆشنبیریدا و فیكر و قعل بم

نین. كم
سرسامی پیاو كام شاعیری شیعری ب وارڤین:
بسرتوە كاریگری شاعیر ژن كام شیعری و

جھشتووە؟
تامزرۆی دەكات، ل وام زیاتر ئوەی كژاڵ:
كار بخونموەو  زیاتر شیعرەكان، و بم شیعر 
ناسك ھست شاعیرانی بكات، دەروونم لھستو
شركۆ مامۆستا و  ھمت لتیف  ”مامۆستا
كاری زۆر فروخزاد فروغی شیعری بكس“،

لكردووم.
بۆچی؟ كامیو خۆشویسترین شیعرت وارڤین:

و خۆشدەوت خۆمم شیعرەكانی ھموو كژاڵ:
دەكم. تماشایان خۆم ژیانی كۆرپیكی وەك
شیعری .كئازار و ئش زادەی ھریككیان
سواكر، و دایك  ،بجھ قدزێ،  ئنفال،
ھبژاردووەو بۆشیعرەكانم  ترم ناونیشانی  زۆر
لدایكبوون لكاتكدا چونك خۆشمویستوون،
نمتوانیووە گرتووم برۆكی ئازار ئوەندە ك
ئاشتی و شیعری“شڕ ھروەھا بم. دەرباز لی
ھر چونك خــۆشــدەوــت،  زۆر پنجكانم“ 
ئاسوودەیی لتوقكردنكدا دەتوانت، ینجپ
تدەب شنجپ ھر دەروونت، و دڵ تخشبب
بڕووی فیشكك تقاندنی و ڕەشھ ھۆی
ل بكوتوە. دوژمنایتی و لئاكامدا یكتریدا
خۆت یــان بــوو السایی شووكردنت، وارڤــیــن: 

ھبژارد؟ كسكت
بوو، خۆم ھبژاردەی شووكردنكم كــژاڵ:
خۆمم ھاوسرتی ژیانی خــۆم ــارەزووی ــئ ب
كاریگری  گكۆم السایی بــم ھبژارد، 

سلمانی
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كژیان دم  بخوازی نمتوانیووە، و  ھبووە
. بنخشنم جوانتر

دەت:“ لشیعرەكانیدا لیكك كژاڵ وارڤین:
نابتوە دەستت جگای بقژما، نھم دەستت
ئم باوكم“، دەستی لچپۆككانی پپیتی
چۆن و شیعرەكانت لجوانترین ككی شیعرە

دە دەكیت؟ پناسی ئم
و لھست ببشك بوو ك شیعر، ــژاڵ: ك

و ئازار ئو ھموو دەتوانی تۆ، ئیتر نستت،
وەك و بكشیت ونی یھ ك چوساندنوەیی
بنخشنیت. شوەكار خمكانی ھونرمندكی
ك بیرناچتوە خۆمم مندای  تمنی ھرگیز
زوموزۆرەی ھموو بو بسربردووەو ژیانم چۆن
مامۆستایكی ھڕەشی لرگی یان، كناوچل
بنماكانمانوە كۆمگو لالین یان قوتابخان
لكراوەو زۆرمان ھڕەشی نجپب ك بینیومن،

ــازاری ئ یاخود  داگیركردبووین، ژیانی  تــرس
نووسی شیعرەم ئو بۆی داوین، زۆریان دەروونی
مرۆڤكان بت، بابس ك كردەوە لوە بیرم و
برامبر بكسی  ــازار ئ چیتر بخۆشموە
ھیچ بۆسر ڕەشھ جگی بینن و نگینین
مرۆڤین ھموومان مئ لھمانكاتدا كسك.
ھڕەشو لكۆمگكماندا دەكین ئارەزوو و

بھنرت. وە كۆتایی پوساندنچ

گی وەریو
١

گ ھدەوەرم گ
تۆو تمنی مۆمی سر مدەپرژ

گیكوە  وەرینی بدەم
لشیعر باخچیك

خۆشویستی. ئاوزانی پناسو مدەك
٢ 

گكاندا رەنگی لنو
و دەمكوژێ بدەنگی

دەچنموەو لتمنم وەرزك
ژاكاو رەنگكی دەبم

بوو بونی درەختكی وشك
جوانی لشم گكانی گوو

پشوو بۆ نیی تدا سبركی
٣

ھوەریوو گیكی من
سردەمم ئم ناكامی

درەختكان گی جوان چند
و تۆ خمی ھاودەنگو ببن

باران لزمی دۆپو وەكوو
سرتا بسر داببارن

٤
پرشوبوی وەرینی وەرزی من

بینیووە زۆر گكانم
و ھوەریو گوكی پڕەی دەبن چۆن

فرمسكی و ھنسك دەبن چۆن
كیژۆیكی لوی

داباریوو لخم
٥

گكان وەرینی وەرزی

و لخم پبووە دیان
لفرمسك  بووە پ  چاویان

گكاندا رەنگی لنو
بۆ پرستن  ك نیینشو 

نیی پرستگایك
بۆپاڕانوە

بیك دەیانوت ئوانی، پارانوەی
بگن

٦
گدا ل وەرزی وەرینی دەموت من

و ئاونیك تبب گ
تدا ببینین روخساری خۆمانی

٧
دەموت من

گو وەرینی لرەنگی بت رزگارم
رەنگی ئوەو

بولبولك نغمی ئاوازو
٨

بفراوی ببم دەموت من
جوان و ناسك كیژۆیكی رومتی سر

شۆڕەكچك روومتی سر
و بدات بجستی شادی

ترسپن ھناسی
وەریوو گی

٩
وەرزی ساڵ چوار نم زەمئ

بھار رەنگی زەردی دەوێ
و دۆزەخك بۆت تمن

و ھوەریو گی روخساری بۆت ژیان
دەبین خۆی جوانیی رەنگ ن

بردەدا. برۆكمان خم ن
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چندین كوردستاندا ھرمی ل ئستا ك ئوەی وای
كار نواندندا ھونری لبواری ك ھن ئاكادیمیست
زۆر بادیناندا لناوچی دراما ھشتا بم دەكن،
بۆ الوازیی ئو ھۆكاری بۆچوون ھندك الوازە،
دەگڕننوە.  ،رەكدەڤل ئكتر ژنانی  نبوونی
باس لوە ویژدان، درامای گرووپی بم ئكتركی
بوونی نماوە، بادینان ل كوردی ك درامای دەكات
ناوچیدا لو ئكتری ژن ت كبكر لوە باس تا

.بوونی نیی
دھــۆك ســنــووری پــارــزگــای ــاوچــی بــادیــنــان، ن
یناوچ ئــو دانیشتوانی ژمــارەی دەگــرــتــوەو
-١٩٩٤ لسانی دەبت. كس ملیۆنك نزیكی
بایخی ھاووتیان جی لو ناوچیدا ١٩٩٥دراما،
و نواندن لكاری ژنان رۆی لھمانكاتیشدا و بوو

برچاوبوو. درامادا، ل بشداریكردنیان
بادینان تادت  لناوچی دراما، بینری بم ئستا
ل سرچاوەیك زانیاری بپی كمدەبتوە.
كوردستان، رۆشنبیری حكوومتی ھرمی وەزارەتی
دراماو پداچوونوەی ئاستی وەزارەت، لھوی ئو
ك لوناوچانش یكك دایو كوردی سینمای
بتوانرت تا ،بادینان ناوچی پبدات گرنگی دەیوت
 رسھل سینما، دراماو بینری  ٢٠١٠ سای بۆ
ھۆكاری ھندێ بۆچوون بكات. ھرم زیاد پارزگای
بۆ بادینان، ژنان، لدرامای ناوچی بشدارنبوونی
ك دەگڕننوە كناوچ عشایری دابوونریتی
بكن. درامادا ل بشداری ناتوانن ژنان ھۆیوە بو
نبوونی ساح، مھدی دراما ئكتری لوبارەیوە

تنیا لدرامادا بشدارینكردنیان و ژن ئكتری
نالی بكو ناگڕنتوە، ژنان، كمترخمی بۆ
ناو بكمترخم پیوەندیدارەكانیش و برپرسیار

بدراما نداوە. بایخیان ك و دەت دەبات
كچی  ــان  دەی لوەدەكات، باسی مھدی، وەك  
بم ھن، ھونرەجوانكان پیمانگی دەرچووی
نبوونی بۆ ئوەش ناكن، بشداری لدراماكاندا
لو كچانی ئــو ك دەگڕنتوە  سیستمك
وایان نیی مرجك ھیچ وەردەگیردرن یمانگایپ

بكن. بشداری درامادا لكاری ك لبكات
كاركردنیان لكاتی بادینان ناوچی سیناریستكانی
.ژن بشدارنبوونی سرەكییان گرفتی لدرامادا
ك دەخاتڕوو ئوە شرو، سدیق سیناریۆنووس
نووسیوە، زەنجیرەیك ھر بۆ سیناریۆیكی ھركات
ئو ژنك. بدات رۆڵ ك بووە ئوە سرەكی ھیوای
و ئازادبم نووسرك، وەك من ویستپ دەت:“
بھموو دەدەن كردارانی ژن ئنجامی و رووداو ئو
ئو تووشی ئستا بۆی ببم، دەری ھستكان
ئمۆ بدۆزموە“. ژنی توخمی چۆن دەبم ك گرفت
پویستی زیاتر لپیاو  ژن شـــرۆ:“  بگوتی
ئوەش لبر  ،یھ ژیــان  بژوی بدابینكردنی
وت، چونككشنپ ناوچیدا لم درامای كوردی

نداوەو ژن بژوی ب بایخی پیوەندیدار الینی
نواندندا  لبواری لھاتوو ژنكی نتوانرا ھۆیوە  بو

پروەردە بكرت“.
لدەڤری دراما پشنكوتنی دەلۆ، پرگول ئكتر
و كۆمیتی ھۆكارە و كادیران الوازی بۆ بادینان

بتوانا ژنانی دەت:“ دەگڕنتوەو عشایرییكان
و كۆمیتی ھۆكاری لبر بم ھن، لوبوارەدا
و خزان لچاودری  ئازادنبوونیان و عشایری 

لگۆڕەپان بكن“. روو كۆمگ ناورن
ك لپیمانگی ئمین، مال گشاو گنج ئكتری
گوتی:“ بڕای ،قوتابیی دھۆك ھونرە جوانكانی
دەبت لدەستپكدا دەكات بوارە لو روو ئوەی من،
خزانكی بتوانت ھروەھا ھبت، كارە بو بوای
توانای سك ئو تبگینت، ئگر كارەكی ل
نیوەی توانیویتی ھبت، خزانكی رازیكردنی
ژنان بۆ لمپر   گكۆم راست ببت.   كقۆناغ
زۆر شت من بڕای بم دەكات، دروست بوارەدا لو

دەكاتوە“. یكالی خۆی ژن ك ھن
شارۆچكی دانیشتووی ك حكیم، قادر قوتابی
ناوچی درامای ئاستی ك دەخاتڕوو ئوە زاخۆی
وەزارەتــی ئگر دابزییوە  بشوەیك  بادینان
دانڕژت، بۆ پشوەختی پالنكی رۆشنبیری
رادەگینرت“. ناوچیدا لو دراما ”مرگی ئوا
ك دەكات  ئوە پشنیازی زانكۆ، قوتابیی ئو 
ھونری لبارەی كۆنفرانسكی وەزارەتی رۆشنبیری
بوھۆیوە تا سازبدات، لبادینان درامــا ئاستی
برزبكرتوە. ناوچیدا لو دراما ئاستی بتوانرت

بادیناندا... ل
دەچت لناوچوون برەو كوردی درامای
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ئو ماوەی جماوەرە، خاوەن میللی گۆرانی بژكی
دەرنی  گوندی دەت. خكی گۆرانی ٢٢ سا
شڕی لمیانی پاشان  .كوردستان رۆژھتی
ئاوارەی شاری بنماكی لگڵ عراقدا ئران و
بیست ماوەی دەت، خۆی وەك و دەبت جوانۆ،
لتمنی .شارەی ئو نیشتجی سا ھشت و
ساڵ سیانزە تمن كچكی لگڵ سایدا پانزە
خاوەنی چوار ئستا پكھناوەو ژیانی ھاوسری
باس وەھا وەیسی، عزیز ھونرمند مندان.
خۆی ھونری كاری دەستپكردنی لسرەتای
گۆرانیم بردەوام مندابووم ك كاتك دەكات“
ھاندەرم ئوانیش ھر دەگــووت،  ھاوڕكانم بۆ 
و ماوەی بیست و ھونری كاری بۆ ھاتنناو بوون
عزیز، شانازی دەكم“. كار بوارەدا دووسا لو
توانیویتی ،یوایپ و  دەكــات بكارەكیوە
بكاتوە. پ كوردیدا ھونری لپانتایی بۆشاییك
جماوەركی زۆرە، بم لگڵ ئوەی خاوەنی
ئامركی ھیچ شارەزای تائستا دەتـ خۆی وەك
دەف لفربوونی ئامری حز بم .نیی موزیك
لتكستی ھندێ ،میللی ھونرمندە ئو دەكات.
ك بوەدەكات ئاماژە و فۆلكلۆرن گۆرانییكانی
لرۆژھتی شــارەزا كسانی  نبوونی  بھۆی
میلۆدییكانی و تكست زۆربی خۆی كوردستان

دادەنت“.
بۆ  خۆی بكۆتایی خۆشویستی وەیسی،  عزیز
ئافرەتم من دەت“ پیشاندەدات و ژن رەگزی
.جوان بئافرەتوە ــان ژی خۆشدەوت، زۆر
پیاو ئوەندە یھ ئافرەتم ھاوڕی ئوەندەی
لالین بو رەخنانی ھروەھا سبارەت ناناسم“.
گیرا، لی ژنان مافی لداكۆكیكارانی  زۆرــك
دی ك گۆرانییك ل دەزانت بپشیمان خۆی
گۆرانییكموە دابت،“بھۆی ئازار پ ژنانی
گوای ــوە، ــووم ب رەخن ھندێ رووبــــڕووی
من كردووە. ژن ب سووكایتیم لگۆرانییكانمدا
بو دەكموەو رەت ئوە شوەیك بھموو
تنگیشتوون لگۆرانییكان  دەم،  سانك
ئــوان گۆرانییی ئــو ــم. دەك سوپاسیان و 

فۆلكلۆرن تكستكانیان دەزانن بسووكایتی
وەیسی، عزیز  ئوەش  وای  نین“.  من  ھی و
لدەرەوە ك خۆشد ژنان  ئستای برەوشی
ــرەو ب ــورد  ك ــی ژن  كــ یوایپ و ــن  ــاردەك ك
داوای ژنان ك دەچت.“خۆشحام پشكوتن
بیار لناوەندەكانی و دەكــن مافكانیان
زیادبووە. رژەیان لپرلمانیش نزیكبوونتوەو
پی ژنــان ك گۆرانییی لــو پشیمانم زۆر 
لدەكم“. لبارەی لبووردنیان داوای توڕەبوون و
بكسكی خۆی عزیزوەیسی، خزانییوە ژیانی
تائستا خۆی، بقسی و دەزانت سركوتوو
نبووە.“ كشكیان ھیچ خزانكیدا لگڵ
سردانم و دەكن بۆ تلفۆنم كچ ھموو ئو
دەمننوە، بم لمام رۆژكیش چند دەكن و
دەزان بھۆی چونك ناكات. ل ژنكم دپیسیم
رزیان ئویش بۆی خۆشیاندەوم، ھونرەكموە
رزگرتن لسر جخت وەیسی، عزیز لدەگرت“.
و لخزانكی رزگرتن باسی دەكاتوەو لژنان
رۆژی ھر سی گوای دەكات، ناوماڵ كاركردنی 

خۆی ئــامــادەكــردووە. خواردنی ئــو، ــزان  رەم
دەناسنت ئیسالم بئایینی پابند بكسكی
ناكشت. جگرەش ناخواتوەو می ئوە لبر
بھرەی ك ژنان دەدات ھانی ئو عزیزوەیسی،
و بن بـــردەوام ھــیــوادارە  تدایو ھونرییان 
یدایرنامبل بكن. كوردی بھونری خزمت
گورەیی و پیرۆزی بقد ك بت“ گۆرانییك
بدۆزموە“. ئگر تكستكی وەھا بت ئافرەت
و بكیژان و دەكات دەنگخۆش لكچانی باس ئو
دەشن، سرسام. سبارەت بو لیال و و چۆپی
ھبژاردندا ھمتی لكاتی ك پوپاگندانی
كرابوو. بۆ پوپاگندەم گوتی:“ھندێ دەكرا بۆی
بۆكردم تلفۆنی كچك ھتا لیانداوم گوای
نمردووی؟ دەیگوت،  چندجارك بگریانوە 
دەكاتوە ئو رەتی مردووم“. بۆ تۆ بس نا گوتم
گوتبت“ كوردستانی لیستی بۆ گۆرانی بپارە ك
ندراوەو ئوتلكشم و  خواردن  پارەی تائستا
كرد خرج خۆم لگیرفانی دۆالرم ھــزار  سی

ھبوو“. كلسمب بوام لبرئوەی

عزیزی وەیسی:
دەم ئافرەتان گورەیی و پیرۆزی قد ب گۆرانییك

ھولر

وەیسی عزیز ھونرمند
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ــی، كچی  ـــ عــون دورەی ــ رۆژنـــامـــوان  ژن
عونییو علی موحممد كورد نووسری
سورەگی لناوچی ١٩٠٠دا لسانی باوكی
میسر بۆ  كوردستانوە بــاكــووری رۆحــای
كوردی ــوەی ســرەڕای ئ ــوە، ــراوەت دوورخ
میسری، و بكوردستانی خۆی نازانت، بم
فیمینیزمی لگوتاری رەخن ،دورەی دادەنت.
بواتای فیمینیزم دەت:“ و دەگرت ئمۆ
لمدواییاندا وەك ك نیی پیاوان دوژمنایتی
ھی كراوەتوەو خوندنوەیكی گورە زۆر
كۆربندی ببۆنی ئستا ،دورەی كراوە“. بۆ
شاری سردانی مزۆپۆتامیاوە كۆمیتی
وارڤین وەك گۆڤاری كردووە. ئمیش ئامدی
بوو جنیشت تیدا ك ھۆتلی ئو ھۆی ل

كرد. ساز ھڤپیڤینكمان لگڵ
كورد  نووسری  ،دورەیــ باوكی چیرۆكی   
لسانی١٩٠٠دا ك علیعونیبگ، موحممد
بۆ كوردستان باكووری رۆحای سورەگی ل
دورەیی چارەنووسی دوورخراوەتوە، میسر
عونی، بنمای ئوەی لبر كردووە. دیاری
زۆریان قوربانییكی كوردایتیدا لخباتی
ئو بۆ گوشاری بــردەوام ــت دەو ــوو، داب
دەوت ھر لدواییشدا دەھناو، یمابن
بگ عونی  ئوەی بۆ و نھنان ل وازی 
زیان و نبت بشدار دا كورد ل“خباتی
١٩٠٠ دا بۆ  سای ت“. لنیگت ندەوب
و بازاڕ حیسابی بم دووردەخاتوە، میسری
زانكۆی گ، لب عونی و یكیان نگرت ماڵ
بكاركرد. دەستی وەرگ وەك ئلئزھردا
بلكۆینوە دەستی لئلئزھر بگ، عونی
كرد. پاشا، علی موحممد عوسمانی والی بۆ
بواری دەرگای بگ، عونی وەیینكۆل بو
ژیانی كۆتایی تا كردەوەو خۆی بۆ نووسینی

وەربگرت. بپز برھمی ٦ توانی خۆی
و كـــورد ــژووی ــ م ــی بــرھــمــگــلــی“ عــون
م. شرەفخان“،“ شرەفنامی كوردستان“،“

سیاحتنامی شركۆ“،“ د. ئكراد“،“ شھر
ـــورد“.ی ك ”كــــشــی و ئــولــیــا چــلــبــی“
یاندووەتگ بوەش ناوبانگی خۆی وەرگاوەو

كوردك. ھموو
كاری  زانكۆدا ل بگ، عونی ك كاتك  
بوو. منداڵ ھشتا كچی ــی دورەی ــرد، دەك
دایكی ئوەی لبر “،دورەی قسكانی بپی
نبوو“، كاتی ئوەندە باوكیشی و بوو میسری
بم بكات، كوردی فری خۆی نیتوانیوە
ــدا دورەی لكۆینوەی لــبــردەم ــوەش  ئ
پیوەندی میشھ و  ئاستنگ  بووەتن

ھبووە. دا كورد پرسی لگڵ

دەكات مال موستفا سردانی :١٩٧٠
دواناوەندی و سرەتایی قوتابخانی ،دورەی
درژەدان بۆ پاشان  كــردووەو تواو لمیسر
پایتختی پاریسی  لــ رووی بخوندن
كۆلیژی پاریس،  لزانكۆی كردووەو فرەنسا 
دواتر كــردووە.  تواو سیاسییكانی زانست
فرەنسا(ا.ف.پ) ھوای لئاژانسی دورەی

ئوەش رۆژناموانیكردووەو بكاری دەستی
رۆژناموانی لژیانی ك ئوەی ھۆی بووەت
بخات. بــدەســت ئــزمــوون گلك خۆیدا 
مال ئۆمران، لحاجی دورەی لسای١٩٧٠دا
مال بكسایتی سبارەت بینیوە، موستفای
بوو، بھاوتا مرۆڤكی بارزانی دەت“ موستفا
ئاسۆی بیركردنوەی و رامان، زیرەكی فیكر،
بشوازی ل كرد، كاتك پرسیاركم بوو. فرە
بوو، عاق زۆر دەدایوە. وەمی جۆراوجۆر
زۆری كاریگرییكی بوو و نتوەیی مرۆڤكی
موستفایان مال میسرییكان دانا. من لسر

دەوت“. خۆش
بقاعی دۆی ل ١٩٩٩دا لسای ك دورەی
ئۆجالن،ی بدولع ككپ سرۆكی لوبنان
مرۆڤكی ئۆجالن گوتی:“ بینیوە، لوبارەیوە
ئو١٠ سادا  لنوان ،زیرەك سردەمییانو
پرسی لسر گورە كاریگرییكی توانیویتی
ئیتر و دابنت كوردستان  لباكووری  كورد
ك سربرزن بوونتوەو ئاگادار ھموو كورد

كوردن“. دەن

گوتی مڕۆ موسا عنتر
سردانی  ئــوەی بۆ لسای١٩٩٢  ،ــ دورەی
بۆ و ئستنبوڵ  چــووەتــ بــكــات، ئــامــد 
عنتری موسا لوێ گڕاوە، رنونیكرك
چووم ناوەندی گوتی:“ ناسیووە. لوبارەیوە
موسا عنترم لوێ كلتووری مزۆپۆتامیا،
بم ئامد، بچم دەموێ پمگوت و ناسی
بۆی ئاۆزە، زۆر ئامد مڕۆ پیگوتم ئو
بم موسا نكرد. ئامدم سردانی و ترسام
رۆژ   ٣ پاش ئامد. چووبووە  خۆی  عنتر،
زۆر پگیشت. عنترم موسا مردنی ھوای
گوت بمنی ك عنتر موسا بووم. غمگین
لوێ و رۆیشتبوو خۆی ئاۆزە، زۆر ئامد مڕۆ
سای١٩٩٢دا لكۆتایی دورەیــ كوژرابوو.“
رۆحا لسورەگی باوباپیرانی گوندی سردانی

وارڤین: بۆ عونی دورەی
نیی دوژمنایتی پیاوان ب واتای فیمینیزم

ئامد

ــزم ــی ــن ــی ــم ــی ف  “
بـــــــــــواتـــــــــــای
دوژمنایتیپیاوان
وەك  ـــ ك ــیــ ــی ن
زۆر لمدواییاندا
كراوەتوەو گورە
یكی ە نو ند خو
كراوە“ بۆ ھی
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و ناوچی و دەشت ك خانوو، گوند كردووە. ھر
گریابوو، زۆر و دادابوو چۆكی بینیبوو باوباپیرانی
رۆژەی دەكرد:“ ئو لھستكانی وەھا باسی ئو
زمان گریام. زۆر دەئشا. دم سووتا. دم زۆر

بت“. ستھ دەربی ئو ناتوانت

پشكوتووە زۆر كورد ژنی
خاننشین لفرەنسا ــوەی ئ پــاش  ،دورەیـــ
لوێ تائستاش و میسر دەگڕتوە دەكرت،
و كوردستانی وەك خــۆی  ،ـــ دورەی دەژـــت.
تا ك خانم ــ دورەی ــات. دەك ناسپ میسری
ئوە ك دەت نكردووە، زەواجــی ئستاش
كاتی مــرۆڤ  یھ وا  جــاری  خۆیتی“ حــزی 
زەواج بۆ كاتم  منیش نابت.  شت ھندك  بۆ
لی قتیش و بوو ئولوییتك ئوە نبوو.
ئایا ك بپرسیارك سبارەت نیم“. پشیمان
فیمینیستم، من ب گوتی:“  فیمینیستی تۆ
چاالكییكاندا ل نیم ك فیمینیستك  من بم
بكم. پیاوان دوژمنایتی بكموەو برز پانكارت
دەكرتوەو گورە زۆر فیمینیزم لمدواییاندا

دەكرت“. بۆ وەھای خوندنوەیكی
بــاكــووری  ژنــانــی ــرەوشــی ل  دورەیـــ، باسی
لباكووری كورد ژنی گوتی:“ و كرد كوردستان
باشتر لپیاوان و پشكوتوون زۆر كوردستان،
گرتووەت گورەیان برپرسیارتی دەكن. كار
ــی، شــارەوان رــبــرایــتــی، خــۆیــان. ئستۆی 
ژنانی دەكن. گریالیتی رۆژناموانی، سیاست،
دیكی پارچكانی كوردی لژنانی لباكوور كورد
زۆر پشكوتنكی ئوەش چاالكترن. كوردستان
وەیئ كورد ژنانی بۆ  من  پشنیازی  .نییرئ
فیمینیزمی بن، ــردەوام ب ھوكانیان ل  ك
كركار، ژنانی ھاریكاری مرۆڤ ،وەیئ قینراست
دەیاندەن بزۆر ك ئوانی و نخوندەوار ژنانی
كوردان ژن ئو  ھاریكاری با بكات.  بشوو،
بوونتوە. توندووتیژی رووبــڕووی ك بكرت
السایی با خۆشبوت. خۆیان  ھاوڕەگزەكی
تبكۆشن. ئگر یكسانی بۆ پیاوان نكنوە.
ل دەتوانن باشتر وپیاو  ژن  پكبت یكسانی
پداگرییكانمان سرەڕای ھموو تبگن“. یكتر
،ــ دورەی پنگوتین. خۆی تمنی ،دورەیــ
ناوی  بزمانی عرەبی نووسیوە. ٢ كتبی تائستا
و تا ئۆجالن“ لئاتاتوركوە كتبكانی“ توركیا

كورد“. و عرەب ”
سولدار دیالر ھڤپیڤین:
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و ــارچــی ــوم ق مــیــرنــا كــچــی پــیــاوــكــی
ــم ب ــن ــورك ــرە، بــرەگــز ت ــای ــش ع
دوو لئمانیا. كۆمگیكن نیشتجی
دەژین. و ننكی لگیان دایك یھ برای
خلیل لپاركك میرنا، یكمجار بۆ
لدەدات مۆسیقا  خلیل،  دەناست. 
سرنجی و دەگرت بۆ  گوی میرنا، و
خلیل سرنجی میرنا، دواتر .شرادەك

عاشقی و دوایدادەچت ب و رادەكشت
كچكیان میرنا، بنمای بم دەبت.
پیاوك دەدەن پارە ھندك لبرانبر
زاھیری، بــرادەری  ك مستفا، ناوی  ب
لشوی میرنا، پاشان بووە. میرنا، برای
و رادەكـــات خلیل، لگڵ بووكنیدا
براكانی مستفاو ئستنبووڵ. دەگڕنوە
بیاندۆزنوە. تا بدوایاندادەچن خلیل،

خۆحشاردانكی و  دەردەســـری  دوای
لدوایانن ھــر زاھــیــر، مستفاو زۆر، 
كوڕی بناو خلیل، دەیــانــدۆزنــوە. و 
،كۆمپانیای دەومندی خاوەن پیاوكی
لگڵ سۆزداری پیوەندی خلیل، دایكی
سروەت بۆ پیاوە ئو دەبت. پیاوكدا
دەكــوژــت. خلیل،  بــاوكــی  ســامــان  و 
نخۆشخانیكی تودەك خلیل دایكی

62

درامای
 و خلیل

میرنا

میرنا و خلیل

www.ne
tew

e.c
om



دایكی مردووە، وادەزانت دەروونی. خلیل،
لالین خلیل باوكی، كوشتنی دوای
ئمانیا، تردردەن باوكییوە برادەركی
عاشق دوای بت.  رزگــاری لكوشتن تا 
ئستنبووڵ بمیرناو گڕانوەی بۆ بوونی
لژیاندایو خلیل،  ك دەبت  ئاشكرا
خلیل، ئــوە دوای نــمــردووە. ھشتا 
ئو دەدۆزتوەو خۆشخاننل دایكیشی

باوكی باوكییتی،  بكوژی ك پیاوەی 
لگڵ ــ دەردەچ خلیل، راستقینی
خلیل، ن نباوك و ئو كاتش تا ئوەی
چندینجار ك و نزانیبوو نھنیییان بو
الین ل خلیل، كوشتنی پیالنی ھوڵ و
سرۆكی پیاوە ئو دارژرابوو. باوكییوە
بوو. قاچاخچی و تیرۆرست  باندكی
ئو داوی وندەك زاھیریش مستفاو

پارەدا لبرامبر ك دەكرن ناچار باندەو
میرنا، كات بتپڕینی بكن. بۆ كاریان
دەبت. كوڕكی و پدەبت لخلیل، سكی
دەكوژرت. مستفاوە الین  ل خلیل،
و كچ نوان لعشقی باس زنجیرەی ئو
ھریكیان بنمای ك دەكات، كوڕك
میرنا، خزانی ھیو كۆمیتی كشی

ئازادن. زۆر خلیلیش، ھی و الدی زۆر
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وەزارەتكانی پۆستی لوەرگرتنی ژنان رژەی
ئو كن چندە؟ حكوومتدا نوی كابینی
دەتوانن ئایا حزبین، الینی بكام سر ،ژنان
برزی ك پلیكی ئم پۆستیان بوەرگرتنی
خزمتك چ و گۆرانكارییك چ یاردانب
ئم چرمسری ژنانی و پ لمینت بژیانی

بكن؟ گایكۆم
ژنان پرسیارگلكی چند ســرەوە ئمانی 
كابینی ئایا ك ،یمرھ ئم میدیاكانی و
ژنان بۆ دخۆشكری موژدەیكی چ داھاتوو
ھنگاوە تواوكری ئو تاچند دەتوانت پیو
بئاراستی ك كابینی پشوو سرەتاییانبت
بۆ ھنگاوی ــدا ژن پرسی چــارەســركــردنــی

ھھنا.
ھرمی حكوومتی پشووی  لكابینی
تنھا  لخۆگرتبوو، ٤٢ وەزارەتی ك كوردستان،
پۆستی  نبگ توانیان ژمارەیدا ئو لكۆی ٣ ژن
ئوكات ك ھنگاوانی لو یككیش و وەزاری
تایبت ركخراوەكانی و ژنان دخۆشی جگای
كاروباری بۆ بوو وەزارەتك دانانی بوارەبوون، بو
ھلكی چند قۆستنوەی چاوەڕی ك ژنان،
پرس بچارەسری گرنگیدان بۆ لدەكرا گرنگی
وەزارەت ئو مخابن بم ژنان. كیشكانی و
و ناشارەزایی و كاركردنی ئدای الوازی بھۆی
بوارەدا، لو تروتسل ئزموونكی نبوونی
ژناندا ھیواكانی و داخوازی لئاست نیتوانی
ژنان لالین و وەزارەتئ وایكرد بت. ئمش
میدیاكانی و مدەنی كۆمگی ركخراوەكانی و

ببتوە. رەخن برەوڕووی كوردستانوە
ژنــان كشكانی ــوەی ــردن ــۆك ك مــن  ـــڕای  ب
خاكی لخۆیدا وەزارەتكدا، لچوارچوەی
گرفتكانی جیاكردنوەی بۆ ردكارییوھ
حكوومت سووككردنی ئركی سرشانی و ژنان
و كمووكوڕی ئو لھموو ببریبوونی، و
ژیان لالینكانیتری ژنان ك كمترخمییانی
ئۆبای ئوكات لوەی جگ دەنالنن، پوەی

ئو سرشانی تكان دەخرمووكوڕییك ھموو
كشو برپرسیارتی زۆربی  ك وەزارەتــی

ئستۆ. توژنانی دەك گرفتكانی
لچوارچوەی تنیا ــان ژن كشی چونك
راست نابتوە. كۆ كوشتندا و توندووتیژی
دادەنرت، ژنان كشكانی بئولوییاتی مانئ
كارەباو نبوونی گرفتی لھمانكاتدا بــم
كۆلیژو دەرچووانی دانمزراندنی و سووتمنی
مۆدرن پیمانگو نبوونی یاسایكی ھاوچرخ و
و تندروستی خزمتگوزاری نبوونی كشی و
یكسان دەرەفتی نڕەخسانی نخوندەواری،
چندین و سیاسیدا لبواری ژنان كاركردنی بۆ
ھموو وەزارەتكانی برنامی لكار و كشیتر
ژنان سرەكییكانی گرفتل بشكن حكوومتدا

بكرت. بۆ چارەسر كردنیان كار دەبت و
گرنگی پۆستكی وەرگرتنی من لوەشبڕای جگ
بور و چاونترس بژنانی پویستی وەیش لم
كارەكانیان راپڕاندنی شانبشانی ك دەبت
ك بكن، ئایینیش كلتوورو كۆمگاو شڕی
لبردەم ئاسنین دیواركی وەك سا چندین

وەستاوەتوە. ژناندا ئازادییكانی و ماف
دانــانــی بین  ئـــوە  گرنگ ــرەدا ــ ل  بــۆیــ
لكابینی ژنــان كمی  یان  زۆر ژمارەیكی
ژن كشكانی چارەسری  خای  تناب نودا
ویستپ بۆی رەگزی، گیشتن بیكسانی و
بۆ ھاوبش وەزارەتكان وەك تۆڕكی ھموو
كوردستان كۆمگای گرفتكانی  چارەسری
لگرفتكانی ككی ژنیش كشی و بكن كار
ئستای قۆناغی بڕای من لم كۆمگاكمان.
كاری دا گرنگیكابین لم كوردستاندا، ئوەی
رۆشنبیرو كسانكی چند دانانی بكرت بۆ
بھموو  ك پۆستكان،  ھموو  ل  شارەزای
ژنان پرسی بچارەسری بوایان شوەیك
رەگزییكان جیاوازیی ــدژی ل و ھبت
سك ئو ناكات فرق بۆی جا بوەستنوە،

پیاو. یان بت ژن

پویست؟ ژنان وەزارەتی بوونی
وتار
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