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من كوردكی رەشم

دوایین چركساتی تمنی ژنك:

ھاوسرەكم سووتاندوومی 
و منیش بھشتیم

ژن وەزیرانی كابینی پنجم بۆ وارڤین:

كابینی شش شۆكی كردین 

ل دەڤری 
بیتون 

ژن لوتی 
دەبدرت 
و لحوت 
سایشوە 

مارەب دەكرت

arsalansport@gmail.com
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shelan_yasen@yahoo.com
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 ببراوورد لگڵ سای رابردوو:
رژەی تق ل دھۆكدا جگیرە

مامۆستای وەرزش ھی ئامادە نیی جلی 
وەرزشی ل بر بكات

شرپنجی ملی مندادان 

پردی دەالل
 برەو رووخان دەچت

دابشكردن: خانی سھند

قوربانیانی ئشكنجی سیاسی 
”قسی خك بقد ئشكنجكانی زیندان 

ئازارمان دەدەن“
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پشوازی ل گرووپی ئاشتی  - ئامد

سرۆكایتی ھرم - رایس

فۆتۆ: شرواندەرزی ئنفلۆنزای براز گیشت ئامد

فۆتۆ: جمال پنجونی

فۆتۆ: وارڤین

تارا جاف
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تموومژاویدا  لرووداوكی  تایبت:   – وارڤین 
لشوی ٢٠٠٩/١٠/٢٦ لزاخۆ ژنك دڕفندرت 
 ،ی باتیلنزیك شاردەدی لكرمو دواتر ت
ھزانكانی  لالین  سیمل  بــقــزای  ســر 
 نالی لوبارەیوە  دەدۆزرتوە.  ئاسایشوە 
لژر   كدۆسی  ك ئوەی  لبر  ئمنییكان 
لكۆینوەدای ئامادەنین ھیچ لدوانك بدەن.

بپی ئو زانیارییانی ك لچند سرچاوەی 
كوتووە،  وارڤین  گۆڤاری  دەست  جیاوازەوە 
كوڕە  رۆژی٢٠٠٩/١٠/٢٥  لبیانی   ژن ئو 
نخۆشی  چاسری  بۆ  مانگییكی  شــش 
بردووەت نخۆشخانی گشتی زاخۆ ك لنزیك 
 ژن ئو   ١٠:٣٠ كاتژمر  بــووە،  خۆیان  مای 
دوو  لگڵ   ،خۆشخاننل گڕانوە  لكاتی 
 كژن ترمی  دواتــر  رۆژــك  بینراوە.  كسدا 
بــقــزای  ســر   ،باتیل شــارەدــی  لنزیك 
سیمل بكوژراوی دەبینرتوەو مندا شش 
لبارەی  دانرابوو.  سنگی  لسر  مانگكشی 
ئو مسلیوە دوو بۆچوون ھی، یككیان 
كسدا  دوو  ئو  لگڵ  بۆ خۆی   ژن دەت 

 بازگل ،زۆر بیانبردبایر بگئ چووە، چونك
ھاوار و دادی دەكرد و پۆلیس فریای دەكوت، 
سرچاوەیكی  ببۆچوونی  دیكوە  لالیكی 
وەھای  مبستكی   ژن ئو  دیك،“ئگر 
و  ندەبرد  خۆی  لگڵ  منداكی   بوایھ

بتنیا دەچوو“. 
بۆچوونی   رووداوەكل ئاگادار  سرچاوەیكی 
نیم  گوتی:“لوبوایدا  كردەوەو  رەت  یكمی 
 چونك چووبت،  خۆی  بحزی   ژن ئو   ك
ھاوسرتی  ژیانی   كسا مــاوەی   ژن ئو 
ئو  نــبــووە“.  كشیكی  ھیچ  پكھناوەو 
مای   ك كــردەوە  لوە  جختی   رچاوەیس
ئو  بــرلــوەی  رۆژ  چند   كژن خسووی 
ھزار   ٣٠٠  ب خانووەكیان  رووبدات  رووداوە 
دۆالر فرۆشتووە. تاوانبارانیش ئوەیان بھل 
 نن و داوای پارەیان لفیان بكزانیوە بووك
 ب  سك دوو  گوتی:“ئو   رچاوەكن. سبك
بووككیاندا  ئازادكردنی  لبرانبر  تلفۆن 
خسووی  لمای  ــان  دۆالری ھــزار   ٥٠ داوای 
بووكك كردبوو، پاش ئوەی ئوان رازینبوون 

ك ئو بە پارەی بدەن، تاوانكاران بووككیان 
كوشتوون و مندا شش مانگكیان لسر 
تاوانباران   ك  ئاماژەی جی  دانــاوە“.  سنگی 

منداكیان نكوشتووە. 
دەست   ك زانیارییانی  ئو  بپی  دیسان 
كوشتنی  بتاوانی  دووكس  كوتووە،  وارڤین 
ئو ژن لالین ئاسایشوە دەستگیر كراون و 
بیانی زووی رۆژی سشمم ب چاو بستراوی 
دادگای  رەوانی  لكۆینوە  بۆ  كلپچوە  و 
نافرمی  سرچاوەی  ھندك  ــراون.  ك زاخــۆ 
 كسدووك  ك كــردەوە،  پشتاست  ئوەیان 
ئو  دیسان  نــاوە.  خۆیاندا  بتاوانی  دانیان 
پدەچت   كــ كــرد  ئاشكرای   رچــاوەیــســ
 ك بووبن  گرووپك  ئندامی   سانك ئــو 
بووبت،  ھاووتیان  كوشتنی  و  رفاندن  كاری 
مای   ك منداك  رووداوە  برلو   چونك
ھندك كسوە  لالین  دەومندن  باپیری 
رفندرابوو و لبرامبر ئازادكردنی منداكدا 
كسانش  ئو  بم  كردبوو،  پارەیان  داوای 

دەستگیر كرابوون.

زاخۆ: ژنك رفندرا و كوژرا
”تاوانباران مندا شش مانگكیان لسر سنگی دانابوو“

لیژنی   سرۆكی   ئاژانسكان:   – وارڤین 
عراق  نونرانی   لئنجومنی   غاز  و  نوت 
عراق  سرۆكوەزیرانی    ك كرد  ئاشكرای 
ئاراستی   نھنی   نوسراوكی   مالیكی ،  نوری  
سرۆكایتی  پرلمان كردوەو پیراگیاندون 
پرلمان  بۆ  شھرستانی ،  بانگھشتی    ك

 .وتنانی  نرھی  وەبدژی  پرۆسل
ســــرۆكی   رۆژناموانیــــدا،  للدوانكــــی  
لیژنی  نــــوت و غاز علی  حســــن بلۆ، 
بشــــوەیكی   رایگیاند:“لیژنكیــــان 
ناڕاستوخۆ ئو نووســــراوەی  دەستكوتووە 

ك نوری  مالیكی ، بنھنی  رەوانی  پرلمانی  
كردوەو تیدا لیژنی  نوت و غازی  تۆمتبار 
كردووە بوەی  ك داوای  بانگھشتكردنی  حسن 
شھرســــتانی  دەكن و پیوای ك ئو كارە 
دەبت ھۆی  دژایتی  پرۆســــی  وەبرھنانی  
 لــــۆ دووپاتیكردەوە كراقدا“. بعوت لنــــ
 گرتنی  مالیكــــی ، رنووســــراوەكئامانج ل

 .وتشتكردنی  وەزیری نبانگھل
علی  حســــن بلۆ ھروەھا گوتی:“مالیكی  
 وە كردووە كیدا ئاماژەی  بنووســــراوەكل
بانگھشــــتكردنی  شھرســــتانی  ھوك بۆ 

رگرتن لھاتنناوەوەی  كۆمپانیا وەبرھنرە 
نوتییكان بۆ عراق“. بلۆ ئاشــــكرای كرد 
ك لنوان مالیكی  و سرۆكایتی  پرلماندا 
رككوتنــــك لئارادایــــ بۆ دواخســــتن و 
بانگھشــــتكردنی   تگرەخســــتــنبـــردەم 
شھرســــتانی بۆ پرلمان. سرۆكی  لیژنی  
نــــوت و غاز، جختی لــــوە كردەوە ك ئو 
شوازەی  ك مالیكی  لمامكردندا بكاری  
دەھنــــت، للدوانكانــــی  كــــ بــــردەوام 
بانگشــــی  دژایتیكردنی  گندەی  دەكات، 

بدوورە.

مالیكی  و سرۆكایتی پرلمان لسر بانگھشتنكردنی 
شھرستانی  رككوتوون 

3

www.ne
tew

e.c
om



دەالقیك بۆ جیھان

 ژن لدایكبوونی  سای   ١٠٠ ببۆنی 
رۆشنبیری كورد رەوشن بدرخان، چندین 
سینم  بڕوەدەچت.  لھولر  چاالكی 
بدرخان كچی رەوشن خانم لوبارەیوە 
بوارڤینی راگیاند ك لرۆژی ٢٠٠٩/١١/٩ 
و  بڕوەدەچت  لھولر  سیمینارك 
مبستش چاالكییكی  ئو  بۆ  ھروەھا 
سینم  دەچت.  بڕوە  لدھۆك   دیك
سایدا   ١٠٠ چاالكییی  گوتی:“لم  خان، 
بدرخان،  رەوشن  برھمكانی  ھموو 

ھروەھا  دەكینوەو  چاپ  سرلنوێ 
برھمكانی  و  ژیان  لسر  سیمینارك 
لھۆی   چاالكیی ــو  ئ رــكــدەخــیــن. 
پشوای وەزارەتی رۆشنبیری حكوومتی 
بڕوەدەچت.  كوردستاندا  ھرمی 
لژر   چاالكییان ئو   ك  ئاماژەی جی 
حكوومتی  پشووی  سرۆكی  چاودری 
بارزانی،  نچیرڤان  كوردستان  ھرمی 
بڕوەدەچن. رەوشن بدرخان ھاوسری 
رۆژنامنووسی  بدرخان،  میرجالدەت 

بتوانای كورد بووە. 

ھولر:
 سیمینارك بۆ ١٠٠سای لدایكبوونی رەوشن بدرخان 

گنجانی  بۆ  سنترك  ئیتالیا  حكوومتی   
ھبج دەكاتوەو بۆ ئو مبستش بیارە 
لچند رۆژی داھاتوودا نونری گنجانی ڕۆما 

سردانی ھبج بكات. 
بۆ  جیھان  شارەوانییكانی  سرۆكی  جگری 
وارڤین  بۆ  للدوانكدا  خدركریم،  ئاشتی 
لسر  سنترە  ئو  ڕایگیاند:“دروستكردنی 
داوای شارەوانی ڕۆمای پایتختی ئیتالیا بوو بۆ 

ئوەی لو ڕگیوە پردكی پیوەندی بھز 
لنوان گنجانی ھرمی كوردستان و ئیتالیادا 
گوتیشی:“بڕوەبردن  خدر،  بكرت“.  دروست 
لسر  ســنــتــرە  ئــو  خرجییكانی  و 
ئركی  و  دەبت  ئیتالیا  حكوومتی  ئركی 
بتواناو  گنجی  پگیاندنی  سنترەكش 
ھۆشیاركردنوەیان، لڕگی كردنوەی خولی 

جیاواز لبوارە جیاوازەكاندا“. 
لگرنگی  باسی   ،بجھ شارەوانی  سرۆكی 

كردنوەی سنترەك كردو گوتی:“كردنوەی 
 رەنگ مژووییو  كاركی  سنترە  ــو  ئ
رۆمــاو  نوان  پیوەندییكانی  لــداھــاتــوودا 
ببینت  بخۆیوە  گرنگتر  قۆناغی   بجھ
پرۆسی  لسر  گــورەی  كاریگری  ئوەش 
 كناوچ ــگــری  ڕۆشــن ئــاوەدانــكــردنــوەو 

دادەنت“.

ھاوكار محمد

 ھبج و رۆما دەبن دۆست 
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پرلمانتاری پارتی كۆمگی دیموكراتیكی 
كوردی  لزمانی  پشتگیری  بۆ  ئامد  شاری 
بیاریدا رۆمانی ”شڤان كورمانجا“ی عرەبی 
لمیانی  بخونتوە.  كوردی   ب شمۆ، 
فستیوای“رۆژانی ئدەبیاتی نونتوەیی“دا 
ئامد   ل مانگ  تــا٨.ی   ٥ ــی  ــرۆژان ل  ك
رایگیاند  توغلۆك  ئایسل  بڕوەچوو، 
كورمانجا“ی   رۆمانی“شڤان بیاریداوە   ك
نووسری كورد عرەبی شمۆ بخونتوە. 
لو فستیوادا گلك نووسر و رۆشنبیر 
كوردستانوە  لھرمی  و  كرد  بشدارییان 
فرانك  ــداوە  ــن ــۆ ــھ ل ــب،  ــی ت مــســعــود 
بیانی  نووسرانی  ھروەھا  و  وسترمن 

وەك دیانا فروس، السانا سكو، ئانتیلر 
 ل  فستیوا ئو  بشداربوون.  ئاروبایش 

٨.ی مانگ و لپاركی سومر بڕوەچوو.

دیالر سولدار

ئایسل توغلۆك ب كوردی دەخونتوە

ــی كــوردســتــان  ــران ــوەزی ســرۆك
ساح،  ئــحــمــد  ــم  ــرھ ب د. 
سرپرشتیكردنی  لمیانــــی 
ئنجوومنی  كۆبوونوەی  یكم 
١٠٪ـی   بینی  بیاری  وەزیراندا 
مووچی وەزیرو پل تایبتكانی 

دەركرد.
مانگی   ٢٨  ل  ك ئــوەی  دوای 
كوردستان،  پرلمانی  ــردوو  راب
ــ كــابــیــنــی ٦ـــی  مــتــمــانــی ب
بخشی،  ھــرــم  حكوومتی 
ئنجوومنی   رابـــردوو  ھفتی 
كۆبونوەدا  یكم   ل وەزیــران، 
مووچی  ١٠٪ـی   بینی   بیاری 
ــ تــایــبــتــكــانــی  ـــــرو پــل وەزی
دەركــــرد، تــائــو مــووچــیــ بۆ 
بگڕتوە.  شھیدان  سندووقی 
بــرھــم،  ــم ھــنــگــاوەی د.  ئ

لكاتی   چونك چاوەڕوانكراوبوو، 
 ــران ل ــوەزی ــرۆك ــس ــی ب ــوون ب
سلمانیدا  ــدارەی  ــی ئ كابینی 
ئوكاتیشدا  دانیشتنی  لیكم 
ئستا  بـــھـــمـــانـــشــــــوەی 
پلدارەكانی  و  وەزیــر  مووچی 

كمكردبووەوە.

د. برھم پالنی كابینی پشووتری دووبارە 
كردەوە
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 ونی“مۆنالیزا“ی ونكشی بناوبانگی 
قات   ٥٠ داویــنــچــی  لــــئــۆنــاردۆ  ئیتالی 
كرایوە.  گورە  خۆی  ئاسایی  لحاتی 
ئستا بینران دەتوانن تابلۆی مونالیزا ٥٠ 
قات لتابلۆ ئۆرجیناكی گورەتر ببینن. 
لندەنی   ل  تابلۆی ئو  ــراوەی  ــورەك گ
پایتختی بریتانیایو ١٧,٥ متر درژە. 
لالین   تابلۆی ئو  گورەكردنی  پرۆژەی 
ھونرمند كتی وبسترەوە ئنجامدراوە. 
تابلۆیدا  ئو  لدروستكردنی  كس   ٢٤٥
كاریان كردووەو دروستكردنكشی ماوەی 
لئستا  بر  خایاندووە.  كاتژمری   ٩٨٧

ئینبۆرگ  شـــاری   لــ لــســاــی٢٠٠٥دا 
ھونرمند رۆلف ھاریس، مۆنالیزای گورە 
لھی  كتی  كارەی  ئم  بم  كردبۆوە، 

رۆلف گورەترە.

مونالیزا پنجا قات گورە كرایوە
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فۆتۆ: جمال پنجونی

سیاستسیاستسیاستسیاستسیاست

ئو ژنانی قوربانییان داوە ئاشتی دەخوازن
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قوربانییان  لشڕدا   ك كسانی  ئو 
لم  بكن.  بھز  ئاشتی  ناتوانن  نداوە، 
كوردستان  باكووری  ژنانی  ســردەمــدا 
گلك باش لواتای ئو قسی تدەگن. 
كوردستاندا  لباكووری  شــڕ   سا  ٣٠
سرەكی  ھرە  قوربانیانی   .یھ درژەی 
بساچووانن.  و  منداڵ  ژن،  شڕە  ئو 
وەك  و  خزان  خوشك،  دایــك،  وەك  ژن 
لگڵ  كوردستاندا  لكۆمگای  ژنك 
شڕدا ژیان. ژن لدوو الینوە قوربانییان 
و  ــوازان  ــڕخ ش لبرامبر  ھــم  داوە. 
ھمیش لبرامبر كۆمگای دواكوتووی 
ژنان  بۆ  شڕە  ئو  تچووی  كوردستاندا. 
زۆر سخت بووە. بدی ناسك و نازەنینی 
ژن و بھنگاوی مندای بھز و بتمنی 
ھگیرا.  بارە  ئو  بساچووان  لرزۆكی 

ئو  قوربانی  ژنان گورەترین  بو ھۆیوە 
شڕەبوون. بۆی ئو كسانی ك نرخی 
ئاشتی بباشی دەزانن ھر خودی ژنانن. 

نژیاون،  ــڕدا  ش لگڵ  كسانی  ئــو 
برینی  و  ئش  نازانن  نداوە،  وقوربانییان 
بكس   ك كسانك   .چیی قوربانیدان 
ئو  نــازانــن.  بكسی  واتــای   ،بوونن
نبینیوە،  دوژمنیان  ھرشی  كسانی 
 ،بوونن پنابر  نبووە،  وران  مایان 
كسانك  تناگن.  ئاشتی  لراستیی 
لنسندرابتوە  مافكانیان  ھموو   ك
ئاشتی  نرخی  و  ئاشتی  لراستی  ھرگیز 
ئاشتیدا  لرۆژەڤی  لئمۆداو  تناگن. 
ھبت خودی  قسیان   دەب  ك ئوانی 
ژنانن. ئو ژنانی ك لشڕدا قوربانییان 
داوە پویست ببن خاوەن قسی ئاشتی. 
ژنانی  یان  گریال   ژنان ئو   ،نیی گرنگ 
 ك بن   ژنان ئو  یان  مخموور،  كمپی 
بناچاری كۆچبری مترۆپۆلكانی توركیا 
جیاوازی  ــراون.  ك ئــورووپــا  وتانی  یان 
دەبت،   ك ئكساندا  لناو  ناكات، 
زدی  دۆزك  بۆ  ئوان   ك  وەیئ گرنگ 
لگڵ   ك ژنانك  بجھشتووە.  خۆیان 
لسر  قسكانیان  ژیــاون،  رەوشــدا  ئو 
ئاشتی زۆر گرنگن. ئوانی رۆژەڤی ئاشتی 

پشدەخن ئو ژنانن. 
ئاشتی  لرۆژەڤی  باس   ك كسانی  ئو 
سانی   ١٢ رەمزییی  لئازاری  دەكــن. 
چتكانوە  لالین   ك دەگن  باتمانی، 
دووگیان كرا. ئو كسان ئازاری شوكرانی 
مردینی دەزانن ك لالین جردەڤانانوە 
ئوان  سر.   كرای سكسی  دەستدرژی 
دەناسن.  ئشكنجكراو  نوالی،  گریال 
چشتووەو  ئازاری  چندە  نوال،  دەزانن 
چندجاریش  ــراوەو  ك  نجشكئ چندە 
 كراوەت سكسی  دەستدرژی  بنھنی 
سر. ھروەھا چندجار بدەم دوەزمی 

ئو  بـــووەتـــوە.  ھۆشیار  ــووســوە  كــاب
تورھالی  ئایفر  دایكی  لئازاری   سانك
تدەگن. كچ ١٤ سانكی، بزیندوویی 
توركیا  سوپای  ھزەكانی  دەست   وتك
دایكی  لئازاری  ئوان  كرا.  گوللباران  و 
لئنجامی   كــ ســاــی،   ١٢ جــیــالنــی 
تۆپبارانی سوپادا سری ب گوللی ھاوەن 
 ،بۆی ــن.  دەگ جیابووەوە،  لجستی 
خونیان  لشڕدا  ئوانی   موایپ من 
لبر   .یھ قسیان  لئاشتیشدا  رژاوە 
ئوەش ك لناو گرووپكانی ئاشتیدا ژن 
و پیاو بیكسانی شونی خۆیان گرتووە. 
ژنیش   ك دەگینت   واتای ئو  ئوەش 
ھبووە.  خۆیانیان  پگی  شــڕدا  لناو 
بۆ  ئاشتی  گرووپكانی  ھاتنوەی  كاتی 
بوون.  پشنگ  ژنان  كوردستان  باكووری 
كوردستان  باكووری  ژنانی   یان ئوەش 
ئیرادەو  ئو   .ئاشتییب پویستییان  زۆر 
ھز و فیداكارییی ك ژنان لكاتی شڕدا 
خزمتی   ندەیخ ئستاش  نیشانیانداوە، 
ئاشتوایی و الپڕەیكی خاون دەكنوەو 
ھوی پشخستنی خۆیان دەدەن. گالنی 
باكووری و كوردستان و توركیا وەك ئاو و 
لشڕدا   .یھ بئاشتی  پویستییان  نان 
خزانكان  بوو.  سروژر  شتك  ھموو 
بوون،   پارچ كۆمگكان  پارچبوون، 
كوردستان  ئابووری  تكچوو.  سایكۆلۆژی 
تورك  و  كورد  دایكانی  ھاواری  و  تكچوو 
لباكووری   ویستپ ئاسمانكان.   یشتگ
دۆخــی  ــۆ  ب ھــمــوو شتك  كــوردســتــان 
 ببن ئاشتی  گرووپی  بگڕتوە.  ئاسایی 
بۆ  نــرم.  كشكی  كایی   ھاتن مایی 
 ویستوتنی ئاشتی و دیموكراسی پشكپ
توركیا و پكك، چانسك بدەن ئاشتی. 
ئو دەرفت زۆر گرنگ. داواكاری ئمی 
ژن ئوەی ك لو دەرفت بباشی سوود 

وەربگیرت. 

ئو ژنانی قوربانییان داوە ئاشتی دەخوازن
وتار 

روكن خاتوون

www.ne
tew

e.c
om



وای ئوەی ژنانی كوردستان، لچاوەڕوانی 
لكابینی  ژن،  ــژەی  ر  ك ــوون  ب ئــوەدا 
 ب كوردستاندا  ھرمی  حكوومتی  ششی 
زیادبكرت،  پنج  كابینی  لگڵ  بــراورد 
بم تنیا یك ژن، لو كابینیدا پۆستی 
ژنكانی  وەزیــرە  ھاوكات  پدرا.  ــی  وەزارەت
كابینی پنج، ئاشكرایدەكن ك لكابینی 
و  ئوان  لنوان  رەگزی  جیاوازی  پنجدا، 

پیاوە وەزیرەكاندا ھبووە. 
پنجمـی  كابینی  وادەی  تواوبوونی  دوای 
حكوومتی ھرمی كوردستان ك س ژن، 
پدرابوو،  وەزیرییان  پۆستی  كابینیدا  لو 
رەخنی  جگی   یكابین ئو  بـــردەوام 
ژن  رژەی   ك بوەی  بوو،  ژن  چاالكوانانی 
تیدا كم بوو. لگڵ دەستپكی پكھنانی 
كابینی ششمدا، ب سرۆكایتی د.برھم 
ئحمد ساح، بۆچوونكان بو ئاراستیبوون 
پبدرت،  وەزیریان  پۆستی  ژن،  پنج   ك
سوندخواردنی  مراسیمی  لكاتی  بــم 
وەزیران، لپرلمانی كوردستاندا تنیا ژنك 
لپۆستی وەزارەتی كارو كاروباری كۆمیتی 
پ سپردرا. ئمیش بووە جگی ناڕەزایی 

ژنانی ھرمی كوردستان.
 وەزیری كاروباری شھیدان و ئنفالكراوەكان، 
ھرمی  حكوومتی  پنجـی  لكابینی 
كوردستان، چنار سعد عبدو، ك گنجترین 
وەزیری ئو كابینی بوو. ئاماژە بجیاوازی 
وەزیركی  و  ژن  وەزیركی  لنوان  رەگزی 
پیاودا دەكات ك بوھۆیوە زۆرجار سستی 
لكارەكانیاندا كراوە. چنار، ئوە دەخاتڕوو 
لبر ئوەی وەزیركی ژن و گنج بووە، زۆر 

8

چنار سعد عبدو وەزیری پشووی كاروباری شھیدان و ئنفالكراوەكان 

ژن وەزیرانی كابینی پنجم:

جیاوازی رەگزییمان پكرا
ھولرھولر
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لپیاوەكان فرمانی ئویان ال سخت بووەو 
رژەی  كمترین  لمڕ  خۆیشی  نیگرانی 
ششـدا  لكابینی  ژن،  بشداریپكردنی 
 ك دەكات  لوە  باس  وەزیرە  ئو  دەربی. 
بشداربوو  لیستكانی  پوپاگندەی  بپی 
كابینی  دەبوو  پرلمان،  ھبژاردنی  بۆ 
شش ژمارەی وەزیری ژنی لكابینی پنج 
زیاتر بووای. ھروەھا باس لكمی رژەی 
لكۆی   ك دەكات،  پنجـدا  لكابینی  ژن، 

٤٣ وەزیر، تنیا ٣ وەزیری ژن، ھبوو. 
 لالیكی دیكوە، وەزیری ھرم بۆكاروباری 
ژنان، د. جینان قاسم، تیشك دەخاتسر 
ئو،  ببوای  و  رەگزییكان   جیاوازیی
لكابینی پنجدا، جیاوازی لنوان وەزیری 
دەكات،  باس  وەك  ھبووە.  پیاودا  و  ژن 
جیاوازییكان بشونی بیاردان و ھرەمی 

 نشو دیاربوون،“لھموو  دەســتــوە 
دەست،  لھرەمی  بیارداندا  گرنگكانی 
بگومان  دەدات.  بیار  پیاو  دانــراوەو  پیاو 
بوجۆرەش ھر بیاری پیاو بسر بیاری 
ژندا زاڵ دەبت. وەختك كسك بۆ پۆستك 
دەستنیشانی  پیاوە  ئــوە  ھبژردرت، 
جیاوازی  ھدەبژرت.   ك  ك ــات  دەك
لنوان وەزیری ژن و پیاودا ھبوو. پویست 
لرووبڕووبوونوەو   میشھ  ،كژن بوو 

تاقیكردنوەدا بت“. 
وەزیری شارەوانی ل كابینی پنجم، نازەنین 
محمد وسوووو، رەنگ جیاوازی ھبووبت، 
بم ئو ھستی پ نكردووە.“من ھستم 
 رەنگ نــكــردووە،  جــیــاوازیــیــك  بھیچ 
سروشتی كاری وەزارەتكی من وابووبت، 

ك زۆر سرقاڵ بووم. من ھیچ كشیكی لو 
جۆرەم نبوو“. بم نیگرانی خۆی لمڕ 
كمی ژن، لكابینی ششمدا دەردەبت.“ 
بداخوە ھموومان بنبوونی وەزیری ژن، 
"لكابینی ششمدا تووشی شۆك بووین. 
لو  ژنان،  رژەی  ئوەدابووین  لچاوەڕوانی 

كابینیدا، لكابینی پنج زیاتر بت“.
 چنار سعد، پیوای، تائستا سیستمكی 
ــان  ــكــوردســت ـــــواوی ل ـــۆرە بــ ت ـــوج ل
جبجنكراوە، ك كسی گونجاو لشونی 
وەزیرانی   ویستپ بكو  دابنرت،  گونجاو 
و  لھاتوویی  پوەری  بپی  پیاو،  و  ژن 
ئزموونی كار و توانایی كسك دابنرت، 
 نفر بس وەی، كمای ئر بنسك لن
 ویستپ“.سك  نف خزمی  یان  حزب 

لپیاوەكان فرمانی ئویان ال سخت بووەو 

د. جینان قاسم:
كــ بــووم بــ وەزیــری 
ــاری  ــاروب ھــرــم بــۆ ك
ــك  ــا ی ــی ــن ژنــــــان، ت
كــۆمــپــیــوتــرم پــــدرا، 
ــوو  ــــۆن ب ـــش ك ـــوی ئ
و  كۆمپیوتر   ب  بۆی
كارم  خۆم  ئینترنتی 

دەكرد.
ــگــی پــــنــج و  ــان ـــا م ت
ـــی پــۆســتــی  ـــن ـــرت وەرگ
جــــــگـــری ســـرۆكـــی 
الیــن   لــ حكوومت 
عیماد ئحمد، شونی 
ــوو  ــب ــــوەم ن ــــوان ح
شوقیكم  ئــوكــات 

پدرا.

د. جینان قاسم وەزیری پشووی ھرم بۆ كاروباری ژنان
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ژنیش تنیا بۆ پوپاگندەی ئوە داننرت، 
بن،  تــا  بكرتوە   پــ  پــ شونی   كــ
الواز  ژنی  دانانی   .یھ پۆستدا  لو  ژن، 
پرسی  و  ــرۆڵ  ب ــان  زی پۆستكدا،  لھر 
دەكرت  ژن  سیری  وا  و  دەگینت  ژن، 
ببوای  الوازە.“.  برپرسیارتی  توانای   ك
و  فرھنگ  زابوونی  بھۆی  سعد،  چنار 
 میشكوردستاندا، ھمی كالسیكی لسیست
 ،م رەگــزی  زیاترەو  ھزی  پیاو،  قسی 
دەب یك دنیا تحفوزات بكات، شڕی ژن، 
لگڵ پیاودا ئاسان نیی، چونك زۆرجار وا 
پویست دەكات ك وەك كسكی قس زبر 

و شركر خۆت نیشانبدەیت“.
ژنكان،  وەزیــرە  بئامادەبوونی  سبارەت 
لو لیژنانی بۆ كارە ھستیار و گرنگكانی 

وەك، لیژنی بیاردانی سیاسی، یان دارایی، 
 و لیژنانل مدانراون، د. جینان، گوتی:“ئ
محمد،  نازەنین  پنكراوە“.  بشداریمان 
پیوای ھر لیژنیك پیوەندی  ب وەزارەتی 
ئو ھبووبت بانگ كراوە،“بم للیژنكانی 
بشداریم  سیاسییدا  و  ــی  دارای بیاردانی 
ژنكانی  ــرە  وەزی  شموانییپ پنكراوەو 
ئایا  بــم  پكرابت،  بشدارییان  تریش 
حیزبكان،  لدەستی  زیاتر  سیاسی  بیاری 

یان حكوومت بوو“.
لو   چنار سعد، بشداریپنكردنی ئوان 
دەبینت،“لو  جیاكاری  وەك   گرنگان  لیژن
لیژنانی ك بۆ مسلی زۆر گرنگی وەك، 
دارایــی،  مسلی  یان  سیاسی  بیاردانی 
وەزیری ژن بشدارییان پنكراوە. تنیا بۆ 

محمد  نــازەنــیــن 
 كــ ژن  وســـــــــوو: 
پۆستی وەرگرت یان 
 واتوەزیر، ك بوو ب
جیاوازییكی  ھیچ 
ــــوان خــۆیــی و  ــ ن ل
پیاودا نھشتۆتوە 
بسر ئو گرفتاندا 

زاڵ بووە.

نازەنین محمد وسوو وەزیری پشووی شارەوانی
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ھندێ مسلی كۆمیتی نبت. ئمش 
تۆ   ك دەكــن  دروســت  ژن،  الی  ھستك 
لھموو  كاركردنت  و  بشداریكردن  توانای 

 .“كدا نییبوار
پنجی  لكابینی  ژن،  وەزیــری   رسھ
حكوومتدا، ئاماژە، ب بشدار نبوونیان لو 
حكوومت  بنونری   ك دەكن   شتانگ
سردانی وتانی دەرەوە كراوەو ھمیش پیاو 
لو سرداناندا نونر بوون. چنار سعد، 
نونری  وەكــو  ھنبژاردنیان  لــبــارەی 
حكوومت لو گشتاندا ك بۆ وتانی بیانی 
 ك ،ی خودی پیاوەكانكراون، گوتی:“ قس
تنیا  گشتاندا  لو  پیاو  ئمی  دەن، 
لرەگزی خۆمان بین، سربستیمان زیاترە 
بۆی، ژن ھنابژرین“. بڕای چنار، لھیچ 
سیاسی،  و  یاسایی  وەك  گرنگی  پرسكی 
 تو لــم  چارەنووسساز،  پرسكی  یــان 
لھر  ژن،   بۆی پناكرت.  بشداری  ژن 
پۆستكدا بت، لبرئوەی ك ژن، كشی 

بۆ دروست دەكرت.
ھاوكات وەزیری شارەوانی لكابینی پنجم، 
پیوای“ ژن ك گیشت پۆستی وەزاری و 
بوو ب وەزیر، كوات جیاوازییكی لنیوان 
خۆی و پیاوكدا نھشتووەو، بۆی ناكرت، 
لبیارداندا ببش بكرت“. سبارەت بو 
ھرم  وەزیــری  ئاراستی   ك گلییانی 
دەكرا،  قاسم،  د.جینا  ژنان  كاروباری  بۆ 
بۆ  كمووكورتییكانی  ھۆكاری  د.جینان، 
سیستمی بروەبردنی حكوومت و سنووری 
تا  دەگڕنتوە،“  پۆستكی  دەستی 
سای ٢٠٠٧ پۆستی وەزیری كاروباری ژنان 
بۆمن دیارینكراو تنیا وەك وەزیری ھرم 

بووم“.
 د.جینان، باس لكشو كمووكوڕتیكانی 
دەكات، ك بوون ھۆی ئوەی خك گلیی 
پۆستدا  لو  گوتی:“من  ئو  بكات.   ل
كارەكان  راپڕاندنی  بۆ  بودجیكم  ھیچ 
ئنترنتیشم  كۆمپیوترو  تنانت  نبوو، 
بچووكیان  ژووری  یــك  تنیا  نــبــووەو 
 ك نووسینگیی  ئو  ھروەھا  پدابووم. 
دواییانبوو  بو  كردووە  تدا  كاری  دواتر 

بجگری  ـــوو  ب ــحــمــد  ئ عــیــمــاد   ــ ك
ئو  بپی  ھــاوكــات  ــران“.  ــوەزی ــرۆك س
لسرچاوەیكی  وارڤین   ك زانیارییانی 
د.جینان،  كوتووە،  دەستی  بواپكراوەو 
حكوومت،  سرۆكی  جگری  لسردەمی 
واژۆ  بۆ  داواكارییكی  ھیچ  فتاح،  عومر 
رەت  داواكارییكانی  ھموو  ــراوەو  ــك ن
 ك بــووە  ھۆكارك  ئــوەش  كراونتوە. 
لراپراندنی كارەكانیدا سست بت. بپی 
د.جینان،  سرچاوە،  ھمان  زانیارییكانی 
 میشھ  ك ــووە،  ب  سانك لو  یكك 
كارەكانیدا  جبجنكردنی  لبرامبر 
 ل خۆی  ھروەھا  ھبژاردووەو  بدەنگی 
ئو  لوەمی  شــاردووەتــوە.  راگیاندن 
پرسیارەی ك ئایا وەزیرە ژنكانی كابینی 
پنجم تاچند لئدای كارەكانی خۆیاندا 
لسر  جخت  سعد،  چنار  رازیــبــوون. 
توانای  زۆرترین  خرجكردنی  و  كاركردن 
 یوایكاتی كاركردنداو پوە، لخۆی دەكات
تواناو  خرجكردنی  نیوەی  برھمكی 
كاركی  نبووە.“ھر  خۆی  بوونی  ماندوو 
ئم بچند وەزارەتكی ترەوە بستراوە. 
یان  ـــی،  دارای ـــی  وەزارەت وەك   بۆنموون
ئنجوومن و لوێ كارەكت دوادەخرت و 
پویست  ئگر   یواھ دەوەستت، جاری 
ھفتیكدا  لــمــاوەی  كارك  بووبت، 
خــایــانــدووە.  سای  ــك  ی تــواوبــكــرــت، 

ئینجا،  ناردن  كس  و  تلفۆن  بچندین 
جبجكراوە. ئوەش بووەت ھۆی ئوەی 
كارەكانی ئم دوابكوت و كار لكارنامی 
ھموو  ئو   موایپ  بۆی بكات.  وەزارەت 
خرجم  وەزیریدا  لپۆستی   ك توانایی، 
ركخراوەییدا  لسیستمكی  كـــردووە، 
خرجم بكردبای، برھمكم زۆر جیاواز 

دەبوو“.
 چنار، نبوونی كادیری بتواناش بھۆكارك 
سستی  لكارەكانیدا  ئگر   ك دەزانت 
كرابت. بم ھۆكاری سرەكی، بالوازی 
ببۆچوونی  و  دادەنت  گشتی  سیستمی 
بڕوەبركی  بمیزاجی  ئو“تاكارەكان 
لوە  بڕوە،  ــوات  ب وەزیرك  و  گشتی 
باشتر نابت“. بۆی پیوای“توانای دوانزە 
سای لماوەی چوارسادا خرج كردووە“. 
وەزیری ھرم بۆ كاروباری ژنان، د.جینان، 
زۆر لئدای كاركردنی خۆی رازییو ببوای 
بو  كردووەو  خرج  زۆری  توانایكی  ئو، 
دەستی  ئوەندەی  دسۆزییوە  پڕی 
ھبووبت ھوی جبجكردنی ئرككی 
خۆی داوەو بناغیكی بۆ ئو كسی دوای 
ئو دت بجھشتووە. وەزیری كاروباری 
رەخنم  لراگیاندن،  گوتی:“زۆرجار  ژنان 
نكردووە،  كارم  من   گوای  ك لگیراوە، 
بم پویست بوو ئوان سردانكی منیان 
 ردەستبل دەستم  چند   ك  ،بكردای
ئینجا رەخن بگرن. من بئۆتۆمبیلی تایبتی 
خۆم پۆستو بریدم ناردووەو كارمندەكانم 
پنج  تامانگی  كــــردووە.  ھــاتــووچــۆیــان 
 جگ بدەم.  پشوو  تیدا  نبوو  شوقیكم 
لنبوونی جگاو كارمند، بم قت حزم 
لوە نبووە ك برگی راگیاندن گوشار 
دروست بكم“. وەزیری شارەوانی، نازەنین 
زوۆرترین  بترخانكردنی  ئاماژە  محمد، 
دەت:“من  و  دەكات  كارەكانی  بۆ  كاتی 
یك  تنانت   ،ئاسوودەی زۆر  ویژدانم 
لوەزارەتكی  تواونكراویشم  مامی 
كاری  لئدای  زۆر  جنھشتووەو  خۆم 
خۆم رازیم و پموای، لماوەی كاركردنمدا 

باشترین كارم كردووە“. 

بجگری  ـــوو  ب ــحــمــد  ئ عــیــمــاد   ــ ك

 :بدوع سعد  چنار 
گرینگكانی   لیژن  ل
وەك لیژنی بیاردانی 
كـــاری  و  ســیــاســیــی 
ــشــداری  یــاســایــی، ب
ــــرە ژنــكــان  ــ وەزی ب
ـــوەش  نــــدەكــــرا، ئ

زییجیاوازیی رەگ
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” لزیندان دەستدرژی سكسی كرای سرم دوای 
تپڕبوونی بیست و پنج ساڵ بسر ئازادبوونم، 
ئاساییی  مرۆڤكی  وەك  نمتوانیوە  تائستا 
ئاسایی  ژیانی  و  بكم  مردەكم  لگڵ  سكس 

دەستپبكموە“. 
 ماوەی س ی، كو ژنانل  ككی یوە قسئ
ساڵ لزیندانكانی بعسدا ژیاوە. پروین، بھۆی 
 كانی ناوشار، جگكخستنتۆڕی رئاشكرابوونی ل
جستیی  جۆراوجۆری  ئشكنجی  لچندین 
بووەتوە.  سكسیش  دەستدرژی  رووبـــڕووی 
ئازادبوونی  دوای  گوتی،   خۆی  وەك  پروین، 

مرۆڤكی  وەك  نیتوانیوە  تائستاش  لزیندان 
ئاسایی لگڵ مردەكی سكس بكاتوەو ئوەش 
كشی بۆ دروستكردووەو وایكردوە، ك نتوانت 
پبكاتوە.  دەست  ژیان  ئاسایی  كسكی  وەك 
خۆی  وەك  ــدان  ــن زی ــی  ــان ــازارەك ئ تائستاش 
دەشت،  و  ئون  كابووسی   وانش باسیدەكات 
بعس  پیاوانی  ئستاش كۆمگا شانبشانی   ك
ئازاری دەدەن.“بشوەیكی زۆر دڕندان لزیندان 
سكسی  دەستدرژی  رووبــڕووی  زیاتر  لجارك 
بووموە. بھیوا بووم، رۆژك لو دۆزەخ رزگارم 
دوای  ــم  ب خۆشتربوو.  من  الی  ــردن  م بت، 

ئازادبوونم لجیاتی رزلنان قسی خك بقد 
ئشكنجكانی زیندان ئازاریان دام“.

و  سیاسی  زیندانی  لژنانی  ترە  ژنكی  سمیرە، 
سایدا  بیست  لتمنی   .سا پنجا  تمنی 
ماوەی  زیندانیكراوەو  بعسوە  رژمی  لالین 
یكك  ئو،  بعسدابووە.  لزیندانكانی  دووساڵ 
 كسی بووە. بۆیژی سكانی دەستدرنجشكئل
بئاخ ھكشانوە باس لكاتی دەستگیركردنكی 
 عس ھاتنو پیاوانی بر دووی شدەكات،“ كاتژم
یكم،  شوی  كردم،  دەستگیریان  و  سرمامان 
برامبرم  ناشیرینیان  رەفتاری  ھندێ  ئمنكان 

قوربانیانی ئشكنجی سیاسی: 
قسی خك بقد ئشكنجكانی 

زیندان ئازارمان دەدەن

ھولرھولر
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لرە  جوانی  زۆر  تۆ  پیاندەگوتم،  و  دەكــرد 
بمنیتوە باشترە. ھفتیك دوای دەستگیركردنم 
سمیرە  ســرم“.  كــردە  سكسیان  دەستدرژی 
دەماغ  بوورانوەو  نخۆشی  تووشی  ئوە  دوای 
ناخۆشترین  نبووەتوە،  چاك  تائستاش  بووەو 
 .“كلۆكی خوقسمیرە "قسبۆ س نجشكئ

ئشكنجی سیاسی 
فرمی  برپرسانی  لالین  سیاسی،  ئشكنجی 
بشوەیكی  دیكتاتۆرەكانوە،   تحكووم
سركوتكردنی  بۆ  پالنداڕژراو  و  سیستماتیك 
برھستكاران ككی ل وەردەگیرت و یكك 
 دیكتاتۆرەكان توتووەكانی دەوركس كچل
و  تاككان  شكاندنی  بۆ   ك دیموكراسی،  لدژی 
كۆمگدا  لناو  تۆقاندن  و  ترس  برەوپدانی 
بكارھنانی  لئامانجكانی  یكك  بكاردت. 
 رییكاریگ بجھشتنی  سیاسی  ئشكنجی 
لو  تا  لسر كلتوور و ھسووكوتی كۆمگا 
رگیوە ژینگیك دروست بت، تاككان لبر 
لئاست  گیانیان  رزگاركردنی  و  خۆیان  پاراستنی 
ئوەش  نموونی  ھبژرن.  بدەنگی  پرسكان 
سردەمی رژمی بعسی عرەبی بوو. تایبتمندی 
دوا   ،ئازاردان  نجشكئ بكارھنانی  سرەكی 
 ك گۆڕانك   .قوربانیی لناوبردنی  ئامانجیشی 
لدونیای   نجشكئ بكارھنانی  لئنجامی 
قوربانیدا دروست دەبت، فرەالینو لسر ھموو 
ئاسواری  دادەنت.  كاریگری  پیوەندییكانی 
جستیی ئشكنجو بیرەوەرییكانی بۆ رزگاربوو 

تا كۆتایی تمنی ناھت بسرەوت.

ئاسوارەكانی ئشكنج لسر تاك و 
كۆمگا 

لدەروونناسیدا، كاتك بھۆی رووداوكی تاوە 
پیوەندی  توانایی،  لھست،  ناڕكوپكییك 
دونیای  و  بخۆی  برامبر  مرۆڤ  روانگكانی  و 
 و تاكت ئیدەگوترت، پری دروست دەبدەوروب
 م رووداوە تاتووشی“ شۆكی دەروونی“ بووە. ئ
توندییكی  نكراوەو  پشبینی   ،ناسپ بپی 
 یرانییانو گوشار و نیگئ (رزترب)رەوەیسل
ـــڕووی  رووب رۆژانــیــانــدا  لژیانی  تاككان   ك
 ویستپ  تانحا ئو  چارەسری  بۆ  دەبنوە. 
لگڵ كسی زیان پگیشتوو، باس لچۆنیتی 
برەنگاربوونوەی ئو ھلوومرج بكرت ك زیانی 
 رەوش ئو  ئگر   چونك گیاندووە.   كسكب
وەك خۆی بمنتوە، زیان بنوەكانی داھاتووش 

لپویستییكان  یكك   ،نموون بۆ  دەگینت. 
تاك  چارەسری  بئاراستی  بتوانرت  ئوەی  بۆ 
و كۆمگدا ھنگاو ھبگیرت، رەدی ئیعتیبارە 
رزگاری  شڕی  لمیانی   ك خزانانی  ئو  بۆ 
ھروەھا  پگیشتووە.  زیانیان  كوردستاندا 
گڕاندنوەی  و  داھــات  سرچاوەی  دابینكردنی 

 .كانیانتیییكۆم یوەندییپ

نجشكجۆرەكانی ئ
١) ئشكنجی جستیی وەك سووتاندن، لدان 

و ھر كردەوەیكی تر، ك برین دروست بكات.
٢) ئشكنجی رۆحی وەك چاوبستن، ناچاركردن 
تر.  كسانی  ئشكنجی  بینینی  یان  ببیستن 
تر،  زیندانیكانی  ترمی  ببینینی  ناچاركردن 

ھڕەش، سووكایتی. 
دەروونی  و  جستیی  ھاوكاتی  ئشكنجی   (٣
بچووككی،   مندا لبرچاوی  داركــاری  وەك 

زیندانی تاككسی.
یان  بوەستان  ناچاركردن  وەك  ـــازاردان،  ئ  (٤
كاتژمری  چندین  بۆ  جــوون،   بب دانیشتنی 
 داویستییپل ببشكردن  ھواسین،  بردەوام. 
رگریكردن  لتوالت،  ببشكردن  پزیشكییكان، 

لخو.
وەك  تــرســنــاك،  كشكی  دروســتــكــردنــی   (٥
چاوی  لبر  شانۆیی(لسدارەدان  لسدارەدانی 

خك)، دروستكردنی خنكانی چركیی.
٦) ئازاردانی سكسی.

 ستزیی جرەگ ئندامی  ئازاردانكی  ھر جۆرە 
كۆم  و  الڕان  مــمــك،  زاوزێ،  كۆئندامی   كــ
سكسی.  ئشكنجی  پیدەگوترت،  بگرتوە 
بكارھنانی  ھڕەشی  سكسی  ئشكنجی 
سكسی،  سووكایتی  سكسی،  توندووتیژی 
ببینینی  ناچاركردن  برووتبوونوە،  ناچاركردن 
بپیوەندی  ناچاركردن  كسانیتر،  سكسی 
ناچاركردن   ،دیك زیندانییكانی  لناو  سكسی 
كارەبا  شۆكی  دانی  ئــاژەڵ،  لگڵ  بپیوەندی 
لخۆدەگرت.  مرۆڤكانیش  لكۆئندامی سكسی 
ئاستی  بۆ  سكسی،  لئشكنجی  تگیشتن 
بم  دەگڕتوە،  كۆمگا  تاككانی  كلتووری 
و  نتوەیی  ئینتیمای  و  لكلتوور  جیا  دەزانین 
ئشكنجی  قوربانییكانی  ھموو  ھرمایتی، 
سكسی، ھرش لدژی كۆئندامی زاوزیان، وەك 

ئشكنجی سكسی پناس دەكن.
 

ئامانج لئشكنجی سكسی چیی؟
بتایبت  و  سكسی  ئشكنجی  دەتوانین 
دەستدرژی، وەك كردەیكی توندووتیژ بئامانجی 
و  قوربانی  جستی  تـــواوی  كۆنترۆكردنی 
دروستكردنی  و  كسایتییكی  پشلكردنی 
بكین.   ناسپ تۆقاندن  و  لترس   پ كشكی 
تگیشتوون  ــا  وەھ كــس  ھندك  ــداخــوە  ب
كــ دەســتــدرــژی كــردەیــكــ بــۆ پــكــردنــوەی 
بپچوانی  بــم  دەستدرژیكار،  پویستی 
پكردنوەی  بۆ  دەستدرژی  باوە،   بۆچوون ئو 
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 ك ئوەی  ســرەڕای   ،نیی سكسییكان  حزە 
چژ  دەستدرژیدا  لكاتی  دەستدرژیكار   رەنگ
 یو جۆرە روانگئ ت، كبگوتر ت. دەبوەربگر
بۆ دەستدرژی سكسی و بتایبتی ئشكنجی 
 .یپیاوساالران و  چــوت  روانگیكی  سیاسی 
كۆمناسییكان  و  دروونــنــاســی  لكۆینوە 
بسان سلماندوویان، ك دەستدرژی سكسی 
تاوانك ك لرگای بكارھنانی توندووتیژییوە 
نابت  سكسی.  ــزی  ح بــۆ  ــك  ن بــكــاردــت، 
لدژی  سكسی،  توندووتیژی  بكارھنانی  پرسی 
پویستی  و  ببشبوون  ئاستی  بۆ  زیندانییكان 
و  دابزنین  لئشكنجكارەكان  ژمــارەیــك 
بسانایی و ناشارەزایی لم پرس نزیك ببینوە. 
وەك  سیاسی  ئشكنجی  برپرسیارتی   چونك
سیستماتیك  و  ــژراو  داڕ بۆ  پالن  كردەوەیكی 
بۆ  و  ھدەگیرت  سیاسی  سیستمی  لشانی 
ئاستی برپرسیاربوونی ئشكنجكار دادەبزت. 
لگڵ ئوەی ك تاكی ئشكنجكار برپرسیارتی 
 ،ستۆیئی لم كردەوە ترسناكانوخۆی ئراست
ناب لبیر بكین ك مرۆڤكان لشونكدا دەست 
بۆ كاری ناشیرینی دژەمرۆڤی دەبن، ك بواكان 
كردبت  یاسایی  ئوانی  رەفتاری  و سیستمكان 
كۆمیتی  پشتیوانی  كارەكانیان،  بۆ  پاساوی  و 
ھر  و  دەستدرژی  ھنابتوە.  جبجكردنی  و 
 ككچ  ،دیك سكسی  ئشكنجیكی  جۆرە 
وەك  سیاسی،  زیندانی  كسایتی  وردكردنی  بۆ 
ئو  ھموو  وەك  سكسی  ئشكنجی  ــن  دەزان
بۆ  بعس  رژمی   ك  ،یدیك ئشكنجانی 
و خزانكانیان  رەخنگر  گنجانی  سركوتكردنی 
و بدەنگكردنی سرجم كۆمگا بكاری ھناوە. 
رەگزیی  قوربانی  تنیا  ژنان،   ك ئوەی  لگڵ 
ئوەی  بۆ  بم  نبوون،  عرەبكان   عسییب
رگ لبشداریكردنی كاریگر و برفراوانی ژنان 
كوردستاندا  رزگــاری  لپۆسی  كورد  كچانی  و 
 گر نامرۆڤانترین  و  پیسترین  بۆ  پنای  بگرت 
بو  پیانوابووە  خۆیاندا  لخیای   ك بــردووە. 
چاوترسن   پ كۆمگاشی  و  دەیانشكنن  كارە 

دەكن. 

چۆن دەتوانرت یارمتی ئشكنجدراوان و 
كۆمگ بدرت؟

كورد  قوربانیانی   ك رەنجك  و  دەرد  بگومان 
عــرەب  و  بعس  لدەستی  ــان  ژن بتایبت  و 
ھروەھا  ناكرت،  وەســف  ھاتووە  بسریاندا 
 ویستیان بپ م ئازارانئ ك وەدا نییگومان ل

لنزیكبوونوەو چارەسری پسپۆڕی ھی. خكی 
كوردستان دەب بزانن ك ئشكنجگلی سكسی 
و دەستدرژی كردەوەیكی نامووسی نیی، بكو 
سكسی  دەستدرژی   .سیاسیی توندووتیژییكی 
 ك  ینجشكئل جۆرك  تنیا  لزیندانكاندا 
زۆرك لشۆڕشگانی جیھان برەوڕووی بوونتوە. 
پویست ئم یارمتی ئشكنجدراوان بدەین و 
شانازی بخبات و تكۆشانی ئوانوە بكین و 
وەك مرۆڤی شۆڕشگی پرسی نتوەیی سیریان 
بكرت و ھمان ھستیان ال دروست بكرت. د.توانا 
عبدولەحمان، پسپۆڕ لنخۆشیی دەروونییكان، 
بكاریگری ئشكنج دەكات، ك مرۆڤ  ئاماژە 
ھر جۆرە ئشكنجیكی جستیی درا ئگری 
دروستبوونی نخۆشی دەرونی ھی. ئوە وای 
زۆرجار  جیاوازەو  دەروونیش  ئشكنجی  ئوەی 
كسی ئشكنجدراو برەو خۆكوژی و بھیوایی 
یاخود گۆشگیری دەبات. بڕای د. توانا، كسی 

ئشكنجكی  دیمنی  ناوبناو  ئشكنجدراو“ 
پوە  ناخۆشی  خــوی  خــود  یا  خیاڵ  دتوە 
 ك دەبت  الدروست  وەھای  ترسكی  و  دەبینت 

 .“گوە ناو كۆمتین
 د.توانا، باس لجۆرە نخۆشییك بناوی (پی.
د.ئس.دی) دەكات، ك دوای ھموو ئشكنجیك 
ئوە  ببت.  تووشی  ئشكنجدراو  كسی   رەنگ
جگ لنخۆشییكانی فۆبیاو دڕاوك و خمۆكی 

ك كشی زۆر گورە دروستدەكن. 

الوازكردنی پگی كۆمیتی 
الوازكردنی  بعس،  رژمی  لئامانجكانی  یكك 
شــیــرازەی  تكچوونی  و  كۆمیتی  پگی 
زۆر  وەك   بۆی بوو،   شۆڕشگ كسانی  خزانی 
لئشكنجدانی  مبست  دەن،  شارەزایان   ل
سكسی لالین رژم دیكتاتۆرەكان، رووخاندنی 
 ویستپ بووە. بۆیسانی شۆڕشگتی كسایك
ئو  بئازارەكانی  ھست  ــر  دەورووب كۆمگو 
كسانبكن، ك لزیندانكانی بعسدا رووبڕووی 
ئوان   چونك بوونتوە.  سكسی  دەستدرژی 
قوربانی كشی نتوەیی و ئازادی وتن. بتایبت 
مامۆستا  قوربانین.  دووجار   ك  شۆڕشگ ژنانی 
زانكۆی  كۆمناسی  مامۆستای  كریم،  ھتاو 
وارڤین،  كۆمیتی  راوژكاری  و  سالحددین 
و  كۆمیتی  دابوونریتی  بزابوونی  سبارەت 
دەستدرژی  دەت،  ژن  رەگزی  چوساندنوەی 
سكسی، یكك لو توندووتیژیانی ك رووبڕووی 
ژنان بگشتی و ژنانی زیندانی دەبتوە. بتایبتی 
كمكردنوەی  بمبستی   ینجشكئ ئمجۆرە 
پگو كرامت و كسایتی ژنان، بم كۆمگا 
خباتی  ئم   تدەڕوان بدیوكیتر  ھندكجار 
لوانی رووبڕووی سووكایتیش  ژنان و زۆرجار 
ئشكنجو  شوازی  پرسیاری  زۆرجــار  ببنوە. 
بیرەوەرییكانی زیندان لپیاو دەكرت و ئویش زۆر 
بشانازییوە باس لئشكنجكانی زیندان دەكات 
و مدالیای شرەفی پدەبخشرت، كچی ژنانیش 
 ،نجشكئ ــڕووی  رووب پیاوان  بھمانشوەی 
بم  بوونوەتوە  سووكایتی  و  ئــازار  لدان، 
 ن كبك تییانو سووكایباس ل ناتوانن ئازادان
لكاتی ئشكدانیان رووبڕووی بوونتوە.“برای 
و  پیاوان  لنوان  نبووە  جیاوازییك  ھیچ  من 
زۆرداری  و  زوم  ڕووبــڕووی  ھردووكیان  ژناندا. 
ھمان رژم بوونتوە. لئازادكردنی ئم بشی 
كوردستاندا رۆی ژنان ئگر زیاتر لرۆی پیاوان 

نبووبت كمتر نبووە“. 

لنزیكبوونوەو چارەسری پسپۆڕی ھی. خكی 

 ســـــت لـــــــ مـــــب
ــی  ــدان ــج ــن ــشــك ئ
 ــــســــی، لـــ ــــك ســــ
 ــــمــــ ن رژالیـــــــــ
دیــكــتــاتــۆرەكــانــوە 
ــــی  ــــدن بــــۆ رووخــــان
كسایتی، كسانی 
 ر بووە. بۆیشۆڕشگ
كسانی   ویستپ
دەوروبری قوربانیان 
و كۆمگ، ھست 
بــ ئــازارەكــانــی ئو 
كـــســـانـــ بــكــن، 
چونك ئوان قوربانی 
كشی نتوەیی و 

ئازادی وتن
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برپرسی یكتی ئافرەتانی كوردستان لئورووپا، 
رایگیاند، ك ھندێ لخزان كوردەكانی دانیشتووی 
ئورووپا رگ نادەن بوەی ك كچكانیان درژە 
بخوندن بدەن و بزۆر دەیانگڕننوە كوردستان 
 ت كنیروەھا رایدەگو ھشوویان دەدەن. ئو ب
كوردی  لژنانی  كوردستان  لناوخۆی  كورد  ژنانی 

دانیشتووی ئورووپا، ئازادترن.
برپرسی یكتی ئافرەتانی كوردستان لئورووپا، 
 تبچ لوەی  بر  دۆسكی،  عبدولەحمان  شیالن 
الوانی  و  ئافرەتان  ركخراوەكانی   ل ئــورووپــا 
ــردووە.  ك كــاری  كوردستاندا  دیموكراتی  پارتی 
شیالن، ل ھڤپیڤینك لگڵ وارڤیندا سبارەت 
دوو   مئ كــورد  ژنی  وەك  گوتی:“  بكارەكانی 
ژنی  ئــوەی  لبر  یكم   ،رشانسل ئركمان 
و  بچاودری  پویستی  زیاتر  لئورووپا،  كورد 
نتوەو  بوو  پویست  دووھم   ،یھ خزمتكردن 
كلتووری خۆمان بنتوەكانی ئورووپا، بناسنین 

ك ئم لو دوو بوارەدا كارمان كردووە“.
قسوقسلۆكانی  بو  سبارەت  دۆسكی،  شیالن 
كورد  ژنی  لسر  ئورووپا،  و  كوردستان   ل  ك
 ھاتووەتەوشتی ندەكرێ گوتی:“ ژنی كورد بۆ ب
ئورووپا. ژنی كورد لئورووپا تنیا چاوی لسر 
كار و خزانكیتی و لو بوارەدا ھیچ جیاوازییك 
 ویستپ بم   ،نیی كوردستاندا  ژنانی  لگڵ 
كسك  ئگر   ك بزانن  ئوە  خزانكوردەكان 
كشیكی بۆ پش بت و گوشاری بۆبھنرت و 

بیخرت نو قفسوە، تووشی ھ دەبت“. 
شیالن، بپچوانی كسانیتر ك دەن توندووتیژی 
لكوردستان برامبر ب ژنان لئورووپا، زیاترە، 
دەت:“ ژنی كورد، ل كوردستان ئازادترە لژنی 

كاتك  كچ  یان  ژن،   چونك لئورووپا،  كــورد 
لئورووپا كشیكی بۆ دروست دەبت، لالین 
و  لدەكرت  ھڕەشی  باوكییوە  و  برا  مرد، 
زۆرجاریش گلك باوك ھن ك بزۆر كچكانیان 
دەگڕننوە كوردستان و بب رەزامندی خۆیان 
تواو  خوندنكیان  ناھن،  و  دەدەن  بمردیان 
بكن، یان لرە پاسپۆرتكیان ل وەردەگرنوە و 

كسیش نیی، فریایان بكوت“. 
شیالن، لگڵ ئوەدا ك باس ل گرنگی یكتی 
 ،تییكو یكن لشب ت كئافرەتان دەكات و دە
بم ئوە ناشارتوە ك ئوان لئورووپا پیەو 
و پۆگرامی تایبت بخۆیان ھی،“ لبر ئوەی 
ژیانی ئورووپا، لگڵ ژیانی كوردستان جیاوازترە، 
بۆی ئم پەو پۆگرامی تایبت بخۆمان ھیو 
ھمیشیش لپناو چارەسركردنی كشی ژناندا 
ئامادەی كاركردن بووین و ھومانداوە پیوەندیی 
ركخراو  و  ژنان  لگڵ  كورد  ژنانی  و  ركخراوە 
بھزتر  ژناندا  كۆمیتكانی  و  پرلمانتاران  و 

بكین“. 
گلك  لئورووپا،  كوردستان  ئافرەتانی  یكتی 
كورد  ژنانی  بۆ  و  سیمناری  و  وركشۆپ  و  كۆرس 
بالی  گرنگتر  لھموویان  بــم  ــوە،  ــردووەت ك
لوە  باسیان   ك  بوون  كۆرسان ئو  شیالنوە، 
گۆڕەپانی   ننیبگ خۆیان  ژنان  چۆن  كــردووە، 
سیاسی و ناوەندەكانی بیار، چۆن ببت ئندامكی 
یان  شارەوانییك،  چاالكی  ئندامی  پرلمان، 
دروست  پیوەندی  سیاستمداراندا  لگڵ  چۆن 
 ك دەكــرد  لــوە  باسی  ھروەھا  شیالن،  بكن. 
بسیاست  گرنگیدان  و  كۆرس  لكاروباری   جگ
كورد  ژنی  دیكی  بالینكانی  گرنگییان  ئوان 

لئورووپا، داوە.
دانسی  گرووپكی   نموون شیالن:“بۆ  گوتی   ب  
كورد  ھركچكی  ھروەھا  دامزراندووەو  كچانمان 
ھاریكاری   مئ بت،  راگیاندن  لكاری  ئارەزووی 

دەكین“. 
پشتر   كــ ـــوەدا  ب ــاژەی  ــام ئ دۆســكــی،  شیالن 
چارەسر  كوردەكانیان   زانخ كشی  چندین 
چند  چارەسركردنی  خریكی  ئستاش  كردووەو 
لموپش  گوتی:“ماوەیك  ئو  تایبتن.  كشی 
لبر  بــم  كوشتبوو،  خــۆی  ژنكی  پیاوك 
ئوەی خزانكی پنابر بوون، پۆلیسی ھۆندی 
گرنگییكی ئوتۆی پندان، بم ئم وەك (ی.ئا.
راكشی  و  پیاوەككرد  لگڵ  لپیچینوەمان  ك) 
 ك دەركوت  لئنجامدا  كرد.  دادگامان  بردەمی 
خزانیییوە،  بچووكی  ھسووكوتكی  لسر 
گیانی   كژن چند  ھر  كوشتووە.  ژنكی خۆی 
پشل  مافكی  نمانھشت  بم  لدەستداوە، 

بكرت، بۆی مردەكیمان بسزا گیاند“. 
(ی.ئا. وەك  ئوان   ك دەخاتڕوو  ئوە  شیالن، 
ك) لزۆرك كۆنفرانس و سیمیناری نودەوتیدا 
كۆنفرانسی  گورەترینیان   ك كردووە،  بشداریان 
لبرۆكسلی   ك بــووە،  ومــن)  ستی  (داینمك 
لژنانی  ھندێ  بڕوەچووە،“  بلژیكا  پایتختی 
ئورووپا لو كۆنفرانسدا پیانگوتین ك وایانزانیوە 
بت  لماوە  بس  دەویوت  تنیا  عراقی  ژنی 
بۆمان   مئ بــم  بكات،  بخو  منداكانی  و 
كوردستاندا  لھرمی  كورد  ژنی   ك روونكردنوە 

 .“ئازادی و كاركردنی دەرەوەی مائارەزووی ل

ھز علی

پۆفایل

برپرسی یكتی ئافرەتانی كوردستان ل ئورووپا:

شیالن عبدولرەحمان دۆسكی
.ری دھۆككی دەڤخ

.یجندا نیشتھۆل چواردە سا
كۆلیژی یاسای كۆمیتی تواو كردووە. 
ئندامی لیژنی ئافرەتانی ئورووپا بووە. 

.ندییكی چاالكی پارتی سۆشیالیستی ھۆندامئ
پاش كۆنگرەی ٦.ی یكتی ئافرەتانی كوردستان بووەت برپرسی ئو یكتیی لئورووپا.

دھۆكدھۆك

ورووپاش ئازاد نییئ ژنی كورد ل 
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جڤاكن  كۆما  سرۆكایتی  دیــوانــی  ئندامكی 
كوردستان رایگیاند، ك پارتی كركارانی كوردستان 
دیالۆگ  قۆناغی  دەستپكردنی  بۆ  رگاكانی  ھموو 
دەوتی  گۆڕەپانی   ل  كتۆپ ئستا  ھگرتووەو 
ئو  بدەنوە.  وەم  ئــوان   ویستپ توركیادایو 
ھروەھا داوای ل دیموكراتخوازانی جیھان و ئمریكا 
بۆ  بنن  گوشار   ك كرد،  نتوەیكگرتووەكان  و 
توركیا تا لسر مزك لگڵ پكك دابنیشت و 
پرسی كورد بشوازی ئاشتییان چارەسر بكرت. 

جڤاكن  كــۆمــا  ســرۆكــایــتــی  ــی  ــوان دی ئــنــدامــی 
لھڤپیڤینكی  ئاڤستا،  ســـۆزدار  كوردستان، 
قۆناغی  ئم   ك رایگیاند  وارڤین،  لگڵ  تایبت 
 ٢٠٠٩ل تدەپڕت،  پدا  كوردی  پرسی  ئستا   ك
تاقیكردنوەی  پاش  بكو  پنكردووە،  دەستی  وە 
توركیا  حكوومتی  جــۆراوجــۆری  رگی  چندین 
لباكووری  كورد  رزگاریخوازی  بزووتنوەی  لدژی 

كوردستان و مایپووچبوونی میتۆدە شڕخوازانكان، 
 ٢٠٠٤ ستا گوتی، توركیا وایدەزانی كدیھاتووە. ئاڤب
 ككری پ١٥٠ كاد دا كیسفیو تنجامی ئئل
ناتوانت خۆی راست  جیابوونوە، ئو پارت چیدی 
بپچوانی  بم  دەڕوات،  ھدر  برەو  بكاتوەو 
چاوەڕوانییكانی توركیاوە پكك توانی جاركی دی 
خۆی ركبخاتوە. دواتر ل٢٠٠٦، پكك بشوەیكی 
لبیاننامیكدا  راگیاندو  ئاگربستكی   نتاكالی

داوای چارەسری دۆزی نتوەیی كوردی كرد.  
توركیا  ٢٠٠٧دا سرۆكوەزیرانی  نۆڤمبری  لپنجی 
سرۆككۆماری  سردانی  ئردۆغان،  تیب  رەجب 
ــی كــــردو بۆ  ــۆش ــۆ ب ــی ــل ــكــای جــــورج دەب ــری ــم ئ
برەنگاربوونوەی پكك داوای یارمتی و پشتگیری 
رۆژناموانی  لكۆنفرانسكی  پاشان  كرد.  لئمریكا 
 ككپ  ك رایگیاند  بۆش،  لواشنتۆن،  ھاوبشدا 
ســۆزدار   .مریكایئ و  توركیا  ھاوبشی  دوژمنی 

توركیا  كۆبوونوە  ئو  گوتی:“پاش  لوبارەیوە 
لباكوور و ناوچ سنوورییكانی باشووری كوردستان 
دەستی ب ئۆپراسیۆنك كرد، بم دیسان نیتوانی 
سركوتنك تۆمار بكات، ئوەش كاریگری نرنی 
لگڵ  ھاوكات   ككپ دانا“.  سوپا  رەوشی  لسر 
 میشكداری كردووە، ھكی چباتخ ل وەدا كئ
لناوخۆی باكووری كوردستان، دانباوەو الینگرانی 
لناوخۆی باكووری كوردستان و توركیا بشوەیكی 
مدەنی كاریان كردووە. ئاڤستا ئاماژە بوە دەكات 
كۆمگای  پارتی   ،ككپ خباتی  شانبشانی   ك
گل  مافكانی  دەستبركردنی  بۆ  دیموكراتیكیش 
ھموو  ئو  ســرەڕای   ،٢٠٠٧كــردووە،“لــ خباتی 
 ٢٠ توانی  د.ت.پ  كرا،  لدژیان   ك نادادوەرییوی 
كاریگرییكی  ئــوەش  پرلمان،   تربن نونر 

ئرنی لسر گۆڕینی ئم رەوت ھبووە“.

دەب ئمریكاو نتوەیكگرتووەكان گوشار بۆ توركیا بننسۆزدار ئاڤستا: دەب ئمریكاو نتوەیكگرتووەكان گوشار بۆ توركیا بنن
قندیل تسلیمی زەردەخــــــنی چانكایا نابت

قندیلقندیل

www.ne
tew

e.c
om



17

ی شانازییستی بارزانی جوھ
كوردستان  ھرمی  سرۆكی  زانیارییكان  بپی 
لمڕ   ككپ لھنگاوەكانی  بارزانی،  مسعود 
وەك  بووەو  ئاگادار  ئاشتی  گرووپكانی  ناردنوەی 
بۆ چارەسری   داوە، ك پارتی  ئو  ھمیش ھانی 
پرسی كورد پنا بۆ مزی دانووستان برت. بارزانی 
لوتووژكدا  ئاشتی  گرووپكانی  لناردنوەی  بر 
تورك  ئن  ئن  سی  و  میللیت  رۆژنامی  لگڵ 
پرسكی  لتوركیا  كورد  پرسی   ك رایگیاندبوو، 
ناكرت.  بروشونی سربازی چارەسر  سیاسییو 
جڤاكن  كۆما  سرۆكایتی  دیوانی  ئندامی  ئو 
بارزانی  گوتی:“ھوستی  لوبارەیوە  كوردستان 
سركردایتی  گوتاری  ھیوادارین  و   شانازیی جی 
برزتر  ـــردەوام  ب كوردستان،  بــاشــووری  سیاسی 
زەمینخۆشكر  الینكی   ببن لپراكتیكدا  ببتوەو 
كوردستان.  لباكووری  كورد  پرسی  چارەسری  بۆ 

كوردستان  باشووری  حكوومتی  و  گل  سوپاسی 
دەكین ك لم قۆناغدا یارییان داین“.  

زاپ: ھمای یكگرتنی باكوور و باشوور
مدەنییكانی   چاالكیی برەوپشچوونی  سرەڕای   
د.ت.پ لناوخۆی توركیا، سوپای ئو وت بپشتگیری 
حكوومت ل١٧.ی شووباتی ٢٠٠٨دا ئۆپراسیۆنكی 
لدژی  ئاسمانییوە  و  وشكانی  لرگی  سربازی 
 پ دەســت  زاپ  و  ــرۆس  زاگ و  قندیل  ناوچكانی 
كرد، ك ئوەش بووە ھۆی ئوەی پارتی كۆمگای 
ناڕازی  ھاووتیانی  توركیا  لناوخۆی  دیموكراتیك 
ئو  لدژی  خۆپیشاندان  دەیان  و  بكات  بركخستن 
ھرش ركبخات. سۆزدار لوبارەیوە دەت:“ سوپای 
توركیا بكردەوە لزاپ، شكستی ھنا و برخۆدانی 
گریال و پاپشتی معنوی خكی باشوور و باكوور 
ناچاری كردن لھرمك بكشنوە. لزاپدا خكی 

ناوچكانی  خكی  یك،   بوون باكوور  و  باشوور 
 بوون ھرش  لدژی  شیالدزێ  و  ئامدی  دیرەلۆك، 

قغانك“. 
 ،٢٠٠٩ــ ل شارەوانییكاندا  لھبژاردنی  د.ت.پ 
شارەوانی   ٩٨  وات سرنجاكش  ئنجامكی  توانی 
 نجامئ ئو  گوتی،  ئاڤستا  وەك  بنت،  بدەست 
وەك ریفراندۆمك بوو بۆ ھمووان و گلی كورد بو 
شڕخوازانی  و  تورك  دەوتی  وەمی  ھوستی 

دایوە. 

نخشی ری ئۆجالن نگیشتووەت دەستیان
قۆناغی  پككوە  لالین  نیسانی٢٠٠٩دا   ١٣لــ
بچاالكی راگیندرا، ل١٤.ی ھمان مانگدا ٥٢ كس 
لھمتكی  د.ت.پ  كادری   ٥٠٠ و  لربرایتی 
گڕان و پشكنینی پۆلیسی توركیادا دەستگیر كران. 
 بدورۆكۆماری توركیا عس تمو ھدوای ئدواب

قندیل تسلیمی زەردەخــــــنی چانكایا نابت
  Photo PhotoPhoto

www.ne
tew

e.c
om



18

گول رایگیاند، ك لبارەی پرسی كوردەوە شتگلكی 
 یگوت ئو  ئاڤستا،  بقسی  روودەدەن.  باش 
گلی  داخوازییكانی  سنوورداركردنی  بۆ  لسرەتادا 
ئۆجالن،   بدوع ئوەی  پاش  بم  بووە،  كورد 
نخشی رگای ھناوەت میدان توركیا ناچار بووە 
 ككپرۆك ئاپۆ، داوای لت.“سبازی خۆی بگۆڕر
كرد ك ئاگربستك تا ١٥.ی مانگ درژ بكاتوە. 
نخشیكی  چارەسری  بۆ  سرۆك  مانگدا  ل٢٠.ی 
رگی ل١٦٠ الپڕەدا نووسی و رادەستی برپرسانی 
بای  برپرسانی  رادەستی  ئوانیش  و  كرد  ئیمرالی 
 ك بوو  ئــوە  پاش  كــرد،  حكوومتیان  و  ــت  دەو
خۆیان  ربازی  ناچاربوون  حكوومت  برپرسانی 
نخشی  ئو  ئایا   ك بــوەی  سبارەت  بگۆڕن“. 
بــای  برپرسانی  ــت  دەس  یشتووەتگ  گایر
پنداین  گوتی:“نخشكیان  ئاڤستا   ،ككپ
 مئ بــم  بــوو،  گــورە  بحورمتییكی  ــوەش  ئ
ئاگادار   كخشن لناوەرۆكی  پارزەرەكانوە  لری 

كراینوە“.

گرووپكانی ئاشتی سیستم برەوڕووی پرسیار 
دەكنوە

ئاڤستا  ئاشتی  گرووپكانی  نــاردنــوەی  لسر 
بگات   ت لوە  باش  توركیا  دەوتی   گوتی:“دەب
 وانن و ئك دەكلتی گرایننو و گرووپانئ ك
سیستمی سیاسی و حقووقی و پروەردەی توركیا 
برەوڕووی كۆمك پرسیار دەكنوە، دەب دەوت 
ئاڤستا،  بقسی  بدۆزتوە“.  بۆ  چارەسرییان 
ئو  پرسی  بۆ  چارەسر   توانن توركیا  ئگر 
كسان بدۆزتوە ناتوانت پرسی كوردیش چارەسر 
سھمیش  گرووپی  بنادرنوەی  سبارەت  بكات. 
 ،یی بۆرۆكراتیكیان ھشك كندوان ھگوتی:“ئ
ناردنوەكیان   دیك ھۆكاری  ھندك  ئوەو  لبر 

پرسی   رەنگ بم  دواخــراوە.  نادیار  كاتكی  بۆ 
ناردنوەیان لرۆژەڤدا بمنتوە“. پشوازی گرم و 
ملیۆنی ھاووتیانی باكووری كوردستان لگرووپكانی 
ئاشتی وایكرد ك گرووپ توندوڕەو و نژادپرستكانی 
تورك ناڕازیبوونی خۆیان دەرببن و بن:“تیرۆریست 
كس  ملیۆنك  نزیكی  لئامد  قارەمان“.   تبوون
پشوازی لو دوو گرووپ كرد و بگشتیش نزیكی 

٣ ملیۆن كس پشوازی ل كردن.

ژنان پشنگی ئاشتین
جڤاكن  كۆما  سرۆكایتی  دیوانی  ئندامی  ئو   
ئستای  قۆناغی  لم  ژن  رۆی  لبارەی  كوردستان 
ژنان  چۆن  رایگیاند:“وەك  لباكووردا  كورد  پرسی 
لخباتی شاخدا لپشوەی بزووتنوەی رزگاریخوازی 
گلی كورد بوون، لم قۆناغشدا ھر پشنگ دەبن 
ھروەھا  و  د.ت.پ  ناو  ژنانی  لــژمــارەی  ــوەش  ئ و 
ئاشتیدا  لگرووپكانی  باكوور  ژنانی  پشوازیكردنی 

بباشی ئاشكرا بوو“. 

 ھنگاوەكانی AKP شرمنانن 
جڤاكن  كۆما  سرۆكایتی  دیوانی  ئندامی  ئــو 
پارتی  حكوومتی  مبستی  لــســر  كــوردســتــان 
یارییكی   گوتی:“ئاكاپ داو  دادوگشپدان ھۆشداری 
زۆر  بزمانی  بم  كات   ف دەیوت  دەكات،  خراپ 
یان  ــارە٢٢١  ژم پشیمانی  یاسای   نموون بۆ  جــودا، 
ھناویانتوە  دیسان  ــردووەو  ك دەستكاری  ھندك 
سۆزدار،  نین“.  راست  خۆیاندا  لمبستی  رۆژەڤ. 
دەچنوە  گرووپكان   ك وایاندەزانی  ئوان  رایگیاند 
 وان چوونم ئكوەردەگرن، بك و یاسایتوركیاو ل
الی دۆزگر و ئیفادەی خۆیان داو گوتیان قت پشیمان 
نین. ئو، گوتی ك ھنگاوەكانی ئاكاپ شرمنانن و 
ھشتا زۆری ماوە ك بتوانن دەرگای دیالۆگ بكنوە.

گۆڕانكارییكانی ناو پكك: دیداری ئحمد 
تورك و ئۆباما

بسرۆكایتی  ئمریكا  پشووی  ــدارەی  ــی ئ
شڕخوازانی  لسیاستی  پشتیوانی  ــۆش،  ب
كرد،  پككدا  لبرامبر  توركیا  دەوــتــی 
ــاراك  ــوێ بــســرۆكــایــتــی ب ــدارەی ن ــی بـــم ئ
برامبر  نرمی  لیبرانو  سیاستكی  ئۆباما، 
دیدارەكی  ئوەش   ك ھیو  باكوور  بكوردی 
ئاڤستا  لكوتوە.  ئۆبامای  و  تورك  ئحمد 
 ككپ ناو  دەت:“گۆڕانكانی  لوبارەیوە 
بوو.  تورك  ئحمد  ئۆباماو  دیداری  خولقنری 
 ك  مكی جاری  گوتبووی  دیدارەدا  لو  ئۆباما 
دادەنیشم.  لتوركیا  كــورد  نونركی  لگڵ 
ھیچ  داوای  ناكاتوەو  رەت  ئمریكا   ككپ
ناكات، بم حز دەكات   كیشی لدەستوەردان
وەك وتكی دیموكراتیك پشتگیری لھاتنكایی 
كشكی دیموكراتیك و چارەسری پرسی كورد 
بكات. داخوازییكانی پكك لدەرەوەی لۆژیك 
نین ئم داوای كلتوور، پروەردە، سیستمكی 
دیموكراتیك  ھرمكی  و  لۆكای  بڕوەبری 

بناسنامی خۆمانوە دەكین“. 

دەب نتوەیكگرتووەكان گوشار بۆ توركیا 
بنت

ھنگاوكی  ھیچ  نتوەیكگرتووەكان،  تائستا 
كــورد  پرسی  ــارەســری  چ دەربــــارەی  ئرنی 
 ،بۆی ھنگرتووە.  كوردستان  لــبــاكــووری 
بۆ  گوشار   ك دەزانــــت  بپویستی  ئاڤستا 
توركیا، بنت و رۆی خۆی لچارەسری پرسی 
كورددا ببینت، چونك كورد گلكی ئاشتیخوازەو 
ئوەشی بباشی سلماندووەو پككش نونری 
 خوار، بۆی ھاتووەتوە نئاسمانو لیلو گئ
بئاراستی  نتوەیكگرتووەكان  ھاتووە  كاتی 

چارەسریدا دەست بۆ پرسكان برت.

”تسلیمی زەردەخنی چانكایا نابین“ 
سۆزدار ئاڤستا، گوتی ك دەوت لوەگیشتووە 
ھوایی  ھرشی  بئۆپراسیۆن،  كورد  پرسی   ك
و وشكانی، تزكرە، چارەسر نابت. ”پرۆژەی 
گلی  زەحمتی  و  ــج  رەن برھمی  ــوە،  ــران ك
بم  بگرت،  سر  دەكین  حز   مئ كــوردە، 
ھیوادارین  بگومانین،   ئاكاپ لھنگاوەكانی 
”كرانوەی كورد“، لدوە بت. ئگریش وەھا 
دەوت  زەردەخنی  تسلیمی   مئ نبت خۆ 
نابین و تاچارەسری ھمیشیی لھموو بوارەكاندا 

درژە بكار و چاالكاییكانمان دەدەین“. 

سۆزدار ئاڤستا ئندامی دیوانی سرۆكایتی كۆما جڤاكن كوردستان
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نجمدین  میدیا  بناوی  كچك  ئــوەی  دوای 
دەست بدروستكردنی پۆژەی باج، بۆ قوتابیانی 
بڕوەبرایتی  لالین  و  ھولر  ئامادەییكانی 
یاسایی  مۆتی  ھولر  ـــروەردەی  پ گشتیی 
ــن دوو  ــالی ــت، بــگــوتــی خــۆی ل ــدەدر ــ پ
كوردستانوە،  قوتابیانی  یكتی  كاربدەستی 
دوای ھڕەشو رگری، پۆژەكی ل دەدزرت و 
یكاست بناوی ئوانوە دەكرت تا بوھۆیوە 

قازانجی مادییان پ بگات. 
میدیا نجمدین تمن ٢١ ساڵ، ك لقوتابخانی 
پۆلی،  قوتابی  كچاندا  ھــولــــری  ئــامــادەیــی 
ششمی وژەیی، بیرۆكی دروستكردنی باج، بۆ 
قوتابیانی ئامادەیی و ناوەندی لال گ دەبت 
 یبیرۆك ئم  دەدات.  جبجكردنی  ھوی  و 
بڕوەبرایتی  پشكشی  پــۆژەیــك  وەك 
قــوتــابــخــانــكــی دەكــــات و كــاربــدەســتــانــی 
لپۆژەكی  پشوازی  بگرمی  قوتابخانكشی 
لمبستی  جخت  نجمدین،  میدیا  دەكــن. 
خۆی لو پۆژەی دەكاتوە، ك جگ لقازانجی 
ماددی پیوابووە، قوتابیانی ئامادەیی و ناوەندیش 
 خۆیان مافی  پیمانگا  و  كۆلژ  قوتابیانی  وەك 
شارستانی  بدیاردەیكی  و  باج  خاوەنی   ببن
لداموودەزگا  دەتوانن  قوتابیان   چونك زانیوە، 
ئگر  و  باج وەربگرن  لو  فرمییكاندا سوود 
قوتابییكیش دووچاری كشیك ھات، بئاسانی 
 ،یو قوتابی كام قوتابخانیك وە كتدەناسر

بۆی ھوی جبجكردنی پۆژەكی داوە.
پۆژەكی فراوان دەكات

ئو كچ قوتابیی، پاش ئوەی ھست دەكات، 
ھــوــدەدات  لدەكرت،  پشوازی  پــۆژەكــی 
ھموو  قوتابیانی  بۆ  و  بكات  فراوان  پۆژەكی 
دەورووبـــری،  و  ھولر  شــاری  ئامادەییكانی 
دەت:“بۆ  نجمدین  میدیا  بكات.  دروست  باج 
تمموزی  لمانگی  ــم،  ــۆژەك پ فراوانكردنی 

وەگڕخست  خۆم  ھوی  تــواوی  رابـــردووەوە، 
ھولرم  پروەردی  بروەبرایتی  سردانی  و 

 ك فــیــســڵ،  مامۆستا  الی   چــوومــ و  ــرد  ك
معنویوە  لالینی   .كنیكییت بڕوەبری 

دوو كاربدەستی یكتی قوتابیان
ھڕەشو رگری

 ل پۆژەی كچك دەكن 
ھولرھولر

میدیا نجمدین قوتابی ل قوتابخانی ئامادەیی ھولری كچاندا
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ھاوكارم  زۆر   ككاركردن نخشی  لدانانی 
بوو. ئوە بوو منی ناردە الی كچ كارمندكی 
ئویش  س،  بناوی  قوتابیان،  سكرتاریتی 
ھویدا یارمتیم بدات و منی بردە لقی قوتابیان، 
ژمارەی  روونكردنوەو  بۆ  ھموو شتكم  لق،   ل
ئامادەییكانی  و  ناوەندی  قوتابیانی  سرجم 
قوتابی  ھزار  چل  نزیكی   ك لالبوو  ھولرم 
لكردم و  زۆر دەستخۆشییان  لسرەتادا  دەبن. 
ماوەیك  پاش  بوو،  جوان  ال  زۆر  بیرۆككیان 
پیوەندییان ب س، كردبوو و رەزامندی خۆیان 
من  مرجی  بــو  بكن  ھاوكاریم  دەربیبوو 

ببینن.
 قوتابیان كشیان بۆ دروستكردم

ئندام  باسیدەكات،  نجمدین  میدیا  وەك   
پارزگای  لناوەندی  قوتابیان،  یكتی  بشكی 
و  پوەدەكات  پیوەندی  ھـ.ع،  بناوی  ھولر 
داوای لدەكات ك“حزدەكات لشونكی گشتی 
بیبینت“، بم میدیا نجمدین ئو داواكارییی 
رەت دەكاتوەو پیدەت، ك لشونكی فرمی 
لگی دابنیشت، بم دواتر ھـ.ع، پیدەت، 
لگڵ  ئویش  دابنیشن.  ھولر،  لپاركی   ك
برایكی خۆیدا دەچت پارك و ھـ.ع، دەبینت. 
لدروستبوونی  بــاس  ــا  وەھ نجمدین  میدیا 
كشكی لگڵ ئو ئندامی یكتی قوتابیان 
 ٢٠٠ باجك  ھر  بۆ  پیگوتم،  دەكــات،“ھـــ.ع، 
 .نبھ ۆژەیو پدیناری چاپی تازە بۆ تۆ و واز ل
 قوتابخان ر، سولموو ھھت لوەتا دەبیان ئ
ھـــ.ع،  لمبستی  كــات  ئــو  ھــر  ــگــری.  وەرب
تگیشتم ك دەیویست قازانجی ئو پۆژەی بۆ 
لگیدا  من  و  بوو  من  بیرۆكی   ك بت  خۆی 
ماندووببووم“. بپی قسكانی میدیا نجمدین 
و  دەرنچت  لدەست  پــۆژەكــی  ــوەی  ئ بۆ 
جبجی بكات. دەچت الی سكرتری یكتی 
سكرتری  الی   كوردستان،“چووم قوتابیانی 
یكتی قوتابیانی كوردستان و ھموو شتكم بۆ 
بكن،  بۆ  نووسراوكم  بیاریدا  ئویش  باسكرد. 
تر  جاركی  بــم  جبجبكم،   ۆژەكپ تا 
نرخی  پیگوتم،  و  كردم  پوە  پیوەندی  ھـ.ع، 
باجك گران دەكین و لھرباجك ٥٠٠ دینار بۆ 
ئمو ئوەی مایوە بۆ تۆ، لكاتكدا من ھموو 
كارەكان رابپڕنم بب ئوەی ئوان ماندووبن و 

لھر باجك نیوەی پارەك بۆ ئوان بت“.
دوو ئندامكی یكتی قوتابیان یكتر بگندەڵ 

وەسف دەكن
ئندامكی  لناسینی  بــاس  نجمدین  میدیا 

 ك ـــات  دەك قــوتــابــیــان  یكتی  تــری 
لرگی ئو كارمندەی پشووتر ھـ.ع، 
ناسیویتی.“كوڕكم ناسی ب ناوی س.ج، 
 .تی قوتابیانشی سكرتاریندام بئ ك
ھـ.ع،  لگڵ  كار   ك پیگوتم،  س.ج، 
دەیسلمنم   گب  ب“چونك نكم، 
 ،“نیی یكمجاریشی  كاری  گندەو 
پیگوتم،  س.ج،  رۆژ  دوو  دوای  بــم 
پمگوت،  منیش   ،بك ھـ.ع،  لگڵ  كار 
دوو رۆژ پش ئستا پتگوتم ئو كوڕە 
گندە، س.ج، لقسكانی خۆی پاشگز 
ھـــ.ع،   ب ــوەم  ئ من  گوتی،  ـــووەوەو  ب
نگووتوە لكاتكدا ئو وەسفی لبارەی 
ھـ.ع، كردی لسرەتادا باسی كرد ھمان 
ئو ھـ.ع، بوو، بم دەیویست كارەكان 
میدیا  وەك  دەربھنت“.  من  لچنگی 
نجمدین دەگتوە، دوای ئوە س.ج، 
 م ككی وات بۆدەكیگوتووە، من كارپ
 چونك دەرەوە،   تبچ  ۆژەكپل ھـ.ع، 
الی ”پاكیزە تلعت“ بڕوەبری گشتی 
ئو  دەڕوات.  دەستم  ھولر  پروەردەی 
كچ دەت، ھوكانی س.ج، بۆ ئوە 
بت،  بشدار  لپۆژەكدا  خۆی  تا  بوو 
و  س.ج  ــوت  دەرك بۆم  لدواییدا  بم 
نووسراوی  من  بشریك.  ببوون  ھـ.ع، 
فرمی مامۆستا عبدو سابیرم پبوو، 
 كارەكانم كردبوو و چوومدەستم ب بۆی
بدابشكردنی  دەستم  و  قوتابخانكان 
لقوتابخانكانیش  و  ــرد  ك باجكان 

پشوازیكی باش لپۆژەكم كرا.
ھڕەشكردن

دوای  نجمدین  میدیا  قسكانی  بپی 
ئوەی ئو ئندامانی یكتی قوتابیانی 
پۆژەكی   ك ھستدەكن  كوردستان، 
نووسراوەكی  دەبت“لسر  سركتوو 
مــن نــووســراوــكــی تــریــان دروســتــكــرد. 
بم  بكرموە،  ئاگادار  ئــوەی   بب

لپروەردەی ھولر گوتبوویان میدیا نجمدین 
ــن،  ــۆڕی نــووســراوە دەگ ــو  ئ  كــ یل ئــاگــای 
مبستیشیان لگۆڕینی ئو نووسراوە ئوە بوو 
ك ئو چاپخانیی لگی رككوتووم بیگۆڕن 
 بن. بكان چاپ بككی تر باجیچاپخانو ل
ھبت.  عیبكی  ھیچ   یچاپخان ئو  ئــوەی 
سای رابردوو ھمان ئو چاپخانی بجوانترین 
شوە باجی بۆ ئامادەیی ھولر دروستكرد، بم 

پكخستنی  تنیا  مبستیان  ھوشیاندا،  لو 
پۆژەكم بوو. یكك لو قوتابخانانی باجم تدا 
دابشكردبوو قوتابخانی ئامادەیی نانكلی بوو. 
ھـ.ع، چووبووە ئو قوتابخانیو ببڕوبرەكی 
گوتبوو، ئو كچ سربخۆ ئو كارە دەكات و 

.رمی نییكی فھیچ نووسراو
كشكان  لبردەوامی  باس  نجمدین،  میدیا   
دەكات و سرەڕای ھموو گرفت دروستكردنكان، 
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ــات و بـــــردەوام دەبــــت  ــاك ـــازش ن ـــو، س ئ
بتلفۆن  ئمجارە  پۆژەكی،  لجبجكردنی 
رووبڕووی ھڕەش دەبتوە ك دەبت واز لو 
 ،تی قوتابیانكندامی یت ”. ك، ئنبھ ۆژەیپ
پیوەندی ببراكموە كردبوو، ھڕەشی ئوەی 
ئوا  نھنم  لپۆژەكم  واز  ئگر   ك كردبوو، 
داوام لسر تۆمار دەكات و دەستگیرم  لدادگا 

دەكن“.

نیوەی پارەك بۆ منو تۆ منیش ناناسیت
ئمجارە  نجمدین  میدیا  قسكانی  بپی   
كوردستان،  قوتابیانی  یكتی  تری  ئندامكی 
 ۆژەیپ لو   ر دەبھ دەكات، كل ھڕەشی 
دیكی  ئندامكی   ك بكات.“ب،   پ بشداری 
 نیی ھیچ چارەیكت  پیگوتم،   ،كخراوەیر ئو 
جگ لبشداركردنم لو پۆژەیداو دەب نیوەی 
پارەكش بۆ من بت. نابت الی كسیش بی 

ب، دەناسم“.

قرزداری
یكتی  ئندامكی  چند  لالین  ئوەی  دوای 
قوتابیانوە كشی بۆ دروست دەكرت و ناھن 
نجمدین  میدیا  ــوات،  ب بئاسایی  كارەكانی 
ھولر،  قوتابخانكانی  لژمارەیك  دەت:“ 
ــواوم  ت ــارەی  پ ــم  ب دابشكرد،  باجم  ئــو 
وەرنگرتووەتوە، چونك نۆزدەھزار باجم چاپ 
میلیۆن   ١٠ نزیكی  تچوویشی  بی  ــردووە،  ك
ــرزاری  ق دینار  ملیۆن   ٩ بی  ئستا  دینارە. 
چاپخانم و توانای گڕانوەی ئو قرزەم نییو 
خاوەنی چاپخانكش داوای پارەكم لدەكاتوە. 
خزانی من توانای ئابوورییان باش نییو ناتوانم 

ئو قرزە بدەموە.

پارەی كان بوامزانی باج
سبارەت بكشی میدیا نجمدین بڕوەبری 
گوتی:“  سابیر،   بدوع ھولر  پــروەردەی 
 و باجانخۆڕایی ئب و كچرەتا وامانزانی ئس
بۆ قوتابیان دروست دەكات، بۆینووسراومان بۆ 
لقوتابیانی ھولر  پارە   بمانزانیای ئگر  كرد. 
ندەكرد  نووسراوەمان  ئو  ئــوا  وەردەگــرــت، 
ھیچ   ،كچ ئو  كشی  دەكــردەوە.  رەتمان  و 
لكاتكدا  ئــوە   .“نیی بئموە  پیوەندی 
باری  من  خزانكی  دەت،  نجمدین  میدیا 
دنیاش  شونكی  لھیچ  نییو  باش  داراییان 
ئنجامنادات.  وا  پۆژەیكی  ببرامبر  كس 

كۆمپانیاش ببرامبر شت بۆ كس ناكات تا من 
بیكم. میدیا نجمدین سرسوڕمانی خۆی لمڕ 
ھوستی بڕوەبری پروەردە رادەگینت و 
پیوای جگای پرسیارە،“ لبر چاوی مامۆستا 
عبدو سابیر، ھر قوتابیكی ئامادەیی رزگاری 
بی ١٥٠٠ دینار وەردەگیرت، بم رگی بمن 
ندا بنیوەی ئو نرخ، ئو كارە بكم، ئوەش 
پاكیزە  لالین  من  لكاتكدا  پرسیارە.  جی 
تلعت، بڕوەبری گشتی پروەردەی ھولر، 
 بدوع بــم  ــراوە،  ك بۆ  فرمیم  نــووســراوی 
و  ناكات   جبج خان،  پاكیزە  بیاری  سابیر، 
دەكوت ژر كاریگری ھندك كس ك تنیا 

.“ستیان پارەخواردنبم

كچكی داھنرەو ئم یارمتیمان داوە
لناوەندی  قوتابیان  كاروباری  بۆ  بش  ئندام 
پارزگای ھولر، ھـ.ع، قسكانی میدیا نجمدین 
خاوەنی پرۆژەی باجكان، رەت دەكاتوە ك ھیچ 
قسی  بپی  و  ھبت  لگیدا  كشیكیان 
 ۆژەككارەكانی پدەستی بك ،و كچھـ.ع،“ئ
كرد، ھیچ پرسكی بئم نكرد. ئو تۆمتانی 
دەكات  تاوانبار   پ ئمی  نجمدین  میدیا   ك
داوای  یاخود  لكردووە  ھڕەشمان   گوای  ك
ئوەمان لكردبت، بت پارك، ھمووی تۆمتی 
 ،نیی راستی  بنمایكی  ھیچ  ھبستراوەو 
بكو ئو خۆی داوای لكردم ل پارك یكتری 
بتایبتی  داوە  یارمتیشمان  ئوپڕی  ببینین، 
خۆیوە  ه،الی  داھنرە.  كچكی  زانیمان   ك
 گوای تبار دەكات، كوە تۆمدین بجممیدیا ن
گوتوویتی،  قوتابخانكان  بۆ  سردانی  لكاتی 
ئندامی  لكاتكدا  قوتابیانم  یكتی  ئندامی 
یكتی قوتابیانی كوردستان نیی. مبستیشیان 
لگۆڕینی چاپخان، جوانتركردنی باجكان بووە، 
ــردووە،  ك دروستی  ئــو  باجانی  ئــو   چونك
بپی قسی ه،  بووە.  ناشیرین  زۆر  كوالتیان 
چندجارك بانگی میدیا نجمدین یان كردووە 
بۆ ئوەی كشكی چارەسر بكن، بم ئو 
زۆرترین  دەیوت  زانیمان  كردووەتوە.“  رەتی 
پارە، قازانج بكات. ھتا مۆبایلكشی داخست“. 
نجمدین  میدیا  مۆبایل  بداخستنی  سبارەت 
مۆبایلم  ئوان،  ھڕەشكانی  لترسی  دەت:“ 
داخستووە، چونك دەیانویست كارەكم پاگرن. 
لبارەی گۆڕینی چاپخانكش، بمنیان دەگوت، 
خاوەنی ئو چاپخانی، سركردەیكی دیارە من 
ناموـت، ناوی ئو بم و دەیانوویست من بوە 

بترسنن“. 
یكتـی  رــكــخــراوی  بھاریكاری  ــارەت  ســب
سكرتری  دەت،  نجمدین  میدیا  قوتابیان، 
ھاوكاری  زۆر  مایی“  ھرمان  قوتابیان“  یكتی 
ئاگاداری  و  پرس   بب  ندامانئ ئو  كردووە، 
دروستكردووە.“كاتك  بۆ  كشیان  ھرمان، 
بۆ  ــان  دەروازەی توركیا،  بۆ  چوو  ھرمان،  كاك 
وابوو و لغیابی ئو، دەرفتیان وەرگرت. ك، 
رزگاری  ئامادەیی   چووەت من،  ئاگاداری   بب
 و باجی بۆ كردوون. دووقاتی منیش پارەی ل

وەرگرتوون“. 

”حكوومت رگ ندات مافم بخورت“
ھولر  ــروەردەی  پ گشتی  بڕوەبری  برای 
 شوەی كی ئجب ویستت، پعپاكیزە ت
بۆ میدیا نجمدین دروست بكرت، دەستخۆشی 
خۆیتی  مافی   یبیرۆك ئو  لبكرت.“خاوەنی 
پۆژەكی جبج بكات. من وەك بڕوەبری 
بۆ  فــرمــیــم  نــووســراوی  ـــــروەردە،  پ گشتی 
تعت،  پاكیزە  بكرت“.  ھــاوكــاری  تا  كــرد 
 ك دەكــات،  جبجكردن  بدەستی  ئاماژە 
دەستی  ئو،  گوتی  وەك  سابیرەو   بدوع
 ،یوایپ تعت  پاكیزە   .نیی جبجكردنی 
بڕوەبری پروەردەی ھولر، خۆی   دەبووای
 سانك بو  رگشی  و  كردبایت  كارەی  ئو 
 كان بئامادەیی رزگاری، باجل ت، كداباین

دووقات بسر قوتابیاندا، دابش بكرت.
ھڕەشكردن  لمڕ  خۆی  نیگرانی  پاكیزە، 
ئو،  بــڕای  و  دەردەبت  نجمدین  لمیدیا 
دەكــن،   ڕەشــھــ كسانی  ــو  ئ  ویستپ
رووبڕووی یاسا بكرنوە. میدیا نجمدین داوا 
لبرپرسانی حكوومت دەكات،“رگ چارەیكم 
بۆ بدۆزنوە، تاچارەسریی ئو كشیم بكم 
 م، چونككان بكوەی باجوكردنبو دەست ب
ماوەتوە  لسر  باجم  زۆر  یكجار  ژمارەیكی 
بایی نۆملیۆن دینارەو منیش توانای پدانی ئو 
نیی، خاوەنی چاپخانكش ھڕەشی  پارەیم 
نبموە  بۆ  پارەكی  ئگر  لدەكات،  ئوەم 
ئوا لدادگا داوام لسر تۆمار دەكات“. بڕای 
 گر قوتابیان،  یكتی  سكرتری   ویستپ م. 
بو كسان ندات، بئارەزووی خۆیان بیانوت 
بــرژوەنــدی  لپناو  و  بخۆن  خكیتر  مافی 
یكتی  بناوبانگی  زیــان  خۆیاندا،  تایبتی 

قوتابیان بگینن“.                      
      بۆكان ھیوا 
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بھۆی ناسقامگیری بارودۆخی ئمنی لكركووك، 
 ختانو كارە سك لكینووسی بكاری رۆژنام
ھژمار دەكرت، ك زۆرجار ھڕەشی گیانی بۆ 
 دەخات ژیانی  و  دەكات  دروست  رۆژنامنووس 
بۆ  ئاستنگك   بووەت ئمش  مترسییوە، 
 ك وایكردووە  ــوارەداو  ب لم  ژن  بشداربوونی 
ژمارەی   شارەكل رۆژنامنووس  ژنانی  رژەی 

پنجكانی دەست تپڕنكات. 
لبواری  ژنان  كاركردنی  رــژەی  كمی  لگڵ 
بربستانی  و  ئاستنگ  ئو  ھموو  میدیاو 
ژنانی  كاركردنیان،  لبردەم  رگر   دەبن  ك
بگن  برچاو  رۆلكی   توانیویان رۆژنامنوس 
رۆژنامنووسانی  كاری  لتواناو   ك بوارەدا  لو 

پیاو كمتر نبت.
 تبب  دەب  ،كیپیش ڕاگیاندن  لكاتكدا 
پردی گیاندن لنوان حكوومت و ھاووتیاندا، 
 بۆت ــارە  ك ــم  ئ بپچوانوە  لــكــركــووك 
سرچاوەی ترس و دراوكی ئو رۆژنامنوسانی 
رژمی  لسردەمی  كاردەكن.  بوارەدا  لو   ك
لچوارچوەی  تنھا  راگیاندن  كاری  پشوودا، 
دەزگایكی تایبت برژم كۆنكرت كرابوو، بم 
٢٠٠٣دا،  لسای  عراق  ئازادی  پرۆسی  دوای 
لناوچك دەرگا بڕووی كاری راگیاندنی ئازاددا 
ئــارەزووی   ك كسانی  ئو  زۆربــی  كرایوەو 
كاری راگیاندنیان دەكرد روویانكردە ئو بوارە، 
كم  زۆر  ژنانیش  بشداربوونی  رژەی  ھاوكات 
بوو. لكاتكدا چند ھۆكارگلك بوونت رگر 
لبشدارنبوونی ژنان لبواری راگیاندندا، وەك 
الینی ئمنی و كۆمیتی و ئابووری، ھاوكات 

ئو ھۆكارانش لبردەم پیاواندا رگرن. 
قۆناغی چواری بشی  قوتابی   ریم، كمن كھ
راگیاندن، ئم قوتابی ھۆكاری بشدارنبوونی 
ژنانی بۆ توانینی خراپی كۆمگا گڕاندەوە، 
برامبر بپیشی رۆژنامگری و پیوای خكی 
بچاوكی خراپ دەڕوانن ئو ئافرەتانی ك لو 
ئو  بۆ  كۆمگا  دەكن،“توانینی  كار  بوارەدا 
ماڵ  ــدەرەوەی  ل كاتژمرك  چند  ئافرەتانی 

دەبینین   بۆی  ،سكت توانینكی  دەبنسر 
رژەی بشداربوونی ژنان لدەزگاكانی راگیاندن 
ببراورد   مك زۆر  زانكۆ  و  پیمانگا  بشی  و 
ئو  گوتی:“زۆربی  ھروەھا  پیاوان“.  لگڵ 
دوای  راگیاندنن  بشی  دەرچـــووی  كچانی 
لفرمانگكانی حكوومت  لكۆلیژ  دەرچوونیان 
ھوی دامزراندن دەدەن لبری ئوەی لبواری 

راگیاندن كاربكن“.
وەك  راگیاندن  لكۆلیژی  قوتابیان  ــارەی  ژم
ھمن باسیدەكات، ل ٥٠ خوندكاری كوڕ و كچ 
كچن  ١٣یان  تنیا   ژمارەی لو   ك پكھاتووە، 
بوارەدا،  لو  بكاركردنیان  كوڕن.“  ئوانیتر  و 
زۆردا  ترسكی  و   ڕاوكدل ــردەوام  ب كچان 
لگڵ  رووبڕووبونوەیان  ھروەھا  و  دەژیــن 

رۆژنامنوس  دەبنوە“.  خكی  رەخنی  قسو 
بشداربوونی  كمی  ھــۆكــاری  ئمین،  رەشــا 
بــاری  ناسقامگیری  بــۆ  لـــوبـــوارەدا  ژنــانــی 
وەك  رۆژنامنووسی  كاری  گراندەوەو  ئمنی 
پیشی“ماندوویتی و مترسیدار“ پناس كرد. 
ژنان  بشدارنبوونی  ھۆكاركیتری  رەشا  برای 
پشگیری  و  ھاوكاری  نبوونی  بۆ  ــواردا،  ب لو 
دەت:“یكك  رەشــا  گــڕانــدەوە.  حكوومت 
لگرنگترین بربستكان لھمبر بشداربوونی 
ژنان پرسی رەگزەكیتی، چونك ژن بوون و 
جوانی دەبت كش لو بوارەداو زۆرجاریش كچ 

رووبڕووی توانج و بزاركردن دەبتوە“.
رەشا، ئاماژە بوەدەكات ك پویست حكوومت 
ئافرەت  بۆ  رگا  زیاتر  راگیاندن  دەزگاكانی  و 
لو  ببینت  خۆی  رۆی  ئوەی  بۆ  خۆشبكن 
دەكــات  لحكوومت  داوا  ھــاوكــات  بـــوارەدا، 

راوژكاركی ژن لبواری راگیاندن دابنت. 
بۆچوونكی  بدران،  عبدولعزیم  رۆژنامنوس 
ئرنی ھی سبارەت ب بشداریكردن و رۆی 
ژنان  دەت:“رۆی  راگیاندنداو  لبواری  ژنان 
شاراوە نبووەو بردەوام ئافرەت رۆكی چاالك 
و دیاری ھبووە لھموو بوارەكانی راگیاندنداو 
كارەكانی  ــردوەو  ك پیاوانی  كبركی  ــار  زۆرج

دەنگدانوەی ھبووە“.
خۆی  توانای  ئافرەت   ویستگوتی:“پ ھروەھا 
ركخراوك  چاوەڕوانی  ئوەی   بب بسلمنت 
 كسانییكردنی یشی بانگكدروشم بكات ك
یان ئو دروشم سیاسییانی ك تنیا ناوی ژن 
ھبژاردنكان  بۆ  ریكالمك  وەك  بكاردەھنن 
 ویستپ مسۆگربكن،  ژن  دەنگی  ئوەی  بۆ 
بتوانت  و  بكات  پشكش  زیاتر  شتی  ئافرەت 
 ك ئــوەی  بكات،  بوارەكان  ھموو  بشداری 
ئو   چونك بھنت  بدەستی  بھز  دەیوت 
نیوەی كۆمو پویست نیوەكی تریش كپیاوە 
لو راستیی تبگن و بچاوكی كموە سیری 

ژنان نكن“.
 ككی ئازاد  راگیاندنی  دەزگایكی  ”نبوونی 

"ژن رۆژنامنووسانی كوردستان 
ل ھاوپیش ئمریكییكانیان پشكوتووترن"

كركووككركووك

تیاری راس
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لو ھۆكارانی كوای ل ژنان كردووە، پنا بۆ 
رووبڕووی  زۆرجار   ك ببن  حزبییكان  دەزگا 
رەخن دەبنوە، چونك دەبت پەوی سیاست 
و ربازی ئو حزب بكن، ك كاری بۆ دەكن. 
كاریگری  نرنی  بشوەیكی  زۆرجار  ئمش 
دەبت،   نووسرۆژنام ئو  كسایتی  لسر 
ئمی  دەگرتبر“.   حزبی  چكر ئو   چونك
سرەوە قسی رۆژنامنووس دنیا، بوو ك لبر 
راستقینی  نــاوی  نیویست  ئمنی  ھۆكاری 
ئاماژەی  دنیا،  پاشان  بكات.  ئاشكرا  خــۆی 
بوەكرد،“رۆژنامنووس لبر ئوەی پیشیكی 
ئاستنگ  كشو  زۆر  ــــڕووی  رووب  ختس
و  ئاسایی  خكی  لالین  بتایبتی  دەبتوە 
لرۆژنامیك  گوتی:“من  دنیا  برپرسانوە“. 
میدانی  ریپۆرتركی  وەك  ـــرد،  دەك ــارم  ك
لكاتی كاركردنم و گڕانم لنو داموودەزگاكان 
ــڕووی  رووب چندینجار  زانیاری  وەرگرتنی  بۆ 
بــوومــتــوە،  ناشیرین  قسی  و  ــحــروش  ت
و  بھنم  لچووندەروە  واز  وایكردووە  ئمش 
تنیا لدەزگاكم بمنموەو زۆرجار كاری تایپ 
برانبر  بم  كردووە،  ھوام  ئامادەكردنی  و 

بپارەیكی كمتر لوەی ك پشتر دەمكرد“.
 ككو یمریكییكی ئنووستیاری راس، رۆژنام
لپیمانگای  نودەوتیییكان  لراھنرە 
دا   ٢٠٠٤ لسای  تــیــاری،  ئاشتی.  و  جنگ 
بتایبت  و  لعراق  رۆژنامنووسك  وەك 
لكوردستان كار دەكات، ئو خۆشحای بژمارەی 
 یناوچ لو  دەربی  ئافرەت  رۆژنامنووسانی 
 ك ناھموارەی   بارودۆخ ئو  دوای  بتایبت 
پیدا تپڕیوە. ھیواخوازە ك ژمارەیكی زۆرتری 
ژنان بن بواری رۆژنامگرییوەو دەت،“بۆچی 
 موایمن پ ت“. تیاری گوتی كبژمارەیان زۆر ن
زۆرە،  بكاتكی  پویستی  رۆژنامنووسی  كاری 
چونك گڕان و سفری زۆری تدای،“ پیاوان 
بــوارەدا  لو  ژنان  كاركردنی  بیرۆكی  ناتوانن 
قبووڵ بكن“. ئاماژەی بوەكرد ك پیاوان لبری 
ئوە پیان باش ك خزانكانیان یان خوشك 
و كچكانیان لكشووھوایكی ئارامدا كاربكن 
وەك دامزراندنیان لداموودەزگاكانی حكوومت، 
بۆ ئوەی ژنكی دوای كاتژمر ٢ بگرتوەو 
تیاری  بكات.  بۆ  خواردنكی  خۆیدا  لكاتی 
 ككی منداڵ  گوتی:“پروەردەكردنی  ھروەھا 
رۆژنامنووس  ژنانی  لبردەم   گرییانر لو 
ھرگیز  پیاوان   چونك كارەكیدا،  لراپراندنی 
منداڵ  لبخوكردنی  نادەن  ژنكانیان  یارمتی 

زۆربی   بۆی ناوماڵ،  كاری  بڕوەبردنی  و 
دەكوتسرشانی  جاركیتر  ئــركــكــان 
ئو  تیاری،“رۆژنامگری  بڕای   .“كئافرەت
بوارەی ك پیوەندییك لنوان رۆژنامنووس 
وەك  دەستیش  دروستدەكات،  دەست  و 
دەزانین تنیا گرنگی بپیاو دەدات، بۆی زۆر 
تكشكنن،   یئاراست ئو  ژنان  بۆ   تزەحم

.“روایمریكاش ھئ ل مت ئنانت
بــبــراورد  ژن،  غیابی  ھۆكاركتری  تیاری 
بۆ  رۆژنــامــگــری،  لبواری  پیاواندا  لگڵ 
دەگڕنتوە،“  خوندەواری  رــژەی  كمی 
دەرچووی  یان  خوندەوارن  ئوانی  زۆربی 
كۆلیژن لداموودەزگای حكوومت دادەمزرن، 
بتایبت بواری وان گوتنوە، چونك كاتكی 
بواری  بپچوانی  ژنــان  بۆ  دەوــت  كمی 
بۆ  بوارك   تاك میدیادا  لبواری  راگیاندن. 
بم  ریپۆرتر،  وەك   كاركردن تنیا  ژنان 
بداخوە ھیچ بوارك بژنان نادرت بۆ ئوەی 
وەك  بكن،  باكانیتر   پۆست مومارەسی 
 چونك نووسین،  بڕوەبری  سرنووسرو 
 ت، بۆیپیاوان دەدرردەوام بب و پۆستانئ

ژن   ك راگیاندن ھبت،  دەزگایكی  نابینین 
بڕوەی برت“.

تیاری لدرژەی قسكانیدا ئاماژەی بخاكی 
ــارەت بــشــــوازی كــاركــردنــی  ــب گــرنــگــدا س
رۆژنامنوسانی ژن، لكوردستاندا ك وەك خۆی 
دەلت ئو شوازە لویالیت یكگرتووەكاندا 
تایبت  گۆڤارەكانی  نیی،“زۆربی  بوونی 
مكیاژ  لبواری  باس  تنیا  لئمریكا،  بژنان 
سكسی  الینی  و  ــان  ژن خــۆڕازانــدنــوەی  و 
ژنان  لگۆڤارەكانی  زۆر  لرە  بم  دەكــن، 
ھروەھا  و  دەنــووســن  سیاستدا  لــبــواری 
 ك دەخنڕوو  ھستیار  مسلیكی  چند 
بھزو  خاكی  ئوەش  ژن،  بۆ  گرنگن  زۆر 
پشكوتووە ك لئاستی كاری ژنانی ئمریكا 

بھزترە“.

سماح سمد

كۆنگرەی رۆژنامنووسانی ژنان ل ئمریكا
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پیاوان زیاتر ئیرەیی بدەوروربر دەبن یان ژنان؟كۆمیتیكۆمیتیكۆمیتیكۆمیتیكۆمیتی
یكدا ھموو مرۆڤھكان: ئیرەیی لدەروونیی خۆشییكی بواری نپسپۆڕ

باجی حالو: پیففف... لوپۆز لدانی
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 ھندك لپسپۆڕانی بواری كۆمیتی و دەروونی، 
پیانوای رژەی ھستكردن بئیرەیی لنو ژناندا 
 تیییكۆم  ژینگ بۆئو  ھۆكارەكشی  زیاترەو 
دەكرت.  پــروەردە  تدا  ژنانی   ك دەگڕننوە 
لناو  زیاتر   بۆی ئیرەیی   ،یانوایپ لھمانكاتدا 
ژناندا ھستی پدەكرت، چونك پیاو دەستی 
دەتوانت  لدەكات،  ئیرەیی  شتی  ئو  بایو 
بكردار جبجی بكات، بم ژن، لبر ئوەی 
ناتوانت وەكو پویست باس لگرفتكانی بكات، 
گــورە  لگیدا  و  دەروونـــی  گریكی   تدەب

دەبت.
ئیرەیی  عــومــر،  ــازڵ  ف كۆمیتی  ــژەری  ــو ت
بسیفتكی خۆڕسك لناو رەگزی ژنان، وەسف 
جیھاندا  لھموو  ژن،  رەگزی   یوایپ و  دەكات 
 چونك دەكوت،  برچاو  تدا  حاتیان  ئو 
بیركردنوەی ژن، زیاتر سۆزی لگ. ئو توژەرە 
دەت:“ئو ژینگ تایبتی ك ژنان، لكۆمگادا 
تیدا دەژین وەك پۆسی پروەردە و پگیاندن، 
 ،ستم ھخاوەنی ئ ژنان، دەبن كی ترە كگرفت
چونك لسرەتای تمنیاندا بشوەیكی خراپ 
بكات  وا  ئمش  ھر   رەنگ دەكرن.   ئاراست
بئافرەتكی  برامبر  ئیرەییان  ژنان،  ھندجار 
خاوەنی  یــان  جوانترە،  لــو   ك ھبت   دیك

ھاوسركی باش و ژیانكی مادی باشترە“.
ھندك كس پیانوای، ك ئیرەییی نخۆشییكی 
دەرونییو كسی ئاسایی ھست بو حات ناكات، 
بم پزیشكی پسپۆڕ ل نخۆشیی دەروونییكان 
ئیرەیی  ناودركردنی  عبدولەحمان،  توانا  د. 
بنخۆشی دەروونی رەت دەكاتوەو ببوای ئو، 
ئو  وەك   .یھ مرۆڤكاندا  لھموو   كتسیف
پزیشك ئاماژەی پكرد، لالینی سایكۆلۆژییوە 
(تیوری  ــن،  دەك  تسیف لم  باس  تور  دوو 
سیگمۆند فرۆید و تیوری فربوون)، فرۆید دەت، 
 ،یریزەی ھت دوو غدایك دەبل ك كرتاكھ
غریزەی ژیان و مردن، ئو دوو غریزەی مرۆڤ 
بڕوەدەبن و تووشی نخۆشیی دەروونییكانی 

دەكن. 
ژنان، زۆرجار لالین ھاورەگزەكانیان رووبڕووی 
 ستكردنھ ئم   ك دەبنوەو  ئیرەیی  حاتی 

زۆرجار دەبت ئاستنگ لھمبر پشكوتنی ژنان 
بتایبت لبواری كاركردندا. برپرسی ركخراوی 
 بریتی ئافرەت، سسایدانی كرەپالن، بۆ پھ
بابكر، ئیرەیی، بسیفتكی دووالینی ھردوو 
 دیاردەی ئو  وەسفدەكات،“   م و  نر  رەگزی 
لنو ژناندا گشی كردووە، بتایبتیش لناو ئو 
ژنانی ك لركخراوەكانی داكۆكیكار لمافی ژناندا 
 یو دروشمی ئوانچواو پش تمن، ئكاردەك
مافكانی  پاراستنی  داوای  ھمانگرتووەو   ك
ژیانی كاركردنی  بڕوەبرە  ژنان، دەكین“. ئم 
دەت:“یككم  دەھنتـوەو   نموونب خۆی 
لقوربانییكانی ئم حات ك لالین ئافرەتانی 
ئوە  بۆ  ئمش  پبراوە،  ئیرەییم  ھاوپیشموە 
راپڕاندووە،  بچاالكی  كارەكانم   ك دەگڕنموە 

بۆی زۆر قسم لدژ كراوەو بریندار كراوم“.
دەنگی  رادیـــۆی  بــــژەری   كچ سندی،  نرمین 
ئافرەتانی  لنو  دەت:“ئیرەیی  كوردستان، 
رۆشنبیردا زۆر ھستی پدەكرت، نموون بخۆی 
بووە،  سركوتوو  لكارەكیدا   كات دەھنتوە 

لالین ژنانی ترەوە ئیرەیی، پبراوە.
ببشك،  ئیرەیی  فرمانبر،  محمدی  بوا   
ئافرەتك  گوتی:“ھیچ  و  وەسفكرد  ژنان،  لژیانی 
 چوارسا مــاوەی   ك من  نــكــات.  ئیرە   نیی
لسرەتای  پكھناوە،  ھاوسرگیریم  پۆسی 
ژیانی ھاوسریموە ھستم كردووە ك خزانكم 

زۆری پناخۆش بوو، كات دەیبینی خزمتی دایكم 
خۆشتر  لو  دایكم   ك وایدەزانی   چونك دەكم، 
دەوت. سرەتا بو ھۆیوە زۆر خمم دەخوارد، 

بم ئستا گوێ بئیرەیی خزانكم نادەم“.
 تڕای د. توانا دەبب ی كو ھۆكارانك لكی
ھۆی دروستبونی ئم حات بریتیی لھستكردن 
بكمووكورتی و جیاوازی رەگزی، دواتر ئاماژەی 
بۆ  مدا  لنو رەگزی   ،تو حائ  وەكرد كب
 مندا ئو   كات دەگڕتوە،  سای   ٣ تمنی 
ئو  ھیو  (نرین)ـی  ئندامی  براكی  دەبینت 
نییتی، ئیتر ئیرەیی تیدا گش دەكات و لگی 
گورە دەبت، ژینگی دەوروبریش رۆكی گرنگی 
لدروستبوونی ئم سیفتدا ھی. ھۆكاركی تری 
ئیرەیی لالی دكتۆر توانا، چوساندنوەو نبوونی 
ھست   ك مرۆڤ   چونك ئافرەت،  بۆ   ئازادیی
بتواناو بھرەكانی خۆی بكات، ئوا ئیرەیی كم 
زیاتر   تسیف ئو  بپچوانوە  بم  دەبتوە، 

دەبت. 
جستی  لسر  ئیرەییی  بكاریگری  سبارەت 
ئیرەیی  ــی  ــوون ــــت:“زۆرب دە تــوانــا  د.  مـــرۆڤ، 
دەروونــی  نخۆشی  چندین  بــرەو  لئافرەتاندا 
گدە)ی  برینداربوونی  و  (دڵ  وەك  جستیی  و 
 ڕاوكد وەك  دەروونــی  نخۆشی  زۆر  دەبــات. 
دەرئنجامی  لخك  گومانكردن  و  خمۆكی  و 
ئیرەیین“. وەك باسی لوەكرد ك ئگر دایك، ئو 
سیفتی ھبوو، ئوا بۆ كچكی دەگوازرتوە، 
 .كیقوتابخان وەك  كچكی  بۆ  دایك   چونك
ئافرەتان،   ویستش پتو سیفشتنی ئھبۆ ن
و  بگڕن  خۆیاندا  شاراوەكانی  توانا  بــدوای 
بكمتر  خۆیان  و  كاربكن  پیاوان  شانبشانی 
لپیاو، سیر نكن. لبارەی چارەسری پرسی 
دەزانت  بپویستی  بابكر،   بریس ئیرەیی 
بن،  قبوكردن  یكتر  كلتووری  فری  ژنان،   ك
ئگر كسك لخۆیان بتواناتربوو، دەبت الیان 
ژنان،  با  بردن  ئیرەیی  لجیاتی  و  بـت  ئاسایی 

ھوی بگڕخستنی تواناكانیان بدەن.

بۆكان ھیوا
bokan.hawler@yahoo.com

پیاوان زیاتر ئیرەیی بدەوروربر دەبن یان ژنان؟
یكدا ھموو مرۆڤھكان: ئیرەیی لدەروونیی خۆشییكی بواری نپسپۆڕ

لالین  زۆرجــار  ژنان، 
ھاوڕەگزەكانیانوە، 
حالتی  رووبـــــڕووی 
ـــنـــوەو  ــی دەب ــرەی ــی ئ
 ل ئاستنگ   تدەب
پشكوتنی  ھمبر 
ـــــــان، لــــ بـــــواری  ژن

كاركردندا

دھۆك
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بربو  بشوەیكی  دھۆك،  پارزگای  ژنانی 
كردووە.  خلیجی  عبای  لپۆشینی  روویــان 
برگدووركی دوورینی عبای خلیجی، پۆشینی 
ببراورد  نرخكی  ھرزانی  بۆ   بایع ئو 
دەگڕنتوەو  كــوردی،  جلووبرگی  لگڵ 
دەروونــیــیــكــانــیــش،   زانــســتــ پسپۆڕكی 
بۆ  بھۆكارك   دیاردەی ئو  بردەوامبوونی 
وەسف  نتوایتی  ناسنامی  رەشبوونوەی 
زیان،  لدرژخایندا   ك  ،یوایپ و  دەكــات 

ببرژوەندیی نیشتیمانییكان دەگینت.
بۆ   ك ئــوەدا  لگڵ  ھاوكات  جلووبرگ، 
پاراستنی مرۆڤ، لكاریگری كشوھوا بكار 
نتوەكان،  زۆربی  الی  ھندەش  دەھنرت، 
وەك ھمایك بۆ جیاكردنوەیان لنتوەكانی 
 كتلتوروی میللنراوە، وەك ككار ھب دیك

ناسراوەو شانازیی پوە كراوە. پۆشینی عبای 
عرەبو  كنداوی  وتانی  كلتوری  خلیجی، 
 تت وتایبی ئاسیا بتانی دیكدا بۆ وول

موسووماننشینكان ھنراوە. 
عرەبو  نتوەی  تایبتی  جلووبرگی  عبا، 
 فۆلكلۆریی رگو جلووبرەبیدا بنداوی عكل
دەن“عبا“و لزۆر شونی دیكی دەوتانی 
 ل عبا،   .“ت،“دەفیدەگوترپ كنداویش 
و  دەكرت  دروست  پمۆ،  و  سوف  و  حریر 
برەنگ رەشكیدا دەناسرتوە. كووتاكی 
ھیندستانوە  و  ســووریــا  میسر،  لئران، 
بۆ  عبا،  بكارھنانی  دەستپكی  دەھنرت. 
 ك دەگڕتوە  ئیسالم  پیدابوونی  سرەتای 
لتیشكی  خۆیان  پاراستنی  بۆ  بیابان  ژنانی 
 ك پۆشیووە،  تنكیان  عبایكی  گرما، 
 راست گرتووەتوە.  جستیانی  سرانسری 
ــار  ــدا دابــوونــریــتــكــان زۆرج ــردەم ــم س ل
دەگرتوە،  شونیان  نوێ  شتی  و  دەگۆڕن 
بم پیدابوونی عبای خلیجی، ل كوردستان 
ژنانی  جلووبرگی  لكاتكدا   ،رنجس جی 
كوردستان، رەنگین و پۆشت ترە، بم ئستا 
عبا، بشوەیكی بربو لالی ژنان و كچانی 

كوردستان دەپۆشرت. سرەتای ھنانی عبای 
ئابووریی  دەروازەكانی  بكرانوەی  خلیجی، 
كنداوی  وتانی  برووی  كوردستان،  ھرمی 
پۆسی  دوای   ك پكرد،  دەستی  عرەبیدا 
لدوبی  كوردەكان،   بازرگان عراق،  ئازادی 
ئم عباییان بۆ بازارەكانی ھرمی كوردستان 
ھنا. لھرمی كوردستانیشدا پارزگای دھۆك، 
 ك كنداوە  عبای  پۆشینی  شونی  دیارترین 
 زگایو پارژنانی ئك لك الی زۆروەك مۆد
لھرمی  برگدوورەكان  ئستا  دەپۆشرت. 
عبای  كنداو  شوازی  بھمان  كوردستاندا 
ھرزانتر  بنرخكی  و  دەدروون  خلیجی، 
لوتانی كنداو بھاووتییانی، دەفرۆشنوە.

ــوە خــاوەنــی بــرگــدووری ســارا،  ــارەی ــوب ل
خلیجی  عــبــای  فرۆشتنی  و  ـــن  دووری بــۆ 
پۆشینی  گوتی:“  بھجت  ــازاد  ئ لدھۆك، 
سندووە،  ــرەی  پ لسای٢٠٠٧ـوە  عبا، 
دەھنا.  بكاریان  كم  زۆر  خكی  پشتر 
زۆربی كیاران، ئو ژنان بوون ك سفری 
دەرەوەیان دەكرد، یان بمبستی چارەسری 
دەكرد“.  كنداو  لوتانی  روویان  تندروستی 
 بایع ئو  ئــوان  بھجت،  ئــازاد  بقسی 

 ئازاد بھجت برگدروویك ل دھۆك

 ل دھۆك عبای خلیجی جی جلووبرگی 
كوردی دەگرتوە

دھۆك

ــا   ــب ــــی  ع ــــا ــــووت ك
ـــران، مــیــســر،  ـــ ـــئ ل
سووریا و ھیندستانوە 
دەھــــــــــــنــــــرــــــت. 
دەســـــتـــــپــــــــــكـــــی 
بكارھنانی عبا، بۆ 
پیدابوونی  سرەتای 
دەگڕتوە  ئیسالم 
بۆ  بیابان  ژنانی   ك
ــان  ــۆی ــی خ ــن ــت ــاراس پ
ــا،  ــرم لــتــیــشــكــی گ
تنكیان  عبایكی 

پۆشیووە.
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دھۆك  لبازاڕی  بكو  ناھنین،  لخلیجوە 
ھر  نرخی  و  ــت  ــدوور دەی ــدار خــۆی  ــان دووك
بۆ دووسدھزار  ل پنجا ھزارەوە  عبایك 
و  لزاخۆ   بایع جــۆرە  ئو  دەبت.  دینار 
كوردستان  دیكی  لشونكانی  زیاتر  دھۆك 
بكار دەھنرت. ھرلوبارەیوە دووكاندارك 
دەت،  زاخۆ  لشارۆچكی  دلۆڤان،  بناوی 
برەو  كــوردی  جلووبرگی  كینی  ــرۆژ  رۆژب
كمبوونوە دەچت و سرەكیترین ھۆكاریشی 
”ھندكجار  دەگڕنتوە.   كنرخ گرانی  بۆ 
نرخی دەگات دوو ھزار دۆالر و دوورینكشی 
دەگات ھشتا ھزار دینار، بۆی خكی روو 
لو جۆرە عبایان دەكات ك ھرزانن و ئو 
كس ناین جلی كوردی بو گرانیی بكن“.

 لیال، ك كچكی تمن بیست و پنج ساو 
دانیشتووی دھۆك ئاسودەیی خۆی بپۆشینی 
عبای خلیجی پیشاندا. ئو ھۆكاری پۆشینی 
بو   كــ دەگڕنتوە  ــوە  ئ بــۆ  عبایش 
یان  كۆنن  جلكانی  نازانت،  كس  ھۆیوە 
تازەن“. فاتم، ژنكی تری تمن ٣٠ ساو 
وابوو  بۆچوونی  پۆشیبوو،  رەشی  عبایكی 
ك عبا، شتكی باش، چونك پۆشینی زۆر 
بت  قو  ژن،  ئگر  بتایبتیش  ئاسانو 
بوار  بم  دەشارتوە.  كمووكورتییكانی 
دانیشتووی  و  سان   ٢٠ گنجكی   ك موسا، 
 بایو جۆرە عپۆشینی ئ ك یوایپ ،دھۆك
بپویستی   بۆی دەكات،  ناشیرین  كورد  ژنی 
مۆدە  لدەرەوە جلی  كورد،  ژنی   ك دەزانت 
كوردی  جلووبرگی  لمایشوە  و  بپۆشت 

لبر بكات.
ــاری  داواك لسر  كاریگری  جیھانگرایی، 
بازرگانان  كاری  و  شتوومك  بۆ  ھاووتییان 
ھیو ئمش وادەكات ك پۆشینی جلووبرگی 

بكات.  تریش  لنتوەیكی  روو  نتوەیك 
گرانی نرخی جلووبرگی كوردیش ھۆكارك، تا 
ئافرەتان روو لپۆشینی عبا، بكن. لالیكی 
دیكوە كۆمگی ئمش نیتوانیوە بریتك 
ئو  بــووە  ناچار   بۆی بدۆزتوە،  عبا  بۆ 
جۆرە عبایی لدەرەوە ھناوە. پۆفیسۆری 
یاریدەدەری زانستی ئابووری، لزانكۆی دھۆك 
لبارەی پۆشینی عبا،  د. محمد شعبان، 
دەت:“شتكی سروشتیی كاتك شتكی نوێ 
لچوارچوەی  ئگر  بتایبت  و  بازاڕ   تب
بت،  چاولكری)دا  و  ـــاری  (داواك یاسای 
بھیچ  ئازادەو  بازاڕدا  لناو  بازرگان،   چونك
داخوازی  ئگر  ناھنت،  شتك  شوەیك 
بین  ئــگــر   نیی  ھ نبت.  لــســر 
دەچسپنت،  بــازاڕدا  لناو  شتك  بازرگان 
بازرگانیش  و  پویستین  شت  ھندك  بس 
لناو  كایك دەبینت و دەزانت ك چندە 
بازاڕدا ھرمنی ھی“. ب بۆچوونی محمد 
لبرئوەی  بازرگان،  ھندكجار  شعبان، 
كایك  لھنانی  زۆری  قازانجی  جارك 
و  دەكات  زیاتر  ھنانی  تر  جاركی  بینیووە، 
بنرخكی ھرزان دەیفرۆشت، بو شوەیش 
پاڵ  ھرزانییش  ئــو  دەخنكنت.  ــازاڕ  ب
د.  بكت“.   ككا  ك دەنت  مرۆڤوە   ب
ب“رەفتاركی  چاولكری،  ھروەھا  محمد، 
ناشیاو“ دەزانت. لبرئوەی زۆربی خكی 
چاولكری  جلووبرگدا  و  ئۆتۆمبیل  لكینی 

دەكن.
لزانكۆی  دەروونییكان   زانست پسپۆڕی   
دھـــۆك د. چــاچــان جــومــعــ، دەزگــاكــانــی 
كنداو  دراماكانی  پخشكردنی  و  ڕاگیاندن 
لــھــۆكــارەكــانــی  بیكك  لتیڤیكان، 
بۆچوونی  و  دەزانــــت  عبا،  بــوبــوونــوەی 

بیانی  جلی  لبوبوونوەی  رێ  ئگر   وای
ــوەی  ــوون رەشــب ــۆی  ھ  ــتــدەبــ نگیرت، 
زیان،  لدرژخایندا  و  نتوایتی  ناسنامی 
دەگینت.  نیشتیمانییكان   رژوەندییب  ب
تایبتمندی  خلیجی،  دەت:“عبای  ئو 
 سترجب عرەب  دابوونریتی  و  رەوشت  و 
دەكات و دەیپارزت، چونك ئو ئارەزووانی 
جۆرە  لــو  ھیبووە  ــرەب  ع نــتــوەی   ك

جلووبرگدا رەنگی داوەتوە“.
یاسین،  نازم  مامۆستا  مژوو  بواری  شارەزای 
نتوەیك  ھــر   ك دەت،  لــوبــارەیــوە 
كوردیش،  دەناسرتوەو  خۆیدا  بجلووبرگی 
تایبتی  جلووبرگی   دیك نتوەكانی  وەك 
خۆی ھیو پویست گرنگی پبدات. بقسی 
ئو“لم سانی دواییدا دیاردەیكی ناشیرین 
ك لئاستی كوردستاندا نییو وەك چاولكری 
لھاتووە بووەت باو، ئویش ئوەی ك ژنی 

كورد، عبای خلیجی لبر دەكات“. 
لزانكۆی  دەروونییكان   زانست پسپۆڕی 
دھۆك د. چاچان جومع، بپویستی دەزانت 
راگــیــانــدن،  دەزگــاكــانــی  و  حكوومت   كــ
بدەن  كوردی  بجلووبرگی  بایخ  ھوبدەن 
دوورینی  بۆ  تایبت  كۆمپانیای  چندین  و 
جلی كوردی، بكنوەو جلكانیش بنرخكی 
گونجاو بفرۆشن. ھاوكات مامۆستا نازم یاسین، 
وەزارەتی  وەك  برپرسیارەكان   نالیل داوا 
 بخات سانسۆرك   ك دەكــات  رۆشنبیری 
ھندك  ــدات،  ن  گر دیــاردەیــو  ئو  سر 
خۆیان  كاتی  برژەوەندی  بۆ  بارزگانكان   ل
بكن  كوردستانییوە  بناسنامی  بارزگانی 
كوردستان  خۆمای  جلووبرگی  بۆ  بریت  و 

بدۆزنوە. 
حمید سبری 
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ئایین  لگڵ  ئزدییكاندا  لنو  ھاوسرگیری 
 نموون بۆ  جیاوازە،  زۆر  دیكدا  ئاینزاكانی  و 
كوڕك  لگڵ  میر  لبنمای  كچك  نابت 
بكات،  ھاوسرگیری  شخكان  لبنمای 
چینی  دوو  ــوڕی  ك و  كچ  نوان  خۆشویستی 
جیاوازی نو ئزدییكان بدەیانجار كشو گرفتی 
 سل ئزدییكان  لكوتووەتوە.  كۆمیتی 
 دەبن شخ  مورید).  پیر،  پكدن(شخ،  چین 
لنوان  ھاوسرگیری   ك چق(لق)   ٤  ل زیاتر 
 ك پیریش  و  ئنجامنادرت  كوڕەكانیاندا  و  كچ 
بھمانشوە،  ئوانیش  چق   ٤٠ل زیاتر   دەبن
ئزدییكانی  زۆرینی   ك موریداندا  لناو  بم 
رگرییكی سخت  پكدنن  جیھان  و  كوردستان 

 .رگیری نییبۆ ھاوس
كلتوورە  ــو  ل ئــــزدی  گنجی  كــوڕانــی  و  كــچ 
تووڕەن. لبر ئوەی زۆرجار ئوان بدی خۆیان 
ھاوسرگیری ناكن، بۆی بپویستی دەزانن ئو 
ئواندا  لناو  ھاوسرگیری  لرگی  بربستی 
ھی، ھبگیرت و وەك ئستا سنووردار نكرت. 
كوشتن  شڕو  چندینجار  ئوان  بقسی   چونك
لسر ئو پرس لنوان چینكانی ئایینی ئزدیدا 
نوەكانی  ئیسالمدا  لئایینی  وەك  پیدابووە. 
كچی  یــان  كــوڕ  لگڵ  پغمبر،  موحمدی 
بنمایكی دیكو دوور لخۆیاندا ھاوسرگیرییان 

 ك شمۆ،  نبوو،  رگرییكیان  ھیچ  و  دەكــرد 
ئایینی  لناو  دەخوازت   خۆزگ  زدیئ گنجكی 
 ل زیاتر   چونك  ،بوایھ شتك  وەھا  ئوانیشدا 
لچینكی خۆی  لكچكی جیاواز  ٣ سا حز 
دەكات و خزانی كچك رازینین كچكی خۆیانی 

 .“وان نییی ئكچین“ل بدەن، چونكپ
 وەدایئ لگڵ   زدییئ شمۆ حسۆ، گنجكی 
ك ژنھنان لناو ئایینی ئوانیشدا وەك ئایینكانی 
بكرت“  حڵ  چینكدا   س ھر  لناو   دیك
شخانو   مال  ك  ،یھ گوناھكی  چ  گنج، 
ناتوانن  و  پیران  لبنمای  خۆشدەوت  كچكی 

بگن یكتر“. 
نیگرانی  ئزدیو  تری  گنجكی  خدر،  ھاریمان 
خۆی لمڕ سیستمی ھاوسرگیری ناو ئزدیكان 
 وە كرد، كئاماژەی ب و، قوتابی زانكۆیی. ئدەرب
لجیھاندا ھمووشتك گۆڕانكاری بسرداھاتووە. 
گۆڕانكاری  ئوانیش  سیستمكی   ویستپ
بسردابت. چونك ئو كلتوورە لگڵ جیھانی 
پشكوتووی ئمۆدا ناگونجت. ك ئوە رای زۆر 

.زیدینجانی تری ئگل
لماوەی چندسای رابردوودا ھندك لرۆشنبیر 
”نوخواز“  وەك  خۆیان   ك ئزدی  نووسرانی  و 
وت  لدەرەوەی  ئوانی  بتایبت  و  دەناسنن 
بودەكنوە،  نوسین  ئنترنتییكاندا   سایتل

چندین گوتار و لكۆینوەیان لبارەی ”حڵ“ 
 ك چینانی  ئو  لنوان  ھاوسرگیری  كردنی 
بم  بوكردووەتوە،  كرد  باسمان  لسرەوە 

تائستا ھیچ ئنجامكی ئوتۆی نبووە. 
سیستمی  كازم،   زدییانئ نووسرە  لو  یكك 
لناو  چینایتی  ھــاوســرگــیــری  پــــەوكــردنــی 
گوتی“  وەسفكردو  نالۆژیكی“   “ب ئزدیكاندا 
ئگر ھاوسرگیری لنوان خوشك وبرا، خاڵ و 
عاقنو  بت شتكی  وبرازا، حرام  مام  خاۆزا، 
لۆژیكیی، بم ئو سیستمی ك لناو ئمی 
دەكات  پەو  ئزدیدا ك سیستمكی چینایتی 

لو لۆژیك بدوورە“. 
كازم عبود،  زوھر  بناوی  ئزدییان  نووسركی 
لنوان  كۆبوونوەیك  یان  كۆنفرانس  پكھنانی 
چــارەســری  بۆ  ئایینییكاندا  و  رووناكبیران 
گوتاركی   ل ئو  دەزانت.  بگرنگ   پرس ئو 
باس  بورییوە  بعاقنو  نووسیویتی“با  خۆیدا 
لنو  ھاوسرگیری  سیستمی  لــچــارەســری 
پیدا  لكتگیشتنك  تا  بكین،  ئزدییكاندا 
بت و رووناكی مۆمك لو رگا تاریك و درژەدا 
پشل  پیرۆزییكان  ئــوەی   بب بدۆزرتوە، 
برینداری  گیانی  بۆ  بت   مرھم وەك  و  بكرن 
و  رەنج  لو  و  ئزدی  كوڕانی  و  كچ   نجگ ئو 

ئازارە نباوە رزگاریان بت“. 

سیستمی ھاوسرگیری 
 نجتی گچینای

ئزدییكانی تووڕە كردووە

شخان

”دەبت ھاوسرگیری لناو چینكانی 
ئزدیدا حڵ بكرت“
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ل بڕوەبرایتی كاروباری ئزدییكان لوەزارەتی 
ھرمی  حكوومتی  ئایینی  كاروباری  و  ئوقاف 
كوردستان خری بوزان، بتوندی دژی ئو داوایی 
گنجانی ئزدی، ك داوای حكردنی ھاوسرگیری 
لناو چینكاندا دەكن. خری، ئو داوای بباش 
نازانت و ئگری جبجبوونیشی ب“ ئستم“ 
لناو  ئزدییایتی  ئوە  دەت:“  ئو  دەزانت. 
دەبات، چونك ئگر شتكی وەھا رووبدات، رگا 
لنوان  ھاوسرگیری   ك دەبت  خۆش  ئوە  بۆ 
و  بكرت  حــڵ  دیكدا  ئایینكانی  و  ئزدی 
دەتوتوەو  ئزدییكان  ئایینی  شوەیش  بو 
نامنت“.  ئزدی  سادا  لماوەی٥٠  بدروستی 
ــاوڕای  ھ ســاڵ  تــمــن٦٥  ئزدی  پیرەمردكی 
خرییو پیوای، ئو كلتوورە لبابوباپیرانیانوە 
بۆیان ماوەتوەو ئو كسانی ك جمووجووكی 
 كان، بۆیزدییناو ئ نن“ژەھر“ دەخوەھا دەك
باشترە ھتاھتای ئو كلتوورە بپارزرت و ئو 
سزا  دەكن   گۆڕانان ئو  ”داوای   ك كسانیش 

بدرن“. 
ئزدییایتی یكك لئایین درینكانی رۆژھتی 
ناڤین و خاكی مزۆپۆتامیای، ك خاوەن دابوونریت 
و ئخالقیاتی كۆنی خۆیتی و تائستایش پداگیری 
لسر دابوونریت و كلتووری باوباپیرانی خۆیان 
دەكن و نایانوت گۆڕانكاریی جیھانییكان ئوان 

و  موسمان  و  كریستیان  كوردە  وەك  بگرتوە. 
كوردن.  نتوە  وەك  ئزدییكان  جوولككان 
 ٧٢ موسوومانكانیشوە  لالین  ئزدییكان 
ئنجامدراوە.  لدژیان  قتوعام  فرمانی  جار 
خۆی  ناوی  نیویست   ك ئزدی  كۆمناسكی 
 شك راگیاند:“چندین  بوارڤینی  بكات  ئاشكرا 
لسر پرسی ھاوسرگیری نوان چینكان دروست 
 ل  ك ھنایوە   نموونب نمری،  بووەو شرڤان 
بھاری سای ٢٠٠٧دا حزی لكچكی چینكی تر 
دەكرد، بم لبر ئوەی پیانندا خۆی كوشت. 
بوو،  سان   ٢٤ تمن  ئزدی  گنجكی  شرڤان 
چینكی  غیری   ل كچكی  بوو  ساڵ  مــاوەی٣ 
نیتوانی  ــرد  ك ھــرچــی  خۆشدەویست،  خــۆی 
بخۆشویستكی بگات، بۆی گوللیكی بدی 
 ،ناسو كۆمنا“. ئژیانی ھ وە ناو كۆتایی بخۆی
و  دەزانت   ریتدابوون ئو  قوربانی   ب شرڤان، 
برای ئو، پویست بوو لدوای شرڤان، بدوای 
چارەسریدا گڕابان تا گنجانكی تر نبن قوربانی 
رگی شرڤان، ھنبژرن. سبارەت  و ھمان 
كاروباری  بڕوەبری   ینموون ئو  بباسكردنی 
حكوومتی  ئوقافی  لوەزارەتی  ئزدی  ئایینی 
ھرمی كوردستان گوتی:“ئگر رگ بو جۆرە 
و  دەبن  زیاتر  كشكان  بدرت،   رگیرییھاوس
كمتر نابن. زۆرینی ئزدییكان لگڵ ئوجۆرە 

ھاوسرگیرییدا نین و ھموو حاتكانیش وەك 
نموونیكی  لساكدا  ھندكجار  نین.  شرڤان، 
وەھا پیدا دەبت“. خیری بۆزان، جختیشی لوە 
كردەوە، ك“ ن ئنجوومنی رۆحانی و ن میریش 
ناتوانن بیاركی وەھا دەربكن. چونك ل ئایینی 

.“توا نییف كانی دیكتیدا وەك ئایینزدایئ
 لناو ئزدییكاندا دوو بۆچوونی جیاواز سبارەت 
یككیان   ك  ،یھ چینایتی  بسیستمی 
یكك  دەت،  نزیكو  بۆزان،  لبۆچوونی خیری 
لبۆچوونی  دیكش  ئوی  محرەماتكانیانو   ل
رەت   مسیست ئــو   كــ  نزیك كـــازم،  زوھــیــر 
دەكاتوە و دەت، ئو پرس ھیچ پیوەندییكی 
 .نیی ئزدایتییوە  ئایینی  بپیرۆزییكانی 
 ناوچكانی باشووری كوردستان لزدییی ئزۆرب
شنگال،  وەك  كوردستان  ھرمی  داباوەكانی 
بعشیق، شخان و موس دەژین. بقسی خیری، 
رژەی ئزدییكان لجیھاندا خۆی“لقرەی زیاتر 

لملیۆنك دەدات“.

بۆنیكی ئایینی ئیزیدیكان

برەڤان ئحمد
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شۆفیرك دەستدرژی سكسی دەكات سر 
كچكی نخۆش

دھۆكدھۆك

 ك ـــوەی  ئ دوای  ھـــژدەســـان،  كچكی 
نخۆشی  تووشی  دەكوژرت.  دەزگیرانكی 
 ،كی باوكی كچی گوتپت و بدەروونی دەب
زووزوو لماڵ دەردەچت و جاری وا ھبووە 
شویش نگڕاوەتوە. حفتاوپنج رۆژ، بر 
لئستا ئو كچ بزربووەو نگڕاوەتوە ماڵ، 
بم بتلفۆن قس لگڵ پۆلیس و ماوە 

دەكات. 
لــرۆژی  (س)،  بناوی  ســان  كچكی١٨ 
سر  بدلشای  لكۆمگی   ٢٠٠٩/٨/٢٤
مــاوەی٧٥  بزربووەو  ئتروش،  بشارەدی 
رۆژ كس نیدۆزییوە، تنیا ھندك كس 
لڕگی تلفۆنوە قسیان لگڵ كردووە، 
نازانت.  نیشتجبوونی  بم كس شونی 
لالین  ئــوەی  دوای  دەكرت،  باس  وەك 
بڕوەبرایتی بدواداچوونی توندووتیژییوە 
لناو  تلفۆن  ژمارەی   ،٩٤ كراوە  دەستگیر 
موبایلكیدا ھبووە ك لرۆژی بزربوونییوە 
باوكی  (ح)،  پــــوەكــردووە.   پیوەندییان 
ئاماژەی  وارڤین،  بۆ  لدوانكیدا   ل (س)، 
دەروونـــی  ــاری  ب تكچوونی  و  بــبــزربــوون 
كچكی دەكات“ ل ٢٤ /٢٠٠٩/٨ من لسر 
كار بووم، ئاگاداركراموە ك كچكم لماڵ 

دەرچووەو نگڕاوەتوە.
 ھروەھا ئاگاداربووم ك دایكی پیگوتووە، 
پیدەم  مــاڵ  بگڕتوە  باوكت  ئگر 
بدایكی  گوی  كچكم   چونك بتكوژت، 
تووشی  و  مای دەشكاند  زۆر شتی  ندەدا، 
بۆ  لترسان   بۆی ببوو،  دەروونــی  نخۆشی 
رۆژ،  و  شو  جاریش  دەڕۆیشت.“زۆر  درەوە 
درژیش  مــاوەیــكــی  و  دەردەچــــوو  لــمــاڵ 
ندەگڕایوەو لگڵ ھندك كوڕ پیوەندی 
مارە  لموپش  ساك  كچكم  ھبوو. 
باوی كوڕك بوو، ك پیوەندی خۆشویستی 
ھاوسرگیری  دەیانوویست  و  ھبوو  لگدا 
بكن، بم دەزگیرانكی كوژرا. لوكاتوە 

تووشی نخۆشی دەروونی بووە“.
 بپی قسكانی (ح)، كچكی بتلفۆن 
خۆی  نیفاندووەو  كس  ئو  گوتوویتی، 
بم   ،كناسیار لمای  ئستا  رۆیشتووەو 
ئو ” ھر دەیدۆزتوە“ چونك (س)، بی 
بردووە  خۆیدا  لگڵ  دیناریشی  ملیۆن  دوو 
ك پشتر ئو لمای دراوسكیان داینابوو. 
دەكات“ئگر  لكچكی   ڕەشھ ھاوكات 
دەستم  بكوتوە  ئمجارە  بــیــدۆزمــوەو 
دەیكوژم، ھرچندە ئستا ناتوانم شونكی 

بدۆزموە“.
ــاوی(س. ــن ب كچك  ــكــوە  دی لــالیــكــی   

بــاس  ــی(س)ە،  ــك ــوش ــخ ــت دەس  ــ ك ش) 
و  دەكــــات  رۆیــشــتــنــی (س)  ــاری  ــۆك ــھ ل
 گرفتب پیوەندی  رۆیشتنی(س)،  دەت:“ 
دەروونییكیوە ھی، چونك ئو، ساك 
بوو،  دەزگیراندار  و  مارەكرابوو  لموپش 
 موسبوو و ل رگشمی پكم دەزگیرانب
كوژرا. ئوەش بووە ھۆی ئوەی ك (س)، 
 بارەت بت“. سخۆشی دەروونی ببتووشی ن
بزربوونی (س)، پۆلیسك ك نیویست ناوی 
ئاشكرا بكرت گوتی:“لرۆژی ونبوونی (س) 
 (س)، ل دواداچوونی بۆ كراوە. زانیمان كب
رۆیشتووەو  دھۆك،  بۆ  بلدشاوە  كۆمگی 
لگڵ ژنكدا  ئامدی  لگراجی شارۆچكی 
قس دەكات و بناوی (ه) و پاشان لگیدا 
دەچت ماكی ك لشارۆچكی شیالدزێ 
دەبت. ھاوسری ئو ژن لزینداندا دەبت 
بینینی  بۆ  جارك  رۆژ   ١٥ ھر  ژنكش  و 
مردەكی سردانی چاكسازی دھۆكی دەكرد 

و (س) لگڵ خۆی بردووە“. 
بۆ  (س)،   پۆلیس ــو  ئ لدوانی  بپی 
ئو  لمای  شیالدزێ،   ل رۆژ   ٥٢ مــاوەی 
ژندا ژیاوەو لوكاتدا، دوو ھی تلفۆنی 
ھدەگرت  یككیانی  ماوەیك  بووە.  لال 
لم  و  ــرد  دەك گنجانوە   ب پیوەندی  و 

نناسراو  ـــارەی  ژم  ٩٤ نزیكی  رۆژانــــدا 
ماوەیك  دوای  كردبوو.  پوە  پیوەندییان 
 تبچ دەیوت   ك دەت   كژنب (س)، 
مادام  ژنكش،  و  خای  مای  بۆ  دھــۆك 
نكردووە.   ل رگری  بووە  خای  مای   ك
 ك كنجڵ گگیوەندی لڵ چوونیدا، پگل
 كنجدروست دەكات. گ ،شۆفیری تاكسیی
دانیشتووی كۆمگی كورا، دەبت. (س)، 
لگڵ خۆی دەبات كۆمگی دومیز، لمای 
 ی كوڕەكی خاوكات مات، ئخۆی دادەن
بۆ سردانك چووبوون ئوردن و چند رۆژك 
كسیان لماڵ نبووە. وەك ئو پۆلیس باس 
دەكات“ (س)، بۆ ماوەی ٤ شو لگڵ ئو 
و  دادەژت   چۆ ما لو  بتنیا  گنجدا 
تك  كوڕە،  ئو  شوەشدا،   ٤ ئو  لماوەی 
چوونی باری دەروونی (س)، بھل دەزانت 
سكس  لگی  جــار   ٢ یــان   ١  وانش و 
 یوەندی بپ دەكات. دوای چوار رۆژ كوڕەك
بڕوەبرایتی بدواداچوونی توندووتیژییوە 
دەكات و (س)، دەدات دەستیان و دەت:“ 
تنیا  نیی و  لگڵ (س)،  من ھیچ شتكم 

خرخوازم“. 
سرچاوەیك لبڕوەبرایتی بدواداچوونی 
بوارڤینی  لدھۆك  ژنان  دژی  توندووتیژی 
ھر   ك بوەداناوە  دانی  (س)،  راگیاند:“ 
لگدا  سكسی  كوڕە  ئو   وەكش چوار 
كردووە، بم كوڕەك ئوە رەت دەكاتوە. 
راپۆرتی داد پزیشكیش دەت (س) ھشتا 
كچ“. بپی ئو زانیاریانی دەست وارڤین 
 براوەت (س)،  لكۆینوە  دوای  كوتوون، 
 ،ندروستیشی زۆر باشكی نادیار و تنشو
 كرۆژی١ /٢٠٠٩/١٠ شۆفیری تاكسییم لب
دەستگیر كراوەو تائستاش لزیندانی، بم 
ئوە رەت دەكاتوە ك كاری سكسی (س)، 

دا لگدا كردبت. 
ھژا شخ ممی
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كۆمگكانی  ھموو   ك دیاردەیك   تاق
ھاوشوەن،  و  لــســری  كۆكن  جیھان 
رەگزی  سر   ژیكردندەستدرل  بریتیی
شوەی  و  جۆر  دەستدرژییكش   ،م
تایبتمندی خۆی ھی، لجیاوازی رەگزیو 
جندەرییوە بگرە تا دەگات بكارھنانی 
جستییو  ـــو  ـــی دەروون ــژی  ــی ــدووت ــون ت
بتۆپزیو  القكاری  سكسیو  دەستدرژی 
كوشتنو سووتاندنی ژن. لڕووی یاساییوە 
مافی  پشیلكردنی   ژییاندەستدر ئم 
مرۆڤ دەگینن و بتاوان ناودر دەكرن و 
سزا چاوەڕیان. لزۆربی وتانی دونیادا 
بیكسانی  جیاوازیو   ب ســروەرەو  یاسا 
جبجدەكرتو  دا  گدا،  پادشاو  بسر 
دەستدرژكار بسزای رەوای خۆی دەگات. 
بم ھندك شوازی دەستدرژی بۆ سر 
و شاراوەن  نین  ئاشكرا  زۆر   ك ھن،  ژن 
ھر  كــلــتــووری  دابــوونــریــتــو  بپی  و 
دەكرت  لگدا  مامی  كۆمگایك 
وەك  لدەستدرژكاران  زۆر  رژەیكی  و 

 م دیاردەیرزەكی بانان بۆی دەردەچن. ئب
حاتك فراھمدەكات لالیكوە تاوانبار 
و كتنكار بردەوام دەبن لرشتنی ژەھری 
 م رەگــزی  ــرەوە  ت لالیكی  و  خۆیان 
(دەستدرژی بۆ سركراو) دەبن قوربانی 
و فردەبن ببن كۆیلو كسكی وەرگر و 
بدەنگ و رازی و دەستمۆ. فردەبن راستی 
بشارنوەو بدزییوە خیانت بكن، بم 
ھدەسووڕێ  چۆن   تحا ئم  بابزانین 
سر   ندەك دەستدرژی  ئوانی  كن  و 

ژن؟
دەستدرژی   ،ستمبم من   ك ــوەی  ئ
سكسیی بۆ سر ژنی كورد لكۆمگای 
تعدا   گج لزۆر  كوردستاندا.  ئستای 
 تكاری دەكری القوژی و ھو دەستدر
سر ژن و كچی كورد و زۆربشیان ئاشكرا 
تاوانكار  دەبنوەو  چندجارەش  و  نابن 
بۆی دەردەچت. ژنی كورد لنو خزاندا، 
برژەیك ك(داتاكان ونن و لبردەستدا 
برژەیكی  براوە  یان  باوك  نین) لالیك 
كم لرەولوێ دەستدرژی دەكرت سر، 
بم لالین مردی دایكوە (باوەپیارە)وە 
القكردنی  ھــوــی  زۆرتـــر  برژەیكی 
لالین  ـــت.  دەدر ــورد  ك كچی  ــان  ی ژن 
ئامۆزا و خاۆزا و پورزاوە رژەك برزتر 
دەبتوە. ھروەھا لالین دەر و دراوسو 
كورد  كچی  و  ژن  بگشتی،  كسووكارەوە 
دەستدرژییان دەكرت سر و ھر رەگزی 
می ك گورزی كوشندەی بردەكوتوە 

و دەستدرژیكاریش قووتار دەبت.
زۆرك  دامودەزگاكانیشدا دیسانوە،  لنو 
حكوومیو  دەزگا  برپرسی  بڕوەبرو   ل
دەستدرژی  بئاسانی  دەتوانن  حیزبی، 
ــر شـــرم و  ــب ـــان و ل بــكــنــ ســـر ژن
 كژن الینی  ــدی  ــرژەوەن ب نــاوزڕانــدنــو 

بازاڕ  پردەپۆش دەبت. لسر شقام و 
نقورچی  ژن  دیسانوە  لكۆنكانیشدا  و 
جستییو  دەســتــدرــژی  و  لدەگرت 
دەروونی دەكرت سر، ژن لدیدی پیاوەوە 
سكسی  دامــركــرەوەی  نچیرو  حیسابی 
نرموونیانو  بجستیكی  دەكرت.  بۆ 
لكستییكی   ك دادەنرت  خۆراكك 
الواز، بھز، شرمن، بدەنگ و رەزامندا 
حشاردراوە. شرعییت و رەوایتی دەست 
پیاوەوە  الی  پالماردانیشی  و  بــردن  بۆ 
 ،ی دیكگدوو جت. لرمانی بۆ دەدرف
بوار دەڕەخست بۆ دەستدرژیكردن سر 
دووكانی  و  تكسی  نو  ئویش   ك ژن، 
بم   .كانفرۆشیی ماكیاژ  و  جلووبرگ 
و  پزیشكی  عیادەی  كلینیك،  لزانكۆ، 
لخستخاندا بوار بەخست بۆ پالمار 
دەستدرژیكردنی  بــردنــو  بــۆ  ــت  دەس و 
داخــو  جگی  ژنــان  ســر  بــۆ  سكسی 
و  مینبر   گایج  ســ ــو  ئ  .تــفــخــ
پیرۆزن،  و  پویستی  و  ناچاری  شونی 
س شونن ك مرۆڤایتی بدرژایی مژوو 
بردەوامی  و  نپساوە  كۆششی  و  خبات 
ھاوكاری  و  لخزمت   ك برپاكراون  بۆ 
ــم ســ شوندا  ل ــی  ــوان ئ ــدان.  ــرۆڤ م
ڤۆتر،  گاندی،  وەك  دەبت  كاردەكن 
لخزمت  مسیح  عیسای  و  ترزا  مادام 
برزراگرتنی بھای مرۆڤ و ئاسوودەكردنی 
كار  بردەوام  مرۆڤدا  ژیانی  و  تندروستی 
بكن. وەك فریشت رەفتار بنونن. بم 
بنھنی  لو جگایاندا  بپچوانوە  زۆر 
ــت.  دەدر ژن  پــالمــاری  ئاشكرا  نیوە  و 
دەستدرژی دەكرتسر نامووس و بھای 
و  ژن  بگوناھی  و  جوان  رەگــزی  برزی 
بكرەكانیش لدكتۆرەوە بۆ كافام بخم 

و بتاوان بۆی دەردەچن! 

ك گچی سكسی ب ژنی كورد دەكات؟

وتار 

حمی ئحمد رەسوڵ
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دھۆكدھۆك

دەكوژت  خوشككی  ئــوەی  دوای  پیاوك، 
ماوەی  تنیا  دادگــا،  دەسووتنت،  ژنكی  و 
دەبتوە.  بۆ  زیندانیكردنی  بیاری  چوارساڵ 
 یارەكوەی بچوونھداوای ت كی باوكی ژنما
برلمردنی   كژن  چونك دەكــن،  لــدادگــا 
گوتی لسر مردەكی داوە، بوەی ك ئاگری 

تبرداوەو خوشككشی كوشتووە. 
 ”سوتاندنی سفیرا لالین مردەكی“، ھاوكات 
لگڵ زیادبوونی رژەی سووتانی ژنان، یكك لو 
پرسیارانی ك تاكو ئستا لالین ركخراوەكانی 
ژنان و میدیادا بھواسراوی ماوەتوە ك ئایا 
دەسووتنرن.  یان  دەسووتنن  خۆیان  ژنــان 
سر  شیالدزی  كۆمگی  دانیشتووی  سفیرا، 
 ،مندا  ٣ خاوەنی   ،دییئام بشارۆچكی 
دەسووتنرت،  مردەكی  لالین  ئوەی  دوای 
نھنی   ك ژنانی  ئــو  ھموو  بپچوانی 
بتاوانی  دان  دەسپرن،  بمرگ  سووتانكیان 
بر  بكاستك  مردەكیدا دەنت و گوتكی 
دەكرت.  تۆمار  داد  لكۆری  لالین  لمردنی 
تنھا سزای چوار ساڵ  دادگا  ببیاری  ھاوكات 
زیندانی بسر مردەكیدا دەسپنرت. بپی 
ئاماری بانكی زانیاری مافكانی مرۆڤ، ل٩ مانگی 
یكمی ٢٠٠٩دا لپارزگای ھولر ٥٦ حاتی 
حات،  لسلمانی٦٤  ــان،  ژن خۆسووتاندنی 
حات   ١٠ كركووك   ل حات،   ٥ لدھۆك 
تۆماركراوە. ھروەھا لپارزگای ھولر لماوەی 
لسلمانی  مانگدا ٤٩ حاتی سووتان   ٩ ئو 
١٣٧ حات، لدھۆك ٣ حات، لكركووك ٩ 
حات تۆماركراوە. ھروەھا چندین ١١ حاتی 
تۆمار   زگایپار چوار  لو  نادیاریش  سووتانی 

كراوە. 
بڕوەبری بدواداچوونی توندووتیژی دژ بژنان 
لشاری ھولر ژیلمۆ قادر، للدوانكدا بۆ وارڤین 
پشوو  لگڵ سانی  ببراوورد   ،یاند كرایگ
كم  لكوردستاندا  ژنان  خۆسووتاندنی  رژەی 

لماوەی چوار  بووەتوە. نقیب ژلمۆ گوتی:“ 
مانگی دەستپكی سای ٢٠٠٩ تنھا ٥٥ حاتی 
خۆسووتاندنی ژنان بشوازی ئنقست و نادیار 
ژنان  كاروباری  بۆ  ھرم  وەزیری  تۆماركراوە“. 
لكابینی پشوو د. جینان قاسم، للدوانكی 
تایبتدا بوارڤینی راگیاند:“بپی ئو زانیاری 
و ئامارانی ك دەستم كوتووە رژەی سووتان 
بپچوانی حاتی كوشتن ك ئمساڵ كمتر 
د.  دەكات“.  لزیادبوون  روو  تادت  بووەتوە، 
ژنان  خۆسووتاندنی  سرەكی  ھۆكاری  جینان، 
ژنان  ھۆشیاری  نبوونی  و  ھــژاری  رــژەی  بۆ 

دەگڕنتوە“. 
ژیانی  بوو  ساڵ   ٨ ماوەی  و شوكت،  سفیرا 
ھاوسرییان پكھنابوو و لكۆمگی شیالدزێ 
لدادگای  دەژیان. سفیرا، رۆژك بر لمردنی 
لكۆینوەی دھۆك، دان بتاوانی ھاوسرەكیدا 
لدانكی  دوای  دەت:“مردەكم  و  دەنت 
بم  تبردام“.  ئاگری  و  پداكردم  گازی  زۆر 
 ،نی ٣٣ سامو تفیرایردی سم ت كوكش
لدادگای قسكانی سفیرای رەت كردووەتوەو 
ــدووە“.  ــان ــووت ــس ـــوم ن ــتــی:“مــن ئ ــووی گــوت
لكاستكدا ك بر لمردنی سفیرا، تۆماركراوەو 
پارزراوە،  گشتییوە  داواكاری  و  پۆلیس  لالی 
سفیرا، ئاماژەی بوە كردووە ك ماوەی چوار 
مانگ بووە لگڵ لگڵ شوكتی مردی شڕیان 
بووە،“ چونك دەیوت ژنكی تر بھنت و بو 
دەكرد“.  لمن  كوشتنی  ھڕەشی  ھۆیشوە 
سفیرا،  بنمای   ،دادگاك كۆتاییھاتنی  دوای 
و  دەربی  دادگا  بیاری  لمڕ  خۆیان  ناڕەزایی 
رایانگیاند ك تاوانباری وەھا چۆن دەب“ تنیا 

چوار ساڵ حوكم بدرت“. 
تری  تاوانكی  لــدادگــا   رنجس جی  ــوە  ئ
لموپش  بوو ك س ساڵ  ئاشكرا  شوكت، 
ســزای  بـــم  كــوشــتــووە،  ــۆی  خ خوشككی 
مانگ  شــش  و  ساك  تنیا  تاوانشی  ئــو 

خوشككی  زانــراوە،  وەك  بووە.  زیندانیكردن 
شوكت، براژنی سفیرا بووە، بم شوكت، 
دانی بوەداناوە ك بدەستی خۆی خوشككی 
یاری   ك گووتوویتی:“لكاتكدا  كوشتووەو 
بكشینكۆفكی كردووە، گوللیكی لدەست 
تاوانی  كوتووە“.  خوشككی  بر  دەرچــووەو 
 ٢٠٠٨/٩/١٢ ــرواری  ب بۆ  شوكت،  دووھمی 
ئاماژە  ـــادا،  دادگ لدەستپكی  دەگــڕــتــوە. 
بگوتكانی سفیرا، كرا ك بر لمردنی لدادگای 
ھبوو،  مندام   ٣ كراوە،“من  تۆمار  لكۆینوە 
شكوت، زۆرجار بدار لیدەدام و دەیدام بر 
رۆژك  دەھنم.  بسردا  ژنت  پیدەگوتم  زللو 
پیگوتم،  و  لكردم  ھڕەشی  و  ماڵ  ھاتوە 
و  لدام  زۆری  دەھنم.  تر  ژنكی  و  دەتكوژم 
منداكانی بۆ ژووركیتر برد و لژووری نوستندا 
و  جستم   ردایب ئاگری  و  پداڕشتم  گازی 
بانگی منداكانمی كرد و گوتی، وەرن دایكتان 
داد،  لكۆری  لوبارەیوە  سووتاند“.  خۆی 
بر  و  راستن  ھموویان   قسان ئو  گوتی:“ 
لوەی سفیرا، بمرت، لنخۆشخانی سووتان 
و جوانكاری چوم الی و پیگوتم، ھاوسرەكم 
پیدەگوتم  سووتاندمی،  و  پداڕشتووم  گازی 
داد  لكۆری  دەھنم“.  بسر  دیكت  ژنكی 
لدرژەی قسكانیدا ك سفیرا سووتاوەو ئوان 
برای  دوو  لالین  لكۆینوە  ــای  دادگ وەك 
ژنكوە لكشك ئاگادار كراونتوە“. ھروەھا 
لكۆلرەی  ئو  تاوانكان،  ــای  دادگ سرۆكی 
لقسكانی  گویان  ــوەی  ئ بۆ  ــا  دادگ  نایھ
سییدیك  لسر  برلمردنی   ك بت،  سفیرا 
قسكانیدا   ل لبشك  سفیرا  تۆماركراوە، 
وەھــایــش  ــدووە  ــان ســووت منی  ــت:“چــۆن  ــ دە
ھاوسرەكم بسووتنن“. (چ)، كوڕی سفیرایو 
تمنی١٠ سان بدادوەرانی گوتووە:“ئوكاتی 
 ك بم  نبووم،  لماڵ  من  سووتنراوە  دایكم 
ھاتموە دایكمم بینی ئاگری تبرببوو“. بابكر، 

” ھاوسرەكم سووتاندمی و 
منیش بھشتیم“
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داوای  و  ئامادەبوو  لدادگا  سفیرا،  باوكی 
مافی كچكی دەكرد گوتی،“من بچاوی خۆم 
بم  سووتاوە،  كچكم  چۆن   ك نمبینیوە 
و  كرد  سردانم  من  لنخۆشخانبوو  كاتك 
لماڵ  ئویش پیگوتم،“شوكت، منداكانمی 
كردە دەرەوەو دەرگای لسر داخستم و گازی 
پداڕشتم. بۆی من سكا لمردەكی دەكم و 
داوای مافی كچكشم دەكم“. دایكی سفیرا، 
كاتك  دەت:“  كچكیوە  سووتانی  لبارەی 
كچكم  ئامدی  لنخۆشخانی  الی   یشتمگ
 كم پرشان  خــۆت  پیگوتم،“دایگیان 
بھشتیم“.  منیش  و  سووتاندمی  مردەكم 
كچكم لبواری عقی و دەروونییوە تواو بوو 
و ھیچ كشیكی نبوو. دوایین قسی سفیرا، 
بگاز سووتاندوویتی.  بوو ك شوكت،  ئوە 
ئاماژە  وارڤــیــن،  بۆ  سفیرا،  ــرای  ب ســـردار، 
سفیرای   ك تواودەكات  بگی  بھبوونی 
سووتاندوویتی:“من  مــــردەكــی  خوشكی 
بگم ھی ك سیدییكی تۆماركراو لدەنگی 
ئو  گووتوویتی  تیدا   ك  ،مككخوش
ھاوسرەكی  بكو  نــســووتــانــدووە،  خــۆی 
منیشی  ژنكی  شوكت،  سووتاندوویتی. 

سای  حوكمی٤  تنیا  دادوەر  بــم  كوشت، 
بسردا سپاند، بۆی من بھیچ شوەیك ئو 
دادگا  راپۆرتی  ناكم“.  قبووڵ  دادگا  بیارەی 
 ك  ،گل سفیرای  تۆماركراوی  دەنگی   ك
دەت:“ھاوسرەكم منی سووتاند“،چندینجار 
لمیانی دادگاییكردندا دووبارە كرایوە، بم 
بپی راپۆرت پزیشكییكان، ھیچ ئاسواركی 
لدان لسر جستی سفیرا نبووەو ئوانش 
و  بوون  سووتان  ئاسواری  ھموویان  ھبوون 
سووتاندا  لئنجامی  سفیرا،   ك سلمندرا 
گیانی لدەستداوە. لگڵ ئوەی سفیرا، خۆی 
دانی بوەداناوە ك ماوەی چوار مانگبووە لگڵ 
لالین   ــ رۆژان و  بوون  ناكۆك  ھاوسرەكی 
شوكت،  بــم  لیدراوە،  ھاوسرەكیوە 
رەت  و  شاھیدان  و  خزانی  سفیراو  قسكانی 
ھاوسركی  ئو   ك خوارد  سوندی  كــردەوەو 
نسووتاندووە،“ ھاوسرەكم خۆی سووتاوەو من 
ئاگام لسووتانی نیی، كاتك خۆی سووتاندووە، 
سفیرا،   سا  ١٣ ماوەی  نبووم.  لماڵ  من 
من  لگڵ  براكانی  تائستاش  منو  ھاوسری 
یك قسشیان نكردووە. من ھرگیز لسفیرام 
نداوە، بم ئو پیدەگوتم، دراوسكان دەن، 

تۆ ژنكی تر دەھنیت“. شوكت، برلئستا 
دادگایی  خــۆی  خوشكی  كوشتنی  بتۆمتی 
بسردا  سزای  مانگ  شش  و  ساك  كراوەو 
سپنراوە، بم دوای كوشتنی خوشككشی 
خاون  كشینكۆفم  گوتووە،“من  بـــدادوەری 
و  دەرچـــوو  لدەستم  گوللیك  دەكـــردەوە، 
گیانی   جدەستب و  كــوت  خوشككم  بر 
لدەست دا“. داخستنی ئو كشیش ھاوكات 
 ك  وەیئ ئویش  نودا.  سزایكی  لگڵ  بوو 
ئو  شاھیدەكانی،  سفیراو  قسكانی  بپی 
ساڵ  چوار  سزای   بۆی سووتاندووە،  سفیرای 
ملیۆن   ٤ دەبت  سپنراوەو  بسردا  زیندانی 
دیناریش  ملیۆن،  بدات خزانی سفیراو شش 
منداكانی  تا  دابنت،  كۆمیتی  لچاودری 
لم  سرنجاكش  خاكی  بكن.  بخو   پ
دوو  سفیرا،  خزانی   ك بوو  ئوە  كشیدا 
 بۆی نخورت.  مافیان  تا  گرتبوو  پارزەریان 
پاش ئوەی كشك داخرا، ئوان ناڕازیبوونی 
 كشوەیان بۆ كچوونھی و تخۆیان دەرب
كردەوە. خزانی سفیراش چاوەڕوانی سزایكی 

توندتر بۆ شوكت دەكن. 
ھژا شخ ممی

دیمنی ژنكی سووتاو لكاتی نشترگریدا
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حاتی   ٣٧٣٦ دەستنیشانی  ئــامــارەكــان، 
بیتون  لناوچی  بچووك،  كچی  مارەبینی 
پدانی  حاتی  چندین  ھــاوكــات  دەكـــن، 
 یناوچ لو  عشایری  سوحی  لبریتی  ژن، 
ھی. ئم لكاتكدای ك بپی یاسای باری 
گورە  مارەبی  ئنجامدەری  دەبت  كستی 

ببچووك، زیندانی بكرت. 
ژنھنان بۆ كوڕان، برگی گورە ب بچووك، 
یان ژن ب ژنو پدانی دوو تا س كچ، لجیاتی 
باوەكانی   ریتنل یكك  كچك،  ھنانی 
تائستاش   كــ بـــووە،  كـــوردی  كۆمگی 
ژنان  كوردستان،  ھرمی  ناوچی  لھندێ 
بگیك  بپی  نــریــتــن.  ــو  ئ قــوربــانــی 
كوردستان،  ھرمی  كستیی  باری  لیاسای 
پۆسی   ل ببچووكی  گــورە  كسی  ئو 
 ك مالیی  ئو  لگڵ  بكات،  ھاوسرگیری 
پۆسك ئنجامدەدات بیاری دەستگیركردنیان 
كارە  ئو  جبجكردنی  بم  ــت.  دەدر بۆ 
لناوچ عشایرنشینكاندا سخت ك كچك 
ئو حاتی ھبت و بتوانت سكا لدادگا 

تۆمار بكات.
 یراندەڤ لــو  یكك  بیتون،  دەڤــری   
گورە  و  منداڵ  كچی  مارەبینی  تائستا   ك
نریتك  وەك  شــوــنــدا  ــو  ل ــبــچــووك،  ب
نیگرانن  ـــرە  دەڤ ــو  ئ كچانی  ــوە.  ــاوەت م
لوەی وەكو كایك رەفتاریان لگڵ كراوەو 
بئوەی برژەوەندی و رەزامندی ئوانیان ال 
گرنگ بووبت، بشوو دراون. زۆرجاریش پنج 
كشیكی  چارەسركردنی  لبرامبر  كچ، 

كۆمیتیدا بخشراون.
بڕوەبرایتی مافی مرۆڤ  ئاماركی   بپی 
لھریك  بــچــووك،  كچی   ٣٧٣٦  ،رانیل
بتواتو  حاجیاوا،   ،چوارقوڕن لناوچكانی، 
 ١١١١،چوارقوڕنیدا لت اون، كپشدەر مارەب
و  كچ   ١٨٧،تواتب كچ،   ٨٤٦ حاجیاوا،  كچ، 

پشدەر ٤٨٠ كچ، دەگرتوە.
”ل٧ ساییوە ماڕەباوم“

ھرمی  ناوچی  دیارترین  بیتوین،  ناوچی 
دەڤرەدا  لو  ژنان،  بردەوام   ك  ،كوردستان
كوشتندا  لرژەی  پیاوانن.  دەستی  قوربانی 
لو  كــوردســتــان  لھرمی  ژنك  ــن  ــری زۆرت
و  ـــوژراون  ك پــیــاوان  بدەستژی   ناوچان
لو   كــ كوشتن  ــری  ت جۆركی  ئستایش 
 ژن كوشتنی حزی  دەكرت  پیادە  ناوچیدا 
یان  لتمنی منداییوە مارەب دەكرت،   ك
سوحكی  لبریتی  خــۆی  رەزامــنــدی   بب
عشایری، وەك كایك دەبخشرت. كشی 
شوكری حمد، نموونیكی برچاوی قوربانی 
مامی  ژنی  لبریتی   ك ناوچیدا،  لو   ژن
 ك و  دەكرت   مارەب ساییوە  لتمنی٧ 
گورەش دەبت شووی پناكات و ل تمنی 
٥٠ ساییشوە تق ل پیاوەك وەردەگرت. 
شوكری، دەت:“لتمنی ٥٠ سایدا، رۆژك 
و  تۆماركرد  سكام  لدادگا  ماوە  بنھنی 
شووم   بۆی من  ــرت.  وەرگ  پیاوەكل تقم 
گورەتربوو  لمن  زۆر  ئو   چونك پنكرد، 
بگوتی  بم  بوو“.  خزانداریش  ھاوكات  و 
بوەدەزانن  براكی  و  باوك   كات  ،شوكریی
بتاڵ  مارەبینكی  دادگاو   چووەت ئو   ك
بۆ  كشی  ئــوانــوە  لالین  ــوە،  ــردووەت ك

قسی  زۆریش  ماوەیكی  بۆ  و  دروستدەكرت 
لگڵ ناكن،“ھرچندە من مبستم شووكردن 
باسی   نیی رووم  تمندا  لو   بوو و چونكن

شووكردن بكم“. 
 .٣٢سا تمنی  بھار،  بناوی  تر  ژنكی 
سوح  لبریتی  ژنانی  لو   ككی ئویش 
بشوو دراوە. بگوتی خۆی كات شووی كرد، 
ھاوسرەكم  ھبووە.“  تری  ژنكی   پیاوەك
شتی ھبستراوی بۆ ژنكی دروست دەكرد، 
 ك بوەی  كرد   كژنب سووكایتیان  دواتر 
لكاتكدا  كرد،  دەریان  لمادا  و  بی  لوتیان 
دەیویست  نبوو.  تاوانكیشی  ھیچ   ژن ئو 
ھمان رەفتاریش لگڵ من بكات و زۆر ئازاری 
بیانوویان  و  دەكرد  دایكی  قسی   ب دەدام. 
پدەگرتم. منداكی ژنكیتر ك كمئندامبوو 
لگڵ دوومندای خۆم بخوم دەكرد. رۆژك 
بیانی زوو خریكی ئامادەكردنی چشتی بیانی 
 ،نریك بوو بمخنكالماری دام و خبووم. پ
نمتوانی  بم  رامكرد،  منیش  ئازاریدام،  زۆر 
قبویان  ئــوان   چونك بــۆم،  بابم  مای  بۆ 
ــوو، مای  ــدەكــردمــوە. مــاوەی ٣ ســاڵ ب ن
پیاوەكم،  لبر  ندەكردم  ھاتووچۆیان  باوكم 
منیان  بزۆر  ئوان  نبوو.  تاوانیشم  ئگرچی 
واز  تۆ  ئگر  دەیانگوت،  بم  دابوو،  بشوو 
ھدەوەشتوە.   كحسو بنی،  پیاوە  لو 
 حو سوبریتی ئمن دوو كچی تریش ل ل جگ

بخشرابوون“. 
 ،قوتابیی ١٧سانو  تمن  كچكی   ،نگش
ئویش بمندای لبریتی ژنی مامی، مارەباوە. 
ئو كوڕەی ئوی لی مارەباوە ژنی ھی، بم 
وەك  ھبگرت.   نگشل دەست   ئامادەنیی
لوێ  دادگــاو   ۆمب گوتی:“ناتوانم   ،نگش
باوەڕیان  ئوان  لبرئوەی  وەربگرم،  تق 
بجیابوونوەی مالیو دەبت الی مال، تق 

وەربگرم“. 
 رانییتی مافی مرۆڤ لرایوەبڕری بوەبڕب
 دیاردان ئو  ھبوونی  قــادر،  حاجی  لوقمان 

ل دەڤری بیتون ژن لوتی دەبدرت 
و لحوت سایشوە مارەب دەكرت

رانیرانی

لوقمان حاجی قادر

www.ne
tew

e.c
om



35

ئوان   ك پشتاستدەكاتوە  دەڤــرەدا  لو 
ڕاپرین،  لقی  زانایان  یكتی  بھماھنگی 
یكتی ژنان لقی ڕاپرین و ناوەندی كۆمیتی 
لسنووری  پكھناوەو  لیژنیكیان   ،رانیی
بیتون و پشدەردا لماوەی كاركردنیاندا زیاتر 
چارەسر  مارەكراویان  كچانی  كشی   ٢٨ل
 كارەكانی كردووەت یو لیژنكردووە. دواتر ئ
پۆژەیك و پشكشی پرلمانی كوردستانیان 
كردووە، تا لو رگیوە بتوانرت ئو كچانی 

بمندای مارەباون، ئازادبكرن.
برنامیكیان  گوتیشی:“چند  خدر،  لوقمان   
ھوی  راگیاندنیشوە  لرگی  سازكردوەو 
ئوەش  داوە.  كشكیان  چارەسركردنی 
رەنگدانوەی ھبووە،“ زۆر لو كسانی كچی 
پیوەندییان  بابوو خۆیان  مارە   ل بچووكیان 
لو  واز  ببرامبر  ئامادەبوون  و  پوەكردین 

كچان بنن“. 
سبارەت بوەرگرتنی ئو ئامارەی، لئنجامی 
جبجكردنی پۆژەكیان دەستیان كوتووە، 
ئامارەمان،  ئو  كۆپی   مگوتی:“ئ لوقمان، 
ھروەھا  ــاردووە.  ن مرۆڤ  مافی  وەزارەتــی  بۆ 
یكتی  و  زانایان  بیكتی  كۆپییكیشمان 
ژنان و ناوەندی كۆمیتی داوە. لبرئوەی 

ــت  ــووم ــك ـــ، ح ـــات ـــوك ئ
لرگی  نبوو،  یكگرتوو 
وەزارەتی مافی مرۆڤوە، بۆ 
برز  سلمانی  حكوومتی 
 وە نوسراوەكووەو لكرای
داد  ـــی  وەزارەت ئاراستی 
لكۆینوەی  ــا  ت ـــرا،  ك
پــــویــســتــی بــۆ بــكــرــت. 
خاكدا،  لچند  ئوانیش 
وەمی پۆژەكیان دایوە، 
لــوەی بكرت  بــر  ــم  ب
ھرم،  حكوومتی  بیاسا 
یكیگرتوەو بابتك پشت 
گوێ خرا. لمانگی ٢٠٠٦/٦، 
ــمــانــی  پـــۆەكـــ بــپــرل
لــوــدا  دراو  یــكــگــرتــوو 
لناو  لسركرا.  گفتووگۆی 
سیمیناركی  پرلمانیشدا 
بریاردرا  دواتر  بسترا.  بۆ 
یاسایی، سرلنوێ  لیژنی 
بۆ  یاسایكی  دایبژتوەو 
تائستا  بم  بكن،  دەر 
یاسای  خراوتناو  ھرماوەو 
و  ژنــان  دژی  توندووتیژی 

بیكك لبندەكانی ئو یاسای دانراوە“. 
و سرۆكی  پرلمان  پشووی  ئندامی خولی 
لپرلمان،  ژنان  لمافی  داكۆكیكردن  لیژنی 
كاركردنی  لسر  جختی   ،نزەنگ پخشان 
باسی  كردەوەو   یلسم ئو  لسر  خۆیان 
 خــراوەتــ ــرد كــ ــی بــیــارــك ك ــدەرچــوون ل
یاسایدا  لو  و  كستی  بــاری  یاسای  پاڵ 
مارە  بچووك  كچی   ك خزانك  ھاتووە:“ھر 
بكات، ئوا دەب دایك و باوك و ئو مالیی 
ك مارەی كردووە لگڵ شاھیدەكان، زیندانی 
پارە  بك   دەبــ گوتیان،  سرەتا  بكرن. 
ئوە  لسر  رەزامندیمان   مئ بم  بدرت، 
فرۆشتن  و  كین  ئــوە  پمانوابوو،  و  نبوو 
بژنان. یاساك، یاسای ژمارە١٥ی ك ل سای 
مارەبابت،   ك كچك  ھر  بیاردرا  ٢٠٠٨دا، 
 بتۆمار بكات و ب دادگا سكا تبچ دەتوان
ئم  ئستا  وەربگرت،  تق  برامبرك  ھیچ 
 ناوچل م رەنگت، بدەكركاری پ یاسای
عشایرییكاندا سخت بت، ك كچ بتوانت 
لدادگا سكا تۆمار بكات“. ئندامی خولی نوی 
پرلمان و لیژنی داكۆكیكردن لمافی ژنان، 
ھاژە شخ سلمان، سبارەت بكاركردن لسر 

ھیچ   مئ گوتی:“تائستا  ئاوا  مسلیكی 
كاری   ك  ،ردەستدانییبل وامان  پۆژەیكی 
لسر بكین و پرلمانیش نكوتووەت، دۆخی 
جبجكردنی كارەكانی خۆی و دانیشتنكانمان 
تواو نبووە، بم لبرنامماندای ك كاری 
باش بۆ مسلی ئافرەتان بكین“. سبارەت 
لالین  بچووك  كچی  بمارەبینی  برگدان 
كس نزیككانی كچوە، مال ئحمد، شارەزا 
لبواری ئایین، گوتی:“مارەبینی كچی بچووك، 
بخوكری  لالین   ،ككچ رەزامندی   بب
كچك، ك باوك یان باپیریتی، دروست. بم 
 وات خۆی  ھاوكوفی   كوڕەك  ك بمرجك 
لتمنی خۆیدا بت و لكاتی مارەبینیشدا، 
و  ھبت  مای  مارەییكی  ئندازەی   دەب
نابت دوژمنایتی لنوان مای كچو كوڕەكدا 
ھبت. رەسنایتی و پیشیان وەكو یك بت، 
 بن“. بكرز نكدا فر یستادوایی خۆیان ب
مارەبینی   ،ندییتمتایب پنج  ئو  ھبوونی 

 . كچی بچووك، دروست نیی

گو ئحمد
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جیابوونوەی  بیاری  لكاتی  لــدادگــا  ژنك، 
لھاوسرەكی، بدەم ھنسكوە گلیی لبختی 
ژنانی ئم كۆمگای دەكردو دەیگوت“ سرەڕای 
ھــاتــووە،  بــســرم  بدبختییی  ــو  ئ ھــمــوو 
كۆمگش  ــووە.  ــرت وەرگ تقم  لــبــرئــوەی 
 ھۆكارەك ئگر  دادەنت.  بۆ  پرسیارم  نیشانی 
كۆمگاوە  لروانگی  بت،  مردەكشم  ختای 
ھر من تاوانبارم، كوات دەب ژن، ئیھانی مردو 
پیدەن،  ئگرنا  بكات،  قبووڵ  دەوروبریش 

 .“خراپ
جۆرەكانی تق

تق  ئیسالم،  ئایینی  رنماییكانی  بپی 
نت  بژنكی  پیاو،  تا  پیاواندایو  لدەستی 
تقم داوی، ژن، تق نادرت. تق، دوو جۆری 
ھی ئوانیش، (تقی رەجعی و تقی بائن). 
پیاو   ك  ،یقت جۆرەی  ئو  رەجعی،  تقی 
دەتوانت لماوەی (عدە)دا ژنكی بگڕنتوەو 
لسر  دەتوانن  نبت،  رازی  ژنكی  ئگریش 
گربست كۆنكیان بگڕنوە الی یك. تقی 
بائن  و  سغری   بینون بائن  جــۆرە،  دوو  بائن، 
 ك  ،وەیئ كبری   بینون بائن  كبری.  بینونی 
لماوەی  ژنكی  الی  بگڕتوە  ناتوانت  مرۆڤ 
”عدە“، بم دەتوانت بگربست و مارەییكی 
بھیچ  كبری،  بینونی  بائین  بیگڕنتوە.  نوێ 
شوەیك ژن و مرد بۆیان نیی ك بگڕنوە الی 
 ك  وەیئ ئویش   یھ مرجكی  تنیا  یكتر. 
ژنك شوو بپیاوكی دیك بكات و تق بدرت 
یان مردەكی بمرت، ئوكات مردە پشووەكی 

دەتوان لخۆیی مارە بكاتوە.

رژەی تق ل پارزگای دھۆكدا
بپی ئامارەكانی دادگای دھۆك ل(٢٠٠٨/١/١ تا 
٢٠٠٨/٦/٣١) سی و حوت حاتی تق ھبووە. 
 ،٢٠٠٩/٦/٣١ تا   ٢٠٠٩/١/١ــ ل مــاوەدا،  لھمان 
لگڵ  ببراوورد   ك ھبووە  تق  حاتی   ٤١
رووی  ـــردوودا  راب سای  یكمی  مانگی  شــش 
٢٠٠٨دا  یكمی  مانگی   ٦ل كردووە.  لزیادبوون 

٨٢ داوای ل یكجیابوونوە و ١٦ حاتی تق، 
مانگی  لشش  ھبووە.  دەرەكی  پسندكراوی 
 ١٥ لكجیابوونوەو  داوای   ٧٠ ٢٠٠٩دا  یكمی 
تقی دەرەكی ھبووە. لشش مانگی دووھمی 
سای٢٠٠٨دا، وات ل٢٠٠٨/٧/١ تا ٢٠٠٨/١٢/٣١، 
 ٦ لكجیابوونوەو  داوای   ٥٢ و  تق  ٤٥حاتی 
حات ل تقی پسندكراوی دەرەكی ھبووە. 
ئگر ئاماری تقی شش مانگی یكمی ٢٠٠٨ 
بكین،  براوورد  دووھمیدا  مانگی  شش  لگڵ 
دووھــمــدا  مانگی  لــشــش   كــ روونــدەبــــتــوە 
مانگی  لشش  كـــردووە.  ــادی  زی تــق  ــژەی  ر
 ١٥ لكجیابوونوەو  حاتی   ٧٠ ٢٠٠٩دا  یكمی 
حاتی تقی پسندكراوی دەرەكی ھی. بو 
پیش دەتوانین بین ك بگشتی رژەی تق 
لپارزگای دھۆك لمیانی ئم دوو سادا وەك 
خۆی ماوەتوە. دادوەر مروان، لدادگای دھۆك، 
 ١ /٢٠٠٩/١یدا ھاتووە، لت ڕوو كك دەخاتئامار
تا٢٠٠٩/٦/٣١، چل و یك حاتی تق ھبووە. 
جیابوونوەدا،  یكتر   ل حاتی   ٧٠  ل ھروەھا 
١٥ـیان لدادگا پسند كراون. وات سرجمیان 
٢٠٠٨دا  لسای  ھروەھا  حات.   ٦١٢تدەب
لدادگای باری كستی دھۆك، ٤٥ حاتی تق 

ھبووە.

” ب ئوەچی ژنی خۆمو تقمداوە؟“
ئوەی  دوای  جیابوونوەبوون،  خریكی  لدادگا 
 ی پرسی و چووینكژنمان لكقدانھۆكاری ت
الی ئویش ك پیاوكی تمن٣٥ سان بوو، بدەم 
قسی ناشیرینوە گوتی:“ژنی خۆمو تقمداوە، 
بردەم  ئو قسان محمود،  دوای  بئوەچی؟“. 
جیابووەوە.  شیالن،   ل و  بجھشت  ــای  دادگ
شیالن، ژنكی تمن بیست وچوار سا، بدەم 
گایوە:“  وارڤین  بۆ  خۆی  كشكی  گریانوە 
لگڵ   دووسا مــاوەی  و  مندام   ٤ دایكی  من 
مردەكم كشمان ھی. تمنم زۆر بچووك بوو 
كاتك باوكم بشوویدام. ئو كات باری ئابووریمان 
یارمتی  بۆ  شوفربوو.  پیاوەكم  بوو.  زۆرخراپ 
پیاوەكم بیارمدا ك لدەرەوەی ماڵ كاری بكم. 
تنپڕیبوو،  كاركردنم   ل زۆر  ماوەیكی  ھشتا 
پیسبوو.  دی  پیاوەكم  پكرد،  دەستی   شك
لگڵ ھر پیاوك قسم بكردای لدانم دەخواردو 
لكارەكم ھنا،  وازم  پیوابوو شتك ھی. من 
بم ئو دوای لسر رەفتارەكانی ھر بردەوام 
بوو، بۆی بیارمدا وازی ل بھنم“. شیالن، ئستا 

 ببراوورد لگڵ سای رابردوو:

رژەی تق ل دھۆكدا جگیرە
دھۆكدھۆك

دادوەر مریوانمحمد ئحمد رەسول

www.ne
tew

e.c
om



37

مانگی  دەتوانت  نییو  خۆی  الی  منداكانیشی 
تنیا یكجار بیانبینت. شیالن، گلیی لبختی 
ھموو  ســرەڕای  دەت:“  و  دەكــات  كورد  ژنی 
لبرئوەی  ھاتووە،  بسرم  بدبختییی  ئو 
تقم وەرگرتووە. كۆمگا نیشانی پرسیارم بۆ 
دادەنت. ئگر ختای مردەكشم بت، لروانگی 
 دەب  واتــ  ك تاوانبارم.  من  ھر  كۆمگاوە 
بكات،  قبووڵ  دەورووبریش  مردو  ئیھانی  ژن، 
ترە  ژنكی  شوبۆ،   .“خراپ پیدەن،  ئگرنا 
ك س سا تقی وەرگرتووە. وەك باسدەكات، 
ئواندا  لژیانی  خــزووری،  مای  دەستوەردانی 
ھۆكاری جیابوونوەكیان بووە.“مردەكم خزمی 
 میشدەسازاین و ھوە نكم پخۆمان بوو، ب
شڕمان بوو. مای باوكی نیاندەھشت بیكوە 
یان  دایكی  یان   دەبوای بۆین.  شونك  ھیچ  بۆ 
من  لدەستپكدا   .بوونای لگمان  خوشككی 
داوام لمردەكم كرد ك مای جیا دروست بكین، 
بم ئو رازی نبوو، ئم ھردووكمان مووچمان 
ھبوو و دەمانتوانی بئاسانی خۆمان بڕوەبرین. 
باوكم،  مای  بۆ  چووموە  و  تــۆرام  رۆژــك  من 
بم  نكردبوو،   ل تقم  داوای  من  ھرچندە 
ئو تقی دام و منیش ناچاربووم قبووی بكم“. 
عیماد، گنجكی تمن سی سا. ئو، تائستاش 
ك لژنكی جیابووەتوە، خۆشوسیستی خۆی 
دەت:“خۆھقورتاندنی  ناشارتوە  ئو  بۆ 
وایلكردم،  لژیانمان  ھردووكمان  باوكی  مای 
ك دووجار بتوندی لو كس بدەم ك لھموو 
كسم خۆشتردەوت، بۆی ژنكم تۆراو چووەوە 
بۆھات،  دادگام  نامیكی  رۆژك  و  باوكی  مای 
ژنكم داوای جیابوونوەی كردبوو. جیابووینوە، 
ژنم  نمنیش  ئو شوویكردووەو   ن تائستا  بم 

.“یكیشمان ھوە، كوڕناوەتھ

ھۆكاری ئابووری
ــدادگــای  ل كستی  بــاری  یكمی  دادوەری 
تق  ھۆكارەكانی  زۆربی  عادل،  مروان  دھۆك 
 یوایپ دەگڕنتوەو  ئــابــووری  كشی  بۆ 
ئابورییوە رەوشكی  لڕووی  لكوردستان خزان 
ئابوورییوە  لباری  خزان،   “.نیی جگیری 
رەوشكی جگیری نیی، ئم ھۆكارەش راستوخۆ 
و  دادەنــــت  خزان  لسر  نرنی  كاریگری 
توژەری  شیرازەكی“.  تكچوونی  ھۆی   تدەب
تق   ،یوایپ ــول  رەس محمد  كۆمیتی 
بۆ  ھۆكارەكشی  بربوەو  كۆمیتی  گرفتكی 
جیاوازی تمن و ئاستی رۆشنبیری یان ھۆكارە 

ئابووری و بایۆلۆژییكان دەگڕنتوە. ھاوكاتیش 
دەستوەردانی  وەك   ،یھ دەرەكیش  ھۆكاری 
 وەی ھكداننانی مۆبایل و لكارھزان و بخ
توانینی  لكدانوەو  ئایین.“  و  دابوونریت  بۆ 
و  دروستدەكات  ژنان  بۆ  گرفت   ،گی كۆمھ
رگ نادات ژن بسربستی ھسووكوت بكات و 
خاوەن بیاربت“. ھاوكات گرفتی نیشتجبوون و 

نبوونی ماكی جیاواز بۆ ھاوسران بھۆكاركی 
تر وەسف دەكات. 
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كاركاركار

ژنی كورد ھستكانی 
بدەستی خۆی دەنخشنت
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یاش،  یكبوون  بناوی  كورد  كچكی  ئامد   ل  
كورداندا  لناو  چینی  ھونری  پشخستنی  ھوی 
دەدات. ئو، ھموو برھمكانی خۆی برەنگ و 
یاش،  یكبوون  دەخمنت.  كوردەواری  ھستی 
 ھاتووەت  ٢٠٠٢ لسای   رتس شــاری  خكی 
ھونری  پشخستنی  ھوی  رۆژ  و  شو  و  ئامد 
بھونرەكی،  درژەدان  بۆ  یاش،  دەدات.  چینی 
پشانگاكی لخانوویكی مژوویی وات ل“خانی 
حسن پاشا“ كردووەتوە. بپی قسكانی یاش، 
ھونری چینی بر لوەی لئیزنیكی بورسا، دەست 
برلوەی  سیرامیك  ھونری  ھروەھا  بكات،   پ
دەستی  ئامد  لیجی  لناوچی  كۆتاھیای،   تبچ
پ كردووە. بڕای ھونرمندانی ژن، لكوردستان 
دروستكراوە،  لموبر  ساڵ   ٥٠٠ و  ھزار  چینی 
لخاكی“جاس“  لرە  دەت:“سیرامیك  یــاس 
لكوردستان  بس  خاكش  ئو  و  دروستكراون 
 ك ھــبــوون  شون   ٤٠ لئامد  پشتر   .یھ
تپڕینی  لگڵ  بم  دروستكرابوون،  لسیرامیك 
تر  جاركی  ھودەدەم  من  چــوون،“  لناو  كاتدا 
بگڕنموە“.  خۆی  ــردووی  راب ــی  رۆژان بۆ  ئامد 
زۆری  تابلۆی  تائستا  ناسك  دەست  ھونرمندی 
وەك  كوردییكانی   داستان ھودەدات  كشاوەو 
و  خج  چیرۆكی“  لداھاتووشدا  و  زین“  و  ”مم 
محمد،  میرزا  وەك  چیرۆكگلی  سیامند“و 
شنگ و پنگ، لتابلۆكانیدا رەنگ بدەنوە. ئو 
میتۆلۆژی  و  ھست  خۆیدا  لتابلۆكانی  تائستا 
و  ئامد  بورجكانی  ئندازیاری  و  ـــوردەواری  ك
گو سروشتییكانی كوردستانی دروست كردووە. 

گوو  و  لگوڵ  ككی  تابلۆكانیدا  لخمندنی 
زیاتریش لگوی حوت تبق و الوالو وەرگرتووە. 
ئامد  لئورووپاوە سردانی   ك لوكسانی  زۆر 
پی  دەبینن،  یكبوون،  ھونرەكی  و  ــن  دەك
ئگر  پیدەگوتراوە،“  زۆرجاریش  دەبن.  سرسام 
تۆ بچی لئورووپا خریكی ئو ھونرەبیت زیاتر 
زۆر  قسانی  ئو  یاش،  دەگرن“.  لكارەكت  رز 
سیری  دەكات:“وەھا  شرۆڤی  وەھا  نییو  بدڵ 
كورد دەكن، ك لی نایت شتی باش بكات. ئوە 
بایخكی  و  رز   مئ  دەب  ،نیی راست  شتكی 
گورە بدەین ھونرو رەنگ و خمكانی خۆمان. 
ھرچندە ھونر جیھانیش بت، ھر ھونرك گل 
و نتوەیك برەوپش دەبات و گوزارشت لرەنگ 
و رووی ئو نتوەی دەكات. پویست ژنانی كورد 

لو بوارەدا پرە بپشكوتنی خۆیان بدەن“. 
 و تابلۆیانكبوون یاش، زیاتر ئكانی یی قسپب
دەفرۆشرن، ك گوزارشت لھستی كوردان دەكات. 
 نردان دسورووپاوە بئی لو كوردانت ئتایبب
ئامد، ئو تابلۆیان وەك دیاری دەكن و بۆ خزم 
و ئازیزانیانی دەبنوە. یكبوون، خۆشحای خۆی 
بۆ ئوە دەردەبت ك كوردانی ئورووپا ھستی 
نیشتجی  لكوردانی  داوا  بھزە.  نتوایتییان 
 ویسترە بزانن و پو ھونخی ئتیش دەكات“بایو
سیرامیككی  یان  تابلۆیك،  كوردكدا   رماھل
تائستا   ك  ژن ھونرمندە  ئو  ھبت“.  چینی 
ــردووە،  ك دروســت  سیرامیكی  و  تابلۆ  بــســدان 
پرەوەردەكردنی“  بۆ  خۆی  لكاتكانی  بشك 
كردووە.  ترخان  تر،  كسانی  فركردنی  شاگرد“، 

و  نخش  لسر  لداھاتوودا  دەیوت  ھروەھا 
نیگاری ئزدییكان، تابلۆ بكشت و ھر لئستاوە 
دروست  پیوەندی  دا  اللــش  دەزگاكانی  لگڵ 
لگدا  ھاوبشیان  پۆژەیكی  دەیوت  كردووەو 
بنیازە  بكرت،  پسند  پرۆژەكی  ئگر  بكات. 
تابلۆ  گلك  ئزدییكان  رەنگی  و  ھست  لسر 
و سیرامیك دروست بكات و لباشووری كوردستان 
باس  یكبوون،  بكاتوە.  پشانگا  ئورووپاش  و 
ئزدییكان  نیگاری  و  نخش  بۆ  خۆی  لحزی 
لبر  بوو.  ئزدی  داپیرم  راستییكی  دەكــات،“ 
تابلۆ  كاتك  ئزدین،  لبنمایكی   مئ ئوەی 
بیرەوەرییكانی  و  بوا  بكم،  و سیرامیك دروست 
و  لخت  دەبتوەو  زیندوو  سرلنوێ  مندایم 
نخشكانی مندا جاركیتر پشانی گل دەدرتوە. 
دەبم.  دشاد  و  و خرۆش  بجۆش  ئوكات  منیش 
لنوان تمنی مندای و تمنی ئستامدا پردكی 

ھونری دروست دەبت“.
پرۆفایل:

یكبوون یاش كی؟
سای١٩٨١ لشارۆچكی جوانیكایای سرت لدایك 

بووە.
 دیپلۆمی لئستنبوڵ وەرگرتووە. 

٢٠٠٣ بشی ھونری چینی لقوتابخانی پیشیی 
بای زانكۆی ئولوداغ تواو كردووە. 

٢٠٠٤ یكمین پشانگای خۆی لئامد كردووەتوەو 
ھرمی  پایتختی  لھولری  پشانگاشی  ھمان 

كوردستان كردووەتوە.
دیالر سولدار 

یاش،  یكبوون  بناوی  كورد  كچكی  ئامد   ل  
كورداندا  لناو  چینی  ھونری  پشخستنی  ھوی 
دەدات. ئو، ھموو برھمكانی خۆی برەنگ و 
یاش،  یكبوون  دەخمنت.  كوردەواری  ھستی 

ژنی كورد ھستكانی 
بدەستی خۆی دەنخشنت

ئامد

  Photo PhotoPhoto
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 بجھ نــاوچــی  ھــنــاری  ئـــوەی  لــگــڵ 
بباشترین جۆری ھنار دانراوە، بم لوتی 
ئو   تد ھنار  برچاو  بڕژەیكی  ئرانوە 
سنوورەو ئوەش ژمارەیكی زۆر لخاوەن رەز 
بزار دەكات.  باخكانی ھبجو ھورامان  و 
تن  سدان   نسا  ك  ،كناوچ جووتیارانی 
داوا  دەھنن،  برھم  لباخكانیاندا  ھنار 
دەكــن،  كــوردســتــان  ھرمی  لحكومتی 
ھنار  زۆرەی  رژە  ئو  ھاتنی  بۆ  سنوورك 
خكی  ھروەھا  دابنرت.  ئرانوە  لوتی 
دەگرن  كشتووكاڵ  لوەزارەتی   رەخن  كناوچ
و  ھنان  بۆ  جگیری  پالنكی  تائستا   ك
كشتوكاییكان   رووبوومب نــاردنــدەرەوەی 
بتایبتی جۆرەكانی میوە ك خواستكی زۆری 

.رە، نییستیانی لھاوو

ھبج: میدانی ساغكردنوەی ھناری 
ئران

ھنار  ھاتنی  ـــردوودا  ڕاب دووســاــی  لــمــاوەی 
ھرمی  بۆ  ــاوە  ســووری و  ئران  لسنووری 
زیادیكردووە،  برچاو  بڕژەیكی  كوردستان، 
 كھۆكار ،تو دوو ونار لرچی ھاتنی ھگئ
كمبوونوەی  و  ھنار  ــژەی  ڕ زۆربــوونــی  بۆ 
جووتیارانی  بـــم  ــدا،  ــان ــازاڕەك ــب ل نــرخــی 
 نسا ی كو ناوچانتی ئتایبكوردستان و ب
ببرھمھنانی ھنارەوە سرقان، لھاتنی ئو 
رژە زۆرەی ھنار نیگرانن و داوا لحكومت 
دەكن، برنامیكی گونجاو بۆ ھنان و بردنی 

النیكم   ك بجۆرك  دابنت،  برووبوومكان 
و  جووتیاران  بوونی  زەرەرمند  ھۆی   تبن
لبرھمھنانی  خكی  و  باخكان  خــاوەن 

برھم خۆماییكان سارد نكنوە.
 بجكانی سنووری ھباخك لكخاوەنی ی 
برھمی  لزۆری  باس  سعید،  مال  محمد 
 ،یوایپ و  دەكات   بجھ لسنووری  ھنار 
تنیا  ھنار،  سانی  برھمی  ڕژەی  بپی 
لھبج، دەتوانرت ھنار، بۆ بشكی زۆر 
لھاووتیانی كوردستان دابین بكرت، تنانت 
برھمی  لناردنی  بیر  دواییدا،  سانی  لم 

ھنار، بۆ وتانی دەورووبر كراوەتوە. 
لكنداوی  میوە  گورەكانی  لكۆمپانیا  یكك 
بباشترین  ناوچیی  ئو  ھناری  عرەبی، 
جۆری ھنار داناوەو برنامی كینی بشكی 
بم  داوە،  ھبجی  ناوچی  لھناری  زۆر 
حكوومت  پالنی  نبوونی  بھۆی  لئستادا 
ئــوەی  لجیاتی  پیوەندیدار،  وەزارەتـــی  و 
لناوچكی ئموە ھنار بۆ دەورووبر دابین 
بۆ  میدانك   بووەت بپچوانوە  بكرت، 
وتانی  ھناری  تن  ھــزاران  ساغكردنوەی 
ئرانوە  و  سووریا  لوتانی   نساك بیانی، 
ھنار  ھاتنی  جووتیارە  ئو  كوردستان.   تد
ھناری  نرخی  دابزینی  بھۆكاری  لئرانوە، 
 مرھب ئو  نرخی   چونك دەزانت.   كناوچ
بجۆرك دابزیوە ك ھیچ سوودك بخاوەن 
لچاندن  واز  وادەكــات  و  ناگینت  باخكان 
محمد  بھنن.  ھــنــار  برھمھنانی  و 

رگاچارەیك  حكوومت  ئگر  نیشاردەوە“ 
ژمارە  ئو   دوورنیی داننت،  جووتیاران  بۆ 
كمی جووتیارانیش، ك تائستا لگوندەكاندا 
و  ھبگرن  لكارەكانیان  دەســت  ماونتوە 
بچن شارەكان. ئوەش دەبت ھۆی گیاندنی 
كمبونوەی  و  لگوندەكان  زۆر  زیانكی 
ــاوچــكــدا، ئو  ــن ــی بـــرووبـــووم ل تــواوەت
حاتش مترسیدارەو وەزارەتی كشتوكاڵ لی 
برپرسیارە، چونك تا ئمۆ توانای ڕكخستنی 
.“كانی نییرووبوومدەرەوەی بنان و ناردنھ

جووتیاران رەخن ل وەزارەتی كشتووكاڵ 
دەگرن

ـــاری ئــــران و ســووریــا،  فــرۆشــتــنــی ھـــن
ھــرزان  بنرخكی  كوردستان  لبازاڕەكانی 
ھرمی  ھناری  نرخی  دابزینی  ھۆی   بووەت
كوردستان،جووتیاران و خاوەن باخكان ڕەخنی 
توند لوەزارەتی كشتوكای حكومتی ھرمی 
نیتوانیوە  ئمۆ  تا   ك دەگــرن،  كوردستان 
فرۆشتنی  و  كین  گونجاو  برنامیكی  بپی 
 ،عبدالل سابیر  ڕكبخات،  میوە  برھمكانی 
جووتیاركی ترە لسنووری ھبج، ك گلیی 
 مئ ــات،“  دەك ھرم  حكوومتی  ئاراستی 
لگڵ ئوەدانین ھنار، لئرانوە بھنرت بۆ 
ناوچكمان، چونك خۆمان توانای برھمھنانی 
بكی زۆر ھنارمان ھی، بجۆرك دەتوانین 
بینرین بۆ دەرەوەی وت، من گلیم لوەزارەتی 
كشتوكاڵ  ــی  وەزارەت ئگر   ،یھ كشتووكاڵ 

ھناری ئران جگی ھناری 
ھبج دەگرتوە
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ـــــاری  ـــــن ھ
 باش  پــ ئــــرانــی 

ئوا پویست لجیاتی ھنانی ھنار، جۆری 
 ت. جگنبھ وتوە  لو  ھنار  نمامی  باشی 
لوەش پویست وەزارەتی كشتوكاڵ لبرنامی 
باشی  جــۆری  ھنانی  بۆ  ھــوڵ  زیاتر  كاریدا 
دەرمان و پداویستییكانی برھمھنانی ھنار 
لدەوتانوە بدات. نك ھنانی ھنار ك خۆمان 
لبكین“. سابیر  نازانین چی   یھ ئوەندەمان 
بھۆی  كئمساڵ  لوەشكرد  باسی   ،عبدالل
گورە  زیانی  سووریاوە  و  ئران  ھناری  ھاتنی 
لجووتیاران و خاوەن باخكان كوتووە. ئگر 
ئم حات بردەوام بت، ئوا ناچارن سانی 
داھاتوو خۆیان ببرھمھنانوە سرقاڵ نكن. 
ئو ھروەھا گوتی:“ھر برھمكی خۆمای كم 
بت دەنردرتدەرەوە، بم ھر برھمكمان 
زۆربت ھودەدرت لوتانی دیكشوە ھمان 
 .كی خراپش پالنمت. ئنرم بھرھجۆری ب
زۆرك  و  كشتووكاڵ  وەزارەتی  برنامیی  ئو 
و  بزاری  تووشی  ئمی   دیك لوەزارەتكانی 
داھاتووی  لحكوومتی  داوا  كردووە،  ناڕەحتی 
 م بوارە گرنگویست بین گرنگی پم دەكرھ

بدات“.
ھناری ھبج بتام ترە

 بجھ علوەی  خاوەنی  و  ھاووتیان  وەك 
 رۆژان  ك ھنارەی  ئو  رژەی  دەكن،  باس 
بە  لو  زیاترە  زۆر   ،بجھ  تد لئرانوە 
ھنارەی كھاووتیانی ناوچك لھمانرۆژدا 
ھۆی   بووەت ــوەش  ئ دەھنن،  بكاری 
دابــزیــنــی نــرخــی ھــــردوو جــۆرەكــی 
لو   ككی محمود،  بختیار  ھنار، 
ھبجدا  بازاڕی  لناو   ك فرۆشیارانی 
خریكو  ھــنــارەوە  بفرۆشتنی 
بمجۆرە باس لكاریگری ھناری 
 بجناری ھر فرۆشی ھسبیانی ل
ئیلوول  مانگی  دەكات.“لكۆتایی 
 ھاتووەت  بجھ باخكانی  ھناری 
بۆ   ٢٥٠٠ ھركیلۆیك  نرخی  سرەتا  بــازاڕ. 
٣٠٠٠ دینار بوو، ڕۆژان نزیكی ١٠٠كیلۆ ھنارم 
قازانجی  ئو  دەفرۆشت.  عرەبانكم  لسر 
ك دەمكرد زۆر كمتر بوو لماندووبوونی خۆم 
ھركیلۆیك  بۆ   مئ  چونك لھمانرۆژدا، 
نماندەتوانی ل٢٥٠ دینار زیاتر قازانج وەربگرین، 
ئوا   وەربگرتای زیاترمان  لوە  ئگر   چونك
نماندەتوانی وەك پویست مام بكین، بم 
ماوەی زیاتر لس ھفتی رۆژان بكی زۆر 
ناوچكمان،  بازاڕەكانی   تد ئران  لھناری 
 ٥٠٠ تنھا  ئرانی  ھناری  ھركیلۆیك  نرخی 
و  دینار   ٥٠٠ بقاكان  وەك  ئمش  دینارە، 
 ینقازانج دەخ لوەش وەك  زیاتر  ھندكجار 
 ٣٠٠زیاتر ل ستا رۆژانئ ربۆیی، ھكر نرخس
كیلۆ دەفرۆشم و بۆ ھر كیلۆیكیش یكاو یك 
خر  بقاڵ  ئمی  بۆ   ربۆیھ دەكات،  قازانج 
ھناری  لڕاستیدا  بم   ،رانیدایئ لھناری 
ئران و ھیچ ناوچیكی دیكش تام و چژی 
ھناری  كاتك  بم   ،نیی ھبجی  ھناری 
ئران كیلۆی ب ١٠٠٠دینار بت ھاووتیان ناچن 
 ،بجناری ھھبدەن ب و نرخی زیاتر لب

ھر بۆی ھاتنی ھنار لئرانوە زیانكی زۆری 
لباخوانكانی ناوچكمان داوە“.

جووتیاران ئۆتومبیلیان پ نادرت
 ی كو گرفتانل ككل، یبوونی ئۆتۆمبن
و  دەدات  لباخوانكان  گورە  زیانی   نسا
ھناری  پوستدا  لكاتی  ناتوانن  بوھۆیوە 
باخكانیان بگینن ئو ناوچانی كپویستیان 
ب ھنارە. رەئوف علی، لناوچی ھورامان 
نرخی  بدابزینی  ئاماژەی   ،كباخ خاوەنی 
كرد  لبازاڕەكانی كوردستان  ھناری خۆمای 
و  ببرنامیی حكوومت  بۆ  و ھۆكارەكشی 
ئستا  دانا.“  بیانی  ھناری  بلشاوی  ھاتنی 
ئوەی  سرباری  كوردستاندا  لبازاڕەكانی 
بھۆی ھاتنی ھناری ئرانییوە نرخی ھناری 
ئوەشدا  لگڵ  دابزیوە،   مئ ناوچكی 
رگاو  سختی  بھۆی   ،یھ ترمان  گرفتی 
نبوونی ئۆتۆمبیل و گرانی نرخی ئۆتۆمبلوە 
ئو  بۆ  بنرین  باخكانمان  ھناری  ناتوانین 
بپی  بھنارە“.  كپویستیان  شونانی 
جووتیاری  كمترین  باخوان،  رەئوفی  قسی 
سنوورەكیان سوودیان لئۆتۆمبیلی حكوومت 
وەرگرتووە. بۆی داواكارە لحكوومتی ھرمی 
كوردستان و وەزارەتی كشتوكاڵ ك“پرۆسی 
فراوانتر  كشتووكای  ئۆتۆمبلی  دابشكردنی 
ناوچانی  ئو   بدات تایبتمندی  و  بكات 
زۆربی  بئۆتۆمبلو  زیاتریان  پویستی   ك
وەرگرتووە  كئۆتۆمبیلیان  كسانیشی  ئو 
تنھا خاوەنی زەوین، ئگینا چند ساكیش 
كشتوكاكردن  و  جووتیاریی  لكاری  دەبت 
ھیوای  علی  رەئـــوف  ــوە،  ــت ــون ــوت دوورك
حكوومتدا  داھــاتــووی  لكابینی  خواست 
گرنگی ببواری كشتوكاڵ و چاككردنی رگاو 

بانكان بدرت“.

ھاوكار محمد

 باش  پــ ھركیلۆیك ئــــرانــی  نرخی  سرەتا  بــازاڕ. 

ھناری ھبج بتام ترە
 بجھ علوەی  خاوەنی  و  ھاووتیان  وەك 
 رۆژان  ك ھنارەی  ئو  رژەی  دەكن،  باس 
بە  لو  زیاترە  زۆر   ،بجھ  تد لئرانوە 
ھنارەی كھاووتیانی ناوچك لھمانرۆژدا 
ھۆی   بووەت ــوەش  ئ دەھنن،  بكاری 
دابــزیــنــی نــرخــی ھــــردوو جــۆرەكــی 
لو   ككی محمود،  بختیار  ھنار، 
ھبجدا  بازاڕی  لناو   ك فرۆشیارانی 
خریكو  ھــنــارەوە  بفرۆشتنی 
بمجۆرە باس لكاریگری ھناری 
 بجناری ھر فرۆشی ھسبیانی ل
ئیلوول  مانگی  دەكات.“لكۆتایی 
 ھاتووەت  بجھ باخكانی  ھناری  ـــــاری  ـــــن ھ

 باش  پــ ئــــرانــی 

بدات“.
ھناری ھبج بتام ترە

 بجھ علوەی  خاوەنی  و  ھاووتیان  وەك 
 رۆژان  ك ھنارەی  ئو  رژەی  دەكن،  باس 
بە  لو  زیاترە  زۆر   ،بجھ  تد لئرانوە 
ھنارەی كھاووتیانی ناوچك لھمانرۆژدا 
ھۆی   بووەت ــوەش  ئ دەھنن،  بكاری 
دابــزیــنــی نــرخــی ھــــردوو جــۆرەكــی 
لو   ككی محمود،  بختیار  ھنار، 
ھبجدا  بازاڕی  لناو   ك فرۆشیارانی 

 ھاتووەت  بجھ باخكانی  ھناری 
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وەرزشوەرزشوەرزشوەرزشوەرزش

مژووی وەرزشی ژنان
 (٧٧٦) سای   ل كۆن  ئۆمپیكی  یكمجار  بۆ 
بڕوەچووە،  كۆندا  یۆنانی  سردەمی   ل ز  پ. 
 یاریی  لــ نـــدەدرا  ژن   بــ  گر لــوكــاتــدا 
ھروەھا  و  بكن  بشداریی  وەرزشییكاندا 

نیاندەھشت سیری ركابریی پیاوانیش بكن، 
دەیانكوشت.  كردبا  سرپچی  ژنكیش  ھر  و 
دیسان ژن ل سردەمی ئیمپراتۆڕییتی ڕۆماشدا 
وەرزشییكاندا   چاالكیی  ل بشداریكردن   ل
ببش بوو، بم رگی پ درابوو سیری بكات 

رۆمای  ئیمپراتۆرییتی  رووخانی  بت.  ھاندەر  و 
كۆن كاریگرییكی گورەی لسر كۆمگكانی 
ئورووپی و ئمریكی دانا و ھاوكات رگای بۆ 
 ی توانای خۆیان لپ ژنان ب وە خۆش كرد كئ
 ن و بچنشداریی بككاندا بوەرزشیی چاالكیی

وەرزشی ژنانی دھۆك ل چ باركدای؟
وەرزشی ژنان ل ڕوانگكانی (ئایینی ئیسالم، كۆمیتی و دەروونی)

دھۆك
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نو ئۆمپیكوە.
بۆ  جۆربجۆر  توانینی  ئمشدا  كۆمگای   ل
پرسی بشدارییكردنی ژنان ل گۆڕەپانی وەرزشدا 
 ل ژنان  گرنگیی  كس  ھندك  ڕای   ب  ،یھ
 زاندایخ چاودرییكردنی  و  منداڵ  بخوكردنی 
و بشدارییكردنی ژن ل گۆرەپان وەرزشییكاندا 
بكرت.  پشل  دابونریت  ئوەی  ھۆی   تدەب
دھۆك  ئافرەتانی  یانی  جگری  لمبارەیوە 
(بیان حامید محممد)، دەت: ”دامزراندنی 
پروپاگندەیك  تنیا  دھۆك   ل ئافرەتان  یانی 
 ن  چونك الوان،  و  وەرزش  ــی  وەزارەت بۆ  بوو 
وەزارەت و ن لیژنی ئۆمپی ھیچ ھاوكارییكی 
”دانانی  گوتی:  ھروەھا  نكردووە“.  ئمیان 
یانی وەرزشیی ژنان لسر بنمایكی زانستی 
زۆربی   بۆی  ،یھ كشمان  گلك  و   نیی
 مئ شت، چونكھیان جككانمان یانیاریزان
نمانتوانی پداویستییكانیان بۆ دابین بكین. بۆ 
نموون نمانتوانی ھۆكی تایبت بۆ راھنان یان 
ئۆتۆمبك بۆ ھاتۆچوویان دابین بكین“. (بیان 
”ل الین  ڕوو:   وەی خستئ حامید)، ھروەھا 
دەكرن  دژایتی  زۆر  دھۆكوە  دیكی  یانكانی 
ھیچ  حكوومییكانیشوە   دامودەزگ الین   ل و 
ھاریكارییك نكراوین، لگڵ ئوانشدا دایك و 
 ن، بكمان ناككان ھیچ ھاریكارییباوكی یاریزان
تایبت ئگر پاوانیتییك ل دەرەوەی شاری 
دھۆك ھبت، دایك و باوكی یاریزانكان پمان 
یانكانی دیكی دھۆك چند  دەن ئوە وەكو 
پارە دەدەن كچكانمان تا لگتاندا بیانرین“.

وەرزشی ژنان ل روانگی كۆمیتی و 
دەروونییوە

ــی كــۆمــیــتــی و  ــگ وەرزشـــی ژنـــان لــ روان
دەكرت،  بۆ  تایبتی  خوندنوەی  دەروونییوە 
ھاوكات دووركوتنوەیان ل وەرزشیشدا بۆ چند 
(د.  پۆفیسۆر  لمبارەیوە  دەگڕتوە.  بارك 
دەت:  دھــۆك  زانكۆی   ل  ،(بدوع سابیر 
”ســ ھــۆكــاری ســرەكــی بۆ دووركــوتــنــوەی 
بدی  ئمدا  كۆمگی   ل وەرزش   ل ژنــان 
كۆمیتی  الینی  بۆ   وانل یكك  دەكرت. 
و  دابونریت  گردراوی  ئوەش   ك دەگڕتوە، 
قبووڵ   مئ ھشتا   ك  ،یگكۆم ئخالقیاتی 
و   فانیل) وەك  وەرزشی  جلوبرگی  ژن  ناكین 
 ویستپ ئوانوە  روانگی   ل بپۆشن،  شۆرت) 
كاتك ژن وەرزش دەكات، جلكی تایبت بكار 
بنت و راھنرەكشیان دەب ژن بت، ھروەھا 

 ك  یھ زۆرجــار  نكات.  یارییك  ھموو  ژن 
نادات   گر  ،وەرزشیی پسپۆڕی  خۆی  پیاوك 
ژن و كچكی یان خوشككی وەرزش بكن و 
جلوبرگی وەرزشی لبر بكات. ھۆكاری دووەم، 
دەروونیی، بۆ ئمش دیدی ھندك ل پیاوان 
بۆ ژن ئوەی، ك ژن ناسك و نرم و ئگر 
سیمیش  ھۆكاری  دەبت.  بھز  بكات  وەرزش 
 ت وەرزش بكات، دەبور ژن بیگئ ك وەیئ
كاتی بۆ ترخان بكات، بم زۆربی كاتكانی 
ماوە  كاروباری  بۆ  ئمدا  كۆمگی   ل ژن 
خواردن  ئامادەكردنی  و  مندان  بخوكردنی  و 

ترخان كراوە“. 
ل برامبردا ژنانیش بۆچوونی و بیروڕای خۆیان 
 ،نی ٢٨ سامت  ك ،(دحمجوان ئ) ،یھ
 ت: ”توانای ئافرەتان بۆ وەرزش زۆرە و بدە
دەتوانن  ئافرەت   ك وەرزشانی  ئو  تایبتیش 
 نیی بدەستبھنن و مرجیش  تیدا سركوتن 
ئافرەت تنیا فانیل و شۆرت لبر بكات، بكو 
ئو  ستاندەرەكانی   رگجلوب  ل كك  دەبت 
وەرزشان وەربگرت، ك خۆی ئنجامیان دەدات، 
و  تراكسۆت  دەتوانت  نكات،  ئوھاش  ئگر 

جلی دیك لبر بكات تا لشی دیار نبت“.
 (جوان ئحمد) ھروەھا بوای وای: ب ڕای من 
ئایینی ئیسالم وەرزشی حرام نكردووە، بكو 
جستی  وەرزش   چونك پداوە،  گرنگی  زیاتر 

مرۆڤ بھز و تندروست دەكات“. 
خۆیوە  الی   ل ســاڵ)   ٣٤  - حوسن  (ھیام 
بۆ   ویستپ پشوویكی  ”وەرزش  دەــــت: 
جست و سوودگلكی تندروستی و دەروونی و 
كۆمیتی بۆ مرۆڤ ھی و لبردەم ھندك 
شكرە،  (قوی،   وانل رگرە،  نخۆشیدا 
وشكبوونی دەمارەكانی دڵ) بۆی پویست یانی 
ئافرەتان ھبت و ژنانیش  تایبتی وەرزشی بۆ 
 بب  ،گكۆم سرەكی  بشكی  وەك  بتوانن 

شرم و ترس وەرزشی خۆیان بكن“

وەرزشی ژنان ل روانگی ئایینی 
ئیسالموە

(د. محممد شوكری) پسپۆڕ ل بواری شریعتی 
ئیسالمی و دەرچووی زانكۆی ئلئزھری میسر، 
پیرۆزی  ئایینی  روانگی   ل وەرزش  بــارەی   ل
ئیسالم  راگــیــانــد:“  وارڤینی   ب ئیسالموە، 
ــردووە،  ك حــڵ  شتكی  ھموو  بنچیندا   ل
مرجك   ب قدەغكرابن،  ھندكیش  ئگر 
تایبتمندیی ئیسالمییكانیان جبج كردبت 

و ل دژی ئخالقیاتی گشتی نبن، ھیچ كشیكی 
نیی. روانگی ئیسالمیش بۆ وەرزشكردنی ژنان 
 دەب  وە، كدەكات لوە  ئرنیی و جختیش 
و  ھبت  ئافرەتان  وەرزشی  بۆ  تایبتی  یانی 
شونكدا   ل پیاوك  ھیچ  یاریكردندا  كاتی   ل

نبت“. 
ل الیكی دیكوە (بیان حامید)، بۆ چارەسری 
 وەزارەت ك ویستت: ”زۆر پدە و دیاردەیئ
دابینكردنی  رــگــی   لــ پــیــوەنــدیــیــدارەكــان 
شونی  كردنوەی  و  وەرزشییكان   داویستییپ
یانی   ل پشتگیریی  وەرزش،  بۆ  تایبتوە 
تایبتییان  ئۆتۆمبی  ھروەھا  بكن.  ئافرەتان 

بۆ دابین بكن“. 
ئو  چارەسری   ب سبارەت  سابیر)ـیش،  (د. 
كشان گوتی: ”دەب ئم تگییشتنی تایبت 
ل بارەی وەرزشوە ل الی خكی دروست بكین 
و تیانبگینین ك وەرزش جۆربجۆرە. دەبت 
 ب گرنگی  ھۆكاندا   ل ھمیش  و  ماڵ   ل ھم 
وەرزش بدرت، گرنگ ئوەی ك ژن ل وەرزش 
ببش نبت. راگیاندن و پسپۆڕانی وەرزشی و 
دەروونی لو پرۆسیدا رۆكی برچاویان دەبت. 
 وە كوە دەكاتل ئو دكتۆرە ھروەھا جخت 
بكن،  وەرزش   ل روو  كوردستان  ژنانی  ئگر 
وەك  دەروونییكانی   خۆشیین تووشی  كمتر 
دڕاوك و نائۆمیدی و خمۆكی دەبن، ھروەھا 
رزگاریان  و..  و شكرە  قوی  لنخۆشیگلی 

دەبت.

ری دیكچارەس
رەوشــی  گشتی  شوەیكی   ب ــوەی  ئ لگڵ 
و   باشیی برەو  كوردستاندا   ل ژنان  وەرزشــی 
چندین یان و تیپ ھی و یاریزانمان ل ئاستی 
نودەوتییدا ھی، بم ھشتا ل ئاست ھیوای 
ژنانی وەرزشدۆست و حزلوەرزشدا نیی، ب ڕای 
چاودرانی رەوشی وەرزشی ژنانیش ل كوردستاندا، 
پویست ھموو دەزگكانی راگیاندن و رۆشنبیری 
ل رگی چاالككردنی ژنان و بشدارییپكردنیان 
 و دیاردەیرفرە، ئكی بوەیش وەرزشدا ب ل
چارە بكن و زەمین بۆ ئوە خۆش بكن ژنانی 
ھرمی  و  ناوخۆیی   ئاست لسر  كوردستانیش 
بكن،  كاراتر  بشداری  نودەوتییكاندا  و 
 نبك وەرزش  ژنانمان  دیكشدا  ــی  ڕووەك  ل
خودان  ئــوەی  بۆ  رۆژانیان  ژیانی   ل بشك 

تندروستییكی باش بن.
 حمید سبری
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بشی یكم
 ل وەرزش)  ـــی  (وان ئــمــۆ  ـــوەی  ئ لــگــڵ 
پشكوتووی  وتانی  پـــروەردەی  سیستمی 
 ل و  بینیوە  بخۆیوە  پشكوتنی  دەرەوەدا، 
 ل و  ــت  دەدر  پ زۆری  گرنگی  ــادا  ب ئاستی 
پرۆگرامی   ل ماددەیك  وەكو  جیاجیادا  ئاستی 
خوندندا بایخی زۆری ھی، ھاوكات بناغیكی 
و  قوتابی  كسایتیی  دروستكردنی  بۆ  پتوە 
كچانی  بۆ  تایبتی   ب جستی،  بھزكردنی 
وەرزشــكــردن،   ب ــوەی  ل  جگ  مئ قوتابی، 
وانكانی  و  دەبت  فراوان  قوتابی  ھزری  و  بیر 
دیكشی ل ال خۆشویست دەبت و ئارەزووی بۆ 
خوندن و قوتابخان زیاتر دەبت، چونك وانی 
وەرزش جگ لوەی وەكو ئنجامدانی پرۆسیكی 
 ل ل (مشكی ساغ  فیزیكی، گرنگ، ك خۆی 
ڕووەكــی   ل دەبینتوە،  ساغدای)دا  لشی 
دیكیدا وەكو بابتكی سرگرمی و خوقاندنی 
لگدا  مامی  قوتابی،  بۆ  خۆش  كشكی 

دەكرت.

ــم  ــدا، ب ــوو ئـــو ڕاســتــیــیــان ــم ــڵ ھ ــگ  ل
 گۆڕانكاریی ســرەڕای  كوردستاندا،   ل ھشتا 
 ل خك،  بیری  كرانوەی  و  كۆمیتییكان 
پۆگرامی  گۆڕانكارییكانی  گرنگتر  ھمووش 
وانی  بــردەم   ل  شك و  ئاستنگ  خوندن، 
 تیش لتایب ب ،یكاندا ھقوتابخان وەرزش ل

قوتابخانكانی كچاندا.

گرنگی وانی وەرزش
وەكو ل سرەتا ئاماژەمان پ دا، وانی وەرزش 
 گشتیش قوتابیانی كچ و كوڕ ل و ب زۆر گرنگ
 یھ لی  حزیان  خوندندا  ئاستكانی  ھموو 
 كوان پراكتیكش  شوەیكی   ب ئامادەن  و 

بخونن.
قی  ئامادەیی   ل نامق)  (تــالر  مامۆستا 
گۆڕەپان  یارییكانی  ڕاھنری  خۆی   ك كچان، 
و میدانیش ل یانی وەرزشیی ق ل ھولر، 
ل بارەی گرنگیی وانی وەرزشوە، ب تایبتی 
بۆ كچانی قوتابی، بۆ (وارڤین) گوتی:“ بگومان 

وانی وەرزش زۆر گرنگ و جیاوازییكی ئوتۆی 
 ،ندن نییی پرۆگرامی خوكانی دیكڵ وانگل
 ،كوان  ب گرنگییدان  و  پراكتیككردن  بــم 
دەمنتوە سر مامۆستای وەرزش و قوتابیان، 
ئگر مامۆستاك تایبتمندی بوارەك بت، ئوا 
واش  و  دەكــات  پشكش   كوان بایخوە   ب

دەكات قوتابیان زیاتر حزیان ل وانك بت“.
مامۆستا (رەعد تاب محممد)یش ل قوتابخانی 
بای نموونیی، ك ڕاھنركی خاوەن بوانامی 
وەرزش  وانــی   ”  ك وابــوو  پی   ،تایكواندۆی
ھانی  ل الی خۆموە ھردەم  زۆر گرنگ و من 
 كئامادەی وان گشتی دەدەم ك كان بقوتابیی
بن و جلوبرگی وەرزشی لگڵ خۆیاندا بھنن، 
چونك سوودی جستیی و دەروونی بۆ قوتابیان 

ھی و بیر و ھزریان زیاتر فراوان دەكات“.
دەم  كچقوتابییكان   ب ”ھــردەم  گوتیشی: 
ئوەش دەتوانن وەكو كوڕان وەرزش بكن و پش 
دەم  پیان   ،نیی جیاوازییتان   چونك بكون، 
بكون،  پشتان   ب كــوڕان  دەكــن  قبوڵ  چۆن 

وەرزش ل قوتابخانكانی كچاندا لنو گرنگی و پراوزخستندا

مامۆستای وەرزش جلی وەرزشی 
لبر بكات

ھولر

كۆمك قوتابی ل كاتی وانی وەرزش ل قوتابخانی بای نموونیی 
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زیاتر  تا  كچكان  بۆ   كھاندان وەكو  ئمش 
گرنگی ب وەرزش بدەن ل قوتابخانكیاندا“.

نبوونی مامۆستای وانی وەرزش
كمی  ھۆی   ب قوتابخانكاندا،   ل ھندك   ل
 وە، مامۆستای وەرزش نییزراندنتی دامدەرف
 ل ی كوانان شو بئ ت، بۆیوو دەستناك
ھفتیكدا بۆ وەرزش دانراوە، ب فیۆ دەڕوات، 

یان ب قوربانی وانیكی دیك دەكرت.
(دیلمان)  ناوی   ب كچقوتابییك  بارەیوە  لم 
نھندرت،  قوتابخانكی  ناوی  كرد  داوای   ك
گوتی: ”ئم ئمساڵ تا ئستا وانی وەرزشمان 
 ،مامۆستای وەرزشمان نیی ندووە، چونكخون
 بۆی ،وەرزش زیان لكانیش زۆر حقوتابییكچ
گۆڕەپانی   ل ئاو  پالستیكیی  بوتی   ب ناچارین 
تنانت   چونك بكین،   پ تۆپی  قوتابخاندا 
 پ یاریی  تا   بماندەن  نیی (تۆپ)ـكیش 

بكین“.
قوتابخانی   ل (نیھایت)  كچقوتابی  بــم 
ھولری كچان، ئاماژەی بوەدا ك وانی وەرزش 
ل قوتابخانكیان بایخی زۆری ھی و ھموو 
بشداریی   ب و  خۆیدا  كاتی   ل  كوان كاتك 

زۆرینی كچقوتابییكان پراكتیك دەكرت.

مامۆستا ھی، بم جلی وەرزشی 
لبر ناكات

ل ھندك قوتابخانی دیكدا، مامۆستای وەرزش 
ھی، ك ھیان دەرچووی كۆژی پروەردەی 
ھموو  قوتابییكانیشی  و   ئافرەت و   وەرزشیی
كچن، كچی ئامادە نیی جلی وەرزشی بپۆشت 
بكات،  پراكتیك   كوان قوتابییكانیدا  لگڵ  و 

.ییبی عپ چونك

 ی كچان لری ئامادەیی قوەبڕوە بمبارەیل
ھولر مامۆستا (الوالو دزەیی) دەت: ”پشتر 
مامۆستای وانی وەرزشمان ھبووە، ئامادەنبوو 
جلی وەرزشی بپۆشت، دەیگوت ھرچۆنی دەن 
وانك پراكتیك دەكم، بم ناتوانم جلی وەرزشی 
ل بر بكم، ئمش پمان خۆش نبوو، بم 
مامۆستایكی  ئستا  بم  نبوو،  چارەشمان 
 تد وەرزشــی  جلی   ب ھر   ك  یھ دیكمان 

.“ییمانی خۆشحاگدەوام و ج
ل برامبر ئوەدا بڕوەبری قوتابخانی بای 
نموونیی ل ھولر (مامۆستا تریسك ئیحسان 
یاسین) باسی ئوە دەكات ك ل قوتابخانكیاندا 
و  دەدەن  وەرزش  ــی  وان  ب زۆر  گرنگییكی 
بواركی   ل وەرزشیشیان  ــی  وان مامۆستای 
 و گوتی: ”برزە، ئی بواناموەرزشیدا خاوەن ب
الی ئموە وانی وەرزش زۆر گرنگ و بایخی 
زۆری پ دەدەین، چونك وەرزش بیر و ھۆشی 
و سوودیان  دەكات  فراوان  كوڕ  و  كچ  قوتابیانی 
خوندنیش  ماددەیكی  وەكوو  دەگینت،   پ

مامی لگدا دەكین“.
ئو قوتابخانی تایبت و زیاتر مندا بھرەمند 
كاتك   بۆی دەخونن،  تیدا  دەومندەكان  و 
چووین ئوێ، ل كاتی وانی وەرزشدا قوتابیان 
ب جلی وەرزشییوە وانكیان پاكتیك دەكرد. 
ئوان   ك كرد  ئوەشی  باسی   تریسك مامۆستا 
یكدی   ل ــدا  وەرزش وانــی   ل كچان  و  كــوڕان 
بۆ  دەكــن،  وەرزش  بیكوە  و  ناكنوە  جیا 
ئوەی بوا و متمان ل نوانیاندا دروست بت و 

كسایتیی خۆیان دروست بكن“.
بم ئوەشی گوت ”زۆرجار كچكان حز دەكن 
ب تنیا لگڵ یكدی یاری بكن وەكوو گیانی 
ڕكابریكردن ل نو خۆیاندا، ئمش بواریان بۆ 

خۆیاندا  یكدیدا  لگڵ  ئوەی  بۆ  دەڕەخسنین 
یاری بكن، تا ئاسوودەبن“.

وانی وەرزش ب قوربانی وانكانی 
دیك دەكرت

چندین   ك وەرزش  ــی  وان كۆنی  كشیكی 
گۆڕینوەی   ،ردەوامب قوتابخانكاندا   ل  سا
 ك خوندن،  دیكی  ماددەیكی  بۆ   یكوان
زۆرجار مامۆستای وەرزش خۆی ئو كارە دەكات، 
ھرگیز   مئ” دەت:  دزەیی)  (الوالو  مامۆستا 
وانكی  وەرزش  مامۆستای   ك ناكین  قبوڵ 
 چونك بگۆڕتوە،   دیك مامۆستایكی  لگڵ 
وەرزشیش وانی و حزدەكین بخوندرت، چند 
قبومان  داوە،  ڕووی   مئ ل الی   مئ جارك 
 ب نبت،  كاتدا  ھندك   ل تنیا  نكردووە. 
 ل  ك ششم،  پۆلی  قوتابیانی  بۆ  تایبتی 
خوندنی   ب پویستیان  و  قۆناغكدان  كۆتایی 
وانكانی دیك ھی، ك ئوكاتیش لسر داوای 
خۆیان دەبت، ئگینا ئم داوای ئوە ناكین“.

 ل ــوە  ”ئ دەت:  (دیلمان)یش  كچقوتابی 
و  جار  چندین  و   ئاسایی زۆر  ھر   مئ الی 
ھبووە،  جار  چندین  ڕابــردووشــدا  سانی   ل
وانی وەرزشمان نكردووە و ل بری ئو، وانی 
دیكمان خوندووە، ك حزیشمان ل نبووە“.

بم مامۆستا (تریسك ئیحسان) ل قوتابخانكیدا 
وەرزش  ”مامۆستای  دەت:  و   نیی كشی 
ھردەم ئامادەی و وانكی ب شوەیكی باش 
 ی وەرزشیمان لو یاریگ گج موە، ئتدە
خۆیدا  كاتی   ل  كوان و   یھ قوتابخاندا  نو 

پراكتیك دەكرت“.
بدوالن عرسئ

تریسك ئیحسان تالر نامیق الوالو دزەیی
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تندروستیتندروستیتندروستیتندروستیتندروستی

 تدەچ تمنیان   كات لژنان،  ھندێ   
سرووی ٤٥ ساییوە، تووشی نائومدی دەبن 
و ئو حاتش بتمنی نائومدی ناسراوە. 
كمبوونی  بۆ  ژنان،  نائومدی  شارەزایان، 
بنمانیان   ك دەگڕننوە   ھۆرمونان ئو 
مرۆڤ، تووشی حاتی بئارەزوویی دەكات. 
تمنی  لدوای  ھۆرمۆنانش  ئو  ھروەھا 
وەك  دەچن.  كمبوون  برەو  ساییوە   ٤٥

پسپۆڕان، باسی لوەدەكن، بھۆی تمنی 
لباری   ك ژنانی  لو  زۆرك  نائومدییوە 
دەروونییوە خۆیان بۆ ئو بارودۆخ ئامادە 
لرە  ــن.  دەب خمۆكی  تووشی  نــكــردووە، 
دەتوانن  چۆن  ژنان  ئایا   ك  یمئ پرسیار 
 و واقیعڵ ئگوە خۆیان لباری دەروونییل
لو  ژنان،  ھموو  ئایا  بگونجنن؟  نویدا 

تمندا تووشی نائۆمدی دەبن؟

ھۆكارەكانی تمنی نائومدی
ئافرەتان د.  پسپۆڕی بواری نخۆشییكانی 
شھال كریم عالف، تمنی ٤٥ بۆ ٥٠سای، 
وەسف  نائومدی  دستپكردنی  بقۆناغی 
دەكات،“پاش  پناسی  بمجۆرە  و  دەكات 
گۆڕانكاری  ھندك   ك سای  تمنی٤٥ 
یكك  دەبت،  دروست  مرۆڤدا  لجستی 
دەبت،  لھلكداندا   ،گۆڕانكارییان لو 

ل تمنی نائومدیدا
”ھندێ ل ژنان بیر ل خۆكوشتن 

دەكنوە“ www.neھولر
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ھندك ھۆرمۆن  ھلكدان چیدی   وەی كب
ئو  تووشی   ك ژنانی  ئو  ناكات.  دروست 
حات دەبن، سووڕی مانگانیان دەوەستت 
گۆڕانكاری  ھۆرمۆنانیش،  ئو  بكمبوونی  و 
 كژن لجستی  ــی،  دەروون و  فیزیۆلۆژی 

روودەدەن. 
نیشانكانی 

 ١٢ لتمنی  كچان  شھال،  د.  ببۆچوونی 
ساییوە سووڕی مانگانیان دەستپدەكات و 
لسرەتای  دەوەستت.  نائومدیدا  لتمنی 
و  ــات  دەك ــاد  زی ئیسترۆجین  تمندا  ئــو 
ھلكدان  بمش  دەبتوە.  كم  لدواییدا 
دەبتوە.  وشك  و  دەوەستت  لگشكردن 
نائومدی  تمنی  كشی  قۆناغدا،  لــو 
سرھدەدات. پیاوان حفتاودوو رۆژ، جارك 
گورەبوونی  لگڵ  دەبت.  دروســت  تۆیان 
بردەوامی  تۆو  دروستبوونی  پیاو،  تمنی 
بھۆی سستی جۆری   یوانل بم  دەبت، 
دواكوتن  ببتھۆی  تمندا،  لو  تۆوەكی 
لالین   كۆرپ دروستبوونی  و  لسكپبوون 
سای   ٤٥ لتمنی  ژن،  ــم  ب ژنــكــوە. 

بسرەوە، ھلككانی كۆتاییان پدت. 
سبارەت برژەی ھلك لھلكدانی ئافرەتدا 
لسكی  كاتك  دەت:“كچان   پزیشك ئم 
ھلكیان  ملیۆن  حوت  نزیكی  دایكیاندان، 
ھی. لدواییدا بگورەی تمن ھلككانیان، 
لناودەچن. لتمنی ١٥ تا ٤٥ سایدا، ٥٠٠ 
 لكی ٥٠٠ ھوە. نزیكتندەم لكزار، ھھ
و  لناودەچت  مانگاندا  ــووڕی  س لكاتی 

ئوانیتر وشك دەبن“. 

 ك نیشانانی  ــو  ئ لگرنگترین  یكك 
لژناندا،  دەكن  نائومدی  بتمنی  ئاماژە 
بریتییل وشكبوونی ھلكو نمانی ھۆرمۆنی 
 شش كمئ ۆجیسترۆن، كئیسترۆجین و پ
 كخۆشوكات ندروست دەكات. ئ كبۆ ژن
زۆرجــار  و  ــات  دەك لشی  بگرمی  ھست 
گرمییی  ئــو  ئیسترۆجین  كمی  بھۆی 
دڕاوكی  تووشی  و  دەكشت  درژە  لشی 
ئیستۆجین،  ھۆرمۆنی  بنمانی  ــات.  دەك
 ك بجۆرك  دەبتوە،  الواز   كژن ئسكی 
 بۆی .سكی دەشككی بچووك، ئخلیسكانب
 لكدا خواردنی كالسیۆم و شیرو ھنمم تل
لوەش   جگ حب.  خواردنی  یاخود   ،گرنگ
لكۆئندامی زاوزی ژناندا ھمیش تڕبوونك 
ھی، ك لم تمندا وشكدەبتوەو لكاتی 
 ڕبوونو تئ ت، چونككسكردندا ژانی دەبس
نماوە و ھلكدانی بچووك بووەتوەو لوی 
 تم حاری ئدان كار ناكات. بۆ چارەسلكھ
جۆرە حبك ھی ك لڕگی ھگرتنوە 
حبی“ڤاكیفیم“  ئویش  دەھنرت  بكار 
تربوونك  جــۆرە   بح ئو   ،vagifem
لھلكداندا دروستدەكات. لو تمندا ژنان، 
دەكن،  بكزانوە  ھست  میزكردندا  لكاتی 
دەكرت،  بۆ  سۆنریشیان  زۆرجــار  تنانت 
بم ھیچ نخۆشییكیان ل بدیارناكوت. 
ــۆی وشــكــبــوونــی لــشــیــان و  ــھ ئـــوەش ب
و  ڕانگرتن  میز  یان  ھۆرمۆن،  كمبوونوەی 
و  مندادان   ك پتكانی  ئو  شلبوونوەی 
میزدانی رادەگرت. ئم حات لژنی قو 
و جگرەكشدا زیاتر روودەدات. یان ئوانی 

دەكۆكن.  زۆر  یــان  دەكـــن،  سخت  ــاری  ك
نیشانی  چندین  ئوانشدا  لگڵ  ھاوكات 
دەردەكــون.  روخساردا  جستو  لسر  تر، 
 ،نمت ئو  تری  نیشانكانی   ل ھروەھا 

بریتی ل چرچبوونی رووخساری ژنان.
 

 خۆشییدی و ننی نائوممت
درژخاینكان

ژنــان،  ــی  ٢٠٪ـ مانگاندا،  ــووڕی  س لكاتی 
بنمانی  بم  دەبن،  دڵ  نخۆشی  تووشی 
ژنان  توشبوونی  رژەی  ئیسترۆجین  ھۆرمۆنی 
بو نخۆشیی وەك رژەی تووشبوونی پیاوانی 
بھۆی  ئمش  دەبت.  زیاتر   وات لدت، 
 رگری لب روودەدات ك و ھۆرمۆنمانی ئن
ژن، دەكرد. جگ لوەش وا لئافرەتك دەكات 
ك تووشی نخۆشییكانی پاپستۆی خون، 
الوازبوونی ئسك و نخۆشیی دەروونییكان، 

ببت. 

ھۆرمۆنی جگرەوەی ئیسترۆجین
ــارەت بــھــبــوونــی ھــۆرمــۆنــــك وەك  ــب س
د.شھال،  ئیسترۆجین،  ھۆرمۆنی  جگرەوەی 
زانیاری ئوەی خستڕوو، ك لوتی ئمریكا 
پسپۆڕان بمبستی چارەسركردنی قۆناغی 
ئیسترۆجینیان  ھۆرمۆنی  نائومدی،  تمنی 
پاشان  قۆناغدان.  لو   ك ئافرەتاندا  بو 
ئو  لالین   ھۆرمۆن ئم  بكارھنانی  دوای 

دەكۆكن.  زۆر  یــان  دەكـــن،  سخت  ــاری  ك

بنمانی ھۆرمۆنی 
ئیستۆجین، ئسكی 
ژنك الواز دەبتوە، 

 ك كجۆرب
بخلیسكانكی بچووك، 
 بۆی .سكی دەشكئ
لم تمندا خواردنی 
 لككالسیۆم و شیرو ھ
گرنگ، یاخود خواردنی 

حب
د. شھال علالف
 Photo Hemn Photo HemnPhoto Hemn
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ئافرەتانوە دەركوت دخۆشبوون و حاتی 
سكسییان برەو باشتربوون چوو و ھروەھا 
لھمانكاتدا  ــم  ب پتوبوو،  ئسكیشان 
كاریگری  چندین   ھۆرمۆن ئو  بكارھنانی 
 ئافرەتان ــو  ئ جستی  لــســر  نرنی 
بنخۆشی  تووشیبوون  وەك  دروستكرد 
چندین  و  ممك  و  مندادان  شرپنجی 
كاریگری خراپی لسر گورچیل دروستكرد.

 تمنی نائومدی و كشی دەروونی
دەرونیییكان،   خۆشیین بواری  پسپۆڕانی 
رژەی  و  فیزیۆلۆژی  گۆڕانی   ك  یانوایپ
پیوەندییكی  ژندا  لشی   ل ھۆرمۆناتكان 
 بۆی  ،یھ دەروونیوە  بباری  راستوخۆی 
تورەبوونی ئافرەت و زووھچوون و گریان و 
دتوندی، بنیشانكانی تووشبوون بنخۆشی 

دەروونی دادەنن.
 خۆشیین بواری  پسپۆری  لوبارەیوە  ھر 
دەرونییكان د. بناز عدنان، جخت لسر 
رۆی خزان دەكات و دەت:“دەبت رەچاوی 
حاتی ئافرەتان بكرت، ئگر ھاتوو رژەی 
دتوندییكی زۆر بوو، ئوا دەبت چارەسری 
دەرمانی بۆ بكرت، چونك تووشی خمۆكی 
ئوە  بۆ  ھۆكارەكش  دەبت.   راوكد و 
كاریگرییان   ھۆرمۆنان ئو   ك دەگڕتوە 
لسر چند ماددەیك ھی، ئو ماددان بۆ 

.“یخی زۆریان ھباری دەروونی ژن، بای
 كات وە كرد، كئاماژەی ب م پزیشكدواتر ئ
رژەی ئو ھۆرمۆن كمدەبتوە، كاریگری 
و  دەبت  مانگانیان  سووڕی  لوەستاندنی 
ئافرەتك ھست بگورەیی تمن دەكات، 
یان  نماوە،  گنجتی  تمنی   ك وادەزانت 

بۆچوونكانی بھ دەزانت.
ژنان،  مانگانی  سووڕی  بنمانی  ھروەھا 
كاریگری  و  تكدەچت  دەروونییان  بــاری 
بسر كرداری سكسكردنیان دەبت و ھست 
ب بزاری و دتوندی دەكن، بمش بیر لوە 
لرەوە  نابت،  مندایان  ئیتر   ك دەكنوە 
دەكن.  تمنیان  بسرچوونی   ب ھست 
تووشی  ژنانی  ئو   شوەختپ دەبت   بۆی
ئو حات دەبن، لالین پزیشكی دەروونی 
پسپۆڕكی  لــالیــن  یــان  بكرن،  رنمایی 
بواری ژنانوە زانیارییان پ بدرت و ئاگادار 
بكرنوە ك ئمش قۆناغك لقۆناغكانی 
قۆناغیش  ئو  ژنان   دەب و  مرۆڤ  تمنی 

لتمنیان تپڕنن. 

 ،نمو ترەكی ئخۆشی سناز، دوو ند. ب
نخۆشی  ئوانیش   كــ پدەكات  ئــامــاژە 
ھۆكاری  ھروەھا  خمۆكین،  و   ڕاوكــــد
سرەكی تووشبوون بو نخۆشییانی بۆ ئوە 
لتمنی  ھر   یخۆشپ ژن،   ك گڕاندەوە 
ئو   تودەك  ك  بۆی بمنتوە،  جوانیدا 
خۆی  واقیعكدا  لگڵ  ناتوانت   ،رەوشــ
خۆكوشتنیان  بیری  بگونجنت،“ھندكیان 

لال پیدا دەبت“.

"وامزانی گیشتووم خای كۆتایی ژیان"
ئو   .ــســا  ٥٣ تــمــن  ژنكی  ــم،  ــری م
ھبووە،  مندای  دوو  سایدا،   ٤٥ لتمنی 
كات منداكانی گورە بوونو الی نماون، 
 كات كردووە،“  ببۆشاییكی گورە  ھستی 
گورەبوون،  تمنی   تیشتوومگ  ك زانیم 
مندام  ئیتر  ــدەكــردەوە  ن لــوە  بیرم  قت 
نابت، بۆی لباری دەروونییوە زۆر تكچووم 
 یشتووەتئیتر ژیانم گ ست كرد كو وام ھ
خای كۆتایی. بۆی تا ٤ مانگ ببردەوامی 
ئو  تا  كــرد،  دەروونــیــم  پزیشكی  سردانی 
ھنایوەو  بخۆم  بوام  و  تپڕاند  قۆناغم 

لخمۆكی رزگارم بوو“.
گیشتن  لبارەی   ،سا كچكی٢٩  ھاژە،   
گوتی:“ھۆكاری  نائومدییوە  بتمنی 
بۆ  تمندا  لو  ژنان،  نائومدی  سرەكی 
نبوونی منداڵ دەگڕتوە. من لوە ناترسم 
 وە دەترسم كل بم  نكردووە،  ك شووم 
چیدی   ك بكم  شوو  ــادا  وەھ لتمنكی 

نتوانم مندام ببت“.  
جیھان موحممد، تمن٣٥ سان سبارەت 
 یوایدی، پنی نائوممخۆئامادەكردن بۆ ت ب
تمنیدا  تپڕینی  لگڵ  مرۆڤك  ھر   ك

خمی رابدوو دەخوات، بم پویست ژنان، 
ئوەش   چونك بكن،  قبووڵ  تمنش  ئو 
لژیاندا  ھرزەكاری  و  گنجی  قۆناغی  وەك 

 .یكی دیكقۆناغ

چارەسر
 ك حاتانی  ئــو  چــارەســری  لــبــارەی 
د.  دەبن،  ژنان  تووشی  نائومدیدا  لتمنی 
بناز، گوتی:“ پویست ژنان، خۆیان بۆ ئو 
 ك بزانن،  ئــوەش  و  بكن  ئامادە   قۆناغ
قۆناغكی سروشتی ژیانو وەك چۆن قۆناغی 
مندای و دایكایتی دەبت، بھمان شوەش 

پویست ئو قۆناغ تپڕبكن.
 ك گۆڕانانی  لو  دەتوانن  ژنــان،  ھروەھا 
لو تمندا بسر جستیان دت، سوود 
ئو  قرەبووكردنوەی  لبارەی  وەربگرن. 
ژنان  نائومدییوە  لتمنی   ی كھۆرمۆنان
دەت:“  پسپۆڕە  ئــو  داون،  لدەستیان 
بككوەرگرتن لھندك دەرمان ك لالین 
دەتوانرت  دیاریدەكرت،  تایبتوە  پزیشكی 

قرەبووی نمانی ئو ھۆرمان بكرتوە“.

راپۆرتی: ھز علی - شیالن یاسین

د. بناز عدنان

بنمانی سووڕی 
مانگان ژنان، باری 

دەروونییان تكدەچت 
و كاریگری بسر 

كرداری سكسكردنیان 
دەبت و ھست 

ب بزاری و دتوندی 
دەكن، بمش بیر 
 وە كنوە دەكل

ئیتر مندایان نابت، 
 ست برەوە ھل

بسرچوونی تمنیان 
دەكن
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 ،بجھ گشتی  نخۆشخانی  ئاماری  بپی 
نخۆشی شرپنجو لبارچوونی منداڵ، لسنووری 
ــان  رووی و  ترسناكن  دووانــیــكــی  ــارەدا،  ــوش ئ
نیگرانی  جگی   بووەت ــردووەو  ك لزیادبوون 
نخۆشییكانیش  بواری  پسپۆڕانی  ھاووتییان. 
كیماباران  كاریگری  بجمانی  بۆ  ھۆكارەكی 

لسر توشبووان، دەگڕننوە.

 حاتكان ل ھكشاندان
لنخۆشی  یك  ھر  ٢٠٠٧ـدا  سای  لسرەتای 
شرپنجو لبارچوونی منداڵ، بڕژەیكی فراوان 
تائستاش  و  دەركوتن   بجھ لشارۆچكی 
ئو  ھاووتیانی  سختكانی   گرفتل بیكك 
ئو  بوبوونوەی  ھۆكاری  دادەنرت.   یشارۆچك
سای  كیمابارانكی  بۆ   ،بجھل  خۆشییانن
كۆمی  سرۆكی  جگری  دەگڕتوە.   ١٩٨٨
عابد،  ئــاراس   بجھ كیمیابارانی  قوربانیانی 
رایگیاند ك زۆرترین حاتی لبارچوون، لسنووری 
 بووەت ،نجرپشدا شمدواییانو لیدا ھبجھ
یكك لو نخۆشیی بربوانی كچندین كس 

بو ھۆیوە ڕووبڕووی مرگ، بوونتوە“.

تمنی توشبووان
لنخۆشخانی  ھناو  نخۆشییكانی  پسپۆڕی 
ئمین،  محمد  جاسم  د.   ،بجھ گشتی 
 ،رووی ٣٠ ساسنیان لمی تو ژنانت:“ئدە
دەبنوە“.  منداڵ،  لبارچوونی  رووبــڕووی  زیاتر 
د.جاسم، ھۆكارەكش بۆ كاریگری چكی كیمیای 
لتمنی  ئستا  ژنانی  ئو   ك دەگڕنتوە، 
كیمیابارانی  كارەساتی  لكاتی  سایدان،   ٣٠
زیاتر  ساڵ   ٩ لــســرووی  تمنیان  شــارەكــدا 
مترسیداری  كاریگری  كیمیایی،  چكی  بووەو 
لخان ھستیارەكانی ئو ژناندا دروستكردووەو 
حاتی  ــڕووی  روب توشبوو،  ژنانی  ھۆیوە  بو 
د.  بگوتی  دەبنوە“.  منداكانیان  لبارچوونی 
زیاتری  تشنسندنی  بۆ  رابردوو  سای  جاسم، 
 چونك بــووە،  خراپ  سرەتایكی  حاتكان، 

لبارچوون  حاتی   ٦ لھفتیكدا  ھندكجار 
مترسیدارە،  زۆرەو  ڕژەیش  ئو  كراوە،  تۆمار 
بپویستی دەزانت ك تیم پزیشكییكان   بۆی

بوردی ھسنگاندن بۆ ئو حات بكن. 
كیمیای  چكی  كارتكردنی  بھۆكاری  سبارەت 
دكــتــۆرەی  ــو  ئ  ،نجرپش لــدروســتــكــردنــی 
نخۆشخانی گشتی ھبج، گوتی:“ئو ماددە 
كسكان  مشكی  و  لدڵ  كاریگری   ،ژاراوییان
سر  بــۆ  مــردنــی  مترسی  ئمیش  ـــن،  دەك

تووشبوانی ل دەكوتوە“.
 

لبارچوونی منداڵ
ژنی  ساو   ٣٣ تمنی   كژن حوسن،   فاتم
بم  شوویكردووە،   دووسا ماوەی   .وەیما
مندای نیی، چونك مندای یكمی لبارچووە. 
ئو، یكك لقوربانیانی چكی كیمیاوی،“مندای 
دووھمم  سكی   ك ئستاش  لبارچوو.  یكمم 
 ،ورە بوومكی گیڕاوكتووشی ترس و د ،یھ
لبار  ئستایشم  سكی   ك  وەیل ترسكشم 
ژنانی  لو  ترە  ژنكی  غفور،   یت“.سومبچ
 بجھ كیمیابارانی  بر  لتمنی ١١سایدا   ك
ماوەی شش  ساو   ٣٢ تمنی  ئو،  كوتووە. 
سا شوویكردووەو تائستاش دووجار مندای لبار 
خوشكی  و  خۆی   ك باسیدەكات،  وەك  چووە. 
 بجھ كیمیایی  بر  بووە،  ١٢ساڵ  تمنی   ك
منداكانی  خۆی  وەك  خوشككیشی  كوتوون. 
كیمیایی  بر   ك خوشكانم  ئو  لبارچووە،“ 
نكوتوون، ھیچ حاتی لبارچوونیان نییو ھر 
یكی چوار مندایان ھی“. ھاوكات ئو ژن، گلیی 
ئاراستی حكوومتی ھرم و وەزارەتی تندروستی 
 كردووەتك خۆی ننستا ھیچ الیتائ دەكات ك
خاوەنی كشكانی ھبجو داواكارە“ حكوومتی 

 كی تۆكمۆگرامندروستی پم و وەزارەتی ترھ
بۆ رووبڕووبوونوەی ئو نخۆشیی دابژن“.

ھۆكار و مترسییكانی
لنخۆشخانی  منداڵ  لنخۆشییكانی  پسپۆڕ   
لبارەی  محمود،  د.رــبــوار   ،بجھ گشتی 
منداوە،  لبارچوونی  حاتكانی  سرھدانی 
 ك نكراوە  پشكنینك  ھیچ  تائستا  پیوابوو، 
لبارچوونی  ســرەكــی  ھــۆكــاری  دەریخستبت 
رژەی  زۆرترینی  بم   ،كیمیایی چكی  منداڵ 
لبارچوونی منداڵ الی ئو ژنان روودەدات ك بر 
چكی كیمیایی كوتوون و بپچوانوە ئوانی 
 تو حاڕووی ئن رووبدەگموتوون، بكرنب

دەبنوە.
 د.ربوار، باسی لكاریگری چكی كیمیایی و ماددە 
لخانكانی  كار  بئاسانی   ك كرد  ژەھراوییكان 
 گژ ركی دورودرن و بۆ ماوەیی ژنان، دەكزاوز

لبوونی مندای ئاسایی و تندروست، دەگرت. 

 چارەسر 
منداڵ،  لبارچوونی  گرفتی  چارەسری  لبارەی 
سلمان  د.  مندان،  نخۆشییكانی  پسپۆڕی 
لبارچوونی  رژەی   ك دەكات  لوە  باس  كریم، 
بم  زیــادیــكــردووە،  زۆر   بجھ  ل مندان 
بنبكردنی  بۆ  پویست  پزیشكی  چــارەســری 
لحاتكانی  ژنــان  ئگر   “،یھ  كتحا
و  بكن  پسپۆڕ  پزیشكی  سردانی  مندابووندا، 
سكپییان  ماوەی  پزیشككاندا  چاودری  لژر 
حاتی  كمترین  بدنیاییوە  ئوا  بكن،  بڕێ 

لبارچوون ڕوودەدات“. 
 ھاوكار محمد

لخان ھستیارەكانی ئو ژناندا دروستكردووەو 
حاتی  ــڕووی  روب توشبوو،  ژنانی  ھۆیوە  بو 
د.  بگوتی  دەبنوە“.  منداكانیان  لبارچوونی 
زیاتری  تشنسندنی  بۆ  رابردوو  سای  جاسم، 
 چونك بــووە،  خراپ  سرەتایكی  حاتكان، 

خونرانی بڕز ئاگادار دەكینوە ك ھر پرسیار و گرفتكی تندروستیی و دەروونیان ھبوو پیوەندی 
Email: shelan_yasen@yahoo.com فۆن - 7813-264-066  یانلژمارەی ت ن ببك

گۆڤارەوە  ڕگی   ل ئافرەتانوە  نخۆشییكانی  پسپۆڕی  و  دەروونی  پسپۆڕی  لالین  وەمكانتان 
دەدرتوە. 
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(دوا  نخۆشی   ب مندادان،  ملی  شرپنجی   
لجیھاندا   .زیادبووندایل  رۆژان ناسراوەو  رۆژ) 
نزیكی پنچ ملیۆن ژن، ھگری ئم نخۆشیین 
ژن،  ھــزار   ٢٥٠ نزیكی   نسا بوھۆیوە  و 
ڤایرۆسی  بھۆی  ژنان،  مردنی  ھۆكاری  دەمرن. 
لتمنی٤٥ تا ٥٠ سای، تووشی   ك ،یhpv

ئم نخۆشیی دەبن.

ملی مندادان cervix چیی؟
مندادان.  ناو  بۆ   ــ ژوورەوەی  چوون سرەتای 
لسرەتادا دەریچیك ھی پیدەن دەریچی 
ملی مندادان، cervicalas تیرەكی ل دوو 
سانتیمتر زیاتر نیی، بم لكاتی مندابووندا 
 ھاتن یارمتی  تا  دەكشت،  و  دەبت  فــراوان 
دەرەوەی منداك بدات. سرەڕای ئوەش ملی 
دروستدەكات  لینج  ماددەیكی  جۆرە  مندادان 
مندادان  نو  بۆ  تۆوەكان  رۆیشتنی  یارمتی  و 
 ،و ماددە لینجژنان، بوونی ئ ك لنددەدات. ھ
دانــان،   ھیلك نیشانكانی   ل نیشانیك   ب

دەزانن.

مندادان uterus چیی؟
ئم بش دەكوت ناوەراستی پشتنی چاوە. 
ئندامكی سرەكی زاوزیو بشوەیكی ئاسایی 

 .بۆش
 رمھ شوە  ئستووری  لماسوولكیكی   
 تودەك .رەوەیی بۆ سكدروست بووەو بنك
 ،كناوپۆش خاوەنی  ركوە.  و  میزدان  نوان 
لكاتی مندابووندا  لكاتی سووڕی مانگانو   ك
ئستۆ.   تدەگر گــورەبــوون  و  كشان  ئركی 
 دەداتپا لدایكبووندا كۆرپكاتی لروەھا لھ
لكاتی  بندە.  بگرژبوون  ــوەش  ئ دەرەوە. 
شوەو  گرژدەبت.  مانگاندا  ئازارەكانی سووڕی 
قبارەی مندادان بپی تمن و باری سكپی 

دەگۆڕت.  

نخۆشی شرپنجی ملی مندادان چیی؟
لــدوای  بــوەكــانــو   خۆشیینل  ككی  
شرپنجی ممك بدووەمین جۆری شرپنجی 
ژنان، دادەنرت. پسپۆڕی نخۆشییكانی ئافرەتان 

برزنجی، دەت، بشوەیكی  باران كمال  د. 
جــۆری   ــی  ــرۆی م پاپیلۆم  ڤــایــرۆســی  گشتیی 
 (  (HPv،human papillomavirus
تائستا   .یینجرپش ئم  سرەكی  ھۆكاری 
دەستنیشانكراوە،  جۆری  سدەھا   ڤایرۆس ئم 
پیوەندییان   مانل جۆرك  چند  تنیا  بم 
بشرپنجی ملی مندادانوە ھی. بتایبتی 
 ،١٩٥٠ لسای   ڤایرۆس ئم  و ١٧.  جۆری ١٦ 
تائستا  لوت پشكوتووەكان دیاریكرا، بم 
 شك بگورەترین  دواكوتووەكاندا   تول

دادەنرت. 
جیھانی،  تندروستی  ركخراوی  ئاماری  بپی 
 تدەول  خۆشیین ئم  بشی   سل زیاتر 
لو  شــت  گرنگرین   .یــھــ ــدا  ــان ــووەك ــوت دواك

شرپنجدا  لجۆرەكانیتری   ك  خۆشیین
كسكان  دەتوانرت   ك  وەیئ ناكرت،  بدی 
خۆی ل بپارزن. ئم ڤایرۆس لتمنی ٢٠-٣٠ 
ملی  لخانكانی  و  دەبت  ژنان،  تووشی  سای 
مندادانی بھواشی گش دەكات و دەبت ھۆی 
گۆڕانكاری لناوچكو ئو گۆڕانش لسرەتادا 
پشكنینی   بۆی  .وەیچاكبوون قابیلی  ئاساییو 
زۆربی  دەزانرت.  بگرنگ  ژنان،  بماوەی  ماوە 
جار مانوەی بۆ ماوەی دە ساڵ درژەی ھیو 
دواتر دەبت شرپنج. توژینوە زانستییكان 

.وت سامترین ماوە حدەریانخستووە ك

رژەی تووشبووان 
تندروستی  ركخراوی  ئامارەكانی  بگورەی 
ئمریكا،  یكگرتووەكانی   تویالیل جیھانی 
رژەی ٤٠٪ ـی ژنان، ھگری ڤایرۆسی hpvین. 

 وات ژن،   ٣٨٣٢  دەگات رژەكی  فرەنسا   ل
١٤٪. ل ئورووپا نزیكی ٢٥ تا ٣٠ ملیۆن ژن، 
ژنانی   ڤایرۆس ئم  ڤایرۆسن.  ئم  ھگری 
وتانی رۆژھتیشی گرتووەتوە. بم تائستا 
رژەی تووشبووان بوردی دەستنیشان نكراوە.

    ھۆكاری تووشبوون:
- بشوەیكی گشتیی ڤایرۆسی پاپیلۆم مرۆیی 
 .یینجرپش ئم  سرەكی  ھۆكاری   ،HPV
ــۆری  ج ســـدەھـــا   ــ ــرۆس ــای ڤ ـــم  ئ تائستا 
جۆركیان  چند  تنیا  بم  دەستنیشانكراوە. 
لبوونی ئم شرپنجی بتایبتی جۆری ١٦و 

١٧ ھۆكارن.
-سكسكردن یان ”شووكردنی كچان لتمنكی 

زوودا.
د:   ) بیانی  لوتانی  بتایبتی  پیاوی  -فرە 
ئافرەتانی  ئو  لكوردستان   دە كمال  باران 
ك زیاتر لجارك ژیانی ھاوسرییان پكھناوە 

ئگری تووشبوونیان زیاترە)
جگرە كشان.  -

-  رژەی مندابوون. ھر چند زۆر سكی كردبت 
و مندای زۆر ببت، ئوا رژەی تووشبوون زیاد 

دەكات.
زیاتر  ببردەوامی،  منع  حبی  بكارھنانی   -
بم  تووشبوون  بۆ   یھ مترسی  ساڵ  لپنچ 

 .خۆشیین
- تووشبوون بھندك نخۆشی سكسی وەك ( 

كالمیدیا، ژر تاقیكردنوە).

شرپنجی ملی مندادان 

وەرگرتنى بشك ل ملى مندادان ل كاتى ناردنى بۆ پشكنین

برینداربوونی ملی مندادان
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- شووكردن بپیاوك ك پشتر خزانكی بھۆی 
شرپنجی ملی منداوە كۆچی كردبت.

  
  نیشانكانی 

پزیشكی پسپۆڕ لبواری ئافرەتان د. باران كمال، 
ئاماژە بمترسی دەركوتنی نیشانكانی دەكات، 
 واتك بدیاركوت  نیشانكان  ئگر   چونك
چاكبوونوەی  ــردووەو  ك تشنی   ،كوەرەم
بدیاركوتنی  پش  ئگر  ــم  ب  .تزەحم
دەستنیشانكرا  پشكنینوە  لرگی  نیشانكانی 
ئواچارەسری ھی. بۆی رنمایی ژنان دەكات 
ملی  پشكنینی  سنتری  سردانی  زووتــر   ك
خون  بینینی  لنیشانكانی  بكن.  مندادان 
لدوای جووتبوون و بینینی خون لنوان سووڕی 
مانگانی. لگڵ تكچوونی سووڕی مانگانو زوو 

ھاتن یان درەنگ ھاتنی.
ئم  كرد  تشنی  زیاتر   كخۆشیین ئگر 
ناخۆش  بۆنی  ھبوونی  دەبــــت:  نیشانانی 
لخونی سووڕی مانگانو ھوكردن و ژانگرتنی 
گریك  پشكنیندا  لكاتی  ھندكجار  سك.  بن 
خوینی  دەستلدان  لكاتی   ك بدیاردەكوت، 
لدت و ئم گریش لسرەتادا بچووك بم 

دوایی گورە دەبت.

رگاكانی دەستنیشانكردن
١)وەرگرتنی بشك لم گری یان ھر شونك 
بۆ  ناردنی  و  لدەكرت  تووشبوونی  ئگری   ك

زەرع.
دەبت   كخۆشیین دەستنیشانكردنی  ٢)پاش 
 چونك  .كدایقۆناغ چ   ل  ك دیاریبكرت 
ئم  قۆناغكانی  دەوەستتسر  چارەسركردن 
نخۆشیی، ك بریتییل: چوار قۆناغ، ك قۆناغی 
یكم، ھردوو لقی ئلیف و با لخۆ دەگرت. 

ــان  ی نــشــتــرگــری  دووەم  ــی  ــاغ ــۆن ق  لـــ
ــاغــی  قــۆن  ـــ ل  RADIOTHERAPY–
نشترگری  یان   RADIOTHERAPYمیس

ناكرت.

م ڤایرۆسكوتان دژی ئ

لمانگی  تــوــژیــنــوە،  ــاڵ  س چــنــدیــن  دوای 
باشترین  توانرا  لئورووپا   ٢٠٠٦ سپتمبری 
 grad- al-sil  وات  gardasil بناوی  كوتان 
ئافرەت  لتووشبوونی  رگرە   ك بكن،  پسند 
ژنان،  و  كچان  مندادان.  ملی  بشرپنجی 
بم  خۆیان  سای   ٩-٢٦ لتمنی  دەتــوانــن 
 ماسوولك ل بكوتن، ك ینو (ڤاكسین )كوتان
 كڤایرۆس دژی  برگری  سدلسد  و  دەدرت 
پیدا دەكات. بم ئو كوتان بۆ تووشبووان و 
ھگرانی ئم ڤایرۆس ھیچ برگرییكی نابت. 

 
رگاكانی كوتان

 وەیم شدەرزی ب ك سسر كت ھدەب  
لخۆی بدات:

دەدرت  ملیلیتر   ٠،٥ دەرزییكی  یكم  ١)رۆژی 
.كی باڵ یان سمتی ئافرەتماسوولكل

٢)دوو مانگ دوای دەرزی یكم، دووەم دەرزی 
باڵ  ل ماسوولكی  ملیلیتر دیسان دەدرت   ٠،٥

یان سمت.
جاری  بۆ  دووەم،  دەرزی  دوای  مانگ  ٣)چــوار 
 دەرزیی دوا   ك ملیلیتر   ٠،٥ دەرزییكی  سیم 
دیسان لماسوولكی باڵ یان سمت دەدرت.      

 خۆشییم نخۆپاراستن ل  
 نخۆشی شرپنجی ملی مندادان، یكك لو 
بپارزین   ل خۆمانی  دەتوانین   ك نخۆشیانی 

برگی: 
- كوتان لدژی ئم ڤایرۆس، بم لتمنی بر 

لتووشبوون.
عنق   لكاخ  بواسك المنتفم  ــدوری  ال المسح   -

-PAPSMER .الرحم
- نشترگری

ئــــوەش   كـــ  ،RADIOTHERAPY-
حاتی  و  جــۆر  و  نخۆش  دەوەستتسر 

.كخۆشیین
 د. باران دەت، ئم مسح بریتی لپشكنینی 
بۆ  میكرۆسكۆبدا  لژر  مندادان  ملی  خانكانی 
دۆزینوەی ھر گۆڕانكارییك ك لملی منداداندا 
ھموو  بۆ   پشكنین ئم   ویستپ روویدابت. 

ئافرەتك بكرت. ئم پشكنین زۆر ساكارەو ھیچ 
ئشی تدانیی، پویست ھفتیك یان دە رۆژ، 
 م پشكنینت. ئنجام بدرئ دوای سووڕی مانگان
ئستا لچندین بنكی تندروستی ئنجامدەدرت 
و لبشی (نازوری ملی مندادان) ھموو رۆژك 
دەكرت. ھروەھا بۆ ئو نخۆشانی ك لالین 
نخۆشخانی  رەوانی  تندروستیكانوە،   بنك
لدایكبووان و ئافرەتان دەكرن، كلینیكی تایبتی 
بگورەی  ئافرەتان،  نخۆشییكانی  پسپۆڕی  و 
بۆ  پویستی  چارەسری   كخۆشیین جۆری 

دەكات. 
ئو   .سا  ٦٥ تمن  ژنكی  عیسمت،   سب
وەك  بــووە.  مندادان  ملی  نخۆشی  دووچــاری 
خۆی باسیدەكات“ من زوو شوومكردووەو ھشتان 
نما.  مردم   كات نكردبوو  تواو  سام  بیست 
بم  جگرەكشبووم،  داموە،  بشووی  باوكم 
مندام  حوت  ھناوە.  لی  وازم  دەبت  دەساڵ 
ھاتووم.   خۆشیین ئم  تووشی  ئستا  ھیو 

لبرئوە مندادانم دەرھناوە“.
ئو   .سا  ٤٣ تمن  ژنكی  عوبدی،  زەینب 
لبرئوەی سووڕی مانگانی رك نییو ھست 
كــردووە،  پشكنینی  دەكــات،  سكی  بن  ژانی   ب
بم پزیشك پیگوتووە ك حاتكی جگای 

 .ترسی نییم
ئو   .مندا نۆ  خاوەنی   كژن عزیز،   دریق
لماوە  بم  ناكشم،  جگرە  خۆم  دەت، 
ملی   ،دریق دەخۆن.  جگرە  پیاوەكان  ھموو 
 .یھ بردەوامی  ژانی  ئستوربووەو  مندادانی 
ھروەھا بردەوام پاك و پیس. ئو، لبرئوەی 
نخۆشی رەبووی ھی، پزیشككی پیگوتووە 
بۆ  نشترگری  بنجی“موچوعی“   ب  دەب  ك

بكرت و مندادانی دەربھنرت. 
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پۆفایل
د. باران كمال برزنجی.

ــان و مــنــداــبــوون  ــرەت ــاف ئ ــۆڕی  ــســپ پ
.دایكبوونی لخۆشخاننل

مندادانو  ملی  ناڤوری  بشی  برپرسی 

پزیشكی  لكۆلژی  یاریدەرە  مامۆستای 
.گشی زانستی كۆمب

ــی  ــۆس ــۆری ــال ــك ب  ١٩٨٩ لـــســـاـــی 
بدەستھناوەو سای ١٩٩٧دیپلۆمی بای 

مندابوون  و  ئافرەتان  لبشی  بغدا   ل
بدەستھناوە.

لزانستی  ماستری  بوانامی   ٢٠٠٥  ل
كۆمگ وەرگرتوە.  

www.neشیالن یاسین
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چۆنیتی ئامادەكردن

كباب ب پنیر

كرەستكان 

شتخانچ
 بدون عسوەستاح
ل ریستۆرانتی پۆشی

ئامادەكردنی:

جـــوان  ھـــویـــر،  گـــــرام   ٦٠
دەشلرت.

١٤٠ گرام قیمی كباب، لشیش 
دەدرت و دەبرژنرنت.

٦٠ گرام پنیری توركی، برەندە 
ورد دەكرت.

ئینجا ھویرەك بتیرۆك پاندەكرتوە، 
تدەخر نیرە وردكراوەكباب و پك

ھندك  دەكرت،  لوول  ھویرەكو  ناو 
ماستی لدەدرت و دەخرتناو فن.

ماوەی چوار خولك لناو فن دەبت تا 
جوان دەبرژت.

قاپك  ســر   تدەخر بــرژانــی  پــاش 
و  خیار   ،پارچ ھشت   تدەكر و 
 كقاپ لسر   قئ بشوەی   ماتت
برنج  كوگیر  یك  لگڵ  دادەنــرــت، 

لناوەڕاستی قاپك دادەنرت.
بمشوەی خواردنی یك كس ئامادە 

دەبت.
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٣/٢١-٢٠-٤ 
ئو  جبجكردنی  بۆ  گونجاوە  كاتكی  ئستا 
بیاركی  مبو  دوودڵ   ،تھ  ك بیرۆكیی 
بردەواموە  بیركردنوەی  بھۆی  بدە.   رانبو

ماندوو دەبیت.

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
ئو بیانووانی بدەستتوەی، كس نزیككانت 
بدۆزیتوە.  تر  رگای  ھوبدە  ناكات،  رازی 

تووشی چند گرفتكی تندروستی دەبیت.

٥/٢١-٦/٢١ 
لم ماوەیدا پشت بھاوڕێ و كس نزیككانت 
بوریاییوە  پۆژەكانت  سرخستنی  بۆ   ستبب
بھستیارییوە  ھروەھا  بكو  ھسووكوت 

مامی دارایی ئنجامبدە.

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
 دەچیت ھنگاوك  چند  كارەكانتدا  لبواری 
پشوەو مایی رەزامندی برپرسكانت دەبیت، 

تووشی كۆمك كشی سۆزداری دەبیت.

 ٧/٢٣-٨/٢٢
بچیتوەو  بخۆتدا  ئگر  دەكیت  باش  كاركی 
سۆزدارییوە  لڕووی  ركبخیت.  داراییت  بواری 
گرفتكانت  كشو  و  دەبت  باشت  بختكی 

چارەسر دەبن.

 ٨/٢٣-٩/٢٢
خۆت بدوور بگرە لو ناكۆكییانی لخزانكتدا 
ــڕووی  ل دەكرت  ــوە  ئ پشبینی  روودەدات، 
ئاگاداری  ھبت،  زۆرت  دەستكوتی  داراییوە 

.ندروستیت بباری ت

 ٩/٢٣-١٠/٢٣ 
بزار  ھاوڕكانت  لھسووكوتكانت  ھندی 
لبیارداندا،   كم  لپ بگرەو  ئــارام  دەكــات، 
بۆ  راستیت  ھــنــدێ   یفتھ ــم  ئ كۆتایی 

رووندەبتوە، ھوای خۆشت پدەگات.

١٠/٢٣-١١/٢١ 
ئوەندە  زیاترە،  پشووی  و  بئارامی  پویستت 
ئندامانی   ،كم سرقاڵ  بكارەكانتوە  خۆت 
كــردوون،  فرامۆشت   یانوایپ خزانكت 

گشتك ئنجامدەدەیت.

١١/٢٢-٢١-١٢
سۆزدارییوە  لڕووی  زۆرانی   گرفت ئو  پاش 
بخۆتدا  ھــاتــووە  ــوە  ئ كاتی  بــووە،  تووشت 
بكرەوەو  كم  سرت  فشارانی  ئو  بچیتوە، 

.بیاردان دوو دڵ مبل

١٢/٢٢-١/١٩ 
ماوەیك حز بتكبوونی كۆڕ وكومڵ ناكیت، 
لگڵ ھاوڕكانتدا ئوەندە بمتمان مب، ئوان 
لچارەسركردنی كشكانتدا ھاریكاریت دەكن.

١/٢٠-٢/١٨ 
لڕووی سۆزدارییوە ھفتیكی ئاسوودە بسر 
دەبیت، كسانی دەورووبرت پت سرسام دەبن 

و حز دەكن ھسووكوتت لگڵ بكن.

نھنگ ٢/١٩-٣/٢٠
بۆكسانی  ــۆت  خ ــدە  ــوەن ئ نــاكــات  پویست 
گۆڕانكاری  ھندێ  بكیت،  ماندوو  دەورووبــر 
چاوەڕواننكراو لكارەكانتدا روودەدات ك فشاری 

زۆرت دەخاتسر. 

دوانگاكاوڕ

گوگنمشرقرژاڵ

كواندووپشكترازوو

نھنگستگیسك

كوان

گا كاوڕكاوڕكاوڕ

گوگنم قرژاڵ

كوانكوان ترازوو

/

نھنگ تس گیسك

ئسترەكان
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دیان جمیل 
جوانی تنھا ئوە نیی ك تۆ لوی خۆت سووربكیت یان چاوەكانت 
رەش بكیت، بكو ھندك شتی تر ھن ك ل ھست و سۆزو گیانی 
مرۆڤدا خۆی حشارداوە بۆی شوازی جوانكردنی روخساری دەرەوەی 

.یكانی ناوەوەیان ھدەربرینیوەندی بژن پ
چند شتك ھن كوا فشاركی زۆر بۆ مرۆڤ دروستدەكن: 

١ زیادبوونی فشاری خون 
٢ زیادبوونی لدانی دی مرۆڤ 

٣ زیاد دەردانی ھۆرمۆنی (ئدرینالین) 
زەیتی گوو 

زەیتی گیاییی ئارامی و خۆشحای بمرۆڤ دەبخشت، زۆر جار مشك 
دتنگی  ئڤندەر“دەشت  ”پونو  گوكانی  زەیتی  دەكاتوە،  ئارام 
مرۆڤ نھلت، دوو كوچكی بكرە سر پارچ پرۆیكی پاك و تر 

بۆنی بك یان بیكرە ناو پرداخك ئاو یان سری خۆتی پ بشۆ. 
راھنانی وەرزشی 

 راكردن ئم  رابكات،   چرك  ٣ مــاوەی  بۆ   ــ رۆژان مــرۆڤ   ویستپ
ئارامییك بمرۆڤ دەبخشت لرووی دەروونیوە و لالیكیتر یارمتی 
گواستنوەی خون دەدات بۆ مشكی مرۆڤ و ھۆرمۆنی (ئندرۆفین) 

یش چاالك دەكات.
نووستنكی ئارام 

پویست كاتی نوستنی خۆت ركبخیت و نیگۆریت و بردەوام ژووری 
نوستنكت بجوانی رك و پك جبھلیت. 

 یوەندی بجوانی ئافرەت پ
 یوە ھئارامی باری دەرونیی ،ندروستت جووین  بنشت   

وەك حمامك وای بۆ جستی 
مرۆڤ، ماوەی ١٣٠ سا بنشت 
ئــوەش  لگڵ  ــــوە،  دۆزراوەت
 ب خــــك  زۆری  ــی  ــك ــژەی ر
دەجوون،  بنشت  ئاگادارییوە 
گشتی   نشو  ل ئوەی  لبر 
بزی   بــ تایبتیكاندا  و 
ناوەشوە  بو  ھر  دادەنرت، 

خككی زۆریان لی ببش كردووە، 
و  كۆبوونوەكان  ھۆی   ل تایبتی   ب

ھۆكانی خوندن.
دەبت  دواوە،   بــ ئــمــۆ   لــ ــم  ب
لبر  ببتوە،   وانچپ  كلسم
بۆ  ســوودی  كۆمك  بنشت  ئــوەی 

:یی مرۆڤ ھستج
داوای  نــاتــوانــیــن   مئ ــدە  ھــرچــن
بنشتك بكین بو تامی ك خۆمان 
بیر   ل ئــوە   ناب بــم  دەمــانــوێ، 
كاری  كۆمك  بنشت   ك بكین 
ئرنی بۆ لش ئنجام دەدات. بپی 
لكۆینوەیك ك گۆڤاری تندروستی 
ئنجامیداوە،   Healthy Living
كاریگری  بنشت   ك ــووە  ــوت دەرك
جستی  و  رۆح  ــر  س  لــ ئرنی 
ھــــوربــوونــوە،  وەك   ،یــھــ مــرۆڤ 
 ،ویلگش ماسوولككانی  چاالكبوونی 

كمكردنوەی چرچ و لۆچی روومت، 
دەمـــاخ،  جتی  كــمــكــردنــوەی 
بۆ  چوونی زۆرترین رژەی ئۆكسجن 
مشك، بھزكردنی تامانی مرۆڤ. 
دەتوانت  بنشت  تــرەوە  الیكی   ل
كمكردنوەی  لسر   ب كاریگر 
یارمتی  ل لش و ھروەھا  چوری 
 ل  . دەدات  لش  چوری  سووتانی 
خاون  ددانكانمان  ھمانكاتیشدا 

دەكاتوە .
 بنیشتان ئـــو  نــابــــت  بــــگــومــان 
ھبژرین ك رژەیكی زۆر شكری 
 یشتو بنشت ئباشترین بن .دایت

ك بۆ مندان دروست كراوە. 
بنشتی   كــ  بچ لبیرمان   ناب
خۆمای كوردستان رەنگ باشترینیان 
نمانتوانیوە  بداخوە  بم  بت، 

بیگینین بازارەكانی جیھان. 

كموو كچكی سپی ئاواتی ھدەم و چاو
كاژین جمیل 

پیاوان   راست برز،  خاتوونی 
و  سپی  ئــافــرەتــی  بـــــردەوام 
الپسندترە  ناسكیان  پست 
بم نابت ئوە ببت ئامانجی 

سرەكی تۆ،
زۆر جار بۆ سپیكردنوەی دەم و 
چاو ئافرەتان سپیاو بكاردەھنن 
ـــ ئـــامـــادەكـــردنـــی  ـــــم ب ب
ــی و  ــت ــروش گــیــراوەیــكــی س
بۆ  ماسكك  وەك  بكارھنانی 
ھمان  دەتوانییت  چاو  و  دەم 

ئنجام بدەستبنیت . 

كرەستی پویست 
ھویری پتاتیك 

 وچك نیشاستك كی
تكل  بباشی   یكھاتپ ئو 
بۆ   بكت ئــاوی  كمك  بكو 
ئوەی وەك ھویركی لبت و 
 داپۆشپاشان دەم و چاوتی پ
ــر  بــۆ مـــاوەی ٢٠ خــولــك دوات
بئاوی شلتن بیشۆ ئم كارە 
ھفتی ٣ جار دوبارە بكرەوە 

ئنجام 
چاوكی  و  دەم  خاوەن   دەبیت

سپی و ناسك 

ب وریایی بنشت بجوون

www.ne
tew

e.c
om



55

شاتووی زەوی 

  Fragaria Vesca :ناوبانگی پزیشكی گیایی
گیایی  لپزیشكی  نــاوەراســت،  تاسدەكانی 
نودەوتیدا زۆر بكارنبراوە. وەك گیاناسی 
 Nikolas Kalibir ئــورووپــی  بناوبانگی 
ئم  ل سوودەكانی  باس  دا  لسای ١٦٥٢ز. 

 گیای
گدەو  ئــازاری  كمكردنوەی  بۆ   ك دەكــات 
پتوكردنی پووك و ددان گرنگ. ل گرنگترین ئو 

 Tenic) :ی ئامادە كراونستا لی  تائماددان
 . ە   (acid، Methyl Salsite، Porniole
لكۆینوە تازەكان  دەریدەخن ك خواردنی 
بۆ  زۆری  سوودكی   Fragaria Vesca
 Urination ئاسانكردنی كرداری میزكردن

ھروەھا   ،T.B سیل  نخۆشی  چارەسری  و 
.یھ ،Arthritis كانوكردنی جوومگھ

بۆن: نیی
تام: مخۆش

گگر:(( ٠ بۆ +٣٩ )) س٠
پلی گرمی بر

برزی رووەكك: ((١٤ – ٣٥)) سم 

خیزانی زانستی:Rosaceae ناوی زانستی:Fragaria Vesca ناوی كوردی: شاتووی زەوی، تووت فرەنگی 

وەرزی رووان :

 . ((٣- ٦ 
ھار : مانگی ((

 ب

سیراجددین محمود

تایبتمندی فیزیكی

ناو باخچ 
شونی رووان:

ی باغكان.
 بردارەكان

 نیوان دارە
 و

شوەی روانی 
ل وەرزی ھاویندا     

ناوبانگی كوردی: توو فرەنگی گیایك ل كوردستانی كۆندا نبووە 
بكو گیایكی ھاوردەیو مژووی ھاوردنیشی بۆ سرەتای ھشتاكان 
 ك كوردستانی  رۆژھتی  كوردەكانی   زانخ  كات دەگرتوە. 
 ل روویــان  بــوون،  ئران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  الینگری 
ئران  نوان  ل گوندە  سنوورییكانی  و  باشووری كوردستان كرد 
و عراق نیشتجبوون، ئم گیاییان لگڵ خۆیاندا ھنا.  ئوان 

ب تووت فرەنگی ناویان دەبرد، گوای بۆ یكمجار ل فرنگستان 
(فرەنسا)وە ھاوردە كراوە، بم ل باشووری كوردستان ب شاتووی 
زەوی ناوبانگی دەركردووە. چونك رووەككی كورت بایو برەكی 
 رووەك ئم  دەر.   تد زەوی  نزیك  قدی   ل وایو  شاتوو  وەك 
بۆ  ئویش  وەرگیراوەو  برەكی   ل سوود  تنھا  كوردەواریدا   ل

خواردن. 

سرچاوە:
.Kurdish heritage – SMD; 2006 -1

www.academiainternational.com -2

www.ne
tew

e.c
om



56

خفتان ھزار قات لجلووبرگی رۆژئاوایی جوانترە

رۆژدا: من كوردی رەشم و رۆژین 
كوردی سپیی

كلتووركلتووركلتووركلتووركلتوور
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ھونرمندە  لو  رەخنی  گۆرانیبژ  ھونرمندكی 
دەكنوەو  رۆژئاواییكان  السایی   ك گرت   كوردان
”من  نتوەكیتی،  كلتوری  لپاراستنی  حزی 
حزم لجلووبرگی كوردیی. بڕای من لبركردنی 
جلووبرگی رۆژئاوایی دۆشدامان لبرامبر رۆژئاوادا. 
 ل و پرسو ئناو كورداندا نییكی وەھا للتوورك
كورد دوورە. لبركردنی خفتانی كوردی ھزارجار 
ـــرە“.  رازاوەت و  جوانتر  رۆژئــاوایــی  لجلووبرگی 
ھونرمندە  ئو  گۆرانیبژە.  رۆژدای  قسی  ئوە 
 رەخن وارڤیندا،  لگڵ  لھڤپیڤینك  گۆرانیبژە 
لو ھونرمندان دەگرت ك تایبتمندیی مرۆڤی 

و نتوەییكانی خۆیانیان بزركردووە.

 ل لنوان موزیكی كوردی  وارڤین: چ جیاوازییك 
سانی نوەدەكان و ئستادا ھی؟

كس  كوردستان  باكووری   ل لنوەدەكاندا  رۆژدا: 
 مئ ئستا  بــم  ــوردم“  ك من  بت“  نیدەورا 
گۆرانی  بكوردی  و  دەكین  كوردی  موزیكی  باسی 
دەین. نونرایتی ھونری كلتوورك و زمانكی 
زۆر  زەحمتییكی  ئــوەش  لبر  قــدەغــیــن، 
دەكشین. لنوەدەكاندا، تكۆشانی ئازادیخوازانی 
ھونر  ئو،  شانبشانی  و  تكوت  گوتینی  كورد 
و موزیكیش پشكوت، ھاوتریب لگڵ ئوانشدا 
ژنی كورد پشكوت. سردەمانك ژنان نیاندەتوانی 

بن دەرەوە، بم ئستا گۆرانی دەن. 
وارڤین: تاچند بربست كۆمیتییكان گرفتیان 

بۆدروستكردوویت؟
بوون.  ئایینی  من  بنمای  لبرئوەی  رۆژدا: 
یكم  جاری   ك ھونرمند.   ببم نیاندەویست 
دەربی  ناڕەزاییان  بنماكم  شانۆ،  سر   چووم
و خۆیان تووڕە كرد. لبر ئوەی دەرەبگ بوون. 
چیاو   چووەتن  مئ گوندەكی   ل كچك  ھیچ 
لگوند دوورنكوتووەتوە. بھۆی ئوەی بچووكی 
و  خۆشدەویستم  زۆری  دایكم  ــووم،  ب خزانكم 
دەیویست قورئان ختم بكم و ببم ژنكی ئایینی. 

بدەی   پ بنم  دەگوت:“ئگر  بدایكمم  منیش 
بمنریت ئستنبوڵ، قورئان ختم دەكم“. دوای 
ئوە دایكم بنی پدام و ناردمی بۆ ئستنبوڵ بۆ 
الی پوورم و منیش لبرانبردا قورئانم ختم كرد. 

ك چووم ئستنبوڵ تمنم سیانزە ساڵ بوو.
سرشانۆتمان   چوون یكمجاری  باسی  وارڤین: 

بۆبك. لكوێ بۆ یكمجار چوویت سرشانۆ؟
بوو،  ناسراوكمان  زەماوەندی  لئستنبوڵ  رۆژدا: 
لو زەماوەندەدا چووم سرشانۆ و گۆرانیم گوت. 
بم كاتك ك بنمای من بیستیانوە، زۆر تورە 
بوون. گوتیان چۆن كچك دەچت لناو ئو ھموو 
 ك من گوتم كم كاتت؟ بدا گۆرانی دەسك
كمك  دەكم  كار  كوردی  كلتووری  و  ھونر  بۆ 

دیان نرم بوو. 
وارڤین: ھستت بچیكرد؟

كۆما  لناو  گۆرانیم   ٥ رۆژدا   ٥ لماوەی  رۆژدا: 
برخۆدان لبر كرد. زۆر بجۆش بووم. لخۆشیان 
گرفت  ترسی  لھمانكاتیشدا  بابگرم،  خریكبوو 
دروستكردنم ھبوو ك بنماكم رگم پندەن. 
چووم سر شانۆ. بم نازانم چۆن ئو ٥ گۆرانییم 
 ر شانۆ ھاتمست چۆن لر خودا دەزانگوت. ھ

خوارەوە. لوەوە بناوبانگبووم. (بپكنینوە)
جلووبرگ  پۆشینی  كورددا  ئمی  لناو  وارڤین: 
لسر  جالنی  ئو  بھۆی  ھستیارە.  بابتكی 
میكیاژكردنت  جــۆری  یان  ــردووە  ك لبرت  شانۆ 

رەخنت ل گیراوە؟
كس  جلووبرگ  پۆشینی  لسر  تائستا  رۆژدا: 
رەخنی لنگرتووم. من ب كلتووری بنماكم 
دەژیم. جلووبرگی رۆژئاوایی لبر ناكم و میكیاژی 

 .وەش ویستی خۆمم. ئزۆریش ناك
كوردی  زمانی   ب  ك ژنانی  ئو   واتــ وارڤین: 
لبر  رۆژئاوایی  گۆرانی دەن دەبت، جلووبرگی 
 رگی رۆژئاوایی بۆ ژنن؟ ئایا پۆشینی جلووبكن

ھونرمندەكان شرم؟
 .كوردیی جلووبرگی   ل حزم  من  نازانم.  رۆژدا: 

كاپیتالیزم بیسكویتكی بچووك ب سنگی ژنكوە 
 ستج لرگی  كرمكیش  ئایس  دەناسنت. 
مرۆڤ   ویستپ دەفرۆشت.  ژنانوە  ولشوالری 
ژن  لوێ   چونك بت،  زیرەك  ئــوەدا  لبرامبر 
وەك كایك بكار دەھنرن. بڕای من لبركردنی 
لبرانبر   دۆشــدامــانــ ــی  ــاوای رۆژئ جلووبرگی 
كورداندا  لناو  وەھا  كلتووركی  رۆژئاواییكاندا. 
ھزار  كوردی  لبركردنی خفتانی   ،موایپ  .نیی

قات ل جلووبرگی رۆژئاوایی جوانتر و رازاوەترە.
وارڤین: پرۆسی ھاوسرگیریت چۆن بوو؟

تواو  من  ھاوسرگیری  جیابووموەو  من  رۆژدا: 
بوو.

وارڤین: بۆچی؟
پكوە  بابین   .تتایب ھندك  ئــوە  رۆژدا: 

نسازاین و كۆتایی پھات. 

خفتان ھزار قات لجلووبرگی رۆژئاوایی جوانترە

رۆژدا: من كوردی رەشم و رۆژین 
كوردی سپیی

ئامد

 ھونرمند رۆژدا 
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 ھونرمند رۆژدا 

PhotoPhotoPhoto

وارڤین: رات چیی برامبر ب ھاوسرگیری؟
و  بسازن  پكوە  بتوانن  دووكس  ئگر  رۆژدا: 
ھونرمند  كسانی  بۆ  بم   .باش بن،  پك 
بووین.   ھاوپیش ھاوسرەكم  و  من   .تزەحم
شانۆ  سر  دەركوتنكی  بوو.  زۆر  كار  گوشاری 
گوشارە  ئو  ــات.  دەب مرۆڤ  تمنی   ل ساك 

كاریگری لسرھاوسرگیریش دەكات.
وارڤین: تۆ لبارەی“ كوشتن لسر شرەف“ یان 
ژن  ئایا  دەیت؟  چی  نامووسییكانوە   كوشتن

كوشتن تنیا كلتوری كوردە؟
دیاردە  ھمان  ئرانیش  و  لئفغانستان  رۆژدا: 
بكاردنت،   كــا وەك  ژن  كاپیتالیزم   .یھ
ئوانی دیكش بناوی ئایینوە ژن بكاردەھنن. 
لدژی  ــامــووس“دا  ”ن لژرناوی   ك شتی  ئو 
 .ناڕاست زۆرــكــی  و  ــم  زو ئنجامدەرت  ــان  ژن
تكدەچت  دەوروونی  باری  پیاوك  كاتك  بۆچی 
ـــت؟ لــبــر  ـــوژ ھــــدەســتــ و ژنـــكـــی دەك
 ی كو شتكدا ئكاتل (وەتییتاقبب).نامووس
ئو دەیكات بنامووسییكی ھرە گورەی. ئگر 
بكی  ژن  سیری  نامووسوە  روانگی   ل تنیا 

.یڕۆیانكی زۆر خراپ و پاشڤشت
وارڤین: ”كرانوەی كورد“ چۆن ھدەسنگنی؟

رۆژدا: كرانوەی كورد چیی؟ ئایا دەیانھوت پرسی 
لموبر  مانگ  دوو  بم  بكن،  چارەسر  كورد 
بھۆی گۆرانی“سزدە ھڤاڵ“ەوە. لدادگای ئامد 
دەن  لالیكوە  كرایوەوئوان  من  لدژی  دۆز 
لدژی  دیكشوە  لالیكی  و  كــورد  كــرانــوەی 
 رەت؟ توە. نازانم چۆننگۆرانی كوردی دۆز دەك
ئاماژە  بم  دنت،  بكار  گۆرانییكانم  شش 

شتك  كورد  كرانوەی  من  بڕای  ناكات.  بناوم 
نیی ك ل دوە بت.

  وارڤین: سیری TRT6 دەكی؟
رۆژدا: كاتك تازە كرابووە سیرم دەكرد. ویستم 
 .چیی ئامانجیان  و  سیاست  دەكن.  چی  بزانم 
بم ئستا تماشای ناكم. چونك لدوە نییو 

راست ناكن. 
وارڤین: بر ل رۆژین داوایان ل تۆ كردبوو؟

رۆژدا: ب. ئو برنامیی ك رۆژین كاری تدا 
دەكرد، پشتر پشنیازی دروستكردنیان دا بمن. 
بم من ئوەم وەك خۆ بچووككردنوەم بینی و 

قبووم نكرد. 
وارڤین: تۆ رۆژین دەناسی؟

رۆژدا: ب. ئم یكتر دەناسین.
كرد  كــاری  TRT6دا   ل ــوەی  ئ لبر  وارڤین: 

پتناخۆشبوو؟ 
رۆژدا: ئوە بیاری خۆی بوو. بم بڕای من ئوە 
 .وەك كوردی سپی و كوردی رەش .رییگتچ

وارڤین: تۆ كام كوردی؟
 .رۆژدا: من كوردی رەشم و رۆژین كوردی سپیی
 چونك ھبت.  ویژدانی  ھندك  مرۆڤ   ویستپ
ھركردەوەیكی   .گایكۆم چاوساغی  ھونرمند 
ئو، كاریگری لسر كۆمگا دادەنت. لشونك 
بت،“من  ھونرمند  ئگر   ،ردەوامب شڕ   ك
خۆم  پارەی  دەكم،  خۆم  برنامی  و  كۆنسرت 
 ،“وە نییمن یوەندی بك پوەرگرم و ھیچ شت
و  ھونرمند  ھوستی  ئوە   .نیی راست  ئوە 

 .رۆشنبیر نیی
كوردستان  فیدرای  لھرمی   تخۆشپ وارڤین: 

كۆنسرت بكی؟
رۆژدا: بی حز دەكم. بم ئوان زیاتر رۆژینیان 
ھونرمند  وەك  دەتوانین   مئ خۆشدەوت. 
لنوان باكوور و باشووردا پردك دروست بكین. 
 مئ بكن-  بانگمان  باشوور  لفستیواكانی  با 
 .نیی پارە  شتك  ھموو  دەكین-  بانگ  خۆمان 
 ندانی نزیك لرمھون زیان لوان زیاتر حم ئب
لباشوورییكان  رۆژئاوای. كاتك گوێ  كلتووری 
دەگرم دم دشت. وتی تحسین تھا و محمد 
شخۆی. وتی ھونرمندە ناودار و نموونییكانی 
ئمی. بم لوێ كسانك ھن ك دەیانوت 

ببن مایك جاكسۆن و رەھانا.
وارڤین: مبستت چیی؟

كلیپكانیان  سیری  كاتك   نموون بۆ  رۆژدا: 
 ڵ ژنگركراوەكاندا یاری لیارە سس م. لدەك
بیانییكان دەكن. ئبت لباشوور كلتووركی 
لبر  كوردی  جلووبرگی  ھشتا  ژن   .نیی وەھا 
كۆمگا   ك  وەیئ ھونرمند  ئركی  دەكــن. 
بداخوە  ئاراستبكات.  راســت  رگای  ــرەو  ب
 ل باشوور  لھونرمندانی  ھندك  ھوستی 
دەچت،  تــورك  ھونرمندانی   ل ھندك  ھی 
دەھاوژن   تورك جووت ھونرمندانی   ل ھندك 
و خۆیان ھدەدرن، بم ئامادە نین گۆرانییكی 
 شتان ئو  كاتك  بكن.  دروســت  كۆمیتی 

دەبینم، زۆر خمگین دەبم.

دیالر سولدار
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پۆفایل

چككی  لھمانكاتدا  كــارەو  خۆشترین  منوە  بــالی  بژەری. 
رەزات  ئوەندە  یان  خك  خۆشویستی   دەتكات یان  دووســرە. 
قورس دەكات خك ببینینت كناك دەگۆڕن. ئستاش خریكی 

پۆژەیكی گرنگم و لكاتی خۆیدا رایدەگینم. 

       خۆشترین ١٠ گۆرانی ب ڕای تۆ: 

 ھموو ئندامانی ماباتكمان، 
دەــــم،  بنم  ــش  ــاوی ــرن ــگ ئ
ومم  وشم  ھاوسرم  برھمی 

و دایكم.

ناو: ناز عبدو شماڵ
ڕەگزنام: كوردستانی

“نی ٤ سامم تو منی ٨ سامم تی جوانم“ شزاندارم و دایكی دوومندازانی: خباری خ
ئاستی خوندەواری: ماوەیك بوو دابابووم و ئستا بردەوامم.

شونی نیشتجبوون: ھولر- گڕەكی نووسران

كاری ئستات و پناسیكی كورتی كارەكت؟

چۆن بوو كاری بژەریت ھبژارد:
ھر لمندایوە بدوو پیش سرسام بووم. بژەری 
بژەرەكانم  السایی   نئاو لبر  زۆرجار  پزیشكی،  و 
كوردستان  لتلفزیۆنی  ســاــی١٩٩٢  ـــردەوە.  دەك
 وە ١٧ سادی و ئم ھاتونو خمانی ئی سلناك
لراگیاندن  زۆرجار شتگلك  دەكم.  بژەری  كاری 
بژەری  لكاری  ھرگیز  بــم  كـــردووم،  تــوڕەیــان 

پشیمان نبوومتوە. 

 ھموو ئندامانی ماباتكمان،  ھموو ئندامانی ماباتكمان، 
دەــــم،  بنم  ــش  ــاوی ــرن ــگ دەــــم، ئ بنم  ــش  ــاوی ــرن ــگ ئ

نزیكترین یان 
خۆشویستترین كست!

       خۆشترین 

-ھموو گۆرانییكانی ئحمد شماڵ
-گردوتۆزەكی: شھن تابانی

-متۆرێ: عباس كمندی
-دم تنگ: پیوەند جاف

-خۆم و عودەكم: علی مردان
-زۆر لگۆرانیكانی عتا قرەداخی
-كا بارمك: وشیارحم فرەج

-گۆرانیكانی نازم غزالی
 - ئی خودا: كانی

Naz ebdulla

ئسترەی وارڤین
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پردی دەالل
 برەو رووخان دەچت

.زاخۆ

شونوارناسی،  ــواری  ب پسپۆڕانی  و  چاودر 
ئگری رووخانی پردی مژوویی دەالل ل زاخۆ، 
ماوەیكی   ل ئگر   ،یانوایپ و  رادەگینن 
بسردابت،  زستانی  نكرتوەو  نۆژەن  نزیكدا 

برەوڕووی زیانی گورە دەبتوە.
مژووییكانی  لــپــردە  یكك  دەالل،  ــردی  پ
كوردستانو زۆر بۆچوونی جیاواز لبارەی مژووی 
دروستبوونییوە ھن. بپی قسی مژوونووس 
پردی  دروستكردنی  مژووی  بگ،  زەكی  ئمین 
دەگڕتوە.  یۆنانییكان  سردەمی  بۆ  دەالل، 
یوسف،  عبدولەقیب  مــــژوونــووس  ھــاوكــات 
زایین  پش  بۆ  دروستبوونی  مژووی  دەت 
لمژوونووسان،  ھندك  بوای   ب دەگڕتوە. 
ئو پردە رۆمییكان یان ئرانییكان، دروستیان 
سرباز)ـی  ھزار   ١٠ لكتبی(ھگری  كردووە. 
ئو   ك ھاتووە  زەینفۆن،  یۆنانی،  سركردەی 
ــزار  ١٠ھ لگڵ  زایین،  پش  ــی  ٤٠١ـ لسای 
پردە  ئــو  و  تپڕیون  لپردكوە  ســربــاز 
ھندك  بڕای  زاخۆ،  شاری  نزیك   وتووەتك
زەینفون   ك پــردەی  ئو  لمژوونووسانیش 
دەالل  پردی  تپریون،  بسریدا  ھاوڕكانی  و 
بووە. برزی پردەك ١٤ متر و پانییكشی ٧،٤ 
برزترە.  لئاوی رووبارەوە  مترەو ١٦ متریش 
لكتبكیدا  زاخۆیی،  سعید  نووسر  بــم 
بوەداوە  ئاماژەی  بناوی (زاخۆی كۆن ونوێ)، 
كردووە،  دروست  پردەیان  ئم  رۆمانییكان   ك
بگش بوە ھنراوەتوە ك شوازی كوانی 
دەچت  رۆمكان  شارستانییتی  لھی   پردەك
مژووی  تائستا  شونوارناسكانیش،  بپی  و 
نزانراوە.  بدروستی  پردە  ئو  دروستكردنی 
ھاووتیانی زاخۆ، نیگرانی خۆیان لمڕ رووخانی 
پردی دەالل، راگیاند و ھیوادارن ك ”دەنگیان“ 
 ویستن“پت و دەنریرپرسیار بگنی بالیب
بر لرووخانی رگاچارەی بۆ بدۆزرتوە، ئگر 

ھیچ  بكن  بژریشیوە  خۆیان  دواتــر  رووخــا 
سوودكی نابت“. 

ساو   ٦٥ تمن  پیاوكی  حوسن،  علی 
بپویستی   ،زاخۆی شارۆچكی  ھاووتییكی 
بدات،  پردە  بو  بایخ  حكوومت   ك دەزانت 
چونك پردی دەالل، بۆ ھموو كوردستان جی 
 .تشارستانیی ھبوونی  نیشانی  سربرزییو 
ببۆچوونی مام علی، پردی دەالل، لسردەمی 
 “راقیشدا پشتگوێ خراوە، بۆیشووی عمی پرژ
و  حكوومت  لسردەمی   ،ورەیگ شرمكی 

دەستی كوردیدا ئو پردە بووخت“. سعید 
حجی سدیق، خۆی وەك یكك لخمخۆرانی 
ئاماژە  و  دەناسنت   ــ ــرەك دەڤ كلتووری 
لالی   ك كــرد  پردەكیش  بمترسییكانی 
تكچووەو  شونی  دوو  پــردەكــوە  رۆژھــتــی 
ئگر بو شوەیش بھدرتوە، رەنگ الیكی 
لم سانی دواییدا چندین  بووخت.   پردەك
زیان بپردەك گیشتوون و بوھۆیوە چندین 
بردو خشت لدەوروبریدا كوتووەت خوارەوەو 
لشونكیاندا گژووگیا روواوە. لماوەی٥ سای 
لالی  برد  ھندك   ك دەركوتووە  ــردوودا  راب
رۆژئاواو رۆژھتی پردەك، كوتووەت خوارەوە. 

مژوو و جوانی پردی 

 “راقیشدا پشتگوێ خراوە، بۆیشووی عمی پرژ
و  حكوومت  لسردەمی   ،ورەیگ شرمكی 

بردو خشت لدەوروبریدا كوتووەت خوارەوەو 
لشونكیاندا گژووگیا روواوە. لماوەی٥ سای 
لالی  برد  ھندك   ك دەركوتووە  ــردوودا  راب
رۆژئاواو رۆژھتی پردەك، كوتووەت خوارەوە. 

مژوو و جوانی پردی 

برزی پردەك ١٤ متر و پانییكشی ٧،٤ مترەو 

١٦ متریش لئاوی رووبارەوە برزترە

پردی دەالل، بۆ سردەمی یۆنانییكان 

دەگڕتوە

پردی دەالل ل زاخۆ
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دەالل، گرنگی وبایخكی تایبتی لالی خكی 
بتایبتی  زاخۆ  خكی  و  بگشتی  كوردستان 
ھیو لالین گۆرانیبژانی دەڤرەكوە چندین 
گۆرانی پدا گوتراوە. جوانی ئو پردە لشیعری 
ئو  داوەتــوە.  رەنگی  دەڤرەكشدا  شاعیرانی 
پردە یكك لھماكانی شاری زاخۆیو خكی 
 ن،“زاخۆی دەالل، لن و دەوە دەكشانازی پ
ئحمد،  حسن  وەرگیراوە“.  دەاللــوە  پردی 
گنجكی زاخۆیی، نیگرانی خۆی لمڕ گرنگی 
دەربی“زاخۆ  بشارەكیان  حكوومت  ندانی 
 ،ناوبانگب خــاپــوور  ــاوی  ئ و  دەالل  بــپــردی 
بداخوە ئاوی خاپوور برەو وشكبوون دەچت 

و پردی دەاللیش برەو رووخان“. 
تایبت  سیمیناری  و  كۆڕ  چندینجار  تائستا 
لبارەی پاراستنی پردی دەالل كراوە، بم تائستا 
روشونی پویست بۆ پاراستنی پردەك بكردار 
سیمینارەكاندا  لقسی  تنیا  و  نگیراوەتبر 
كۆبوونوانش،  كۆڕو  ئو  نموونی  ماوەتوە. 
بمبستی   ك بوو   ٢٠٠٨/٢/٢٨ فستیڤای 
پاراستنی پردی دەالل لزاخۆ، ئنجامدراوەو تیدا 
تایبت  لكۆینوەی  و  زانستی  بابتی  چندین 
خران برباس و شرۆڤو چندین راسپاردەش 

 ستا لوە تا ئداخم بوە دانران. بوبارەیل
نكراوە   راسپاردان و  ئنجام  بو  كار  پراكتیكدا 
ك یكك لو راسپاردان ئوە بوو، چیتر نابت 
ئۆتۆمبیلی بارھگری نوتی تاوك لو رگایوە 
بگوازرتوەو دەبت رگاك بگۆڕدرت و لنزیك 
 پردەكب تازیان  نكرت،  ھاتووچۆ  پردەكوە 
نگات. ڤیستیڤاك لالین ركخراوی پاراستنی 
كلتوور لكوردستان و فرمانگی رۆشنبیری و 
ھونری زاخۆوە ئنجامدراو وەك خۆیان باسی لوە 
 ،و ڤیستیڤانجامدانی ئئستیان لبن، مدەك
بووە.  پیوەندیدارەكان   نالی سرنجاكشانی 
كلتووری  پاراستنی  رــكــخــراوی  بــرپــرســی 
ــارەی ئگری  ــب ل  ،بــاڤــ بــیــار  كــوردســتــان، 
دەالل،  گــوتــی“پــردی  دەالل،  ــردی  پ رووخــانــی 
 رد و خشت لك بندو ھكی خراپدایرەوشل
پردەك، كوتوونتخوارەوەو گژوگیا لجگایاندا 
روواوەو تائستاش ھاتۆچووی ئۆتۆمبیل بتایبت 
ئۆتۆمبیلی بارھگر ك رۆژان چند مترك دوور 
ئمش  ھیو  درژەی  ودەچن  دن  لپردەكوە 

وایكردووە ك پردەك برەو رووخان بچت.
ببۆچوونی شارەزایانی بواری ئابووری، دەتوانرت 
 شتیارییگ نشوك لكی تپردی دەالل، بكر

بناوبانگكان. 

باش  ئابووریی  داھاتی  دەتوانت  حكوومت 
كۆبكاتوە،   نشو ئو  بۆ  گشتیاران  لھاتنی 
گشتووگوزار،  بۆ  كس،  سدان   نسا  چونك
روو لزاخۆ دەكن. برپرسی گشتوگوزاری زاخۆ 
رەمزان ئیسماعیل، لبارەی گرنگی پردی دەالل 
ئاماژەیدا ك تواوی ئو كسانی بۆ گشتوگوزار 
سردانی زاخۆ دەكن، بھۆی ئو پردەوە دن. 
گشتیارە  ئو  تواوی  گشتیارییو  شونكی 
بیانی و ناوخۆییانی ك سردانی زاخۆ دەكن، 
لبارەی  دەكــن.  پردەكش  سردانی  ھاوكات 
رژەی گشتیاران بۆ پردی دەالل، بپی قسی 
رەمزان ئیسماعیل، لسای٢٠٠٨دا ٨٦ ھزار و 
٢١٤ گشتیاری بیانی و ناوخۆیی سردانی زاخۆ و 
ئو پردەیان كردووە. ئمسایش ل١/١ تا ٧/٣١ 
بسر  پردەكیان  گشتیار   ٢٥٨ و  ھزار   ٣٩
دەالل،  پردی  ئگر  ئو“  بڕای  كردووەتوە. 
روویــان  گشتیاران  ــرزەی  ب رــژە  ئو   بواین
 ،پردەك ئو  كۆنی  و  جوانی  ندەكرد،  لزاخۆ 
بكن“.  لزاخۆ  روو  گشتیارەكان  وایكردووە 
 ل مدەنییت  كلتووری  ركخراوی  برپرسی 
زاخۆ، نۆژەنكردنوەی ئو پردە لنزیكترین كاتدا 
بپویست دەزانت و ھیوادارە ئو شتانی زیان 
بۆ پردەك ھی لی دوور بخرنوە. برای سعید 
حجی، ھرچی زووتر پردەك نۆژەن بكرتوە، 
باڤی،  بیار  ھاوكات  دەبت.  رزگاری  لرووخان 
نییو  زەحمت  زۆر  نۆژەنكردنوەی  گوتی:“ 
پویست حكوومت ئاوڕی ل بداتوە. بڕوەبری 
 یاند كندوراس، رایگواری زاخۆ وارین ئنشو
لنۆژەنكردنوەی  رازیبووە  ھرم  حكوومتی 
پردەك ھاریكاری شونواری زاخۆ بكات و بۆ ئو 
گرووپی“  ئارت  كۆمپانیای“گرما  مبستیش 
چیكی سردانی پردەكی كردووەو لكۆلینوەی 

لبارەیوە ئنجامداوە.  
بوەدا  ئاماژەی  زاخۆ،  شونواری  بڕوەبری 
ك بۆ نۆژەنكردنوەی ئو پردە ٥٠٠ ھزار دۆالر 
حكوومتی  دارایی  وەزارەتی  گیراوەو  چاو  لبر 
داوە،  لسر  رەزامندی  كوردستانیش  ھرمی 
بودجی  لسر   پارەی ئو  چاوەڕواندەكرت 

سال ٢٠١٠ ترخان دەكرت.

پاراستنی پردی دەالل لزاخۆ، ئنجامدراوەو تیدا 
تایبت  لكۆینوەی  و  زانستی  بابتی  چندین 
خران برباس و شرۆڤو چندین راسپاردەش 

وایكردووە ك پردەك برەو رووخان بچت.
ببۆچوونی شارەزایانی بواری ئابووری، دەتوانرت 
 شتیارییگ نشوك لكی تپردی دەالل، بكر

بناوبانگكان. 

برەڤان ئحمد
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درامای ژیانكی تاڵ، برھمی سینمای 
بینرانی  سنووری   فیلم ئو  توركیایو 
لنو توركیا بۆ رۆژھتی ناوین تپركرد 
و چندین كنای كوردی و عرەبی ئو 

فیلمیان پخشكردەوە. 
ھــردوو  بژیانی   فیلم ئو  سرەتای 
ــد، دەســت  ــم ئــكــتــر نــرمــیــن و م
ــژارن.  ھ كوڕكی  و  كچ   ك پدەكات 
و  كاردەكات  لئارایشتگایك  نرمین، 
دوای   .ككۆمپانیای كركاری  ممد، 

ئارایشتگا  بۆكاری  نرمین،  ماوەیك 
دەومند،  پیاوكی  مای   تدەچ
كوڕی ئوما (ئیندەر) عاشقی نرمین، 
دەبت. بم نرمین، ھودەدات خۆی 
ل دووربخاتوەو چندجارك رووبڕووی 
بۆ  لھودان   كوڕەك بم  دەبتوە. 
جیاكردنوەی نرمین لممد، بردەوام 
ھاوڕیكی  بھۆی  رۆژــك  تا  دەبت، 
نرمین، حبی بھۆش بوونی پدەدرت 
 ندەكمدەو پیاوە  كوڕی  ئیندەر،  و 

دەخوت،  لگی  و  ئۆتلك   دەیبات
بمجۆرە  پبكات.  شوی  بناچاری  تا 
 ك لعاشقكی  دەبت  ناچار  نرمین، 
بئیندەر،  شو  جیاببتوەو  ممدە 
 روووداوەك ناتوانت  ھرچندە  بكات. 
ممد،  ــم  ب بگتوە،  كــس  بۆ 
سامانی  بھۆی  نرمین،  دەزانت  وا 
خیانتی  نییو  رازی  بــو  پیاوەكی 
نرمین،  دایكی  لھمانكاتدا  لكردووە. 
كاریگری لسر بیاری نرمین، دەبت 
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و ئارەزوو دەكات كچكی شو بپیاوكی 
تپڕبوونی  دوای  بكات.  دەومند 
خاوەنی   تدەب ممد،  ساك  چند 
لو   تۆ بجۆرك  دەیوت  كۆمپانیاو 
بنمای بكاتوە. بۆ ئازاردانی نرمین، 
پیوەندی سۆزداری لگڵ فلیز، خوشكی 
ئــوەی  دوای  بــم  دادەنــــت،  ئیندەر 
 ب نرمین،  شوكردنی  بنھنی  ممد، 
ئاشت  نرمین،  لگڵ  دەزانت،  ئیندەر 
ئیندەر،  ــك  ــاوەی م دوای  دەبــــتــوە. 

و  دەڕفنت  دوور  شونكی  بۆ  نرمین 
تكدەچت  ــی  دەروون باری  بوھۆیوە 
نرمین،  گیانلدەستدانی   ب  دراماك و 
لپناو خۆشویستی بۆ ممد، كۆتایی 

دت.
ئو درامای چیرۆكی خۆشویستی كچ   
و كوڕكی ھژار دەگتوە، ك بھۆی 
بنمایكی  تووشی  كمدەرامتی 
ژیان  نخشكانی  و  دەبــن  دەومند 
تكدەچت.   لــ خۆشویستییان  و 

خۆشویستی لدوو سردەمی دەومندی 
و ھژاریدا پیشاندەدات. دیمنی نرمین، 
 ژن وەفاداری  پیشاندانی  درامایدا  لو 
دواچــركــی  تا   ك بپیاو،  برامبر 
ممد  بۆ  خۆشویستی  سۆزی  تمن 
درژەی ھیو برامبر بخۆشویستیی 
راستقینی، سازش لپاكی و راستگۆیی 
 ك كی پاكی پیاود، نمونمناكات. م
بردەوام ل خیایدا ونی خۆشویستی 

.نژدەیھ ،(رمینن) میكی
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بیرمندك گوتوویتی،“پشكوتنی ھر 
ئو  ژنانی  بپشكوتنی  كۆمگایك 
كۆمگایوە بندە ” ھر كۆمگایك، 
چــوســاوەو  تیدا  كۆمگا  نــیــوەی 
ــوەی كــۆمــــگــا،  ــی ــوو، ن ــب ــت ــردەس ژ
چارەنووسسازەكانی  بیارە  بشداری 
سلیقی  لتواناو  ــوودی  س و  نكرد 
بــرەو  ھنگاونانی  ــگــرت،  وەرن ــان  ژن
دیموكراسی  و  مدەنی  بكۆمگایكی 

.یكی شاعیرانوننی، خكورد گوت
پوپاگندەكانی  ئنجامدانی  لكاتی   
بۆ  پرلماندا،  ئمجارەی  ھبژاردنی 
راكشانی سرنجی ژن بالی خۆیانوە، 
حیزبكان، بدروشمی قبو جۆراوجۆر 
 و دروشمانر نیوەی ئگخۆ. ئوتنك

ئگر  كوردستان  بكرت،   جبج
 ل دیموكراسی،  بھشتی   تشبن
نابت.  كمتر  دیموكراتیك  وتــانــی 
زیادكردنی  دروشمكانیان،  زۆرتــریــن 
بمافكانی  گرنگیدان  و  خزمتگوزاری 
لناوەندەكانی  ژن  بشداریكردنی  و  ژن 
بۆ پرسگلی  دانانی چارەسر،  و  بیار 
حیزبكان،  ــوو  ب پویست  بــوو.  ژن 
بادەست،  حزبی  ھردوو  بتایبتیش 
خۆیان  دروشمكانی  بخاوەنی  خۆیان 
وستگی  لیكمین  ھر  بزانیبایو 
پاشگز  دروشمكانیان   ل دەستدا، 
نبت،  ھیچ  ــوەی  ئ بۆ  نبونایوە. 
پكھاتنی  ھنگاوی  لیكم  ژنــان 
حكوومتدا، پنجی پشیمانی بۆ ئو 
بنچینی  لسر   ك نگزن،   دەنگ
باوەڕكردن بپیمان و بنی حزبكان، 
سندوقكانی  خستیاننو  ئمجارەش 
دەنگدانوە. ژنانی كوردستان چاوەڕوانی 
جبجكردنی سۆز و پیمانی حزبكان 
بوون و پیانوابوو، بشداری ژن لكابینی 
ششی حكوومتی ئمجارەدا، رژەیكی 
جیاواز لكابینی پنج و بشداری ژنان 
ژن،  ھبژاردنی  كــاراتــرو  بشوازی 
لھاتوویی خودی  تواناو  بناغی  لسر 
ژن دەبت. حكوومتی ھرم، لجیاتی 
سرقاكردنی ژنان بكردنوەی ركخراو 
حیسابی  لسر   ك ژنان،  سنتری  و 
دەنگ و رەنگی ژنانی چوساوە ملمالنی 
حزبایتی و چوساندنوەی ژنان تیاندا 
ژنانی   ــ ــوای دەب ــتــوە،  دەكــر تۆختر 
بیار نزیك بكردایتوە.  لناوەندەكانی 
جیاكردنوەو  جۆرە  ئو  بپچوانوە، 
و  زیادبوونی سنتر  لسر  بردەوامی 
ركخراوەكانی ژنان، ھۆیك بۆ برەودان 

پیاو  و  ژن  نوان  رەگــزی  بجیاكاری 
ركابری  و  دوژمنایتی  دروستبوونی  و 
لنوان ھردوو چینی گرنگی كۆمگادا. 
لگڵ  ھــاوكــات  ــارەكــان،  ــام ئ بپی 
ژنان،  ركخراوەكانی  ژمارەی  زیادبوونی 
چوساندنوەو  و  كوشتن  رژەی  ئگر 
ندابت،  لزیادی  ژنان  خۆسووتاندنی 
بر   ویستپ  بۆی نــكــردووە.  كمی 
ركخراوەكان،  خودی  كسك،  لھر 
لبرنامو   وەستھ بخۆدابچنوەو 
ئایا   ك بكن،  كاركردنیاندا  ــدای  ئ
بئاگاو  ژنی  چندان  و  ئــوان  ئــوەی 
بچارەی لدەوری ئوان كۆكردووەتوە، 
بۆ  كاركردن  و   ملمالن تۆخكردنوەی 
بژنانی   تخزم یان   حزب مبستی 
چوساوەی كۆمگا؟ ئامانجی بنڕەتی 
تایبتییكانی   رامم لبۆتی  ئوان، 
حیزبدا  ــی  ــان ــورەك گ  سم ــاوە  ــی پ
برھمی حڤدەساڵ  ئایا  نتواوەتوە؟ 
ژنانی  ژیانی  لكوی  ــوان،  ئ خباتی 
بپی  داوەتــوە.  رەنگی  كوردستاندا 
ھولر  پارزگای   ل  ــ رۆژان ئامارك 
ــت،  ــوژر دەك ــان  ی دەســووتــــت  ژنك 
ئم  لكوێ  ژنان  ركخراوەكانی   باش

ھاوكشیدان؟ 
ششی  كابینی  راگیاندنی  لكاتی 
ژن  نبوونی  ئمجارەدا،  حكوومتی 
 وەی سمبوونرزەكان و كب پۆستل
چینی  الی  وەزیر،  یك  بۆ  ژن  وەزیری 
رۆشنبیر و ژنانی ھۆشیار جگای پرسیار 
تائستاش  بم  بوو.  سرسووڕمان  و 
ژنان  ركخراوەكانی  لنقیكی  گومان 
و ئافرەتان نبووەو حكوومتیش خۆی 
دیموكراتیك  و  مۆدن  بحكوومتكی 

لقم دەدات. 

كابینی یك ژنی و دیموكراسی
وتار 
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